
מילון ראש השנה ויום כיפור

. חודש תשרי הוא החודש ה  , לפי מנין התורה, ומזלו   

לפי חז”ל, יום ראש השנה הוא גם יום    או יום הולדתו של    
.

בראש השנה נוהגים לאכול מאכלים שיש בהם סמליות:     - “שנהייה לראש   
ולא לזנב”;   - “שירבו זכויותינו”;    - “לשנה טובה ומתוקה”.

 , ֿ על-פי המסורת, בראש השנה נפתחים בשמיים שלושה ספרים המתייחסים ל   

. ו   

. תפילת המוסף של ראש השנה מסודרת לפי הנושאים: מלכויות, ,  

. השופר עשוי בדרך כלל    לזכר    

, שברים,  )בראשי תיבות: תשר”ת( ישנם שלושה סוגי קולות של השופר   

, ומרוקנים שם באורח  , הולכים בראש השנה אל מקור  לפי המנהג המכונה   
סמלי את הכיסים מכל החטאים. 

בתקופת המקרא נערך ביום הכיפורים בבית המקדש טקס קורבנות כפרה שנוהל על-ידי    
, ובמסגרתו הוא אף נכנס אל   בפעם היחידה בשנה. 

ה   הוא שעיר עזים שהכהן הגדול ביום הכיפורים העביר אליו את חטאי העם   
. והוא נשלח אל 

חז”ל קבעו: עבירות שבין אדם ל  - יום הכיפורים מכפר, אך עבירות שבין אדם ל    
אין יום הכיפורים מכפר, עד ש  את חברו.

, המתאר את תהליך חזרתם בתשובה של אנשי. ההפטרה ליום הכיפורים היא ספר   

“, והוא נחשב היום הקדוש ביותר בשנה. יום הכיפורים מכונה בתורה “   

‘, שחוברה על ידי ר’  אחת התפילות המפורסמות של הימים הנוראים היא תפילת ‘ונתנה   
אמנון ממגנצה, אשר מת בעינויים קשים על ‘קידוש ה’’ )=על אמונתו היהודית(.

ה  הוא תפילה מרכזית הנאמרת ביום הכיפורים שש פעמים, ובה האדם מכיר ומתוודה   
על חטאיו בלשון רבים )כחלק מן הציבור( דרך נוסח קבוע )המסודר לפי סדר הא”ב( “אשמנו, 

, דיברנו דופי ולשון הרע” וכו’.  ,

“, ובה הקהל פותח, כביכול, את שערי בית  התפילה הפותחת את יום הכיפורים נקראת “כל   
הכנסת לכלל המתפללים )בהם גם מי שהתרחקו מן היהדות(, ומתיר את נדריהם ומחויבויותיהם הישנות 

לקראת התחלה חדשה.

, כיוון שאחריה נסגרים, כביכול, שערי  התפילה החותמת את יום הכיפורים נקראת   
השמים.

 .“ לקראת ראש השנה מקובל לשלוח זה לזה כרטיסי ברכה, ולאחל זה לזה “   
.“ ביום הכיפורים נוהגים לברך זה את זה בברכת “
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•“אתה כל כך נהדר! רק אל תשתנה!...” 	
•“אם לא יחול שינוי דרסטי בהתנהגותך וביחסך ללימודים, נאלץ לנקוט  	

אמצעים חמורים ...”
•“טוב לי עם החיים שלי, למה שאשתנה? ככה אני, וקבלו אותי כמו  	

שאני!”
•“אני מחפש שינוי בחיים שלי, הם כל כך שגרתיים ומשעממים ...” 	

•“עכשיו כבר מאוחר, ההזדמנות שלך לשינוי כבר עברה. חבל שלא  	
חשבת על כך קודם ...” 

