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גליון מס' 157 
א' תשרי התשע”ה 

כניסת חג ראשון         18:13      17:58       18:04      18:15
כניסת שבת               18:10      17:55       18:01      18:13
צאת שבת                 19:11      19:09       19:10      19:07

ת”א        ירושלים       חיפה        ב”ש

עלון שבת לכלל ישראל

אחת השאלות שעולות תדיר בין מכרים לאחר 
סיימתם  "מתי  היא  הכיפורים  ויום  השנה  ראש 
והשעות  הארוכות  התפילות  התפילה?".  את 
הכנסת,  בבית  מבלים  שהמתפללים  הרבות 
שמעניין  הנושא  דבר  של  שבסופו  לכך  גורמים 
משמעות  ולא  התפילה  סיום  שעת  הוא  רבים 

היום )מזכיר במשהו את ליל הסדר, לא?(. 
ארוכות  לתפילות  ממש  של  הצדקה  יש  האם 
למשל,  השנה  ראש  תפילת  על  המתבונן  כל  שכאלה? 
כלל.  ארוכה  איננה  במקורה  התפילה  כי  בקלות  ייווכח 
)שבע  שבת  של  שחרית  של  אורך  באותו  היא  השחרית 
בתורה  הקריאה  הלל(,  ואין  העמידה  בתפילת  ברכות 
היא קצרה מזו של השבת באופן משמעותי, ומלבד טקס 
עד  דקות  מעשר  יותר  לקחת  אמור  שלא  שופר  תקיעת 
יותר מזו  יש תפילת מוסף שהיא ארוכה מעט  רבע שעה, 

של השבת – במקום שבע ברכות ישנן תשע ברכות. 
לא  המקורית  השנה  ראש  שתפילת  מלמד  קצר  חישוב 
שאם  כך  שבת,  תפילת  מאשר  זמן  יותר  לקחת  אמורה 
עשר  בין  בשופי  לסיים  ניתן  בשמונה  להתפלל  מתחילים 
פי  התארכה  שהתפילה  לכך  כן  אם  גרם  מה  וחצי.  לעשר 
שתיים  בין  התפילות  את  היום  מסיימים  כי  עד  שתיים, 

עשרה לאחת בצהרים )אם לא יותר(?
תוספת מאוחרת

ניתן לתלות את הדבר בניגונים האיטיים המשווים לתפילה 
בעליות  גם  ואולי  דין,  מיום  כמתבקש  ומרגש  כבד  צליל 
לתורה שמתארכות בעקבות ריבוי ה'מי שברך' והקריאה 
להתארכות  אחראי  נוסף  גורם  זאת,  מלבד  אך  האיטית. 
כגון  לה  שצורפו  הרבים  והפיוטים  הבקשות   - התפילה 
דין",  עורך  "לאל  מאמינים",  "וכל  ונבונים",  חכמים  "מסוד 
"ונתנה תוקף", "אתה כוננת", "אחות קטנה", ועוד. עניין זה 

הרב עידו פכטר

התפילה בראש השנה וביום כיפור אינה חייבת להיות ארוכה. במקרי הצורך, 
ניתן לדלג על הפיוטים הרבים שהוכנסו אליה ואינם חלק אורגני ממנה 

תפילה קצרה בראש השנה

בולט במיוחד במחזורים אשכנזים ישנים. לאורך התפילה 
השגרתית שזורים במחזורים הללו פיוטים על גבי פיוטים 
- רובם אינם מוכרים היום - שנאמרו על ידי החזן והקהל 

בעיקר במהלך ברכות קריאת שמע וחזרת הש"ץ. 
זהה  הלכתי  מעמד  אלה  לפיוטים  לשוות  שאין  כמובן 
על  נוסח  והברכות  התפילה  מטבע  המקורית.  לתפילה 
של  מעמד  לו  ויש  הגדולה  כנסת  ואנשי  הסופר  עזרא  ידי 
תקנת חכמים מחייבת. הפיוטים, לעומת זאת, הם תוספת 
לאורך  שונים  פייטנים  ידי  על  וחוברו  לתפילה,  מאוחרת 
הראשון  האלף  של  השניה  מהמחצית  החל  ההיסטוריה, 
יוצר  לברכת  חוברו  חלקם  ה-17.  למאה  ועד  לספירה 
המאורות )וכונו יוצרות( חלקם לקדושה )ונקראו קדושות( 
יש  )וכונו קרובות או קרוב"ץ;  וחלקם היוו הכנה לתפילה 
שראו בכך ר"ת לפסוק 'קול רינה וישועה באהלי צדיקים'(. 
נוספים  )פיוטים  המקום  מנהג  מדין  נובעת  אמירתם 
ומוכרים הם פיוטי הסליחות שהתווספו לסדר אמירת י"ג 
מידות הרחמים, ולמעשה יצרו קובץ תפילה חדש שאיננו 

מסתמך על סדר התפילה הקבוע(.
מוצדקת  התפילה  למהלך  רבים  כה  פיוטים  הכנסת  האם 
וראויה? האם ראוי שרוב זמן התפילה יצא על ניגון פיוטים? 
בה  לסוגיה  קלאסית  דוגמה  היא  זו  פשוטה  לא  שאלה 
המנהג ניצח את ההלכה הפסוקה, והיא מעוררת מחשבה 

לגבי סדר העדיפויות בתפילה של ימינו.
אין רשאי להאריך

עדות ראשונה לנוהג להוסיף טקסטים לנוסח ברכות ק"ש 
מובאת במשנת ברכות )א, ד; לפי הבנת רש"י( :

מברך  ובערב  לאחריה  ואחת  לפניה  שתים  מברך  בשחר 
שתים לפניה ושתים לאחריה, אחת ארוכה ואחת קצרה. 
מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו רשאי 

להאריך...

ר"ה, פרשת האזינו - שבת תשובה 

מערכת מסביב לשולחן 
מאחלת לציבור קוראיה ולכל בית ישראל  

שנה טובה כתיבה וחתימה טובה.
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ברכות  להאריך  האפשרות  את  שוללת  שהמשנה  מכך 
קצרות או לקצר ברכות ארוכות משמע שנוהג זה היה קיים. 
קל לשער שחזנים שונים הוסיפו פסוקים או בקשות שונות 
לנוסח הברכות לפי צורך העניין או שלעתים קצרו אותם. 
לברכות,  אחיד  נוסח  התקבל  טרם  היה  שהדבר  כנראה 
ומציאות זו המשנה מבקשת לשנות. לפי פסק המשנה יש 

לברכות קריאת שמע נוסח מסוים ואסור לשנותו.
עמדה זו היתה משמעותית ביותר לפסיקת ההלכה בימי 
המנהג  עם  הפוסקים  התמודדו  אז  והראשונים,  הגאונים 
התנגד  הרמב"ם  הברכות.  במהלך  שונים  פיוטים  להוסיף 

נחרצות להכנסת פיוטים לברכות )שו"ת סימן רז(:
הראוי שלא לומר דבר מדברי השיר האלה בתפלה ואם 
אין ההמון רוצה אלא לאמרם ויד הבערות על העליונה, 
יהא זה קודם ברכות קרית שמע ולא יוסיפו דבר בשום 
פנים בעצם הברכות ולא יפסיקו ביניהן ובין קרית שמע.

