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 אסור ליהודי להתייאש 
 

 אחד יותר ממספר יאו"ש  - שי"ח   א[ 

 

"וישמע אברם כי נשבע אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו  כתיב

שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן" )בראשית י"ד,  

ופרש"י וז"ל, רבתנו אמרו אליעזר לבדו היה והוא מנין  .י"ד(

לקח גימטריא של שמו עכ"ל. ולכאורה הדבר תמוה, כי מאחר ש

כתוב בתורה שהביא עמו שמנה  אמאי אברהם רק את אליעזר

עשר ושלש מאות ילידי ביתו. ותירצו רבנו בחיי )שם( והדעת 

רהם זקנים מבעלי התוס' )שם( שמתחילה אכן נצטרפו אצל אב

שי"ח ילידי ביתו ממש, אלא שאחר שהזהיר אותם אברהם אבינו 

מיד עזבו כל ,  כדין התורה ביוצאי מלחמהושיחזרו כל החוטאים,  

מלבד אליעזר שהוא לבדו  ,השי"ח ילידי ביתו וחזרו למקומם

נשאר להילחם. אמנם עדיין צ"ב מה ראה אברהם אבינו מעיקרא 

המסר המרומז  וומה .לקחת עמו למלחמה דוקא שי"ח אנשים

היתה דוקא של הני שי"ח אנשים החלפתם גם מהעובדה ש

 ,אליעזר ששמו עולה בגימטריא שי"ח. וביאר בס' דברי סופרים

שמספר שי"ח הוא  )אות ט"ז(, להג"ר צדוק הכהן מלובלין ז"ל,

אחד יותר מתיבת יאו"ש שעולה בגימטריא שי"ז, ולכן מספר 

אוש. ולפי"ז י"ל שאברהם שי"ח מרמז להתגברות על תחושות י

אבינו לקח עמו דוקא שי"ח אנשים, והם הוחלפו על ידי אליעז"ר 

שגם שמו עולה בגימטריא שי"ח, כדי להעיד ולפרסם שאף על 

בהפרש  של אברהם פי שצבאות המלכים עלו על מספר צבאו

גדול, מכ"מ אברהם לא נבהל מהם ואף פעם לא נפל לתוך מצב 

יהודי להתייאש משום דבר, איש אין ללמדין מכאן שו של יאוש.

( אפילו חרב חדה על צוארו אל ימנע )י.ברכות  בגמ'  כמו שאמרו  ו

עצמו משתקע את אפילו רואה גם בעניני רוחניות, ו .מהרחמים

והולך בענייני עולם הזה, אל יתייאש לומר שלא יוכל לפרוש עוד, 

 .כי השם יתברך יכול לעזור בכל ענין

 

 יש להמתיק את האירוע שהובא בגמ' סוכה )לא.(, ועד"ז

 ההיא סבתא דאתאי לקמיה דרב נחמן, אמרה ליהב 

צווחה ולא אשגח בה רב  ,בסוכה גזולה הוו יתבי 'ריש גלותא וכו

אמרה ליה איתתא דהוה ליה לאבוהא תלת מאה ותמני סרי   ,נחמן

אמר להו רב נחמן פעיתא ,  עבדי צווחא קמייכו ולא אשגחיתו בה

הרי שפעם אחת וכו' ע"כ.    היא דא, ואין לה אלא דמי עצים בלבד

גזלו משרתי הריש גלותא עצים מאשה זקנה וסככה בהם את 

ודרשה שיחזרו לה  באה הסוכה של הריש גלותא. ואותה הזקנה

. תכספי פשרהסוג  תדחה כלהצהירה שהיא ו ,שלה את העצים

והתמיד בתוכניתו לשלם   וכאשר ראתה שרב נחמן אינו מקשיב לה

, היא אמרה לו, "אשה שהיתה לאביה שלשה עבור העצים לה

מאות ושמונה עשרה עבדים צועקת לפניכם ואין אתם משגיחים 

אברהם שי"ח עבדים אצל בה". וצ"ב מהו הקשר בין מה שהיה 

. וביאר הג"ר צדוק ז"ל בשלמותם  לבקשתה להחזיר לה את העצים

מחזירים לה את העצים  כי אותה זקנה חשבה בטעות שמה שאין

על כך  .היא כבר התייאשה מהםהם שיערו שש מפניהוא בעין 

 מייצגש ,אברהם שי"ח עבדיםאצל היתה אמרה האשה שכמו ש

ש שהוא בגימטריא שי"ז, גם " יאוה מדתתגבר על האברהם ש

היא לא התייאשה מהשבת העצים. ועל כך הסביר לה רב נחמן 

 את העצים לה ומסרב להחזיר כספי שהוא מציע לה תשלום 

, אלא בגלל מהם לא בגלל שהוא שיער שהיא התייאשה בשלמותם

מדרבנן לפטור גנבים מלהחזיר  פיתרוןתקנת השבים, שהוא 

ולהקל  לעשות תשובה דד אותםכדי לעו בעין חומרים גנובים

  .קיים את המצוה של השבת הגזילהל עליהם

 

