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כיצד ניתן להתמודד עם פיוטים 
מורכבים ומסובכים הנאמרים 

בסליחות, שאף אחד לא מבינם?
מידי שנה, עם בואם של הימים הנוראים, שבה 

ועולה תחושת אי-הנוחות ביחס לפיוטים הנאמרים 
בסליחות )במיוחד האשכנזיות(. מצד אחד עומד 

הרצון להמשיך את המנהג הקדום להשכים 
ולומר סליחות ותחנונים לפני הקב"ה לקראת 

ימי הדין. מצד שני, קשה מאד לאדם הממוצע 
להבין את הנאמר ברבים מן הפיוטים המרכיבים 

את הסליחות. הלשון שם מכילה לא אחת פעלים 
וביטויים מושאלים, שאינם מוכרים מדרך הדיבור 
השגרתית, ועוד הטיות מילים שונות המובנות רק 

ליודעי ח"ן. האם ישנה דרך לפתור את הקונפליקט 
הזה?

זכורני כי כשהעליתי בעיה זו בימי שנותיי בישיבה, ענה לי 
אחד משכניי כי הפיתרון פשוט: ללמוד את פשר הפיוטים 

טרם אמירתם. על משקל זה ניתן למצוא כיום בשוק 
"סליחות מבוארות" מסוגים שונים, שמטרתן לקרב את 

הסליחות אל לבו )ודעתו( של המתפלל. אך כאז כן עתה 
אני מסרב לקבל פיתרון זה. מטרת אמירת הסליחות היא 
לתת ביטוי כן לרחשי לבו של המתפלל, שעומד בתחינה 

ובקשה לפני בוראו בימי הדין. והלא כשאדם מתחנן 
על חייו ומבקש כפרה, אין הוא עושה זאת במשפטים 

מסורבלים ומלים גבוהות. הוא פורט את שעל ליבו 
באופן הטבעי והפשוט ביותר. כך אם כן אמורות להיות 

גם הסליחות בימים נוראים. אין הן צריכות להיות מושא 
לימוד ועיון אלא ביטוי כן לרחשי הלב. עצם העובדה 

שצריך לבאר אותן היא העדות הטובה ביותר לכך שהן 
אינן משרתות עוד את המטרה שלשמה נתקנו.

מה אפוא ניתן לעשות? כדי לעמוד על הפיתרון, יש להבין 

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה

נפתח שנה חדשה וטובה בתרומות למשפחות נזקקות 
צביקה

052-2518981

עלון שבת לכלל ישראל 
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כיצד בנויות הסליחות ומהו שורש תקנתן. ובכן, אמירת הסליחות 
אינה דין משנה ולא גמרא, אלא מנהג מימי הגאונים שתוקן 

למשך עשרת ימי תשובה, והתפתח והורחב גם לימי שלפני ראש 
השנה )לאשכנזים, מיום א' שלפני ולספרדים החל מראש חודש 
אלול(. כיאה למנהג, נוסח הסליחות לא היה קבוע אלא השתנה 

והתפתח עם השנים. עיקרו הורכב משני חלקים: סליחות ותחנונים. 
התחנונים ממלאים את החלק החותם את סדר הסליחות )"עננו 

ה' עננו", "מחי ומסי", ועוד תפילות לפי הנוסחים השונים(, ואילו 
החלק הראשון מוקדש לבקשת סליחה ומחילה על עוונותינו. 

בקשת הסליחה מבוססת על אמירה חוזרת ונשנית של י"ג מידות 
הרחמים. זהו ללא ספק המרכז של הסליחות. מנהג זה מבוסס על 

דברי הבבלי במסכת ראש השנה )יז, ב(: 

ויעבר ה' על פניו ויקרא, אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי 
אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור, 
והראה לו למשה סדר תפלה. אמר לו: כל זמן שישראל חוטאין 

- יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוחל להם... אמר רב יהודה: ברית 
כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר הנה 

אנכי כרת ברית.

על פי אגדה זו, י"ג המידות, שמקורן בתפילתו של משה רבנו 
לאחר חטא העגל )שמות לד, ה-ז(, הן מעין לחש בפני הקב"ה 

אשר מבטיח למחול על עוונותינו בגינן. אנו כביכול מזכירים בפניו 
את מידות רחמיו ומבקשים שישתמש בהן כלפינו. על מרכזיותן 

של י"ג המידות בסליחות ניתן ללמוד מן העובדה שההלכות 
המרכזיות של הסליחות – כמו חובת עיטוף בטלית על ידי החזן 
בשעת אמירת הסליחות וכן אמירתן בציבור – נלמדו מאגדה זו.

עיקר הסליחות הוא אפוא אמירת י"ג המידות וחזרה עליהן מספר 
פעמים. ואולם, כדי שלא נכפול אמירתן בלא טעם, הוכנסו ביניהן 
פיוטים שונים, שעניינם בקשת מחילה. פיוטים אלה נועדו להוסיף 
נופך ספרותי לסליחות, להציב את ההקשר לאמירת י"ג המידות, 

ולהעשיר את ביטויי הסליחה שבפינו. אצל האשכנזים הרחיקו לכת 
מכך. במקום לקבוע נוסח אחד לפיוטים הללו, נהגו לומר מידי יום 
פיוטים שונים, ככל הנראה כדי לזכך את כוונת הלב, ולמנוע מצב 

שאמירת הסליחות תיהפך לשגרה נטולת כוונה.

