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אם נהוג לחוג יום טוב שני של גלויות, מדוע לא נהוג כן פ
לגבי כיפור? על הלכה, מנהג והגמישות בקביעת המועדים 

ביהדות

ידועה חומרתו של יום הכיפורים על פני שאר המועדים. 
זוהי התענית היחידה שמקורה בתורה, האסורה בחמישה 
עינויים כמו גם במלאכה וקרויה "שבת שבתון". אך דווקא 

משום כך מעניין לראות שלפחות בנקודה אחת, קל יום 
הכיפורים משאר המועדים - זהו המועד היחיד שאין 

נוהגים אותו שני ימים בגלויות ישראל. 

בטוחני שאת הסיבה לתופעה זו רבים יכולים לשער, גם 
טרם פתחנו את הדיון ההלכתי. יום הכיפורים כשלעצמו 

הוא קשה ומתיש, וקשה לתאר שמשהו היה מסכים 
לקיים אותו במשך יומיים. יחד עם זאת, מעניין לראות את 
הדיון ההלכתי סביב הנושא, ולו בגלל שטמונות בו מספר 

תובנות חשובות על יחסי מנהג והלכה והגמישות בקביעת 
המועדים ביהדות.

תקנת יום ודאי
כידוע, כיום המועדים קבועים בלוח השנה. את יום טוב 
שני של גלויות אנו מקיימים רק משום ש"מנהג אבותינו 
בידינו". ואולם, בזמן בו קדשו את החודש על פי הראיה, 

יום טוב שני של גלויות היה נעשה מתוך ספק אמיתי האם 
החודש הקודם היה חסר או מלא. האם גם אז היו עושים 

את יום כיפור יומיים מחמת הספק? מהתלמוד הבבלי 
במסכת ראש השנה, אנו למדים שלא )כא, א; בתרגום(:

לוי נקלע לבבל בי"א בתשרי. אמר: הבבלים אוכלים 
מאכלים מעודנים ביום הגדול )=יום כיפור( שבארץ ישראל. 

אמרו לו: תעיד? אמר להם: לא שמעתי מפי בית דין 
מקודש... רבא היה רגיל לשבת בתענית שני ימים, פעם 

אחת נמצא שהיה כמותו. רב נחמן היה יושב בתענית כל 
יום הכיפורים. בערב הגיע אחד, אמר לו: מחר היום הגדול 
)=יום כיפור( בארץ ישראל. אמר לו: מהיכן אתה? אמר לו: 
מדמהריא. אמר לו: דם תהא אחריתו. קרא עליו 'קלים היו 

רדפינו'.

מסוגייה זו אנו למדים שבאופן כללי בבבל לא נהגו לשמור שני 
ימי כיפור מספק, ואף כשידעו בוודאות שבארץ ישראל עברו את 

אלול ויום כיפור נדחה ביום, לא מהרו להתענות יום נוסף )כך עולה 
ממעשהו של לוי; בסיבה מדוע עשו כן ולא הלכו לחומרא כדין 

ספק מדאורייתא, ראו פירושי התוספות והריטב"א(. רק יחידים, 
כמו רבא, התענו יומיים )כולל הלילות; רש"י(, אך היה זה מנהג 

חריג אפילו בקרב החכמים )כפי שעולה ממעשהו של רב נחמן(. 

מדוע לא נהגו להתענות בבבל יומיים כדין יום טוב שני של גלויות? 
הראשונים מבארים שסמכו שם על החזקה "מימות עזרא ואילך 

לא מצינו אלול מעובר" )בבלי ראש השנה יט, ב; ובמקבילות(, 
לפיה חודש אלול נמצא תמיד חסר. פירוש זה מפתיע, שכן מה 

לחזקה שכזו בזמן שמקדשים על פי הראייה, ובכלל כיצד חזקה 
שכזו יכולה להקל בספק דאורייתא ועוד בנוגע ליום הקדוש ביותר 

בשנה?! החתם סופר התקשה בכך, ועוד הוסיף להקשות מדוע לא 
תיקנו לאכול ביום המסופק פחות מכשיעור או לפחות אסרו אותו 
במלאכות ושאר עינויים? בדרשותיו לתורה ולמועדים הוא מספק 

הסבר מקורי לכך )חלק ב, עמ' שנח-שנט(:

נהי דמחוייב אדם לחוש לכל הספיקות כדי לצאת ידי שמיים ולא 
יבוא ליגע באיסור דאורייתא, מכל מקום אין המצוות מקובלים 

לפני הקב"ה אלא בעושה המצווה על הודאי ולא על הספק, ויודע 
בברור שזה אסור וזה מותר בלי פקפוק, וכשעושה הדבר רק על 
הספק איננו מקובל כל כך לפני הקב"ה... וכיון שזכינו לדין, אתי 

שפיר שלא רצו להחמיר ביום הכיפורים וסמכו ארובא שלא תהיה 
כפרת כל ישראל תלוי בספק יום זה או יום זה, ולא יהיה שום יום 

מכפר כפרה גמורה, על כן הניחוהו וסמכו על הרוב שאין אלול 
מעובר, כנלע"ד.

דברי החתם סופר מפליאים. מדוע הקלו ביום הכיפורים שלא 
לקיימו יומיים מספק? כדי לא להטיל ספק בכפרתם של ישראל. 

עד כדי כך גדול כוחם של חכמים; שאפילו בספק של תורה ביחס 
ליום המקודש ביותר, העדיפו את טובתם הגשמית והרוחנית של 

ישראל על פני חומרא הלכתית, שראוי היה לה להיות מבחינה 
פורמלית. 

