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 תוכן העניגים
x '* ם ו ל ב ט ו ד ר ת ד״ר דו א , מ ר ב ד ־ ח ת , פ ת הספר א  עם צ

a i v - x i ר נ ח ל * יוסף ק ו ר ת פ א , פ א) ן מבו ג (כעי ח ת ה ח מ ש ב ו ום־טו ת י ש ו ד  ק

 ראש הסנרז
• 3 ־־־* ש ד ו ק י ה ב ת ן כ ו ת  מ

! תהליפ פ״א, ד׳־־*׳! עזרא ב א׳—ג׳ ר - ׳  ויקרא כ-ג. כ״ג-כ״ה. במדבר כ״ט, א
 [3] נחמיה ת׳ א׳—י״ב [3—4].

» , 5 ־ ל ו ל  א
[ f -6  ד. שמעונוביץ: התגנב הבציר לעולם [5] מנדלי מו״ם: נרות נשמה [
 שלום אש: ראש־חודש אלול [13-9] ז. י. אנוכי: אלול [14—17] מרדכי
ל אלול  גולדנברג: בימי אלול [20-17] ר׳ שמשון רפאל הירש, קול שופרו ש

.[23-20] 

מ ־ ת 24 ־ ו ח י ל  ס
 יצחק למדן: למליחות [24—25] י. ל. פרץ: אס לא למעלה מזה [25—8נ]
: לסליחות ן ד  מ. י. בךגריון (ברדיג״בםקי): ליל סליחות [28—29] שמריהו ל
 [30-29] מ. בן־עמי: ליל הסליחות הראשון [30—31] דוב קמחי: סליחות

 [31—32] מ. ש. גשורי: נגוני סליחות [33].

׳ 34 —41 ם י ט ו י פ ת ו ו ל פ  ת
 ובכן תן פחדך 4 ובכן תן כבוד > ובכן צדיקים יראו וישמחו ו ותמלול אתה הוא
! אלוהינו ואלוהי אבותינו, ו  ד׳ אלוהינו ז קדוש אתה ו אתה בחרתנו« ותתן לנ
 מלוך על כל העולם« אתה זוכר [34] אלוהינו ואלוהי אבותינו, זכרנו! אתת
 נגלית [35] אלוהינו ואלוהי אבותינו, תקע בשופר גדול« מלך עליון« לאל
 עורך דין [36] ונתנה תוקף« בראש השנה יכתבון ו כי בשמך p תהלתך [37]
 אמת כי אתה הוא יוצרם > ויאתיו כל לעבדך« לאדיר נורא תהלות. תקעו בחורש
 שופר [38] מקדמה למלכויות, ד׳ מלכנו הוא יושיענו [39] סליחות: אעירה

 שנת עיני [40] בלילי על משכבי [41].

ה 42 —!§ ד ג א ה ו כ ל  ה
, / ר, ד, ח׳ ז פרק ד / ה ש ה ש נ ה: פרק א׳ משנה אי. ב׳ ו פרק ב/ משנה ג א  ר
; ספרי . ראש השנה. פרק א׳ א ת פ ס ו ו ת  משנה אי. בי. הי, ו׳ [42] ז׳, ח׳, ט׳
, סרק א׳ הלכה ג׳! פרק ד׳ ה נ ש ש ה א , ר י מ ל ש ו ר  פר׳ עקב. פיםקא ט׳ו י
, ה צ י ש ה ש נ ה, ח׳ ב׳« י׳׳א, א׳ ! ט״ז, ב׳ [44] ל׳״ב, ב׳« ב א  הלכה ח׳ [43] ר
, ויקרא, סר׳ ם״ט [45—48] פסיקתא רבתי> מדרש ה ב ש ר ר ד  ס״ו, ב׳« מ

 תהילים« תנא דבי אליהו זוטא [49] דינים ומנהגים [51-50].

» - 52 • י מחקר ר ב  ד
ס י מ ו םעדימ גאון: יי מ  פילון האלכםנדרוני: חג השופרות 521] רבנ
י (מתון א  !52—53] הרפב״ם: מעמה של תקיעת שופר [153 רבי יהודה ה

ו ו  ו



ן ה ע נ י ג י ס כ ו  IV ת

ת ד י ה ר ק י ד ג׳ ע ג נ ת כ ו ר פ ו ת, ש ו נ כרו , ז ת ו י ו כ ל : פ ו ב ל סף א ו י י ב רי [54] ר ז  הכו
י אדם [55] ג ל ג ת ש ו ת ד ג׳ כ ג נ ר כ פ ו ש ת ה ו ל ו ׳ ק : ג ה מ א ר ק ע ח צ י י ב  [54! ד

ן להג״ל [158. י הדי פ ת [56} י ו ר פ ו ש ת ו ו נ ו ר כ , ז ת ו י כ ל : פ ן ה ו כ מ ד  ה

8 3 — 5 ת 9 ו ד י ס . ח ש ו ר , ד ה ל ב  ק
ם (רעיא מהימנא) י מ ח ר) [62-59] ר ת המאו ר ו נ מ ר, ב ר (מדרש יהי או פ ו ש ד ה ו  ס
: ב ש ט י ד ר ב יצחק מ ־ י ו י ל ב ם [64] ר ל ו ל ע ו ש ת י י ר ב ן ל : ראשו ן ״ ב מ ר  [64-62] ה
ן ו ן והחשב ם הדי ו ה) י בנ ד מדו י ז (המג נ א ד ב ק ק ע י י ב פד [4*-63] ר ל השו ו  ק
ל [69] ׳ נ ע ה ק ו ת ל ל ש ל [68] מ י נ ה, ה ש השנ א ל ר ה ב׳ ש ו י ש ל ו ר  [68-65] ד
: ג ר ו ב נ ל ק ב צבי מ ק ע י י ב ״ל [170 ר ם, הנ לדי ל לי ש ״ל [70-69] מ ל לחזן. הנ ש  מ
ך [73] מ ע ד ד׳ ל ו ב ן כ בכן ת : ו ם נ י י ב ר ק ע ב יצחק י ר ה [71—72] ה ע ו ר ן ת  זכרו
ש א : ר ם י ו ב נ ס י ב יצחק נ ר ת [74—75] ה צרו ר והחצו פ ו ש : ה ק ו ב א. י. הכהן ק ר  ה
ה ש ב ס ר ת [79-77] ה ו ש ו נ א : חג ה י ק ם נ ו ל ם ־הירש מ ׳ צבי ה [75—77] ר נ ש  ה
ן כרו ! יו0 הז ת ו מ י ש ל שנ ם (חג ש רי ה ויוש הכפו נ ש ש ה א : ר ל א י מ ר ע דו ג  אבי

י צדיקים [81—83]. ר ב בה) [79—81] ד ה ותשו ל א ! ש ה ז  ה

ם 84 —103 י ר פ ו ם י ר ב  ד
ת [87—92] חו הסלי וט ו ה [84—87] הפי נ ש ש ה א ת ר ל פ : ת ן ג ו ב ל / ד״ר י. מ. א פ ו ר  פ
ו י ו באפ ל ח ים ש י ו : השג ל ר א ך [92—95] צבי ק ״ נ ת ה ב נ ש ש ה א : ר ן י ט י ו  ש. ד. ג
ס י פ ת י א ר ק ם ל ת הטעמי נ י ג : נ י ק ם ב ו ק נ י 0 מ ח נ ש השגה [95—97] פ א ל ר  ש

ה [98—103]. נ ש ש ה א י ר נ ו ג : נ י ר ו ש ם [98] מ. ש. ג ראי ו  נ

ת 104—146 ו נ ו ד ב ת ז ו מ י ש , ר ם י ר ו פ , ס ם י ר י  ש
רות ם זמי עי : נ ם ״ ו י מ ל ד נ ן [104—115] מ סו נ י ו ם א. ל ו ג ר , ת ן ו י אמנ ב : ר ג ו ר  ש. פ
ל חוטאים ם ש ר ו ג י נ ב ס ו ם א ס ק ם : הצדי ג ר ב ג י ס  ישראל [116—117] יהודה ש
: ץ י ב ו נ י ב ם [120-119] א. ז. ר ראי ו : הימים הנ ג ר ב ר א י  [117—1119 מ. ז. פ
: י מ ע ך י [122—124] מ. ב ר פ כ ק ה : הצדי ש ם א ן [120—121] שלו כרו ם הז ו  בי
ה נ ש ש ה א מי ר ה בי ל פ ת : ה ל ״ נ ה [125—126] ה נ ש ש ה א ל ר ת ש י ב ר ת ע ל פ  ת
ה רי ו ג י נ : ס ן ב צחק א ן [131—135] י ו ג ל נ ו ש נ ו ק : ת ר ע ו ם ש ה ר ב  [126—131] א
: ן י ו ו ל ה ה [139—142] שמרי נ ש ש ה א ר ן כהן ב מ ר ם ה : ע י ם ע ־ ן  [135—139] מ. ב
ת [143—146]. פ צ ד ב י ל ש : ת ן מ ש י ת פ כ ב י. ל. ה ר ך [143-142] ה י ל ש  ת

ר 171-147 ו ל ק ל ו פ י ו ו  ה
ן א פ ס י ג א ד ה ב נ ש ש ה א ן [147—148] ר ב ו ק ה ב נ ש ש ה א : ר י נ ר ש ף יהודה ט ס  א
ש א : ר ל ׳ ׳ נ ו [149—151] ה ק ו ר א די מ ה אצל יהו נ ש ש ה א : ר י ר ו ש  [148] מ. ש. ג
קי י נ ו ם בםאל י א ת ב ש ל ה צ ש השגה א א : ר ל ״ נ ן [151—154] ה מ י ה אצל יהודי ת נ ש  ה
ה נ ש ש ה א : ר י כ א ל . מ ש [155] א. ר ב ל יהודי ח צ ה א נ ש ש ה א : ר ל ״ נ  [154] ה
ה נ ש ש ה א ר חוש ב י י נ ש ע : מ י ק ס נ י ו ב ל ם־טו ו ל [155—158] י א ר ש ת י ו צ ו פ ת  ב
ר זרוע) [162-161] ו ץ (עפ׳׳י א נ מ י א ב ה ר ש ע ה תרצ״ח) [161-159] מ י ר ״ ע ר ב ד . ) 
י כ ד ר ת המדרש) [162—1163 מ י ן (עפ״י ב נ ח ל ו א נ ב ל ר ן הגדו י שמעו ב ר ה ב ש ע  מ
ם [166—1168 ת קדושי חו : שי ן ב צחק א ם [164—166] י ש ת ה ד ו ב : ע ל א ק ז ח ן י  ב

ו [168—171]. ר פ ו ם נ י ת ו ב : א ן ו ס פ י  מ. ל

ת 172—188 י ז ח ב ה ו כ ר ס ע  ב
ת [175—176] י ב ר : ע ן י ו ן ל ר [175-172] גרשו ע י ת ב ו ע י ק : ת ץ י כ כ ד ר  מ
ה ר ו צ נ ר ה י ע ם ב ראי ו ם נ מי : י ר ג א ר ר ובשבי [177] משה פ ו צ מ : ב ו ו  א. ל
ל [182-181] ויהי י ה - ח נ ח מ ת [181-179] ב י ז ח ה ב נ ש ש ה א  [179-178] ר
נג ם. ראי ח. ו — הטו ל אחי סף א ו דע י ו תו י ל ב. [182] ו י ח ר — ה פ ו ש ע ה ו ק ת  ב
ב צבאי) ר (מפי ר ב ד מ ם הזחילות) [186-184] ב לי ת לחי ר ג א ת ( ו נ ח מ  [ג18—184] ב
א ב צ : ב ד נ ר ת במצרים) [1187-186 י. ל ל י ל ה ה ש ב ת כ ך מ ו ת מ ת ( ו ל י ח ץ ה  [116] נ

•lw-117] ד נ ל ס י א ה ב ק י ר פ  א



V מ י נ י נ ע ן ה ב ו  ת

 יום הבפורים
1 9 2 — 1 9 ש 1 ד ו ק י ה ב ת ך כ ו ת  מ

 שמות ל׳ א׳—י׳! ויקרא ט״ז, כ״ט—ל״ד! שס כ״ג, כ״ו—ל״ב! במדבר, כ״ט,
 ז׳—י״א! ויקרא, כ״ה, ט׳ [191] שם, שם, כ״א—כ״ב [192].

ם 193—201 י ר ו פ כ ם ה ו ב י ר  ע
 יהודה שטינברג: פיוסים [193—195] יחזקאל קוטיק: בבית סבא [196—197]
 ד״ר אביגדור אפטוביצר: מקורו וטעמו של המנהג כפרות [197—201].

י 202—228 ר ד ל נ  כ
 כל נדרי« יעלה [202] כי הנה כחומר; אלוהינו ואלוהי אבותינו סלח לנו [203]
 דעת הגאונים על תפלת כל נדרי(אוצר הגאונים) [204] רבי שמלקי מניקלשבורג:
 דרוש לכל נדרי [205—206] רבי יעקב קראנץ (המגיד מדוכנה): מוסר קודם
: כל נדרי  כל נדרי [207—208] הנ״ל: משל לילדים [208—209] הלל בבלי
 [209—210] שמשון מלצר: בליל כל נדרי [211—215] ש. י. עגנון:
 כל נדרי בעיר מערי אשכנז [215—216] מ. בן־אליעזר: סדיון שבויים
 [216—219] מ. ג. גלן: כל נדרי באניות קולומבוס [219—220] א. קצוביץ:
 כל נדרי בכפר [220] א. י. פסירנא: זכרונות ושמועות [221—222] ש. אנ־סקי:
 כל נדרי בבית כנסת חרב [222] ל. ביין: כל נדרי בווארשה המופצצת [223]
 כל נדרי במדבר (מפי רב צבאי) [223] מ. ש. גשורי: ניגון כל נדרי [224—228]

י: שיד דוי [228]. ו  ניקולום לנ

ם 229—239 י ט ו י פ ת ו ו ל פ  ת
 ותתן לנו« אלוהינו ואלוהי אבותינו מחל לעוונותינו ? או״א תבא לפניך תפל תנו!
 אשמנו, בגדנו % או׳׳א סלח ומחל לעוונותינו« אתה יודע רזי עולם [229] אלוהי
: אמרו לאלוהים [230—231] האדרת והאמונה ת י ר ח  עד שלא נוצרתי [230] ש
: אשר אימתד [232—233] אמת מה נהדר היה [233—234] אשרי ף ס ו  [232] מ
: איתן הכיר [234—235] ר׳ סעדיה גאון: אתחנן בבכי [235] ה ח נ  עין [234] מ
 אין לנו אורים ותומים [235—236] ר׳ שלמה בן גבירול: שלח מלאד מליץ
 [236] דבי יהודה הלוי: םלוק [237] דבי משה אבן עזרא: מדמי הלבבות וחלבי
 הכליות [238-237] רבי אברהם אבן עזרא: אזכידה סדר עבודה [239-238],

ה 240—266 ד ג א  ד,ל כ ה ו
 כתוך משנה, יומא, א—ח [240—245] ארבעה חילוקי כפרה! מצות וידוי ערב
 יום־כפור — תוספתא, פרק ד׳ [245] תפלתו של כהן גדול — ירושלמי, יומא,
 פרק ה׳ הלכה ב׳ [245—246] כשם שהקרבנות מכםרין, כך הבגדים מכפרין — שם,
 פרק ז׳, הלכה ג׳ [246] כיצד הוא מתוודה ז — שם. פרק ח׳, הלכה ז׳ [246—247]
— ויקרא רבה, כ״ג [1247 בראשונה ז ב ה  מפני מה אין כהן גדול נכנם בבגדי ז
 היו קושרים לשון של זהורית — יומא ם״ז [247] מעשה בכהן גדול אחד שהאריך
 בתפלתו — שם, נ״ג [247] מעשה בצדוקי אחד שתקן מבחוץ והכניס לסנים —
 שם י״ט [247—248] על רבי ישמעאל בן קמחית ! שבעה בנים היו לה לקמחית —
 שם, מ״ז [248] אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק — שם, ל״ם; אל גנת אגוז —
! שחורה אני ונאוה — שם, א׳« השטן בגימטריא שם״ד —  שיר השירים רבה, ר
 מדרש שוחר טוב, כ״ז« לא היו ימים טובים לישראל, תענית כ״ו, ל״א [248] מעשה
 בחייט אחד ברומי—בראשית רבה, י״אן ארבעים שנה עשה משה בהד—סרקי דרבי
 אליעזר, פרק מ״ו [249—250] מהו עזאל? — ילקוט שמעוני, בראשית, רמז
: מתוך שלחן ערוך, אורח חיים, הלכות ם י ג ה נ מ ם ו י נ י  ט״ד [250—251] ד
 יום הכפודים [251—253] מתור ספר מנהגים למחרים מרוטנברג [254—255]
 מתוך חמדת ימים [255] מתוך חיי אדם [255—256] מתוך ספר מטעמים! זרע



ן ה ע נ י נ י ם נ ו  ח

ת ד י ה ר ק י ד ר ע ג נ ת כ ו ר פ ו ת, ש ו נ ו כר , ז ת ו י ו : מלכ ו ב ל סף א ו י י ב רי [54! ר ז  הכו
י אדם [55] נ ל ב ת ש ו ת ד ג׳ ב ג נ ר כ פ ו ש ת ה ו ל ו ׳ ק : ג ה מ א ר ק ע ה ג י י ב  [54] ר

״ל [58], ן להנ י הדי פ ת [56] י ו ר פ ו ש ת ו ו נ ו ר כ , ז ת ו י כ ל : מ ן ה ן כ מ ר  ה

 ב ל ה, ד ר ו ש, ח ם י ד ו ת 59 —83
ם (רעיא מהימנא) י מ ח ת המאור) [62-59] ר ר ו נ מ ר, ב פר (מדרש יהי או ד השו ו  ס
: ב ש ט י ד ר ב יצחק מ י י ו י ל ם [64] רב ל ו ל ע ו ש ת י י ר ב ן ל ו ש א : ר ן ״ ב מ ד  [62—64] ה
ן ן והחשבו ם הדי ו ה) י כנ ד מדו י ץ (המג נ א ר ב ק ק ע י י ב ר [65-64] ר פ ו ש ל ה ו  ק
ל [69] ׳ נ ע ה ק ו ת ל ל ש ״ל [68] מ ש השנה, הנ א ל ר ם ב׳ ש ו י ש ל ו ר  [68-65] ד
: ג ר ו ב נ ל ק י מ ב צב ק ע י י ב ל [170 ר י ג ם, ה לדי ל לי ש ל [69—70] מ י ג ל לחזן, ה ש  מ
ך [73] מ ע ד ד׳ ל ו ב ן כ בכן ת : ו ם נ י י ב ר ק ע ק י ח צ ב י ר ה [71—72] ה ע ו ר ן ת כרו  ז
ש א : ר ם י ו ב נ ם י ב יצחק נ ר ת [75-74] ה צרו ר והחצו פ ו ש : ה ק ו ב א. י. הכהן ק ר  ה
ה ש ב ס ר ת [79-77] ה ו ש ו נ א : חג ה י ק ס נ ו ל ם ־הירש מ ׳ צבי ה [75—77] ר נ ש  ה
ן כרו מ הז ו ! י ת ו מ י ש ל שנ ם (חג ש י ר ו פ כ ום ה י ה ו נ ש ש ה א : ר ל א י מ ר ע דו ג  אבי

י צדיקים [81—83]. ר ב בה) [79—81] ד ה ותשו ל א ! ש ה ז  ה

ם 84 —103 י ר פ ו י ס ר  ב
ת [87—92] ו ח י ל ס ה ט ו ו ה [84—87] הפי ג ש ש ה א ת ר ל פ : ת ן ג ו ב ל ד י. מ. א ״ . ד ׳ פ  פרו
ו י ו באפ ל ח יים ש : השגו ל ר א ך [92—95] צבי ק ״ נ ת ה ב נ ש ש ה א : ר ן י ט י ו  ש. ד. ג
ת ימים א ר ק ם ל ת הטעמי נ י ג : נ י ק ס ב ו ק נ י ס מ ח נ ה [95—97] פ נ ש ש ה א ל ר  ש

ה [98—103]. נ ש ש ה א י ר נ ו ג : נ י ר ו ש ם [98] מ. ש. ג ראי ו  נ

ת 104—146 ו נ ו ר כ ת ז ו מ י ש , ר ם י ר ו פ  ריס, ס
רות מי ם ז עי : נ ם ״ ו י מ ל ד נ ן [104—115] מ םו נ י ם א. לו ו ג ר , ת ן ו י אמנ ב : ר ג ו ר  ש. פ
ל חוטאים ם ש ר ו ג י נ ב ס ו ם א ס ק ס : הצדי ג ר ב ג י ט  ישראל [116—117] יהודה ש
: ץ י ב י נ י ב ם [119—120] א. ז. ר ראי ו ם הנ : הימי ג ר ב ד א י  [1119-117 מ. ז. פ
: י מ ע ך י [122—124] מ. ב ר פ כ ק ה : הצדי ש ם א ו ל ן [120—121] ש כרו ום הז  בי
ה נ ש ש ה א מי ר ה בי ל פ ת : ה ל י נ ה [125—126] ה נ ש ש ה א ל ר ת ש י ב ר ת ע ל פ  ת
ה רי ו ג י נ : ס ן ב צחק א ל גגון [131—135] י ו ש נ ו ק : ת ר ע ו ם ש ה ר ב  [126—131] א
: ן י ו ו ל ה ה [139—142] שמרי נ ש ש ה א ר ן כהן ב פ ר ם ה : ע י מ ע ־ ן  [135—139] מ. ב
ת [146-143]. פ צ ך ב י ל ש : ת ן מ ש י ב י. ל. הכהן פ ר ך [143-142] ה י ל ש  ת

ר 171-147 ו ל ק ל ו פ  י ו
םפאן י ה בדאג נ ש ש ה א ן [148-147] ר ב ו ק ה ב נ ש ש ה א : ר י נ ר ש ף יהודה ט ס  א
ש א : ר ל ׳ ׳ נ ו [149—151] ה ק ו ר א ה אצל יהודי פ נ ש ש ה א : ר י ר ו ש  [148] מ. ש. נ
קי י נ ו ם בםאל י א ת ב ש ה אצל ה נ ש ש ה א : ר ל ׳ ׳ נ מן [151—154] ה ה אצל יהודי תי נ ש  ה
ה נ ש ש ה א : ר י כ א ל ש [155] א. ר. מ ב די ח ל יהו צ ה א נ ש ש ה א : ר ל ״ נ  [154] ה
ה נ ש ש ה א ר חוש ב י י נ ש ע : מ י ק ס נ י ו ב ל ם־טו ו ל [158-155] י א ר ש ת י ו צ ו פ ת  ב
ר זרוע) [162-161] ו י א (עפ״ ן ו י אמנ ב ה ר ש ע ה תרצ״ח) [161-159] מ י ר • ע ר ב ד . ) . 
י כ ד ר ת המדרש) [162—163] מ י ן (עפ׳׳י ב נ ח ל ו א נ ב ל ר ו ד ן הג י שמעו ב ר ה ב ש ע  מ
ם [166—1168 : שיחות קדושי ן ב ק א ח צ ם [166-164] י ש ת ה ד ו ב : ע ל א ק ז ח ן י  ב

ו [168—171]. ר פ ו ס נ תי : אבו ן  מ. לישסו

ת 172—188 י ז ח ב ה ו כ ר  ע
ת [175—176] י ב ר : ע ן י ו ן ל ר [172—175] גרשו ע י ת ב ו ע י ק : ת ץ י כ כ ד ר  מ
ה ר ו צ נ ר ה י ע ם ב י א ר ו ם נ מי : י ר ג א ר י [177] משה ש בשב ר ו ו צ מ : ב ו ו  א. ל
ל [181—182] ויהי ה — חי נ ח מ ת [179—181] ב י ז ח ה ב נ ש ש ה א  [178—179] ר
פ. ם. ראי ח. ו — הטו ל אחי וסף א ודע י יתו ל ב. [182] ו י ח ר — ה פ ו ש ע ה ו ק ת  ב
ב צבאי) ר (מפי ר ב ד מ ם ותהילות) [186-184] ב י ל ת לחי ר ג א ת ( ו נ ח מ  [>18—184] ב
א ב צ : ב ד נ ר ת במצרים) [187-186] י. ל ל י ל ח ה ש ב ת כ ך מ ו ת מ ת ( ו ל י ח ן ה  [186] בי

ד [1188-187• נ ל ס י א  אפריקה ב



ם י נ י נ ע ן ה כ ו  ת

 יום הבפודים
1 9 2 — 1 9 ש 1 ד ו ק י ה ב ת ך כ ו ת  מ

 שמות ל׳ א׳—י׳! ויקרא ט״ז. כ״ט—ל״ד> שם כ״ג, כ״ו—ל״ב! במדבר, כ״ט,
י״א; ויקרא, כ״ה, ט׳ [191] שס, שם, כ״א—כ״ב [192].  ז^-

ם 193—201 י ד ו פ כ ם ה ו  «רב י
 יהודה שטינברג: פיוסים [193—195] יחזקאל קוטיק: בבית סבא [196—197]
 ד״ר אביגדור אפטוביצר: מקורו וטעמו של המנהג כפרות [197—201].

י 202—228 ר ד ל נ  כ
 כל נדרי« יעלה [202] כי הנה כחומר ז אלוהינו ואלוהי אבותינו סלח לנו [203]
 רעת הגאונים על תפלת כל נדרי(אוצר הגאונים) [204] רבי שמלקי מניקלשבורג:
 דרוש לכל נדרי [205—206] דבי יעקב קראנץ (המגיד מדוכנה): מוסר קודם
: כל נדרי  כל נדרי [207—208] הנ״ל: משל לילדים [208—209] הלל בבלי
 [209—210] שמשון מלצר: בליל כל נדרי [211—215] ש. י. עגנון:
 כל נדרי בעיר מערי אשכנז [215—216] מ. בן־אליעזר: פדיון שבויים
 [216—219] מ. ג. גלן: כל נדרי באניות קולומבוס [219—220] א. קצוביץ:
 כל נדרי בכפר [220] א. י. פפירנא: זכרונות ושמועות [221—222] ש. אנ־םקי:
 כל נדרי בבית כגסת חרב [222] ל. ביין: כל נדרי בווארשה המופצצת [223]
 כל נדרי במדבר (מפי רב צבאי) [223] מ. ש. גשורי: ניגון כל נדרי [224—228]

 ניקולוס לנוי: שיר דוי [228].

ם 229—239 י ט ו י פ ת ו ו ל פ  ת
 ותתן לנו ז אלוהינו ואלוהי אבותינו מחל לעוונותינו! או״א תבא לסניד תפלתנו!
 אשמנו, בגדנו! או״א סלח ומחל לעוונותינו« אתה יודע רזי עולם [229] אלוהי
: אמרו לאלוהים [230—231] האדרת והאמונה ת י ר ח  עד שלא נוצרתי [230] ש
: אשר אימתד [232—233] אמת מה נהדר היה [233—234] אשרי ף ס ו  [232] מ
: איתן הכיר [234—235] ר׳ סעדיה גאון: אתחנן בבכי [235] ה ח נ  עין [234] מ
 אין לנו אורים ותומים [236-235] ד׳ שלמה בן גבידול: שלח מלאד מליץ
 [236] רבי יהודה הלוי: םלוק [237] דבי משה אבן עזרא: מדמי הלבבות וחלבי
 הכליות [237—238] רבי אברהם אבן עזרא: מזכירה סדר עבודה [239-238].

ה 240—266 ד ג א ה ו כ ל  ה
 כתוך משנה, יומא, א—ח [240—245] ארבעה חילוקי כפרה! מצות וידוי ערב
 יום־כםור — תוספתא, פרק ד׳ [245] תפלתו של כהן גדול — ירושלמי, יומא,
 פרק ה׳ הלכה ב׳ [245—246] כשם שהקדבנות מכםרין, כך הבגדים מכפרין — שם,
 פרק ז׳, הלכה ג׳ [246] כיצד הוא מתוודה ן — שם. פרק זד, הלכה ז׳ [246—247]
ו — ויקרא רבה, כ״ג [247] בראשונה ב ה  מפגי מה אין כהן גדול נכנם בבגדי ז
 היו קושרים לשון של זהורית — יומא ס״ז [247] מעשה בכהן גדול אחד שהאריך
 בתפלתו — שם, נ״ג [247] מעשה בצדוקי אחד שתקן מבחוץ והכניס לפנים —
 שם י״ט [247—248] על רבי ישמעאל בן קמחית ! שבעה בנים היו לה לקמחית —
 שם, מ״ז [248] אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק — שם, ל״ט,• אל גנת אגוז —
! שחורה אני ונאוה — שם, א׳ ו השטן בגימטריא שם״ד —  שיר השירים רבה, ר
 מדרש שוחר טוב, כ״ז« לא היו ימים טובים לישראל, תענית כ״ו, ל״א [248] מעשה
 בחייט אחד ברומי—בראשית רבה, י״א! ארבעים שנה עשה משה בהר—פרקי דרבי
 אליעזר, פרק מ״ו [249—250] מהו עזאל? — ילקוט שמעוני, בראשית, רמז
: מתוך שלחן ערוך, אורח חיים, הלכות ם י ג ה נ מ ם ו י נ י  מ״ד [250—251] ד
 יום הכפורים [253-251] מתוך ספר מנהגים לםחר״ס מרוטנברג [254—255]
 מתוך חמדת ימים [255] מתוך חיי אדם [256-255] מתוך ספר מטעמים! זרע



! ו! * נ י נ י ם J !:! 11 

 קודש! מנהגי ק״ק אלג׳יר* אוצר דינים ומנהגים [256—257] תהלים בליל
 יום־כפור — השל״ה! מנהג לתקוע במוצאי יוה״ם — אבודרהם) ב׳ פעמים לשנה
 הבאה בירושלים — אוצר דינים ומנהגים [257] הלכות תשובה לרםב״ם
 [257—263] שובה ישראל — פסיקתא דרב כהנא [263—264] שובה ישראל —

 פסיקתא רבתי [264—266],

ר 267—278 ק ח י מ ר ב  ד
 פילון האלכסנדרוני: חג הצום [267—268] רבגו סעדיה גאון: עניני תשובה
 [268—271] דבי יהודה הלוי: הצום הנכבד [271] הדמב״ם: שעירי יום הכפורים
 [272] הרמן כהן: השגגה והסליחה [273—277] להנ״ל: שנאת חנם [277—278].

ת 279—310 ו ד י ס ש, ח , דדו  קבלה
 השעיר המשתלח — מתוך ה״זוהר״ [279—280] קול כגפי כרובים — שם
 [280—281] לפני ד׳ — שש [281] סוד עזאזל — ספר הקנה [282] התענית
 של יום הכפורים — שם [282] סוד ג׳ הספדים — שש [282—283] דבי משה
 קורדובירו: סוד השמחה של ערב יוכ״פ [283—284] הנ״ל: סוד התענית של
 יוש הכפורים [284] הנ״ל: יוה השלום והאחדות [284—285] רבי יוסף גיקטילייא:
 ספר החיים [285] הרמב״ן: הכוונה בשעיר המשתלח [286—287] דבי יצחק
 עדאמה: מידת הדין ומידת הרחמים [287—289] רבי ישעיה הורוויץ (השל״ה):
 מהות התשובה [289—291] הנ׳יל: סתרי יום הכפורים [291] רבי יצחק אברבנאל:
 שני השעירים [292—293] רבי משה אלשיך: עינוי הנפש [293—294] חובת
 בגדי חמודות ביום הכשורים [294] עצומו של יום הכפורימ [294—295] זלזול בית
 הכנסת [295] הדין שבכל יום והדין שבראש השנה ויום הכפורים [295] הווידוי
 ביום הבכורים [295] מפני מה אין אומרים זולת בר״ה ויוהכ״פז [296—297]
 על הפיוטים והםייטניט [297] ר׳ עמנואל חי ריקי: דרוש ליום הכפורים
 [297—299] הגאון ר׳ אליהו מוילנה: שורש כל ימות השנה [299—301] רבי
 שנ־אור זלמן מלאדי: אגרת התשובה [301—302] רבי לוי־יצחק מברדימעב:
: עוונות שאדם דש בעקביו מה)  מידת האין [1303 ר׳ יעקב קראגץ (המגיד מרו
 [303—304] הנ״ל: מעמדנו בתפילת נעילה [304—305] רבי דוד־עלמח אייבשיץ:
 התורה והשבת [306] דבי יעקב־צבי מקלנבורג: כפורים [307] ר׳ שמשון־רסאל

 הירש: הגיונות [307—310].

פ די ס 311—320 י סו ר ב  ו
 כניסתו של הכהן הגדול לבית המקדש ויציאתו — שבט יהידת [311—312] פרץ
 רוזנצווייג: ואנחנו כורעים [312—314] ד״ר מ. גליקסון: האחריות האישית
 המוסרית של האדם [314—315] פרופ׳ ד״ר יצחק־ משה אלבוען: תפלת יוש
 הכפורים [315—318] מ. ש. גשורי: נעימות «םדר העבודה״ [318—320].

ת 321—355 ו נ ו ר כ , ז ת ו מ י ש , ר ם י ר ו פ  ס
 פרץ סמולנסקין: יום הכפורים [321—322] דוד פרישמן: שלשה שאכלו
 [323—328] י. ל. פרץ: נסים על הים [328—333] שלום עליכם: הימיש הנוראים
 בבוהוסלאוו [333—335] הנ׳׳ל: בין אדם לחברו [339-335] מ. ז. פייארברג:
 ביום הכפורים [339—340] מ. י. בן־גריון(בדדיציבםקי): וצמת ושבעת [340—341]
 ש. י. עגנון: אורח נטה ללון [341—345] הנ״ל: יוש הכפודים בירושלים
 [345—347] דוד פרישמן: אשמנו [347—349] שמריהו לוין: יום הכפוריס

 בעיירה [349—352] מ. ליפסון: נוסח [352—355].

ה 356—362 ל י ע  נ
 מתוך תפילת נעלה: אתה נותן יד לפושעים? אתה הבדלת אנוש! מרובים
 צרכי עמד! אנקת פסלדיד [356—357] יעקב כהן: שעת נעילה [358-357]
 י. ל. פרץ: בשעת נעילה [358—359] הנ״ל: ניגון חדש [360—361]

 א. ז. רבינוביץ: תפילת נעילה [361—362].



VII 0 י 1 י 1 ז ן י נ ו  ה

ר ו ל ק ל ו פ י ו ו  מ
ם הכפורים הראשון של אנוסי ספרד באמשטרדם ו : י ם י ו נ י  דור חפשי־פרנקו מ
: בערן (ע״פ אבן ספיר) בדרבנד ת ו נ ו לות ש  [362—365] יום הכפורים בקהי
ר המסעות לי. י. טשרגי) בדאגיסםאן (עפ״י הנ״ל) [365—367] חיים פ  (ע״פ ס
: ץ ש ו ל י ישראל״ בהודו J [368—367] ם ום הבפורים אצל -בנ : י ר ק מ י ה י  שמואל ק
ת האנוסים ו ל פ : ת ל ״ נ גל [368—369] ה  יום הכפוריס אצל האנוסים בפורםו
יסילוביץ: יום הכסורים אצל הפלשים [370—371] ר פי « גל [369—370] ד  בפורטו
: י םק נ י ו ם: בקרים, גליציה [371—372] יום־סוב ל ם הכפוריס אצל הקראי ו  י
ן ות (״הארץ״, ערב יוכ״ם, תרצ״ם) [372—374] מרדכי ב י  יום־כפור שני של גלו
יס: בעל תשובה [377—380] : בארה של מרים [375—377] זלמן איצ׳ ל א ק ז ח  י

: אבותינו ספרו [380—396} ן ו ס פ י  מ. ל

ת 387—397 י ז ח ב ה ו כ ר ע מ  ב
: תפילה זכה [391—392 ן ו ם ס י ן הבית ולחצר [391-387] מ. ל : בי ן ו מ  ש״י ע

ביץ: במחנה קפריסין ו נ ר ובשבי [393-392] לוי־יצחק רבי : במצו ו ז  א. ל
לות ביום הכפורים : חי י נ ו מ ל א : במדבר [394—395] החיל ה .  [393—394) א. ג
יטץ: במחגה י : יום הכםורים בקויבישוב [396—397] יי ז ן י  [395—396] י. בורנשטי

 פליטים באפריקה [4397



ט י י נ נ ע ן ה נ ו  Will ח

 דסוימת תוי הניגונים
 ברבו לערבית של ימים נוראים: א. לפי זולצר! ב. לפי לבגדיבסקי! נוסח
 ספרד [401] עוד 2 נוסחאות [401—402] ברכו ליהודי תימן, ליהודי בבל
 [402] חצי קדיש: נוסח א׳ לפי באר [402] נוסח שני לנ״ל [403] יגדל: סגנון
 יהודי פולין ו לפי באר [404] שחרית לראש השנה: המלך, נוסח פולין א׳ לפי
! יושב על כסאו נוסח פולין, לפי באר [405] המלך, נוסח גרמניה,  באר, נוסח ב׳
:  באר [406] ברכות והודאות: נוסח פולין. חצי קדיש: גוסח פולין. ברכו
 סגנון פולין t סגנון גרמניה [407] ברוך ד׳ המבורך: נוסח פולין! נוסח גרמניה.
 ברוך אתה: לפי באר. מלך בעשרה לבושים: נוסח פולין וליטר, [408] ברבת
ת: נוסח ספרד, (נמסר ע-י  אבות: נוסח פולין. ליטא וכר [409—410] ברכת אבו
 עוזיאל)! נוסח סלוניקי, קושטא, יוגוסלביה, בולגריה, וינה [410] אבות: נוסח
 תימן! נופח פרם [411] שמע ישראל להוצאת ספר התורה: נוסח פולין, ליטה
 וכד. ויעזור: נוסח פולין, ליטה וכר. יעמוד [412] ברכות לעולה לתורה. ברכות
 לתקיעת שופר, לפי באר [413] סדר תקיעות סגנון א^-ב׳. אשרי העם יודעי
 תרועה. אשר יושבי ביתך. יהללו [414] קדיש לפני מוסף: נוסח פולין לפי
! פרם [416]  באר [415] עלינו לשבח: נוסח פולין, לימה וכו׳« נוסח בבלי
 כל־נדרי: לפי באד [417] נוסח סלוניקי, קושטא, וינה, בולגריה, יוגוסלביה
: נוכח  (נמסר עיי עוזיאל)! נוסח תימן [418—419] נוסח פרם [419] כל נדרי
 מרוקו [420] אשמנו: נוסח פולין, ליטר, וכר. כבודו מלא עולם: נוסח פולין,
 ליטה וכר [420] והכהנים: נוסח פולין, ליטה וכוי [421]! גוסח ססרד (עיפ
 עוזיאל) [422—423] העבודה: נוסח תימן [423] קדיש לגעילה [424] אנקת
 מםלדיך. ישראל נושע בד׳. י״ג מידות [425] דחס נא קהל עדת ישורון. חצי
 קדיש לסליחות לפני ימים נוראים ולמוסף לר״ה ויום הכפורים. גוסח פולין
: נוסח פולין, ליטר, וכר. במוצאי יום־פנוחה: נוסח ך  ולימה [426] הנשמה ל

 פולין, ליטר. וכר [427].

 רס־מת התמונות
 א. תקיעת שופר בבית הכגםת של יהודי פורטוגל באמשטרדם, על פי

 פיתוח ב. פיקד, 1723.
 ב. תקיעה בשופר, תבליט ברונזה — בורים שץ.

JPUfi ,t'Dpn ג. שרפר 01םר מ>1ח7 לסרר התקינות, משנה 

 ד. תשליך - היושברג.
 ו. ליל יום הכסורימ בבית הכנסת האשכנזי בהאג, על פי פיתוח נחושת

 של ב. פיקד, 1725.
 ז. עזרת נשים ביום הכפורים, פולין — מ. פינקובסקי.

 ח. אבנטים ליום הכפוריס, כסף, מאה ייח.
 ט. אבזם של אבנט ליום הספורים, כסף מקשה, ראשית מאה *xr גליציה.

, יום הבפורים בבית הכנסת — מ. גוטליב.  י



 עם צאת הספר

 קרוב לפני הסתלקותו, הרבה ח. ג ביאליק דל לדבר על תכנית עבודתו הספרותית
 והצבורית בעתיד, לאחר שיזכה לעבור בשלום את הניתוח הקשה שעמד להתנסות בו.
 בראש התכנית המקיפה הזאת, העמיד המשורר שלשה ספרים, שחשיבותם היתד. גדולה

 מאד בעיניו ואלה הם:
 א) ספר השבת והמועדים!

 ב) םפר ישראל ו
 ג) ספד היד החזקה להרמב״ם, מנוקד ומפורש בקיצור תמציתי, דוגמת פירושו

 הוא למשנה בסדר זרעים.
 כוונתו של המשודר היתד״ לכנס »תוך ספר השבת והמועדים מכל מה שנכתב
 ונאמר על יום השבת ומועדי ישראל בכל התקופות, החל מימי המקרא ועד היום הזה.
 אשר ל״םפר ישראל״. הביע ביאליק את מחשבתו בצורות שונות. בכל פעם שחלם
 המשורר בהקיץ ובקול על המפעל הכינוסי הזה, היה מוצא־משאו אשר נשא, חדש והיקף
 חזונו אשר חזה אחר, מרוב התפעלותו מחשיבותו וערכו של ספד כזה. מכאן הדעות
 המחולקות בין ידידיו, על מפעל זה, שלפניהם הרצה המשורר את דבריו. לעומת זאת
 מודים הכל שספר ישראל היה צריך לשמש ראי, המשקף את עם ישראל ואת כל אשר
 מסביב לחייו ותרבותו, כפי שהיה נראה בעיני הוגי הדעות וחחי החזיונות מתוכנו
 ומתוך עמים אחרים וכפי שזה מבוטא בכל מה שנכתב ונאמר בכל הלשונות ובכל הזמנים.
 את ״היד החזקה,, שאף ביאליק לעשות לנכס עממי השווה לכל נפש יהודי ולקרב

 את העם למפעל ההלכתי והתרבותי הזה, שאין דוגמתו אצל שום אומה.
 אגודת ״אהל שם״ בתל־אביב, אשר נוצרה אף היא ביזמתו של המשורר הלאומי
 הגדול, קיבלה על עצמה לקיים את דברי המנוח הנערץ בשיתוף פעולה עם החברה
 להוצאת ספרים ״דביר״, מיסודו של החוט המשולש ח. נ. ביאליק, שמריהו לוין וי. ח.

 רבניצקי, זכר כלם לברכה.
 ספר השבת כבר הופיע לפני שנים חכה לכמה מהדורות. והנה יצא גם ספר
 המועדים, המונח לפני הקורא בחלקו הראשון, על ה״ימים הנוראים״ — ראש השגה

 ויום הכפורים — ועל חודש אלול הקודם להם.

 ואלה האנשים אשר טיפלו בהכנת הספר ובעריכתו. עבודת הליקוט נמסרה לסופר
 הוותיק והמנוסה בכך, ד״ר י. ל. ברוך. על החומר המכונס עבדה ועדה בת שלושה חברים.
 מורכבת מודה ר׳ ישי אדלר, ר׳ מרדכי אזרחי וכותב המודים האלה, שנתמנתה לשם
 כד מטעם ועד התרבות שעל יד אגודת ״אהל שם״. התוים לניגוני הימים הנוראים אוםשי
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 ונרשמו בידי החזן ש. רביץ והתמונות הומצאו מבית הנכות ״בצלאל״, ירושלים, ומהמוזיאץ
 ע״ש מ. דיזנגוף, תל־אביב.

 העריכה נמסרה לידיו הנאמנות של מר מ. ליפםון, והוא גם טרח והוסיף לא מעט
 על החומד.

 ואחרון אחרון חביב, הפרופסור יוסף קלוזנר נאות לבקשתנו, על אף העבודה
 הספרותית הכבירה העמוסה עליו, לכתוב את המבוא לספר המועדים..

 ויישר כוחם של כל אלה אשר עסקו בצרכי הספר הזה באמונה ושאינם נקובים
 כאן בשמותיהם1), אך בראש וראשונה יזכר לטובה ולתודה האיש, שהיה המנצח על

 כל המלאכה — ואיננו, הלוא הוא רבי יהושע חנא רבניצקי זכרונו לברכה.

 בשם ועדת התרבות שעל יד ״אהל שם״•
 ד״ר דוד רוטבלום

ל תש ״ו ו ל ש א ד ו ח , ב ב י ב א ־ ל  ת

ו ת ע ש ם ב ר ת ק ז״ל, ש י ל א י ל ב ו ש נ ת ו ח אדרבוד ז״ל, ח ב ׳ ש ם ר ש ב ב ו ק נ י ל א ד כאן כ  1) ו

ר הזה. פ ס ת ה ב ו ט ה לא״י ל א  מ



 קדושת יום־טוב ושמחת־החג
 (כעין מבוא)

 מאת

 פרופיםור יוסף קלוזנר
 א.

, והיה מבקש ממני, שאלמד קן ל הז ל  אם היה בא אלי אותו נכרי, שבא אל ה
א י ת ה ו ד ה י ה  אותו את כל תורת־היהדות כולה ״על רגל אחת״, הייתי אומר לו: ״

ם, והשאר אינו אלא פירוש, צא ולמד!״. י ה חי ת ש ע נ , ש ה נ ו  אמ
 כי אמנם כן: ההבדל העיקרי והיסודי בין היהדות ובין שאר הדתות הוא זה:
 בשאר הדתות עיקרי־האמונה הם הכל והמנהגים הדתיים הם טפלים להם ז ואילו ביהדות

 המצוות המעשיות הן ההגשמה והמימוש של האמונות והדעות הדתיות־הלאומיות.
ם היא כל התודה כולה של היהדות. קדושת־החיים, שהאמונה י י ש ת* ה ח ו ד  כי ק
 העיונית, העיקרים הדתיים (אם בכלל יש ״עיקרים״ ליהדות למרות הרמב״ס ו״שלשה־
 עשר העיקרים״ שלו), הם המצע שלה, היסוד והבסיס, שקדושה חיונית זו מושתתת

 עליהם, — היא שאיפתה ותכנה של כל מה שאנו קוראים ״יהדות״.
 ולא שהיהדות מזלזלת בחשיבותם של העיונים הדתיים, שהם הם האמונות והדעות,
. והרי בפועל אין אומה רה  הרי אין כיהדות מרוממת ומעלה את חשיבותה של התו
 בעולם, שלימוד־התורה נחשב בעיניה כל־כך ושהפיצה את ידיעת התורה שלה בין כל
ה ר ו  בניה. אין אומה, שראתה דבר גדול ביותר ב5ה שבניה ״יושבים ולומדים״ — ת
 לשמה, לשם־שמים. ואין אומה, שרבו בתוכה ״חברות־משניות״, ״חברות־שיס״, ״חברות
 עיךיעקב״, ״חברות ש1גי~הלכות״, וסתם יהודים לומדים בחבורה חומש ורש״י, תנ״ך או
 מדרש, כאומה הישראלית. ואף־על״פי־כן, כשנחלקו גדולי־התנאיס, אם ״תלמוד גדול״
. ובכן, עם ( 1 י מעשה״ ד י א ל י ב מ  או ״מעשה גדול״, נמנו וגמרו: ״תלמוד גדול, ש
 כל ערכו הגדול של הלימוד, עיקר־חשיבותו הוא לא בו לכשעצמו, בעיון כשהוא לעצמו,

ת — במה שהוא ״מביא לידי מעשה״. ו י ש ע מ  אלא בתוצאותיו ה
ד אין סוסו להתקיים. אין לו שרשים ב ל  ובצדק כך נמנו וגמרו. עיון מופשט ב
 במציאות, בחיים המעשיים, ועל־כן באד, דוח שאינה מצויה ועוקרתו מן העולם. ודאי.
 מעשים בלא רעיון הם עצים יבשים. אבל אידיאות מופשטות נוחות הן להשתבש, להםתרם
 ולהזדייף, וסופן להשתכח. ומי הם המוכשרים והעלולים לתפוס רעיונות מופשטים ן —

 1) מגילה, כ״ו ע״א.
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 אנשי־העיון, החכמים והחוקרים יהידי־הסגולה — וכמה הם מועטים בכל אומה ובכל דורו
ה כולה, בהמוני־העםז — והמוני־ מ ו א  והאיר נצליח להשריש רעיונות מופשטים ב
 העם הרי הם הם האומה. אם תלמידי־החכמים הם שרשיה של האומה, הרי ההמונים הם
 הגזע, הבדים והענפים שלה — ה ע ס. וכלום יתפסו המוני־העם רעיונות מופשטים ויחיו

? כלום ניתנה תורה ליחידי־סגולה בלבד ז ם ה י ל ה ם ויחיו ע י פ  ע ל ־
 ולפיכך מסיימים אנו כל פרק מפרקי־אבות, שאנו אומרים בשבתות־הקיץ, במאמרו
ה שבסוף מסכת־מכות: ״רצה הקרוש ברוך הוא לזכות י ש ק ה בן ע י נ נ  של רבי ח
. לא מצוות בלא תורה, — בלא יסוד ת״ ו מצו  את ישראל לפיכך הירבה להם תודה ו
 רעיוני־עיוני אין המצוות אלא מנהגים תפלים — אבל גם לא תורה בלא מצוות. כי
 התורה בלא מצוות היא נשמה ערטילאית בלא גוף, רעיונות פורחים באויר, שסופם

 להשתבש ולהשתבח.
 ליהודי השלם, מתקופת־המקרא עד ימינו, נעשתה היהדות חיים. אבל גם החיים
 נעשו לו יהדות. התורה — הצד העיוני שביהדות — נעשתה לישראל יסוד־היסודות
 של החיים ן אבל החיים הישראליים הוקפו יהדות מכל צד. צעד לא צעד היהודי בחיים,
: מעשה דתי ממשי מבוסס ה ר ו ת ב ה ש ו צ  אצבע לא נקף בלא שתלוה אותו איזו מ
י ־המצוות, אבל תמיד הכיר וידע. מ ע  על רעיון דתי־מוםרי. היהודי לא תמיד ידע את ט
, שנתבטאה בתורתו על־ידי נביאיו ם י ה ל א ה ־ ן ו צ  שבקיום־המצוה הוא ממלא את ר
 וחכמיו — והאלהיס ודאי יש לו טעם בכל דבר מדבריו. וכך נתקדשו כל חייו וכל
 מעשיו של היהודי בקרושת־המצוות, שאינן אלא רצונו הקדוש וכוונתו הגלויה או

 הנסתרת של האלהים.
 זה ״כוחו לאלהו״ של היהודי! — לכל מעשה ממעשיו הוא מכניס את האלהים

 ואת רצונו הקדוש.
 כי בלא מעשים דתיים, שאינם אלא מצוות מעשיות, אין יהדות. כיצד אומר
י שלנו ל — : הגע בעצמך, ״סדר״ לא נערוך בפסח, מצות וכופתות לא נאכל בו, ל ד נ  מ
 מריר לא נטעם בו, אלא נשים על השולחן לחם וחמאה ונקרא את הפרק על יציאת־
 מצרים באיזה ספר־היסשוריה שהוא — ובזה נהא יהודיהן — אילו היו שואלים אותי:
 מה יותר חשוב בשביל קיום־היהדות, מגילת־אסתר או אכילת ״אזני־המן״י — הייתי
ל אמר: ״אכול את המגילה הזאת״. א ק ז ח  משיב בלא פיקפוק: ״אזני־המן״ו — י
, שלא בכוונה, את א ל י מ  ואמנם כן, כשאתה אוכל את ״אזני־המן״ אתה בילע וקאלם מ
 ״המגילה״ — את ההיסטוריה הישראלית, את המסורת העברית כולה. ואולם גוי, שקורא
 בםפר־שמות על יציאת־מצרים ובמגילת־אסתר על נס־פורים, ומצות וכופתות אינו אוכל
 בפסח, ומרור אינו טועם בו, ו״אזני־המך אינן עולות על שולחנו בפורים, אפילו הוא
 יודע צח כל ההיסטוריה הישראלית כפרופיםור גרמני, עדיין אינו נעשה יהודי על־

 ידי כדי).

, יוצרים ובונים, 11 (תרפ״ס), 116—117. ר נ ז ו ל  2) עיין: י. ק
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 ואולם כלום אפשר לו, לאדם, לעבוד ולעמול כל הימים, בלא הפסקה ובלא מנוחה,
 ולקדש תמיד את כל מעשיו בקדושת־הדתז ואימתי יחשוב את המחשבות הקדושות,
 שהן המצע והבסיס למעשה המקודש? — הרי אם האמונה בלא מצוות מעשיות אינה
 שוד, הרבה, אף המצוות המעשיות בלא ״אש־דת״, בלא מחשבה ריליגלזית, אין חשיבותן

 מדובה. ״מצוות צריכות כוונה״, אמרו חכמינו3).
ם כימי הפסקה ומנוחה, שהם עם זה י ד ע ו מ ת ו ו ת ב  ולפיכך ניתנו לנו ש
 ימי לימוד ועיון. בימים הקדושים הללו מכיר היהודי את היסודות העיוניים של המצוות
 המעשיות. שהרי אם היהדות מדברת על קדושת־שבת ו ק ד ו ש ת ־יום־טוב, אין זה־
 דק מפני שבימי שבת ומועד אין היהודי עוסק ב״מלאכת־עבודה״, אלא גם — ובעיקר —
 שמפני השתחררותו מכל עבודה ממש אפשר לו להקדיש את רוב־זמנו לקריאה בתורה,
י ־החול היא פושט אז מעליו אלא  לתפילה ולעיון בספרים קדושים. לא רק את ב ג ד
ל ואת דאגות־הח1ל. מחשבות אחרות ודאגות אחדות יש לו  גם את מחשבות־החו
 בשבת ויום־טוב, מחשבות ודאגות, שהן קשורות ואחוזות במצע הדתי־המוםרי, הרוחני*
ם י י ח ש את ה ד ק א מ ו כך ה  הלאומי, של המעשים החמריים ושל הדאגות הגשמיות. ו

. סר המו ת ו ד ת ה ש ו ד ק  ב
 ואולם היהדות היתה נעשית נצרות או בודהיםמום אילו היתה מצטמצמת במחשבות
י ים היא היהדות וחלילה לה להפריד ח - ר ת ו  ובאידיאות דתיות־מוסדיות בלבד. ת
ד ו ס ת על י י נ י ד מ ־ ת י מ ו א ם ל ל ו ע ־ ת ס י פ  בין הדת ובין החיים. היהדות היא ת
. בתוכה אי־אפשר לה, לדת, בלא החיים כמו שאי־אפשר להם, לחיים, י סד ־ מ ו  ד ת י
־ ת ש ו ד ש ת־שבת יש גם עונגי־שבת ובצדה של ק ו ד  בלא הדת. ולפיכך בצדה של ק

ת ־החג. ח מ  יוס־טוב יש גם ש
 אחד מן החוקרים של אומות־העולם תירגם את כל עשרים וארבעת פרקי־המשנה
 של מםכתישבת כדי להראות, כמה טרחנית וכמה קפדנית היא היהדות, שגדרה את כל
 דרכיו של היהודי השומר שבת בגדרי־גדרים ובסייגי־סייגים — באיסורים על גבי איסורים
 ובחומרות על גבי חומרות. ומובן, שחוקר נוצרי זה שוב אינו יכול להבין, מה ״עונג־
 שבת״ אפשרי הוא בשמירת־שבת קפדנית כזו. ואף בספריהם של הםוסדים העבריים
 המשכילים תמצאו השקפות כאלו. אבל בבקשה לשאול יהודי דתי באמת, תמים באמונתו
 ושומר מצוה, אם השבת גורמת לו יםורים או עונג ו — הרי אף שאלתכם תתמיה אותו.
 הרי בכל רמ״ח אבריו ושם״ה גידיו הוא חש ומרגיש את העונג הנפלא שביום הקדוש
 והמקודש, שיום השבת שמו. הרי באמת יש לו ביום זה, ״נשמה יתרה״. הרי באמת הוא
ה חדשה. שמחה שבקדושה מ ש נ ד חדש אלא גם ב ג ב  מתלבש בשבת לא רק ב
 או קדושה שבשמחה חודרת אל כל לבו וממלאת את כל נשמתו. זוהי אותה קדושה
 עליונה, שיש בה עליצות של כיסופים לקראת איזו הגשמה מופלאה של רצון עליון,

 3) ברכות, י״ג ע״א! עירובין, ציה, סוף ע׳׳ב! סםחים, קי״ד. ראש ע״ב.
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 שאין שמחה לאדם יותר מחדות־מילויו. זהו ״עונג־השבת״ האמיתי, עונג. שמשכיס
 את כל הסייגים והאיסורים והחומרות. כי מה יכול לש1מח את הלב ולמלא רצון את
 האדם מן ההדגשה, שעל־ידי קיום־המצוות נתמלא ונתקדש דצוךהאלהים בעולמו, שגילה

 לישראל עמו ז —

a 
ם — ״ימים י ד ע ו  אבל השבת אינה באה בדת־ישראל לבדה. יש לישראל גם מ
 נוראים״ ו״ימים טובים״: ראש־השנה, יום־הכיפורים ו״שלש רןליס׳׳ (פסח, שבועות

 וסוכות).
 כי השבת, מביון שהיא חוזרת אחר כל ״ששת ימי־המעשה״ יותר מחמישים פעם
 בשנה, אי־אפשר שלא תתכוין לקדושה ולמנוחה יותר משתתכוין לששון ולשמחה,
 ומכאן — החומרות שלה. מנוחה שלמה, שהאדם זקוק לה אחר ששת ימי־המעשה
 המייגעים והמפרכים את הגוף, אינה אפשרית בלא הקפדה יתרה בנוגע לאיסורה של
 עשית כל מלאכה שהיא. שהדי אם תתיר מלאכה כל־שהיא בשבת, מחוץ למה שהכרחי
 ביותר לגופו של אדם, שוב לא תהא המנוחה שלמה. ואז אף הקדושה תיפגם פחות

 או יותר.
 ולפיכך יש לנו כמה פעמים בשנה גס ״מועדים לשמחה, חגים וזמנים ל?&עזוף.
 ודאי, משנה מפורשת היא: ״אין בין יום־טוב לשבת אלא אוכל־נפש בלבד״4).
 ואף־על־פי־כן, אם חל החג במוצאי־שבת, אומרים בתפילת ״ותודיענו״ שבתפילת שמונה־
 עשרה בערבית וב״קידוש״ של יום־טוב את הדברים הללו: ״בין קדושת־שבת לקדושת־
 יום־טוב הבדלת ואת יום השבת מששת ימי־המעשה קידשת! הבדלת וקידשת את עמך
 ישראל בקדושתך״; וב״קידוש״ מסיימים: ״ברוך אתה ה׳, המבדיל בין קודש לקודשי.
 יש, איפוא, הבדל ניכר בין ״קדושת־שבת״ לבין ״קדושת־יום־טוב״, והי הוא אף ״מבדיל

 בין קדדש לקודש״.
, שנשתכח כיום שלא בצדק, פירסם עוד ג ר ב נ י י ט ה ש ד ו ה  והמספר המצוין י
 לפני 45 שנים ציור קטן בשם ״היפרכום ומלך״5). על יסוד המדרש הידוע: ״מלך יוצא
 ואיפרכום נכנס״ מצטייר לפנינו ההבדל בין שבת ויום־טוב: יום־השבת הוא ה״מלך״ —
 שבת המלכה: מנוחה שלמה, קדושה חמורה. אין כמעט מלאכה, אף מלאכה קלה,
 שמותר לעשותה בשבת. אפילו פסיעה גסה אין לפסוע בה. ואת הכל יש להכין מערב־
 שבת. וכמעט כל יום־השבת מוקדש לתורה ולתפילה. אפילו ״עונג־שבת״ הוא יותר
 בשלילה משהוא בחיוב: ״שינה בשבת תענוג״ — םוף־סוף אין זו יותר משינה. מותר
 לטייל בשבת, וילדים ובחורים ובחורות אף היו מטיילים אז ז אבל איזה יהודי חרד
 לדבר־ה׳ ילך לטייל בשבת במקום לשמוע לדרשה של הרב או של ״המגיד״. או לעיין

. מ*ב. ה ה, ביצה, םי  4) משנ

ה תרס״א, (1901), «מ׳ 261—264. ש ר מ , ו ב ״ ם ר ת ת נ ש ׳ ל ף ם א י ח א ־ ח ו ל ן . י  5) עי
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 במדרש וב״עיךיעקב״, או, בפשיטות, לומר תהילים ז - ו״פרקי־אבות״ בקיץ ו״בדכי
 נפשי״ עם ״שירי־המעלות״ בחורף מה יהא עליהם ז —

 ביום־טוב אין הדבר כך. עובדה זו עצמה, ש״אוכל־נפש״ מותר להכין ביוס־טוי,
 משנה את כל מצב־הרוח של היהודי. ומי יכול להםביר — יותר נכון: לתת להרגיש ־־
 ליהודי בךזמננו את התענוג הגדול, שדוש היהודי בן הדור הקודם על־ידי מה שמותר

 ביונדטוב לצאת לשעה קלה מבית־הכנםת ולעשן בציבור, בסני״כל, באין מוחה
ת יום־טוב״: אף יום־טוב הוא יום קדוש ומקודש. אבל גדול ההבדל ש ו ד ק  ודאי, יש ״
 בין קדושת״שבת לבין קדושת יום״טוב. זו האחרונה םוף־םוף היא קדושה ממין אחר,

 מסוג אחר, מדרגה אחרת.
), ״והיית אך  כי אל ק ד ו ש ת־יונדטוב גלוית שמחת־החג ״ושמחת בחגד״,
 שמח״ C לא נאמר בשבת ונאמד ביום־טוב. ואחד מ״שלשת המלים״ אף נסמן בתפילותינו

 כ״זמךשמחתנו״.
 ואולם ה״מועדיס״ שלנו אינם ממין אחד: הם נחלקים ל״ימיס נוראים״ ול״ימיס
 טובים״. ואף ה״ימים הנוראים״ שונים הס: יוס־הכיפורים שונה הוא בתכלית מראש־

 השנה.
 י ו ם ־ כ י פ ו ר הוא ״שבת־שבתוך, וכל החומרות של שבת נאמדו גם ביומ־הכיפוריס,
 אלא שנוספו עליהן הצום החמור של עשרים וחמש שעות רצופות ושאר ארבעת ה״עינויים״.
 ואף־על־פי־כן יש גס ביוס־צוס חמור זה משהו משל חג. עליו נאמר בתורה: •כי ביום
. כפרה ( , ״ ו ר ה ט י ה׳ ת נ פ ר אתכם מכל חטאתיכם — ל ה ט ר עליכם ל פ כ  הזה י
 על חטאים וטיהור — כאן לא המנוחה הקדושה של שבת היא העיקר אלא הקדושה
 השלמה והמושלמת בלבד. ו״לפני ה׳ תטהרו״ — לא לפני בני־אדס, לא לפני חברך
 ושכנך, ואפילו לא לפני עמך - לפני קולקטיב גדול זה, שאפשר להמית אותו על־ידי
 קדושה וטהרה למראית־עץ, אלא — לפני ה, תטהר ותתקדש, לפני האל הגדול והנורא,
ש ברוך-זזוא״ _ ו ד ק ה  שהוא קדוש וטהור, נישא ומרומם, ושאין לו שם אחד אלא ״
 ״האל הקדוש״. לפניו אתה חייב לבדוק את מעשיר ואת מחשבותיה אם טהורים הס,
 אם אין בהם שקר וצביעות, פניות וגםות־רוח, אחת בפה ואחת בלב לפניו — ופירוש
 הדבר הוא לפני עצמך, לפני לבך ונשמתך - אתה צריך לתת דין וחשבון׳ אם זיכית
 את לבך וטיהרת את מעשיך, ואס קידשת את עצמך ופעלת את כל פעולותיך לאדם
 ולאומה לשם־שמים, לא לשם כבוד וטובת־הנאה. תביעה גדולה וקדושה זו תובע מן
 האדם מישראל יוס־הכיפוריס הקדוש, יום, שבו נעשה היהודי במשך עשריפ וחמש
 שעות כמלאך, שאין לו צורך באכילה ובשתיה ובשאר תענוגות־בני־אדם וכולו נתון

 לתפילות ולסליחות ולווידויימ ולקריאות בתורה ובנביאים.
 וכמה נעלות ונשגבות הן שתי ההפטרות, שהיהודי מפטיר באותו יום! — פעם
 הוא מפטיר אחר קריאת שחרית בישעיהו נ״ז—נ״ח —אחת מן הפרשיות שבנביאים.