התנגדות רווחת
הסבר רחב לפסיקת הרמב"ם מובא בתשובה אחרת שלו 

)סימן רנד(:
והבאת דברים הרבה  הפיוטים אשר הם תוספת עניינים 
וניגונם,  משקלם  לזה  ונוספים  התפלה,  מעניין  שאינם 
וזו  לשחוק.  )ונעשית(  תפלה  מגדר  התפלה  ויוצאת 
מקילים  ושההמון  הכוונה  לחסרון  גדולה  היותר  הסיבה 
מרגישים,  שהם  לפי  התפלה(,  )באמצע  לשוחח  ראש 
לזה,  ונוסף  מחויבים.  אינם  הנאמרים  הדברים  שאלו 
שאלו הפיוטים הם לפעמים דברי משוררים, לא תלמידי 
ולהתקרב  בדבריהם  להתחנן  ראויים  שיהיו  עד  חכמים, 
ומי  בהם לאלהים ושיסירו מן הדברים שחברו הנביאים 

שבמדרגת הנביאים. 
לדברי הרמב"ם, שהיה ידוע בחוסר חיבתו לפייטנים, מלבד 
באמירת  מרכזיות  בעיות  שתי  עוד  ישנן  ההלכתי  הטעם 
התפילה  מנושא  חורגים  מהפיוטים  חלק  א.  פיוטים: 
ומאבדים את מהותה. בעקבות כך רבים נגררים לדיבורים 
במהלך התפילה.  ב. לא כל הפייטנים היו תלמידי חכמים 

שידעו לחבר את יצירותיהם באופן התואם להלכה.
רווחה  התפילה  תוככי  אל  פיוטים  להכנסת  ההתנגדות 
הראש  בן  יעקב  ור'  הרשב"א  כמו  ראשונים,  עוד  אצל 
אף  נמצאת  לאיסור  מעניינת  תשובה  סח(.  סימן  )או"ח 
אצל הרמ"ה )מובא בטור, שם( שהעיד כי במחוזותיו נהגו 
השתתף  לא  שהוא  אלא  ק"ש,  לברכות  פיוטים  להכניס 
לתפילת  חזר  ואז  יסיימם  שהש"ץ  עד  והמתין  באמירתם 
רק  היא  לאומרם  הציבור  מן  מנע  שלא  הסיבה  הציבור. 
יהיו  ואל  יהיו שוגגים  ו"מוטב  מפני שידע שלא יקשיבו לו 

מזידים".
מכאן פסק ר' יוסף קארו בשולחן ערוך )או"ח סח, והשווה 

סימן קיב(:
יש מקומות שמפסיקים בברכות ק"ש לומר פיוטים, ונכון 

למנוע מלאמרם משום דהוי הפסק.
מנהג לוקח

אשכנז  שבארצות  אלא  ברורה.  לכאורה  ההלכה  כאן  עד 
תוך  אל  שונים  פיוטים  והכניסו  כן  למעשה  נהגו  לא 
פרשנות  להציע  נדחק  תם  רבנו  כבר  זו  מסיבה  הברכות. 
אלטרנטיבית למשנה שאסרה להאריך ברכות, כך שהיא 
)או"ח  הרמ"א  פסק  כך  בעקבות  במקומו.  לנהוג  תתאים 

שם(:
הפיוטים(,  )=את  לאמרם  המקומות  בכל  נוהגין  וכן 

והמיקל ואינו אומרם לא הפסיד ומ"מ לא יעסוק בשום 
דבר, אפי' בד"ת אסור להפסיק ולעסוק כל זמן שהצבור 
בטילה...  לדבר שום שיחה  וכ"ש שאסור  פיוטים,  אומר 
שנהגו  במקום  מהציבור  עצמו  לפרוש  לאדם  אין  וע"כ 

לאמרם, ויאמר אותם עמהם.
חשוב להדגיש שגם לגישה המתירה של הרמ"א יש סיעה 
ר'  להם  ואחרון  הראב"ד,  הגאונים,  ביניהם  תומכים,  של 
יואל סירקש, בעל הבית חדש, שאף העיד כי היה בימיו מי 
שביקש לבטל פיוטים אלה "ולא הוציא שנתו". אנקדוטה 
מעניינת היא שאחת הסיבות לתמיכה באמירת הפיוטים 
מחבר  הקליר,  אלעזר  ר'  של  המוטעה  זיהויו  בגין  היא 
בר  שמעון  רבי  של  בנו  אלעזר,  ר'  כתנא  הנודע,  הפיוטים 
והרי אם אחד מגדולי התנאים חיבר פיוטים אלה,  יוחאי. 

ודאי שלא קל לבטלם )ראה ב"ח על הטור שם(.
דילוג בשעת הצורך

והשו"ע  הרמב"ם  פסקו  להלכה  לנו?  היה  כן  אם  מה 
שאין להכניס פיוטים לא לברכות ק"ש ולא לתפילה. אך 
זאת,  התירו  הרווח,  המנהג  בעקבות  כנראה  האשכנזים, 
מכאן  למשנה.  אלטרנטיבי  פירוש  מאמצים  שהם  תוך 
צמחו מחזורי התפילה עבי הכרס שרווחו באשכנז והכילו 
עשרות רבות של פיוטים שהוכנסו למערך התפילה. ככל 
היה  לתפילה  הפיוטים  להכנסת  המרכזי  הדחף  הנראה, 
טמון ברצון לתת ביטוי בתפילה לאירועים שחוו קהילות 
ישראל בתפוצות ושעצבו במידה רבה את החוויה הדתית 

באותה עת. 
והמחזורים מחדש  לאחרונה, עם עריכת סידורי התפילה 
על ידי ר' שלמה טל )1970(, הוצאו רבים מהפיוטים מתוך 
שנמנע  הארצישראלי  למנהג  בהתאם  התפילה,  סדר 
מלאמרם, והושארו רק המרכזיים שבהם )מי שירצה יוכל 
בכל זאת למצוא אותם מכונסים בסוף המחזור, לרוב עם 
מספר  עם  היום  נותרנו  כך  נאמרו(.  הם  בו  למקום  הפניה 
מצומצם יחסית של פיוטים הנאמרים בעיקר בראש השנה 

