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صيام يوم الغفران



ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

ימים בזמן – ערכים בלוחות השנה 

יחידה זו הינה חלק מתוכנית לימודים, העוסקת בערכי התרבות והיצירה, היהודיים והערביים, 
של המסורות החיות בשכנות זו לזו במדינת ישראל – המסורת היהודית, המוסלמית, 
הנוצרית והדרוזית, כפי שהן משתקפות במועדי לוח השנה של כל אחת מהן. לוח השנה 
והימים המיוחדים המאפיינים אותו, מגלמים בתוכם ערכי יסוד וליבה, אשר התפתחו ועוצבו 
בתהליך מתמשך ששותפים לו דורות רבים. ערכים אלו ממשיכים לעצב שיח, להשפיע 
על תפיסות עולם ולכונן זהויות דתיות, קהילתיות ולאומיות. באמצעות הלימוד נחשפים 
הלומדים והלומדות לרעיונות המרכזיים של כל תרבות וכן עומדים על נקודות הקבלה 

וניגוד, שוני ודמיון. 

התכנית מציגה נושאים רוחביים המשותפים לימי המועד והחג בתרבויות השונות – ימי 
מנוחה וקדושה העוצרים את השגרה; זמני צום המדגישים את הרוח על פני החומר; מסורות 
עלייה לרגל המצביעות על המרחב המקודש, חגיגות אור המגרשות את החושך, מועדים 
העוסקים במערכת היחסים שבין האל לאדם ובוחנים את יכולת ההקרבה וההתמסרות, 
ואופני ציון שונים של ראשית הזמן. התרבויות השונות מקבילות זו לזו בבחירת הערכים 
המושמים על נס, אולם נבדלות באופנים השונים, בריטואלים ובדגשים הייחודיים בהם הן 

בוחרות לחגוג ולציין את הערכים המשותפים.

הלימוד מוצע במסגרת תכנית 'מן הבארות' של מכון הרטמן, המבקשת לבסס את הקשר 
בין יהודים וערבים בישראל ולשאוב במשותף מים חיים מן הבארות ההגותיות המגוונות, 
מתוך מחויבות וכבוד למורשת ולתרבות של כל קבוצה. התכנית מיועדת להילמד במפגשים 
משותפים של יהודים וערבים, ממערכות חינוך וקהילה שכנות, או בהתכנסות חד מגזרית 

המבקשת להעמיק בהיכרות עם התרבות האחרת, לקראת מפגש עתידי.  

 ניהול אקדמי, ניהול תוכן וליווי פדגוגי: ד"ר איימן אגבאריה, ד"ר רננה רביצקי פילזר, אתי יבין 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן

 תוכן יהודי: כתיבה: רעות רון, גילי רבל, ד"ר עירית עופר שטרק, יוחאי עדן 

ליווי אקדמי: פרופ' דני סטטמן, ד"ר רננה רביצקי פילזר

 תוכן מוסלמי: כתיבה: פידא חוסיין חמוד, מונא פנדקא, אסראא ג'מאל זועבי

ליווי אקדמי: ד"ר איימן אגבריה

 תוכן נוצרי: כתיבה: נטלי חילו מונייר, מנאל זייתון

ליווי אקדמי: פרופ' סלים מונייר, ד"ר עזיז דעים

 תוכן דרוזי: כתיבה: אימאן סעב ספדי 

ליווי אקדמי: שייח פרופ' פאדל מנסור, שייח ג'מיל חטיב 

קריאה והערות: עפרה טלמון אגוזי, אמאני גז'אר, אושרית רז הפנר 

 עריכה לשונית עברית: דנה רייך 

 תרגום מערבית לעברית: דולי ברוך, ברוריה הורוביץ 

 תרגום מעברית לערבית ועריכה לשונית ערבית: אסראא ג'מאל זועבי 

AM עיצוב גרפי: סטודיו 2



ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

األيّام بمواعيدها – قيٌم في التّقويم الّسنوّي
هذه الوحدة التّعليميّة هي جزء من برامٍج يتمحور حول القيم الثّقافيّة واإلبداعيّة، اليهوديّة والعربيّة، للثّقافات 
الُمجاِورة في مدينة إسرائيل – الثّقافة اليهوديّة، اإلسالميّة، المسيحيّة والدُّرزيّة، كَما تتجلّى في مواعيد التّقويم 
ة الّتي تميّزه، تنطوي على قيٍم أساسيّة وجوهريّة تطّورت  الّسنوّي لكّل ثقافة. التّقويم الّسنوّي واأليَّام الخاصَّ
وتشّكلت من خالل سيرورٍة  مستمّرة على مّر أجياٍل وأجيال. فتستمّر هذه القيم بتشكيِل الحوار المتبادل، 
والتّأثير على وجهات النّظر وتحديد الهُويَّات الدينيّة، المجتمعيّة والقوميّة. من خالل هذه الّسيرورة التّعليميّة 
سينكشُف المتعلّمون والمتعلّمات على أفكار جوهريّة في ُكّل ثقافٍة، إلى جانب التّوقّف على نقاط القَبول 

والِخالف، االختالِف والتّشابه.

يعرض البرنامج مواضيع شاملة ومشتركة للمناسبات واألعياد في الثّقافات الُمختلفة – أيّام الُعطَل واأليّام 
الُمقّدسة الَّتي تُوقُف ُروتين الحياة؛ مواعيد الّصيام الّتي تشّدد على تفضيل الّروحانيّة على الماديّة؛ ثقافات 
الحّج الّتي تُشير إلى المكان المقّدس، احتفاالت النّور الّتي تطغى على الظاّلم، مواعيد تهتّم بعالقة اإلنسان 
وربّه وتختبر القدرة على التّضحية والتّناُزل، وطُرق متنّوعة لتحديد بداية الوقت. تتوازى الثّقافات المختلفة 
في اختيار القيم الخاّصة بأهّميتها، لكنّها تختلف بأشكالها المتنّوعة، بطقوس العبادة وبمميّزاتها الّتي اختارتها 

كحجر أساٍس الحتفاالتها وتحديد القيم المشتركة.   

تقّدم هذه الّدراسة تحت إطار برنامجِ "من اآلبار" التّابع لمعهد هرتمان، البرنامج الّذي يسعى لتعزيز العالقة 
بين اليهود والعرب في إسرائيل، وللنّهل بالّشراكِة من مياِه آبار األفكار القيّمة والمتنّوعة، بكّل مسؤوليّة 
واحترام لموروث ُكّل مجموعة وثقافتها. البرنامج مخّصص للتّعلّم ضمن لقاءاٍت مشتركة ليهوٍد وعرٍب، 
من األجهزة التّربويّة والجماهيريّة المتجاِورة، أو في لقاءاٍت أحاديّة الثّقافة تسعى للتّعّرف على الثّقافات 

األخرى، للِقاٍء ُمستقبلّي مرجّو.

