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העבודה הרוחנית הגדולה
והעצומה בראש השנה

ראש השנה ,תשע"ח
כתוב בגמרא במסכת ראש השנה (טז ,).אמר הקב"ה:
ִא ְמרו לפני בראש השנה מלכויות ,זכרונות ושופרות.
מלכויות  -כדי שתמליכוני עליכם ,זכרונות  -כדי שיעלה
זכרוניכם לפני לטובה ,ובמה בשופר ,ע"ש .ועלינו להבין
מהו הגדר הגדול של מלכות שמים ,וכיצד ניתן להמליך
את ה' יתברך?1
ויתכן לבאר כך .כידוע ,כשם שכל אדם ואדם מומחה
היטב באחד ממקצועות החול ,2כן הוא הדבר ברוחניות -
כל חכם בקי בדינים מיוחדים .3ומכיון שקשה למצוא את
כל המעלות בחכם אחד ,4יתכן שצריך אדם להיות בקי
מאוד ומעיין גדול ,בדבר מסויים בלבד .ומכאן למלכויות
של ראש השנה ,כל אדם המאמין צריך להיות בקי במלכות
שמים ,והיינו באמונה ובהשגות בהשגחה פרטית ,על
ידי תרגילים שעושה ומרגיש כל רגע ורגע  -שהכל מה'
יתברך .5וכידוע אמונה בשלמות בהשגחה פרטית ,זה
היסוד הגדול של אמונה במציאות ה' יתברך .ואברהם
אבינו ע"ה למד אמונה ,והשלים את האמונה ,מגיל שלוש
עד גיל ארבעים (כ"מ פ"ק דע"ז) .6ועל זה אמרו חז"ל הקדושים
שהיסוד של כל התורה כולה ,הוא האמונה .שנאמר על ידי
חבקוק הנביא (חבקוק ב ,ד)" :וְ ַצ ִּדיק ֶּב ֱאמּונָ תֹו יִ ְחיֶ ה" (מכות כד.7).
ומצינו בגמרא (נדרים פא ).שלא בירכו בתורה תחילה,
והר"ן שם פירש שהיה לישראל חסרון באמונה .וכן בגמרא
(סוטה מח סע"ב) ,משחרב בית-המקדש פסקו בעלי אמנה (ועי'
פרש"י שם) .וכן מצינו בתורה פסוק מפורש ,ובדבר הזה אינכם
מאמינים בה' אלוקיכם (פרשת דברים פרק א) .ואוי לנו ביום הדין,
שמפורסם בש"ס ובתנ"ך על מעשים שנעשו מחמת חוסר
אמונה בהשגחה פרטית  -כל רגע ורגע ,שניה ושניה  -בה'
יתברך .והתוצאות ,שמגיבים לא על פי ההלכה ,ואוי לנו
ביום הדין!
וכעת נבין ,שהעבודה הגדולה של מלכויות בראש
השנה ,היא לא רק לומר בפיו "מלכות שמים" ,ואין זה

מספיק לכוין בקריאת שמע  -באמירת "ה' אחד"  -למסור
נפשו על קידוש השם ,אלא שצריך להיות מורגש על כל
אדם ואדם  -כל רגע ורגע  -שהאמונה בשבילו כמו אויר
לנשימה ממש ,ככה כפשוטו ממש! בעל אמונה לא רואה
בעיניים ,לא שומע באזניים ולא כלום ,אלא רק בתמימות
ופשיטות  -יש בורא לעולם ,והכל בהשגחה פרטית  -אין
אנשים ואין כלום .וגם אין קשר בין המכה למוכה ,בין
המעליב לנעלב ,בין הרודף לנרדף ובין תחזית מזג האויר
שבטבע למעשים שלנו ,והכל הוא באופן ישיר מה' יתברך.
וכמו שצריך ללמוד פרטים ופרטי פרטים בהלכות שבת
קודש ,אחרת הרי זה מחלל שבת ,כידוע (עי' משנ"ב בהקדמה לח"ג).
כך יש לעשות תמיד בחיי היום יום ,תרגילים של אמונה.
ולראות ,לשמוע ,להרגיש ולחיות ,את ה' יתברך בכל
דבר ודבר ,כאילו הוא אומר לך" :אהובי ,מה שקרה לך,
זה ממני!" בבחינת מה שאמר הנביא ירמיה (ירמיה ה ,ג)" :ה'
ֵעינֶ יָך ֲהלֹוא לֶ ֱאמּונָ ה .וצריכים אנו לעשות לעצמינו הלכות
באמונה ,הלכות בהשגחה פרטית ,הלכות במלכות שמים
והלכות בדבקות בה' .ולעשות ולחדש הנהגות ,מעשים
ותפקידים בכל מיני מקרים מסויימים ,ולהפעיל בכל
מערכת חיינו  -יום יום ושעה שעה  -אמונה בה' יתברך.8
וכיצד אם כן מגיעים להשגות אלו? רק על ידי לימוד
ושינון אמונה  -יום יום ושעה שעה .ולהתבונן במעלת ה'
יתברך ושפלות האדם וכח התפלה .ולדעת שה' יתברך
קובע הכל ,ושיש אלוקים אחד ושתי עולמות  -עולם הזה
ועולם הבא .ואי אפשר להבין את גדלותו של ה' יתברך
לעולם ,ולכן יש להפעיל תמיד את האמונה בחוזקה,
ולעשות מהאמונה ידיעה ,ומהידיעה הבנה יסודית ,כאילו
הבנתי בעוצמה אדירה מהו כבוד שמים ,דהיינו להרגיש
"מֹלא כָ ל ָה ָא ֶרץ ּכְ בֹודֹו".
בכל רגע ,בכל מקום ובכל זמן ְ
וזו עבודה גדולה ועצומה ומועילה  -אמונה לנשמה כאויר
לנשימה.
ובזה יתכן גם ליישב ,כיצד ניתן להנצל מחרדות ,פחדים,