 כה יהיה זרעך ב[ 

 

 התגברות עלמתוך  רק נתהוה    כל בנין אומה הישראלית  באמתו

כבר זקן  היה שאפילו כשאברהם אבינו .מדת היאוש 

מופלג בן תשעים ותשע שנים לא התייאש מהבטחת הקב"ה 

שיולד בן אשר ימשיך את שרשרת הקדושה של כלל ישראל עד סוף 

בהא דכתיב "ויוצא אתו החוצה  מרומזכל הדורות. וענין זה 

ויאמר הבט נא השמימה וספר הכוכבים אם תוכל לספר אתם 

לכאורה תמוה, ויאמר לו כה יהיה זרעך" )בראשית ט"ו, ה'(. ו

לאיזה מטרה ביקש הקב"ה מאברהם לנסות לספור את הכוכבים 



 

 ב 

אם למען האמת זה בלתי אפשר. ויתר על כן, בעין בלתי מזוינת 

ניתן לראות רק עשרת אלפים כוכבים, שלא יהוו מזה אלא אומה 

. הברכהמה היתה אז המשמעות האמיתית של , וא"כ קטנטנה

לך לך( בשם הג"ר מאיר שפירא   ותי' בס' ניצוצי אור המאיר )פר' 

ז"ל, שהקב"ה כאילו אומר לאברהם, הנה למרות שיודע אתה 

מראש כי מספר הכוכבים הוא רב מכדי היכולת לספרם ידנית, 

ורוב אנשים לא יטרחו אפילו להתחיל מלכתחילה, מכ"מ אתה 

אברהם מביט השמימה ובאמת מנסה לספור. כלומר, שהראה 

ייאש ומסרב לבצע את התפקיד תמ  הקב"ה שאברהם לעולם אינו

של   שכיון שעז רצונו  זה לא מעשי.מתוך תואנה ששציוה לו הקב"ה  

לקיים מצות הבורא הרי הוא תמיד מתחיל ומנסה, ורק  אברהם

, אז את התפקידשאינו יכול בשום אופן לעשות  אם אח"כ יתברר 

, "כה יהיה אברהםאת הקב"ה הרגיע הוא יפרוש. ועל זה 

 לוותרשלא  תהיה םעטבש ו ככה,יהיג"כ זרעך שזרעך", כלומר 

 .נסיון שמונח לפניהם גם כשזה נראה מרתיע שוםעל 

    

 ג[ אלקי בקרבי 
 

ש נמצא בסכנת אובדן אהאדם שמתחיל להתיי הנהו

"והיה בשמעו את דברי האלה הזאת  לחלוטין. דכתיב 

והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך וגו'" 

אחר ששמע את כל מ ו המפרשיםכ"ט, י"ח(. ותמהדברים )

שיפלו על מי שלא יציית  כל דברי הברית והקללותאת האלות ו

לחשוב בטעות שלא יהיו  את האדםמה יכול להביא  למצות ה',

"שלום   אומר,ו  לבומנחם את    הואעד ש  ,על חטאיורעות  השלכות  

בס' אך פרי תבואה )שם( ביאר ו .יהיה לי כי בשרירות לבי אלך" 