إدارة أكاديميّة، إدارة المحتوى ومرافقة بيداغوغيّة: د. أيمن إغباريّة، د. رننا رفيتسكي فيلزر، إيتاي يفين
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان

 المحتوى اليهودّي: كتابة: رعوت رون، جيلي رفل، د. عيريت عوفر شطرك، يوحاي عيدن
مرافقة أكاديميّة: بروفيسور داني سططمان، د. رننا رفيتسكي فيلزر

المحتوى اإلسالمّي: كتابة: فداء ُحسين حّمود، منى فندقة، إسراء جمال ُزعبي؛ مرافقة أكاديميّة: د. أيمن إغباريّة
المحتوى المسيحّي: كتابة: نتالي حلو منيّر، منال زيتون

مرافقة أكاديميّة: بروفيسور سليم منيّر، د. عزيز دعيم
المحتوى الّدرزّي: كتابة: إيمان صعب صفدي

مرافقة أكاديميّة: الّشيخ البروفيسور فاضل منصور، الّشيخ جميل خطيب 
قراءة ومالحظات: عفرا تلمان أجوزي، أماني جّزار، أوشريت رز هفنر

تدقيق لغوّي بالعبريّة: دانا رايخ 
التّرجمة من العربيّة للعبريّة: دولي بروخ، بروريا هوروفيتش؛ التّرجمة من العبريّة للعربيّة والتّدقيق 

AM 3اللّغوّي للعربيّة: إِسراء جمال ُزعبي؛؛ تصميم الجرافيك: أستوديو



ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

יום הכיפורים – יום של צום, 
עינוי נפש כפרה ותשובה

מבוא

יום הכיפורים, הנקרא בתורה שבת שבתון )ויקרא, פרק טז, פסוק לא(, חל בעשרה בתשרי. 

יום זה נחשב ליום הקדוש ביותר בלוח השנה העברי, והציווי המרכזי בתורה הוא לענות את 
הנפש ביום זה )"וְִענִּיֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם" ויקרא פרק כג, פסוק לב(. 

ליום הכיפורים שתי פנים: מן הצד האחד – הוא יום של חשבון נפש ותשובה; מן הצד האחר 
– הוא יום של חרדה מגזר הדין ושל תקווה לסליחה ולמחילה.

בעבר, כשבית המקדש היה קיים, עמד במרכזו של יום הכיפורים טקס מרשים ובו נכנס 
הכהן הגדול לקודש הקודשים והתוודה על חטאיו, על חטאי משפחתו ועל חטאי עם ישראל 
כולו. כאשר היה יוצא בשלום מקודש הקודשים, ראו זאת בני ישראל כאות לכך שנמחלו 
עוונותיהם. לאחר החורבן השתנה מאוד אופיו של יום הכיפורים, והוא הפך מיום של פולחן 
בבית המקדש ליום של עינוי נפש )צום(, תפילה ועשיית חשבון נפש; מיום שבמרכזו הכהן 

הגדול, ליום שבו מוטלת אחריות אישית על כל אחד ואחת.

חכמים הסבירו שעינוי הנפש שעליו מצווים ביום הכיפורים משמעותו חמישה איסורים: ״יוֹם 
ל, וְּבַתׁשְִמיׁש  נְּדָ ֲאכִיָלה וִּבׁשְִתיָּה, וִּבְרִחיָצה, וְּבִסיָכה ]בשמן[, וִּבנְִעיַלת ַהּסַ ַהּכִּפוִּרים ָאסוּר ּבַ

ה ]קיום יחסי אישות[״. )משנה, מסכת יומא, פרק א, משנה א(.  ּטָ ַהּמִ
הצום הוא ציווי מיוחד ליום הכיפורים, המבדיל אותו מכל המועדים האחרים, שבהם נוהגים 

דווקא לאכול ולשתות ואף לקיים סעודות חגיגיות. 

יום הכיפורים הוא יום של כפרה ותשובה. מסורת חז"ל הדגישה שכפרת האל תלויה בהודאת 
האדם בחטא, בהבטחה להימנע מחטאים עתידיים, ובבקשת סליחה של האדם מחברו. 

החברה הישראלית מציינת יום זה כיום שבתון, בו כל בתי העסק והמסחר פוסקים 
ממלאכתם, וכך גם אמצעי התקשורת והתחבורה הציבורית. ברוב היישובים נעצרת תנועת 
כלי הרכב בכבישים )וילדים רכובים על אופניים תופסים את מקומם(, ורבים בוחרים לבקר 

בבתי הכנסת.

בפרק שלפניכם.ן נבקש לעמוד על משמעותו של יום הכיפורים כיום של צום ועינוי נפש על 
פי גישות שונות במסורת. לאור מקורות אלה נשאל: מהי מטרתם של הצום ועינוי הנפש? 
מה היחס בין צום וטקסים דתיים לבין ערכים מוסריים וחברתיים? מה הקשר בין צום לבין 

כפרה ותשובה? ומה משמעותם של מעשים פיזיים כביטוי של רעיונות וערכים?
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ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

يوم الغفران- يوم الصيام ، محاسبة النفس،
  التكفير عن الذنوب والتوبة 

مدخل
يوم الغفران، المسّمى في التّوراِة سبت األسبات )سفر الاّلويين 16: 31(، يحّل في اليوم العاشر من شهر 
تيشريه. وهو اليوم األكثر تقديًسا في التّقويم العبرّي، والوصيّة المركزيّة في التّوراة هي  محاسبة النفس 

في هذا اليوم )"فتذلّلون أنفسكم" سفر الاّلويين 23: 32( .

ليوم الغفران وجهان: من جهة يُعّد يوَم محاسبة للنّفس وللتّوبة، ومن جهة أخرى فهو يوم قلق الملتزمين 
دينيّا وأملهم في المغفرة والتّوبة.

في الماضي، في حين كان الهيكُل ما زال قائًما، أقيم به يوم الغفران كاحتفاٍل مميّز، حيث دخل كبير الُكهّان 
الغرفة المقّدسة واعترف بذنوبه، وذنوب عائلته وذنوب بَنِي إسرائيل. وعندما كان خارًجا بسالم من الُغرفة 
الُمقّدسة، رأى بذلك بنو إسرائيل عالمةً على أّن ذنوبهم قد ُغفرت. وبعد خراب الهيكل تغيّرت العديد من 
مزايا يوم الغفران، إذ تغيّر من يوم عبادة في الهيكل إلى يوم  محاسبة النفس )الّصوم(، صالة ومحاسبة 

للنّفس. من يوم أساُسه كبير الُكهّان، إلى يوم تقُع فيه المسؤوليّة الّشخصيّة على كّل فرد.

فّسر الُحكماء تذليل النّفس في يوم الغفران أنّه يرتكز على خمسة محظورات: يُحظر فيه األكُل، الّشرب، 
الُغسل، التّطيّب ]بالّزيت[، انتعال الّصندل والمعاشرة الجنسيّة. )مشناه، مسخاة يوما، فصل أ، مشناه أ(.

ا بيوم الغفران، والّذي يميّزه عن باقي المناسبات الّتي من المعتاد أن يأكلوا ويشربوا  يعتبر الّصيام أمًرا خاّصً
فيها، وإقامة موائد احتفاليّة.  

يوم الغفران هو يوم التّكفير والتّوبة، فقد أّكد العلماء على أّن مغفرة اإلله تتعلّق باعتراف اإلنسان بخطئه، 
وتعهّده باالمتناع عن اقتراف ذنوب مستقبليّة، وطلب المغفرة من اآلخرين.