 6) דברים, ט״ז, י״ד. 7) שם. שט. ט״ו. 8) ויקרא, מיז. לי.
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 שאין דוגמתן בספרות הדתית של האנושיות — ופעם הוא מפטיר אחר קריאת־מנחה
ונה, שבו התרומם מוםריהיהדות. עד אותה מדריגה, שלמוסד האנושי לא יהא  בספר־י

 בכוחו לעלות עליה לעולמי־עולמימ! —
 כי בישעיהו מפסיד היהודי בפרק נבואי, שיש בו דברים כאש. על השאלה: ,,למה
 צמנו ולא דאית, עינינו נפשנו ולא תדע?״ — הרעים הנביא היהודי הגדול בקולו
 האדיר: ״הבזה יהיה צום אבחרהו, יום ענות אדם נפשו? הלכוף כאגמון ראשו ושק ואפר
 יציע ? הלזה תקרא צום ויום־רצון לה׳ ? — הלוא זה צום אבחרהו: פתח חרצובות־רשע,
 התר אגודות־מוטה ושלח רצוצים חפשים וכל מוטה תנתקו. הלוא פרס לרעב לחמך ועניים
 מרודים תביא בית, כי תראה ערום וכיסיתו ומבשרך לא תתעלם וגר. ותפק לרעב
ך (לא רק נדבתך כדי להיפטר ממנו) ונפש נענה ת?1ביע״'). וביחד עם מוסריות ש פ  נ
 עליונה זו באה גם מצוה מעשית: ״אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום־קדשי,
 וקראת לשבת עונג, לקדוש־ה׳ — מכובד, וכבדהו מעשות דרכיך, ממצוא חפציך ודבר
). שהרי היהדות כוללת גם מצוות מוסריות כמלחמה ברשעות ובזדון וכעשית 1  דבר״0
 צדקה וחסד עם בל רעב וערום, אומלל ונענה, וגם מצוה דתית־חברותית כשמידת־השבת,
 שבלא המנוחה והקדושה שבה אין האדם יכול להתעלות ולהרגיש את מותר־האדם מן

 הבהמה.
 זוהי ההםטותז הראשונה של יום־כיפוד.

 וההפטורה השניה — ס פ ר ־ י ו נ ה, — אפשר, נעלה ונשגבה היא אף מן הראשונה.
ם ע ב ר , שחזה טובות על מלכות־ישראל זו בימי י ן ו ד מ ו ש ־ ת ו כ ל מ  נביא ב
, עיר־ ה ו נ י אש (ירבעם השני)11), נצטוה על־פי ה׳ להחזיר בתשובה את נ  בן י ו
 המלוכה של אשור, שעתידה להחריב אותה מלכות־ישראל עצמה. הנביא בורה מלפני ה׳
 בספינה למדינה רחוקה: אין הוא רוצה להציל את מחרבת ארצו ועמו. אבל אלהי־ישראל
 הרוצה בתשובת־רשעים, רשעים מאומות־העולם כרשעים מישראל, מטיל סערה בים.
 יונה מושלך לתוך הים, נבלע על־ידי דג גדול, מתפלל לאלהים ״ממעי־הדגה״, הדג מקיא
 את הנביא אל היבשה — והוא מוכרח למלא את פקודת־אלהיו. בני־נינוה חוזרים
 בתשובה, צמים ומתכסים בשק ואפר, אבל גם ״קוראים אל אלהיס בחזקה ושבים איש
 מדרכו הדעה ומן החמס אשר בכפיהם״. והכתוב אומר: ״וירא אלהים את מעשיהם, כי
 שבו מדרכם הרעה, וינחם אלהים על הרעה, אשר דיבר לעשות להם — ולא עשה״").

 הנביא מישראל הציל את העיר ואת העם, שהם עתידים להחריב את ארצו ואת
 עמו. ודבר זה ״חרה לו עד מות״. ועל־כן הוא מבקש מאלהים: ״קח־נא את נפשי ממני,
 כי טוב מותי מחיי״"). הנביא יוצא מנינוה ויושב ״מקדם לעיר״, והחום גדול וקשה.
 אלהים זימן לו קיקיון, שעליו גדולים ורחבים, והוא היה ״צל על ראשו״ והציל אותו
 מן החום הקשה. יונה ״שמח על הקיקיון שמחה גדולה״. ואולם באה תולעת וכירםמה

 9) ישעיה, נ״ח, ה׳—ז׳ ויי! 10) שם. שם, י״ג.
 11) עיין במלכים בי, י״ד, כ׳יה.

, א׳—ד ו  12) יונה, ג׳, ה׳—י׳« 13) שם. ד
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 את הקיקיון — ״ותך השמש על ראש־יונה ויתעלף״. ושוב ״ביקש יונה את נפשו למות.
 ויאמר: ״טוב מותי מחיי״). ושוב שואל אותו האלהים: ״ההיטב חרה לד על הקיקיון!״ —
 ויונה חתר ומשיב: ״היטב חדה לי — עד מות״. ואז אומר אלחי־ישראל, אלהי־העולם,
 אל יונה נביאו־שליחו דברים, שכדוממותם וכשגבם לא נשמעו בשום ספד דתי־מוםרי
 עד היום: ״אתה חסת על הקיקיון, אשד לא עמלת בו ולא גידלתו, שבן לילה היה ובן
 לילה אבד — ואני לא אחוס על נינוה העיד הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים״עשדה
). כן, מחריבי עמי וארצי 1  רבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבהז!״5
 עתידים להיות אנשי־נינוה, שונאים וצוררים. אבל כלום אפשר ברגע זה שלא לחום
 ולרחם על יותר ממאה ועשרים אלף ילדים, שלא חטאו, שהדי אינם יודעים ״בין ימינם

 לשמאלם״, ועל בהמות הרבה, שהן בוודאי לא חטאוז! —
ה — ל י ע נ  זהו מה שקורא היהודי ביום־הכיפורים הקדוש והמקודש סמוך ל
 התפילה החגיגית ביותר של אותו יום ההתקדשות וההיטהרות לפני ה׳ אלהיו, אלהי־עמו

 ואלהי העולם כולו! —
 ובכוחו של מי לתאר את חרדתיהקודש, שתוקפת את היהודי בשעה הקדושה של
 תחילת ליל־כיםור, בזמן שהחזן מנגן בניגון החגיגי המיוחד־במינו את ״כל נדרי״,
, אמנם, אינו אלא ביטול־נדרימ בלבד. כנראה, המחרדת והמזעזעת את לבו ו נ  שתכ
 ונפשו של כל יהודי היא ההכרזה נוראת־ההוד, שמשמשת כעין פתיחה ל״כל נדרי״:
ה של מטה, ב י ש י ב ה ו ל ע ה של מ ב י ש י  ״על דעת המקום ועל דעת־הקהל, ב
. ני מי מישראל בטוח ביטחון שלם, שאינו ׳ ם י נ י י ר ב ע  אנו מתירין להתפלל עם ה
 מן ה״עבריינים״ז — אם לא עבר ״על דעת־המקוס״ הרי אפשר שעבד ״על דעת־הקהל״״
 ובפיוט ״ונתנה תוקף״, שנאמר קודם קדושה של מוסף בין בראש־השנה ובין
 ביום־הכיפוריס, פיוט, שהוא משולב באגדה הנפלאה, שהיא ידועה בשם ״מעשה של רבי
 א מ נ ו ך, בא הציור הפיוטי הנהדר, שרק בעל דמיון עז ויוצר יכול היה לציירו: ״ספר-
 הזכרונות נפתח ומאליו ייקרא וחותם יד כל אדם בו. ובשופר גדול ייתקע וקול דממה
 דקה יישמע, ומלאכים ייחפזון וחיל ורעדה יאחזון, ויאמרו: הנה יום הדין, לפקוד על
 כל צבא־מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין, וכל באי־עולם יעברון לפניך כבני־
). ואחר־כך באה הרשימה הארוכה של גזירות החיים והמות: ״כמה יעברון 1  מרוך6
 •וכמה ייבראון, מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב
 זמי בה-ה, מי ברעב ומי בצמא״, וכן הלאה, וכן הלאה. כמה כל זה מעורר את הלב
 *מזעזע את בעל הנשמה הרגשת! — וכל זה נאמד על־ידי היהודי לא רק בראש־השנה,
 תחילתם של החיים החדשים בשנה החדשה, אלא גם ביום־כיפוד, סופם של ה״יםים

 הנוראים״ ושל ״עשרת ימי־התשובה״.

: ה נ ש מ  תל יום קדושה וטהרה, צום ותשובה ותפילה וסליחה וכפרה זה, אומרת ה

. 13) שם, שם, י׳־־־י״א. ׳ ח —  14) שם, שם, ד

ת. י נ , מן •™•*bo כלאטי ר פ ס מ ן״ — ב ומירו : ״כבנ ת ח ה א ל  16) באמת, מ
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, שבהם ם י ר ו פ י כ ה ־ ס ו י כ ם לישראל כחמשה־עשר באב ו י ב ו ם ט י מ  ״לא היו י
ת ו ל ו ח ת ו ו א צ ו ם י י ל ש ו ר י ־ ת ו נ ב  בנות־ישראל יוצאות בכלי־לבן שאולץ, וכר, ו

.( 1 . ומה היו אומרות ז — בחוד, שא עיניך וראה מה אתה בירד לו״7 ם י מ ר כ  ב
 יש רוצים לשבש את גידםת־המשנה ולקרוא ״ביום־ה פ ו ר י ם׳ במקום ״ביום־
: היהודי הגלותי של עכשיו אינו יכול לצייר לעצמו, שביום הקדוש ״ ם י ר ו פ י כ  ה
 והמקודש נתקיימו ריקודים של בחודים ובתולות בכרמים והבחורים היו באים ביום
 קדוש זה ״לשאת עיניהם״ בבחורות. אבל מי שיש בו חוש של ביקורת אמיתית אף
ה את ז ר כ ו פ י ס  לא יעלה על הדעת, שהיה יכול להיות מעתיק מטומטם, שיחליף ב
 .,יום־הפורים״ ב״יוס־הכיפורים״ אם לא שגירסה אחרונה זו היא עתיקה ומקורית. באמת
 משנה זו היא כולה ברוחה של היהדות, שאינה נצרות ואינה בודהיסמוס. זוהי אותה
 יהדות ממש, שפסקה ואמדה: ״כל האוכל ושותה בתשיעי (כלומר, בערב יום־כיפוד)
ב כאילו מתענה תשיעי ועשירי״18). יהדות היא תפילה ותשובה ו ת כ ו ה י ל ה ע ל ע  מ

 וחשבון־הנפש, אבל לא נזירות וסגפנות.

 ד.
. ה נ ש ה ־ ש א  עניין אהר הוא ר

 מתחילה לא היה אלא ״יום־הזכדון״: ״בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם
ה מקרא־קודש* כל מלאכת־עבודה לא תעשו״18). ומכיון שזהו ע ו  שבתון ז כ רו ן־ ת ר
ם כ י ד ע ו מ  גם ראש־החודש השביעי, הרי מוסבים גם עליז הדברים: ״וביום שמחתכם ו
ת על עולותיכם ועל זבחי־שלמיכם ו ר צ ו צ ח ם ב ת ע ק ת ם ו כ י ש ד ח ־ י ש א ר ב  ו

 והיו לכם ל ז כ ר ו ן לפני אלהיכם״20).
 וכפי הנראה, עוד מימים קדומים היו בני־ישראל מונים את השנים לא רק לניסן
 אלא גם לתשרי. וכך יצא, ש״בחודש השביעי, באחד לחודש״ חל ר א ש ־ ה ש נ ה. ובתור
 ראש־חודש הוא גם ״יום־תרועה״: ״ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא־קודש יהיה

ע ה יהיה לכם״21). ו ־ ת ר ם ו  לכם, כל מלאכורעבודה לא תעשו: י
 ובתור ראש־השנה, ״יום־תרועה״ ו״יום זכרון־תרועה״ אי־אפשד שלא יהא גם

. ש פ נ ה ־ ן ו ב ש ח ־ ם ו  י
 טבעי הוא הדבר, שבתחילת השנה החדשה זוכר האדם כל מה שעשה במשך
 השנה שחלפה ועברה ועושה את חשבון־נפשו: אם היטיב לעשות במשך השנה שעבדה
ה חטא. ושוב אי־אפשר, שיום כזה יהא דק ״יום־טוב״ מ ב  או הרע לעשות, א ם חטא ו
 וחג של שמחה בלבד. ״אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדח״ — שואל הנביא"),
 ומכאן בא האופי המיוחד של ראש־השנה, שהוא ״חג שמח״ ואחד מן ה״ימים הנוראים׳
 כאחד. תקיעת־השופר, שקודם לה מזמור מ״ז שבתהילים (״למנצח לבני־קודח״), שנאמר

 21) שם. כ״ט, אי.
 18) ברכות, ח׳ ע״ב.

 20) במדבר, י׳, יי.
 17) תענית, פ״ד, מ״ח.

 19) ויקרא, כ״ג, כ׳׳ג—כ׳׳ת.
/ וי.  22) עמוס. ג
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 שבע פעמים רצופות באימה וביראה, ואחר־כך תפילת־מוםף של ראש־השנה, הארוכה
 בכל תסילות־ישראל, שהמתפללים כמנהג־םפרד מפסיקים אותה באמצעותה בתקיעות
 של ״מלכיות, זכרונות ושופרות״, — כל אלה השרים רוח של רצינות, ואפילו של אימה
 ופחד, על קהל־המתפללים. וימי דאש־השנה, שהם שנים אפילו בארץ־ישראל, נעשים
 יותר ״ימים נוראים״ משהם ״חגים וזמנים לששון״. כי תפילת שמונה־עשרה של ראש־
 השנה, שקודמת לתפילה זו של יום־הכיפודים, ממלאת את הלב אימה ופחד מפני הדר־
 גאונה של האלהות, שהיא בוראת שמים וארץ והיא השופטת את כל הבריאה, וביחוד
 היא דנה את כל האדם. הרי אין בספרות הדתית העולמית תפילה מעין ״ובכן תן פחדך,
 ה׳ אלהינו, על כ ל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת, וייראוך כ ל המעשים וישתחוו
 לפניך כל הברואים״ — לא מפני שהאלהות היא מרובת־כוח בלבד ומשתמשת בכוחה
 להפחיד ולדכא, אלא מפני שרצונה הקדוש של האלהות היא, שכל הבדואים ״ייעשו
ת לעשות רצונך (רצון־האלהות) בלבב שלם״. ומהו רצונה של ח ה א ד ו ג  כולם א
 האלהותז — כאן משתלבת התקוה המשיחית המדינית־הלאומית בתקוה המשיחית
 המוסרית־האנושית: רצוךהאלהים הוא ״לתת כבוד לעמו, שמחה לארצו וששון לעירו
 (ירושלים)וצמיחת־קרן לדוד עבדו ועריכת־נר לבךישי משיחו במהרה בימינו״! ואז
ץ פיה, פ ק ה ת ת ל ו ע  ״צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו ו
ן הארץ. ן מ ו ד ז ־ ת ל ש מ ר מ י ב ע ן תכלה, כי ת ש ע ה כ ל ו ה כ ע ש ר כל ה  ו
 ותמלוך אתה, ה/ לבדך על כ ל מעשיך בהר־ציון משכן־כבודך ובירושלים עיד־קדשך״.
ו תה של מ ל ע ה ע ו ר ה ־ ן ו ל ד  האידיאל האנושי־הכללי, הדתי־המוםרי, של ח
ן מן הארץ, נעשה כאן אחד ומאוחד עם האידיאל הלאומי־המדיני ו ד ז ה ־ ת ל ש מ  מ
ם י מ ־ ה ש ת ו כ ל ד ועם האידיאל הדתי־האוניברםאלי של מ ו ד ת בי ת ־ ו כ ל  של מ
 על הארץ, שהמרכז שלה יהיה בציון ומצודתה תהא פרוסה על כל העולם כולו. זוהי

 ״תפילת ימים נוראים״, שהיא יחידה־במינה בספרות הדתית של האנושיות כולה.
 ועל אותם הרעיונות הנשגבים, הלאומיים והאנושיים־הכלליים כאחד, חוזרת
־ ה שנה. נוספו עליה ״מלכיות, זכרונות ושופרות״, שלפי ש א ף של ר ס ו ת מ ל י פ  ת
 המסורת חיבר אותן האמורא הגדול רב, שעליו נאמר בתלמוד ״רב תנא הוא ופליג״23).
 מתחילה באה תפילת ״עלינו״, שבה אנו מכריזים על אלהי־ישראל כעל אלהי־העולם,
 שהוא ״נוטה שמים ויוסד ארץ״ ואחר־כך אנו מודיעים, שאנו ״מקוים לראות מהרה
ם ל ו ן ע ק ת  בתפארת־עוזו, להעביר גילולים מן הארץ והאלילים כרות ייכרתו!/ ל
־ בשר יקראו בשמו, להפנות אליו כל רשעי־ארץ״! י נ ל ב כ י ו ד ש ו ה ־ כ ל מ  ב
י תבל, כי לו תכרע כל ברך, תישבע כל לשון״ ו״הכל ב ש ו  ואף ״יכירו וידעו כל י
 יקבלו עליהם את עול־מלכותו (מלכות־השמים, מלכות־המשיח) והוא ימלוך עליהם מהרה
 לעולם ועד. כי המלכות שלו היא ולעולמי־עד ימלוך בכבוד״. זוהי תפילה עברית נשגבת,
 שיש בה רק אידיאל אנושי־כללי נשגב, בלא שום תערובת כלשהי. ובחגיגיות גדולה

 23) עירובין, נ״ו ע״ב והמקבילות.
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 מסתיימות ה״מלכויות״ בתפילה זו: ״אלהינו ואלהי־אבווזינו, מלוך על כל העולם בולו
 בכבודך, והנשא על כל הארץ ביקרך, והופע בהדד־גאון־עוזך על כל יושבי תבל־ארצך.
 וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה

 באפו: ה׳ אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה״.
 איזו אמונה ודת הגיעה לרוממות ושגב כאלה ז

 אחר ה״מלכיות״ באים ה״זכרונות״. ואף כאן אוניברסליות נשגבת. האלהים ״זוכר
 מעשי־עולס ופוקד כל יצורי־קדם״. הוא חותך את גורל־האדם, גורל הפרט, אבל הוא
 קובע גם את גורל־הכלל: ״על המדינות בו (בראש־השנה) יאמר: איזו לחרב ואיזו
 לשלום, איזו לרעב ואיזו לשובע״. ואף ״זכר כל ה י צ ו ר״ — לא זכר האדם והמדינות
 בלבד — בא לפני האלהיס. ובאים לפניו ״מעשי איש ופקודתו ועלילות מצעדי־גבר,
 מחשבות־אדם ותחבולותיו ויצרי־מעללי־איש״. לא דק ״מעשיו ופקודתו״ של בן־האדם,
 לא רק ״מצעדי־גבר ועלילותיו״ זוכר האלהים, אלא גס ״מחשבות־אדם ותחבולותיו״,
 ולא רק ״מעללי־האיש״ מעלה האלהים ביוט־הזכדון אלא גם את ה״יצדים״, שהם
 הגורמים ל״מעללים״ והמםבבים אותם. ומן האדם ומעשיו, מחשבותיו ותחבולותיו ויצריו
 עוברת התפילה אל מאורעות קוסמיים גדולים. נזכרים ״ימי־המבול״, שבאו ,-לשחת כל
 בשר מפני רוע מעלליהם״ — ואז הרי היה קרוב לבוא הקץ לכל. אבל האלהים ״זכר
 את נס באהבה ופקד אותו בדבר ישועה ורחמים״ — וניצלה האנושיות כולה. ועפ־
 ישראל ניצל אחר־כך *ביהוד על־ידי מה שהאלהים זכר את בריתו עם אברהם, יצחק

 ויעקב. וכך יש ב״זכרונות״ אוניברסאליות ולאומיות כאחת.
ד ה ר מ ע מ  ולסוף באים ה״שופרות״. וכאן לפנינו ציור פיוטי נשגב־חגיגי מ
נ י. ולפנינו לא עוד מאורע מתוך תולדות־ישראל אלא מאורע עולמי־קוםמי: ״מן  ם י
 השמים״ השמיע האלהים ״את קולו לעמו״ ו״בערפלי־טוהר נגלה עליו״. ״כל העולם כולו
 חל מפניו ובריות־בראשית חרדו ממנו כשנגלה על הר־סיני ללמד לעמו תורה ומצוות״.
 אז ״השמיע את הוד־קולו ודבדות־קדשו מלהבות־אש: בקולות וברקים עליהם נגלה
 ובקול־שופר עליהם הופיע״. וקולות־השופר, ה״תקיעות והשברים והתרועות״ של ראש־
 השנה, צריכים להזכיר את התופעה הגדולה, הנשגבת והנהדרת והיחידה־במינה, שאנו
 קוראים לה ״מעמד הר־םיני״. ועם, שתופעה אדירה כזו נגלתה לו בשחר־ההיםטוריה,
 אסור שירד וישפל על־ידי מעשים רעים, על־ידי חטאים ופשעים. ואם חטא ופשע צריך
 *ןול־השופר — זכר למעמד־הר סיני — להחזירו בתשובה: להשיב אותו אל מקוד הגדולה

 והגבורה, התפארת והקדושה.
 זהו מה שראש־השנה צריך לומר ללבו של היהודי. וכלום תימה יש בדבר, שיום־

 הזכרון הוא גם אחד מן ה״ימים הנוראים״ ו
 ואף־על־פי־כן יום־טוב הוא גם ראש־השנה. כי הוא קשור במאורע היסטורי משמח

 ומעודד, שהיתה לו השפעה מכרעת על כל גורל־האומה.
ה י מ ח נ א ו ר ז י ע מ י  ״ביום אחד לחודש השביעי״ נתאסף העם בירושלים ב
 «אל הרחוב אשר לפני שער המים״, ועזרא הסופר קרא לפני העם ״מםפר־תורת־האלהים״
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 מן הבוקר ״עד מחצית־היום״ מ״על מגדל־עץ, אשר עשו לדבר״, ותלויים וה״מבינים״
 עומדים לימינו ולשמאלו, ו״הלויים מבינים את העם לתורה (כלומר, מסבירים את התורה
 לעס), והעם על עמדםז ויקראו בתורת האלהים מפרש ושום שכל ויבינו במקרא״.
 וכשהעם הנאסף שמע מה שהתורה דורשת מן העם לעשות וזכר מה שהעם עושה בפועל,
 התאבל ובכה על הניגוד שבין הראוי והמצוי. ואז אומרים ״נחמיה, הוא התרשתא (הוד
 מעלתו הסחה), ועזרא הכהן הסופר המבינים את העם לכל העם: ,היום קדוש הוא לה׳
 אלהיכם, אל תתאבלו ואל תבכו וגר.: לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות
 לאין נכת לו, כי קדוש היום לאדונינו, ואל תעצבו, כי חדות־ה׳ היא מעוזכם״. והלויים
 הוסיפו להשתיק את העם הבוכה על חטאיו: ״הסו, כי היום קדוש, ואל תעצבו״. ואמנם,
. 2 4 ״ ה ל ו ד ה ג ח מ ת ש ו ש ע ל  העם הלד כל אחד לביתו ״לאכול ולשתות ולשלח מנות ו
 חוקרים הרבה, ביחוד מאומות־העולס, רצו ורוצים להסיק מזה, שבימי עזרא
 ונחמיה עדיין לא היה ראש־השנה קיים בישראל כ״יום־הזכרוך. אבל דעה זו באה מחוסר־
 הבנה במהותה של היהדות. ״יוס־הזכרוך מוקדש הוא לקריאה בתורה, וקריאה זו
 גורמת לבכי ואבל על שלא קיימו השומעים מה שכתוב כאן. אבל חג הוא חג, ויש בו
 ״לאכול ולשתות״, ואף לשמח את מי ש״אין נכון לו״ על־ידי ״מנות״ של חג, ״לא
, ה נ ל י ו ו א מ ״ ד ג  להעצב בי ו״לעשות שמחה גדולה״. ועוד גאון קרוב לזמננו, ה
 היה מתרעם על שמאריכים בניגונים ובפיוטים בראש־השנה יותר מעד חצות־היום:
 ראש־השנה יוס־טוב הוא וחלילה לעשותו יום בכי ועצב וחצי־תענית. זוהי היהדות
 האמיתית: חשבון־נפש, ״זכר כל המעשים״ ותשובה בלב שלם, אבל גם ״אכילת־משמגיס
 ושתיודממתקים ומשלוח מנות לאין נכון לו״. כך היא היהדות: תפילה ועיון בתורת־וד,
 קדושת יוס־טוב, עשית חסד וצדקה, וביחד עם זה — שמחת־החג והנאה מן החיים.
 אילמלא כן לא היה עמ־ישראל מתקיים. אף ה״ימיס הנוראים״ אינם ״נוראים״ כל־כך
 ליהודי השלם: יש בהם רצינות וחגיגות, אבל אין בהם ״יראה״ אלילית וסגפנות נזירית.
 הרי אין נזירים בישראל, כמו שיש בנצרות ובבודהיםמום, ומםתגםים קמו בישראל רק

 ביפי־הביניים מרוב רדיפות ועינויים, ואפשר, גס בהשםעת־הנצרות•

 ה.
 מנהג הוא בישראל: מיד לאחר שחוזרים במוצאי־יוס־כיפור מבית־הכנםת תוקעים
 יתד לשם בניין של סוכה. והטעם הוא: להתחיל מיד אחר כפרת־העו1נות במצוה חדשה.
 באמת יש גס טעם אחר לדבר: להזכיר מיד אחר הצום החמור את ״זמךשמחתנו״.
 ראש־השנה ויום־כיפור ושבעת הימים שבינתיים הם ״עשרת ימי־תשובה״. יפים
 עגומים, שעל צד האמת הם ממשיכים את חודש־אלול, שבו כבר תוקעים בשופר ו״רועד
 אפילו דג במים״ מיוס־הדין. ובכן שורה ארוכה של ימי עצבות ושיממון. והיהדות לא
 היתה יהדות, אלא קתוליות ובודהיםמום, אילמלא היתד. דואגת לכך, שאחר ימי־העצבות

ז —: י ו ל ה ה ד ו ה  יבואו ימי־שמחה. כיצד שר (או קונן) רבי י

 24) נחמיה. ח׳, א׳—י״ב.
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 כ1ם־הןגוךם יןזןט.
 3ך?י ?עט.

 «י ?לי 79» לןלי ןג?׳ןזי המרירלן.

 יודעת היהדות את נפשו של הארה: אםור שתעבור ״כום־היגוניפ״ על גדותיה! —
 אסור לגדוש סאה בצומות ובוויתיימ ובתפילות עגומות. נשמתו של אדם דורשת. שאחר

 העצבות ושברוךהלב תבואנה התנערות והתעודדות ושמחה של מצוה.
 ולפיכך בא אחד יוס־הכיפורים, בהפסקה של 4 ימים בלבד, חג־הםוכות, ״זמן־

 שמחתנו״.
 כי, אכן, אס כל ״שלשת הרגלים׳ ניתנו לנו כ״חגימ וזמנים לששון׳, הרי החג,

. ת ו כ ה סו  שעליו נאמד ביחוד: ״ושמחת בחגך״ ״והיית אך שמח״"), הוא ח ג י
 לא תפקידי הוא זה לתאר את השמחה בשלש רגלים כמו שלא היה מתפקידי לתאר
 את העצבות של חודש־אלול ושל כל עשרת ימי־חתשובה. תאורים מפורשים ונאים ממין
 זה ימצא הקורא בספר ״חגים ומועדים״ שלפניו. כאן רוצה אני דק להבליט את האופי
י המיוחד — של שלש הרגלים בכלל ת ו ד ה  חישראלי המיוחד, — חייתי אומר: ה י

 ושל חג־הםוכות ושמיני־עצרת־ושמחת־תודה שאחריו בפרט.
 הסוכה והידורהן האתרוג, הלולב, ההדסים והערבות! הנענועים וההקפות, שמחת
 בית־השואבה בחול־המועד של סוכות, חיבוט־העדבה והלביבות בהושענא רבה. ועל
 הכל — שמחת־תורה, שבחוץ־לארץ הוא יום מיוחד לגיל וחדלה, ואפילו להשתוללות,
 מן ההקפות והריקודים בבית־הכנםת ובחוצות עד אכילה של ״לקח״ ושתית־יין (או
 אפילו יין־שרוף) בבית־הכגםת גופו, — כל אלה הם כעין קומפנםאציה, כעין פיצוי
 ורצוי ופיוס בעד העצבות של חודש־אלול ועשרת ימי־תשובה, וביחוד בעד הצום

 החמור של יוס־הכיפורים.
 אל יאמינו בעלי־ה״רוחניות״ שלנו, שהיהדות נתקיימה דק בזכותם של רעיון
 אחדותיהאלהות, רעיון ״תעודת־ישראל״ ושאר הרעיונות המופשטים הנעלים והנשגבים
 הללו. היא נתקיימה גס (לא בלבד!) בזכותם של עונג־שבת ושמחת־חג, ובזכותן של
 הלביבות מערבייום־הכיםורים, בהושענא רבה ובפורים כמו בזכותן של הסליחות והקינות
 והתפילות העגומות ביועניות־ציבור, בראש־השנח וביום־הכיפורים. עם שלם אינו חי על
 הפשטות ועל שיקולים עיוניים דקים, ואין צורך לומר על בביות וצומות בלבד. המצוות

T 
 המעשיות הן לוי ההגשמה של הרעיונות הדתיים המופשטים והנשגבים. הוא ״אוכל״ את
 ה״מגילה׳ ביחד עם ״אזני־המן״, הוא בולע את ה״סליחות״ של יום־הכיפורים ביחד עם
ב יום־כיםור, הוא משתעבד לחומרות של שבת מחמת הנעימות ר  הלביבות והעוגות של ע
 של עונג־שבת והוא סובל בכיות וצומות מחמת הנוי של הסוכות וההידור של ״ארבעת
 המינים׳ וםחמת החדלה והעליצות של שמחת־תורד- ודאי, סוכות הוא חג־ד״אםיף והוא

 25) עיין לפעלה, העדות »-ד.
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 גם זכר לישיבת־ישדאל במדבר בסוכות! אבל בלא שמחתיהחג לא היתד. מתקיימת
 גם קדושת־החג.

 וכך הדבר גס בנוגע לשאר ה״מלים׳.
ה פסח הוא חג־האביב וזכר ליציאת־מצרים, ושני אלה הם רעיונות ־ ג  ודאי, ח
 גדולים, יפיס ונשגבים. אבל הם לא היו חודרים למעמקים, לעמקי־נפשם של המונים
 מישראל, אילמלא המצות וה״םדר״ (או שני ה״םדרים״ ב*וץ־לארץ) הכרוך בחג זה,
 ואפשר, אף אילמלא קריאתה של מגילת־״שיר־השיריס״, בין שתופסים אותה כשיר־
 אהבה ובין שתופסים אותה כוויכות בין ה״כלה״ בנםת־ישראל ובין ה״חתך — הקדוש

 ברוך־הוא.
ת הוא חג־הקציר ו״זמן מתךתורתנו״. אך בקדושורחחג ו ע ו ב ־ ה ש  ודאי, חג
 ובשמהת־החג שבו תופסים מקום לא־קטן הציור הפיוטי הנפלא של מעמד*הד*0יני,
 הערות בליל־החג, מאכלי־הסלב, ואפשר, גם הקריאה במגילת״רות, מגילה, שאץ כמותה

 לפשטות של יופי ולנוי של צניעות ותמימות.
 וכך יש בכל ה״ימים הנוראים״ וה״ימיס הטובים* מזיגה של קדושת־יום״םוב
 ושמחת־חג, של רעיונות קדושים ונשגבים ושל מצוות מעשיות ממשיות ומנהגים נאים
 ומדברים אל הלב. קדושת״חחג לא היתה מתקיימת בלא שמתת־החג ו״מהות־היהדות״
 אינה דק קובץ של אידיאות דתיות־מוםריות. אין היהדות נצרות או בודהיםמום, אבל

 אין היא גם יוונות עתיקה או אלילות גרמנית־םלאווית קדומה.
 ולפיכד אל־נא נאמר: באני לאדץ־ישראל, כאן אנו יושבים על אדמתנו ומדברים
 עברית, ובכן אנו יהודים לאומיים ממילא, ושוב איו לנו צודד לצום ביום־כיפוד ולשמוח
 בשמהת־תורה, לקדש את החגים והמועדים ולקיים את המצוות המעשיות התלויות בהם.
 ברגע שיפסיק היהודי לחוג את החגים הללו נצוותמ הישראלית המיוחדת יתייבש הלב
 העברי גם בארךאמתיו. אפשי, אמגפ, שיתהוו במדוצת־הדורות שינויים בצורה זו, אבל
. ת י ר ק י ע ם ה ת ר ו ם ואת צ ת ו ה ל אותם או אפילו לשגות את מ ט ב ל  חלילה לבו מ
 מהותם תישאר מה שהיתה, מה שהקליטה בהם מסורת של אלפי־שביס, ואף צורתם
 העיקרית לא תשתנה אלא בפרטיה, שהרי בכל הדורות היו מנהגים שונים נוהגים בחגים

 בקיבוצים שונים של תפוצות־ישראל.

• • • 

 ויודע אני, שקיימת שאלה יסודית ועיקרית:
 לאחר שנמסרו 6 מיליונים של ישראל להריגה, ולאחד ששארית־ישראל באירופה
 ובארצות המזרח של אסיה ואפריקה נתונה לפוגרומים ולמחנות־ריכח וגדרי־תיל, ולאחר
 שגם כארץ־מולדתנו, ארץ דוד ושלמה והחשמונאים וארץ משה וישעיהו ותהילים,
 מתעללים בנו, ורודפים אותנו, ומשתדלים לדכא אותנו ולהשפילנו עד עפר, — שמא
 החשבון מוטעה מעיקרו י שמא, חם ושלום״ ״ירד אלהינו מנכסיו״״ כדברי־משוררנו
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 ב״בעיר־ההדיגזד, ושוב לא כדאי ואין גם מן החובה לשמור אח מצוותיו ולחוג אח
 החגים שבתורתו ז

 על זה אגי משיב שתי תשובות:
 ראשית, ממעמקי־נפשה של האומה נבעו ה״ימים הנוראים״ ו״הימים הםוביס״
ה של האומה תחרב עם חורבנם של הימים הקדושים והנשגבים הללו. ש פ נ  שלנו, ו
ת כאחת. י מ ו א ל ת ו י ת ה ד ל א  ובכן אין כאן שאלה דתית בלבד, אלא יש כאן ש
 ושנית, אלהינו הוא לא רק ״אלהי־מקדוב״ אלא הוא גס ״אלהי־מרחוק״"). בחשבון
 האנושי הקצר אפשר, אמנם, להתייאש למראה של כל מה שנעשה לנו ובנו בשבע השנים
 האחרונות, שהן נוראות מכל נורא, ואולם יש לאלהים חשבון יותר ארוך. שנים תעבורנה,
ם והארץ י ש ד ח  ואפשר, לא שנים מדינות כליכך, והכל ישתנה. ״כי כאשר השמים ה
, אשד אני עושה, עומדים לפני, נאום הי. כן יעמוד זרעכם ושמכם״"). לא  החדשה
א רק חי תה אלא גם יצרה (יש עמים ל  לחינם סיתד. אומה בארבעת אלפי־שנה, ו
 קדומים, שחיו בלבד ולא יצרו בלום לאחר תקופה קצרה של פריחה): יצרה נביאינו
, יצרה און ה ז ו נ י פ ם ואת ש ״ ב ם ד ג ואת ה י ב ש ד  יצרה תנאים, יצרה את ה
י ן. אומה כזו, שכשרונה גדול משל ן ואת א י י נ ש ט י ו ם ג ד , את ב י ל א ד ש י ׳  ד
 אומות אחרות, אף ייסוריה גדולים משלהן. אבל סופה אי־אפשד שלא יהא גדול וטוב.
 ימות־המשיח, שאפשר, אינם רחוקים כל־כך ב&מת־המידה של ״אלהי־פרחוק״. יבואו —
ח הוא שיבואו אם האנושות לא תשמיד את עצמה בשלמות. והם יבואו לישראל ר ב  ה
 תחילה, ורק על־ידי ישראל יבואו לכל העמים. שלנו הוא הרעיון המשיחי ושלנו הגשמתו.
 ובצלן, שבה נולד, יהיו גס המרכז והשיא שלו. רק אל־נא נתייאש. ורק אל־נא נעזוב
 את ידושת־אבותינו. נרבה אותה ונשפד ונשבלל אותה — וימים יבואו והיא תהיה לגו
 ולבנינו ״לשם ולתהילה ולתפארת״, כדבר־אלהינו ביד נביאו"). ודבר־נביאינו יקום

 לעולפ!

 ירושלים־תלפיות. «׳ באלול, תש״ז.

. ג * . 27) ישעיהו, גז״ו. י ג י , כ ג י , כ W O T (2» 
, י׳׳א. ג י , י הו ) ירמי » 
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 ןלךגד יי אל־מ^ה לאמר: ןי3ד אל־?3י־לקזךאל ?אמר: 3ז*ך* 3?כי?י ?א$ד
 ?חדש להלה ל?ם ש?תון ז?רון תרו?ה מקךא-יןדש: ?ל־?זלא?ת ?בוןה לא ה?שו

 ןהלןל?$ם א^ה ?ןי: (ויקרא, כ״ג, כג-כה).
 וגחךש ם^ביעי ?אןןד לז*ךש מ?ןךא־>ןןש לוזיר. ??ם ?ל־?לא3ת ?בוןה לא םןגשו
 יים תרו?ה להלה ל?ם: ן??י$ם עלה לריס ofrj ?ל; 3ר ?ך??ןר אןזד אלל אחד
 ??ק1יס ?3י־?ןה ???ה תמימם: ומנןח^ם סלת ?לולה גשמן קילקוה ?קזרןים ל?ד ?3י
ם ל$לל: וע^רוין אןחד לפ;ש ל.א0ד לקז?עת ס??ק1ים: ו^עיר־עזים אל,ד ד?את  ??מי
 לכ5ר ןגלי?ס: מלכד זללת כ׳ז*ד*י ומ^סה ועלת ס$מיד ומןןןסה ו{?5יהם ?מ?9קס

 לליס nfH א^ה לןל: (במדבר, כ׳ ט, א—ו).

 הקעי בחךש שו$ר 3?קה ליום סגנו: ?י ph לל^ןאל הוא מ^ןקס לאלסי נ^קב:
 (תהלים, פ״א, ד—ד.).

 ניגע נ^ד* היןיייעי י?גי ??לאל ??דים גלאןזפו ?!?ם ?איש אןחד אל־לרףןןל.ם:
V יזו*יל 11 ־**?*י*ל ואןויו נ!?נו את־מןנח אלהי W P I ^ H I *גיןןם ־*י 
 ??לאל לסןגלות ?ליו יעלות ע?תוב בתולת מ?ה איש־ל׳ןןלהים: ולבינו ה«ץ3ס על־מכונוו^יו
 ?י באימה ןגליהם מעמי האךצית נ!?לו ?ליו עלות ל:: ?*ןןד ול?ךב: (עזרא,ג׳,א-ג).
 נ_יא?זפו ?ל־ה?ם ?איש אקןד־ אל־ןזךחוב א?ןר ל?ני #ער־סמלם [*אברו ל?ןךא
 זז&9ר להביא את־סקר תולת מ?ה ןףןר־זןה ;ל את לקזלאל: נ:5יא ?זךא סצןןן את־
 קת1ךד. ל?3י הקןהל מאיש ועד־אשד. וצל ןןלין ל^מע ?יום אןזד לתיש הטביעי: נ!?ןלא־
 ב1 ל?3י ?ךחוב א^ר ל?3י *ער־סמלם מךהאור עד־מחצית סיום ן^ד ל.א^ים ןה^ים
 ןהמבי;ים ואן3י ?ל־ל»?ם אל־מ$ד וזת1ןה: נ!ן3מד ?זךא ד,&5ד על־מגול־עץ ןז^ר־?שו
 לן?ר נ!?מד א?ל1 מי*?1:הי ן?מע נןןןלה ואוףלה ןחלקזי• ימ?&:ה על־ןמיגו ושמאלו
 ?ךלה ומיכאל ו0ל?:ה (uv?Q ןס?3ןןה ןכךלה מ?זלם: נ??©ח ?ןךא ס$9ר ל?י3י ?ל־
 {,?ם ?י־מעל ?ל־ה?ם $לה ו?פ$ח1 ??ודו ?ל־ה?ם: נ;?ךן ?זךא את־לל ןזאלהים הךול
 נלןגנו ?ל־ד,?ם אמן אמן ?מעל ןךהם נ!?ןדו נז^החיי ל;ל א8לם $ךץה: ולשיע ו?;י
ן ?לאלה ןסלףס לביגים  ו^ל?;ה למין עקוב עבסי הוךלה מ?ז»לה קליקא ?ןךלה י1ן?ד ^
 את־ה?ם לתוןה וך,?ס על-??1ןם: נלןךאו נ95ר ?ת1לת ןןאלהים ?jb•* ושום ^?ל
 נזביגו גיןןא: נ*אמי ןס9:ה היא סי^ו^סא ן?ןךא 3צהן ס&שד ךסלרים בגבינים את-
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 הןנם לץל־הץם היום ^דש־הוא לן; ןןלהיןם 8ל-תו1א?לו ואל-תלכו 9י בוכים ןל־הןפ
ם ושלהי ?זנות  ?¥?1ןם $ת־ך?די ןזתוןה: נ*א15ד להש לכו אללי ס^ןסןים ושתי סמ^י
: והלףם ס ן ז נו ואל-תץגבו ?י־סךנת ל; היא ^ י  לאין ןכון לו ?י־ןןדוש סיום לבנ
 הוזשים לןל־הץם לאמר הסו ?י״היום ןןדש ואל־תץןבו: וילכו ןל־ןןץם לאצל ולשתות
 ילשלח ן!נות ולןנשות ק<מ$ה גדולה ?י הביגו גך^ךים ה1ךיעו להם: (נחמיה. ווי. א—יב)



 ל ו

 התגןב הלציר לעולם...
 עוד ?קוף ה$ךקוב וקוןחקים עוד ?וזירים

 עוד קוקמים, ע1ד דוקןץים 9!ךסקיס~.
 אך ?$ב מתר?ןם נקודות הןטו^ים,

 ?למסת ג?ים ולקו?יהת ןיךים,
 לקזלונות ןןזובות ולין ?לים ?מוקיים,

 ןחוךר לדום ולמןגמקים...

 התגןב קלציר לעולם...
 ל?קרים ?׳ר?ך?ים קוךיס יוץקןיס

 מןהיךים, ?{*ים, ןגדיןים
 אוךיךים ותלולים על ?לי^ה...

 אך חרש הם ?טים, הם תועים ?יתומים
 ?זולים, ?לובים, המבקשים את אק!א,

 ?$3ה, והם לא מאמינים...

 התגןב הלציר לעולם.~
 התגלגל קול שו?ר לךמי ה$:ךה

 וללבות ןמ1גו, ןמסו...
 ףהוךים התקלצו לך?ךה ולהילה
 ןלצקו את לון?ום לךאןה 5?זתךח

 ףךעד האויד ללי*י הת9לה
 ו9$לות התנבאו, התנ?זאו~

ו ב י ץ נ ע ו מ  ד. ש
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 מנדלי מוכר ספרים
 נרות בשמה

 החודש השביעי, חודש תשרי, הוא החודש של ימים טובים לבית ישראל. בשני
 הימים הראשונים יום־טוב של ראשיהשנה, ובעשור לחודש הזה יוםיכיפורים הוא. ואלו
 הימים נקראים ״ימים נוראים״ או ״ימי הדין״, שבהם העולם נידון. בימים נוראים הללו
 שמים רועשים, אלהים יושב על כסא קדשו ומלאכים יחפזון ויאמרו: זעה יום הדין!
 ספרים נפתחים לפניו וחותם יד כל אדם בהם. כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון,
 והוא שוקל מעשיהם וסופר ומונה וכותב את גזר־דינם: מי יחיה ומי ימות, מי בחיות
 רעות ומי בפרעות, מי ינוח ומי ינוע מי ביבשה ומי במים לארבע רוחות השמיע
 עוד חודש ימים קודם ראש־השנה תקיעת שופר נשמעת בבתי־בנסיות, ורמז יש
 בה: ״עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו מעשיכם וחזרו בתשובה,
 וזכרו בוראכם. אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק.״
 הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרככם ומעלליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעד-״ וכל
 בית־ישראל מתחילים לפשפש במעשיהם, שעשו כל השנה, ומשתדלים בתחבולותיד״ם
 להתרצות לאביהם שבשמים: הם עומדים בבתי־כנסיות בלילות ואומרים ״סליחות״
 מבקשים להם םנגורים ומליצי־יושר בתשובה ותפלה וצדקה וגם בזכות אבות, שימליצו
 עליהם לפני כסא כבודו של אל עליון, שופט כל הארץ, מצאו זכאים בדינם. והימים ימי
 הכניסה ליושבי כפרים׳ שבאים עם בני ביתם לעיירות הסמוכות, לעמוד לפני ביתידין
 של מעלה ולבקש רחמים מלפני שומע תפלות עמו ישראל, שיחדש עליהם ועל כל בני

 אדם השנה הבאה לחיים טובים.

 ודלפונה העיר באותם הימים לא כמו שהיא בכל ימות השנה. שבכל ימות השגה
 היא נשכחה ועזובך, מאין עובר ושב, והחיים בתוכה הולכים לאט כזוחלין ומי מנוחות,
 ולפני ימים נוראים היא נפקדת והומה מבני־אדם הבאים לתוכה מן הישוב. עגלות טעונות
 טף ונשים, כרים וכסתות וחבילות ושקים מלאים מזון, ותרנגולים כפותים, הולכות
 ונמשכות ברחובות. בעלי־הבתים, זקנים עם נערים, יוצאים לקראת בני־הכפר הנכנסים,
 כל אחד לקראת זה שמתאכסן אצלו, עומדים לפניהם ושואלים בשלומם. אלו ואלו בבת
 אחת מדברים, והדבור הולד מסוף העיר ועד סופה ומתפוצץ לכמה וכמה קולות משונים —
 גסים, דקים, דקים מן הדקים, דקיקים וצדודים. מצד היוצאים הרבה שאלות נשמעות

 אחינו׳ אנשי מקום פלוני, למה שהיתם כל־כךז הא למה? והא למה ז והנכנסים מצדם
 עונים ומספרים מאורעות ומעשי־נסים ואת כל הקורות אותם בדרך: סדנא של עגלה
 נתפקעה פתאום, סוס כרע נפל, גשר נסתחף, תרנגול כפות הותרה הרצועה שברגלו ופרח,
 אשד, מעוברת חבלי־לידה אחזוה, עגלה נהפכה וטבעה בטיט, והבל חיבים בברכת ,הגומל•

 שיצאו בשלום מן הסכנה.
 קצור הדברים: דלפונה הומיה, היא מתעוררת לחיים חדשים ונראית בברכה קטנה

 וו• שבתחלת ימי האביב היא מתמלאת על גדותיה ומימיה שוטפים ברעש.
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 ובשעת מהומה זו קרון מלא וגדוש נבנם לעיר, וכל בני ביתו של חנא איש
 כפר־רחים בתוכו. הסוסה הזקנה כל הדרך היתה מושכתו, מושכת ועומדת לסירוגין.
 הגיעה קרוב לדלפונד״ חגרה בעוז מתניה ולכבוד דלפונה ולכבוד כל המסובין בכאן על
 הקרון היא מפשלת זנבה, זוקפת אזניה, מרימה טלפיה ודוהרת ונכנסת לתוך העיר טפופה
 ונטוית־גרון בקפיצה, בדיצה וחתה ובקול רעש האופנים עד שמגיעים לבית רבי חיים,

 שחנא בעל־הרחים ואשתו ובניו ובנותיו וחתניו מתאכסנים שם מכמה וכמה שנים.
 עולם חדש ועסקים חדשים נפתחו לפני שלמת׳לי באותה שעה — המלאכה מרובה
 והוא אינו עצל, יש לו שהות הרבה ברוד השם והרבה יש לו מה לעשות, במה להסתכל
 האל מה להתבונן. ישקול לו הקדוש־ברוך־תוא שם בשמים את עוונותיו עם זכיותיו ביום

 דין ויכתבהו בספר זכרון לפניו כרצונו, ועכשיו כשהוא חי יתנה רשמת בחייו.
 אף על בני־ביתו של חנא איש כפר־רחים נותן שלמה׳לי דעתו. מסתכל בפנים
 החדשות הללו׳ והכל, הקטנים עם הגדולים, נראים לו משונים. הילדות — נעלים ופוזמקאות
 גסים ברגליהן ומלבושיהן חדשים, מנומרים בגוונים ובציורים וציצים משונים! מעמידות
 עיניהן הגדולות כשל עגל ומביטות, ואצבע אחת נתונה בפיהן. הילדים מלובשים בגדים
 חדשים, כתונת ומכנסים וארבע כנפות ומצנפת ו״חאלאטיל״, עומדים תלויייראש בבושה
 ובהסתר־פנים, אוחדם בראש חוטמם וממשמשים בנחיריהם, מדברים אליהם ואינם עתים,
 צועקים להם ושותקים, ופתאום שחוק משונה יוצא בכח מפיהם לתוך פסת ידם, שוחקים
 ומקנחים את חוטמם בכנף בגדם. ולא זו בלבד, אלא אן״ דבורם ומאכלם של בגי הכפר
 משונים. אין דבורם אלא התלבטות שפתים׳ ואין אכילתם אלא לעיסה. הלעיסה ותנועית
 הלסתות בשעת האכילה נעשות אצלם שלא כדרך בני-אדם עירונים, ובכל גמיעה וגמיעה
 פיהם נעשה מפוח ומנפח בקול. גם בעורם ובבשרם טבע הכפר את חותמו. אמת, פניהם
 פני אדם, ובשרם בשרו. ואף על־פי כן נראים משונים מאלו של עיתנים, והדי הם לגביהם
 כאוז־הבר בפגי אוז־הביתן מחומר אחד קורצו גם שניהם ונבדלים זה מזה במראם
 ובטעממ. חנא בעצמו לא חיה אדם גם והדיוט׳ אבל בפני רבי חיים נתמעטה דמותו,
י אשת חנא נסתכל ם ו ם י א ב ו ט  ושלמהילי היה מבחין מיד מה בינו ובין אביו. גם ב
 שלמה׳לי וראה שאינה כאמו. טובא־םוסי אשה כרםנית היא, בריאתיבשר ורחבה, ידיה
 ופניה מפוחמות, הלוכה ממש יש בו, ואתה מרגיש שהיא מציגה כף־רגלה על הארץ
 והולכת. וכשהיא מדברת, היא פוצה פד* והדבור יוצא מבין זוג שפתים עבות ומנסר
 באוזן. הדיוטית גמורה היא, עגלה לא־מלומדה, אבל לב טוב לה ואשת יראת ת׳ היא.
 בוכה בשעת הדלקת הנדות ערב שבת, ומיללת כשהיא שומעת דבר יוצא מפי המתורגמנית״
 אף על פי שאינה יודעת פירושו. וכנגדה שדה אמו היא דקת בשר, צנומה ותשושת־כח,
 ידיה קטנות ומצוחצחות ומםורגות ורידי תכלת דקים, פניה מלובנות כפני צנועה ושפתיה
 דקות. כשהולכת נראה היא מרחפת, אך רוח היא ולא בשר, אשה חכמה היא ומלומדת,
 יודעת כל מיני תחנות, חדשות גם ישנות, תחנות ארץ־ישדאל ותחנות שרה בת ־טובים,
 דיני חנ״ה•, שנצטוו עליהם נשים והכתובים יהודית בספר #מעין טהור״ לבעולות

 •) הלוו, נוח, הדלקודזעד•
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 ובתולות שגורים על פיה. היא קוראת בספרי ״!אינה וראינה״ ו״מנורת המאור״ ו״קב
 הישר״ וכיוצא בהם, מורה הוראה לנשים בביתיהבגסת ומלמדתן מה להתפלל, אימתי
 עומדים בתפלה ואימתי רוקדין קדושה, וקוראה לפניהן דברי תפלות ותהלום ותפוח־לימת
 מוכן לה בעזרת־נשים במקום מוצנע, ושאר מיני סמים חריפים יש לה שם, ליישב נפשה

 ונפש נשים מתעלפות.
 ובאמת אי־אפשד היה שלא להתעלף כשהיתה שרה קוראת. כל מלה מאה מלבה
 מוטעמת ברגש, בנגינה ובנעימה ונכנסת אל הלב. בכתה — הכל בכו עמד״ וקולה זעזע
 לבבות, ואפילו לב־אבן היה נימוח. כדאי הוא להביא כאן קצת מדברי התחנה בשעת
 עשיית פתילות לנרות יום־הכפודים: נד אחד לבית־הכנסת, הוא ״נר־נשמה״, תר אחד

 להדלקה בבית, הוא ״נר־החיים׳.

