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ת”א       ירושלים       חיפה        ב”ש

עלון שבת לכלל ישראל

רות לאתר! שי סרוק את הברקוד והכנס י

על ראש השנה ניתן להתבונן משלוש זוויות. מצד 
חובת  בו  חלה  טוב.  יום  הוא  השנה  ראש  אחד, 
ו,  טוב  יום  הלכות  ברמב"ם  היטב  )עיין  שמחה 
יז(, כפי שנפסק בשולחן ערוך )או"ח תקצז, א(: 
בראש  מתענים  ואין  ושמחים  ושותים  "אוכלים 
דין, כפי  יום  השנה". מצד שני, ראש השנה הוא 
א,  השנה  )ראש  המפורסמת  המשנה  שאומרת 
ב(: "בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו 
הוא  הוא,  כן  כשמו  השנה  ראש  שלישי,  מצד  מרון".  כבני 

יומה הראשון של השנה החדשה.
שלושת  בעקבות  השנה  בראש  התרכזו  שונים  מנהגים 
ברבות  שהתעצב  כפי  התשליך  מנהג  הללו.  האלמנטים 
השנים, לדוגמה, מבטא את היות ראש השנה יום דין. מנגד, 
מנהג אכילת הסימנים, ששורשו בגמרא, מבטא ברובו את 
העיקרון שראש השנה הוא סימן וסמל למה שיחול בשנה 

הקרובה. וכך הלאה.
תובנה זו הינה חיונית כדי לעמוד על טיבו וגדריו של מנהג 
אחר, ידוע ומפורסם, בראש השנה, שעומד תחת מחלוקות 
פוסקים וגורם לא פעם למבוכה בקרב המבקשים לקיימו. 
לא  מאד  השנה.  בראש  לישון  האוסר  למנהג  היא  הכוונה 
סביר לומר שאדם יסיר שינה מעיניו למשך יומיים שלמים, 

ואם כן יש לברר – על איזה פרק זמן מנהג זה מדבר? 
סימן לשנה

בשולחן ערוך, סימן תקפג, העוסק במנהגי אכילת הסימנים 
בראש השנה, מביא הרמ"א )סע' א(: 

וגם נוהגים שלא לישן ביום ראש השנה, ומנהג נכון הוא.

הרב עידו פכטר

בספרות ההלכה, המנהג האוסר לישון בראש השנה התפרש בשני כיוונים 
שונים. אבל העיקר הוא לדעת לנצל את שעות העירנות

שינה בראש השנה

'דרכי משה  ציין הרמ"א בפירושו  זה  את מקורו של מנהג 
הקצר' על הטור:

בירושלמי דראש השנה איתא האי מאן דדמיך בריש שתא 
דמיך מזליה ולכן נזהרים שלא לישן בראש השנה.

הוא  השנה  בראש  לישן  שלא  המנהג  מקור  אלה,  לדבריו 
מזלו.  יישן  השנה  בראש  שישן  שמי  מובא  שם  בירושלמי, 
קשה מעט להבין מה משמעות הביטוי 'יישן מזלו' אבל מן 
ההקשר שהביא זאת הרמ"א מובן שכוונתו היא שבדומה 
למשך  טוב  לא  סימן  השנה  בראש  בשינה  יש  לסימנים, 
השנה כולה, שאז עלול מזלו של האדם גם לישון ולהוביל 
שעליו  האלמנט  כלומר,  שונים.  במישורים  לאי-הצלחתו 
מתבסס מנהג זה הוא שראש השנה הוא יומה הראשון של 
השנה, וההתנהגות בו היא שתשפיע על אופייה של השנה 

כולה. 
השנה  בראש  לישון  שלא  שהמנהג  לומר  מסתבר  מכאן, 
רגילות  שאין  בזמן  כלומר  היום,  למהלך  בעיקר  מתייחס 
לישון בו. אם אדם יישן יתר על המידה כבר ביום הראשון 
של השנה, זהו סימן שכל השנה תעבור עליו בישנוניות, על 

כל המשתמע מכך.
רושם מחשיד

להם  שניתנה  והפרשנות  הירושלמי  שדברי  עקא,  דא 
מוקשים משלוש בחינות. ראשית, לא מצאנו בכל הירושלמי 
שלפנינו את המשפט הזה. אמנם ייתכן שהוא מצוי בכתב יד 
שעוד לא נגלה בפנינו, אבל היעדרו מהמצוי בידינו מעורר 
רושם מחשיד. שנית, המונח "בריש שתא" מופיע גם ביחס 
למנהג אכילת הסימנים, ושם הרי נהוג לאכול את הסימנים 

לרפי סיון והילדים 
אתם באבלכם הכבד במותה של הרעיה והאם 

חברתנו, גילת ז״ל. 
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון 

וירושלים, החבר'לך מנתניה.

פרשת ניצבים

מערכת מסביב לשולחן 
מאחלת לציבור קוראיה ולכל בית ישראל  

שנה טובה כתיבה וחתימה טובה.
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גם  לשונית,  מבחינה  לפחות  כן,  אם  השנה.  ראש  בערב 
מנהג זה מדבר על דבר שיש לעשות או להימנע מלעשותו 
כבר מערב ראש השנה. מה עוד שאילו היה מדובר דווקא 
ביום נראה שהיה צריך לציין זאת במפורש )ראה על כך 

שו"ת משנה הלכות יג, פ(. 
שלישית, כבר העיר ר' ברוך הלוי עפשטיין )מחבר הפירוש 
כי  אמור(  )פרשת  ברכה  תוספת  בספרו  תמימה'(  'תורה 
משמעות המילה "דמיך" לאורך כל הירושלמי איננה שינה 
אלא מיתה, ואם כך הרי שמשפט זה מדבר על עניין אחר 
לחלוטין – מי שמת בראש השנה סימן שמת מזלו מלהגן 

