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סליחות

של  למבול  לי  גורמת  זו  שאלה  כיפור?  מיום  שלי  הראשון  הזיכרון 
שהחלו  ההכנות  על  לכתוב  האם  לבחור.  במה  ולבטים  זיכרונות 
על  לספר  המפסקת?  לארוחה  ועד  גדליה  צום  מתום  הורי  בבית 

המאכלים  ושאר  החבושים  ריבת  העוגות,  מגוון 
ושבירת  המפסקת  לארוחה  שנועדו  המיוחדים 
הצום? על ריח בצק השמרים שנועד ללחמניות 
האישיות של הילדים, לחמנייה עגולה עם ביצה 
קשה במרכז? על כך שבכל שנה מכינים כמות 
אדירה של מאכלים ונשבעים שבשנה הבאה נכין 
פחות - הרי קשה לאכול אחרי הצום - וכל שנה 

השבועה מופרת? 
או בעצם לספר על הפעם הראשונה שבה צמתי 
כל היום, הישג שמקורו בטעות מכיוון שנרדמתי 

במרפסת משעת הצהרים ועד שעת הערביים? על כך שאנחנו הילדים 
יודעים  כולם  כי  הלשונות,  את  ומשווים  הכנסת  בבית  נפגשים  היינו 
שככל שהלשון לבנה יותר צמת יותר? על ההרגשה של הגנה וברכה 
שחשתי מתחת לכנפי הטלית של אבא שעטף אותנו בעת התפילה? 

על ההמתנה לקול השופר וספירת שלושת הכוכבים שמבשרים על 
לפני  הצום  את  מסיימים  ליד  הכנסת  בבית  תמיד  ולמה  הצום?  תום 

בית הכנסת שלנו?
כולם  כיפור  שבערב  כך  על  לספר  אולי  או 
רק  אור  שראו  בד  כפכפי  ונעלו  לבן,  לבשו 
בכיפור, כולם דיברו בשקט ואיחלו גמר חתימה 
ומבית  פתוחות  היו  הבתים  דלתות  שכל  טובה 
נישא  קודש  של  וריח  הפיוטים  נשמעו  הכנסת 
בכיפור  כי  בכיפור,  באוויר, תחושה שקיימת רק 
של  לזמן  ועובר  בלמים  בחריקת  עוצר  העולם 
אחדות וחשבון נפש? או אולי לספר על הציפייה 
הילדותית שחשתי בחו”ל שגם כאן אצל הגויים 

ראוי שהעולם יעצור ויהרהר? 
ועוד  עוד  והולכים  נצברים  השנים  ועם  לי,  יקרים  זיכרונות  אלו  כל 
זיכרונות - יום כיפור ראשון כאימא, כאישה נשואה, יום כיפור ראשון 
זיכרונותיו  את  ילדיי  עבור  היוצרת  זו  אני  וכיום  חדש,  כנסת  בבית 

וניחוחותיו של החג. 
אילנה כרסנתי 

וִביתי  אני  חצות.  אחרי  אחת  שבת.  מוצאי 
המשותפת  הצעדה  על  מתענגים  הבכורה 
סליחות  לאמירת  צועדים  ביד  יד  זו,  בשעה 

בבית הכנסת הספרדי ביישובנו.
ממני  ביקשה  שלי  שהגדולה  שמחתי  כך  כל 
לאמירת  המזמינה  מודעה  שראתה  לאחר   -
אוהב  אני  הלילי!  למניין  שנצטרף   - סליחות 
מאוד את הסליחות הספרדיות, את המנגינות 
הכנסת  בתי  את  זוכר  אני  המשתפכות. 
הספרדים הקטנים, את השמשים מגישים תה 
מתוק בחיוך ואת האווירה החמה האינטימית. 
להכיר  הבכורה  ביתי  עם  צועד  אני  ועכשיו 

ולחוות את אותו הקסם.
על  ריק,  הכנסת  בית  בזמן,  בדיוק  מגיעים 
גדול.  רמקול  ולידו  מיקרופון  ממתין  התיבה 
הולכים.  מנסה.  אני  תה,”  ונכין  למטבח  “נלך 

המטבח נעול.
בחור  פורץ  הכנסת  לבית  סערה,  רוח  לפתע 
כבן שלושים עם כיפה לבנה גדולה על ראשו, 
ואחריו נכנסים כשלושים נערים. הבחור ניגש 
מרגיש  ואני  התיבה  לפני  לעמוד  בהחלטיות 

את מבטי ההערצה אליו מסביב.
נרדם”.  לך  מה  אדם,  “בן   - ראשון  מקאם 
את  בחוזקה  מחבק  אני  מוכרת.  המנגינה 

הבכורה. מחייכת, גאה.