 שרה עומדת בכובד־ראש ונשים שבשכונתה מקיפות אותה. היא נוטלת חוטים
 לעשות מהם פתילות עבות, כנגד ראשי האבות והאמהות של ישראל, כדי שיהא אורן
 מרובד- ועל כל חוט וחוט, שהיא נוטלת ומניחתו, היא קוראה בדמע׳ בקול זיע ובכוונה

 ממעמקי לב בנוסח זה:

 ״רבונו של עולם, יהי רצון מלפניך, אל רחום וחמן, שבזכות הנרות, שאנו עושיש
 לכבוד שמך הגדול, נזכר ונפקד לפניך בערב יום־כפורים זה למוכה ולברכה ונזכה להביא
 נרות לבית־מקדשך כשנים קדמוניות. ועל ידי הנרות הנעשים לכבוד נשמות הצדיקים
 יתעוררו הקדושים והטהורים האלו מודיעו זה לזה עד האבות והאמהות התמימים, והם
 ילכו מודיעו זה לזה עד אדם וחוד״ שבעדם אני מניחה חוט זה בראשונה, יקומו מתוך
 קבריהם מתפללו עלינו, שתהא השנה הבאה שנה טובה ולא ישלוט עוד מלאךיהמות בנוי
 ובכל הבריות. את החוט השני אני מניחה לשם אבינו נח. יבקש נח רחמים עלינו, ומי
 שענה לו בשעת המבול, הוא יעננו מציל נפשותינו מאש וממים משמרנז מפגעים רעים
ם אביט. כשם שהצלת אותו, ה ר ב  ומשעות רעות. החוט הזה הריני מותחת לשם א
 רבונו של עולם, מכבשן האש, כך טהרנו מכל עוונות ופשעים, והנשמה שבנו תשוב לאביה
 שבשמים בקדושה ובטהרה בביאתה לתוך גופנו טהורה ונקיה. ובזכות החוט, שאני מניחה
 לזכר אמנו שרד״ יזכור לנו אלהינו את צערה הגדול בשעה שנוטל ממנה יצחק בנה יחידה
 ובצאן לטבח נעקד על גבי המזבח. תבוא היא ותמליץ עלינו לפני כסא כבודך, שלא נהיה
 באותה שנה אלמנות, חס ושלום! ושלא יגזלו מאתנו את ילדיט, שגדלנו כאפרוחים

 של תרנגולים בצער גדול בנים...*

 באמירת הדברים האלה געו הנשים בבכייה, מתכוונות כנגד המעשים באותם
 הימים, שהיו חוטפים ילדים קטנים מעל משכבם בלילות בחדר הודתם, למסרם לצבא, ועד
 שנתבגרו היו רועים במקומות רחוקים ממולדתם, בין אנשים זרים מעמי הארץ וסבלו
 רעות רבות וצרות! מהם מתו לא בקצם, ומתם נתפזרו לכל רות או נהרגו במלחמה.
 והנשארים נטמעו בין הנמים ולא שבו עוד לעמם ולמשפחתם. בכו הנשים בכי גחל
 והרטיבו את חוט הפתילה בדמעתן. שם בכו אלמנות עשזקח*, אמות שכולות׳ זכרו מחמדיהן
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 הגזולים מלפניהן והורידו בנחל דמעות. קול שועתן בוקע רקיעים ומלאכי״ד״שרת שם מד
 יבכיון. ושרה שוב נוטלת חוט, מרימה קולה בבכייה גדולה, מקועת ואומרת:

 ״ובזכות הנעקד על גבי המזבח ופשט צוארו תחת הסכין תרחם על בנינו, ותזכנו
 אבינו, האב הרחמן, לשכור מלמד לבנינו ללמדם תורה ומעשים טובים, כמצוה עלינו
 למצוא חן ושכל טוב בעיניך ובעיני כל הבריות, ויהיו עיניהם מאירות בתורה כאור שבעת
ב ק ע  הנרות, שהיה מדליק הכהן הגדול בבית־המקדש... חוט זה הריני מניחה לשם י
 אבינו. כשם שהצלת אותו מכל שדנאוו ומיד אחיו מיד עשו, כך תצילנו בזכותו מכל
 משטיניגו ומקטרגינו, שלא ישחירו את פנינו בדברי מלשינות וצלילית בדמות... ובזכות
 אמנו רחל, שלכבוד שמה אני מניחה חוט זה, תקיים לנו מה שהבטחת אותה ״ושבו
ה רבנו, רועה נאמן.״ ש  בנים לגבולם״ והוליכנו מהרה לארצנו, אמן... חוט זה לכבוד מ
, שבשעת ה מ ל ש ד מלך ישראל... חוט זה ל ו ן הכהן... ולכבוד ד ר ה  לכבוד א

 חנוכת הבית התחנן לפניה רבונו של עולם, ואמר:

 ״וגם $ל־ס*לרי $?ר לא־8ע?ך ל^ךאל הוא ולא... ןהי!8!ל *ל־סגית
־לקרא »ליף ס??ד.״ ל ^י צ  סזה *$n *?יסע ס?סלם- ו?*יס ?

 בזכותו תקבל ברחמים את תפלתנו... חכות כל הצדיקים והחסידים מימות אדם
 הראשון ועד הנה תעמוד לנו ביום דין לכל באי עולם ותיטיב לנו הכתים; והחתימה,

 אמן פלד״*
 עתה יבוא וילגלג מי שימצא את לבבו׳ יפתח פה ויאמר, שהדברים האמורים דברי
 שטות הם. הבו בני עליה׳ הבו נרות־נשמה, הבו נרות הרבה כנרות הללו! הבו לנו
 רחשיילב, אם יש עמכם׳ ודברים טובים יוצאים ממעמקי־גפש׳ רגשי קודש ודברי תחנונים
 ואהבה — אהבת.תורה וחכמה ואהבת הבריות! ובמי אתם מוצאים כל אלה ? ב י ה ו ד י ו ת,
 בבנות ישראל מהמוןיעם, שלמראית עין הן בריות קטנות ושפלות ועניות בדעת. את
 תחנותיהן של היהודיות הלא ישמעו אותן בני האדם וידעו לב עברי מה הוא. ידעו

 ויבושו — השתתקו סלה!

 שלום אש
 ראש חודש אלול

 באו ימי אלול העירה.
 <1ותם הביא אתו ״היהודי םוחר־הצמר״, הבא לעיירה בימים ההם...

 אלהים יודע מאין הוא בא ומי הוא. הוא שליח הסתיו... בימים ההם, בשבת בעלות־
 הבתים לפני פתחי בתיהן אחרי ארוחות הבוקר, אחרי חלקן פרוטות לילדיהן לפני לכתם
 ל״חדר״ן החמה עודנה חופפת על פני העיירה, אך כבר חדלה להחם אותה, — אז נראה
 פתאום ״םוחר־הצמר״. הוא בא, כנראה, ממרחק רב, ששם שורר כבר החורף, כי נעליו
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 תחובות לתוץ עדדלים עמוקים ופקעיות של גמר תחת זרועו לעשות מהן פחמקזןות,
ח ועל צוארו כרוכה׳ אפילו בימים החמים ביותר, לשון של צמר — זכר לחורף.  הוא אדם ג
 הריהו יהודי, המסתיר בקרבו איזה סוד, שהחורף שלחו לעיירה לבשר את דבר בואו.

 למראהו מתחילים הלבבות להתפעם והרהורי תשובה מתעוררים בהם~
 צפוריהחורף הראשוגד—

 ואחריו מתחילים להראות בעיירה אורחים לא־שכיחים בכל ימות השנה, בכובעים
 משונים ובקאפוטות משונות תפורות בטעם משונה. אורחים ובידיהם צרורות של ציציות,
 קמיעות ועצמות־סגולד* לתלותן על צוארי ילדים, שמזכירים לבני העיירה שישנו עולם
 אחד ויהודים אחרים. ובדרך הנטועה עצי צפצפה משני עבריה נכנסים ויוצאים אל העולם
 הרחב אורחים נוסעים בעגלות מחופות בד עם יתומות מומות, עם פסחים בקבים שלהם,
 עם עגונות עזובות; יהודים נכבדים בעלי זקנים ארוכים ונאים, נשרפים ותעודות•
 המלצה בידיהם! גרי־צדק — יהודים שפניהם פני גדים, או גויים ובידיהם סדורים של
 יהודים, מספרים על זכריהם הרוזנים או שרי־ד״צבא, כי פתאום התחילו לאהוב את אמונת
 היהודים, נטשו את כל עשרם וכבודם וימולו את בשרם. בני העיירה חשו איזה פחד

 מפניהם: יהודים, ואף על פי כן אינם יהודים.״

 בסימטת בית־הכנסת רבתה התנועה. מוכרי־־ספרים בעגלות מחופות בד׳ באו עם
 ספרים, תחנות וסדורים, שריח של וורשה׳ ברדיטשוב ורייסן נודף מהם. תינוקות של בית־
 רבן תלשו שערות מזנבות סוסיהם, הציקו להם ויצאו עליהם רוכבים בשדה. מוכרי הספרים
 הללו דרו בבית־המדרש מאחורי ארגז־ה״שמות* רבשלו להם טה בשעת התפלה בציבור.
 שטוח שטחו להם את הספרים על פני השלחנוח, ונערים הפצירו באמותיהם לתת להם
 פרוטות לקנות בהן סדורים וספרים. ואיזו אם יהודית לא תחשוך מפיה פת־לחמה האחרונה

 לתת לבנה פרוטות׳ שיקנה לו סדור או ספר ז

 מוכי־חלאים שונים באו העירה! יהודי אחת ״דבוק׳, שתרנגול קורא מתוכו׳ אשד
 צעירה שמקרקרת מבטנה, יהודים חולים נכפים, יהודי־יהודי ו״צרורו״. ופתאום בא אחד
 לבית־דין לדון עם נפטר, שכבר הלך לעולמו, אינו נותן לו מנוחה, וקורא אותו לפני

 בית־דין של מעלה. כל בני העיר אצים־רצים לשמוע את המת מדבר מאחורי וילון...
 ועל כל האורחים האלה רובץ כמין אבק של סודות ומסתורין, כאבק הרובץ על
 ספרים קדושים עתיקים, ודומה כי במקום מן המקומות נמצא עולם של יהודים, בית מדרש
 גדול מאד, וכל עולם היהודים שוכן באיזה ארגז גדול של ״שמות״, מכוסה אבק של

 קדושה, שעליו שפוך חנו של היהודי וגעגועיו...

• • • 

 יום בהיר ויפה. הנשים יושבות על מפתן בתיהן, סורגות פוזמקאות ומפטפטות
 דברים בטלים. מאחד המקומות בוקע ועולה קול תורת תינוקות של ביתירבן, המזכיר
 לאשה את התחנה: .בזכות עוללי טפוחים, שפשטו את צוארם...״ השמש כבר אינה
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 נראית, קרניה תועות בשויון־נפש, כאורחים לא־קרואים, — ופתאום נשמע קול השופר ן
 הקול מרטט בחלל אוירה של העיד ומחריד קטן וגדול.

 הנשים יושבות לפני בתיהן. אחת מהן מתקנת על ראשה את הפתיל והפרח, שענדה
 בהם את שביסה לכבוד ראש חודש אלול. עגלות באות ועומדות בשוק ומהן יורדים
 דודות ובני משפחת עטופים מטפחות עבות וסוככים בידיהם, שבאו ממרחקים לבקר

 את קברי אבותיהם ואמותיהם בבית־העלמין הישן.
 ובית־העלמין משתרע על גבי מורד ההר, מצבה מצבה תחת אילנה, ונשמה ונשמה
 תחת אילנה הסוכן• עליה, וכולן מסתכלות מאחוריהן אל העיירה. כל רב בדורו, מוקף
 בעלי־הבתימ שבזמנו, קנה לו מקום בפנה אחרת של ״המקום הטוב״. בוא ונספור את
 הדורות — את אבות העיר! שמות רבים של השדכנים ב״מקום הטוב״ נשמעים עוד
 בין החיים. מהם השאירו אחריהם את שמותיהם על עצים ועל אבנים, מהם על רחובות
 ומהם על חצרות: ״חצרו של ר׳ יוחנן״ או ״של ר׳ משה״, וקזמיר החדשה בונה בתים
 חדשים ובעלי־בתים חדשים עולים — בבית־הקברות... ופה ושם אורחים חיים נעלמים
 ומםתופפים בין המצבות, ולפעמים נשמע קול בכי מתיפח מבין גבעולי העשב הגבוה,
 המפיצים מקרבם ריח בית־הקברות, ולא נודע אם קול הבכי נשמע מפי החיים או־ מפי
 המתים הקבורים שם... חנה־אסתר—״היהודיה של בית־הקברות״—אוחזת בידה של אשד!
 צעירה ומראה לה מקום מנוחת עצמות אביר- ומשוררי החזן קוטפים בין תפלת ״אל מלא

 רחמים״ לחברתה תפוחים מן האילנות, השייכים להם כשכר מאת הקהל...
 ואז בא ״היהודי מארץ ישראל״ לאסוף את המעות מן הקופות התלויות על מזוזות
 בתי היהודים, שהנשים מטילות בהן לפני הדלקת הנרות של שבת את פרוטותיהן לנשפען

 ״ר, מאיד בעל הנס״.
 הוא היה בא כצל. יהודי גבוה ודק. פניי חוורים כפני אדם ביום הכפודים ועל
 קמטי מצחו היה שפוך סוד גלותנו הארוכה, סוד ביאת המשיח. הוא היה ממין היהודים,
 שהכל מאמינים, שהם נמצאים באיזו ארץ ואינם יודעים איה, ממין היהודים שלמראיהם
 אנו נזכרים באיזה דבר... אמונה מסותרת מתעוררת בקרבנו ואט מרגישים, שיש לנו

 שייכות למי שהוא...
 יהודי מאדץ־ישראל בבגד לבן של אטלס ובפאות שחורות. יושב הוא בבית־המדרש
, משה־דוד, ״היהודי בעל־השמות״,  במנה נשכחה ומסביב לו מתקבצים זקני העיירה: ד
 שקבל על עצמו את המצוד! לקבור את השמות ב״מקום הטוב״ 1 ר׳ ישעיה־וולף ודי נתן,
 היושבים לעת זקנתם ישיבת־קבע בבית־המדדש, בעלי בתים זקנים מ״חבדת־תהלים״,
 משומרי ראשו של משה רבנו וידידיו הנאמנים של דוד המלך הס הכינו להם מכבר
 תכריכים ואמתחות מלאות עפר ארץ־ישראל לאחד מאה ועשרים שנה, והיהודי מארץ*

 ישראל יושב ומספר להם על ״אמנו הזקנה״.
 יהודים יושבים ומסתכלים בו. בין קפלי בגדו רובץ עוד אבק אדץ-ישראל, האבק
 שעל הקברים הקדושים ושעל קברה של רחל אמנו ומכיל בקרבו סוד אלם וחביב ממרחקים...
 הוא מוציא מילקוטו פרורייסיד, שפורר בידו מבין אבני ״הכותל המערבי״ הוא



ה נ ש ש ה א : ו ם י ד ע ו מ ר ה פ  12 ס

 היה שם בעצמו והתפלל שם תפלת ערבית בצבור. היהודים נוטלים בידיהם את זזפרורים,
 שמים על חוטמיהם את משקפיהם הקבועים במסגרות של ברזל ומסתכלים בהם: פרודי־
 סיד מן הכותל המערבי, מבית־המקדש, עוד מן הימים ההם... הן אלה ראו עוד את הכהן

 הגדול, יהודים עולי דגל, בבואם עם קרבנותיהם ירושלימזע..
 מוציא הוא מילקוטו עפר מקבר רחל. הוא היה שם בדרך אפרת, ככתוב בחומש,
 ששם קבר יעקב את רחל אמנו בדרך העולה לבית־לחם; את העפר הזה לקח מקברה...
 ויהודים מתבוננים בעפת של הקבר העתיק, קבר רחל אמנו, שיעקב אבינו

 קברה שם בידיו...
 וקול קורא מן הלב:

י לא כך עשיתי לאמך. בבואי מפדן מתה עלי רחל בארץ כנען בדרך נ א ו * 
 בעוד כברת־ארץ לבוא אפרתה ואקברה שם. ופירש דש״י: ולא הולכתיה אפילו לבית־
 לחם להכניסה לארץ. מדעתי שיש בלבך עלי. אבל דע לך, שעל פי הדיבור קברתיה שם,
 שתהא לעזרה לבניה. כשיגלה אותם נבתראדן והיו עוברים דרך שם, יוצאת רחל על
 קברה ובוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר: ״קול ברמה נשמע׳ רחל מבכה על בניה׳/

 והקב״ה משיבה: ״יש שכר לפעולתך וגו׳ ושבו בנים לגבולם״.
 בין הערבים. מארץ אחרת נושבת רוח קרה ברחוצ לפעמים נראה בעל־בית זקן
 באדרת־החורף שלו, כנותן הסכמתו לחורף שיבוא, וכראש מורד לארץ הוא הולד לבית־
 המדרש לתפלת מנחה. חניכי החייטים והסנדלרים השליכו את מקלות חול־המועד מידיהם,
 שהיו מטיילים בהם בגנים ופרדסים ודברו אהבים עם הנערות היפות שלהם והזקנים

 הרי הם הולכים בסדוריהם לבית־המדרש לקריאת תהלים בין מנחה למעריב.
 ״ראש חודש אלול״. מחנמות קטנות שבשוק בוקעות רצועות ־אור רחבות של
 מנורות נפט מעלות פיח, המוסיפות ומחזקות את הרגש של יראת״שמים. השמים בוערים
 באש אדמדמת של גיהנם בפאתי מערב. שם דנים באש את הרשעים, והדם השותת מהם
 נופל לתוך האש הבוערת ומתלקח... ומהעבר השני של השמים נמשכים והולכים עננים
 בכובד־ראש ובצניעות, כאלו שמו לבם אל המעשה הגדול שהם עושים וכאלו טבעו בתוכם
 דמעות המלאכים הטובים, הבוכים על רשעת הרשעים. והענן הילד וכובש את העיר וחופף
 עליה בכנפיו, כאלו קרא: .לא עליכם יבוא הגורל הזה!״ הרחוב בין האילנות ריק, אין
 בחור ואין בתולה. נשים וזקנות ויראות שמים משפשפות את כפות ידיהן בדלתי חנמותיהן,
 זוקפות את עיניהן לשמים ועונות ״אמן* אחרי הקדיש הנשמע מבית־המדרש... בית-
 המדרש מלא מפה לפה אנשים וטף ומרחפת שם רוח של חמימות הרגש? היהודים שבו
 אל ה׳ בלבם. המגיד עומד על הבימה ומטיף תוכחות־מוסר ובקול נגינה הוא מזכיר
 לשומעיו את יחס מוצאם, מי ומה הם — בני שעשועיו של הקדוש־ברוךיהוא והוא חפץ
 אך לנסותם ומחכה בכל רגע ורגע שישובו אליו בכל לבם. ומבאר את דבריו במשל
.  לבךמלך שחטא לפני אביו, ומטעים בפסוק: ״כה אמר ה׳ אי זה ספר כריתות אמכם י״.
 מהורים מרגישים עצמם בנים למקום, בנים שגלו מעל שולחן אביהם שבשמים,

 ואחרי הדרשה מתפללים תפלת ערבית.
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 זה היה אותו ״והוא רחום״ של חול, המזכיר את המגורה של חורף, ויצא גם כן
, אשר־אהרן ״קל וחומר״ (״חזקה״ היא בידו) ובקולו הצרוד, ובכל זאת נבדל  מפיו של ר
 הוא ממנו תכלית הבדל. חיים ותנועה שוררים עתה בקרב ההמון הקודר הטמון בחשכת
 בית־המדרש הכהה. געגועים נשכחים מלפפים את העדה, געגועי בני מלכים, שגלו מעל
 פני אביהם... איזה ברק הופיע, ברק־נוגה כהה, רוח סתר, ששתף ואחד את נשמותיהם,
 שעשה את ״והוא רחום״ הפשוט לאחר, והמלים הן אחרות לגמרי. ״בורא יום ולילה,
 גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור״ — נשמת חיים גשמה בין ההמון הפשוט, נשמת

 בלל ישראל, הנשמה הפשוטה והתמימה מ״חברת תחלים״ של חול...
 הנאספים עמדו והתפללו בלחש ״שמונה עשרה״. בית־המדרש אפל למחצה, הנדות
 שלפני העמוד מתחילים מהבהבים, ובפנותיו טבועות טפות״אור בימים אפלים. דממה
 אלמת רובצת על כל הראשים. הטלית היחידה בין המון קפוטות שחורות נראית כחי
 אחד בין המון צללי מתים. המת צללים שחורים מתנועעים הנה והנה, כאלו איזו רוח
 סתרים נשבה בהם ותזעזע את ראשיהם בשבלים לפני דוח... לא אפילו קול הברה של
 מלה אחת. לפעמים נשמע: ״הוי, רבונו של עולם!״ יוצא באנחה מלב קרוע, והמת
 הצללים כאילו הסכים לקול האנחה והתנועע הנה והנה בסוד סתר. נשמה דוממה עטופה

 סדין לבן התפללה בדממה בין ההמון, והתפלה היתה דוממה וקודרת...
 בא לילה. מעל הצפצפה שעל הדרך השחורה נדמו קולות הנגינה, כאילו ״האשכנזים
 הגבוהים בשוטיהם הארוכים״ הלכו בלא עת לישה. רוחות קרות נושבות משם. בסימטת
 חושך, הבל מעוטף סדין שחור. תריסי החלונות סגורים ומבין סדקיהם חודרות קרגי
 אור של מנורות דולקות: יהודים יושבים על עבודתם. נשמע קול הקורנס של הסנדלר
 המכה על האבן שלו והקול מתהלך בסימטה במודע ותושב, ככנמית בכותל, ומזכיר את

 לילי החורף הארוכים והחשבים, והלב נפעם מפחד בלילות...
 והבתים שבעיירה ושמסביב לה טובעים בימי אילנות ירוקים מגני תפירות, שצמצמו
 את הכל בתוך עצמם ועשו את העיירה לעציץ־פרחים גדול. בני ישדאל שכנו בגנים,
 ומבין חשכת הירק שלהם הופיעו פה ושם קרני אורה ועשן יצא מהם: איזו גננת בשלה
 ארוחת־העדב, והאורות שבין הירק הכהה מעוררים אימת חבה של יראת*שמים בעיירה

 ומושכים אליהם כבקסם.
 ובאויר פורחות תולעים מאירות, הנראות כזיקי-אש או בנשמות אובדות...

 ועולמו של הקדוש״ברוך־הוא ככלה צנועה׳ אהובה, המטילת יחידה בקצה
 הדרך ויורדת מן הסימטה אל הדרך השחורה.

 השמים הדוממים והכהים קוראים קריאת־שמע בעד העיירה: ״המפיל חבלי שנה
 על עיני ותנומה על עפעפי״~.
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 קול צנוע ומלא רטט נשמע בעולם.
 בערים ובעיירות בכל מושבות היהודים, ב״מנינים״ של חסידים, בבתי־כנסיות
 ובבתי־מדרשות, עם בתי־המדרשות של ווילנה, קובנה ופראג, ירושלים, טבריה וצפת
 בדאש, תקעו שופר. וקולות השופר נשאו בכל מלוא העולם, נמשכים אחד לאחד דרך
i הרים ובקעות, שדוח ויערים, ונדבקים זה בזה, מבשרים ואומרים: ראשיחודש אלול היום 
 ועץ הלבנה על יד בית־המדרש של לישנה השיר מיד אחר תקיעת שופר עליס
 צהובים אחדים. ר׳ שמואל, סוחר־יערים, שפניו ועיניו החומות מביעות רחבות של תורה
 ונגידות וזקנו עם שערותיהשיבה שבו יפה, ויארמולקה של משי בראשו ואבנט נאה
 למתניו על גבי בגדו הארוך, — ד׳ שמואל מכית שראה זאת שקע בהרהורים. ואחרי

 רגעי מספד פנה אל הרב שעמד אצלו:
 *אפילו עצי השדה הרגישו באלול. עלים כמושים נושרים״.

 והרב השב, שקמטים של יראת־שמים בלחייו הצנומות ובמצחו והטלית מכסד,
 את ראשו עד לתפלה של ראש, ענה ואמר:

 «גם עצים ביעד עומדים בדין.״
 ור׳ שמואל לא הלך היום, כדרכו יום יום, מיד אחר התפלה הביתה. הוא נגש
 יחד עם הרב אל השולחן הארוך בצד מערב אצל ארון הספרים דשב ללמוד את שעור

 היום של הרב במשניות.
 בתוך שעור המשניות נגע הרב במעין המאורע — חודש אלול והימים הנוראיפ

 וגלגל בענין תקיעת שופר, הבורא, ישראל ואורייתא.
 משסיים הרב, עמדו אחריו ר׳ שמואל ור׳ יונה, סוחר־עורות, זריז ומח«ד, שעיניו
 חיות ומלאות טרדה וזקן צהבהב צומח לו זעיר שם זעיר שם, נתקרבו אצל מקומותיהם
 לפני מחל המזרח, זה אצל זד״ והתחילו חולצים את תפיליהם ומקפלים את טליתותיהם.

 ר• יונה התאונן לפני הרב:
 ״אני נוסע היום. צריד לנסוע לניזשני. השותף שלי קורא לי. אין חשק לנסוע. אלול.*
 ר׳ יונה הביט בפני הרב ובעיניו נצנצה זה עתה מחשבה חדשה, שנשארה טמונה

 שם. הוא הוסיף:
 ״אלול... שעת רצון לבךאדם להתבונן. הית הוא עומד בעולמו. אבל מוכרחים

 להמשיך בהבלי העולם. הו־א...״
 הרב הגביה את עיניו, חמורות וקשות כשהן מושפלות, אבל טובות ורכות כשהן

 תלויות בדובר אליו. פגה לר׳ יונה ונחם אותו:
 *יהודים בכל מקום nm יהודים המד- בתיימדרשות ישנם גם בניזשני, ואלול

 בבל מקום — אלול״.
 לפני השולחן שאצל ארון־חםפרים נשארו יושבים שומעי שעור המשניות וביניהם
 ד׳ יחיאל הריץ, שזקנו שחור, פניו שקועות תמיד בהרהורים וצחוק של תמימות על שפתיו.
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 ד״וא דבר לפגי היושבים על החזקה, שהרב בעצמו תוקע שופר בחודש אלול וספר:
 •שמעתי מספרים על אחד ש״ערד גלות״. מעשה ותעה ועלה לו ללון ביעד. היה
 זה בערב ראש״חודש אלול. עם שחר קם ועמד בתפלה. ומיד כשסים, שמע איד האילנות
 עם כל ענפיהם ועליהם ואף כל צמח ביער נזדעזעו. מיד הבין, שהם שומעים קול שופר.
 ירדה עליו עצבות: הם, האילנות שביער והעשבים, שמעו קול תקיעת שופר, והוא לא
 שמע. נתעגמה עליו נפשו והתחיל בוכה בקול. והנה נתגלה לפניו אחד, שופר בידו ואומר
, הםז...  לו: מה לך תמה, שהעצים והעשבים שומעים את קול השופר — כלום לא מעשי ה
 יוםיהדין אחד הוא לכל נברא. אני הוא התוקע בשופר בשביל השמים והארץ, היעדים
 והשדות, הנהרות והימים, כל צמח וכל עשב. וממון שמעולם לא החסרת קול השופר,
 עלתה בביתך ונתקבלה. הילד שופר ותקע בו. ומשתקע — נעלם מי שנתגלה, הוא והשופר.״

 שומעים את ספורו של ד׳ יחיאל הדיין ושוקעים בהרהורים.
 כשהרב ואתו ר׳ שמואל ור׳ יונה ביציאתם מבית״הכנםת עוברים לפני השולחן,
 מתעוררים שומעי השעור וכולם קמים מפני הרב, מפני כבוד התורה, וכולם יחד יוצאים

 אחר הרב מבית״הכנםת.
 פני העיירה נשתנו מהבוקר. דומה, שקול השופר העלה עליה רקמה קלה של
 מחשבה. הבתים כאלו נתכופפו בסוד האלול, האילנות הבודדים שלפני הבתים געשו
 צהובים יותר, כבדייראש יותר. ואף החמה זיותה נשתנה. והסוד, שהעלה קול השופר,
 הולד ומתפשט על השדות הצהובים שלאחר הקציר, על הנחל הקטן שצונן כבר, על היער

 העומד עצב, ועד האופק הכהה...
 חוזרים מבית־הכנסת שקועים בהרהורים על אלול, על הימים הנוראים הממשמשים

 ובאים, על יום־הדין, על ישראל ואביהם שבשמים.
, יחיאל לבדו נשאר עומד לפני ביתו, בחח. הטלית-  הבל פנו להכנס איש לביתו. ר
 ותפילין מתחת לזרועו, כתפיו כפופות. ידו האחת באבנט המשי ועיניו החדות מסתכלות

 .במבוכה לתיד היום של אלול. הוא מהרהר בפחד:
 ״אלול... יום־הדין...״

 וטרוד בהרהוריו הוא פונה והולד אל בית הרב.
 הרב, שחזר מבית־הכנסת, נכנם במישרין אל חדרו, ומיד נשמע קול תורה בבית.
 בחדר־האוכל מצא ד׳ יחיאל את הרבנית לבדד- צעיף משי שחור על ראשה ומשקפים
 על קצה אפה ולפניה על השולחן פתוח הסדור ״קרבן מנחה״ הישן והעבד- לא את הבל

 הספיקה לקרוא היחס.
 ״אלול...״ — נאנח ר׳ יחיאל כאלו בפני עצמו, כשהוא עומד על יד השולחן.

, יחיאל — ,״השנה  ״הימים עפים...״ — נאנחה גם הרבנית, שהפכה פניה אל ר
 ממהרת כל־כך ועוברת. שוקעים בדאגות יום־יום והנה פתאום כבר אלול. ולמה להוטים

 כליכד אחרי הבלי העולם הזה? רק כשבא אלול מתעוררים״.
 ״כד — נאנח ד׳ יחיאל ופתח בספור מעשה: מספרים על אחד מהגדולים, שהיה
 נותג לעבוד בראש־השנה וביום־הכפוריס לפני התבד- פעם בשחרית של ראש־השנה
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 נגש אל העמוד וקרא כדרכו ״המלך״ — ונפל ונתעלף. וכשהשיבו את רוחו, פרץ בבכי
 מר: ,היתכן, היתכךך אי מלכא אנא, עד האידנא אמאי לא אתית ז — מכיץ שאני•

 עצמי מודה, שמלך הוא, היאך זה לא באתי לפניו קודם, עד עכשיו ז״...
 בעיני הרבנית נראו דמעות. היא תקנה את המשקפים על חוטמה, נטלה את ה״קרבן־

 מנחה״ והתחילה לקרוא בנגון עצוב את פרקי התהלים של היום.
 ר׳ יחיאל שוהה זמן־מה, כשהטלית והתפלין החת זרועו, ואחר הוא נפטר מבית

 הרב.
 ברחוב, מבית ד׳ ברוך המלמד, בוקעים קולותיהם של הילדים וכבר עולה מהם הד
 התפלות של הימים הנוראים. אצל חלון ביתו יושב ד׳ מרדכי החזן ומסלסל לעצמו בלבביות

 ובעצבות:
 ״הנשמה לך והגוף פעלך״.״

 שומע ר׳ יחיאל את סלסול נגונו של ר׳ מרדכי, מבין אותו ומצטרף אליו במחשבה:
 ״p. הנשמה לך, רבונו של עולם, והגוף שלד• וטוב שכן הוא. טוב עד לידי
 מתיקות. ובידך לרחם על הנשמה שלנו, שלך. על הגוף שלנו, שלך. הנשמה לך, אל
 גדול ונורא, והגוף שלך, אלהי הרחמים והסליחות ומד לנו בין שמים וארץ, בעולם הזה
 ובבא? כלום אין לנו. עניים ומושפלים. מפניימה, אלהי הרחמים, אבינו שבשמים
 דלונו כה? הכל שלך, הכל שלך... ופחד נופל... וכי שמרנו בטהרה את הגוף שלך י

 כלום נזכה לפניך? אלול כבר בא... אלול...״
 ר׳ יחיאל קרב אצל חלונו הפתוח של ר׳ מרדכי. שניהם כאלו מתעוררים מהרהוריהם,

 מנענעים זה לזה בראשם לשלום.
 ״איני יודע״, אומר ר׳ מרדכי ופניו החוורות קצת והמוקפות זקן שחור, מביעות

 אי־בטחון, ״איני יודע, כיצד אתפלל השנה, אני צרוד לגמרי״.
 ר׳ מרדכי שכח, שגם אשתקד, גם לפני כן, כל שנה ושנה בבוא אלול נופל עליו

 פחד, אם כדאי והגון הוא להיות שליחם של ישראל לפני אביהם שבשמים.
 ״כלום הקול עיקר ?״ — אומר ר׳ יחיאל — ״רחמנא ליבא בעי. גם אשתקד התפללת

 מתיד כוונה שבלב וגם השנה, אם ירצה השם, תתפלל.* —
 לתפלת מנחה מתמלא היום בית־הבגסת יותר מבשאר הימים. ולאחר התפלה אין
 המתפללים נפטרים ויתאים, אלא שוהים בבית־הכנסת עד תפלת ערבית. יושבים כולם על יו
 השולחן הגדול בצד מערב לא רחוק מארון־הםפרים. ר׳ יחיאל יושב ומתאנח מפעם לפעם.

 הרב מספר מעשה:
 ״מספרים על אחד, שתעה פעם בדרך. היה זה באלול. לן אותו לילה בשדר- למחר
 השכים עם עלות השחר ושמע שיחת דשאים. קנה אחד כמוש אומר לחברו העומד בירקותה

 ״נכמש אני והולך. אפשר שלא אזכה ליום־הדין.*
 מחזיר לו חברו דברי נחמה:

 ,הלא יום־הדין גדול ונורא הוא ומי יעמוד בפניו ז כל יונק קטן בשרשיו מרעיד
 מפני אימת הדין.*
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 עונה לעומתו הראשון:
 ״מתוך שבח והודייה לבורא עולם הייתי מקבל עלי את הפחד הזה״ ובלבד שאזכמ

 לעמוד יחד עם כל באי-עולם בדין.״
 יצתה בת־קול ואמרה:

 ״קנה רך, עשב השדה, נשמעה תלונתד. אני משליך עליך עלה נובל מעץ. תחתיו
 יחם לך ותחיה. ועם כל ברואי עולם תבוא לפני ליום־הדין.״

 השמש שוקעת מאחורי העיירה מטה מטה וקרניה האחרונות שלוחות לתוך העיירה
 האלולית. בבית־הכנסת פשטו צללים. מקשיבים לאנחותיו של ר׳ יחיאל, לםפור־המעשה
 של הרב, ולפני עיני כל — שדות ויערים, נהרות וימים, עשבים ודשאים הכל מתכוננים

 יחד עם האדם לקראת יום הדין...

 מרדכי גולדנברג
 בימי אלול

 במרומי השמים הזכים התעה החסידה בקול שופר, בהתחזצה בזהבישמש ובתכלת־
 שחקים. ולבנונית צחצחה הגיעה אי־משם ותרד על העיירה כפרוכת של עצבות עדינה
 דקדקה. וישח גב כל יהודי ומעיגיהם גבט היגון: אוי, כי אין אדם צדיק בארץ; שוע
 ודל בפלוס יושפט... והגשים מורידות מטפחותיהן על מצחן וגונחות בחשאי: ירא נא
 רביט חי־העולמים מן השנה החדשה הבאה לקראתנו מרחם על ישראל, הנתון בשפלות
 ובענויים! ; ותוך כדי דבור הן נותנות עין בבניהן הקטנים שלא יפסעו פסיעה בלא ציצית
 ושלא יקצרו בתפילה, ח״ו, והבנות לא תזמרנה בקול ולא תרחבנה בצחוק פיהן, כי יום־

 הדין האיום והנורא ממשמש ובא!
 אלול — אני לדודי ודודי לי — מתהלך ברחובות ואימה מתפשטת בחללה של
 העיירה. ומרמזים יהודים איש לרעד! בספרי יראים: ״אריה שאג מי לא יירא״ — ר״ת
 של ארי״ה: אלול, ראש־השנה, יוםיהכפורים, הושענא־רבה; — אלה הם ימי הפקודה,
 ומי לא יתפלץ לקראת בואם? — אוצו נא״ רוצו נא בעוד מועד וזמן, מי בעל־נפש

 יתחנן, אולי ירחם, אולי יחון!
 ומשכימים יהודים לטבילה ובפאות מטפטפות מים ימהרו לבתי״התפלה, לקיים
 ״ייראוך עם שמש״ ן ובפרוזדור לתפלה משמשים כמה מזמורי תחלים הנאמדים בחרדה,
 פרק משניות ולגימה מ״ראשית חכמה״, עם נצנוצי זריחד- רבים עסוקים בהגהת התפילין
 והמזוזות, כדי להרבות בזכויות; ורבים יושבים ומהרהרים מתוך שתיקה, מחשבים חשבונו
 של עולם ומרמים ב״דע לפגי מי אתה עומד״ ובאותו הפסוק הקטן, שכל גופי היהדות
 תלויים בו: ״בכל דרכיך דעהו״. יושבים הם מקומטי־מצח ועיניהם נעוצות במרחקים
 ומחשבתם מצומצמת באותה הכוונה העליונה של ״אני לדודי ודודי לי״; כיסופים כבירים
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 לוהטים בם ופתאום מתחילות שפתיהם מנעימות זמר״ זמר המזדמר מאליו, בחינת ״לבי
 ובשרי ירננו״״ מזמרים הם ומתנועעים כעגי היער ברוח.

 ובשעת זכרת נשמות נפטרים, כשלוגמים מפין של ״תקון״״ מאחלים זה לזה
 ״כתיבה וחתימה טובה״, לזכות ביום דין ולצאת חנתים לחיים ארוכים. והברכות נלוות
 בגניחות ובאנחות ומפולפלות בספודי מעשיות של הקדושים אשר התהלכו בארז, שלשמם

 יתברכו: ״זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל״.
 נכר היה אלול בעיירתנו. גלימה של רוך וחנינה פרש על הכל מסביב.

 ור׳ שמאי הישיש, יהודי מיקירי קדתא, שחבה יתרה לו לירד לפני התיבה ושתפלת
 שחרית של ״ימים נוראים״ מוחזקת בידו זה משנים כבירות, עוטף צואדו בסודר של צמר
 ולוגם ביצים טרופות, לשפר קולו ולכבד ביתר עת את אדת־העולם מגרתו... והפעוטות
 נושאים בידיהם מחזורים גדולים בדפוסי סלודמה וז׳יטומיר בכריכות־עור צהובות.
 וכשעוברים לפני בתי האולפנא שומעים קול ״צאן קדשים״: ״יראתי — אני פוחד ורועד,
 בפצותי — כשאני פותח פי, שיח — קול תפילה, להשחיל — להוציא״? והילדים מרוצים
 מכל אותן התפילות הקדושות הנלמדות ברנן, וגם מזה שאסור לו להרבי אדוק מרה
 בתלמידיו במשך כל חדש אלול — דין מפורש הוא בשולחן ערוך — והם מנעימים נגן

 בשעת הלמוד ומתגענעים בהתלהבות.

 ובשוק — השלך הס. שקט שורד מסביב, וחנונית, מאפס מעשה, עוסקת בםדיגוז
 פתמקאות׳ בלחשה מספר ״העינים״... ור׳ אהרן, בעל־השפע הישיש, הרכיב משקפיו על
 עיניו ומעי? ב״שערי־תשובה״. עניני פרקמטיא הם עכשיו ממנו והלאה? בוחר היד,
 לעזוב חנותו זו עם בל המשא־והמתן ועם כל הבלי העולם הזה שהוא כצל עובר, ולהתבודד
 בבית־המדרש׳ לעסוק שם בתורה ותפילה? אך עוונותיו גרמו לו, ואשתו נפלת למשכב,
 והריהו מוכרח לשבת כאן ולהתבטל מעבודת־הקדש... מהודי אחר, ר׳ יצחק שכנא׳ס•
 יהודי אביון ומטופל בבנים, לא שת לבו אל המפריעים משלך אחרי גוו את עסקי העולם
 והלך ולוה לו רו״כ אחד בגמילת־חסד, כרך טליתו ותפליו, וגם בגד־השבת ומעט לבנים
 נטל עמו, מסע אל הרבי לימים הקדושים. כי מה יעשה קברניט, שספינתו מטורפת בים
 וגלים סוערים להטביעה ז — חותר הוא, עד כמה שידו מגעת, להגיע אל איזה חוף ? ומה
p יעשה אדם יהודי, על סף יוםיהדין, עני ממעש וצידה אין לו איך מכה במשפט ז — על 
 יעזוב את אשתו ובניו ונסע אל רבו להתדבק באותו האור הגדול ולקבל שפע עילאית —
 ועומד לו עכשיו בנו של ר׳ מחק זה על יד אצטבת התגרנין שאביו החזיק בה ומכריז:

 — -בורית כשרה וטובה קנו, יהודים, לכבוד החג!*
 ופתאום תתפרץ תגרה בין שתי תגרניות ברחוב בשביל קונה אחד, שבא לקטת
 אצל אחת ונמשך אחרי פירותיה של השניה. אז בוקעת קללה נוראה את האויר, הספוג
 דממה: ״פתקה שחורה תפול לך לשנה החדשה, שחצנית שכמותך!״ וסמר כל בשר לשמע
 דבור מפוצץ שמה ומטר־מוסר ודברי־כבושים ירדו על ראשה של הקללנית בעלתי
 הלשון: •הלא יוםיהדין מתקרב ואסור לפתוח פה לשטן״ חם והאלה!* — ומתחרטת
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 היהודיה הנרגנה וכובשה ראשה בקרקע מתוך נהם חרישי: ״כל זה בעטיה של הפרנסה
 המרה; בל יחשוב לי מריה דעלמא!״

 וחזן או שמש הם בבל יראה ובבל ימצא בעיירה! כולם נפנו והלכו להם לבית־
 העולם, כי שם רבים הקופצים על תפילות שהזמן גרמא: ״אל מלא רחמים* ו״קדיש״.
 וקולות מנסרים בין המצבות. שם ממררים בבכי ומרבים בתחנונים, מעוררים את המתים,
 שימליצו לטובה בעד החיים. ונמדד בית״העולם בחוטים, שיפקיעו מהם פתילות לנרות

, להזכיר זכות אבות ואמהות אשר בארץ המד-..  והעלום למאור בבית ה,
 וקרונות מלאים נשים יוצאים לעיירות שבתחום, להשתטח שם על קברי הוריהן
 ופרצופים מלאים יגון ונכאים נבטים מעל הקרונות, וברכות נשלחות אחריהן, שכל

 משאלותיהן תתמלאנה על הצד היותר טוב.

 ופתאום נפלה חדשה בעיירה: דרשן מישיבה קדושה שבארץ־ישראל הופיע ובא —
 יהודי בעל פה מפיק מרגליות ונגון לו המושך לבבות. ובערב יתמלא בית־התפלה יהודים,
 שיבלעו בצמא את דבריו של הדרשן, המתענים כל־כד מתוק. הדרשן מעורר לתשובה
 ״בטרם ינטו צללי ערב, בטרם תחשכנה הרואות״ ולהחזיק בלומדי תורה וביחוד באלה,
 שלומדים בארץ־ישראל, בארץ האבות, את תורתנו הקדושה! ומאשגבי עזרת הגשים
 מציצות פניהן של נשים עטופות מטפחות, המנענעות בראשיהן מתון• הסכמה, ודמעות

 מנצנצות בעיניהן.

 ומתחיל הדרשן לספר בגגונו המלבב על עיר הקודש ירושלים ועל כותל־המערבי —
 •הנה זה עומד אחר כתלנו — זהו רבון העולמים; מגיד, שהשכינה לא זזה משם ועומדת
 ומצפה לשיבת בניה״. וגם על מערת־המכפלה מקום שם ישנים שנתם אבות עם ישראל,
 שזכותם עוד לא תמה ובשבילם אנו קיימים ועומדים; וקבורת רחל בדרך אפרתה, רחל
 זאת, שהקב״ה הבטיח לה: ״מנעי קולך מבכי, כי יש שכר לפעלתך ושבו בנים לגבולם״...
 ויהודים שומעים וגונחים ונכספים לגאולה. משל לתינוק, שנתרחק בזרוע מחיק אמו
 ונטלטל למרחקים ופתאום שמע שם אמו נזכר בפי הבריות ונפשו יוצאת מאהבה וכיסופים,
 וכולו מרטט מרוב געגועים ונמשן• לעוף, כיונה הפורשת אבר לשוב אל קנה... והדרשה
 תארך עד שעה מאוחרת בלילה. הדרשן טובל בזיעה, עיגיו מתגוצצות וטליתו מבודדת
 וכולו הוא ככרוב המתגבר להמריא לשחקים. החום גחל והלילה מבחוץ גם הוא נדבק

 אל הזגוגיות של החלונות ומקשיב שחור ומלא תעלומות.

 וככלות הדרשה יאוצו היהודים להרשם בין תומכי הישיבה הקדושה ומבקשים הם
 ברכה מפי הדרשן המלא תורה ויראת־שמים. ור׳ מנשה — יהודי ערירי ולקוי־ריאה, למדן
 וחסיד, הנושא יסוריו מתוך אלם־דומיה, כגזר־דין של מעלה, ואינו מסיח דעתו מן המות
 אף לרגע, — חוקר לדעת מפי הדרשן, אם באמת צומחים האתרוגים לפני פתחי הבתים
 בארץ הקדושה, ולבו הרצח נמשך אל גוף־ז;שמש המבורך: שם בודאי היתה עולה לו
 ארוכה למחלתו; אלו היה שם לא היה ככה גלמוד, כי כל תלמידי־החכמים שם כאחים,
 זרע ברד ה/ ולאחר מאה שנה תנחגה עצמותיהם בארץ הקדושה, •וכפר אדמתו עמד.*
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 ועוגם ר׳ מנשה בהעלותו על לבו כמה קשה לגשם רצונו. לשאוף אוירה של
 ארץ־ישראל.

 צוננים הם וחשכים לילות אלול. ומשכימים בעלי־נפש לקונן על החורבן עם רעת
 דוחות שאננות ותגבורת הרחמים העליונים. והעינים מתנשאות כלפי השמים המכוכבים

 מתוך הרהורים כבדים: שם כבר ההכנות נעשות ושוכני בתי־חומר איך יזכו ז
 ומן הםימטה שמעד קול בכי עמום הולך ובא — זה קולו של ד׳ עזרא ציזיס, בוכה
 הוא על גלות מכופלת: גלות ישראל וגלות השכינה, ועל הניצוצין שנשבו לסיטרא אחרא
 ואזלת יד להעלותם... הה׳ איפה הם הצדיקים י מה הם כי ידמו דומיה ?.~ — וגם על בנו
 היחיד והחביב, אליהו, ז״ל, שמדע בעלומיו, יבך דקונן ר׳ עזרא, בגו זה שמת במיתה
 חטופה. כשנעור פעם בלילה מלך לבית־המדרש ללמוד תורה, ארב לו השטן ר״ל והפיל
 עליו אימה דשב לביתו דפול על ערש דד, ונטל הדבור מפיו וככה נסתלק. ועכשיו
 פרצופו מצללי הפינות יביט אל האב השכול, המקונן על החורבנות, ושומעים בעלי־לב
 מרחוק וצמרמורת תעברם... הולכים הם בחשכה ופנסים בידיהם להאיר לפניהם דרכם
 והרוח מנשבת בעת ונלחמת עם האור הדל׳ המבליח ונפתל עם שונאו. אך הנה בית־
 אלהים קירן מרחוק לוט בשפעת נגוהות — ומתאמצים הולכי בחושך ונושאים רגליהם

 באת לילך ולהפיל תחנה לפני קונם, שירחם עם בזוז ושסד דחוננם לטובת.״

 ובאים יהודים נושאי חבילות של ספרים והולכים מבית לבית ותרמיליהם בידיהם
 המלאים מזן אל זן: סליחות, מחזורים, סידורים, לוחות, תחנות, הבדלות, כפות משי
 וקטיפה, וציציות וטליתות. וממציאים היהודים ״פדיון״ לנושאי־החבילות וברכת העניים

 עליהם תבוא.
 והנה מסירים ומצחצחים את הבתים שבעיר ובתי־התפלה בכלל. ונראים פנים
 חדשות: חזן שנתקבל לאחד מבתי־הכנסת שבעיית־. בא עם מקהלת משורריו. ואז נשמעים
 באדרה של העיירה קטעי ״אתה זוכר״, ״ונתנה תוקף* וכדומה, ומאחורי החלונות עומדים

 צפופים ומקשיבים...
 העיירה נלחמת על קיומה בתפלות, תחנות ובקשות... רוצה היא להחזיק מעמד

 בשעה מכרעת... דום־הדין עומד הכן על המפתן.

 ר׳ שמשון־רפאל הירש
 קול שופרו של אלול

 כלה קיץ. החום האחרת בא ארצה ואל השלמות ישאף כל. רצון כולם לקום ולהיות
 את אשר עמדו להיות. רצון כל אחד לגמור ולעשות את אשר הוטל עליו לעשות. כי אין
 רצונו לבוא לפני אדוניו בעוד שברים אתו, בדברים שלא עמדה מלאכתם, בשנת־קיום
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 בה יחסר המזג. הרמה והרמש, החיה והעוף, הגבעול והירק, הגרעין והפרי — טלם
 ישאפו יחד לעשות רצון קונם ולהצליח אשר שלחם.

 והרק אד בקרב האדם לבדו עוד תשכון עצלה? עוד יתערה כאזרח חדלון־מחשבה
 הישן בחלומו עד נכון היום בלי שים לב כי הנה האחרית, כי הנה יקרא האדון; מבלי
 שים עין על עצמו וסביבו, לא לפנים ולא לאחור; בלי לתפוש בכנפיו את הזמן אשר

 יעוף למען השתמש ברגעו החולף לצרכי השתלמות בנצח נצחים?
 בכל יש שאיפה למישרים. בכל נמצא, בכל כח, בכל חלק־חיים מצער אשר אונו
 אתו. עיני טלם מישרים, מטרה קבועה שומה לפניהם, ואליה הם שואפים, אליה הם
 מגיעים, בדרכם הישרה ילכו, מתיד החלטה קצובה ועזה, לא יסבו בלכתם. אין נפתל
 ועקש במםלתם — והרק אך דרך האדם לבדו יעווה והיה לעוץ ? היטוש רק הוא בידיעה
 וצדיה את המטרה אשר שומה לכוחותיו? היטה אך הוא בידיעה וצדיה מן הדרך היחיד
 המובילו למחוזוז כי פתח לבבו לסור אל הפרחים אשר מעבר הדוד הזה או כי ימשך
 אחרי גתיבות אשר לא לו המה, כי יהיו למוקש לו הרכסים אשר ימצא על דרכו הוא,
 כי יתור אחרי מעדנים הרומזים לו שם מעל דרכים אחרים — הלמען אלה ילך ויעזוב

 את דרכו היחיד הטהור והישר?
 קשב שולט בכל. כולם יודעים את קונם. מן הרמש ועד התולע, מן השחל ועד
 הנשר — הכח אשר ירדם באדמה, החוסן אשר יבריק בחזיזים או יצוק פלח בתחתיות
 ארץ, האון אשר יפתח את הנצן והאומץ אשר יך בלב האדם, החיים במלוא מרחביה עם
 החיים על פני היבשה, אשר תרמוש תהום רבה במים ואשר צפון בחיק העפר — את
 היחיד יעבדו כולם׳ רצון אחד ישלוט, אל אחד יפקוד, חק אחד מושל בכל מקום, לפני
 כסאו כולם יעמודו, את פרי כל מעשיו כל אחד לו יגיש כי יפעל ממנו למען טוב כל —
 והרק אך האדם לבדו יבחר לו פשע, רק הוא לא יטה אזן קשבת? לא יאבה לראות את
 קונו׳ גם שאול לא ישאל אל חוקו׳ והלד ועזב את היחיד ומיוחד, עד כי יהיה רק הוא

 האחד אשר לא יעמוד לפני האלהים?
 לכל יש כובד־ראש• אין לד מי שלא יורגש בו כי גודל מנתו ומנת כל העולם
 תלוי בכל רגע. לא טפות׳ שגזרקו סתם בלי חשבת ודעת לתיד ימו הגדול של הנצח
 הם רגעי קיומו של כל דבר! כל רגע הממשמש ובא הוא ולדם של רבואי רבבות
 הרגעים אשר קדמו לו בעולם. כל רגע העומד לפנינו גוטל חלק בבגין העתים העתידים
 עוד לבוא עד אין חקר. אשד יגמל ברגע הבא צריך לזרוע ברגע הזד- העתיד להצמיח
 פרי ישועה צריך שיציץ כזרע־ברכד- לא המקרה ירה את גורל העתידות. כי אכן זה
 הוא רגש־יה אשר ידו בכל מושלת: בחיק כל רגע ישבת נצח, על כן יתפש נא בכל עוז,

 ובכובד־ ראש אשר לנצח תמלאנה ידיו של חולף זד-..
 לא רבבות דברים שונים העומדים על דעתם וקיימים ברשות עצמם ממלאים את
 זלל העולמות. הקטן שבפרטות זקוק אל הכלל, והכלל כולו אל הקטן ההוא. ״נראים
 כנושאים והם נשואים*. בקטן־קטניהם תשכון השלמות. מרכז הבריאה בכל הוא ודפקו

 של עולם יד בכל מקום.
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 כל אחד יעבוד לטובת כולם ובה בשעה לטובת עצמו. הבא במחתרת על נפש
 חברו כורה בה קבר גם לעצמו. אין קטנה, אין אשר אין לו ערך׳ אין אשר יש לבת לו.
 הכל משפיע וחחר ומשפיע בלי הפוגות הלאה. כובד־ראש אשר לנצח גנח בקטן כל דבר.
 גל העולמות העצומים ביותר שאתה רואה את ארחות דרכם הולך ונעשה בכוון מסמם
 אינם עולים במדה זו אפילו על זבוב בן יומו העושה דרכו באשר הוא שם. כי במלוא
 כל אומץ עוזו הנתון לו בכחותיו מקיים כל אחד מבני העולם גם את החלק הפעוט ביותר

 מאת משרתו הזעירה ביותר כאלו תלוי בו עולם מלא.

 והרק אך האדם לבדו יתמכר אל החטאה, בהחטיאו את מטרת קיומו מפני שדעתו
 קלה עליו י לא יכיר כל כובד־ראש אשר עליו להרגישו על כל צעד ושעל, ומתוך סמיות
 שגעונו יזרה בלי דעת אל חוד עתידו עשתונותיו, רגשותיו והנאותיו, וכל מעשיו ודבוריו,
 בהיותו שוכח לגמרי כי אף מחשבתו החשאית ביותר השוכנת בחדרי רוחו לא תסער
 ממנו והלאה מבלי להניח בו רושם, מבלי להוציא תוצאות, וקם ועשה מעשי שחוק בכל
 שניו, ירחיו ושבועותיו, בכל ימיו ושעותיו, כאלו לא היה כל רגע מרגעיו חלוקו של
 נצח־הנצחים. התהיה ללעג בעיניו הדרישה אשר ידרשו כל אפסי היקום מאת כל פסיעה

ז  מפסיעותיו. היובל התל בעתידו אשר זה יכין לו

 לא.
 בנטות השנה אל אחריתה ועל אחריתם הכל יחשובו « בהמשך כל דבר אל אחרית
 שלמותו ואת אחרית רגעיו יוקיר ויקמץ; בהאזין הכל לקריאת העת — אז יקרא גם ישראל
 קץ לתנומתו, אז יכריז השופר ואמר, כי עוד מעט וקרא שופר האדון, עוד מעט והועיד
 לבוא לפני כםאו... והיה כי יתקע השופר הזה בכל אהלי יעקב, והוחש פתאום כובד־ראש

 בכל מקומות משכנותיו.
 ותקע השופר וקרא לתכלית, והזכירט את האדון והמריצנו לכת דעת בכל עת

 ובכל רגע.
 ״שמעו את הדבר הזה* כה קראה פעם אחת תקיעת־שופד אשד כזאת —
 «שקזעו את הךלר לןזה $?ר ד$ר לל $לי?ם ?J, לשראל׳ עי ?ל־3מי01ה
ח מן9י• ¥ל־3ן ו ח ^  ן^ןר ה;$?יו1י ןןיןץ מ?ללם ?אמר: רק אלןלם לד?י1י מצל מ
 אןיןד ןגלי3ם את ?ל־ןןונווןילם. זזללכו קיגלם _יחןו בלתי אם־נוץדו. ך.ל7ןז«ג 8ןץה 3!עד
 ן$ךף אין לו, חלתן ?פיר קולו ממעןתו בלתי אם־לןד. התפול צפור על־9ח הארץ
 וםוקש אין לה. ה!$לה־&ח 9ן־ה$ךן!ה ולכוד לא ללכוד, אם־לוןקע שו$ד ?עיר וץם
 לא יןןךדז. אם־תהלר. ךץה ?עיר ןל: *א ??ה. ?י יא לןגקןה ל: ן?ד ?י אם־ןלה סודו

 ןןל־ןגץךו זזןכיאים. אךלד, 7ןו$ג מי יא ליךא, ןזדןי ןןיהים ד$ד מי יא לן3א€.

 ראה! גם אם כל העולם יהי לקל־דעת, גם אם כל האדם כולו ישתקע בחיי יומו,
 גם אם כל הבריאה כולה תעריץ את המקרה והניחה תחת ידו את כל דבריה ומעשיר*
 כל דרכיה ועסקיה, גם אם ישתמטו כולם, כולם מלהרגיש את האחריות המוטלת על
 כל שאיפותיהם, אנחנו עם בני ישראל, המשפחה אשד עלתה מארץ מצרים, לנו — יאמר
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 השופר — אל להמיר לב, אל להעריץ מקרים׳ אל לשחק מתוך קלות־דעת בערכם המוסרי
 של מעשי חייגו.

 כי אין לגו בעולמט אלא הערך המוסרי הזה.
• • • 

 כה יחדור קול שופרו של אלול לתוך אחלי יעקב. כל לב יהודי יתעורר, והביט
 כביביו ופנה למעלה׳ והביט לפניו ופנה לאחור, ובקש מטרתו ובחן את דרכו, והתחיל
 מכיר את רבונו, דחד רצונו להכין מצעדו, והעביר מעיניו חלום קלות־דעתו, ושאף מכל
 עותה לשוב אל המטרה, שאף מכל פשע לשוב להיות קשוב. ובכל אשר נקל עליו ישוב
 להכביד ראש. ושמשו לו השבועות האחדים, שעודנו נחן בם עד אחרית השנה, לחתום
 על ידם את עבודת רוחו אשר עבד בשנה ההיא בחתימת השלמות של קדושת ישראל.
 אולם כאן השאלה: היש לגו שלמות עלי אדמות ז היש אשד תושג בקרב האדם ?
 איה האיש, איה בן־ישראל, אשר אמגם השיגה כהלכתה, אשר גם קרב להשיגה? הן גם
 הטהור והטוב והיקר שבהם כה רחוק הוא מן הישרה, מאותה הישרה אשר גם פעם לא
 תעוקש, ומה שדנה הוא מן המקשיב, מאותו המקשיב אשר גם פעם לא יפשע, ומה קלה
 בו הדעת, לעומת אותה הדעת אשר גם פעם לא תטשגה הבונד* — מה רחוק כל זה מן...