يعّرف المجتمع اإلسرائيلّي هذا اليوم كيوم إجازة، إذ تتعطّل  الُمَجمَّعات التّجارية عن أعمالها، إضافةً إلى 
وسائل التّواصل والمواصالت العاّمة. وفي معظم المجّمعات الّسكانيّة تتوقّف حركة الّسيّارات في الّشوارع 

)يحّل مكانها األطفال على دّراجاتهم(، والعديد يختار زيارة الُكنس.

في الفصل الّذي أمامكم/ّن نسعى إلى توضيح مفهوم يوم الغفران كيوم صيام وتذليل للنّفس وفقًا لتوّجهات 
مختلفة. على ضوء هذه المصادر سنسأل: ما هي غاية الّصوم وتذليل النّفس؟ ما عالقة الّصيام والطّقوس 
الّدينيّة بالقيم األخالقيّة واالجتماعيّة؟ ما عالقة الّصيام بالمغفرة والتّوبة؟ وما هو مفهوم األعمال الجسديّة 

كتعبير لألفكار والقيم؟
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ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

1
מה בין עינוי הנפש לכפרה וטהרה?  

לאחר פירוט עבודת הכהן הגדול בבית המקדש בספר ויקרא )פרק טז(, מופנה הזרקור אל 

העם כולו, והפרק מסתיים בסדרת ציוויים המשרטטים את אופיו של יום הכפרה:

ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש 
ְּתַעּנּו ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם 

ְוָכל ְמָלאָכה ֹלא ַתֲעׂשּו 
ָהֶאְזָרח ְוַהֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם. 
ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם 

ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמּכֹל ַחּטֹאֵתיֶכם 
ִלְפֵני ה' ִּתְטָהרּו. 

ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִהיא ָלֶכם
ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם

ֻחַּקת עֹוָלם.
)ויקרא טז, כט–לא(

ما عالقة تذليل النّفس بالتّكفير والتّطهير؟
بعد تفصيل عمل كبير الُكهّان في الهيكل في سفر الاّلويين )16(، يُسلّط الّضوء على عاّمة الّشعب، ينتهي 

الفصل بسلسلة من الوصايا الّتي ترسم مالمح يوم الغفران:
ْهِر تَُذلِّلُوَن نُفُوَسُكْم َوُكلَّ َعَمٍل ال تَْعَملُوَن:  ابِِع فِي َعاِشِر الشَّ ْهِر السَّ َويَُكوُن لَُكْم فَِريَضةً َدْهِريَّةً انَُّكْم فِي الشَّ

اْلَوطَنِيُّ َواْلَغِريُب النَّاِزُل فِي َوَسِطُكْم.
بِّ تَْطهُُروَن. النَّهُ فِي هََذا اْليَْوِم يَُكفُِّر َعْنُكْم لِتَْطِهيِرُكْم. ِمْن َجِميِع َخطَايَاُكْم اَماَم الرَّ

َسْبُت ُعْطلٍَة هَُو لَُكْم َوتَُذلِّلُوَن نُفُوَسُكْم فَِريَضةً َدْهِريَّةً.
)سفر الاّلويين 16: 29-31(

1
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ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

עינוי נפש 

הביטוי "עינוי נפש" מוזכר בתורה בשני הקשרים: בעניין יום הכיפורים )בפסוקים 

המצוטטים כאן מויקרא כג, כז–לב ומבמדבר כט, ז( ובפרשת הנדרים )במדבר ל, 

יד(. בכל המקומות הללו אין התורה מסבירה מהו פירושו של "עינוי נפש". אולם, מתוך 

השוואה לפסוקים אחרים בתנ"ך שבהם מוזכר הביטוי )ישעיהו נח, ג; תהילים לה יג 

ועוד( נראה שעינוי נפש הוא ביטוי נרדף לצום ולרעב. 

?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. כיצד מכונה בפסוקים אלה יום הכיפורים? מה ניתן ללמוד מכך על משמעותו של היום
     לפי התורה? 

בו? נדרשות  דווקא  פעולות  ואילו  הכיפורים  ביום  הנאסרות  הפעולות  מהן  .2 
 3. מה תכליתו של יום הכיפורים? מה, לדעתכם.ן, הקשר בין הדרישה לענות את הנפש לבין

     התפקיד של יום הכיפורים כיום של טהרה וכפרת חטאים?

?
وللتّفكير للنّقاش  أسئلة 

 1. كيف يسّمى يوم الغفران في اآليات الّسابقة؟ ماذا يمكن أن نتعلّم من ذلك عن مفهوم هذا اليوم حسب
     التّوراة؟

2. ما هي األفعال المحظورة بيوم الغفران، وأّي األعمال المرجّو فعلها فيه؟
 3. ما هي غاية يوم الغفران؟ ما هي برأيكم/ّن العالقة بين طلب محاسبة النفس )الّصوم( وبين وظيفة يوم

     الغفران كيوم تطهير وتكفير ذنوب؟

 تذليل النّفس
المصطلح "تذليل النّفس" مذكوٌر في التّوراة بارتباط مباشٍر بموضوعْين: موضوع يوم الغفران )كما جاء 
في من سفر الاّلويين 16: 32-27 وأسفار أخرى(. بكّل اآليات الّسابقة ال تفّسر التّوراة ما معنى "تذليل 
النّفس". مقارنةً مع اقتباسات أخرى من التّوراة والّتي ذكر بها المصطلح )إشعياء 58: 3، المزامير 35: 

13 وغيرها(، نجد أّن مصطلح تذليل النّفس هو تعبير مرادف للّصوم والجوع.
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ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

1
מדוע צמים ביום הכיפורים?   

במקור הקודם ראינו שהתורה מצווה על עינוי נפש וצום ביום הכיפורים, אך אינה מסבירה 

מדוע צמים ומה הקשר בין פעולת הצום והתוצאה של טהרה וכפרה. תשובה לשאלות אלה 

אנו עשויים לקבל מדברי הפילוסוף היהודי ההלניסטי פילון האלכסנדרוני:

משה כליל החכמה, שראה אותה בעיניו החדות, הכריז על הצום כעל חג וכגדול בחגים, 

הואיל וקרא לו בלשון אבותינו 'שבת שבתון'... הקדוש שבקדושים, וזאת מטעמים רבים.

 

ראשית, בגלל האיפוק ]...[ כי אדם שלמד להתעלם ממאכל וממשקה החיוניים כל כך, האם 

לא יזלזל במותרות, שאינם מיועדים לקיומנו ולשלומנו אלא יותר לתענוג המזיק עד מאוד?

 

שנית, מאחר שאותו היום מוקדש כולו לתחינות ולעתירות ]תפילות[... שבהן הם משתדלים 

לכפר את פני אלוהים ומבקשים סליחה על חטאיהם במזיד ובשוגג ומייחלים לטוב, לא 

בזכותם אלא בזכות רחמיו של המעדיף את המחילה על פני העונש. 

שלישית, בגלל המועד שבו נחוג הצום. הרי במועד זה כבר נאסף כל מה שהניבה הארץ 

במשך השנה. ]...[ ואנשים אלה, שלאחר אסיף הֵפרות מונעים מעצמם מזון ושתייה, הריהם 

צועקים מנבכי נפשם, אף כי כלל אינם הוגים דבר בקול, ומצהירים במפורש: קיבלנו בשמחה 

את מתנות חסדו של הטבע ואנו אוגרים אותן. אך אין אנו מתייחסים אל שום דבר בן כליה 

כאל סיבת קיומנו, אלא אל אביו מולידו ומושיעו של עולם ומלואו, האלוהים, שלו שייך לזון 

ולהחיות באמצעות דברים אלו או בלעדיהם...