העולה מזאת, שנוסחם של הפיוטים הנאמרים בין י"ג מידות 
הרחמים איננו קדוש )ואמנם, גם היחיד יכול לאמרם(. עיקר 

המנהג הוא לומר את י"ג מידות הרחמים, וביניהן יש להוסיף דברי 
ריצוי ותחינה, בהתאם לסגנון המקובל. אי לכך, דומני שבמקרה בו 
פיוט כלשהו איננו מובן, ראוי לומר פיוט אחר במקומו, המובן ללב 
והמשרת את תכלית הסליחות. ניתן להעתיק פיוטים מימים אחרים 

)בהתאם להקשר בו הם נאמרים( או מעדות אחרות, ובמקרה 
הצורך אף אין מניעה מלחזור על הסליחות שנאמרו ביום שלפני 

)כמנהג הספרדים(. באופן אישי, הייתי ממליץ לכל הקהילות 
לאמץ את הנוסח המשולב שהוציא ארגון 'צהר' )על ידי הרבנים 

זיסר ושפירא( לסליחות, הכולל פיוטים אשכנזיים וספרדיים, 
שכולם בעלי משמעות המובנית לכל. בדרך זו, לא רק הפיוטים 
הופכים לרלוונטיים, אלא אנו זוכים אף לקרב מעט בין העדות 

השונות ולהביא לאחדות בעם ישראל.  
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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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אין חסינות
נפילת הבורסות בעולם שאירעה לאחרונה 

הזכירה לכולם שגם במדינות החזקות והעשירות 
בעולם, הכלכלה איננה חסינה מפני קריסות 

ומשברים. משבר קטן בסין, שזכתה לכינוי "אסם 
הייצור העולמי", יצר אפקט דומינו בכל בורסות 

העולם. מה שהתרחש בסין הוא כמו סינית 
בשבילי, ואינני מתיימר להבין אותו, אבל כמו 

רבים נזכרתי במשבר הפיננסי העולמי שהתרחש 
ב-2008, כאשר נפילה בשוק המשכנתאות 

באתגרים  שבהישג ידנו.

אינני אומר שהחיים על פי התורה מחסנים מפני בעיות פיננסיות. 
הרי יכול אדם להיות מאמין ושומר מצוות, ויחד עם זאת ירדוף 
אחרי העושר, ייקח הלוואות מעל היכולת ויתאמץ להעלות את 
רמת החיים החומריים באופן שאינו מתאים למצבו הכלכלי. מי 
שעושה כן לא עובר בהכרח על שום עבירה, אבל הוא מחטיא 
את הרוח והכיוון אליו מחנכת התורה. הדרך האידיאלית אליה 

התורה מדריכה קוראת לאיזונים ולהגבלות בענייני החומר, ודורשת 
מהאדם לשאוף ליותר בתחום הרוח. 

משמעותן של שלוש מצוות המעשרות
מצוות וידוי מעשר שבפרשתנו מציבה דוגמה מצוינת לכך. בעל 

האדמות שסיים להפריש את כל התרומות והמעשרות בשנה 
השלישית של המחזור מכריז ואומר: "ִּבַעְרִּתי ַהֹּקֶדׁש ִמן ַהַּבִית 

ְוַגם ְנַתִּתיו ַלֵּלִוי ְוַלֵּגר ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ְּכָכל ִמְצָוְתָך ֲאֶׁשר ִצִּויָתִני לֹא 
ָעַבְרִּתי ִמִּמְצֹוֶתיָך ְולֹא ָׁשָכְחִּתי" )דברים כו, יג(. מה פשר הכרזה זו, 

שלא מצאנו דוגמתה בשום מצווה אחרת? האם אין בה יוהרה? 
מדוע יש לבצע את ההכרזה הזו דווקא בתום השנה השלישית 

למחזור המעשרות? מדוע נבחרה דווקא מצווה זו להיות המצווה 
הפרטית המסיימת את כל  מצוות התורה? )אחריה מופיעות רק 

שתי מצוות כלליות: מצות הקהל ומצות כתיבת התורה(. 

על-פי דרכו של רש"ר הירש נראה ששלוש מצוות המעשרות 
מורות על תכלית כל התורה, והיא "שעלינו לנצל את נכסינו 

החומריים למטרות שהותוו להן בידי ה', והרי אלו מטרות הרוח, 
הגוף ושלום הֵרַע". המעשר הראשון שניתן לבני שבט לוי נועד 

לטפח את הרוח בעם ישראל, מעשר שני שנאכל בירושלים נועד 
לחזק את ההכרה בקידוש החיים הגופניים, ומעשר עני בא להחדיר 

את החובה לאמץ את מידת החסד ולדאוג לאחר )פירוש רש"ר 
הירש שם, פסוק טו(. אחרי שעברו שלוש שנות המעשר קורא 

בעל האדמות את "וידוי המעשרות" במטרה להטמיע בתודעתו את 
חשיבותם של שלושה מרכיבים אלה של תורת ישראל. קריאה זו 

בארה"ב גררה מטה גם את הכלכלות החזקות באירופה. 

תובנת יסוד פשוטה אחת עלתה ממשברים אלה ודומיהם: בכלכלה 
המודרנית קל מאוד לרוץ קדימה אל העושר תוך התפתחות 

כלכלית מואצת, ולהדחיק כמה גורמים מאזנים וממתנים שבסופו 
של דבר עלולים להיות אבן נגף קריטית. במשבר של 2008 

הדבר בלט במישור של ההתנהלות האישית: שער הריבית הנמוך 
אפשר לציבור לקחת משכנתאות בתנאים נוחים ולרכוש נכסי 

דלא ניידי, הללו בוטחו על ידי חברות ביטוח, וכאשר מרוב 
רכישות של דירות, בתים וקרקעות החלו מחיריהם לרדת, הכל 
קרס. המשקיעים הפרטיים ורוכשי הנכסים, החברות והבנקים 

למשכנתאות, חברות הביטוח, ומפקחים על הרשות לניירות ערך, 
כולם היו שותפים מרצון למצב בו מנסים לייצר כסף מכסף. 

לחיות מעל ליכולת
תופעה אנושית מוכרת מתגלה שוב ושוב לנגד עיננו: אנשים אינם 

מהססים לחיות מעל ליכולת. מוכנים לקחת הלוואות, להיכנס 
למינוס בבנק, להשקיע מאמץ ובלבד שיצברו הון ונכסים. בתחום 

החומרי כל אחד רוצה להעלות את רף ההישגים הכלכליים. 
בעניינים שברוח הנטיה הפוכה: אנו נוטים בקלות לוותר לעצמנו 

גם על מה שבתחום היכולת שלנו. אנו עושים לעצמנו הנחות, 
מסתפקים במועט, ולא מתקרבים אף לרף נמוך של עמידה 

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"
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לא כל שכן שראוי לי להתרחק עד הקצה האחרון".  