מי מאתנו לא אמר או נתקל מדי פעם במשפטים מעין אלה - הן בחייו שלו 
הן בסביבתו הקרובה? להתחיל סוף סוף ללמוד ברצינות, להתחיל בדיאטה, 

להפסיק לעשן, לנהוג אחרת ... 
ואכן, בכל תחילת שנה מחדש, אנו מוצאים את עצמנו עושים חשבון נפש: 

מה להשאיר בחיינו כמות שהוא, ומה אולי לשנות?  � 

מצד אחד - רבים שואפים לשינויים בחייהם, אינם מרגישים סיפוק במקום 
שבו הם עומדים, הם בטוחים שהם מסוגלים להרבה יותר ... אבל כל כך 

קשה להתחיל את השינוי הזה! 
האם הוא בכלל אפשרי? אולי זהו גורלם, ואין מה לעשות? � 

מצד שני - אנשים מרבים לדבר על שגרת החיים, על הכוח של השגרה ועל 
הביטחון שהיא מספקת. טוב להם עם עצמם, הם רוצים ‘שקט’ בחייהם, 

ומבקשים שנקבל אותם “כפי שהם”... 
האומנם זה “מה שהם”? מדוע נתפס השינוי כִאיום? � 

מעניין כי בעברית אפילו המלה ‘שנה’ עצמה מכילה בתוכה את המתח הזה: 
השנה חוזרת ושונה שוב ושוב במחזוריות הזמן האינסופי, אך היא מאפשרת 
בתוכה גם שינוי, התחדשות ולעתים אפילו תהפוכות של ממש - בחיי הפרט 

ובחיי הכלל גם יחד. 

לכבוד השנה החדשה שבפתח, על כל סימני השאלה שהיא מציבה בפנינו, 
מוקדש חלונות חג הפעם, למתח שבין השגרה לחידוש: 

האם תהיה זו עוד שנה, או אולי דווקא עת שינוי?  � 

שנה טובה!

ל א ר ש י ת  ב ש ח מ ב

מאוריציו גוטליב, יהודים מתפללים בבית הכנסת ביום הכיפורים, 1878
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חסידים בתשליך

השינוי - האם הכרחי?

פעם אחת שאל הרבי את חסידיו: “לו הייתם 
יודעים כי יום זה הוא יומכם האחרון, מה 

הייתם משנים בו?” 
ישבו החסידים וחשבו. 

אמר האחד: “ביום זה ארבה בצדקה ובגמילות 
חסדים יותר מבכל יום בחיי!” השיב האחר: 

“ביום זה אשב ואלמד תורה כל היום!” 
ענה השלישי: “ואני אתפייס עם כל מי שרבתי 
איתו, וארבה באהבה לכל הקרובים אלי”. וכך 

המשיכו החסידים, כל אחד ותשובתו. 
לבסוף, כשסיימו, פנו אל רבם בסקרנות רבה, 

מצפים למוצא פיו.
“... ומה היית אתה, רבנו, משנה?” שאלו 

בקוצר רוח.
“אני?” השיב הרבי בניחותא, “אני לא הייתי 

משנה דבר ...”

אין  כי  הרב  סבור  האומנם  דעתכם,  מה  � 
מה לשנות? 

כיצד הוא התייחס לשגרה של חייו? � 

ון    כסלו    טבת    שבט    אדר תשרי    חשו ן    תמוז    אב    אלול ו יר    סי ניסן    אי



מקורות משוחחים

ַהלֵּל יָּה: ַהלְלּו-יָּה. ְָּׁשָמה, ְתּ ָב. ַהלְלּוהּו בְצִלְְצלֵי-ָׁשַמע; ַהלְלּוהּו, בְּצִלְְצלֵי ְתרּוָעה. ֹכּל ַהנ ִּים וְעֻג  ַהלְלּוהּו, בְֵּתַקע ׁשֹוָפר; ַהלְלּוהּו, בְּנֵבֶל וְכִּנֹור.  ַהלְלּוהּו, בְֹּתף ּוָמחֹול; ַהלְלּוהּו, בְִּמנ
)תהילים קנ, 6-3, ותפילת ראש השנה( 

4 3
1

שינוי - האם

הוא אפשרי?

?

ר‘ עקיבא: “וכי ליבי קשה מהאבן?”

עד איזה גיל יכול אדם להשתנות, ועד כמה קיצוני יכול להיות השינוי? 
סיפור חייו המפתיע של ר’ עקיבא מלמד שאף פעם לא מאוחר! 