וביום הכיפורים. 
אלא כפי שציינו בפתח דברינו, ככל הנראה שירת הפיוטים 
בימים  התפילה  לאריכות  המרכזי  הגורם  היא  הללו 
לב  על  מתקבל  הדבר  הקהילות  ברוב  בזמננו.  הנוראים 
ששם האריכות  ישנן קהילות  אך  מכך.  נהנה  הקהל שאף 
האריכות  אחדים  במקומות  ומזיק.  מכביד  גורם  היא  הזו 
לדברים  ולפנות  סבלנות  לאבד  לקהל  לגרום  עלולה 
התפילה;  קדושת  נפגעת  וכך  התפילה,  בזמן  בטלים 
ובאחרים היא עלולה לפגוע דווקא בזוגות צעירים, אצלם 
שעות  שם  ושוהה  הכנסת  לבית  כלל  בדרך  יוצא  הבעל 
על  השמירה  בעול  לבדה  נושאת  אשתו  בעוד  ארוכות, 
הילדים )ולעתים מתקשה בעקבות כך בקיום מצוות היום 

– שמיעת קול שופר(.
מקורות  לאור  הללו?  במקרים  לעשות  כן  אם  ניתן  מה 
במקומות  פשוט.  שהפתרון  נראה  שהבאנו  ההלכה 
שהציבור  או  צעירים  הורים  של  )קהילות  נצרך  שהדבר 
ניתן  בתפילה(  רבות  שעות  מעמד  להחזיק  מסוגל  איננו 
לדלג על הפיוטים הארוכים ולהסתפק בשדרה המרכזית 
זו עדיפה על תפילה ארוכה  של התפילה. בעיני, אופציה 
על  שתבוא  או  בטלים  דיבורים  ועם  כוונה  ללא  שתיאמר 
במהלך  ארוכות  שעות  לבדן  שנותרות  הנשים  חשבון 
החג. כאמור, תפילה שכזו לא אמורה להיות ארוכה יותר 

מתפילת שחרית של שבת. 
    הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה
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ידעתי כי כל אשר יעשה הא-להים
"ידעתי כי כל אשר יעשה הא-להים הוא יהיה לעולם 
מהו  זמרא:  בן  יוסי  ר'  אמר  וגו'  להוסיף"  אין  עליו 
מתחילת  הקב"ה:  אמר  כך  וגו'?  להוסיף"  אין  "עליו 
מתחת  המים  "יקוו  א(  )בראשית  עולם  של  בריאתו 
וגו' ומפני מה כתוב )עמוס  השמים אל מקום אחד" 
ה(: "הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ ה' שמו"? 

שייראו מלפניו, שיהיו הבריות יראים מלפניו.
יום ללילה ולילה ליום

 למה הדבר דומה? למדינה שמרדה במלך. מה עשה 
המלך? הביא לגיון אחד קשה והקיפה כדי שיהיו בני 
המדינה רואין אותו ומתיראין מלפניו. כך ברא הקב"ה 
את עולמו יום שיהא יום ולילה שיהא לילה. בא יעקב ועשה את 
היום לילה ששקע לו הקב"ה את השמש שלא בעונתה שנאמר 
)בראשית כח(: "ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש". בא יהושע 
הרי  דום".  בגבעון  "שמש  י(:  )יהושע  שנאמר  יום  הלילה  ועשה 
שיהיו  כדי  הקב"ה  של  דבריו  על  ומוסיפים  גורעים  שהצדיקים 

הבריות יראין מלפניו. 
הים יבשה והיבשה ים

הקב"ה ברא את הים שיהא ים, ושתהא היבשה יבשה. בא משה 
הלכו  ישראל  "ובני  יד(:  )שמות  שנאמר  יבשה  הים  את  ועשה 
שנאמר  ים  היבשה  את  ועשה  אלישע  בא  הים"  בתוך  ביבשה 
)מלכים ב ג(: "כה אמר ה' עשה הנחל הזה גבים וגו' והנחל ההוא 

ימלא מים". 
העליונים לתחתונים והתחתונים לעליונים

כך ברא הקב"ה את העליונים לעליונים ואת התחתונים לתחתונים 
לבני  נתן  והארץ  לה'  )תהלים קטו(: "השמים שמים  כתיב  שכך 
העליונים  ואת  לעליונים  התחתונים  את  ועשה  משה  בא  אדם". 
אל הא-להים"  עלה  "ומשה  יט(:  )שמות  כתיב  לתחתונים שכך 

וגו' "וירד ה' על הר סיני". 
שמים וארץ מקלסים )משבחים( את ה'?

מנין שנאמר  וארץ שיהיו מקלסים אותו  כך ברא הקב"ה שמים 
)תהלים יט(: "השמים מספרים כבוד אל". כיון שבא משה, שיתק 

אותן. מנין? שנאמר: "האזינו השמים".
ולב.  פה.  יהושע דסיכנין מכאן אתה למד שיש לשמים  ר'  אמר 

ואוזן.
העדותי בכם היום את השמים ואת הארץ 

לאחד  דומה?  הדבר  למה  חנינא:  ר'  אמר  ולארץ?  לשמים  למה 
פיקדון אצל אוהבו. מת אוהבו, שהפקיד את הפיקדון  שהפקיד 
לאותו  מכבד  והיה  הפיקדון  שהפקיד  אותו  של  בנו  עמד  אצלו. 
אתה  למה  לו:  אמרו  לאשתו.  ומכבד  אצלו  הפיקדון  שהפקיד 
מכבד את שניהם? אמר להם: פיקדון יש לי אצלם ואינה ברורה 
היכן  כל  אשתו.  אצל  אם  אצלו,  אם  הפיקדון  הוא  מי  אצל  לי 
שפיקדוני מונח, שיהא שמור יפה. כך אמרו לו למשה למה אתה 

מצווה לשמים ולארץ אמר להן - אני עתיד למות ואיני יודע להיכן 
נפשי הולכת אם לשמים אם לארץ, מנין? שנאמר )קהלת ג(: "מי 
יודע רוח בני האדם העולה היא למעלה" וגו' לפיכך אני מצווה את 

שניהם כל מקום שתהא נפשי מונחת שתהא מונחת יפה.
אגדת חז"ל לראש השנה

ָנה ִּבְׁשֵני ַּבֹּצֶרת ַמֲעֶׂשה ְּבָחִסיד ֶאָחד ֶׁשָּנַתן ֵּדיָנר ְלָעִני ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהּׁשָ
ְוִהְקִניַטּתּו ִאְׁשּתֹו, ְוָהַלְך ְוָלן ְּבֵבית ַהְּקָברֹות,

ְוָׁשַמע ְׁשֵּתי רּוחֹות ֶׁשְּמַסְּפרֹות זֹו ְלזֹו.
ָאְמָרה ַאַחת ַלֲחֶבְרָּתּה: ֲחֶבְרִּתי, ּבֹוִאי ְוָנׁשּוט ָּבעֹוָלם
ְוִנְׁשַמע ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּפְרּגֹוד ָמה ֻּפְרָענּות ָּבָאה ָלעֹוָלם. 

