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 אופן העבודה בחוברת
 

תהליך הלמידה בקבוצה כפי שמוצע להלן נועד לאנשים שמעוניינים ללמוד יותר את 
מסגרת . הכתובים אך לא עומד לרשותם זמן רב ועליהם להגביל את משך המפגשים

לקבוצות קטנות ,  לפעילויות עם קבוצות נוער ,  למשל ,  לימודים זו מתאימה מאד 
לאימהות צעירות ,  שנפגשות כדי להתפלל יחד השכם בבוקר לפני היציאה לעבודה 

למידה בצוותא במסגרת זו מומלצת גם לקבוצות קטנות .  שנאספות בבית וכדומה 
אבל הן   –כמו למשל חוגי בית שמתאספים בערב    –שעומד לרשותן זמן רב יותר  

חברותא , רוצות להקדיש רק חלק מהזמן הזה ללימודים ולהותיר את יתרתו לתפילה
 .ופעילויות אחרות

חוברת זו מעוצבת ומתוכננת בצורה כזו שכל משתתף יכול לבצע את הפעילויות     
 .ביחדוכל הקבוצה מתקדמת  השיעור בזמןהכרוכות בלימוד 

. רצוי לבחור באחד המשתתפים שינחה את המפגשים ויכוון את מהלך הדיון     
אם נעזרים בספר זה ,  יחד עם זאת .  אדם זה אינו אמור לשמש כמרצה או כמורה 

אין מניעה שהמורה ינחה את השיעור בצורה ישירה , בחוגי בית או במסגרות דומות
 .יותר ויוסיף אמיתות והדגשות נוספות על אלו שכלולות בכל שיעור

קרא את ההמלצות הבאות ,  אם אתה הוא מי שינחה את השיעורים של קבוצתך     
 :שנועדו לסייע לך במלאכתך

 
עבור על השיעור לפני המפגש הקבוצתי עצמו וסמן אצלך את הטקסט לפי 

כך תכיר טוב יותר את החומר ותוכל להנחות את הדיונים ביתר .  ההנחיות 
אם תבחר לך צבע שונה לכל אחד מהסימונים שאתה מסמן בטקסט .  קלות 
 .הדבר יקל עליך בזמן שתסביר לקבוצה כיצד לסמן מילים בטקסט, שלך

  
. בזמן השיעור התחל לקרוא בקול רם מראשית החומר השייך לאותו שיעור 

קרא באוזני הנוכחים את החומר על פי סדר הופעתו כולל ההערות במסגרות 
התקדמו בשיעור ביחד כשאתם בודקים את הנאמר בכתבי הקודש . 'הידעת'

בזמן שאתה קורא באוזני הקבוצה את הפסוקים .  ודנים במה שאתם לומדים 
בקש מהמשתתפים להכריז בקול את המילה שמיועדת לסימון ,  המצוטטים 

 .בכל פעם שאתם מגיעים אליה בטקסט

 
 
 
 
 

 ’דקות  40‘סדרת 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

השאלות לדיון ניתנו כאן פשוט כדי לעזור לך לעבור על החומר בזמן 
תגלה לא פעם ,  כשתתחילו לדון בדברים העולים מהטקסט .  ההנחיה 

זכור שהשאלות הן . שהמשתתפים יתייחסו כבר מיוזמתם לנושאים העיקריים
 לקטוע  את הדיון או   לדכא את מהלך הדיון בנושא ולא    לכוון כלי עזר שנועד  

 .את מהלכו הטבעי

 
זכור עד כמה זה חשוב לתת לאנשים להתבטא ולדבר על מה שגילו 

ביטוי הדברים יבסס ויעמיק את ההבנה האישית שלהם בכל .  בכתובים 
השתדל לתת לכל אחד בקבוצתך שפע של הזדמנויות להשתתף .  שיעור 

 .בדיון הקבוצתי ולתרום לו

 
ייתכן שתצטרך להקדיש זמן רב יותר לחלקים . דאג לכך שיהיה דיון ער וזורם

אל תהסס לפרוש ,  אם יש צורך בכך .  אחדים של השיעור בהשוואה לאחרים 
אבל זכור שלא רצוי להאט יותר .  שיעור מסוים על פני שני מפגשים או יותר 

