
אלול
החודש האחרון בשנה. 

זמן למחשבות על השנה 
שהייתה ועל השנה 
שתהיה, זמן לתיקון 

ולשיפור, ובקיצור — 
לתשובה. 

התשובה מתבטאת 
במנהגים כגון אמירת 
סליחות ונתינת צדקה.

סוכות
חג של שמחה, של אחדות, 

מעבר מהימים הנוראים 
לימים של אהבה וחיבור. 

מציין את ישיבת בני 
ישראל בסוכות בדרכם 

ממצרים לארץ ואת ענני 
הכבוד שליוו אותם. נמשך 
שבעה ימים שבהם מצווה 
לשבת בסוכה, ליטול את 
ארבעת המינים ולשמוח 

)"ושמחת בחגך"(.

ראש השנה
חג פתיחת השנה. יום 

המלכת ריבונו של עולם 
על האנושות, המתבטאת 

בתקיעות השופר. 
יום של דין וחשבון על 

השנה שחלפה ומנגד 
לקראת השנה הבאה. 

יום התחדשות, המתבטאת 
באכילת סימנים 

ובאיחולים הדדיים לשנה 
טובה.

חול המועד
 ימי אמצע החג, בין 

היום טוב הראשון )סוכות( 
לאחרון )שמחת תורה(. 

יש בהם מרחב גדול של 
אפשרויות — מה לעשות, 

לאן לנסוע וכדומה 
)בשונה משבת ויום טוב(, 
אבל עם הגבלה מסוימת 

על העבודה שאינה דחופה, 
ועם מצוות ומנהגי החג. 
לחוות התרוממות בלי 

להתנתק מהעולם.

צום גדליה
צום שחל בג' בתשרי, 
אחרי ראש השנה. זכר 

לרצח גדליה בן אחיקם, 
מנהיג היישוב היהודי 

אחרי חורבן בית ראשון.

ֵאֶבל על מות המנהיג, על 
רצח פוליטי בידי יהודי 

ועל פיזור היהודים מארץ 
ישראל בעקבותיו.

הושענא רבה
היום השביעי והאחרון 

של סוכות. הזדמנות 
אחרונה לתיקון ותשובה 

לפני ששגרת השנה 
החדשה מתחילה באמת. 

מרבים בו בתפילות 
ההושענות לישועת 

עם ישראל, בדגש על 
בקשת גשמים.

 עשרת 
ימי תשובה

הימים שבין ראש השנה 
ליום כיפור, נקראים גם 

בין כסה לעשור. 
שלב חצי הגמר של 

תהליך התשובה לקראת 
יום הכיפורים, ימים 

שבהם מוסיפים בתפילות 
ובמאמצי תיקון אישי.

שמיני עצרת • 
שמחת תורה

שמיני עצרת — חג צמוד 
לסוכות, "הדרן" כדי להישאר 

קצת בשמחת החג. אומרים 
בו את תיקון הגשם / תפילת 

הגשם. במרוצת הדורות 
הצטרף אליו סיום סבב 

קריאת כל התורה במשך 
השנה — שמחת תורה )בחו"ל 

אלו שני ימים נפרדים(. 
סיבה להקפות, שירה 

וריקודים עם ספרי התורה.

יום כיפור
היום שבו א-לוהים סלח 

לעם ישראל על חטא העגל, 
ועד היום הוא סולח על 

חטאינו ביום זה. אנו מצדנו 
משתדלים להתנקות מכל דבר 

שלילי, ומכל מה שמרחיק 
אותנו מהמפגש המיוחד עמו. 

זה כולל הימנעות מאכילה, 
מרחצה, מעבודה ועוד. 

ביום הכיפורים מתפללים 
חמש תפילות, וזה גם זמן 
לסליחות בין אדם לחברו.

אסרו חג
היום שאחרי החג, נחשב 

לחגיגי במקצת )קיים 
גם אחרי החגים פסח 

ושבועות(. 