ָאְמָרה לה ֲחֶבְרָּתּה: ֲחֶבְרִּתי, ֵאיִני ְיכֹוָלה, ֶׁשֲאִני ְקבּוָרה ְּבַמְחֶצֶלת ֶׁשל 
ָקִנים; 

ֶאָּלא ְלִכי ַאְּת, ּוָמה ֶׁשַאְּת ׁשֹוַמַעת ּבֹוִאי ְוִאְמִרי ִלי.
ָהְלָכה ִהיא ְוָׁשָטה ּוָבָאה,

ְוָאְמָרה ָלּה ֲחֶבְרָּתּה: ֲחֶבְרִּתי, ָמה ָׁשַמְעְּת ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּפְרּגֹוד? 
ַמְלֶקה  ָּבָרד   – ִראׁשֹוָנה  ִּבְרִביָעה  ַהּזֹוֵרַע  ֶׁשָּכל  ָׁשַמְעִּתי  ָלּה:  ָאְמָרה 

אֹותֹו.
ָהַלְך הּוא ְוָזַרע ִּבְרִביָעה ְׁשִנָּיה; 

ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָלָקה, ֶׁשּלֹו לא ָלָקה.
ְלָׁשָנה ָהַאֶחֶרת ָהַלְך ְוָלן ְּבֵבית ַהְּקָברֹות

ְוָׁשַמע אֹוָתן ְׁשֵּתי רּוחֹות ֶׁשְּמַסְּפרֹות זֹו ִעם זֹו.
ָאְמָרה ַאַחת ַלֲחֶבְרָּתּה: ּבֹוִאי ְוָנׁשּוט ָּבעֹוָלם

ְוִנְׁשַמע ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּפְרּגֹוד ָמה ֻּפְרָענּות ָּבָאה ָלעֹוָלם. 
ָאְמָרה ָלּה: ֲחֶבְרִּתי, ֹלא ָּכְך ָאַמְרִּתי ָלְך

"ֵאיִני ְיכֹוָלה, ֶׁשֲאִני ְקבּוָרה ְּבַמְחֶצֶלת ֶׁשל ָקִנים"?!
ֶאָּלא ְלִכי ַאְּת, ּוָמה ֶׁשַאְּת ׁשֹוַמַעת ּבֹוִאי ְוִאְמִרי ִלי.

ָהְלָכה ְוָׁשָטה ּוָבָאה.
ָאְמָרה ָלּה ֲחֶבְרָּתּה: ֲחֶבְרִּתי, ָמה ָׁשַמְעְּת ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּפְרּגֹוד? 

ָאְמָרה ָלּה: ָׁשַמְעִּתי, ֶׁשָּכל ָהּזֹוֵרַע ִּבְרִביָעה ְׁשִנָּיה ִׁשָּדפֹון ַמְלֶקה אֹותֹו.
ָהַלְך הּוא ְוָזַרע ִּבְרִביָעה ִראׁשֹוָנה;

ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִנְׁשַּדף ְוֶׁשּלֹו לא ִנְׁשַּדף.
ָאְמָרה לו ִאְׁשּתֹו: ִמְּפֵני ָמה ֶאְׁשָּתַקד ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ָלָקה ְוֶׁשְּלָך 

ֹלא ָלָקה,
ְוַעְכָׁשו ֶׁשל ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו ִנְׁשַּדף ְוֶׁשְּלָך לא ִנְׁשַּדף?

ָסח ָלּה ָּכל ָהְּדָבִרים ַהָּללּו.
ָאְמרּו: ֹלא ָהיּו ָיִמים ֻמָעִטים ַעד ֶׁשָּנְפָלה ְקָטָטה

ֵּבין ִאְׁשּתֹו ֶׁשל אֹותֹו ָחִסיד ּוֵבין ִאָּמּה ֶׁשל אֹוָתּה ִריָבה.
ָאְמָרה ָלּה: ְלִכי ְוַאְרֵאְך ִּבֵּתְך ֶׁשִהיא ְקבּוָרה ְּבַמְחֶצֶלת ֶׁשל ָקִנים.

ְלָׁשָנה ָהַאֶחֶרת ָהַלְך ְוָלן ְּבֵבית ַהְּקָברֹות
ְוָׁשַמע אֹוָתן רּוחֹות ֶׁשְּמַסְּפרֹות זֹו ִעם זֹו.
ָאְמָרה ָלּה: ֲחֶבְרִּתי, ּבֹוִאי ְוָנׁשּוט ָּבעֹוָלם

ְוִנְׁשַמע ֵמֲאחֹוֵרי ַהַּפְרּגֹוד ָמה ֻּפְרָענּות ָּבָאה ָלעֹוָלם.
ֵּבין  ִנְׁשְמעּו  ְּכָבר  ְלֵביֵנְך  ֶׁשֵּביִני  ְּדָבִרים  ַהִּניִחיִני,  ֲחֶבְרִּתי,  ָלּה:  ָאְמָרה 

ַהַחִּיים!
תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף יח, עמוד ב.

הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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מדרשי אגדה לפרשת האזינוע

 ד”ר ניצה דורי
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הרקע לקביעת ראש השנה כיום דין וחשבון נפש 
מוסבר על ידי חז"ל בכך שביום זה נברא האדם. 
ובו  וחווה,  אדם  נבראו  השנה  בראש  לדבריהם, 
לאכול  שלא  והצטוו  עדן  לגן  הוכנסו  הם  ביום 
מפרי עץ הדעת. בו ביום הם חטאו, נידונו ויצאו 
בדימוס, כלומר: קיבלו פטור מעונש המוות שהיו 
אמורים לקבל. לפיכך "אמר הקב"ה לאדם: זה 
הזה  היום  בדין  לפני  שעמדת  כשם  לבניך  סימן 
לפני  לעמוד  בניך  עתידין  כך  בדימוס,  ויצאת 
בדין ביום זה, ויוצאין לפני בדימוס" )בבלי, ראש 

השנה כז, א, ויק"ר כט(.
לפי מדרש חכמים ידוע מיד עם בריאת האדם הוא הצטווה 
המדרש  הופקד.  הוא  עליה  הארץ  של  נכונה  תחזוקה  על 
נטלו  הראשון  אדם  את  הקב"ה  שברא  "בשעה  מספר: 
והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו ראה מעשי כמה נאים 
ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך 
מי  אין  קלקלת  שאם  עולמי,  את  ותחריב  תקלקל  שלא 

שיתקן אחריך" )קהלת רבה פרשה ז(.
תיקון לחטא

מדרש  להביא  מקובל  האקולוגית  המודעות  עלתה  מאז 
זה כמקור השראה מרשים מדברי חכמים בדבר  מחויבות 
הפרשנות  לפי  עליה.  ולשמור  לסביבה  לדאוג  האדם 
המקובלת של המדרש מיד עם בריאת האדם מצווה אותו 
המחשה  יש  ובכך  לעולם,  אחריותו  את  להפנים  הבורא 
רבת עוצמה לנחיצות ולדחיפות שראה בורא עולם בציווי 
החלטי על שמירת העולם. המדרש מדגיש שאין זה מובן 
ומזכיר  באחריות,  בעולמו  לנהוג  ידע  שהאדם  מאליו 
שיש לבני האדם אחריות גם לדורות הבאים. המצווה על 
ובראשונה  בראש  היתה  האסור  הפרי  מאכילת  הימנעות 
ולהפנים  ציווי שנועד להרגיל את האדם לרסן את עצמו, 
שנברא  מה  בכל  לעשות  רשאי  הוא  שאין  העובדה  את 

כבתוך שלו. 
שנת השמיטה המתחילה בראש השנה הזה באה כתיקון 
של  הקולוסלי  הכשלון  בעקבות  הראשון.  אדם  לחטא 

ושמטת בחגך
הרב ד”ר רונן לוביץ
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שנת שמיטה נכנסת בראש השנה והיא הזדמנות נפלאה לרענן את היחס הראוי אל 
הטבע. לא ניצול אלא כיבוד והעלאה

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

עומק הפשט  2
כרכים!  
עמודים!   כ-600 

רק 100 ש"ח במקום 150ספרים אחרונים במחיר מוזל!

בהוצאת ‘מסביב לשולחן’
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האדם הראשון שאכל מפרי עץ הגן האסור, נדרש האדם 
גידולי  וכל  הגן  עצי  כל  של  קולוסלית  לשמיטה  מישראל 
הקרקע, במשך שנה שלמה בכל שבע שנים, אולי כך יצליח 
לאמץ את התובנה: "כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל 
שנה ושנה... יש אדון עליה" )ספר החינוך מצוה פד(. מצוות 
השמיטה מזכירה לאדם שהארץ אינה שלו, כדברי התורה: 
"כי לי הארץ" )ויקרא כה, כג(, וכפי שפירטו חכמים" "אמר 
הקב"ה: "זרעו שש והשמיטו שביעית, כדי שתדעו שהארץ 

שלי היא" )מדרש לקח טוב(.
שימור הסביבה

הוא  הסביבה  שימור  כמה  עד  יודעים  אנו  כיום  אכן 
המהפכות  בעקבות  שכן  ראשונה,  ממדרגה  קיומי  עניין 
האדם  שחולל  והטכנולוגית(  התעשייתית  )המדעית, 
נזקים  הרסנותו.  גם  וכך  בעולם  שליטתו  מאוד  התעצמה 
כתוצאה  ובקרקע,  במים  באוויר,  זיהומים  כגון  סביבתיים 
משאבים,  ודלדול  רעילה  פסולת  של  אדירות  מכמויות 
אם  כי  הסביבה,  ובאיכות  הטבע  בעולם  רק  פוגעים  אינם 
תופעות  האנושי.  המין  ובהישרדות  הציבור  בבריאות  גם 
כדור  והתחממות  חממה  גזי  פליטת  דוגמת  גלובליות 
הארץ, השמדת בעלי חיים והכחדת צמחיה אינן הרסניות 
קיומנו.  עצם  על  איום  מהוות  אלא  אסתטית,  מבחינה  רק 
וקבע:  בשנינות  המצב  את  הגדיר  אמריקאי  סביבה  פעיל 
לבין  האדם  בין  הקרב  היא  השלישית  העולם  "מלחמת 
זה  ניצחון  מנצחים."  אנחנו  היא:  הרעה  הבשורה  הטבע. 
הוא ניצחון פירוס, שכן כפי שהעלה מחקר רחב היקף של 
לאנושות  מעניק  שהטבע  מהשירותים  שליש  שני  האו"ם, 

נמצאים במצב של התדרדרות.
שינוי  דורשת  האקולוגי-הקיומי  המשבר  עם  התמודדות 
בתפיסה הכללית של מעמד האדם ביקום, ותמורה עמוקה 
גם  כמו  השנה  ראש  בחברה.  הרווחת  הערכים  במערכת 
כיוון  שינוי  לחולל  לנו  להזכיר  אמורים  השמיטה  שנת 
שימור  של  שערכים  חיים  סגנון  ולפתח  ומעשי,  תודעתי 

וזהירות יהיו נר לרגליו.
להעלות את הרמה

אולם היהדות דורשת מאתנו הרבה יותר מאשר מודעות 
אקולוגית. היא מחייבת לא רק את שימור הסביבה אלא גם 
את העלאתה. אם נבחן ביושר את המדרש הידוע שהוזכר 
אלא  הסביבה,  בשמירת  עוסק  אינו  שהוא  נגלה  קודם 
בסכנה שהאדם יקלקל ויחריב את העולם על ידי חטאיו. 
הקודמים,  הדורות  בכל  המדרש  את  הבינו  לענ"ד  כך 
יכולים  אנו  בצידה  חשובה  שמסקנה  לכך  יפה  ודוגמה 
'מסילת  ספרו  של  הראשון  בפרק  רמח"ל  אצל  למצוא 

ישרים' המדבר על תפקיד האדם בבריאה ומסביר: 
"כי העולם נברא לשימוש האדם... אם האדם נמשך אחר 
ומקלקל  מתקלקל,  הוא  הנה  מבוראו,  ומתרחק  העולם 
העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש 

מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה 
והעולם עצמו מתעלה עמו. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות 
כהוכחה  המקודש"  השלם  האדם  משמשי  בהיותם  כולם 
לדבריו מביא רמח"ל את המדרש הנ"ל בו אומר ה' לאדם: 

"תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי".
הסביבה,  את  לשמר  רק  האדם  מן  דורשת  אינה  התורה 
היא תובעת ממנו להעלות אותה. הדרך בה אנו משתמשים 
של  ומעמדם  ערכם  את  שקובעת  היא  בידנו  שיש  במה 
אנו  כיצד  היש.  כל  של  ומצבו  מעלתו  את  חפצינו,  כל 
כוונות  מהן  האוכל,  ובכלי  הבית,  ברהיטי  משתמשים 
האכילה שלנו ומה טיבו של הדיבור, כיצד אנו משתמשים 
בגופנו ואיזה שימוש אנו עושים בזמן שברשותנו. אלה הן 
שאלות קיומיות שמעבר לקיום, אלה הן שאלות של מהות 
כיבוש  רק  אינה  האדם  מטרת  ומשמעותו.  שלנו  הקיום 
יצריו כי אם גם קידוש יצריו, לא די בריסון עצמי ושליטה 

במעשינו, יש צורך גם בכיוונם לעבודת ה'. 
אף רעיון זה בה לידי ביטוי במצוות השמיטה, שבה יש לנו 
הזדמנות מיוחדת להתעסק עם פירות וירוקות הקדושים 
אותנו  מכוונת  הפירות  קדושת  שביעית.  בקדושת 
שלנו  החומר  חיי  כל  גם  כמו  שהאכילה  בכך  להתבוננות 
עשייה  חיובית,  לעשייה  מכוונים  להיות  וצריכים  יכולים 

שאינה מכוונת לסיפוק צרכינו ויצרינו אלא לעבודת ה'. 
חשבון נפש

יום הדין של ראש השנה הפותח שנת שמיטה הוא הזדמנות 
נפלאה לעריכת חשבון נפש הכולל ריענון עולמנו הרוחני 
לנו  אל  בחיינו.  העדיפויות  וסדרי  הערכים  סולם  ובדיקת 
להסתפק בקיום טכני של מצוות הזמנים הללו. ביכולתנו 
ולהופכם  השמיטה  שנת  ואת  השנה  ראש  את  למנף 
לגורמים מחוללי שינוי משמעותי בחיינו בכיוון של  הגבלה 
וריסון ההיבטים החומרניים בחיינו, יחד עם הגברה וטיפוח 
שנת  תהיה  שתשע"ה  נקווה  הרוחניים.  המרכיבים  של 
 / התקדמות   / התחדשות  עם  שנה  תהא  וכן  ה',  עבודת 
השתנות / השתפרות / התלהבות וכדומה. אל נמחק את 

המיותר כי הכול נחוץ, ומתחילים ממחר
יום הדין של ראש השנה הפותח שנת שמיטה הוא הזדמנות 
נפלאה לעריכת חשבון נפש הכולל ריענון עולמנו הרוחני 
לנו  אל  בחיינו.  העדיפויות  וסדרי  הערכים  סולם  ובדיקת 
להסתפק בקיום טכני של מצוות הזמנים הללו. ביכולתנו 
ולהופכם  השמיטה  שנת  ואת  השנה  ראש  את  למנף 
לגורמים מחוללי שינוי משמעותי בחיינו בכיוון של  הגבלה 
וריסון ההיבטים החומרניים בחיינו, יחד עם הגברה וטיפוח 
שנת  תהיה  שתשע"ה  נקווה  הרוחניים.  המרכיבים  של 
 / התקדמות   / התחדשות  עם  שנה  תהא  וכן  ה',  עבודת 
השתנות / השתפרות / התלהבות וכדומה. אל נמחק את 

המיותר כי הכול נחוץ, ומתחילים ממחר.
הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה

5

מה חדש בנתניה...
במעמד ראש העיר, מרים פיירברג-איכר, מ"מ 

מר אלי דלל, סגניתה, ד"ר אביטל לאופר וכן הרב 
הראשי לנתניה, הרב קלמן בר - הונחה אבן פינה 

לישיבת ראדין במשכנה החדש, בצפון העיר.
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קול פנימי
השופר  שופר;  אל  התשובה  דרך  את  משווה  קוק  הרב 
ַהֵּמַצר  "ִמן  ואאט אט הוא הולך ומתרחב, כאמור:  פיו צר, 
לכן  ה(.  קיח,  )תהלים  ָי-ּה"  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּי-ּה  ָקָראִתי 
תשובת היחיד מתחילה באלול, ואילו התשובה של הכלל 
מתקבלת בראש השנה, שהרי כל העולם כולו נידון בראש 
להמליך  כדי  זה  ביום  בשופר  תוקעים  אנו  ולכך  השנה;  
את הקב"ה, כנאמר: "מלוך על כל העולם כולו בכבודך".  
אנו  כך:  זצ"ל  הרב  מסביר  תרועה"  "יודעי  הביטוי  את 
בעיקומים  ובספקות,  בתהיות  ובמורדות,  במעלות  חיים 
ובעיוותים בדיוק כמו השופר, אך יש לנו היכולת להתגבר 

והמשברים,  ה'שברים'  על 
שהרי  והיבבות,  הגניחות  על 
יודעים   – תרועה"  "יודעי  אנו 
ומחוברים  קשורים  ומכירים, 

אל התרועה בעצמיותנו.
שם של תיש

קרן   – לשופר  שמות  שני 
המעטפה  ע"ש   – קרן  ושופר. 
הקרני;  החומר  החיצונית, 
השפופרת,  ע"ש   – ושופר 
בוקע  שדרכו  הפנימי  החלל 
הקרן   – הבהמה  עבור  הקול. 
כדי  ולכוח  לעוצמה  משמשת 

ישראל  ואילו  ולהזיק,  לנגוח 
משתמשים דווקא בחלל הפנימי של הקרן, רק בשפופרת 
ולא בקרן; אנחנו מתחברים אל קול התרועה ולא אל כח 

הקרן, במיוחד בראש השנה.
קרובה  והיא  בר,  תיש  פירושה  רּו'  'ַשפַּ המלה  באכדית 
'ָצפיר' – תיש צעיר, ְצפיר עזים.  בעברית  למלה העברית 
השופר יסודו בקרן איל ששימש בימי קדם להזעקת צבא 
ולהכרזות בימי חג ומועד. בארמית קיבל השורש משמעות 
של יופי וחן, על כי הקרניים מעניקות חן והדר לחיה, וממנה 
ולשּפר;  שּפיר  דשופרא,  שופרא  הביטויים:  את  שאלנו 
חודש  הזה,  "בחודש  חז"ל:  המליצו  זו  הוראה  ומתוך 

