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 ?נואיך להפוך את הימים הנוראים למשמעותיים יותר עבור
 

אנשים רבים חווים את החגים בכלל, ואת הימים הנוראים בפרט ]וכן מצוות נוספות[, כמסגרת של . 1

קיום מצוות היהדות, עם תחושת החמצה, מתוך ציפייה לכך שאמורים להיות לימי החג משמעויות 

 ידם.שונות, אך למעשה הן חולפות ל

 מה שמופיע כאן זו רשימת הצעות כיצד להתקדם בעניין זה. . 2

 .עשייהרק הקדמה ל היזו

עיון בהצעות האלה, ואפילו הזדהות איתן, איננו יכול להביא להעמקת המשמעות של הימים הנוראים. 

 . נמצא בתנועה בדרך אל היעד הזה –לממש חלק מההצעות האלה באופן מעשי  מי שיבחר

 .  כל אחד צריך למלא ולממש בעצמו. את התכנים המפורטים ישנם כיוונים כלליים אלההצעות ב. 3

 . רשימה זו, כמובן, אינה סגורה ; ניתן להוסיף עליה כיד ה' הטובה עליכם.4

 יישר כח לחברי קהילת 'כינור דוד' ברעננה שבכוחות משותפים גיבשנו את רשימת ההצעות שלהלן.

 אש השנהרא. 

השנה לשלושה מוקדים בהם ניתן לעשות מעשים שיסייעו בידינו להפוך את הימים  חילקנו את ראש

 האלה למשמעותיים יותר עבורנו. בעזרת השם. 

 . סעודות החג.1

 . תפילות מרכזיות במהלך החג.2

 . תקיעת השופר.3

 

 החג סעודות. 1

 ם טוב. ראש השנה הינו יום ייחודי, בכך שיש בו שילוב של יראה ושמחה, יום דין ויו

ייחודיות זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בשילוב בין האווירה של כובד ראש בתפילה, יותר מאשר 

 בשלושת הרגלים, למשל, יחד עם סעודות יום טוב כמו בכל חג.

דברי תורה בסעודה. בראש השנה העמקה אותה על ידי ולהעמיק ניתן להעשיר  ,חג כל סעודה, בכל

 טוב.-של כובד הראש של יום הדין בתוך סעודת היום זו מתבטאת בשילוב הנזכר

 

באופן אישי, יותר משאני אוהב שייאמרו דברי תורה בסעודות שבת וחג במשפחתנו, אני מעדיף 

להעלות נושאים לדיון: לעורר שאלה, ולתת לשותפים לסעודה להעלות רעיונות שונים ונקודות מבט 

 שונות בנוגע לשאלה זו. 

לפעמים הם מעלים דברים מתוקים, תמימים,  –ים ביותר שמשתתפים בסעודה אפשר להתחיל בצעיר

ך לרבדים עמוקים ומגוונים בדיון מתיקות ולתמימות שלהם ; ולהמשיל עד שגם נפש המבוגר זוכה

  .המבוגרים בקרב

 



 

הנושא הראשון שאפשר להעלות לדיון הוא השילוב הנזכר בין דין לשמחה בראש השנה: מנין הוא א. 1

 ע? מהי המשמעות שלו? נוב

אפשר לדון במשמעות של "המלכת" ה' בראש השנה ; במיוחד בדור שבו אנשים רוצים ב. 1

ומה  ה' בחיים שלנו? מלכותמה המשמעות של  –דמוקרטיה ואין לנו שליטים עם סמכות של מלך 

 היחס בין התייחסותנו לה' כ"אבינו" להתייחסותנו אליו בתור "מלכנו"? 

