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גליון מס' 159 
יד' תשרי התשע”ה 

זמני כניסת השבת
כניסת חג הסוכות             17:55      17:40       17:46      17:58
צאת החג                     18:53      18:51       18:58      18:54
כניסת שבת חוה"מ           17:52      17:37       17:43      17:55
צאת שבת                     18:50      18:49       18:49      18:51

ת”א        ירושלים       חיפה        ב”ש

עלון שבת לכלל ישראל

היינו  הסוכות  חג  בהגיע  כיצד  מילדות  זכורני 
מוסיפים  וקרשים,  דיקטים  מהמחסן  מוציאים 
כמה חדשים שמצאנו, שולפים פטיש ומסמרים 
ומחברים את החלקים לסוכה עם ארבע דפנות. 
החליפה  הקשה  העבודה  ואת  השנים,  חלפו 
וטובים  רבים  להרכבה.  הנוחה  לנצח'  ה'סוכה 
השתמשו בסוכה זו בלא כל חשש, וקיימו בה את 
מצווה החג. ואולם, בזמן כלשהו קמו המערערים 
הסוכה  שדפנות  היתה  הטענה  זו.  סוכה  של  כשרותה  על 
אינן כשרות שכן הן נעות )במרכזן; שהרי למעלה ומלטה 
עליהן  להוסיף  צריך  כן  ועל  מצויה,  ברוח  הן(  קשורות 
טפחים  מג'  פחות  של  במרחק  מתוחים  חוטים  או  מוטות 

)דין לבוד( אשר יהוו במקומן את דופן הסוכה.
ייתכן  האם  עצמה?  בפני  כשרה  אינה  לנצח  סוכה  האמנם 
ששלושה חוטים מתוחים ייחשבו כדופן, בעוד מחיצת בד 
כניסת  החוסמת  ומהצדדים,  מלמעלה  מלמטה,  הקשורה 
העומדים  את  ומסתירה  ואוויר,  אור  רצויים,  לא  גורמים 

בתוך הסוכה, לא תיחשב מחיצה?
פסול מלכתחילה

בבבלי סוכה )כד, ב( מובא:
משנה. העושה סוכתו בין האילנות והאילנות דפנות לה 

- כשרה. 
גמרא. אמר רב אחא בר יעקב: כל מחיצה שאינה יכולה 
- אינה מחיצה. תנן: העושה סוכתו  לעמוד ברוח מצויה 
קאזיל  והא  כשרה.   - לה  דפנות  והאילנות  האילנות  בין 
ואתי! - הכא במאי עסקינן - בקשין. - והאיכא נופו! - 

דעביד ליה בהוצא ודפנא.
מחיצה  תיחשב  שמחיצה  שכדי  גורס  ההלכתי  הכלל 
מבחינה הלכתית עליה לעמוד ברוח מצויה. יש לשים לב 

הרב עידו פכטר

יש שטענו כי הדפנות של ה'סוכה לנצח' אינן כשרות ויש לתקנן עם חוטים 
במרחק ג' טפחים. עיון בשורשי ההלכה מלמד שלא כך הוא עיקר הדין

דפנות מיריעות בד

א.  לסמנטיקה כאן: 'לעמוד' יכול להתפרש בשני מובנים: 
שהמחיצה תעמוד פיזית במקום אחד, בלא שתזוז ותהיה 
תתקיים  תמיד  שהמחיצה  ב.  אחר.   במקום  רגע  בכל 

כמחיצה ולא תתבטל במצבים שונים. 
בסוכה  והרי  הגמרא:  מקשה  זה  דין  על  מקרה,  בכל 
שנעשית בין האילנות, כמתואר במשנה, ענפי האילן באים 
והולכים ממקום למקום בגלל הרוח, ואם כן אין כאן מחיצה 
במשנה  שמדובר  הגמרא  ברוח מצויה! מתרצת  שעומדת 
מילוי  ידי  על  או  הענפים,  את  לייצב  דאגו  בו  במקרה 
החללים בתבן וקש )רמב"ם( או שקשר אותם יחד )רש"י 

ורמב"ם(, וכך מנעו את התזוזה שלהם. 
בעקבות כלל זה כתב אחד מאחרוני בעלי התוספות, רבינו 
בטור  )מובא  קטן  מצוות  ספר  על  בהגהותיו  )ר"פ(,  פרץ 

או"ח תרל(:
על כן אין נכון לעשות כל המחיצות מיריעות של פשתן 
בלא קנים אף על פי שקושרן בטוב, זימנין דמנתקי ולאו 
אדעתיה, והוה ליה מחיצה שאינה יכולה לעמוד בפני רוח 
במחיצות  שיארוג  טוב  בסדינין  לעשות  והרוצה  מצויה. 

קנים בפחות מג'.
טען  לא  הר"פ  לפנינו.  המצוי  הדברים  בנוסח  לדקדק  יש 
שסוכה העשויה מסדינים קשורים פסולה, אלא שאין נכון 
מלכתחילה לעשות סוכה שכזו, שמא הסדינים יתנתקו ואז 
יהיה להם דין של דופן שאינה עומדת ברוח מצויה והסוכה 
תהיה פסולה. לכן הוא ממליץ מלכתחילה לארוג במחיצות 
הפשתן קנים שישמשו כדופן. מכך מסיק הרב בעל 'ערוך 
השולחן' )או"ח תרל, לא(: "ומכל מקום בדיעבד אם קשרן 

כשרות".
מבחן ריאלי

י(  תרל,  )או"ח  ערוך  בשולחן  להלכה  נפסקו  הר"פ  דברי 

חג הסוכות ושבת חול המועד
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כלשונם, ומכאן לכאורה שמלכתחילה אין לעשות בימינו 
לטענה  המקור  טמון  לכאורה  כאן  בד.  מיריעות  סוכות 
הגורסת שאין להשתמש בסוכות לנצח למיניהן, אלא אם 

כן שמים בבסיס דפנותיהן קנים או חוטים מתוחים.
ואולם, דומה שיש מקום לערער על מסקנה זו. כאמור, ר' 
יוסף קארו בשולחן ערוך שמר על לשון הר"פ וכתב "אין 
משום  פשתן"  של  מיריעות  המחיצות  כל  לעשות  נכון 
החשש שמא הן יתנתקו. לפנינו אפוא סוג של גזירה שלא 
כתובה בגמרא ולא אצל חז"ל אלא מובאת לראשונה אצל 
אחד מהראשונים. ממילא נראה, שאין להחיל על גזירה זו 
את הכלל "בטל טעם לא בטלה תקנה" התקף לכל גזירות 
דרבנן, ויש לבדוק מציאותית היכן קיים חשש שכזה והיכן 
יוסף  עובדיה  הרב  למשל  צעד  זו  בדרך  קיים.  הוא  אין 