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה

נפתח שנה חדשה וטובה בתרומות למשפחות נזקקות 
צביקה

052-2518981

עלון שבת לכלל ישראל 



WWW.ALONSHABBAT.COM 2ניתן למצוא אותנו באתר

לא שייך בימינו
דא עקא, שרושם אחר עולה ממקום אחר בתלמוד. הבבלי במסכת פסחים 
)נד, ב( מצטט את הכלל שקובע ש"אין בין תשעה באב ליום הכיפורים אלא 

שזה ספיקו אסור וזה ספיקו מותר" )שכן תשעה באב מדרבנן ויום הכיפורים 
מדאורייתא(. הגמרא שואלת איזה ספק יכול להיות לגבי התעניות הללו, 

ועונה: "לקביעא דירחא". ומסביר רש"י: "לעשות שני ימים, כי מספקא לן אם 
עברו בית דין חדש שעבר אי לא". לכאורה מכאן עולה כי בכל מקום שיש 

ספק לגבי קידוש החודש יש לקיים את יום כיפור במשך יומיים!

בעלי התוספות חולקים על רש"י לאור מה שראינו במסכת ראש השנה 
ומסבירים את הספק המוזכר בגמרא בכיוון אחר: "אם מסתפק אפילו בארץ 

ישראל מתי הוקבע החודש, כגון שמהלך במדבר, עושה שני ימים כדין כל 
ספיקות דאורייתא דאזלינן לחומרא". פירוש זה קשה להבנה: הרי לא מדובר 
כאן במי ששכח את התאריך בכלל, אלא במי שמודע לתאריך ורק אינו יודע 
אם בית דין עיבר את החודש או לא. מדוע אפוא יהיה שונה דינו מבני בבל? 

מדוע אם הם יכולים לסמוך על כך שמאז ימי עזרא לא היה אלול מעובר גם 
בדין דאורייתא, אין הוא יכול לסמוך על כך? תוספות לא מבארים דבריהם, 

אבל כנראה שאין פירוש אחר אם איננו רוצים להעמיד מחלוקת בין הסוגיות. 

בין כה ובין כה, ברור שמחלוקת זו  - האם נהגו בגלות יומיים כיפור או רק 
יום אחד - רלוונטית רק בימים בהם קידשו את החודש על פי הראיה. ואולם, 

"בזמן הזה הואיל ואין שני הימים בכל יום טוב אלא מנהג, הקלו בו שלא 
להתענות שני ימים רצופים" )בית הבחירה למאירי פסחים שם(. הווה אומר: 

היות שבימינו אין אנו נוהגים שני ימים טובים של גלויות מדין ספק אלא 
מתוקף מנהג, ניתן בקלות לומר שמלכתחילה לא קבלנו על עצמנו לחוג 

שני ימים בכיפור אלא רק בשאר המועדים. הסבר זה מסתמך כמובן על כך 
שמבחינה הלכתית מרחב התמרון שלנו ביחס למנהגים גדול יותר מאשר 

הלכות פסוקות.

כך היא אם כן ההלכה כיום: אין אנו נוהגים יום שני של כיפור משום שכמנהג 
לא קבלנו זאת על עצמנו. ואולם, לא אלמן ישראל, ולאורך הדורות מסתבר 

שהיו חסידים שהחמירו על עצמם להתענות יומיים. עדות על חסידים 
שכאלה באשכנז מצויה בטור )אורח חיים תרכד(, והתגלגלה אף להלכה 

בשולחן ערוך )אורח חיים תרכד, ה(: 

ויש מחמירים לעשות שני ימים יום כיפור... ואין לנהוג בחומרא זו, משום 
דיש לחוש שיבא לידי סכנה.

רוב רובם של האחרונים מסכימים לקביעתו של השולחן ערוך כי יש לבטל 
חומרא זו; ואכן, דומה שאין בימינו, בכל גלויות ישראל מי שנוהג כך למעשה. 

תקנת המועדות
עד כאן ההלכה הפשוטה בנושא. ואולם, לא יצאנו ידי חובת הדיון כולו, שכן 
מעתה הקושייה סרה מיום כיפור ועוברת אל שאר המועדים בחודש תשרי. 

מקשה החתם סופר )חידושים על מסכת ביצה ד, ב(: 

אך הא קשיא על מנהג אבותינו ולנו: אחר שאנו מחליטים ביום הכיפורים 
שלא עיברו אלול, איך אנו חוזרים ועושים סוכות ושמיני עצרת שני ימים, 

והוא תרתי דסתרי אהדדי, ולכאורה נמנע במציאות?

הקושי ברור. אם ציינו את כיפור רק במשך יום אחד, משמע שסמכנו על כך 
שאלול היה חסר. כיצד אם כן אנו שבים ומקיימים יום טוב שני של גלויות 

מדין ספק בסוכות ושמיני עצרת, והרי זה סותר להנחה שעמדה בבסיס יום 
כיפור? החתם סופר מתרץ לפי דרכו כשהוא טוען שבאופן תיאורטי יכולים 

היו לבא עדים לאחר יום כיפור ולהעיד על עיבורו של אלול, כך שהספק היה 
מתעורר בשנית. אולם, דומה שפלפול זה איננו נצרך. ראינו כי יום הכיפורים 

הוחרג משאר המועדים, בין בזמן קידוש החודש על פי הראיה ובין בשעת 
המנהג, לא מפני שכך ראוי היה לעשות מבחינה הלכתית אלא רק מפני 
שלא רצו להכביד על עם ישראל ולהטיל ספק בכפרתו. אם כך, יש לומר 

שמדובר במעין הוראת שעה, התקיפה ליום הכיפורים בלבד, ואין להסתמך 

על כך או ללמוד מכאן לגבי שאר המועדים. שם אנו נותרים עם הספק 
המקובל.

