בס"ד                                                                          
י ו ם   ה ו ל ד ת  -  "ה י ו ם   ה ר ת   ע ו ל ם" 
שש פעמים בראש השנה, בשיא המתח שאחרי תקיעות שופר של העמידה וחזרת הש"ץ, הקהל מצהיר בפה אחד ובקול חוצב להבות ומרטיט לבבות: "היום  ה ר ת  עולם"!! היום, יום  ה ר י ו ן  העולם! ומתעוררת השאלה, מדוע אנו מכריזים על "יום ההריון" ולא על "יום ההולדת" של העולם, כפי אלו שרגילים לחוג ימי הולדת?
     ונראה מזאת, שרבותינו, מחברי התפילה, מצאו לנכון ללמדינו ב"ימים הנוראים" של ראש השנה, גם אם באופן בלתי ישיר, שלא נתפעל ולא נסגוד ל"ימי הולדת", כפי שרגילים בו מאנשי העולם.
      העובדה שבכל התנ"ך רק פעם אחת מוזכרת "יום הולדת" - שחגג פרעה מלך מצרים - אכזר ללא גבול ובושה, אדם שלא נרתע מלרחוץ כל בוקר באמבטיית דם ילדי ישראל שנשחטו לצרכיו, עובדה זאת מלמדת שלילה על ערך חגיגות ימי הולדת כרעם ביום בהיר. 1
     ההצהרה הדרמטית של כל המתפללים פה אחד, ביום ראש השנה הנורא והקדוש: "היום הרת עולם", באה ללמדנו שיעור נוסף. יום הלידה הוא השלב השני בחיי האדם, ואיננו מגלה לנו מאומה מאין בא ואיך נוצר אדם זה? כדי להצטרף כ"אזרח ו/או להמשיך לחיות כחלק מעם קדוש לה' אלוקיך", חייבים אנו לדעת איך היה ההריון, שהוא הבסיס והשלב הראשון של החיים, של העומד לפנינו ומבקש להיות חלק מעמנו. כמה קדושה וטהרה השקיעו ביצירתו, והאִם חלילה וחס איננו פגום או פסול לבוא בקהל? "היום הרת עולם"! 2
     "ברוך אתה ה' שלא עשני גוי"! מדוע חוברה ברכה מיוחדת לכך? הרי אברהם אבינו נולד כגוי, ולמרות כל זאת הצליח בכוחות עצמו להגיע להכרה בבורא, ולא רק לההפך ליהודי, אלא להתעלות ל"אב המון גויים" – אביהם של כל הגרים. כמו כן כל אדם שנולד כגוי, יכול בכוחות עצמו להגיע לדרגה שיהיה ראוי להתקבל כגר בעם ישראל, ומדוע אנו חייבים להודות לה' כל בוקר: "שלא עשני גוי". 3 
   "ברוך אתה ה' שלא עשני עבד"! מדוע מברכים כל בוקר? והרי בעל הבית יכול לשחרר את עבדו גם אִם הוא נשבה, נולד או נמכר כעבד ולההפך לבן חורין! אך כפי שהברכה השלישית: "ברוך אתה ה' שלא עשני אשה", מדובר במצב בלתי הפִיך, שהרי אין האשה יכולה לההפך לאיש, כך גם שתי הברכות שלפניה, "שלא עשני גוי"! ו"שלא עשני עבד"! הם הבעת תודה לבורא על מצבים בלתי הפִיכִיים. 4 
   גיורת אסורה לכהן, גם אם היא צדיקה. אחת הסיבות: כיוון שהורתה ולידתה לא היו בקדושה וטהרה, היא חסרה במעלות קדושת ישראל, ואיננה מתאימה להתחבר למעלות הקדושה המיוחדות לכהן. "כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך", מפרש רש"י: 'קדושת עצמך מאבותיך'! דברים רבים יכול כל אדם להשיג בכוחות עצמו: עושר וכבוד, יֶדַע ומעמד חברתי, אבל את קדושת העם היהודי אין האדם יכול להשיג בכוחות עצמו, והיא נובעת, בין השאר, מהשקעת הורים יהודיים קדושה וטהרה בהריון ילדיהם. 
     ולפי זה, החובה לברך כל בוקר "שלא עשני גוי", היא הבַעת תודה לבורא עולם, לא בלבד על היותינו יהודים, שיתכן והיינו מגיעים לכך גם בכוחות עצמינו, אלא בעיקר על שההריון והלידה שלנו היו במעלות רבות של קדושה וטהרה כמצווה על כל יהודי, דבר שאין אדם יכול להגיע אליו בכוחות עצמו. כל בוקר מחַדָש, מהרגע שביכולתנו "להבחין בין יום ובין לילה", חובתנו גם להודות לה' על "שלא עשני גוי", ולהבדיל "בין ישראל לעמים". "היום הרת עולם"! דאג לכך! שילדיך וילדי ישראל יזכו לברך ברכת "שלא עשני גוי", גם במובן שההריון והלידה יהיו בקדושה וטהרה! שבזכות זאת שרדנו בעבר ותינצל אתה וקהילותנו. 