שפסק כך )שו"ת יחוה דעת ג, מו(: 
הסוכה  בעמודי  היטב  קשורים  הסדינים  שאם  נראה 
דילמא  לחוש  מקום  שאין  באופן  כנ"ל,  החצר  שבתוך 
להכשיר  יש  הדעות  לכל  רוח,  שם  אין  שהרי  מינתקי, 

הסוכה.
לדבריו, אם הסוכה מצויה בתוך חצר עם כתלים החוסמים 
יריעות הסוכה בחוזקה,  והאדם קשר את  רוח מצויה,  כל 
הרי שאין עוד חשש שהיריעות יינתקו וממילא גזירת ר"פ 

שנפסקה להלכה לא רלוונטית שם, והסוכה כשרה.
כיום,  מכך:  יתר  ולומר  להרחיב  נוכל  זו,  בדרך  נלך  אם 
ידי  על  ביותר,  חזק  באופן  נעשית  היריעות  כשקשירת 
אף  ולעתים  מלמטה  והן  מלמעלה  הן  וכד',  אזיקונים 
יוטה  בד  או  עבה  מבד  עשויות  היריעות  וכן  מהצדדים, 
שאינם נקרעים ברוח מצויה, קשה לראות כיצד חשש זה 
החשופה  פתוחה  בחצר  הנעשית  בסוכה  אפילו  מתקיים 
בו  אחד  מקרה  אף  מכיר  אינני  כשלעצמי  מצויה.  לרוח 
יריעות הסוכה של אדם התנתקו בעקבות הרוח, ובטוחני 

שאם יש מאן דהו שזה קרה לו הרי שזהו אחוז בטל. 
נמצא, אפוא, שאם חשש אין כאן, קרוב להניח שהן רבנו 
פרץ והן מרן בשולחן ערוך, היו בעצמם מכשירים זאת. לכן, 
ריאלי.  במבט  הדברים  את  לבחון  יש  זו,  מבחינה  לפחות 
אם אדם מתאמץ להדק את היריעות באופן כזה שאין שום 

חשש שיינתקו ברוח מצויה, אין לפסול את הסוכה.
שם בטל

אך בכך לא נפתר העניין. גם אם אין חשש לניתוק היריעות 
ברוח מצויה, עדיין רואים אנו שהמחיצה נעה ברוח, והיא 
הולכת ובאה לפחות במרכזה. לכאורה, מציאות זו פוסלת 
את הדופן, שכן דופן זו איננה עומדת ברוח מצויה. אך גם 

על כך יש לערער.
לשם הבנת העניין יש לנו לחזור לדברי הגמרא בה פתחנו. 
את  הכשירה  זו  כיצד  המשנה  על  תמהה  כאמור,  הגמרא, 
האילן כדופן והרי ענפיו נעים ברוח מצויה, הולכים ובאים. 
יוסף  עובדיה  הרב  ובאים?  הולכים  הביטוי  פירוש  מה 
אחד  במקום  עומדים  אינם  שהם  היא  שהכוונה  מסביר 
אלא מתנודדים הלוך ושוב, ומכאן יש ללמוד שכל נדנוד 

של המחיצה פוסל אותה. 
עירובין(  )הלכות  לשיטתו  אחר.  הסבר  איש  לחזון  אך 
הגמרא לא דיברה על מציאות בה הדופן מתנדנדת אלא 
ג'  של  בשיעור  הענפים  את  מרחיקה  הרוח  בו  מקרה  על 
ואז  ביניהם,  לבוד  דין  שבטל  עד  מהשני  האחד  טפחים 
בטלה שם המחיצה, ולאחר מכן הם חוזרים למקומם. זה 

על  מחיצה  שם  שאין   – לדעתו  ובא  הולך  הביטוי  פירוש 
הענפים באופן קבוע, אלא הם הולכים, ואז מתבטל מהם 
שם מחיצה, ובאים, ואז חזר להם דין מחיצה. זהו גם כנראה 
פירוש הביטוי מחיצה שאינה עומדת ברוח מצויה, כלומר 

שאין היא מתקיימת כמחיצה באופן קבוע.
נפסלת  היא  ואין  המתנודדת  מחיצה  כל  לדבריו,  ממילא, 
כמו  מיריעות,  העשויה  שסוכה  ומכאן  כשרה,  בתנועתה, 

סוכה לנצח, על אף שאלו מתנודדות ברוח, כשרה. 
תנועה במקום

כלומר  יוסף,  עובדיה  הרב  לשיטת  שגם  נראה  ואולם, 
לאלו הפוסלים דופן המתנדנדת, יש להכשיר סוכה לנצח. 
ראשית, קיימת גישה באחרונים המכשירה דופן מתנודדת 
אברהם  המגן  כתב  למשל,  כך,  מתנודד.  אינו  רובה  אם 
)או"ח תרל, ס"ק טו(: "משמע קצת בתוס' דאם רוב הדופן 
מן החזק כשרה", והסכים לכך ערוך השולחן )שם(. והנה, 
החלק  חזק,  הנקשרות  לנצח  שבסוכה  הבד  ביריעות 
יציב  ואילו הרוב עומד  המתנודד הוא המיעוט של הדופן 

ואינו מתנודד, ולפי דברי האחרונים הללו הדופן כשרה.
כל  המחמירים,  לדברי  שגם  להעיר  יש  זאת,  מלבד  אך 
נעה  הדופן  כל  כאשר  הוא  מתנודדת  בדופן  הפסול 
ממקום למקום עד שלא ניתן לומר שהיא עומדת במקום 
אחד. כך הרי נאמר בגמרא - "כל מחיצה שאינה עומדת 
אינם   – העץ  ענפי   – שהובאה  הדוגמה  וגם  מצויה",  ברוח 
עומדים במקום אחד אלא נעים והולכים. אך בדפנות של 
קשורות  הדפנות  לגמרי.  אחר  הוא  הסיפור  לנצח  הסוכה 
התנודה,  אחד.  במקום  עומדות  ותמיד  ולמעלה  מלמטה 
אך  הדופן,  של  האמצעי  בחלק  רק  נעשית  קיימת,  זו  אם 
גם לשיטת  אין היא מזיזה את הדופן כלל ממקומה. לכן, 
שייך  לא  זה  שכל  נראה  שמתנודדת,  דופן  הפוסלים  אלו 
ביריעות של הסוכה לנצח שאינן זזות ממקומן כלל, ואלו 

מחיצות ראויות לכל דבר ועניין. 
לעשות  שביקשו  שהתיקון  מסתבר  כן  אם  למסקנה 
בסוכות לנצח, בהתקנת נסרים או חוטים מתוחים במרחק 
יריעות  הדין.  מעיקר  נצרך  אינו  מהשני,  האחד  טפחים  ג' 
לקרקע,  ביחס  זזות  אינן  במקומן,  קבועות  הללו  הסוכות 
ואין שם מחיצה בטל מהם אף פעם. אי לכך נראה לענ"ד 

להכשירן ללא שום תיקון או חשש. 

