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היום הרת עולם
הרה"ג אברהם יוסף שליט"א  -רב העיר
ראש השנה הוא יום ההולדת של המין האנושי,
שהרי ביום ראשון כ”ה באלול התחילה הבריאה ,ור”ה
היה ביום שישי שבו נוצר אדם הראשון .וא”כ למה
אנחנו מכנים את ר”ה כהריון של העולם ,יותר נכון
לכנותו לידת העולם ,שהרי תכלית הבריאה היתה
יצירת האדם וכשנוצר הרי הבריאה באה
לכלל השלמות .ולפי זה יהיה מתאים
יותר ההמשך היום יעמיד במשפט כל
יצורי עולם ,כיון שזה יום ההולדת של
האדם בו ראוי להעמידו לדין ולעשות
מאזן על זכויות וחובות שצבר.
אולם כשם שהאשה ההרה מצפה
לראות את פרי בטנה ,ורק לאחר שילדה
ילד בריא אפשר לומר שהיא היתה בהריון ,שעיקר
ומטרת ההריון היא הלידה .וכך הבריאה כולה נבראת
למען האדם שיעשה את רצון בוראו ,ויכיר במי שאמר
והיה העולם .ומתחילה ציוה הקב”ה את אדם הראשון
רק מצוה אחת ,מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת
טוב ורע לא תאכל ,ובמצוה אחת ויחידה הוא כבר יזכור
את בוראו .וכשחטא יחד עם חוה ואכל מעץ הדעת,
לא היתה התזכורת מספיקה במצוה אחת אלא בשבע
מצות הקרויים בני נח .וכעברו גם עליהם ,ציוה הקב”ה
את התרי”ג מצות והבדיל את ישראל מכל העמים,
שהם בלבד ראוים להתקרב אל הקב”ה ולהעלות
את זכרונו תמיד .וכשאנחנו עושים את רצון הקב”ה
וגורמים נחת רוח ליוצרינו ,נמצא שההריון היה כדאי,
ומשך השנים הרבות שעברו על הבריאה כולה היו
כדאים עם כל מה שהכעיסו ,כי סוף סוף הגענו לזמן
שיש להקב”ה נחת מאיתנו .היום הרת עולם.
והעומד למשפט ירא וחרד מה יעלה בגורלו ,עומד
ברתת וזיע בפני שופט בשר ודם שאפשר לבטל את
פסקו ,ואעפ”כ שוכר לעצמו עורך דין ומשתדל ככל
יכלתו לצאת זכאי בדין .ואילו אנחנו העומדים לפני

מי שאמר והיה העולם מלך מלכי המלכים ,שאין לפניו
משוא פנים ולא מיקח שוחד ,ואין אחרי פסק הדין
שיצא מלפניו ערעור ,ולא מה שיבטל את מה שנגזר
עליו ,נכנסים אל יום הדין שאננים ושקטים ובוטחים
בעצמנו .והגם שהימים נקראים “נוראים” ,אין בהם
כדי להפחיד ולהרחיק אותנו מהקב”ה,
אלא להיפך להתקרב אליו יותר ויותר
כמו שמבקש הקב”ה שובו אלי ואשובה
אליכם.
כמה יפה ומתאימה אם כן האמירה
שלנו בעשרת ימי תשובה “אבינו מלכנו”,
שאמנם ימים אלו הם ימי דין ומלך
במשפט יעמיד ארץ ,ומי לא ירא מיום
דין הנורא? אך לזכותנו שאנחנו עומדים לפני “אבינו”
שגם אם הכעסנו אותו הוא נשאר אבינו ,וגם אם
יעניש אותנו יהיה העונש ברחמים ,וכשנותן שכר אינו
מדקדק לתת בדיוק כפי שמגיע אלא מרבה .והוא גם
“מלכנו” שהאבא אינו יכול לספק תמיד את רצון בניו,
אך המלך יש לו את כל האפשרויות יש לו לב רחב ויש
לו יד פתוחה .ופונים אליו כאבינו מלכנו לקבל ממנו
את שתי המידות הטובות ,ומבקשים ממנו את צרכי
השנה כולה בגשמיות ורוחניות ,לנו ולסובבים אותנו
ויום זה הוא יום מאזן כללי לריוח והפסד .במבט נכון
אדם צריך להצטער ביום הולדתו ,שהרי עברה עליו עוד
שנה ,והוא קרב אל יום המיתה ,אבל המתבונן ורואה
איזה הישגים ואילו מעלות קיבל באותן שנים שעבר,
והמעשים הטובים והמצות שעשה בין אדם למקום
ובין אדם לחברו ,ומה הפירות שהשאיר אחריו יש לו
סיבות רבות להיות שבע רצון ושמח ביום הולדתו .וכך
אנחנו מביטים תמיד לאחור לא כדי להתייאש ח”ו,
אלא להתעודד ולצפות ללמוד מהעבר לצורך העתיד,
ומתוך זה יוכל להיות בשמחה גם ביום ראש  -השנה,
היום הרת עולם.

