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מלבושי קולות השופר
מברדיצ'ב.  יצחק  לוי  ר'  היה  זכות  בלימוד  ומיוחד  אחד 
לרגל תוקף קדושת היום בחרנו לתת לדברי הסנגוריה שלו 

לדבר בעד עצמם )בשינויים קלים בלבד(:

נבוא  ה'".  המלך  לפני  הריעו  שופר  וקול  "בחצוצרות 
ליער  שנסע  ודם  בשר  למלך  ומליצה  משל  דרך  על  לבאר 
גדול להשתעשע בציד, עד שבא לעומק היער ולא מצא את 
ביער  וראה  לביתו.  לשוב  והישר  הנכון  הדרך  המלך,  דרך 
אנשי כפרים ושאלם על הדרך, ולא הכירו את המלך ולא 
המלך  דרך  את  ידעו  לא  מעולם  כי  לו,  להשיב  מה  ידעו 
הגדול הנכון והישר, עד שמצא איש חכם ונבון ושאלו על 

הדרך. 

ונזדעזע  אותו,  שואל  בעצמו  שהמלך  החכם  הבין  אז 
מרוב  כי  הדרך,  את  ויראהו  לרצונו  תיכף  ושמע  לאחוריו 
חכמתו ידע את דרך המלך הנכון והישר, ויולך את המלך 
לבית המלוכה, ויושב אותו על כסא ממלכתו. וימצא האיש 
המלוכה,  שרי  מכל  וינשאהו  מאד,  המלך  בעיני  חן  ההוא 
וילבש את האיש ההוא בגדים יקרים, ואת בגדיו הישנים 

ציווה להכניס לבית גנזיו. 

ויקצוף  למלך,  האיש  אותו  חטא  רבים  ימים  אחרי  ויהי 
עליו המלך, ויצוו לשריו לחרוץ משפטו. וייצר לאיש מאוד, 
וייפול לפני המלך ויתחנן לו שקודם שיוציא דבר המשפט 
ימלא שאלתו בדבר אחד, להלביש אותו בגדיו הראשונים 

שלבש בשעה שהוליך את המלך מהיער. 
וייעתר לו המלך לדבר ההוא. 

הבגדים  את  אותו  הלביש  כאשר  ויהי 
אשר  החסד  גודל  את  המלך  זכר  ההם 

על  ויושיבהו  לבית המלכות  אותו  עמו, אשר החזיר  עשה 
כסא ממלכתו, ויכמרו רחמיו עליו וימצא חן וחסד לפניו, 

והעביר את חטאתו מלפניו והשיבו על כנו. 

כן אנחנו עמו בית ישראל. שבשעת  הנה ככל המשל הזה 
מתן תורה החזיר הקב"ה על כל אומה ולשון שיקבלו את 
התורה ולא רצו, ואנחנו עמו בית ישראל קיבלנו את התורה 
בשמחה ותענוג גדול עד אשר הקדמנו נעשה לנשמע והמלכנו 

אותו למלך עלינו, וקיבלנו מצוותיו ותורתו הקדושה. 

ועתה פשענו מרדנו נגדו, ובראש השנה יראים אנחנו מיום 
הדין אשר בא במשפט על כל נעלם, ולכל איש ואיש נקצב 
משפטו כפי מעשיו. לכן אנחנו תוקעים בשופר, ומלבישים 
עצמנו באותו הלבוש שהיה לנו במתן תורה, שקיבלנו את 
התורה והמלכנו אותו בשופר, כמו שכתוב "ויהי קול השופר 
הולך וחזק מאד". והוא כדאי שיזכור לנו זו הזכות, וימחול 
ויכתבנו  הדין,  מן  ויפטרנו  ופשעינו  עוונותינו  כל  על  לנו 

לאלתר לחיים ארוכים וטובים, אמן כן יהי רצון. 

לקבלת שיחה שבועית בדוא"ל פנה ל:
hesderrg@neto.net.il

 תקיעת השופר במוצאי יום כיפור
שזעזעה את השלטון המנדטורי, בעמ' 6

 על מה ולמה לברך ברכת המזון 
ביום כיפור? בעמ' 9
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קשר נכון
לכבוד התחדשותה של השנה בחרתי הפעם להביא קטע 
יצחק  ישראל  הרב  מורי  של  שיעורו  מתוך  שרשמתי 
ביאר  זה  ובשיעור  הדעת  ישוב  בחוות  שמסר  בזאנסון 
'בריאה'  תוכחה  לתת  כיצד  הראוי.  המוכיח  סוד  את 

לזולת על מנת לעורר בו את תקוות השינוי. 

נדבר מצוואתו של רבי נחמן. מהתורה האחרונה שאמר 
"תקעו   - ח"ב,ח  )ליקו"מ  תקע"א  השנה  בראש  באומן 
הכפירה  מבול  את  'לשרוד'  איך  הסביר  ואז  תוכחה"(, 

שעתידה לבוא לעולם. התוכחה היא 
חברו  אצל  שרואה  ומי  גדול  דבר 
דבר שאינו כשורה מוטל עליו על פי 
התורה להוכיח את חברו. סייג לכך 
"תמה  שאמר  עקיבא  ר'  ע"י  הוזכר 
אני אם יש בדורנו מי שיכול להוכיח". 
כן,  ר"ע  של  בדורו  שאם  ציין,  רבנו 
ק"ו בדורו )לפני מאתיים שנה!(, ואנו 
כך,  משום  אנו.  בדורנו  שק"ו  נוסיף 

על מנת לעסוק בעניין זה ניאחז ב'דעת' רבנו.

להוכיח - זה להביא נוכח האדם ולמודעותו את כשלונו. 
עלול  הוא   - להוכיח  ראוי  שאינו  אדם  זאת  כשעושה 
אשר  הצינורות  את  ולסתום  לייאוש,  חברו  את  להפיל 
דרכם אדם זה מעביר מאור אין סוף לכל עם ישראל את 
חלקו המיוחד - חלק אלו-ה ממעל - שיכול לעבור רק 
דרכו, ואפילו לא על ידי צדיק. כשאנו מוכיחים בן אדם 
בצורה לא נכונה, אנו מעלים 'ריח רע' של מעשיו הרעים. 
ע"י כך הוא נעשה מיואש ומרים ידיים, ואז האור שהיה 
אמור לעבור דרכו מפסיק לעבור ואז אנחנו חסרים נר 

אחד חשוב בעולם.

את  שמוכיח  אדם  שאפילו  בפירושיו,  מסביר  נתן  רבי 
חדש  דף  ולפתוח  לתקן  ובכוונתו  מעשיו,  על  עצמו 
 - קשות  עצמו  את  ויוכיח  יטעה  אם  הנפש,  בעבודת 
יקרה לו בדיוק מה שקורה למוכיח את חברו - העלאת 
'ריח רע' עצמי, ייאוש, סתימת צינורות האור הא-לוהי 
'קומה'  נרו. כך מגיע האדם לידי  וכיבוי  הייחודיים לו 

)במלעיל( רוחנית.

יראת שמים עלולה ליצור אצל האדם רצון עז ולעורר 

את מידת הגבורה, לתקן את עצמו או 
מצומצמת  שמים  יראת  הזולת.  את 
להפוך  עלולה  קדושים"  ב"צמצומים 

את הרצון המוגזם לתקן - לקלקול. 

בדורות שקדמו לר' נחמן היו אנשים שידעו איך להוכיח, 
להם  היו  התוכחה  מקבלי  וגם  קשה,  בצורה  ואפילו 
כלים לקבל תוכחות קשות. הם ידעו איך להתמודד עם 
זכות.  לכף  עצמם  את  ולדון  להתאושש  ואיך  התוכחה 
אבל לנו אין את הכוחות הללו, ועדיף לנו להימנע בכל 
כשהמוכיח  הן   - זה  מסוג  מוכיחים  עם  ממפגש  מחיר 
הוא הזולת, והן כשהוא האדם 
המחשבות  הסטת  )ע"י  עצמו 

לעניינים אחרים(.

בהתעלמות  מדובר  לא  אכן 
אנשי  של  לפנסיה  ויציאה 
לתלמידיהם,  )מורים  החינוך 
אדם  בין  לילדיהם,  הורים 
גשר  כאן  יש  ולעצמו(.  לחברו 
צר מאד שצריך להלך עליו - בין החובה להוכיח עם כל 
להוכיחו  עלי  שמוטלת  החובה  ובין  שהזכרנו  סכנותיה 

בכל זאת.