קריאת כיוון ברורה
אמנם, התורה איננה מתיימרת להציע שיטות ניהול כלכליות 

מקיפות, אבל היא קוראת קריאת כיוון ברורה בדבר דרכי 
ההתנהלות הנכונים של אנשים פרטיים עם כספם. מימי הלל הזקן 

ועד היום אנו עוקפים את שמיטת הכספים באמצעות הפרוזבול. 
אולם הרעיונות החשובים שבמוקד מצווה זו, הביאו חכמים שונים 

כמו הבן איש חי בעיראק או רבי יונתן אייבשיץ במזרח אירופה 
לעודד את הציבור לבצע בכל זאת הלוואות לקראת סוף שנת 

השמיטה, ולהשמיט אותן, על מנת ליישם את הרעיון ולו במעט, 
ולבצע בכך זכר לשמיטת הכספים.

רעיון זה מבוצע כיום על-ידי 'מכון התורה והארץ' שהקים יחד 
עם ארגון 'פעמונים' קרן לשמיטת כספים בשם "נדיבי ארץ", 
המאפשרת לכל אדם להלוות סכום מסוים לקרן, ובערב ראש 

השנה ההלוואה נשמטת, והסכום מועבר למשפחות נזקקות, על 
מנת לסייע להם בכיסוי חובותיהם ובשיקומם הכלכלי. מדובר 

במשפחות שלוו על ידי מתנדבי 'פעמונים', המסייעים להם לבנות 
תכנית הבראה, להגיע להסדרי חובות, ולפתוח דף חדש של ניהול 

כספי מאוזן ואחראי.

)/http://nediveyeretz.co.il :לפרטים(

לתקן את עצמנו
דרכנו היא לתקן את הכלל באמצעות תיקון הפרט, שכן "אין בכלל 

אלא מה שבפרט". יש מי שהלכו בכיוון הפוך ומוטעה. מספרים 
על מנהיג סוציאליסטי בתחילת המאה העשרים שיצא מאסיפת 

המונים, מלווה בעשרות ממעריציו. בדרכם עברו ליד קבצן, ואחד 
מהאנשים השליך לו מטבע. גער בו אותו מנהיג וקרא לו: "בוגד". 
"מה עשיתי," שאל האיש, "בסך הכל נתתי פרוטה לעני, הרי אתה 

לימדת אותנו על מצוקתו הגדולה של הפרולטריון?!" "כן", אמר לו 
המנהיג, "אבל בכך שאתה נותן לו פרוטה, אתה משפר את מצבו, 
ובכך את דוחה את המהפכה הגדולה. במקום להכין לו בגד חדש 

אתה מוסיף עוד טלאי". 

התורה איננה עוסקת במהפכות כלכליות. לעומת זאת היא אכן 
מורה לכל אחד להוסיף עוד ועוד טלאים עד שלא יהיה בהן צורך. 
התורה קוראת לכל אדם לתקן את עצמו, ובעזרת התיקון האישי 

נוכל להביא בסופו של דבר לתיקונה של החברה האנושית כולה. זו 
שאיפתנו הגדולה בראש השנה: לתקן את עצמנו, על מנת שנוביל 

לתיקון עולם במלכות ש-ד-י, ותתקיים תפילתנו: "מלוך על כל 
העולם כולו בכבודך". 

לא באה מתוך יוהרה, כי אם להיפך, היא מחזקת בלבו את ההכרה 
שהרכוש אינו אלא אמצעי שיש להשתמש בו לטובת האחר ולמען 

ערכים נעלים.

ואכן היו צדיקים בישראל שחיו מתוך תודעה שהם עובדים 
לפרנסתם ולשם סיפוק צרכיהם הבסיסיים, ומעבר לכך עליהם 

להקדיש את כל זמנם ומרצם לעבודת ה'. כך, לדוגמה, מסופר על 
רבי מאיר ישראל הכהן מראדין הידוע בכינויו "החפץ חיים" שהוא 
ואשתו התפרנסו מחנות מכולת שהיתה בבעלותם. הם חישבו את 

הסכום הדרוש להם למחייה, ובכל יום עבדו את מספר השעות 
הדרוש כדי שסכום זה יהיה בידיהם. משהגיעו לכך היו סוגרים את 

החנות, והחפץ חיים היה הולך לעסוק בתורה. בעולמינו המודרני 
איננו יכולים ליישם שיטה זו, שכן כיום אנשים צריכים לחסוך כדי 

לקדם כל צורך וצרה שיתעוררו, וכדי שלא יפלו על אחרים לעת 
זקנה. עם זאת יכול כל אחד להבחין בין חיסכון חיוני לבין צבירת 

הון שמונעת מאהבת ממון, ונועדה לקדם צריכת מותרות.

לשמוט לטובת הנזקקים
עיקרון זה רלוונטי ביותר למצווה שנוגעת לכולנו בימים אלה. 

כשתשקע החמה בליל ראש השנה הקרוב תיכנס לתוקפה שמיטת 
כספים ככתוב בתורה: "וזה דבר השמיטה, שמוט כל בעל משה 

ידו אשר ישה ברעהו, לא יגש )לא יתבע חוב( את רעהו ואת אחיו, 
כי קרא שמיטה לה'" )דברים ט"ו, א-ב(. במוצאי שנת השמיטה 

יתבטלו כל החובות הכספיים שחייב אדם לחברו. מי שלקח הלוואה 
והיה אמור להחזירה במהלך שנת תשע"ה, אך לא עשה זאת, אינו 

מחויב עוד להחזירה לאחר ראש השנה, והמלווה צריך לוותר על 
הכסף ולהימנע מלתבוע  אותו. 

התורה פועלת כאן בשני כיוונים: האחד, מתן סיוע כלכלי למעמד 
החלש, לאותם אנשים שנזקקו להלוואות, ושקעו בחובות שהיו 

עלולים למוטט אותם לגמרי. אחת לשבע שנים נותנת להם ההלכה 
הזדמנות לאפס את חובותיהם ולהתחיל מחדש. ההיבט השני 

מתבטא באמירה לבעלי אמצעיים להגביל את צבירת ההון שלהם, 
ולוותר לטובת הנזקקים על ממון שהם יכולים להסתדר בלעדיו. 

מעניין שפרשנים שעסקו בטעמי המצוות בחרו להדגיש דווקא את 
ההיבט השני. כך כתב רבי יהונתן אייבשיץ שעל ידי מצווה זו "ידע 

איש הישראלי כי לא השלימות האנושי לעסוק בקיבוץ הקניינים 
ולאסוף חומרים חומרים... ומצווה זו גורמת לישראל שלא ישתקעו 

יותר מדי בעסקי משא ומתן , להרבות בסחורה כאניות סוחר 
ולבלות בו זמן יום ולילה... ויחזיקו במידת ההסתפקות" )התומים 

על שו"ע, חו"מ, סי' ס"ז, ס"ק א(. 

