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של  בחדרו  מאוחרת,  ליל  בשעת  זה  יה 
מנדבורנה  האדמו"ר  מרן  כ"ק  ורבי  מורי 
הלילה  בשעות  הרבי  ישב  בקודש,  כדרכו  זי"ע. 
וקיבל את קהל מבקשי עצתו תוך שהוא מרעיף 
ישראל  באהבת  הבוער  מלבו  מברכותיו,  עליהם 
יוקדת. ואז, באישון ליל, נכנסו לחדרו בני הזוג - 
בעלי המעשה, בליווי עסקן רפואי מפורסם אשר 
עסק בפתרון מצוקתם, והוא שסיפר את סיפורם 

האישי המטלטל:
הגדולים  המומחים  אחד  של  בחדרו  זה  היה 
החדר  אל  השומר.  בתל  'שיבא'  החולים  שבבית 
הגיעו בני הזוג, הנשואים כ-15 שנה, כאשר כבר 
לסבול  האשה  החלה  נישואיהם  אחרי  שנתיים 
ממחלות שונות, עד שהובן כי למרות גילה הצעיר 

- היא סובלת ממחלה נדירה וקשה במיוחד...
כשנקבעה הפגישה עם הרופא המומחה, מיהר 
לפגישה  ולהצטרף  יומו  סדר  את  לזנוח  העסקן 
המכרעת עם הרופא המומחה הדגול. בשעה עשר 
הרופא,  של  בחדרו  השלושה  התייצבו  בבוקר 
שבתיק  המסמכים  בצרורות  העת  כל  שהביט 
במשקפי  נעזר  פעם  ומדי  הכרס,  עב  הרפואי 
שלפניו.  בצילומים  היטב  לעיין  כדי  הקריאה 
הרופא שאל כמה שאלות והוסיף להביט בניירת, 

כשבחדר משתררת שתיקה מתוחה וחדה...
לראשונה  ואולי  להסביר,  פתח  הרופא  ואז 
בחייו - התקשה להוציא את המילים המפורשות 
מהפה, וגמגם קלות. למרות זאת, לא היה מקום 
לטעות. 'אני מביט ומעיין, עוקב אחרי התפשטות 
המחלה, בוחן כל התפתחות במשך השנים, וצר 

לי להודיע - - - '
של  ענין  'זה  והמשיך:  בגרונו  כחכח  הוא 
שרד  כזה,  שבמצב  רפואי  תקדים  אין  שנתיים. 
יותר משנתיים. אפשר במהלך השנתיים  החולה 
לעצור  אפשר  אי  אך  הכאבים,  על  להקל  הללו 
לי  שאין  לומר  מצטער  ממש  אני  המחלה.  את 
במקסימום  חיים,  של  שנתיים  נותרו  לסייע,  מה 

כמובן - - - '
להיתקל  רוצה  לא  מבטו,  את  השפיל  הרופא 
כזה,  רפואי  דין  גזר  השומעת  אשה  של  בעיניה 
כל  לרפואתה,  סיכוי  אין  וברור.  נחרץ  חלק,  חד, 
נידונו לכישלון. שנתיים ימים מהיום,  המאמצים 

לדברי הרופא, אין שום סיכוי שתשרוד!
עיניו  הרופא את  הרים  אחרי שתיקה ארוכה, 
ובחן את תגובתה. האשה נראתה נינוחה ורגועה, 
הבשורה  את  לא שמעה  כאילו  ובטוחה,  שלווה 
כראוי,  הובנו  לא  דבריו  כי  חשב  לרגע  הקשה. 
ולכן חזר והסבירם, אך גם לנוכח ההסבר השני 

ולא  שאלות  המטירה  לא  האשה   - המפורט 
נלחצה, נותרה רגועה ונינוחה כפי שהיתה...