 התולעת, אשר תעשה את דרכה בחיים.
 והנה אם גם זכר האיש ושב ביכלתו אל הדרן• הישדה ובלב נכון ובטוח ישים בה
 פעמיו מן הוא והלאה — מי ירחיק ממנו את זרע הלענה אשר זרע כבר בשדה-עתידו
 וכי ישמיד ממנו את ציצי המארה אשר כבר צמחו לו מן העבר. מי יצילנו מתוצאות

 מעשיו, מי יקימנו מבור קברו אשר כרה לו הוא עצמו בכל עון ופשע וחטאה?
 פה יחובר אל קול השופר קול התורה אשר תדבר: האלהים אשר עשה את
 המשפט החרוץ, משפט האבות והתולדות, משפט הסבות והמסובכים, אשר בבריחי המשפט
 הזה הבריח את כל דבר בארץ, למן התולע ועד הנשר, מגרגר חול ועד גלגל חמה׳ אשר
 בכחו הגשגב שם את דרך המשפט הזה לפני כל בריותיו אשר ברא ובלי נפתל ועקש בו
 ינחן הלאה — הוא האלהים אשר הקים אותר, האדם, לעבד חפשי לפני רצונו ז ויען כי
 נתנך חפשי, יען כי קרא לך דרור וגם נתן לך היכולת להעוות ולפשוע ולהחטיא את המטרה,
 על כן כאשר יצרך שתף בך רחמים אל הדין וחסד אל הגבורה, דפח בניצוץ נשמתך
 נפש חיי־אל ויצו לה ישועה לנצח כל זדון אשר יבוא עליה מן ההכרח הטבעי המוטל

 מעצמו בכל אפסי תבל.
 רק עוונו של אדם׳ רק פשעו וחטאו, אלה אשר עזבו את חוק דרורם׳ רק הם
 נשמעים אל עצמת החוק הכללי אשר בין בריחי המשפט ההוא. אך דיה דמעת־נחומים
 אחת אשר תטוף עין אדם מתחדש המפלל להשיג חרותו׳ דיו רצץ אמתי אחד אשר יעוד
 בלב אדם מתחדש הבא להקשיב קשב׳ כי יצו אלהים על אלה את הישועה אשר דבר אל
 האדם, לנצח זרע לב רע׳ וכי ימית בעבור אלה את ציצי המארה אשר צמחו באדם עוד

 מימים עברו. כי דמעה טהורה תחזק, רצון טהור יגבר — על חוקי שמים וארץ.
 חסד האלהים נותן חרות לבגייחורין.
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 ו$ןה, א?א, לכת, לי, הוי אןהז
ן לאלהימז אי — ל3ית הותפלהז ך  אי ן

ה WE י  הן 8̂י
לסץה-  כף־לללה ל3ךה נ^י^ח לעיני ן

 1יז;י *קריאת ?3ע» ?ץחתי.
 א??עות־ת?רי דוחקות ?סלוןי.
 נןןןי ןוויךי ודלתי ?לא ןוזוןה.״

 8?א׳ א?א׳ יזן ?{?<ןז לי -
 ןקוןוה ואלך ל«9ליח1ת€

 ה!ןמד, $כי, ?ןןזןי ?השרירי לילות אלה
 ??גי ס?לת־החוץ וןל רוחות זדוןה,

 ?זאוגך ןחידי לן»?׳ירת «9ליח1ת»
 עם אשמךת־ליל $8רוי{הז

 ןזאם לד־חןד ל7ן{ה ע1ד ?י ת&ך ?רחמים
 על קיךיד־גדו המה?הב ?ךחילה,
 לכל ?דעך ל9סע nm י־וךו

 ל3ית־סת?להז

 ןכךתי ?{?!ף... נןןןי, עת נפ?י עיר ןזלסה
 ?רוחות ץל ??!{ע ורחוק נשוקה,

 ל,ת?ל?תי ?לכי: «א1ד לב מזה עוד 8ךליק״
 לא ןיןס — $בוקה!»

 $1ה ל?י לא ;רום עוד... ואיתה ז1בו?ןד,ו
 ןה. #לה?תי זאת זעוןה־ןגגוץה,

 ןזע־ולה־שוקץה חליפות׳ - לי׳ א3י׳
 ך.ו1מיןה ?אוךה ודו^ה!

 • מתון ה«ו»י0ות •פרידה* ו.לאמ*.
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 שוב לבי לא ירום, עיןה ןןץתי: $ל זיק
 ה^איר לתמו ?י ולא ן&?ר —

 ממך ?א לי תמידו, מ«ך, אבי, והאור
W ןזעך*י' f 

 הה, ?נם אבי, שו&ר ןתיב לו1פ?ה והליחות
 ן$;ק עם החוץ קןילי, הקו^ף, -
 אם לא ן$הץ אחרון $?«ות הןנלןה

 האןס ?אלןהיו -

 ן?קוזי1 אסר ןבויד גם אתה נ?א1ת
 וכ?כי?י־ה?רו9ים 8כיץב תןןכע,

ם זי?זי לניזאי־עלדאל־ןל  ןךקגןה ג
ו ה ^  את רןןןי ן

ן ד פ ק ל ח צ  י

 י. ל. פרץ
 אם לא למעלה מזה

 בכל ימות הסליחות, בבוקר בבוקר, נעלם הרבי מגמירוב.
 בני״ביתו משכימים לסליחות, יוצאים ועוזבים את הדלת פתוחה אחריהם ן בלי ספק
 יוצא הוא אחרי כן בעצמו. ומעולם לא ראה אותו איש׳ לא בחוץ ולא בבית־הבנםת או

 בבית־המדרש, ולא אצל המגינים.
 והנה מה שהפתח פתוח — אין בכך כלום; אל בית הצדיק לא יבואו גבביםן

 יגע אחד מהם בכף המנעול׳ ומובטח אני׳ שתיבש ידו. אך איה הרבי?
 ואומרים: בלתי ספק במרומים. — הימים — ימים גוראים, צרכי עם ישראל
 מרובים, צריכים לפרנסה׳ לשלום׳ לבריאות׳ ליראת־שמים ויראת־חטא... והולך וקרב יום־
 הדין, השופט כל הארץ יעשה משפט, והשטן משוטט בכל הארץ׳ ובוחן ובודק באלפי
 עינים בחורין ובסדקין של הלב והנפש! והוא מסית ומדיח ועולה ומעזטין! ומי יעמוד

 ביום צר, אם לא קדוש ישראל מנמירוב?
 בלי ספק הוא עולה למרום ומשתטח לפני כסא כבודו, ומתפלל על עם ישראל

 ולפעמים מתנהג הוא גם בתקיפות, כדרכו.
 והנה בא לנמירוב מתנגד מירושלים שבליטא וימלא פיו צחוק.

 כידוע, גחל כח הליטאים בעלה, אבל נפשם יבשה בלי שום לחלוחית של אמונתי
 צדיקים. ופצחק ה״ליטוואק״ ומדאה באצבע גמרא מפורשת, שגם משה רבגו, עליו השלום,

 לא עלה למרום, כי אם למטה מעשרה טפחים — והצדיק מגמידוב לא כל־שכן!
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 ואם כן״ איטה הוא הרבי בשעת הסליחות ז
 וה״ליטוואק* אומר״ שיש לו עליו שאלות חמודות מזו~

 ובאותו רגע החליט בלבו לחקור שורש דבר.
 ועוד באותו היום, בין מנחה למעריב, התגנב ד״ליטוואק* אל חדר־משכבו של
 הצדיק, וישכב תחת מטתו... ואיננו מתיר* שמא תתקף עליו שנתו, הלא ״ליטוואק* הוא

 ובוחר הוא לו איזו מסכת ולומד אותה בעל־פה.
 ושכב כל הלילה ולמד בעל־פה!

 כשעה חח4 קודם שקראו לסליחות, הרגיש ה״ליטוואק׳4, שהצדיק מתהפך על משכבו,
 שהוא נאנח וגונח, גונח ונאנח. והנה ידוע, שאנחותיו של הצדיק מנמירוב היו מלאות
 צער ויסורין והשתפכות הנפש, וכל השומע היה גועה ממש בבכי• תה אינו מפסיק

 מלמודו בלחש...
ת המטה. ח  ושניהם שוכבים: הרבי על המטה וה״ליטוואק׳ ת

 כשקראו לסליחות שמע ה״ליטוואק״, והנה רבתה התנועה בחדרים הסמוכים, בני־
 הבית יורדים ממטותיהם, מעלים הם נרות ונוטלים את ידיהם, ומתלבשים, והולכים,
 ופותחים את הדלתות. ואחרי כן שב הכל למנוחתו, והאור, שנזרע תחת מטתו של הצדיק

 מן החדרים הסמוכים, נדעך. והוא נשאר לבדו עם הרבי בבית.
 אחרי כן הודה ולא ביש, שבאותו הרגע נפלה עליו אימה חשכה, כי לא דבר דיק
 הוא להתבודד עם הצדיק בשעת הסליחות! אבל ה״ליטוואק״ עקשן הוא — רועד בכל

 גופו ושוכב!...
 בינתים קם גם הצדיק ממשכבו.

 וקם, ועשה מה שעשה, ונגש אל ארון הבגדים. והוציא משם חבילת בגדים שונים,
 דהיינו:

 מכנסי בד לבנים, רחבים וקצרים, בתי־רגלים גדולים ומשוחים בזפת, אדדת־שעו
 עבה ומצנפת־שער גבוהה, וחגורת עור מצופה מסמרת נחושת — בגדי אכר!

 ובאותם הבגדים התלבש הצדיק, ומכיס אדרתו יצא קצה חבל עבד-..
 וה״ליטויאק״ אינו מאמין למראה עיניו, והוא חושב, שנרדם בלילה ורואה חלום...

 אך לא חלמא חזא...
 והרבי יוצא מחדרו, וה״ליטוואק״ קם בלאט והולך אחריו, כאותו הצל ההולך

 לאחורי האדם.
 והרבי עובר מחדר לחדר ובא לחדר הבשול, וכופף ראשו לתחת מטת המבשלת,

 ומניף גרזן לחטוב עצים, ותוקע אותו לתיד אזורו, ויוצא את הבית.
 וה״ליטוואק* אחריו, אף כי כבר עלה על לבו דבר־בליעל. בי הרבי צדיק הוא ביום

 וגזלן בלילה*•

 והולך חרבי בלאט ובצדי הרחובות, ואימת הימים הנוראים מרחפת בחוץ. ופעם
 מבקעת ויוצאת מאיזה בית אנחה חולה או פזמה של סליחות. והרבי צולל בצללי הבתים
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 ויוצא לאור הלבנה בין בית לבית׳ וה״ליטבאק״ אחריו... ולבו דפק כהד לבל פסיעה ופסיעה
 של הצדיק.

 והנה הרבי יצא את העיר.
 וסמוך לעיר — יער. והצדיק נכנם לתוך היער׳ ופסע כשלשים או ארבעים פסיעות
 בתוך היעד׳ דגש אל אלון רך, ויוצא את הגרזן מאזורו׳ והניפו׳ דך בעץ — פעם׳ פעמים

 ושלש עד כי גפל העץ...
 וה״ליטוואק״ עומד מרחוק ורואה, איך שהצדיק חוטב את העץ לבקעים׳ ואת הבקעים
 לגזרים, ושהוא מוציא מכיס אדרתו חבל ארוך, ועושה מהם חבילה׳ ותוחב את הגרזן

 באזורו, ומעמיס את החבילה על שכמו, דוצא מהיער ושב העירה.
 כפוף הולך הרבי תחת משאו, וה״ליטוואק״ אחריו —

 ״האם לא יצא הזקן מדעתו?״
 והצדיק אוחז את דרכו בלאט, ובא לאיזו סימטא חשכה, ונגש אל בית קטן רעוע׳

 ויעמוד מאחורי החלון׳ וידפוק בשמשותיו לאט.
 וה״ליטוואק״ שומע׳ שמתוך הבית קורא קול אשה חולנית:

 — מי שם ז
 והצדיק עונה בלשון הנכרים:

 — יא!
 והאשה שואלת:

 — קטא יא?
 והצדיק עונה:

 — וסיל.
 — וםיל׳ איזה וסיל ? ומה אתה רוצה׳ וסיל ?

 והצדיק אומר לה, והכל בלשון האברים, שיש לו חבילת עצים למכירה, שימכור
 לה בזול.

 ואינו מחכה למענה האשה׳ ועובר אל הדלת, ופותח אותה, ונכנס לבית, והליטאי
 מתגנב אחריו.

 לאור הלבנה רואה הוא חדר קטן ונמת־, שברי כלייבית, ובמטה — חולנית מכוסה
 בבלדי־םחבות.

 והחולנית שואלת באנחה:
 — אבל במה אקנה, וםיל? אין כסף לאלמנה עניה!

 והצדיק המתנכר עונה, שיתן לה בהקפה * ושבםך־הבל מבקש הוא שש אגורות
 אבל האשה אומרת שאינה יכולה לקבל בהקפה, שאץ לה שום תקוה להשיג מעות

 ולשלם.
 — מאין יבוא עזרי ? — נאנחה האשד-

 והצדיק, שהניח כבר את החבילה לארץ, מתקצף עליה:
 — הוי, יהודיה פתיה! את אשה קטנה וחולנית, דמיך ספורים, ואני בוטח בד
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 ונותן לך בהקפה שש אגורות! ולך אל גדול ורחמן, שגיא כח וחי לעולמים, ואינך בוטחת
 בו, שימציא לך שש אגורות ז

 — ומי יסיק לי התנור ז — נאנחת האשד! — מי יודע, מתי ישוב בני מעבודתו
 בלילה ז

 והצדיק ענה, שהוא יסיק לד—
 והוא אומר ועושה,..

 ובשעה שהכניס העצים לתוך התנור, זמר בלחש את הפזמון הראשון ממליחות היום...
 ובהבעירו את העצים אמר את הפזמון השני...

 ואת הפזמת השלישי אמר, כאשר סתם את התנור.
 וה״ליטוואק״ נהפך לבבו לאהוב את הצדיק ולהאמין בו, ומאז היה נוסע אליו

 פעמים מדי שנה בשנה.
 וכשהיה שומע מספרים, שהצדיק עולה בימות הסליחות למעלה, לא צחק עוד, והיה

 אומר:
 — מי יודע, אם לא למעלה מזה!

 מ. י. בךגריון(ברדיצ׳בםקי)

 ליל סליחות
 ליל סליחות! באו ימי אלול, נתכרכמו פני הקת והתחילו ימי הכנה ליהודים.
 שלושים יום לפני יום הדין הגדול, שבו עוברים כל בני תבל כבני מרון לפני כסא המשפט,
 פותחים את השערים וקוראים לאמר: הבינו את לבבכם! ומתפלל העם מדי יום ביומו
 בצבור באריכות יתרה ובתוספת מזמורי תהלים. חדלו שיחות חולין למלא חללם של
 בתי המדרש! כל אחד טתן עתה את לבו ללמוד ולתפלה. יושבים האנשים ומעיינים
 במשניות, נבדקים הסדורים, אם לא נקרע מהם דף! בודקים את הציציות ואת התפילין.
 האבנט הדוק עתה ביותר אל הבטן ותוקעים בשופר בכל שעת צהרים. לכאורה אין זד.
 אלא לשם נסיון, וגם אמנם מתרגלים בזה לאט לאט! אבל אל תאמרו, שאינו מטהר
 את הלב... מלוי ברבית שוב אינם מסתכלים היטב בשטרות, שמקבלים בימים האלה;
 אין שמים אותם כיס בתוך כים, אלא מניחים אותם בנרתיק פתוח. והכל בדרך ארעי. —
 אמנם החנוונים לא יחליפו את המשקלות הישנים, שכבר נפחת משקלם, בחדשים, אבל
 זהירים הם לשקול עתה כהוגן ונותנים פרוטה לכל פושט יד בלי עקימת פנים. — נשי
 ישראל עולות לבקר קברי אבות, היראים והלומדים שבעיר טובלים את בשרם בכל יום
 במקוה ומאריכים לשהות בבתי־התפלה. שבת באה אחרי שבת. ימי עבודה לגבאים
 להשכיר מקומות למתפללים ולשמשים לתקן ולנקות בתי אל. החזנים מיטיבים קולם
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ן את החניכים. והלמוד בחדרים הולך ויורד כמה מעלות... מי יחיה ומי ימות  ומלמדים ע
 מי בקצו ומי לא בקצו? הנה ימים כאלה קרבים ובאים, ואז לא ינחה הלב אחרי בעלי

 התוספות, חידודי המהרש״א ומהר״ם, ושבתו כלי־נשק השכל הכבדים.
 בא יום השבת שלפני ראש־השנה, ובמוצאי־שבת — הכנה לסליחות הראשונות.
 לילה! באשמורה שניה ישמע קול דופק על החלונות: קומו, קומו והתעוררו! העינים
 נפקחות באופל. הקריאה היא לאלהים. רחצו ושמו עליהם בגדים. אצים איש ואשה יחד,
 מתעוררים גם הנערים הקטנים מבני עשר. כצללים מתנועעים הגופים ברחובות הדוממים.
 הגה בחצרות בתי כנסיות ובתי־מדרשות שטף של אור, כמתים, אשר קמו מקבריהם, עומדים
 האנשים בבית-אל וקונטרסים נדפסים, נלקחים מרבצם משנה לשנה, בידיהם. חמשה נרות
 גדולים דולקים על העמוד, ובכל פנה נוצצים נרות קטנים. התעוררות הלבבות! אל
 תגעו בחייו, במפלו ובכל אשר לפלוגי בן פלוגי! אגא ה׳, שמע לתפלות עבדיך בית ישראל!
 ממעמקי הלילה בוקע ועולה קול התפלה עד לשמי מרום. אמנם ספרי הזכרונות טרם
 נפתחו, אבל כבר מונחים הם צבורים צבורים ן מונחים למעלה ספרים של בינונים, של

 צדיקים ושל רשעים. ואני עוד גער אז. האם גם נערים נכתבים בספרים האלה ו

 *ומריחו לוין
 ל״םליחות״

 שבוע לפני ראש־השנה סחו לנו, התינוקות, שלא נבהל אם נשמע בלילה דפיקה
 על החלונות: הוא השמש הדופק על תריסי החלונות ומשמיע על הליכה לבית־התפילה
 ל*סליחות״. תפלה זו חייבים היו בה הגדולים לבד, ואלו אנו הקטנים פטורים היינו
 מלכת, אם לא היינו רוצים ביחוד בכד. אני, כמובן, קפצתי ואמרתי: רוצה אני! הרי
 מעולם לא התפללתי בשעה קדומה כזאת בבוקר, כמעט בעצם הלילה. אותו לילה ראשון•
 לסליחות כמעט שלא נתתי תנומה לעפעפי: חושש הייתי שמא תתקפני שנה ולא אשמע
 דפיקותיו של השמש. כשדפק השמש קפצתי מעל מטתי, לבשתי בחפזון את בגדי ונכנסתי
 אל חדר האוכל. על השולחן כבר עמד המיחם הרותח, ואבי ואמי ואחי הבכור ואגי שתינר

 כוס טה לפגי צאתגו אל בית״הכנסת.
 עמד לילה צונן ובהיר בעולם ובשמים הכחולים והעמוקים נוצצו כוכבים בהירים;
 לאין מספר. בלבי אני ובלב כל ילד יהודי, שחוגך וגודל כדרך שחוגכתי וגודלתי אני,
 אי אפשר שיהא עולה ספק־םפק, ששם למעלה מעל לכוכבים שות אלהים והוא מציץ

 בנו ממרומים בעד הכוכבים ורואה בבני ישראל, איך נזדדזו הללו לקום לעבודתו.
 הסליחות עשו בי רושם עמוק משל הקינות בליל תשעה באב. הרי טעמן של
 הקינות הוא כל־כך פשוט וברור. הרי בית־המקדש עלה באש, ואיך לא יהמה הלב ולא
 תדמע העין ז לא היה בשבילי, אף על פי שפעוט הייתי, מן הפלא בדבר. אולם הפעם ראיוד
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 ביחיכגסת מלא בוא מתפללים באישמ לילה׳ ותפלות הסליחות והרחמים נאמדות בדביקות
 יתרה׳ ובתפלות אין זכר לא לנבוכדנצר ולא לטיטוס הרשע. אלהים לבדו יושב על כפא
 מדומים מעל לכוכבים ותפלותינו חותרות ובאות אליו. וכל רגשי המסתורין שקננו בלם

 הרך פתחו ואמרו שירה ותפלה.

 מ. בן־עמי
 ליל־הםליחות הראשון

 לבשתי את בגדי, רחצתי את פני רדי רחיצה קלה, וכשכל גופי רועד מצגה אני
 רץ בכל כחי׳ שמא אחמיץ את השעה. והשעה — שלוש באלה.

 האפלה מחוץ גדולה מאד׳ ואין לראות דבר מסביב. עעים שחורים וכבדים הקדירו
 את פני הרקיע. לפרקים מנצנץ כוכב בודד פה ושם. נשמע קול פסיעות עמומות של
 עובריםיושבים j הבל רצים מתוך כובד־ראש ופנים זועפות לבתי־כנסיות. פעמים מהבהבת
 בחשכה קרךאור בודדה של פנס, שנפסקת מיד אחורי אחד הבתים ומכפילה את החשכה.
 מסתכל אתה לתוך חללו של עולם ורואה תהום רבה ואפלה. דממה כבדה שררה בעולם,
 הכל כובש את נשימתו ורגש של אימה נטפל אל הלב. הנה נתקלתי בכלונס מבצבץ מתוך
 הקרקע וארכובתי נפגעה. הכאב קשה ובעיני נצנצו דמעות. בעל־כרחי אני עומד לפוש

 שעה קלה.
 לבסוף הגעתי אל בית־הכנסת. פתחתי את הדלת וגל של חום ואור מעוור עינים
 טפח לי בפני. בבית־הכנסת התלקטה כנופיה של יהודים, כעשרים איש, וד& עומדים
 בחבורה ומםיחים בחשאי. המתפללים מתרבים והולכים. רובם מבני דלת העם, בעלי-
 מלאכה עניים ותגרנים של פירות וירקות, וכולם מלובשים בגדים קרועים ובלואים,

 שערותיהם ארוכות, מדובללות ובלולות־נוצות ופרצופיד& נסוכי־שינד-
 לתוך בית־הכנסת נכנס ר׳ אבנר (החזן), כשהוא מלובש בודנס חפוי־מוך, שכבר
 נפסלה צורתו, ועטוף עטיפה מעולה בסודר ירוק. פניו הכחילו מאד ופאותיו הארוכות,
 המסולסאת תמיד, מתוחות לו עתה משתי צדעיו כשתי רצועות דקות. בא הוא עתה מן
 המקור* מקום שטבל שם לפני התפלה. התעטף ר׳ אבנר בטליתו ורמז א באצבעו לגשת
 אל העמוד. לבי דופק בחזקד- רגא מקשות זו לזו ואני נבוך מאד. עלול אני ברגע זה
 להתחמק ולהמלט על נפשי. ואולם ד׳ אבנר הולך מאחורי ועיניו עלי — ואני מוכת.

 להבגע וללכת.
 אנחנו עומדים אצל החבה, וכל אחד ^ המתפללים קובע א ישיבה במקומו.
 ר׳ ברקה (השמש) נוקש במכוש על נבי הבד של עוד. דממה משתררת ומבוכתי מתגברת.
 ר׳ אבגר לאחר שהקדים שיעול, נטל את ידי לתוך ידו, הקריבני לפני התיבה משמאלו
 מתזז בקולו הצרוד בתפלת ״יתגדל״. קולו היוצא מן הלב, המילודיה הנהדרה, החביבה
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 עלי משכבר הימים, באים אל לבי כגלי אור חמים ופל מבוכתי עוברת. ר׳ אבנר שד
 ואני מסייע. כשאנו מגיעים אל התפלה ״במוצאי״־ — מבוכתי שבה רגע אחד. בתםלה זו
 משנה ר׳ אבנר ממטבע של ה״נוםח״ ומנגנה בגגון משלו, עון שאינו נראה לי כלל. ובכל
 זאת אני מוסיף לשיר ומסייע לו בקולי באמונה. וכנגד זה׳ כמה חביבים עלי אותם פסוקי
 התפלה, שיוצאים מפיו בשטף נעימתם המקובלת, על פי הנוסח. כמה התעוררות־הלב אתה

 מוצא כאן! וכמה נעים ומתוק קולו הצלול והזך!
 ולא אני בלבד, אלא גם שאר המתפללים נסחפו בשטף תפלתו. סימני השינה
 שעל פניהם חלפו כליל. הלבבות התעוררו, העינים הזהירו — ויש שנוצץ מתוכן כעין

 רסיס־דמעה.
 כל הלבבות מתעוררים ומתלהבים, אפילו הנרות הדולקים כאילו משתלהבים עמהם.
 רוח אחרת, רוח חן וחסד, רוח עדנים ונחת נחה פתאום על פני בית-הבנםת. קולותיהם
 של המתפללים מתרוממים והולכים, הדברים נאמרים ברגש סוער, שוועות נלהבות

 בוקעות ועולות: ״ה׳, ה׳׳ אל רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד ואמת״.*

 דב קמחי
 סליחות

 רחובות העיירה עוד נמו בתרדמתם הצוננת, חושד היה ז הבתים עמדו וקפאו
 וטל ירד עליהם בלי הרף. הלילה נח בכבדו׳ וגויי העיר הרגישו בתוך מטותיהם החמות.
 כי החורף הולך וקרב — ואז נעורו ופהקו, משכו את כסתות המטה למעלה, מעל
 לראשיהם, ונחרו בתוך שינה עמוקה, ולא ידעו אל... ובתי ישראל ורחובותיהם, שבוקר
 חוור החל מפלס לו גתיב לתוכם מפאתי־שמים לא־גלויים, כמו רוחצו וטוהרו לכבוד
 משכימי קום בימי סליחות לעבודת הבורא — ובתיך ערוב קריאות תרנגולים מבתי

 הגויים עלה וגתחבט צרודות קול גוגה מן החשכה השלטת:
 — ״קומו־גא, עמדו־נא, התיצבו־גא לעבודת הבורא!״...

 והקול נתפשט בתוך הדומיה וחדר לתוך בתי ישראל ולאזני ילדי ישראל — ואז
 סמרו השערות, הגוף העכור בקש טהרה, וגעגועים לתפלה בבית־האלהיס לאור נרות׳
 שעוה באו וחדרו ללב אבות, נשים וילדים, ונשכח הבל, ונתפשטה הגשמיות: — ״הנשמה

 לך והגוף שלד״...
 רב אבא קם עם חצות, ישב ולמד במסכת ״ראש ־השגה״ ועץ בתוך עצמו. אחד,
 בשעה השלישית לפנות בוקר, התעטף בגלימת־התורף והלד אל בית־המדרש, ירד וטבל
 בכים הצוננים, עלה ונםתפג, וכשנכנס לביתיהבגםת, עמד כבר החזן לפגי התיבה וזעק

 לתוך חלילה:
 — ״יתגדל ויתקדש שמיה רבא״
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 רב אבא החמיר על עצמו בימים האחרונים. חבלי־השנה עזבוזע זה ימים רבים.
 והוא היה שוכב בעינים עצומות וחושב חשבונו של עולם בתוך חשבון נפשו״. ומכיון
 שקרבו ימי הסליחות רמים מראים הוערתה עליו תוגה גדולד* ובנפשו ערוב־עולמים —

 ולא ידע נפשו

״ . י ל המערב ת ו כ  — ובשנה הבאה, בירושלים, בימי הסליחות, יעמוד לפני ה
 שם יפרוש כפיו ויתפלל, ושערי שחקים מעל לראשו״. .לשנה הבאה בירושלים״.״

 כד ד׳לד ד׳ אבא בבוקר זה וחשב וצרף עולמותיו לאור פנסו הכהה, שהצליף
 זהרורים מביביו והאיר לו דרכו לבית־האלהים.

 — לשנה הבאה בירושלים... בתוך בית קטן, ממול הד הבית״. נשמות אבות יעורר,
 בדרוך רגליו על הר־הדתים... מעולות נפשו ודמו יקריב לאלדד האבות... אל הררייאל

 יעלה מעמק העכור
- ״קדוש, קדוש ה׳ צבאות!״ . 

 ועמד אז ר׳ אבא באמצע הרחוב המחשיד ופנסו בית — והתפלא, שעמד פתאום
. קר היה לו באותה .  ושפתיו הביעו כמו מאליהן תפלה לאל חי בחשכתיבוקר, בגלות.
 שעה: זקף צוארון־גלימתו השעיר ופסע מדודות, שעל אחר שעל — וכשעלה לאזניו
 קול צעדי עצמו בתיד דומית־הלילה שמסביב, היה דומה עליו כאילו קול לוחש לו:

 נטהר העולם בתוד נפשי...
 וגם בביתיהבנסת ידעו הכל: אלה הם הימים האחרונים לשבת רב אבא בתוכנו,
 ולכן, כשנכנס ר׳ אבא לבית־הכנסת ושערותיו היו רטובות וגופו טהור, פנו העמים אליו
 וגעגועים לירושלים, לארץ הקודש ולמשיח עלו ונתמזגו בתוך תפלות ישראל בבוקר־
 סליחות — וצעקת עדת־המתפללים גברה, ונשים התיפחו בעזרה והחזן, שעמד לפני
 החיבה, אף הוא הרגיש בתפלה ששונתה פתאום ואז צנח גם ראשו קמעא וזעק צרודות:

 — ״הוי, עשה למען שמך!״
 ונעו אמות הספים, והקול קורא לאלהים, לבית־מקדשו, ולמשיחו-

 רב אבא עמד בתפלה ונפשו נתונה אל עצמו:
 — עוד ימים מספר יתעה כאן. אחר יצרור חפציו דשים לדרך פעמיו... ימים
 ונהרות יעבור, עד אשר יבוא לחצרות בית־האלהים... שם יתהלד עוד שנים מועטות —
 ואחר יובל לקבורה, יאסף אל אבותיו בקבר ישראל בארץ־ישראל. ונשתפך רב אבא
 בתפלה ובמד ובכה קהל־הקורש עמו, וחשכת הגלות נכנסה וטמטמה הלבבות — ואדיר־

 .איום התפרץ קול מאות מתפללים:
 — ״לך, ה׳, הצדקה ולנו בושתיהפנים!״

 רב אבא נשא עיניו מתוך טליתו וראה את אוד־הנרות, כשהוא מאדים וכהה לאורי
 , גאן•״ הבוקע מבעד החלונות. כלה תפלתו — ויצא לדרכו הביתה.
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 ה. ש. גשורי
 בגוני מייתרת

 הש״ץ מתחיל הסליחות ב״קדיש״. ה״יתגדל״ מושלך לחלל האולם בקול במרץ הדור
 אימה המעורר הד, וכולו הכרזה ואזהרה: הקיצו, חזרו בתשובה! הגגון עז ומרעיש,

 מזעזע בתביעתו את כל החי ומוציא את כל האצור פנימה.
 עם הקדיש נכנסים לפני ולפנים של הסליחות המלוות ברעיון מוסיקלי מרבד, שהיא

 םינתיזה של רחמים וכפרה. ״אל מלך״ חדור אימה עמוקה ומובע במשקל פדז וחי.
 גפלא ביחוד הגגון של ״הנשמה שלך והגוף שלך״. מוטיב זה מרובה גוונים:

 רוך, עדן, הכנעה לגורל, פיוס, ועוד המון רגשות שלא נדע תכנם.
 גגון הסליחות ההולך וגובר, סופג את הבכיות והאנחות של המתפללים, המשתרגים
 לתוך הריצ׳יטטיב של החזן. הגגון — ככל הנגוגים מסוג זה — הוא סמל האגחה היהודית
 המתפרצת מעומק הלב על עוות היושר, ועל השוד והשבר שעברו על בגי ישראל בכל
 גלגוליהם ועוד עוברים עליהם עד היום. הנגה בכללו מקונן ובוכה, אך גם מטיף ומלטף•
 הרגע החזק ביותר של הסליחות הם הפזמונים מעין ״במוצאי מנוחה קדמנוך תחלה״
 שבהם מוטל על הש״ץ לדעת לדבר עם אלהיו ולרדת עד תהומות גפשותיהם של שולחיו.
 עם ״זכור רחמיך״ בא שגוי במצב ׳הרוח, ואף ה״שמע קולנו״, המושר בגגון טוען
 ותובע׳ אינו יכול לשנות מטבע לטבע. התחגות ״מיכה עבדן•״ ו״דגיאל איש חמודות•

 נאמרות ברגן פיוס המבטיח ושופע תקוות טובות.
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י ?לסי7י?וא$• וליו*י1י ?ל  י??ז סז הסדזי, ן; ןןלהיני׳על ?ל מע?יוי ז
ף ?ל ה?רואים ןלןשו כלם אןןה אןות 5?ש1ת ךצוןף ?ללב ןלם י ן  המ!!שימ ול?ינ^י ^
 ןןןה ^ןךץנו ן: 8יס־ני ?יכ׳¥ל?ן לןןיף עז ?לןןי וגבולה 3י9יןן ףזןזן נוןא על ?ל

 5־. ??דאת.
 ו?3ן תן ?בוד. ן;, לעמך, תהלה לילאיף ןמןןד, סי?ה לדיוך׳זיף ופתחון $ת
י ל?ך  ??׳!ס?ים לך, ש?!$ה לאךצף ןששון לעיךף וץמיסת קךן >$ךוד ע?ךף לעריכת נ

 לשי ?שיחן? ?מהךה ?;?ינו.
־ ץ ^ לק צדיקים לךאי ןל^?ןתו ויורים לןנלוזי נ$?יךים ?רןה לגילו ועולתה ת  י

 פיה ו?ל הרשץה פלה ןץשן ת?לה,?י תןנביד מס^לת ןד1ן מן הארץ.
 ןתמלוף א$ה הוא, לל ןןלהינו, ?יהךה לבדך על ?ל 3ן3קזיןי ?הד זיון מ^3ן
 ?בוךך יכירו?5לם עיר קך^וף 3?תוב ?ד?לי ןןן^ן: לןלוף לל לעולם׳ מלהלך זיין, ׳{דור

 ןדור, הללולה,
 לןדוש אתה ןביךא ש?!ף ןאין $ןל3 מ3ל$ך ך, 3?תוב: נ?ג3מ ״ זלאות 3מע?ט

 והאל ה?ןדוש ?קדש *ןןןןה. ?רוך אתה לל ןז?1לך ה^דוש.
 א$ה ?חךוןנו מ$ל העמים, אדן?$ אותנו ןלזי$ ?נו ןרוס?ןתנו מ?ל הלשונות

ו ?מ?יסיןז וקך?$נו מלכנו ?ןנבוךסןז י^?נך הןדול וקידוש ?לינו ןןךאת.  וקדשנ
 נ.;$ן לנו לל ןןלהינו ?אה?ה את יום הז?דון מזה יום תרוץה מקךא קדש ןכר

 ליציאת מ?ךלס.
 אלהינו ואלהי אבותינו מלוך על ?ל העולם כלו ??בולף ןה$שא על ?ל האך7
 3י?ךף והופע 3הדר ?אין ?יף על ?ל יו?ו3י ס3ל אך$ף וללע ?ל $עול ?י אתה ?עלתו
 ןללין ?ל לצוד ?י א$ה לצרתו ויאמר ?ל אשד ןש?ה ?אפו: ל: «להי לזךאל 9לד
י ?תולסף ש?ענו מםו?ף ןשמקנו ן ס?2נ ס ו ? 1 P * n  ומלכותו 3צל ?שלה. קדשנו ?
ה, זןלהים. m וךלךך 8?ת וקלם לעד. ?רון  בישועסף וסהר ל3ני ל??ךף 983ת, ?י א̂ו

 אוןה לל ןןלך על ?ל p$;j ?וקןש מןךאל ףים קזץרון.

י 8ןגלומות ןןןםון  א$ה זו?ר מןנ&י עולם ופוקד ?ל ןצולי קדם. ל^ןיןי ??לו |
 נקוןרות ׳???ראשית. «י אין ש?סה ל${יף ואין נןווןר מ»ד ןיןיף. אןןה זו3ר את ?ל
 ה^ןןל ןגם ?ל סלצור לא ן?סד מ^ןז. 3&ל {לוי ןלדוזנ ל^ןיןו. לל ןןלקינו צו^ה יס?יס
 עד סוף ?ל סדורות. ?י ותביא זזק ןץרון לה$קד ןל ריס ןןןש, להןכר סןנ^ים ל?י0
 נןןמון ?ריות לאין *כלית. מראשית ?זאת י<ולן9 ומלהגים או$ה *לי$. ןה סיים תחלת
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. ןידון ?יום ראשון, ?י ph לל^ךאל הוא 9 ?ןס לאלהי!ן«ןב. ןעל הלדינות בו ן י  מ?
 .יא ?ר איזו לחרב ןאיזו ל?לום, איז1 לך?ב ןאיז1 לשנע. ילריות בו ל^קדו לסןליךם לסלים
 ץלקלות. מי לא ל?קד כיום הזה: 9י 1?ד ?ל הלצוד למין ?א, סןגשה איש ו^ךת1 !*לילות
מ־  9?זגד־*?ד. סחיבות אןם ו0?ובולותיו ול?רי מעללי *י*. א?ילי אי* ?ל* יימיןז י
 אןם ?תאמץ ?ך, ?ל דיךשין לעולם ל* ??*יי ולא ל$למי לן1ח ?ל ןזחיסיס ?ן. ?י
ם למין ?א, וא$ה ד1לש סןגזזה ?לס. וגס את־גס ?אה?ה ן3ךת י ו ^  ז?ר ?ל ס
 ןת?קדהי בךכר לשו?ה ןלסמים נחביאף את־הי ס8בול לשסת ?ל־? ?ר מ?גי רוע
י ^י  העלליהם. על־ןן ן?רונ1 ?א למין. ן: אלהינו, להךבית !ךעו ?ע?רות ומו
 ?חול 0:3. 5?תוב ?תי״רסן: ףןלר אלהים את־צח ןאת ?ל־3ס:ה ןאת-?ל
 ןז?הק1ה א?ר אתי 3י*?ה׳ נלןגגר אלהים רום על־ליאלץ נ:ש3ו 3?לם. ונאמר: נז?הע
 &להים את גאקוןם נלןלר נלוזים את־?ריתי את־א?רהם $*P0־F ואת־-י^ב• ו$אמר:
 ןןהךתי את־?ריתי !ןנקוב ןאף את־?ריתי לןחק ואף את־?ךיתי א?ךהם אןצר. ובדברי
 יקדשך כתוב לאמר: ז?ד ?ק!ה ל??לאתיו חנון ןלחום יי. ונאמד: טרף (0ן ליראיו
 לןצד לעולם ?ךיתו. ונאמר: נלןצר להם ?ךיתו נל$סם ?רב ח^ךו. ועל ידי עבדיך
: י׳ליו ו?ןךאי} ?אץגי ןררןללם ?אמר: צה אמד ל: ןכךיד לך  הנביאים כתוב לאמי
 הקד ןעוללך אןזכת ?לולסלן, ל?$ן אסלי 3«ך?ר ?ארץ לא ןדוןה. ונאמר: ןןכךתי
ד את־?ריתי או$ן ?יהי ןעוךלן נך״קימותי לן ?רית עולם. ונאמר: הכן !קיר לי  א
 אקללם אש ילד שןנשועים, ?י־מוי 1?רי בו ןצר אן?ךנו עוד, על 5ן ^מו 9עי לו לסם

 ןדן^ני נאם־לל•

 אלהינו ואלהי אבותינו, ן?דנו ?ז?דון טיב ל9גיו י9?ןלני ?9?ו*ת ל*יי*ה ולןזמים
 וז?ר לנו יי הלחינו את־ה?ךית ואת החסד ואת־ה?בו$ה א?ד נ?3?ת לא?ךהם $?ינו
 ?הד המ;ר:ה ותךאה למין ןגקךה ??קד א?ךהם אבינו את י?חק ?ני על *3י ה?ן3ס
 ולבש לחקןיו לןגשות ךצוןן ?ל?ב ?לס. 5ן ל??שו לךמין את־3ע9ן מ?לינו ו?טו?ן
 הןדול :?זוב ןזרון א?ן מע?ן ומעיךן ומאךןן ומגןןלסן. ןקים לנו, ל: אלהינו, את-
 3ך?ד ^ה?טח^נו ?תויךתן על לד מ^ה ע?ןן מ9י ?בודן ?אמור: וןכךתי לזזם ?דת
 ראשונים א^ד הוןאוןי אותם 9אךץ מ?ללם לעי3י ה1ולמ לד»לת להם ?א^הים אןי ל:
 לי זי5י ?ל 33??חות אתה הוא מעולם ןאין ש?0ה למי לםא ?ב1ןן נןגקךת ל?0ק

 לזרעו היום ןלןזמים תןכוד.

̂ןן לך?ר ע$ם. מן 3^5לס ה?5^ם קולן  ???יס ג?גן ?בודן על עם קך
ן ו?ריות ?לאקזית ןזךדו מץן י  וןגליו^ ןןליהם ?עך8?י םסד. גם ?ל ןהעולם 0ל 9מ
 ?ה$ל1תן מלגנו על הר סיגי לל9ד לע?ןן תוךה י9?ות• נ8?9יןס את הוד קילן ןדןיייז
 קך^ן מלהבות אש. ?קולית ו?ךקים ןגליהם ^?יס ו?קול שו^ד ןנליהם ייי9?ס• ןעל
: ?ל י?י3י ס3ל ןע?גי ן1ךץ ?ןשא־גם הרים תךאו  לדי ןג?ךן 3ןליאיס ?תוב ?אמי
 ן?ו1קע שו^ד תש^עו. ו^סר: והלה 3יום 3הוא ל$קע ?שו^ר ןד1ל ו?או ס*?ךים
 ?ארץ אשור והןןחיס נאךץ 9?ןלם וה^תןזוו לל: ?הר 3?ךש ?יררןלום. ןןאמר: לל:
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 **יל* ~V.) m* כ?רק ח«ו נאדןי 8להים נ*ו*ר ?חגןןע יל.?ן ?סןרות »י9ז• לל
 ן?אות יגן זנ?יהם• 3ז 9גן זני ל?ךאל 3?לו9ן.

 ןןלהינו ןאלהי אכוסינו. $קע ?שו$ר $דול לחיותנו ו^א נס לק3ץ ןליותיני•
 ןןרכ ?זוליני מ3ין הגולם וןפוצותינו גןס מלך?תי ארץ, והביאני r**f זייךך ?ח*

 ולירו^ללם 1ית מקךשן ?קז?0ת עולם.

ז י י ל ד ז ל  י

 אל ןר 3?רום, אדיר נץרים, אןוץ לדי $רום, לןנדי עד ימלוך.

 ?בור להקים, גוזר והקיט, גולה ןגמקימ׳ לןנדי עד למלוך.

 הק31ר 3?ןקה, י-יי3* ?ךקה. ה«אזין ן$קה. לןןךי עד ימליך.

 זו'5ר צירים, ןכות לצורים. זועם ןךים, לןגלי עד ימלוך.
 טוב שי3ן עד, טובו לעד. טפח >ןהי עד, לןגדי עד י?ןל1ך-
 ןשל^ה עוטה איר, ?ל ק1אולי אור, 33יר וןא1ר, לןנדי עד י?זלון.
 $לן עולמים׳ ?!«?«ז ןןןלמיס׳ השיס אלמים, לןדי עד למלוך.
 סובל ס*ל, קב י?3לה כל, סוקר סכל, לןנלי עד לללוך.
 ןאר1 עז, פעל למיני $עז, פודה וןזעוז. לןנךי עד למיוך.
 קדושיו לסב. ק •לא מי להב, קרוב לקוךאיו ?אהב, לןדי עד למלוך.
 שןה אין ל9ךו, שקט ??ניןיו, ?נח סוב ?5?9ו{יו, לןןךי עד ימלוך.
 ?לה ןלד 0ןזת, ?שאול ו?תוזת. ?לאות ?לי נחת, עד ןזתי למלוך ז
, תהו לשוננו׳ עד לתי ינלוךן ו נ י  וזנוחה חעי&ני׳ תךךןזה תעי
 לןדי עד למלוך.

 ?׳לו ??יין
 ?ז?ך ??יון
 סלך ??יין
 מלך ??יון
 ?ילד ??יין
 ??ד ??יין
 ?ילך ?זיין
 סלד ??יין
 מלו ??יין
 סלו ??יין
 ?ילד ?ליין
 9לד ?ליין
 9?ו *?יון

: $לןפו לעד. תןאךתו ןנןי עד, תהלתו עומדת לער ן ו י  א?ל ?לן ^

ז י ו ד  י

 ללו3ש ?ךקוה ?יום דין
 למו&ל ןנונות 3דין

 לנורא וגהלות ?יום דין
 לםילס לןנמוןיו 3דין

 לע1ןה לקיךאיו ?יום דין
 לפיעל ר90יי בדין

ן  לצופה נותרות ?יום ך
 לקוןה ??ךו 3דין

 ללחם עמו ?י1ם ןיץ
ן ד  לשומר אוו»?יי נ

 לתומך תמי9יו ?יום דק.

ל עיי א  ל
 לאי עודך דין

 לבוסן ל?בות ?יום דין
 לנולה ןמקות 3דין

 לדו?ר מיצרים ?יום דין
 להוןה דעות 3דין

 לןתיק ועו^ה ח$ד ?יום דין
 לזו3ד ?ריתו 3דין

ן  לחוסל סן^יו ?יומ ד

 לןןהד חו^יי גדין
 ליוןע סןן^בות ?יום דין

 לפונש ג?םו 3דן
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ף ק ה ת !0 ן  ו
oi»n יןסןה >*קף קדשת 

 ?י הוא נוךא ןאים.
 ובו תן*א מלניסןי
 יי^ן ?ס9י *מיד

 ןס*ב ??יו |»9ת.
ן ומיליס  אקות ?י א$ה ח

 ןיודע ןעד.
 ןכווןב ןח1סם ןםוסד ומוןה

 ןתןגור ?ל ס*??חות.
 ותפוןח את 5?ד ה??רונ1ת

 ימליי לןןרא
 ןחותס לד ?ל $ןם נו.

^ ןדיל ל$קע, * ?  ו
 וקול י99ה חןה ?*מ.

 יסל$?ים •לסמזין
 ןחיל וך?ןה יאןןזץ

ה יום סדין  ףאןזרו: מ
 ל?>ןד על ??א ?רום גדין.

א לזגי ?*ידוי גדין.  ?י ל
 ו?ל ?אי עולם לע?דין למיך ??3י מרון.

 ?מרת ריןה ?דיי
 מןגליר צאנו מחת ??סו,

 3ן יוזגכיר ותספוד
 ות^ה ןת?קוד ?ל ןחי.

 ןסחתוך ק??יי ל?ל ?רלסיו
 ןת?תוב את *!י־דיןס.

 ?ראש־ה^ה ל?$בון ו?יוס צ1ם ?•וי לססםין: 95ה לע?רין יכ9ה ל?לאיןי מי לדותז
 ימי :מות. מי ?ק*י ימי לא ?קצו׳ מי ג«לם ימי ?א*׳ מי ג^ךב ימי נס:ה, מי ?ך?ב
 ומי ב$?וא, מי ?רע* ימי ג9ן?ה׳ מי גןן;יןןה ימי כמקילה• מי :ניס ימי :גוע׳ מי

 לשקט ומי ל^רף, מי ליולי י$י ל^לוי׳ 9י למי, מי ל?ןל ימי :דים.
 ות*י?ה וזזנפלה יןןןןה 5*3ירץ את דו« ס1$ךה.

 ?י ?*9ף P תל»ל$ןי: ןןשה ל?עום ןנים לךצות. ?י לא תוופוץ ?מות ס«ת ?י
 אם ?שובו מןך?יו ן0:ה, ןעד יום מ1תו $ס?ח לו. אם :שוב 9:ד ן[ק?לו.
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ע לןוךם ?י הם ??ד ןךם. אןפ ןםויז־ו 5?ןד  א$ת ?י א$ד. הוא יוןןם ןאתה לו
 וסופי לן$ר. ?נ?שו ;?יא לחמו. ?שיל ?חךס ה?¥?ד, ?ןןןיר :גש ו??יץ בולל ו?ןל

 עייר. ו?#ן ??ה׳ ו?דיס נו??ת׳ ילא?ק •ילס ןכןןלוס :עוף.

ף ך ב ^  מא$יו נ5ל י

 ןללןזדי ת$ים ביןה
ת 1ביר0ף.  וימ?יי א
 ויג^אוןז לצל ללאש.

. ן י ן  ויטלדו ?חילה ^
 ןיע?רוןי גןר תןאךה,

 ןיקץחו קלים רןה,
 ףןנןןלו אץם ?9ל5ןו

 ויקללו סלכותןי ןנליהם,
 ןידו^מון ?קהל־ץס,

 ןל^ןןזעו ךחוקים ן:3או
 וייגנו־לף ?סי ק־לו?חו

 ןמסיי צל ??לדו
ו ל י ב V  וי?ךכו 0 ?

 ןיךדו ?א!יס
 ן?ךךשון זנןדם לא־:ךעוף.

 דםלייד לל־»?5י ארז׳
 ויאץיו ת9יי ל?1ל וייןי.

 ןין?חו לן את־ז?וזיהם
 ו_יח?דו את ן»3יהם.

 ולטי ??ם־אחד ??ליד•
 ולילאיד ?בין*, 9גיף•

 ן!?ירי >2ס מלכיסף.

לות א $ד. ך ו ר נ י ד א  ל
ש ש1?ר ן ח י כ ע ק  ת

 ^אדיד נוךא תהלות׳ לא«יץ עו^ה {דולות
 ןן^לאות עד אין מן^ר תקעו נחדש 0ו$ר.

 לןאור גו!ר 91קיס, לנ1?ה 3דק ?סקיס,

- י ע  ?*קת י«יזק ??י מ
 ליו$ד ?יסדי ןש:ה. ליוןד ?אירי ן5ל:ה

 וסלריק גגה ?ן1ך$ר מ?עי~
 לשופם ס«1ס עלןיו׳ ל*1הר גןשות ןןסיןיו

- w ונחלים ??1?י 
 ?ליל* ז׳ירלן ?לק, לי1קט *י׳ןיז ססדק

ר ת?עי~ ^  זלע !עלןגו :
 >0ל?ין *q» ך??ים, למוןזה ?ץב $?עים

 ןןןד זנ1ןם ךסלא^ם מל^ר. ?קעו~
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 ץי׳יון ?ס9יס ?!ון*ס׳ לס&ית אליהם ?לום
 ?9י9י א9,ה ומך!* תקעו,

 לסק1ת ןרויה לנ.ד^ לק?ל שן1ת $ןליס
 ןסיטב ללי מ*ור ?ר תקעו.

יות  &?ןד$ה להז
י נ ע י ? 1 א י ו ו ה נ ג ל י מ  י

 אדיר ס*ו3ן ץרומים,
 מלכותך מלכות ?ל-עולמיס׳

 ומנהיג עולמו ?מות לןן?ןיס,
 $להים, ??מך ה1קויענו!

 ??לאים עד־ןזאד מ??יו,
 נןגצומים לאין סןןר {?יו,

 ינ״ללוהו זיע זנמי9יו׳
 ל??ח מ?מלם ןיושיעבו!

 למינו 9?$ה ןגלןה,
 $3בוןה ;סד ?מוי ןשלה׳
 4יל ל׳*?יי ןרב 0זגליל:ה׳

 נוךאות ??ןק ©ז35גיו

 לןלב היום ?יס אמותיך,
 ?בי$ם להודות את־?9ך׳

״ w n ימ?״דף 
 ו9לחיז לזנויגניו

׳ ת ו ה ^ר  ןתיק #
 ןןקיץא ןיאד ?ןךה נןרות

 ןלה אי9ה מגור ימ^דות,
 הו?יעגו, אלסי ל??גו:

 ד??תגי ¥י9ח ?גאךןי,
 ןצי ל90יד נחמ־יו׳

 ןןןק?ב נאקת זג?ךף,
 להי־סקיןך, *?•{י. ןלינוו
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 ןזלץ איץד. מ*סת׳
 וסהר ?שילה »חת

 ןשי3נו ?שו?ה ןנסת
 ל3ית קךןנו ותןאךיזני.

 זה 3ןוה ?ןלונו $דוןים
 ןאותנו ??ל־יוס ק1עךם,

 ?י ??פונו ה9לם הזידוןים.
 ל$ד. ל{*ח ו!71ן?חנוז

 קוךאיןי סיום ןזלסם
 ואל־ןא ?אן? וו!ץןם ןתו?יסם.

 י3ןג?י1ף סןסם.
 ס»י׳ $יי4י׳ ס3בי*

ת ל י ח ו 9 

 א
 אעיךה ^גת־עיןי לס3ר את־ן?ןייסי,

 ןא{?יןה {יב לשו;י לאן ??*ינו^י,
 א?קי 1ור {0{י ?*ךןןת1 ?ל-למו$י.

 אף ?ילות ל??;י — ־- לץרוןי כליווי!

 ל?עי אם קראגי ימ?9ן הן?יר ?מי.
 ן?ם סקודו {סד ןהלסה :דו ע?י,

 ולאור הוןיאןי ןעיןיו לאו ?למי.
 ןםובי הלסיםני ?רבע עי־׳ולי איי.
 ולא ??רעי ?ח»;י׳ 3י אם ל*ךך ע?מי,

 ל?רן על לגירויי. ןעל גמלאות ;?לאוןי!

 n?y רוס ?אפי ניפח 3י ן??ה,
 נלקןם ך?רו ?פי, ל?אד א9לי ?זן^ה.
ר 50יל9ת׳ - ןהוא מ • - פי ו  ןשח להמיש ??לג
,n9?q *  ןעם אןגי ןע?ע6י ??לוז מ

 ןן9ן סךפי על־פי בךןב וב??זא,
 אד־וןנו ??יידועי ומי אןי ותהלו^יז
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 $9?ת לצולי ?סגל.
 ןהם היו לו ןה?ל,
 היו ?הךים 9?ל,

 והוא עד-ץ^ה 6גל
 והביעו למי א?ל׳
 והחשיכו אוולוץ!

 על־טובות ?3ל9(יז
 א?ר ?ם ל׳ענןתדז

 לילעיז ןזנןתד,
 ה^ש 3ת^י,

 ?י לקנות לגךתניי
 לפיקות ?ם ע?ר1תין

 עצות ?ג??י ??תי,
 א?$רות קןלתי

 ל?ני *הי ?!?מיי
ו  י9י״ אשיב על־תיכ^י

 ולא לילא ןןרון אפוז
 וןמים מלא כפ1.

 לח?כו כ1?3י נ?19,
 לארי מפ1 ומפיו?

 ואל־90דו אךחתיו

 ונשים הקד ??לו,
 הרו ?עולם ו!ז?לי,

 ו?או אל היללו,
 וללשוןס לכץכו-לי;

 ולהלל ??וותי!

 אל ??ן לס??גי,
 גדין אל מנ9נו,

 ומי ?ל?ןי לכינון
 ג?ר־(א חו?נו:
 ןלדלחי 9ל**י«

 ה?ליא ???ל ול?ה
 ןלהי להש לשו?ה,

 ולללות זמן מך*?ה
 עד־?י?ה הוא ך?ה

 ?לי ?או ?נות ך?ה
 ולילדי ןן^יזי

 ג?ה, צור, אהוךף

ד ח9דיןז, י *יד«*  ן

 ומ*ןלת לבוןף
 ומ?סע הויןןז

ו — ד  עד עילי ?
 ?גאךך ?ים דץעותי,

 ב
 ?לילי על-מ??לי
 ןהיננדלת על־חולי
 ןל^מד על־סץלי

 לךאות סה־לל?ר־?י

 מי זה ל?מד ל9;יו
 ואילה לדרש ךצ^יו

 יממחשלי ן15?יר
 ןהקיפוהו ץדוןיו
 ומאודו לךחתי

 שולסי טוב אדוניהם
 לי אחלי עיגיל״ם

 ן?ןא ל?ןחי בידיהם
 ןלמתוהו ?9יהם

 אל.ה ?י $הל ק?ו$י,

 ל»*5ר והזג?ה,
 ןיום ב1 א{?ים תנ?ה
 וס?ךמינו תכ?ה —

 ?ע1ז לןל יסהןה.
 מ?9חי V»W׳
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 באחד בתשרי ראש השנה לשנים ולשמיטין וליובלות, לנטיעה ולירקות (ד״ה,
 פרק א׳, משנה אי).

 בראש השנה כל באי העולם עובדים לפניו כבני מרון, שנאמר t ״היצר יחד לבם
 המבין אליכל־מעשיהם• (תהלים, ל״ג, ט״ו). (שם, משנה בי).

 שופר של ראש השנה של יעל פשוט ופיו מצופה זהב ושתי חצוצרות מן הצדדין.
/ ג׳).  שופר מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצות היום בשופר. (שם, פרק ג

 ר׳ יהודה אומד בראש השנה תוקעין בשל זכרים. (שם, הי).
 שופר שנסדק ודבקו, פסול; דבק שברי שופרות, פסול ז ניקב וסתמו, אם מעכב

 את התקיעה — פסול, ואם לאו — כשד (שם, ר).

 התוקע לתוך הבור או לחוד המת או לתוך הפיטם, אם קול שופר שמע — יצא,
ק מי שהיה עובד אחורי בית־הכנסת, או שהיה ביתו  ואם קול הברה שמע — לא יצא. ו
 סמוך לבית־הכנסת ושמע קול שופר או קול מגילה, אם מון לבו — יצא, ואם לאו - לא

 יצא; אף־על־פי שזה שמע וזה שמע — זה כוון לבו תה לא כוון לבו(שם, זי).
 חדש, שוטה וקטן אין מוציאין את הרבים ידי חובתן. זה הכלל« כל שאינו מחוייב

 בדבר, אינו מוציא את הרבים ידי חובתן. (שם, ח׳).
 יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת, במקדש היו תוקעין, אבל לא במדינה.
 משחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו תוקעין בכל מקום שיש בו ביח־דין.
 אמר רבי אליעזר: לא התקין רבן יוחנן בן זכאי אלא ביבנה בלבד. אמרו לו» אחד יבנה

 ואחד כל מקום שיש בו בית־דין (שם, פרק ד׳, אי).
 ועוד זאת היתד! ירושלם יתירה על יבנה, שכל עיר שהיא רואה ושומעת וקרובה

 ויכולה לבוא — תוקעין, וביבנה לא היו תוקעין אלא בבית־דין בלבד (שם, בי).
 סדר ברכות: אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכויות עמהן ואינו תוקע,
 קדושת היום ותוקע, זכרונות ותוקע, שופרות ותוקע. ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים,
 דברי רבי יוחנן בן נורי. אמד לו רבי עקיבא: אם אינו תוקע למלכויות, למה הוא מזכיר ז
 אלא אומר אבות וגבורות וקדושת השם וכולל מלכויות עם קדושת השם ותוקע, זכרונות

 ותוקע, שופרות ותוקע. ואומר עבודה והודאה וברכת כד״נים (שם, הי).
 אין פוחתין מעשרה מלכויות, מעשרה זכדונות, מעשרה שופרות. דבי יוחנן בן נורי
 אומר! אם אמד שלוש שלוש מכולן יצא. אין מזכירין זכרון מלכות ושופר של פורענות.