חידוש השגרה בליווי 
רושם שנשאר מהחג 
 וממשיך אתנו בחיי 

היום-יום.
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סליחות
תפילה המורכבת מפיוטים ובקשות סליחה ונאמרת בימי חודש 

אלול ובעשרת ימי תשובה. יש האומרים אותה מתחילת חודש אלול 
ויש הנוהגים להתחיל בשבוע שלפני ראש השנה. 

את הסליחות אומרים מאוחר בלילה 
או מוקדם בבוקר. בזאת חורגים 

מן הסדר הרגיל של התפילות, 
ובאופן כללי מסדר היום הרגיל 
)בעיקר אלו שבימי הסליחות 
משכימים קום בחמש לפנות 

בוקר(, כדי לבקש סליחה.

סיור סליחות
תופעה ישראלית טרייה: סיורים בשכונות עתיקות, מרובות בבתי כנסת ותיקים ואותנטיים, באלול 

ובעשרת ימי תשובה. בדרך כלל בירושלים, לפעמים גם בצפת, ביפו ועוד. הסיורים מתרחשים בשעת לילה 

מאוחרת, הזמן שבו משכימים לסליחות. חלקם מתמקדים בפולקלור ובמסורת של אמירת הסליחות, ובחלקם 

החוויה היא תשתית להתרוממות רוח ותיקון אישי.

אדון הסליחות
אחד הפיוטים המוכרים 

בסליחות של חלק מהעדות, 
שזכה גם לביצועים רבים 

במוזיקה הישראלית. 
העובדה שמחברו אינו ידוע 

אינה מונעת ממנו להיות 
ידוע בעצמו, בין השאר 

בזכות הפזמון "חטאנו לפניך, 
רחם עלינו". האמירה הקשה, 

ההודאה שהיינו לא בסדר, 
נאמרת בנעימה ובניגון שלפעמים 

אפילו נשמע שמח מעט. מצער להיזכר 
במעשים שליליים, אבל משמח לעמוד 

"לפניך", מול אוזן קשובה וסולחת.

שלוש עשרה מידות
העולם תמיד בחסד וברחמים. את הפסוקים הללו אומרים בהזדמנויות שונות, ובפרט בסליחות ובתפילת העגל. כשא-לוהים סולח לישראל )סליחה זו אירעה ביום כיפור( הוא מגלה למשה כיצד הוא מנהל את עשרה מידות רחמים. מידות הרחמים מפורטות בשני פסוקים, המופיעים בספר שמות, לאחר סיפור חטא הרבה ביטויים של רחמים, ולכל אחד מהם משמעות אחרת: חנון, רחום, ארך אפיים ועוד. בסך הכל שלוש בכל עם, ככל שמושג כלשהו מרכזי אצלו יותר, כך יש בשפתו עוד מילים לבטא אותו. אצל א-לוהים יש 

נעילה.

תה
בעדות מסוימות, חלק בלתי נפרד מהסליחות הוא הגשת תה 

וקפה למתפללים על ידי הגבאי או שמש בית הכנסת. יש פיוטים 

שאפשר לוותר עליהם, אבל בלי אותו מגש עם כוסות תה — איך 
אפשר לצאת ידי חובה? זה מצרך 

חשוב בפרט לאלה שקמים 
לפנות בוקר: כשהאוויר 

קר, והעיניים עדיין 
קצת עצומות, 
השתייה החמה 

פותחת את 
העיניים ואת 

הלב.

תשובה
מילה שנשמעת כבדת משקל, אבל המשמעות הפשוטה 

שלה היא "חזרה". לשוב. להיות כמו שהיינו קודם. תשובה היא חזרה 

למקור, למצב הטהור והנקי שלפני כל ההידרדרויות שאולי עברנו. 

תשובה אינה שייכת רק למגזרים מסוימים, וגם 

לא רק לאנשים שעברו עבירות חמורות 
במיוחד; כל צעד של תיקון והשתפרות 

נקרא תשובה.