ולכן איש לא יניח, שרבנו הקדוש מטיל עלינו את הרעב, הקשה מנשוא יותר מכל הרעות, 

אלא שהוא מפסיק לרגע את הזרם הנשפך אל בתי-הקיבול שבגופנו. כי בדרך זו אמורה 

הזרימה, הנובעת זכה וטהורה ממעיין התבונה, לגלוש אל נפשנו... 

)פילון האלכסנדרוני, על החוקים לפרטיהם(

2
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ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

لماذا يصومون يوَم الغفران؟ 
في المصدر الّسابق رأينا أّن التوراة توصي بتذليل النّفس وصيام يوم الغفران، لكنّها ال تفّسر سبب الّصيام 
وما عالقة عمليّة الّصيام بالتّطهير والتّكفير. نجُد إجابات هذه األسئلة في كالم الفيلسوف اليهودّي الهلنستي 

فيلون االسكندرّي: 
موسى المكلّل بالحكمة، الّذي رآها بأّم عينيه، أعلن أّن الّصيام يوم عطلة وأعظم األعياد، إذ سّماه بلغة آبائنا 

"سبت األسبات"... أقدس المقّدسات، ألسباب عديدة.

أّواًل، ضبط النّفس، ]...[ ألّن اإلنسان الّذي يتعلّم تجاهل حاجة المأكل والمشرب الّضروريّة، هل يا ترى لن 
يقلّل من شأن الكماليّات، غير المعّدة لوجودنا ولسالمتنا إنّما أكثر لرفاهيّتنا بشكل مضّر؟

ثانيًا، بما أّن هذا اليوم مخّصص كلّه للّدعاء والّصالة. حيث يجتهدون للتّوبة أمام هللا، ويطلبون منه العفو 
عن ذنوبهم بقصٍد أو بغير قصد ويرجون منه الخير، ال بفضلهم إنّما بفضل رحماته في تفضيل التّوبة على 

العقاب.
ثالثًا، موعد الّصيام. بنفس التّوقيت يُجمع كّل ما أنبتته األرض طوال العام. ]...[ وبعد جمع كّل الثمار، 
يحرم النّاس أنفسهم من الطّعام والّشراب، يصرخون من أعماق أرواحهم، دون صوٍت مرتفٍع، ويعلنوَن 
بصراحٍة: تلقّينا بكّل سرور عطايا الطّبيعِة وها نحُن نحفظها. لكنّنا ال نتعلّق بما هو فاٍن، فهذه ليست غاية 
خلقنا، بل آباءنا وأبناءنا وكّل ما في األرض، هللا هو الّذي يطعمهم ويمّكن لهم الحياةَ مَع ما سبق )من عطايا 

األرض( أو دونهم.

لذا يجب عدم االعتقاد أّن موالنا يفرض علينا الجوع، وهذا التّفكير هو أسوأ ما يمكن أن يكون، إاّل أنّه يوقف 
للحظة التّيار المتدفّق في أوعية أجسادنا. ألنّه بهذه الطّريقة يفترض أن يتدفّق هذا التّيار الّذي ينبع من العقل 

إلى أرواحنا.

)فيلون االسكندرّي، حول القوانين وتفاصيلها(
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ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

פילון האלכסנדרוני )15 לפני הספירה–50 לספירה בערך(  

פילוסוף יהודי אשר חי ופעל בעיר אלכסנדריה שבמצרים ומכאן שמו. כינויו בעברית 

– ידידיה – הוא תרגום לעברית של השם פילון. פילון כתב חיבורים היסטוריים, כתבים 

בנושאים פילוסופיים כלליים וכן פרשנות לתורה, הנחשבת לעיקר יצירתו.

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מהם שלושת הנימוקים שמביא פילון לצום יום הכיפורים? 
2. אילו תכונות אישיות נבנות ומתגבשות מתוך קיום הצום באופן זה? 

3. במה מתאימים נימוקיו של פילון לרוח הפסוקים שבתורה, ובמה הם נבדלים מהם? 
 4. השוו נימוקים אלה לנימוקים אחרים שאתם.ן מכירים.ות לצומות בתרבויות ובדתות

     השונות.

 5. פילון כתב לפני יותר מאלפיים שנה. סמנו אמירות שלו הרלוונטיות גם לנו )ולכם.ן
     אישית(, במאה העשרים ואחת. כתבו מדוע הן רלוונטיות.

فيلون االسكندري )15 قبل الميالد50- بعد الميالد تقريبًا(
فيلسوف يهودّي عاَش وعمل في مدينة اسكندريّة في مصر، لذلك لُقّب باسِمه. لقبه بالعبريّة – يديديا- وهو 
ترجمة للعبريّة لالسم فيلون. كتب فيلون نصوًصا تأريخيّة، وكتابات في قضايا فلسفيّة عاّمة كما كتب في 

تفسير التّوراة، الّتي اعتبرت جوهر إبداعه. 

?
وللتّفكير للنّقاش  أسئلة 

1. ما هي الِعلل الثاّلثة الّتي أوردها فيلون لصيام يوم الغفران؟
2. ما هي الّصفات الّشخصيّة الّتي تُبنى وتتبلور من الّصيّام على هذا النّحو؟

3. كيف تالئم تعليالت فيلون لما جاء في التّوراة؟ وبماذا تختلف عنها؟
4. قارنو ا بين هذه الِعلل وبين ِعلل أخرى أنتم/ن تعرفونها للّصياِم بثقافات وديانات مختلفة؟

 5. كتب فيلون هذا المقال قبل أكثر من ألفي عام. أشيروا إلى األقوال الّتي تنطبق عليكم\ن )بشكل خاّص(
     على القرن الواحد والعشرين. علّلوا كيف تنطبق؟
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ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

1
בין צום לקורבן   

במסכת ברכות, התלמוד הבבלי מביא נוסחי תפילות אישיים שהיו נוהגים החכמים לומר 

בתפילתם. לפניכם.ן תפילתו של רב ששת, שנהג לומר בימי הצום והתענית:

רב ששת, כשהיה יושב בתענית ]צם[,
לאחר שהתפלל אמר כך: 

"רבון העולמים! גלוי לפניך, בזמן שבית המקדש קיים, אדם חוטא ומקריב קרבן, 
ואין מקריבין ממנו ]מהקורבן[ אלא ֶחלְּבוֹ ]השומן[ ודמו, ומתכפר לו ]לאדם[. 

ועכשיו, ישבתי בתענית, ונתמעט ֶחלְּבִי ודמי.
יהי רצון מלפניך, שיהא חלבי ודמי שנתמעט, 

כאילו הקרבתיו לפניך על גבי המזבח וִתְרֵצני. 
)תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף יז עמוד א – בתרגום לעברית(

3

بين الّصيام والقُربان 
في فصل براخوت، يقّدم التّلمود البابلي أدعية شخصيّة الّتي اعتاد رجال الّدين قولها في صلواتهم. أمامكم/

ّن دعاء الكاهن ششت، الّذي اعتاد قولها بأيّام الّصيام: 

 الَحاَخام ششت، الّذي كان صائًما، 
بعد صالتِه قال:

"يا رّب العالمين، أنَت ترى، أنّه عندما كان الهيكل قائًما، كان اإلنسان يخطئ فيقّرب قربانًا، 
وال قربان منه إاّل بالّدهن والّدم، ويُغفر لإلنسان.

