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כניסת שבת )הצום(           18:01      17:46       17:52      18:04
צאת שבת )הצום(             18:59      18:57       18:58      19:00

ת”א        ירושלים       חיפה        ב”ש

עלון שבת לכלל ישראל

המרעים  שיחות  את  לסיים  נהגנו  שנים  במשך 
שבערב יום הכיפורים בברכת 'צום קל'. בהחלט 
היה לברכה זו על מה שתחול: יום הכיפורים הוא 
הצום הארוך ביותר בשנה )יותר ארוך מתשעה 
בו(  שחל  הכיפורים  יום  תוספת  דין  עקב  באב 
ורבים הם המתקשים בו. אינני יודע מתי בדיוק 
התחילו  מסוימת  משנה  החל  אך  הדבר  קרה 
חלק מבני-שיחתי לענות לאיחוליי בברכת 'צום 
מועיל', כשנימת גערה עולה בגרונם. כוונתם היתה ברורה. 
שהוא  לאחל  אמורים  איננו  צום,  על  ציוותה  התורה  אם 
כבר  ואם  איתו,  ולהזדהות  בו  לחוש  עלינו  בקלות;  יעבור 
ברצוננו לאחל דבר מה לגביו הרי שיש לאחל שהוא יועיל 

לעולמנו הרוחני ויבצע את פעולתו.
היה  קשה  סבל,  או  צער  מחבב  שאיננו  כאחד  לי,  אבל 
השינוי שנעשה בברכת היום. כמובן שלא מצאתי כל פגם 
אבל  היא,  וראויה  יפה  שכשלעצמה  מועיל',  'צום  בברכת 
ההתנגדות לאיחולי 'צום קל' שעמדה ברקע צרמה באזניי. 

האמנם ברצוננו לסבול במהלך צום יום הכיפורים?
חשוב לדעת ששאלה זו איננה סמנטית בלבד אלא לה גם 
השלכה מעשית. האם יהיה מותר ליטול כדורים מיוחדים 
בערב הצום כדי להקל את חוויית הצום? התשובה תלויה 
היא  מטרתו  האם  הצום,  את  בתפיסתנו  שוב  לכאורה 

שנחוש סבל או לא. 
מניעת עונג

'צום קל' על  ממבט ראשון נראה שיש למתנגדים לברכת 
מה לסמוך. הרי בלשון ברורה דיבר הכתוב )ויקרא כג, כז(: 
הוא מקרא  יום הכפרים  הזה  אך בעשור לחדש השביעי 

קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם...
היא  תכליתו  כן  ואם  נפש,  כעינוי  במקרא  מתואר  הצום 
האמנם  אך  גורם.  שהוא  ובסבל  בצער  שנחוש  לכאורה 

הרב עידו פכטר

יש הנמנעים מלברך את חבריהם ב'צום קל' בערב יום הכיפורים אבל לא כל 
כך ברור מדוע. אין חובה להצטער ולסבול ביום הכיפורים 

צום קל או צום מועיל?

גזרה  שהתורה  בעינויים  להצטער  היא  הזה  ביום  מטרתנו 
בטוח  לא  שכלל  מעידות  וסוגיות  הלכות  מספר  עלינו? 

שלכך כיוונה התורה. 
מתבקשת.  שאלה  שואל  ב(  )עד,  יומא  במסכת  הבבלי 
יגרום  שאדם  לכאורה  ראוי  היום,  תכלית  הוא  העינוי  אם 
לעצמו צער בדרכים שונות, כמו ישיבה בקור או בחום. אך 
התלמוד שולל זאת: "תלמוד לומר וכל מלאכה לא תעשו. 
ואל  שב   - נפש  ענוי  אף  ואל תעשה,  שב   - מלאכה  מה 
לומר  "רוצה  כך:  זאת  המאירי  מנחם  ר'  ומסביר  תעשה". 

במניעת תענוג ולא בהבאת צער".
לדברי המאירי, תכלית העינוי ביום הכיפורים אינה הבאת 
צער על האדם. איננו מבקשים את תחושת הסבל, אלא רק 
משתדלים להימנע מעונג. לכן אנו נמנעים ממאכל ומשתה 

הגורמים עונג לאדם, אבל אין כל הכרח שנסבול מכך. 
גדר של יום טוב

מקור נוסף ממנו ניתן ללמוד על הרחקת הצער ביום זה הוא 
המנחה  מן  הכיפורים  ביום  הירק  את  לקנב  שניתן  ההיתר 
ולמעלה. הראשונים נחלקו בהבנת מלאכה זו; יש שהבינו 
בשטיפת  שהבינו  ויש  מעופשים  עלים  בקיצוץ  שמדובר 
הירק. בכל מקרה, לדעה המקובלת מדובר באיסור דרבנן 
ביום  שכזו  מלאכה  לעשות  שאסור  אף  על  והנה,  בלבד. 
ולמעלה  המנחה  לאחר  לבצעה  חכמים  התירו  הכיפורים 
מפני עגמת נפש )ראה בבלי שבת קטו, ב; רמב"ם שביתת 
עשור א, ג(. ומה טעם הדבר? אומר המגיד משנה )שביתת 
הכל  לתקן  לערב  יצטרך  שלא  חכמים  "חשו  שם(:  עשור 

ותהיה נפשו עגומה".
דהיינו, אם לא תותר מלאכה זו, של הכנת האוכל למוצאי 
ולמעלה(,  המנחה  )מן  היום  במהלך  כבר  הכיפורים,  יום 
ייקח זמן בצאת הצום עד שהאוכל יהיה מוכן והדבר יביא 
קינוב  מלאכת  הותרה  לכן  נפש.  עגמת  לידי  האדם  את 

יום הכיפורים

www.alonshabbat.com ו – י כולם? הרשם באתרנ ל לפנ י ן במי ו רוצה לקבל את העל

מערכת מסביב לשולחן 
מברכת את קהל קוראיה וכל בית 
ישראל בברכת גמר חתימה טובה 

וצום קל

העלון מוקדש לע"נ
 ישראל בן ויקטוריה

מסר נשמתו ביום כיפור תשע"א.
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צאת  עם  מיד  כבר  לאכול  לאדם  יתאפשר  וכך  הירק, 
הצום. מכאן ניתן להביא ראיה לכך שחכמים לא עודדו את 
הפוך  אלא  הכיפורים  ביום  הנפש  ועגמת  הצער  תחושת 

מכך; בקשו להרחיק אותה.
ראיה נוספת. על אף שיום הכיפורים הינו יום צום, מסתבר 
יום טוב. עניין זה נלמד מההלכה  שעדיין חלים עליו גדרי 
אודות מי שהוכרח לאכול ביום הכיפורים מחמת מחלתו. 
או  טוב  יום  כבשאר  המזון  בברכת  ויבוא  יעלה  יגיד  האם 
על אותו  י( שאכן  )או"ח תריח,  ערוך  לא? פוסק השולחן 
אדם לומר יעלה ויבא בברכה, ומסביר זאת בעל ה'משנה 
ברורה' )שם ס"ק כט(: "כיון דבהתירא אכל הוה ליה יום 

הכיפורים כמו לדידן שאר יום טוב". 
מעלת יום הכיפורים כיום טוב באה לידי ביטוי אף במשנה 
המפורסמת ממסכת תענית )ד, ח(, שתיארה את שמחתן 
של בנות ישראל בכרמים ביום הכיפורים. קשה מאד יהיה 
וסבל  זה מתיישב עם מגמה של צער  כיצד תיאור  להבין 