מפה שבועית
לפיתוח האישיות
חכמי היהדות ראו במזל יום הלידה ראי לאופי האדם.
לאור זאת ערכנו עבורכם מפה יומיומית המאתגרת את נושא ההעצמה האישית.
אחת השאלות המסקרנות ביותר עבור האדם היא“ :מה טומן
הגורל?” .בתוך המזל מרוכזים נתוני האדם בכל תחום כזה או אחר .נסקר
כעת שתי עובדות היסטוריות בעניין.
בתאריך  13.4.1945שלח שר ההסברה הנאצי ,גבלס ,להביא הורוסקופ
של שניים מבכירי האסטרולוגים .למרבית הפתעתו ,שניהם ניבאו הצלחה
לגרמניה במחצית השנייה של אפריל ,ושלום  -באוגוסט .מרוב התרגשותו
הזמין גבלס שמפניה ,וטלפן להיטלר“ :מנהיגי! אני מברך אותך רוזוולט
(נשיא ארה”ב דאז) מת! בכוכבים כתוב :כי במחצית השנייה של אפריל
תהיה לנו נקודת מפנה .היום יום שישי  13באפריל עכשיו נקודת מפנה!”
(אנטומיה של רודנות חלק ב’ עמ.)562 .

באותה שעה צבאות רוסיה מצידה המזרחי של ברלין וארה”ב מן עברה
המערבי  -צרו על העיר .הרגשת ההקלה בבור הפיקוד הנאצי העליון  -לא
ארכה זמן רב .חל מפנה במערכה לרעת גרמניה“ .אולי שוב הגורל שיטה
בנו!” ,אמר גבלס (שם).
מאידך ,בכתב העת האסטרולוגי  -הישראלי“ ,אסטרוסקופ” ,פורסמה
 23ימים לפני הבחירות לכנסת ה ,11 -תחזית שהתבססה על תצפית
מערך הכוכבים ביום הבחירות .התחזית ניבאה  45מנדטים למערך ו–41
לליכוד .כפי שאירע באמת (נחלי איתן עמ.)208 .

ומה אומר המזל במישור האישי?
היה זה האמורא הנודע ר’ יהושע בן לוי שכתב ביומנו (תלמוד בבלי ,מסכת

שבת ,קנו ).כי מזל יום הלידה משפיע על אופי האדם.
הנולד ביום ראשון :יהיה בעל תכונה קיצונית :צדיק גמור או רשע
גמור .כי בו נבראו שני ניגודים  -האור והחושך.
הנולד ביום שני :יהיה רגזן .כשם שנבדלו בו המים העליונים ממים
התחתונים  -כך יבדל הכעסן מכולם.
הנולד ביום שלישי :יהיה עשיר ומזלזל בצניעות .שבו נבראו העשבים
שהם רבים ויונקים בערבוביא ,דבר המסמל :עשירות ופריצת גדרים.
הנולד ביום רביעי :יהיה חכם ויפה .מפני שנבראו בו המאורות הגדולים
 המסמלים חכמה ויופי.הנולד ביום חמישי :יהיה גומל חסדים .מפני שנבראו בו דגים ועופות
שחיים מחסדי ה’.