שב  מדובר',  במה  מבינים  לא  אולי  'אתם 
'או שהבשורה קשה מדי לעיכול.  הרופא ואמר, 
ובכל זאת, אין לי מה להוסיף יותר...' שב ואמר 
ולא  נחרדה  לא  האשה  כי  גילה  ושוב  הרופא, 
ואמרה  ושלווה,  רגועה  נותרה  אלא  נבהלה, 

בצניעות ובשלווה: 'תודה על המידע!'
את  לכבוש  הרופא  הצליח  לא  זאת,  לנוכח 
סקרנותו: 'עשרים שנה אני יושב על הכסא הזה, 
וכבר בישרתי בשורות דומות ללא מעט אנשים 
כה  בתגובה  נתקלתי  לא  מעודי  זהה.  במצב 
צוננת ורגועה, המשדרת או חוסר הבנה מוחלט, 
האם  העובדתיים...  מהנתונים  התעלמות  או 

הבשורה שאמרתי הובנה כראוי?' - שב 
הרופא וחקר...

'הובנה לגמרי' - השיבה האשה 
כה  אני  לכן  'ודווקא  בשלווה, 
דווקא  ודבריך  ונינוחה,  רגועה 
משמחים אותי, עד שלבי גואה 
כי  להשם  'הודו  וקורא  בתודה 
אמרה  חסדו!''  לעולם  כי  טוב 

התרגשות  כשדמעות  האשה 
נוצצות זולגות מעיניה, וכשהרופא 

היושב מולה נותר פעור פה והמום...
האשה  הוסיפה  הקצרה,  הקדמתה  אחרי 
לזכות  עומדת  אני  דבריך,  לפי  'הרי  והסבירה: 
בשנתיים במתנה, כלומר - אני אזכה עוד 700 
הקימה  והרי  בשמחה,  בבוקר  לקום  פעמים 
בורא  אינה מובנת מאליה, הרי  יום  בבוקר מדי 
עולם לא חייב לי כלום, הוא נותן לי חיים במתנה 

כל יום מחדש...
ובעצם - אתה אומר, שאמשיך לזכות במתנה 
היקרה הזו עוד שנתיים ימים, עוד 700 פעמים! 
שמתנת  מלשמוע  ומשמח  מרגיע  משהו  יש 
החיים תבוא מדי יום עוד 700 ימים? הרי בדיוק 
על כך לבי מתרונן מדי יום בהודאה נרגשת 'מודה 
אני לפניך... שהחזרת בי נשמתי בחמלה!', ואתה 
עוד  הזו  המתנה  על  להודות  אמשיך  כי  מגלה 
האם  בלבבי?  ואשמח  אגיל  לא  האם  שנתיים, 
החדש  המידע  לנוכח  ושלווה  רגועה  אהיה  לא 

והמרגש?'
המפורט,  ההסבר  לנוכח  המום  היה  הרופא 
מתנת  על  מבטו  רבתי,  בהפתעה  נפקחו  עיניו 
החיים השתנה מן הקצה אל הקצה. ואז הוסיפה 
עולם שנותן במתנה 700  בורא  'ואותו  האשה: 
ימים, אף שזה לא מובן מאליו והוא לא חייב, מה 

ממנו יהלוך ומה ימנע ממנו להעניק לי עוד כהנה 
וכהנה שנות חיים מאושרות? האם כמות החיים 
חלילה  יכול  אינו  האם  מוגבלת?  מעניק   שהוא 
להעניק לי עוד ועוד חיים במתנה, פי כמה ממה 

שאתה מתאר?'
שנים  הרבה  ואחרי  בהבנה,  הנהן  הרופא 
במקצוע - לראשונה זלגו עיניו דמעות, מבטו על 

החיים השתנה...
את כל הסיפור המטלטל, סיפר העסקן הנלווה 
הוא שסיפר את הסיפור  והרבי  לרבי,  הזוג  לבני 
לקבוצת  תשס"א  שמות  פרשת  במוצש"ק 
בחורים שהגיעו להתברך במעונו, כשהוא מוסיף 
מ-5,000  יותר  מאז  עברו  'וכבר  בהתרגשות: 
מדי  קום  משכימה  האשה  ועדיין  ולילות,  ימים 
אני  'מודה  מתרונן:  בלב  ואומרת  בוקר 
בי  שהחזרת  וקיים,  חי  מלך  לפניך 

נשמתי!'
נחרדים  אנשים  פעם  לא 
כתוצאה  ללחץ,  ונכנסים 
רפואית  בעיה  כלכלי,  ממשבר 
ההתמודדות  חינוכי.  קושי  או 
אף  ואולי  להפחיד  עשויה 
כאשר  נכון  זה  כל  אך  לשתק. 
בבעלותו,  בריאותו  כי  חש  האדם 
פרנסתו בידיו, הצלחת ילדיו היא אחד 
מנכסיו - ולכן הוא כה חושש מאיבוד הנכס 