“כתוב  הבקשות:  בשלב  נמצא  החזן  עכשיו 
כל  לאחר  שלמה”.  רפואה  “שלח  לחיים”, 
בשאגה:  ואז,  ב”אמן”,  מרעים  הקהל  משפט 
“סלק ואבד את כל הערבים מתוכנו”. ה”אמן” 
להביט  מעז  לא  אני  מתמיד.  חזק  נשמע 
בבכורה אבל מרגיש את מבטה צורב בבשרי. 
אני מנסה להתעלם. מתיישבים. היא שואלת, 
שמעת  לא  “אולי  מגמגם,  אני  לברר,  מנסה 

טוב...” אני מתבייש בתשובה שהרגע נתתי.
בקשות  שוב  להשתלב.  מנסים  מנגינות.  שוב 
אנו  מתוכנו”.  הערבים  כל  את  “כלה  ושוב 
בהליכה  הכנסת  מבית  ויוצאים  ידיים  אוחזים 
ִידַּבק  לא  שזה  לברוח  כאילו  מנסים  מהירה, 
רודף  ה”אמן”  כושלות.  הרגליים  אבל  בנו, 

אחרינו.
שמואל  ברחוב  למדתי  שנה  כעשרים  לפני 
בבניין  בירושלים.  הבוכרים  שבשכונת  הנביא 
ממול שכנה ישיבת “הרעיון היהודי” של כהנא. 
המדרש  לבית  לעתים  קופץ  הייתי  בערבים 
שלהם ומביט בספרים מלאי השנאה שהיו על 
הזויים”.  “איזה  אז:  לעצמי  חשבתי  המדפים. 
הם היו נראים לי תימהונים בודדים. ערב ערב 
הירושלמיות,  לשכונות  הישיבה  בחורי  יצאו 
כאבו  בשמחתם,  שמחו  האנשים,  עם  דיברו 
עוד  רעיון,  עוד  הכניסו  ובדרך  כאבם  את 

הפך  והטפטוף  עברו,  שנה  עשרים  פלאייר. 
מי  ועל  לחלוטין.  אותנו  ששוטף  עכור  לגל 
אלין? רק לפני שבועיים השתתפתי בארוחת 
אווירה  הייתה  צחקו,  כולם  נעימה,  ערב 
מצוינת. הורים סיפרו חוויות מהחופש ודיברו 
ואז  השנה,  פנויים  די  שהיו  הנופש  אתרי  על 
מישהו הסביר שזה בגלל שלכלבים היה צום 
לא  קמתי,  לא  המשיכה.  השיחה  )רמדאן(. 
מחיתי, התקרנפתי. הניסיון האישי שלי אומר 
שהפסדתי.  אבודה,  שהמלחמה  טעם,  שאין 
כך תמיד תירצתי לעצמי את השתיקה. אבל 
ילדיי  את  מפקיר  שאני  מרגיש  אני  עכשיו 
לרוחות הרעות הנושבות, איזו הגנה אני נותן 

להם? 
בניגוד  אולי  התקווה?  אבדה  לא  עוד  ואולי 
אנשי  של  שבעות  ב”קהילות”  להתכנסות 
יעשו  וקבוצות החוצה,  גרעינים  ייצאו  שלומנו 
עשרים  לפני  עשו  היהודי”  שב”רעיון  מה  את 
שנה? אני מביט סביבי ודי פסימי. הרבה יותר 
ללא  אבל  כמונו”.  “אנשים  עם  להיות  נוח 
שליחים שייצאו החוצה, המערכה אכן תוכרע.