אומרים  שאנו  במילים  תלויה  אינה  התוכחה  איכות 
לבן אדם, אלא בקול שאנו משתמשים בו כדי להוכיחו. 
ולכזו  קול  לכזה  שזכה  אדם  הוא  הראוי  המוכיח 
מתיקות, כך שקולו נוסך תקוה בלב שומעו. לא משנה 
מה הוא יאמר - בעצם דיבורו הוא מעורר בתוך ליבו של 
זה שהוא מדבר אליו רצון לשפר ולתקן - בין אם השומע 
את  לו  שאין  אדם  עצמו.  המוכיח  הוא  או  חברו  הוא 
ובצורת  הקול הזה, אפילו אם ישתמש במלים עדינות 

דבור מנומסת ורכה - בתוך הלב דבריו הרסניים. 

לכן רבנו מגלה לנו סוד גדול: סוד התוכחה - בקול, 
שזה הקול הוא בחינת "נהר היוצא מעדן להשקות 

את הגן".

הילולת רבנו נחמן, יום ב, י"ז בתשרי בשעה 20:00 
באתר חוות ישוב הדעת. לפרטים:
www.ydaat.com

מיכי יוספימשהו לנפש
 חוות ישוב-הדעת 

איכות התוכחה אינה תלויה 
במילים שאנו אומרים לבן אדם, 
אלא בקול שאנו משתמשים בו 

כדי להוכיחו 
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פנינה גפןבארבע עיניים

אתה עוסק שנים רבות בשירה ורק לפני כשנה הוצאת את 
ספרך "השולחן הנמוך של הישועה". מדוע המתנת זמן 

כה רב עד לפרסומו של ספר ביכורים?
לשירה מעמד  מייחס  אני  ודיוק.  עניין של התכוונות  זה 
חותרת  השירה  בלבד.  ספר  הוצאת  מאשר  גבוה  יותר 
ולהשפיע,  לגעת  כדי  מרתקות  בדרכים  המציאות  בתוך 
וחשיבותה לא נובעת בהכרח מהיותה כרוכה בספר דווקא. 
לעיתים היותה "תורה שבעל פה" מחזק אותה. אני חווה 

את השירה כהתרחשות מתמדת, 
כתפילה, ובמשך תקופה ארוכה 
בספר.  אותה  לאצור  רציתי  לא 
וחיבור  קרבה  מתוך  כותב  אני 
המשולבים  וליהדות  לטבע 
של  מגוונים  בהקשרים 
ומשוחח  היהודית,  ההיסטוריה 
בשירים עם משוררים מודרניים 
מהעולם, השירה היא לא אחת 

חושית  היא  שלה  המוצא  נקודת  אך  ומופשטת  רוחנית 
ושוב:  רצוא  של  פנימית  תנועה  מחוללת  היא  וארצית, 
הדיוק  הכתיבה,  של  והעריכה  "הרצוא",  היא  הכתיבה 
והניפוי, היא "השֹוב". לא לחינם ימים אלה של עשרת ימי 

תשובה מלאים בשירה ובפיוט בסליחות ובתפילה.

כתב  הרוח",  "משיב  לייסוד  שותף  היית  תשנ"ד  בשנת 
יכול לשחזר את "משיב הרוח"  עת אמוני לשירה. אתה 

בחיתוליו?
לתלות  והחלטנו  פצ'ניק,  ונחום  קליין  לשמוליק  חברתי 
אנשים  לעניין  כדי  עצים  גבי  ועל  בישיבות  מודעות 
נחום  אצל  נפגשנו  לשירה'.  עת  ל'כתב  חומרים  לשלוח 
שגר בדירת חדר במקור ברוך, והיינו ממיינים את כתבי 
הגיליון  את  להוציא  כדי  כסף  לווינו  אלינו.  שהגיעו  היד 
הראשון, והוא יצא עם שגיאות כתיב וניקוד לא מקצועי. 
אחרי הגליונות הראשונים הבנתי שבאופן פנימי הפעלנו 
צורך שהיה קיים ולא היה לו ביטוי. זה נפל על צורך של 
תקופה, של זמן, של אנשים. הציביליזציה הדתית דרשה 
עת  כתב  של  החשיבות  את  ראיתי  בדיעבד  ורק  זה,  את 
שיכללה  בכלל  והשירה  השירית  שהעבודה  הבנתי  כזה. 
את התפיסה הדתית שלי. בעבודת הכתיבה והעריכה היה 
באותה  ואנושית.  אישית  מבחינה  ומשחרר  פותח  משהו 
יוצר איזשהו  גם למדתי שלפעמים בדמיון אתה  תקופה 
'פסל' של אמונות ודעות כדי לנפץ אותו. לא ברור שאתה 
צריך את הפסל הזה בכלל, כלומר - שאתה צריך לשבור 
או להיאבק, אתה לא חייב ליצור דבר כדי להילחם בו, 
כי כשמתבוננים בעומק אין כלל פסל. רק כשלמדתי לא 
לחפש בהכרח תשובות, ולאפשר לעצמי להישאר בשאלה 
ומסתורין בלי מייד לתת לזה פרשנות, הגעתי למקומות 

לצמוח  למדתי  מהם,  לפחד  לא  ולמדתי  קרקעית  של 
מהם. ואני חושב שהשירה הובילה אותי למקומות כאלה 
שהריקנות היא לא משהו נורא אלא משהו שחשוב להיות 

בו כדי להתגבר על הפחד ממנו.

היהודית- בתרבות  ריק  חלל  למלא  בא  העת  כתב 
ישראלית. האם לאחר 15 שנה אתה חושב שהגשמתם את 

המטרה?
אין ספק, שפרצנו ובישרנו את הגל וההתחדשות הגדולה 
בתרבות היהודית. כותבים רבים 
שחלקם גם הוציאו ספרים החלו 
את דרכם בעקבות משיב הרוח. 
המטרה שלנו מתגשמת יום יום 
האמנות  שבין  בחיבור המאתגר 
ליהדות במגוון צורות ותחומים 
החלל  הרוח.  ממשיב  שהתפתח 
בתחומי  גם  ומתמלא  הולך 

אמנויות אחרות וזה מרחיב את הלב. 

סדנאות הכתיבה הפכו להיות נגישים לכל. האם בעיניך 
זה מוביל לתוצרים מבורכים או שמא מרדד את השירה?

רחב  לציבור  טבעית  שפה  היא  השירה  שפת  מנסיוני, 
מאד. השירה כבר מזמן איננה נחלתה של קבוצה עילית 
רוצים  אנשים  והרבה  כותבים  אנשים  הרבה  מצומצמת. 
ללמוד לכתוב. שנים רבות אני מנחה קבוצות שונות, וכל 
מייצרים  מנותק,  נוער  וגם  מנוסים  משוררים  קבוצה, 
חצרוני",  של  ב"זולה  נוער  מנחה  אני  מקסימים.  דברים 
פינה ירושלמית חמה לנוער רחוב. זה נוער מאתגר, שיש 
מי שמכנה אותו "נוער בסיכון". הבירור הפנימי והתרבותי 
שנעשה בשירה מרתק אותם, האפשרויות לתקן להבטיח 
אומר  קדוש',  הוא  היהודי  של  'הדמיון  בעצמך.  ולתמוך 
בסדנאות  אותו  להנכיח  מנסה  ואני  מלובלין  צדוק  רבי 

כתיבה שהם בעיניי אירועי התבודדות פנימית בחבורה.

איך אתה רואה את מעמד השירה העברית בארץ?
מצד אחד מעט מאד ספרי שירה נמכרים, מאידך לחלק 
'ימי  לפסטיבל  כמו  המונים,  מגיעים  השירה  מאירועי 
אהבה לשירה' של משיב הרוח המתקיים בתחילת כסלו. 
נחשב  המשורר  של  ומעמדו  יוצאים  רבים  עת  כתבי 
לפרסם  כותבים  להרבה  גרם  הרשת  עולם  אולם  'נכבד', 
את יצירתם בעודה בוסרית, ושירה טובה עדיין ממתינה 
להיווצרותה. שירה כזו מגיעה ממקום של השראה, כמו 
גם מעמל ועבודה במגוון תחומים שאינם נושקים לספרות 
דווקא, וחשובים כדי להתפתח כאדם וככותב. כדי לכתוב 

צריך להתבונן, צריך להתפלל, צריך שהות.