עם זאת, יש להעלות ספק אחר. אם שקדו חכמים על תקנת בני ישראל 
שלא יתענו יומיים ולכן ביטלו את יום שני של כיפור, האם ניתן יהיה בזמן 

כלשהו להקל על בני ישראל שבגלות ולבטל להם את יום טוב שני של 
גלויות? והרי גם אם יחזור קידוש החודש להיות על פי הראיה, באמצעים 

הטכנולוגיים של היום ניתן להגיע תוך שניות בודדות לכל העולם ולהודיע על 
קידוש החודש. האם זוהי סיבה מספקת כדי לשנות מנהג המביא לברכות 

ותפילות שווא, להפסד יום עבודה ולהוצאות כספיות גדולות? את הסוגייה 
הזו נשאיר לרשימה אחרת. 
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העסק שלך יכול להופיע פה!
מבצע חסר תקדים לקראת החגים 
פרסום העסק בעלון "מסביב לשלחן"

1 ש"ח בלבד! 4 9         ב-
חשיפת העסק באופן 

שבועי ליותר מעשרת אלפים     
לקוחות פוטנציאלים

לפרטים:
0 5 2 - 6 6 5 4 7 8 1  

*מחיר המבצע מותנה בפרסום של 4 שבועות לכל הפחות
*המחיר וגודל הפרסום עשוי להתעדכן מעת לעת

*המחיר כולל מע"מ
*המחיר לפרסום מודעה מעוצבת, לעיצוב מודעה חדשה

  תשלח הצעה נפרדת
*למודעה עד גודל חצי עמוד

בעל/ת עסק?

*
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קווי דמיון 
הסמיכות של פרשת 'וילך', שבמרכזה משה רבנו, ליום 

הכיפורים בו אנו קוראים על יונה הנביא, עוררה אותי 
לשים לב לקווי דמיון מעניינים שיש בין שני הנביאים 

הללו, משה ויונה. ברצוני להצביע על שורה של נקודות 
דמיון, כאשר חלקן הראשון עוסקות במשה האיש, בטרם 

הפך למנהיג עם ישראל, וחלקן השני עוסק במשה 
המנהיג. תחילה להיבטים דומים הנוגעים לראשית דרכו 

של משה:

א .שניהם הושלכו למים - משה כבר בהיותו בן שלושה 
חודשים התקיים בו "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו", 

ההבדל הגדול
ברם, אצל משה חלה תפנית מהותית בכל ישותו מרגע שהתגלה אליו ה' 

ושלח אותו להיות נביא ומושיע. כשאנו בוחנים את נקודות הדמיון בין משה 
שליח ה' ליונה שליח ה', אנו יכולים לעמוד על ההבדל הגדול ביניהם. משה 
מבטל את עצמו לשליחות ה', עושה כל מעשיו למען עם ישראל, ורק טובת 
עמו לנגד עיניו, ואילו יונה פועל למען עצמו ותפיסתו האישית מכתיבה את 

מעשיו. בשל ההבדל המהותי והיסודי הזה שבין שני הנביאים משה זוכה 
להצלחה שלא זכה לה איש מעולם, ואילו יונה מצטייר כמי שכוונותיו לא 

עולות בידיו. להלן נעמוד על נקודות ההשוואה שימחישו הבחנה זו:

א. משה כמו גם יונה נצבים בעימות מול הדגה. משה המתחיל במבצע 
של הוצאת בני ישראל ממצרים, כבר במכה הראשונה, מכת דם גורם לכך 

ש"הדגה אשר ביאור מתה", ואילו יונה נבלע בתוך הדג. 

ב. שניהם מתעמתים עם כוחות הטבע ששיאם משתקף בכוח המים 
הסוערים, שכן "קול ה' על המים", ו"מקולות מים רבים אדירים משברי ים 

אדיר במרום ה'". משה המוביל את עם ישראל שולט על הים. הוא קורע 
את ים סוף במטהו, מעביר בו את כל העם בבטחה, ומטיל את סערת הים 

על המצרים הטובעים בו. יונה לעומת זאת מבקש בים הצלה לעצמו, והים 
שולט עליו בזעפו.

ג. שניהם מתחילים בעבודת ה' של שלושה ימים – משה הדורש מפרעה: 
"דרך שלושת ימים נלך... ויונה המתפלל במעי הדג "שלושה ימים ושלושה 

לילות", אולם בעוד שמשה בבקשה זו משליך נפשו מנגד למען עם ישראל, 
הרי שתפילת יונה היתה כול כולה למען הצלתו האישית. 

ד. שניהם מוכנים למסור נפשם על רעיון הסליחה – משה מוכן למסור נפשו 
על כך ש-ה' יסלח לעם ישראל לאחר חטא העגל, ואומר ל-ה' שאם אינך 

סולח "מחני נא מספרך", ואילו יונה שואל נפשו למות על מנת למנוע את 
הסליחה לאנשי נינוה. 

ה. אצל שניהם תהליך הסליחה נמשך ארבעים יום – אצל משה אחרי החטא 
העגל, ואצל יונה המכריז: "עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת". משה היה בצום 
של ארבעים יום, לחם לא אכל ומים לא שתה, ואילו יונה מתהלך ברחובות 

נינוה ומבשר להם על האסון המתקרב, כשהוא עצמו אמור לצאת את העיר 
לפני התרחשותו ולהינצל.

ו. הדמיון והשוני בין שניהם משתקפים יפה בשמות של שני הנביאים: משה 
מושה את עם ישראל ממצרים, ומושיע אותו מצרותיו, בעוד שיונה, כמו יונה, 

מרחף בעולם משלו, מבקש לעוף  לכל דרך שיבחר בלי מחויבות לביצוע 
הציווי האלוהי המוטל עליו.

וכך כשאנו מגיעים לפרשת 'וילך' אנו מוצאים את משה ביום האחרון לחייו 
עדיין הולך במרץ כדי לבצע את שליחותו עד תום. למרות שהוא כבר בן 
מאה ועשרים שנה, ולמרות שכפי שהוא מעיד על עצמו "לא אוכל עוד 

לצאת ולבוא", הוא ממשיך לפעול עד הרגע האחרון. משה מחזק את יהושע 
לעיני כל ישראל, הוא מוסר לעם ישראל את שתי המצוות האחרונות של 

תרי"ג המצוות: מצוות הקהל והמצווה לכתוב את ספר התורה, והוא נושא 
נאומי תוכחה, ברכה והדרכה לעמו. 

