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ראש השנה
הושאת ארבו תושת

יום א' של ראש השנה, לאחר התפילה

איצי ושימי חיכו בסבלנות לאבא שיסיים את אמירת שיר של יום. “בסדר, 
בואו נלך, ילדים”, אבא אמר בשעה שסגר את המחזור. “זו היתה ממש תפילה 
טובה, ברוך השם! וכעת, אנו בדרך הביתה לסעוד את הסעודה המיוחדת אותה 
הכינה אמא בעבורנו! סבא וסבתא יהיו שם גם כן, אז לא לשכוח להודות להם 

על המחזורים היפים אותם הם קנו לשניכם לכבוד ראש השנה.”

“בוודאי.” אמר איצי, שהוא מאמץ בגאווה את המחזור אל ליבו. “עם הסבר 
ברור מתחת למילים, היה הרבה יותר קל להתפלל ולכוון.”

“כן.” אמר שימי, “בהחלט, היה נעים לדעת מה אני אומר. הבעיה היחידה היא 
שנראה לי שבמחזור שלי חסרים מספר דפים.”

“אוי,” אמר אבא, “אני ממש מצטער לשמוע על כך. אבל אני בטוח שניתן 
להחליף את זה עדיין. לחנות מוטי יודאיקה יש שירות ממש טוב, וחבר שלי 

נחום מכיר את המנהל, אז אני לא מאמין שתהיה בעיה. איזה חלק חסר לך?”

שימי דפדף בדפים כדי להראות לאביו. “תראה אבא! חסר לי את כל ה'על 
חטא'!”

“אבל שימי,” אמר אבא, בתחושת הקלה כשהבין ששום דבר לא ממש חסר. 
“אנחנו לא אומרים 'על חטא' בראש השנה – אנחנו לא מבקשים מהשם מחילה 
בראש השנה. את זה אנחנו אומרים בעשרת ימי תשובה – ובמיוחד ביום כיפור.”

“אבל אני לא מבין,” אמר שימי. “בתלמוד תורה, הרב אמר לנו כמה חשובים 
עשרת ימי התשובה, וכמה הזמן הזה הוא הזמן הטוב ביותר בשנה לנסות לשוב 
בתשובה על הטעויות שעשינו במהלך השנה האחרונה מכיוון שהשם מקבל 

את התשובה שלנו הרבה יותר בקלות במהלך עשרת הימים האלו.

"והוא אמר והזכיר שלא נשכח שראש השנה הוא היום הראשון של עשרת 
אנו  שאז  מכיוון  גדליה  בצום  בתשובה  לשוב  להתחיל  לנו  אל  תשובה!  ימי 
אז  לתשובה!  כך  כל  המיוחדים  הימים  מעשרת  שלמים  ימים  שני  מפסידים 

האם אנו לא אמורים לומר את ה'על חטא' גם בראש השנה?”
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“אתה צודק,” אמר אבא. “ראש השנה הוא יום הדין – אנו נשפטים! וזה אומר 
להיות  עלינו  תשובה.  הוא  השנה  בראש  לעשות  עלינו  אותו  היחיד  שהדבר 

עסוקים בעשיית התשובה במלא הרצינות היום! זו שאלה מצוינת, שימי!”

 “ואתה רוצה לדעת למה אני אוהב את השאלה שלך במיוחד?” אמר אבא. 

“מכיוון שזו אותה שאלה בדיוק כמו שאני שאלתי פעם את הרב אביגדור 
ותשובות.  שאלות  על  הבנויות  המפורסמות  מהרצאותיו  אחד  במהלך  מילר 
כאלו  זיכרונות  לי  מעלה  היא  כי  הזו  השאלה  את  ששאלת  שמח  כך  כל  אני 
טובים... יכולנו לשאול אותו שאלות על כל נושא שרצינו, וזו היתה השאלה 

אותה אני שאלתי!”

“ומה ענה הרב מילר?” שאלו איצי ושימי באחת.

“הוא אמר שאנחנו אכן כן עושים תשובה במהלך כל היום של ראש השנה!”

דבר  שום  אין  בשלנו  “הן  איצי.  שאל  משלנו?!”  שונה  מחזור  לו  היה  “מה, 
המזכיר את הענין!”

“בטח שהיה לו את אותו המחזור כמו שלנו,” אמר אבא. “במהלך כל היום 
זהו הרעיון העיקרי  'השם מלך!' בדיוק כמו שאנחנו עושים.  הוא היה אומר 

 ראש רשארראש רשאר  |  3



של תפילת ראש השנה שלנו. באופן עקבי אנו חוזרים ומזכירים שהשם מלך, 
– אנו  השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אנו שרים את זה, מדברים על זה 

אפילו תוקעים בשופר, בדיוק כמו שהם עשו בימים עברו כשהכתירו מלך!“

ביותר  הגדולה  התשובה  זו  מלך'  'השם  שאמירת  הסביר  מילר  הרב  “אבל 
שאנו יכולים לעשות! בגלל שהעבירה הגדולה ביותר היא כאשר אנו שוכחים 
שיש מלך אמיתי השולט עלינו. אנו רואים כל מיני אנשים בעלי שררה וכח 
ואנו חושבים שהם אחראיים על משהו! וזו הטעות הגדולה ביותר עליה עלינו 

לחזור בתשובה.

חושב  אתה  אם  טועה!  אתה  הבוס,  הוא  שלך  שהמנהל  חושב  אתה  “אם 
שהנשיא טרמפ הוא הבוס, אתה טועה! יש לנו בוס אמיתי! השם יצר את כל 
העולם הזה – יש מאין. והוא השליט האמיתי! הוא חכם יותר וחזק יותר ואדיב 
יותר מכל דבר אחר ומכל אדם אחר! הוא משגיח עלינו כל הזמן, והוא היחיד 
שהוא  ממה  חוץ   – משנה  לא  בעולם  אחר  דבר  שום  ולכן  לנו!  לעזור  שיכול 

רוצה! וזו המשמעות של 'השם הוא מלכינו. 

הקדוש  את  להמליך  בכדי  הזה  הקדוש  היום  בכל  משתמשים  אנו  כן  "ועל 
ברוך הוא עלינו. הוא זקוק לאמירות האלו, הוא המלך! לא משנה מה נאמר. 
אנו אומרים זאת שוב ושוב מכיוון שאנו צריכים להחדיר לעצמנו את המסר, 
אנו  שכאשר  מכיוון  לעצור!  ולא  לעצמנו,  להזכיר  צריכים  אנו  עמוק.  עמוק 
אומרים את זה ומבינים את העניין הזה, מבינים באמת – זוהי התשובה החשובה 

ביותר שעלינו לקיים.

בכדי  ימים  שמונה  עדיין  לנו  נותרים  עובר,  השנה  שראש  לאחר  “בוודאי, 
לחזור בתשובה על כל שאר העבירות שיש לנו. ואנו גם נעשה זאת, מכיוון 
שאנו לא יכולים להתעלם אף מהדבר הקטן ביותר שעשינו נגד רצון השם. אך 
ראש השנה הוא היום המוקדש בפני עצמו לעשיית התשובה הגדולה ביותר – 
זהו היום בו אנו מבינים שהשם שתמיד היה המלך, הוא מלכנו היום, והוא יהיה 

מלכנו לנצח, לעולם ועד.”

כתיבה וחתימה טובה!

4 | תורת אביגדור לילדים