כדי לכתוב צריך להתבונן
הרוח'  'משיב  לשירה  העת  כתב  ממייסדי  עורך,  משורר,  הוא  ניסינוביץ  יורם 
ומנחה סדנאות כתיבה.  למד בישיבת ימית בנוה דקלים ובבית מורשה, ולימד 

בבית מדרש 'אלול' בירושלים. תושב תקוע.

pninakan@gmail.com

רק כשלמדתי לא לחפש בהכרח 
תשובות, ולאפשר לעצמי להישאר 

בשאלה ומסתורין ללא פרשנות מיידית, 
הגעתי למקומות של קרקעית ולמדתי 
לא לפחד מהשאלות, אלא לצמוח מהם
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yikhat1@smile.net.il
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הרב יקהת רוזן
 גרעין 'מרכז נריה' קרית מלאכי 
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ִסּפּור עִם סֹוף עָצּוב
ִׁשעּור ּגֵאֹוגְַרפְיָה ּבְקִׁשי ִהְתִחיל, ּוִמּכָל ַרֲחבֵי ַהִּכָּתה ּכְָבר נְִׁשְמעּו ִּדּבּוִרים 
וְִצְחקּוִקים. ַהּמֹוָרה נְִּסָתה לְַהְׁשִּתיק ֶאת ַהָּבנֹות, לְַׁשכְנֵעַ וְגַם לְַאּיֵם, ַאְך 
ָהַרעַׁש ָהלְַך וְגַָבר. ֵמֶרגַע לְֶרגַע ָהלְכָה ַהְּמהּוָמה וְגָבְָרה, וְַהּמֹוָרה ּפָׁשּוט 

ֹלא ִהצְלִיָחה לְִהְׁשַּתּלֵט עַל ַהָּבנֹות ּולְַהעֲִביר ֶאת ַהִּׁשעּור.

ַהּיִָחיד. לְַמעֲֶׂשה ּכְָך נְִרָאה ּכָל ִׁשעּור ִעם ַהּמֹוָרה  ָהיָה ַהִּמְקֶרה  זֶה ֹלא 
ֵאלֵינּו  טֹוָבה  לְִהיֹות  ִהְׁשַּתּדְלָה  ּבֱֶאֶמת  ֶׁשַהּמֹוָרה  ִהיא  ָהֱאֶמת  ַהּזֹאת. 
ּולְלֵַּמד אֹוָתנּו ַּבּצּוָרה ַהּטֹוָבה ּבְיֹוֵתר - ַאְך אֹוָתנּו זֶה ֹלא ִענְיֵן. ִמִּׁשעּור 
לְִׁשעּור ֶהעֱלֵינּו ֶאת ָרַמת ַהַהפְָרעֹות. ַהּמֹוָרה ֹלא ִהצְלִיָחה לְַהְׁשִחיל ִמּלָה. 

עִָׂשינּו ַמה ֶּׁשִהְתַחֵּׁשק לָנּו לְֹלא ּכָל ְׁשלִיָטה.

ֶׁשִּמְתַרֵחׁש  ַהָּבלָאגָן  עַל  ָׁשְמעּו  ּכְָבר  וְַהְמפַַּקַחת  ַהְמנֵַהל  ֶׁשּגַם  ּכַּנְִרֶאה 
ַהְמפְַּקחֹות  ִּבּקּור  לִפְנֵי  ִמָּקרֹוב.  ָהִענְיָנִים  ֶאת  לִבְּדֹק  וְֶהְחלִיטּו  ַּבִּכָּתה, 
ָרצְָתה ַהּמֹוָרה לְַהְׁשרֹות ֲאוִיָרה ְרגּועָה. ִהיא ׂשֹוֲחָחה ִאָּתנּו ִּבנְִעימּות וְגַם 
ִחּלְָקה לָנּו ֻסּכִָרּיֹות. ַאְך ֲאנְַחנּו ֹלא ָאכַלְנּו ֶאת ַהֻּסּכִָרּיֹות. ָׁשַמְרנּו אֹוָתן, 
עַל  וְלִזְרק  לִָׁשיר  ִהְתַחלְנּו  ַהּמֹוָרה,  ֶׁשל  ַהִּמבְָחן  ִׁשעּור  ּבְֶאְמַצע  ּולְפֶַתע, 
ַהּמֹוָרה ְמַטר ֻסּכִָרּיֹות, ַמָּמׁש ּכְִאּלּו ָהיְָתה ֲחַתן ַּבר ִמצְוָה... ֶאת ַהַהְׁשּפָלָה 
ֶׁשִהיא עָבְָרה ּבְאֹותֹו ֶרגַע ּפָׁשּוט ִאי ֶאפְָׁשר לְָתֵאר. ַהּיֹום, ֲאנִי ֹלא ְמִבינָה 
ֵאיְך ָהיִינּו ַאכְזִָרּיֹות ּכָל ּכְָך. ּכַּנְִרֶאה ֹלא ֵהַבּנּו ֶׁשַהּמֹוָרה ִהיא קֶדם ּכֹל 
ּבֶן ָאדָם, ֹלא ָחַׁשבְנּו ֶׁשּגַם לָּה יֵׁש ְרגָׁשֹות, וְֶׁשָאסּור לִפְּגֹעַ ָּבּה ּולְַהעֲלִיב 

אֹוָתּה ּבְצּוָרה ּכָזֹאת.

ַהֵּספֶר.  לְבֵית  ָחזְָרה  ֹלא  וְׁשּוב  ַהּמֹוָרה,  ִהְתּפְַּטָרה  ָׁשנָה  אֹוָתּה  ּבְסֹוף 
ֻמְׁשּפֶלֶת  ּכֹה  ֵמִאָּתנּו  ֶׁשּיָצְָאה  ָהִאָּׁשה  עַל  ָחְׁשָבה  ֹלא  ֵמִאָּתנּו  ַאַחת  ַאף 
וְֶׁשִאּבְדָה ֶאת ּפְַרנָָסָתּה ִּבגְלָלֵנּו. ִהְמַׁשכְנּו ּבְַדְרּכֵנּו. ָׁשֹלׁש ָׁשנִים עָבְרּו עַד 
ֶׁשֵחלֶק ִמן ַהָּבנֹות ֵהֵחּלּו לְִקֹלט ֶאת ֻחְמַרת ַהַּמעֲִׂשים ֶׁשעִָׂשינּו ָאז. ֶאפְָרת 
ַהּמֹוָרה  ֶׁשל  ַהֶּטלֶפֹון  ֶאת  ִהִּׂשיגּו  ֵהן  ַמעֲֶׂשה.  לַעֲׂשֹות  ֶהְחלִיטּו  ּוִמְריָם 

וְִהְתַקְּׁשרּו ֵאלֶיָה: 

- "ִמי זֶה?" ָׁשֲאלָה ַהּמֹוָרה ּבְַחְׁשדָנּות.

- "זֶה ֲאנְַחנּו, ֶאפְָרת ּוִמְריָם. לַָמְדנּו ּבְִכָּתֵתְך לִפְנֵי ָׁשֹלׁש ָׁשנִים. ֲאנְַחנּו ֹלא 

יֹוְדעֹות לָָמה ִהְתנַַהגְנּו ָאז ּכָל ּכְָך ּגָרּועַ. ָהיִינּו יְלָדֹות ְקַטּנֹות וְִטּפְׁשֹות. 
ַהּמֹוָרה,  ְסלִיָחה,  ִמֵּמְך  לְַבֵּקׁש  רֹוצֹות  ֲאנְַחנּו  ְקָצת,  ּכְֶׁשָּבגְַרנּו  עַכְָׁשו, 

ִּבְׁשֵמנּו ּובְֵׁשם ַהֲחבֵרֹות".