בדרך דומה הלך לפניו בעל ספר החינוך )מצוה תעז( שכתב על 
המידות הנכונות אליהן מכוונת שמיטת הכספים: "ללמד נפשנו 

במדות המעולות מדת הנדיבות ועין טוב, ונקבע בלבבנו הבטחון 
הגדול בשם ברוך הוא...וגם נמצא מזה גדר חזק ומחיצה של ברזל 
להתרחק מאד מן הגזל ומן החמדה בכל אשר לרענו, כי נשא קל 
וחומר בנפשנו לאמר, אפילו הלויתיו ממוני והגיע שנת השמטה 

אמרה תורה להשמיט בידו המלוה, שלא לגזול ושלא לחמוס משלו 
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שלום חברים,
ביום חמישי, כ"ו אלול, 10.9.15 

נקיים בבית הכנסת 'ישראל הצעיר', רח' הנורית 1, רמת פולג.
ערב עיון לקראת החגים הקרבים.

בתכנית:
19:15. שיעור מפי הרב בני לאו, רב קהילת הרמב"ן ירושלים,
בנושא: מסע אל המחילה - מן המקרא ועד לאה גולדברג. 

20:30. שרים ולומדים עם הרב עידו פכטר ויעקב מלכא -
לימוד ושירה של תפילות הימים הנוראים. 

הערב ילווה בכיבוד קל ופתוח לקהל הרחב, גברים, נשים וילדים
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לקראת החגים ולקראת החזרה ללימודים

וגופיות ציצית במשלוחים עד הבית! ציציות 

 050-6434218 להזמנות תהלה: 

מתנות מקסימות לחגים

לתמונות והזמנות חפשו:"רקמה ישראלית 

מרמלדה"  בגוגל

יודאיקה ורקמה ישראלית במיטבה!

מרקוביץ'
ית שראל י רקמה 

ץ ו ע י
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ס ח י
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רותם נכסים הוא משרד התיווך הוותיק ביותר במעלה אדומים!
אצלינו תקבלו מענה מקצועי במכירה או קניה של דירה וגם חבילת 

שירותים ייחודית: עו"ד לעינני נדל"ן, קשר עם בנקים למשכנתאות,

קשר עם משכנתאות וקישור לבעלי מקצוע נוספים. 

אצלינו תקבלו מענה כדי למכור ו\או לקנות נכס עם חיוך!

רוצה קריירה מבטיחה בנדל"ן?
יש לך הזדמנות להצטרף לצוות מנצח! אצלינו תרגיש בבית!

אנו מבטיחים ליווי בדרך להצלחה, עכשיו זה הזמן לקריירה.

אנו מחפשים סוכנים בעלי רישיון תיווך, גם ללא ניסיון לעבוד איתנו 

לא רק במעלה אדומים. ליווי והדרכה ותנאים טובים למתאימים. 

יובל ג, מנהל 054-4510582
    

 25%
הנחה בעמלת 

תיווך
למביא מודעה זו
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הפטרת פרשת "כי תבוא" לקוחה מספר ישעיה 

פרק ס'., והיא אחת משבע הפטרות של נחמה.

מכל פסוקי ההפטרה בחרתי בפסוק אחד, פסוק 

כב', המתאים ביותר לפתיחת שנת לימודים: 

""הקטן יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום! אני 

ה' בעתה אחישנה!" המלה "אלף" קרצה לי 

ברלוונטיות שלה – הקטן יהיה לֶאֶלף/ הקטן יהיה 

לָאֶלף...

חשבתי על כל אותם הורים שליוו השנה את 

בתם או את בנם בפעם הראשונה לכיתה א'. 

שההורים מכוונים אליהם תנו לילדים לכוון אתכם ל"אל"ף" 

שלהם.

שי"ן בי"ת. הורים לא יכולים להיות המורים של ילדיהם. הורים 

אמורים להיות הורים. על מנת ללמד יש מורים, שאין להם 

מעורבות רגשית עם הילד. מורים ומורות בכיתות הנמוכות של 

בית הספר היסודי לא אמורים לתת מסה גדולה של שיעורי בית 

קשים להכנה, או ללמד תכנים, שאינם מתאימים לילדים צעירים. 

על ההורים לסמוך על המורים, שהחומר הנלמד וכן שיעורי הבית, 

הם דברים שילדים אמורים להתמודד איתם לבד. אפשר לייעץ, 

אפשר לעזור מעט אם הילד מבקש אבל ממש לא לשבת איתו 

שעות על שיעורי בית או על חומר הנלמד בכיתה. צריך לעקוב, 

צריך להיפגש מידי פעם עם המורה ולשאול אם הכל בסדר, אבל 

להרפות מהלחץ. אם המורה תגיד שיש בעיה, שהילד מפריע, 

לא מרוכז, לא מקשיב, לא מכין שיעורים, לא מבין, אפשר לפנות, 

אולי, לעזרה מקצועית בתחום הלמידה ושיעורי הבית )מורה 

פרטית, הוראה מתקנת וכו'(. זאת לאחר אבחון הבודק שאין לקות 

למידה כלשהי.

אני לא רואה שום יתרון לילד נורמטיבי, שאין לו שום בעיה 

לימודית, שהוריו לוקחים עבורו מורה פרטי רק כדי שישיג את 

הכיתה או רק כדי שלא יגיע למצב של פיגור בחומר הנלמד. 

הורים ה"מקדימים תרופה למכה". בכך הם משדרים לילד 

שלא סומכים עליו, זה הופך אותו לתלותי וחסר יכולת עצמאית 

ותחושת מסוגלות עצמית להתמודד עם החומר ועם שיעורי 

ולהם אני מייעדת באהבה רבה מאמר זה.

אל"ף. אחת הנקודות הרגישות אצל הורים ביחס לילדיהם היא 

ההשוואה לילדים אחרים. זה בעיקר מעיד על לחץ חברתי, 

תחרותיות והישגיות, שהן מאפייני החברה הישראלית בכל 

תחום, ואולי גם קשיים רגשיים בלתי מודעים של הורים הנובעים 

משתי סיבות:  א. אני רוצה לתת לילד שלי את מה שלי היה חסר 

בילדותי. ב. אני רוצה שהילד שלי יהיה המוביל בכיתה, הטוב 

ביותר.

