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 הכזה יהיה צום אבחרהו

 בס"ד

חפצים לשאול  -ודעת דרכי יחפצון )ב( 
 (*)רש"י לקיימם: רוצים כאילו לחכמים הוראות

 

)רש"י( )צרפת, רבי שלמה בן רבי יצחק ירחי 
( היה תלמיד חכם צרפתי נודע. 1040-1105

נחשב לגדול מפרשי התנ"ך והתלמוד, וכונה 
 פרשן הדת(. -בשם "פרשנדתא" )פרשן דתא 

–1160)רד"ק( )צרפת, רבי דוד בן יוסף קמחי 
( היה ראשון, מגדולי פרשני המקרא 1235

 והדקדקנים של השפה העברית.
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ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש  ֵּאמֹר: ַאְך ב ֶ ה ל  ר ה' ֶאל מֹׁשֶ ַוְיַדב ֵּ
ִרים הו א ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה  ֻּ פ  ִביִעי ַהז ֶה יֹום ַהכ ִ ְ ַהׁש 

ֵֹׁתיָלֶכם  יֶתם ֶאת  ַנְפש  ה ֶכםְוִענ ִ ֶ ם ִאׁש  ֶ  )קרבן( ְוִהְקַרְבת 
י יֹום  ֶעֶצם ַהי ֹום ַהז ֶה כ ִ ַלה': ְוָכל ְמָלאָכה לֹא ַתֲעׂשו  ב ְ

י ה' א   יֶכם ִלְפנֵּ ר ֲעלֵּ ֵּ ִרים הו א ְלַכפ  ֻּ פ  יֶכם: -כ ִ  לֹהֵּ

 (כח-ויקרא פרק כג, כו)

ְחׂשֹךְ )א(  ַ ם  )תפסיק( ְקָרא ְבָגרֹון ַאל ת  ֹוָפר ָהרֵּ ׁש  ַ כ 
ֹאָתם: ,קֹוֶלךָ  ית ַיֲעקֹב ַחט  ָעם ו ְלבֵּ ׁשְ ִ י פ  ד ְלַעמ ִ  ְוַהג ֵּ
צו ן )ל(ִיְדרֹׁשו ן וְ ְואֹוִתי יֹום יֹום )ב(  ָ ָרַכי ֶיְחפ  ַדַעת ד ְ

ט א   ַ פ  ה ו ִמׁשְ ר ְצָדָקה ָעׂשָ גֹוי ֲאׁשֶ לָֹהיו לֹא ָעָזב -כ ְ
י ֶצֶדק ִקְרַבת א   טֵּ ְ פ  ָאלו ִני ִמׁשְ צו ן:  -ִיׁשְ ָ  לִֹהים ֶיְחפ 

ְמנו  ְולֹא ָרִאיָת )ג(  ה צ ַ נו  ָלמ ָ ֵ ינו  ַנְפש  ְולֹא  ִענ ִ
ָדע   ?תֵּ

יֹום צֹמְ  ן ב ְ יֶכםהֵּ בֵּ ֶפץ ְוָכל ַעצ ְ ְמְצאו  חֵּ  ֶכם ת ִ

ׂשו   )חובותיכם( ֹ ְנג  ה)ד(  :)תתבעו( ת ִ ן ְלִריב ו ַמצ ָ  הֵּ
ע )מריבה( ֶאְגרֹף ֶרׁשַ ֹות ב ְ צו מו  ו ְלַהכ  לֹא  ,ת ָ

רֹום קֹוְלֶכם:  )כדי( ָתצו מו  ַכי ֹום מ ָ ִמיַע ב ַ )ה( ְלַהׁשְ
ֹות הו  יֹום ַענ   )שמענה בו( ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום ֶאְבָחרֵּ

ַאְגמֹן )לכופף( ֲהָלֹכף ?ָאָדם ַנְפׁשוֹ   גומא(שיח ) כ ְ
יעַ  ֶפר ַיצ ִ ק ָואֵּ ְקָרא צֹום  )יפרוס( רֹאׁשֹו ְוׂשַ ֲהָלֶזה ת ִ

  ?ְויֹום ָרצֹון ַלה'
ֹות)ו(  ב  ַח ַחְרצֻּ ֵּ ת  ַ הו  פ   )כבלי( ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחרֵּ

ע ֹות ,ֶרׁשַ ד  ר ֲאגֻּ ֵּ ון )העול הנת מֹוָטה )קשרי( ַהת 

ים ים(יבצוואר הענ ַח ְרצו ִצים ָחְפׁשִ ל   ,)לחפשי( ְוׁשַ
קו :  ֵּ ַנת  ב ַלְחֶמָך )ז( ְוָכל מֹוָטה ת ְ ֲהלֹוא ָפרֹס ָלָרעֵּ