 מתחיל בתורה ומשלים בנביא. רבי יוסי אומר: אם השלים בתורה יצא (שם, וי).
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 העובד לפני התיבה ביום־טוב של ראש השנה, השני מתקיע (שם, ד).
 שופר של ראש השנה אין מעבירין עליו את התחום ולא מפקחין עליו את הגל,
 לא עולה באילן ולא רוכבין על גבי בהמה, ולא שטין על פני המים, ואין חותכין אותו
 בין בדבר שהוא משום שבות ובין בדבר שהוא משום לא תעשה. אבל אם רצה ליתן
 לתוכו מים או יין, יתן. אין מעכבין את התינוקות מלתקוע, אבל מתעסקין עמהן עד

 שילמדו. והמתעסק לא יצא, והשומע מן המתעסק לא יצא (שם, ח׳).
 סדר תקיעות שלוש של שלוש שלוש. שיעור תקיעה כשלוש תרועות, שיעור תרועה
 כשלוש יבבות. תקע בראשונה ומשך בשניה כשתים, אין בידו אלא אחת. מי שברך
 ואחד כך נתמנה לו שופר, תוקע ומריע ותוקע שלוש פעמים. כשם ששליח צבור חייב,
 כך כל יחיד ויחיד חייב. רבן גמליאל אומר: שליח צבור מוציא את הרבים ידי חובתן

 (שם, ט׳).
 הכל נידונין בראש השנה וגזר דינם מתחתם ביום הכפורימ, דברי דבי מאיר.
 רבי יהודה אומד משום דבי עקיבא: הכל נידונין בראש השגה וגזר דינו של כל אחד
 ואחד מתחתם בזמנו, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, ובחג על המים

 (תוספתא ראש השנה, פרק א,*

 *מראשית השנה ועד אחרית שנה״ (דברים, י״א, י״ב), מגיד הכתוב, שמראשית
 השנה נגזרה עליהם כמה גשמים, כמה טללים, כמה חמה יתירה, כמה רוחות נושבות עליה.
 דבר אחר: מראשית השנה אני אברד אתכם במשא ובמתן, בבנין ובנטיעה,
 בארוסים ובנישואים ובכל מה שאתם שולחים ידיכם אני אבוד אתכם (ספרי, פרשת

 עקב, פיםקא ט׳).
 רבי פינחס ורבי חלקיה בשם רבי סימון אמרו: מתכנסים כל מלאכי השרת אצל
 הקדוש ברוך הוא ואומרים לפניו: רבונו של עולם, אימתי ראש השנה ו והוא אומר להם:

 לי אתם שואלים? אני ואתם נשאל לבית־דין של ממד-
 אמר רבי סימון: כתיב ומי גוי גדול אשר לו חקים ומשפטים צדיקים״
, חייא בי רב חנינה ודי הושעיה, חד אמר: אי זו אומה כאומה הזאת?  (דברים, ד׳, ח׳), ר
 בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו,
 שאינו יודע היאך דינו יוצא. אבל ישראל אינן כן, אלא לובשים לבנים ומתעטפים לבנים
 ומגלחים זקנם ואוכלין ושותין ושמחים, יודעים שהקדוש ברוך־הוא עושה להם נסים.
 וחותה אמר: אי זו אומה כאומה הזאתו בנוהג שבעולם השלטון אומר: הדין היום,
 והליסטים אומר: למחר הדין, למי שומעים, לא לשלטון? אבל הקדוש־בריך־הוא אינו
 כן; אמר בית-דין: *היום ראש השנה״, הקדוש־בתך־הוא אומר למלאכי השרת: העבירו
 בימה, יעברו סניגורין, יעברו קטיגורין, שנמלכו בני לעברה למחר. מאי טעמאז ״פי
 חק ליבראלי הוא משפט לאלהי יעקב״ (תהלים, פ״א, ה׳) — אם אינו חוק לישראל,

 כביכול אינו משפט לאלהי יעקב (ירושלמי, ראש השנה, פרק א׳, הלכה ג,).
, יוסי בר קצרתא: בכל הקרבנות כתיב ״והקרבתם״ , יומה בשם ר  ר׳ לעזר בי ר



. ד ג ש ה ש א ר : ס י ו ? ו פ , ד ר פ  44 ס

 וכאן כתיב ״ועשיתם* (במדבר, כ״ט, ב׳) — אמר להן הקדוש־ברוך־הוא: ניכיון שנכנסתם
 לדון לפני בראש השנה ויצאתם בשלום, מעלה אני עליכם כאילו גבדאתס ברית חדשה

 >שם, פרק ד׳, הלכה ח׳).
 ״וקדשתם את שנת החמשים״ (ויקרא, כ״ח. יי) — מלמד שמתקדשת והולכת
 מתחילתה. מכאן אמד דבי ישמעאל בנו של דבי יוחנן בן ברוקה: מראש השנה ועד יום
 הכפורים לא היו עבדים נפטרים לבתיהם ולא משתעבדים לאדוניהם, אלא אוכלים ושותים
 ושמחים ועטרותיהם בראשיהן: ביון שהגיע יום הכפודים, תקעו בית־דין בשופר — נפטרו

 עבדים לבתיהן ושדות חוזרים לבעליהן (ראש השנה, ח׳, בי).
 תניא: רבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו אבות, בתשרי מתו
 אבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדה שרה ורחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף
 מבית האסורין, בראש השנה בטלה עבדות מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו ישראל

 ובתשרי עתידין ליגאל.

 תניא, רבי אליעזר אומר: מנין שבתשרי נברא העולם ? שנאמר: ״ויאמר אלהים
 תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי״ וגו׳(בראשית, אי, י״א). איזהו חודש שהארץ
 מוציאה דשאים ואילן מלא פירות ז הוי אומד: זה תשרי. ואותו הפרק זמן רביעה היה

 וירדו גשמים עליהם וצמחו, שנאמר: ״ואד יעלה מן־הארץ״ וגו׳ (שם, י״א, אי).
 דבי אליעזר אומר: מנין שבתשרי נולדו אבות י שנאמד: ״ויקהלו אל המלר
 שלמה כל איש ישראל בירח האתנים בחג״ וגו׳ (מלכים אי, חי, בי), — ירח שבו נולדו

 איתני עולם (שם, שם).

 אמר רב יצחק: כל שנה שרשה בתחלתה, מתעשרת בסופה. שנאמר ״מרשית השנה
 ועד אחרית שנה״ (דברים, י״א, י״ב) — ״מרשית״ כתיב: ״ועד אחרית״ — סופה שיש

 ייה אחרית (שם, ט״ז, ב׳).
 אמד רבי כדוספדאי אמד רבי יוחנן: שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחז־
 של צדיקים גמורים ואחד של רשעים גמורים ואחד של בינונים. צדיקים גמורים —
 נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים — נכתבים ונחתמים לאלתר למיתה,
 בינוניש תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכפורים, זכו — נכתבים לחיים, לא זכו —
 נכתבים למיתה. אמד ר׳ אבין: מאי קראי ״ימחו מספר חיים ועם־צדיקים אל יכתבו״
 (תהלים, ס״ט, כ״ט), ״ימחו מספר״ — זה ספרן של רשעים גמורים, ״חיים״ — זה ספרן
 של צדיקים גמורים, ״ועם צדיקים אל יכתבו״ — זה ספח של בינונים. רב נחמן בד
 יצחק אמר מהכא: ״ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת״ (שמות, ל״ב. ל״ב), ״מחני
 נא* — זה ספרן של רשעים גמורים, ״מספרך״ — זה ספרן של צדיקים גמורים, ״אשר

 כתבת״ — זה ספרן של בינוגים (שם).
 ואמרו לפני בראש השנה מלכויות, זכרונות ושופרות: מלכויות — כדי שתמליכוני

 עליכם, זכרונות — כדי שיעלה זכרונכמ לפני לטובה, ובמה ז בשופר.
 אמר רבי אבהו: למה תוקעין בשופר של איל ז אמר הקדושיבריד־הוא ז תקעו
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 לפני בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם ומעלה אני עליכם כאלו
 עקדתם עצמכם לפני.

 אמר ר׳ יצחק: למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהם
 עומדים י כדי לערבב השטן (שם).

 אמר רבי אבהו: אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש־ברוך־הוא: רבונו של עולם!
 מפני מה אין אומרים לפניד ישראל שירה בראש השנה וביום הכפוריםי אמר להם:
 אפשר? מלד יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו — וישראל

 אומרים שירה! (שם, ל״ב, ב׳).
 תני רב תחליפא אחוה דברנאי חוזנאה: כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש
 השנה ועד יום הכפורים׳ חת מהוצאת שבתות והוצאת ימים טובים והוצאת בניו לתלמוד

 תורה, שאם פוחת — פוחתין לו, ואם הוסיף — מוםיפין לו (ביצה, ט״ו, ב׳).
 ״בחדש השביעי באחד לחדש״ (ויקרא׳ כ״ג, כ״ד), הדא הוא דכתיב: ״לעולם יי
 דביך נצב בשמים״ (תהלים, קיט, פיט). תני בשם דבי אליעזר: בכ״ה באלול נברא
 העולם. ואתיא דרב בההיא דתני רבי אליעזר, דתנינן בתקיעתא דרב: ״זה היום תחלת
 מעשיך זכדון ליום ראש ח כי חוק לישראל הוא וגו/• ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב
 ואיזו לשלום, איזו לרעב ואיזו לשובע, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמות״. נמצאת
 אתה אומר: ביום ראש השנה בשעה ראשונה עלה במחשבה, בשנייה נתייעץ עם 'מלאכי
 השרת, בשלישית כנס עפרו, ברביעית גדלו, בשביעית נפח בו נשמה, בשמינית הכניסו
 לגן, בתשיעית נצטוה, בעשירית עבר, באחת עשרה נידון, בשתים עשרה יצא בדימוס.
 אמר הקדוש־בריך־הוא לאדם: זה סימן לבניך. כשם שעמדת בדין היום הזה ויצאת
 בדימוס, כך עתידים בניך לעמוד לפני בדין ביום זה ויוצאים לפני בדימוס. אימתי?

 בחדש השביעי באחד לחדש (מדרש רבה, ויקרא, פרשה ס״ט).
 יהודה ב״ר נחמן פתח: ״עלה אלהים בתרועה יי בקול שופר״ (תהלים, מ״ז, ו׳).
ה ל ע  בשעה שהקדוש־בדוד־הוא יושב ועולה על כסא דין, בדין הוא עולה, מה טעם י _ ״
 אלהים בתרועה״. ובשעה שישראל נוטלין את שופריהן ותוקעין לפני הקדוש־ברוד־הוא,
 עומד מכסא הדין ויושב בכסא רחמים, דכתיב: ״יי בקול שופר״, ומתמלא עליהם רחמים

 ומרחם עליהם והופד עליהם מדת הדין לרחמים. אימתי ? בחודש השביעי (שם).
ן י  אמר רבי יאשיה: כתיב ״אשרי העם יודעי תרועה״(תהלים, פ״ט, ט״ז) _ וכי א
 אומות העולם יודעים להריע ? כמה קרנות יש להם, כמה בוקינום יש להם׳ כמה סלפיגגםי
 יש להם — ואמרת ״אשרי העם יודעי תרועה״. אלא שהן מכירין לפתות את בוראן
 בתרועה, והוא עומד מכסא הדין לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים והופך להם מדת

 הדין למדת רחמים. אימתי ? בחודש השביעי.
 רבי ברכיה פתח: ״תקעו בחודש שופר בפסה ליום חגנו״ (תהלים, פ״א, ד,) — וכי
 כל החדשים אינן חודש? — אלא ״בכסה״. וכל החדשים אינן גכםין? — אלא ״ליום
 חגנו״. והלא ניסן חודש נכסה ויש לו חג בפני עצמו. אלא איזהו חודש נכסה ויש לו חג
 וחגו בן יומו? - אי אתה מוצא אלא בחודש תשרי. ״בחודש״ — בחודש זה תחדשו
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 מעשיכם, *שופר״ — בחודש הזה שפרו מעשיכם. אמר להן הקדוש־בח־ך־הוא לישראל:
 אם שמרתם מעשיכם, הריני נעשה לכם כשופר הזה. מה שופר זה מכנים בזו ומוציא בזו,
 כך אני עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים והופך לכם מדת הדין למדח הרחמים.

 אימתי ז בחודש השביעי (שם).
 רבי לוי בשם רבי חמא ב״ר חנינא אומר: משל לבן מלכים, שהיה לו דין בפני
 אביו. אמר לו אביו: אם אתה מבקש לזכות לפני בדין ביום הזה, מנה ניקולוגוס פלוני,
 ואתה זוכה לפני בדין. כך אמר הקדוש־ברוך־הוא לישראל: בני, אם אתם מבקשים לזכות
 לפני בדין ביום הזה, תהיו מזכירים זכות אבות, ואתם זוכין לפני בדין. *באחד״ — זד,
 אברהם, שנאמר: ״אהד היה אברהם״ (יחזקאל, ל״ג, כ״ד): ״זכרון תרועה״ — זה יצחק,
 שנאמד ״וירא והנד. איל״ (בראשית, כ״ב, י״ג): ״מקרא קודש״ — זה יעקב, שנאמר: ״שמע
 אלי יעקב וישראל מקראי״ (ישעיה, מ׳׳ח, י״ב). ואימתי תהיו מזכירין זכות אבות ואתם

 זכין לפני בדין ן — בחודש השביעי (שם).
 ״אך הבל פני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד״ (חהלים, ס״ב,
 י׳). — אמר רב נחמן: כל הבלים וכזבים, שבני אברהם אבינו עושים בעולם הזה, כדי
 הוא לכפר בעד כולם, הדא הוא דכתיב: ״האדם הגדול בענקים״ (יהושע, י״ד, ט״ו);
 ״במאזנים לעלות״ — במאזנים הוא מתכפר להם, בחודש שמזלו מאזנים. ואיזה? זה

 חודש חשדי, — תשרי ותשבוק ותכפר על חובי עמך. אימחי י בחודש השביעי (שם).
 דבר אחר: ״בחודש השביעי* — שהוא משובע בכל, גתות בתוכו, ברכות בתוכו,

 כיפור בתוכו, סוכה בחובו, לולב וערבה בתוכו(שם).
 דבר אחר: ״בחודש השביעי״ — ר׳ ברכיה היה קורא לו חודש השבועה, שבו נשבע
 הקדוש־ברוך־הוא לאברהם אבינו עליו השלום׳ כמה שכתוב ״ויאמר בי נשבעתי נאם יי״
 (בראשית, כ״ב, ט״ז). מה צורך היה לשבועה ? דבי ביבי בר אבא בשם רבי יוחנן אמר ד
 עמד אברהם בתפלה ותחנונים לפני הקדוש־ברוך־הוא ואמר לפניו: דבונו של עולם,
 גלוי וידוע לפניך, בשעה שאמרת לי ״קח נא את־־בנך את־יחידך״(שם, שם, ב׳) היה בלבי
 מה להשיבך והיה בלבי מה לאמר: אתמול אמרת לי ״כי ביצחק יקרא לך זרע״ (שם,
 כ״* ייב), ועכשיו אתה אומר לי ״והעלהו שם לעולה״ (שם, כ״ב, בי), אלא כשם שהיה
 לי מה להשיבך וכבשתי את יצרי ולא השיבותיך, ״ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח
 פיו׳ (תהלים, ל״ח, י״ד ),כך כשיהיו בניו של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים,
 תהא מזכיר להם עקידת יצחק אביהם ועמוד מכסא דין לכסא רחמים והתמלא עליהם
 רחמים ותרחם עליהם ותהפוך להם מדת הדין למדת הרחמים. אימתי ז בחודש השביעי

 (שם).
 ״וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו״ (בראשית, כ״ב,
 י״ג) — מלמד שהראה הקדוש־ברוך־הוא לאברהם: כך עתידין בניך להיות נאחזים בעונות
 ונםבכים בצרות, וסופן ליגאל בקרניו של איל, הדא הוא דכתיב ״ויי אליהם בשופר יתקע*

 (זכריה ט׳, י״ד).
 אמר רבי הונא בד יצחק: מלמד שהראה הקדוש־בריך־הוא אותו לאברהם ניתש
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 מחודש זה תסבך בחורש זה, אמר הקדוש־ברוך־הוא לאברהם: כך הם עתידין בניך
 נאחזים באומות ונםבכין בצרות ונמשכים ממלכות למלכות, ממלכות בבל למדי, ממדי
 ־ליון, מיון לאדום. וסופן ליגאל בקרניו של איל, הדא הוא דכתיב ״ויי עליהם יראה ויצא

 בברק חצו״ (זכריה, שם).
, לד אמר: כל ימות השנה  רבי אבא בדיה דרב פפי ור, יהושע דםכנין בשם ד
 ישראל עוםקין במלאכתן, ובראש השנה נוטלין שופתתיהן ותוקעין לםני הקדוש־ברוד־
 הוא, והוא עומד מכסא דין לכסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים. אימתי? בחודש

 השביעי (מדרש רבה, שם).
 כל השביעין חביבין לעולם. למעלן השביעי חביב: שמים ושמי השמים ורקיע
 זשחקים, זבול ומעון וערבות, וכתיב ״סלו לדובב בערבות ביה שמו״ (תהלים, ס״ח, ה׳).
 בארצות שביעית חביבה: ארץ, אדמה, ארקא, גיא, ציה, נשיה, תבל, וכתיב ״והוא ישפוט
 תבל בצדק ידין עמים במישרים״(שם, צ״ח, ט׳). בדורות שביעי חביב: אדם, שת, אנוש,
 קינן, מהללאל, ירד, חנוך, וכתיב ״ויתהלד חנוך את־האלהים״ (בראשית, ה/ כ״ד). באבות
 שביעי חביב: אברהם, יצחק ויעקב, לוי, קהת, עמרם, משה, וכתיב ״ומשה עלה אל
 האלהים״(שמות, י״ט, ג׳). בבנים השביעי חביב, שנאמד ״דחי השביעי״ (דברי הימים א/
 ב/ ט״ו). במלכים השביעי חביב: שאול, איש־בשת, דוד, שלמה, דחבעם, אביה׳ אסא,
). בשנים שביעית חביבה, שנאמד , י״ד י,  וכתיב ״ויקרא אסא אל יי״ וגר (דברי הימים ב,
 ״והשביעת תשמטנה ונמשתה״ (שמות, כ״ג, י״א). בשמיטין שביעי חביב, שנאמר ״וקדשתם
 את שנת החםשים״ (ויקרא, כ״ח, י׳). בימים שביעי חביב, שנאמר ״ויביד אלהיט את־יום
 השביעי״ (בראשית, ב/ ג׳). בחדשים שביעי חביב, שנאמר ״בחדש השביעי באחד

 לחדש״ (ויקרא כ״ג, כ״ג) (מדרש רבה, שם).
 ״והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים במישרים״(תהלים, ט/ ט׳) — מהו במישרים ?
 אמר ר׳ אלכםנדרי: דן את האומות במישרים שלהם, ברחב, ביתת, ברות. כיצד ? אומר
 לאומות העולם: למה לא קרבת אצלי? והוא אומר שהייתי רשע מוחלט והייתי מתבייש,
 והוא אומד: וכי יותר היית מרחב, שהיה ביתה בקיר החומה והיתה מקבלת את הליסטים
 ומזנה מבפנים, וכשנתקרבה אצלי, לא קבלתיה והעמדתי ממנה נביאים וצדיקים. אלא
 יתרו כומר היה לעבודה זרה, כשבא אצלי לא קבלתי אותו והעמדתי ממנו נביאים
 וצדיקים. אלא רות המואביה, כשבאה אצלי לא קבלתי אותה והעמדתי ממנה מלכים,
 דבר אחר. אמר רבי לוי: דן אותם בישרות, דן אותם בלילה. אימתי? כשהם
 ישנים מן העברות, שביום הם עוברים עברות וגחלים וחומסים, לפיכד הוא דנם בלילה,
 בזמן שהם ישנים, באותה השעה שהם בטלים מן העברות, כדי שתהיה להם תקומה
 בעולם. למה? שאין הקדוש־בתד־הוא חפץ אפילו באבדתם של רשעים. למה? שהכל
 בריותיו ומעשה ידיו. איזה יוצר מבקש שישתברו קנקניו? לכך הוא דנן בלילה, כדי
 שיעמדו בעולם. — ״ידין לאמים במישדים״. וכשהוא דן, את ישראל הוא דנן ביום,
 כשהם ישנים הם בטלים מן המצוות. ניער משנתו מיד הוא משכים לבית הכנסת וקורא

 קריאת שמע ומתפלל, שומע את התורה, שומע את הזקן.
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 אמר רבי פנחס בשם רבי יהודה בז לוי בשם רבי אלכסנדרי: למה אין ישראל
 תוקעים מן התפלה ראשונה, אלא בתפלת המוספים ז כדי שבשעה שהם עומדים בדין
 יהיו מצויים מלאי מצוות הרבה ויזכו בדין. אמר דוד ז ״תפלה לדוד שמעה יי צדק
 הקשיבה דנתי האזינה תפלתי בלא שפתי מרמה מלפניך משפטי יצא עיניך תחזינה
 מישרים״(תהלים, י״ז, א—ב); ״תפלה לדוד׳׳, זו תפלה, שאדם מתפלל בשעה שהוא נעור
 מן שנתו1: ״ברוך מחיה המתיס״ז ״שמעה יי צדק״, זו קריאת שמע? ״הקשיבה דנתי״,
 זו תפילה הראשונה: ״האזינה תפילתי״, זו תפילה השניה. למה 1 — ״בלא שפתי מרמה״ז
 לא עמדנו לתפילה לא מתוך דבר בטילה ולא מתוך שפתי מרמה, אלא מתוך תורה ומצוות
 ומעשים טובים. לפיכך ״מלפניך משפטי יצא״ ואל תסתכל במעשים רעים, אם יש לנו,

 שנאמר ״עיניך תחזינה מישרים״.
 דבר אחר ״עיניך תחזינה מישרים״: אמרו ישראל לפני הקדוש־ברוך־הוא: רבונו
 של עולם, אתה יושב בדין ודן אותנו וקטיגורים עומדים לפניך וסניגורים לפניך, אלה
 אומרים זכות ואילו אומרים קטיגוריה, אל תתן עיניך אלא במלמדי סניגוריה — ״עיניך
 תחזינה מישרים״. אמר להם הקדוש־בתך־הוא: חייכם וכך אני עושה. למה ז שאני חפץ
 לזכות אתכם, שנאמר ״יי חפץ למען צדקו״ (ישעיה, מ״ב, כ״א), וכך ״אני מדבר בצדקה*
 שם, ס״ג, א׳), אני חפץ שתזכו בדין. בוא וראה: שנים נכנסים לדין, זה משתק את בעל
 דינו ואומר: אני אומר ראשון, וחבית אינו מניחו, אלא אומר: אני אומד ראשון.
 והקדוש־בדוך־הוא בזמן שאמר לישראל: בואו ״נשפטה יחד״ (שם, מ״ג, כיו), אמרו: מי
 ידבר ראשון ? אמר להם: אמרו אתם תחילה, ״ספר אתה למען תצדק״ (שם). למה ? אס
 גצחתי אתכם בדין׳ אני הוא שמפסיד. אם נצחתם אותי, אני משתכר. נצחתי לדוד המבול.
 אני הפסדתי! וכן לדור הפלגה וכן לסדומיים, ולא אני הפסדתי ן נצחתי לירמיה — לא
 אני הפסדתי, שהחרבתי ביתי והגליתי בני ז ובמעשה העגל נצחני משה, ואני נשברתי,
 רצוני הוא, שתנצחוני, הוי: ״יי חפץ למען צדקו״. ובשביל שנקראת, אלהי משפם
 יאלהיס אמת, כשתהיו עומדים לפני בראש השנה, היו נוטלים שופרות ותוקעים בהם,

 ואפילו יש לכם כמה קטיגורית הם בטלים מכס.
 ילמדנו רבנו: כמה ברכות צריך אדם להתפלל בראש השנה ז למדתי רבותינו
 רבי יצחק אומר: תשע ברכות צריך אדם להתפלל בראש השנה. ומה טעם מתפללים
 תשע ולא שבע, כשם שמתפללים בשבתו אלא ט׳ כנגד ט׳ הזכרות, שכתובות בפרשת

 חנה, ולמדו תפלת ראש השנה מפרשת חנה.
 אמר רבי אבא בד כהנא: שכתוב בפרשת חנה ״יי ידין אפסי ארץ* (שמואל א/
 ב׳, י׳). ואימתי הקחש־בתך־הוא דן את העולם ומזכה אותם ? בראש השנה הוא דן את
 בריותיו ומזכה אותם. שהוא חפץ לזכות בריותיו ולא לחייבם, שנאמר ״חי אני נאם יי
 אלהים אם אחפץ במות הרשע* (יחזקאל. ל״ג, ייא), וכן הוא אומר: ״יי חפץ למען צדקו*

 (ישעיה, מ״ב, כיא). שהוא חמץ להצדיק בריותיו.

 ״הרנינו לאלהים עזנו הריעו לאלהי יעקב* (תחלים פ״א, ב׳). ילמדנו רבנוז
 שופד שניקב וסתמו מהי שיהא בשר לתקוע בוז כך שנו רבותינו: אם מעכב הוא
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 *תקיעה - פסול, ואם לאו - כשר (ראש השנה פרק ג/ משגה ד). מה טעם ז שכתוב
ל הקחש־בדוך־הוא שלם אף  ,ויי אלהים בשופע יתקע״ (יזכריה ט/ י*ד), מה שופרו ש
 שופר של ראש השנה יהא שלם. למה? שבראש השנה הם נגאלים ממלאך המות

 (פסיקתא רבתי).
 ״אשרי העם ידעי תרועה יי באור־פניך יהלכון״(תהלים, פ״ט, ט״ז), שמעברין את
 השנה וקובעים יום תרועה ביומו. אמר רבי אבהו: שהקדוש בתך־הוא מסכים עמזון

 את החשבון.
 דבר אחר. ״אשרי העם יודעי תרועה״ — אלו סנהדריות, שיודעין לישא וליתן
 בתתעתה של תורה. ״יי באוד פגיד יהלכון״ — שהקדוש־ברוך־הוא מסכים עמהם ומאיר

 פניהם בהלכה.
, אחא: ״נפתלי אילה שלוחה״ (בראשית  אמר ר׳ יוסי בן יעקב בשם ד׳ אידי בשם ר
 מ״ט. כ״א), שהם קלים במשלחתה של תורה כאיילה. ״הנותן אמרי שפר״ — אלו דברי
/ י״ח), לכן  תורה, שניתנו בתרועה ובקול שופר׳ שנאמר ״ואת קול השופר״ (שמות כ

 תקעו בחדש שופר (מדרש תהלים).
 ״קרא בגרון אל תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם״
 (ישעיה ג״ח, א׳). רבי שמעון בן חלפתא אומר: יש בו בלשון הזה לשבח ויש בו לגנאי.
 יש בו לשבח, שהצדיקים מרננים בגתנם, שנאמר: ״רוממות אל בגרונם״ (תהלים
 ?מ״ט, ו׳), ויש בו לגנאי׳ שרשעים מכעיסים בגרונם, שנאמר ״קבר פתוח גרונם״ (שם
 1י׳ י׳). לצדיקים השמיעם בגרונך ולרשעים כשופר הרם קולך׳ לכד נאמר ״קרא בגרון

 אל תחשך כשופר הרם קולך והגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם״.
 רבי יהושע בן קרחה אומר: לא נברא שופר אלא לטובה לישראל, שבשופר
 נתנה התורה לישראל, שנאמר ״ויהי קול השופר הולך וחזק מאד״ וגו, (שמות, י״ט,
 י״ט), ובשופר נפלה חומת יריחו, שנאמר ״ויהי כשמוע העם את־קול השופר ויריעו
 העם תרועה גדולה ותפל החומה תחתיה״ וגו׳ (יהושע, ר, ב,), ובשופר עתיד הקדוש־
 ברוך־הוא לתקוע בשעה שיתגלה בן דוד צדקנו, שנאמר ״ויי אלהים בשופר יתקע״
׳ י״ד). ובשופר עתיד הקדוש־ברוך־הוא לתקוע בשעה שמכנס גליות ישראל  (זכריה׳ ט,
 למקומן, שנאמר ״והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האברים בארץ אשיר
 והנדחים בארץ מצדים והשתחוו ליי בהד הקדש בירושלים״ (ישעיה׳ כ״ז׳ ייג) (תנא דבי

 אליהו זוטא ^



ה ג ש ש ה א : ר ם י ד ע ו מ ר ה פ  50 ס

 דינים ומנהגים
 נוהגים לעשות את החלות של ראש השנה בצורת סולמות, משום שבראש השנה
 דנים את כל אדם מי יעני ומי יעשר, מי ישםל ומי ירום. ונמצא במדרש, שהקדוש־
 ברוך־הוא עושה סולמות ברקיע, משפיל לזה ומרים לזה, מוריד לזד. ומעלה לזה (״ספר

 המטעמים״).
 ויש עושים את החלות בדמות צפרים, לרמז שישפיע ה׳ עלינו רחמים, ככתוב
 ״כצפרים עפות כן יגן יי צבאות על ירושלים״ (ישעיה, ל״א, הי) (״אוצר כל מנהגי

 ישורון*).
 ובמדינת ליטה עושים החלות לראש השנה עגולות ומוקפות זרים של בצק, על

 שם שאומרים בשבחי היום ״ובכן לך הכל יכתירו״ (״רשומות״).
 ובאיטליה נוהגים להניח על השולחן דבש וחלת־לחם גדולה לסימן הצלחה ושנה

 טובה ומתוקה (שולחן ערוך לר׳ יהודה אריה ממודיגד,).
 ונוהגים לטבול פתסת ״המוציא* בדבש ואוכלים ואומדים: ״יהי רצון שתתחדש

 עלינו שנה טובה ומתוקה״ (״מדרש פינחס״).
 ונוהגים לאכול בסעודה זו חפוח מתוק בדבש ואומרים ״יהי רצון״ כשם שאומרים

 על הפת ומברך תחלה ״בורא פדי העץ״, אף שאכל אותו בתוך הסעודה.
 נוהגים בני צרפת לאכול בראש השנה תפוחים אדומים. ובפרובינצא אוכלים ענבים
 לבנים ותאנים לבנות וראש כבש. כל דבר חדש, קל וטוב לסימן טוב לכל ישראל

 (מחזור ויטרי).
 נוהגים שלא לישון שינת צהרים בראש השנה, אלא לומדים בתורה, בספרי מוסר

 או בספר תהלים (״מטה משה״).
 ויש נזהרים שלא לאכול שום דבר חמוץ ואפילו לא לימון. ויש נזהרים שלא לאכול
 אגוזים בראש השנה. שלא להרבות כיחה וניעה עד שאינו יכול להתפלל (״נוהג

 כצאן יוסף״).
 ואנשי מעשה מדקדקים לאבול בלילי ראש השנה מיני דברים, שיש בהם רמז
 בשמותיהם, כגון כרתי וסילקי ורוביא. כשהוא אוכל תביא הוא אומר ״שירבו זכויותינו׳,
 וכשהוא אוכל כרתי הוא אומד ״יהי רצון שיכרתו שונאינו׳, וכשהוא אוכל סילקי הוא
 אומד ״יהי רצון שיסתלקו שונאינו״, אלו הכחות הרעים, שנבראו מעותותיו של אדם

 (מחזור בגדד).
 ואוכלים דגים ואומדים ״יהי רצון שנפרה ונרבה כדגים״ (שליה).

 ויש לאכול ראש איל, זבד לאילו של יצחק, ואם אין ראש איל, יאכל ראש כבש,
 ואם אין ראש כבש, יאכל ראש תרנגול או ראש דג ויאמר ״יהיה רצון שנהיה לראש

 ולא לזנב״.
 ואוכלים ריאה, לפי שהיא קלה, שתהא שנתו קלה ולא תהא עליו כמשא כבד

 מרוב הצרות (״ארחות חיים״ להרב מספינקא).
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 נמצא כתוב באגדת רב מצליח בר׳ אליהו מן צקליה, שנכנס אל רבנו האי נשמתו
 עדן בימי ראש השנה ומצאו בא מבית הכנסת ותלמידיו אחריו ומביאים לפניו דלועין
 ופול המצרי וכרשין ותמרים ותרדין ומיני פירות בטרםקל ודבש ואפונה, ופשט ידו לדלעת
 ואמר ״קרא״ — קרע רוע גזר דיננו \ רוביא — יתרבו זכיותינו, כרתי — יכרתו שונאינו,
 סילקי — יסתלקו עוונותינו; תמרי — יתמו עוונותינו. ואחר כך נטל הדבש והאפונה
 ואמר ״ארץ זבת חלב ודבש״(שמות, ג/ ח,). ושנה פעם אחרת בכך. והתלמידים נוטלים
 כל אחד ואחד מן הטרסקל, מן האמור בענין, לביתם ועושים כמו כן (״אוצר הגאונים״),
 ויזהר להאכיל עניים על שולחנו וישלח מנוח לעניים ואביונים, כמו שכתוב
 ״ושלחו מנחת לאין נכון לו״ (נחמיה, ח/ י׳). ואמר הגאון ר׳ ישראל ז״ל, שיתפלל כל
 אדם שיבואו אליו עניים הגונים, ואם לא באו אליו עניים, באים אליו מסים ודברים

 אחדים (״לקט יושר״).
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 פילון האלכםנדרוני
 ...אחדי כן יגיע חג התקדש החודש, שבו תוקעים במקדש בשופר על הקרבנום
 לכן בצדק יקרא חג זה חג השופרות. ושני טעמים לדבר, אחד מיוחד לעם ישראל ואחד
 משותף לכל בני האדם. הטעם המיוחד (לאומה) הוא זכרת למעשה אדיר ונשגב בשעת מתן
 תורה. אז מן השמים נשמע קול שופר חזק מאד׳שנועד להגיע עד ירכתי תבל, כדי שאף
 אלה שלא היו באותו מעמד וגם היושבים בקצות הארץ יחרדו בשימם על לבם, שאותות
 גמלים כאלה מעידים על מעשים גדולים. וכי יש דבר מועיל לאדם יותר מעיקרי המצוות
 (עשרת הדברות* שהאלהים בכבודו ובעצמו הודיעם, לא על ידי שליח כשאר המצוות?
 זהו הטעם המיוחד לאומה. והטעם המשותף לכל בני האדם הוא, שהשופר כלי־מלחמה הוא
 (הקורא) להשתערות על האויב בקרבם אל המלחמה, וכן לנסיגה לאחור בשעה שיש צורך
 להפסיק את הקרב ולחזור למחנה. והנה עוד מלחמה אחרת יש, מלחמה בידי שמים, בשעה
 שהבריאה עושה מלחמה עם עצמה ויסודותיה תוקפים זה את זה והרצון לסדר נכנע לפני
 התאוה ללא־ סדרים. והנה שתי המלחמות ישחיתו את יבול הארץ. האויב ישחית את עצה,
ת לשממה, יבעיר אוכל וישלח אש בקמה. מלחמת הבריאה מביאה לידי בצורת,  ישים א
 גשמי זעף, סופות נגב, שדפון, סופות־שלג, כשתחומי התקופות מתערבים. אסונות כאלה
 סימן הם, לדעתי, שהרשע במקומות אלה לא צף בלבד, אלא זורם בכל עוז. לפיכך קראה
 התורה לחג הזה זכרת תרועה על שם השופר כלי־המלחמה וקבעה חג זה להגיש בו תודתנו
 לאלהים עושה השלום ומגינו, משבית מלחמות עמים ומדיני הבריאה, שופת שלום ועתרת

 ברכה וכל טוב ומצמית בראשיתו כל דבר שיש בו כדי להשחית את תבואות הארץ.

• ספר ב׳) ת ו ו x מ . ל ד ע . ) 

 רבנו סעדיה גאון

 כתב רבנו סעדיה מה שצונו הבורא יתברד לתקוע בשופר בראש השנה יש בזה
 עשרה ענינים. הענין הראשון: מפני שהיום תחלת הבריאה, שבו ברא הקמש־ברוך־הוא
 העולם ומלך. וכן עושים המלכים, שתוקעים לפניהם בחצוצרות ובקרנות להודיע ולהשמיע
 בכל מקום תחילת מלכותם. וכן אנו ממליכים עלינו את הבורא יתברר ביום זד- וכך אמד
 דוד ״בחצצרות וקול שופר הריעו לפני המלד יי״ (תהלים, ציח, ו׳). הענק השני! כי יום
 ראש השנה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה ותוקעים בו בשופר להבריז על ראשדגו, כפו
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 שמזהיר ואומר, כל הרוצה לשוב - ישוב, ואם לאו - יקרא תגר על עצמו. וכן עושים
 המלכים: מזהירים את העולם תחילה בגזרותם, וכל העובר אחר האזהרה, אין שומעים לו
 טענה. הענין השלישי: להזכירנו מעמד הר סיגי, שנאמר בו ״וקול #ופר חזק מאוד״
 (שמות, י״ט, ט״ז), ונקבל על עצמנו מה שקבלו אבותינו על עצמם: ״געשה ונשמע״
 (שם, כ״ד, ז׳). הענין הרביעי: להזכירנו דברי הנביאים, שנמשלו בתקיעת שופר, שנאמר
 ״ושמע השומע את־קול השופר ולא נזהר ותבוא חרב ותקחזע דמו בראשו יהיה... והוא
 נזהר נפשו מלט*(יחזקאל, ל״ג, ד־ה). הענין החמישי: להזכירנו חורבן בית המקדש וקול
 תרועת מלחמות האויבים, כמו שנאמר ״כי קול שופר שמעה נפשי תרועת מלחמה*
, י״ט). וכשאנו שומעים קול השופר נבקש מאת השם על בנין בית המקדש.  (ירמיה, ד,
 הענין הששי: להזכירנו עקדת יצחק, שמסר נפשו לשמים. וכן אנחנו נמסור נפשנו לשמים
 על קדושת שמו ויעלה זכרוננו לטובה. הענין השביעי: שכשנשמע תקיעת שופר נירא
 ונחרד ונשבר עצמנו לפני הבורא, כי כך הוא טבע השופר מרעיד ומחריד, כמו שכתוב
/ ו׳). הענין השמיני: להזכיר יום הדין  ״אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו״ (עמוס, ג
 הגדול ולירא ממנו, שנאמד ״קרוב יום יי הגדול קרוב ומהד מאד. יום שופר ותרועה״
 (צפניה, א/ י״ד, ט״ז). הענין התשיעי: להזכירנו קבוץ נדחי ישראל ולהתאוות אליו,
 שנאמר בו ״והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ
 מצרים״ וגו׳ (ישעיה, כ״ז, י״ג). הענין העשירי: להזכירנו תחית המתים ולהאמין בה,
 שנאמר ״נל־ישבי תבל ושוכני ארץ כג&א־נס הרים תראו וכתקע שופר תשמעו״ (שם׳ י״ח,
 ג׳). ואומר במדרש: כל השנה שטן מקטרג על ישראל לפני הקדוש־ברוך־הוא והקדוש״'
 בתך־הוא דוחה אותו לראש השנה וליום הדין. בראש השנה בא השטן לקטרג ומביא
 החמה להעיד על עוונותיהם של ישראל. והחמה מעידה, והקדוש־ברוד־הוא אומי לה,
 עד אחד את, ואין עד אחד נאמן. והוא הולד להביא את הלמה ואינו מוצא אותר- שהיא
) — יום שהלבנה  נכסית, שנאמר ״תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו״( תהלים, פ״א׳ ג,
 מתבקשת ואינה נמצאת, שהיא מכוסה. ועוד תמצא ״בכסה״ בגימטרא לבנה, לרמוז שהיא

 מתכסה בו.

 (אבודרהם)

 הרמב״ם
 טעמה של תקיעת שופר

 ראש השנה יום אחד מפני שהוא יום תשובה והערות בני אדם משנתם. מפני זה
 יתקעו בו בשופר, וכאילו הוא הצעה ופתיחה ליום הצום, כמו שהוא מפורסם בקבלת

 האומה מענין עשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים.
רה נבוכים-) מו . ) 
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 רבי יהודה ד״לוי

 אמד החבר: וכן הענין האלהי ממנו כמעלת הנפש p הלב׳ ועל p אמר ״רק
 אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על־כן אפקוד עליכם״ (עמום׳ גי, בי). ואלה הם
 החלאים. אבל הבריאות מה שאמרו רבותינו ״מוחל לעוונות עמו מעביר ראשון ראשון״
 (ראש השנה׳ י״א, אי), כי איננו מניח לעוונותינו להתעכב עלינו ויהיו גורמים לאבדנו
 לגמרי, כאשר עשה להאמורי, שאמר עליו: ״כי לא־שלם עון האמרי עדיהנה״ (בראשית,
 ט״ו, ט״ז), והניחו עד שהחזיק חולי עוונותיו והמית אותו. וכאשר הלב משרשו ועצמו זך,
 שוה־המזג, דבקה בו הנפש החיה, כן ישראל מצד שרשם ועצמם, וכאשר ישיג הלב חליים
 מתאווח הכבד והאצטומכא והביצים מרוע מזגם, כן ישראל ישיגום החלאים מהתדמותם
 בגויים, וכמו שנאמר: ״ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם״ (תהלים, ק״ו, ל״ה). ואל יהי
 רחוק בעיניך שיאמר בכמות זה ״אכן חלינו הוא נשא״ (ישעיה נ״ג, ד׳< ואנחנו בצרה
 והעולם במנוחה, והצרות המוצאות אוחנו סבה לתקנת תודתנו ובור הבר ממנו ויציאת
 הסיגים מתוכנו. ובבורנו ותקוננו ידבק הענין האלהי בעולם, כמו שידעת שהיסודות נהיו
 להיות מהם הדומם המוצקים ואחד כך הצמח, ואחד כך החיים, ואחר כך האדם, ואחר כך
 סגולת האדם, והכל נהיה בעבור סגולה ההיא להדבק בה הענין האלהי, והסגולה ההיא
 בעבור סגולת הסגולה, כמו מביאים והחסידים. ועל ןה הדרך נסדר מאמר האומר «תן
 פחדך ה׳ אלהינו על כל מעשיך״, ואחרי כן ״חן כבוד לעמך׳, ואחרי כן ״צדיקים יראו

 וישמחו״״ מפני שהם סגולת הסגולה.
 (״הכוזרי״)

 רבי יוסף אלבו

 מלכיות, זכרונות, שופרות כנגד שלושת עיקרי־הדת
 והמורה על היות שלשת העיקרים הללו שרש ויסוד לאמונה, אשד יגיע האדם אל
 הצלחתו האמיתי הוא מה שיסדו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפלת מוסף של ראש השנה
 שלש ברכות, שהן מלכיות, זכרונות ושופרות, שהם כנגד שלשת עיקרים הללו להעיר לב
 האדם, כי בהאמנת העיקרים עם סעיפיהם ושרשיהם כפי מה שראוי, יזכה האדם בדינו
 לפני השם. כי ברכת מלכיות היא כנגד עיקר מציאות השם ויורה על זה נוסח הברכה:
 ״על כן נקוה לך יי אלהינו לראות מהרה בתפארת עוזך להעביר גלולים מן הארץ והאלילים
 כתת יכדתון לתקן עולם במלכות שדי ובו׳ יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע כל
 ברך תשבע כל לשון ויקבלו כולם עול מלכותן״. וכן ברכת זכתנות תורה על ההשגחה
 והשכר והעונש. וכן יורה נוסח הברכה: ״אתה זוכר מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם,
 לפניך נגלו כל תעלומות״ וכוי. וברכת שופרות היא לרמת על העיקר השלישי, שהוא
 תורה מן השמים, ועל כן היא מתחלת ״אתה נגלית בענן כבודך על עם קדשך לדבר עמם,
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 מן השמים השמעתם קולך- וכר. ולפי שמתן תודה היה באמצעות קול שופד חזק מאד,
 כמהו לא נהיה מעולם ולא יהיה כן עד זמן הגאולה, שהיא שעה שתתפרסם תורת האמת
 בפני כל העולם, ועל אותה שעה נאמר: ,ויי אלהים בשופר יתקע״ מכריה, ט/ י״ד), כפי
 דעת קצת החכמים. וכבר ראיתי מי שכתב, שהשופרות רמז לעקדת יצחק, ואינו כן: שאלו
 היתד, ברכת השופר רמז לעקדת יצחק היה ראוי לזכור בה עקדת יצחק לא בזכדונות כמו
 שנזכרה. ואולם הביאם לזה מה שמצאו לרבותינו זכדונם לברכה, כי התקיעה בשופר של
 איל זכר לאילו של יצחק. ואין זה כלום. כי התקיעה בשופר של איל אמרו שהיא זכר לאילו
 של יצחק, אבל לא התקיעה בשילוח ולא ברכת השופרות. ולרמוז אל שלשת העיקרים
 הללו, שהם סיבת ההצלחה, כללם ישעיה בפסוק אחד, אמד: *כי יי שופטנו יי מחקקני
 יי מלכנו הוא יושיענו״ (ישעיה, ל״ג, כ״ב). יאמר ״יי שפטגו״ לרמוז על עיקר ההשגחה,
 יעל דרך: ״קרוב מצדיקי מי־יריב אתי נעמדה יחד״ וגר (שם, נ׳ ח׳), כלומר ומזה הצד
 ראוי שנזכה בדין. ואמר ״יי מחוקקנו״ לרמוז על התורה מן השמים, שהוא העיקר השני,
 כי ״מחוקק״ יקרא נותן התורה, כמו ״כי שם חלקת מחקק ספון״ (דברים, ל״ג, כ״א) שנאמר
ד ״שמעו אלי ידעי צדק עם תורתי י  על משה, לפי שנתנה תורה על ידו. ואמר זה על י
 בלבם אל תיראו חרפת אנוש״ וגו׳ (ישעיה, נ״א, ז׳), כלומר אף אם לא נזכה בדין מצד
 שהוא שופטנו, לפי שהשופט אי אפשר לו לעבור על החק המונח מאחר, זעה מצד שהוא
 נותן התורה והוא המניח החוקים ראוי שנזכה בדין. ואמר ״יי מלכנו״ לרמוז על העיקר
 השלישי, שהוא מציאות השם, שהוא מלך על כל העולם ונקרא ביחוד ״מלך ישראל
 תואלו״(שם, מ״ד, ו׳), ולומר כי אף מצד היותו מחוקק לא ירצה להעביד על החוק ולעשות
 מה שירצה כדי שיושיע את עמו. ועל כן סיים ״הוא יושיענו״, כלומר כי אחר ששלושת
 העיקרים הללו, שעיקר הצלחת האדם תלוי בהאמנתם, יש לנו בהם יתרון על כל העולם,

 ראוי שיושיענו ביחוד על כולם.

 (״עקרים-)

 רבי יצחק עראמה

 שלשת קולות השופר כבגד שלש כתות של בני אדם
 נוסד בטבע כל אדם, שכחות נפשו הפנימיים מתפעלים על ידי פעולות חיצוניות,
 כמו שנמצא באלישע, שהשפלתו הרוחנית והנבואה האלהית חלה עליו על ידי גגון כלי
 השיר, כמאמר הכתוב ״והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד־יי״ (מלכים ב׳, ג׳, ט״ו). וכמו כן
 המציאו החכמים תחבולות שונות לחזק כח הזכרון באדם ולהשאיר בלבו על ידן זכרון
 הדברים אשר ראה או שמע. וכמו כן יש כלי גגון שונים, אשר כנגן המגגן עליהם, יתפעל
 השומע מהם לשמחה או לעוצב ולאבל, לבכיה או לחרדה והתעוררות. והנה השופר עיקר
 פעולתו היא לעורר חרדה בלב שומעיו, כמאמר הכתוב ״אם יתקע שופר בעיר ועם לא
 יחרדו״ (עמום, ג׳, ו׳). אבל בכל זאת לא כל הקולות היוצאים ממנו שוים, כי התקיעה
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 הפשוסה תסבב בעין עוז והתפעלות השמחה וישוב הדעת, תחת כי החרוטה היא סימן
 החרדה והצער, והשברים ממוצעים הם בין שתיהן. והנה הצדיקים ישמחו לעתיד׳ כי יבואו
 על שכרם, כמאמר הכתוב *וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים* (תהלים, ס״ח׳ די),
 והרשעים חרדים מיום הדין, כמאמר הכתוב *כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני
 אלהים׳ (שם, שם, ג׳)״ והבינונים יש להם התפעלות מעורבת משמחה, עצב ותקוה.
 ולהורות על כל זה נצטוינו לתקוע בראש השנה שלושה קולות שונים אלה: תקיעה,

 שברים, תרועה.
 (.עקדת pnr״)

 הרמן כהן
 מלכיות, זכרונות ושופרות

 הכתובים של ה״מלכיות* מדברים על שלטון־העולם, של ה״זכדונות* — על משפט־
 העולם׳ ושל ה*שופרות״ — על גאולת־העולם. שלםון־העולם יבוא לידי השלמה במלכות־
 אלהים שבימות המשיח. לםיכד נאמר בברכה השלישית מברכות שמונה עשרה של ראש
 השנה ויום כפורים. ששניהם מצטרפים יחד ל«ימים נוראים׳, בלשת זו: ״תן פחז־ד על
 כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת, וייראוך כל המעשים וישתחוו לפניך כל הברואים
 ויעשו כלם אגודה אחת״. באגודה אחת זו של האנושות מתקיימת מלכות־אלהים על פני
 האדמה. הברית, שכרת אלהים עם נוח. נשלמת בברית זו שבץ האלהים עם האנושות.
 אגודת האנושות, בתור התאחדות של כל בני האדם, היא הברית שבין האדם ואלהים.

 ברית זו היא האות והערובה לשלטון אלהים בעולם.
 שלטון העולם מבדיל את המונותיאיזמוס מן הפנטיאיזמוס. מה ההבדל שבין השלטון
 וההתפתחות? ההתפתחות צריכה שיקבעו לד, ממרה: היא אינה יכולה לקבוע אותה
 לעצמה. רק השלטון יכול לקבוע אותה לפגיה. השלמץ הוא ההשגחה בהתחברות עם הכל־
 יכול. ואולם ההשגחה אינה תאר חדש. להפך, דבר אחד היא עם המושג אלהים, בתור
 ערובה לקיומה של המוסריות בעולם. שלטון העולם הוא קביעת התכלית וקיום התכלית

 בעולם במשמעותו הכפולה, בתור טבע ובתור אנושות.
 שלטון העולם בתור קביעת התכלית וקיום התכלית של העולם. הוא משמעותו של
 המונותיאיזמום ותכנו. לפיכך מסיימת תפילה זו ב״שמע ישראלי. וקודם לזה היא מכריזה
 על נצחיות אלהים: אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אץ אלהים׳ (ישעיה, מ״ד, ד). כמו
 p קוראה הברכה הסמוכה לה לאלהים להשכין את שלטונו בעולם ״על כל יושבי תבל
 ארצך. וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבץ כל יצור כי אתה יצרתו״. מלכות שדי היא
 היצירה והיא ההשגחה והיא היא ממשלת אלהימ. אלהים בתור שליט־עולם מה הוא
 אלהי האמת (״כי אתה אלהיס אמת״), והוא משובח ומבורך כ״מלד כל הארץ״. שלטץ
 אעולם הוא םדר־העולם המוסרי. אם המוסר והטבע שונים הם בכלל לפי השיטה,
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 הרי םדד־העולם בתור מוסרי מן ההכרח הוא שיהא עומד־ על שלםון־העולם. חהו עיקר
 ההבדל שבין המונוםיאיזמום ובין הפנטיאיזמום.

 סדר־העולם המוסרי של מלכות אלהים בתור מלכות״מעולם דורש משפט־העולם.
 יודעים אנו עד כמה המיתום מלא מרעית זה. על פיהו סופו של משפט העולם הוא
 אבדן העולם וכליונו, שלכל היותר אפשר שתצא ממנו התחדשות העולם וחלוף בינה ובין
 האבדן והכליון. שלטון־העולם מרחיק בהכרח את הכליון. אלהים כרת ברית כבר עם נוח,
 שלא יבוא עוד מבול על הארץ. ולאות ברית זו, ולזכר הברית נקבעה הקשת ברקיע
 השמים. ומתוד כך נעשה ראש השנה, שהוא חג היצירה, ל*יוס הזכרוף. ה״זכרתות*
 מתארים איפוא את ידיעת הבורא. *הכל גלוי וידוע לפניך, יי אלהגו, צופה ומביט עד סוף

 כל הדורות*. הזכרזן נעשה מעתה משפט העולם.
 המשפט אינו חל על מעשי האדם בלבד, אלא גם על *מחשבות אדם ותחבולותיו
 ויצרי מעללי איש*. אבל הנה עולה זכרונו של גוה, ועמו נקשר זכרון הברית עם אברהם.
 יצחק ויעקב. ולסוף באים דברי־הזכרון של הנביא הנלבבים והעמוקים יותר! ״זכרתי לד
 חסד נעוריד. אהבת כלולותיך, לכתך אחרי במדבר״(ירמיה, ב/ ב,). והקימותי לד ברית
 עולם* (יחזקאל, םיז, ם,). וכך נעשה פתאום משפט־העולם לזברון־העולם על דבר הברית,
 שכרת אלהים פעמים הרבה עם עולמו. שופט־העולמות נעשה צד בעגין זר* שותף לברית

 עם האדם. שופט־העולמות נעשה בעל בריתו של האדם.
 התפלה הסמוכה לה מזכירה את המעשה החשוב בתולדות האבות, שעל ידו בטלו
 קרבנות אדם מן העולם. השבתה זו של הקרבן הנהוג אצל עובדי האלילים כלולה בצו,
 שנצטוה אברהם למראית עין להקריב את יצחק. למעשה הזה אין קוראים בשם הנהוג
 *הקרבה״, אלא *עקידה״. *ותראה לפניך עקידה שעקד אברהם אביט את יצחק בנו על
 גבי המזבח וכבש רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם*. שם זה רב־ערך הוא ביותר: לא
 הקרבה, אלא עקידה נקרא מאורע זה בתולדות האבות, בתולדות הקרבן. וכך מסיימת
 תפילה זו על משפט העולם בהזכרת עקידת יצחק, המעידה על פעולת־הגומלים באהבת
 אברהם לאלהים ובאהבת אלהים לו ולזרעו אחריו׳ כד מצטמצם המיתום על משפט העולש

 וגעשה על ידי אהבת אלהים למשפט האדם.
 השופר הוא כלי-הגגינה הנהוג בכל חגיגה, וגם בראש חודש. אבל גם בשעה שנגלה
 אלהים על הר סיני הריע קול השופר מתון• רעמים וברקים. ולפיכך נעשה לכלי־גגיגה

 ראשון במזמורי הללויה שבתהלים, והוא עתיד להיות גם קרנו של המשיח.
 ראש השנה אינו חג שלטון־העולם ומשפט־העולם בלבד, אלא גם חג גאולת העולם
 בימות המשיח. השופר משמש סמל המשיח. ולפיכך נקראות התפלות, הכוללות את גאולת־

 העולם׳ בשם *שופרות״.
 ובתור חצוצרה של גאולת־העולם הופך השופר את הפחדים שבקולו לשמחה,

 לשמחת עולם, לשמחת הנצח.
 התפלות המשיחיות הללו הנן ראש הפסגה של תפלת ישראל. בהן פורצת התפלה
 את כל המחצות והסייגים של ההתבדלות הלאומית ושל האינדיבידואליזמום, היחיד פורש
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 מן האינדיבידואליות הטבעית והנסיונית שלו, ואולם גם העדה מתנשאת למעלה מן
 המציאות הנסיונית שלה אל התפקיד המוטל עליה אל עתידה ב״אגודה האחת״ של
 האנושות. משפט העולם נעשה כיפור העולם ובו בא שלמת העולם לידי השלמתו. מלכות
 אלהים היא הנכס העלית של הדת. ונכס עליון זה הוא הוא תמה העלית של התפלה.
רות היהדות-)  (%ת התבוגד. ממקו

 ימי הדין
 ראש השנה קשור ביום הכפורים. הוא הראשון מעשרת ימי התשובה, שיום
 הכפורים הוא העשירי שבהם. שני החגים הללו, הנקראים בשם ״ימים נוראים׳, קשורים
 איפוא יחד בפדובלימה המשותפת של גורל האדם. ולפיכך הרי הם ימי ה ד י ן של אלהים.
 בדת היזזוד אין גורל ואץ מזל. מה שהפוליתיאיזמוס (ריבוי־אלים) קורא לו גזרת־
 המזל, קורא לו המונותיאיזמוס דץ וגאולה. אין דין אלהים בלא גאולה, כסופו של הדין
 והמשפט. אלא שאין גם גאולה בלא מעשה הדין. הקשר שבץ הצדק והאהבה של אלהים
 הוא סוד מהותו. עלינו להכיר אך שני אלה כתוארים שלו. אחדות התואדים האלה היא
 מהוחו ועצמוחו של אלהים. אילו יכולנו לעמוד על הקשר שבין הצדק והאהבה המתהווה
 לעולם באחדותו של אלהים, כי אז אפשר היה לנו להבין את מהותו של אלהים. ולפיכך
 אפשר לומד על הימים האלה, שהנם חגי הרעיון הזה של אחדות האהבה והצדק באלהים.