שהוא שלו ובבעלותו כביכול.
אך מי שמתרגל להודות על הבריאות התקינה 
והשגרתית, על הפרנסה המצויה ועל הילדים כפי 
שהם, העובדה כי הוא שב ומודה מפנימה בלבו 
שלו,  אינם  אלו  ונכסים  מאליו,  מובן  זה  אין  כי 
אלא ניתנים לו במתנה, כל יום מחדש, כל פעם 
- מתנה חדשה. מעתה, גם אם משהו במתנות 
יילך כשורה, הוא לא מרגיש כי איבד  הללו לא 
נלחץ  אינו  ולכן  מלכתחילה,  שלו  שהיה  משהו 

ואינו מפוחד...
הבה נאמץ את דרך החיים הזו, להודות לבורא 
ההודאה  דרך   - ולהפנים  הגדול,  טובו  על  עולם 
אנו  הכל  את  במקור,  שלנו  אינו  דבר  שום  כי   -
מקבלים במתנת אהבה מבורא עולם. ואז - גם 
- היא לא תשבש  נעבור התמודדות  אם חלילה 
אותנו, ובעיקר - ההבנה הזו תסייע להמשיך עוד 

ועוד מתנות עד בלי די!
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יש נוהגים להתענות בערב ראש השנה שנמחלים בתענית זו שליש מהעוונות, והוא א. 
על פי המדרש תנחומא שדורש "ולקחתם לכם ביום הראשון" ראשון לחשבון עוונות, משל 
לעיר שהיתה חייבת חוב גדול למס המלך ולא רצו לשלם, ויום אחד בא המלך לאותה עיר 
בצבא גדול, וכשקרב לעיר יצאו לפניו גדולי העיר והתחננו לפניו שימחל להם על החוב 
ויעשה עמהן חסד שכן אין בידם כסף לפרוע את החוב, והמלך אמר שהוא מוותר על 
שליש, וכשהתקרב עוד לעיר יצאו לפניו אנשי העיר הבינונים והתחננו לפניו שימחל להם 
על החוב, והמלך ויתר להם על עוד שליש, וכשהגיע לעיר יצאו לפניו כל הילדים והנשים 
 והתחננו לפניו שיוותר להם על החוב וויתר להם על עוד שליש ובכך ויתר על כל החוב.

ולכך בערב ראש  והמשל הוא לה' יתברך שעם ישראל נתחייבו בעוונותיהם כל השנה, 
השנה מתענים הגדולים ומוותר על שליש, ובעשרת ימי תשובה מתענים הבינונים ומוותר 
וביום הכיפורים כולם צמים ובכך מוותר להם על כל העוונות, ובמוצאי  על עוד שליש, 
יום כיפור עוסקים כולם בבניית הסוכה ובקניית ארבעת המינים, ולכן קורא את יום טוב 

הראשון "ראשון לחשבון עוונות".
מי שרוצה להתענות בערב ראש השנה כדאי שיקבל את הצום בתפילת המנחה ביום ב. 

הקודם, ואם שכח יכול להתענות כיון וצום זה הוא מנהג מקובל.
אם רוצה לקום בעוד לילה לאכול ולשתות לפני עלות השחר (שאז מתחיל הצום) כדי ג. 

שיוכל לצום, לכתחילה יעשה תנאי לפני שהולך לישון שאם יקום באמצע הלילה שירצה 
לאכול ולשתות, וכל זה על פי הפשט אבל לפי הזוהר הקדוש אסור לאכול אם ישן שינת 
קבע על מיטתו עד שיתפלל תפילת שחרית, ולכן טוב להחמיר להימנע מאכילה אם הלך 
לישון שנת קבע על מיטתו, מ"מ גם לפי הזוהר יכול לשתות (ע"י תנאי) אם התעורר קודם 

עלות השחר.
אין אמרים וידוי ונפילת אפים בתפילת שחרית בערב ראש השנה וכ"ש שלא אומרים ד. 