ויונה הושלך אל הים הגדול.

ב. שניהם החלו את דרכם בבריחה – משה ברח ממצרים ויונה ברח מהארץ, 

ג. שניהם זוהו והוגדרו על ידי סביבתם לפי השייכות הלאומי - על משה 
אומרות בנות יתרו: "איש מצרי הצילנו", ויונה נאלץ להתוודות בפני נוסעי 

הספינה: "עברי אנוכי". 

ד. על שניהם הוטלה שליחות אלוהית, ושניהם סירבו לקבל אותה – משה 
טען "מי אנוכי כי אלך", ואילו יונה פשוט הרים רגליים וניסה לברוח.

ה. אצל שני האישים ה' איים על חייהם בראשית דרכם. במקרה של משה 
היה זה בדרך במלון בדרכו למצרים: "ויפגשהו ה' ויבקש המיתו", ובמקרה 

של יונה בהיותו בספינה. 

ו. שניהם חיו בבדידות רבה – משה שרוב שנות חייו עברו עליו ברעיית צאן, 
במדבר, ויונה שלכל אורך סיפורו חווה ומשדר בדידות מוחלטת.

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"
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לעומת האקטיביות המדהימה של משה רבנו, אנו פוגשים את יונה, אחרי 
שסיים את תפקידו בנינוה, בונה לעצמו סוכה "וישב תחתיה בצל", כדי 

לראות מה יקרה בעיר. התמונה של יונה היושב לו בצל בסוכה, מחדדת 
ביותר את הפסיביות של יונה, ואת העובדה שלא התחולל בקרבו שום שינוי. 
הוא נותר אותו אדם המעדיף להתבונן במציאות, אך לא לשנות אותה, הוא 

מעונין לצפות ברע שעלול לפקוד אנשים, ולא לחולל בהם שינוי לטובה. 

התמונה המסיימת של ספר יונה ממחישה את דמותו באופן נוקב ביותר. 
אחרי שהתולעת כלתה את הקיקיון שהצל על יונה, והשמש הכתה על ראשו, 

הוא שואל נפשו למות. או אז ה' מטיח בפניו: עד כדי כך אכפת לך מעצמך 
ומהפינוק הגופני שלך, ועד כדי כך לא אכפת לך מעיר שיש בה יותר משנים 

עשר ריבוא אדם, שהם מאה ועשרים אלף איש?! שנים עשר שבטי ישראל 
עליהם מסר משה נפשו, עומדים מול שנים עשר ריבוא אדם, עליהם לא 

רצה יונה למסור עצמו, מאה ועשרים שנותיו של משה, שאמר בפרשתנו: "בן 
מאה ועשרים אנוכי היום", עומדות ונצבות מול מאה ועשרים אלף הנפשות 

שעליהן לא חס יונה.

הצל יונה
ניתן לומר שיונה הנביא הוא הצל של משה רבנו. הסמל המובהק של משה 

הוא האור. כשנולד התמלא הבית כולו אורה, כשהגיע לשיאו הוריד את 
התורה לעולם, והתורה נמשלה לאור, "אורה – זו תורה". דמותו של משה 

הקרינה אור: "כי קרן אור פניו". לעומת משה, התמונה האחרונה שהותיר לנו 
יונה היא הישיבה בצל, וחיפוש הצל. משה התלונן בפני ה' בתחילת דרכו: 
"והצל לא הצלת את עמך", ואילו אצל יונה דווקא ה' קובל באוזניו על כך 

שהוא לא מוכל להציל. יונה רק קובל בפני ה': הצל שלי הלך, "חרה לי עד 
מוות". 

ספר יונה, שאנו קוראים בו בין הפרשות המסכמות את חייו של משה רבנו, 
נועד לקרוא לכל אדם מישראל להתנער מהבריחה אל עצמו. ספר יונה קורא 

אלינו את הקריאה: "בן אדם מה לך נרדם", קריאה שפותחת את הסליחות 
בנוסח עדות הספרדים, התעורר מהשקיעה בשינה עמוקה, מההתכנסות 
העצמית בירכתי הספינה, מההתעסקות בישיבה הבטלה והפסיבית בצל 

ובמטרדי הגוף והשמש הקופחת, ועבור לעסוק בתיקון עולם. צא מעצמך ולך 
בדרכו של משה רבנו שעזר לעם ישראל ולאנושות כולה. מי שהולך בדרכו 

של משה, זוכה לכתיבה וחתימה טובה, שכן הוא כותב סיפור חיים בעל 
משמעות ומטביע חותם רב ערך במציאות. מי שהולך בדרכו של משה המאה 

ועשרים שנים שלו הם שנים של חיים טובים וארוכים.
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הפטרת וילך לקוחה מספר הושע או מספר יואל. 

הפסוק הראשון בהפטרה מספר יואל הוא הפסוק: "תקעו 

שופר בציון קדשו צום קראו עצרה". 

ברצוני להקדיש מאמר זה להשוואה בין הצומות שלנו 

לצומות המרכזיים באסלאם ולעמוד על ההבדלים ביניהם.

הצום הראשון של המוסלמים נקבע לאחר ָהִהג'ַרה - 

הגירתו של הנביא ֻמחמד מן העיר ָמַּכה לעיר ָאְלַמִדיַנה, 

שאחריה ציווה הנביא על נאמניו לצום במשך יום אחד. 