 אחדות זו הריהי אחדות אלהים.
 (ש* תרגום י. ל. ברק•)
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 סוד השופר
 בהדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתןן זכדון תרועה מקרא־קדש״ (ויקרא
, יצחק פתח: ״תקעו בחדש שופד בכסה ליום חגנו״ (תהלים, פ״א, ד׳).  כ״ג, כ״ד). ד
 אשריהם ישראל, שבחר בהם הקדוש־ברוך־הוא מכל האומות ורצה בהם וממקום רחוק
 קרבם לעבודתו, שנאמד ״ויאמר יהושע אל־כל־העם כה אמר יי אלהי ישראל בעבר הנהר
 ישבו אבותיכם מעולם וגר (יהושע, כ״ד, בי), וכתוב: ואקח את־אביכם את־אברהם מעבר
 הנהר״ וגר (שם, ג,). וכי כל ישראל, וכל שכן יהושע, לא היו יודעים זה ן אלא בל התורה
 כולה יש בה נסתר ונגלה, כשם ששמו של הקדוש־ברוד־הוא נסתר ונגלה, נסתר מצד
 ידיעתו, שאין כח בשום אדם בשלם לדעת אמיתת הקדוש־ברוד־הוא כמו שהו* ונגלה
 מצד כח מעשיו וגבורתו ונפלאותיו, כמו שגאמד: ״כח מעשיו הגיד לעמו״ וגו, (תהלים,
 קי״א, זי). ואם ישראל היו יודעים, שלקח הקדוש־ברוד־הוא את אברהם אבינו עליו השלום
 מעבר הנהר, למה אמרה יהושע? אלא סוד הדבר הוא, שהקדוש־ברון״הוא עשה חסד
 עם אבותינו אברהם, יצחק ויעקב ובחד בהם ועשה אותם מרכבות קדשו. ששנו החברים:
 האבות הם הם המרכבה. וסוד ״מעבד הנהר״ הוא סוד המרכבה, כמו שנאמר: ״כרסיה
 שביבין די־נור, גלגלוהי נור דלק, נהר די־נוד נגד ונפק מךקדמוהי״ (דניאל, ז/ ט-י).
 וזהו סוד נבואת יחזקאל הנביא, שראה המרכבה על נהר כבד, והנהר ההוא הוא הנהר
 העליון, זיו כל המאורות• ״ישבו אבותיכם מעולם״, מה מעולם? אלא אותו עולם נהר
,  נקרא, ולאותו נהר נתכוונה חנה ואמרה ״עד יגמל הנער והביאותיו ונראה את־פני ה
, כ״ב), שכל הזוכה לראות את פני ה׳ זוכה ליטהר , א,  וישב שם עד־עולם״ (שמואל א,
 באותו נהר. מצד הנהר הזה יוצאין דינין לעולם, והקדוש־ברוד־הוא יושב על כסא דין
 ושופט את בריותיו, כמו שנאמר: נהר די־נור נגד ונפק מךקדמוהי אלף אלפים ישמשונה
, י,). ומדת יצחק אבינו  ורבו רבוץ קדמוהי יקומון דינא יתב ומפרין פתיחו״ (דניאל, ז
 עליו השלום היא מדת הדין ונקראת פחד יצחק. ועוד, לפי שקיבל עליו יצחק עליו השלום
 מדת הדין ונעקד על גבי המזבח ופשט צואת לחרב לעשות רצונו של הקדוש־בריד־הוא
 מסר הקדוש־ברוך-הוא בידו מדת הדין. וכשהקדוש־בריך־הוא יושב על כסא דין לתן את
 ישראל ולמסור עליהם את הדין, מרגיש יצחק אבינו עליו דשלום וכובש מדת הדין, שלא
 תשלוט בישראל. משל למלך, שמסר לבנו מדינה אחת ואמר לו: בני, הרי מדינה זו
 מסורה לד וכל אנשיה יהיו לך לעבדים, והמס, שיהיו פורעים לי, יהיה שלך, וכל הדינים
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 וכל החוקים שלה יהיו מסורים בידך, וכשגובים המס מכל מדינות מלכותי לא יגבו ממדינה
 זו שלך, אלא אתה תגבה אותו ושלך יהיה. אמר לו בנו: אדוני המלך. אפשר שתכעס
 עליהם ותעניש אותם ותגבה מהם, מה תועלת יש לי ומה יתרמ שמסרת בידי ז אמר לו
 המלד: בני, הרי חותמי מסור בידך, ובשעה שאכעום על אנשי מדינתך ואמסור ספרים
 להשחיתה ולגבותה יהיה חותמי בידך ולא תחתום הספדים, ונמצאת מציל אנשי מדינתך.
 כך אמד הקדוש־ברוך־הוא ליצחק אבינו עליו השלום: יצחק, כשאכעוס על בניך אזכור
 להם עקידתך לפני על גבי המזבח ביום ראש השנה, שהוא יום הדין, ומיד אתמלא עליהם
 רחמים ואגער במדת הדין. אמר לפניו: רבונו של עולם, ואם בשעת כעסד לא תזכור
 לבני עקידתי לפניך, נמצאת מוסר הדין על בני, מה תועיל הבטחה י אמר לו: הרי מדת
 הדין מסורה בידד, ובשעת כעסי אם אמסור מדת הדין על בניך, תהי כובש אותה ולא
 תשלוט עליהם. ולפיכד כשהקדוש־ברוךיהוא יושב על כסא דין בראש השנה תוקעים
 ישראל בשופר זכר לאילו של יצחק אבינו עליו השלום לרצות הקדוש־ברוך־הוא כדי
 שיזכור עקידת יצחק ויתמלא רחמים על בניו. אשריהם ישראל, שיודעים לסלק מדת הדין

 ולתקן מדת הרחמים. ובמה ו בשופר.
 ר׳ אבא היה יושב לפני ר׳ שמעון. אמד לו: פעמים הרבה שאלתי לדבותי שופר זה
 מה טיבו, ועד עכשיו לא נתיישבה דעתי בו. אמד לו: וודאי vn סוד הענין• ישראל
 צריכין לתקוע ביום הדין בשופר ולא בקת, לפי שהקת מדת הדין. כמו שנאמד ״גדע
 בחרי־אף כל קת ישראל״ (איכה, ב׳, גי), והשופר הוא מדת רחמים, כמו שנאמר ״והיה
 ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האברים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים״ וגר
 (ישעיה, כ״ז, י״ג), וכתוב ״די אלהים בשופר יתקע והלד בסערות תימן, יי צבאות יגן*

 וגו׳(זכריה, ט׳. י״ד).
 בוא ודאה: כשהשופר של מעלה מסתלק, שהוא מדת רחמים, מיד מדת הדין גוברת,
 והקדוש־ברוך־הוא יושב על כסא דין. ושופר של מעלה אילו של יצחק נקר* והוא תוקפו
 של יצחק ומדתו ותשבחותיהם של האבות, וכשיסתלק שופר של מעלה מלהגין על הבנים,
 צתכין לעשות תשובה ולתקוע בשופר למטה ביום הדין, כדי לעורר שופר של מעלה
 ויחעורת עמו הרחמים ומסתלקת מדת הדין. לפיכך צריבין ישראל לתקוע בשופר בראש
 השנה, להעיד שופר של מעלה ולהעיר מדת רחמים ולסדר הקולות של שופר שלושה

 מדדים על הסדר הזה:
: תקיעה, שברים, תרועה, שחקיעה אחתנה, שתוקעים אחר ן ו ש א ר ר ד  ס
 התרועה אינה מן הסדר, אלא שהתקינו רבותינו זכרונם לברכה תרועה ופשוטה לפניה
 ופשוטה אחריה. ראשונה עיקר, שניה תקנה. והתקיעה היא העבדת קול פשוט, כמו
 שאמרתי. אותו הקול יוצא ועובר ובוקע רקיעים עד שמגיע אצל אברהם אבינו עליו
 השלום. ורמז לדבר *ויעבור אבדם בארץ* (בראשית. י״ד, ו׳). פירוש, שבהעברת קול
 של שופר אברהם מתעורר ממקומו ועובר בארץ. ומיד אברהם מתעורר ומבקש רחמים
 על בניו, והקדוש־ברוך־הוא מטה כלפי חסד בזכות אברהם, למי שמדת אברהם היא מדת
 חסד, בדבר שנאמר ״תתן אמת ליעקב חסד לאברהם*(מיכה, ד, כ׳). וכשהקדוש־בדוך-הוא
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 דוצה להביא רוגז על ישראל, זוכר להם זכותו של אברהם ומרחם עליהם, זעא שנאמד
 >בדגז רחם תזכור״ (חבקוק, ג/ ב׳), *רחם״ בגימטריא אברהם, כלומר ברוגז אברהם
 הזכור. _ קול שני, והוא שברים, והוא כאדם שמסלד בכאבו. ונקראים שברים, לפי
 שמשברים מדת הדין ועולים למעלה בקולות שבורים זה אחר זה עד שמגיעין גבי יצחק
 אבינו עליו השלום. ומיד יצחק מתעורר ממקומו ומשתטח לפני הקדוש־ברוך־הוא ואומד
 לפניו: דבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך, שבעצם היום הזה נעקרתי לפניך על המזבח
 לעשות רציגד וכבשתי מדותי לפניך כן יכבשו רחמיד את כעםד ויגולו רחמיך על מדותיך
 ותתנהג עמהם במדת רחמים ותכנס להם לפגים משורת הדין. לפיכד צריד התוקע לכוין
 את לבו ודעתו לסוד השופר ויתקע בכוונה, כדי לשבור תוקף הדין הקשה. ומי שזכה
 לדעת סוד השופר ויתקע בכוונה הראויה, עליו הכתוב אומר *אשרי העם ידעי תרועה
 יי באור־פניד יהלכון״ (תהלים, פ״ט, ט״ז). — קול שלישי הוא תרועה. הקול יוצא ובוקע
 כל הרקיעים עד שמגיע גבי יעקב אבינו עליו השלום. ואז הרחמים מתעוררים ויעקב
 אבינו, עליו השלום, משתף מדת אמת, שהיא מדתו, עם מדת חסד, שהיא מדת אברהם,
 כמו שכתוב *תתן אמת ליעקב חסד לאברהם״ (מיכה, ז/ כ,), ומבקשים שניהם רחמים
 על ישראל. ואז הקדוש־בתך־הוא מתמלא רחמים ועושה עמהם חסד ואמת, חסד בזכות
 אברהם, אמת בזכות יעקב. ותרועה זו היא כדי להזכיר זכותו של יעקב לפני הקדוש־
 ברוך־הוא, שנאמר *לא הביט און ביעקב ולא־ראה עמל בישראל, יי אלהיו עמו ותרועת
 מלד בו״ (במדבר, כ״ג, כ״א). ומיד באים אברהם ויעקב אצל יצחק, שהוא מדת הדין,
 ואוחזין בו. אברהם בימינו, במדת חסד, ויעקב בשמאלו, במדת אמת, ומיד מדת הדין

 כבושה בידם ואין רשות לקטרג על ישראל.

: תקיעה, שבדים, תקיעה. קול ראשון תקיעה, שהיא העברת הקול. י נ ר ש ד  ס

 הקול יוצא ונוטל לאברהם ממקומו ומביאי לארץ, למקום שמדת הדין משוטטת על הארץ.
 ומיד אברהם עומד כנגד מדת הדין ומחזיק בה שלא תגבר בארץ. מיד קול שני יוצא,
 והוא שברים. ואין קולם של שברים חזק בקולה של תקיעה, לא מפני שנתעלף התוקע.
 אלא מפני שנחלש כחה של מדת הדין וגשברת, כשראתה אברהם עומד כנגדה לבקש
 רחמים על בניו. ומיד קול שלישי עולה ומוריד ליעקב לארץ, למקום שמדת גבורה
 שורה בארץ, שהיא מדת הדין והיא מדת יצחק, שמדת הדין והגבורה מדד. אחת היא.

 ואוחזין בה, אברהם מצד ימין, יעקב מצד שמאל, ולא תעצור כח לפניהם.
, והוא: תקיעה, .תרועה, תקיעה. תקיעה היא העברת קול פשוט, י ש י ל ר ש ד  ס
 והוא סימן לעזוב הדבר, שהיו עוסקין בו קודם, כמו שנאמר *ויצו משה ויעבירו קול
 במחנה לאמר איש ואשד. אל יעשו־עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא העם מהביא״
 (שמות, ל״ו, ו׳), וכתיב *ויתקע יואב בשופר וישב העם מרדוף אחרי ישראל״(שמואל ב/
 י״ח, ט״ן). כד כשאברהם ויעקב אוחזין במדת הדין והיא בידם נכבשת, תעזוב הקטרוג
 ולא תזיק להם לישראל ולא תהיה רשות לשטן להשטין עוד עליהם. ולא זו בלבד, אלא
 שמליץ טובה על ישראל. וזהו שאמרו זכרונם לברכה: מלאך טוב מברך להם לישראל
 ומלאד רע עונה אמן על ברחו (שבת, קי״ט, בי). — ומיד קול שני יוצא, והיא .תרועה.
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 והוא דעו לשוב מדת הדין למקומה, ונוסעת והולכת לה. שסימן הנסיעה היא התרועה.
 כמו שנאמר ״תתעה יתקעו למסעיהם״ (במדבר, י׳. ר). ומיד העולם מתבשם ושמחה
 באה לעולם, שהעולם אינו מתקיים אלא על ישראל, כמו שנאמר ״אם לא בריתי יומם
 ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי״ וגו׳(ירמיה, ל״ג, כ״ד). וכשישראל בצער ומדת הדין
 שדויד, על ישראל, כביכול כל העולם כולו בצרה, וכשמדת הדין מסתלקת, מדת רחמים

 גוברת והקדוש־ברוך־הוא מרחם על ישראל.
 הא למדנו, שבתקיעת השופר האבות. שהם המרכבה, מדגישין ומתמוטטין וחשין
 לבקש רחמים על בניהם. לפיכך צריך התוקע לכוון את לבו באלו התקיעות, כדי שתגבר
 מדת רחמים על מדת הדין. וצריכין גס־כן השומעים לכוון את לבם לתקיעת השופר
 בראש השנה ולדעת מות וכל ענינו ולעשות תשובה. ולזה כוונו רבותינו זכרונם לברכה

 באמרם, שאין יוצא ידי חובתו עד שיתכוין שומע ומשמיע (ראש השנה, כ״ח, בי).
 אשריהם ישראל, שיודעין לרצות להקדוש־בתד־הוא בשופר בראש השנה. ושלש
 תקיעות אלו, שהן חקיעות, שברים, תרועה, הם כנגד שלושה ספרים, שהם פחוחים
 לפני הקדוש־ברוך־הוא בראש השנה, והם של צדיקים גמורים ושל רשעים גמורים
ה כנגד צדיקים גמורים, כמו שכתוב ״והיד. ביום ההוא יתקע ע י ק  ושל בינונים. ת
 בשופר גדול ובאו האבדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו ליי בהר הקדש
 בירושלם״ (ישעיה, כ״ז, י״ג). מי הם המשתחוים לה׳ בהר הקודש ו הוי אומר ז אלו
 צדיקים גמורים, כמו שכתוב ״מי־יעלה בהר־יי ומי־יקום במקום קדשו נקי כפים ובר־
ה כנגד הרשעים הגמורים, ע ו ר  לבב״ (תהלים, כ״ד, ג—ד), שהם הצדיקים הגמורים. — ת
 ליפרע מהם, כמו שכתוב ״כי קול שופד שמעת נפשי תתעת מלחמה״ (ירמיה, די, י״ט). —
ם כנגד בינונים, אם עושים תשובה ומשברים ומכתתים את יצדם, הקדוש־ברוך־ י ר ב  ש
 הוא מקבל אותם ונכתבין ונחתמין לחיים, שנאמר ״קרוב יי לנשברי לב״ וגו׳ (תהלים,
 ל״ד, י״ט), וכתוב ״לב־נשבר ונדכה אלהים לא תבזה״ (שם, נ״א, י״ט), לפיכך שברים

 הב כנגד הבינוגים, שרומזים להם לשבר יצרם ולעשות תשובה.
>n״x ר ת אמו ש ר ורת המאור״ לר״י אלנקוזה, ״זוהר״ פ ר ב״מנ ו  (מדרש יהי א

 רחמים
 בחודש השביעי באחד לחודש וגר. מצוה זו לתקוע שופר בראש השנה, שהוא
 יום־הדין לעולם, כמו שנתפרש, וכך נתפרש, שנאמר ״תקעו בחדש שופר בכסה ליום
 חגנו״ (תהלים, פ״א׳ד׳), ואמרו בו, שזה הוא היום שהלבנה נכסית בו והעולם עומד בדין,
 מפני שאותו מקטרג מחפה ומכסה ונועל פתח המלך, מקום שהדין שרוי, לתבוע דין על
 העולם. ואם תאמר היך ניתנה לו דשות לאותו מקטרג לתבוע דין ל אלא ודאי נתן
 הקדוש־בתך־הוא לאותו מקטרג לתבוע דין על כל העולם וקבע לו יום לתבוע לפניו כל
 דינים שבעולם, שהדי הקדוש־בתך־הוא עשה אוחו והעמידו לפניו, כדי שיהא מוראו
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 של הקדוש־ברוך־הוא עולה ושורה על הכל. וזהו סוד ״והאלהים עשה שייראו מלפניו*
/ י״ד). מה עשה ן עשה לאותו מקטרג והתקינו לפניו להיות חרב חדה על כל  (קהלת, ג
 העולם, וכל זה כדי שייראו כולם מלפני הקדוש־ברוד־הוא. וזהו הסנטר, שתובע חובותיהם
 של בני אדם ותובע דין ותופס בני אדם והורגם ומלקה אותם, הכל לפי פסק הדין, כאותו
 ממונה של בית־דין של מטה, שניתנה לו רשות להזכיר לפני בית־דין: פלוני עשה כך
 ופלוני עבד על כד ולתבוע עליהם דין. ושנינו: רשות ניתנה לו לאותו ממונה של בית•
 דין לדחותו, כמו שכתוב •כי אני יי אוהב משפט״ (ישעיה, ם״א, ח׳). והוא רוצה, שהעולם
 יתקיים בדין, לדעת שיש דין ויש דיין. כדוגמה זו העמיד הקדוש־ברוך־הוא לאותו מקטרג,
 שתובע דין לפני המלד על כל בני עולם. ובאותו יום נתנה לו רשות לכסות פתח המלד
 והלבנה נכסית בפנים עד שיחתך הדין על כל בני עולם. ואף־על־פי שהכל גלוי לפני
 הקדוש־ברוד־הוא, אינו רוצה אלא בדין. הכל כדוגמה אחת, למעלה ולמטה. נתקן כסא
 הדין באותו היום, והסנטר בא ותובע דין כל מעשי בני עולם, מכל אחד ואחד לפי
 דרכו ולפי מה שעשה. ועדים באים ומעידים על כל מעשי בני עולם, ואלו הן עיני ה׳
 שהן משוטטות בכל העולם. וכמה הן עיני ה׳? אין להן מספר, שהולכות ומשוטטות בכל
 העולם ורואות כל מעשי בני העולם. וי לאותם שאין משגיחים ואין מסתכלים במעשיהם,
 שהרי לצדם עומדים עדי המלך ומשגיחים ורואים כל מה שהם עושים ומספרים, שהרי
 הם עולים ומעידים לפני המלך. ואותו סנטר עומד לפני המלך ותובע דין: פלוני עבר
 על הדין, פלוני עשה כד, והדי כאן עדים. ועד שהקדוש־ברוך־הוא אינו שואל אותם אין
 להם רשות להעיד. (וכשהוא שויאל אותם) מיד הם מעידים עדותם. והכל נכתב לפני המלך

 בפתק של בית המלך. .1
 יש היכל אחד. היכל זה מלא אש לבנה, ואותה האש מתגלגלת כפלך ומתיזה
 ניצוצות והיא אינה פוסקת לעולם. לפנים מאותו היכל יש היכל אחר מלא אש שחורה,
 שאינה פוסקת לעולם. שני סופרים עומדים תמיד לפני המלך. בשעת הדין מעידים כל
 העדים לפני המלך. אותם עדים נוטלים מאותו פלך של אש לבנה וכותבים עליו באותה
 אש שחורה. ומיד המלך משהה את הדין עד זמן קבוע, שמא יחזרו בינתים בתשובה.
 אם חוזרים — הפתקים נקרעים, ואם לאו — המלך יושב וכל אותם הסניגורים עומדים
 לפניו והכרוז עומד ומכריז: פלוני עשה כך, מי ילמד עליו זכו* ז אם יש מי שילמד

 עליו זכות, הרי טוב, ואם לאו, הריהו נמסר לסנטר.
 והרי הכל הקדוש־ברוך־הוא יודע, ולמה הוצרד לכל זה ז אלא כדי שלא יהא
 פתחון־פה לבני העולם ולהראות שהכל באמת עשוי. ונוח לו מי שגצל מדינו. ואם
 תאמר: מניין לנו ז — דבר זה נמסד לחכמים. ואפילו אלו שאינם יודעים, מי שרוצה
 להתבונן יראה מה שהוא בגגלה וידע מה שהוא בנסתר, שהרי הכל כדוגמה אחת. כל מה
 שצור. הקדוש־ברוך־הוא בארץ הכל הוא כדוגמה של מעלה. יום של ראש השנה הוא
 יום הדין והמלך יושב על כסא דין, הסנטר בא ומכסה פתח המלך ותובע דין. ואף־על־פי
 שהקדוש־בה־ך־הוא אוהב את הדין, כמו שכתוב ״כי אני יי אוהב משפט״ (ישעיה, ם״*
 ח׳), אהבתו לבניו מנצחת את אהבת הדין. ובשעה שהסנטר עומד להטעין דברים עליהם.
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 מצוה (הקדוש־בדוך־הוא) לתקוע בשופר, כדי לעורר דחמים ואהבה מלמטה למעלה. באותו
 שופד עולה אותו קול, שכלול באש ודוח ומים ונעשה מהם קול אחד, ומתעורר קול אחר
 למעלה. וכשאותו קול מתעודד מלמעלה ומלמטה. מיד כל טענות. שטוען אותו מקטרג,
 מתבלבלות. (״רעיא פהימנא- אמור, x״\4

 הדמב״ן
 ראשון לברייתו של עולם

 בחודש השביעי. יכול השואל להקשות היאך זה חודש השביעי, והלא בני ישראל
 קורין אותו דאש־השנה, וכן קודין אותו רבותינו בתלמוד בכל מקום ראש־השנה. אלא
 מה בחודש השביעי, שביעי לגאולתנו ממצרים, שכן הכתוב אומר בניסן(שמות, י״ב, ב׳)
 ״ראשץ הוא לכם לחדשי השנה״, פירוש ראשון הוא לכם, שאינו ראשון בשנה, אבל
 ראשון הוא לנו לגאולה שלנו. וכן כאן בחדש השביעי, בחדש השביעי ליציאת מצרים.
 ובן אמרו במכילתא (פרשת בוא): החדש הזה לכם, לא מנה בו אדם הראשון. כלומד:
 אדם הראשח, שהוא ראש ליצירה, שהוא היודע ועד, שתשרי הוא החדש הראשון לבריאת
 העולם, לא מנאו ראשון, אבל אתם תעשו אותו ראשון, שראשון הוא לכם לגאולתכס. וכן
 תירגם יונתן בן עחיאל (מלכים אי, חי) ״בידח האתנים בחג הוא החודש השביעי״ —
 בירחא דעתיקיא דקרן ליד. ירחא קדמאה ובען הוא ירחא שביעאה, כלומד: חודש
 שהראשונים היו קוראים לו ראשון לברייתו של עולם ועכשיו קודין לו החודש השביעי

 ליציאת מצרים.

 רבי לוי־יצחק מברדיטשב
 קול השופר

 ״בחצצדות וקול שופר הריעו לפני המלך יי״ (תחלים, צ״ח, ו׳). נבוא לבאר על
 דרך משל ומליצה:

 למלך בשר ודם, שנסע ליעד גדול להשתעשע ולקבל תענוג מציד חיות ועופות.
 עד שבא לעומק היער ולא מצא את דרך המלך הנכון והישר לשוב לביתו. וראה ביער
 אנשי כפרים ושאלם על הדרך ולא ידעו מה להשיב לו, כי מעולם לא ידעו את דרך
 המלך הגדול הנכון והישר. עד שמצא איש חכם ונבון ושאלו על הדרך. אז החכם הבין
 שהמלך הוא ונזדעזע לאחוריו ושמע תיכף לרצונו ויראהו את הדרך, כי מרוב חכמתו
 ידע את דרך המלך הנכון והישר,/ ויולד את המלך לבית המלוכה ויושב אותו על כסא
 ממלכתו. וימצא האיש זזזעא חן בעיני המלך מאד וינשאהו מכל שדי המלוכה וילבש את
ו צוה להכניס לבית גנזיו. ויהי אחרי ימים רבים י  האיש ההוא בגדים יקרים ואת מד
 ממא אותו האיש להמלך ויקצוף עליו המלך ויצו לשרים היושבים ראשונה בםלמזז
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 לשפוט אותו האיש כדין העובר על מצות המלד. ויצר להאיש מאד, כי ידע כי משפטו
 יהיה חרוץ לרע לו על דבר אשר חטא נגד המלה ויפול לפני המלך ויבקש על נפשו
 ויתחנן לו, שקודם שיצא דבר המשפט ימלא שאלתו בדבר אחד: להלביש אותו בגדיו
 הראשונים שלו בשעה שהוליך את המלך מהיער. וישמע לו המלך לדבר ההוא. ויהי כאשר
 הלביש אותו האיש את הבגדים הנ״ל זכר המלך את גודל החסד אשד עשה עמו אותו
 האיש, אשר החזיר אותו לבית המלוכה ויושיבהו על כסא ממלכתו. ויכמרו רחמיו עליו

 וימצא חן וחסד לפניו והעביר את חטאתו מלפניו והשיבו על כנו.
 הנה בכל המשל הנ״ל כמו אנחנו עם בני ישראל בשעת מתךתורה, אשד
 החזיר הקדוש־ברוך־הוא על כל אומה ולשון שיקבלו את התורה ולא רצו, ואנחנו עם
 בני ישראל קבלנו את התורה בשמחה ותענוג גדול עד אשר קדמנו נעשה לנשמע
 וקבלנו עלינו עול מלכות שמים והמלכנו אותו למלך עלינו וקבלנו מצוותיו ותורתו
 הקדושה. ועתה פשענו ומרדנו נגדו ובראש־השנה יראים אנחנו מיום־ד״דין אשר בא
 במשפט על כל נעלם ולכל איש ואיש נקצב משפטו כפי מעשיו. לכן אנחנו תוקעין
 בשופר ומלבישין אנחנו אותנו באותו הלבוש שהיה במתךתורה, שקבלנו את החזרה
 והמלכגו אותו בשופר, כמו שכתוב: ״ויהי קול השופר הולד וחזק מאד״ ובו, (שמות
 י״ט, י״ט). והוא כדי שיזכור לנו מזה הזכות וימחול לנו על עוונותינו ופשעינו ויפטרנו
 מן הדין ויכתבגו לאלתר לחיים ארוכים וטובים. אמן כן יהי רצון. (״קדושת לוי״)

«יד מדוכנה) ץ (ד. נ ר ב ק ק ע י י ב  ר

 יום הדין והחשבון
 ״בחודש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה״ וגר. גמרא (ר״ד״
: א י ש עה. לא ק מר יום תרו ן זכרון תרועה, וכתוב אחד או ב אחד אומר שבתו ו ת : כ (  כ״ש• ב׳

 כאן ביום־טוב שחל להיות בשבת, כאן ביום־טוב שחל להיות בחול. באור זה בהקדיס
 מאמר (נחמיה. ח׳): ״ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם... ויקראו בספר תורת האלהיס
ם שכל ויבינו במקרא. ויאמר נחמיה... היום קדוש הוא ליי אלהיכם אל־תתאבלו  מפרש ושו
 ואל־תבכו כי בוכים כל־העם בשמעם את־דברי התורה״. וענין בכייתם כאשר שמעו את

 דברי התורה יתבאר על פי דמיון.
 לסוחר הנותן סחורתו בהקפה אל החנונים, אשר קצת מהם לוקחים במזומן
 שמשלמים תיכף, ומהם שמשלמים המחצה ולימים אחדים כאשר יגיע מעות לידם ישלמו
ל זמן שלא יבוא הנושה אל ביתם עם שטר חוב שבידו  להסוחר על החוב. אשר משפטם כ
 אינם דואגים מאומה. כי זה יעלה על לבו: הלא לפי החשבון נראה הדבר, כי אין אני
 חייב לו עוד. וזה יעשה חשבון: הלא אין אני נשאר חייב כי אם דבר מועט. לא כן מי
 שלקח הרבה סחורה בהקפה ולא נתן עליו מאומה׳ אשר בבואו אל ההנות ורואה הסחורה
 סדורה ומוגתת לפגיו ולא מכר מאומה׳ כל עצמותיו ירגזו, חרדה ועצב ילבשו, לאמד!

 הלא כל הסחורות אשר לעיני סביב בכל פנות החנות בעד כולן אני חייב.
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 הנמשל מובן מאד: כי הגדולים והטובים שבישראל לא יעשו חובות כלל, כי
 זהירים וזריזים הם בכל רגע ורגע, כמאמר (תהלים, ט״ז) ״שויתי יי לנגדי תמיד״. וקצת
 שיעשו חובות קטנות אבל יקבעו להם זמני פרעץ לעשות תשובה. זה יעשה החשבון
 עם נפשו טרם ישכב על מטתו, כמאמר (במדבר, כ״ג) ״לא ישכב עד־יאכל טרף״, וזה
 יעשה החשבון בכל ערב שבת, וזה בכל ערב ראש חודש. ואם כן באנשים כאלה אין
 הדאגה והפחד גדול עליהם כל־כך בגשתם אל יום הדין והחשבון, כי אם חייבים. חייבים
 רק מעט מן המעט. לא כן האנשים הבלתי מעלים על לבם חשבון מעשיהם בכל ימי
 השנה ולא התחילו לשלם הקפותיהם מאומה, מה מאד יכאב לבם כאשר יקרבו ימי
 הדין הגדול והנורא. אז יפקחו עיניהם ויראו, כי הם חייבים בעד כל התודה כולה

 הס־ושלוס, כי לא התחילו לשלם.
 זה היה דבר הבכיר• אשר בכו אנשי הגולה. כי בטרם לקח אותם עזרא ומופר
 לשמוע את הדברים הכתובים בספר תורת האלהים, לא ידעו מאומה אם חייבים הם דבר
 אם לא. וכאשר קרא לפניהם בתורת האלהים ויבינו במקרא, אז עשו חשבון בנפשם
 ורגזו וחלו ואמרו ז הלא אנחנו חייבים בעד הכל, בעד כל הדברים הכתובים בספר
 התורה. רק נחמיה אמר אליהם: ״אל תתאבלו ואל תבכו׳4(כי יום־טוב היה ביום אחד
 לחודש השביעי, כמו שאמר *היום קדוש הוא ליי אלהיכם״). וביאר הטעם על התאבלם
 ועל בכייתם: ״כי בוכים העם בשמעם את דברי התורה״, כאותו סוחר המביט בחנותו
 על הסחורות המונחות סביב סביב יעשה חשבת ויאמר: הלא בעד זה אני חייב :יבער

 זה אני חייב.
 ואם בדורות הראשונים כך, אשר כבר אמרו(שבת, קיב): אם הראשונים כמלאכים
 וכר, מה נאמד אנחנו עניי הצאן, אשד אצלנו התורה מונחת בקרן זוית, ויש כמה אנשים
 שלא נגעו בה בכל ימי השנה, כמה ראוי אצלנו לדאוג ולפחד בבוא יום הדין הנורא, אשר

 מלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון.
 אמנם כל זה אם חל ראש־השנה להיות בחול, לא כן אם ראש־השנה חל להיות
 בשבת. נאסר לתקוע לכבוד היום. וביום השבת הוא יומא דביה רעוא דרעוין ולית זעפין
 ודינא לא שלטא ביה. ועוד אנחנו מכבדים אותו במאכלים ערבים בשר ודגים ומטעמים.
 על כן יפה אמר הכתוב שבתון זכרון תרועה. ממש על דדך סוחר גדול שנתדלדל וירד
 מגדולת עשרו, אך בין הסוחרים עוד היה מפורסם לעשיר. פעם בא אליו בעל־הוב שלו
 בערב שבת לעת ערב והיה מקבלו בחן ובכבוד ותפארת. והבעל־חוב שמח עמו והשתעשע
 עם כל בני ביתו כל יום השבת. ובכל אלה היה האיש מקיים בעצמו מאמר שפתים
 דולקים ולב רע׳ בהעלותו על לבו איך יבוש מפניו למחר כאשר ינקש נושה לכל אשר לו,
 ואיך יכעס ויחדוק שן עליו ויתחרט על כל הדברים והשעשועים שהיה משתעשע עמו.
 חהו ״שבתון״־, אבל ״זכרון תרועה״, רוצה לומר: בנגלה תהיה נושא פנים אל היום הנכבד,
 אבל בחדרי לבך תהיה ירא וחרד, כי אך כאשר יעבור היום יציע הבעל־חוב לפניך כל

 שטרי חובותיך, ותהיה נתבע עליהם.
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 ומעתה נקח דמיון על מעמדנו ביום הדין הקדוש והנורא על דרך עשיר גדול
 שיצאה עליו עלילה, שעשה מסחר בסחורות פסולות. ויתפשוהו בבית הסוהר מקום צר מאד,
 ואפשר כי יצא דינו להרוג ולאבד וכר, ובניו ובני ביתו בוכים מאד. ויהי כי ארכו לו
 שם הימים, הורגלו הבנים ולא היה לבם חולה עוד על צרת אביהם הזקן. פעם בא חכם
 אחד אל הבית ומצא אותם עוטרים על השולחן אוכלים ושותים ושמחים בקול המת חוגג.
 ויספוק את כפיו לאמר: לא ידעתי נפשי איד יערב לכם אכול ושתות׳ איד יערב לכם
 להתענג בתענוגים׳ איד שכחתם את אביכם אשד הורידוהו מכל עשרו וסגולתו עד כי

 גם חייו תלויים מנגד׳ ואתם יושבים ושמחים. ויחרדו במד לבס ויבכו הרבה בכי.
 הנמשל: כל ימי השנה האדם עסוק בקנין העושר והנכסים ומיני תענוג. ועתה
 השטן עולה ומקטרג על הסחורות הפסולות אשר הביא בית. והבית־דין יושבים כסאות
 למשפט אם יחיה ואם ימות הוא או בניו, חס ושלום, או יעני, ואם באש או במים.
 והאדם בטבעו הוא נמשך ועושה כמו שהוא רגיל בכל ימי השנה ואיגו מרגיש מאומה
 מה יום מיומיים ואוכל מעדנים. ואין צורד אל המוכיח רק להזכיר את העם כי החיים
 והבנים והעושר והקנינים הכל תלוי בספק. ובטוחים אנחנו, כי על ידי השופר המעורר
 העם אל התשובה יגביר יתברד מדת הרחמים על מדת הדין ויקבלנו בחסדו. וזהו ״אשרי
ת התרועה,  העם יודעי תרועה״ (תהלימ, פט)׳ רוצה לומר: מרגישים הטוב הבא על י
 החודר לבם ומרעיש אזנמ, ואז ״יי באוד פניד יהלכון״ ויתקבל ברצון באוד פני מלך חיים.

 אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש־ברוך־הוא: מפני מה אין ישראל אומדים שירה
 לפניך בראש־השנה ויום־הכפורים ? השיב להם: אפשר מלד יושב על כסא דין וספרי
 חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וכר (עירובין, י). להבין מלת אפשר, גם להבין דעת
 המלאכים, אשר לדעתם ראוי לשיר ולהלל, גם שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו,
 הלא דבר הוא ז והנראה, כי כבר אמרו במדרש (הובא בטור או״ח סי׳ תקפא): מדת
 בשר ודם הנדון לפני הדיץ לובש שחורים ומתעטפים לבנים וכר. ולכאורה המאמר הזה

 מתנגד אל מאמר הגמרא שלפנינו מהפך אל הפך.
 אמנם דע, כי ההבדל בין דין שלמעלה ובין דין שלמטה כך הוא: כי בדין
 שלמעלה הדיין יושב על כסא דין והזכות והחיוב בא אך מצד התין. כי אם ירצה וירחם
 יזכה את הנידון, ואם יכעס — יחייבהו. לא כן בדין שלמעלה, כי הקדוש־ברוך־הוא אל
 אמונה, צדיק וישר הוא ודינו ביושר, והשנוי דק מצד הנידון׳ אס יהיה ראוי לזכות או
 לחובה. ואם כן ראוי אל הנידון ללבוש לבנים, כי יש ויש ביד הנידון עצמו להטותו
 לץכות כאשר יתקן מעשיו ויפשפש במעשיו ויתאונן עליהם בלב מר ויעשה תשובה
 שלמה, מה לו לירא ולפחד מיום התן אם בידו הוא לצאת זכאי. ואם p אם בזדון לבו לא
 ראה לתקן ולטהר את עצמו הוא מתחייב בנפשו. כי הוא עצמו סובב לו שיצא חייב בדינו.
 ואין לו להאשים את הדיין, אבל ראוי לו להודות את הדיץ ולהלל אותו ומשפטיו כי
 התיישר עמו, רק הוא עצמו הלך בדרך עקלתמ וסובב לעצמו לצאת חייב בדינו. ואם כן
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 היה ראוי אל המתחייב שלא לגרוע כבוד הדיין ושלא לגרוע כבוד היום, רק לבוא לפניו
 בפנים יפות וללבוש לבנים ולהתעטף לבנים, להתהדר לפני הדיין והאבל יהיה טמון
 בחובו, בסגור לבו, כי הרע לעצמו. ואם כן היה ראוי גם כן לכבוד היום לבוא בשיר
 והלל ותודה. רק הקדוש־בדוך־הוא אין מדתו להכביד על האדם לחייבו עבודה שתהיה
 כבדה ובלתי מתקבלת על נפש העושה, שיהיה אבלו בלבו ואת פיו ימלא שירה והלל
 ותודה, להצדיק הדין ולחייב את עצמו, כי ההפכיות קשה מאד על האדם. שעל כן אמרו
 חז״ל בהנידונין מיתת בית־דין (סנהדרין, מו, א): הקרובים באים לבית־דין ודורשים
 בשלומם וכד שדין אמת דנתם. ואת הנידון עצמו לא חייבו כן שיאמר בפיו אל הבית־דין
 כדברים האלה. וזהו שדייקו ז״ל במלת ״אפשר״, לאמר: לא אכחד מכם כי ראוי היה
 לכבוד היום הקדוש הזה שיאמרו ישראל הלל, אבל איך אפשר הדבר על האדם. והבן.

• 

 דרוש ליום שני של ראש־השנה
 אשאלכם להודיעני: מה הדבר הזה אשד ראיתי היום הזה, שלא היתה עוד תפילת
 ההמון באותו כח ובאותו התאמצות אשר התפללתם אתמול? אולי תאמרו ללבבכם, כי
 כבר פעלתם כל טוב ביום א׳ של ראש־השנה ומה לכם להתאמץ עוד ביום בי. אמנם אני
 חושב ההפך, כי ביום שני של דאש־השנה אולי יש לבכות ביותר. וזה יתבאר על פי משל:
 לעשיר שהיה בנו חולה ושלח אחר רופא, וכאשר בא הרופא אל הילד כתב אל
 האפתייק כלי גדול מלא רפואות מ;שד. רוקח, והאב בראותו גודל הכלי עם הרפואות
 ויחרד מאד ראמד אל הרופא: האם בני הרך והענוג מאד יקבל סמים רבים כאלה. למה
 לי חיים? ויאמר אליו הרופא: מדוע תחשוב כה על רופא חכם כמוני? הכי נעלם ממני
 רוך מזגו ואיך ארבה עליו להעמיסו בסמים רבים ? ואשר ראית כי צויתי להביא כלי גדול
 זה מלא עם רפואות, גם הוא לסבת עגין אחר. כי ידעתי גם ידעתי טבע הילדים אשר
 נפשם קצה בקבלת הסמים ובטרם יקח אל פיו טפה אחת יהיה נשפך על הארץ למטה שבע,
 לכן היה מהצורך אצלי לכתוב להביא כלי גדול זה. הדברים האלה דבר הרופא אל אבי
 הילד להשקיט רוחו לבלי יהיה נעצב על בנו, אבל בצאתו החוצה אמר בפני אנשים
 אחרים, כי מחלת הנער גדולה מאד והוא צריך בהכרח אל קבלת סמים הרבה כאלה.
 אמת, כי רז״ל אמרו בטעם השני ימים של דאש־השנה כי גם בזמן המקדש היה
 לפעמים שני ימים אס נשתהו השלוחים ״ואם לא הספיק לומר מקודש עד שחשכה הרי
 זה מעובר״ (דאש־השנה, כ״ה, ב׳). אמנם הם ז״ל אולי לבלתי החריד את לב העם אמרו
 טעם זה. אמנם אנחנו בענינו וברוע מעמדנו כעת נוכל לומה כי בהכרח אנחנו צריכים
 לשני ימים ראש־השנה, כי רפואה קטנה של יום אחד ראש־השנה מעט הוא בעבורנו,
 ואם כן ביום שני של ראש־השנה ראוי לבכות ביותר, כי אחר שאנחנו צריכים לרפואות

 רבות כל־כך בהכרח מחלתנו גדולה ורבד-
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 משל לתוקע
 עתה אקרא את הבעל .תקיעה, בא ברוך ה/ הטה אזנך את אשר אומר אליך:
 נקח לגו משל לאחד שהיה תועה ביעד והיו בו חיות רעות מן הדורסים והטורפים והיו
 עמו קשת וחצים להציל עצמו מן הדורס. ויהי הוא הולך ביער הנה והנה ועל כל מה
 אשר ראו עיניו מרחוק היה חושב, כי זה הוא דוב או ארי וזאב והיה מורה בחצים, עד
 בואו אל המקום ההוא וראה, כי עץ נרקב הוא או שן סלע וכדומה, וירא באשפתו
 ובתרמילו וראה, כי לא נשאר לו כי אם חץ אחד והיה נשמד מעתה שלא לירות החץ
 ההוא על ספק, כי הלא במקום סכנה הוא אולי יצטרך אליו להציל עצמו מפי הטורף אז

 יורה החץ להעבירו וחיתה נפשו בגללו.
 הנמשל. נאמד מפי המשורר עליו השלום (תהלים, נ״ז): ״חרף שאפי סלה בתור
 לבאים אשכבה״ וכר. ובזמן שהיינו בעיר אלהינו הר קדשו היו לנו כלי הצלה הרבה:
 בית המקדש ומזבח וקדבנות וכהן גדול עומד ומשרת בהם היה סמיד לבנו בטוח, כי
 נחליף כח למחות מעליגו כל סאון סואן כל טורף ושואג. לא כן עתה, אשר מכלי הצלה
 הרבים ועצומים לא נשאר לנו כי אם השו»ר הדל הזה. לכן פקח עיגיד ידידי בעל־תקיעה

 וראה והבט והכן לבך ועשית כחכמתד.

 משל לחזן
 חזן יקר, קרב עד הנה גם אתה, כי להיות שליח־צבור נבחרת, לכן אפתח שפתי
 גם עמך להעיר אותך על ענין אחד למען תשכיל ותצליח דרך זו תלך ויהי ה׳ עמך

 שומרך מצילך.
 משל למזגג אשר כל מסחרו היה בכלי זכוכית יקרים והיה משפטו בגםעו בדרך
 להשגיח מאד ולשמור את הדרכים והמסילות, שהוא צריך לעבור בהם, לפגות משם כל
 אבן וכל צור מכשול לנטות מכל הר וגבעה שלא תשבר הזכוכית. פעם נחלה המזגג
 הזה והיה צריך להוליך סחורתו על ידי שליח. ויהי כאשר מסר סחורתו לידו החאגח
 מאד ואמר לו: דע, אחי, כי סחורתי כלי זכוכית יקרים, סחורה אשר היא מסוכנת מאד
 בדרכים והיא תצטרד שמירה גדולה מגומות ומכשולות. לכן ראה ידידי וזכור נא כאשר
 תבוא אל מקום פלוני שמה יש סלע גדול, הגביה העגלה על כתפר ותסע לאט לאט
 שלא לעשות היזק בסחורתי. וכן בהגיען* אל מקום פלוני, שמה יש הר וגבעה וצריד

 אתה להזהר לנסוע במתינות לאט לאט עד אשר תעבור שלום את הדרד.
 חזן יקר, אתה נבחרת מעדתנו להיות שליח בעד קהלנו להתפלל עלינו.ולהיות
 סרסור בינינו ובין אבינו שבשמים. לכן דע, ידידי, כי התפילה מסוכנת מאד בלא כוונת
 הלב גם בכל ימי השנה ומכל שכן ביום הדין הקדוש הזה והתפילה היא גדולה וארוכה.
 למ הזהר גא בהגיעך אל מקום הר וגבעה, כמו אל תפילת ״מלון על כל עולם כולו
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 בכבודך״, ״ותמלוך אתה ה׳ לבדך״ לא תמהר לרוץ כי המה הרים גבוהים וצריכים
 מתינות ובכיה רבה. וכן בהגיעך למאמר ״תקע בשופר גדול לחרותנו״ תעמוד מעט
 ותשפוך נפשך לפני הי, שתהיה השנה הזאת שנת גאולה וישועה, שגת להביאנו ציון

 עירו ברנה ואדמת על משפטו עינינו תחזינה.

 מעל לילדים
 עתה אתם ילדי קודש בחורי חמד אמשול גם לכם משל ותדעו ותבינו, כמה ראוי
 אליכם להרבות בבכי ותחנונים היום הזה גם כי אין דאגה עליכם ולא דרך עוצב
 בלבבכם מעודכם, כי כל מחסורכם על הוריכם עם כל זה המזכירים את ה׳ אל דמי לכם.
 משל לנער אחד שנפל למחלה מסוכנת והיה אביו שולח בזריזות אחר רופא חכם
 ויפזר עליו מעות הרבה ולא עלתה בידו. וישלח למרחקים להביא אליו רופא היותר חכם
 והיותר בקי והוציא עליו הוצאות הרבה גם על הרופאים גם על הרפואות. והתפאים
 אמרו לו, כי על פי דרכי הרפואה אינם יכולים עוד לרפא אותו, כי כבר עשו נם
 להתנוסס בסמים מחולפים ממינים שונים וכולם לא הועילו, רק דבר אחד עוד נשאר
 לעשותו ראה ומהד אותו, והוא: לאמר תהלים ולבקש רחמי שמים בבכי ותחנונים מאת
 הרופא העליץ ברוך הוא, כי כל יכול הוא. וילך מהר ויאסוף אנשים מאוהביו שיבקשו
 רחמים על בנו היקר. אחרי כן התעשת ואמר אל בנו: בני יקירי, האף אמנם כי כל
 מחסורי הבן על האב ומחסור כל הילדים על אבותיהם, המה ישאו אותם על שכמם
 והבנים אינם יודעים מאומה מהעמל אשר אל האבות על בניהם ן אבל כל זה הוא רק
 בדברים הנקנים בכסף והילד בעבור אשד איננו בעל מסחר לכן בהכרח כל מחסורו
 על האב. ואתה בני חמדת נפשי, הלא ראית כל עוד אשר חשבתי, שיהיה בידי לפדות
 אותד מרדת שחת על ידי הוני ורכושי, הלא הייתי בוזה כסף, בתה זהב, אין כסף נחשב
 לפני מאומה. אכן עתה שכבד נלאו ידי הרופאים וכל צרי גלעד ולא יועיל לך בלתי אם
 הדבר הזה לבכות ולבקש רחמים, הלא דמעות החולה עצמו יותר יקרות ויותר חביבות
 למעלה מהדמעות אשר אחרים יורידו עליו: לכן אל תחוס בת עינך ושפוך נפשך לפני

 הי, כי חנון יחנך לקול זעקתך ישמע תפילתך ותחינתך.
 הנמשל כבר מובן, כי כל זמן אשר היה אופן להציל אתכם ברצי כסף הלא
 עשינו כל מה שהשיגה ידנו. ועתה אשר אין עוד לפנינו כי אם לבכות ולבקש רחמים,
 הלא לבכות יכולים אתם גם כן ודמעותיכם יותר חביבות, כי המה מהבל פיכם שאין
 בו חטא. והתפללו נא תפילה כוללת, למען ציון לא נחשה ולמען ירושלים לא נשקוט
 והחיה השנה הזאת שנת חיים ושלום, שנה לכונן יהודה כימי עולם ושט בנים לגבולם
 אמן. (״אהל עקב•)
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 רבי יעקב צבי מקלנבורג
 זכרון תרועה

 נזכור לשבר את הלב ולהכניע את הרוח לפני יוצר כל יתברך על כל אשר
 הדעונו לעשות לפניו. וזהו שתרגם אונקלוס זכרון תרועה — דכרון יבבא, כמו ״ותיבב
 אם םיסרא״ (שופטים, ה/ כ״ח, עיץ שם ברש״י), ותרועה משותף במובנו עם השבירה,
 כמו שכל שרשי שבידה ורציצה אשר יורו על השבירה המוחשת (כמו ״מוטות עץ
 שברת״, ירמיהו, כ״ח, י״ג<, ככה יודו על השבירה הרוחנית והמחשבית, כמו ״חרפה שברה
 לפי״, ״ושברתי את גאון עזכם״, ״לב נשבר״, שעניגם שבירת רוח הפגימית והכנעתה.
x ,ת דוח״- (קהלת ו ע ד  והנה שרש רוע מצאנוהו על זה הענין, כמו ״והנה הכל הבל ו
 י״ד), שפירושו שבד רוח (כמו שפירש רש״י שם מן ״רעו עמים וחתו״, ישעיה, ח/ ט׳),
 סוף המעשה בא לידי כאב לב, וכן ״נפשו דעה לו״ (ישעיה, טו, ד׳), שנפש מואב מיללת
 ומקוננת על גודל צערה, כמו שתרגם הארמי שם ז מיללין, ובאיוב (לג, מ) אמד! ״יעתר
, עניגו ג״כ לדעתי על דדד זה, בתרועה, בהכנעה עה״  אל־אלות וירצהו וירא פניו בתרו
 ושברון לב ונמיכות רוח, וכמו שמסיים שם אחריו! ״ישר על אנשים ויאמר חמאתי
ה הנאמר כאן. ושרש תרועה הוא ע ו ר ן ת ו ד כ  וישר העויתי״י. זהו הנראה לי באור ז
 ״רוע״, שענינו השבירה והרציצה, כמו ״תרעם בשבט ברזל״ (.תהלים, ב, ט)$ ולהיות
 שקול ההברה היוצא בדחיפות רבות ונמהרות זו אחר זו, אשר יתמה מהם כאלו ישבר
מ אמדו דבותיגו על התרועה, שענינו! האגוזה והיעלה,  האויר לחתיכות קטנוו* ל

 גנוחי וילולי.
ה החיוב ביום זה להכנעת ע ו ר ן ת ו  הנה לבאוד זה הזכירה התורה במלה ז כ ד
 היצר והמחשבה על רוע המעללים, והיא התשובה, וכפי המקובל, שהוא ראשון לימי
 תשובה. ולהלן אמרה תורה ״יום תרועה יהיה לכם״ (במדבר, כט׳ א)׳ והוא על מצות
 תקיעת שופר. וכאן אמר ״זכרון תרועה״, והיא מצות הכנעת הלב אל התשובה. ועל
 כוונה זו אמד המשורר ״אשרי העם ידעי תרועה״(תהלים, פט, טז), רוצה לומר« המשימים
 לב לשבר יצרם ולהכניעו אל התשובה. וכן אמרו רז״ל (רבה, פ׳ אמור): ״אמד ד״י
 כמה בוקינוס (נרות) יש להם ואמרת אשרי העם יודעי תרועה ז אלא שהם מכירים לפתות
 את יוצרם בתרועה* וכר, רוצה לומר בהכנעה ושברה לב בתשובה. ובמכילתא דרשב״י
י ע ק ו י תתעה או ת ע מ ו  (פינחס, דף רלא): ״אשרי העם יודעי תרועה — לא כתיב ש
י ,תרועה בגין חכימין וכר אינון יודעי תרועה רזא דתרועה כמה ע ד ו  תרועה אלא י
 דכתיב תרעם בשנט ברזל*. ואפשר, ששם תקיעה על הקול שלפני התרועה, ענינו גם
 כן מזה, מן ״ותקע נפשי מהם* (יחזקאל, כג, יח), שתרגומו ״ותזיק״, וכן ״תקע נפשי
 ממך* (ירמיהו, ו, ח), תרגומו ״ירחק״, ״ותקע כף־ירך יעקב* (בראשית, לב, כה); כן
 שם התקיעה ענינו הסרה והרחקה, כאלו משמיעים בקול זה במחגה העברים! עתה הגיע
ו ן רמזה  העת והזמן להתרחק ולסור ממוקש היצר! וראיתי לרב״ח שכתב! ״במלת ז כ ר
 התורה שיום זה הוא יום הדין, כי לשון זכרון נופל על הדין מזכיר עון, ובן לשון
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 פקידה מדת הדין מלשון פוקד עון אבות״. אמנם רבותינו במדרשם אמדו: ״יב״נ אמר
 עלה אלהים בתרועה ה׳ בקול שופר — בשעה שהקדוש־ברוך־הוא יושב על כסא הדין
 בדין הוא עולה, מ״׳ט עלה אלהים בתרועה, ובשעה שתוקעין בשופרות הופך מדת הדין
 למדת הרחמים״. הנראה מדבריהם, שממלת ״בתרועה״ יצא להם הישיבה בדין. ויתכנו
 דבריהם על פי דרכי הלשון, ולפי המבואר בשם .תרועה שענינו שבירה, ורגילות הוא
 בלשוננו לכנות הגזרה והפסק־דין בלשון שבירה, כמו ״ואשבר עליו חקי״ (איוב. לח, י).
 וכן כל הסכמה שבין שגי צדדים יכונה בלשון כריתה וחתוך וגזרה, כמו כריתות ברית,
 ״ותגזר אמר ויקם לך״ (שם, כב, כח), ״שבעים שבעים נחתך על עמד״ (דניאל, ט, כד).
 וכוונת המקרא לדעת רבותינו ״עלה אלהים בתרועה״ רוצה לומר ביום התרועה, והוא
 ביום הגזרה והמשפט לכל באי עולם, עולה במרת אלהים. ובקול שופד — רוצה לומר«
 על ידי אמרי שפר היוצאים מפיות השבים בכל לב יבוא במדת הויה ב״ה שהוא הרחמים

 (ועיין שם במדרש).
 וכוונה זו נכללה גם כן במאמר התודה ״זכרון תרועה״, רוצה לומר זכרון יום
 המשפט והדין בכדי לשום לב אל התשובה. והרמב״ן, ז״ל, אחר שהשיב על דברי רש״י,
 פירש מלת זכרון תרועה, שנריע ביום זה ויהיה לנו לזכרון לפני הי. וכן פירש הרשב״ם:
 ״על ידי התרועה תזכרו למקום, וזכרון תרועה הוא כמו יום תרועה יהיה לכם. ולא
 פירש הכתוב טעם המצוה למה תהיה התרועה ולמה נצטרך זכרון לפני ה׳ ביום זה
 יותר משאר ימים, אבל מפני שהוא בחדשו של יום־הכפודים נראה שבו יהיה הדין לפניו
 יתברך, כי בו ידין עמים, ישב לכסא משפט צדק, ומן המבואר שהכל תלוי בתשובה״.
 וכן כתב הדמב״ם (בפרק ג׳ מהלכות תשובה, הלכה די). וכן כתב ב״מורה נבוכים״ (ח״ג,
 פרק מ״ג): ״מפני שהוא יום תשובה ועסקי בני־אדם משכחתם ומפני זה יתקע בו בשופר
 ואילו הוא הצעה ופתיחה ליום הצום כמו שהוא מפורסם בקבלת האומה מענין עשרה
 הימים שבין דאש־השנה ליום הכפורים״. ואמרו בפסיקתא, פ׳ אמוד: ״השופר של ראש־
 השנה הוא יסוד לזכרון על יופ הכפורים להזהיר את ישראל בתשובה עשרה ימים קודם
 יום הכפורים״. ובמדרש רשב״י: ״על דא בעי לכוונה לבא ורעותא בהני קלא ולמהדר

 בתיובתא״.
 ובכל אלה הדבר מתמיה על שלא הזכירה התורה הדבר העיקרי והיא התשובה,
 ולא הזכירה כי אם שהוא ״יום תרועה״, ״זכרון תרועה״: גם מה שכתב הרמב״ן דזכרון
 תרועה הוא כמו יום תרועה, אין נראה כן מדברי התלמוד, ראש פרק ד׳ דראש השנה.
 גם לבאורו היה לו לומר ״תרועת זכרוך, תרועה שם נסמך אל שם זכרון הסומך, כי
 הצווי הוא להריע כדי שנהיה נזכרים למעלה, כמו ״אבני זכרוך הנאמרות באפוד,
 שהאבנים הן המזכירות זכות אבות, וכמו ספר זכרון, שהספר מקיים הדבר לזכרון
 ומשמרו מן השכחה, וכן ״מנחת זכדוך למזכרת עון המרשעת, וכן כאן היה מהראוי לומד
 ״תרועת זכרון״ לא בהפך. ומדאמר קרא ״זכרון תרועה״ שם זכרון נסמך אל שם תרועה
 הסומך, על כן המכוון בו שאנחנו מחוייבים להזכיר את התרועה כמבואר במה שקדם.
 (״הכתב והקבלה״)
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 הרב יצחק־יעקב ריינם
 ובכן תן כבוד ה׳ לעמך

 רגש־הכבוד הוא מן הדברים הנחוצים לאדם באשר הוא אדם, נבחר היצורים.
 אולם ישנן כמה סבות המכלות ומאבדות את הרגש הזר״ יש שההשתעבדות ושפלות־הרוח
 פועלות מעט־מעט על האדם לבער אחרי רגש הכבוד עד שהוא מגיע לנקודת־הבטול
 האחרונה ויבוער כאשר ימעד הגלל עד תומו. אולם יש אשר האדם כובש את יצרו,
 מוחל על כבודו ומקבל על נפשו לשאת ולסבול אי־כבוד והסכן יסכין בזה עד כי דגש־
 הכבוד לא יפעל עוד, כפי הנראה, כל פעולה עליו ויתן מקום לחשוב, כי אבד דגש־

 הכבוד ונכרת מלבבו.
 חזיון זה אנו רואים בעמנו. היהודי סובל חרפה, נושא על שכמו אות־קלון ואינו
 מתפעל מזה, ולמראית עין הלא ישפוט כל אדם, כי כבר מת וכלה רגש־הכבוד בלב
 היהודי. ובאמת אין הדבר כן. הלא עינינו הרואות, כי היהודי הזה אשר בעיני רבים
 כבר במתים חלקו בנוגע לרגש־הכבוד, יחיה פתאום ויקום על רגליו ויתעורר בכל רגשי
 כבודו בהגיע הדבר לעבין הדת והאמונה, אשד בהן חיי רוחו וכבוד גסשו. וגם מה שהוא
 נושא וסובל בדומיה כל יד עמל ותלאה ולא יפצה פה לענות חורפו דבר, הנה יעשה
 זאת אך ורק לכבוד דתו ואמונתו הדורשות ממנו, לפי דעתו, לשבת בדד ולדום בעוד
 רשע ומחרף לנגדו. ובהאמין היהודי, כי עול סבלו אשד יסבול בגלל אמונתו יוסיף לוית׳
 חן ותפארת לרוח־קדשו, אי לזאת מוותר הוא על רגש כבודו מפני כבוד אמונתו, אשר
 הוא נכון תמיד למסור גם את נפשו עליה. אולם החושב, כי רגש־הכבוד אפם כליל בלב
 היהודי, אינו אלא טועה, כי מציאות הדגש הזה בלב היהודי בנוגע לכבוד דתו תבוא

 ותטפח לו על פניו.