 1שהרי קשה ,וכי בדיבור בעלמא זה נקרא מלכות שמים? ועוד קשה ,הרי
לכאורה ישנה מלכות שמים כל יום וכל לילה ,במשך כל השנה! ומפורש כן
במשנה (ברכות יג ,).מדוע קדמה פרשת שמע לפרשת והיה אם שמע ,כדי שאדם
יקבל עליו עול מלכות שמים תחילה! ועוד ,שיש לכוין למסור נפשו על קידוש
השם באמירת "ה' אחד" (משנ"ב סי' סא ס"ק ג) .וישנם עוד כמה מקומות בתפלה ,שמקבל
עליו אדם עול מלכות שמים בכל יום ,ואם כן צריך להבין מה מיוחד במלכויות
של ראש השנה?
 2יש רופא "אף ,אוזן ,גרון" ,רופא למחלות לב ,רופא לבעיות בשרירים ,רופא
עיניים רופא עור ,הן וכיוצא בהן.
 3יש חכם בקי מאד בדיני שבת ,ויש שבקי באיסור והיתר ,ויש שהוא מיוחד מאד
בדיני ממונות ,ויש בעל מוסר  -חסידא ,קדישא ופרישה .ומבואר בגמרא (בכורות
מט ,):הלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדיני .וכידוע ,שרב היה בקי עצום בדיני
איסור והיתר ,ולכן תמיד פוסקים כמוהו באיסור והיתר.
 4פרט לגדולי ישראל וחכמי התורה ,שהם אכן יודעים את הכל ,ושולטים בהכל,
והם עיני העדה תמיד.
 5והיינו שמרגיש איך שרמ"ח אבריו ושס"ה גידיו פועלים כל רגע בזכות הנשמה
שנתן בו ה' יתברך ,ולא מכח עצמ ו (רש"י נדה לא ,).ומרגיש כן ממש בכל רגע .וכן מ�ר
גיש שגם כאשר מדבר עם מלך או עם איש חשוב ,ומבקש ממנו בקשה מסויימת,
הרי זה כאילו הוא מדבר עם ה' יתברך ,משום שאותו מלך ואיש חשוב אינם
קובעים מאומה .ומפורש בפסוק (משלי כא ,א)" :לֶ ב ֶמלֶ ְך ְּביַ ד ה'" .וכך התנהג באמת
נחמיה הנביא ,כאשר ביקש טובה ממלך פרס (מהרש"א ר"ה ג .):וכן התנהגה אסתר
המלכה ,כאשר ביקשה ממלך אחשורוש על עם ישראל .הנהגות אלו ומעשים
כעין אלו הם תרגילים במלכות שמים ,וזוכה לזה מי שמרגיש כל רגע ורגע את
"מֹלא כָ ל ָה ָא ֶרץ ּכְ בֹודֹו" ,וכן מי שמרגיש כל רגע ורגע את הפסוק
הפסוק (ישעיה ו ,ג) ְ
"מי ָׂשם ֶּפה לָ ָא ָדם".
(שמות יד ,א) ִ
 6ולכן במסכת עבודה זרה של אברהם אבינו ע"ה ,היו ארבע מאות פרקים (ע"ז יד.):
ובודאי היו שם שיעורים גדולים ,חיזוקים עצומים והרצאות גדולות על מציאות
והשגחת ה' יתברך.
 7ועי' עוד במהרש"א הקדוש (תענית טו ,).שמלמד אותנו שמלכויות שייך בראש
השנה ,שהרי הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם ביום הזה .וזו בעצם מציאות ה'
יתברך שפירסמה אברהם אבינו ע"ה בעולם ,ע"ש.
 8בבחינת "אין עוד מלבדו" ,בבחינת "וידעת היום" ובבחינת "אמונתך הודעת לו"
 לעשות מהאמונה ידיעה ,ולהרגיש כאילו ה' יתברך מדבר איתי ממש .ובבחינתעל לבבך ,להרגיש כל רגע ממש את הכח מה' יתברך בתוך הלב שלי ,בבחינת
בקרבך קדוש (תענית יא ,):כאילו הקדוש ברוך הוא שרוי בתוך מעיו (תד"ה כאילו) .כלומר,
להרגיש תמיד שהמנוע הרוחני היסודי ,הוא ה' יתברך שמפעיל כל רגע ורגע
את כל הרמ"ח והשס"ה שבאדם .וכמו שאמר בעל שם טוב הקדוש זיע"א ,שיש
להרגיש תמיד את הכח מה' יתברך ,והבן.
 9ואין זה שייך לבטחון ,והיינו לעשות כדי לקבל ברכה והצלחה במעשים אלו,
ממש לא! אלא אך ורק אמונה ,לחיות בהרגשה כזאת שהכל עושה ה' יתברך ,והוא
מלך העולם והכל לטובה ,כי הוא יודע מה טוב עבורנו ומה לא!