רוב ההורים שרוצים להגשים דרך הילד מה שהם חלמו, מה 

שהם רצו להגשים ולא הצליחו. חבל שהורים אלה לא מבינים 

את המחיר הכבד שהילד משלם על הפרפקציוניזם המיותר. 

הילד יכול להיות מצטיין בתחומים אחרים, לאו דווקא בתחומים 

ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" 
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ולשוניים לומדים מאותם משחקים פשוטים? לא תמיד הלוח 

והמחברת הם ההולכים יד ביד עם הלמידה. ברוב המקרים ילדי-

גן לומדים על העולם הרבה יותר מחוויות פשוטות ואקראיות של 

היום-יום. אין שום סיבה להפסיק זאת רק כי הילד כבר בן שש ולא 

בן חמש ורק כי עתה הוא בכיתה א' ולא בגן.

עוד ניווכח ברבות השנים ש....

"הקטן יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום! אני ה' בעתה אחישנה!"

אל תתנו לשנים היפות ביותר של הילד, שנות הילדות שלו, 

לחלוף בויכוחים אינסופיים על נושאים הקשורים לבית-הספר. 

סמכו על המורים. סמכו על הילד. היו אתם הורים בלבד. הורים 

אוהבים, תומכים, מקשיבים, מעשירים ועוזרים רק כאשר הילד 

מבקש מכם. הילד לא זקוק ליותר מכך.

הבית בעצמו. אין תחושה טובה יותר לילד מאשר הכנה עצמאית 

של שיעורי בית, התכוננות עצמית למבחן, התמודדות עם חומר 

נלמד. הדבר הטוב ביותר שהורה יכול לעשות לילד זה לשאול: 

"מה הדבר הכי מעניין שלמדת היום בבית הספר?" ואז להביע 

התלהבות מהדבר עליו הילד מתמקד ולהמשיך: "איזה נושא 

נפלא! אתה יודע ש...." וכאן ההורה יכול להעשיר את הילד בספר 

בנושא, בקריאה משותפת על הנושא באינטרנט, בציור משותף 

בנושא, בטיול מחוץ לבית כדי לבחון את הנושא מקרוב וכו'.

ב"ית.  גם הורים שחוזרים מאוחר הביתה, עדיין יש להם כמה 

דקות כדי לשאול, להתעניין ולהעשיר את הילד בסיפור קטן, 

במשחק קטן. בשיחה קטנה תוך כדי הכנת ארוחת הערב או 

המקלחת. בהקשבה לילד ולדברים שהוא בוחר לספר לכם, גם 

אם ממש בוער לכם כרגע לדעת על דברים אחרים, חשובים יותר, 

לדעתכם. בהתפנקות קטנה של הבעת אהבה וחיבה. בפעילות 

ספורטיבית משותפת. כמה דקות, לא יותר מזה.  מאלה הילד 

ילמד הרבה יותר מכל שיעורי בית-הספר. הרפו מהלחץ. תנו 

לילדים להיות ילדים. תנו להם להתפלש בחול ולהכין עוגות בוץ 

ולבנות בקוביות ולשחק בבובות גם בכיתה א'. האם אתם יודעים 

כמה ילדים בבית הספר מתגעגעים לארגז החול בגן? לקוביות? 

לבובות? האם אתם יודעים כמה מושגים מתמטיים, פיזקליים 

ובהצלחה! שלום כיתה א' 
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הנחת
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בפתח הפרשה, נדונה מצוות ביכורים שעניינה, 
הבאת ראשית היבול לכהן בבית-המקדש. בעת 

הבאת הטנא והנחתו לפני המזבח, ישנו ציווי 
משמעותי – "וענית ואמרת לפני ה' אלקיך ארמי 

אבד אבי..." )דברים כו, ה(, היינו, הדרישה 
היא עצם האמירה והתיאור המתומצת של 

קורותינו והניסים שחווינו עד שזכינו להיכנס 
לארץ המובטחת. בהמשך, מביא הביכורים נדרש 

להשתחוות לפני הא-ל וכן "ושמחת בכל הטוב 
אשר נתן-לך ה' אלקיך ולביתך..." )דברים כו, 

יא(. 

השנים אין אחד מכיר בטובתו של השני, אין חיבתם מתקיימת ואף 
עלולה ליהפך לשנאה ח"ו ]=חס וחלילה[". דומה כי הכרת הטוב 

היא הבסיס לחיי זוגיות שלווים ומאושרים.

פרשתנו מגדילה לעשות ומספקת לנו "טיפים" אופרטיביים לביטוי 
הכרת הטוב הלכה למעשה.מדובר בעצות, אשר ניתן ליישמן אף 
בין איש לאשתו: ראשית, הבאת ביכורים משמעהמתן תשורה. 
שנית, הדגש הוא על כך שלתשורה זו תתווסף אמירה, הסוקרת 

)לפחות בקצרה( את שעברנו עד שזכינו להגיע לחוף מבטחים זוגי, 
תוך הדגשת המאמץ וההשתדלות,שנדרשו לכל אורך הדרך, ולא 

רק ציון התוצר הסופי; אמירה הכוללת מילות שבח והודיה; אמירה 
שיש בכוחה לתרוםלתקשורת מילולית מעצימה )למאותגרים 
– גם מכתב יתקבל בברכה, אך כדאי להתאמץ, שכן לאמירה 

בפה ישנה משמעות עמוקה, כפי שלהבדיל, מושם דגש על עצם 
אמירת הווידוי בפינו ביום-הכיפורים, הקרב ובא...(. שלישית, את 

ההשתחוות ניתן להמיר לגילויים של חיבה ומבטים של קירבה 
)ולכל רעיון נחמד, העולה על רוחכם(. לבסוף, השמחה בבית 

מבורכת בכל עת ותורמת לאווירה החיובית, בבחינת"ְיִהי ָׁשלֹום 
ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך" )תהלים קכב, ז( .

בפתחה של שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, נדגיש אף את 
חובת הכרת הטובה לצוות החינוכי המלווה את ילדינו ונתפלל, 

כמאמר ספר החינוך, שנזכה לכך ש"מתוך הזכירה... נהיה ראויין 
לברכה ויתברכו ֵּפרותינו".