עליו.
שינה בדין

)ר'  הב"ח  בפירוש  מובא  המנהג  של  בפירושו  אחר  כיוון 
יואל סירקיש( על הטור )או"ח סימן תקצז(:  

בשם  ע"ג(  פט  לר"ה  )דרשה  שועיב  אבן  בספר  כתב 
יש רמז לדין כמו עורו  כי בתקיעת שופר  ז"ל,  הרמב"ם 
ישנים מתרדמתכם, רצונו לומר כי השעה צריכה הערה, 
כמו שנאמר "אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו". מכאן 
כתוב בירושלמי שאסור לאדם לישן בראש השנה כדאמר 
בדיניה,  ועוסקים  שתא  בריש  דדמיך  נש  בר  איך  התם: 
ועוד יש לומר כי הוא מורה עצלות כדכתיב מה לך נרדם 

וגו' עכ"ל. 
תלמיד  שועיב,  אבן  יהושע  ר'  דרשת  את  מצטט  הב"ח 
הרשב"א, שבהסתמך על דברי הרמב"ם הזכיר את דברי 
הירושלמי אודות איסור שינה בראש השנה. אלא שאצלו 
אבן  ר"י  פי  על  שונה.  בגרסה  מובאים  הירושלמי  דברי 
המזל  של  שינתו  את  כלל  מזכיר  איננו  הירושלמי  שועיב 
הדברים  ומשמעות  האדם,  של  בדינו  העיסוק  את  אלא 
היא שאסור לאדם לנהוג בעצלות ביום זה אלא להתעורר 

מתרדמתו ולבקש רחמים כדי שיצא זכאי בדין.
מובן שהסבר זה איננו קשור כלל לעניין הסימנים בראש 
השנה, כפי שראינו לעיל, אלא הוא מתקשר לאלמנט השני 
דבר  דין.  יום  השנה  ראש  היות   – דברינו  בפתח  שציינו 
בניגוד  הדברים.  הובאו  שבו  ההקשר  מן  גם  מתברר  זה 
דיבר  בו  במקום  הירושלמי  דברי  את  שהביא  לרמ"א, 
הטור על מנהג מאכל הסימנים בראש השנה )סימן תקפג(, 
הב"ח מביא מנהג זה בסימן האוסר על אדם לאכול אכילה 
מרובה בראש השנה, שמא יקל ראשו בדין )סימן תקצז(. 
ניכר לאור זאת כי אימת הדין היא שעומדת בשורש המנהג 

הזה, ואין לכך שום קשר לסימן לשאר השנה.
מקבל  משינה  ההימנעות  שמנהג  נמצא  דברינו,  כנים  אם 
מעתה צורה מעט אחרת – אין הוא מתייחס לשינת היום 

הלא-שגרתית אלא בעיקר לשינה שבשעות הבוקר, קרי 
בשעות שלאחר עלות השחר. אימת הדין מחייבת שאדם 
מוקדם  יקום  אלא  ליום,  שלו  הלילה  שנת  עם  יגלוש  לא 
כדי  ובתפילה  בתחנונים  יעתיר  השחר  עלות  מעת  וכבר 

שיצא זכאי בדין.
פרשנות זו מוכחת מדברי האר"י, שהורה כי לאחר חצות 
היום אין צורך עוד להקפיד על מנהג זה. זאת משום "שכבר 
ותקיעות" )משנה ברורה  ידי תפלות  נתעורר המלאך על 
הימנעות  על  ההקפדה  כי  מוכח  כן,  כי  הנה  ט(.  תקפג, 
מעלות  כלומר  היום,  של  הראשון  לחציו  שייכת  משינה 

השחר.
ביטול העונג

יש להודות כי גם הפרשנות האחרונה למנהג איננה פותרת 
הבעיה  לא  זאת  אבל  לעיל.  שהערמנו  הקושיות  כל  את 
החמורה כאן. הבעיה המרכזית היא ששני נוסחי המנהגים 
השנה,  ראש  של  הראשון  האלמנט  את  לכאורה  סותרים 
היותו יום טוב. כידוע, יום טוב הוא "חציו לכם", ואנו מרבים 
ועונג מעבר ליום רגיל. ושינה, הלא היא חלק  בו באכילה 
מאותו עונג יום טוב. כיצד אם כן לנוסח הראשון יש להימנע 

משינה לאורך כל היום? והיכן עונג יום טוב?
מציין  שבת  בהלכות  קשה.  זה  עניין  השני  לפירוש  גם 
הרמ"א בשם המרדכי שנהגו לאחר מעט בשבת לתפילת 
שחרית, ולכאורה אין סיבה שלא יהיה כן הדין ביום טוב. 
מוקדם  האדם  יקום  השנה  בראש  שדווקא  אפוא  מדוע 
פגיעה  בכך  האין  טובים?  ימים  בשאר  נוהג  שהוא  מכפי 

בעונג יום טוב?
כנראה שמסיבות אלה לא כל הראשונים אמצו מנהג זה. 
מרוטנבורג  המהר"ם  כי  במפורש  מציין  לדוגמה,  הב"ח, 
ואין  טוב,  ימים  בשאר  כמו  השנה  בראש  לישון  רגיל  היה 
ועוד ראשונים שלא הזכירו מנהג  על הרמב"ם  לדבר  מה 
זה כלל. אף בקרב האחרונים מצאנו שלא כולם הקפידו 
'חיי  בספר  פסק  שלמשל  כפי  נחרץ,  באופן  זה  מנהג  על 
אדם' )קלט יא(: "ולאחר האכילה, יקבע עצמו ללמוד. ואם 