ַאֶּתן  "ּוָמה   - ַהּמֹוָרה  ָצעֲָקה   - ְסלִיָחה?!"  ִמֶּמּנִי  ְּתַבְּקׁשּו  "ֶׁשַאֶּתן   -
חֹוְׁשבֹות, ֶׁשֲאנִי ֶאְסלַח לָכֶן? ַאֶּתן יֹוְדעֹות ָמה ֲאנִי עַָבְרִּתי ֵמָאז? זֶה ּכְָבר 

ָאבּוד! ַהלְוַאי ֶׁשה' יְִסלַח לָכֶן, ִּכי ֲאנִי ּכְָבר ֹלא!"

ַהְׁשַּתיִם ִהִּציעּו ֶׁשּיַַאְספּו ֲחִתימֹות ִמּכָל ַהִּכָּתה לְֶׁשעַָבר, ֶׁשּכֻּלָן ִמְתָחְרטֹות 
ּוְמַבְּקׁשֹות ְסלִיָחה. ַאְך ַהּמֹוָרה ַרק ּכָעֲָסה יֹוֵתר וְיֹוֵתר. "זֶה ֹלא יַעֲזֹר!" 
ּפְָסָקה "ֶאת ָהַרע ֶׁשעֲִׂשיֶתן לִי ּכְָבר ִאי ֶאפְָׁשר לְָהִׁשיב. אּולַי ִּבְמקֹום זֶה, 
ֵּתלְכּו ּוְתפְַרְסמּו לְכֻּלָם ָמה עֲִׂשיֶתן לִי, ֵאיְך ִּבּיְַׁשֶּתן אֹוִתי, ֵאיְך ִהְתנַַהגְֶּתן 
ֵאלַי, ּכְֵדי ֶׁשּכֻּלָם יְֵדעּו ֶׁשּכְָך ֹלא ִמְתנֲַהגִים לְמֹוָרה" ָאְמָרה וְָטְרָקה ֶאת 

ַהֶּטלֶפֹון.

נְִׁשֲארּו  וְִהְקִׁשיָבה  ִמְּסִביָבן  ֶׁשעְָמדָה  ַהֲחבֵרֹות  ּוְקבּוַצת  ּוִמְריָם  ֶאפְָרת 
לֶכֶת.  ִהְרַחְקנּו  ּכַָּמה  עַד  וְֵהַבּנּו  ִהיְסֶטִרי,  ִּבבְִכי  ּפַָרצְנּו  ּכֻּלָנּו  ֲהמּומֹות. 
ַאַחר ּכְָך נִִּסינּו לְַחׁשֹב ֵאיְך ֶאפְָׁשר לְַדּבֵר ִאָּתּה ּולְַׁשכְנֵעַ אֹוָתּה ֶׁשִּתְסלַח, 
ַאְך ִהְתָּבֵרר ֶׁשַהַּמָּצב עֹוד ֲחמּור ּבְַהְרּבֵה. לְַמעֲֶׂשה ַאֲחֵרי אֹוָתּה ָׁשנָה ֶׂשָּבּה 
ִׁשּגַעְנּו אֹוָתּה ּכָל ּכְָך, לְָקָתה ַהּמֹוָרה ּבְנַפְָׁשּה וְיָצְָאה ִמּדַעְָּתּה. ִהיא ֹלא 
ִהְׁשַּתּנּו  ִמְׁשּפְַחָּתּה  וְַחּיֵי  ַחּיֶיָה  ַאֶחֶרת.  עֲבֹודָה  ּבְׁשּום  לַעֲבֹד  עֹוד  ָחזְָרה 

לִבְלִי ַהּכֵר.

לְַמָּצב ֶׁשּבֹו ּתּוכַל ַהּמֹוָרה  ַהִאם יֵׁש ּדֶֶרְך לְכַּפֵר עַל ֶחְטֵאנּו? ַהִאם נַּגִיעַ 
ֵאי ּפַעַם לְִסֹלַח לָנּו? 

וְַאֶּתם ַהּקֹוְרִאים, ָאּנָא ּפְַרְסמּו ֶאת ַהִּסּפּור, ּכְֵדי ֶׁשהּוא ֹלא יְַחזֹר ׁשּוב. 
זִכְרּו ֶׁשּגַם ַהּמֹוֶרה הּוא ּבֶן ָאדָם, ּולְעֹולָם לְעֹולָם ַאל ִּתפְּגְעּו ּבֹו ּבְאֹפֶן 

ִאיִׁשי וְַאל ְּתָמְררּו ֶאת ַחּיָיו.

)עפ"י סיפור שקיבלתי משתי בנות הכיתה, השמות בדויים(
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שלמה אילןארץ מולדתי
ירוחם; מנהל בי"ס למדעי הסביבה בנתיבות

תשובה לסביבה
פרשת האזינו, הנקראת לעולם בסמוך ליום-הכיפורים, מציגה 
בלתי-הפיכה  תוצאה  יש  מעשה  לכל  שעל-פיה  תפיסת-עולם 
התפיסה  זוהי  להימלט.  ניתן  לא  שמהם  במציאות,  וביטוי 
העומדת אף בבסיס הקיימות, התובעת מהאדם דין-וחשבון 
של  זו  לתביעה  כמענה  סביבתו.  על  אורח-חייו  השפעת  על 

הקיימות, פותחו לאחרונה כלים שונים:

אומדן   - "טביעת-הרגל-האקולוגית"  הוא  הראשון  הכלי 
השטח הנדרש כדי לספק את כלל חומרי-הגלם שצורך אדם 
חוקרים  זוג  בידי  כעשור  לפני  שפותח  זה,  כלי  חייו.  במהלך 
ראשון- מדד  היווה  ווקרנייגל,  ומאתיס  ריס  וילאם  קנדיים, 
מסוגו ל'חותם' שאנו משאירים בסביבתנו, ולנזק שאנו גורמים 
לה. את טביעת הרגל האקולוגית שלכם, תוכלו לבחון באתר 

.heschel.org.il :המיועד לכך

כמות  את  המעריך  שאלון   - ה"פחמנומטר"  הוא  שני  כלי 
נסיעה,  נשימה,  השונות:  בפעולותיו  צורך  שאדם  הפחמן 
מצוי  זה  שאלון  וכו'.  חשמל  צריכת  טיסה,  חימום,  בישול, 
ושימושית,  פשוטה  לטבלה  קישור   .elysium.co.il באתר: 
ישנו במאמרו של ד"ר עדי וולפסון ב-"Ynet-סביבה", בשם 

"דיאטת פחמן: במקום קלוריות, סופרים פליטות". 

מלבד כלים אלה, שנועדו לשימוש-פרטי, יצרו מדינות המערב 
בנזק  שליטה  השגת  שתכליתן  בינלאומיות  אמנות  סדרת 
של משאבי הטבע,  יעיל  ניהול  יוצרות,  עצמן  שהן  הסביבתי 
ופתרון ממשי לבעיות סביבתיות. ישראל חתמה על 15 אמנות 
סביבתיות, ומיישמת אותן במישור המקומי, באמצעות כ-240 

חוקים ברוח האמנות. 

וניסחו  באוזון,  החור  עם  העולם  מדינות  התמודדו  תחילה, 
בפרוטוקול  מפורט  האמנה  מימוש  וינה.  אמנת  את  ב-1985 
מונטריאול מ-1987, ובו מטלות ספציפיות, מתוך הבנה שנדרש 
להביא  וכדי  באוזון  הפוגעים  בחומרים  השימוש  על  פיקוח 
מונטריאול  לפרוטוקול  בהם.  השימוש  להפסקת  בהדרגה 
יש מנגנון ציות יעיל ביותר, לפיקוח על יישום המטלות ע"י 

המדינות החתומות. 

הגידול  משהתברר  יותר,  מאוחר 
החד בפליטת הפחמן-הדו-חמצני 
על  השפעתו  וחומרת  לאוויר, 
בחיי- הפוגע  באופן  האקלים 
אמנת  נוסחה  ובסביבה,  אדם 
בשנת  שנחתמה  האקלים  שינוי 
בישראל  בריו-דה-ז'נרו.   1992
בספטמבר  ב-2  האמנה  אושררה 
 192 עליה  חתמו  כה  ועד   ,1996

מדינות. 