י ִתְרֶאה ָערֹם  ִביא ָבִית כ ִ ים ְמרו ִדים ת ָ ַוֲעִני ִ
ם:  ָ ְרָך לֹא ִתְתַעל  ׂשָ יתֹו ו ִמב ְ ַקע )ח( ְוִכס ִ ָאז ִיב ָ

ַחר אֹוֶרָך ַוֲארֻּ  ַ ׁש  ַ ָרה ִתְצָמח  )רפואתך( ָכְתךָ כ  ְמהֵּ
בֹוד ה' ַיַאְסֶפָך:   ְוָהַלְך ְלָפֶניָך ִצְדֶקָך כ ְ

 (ח-)ישעיהו נח, א
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רבי מאיר לֵיּבּוׁש בן יחיאל ִמיְכל וֵייֶזר 
( היה רב 1809-1879)ַמלְִּבי"ם( )אוקראינה, 

הלין, מפרשני המקרא והפוסקים יליד וו
האחרונים. פעל באימפריה הרוסית, בפרוסיה 

 וברומניה.

 ?מהי הבקשה של העם בפסוק ב? מה הבעיה בה 

 ד? מה הבעיה -ת העם בפסוק ג' כלפי הקב"ה? מהי תשובתו אליהם בפסוקים גמהי טענ
 בדרך בה הם צמים על פי רד"ק ועל פי המלבי"ם?

 ?מה כולל צום אמיתי לפי הפסוקים בישעיהו? מה הוא לא כולל 

 

אילו מעשים אנו מצווים 
לעשות ביום הכיפורים? 

למה המעשים הללו 
 ?אמורים להוביל

 

ואיך אראה צומכם  – יום צומכםהן ב)ג( 
אינו כי אם למריבה, כי ביום  )הלא(ו

התענית יאספו העם ויראה אדם בעל חובו 
 )כאשר( וישאל ממנו חפצו כלומר חובו כי

ואם לא יתן ינגוש  ,ימצאנו ביום התענית
וידחקנו עד שיתן וגם יכנו  )ירדה בו( אותו

באגרוף רשע אם יענה לו שלא כרצונו הנה 
 (**)רד"ק :םצומכם לאל כי אם לצורכיככי אין 

 
)ד( הן לריב ומצה תצומו. האסיפה 
שתתקבצו לשם ה' היא עליכם כנגישה ועול, 
אבל אם תצומו ותתאספו לריב ולמצה, או 
בעת שתתאספו להכות באגרוף רשע, הצום 

תעשו בלב שלם ונפש חפצה. והאסיפה הזה 
הכתוב, לא תצומו כיום  )פירוש( ושיעור

יום אשר לריב )ב(כלהשמיע במרום קולכם, 
ולמצה תצומו. הצום שתצומו להשמיע 
במרום קולכם לתפלה אל ה' האסיפה הזאת 
לא תדמה כהאסיפה אשר לריב ולמצה 
תצומו כי האסיפה אשר תצומו ותתחברו 

צום להשמיע לריב ולמצה תהיה בחפץ לב וה
 (***)מלבי"ם במרום קולכם הוא עליכם כנגישה:



 

  מדוע קיום מצוות במצב של שחיתות מוסרית הוא חסר משמעות? האם לא מדובר בשני תחומים
 נפרדים?

 ?חכמים קבעו את הפסוקים בישעיהו כהפטרה של יום הכיפורים. איזה מסר הם באו להעביר בכך 

  "האם הנביאים שואפים  – )הושע ו ו( "כי חסד חפצתי ולא זבח" ,)ישעיהו א יא("למה לי רוב זבחיכם
להחליף את קיום המצוות, ה"פולחן", בתיקון חברתי? מה היחס הנכון בין המעשה הדתי לבין המעשה 

 (3-1בדף ההרחבות, מקורות )עיינו המוסרי על פי הנביאים? 

 

( הוא סופר, עורך דין קהילתי ופרופסור למשפטים. כיום משמש כדקאן 1969-)ישראל,  יובל אלבשן
 פיתוח חברתי בקריה האקדמית אונו.

  "בתורה? אם כן, מדוע טוען נגדו  האם העם מקיים את מצוות הצום הכתובות –"מדוע צמנו ולא תדע
 הנביא שאין זה צום אמיתי?