    הכותב הינו רב קהילת ‘ישראל הצעיר’ רמת פולג, נתניה
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מה אעשה? תינוק הוא – ישחק.
ְּבֵבית  ּוְבנֹו  הּוא  עֹוֵמד  ֶׁשָהָיה  ֶאָחד  ְּבָאָדם  ַמֲעֶׂשה 

ַהְּכֶנֶסת,
ְוָכל ָהָעם עֹוִנין ַאַחר ָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה "ַהְללּוָיּה",

ּוְבנֹו עֹוֶנה ְּדָבִרים ֶׁשל ִּתְפלּות.
ָאְמרּו לֹו: ְרֵאה ִּבְנָך ֶׁשהּוא עֹוֶנה ְּדָבִרים ֶׁשל ִּתְפלּות.

ָאַמר ָלֶהם: ָמה ֶאֱעֶׂשה? ִּתינֹוק הּוא – ְיַׂשֵחק.
ׁשּוב ְלָמָחר ָעָׂשה ְּכאֹותֹו ִעְנָין:

"ַהְללּוָיּה"  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ָהעֹוֵבר  ַאַחר  עֹוִנין  ָהַעם  ָּכל 
ְוהּוא עֹוֶנה ְּדָבִרים ֶׁשל ִּתְפלּות.

ָאְמרּו לֹו: ְרֵאה ִּבְנָך ֶׁשהּוא עֹוֶנה ְּדָבִרים ֶׁשל ִּתְפלּות.
ָאַמר ָלֶהם: ָמה ֶאֱעֶׂשה? ִּתינֹוק הּוא – ְיַׂשֵחק.

ָּכל אֹוָתם ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ַהַחג ָעָנה ְּבנֹו ְּדָבִרים ֶׁשל ִּתְפלּות ְוֹלא ָאַמר 
לֹו ָּדָבר.

ָאְמרּו: ֹלא ָיָצאת אֹוָתּה ָׁשָנה ְוֹלא ָׁשְנָתה ְוֹלא ִׁשְּלָׁשה ַעד ֶׁשֵּמת 
ְוָיְצאּו לֹו ֲחֵמׁש  אֹותֹו ָהִאיׁש ּוֵמָתה ִאְׁשּתֹו ּוֵמת ְּבנֹו ּוֵמת ֶּבן ְּבנֹו, 
ֶׁשל  ֶאָחד  זּוג  ֶאָּלא  לֹו  ִנְׁשַּתֵּיר  ְוֹלא  ֵּביתֹו,  ִמּתֹוְך  ְנָפׁשֹות  ֶעְׂשֵרה 

ָּבִנים ִּבְלַבד, ֶאָחד ִחֵּגר ְוסּוָמא ְוֶאָחד ׁשֹוֶטה ְוָרָׁשע.
)סדר אליהו רבה, יד(.

אכל המלך אותם אתרוגים ונתרפא
ָהָיה  יתֹו ְוָכל ָמה ֶשׁ ָהָיה עֹוֶשׂה ְצָדָקה, ָמַכר ֶאת בֵּ ָאָדם ֶשׁ ַמֲעֶשׂה בְּ
ּתֹו  ִאְשׁ לֹו  ָנְתָנה  ְעָנא  הֹוַשׁ יֹום  בְּ ַאַחת  ַעם  פַּ ִלְצָדָקה.  ְוהֹוִציא  לֹו 

ֲעָשָׂרה ּפֹוִליִסין. 
לּום ִמן ַהּׁשּוק. ָאְמָרה לֹו: ֵצא ְוַקח ְלָבֶניָך כְּ

ֵאי ְצָדָקה. בָּ ְגעּו ּבֹו גַּ ָצא ַלּׁשּוק פָּ יָּ יָון ֶשׁ כֵּ
ָדָקה. ַעל ַהצְּ א בַּ ָאְמרּו: ֲהֵרי בָּ

ֶגד ִליתֹוָמה ַאַחת. ָאנּו לֹוְקִחים בֶּ ִמְצָוה זֹו, ֶשׁ ן ֶחְלְקָך בְּ ָאְמרּו לֹו: תֵּ
ׁש ֵליֵלְך ְלֵביתֹו. יֵּ ָנַטל אֹוָתם ֲעָשָׂרה ּפֹוִליִסין ּוְנָתָנם ָלֶהם, ְוִנְתבַּ

ֶמה ָעָשׂה?
ינֹוקֹות  ַהתִּ ֶשׁ ָהֶאְתרֹוִגים  ֵמֵאּלּו  ם  ָשׁ ָרָאה  ֶנֶסת.  ַהכְּ ְלֵבית  ָהַלְך לֹו 
ם  יָּ ְוָהַלְך ּוֵפַרׁש בַּ א ַשּׂקֹו  ָנַטל ֵמֶהם ּוִמלֵּ ְעָנא.  יֹום הֹוַשׁ נֹוְשִׂאים בְּ
ָנה  מְּ ִנְזדַּ ם  ְלָשׁ יַע  ִהגִּ ֶשׁ יָון  כֵּ ֶלְך.  ַהמֶּ ִלְמִדיַנת  יַע  ִהגִּ ֶשׁ ַעד  דֹול  ַהגָּ
ֵמֵאּלּו  ֱאֹכל  ֲחלֹום:  בַּ ֵמָעיו,ְוָאְמרּו לֹו  בְּ ֶלְך ָחׁש  ַהמֶּ ְוִנְמָצא  ָעה  ׁ ַהשָּ
א.  ְעָנא ְוִתְתַרפֵּ יֹום הֹוַשׁ ם בְּ ִלים ִעמָּ לְּ הּוִדים ִמְתפַּ ַהיְּ ָהֶאְתרֹוִגים ֶשׁ
ָמְצאּו.  ְוֹלא  ִדיָנה  ַהמְּ ּוְבָכל  ִפינֹות  ַהסְּ ָכל  בְּ ָעה  ָשׁ אֹוָתּה  בְּ ְדקּו  בָּ

ב ַעל ַשּׂקֹו. ָהְלכּו ּוָמְצאּו אֹותֹו ָאָדם יֹוֵשׁ
לּום? ָאְמרּו לֹו: ֵיׁש ֶאְצְלָך כְּ

ר. לּום ִלְמֹכּ ָאַמר ָלֶהם: ָאָדם ָעִני ֲאִני ְוֵאין ֶאְצִלי כְּ
ׂק ּוָמְצאּו ֵמֵאּלּו ָהֶאְתרֹוִגים ְוָאְמרּו לֹו: ֵאּלּו ֵמֵהיָכן ֵהם? שַּ ְדקּו בַּ בָּ

ְעָנא. יֹום הֹוַשׁ ם בְּ ִלים ִעמָּ לְּ הּוִדים ִמְתפַּ ַהיְּ ָאַמר ָלֶהם: ֵמֵאּלּו ֶשׁ
ֶלְך אֹוָתם ָהֶאְתרֹוִגים  ֶלְך. ָאַכל ַהמֶּ ׂק ְוֶהֱעלּוהּו ִלְפֵני ַהמֶּ ָטֲענּו ַהשַּ

יָנִרים. אּוהּו דֵּ ׂק ּוִמלְּ ּנּו ֶאת ַהשַּ א. פִּ ְוִנְתַרפֵּ
)מדרש ויקרא רבה, פרשה לז, ב(.