על  מטילות  העולם  שממשלות  מגבלות  מנסחת  האמנה 
גזים מזהמים. כדי להפוך את  עצמן במטרה לצמצם פליטת 
הידוע  לאמנה,  הנספח  ב-1997  אומץ  לאפקטיבית,  האמנה 
בשם פרוטוקול קיוטו, המתייחס לשישה גזי-חממה עיקריים 
ומחייב את המדינות המפותחות לשאת בהפחתות גדולות של 
הפליטות. עד כה, למעלה מ-175 מדינות התחייבו לפרוטוקול. 
השותפות  המדינות  מתכוננות  תוקפו,  יפוג  שב-2013  כיוון 
ועידת-קופנהגן,  במסגרת  שיתקיים  נוסף  לסבב-דיונים  לה, 
הסכם-קופנהגן  ייחתם  ושבסיומה  השנה,  בדצמבר  שתתכנס 

כהמשך להסכמי-קיוטו. 

לקבוע  בין-לאומי  ציבורי  לחץ  ליצור  ובמטרה  לקראתה, 
את  באטמוספרה  הדו-חמצני  הפחמן  לריכוז  עליון  כגבול 
מיליון  דו-חמצני מכל  350ppm )350 חלקיקי פחמן  הערך 
נקבע    ,)390ppm הנוכחי:   לריכוז  בניגוד  אוויר,  חלקיקי 
עם  להתמודדות  בין-לאומי  פעילויות  כיום  באוקטובר  ה-24 
שינויי-האקלים. תאריך זה יחול השנה בשבת פרשת "נח", 
כשבת  העולם  בכל  יהודיים  ארגונים  על-ידי  נקבעה  אשר 
"ברית-עולם", שתוקדש לשמירת המגוון הביולוגי והאקלים, 

בהתאם לברית בין נח ובין הקב"ה הנכרתת בסוף הפרשה.

סביבתי  נפש  לחשבון  לכולנו  ראוי  זמן  הינה  שבת-תשובה, 
זֹאת,  יְַׂשִּכילּו  ָחכְמּו  זו, ברוח: "לּו  ולתשובה גם ביחס לברית 

יִָבינּו לְַאֲחִריָתם" )לב,כט(. 

dan@zomet.org :למנוי באנגלית בדוא"ל  נא לפנות ל
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אורי דסברגאישי ישראל
מכון 'צומת'

אביר ִמסדר השופר
"ובשופר גדול יתקע"

סגל,  משה  ר'  אל  הדבר  נקשר  מיד  'שופר',  אמרת 
אפם  על  המערבי  הכותל  ליד  בשופר  שתקע  האיש 
ועל חמתם של הבריטים והערבים. שוב אנו חוזרים 
לפני  שבוע  ומאורעותיה.  מוראותיה  תרפ"ט,  לשנת 
שליטי  הבריטים  גזרו  שנה,   80 לפני  באב,  תשעה 
הארץ דאז חוקים שהגבילו מאד את התפילות ליד 
הכותל - אין להניח ספסלים ולא להציב מחיצות, יש 
להתפלל בלחש ואין לתקוע בשופר. בעקבות הגזירה 
הוביל הרב משה סגל בתשעה באב צעדה המונית אל 

הכותל. לצעדה זו חברו דתיים ושאינם דתיים.

יום כיפור שנת תרצ"א. הבריטים דרשו מרב הכותל, 
קיום  על  להקפיד  אורנשטיין,  יצחק  אביגדור  הרב 
אליו  ניגש  כיפור  יום  מוצאי  לקראת  גזירותיהם. 
בחור צעיר וביקש שופר. הרב סירב לתת לו שופר, 
מצוי  היכן  לו  רמז  המקום  את  שעזב  לפני  אבל 
השופר. טלית טרם היתה לו למשה סגל, כיון שלא 
להשאיל  המתפללים  מאחד  ביקש  הוא  נשוי.  היה 
שעליו  השופר  ומתחתה הסתיר את  טליתו,  לו את 
ידי הבריטים. אלה  נרמז לו. מיד כשתקע נעצר על 
הסכימו לשחררו רק לאחר שהרב קוק איים שאם 
לא ישוחרר, הוא - הרב קוק - לא ישבור את צומו. 
בחצות אותו לילה שוחרר. במשך שנות המנדט היו 
עוד תוקעי שופר בניגוד לחוקי הבריטים, ולימים הם 

נקראו "אבירי מסדר השופר". 

ר' משה סגל נולד ברוסיה, וכאיש בית"ר עלה ארצה. 
בימי המנדט נמנה על חברי בר"ח - ברית חשמונאים, 
קום  לאחר  לח"י.  תנועת  עם  התמזגה  שלימים 
שחרור  עם  מיד  אך  חב"ד,  בכפר  התיישב  המדינה 
בירושלים,  העתיקה  בעיר  לגור  עבר  בתשכ"ז  העיר 
למרות שצה"ל לא יכול היה עדיין לערוב לבטחונו 
"לאחר  אמר,  בחוץ",  להישאר  אפשר  "אי  שם. 
שהקב"ה נתן לנו כזאת מתנה". את זכרונותיו העלה 
על  הבטחון.  משרד  שבהוצאת  ודור"  "דור  בספרו 
בירושלים.  הר-ציון  שלמרגלות  הכיכר  נקרא  שמו 
ביום  דווקא  נפטר  סגל  משה  שר'  הוא  סמלי  כמה 

כיפור, בשנת תשמ"ו.

שישבה  המנדטורית  בועדה 
גם  ישבו  הכותל  מדוכת  על 
ואלה  ערביים,  דין  עורכי 
את  בשאלותיהם  הטרידו 
בשאלה:  למשל  קוק,  הרב 
של  גודלו  להיות  אמור  מה 
השופר שבו תוקעים במוצאי 
יום כיפור? הרב קוק התרעם 
שאלות  נשאל  שהוא  על 
צדדיות ובלתי ענייניות )עיינו 

הטעם  מהו  נשאל  היה  אילו  הראיה"(.  "מאמרי 
יכולה  היתה  מה  יוכ"פ,  במוצאי  שופר  לתקיעת 
)ערך  תלמודית  באנציקלופדיה  תשובתו?  להיות 

יום הכפורים פרק יג( יש שש תשובות לכך:

)תוס'  היובל  שנת  של  ביוכ"פ  לתקיעה  זכר  א. 
מגילה ד,ב(.

ב. זכר לתקיעות שנתקעו בירידת משה רבנו מסיני 
עם הלוחות השניים )ר"ש מגרמיזא(.

במוצאי  בנו  לשלוט  שחוזר  השטן  לבלבל  כדי  ג. 
יוכ"פ )תשוה"ג בשערי תשובה(.

ד. להודיע שכבר ניתן לאכול )תוס' שבת קיד,ב(.
ה. לפרסם שמחרת יוהכ"פ אף הוא יום טוב )תוס' 

שם וסמ"ג(.

"עלה  ונאמר  עולה,  השכינה  יוכ"פ  במוצאי  ו. 
אלקים בתרועה, ה' בקול שופר" )סמ"ג(.

התקיעה שייכת אפוא בעיקר למוצאי יוכ"פ, ולכן 
שקיעת  מאז  דקות   21 שעברו  לפני  לתקוע  אין 
החמה )השנה: 17:50(. יש הנוהגים לתקוע תשר"ת 
כמו בראש השנה, ויש הנוהגים לתקוע רק תקיעה 
בשום  זו  בתקיעה  מדקדקים  אין  ארוכה.  אחת 
פסול, לא בתקיעה ולא בשופר. ועם כל זאת, צעירי 
ישראל מסרו נפשם לקיום מנהג זה דווקא בזמנים 
שהשלטונות, בהשפעת בני דודנו, גזרו שלא לקיימו, 
שמד  עת  בכל  מאיתנו  ההלכה  דורשת  שאכן  כפי 

וגזירות, שבוודאי וברצות ה' לא ישובו עוד.
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נכתב ונערך ע"י מכון      וע"הרפואה והלכה
רח' עזריאל 19, גבעת שאול, ירושלים טל: 02-6515050

eitan@puah.org.il כתב: הרב יוסף איתן, מרבני מכון פוע"ה
בחסות קופ"ח מאוחדת
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כל נדריי, כל מילותיי
האילנות,  בראש  תשתקף  כשהחמה  שעות,   48 בעוד 
יעטו בית ישראל בגדי לבן ותפילה זכה על שפתותיהם, 
ושני זקנים יעמדו לצידו של החזן כיָכין ובעז באמירת 
"כל נדרי". חופשיים ואדוקים באים כאחד לפני אדון 

כול עת נתנה דת בעולם.