היום הזה נקרא ָעאשוַראא', משום שהוא חל ביום העשירי 

יום הכיפורים מכפר עד שיירצה את חברו )מסכת יומא(. יכול אדם לצום יום 

שלם, להתפלל מכל הלב, אבל מספיק שישנו אדם אחד בסביבתו שהוא בכעס 

עליו, כל הצום והתפילה לא מתקבלים ולא נענים עד שיפייס את אותו אדם 

וישמע במו אוזניו את המלים: "אני מוחל לך" או "מחּול לך". היכולת לבקש 

סליחה היא יכולת אדירה, אך לא פחות מכך היכולת לסלוח. לפעמים אנשים 

צוברים כעסים שנים על גבי שנים, הם כבר די שכחו על מה הם בעצם ברוגז 

ולא מדברים ואף לא אומרים שלום לשכן ההוא או לחבר ההוא מהעבר, אבל 

הם לא יעשו את הצעד לליבון הדברים, להשקטת אותו ריב טיפשי או אפילו 

רציני ככל שיהיה. כל הריבים והכעסים האלה מעבר הם כתמים שמפריעים 

לנו לפתוח דף חדש, חלק ונקי. הם לא מאפשרים לנו לשכוח, לסלוח ולהמשיך 

הלאה. וחבל. כי החיים קצרים, וזו לא קלישאה, זו אמת לאמיתה, וחיים 

קצרים שבסופם גם העולב וגם הנעלב מגיעים לאותו מקום ולאותו קץ חיים, 

לא שווים את המתח והכעס במהלך החיים עצמם.  איזו הרגשה טובה יש 

לנו כאשר אנחנו "מנקים שולחן" – עוברים על כל הניירת שהצטברה, זורקים 

את מה שאינו נחוץ, מתייקים בקלסר את מה שחשוב ומשאירים שולחן נקי. 

בדיוק אותה הרגשה יש למי שמנקה את מגירות הלב. להוציא, לרוקן, לאוורר 

ולהחזיר מגירות לב נקיות חזרה לגוף. שר החינוך לשעבר, שי פירון, עשה זאת 

בהודו לאחרונה בתהליך שנקרא ויפאסנה. אנשים עושים יוגה, מדיטציה, טאי 

צ'י וגוזרים על עצמם שתיקה ארוכה כדי להבהיר מחשבות, ללמוד לסלוח 

קודם כל לעצמנו וגם לאחרים, ולנקות את הנפש מכל הרעלים שהצטברו 

בה. לפעמים לא צריך להרחיק לכת כל כך. מגיע יום הכיפורים, מתפייסים עם 

כולם, מוחלים לכולם, מנקים ומטהרים את עצמנו מחשבתית, רעיונית ורגשית, 

מכירים בטעויות שלנו - ומתחילים דף חדש. כל עוד אנחנו כועסים אנחנו 

כבולים. משהו חוסם אותנו ולא נותן לנו מנוח. ברגע שאנחנו משחררים – עשינו 

קודם כל טוב לעצמנו. 

אפשר, אם כן, ללמוד מתרבות האסלאם על משמעות הצום שלהם, שנועד 

בעיקר כדי להזדהות עם הרעב של העניים ולתת להם גם אפשרות ללמוד 

מהתרבות היהודית על משמעות הצום שלנו, שנועד בעיקר לטהר את עצמנו 

נפשית – לסלוח לאחרים ולבקש סליחה מהזולת ואחר כך גם מא-לוהים.

בחודש מחרם - החודש הראשון בשנה המוסלמית. צום זה הקביל לצום יום 

הכיפורים אצל היהודים, שחיו בעיר ָאְלַמִדיַנה. אחר-כך הפך צום הָעאשוראא' 

לצום רשות. 

באחת מן ההתגלויות נצטווה ֻמחמד להורות למוסלמים לצום בחודש 

הָרַמַצ’אן, שהוא החודש שהנביא קיבל בו את ההתגלות הראשונה. מצוות צום 

הָרַמַצ'אן היא מצוות יסוד. בֻקראן נקבע, שצום זה יימשך לאורך כל שעות 

האור של החודש )שהוא החודש התשיעי בלוח השנה המוסלמי( ואילו האכילה 

תותר בשעות החשיכה. מלבד הצום, אסורים במשך שעות היום גם עישון וחיי 

אישות. כל מוסלמי ומוסלמית חייבים להתחיל בקיום המצווה באופן הדרגתי 

מגיל שבע. 

המוסלמי רשאי להימנע מצום בחודש הָרַמַצ’אן בנסיבות מסוימות. על 

המסוגלים לצום ) ואינם צמים( לתת כופר נפש- להאכיל נזקק אחר. ואולם 

ככל שיתנדב האדם לעשות טוב עוד ועוד, כן ייטב לו. ייטב לכם אם תצומו, לו 

רק ידעתם." )סורת הפרה,2 פסוקים -183 184) .

מוסלמים אדוקים מקפידים לבלות את הלילות במשך חודש הָרַמַצ’אן בתפילה 

במסגדים, שבהם נהוגה בערב תפילת ָאְלָתַראִויח )תפילת ההפוגות(, ששמה 

נגזר מההפסקות הקצרות במהלכה. חודש הצום מסתיים בחג הנקרא עיד 

ָאְלִפְטר )חג שבירת הצום(, שהוא הראשון בחודש העשירי בשנה המוסלמית.

הצום אצל המוסלמים נועד לבטא תשובה, חרטה על החטאים, שליטה עצמית, 

התקרבות לאל וניסיון להרגיש את סבלם של העניים.

מה משמעותו של צום יום הכיפורים אצלנו?

"ביום כיפור מצווים אנחנו מעבר לצום להקדיש את הימים שקודמים לו 

לסליחה ולתיקון חטאים אבל ישנה חשיבות עצומה לבקשת סליחה, דבר 

שפחות מודגש בתרבות האסלאם. עד כדי כך, שעבירות שבין אדם לחברו אין 

ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" 
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הנחת
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פרשת השבוע, פרשת "וילך" היא הקצרה מבין 
פרשות השבוע, מצומצמת בהיקפה, אך רעיונות רבים 

ומשמעותיים טמונים בתוכה. הרעיון בו אני בוחרת 
להתמקד הוא מנהיגותו של משה, אשר ניכרת במלוא 

עוצמתה, אף בעת שהיא מגיעה לקיצה. הפרשה פותחת 
ֶלה ֶאל־ָכל־ במילים: "ַוֵּיֶלְך ֹמֶשה ַוְיַדֵּבר ֶאת־ַהְדָבִרים ָהּאֵ

ל ַויֹאֶמר ֲאֵּלֶהם ֶבן־ ֵּמָאה ְוֶעְשִרים ָשָנה ָאֹנִכי ַהיֹום  ִיְשָרּאֵ
 לֹא־אּוַכל עֹוד ָלֵּצאת ְוָלבֹוא". 