 ,י קאמר, והיה בשמעו על כל הדרישות של החיים הדתייםשהכ

חוטא, עלול האדם להתייאש ל יניםהממת יםועל העונשים הקש

לעמוד בציפיותיו של הקב"ה. ובגלל אותה ו  ליחאפשרותו להצל  ע

רץ  קיים את המצות אלאתפיסה שגויה הוא אפילו אינו מנסה ל

 וגם. זהבשמחה לחטוא בלי להתחשב על ההשלכות הכרוכים ב

בהא דכתיב "ואמר ביום ההוא של היאוש    את הכח ההרסני  מצינו

הלא על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה. ואנכי הסתר 

ו המפרשים והקשי"ח(. -אסתיר פני וגו'" )דברים ל"א, י"ז

הלא מאמרם על כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה הוי 

 ופני את סתיר לה הקב"ה ממשיךלמה א"כ ו ,יםחטאהוידוי על 

אל )פר' נצבים תרע"ז( הביא בשם הר"ר ובס' שם משמו. מנומ

זה עצמו   " על כי אין אלקי בקרבי"  שאמירתבונם מפרשיסחא ז"ל  

ב"ה ואינם חטא, שהם חשבו שכבר נדחו מאת פני הקההוא 

להם להתייאש ולהוסיף וזה גורם  .צלווקרובים א לפניומרוצים 

ולמצב עמוק יותר של הסתר בביצוע המצות,  התרשלותה למדת

 פנים.

 

 [ שובו בנים שובבים ד 
 

הביא את אלישע בן אבויה מה שבאמת  הוא יאוששל  הגישו

מעשה עצמו. דאיתא בגמ' חגיגה )טו.(  עללוותר  

באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת, והיה רבי מאיר מהלך אחריו 

אמר לו מאיר, חזור לאחריך, שכבר שיערתי  ,ללמוד תורה מפיו

 ,אף אתה חזור בך ,אמר ליה ,בעקבי סוסי עד כאן תחום שבת

אמר ליה ולא כבר אמרתי לך כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו 

וכו' ע"כ. הרי שאלישע בן אבויה נמנע  בנים שובבים חוץ מאחר 

שתשובתו של  מן השמים תשובה מכיון ששמע בת קול מלעשות

ר" לא יהיה מרוצה. אבל זה תמוה, שהרי דלתי התשובה "אח

שאין כל דבר עומד בפני בעלי  ,לעולם אינם סוגורות לאף אחד

 אותו עודד וכפי שרבי מאיר תשובה )ירושלמי פאה פ"א ה"א(, 

חזור בך". ועוד אם באמת לא היתה אלישע בן אף אתה "  אח"כ

להודיע אבויה מרוצה אצל הקב"ה מדוע היה נשלח אצלו בת קול 

עמו   ולדבר   יותר שלא לטפל  מנומס  יהה  לכאורה  לו על זה בהדיא,

 נקטו השל"ה הק' )שער האותיות אות ק' סי' ש"מ( ובאמתכלל. 

 שבוהס' ראשית חכמה )שער הקדושה פי"ז אות כ"א( שאילו 

 ומקבלהקב"ה  היה והפציר בתפילה באמתאלישע בן אבויה 

שובו בנים " ואע"פ ששמע מאחורי הפרגוד  .ברחמים רבים

, כךלא היה לו להתייאש ולמנוע את עצמו מ " שובבים חוץ מאחר

כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה ועל זה קאי מה שאמרו חז"ל, 

בס' חמש דרשות )עמ'  הוסיף. ו(ו:פסחים פגמ' חוץ מצא )

שפתחה הבת קול במילים מעודדות, "שובו בנים  לבאר קכ"ה(

לא בכדי  ,, וחתמה בגזירה הנוראה "חוץ מאחר" שובבים" 

כדי  בפרט , אלא אדרבה, הואאלישע בן אבויהלהתגרות ב

תהיה  תשובתושלהזמין אותו לעשות תשובה, ולהודיע לו 

יעשה תשובה בתנאי אחד, והוא שאך  ,אצל הקב"ה קובלת מידמ

כלומר שתחזור להקב"ה כפי שהיה בהעבר   .אחר" מ"חוץ    ויחזור 

"אחר". אבל אלישע בן  בצורתכששמו היה אלישע בן אבויה ולא 

בגלל  באותה שעה תשובה את ההזמדנות לעשות תפסלא אבויה 

להבחין בין שני  וסבר שא"א לו זהותו הישנה התייאש עלכבר ש

 בתוכו. כבר נשרשש לגרש את החלק ה"אחר" ו חלקי אישיותו

 

 הסליחה למען תוראכי עמך  [  ה 



 

