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בתקווה ובחרדה  
ִעבְ ד ּו ֶאת ה' ְ ּביִ ְר ָאה
וְ גִ יל ּו ִ ּב ְר ָע ָדה [תהילים ב ,יא]
ערב ראש השנה תשס"ד .גבאי בית הכנסת פנה אל אחד מהאברכים מחשובי
המתפללים ובקשה בפיו" :אנא הכן שיחת התעוררות קצרה כדי לעורר את הקהל
לפני התקיעות" .האברך שהיה במבוכה נוכח הזמן הקצר שעמד לרשותו ,חשב על
רעיון מקורי .הוא התקשר לוועדי הצדקה השונים וביקש לקבל את העלונים שהופצו
בשנה זו.
בתקופה זו עדיין לא קמה תכנית 'ערבים' ,ומידי כמה ימים חולקו בתיבות הדואר
עלונים כואבים המבשרים על קרן שהוקמה ליתומים ,לעיתים קרובות בתוספת
תמונות קורעות לב של הנפטר ושל היתומים הרכים הבוכים.
משהגיע הרגע בו היה צריך לדרוש ,ניגש האברך אל הבימה כשבאמתחתו עשרים
עלונים שונים ,הוא פרש אותם אחד לאחד למול קהל המתפללים ,הוא פנה אל הקהל
ואמר" :מורי ורבותי ,ברגעים גורליים אלה ,בחרתי לוותר על המילים .די לנו אם
נביט לרגע קט על עלונים מזעזעים אלה ,אנשים אלו היו עמנו בשנה שעברה ,איננו
יודעים על מה הם חשבו בשעה זו של לפני התקיעות ,אך דבר אחד ברור  -הם לא
נכתבו בספרם של החיים ."...קולו נשנק והוא פרץ בבכי עז .לא היה צריך להוסיף,
המקום היה לחרדת אלוקים ,בעל התוקע ניגש אל הבימה ,וקהל המתפללים שקיבל
שיחה כה מוחשית החל זועק בבכייה גדולה את הפסוק" :מן המצר קראתי ק-ה ענני
במרחב ק-ה".
את תיאור החוויה המטלטלת הזאת סיפר לי אחד המתפללים שנכח במקום ,הוא
ציין בפני שמעולם לא חווה תפילה כה משמעותית ומרגשת .כשסיים את סיפורו,
הודיתי לו על הסיפור ושאלתיו" ,מאז עברו יותר מעשר שנים ,האם הצלחתם לשמר
את אותה התרגשות בשנים שאחרי"? "לא בדיוק" ענה האברך ,והוסיף בנימת התנצלות
"אחרי רף כה גבוה של זעזוע מה עוד ניתן לעשות?"
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התרגשות זו הייתה חד פעמית .ומדוע היא לא חזרה על עצמה? נראה ששורש
הטעות הוא בהצגת הצד הקשה של יום הדין ,תוך התעלמות מוחלטת מהפן המאיר
שבו .התועלת בהצגת האיום והסכנה שיש ביום זה מוגבלת היא ,כי איום מתמיד עלול
לגרום לאדישות או ליאוש.
הגמרא בראש השנה (י ,ב) אומרת" :בראש השנה נפקדו שרה ,רחל ,וחנה ,בראש
השנה יצא יוסף מבית האסורים ,בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים ,בניסן
נגאלו ,ובתשרי עתידין ליגאל" .רש"י במסכת יבמות (סד ,א) מבאר שלא רק אימותינו
נפקדו בראש השנה ,אלא בכל ראש השנה הקב"ה פוקד את העקרות לשמוע תפילתן
בראש השנה ,וגוזר עליהן הריון.
גם רבי אמנון ממגנצא זי"ע קבע בנוסח הפיוט "ונתנה תוקף" התייחסות נרחבת גם
לצד השמח שנגזר על האדם בראש השנה" :כמה יבראון ,מי יחיה ,מי ינוח ,מי ישקט,
מי ישלו ,מי יעשר ,ומי ירום" .כי בראש השנה הקב"ה פותח גם את אוצרותיו הגדושים
בהטבה אין קץ.
היה מן הראוי לסדר במקביל לאותם עלונים כואבים ,ערימה גדולה ובה תעודות
לידה של אותם תינוקות שנולדו בזאת השנה אחרי שנים רבות של צפייה ,ולצידה
ערימת הזמנות לחתונה של רווקים ורווקות שב"ה נשאו בזאת השנה .וכן מגוון בעיות
קשות שהשנה נפתרו על הצד הטוב ביותר ,חולים במחלות קשות שנרפאו ,נערים
נושרים שחזרו לצור מחצבתם ,פרנסה שנמצאה ,שלום בית שהושג וכו'.
אלו הם שני הצדדים בתמונה המורכבת של יום הדין .אכן יש פחד גדול ונורא,
ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפני אדון הכל .מסיבה זו לא אומרים ביום זה את
תפילת ההלל .אך מאידך נאמר בנביא על ראש השנה (נחמיה ח ,י) "אכלו משמנים ושתו
ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדוננו ואל תעצבו כי חדוות ה' היא
מעוזכם" .גם בהלכה אנו מוצאים את המורכבות ביחס החגיגי לראש השנה .על יום זה
מורים לנו חז"ל את הפסוק (תהילים ב ,יא) "עבדו את ה' ביראה וגילו ברעדה" ,גיל ורעדה
משמשים בערבוביה! הא כיצד?
אכן ,ראש השנה הוא יום שמלמדנו לדעת להכיל תחושות מורכבות .קל להיות
איש ה'-גילו' או איש ה'-רעדה' ,אך לא זו הדרך .כי הנמצא בתחושת 'גילו' בלבד ,עלול
בנקל לפתח בשמחתו תחושת אדישות מחומרת מצבו הרוחני .ומאידך איש ה'רעדה'
עלול בחרדתו לאבד תקווה ,ולשקוע במרה שחורה שבעקבותיה ימנע מלקיים את
מצוות התשובה.
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ראש השנה יום הדין הוא לכל באי עולם ,אפילו מלאכים בו יחפזון ,ומי יצדק לפניו
בדין .אך בל נשכח שהקב"ה רוצה בתשובה ומשתוקק לשובינו אליו ,הקב"ה הוא "חנון
המרבה לסלוח" .כשנדע לשלב את הדברים ,וברגשות מעורבים אלו נקיים את שלבי
התשובה הנדרשים ,אז יש לנו לצפות ולהאמין שהקב"ה יכתבנו ויחתמנו לחיים טובים,
גדושים ומלאים ברוחניות.
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