 10ופירש רש"י ,איש גבור אינו נותן דאגה בלבו ,ומקבל כל הבא עליו בשמחה
יטב ּגֵ ָהה" ,ופירש רש"י,
ובחיבה ,ע"ש .וגם הפסוק משלי יז ,כב)" :לֵ ב ָׂש ֵמ ַח יֵ ִ
כשהאדם שמח בחלקו ,פניו מאירין ,ע"ש.
 11ולהלן כמה דוגמאות למלכויות:
בכל ברכה מזכירים שם ומלכות " -מלך העולם"  -לפי הקבלה יש לכוין למות על
קידוש ה' בארבע מיתות בית דין ,ולפי הפשט נראה שזה תוצאה של "אלוקינו",
דהיינו השגחה פרטית .ומי שמבין ומתנהג תמיד בהשגחה פרטית ,הרי זה ממליך
את ה' .וזה "מלך העולם" ,והרי כאן מלכויות.
"ואתה קדוש יושב תהלות ישראל" ,כלומר" ,יושב" לשמוע תהלות ישראל לה'
יתברך (רש"י תהלים פכ"ד) .וזה בבחינת מלכויות ,לדעת לשבח את ה' יתברך.
"ברוך אלוקינו שבראנו לכבודו" ,זה כבוד שמים ,ומלכויות .ומצוה לכוין למסור
נפשו על קידוש השם (עי' בסידור איש מצליח) ,בבחינת "בריותך אנחנו" (רמב"ן ס"פ בא).
ישנו פסוק בתהלים (מז) "ה' צבאות עמנו ,משגב לנו אלוקי יעקב סלה" .ומבואר
בירושלמי (רפ"ה דברכות) ,לעולם אל יהא הפסוק הזה זז מתוך מפיך .וזה ממש
מלכויות כל רגע .בשירת הים בסופו מובא" :ה' ימלוך לעולם ועד" ,והתוצאה של
השירה  -מלכויות .וכן "ה' ֶמלך ,ה' ָמלָ ך ,ה' ימלוך לעולם ועד" ,כלומר ה' עושה,
ה' עשה ,ה' יעשה לעולם ועד .מלכויות ממש!
בתפלת העמידה אומרים :בברכת "השיבה" " -ומלוך עלינו מהרה ,אתה ה'
לבדך" ,כלומר ,תן לנו כח ושכל להבין ,לדעת ולהמליך אותך בכל רגע .ממש
מלכויות! בברכת "יוצר אור" אומרים "מקבלים עליהם עול מלכות שמים זה
מזה" ,כלומר ,גם המלאכים בשמים עושים מלכויות  -לשבח את ה' יתברך .וצריך
לומר קדושת יוצר בכוונה גדולה ,באימה וביראה ,ואין לעסוק בשום דבר ,אפילו
לא לצורך חיבוב מצוה (כה"ח סי' נט ס"ק כה ע"ש) .ורואים מכאן יראת שמים עצומה,
שצריך כל אחד להתנהג באמירת המלכויות.
באמירת "ויברך דוד ,לך ה' הגדולה ,והגבורה והתפארת וכו'" ,פירש רש"י  -כל
הממון והגבורה הכל ממך ,אתה נתת לי .מלכויות ממש  -להמליך את ה' יתברך
על הכסף ועל הכח (עי' דברי הימים א ,כט בפרש"י).
בתפלת העמידה אומרים" :מודים אנחנו לך ,שאתה הוא ה' אלוקינו" ,כלומר,
מודים שאתה מלך העולם ,ועושה הכל בהשגחה פרטית .וזה כעין תודה ,שזכינו
לדעת ולהודות על כך לה' יתברך .וגם זה מלכויות .בשבת בבוקר אומרים
בתפלת העמידה" :ישמחו במלכותך ,שומרי שבת וקוראי עונג" ,כלומר ,ישמחו
בקבלת עול מלכותך ,שומרי שבת שמונעים עצמם ,ושובתים בשלמות .כי ה'
יתברך הוא בעל הבית .וזה מלכויות .וזה בבחינת "ישמח לב מבקשי ה'" ,ופירש
רש"י  -מי שמבקש בלב שלם ,שמח ליבו (עי' דברי הימים א פרק טז בפרש"י).
בקדושת "כתר" שבתפלת מוסף אומרים" :הן גאלתי אתכם אחרית כראשית,
להיות לכם לאלוקים" ,וזה מלכויות .וכן בקריאת שמע אומרים" :אשר הוצאתי
אתכם מארץ מצרים ,להיות לכם לאלוקים" .מלכויות ממש כל רגע.
בברכת "יוצר אור" אומרים" :לעושה אורים גדולים ,כי לעולם חסדו" ,משבחים
את ה' יתברך ,שעושה לנו אור על ידי השמש ,הירח והכוכבים .וזה מלכויות
 להרגיש שה' יתברך עושה עבורנו ,בבחינת בשבילי נברא העולם (סנהדרין לז.).ישנה מצות עשה מן התורה (אמור כב ,לב)" :וְ נִ ְק ַּד ְׁש ִּתי ְּבתֹוְך ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל" ,וכל הפורש

