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 תשפ"א  שבת ראש השנה

  

יציאה חוזרת לבחירות מיותרות עם תוצאות  ,בחברהו פילוג בעם  .ומאתגרתקשה מסיימים שנה  נוא

אישיים לטובת קידום מטרות   םאינטרסיעל התגבר  ללא מצליחה הדואגת לעצמה והנהגה מבישה  .צפויות

תוך דרישה לשינוי  עולם שלם ומשנה סדרי עולם הביתזעיר אשר מש של נגיףמגיפה משונה  .ישראל

           .         וחסר פתרון המדע עומד המוםו צער עולמי על אבדן חיי אדם יקרים .התנהגותהרגלי 

ל את  לפתרון תרופתי אשר יחסותפילה תקווה  מתוךחדשה  הלמרות הכל העולם מסתגל ומתרגל למציאות 

  השנה הסתיימה עבורנו באירוע היסטורי שלא ניתן להמעיט בערכוממש ברגע האחרון וקשה הזו הבעיה ה

 לישראל  עולמית הלגיטימצישיתנו  מדינות נוספותהסכמים עם ך לום עם מדינות ערביות ובדרהסכמי של

  .בתוך עם ישראל בינינוות ואחד האחוושלום יביאו גם לבע"ה ו

 

אחת הבקשות הגדולות והמרכזיות שאנו מבקשים בימים   -ראש השנה לקראת  כותבהרב שמואל שפירא 

   ? "כתבנו לחיים", "כתבנו בספר החיים". מהי הכתיבה של ה' –יא אלו ה

בעולמנו המודרני, יש הבדל גדול בעשייה של אדם, אם המעשה נעשה בסתר, לעצמו, או לעיני המצלמה, 

 העיתונאי, או באחד מאמצעי התקשורת. 

יוסף, אהרון  יש לכאורה ראיה לגישה זו במדרש, המביא דוגמאות מהתנ"ך; ראובן שניסה להציל את

שיוצא לקראת משה, ובועז שעוזר לרות. על כולם אומר המדרש שאילו ידעו שמעשיהם ייכתבו בתנ"ך  

 גדול יותר. )רות רבה ה, ו(  –היו עושים את המעשה 

לכאורה, הדברים מחזקים את הנאמר לעיל, שאדם היודע שמעשיו הולכים להתפרסם, משקיע הרבה כדי 

 שהדברים ייראו טוב.  

 , בעיון נוסף ניתן לראות, שהכוונה היא לא מעשה שיזכה לפרסום, אלא מעשה בלב שלם. אולם

למשל, אילו בועז היה יודע שהרגע הזה של פגישתו עם רות, בונה את מלכות ישראל, מדוד המלך ועד 

 המלך המשיח, היה בועז מתנהג אחרת. היה עושה בצורה שלמה יותר. 

יעשנה בלב שלם. כי לכל רגע ולכל מעשה, צריך  -לפי זה, כוונת המדרש היא, שאם אדם עושה מצוה 

 לנצח. –להתייחס כאילו הוא משפיע על העולם כולו בהווה ואולי גם לעתיד 

זוהי משמעות הכתיבה של מעשי האדם: הרושם שהדבר מטביע במציאות. ישנם מעשים רגילים 

בלבב שלם ומתוך עוצמה, הם יכולים לרשום את חותמם על המציאות, הם    ושגרתיים, שאם עושים אותם

 ייכתבו בספר החיים. 

אנו מבקשים שמעשינו ישפיעו על העולם, שיהיה לנו חלק  -זוהי כוונת התפילה: "כתבנו בספר החיים" 

                         בעיצוב העולם ובהתקדמותו אל תכליתו.                                                  

כמובן, שישנם מעשים המשנים את העולם בבת אחת ובדרך דרמטית, אולם בדרך כלל גאולת העולם 

 עוברת במסלול של קמעא קמעא, לאט לאט, וההתקדמות תלויה במעשים הפרטיים האנושיים. 

ב ,והטוב צריך להיות הסיבה להתפתחות האיטית טמונה בעומק המציאות; מכיוון שהעולם נברא להיות טו

 הוא בא בצורה התפתחותית, כדי שנוכל לעכל אותו אל תוכנו. –חלק בלתי נפרד מהווייתנו 

 

כשעושים דברים טובים בלב שלם, הם משפיעים, נכתבים בספר החיים. מעשה טוב מחזק את האומה, 

 ומשפיע על העולם כולו, כיוון שאנחנו הלב שבאומות. 

כיצד יש לכל אחד אחריות    -ימי מגפת הקורונה  -לט מאד בימים אלו הדבר נכון בכל השנים, ובו

 והשלכות על המעשים הפרטיים לכל החברה. 

 

 .כתיבה וחתימה טובה לנו ולכל בית ישראל , שנה טובהשבת שלום , 

 

 

 

 

 

 

 שלר איתן 

 לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל

 