أّما اآلن، جلسُت صائًما، قّل دهني ودمي.
فليتك ترضى، أن يكون دهني ودمي الّذي قّل

كأنّني قّدمته لك على المذبِح وتقبّلته.
)تلمود بابل، فصل براخوت، 17: -1 التّرجمة العبريّة(
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ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מדוע משווה רב ששת את הצום לקורבן? במה דומה התענית להקרבת הקורבנות? 
2. מה ההבדל בין "תענית הקורבן" של רב ששת לאיפוק ולריסון של פילון )בנימוק הראשון(? 

3. חישבו על יתרון ועל חיסרון שבעינוי העצמי והסיגוף של רב ששת. 
     איזו אישיות נבנית מתוך קיום הצום באופן זה?

קורבן  

הקרבת הקורבנות הייתה האירוע המרכזי בעבודת בית המקדש. נהגו להקריב סוגים 

שונים של קורבנות, מן החי ומן הצומח, אשר לכל אחד מהם היה תפקיד שונה בפולחן. 

קורבנות החטאת והאשם היו מובאים כחלק מתהליך הכפרה על חטאים. דמו וחלקיו 

הפנימיים של הקורבן היו נשרפים על המזבח ואילו בשרו היה נאכל על ידי הכהנים.

רב ששת  

רב ששת היה מגדולי האמוראים )חכמי התלמוד( בדור השלישי )מאות 3–4 לספירה(. 

בערוב ימיו היה רב ששת עיוור ואף על פי כן היה בקי בהלכות הנוגעות בכל תחומי 

החיים. הוא היה מבאי ביתו של ראש הגולה )המנהיג המדיני של יהודי בבל( ולא חשש 

לעמוד בתקיפות על דעתו. 
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ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

?
وللتّفكير للنّقاش  أسئلة 

1. لماذا يقارن  الَحاَخام ششت الّصيام بالقربان؟ بماذا يتشابه الّصوم بتقريب القرابين؟
2. ما الفرق بين "تضحية القربان" لدى الَحاَخام ششت، وبين ضبط النّفس لدى فيلون ) العلّة األولى(؟

 3. فّكروا حول إيجابيّة وسلبيّة في  محاسبة النفس والّزهد الّذي يعرضه  الحاخام ششت. ما هي الّشخصيّة
     الّتي تنشأ من حقيقة الّصيام بهذا الّشكل؟

 

قُربان
تقريب القرابين كانت حدثًا مركزيّا لعمِل الهيكل. حيث اعتادوا على تقريب أنواع مختلفة من الّذبائح، 
من الحيوانات والنّباتات، الّتي احتّل كّل واحد منها وظيفة مختلفة في العبادة. قرابين الخطأ والّذنوب 
الّتي كانت تتقّدم كجزء من عمليّة تكفير الّذنوب. دم الّذبيحة وأعضاؤها الداخليّة كانت تُحرق على 

المذبح، أّما لحمها فكان يؤكل على يد الُكهّان

الكاهن ششت
الحاخام ششت هو من كبار حكماء التّلمود في القرن الثّالث )المئة 4-3  ميالدّي(. في نهاية حياته 
كان أعمى البصيرِة ومع ذلك كان ضليًعا بالّشريعة المتعلّقة بكّل مجاالت الحياة. كان  ِمْن أْهل بَْيت  

ئيس الّسياسّي ليهود بابل، ولم يخش الثّبات على موقفه.  الرَّ
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ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

האם הצום עשוי לנתק אותנו מהגוף?   

בתפילתו, תיאר רב ששת את הצום כסוג של קורבן שבזכותו מתכפרים החטאים. לעומתו, 

רבי יהודה הלוי, בספר הכוזרי, מתאר חוויה אחרת של משמעות הצום, במסגרת עיסוקו 

במעלותיו של "האיש המעולה". 'החבר' היהודי – שהינו הדמות הראשית בספר – מפרט 

באוזני מלך כוזר את מצוות היהדות ואת תכליתן ומשמעותן וביניהן את אופיו ומשמעותו 

של צום יום הכיפורים. 

הצום שלו ]של החסיד, האיש המעולה[ באותו יום הוא צום שבו הוא קרוב להידמות 

למלאכים, כי הוא עובר עליו בענווה ובהכנעה, בעמידה ובכריעה, בשבח והלל, כשכל כוחותיו 

הגופניים צמים מהדברים הטבעיים, עסוקים בתורה, כאילו אין טבע בהמי ]חומרי, גופני[. כן 

יהיה צומו של האיש המעולה כאשר יצום, שיצומו העין, האוזן והלשון, והוא לא יעסיק אותם 

אלא במה שמקרב אל אלהים יתעלה. וכן באשר לכוחות הפנימיים כגון הדמיון, החשיבה 

וזולתם. ולזאת, מתלווים המעשים הטובים. 

)רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי, מאמר שלישי, מהדורת מיכאל שוורץ, עמ' 141(

14

هل يفّرقنا الّصيام عن أجسادنا؟ 
وصف الحاخام ِششت بدعائِه الّصوَم كنوع من القُربان الّذي بفضلِِه تُكفّر األخطاء. بالمقابل، الحاخام يهودا 
الاّلوي، يصف بكتابه "الخزرّي" تجربة مختلفة عن مفهوم الّصيام، في إطار كتابتِه حول فضائل "اإلنسان 

الخيِّر أي الجيّد".
 "الِحْبر" اليهودّي- الّذي يعتبر الّشخصيّة المركزيّة في الكتاب- يفّصل على مسمع ملك الخزري الوصايا 

اليهوديّة وغاياتها ومفهومها، ومن بينها ميّزات صيام يوم الغفران ومفهومه. 

صياُم )المؤمن الخيّر( في هذا اليوم هو الّصوم الّذي يقّربه من المالئكة، فيقمع نفسه وقواه الّشهوانيّة ويمنعها 
عن االنهمال بعد إنصافها ويعطيها ما يسّد خللها بالطّعام والّشراب. وقمع القوى الغلبيّة الطّالبة لظهور الغلبة 
بعد إنصافها وإعطائها حظًّا من مناظرات العلوم واآلراء وزجر أهّل الّشّر. وأعطى الحواس حظًّا فيما يعود 
نفعه علىه في صرف اليدين والقدمين واللّسان في األمر الّضرورّي وفي االختيار األنفع، وكذلك الّسمع 
والبصر والحّس المشترك التّابع لهما، ثّم التّخيل والوهم والفكر والّذكر فيما يعود نفعه عليه، كما يرافقها 

األعمال الجيّدة.
)الحاخام يهودا الاّلوي، كتاب الخزري، المقال الثالث، إصدار ميخائيل شفيرتس، ص 141( 14



ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מהו תפקידו של הצום? אילו פעולות ומחשבות מתלוות לצום ביום הכיפורים? 
 2. במה דומה עמדת הכותב בנוגע למשמעותו של הצום לעמדתו של רב ששת, ובמה היא

     שונה? אם תפיסת רב ששת מכונה 'עינוי', איך הייתם.ן מכנים.ות את תפיסתו של ה'חבר'? 