פרשנים רבים ניסו להבין להיכן הלך משה? מהי 
משמעות הכרזתו כי לא יוכל לצאת ולבוא עוד? האם 

כוונת משה בדבריו היא למישור הפיזי או למישור 
הרוחני- נפשי? 

ראב"ע מבהיר כי משה הלך להיפרד מכל שבט, באופן 

הנה כי כן, חילוף התפקידים מבוצע באצילות, בצורה מסודרת ומרוככת, 
מבלי לגרום לעם בלבול וחרדות. משה מבין כי הסתיימה שליחותו ודואג 

לכך שיהושע יתקבל בצורה מכובדת.

למעשה, כל אחד מאתנו הוא מנהיג, בעבודה, במשפחה ובמעגלים רחבים 
נוספים אליהם הוא משתייך, גם אם אינו מתפקד במשרה ניהולית כזו או 

אחרת. אין ספק כי נדרשים מאדם תעצומות- נפש לפרוש, בעת שהוא יכול 
פיזית ומנטאלית להמשיך להנהיג ולפעול, אך הוא נדרש שלא לעשות כן, 

 אלא להעביר את ה'מושכות' למנהיג חדש. 
התנהלות זו מתאפשרת רק בעת שהאדם זוכר כי הוא רק בגדר שליחו של 

הקב"ה בעולם, בעוד שהמנהיג האמיתי, שמנהל את כל העניינים הוא אחד 
ויחיד- ריבונו של עולם, הוא בעל הסמכות, האדון והשליט הבלעדי, ולפיכך, 

משה מזכיר לעם: "ה' אלקיך הוא ֹעֵּבר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה 
מפניך וירשתם יהושע הוא ֹעֵּבר לפניך כאשר דבר ה'". היינו, המנהיגות 

הראשית והנצחית היא של הקב"ה; השליח הנבחר לעת עתה הוא יהושע, 
אך גם זאת בניצוחו של בורא עולם. 

משה רבנו, אחרי שנים רבות, בהן זכה להנהיג את עם ישראל באומץ 
ובתבונה, לא הגיע למצב של שגעון - גדלות ולא רם- לבבו. 

משה ידע בדיוק מה טיבו של האדם ומה פשר מעמדו הזמני והחולף בעולם, 
אף אם מדובר באדם, שזכה לשמש ב'תפקידי מפתח', רבי עוצמה וחשיבות. 

זאת בהתאם לפיוט המפורסם והמרגש, הנאמר בימים הנוראים " ּוְנַתֶנּה 
ֹתּקף", אשר מתפקידנו לזכור ולהפנים את משמעותו העמוקה, במהלך כל 

השנה:

"ָאָדם ְיסֹודֹו ֵּמָעָפר , ְוסֹופֹו ֶלָעָפר

ְבַנְפשֹו ָיִביא ַלְחמֹו

ָמשּול ְכֶחֶרס ַהִנְשָבר

ְכָחִציר ָיֵּבש ּוְכִציץ נֹוֵּבל

ְכֵּצל עֹוֵּבר ּוְכָעָנן ָכָלה

ּוְכרּוַח נֹוָשֶבת ּוְכָאָבק ּפֹוֵּר ח

ְוַכֲחלום ָיעּוף"

ה"כלי יקר" מציין פירוש נוסף כדי לבאר להיכן הלך משה- "שרצה משה 
לזרזם על התשובה אשר עיקרה בדברים כמו שנאמר (הושע יד ג )קחו 

עמכם דברים ושובו אל ה'".

בשבת תשובה – זו גם תפילתנו, שנזכה לשוב אל ה' בלב שלם.

גמר חתימה טובה לכל בית ישראל!

ש, ממקימי ומנהיגי בית- לעילוי נשמת ר' שלום קופלר ז"ל, אּוד ֻמָצל ֵּמּאֵ
הכנסת המרכזי בקרית מוצקין, איש צדקה וחסד.

פרטיקולרי, ועדכן אותם "שהוא מת שלא יפחדו, וחזק לבם בדברי יהושע... 
 ולפי דעתי, כי אז ברך השבטים". 

הרמב"ן פרש כי "משה הלך ממחנה לויה אל מחנה ישראל לכבדם כמי 
שירצה להפטר מחבירו ובא ליטול רשות ממנו". עולה כי צניעותו של משה 

ודאגתו הכנה לכל אחד מישראל מתבטאות לכל אורך הדרך, גם בעת שהוא 
 נדרש לסיים תפקידו ולהעביר את ה'שרביט' ליהושע.

בימינו, יכל משה רבנו להסתפק אולי בהעלאת סטטוס לפייסבוק )מוכרת 
לכם תופעת ה'סליחות והברכות' הנשלחות ברשתות החברתיות, במיוחד 
בימים אלו?(, כפי שבדורו, יכל להסתפק בכינוס כללי של העם, אך משה, 

המהווה סמל ומופת למנהיגות משמעותית, בוחר להעניק יחס אישי, 
ולהיפרד בברכה ובענווה, כידיד אמת. גם התייחסותו ליהושע, ממשיכו, 

מעוררת השתאות.

באשר לטענת משה כי אינו יכול עוד לצאת ולבוא, מסביר ה"כלי יקר" (רבי 
שלמה אפרים מלונטשיץ, פולין 1619-1540 כי למשה היתה יכולת פיזית 

ללכת )אפילו בזריזות!(, אלא שלא היה רשאי להמשיך לעשות כן, בגין מינויו 
של יהושע "ומטעם זה אמר להם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, ואף על 

פי כן ככוחי אז כן עתה כי בכל הימים הללו לא סר כוחי וזה מופת שיכול אני 
אבל איני רשאי. ובדרך זה יש לפרש וילך משה גם לדבר אחר שפירש רש"י 
לא אוכל לצאת ולבוא בדבר הלכה, על כן וילך משה שהלך לפניהם בדבר 
הלכה ותורה ובזה הראה להם שככוחו אז כן עתה בדבר הלכה ויכול אבל 

 אינו רשאי כי ניתנה הרשות ליהושע". 