ראשו כבד עליו, יישן מעט אם אי אפשר לו בלא זה". 
*

בראש  לישון  מניעה  אין  הדין  שמעיקר  למדים,  נמצאנו 
השנה, וכן עשו רבים מהראשונים. המנהג שהתפתח לאור 
דברי ירושלמי נעלמים אסר לישון, אך הוא התפרש בשני 
כיוונים שונים, שלעתים בלבלו ביניהם. לפי פרשנות אחת, 
כולה,  השנה  לכל  טוב  לא  סימן  השנה  בראש  בשינה  יש 
ולכן אל יישן אדם לאורך היום כולו. לפרשנות שנייה, אין 
לאדם לישון ביום זה מפני אימת הדין, ולכן יש להתעורר 
בעלות השחר לתפילה ותחנונים ומאידך ניתן לישון לאחר 

חצות.
אין  עלום,  שמקורו  במנהג  ומדובר  היות  לנהוג?  יש  כיצד 
כאן עניין של נכון או לא נכון, אלא כל אחד ידבק במנהגו. 
עם זאת, יש לדעת שלא חוסר שינה הוא העיקר כאן אלא 
שיושב  אדם  שלו.  הערנות  לשעות  יוצק  שאדם  התוכן 
בטל או גרוע מכך, במושב לצים, דינו כישן גם אם ער הוא 
שעות  את  להקדיש  יש  כן  ועל  ב(,  תקפג,  ברורה  )משנה 
ואפילו אם לשם  ולתפילה.  )לכל הטעמים( ללימוד  היום 
מניעה.  בכך  שאין  נראה  מעט,  לישון  האדם  ייאלץ  כך 

העיקר שהיום יעבור עליו בקדושה ובכובד ראש.
    הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה
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אתם נצבים היום 
של  במעשיהם  מסתכל  הוא  ברוך  שהקדוש  זמן  כל 

רשעים ומהפך בהם, אין להם תקומה.
משל למה הדבר דומה? 

לגבור שהעמיד את הקורה והיה זורק בו את החצים. 
חציו כלין )החיצים נגמרים( והקורה במקומה עומדת. 
הייסורין  עליהן,  באין  שהייסורין  זמן  כל  ישראל  אף 

כלין והם במקומן עומדין ואינן כלין. 
לכך נאמר: הפוך רשעים ואינם. )מדרש תנחומא(

את )כל( הדברים האלה
אמר אליהו זכרונו לברכה: 

פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי אדם אחד, והיה 
מלעיג לי ומתלוצץ בי. 

אמרתי לו : מה אתה משיב ליום הדין אחר שלא למדת תורה? 
אמר: יש לי להשיב, בינה ודעת ולב שלא נתנו לי מן השמים. 

אמרתי לו:  מה מלאכתך? 
אמר לי: צייד עופות ודגים אני. 

ולארגו  ולטוותו  פשתן  ליקח  ולב  דעת  לך  נתן  מי  לו:   אמרתי 
ולעשות המצודות ולקחת בהן דגים ועופות ולמוכרם? 

אמר לי: בינה ודעת שנתנו לי מן השמים. 
הדגים  ולקחת  ולטוות  לארוג  הפשתן  את  ליקח  לו:  אמרתי 
נתנו  לא  התורה  את  לקנות  אבל  ודעת,  בינה  לך  נתנו  והעופות, 
לך בינה, וכתיב: כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו 

)דברים ל יד(?
מיד הרהר בלבו והרים קולו בבכי. 

אמרתי לו: בני, אל ירע לך, שכל באי העולם כיון שבאין ונמשכין 
מן התורה, מוכיחין עליהם, שנאמר: ובושו עובדי פשתים שריקות 
ואורגים חורי )ישעי' יט ט(, ועליו ועל כיוצא בו ועל הדומין לו ועל 

העושין כמעשיו. 
וראוי  מונה מלאכתו  בו  ועושין באמונה,  ה'.  יראת  דבר,  ואחרית 

לחיי העולם הבא: )מדרש תנחומא(
הן קרבו ימיך 

הדבר  למה   – רבותינו  אמרו  לשון?  בזה  מיתה  עליו  נגזר  למה 
לו דורון חרב חדה. אמר  והביא  דומה? לאחד שכיבד את המלך 
המלך התיזו את ראשו בה. אמר לו אותו האיש: אדוני המלך במה 
אני  רבנו:  משה  אמר  כך  ראשי?  את  מתיז  אתה  בה  שכיבדתיך 
שיבחתי אותך בהם כפי שכתוב )דברים י(: הן לה' אלהיך השמים 
ושמי השמים וגו' ובהן אתה גוזר עלי מיתה? אמר לו הקב"ה: שכן 
זוכר  אתה  אין  היוצאות.  את  רואה  ואינו  הנכנסות  את  רואה  רע 
בשעה ששלחתיך לגאול את בנ"י ממצרים ואמרת לי )שמות ד(: 

"הן לא יאמינו לי" על כן:  קרבו ימיך )מדרש רבה(.
דבר אחר, אמר ר' לוי: למה הדבר דומה? לאשה עוברה שנחבשה 
בבית האסורין ילדה שם בן גדל אותו הילד עבר המלך לפני בית 
האסורים התחיל אותו הילד לצווח אדוני המלך למה אני חבוש 
בבית האסורים? אמר לו המלך בחטא של אמך אתה נתון כאן. כך 
אמר משה רבנו שמא עברתי על אחת מהמצוות? למה אתה גוזר 
לו בחטאו של אדם הראשון אתה מת שהביא  עלי מיתה? אמר 

מיתה לעולם. )מדרש רבה(
הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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מדרשי אגדה לפרשת כי תבואע