הסליחות, ַשְּפרו מעשיכם". 
הקרום   – ָשפיר'  'מי  הביטוי  את  יצרנו  החדשה  בעברית 
ברחם  בה  נתון  ושהעובר  המופרית  הביצית  של  החיצון 
אמו, ודומה כאילו העובר נתון בתוך שפופרת.  בר"ה אנו 
קוראים מתוך תהלים את הפסוק: "ָעָלה ֱא-ֹלִהים ִּבְתרּוָעה  
ה' ְּבקֹול ׁשֹוָפר" -  תרועה' היא משרש רו"ע, ופירושה קול 
ורוטט  רועד  קול  או  חצוצרה,  או  משופר  היוצא  שברים 
ׁשֹוָפר  ְוקֹול  "ַּבֲחֹצְצרֹות  והצוהל:  השר  אדם  מפי  היוצא 

ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ה' " )תה' צ"ח ו'(. 
שלוש מדרגות 

הרב קוק, כממשיך את דברי חז"ל, מדבר על שלוש דרגות 

השופרות  כל  ב.  איל  של    – המובחר  מן  א.  שופר:  של 
בכל  לתקוע  יכול  לו,  אין  אם  ג.  הפרה  משל  חוץ  כשרים 

שופר אפילו פסול, אך לא יברך.
וכנגד  שלוש דרגות השופר עומדות שלוש מדרגות שונות 

של גאולה: 
עצמו,  את  ולגאול  להיגאל  מעצמו  מתעורר  כשהעם  א. 
מתוך התעוררות קודש ואמונה בה' ובקדושת עם ישראל 
– עליו נאמר: "תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ 
גלויותינו" – והוא השופר המעולה, ואותו שמעו ר' יהודה 
הגר"א,  תלמידי  מברטנורא,  עובדיה  ר'  הרמב"ן,  הלוי, 
הבעש"ט,  החסיד,  יהודה 
אנשי 'חיבת ציון', יהודי תימן 
– "אעלה בתמ"ר", אור החיים, 
הרב קוק ועוד טובים אחרים. 
פנימי  שופר  קול  היה  זה 
ארצה;  לעלות  אותם  שדחף 
י-ם  וארץ,  שמים  חיברו  הם 
מעלה.  של  י-ם  עם  מטה  של 
הגענו,  התעוררותם  ובזכות 

בע"ה, עד הלום.
את  שמזעיק  בינוני  שופר  ב. 
אלה שנמאסה עליהם הגלות 
ארץ  אל  לחזור  ומבקשים 
נביאינו  של  ארצם  האבות, 
וְמלכינו. כאן יחיו חיי חורין בארצם, יקימו מוסדות לאום, 
המצוות  את  ויקיימו  יהודית  באווירה  ילדיהם  את  יחנכו 
התלויות בארץ. גם על עלייה זו יש לברך, והשופר משפר 
הזה  השופר  קול  את  וישמעו  ולוואי  חייהם.  איכות  את 

מיליוני היהודים החיים בתפוצות!
לעומת שני השופרות הכשרים ישנו שופר טמא. ומיהו  ג. 
דתו,  את  ליהודי  המזכירים  הם  הגויים  הגוי!  בו?  התוקע 
והם שכופים עליו לנוס אל א"י ולמצוא בה מקלט. אומות 
הם  להיגאל,  היהודי  את  שמכריחים  אלה  הם  העולם 
ואינם  והרג,  ייסורים  צער,  מלחמה,  בתרועות  המתריעים 
נותנים לו מנוח בארצותיהם. והיהודי, בדלית ברירה, נחרד 
בעבורו  הטמא  והשופר  השופר;  אזעקת  מפאת  ובורח 
לחיות  ומגיע  ניצל  הוא  באשר  משיח,  של  לשופרו  הופך 
בא"י. ועל סוג זה של עולים מנבא הנביא ישעיה ) כ"ז י"ג(: 
"ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ 
ַהֹּקֶדׁש  ְּבַהר  ַלה'  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ִמְצָרִים  ְּבֶאֶרץ  ְוַהִּנָּדִחים  ַאּׁשּור 

ם".  ִּבירּוָׁשלִָ
ראש  )בזכות  והתחדשות  לחידוש  איחוליי  עם  ואסיים 
ראש  )בזכות  לטובה  והשתנות  לשינוי  תשרי(,  חודש 

השנה( ושיפור והשתפרות )בשל קול השופר(.

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!

מהו שופר ומהי קרן? וגם על שופרות הגאולה בתורתו של הרב קוק
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יש  חדשה.  שנה  חדשה.  התחלה  לפני  רגע  אלול. 
התחדשות באויר. אני שומעת הרצאות לקראת החגים. 
זה  שלי,  ומרגישה  ושינוי.  התחדשות  על  מדברים  כולם 
עלי את כל  ואיכשהו הלבישו  קורה,  כאילו באופן טבעי 
הסיפורים הללו. וזה מדהים אותי תמיד מחדש, תחושת 
שכל  המקבילה  והתחושה  במערכת  קטן  בורג  היותי 
העולם סובב סביבי. רק החלה שנת הלימודים ועוד הכל 
כמו תוהו ובוהו, כמו רוח שהגיעה והעיפה את כל הניירות 
שהתפרקו  דברים  מחדש.  ולסדר  אותם  לאסוף  וצריך 
וצריך לבנות מחדש. החלטות שצריך לעשות. המשפחה 

שלנו שהתפצלה. הבית שלנו שהפך לשניים. 
ויפתח בית אחד, עם  שנה שעברה עוד היה לעדי, רענן 
אמא ואבא באותו בית, ועכשיו זה משתנה להם. יש להם 
שני בתים. וכל איסוף הפיסות הללו של המשפחה שלנו 
משפחה  אבל  משפחה.  מחדש.  להגדיר  צריכים  שאנו 
החדשה  השנה  לפני  ורגע  אחרים.  סידורים  עם  אחרת. 
מה  הקודמת.  השנה  את  לעצמי  ומסכמת  עוצרת  אני 
עשיתי. אילו החלטות קיבלתי. מה עבד. מה לא עבד. מה 
כדאי אולי לנסות לשנות. מנסה, לפחות בראש, בשלב 
ראשון, לעשות סדר בדברים ולראות איך עושים את זה 
הכי טוב עבור כולם. ובודקת האם הכי טוב עבור אחד זה 
בהכרח הכי טוב עבור אחר. ויודעת שזה לא תמיד תואם. 
מתחילה  מתחילה.  הזה  הבלגאן  כל  בתוך  זאת  ובכל 
קורה  שממילא  מה  זה  )כי  השבועי  הלו"ז  את  לבדוק 
כשמתחילה שנת הלימודים(, לבדוק את הלוז היומי. של 
הילדים. שלי )אם אני לא שוכחת אותי!(, מערכת שעות 
נעלי ספורט,  וצריך  גופני  חינוך  שיעור  בבית ספר, מתי 
לאוטו,  נכנס  שבקושי  אמנות  תיק  וצריך  אמנות  ומתי 
באיזה יום כל אחד מסיים ואיך מתארגנים עם ההסעות 
לכל ומכל רחבי העיר, חוגים - אילו ומתי וגם כמה, והאם 
שונות  תאוריות  לפי  )כמו  מידי  יותר  זה  חוגים  שלושה 
בפסיכולוגיה( או אולי ללכת עם מה שכל אחד רוצה כל 
עוד הוא סקרן )ולשמוח שהם עדין רוצים חוגים ולא רק 

