
 / הרב אלישע וולפין וברכותיה שנה תחל
 

 חברים,
 

 בעוד פחות מיממה תשקע השמש על שנת תשע"ב. 
 

את התפילה בבית הכנסת נפתח בערב החג בפיוט היפהפה: "אחות קטנה". הפזמון החוזר הוא: 
"תכלה שנה וקללותיה". רק בסוף הפיוט יתחלף הפזמון, ואז נשיר בקול גדול: "תחל שנה 

 וברכותיה"! 
 

האמנם? האם הייתה זאת שנה מקוללת? אם הפיוט הזה מודפס במחזור התפילה, האם זה אומר 
שכל שנה היא בהכרח מקוללת? האם זה לא תלוי, לפחות, באירועי אותה שנה? יתרה מזאת, 
בדיוק לפני שנה שרנו בפתחה של תשע"ב "תחל שנה וברכותיה", וכבר ברור שמכריזים עליה כעת 

 תיה".ש"תכלה שנה וקללו
 

לא ייתכן שכך ניפרד מהשנה החולפת! כשם שהחיים שחיינו עד עתה לא היו מקוללים, כך לא 
יעלה על הדעת שהשנה שמסתיימת תוגדר אוטומטית כמקוללת. הרי חיינו רקומים משנה ועוד 

  שנה ועוד שנה. 
 

אלא  ברמת הפשט זה די פשוט, ייתכן שאנחנו לא מכריזים על השנה החולפת כשנה מקוללת,
פשוט מברכים על סיום הקללות שהיו, גם אם הן היו מעטות. אז מדוע לא להודות על הברכות 

 שהיו, לצד אנחת הרווחה על סיומן של הקללות?
 

 ובכלל, מהי קללה? 
 

אני חושב שהתשובה נמצאת בפסוק הנפלא הבא. משה, בנאום הפרידה שלו מעם ישראל, אומר, 
ֹת ְיהָוה ֲאֶשר ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצו - ַהְבָרָכה. ֶאת ְבָרָכה ּוְקָלָלהִלְפֵניֶכם ַהּיֹום:  בשם ה': "ְרֵאה, ָאֹנִכי ֹנֵתן

ֹת ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם, ְוַסְרֶתם , ִאם ֹלא ִתְשְמעּו ֶאל ִמְצוְוַהְקָלָלהֱאֹלֵהיֶכם, ֲאֶשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום. 
)דברים, פרק  ַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום, ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים ֲאֶשר ֹלא ְיַדְעֶתם"ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ָאֹנִכי מְ 

 י"א(.
 

אל תבהלו! לא באתי להחזיר אף אדם בתשובה! ...או שאולי בעצם כן, אבל לא במובן הרגיל של 
 המילה "תשובה".

 
 אני רוצה להציע את הפירוש הבא לפסוקים הנפלאים הללו: 

 
= כשאדם מודע, מחובר, מחויב ומקיים את מצוותיו, אותן מצוות הבאות אליו מהמקום  הברכ

העמוק ביותר בתודעתו, מקום שהתורה קוראת לה: "מצוות ה' אלהיכם". כלומר, מצוותיו הצפות 
. מכירים את המקום הזה? מכירים את הרגעים, או הימים, או אפילו מהחלק האלוהי שבוועולות 

נחנו מחוברים באופן ברור ומדויק לייעודנו? זה לא קורה הרבה, אבל כשזה השנים, שבהם א
 קורה, הברכה גדולה.

 
= כשאדם פועל בעולם מתוקף קול זר. ברמה המיתית, זהו קולו של הנחש, שלוחש באוזנו:  קללה

"מה אתה עושה??? אידיוט! אתה הרי יודע שאתה לא מספיק טוב, אתה בודאי לא טוב כמו... 
תרצה, ומאוד מאוד תתאמץ, תוכל להיות כאלוהים בכבודו ובעצמו". היהדות מכנה את  ואם רק

כשאנו נשמעים לקול מצווה זר ועובדים אותו. אני לא  -הקול הנחשי הזה בביטוי "עבודה זרה" 
אשאל אם אתם מכירים את הקול הזה. כי אני יודע שרובנו שומעים את הלחשוש השיפוטי הזה 

 רוב הזמן! 
 

הרבה קולות זורמים בתודעתנו בכל רגע ורגע. הם מתעתעים בנו ומבלבלים אותנו. בזמן  כל כך
אמת לא תמיד ברור מתי הקול המדבר אלינו הוא זר ומקולל ומתי הוא אלוהי ומבורך. אבל 
רגישות, עומק, וניסיון מגלים לנו מהר מאוד איזה קול הוא זה. הקול המבורך, האלוהי, הוא נכון 

, הוא מחייה אותנו )ולא רק לרגע קל, כמו זעם חולף, שהוא אולי מאוד "מחייה" לנו, ובעיקר
באותו רגע, אבל בהמשך הוא מכלה את כוחותינו ואנו שואלים את עצמנו: "מה זה היה, הזעם 
הזה"???(. הקול המבורך הוא אמנם לעיתים מפחיד מאוד ודורש אומץ אדיר, אבל לא ניתן לטעות 

! על פי הפיוט שפותח את ראש השנה, זהו קולה של האחות הקטנה, בתחושה שמתלווה אליו
 הפנימית, שנותנת לנו יד עדינה ואומרת: "בוא. באתי להשיב אותך הביתה".



 
 שנת תשע"ב מסתיימת. 

 
 תודה לך שנה מבורכת! תודה על מתנותייך, על אתגרייך, על שיעורייך. 

 
קללה, עת שמענו בקולו של הנחש ששפט אותנו תודה גם על רגעי העבודה הזרה, רגעים של 

 ודרש מאתנו לוותר על מי שהננו. רגעים מקוללים אלו באים כעת אל סיומם. היו שלום. 
 

תחל שנה וברכותיה! מחויבות מחודשת למצוותינו העמוקות ביותר, אלו שבאים מהמקום הנקי 
ו מכירים. לאט לאט. יש זמן. עוד אנחנ שכרגעביותר, הטהור ביותר, המדויק ביותר, המבורך ביותר 

   נכיר קולות מבורכים במעמקינו עם חלוף השנים. 
 

מחר בערב, בתפילת ערבית של ראש השנה, נפתח את התפילות במילים: "אחות קטנה..., אל נא, 
 רפא נא למחלותיה. תכלה שנה וקללותיה...".

 
 לשנה טובה תכתבו ותחתמו!

 
 אלישע

 