מאשר "  טעם של עוד " עדיף שכולם יישארו עם  .  מדי את קצב ההתקדמות 
 .יפסיקו לבוא לשיעורים מפני שהם משתעממים

 
יש להזכיר לקבוצה ,  אם קורה שתשובות מסוימות אינן נכונות או מדויקות 

בעדינות ואף בהומור שעליהם להישאר ממוקדים במה שנאמר בכתוב עצמו 
מטרתכם היא ללמוד מה נאמר בספר הבריתות ולא .  ובאמת הקיימת בו 

קרא את המובאות מכתבי הקודש . להיסחף ולעסוק בפילוסופיות של בני אדם
בתשומת לב אמיתית ובקש מאלוהים שיראה לכל אחד מהמשתתפים את 

 .התשובות שלו
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עקרונות הכתובים 
 בנושא 

 צום ותענית
 
 
 
 

האם אתה כֵמה להרגיש ?  האם אתה נכסף להתקרב אל אלוהים 
אם התקרבות ?  לחוש בשמחתו ,  לשמוע את קולו ,  בנוכחותו 

הינך מוזמן ללמוד את הנושא של צום ,  לאלוהים היא משאת לבך 
 .לימוד שיפיח באמונתך רוח חיים –ותענית 

 
עוד מימי קדם נחשב צום לדרך העיקרית להעמקת אמונתו של 

אולם בשנים האחרונות מנהג הצום .  אדם והתקרבותו לאלוהים 
רבים .  הולך ונעשה נדיר יותר ולעתים קרובות מפורש באופן לא נכון 

 –תוהים אם הצום יצא מן האופנה בכל הנוגע למשמעת רוחנית  
 . משהו שהמאמינים בעידן המודרני כלל לא צריכים להשקיע בו



 

  

 עקרונות הכתובים בנושא צום ותענית
 

2 

 

 

 

 

 

ואחרים רואים ,  רוחניים -יש המשוכנעים שצום נועד רק לאנשים סּופר 
 . בו מנהג מוזר ששייך לאמונות אחרות

 
ובמהלך ששת ,  הצום מוזכר בכתבי הקודש יותר מחמישים פעם 

השיעורים הבאים נבחן את מרבית הקטעים האלה כדי ללמוד מה 
נראה מה כלול בצום בכלל ומה משמעותו .  דבר אלוהים אומר בנושא 

תוכל לגלות בעצמך את עקרונות הצום .  לגבי תלמיד המשיח בפרט 
והתענית כפי שהם מופיעים בכתובים ולהיווכח לדעת את מידת 

. ההשפעה של הצום על חייהם של אנשי אלוהים במהלך ההיסטוריה 
תוך כדי הלימוד גם תבין את תפקידו המיוחד של הצום בחיים 

בסיומו של לימוד זה יהיו בידך הכלים .  הקהילתיים והציבוריים 
הנחוצים כדי להחליט כיצד תשלב את משמעת הצום בחיי האמונה 

 .וזאת כדי להעמיק את הליכתך עם האדון, שלך



 

  

  ש י ע ו ר   ר א ש ו ן ש י ע ו ר   ר א ש ו ן 
 

לאחר .  נתחיל את לימודינו על צום בדברים שאמר ישוע בנושא זה בדרשה על ההר 

ך שעוסקים בנושא הצום כדי ללמוד על מהותו ועל ”מכן נתבונן בכמה קטעים מהתנ

 .מטרתו

 

 

 

 

ִהָּׁשְמרּו ִמַּלֲעׂשֹות ֶאת  1

ִצְדַקְתֶכם ִלְפֵני ְּבֵני ָאָדם 

ִמּתֹו ַּכָּוָנה ֶׁשִּיְראּו 

, ִאם ַּתֲעׂשּו ֵכן; ֶאְתֶכם

ֵאין ָלֶכם ָׂשָכר ֵאֶצל 

 .ֲאִביֶכם ֶׁשַּבָּׁשַמִים

 

 

 

 

 

 

 

 