אחינו אתה!
ִביִעית עֹוִשׂין  מֹוָצֵאי ְשׁ ִמיִני בְּ ׁ שְּ ל ַחג בַּ מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶשׁ
ֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר  ן ַהכְּ ב ָעֶליָה. ַחזַּ ֲעָזָרה ְוהּוא יֹוֵשׁ ל ֵעץ בָּ יָמה ֶשׁ לֹו בִּ
ָגן  ְוַהסָּ ְלָסָגן  נֹוְתָנּה  ֶנֶסת  ַהכְּ ְוֹראׁש  ֶנֶסת  ַהכְּ לֹראׁש  ְונֹוְתָנּה  ּתֹוָרה 
ל  ֶלְך עֹוֵמד ּוְמַקבֵּ ֶלְך – ְוַהמֶּ דֹול נֹוְתָנּה ַלמֶּ דֹול ְוֹכֵהן גָּ נֹוְתָנּה ְלֹכֵהן גָּ

ב. ְוקֹוֵרא יֹוֵשׁ
ֲחָכִמים.  חּוהּו  בְּ ְוִשׁ  – עֹוֵמד  ְוָקָרא  ל  ְוִקבֵּ ָעַמד  ֶלְך  ַהמֶּ ס  ַאְגִרפַּ
ר ֹלא ָאִחיָך הּוא"  יַע ְל"ֹלא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶשׁ ִהגִּ ּוְכֶשׁ
ס,  ְתָיֵרא, ַאְגִרפַּ ָמעֹות. ָאְמרּו לֹו: ַאל תִּ )דברים יז, טו(, ָזְלגּו ֵעיָניו דְּ

ה! ה, ָאִחינּו ַאתָּ ָאִחינּו ַאתָּ
ָלָיה,  כְּ ִיְשָׂרֵאל  בּו ׂשֹוְנֵאי  ִנְתַחיְּ ָעה  ָשׁ אֹוָתּה  בְּ ָנָתן:  ַר'  ִמּׁשּום  נּו  ָשׁ

ֶלְך. ס ַהמֶּ ֶהֱחִניפּו לֹו ְלַאְגִרפַּ ֵני ֶשׁ ִמפְּ
)תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף מא, עמוד א-עמוד(

שמחת בית השואבה
ָמיו. אּוָבה ֹלא ָרָאה ִשְׂמָחה ִמיָּ ׁ ית ַהשְּ א ָרָאה ִשְׂמַחת בֵּ ֹֹלּ ִמי ֶשׁ

ים  ָנִשׁ ְלֶעְזַרת  יֹוְרִדין  ָהיּו  ַחג  ל  ֶשׁ ָהִראׁשֹון  טֹוב  יֹום  מֹוָצֵאי  בְּ
ָעה  ְוַאְרבָּ ם  ָשׁ ָהיּו  ָזָהב  ל  ֶשׁ ּוְמנֹורֹות  דֹול.  גָּ ּקּון  תִּ ם  ָשׁ ִנים  ּוְמַתקְּ
ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ְלָכל  מֹות  ֻסלָּ ָעה  ְוַאְרבָּ יֶהם,  ָראֵשׁ בְּ ָזָהב  ל  ֶשׁ ְסָפִלים 
ל ֵמָאה  ֶמן ֶשׁ ל ֶשׁ ים ֶשׁ דִּ ה ּוִביֵדיֶהם כַּ ֻהנָּ ְרֵחי כְּ ָעה ְיָלִדים ִמפִּ ְוַאְרבָּ

ֵהם ְמִטיִלים ְלָכל ֵסֶפל ָוֵסֶפל. ְוֶעְשִׂרים ֹלג, ֶשׁ
ָהיּו  ּוָבֶהן  ַמְפִקיִעין  ָהיּו  ּוֵמֶהְמְיֵניֶהם  ֲהִנים  ֹכּ ִמְכְנֵסי  ָלֵאי  ִמבְּ
ית  ֵאיָנּה ְמִאיָרה ֵמאֹור בֵּ ַלִים, ֶשׁ ירּוָשׁ ַמְדִליִקים. ְוֹלא ָהְיָתה ָחֵצר בִּ

אּוָבה. ׁ ַהשְּ
ל  ֶשׁ ֲאֻבּקֹות  בַּ ָהָעם  ִלְפֵני  ִדים  ְמַרקְּ ָהיּו  ַמֲעֶשׂה  י  ְוַאְנֵשׁ ֲחִסיִדים 
חֹות,  בָּ ְוִתְשׁ ירֹות  ִשׁ ְבֵרי  דִּ ִלְפֵניֶהם  אֹוְמִרים  ְוָהיּו  יֵדיֶהם,  בִּ ֶשׁ אֹור 
יר  ִשׁ ּוִבְכֵלי  ּוַבֲחצֹוְצרֹות  ִים  ּוִבְמִצְלתַּ ּוִבְנָבִלים  ִכּנֹורֹות  בְּ ים  ִויִּ ְוַהלְּ
ִיְשָׂרֵאל  ֵמֶעְזַרת  ַהּיֹוְרדֹות  ַמֲעלֹות,  ֶעְשֵׂרה  ֲחֵמׁש  ַעל  ר  ִמְספָּ ֹלא  בְּ
ים(,  ְתִהלִּ בִּ ֶשׁ ֲעלֹות"  יר ַהמַּ ָעָשׂר "ִשׁ ה  ׁ ֲחִמשָּ ֶנֶגד  )כְּ ים  ָנִשׁ ְלֶעְזַרת 
ֵני  ְשׁ ְוָעְמדּו  יר.  ִשׁ ְואֹוְמִרים  יר  ִשׁ ְכֵלי  בִּ עֹוְמִדים  ים  ְלִויִּ ֲעֵליֶהן  ֶשׁ
י  תֵּ ים, ּוְשׁ ּיֹוֵרד ֵמֶעְזַרת ִיְשָׂרֵאל ְלֶעְזַרת ָנִשׁ ַער ָהֶעְליֹון, ֶשׁ ַשׁ ֲהִנים בְּ ֹכּ

יֵדיֶהם. ֲחצֹוְצרֹות בִּ
ְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו.  ֶבר – תָּ ָקָרא ַהגֶּ

ְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו. ֲעָלה ָהֲעִשׂיִרית – תָּ יעּו ַלמַּ ִהגִּ
ְקעּו ְוֵהִריעּו ְוָתְקעּו. יעּו ָלֲעָזָרה – תָּ ִהגִּ

