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מקורות למחשבה
תענו את נפשתיכ
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ָל ֶכ ,וְ ִעֶ ִ$
– ויקרא טז:כט9לא
הגבלת העינוי
יו הכפורי ,אסור באכילה
ובשתיה וברחיצה ובסיכה
ובנעילת הסנדל ובתשמיש
המטה.
חולה ,מאכילי אותו על פי
בקיי; וא אי ש בקיי,
מאכילי אותו על פי עצמו ,עד
שיאמר דיי.

– משנה יומא ח:א ,ה
כלי לשבות
תנו רבה ורב יוס< בשאר סיפרי
דבי רב :מניי ליו הכפורי
שאסור ברחיצה בסיכה ובנעילת
הסנדל ובתשמיש המטה? תלמוד
לומר "שבתו" )ויקרא טז:לא( –
שבות.
– תלמוד יומא ד< עד עמוד א

כמוצא מי אשר לא יכזבו מימיו
Aד
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ֶר ַ&עַ ,ה ֵ%ר ֲאגEת ָ
ַ%ק .#ז ֲהלא ָפרֹס
מטה ְ%נ ֵ
ָח ְפ ִ&י ,וְ ָכל ָ
ר#די ִָ %ביא ָביִ ת;
ָל ָר ֵעב ַל ְח ֶמ ַָ ,Gועֲנִ  ִ5י ְמ ִ
#מ ְ) ָ( ְר ָ Gלֹא
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ַאר ָ
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ִת ְת ַע ָ .Fח Aז יִ ָ) ַקע ַַ +ַ 3חר ֶ
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ֶ
ַח ִלי.J
י Gי ֲ
ַפ ֶ& ָ ,Gוְ ַע ְצמ ֶֹת ָ
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ית ְ3גַ ָרוֶהְ ,
וְ ָהיִ ָ
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#בנִ #מ ְָ Gָ Kח ְרבת ָ
ימיו .יב ָ
יְ ַכ ְ4בֵ #מ ָ
קמ; וְ ק ָֹרא ְל ֵָֹ 2 Gדר
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ְ
ֶֶ 6רְ ,Jמ& ֵֹבב נְ ִתיבת ָל ָ& ֶבת.
– מההפטרה של יו כפור ,ישעיה נח:ה9יב

השמחה ביו כפור
אמר רבי עקיבא אשריכ ישראל
לפני מי את מיטהרי מי מטהר
אתכ אביכ שבשמי שנאמר
)יחזקאל ל"ו( וזרקתי עליכ מי
טהורי וטהרת ואומר )ירמיה
י"ד( מקוה ישראל ה' מה מקוה
מטהר את הטמאי א< הקדוש
ברו Gהוא מטהר את ישראל:
– משנה יומא ח:ט
צו אבחרהו
בצו ,אתה לובש בגדי שיוצרו
ע"י אסירי סיני ,ונעליי
שילדי מפוחדי בכו עליה
במפעלי מתועבי ,הספרי
שאתה מחזיק בידיי שלG
מלוכלכי מהדמעות של יערות
שהולכי ומתי ...הצו אותו
אני בוחר הוא כזה :שיעורר בG
השראה לחלוק את האוכל שלG
ע הרעבי ,לחלק מחדש את
העושר של האר Jהזאת באופ
שווה ,לבנות בתי שג מחוסרי
דיור יוכלו לעמוד במחיר שלה.
– הרב שפע גולד ,פירוש לישעיה נח