יותר  היום,  הכתובת  הסליחות.  ימי  שלהי 
מתמיד, על הקיר. על כולנו להביט בה היטב 
“ידינו לא שפכו את  רגע לפני שננסה להגיד 

זיוהדם הזה”.



וילךפרשת השבוע למשפחה
אני זוכר את השיחות כשהיינו ילדים לקראת 
פרשת  מה  כשהשווינו   - מצווה  בר  גיל 
עם  קבל  לקרוא  בגורלנו  שנפל  השבוע 
“זכה”  שהוא  התלונן  אחד  משפחה.  וקרובי 
התהדר  השני  בתורה,  ארוכה  הכי  בהפטרה 
שמופיע  ומיוחד  נדיר  “טעם”  לסלסל  שיזכה 
זוכר,  אני  שלי  דוד  ואת  שלו...  בפרשה  רק 
שמאז ומתמיד לא ממש התלהב ללכת לבית 
שלו  המצווה  בר  שפרשת  שהתגאה  כנסת, 
הייתה פרשת “וילך” - הפרשה הקצרה ביותר 

בתורה. 
מדובר בסך הכול בשלושים פסוקים, לקראת 
ברובו  שמהווה  הספר,  דברים.  ספר  סוף 
שנות  במשך  ישראל  עם  קורות  של  תקציר 
קיומו כעם, מסופר דרך עיניו של משה רבנו, 

ומלווה אותו עד למותו. 
3 נושאים עיקריים מופיעים בפרשה: 

העברת ההנהגה ממשה ליהושע בן-נון.	 
כתיבת התורה ושמירתה, הציווי על מצוות 	 

“הקהל” פעם בשבע שנים.
לקרות 	  העתיד  על  משה  שמקבל  הנבואה 

את העם לאחר מותו.
הגדול  המנהיג  ספק  ללא  היה  רבנו  משה 
ביותר שקם לעם היהודי. הוא הנהיג את העם 
בזמנים הקשים ביותר ושימש דמות אב לעם 
עשרות  במשך  ומשברים  תמורות  שעבר 
שנים. הוא היה אדם שהגיע למעלת קדושה 
מכל  יותר  לה’  מקורב  והיה  מאוד,  גבוהה 
עליו  מגיע לשעה שבה  הוא  אדם אחר. כעת 

להעביר את המנהיגות לדור הצעיר.
שהיה  אדם  מרגיש  איך  לעצמכם  תארו 

במעלה כה גבוהה ובתפקיד כה רם, כשהוא 
את  להכניס  ולא  התפקיד,  על  לוותר  נאלץ 
בני ישראל לארץ המובטחת. אין ספק שזוהי 

נקודה קשה ביותר עבורו.
כשהם  הרגע  את  מעצימים  המדרש  בעלי 
מתארים את המצב ה”משפיל” בו שרוי משה 

)מתוך מדרש רבה(:
יהושע  יכול  עולם,  של  ריבונו  משה:  “אמר 
להיות  יכול  ]כלומר,  חי?!  ואהיה  שלי  ארכי 
בחיים?![  בעודי  שלי  השליט  יהיה  שיהושע 
אמר הקדוש ברוך הוא: עשה לו כדרך שהוא 
שלו,  תלמיד  תהיה  לך  ]כלומר,  לך  עשה 
השכים  מיד  שלך[.  תלמיד  היה  שהוא  כמו 
משה והלך לביתו של יהושע. נתיירא יהושע. 
יצאו  אצלי.  בוא  רבי,  ליהושע:  משה  לו  אמר 
להלוך, הלך משה לשמאלו של יהושע. נכנסו 
לאוהל מועד, ירד עמוד הענן והפסיק ביניהם. 
משנסתלק עמוד הענן הלך משה אצל יהושע 
מה  ]כלומר,  הדיבור?  לך  אמר  מה  לו:  ואמר 
אמר לך ה’?[ אמר לו יהושע: כשהיה הדיבור 
נגלה עליך יודע הייתי מה מדבר ִעמך? אותה 
שעה צעק משה ואמר: מאה מיתות ולא קנאה 

אחת! וקיבל עליו למות”.
הקושי  את  בפנינו  ממחיש  הזה  המדרש 
זו  בנקודה  משה  מתמודד  שאיתו  העצום 