ְזָרח. ַער ַהּיֹוֵצא ִממִּ ׁ יִעים ַלשַּ ַמגִּ ָהיּו ּתֹוְקִעים ְוהֹוְלִכים ַעד ֶשׁ
ְוָאְמרּו:  ְלַמֲעָרב  ֵניֶהם  פְּ ָהְפכּו  ְזָרח,  ִממִּ ַהּיֹוֵצא  ַער  ׁ ַלשַּ יעּו  ִהגִּ
ה "ֲאֹחֵריֶהם ֶאל ֵהיַכל ה' ּוְפֵניֶהם ֵקְדָמה  קֹום ַהזֶּ מָּ ָהיּו בַּ ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁ
ֶמׁש" )יחזקאל ח, טז( – ְוָאנּו ְלָיּה  ׁ ֲחִויֶתם ֵקְדָמה ַלשָּ תַּ ה ִמְשׁ ְוֵהמָּ

ֵעיֵנינּו.
ַר' ְיהּוָדה אֹוֵמר: ָהיּו ׁשֹוִנים ְואֹוְמִרים: ָאנּו ְלָיּה, ְלָיּה ֵעיֵנינּו.

ה ָמה ָהיּו אֹוְמִרים ֶזה ָלֶזה? – "ְיָבֶרְכָך ה'  ִנְפָטִרים ֶזה ִמזֶּ ָהיּו  ֶשׁ כְּ
לֹום  יָך. ּוְרֵאה ָבִנים ְלָבֶניָך, ָשׁ ל ְיֵמי ַחיֶּ ם ֹכּ לִָ טּוב ְירּוָשׁ ּיֹון ּוְרֵאה בְּ ִמצִּ

ַעל ִיְשָׂרֵאל" )תהילים קכח, ה-ו(.
)מסכת סוכה, פרק ה, משניות א-ב | תוספתא סוכה, פרק ד, משנה ה(.

הכותבת היא ראש החוג לגיל הרך,
 המכללה האקדמית הדתית לחינוך “שאנן”, חיפה
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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 
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יש דברים שהם בני חלוף
מאז ומעולם תהיתי על מסקנתו של ספר קהלת. 
שהכל  המחבר  אותנו  משכנע  הספר  כל  לאורך 
ופוסל  הבל. הוא בודק מה טוב לאדם, כלשונו, 
עיסוק  הדעת:  על  להעלות  שניתן  אפשרות  כל 
בניית  חברתיים,  בחיים  שקיעה  כפים,  בעמל 
ואפילו  בשמחות,  בילוי  חומריות,  תשתיות 
קהלת  אצל  נידונים  אלה  כל   – בחכמה  עיסוק 

כהבל הבלים. 
צץ  הוא  פתאומי,  באופן  המגילה  בסוף  והנה 
משום מקום עם תשובה מנצחת: "את האלוהים 
ירא ואת מצוותיו שמור". מאיפה הוא מביא לנו 
טוב  שזה  אמר  מי  הזו?  למסקנה  הגיע  הוא  איך  זה?  את 
כולן  שעל  לכן  קודם  שהוצעו  החלופות  מכל  יותר  לאדם 

נאמר שהן הבל?
התשובה לשאלה זו היא שבפסוק האחרון קהלת מתייחס 
המגילה.  כל  במהלך  בו  שעסק  מזה  לגמרי  שונה  לעניין 

ְיָרא  ָהֱאֹלִהים  ֶאת  ִנְׁשָמע  ַהֹּכל  ָּדָבר  "סֹוף  קובע:  הפסוק 
יג(. קהלת איננו  )יב  ָהָאָדם"  ָּכל  ֶזה  ִּכי  ְׁשמֹור  ִמְצֹוָתיו  ְוֶאת 
לאדם,  שטוב  מה  הם  מצוותיו  ושמירת  ה'  שיראת  אומר 
אלא שזה "כל האדם". המובן של הביטוי "כל האדם" היא 
מה  לא  שזה  ייתכן  האנושי.  הקיום  של  משמעותו  שזוהי 
שטוב, אבל זה מה שנכון, ובכך מתגלמים המטרה והייעוד 

של האדם.
לאורך כל המגילה קהלת דן בדברים שונים שנראים לאדם 
סיפוק.  לו  מסבים  או  תועלת  לו  גורמים  בהיותם  טובים 
הוא מגדיר אותם כדברי הבל, אולם הבל אין פירושו דבר 
הבל  תועלת.  וחסר  סר-טעם  דבר  ולא  ואבסורד,  שטות 
ונעלם.  היוצא  הפה,  הבל  כמו  וארעי,  חולף  דבר  משמעו 
קהלת בא לומר שאותם עניינים שהוא מנסה לבחון, אלה 
אשר בני האדם עוסקים בהם ומוצאים בהם משמעות כגון: 
שמחות  חומרי,  רכוש  צבירת  חברה,  חיי  בעבודה,  עמל 
להביא  עשויים  אכן  אלה  כל  בחכמה,  ועיסוק  למיניהן, 

האם באמת הכל הבל?
הרב ד”ר רונן לוביץ

שה
פר

 ב
עה

גי
נ

רק 100 ש"ח במקום 150ספרים אחרונים במחיר מוזל!
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מגילת קהלת מסייעת 
לנו לצאת מחגי תשרי 
כשאנו חמושים במסר 
שמתמצת על רגל אחת 
את העיקרון הארכימדי 

של הקיום היהודי - הכול 
חולף:, התהילה והחכמה, 
הרכוש והחברה, העבודה 
וההשקעות בבורסה. יש 

תחום אחד שחוסנו עומד 
לנצח: "ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיָרא 
ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה 

ָּכל ָהָאָדם"!

לאדם תועלת ותוחלת, הנאה וסיפוק, אולם הם ברי חלוף 
ולא ברי קיימא, אין הם בעלי ממד של נצחיות. לכן הם לא 
יכולים להיות "כל האדם", כלומר הם אינם מטרת קיומו, 

ולא בהם הוא צריך למצוא את פשר הקיום. 