פשר לדון בתכנים וברעיונות של התפילות המרובות והמגוונות הייחודיות לראש השנה: בנוסף, אג. 1

מלכויות, זכרונות ושופרות ; ונתנה תוקף ; ועוד. ניתן לחלק ולדון בכל סעודה בחלק אחר של התפילה 

עיון קצר כל אחד מכין  –משימות לאנשים שונים שמשתתפים בסעודה  תת; בימים שלפני החג ניתן ל

 ק אחד של התפילה, כפתיחה לדיון משותף של המשתתפים בסעודה.בחל

אפשר לדון גם במשמעות של הקריאות בתורה וההפטרות של הימים הנוראים. מה, למשל, . ד1

הצדדים השונים של הקריאה בראש השנה על לידת יצחק ועל עקידת יצחק? למה להפטרות נבחרו 

נוגע לתפילות, ניתן לתת משימות ולחלק את הדיון פרקים מספר שמואל ומירמיהו? גם כאן, כמו ב

 בחלקים שונים של הקריאה בתורה וההפטרות לסעודות השונות.

כולנו עושים "סימנים" בשולחן החג בראש השנה. הממעטים מסתפקים בתפוח בדבש בלבד, . ה1

 מרבים בסימנים ...  –והמרבים 

? מה זה משקף על התקוות שלנו? בקשיםמ ודון במשמעות של כל אחד מהסימנים ]מה אנחנאפשר ל

 ; וכן הלאה. לאורך הסעודה חדשים ויצירתיים פזר סימניםניתן ל ; על הערכים שלנו?[

 

 במהלך החג תפילות מרכזיות. 2

 התפילות תופסות מקום מרכזי בראש השנה, הן באורכן והן בייחודן.

 ל להעמיק את משמעות החג עבורו.העיסוק בהן יכול להיות מקום מרכזי שבו אדם יכו –בשל אורכן 

 יש אפשרויות רבות להעמקת התפילה בפרט, והחג בכלל. –בשל ייחודן 

אפשר לעיין במהות של כל אחת מברכות מלכויות, זכרונות ושופרות, בנוסח של הפתיחה או א. 2

ן החתימה של כל אחת מהן, או בפסוקים השונים המובאים בכל ברכה ; בפיוט "ונתנה תוקף" ; וכ

 הלאה. 

בקטע אחד  או לא כלום" ; בהחלט מועיל לעיין מראש ככלל, בעיון תפילה לא מומלץ ללכת על "הכל

; ועם הזמן להתקדם גם בעיון  בשעת התפילה להקדיש לו תשומת לב וכוונה באופן מיוחדבתפילה ו

 ובכוונה בחלקים אחרים של התפילה.

, משך לדיון במשמעות של מלכות ה' בחיים שלנובהחלק מרכזי בתוכן של החג. המלכת ה' הינה ב. 2

ב לעיל[, התפילה היא הזדמנות 1וליחס בין התייחסותנו לה' כ"אבינו" להתייחסותנו אליו כ"מלכנו" ]

 לפי תפיסתו.כל אדם עבודה פנימית בנפש בנושא זה, לעשות 

יום שכבר עמוס של קריאת פסוקים באו דקות ג. מנהג ה"תשליך" עלול להיות רק עוד כמה שניות 2

 מפגש חברתי.אף בתפילות רבות, או 

נוכל להתכונן למעמד של תשליך, לצקת לתוכו תכנים שנוגעים להתמודדות עם אך אם נבחר בכך 

הקושי להצליח באמת "להשליך" מעלינו את החסרונות שלנו, ולעסוק בהם בשעת קיום המנהג 

 בפועל. 

 

 שופר. תקיעת ה3

 תוקע שלנו מצוין!".-עלהב"



 

בדרך כלל הציבור מודד את איכות התוקע ברציפות ובצלילות של התקיעות, ובמיוחד בשאלה האם 

 הוא קבע שיא גינס חדש לאורך של התקיעה הגדולה ... 

 אולם השאלה החשובה היא מהו עומק הכוונה שלנו בשמיעת קולות השופר.

תקיעה בשופר להתרכז , ובשעת האפשר לעיין במשמעות של הקולות השונים והשילובים ביניהם

  בכוונות פנימיות בהתאם למשמעויות אלה.