     "ויחפור באר, ויקראה רחובות, ויאמר: הרחיב ה' ופרינו בארץ"! מה המובן והקשר בין המושגים של: באר, הרחיב, ופרינו, ו-בארץ? מסביר בעל הטורים: "בארות המוזכרים בתורה, המדובר גם במקוואות טהרה. והפסוק מדבר גם על העתיד הרחוק, וגם כנגד מלכות יוון, שרצו להכחיד בשמד רוחני את עמנו, וגזרו שלא יטבלו, כדי למונעם מפריה ורביה – מלהוליד ילדים. ונעשה להם נס, ונזדמן מקוה מעיין לכל אחד ואחת בזמן הצורך. וזהו: ופרינו בארץ! שעשה לנו ה' הרחבה, ויוולדו ילדים יהודיים". ונראה מכך, שליוונים היה ברור, שטבילת טהרה כל כך חשובה לעם ישראל, שבלי מקווה! אין ילדים יהודיים!! 
     מעשה שקרה ונתפרסם לפני זמן קצר: בלוויה דַלַת משתתפים, הובא לקבורה יהודי עני וערירי מרוסיה. בהעדר מספידים בקשה אשתו לאמר מספר מלים לפני סגירת הגולל, והתייפכה בבכי: אלכס! אלכס! עזבת את עולמך מבלי להשאיר צאצאים שיאמרו קדיש עבור נשמתך ונשמתי. אנא, השתטח לפני כיסא הכבוד ותזכיר את הסיבה: כי גרנו שנים רבות ברוסיה הקומוניסטית, אשר הרסו את המקוואות ואסרו את הטבילה, ומכיוון שלא היה באפשרותי לטבול, אין לנו ילדים! אנא! בקש מכסא הכבוד! שבזכות שמירתנו על מצוות המקוה – טהרת המשפחה, ישלחו לנו מלאכים לאמר קדיש עבור נשמותינו!
     ומכיוון שלדאבוננו, במציאות, נולדים ילדים גם בלי טבילה במקוה, ולכן נוספה בפסוק המלה בארץ, כדי לקשר עם האומה הגרה בארץ. ילדים נולדים גם בלי קדושה וטהרה, אבל ופרינו בארץ! המשכיות בתור עם ישראל! עם קדוש, בארץ ובכל מקום בעולם לא תתכן בלי מקוה. כפי שהמציאות סביבות העולם מוכיחה, שבמקומות שלא טובלים, אחוז ההתבוללת ונישואי התערובת גבוהים עד כדי שלא נישאר סיכוי, ח"ו, להישרדות והמשכיות יהודית, כי בלי מקוה – אין תקוה!!
     "היום הרת עולם"! מן האמור נלמד, עד כמה חשוב להחדיר את מסר המקווה לכל עמנו. כדי ש"מדן ועד באר שבע, ממזרח ועד מערב, לא ימצא תינוק ותינוקת, איש ואשה שאינם בקיאים, לומדים ושומרים הילכות קדושה וטהרה וטבילה במקוה". שבזכות זאת ניצלה ירושלים בימי המלך חִזקִיָ', ובאותה זכות גם בימינו, נוכל  להינצל אתה ירושלים וכל קהילותינו! "תיוושע יהודה וישראל ישכון לבטח"! במהרה בימינו: אמן!! 5 
-------------------------------------------------------------------------       1. מכל אבות ואמהות האומה, מהכוהנים, הנביאים והמלכים, מפורסמים לנו רק יום ההולדת של יצחק אבינו, כיוון שנולד בפסח, בדיוק שנה אחרי שבאו המלאכים לבשר לאברהם ולשרה על לידתו, וכן ימי הולדת משה רבינו בז' אדר, ודוד מלך ישראל בחג השבועות, בגלל שימי חייהם שנים שלימות, ונפטרו באותו יום של השנה שבו נולדו, ובגלל שימי חייהם חשובים לעם ישראל ימי פטירתם מפורסמים, ודרך ימי פטירתם ידועים לנו גם ימי הולדתם. אך לא מוזכר בתנ"ך, שחגגו "יום הולדת" להם או לכל אישיות חיובית, מלבד לפרעה מלך מצרים הרשע.     אף אדם לא עשה כל מאמץ כדי להִיוולד, כדי שיגיע לו פרס וחגיגה ליום הולדתו! ככתוב: "על כורחך אתה נוצר, ועל כורחך אתה נולד...". סיכוי גדול למאזן פעילות החיים של האדם להיות שלילי, ככתוב: "אין צדיק בארץ שלא יחטא"! ולכן "נוח לו לאדם שלא נברא, יותר משנברא", ואין לו כל סיבה למסיבה! חגיגה מתאים יותר לעשות לאֵם אשר סיכנה את חייה ללדת, ולאב שהוא אחד מ"שלושת השותפים בבריאת האדם", אבל בוודאי שאין מקום לחגיגה לבעל היום הולדת עצמו. יום ההולדת הוא ראש השנה ויום הכיפורים האישי של כל אדם: "עכשיו שנברא, יפַשפֵש במעשיו"! 'יבדוק עבירות שבידו, ויתוודה וישוב'! "חרטה על העבר וקבלה על העתיד". ביום ההולדת סיכוי טוב לתפילותיו של האדם להתקבל ברצון אצל בורא עולם, ככתוב: "בני! אני היום ילדתיך! שאל ממני ואתנה"! בחיי המעשה, חשיבות יתרה לתוצאה מאשר למשך הפעולה. ומסיבות נוספות רבות נהוג לציין יותר את יומו האחרון של האדם – "יאהרצייט", מאשר את יום הולדתו. כדוגמת סעודות יאהרצייט משה רבנו וצדיקי עולם, ולא אומרים תחנון באותם ימים.      