ויש דברים בעלי ערך נצחי
הם  מצוותיו  ושמירת  א-להים  יראת  אלה,  מכל  להבדיל 
מהותי  באופן  נבדל  בהם  העיסוק  בכך  נצחי,  ערך  בעלי 

מכל מה שעוסקת בו המגילה לפני כן. 
קהלת כאמור איננו מכריז שהם בגדר 
הוא  השמש.  תחת  לאדם  שטוב  מה 
לא  עלול  המצוות  שקיום  לכך  מודע 
אחת להביא אדם לידי קשיים וסבל, 
שהמצוות  כך  על  מצביע  הוא  אולם 
הן בעלות תוקף נצחי, ולכן הן מהוות 
הארעי  לקיום  שמעבר  התכלית  את 
של האדם. הערך הנצחי שלהן מקנה 
להן מעמד של מטרה ופשר עבור כל 

הקיום האנושי.
לגבי  רבה  משמעות  יש  זו  להבנה 
את  לשכנע  מנסים  אנו  בה  הדרך 
עצמנו ואת זולתנו לשמור מצוות. יש 
כיום רבים המטיפים ומושכים אנשים 
כדאיות.  משיקולי  בתשובה  לחזור 
אצלנו  תעשה  "בוא  אומרים:  הם 
שבת, תראה כמה זה טוב", או תראה 
מי  אצל  המשפחה  חיי  של  היופי  את 
ששומרים מצוות". קהלת איננו מדבר 

להיות  האדם  את  לשכנע  מנסה  לא  הוא  הזו.  ברטוריקה 
ירא אלוקים ושומר מצוות משום שזה טוב לאדם, שכן הוא 
יודע ששמירת מצוות עשויה להיות רוויות עונג ושמחה, אך 
בה במידה היא עלולה לתבוע מחיר בוויתורים על נוחות 

ותענוגות בעולם הזה. 

הראתה  היא  מכך.  יותר  אף  לימדה  היהודית  ההיסטוריה 
רב  סבל  לסבול  אף  מיהודים  תבעה  במצוות  שהדבקות 
להקרבה  רבים  במקרים  והביאה  ישראל,  צוררי  מידי 
גדולה עד כדי הקרבת חיים. ואכן, יהודים בעבר לא העלו 
על שפתותיהם את הטענה שיהדות היא כיף, משום שהם 
סבלו למען יהדותם והנאות העולם הזה היו מהם והלאה. 
ונסיבותיו,  הזמן  תנאי  בכל  תמיד,  ידעו  יהודים  אולם 
ששמירת התורה והמצוות היא נשמת אפם ותכלית קיום, 
בין אם שמירתה מהווה סיבה להקרבה וסבל ובין אם היא 

מביאה לידי תענוג צרוף.

מדוע קוראים את מגילת קהלת בחג סוכות?
שאנו  לכך  משלנו  הסבר  להציע  אנו  יכולים  כך  מתוך 
ההלכה  במקורות  בסוכות.  'קהלת'  מגילת  את  קוראים 
והמנהג מופיעים כמה טעמים לכך, ואלה העיקריים שבהם: 
א. ימי סוכות הם ימי שמחה ובקהלת כתוב: "ולשמחה מה 

זו עושה". לפי קישור זה בין המגילה והחג, קריאת קהלת 
נועדה למתן את השמחה ולרסן אותה )מגן אברהם, שו"ע, 

או"ח, תצ ס"קח(. 
ב. יש רמז לסוכות במגילת קהלת במילים על-פי דרשת 
וגם  החג,  ימי  שבעת  אלו   – לשבעה  חלק  "תן  חכמים: 

לשמונה – זה שמיני של חג" )מחזור ויטרי עמ' 441(. 
קהלת  שדברי  לפרש  ניתן  שעל-פיו  בקהלת  פסוק  יש  ג. 
אל  "ויקהלו  הסוכות:  בחג  המלך  שלמה  ידי  על  נאמרו 
הוא  בחג  האיתנים  בירח  ישראל  איש  כל  שלמה  המלך 

החודש השביעי" )מלכים א, ח(.
מתאימה  קהלת  מגילת  דברינו  לאור 
המרכזי  המסר  מבחינת  הסוכות  לחג 
קבע  מדירת  יוצאים  אנו  בסוכות  שלה. 
לדירת ארעי. סוכות בא להזכיר לנו את 
בעולם  עניינינו  כל  של  הארעי  הממד 
חש  יבולו  את  שאסף  החקלאי  הזה. 
שביעות רצון מכך שעמלו נשא פרי רב, 
וחווה שמחה גדולה הודות לשפע שזכה 
לראות  שאין  לו  להזכיר  בא  קהלת  לו. 
הקיום.  תכלית  את  העמל,  פרי  בשפע, 
לחשוב  להובילו  יכול  המוצלח  האסיף 
בחיים,  כעיקר  חומרית  הצלחה  על 
יותר מדי  וקהלת מזכיר לו שאין לבנות 
החברתית  ההתכנסות  שצבר.  מה  על 
לאדם  מעניקה  החג  ימי  את  שמאפיינת 
קהלת  ומגילת  והעצמה,  חוסן  תחושת 
מזכירה לו שגם חיי החברה אינם יציבים 
מטעינה  החג  שמחת  לעולם.  ועומדים 
את האדם בכוחות גדולים, וקהלת מפנה 
ולמנף  השמחה  את  לתעל  שיש  לכך  הלב  תשומת  את 
אותה לאפיקים של עבודת ה', שאם לא כן יש לומר עליה: 

"לשמחה מה זו עושה?!"

מה בין שמיטה לקהלת?
בכך משתלב המסר של קריאת קהלת בסוכות עם אחד 
את  לזכור  השמיטה  של  ביותר  הבסיסיים  הרעיונות 
ארעיות הקיום של האדם על האדמה שבדרך כלל נותנת 
שיש  ביותר  היציב  הנכס  עזיבת  מוצק.  קיומי  ביטחון  לו 
לאדם, אדמתו, למשך שנה מטמיעה בו את ההכרה ששום 
את  מהאדם  לקחת  אפשר  מה  וכי  נצחי,  אינו  גשמי  דבר 
כל מה שהוא לקח לעצמו, אך אי אפשר לקחת ממנו את 
מה שהוא נתן לאחרים – את הערך והזכויות של המצוות 

שקיים.
כשאנו  תשרי  מחגי  לצאת  לנו  מסייעת  קהלת  מגילת 
העיקרון  את  אחת  רגל  על  שמתמצת  במסר  חמושים 
התהילה  חולף:,  הכול   - היהודי  הקיום  של  הארכימדי 
והחכמה, הרכוש והחברה, העבודה וההשקעות בבורסה. 
יש תחום אחד שחוסנו עומד לנצח: "ֶאת ָהֱאֹלִהים ְיָרא ְוֶאת 

ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹור ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם"!