ביום קדוש זה. 
אכילה מוקדמת

ללמוד  ניתן  שממנה  נוספת  סוגיה 
הדנה  זו  היא  הצום  של  אופיו  על 
בט'  הכיפורים,  יום  בערב  באכילה 
)ח,  ברכות  במסכת  הבבלי  בתשרי. 
חובת  קיימת  כי  מהפסוקים  למד  ב( 
אכילה בערב יום הכיפורים, עד ש"כל 
- מעלה עליו  ושותה בתשיעי  האוכל 
הכתוב כאילו מתענה תשיעי ועשירי". 
אכילה  לחובת  ניתנו  שונים  הסברים 

זו בערב הצום, ומעניין הוא הסבר הרא"ש )יומא ח, סימן 
כב(: 

באכילה  להתחזק  לחדש  בתשעה  עצמכם  הכינו  כלומר 
ובשתיה כדי שתוכלו להתענות למחר להראות חיבתו של 
המקום ברוך הוא לישראל. כאדם שיש לו ילד שעשועים 
ולהשקותו  וצוה להאכילו  יום אחד  וגזר עליו להתענות 
ערב יום התענית כדי שיוכל לסבול כך הקדוש ברוך הוא 
מכל ימות השנה לא צוה לישראל להתענות אלא יום אחד 
לטובתן לכפר על עונותם והזהירם לאכול ולשתות ערב 

התענית.
יום  בערב  האכילה  שחובת  הוא  הרא"ש  מדברי  העולה 
בצום  לעמוד  שיוכל  כדי  האדם,  לטובת  הינה  הכיפורים 
ניכר אפוא  לו למחרת, צום הנצרך לשם כפרה.  המתוכנן 
לפירושו שמגמת ההלכה היא להקל על האדם את הצום 

ולא להכביד עליו. 
אגב, על בסיס הלכה זו הסיקו רבים מהאחרונים שמעיקר 
הדין מותר לאדם הסובל מן הצום לקחת כדורים מיוחדים 
בערב יום הכיפורים כדי להקל עליו את הצום. הרב יעקב 
ברייש, בשו"ת חלקת יעקב )סימן רטז(, שולל את הדעה 
על  שדברה  התורה  מצוות  ביטול  משום  בדבר  יש  כאילו 

עינוי:
ואי משום שעושה בכוונה בכדי שלא יסבול הרעב, וביום 
רש"י  לשון  אדרבה,  בכך?  מה  כתיב...  עינוי  הכיפורים 
כדי  בתשעה  עצמך  התקן  כלומר  וז"ל:  ב  פא,  ביומא 

שתוכל להתענות בעשרה.
)הגרש"ז אויערבך בשו"ת מנחת שלמה ב, נח אסר לאדם 
בריא לקחת כדורים אלה, שכן הוא עושה בכך תחבולות 
בצום  הסובל  אדם  שלגבי  נראה  אבל  הצום;  את  לעקור 

הוא לא היה אוסר זאת(.

אלא  בצום  לסבול  מצווה  שאין  בלבד  זו  לא  כן,  כי  הנה 
שהתורה אף דאגה לכך שהאדם יצלח את הצום בהצלחה 
מהאחרונים  יש  הזו  המטרה  השגת  לצורך  בעיות.  וללא 
באמצעים  אותו  להקל  בצום  שסובל  למי  התירו  שאף 

מלאכותיים כאמור לעיל.
שביתה מהעולם הזה

למדנו אפוא שאין מטרת הצום היא העינוי והסבל. אך אם 
כך הוא, מהי כן תכליתו של הצום? לשם מה ציוותה עליו 
)שביתת  ברמב"ם  מנוסחת  כמדומה,  התשובה,  התורה? 

עשור א, ד(:
בו  לשבות  והיא  הכפורים  ביום  יש  אחרת  עשה  מצות 
מפי  נפשותיכם,  את  תענו  שנאמר  ושתייה  מאכילה 

השמועה למדו ענוי שהוא לנפש זה הצום.
את  מגדיר  הרמב"ם  הרמב"ם.  בלשון  היטב  לדקדק  יש 
דהיינו,  ושתייה.  מאכילה  כשביתה   – הנפש  עינוי   – הצום 
צער  של  אקטיבי  מעשה  כאן  אין  דלעיל,  המאירי  כדברי 
הנפש אלא הימנעות פאסיבית מאכילה 
הרמב"ם  ה(  )הלכה  בהמשך  ושתייה. 
 – האיסורים  שאר  את  זה  לגדר  מצרף 
ותשמיש  הסנדל  נעילת  סיכה,  רחיצה, 

המיטה. גם מהם האדם מצווה לשבות.
מחמשת  שביתה  של  זה,  רעיון 
ה"עינויים", מלמד שככל הנראה תכלית 
אלא  לכשעצמו  העינוי  לא  היא  הצום 
הזה  העולם  וענייני  מצרכי  האדם  ניתוק 
גבוהים.  רוחניים  לעניינים  והקדשתו 
שובת  האדם  בה  לשבת,  בדומה 
ממלאכה כדי לפנות את עצמו למשמעויות העמוקות של 
יום זה, כך ביום הכיפורים אדם שובת בנוסף ממלאכה גם 
כולו למדרגות  כל  וכך הוא מקדיש את  מצרכיו הגופניים 
שביתה  דוק;  הזה.  היום  את  המאפיינות  גבוהות  רוחניות 

כן, צער לא.
יום מקודש

למעשה, רעיון זה גלום בהפטרה הנקראת ביום הכיפורים 
כלפי  העם  טרוניית  את  מעלה  ישעיהו  הנביא  בשחרית. 
תדע",  ולא  נפשנו  ענינו  ראית  ולא  צמנו  "למה  הקב"ה 

ומשיב )נח, ו-ז(:
זה צום אבחרהו פתח חרצובות רשע התר אגודות  הלא 
הלא  תנתקו.  מוטה  וכל  חופשים  רצוצים  ושלח  מוטה 
תראה  כי  בית  תביא  מרודים  ועניים  לחמך  לרעב  פרוס 

ערום וכסיתו ומבשרך לא תתעלם.
העינוי  לא  היא  הצום  שתכלית  מלמד  ישעיהו  הנביא 
כשלעצמו אלא המדרגה הרוחנית שאדם יוצק ליום זה – 
תיקון מוסרי, תיקון חברתי, תיקון רוחני. לשם כך אדם אין 
הכרח שאדם ירגיש סבל וצער; אדרבה, נראה שעל האדם 
עצמו  ולהקדיש  לפנות  שיוכל  כדי  טוב  יחסית  להרגיש 

לערכים אלה. 
היא  קל'  'צום  ברכת  הללו  המקורות  כל  לאור  האם  אז 
לסבול  עניין  שום  שאין  מסתבר  כן.  בהחלט  לגיטימית? 
ונוכל  בשלום  עלינו  יעבור  שהוא  עניין  יש  ואדרבה,  בצום 
להקדיש עצמנו לערכים הגבוהים שיום זה מגלם. ואולם, 
ומשרתת  יפה  היא  הרווחת  מועיל'  'צום  ברכת  גם  מנגד, 
את מטרות היום הקדוש. לכן נראה לי לשלב את השתיים 
ולהמציא איחול חדש לקראת היום הקדוש. שיהיה לכולם 

'צום קל ומועיל'.
    הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה
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רב רחומי
ְוָהָיה  ְמחֹוָזא,  בִּ ָרָבא  ִלְפֵני  ּתֹוָרה  לֹוֵמד  ָהָיה  ְרחּוִמי  ַרב 
כֹו  ְמָשׁ ַאַחת  ַעם  פַּ ּפּוִרים.  כִּ יֹום  ֶעֶרב  בְּ ְלֵביתֹו  ָלבֹוא  ָרִגיל 
א –  ו בָּ א, ַעְכָשׁ ו בָּ ה לֹו: ַעְכָשׁ ּתֹו ְמַצפָּ ְלמּודֹו. ָהְיָתה ִאְשׁ תַּ
ב ַעל  ְמָעה ֵמֵעיָנּה. ָהָיה יֹוֵשׁ ָרה דִּ ּה ְוָנְשׁ ְעתָּ ה דַּ א. ָחְלָשׁ ְוֹלא בָּ

יו ָוֵמת. ְחתָּ ג תַּ ר ַהגַּ בַּ ג, ִנְשׁ ַהגַּ
)תלמוד בבלי, מסכת כתובות, דף סב, עמוד ב(.