 ד”ר ניצה דורי

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

ַ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
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פערים  חוויתי  חרדית  בישיבה  צעיר  כבחור 
אליהם  והרעיונות  המושגים  עולם  בין  עמוקים 
בעולם  הרווחים  אלה  לבין  הישיבה  חינכה 
מתחדדים  היו  אלה  פערים  הגדול.  היהודי 
והימים  אלול  תקופת  בהגיע  עומקם  במלוא 
בין  המשמעותיים  ההבדלים  אחד  הנוראים. 
עולם הישיבה והעולם החיצון התבטא בשאלה 
כיצד צריך אדם להתייחס אל האני שלו. בעולם 
הישיבות היית אמור להילחם באגו שלך, לעבוד 
על מידת הענווה, ובתוך כך להעמיק את הכרתך 
החסידית  בישיבה  בקב"ה.  שלך  ובתלות  במוגבלויותיך 
ובישיבה  "ההשתוות",  והשגת  היש"  "ביטול  לזה  קראו 
תנועת  ברוח  המידות"  "שבירת  על  דיברו  הליטאית 
המוסר. אלו כמו אלו תבעו מהבחורים הצעירים שיצמצמו 

התורה,  מול  אל  אפסיותם  את  וירגישו  שלהם,  האני  את 
לנוכח גדולי התורה, וכמובן לעומת בורא עולם.

ערכים לא סותרים
דגש  לשים  כיום  מקובל  זאת  לעומת  הכללי,  בעולם 
משמעותי על חיזוק האני של האדם ובטחונו העצמי. מדע 
יוצא  האחרונות  השנים  במאה  שהתפתח  הפסיכולוגיה 
האישיות  חוסן  את  מערער  עצמי  ביטחון  שחוסר  מהנחה 
לכך  בניגוד  בחייו.  להצליח  האדם  סיכויי  את  ומחליש 
בישיבה היה המנהל הרוחני מתבטא בזלזול כנגד מושגים 
דוגמת ביטחון עצמי. הוא אהב לומר: "היום המציאו ערך 
עצמי,  ביטחון  מחפש  יהודי  מאימתי  עצמי.  ביטחון  חדש: 
אנו צריכים להיות עם ביטחון בה', לא עם ביטחון בעצמנו".
אינם  בה'  וביטחון  עצמי  שביטחון  הבנתי  בגרתי  כאשר 

ישראל בטח בעצמך
הרב ד”ר רונן לוביץ

שה
פר

 ב
עה

גי
נ

תנאי ראשון לתשובה הוא שאדם יאמין בעצמו. בטחון עצמי לא סותר בטחון בה'

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
מאת הרב עידו פכטר

עומק הפשט  2
כרכים!  
עמודים!   כ-600 

רק 100 ש"ח במקום 150ספרים אחרונים במחיר מוזל!
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את  האחד  להשלים  צריכים  אלא  זה  את  זה  סותרים 
האחר. אדם צריך להכיר במוגבלותו, לטפח ענווה ולהימנע 
הכיר  עליו  בבד  בד  אולם  האגו,  וניפוח  עצמית  מהחשבה 
לפתחם  יוכל  כך  רק  שכן  ובמעלותיו,  בכישוריו  ביכולתו, 

ולהתקדם בדרכים נכונות. 
הידועה:  באמרתו  הזקן  הלל  עמד  כבר  הזה  השילוב  על 
"אם אין אני לי מי לי וכשאני לעצמי מה אני" )אבות א,יד(. 
לפי רבנו יונה מגירונה דבריו של הלל נאמרו בעניין מצוות 
הפנימי  המוסר  בין  בשילוב  צורך  יש  שבה  התשובה, 
)'שערי  חיצוניים  חיזוקים  ובין  האדם  של  האוטונומי 

תשובה' שער שני כו-לד(. 
לפתוח פתח

השבוע  לפרשת  עוברים  אנו  בתודעתנו  הזו  ההבנה  עם 
זה מונח למעשה ביסוד פרשת  ומגלים ששילוב  'ניצבים', 
על  לשון  בכפל  מדברת  התורה  בה.  שמופיעה  התשובה 
ישראל. מצד אחד היא אומרת:  תהליך התשובה של עם 
את  מתארת  ובכך  ְבֹקלֹו",  ְוָׁשַמְעָּת  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ַעד  "ְוַׁשְבָּת 
את  עצמם  אדם המניעים בכוחות  בני  של  כוחם  מפעלם  
גלגלי השינוי. מצד שני נאמר: "ְוָׁשב ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְׁשבּוְתָך... 
ּוָמל ה' ֱאֹלֶהיָך ֶאת ְלָבְבָך", ומפסוקים אלה נראה שיש צורך 

בעזר ממרום כדי לדחוף את תהליך התיקון קדימה. 
צריך  הוא  התשובה:  בתהליך  ממדים  שני  שיש  נראה 
להכיר  האדם  על  אבל  ובכוחותיו,  האדם  בידי  להתחיל 
דשמיא  לסייעתא  זקוק  הוא  כמה  עד  ולדעת  במגבלותיו 
כדי להשלים אותו. הבא להיטהר מסייעין אותו, ומי שפותח 
שעגלות  פתח  לו  "פותח  הקב"ה  מחט,  של  כפתחו  פתח 

וקרוניות נכנסות בו" )שיר השירים רבה פרשה ה(. 
השינוי אפשרי

של  מסוימת  למידה  האדם  זקוק  שינוי  לבצע  מנת  על 
נשארים  אנשים  כזה  ביטחון  בהיעדר  עצמי.  ביטחון 
החולין  חיי  באורחות  זאת  לראות  יכולים  אנו  סטטיים. 
אם  דירה  לעבור  או  עבודה  לעזוב  מעז  לא  אדם  שלנו. 
להסתדר  שיוכל  עצמי  ביטחון  של  מסוימת  מידה  לו  אין 
במצב החדש. כך גם בעולמנו הרוחני אנו זקוקים לביטחון 
הרגלים,  לעזוב  לנו  מאפשר  זה  וביטחון  שלנו,  ביכולות 
להחליף חברה רעה, ולבצע התחלות חדשות, אף אם הן 