ר’ עקיבא חי בארץ ישראל במאה ה-2 לספירה, והחל את דרכו כרועה צאן 
פשוט, שלא ידע אפילו קרוא וכתוב. את חייו סיים כגדול חכמי ישראל 

בדורו, כשהוא משאיר אחריו אלפי תלמידים. 
איך ומתי התחולל שינוי כה מפליג בחייו? 

האגדה הבאה של חז”ל מספרת על כך:

--- ֶמה ָהיְָתה ְּתִחּלָתֹו ֶׁשל ַר’ ֲעִקיָבא?
ָה ָהיָה, וְֹלא ָׁשנָה כְלּום.  ָאְמרּו: ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשנ

ּפַַעם ַאַחת ָהיָה עֹוֵמד ַעל ּפִי ַהְּבֵאר ְּבֹלד. ָאַמר: ִמי ָחַקק ֶאֶבן זֹו? ָאְמרּו לֹו: ֲעִקיָבא, ֵאין ַאָּתה 
ִים ָעלֶיָה ָּתִדיר ְּבכָל יֹום. ָאַמר ַר’  ִים ָׁשֲחקּו ַמיִם” )איוב י”ד, 91( - ַהַּמיִם ֶׁשּנֹופְל קֹוֵרא “ֲאָבנ

ֲעִקיָבא: וְכִי לִִּבי ָקֶׁשה ֵמָהֶאֶבן? ֵאלְֵך וְֶאלְַמד ּפָָרָשה ַאַחת ִמן ַהּתֹוָרה. 
ָהלְַך לֹו ֶאל ֵּבית ַהֵּספֶר וְִהְתִחיל קֹוֵרא ְבלּוַח הּוא ּוְבנֹו--- ּכַָתב לֹו ָאלֶף ֵּבית - ּולְָמָדּה--- 

ִים - ּולְָמָדּה. ָהיָה לֹוֵמד וְהֹולְֵך ַעד ֶׁשּלַָמד ּכָל ַהּתֹוָרה כֻּלָּה--- ּתֹוַרת ּכֲֹהנ
אבות דרבי נתן , ו

? ר’ עקיבא מתואר כמי שלמרות גילו המתקדם, “לא שנה כלום”. כיצד אתם 
מבינים תאור זה? )שימו לב לדו- משמעות של השרש שנ”ה.( מה גרם לכך 

לדעתכם? 
ר’ עקיבא אינו מצליח להבין כיצד שינו המים את פני האבן. מדוע? מה   

מסתתר מאחורי עמדה זו ביחס לתפיסתו את עצמו?
מה מסיק ר’ עקיבא מן האבן אל חייו? מה מייצגת אבן, ומה - מים, לפי   

דעתכם?
מדוע לדעתכם לא הצליח ר’ עקיבא להשתנות לפני ארוע זה? מהו הדבר   

המרכזי שהוביל לשינוי?
הביאו דוגמאות )גם מחייכם( לארועים חד פעמיים שבכוחם לשנות אדם.   

האם זו הדרך היחידה להשתנות?
של  מסקנתו  עם  מסכימים  אתם  האם  הסיפור?  מלמד  לדעתכם,  מה,   

הסיפור?

ברוך שפינוזה : וכי שונה האדם מן האבן?

כ-1500 שנה אחרי ר’ עקיבא, התבונן פילוסוף יהודי אחר באבן, אך הגיע 
למסקנות שונות בתכלית.

היה זה הפילוסוף היהודי הנודע ברוך )בנדיקט( שפינוזה )1677-1632(, שהיה 
אחד ממבשריו הגדולים של החילון בעת החדשה. שפינוזה הוחרם על ידי 

הקהילה היהודית של אמסטרדם בגלל אורח חייו החילוני המתריס. 
כרציונליסט, האמין שפינוזה בכוחה המוחלט של התבונה לדעת את האמת 
ולהביא אושר לאדם. לפי שיטתו, העולם נתון במסגרת סיבתית-הגיונית 
הקובעת כל מה שקורה בו. על כן לא יתכנו בו שינוי או חריגה מן הסדר 
הטבעי הקבוע מראש. משמעות הדבר היא, כי האדם אינו חופשי באמת 

בהחלטותיו, גם אם כך נדמה לו! 
כדי להמחיש את עמדתו הוא ממשיל את האדם לאבן:

היא  שמכוחה  תנועה   --- אותה,  הדוחפת  חיצונית,  ִמִּסיָּבה  ]תנועה[  מקבלת  אבן   ---
תוסיף לנוע בהכרח גם אחר כך. --- האבן בתנועה היא אנוסה )=מחויבת( --- האמור 

כאן באבן, אמור גם בכל ]מה ש[נמצא, ואין הבדל כמה מורכב הוא! ---
מאמינה,   --- לנוע  ממשיכה  שהיא  בשעה  חושבת  בנפשך שהאבן  נא  שער  ועכשיו, 
רוצה  רק משום שהיא  בתנועתה  ושהיא מתמידה  )=לגמרי(,  גמורה  חורין  בת  שהיא 

בכך, ולא משום סיבה אחרת...
ָּה,  ְייַנ ְּבִקנ מתפארים  שהכול  האדם,  בני  של  הֵחירות  באותה  הדבר(  )=כך  הדין  והוא 
ובאמת כל כולה אינה אלא בכך, שבני אדם יודעים את שאיפתם אבל אינם מכירים 

את הסיבות שמכוחן הם נכרעים )=מופעלים(.
כך מאמין התינוק שהוא מתאווה בחירות לחלב, הנער מאמין שהוא בן חורין כשהוא 

שואף נקם בשעת כעסו, והפחדן - כשהוא רוצה לברוח. --- 
 שפינוזה באיגרת, ע”פ ש”ה ברגמן, תולדות הפילוסופיה החדשה, א, עמ’ 162, מוסד ביאליק

?הסבירו את משל האבן. מדוע סבור שפינוזה כי אבן ה’חושבת’ שהיא בת 
חורין בתנועתה, משלה את עצמה? 

שפינוזה טוען כי האדם אינו שונה באופן מהותי מן האבן. מדוע? )אילו   
סיבות, למשל, מעצבות וקובעות את התנהגותו של אדם?( מה דעתכם על 

טענתו זו? 
חוו דעתכם על הדוגמאות שהביא שפינוזה למצבים שבהם אדם אינו שולט   
בהתנהגותו. האם נכון לדעתכם לראות את כל חייו כך? הביאו דוגמאות 

מחייכם להרגלים שקשה מאד להיפטר מהם.
כיצד לדעתכם היה שפינוזה מגיב למסקנתו של ר’ עקיבא על האפשרות   

להשתנות? וכיצד לדעתכם היה משיב לו ר’ עקיבא?

שאפשר  מאמין  אתה  “אם  מברסלב:  נחמן  ר’ 
לקלקל - האמן שאפשר לתקן !”

לכאורה, השינוי המהפכני שעבר ר’ עקיבא, כנגד כל הסיכויים, הוא אירוע 
חריג, שלא כל אחד מסוגל לעבור. יש ודאי מן הצדק בטענתו של שפינוזה, 
שחיינו מושפעים )ואולי אפילו מוכתבים( מאינספור גורמים פנימיים 
וחיצוניים. האומנם אפשר להתגבר על השפעות הסביבה ועל ההרגלים 

הישנים שלנו, ובאמת להשתנות? איך עושים את זה? 
בשאלות אלה הרבה לעסוק ר’ נחמן מברסלב )1810-1772(, אחד מהוגיה 
הבולטים והמקוריים ביותר של תנועת החסידות במזרח אירופה, אשר 

זוכה היום לעניין מחודש. 
בקטעים שלפנינו, מכיר ר’ נחמן בקושי העצום להשתנות, אך למרות זאת 

הוא מאמין שחייבים לנסות, ושכל מתחיל בתודעתו של האדם. 