דכאונות ,דמיונות ,כישופים ,חלומות ושאר מרעין בישין.
ובמקום לקבל כל מיני טיפולים ,שיחות ,גלולות הרגעה
וכל מיני תרגילים רגשיים ,היה עדיף והיה צריך לעשות
טיפול שורשי ויסודי הרבה יותר ,על ידי לימוד "הלכות
אמונה" ,והיינו לשבת עם אברך ,בן תורה אמיתי ,שיודע
להביע ולבאר באופן מעשי כל מיני תרגילים של אמונה,
כלומר ,תרגילי אמונה גדולים באופנים רבים ,שמרגיש על
ידם שהכל משמים .וזה בעצם מלכויות  -מלכות שמים,
והיינו שהכל מה' יתברך .9וכך לטפטף לעצמנו אמונה יום
יום ,ובזה הנפש נעשית בריאה .וידוע שהנפש משפיעה
ומחזקת את הגוף באופן נפלא .בבחינת הפסוק במשלי
ַ
(יח ,יד)
"רּוח ִאיׁש יְ כַ לְ ּכֵ ל ַמ ֲחלֵ הּו" .10ובזה פותר כל הבעיות,
ונעשה פטור מכל צרות.
ולדוגמא ,רעידת האדמה שהיתה במכסיקו ,ורוח
הסערה שהיתה בפלורידה וטקסס ועוד מקומות (אלול תשע"ז),
שגרמו לנזקים במליירדי דולרים ,וכתוצאה מכך מליוני
אנשים נשארו בלי קורת גג ובלי חשמל ,וכל זה הוא בלא
שעשו מלחמה ולא כלום ,כי הכל מה' יתברך ולא מאף
אחד אחר .כך בעצם יש לכל אחד להמליך את ה' יתברך
על כל בעיה שיש לו .ובזה אין אנשים ואין שונאים ,אלא
גזירה משמים בלבד! ויש כאן מלכות שמים ,קידוש השם,
ושכר עצום מה' יתברך ,כשרואים ויודעים להפעיל עיניים
ושכל של אמונה בה' יתברך.
לסיכום :עבודת הקודש בראש השנה במלכויות,
היא להמליך את ה' יתברך כל רגע ורגע  -בכל פעולה
שתהיה .וזו קבלה עצומה ומועילה ,שצריך לקבל בראש
השנה  -להיות בקי באופן מעשי בהלכות אמונה ובהשגחה
פרטית ִ -
"אמרו לפני מלכויות" (ר"ה טז .):והכוונה שתגידו
לפני ותבטיחו לי בראש השנה ,שעל כל דבר ודבר שיקרה
לכם בעתיד ,לחשוב מיד ולומר בפיו שהכל מה' יתברך .וזו
היא עבודת המלכויות בראש השנה  -לכל השנה ,והלואי
שנזכה לכך.11
מעבירה או שעשה מצוה  -לא מפחד ולא מיראה ולא מכבוד  -אלא מפני ציווי
ה' יתברך בלבד ,הרי זה מקדש את השם כיוסף הצדיק (רמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ה).
ממש מלכויות כל רגע .ומצוה לכוון כך בתפלה באמירת "מלך העולם" (לפי הסוד),
באמירת "אמן ,יהא שמיה רבא"  -לדעת האריז"ל (עי' שומר אמונים פתחו שערים פי"א) ,וכן
באמירת נפילת אפיים "אליך ה' נפשי אשא" (כה"ח סי' קלא ס"ק לא) ,וכן באמירת "למען
שמו באהבה" (בא"ח פרשת בשלח אות יב) ,וכן בשבת קודש ,באמירת "ועל מנוחתם יקדישו
את שמך" ,ויש בזה סוד גדול (בא"ח ש"ש חיי שרה) .מלכויות ממש  -באמירה ובעשייה.
בזמן שמנשק את המזוזה ,יש לכוין להתייחד עם ה' יתברך ,ולהמליכו ממש.
משום שהמזוזה היא תזכורת ,לדעת ולזכור את מלך העולם (רמב"ם ספ"ו מהלכות מזוזה).
ממש מלכויות .אין לאדם לעמוד לפני שנכנס החכם לתוך ארבע אמותיו ,וזאת
כדי שיהיה ניכר שעומד לכבודו (בא"ח ש"ש פרשת כי תצא הלכה יג) .ועל אחת כמה וכמה על
כבוד שמים .וכן באמירת "ה' מלך" שבפסוקי דזמרא ,יש לקום סמוך לאמירה ולא
קודם ,כדי שיהיה ניכר כבוד שמים .מלכויות ממש! כי זה מלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך ,שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים (ברכות לג.).
בסליחות ,באמירת "ה' מלך" ,מוסיפים "ישראל בצרתם ובגלותם ,עונים ואומרים
ה' ימלוך לעולם ועד" .ויש כאן מלכויות ממש ,וזה בבחינת "נפשי חולת אהבתך",
להיות חולה אהבה על ה' יתברך ,ולהמליכו כל רגע ורגע.
הולכי דרכים ולא עוברי דרכים כל פסיעה והליכה מרגישים שזה מהשמים (בן
יהוידע ברכות ג ).בבחינת המכין מצעדי גבר וכל פסיעה עם כוונה של אמונה נבראים
מלאכים בשמים שומע צעקות מאשתו ומרגיש ששומע את ה' יתברך זה
מלכויות .מאד נזהר שלא יהיה מחלוקת במעשיו זה נקרא מלכויות .לא לבקש
לדעת דברים מסתוריים זה מלכויות לסלק את יצר הסקרנות .כל עיכוב קטן
וגדול מרגיש מיד את ה' יתברך זה מלכויות .וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן
לך כח לעשות חיל וזה בעצם מלכויות לעשות חיל וכח ועוצמה לכיוון האמונה
וקידוש השם .מלכויות ולא רק מלכות שמים יש מקרים ומעשים לאלפים
ולרבבות ולמד והתקדם להבין שהכל משמים מלכויות ממש לשון רבים .הנעלבין
ואינן עולבים (שבת פח ):מכח הכוונה להמליך את ה' יתברך מצליח להיות נעלב
נרדף מוכה ומקולל וזוכה לדורות ישרים מבורכים כי אצלו הכל מלכויות לכבוד
ה' יתברך .הכי טוב בעולם לשתוק תמיד שתיקה שווה זהב שתיקותא בתרי (מגילה
יח ).לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה (אבות פרק א) וזה מלכויות כל רגע .אדם ניכר
בכוסו כיסו וכעסו (עירובין סה ):זה מלכויות הכל באמונה (רש"י שם) .אלקי אברהם זה
מלכויות (ברכות מ :בתד"ה אמר) כי אברהם אבינו ע"ה המליך את ה' יתברך על כל העולם
שפירסם מלכות שמים ממש מלכויות.
אלקי נשמה הרי זה מלכות להמליך באופן אישי על עצמו את ה' יתברך (מרן הכ"מ
ברמב"ם ברכות פ"א) .בספרי פרשת בהעלותך אני ה' אלוקיכם זה מלכויות (הובא במהרש"א
ראש השנה טז ).אלקים זה השגחה פרטית והמכוין תמיד הרי זה ממליך את ה' יתברך
וזה מלכויות כל רגע .ושמחת בחגיך (פרשת ראה) וזה בסוכה לא בית בסוכות ולא
לחם בפסח ולא שינה בחג השבועות ואתה שמח מכח מלכויות להרגיש ולהמליך
את ה' יתברך.
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להתענג על ה'
הרב אליהו רבי