 ג

 הא דכתיב "כי עמךאת  )שער נ"ג(    ת יצחקעקידס'  פי' ב  ועד"ז

הסליחה למען תורא" )תהלים ק"ל, ד'(, כלומר מכיון  

פסוק זה צ"ב, שהקב"ה יכול לסלוח אותנו יש לנו לירא ולפחד. ו

 עשוישמכיון שהקב"ה  ,להיפוךצריך להיות תגובתנו  כי לכאורה

 האפשרות של מחילה באמת מדוע וא"כ .שמוחל יש לנולסלוח 

אפשרות של ה אם לא היתהפחד ויראה. ותי' שרגשי  מייצר

. ' בפני ה במשפטשיוכל לעמוד בארץ  חדאאין , קיימת תשובה

ה החוטא תיולכן זולת הסליחה לא תהיה שום יראה, רק יאוש, שה

לאחר  ,כעתאמנם עצמו לכל עון ולכל חטא.  את מתיאש ומפקיר 

יש טענה חזקה  ,ענין הסליחהאפשרות של תשובה והשהוצגה 

מי שלא ישוב ו  ,ושולט על גרלו  שעכשיו הוא אחראי  פחדליראה ול

וא"כ אפילו מי שנשקע  גדול. ויבקש סליחה ראוי שיענש עונש

אלא על עצמו לגמרי בעומק של חטאים נוראים אין לו להתייאש 

ובס' אגרא דכלה )פר' תשובה. של  האפשרותאת  לתפוס בחוזק

מתחילים באות שכי תשא( העיר שיש רק ב' פסוקים בכל תורה 

"סרו  ,דכתיב חטא העגלה על למרע"ה וודיעהשכא'  סמ"ך,

מהר מן הדרך אשר ציותם עשו להם עגל מסכה" )שמות ל"ב, 

 ,דכתיב לאחר חטא המרגליםמחילה  כשביקש מרע"הב' , וח'(

אות "סלח נא לעון העם הזה" )במדבר י"ד, י"ט(. והענין כי 

לומר לך עם היות  ,סגלגלת היא ך אין לה קצה וגבול כי"סמ

כי  הקב"ה,  אצל  יחהאין קץ לסל עם כל זה  ,חסו"ש אין קץ לעונות

ואפילו כשהאדם מרגיש  אין לך דבר שעומד בפני התשובה.

אות   צורתמעגל מלא שאין לה פתח כ  כאילו הוא כלוא ותקוע בתוך

 לברוח לחופש מקוםיש ש לזכור אלאלהתייאש,  מקוםאין  ,סמ"ך

  .א תמיד פתוחהשהי תשובהשל  המסלול באמצעות

 

 יעקב חבל נחלתו [ ו 

 

התשובה  עשייתב אחרים של הסיכוייםלהתייאש גם על  אסורו

מכיון שהקב"ה תמיד זורק חבל הצלה  וקיום המצות, 

עשרת סנהדרין )קי:(  במשנה. דאיתא תוך הרעע בומי ששקכל ל

וישלכם אל ארץ אחרת " השבטים אינן עתידין לחזור, שנאמר 

 , מה היום הולך ואינו חוזר אף הם" )דברים כ"ט, כ"ז(כיום הזה

רבי אליעזר אומר כיום  ,הולכים ואינן חוזרים דברי רבי עקיבא

הזה מה יום מאפיל ומאיר אף עשרת השבטים שאפילה להן, כך 

ע"כ. הרי שהתנאים מתווכחים אם וכו'  עתידה להאיר להם

עשרת השבטים עתידין לחזור או שהם אבודים לנצח. ובתשו' 

בעתיד עשרת השבטים יחזרו שכדעת ר"א  הרדב"ז )כת"י( פסק  

בצורת  מרומז וזהוראה . והציע ששאר בני ישראלויתאחדו עם 

 גדול במיוחד עם נכתבהיא שהאות למ"ד בתיבת "וישלכם" 

ללמד   . והוא בכדימופיע כמו חבלש  ה,משוך כלפי מעלצואר גדול  

הגלות הוא קשר   בתוךעשרת השבטים  שקודם שפיזר הקב"ה את  

אצלו בשלב מאוחר  למעלה אותם לחבל כדי שיוכל למשוך אותם

"יעקב חבל נחלתו" )דברים ל"ב, ט'(,  יותר. וכך המקרא אומר 

 חבלל הוא, עדיין קשור ומארצ ת יעקבשהקב"ה מגלה אכשאף 

 לגמרי.  אבוד נואיהוא אף פעם לכן ו המשוך כלפי מעלה,
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על רצונם של בני ישראל  שוויתר ל נענש מרע"ה ע ואפילו

בתוך מצרים ולעשות תשובה. ש להקשיב להקב"ה 

הן בני ישראל לא שמעו אלי "   ,ישראל ואמר   התלונן מרע"ה על בנ

מדרש )דברים פר' ט' אות ו'(, הב איתאו .(שמות ו', י"ב" )וגו' 

באותו לשון   תחילמיתתו מתיאור על כך, ולכן גם    מרע"ה  שנענש

"הן קרבו ימיך למות" )דברים  התלונה המקורית, דכתיבשל 

וביאר בס' חפץ חיים עה"ת )פר' שמות( שההקפדה  ל"א, י"ד(.