חרטה אמיתית וסבלו של האחר
]בני ישראל[ משתוקקי ללמוד את דרכי האל ,משתוקקי ל"קירבת אלו9הי" .ה מרעיבי את גופ בימי הצו,
כופפי ראשיה בחרטה כמו קני סו< בפני הרוח ,אפילו שוכבי בשק ואפר...
אול ישעיה הנביא טוע שהפגנתיות חיצונית זו ,עינוי שהוא פיזי לחלוטי ,אינ החרטה הרצויה על9ידי האל.
חרטה אמיתית מתבטאת בפעולה שמטרתה להקל על סבל של אחרי...אלו9הי יותר מעוניי בהתנהגותנו כלפי
בני אד אחרי ,במיוחד אלו שלא שפר עליה מזל ,מאשר בפעולות של השפלה9עצמית שמטרתה להרשי את
האל.
המבנה והתחביר של הטקסט שמי במרכז את יחסי הסיבה9תוצאה של הגאולה :כאשר נעשה חובותינו כלפי בני
אד אחרי ,נקיי את המצוות שבי אד לחברו ,אז נגיע לגאולה אישית ולאומית.
הדימוי של הזריחה החודרת אל תו Gחשכת הלילה ,ואור הצהריי המחלי< את מקומו של האפלה ,של השמחה
הבאה במקו העצב )נ"ח :י'( ,מוביל לסדרה נוספת של דימויי ומטאפורות המתגבשי לקראת שיא מדהי .מושא
הגאולה הופ Gלהיות מנוע הגאולה .ממצב של ג יבש שזוכה להשקיה המרעננת את הצמחי הנובלי ,ע ישראל
יהפו Gבעצמו ל"מוצא מי" ,למקור חיות אינסופי.
בהדגישה קשרי בי9אישיי נכוני כחלק חיוני ומהותי מעבודת האל ,ההפטרה של יו הכיפורי מפתחת את
אחד המסרי המרכזיי של תפילת ראש השנה ,שבמהלכה מובטח לנו כי "תשובה ותפילה וצדקה מעבירי את רוע
הגזירה" ...א< לא אחת מהפעולות המומלצות כא יכולה להביא את הגאולה וההתחדשות לבדה .הגאולה תבוא רק
מתו Gהשילוב בי כול ,ובמיוחד ,קיו מצוות הצדקה ,שמתוארת על9ידי הפטרת יו הכיפורי כמודל להתנהגות
אנושית ...ייחודו של יו הכיפורי הוא באופ שבו הוא מעניק לנו הזדמנות ,פע בשנה ,לשלב בי עינוי הגו<,
המסמל את החרטה ,לבי...התפילה ,שבביטויה האידיאלי משלבת בי וידוי על חטאי העבר לבי החלטה נחושה
לתק את התנהגותנו בכל הקשור ליחסי בי9אישיי בחיי היומיו.
– אליס שלווי" ,תשובה ,אחריות והתחדשות :השתקפות מתו Gספר ישעיה",
מתו Gלהתחיל מחדש ,מאת גייל טוורסקי9רימר ויהודית א .כ ,Jעמ' (1997) ,272 ,270