לעילוי נשמת מרת אוטשה שטרן ז"ל, אשר למרות הזדככותה 
בייסורים, הכירה טובה לא-ל.

בעל ספר החינוך מלמדנו "משורשי המצווה... נזכור ונדע כי מאתו 
ברוך הוא יגיעו לנו כל הברכות בעולם, על כן נצטווינו להביא 

למשרתי ביתו ראשית הפרי המתבשל באילנות. ומתוך הזכירה... 
נהיה ראויין לברכה ויתברכו ֵּפרותינו" )מצווה צא, ההדגשות שלי(.
עולה כי אחד הרעיונות המרכזיים הטמונים במצווה זו הוא החובה 

להיזכר ולהכיר במקורות הטוב והשפע. ה"זכירה" כוללת הבאת 
מתנה, אמירה המגוללת את עיקרי ההתרחשויות תוך ציון עזרתו 

העצומה של הקב"ה, השתחוות ושמחה. 

לצערנו, טרם זכינו לקיים מצווה חשובה זו, אולם את הערכים 
הנשגבים שהיא מייצגת, יש בכוחנו ליישם בחיי היום-יום, 

במעגלים הנרחבים אליהם אנו משתייכים בכלל, ובקשר הזוגי 
בפרט. 

ערך זכירת והכרת הטוב הינו דומיננטי לקיומו התקין והראוי של 
הבית היהודי, כפי שהיטיב לתאר הרב יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל 
במכתב לתלמידו: "אמרו חז"ל יבמות )דף סב(: 'תנו רבנן, האוהב 
את אשתו כגופו, והמכבד היותר מגופו וכו' – עליו הכתוב אומר: 

'וידעת כי שלום הלך'. וברור שכוונת חז"ל אינה לאהבה מסוג 
אהבת חברים, אלא כי היא חברתו ואשת בריתו, ויש להם עניינים 

משותפים, וכל אחד מסייע ונסתייע זה מזה. וכן האהבה מצד 
הכרת טובה – שיצייר בדעת ואילו לא היה משיג אשה בשום אופן, 

והיה נשאר גלמוד, כמה צער ומכאובים היו לו מזה, ועל ידי אשתו 
הוא מסודר בחיים שלו. ועניין הכרת הטובה ואגדול לאין שיעור...". 

הרב קניבסקי הציע למעשה דרך לפיתוח המודעות ולהגברת 
האהבה הטהורה באמצעות זכירת הטוב וקבלתו בצורה שאינה 
מובנת מאליו )היינו, שלא מתוך הרגל(. אמנם הדברים כתובים 

בלשון זכר, אך אין ספק כי הם נכונים ותקפים גם ביחס להתנהלות 
האישה. 

גם הרב שלמה וולבה זצ"ל בספרו "עלישור", עמד על חשיבות 
הכרת הטוב והשלכותיה מרחיקות-הלכת של הכרה זו על עיצוב 

חיי-המשפחה: "חיבה שאין עמה הכרת הטובה אין לה קיום. משל 
לבני-זוג: עד כמה שגדילה החיבה ביניהם בתחילה – אם במשך 

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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ביכורים, תרומות ומעשרות

ביכורים - טעם הבאת הביכורים מפורש                                                                            
בתורה כהודיה לקב"ה על רוב הטוב 

שהשפיע. כדי להביא ביכורים נדרשת 
בראש ובראשונה בעלות משפטית מלאה 

על האדמה שבה ניטע העץ, ולכן אריס 
וחוכר אינם מביאים. אין מביאים אלא 

משבעת המינים, ואין להביא ביכורים קודם 
לעצרת/שבועות. הרמב"ם: "אין מביאין 

ביכורים קודם לעצרת שנאמר וחג הקציר 
ביכורי מעשיך, ואם הביא אין מקבלין ממנו 

אלא מניחם שם עד שתבוא עצרת ויקרא עליהן". ביחס לגר 
חלוקות הדעות. י"א: מביא ומניח אך אינו קורא, משום                                                                           

שאבותיו לא היו במצרים, 
ויש וסוברים שיכול                                                                                  

לומר משום שאברהם 
נקרא "אב המון גויים",                                                                                         

וכך פוסק הרמב"ם.  אפשר להביא 
ביכורים עד                                                                                

חנוכה, אך אינו קורא. 

דרך הפרשת 
הביכורים: יורד האדם לתוך                                                                                

שדהו ורואה תאנה שביכרה, 
אשכול שביכר, רימון שביכר; כלומר כשהם עדיין פגים 

וקושרן בגומי ואומר, הרי אלו ביכורים. רבי שמעון אומר                                                                                    
שצריך אף לאחר תלישתן להחיל עליהם שם                                                                                 
ביכורים. לאחר שגדלו הפירות ובשלו כל צרכם                                                                                                      
היה תולש את אלו המסומנות בגומי ושם   בסל -                                                                                
עני בסל נצרים פשוט, ועשיר בסל מזהב או  כלי                                                                               

יקר ומעטרים את הביכורים שיהיו נראים יפה.
                                                                                                                                                     
דרך העלאת הביכורים: בכל עיר ואזור                                                                                  

היו מתאספים בעלי פירות ביכורים רבים יחדיו
 ויוצאים בשיירות עליזות לעבר ירושלים, שור 

שקרניו מצופות זהב עם נגנים  היו צועדים                                                                                                   
לפניהם, ובכל מקום שבו עברה השיירה היו אנשים עוצרים 

ממלאכתם ומקדמים בכבוד את פני מביאי הביכורים, כשהיו 
מתקרבים לירושלים היו שולחים שליח לפניהם להודיע על בואם 
והכוהנים היו יוצאים לקראתם  ומכניסים אותם לירושלים בכבוד 

רב, וכך הייתה השיירה ממשיכה עד שהגיעו להר הבית ולבית 
המקדש.