בחייו. 
אנשים שנאלצים לעזוב את מקומם במשרות 
שהיו  כאלה  או  חשובים,  בתפקידים  רמות, 
מפורסמים במשך תקופה מסוימת, מתקשים 
לעתים לוותר על המקום שנסך בהם תחושה 
חווים  רבים  אנשים  תכלית.  או  חשיבות  של 

ויש  כאלו,  שינויים  סביב  מאוד  גדול  משבר 
כאלה שנלחמים בכל מאודם, לעתים באופן 
להיפרד  שלא  מנת  על  רחמים,  מעורר 

ממעמדם.
משה,  של  בדבריו  פותחת  “וילך”  פרשת 
ונוגעת  ישירה  בצורה  ישראל  לבני  הפונה 

ללב: 
אּוַכל  ֹלא  ַהּיֹום,  ָאֹנִכי  ָׁשָנה  ְוֶעְׂשִרים  ֵמָאה  “ֶּבן 
עֹוד ָלֵצאת ְוָלבֹוא, ַוה’ ָאַמר ֵאַלי: ֹלא ַתֲעֹבר ֶאת 

ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה” )דברים לא ב(.
כאשר משה מגיע לנקודה שהוא נאלץ לוותר 
על מעמדו, הוא לא מנסה לייפות את המצב, 
הוא  תירוצים.  לתרץ  או  האמת  את  להסתיר 
אומר בפשטות: “עייפתי, אינני יכול עוד למלא 

את תפקידי”.
למרות  דופן.  יוצא  מנהיג  היה  רבנו  משה 
השיאים שהוא הגיע אליהם, הצניעות והענווה 

מאפיינים אותו לאורך כל שנות מנהיגותו. 
משה  מדגים  חייו,  של  האחרונים  ברגעים 
בפנינו שוב את התכונה שהעמידה אותו מעל 
כל שאר מנהיגי ישראל. למרות מעמדו הרם 
והִקרבה לה’, הוא תמיד נשאר נטוע עם שתי 
תפקיד  ממלא  שהוא  והבין  בקרקע,  רגליו 

כשליח של ה’, ותו לא. 
את  כך  לתאר  הדרשנים  בחרו  במקרה  לא 
רגעיו האחרונים של משה, בשוכבו על ערש 

דוויי:
“נטל שתי ידיו והניחן על ליבו ואמר לישראל: 

ראו אחריתו של בשר ודם”.
בנימין גרינברג

במוצאי שבת, ליל הושענא רבה נחזור לבראשית
הנכם מוזמנים להצטרף שנית למפגשי השיח של שנת תשע”ג.

במפגש בליל הושענא רבה תציג רבקי אגדתא קסומה.
נפגש לשוחח על בריאת השמש והירח, מי גדול ממי והאם זה 

בכלל חשוב או הכרחי.

מתי? כ’ תשרי, 6 באוקטובר בשעה 21:00
איפה? בסוכה של משפחת מונזון, רחוב יעקב גולד 9

כולם מוזמנים!



כל  מיני.  כל  של  משפחה  משפחה.  אנחנו 
כל  התמודדויות,  מיני  כל  רוח,  מצבי  מיני 
עמוס,  בעלי,  רגשות.  מיני  כל  רגעים,  מיני 
אחרות  שבמשפחות  לי  נראה  שתמיד  אומר 
כולן  אצל  אבל  פשוט  יותר  הרבה  נראה  זה 
אבל  לזה,  להאמין  מתחילה  אני  מורכב.  זה 
הכי  זה  שאצלנו  בתחושה  חייתי  זמן  הרבה 
מורכב בעולם. בכל אופן, משפחה זה משהו 
שכולנו הכנסנו את עצמנו אליו, ומה שמרתק 
בדבר הזה שנקרא “משפחה”, הוא שאין דבר 
אחד נכון וברור; וזה גם הקסם והיופי של כל 
הדבר הזה. אז בתור אחת שמנסה לחקור את 
מושג המשפחה, אביא מעל דפי עיתון זה את 
עמוס,  בעלי  אנוכי,  שלי:  הפרטית  המעבדה 
 ,)12( אחינועם   ,)14( ארז   - ילדינו  וחמשת 