כרוכות בקשיים. 
דומה שרעיון זה משתקף בהמשך הפרשה, כאשר התורה 
ֹלא  ַהּיֹום  ְמַצְּוָך  ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ַהִּמְצָוה  "ִּכי  מציינת 
ַמִים ִהוא... ְוֹלא  ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמָך ְוֹלא ְרֹחָקה ִהוא. ֹלא ַבּׁשָ
ֵמֵעֶבר ַלָּים ִהוא... ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָּדָבר ְמֹאד ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך 
ַלֲעׂשֹתֹו". יש המפרשים שהכוונה במילים "המצווה הזאת" 
הרמב"ן,  ובראשם  אחרים,  ואילו  כולה,  התורה  לכל  היא 

סבורים שהכוונה היא למצוות התשובה. 
בכל מקרה יש מקום לשאול מדוע דווקא כאן - תוך כדי 
שקיום  לציין  התורה  נדרשה   - התשובה  בנושא  עיסוק 
נעוץ  לכך  ההסבר  ידנו?  בהישג  הוא  המצוות  או  המצווה 
כנראה בעובדה שתהליך התשובה נראה לאדם כמשימה 
מיוחדים,  נפש  תעצומות  המצריכה  ביותר  וכבדה  קשה 
למעלה  שהדבר  לחשוב  עלול  דרכיו  לשנות  והרוצה 
מכוחותיו. לפיכך הדגישה התורה שלכל אדם צריך להיות 
ביטחון בעצמו שהוא מסוגל לבצע שינוי, וכדברי הרמב"ם 
חדש  לאדם  להפוך  אפילו   התשובה,  בעל  את  בתארו 

)הלכות תשובה ב, ד(. 

לא בשמים ולא בים
הללו  בפסוקים  התורה  השתמשה  בהם  הדימויים  שני 
חוסר  בדבר  מחשבות  של  סוגים  שני  להמחיש  באים 
היכולת שלנו. מחשבה אחת אומרת שהתורה בשמים היא, 
כלומר: כל עניין התורה והתשובה הוא רוחני, ומתאים אך 
ורק לאנשים רוחניים. עלול אדם לחשוב שבהיותו טיפוס 
ועמל כפים, איש טכני, העובד  וארצי, איש עבודה  חומרי 
התורה  רחוקה  בתעשיה,  או  במסחר  בשיווק,  בכספים, 
אחרת  מחשבה  ִהוא".  ַמִים  ַבּׁשָ "ֹלא  נאמר:  כן  על  ממנו. 
אבל  חיים,  אני  בו  בעולם  מצויה  אמנם  שהתורה  אומרת 
מעבר  עברית:  בטרמינולוגיה  או  לרוביקון,  מעבר  היא 
לסמבטיון. היא דורשת כוחות גוף ונפש, שרק מי שגדל על 
ברכי התורה והמצוות מסוגל להם, ואילו אני, שגידולי או 
הרגליי היו שונים, אינני מסוגל להתגבר על הגלים ומשברי 
זו אומר  הים שבדרך, כדי להתחבר אליה. כנגד מחשבה 

הפסוק: "ְוֹלא ֵמֵעֶבר ַלָּים היא". 
ישיבה  לבחורי  רק  מדברת  איננה  'נצבים'  פרשת 
לומר  באה  היא  התשובה.  בחודש  להתחזק  המשתדלים 
מסוגל  והוא  לו,  גם  נוגעים  התשובה  שתהליכי  אדם  לכל 
החשובה  בהכרזה  פותחת  זו  פרשה  דווקא  לפיכך  להם. 
והיחידאית בכל התורה: ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' 
ֲאֶׁשר  ְוֵגְרָך  ְנֵׁשיֶכם  ִיְׂשָרֵאל...ַטְּפֶכם  ִאיׁש  ֹּכל  ֱא-ֹלֵהיֶכם... 
ְּבֶקֶרב ַמֲחֶניָך ֵמֹחֵטב ֵעֶציָך ַעד ֹׁשֵאב ֵמיֶמיָך" )כט, ט-י(. כל 
אדם ניצב לפני ה', בלי קשר לעיסוקו, לרמת השכלתו או 
לכל מרכיב אחר באישיותו. כל אדם צריך להאמין בעצמו 
שהוא מסוגל להתחבר לתורה ולהשתנות לטובה, ודווקא 
שידע  התורה  בנותן  לביטחון  נושק  הזה  העצמי  הביטחון 

להתאימה לכל אחד מאתנו.
הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה
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ביאורי סליחות
פיוטי הסליחות, יש מהם הכתובים ַבשפה הארמית, וקשה 
ַלהבינם. פעם שאלתי מישהו מה פירוש "ְּבִדיל ַוַּיֲעבר", וענה 
ב...בדיל.  השתמשו  אז  ברזל  היה  לא  ברצינות,  ואולי  לי, 