 3. מדוע מוסיף ה'חבר' את המשפט "ולזאת מתלווים המעשים הטובים"? מהי החשיבות
     של תוספת זו? 

 4. מהו לדעתכם.ן היחס בין "המעשים הטובים" לבין פעולת הצום? האם האחד מוביל
     בהכרח לשני?

 5. בחוויה שלכם.ן, האם צום מביא להתנתקות מהצרכים הפיזיים, או דווקא מדגיש אותם?
     הדגימו.

רבי יהודה הלוי )ריה"ל, 1075–1141(  

רבי יהודה הלוי היה משורר ופילוסוף יהודי חשוב. הוא נולד בטולדו שבספרד, בתקופה 

המכונה "תור הזהב" בשל היצירות הספרותיות החשובות שיצרו יהודי המקום בתקופה 

זו. רבי יהודה הלוי עסק ברפואה וכן כתב שירים והגות. שירתו כוללת שירת חול ושירת 

קודש המשקפת רגשות דתיים עמוקים וגעגועים עזים לארץ ישראל והוא נחשב לאחד 

מחשובי המשוררים בתקופתו. ספרו, "ספר הכוזרי", הקרוי גם "ספר תשובות לטענות 

על הדת המושפלת", מתאר שיחה דמיונית בין יהודי )המכונה חבר( לבין מלך הכוזרים. 

בשיחה זו החבר מציג את השקפתו לגבי טיבה של היהדות ומהותו של עם ישראל.
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ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

?
وللتّفكير للنّقاش  أسئلة 

1. ما هي وظيفة الّصيام؟ ما هي األعمال واألفكار المتعلّقة بصيام يوم الغفران؟

 2. بماذا يتشابه موقف الكاتب بما يتعلّق بمفهوم الّصيام لموقف الكاهن ِششت، وبماذا تختلف؟ لو كان مفهوم

     الكاهن ِششت يُدعى بـ "التّذليل "، ماذا كنتم ستدعون مفهوم ال"الحبر"؟
3. لماذا يضيف الحبر الجملة " كما يرافقها األعمال الجيّدة"؟ ما هي أهّميّة هذه اإلضافة؟

4. ما هي برأيكم/ّن عالقة "األعمال الجيّدة" بالّصيام؟ هل بالّضرورة األّول يؤّدي إلى اآلخر؟

 5. بحسب تجربتكم/ّن، هل يؤّدي الّصيام إلى االنقطاع عن الحاجات الجسديّة؟ أم أنّه يؤّكد عليها؟ مثّلوا

     بأمثلة.

الحاخام يهودا الاّلوي )1075–1141( 
الحاخام يهودا الاّلوي شاعر وفيلسوف يهودّي مهّم. ُولد في مدينة طليطلة في إسبانيا، في الفترة المسّماة 
"العصر الّذهبي" بسبب األعمال األدبيّة الهاّمة الّتي أبدعها يهود المكاِن في تلك الفترة. عمَل الحاخام 
يهودا الاّلوي بالطّب، وكتب قصائد وأفكار فسلفيّة. تشمل قصائده موضوعات عاديّة وقصائد مقّدسة 
الّتي تعكُس مشاعَر دينيّة عميقة، وأشواق عظيمة لدولة إسرائيل، كما أعتبَر أحد الّشعراء المهّمين 
في فترته. كتابه  "الخزري" والمسّمى أيًضا "الحّجة والّدليل في نصر الّدين الّذليل"، يصف حواًرا 
متخياًّل بين يهودّي )الملقّب بالحبر( وبين ملك الخزري. في هذا الحوار يعرض الحبر رأيه فيما يتعلّق 

باليهوديّة وماهيّة الّشعب اإلسرائيلّي.
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ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

מה חושב האל על הצום?    

במקורות הקודמים ראינו פירושים שונים למשמעות הצום כביטוי לטוהרה, כפרה והזדככות 

הנפש. המקור הבא שופך אור חדש על הנושא מנקודת המבט של האל. הפסוקים 

שלפניכם.ן, מתוך נבואת הנביא ישעיהו, נבחרו להיקרא בתפילת יום הכיפורים )כהפטרה(. 

בדבריו, הנביא מבקר את התפיסה המוטעית של העם, שהאמין כי עצם הצום מקרב אותו 

לאלוהים ומספיק לכפרה על חטאיו. 

ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ַּתְחׂשְֹך, ַּכּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹוֶלָך;
ְוַהֵּגד ְלַעִּמי ִּפְׁשָעם, ּוְלֵבית ַיֲעקֹב ַחּטֹאָתם. 

ְואֹוִתי, יֹום יֹום ִיְדרֹׁשּון, ְוַדַעת ְּדָרַכי ֶיְחָּפצּון; 
ְּכגֹוי ֲאֶׁשר ְצָדָקה ָעָׂשה, ּוִמְׁשַּפט ֱאֹלָהיו ֹלא ָעָזב, ִיְׁשָאלּוִני ִמְׁשְּפֵטי ֶצֶדק, 

ִקְרַבת ֱאֹלִהים ֶיְחָּפצּון:
– ָלָּמה ַּצְמנּו ְוֹלא ָרִאיָת, ִעִּנינּו ַנְפֵׁשנּו ְוֹלא ֵתָדע? 

ֵהן ְּביֹום צְֹמֶכם ִּתְמְצאּו ֵחֶפץ, ְוָכל ַעְּצֵביֶכם ִּתְנּגֹׂשּו. 
ֵהן ְלִריב ּוַמָּצה ָּתצּומּו, ּוְלַהּכֹות ְּבֶאְגרֹף ֶרַׁשע;

ֹלא ָתצּומּו ַכּיֹום, ְלַהְׁשִמיַע ַּבָּמרֹום קֹוְלֶכם. 
ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחֵרהּו – יֹום ַעּנֹות ָאָדם ַנְפׁשֹו?!

ֲהָלכֹף ְּכַאְגמֹן רֹאׁשֹו, ְוַׂשק ָוֵאֶפר ַיִּציַע? –
ֲהָלֶזה ִּתְקָרא צֹום, ְויֹום ָרצֹון ַלה'?

ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהו:
ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע, ַהֵּתר ֲאֻגּדֹות מֹוָטה;

ְוַׁשַּלח ְרצּוִצים ָחְפִׁשים, ְוָכל מֹוָטה ְּתַנֵּתקּו. 
ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרֵעב ַלְחֶמָך, ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים ָּתִביא ָבִית: 

ִּכי ִתְרֶאה ָערֹם ְוִכִּסיתֹו, ּוִמְּבָׂשְרָך ֹלא ִתְתַעָּלם. 

ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶרָך, ַוֲאֻרָכְתָך ְמֵהָרה ִתְצָמח;
ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך, ְּכבֹוד ה' ַיַאְסֶפָך. 

ָאז ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה, ְּתַׁשַּוע ְויֹאַמר ִהֵּנִני:
)ישעיהו נח, א–ח, הפטרת תפילת שחרית של יום הכיפורים(
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ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

 ביאור )יש לקרוא בצמוד לפסוקים(

 אַל תַּחְשךְ - אל תימנע מלצעוק. דַעַת דְּרָכַי יֶחְפָּצוּן - מבקשים לדעת את רצון האל. כְּגֹוי - כעם. 