לשבת מול מסכים בגדלים שונים(. 
כמה   – מסך  זמן  למנוחה,  זמן  לשיעורים,  זמן  גם  ויש 
ומתי, זמן של שקט, זמן ארוחות, לוודא שכל אבות המזון 
אחד  כל  של  הטעם  לפי  כולם  של  לפיותיהם  מגיעות 
)"אמא, זה מגעיל" ו"זה לא בא לי" ו"את זה כבר אכלתי 
שלשום" ו"למה בכלל צריך לאכול כל יום"(, זמן מקלחות, 
זמן קריאה, זמן שינה. וכמובן, העבודה שלי שאני צריכה 
לשלב בתוך כל זה. הקניות, נקיון הבית, הכנת הארוחות, 
התארגנות כלכלית, ולהגיד תודה על רגע של מקלחת. 
וכאילו אם זה לא מספיק מורכב גם כך, אז לוח הזמנים 
וימים אצל אבא.  לימים אצל אמא  גם   צריך להתחלק 
מעשית,  מבחינה  החיים,  של  רה-אורגניזציה   בקיצור, 
מזמן קימה בבוקר ועד לזמן השינה בערב. וכל מה שבין 

לבין על הרצף.   
סביב  שסובב  היום  את  מחדש  לי  מסדרת  אני  אז 
פאזל  כמו  ורענן.  עדי  יפתח,  של  וגם  שלי  האילוצים 

רגע לפני
ובינתיים, רגע לפני שאני מצליחה לעשות 

סדר, החלטתי החלטה קטנה. לקרוא איתם 
קריאת שמע על המיטה בכל ערב, ואני 

מבינה איך שינוי קטן שאני מכניסה באופן 
מלאכותי הביתה, הופך מהר מאוד להרגל 

ולנחלתם של היקרים לי, לדרך חיים. 

אני  היכן  ותוהה  לשניה  עוצרת  ואז  מתחדש,  שנה  שכל 
קטנים  רגעים  חשובים.  הבאמת  הדברים  את  מכניסה 
להקשיב.  פנויה  כשאני  מהם  אחד  כל  עם  שיחות  של 
ארוחה  ביחד.  של  משפחתיים  רגעים  להקשיב.  באמת 
נורמאלית  בשעה  שבת,  ארוחת  מלבד  משפחתית 
לישון  ממהרים  ושלא  מהחוגים  לחזור  הספיקו  שכולם 
ושיש זמן ממש לשבת לסעוד, לפטפט, לחלוק, לשתף 
עדי.  עם  ושניצלים  יפתח  עם  עוגה  הכנת  יחד.  ולצחוק 
רוצה זמן לרקוד איתם בסלון סתם כך באמצע היום בלי 
קשר לכלום. לשתול איתם פרחים בגינה, לרכב יחד על 
להקריא,  וגם  בסבלנות,  איתם  ולקרוא  לשבת  אפניים, 
רוצה  ממש  אני  כי  ירדמו  שכבר  לחכות  באמת  מבלי 

לקרוא את הספר שהתחלתי לפני חודש. 
עוד  מהם  אחד  כל  של  החיבוק  על  להתרפק  רוצה 
רגע. לזכור לראות אותם אחד אחד ואחת על פי ייחודו 
ושהדקות  כ'הילדים'.  רק  אותם  לראות  ולא  ייחודה   /
ולא  ונעימות  חייכניות  יהיו  הספורות המשותפות בבוקר 
ולא  להתנדב  זמן  לי  לפנות  גם  ואולי  ומעיקות,  לחוצות 
לעשות  בלי  שנה  עוד  לה  שעברה  )ולראות  לתכנן  רק 
זאת(. ואני מבינה איך הכל מתערבב בהכל ואיך כל כך 
בקלות אני יכולה לאבד, לטובת המרוץ היומי, את אותם 
רגעי האיכות עם ילדיי, עם משפחתי. וזה לא פשוט. רוצה 
השנה להצליח יותר משנה שעברה. רוצה להתארגן כך 

שלא אפספס דבר בדרך. 
סדר,  לעשות  מצליחה  שאני  לפני  רגע  כרגע,  ובינתיים 
החלטתי החלטה קטנה. לקרוא איתם קריאת שמע על 
המיטה בכל ערב. אז כבר התחלתי. לפני שבוע. וחשבתי 
לעצמי שזה נחמד. ומהר מאוד, מבלי לשים לב, זה הפך 
הרבה יותר מנחמד. אנחנו יושבים על המיטה ומשוחחים 
על היום שעבר ומאחלים לעצמנו דברים לקראת היום 
עלינו  שישמור  מא-לוהים  מבקשים  לבין  ובין  שיהיה 
ועל סבא וסבתא ואומרים לו תודה על כל מיני דברים 
ולא  פרפרים  על  חלומות  ומבקשים  היום,  שקרו  קטנים 
ממלאים  בערב  שאנחנו  יוצא  ואיכשהו  מפלצות,  על 
והרבה  טוב  כל  בהרבה  ומסכמות  קצרות  דקות  עשר 
קרא  הוא  שאתמול  לי  אמר  כשיפתח  והבוקר  ביחד. 
קריאת שמע עם הבייביסיטר לפני השינה, הבנתי כמה 
חשובים הדברים הקטנים הללו שמהווים עבורנו מסגרת 
שבתוכה אנו יכולים לצמוח ולפרוח. ואני מבינה איך שינוי 
קטן שאני מכניסה באופן מלאכותי הביתה, הופך מהר 

מאוד להרגל ולנחלתם של היקרים לי, לדרך חיים. 

לימור שמש תירוש
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