      2. בין הסיבות שלמרות הנאמר, אין חוגגים את יום ההריון: כי התאריך המדויק של ההריון הוא "סוד הבורא", לא נודע לבשר ודם, גם לא להורים, והצניעות יפה לו.
      3. מחלוקת האִם על גר לברך "שלא עשני גוי"? ויש נוהגים לברך בלא שם ומלכות. 
      4. עבד סתם המוזכר בתלמוד, הכוונה היא לעבד כנעני, מצאצאיו של כנען, בנו של חם ונכדו של נח שהתקלל להיות עבד עולם, עד סוף כל הדורות. ככתוב: "ארור כנען עבד עבדים יהיה", ו"היהפוך עורו – ונמר חבורבורותיו"! והוא מצב בלתי הפִיך שאינו ניתן לשינוי. גם אִם עבד כנעני יצליח להשתחרר מכבלי העבודה, עדיין אישיותו ונשמתו כבולים באזיקי עבדות. כך גם הברכה "שלא עשני גוי" מדובר על מצב בלתי הפִיך, שאין באפשרות האדם לשנותו. מדוע התקלל כנען, ועד מתי כח הקללה? נח, בתור "האדם הראשון" ומנהיג האנושות של אחר המבול, שהיא ה"הזדמנות השניה" שנתן הבורא לעולם, נתן השם כח לברכותיו ולקללתו עד סוף כל הדורות. חם בן נח מרד בבורא עולם, בקיימו יחסי אישות בתיבה בזמן המבול, למרות האיסור בעת שהעולם שמחוץ לתיבה שרוי בצער וחורבן, שארכו שנה ועשרה ימים. קִלְקולו פגם ב"הזדמנות השניה", של עולם מתוקן אחר המבול, ו"לקה בעורו", מייד, לעיני כל ולעולם. המסר: אל נתפתה לחטוא, כי השם רואה הכל, וגם "החוטא בסתר נענש בגלוי"! נח, כקברניט התיבה והאחראי על המתרחש בה, יצא מהתיבה מאוכזב מכישלון שליחותו, השתכר להפיג מרת נפשו, וכשהתפכח משכרותו, אחרי מעשה שקרה, בין הסיבות שקִלֵל את כנען נכדו, במקום את חם בנו, מכיוון ש"הורתו ולידתו" בתיבה, באיסור ובטומאה, והוא מסמל ומייצג את תוצאות החטא: פרי באושים, מזכרת עוון וכישלון, מעוות לא יוכל לתקון. וללמד: שהחטא לא משתלם! גם לתוצאותיו! ולשואלים: "על חטא ההורים, מדוע נענשים הילדים"? אלפי שנה אחרי, מדע הרפואה המודרנית מגלה שחוקי הטבע הם "אכזריים"! אשה בהריון, המעשנת, משתכרת, צורכת סמים או תרופות מסוימות, או שאינה נזהרת מלהדבק במחלת אדמת תמימה, גורמת במו ידיה, נכות לכל החיים, לפרי בטנה. כדי למנוע אכזריות מהילדים, חוקי הטבע מחייבים את ההורים לחיות בזהירות גם לפני ההריון! וחוקי הטבע וחוקי הרוח מקבילים! ולכן: החובה על כל אדם, והתיקון לזקוק לתיקון, לדאוג למניעת קלקול מהדור הבא, ומכל האחרים.
     5. "היום הרת עולם! היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים! אִם כבנים"! שזכינו להִיוָצֵר בקדושה ובטהרה, "רחמנו כרחם אב על בנים! ואִם כעבדים"! שלא זכינו לכך, - אזי בעייתנו גדולה יותר, ו"עינינו לך תלויות, עד שתחננו ותוציא כאור משפטנו איום קדוש"!
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