חמישה עשר באב ויום הכיפורים
ָאַמר ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל: ֹלא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיְׂשָרֵאל 

ה ָעָׂשר ְּבָאב ּוְכיֹום ַהִּכּפּוִרים, ַּכֲחִמּׁשָ
ָלָבן ְׁשאּוִלים, ֶׁשֹּלא  ִּבְכֵלי  יֹוְצאֹות  ְירּוָׁשַלִים  ְּבנֹות  ֶׁשָּבֶהם 

ְלַבֵּיׁש ֶאת ִמי ֶׁשֵאין לֹו.
ּוְבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ַּבְּכָרִמים.

ּוֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות?
"ָּבחּור, ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ָמה ַאָּתה ּבֹוֵרר ְלָך!

ַאל ִּתֵּתן ֵעיֶניָך ְּבנֹוי,
ִהיא  ה'  ִיְרַאת  ה  ִאּׁשָ ַהֹּיִפי.  ְוֶהֶבל  ַהֵחן  "ֶׁשֶקר   – ַּבִּמְׁשָּפָחה  ֵעיֶניָך  ֵּתן 

ִתְתַהָּלל
ָׁשנּו ַרּבֹוֵתינּו: ְיֵפיִפּיֹות ֶׁשָּבֶהן ֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות?

ה ֶאָּלא ְלֹיִפי". "ְּתנּו ֵעיֵניֶכם ְּבֹיִפי, ֶׁשֵאין ִאּׁשָ
ְמֻיָחסֹות ֶׁשָּבֶהן ֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות?

ה ֶאָּלא ְלָבִנים". "ְּתנּו ֵעיֵניֶכם ַּבִּמְׁשָּפָחה, ֶׁשֵאין ָהִאּׁשָ
ֲעִׁשירֹות ֶׁשָּבֶהן ֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות?

"ְּתנּו ֵעיֵניֶכם ְּבַבֲעֵלי ָממֹון".
ֵּבינֹוִנּיֹות ַוֲעִנּיֹות ּוְמֹכָערֹות ֶׁשָּבֶהן ֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות?

"ְקחּו ִמַּקֲחֶכם ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ּוִבְלַבד ֶׁשְּתַעְּטרּונּו ִּבְזהּוִבים".
מסכת  בבלי,  תלמוד   | ב;  עמוד  כו,  דף  תענית,  מסכת  בבלי,  )תלמוד 

תענית, דף לא, עמוד א(.

מעשה בחיט ברומי
ּפּוִרים  ֶעֶרב יֹום ַהכִּ ָהַלְך בְּ רֹוִמי ֶשׁ ט ֶאָחד בְּ ַחיָּ ְנחּוָמא: ַמֲעֶשׂה בְּ ָאַמר ַר' תַּ

ּׁשּוק. ג בַּ ח דָּ ִלקַּ
ג ֶאָחד. א דָּ ם ֶאלָּ ֹלא ָמָצא ָשׁ

ח. קָּ ְרכֹוס ַעל ַהמִּ ל ִאפַּ ָעַמד הּוא ְוַעְבּדֹו ֶשׁ
ֵנים ָעָשׂר  ָדִמים, ַעד ִלְשׁ ָדִמים ְוֶזה ַמֲעֶלה אֹותֹו בְּ ָהָיה ֶזה ַמֲעֶלה אֹותֹו בְּ

יָנִרים. דִּ
ט. ְלָקחֹו ַהַחיָּ

ג? ה ֹלא ֵהֵבאָת ִלי דָּ ְרכֹוס ְלַעְבּדֹו: ָלמָּ ה ָאַמר ָהִאפַּ ַעת ְסֻעדָּ ְשׁ בִּ
ָך? ה ַאֲעִלים ִממְּ ָאַמר לֹו: ֲאדֹוִני, ָלמָּ

י ַלּׁשּוק, ָהַלְכתִּ
ג ֶאָחד, א דָּ ם ֶאלָּ ְוֹלא ָהָיה ָשׁ

ְוִנְמֵצאִתי ֲאִני ִויהּוִדי עֹוְמִדים ָעָליו,
יָנִרים. ֵנים ָעָשׂר דִּ יַע ִלְשׁ ִהגִּ ָדָמיו ַעד ֶשׁ ְוֶהֱעָלה בְּ

יָנִרים? ֶאְתְמָהה! ֵנים ָעָשׂר דִּ ְשׁ ג בִּ ִביא ְלָך דָּ נָּ ׁש – ֶשׁ ֶמה ָהִייָת ְמַבקֵּ
ָאַמר לֹו: ִמי הּוא?

לֹוִני. ָאַמר לֹו: ָאָדם פְּ
ֶלְך. ׁש לֹו אֹוָצר ִויֵהא ַלמֶּ יֵּ ָאַמר לֹו: ֵלְך ּוְצַוח לֹו ֶשׁ

ָהַלְך ְוָצַוח לֹו.
ט ֲאִני. ָאַמר לֹו: ַחיָּ

יָנִרים? ֵנים ָעָשׂר דִּ ְשׁ ג בִּ ה אֹוֵכל דָּ ַאתָּ ט ְיהּוִדי, ֶשׁ ָאַמר לֹו: ָמה ָרִאיָת, ַחיָּ
ָאנּו  ֶשׁ ָהֲעֵברֹות  ל  ר ַעל כָּ ְמַכפֵּ הּוא  ֶשׁ ָלנּו יֹום ֶאָחד  ָאַמר לֹו: ֲאדֹוִני, ֵיׁש 

ֶדּנּו? יַע יֹום ֶזה ֹלא ְנַכבְּ ִהגִּ ָנה, ּוְכֶשׁ ׁ ָכל ְימֹות ַהשָּ עֹוִשׂים בְּ
טּור. ה פָּ ֵהֵבאָת ְרָאָיה ִלְדָבֶריָך ֲהֵרי ַאתָּ יָון ֶשׁ ָאַמר לֹו: כֵּ

רּוְך הּוא? דֹוׁש בָּ ַרע לֹו ַהקָּ ָמה פָּ
ג, ָהַלְך ְוָקַרע אֹותֹו דָּ

ִלית טֹוָבה, תֹוכֹו ַמְרגָּ ן לֹו בְּ ְוִזמֵּ
ל ָיָמיו. ה כָּ ְרֵנס ֵהיֶמנָּ ְוָהָיה ִמְתפַּ