בעיניו  שנדֶמה   ... ִקנה  לְז ייִּפֹול  ואל  מחדש,  פעם  בכל  ולהתחיל  להתחזק  אדם  צריך 
ִזַקן )הזקין( ּבחטאיו ובמעשיו שרגיל בהם, עד שאי אפשר לו לצאת מהם בשום  שכבר נ
אופן, חס וחלילה. ובאמת הוא צריך לֵיָדע ולהאמין שבכל יום, ובכל עת, ובכל שעה, יש 
כוח באדם להתחדש ולהיעשות ְּבִרייָה חדשה ממש. כי השם יתברך עושה חדשות בכל 
יום, ואין שעה אחת דומה לחברתה. על כן, צריך להתחזק, ולהתחיל כל פעם מחדש, 

ולפעמים גם ביום אחד צריכים להתחיל כמה פעמים, ואפילו אם יהיה כך זמן ארוך. 
ליקוטי הלכות, הלכות תפילין ה, ו

העיקר הוא להרחיק מעצמו עצבות ... כי רוב בני אדם ... נופלים בדעתם על ידי שרואים 
בעצמם ]את[ עֹצם )עוצמת( ִקלקּולָם ... ּוְמַחַמת זה ... רובם מייאשים עצמם לגמרי... על 

כן צריך להשכיל להתחזק נגד הייאוש ולחפש בעצמו נקודות טובות בכל פעם ... 
ליקוטי מוהר”ן,  רפ”ב

ולמי הוא מכוון  ייפול לזקנה”,  ?למה מתכוון ר’ נחמן באומרו לאדם: “אל 
דברים אלה? מיהו ה”זקן” בעיני ר’ נחמן?

כיצד לדעתכם היה ר’ נחמן משיב לשפינוזה? האם הוא אינו מקבל את   
חוקי הטבע הקובעים כל מה שקורה? מה בכל זאת מאפשר את השינוי?

מהן הסכנות הגדולות ביותר בתהליך ההשתנות, לדעת ר’ נחמן?  
כיצד מחזק ר’ נחמן את האדם המבקש להשתנות אך אינו מאמין ביכולתו   

לכך? מהן העצות המעשיות שלו אדם זה?
במקום אחר אומר ר’ נחמן:   

“אין טוב להיות זקן: הן )אפילו לא( חסיד זקן והן צדיק זקן”. 
מה מלמדת התבטאות זו על יחסו של ר’ נחמן לערך השינוי? 

האם שינוי דרוש רק כדי להפוך רע לטוב? מדוע?

2

האם לדעתכם יש באישיותו של כל אדם "גרעין קשה" )כאבן(, שאינו בר שינוי לעולם, או שתמיד "הכל פתוח" )כפי שהמים שוחקים את האבן(?  
האם יש משהו בשגרת חייכם עד כה שהייתם רוצים לשנות אך טרם הצלחתם? האם מצאתם במקורות שלמדתם בדף זה נקודת התייחסות חדשה?  

לאה גולדברג: “לבל יהיה עלי יומי הרגל”

לעתים הופך הרצון לשינוי ולהתחדשות בחיינו למכשול. הוא גורם לנו לקבל 
את השגרה, את היום-יום, כמובנים מאליהם, ולהתלהב רק מן החדש. אך 

האומנם בשגרה אין כל חידוש?
המשוררת בת זמננו, לאה גולדברג )1970-1911(, מן היוצרות החשובות 
בישראל, מעבירה בשיר שלפנינו את הדגש משינוי השגרה אל שינוי 
היחס לשגרה. בעיניה, יכול אדם להמשיך ולחיות את חייו כפי שהם, ללא 
מהפכות גדולות, ובלבד שלא ייקח אותם כמובנים מאליהם, אלא יידע 

לראות גם בהם חידוש.

ִי, ֱאֹלַהי, ָּבֵרך וְִהְתּפַּלֵל לְַּמְדנ
ַּה ּפְִרי ָּבֵשל, ַעל סֹוד ָעלֶה ָקֵמל, ַעל נֹג

ַעל ַהֵחרּות ַהּזֹאת: לְִראֹות, לָחּוש, לִנְׂשם,
לַָדַעת, לְיַיֵחל, לְִהּכֵָשל.

לֵַּמד ֶאת ִׂשפְתֹוַתי ְּבָרכָה וְִׁשיר ַהּלֵל
ְָך ִעם ּבֶֹקר וְִעם לֵיל, ְַמנ ְּבִהְתַחּדֵש ז

לְַבל יְִהיֶה יֹוִמי ַהּיֹום ּכְִתמֹול ִשלְשֹום,
לְַבל יְִהיֶה ָעלַי יֹוִמי ֶהְרּגֵל.