, כלומר שבודאי ודאי"הן", בלשון היתה על שאמר על מרע"ה 

 .כמי שמסתפק בדבר   ,ולא אמר "פן"   בני ישראל לא ישמעו אליו,

, " וגו'  למות  ימיך  הן קרבו" אמר לו הקב"ה    מדה כנגד מדה  ולכן

שמיתתו של מרע"ה באותה שעה תהיה מסקנה החלט, ב כלומר 

לא התפלל על רשעי בני ובענין זה ג"כ טעה נח, שבלתי נמנעת. 

התייאש על צדקתם ואפשרותם לעשות תשובה. דורו מפני ש

וכדאיתא בהזוהר החדש )מדרש נעלם עמ' כ"ג( שכשיצא נח 

ם והקב"ה השיב מהתיבה התלונן להקב"ה על שהחריב את העול

נקט . וכן לו שהוא רועה שוטה, שהיה לו להתפלל על אנשי הדור 

הזוה"ק )פר' נח סז:( שמי המבול נקראו "מי נח" )ישעיה נ"ד, 

ט'( מפני שנח הזניח את אחריותו להתפלל בעד אנשי דורו. ועוד 

איתא בזוה"ק )השמטות בראשית רנד:( מה ראה נח שלא ביקש 

 שנחע"כ. הרי וכו' ו אולי לא אמלט רחמים על דורו אמר בלב

הדור   רשעיש  בגלל שהאמיןתר על חובתו להתפלל על בני דורו  יוו

ובס' מפניני הרב )פר' נח( הציע שלכן להינצל.  אינם ראוים

ענן, להראות לו שאע"פ שנראה הראהו הקב"ה לנח את הקשת ב

שום אור אין ו ,כבד כמו ענן אטום לגמריכאילו יש איזו נשמה ש

ענן אפשר לראות בכל  ו  םאדכי בכל    ,אין הדבר כן  כלל,תוכו  גנוז ב

. וטעה נח בזה שלא טרח קשתמצא בשנ  ניםגווה  חדמא  משהו אור 

למצוא  דורואת עצמו להסתכל אל תוך פנימיות לבותיהם של בני 

נובע ו  .ולכן התייאש עליהם, ולא התפללבתוכם,  אור הגנוז  האת  

ביחס  לוותר על האפשרות של תשובה ואסור לנמכאן שלעולם 
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שטמון בתוך כל אחד אור בהיר יושב  ,לעצמינו או לאחרים

בלתי  לעמו הוא הסבלנות של הקב"ה ואהבתוו במחשכים,

 .מוגבלת

 

 יאוש ודמעות של תקוה   קריאות ח[  

 

שהביא  ,נחלקו הפוסקים אם נכון לבכות בר"ה ויוה"כ הנה

הבאר היטב )סי' תקפ"ד ס"ג'( בשם האר"י ז"ל שנהג  

מי שאינו בוכה בימים אלו אין סבר שולבכות בר"ה ויוה"כ 

נשמתו טובה ושלימה. ואפילו כתב בס' פני חיים, להג"ר חיים 

פלאגי )פר' אחרי מות( ש"כ'י ב'יום ה'זה י'כפר" )ויקרא ט"ז, 

יוה"כ הוא אם אדם אינו בוכה בש ,ל'( הוא בראשי תיבות בכי"ה

מעשה רב )אות ר"ז( ס' לזכות לכפרת היום. אמנם באינו יכול 

"אל  יהמחבנכמבואר בר"ה  אין לבכותש בשם הגר"א ז"ל בוכת

" )ח', תתאבלו ואל תבכו וכו' לכו אכלו משמנים וכו' ואל תעצבו

תשרי, מאמר מאזנים למשפט אות חדש (. ובס' שער יששכר )ט

. ש"אל תתאבלו הבכי של יםנוש םשני סוגי יש כאןשיישב מל"ז( 

ש, ויאושל עצבות  קריאותעל קאי ואל תבכו וגו' ואל תעצבו" 