- ובו בזמן אתם  נְֹגּׂשוּ  הֵן בְּיֹום ֹצמְכֶם תִּמְצְאוּ חֵפֶץ - אתם רוצים בצום עצמו. וְכָל עַצְּבֵיכֶם תִּ

ָּה תָּצוּמוּ וּלְהַכֹּות בְּאֶגְרֹף רֶׁשע - אתם צמים ומרבים בריב  נוהגים ביד קשה באחרים. הֵן לְרִיב וּמַצ

 ורשע. לֹא תָצוּמוּ כַיֹּום לְהַׁשמִיעַ בַּמָּרֹום קֹולְכֶם - צומכם לא גורם לקולכם להישמע על ידי האל. 

הֲכָזֶה יִהְיֶה צֹום אֶבְחָרֵהוּ יֹום עַנֹּות אָדָם נַפְׁשֹו - האומנם יום צום כזה רצוי בעיניי? הֲלָֹכף כְּאַגְֹמן 

ִּיעַ - האם מספיק שהצם יכופף את ראשו כענף האגמון )=צמח מים  ֹראׁשֹו וְַשק וָאֵפֶר יַצ

 גמיש(, וילבש שק כמנהגם של אבלים? פַּתֵּחַ חַרְצֻבֹּות רֶַשע - התירו את כבלי החפים מפשע.

הַתֵּר אֲגֻדֹּות מֹוטָה - הסירו את מוטות השיעבוד )מוטה=מקל ששמים על הצואר ורותמים אליו 

נַתֵּקוּ  את הבהמה(. וְׁשלַּח רְצוּצִים חָפְִשים - שחררו את המשועבדים שלא כדין. וְכָל מֹוטָה תְּ

- ונתקו את המוטות. הֲלֹוא - זה המעשה הראוי. כִּי תִרְאֶה עָֹרם וְכִסִּיתֹו - כאשר תראה אדם 

שאין לו מה ללבוש תן לו בגד. וּמִבְָּשרְךָ ֹלא תִתְעַלָּם - ואל תתעלם מקרוביך ושכניך העניים. 

חַר אֹורֶךָ - יפרוץ אורך כמו השחר העולה. וַאֲרֻכָתְךָ  אָז - כאשר תעשה מעשים אלו. יִבָּקַע כַַּשּ

מְהֵרָה תִצְמָח - ורפואתך תבוא במהרה. 
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ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

الّصوم من  وجهة نظر إلهيّة: 
في المصادر الّسابقة رأينا معاني  ُمختلِفة لمفهوم الّصوم كتعبير عن التّطهير، التّكفير وتذليل النّفس. المصدر 
اآلتي يطرح فكرة جديدة للمفهوم من وجهة نظٍر إلهيّة. اآليات الّتي أمامكم، من أسفار النّبّي إشعيا، تّم 
اختيارها لقراءتها في صالة يوم الغفران. بحسب رأيه، فإّن النبّي ينتقد الفكرة الّشعبيّة المغلوطة، أّن الّصيام 

يقّربهم من هللا ويكفي للتّكفير عن الّذنوب.  

يِهْم َوبَْيَت يَْعقُوَب بَِخطَايَاهُْم. ناِد بَِصْوٍت َعاٍل. الَ تُْمِسْك. اْرفَْع َصْوتََك َكبُوٍق َوأَْخبِْر َشْعبِي بِتََعدِّ
ٍة َعِملَْت بِّراً َولَْم تَْتُرْك قََضاَء إِلَِههَا. يَْسأَلُونَنِي َعْن أَْحَكاِم  وَن بَِمْعِرفَِة طُُرقِي َكأُمَّ   َوإِيَّاَي يَْطلُبُوَن يَْوماً فَيَْوماً َويَُسرُّ

.ِ ِب إِلَى هللاَّ وَن بِالتَّقَرُّ . يَُسرُّ اْلبِرِّ
ةً َوبُِكلِّ    يَقُولُوَن: »لَِماَذا ُصْمنَا َولَْم تَْنظُْر َذلَّْلنَا أَْنفَُسنَا َولَْم تاُلَِحْظ؟« هَا إِنَُّكْم فِي يَْوِم َصْوِمُكْم تُوِجُدوَن َمَسرَّ

ُروَن. أَْشَغالُِكْم تَُسخِّ
. لَْستُْم تَُصوُموَن َكَما اْليَْوَم لِتَْسِميعِ َصْوتُِكْم فِي اْلَعالَِء.  هَا إِنَُّكْم لِْلُخُصوَمِة َوالنَِّزاعِ تَُصوُموَن َولِتَْضِربُوا بِلَْكَمِة الشَّرِّ

  أَِمْثُل هََذا يَُكوُن َصْوٌم أَْختَاُرهُ؟ يَْوماً يَُذلُِّل اإِلْنَساُن فِيِه نَْفَسهُ يُْحنِي َكاألََسلَِة َرْأَسهُ َويَْفِرُش تَْحتَهُ ِمْسحاً َوَرَماداً. 
؟ بِّ ي هََذا َصْوماً َويَْوماً َمْقبُوالً لِلرَّ هَْل تَُسمِّ

. فَكَّ ُعقَِد النِّيِر َوإِْطالََق اْلَمْسُحوقِيَن أَْحَراراً َوقَْطَع ُكلِّ نِيٍر.  أَلَْيَس هََذا َصْوماً أَْختَاُرهُ: َحلَّ قُيُوِد الشَّرِّ
 أَلَْيَس أَْن تَْكِسَر لِْلَجائِعِ ُخْبَزَك َوأَْن تُْدِخَل اْلَمَساِكيَن التَّائِِهيَن إِلَى بَْيتَِك؟ إَِذا َرأَْيَت ُعْريَاناً أَْن تَْكُسوهُ َوأَْن الَ تَتََغاَضى 

َعْن لَْحِمَك.
بِّ يَْجَمُع َساقَتََك. َك أََماَمَك َوَمْجُد الرَّ تَُك َسِريعاً َويَِسيُر بِرُّ ْبِح نُوُرَك َوتَْنبُُت ِصحَّ ِحينَئٍِذ يَْنفَِجُر ِمْثَل الصُّ

. تَْستَِغيُث فَيَقُوُل: هئنذا. بُّ ِحينَئٍِذ تَْدُعو فَيُِجيُب الرَّ
)أشعياء 58: 1-9(
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ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

النّبي إشعيا  
إشعيا بن آموص، كان من أوائل األنبياء لألسفار المكتوبة. بدأ أعماله النبويّة بأيّام الملك عزيا، في عام 
745 قبل الميالد. فأنّب الّشعب اإلسرائيلّي على األعمال الغريبة، اضطهاد الفقراء، انحراف العدالة، 

والّسعي وراء ملّذات األغنياء، والثّقة المزيّفة أّن القرابين والعبادة تكفّر ظاهريّا عن األعمال الّسيئة.

?
שאלות לדיון ולמחשבה

1. מהי תכלית הצום בעיני העם? מה מניע אותם לצום לפי תיאורו של הנביא ישעיהו? 
2. מהי הביקורת של הנביא על תפיסת הצום של העם? 