וידוי
חלק מהתפילה ביום כיפור, וגם מרכיב הכרחי בתהליך התשובה. כדי שהחזרה בתשובה 

תתקבל צריך לומר בפירוש, בפה, מה עשינו לא בסדר. בתפילה יש נוסח קצר של הווידוי — 

שאומרים בתפילה היומיומית וגם בסליחות )"אשמנו, בגדנו"(, ונוסח ארוך ומפורט שאומרים ביום 

כיפור )"על חטא שחטאנו לפניך"(. לצד הניסוח הקבוע, שיכול להועיל ולהזכיר לנו מה עשינו 

השנה, על כל אדם להתוודות באופן אישי על מעשיו. וידוי זה צריך להיאמר בשקט, בתור פעולה 

אישית־אינטימית שאין לשתף בה אחרים.

קבלה 
לעתיד

הליך של תשובה אינו 
מסתיים ללא החלטה 

מעשית. אי אפשר להסתפק 
בחרטה על מה שהיה, צריך להחליט 

מה יהיה. החלטה זו נקראת קבלה 
לעתיד, ועניינה לקבוע באופן 

קונקרטי מה הולכים לשפר מכאן 
ולהבא. קבלה אינה הבטחה 
שנעמוד בזה, והגיוני שלא 

תמיד נהיה נאמנים להחלטה 
של עצמנו, אבל צריכה להיות 
לפחות שאיפה לתיקון ממשי.

מלחמת יום כיפור
המלחמה שהשפיעה רבות על 
פני החברה הישראלית השפיעה 
בין השאר גם על אופיו של יום 

כיפור. לאחר שבשנת תשל"ד 
)1973( פרצה המלחמה בעיצומו של 

יום כיפור, באופן שהפתיע את כל 
המדינה, עם הרבה אבדות קשות לצה"ל 

עד כדי חשש מכישלון במערכה — נוסף 

ליום כיפור עוד ממד חדש־ישן של מוות 

ושכול. חשוב לציין שיום כיפור בעיקרו 

הוא יום שמח של תקווה וטהרה, אך אין 
להתעלם גם מהכאב שצף ועולה בו.
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יום הדין
לא רק אנחנו מתחדשים 
בראש השנה ומציבים 
שאיפות לשנה הבאה, 

גם בשמים קובעים 
ביום הזה מה יקרה 

השנה — לעולם, לעם 
ישראל ולכל אחד ואחד. 

הקביעה נעשית בפרט לפי 
מעשינו בשנה האחרונה. 

זה מוסיף כובד משקל לראש 
השנה, ומזכיר לנו כמה משמעותיים 

המעשים שלנו, בראש השנה עצמו ובכל 
השנה.

עלייה לרגל
יש מצווה מהתורה לעלות שלוש פעמים בשנה 

לירושלים, לבית המקדש: בפסח, בשבועות 
ובסוכות. שלושה חגים אלה נקראים גם שלושת 
הרגלים. אלה הזמנים היחידים בשנה שבהם כל 

עם ישראל כולו מתכנס במקום אחד. גם כיום 
ירושלים היא מוקד משיכה בחגים, ובכל זאת חוויית 

אחדות כזו — של כל העם על כל רבדיו וגווניו — 
עדיין לא הופיעה מאז חורבן המקדש.

סדר העבודה
הגרסה הנוכחית של יום כיפור 

היא רק חלקית; כשבית המקדש 
היה קיים, השיא היה עבודתו 
של הכהן הגדול במקדש כדי 

לכפר על ישראל. במוקד עמדה 
כניסתו של הכהן הגדול למקום 
הקדוש ביותר, שאיש אינו נכנס 
אליו כל השנה — קודש הקודשים 
שבבית המקדש. כל עוד איננו יכולים 
לראות את זה בפועל, אנו מזכירים בתפילת 
מוסף את סדר העבודה כפי שהוא אמור להיערך במקדש. עוברים 

בו על כל שלבי העבודה, כולל כמה כריעות על הרצפה, כפי שהעם 
היה כורע כשהכהן הגדול היה מזכיר את שם ה' המפורש )נהוג 

לפרוס ממחטות או מגבות, תיקי טלית וכדומה על הרצפה, כדי שלא 
להשתטח על הרצפה ממש(. 