בתפילת המנחה.
שנדר ה.  נדרים  מעונש  להינצל  כדי  השנה  ראש  בערב  נדרים  התרת  לעשות  נוהגים 

בכל ימות השנה (אולם הדבר ברור שאין התרת נדרים זו מתירה כל נדר שנדר בכל ימות 
השנה, ויש הרבה נדרים שצריכים התרה מיוחדת, ולכן ישאל תלמיד חכם או מורה הוראה 

על נדר שנדר איך עושים עליו התרה).
אע"פ שראש השנה הוא יום הדין וצריך לפחד, מכל מקום כתב מרן השולחן ערוך ו. 

יתברך  ה'  בחסדי  בטוחים  שאנו  להראות  כדי  השנה,  ראש  בערב  ומסתפרין  שמכבסין 
שיוציא משפטנו לחיים טובים ולשלום, וכתב מרן החיד"א שמצד אחד יהיה האדם מלא 
יראה מפחד ה' והדר גאונו, ומצד שני יהיה האדם שמח ושקט ובוטח כי ה' יתברך מלך 

מוחל וסולח.    
מנהג יפה לטבול במקווה טהרה בערב ראש השנה, ועדיף ללכת למקווה מתחילת ז. 

יכול ללכת למקווה טהרה  ומי שאינו  זו,  יברך על טבילה  ולא  היום,  שעה חמישית של 
לטבול מחמת איזה סיבה נכון שישפוך על גופו כשתים עשרה וחצי ליטר מים, ואפשר 
לעשות כן על ידי מקלחת שיעמוד תחת המקלחת והברז יהיה פתוח ויפלו עליו מים ויעמוד 
כך עד שישער בדעתו שנשפכו עליו כשתים עשרה וחצי ליטר, ואין הבדל בזה בין מים 

חמים למים קרים.
בתחינות ח.  ולהרבות  השנה  ראש  בערב  קברות  לבית  ללכת  שנוהגים  הרמ"א  כתב 

ובקשות אצל קברי הצדיקים ונותנים שם צדקה לעניים, והטעם משום שבית קברות הוא 
מקום מנוחת הצדיקים והוא מקום קדוש וטהור והתפילה שם מתקבלת יותר, ויתן צדקה 
קודם שיבקש הבקשות, וכשהולך לבקש בבית הקברות לא יתפלל אל המת שהוא יעשה 
את בקשתו ותפילתו כיוון שזה איסור "דורש אל המתים" אלא יבקש מה' יתברך שיתן לו 
רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר, וכן יכול לבקש מצדיק שיתפלל עליו לפני ה' יתברך 

ויהיה מליץ יושר עליו.  
כתוב בספר סגולות ישראל שיש לקנות סכין חדש בערב ראש השנה וישחיז את ט. 

הסכין וזה מסוגל לפרנסה לכל השנה.
כדאי לעשות בערב ראש השנה פדיון נפש שבכוחו לבטל מעל האדם גזירות רעות.י. 

או  גדולים  אחר,  או  זה  מסוג  "שיגעונות"  יש  לכולנו 
קטנים, מוזרים יותר או פחות, שהם בעצם הרגלים שעליהם 
נכון  שכך  סבורים  שאנו  מפני  דווקא  לאו  מקפידים,  אנו 
לנהוג, אלא מפני שאנו מורגלים אליהם וקשה לנו לשנותם.
מקום  העדפת  כמו  פעוטים,  בדברים  להיות  עשוי  זה 
ישיבה ספציפי ליד השולחן, הקפדה שכולם יאכלו בשקט 
או  "מעצבן",  האכילה  שרעש  מכיוון  סגור,  בפה  ודווקא 

בסידור העוגיות על הצלחת בסדר מסויים דווקא.
יש מי שרגיש לניקיון ונוהג לרחוץ היטב במים וסבון כל 
ירק שנכנס לסלט שלו, ויש מי שמסתפק בשטיפה שטחית 
יום  מדי  להבריק  שמקפידה  בית  עקרת  יש  הירקות.  של 
אף  חברתה,  ואילו  במטבח,  השיש  פינות  כל  את  ביומו 
אם יש שיירי מזון דביקים על הצלחות או על הסכו"ם זה 
לא מפריע לה כל כך, ובעיניה הכלים מקיים, מאחר שהיא 