הפירוש של מכו נסיעה
מה הקשר בי הצו ,צמיחה אישית ,ומציאת השמחה שבתיקו העול?
המקורות העתיקי ביותר לגבי יו כיפור אינ מכתיבי קשר ישיר בי יו כיפור וצו .ספר ויקרא מדבר על
יו כיפור שבו עלינו "לענות את נפשותינו" ולא לעשות "כל מלאכה" .לפי התורה ,ה"עינוי" ביו הכיפורי מוביל
לחרטה ,המטהרת אותנו מכל חטאותינו ,על9מנת שנהיה טהורי לפני האל .הטקסט ג מתאר את היו כ"שבת
שבתו" ,וחוזר על הציווי לענות את נפשותינו.
הטקסט העתיק מתאר לנו את מטרותיו של יו הכיפורי ,א Gאינו מגלה לנו כיצד עלינו להגיע אליה .מצד אחד,
תיאור זה של יו הכיפורי מציע הזדמנות ייחודית לצמיחה רוחנית ושינוי .א Gכיצד יכול "עינוי" ,מושג שנראה
כל9כ Gשלילי ומאיי ,להיות כלי לצמיחה רוחנית בריאה? המשנה במסכת יומא )ח':ט'( מדברת על השמחה
שטהרת יו הכיפורי מביאה לע ישראל .אבל כיצד מגיעי מעינוי לשמחה?
כבר בימי הנביאי ,המילה "עינוי" הובנה כמתייחסת לצו .הצו היה מנהג מקובל לטיהור9עצמי .אול
בהפטרה שקוראי ביו כיפור ,הנביא ישעיה קורא תיגר על הצו כמעשה טקסי נכו ,ומבכה את הצביעות של
אנשי המתיימרי לדרוש את אלו9הי א Gהמתייחסי לחבריה בזלזול .הנביא מצהיר בבירור כי סוג ה"צו"
שהאל רוצה אינו ממוקד א Gורק בביטוי טקסיי של חרטה ועינוי ,כגו כפיפת הראש ,הרעבה9עצמית ושכיבה
בתו Gשק ואפר .לפי ישעיה ,ל"צו" שהאל רוצה בו אי כל משמעות ללא השאיפה למוסרי .לא יוכל להיות שינוי
בקשר של האד ע אלוהיו ללא שינוי חיובי ביחסו לאנשי אחרי.
אול עלינו לשאול הא ישעיה רואה כל סוג של צו כמעשה ריק ,או הא הוא פשוט מבקר אנשי שהפכו את
הצו למטרה במקו לאמצעי לצמיחה רוחנית .הא ישעיה טוע כי הטקסיות בעצ מהותה מסיחה אותנו
מהמטרה של דרישת אלו9הי באמצעות התנהגות מוסרית וצודקת? או הא הבעיה היא באופ שבו אנו צמי?
לא סביר להניח שישעיה מכחיש לחלוטי את ערכו של הצו .הוא משתמש במושג "צו" פעמיי ,ובמקרה השני
הוא משתמש במושג בכדי לתאר באופ חיובי את האופ שבו האל רוצה שנתייחס זה לזה – שחרור המשועבדי,
האכלת הרעבי ,מציאת בית ולבוש לעניי .ישעיה מאתגר אותנו לראות את הצו כדר Gלהפו Gאת התנהגותנו
ליותר מוסרית.
במבט ראשו ,נראה שהרבני של המשנה והתלמוד מתעלמי מהאתגר שהציב ישעיה .ה מגדירי "עינוי" ביו
הכיפורי כהימנעות מחמש פעולות :אכילה ושתייה ,רחצה ,סיכה ,נעילת נעליי ,ויחסי מי.
אול הגדרותיה של "עינוי" ביו הכיפורי מתמקדות בפעולות שמגבילות הנאה גופנית; ה לא מתמקדי
בחיפוש אקטיבי אחר הסבל .עינוי9עצמי ביו כיפור ,לפי חז"ל ,מוגבל לסוגי ספציפיי של שליטה עצמית .דגש
זה על שליטה עצמית משתק< בהבנת את יו כיפור כהזדמנות ייחודית וחיובית לחוות מנוחה עמוקה מהחיפוש
המתמיד אחר הנאות .ה רואי בחמשת האיסורי אמצעי הכרחיי לחוויית הפסקה" ,שבות" ,מהפעולות
המעניקות לנו הנאה ,חוויה המתאפשרת לנו רק ביו "שבת שבתו" )תלמוד יומא ,ע"ד :א(.
הא נית ליישב את חזונ של חז"ל לגבי עינוי ריטואלי ביו כיפור ע קריאתו של ישעיה לצו המוביל לרגישות
מוסרית ולפעולות המביעות אכפתיות כלפי האחר? למעשה ,גישת של חז"ל דווקא מחזקת ומעניקה תובנה
חדשה למסר של ישעיה.
חז"ל מסייעי לנו להכיר בכ Gשיו הכיפורי והשבת שניה מונחי על ידי אותו ההיגיו ,ע הבדל אחד מהותי.
ג בשבת וג ביו כיפור ,אנו לוקחי צעד אחורה משגרת היומיו ומהעבודה .אול ביו כיפור ,אנו לוקחי על
עצמנו מגבלות נוספות – אנו מתרחקי ג מהחיפוש אחר הנאה גופנית.
ביו הכיפורי אנו נוהגי ברמה האישית כפי שישעיה רוצה שננהג במש Gכל השנה ברמה הקהילתית והלאומית.
לפעולות השליטה העצמית המתוארות על9ידי חז"ל ולפעולות הנתינה החברתית המתוארות על ידי ישעיה יש