ומאז הבטחתי לעצמי ללמוד וללמד את קטעי הארמית. 
"ְּבִדיל" הארמית פירושה ְּבֶשל, בגלל, בזכות, למען. בפיוט 
הקב"ה  יזכור  האלה  המידות  י"ג  שבזכות  מבקשים  הזה 
את זכותם של אבותינו ויסלח לנו בעבורם. והראשון בהם 
ְרִחיָמא  ְּדַאְבָרָהם  ְקָיֵמּה  ָלן  ִאְדַּכר  "ַרֲחָמָנא  אברהם:  הוא 
ְּבִדיל ַוַּיֲעבר" – רחמנא, הוא פנייה אל  השם הרחום, אדכר 
ַאְבָרָהם   - האהוב  אברהם  עם  הברית  את  לנו  זכור  לן, 
אהבה;  ַּבארמית  משמעו  רח"ם  השורש  בארמית.  ְרִחיָמא 
זו  משמעות  "ְוִתְרַחם"(.  באונקלוס  מתורגם   ," )"ְוָאַהְבתָּ
של אהבה ַבפועל לרחם נמצאת מעט אף בעברית, למשל 
בפסוק בתהלים י"ח, מפי דוד:  "ֶארָחמך ה' ִחזקי, ה' ַסְלִעי 
ומקור  מבצרי  אתה  השם,  אותך  אוהב  אני    - ּוְמצּוָדִתי" 
כוחי. גם 'ֶרֶחם' האישה גזור משורש זה, ואולי מפני שהוא 

עוטף באהבה ובחמלה את העובר. 
משלושה  מורכבת  המילה  ְּבִדיל=ְּבֶשל;  המילה  אל  נשוב 
גם  המצויות  יחס  מילות  הן  ְּב+ְל  ְּב+ִדי+ְל;  אלמנטים: 
ארמית  צורה  היא  'ִדי',  אך  לך,  לי  בך;  בי,  בעברית: 
ְבָרא  י  דִּ ָעְלָמא  )בְּ ל..  שייך  של,  אשר,  ש,  שמשמעה 
די  עניא  לחמא  הא  כרצונו;  ברא  אשר  ִכְרעּוֵתּה =בעולם 
שאכלו  עוני  לחם  דמצרים=זה  בארעא  אבהתנא  אכלו 
אבותינו בארץ מצרים; 'דילמא' נתנה לנו את 'שמא'(. 'ִדי' 
ְלִדיִדי=באשר לי, זיקוקי  זו חדרה לעברית בביטויים כמו: 
צורות  המועד.  דחול  ב'  חודש,  דראש  א'  אׁש,  נור=של  די 
בספרים  במיוחד  במקרא  מעט  מצויות  'ְּבֶשל'  או  'ֶשל' 
ַהּזֹאת  ָהָרָעה  ְּבֶׁשְּלִמי  "ְוֵנְדָעה  ז':  א'  ביונה  כמו  האחרונים, 
ָלנּו". המילה 'ִדיִלי'=שלי, נמצאת בערבית מרוקאית בצורת 
'ְדַיאִלי'', ומוּכר השיר העממי "חּביּבי ְדַיאִלי ֵפין הּוַּו"=אהובי 
שלי היכן הוא. לסיכום - בזכות  שלוש-עשרה מידותיו של 

הקדוש ברוך הוא אנו מבקשים את רחמי השמים. 
אור הגאולה

אלול  חודש  בראש  סליחות  לומר  מתחילים  הספרדים 
ואילו האשכנזים מתחילים ימים אחדים לפני ראש השנה. 
ֶקר ְקָראִתיָך  ֹמֶרת ַהֹבּ ַאְשׁ והנה בית מפיוט הנאמר ביום ד': בְּ
כלומר  עורך,  שאני  )תחינה  י  ֶעְרכִּ ִחין  ְלָך  ֶיֱעַרב  ל.  ְמֻהלָּ ֵאל 
)היום שבו אני מכוון את לבי  ְלָך סֹוָלל  י  ִלבִּ יֹום  תפילתי(. 
האופף  החושך  את  )תאיר  י  כִּ ָחְשׁ ֶאת  יהַּ  ְוַתגִּ לעבודתך(. 
ל )יואר, תעלה ההילה כאור בוקר(.  ֶקר ְיֻהלָּ אותי(, ּוְכאֹור ֹבּ

ל. לָּ י ֵאֶליָך ֶאְתפַּ י ֵוא-ֹלָהי כִּ ַמְלכִּ
ּוְכאֹור  ָחְשִּכי  ֶאת  "ְוַתִּגיַּה  המשפט  את  להאיר  מבקש  אני 

ה’  ֵנִרי  ִאיר  תָּ ה  ַאתָּ י  "כִּ ְיֻהָּלל". מקור הביטוי בפסוק:  ֹּבֶקר 
י" )תהלים י"ח כ"ט(. כִּ יהַּ ָחְשׁ ֱא-ֹלַהי ַיגִּ

נקרא  ולכן  חוזר,  אור  הוא  נוגה"  "אור  נוגה:  לשון   – ַתִּגיַּה 
כך אור הירח והכוכבים, כי הוא אור השמש המוחזר מפני 
"ְוָיֵרַח ֹלא-ַיִּגיַּה אֹורֹו". גם אור השחר  הירח, כדברי ישעיה 
"נוגה", כי בשחר, לפני הזריחה, רואים רק את אור  נקרא 
ָנַגּה  הפועל  בארמית  מהאטמוספרה.  המוחזר  השמש 
אור   - המשמעות  במקרא  תיתכן  ומכאן  לאֵחר,  משמעו 
נקרא  ה'  כבוד  ולכן  בתיווך,  ממרחק,  המגיע  אור  מאחר, 
שסביבו;  ומהערפל  מֶהענן  המוחזר  אור  הוא  כי   – ֹנַגּה 
ומכאן גם 'ַהַּמִּגיַּה' - הזורה נוגה אור על הכתוב כדי לתקנו, 
ונוס.  לכוכב  כינוי  הוא  נוגה  השם  חז"ל  בלשון  להגיהו. 
ְיֻהָּלל" – המשורר קורא אל  "ְוַתִּגיַּה ֶאת ָחְשִּכי ּוְכאֹור ֹּבֶקר 
שיחזיר  החושך,  את  שיגיה  ומבקש  הבוקר  באשמורת  ה' 
את האור לעולם, ובכך הבוקר 'יהולל', תחזור אליו ההילה. 
הדומה  הגלות  את  להסיר  מבקש  הפייטן   – ּובהשאלה 