הרב דר’ רונן לוביץ, רב היישוב ניר עציון ומרבני צהר ובית הלל. 
מלמד במכללה האקדמית הדתית שאנן בחיפה ובאוניברסיטת חיפה
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על קצה הלשון לחג הסוכות
חג הסוכות כ'חג האסיף' 

האסיף',  'חג  הוא  הסוכות  חג  של  העתיקים  השמות  אחד 
ָנה ְּבָאְסְּפָך ֶאת  ככתוב בספר שמות: "ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהּׁשָ
ֶדה" )כ"ג ט"ו(. אסיף משמעו כינוס היבולים  ַמֲעֶׂשיָך ִמן ַהּשָׂ
לאחסון לאחר שהשלימו את עיבודם בגורן )דיש( וביקב 
)דריכה(: "ַחג ַהֻּסֹּכת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁשְבַעת ָיִמים ְּבָאְסְּפָך ִמָּגְרְנָך 
ועל  בסתיו,  חלה  האסיף  תקופת  י"ג(.  ט"ז  )דב'  ּוִמִּיְקֶבָך" 
מתייבשת  התבואה  החמה  ימות  "שכל  רש"י:  כותב  כך 
מפני  הבית  אל  אותה  אוספים  )הסוכות(  ובחג  בשדות, 
ובחודש  קרובים,  אס"ם  ושורש  אס"ף  שורש  הגשמים". 
הגשם  באשר  ואיסומו,  היבול  להכנסת  דואגים  תשרי 
הממשמש ובא עלול להרוס את היבול, אם לא יכניסוהו אל 
את  ש"מוֶרה  'יוֶרה',  המילה  את  דורשים  חז"ל  מוגן.  מקום 
ולעשות  פירותיהן,  את  ולהכניס  גגותיהן,  להטיח  הבריות 
כל צרכיהן". יש המסבירים את הקשר בין חג האסיף לחג 
הסוכות, בכך שהחקלאי הקדמון ישב בסוכה בזמן איסוף 
עבודתו  מקום  אל  קרוב  להיות  כדי  הן  מהשדות,  היבול 
והיה  חיים.  ובעלי  גנבים  מפני  התבואה  על  להגן  כדי   והן 
נהוג לבנות מגדל אבנים כדי להשקיף ו'לנטור' את השדה 
)מגדל זה נקרא "מגדל נוצרים", עפ"י מל"ב י"ז ט', ומילת 

'נוצרים' מלשון "ֵנֶצר ַמָּטַעי", הנוטעים(.
מהאסיף ועד הקטיף

שמרבית  ומעניין  ָּפִעיל,  משקל  על  באה  'ָאִסיף'  המילה 
הפעולות הקשורות באסיף באות במשקל זה: ָּבִציר, ָקִציר, 
)קטיפת  ָּגִדיד  ָקִטיף,  ימינו  ומלשון  ָמִסיק,  חז"ל  ובלשון 
הקשורות  פעולות  גם  באות  ָּפִעיל  ובמשקל  תמרים(. 
מציין  ָאִביב  וָעִמיר.  ָסִפיַח  ָּגִדיׁש,  ָזִמיר,  ָחִריׁש,  לחקלאות: 
במכת  גמר הבשלתה;  לפני  הירוקה  את התבואה  בתנ"ך 
גרגרי   – ל"א(   ט'  )שמ'  ָאִביב"  ֹעָרה  ַהּשְׂ "ִּכי  נאמר:  הברד 
הקנים  בשיבולים,  הבשלתם  בראשית  היו  השעורה 
נקראים  ליד הנחל  וקנים  ניזוקו. צמחים  ולכן הם  התקשו 
'ִאֵּבי נחל', ועל צמח שלא הבשיל דיו אומרים 'עודנו בִאּבו', 

'נקטף באבו'.
ִמיר ְוַהְּזִמירֹות ֵעת ַהזָּ

ַמע  ִנְשׁ ַהּתֹור  ְוקֹול  יַע  ִהגִּ ִמיר  ַהזָּ ֵעת  ָבָאֶרץ  ִנְראּו  ִנים  צָּ "ַהנִּ
ַאְרֵצנּו" )שיה"ש ב' י"ב(. מהו "עת הזמיר"? יש המפרשים  בְּ
אומרים  ויש  הגפן,  זמורות  על  הפרי  גידול  עונת  שזוהי 
את  ובמיוחד  הזמורות,  את  קוצצים  שבה  פעולה  שהיא 
'עיניים'  הענפים היבשים, ומשאירים בענף הראשי מספר 
שמהן יתפתחו ענפים נושאי פרי. וגם לפני הבציר זומרים 

ספר "הכוזרי" הוא החיבור הפילוסופי שכתב רבי יהודה 
בערבית,  במקור  שנכתב  בספר,   .1139 בשנת  הלוי 
מוגשים לקורא יסודות האמונה היהודית ותורת ישראל 
בדרך מיוחדת: הם עולים מתוך שיח המתקיים בין מלך 
והחכם  שאלות,  שואל  המלך  היהודי:  לחכם  הכוזרים 
על  כולל  ושאלה  שאלה  כל  על  בבהירות  לו  משיב 

השאלות שנוגעות בעניינים מורכבים ואף כואבים.  

בספר זה מגישה ד"ר ניצה דורי, ראש החוג לגיל הרך 
במכללה האקדמית הדתית "שאנן" בחיפה, עיבוד של 
הספר לקהל יעד צעיר אף יותר: לילדי הגן ולתלמידים 

בכיתות הראשונות של בית-הספר היסודי. 

מחברת הספר, ד"ר ניצה 
דורי, ראש החוג לגיל הרך 
במכללה האקדמית הדתית 

לחינוך  "שאנן" בחיפה, כתבה 
כבר שישה ספרי ילדים שיצאו 
לאור בהוצאת המכללה וזהו 

ספרה הראשון למבוגרים
 

הספרים הוצאו לאור ע"י 
"מסביב לשולחן"

 

 
 "סיפורים ושירים מתוך חדר המורים"

המצוקות, ההתמודדות מול דרגים עליונים, הבדידות, 
הגבולות, הסמכות המקצועית, הניכור והזרות המלווים 
לעיתים את עובדי ההוראה עולים ומשתקפים בחלק 
ושירים  "סיפורים  בספר  האישיים  מהסיפורים  גדול 
הקוראים  את  מכניס  סיפור  כל  המורים".  חדר  מתוך 
נוצרת  בו  המורים,  חדר  של  הקלעים  מאחורי  אל 
דינאמיקה מיוחדת במינה של אינטריגות, של תככים, 
הסיפורים  גיבורי  מנסים  אותם  רגשיים,  קרעים  של 
לאחות, ואף של אהבה גדולה, מסירות, קבלה, הכלה 
גיבוש  של  תהליך  צומח  סיפור  כל  מתוך  והקרבה. 
תובנות חדשות המנסה להתגבר על מציאות רעועה 

ושברירית.

מחיר ודרכי הזמנה: ספר הכוזרי - 50 ₪   |  ספר חדר מורים - 45 ₪  טלפון להזמנה באשראי 04-8780044 
או דרך אתר מכללת שאנן Shaanan.ac.il בספח ההזמנה תחת לשונית הוצאה לאור -בחירת  ספרים
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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!