ראש הכולל

שלום וברכה ,מורי ורבותי!
בחברת ענק קרא המנכ"ל למנהל כח האדם והודיע לו שהוא דורש
במיידית את פיטוריו של מר יוסי כהן ממחלקת החשבונות .הטענות
שבפיו כלפי יוסי היו רבות ומגוונות  -הוא לא ממלא את מלאכתו
נאמנה ,הוא החציף את פניו כנגדי מספר פעמים ,וגם כשהוא רוצה
לעשות את המוטל עליו הוא עושה זאת עם טעויות חמורות.
מנהל כח האדם ביקש להגיב על הדברים וסיפר עד כמה יוסי,
למרות מעשה או שניים חצופים שנעשו מצידו שלא במתכוון כלפי
המנכ"ל ,משוחח רבות עם חבריו על גדלותו ,חכמתו וטוב לבו של
המנכ"ל המוכשר ,מה שמעיד על אהבתו למנכ"ל מלבד אי אלו טעויות.
ומעבר לכך ,על הצורך לחברה בעובד שכזה שימגר כל תופעה או
התאגדות נגד שלטונו ואחריותו של המנכ"ל המיוחד.
המנכ"ל שמע את הדברים וחזר בו מכוונתו לפטר את יוסי .לאחר
תקופה שב המנכ"ל וקרא למנהל כח האדם ,והפעם ביקש בנחרצות
יתר לסלק את יוסי ממשרתו והחברה בכלל .יוסי מתנהג שלא כשורה
ושוב פעם פליטות הפה שלו גורמות לי להבין שהוא הדבר האחרון לו
זקוקה חברתנו הפורחת והמשגשגת.
י .מנהל כח האדם המתין לסיום מלא הקיתון שיצא מפיו של המנכ"ל
וכבדרך אגב עדכן שיוסי הוא זה שהיה אחראי על ערב הגיבוש שנערך
אמש לכל עובדי החברה ,ושמטרתו המוצהרת של הערב היתה ריענון
כחות וגיבוש העובדים למען עבודה מסורה ומאומצת יותר בחברה.
יוסי שהיה מנחה הערב ,טרח בכל מילות הקישור שלו לעודד ולהמריץ
את חבריו לעשות למען החברה ככל יכולתם ואף מעבר לכך.
שמע המנכ"ל את הדברים ושוב גנז את תכניתו .הוא צריך את יוסי.
אם לא למען נוכחותו האישית ,לפחות למען נוכחותם ופעילותם של
יתר העובדים.
כך מתנהלים העניינים בחברות ומפעלים בארץ .וכך בדיוק גם
מלמדים אותנו רבותינו הקדושים על ההתנהלות בחברה הגדולה
ביותר בשמים .כאשר מגיע זמנו של אדם להיפטר מן העולם או
לחילופין לקבל גזרה כלשהי עקב מעשיו או חוסר מעשים הדרושים
ממנו ,הרי שמיד כאשר מגיע הסנגור ומציין בפני פמליה של מעלה את
מעשיו של האדם למען האחרים ,מיד מתבטלת מעליו אותה גזרה .לא
משום הצורך של העולם בנוכחותו ,אלא רק משום הצורך של העולם
בנוכחותם של האחרים ,וממילא בצורך שלהם בנוכחותו הוא צרכו
של העולם.
וזהו הסוד הגדול והיעיל לזכייה מובטחת לשנה טובה ומבורכת חרף
המעשים או גזר הדין שאמורים היו להיות אחרים לגמרי בלעדיהם.
אומר הגאון מוילנא ,אם נגזר על האדם להיפטר מן העולם ולמישהו
מהסובבים אותו לא מגיע אותו הצער על מיתתו ,הרי שאותו אדם
עליו נגזר להיפטר מן העולם ישאר בחיים למרות זאת ולו רק כדי
שהאחר אשר לו לא מגיע צער הפטירה לא יצטער בחינם .במילים
אחרות זה אומר ,שישיש בן תשעים ושבע ,אשר מעבר למגבלותיו
ויכולותיו מאיר פנים מדי בוקר לאברך בן תורה המתגורר בשכנותו,
גם אם הגיע זמנו להיפטר מן העולם ,יאמרו בשמים שבהיות ואותו בן
תורה נהנה ממאור פניו ויסבול שלא כדין מהיעדרותה של אותה הארת
פנים בימים שלאחר פטירתו של הישיש ,ישאר אותו ישיש חי וקיים עד
ליום בו יקרה אחד מהשניים :או שיחליט הישיש לחדול מלהאיר פניו
לאותו יניק וחכים ,או כי יאחר אותו בן תורה לכולל האברכים בו הוא
לומד פעם אחר פעם באופן עקבי עד אשר יגיע לו אותו צער הנגרם
מהיעדרה של אותה הארת פנים.