אוהד )11(, איתי )10( ואיתמר )4(.
אלו  הקטנים,  הרגעים  של  אישה  אני 
לא  שאני  אלו  בשגרה  ביומיום,  שמתרחשים 
מוכנה אליהם והם פשוט מגיעים ללא הודעה 
מוקדמת ומרחיבים את ליבי. כדי להיות, הם 
או  פחות  קבוע  יום  לסדר  לשגרה,  זקוקים 
יותר, והם בעיקר מתקשים עם חופש, שהוא 
כאשר  יותר  עוד  ומתקשים  מהשגרה,  יציאה 
אוהבים  לא  גם  הם  נגמר.  ובלתי  ארוך  הוא 

במיוחד את החום, וגם לא את הטכנולוגיה.
וכאשר היינו בחופשה הקיץ, וזו הייתה חופשה 
ומקסים אבל  טוב  היה  ארוכה במיוחד, הכול 
בנוח  הרגישו  לא  כנראה  הקטנים,  הרגעים 
מספיק בארץ זרה והם לא הגיעו. וזה ָחַסר לי 

והתגעגעתי אליהם נורא. 
הלימודים,  שנת  תחילת  עם  שמיד  לי  ונדמה 
והחלו להגיע  זקפו קומתם  הרגעים הקטנים 

בזה אחר זה, וזה היה נעים.
מי אתם, רגעים קטנים, שכאשר אתם מגיעים 
נמצאת,  פשוט  ואני  נעלמות  שלי  המחשבות 
שתלכו?  רוצה  ולא  מהגעתכם  מתמוגגת 
אתם גורמים לי להיזכר שהכול בסדר, אתם 

מרגיעים אותי ועושים לי טוב. 
אתמול אוהד התקשר עם סיום יום הלימודים, 
הספר  בית  ילדי  כשהמולת  כולו,  מתנשף 
אה...  יכול  “אני  ושאל:  ברקע,  היטב  נשמעת 
פיצה  לאכול  הולכים  שלי  החברים  כלומר, 
ורציתי לשאול אם הכנת כאילו ארוחה גדולה, 
כלומר,  משהו,  הכנת  אם  גדולה,  לא  כלומר, 
מה הכנת?...” ואני שומעת את אוהד מסתבך 
“אוהדי,  ואומרת:  אותו  קוטעת  ואני  מעט 
)בשמחה?(:  הודיע  ואוהד  בולונז”.  הכנתי 
“אני בא!!!” וסיים את השיחה. והרגע קטן זה 
בזמן  ילדיי  את  לשמח  לי  קל  כמה  לי  הזכיר 

שגרה ואיזה מאמץ עליי להשקיע מחוצה לה.

מיכל שור-הרטמן

קשר משפחתי
בו  חניכה  למסע  כינוי  הוא  הגיבור”  “מסע 
התפתחות  לגדילה,  המביא  תהליך  מתרחש 
והתבגרות. מסע כזה כרוך בניסיונות ובביצוע 
בסיפורים  בו  לפגוש  וניתן  שונות,  משימות 
לתרבויות  השייכים  בטקסים  ואגדות, 
שונות, לרבות תרבות עמנו שלנו. על החניך 
ופעמים  שונות,  משימות  לבצע  המתבגר 
סבל  כוח  הדורשים  במצבים  לעמוד  רבות 
להפוך  כשרוצים  זה  ככה  ונפשי.  גופני 

לחזקים ולגיבורים...
גיבור  מסע  של  סוג  הוא  שלנו  היומיום 
של  סוג  כולנו  לפחות  )בעיניי  מתמשך 
גיבורים...(. מצבים ואירועים שונים משמשים 
מאיתנו  ודורשים  חניכה  טקסי  מעין  עבורנו 
באתגר.  ועמידה  התאפקות  התמודדות, 
לי  שנותן  יום  הוא  הכיפורים  יום  מבחינתי 
המסע  על   zoom in קצת  לעשות  אפשרות 
בו.  המתקיים  הזמן  פסק  בזכות  הזה, 
המשוררת  של  הכיפורים”  יום  “ערב  השיר 
של  המיוחדת  האיכות  את  מתאר  זלדה 
שמאפשרת  הכיפורים,  יום  בערב  הזמן 
פנימה: התבוננות  של  תהליך  אותו   את 