לאה גולדברג / מוקדם ומאוחר, משירי סוף הדרך, הקיבוץ המאוחד

?ממה חוששת המשוררת? מה הדבר המאיים ביותר בעיניה בשגרה?
מדוע פונה המשוררת לאלוהים שיסייע בידה להתייחס לחיים אחרת? מדוע   

אינה יכולה לעשות זאת בכוחות עצמה?
בין בקשותיה מתפללת המשוררת “לייחל, להיכשל”. מדוע? האם לא עדיף   

תמיד לממש )ולא רק לייחל( ולהצליח )ולא להיכשל(?
גולדברג  ולאה  נחמן  ר’  של  התייחסויותיהם  שונים  ובמה  דומים  במה   
בקטעים אלו אל השגרה ואל השינוי? האם שינוי אמנם הכרחי? מהי הבעיה 

ומהו הפתרון לפי כל אחד מהם?
על  לשמור  דרך  יש  האם  יותר?  מזדהים  אתם  הדרכים  משתי  איזו  עם   

השגרה ויחד עם זאת להשתנות? הביאו דוגמאות מחייכם.

שנה חדשה כרוכה תמיד בהרבה התרגשות, שמחה וחשש בצדה. המסורת 
היהודית ראתה את כוחם המיוחד של ימים אלה, וקבעה בהם את ‘הימים 
הנוראים’, ימי הדין והכפרה, אשר ראוי שיוקדשו לבחינה מדוקדקת ולחשבון 
נפש של חיינו עד כה, ובעיקר לניסיון לקבל החלטות חשובות כדי לשנות 

ולשפר אותם בשנה החדשה. 

עניין זה חוזר רבות בתפילות החג. באחד הפיוטים היותר מפורסמים 
ְמדּומָה השנה החדשה לנערה צעירה - החולה במחלותיה של אחותה 
הבוגרת, השנה החולפת - והמתפללת לאל בבקשה לרפואה. למעשה, 
הפיוט מכוון לכל אחד מאתנו, הנולד כאילו מחדש, אך זקוק לרפואה 

ולברכה מפגעי העבר... 

ָאחֹות ְקַטּנָה, ְּתִפילֹוֵתיָה
עֹורְכָה וְעֹונָה ְּתִהילֹוֵתיָה

ֵאל נָא, רְָפא נָא לְַמֲחלֹוֶתיָה

הפיוט מניח כי העבר, מה שהיה עד כה - יש בו בהכרח מן הקללה, מן השלילי, 
ועל כן התקווה היא לשינוי, כי העתיד תמיד צופן בחובו חידוש וברכה. 

אך האמנם כל עבר ושגרה הם שליליים, וכל עתיד וחידוש - חיוביים?! 
ובכלל, מדוע עלינו לצפות כי השנה החדשה תהיה שונה מקודמתה? הרי 
ההחלטה על סיום האחת ותחילת האחרת היא רק מוסכמה תרבותית. 

לכאורה, אין הבדל ממשי ביניהן! הזמן זורם ברצף אחד ללא הפסק.

במקורות הבאים שבעמוד זה נראה מה חשבו הוגים ויוצרים בתקופות 
שונות - על האפשרות לשינוי ועל טיבו. 

שינוי - מה טיבו?
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ִּתכְלֶה ָׁשנָה וְִקלְלֹוֶתיָה

ָּתֵחל ָׁשנָה ּוִברְכֹוֶתיָה ]---[ 

)מתוך מחזור התפילה לראש השנה(

ִּתְקעּו בַֹחֶדׁש ׁשֹוָפר ּבַּכֵסֶה לְיֹום ַחּגֵנּו: ּכִי ֹחק לְיְִׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט לֵאֹלֵהי יֲַעֹקב...
)תהילים פא, 5-4, ותפילת ראש השנה(

בית שניאבות השכלה וחסידותרנסנסימי הממלכה ובית ראשון תלמוד תור הזהב בספרדמשנה

העת החדשהימי הבינייםתקופת המקרא תקופת חז”ל
ציונות

ומדינת ישראל

לאה גולדברגרבי נחמן מברסלב - כתובת על הקיר שפינוזה
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