ַּכֲאֶׁשר ַאֶּתם ָצִמים ַאל  16

ְּתַהְּלכּו קֹוְדִרים ְּכמֹו 

ַהְמַׁשִּנים ֶאת , ַהְּצבּוִעים

ְּפֵניֶהם ְּכֵדי ְלֵהָראֹות 

ָאֵמן . ָצִמים ִלְבֵני ָאָדם

ְׂשָכָרם , אֹוֵמר ֲאִני ָלֶכם

 .ִאָּתם

 ?מ ה   כ ת ו ב 
הדרשה על ההר מתעדת את הוראתו של ישוע 

הבה נתבונן במה .  בנוגע ליסודות של חיי צדקה 
 .שישוע אמר על צום

 
 

.  18-16, 1 ’קרא בקול רם את מתי ו: מ נ ח ה 
 :בקש מהקבוצה לומר בקול וגם

 .כאשרלמתוח קו מתחת למילה 
 . צוםלהקיף בעיגול כל התייחסות למילה  

 
 
 
 
 

את הטקסט  קורא  שאתה  פעם  בקש ,  בכל 
מהמשתתפים לומר בקול רם את מילת המפתח 

בצורה כזו כל אחד ידע שהוא .  שעליהם לסמן 
סימן את כל האזכורים כולל מילים נרדפות 

 .הקפד על כך במהלך כל השיעורים. ושמות גוף

 

 18-16, 1’ מתי ו



 

 דיון
  '?כאשר'מה למדת מסימון המילה 

 

מה למדת על צום מסימון ההתייחסויות למילה 
 ?זו

 

 

האם מנהג הצום ,  לאור מה שקראת בקטע זה 
 ?היה דבר שגור בתקופתו של ישוע

 

האם נראה לך שישוע ציפה משומעיו ,  אם כן 
 ?לצום

 

. תאר את מה שחווית ,  אם צמת אי פעם בחייך 
 ?מה גרם לך לצום ומה היו התוצאות
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    4 

ְוַאָּתה ַּכֲאֶׁשר ָּתצּום  17 

ְמַׁשח ֶאת ֹראְׁש ְּבֶׁשֶמן 

 ,ּוְרַחץ ֶאת ָּפֶני

א ֵּתָרֶאה ָצם  18  ְּכֵדי ֶׁש

ִלְבֵני ָאָדם ִּכי ִאם ְלָאִבי 

ֲאֶׁשר ַּבֵּסֶתר ְוָאִבי 

ָהרֹוֶאה ַּבִּמְסָּתִרים הּוא 

 .ִיְגֹמל ְל

 

 ?ה י ד ע ת 
 

לה   למי ת  ו ההטי ם  כל  ה צו הז בקטע 

היוונית   מהמילה  , מתורגמות 

 .ופירושה להימנע מאכילה ומשתייה



 

 ?מה כתוב
ראינו מה הייתה ציפייתו של ישוע מתלמידיו 

 ?אך האם הוא צם בעצמו, בנוגע לצום
 
 

ובקש   4-1  ’ קרא בקול רם את מתי ד :  מנחה 
 :מהקבוצה לומר בקול וגם

 :  לסמן כל התייחסות לישוע בצלב כך

 .צום-להקיף בעיגול כל התייחסות ל
 

 
 

 
 דיון

  ?מה למדת על ישוע מסימון ההתייחסויות אליו
 

 

 

 

 

מה אפשר ללמוד מקטע זה על גישתו של ישוע 
 ?לצום

 

 

ָאז הֹוִביָלה ָהרּוַח ֶאת  1

ֵיׁשּוַע ֶאל ַהִּמְדָּבר 

 ,ְיֵדי ַהָּׂשָטן-ְלִהְתַנּסֹות ַעל

ּוְלַאַחר ֶׁשָּצם ַאְרָּבִעים  2

יֹום ְוַאְרָּבִעים ַלְיָלה ָהָיה 

 .ָרֵעב

ִנַּגׁש ֵאָליו ַהְמַנֶּסה  3

ִהים -ִאם ֶּבן: "ְוָאַמר ָהֱא

ַצֵּוה ֶׁשָהֲאָבִנים , ַאָּתה

 ."ָהֵאֶּלה ִיְהיּו ְלֶלֶחם

: ֵהִׁשיב ֵיׁשּוַע ְוָאַמר" 4

ַהֶּלֶחם -א ַעל, 'ָּכתּוב"