הקֵהל
בנוסף לעלייה לרגל בכל שנה, פעם בשבע 

שנים היה מתקיים מעמד גדול בחג הסוכות, אחרי שנת 

השמיטה. כל עם ישראל היה מתאסף ביום אחד ברחבת 

בית המקדש ושומע את קריאת חומש דברים מתוך ספר תורה. 

הקורא בתורה לא היה כהן, נביא או רב, אלא דווקא מלך ישראל; 

היה זה אירוע ממלכתי, שבו עם ישראל בתור עם היה מתאחד סביב 
התורה.

שמחת בית השואבה
כשבית המקדש היה קיים, בסוכות 

הוא היה הופך למוקד ענק של שירה 
וריקודים. היה זה האירוע השמח 
ביותר בשנה, בבית המקדש 
ובארץ ישראל כולה, עד 

שנאמר עליו כי "מי 
שלא ראה שמחת בית 
השואבה — לא ראה 

שמחה מימיו". גם 
הרקדות והופעות 

בימינו בחול המועד 
סוכות זוכות לשם 

"שמחת בית השואבה", 
ולפעמים הן באמת גדולות 
ושמחות מאוד, אבל זה עדיין 

רחוק מרחק עצום מהמקור.

שבת תשובה
השבת שבין ראש השנה ליום כיפור, במהלך 

עשרת ימי תשובה. שבת זו מוקדשת לתשובה; 
הרבנים נושאים דרשות בנושאי תשובה במהלך 

השבת, ובתפילה קוראים את הפטרת "שובה" 
שבה קורא הנביא הושע לישראל: "שובה 

ישראל עד ה' א-לוהיך". 
גם אם בימות החול 

קשה לחשוב 
לעומק על 
עצמנו ועל 
התנהגותנו, 

לפחות בשבת 
אפשר לעשות 

פסק זמן 
בשביל זה.

הקפות שניות
מנהג ארצישראלי ותיק 

במוצאי שמחת תורה, שזכה 
לתנופה בדורות האחרונים. 

המנהג המקורי היה להמשיך 
את הריקודים הרגילים אל 
מוצאי החג; כיום מנצלים 

את האמצעים שאינם 
בשימוש בחג עצמו, כגון כלי 
נגינה ואפילו תאורה ומערכת 

הגברה. אחד ההסברים למנהג הוא 
יצירת זיקה בין ארץ ישראל לחו"ל, 

שם חג שמחת תורה מתחיל כשבארץ 
ישראל הוא נגמר. בנוסף זה גם אירוע 

סיום לחגים, הטענה אחרונה של אנרגיות 
לקראת השגרה.

הלוונות של זלמי
מספרים על רבי ישראל בעל שם טוב )המאה ה־18( 
שחיפש בעל תוקע לראש השנה. מועמדים רבים 

הגיעו אליו, והוא שאל כל אחד: "על מה אתה 
חושב כשאתה תוקע בשופר?" הם ענו: "אני אומר 

בראש את השמות הקדושים", "אני חושב על 
סודות השופר לפי קבלת האר"י", והבעל שם טוב 

דחה את כולם. כששום מועמד לא נשאר, שאל 
הבעל שם טוב את החסידים: "האם אין עוד אדם 
בעיירה שיודע לתקוע?" לבסוף נזכר אחד מהם 
בזלמן העני, שאומרים שהוא יודע לתקוע בשופר.

הבעל שם טוב ציווה על חסידיו שיביאו אליו מהר 
את זלמן. "על מה אתה חושב כשאתה תוקע 

בשופר?" שאל הבעל שם טוב, וזלמן ענה: "אני 
יהודי פשוט, בסך הכל רוכל בשוק. כשאני תוקע 

בשופר אני חושב על ההכנסה הדלה שלי מהדוכן 
בשוק, על הילדים הקטנים שאני צריך להאכיל, על 

הבנות הגדולות שצריך לחתן, על מצב הבריאות 
של אשתי שכבר אינו טוב כל כך. ואז, בלב שבור, 

אני זועק ותוקע בשופר".