לחושך ּולהביא את הגאולה הדומה ְלנוגה אור.
הריון של העולם

של  העמידה  שבתפילת  והיפים  הקצרים  הקטעים  אחד   
ראש השנה הוא "היום הרת עולם". "ֲהַרת" משמעה 'הריון': 
ויום  המסורת,  לפי  באלול  בכ"ה  אירעה  העולם  בריאת 
השישי שבו נברא אדם הראשון חל בא' בתשרי שנתייחד 
להיות רה"ש. יום הולדתו של האדם הוא היום שבו הוא גם 

חייב לתת דין וחשבון על מעשיו. 
מקורו של הביטוי "ֲהַרת עֹוָלם'' בדברי ירמיהו: "ֲאֶׁשר ֹלא-
מֹוְתַתִני ֵמָרֶחם ַוְּתִהי-ִלי ִאִּמי ִקְבִרי ְוַרְחָמה ֲהַרת עֹוָלם" )כ' 
י"ז(. מתוך מצוקתו מקלל ירמיהו את יום הולדתו, כאומר: 
ולוואי היו ממיתים אותי עם צאתי מרחם אמי, או לחלופין, 
הופך  היה  והוא  אמי,  רחם  בתוך  לעולמים  נשאר  הייתי 
לקברי. ומשורש המילה 'הרה' – הריון והורים. ויש אומרים 
'הר', ובהשאלה עברה המילה מההר  שיסוד השורש הוא 
כגבעה,  מתעגלת  שבטנה  ההרה  האישה  אל  המתנשא 
ומכאן גם אולי המחשבה המתפתחת והמתגבשת אט אט, 
הנקראת 'הרהור'. הרת עולם בלשונו של ירמיהו – היריון 

לעולם. 
בלבד  זמן  בתנ"ך  מציינת  'עולם'  שהמילה  לזכור  צריך 
העולם",  ועד  העולם  "מן  בביטוי  כמו  נצח,  ומשמעותה   –
וכמו שאנחנו אומרים היום: לעולם – לנצח. חז"ל העבירו 
המקום,  לתחום  הזמן  מתחום  'עולם'  של  משמעותה  את 
ובלשונם עולם הוא תבל. כשהם אמרו: היום הרת עולם, 
השנה  ראש   – העולם  של  הורתו  היום  כוונתם:  הייתה 
מצאו  גימטריות  )ומחשבי  היקום  של  הולדתו  יום   -

ש"הריון"=271, שווים לתשעה ירחי לדה(.

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 'בדיל ויעבור' ו'הרת עולם'?
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התחרות  את  הביא  עולם התקשורת המפותח 
החומרית בין הילדים למימדים חדשים. הצפייה 
בילדים אחרים, שיש להם כבר מותג זה או אחר, 
ביטחון  וחוסר  קיפוח  לתחושות  לגרום  עלולה 
משגת  ההורים  של  ידם  שאין  הילדים,  בקרב 
המציף  החומרי  השפע  כל  את  עבורם  לצרוך 
ואי- צניעות  היא  החינוכית  שדרכם  או  אותם, 
רכישת מותרות מיותרות. אנחנו כהורים מנסים 
לשמור על הילדים, לעיתים, מוגנים בצמר גפן 
העת  כל  המצייצים  והחברים  התקשורת  אבל 

בטוויטר - אינם מאפשרים לנו. מה מקומנו בתהליך זה? 
תשובתי: עלינו להיות מגן אנושי החוצץ 
צריכים  אנחנו  לילדים.  התקשורת  בין 
להמון  אינטרסים  שיש  להם,  להסביר 
שלהם  המותגים  את  לייחצן  חברות 
דרישה  לכל  נענים  שהוריהם  והילדים, 
מאושרים  נראים  רק   - חדשה  לרכישה 
לא  אבל  דבר,  להם  חסר  שלא  וכאלה 
לתת  עלינו  הדברים.  פני  אלה  תמיד 
להם להאמין בעצמם ולמצוא את דרכם 

ולא  כילדים  לחלום  להם  לאפשר  עלינו  האמיתי,  בעולם 
להבין  להם  לגרום  עלינו  המבוגרים,  לעולם  להכניסם 
לצרוך  או  סלבריטאים  כמו  להתלבש  כיף  תמיד  שלא 
תמיד  לי"  ש"בא  מה  כל  ולא  המפורסמים  שצורכים  מה 

מקבלים. 
בגרות בטרם עת

ובהפרדות.  בגבולות  טשטוש  קיים  בו  בעידן  חיים  אנו 
הצפה  של  סכנות  בפני  הילדים  את  מעמיד  זה  טשטוש 
בילדים  רבים  מפרסמים  שעושים  השימוש  על  ובלבול. 
ההורים.  לרוב  משלמים   - המכירות  אחוזי  להעלאת 
הפרסומות למותגי ילדים לוקחות את הילדים מהמציאות 
עמי  כמו  ומושלמת  חדשה  למציאות  אותם  ומובילות 
ותמי באגדת הילדים, אבל "שוכחות" לומר להם שכך לא 
נראים החיים האמיתיים. החיים אינם הרפתקה. במציאות 
חדשה זו עלינו כהורים להחזיר אותם למציאות האמיתית 
והילדית ולאפשר להם להיות ילדים עוד כמה שנים. לנצל 
את עידן הילדות והתמימות שלהם עד הסוף או לפחות עד 