-ִּכי ַעל, ְלַבּדֹו ִיְחֶיה ָהָאָדם

 ."'יהוה-מֹוָצא ִפי-ָּכל

  

 שיעור ראשון               
 

    5 

 

 4-1’ מתי ד
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 ?מה כתוב
הקטע המקיף   –ח  " נעבור כעת אל ישעיה פרק נ 

במקור .  ביותר בנושא הצום בכתבי הקודש 
ישראל  עם  עבור  הדברים  ו ,  נכתבו  אנ אך 

כל מה " ש    4ו  " המאמינים יודעים מרומים ט 
 ".נכתב להדרכתנו, שנכתב מקדם

ההקשר של הקטע הזה הוא שאנשי אלוהים צמו 
למרות שכלפי חוץ נראה .  מתוך כוונה לא נכונה 
אלוהים ראה ללבם והבין ,  שהצום שלהם אמיתי 

 .שהם מנסים לתמרן אותו באמצעות הצום
 

 

 . 3-1ח "קרא בקול את ישעיה נ: מנחה
 :בקש מהקבוצה לומר בקול וגם

עם -למתוח קו מתחת לכל התייחסות ל
 .בית יעקבכולל מילים נרדפות כמו  ישראל

 .צום-להקיף בעיגול כל התייחסות ל

ַּתְחׂשֹ -ְקָרא ְבָגרֹון ַאל 1

ַּכּׁשֹוָפר ָהֵרם קֹוֶל ְוַהֵּגד 

ְלַעִּמי ִּפְׁשָעם ּוְלֵבית ַיֲעֹקב 

 ַחֹּטאָתם׃

ְואֹוִתי יֹום יֹום ִיְדֹרׁשּון  2

ְוַדַעת ְּדָרַכי ֶיְחָּפצּון ְּכגֹוי 

ְצָדָקה ָעָׂשה ּוִמְׁשַּפט -ֲאֶׁשר

א ָעָזב ִיְׁשָאלּוִני  ָהיו  ֱא

ֶצֶדק ִקְרַבת -ִמְׁשְּפֵטי

ִהים ֶיְחָּפצּון׃  ֱא

א ָרִאיָת  3 ָלָּמה ַּצְמנּו ְו

א ֵתָדע ֵהן  ִעִּנינּו ַנְפֵׁשנּו ְו

ֵחֶפץ -ְּביֹום ֹצְמֶכם ִּתְמְצאּו

 ַעְּצֵביֶכם ִּתְנֹּגׂשּו׃-ְוָכל

 

 3-1ח ”ישעיה נ
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 דיון
 ? 1 ’מה אמר אלוהים לישעיה לעשות בפס

 
 
 
 
 

מה למדת על עם ישראל מסימון ההתייחסויות 
 ?מה קרה להם ומה היה מצבם? אליו

 

 
 

 ?ה י ד ע ת 
 

הצום היחיד שאלוהים דרש מבני ישראל 

הכיפורים  ביום  היה  עם ,  לקיים  אולם 

כדי  שונות  בנסיבות  ערך צומות  ישראל 

 .לדרוש את אלוהים ולבקש את עזרתו

 עינינו נפשותינומשמעות המילים    3בפסוק  
, סבלנו ,  התייסרנו ,  היא  השפלנו עצמנו 

 .נכנענו



 

   

 עקרונות הכתובים בנושא צום ותענית    
 

    8 

 

 ?3' איזו פעולה שמקבילה לצום מתוארת בפס

 

 

אך , נראה שעם ישראל היה להוט גם בשעת צומו
האם אלוהים היה קורא למה שהם עשו חטא אם 

 .נמק את תשובתך? כוונותיהם היו כנות באמת

 

 

 

 

צייתו למצוות ,  אנשי העם עלו לבית המקדש 
אבל ;  בהתלהבות '  צמו ודרשו את ה ,  אלוהים 