כל נדרי
כבר  נדרי"  "כל  שבאמירת  ההלכתית  הלאקונה  על 
העירו הראשונים. אולם גם אם נאמר כי נדרינו אינם 
מותרים לגמרי בתפילת "כל נדרי", והרוצה להפר את 
נדריו צריך ללכת לחכם - יש באמירה זו דבר המעורר 

כל  את  מחדש  לבחון  הלב  את 
הבטחותינו ונדרינו דאשתקד. 

נקודת המוצא
הנדר או ההבטחה היא האופן שבו 
מממשים את המחשבה או החלום. 
להיות  יכול  המחשבה  של  מוצאה 
התואמת  שאיפה  של  טוב  ממקום 
או  האדם;  של  הפנימי  רצונו  את 

שבו  גדלות  שיגעון  של  דמיון  של  ממקום  לחילופין 
האדם בוחר בדרך לא לו. 

יכול לממש  כאשר האדם מגיע למצב שבו הוא אינו 
יכול  הוא  שבה  הגדולה  השעה  מגיעה  אז  נדרו,  את 
המחשבה:  של  מוצאה  נקודת  הייתה  מה  לבחון, 

שאיפה פנימית או שיגעון גדלות.

בין פתח לחרטה
שני דרכים יש לאדם כדי להפר את נדרו; האחד הוא 
ה"חרטה", והשני הוא ה"פתח". בקובץ "ראשון ליפו" 
ד, עומד הרב  יג"( פס'  )שיצא גם תחת השם "פנקס 
קוק על היחס שבין השניים. כאשר אדם מתחרט על 
נדרו הוא מודה כי חלומותיו היו דמיון שווא. ה"פתח" 
והיעד  החלום  על  לוותר  מטרתו  אין  זאת  לעומת 

הרוחני, אלא להשהות את מימושו. 

ב"פתח" שואל החכם את האדם "האם נדרת אדעתא 
אינה מאפשרת את  כי המציאות  ידעת  אילו  דהכי". 

קיומו של הנדר, האם או אז היית נודר? 

לראוי,  המצוי  בין  בחיים  פער  ישנו  אחרות:  במילים 

שמתרחט  אדם  עליו.  לגשר  האדם  בכוח  תמיד  לא 
שגרמה  זו  היא  לא המציאות  כי  סבור  חלומותיו  על 
הבלתי-מציאותי  רצונו  אלא  הנדר,  של  קיומו  לאי 

מלכתחילה להגשים את היעד שאותו הציב לעצמו. 

להתפלל עם העבריינים 
לא רק על נדרינו והבטחותינו האישיות מביטים אנו 
בתפילת כל נדרי, אלא גם על ההבטחות הציבוריות. 
אלה  את  ומנדים  מחרימים  בי"ד  היו  בהם  בימים 
שסרחו, לתפילת כל נדרי הייתה משמעות רבתי, שכן 
מן  חלק  להיות  לחזור  שסרחו  לאלה  אפשרה  היא 

הקהל ביום הדין. 

השתנו הדורות, והיום שכתבי סירוב 
או נידוי הן יחסית מעטים, וכמעט 
מלבוא  המנועים  אנשים  שאין 
מתירים  "אנו  לאמירת  בקהל, 
גוון  יש  העבריינים"  עם  להתפלל 
היא  הלכתית  התרה  לא  אחר. 
 - החברתית  ההתרה  אלא  המרכז, 
לא  הדין  ביום  כי  שאומרת  התרה 
רמת אדיקותו של האדם היא כרטיס הכניסה לקהל, 

אלא רצונו האישי לבוא לדין בפני בורא עולם.

ונסלח לכל עדת ישראל
בפסוק  הקריאה  חותמת  נדרי"  "כל  אמירת  את 
"ונסלח לכל עדת בני ישראל... כי לכל העם בשגגה". 
החולשה האנושית, והמציאות המהתלת בנו לא אחת, 
הן שמניבות פעמים רבות את השגגה. הקב"ה מתרצה 
המחשבה  של  טיבה  את  יודע  הוא  כי  לנו  וסולח 

האנושית והפכפכותה. 

בשעת בין השמשות, בעת אמירת "כל נדרי", מסתכלת 
זאת  אנושיותה.  ומגלה את  ישראל אל עצמה,  כנסת 
המאפשרת לה לעוף כיונה ולהתקרב אל בורא עולם, 

אולם לפעמים גם להרחיקה.

גמר טוב, ויהיו נא אמרינו לרצון לפני אדון כל 
אביעד

לא רמת האדיקות היא כרטיס 
הכניסה ביום הדין, אלא רצון 
האדם לעמוד בפני בורא עולם

לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com

אביעד ברטובמבט צעיר
ישיבת הר-עציון
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ר' שלמה שוקחוט של חסידות
ר"מ במקד"צ נוקדים

לסדנאות, ייעוץ, והנחייה אישית
Shok9@walla.co.il

שני סיפורים על ברכת המזון 
ביום הכיפורים

מעשה באדם אחד בריון שבא לבית הכנסת ביום 
הכיפור סמוך למנחה אחר שאכל וסעד תבשיל של 
בשר בביתו, וישב בבית הכנסת אצל אחד שמכירו, 
ויאמר לו תן לי סידור שאתפלל בו כי שכחתי להביא 
הסידור עימי. וזה האיש הסתכל בו וידע שזה אכל 
יען כי ראה שפמו  בביתו ובא עתה לבית הכנסת, 
יש בו לכלוך  של תבשיל. והיה אצלו סידור של חול 
הבריון  לזה  וימסרנו  המזון  בברכת  הסידור  ופתח 
פתוח בברכת המזון. וראה הבריון שמקום שפתח 
לו אינו תפילה אלא ברכת המזון. ויאמר מי הגיד 
לך שאכלתי, ויאמר שער השפם שלך מכאן ומכאן... 

)בן איש חי(

את הסיפור השני שאני מביא שמעתי מפי מי שגדל 
שבילדותו  וסיפר  יהודיה.  לאם  ונולד  ערבי  בכפר 
הקניטוהו ילדי הכפר בקריאות 'יהוד' 'יהוד'. מכיוון 
שכאב את הפגיעה בו, החליט עם השנים לברר את 
ליחס משפיל שכזה מצד  'זוכה'  הוא  מדוע  השאלה 
חבריו שבכפר. כשגדל ועמד כבר ברשות עצמו, שמע 
שליהודים הגרים בעיר הקרובה יש יום מיוחד בשנה 
והוא יום הכיפורים. בעיצומו של יום החליט לבדוק 

הכנסת.  בבית  יהודים  עושים  מה 
הקרובה.  לעיר  וצעד  מותניו  שינס 
הכנסת  לבית  נכנס  לעיר  משהגיע 

בפניו. באותה שעה  הראשון שנקרה 
את  שופכים  המוסף,  תפילת  בשיא  היהודים  עמדו 
שבשמים.  אביהם  לפני  גופם  את  ומנידים  ליבם 
הקודם(  )מהסיפור  למיניהם  בריונים  שגם  מכיוון 
נכנסו ובאו - צפוף היה. עמד אותו 'יהוד' כמו כולם, 
נדנד גופו כמו כולם כשבידו סידור שמצא כמו כולם. 
פתח באשר פתח בסידור, כשהוא מנסה שלא למשוך 
תשומת לב הסובבים, אך הנה דווקא אלו העומדים 
בתמיהה  בו  מביטים  הצפיפות,  לנוכח  אליו  בסמוך 
גדולה, לנוכח העובדה שהיה מתנדנד כמו כולם אך 

סידורו היה פתוח בברכת המזון...

היא,  הכיפורים  יום  של  המיוחדות  המעלות  מן 
צדיקים  ומקרוב  מרחוק  באים  הכנסת  בית  שלתוך 
סיפורו  נאה  ורשעים, כשלאחרונים שבהם  בינוניים 
של הבן איש חי. ולנו הדתיים נשאר הסיפור השני, 
שניתן את דעתנו ונייחד את תפילתנו מעבר לשאלה 

מה כולם עושים.     
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הלכה ממקורה
מן המקורות עד להלכה למעשה

הרב יוסף צבי רימון
רבה של אלון שבות דרום ור"מ ישיבת 'הר עציון'

האם מותר להנביט זרעים 
בשבת?