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איך ניצלים
מפיטורים/התפטרות/פטירה?
בימים אלו אנו נמצאים ברגעים האחרונים לפני יום הדין או אפילו
בעיצומם .יש לנו את יום ראש השנה בו נכתב בעזרת ה' ובישועתו
לחיים טובים ולשלום ,ואת יום הכיפורים בו נחתם לכך ,ואת יום
הושענא רבה בו ישלחו הכתובים על זכייתנו בדין.
בזמן הזה אנו זקוקים למשהו שיגרום לנו למרות הכל לצאת זכאים
בדין ולזכות לשנה טובה ומבורכת .אנו לא מסתפקים בבקשה על שנה
שלא תהיה קשה ורעה חלילה ,אלא מבקשים את השנה הטובה ביותר
מבחינה רוחנית ,מבחינה כלכלית ,מבחינה רפואית ואפילו מבחינה
חברתית .וכדי לגרום לכך לקרות אנו זקוקים לסיבה טובה מעבר
למעשינו בשנה החולפת .והנה היא כאן ומופיעה בפנינו .ככל שתגרום
ליתר "העובדים" להיות תלויים בנוכחותך ,בעצם תגרום לנוכחותך
להישאר לאורך זמן ועם כל התוספות.
האפשרויות לגרום לאחרים להיות תלויים בנוכחותך הן שלוש:
האפשרות הראשונה היא זיכוי הרבים ,בבחינת "כל המזכה את
הרבים אין חטא בא על ידו" (משנה אבות פ"ה ,מי"ח) .זיכוי הרבים יכול להיות
בימינו לכל אחד ובכל זמן .אם בעבר כדי לזכות את הרבים היה צורך
ללמוד על מנת ללמד ,הרי שהיום די בהפצת עלונים ,דיסקים או כל
חומר לזיכוי הרבים אחר באופן קבוע ,והנה אתה כבר חלק ממערך
זיכוי הרבים עצום ,אשר גם אם תהיה בורג קטן במערכת תהיה בורג
נצרך ,אשר גם בשמים ירצו אותו בריא ,שלם ומסופק.
באותה מידה ,אם אדם מסיבות כלשהן יש בידו אמצעי תקשורת
המקושרים לרחבי הרשת והרשתות החברתיות ,הרי שתוכל להעביר
את דברי התורה ואת "החיזוק היומי" לתפוצות שבדורות קודמים יכלו
רק לחלום להגיע אליהם בכזו קלות ומהירות.
האפשרות השניה היא החזקת תורה וחסד ,אם תזכה להחזיק אברך
והוא ובני ביתו יהיו תלויים באותה מלגה המועברת להם על ידך ,הרי
שבשמים ירצו אותך חי ,בריא ואפילו עשיר כדי לזכות ולעמוד באותה
החזקה בקלות ובריוח.
ובמידה ואין באפשרותך מכל סיבה שתהיה לעמוד בשתי
האפשרויות הראשונות ,הרי שבאפשרות השלישית אין מי שלא
יכול לעמוד ,והיא אמורה להיות אפילו מצורפת ונלווית לאפשרויות
הראשונות .ובאפשרות זו נועד כל אחד מאיתנו להאיר פנים לסובבים
אותו ,לשמוח בשמחתם ולעודדם בעת צרה ,להפוך ולהיות חלק
משמעותי בחייהם של האחרים .אותו אחד שמצליח להפוך כל מקום
אליו הוא מגיע מאבל ליום טוב .מה שיגרום לאנשים רבים נוספים את
הצורך בקיומו ובמצב רוחו הטוב והתוסס.
לא משנה מה היום ומה השעה בו זכית לקרוא את המאמר הזה.
גם אם כעת אין בידך ולו אחד משלושת המתנות המדהימות הללו,
הרי שתוכל לקבל על עצמך שבשנה הקרובה אתה הולך לעשות זאת
ובמלוא המרץ .הצוות שלנו יעשה ככל יכולתו לגבות את החלטתך – הן
באמצעים לזיכוי הרבים ,הן בסיוע להפצה והן בהדרכה לשיפור חייהם
ואורחות חייהם של האחרים .בכל מקרה את ההחלטה יש לקבל כעת
ולקבל אותה כהחלטה נחושה וכדבר שלא הולך להתפוגג מיד לאחר
יום הדין.
כך נזכה כולנו להיות חלק משרשרת של צורך בזיכוי הרבים
למען עם ישראל ,ונזכה אנו ובני ביתנו וכל הסובבים אותנו להיכתב
ולהיחתם בספר החיים והשלום באהבה ואחווה ,שלום ורעות ,ובמילוי
כל המשאלות לעבודתו יתברך ,וכן יהי רצון ונאמר אמן.
ברוכים תהיו!