 על קצה המזלג:רק נקודה אחת, לעת עתה נזכיר בעניין זה 

י[ מדוייקת וברורה: התרועה הינה קול -י', אצוצרות במדבר ]במדבר לשון התורה בפסוקים בעניין הח

רנות שונות של רכבי חירום[, התקיעה של צרה ]ותרועה ושברים הינם שני סוגים של תרועה, כמו סי

 הינה קול של שמחה. 

מה המשמעות של השילוב בין שני הקולות במצות השופר בראש השנה? למה תמיד התרועה מוקפת 

 ב"פשוטה לפניה ולאחריה"? 

 ם הכיפוריםיו

 ותולשלושה מוקדים בהם ניתן לעשות מעשים שיסייעו בידינו להפוך אגם את יום הכיפורים חילקנו 

 יותר עבורנו.  למשמעותי

מי שמצליח לעשות ניתן למלא בדיונים נפלאים ... ]אלא שביום הכיפורים, שבו אין סעודות שאותן 

, בלי לחץ מהתקרבות הצום, יכול לשלב דיון כזה גם בסעודה זו[ ואין תקיעת תסעודה מפסקת בנח

  שופר, עלינו להגדיר מוקדים אחרים, ואלה הם:

 .ז, ועוד(")ויקרא ט"תענו את נפשותיכם"  –מצות העינוי . 1

 .. תפילות מרכזיות במהלך יום הכיפורים2

 .אחרי יום הכיפורים. 3

 

 עינוי. מצות ה1

איסורים אלה מהווים חלק מרכזי  חמשת האיסורים החלים ביום הכיפורים נקראים בתורה "עינוי".

ול ביותר של שאלות הלכה בהלכה של היום. איסורי השתייה והאכילה מעלים את המספר הגד

 למעשה לפני הצום ובמהלך היום.  

נדרש מאיתנו מאמץ נפשי כדי לעמוד בדרישה הגופנית של העינוי, ואנחנו מצליחים לעמוד בזה. אבל 

 המשמעות של העינוי אינה מתמצה רק ביישומו המעשי. 

הי באמת מטרת "העינויים" , אבל מברור שלא מדובר בעינוי של עריץ שרוצה להוציא מאיתנו וידוי ...

שאלה זו מתעצמת לנוכח העובדה שהעינוי הזה סותר את החיים עצמם, והוא בהכרח עינוי  האלה?

 לטווח קצר, ואינו יכול להיות דרך חיים. אז מה, אם כן מטרתו?

 נעלה כאן בקצרה שני כיוונים אפשריים:

ולא בכל המימדים הגופניים של א. העינויים נועדו למקד את תשומת הלב שלנו בנפש, בנשמה, 1

להם לחשוב כל הזמן על אוכל, ובכל זאת, החיים שלנו. ]אני יודע, הרבה אנשים מתלוננים שצום גורם 

המטרה היא הפוכה ... [. איך שלא נקרא לזה, אנחנו יצורים עם שני צדדים: צד גופני, וצד נפשי, רוחני 

 גופניים שלנו?-ת לב ראויה לצדדים הלאיום שלנו אנחנו מקדישים תשומ-ומוסרי. האם ביום

ב. ברוך השם רובנו בדרך כלל איננו חווים "עינוי". אבל יש אנשים שעינוי כזה או אחר הוא אצלם 1

דבר שבשיגרה. העינוי שלנו ביום הכיפורים עשוי גם לעורר את תשומת הלב והרגישות שלנו כלפי 

 הסבל של אדם אחר. 



 

נוי בדרכים נוספות. כך או אחרת, אפשר ללמוד ולחשוב על אפשר לחשוב על המשמעות של העי

 המשמעויות האלה, אם כהכנה ליום הכיפורים, ואם במהלך היום. 

 

 במהלך יום הכיפורים תפילות מרכזיות. 2

אם בראש השנה התפילות תופסות מקום מרכזי, ביום הכיפורים, בהיעדר סעודות חג ..., התפילות 

 העיסוק בהן יכול להיות מרכזי בהעמקת המשמעות של היום. על כן,עוד יותר מרכזיות. 