בדרך  בביתם.  זרעים  להנביט  היום  רגילים  רבים  אנשים 
נדירות  )ולעתים  נבטים  בתור  לאוכלם  היא  המטרה  כלל 

יותר משתמשים בהם לזריעה(. 

הרמב"ם )שבת ח,ב( כותב: "השורה חיטין ושעורין וכיוצא 
בהן במים הרי זה תולדת זורע וחייב בכל שהוא". מבואר 
ברמב"ם שיש איסור תורה על השרייה של זרעים במים. 
)שמיטה  שביעית  בהלכות  הרמב"ם  החיוב?  טעם  מהו 
ויובל א,ו( כותב: "ושורין את הזרעים בשביעית כדי לזורען 
הזרעים  שריית  של  שהמטרה  ומכאן,  שביעית".  במוצאי 
היא שיש בכך הכנה לזריעה )ובשמיטה דבר זה מותר(. וכך 
כתב בשו"ת הרדב"ז )אלף תריא. הובא בפרי הארץ, סי' 

ב(. וכן הובא בשו"ע )שלו,יא(.

למדנו מכאן, שתולדת זורע )שיש בה איסור תורה( איננה 
רק כשפועל בקרקע, אלא גם כשמכין זרעים לצורך זריעה 
בקרקע, ודבר זה אסור מן התורה. ומכאן נלמד שיש איסור 
לשים גלעין של אבוקדו בתוך מים, כדי להנביטו, ולמרות 
לאיסור  חשש  בכך  יש  באדמה,  ולא  מים  בתוך  שהדבר 

תורה, כי בכוונתו להצמיחו. 

מה הדין אם אדם איננו מתכוון כלל לזריעה, אלא להנבטה 
לצורך אכילה? המשנה ברורה )שלו ס"ק נא( פוסק בשם 
"וכתב בחיי אדם, דהוא  זה אסור:  החיי אדם, שגם דבר 
הדין, השורה תבואה לעשות מהן )מאלצין( לֵׁשכר - חייב, 
דידוע דכונתו להצמיח". כלומר, עצם הכוונה להנביט את 
אותם  לזרוע  כוונה  אין  אם  גם  המחייבת,  היא  הזרעים, 
אחר כך. לכן, אסור להנביט קטניות וכדומה, גם אם אין 

כל מטרה לזרעם, וכל המטרה היא לאכילה.

האם מותר לשים זרעים במים לזמן קצר, כשאין כל כוונה 
להנביט אלא כוונתו לרככם?

דבר זה בודאי מותר, וכן פסק המ"ב )ס"ק נא, בשם החיי 
אדם(: "מותר לשרות תבואה לבהמתו דאין כונתו להצמיח 
דקודם  צמיחה  לידי  יבוא  לא  וגם  הזרעונים  לרכך  אלא 

שיצמיחו יאכלום הבהמות".

זרעים.  גם הצמחת  כוללת  זורע  הגדרת מלאכת  לסיכום: 
ולכן אסור להנביט זרעים או קטניות וכדומה במים. דבר 
זה אסור גם אם מתכוונים לאוכלם ולא לזרעם אחר כך. 

הדבר  אותם,  לרכך  רק  מטרתו  ואם 
מותר ובתנאי שישים אותם במים רק 

לזמן קצר.

האם מותר לשים פרחים במים?
המשנה בסוכה )מב,א( אומרת: "מקבלת אשה ]את הלולב[ 
יהודה  רבי  ומחזירתו למים בשבת.  ומיד בעלה,  בנה  מיד 
אומר: בשבת מחזירין, ביום טוב מוסיפין". מבואר במשנה, 
שמותר להחזיר לולב למים. כלומר, שאין איסור של זורע, 
מים  להוסיף  שאין  אלא  מים,  בתוך  ענפים  שמים  כאשר 
חדשים )רק ביו"ט מותר להוסיף מים(, ולכן יש להחזירם 
לאגרטל זה )ובמקום צורך מותר אף לאגרטל אחר שיש בו 
מים - משנ"ב שלו ס"ק נד, ע"פ הפמ"ג ושו"ע הרב(. מדוע 
טרחא:  בכך  שיש  )שם(  רש"י  מבאר  מים?  מוסיפים  אין 

"דטרח לתקוני מנא". 

המשנה  שהיתר  חידש  שלו,יא(  ברמ"א  )הובא  המהרי"ל 
פרחים  בהם  שאין  בשמים  עצי  או  בענפים  רק  אמור 
העתידים  פרחים  יש  אם  אולם,  להיפתח.  העתידים 
להחזיר  לא  ואף  במים  אותם  לשים  שאין  הרי  להיפתח, 

אותם למים. וכך פסק הרמ"א )שם(.

מהו טעם המהרי"ל והרמ"א שאסרו לשים פרחים שיכולים 
להיפתח? ראינו לעיל שלפי הרמב"ם המנביט זרעים במים 
חייב משום זורע. המהרי"ל והרמ"א הבינו, שאם הפרחים 
ייפתחו דומה הדבר לזרעים הנפתחים, ולכן אסרו דבר זה. 

וכך מסכם המשנה ברורה )ס"ק נד( דין זה למעשה: "אינו 
מותר בשבת כי אם להחזיר במים שעמדו בו מכבר בערב 
שבת, ולא להוסיף עוד מים צוננים, וכל שכן שלא להחליף 
המים לגמרי. ולפי זה מותר להחזירן בשבת לתוכן אפילו 
]תו"ש  לכתחלה  להעמידן  לא  אבל  מהן  ניטלו  כבר  אם 
מותר  לכתחלה  דאפילו  שסוברין...  אחרונים  ויש  וח"א[  
להעמידם בכד שיש בו מים מזומנים מערב שבת, ולא אמרו 
אלא להוסיף עתה מים משום טרחא יתירה. ודע דביש בהן 
אף  עלמא  לכולי  אסור  המים  מחמת  שנפתחים  פרחים 

להחזיר במים שעמדו בהם מכבר.

פרחים  בהם  אין  אם  במים  ענפים  לשים  מותר  לסיכום: 
שעתידים להיפתח, אולם, אין להוסיף מים )משום טרחא(. 
יצאו  אם  ואף  להיפתח,  שעתידים  פרחים  לשים  אסור 
מהאגרטל אסור להחזירם )חשש איסור זורע, כשם שאסור 

לשים זרעים שינבטו(. 
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מפסקי הראש"ל הרב מרדכי אליהו שליט"אהליכות עולם
רשם: הרב שמואל זעפרני

כפרת התשובה
א. "יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכל - ליחיד ולרבים…ומצות 
שמא  שיאכל,  קודם  היום  מערב  שיתחיל  הכיפורים:  יום  וידוי 
יחנק בסעודה קודם שיתודה. ואע"פ שהתוודה קודם שאכל, חוזר 
בשחרית  ומתוודה  וחוזר  ערבית,  הכיפורים  יום  בלילי  ומתוודה 

ובמוסף ובמנחה ובנעילה." )לשון הרמב"ם(.

  
ב. בוידוי אנו כוללים גם חטאים שידוע לנו שאנו אישית לא חטאנו 
בוידוי חטאיהם של אחרים,  כוללים  - לא רק משום שאנו  בהם 

אלא גם משום שיש חטאים קלים, שדרכם להישמט מזכרוננו.

ג. נאמר בגמרא שיש חטאים שהכפרה עליהם 
תבוא רק לאחר שיבואו על האדם יסורים או 
מוות ח"ו. הקושי הוא, שהרי "גדולה תשובה 

שמגעת עד כסא הכבוד" ו"זדונות נעשות לו כשגגות" - א"כ מדוע 
יש צורך בעונש?