דוקטורנטית למשפטים באוניברסיטת "בר אילן" ומרצה במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן", חיפה
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האם עשית היום מעשה טוב? 
עבודת יד ייחודית של בחורה מקסימה שמרותקת לכסא גלגלים 

עקב המחלה. תנין חרוזים מקסים במגוון גדלים וצבעים 
כמחזיק מפתחות/לתיק/ארנק/כמתנה. 

הגיע הזמן לעשות מצווה, לתרום ולקבל תנין מקסים

ליצירת קשר והזמנה
חניתה 052-3816341

בס"ד

תנין קטן: 9.99 ש"ח

תנין גדול: 14.99 ש"ח

התנינים של נופר
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א. סיפור - השותף השלישי
בפיוט "ונתנה תוקף" אנו קוראים: "ותשובה ותפילה 

וצדקה מעבירין את רוע הגזרה" - למה צריך את 

שלושתם? כל אחד מהמרכיבים נוגע בפן אחר של 

תיקון האדם : תשובה היא חזרת האדם לעצמו, 

למקורו. תפילה היא הקשר בין האדם לה'. צדקה היא 

תיקון המצוות בין אדם לחברו. ורק שילוב של הקשר 

התקין לקב"ה ויחס מתוקן לחברה יכול לבטל גזרות 

ולשנות את המציאות. הנה סיפור על סופה של  אי 

מתן צדקה:

כידוע היישוב היהודי הקדום בא"י היה תלוי בנדבת 

ליבם של יהודים בארצות הגולה. מפעם לפעם היה 

היישוב משגר תלמיד חכם מיוחד לגיוס התרומות, והלה היה יוצא 

למסע נדודים בארצות השונות. כך יצא חכם אחד שנבחר 

למטרה זו והגיע לעיר אחת. הכל קיבלוהו בכבוד גדול והתכנסו 

בבית הכנסת כדי לשמוע את דרשתו. בסיומה התלווה אליו 

אחד מנכבדי העדה, אשר יצא עמו לסיבוב בין הבתים כדי 

להתרים את בעליהם.

סבבו השניים ברחוב היהודים ופקדו דירה אחר דירה. לא 

היה בית שלא הרים את תרומתו, קטנה כגדולה, למען יושבי 

ארץ הקודש.

בתוך כך, שם לב החכם כי עמיתו דילג על בית מפואר ולא נכנס 

אליו. כששאל לסיבת הדבר ענהו חברו: "חבל על המאמץ, האיש 

קמצן מושבע ומימיו לא נתן פרוטה לצדקה".

אמר החכם: עלינו לעשות את שלנו, נעלה ונבקש בדברים היוצאים מן הלב 

וחזקה שיחדרו אל הלב.

משך הְמלווה בכתפו וחזר אל הבית. הם נקשו קלות על הדלת, זו נפתחה 

ועל המפתן עמד העשיר הקמצן בכבודו ובעצמו. 

"האם אפשר לשוחח איתך?", שאל החכם. "לשוחח - בכבוד, אבל אם 

באתם לבקש כסף, חבל על זמנכם ועל טרחתכם", אמר העשיר.

החכם לא וויתר. "ניכר בך כי עשיר אתה, מדוע, אפוא, לא תרים גם 

אתה את תרומתך ככל בני העיר למען עניי ארץ הקודש, הסובלים רעב 

ומחסור?".

"כספי - שלי הוא, בזיעת אפי צברתי פרוטה לפרוטה, לא אתן מכספי למי 

שלא עמל וטרח עליו".

נתן בו החכם מבט מלא רחמים ואמר: "הכסף - כספך וההחלטה - 

החלטתך". הוא החל לסובב את ראשו כדי לפנות לאחוריו ולהמשיך הלאה, 

אך קודם לכן פלט כאילו באקראי: "נראה לי כי אתה תהיה השלישי", ואז 

פנו השניים והלכו לדרכם.

סגר העשיר את הדלת אחריהם, ותמה ְלמה התכוון החכם בדבריו, הוא 

יצא לעסקיו אך מוחו לא פסק מלהרהר בדברים. גם בערב, כששב לביתו, 

טרדו אותו הדברים, וגם על משכבו הגה במילים המוזרות ותהה לפשרן. 

כיוון החכם באמרו "אתה תהיה השלישי?".

החידה הסתומה לא נתנה לו מנוח. למחרת הלך לחפש את החכם מארץ 

ישראל. כשמצאֹו, שאלֹו: " ְלמה התכוונת בדבריך אתמול כי אני אהיה 

השלישי?".

לשיעורים והרצאות: 09-8335016 

mosheossi@gmail.com

הביט בו החכם בשמץ חיוך ואמר: "אני כיבדתי את רצונך שכספך, שיגעת 

עליו, לא יינתן לאחר חינם. כיצד תצפה ממני כי אמסור לך ללא כל תמורה 

את חכמתי, שיגעתי עליה לא פחות משיגעת אתה על כספך?".

הבין הקמצן את העוקץ שבדברי החכם והסכים. "אשלם לך היטב על 

פתרון החידה", אמר.

"מוסכם", נענה החכם ונקב סכום כפול ומשולש משקבע לאמידים אחרים, 

הפקיד העשיר את הסכום בידי אדם שלישי והחכם פתח ואמר.

לפני שנים רבות היה עשיר מופלג, שכגודל עשרו כן גודל קמצנותו. אפילו 

לצרכי מחייתו קימץ, לא הקים משפחה, כדי שלא יהיה עליו לפרנָסּה. 