 אורו עיניו של הבעל שם טוב. "זה מה שחיפשתי —
זעקה מעומק הלב!" קרא, ומינה את זלמן לבעל 

תוקע בבית הכנסת.
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תיקון ליל הושענא רבה
כיוון שהושענא רבה הוא היום האחרון בהחלט של הדין, ובו נקבע 

סופית מה יהיה בשנה הבאה, רבים נוהגים לעשות מאמץ מיוחד 

בלילה שלפני כן — להישאר ערים, ללמוד ולהתפלל עד הבוקר. 

כיום מתקיימים בלילה זה בישראל אירועים רבים של לימוד 

תורה, שיח והופעות באווירה של תשובה ותיקון, לצד נוסח התיקון 

המסורתי שממשיך להיאמר בבתי הכנסת.

הלל
בתוך כל מזמורי ספר תהלים, יש רצף של שישה מזמורים המקפל בתוכו את תמצית השמחה וההודאה. 

ששת המזמורים הללו יחד נקראים הלל, וברוב החגים יש מצווה לקרוא אותם, ואם אפשר — רצוי 
גם לשיר. בחג הסוכות ההלל הופך לאירוע מיוחד מהרגיל, כיוון שזה השלב שבו נשלפים ארבעת 

המינים, ולקראת סופו של ההלל מנענעים בהם.

לראות כוכבים
הסכך של הסוכה אמנם צריך להצל, ולכן הוא אינו יכול להיות דליל, אבל מנגד הוא גם אינו יכול 

להיות צפוף מדי. צריך להשאיר מעט רווח, רחב מספיק שיהיה אפשר לראות את הכוכבים דרכו. 
זה אמנם רק דין לגבי עובי הסכך, אבל חלק מהחוויה בסוכה הוא לשאת את העיניים למעלה, לכיוון 

הכוכבים, אל הכי גבוה שאפשר.

אחרי החגים
במשך חגי תשרי זה התירוץ הרשמי לדחיית פגישות, פרויקטים, תיקונים בבית 

או דיאטה. כשמסתיימים החגים זה הופך למציאות: תקופה של נחיתה בחיי השגרה, 

שעשויה להיות קשה לפעמים, אך יכולה גם לקחת את כל האור והטוב שספגנו במשך 

התקופה החגיגית — ולבנות מהם חיים חדשים ושנה טובה ומוצלחת יותר.

בי אדם  מתוך הסליחות
קּום ְקָרא ְּבַתֲחנּוִנים  ַמה ְּלָך ִנְרָּדם  ֶּבן ָאָדם 

ֵמֲאדֹון ָהֲאדֹוִנים ְּדֹרׁש ְסִליָחה  ְׁשֹפְך ִׂשיָחה 

ְּבֶטֶרם ָיִמים ּפֹוִנים  ְוַאל ְּתַאַחר  ְרַחץ ּוְטַהר 

ִלְפֵני ׁשֹוֵכן ְמעֹוִנים  רּוץ ְלֶעְזָרה  ּוְמֵהָרה 

ְּבַרח ּוְפַחד ֵמֲאסֹוִנים  ְוַגם ֶרַׁשע  ּוִמֶּפַׁשע 

ִיְׂשָרֵאל ֶנֱאָמִנים  ִׁשְמָך יֹוְדֵעי  ָאָּנא ְׁשֵעה 

ְלָך ֲא-ֹדָני ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ֹּבֶׁשת ַהָּפִנים. 

ְלִהְתַוּדֹות ַעל ֲחָטִאים  ְוִהְתַּגֵּבר  ֲעֹמד ְּכֶגֶבר 

ְלַכֵּפר ַעל ְּפָׁשִעים  ְּבֹכֶבד ֹראׁש  ָיּה ֵאל ְּדֹרׁש 

ִמֶּמּנּו ִנְפָלִאים  ֹלא ֶנְעָלם  ִּכי ְלעֹוָלם 

ְלָפָניו ֵהם ִנְקָרִאים  ֲאֶׁשר ֵיָאַמר  ְוָכל ַמֲאָמר 

ָעֵלינּו ְּכַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים  הּוא ְיַרֵחם  ַהְמַרֵחם 

ְלָך ֲא-ֹדָני ַהְּצָדָקה ְוָלנּו ֹּבֶׁשת ַהָּפִנים. 
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