שאל את הרב

שאלות ותשובות ממורנו הרב שליט"א ניתן לשלוח שאלות בפקס03-5011125 :
או במיילInfo@haravrabi.co.il :

או באתרwww.haravrabi.co.il :

הפעלת הפלאטה מראש השנה
לשבת קודש
שאלה :כיצד ניתן להפעיל לכתחילה את
הפלאטה של שבת קודש מראש השנה שהוא
יום טוב שני ,לשבת קודש?
תשובה :ישנה עצה טובה ,והיא להניח בשקע
את שעון השבת מערב ראש השנה ,כשהוא
מכובה ומסתובב כרגיל כמו כל שעון ,ובערב
שבת קודש יש להכניס השקע לתקע שבשעון
שבת ,ואחר כך לפתוח את ה"זיזים" של השעון
כפי הצורך .והטעם להיתר זה ,הוא משום
שביום טוב מותר לכתחילה לגרום להדלקה.
עצה נוספת ,היא לשים את תקע הפלאטה
בשקע על ידי גוי .ומותר לומר לגוי ביום טוב
להדליק או להפעיל פלאטה וכן מזגן ,משום
שביום טוב איסורו מדרבנן ,ואמירה לגוי
מדרבנן ,ובמקום צורך מותר לכתחילה (עי' שו"ע
סי' שז סע' ה) .ויש להכין ולסדר הכל מערב ראש
השנה (ועי' יבי"א ח"ב סי' כו).

איסור הכנה מיום טוב לחבירו
בראש השנה
שאלה :האם יש מקום להקל ביום חמישי,
שהוא היום הראשון של ראש השנה ,לחמם
בצהריים על הפלאטה תבשיל המבושל כל
צרכו עבור הלילה ,וכמו שמותר להוציא בשבת
בשר מהמקפיא ולהפשירו עבור מוצאי שבת
קודש ,כך מותר להוציא מהמקרר אוכל מבושל
כל צרכו ,ובמקום להניחו על השיש יניחנו על
הפלאטה כמה שעות ,ויהיה מצטמק ויפה לו
בליל שני של ראש השנה ,או שיש כאן איסור
הכנה?
תשובה :יש מבארים שההיתר להוציא
בשבת קודש בשר מהמקפיא כדי להפשירו ,זה
בגלל שבכך הוא ממשיך מצב קיים ,ולחממו
זה תוספת ,ודינו כמכין .אבל למעשה נראה
שההיתר להוציא מהמקפיא את הבשר ,זה בגלל
שבפעולה קטנה וקלה ,חוסך זמן רב של כמה
שעות של הפשרה .ועוד ,שזה לצורך מצוה
(עי' חזו"ע שבת ח"ב דף תמז) .ולכן גם להוציא מהמקרר
תבשיל המבושל כל צרכו ולהניחו על הפלאטה,
כדי להכינו ולהמתיקו עבור ליל שני של ראש
השנה ,זה מצוין.
ולמעשה נראה להוסיף ,שיש לאכול מעט
מהתבשיל אחר הצהרים ,ואז יש הוכחה שזה גם
לצורך יום טוב ראשון (עי' משנ"ב סי' תקג ס"ק ו) .וכידוע,
שביום טוב אין סעודה שלישית (שו"ע סי' תקכט סע' א),

שו"ת ממורנו הרב

ולכן יש תיאבון לתבשיל משובח שכזה ,ומאחר
ואין כאן איסור בישול ,ואין כאן איסור מכין,
מותר לעשות כן.

תפילת פלג המנחה ביום טוב
ראשון של ראש השנה
שאלה :האם מותר להתפלל ערבית מפלג
המנחה ,ביום טוב ראשון של ראש השנה?
תשובה :אסור בהחלט! רק בערב שבת קודש
יש מצוה לקבל שבת ,וכן הוא הדין בערב יום
טוב ,אולם במוצאי שבת קודש אסור להתפלל
ערבית מבעוד יום ,אלא רק במקום צורך גדול
(עי' משנ"ב סי' רצג ס"ק ט) ,וזאת משום שזה בגדר זילותא
דשבתא .וכן בנידון דידן ,יום טוב שני מדרבנן,
ואם עושה ערבית מפלג המנחה ,יש כאן זילותא
ואסור לעשות כן .ועל אחת כמה וכמה שאסור
לבשל מפלג המנחה ,אלא אך ורק מצאת
הכוכבים ממש (משנ"ב בביאה"ל סי' תקג סע' א).
ובעצם כל השנה כולה יש מעלה גדולה מאד
למתפלל ערבית בצאת הכוכבים ממש ,ולא
מפלג המנחה (משנ"ב סי' רלה ס"ק כו) .אמנם נכון שיש
נוהגים להקל להתפלל מפלג המנחה ,ואפילו
תרתי דסתרי ,אולם מכל מקום אין זה מצוה מן
המובחר (ועי' בספר הנחמד הליכות שבת ח"ב דף תקמ ותהנה).