הרי"ף פינטו חילק בין תשובה מאהבה לבין תשובה מיראה. השב 
מתוך אהבת ה' יתברך אין לו צורך להמתין ליום כיפור או ליסורים, 
כי התשובה מאהבה מכפרת לגמרי. ורבנו יונה כתב: "כל ארבעת 
חילוקי הכפרה עוסקים באדם השב בתשובה בלא תורה; אבל אם 
שב בתשובה ויושב ולומד תורה, כח התורה חזק כך שנמחלין לו כל 

עוונותיו מיד, ואינו צריך סיוע לתשובה המכפרת מיד".
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היונה, הדגה ועולם הרזין 
במנחת יום הכיפורים

"והשלישי מפטיר ביונה" )או"ח תרכב,ב(
"לפי שיש בו כח התשובה
ושאין יכולין לברוח מהשי"ת" )לבוש(

דרמה רוגעת
ביונה.  נפטיר  הכיפורים,  ביום  המנחה  בעלות  יומיים,  בעוד 
כלפי  עמוק  לקח  שכולו  בתנ"ך,  שלם  ספר  בציבור  נקרא 
עמידת האדם, והנביא, מול אלקיו. אין בספר יונה התייחסות 

כלשהי לעם ישראל )בגלוי( וכולו אוניברסלי בעליל. 

למרות סערת מאורעותיו סגנון הספר שוטף כסיפור יפהפה, 
ועלילתו הדרמטית והגועשת קולחת, אם כי מתמיהה במקצת 
לעיוני- נמשכתי  נעוריי  משחר  המסר'?  'מה  גבה:  ומזקיפת 

חסידות  בעלי  הרועים  ובעקבי  חז"ל  בגובה  בתנ"ך  עומק 
ואין  המלך  דרך  זו  כי  פשיטא  לדידי  והסוד.  הרמז  ועולם 
בלתה. הכוונה בקביעה חד-משמעית זו היא לחלק הסיפורי 
או  לילדים  כאגדות  אותם  לקטלג  רוצים  איננו  אם  בתנ"ך 

כאן  ואין  בלתי-חינוכית,  כסיפורת 
המקום לשטוח יריעה זו. 

גם אם לא  יונה סוחף אותנו,  ספר 
האגדה  לרמת  מעבר  הרבה  נרצה, 
והדרש, למחוזות טמירים הנושקים 
לעולם הרמז והמיסטיקה. יפה היא 

איפוא שעת 'עלות המנחה' של יום הכיפורים להתבוננות שכזו 
בטרם נכריז בקול צלול בעקבות מעמד אליהו בהר הכרמל: 

"ה' הוא האלקים, ה' הוא האלקים"!

סולל  בכרך,  יהושע  הרב  של  ספריו  על  התחנכנו  בצעירותנו 
וגיור  חסד  מלכות,  אוירת  נשמנו  תנ"ך-חז"ל.  בעיוני  הדרך 
מספרו הצנום על מגילת רות - "אמּה של מלכות", "כתבוני 
לדורות" - סביב מגילת אסתר, "מה בין שאול לדוד?" ועוד. 
ואליהו",  אמתי  בן  "יונה  לחיבורו  לי  נודעת  יתירה  חיבה 
המגולל את המסכת המופלאה של הנביא המוזר, השואל "את 
נפשו למות" תחת הקיקיון הרגעי המאכזב )יונה ד,ה(, ומוכן 
לברוח מפני ה' למצולות ים, מסיבה כה פרדוקסאלית; כדי 
שאנשי "נינוה העיר הגדולה" )א,ב( לא ישובו חלילה בתשובה: 
קרובי  שהגויים  אני  יודע  ואמר:  עצמו  לבין  בינו  יונה  "דן 
תשובה הם ויעשו תשובה" ובכך יחייבו את ישראל המפגרים 
אחריהם. ועוד: "לא די שישראל קורין אותי נביא השקר אלא 
למקום  אברח  השקר.  נביא  אותי  קורין  אלילים  עובדי  אף 

שאין כבודו שם" )ילק"ש יונה תקנ(. 

הלך רוח תקיף זה הוא פרי רוחו של אליהו הנביא, הזועם-
סוכה  ירוש'  לג,  )פרדר"א  החז"לית  ההפתעה  וכאן  התקיף. 
הצרפתית  האשה  בן  אלא...  אינו  אמיתי  בן  יונה  פ"ה(: 
מצידון שהחיה אליהו )מל"א יז(. זו סיימה את מיפגשה עם 
אליהו במלים "ודבר ה' בפיך אמת" )יז,כד(, ובנה המת-החי 

אמתי"! הבן הסוער  בן  "יונה  הלא הוא 
את  "שאל  הוא  שגם  אביו  בעקבי  מהלך 
)מל"א  אחת"  רותם  "תחת  למות"  נפשו 
יז,ד(, ושניהם 'זכו' לגערה אלקית נוקבת!

מצולות של מסתורין
"יונה,  קריגר,  בן-ציון  הרב  ידידי  של  ספרו  גם  לפני  מונח 
ים האגדה,  למצולות  יורד  הוא  בו  ואומות העולם",  ישראל 
הפרשנות, הרמז והסוד בפענוח סודם של היונה והדג, המככב 
במוקד הספר-הסיפור. ערבה לחכי הערת הרב אבגדור נבנצל 
שליט"א, שכיוונתי לדעתו, לפיה ה'יונה' טמונה ב'נינוה'. ולא 
)וגם ב'יונה'( רמז לדג, הלא הוא  עוד אלא שיש בה, בנינוה 
ה'נון', בלשון ארמי. לא פלא הוא שסימנה של העיר בכתב 

היתדות הוא דג בתוך בית: נון-נוה. 

ושלשה  ימים  "שלשה  לאחר  ב,ב-ג(  )יונה  לדגה  נהפך  הדג 
השקופה-מרהיבה  בצוללת  הנביא  התענג  בהם  לילות" 
ליונה  ומאירה  במעיו  תלויה  היתה  "מרגלית  לו:  שנזדמנה 
)ילק"ש  ובתהומות"  בים  שיש  מה  כל  לו  ומראה  כשמש, 
קבועה  שתיה  "אבן  והראהו  שם(. 
בתהומות תחת היכל ה'", ושכח את 
נינוה ה"עיר הגדולה לאלקים מהלך 
שלשת ימים" )ג,ג(. משכך, נפלט מן 
הדג המואר למעי הדגה ה"מעוברת 
קטנים  דגים  רבבות  אלפים  שס"ה 

כדי שיצטער ויתפלל" )שם( - והלקח הופק!

עם  המופלאה  השזירה  ללא  הדג-דגה  סיפור  לכל  פשר  אין 
'סעודת הלויתן' לעתיד לבא, בעקבות הריגת התנין  פרשת 
את  אלקים  "ויברא  העולם;  לבריאת  החמישי  ביום  הגדול 
ונקבה  זכר  שבראם  זוגו  ובן  לויתן  הוא  הגדולים...  התנינִם 
יפרו  שאם  לבא,  לעתיד  לצדיקים  ומלחה  הנקבה  את  והרג 
)רש"י  כתיב"  התנינם  בפניהם.  העולם  יתקיים  לא  וירבו 
בראשית א,כא, עפ"י ב"ב עד,ב(. הסעודה תיערך בצל "סוכה 
ירושלים,  ה' על חומות  ופורסו  לויתן...  לצדיקים מעורו של 
וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו" )ב"ב עד,ב(. 'עורו של 
במעי  ליונה  שהאירה  מרגלית  כאותה  ל'אורו',  הופך  לויתן' 

הדגה )ראו בהרחבה בספרו של הרב קריגר הנ"ל(.

'סוכת עורו של לויתן' המשומרת לצדיקים לע"ל, מזכירה לנו 
במהופך את סוכתו העלובה של יונה אשר עשה "לו שם סוכה 
וישב תחתיה בצל" )ד,ה(. ובמיוחד את הקיקיון "מעל ליונה 
במילת  ואנכי שומע  לילה אבד".  "וִבן  ראשו"  על  צל  להיות 

'קיקיון' את 'יונה'...

הרהורים מצועפים אלו יפים, וערבים לחיך, לעת ינטו צללי 
ערב של צום הכיפורים, ובת קול מנהמנת כיונה "שובו אלי 

ואשובה אליכם".                     

)נכתב במוצאי ר"ה(

סיפור יונה במעי הדגה יפה נשזר עם 
'סעודת הלויתן' לעתיד לבא

הרב ישראל רוזןנקודת מבט
ראש מכון 'צומת'