מה עניינה של תפילה קצרה זו? מדוע היא הפותחת את תפילות יום הכיפורים? מה  – "כל נדריא. "2

 אנו מתירים להתפלל עם העבריינים ..."?"...  –המשמעות העמוקה של המשפט הנילווה אליה 

פילה ביום הכיפורים, והוא יוצר מקום מרכזי לעבודת חשבון ב. הוידוי חוזר פעמים רבות במהלך הת2

הנפש. אבל גם הוא נתון לנו בנוסח קבוע, ואפשר להחמיץ לחלוטין את המקום של העבודה האישית 

 בוידוי. 

 כדי להגיע לעבודה אישית נעלה מספר אפשרויות:

ור מתוכם חלקים. לא אפשר לבחישנן רשימות המוסיפות פירוט רב של חטאים לפי סדר הא"ב.  -1 

 חייבים להתייחס לכל העבירות האפשריות ...

קשה עד בלתי אפשרי לתקן הכל בבת אחת. אפשר לבחור דבר אחד או כמה דברים, ולעסוק  -2 

 במיוחד בהם בוידוי, מלבד אמירת הנוסח הכללי.

 כבר ישנו בך. אפשר גם להגיד "וידוי חיובי" ]כמו וידוי מעשרות[, ולעבוד על הגדלת הטוב ש -3 

שאלה זו  האם באמת נצליח לתקן ולא לחזור בדיוק לאותו מצב שהיינו לפני חשבון הנפש והוידוי?ב. 3

מטרידה רבים. אחד הכלים שיכול לסייע לנו להתקדם הוא דמיון מודרך. זה יכול להיעשות בשעת 

ו את עצמכם לאורך או בחלקים אחרים אחרים בתפילה בהם אדם יכול להתרכז בשקט. דמיינ הוידוי,

כמה דקות כאשר אתם נמצאים באותו מצב שבו אתם רוצים להתנהג אחרת ממה שהתנהגתם עד 

עתה, ועכשיו אתם מתנהגים כפי שאתם שואפים. הישארו בדמיון במצב המתוקן הזה זמן מה. 

ההתנהגות החיובית הזו נחרטת בנפש, הופכת למצב קיים ומוכר, וזה מגביר את הסיכוי שנתמיד 

 בתהנהגות זו בהמשך. 

 

 ם הכיפוריםאחרי יו. 3

ביום הכיפורים הכוונות שלנו כנות וטהורות. אולם המבחן שלנו איננו "ביום הכוונות", אלא ביישום 

נינוה עשו תשובה אנו קוראים את נבואת יונה. לאחר שאנשי מנחה ביוה"כ תפילת בימים שאחריו. ב

יח   ר ם ַעלוה' "נִּ ה ֲאשֶׁ ע  ר  בֶׁ  ה  הֶׁ  ר ַלֲעׂשֹותדִּ ה ַמה, יונה הולך ויושב בסוכה מחוץ לעיר "ם"ל  ְראֶׁ ר יִּ  ַעד ֲאשֶׁ

יר עִּ ְהיֶׁה ב   , אומרים לנו שהמבחן רק מתחיל ...שמוקדש לתשובה". הנה, לקראת סוף היום יִּ

עלינו להתאמץ לא לקיים אותו כיום שעומד בפני לכן, כדי שיום הכיפורים יהיה משמעותי עבורנו, 

 א לחבר אותו לימים שאחריו. עצמו, אל

קדנו, אלא ממש המשך שלהן: כאשר נקיים את מאין כאן דבר נפרד מהנקודות הקודמות בהן הת

לא רק נאמר את המילים הנכונות מצות העינוי מתוך מחשבה כיצד היא עשויה להשפיע עלינו ; כאשר 

; אזי נראה תוצאות של  בעבודה פנימית כדי שנצליח לתקן ולהתקדם בפועל , אלא נעסוקבתפילה

 עבודת יוה"כ בימים שאחריו.

 

 וטהר ליבנו לעבדך בלבב שלם.

 כתיבה וחתימה טובה,

 צבי קורן