מה זה אומר לנו .  עבודתם הייתה חיצונית בלבד 
 ?על מצב לבם

 

 

 

האם לאלוהים חשוב יותר ,  ממה שראית עד כה 
 ?המראה שלנו כלפי חוץ או מצב לבנו
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 ?מה כתוב
 . ח"נמשיך לקרוא את הפסוקים הבאים בישעיה נ

 

בקש  . 5-3ח "קרא בקול את ישעיה נ: מנחה
 :מהקבוצה לומר בקול את מילות המפתח וגם

 .  עם ישראל-למתוח קו מתחת להתייחסויות ל
 . צום-להקיף בעיגול כל התייחסות ל

 

 דיון
כיצד תיאר אלוהים את מה שעם ישראל כינה 

 ?צום

 

 ?אילו דברים הם עשו כשהם צמו, 3לפי פסוק 

 

האם הם ?  4'  על מה נזף בהם אלוהים בפס 
ו כפי שטענו  באמת השפילו את עצמם לפני

 .הסבר את תשובתך? קודם

 

האם מעשיהם החיצוניים של ישראל מצאו חן 
 ?מדוע כן או מדוע לא'? בעיני ה

 

האם הפעולה החיצונית , לאור מה שראית עד כה
 '? של הצום מספקת כדי להישמע על ידי ה

 

א ָרִאיָת  3 ָלָּמה ַּצְמנּו ְו

א ֵתָדע ֵהן  ִעִּנינּו ַנְפֵׁשנּו ְו

ֵחֶפץ -ְּביֹום ֹצְמֶכם ִּתְמְצאּו

 ַעְּצֵביֶכם ִּתְנֹּגׂשּו׃-ְוָכל

ֵהן ְלִריב ּוַמָּצה ָּתצּומּו  4

א -ּוְלַהּכֹות ְּבֶאְגֹרף ֶרַׁשע 

ָתצּומּו ַכּיֹום ְלַהְׁשִמיַע 

 ַּבָּמרֹום קֹוְלֶכם׃

ֲהָכֶזה ִיְהֶיה צֹום  5

ֶאְבָחֵרהּו יֹום ַעּנֹות ָאָדם 

ַנְפׁשֹו ֲהָלֹכף ְּכַאְגֹמן ֹראׁשֹו 

ְוַׂשק ָוֵאֶפר ַיִּציַע ֲהָלֶזה 

צֹום ְויֹום ָרצֹון -ִּתְקָרא

 ַליהָוה׃

 

 5-3ח ”ישעיה נ
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 ?מה כתוב
 .ח"נמשיך להקשיב לדברי אלוהים בישעיה נ

 

 

ובקש  12-6ח "קרא בקול את ישעיה נ: מנחה
 :מהקבוצה לומר בקול את מילות המפתח וגם

 .  צום-להקיף בעיגול כל התייחסות ל
 .במשולש אלוהים-לסמן כל התייחסות ל

 עם-למתוח קו מתחת לכל התייחסות ל
 . ישראל

 

 

 דיון
מה ? מהו הצום שאלוהים מגדיר אותו כצום הנכון

 ?תהיינה תוצאותיו
 

 

 

ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו  6

ַּפֵּתַח ַחְרֻצּבֹות ֶרַׁשע ַהֵּתר 

ֲאֻגּדֹות מֹוָטה ְוַׁשַּלח 

-ְרצּוִצים ָחְפִׁשים ְוָכל

 מֹוָטה ְּתַנֵּתקּו׃

ֲהלֹוא ָפֹרס ָלָרֵעב ַלְחֶמ  7

ַוֲעִנִּיים ְמרּוִדים ָּתִביא 

ִתְרֶאה ָעֹרם -ִּכי  ָבִית

א  ְוִכִּסיתֹו ּוִמְּבָׂשְר 

 ִתְתַעָּלם׃

ָאז ִיָּבַקע ַּכַּׁשַחר אֹוֶר  8

ַוֲאֻרָכְת ְמֵהָרה ִתְצָמח 

ְוָהַל ְלָפֶני ִצְדֶק ְּכבֹוד 

׃  ְיהָוה ַיַאְסֶפ

 