הדיחה אותם במים וסבון.
ברמת  רק  ביטוי  לידי  באים  אינם  אלו  מעין  הבדלים 
הבדלים  להיות  עשויים  ממש  החיים  תחמי  בכל  הניקיון. 
מי  יש  לחברתה.  משפחתה  ובין  לחברו  אדם  בין  גדולים 
שאוהב לקרוא או ללמוד בספרים חדשים, ויש שמעדיפים 
דווקא את הספרים שכבר "שופשפו" ודפיהם רוככו ונעשו 
גמישים יותר. יש מי שחש חיבה יתירה לבגדים חדשים, ויש 
דווקא.  משומשים  בגדים  ומעדיף  מהם  ונרתע  שסולד  מי 
נטיות אלו אינן קשורות לדברים ש"נכון" לנהוג בהם בדרך 
קטנים  ושיגעונות  אישיות  העדפות  פשוט  אלו  מסוימת. 

שכולנו זכאים להם.
הן  בהחלט,  טבעיים  האנשים  בין  האלה  ההבדלים 
באותם  בדיוק  ראש  ויקלו  יקפידו  אנשים  ששני  ייתכן  לא 
דברים ובאותה מידה, עם זאת לפעמים קורה שאחד מקצין 
ממש,  של  בשיגעון  הגובל  הרגל  ומפתח  יתירה  בהקפדה 
לא   – עצמו  בעיני  אפילו   – נחשבת  שהתנהגותו  כדי  עד 
נורמלית. אם יש לנו הרגלים כאלה, רובנו מסתירים אותם 
מהסביבה ומשתדלים להעלימם אפילו מן הקרובים אילנו, 

כדי שלא יזלזלו בנו.
אינם  לאנשים  שיש  וההקפדות  השיגעונות  עצם  ועדיין, 
בעיה. לכל אחד מאתנו מותר להיות 'קצת משוגע'. הבעיה 
מתחילה כאשר השיגעונות נעשים עוצמתיים ומשמעותיים 
נגף  ולאבן  למטרד  ונעשים  מדי  גובים  שהם  כזו  במידה 

בחיים.
ולא  מובנים  לא  לדחפים  נכנעים  מכפייתיות  הסובלים 
זו מייסרת אותם והורסת  הגיוניים, בניגוד לרצונם. עובדה 
את שלוות נפשם, אבל הם מרגישים כאילו אין להם בחירה 
בעשייה  ועסוקים  מוטרדים  הם  אחר.  באופן  לנהוג  כלל 
חוזרת ונשנית של דברים, ללא שום תועלת מובנת ונראית 
לעין, אנו מקפידים ו'עושים עסק' מדברים פעוטי ערך וחסרי 
משמעות, כאילו מדובר בדברים העומדים ברומו של עולם 

וכל חייהם תלויים בהם.
מבחינתם, הדחף בלתי נשלט, מאחר שאם ינסו להתנגד 
הם  עליהם,  כופה  שהדחף  מזה  שונה  באופן  ולנהוג  אליו 
שנחוץ  מה  את  עושים  שאינם  על  עצומה  חרדה  ירגישו 
נורא עלול לקרות  לעשות. לפעמים הם מרגישים שמשהו 
ייכנעו לדחף, ומאחר שאין הם מסוגלים להתעלם  אם לא 
מה שהדחף  את  ועושים  ברירה  בחוסר  נכנעים  הם  ממנו, 

מכריחם ואונסם לעשות, כאילו כפאם שד.
תוצאה  על  במחשבה  מלווה  הכפייתיות  רבים  במקרים 
מגיות (על טבעיות) ובחשש כבד שאם לא ינהגו בדיוק כך, 
משהו רע יקרה. כך למשל הסביר לי משהו את הדחף שלו 
להתחיל לעלות מדרגות ברגל ימין דווקא, מחשש שאם לא 

יעשה כן, מישהו יינזק לאחר מכן והוא יהיה אשם בכך.
הבא  במאמר  אמורים  דברים  במה  יותר  להמחיש  כדי 
לידי  נתחיל בתיאור מקרים שכיחים של כפייתיות שבאים 

ביטוי בעיקר במעשים.
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