התרומות והמעשרות הן חלק ממתנות הכהונה, ונועדו 
גם עבור הלויים, וכן עבור העניים ועבור העלאת קורבן ואכילה 

עצמית בירושלים. יבול אשר לא הופרשו ממנו תרומות ומעשרות 

השופר שָגלה עם חייל בריטי
"השנה היתה 1946. על המתפללים היהודים נאסרה 

תקיעת השופר מחשש שהדבר יעורר את זעם הערבים 
ויוביל לפרעות, אך אנו הרגשנו כי לא נוכל להבליג 
על העוול והחלטנו להפר את האיסור של האנגלים 

ולקיים את מצוות תקיעת שופר. אני נערה צעירה הוטל 
עלי להעביר שני שופרות. לכבוד ראש השנה תפרה 

לי סבתי שמלה חדשה, שעל פי בקשתי היתה מרובת 
כיווצים, עם "נפח" בחזה ובמותניים. כשהגיע יום כיפור 
נמסרו לי שני שופרות, אחד "תימני" קטן, אותו טמנתי 
בתוך כיווצי החזייה, ואת השני תליתי בחגורת השמלה 

מרובת הכיווצים. במשך כל היום הסתובבנו ְסביב 
החומות למרות שהיינו בצום, כי הבריטים שמרו על 

האזור. בסופו של דבר, הצלחנו להיכנס לרחבת הכותל. 
ִעם השקיעה התקרבנו ָלאזור בו עמדו הגברים, שם 

הייתי  אמורה לפגוש את אחי וחברו אפרים, שיתקעו 
בשופר. נצמדתי ליהודי חרדי זקן עם טלית רחבה, היהודי 
נרתע, והתחיל לצעוק: "טמא טמא". צבטתי אותו בכדי 

להשתיקו   ולחשתי: "שופר, שופר". למזלי הוא הבין 
את העניין וכיסה אותי בטליתו הגדולה. כאשר נראו 
הכוכבים הראשונים, מסרתי  את השופרות לאפרים 
ולשמוליק אחי. שמעתי את אחי תוקע בשופר , וכך 

נשמעה "התקיעה הגדולה"  במוצאי יום הכיפורים בכותל 
המערבי, על אפם וחמתם של הבריטים והערבים.  ועמה 

גם תפילתם של רבים להקמת מדינתנו. כשהחיילים 
הבריטים קפצו ממקומם לתפוס את ה"תוקעים" ראיתי 

את אחי זורק אותו ובורח מהמקום. חברו נתפס עם 
השופר".  המשך הסיפור נשמע כאילו נלקח מסרט 

דמיוני. לפני כעשרים שנה ישב אחד החברים  של דודי, 
בבית קפה בלונדון ופתח בשיחה עם אחד הג'נטלמנים 
שהיה במקום, האנגלי סיפר כי כחייל שרת בפלסטינה, 

עודנו נסחף בסיפור, התוודה בפני החבר הישראלי:  "ב- 
1946   ביום כיפור של היהודים,  הוצבתי בשמירה על 

הכותל, אחד הנערים תקע בשופר, ואני רדפתי אחריו, 
הנער נשפט ושוחרר, אבל את השופר שנתפס איתו 

לקחתי והשארתי אותו אצלי במשך כל השנים. ותמיד 
הרגשתי שהשופר צריך לחזור לא"י לבעליו, אבל לא 
עשיתי שום דבר". חברו של דודי שהכיר את סיפור 

הברחת השופר לכותל, קפא מתדהמה. הגילוי ריגש גם 
את הבריטי המעונב. למחרת נפגשו שנית, והפעם הביא 

עמו הבריטי את השופר, ששמר בביתו כיובל שנים. 
"תחזיר אותו למי שצריך, מקומו בארץ ישראל, אצל 
היהודים" אמר.השופר הוחזר. והיום הוא שמור בבית 

מורשת בגין בירושלים.
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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  

 

*התמונות בעלון באדיבות flicer, ויקפדיה ומרקוביץ' רקמה

נקרא טבל )מסבירים שמקור השם ממילים ארמיות: טב לא, 
שפירושן "לא טוב"  – הפירות אינם טובים )-ראויים( לאכילה 
ולהנאה).  ; יבול אשר מקורו באדם שאינו נאמן על התרומות 

והמעשרות נקרא דמאי )וחייב בהפרשה מדרבנן( ויבול אשר 
הופרשו ממנו תרומות ומעשרות כדין, נקרא "מתוקן". מה 

משמעו של הביטוי דמאי ? קיימות 3 סברות: א. ממילה ארמית 
'דא מאי', ופירושו: "זה - מהו?" )בגלל הספק שיש בו, האם 

הופרשו ממנו מעשרות אם לאו(; ב. מהמילה היוונית  "דמוס" 
)=עם, המון העם(, שאינו בקי בפרטי המצוות   . ג. הבלשן חנוך 

ילון הציע שמקור המילה "דמאי" במילה הארמית: דמא, דימא, 
דמה, שפירושה שמא =ספק אם הפירות מתוקנים .

 ישנם שתי תרומות ושני מעשרות:
תרומה גדולה - כמות כל שהיא מהפרות )חז"ל אמדו 

אותה בערך באחוז אחד( אותה נותן בעל השדה לכהן.
מעשר ראשון - עשרה אחוז מכלל הפרות אותם מביא בעל 

השדה ללוי. )במד' י"ח כ"א-כ"ד(
תרומת מעשר - הלויים נדרשים להרים גם הם מהמעשר שהם 

מקבלים חלק לכהן, וחלק זה נקרא "תרומת מעשר", ושיעורו הוא 
עשירית ממעשר ראשון . אחוז אחד מכלל הפרות, עשירית מתוך 

המעשר שקיבל הלוי מבעל השדה, והוא ניתן לכהן: "ַוֲהֵרמֶֹתם 
ִמֶּמּנּו ְּתרּוַמת ה' ַמֲעֵשר ִמן-ַהַּמֲעֵשר".