הנולד ביום שישי :יהיה מחזר אחר המצוות .מפני שביום זה נעשות
ההכנות לשבת.
הנולד בשבת :יהיה קדוש.

צופן יומי  -קונקרטי
ברוח הדברים הללו נראה כי מאחר ובימי השבוע טמון כוח דומיננטי
המשפיע על האדם הנולד בו לטוב או לרע ומאחר והאדם נולד כל יום
מחדש ,כפי שאנו אומרים בברכות השחר“ :ברוך אתה ...המחזיר נשמות
לפגרים מתים” .אם נרצה ,מונחת כאן בעבורנו מפת דרכים ממוקדת
לחיי היומיום ,כדלהלן.
ביום ראשון :עלינו להקפיד על תיעול הקיצוניות שקיימת ביום זה
לאפיקים חיוביים .כלומר ,להיות טובים בתכלית ,להיות שלמים עם
המעשים הטובים שלנו ,ולהיטיב מכל הלב.
ביום שני :עלינו לנצל את תכונת הבדלנות במטרה להתרחק מן
החסמים שכובלים אותנו מלהתקדם בחיים (העצבות והייאוש  -למשל).
ביום שלישי :עלינו לנצל את העושר שקיים ביום זה ,עושר רוחני
או גשמי ,ולרומם את החלש .כמו כן ,עלינו לנצל את הפרצנות במטרה
להבקיע בעבורנו את המחסומים שהיצר מציב כנגדנו.
ביום רביעי :שטמונים בו :חכמה ויופי ,עלינו להרבות בו בקניית חכמה;
להעריך את היופי והאור שהיהדות נתנה לחיינו ,כי החכמה והיופי שזורים
יחדיו וכפי שכתוב“ :חכמת אדם תאיר פניו” (קהלת ח ,א).
ביום חמישי :שמונח בו פוטנציאל סוציאליסטי של עזרה  -לזולת,
עלינו לממש בו את אנרגיות הנתינה.
ביום שישי :שמונח בו כוח רדיפה אחר המצוות ,לפיכך עלינו להרבות
בו :בעזרה לאישה שנושאת בעול ההכנות לשבת ,השראת אווירה שמחה
בבית ,להתקשר למשפחה לאחל“ :שבת שלום” ,להתכונן מוקדם לקראת
שבת ,וכדומה.
בשבת :עלינו לנצל את אווירת הקדושה .לקדש את היום ולא פחות
מכך להעשיר את שולחן השבת בתוכן :שירי שבת ,דבר תורה ,לימוד עם
הילדים ,וכך הלאה.

כל אחד ושפתו
לכל אחד ישנה שפה משלו
אם נפעל לפי הקוד המתאים  -הרווחנו תקשורת אופטימאלית.
בזמנו ,יורש העצר
הטורקי חפץ לשאת
צוענייה.
אביו הסולטאן נתן את
הסכמתו לצעד החריג של
הבן האהוב עליו .עתה לא
נשאר אלא לקבל את רשות אבי הנערה.
מיד ארגן שר החצר פמליה שנסעה למחנה הצוענים  -לבקש את
רשות אביה .כשהגיעו ,הפנו אותם לנפחייה המקומית שם עבד האב
למחייתו .כשהגיעו לכתובת יצא אליהם הנפח שחור ומפויח כולו.
"מה רצונכם?" ,הפטיר בקוצר רוח.
"כבודו! באנו אליך מעיר הבירה איסטנבול ,בשם הוד רוממותו
הסולטאן הגדול ,לבקש את יד בתך עבור הנסיך ,".נאם השר בפניו.
השפה הדיפלומטית והמצועצעת הייתה זרה עבור הנפח והוא -
התעלם מהם .בבושת פנים חזרו השליחים לארמון.
הסיפור הובא לידיעת מפקד המשמר .במקום נטל סוס מן הסייס
ודהר אל המחנה .כשהגיע לשם הרעים בקולו על הנפח" :אתה החצוף
שהעיז להמרות את פי שלוחי הסולטאן?!" .מראהו הטיל על האב -