בסיס פסיכולוגי משות< .שתיה דורשות הקרבה עצמית של מה שנעי ומהנה עבורנו .כל הפעולות ה סוג של
שליטה עצמית.
עצ העובדה שהמסורת בוחרת בטקסט הזה מישעיה כטקסט ההפטרה של בוקר יו הכיפורי מדגישה את
מחויבותה של היהדות הרבנית לחבר בי כפרה וטהרה מחד ,לבי אחריות חברתית וצדקה מאיד .Gלפי אליס
שלווי ,דמות משכילה ,אקטיביסטית ומחנכת בנו< הישראלי " ,חרטה אמיתית מתבטאת בפעולה שמטרתה להקל
על סבל של אחרי".
תפישה זו של המושג "עינוי" כצו ושליטה עצמית מהווה עבורנו אתגר ביו הכיפורי .הצו יכול להיות כלי
לצמיחה מוסרית ורוחנית ,לנטילת אחריות .אנו חווי את עצמנו כריקי ,לא בכדי להתגדר בצדקנותנו ,אלא
בכדי למלא את עצמנו במטרות יותר נאצלות ,פחות אגוצנטריות ,ויותר אלטרואיסטיות .ליו אחד ,שבו נאסר
עלינו ליהנות את עצמנו ,אנו מתמקדי בבהירות במי אנחנו עבור אחרי ,מי אנחנו רוצי להיות.
רעיו פרדוקסאלי ומעורר השראה במיוחד במסר של ישעיה הוא הרעיו שהשכר של נתינה ושל לקיחת אחריות על
אחרי הוא היכולת האינסופית לתת עוד ועוד .ישעיה מבטיח שא נכוו את הצו לכיוו של נתינה ,אזי "יזרח
בחוש Gאורנו" ואנו נהיה "כג רווה וכמוצא מי אשר לא יכזבו מימיו" .א נטפל באחרי ,השכר שלנו יהיה
שנהפו Gלהיות מקור תמידי של שפע וברכה.
כאשר אנו צמי ,אנו חווי את המחסור והמצוקה שאחרי חווי מדי יו .אנו מכירי בכ Gשאנו כלי
מוגבלי ובלתי9מושלמי .אנו תלויי בכוחות גדולי מאתנו בכדי להזי את חיינו ,אול יש ביכולתנו ג להפוG
להיות מקורות חיי וברכה עבור אחרי .הכרה זו במוגבלותנו ,והמוכנות שלנו להגביל את עצמנו ,מסוגלת
להוביל אותנו לנתינה מתו Gשמחה והשראה.

שאלות והצעות לפעילות
מהו צו בעל9משמעות? לקראת מה אמור הצו להוביל? כיצד אוכל להפו Gאת הצו ליותר משמעותי?
חשבו על שלוש פעילויות שאת עושי לעתי קרובות עבור עצמכ ,ושהיית שוקלי להפחית בכדי להעניק
יותר לאחרי בשנה הקרובה.
שבו והזמינו את בני משפחתכ לומר לכל אחד מבני המשפחה דבר אחד שה היו רוצי לעשות עבור בשנה
הקרובה.
בקשו מכל אחד מבני המשפחה לשת< בחוויה אישית המשקפת את המסר של ישעיה :השכר שבנתינה לאחרי
הוא היכולת לתת אפילו יותר.
בפירושה לישעיה נ"ח ,הרב שפע גולד מצביעה על דרכי ספציפיות שבה אנשי בעול המודרני גורמי לדיכוי
של אחרי ,וקוראת לפרשנות מחודשת של הצו שתוביל לצדק חברתי .הא היית רוצה שהצו יעורר אותG
לפעול למע בעיות ואתגרי עכשוויי? אילו?