מהות עם אינם מתאימים  דמעות כאלוצודק שבודאי הגר"א ו

אנו בטוחים בחסדי ה' וישועתו. ש מכיון "ה ויוה"כהיום של ר

בוכה מתוך התעוררות של קדושת במי ש מיירי הק'האר"י  אבל

 נור ייחזותשובתו  אתשיקבל הקב"ה  בלתי פוסקת ותקוה םהיו

 .היוםבצורה מושלמת עם רוח  יםמשתלב . ובכיות כאלולמוטב

 

הפעם הראשונה שמופיע ענין של יש להבין אמאי  ועפי"ז

בכיה בהתורה הוא בפר' ויצא כשראה יעקב את רחל,  

דכתיב "וישא את קולו ויבך" )בראשית כ"ט, י"א(. ועלינו להבין 

מה שלא מצינו בו  ,באותה שעהרק יעקב בכה באמת מדוע 

לא הרי שקשות שעברו עליו. התקופות משך כל הבאפילו מקודם 

בשעה שהיה דואג על הברכות, או כשפגע   מצינו שבכה יעקב כלל

כשהיה גברא אפילו בו אליפז והשאירו בעירום ובחוסר כל, או 

ערטילאי בלא אשה ובנים. וא"כ אמאי עכשיו כאשר סוף סוף 

שזיווגו , הגיע למחוז חפצו ורגליו עומדות כבר בשערי ההצלחה

לשאול על הנהגת יש אז געה בבכי. ובדומה לזה  ,עומדת לפניו

ושמו אותו  ,כל אותם השנים שנמכר לעבדמשך סף הצדיק, שביו

, לא וישב שנים רבות בארץ נכריה מנותק מבית אביו ואחיו  ,בבור 

מצינו בתורה שבכה. ורק בשעת פגישתו עם אחיו כשהתחיל 

ועוד מעט יתוודע אליהם ויצוה  ,חזון חלומותיולראות הגשמת 

כי, וכדכתיב "ויסב להביא את אביו, אז נתעורר כמה פעמים לב

" )בראשית מ"ב, כ"ד(, "וימהר יוסף כי וגו' מעליהם ויבך

אחיו ויבקש לבכות ויבא החדרה ויבך שמה" על נכמרו רחמיו 

 .)מ"ג, כ"ט(

 

בס' מסילות בלבבם )עמ' תרע"ה( עפ"י מש"כ בס' ותי' 

מרדכי חיים  ג"ר הר' שמות( בשם ממעינות הנצח )פ 

בכי קשור לצער ועגמת הענין של מסלאנים ז"ל, שאע"ג שכל 

 ,נפש, מכ"מ לפעמים הבכי הוא מהול בתקוה מעוררת

יאוש מוחלטת. ואצל האבות לא מצינו הוא קשור עם ולפעמים 

 תקוה לישועה, ולכן בתורתבכיה בתורת יגון ואנחה, אלא 

 דמעותיהם עד שראו נצנוץ של תקוההתאפקו האבות את 

הבכי שהיא  מהות. וזהו נמי ונקודת הישועה מתחיל להתפתח

יום תרועה יהיה רצויה בראש השנה. דאיתא בגמ' ר"ה )לג:(, 

וכתיב באימיה דסיסרא  ,לכם, ומתרגמינן יום יבבא יהא לכון

ע"כ. ונראה  וכו'  בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא

אם סיסרא  הוא הבכיות של בר"ה ועההדוגמה של קול התר ש

חזור בנה תביטחון שותקוה מתוך אצל החלון  בגלל שהיא בכתה

, השופר בר"השל  קריאותאופי ה ג"כ וזהו .משדה המלחמה

אפשרות של הצלחה וישועה בשנה השל תקוה על  ותבכי םשה

הפטרה של ר"ה אנו קוראין על "רחל שמבכה ההבאה. ולכן גם ב

של רחל אינם  בכיותיהכי גם  ,מיה ל"א, י"ד(על בניה וגו'" )יר

של יאוש וצער, אלא דמעות של תקוה לישועה, שמטרתם   קריאות

מצבם שלמרות לחזק את בני ישראל כשהולכים לתוך הגלות, ש

לזכור תמיד ש"יש תקוה  אלא ,אין להם להתייאשמכ"מ  קשה

לאחריתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם" )ירמיה ל"א, ט"ו(. 

 

 

 

 

 

 

  