 12-6ח ”ישעיה נ
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ערוך השוואה בין הצום הנבחר של אלוהים לבין 

איזה סוג של צום חושף . 5-3 'מה שמתואר בפס

נמק את ?  לב שבאמת מעוניין בדברים רוחניים 

 .תשובתך

ָאז ִּתְקָרא ַויהָוה ַיֲעֶנה  9

-ִאם  ְּתַׁשַּוע ְוֹיאַמר ִהֵּנִני

ָּתִסיר ִמּתֹוְכ מֹוָטה ְׁשַלח 

 ָאֶון׃-ֶאְצַּבע ְוַדֶּבר

ְוָתֵפק ָלָרֵעב ַנְפֶׁש ְוֶנֶפׁש  10

ַנֲעָנה ַּתְׂשִּביַע ְוָזַרח ַּבֹחֶׁש 

 אֹוֶר ַוֲאֵפָלְת ַּכָּצֳהָרִים׃

ְוָנֲח ְיהָוה ָּתִמיד  11

ְוִהְׂשִּביַע ְּבַצְחָצחֹות ַנְפֶׁש 

ְוַעְצֹמֶתי ַיֲחִליץ ְוָהִייָת 

ְּכַגן ָרֶוה ּוְכמֹוָצא ַמִים 

א  ְיַכְּזבּו ֵמיָמיו׃-ֲאֶׁשר 
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מה הבטיח אלוהים שיעשה אם ישראל יצומו 
 ?בהתאם לרצונו

 

 

 

 

 

 

 

 
 ?מה כתוב

שמירת השבת שימשה כאמצעי מדידה למידת 
מי ששמר את השבת על .  נאמנות האדם לתורה 

כל מצוותיה הביע בכך את אמונתו באלוהים ואת 
 . חפצו לעשות את רצון אלוהים

 
ובקש  14-13ח "קרא בקול את ישעיה נ: מנחה

 :מהקבוצה לומר בקול את מילות המפתח וגם
 למתוח קו כפול מתחת לכל התייחסות 

   .יום קודשיכולל מילים נרדפות כמו  שבת-ל     
 עם-למתוח קו מתחת לכל התייחסות ל

 . ישראל
 .במשולש אלוהים-לסמן כל התייחסות ל

 

 

ּוָבנּו ִמְּמ ָחְרבֹות עֹוָלם  12

ָודֹור ְּתקֹוֵמם -מֹוְסֵדי דֹור

ְוֹקָרא ְל ֹּגֵדר ֶּפֶרץ ְמֹׁשֵבב 

 ְנִתיבֹות ָלָׁשֶבת׃

 

 

 

ָּתִׁשיב ִמַּׁשָּבת ַרְגֶל -ִאם 13

ֲעׂשֹות ֲחָפֶצ ְּביֹום ָקְדִׁשי 

ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת ֹעֶנג ִלְקדֹוׁש 

ְיהָוה ְמֻכָּבד ְוִכַּבְדּתֹו 

ֵמֲעׂשֹות ְּדָרֶכי ִמְּמצֹוא 

 ֶחְפְצ ְוַדֵּבר ָּדָבר׃

 ְיהָוה -ָאז ִּתְתַעַּנג ַעל 14

 

 14-13ח ”ישעיה נ
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 דיון

כיצד היו בני ישראל אמורים לשמור על השבת 
 ?’כדי לרצות את ה

 

 

 

 

מה יעשה אלוהים לישראל אם ישמרו את השבת 
 ?בגישת לב נכונה

 

 

 

ָּבֳמֵתי ָאֶרץ -ְוִהְרַּכְבִּתי ַעל

ְוַהֲאַכְלִּתי ַנֲחַלת ַיֲעֹקב 

 ָאִבי ִּכי ִּפי ְיהָוה ִּדֵּבר׃

 