)מדרש בראשית רבה, פרשה יא, ד; | פסיקתא רבתי כג, ו(

עבודת כהן גדול ביום הכיפורים
ת  כַּ ְלִלְשׁ יתֹו  ִמבֵּ דֹול  גָּ ֵהן  ֹכּ ין  ַמְפִריִשׁ ּפּוִרים  ַהכִּ יֹום  ֹקֶדם  ָיִמים  ְבַעת  ִשׁ
ָמְסרּו  סּול.  פְּ ּבֹו  ֵיָאַרע  א  מָּ ֶשׁ יו,  ְחתָּ תַּ ַאֵחר  ֵהן  ֹכּ לֹו  ּוַמְתִקיִנין  ְלֶהְדִרין  פַּ
י  ִאיִשׁ ְואֹוְמִרים לֹו:  ַהּיֹום  ֵסֶדר  בְּ ְלָפָניו  ְוקֹוִרין  ין  דִּ ית  ְקֵני בֵּ ִמזִּ ְזֵקִנים  לֹו 
. ֶעֶרב יֹום  א ֹלא ָלַמְדתָּ מָּ ַכְחתָּ אֹו ֶשׁ א ָשׁ מָּ ִפיָך, ֶשׁ ה בְּ דֹול! ְקָרא ַאתָּ ֵהן גָּ כֹּ
ִרים  ְזָרח ּוַמֲעִביִרין ְלָפָניו פָּ ַער ַהמִּ ַשׁ ֲחִרית ַמֲעִמיִדין אֹותֹו בְּ ּפּוִרים ַשׁ ַהכִּ

ֲעבֹוָדה. יר ְוָרִגיל בַּ ֵהא ַמכִּ יְּ ֵדי ֶשׁ ְוֵאיִלים ּוְכָבִשׂים, כְּ
יֹום  ֶעֶרב  ה.  תֶּ ּוִמְשׁ ַמֲאָכל  ּנּו  ִממֶּ מֹוְנִעים  ָהיּו  ֹלא  ִמים  ַהיָּ ְבַעת  ִשׁ ל  כָּ
ֲאָכל  ַהמַּ ֵני ֶשׁ ה, ִמפְּ יִחין אֹותֹו ֶלֱאֹכל ַהְרבֵּ ָכה ֹלא ָהיּו ַמנִּ ּפּוִרים ִעם ֲחֵשׁ ַהכִּ
ת  ְוֶהֱעלּוהּו ַלֲעִליַּ ה,  ֻהנָּ ְלִזְקֵני כְּ ין  ית דִּ ִזְקֵני בֵּ ָנה. ְמָסרּוהּו  ׁ ֵמִביא ֶאת ַהשֵּ
ֵהן  י ֹכּ יעּוהּו – ְוִנְפְטרּו ְוָהְלכּו ָלֶהם. ְואֹוְמִרים לֹו: ִאיִשׁ בִּ ית ַאְבִטיַנס, ִהְשׁ בֵּ
יִעים ָאנּו  בִּ ין. ַמְשׁ ית דִּ ִליַח בֵּ ִליֵחנּו ּוְשׁ ה ְשׁ ין ְוַאתָּ ית דִּ לּוֵחי בֵּ דֹול! ָאנּו ְשׁ גָּ
ָאַמְרנּו  ל ָמה ֶשׁ ָבר ִמכָּ ה דָּ נֶּ ַשׁ ֹּלא תְּ ה, ֶשׁ ִית ַהזֶּ בַּ מֹו בַּ ן ְשׁ כֵּ ׁ שִּ ִמי ֶשׁ ָעֶליָך בְּ

ים ּובֹוִכים. ְלָך. הּוא ּפֹוֵרׁש ּובֹוֶכה ְוֵהם ּפֹוְרִשׁ
ְלָפָניו.  ים  ּדֹוְרִשׁ ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  תַּ  – ָלאו  ְוִאם  ּדֹוֵרׁש,   – ָחָכם  ָהָיה  ִאם 
ִאם ָרִגיל ִלְקרֹות – קֹוֵרא, ְוִאם ָלאו – קֹוִרין ְלָפָניו. ּוְבָמה קֹוִרין ְלָפָניו? 
ה  ָעִמים ַהְרבֵּ ן ְקבּוַטל אֹוֵמר: פְּ ִמים. ְזַכְרָיה בֶּ ִאּיֹוב ּוְבֶעְזָרא ּוְבִדְבֵרי ַהיָּ בְּ
ע  ֶאְצבַּ ין ְלָפָניו בְּ ה ַמכִּ ֻהנָּ ְרֵחי כְּ ׁש ְלִהְתַנְמֵנם – פִּ קֵּ אל. בִּ ָדִניֵּ ָקִריִתי ְלָפָניו בְּ
ה.  ָהִרְצפָּ ַעל  ַאַחת  ְוָהֵפג  ֲעֹמד  דֹול!  גָּ ֵהן  ֹכּ י  ִאיִשׁ ְלָפָניו:  ְואֹוְמִרים  ְצֵרָדה 

ִחיָטה. ׁ יַע ְזַמן ַהשְּ גִּ יַּ ּוַמֲעִסיִקין אֹותֹו ַעד ֶשׁ
דֹול קֹול  ֵהן גָּ ַמע ֹכּ ְשׁ יִּ ֵדי ֶשׁ ְיָלה, כְּ ל ַהלַּ ִנים כָּ ַלִים ֹלא ָהיּו ְיֵשׁ יֵרי ְירּוָשׁ קִּ )ִמיַּ

ָנה חֹוַטְפּתֹו(. ֵהא ֵשׁ ֲהָבָרה ְוֹלא תְּ
 – יַע  ִהגִּ ִאם  ִחיָטה.  ׁ ַהשְּ ְזַמן  יַע  ִהגִּ ִאם  ּוְראּו  ְצאּו  ה:  ֻמנֶּ ַהמְּ ָלֶהם  ָאַמר 
ְזָרח  ל ַהמִּ ֵני כָּ מּוֵאל אֹוֵמר: ֵהִאיר פְּ ן ְשׁ ְרַקאי! ַמְתָיא בֶּ ָהרֹוֶאה אֹוֵמר: בַּ
ָעָלה  ַאַחת  ַעם  פַּ ֶשׁ ְלָכך?  ֻהְצְרכּו  ה  )ְוָלמָּ ֵהן.  אֹוֵמר:  ְוהּוא  ֶחְברֹון?  בְּ ֶשׁ
ְוהֹוִציאּוהּו   – ִמיד  ַהתָּ ֶאת  ֲחטּו  ְוָשׁ ְזָרח  ַהמִּ ֵהִאיר  ֶשׁ ְוִדּמּו  ָבָנה  ַהלְּ ְמאֹור 
ִביָלה, ָחֵמׁש ְטִבילֹות ַוֲעָשָׂרה  דֹול ְלֵבית ַהטְּ ֵהן גָּ ֵׂרָפה(. הֹוִרידּו ֹכּ ְלֵבית ַהשְּ

ּיֹום. ׁש ּבֹו בַּ דֹול ּוְמַקדֵּ ֵהן גָּ ים טֹוֵבל ֹכּ ִקּדּוִשׁ
ג.  פָּ ְוִנְסתַּ ָעָלה  ְוָטַבל,  ָיַרד  ט,  ַשׁ פָּ ָהָעם.  ְלֵבין  ינֹו  בֵּ ּבּוץ  ל  ֶשׁ ָסִדין  ְרסּו  פָּ
ִמיד,  ַהתָּ ֶאת  לֹו  ֵהִביאּו  ְוַרְגָליו.  ָיָדיו  ׁש  ְוִקדֵּ ְוָלַבׁש  ָזָהב  ְגֵדי  בִּ לֹו  ֵהִביאּו 
ם ּוְזָרקֹו. ִנְכַנס ְלַהְקִטיר  ל ֶאת ַהדָּ ִחיָטה ַעל ָידֹו, ִקבֵּ ְקָרצֹו ּוֵמַרק ַאֵחר ְשׁ