אימה .הוא מיהר לכרוע לפניו ברך .שלף המפקד את פרגולו והניף את
השוט מעל הנפח ,על מנת לאיים עליו.
האמת היא ,ששפת ההשפלה  -כן הייתה מקובלת על הצועני מימים
ימימה.
קרא אליו הנפח ואמר" :קח את בתי והבא אותה לבחיר ליבה!
בהזדמנות זו שא נא את ברכותיי לסולטאן ששלח לי מישהו שמדבר
איתי בשפה שאני מבין  -במקום קודמך ,הליצן שדיבר אלי כמו אל
ג'נטלמן רם מעלה."...
ֵי-פי”.
ֲד ֵּברָה; ו ְִתְׁש ַמע ָה ָארֶץ ִא ְמר ִ
“האֲזִ ינ ּו ַה ָּׁש ַמיִם ַוא ַ
ַ
ההבדל בין האזנה לשמיעה הוא כי המאזין מרוכז בדברים וחש
אותם בתבונתו :לעומק .השומע ,מסתפק בתפיסה שטחית.
"השמיים" ,מסמל את אנשי הרוח .מהם משה רבנו דורש להאזין
לדברים ,כי זוהי שפתם :עיון שכלי והתבוננות .מאנשי "הארץ" ששקועים
בעבודת כפיים מסתפק משה בבקשה סמלית' :לשמוע' את הדברים,
לקבלם בפן הפשוט .בכישוריו לדבר עם כל אחד בשפתו שלו  -מונחת
לפנינו הדרך האידיאלית להצלחה תקשורתית בחיים.
טיפ :לפני שאתה מעוניין להשפיע על אדם ,ערוך עליו שיחת בירור
מקדימה אצל קרוביו ומכריו ,כדי לברר אלו נושאים קרובים לליבו.

שו ֵֹמר ַה ִּמ ְס ּתו ִֹרי
ׁ
ַה ּ
ֻגָר ִה ְפ ִקיד ֵא ֶצל י ִָדיד ְסכוּם ֶּכ ֶסף
ָא ָדם ְמב ּ
נִ ְכ ָּבד.
יקדוֹן ִמן ָהעו ָֹלםֵ .מ ָאז,
ְלי ִָמים ,נִ ְפ ַטר ַּב ַעל ַה ִּפ ָּ
ָהיָה ְּבנוֹ ּדו ֵֹאג ִל ְכבוֹד ַהּׁשו ֵֹמרָ .כל יוֹם ִה ְת ַענְ יֵין
ָשה טו ָֹבהּ .גַם ֶאת ֵא ֶׁשת
ָתן לוֹ ַה ְר ּג ָׁ
ִּבְׁשלוֹמוֹ ְונ ַ
ַהּׁשו ֵֹמר ָהיָה ַה ֵּבן ְמ ַכ ֵּבד.
"ל ָּמה ַא ָּתה ִמ ְת ַא ֵּמץ ָּכל-
ֲב ָריוָ :
ָׁשאֲל ּו אוֹתוֹ ח ֵ
ֵיהם?".
ָּכ ְך ְל ַכ ֵּבד ֵאת ְׁשנ ֶ
יקדוֹן מ ּונָח?
"אינ ִֶּני יו ֵֹד ַע ֵאיפֹה ַה ִּפ ָּ
ָענָה ַה ֵּבןֵ :
יש ,אוֹ ֶׁש ָּמא ֵא ֶצל ִאְׁש ּתוֹ? ָל ֵכן אֲנִ י
ַה ִאם ֵא ֶצל ָה ִא ׁ
ֵיהםִ .מי ֶׁש ּזֶה י ְִהיֶה ,י ְִר ֶאה
ִמְׁש ַּת ֵּדל ְלהו ִֹקיר ֵאת ְׁשנ ֶ
ֲמ ָצי ְל ַה ְר ּבוֹת ִּב ְכבוֹדוֹ ו ְָכ ְך יְִׁשמֹר י ֶָפה ַעל
ֵאת ַמא ַ
ַה ָּממוֹן".