את  מונעים  הם  באשר  האשכולות,  את  המכסים  ענפים 
הבשלתם. על פי התיאור בשיר השירים 'עת הזמיר' הוא 
הזמן שלאחר הגשם עם הופעת הפרחים והניצנים של עצי 
הפרי באביב. מובנן של המילים 'זמר' ו'בצר' דומה; משמען 
הוא כריתה והסרה בכוח. וכך נוצרו מהשורש בצ"ר מילים 
כמו מבצר – מקום גדור וגזור שקשה להתקרב אליו, ועל 
דבר שנמנע ממנו אומרים 'נבצר ממנו', ובתקופתנו שמענו 
על נבצרות של נשיא; וכן כאשר הגשם נעדר ישנה בצורת. 
י ְוִזְמָרת  גם השורש 'זמ"ר' מתקשר לכוח, עפ"י הפסוק: " ָעזִּ
'ַזַּבר  אומרים  מ/ב  בחילופי  בערבית  ִליׁשּוָעה".  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה 
ְרם'=כרת ענפי גפן. ומהו הקשר לִזְמרה? ישנה סברה  אְלכַּ
ששמה הערבי של זכרון יעקב – ַזמארין – ניתן לה על כי 
הפלאחים שרו וזימרו כאשר ָזמרו וָבצרו את שריגי הגפן. 
לא-לוהינו  "ַזְּמרו  בתהלים  מהפסוק  בעברית;  גם  וכך 
גם  אלא  בפה  דווקא  לאו  זה  שלַזֵּמר  לומדים  אנו  בכנור" 
שריגי  לגדיעת  דומה  נגינה  כלי  על  והפריטה  בכלי,  לנגן 
הגפן, ומכאן ה'מזמור' שמילותיו נגזרות מן השפתיים. חז"ל 
שילבו את שתי ההוראות בשורש זמ"ר מתוך בקשתו של 
"מִזמרת  פרות  הכוללת  מנחה  ליוסף  לקחת  לבניו  יעקב 
הארץ" )בראשית מ"ג י"א( – אלה הפרות שנשתבחה בהם 
א"י "שהכול מזמרים עליו כשהוא בא לעולם". הנה כי כן 
ראינו שהזמרה בקעה אצל אבותינו בעת הבציר והזמיר, 
דריכת  בשעת  בכרמים  ובהילולים  בריקודים  והמשיכו 

הענבים ביקבים.
נקיפת מצפון בעקבות הזיתים 

 הפועל ָמַסק )זיתים( אינו נזכר בתנ"ך, וכיצד הּׁשירו את 
הזיתים? היו חובטים על הענפים במקל וכך נשרו הזיתים: 

ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַאֲחֶריָך  ְתַפֵאר  ֹלא  ֵזיְתָך  ַתְחֹּבט  "ִּכי 
'ניקוף'=הכאה  נקראת  זו  פעולה  כ'(.  כ"ד  )דב'  ִיְהֶיה" 
וממנו  ו'(;  )י"ז  ַזִית"  "ֹנֶקף  הביטוי  נמצא  ובישעיה  וחבטה, 
"נוקף אצבע"=אינו טורח להכות אצבע באצבע, וכן 'נקיפת 
השורש  )גם  לב  ופעימת  התרגשות  מתוך  הבאה  מצפון' 
ָמַסק  הפועל  המכה(.  הפעמון  וממנו  הכאה,  מובנו  'פעם' 
קרוב לפועל 'משך', ונראה שקטפו את הזיתים גם בתנועת 
ֵּפֵאר  ואחז. הפועל  'ַמַסּכ' משמעו משך  ובערבית  משיכה, 
שאין  מצווה  והתורה  הענפים,  העץ,  ֹּפאֹרת  למילה  קשור 
ללקוט מן הפארות את שרידי הזיתים אחרי החביטה ויש 

להשאירם לנזקקים.

תקופת  האסיף  חג  התקדש  ליל  לכם  יהיה  השיר 
השנה – מאת אפרים לוצאטו

נולד  הידועה,  לוצאטו  למשפחת  בן   - לוצאטו  אפרים 
כרופא  ושימש  פדובה  באונ'  רפואה  למד  באיטליה  וגדל 
בערים שונות באיטליה ובלונדון. במקביל עסק גם בשירה 
העברית והאיטלקית, וחי חיים מודרניים והשתתף בערבי 
ועל  ישראל  עם  על  שירים  כתב  גם  הוא   . ומשחק  זמרה 
לימוד  על  ואפילו  ישראל,  לארץ  געגועים  ושירי  הגלות 

התורה. להלן שירו על חג האסיף:
ַחג ָהָאִסיף ֵהן ִהְתַקַּדׁש ַהַּלִיל,
אּוָלם ִלִּבי ִכְמַעט ָחָלל ִמַּבִית,
ִּכי ִביהּוָדה, ֵמֵעת ָּגָלה ַהַחִיל

ֵאין ֹאֶסף, ֵאין ָּבִציר, אֹו ֹנֶקף ַזִית.
ֵהן ֶּכֶרם ִיְׂשָרֵאל ָהעֹוֶׂשה ַחִיל,

ָּכּסּו )ְקרא ּכֹוסּו( ָּפָניו ָחרּול )קוץ( ַוַּיַעל ַׁשִית )קוץ ודרדר(;
הֹוד ַהֵהיָכל ֻמָּדח, ֹלא ַפר, ֹלא ַאִיל,

יּוָבא ִכיֵמי עֹוָלם ֶאל ַהר ַהַּבִית.
ָנאֹור ַאָּתה ַאִּדיר, ִּכי ִצְבאֹוֶתיָך,
ֵעת ַּבִּמְדָּבר ָּתעּו ִביִׁשימֹון ֶּדֶרך,

ַסּכֹוָתה ֶבָעָנן ּוְבֵאׁש אֹוֶכֶלת;
ֵאיְך ִּתְתַאַּפק ֶאל מּול ָחְרבֹות ֵּביֶתָך?

ֶמה )האם( ֹלא ָתִקים ֶאת ַהֻּסָּכה נֹוֶפֶלת?
ֶמה ֹלא ָתקּום, ּוְלָך ִּתְכַרע ָּכל-ֶּבֶרְך?

אסיף רוחני
 הסופר היידי, יליד רוסיה משה סתוי )סטבסקי( מתאר את 
תחושות הפלאח לאחר גמר איסוף התבואה, ומקשר זאת 
לחג האסיף המצוין במקרא: 'משנגמרה עונת הגורן ונאסף 
היבול האחרון מתחילים ימי הנופש והמנוחה, שמחת-בית 
היא  והשובע,  האסיף  תקופת  זו  תקופה  משפחה...  וחגי 
האדמה,  ואיש  הפלח  בחיי  השנה  תקופות  מכל  הטובה 
ולא בכִדי הקבילוה בני עמנו בימים קדומים, בשבתם על 

אדמתם בחגיגיות ובשמחה יתרה.'
פנימה,  להיכנס  לבדוק,  ביכולת  האסיף  בחג  ונתברך 
לראות היכן לשפר, ואיפה השתפרנו, מה עשינו השנה ומה 
מבראשית.                 ולהתחיל  הכול  ולאסוף  השתנינו,  האם  לא, 

חג שמח!     

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

hermanshirts@gmail.com
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מבצע גדול
לעסקים קטנים
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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