רֹות ַחר ּוְלֵהיִטיב ֶאת ַהנֵּ ל ַשׁ ְקֹטֶרת ֶשׁ
ְלתֹוְך  ּוְמִטיִלין  ין  ַחמִּ לֹו  ין  ְמַחמִּ  – ִאְסְטֵניס  אֹו  ָזֵקן  דֹול  גָּ ֵהן  ֹכּ ָהָיה  ִאם 

ָתם. פּוג ִצנָּ תָּ ֵדי ֶשׁ ַהּצֹוְנִנים כְּ
ינֹו ְלֵבין  ל ּבּוץ בֵּ ְרסּו ָסִדין ֶשׁ ֶדׁש ָהְיָתה – פָּ ְרָוה – ּוַבֹקּ ֱהִביאּוהּו ְלֵבית ַהפַּ
ְגֵדי  ג, ְוֵהִביאּו לֹו בִּ פָּ ט, ָיַרד ְוָטַבל, ָעָלה ְוִנְסתַּ ׁש ָיָדיו ְוַרְגָליו ּוָפַשׁ ָהָעם, ִקדֵּ
מֹוָנה  ְשׁ ל  ֶשׁ לּוִסין  פְּ לֹוֵבׁש  ָהָיה  ַחר  ׁ שַּ בַּ ְוַרְגָליו.  ָיָדיו  ׁש  ְוִקדֵּ ְוָלַבׁש  ָלָבן 
ל ִצּבּור;  ׁ ֵנים ָעָשׂר ָמֶנה. ֵאּלּו ִמשֶּ ל ְשׁ ִוין ֶשׁ ִים – ִהְנדְּ ָעָשׂר ָמֶנה ּוֵבין ָהַעְרבַּ

ּלֹו. ׁ ְוִאם ָרָצה ְלהֹוִסיף – מֹוִסיף ִמשֶּ
)מסכת יומא, פרקים א-ז(.

הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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אגדות חז"ל ליום הכיפוריםע

 ד”ר ניצה דורי

לעילוי נשמת אבי מורי, ישראל בן ויקטוריה. מסר נשמתו ביום כיפור תשע"א.



כי האדם עץ השדה

“האם אהבתו של יעקב לרחל היתה אהבה ממבט ראשון, 
ואת מי בסוף הוא אהב יותר – את רחל או את לאה? כמה 
גאולות  כמה  כנען?  בארץ  אבינו  אברהם  ביקר  פעמים 
ממצרים היו? האם כל עם ישראל שרד את מכת בכורות? 
האם הקב”ה באמת מעוניין בקרבנות? והאם נדב ואביהוא 

היו חוטאים או קדושים? 

ועוד רבות אחרות, עומדות במוקד  שאלות מרתקות אלו, 
עיון  תוך  פכטר.  עידו  הרב  מאת  הפשט’  ‘עומק  הספר 
שנשתלו  שונים  לרמזים  לב  ותשומת  מקרא  של  בפשוטו 
בתוכו, מאיר הספר את פרשות השבוע באור מרענן ובלתי 
שגרתי, וחושף עובדות וסיפורים מפתיעים הטמונים בטקסט 
המוכר והידוע. המסרים והסיפורים המתגלים לאורך העיון 
אשר  ועדכני  אקטואלי  למבט  המחבר  אצל  זוכים  בספר, 
מביא את פרשת השבוע ללב לבם של הנושאים הבוערים 

היום בחברה הישראלית ובמדינה היהודית המתחדשת.”

  www.alonshabbat.com  |  052-2518981 :להזמנות ורכישה
נקודות מכירה - כפר סבא, רעננה, גבעת שמואל, פתח תקוה, נתניה, ראשון לציון, יו"ש    

קריאה מרעננת ומפתיעה 
בפרשות השבוע, עם מבט 

עכשווי לסוגיות השעה

*המחיר לא כולל משלוח

עיונים בפרשות השבוע על דרך הפשט
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אחרי מלחמת ששת הימים רווחה בארץ בדיחה 
על כך שברית המועצות מכרה למצרים מטוסי 
להפעיל  המצרים  הטייסים  את  ולימדה  קרב, 
את  לימדו  לא  הסובייטים  אך  ולהמריא,  אותם 
כיצד להנחית את המטוסים.  הטייסים המצרים 
כבר  הישראלים  הסובייטים,  אמרו  תדאגו,  אל 
יורידו אתכם... אכן אוי לו לטייס שיודע להמריא, 
אך אינו יודע לנחות, ואבוי לו לנהג היודע לנהוג, 

אך אינו יודע לבלום.   
ביום הכיפורים השנה נפגשים שלושת המועדים 
הקדוש  היום  היהודי:  בלוח  ביותר  והחשובים  המיוחדים 
יום   – בשנה  ביותר  הקדוש  היום  שבת,   – בשבוע  ביותר 
הכיפורים, והשנה הקדושה ביותר בשנים – שנת השמיטה. 
"שבת".  כינוי:  באותו  נקראים  הללו  המועדים  שלושת 
בראשית",  "שבת  במקורותינו  נקראת  השבועית,  השבת 
נקראת:  והשמיטה  שבתון",  "שבת  נקרא:  הכיפורים  יום 

"שבת הארץ". המושג שביתה אכן משותף לכל השלושה 
פנימי  גרעין  להם  שיש  נראה  במהותם  נתבונן  ואם  הללו, 
זהה  שהמרכיב המהותי המרכזי שלו הוא הדרישה לריסון 

ובלימה ולהפעלת שליטה עצמית. 
שונים  מישורים  בשלושה  ביטוי  לידי  בא  הבלימה  כוח 
נתבעים  אנו  בשבת  ובשמיטה.  הכיפורים  ביום  בשבת, 
לבלימת מעשה היצירה, ביום הכיפורים עלינו לבלום את 
רצון היצרים, ואילו בשמיטה אנו נקראים לבלימת יכולות 

הייצור.
יכולת של בלימה

יכולת העצירה והבלימה היא מהמאפיינים המייחדים את 
בורא עולם. באחד הפיוטים של הימים הנוראים ה' מתואר 
בלימה".  על  ארץ  "תולה  איוב:  מספר  הלקוחות  במילים 
הפסוק אמנם מתכוון לתאר כיצד ה' תולה את כדור הארץ 
בחלל בלי שיש לו בסיס מוצק המחזיק אותו, אולם הוא גם 
קולע אל אחת התכונות של בורא עולם, אשר ידע לא רק 

חכמת הבלימה
הרב ד”ר רונן לוביץ
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שלושה מועדים מיוחדים מכונסים השנה ביום הכיפורים – שמיטה, שבת וכיפור, 
ושלושתם מבוססים על עקרון אחד: הצבת מחסומים

רק 100 ש"ח במקום 150ספרים אחרונים במחיר מוזל!
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לגרום להתפשטות היקום, אלא גם לבלום את התפשטותו, 
ואת ההתרחבות המופרזת של כל חלקיו.  