יד ע?
ִח ָ
ׁש ָע ָליו רו ְֹט ִנים
ָשים ֶ
ֵש ֲאנ ִׁ
יש ִמ ֶּמ ִּני יׁ
ֶאת ַה ּגָדוֹל ו ְַה ַּמ ְר ִע ׁ
ֲבים
ֻּלם אוֹה ִ
ׁש ֵקט  -כ ָּ
ַא ְך ָאנ ִֹכיַ ,ה ָּק ָטן ו ְַה ָּ
ִמי ֲא ִני?

ַה ִּנ ְמ ָׁשל:
ֲד ֵּב ָרה
"האֱזִ ינ ּו ַה ָּׁש ַמיִם ַוא ַ
מ ֶֹׁשה ַר ֶּבנ ּו ְּכ ֶׁש ָא ַמרֶ :
ו ְִתְׁש ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי ִּפי"ִּ ,כ ֵּבד ִּב ְד ָב ַריו ּגַם ֵאת:
"ה ָא ֶרץ".
"ה ָּׁש ַמיִם" ְוגַם ֵאתָ :
ַ
ו ַּמ ּדו ַּע? ֶא ָּלא מ ֶֹׁשה לֹא י ַָדע ִאם ְל ַא ַחר ְּפ ִט ָירתוֹ
נְִׁש ָמתוֹ ִּתְׁש ּכֹן ְּב ָׁש ַמיִם ,אוֹ ֶׁש ָּמא ָּב ָא ֶרץָ ,ל ֵכן
ֵיהםְּ ,כ ֵדי ֶׁש ָּכאן אוֹ ָּכאן
ִהזְ ִּכיר ַל ָּכבוֹד ֵאת ְׁשנ ֶ
יש ֵמר י ֶָפה.
 ִּנְׁש ָמתוֹ ִּת ָּּׁגַם ָאנ ּו י ְָל ִדים י ְָק ִריםֵ ,אינֶנּ ּו יו ְֹד ִעים ֵמ ֵאיזֶה
ָח ֵבר ְל ַס ְפ ָסל ַה ִּל ּמו ִּדים ֵּת ֵצא ָלנ ּו ִמ ֶּמנּ וְּּ :ב ָר ָכה
וְטו ָֹבהָ .ל ֵכן ָע ֵלינ ּו ְל ַכ ֵּבד ּכֹל ֶא ָחד ְּב ִמ ָּידה
ָׁשוָוה.
(פ ָר ָׁשה י' ִּפ ְס ָקה ד').
ֱר ְך ַעל ִּפי ִמ ְד ָרׁש ַר ָּבהָ ,ה ַאזִ ינ ּו ָּ
ֶנע ַ
ילדים יקרים! החידע  -נושאת פרסים.
שילחו את התשובה ל"מחלקה לתרבות תורנית"
בפקס .או בדואר ואל תשכחו לציין על המעטפה:
"עבור חידע" .שמות הזוכים יופיעו בגיליון הבא.