ערב יום הכיפורים
ְּבֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים

ִהְפַלְגנּו
ִמִּניְסיֹונֹות ֶׁשַּתּמּו ֶאל ִניְסיֹונֹות ֶׁשֵהֵחּלּו

ֶעֶרב יֹום ַהִּכּפּוִרים ָהָיה ָלנּו
ֵראִׁשית ַהְּזַמן

ְּבִדְמַמת ִאי ֶׁשֵהִאיר
ָים

ְּבֵנרֹות
ָׁשם ִאַּמְצָּת אֹוִתי ֶאל ִלְּבָך ַהּדֹוֵאב

ִלְפֵני ַהֹּכל ָיכֹול
ְּבֶטֶרם ֵּתֵלְך ְלִהְתַּפֵּלל ִעם ֻּכָּלם

ְּבֶטֶרם ִּתְהֶיה ֶאָחד ִמן ָהֵעָדה
ַּבֵהיָכל

ֶאָחד ִמן ָהֵעִצים
ַּבַּיַער.

שהחיים  בכך  ההכרה  על  מדברת  זלדה 
כשיום  עבור האדם,  ניסיונות  של  רצף  הם 
בין  מעבר  כנקודת  מתפקד  הכיפורים 
שמתחילים  לאלו  שהסתיימו  הניסיונות 

עכשיו. 
בהתגברות  הצורך  כל  שעם  מעניין 
ובעמידה בסבל גופני ונפשי בהם מתמקד 
בבית  קוראים  אז  דווקא  הכיפורים,  יום 
לא  הוא  יונה  יונה.  של  סיפורו  את  הכנסת 
ובמשימות  בניסיונות  שעומד  גיבור  ממש 
אנטי-גיבור  יותר  הוא  בפניו.  מציב  שהאל 
שבורח  אחריות,  חסר  וקצת  עצלן  חמוד, 
אבל  לברוח  מנסה  יונה  ממנו.  מהנדרש 
אותו  רואה  עולם  בורא  מצליח.  לא  בעצם 
מהמשימה.  לברוח  לו  נותן  ולא  רגע  בכל 
שמה  אני  אם  שגם  הכביסה  ערימות  כמו 
עצמי כבורחת מהן, הן אף פעם לא יברחו 
כזה  בעצם  הוא  שיונה  בגלל  אולי  מפניי. 
הוא  דווקא  נבחר  לנו,  דומה  כך  וכל  אנושי 
הזה.  היום  של  הספרותי  הגיבור  להיות 
הוא  שלו  הגדולה  ובאותנטיות  בפשטות 
של  שכדבריה  הזה,  בזמן  אותנו  מלמד 
זלדה הינו “ראשית הזמן”, לחזור לראשית 
אם  גם  אמיתיים  להיות  לפחד  לא  שלנו. 
להכיר  ולהעז  קורקט”,  “פוליטיקלי  לא  זה 
כי רק משם נצליח  מקרוב את חולשותינו, 

לעבור מסע גיבור אמיתי. 
אז בתחנת הִרענון הקרובה עוד כמה ימים, 
אבל  נצליח,  ממש  לא  ולאכול  לשתות 
הלוואי שמתוך עצם העצירה וההתבוננות, 
קטנה  ואותנטיות  צניעות  מתנת  ועם 
חדשים  כוחות  לקבל  נצליח  יונה,  מהנביא 

להמשך המסע...
ורדה בלונדר

יום הכיפורים כתחנת ִרענון ב”מסע 
הגיבור” של כולנו... 

ערכנו סבב קצר בין בני כיתה ה’ מקבוצת המפגש על מנת להבין מה המשמעות של 
יום הכיפורים בשבילם )לא נגענו...(:

יונתן פנד: “בשבילי זה יום רע כי צמים בו בשביל להזכיר את המלחמה שהייתה וגם יום של 
חשבון נפש”.

עמר בן-עטר: “לצאת לחופש”.

הראל פרל: “לרכב על אופניים ולהיות עם חברים”.

מתן קליין: “לרכב על אופניים ולהיפגש עם חברים”.