 ואולם אין להתפלא אם העמים מביטים בעיני בוז על עם ישראל, כי הם יראו
 רק לעינים ורק לשפלות ישראל והעדר כבודו ישימו עינם ולא יראו ללבב, להתבונן
 איך נשתמר דגש־כבוד בלב ישראל וכי עוד כחו חדש עמו וקשתו בידו, קשת גבורי־
 הנפש ואמיצי־הרוח, קשת־חדה אשר לא תשוב אחור ומגן האמונה, אשר צנה וסוחרה
 היא סלה. העמים, עמי הארץ, אינם יכולים להסתכל במחזה הנפלא הזה באספקלריה
 מאירה ולבם יטם להאמין, כי כבר בא עם ישראל לידי יאוש וכבר אבדה התקוה
 ונכרתה מלבבו לשוב ולחיות חיי עם כימי קדם, דורות עולמים. ולכן הם מרשים לנפשם
 להשביע את עם ישראל קלון מכבוד ולגרוע מזכויותיו בתור אזרחי הארץ. אבל המעשים
 הגדולים אשר יעשה עתה עם ישראל למען.תהית לאומיותו, לחדש כנשר נעוריו ולשוב
 לעצמותו, מוכיחים לדעת ומראים בעליל, כי לא מת רגשיהכבוד הלאומי בלב ישראל,
 כי עם יעקב לא מת ורגש כבוד נפשו יחיהו וישמרהו ועוד יאושר בארץ על אף כל קמיו.
 ובהיות, לפי דברינו, רגש־הכבוד נכבד מאד ועומד ברומו של הגאון הלאומי, לת
, הראש והראשון לבל ימי השנה, הוא ו ש ו ד ק  אחת התפילות הנעלות והנשגבות ביום ה

 ״ו ב כ ן ת ן כ ב ו ד ה׳ ל ע מ ך״.
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 הרב א. י. הכהן קוק
 השופר והחצוצרות

 הננו עומדים כולנו, כל קהל ישראל בארץ ובגולה, לשמוע את קול השופר. אמנם,
 משתוקקים אנחנו גם כן לשמוע עם השופר את קולן של החצוצרות. מקסים אותנו הציור
 הקדוש של השופר האידיאלי, המפואר בהידורו, ״שפיו מצופה זהב ושתי חצוצרות מן
 הצדדין, שופר מאריך וחצוצרות מקצרות שמצות היום בשופר* (משנה, ר״ה, כ׳׳ה).
 אמנם, אין אנו ראויים עכשיו בדלדולנו למדה זו להגשימה בפועל, ורב פפא בר שמואל
 ״סבר למיעבד עובדא כמתניתין, אמר ליה רבא לא אמרו אלא במקדש ולא היו נוהגין
 כן אלא בשערי מזרח ובהר הבית בלבד. ואמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי מאי קרא,
, לפני המלך ה׳ הא דבעינן חצוצרות  דכתיב בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה,
 וקול שופד אבל בעלמא לא*. ואם כן הננו כעת שומעים בבתי־כנסיות במקדשינו המעטים
 רק את קול השופר לבדו. אבל הלא קשורים אנחנו לצפיתני הבטוחה, שעוד יבחר לנו
 את נחלתנו את גאון יעקב אשד אהב סלה, ונשמע בבית חיינו את הקול המורכב של
 החצוצרות וקול שופד ביחד. אמנם גם אז לא נשכח, שחצוצרות מקצרות ושופר מאריך,

 שמצות היום בשופר. , ,

 יום הזכרון יום התרועה, הלא הוא היום הגדול הקדוש לאדוננו, שהננו מבליטים
 על ידי שופרותינו את החגיגיות הנצחית של נצח ישראל. קול השופר קורא באזנינו את
 ההכרזה האדירה של ״אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל*. ובתקופתנו זאת כמד.
 עמוק צריך להיות אצלנו הרושם של ההפגנה הקדושה הזאת, על אף כל צרינו ושומני
 נפשנו, האומרים לכו וגכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד, אשר סביב שתו עלינו

 בכל תפוצותינו בגולה, גם פה על אדמת קדשנו גאון עז לנו.
 אמנם ההפגנה הנשמתית הרי כפולה הי* שהדי אנחנו חיים בתוך הטבע המקיף
 אותנו בחוקיו, והננו מצווים להתהלך עמהם, בקשר קדושת התורה והמצוה. ״את חוקותיו
 תשמרו — חוקים שחקקתי בהם שמים וארץ* (ת״כ). אמנם הננו גם כן מאוגדים, עם כל
 המעשים אשד רוח האדם הולך ומחדש אותם עם כל הטכניקה כולה יכל הסתעפויותיה.
 וכשם שאנו מתהלכים עם חוקי הטבע בהתאמה לדבר ה׳ ואור תורתו, כן אנו מתהלכים
 עם חוקי הטכניקה, וחייבים גם ללכת בהם גם כן בהתאמה עם חוקי החורה ויפעת
 אורה. ונמצא שיש לנו יהדות טבעית ויהדות טכנית, היהדות הטבעית מובעת היא
 בתקיעת השופר הכלי הטבעי, אמנם היהדות הטכנית היא מובעת בתקיעת החצוצרות,

 כלי המעשה המתוקן במפעלו של האדם, באומנותו הטכנית.
ח בשני חלקי היהדות הללו, הטבעית  השאיפה האמיצה שלנו היא להרים ק
 והטכנית, אבל כדי להתאים התאמה גמורה לחיינו את כל המשאלים הטבעיים והטכניים
 יחד, על פי התורה והמצוה, הננו יכולים להוציא אל הפועל דוקא כשנבוא לחיינו
 הכלליים השלמים, שהסימן לזה הוא כשנזכה לשוב אל נוה קדשנו, בכל הודו והדרו.
 כשנעמוד לפני ה׳ במקום נויו של עולם בבית קדשנו ותפארתנו. כשמקדש מלך ועיר־
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 מלוכה לגו יהיה משוכלל בהדרו. אמגם גם כאשר היד השלוחה במקדשנו שברה את
 חסננו, אל תשמח אויבתנו לנו. אמת הדבר, שהיד הרשעה יכולה היא להשתלח בהיהדות
 הטכנית והוד החצוצרות נלקח ממנו לשעה, אבל הכל יודעים, שהטכניקה כולה רק על
 הטבע האיתן היא מיוסדת והיהדות הטבעית שלנו אין שום יד של צר יכולה לשברה.
 בזה הננו החסונים והעזים שבאומות, ולעולמים ישאד בידנו השופר. ול2ןול|| הננו
 מתעודדים ובטוחים בשאיפתנו המנצחת, שבמהרה ישובו לגו גם החצוצרות, והיהדות
 הטכנית תופיע עליגו בקרוב בכליל תפארתה, והיא תפאר גם כן את היהדות הטבעית

 שלנו, שנוטלו ממנה הודה והדרה בתגרת יד האויב אשר הרע בקודש.
 ובחצוצרות וקול שופד נריע לפני המלד ה׳ בבית נכון ונש* ונלמד את עצמנו
 ואת כל עמי הארץ אשר יראו כי שם ה׳ נקרא עלינו, כי הטכניקה האנושית נוצרה כדי
 לשמש את העולם ואת החיים הנועדים על פי דבר ה׳ להיות חיים תמימים וטהורים כאשר
 עשה אלהים את האדם ישר והיא צריכה לא לבלע ולהשחית אלא להעשות טפל לקיומו
 של העולם בטהרת טבעו הבריא והרענן על פי מהלך חוקי הטבע אשר ברא אלהים חיים
 ומלך עולם להחיות בהם את בריותיו. ונזכור גם וביחוד אז בימי גדולתנו ותפארתנו כי

 השופר מאריך וחצוצרות מקצרות, שמצות היום בשופר.
 אשרי העם יודעי תרועה ה׳ באור פניך יהלכון.

 הרב יצחק ניםבברים
 ראע־הענה

 שני חדשים כמו מתחרים זה בזה בחיי ישראל מי מהם יעמוד בראש. החודש ניסן
 *ראש חדשים* וחודש תשרי, שהוא *דאש־השנה״. המחלוקת של רבי אליעזר ודבי
 יהושע אם בתשרי נברא העולם או בניסן, אס בתשרי נולדו האבות או בניסן ואם בתשרי
 עתידים ישראל להגאל או בניסן — המחלוקת הזאת היא הד קל של עדך החדשים האלה

 בהיסטוריה העברית.
 מתחלה היה גיסן באמת ״ראש החדשים״. בו יצא ישראל ממצרים, בו הוקם
 המשכן, בו עברו את הירדן וכבשו את העיר הראשונה בארץ כנען — יריחו. לחודש
 הזה מנו בני ישראל והוא היה המכובד ן וממילא תלו בו את כל המקרים החשובים
 בתולדות האומה, אם בעבר אם בעתיד, שאין זמנם מפורש בתורה, כאלו בו קרו כולם.
 אבל הנה בית־המקדש נחנד בימי שלמה בחודש ,תשרי, אף כי שכלולו נגמר דק *בירח
, ר, ל״ח). כנראה היה העם רגיל להתאסף  בול הוא החודש השמיני״ (מלכים א׳, זד, ב,
 במקום משכנו בחודש תשרי, בעת שהוא פנוי מעבודתו בשדה ומצבו לשנה הקרובה
 כבר ברור לו והדרכים בארץ־ישראל מתוקנות אז ולא בחודש ניסן, שהעם טרוד בזריעת
 תבואת הקיץ, בקציר שעורים והדרכים מקולקלות עוד מפגי הגשמים. וכמנהגו זה של
 העם השתמש שלמה ובהאםף העם בחודש .תשרי ירושלימה חגגו את חנוכת המקדש ברוב
 עם ובהדרת מלך. המנהג הזה להתאסף בירושלים בחודש תשרי נשתרש עמוק בחיי העם
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 והננו רואים. כי בשוב ישראל מבבל ״וישבו הפהניס... וכל ישראל בעריהם״ (עזרא ג׳ א׳),
 איש איש ישב לו בעירו אשד בחר בה לשבתו. אבל הנד. הגיע החודש השביעי הראשון
 לשובם וכבר הם עוזבים את בתיהם ושדותיהם ״ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלם״

 (שם). ופה כבר מתחיל ערכו הגדול של החודש תשרי בהתפתחותגו ההיסטורית.
 האספה הראשונה הזאת הביאה לבנין המזבח ״ומיום אחד לחדש השביעי החלו

 להעלות עולות ליי״ >שם, ו׳).
 בראש־השנה החלה אז עבודת האלהים ועבודה זו הביאה לידי יסוד המקדש השני,
 ״ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים״ וגו׳ (שם, ז׳). אמנם בנין המזבח והקרבת הקרבנות לא
 הצילו את ישראל משכחת השפה העברית, מחלול שבת ומועד, מנגישות עם עני בידי
 השרים והסגנים וגם — מנשואי תערובת. אבל לולא העבודה, שהחלה בראש־השנה, לא
 היה נוסד ההיכל ולא היה לירושלים זה הכח המושך, שמשך אליה את בני הגולה בבבל»
 ואולי גם הישוב העברי הקטן, שהיה אז בארץ, היה עובר מן העולם. ההיכל הקים והקרבת
 הקדבנות האצילו מהוד קדושתם על כל ארץ־ישראל כולה ועל ידם היתה הארץ למרכז
 כל בני הגולה, שנהרו אליה כל הלבבות ובאה העליה השניה של עזרא, ועוד פעם החודש

 השביעי ועוד פעם ״ראש־השנה״.
 ביום אחד לחודש השביעי הביא עזרא את התורה לפני הקהל (נחמיה, ה׳, ב׳).
 ומני אז החלה הפצת התורה בין העם ומה שלא עלתה ביד ״העבודה״ עלתה ביד התורה.
 היא השיבה את העם תשובה גמורה, ״תשובה מאהבה״. מתחילה בכו כל העם ״כשמעם
 את דברי התורה״ וידעו עד כמה התרחקו ממנה וחטאו במעשיהם ודרכיהם. אולם אחר
 כך, כאשר התחרטו חרטה גמורה על לשעבר וקבלו עליהם קבלה שלמה על להבא ללכת
 בדרכי תורתם, כבר נמלא לבם ״שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר דברו אליהם״
 (שם, שם, ט־י״ב). ותשובה משמחת זו השיבה את העם לשפתו, קדשה את שבתותיו
 ומועדיו, השליטה בקרבו את מדת הצדק והמשפט, הבדילה אותו מטומאת העמים ועשתה

 אותו לעם נצחי.
 מני אז נתקדש החודש השביעי עוד יותר והיה ל״חודש התשובה״, גם ל״תשובה
 מיראה״ גם ל״תשובה מאהבה״, ו״ראש־השנה״ היה ראשון לתשובוח אלה. אחזו בדעת רבי
 אליעזר, כי ״בתשרי נברא העולם״ ובראשון בו נברא אדם הראשון, ביום זה נכנס לגן עדן
 וביום זה חטא וגורש ממנו (סנהדרין, ל״ח). ואנחנו בני ישראל ״כאדם עברו ברית״
 וכאדם נענשנו, נכנסנו לארץ־ישראל, גן עדן התחתון שלנו, וגורשנו ממנה (בראשית
 רבה, י״ט), וכאדם אחרי גרושו הולדנו גם אנו בגלותנו ״קופים״ המחקים מעשי אחרים
, ז׳), וכמו אדם אחד שחזר בתשובה הוליד את שת,  (עירובין, י״ח: מודה נבוכים א,
 ״שממנו הושתת העולם״(בראשית רבה, י״ד), כן גם אנו בחזרנו בתשובה שלמה לתורתנו

 לעמנו ולארצנו יולד לנו דור ״שת״, שממנו יושתת עולמנו.
 ובא השופר של ראש־השנה ומעורר אותנו לזו התשובה השלמה. הנה, מריע
 השופר תרועת סכנה, ״בניך, אברהם, נאחזים בעוונות, נאחזים באומות ונסבכיס בצרות
 ונמשכים ממלטת למלכות, מבבל למדי, ממדי ליון, מיון לאדום״, יזכרו צרותיהם אלד•
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 יזכרו את משימותיהם ומרימותיהם אלה ויעזבו עונותיהם וישובו בתשובה ו*םופן ליגאל״
; ויקרא רבה, כ״ט). זוהי,תשובה מיראה״ המזעזעת רק את הקליפה  >בראשית רבה, נ״ו
 החיצוגית וגמ זה לזמן קצר. אבל התשובה האמיתית, המביאה לידי מהפכה רוחנית
 עיקרית, כמו זו שבימי עזרא, השוחטת את ״יצרא דעבודה זרה״ והמעוורת את *יצרא
 דעבידה״, היא רק זו הנובעת מעמקי הנפש, מהגפש המכרת את עצמה, מה שהיא צריכה
 להיות, מה שהיא יכולה להיות ומה שהיתר. באמת והיא מזדעזעת ומתפרצת להתרומם

 משפלותה. רק תשובה כזו מביאה לידי תחיה גמורה של רוח העם ולנצח נצחים!

 ר׳ צבי-הירש מםלנםקי
 חג האנושות

 ראש־השנה, יום הזכרון, יום תרועה הוא, הוא חג שנתו החדשה של העולם כולו.
 — לפי תורתנו — חג האנושות כולה, אשד לשלומה אנו בגי ישראל מתפללים $

 *כי זכר כל הנשכחות לפניד בא״.
 *ועל המדינות בו יאמר״.

 תפילותינו הנן כבוד אומתנו זה אלפים בשנים? אין על כל כדור הארץ עם
 בישראל, אשר לא רק על עצמו ואשרו יתפלל, כי אם על אושר התבל כולה והצלחת כל

 העמים.

t כספירים ואבני חן מזהירות התפילות של הימים הנוראים 
 *ובכן תן פחדך ד אלהינו על כל מעשיך*.

 ויעשו כולם אגודה אחת
 לעשות רצונד בלבב שלם״.

 היהדות לא הוציאה את עצמה מן האנושות. תפלותיה נםדדו עוד בשבתה על
 אדמתה בתור עם חי.

 רוח הסבלנות ורחמנות על כל היצור ירשה עוד מאביה ומחוללה הראשון,
י אשד ר כ נ  בהתפללו על סדום ן ממלכה החכם בפתחו את מקדש ה׳ בתפלתו בעד ה

 יבוא אל הבית הקדוש להתפלל.

 גם בעת לכתו אסור בגולה תחת שבט לגיוני הרומים ודמו שותת מפצעיו האנושי*
 גם אז לא קלל את אויבו, כאשר תקנו הגרמנים במלחמה העולמית האחרוגה תפלת מלאת

 קללות להאנגליס והצרפתים. ישראל קבל עליו את הדין ויתפלל!
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 ״והופע בהדר גאון עוזך
 על כל יושבי תבל ארצך

 וידע כל פעול כי אתה פעלתו׳
 ויבין כל יצור כי אתה יצרתו״.

• 

 בהיותו אסור במחשכי האינקויזיציה בימי הביבים׳ גם אז לא קלל ולא נאץ את
 אויביו בנפש׳ כי אם:

 ״עולתה תקפץ פיה
 וכל הרשעה כולה כעשן תכלה

 ותעביר ממשלת זדון מן הארץ״.
• 

 גם בדורנו בימינו בארץ העקובה מדמנו׳ אשר רבבות אלפי אחינו מתמוגגים
ם במחבואים ובמרתפים, כבימי־הבינים, י ר ת ס מ  בחשכת צלמות, ונפשם בוכה ב

 ומתפללת בצקון־לחש:
 ״ובכן תן פחדך...״

 ״ותמלוך אתה ה׳ לבדך
 על כל מעשיך״.

 אבל לא קוסמופוליט הוא ישראל, לאומי הנהו ובתוך תפילתו הבין־ לאומית
 הכללית קורא הוא אל אלהיו:

 ״ובכן תן כבוד ה׳ לעמך,
 שמחה לארצך וששון לעירך'

 בדעתו, כי כל עוד אשד לא ישוב לארצו, לא יעצור כח לתקן את העולם במלכות
, ואך מירושלים יצא דבר הי. ה י ו ז ן ב כ ס מ ת ה מ כ  שדי, כי ח

 תמצית הדעה הזאת נמצאת באגדה יפה הבנויה על פסוק אחד שקראנו היום
 בתורה: ,

 ״היניקה בנים שרה״ וכי כמה בנים היניקה שרה ז אמר דבי לוי:
 אותו היום שגמל אברהם את יצחק בנו עשה סעודה גדוא־,: היו כל האומות
י מן החח ואומרים בננו פ ו ס  מרננים ואומרים: ראיתם זקן וזקנה שהביאו א
 הוא, ולא עוד אלא שעושים משתה גדול להעמיד דבריהם: מה עשה אברהם ו הלך
 וזימן את בל גדולי הדור, ושרה זמנה את נשותיהם, וכל אחת הביאה את יונקה, ונעשה נם

 בשרה אמט ונפתחו דדיה כשני מעינות והיניקה את כולם* (בבא בציעא, פ״ז^
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 רבים אומרים, כי כבר זקנו וארצנו כבר חרבה ואין עוד תקוה לתחיה ורעננות,
 אבל באמת מעיקים אנחנו את כל העמים, כי כל בנינו ובנותינו נתונים לעמים אחרים:
ל אז היניקה מ ג י ק ו ח צ ל י ד  תבוא שרה אמנו ותלמדנו מה לעשות, כי רק כאשר ג

 בנים זרים. הבה, נחיה בראשונה את עמנו וארצנו, ואחרי כן נפיץ מעינותינו חוצה.
 (*כתבי מסלנסקי״)

 הרב משה אביגדור עמיאל
 ראע-הענה ויום הכפורים

ת ו מ י ש נ ג של ש  ח
 דבותי! החג הזה, שאנו חוגגים עכשיו, נקרא בשני שמות! בשם *יום הזכרון״
 ובשם *ראש־השנה*. בתורתנו הקדושה הוא נקרא רק בשם הראשון, אבל בתלמוד ובלשון

 בני־אדם היום, הוא נקרא רק בשם האחרון.
 ומה רחוקות הן המחשבות העולות על לבנו משני השמות הללו, מה רחוקות הן
 אלה מאלה; בעוד שהשם *ראש־השנה״ מעורר בגו את הרגש של *יום טוב״, מוליד
 אותנו לתקופה חדשה, הנותנת תקוה בלבנו, תקוה לימי אורה ושמחה, תקוה לעולם שכולו
 טוב, הנה להיפד השם *יום הזכרוך הזה מוביל אותנו אל המציאות כמה שהיא, והוא
 משליך אותנו פתאום מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, לעמק הבכא, לעולם החושך, ששם
 יורדים בני אדם יושבי חושד וצלמות עם דאגותיהם הפעוטות והמצערות. בקיצור, בעוד
 דהשמ *ראש־השנה״ אומד לנו *תחל שנה וברכותיה״, הנה השם *יום הזכרון״ אומר לנו,

 דשנה כלתה, אבל קללותיה עודן נמשכות.

ח ז ן ה ו ר כ ן ם ה ו  י
 וכשאנו נזכרים מה היתד. לנו השנה שעברה, שהלכה כעת לעולמה, הגד. חיל ורעד

 יעבור עלינו בכל גופנו ונפשנו, ותסמר שערות ראשנו.
 יום הזכרון, וכל אחד נזכר את כל דהרפתקאות שעברה עליו במשך השנה,
 ושעדיין נמשכות הן גם עתה׳ הנה אנחה יוצאת מקרב לבבו, אנחה השוברת כל גופו של

 אדם.
 יום הזכרון, וכשאנו עושים סך הכל משנה זו, מה הביאה להכלל כולו, הנה אפשר
 לנו לרשום רק את ה*תקונים״ האלה: תכריכים של ניר, ועגלות־יד בעד ד.*מתים׳/ מפני

 שכבד אין האדם כדאי, שיטריחו בשבילו בסוסים ותכריכים של סדין.
 אמנם מכת מדיגה היא או, יותר גכון, מכת מדיגות היא, מכת *והיית משגע
 ממראה עיניך״, בולמוס של שגעון אחז את כל העולם כולו, להיות מאבדים עצמם לדעת,
 שרק זו היא תכונתה של מלחמת־עולם הבוערת כעת בכל תקפה, אבל בעוד שלכל העמים
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 יש במבול של דם הזה גם איים קטנים, ששם המה מוצאים מרגוע לנפשם, ובדמעותיהם
 המרובות מתערבות גם דמעות של גיל ברגעי הנצחון, הנה לנו אין גם משהו נחמה זו,

 הננו תמיד רק מנוצחים.
• 

ה ב ו ש ת ה ו ל א  ש

 ראש־ השנה ויום הזכרון זהו מעין שאלה ותשובה. ראש־השנה מעורר בנו את
 ה׳ השאלה לשאול לאלהי הרוחות, אשר בידו נפש כל חי ורוח כל בשד איש, ה׳ ה׳ אל
 רחום וחנון, מתי יהיה הקץ לצרותינו? מתי יבוא קץ הפלאות? עד אנה נהיה תלויים
 החת להט החרב המתהפכת? *הוי חרב לה׳ עד אנה לא תשקטי״, האם ראש־השנה הזה
 יביא לנו את מה שהביא לנו ראש־השנה העבר, כי אז הרי נוח לו שלא נברא משנברא ?

 אבל הרי היודע עתידות כבר נתן תשובה על זה מששת ימי בראשית.
 התשובה היא, כי ראש־ השנה ויום הזכחן בדבור אחד נאמרו, ובא זה ומלמד

 על זד-
 ״ישראל לא ידע עמי לא התבונן״ (ישעיה, א׳ ג) מבאר המדרש, כי ישראל לא
 ידע לשעבר, עמי לא התבונן לעתיד, ואם נרצה לדעת את ראש־השנה של העתיד אזי

 עלינו לדעת את יום הזכרון של העבר.
 ״דע מה למעלה ממך״ וכבד בארו הראשונים, שאם נרצה לדעת מה נשמע למעלה,

 בשמי שמים תחת כנפי השכינה, אז אפשר לך לדעת ממך גופא.
 ואמנם כן, אם רוצים אנו לדעת, מהו הדוח השודד למעלה, אם הוא בא ממדת־הדין
ך גופא, מ  או ממדת־הרחמים, ממדת הנקמה, או ממדת החסד, אזי תוכל לדעת זאת מ
 כי ה״למעלה״ הוא ראי מה״למטה״, כי האדם הוא צלם אלהים ובמדה שאתה מודד

 מלמטה מודדים לך מלמעלה.
 ואם זה כשני שבועות, שאנו קמים באשמורת הבוקר וטוענים לפני השם יתברך
 בדמעות שליש ״הנשמה לך והגוף פעלך. חוסה על עמלך, הגשמה לך והגוף שלך, ה׳
 עשה למען שמך״, הנה עלינו לדעת, לדאבוננו, מראש את תשובת השם יתברך, כי
 .עלובה עיסה, שהנחתום מעיד עליה״. הלא בעצמנו אנו מודים, כי ״שחה לעפר נפשנו״.
 גם נפשנו נתגשמה כל־כך, עד כי היא גופה נהפכה לעפריות, לגופניות, עד שאין ניכר כלל

 ההבדל אצלנו בין הנשמה להגוף.
 ואס זד. כשני שבועות, שאנו אומרים להשם יתברך בכל אשמורת הבוקר בקול
 פולח כליות ולב ״עורה למה תישן ה׳, הקיצה אל תזנח לנצח״, והננו מתפלאים בתמיהה
 עצומה, מדוע כל אלהי הגויים עומדים על המשמר, שלא תארע לעמם כל תקלה וכל קטטה,
 ורק אתה, אלהי ישראל, שעליך כתוב ״לא ינום ולא יישן שומר ישראל״, נתישנת,
 כביכול, כל־כך. עד שלא תראה כלל בצעדם של ישראל, ״עמך ונחלתך, דעבי טובך, צמאי
 ישעך״. הננו טוענים וטוענים זאת ומחכים לתשובה ואיעה. אבל באמת התשובה כבד
 נתונה לנו מכבר, עוד במעמד הר סיני, זהו ״תקעו בחודש שופר״ ובדברי הרמבים, שכל
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 עיקר השופר בא לאמר לכם ״עורו ישנים משנתכם והקיצו נרדמים מתרדמתכם״, כלומר,
ד שאתם מעירים אותי, העירו נא מקודם את עצמכם.  ל

 כן הדבר, עלינו לעשות מקודם את יום הזכרון, לזכור את כל מד. שעלינו לזכור
 ולבלי להסיח דעת, ואז יבוא ״ראש־השנה״, שאנו מחכים לו כל־כד, ראש השנה, היום

 טוב החגיגי, ראש־השנה של ״תחל שנה וברכותיה״.
 (״דרשות אל עמי״)

 דברי צדיקים
 עיקר קדושת האיש הישראלי, שיזכה לילד בכל עת מדרגה לדרגה בעבודת ה׳,
 היא על ידי קדושת ארץ ישראל, ועיקר נצחון המלחמה שצריכים לנצח בזה העולם, הוא
 לבוא לארץ ישראל. וזו כל בחינת עבודתנו, שאנו עוסקים (בה) מראש השנה עד שמיני
 עצרת. הכל הוא כדי לגלות קדושת ארץ ישראל, כדי שנזכה מהרה לבוא לארץ ישראל.
׳ גחמן מברצלב)  (״ליקוטי עצות חדש״, מתלמידי ר

• 

 עשרה מאמרות ועשרת הדברות ועשר קדושות שבארץ ישראל, הכל בחינה אתת
 ובזה אנו עוסקים בעשרת ימי תשובה. (שם)

• 
, אלהיד נה  עיקר קדושת ארץ ישראל נתגלה בראש־השנה, כמו שכתוב: ״עיני ה
 מראשית השנה״ וכר (דברים, י״א, י״ב). (שם)

# 

 כה שהעולם נוסעים לראש־השנה אל הצדיקים, כדי לזכות לקדושת המחשבה.
( ך ״ ר ה ו  (״ליקוטי מ

 עיקר קדושת ראש־השנה, שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה, הוא שנזכה
ו שעברו החודש ולהוסיף מעתה תוספת קדושה ועבודה מחדש, שזה בחינת נ י מ  לחדש י
 חדש עלינו שנה טובה• (,ליקוטי עצות חדש״)

• 
 צריד לקשר ימי ראש־השנה עם שמיני עצרת, שגם אז היא החתימה לטובה
 בשעת ברכת הגשם. (״עטרת ישועה״, הר׳ יואל בר׳ יהושע העשיל)

 משל נפלא לפני התקיעות: מלך גדול׳ מלד מפואר שלח את בניו לצוד ציד.
 תעו הבנים בדרך והיו צועקים אולי ישמע האב, ולא נענו. אמרו בלבם: שמא שכחנו
 את לשונו של אבינו, לפיכך אינו שומע את צעקתגו, בכן נצעק בקול בלא דבור. והחליטו

 לשלוח אחד מהם לצעוק והזהירו אותו ואמרו לו: ראה והבן, כי כולנו תלויים בך.
י יקרים״, ©ודר ע״י הר׳ שמואל בר׳ יהודה ליב סגל) ט ו ק י ל  ב
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 משל נאד, לפני התקיעות: למלך שבניו נתגדשו מעל שולחן אביהם ודאג לבס
 בקרבם, באיזה אופן נאות להם להשיבם אל מנוחתם, אשר היה שם אהלס מתחילה, כי
 טוב להם אז מעתה. והתחילו לשלוח דבורים של רחמנות אל המלך, אולי יכמרו רחמיו.
 ויהי כאשד באו ונתקדבו אל חצר המלך ויראו את פני אביהם, והנה אינם אליהם כמימימ
 ימימה, טרם שנתרחקו מעליו, והרבו דבריהם בהתחננם, ואין קול ואין עונה. ויהי כאשר
 ארכו הימים התחילו הבנים להתבונן, מה לעשות ולעורר רחמי האב ואהבתו הישנה,
 ואמרו בלבבם: פן ואולי שכחנו לשון אבינו המלך ונתערבנו בגויים ולמדנו מעשיהם
 ולשונם, ולכן אין קולנו נשמע בהיכל המלך. באה עצה בלבם: ,למה לנו לצעוק בחתוך

 דיבורים ז נשמיע קול פשוט, כדי לעורר רחמנותו, כי קול פשוט שוה לכל״.
 (״אור המאיר* בשם המגיד, הר׳ זאב וואלף מזיטומיר)

 הרב הצדיק ד׳ שלמה־ליב מלנטשנה פירש את הכתוב ״עלה אלהים בתרועה*
 (תהלימ, מ״ז, ו׳): כשישראל חיים באהבה ובריעות, מתעלה מידת־הדין מעליהם.

( ר ג ר , ר ישראל ב ת״ ר עטרו ש ע . ) 

 עיקר תקיעת שופד לבטל שנאת חנם ולעורר אהבה, אחדות ושלום.
 (״לשון חסידים*)

t 

 שופר הוא בחינת רינה ושמחה, כי ״אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רנה״, ראשי
 תימת: שופר.

( ף - ר ה ו  (.חיי מ

• 

 עיקר התשובה על ידי האמת, שעל ידה מגרשים את החושך.
ת חדש*) ו ז  (.ליקוטי ע

• 
 טובה צפרנס של ראשונים, ה״טוד* וה״בית־יוםף״, אשר מימיהם אנו שותים
 ומפיהם אנו חיים, שהיו בעלי רוח הקודש ואוהבי ישראל מאד וחששו על מנהג בני
 הכפרים, המתאספים בימים נוראים להתפלל בצבור ולא הורגלו בכך כל ימות השנת.
 לכך הם מגביהים קולם בתפלתם ובאמת יש איסור גדול להגביה קולו בתפלתו —
 — ועל p דאגו על הדבר, שלא יהיה חלילה קטתג על ישראל, לכך כתם: מותר
 להגביה קולו מעט בתפלתו בימים הללו, אבל אמת נבון הדבר. שההיתר הזח הוא רק

 לפניפ, ולא מו1 הדבר, אדרבה אסור גמל יש.
חם *יוד. מנחם מנדל פאנעם) מנ . ) 
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 הבכיה, שבוכין בימים הנוראים, צריכין ליזהר, שלא תהא מחמת עצבות.
י ראדקינזאהן) , מיכאל לו  (*דרך חסידים״, ר

 עיקר הבכיה צריך להיות מתוך שמחה. *בשמך יגילון בל היום* (תהלים, פ״ט,
 י״ז), ראשי תיבות: בכיה.

 (״ליקוסי בוהר״ן-)

, ברוך ממזיבוז: רבותינו ז״ל אמרו: שערי דמעות לאי  בשם הרב הצדיק ר
 ננעלו (ברכות, ל״ב, ב׳), אם כן, לשם מה השערים הללו ן והשיב: צריכים לשערים

 האלה, כי אם בוכה כשוטה, אז סוגרים השערים.
 (*סעמי המנהגים׳•)

• 

 פעם אחת עמדתי לפניו (לפני הבעש״ט) במוצאי ראש־השנה, ומיסד איד מתגהג
 שם, כשעומדים לפני מלד המשפט אבות העולם ומסופק אני אם אמר כל שבעת
 הרועים עם אברהם, יצחק ויעקב ומגישים הזכויות של ישראל, וגם משה רבנו
 עליו השלום עומד שם, והוא פונה אנה ואנה ומכניס הזכויות ורואה בחכמה ובמחוג שלא

 יבואו המקטרגים.
 (*דגל מחנה אשדים״, אבדק״ק סד«לקוב1

, יהודה צבי מראזלא פירש מה שנאמר בתפלת ראש־השנה *כי זוכר  הרב הקדוש ר
 בל הנשכחות אתה הוא מעולם״, שהקדוש־ברוך־הוא רוצה לזכור רק מה שהאדם שוכח
 כגון אם אדם לומד ומתפלל ועושה מצדה ונדמה לו, כי לא עשה כלום עובדין טבין
 הללו השובים לפני הקב״ה וזוכר אותם, מה שאין כן אם אדם זוכר כי יפה התפלל, יפה

 למד וכו׳ ורם לבבו בזוג
 (•עשר צחצחות״, ר׳ ישראל ברגר)



ם י ר פ ו י ס ר ב  ד

 פרופ׳ ד״ר יצחק־משה אלבוגן

 תפלת ראש השנה
 השם ראש־השנה נמצא עוד במשנה (אף נזכר פעם אחת בספר יחזקאל מי, א׳:
 ״בראש השנה בעשור לחדש״). ובירושלמי נאמר (עירובין. ספ״ג) ״שני ימים טובים
 של ראש השנה מתקנת נביאים ראשונים״. בתורה נקרא יום ראשון לתשרי ״יום תרועה״
 (במדבר, כ״ט, אי), ״זכרון תרועה״ (ויקרא, כ״ג, כ״ד). ולפיכד ראש השנה נקרא בתפלה
 ״יום הזכרון״ ו״יום תרועה״. ואם חל להיות בשבת — ״זכרת תרועה״. רק בנוסח ארץ־

 ישראל נמצא גם בתפלה השם ראש השנה.
פר. כנראה ת שו ע י ק ת  תפלת ראש השנה מצטיינת מתפלות כל שאר החגים ב
 תקעו מתחלה בתפלת שחריה ואחר־כך שנו את המנהג. ומסופר בירושלמי (ראש השנה,
 פרק די, הלכה חי): ״פעם אחת תקעו בראשונה (בחפלת שחרית) והיו השונאים סבורים
 שמא עליהם הם הולכים ועמדו עליהן והרגום״. הדבר היה בוודאי בימי חירום והרומיים
 חששו, שהתקיעה היא אות למרד. מאותו הזמן העבירו את התקיעה לתפלת המוסף, משוס
 שבשעה מאוחרה כזו לא יכול היות ספק בדבר, שתקיעת השופר הריהי מנמוסי עבודת
 אלהים. ואף במשנה (שם, פרק ד׳, משנה ד) נאמר: ״השני (המתפלל מוסף) מתקיע״.
 ובכדי שלא להמתין יותר מדאי הנהיגו קודם תקיעות מוסף (״תקיעות־מעומד״) תקיעות
 לאחר תפלת שחרית (״תקיעות מיושב״). בימי האמוראים לא עמדו על טעמו של דבר
י ד  ואמרו: ״למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהם עומדים ז כ

״ (ראש השנה, ט״ז, ע״א וע״ב). ן ט ש ב ה ב ר ע  ל
 בתוספתא מצינו (ברכות, פרק אי, הלכה ר): ״אלו ברכות שמאריכין בהן —
 ברכות של ראש השנה״. ובבבלי (ראש השנה, ליד, ע״ב: ל״ה, ע״א) אמרו, שחייב שליח
 צבור להסדיר תפלתו בראש השנה ויום הכפורים ״משום דנפישי קראי״ (כלומר ארוכה).
 תפלת שמונה עשרה של ראש השנה ארוכה היא ביותר וכוללת שלוש ברכות יתירות
 על שאד החגים: ״מלכויות״, ״זכרונות״ ו״שופרות״. ואף על פי שנוספו שלוש ברכות
 יתירות של יום טוב, לא עשר הן בכללותן, אלא תשע, כי ברכת מלכויות נתחברה עם
 ברכת קדושת השם (השלישית) או עם ברכת קדושת היום (הרביעית). כפי הנראה
 מראש השנה (פרק ב׳, משנה ה׳) היה סדר הברכות אחד בכל תפלות היום, אבל כשדחו
 תקיעת־שופר לתפלת מוסף, אמרו דק בתפלה זו מלכויות, זכרונות ושופרות, ורק ״ובכן
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 תן פחדך״, שמקורו נשכח, נשאר בכל התפלות, נמצא שיש לנו בכל התפלות מעין
 מלכויות, ובתפלת מוסף שני מיני מלכויות.

 המלכויות והזכרונות והשופרות לא היו מתחלה אלא פסוקים מלוקטים, שחתמו
 בבקשה ובברכה. ספק גדול, אם הפתיחות קדומות הן. כל פסוק נקרא בשם ״שופר״,
, משנה ר) *אין פוחתין מעשרה  *זכרוך, *מלכות״. לפי המשנה (ראש השנה, פרק ד,
 מלכויות, מעשרה זכדונות, מעשרה שופרות״. ר׳ יוחנן בן נורי אומד; *אם אמר שלוש
 שלוש מכולן יצא״. ונוהגין לומר ׳עשרה עשרה פסוקים, חוץ ממגהג אשכנז, שאין לו
 אלא תשעה *זכרונות״. הפסוקים מלוקטים מן התודה, מן הנביאים ומן הכתובים. מתחלה
 באים פסוקי־תורה, אחד כד פסוקי־כתובים ואחר כך פסוקי הנביאים. המלכויות מסיימות
 שוב בפסוק מן התודה. האמוראים נחלקו בדבר בחידת הפסוקים, אבל במנהגים כל

 הנוסחאות שוות. בנוסח ארץ־ישראל מספר הפסוקים מרובה על הגהוג.
 קודם הפסוקים נאמרת פתיחה. לפני מלכויות אומרים *עלינו לשבח״ ו״על כן
 נקוה״, לפני זכרונות — *אתה זוכר״ ולפני שופרות — *אתה גגלית״. הפתיחות שוות
 בכל הנוסחאות מסדר רב עמרם ואילך. מקור הפתיחות אינו ידוע. *עלינו״ מיוחס ליהושע
 בן גון, ואין אלו אלא דברי אגדה. מפתיחת *אתה זוכר״ מובאים בטויים אחדים בתלמוד
 (ראש השגה, פרק א׳, הלכה ג׳ן עבודה זרה, פרק א׳, הלכה ב׳״ ועיין בבלי, ראש השנה
 כ״ז, ע״א), ושם הדברים מיוחסים ל*תקיעתא דבי רב״, ולפי שסגנון כל הפתיחות שוד!
 הוא ופעולתו של רב בתקון תפלות ידועה, יתכן שכל הפתיחות למלכויות, זכרונות

 ושופרות של רב הן. ואפשר שעד שהגיעו לסדר רב עמרם חלו בהן שגויים.
 לא כל הפתיחות עלו יפה כל צרכן. המלכויות מצטיינות ברעיון הגשגב והמרכזי
 שבהן וביפי הבטויים. וודאי השתמש המחבר בתפלות אחרות, ביחוד בתפלת *מלך על
 כל העולם״, שהיתה נוהגת בארץ־ישראל בכל יום טוב. ״אתה זוכר״ גאה גם כן בתחלתה,
 אף על פי שיש שם כפל ענין במלים שונות, אבל המעבר אל הפסוקים דחוק זעא.
 כל ענין נח לא הובא כאן אלא בשביל הפסוק ״ויזכר אלהים את נח״ ואין לו שום שייכות
 אל הפסוקים הבאים. כמו כן אין ענין העקידה בבקשה שלפני הברכה מתיישב על עיקר
 התוכן ואינו מתאים לפסוק הבא אחר כד. והמאמר שלפני חותם הברכה ״ועקדת יצחק
 לזרעו היום ברחמים תזכור״ אין מקומו כאן כלל, והמאמר ״ואין שכחה לפני כסא כבודד״
 הוא ממש מעין הפתיחה: ״כי אין שכחה״ וכר. פתיחת ״אתה נגלית״ אינה מדברת אלא
 על מעמד הר סיני, ואלו רוב הפסוקים והבקשה והברכה מכווגים לשופרו של משיח.
 ההוספה ״את קרבנות חובותינו״ אין לה טעם, כנראה מן החמשה ובנוסחאות מדויקות

 אינה. חותם הברכה הוא במחזור רומי כבמשנה ״שומע תרועה״.
 מפגי האריכות היתרה של תפלת מוסף לראש השנה כבר תקן רבן גמליאל דיבנה,
) וכד גהגו , משנה ט,  ש״שליח צבור מוציא את הרבים ידי חובתך (ראש השנה, פרק ד,
 גם בבבל עד ימי הגאונים. אבל באירופה פשט המנהג בימי הבינים, שכל אחד אומר

 כל התפלה כמו שהיא.
 יש בתפלת שמונה עשרה של ראש השנה עוד שנויים אחדים מענין היום. מכיון
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 שראש השנה הוא גם ראשיחודש ,.אמד ד׳ דוסא בן הרכינס: העובר לפני התבה ביום טוב
 הראשון של ראש השנה אומר ״החלימו ה׳ אלהינו את יום ראש החודש הזה״ (עירובין,
 פרק ג׳, משנה ט׳). אמוראי בבל התנגדו לכן, לפי ש״זכרון אחד עולה לכאן ולכאן״. ויש
 דעה כזו גם בירושלמי (שבועות, פרק א׳, הלכה ז׳). אבל במסכת סופרים, המוסרת נוסח
 ארץ־ישראל, נאמר בפירוש! ״בראש השנה צריד להזכיר ביום טוב מקרא קודש הזה
 ובראש החודש הזה וביום ראש השנה הזה וביום תקע שופד הזכרון הזה* (פרק י״ט,
 הלכה ה׳), וחותם הברכה בקטעי כתבי־יד מנוסח ארץ־ישראל: ״מקדש ישראל וראשי
 שנים ומחדש חדשים וזכרון תרועה ומועדי שמחה והזמנים ומקראי קודש*. כנראה היו
 מזכירים בתוך פסוקי הקדמות גס ״ובראשי חדשיכם״ (במדבר, כ״ח, י״א—ט״ו). ובוודאי
 היו מצויים באיטליה סידורים, שראש חודש לא נזכר בהם לא ב״ותתן לנו* ולא בחותם
 הברכה, אבל קרבן ראש חודש נזכר בהם, ודבר זה גרם למחלוקת עצומה באשכנז ובצרפת.
 ״והשיאנו* נאמרת גם בראש השנה בכל המנהגים, ומנהג זה נזכר במסכת סופרים,
 ודק במנהג אשכנז אין אומדים ״והשיאנו״, לפי שבטלה ר׳ יצחק הלוי מפני ש״ברכת
 מועדיך* לא התאימה לדעתו אלא לשלוש דגלים בלבד, והראיה שבחותם הברכה
 משמיטים ״והזמנים* (אמגס במנהג ארץ־ישראל לא השמיטו ״והזמנים״). שאלה זו תלויה
 בשאלה אחרת: אם ראש השנה בכלל יום טוב. המשנה אומרת בפירוש: ״יום טוב ראשון
 של ראש השנה״ (ריה, ד׳, א׳; עירובין, סוף פרק ד׳), ובמנהגי איטליה וספרד אינם
 משנים בראש השנה ממטבע התפלה שבשאר החגים, אבל מנהגי רומניה ואשכנז משמיטים
 ״מועדים לשמחה* וכיוצא בזד- ראש השנה נחשב בעיקר ליום הדין ולא ליום טוב.
 וכבר מצינו בתלמוד: ״אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש־בתךיהוא: רבונו של עולם,
 מפני מה אץ ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכיפורים ז אמד להם:
 אפשר? מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו וישראל אומרים

 שירה?״ (ראש השנה, ל״ב, ע״ס.
 חותם הברכה השלישית משתנה בראש השנה ל״המלך הקדוש״, והוא מנהג בבל,
 ומנהג ארץ ישראל הוא ״האל הקדוש״ או ״אדיר המלוכה האל הקדוש״, ובן גם כנהג
 רומניה. בברכה הראשונה מוסיפים ״זכרנו לחיים׳, בברכה שניה — ״גוי כמור״, בברכה
 שלפני אחרונה — ״וכתוב״, ובאחרונה — ״בספר חיים״. כל ההוספות הללו מתקופה
 שאחרי התלמוד הן. לפי דברי מסכת סופרים (פרק י״ט, הלכה ה,) התידון בקושי ובמשך
 כל ימי הביבים לא פסקה מחלוקת בענין זה, לפי שאסור להרצות בקשות בברכות

 ראשונות ואחרונות. אבל הגאונים צדדו בזכותן ופשט המנהג לאמרן.
 אחרי שחרית ומנחה (אס אין ראש השנה חל בשבת) אומרים ״אבינו מלכנו״,
 תפלה שהתחלתה וסיומה נזכרים בתלמוד (תענית, כ״ה, ע״ב) בשם ר׳ עקיבא, שהתפלל
 על הגשמים. בסדר רב עמרם נמנו כ״ה חרוזים, ובמרוצת הזמנים נוספו עליהם עוד
 במה וכמה חרוזים. ״היום תאמצנו״ נמצאת בסדר רב עמרם בכל תפלה ותפלה של ראש

 השנה, ושם הא״ב נמצאה עד כ״ף.
 בימי הכינים היו מצויים יחידים, שהתענו בראש השנה. וכשנאסר הצום ביום טוב
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 הראשון, צמו ביום טוב שני, עד שנאסר גם ביום טוב שגי. חוץ מזה היו נוהגים בארצות
 ;־,נגב להתפלל בכריעה ולומר סליחות.

 הימים שמן ראש השגה עד ליום הכיפורים מכוגים בשם ״עשרת ימי חשובה*.
 ההוספות בברכות ראשונות ואחרונות והשנויים בברכה שלישית (״המלך הקדוש״), אחת
 עשרה (״המלך המשפט״) ותשע עשרה (*עושה השלום״) נוהגים בכל הימים הללו בשוה.
 ובכולם אומרים ״אבינו מלכנו״ כנ״ל. מימי הגאונים ואילך נהגו לקום בלילה בעשרת
 ימי השובה ולומר סליחות, ומשגת אלף לערך פשט המנהג לומר סליחות בהשכמה מראש
 חודש אלול ואילך, ובקצת מקומות מחצי אלול ואילך. במנהג אשכנז נהגו להתחיל
 בסליחות ביום ראשון בשבת שבה חל ראש השנה, ואם ראש השגה חל בתחלת השבוע,
 הקדימו שבוע אהד בסליחות. בשנים האחרונות צמצמו בימי הסליחות, ובארצות המערב
 אין אומרים סליחות בהשכמה אפילו בקהלות החרדים הקיצונים. וכשם שהתחילו בימי
 הכינים לאמור סליחות בראש חודש אלול, התחילו בו ביום גם לתקוע בשופר ומגהג וה

 נתפשט הרבה. ונהגו לתקוע אחרי תפלת שחרית בלא ברכה.

 הפיוט והסליח1ת
ט ו י  x הפ

 רוח העם לא הסתפקה במסגרת התפלה המקובלה ותדיר הוסיפה משלה על
p נוספו בצד התפלה הקבועה של חובה תפלות של  התפלה, שמן התרות הראשונים. ו
ת, שהושפעו מן הצרכים הדתיים והנטיות והטעמים של ארצות וזמנים שונים  רשו
 ומן התרבות של הסביבה והמצב המדיני והחברתי, ועל פי כל ההשפעות חללו נחרבה
 או נתמעט ערד התוספות ומקומן בתפלה נתרחב או נצטמצם. יש שהתוספות חללו

 היו רוב מנין ותב בנק בתפלה, ויש שהיו מונחות בקת זוית.

א הוא כינוי למחבר שיד תפלה ונמצא במדרש: ״הדין פיימבא נ י י ט , פ ן ט י י  פ
 כד עביד אלפא־ביתא זמנין מיחסל לה חמנין דלית מיחסל לה (פייטן זה כשהוא מחבר
 שיר בסדר של אלף־בית פעמים הוא מסיים אותו עד תי״ו ופעמים שאינו מסיים אותו —

. ט ו י ט והשם פ י י  שיר השירים רבה, פ״א, ז,). ממלה זו נתהוד. הפועל פ
ת איגד. שכיחה כמלת פיוט, אבל רגילה היא בארצות המזרח, מקום ו ג ז  המלה ח
 התהוות שירת־הקודש. בשם זה (או ״חזאנה״) נקראו פיוטי גדולי הפייטגים הקדמונים.
ם הנמצא בתרגום ז ן ומקורו בפועל פ ו מ ז  ועוד שם אחד מצוי לפיוטים, הוא השם פ
, לפעל ענה): במדרש נמצא שורש זה בהוראת  (ירושלמי, שמות, ט״ו, כ״א ואיוב ל/ א
ם י ר י  ״חביבות״, וכנראה קתב הוא ל״פםאלמום״ היוני. פירוש המלה מעיקרה — ש
, ואחר כד נתייחדה הודאתה לשירים בעלי חרוז ם י ת ב ם ל י ק ל ו ח ם מ י ז ו ר ח  ב

 החוזר חלילה.
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ה (פיוטים) י ד ו י ה ר י  על פי תבנה שידת־הקודש מתחלקת לשני סוגים: ש
ה (סליחות). נ ח י ת ר י ש  ו

 בתפלת שחרית של שבתות וימים טובים מוסיפים בין ברכות־שמע פיוטים המכונים
. בימים הראשונים היו פיוטי היוצרות מחולקים ת) צרו ו ר (ברבים י צ ו  בכללותם י

 לשלושת הפרקים הללו:
ר אור, שאחריה בא הפיוט. צ ו , על פי תחלת הברכה הראשונה י ר צ ו  א) י
 הפיוט הקדום ממין זה הוא ״אוד עולם אוצר חיים אורות מאופל אמר ויהי״, שנאמד
 במנהג איטליה בכל שבת ושבת, וכמנהג אשכנז רק ביום שיש בו יוצרות. נושא ה״יוצר״

 הוא על פי דוב ענין מעשה בראשית, והבתים או הפזמון נוהגים לסיים ב״קדוש*.
, סמוך לפני ״והאופנים׳, אלא שביום שאומרים בו יוצרות מחליפים ן פ  ב) או
 אותו בפיסקה ״והחיות ישודרו״, שמקורה וודאי במנהג ארץ־ישראל. נושא הפיוט הזד,

 הוא, לפי מקומו בתפלה, תיאור ״קדושה׳ של המלאכים.
לת, סמוך לפני ״עזרת אבותינו״, המחובר ל״אין אלהים זולתן־״ ומביע ו  ג) ז
 את התקוה לעתיד לבוא, ויש שהפיוט עוסק בצרות הזמן. ״על הראשונים״ שלפני ״זולתי

 נהוג בנוסח הקצר שבמנהג ארץ־ישראל.
 בנין זה הוא הפשוט ביותר, ויש שהוא מתרחב, ואחרי האופן והזולת נוספים עוד

 מיני פיוטים:
, המחוברת ל״יוצר המאורות׳, ב) אהבה, לפגי ה ר ו א  אחת אופן — א) מ

 ״הבוחר בעמו ישראל באהבה״.
״ לפני הפסוק ״מי כמוכה״ שבשירת הים, ה כ ו מ  ואחרי הזולת — א) ״מי כ
, ״ ך ו מל , באותם המנהגים, שמצויות בהם תיבות אלה לפני ״ה׳ י ו נ כ ל  ב) ה׳ מ
, סמוך ל״גאל ישראל״, ובה נוהגים במנהג אשכנז לחתום ״בגלל ה ל ו א  ולבסוף ג) ג
 אבות* על פי מנהג ארץ־ישראל. .תוכן הפיוטים הללו הוא על פי דוב אהבת אלהים

 לישראל או שהם עוסקים במצוות בודדות ומוצאים בהן תקוה לחסד עליון.
. מקור הכינוי ת ו ב ו ר ה או ק ב ו ר  השם הכולל לפיוטי שמונה עשרה הוא ק
 הוא במלה קרובא, הוא העובר לפני התיבה (ונמצא במדרש ״ההוא חזנא דקרב״). כינוי
 זה נשתבש ונקרא גם ״ק רו ב ץ*. — בשבתות ובימים טובים מספד חלקי הקרובות
: נאמרות הן דק בתפלת מוסף. בתפלת שחרית אין קרובות א ת ע ב  שבעה וכינויין ש
 אלא לשלוש ברכות ראשונות ולפתיחת־קדושה. שם הקרובות הללו ״שחרית* או

 ״תמיד״, ואלו חלקיהן:
ת, היא הפתיחה, שבה מתייצב הפייטן לפני הקהל. ת רשו ל י ט ת או נ ו ש  א) ד
 הפתיחה הקדומה היא ״מסוד חכמים ונבונים״, ובזמן מאוחר לא הסתפקו בה ופייטני

 צרפת ואשכנז חברו פתיחות חדשות.
 ב) מ ג ן, לפני ברכת־אבות ובימים נוראים לפני ״זכרנו״. בפיוט זה שני חלקים ו
 הפיוט עצמו והבית המסיים. הפיוט מסיים בהזכרת פרשת היום: ״ככתוב״ ומוסיף עוד
 פסוקים אחדים. בתיבה האחרונה של הפסוק האהדה מתחיל ה״סילוק׳, המשמש מעבד
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ג ומשמיטים את הפסוקים. ו ר  לברכה (מעין חתימה). פייסני ספרד קוראים לסילוק ס
ה. לפגי ברכת־גבורות או לפני *מי כמוך״.  ג) מחי

לש, לפני ברכה שלישית, כלומר ה*קדושד.״ (המכונה *קדושה משולשת״  ד) משו
 ומכאן הכינוי *משולש״). אף פיוט זה מסיים בפסוקים, ועל פי רוב ימלוך״ (תהלים,

 מ״ו, י׳) ו״אתה קדוש״ (שם, כ״ב, ד׳).
 אחרי ד׳ באים על פי דוב עוד ארבעה פיוטים:

 ה) פותח ב״אל נא״ ומסיים *חי וקיים נורא מרום וקדוש״.
 0 פיוט אגדי־היסטורי ואחריו *אל נא לעולם תיערץ״, והוא כנראה שיור מפיוט

 אלפביתי של קדמוגי הפייטגים (עיין *מחזור יגאי׳, 32).
 ז) פיוט, שחרוזיו מסיימים ב*קדוש״ או העוסק בתוכן קריאתיהתורה.

 ח) ס ל ו ק, פיוט ארוך, הפותח *ובכן לך תעלה קדושה׳, והוא מעבר אל ה״קדושה״
 ועל פי רוב אין בו חתזים ותוכנו ספורי, לפיכך הוא מכוגה גם *ספירת המעשים״ (עיין

 .מחזור ינאי״, 35 ואילן,.

 בימים הנוראים נוספים על הקרובות כמה *רהוטים״ (כך היו מכונים מתחלה
 תיבות מקראיות בודדות או שברי פסוקים, שהיו משבצים בהם את הפיוטים, אחר כך
 הושאל כינוי זה לעצם הפיוטים המשובצים או לפיוטים הדורשים תיבה מקראית כמין
 הומר). במוסף של ימים גוראיס וביום הכפורים גם בשחרית באים פיוטים גם לאחר
 ד,*קדושד,״ קודם חזרת *ובכן תן פחדך״. בפיוטים אלה אפשר לראות המשך הקרובות,
 אבל יש במוסף עוד הוספות, שאין בהן משום קרובות והן קדומות מהן. הוספות אלה
 פותחות ב״אוחילה לאל״ (ובמנהג אשכנז באה עוד פתיחה אחת: *היה עם פיסיות״ הקדומה
ת, שהפייטן מתייצב לפני הקהל  מאד, וכנראה ממקור ארץ-ישראל היא), והיא מעין רשו
 ומבקש סיוע השמים לתפלתו, וכנראה היה הפייטן מתחיל במקום זה, כי בימים הראשונים

 לא ידעו פיוטים אחרים הקודמים בתפלה.

 בראש השנה באים אחרי פתיחה זו הפיוטים לשלש הברכות המיוחדות: מלכויות,
 •זכרונות, שופרות. אין הם מפסיקים את תפלת שמונה עשרה בקרובות, אלא באים לפני
 התפלות *על כן״, *אתה זוכר״, *אתה נגלית״. עוסקים הם בתוכן שלש התפלות הללו,
 מאירים אותן על ידי דוגמאות מן המקרא ובנויים באופן שכל בית מסיים בתיבה
 המתאימה לתפלה (מלכות, זכרון, שופר). אחרי כל בית בא פסוק מן המקרא, על פי רוב
ה ת ע י ק , ת ת ו ע י ק  מן הפסוקים שבתפלה עצמה. שם הפיוטים כשם התפלות ת
 נוהגים הם רק במנהג אשכנז. בכל המנהגים אומרים אחר תקיעת שופר *היום הרת
 עולם״ ובמגהגי אשכנז ורומניה מוסיפים גם *ארשת שפתינו״, והוא כמין םלוק לכל

 :אחת משלש התפלות.