כמה שאפשר יותר.
ולא לתת להם להיגרר  ילדים  צריך להניח לילדים להיות 
מותגים,  לקניית   - עליהם  המופעלים  חברתיים  ללחצים 
מסכנים  אלו  לחצים  ראוותניות.  הולדת  יום  למסיבות 
לא  אתגרים  בפני  מאותם  ומעמידים  הילדים  את  רגשית 
הזוהר,  עולם  חווית  עת.  בטרם  התבגרות  של  מותאמים 
עולם בו לא חסר לילד דבר וחדרו הוא ממלכה בפני עצמה 
)מחשב, טלויזיה, טלפון נייד, לשם מה לו לצאת מהחדר? 
חוויה  היא   - צריך(  שהוא  מה  כל  שם  לו  יש  מאוכל  חוץ 
מספיק  אין  רבים,  למבוגרים  גם  כמו  שלילדים,  מועצמת, 

כלים כדי להכיל ולעבד אותה. 
כרוכה  והצלחה  להערכה  שהדרך  לומדים  הילדים 

ער
לנ

ך 
חנו

אל תקחו להם את הילדות
 ד”ר ניצה דורי

התחרותיות החומרית 
בצריכת מותגים וצו 

האופנה מסוכנת 
לילדים. תפקיד ההורים 

הוא לשמש להם מגן 
אנושי

בפרסום, והפרסום הופך להיות המטרה עצמה. הפרסום 
בין לילה הופך למשאת נפשם, התדמית החיצונית הופכת 
למטרתם ופוחתת היכולת שלהם להתחבר לרצון הפנימי 
אלו  כמו  בבית  הילדים  להם.  שמתאים  ולמה  האמיתי 
את  מקבלים  לילדים  הריאליטי  ובתכניות  בפרסומות 
להתפרסם,  יש  טוב  ולהרגיש  להצליח  מנת  שעל  המסר, 
לרכוש מותגים, להקריב את נפשך למה שיגידו החברים 
על הופעתך ולהתמכר לאהבת הקהל בבית, בכיתה. סף 
בקניית  החברים  את  "מרצה"  שאתה  ככל  עולה  הריגוש 
מסוכנת  התמכרות  וזו  עבורך,  רכשו  שהוריך  מותג,  עוד 

שקשה להיגמל ממנה.
ילד בגוף מבוגר

והצורך  מותגים  רכישת  אחר  הנהייה 
להיות "אין" ו"און ליין" כל הזמן, חושפים 
צעיר  שילד  מצב,  בפני  הילדים  את 
להתלבש,   – איתו  להתמודד  אמור  לא 
בפייסבוק,  לחברים  ולשלוח  להצטלם 
הרכישה  על  לכולם  להודיע  להתאפר, 
ואנרגיות,  זמן  גוזלים  אלו  כל   - החדשה 
בפיתוח  להשקיע  אמורים  שילדים 
להיות  הופכים  שהם  לפני  רגע  הפנימי  עולמם  ובעיצוב 
בוגרים תחרותיים. לילדים צעירים יהיו עוד שנים ארוכות 

של עמידה במתחים מעין אלו.
את  מקצרת  המותגים"  "תחרותיות  תופעת   - לסיכום 
אך  כמבוגרים,  להתנהג  הילדים  את  ומביאה  הילדות 
כי  מסוימים  הורים  של  התירוץ  ילדים.  עדיין  הם  בנפשם 
ילדיהם בוגרים יותר מגילם הוא חלק מביטול ההתבגרות. 
וההתמכרות  למותגים  לפרסומות  בילדים  השימוש 
תקופת  את  מזכיר  לכולם",  שיש  "כמו  מותגים  לקניית 
בחיות  או  בזה  זה  נלחמו  הם  שם  ברומא,  הגלדיאטורים 
גלדיאטור  וכאשר  ההמונים,  את  לשעשע  כדי  מסוכנות 
של  ב"רייטינג"  תלוי  היה  הוא  כוחותיו,  אפסו  או  נפצע 
בפייסבוק  כמו  ב"לייק"  האגודל  עם  מסמן  שהיה  הקהל, 
צריכים  הורים  ימות.  או  יחיה  אם  מטה(  או  מעלה  )כלפי 
להבין ש"תחרותיות המותגים" מזיקה לילדים ויש לשמור 

עליהם ועל ילדותם.
חשבון  על  הקצר  לטווח  האינטרסים  את  תקריבו  אל 
לרכוש  אפשר  לילד.  יעשה  שזה  מה  של  הארוך  הטווח 
זה  את  לעשות  דרכים  מספיק  יש  אבל  מותג,  פעם  מידי 
שמתאים  במה   – ובעיקר  הנכון  בעיתוי  הנכונה,  במידה 
באמת לילד הפרטי שלכם. הניחו להם להיות ילדים, תנו 
אותם  תדחפו  ואל  הילדות  את  לחוות  הזכות  את  להם 
 – שלכם  החלומות  את  להגשים  כדי  בהם  שיש  למחוזות 
אל תשדרו לילדים שהעולם שלנו הוא עולם תחרותי, בו 
רק למי שקונים מותגים יש מקום. ילד להורים עם קשיים 
כלכליים, המתקשים לרכוש מותגים, הנמצא בתחרות עם 
חבריו עלול לחוות תסכול ותחושת דימוי עצמי נמוך, על 

כן כדאי לוותר על התחרות מלכתחילה.
 .
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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

עזרת נשים פתוחה!הציבור מוזמן!  

בחסות ראש העיר מרים פיירברג-איכר 
ובמעמד הרב הראשי קלמן מאיר בר שליט"א

מוצ"ש, כ"ה באלול תשע"ד 20.9.14
בשעה 22:30 בבית הכנסת הגדול "שונה הלכות" )רח' הרצל 2(

 ערב סליחות ראשונות בנתניה
מפי החזן צבי וייס

בליווי מקהלת "רינת ישראל"
בניצוחו של אופיר סובול

"לשמוע אל הרינה והתפילה"