בורא  של  הזו  התכונה  את  מדגישים  אנו  הכיפורים  ביום 
ה' בכינוי  "ש-ד-י". חז"ל  עולם, כאשר אנו מכנים בו את 
הסבירו כינוי זה בכך "שאמר לעולמו די". בתפילת "הנני 
איום  "ש-ד-י  ל-ה':  הציבור  שליח  קורא  ממעש"  העני 
עולם  "לתקן  מתפללים:  אנו  תפילותינו  כל  בסוף  ונורא". 
במלכות ש-ד-י", ובימים הנוראים אנו מוסיפים בקשה זו 
משתמשים  אנו  בכדי  לא  מוסף.  תפילת  של  במרכזה  גם 
או  ה'"  ב"מלכות  ולא  ש-ד-י",  "מלכות  בכינוי  דווקא 
"א-לוהים". בכינוי זה אנו מדגישים את התכונה היסודית 
תובע  שהוא  תכונה  בבריאה,  טבע  שהבורא  הבלימה  של 
תיקון  של  המשימה  את  להגשים  כדי  כולה,  מהאנושות 
העולם. העולם יבוא על תיקונו על ידי אמירת "די". האדם 
מצווה ללכת בדרכי הבורא, ונדרש לסגל את כח הבלימה 

כמרכיב מכונן בתהליכי הבאת העולם אל תיקונו. 
ריסון עצמי

עיקרון זה צריך לבוא לידי ביטוי בשלושה תחומים: האישי, 
המועדים:  בשלושת  משתקפים  ואלה  והעולמי,  החברתי 

שבת, יום הכיפורים ושמיטה. 
הם  המודרני  האדם  של  יום  היום  חיי   – האישי  בתחום 
מרוץ בלתי פוסק של יצירה. אנו רוצים עוד ועוד להספיק, 
להביא  נועדה  השבת  "מספיק".  לעצמנו  לומר  ומתקשים 
העבודה  שכל  לנו  ולהזכיר  לחיינו,  הבלימה  רעיון  את 
אסור  וכי  לעצמם,  מטרה  אינם  החולין  ימי  של  והמטלות 
הנפש  את  להם  ולשעבד  לעבודה  נרצע  לעבד  להפוך 
והתודעה. השבת בולמת אותנו מאחת הנטיות המובהקות 
הרכושנות  האינטנסיבית.  הצרכנות  תקופתנו:  של 
לעודד  מתחים,  לעורר  עלולות  המופרזות  והצרכנות 
תסכול  להגביר  שחיתות,  להמריץ  לעבודה,  התמכרות 
בקרב מעוטי יכולת ולהעצים תחרותיות, קנאה ומרירות. 
השבת מזכירה לנו לעצור מהמרוץ המואץ של ששת ימי 

המעשה.
בתחום החברתי - רוב הרעות החולות של החברה נובעות 
ולתוקפנות  לאלימות  עדים  אנו  ובלימה.  ריסון  מהיעדר 
חיים,  אנו  בה  ובחברה  במשפחה  פיזיים  ואף  מילוליים 
ואלה נובעים מחסר בכוחות מרסנים ובולמים. גם ביחסים 
סובל  העולם  ותרבויות,  דתות  בין  ומדינות,  עמים  בין 
עצמם.  את  לבלום  יודעים  שאינם  מי  של  זרועם  מנחת 
מלחמת העולם הראשונה, שהשנה אנו מציינים מאה שנה 
מבוסניה  סרבי  סטודנט  אחד,  מצעיר  החלה  לפריצתה, 
העצר  ויורש  הארכידוכס  פרדיננד,  פרנץ  את  שרצח 
לקדש  נאלצות  הנאור  העולם  מדינות  כיום,  האוסטרי. 
יודעים לבלום  מלחמה על צבא שלם של צעירים שאינם 

את עצמם, ויצר ההתפשטות שלהם אינו יודע בלימה.
צמצום האני

"אין  בלימה":  על  ארץ  "תולה  הפסוק  על  דרשו  חז"ל 
העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת 
בקהילה  הן  החברתי,  העולם  קיום  פט(.  )חולין  מריבה" 
שבני  בכך  מותנה  הגדולה,  המדינית  בזירה  והן  הקטנה 
אדם ידעו לרסן את יצריהם. לדברי חכמים שם על כולנו 
ללמוד ממשה ואהרון שאמרו על עצמם: "ונחנו מה". משה 
ואהרון ידעו שהם "בלי מה", הם השכילו לצמצם את האגו 

שלהם, ובזכות אנשים כמותם העולם קיים. זה עניינו של 
יום הכיפורים, יום בו מרגיש האדם את אפסייותו, יום שבו 
הוא  שבו  יום  הקצה,  עד  ביצריו  השליטה  את  מביא  הוא 
אקט  את  לבצע  ומסוגל  שלו,  באגו  שפגע  מי  לכל  סולח 

ההגבלה והבלימה.
הולכת  בסכנה  נתון  כולו  הארץ  כדור   - העולמי  בתחום 
את  לבלום  האנושות  של  היכולת  חוסר  בגין  וגדלה 
המדעיות,  ביכולות  שימוש  עושה  המודרני  האדם  עצמה. 
בטבע  לשלוט  כדי  שלו  והטכנולוגיות  התעשייתיות 
ביותר  כבדים  נזקים  גרימת  תוך  לצרכיו  אותו  ולשעבד 
ובקרקע,  במים  באוויר,  זיהומים  יושב:  הוא  שעליו  לענף 
ודלדול  רעילה  פסולת  של  אדירות  מכמויות  כתוצאה 
הארץ,  כדור  התחממות  חממה,  גזי  פליטת  משאבים, 
ועוד. כל  השמדת מינים של בעלי חיים הכחדת צמחייה, 
אקולוגי  אסון  של  סיפו  אל  האנושות  את  מביאים  אלה 

גלובאלי. 
התמודדות עם המשבר האקולוגי-הקיומי דורשת מאתנו 
הארץ  "כי  לפיו  השמיטה  של  היסודי  הרעיון  את  להפנים 
עליה"  אדון  יש  ושנה...  שנה  בכל  הפירות  אליו  שמוציאה 
)ספר החינוך, מצווה פד(. מצוות השמיטה מזכירה לאדם 
)ויקרא  "כי לי הארץ"  שהארץ אינה שלו, כדברי התורה: 
שש  "זרעו  הקב"ה:  "אמר  חכמים"  שפירטו  וכפי  כג(,  כה, 
והשמיטו שביעית, כדי שתדעו שהארץ שלי היא" )מדרש 
התודעה  את  בנו  להטמיע  אמורה  זו  שנה  טוב(.  לקח 
שקיבלנו את הארץ מבורא עולם כפיקדון, ועלינו לשמור 

עליה כראוי.
תרגול של כיבוש

כוחות:  שני  בין  ששורר  בריא  מתח  בצל  מתקיים  העולם 
במידת  שיסודו  והתפשטות  הענקה  שפיעה,  של  כוח 
ממידת  שיונק  וצמצום  בלימה  הגבלה  של  וכוח  החסד, 
צריכים  יותר  ומאוזנים  טובים  בחיים  לזכות  כדי  הגבורה. 
אנו וצריכה החברה להעצים באופן חיובי את שני הכוחות 
הללו וללמוד לשלוט בהם ולכוון אותם. שנת השמיטה היא 
שנת חיזוק ממד הגבורה במובן של התגברות האדם על 
עצמו, כדברי המדרש על הפסוק: "ברכו ה' מלאכיו גבורי 
שמם  נקרא  ולמה  שביעית,  שומרי  "אלו  דברו":  עושי  כח 
גבורי כח רואה ששדהו מופקרת... פירותיו נאכלים וכובש 
את יצרו ואינו מדבר, ושנו רבותינו איזהו גבור הכובש את 