האיש עמל בפרך כל ימיו וצבר את כספו כעכבר הרובץ על ערמת דינרים, 

כשהגיעה שעתו ללכת בדרך כל הארץ, קרא לאנשי חברה קדישא והורה 

להם לקברו עם רכושו - בחייהם ובמותם לא נפרדו!

"רצונו של אדם כבודו, ואנשי החברה קדישא מילאו את רצונו 

בדיוק נמרץ, כל כספו הושלך עמו אל קברו, אפילו פרוטה אחת 

לא נשארה מעל פני האדמה. לאחר סתימת הגולל, בא אליו 

המלאך הממונה על המתים ולקחֹו עמו לבית דין של מעלה, 

שאלוהו הדיינים - "עסקת בתורה?".

השיב: "איש מסחר הייתי כל ימי חיי". 

אמרו – "אם אין אתה מלומדי התורה, ודאי אתה מתומכיה, מנותני 

הצדקה, אלו דברים טובים עשית בממונך?".

אמר להם: "לשם מה עליי להיכנס עמכם לפרטי העבר? הרי לפניכם כל 

כספי שהבאתי עמי אל קברי, עשו בו כטוב בעיניכם!".

השיבו לו: "כאן אין לכספך כל ערך, כאן עוסקים אך ורק במצוות".

"ומכיוון שמצוות לא היו לו, שקלו הדיינים מה יהיה דינו. לבסוף החליטו כי 

מכיוון שלפני עידן ועידנים אירע מקרה דומה, כאשר קורח העשיר נבלע 

באדמה עם כל רכושו, יארח לו מעתה עשיר קמצן זה לחברה, שהרי גם 

הוא כמו קורח, נקבר באדמה עם כל עשרו. ואכן, אין לתאר את שמחתו של 

קורח על שנגאל מבדידותו".

סיים החכם ואמר: "אבל קשה לבלות שנים כה רבות בשניים בלבד, קורח 

אדון הסליחות אדון הסליחות 
סיור לילי בי-ם עם חוויה של סליחות בכותל 

נסייר בנחלאות ונספר את סיפורן של השכונות  •
שהוקמו בסיועו של משה מונטיפיורי. סיפורי 'בוסתן 

  ספרדי'. ביקור בבתי  כנסת.
 נמשיך לטחנת הרוח שבימין משה ומשכנות שאננים.   •
נתהלך ברובע היהודי, נספר על בתי הכנסת הרמב"ן  •

 וה'חורבה' ונקרא מפיוטי ר' יהודה הלוי.
 נסיים באמירת סליחות בכותל.  •
 הסיור ילּווה בשירת פיוטי סליחות ובסיפורים.  •
 .העלות – תלוי בגודל הקבוצה 
 ספר וקבוצות יכולות לקבוע  בתי כנסת, כיתות בתי

 ימים וזמנים עפ"י בחירתם.
  09-8335016הרשמה ופרטים: משה אוסי  
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ובן זוגו משתוקקים זה כבר לחבר שלישי שיצטרף אליהם ויגוון את חברתם, 

כשנתקלתי בך, חשבתי, מי יודע, אולי קרובה ישועתם לבוא, וודאי היו 

שמחים מאוד אילו היית חובר אליהם, אך עתה, כשנתת את תרומת ידך, 

חוששני שקורח וחברו ייאלצו להוסיף ולהיוותר בבדידותם".

פילחו הדברים את ליבו של הקמצן, נזכר הוא ביום המיתה וחשש מה יהיה 

דינו, ומיום זה והלאה היה לראש וראשון בכל דבר שבצדקה. )עפ"י הרב 

עידו וובר(

ב. הימים הנוראים, הימים שבין רה"ש ליוה"כ, נקראים עשרת 
ימי תשובה, מפני שהם ימי חשבון נפש ותשובה בעניינים 

שבין אדם לחברו, ונקראים גם - "בין כסה לעשור". 'עשור' 

הוא כינוי ליוה"כ החל בעשרה בחודש תשרי: "...ֶבָּעׂשֹור 

ַלֹחֶדׁש ַהְשִּׁביִעי ַהֶזּה יֹום ַהִכֻּפִּרים הּוא". 'כסה' מן המילה 

'כיסוי', והכוונה לראש חודש תשרי, שבו, כבכל תחילת 

חודש עברי, הלבנה נסתרת, ונראה כאילו היא מכוסה. 

המילה מובאת במזמור תהלים: "ִתְּקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר 

ַבֵּכֶּסה ְליֹום ַחֵגּנּו". ושואלים חז"ל: "איזהו חג שהחודש 

מתכסה בו"? ועונים:  "...זה ראש השנה".  החודש 

נקרא חודש כי הלבנה מתחדשת בתחילתו. מעניין 

שגם בשפות אירופה המילה חודש קשורה לירח, למשל 

באנגלית, ירח הוא moon והחודש נקרא month, ועוד, 

יום ב' נקרא ע"ש הירח Monday, ובצרפתית lundi, מן 

המילה luna, המזכירה את ה'לבנה' העברית. מזמור תהלים 

חוזר ונשֶנה בתפילות רה"ש, והשופר שבפסוק הוא השופר הנשמע בראש 

השנה. כסה היא אפוא מילה נרדפת לחודש – שתיהן מַכוונות לראשית ירח 

תשרי: "ִתְּקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ַבֵּכֶּסה ְליֹום ַחֵגּנּו". בין כסה לעשור – בין ראש 

השנה ליום הכיפורים.

 חברותא – מפגשי חוויה ותרבות
 שיעורים בעברית ובערבית לכל הרמות.  
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
 פיוטים, שירים וסיפורים בליווי –יהדות ספרד  

 מצגות וסרטים.  
 מגוון נושאים לוועדים, לשבת/תרבות/חתן. 
 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה. 
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה.  

  098335016נא לפנות למשה אוסי            
 

*התמונות בעלון באדיבות flicer, ויקפדיה, ויקמדיה, סטודיו לירון D ומרקוביץ' רקמה