עוז קליין: “יום צום, יום כיף באופניים, בשנה שעברה נשברו לי האופניים”.

יואב ליבני: “זהו יום שמוזכר בספר ויקרא בפרק כ”ג והמחשבות שלי ביום הזה הם על מלחמה 
ושלום, בגלל שהייתה מלחמה בישראל”.

רועי צוק: “זהו יום אבל כי נהרגו בו הרבה חיילים ישראלים. מרגיש בו עצוב וגם שמח כי ניצחנו 
במלחמה וגם שמח כי אנחנו יכולים לרכב בכבישים”.

מהו יום כיפור בשבילך?



ונתנה תוקף קדושת היום
בימים  פעמיים  מצוין  תוקף”  “נתנה  הפיוט 
וביום הכיפורים. הוא  הנוראים: בראש השנה 
חריצת  תהליך  את  מופלאות  במילים  מתאר 

הדין של כל אדם ואדם בספר החיים. 
ָנה ִיָּכֵתבּון / ּוְביֹום צֹום ִּכּפּור ֵיָחֵתמּון  ְּבֹראׁש ַהּׁשָ
ּוִמי   / ִיְחֶיה  ִמי   / ִיָּבֵראּון  ְוַכָּמה   / ַיַעְברּו  ַּכָּמה   /

ָימּות
השונים,  המוות  אופני  של  המזעזע  הפירוט 
יהודי  של  הקשה  עולמם  אל  הצצה  נותן 
אירופה, אשר נרדפו בשל יהדותם. אולם יופיו 
של הפיוט הינו מוצא המחילה, הנתון בידיו של 

האדם.
ֹרַע  ֶאת  ַמֲעִביִרין   / ּוְצָדָקה  ּוְתִפָּלה  ּוְתׁשּוָבה 

ַהְּגֵזָרה
)בראשית  האגדה  במדרש  מקורו  זה  משפט 

רבה פרשה מד ד”ה יב “ויוצא אותו”(:
דברים  שלושה  אמר:  ר”א  בשם  יודן  ר’ 

מבטלים גזירות רעות ואלו הם:

נאמרו  ושלושתן  ותשובה  וצדקה  תפילה 
בפסוק אחד. 

לב  אל  הכנסת  מבתי  פרץ  הנוגה  הפיוט 
הלחנתו  עם  הישראלית-יהודית  התודעה 
הוא   1990 בשנת  רוזנבלום.  יאיר  ידי  על 
לחללי  הזיכרון  יום  בטקס  לראשונה  הושמע 
התגורר  בו  השיטה,  בית  בקיבוץ  צה”ל, 
שנפלו  בניו  אחד-עשר  לזכר  המלחין, 
חובר  הפיוט  הכיפורים.  יום  מלחמת  במהלך 
ומעבירה  הנשמה  אל  המחלחלת  למנגינה 
ושל תקווה כאחד. המסורת  מסר של אובדן 
מזהה את מקור הפיוט בסיפורו של ר’ אמנון 
זרוע”,  “אור  בספר  שמצוין  כפי  ממגנצה, 
מכה  אמנון  ר’  ה-13.  למאה  המתוארך  ספר 
בדרישת  להרהר  שביקש  על  חטא,  על 
על  למות  מיד  בחר  ולא  להתנצר,  ההגמון 
לשונו  את  לקצץ  ביקש  הוא  השם.  קידוש 

בקיצוץ  עונשו  את  קצב  וההגמון  שהיססה, 
אצבעות ידיו ורגליו. על פי המסופר, נושא ר’ 
אמנון ממגנצה קצוץ האיברים קול זעקה אל 
השמיים בראש השנה בבית הכנסת. מחקר 
מסורת  מעמיד  וספרותי,  היסטורי  משולב, 
זו בספק, היות והפיוט נמצא בכתבי יד אשר 
הקדום  מתאריך  הקהירית,  בגניזה  נמצאו 

לסיפורו של ר’ אמנון ממגנצה. 