יצרו" )תנחומא, ויקרא א(. 
באופן  מתרגלים  אנו  בו  הגבורה  יום  הוא  הכיפורים  יום 
תרגולת  זוהי  שלנו.  היצרים  כיבוש  את  אופטימאלי 
ואכן ביום  שדורשת מאתנו להיות במידת מה כמלאכים, 
מתכונת  גם  בנו  שיש  לעצמנו  מזכירים  אנו  הכיפורים 

המלאכים אשר יודעים את עיקרון הבלימה.
הבלימה  עיקרון  את  וליישם  להפנים  שמצליח  אדם 
"אם  בו:  ויתקיים  יזכה  בעצמו,  לשלוט  ומשכיל  והריסון, 
וקראת  קדשי  ביום  חפצך  עשות  רגלך  משבת  תשיב 
לשבת עונג לקדוש ה' מכובד... אז תתענג על ה' והרכבתיך 
על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך" )ישעיהו נ(." 
נזכה  זאת,  להטמיע  תצליח  כולה  האנושית  החברה  אם 

להגיע ליעד המיוחל: תיקון עולם במלכות ש-ד-י.
הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה
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מחיקת עוונות
ר לנו".  פֵּ בווידוי ביוה"כ אנו אומרים: "ְסַלח לנו, ְמַחל לנו, כַּ
ר? הפועל 'למחול' מופיע  היש הבדל בין למחול לבין לכפֵּ
במשמע  והן  לסלוח  במשמע  הן  בא  והוא  חז"ל,  בלשון 
נראה  כבודו מחול".  אין   – כבודו  על  שמחל  "הרב  לוותר: 
בתהלים:  דוד  אומר   – ומחק  מחה  לפעלים  קרוב  שמחל 
"ְּכֹרב ַרֲחֶמיָך ְמֵחה ְפָׁשָעי" )נ"א ג'( –דוד מבקש שה' ימחה 

וימחק את עוונותיו, ועל ידי כך יסלח וימחל. 
מרח  פירושו  ַפר'  'כָּ 'לכפר'.  לפועל  גם  ישנה  דומה  הוראה 
ּוִמחּוץ  ִמַּבִית  ֹאָתּה  )"ְוָכַפְרָּת  כופר  הנקרא  זפת  או  טיט 
את  מחלל  אדם  כאשר  נח(;  תיבת  על  נאמר  ַּבֹּכֶפר"– 
הקודש, הוא יוצר חללים, וכשהוא מתוודה ומבקש כפרה, 
החללים  את  ויכסו  כופר  שימרחו  מתחנן  כביכול  הוא 
שהוא יצר ע"י חטאיו. אם כן מחילה וכפרה – משמען כיסוי 
ומחיקת עוונות – וכפי שאומר ישעיה: "ְוָסר ֲעוֹ ֶנָך ְוַחָּטאְתָך 
וכך תבוא  יכוסה ע"י הטיט הנקרא כופר,  ְּתֻכָּפר"- החטא 

הכפרה הרוחנית. 
פורענות פורתא

חוטאים,  ישראל  בני  שכאשר  נאמר,  זרה  עבודה  במסכת 
אין הקב"ה ממתין להם עד שיתמלאו עוונותיהם, שהסאה 
כשאדם  כלומר,  מעט.  מעט  מהם  פורע  אלא  תוגדש, 
על  עוונות  לכפרת  לו  גורם  הקב"ה  מיד  חוטא,  מישראל 
ידי צער קטן פה, עגמת נפש שם, איזה נזק או הפסד זעיר, 

יצטבר  שהדבר  לפני  אף,  והחרון  הקצף  את  מיד  שיקזז 
לעונש גדול שיפגע חס ושלום בגופו או נפשו של האדם. 

"ִמְזמֹור  ע"ט:  בתהלים  הפסוק  על  איכה  מדרש  וכדברי 
ְּבַנֲחָלֶתָך". ושואלים מדוע נאמר  ְלָאָסף ֱא-ֹלִהים ָּבאּו גֹוִים 
"מזמור" לאסף, והלא מזמור הוא לשון שירה, והיה צריך 
בחורבן  עוסק  כולו  הפרק  שהרי  לאסף",  "קינה  לומר: 
על  חמתו  כילה  שהקב"ה  כיוון  ומשיבים,  המקדש.  בית 
עצים ואבנים ולא על עם ישראל עצמו, לכן נאמר "מזמור" 

לאסף. 
פיוטי נעילה

הפיוט "אל נורא עלילה" התחבר ע"י ר' משה אבן עזרא, 
והוא נאמר בבתי הכנסת הספרדיים לפני תפילת הנעילה 
החותמת את צום יום הכיפורים. פותחים את ארון הקודש 
וקוראים בקול גדול: "אל נורא עלילה המציא לנו מחילה 

בשעת הנעילה".
מעין  בה  ויש  נפש,  חשבון  יום  מסכמת  הנעילה  תפילת 
סיכוי אחרון לצאת זכאים בדין. הפייטן מעמת את ישראל, 
מפליאים  שמעשיו  עלילה",  "נורא  הא-ל  עם  המעט,  מתי 

ומפחידים:  
ְמֵחה ִּפְׁשָעם ְוַכְחַׁשם  ׁשֹוְפִכים ְלָך ַנְפָׁשם   

ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה  ְוַהְמִציֵאם ְמִחיָלה   

מה ההבדל בין למחול ולכפר ומקצת על פיוטי נעילה

ַסְבָּתא 
ַסְּפִרי ִלי ִסּפּור

יער נרחבת, שהתרחשה בחנוכה  השריפה בכרמל, המכונה גם אסון הכרמל הייתה שריפת 
והיישובים  הכרמל  פארק  מתוך  נרחב  בשטח  מגורים  ובתי  חורש  יער  וכילתה  תשע"א, 
לאסון  הפכה  הראשון  ביומה  וכבר  אדם  בני  וארבעה  ארבעים  נספו  בשריפה  שבסביבתו. 

השריפה הכבד ביותר בתולדות מדינת ישראל .
בגיל  לילדים  להסביר  בניסיון  זה,  טרגי  אירוע  בעקבות  נולד  סיפור"  לי  ספרי  "סבתא  הספר 
הרך בטון מרוכך ומותאם גיל על חשיבות השמירה על עצי היער, על נסיבות העלולות לגרום 
לשריפתם ועל הקשר שלנו לנופיה הירוקים של הארץ, לרגביה, לשורשיה, קשר המוביל לקשר 

לא פחות חשוב, חם ומיוחד בין סבתא לבין נכד.

כ-30 עמודי כרומו משובחים, איורים מרהיבים 
וסיפור שובה לב!

מחברת הספר, ד"ר ניצה דורי היא ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית "שאנן" בחיפה.

ניצה דורי

מחיר מיוחד לקוראי 

העלון!

רק 40 ש"ח* במקום 55

ניתן להזמין דרך אתר העלון

ובטלפון-052-2518981

* לא כולל משלוח
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אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה. תרומות תתקבלנה בברכה 
לחשבון 1560456  בנק לאומי סניף 952- נתניה, הרצל – שד' בנימין.  תזכו למצוות!