  "מהו מוקד הצום על פי ישעיהו, קיום מצוות או תיקון מוסרי? ומה על פי  –"הכזה יהיה צום אבחרהו
 הפסוקים בספר ויקרא? כיצד ניתן להסביר את הפער בין השניים?
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 –אצל סבתא שושנה ז"ל לא היה ולו ספק ספיקא בעניין: הכיפה לא יכולה להטעות. אם היא נמצאת 
כשניסו לשכנע אותה שבני אדם הם )...(  אתה יכול להיות בטוח שמתחת לה נמצא אדם ישר ומוסרי

בני אדם ושחובשי הכיפות או הקפוטות אינם טובים )או רעים( יותר מבחינה מוסרית משאר בני 
דם, היא אטמה אוזניה ובחרה להמשיך ולהאמין שמי שאומר "ועשית הישר והטוב" חייב גם הא

רבות חשבתי עליה ועל דבקותה באמונה התמימה הזו בשנים האחרונות.  להתנהג תמיד באופן כזה.
שמחתי שהיא אינה בחיים כשהסתבר שאנשים אשר מכנים עצמם יהודים, כיפה לראשם וציצית 

ה שלמה בשנתה, רצחו נערה טהורה במצעד הגאווה, עשקו את קופת הציבור לגופם, שרפו משפח
וחמסו אדמות לא להם. אני כמעט משוכנע שהיא לא הייתה עומדת בזוועות כאלה, במיוחד כשחלקם 

 )...(  נעשו לכאורה בשם האל
ְמעו  ְדַבר ְיהָוה ְקצִ  ַמִים ְוַהֲאִזיִני ֶאֶרץ... ׁשִ ְמעו  ׁשָ ינו  ַעם לא שזה מפתיע. "ׁשִ לֹהֵּ ֹוַרת א  י ְסדֹם ַהֲאִזינו  ת  ינֵּ

יֶכם?" )ישעיהו א( שואל הנביא ישעיהו באחד הפרקים הכי מדויקים, הכי  י רֹב ִזְבחֵּ ה ל ִ ֲעמָֹרה, ָלמ ָ
י  יֶננ ִ ה אֵּ ָ ו  ְתִפל  י ַתְרב  ם כ ִ ם ג ַ ֶ יַני ִמכ  יֶכם ַאְעִלים עֵּ ֵּ פ  ַ ֶכם כ  ַע מהודקים והכי פוצעים שבתנך, "ו ְבָפִרׂשְ ׁשֹמֵּ

ִמים ָמלֵּאו " ולא רק שהאל אינו שומע תפילות שנישאות על ידי עושי רע ומעוללי עוולות, אלא  יֶכם ד ָ ְידֵּ
." ין ָלה  ר ַמִים אֵּ ה ֲאׁשֶ ָלה ֹנֶבֶלת ָעֶלָה ו ְכַגנ ָ אֵּ י ִתְהיו  כ ְ לו ... כ ִ כ ְ אֻּ  הוא גם יבוא איתם חשבון: "ֶחֶרב ת ְ

ם אלה שמקיימים את פולחניו יותר מאשר עם אחרים? הרי נשאלת השאלה מדוע כה מחמיר האל ע
 )...( הם לא גרועים יותר מחורשי רע ועושי עוונות שאינם מקיימים את הפולחן

שני טעמים עיקריים לכך. ראשית, הדת כשלעצמה היא כלי רב עוצמה. כמו שהוא עשוי להעתיר על 
את חלקם לחולל רע, רק משום אמונתם  להביא -בתרגום מעוות  -בני האדם כל טוב, כך הוא יכול 

כי זה המעשה הדתי הנכון. כפי שניסח בשעתו הפיסיקאי זוכה פרס נובל, סטיבן ויינברג "עם הדת 
או בלעדיה, תמיד יהיו אנשים טובים שיעשו מעשים טובים ואנשים רעים שיעשו מעשים רעים. אבל 

מכאן הזהירות היתרה שנדרשת. זהירות  כדי שאנשים טובים יעשו מעשים רעים, לכך יש צורך בדת".
שמביאה להחמרה בעונש האל. טעם נוסף הוא הנראות של אותם חובשי כיפות עושי עוון. כשהם 

חטאם עלול להכתים את המאמינים כולם ולהפיל בפח אנשים תמים כמו סבתי עליה  -חוטאים 
 .אל ובטוב ברואיוהשלום, שהייתה לא רק צדקת גדולה אלא גם מאמינה אמיתית. מאמינה ב

 ישעיהו פרק א( ,929, מתוך אתר *יובל אלבשן)

 
  מדוע סבתא שושנה לא

 אנשים דתייםהאמינה ש
 יכולים לעשות מעשים רעים?

  מדוע עונשם של הללו גדול יותר אם
 עברו עבירה מוסרית, לפי יובל אלבשן?

 

  ?האם הדת הופכת את האדם ליותר מוסרי
האם יכול להיות שדווקא המחויבות הדתית 

)עיינו גם עלולה לפגום ברגישות המוסרית? 
 בדף ההרחבות( 4 במקור

  האם דת ומוסר בהכרח קשורים זה בזה, או שמא
)להרחבה עיינו נפרדים? מדובר בשני תחומים 

 בדף ההרחבות( 7-5 במקורות