מתכתב  הנודע,  היהודי  הזמר  כהן,  לאונרד 
עם הפיוט בשירו Who By Fire. כהן, שביקר 
בארץ בזמן מלחמת יום הכיפורים ושר לחיילי 
 And who :החזית, מותיר את השאלה פתוחה
?shall I say is calling לעומת הפיוט המקורי 
הוא אינו מוצא כי יש אפשרות למחילה, היות 

ולא ברור מיהו גוזר הגזירה.

ליאת יוספברג בן יהושע

ִיְהֶיה  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ִביִעי  ַהּׁשְ ִמְקָרא “ַּבֹחֶדׁש  ְּתרּוָעה,  ִזְכרֹון  ַׁשָּבתֹון,  ָלֶכם 
תשרי  הוא  החודש  כד(.  כג  )ויקרא  הוא ֹקֶדׁש”  והחג   - החודשים  למניין  השביעי   -

ראש השנה, לפי שחודש תשרי הוא הראשון למניין השנים, ובאחד לחודש חל יום ההולדת 
לבריאת העולם.

ל ִאיׁש ִיְשָׂרֵאל,  ֹלֹמה, ָכּ ֶלְך ְשׁ ֲהלּו ֶאל ַהֶמּ ָקּ בתקופת המלכים קרוי החודש “ירח האיתנים”: “ַוִיּ
ִביִעי” )מלכים א, ח ב(. ׁ ָחג הּוא, ַהֹחֶדׁש ַהְשּ ֶיַרח ָהֵאָתִנים, ֶבּ ְבּ

למה איתנים? על פי חז”ל, בחודש תשרי ברא אלוהים את העולם ואת איתני הטבע, ומכאן 
גם השם. סברה אחרת היא שבחודש זה מתחילים הנהרות )איתנים = נחלי איתן( לעלות על 
גדותיהם, ובמדרש אחר )ילקוט שמעוני מלכים א, רמז קפא( מצוטט ר’ אליעזר כמי שלומד 

מפסוק זה שבחודש זה נולדו האבות.
השם תשרי מקורו בשם הבבלי “תשירו” או “תישריתום”, שמשמעו ראשית. שם חודש זה 
“ירח  נקרא  הוא  שם  האוגריתי,  בלוח  גם  שנמצא  הבבליים,  השמות  יתר  מכל  היחיד  הוא 

תשרת”. בביתא ישראל נקרא החודש “תשרתו”.
הרמב”ן מנסה להצדיק את החלפת השם העברי )או הכנעני( בשם הבבלי, בכך שחודש ניסן 
ואילו תשרי כדי לזכור את גאולת  קיבל את מעמדו כראש לחודשים, זכר ליציאת מצרים, 
בבל. חז”ל דרשו את השם על דרך הארמית. שרי = היתר, “תשבוק כל חובינו”. לכן תשרי - 

לשון התרה ומחילה.

ועדיין  והלילה,  היום  לשוויון  בסמיכותם  כרוך  וניסן  תשרי  החודשים  של  המיוחד  מעמדם 
באילנות(  העורלה  )מצוות  לנטיעות  ליובלות,  לשמיטין,  ראש   - תשרי  הוא  ביניהם  הבכיר 

ולירקות ]לצורכי מעשר[, שהרי הוא הקובע את תחילת המחזור החקלאי.
– הזמן בו נשקלים במאזניים  בגלגל המזלות מזלו של תשרי הוא מאזניים, מאזני משפט 
ובמזל מאזניים הוא כוכב  המעשים הטובים אל מול הרעים. הכוכב השולט בחודש תשרי 
רמז  בכך  רואים  בקבלה  היוונית.  במיתולוגיה  האהבה  אלת   – ונוס  היא  הלוא  ונוגה  נוגה, 

שחודש תשרי הוא אכן החודש של “ואהבת לרעך כמוך”.
איזון  על  שאחראי  האדם  בגוף  האיבר  שהיא  אוזן,  המילה  לשורש  מתייחסים  בקבלה  עוד 
התנועה; ומכאן, שהאיזון והצדק הם בנפשם של בני מזל מאזניים. ואם נחשב את ערכה של 

המילה “ֹנגה” בגימטרייה נקבל 85, שזהו ערכה של המילה “אֹזן”.
אבי אביטל

חודש ופשרו             חודש תשרי 

גמר
חתימה
טובה!

ילדים מציירים