יושר על   הפייטן אף מגייס את האבות כדי שיהיו מליצי 
ישראל:

ְוַחֵּדׁש ֶאת ְיֵמיֶהם  ְזֹכר ִצְדַקת ֲאִביֶהם   
ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה  ְּכֶקֶדם ּוְתִחָּלה   

ומייחלים  הגלות,  מצוקת  את  מזכירים  זו  ובהזדמנות 
לבואה של הגאולה:

ֵאִלָּיהּו ְוַגְבִריֵאל  ִמיָכֵאל ַׂשר ִיְׂשָרֵאל   
ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה רּו ָנא ַהְּגֻאָּלה    ַּבּשְׂ

באותה שעה אחינו, עדות אשכנז, שרים: "ְפתח לנו שער, 
והשמש  פונה,  כשהיום  יום".  פנה  כי  שער,  נעילת  בעת 
שוקעת ויום הכיפורים מגיע אל סיומו, דווקא אז מבקשים 
"פתיחת שער"; דווקא בשעת הנעילה, מתחננים לפתיחת 
וזיכוך  תפילות  ריצוי  של  תחושה  המסמל  חדש  שער 
עוונות: "השמש יבוא ויְפנה,  נבואה שעֶריך". וכפי שמביע 
נדיבים,  דלתי  ננעלו  "אם  שבזי:  שלום  ר'  המשורר  זאת 

דלתי מרום לא ננעלו".
הפרטיזנים של אבא קובנר 

בעת מסען של היחידות הפרטיזניות הגדולות, נתגלו בכפר 
הפלוגה  יהודיות.  משפחות  כמה  הקרפטים  בהרי  אחד 
 – לשיחה  הגיטאות  נמלטי  עם  נפגשה  היהודית  הלוחמת 
ומה היתה משאלתם? הם ביקשו מן הפרטיזנים היהודיים, 

היום,  למחרת  חל  הכיפורים  ויום  שהיות  המפקד,  וממני 
שנדאג לכך שיוכלו להתפלל ב"מנין" ביום הקדוש, יען כי 

בלעדי הלוחמים הם שלושה גברים בלבד. 
הדברים  אבל  עולם,  בורא  עם  לי  ארוך  חשבון  אמנם 
השפיעו  הגברים  שלושת  שהשמיעו  והנלהבים  התמימים 

עלי. משהו זע בלבי. 
והנה הגיעה השעה: התפרקנו מנשקנו והצבנו אותו בפינות 
מזויינים  פרטיזנים  ארבעה  התהלכו  הבית  סביב  הבית. 
באין  אך  הגיעה.  נדרי"  "כל  שעת  מבואותיו.  על  ושמרו 
מחזור, מי יקרא את התפילה בשלמותה, בעל פה? ובכל 
אחד.  פה  לקרוא  הכל  מתחילים  קסמים  כבמטה  זאת, 
פורץ  שהוא  ונדמה  הבית,  בחלל  ומשתפך  הוגה  הקול 
החוצה, לכל רוחות השמים: "ונסלח לכל עדת בני ישראל, 

כי לכל העם בשגגה".
מבעד לחלון הפתוח הגיעו אלינו קולות בכי חנוקים. אלה 
הן הבחורות והנשים שבאו ונשארו בחוץ, מאחורי החלון, 
רצינו  לא  ארוכה.  שעה  התפללנו  התפילה.  את  לשמוע 

להיפרד זה מזה. משהו קישר אותנו בעבותות אחווה.
צוררים,  ידי  על  מושמד  העם  הדברים.  של  עומקם  מה 
בורא  אחרי  מחזרים  והם  כבודם,  על  לוחמים  שרידים 
העולם ביום הדין כדי לפייסו, כדי לבקשו שיסלח להם, כי 

לכל העם בשגגה. 
)גד רוזנבלט, לוחם ומפקד ביחידות הפרטיזנים(

לקראת החורף:

 קפוצ'ונים פליזים

ודגמ”חים

 *** חדש ***  
שלטי הקדשה לבתי כנסת

שילוט פנים למשרדים 
*הדפסה על אלומינים מוזהב/מוכסף

מתנות מודפסות מוצרי קד”ם

קנווסים

חולצות חתונה ואירועים

חולצות לוגו צבעוני -25 ש”ח*
*ללא גלופות ,ללא הגבלת צבעים

במיוחד לעסקים חדשים:
עיצוב לוגו 

+
A5 500 כרטיסי ביקור ,10 פנקסי קבלות

1000 מעטפות לוגו , 1000 ניירות לוגו
+

2 מדבקות לוגו לרכב
+

שימשונית (שילוט חוץ) / רול אפ 

הדפסה על ביגוד ספורט
לקבוצות ומועדונים

Hermanחיתוך אותיות בויניל
הרמן - הדפסת מתנות וחולצות

דמי
 ק

גו
,לו
 2

0 
ום

נימ
*מי

 הרמן-הדפסת מתנות וחולצות  רחוב‘ הרצל 5 , בית שמש
משרד 02-6503355  נייד 050-4787628

hermanshirts@gmail.com

מ
”

מע
א כולל 

צוב ,ל
א כולל עי

חיר ל
מ
ה
*

ח.
ט.ל.

בס"ד

מבצע גדול
לעסקים קטנים

נפשך ובכל  
מאודך והיו 

הדברים האלה     
אשר רנכי 

מצווך היום 
וכתבתם לאות על 

ידךù והיו לטטפות 

"יש לאדם להדר אחר 
תפילין נאים, שנאמר:

 "זה א-לי ואנוהו", דהיינו 
שכתבן לבלר (סופר) אומן,

בכתב נאה, ובדיו נאה, 
ובקולמוס נאה וקלפים נאים"

(ר' משה איסרליש בספרו "דרכי-משה")

-סופר סת“ם מקצועי, נסיון עשיר, יחס אישי וחם.
-כתיבה הלכתית למהדרין, כתב רהוט ונאה למראה.

-מוסמך ע“י משמרת סת“ם.
-אמינות ואחריות

והעיקר,  
כתיבה למען שמו, באהבה!  

 

אפשרות לכתב
חיים אייל  ספרדי בקנה

סופר, ולא סתם!

חיים אייל, הסופר האישי שלך!
למען שמו באהבה

התמחות בכתיבת 
פרשיות תפילין 

כתיבת כל מוצרי 
הסת“ם

בס“ד

 ניתן לרכוש 
סט תפילין מושלם 

כולל בתים מהודרים ביותר
ניתן לחוות סיור במפעל 

ייצור הבתים או להשתתף 
בהכנסת הפרשיות

ניתן ליצור קשר בטל‘. 052-4519713/69
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עורך: עידו פכטר | עורכת משנה: ניצה דורי | הפקה: צביקה קורצווייל   |  עיצוב גרפי: חוי אייל 052-4519769 
עורך אינטרנט: אסף קורצווייל  | מנהל פרסום: משה 054-3983398  | הפרסומות באחריותו הבלעדית של העסק המפרסם, המערכת אינה אחראית לתוכנן. 

לע”נ אברהם חיים בן משה אפריים קורצווייל . לע”נ נח בן יהודה מרמלשטיין . לע”נ יצחק בן הרצליה חקאק . לע”נ אברהם בן רוזה

20:00  | מופע מרכזי:

 חידודון
סוכות לילדים

עם פרסים והפתעות

18:30

״ארבעת
המינים ואני״ 

הצגה ייחודית לילדים

 19:00

 יום שני, ד׳ חול המועד סוכות 13.10.14  

הפקה: יוני כהנא

 ישי לפידות
ומועצת השירה 

היהודית
מארחים את

 האחים גת
 בלהיטי מוסיקה חסידית

מכל הזמנים

שמחת
בית 

השואבה
הכניסה 
חופשית

בכיכר העצמאות החדשה

 הפנינג סוכות ענק 
 לכל המשפחה

עיריית נתניה