 3. מהו הוויכוח בין הנביא לבין העם בשאלת ההיררכיה )=ִמדרג( והיחס שבין צום והתנהגות
    מוסרית? מה דעתכם.ן בשאלה זו?

 4. קריאה זו נבחרה על ידי חכמים להיקרא בתפילת יום הכיפורים בצוהריים בשעות הקשות
     של הצום. חשבו היטב על העיתוי. איזו הרגשה מעוררת הקריאה הזו במי שצם? מדוע

     לדעתכם.ן נעשתה הבחירה המפתיעה הזו?

ישעיהו הנביא  

ישעיהו בן אמוץ היה אחד מנביאי הכתב הראשונים. הוא החל את פעילותו הנבואית 

בימי המלך עוזיהו, בשנת 745 לפנה"ס. ישעיהו הוכיח את עם ישראל על עבודה זרה, 

עושק דלים, עיוות דין, הוללות ורדיפת תענוגות של העשירים, וביטחון שווא בקורבנות 

ובפולחן שמכפרים לכאורה על מעשים רעים. 

?
وللتّفكير للنّقاش  أسئلة 

1. ما هو هدف الّصوم بعيون الّشعب؟ ما الّذي يدفعهم للّصيام حسب وصف النّبي إشعيا؟
2. ما هو انتقاد النّبّي على مفهوم الّصيام لدى الّشعب؟

 3. ما هو الخالف بين النّبي وبين الّشعب بسؤال التّدّرج، والعالقة بين الّصيام والّسلوك األخالقّي؟ ما
     رأيُكم/ن بهذا الّسؤال؟

 4. قرأت هذه اآليات في صالة الغفران ظهيرة اليوم في الّساعات الّصعبة من الّصيام. فّكروا جيًّدا حول
     هذا التّوقيت. ما هي المشاعر الّتي تولّدها هذه اآليات في أيّام الّصيام؟ لماذا حسب رأيكم/ن تّم اختيار

     قرار قراءة اآليات بهذا الوقت؟
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ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

כיפור / סיון מור גולדמן    

בשביל המשוררת סיון מור גולדמן המוקד של צום יום הכיפורים אינו מצווה דתית אלא 

אמירה קיומית כללית, הנוגעת לכל אדם מודרני.

יורה אליי יבוא, ישטוף אדם וחול
אורות ניאון של צרכנות גדושה לא ידלקו היום

גרגרנות מצויה תוחלף כעת בצום
וכל החי ישכח לרגע את ייצרו

יום אחד ארץ שלמה, תקיא את מכאובה
יום אחד השקט יינשא על זרי דפנה

יום אחד יעצרו הרמזורים מלכת
בשום מקום אחר היום, לא ארגיש שייכת

16

الُغفران/ سيفان مور جولدمان 
ا،  بالنّسبة للّشاعرة سيفان مور جولدمان أساس صيام يوم الغفران ليس أمًرا دينيًّا إاّل قواًل وجوديًّا عاّمً

يتعلّق بكّل شخٍص عصرّي. 

ل، يطهّر النّاس  والَرْمل سيأتي  الَمطَر األوَّ
لن تُضاء اليوم أضواء النّيون المستهلكة بكثرة 

ستستبدل الّشهيّة بالّصيام
وكّل حّي سينسى للحظٍة  غريزتَه

في يوم واحد بالٌد كاملة، تتقيّأ أحزانها
يوم واحد هادئ سيحمل النّصر

يوم واحد تتوقّف اإلشارات الّضوئيّة عن العمل
ألّي مكان كان، لن أشعَر اليوَم باالنتماِء
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ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

?
שאלות לדיון ולמחשבה

 1. כיצד מתארת המשוררת את יום הכיפורים במדינת ישראל? תנו דוגמאות נוספות לייחוד
     ולשינוי של היום הזה במרחב הציבורי.

 2. מהי הביקורת החברתית המובעת בשיר? הציעו רעיון לתיקון החברה, שיענה על 
     הביקורת הזו.

 3. לדעתכם.ן, האם הייתה רוצה המשוררת לקיים יום כיפור שכזה מדי שבוע או רק פעם
     בשנה? נמקו את תשובתכם.ן מתוך מילות השיר. ומה הייתם.ן רוצים.ות אתם.ן?

 4. המשוררת מחליפה את מילות התפילה "כי אתה הוא יוצרם ואתה יודע יצרם" במילים:
     "וכל החי ישכח לרגע את ייצרו" – הסבירו את המדרש החדש.

 5. הקשיבו ללחן שחיברה המשוררת לשיר שכתבה. אילו פרשנויות ורעיונות חדשים 
     מוסיפה המנגינה?

סיון מור גולדמן  

סיון מור גולדמן היא מוזיקאית ובמאית קולנוע, שחלתה במחלת הסרטן והחלימה 

ממנה. את ההתמודדות שלה עם המחלה, שהתגלתה תוך כדי ההכנות לחתונתה, 

בחרה לתעד בסרטה הדוקומנטרי "עד החתונה זה יעבור", ואלבום הבכורה שלה "לא 

זימנתי רעמים", שבו מופיע השיר המצוטט, משמש כפסקול הסרט. 

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=18240&wrkid=43602
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ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

?
وللتّفكير للنّقاش  أسئلة 

 1. كيف تصف الّشاعرة يوم الغفران في دولة إسرائيل؟ قّدموا أمثلة إضافيّة لتوحيد ولتغيير هذا اليوم
     بالوسط العاّم.

 2. ما هو االنتقاد االجتماعّي الّذي تعبّر عنه بالقصيدة؟ اقترحوا فكرةً إلصالح المجتمع، الّتي ترّد على
     هذا االنتقاد.

 3. حسب رأيكم/ّن، هل أرادت الّشاعرة أن يقام يوم غفران كهذا أكثر من مّرة في األسبوع، أو مّرة في
     الّسنة؟ علّلوا إجاباتكم/ن بتعابير القصيدة. وماذا تُريدون\ن أنتُْم\ّن؟

 4. تبّدل الّشاعرة كلمات الّدعاء "ألنّك أنت خلقتهم وتعرُف  غريزتهُْم" بالكلمات: "وكّل حّي سينسى للحظٍة 
غريزته"- وّضحوا ما هو الطّلب الجديد.     

5. استمعوا للّحن الّذي أرفقته الّشاعرة لألغنية الّتي ألّفتها. أّي تفسيرات وأفكار جديدة أضافت المعزوفة؟ 

سيفان مور جولدمان 
سيفان مور جولدمان هي موسيقيّة ومخرجة مسرح، أصيبت بالّسرطان وتعافت منه. تصارعت مع 
المرض الّذي اكتشفته خالل تحضيراتها لحفل زفافها، وفّضلت أن توثّق ذلك في فيلم وثائقّي "سيمّر 
حتّى الّزفاف".  وألبومها األّول "لم أستدع الّرعَد"، والّذي تظهر فيه القصيدة المقتبسة، هو الذي 

يُرافق الفيلم.

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=18240&wrkid=43602
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ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

قوائم وأفكارרשימות ותובנות
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ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

قوائم وأفكارרשימות ותובנות
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ُكْمכי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال

قوائم وأفكارרשימות ותובנות
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ُكْم لِتَْطِهيِر َعْنُكْم  يَُكفُِّر  ِم  ْليَْو ا ا  َهَذ فِي  نَّهُ  ال
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