חדש ,ישן ומעורר עניין
פרויקט "ועתה כתבו לכם" בראשות
הרבנים הראשיים לחולון  -נמשך...
ניתן להגיש חידושי תורה מתוך
ארבעת חלקי ה"שולחן ערוך".
את התקנון אפשר לקבל בדואר,
בפקס או בדוא"ל.
פרטים
במחלקה לתרבות תורנית
נמשכת ההרשמה לחוגי
המתנ"ס .החוגים בהפרדה
מלאה לבנים ולבנות.
חדש ...ספורטף ,מחשב ותכשיטנות
פרטים בשעות קהלת קהל:
ימי א'-ה' 15:30-19:00
טל 03-5015529 .פקס03-5030214 .
למעונינים ניתן לקבל חוברת חוגים לשנת
תשע"ב בדואר.
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המחלקה לתרבות תורנית בשיתוף מתנ"ס
מקהלו"ת קיימו ,לראשונה בחולון ,סדנא ייחודית
להכנת שופר עם הדרכה התאמת פיה שיוף
והברקה.
עשרות אבות ובנים השתתפו בסדנא זו :חתכו,
שייפו ,החליקו והכינו שופר אייל כשר למהדרין
ושבו כל משפחה הביתה עם שופר לתקיעה בימים
הנוראים.
לצד פעילות הבנים התקיימה לבנות סדנא
הכנת כלי זכוכית לדבש .את הכלי עטרו בטכניקה
מיוחדת של הזרקת חול הצורבת את העיטור על
כלי הזכוכית.

היכונו...
היכונו...

התעוררות
כנס
לימים הנוראים עם
מו"ר הראשון לציון הרה"ג
שלמה משה עמר שליט"א
בהשתתפות רבנים ואישי ציבור
ביום שני ,כז' אלול ,תשע"ב ()26.9.2011
פרטים בקרוב .עקבו אחרי הפרסומים.

בתי כנסת המקיימים שמחות בית השואבה או
הקפות שניות של שמחת תורה ,מוזמנים להעביר
את פרטים למחלקה לתרבות תורנית ,לפרסום
בלוחות המודעות.

רוצים לקבל את העלון ישירות לביתכם? שילחו אלינו את פרטיכם בצירוף כתובת ומיקוד והעלון כבר
בדרך אליכם ...ניתן גם לקבל את העלון ישירות לתיבת הדוא"ל שלכם.

תושבי חולון היקרים!
בפרוס השנה החדשה תשע”ב את
כנפיה ,אנו מתכבדים להשיק את העלון
החדש“ :חלון לחולון” ,מבית היוצר של
המחלקה לתרבות תורנית בעיר.
העלון ,הינו נדבך נוסף בשרשרת
הפעילויות המגוונות שנעשות בעיר
במטרה להעשיר את חיי הרוח ולהנגיש
אותם לכל אדם באשר הוא.
אנו מלאי תקווה כי תפיקו ממנו את
המיטב וכי העלון יפתח צוהר לחיים
של ערכים ,חינוך ומידות תרומיות.
גם ילדיכם היקרים יופתעו לגלות בו
מדור שזור במסרים חינוכיים וערכיים
במיוחד עבורם.
תזכו לשנים רבות ,נעימות וטובות.
באיחולי שנה טובה,
הרבנים הראשיים לחולון:
הרב אברהם יוסף שליט"א
הרב יוחנן גור אריה שליט"א
סגן ראש העיר  -חיים זברלו
יו"ר המועצה הדתית  -עמוס ברנס
dc
לרה"ג יוסף מוגרבי שליט"א מזל טוב
לרגל אירוסי הבת תח'
ba
למשפחת ניסנוב מזל טוב בהיכנס
בנכם בעול המצוות
dc
למשפחת בבהזרה איחולים לרגל
נישואי הבן ברק
ba
למשפחת בן לולו מזל טוב
להולדת הבן
תושבים יקרים!
מגיע לכם "מזל טוב"? רוצים לאחל
ולברך? שילחו אלינו בפקס או
במייל וציינו:
"עבור פינת ברכות ואיחולים".

אנו מברכים את לקוחותנו וכל בית ישראל
בברכת שנה טובה ומבורכת ...