תשובה :כידוע ,ישנו מנהג קדוש לקרוא
תהלים כל היום בבית הכנסת ,ומקורו
מהירושלמי (חזו"ע ימים נוראים דף קפה) .וכן משמע
בפירוש רש"י (ר"ה טז :בד"ה "שרשה בתחילתה") ,שמפרש
שישראל עושין עצמן רשין לדבר תחנונים
ותפלה ,ומשמע שזה העיקר .ובספר פלא יועץ
(ערך תהלים) ,מובא קבלה מהקדושים ,שהקורא
את כל התהלים בכל יום ,בלי הפסק ,בכוונה
ובהכנעה ,יראה נפלאות! והוא בדוק ומנוסה!
ע"ש .וידוע מהבעל שם טוב הקדוש ,שמפרש
את הפסוק בתהלים "מי ימלל גבורות ה'",
כלומר ,שיכול אדם לבטל ולמלול את הדינים
והגבורות" .ישמיע כל תהלתו" ,יקרא כל ספר
תהלים ,ובראש השנה .שמצוה לדרוש ולבקש
כמה שיותר ,שהרי אלו עשרה ימים של עשרת
ימי תשובה ,וכל דקה שווה מליונים! אז בודאי
שראוי לקרוא תהלים בתחנונים ,בשקידה
ובכוונה ,וזה מצוין.
נכון שרבנו הגדול זיע"א פסק שתלמיד חכם
הלומד ש"ס ופוסקים ימשיך בלימודו (חזו"ע ימים
נוראים דף קפה) ,עם כל זאת ,למעשה מי שמתחזק,
מתעלה ומרגיש דבקות בה' באמירת תהלים,
הרי זה מצוין.

שינה בראש השנה
שאלה :האם מותר לישון ביום ראש השנה,
כאשר מכוין לשם שמים?
תשובה :מי שבאמת קם בהשכמה ביום
ראש השנה קודם עמוד השחר ,התפלל שחרית
ומוסף וסעד סעודת יום טוב ,יכול לישון
לכתחילה מחצות היום (כיום שעה  ,)12:35ואחר
כך יקום בזריזות ויתמיד בתהלים בהתמדה
גדולה ,וזה מצוין .וגם נשים וחלשים וכיוצא
בזה ,יכולים לישון שעה או שעתיים ,ואחר מכן
לקום מיד ,ולהתחזק בהתמדה בקריאת תהלים.
וכידוע ,אסור לנשים להכין את השולחן עבור
הלילה של יום טוב השני ,אסור להדיח כלים,
אסור להכין סלטים ואסור לבשל .אז מה עושים
עד שעה שבע בערב ,שהוא זמן צאת הכוכבים?
כולם קוראים תהלים למען עם ישראל ,לשנה
טובה ומבורכת.

לימוד תורה או קריאת תהלים
שאלה :מה עדיף בראש השנה ללמוד תורה
או לקרוא תהלים?

שליט"א

העבודה הראויה בעשרת ימי
תשובה
שאלה :מה היא ההנהגה הנכונה ביותר שיש
להתנהג בה בעשרת ימי תשובה?
תשובה :יש להרבות בתפלות ,בתחנונים
ובצדקה כמה שיותר (שו"ע סי' תרב) .וראוי למעט
בעסקיו ,להתבודד בחדריו ,להתעסק בדברי
תשובה ,לשפוך שיח ,תפלה ורינה ולהפיל
תחינה ,והתפלה נשמעת בה (רבנו יונה שע"ת ש"ה
אות יד) .ומשמע שצריך להשתדל שלא לעבוד
כרגיל בעשרת ימי תשובה ,ע"ש .וההבדל בין
עשרת ימי תשובה לכל השנה ,כהבדל אור מן
החושך (פלא יועץ ערך תשובה) .ויש להשתדל למעט
באירועים וכנסים ,ולהרגיש דבקות בה' יתברך.
וזו עת רצון כל עשרת ימי תשובה ,ושווה מליוני
מליונים! וחז"ל הקדושים דרשו על כך את דברי
הנביא ישעיה (נה)" ,דרשו ה' בהמצאו ,קראוהו
בהיותו קרוב" ,שהכוונה היא על עשרת ימי
תשובה (ר"ה יח .).והלואי שנזכה לנצל היטב את
הימים הקדושים הללו.
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אנחנו מקבלים
על עצמינו בלי נדר

לרפואת מורנו
הרב חיים בן שרה שליט"א
בתוך שאר חולי עמו ישראל

אמן
לענות:

יה ַרבָּ א ְמ ָב ַר ְך,
ְי ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ

יהי רצון ,שיהיה שמו הגדול של ה' מבורך,

ְל ָע ַלם ו ְּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָּיא יִ ְתבָּ ַר ְך.
ולעולמי

עולמים

הוא

יתברך

בקול גדול
בכל כוחו ממש,
ובכל כח כוונתו