 ?ה י ד ע ת 
 

כי ששת ימים עשה " :  כתוב   11  ' בשמות כ 

יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת 

כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן בירך 

את היום .  " יהוה את יום השבת ויקדשהו 

שבת ליהוה " השביעי היה צריך לשמור כ 

באותו יום אף אחד ).  10  ' שמות כ (   " אלוהיך 

 . לא עבד כולל עבדים ואורחים
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אילו קווי דמיון אתה מוצא בין הנאמר בפסוקים 
אלה על שמירת השבת לבין הקטעים הקודמים 
שקראת על התנהגות עם ישראל וגישתו כלפי 

 ?הצום
 

 

 

 

 

 

 

אילו עקרונות תוכל למצוא בקטעים אלה על 
האופן שבו אלוהים מגיב על גישת הלב של 

 ?האדם
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 ?מה כתוב
אלוהים , מפני שמצבו של העם היה כה מושחת

שוב אלוהים מדבר על . היה צריך להושיע אותו
חטאיהם ועל הדרך שבה הם גורמים לו להסתיר 

 . את פניו מהם
 

ובקש  2-1ט "קרא בקול את ישעיה נ: מנחה
 :מהקבוצה לומר בקול את מילות המפתח וגם

 .אלוהים-לסמן במשולש כל התייחסות ל
 .ישראל-למתוח קו מתחת לכל התייחסות ל

 
 

 דיון
 ?מה למדת כאן על ישראל

 

 

 ?מה למדת על אלוהים בפסוקים אלה
 

 

האם הוא באמת לא ? מה אלוהים ניסה לומר כאן
 ?יכול לשמוע ולהושיע

 

 

 ?מה למדת על צום, מכל מה שראינו בשיעור זה

א 1 ְיהָוה -ָקְצָרה ַיד-ֵהן 

א ָכְבָדה ָאְזנֹו -ֵמהֹוִׁשיַע ְו

 ִמְּׁשמֹוַע׃

ֹֹנֵתיֶכם ָהיּו  ֲעו-ִּכי ִאם 2

ַמְבִּדִלים ֵּביֵנֶכם ְלֵבין 

ֵהיֶכם ְוַחֹּטאוֵתיֶכם  ֱא

ִהְסִּתירּו ָפִנים ִמֶּכם 

 ִמְּׁשמֹוַע׃

 

 2-1ט ”ישעיה נ
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 ל ס י כ ו ם 
 

ראינו שישוע בעצמו ?  מה נדרש מאדם שרוצה להיות קרוב לאלוהים ולשמוע ממנו 

כלומר צום היה חלק בלתי נפרד .  צם במדבר ושהוא לימד את תלמידיו כיצד לצום 

 .מחייו ומחיי תלמידיו

בני ישראל חשבו שעבודת האלוהים שלהם תהיה בסדר אם הם פשוט יצומו כנהוג 

 .אבל הם לא שמעו את קולו של אלוהים ולא הבינו מדוע. אצלם

חטאיהם הפרידו ביניהם לבין אלוהים והוא לא !  התשובה לבעיה זו הייתה חטא 

. לאלוהים הייתה חשובה כוונת הלב שלהם וגם התנהגותם .  שמע את תפילותיהם 

 . לצום לא הייתה כל השפעה כל עוד הם לא טיפלו בחטאיהם

אלוהים .  נקודת השקפתו של האלוהים הנצחי לא השתנתה מאז ימי ישעיה הנביא 

אם אנחנו חיים בחוסר .  רוצה שנציית לו מהלב ושלא רק נקיים פולחן כלפי חוץ 

,  הוא אמנם יכול לשמוע .  הצום לא יקרב אותנו לאלוהים כי הוא לא ישמע ,  צייתנות 

 . אך הוא בוחר שלא להקשיב לקריאתו של חוטא שאינו חוזר בתשובה

אלוהים מכיר , אני בסדר"האם הגישה שלך היא ? מהי תגובתך לאזהרה של אלוהים

או שמא תחליט לצום ולבחון את לבך כדי לראות אם יש בו דרכים לא ".  את לבי 

 ? )24-23ט "ראה תהלים קל(רצויות בעיני אלוהים 

תיווכח לדעת שהדרך היחידה ,  אם אתה חפץ באמת ובתמים להתקרב לאלוהים 

 .לעשות זאת היא הדרך שהוא קבע בדברו