מעשר שני או מעשר עני - עשרה אחוז מכלל הפירות. בחלק 
מהשנים ניתן לבעל השדה לאוכלו במקום המקדש )מעשר שני 

מפרישים בשנים אבד"ה לשמיטה(, ובחלק האחר של השנים 
ניתן לעניים )מעשר עני(. את המעשר השני יש להפריש על מנת 

לאכלו בטהרה בירושלים. אם לא ניתן להעלות את המעשרות 
לירושלים, ניתן להחליף את הפירות תמורת כסף, להעלות את 
הכסף לירושלים, ושם לקנות פירות אחרים תמורתם. )דב' י"ב 
י"ז-כ"א(. בכל שנה שלישית ושישית, המעשר נקרא "מעשר 
עני", והוא ניתן למי שיש ברשותו פחות ממאתים זוזים, סכום 
מינימלי לצורכי מחייה. )דב' י"ד כ"ב-כ"ז + דב' כ"ו י"ב-ט"ו( 

ביעור מעשרות - החובה לתת תרומות ומעשרות איננה 
מיידית, והבעלים רשאים לחכות עד לזמן מתאים )עד שכהן 

מסוים יגיע, עד שתצטבר אצלם כמות משמעותית, וכו'(. עם 
זאת, אם הוא לא נתן אותן לפני שעברו שלוש הרגלים, הוא 

עובר על מצוות "לא תאחר לשלמו". מעבר לזאת, בערב פסח 
של השנה הרביעית והשביעית למחזור השמיטה, חלה חובת 

ביעור מעשרות, בה חובה לתת כל מעשר לבעליו או "לבערו". 
בזמנינו עיקר מצוות הביעור מתקיימת בחילול מעות מעשר שני 
על מטבע בשווי של פרוטה ואיבוד מטבע זו על ידי חיתוכה או 

התכתה.
וידוי מעשרות - אחרי ביעור המעשרות יש לומר "וידוי 
מעשרות" ובו מצהיר האומר על שקיים את המצווה כדינה, 

ומודה לבורא על הפירות שנתן לו ועל ירושת ארץ ישראל בכלל. 
בפירוש המונח "וידוי מעשרות" נחלקו האחרונים אם הוא 

משורש וידוי על שלא נתן את התרומות והמעשרות מיד אלא 
המתין עד זמן הביעור, או שהוא משורש הודאה, על שם שמודה 

בו לבורא. הראשונים נחלקו בשאלה אם מצוות וידוי מעשר 
נוהגת גם לאחר חורבן בית המקדש. יש הנוהגים לומר בשביעי 

של פסח מנוסח הוידוי מ"ִּבַעְרִּתי ַהֹּקֶדש ִמן-ַהַּבִית" עד "ֶאֶרץ ָזַבת 
ָחָלב ּוְדָבׁש". 

מקור השם "עליה לרגל" 
הארכיאולוג פרופסור אדם זרטל מצא מספר מתחמי 

אבן עתיקים במיוחד באיזור שומרון, )אחד הממצאים 
החשובים הוא המזבח בהר עיבל)  אשר נבנו בצורת  

מקור הביטוי "עליה לרגל" 
הארכיאולוג פרופסור אדם זרטל מצא מספר מתחמי 

אבן עתיקים במיוחד באיזור שומרון, )אחד הממצאים 
החשובים הוא המזבח בהר עיבל)  אשר נבנו בצורת 
כף רגל. זרטל טוען כי מתחמים אלה, הנמצאים על 

צלעות ההרים, שימשו כאתרי פולחן ואירועים שבטיים 
עוד בטרם היה ריכוז כל הסמכויות הדתיות והלאומיות 

בירושלים בימי דוד ושלמה. הוא מוסיף שמתחמים 
אלה הם למעשה אותם ה'ִגלגלים' המוזכרים פעמים 

רבות בתנ"ך )ִגלגל מלשון גל אבנים ולא מלשון המילה 
מעגל(. ובשלושת הרגלים: פסח, שבועות וסוכות היו 
מתאספים נציגי השבטים באותם גלגלים כדי להקריב 

זבחים לא-ל. מכאן דבק המונח "רגל" לכל אחד מאותם  
החגים ומכאן גם מקור הביטוי עלייה לרגל - עלייה פיזית, 

פשוטה כמשמעה, אל אותם מתחמי כף הרגל. בהמשך 
כאשר רוכזו כל הסמכויות הדתיות בירושלים, איבד 

הביטוי עלייה לרגל את משמעותו הראשונית והקדומה 
וקיבל פירוש חדש בתור עלייה בפועל אל בית המקדש 

שבירושלים .
על מועדי בעליה לרגל נאמר "ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים 

ַּבָּׁשָנה")שמות כ"ג י"ז(. 
מה משמעה של המילה 'פעם'?  השורש פע"ם מציין 
מכה, נקישה וזעזוע, משמעות אשר התפתחה כנראה 

מן המשמעות הראשונית של המילה ַּפַעם – צעד ומכת 
הרגל, כפי שקוראים בשיה"ש )ז' ב'(: "ַמה ָּיפּו ְפָעַמִיְך 
ַּבְּנָעִלים ַּבת ָנִדיב"; ומכאן הביטויים: פעמי משיח, הכין 

פעמיו, שם פעמיו אל. ובלשון חכמים עברה המלה 'פעם' 
מתחום המרחב אל משמעות זמן – 'פעם אחת'. 

לאחר תיאור חלום הפרות וחלום השיבולים של פרעה 
נאמר: "ַוְיִהי ַבֹּבֶקר ַוִּתָּפֶעם רּוחֹו" )בראשית מ"א ח(, 
כלומר: רוחו נזדעזעה. מעניין שבתנ"ך מדובר בזעזוע 

שלילי, ואילו בלשון ימינו המילים התפעם, נפעם 
והתפעמות מציינות בעיקר התפעלות חיובית. גם המילה 

'פעמון' קשורה לעניין המכה והזעזוע, כפי שמסביר ר' 
דוד קמחי )רד"ק( בספר השרשים שלו: "לפי שהוא 

מתקשקש וִמְתּכתת בענבל שבתוכו". על פי משמעות 
זו של השורש פע"ם יוצא ְּפָעִמים=ְרָגִלים, ובאמת, כמה 
פסוקים לפני "ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה" נאמר "ָׁשֹלׁש ְרָגִלים 

ָּתֹחג ִלי ַּבָּׁשָנה".
המשנה מתארת את העלייה לרגל כחגיגה גדולה, שבה 
היו מקשטים את העולים לרגל, שרים ומנגנים. מקובל 

כי בזמן העלייה לרגל הייתה צפיפות עצומה בירושלים, 
ובכל זאת: "מעולם לא אמר אדם, צר לי המקום שאלין 

בירושלים". מקורות מהתקופה של סוף ימי בית שני 
טוענים כי המספרים הגיעו למאות אלפי ואף מיליוני עולי 
רגל, אם כי היסטוריונים מטילים ספק אם אכן המספרים 
היו כה גדולים. בסוף ימי בית שני ידוע כי היו עולים לרגל 

מכל רחבי הפזורה היהודית, מרומא, מאלכסנדריה, 
מספרד ומבבל.