 ביום הכפודים מתחברות הקרובות והסליחות לחטיבה אחת. חוץ מזה גוהג ביום
 הכפורים ס ד ר ע ב ו ד ה, והוא ציוד עבודת כהן גדול ביום הכפורים בזמן שבית המקדש
 «היה קיים, כעת אין אומרים סדר עבודה אלא במוסף, ולפנים היו אומרים אותו גם
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 בשחרית ובמנחה. אמידת סדר עבודה במי שליח צבור פוזכרה עוד בתלמוד והנוסח
 הקדום ביותר המתחיל ״שבעה ימים׳ הוא לסי נוסח המשנה בדיוק. הנוסחאות המאוחרות
 פ י ו ט י ו ת הן. ואף על פי ששונות הן זו מזו כולן בנויות בתבנית אחת. וכנראה נסמכות
 הן על נוסחה קדומה אחת, בודאי נוסח ״אתה כוננתי לפי מנהג ספרד. סדר העבודה כולל
 הרצאת דיני המשנה על עבודת יום הכפוץים ומוסיף עליהם !יוד חי ממעשי הכהן בו
 ביום. מתחלה באה פתיחה המכילה מעשה בראשית ודברי הימים עד בחירת שבם לוי
 ואהרן ובניו. ואחרי העמדה באה בקשת שנת ברכה תיור הדר עבודת המקדש וזיז

.pTinn הכהן הגדול וקינה על 

ת ו ח י ל ס  ב ה

 אם הפיוס מציין כל מיני שיתת ותשבחות. הנה הסליחה מציינת את חשתםכית
. ה ת עם הבקשות והתקוות השייכות ל ו נ י ק ה ם ו י י ו ד י ו ו ה ת ו ו נ ח ת  הנפש, את ה
 הסליחה היא בדיד כלל תפלת ימי הצום ועשרת ימי תשובה. ותולדות המלה סליחה
 הן חן הולדות תפלה זו. סליחה היא הכפרה הנתגת םאלוזים ו ״כי עםך הסליחה' (תהלים.
^ אלהים חמדח לבני אדם כפרת ׳  ק*ל.ד׳<. ואומד ״אלחי הרווםים והסליחות׳ (דניאל, ם׳ ט
 עוונותיהם וחורה לחם את הדח־ לכפרה זו. הוא לימד לזע בקשת סליחה ואם רק נצעק
 ״ח׳ הושיעה׳ ״המלך יעננו ביום קראנו״ (תהלים. כ׳ נד^ תפלות כאלה נקראות
 במדרש ״סדרי סליחה׳ (תנא דבי אליהו זוטא פיב) וביחוד מכונות בשם זה שלש עשרה
 הפדות (שמות׳ ליד׳ י—a הקדומות ביותר וכנראה היו נהוגות הרבה. כי מובאות הן בכמה
 מקומות במקרזג ״חקדזש־ברוד־חוא הראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו ו כל זמן שישראל
 חוטאין, יעשו לפני בסדר הזה ואני מוחל לוט• (ראש השנה, י״ז. ע״ב). ועוד: ״בריר.
p כרותה לשלש עשרה מידות. שאינן החרות ריקם׳ (שט). לפיכך שלש עשרה המידות 
 עד היום עיקר כל הסליחות והפזמת החוזר שבח ועל פקוד זה בתלמוד בגויה הפתיחה
 הבאה בסליחות לפני ייג המידות: ״אל הוריתנו, הורית לטי. שנתרחבה אתר כד בחפילה

 הידועה ״אל סלד יושבי.
ש דמה ומחי. ולא ווידוי החטאים בלבד אלא א אם י ל  בקשת סליחה אין לה טעם א
ל הקדוש־ברוך־היא ל האדם מצד אחד ושלמותו וחסדו ש  גם ציור היצר הרע והחולשה ש
 מצד שני. וכן־ נהגו בסליחות לתעניות! פתחו בתחנות שבמקרא ובייחוד בווידויים
ב4 כל זה נקרא ״פסוקי רצוי סליחה׳ ואחד כך קצרו  שבעזרא ובדניאל ובפסוקי תהלי

 ואמרו ״סליחה״.
ת עזרה ושנוי המצב הרע! ״אלהינו שבשמים. יחמו ש ק ב  הווידוי היה מסיים ב
 רחמיך עלינו* וכמה תפלות המתחילות ״אבינו מלכנו״. ״עשה למען״ וכר. וכבד מצינו
פי שענד-״ הוא ת האבות ואת הצדיקים! .  כתפלת תענית שבמשנה תחנה כזו המזכירה א
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׳ גואלנו״« ! ״עגנו אבינו, עננו בוראנו ב י ת אלה על פי א ו ו תפל תרחב  שיענה-. אחר כך נ

, בריתך, גדלך״.  ״עשה למען אסתך

ת רו ם וטעמם של הדו כ ר ל צ ת לא המפיק כ חו י  החומר הפשוט והישן של סל

ם רי ת גתקשטו בהדו לו וטים על הקהל וגתסשטו, וכל התפי ו הפי תחבב  המאותרים. כשנ

י וטים פשוטים, בל ת בלא זר* וכך גתחברו מתחלה פי חו  פיוטיים, אי אפשר היה להן לסלי

ם וטים מורכבים, שהיו לפעמי  כחל וסרק, אבל יוצאים מן הלב, ואחר כך גתחברו פי

 מעושים וטעמם פגום. בצורתם ד.חיצ.־:ית, בלשוגם ובהרצאתם לא גבדלו משאר הסיוטים,

ם מי ר כל־כך, שהרי בעל כרחו נצטמצם בנושאים מתאי א יכול להיות עשי ם ל  אלא שתכנ

ת ו פ י ד ת על החורבן; על ר ו נ י קוצר ימיו, בק ד חטאיו של האדם, קוצר ידו ו  לסליחות, בתאו

ל הנושאים ם וגאולה וישועה לישראל. כ דפי  וב־רענויות. בבקשת חסד וכפרה. עונש לרו

* י ר ח ם גם לכמה נושאים א וט היה מקו ם בפיוט. אלא שבפי ו יכולים היו לבא ג ל ל  ה

י ג ו מ ד מ ח א א ל . א ד ג י ת א י ט ו י פ  ובסליחות באו רק הנושאים הללו. ה ס ל י ח ה ה

. ט ו י ס  ה

ת ו בל ת המקו ו קים והתחג ת הפסו  בכדי להכניס את הסליחות הפיוטיות חלקו א

ל מקומותיהן ת הללו הסתגלו א ו מקום לפיוטי הסליחות. והסליחו תנ  לברקים, ובין הפרקים נ

ת על סדר פסוק״). דרו ת (״סליחות מסו לו  בתיכן אי במלים המתחי

ם קי דרת על פסו ל ״שופט בל הארץ״, המסו רו ל גבי  דוגמה ידועה היא הסליחה ע

לה  שיש בהם שופט והאחרון שבהם ד^א ״השופט כל הארץ״ (בראשית, י״ח, ב״ד). מתחי

; ת ם ם ל י ח ו י ב ר ב , ו ה ח י ל לם ס ך נקראו כו . אחר כ ן ו מ ז ו פיוטים אלו בשם פ א ר ק : 

ים נ יתרן נקראו בשמות שו זר חלילה, ו יחד על סליחות. שיש בהן חרוז חו  והכינוי פזמון נתי

ת הפיוטיות בשם ״פסוקי רחמים״. גוד לסליחו קים קראו בנ . לפסו ן מ ו  לשי מקומן או ת

ת ו י ת חוץ מימי הצום לזכרון היו תענ ו י נ ע  מתחלה נועדו הסליחות רק לימי ת

ת הקדם להוסיף ת כאלה נהגו בארצו ו י ר על כל צרה שבאה או שהתרגשה לבוא. בתענ ו  צב

ת בו ת של זכרון היו אומרים בארץ ישראל קרו ו י בתענ  על התפילה שבמשנה גם פיוטים. ו

ת הקרובות. היו מוסיפים ם א י ב ב ח ם אבל בבבל. שלא היו מ י פ ס ו לא היה צורך בפיוטים נ  ו

ן היום. ומנהג זה י ות םענ וטי ת של שמונה עשרת (״סלח לנו״) סליחות פי י ע י ב  אתרי ברכה ר

לם נעשו למנהג כלל ישראל, א כו נתרבה. אם כי ל נתרחב. מספר ימי הזכרון הלך ו  הלך ו

ל יום־ כ ב ות שעברה עליה. ו י רענ ות משלה, זכר לפו י ל בכל קהלה וקהלת היו ימי־תענ ב  א

י ימי ר נאמן הן לדבר  צום כזה נאמרו סליחות. שנתחברו לשם היום, והסליחות הללו מקו

ת והרדיפות. רו ז  הג

ב ר ר ד  החשוב שבימי הצום הוא יום הכפורים, שהוא צום וחג כאחד. על פי ס

ות והם רשות״ ומוסיף עליהן נ ת ראשו  עמרם אומר החזן בו סיומים אחדים לשלש ברבו

י וסליחה״. א ״מעמד״ או ״מעמד שיש בו רצו ר ק ה נ  סליחות, שהן ״חובת היום״. צרוף מ

י נ מפ ות בהם. ו והגים להתענ ו לעשרת ימי תשובה, שהיו נ תחבר וחדות נ ועת מי  םלי

י ם לצום ארבעה ימים לפנ ת היו נוהגים המהדרי ו ר להתענ ש השגה ובשבת שובה אסו א ר ב  ש

והגים לצום ם נ ם עד שהיו קצת המהדרי מי ר הי פ ס ה מ ב ר ת p נ m ש השגזע ובמשך א  ד
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ה ש א מ צ מ נ ם ש י פ י י מ00ד ה ם , ל ם י ר י פ כ ם ה ו י י ג פ ם ל ו ם י י ע ב ר ד א מ ו ל . כ ל ו ל ש א ד ו ש ח א ר  מ

ם ו ל י כ , יי). ב ׳ . י ם י ר ב ד ת ( ו ד ה מ ר ש ש ע ל ה ש ש ע מ ת ו י נ ת ש ו ח ו ל ת ה ל ב י ק נ פ י ל נ י ר ס ה  ב

. ת ו ח י ל ס ם י מ י ה ה ו ל א ר ת ק ו נ ו ו ר ע ו פ י כ מ ם י י מ י ה ץ ש י כ מ , ו ת ו ח י ל ר ס י נ ו ו ל ג ה ם נ ו  צ

ש א ר ת מ ו ח י ל ד ס כ ו ן ל ה ן ב י ל י ח ת מ ת ש ו ל ה ש ק ם י ו י ד ה . ע ם ו ק ל מ כ ו שדה ב נ י ם א ר פ ס  מ

ש א ם ר א , ו ה נ ש ש ה א ו ר ל ב ח ע ש ו ב ש ן ל ו ש א ר ל ב י ח ת ה ם ל י ג ה ו ו נ נ י ת ו מ ו ק מ ב , ו ל ו ל ש א ד ו  ח

ם י מ י כ ש ה מ ל א ם כ י מ י . ב ם ד ו ק ע ה ו ב ש ן ל ו ש א ר ם ב י ל י ח ת , מ ׳ ו ג ׳ א ם ב ו י ל ב ה ח נ ש  ה

י ל י ו ל א ת ו ר מ ש ו א א ר ק ך נ כ י פ . ל ת ו ח י ל ר ס מ ו ה ל ל י ל ת ה ו צ ח ם ב י מ ק ש ש י , ו ת ו ח י ל ס  ל

ה ל י ל ת ב ו ר מ א ן נ ה ן ש מ כ ה מ ל פ ת ל ה ת א ו ח י ל ס ת ה ס א י נ כ ה ה ל י ר ה ש פ י א . א ח ו ש מ ד  א

ה ל ם א י מ י ן ב ה ש ל ד י כ י ס , ל ם ו צ ל ה ת א ו כ י י ם ש ו ן ש ה ן ל י ם א ג , ו ה ל פ ת ם ה ר ע ו ב ל ח י כ ל  ב

ך ה׳ ל ״ ם ( י ק ו כ י פ ט ו ק ל ב * ו י ד ש א ״ א ב ל . א ( - ו נ ח ל ל ס . ם ( ו צ י ה מ י ב א כ ל , ש ת ד ח ו י ה מ ח י ת  פ

. ם*) ך אפי ר ל א א . * ו ה ק ד צ  ה

ן  ש. ד. גויטי

 ראש־השנה בתנ״ך
ו ה ו מ ן כ י . א ל א ר ש ם י ל ע ם ש י ג ח ל ה כ ל ב ו ד ג א ה ו . ה ר ו פ כ ה ־ ם ו ם י . ע ה נ ש ה ־ ש א  ר

ר צ ר ק כ ש ז . י ר כ י ו נ פ ו ש ה ר ר ו א כ ן ל י ד א י נ ת ו ב ל י א . ו ש פ נ ת ה ו ל ע ת ה ל ה ו ב ש ח מ ק ה מ ו ע  ל

ו ל י פ א , ש ל כ ע ל ו ד . י ם ו ל ד כ י נ ת ה ב ר ו א כ ר ל כ ז א נ י ל ב ש ח מ ו ה נ כ ת ך מ . א ו נ ב ר ק ל ו ו נ מ ז  ל

. ( ק אי ו ס . פ ק מי ר . פ ל א ק ז ח ר י פ ס ב ת ( ח ם א ע א פ ל ך א ״ נ ת א ב ו ב נ י ה א נ ש ה ־ ש א ם ר ש  ה

ם י ר ש ע ב . : ם ם ש י א ר ו ו ק נ ן א כ . ש ם י ר י פ כ ה ־ ם י י א ל ל ה א ו ז נ מ ו י ה ל נ ו ו כ ן ה י ם א ס ש ג  ו

ד ח ם א ו ק מ ם ב . ג * ש ד ו ח י — ל ר י ש ע ד ב מ ו ל ר — כ ו ש ע ה ב נ ש ש ה א ר , ב ו נ ת ו ל ג ה ל נ ש ש מ ח  ו

: ״ןסןגךו* ה נ ש ת ה ל י ח ת ש כ ד ו ח י ל ר י ש ע ש ה מ ש , מ ל ב ו י ן ה י נ , מ ( י , ס ה י . כ א ר ק י ר ו פ ס ב ) 

. ״ ס כ ן ך א ־ ל ? י ? ¥ י י י * ר י כ ? ם מ י ר ו ז . גי1ם ו ש ך ה ר ל י ש ן י ? ע כ ? ש ה ך ח ה ג ן ו ר ר ה פ ו  ש

. ם ל ו א ס י , ה ת ח ה א ד י ח א י י י ה ר ש ש ת ד ו ל ח ה ש נ ו ש א ר ה ה י ר י ש ע . ה ה ה י מ ן ת א ן כ י ם א נ מ  א

ר ב ד , ו ד ו פ כ ־ ם ו ל י ם ע ה ג נ ש ה ־ ש א ר ר א ו ת ל ה ך ח ם כ י ש . מ ם י ר ו פ כ ה ־ ם ו א י ו ו ה מ ו י ס ו ו א י ש  ש

. ם י ג ח י ה נ ש ת ל פ ת ו ש מ , ה ת ד ח ו י מ ה ה ל פ ת ע ב ב ו ה מ  ז

ךא ן עי ן$ן1ד לחןש מן לי ש ןז^י ך ח ב י . : ׳ * ה ע ו ר ם ת ו י י . ו נ י כ ו ב נ ג ה ח נ ה כ ד ו ת  ב

, , א) ט ״ ר כ ב ד פ ב ) ׳ ׳ ס ? , nvr ן ד ן ו ר ם ת ו . י ןשו א תן גביךה ל ת ן ; א ל ל מ ? , ם כ ה ל \ ד ש ל ד  ק

ר פ ו ל ש ו ת ק ע מ ש ד ה ו ח י . ב ה מ ח ל מ ו ל , א ל ב א , ל ה ח מ ש , ל ת י נ ו מ ה ה ק ע א צ י ה ה ע ו ר  ת

י נ פ ה — ל ע ו ר ח ת ש ו ל ע י ר ו — ה ע י ר ר ה פ ו ל ש ו ק ת ו ו ר צ ו צ ח ב . : ר מ א ן נ כ , ש ת ו ר צ ו צ ח  ו

: ד ב ל ה ב ם ז ו י ת ל ד ח ו י א היתד! מ ת ל ו ר צ ו צ ח ר ו פ ו ת ש ע מ ש . ה ( . ו m , ם י ל ה ת ״ ( ד ה ל מ  ה

ר י, י), ב ד מ ב ״ ( ת ד ן צ ן ן ס ג ^ ק ת ם י ק ^ ד ו י ד ע א ך ? ס י ? י ן $ ו מ ; ו ם ו ן ת ס ץ  וץידט ש

־ ש א ל ר י ל ם ב י ר פ ו ן א פ י ת ד ו ר פ ג ס ה נ מ ב , ש ר י כ ז ה י ל א ד כ . ו ד ע ו פ ה ו ח מ י ש מ ל י כ ר ב מ ו ל  כ

ש ד ו ח ו ב ע ק ת . : ם י ד מ ו ם א י ז נ כ ש א ה ם ש ו ק מ , ב ג ח ן ה ו י ם צ ש ה ל ז ק ה ו ס פ ת ה ה א נ ש  ה

ד י ח י . ב ת ו י ו נ מ ד ז ה ה פ פ כ , ש ם י ד מ ו ל נ ה א נ ש מ ן ה פ ד ו ״ נ ת ן ה . מ ״ ו נ ם חג ו י ה ל ס כ  שמד ב
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ל ם כ י ע ק ו ו ת י ם ה י ל ש ו ר י ש ב ד ק מ ה ־ ת י ב ב . ו ר פ ו ש ם ב י ע ק ו ו ת י . ה די בו ת ! ד ת מ י נ ע י ת מ י  ב

ד מ ו ל ר — כ ח ל ש ד ש י מ ת ע ל ש , ת ם י ר ע ש ת ה ח י ת פ ש ל ו ל . ש ת ו ע י ק ת ת ח א ם ו י ר ש ם ע ו י ם ו ו  י

ת ו ע י ק ל ת ן ש ל ו ה ק י ל ה ו ד ־ ג ן כ כל־ . ו ם י ב ר ע ן ה י ל ב ד ש י מ ת ע ל ש ר — ת ח ש א ב ב ו מ ן ה ב ר ק  ל

ת ע י ק י ת . כ ו ג ר ל א ב ת ג י ש ר ח ם א ם ג ל ו א . ו ו ח י ר ד י . ע ה ג ש מ י ה ר ב י ד ס . ל ע מ ש א נ ו ה . ש ה ל  א

ת ו מ ד ם ל י ל ו כ ו י ג א ה ש מ ל מ י ג ר י ו ו ג ר מ ת ו ה י ב ר ר ה ב ה ד ק י ת ע ו ה ג ת ס ו ק ת ה ב ת י ר ה פ ו  ש

ש ד ו ח ן ל ו ש א ר י ה ה לכם״״ כ י ה ה י ע ו ר ם ת ו י - : ב ו ת כ ן ה ו ש ל ר מ ו ר ם ב י ג ל פ ל כ , ע ם ו י  ה

. ר פ ו ת ש ע י ק ת ד ל ח ו י ם מ ו י ו כ ת א י ר ת ב י ש א ר ן מ י ו צ ה מ י י ה ר ש  ת

ר ב ד ר ה ש פ ז ל ס ז ר ה ג ב ו ה מ מ ה ו ב י ה ס ו מ ר ז פ ו ת ש ע י ק : ת ם י ל א ו ו ש ג ה א ת ע  ו

ה ד 5חךש להי ז ן $ : ״3חךש מץכיעי { ו נ ג ח ש ל ד ק ו מ . ה ה ר ו ת י ב נ ש ם ה ו ק מ ם ב י א צ ו ו מ נ  א

ת ע ד ר כ ו ב י ס ת י י ה ה ל י ח . ת ( ד . כ ג ״ , כ א ר ק י ו ״ ( ש ל ן י ־ א ך ק ה מ $ ו ר ן ת ו ר ;  שןת1ן. ן
: ״״&ץ?יךה ב ו ת כ ן ה ו ש ל , כ ל ל ה ח ו ב : ש ו ש ו ר י ה פ ר ז ש ק ף ב ו ר כ ז ״ . ש ם י מ כ ת ח צ ק  מ

. י ר ב ע ל ה ה ק ם ל ה ג ע ו ד י , ה ד כ ה ד מ י א ת מ ת ה י ב ר ע ה ה ל מ ש ה ו מ ש ב . ו דד״ ר ן ל ד ק ? 

ם ת ע ק ת , ו ם כ י ש ד ח ־ י ש א ר ב ם ו כ י ד ע ו ם ב ם ו כ ת ח מ ם ש ו י ב ו : ״ ק ו ס פ ב ב ס י ן ה י עי ם ג ם א ל ו א  ו

ת א צ ו ן י ו ר כ ת ז ל ץ מ א , ש ם י ג י ב ו מ ג י א ר , ה ״ ם כ י ה ל י א ג פ ן ל ו ר כ ז ם ל כ ו ל י ה . ו . . ת ו ר צ ו צ ח  ב

י נ פ ם ל י ע ק ו ת ן ה ו ר כ ן ז ע מ ר ל פ ו ת ש ע י ק : ת א ו ה ה ע ו ר ן ת ו ר כ ן ז ב ו מ ה — ו ט ו ש  מיד* פ

, א ו ה , ש ו ג ל חג י ש מ ש ר ם ה ש ר ה א ב ת ן מ א כ מ . ו ה ר ו ס מ ת ה פ ק ש ם ה א ג י ת ה א . ז ס י ה ל א  ה

ה ז ם ה ש ת ה ס א ו ס ת י ל ל ו ם א י ט ו ו ג ג . א ן ו ר כ ז ה ־ ם ו א י ל , א ה נ ש ה ־ ש א ו ר ג ג י , א ל כ ע ל ו ד י  כ

ו נ מ ו ק ת מ א ה ו ג ש ר ה ש מ ו ב ג י ש ע ת מ ם א י ר כ ו ו ז ג ת ג א ם ש ו , י ש ס ג ך ו ב ש ל ח ם ש ו : י ן ב ו מ  ב

ם ו א י י ה ה ם ז ל ש ת ש י ר ק י ע ה ה א ר ו ה ם ה ל ו א . ו ה ע ו ד . י ן במדד ו כ ה נ . ז ם ל ו ע ל ב ל כ  ב

ר כ ו ה ז ת א : ״ ף ס ו ת מ ל פ ת ש ב ר ו פ ר מ מ א נ י ש פ , כ ו י ת ו י ר ת ב ד א ק ו פ ר ו כ ו ם ז י ה ל א ה  ש

. . . ת י ש א ר ב מ ת ש ו ר ת ס ן נ ו מ ה ת ו ו מ ו ל ע ל ת ו כ ל ג ד נ י נ פ , ל ם ד י ק ר ו צ ל י ד כ ק ו פ ם ו ל ו י ע ש ע  מ

. ״ ת ו ר ו ד ל ה ף כ ו ד ס ט ע י ב מ ה ו פ ו ״ צ . ל ע פ מ ל ה ת כ ר א כ ו ה ז ת  א

. ש ר ו פ ן מ פ ו א ו ב ר ב כ ז א נ ו ה ה ש מ ד כ , ע ו נ ג ח ע ל ג ו ג ד ב ״ נ ת ן ה ש מ י ה ש ל מ ו כ ה  ז

ת ן א י י צ מ , ה ת ו י ל מ ס ה ו ב ש ח ל מ ה ש ז ר ה ש ו ע ל ה כ מ . ש ן כ ת י : ה ם י מ מ ו ת ש מ ם ו י ה מ ו ת ג א  ו

ם ז י י מ ו א ל ה ם ו י י ת ד ו ה נ י י ל ח ת ש י ד ו ס י ה ה ד ו ע ת . ב ר ״ נ ת ר ב כ ה ז י ה א י . ל ה נ ש ה ״ ש א  ר

א ל ו א נ י . א ם י נ ו מ ד ק ו ה נ י מ כ ם ח ו ג נ ד י ש פ כ , ו ו כ ו ת ד מ ו מ ל ר ל ש פ א י ש פ . כ ך ״ נ ת ם ה נ מ  א

, ר ש פ א ־ י ה א ז ד ה ב כ נ ה ל ו ו ד ג ם ה ו י , ה י כן ס ־ ל ף ע . א ה ק י ת ע ו ה נ ת ו ר פ ס ת מ י צ מ ת ת ו י ר א  ש

ת א א ו צ מ ר ל ש פ א ר ו ש פ , א ר ו ק ח ק ל י מ ע ם נ , א ן אכ . ו ר ״ נ ת ד ה י ־ ו ב י ת ו ב ק ו ע ע ד א ע ל  ש

ת ל א ל ש ם ע י ד ח ם א י ר פ ו ס ב ת כ ת נ ו נ ו ר ח א ם ה י נ ש ש ה מ ח ם ו י ר ש ד ע ס מ . ב ה ל א ת ה ו ב ק ע  ה

ה נ ש ה ־ ש א ל ר ה ש ד ו ב ע ר ה ד ל ס ם ע י ר ק ח מ ת ה ף א ר צ ש ל ה י ל א ל ך ו ״ נ ת ה ב נ ש ה י ש א ג ר  ח

. ו נ ת ל א ש ם ל י ע ג ו ס נ ס ה ג , ש י ל ב ב ן ה ח ל ו פ  ב

ו ג ם א י כ י ר , צ ה ג ש ה ־ ש א ל ר א ש ש ו נ ת ל ו ש ד ק ו מ ד ה ״ ג ת ת ה ו י ש ר ת פ ע א ד ן נ ע מ  ל

ו מ כ ו ו נ י נ פ א ל ו ה ו ש מ ג כ ח ל ה ת ש ו י ר ק י ע ת ה ו א י ד י א ת ה ו א נ י נ י ד ע ג נ ת ל ו ו ש ה ל ל י ח ת  ב

ת ל ב ו ק מ , ה ם ו י ל ה ה ש ק י ת ע ה ה ל פ ת ־ ה ח ת , מ ר ת ו י ר ב י ה ב ן ה פ ו א , ב ו ר י כ ה ם ל י ל ו כ ו י נ א  ש

. ל א ר ש ת י ו צ ו פ ל ת כ  ב

ם ש . כ ם י ה ל א ת ח ו כ ל : מ ד ח ן א ו י ע ר ם ב ז כ ר מ ם ו ש ר . ש ה ל א ת ה ו א י ד י א ל ה  כ
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 שיש, לפי המשנה, ראש־השנד, למלכים של בשד ודם. כך ראש־השנה הזד. הוא. כביכול.
 יום הממלכה וההכתרה של הקדוש־ברון״־הוא. ה׳ הוא .מלן• על כל האחד. אך מלכותו
 עדיין לא באד- עדיין אין יראת־אלהים בארץ. עדיין בני אדם אויבים זה לזה ואמם
 מאוחדים באגודה אחת של מלכות שמיס. הצדק. הקו העיקרי של שלטון זזאלהיס. נעדר.
 תחתיו שלטת הרשעה וממשלת זדון פרושה על כל האי־ז. עם ישראל. נושאי דגל חי.
 חסרים אותו המעמד ואותו הכבוד. שנושאי דגל המלד ראמים וצריכים לו. «ל כן. המחשבה
 הראשונה בתחילת השנה ניתנת לעתיד, להתחדשות העולם במלכות האלחיס. ואא
ס תן פחח־ הי אלהינו על כל מעשיך, ואימתך על כל מה שבראת״ ב ו  דברי התפילה: .
 וייעשו כולם אגודה אחת לעשות דצונד בלבב שלם.״ ובכן תן כבוד לעמן־. תה לה ליראיו_
 וכל הרשעה כולה כעשן תכלה. כי תעביד ממשלת זדון מן הארץ*. אלהים יוכל לחדש
ל כן. יום זה שבו מתחדשת השגר*  את העולם בעתיד כשם שהוא חדש וברא אותו בעבד. ת
 היא גם זכר לחדוש העולם, לבריאתו: -זה היום תחלת מעשין־, זכדון ליום ראשיך״. האלהים
 הבירא, הוא השופט והמנהיג יכשס שמלן״ בשד ידם פיתח את ספר הזכרונות ימשלם
 סובה או רעה לסי מה שנמצא בתיך הספד, כד הקדוש־בריד־הוא פיקד כל ריח ינפש יקיבע

 ייכל מדינה ולכל סרס את גורלם.

 סדר התפלה של התניך הוא ספר תהליס. ובאמת מוצאים אגו מםפד מזמורי*
 שתכנם מתאים היטב למה שהגדרנו בתפלה של ראש־השנה. כתתי, קודם כל, למזמור
 מיז, ששייכותי לראש־השנה מתאשרת גם בזה. שרובו או מקצתו נאמר כפעש בכל
ו ר6 ו ז  המנהגים בקשר עם תקיעת השופר, כמו כן למזמורים של אותו סוג, כמו ד

 ואחרים. הרי פסוקים נבחרים מן המזמורים האלה:
: ״?י~3ע$ימ תקעי־ןף הריעו לאלהים ?קיל רןה: ןי־ן; עליין ניןא ןילן ז "  מ

 >ייי על־$ל־$9ךץ: לן^ר ע9ים סחיןינו ולזז?ים הסת לןלמי: ילחר־לני ?ת־נסלסני
 ?ת ןאין לןןקב ןרןר־$הב ןלה: ןלה ןלהים בתריןה. ל: ןקיל שי$ד• מלן מיהיש

 על־גוים. ןןלהיס :שב על־??א קךשר׳.

 צייו: ..אקורי ג«ולם: ן: ן!לך ןןף־תכין יזבל גל־תמוס. לדין ע9ים ?סי׳זרים״
ל  צ־־ח: ״03צןרית וקול שו?ר ייויעי ל?גי כןזלך ן:: יךעם ך.;0 ימיאי. מ

ל ןץןק וע«וים ן9תריס־־. » obf: .ף?גי ?ה. לןגי « ?י ?א ל?6ס ד.$רץ 

 הרי לפניני: סלכית אלהיט על כל הארץ ועל כל העמים. — תרועה וקול
 שופר — אלהים השופט — אלהיט כתן הארץ — ולא באחרתה: העליונות של ישראל.
ג ה׳ ו מ ב  אלא שיש הבדל: משודד התהליס בשפע רגשותיו רואה את היום כאלו נ
 סלד, זאת אומרת. כבר התחיל למל יד באותה המלוכה שבעתיד. שעליה נבא הנביא:
ן על ?י־$9רץ״. ..ןןלהים לשב על «»» קךשר. היום חתישב על כסא ל  ~ן9:ה ל? ^
 המלוכה. אם נשתמש במונחים של תקופה מאוחרת, נוכל לאםר: עולם התיק מ מופיע
 ומתגשם בתור עולם המעשה בצורת חג בתרוגת השמתה של הזע מדמה המשודר כי

 שלטון הצדק והשלום כבר הוגויל•
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 ומכאן מתבאר לגו המובן המקורי של תרועת השופר המיוחדת לראש־השגח:
 זאת היא .תרועת מלר״״ כלומר השמעת קול שופר לכבוד הכתרת המלך האלהים, דוגמת
 המנהג הזה אצל מלכי ישראל. כשמדד אבשלום באביו שלח מרגלים בכל שבטי ישראל
 יאמר: ״??קו^ם ןןת־קול סש$ר נ!51ך$ם 9?ך «??מם ?סץרוך(שמואל בי, ט׳יו, י).
 מלד, זאת אומרת תתחיל למלון־. כשבקש דוד להמליד את שלמה, !רד• להורידו לגיחת
 ולמשוח אותו ואחד: ״ותק?$ס נשו?ר נן58ך$ם לחי ס«?ן ?למה״ (מלכים אי, א, לד).
 כשתפס יהוא את המלוכה, שמו רעיו את בגדיהם תחתיו ״׳נלינקעו נשו^ד !*אןרו 9לד

 להוא״ (מלכים ב׳, ט, יג).
 אחרי שהשבית גחמיה את םכגת האויבים מבחוץ ואחרי שבנה את חומת ירושלים,
 אף השכין שלום תברותי מבפנים. אסף את כל הקהל, מאיש ועד אשה, באחד לחודש השביעי
 למען כרות עמהם ברית חדשה על ספד תודת משד- העם היה נשבר תדכא מידיעת
 חטאיו, וקיבל את קריאת התורה בבכי ועצבת ובסוף צריד היה גחמיה לנחמו ולהזהירו
 לבלתי חלל את קדושת היום באבל ובכי: ״0י1ס קדש־הוא לל: מיקיים, «ל־יני1»1לו
_ א?לו 0?םןיס *ןתו סקזמקים.- $י ןזךןת ל: היא ^ן?ם~" (מעיה ח, «-י) ו נ ן * ־ ל «  ן

 1בי קארל

 השנויים שחלו באפיו של יום ראש״השבה
 על פי התודה יומ ראש-השגה הוא •יום תתעה״ וכשאר ימים טובים אמורה בו
 מלאכת עבודה. בקרבגותיו תמה יום זה ליום הכפודים מצד אחד. דבר המראה על קשר*
 מה בין ימים אלד- בשם .ראש־השנה״ עדיין לא נקרא יום זה בתורה. שם זה גמצא
 בפעם הראשונה ביחזקאל מ׳ בפסוק ״בראש השגה בעשור לחודש״. ואפשר, שיובן שם
 לא כשם היום. אלא כשם כמה ימים. כלומר בראשית השגה, שהיא נמשכת עד לעשירי
 בחודש ויותר. יש שהבינו את הפסקה האמורה כמדברת בעשירי לחודש השביעי, שנקרא
 ראשרהשנד- בחםתסכם על זד- שבשנת היובל יחם העשירי לחודש הוא גם כן יום תרועה.
 בכל אופן ההבנה האםתית של אותה פסקה תהא םוטלת בספק וביחוד כשלא ידוע, אם

 החודש. שעליו מדובר בה, הוא תשרי או ניסן.
 עזרא תםוסר קרא לפני העם בחודש השביעי בראשון לחודש את התודה, וכשהעם
 היה בוכה בשמעו את דברי התורה. נאפר עליהם להתאבל ביום ההוא: *?י ןויש
 3«ום ?לך. ונצטוו לאכול משמנים ולשתות ממתקים ולשלוח ״מנות לאין נכת לו״. —
 פעולה המזכרת אחד ממנהגי חפורים. והעיקר, שדרשו מהם לשמוח ביום זד- דרישת
 שמחה בראש־חשנה לא הוזכרה בחורה׳ אף על פי שהיא מזכירה אותה בנוגע לחג השבועות
 וחג הסכות. והאופי של שפחה לא נשמד ביום זה בזמנים שלאחר כד. להפר, הוא נעשה
 ליום של בכיה. לעומת זה גשתםר האופי של קדושח שנתייחד לו: .כי קדוש היום



ש ד. r ג 11 א : ר ם י ד ע ו ס  96 ם c ר ה

ה ש ג ד ה ב . ו ם י ד ו ו מ ס ה מ ם ל ו ג ד ח י י זד. י מ ו ד א ט ש ה ־ ש א ר ע ל ג ו נ ס ב ו י ם כ ר ג מ א • נ ו נ י נ ו ד א  ל

ד- ם ז ו י  יחרד. ל

ה נ כ ה ס נ ש מ ע ה ו נ ש ה ־ ש א ר ה ל י ר ו ט ס י ה ר ב כ ן ז י ה א נ ש מ ת ה פ ו ק ד ת א ע ר ז ת ע פ ו ק ת  מ

. ת ו ל ב ו י ל ן ו י ט י ם ש ל ם ו י נ ש ה ל נ ש ה ־ ש א ר ם . ש י ב ע י ב ש ש ה ד ו ח ן ל ו ש א ר ם ה ו י ת ה ר א ב  כ

י א ל ב . כ ד נ ש ה ־ ש א ר ב - . ש ת ע ב ו ם ק א נ י . ה ( א י . מ א י . ט ה ג ש ה ־ ש א ר ׳ ( ת ו ק ר י ל ה ו ע י ס נ  ל

* י ק ר ת פ ע ב ר א ד מ ח א א ו ה ה נ ש ה ־ ש א ר . ו ( ב ״ . מ ם ש ד ( י ר י פ נ ב ו כ י נ פ ם ל י ר ב ו ם ע ל ו  ע

ן א א כ ר ק א נ ל ו י ( ד י ח י ן ה י ד ם ה ו א י ל ן ו י ד י ה פ י ד ס ח ן א כ ב . ו ( ם ש ם ( ה ת ב ד ם נ ל ו ע ה  ש

. ( ן י ד ם ה ו י ם כ י ר ו פ כ ם ה ו  י

די י ו ר ו ן נ ן ב נ ח ו ׳ י ה ר ת ו ו א ע ד י ו ש מ . כ ה ס ו ד ק ה ה ת ר ו צ ה ב נ ש ה ־ ש א ת ר ל פ ת  ב

ה נ ו ש א ר ם ב י ו ו ה ת מ ו ר פ ו ש ת ו ו י ו כ ל י מ . כ ן ת ם ה מ ם כ ו י ל ה ו ש י פ ו ר א כ א נ ן ל י י ד , ע א ב י ק  ע

ה א ר נ ה כ ל פ ת ן ל ת י ן נ י ל ד י ש פ ו א . ה ה כ ר ל ב ם ש ו י ם ס ד ע ב ל ש ב ד ו ק י ה ב ת כ ם מ י ק ו ס  פ

א ם ב ש , ו ( ת ו ר פ ו ש ל ת ו ו י ו כ ל מ ם ל י ג א ד ו ו ב ו ׳ ( ת ו ג ו ר כ ז ״ ת ד.פ.!יחד. ל ר א ב א ח ו ה , ש ב י ר ד ל י  ע

. ן י ד ל ה י ש פ ו א י ה ו ס י ב ד י ר ל ב  כ

ם י ח ת פ נ ם ש י ר פ ה ס ש ל ש ל - ר ע פ ס ר ל ב ת כ ע ד ו ה י נ ש מ ת ה פ ו ק ר ת ח א ל ה ש ד ג א  ה

* י נ ו נ י ל ב ד ש ח א ם ו י ר ו מ ם ג י ק י ד ל צ ד ש ח , א ם י ר ו מ ם ג י ע ש ל ר ד ש ח : א ה נ ש ה ־ ש א ר  ב

ר ת ל א ן ל י פ ת ח נ ם ו י ב ת כ ם נ י ר ו מ ם ג י ע ש . ר ס י י ת ר ל ת ל א ן ל י מ ת ח נ ן ו י ב ת כ ם ג י ר ו מ ם ג י ק י ד  צ

, ס י י ח ן ל י ב ת כ ו — ג כ , ז ם י ר ו ס כ ם ה ו ד י ע ה ו נ ש ה ־ ש א ר ן פ י ד מ ו ע ן ו י י ו ל ם ת י ת נ י , ב ה ת י מ  ל

ה י ש ל , ש י א כ ת ש י ל ב ה ש מ ו ד ק ה ה ד ג א ד ה ו ב י ע ה י ר ו ה ה ז ד ג . א ״ ה ת י מ ן ל י ב ת כ ו — נ כ א ז  ל

ל ת ש ח א ם ו י ר ו מ ם ג י ע ש ל ר ת ש ח . א ם י ר ו מ ם ג י ק י ד ל צ ת ש ח . א ן י ד ם ה ו י ת ל ו ת ש כ ל ש . 

ן י ב ת כ ן נ י ר ו ס ם ג י ע ש , ר ם ל ו י ע י ח ר ל ת ל א ם ל י מ ת ח נ מ ו י ב ת כ ן נ י ר ו מ ם ג י ק י ד * צ י נ ו נ י  ב

ם ל ו ד ע ס ה ל < י * צ י ק ר ; ן ץ ־ ת ס ן א
ם מ!*גי  י צ ל ו : ״ ר מ א נ * ש ו נ ה י ג ר ל ת ל א ן ל י מ ת ת נ  ו

. ה נ ש ה ־ ש א ר ׳ ( ם י ל ו ע ן ו י פ צ ס צ פ ם ו ו נ ה י ג ן ל י ד ר ו ס י י ג ו ג י ו ב ״ ס ל י ן ע י א ך ד ת ? ו פ ך ך  ואלד. ?

* י ר ו ס כ ם ה ו י . ו ד נ ש ה ־ ש א מ ר ץ ב י מ ר א ש ש ק ר י ב ו כ נ ר כ ז ה ה ש ד ג א . ב ( ז י  ם

ה ח פ י ש נ י ל פ ה כ ח ו ד - ה ד ר ג י א ד ל י ר ע ת ו ד י ו ת ע ק ז ח ת ן מ י ד י ה מ ל י ת ש ו נ י צ ר  ה

* ל ו ל ע ו ש ת ב : ר ח י ב ק י ה נ פ ת ל ר ש י ה כ א ל ו מ ר מ : א ד מ ו ו א ה ב י א ד - * י מ י ם ה ת ו א  מ

: ם ה ר ל פ ז א ם י ר ו פ כ ס ה ו ה ד נ ש ה ־ ש א ר ך ב י נ פ ה ל ר י ם ש י ד מ ו ל א א ר ש ן י י ה א י מ נ פ  מ

ל א ר ש י ו — ו י נ פ ם ל י ח ו ת ם פ י ת י פ ר פ מ ם ו י י י ח ר פ ס ן ו י א ד ס ל כ ב ע ש ך מ ל ר ז מ ש פ  א

. ( י . ב ב ״ * ל ש ה ד* ( ר י ם ש סרי ׳  או

ע ו ק ת ש ל י . ש ו ר פ א ש כ י יי*. ו נ פ ן ל ו ר כ ז ל ה - ד ו ת י ה פ ה ל א ה ב נ ש ה ־ ש א ת ר ע ו ר  ת

ה פ ם כ ו ו י ת ו א ב . ש ז מ ד ר ו פ ל ת ה ב ז ם ב י א ו * ר י פ ו פ ם כ י ר כ ל ז ת ש ו ר פ ו ש ה ב נ ש ה ־ ש א ר  ב

ר א ב ו מ ה ב ׳ א . ר ( ׳ . ב ו י * כ ש ר ( ת ה מ ל ו ע ו פ ה י ר ו ה ת ע ת ד א ו ו מ צ ף את ע פ ו ם כ ד א  ש

ל י ל א ר ש ו ח ש י ב נ פ ו ל ע ק ת . : א ו ה ־ ך ו ר ב ־ ש ו ד ק ר ה פ : א ל י ל א ר ש ע ו ש ם ב י ע ק ו ה ת פ  ל

• י ג פ ם ל כ מ צ ם ע ת ד ק ו ע ל א ם כ כ י ל י ע נ ה א ל ע פ ם ו ה ר ב ן א ק ב ח צ ת י ד ק ם ע כ ר ל ו כ ז א י ש ד  כ

ד ל ו נ ש כ ע ו ז נ ש ש ח א ת ר ל פ ת ם ל ד ג ד ק ח ח צ ת י ד ק ת ע ר י כ ל ז ן ש מ ע ר ה  (ש* 5דז. א׳). ו

ב ב ר ע ו ל נ נ ו ו ה כ ז ו ב א , ר ד פ ו ע ס ן ב י ע י ר פ ן ו י ע ק ו ת ב ו ש ו י פ ן ב י ע י ר פ ן ו י ע ק ו ת  המנהג. ש

• ' ׳ , ב * ט״ז ש ן ( ט ש ת ח  א
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, ו י ת ו פ י א ש ם ו ת ו ו ה ת ן ה מ ל ז ם ע י א ר ם מ מ צ ם ע י ק ו ס פ ה ת ו ו ר פ ו י ש ק ו ס ל מ ת ש ר ג ס מ  ה

. ר פ ו ל ש ו ק א ב ו ב ד ל ע ו י מ . ש ת ו ל ג ן ה ר מ ו ר ח ש ת ה פ י א ו ש ג י י  ה

ו ס ס . ת ן מ ז ד ה ש מ ו ב ב ר ת ד ג ו ן ע ה י נ ו ג ן ו ה י ע ב צ . ש ר פ ו ש ל ה ת ע ו ר כ ז נ ת ה ו ד ג א  ה

ם ה י פ ד ו ל ר ם ש ם כ א , ש ת ו ע ש ד ב ו ח י ם ב י י ת ד ם ה ה י י ח י ב ז כ ר ם מ ו ק ו מ ס פ ת ם ו ב ל ם ב ע ת ה  א

ל ם ש ת ו ד י ע ס . כ ל ו ל ש א ד ו ל ח כ ע ב ו ק ת ג ל ה נ מ ד ה ל ו ם נ י מ י ת ה ו ב ר ב , ו ם ה י ל ד ע ב  כ

ר מ ל א ו ל ש א ד ו ש ח א ר ב * : ו ד ז י ד ר ב ב ד ק ה מ ו נ ם מ ש . ו ( ו י , מ פ ר ( ז ע י ל ׳ א ר י ד ק ר  ס

־ ש ו ד ק ה ה ו נ ח מ ל ה כ ר ב פ ו ו ש ר י ב ע ה ה ו ר ה י ה ל ה א ל : ע ה ש מ א ל ו ה ־ ד ו ר ב ־ ש ו ד ק  ה

ו נ י ק ת ד ה כ ל , ו ר כ ׳ ו ה ע ו ר ת ם ב י ה ל ה א ל ע ר , מ א נ . ש ר פ ו ו ש ת ו א ה ב ל ע ת א נ ו ה ־ ד ו ר  ב

ל א ר ש ת י ר א י ה ז ה י ל ד . כ ה נ ש ה ו נ ל ש כ ל ב ו ל ש א ד ו ש ח א ר ר ב פ ו ן ש י ע ק ו ו ת י ה י ם ש י מ כ  ח

ת ב א ב ר ע י ל ד כ ׳ ו ז ו ד ך ז א ת מ ל $ ר ו י ע ר ? ? ו ע ש ק ^ י ־ ס א . : ר מ א נ . ש ה ב ו ש ת ו ב ב ו ש י  ש

ר ה ה ל ש ת מ י ל ן ע י ב ר ש ש ק ת ה ר א י כ ה ם ל נ מ ה א ש ״ ק . ל ישראל ן ע י מ ש ה א ל ל . ש ן ט ש  ה

ר פ ו ש ם ה ש ו ת ר ח ו ת ד מ ז ע נ כ ש ת א ו ל ה ם ק ל ו א . ו ר פ ו ש י ה ח ל י ה ע ב ו ש ת ה ל א י ר ק ן ה י ב  ו

ד ח ג א ה נ מ ם ( ו י ם ב י מ ע ש פ ד ו ח ל ה א כ ל , א ל ו ל ש א ד ו ש ח א ר ק ב א ר ע ל ו ק ת ן ל ה י ל ו ע ל ב ק  ו

. ( ם ו י ת ב ח ם א ע ק פ א ר ו  ה

ר ש מ ם ב ע פ ם ב ע ה מ נ ש ה ־ ש א ת ר ו ל פ ת ו ל ח פ ס ת נ ו ר ו מ א ת ה ו ד ג א ח ה ו ר ם ב י ט ו י  פ

ח ו ר ו ב ד ל ו ל נ ו ל ש א ד ו ח ם ל י ט ו י ס ס ג . ו ם ו י ל ה ת ש ו ג י צ ר ח ה ו ת ד ר א ת ו ד י ו ו ע ק ז ח . ש ן מ ז  ה

ם י ק ם ו ה ם ב ר ה י ש ל פ ף ע . א ו מ צ ה ע ג ש ה ר ע א ר ם ב ג ה ו נ ש ה ־ ש א ב ר ר ע ם ב י נ ע ת ו מ י ס ה . ג ו  ז

ת ת א ו ש ע ה ל מ ו ד ק ה ה פ י א ש ת ה ת ב ו ש ג ג ת ם ה י א ו ו ר נ ל א ל כ . ב ו ת ב ו נ ע ת ה ם ל י ר ס ו  א

ם י ל כ ו א ו : ״ ם י א ר ו ו ק נ ) א ז ״ צ ק ן ת מ י ס ר ( ו ט . ב ך כ ת ל ד ג נ ת מ ו ה ן ז י ב ה ו ח מ ם ש ו י ה ל נ ש ה ־ ש א  ר

ף ט ע ת מ ם ו י ר ו ח ש ש ב ו ן ל י ו ד ש ל י ם ש ד א - : ש ר ד מ ר ה כ ז ו ו ה ח ז ו ר ב . ו ״ ם י ח מ ש מ ו י ת ו ש  ו

ל א ר ש ל י ב . א ו נ י א ד צ ד י י ע א ד ו ו י נ י א י ש ס , ל ו י נ ר פ ך צ ת ו ו ח נ י א ו ו נ ק ל ז ד ג מ ם ו י ר ו ח  ש

ם י ל כ ו א ם ו ה י נ ר ם ם צ י כ ת ח מ ם ו נ ק ם ז י ח ל ג מ מ ו י ג ב ם ל י פ ט ע ת מ ם ו י ג ב ם ל י ש ב ו : ל ן ו כ נ י  א

. ( א ״ פ ק , ת ׳ (שם ם ם נ ה ה ל ש ע א י ו ה ־ ך ו ר ב ־ ש ו ד ק ה . ש ן דעי ו י שי פ , ל ה נ ש ח ״ ש א ר ם ב י ת ו ש  ו

ו י ת ה ו ב י ש י י ה ת ש ב ר ש פ ו ס י מ . כ ה ר ו מ א ת ה ו ש ג נ ת ה ת ה ו ב ק ו ע א ר ה נ ל פ ת ם ב  ג

, ן ו ש ש ם ל י נ מ ז ם ו י ג ה ח ח מ ש ם ל י ד ע ו . מ ״ ו נ ן ל ת ת ו - : ם י ר ו פ ס ם ה ו י ב ה ו נ ש ה ־ ש א ר ם ב י ר מ ו  א

. ה ל ו ג ת ה ו צ ו פ ב ת ו ר ל ב ב ק ת א נ ל ג ש ה נ ן הזה״, מ ו ר כ ז ם ה ו ת י  א

ם י ל ב ק ו מ י ה ה נ ו ש א ר ב . . ד ח ם א ו ד י ו ה ע נ ש ה ־ ש א ל ר ף ע י ס ו ה ם ל ר ג . ש ה ר ה ק ר ק  מ

ו נ י ק ת . ה ר י ש ם ב י י ו ל ו ה ל ק ל ק ת א ת ו ב ל מ מ י ד ע ו ה ה ת ש ת נ ח ם א ע ם, פ ו ל הי ש כ ד ו ח ת ה ו ד  ע

ם ו י ו ה ת ו ם א י ג ה ו , ג ה ל ע מ ל ה ו ח ג מ ן ה ם מ י ד ו ע א ם ב א . ו ה ח נ מ ד ה א ע ל ם א י ל ב ק א יהיו מ ל  ש

־ ש א ר ה ב ר ל ק ו ק ל ק ו ה ת ו א , ש ם י ר א ב מ . ו ( ד ״ , מ ד ר , פ ה נ ש ה ־ ש א ר י ( ש ד ו ר ק ח מ ל ש ו ד ו  ק

ת ו ש ע ג ל ה נ מ ד ה ל ו ה נ ז מ , ו ם י מ י י נ ה ש נ ש ה ־ ש א ו ר ש ע ם ש ע ע פ ר י ן א . ואם כ ה נ ש  ה

. ד ב ל ד ב ח ם א ו ם י י ג ג ו ו ח י ה ת ש ו מ ו ק מ ף ב ם. א מי י י ג ה ש נ ש ה ־ ש א  ר
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א ו ה ה נ י נ י ב ף כ , א ד א ה מ ק י ת א ע י ה , ו ה ב י ש ־ ת ר ד ה ה י ל ת ע א ש ו ת נ א ז ה ה מ י ע נ  ה

ת ע ר ת ש מ ת ו כ ל ו א ה י ה F , ה ג ר ד מ ל ה א ע ו ) ה ה ק י נ ו ט ה ( ד ו ס י י ו ד ו ל ו ס ק י מ ם ה ל ו ס ן ה י נ ב  כ

ף י ד ס ץ ע י ק ל ר ב ו ח ם ־ ר ־ ח ת ם ב ב ו ה 0 , ס י נ ש ה ה ג ר ד מ ל ה ה ע ל ו ת כ צ ב ו ר ה ו נ א ה ו נ  א

ם ל ו ס ב ל ש פ ל ט ו ל ק ה ע ל א ם כ י כ ו ב י ס ד ו ס י ל ה ו ק ל ה א ע ש מ ל ה ל כ י פ ז ת א , ו ק ו ס  פ

ר ב ה ל מ ה ע ר ק מ ב ב ב ח ת ר נ ש ל א פ ט ל ה ו ק . ה ק י ת ע ם ה ל ו ע ל ה ם ש י ר י ש ה ק ב ע ר מ ש  נ

ם ש ם ב י נ י ו י ו ה א ר , ק ה ס ו ד ס ע ה ו ת ל י ח ת ה מ ד ו ב כ ל ה ת כ ה א י ז ד ל י א ע ש ר נ ש א ה ו נ י ג נ מ  ה

ת י ש י מ ח ה ה ג ר ד מ ל ה ב ע ו ר ה ל י ה ״ •, ו ס נ ר ו ס ק ו נ ו ט פ • ש ם ב י א מ ו ר ה ״ ו א י ד ו ז ו ר .מדיא ס , 

ה נ . י ה נ ר י ה ה י ב ח , ו ו ת ז ו נ מ ת ו ה י ל ל ע ב ק ר ל ש כ ו ה מ י ל ה ו ק ל ו ו ל ק ך כ . א ם ל ו ס ב  ש

. ר ו מ ס ג ו י ק ם ו ם פ ר ל ב ח מ ת ה ע ד ה ב י ם ה אז א , ו ה מ י ת ח ד ה ) ע י ד נ ו ק ם ה ( י נ ש ה ה ג ר ד מ ה  ל

ה מ י ע נ ת ה פ פ ל ה מ ם פ . ג ן ו ש א ר ה ה מ ו ק ל כ ה ע נ י ג נ מ ח ה נ ת ו ו א ו ב ח מ י מ ד ו ס י ל ה ו ק ה ה ל ג ת  נ

ה ת מ י ת ע ח י מ ש ז ת א . ו ה מ ו ד ה י ע ד ח ל . ש י ו ל ו מ ל . ם ש י פ ע ש י ה ת ל ש ת ע ח ם ו פ  ו

. ״ ר ו ד ״ ה ב ב ו ט  ה

 פ. ש. גשורי

 נגוני ראש־השנה
 א

 החג מתחיל בגגון ״ברכו״ על משקל אנדנםה בינונית, החוצץ בין ימות החול
 וערבית ראש־השנה. הפתיחה בצורת .ברכו״ שוה בין לימים הגוראים ובין לשלש
 רגלי* נגון.ברכו• אינו נמתח במישרין. לפני המלים הוא מופיע בצורת אינטרודוקציה
 קצרה בסון חגיגי, כי לא יתכן לעלות סיד בסערה בראשיתו במלים המתונות והפשוטות, יש
 צורך ליפות את הגישה לסלים בצלילי הוד וכבוד. ורק אחר כך מונה החזן את הברות
 המשפט .ברכו את ה׳ המבורך״. החזן הוגה כל פלה ובחזות רוחו הוא בוחן קצרות
 את הערץ של צו הברכה ואת מהות ההויה האלהית. שכל היצורים כורעים ביד לפניה.
 ובינתים הגגון מתמתח ומאייד. עם גםרו םפשיך הגגון לדובב בלי סלים. לבסוף
 מצטרף הקהל אל ההכרזה. מתפרץ לזמרת החזן ועתה לעומתו .ברח־ ה׳ המבודד

 לעולם ועד• בנעימה מקבילד-
 נעימת .ברכו״. הראשונה בשורת הנעימות והמלודיות של היפים הנוראים. אין
 בה משום קינה ועצב כל עיקר. ההכרזה הראשונה של החג כאלו באה להבלים את
. i i w V ע זינאגאגאלע 1 • ! מאדעדנ י ר ד ת ס א לזעריםמו ו ו ז ע ד . : י בסק קו נ נחס םי  • פי

• ו י ף »4 היען, מ  ד
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 חשיבותו המלאה, ולכן מלווה ההכרזה בנעימה הגיגית הימנונית המרוממת את הנשמה.
 המביעה רגשות מלא, הכרת תודה.

 איגטרודוק1יות גגיניות שכיחות בתפלות של חגים. בתפלת שחרית של שלש רגליש
 נקבע לה מקום לפני .האל בתעצומות״, אך בעיקר מצויות הן ביפים גודאים כגון
 .המלך״ בתפלת שחרית, .אבות׳ בתפלת שמתה עשרה, ו״הכהנים״ בתפלת העבודה

 ביום־כמור, .כל גדרי״ וכדומה.
 המלודיה המרכזית של ערבי הימים הנוראים היא הגעיםה, שבה פתחו ב״ברכו״.
 כי היא חוזרת תשנית בכל הזדמנות. היא מנעימה את הברכות הסופיות ואת מומי

 פרקי ערבית, ובאה גם באלו שנויים בשעת הצורך.

 ב
 בתפלת הבוקר עוברות המלודיות לטעמי היום. .אדון עולם״, אחת מן התפלות
 הגאות ביותר, שיר פיוטי מאד ובעל רגש דתי עמוק, פותחת את תפלת השחר הגפשכת
 עד .ברוד שאמר״. געימת הרגש הראשוגה ל.אדון עולפ״, הגשעגת על טעמי קריאת
 התורה של ראש־השנה, מושרת בכובד־ראש ומכגיםתגו מיד לעולם זמרה דציגית של
 בית־הכגסת ואולם בית־המשפט העליון. הגעימה אוםינית במיוחד ומבליטה את כח
 הדביקות של צקון הלחש הלוהט של עם השופר גפשו בתפלה. הולם כאן יפה קול
 האדם, הש״ץ, המלא חמימות־נפש, בעוד שכל מכשידי־נגינה אינם יכולים לדלות־למצות
 עד תומה את הנפשיות שבמלודיה זו. על החזן לקיים בזמרת הפיוט הזה .וגילו ברעדה״,
 להביע מצד אחד באינטואיציה נמרצת את ההמנון. את גודל שבחו ויכלתו של הכל־
 יכול, ועם זה להיות ענוג ודד־הצליל, למסור את המית הלב וחרדת הנפש החרדים מיום

 הדין ומלאימ אימודרזים בפני הנעלם.
 את הטון של תפלת היום קובעת תמיד הנעימה הראשונה, כי היא הולכת תשנית
 כמה פעמים בפי החזן הלבוש בגד בד לבן ורחב, תכריכי־םתיס, וכל עצמותיו

 אומדות ומוכיחות.
 תפלת .ברוד שאפר״ פותחת את פסוקי דזמרא, או זמירות, הגמשכים עד סוף
 .נשמת״. ״ברוך שאמר״ המנת נאה הוא, הדומה בתכנו לפתיחה של תפלת השחר. וכמוה
 צמודה המלודיה המינורית להמנון. המציירת את המלים ומדגישה את תכגן• עיקר
 פסוקי דזמרא הם מזמורי תחלים. שרובם פותחים ומסיימים ב.הללרה״ ולפי דעת .סדר
 עולם״ (סרק י״ד). בזמן שבית״המקדש היה קייס, היו הלוויים משודרים אחרי קרבן
 התמיד בכל בוקר מן.הודו״ עד .אל תגעו במשיחי״. ויתכן, שהלויים חיו משוררים עוד
 כמה מזמורים, שגכללו בפסוקי דזמרא. חלק תפלה זו מסתיים כבכל החגים בהמנון הסיוטי
 הנאה .נשמת כל חי״. שלפי סברא, שנתפשסה בימי הכינים, מחבת היה השליח הנוצרי
 פטרום ורש״י מתגגד אה בכל תוקף (מחזור ויטרי. עמוד 382), אלא שבימי שבתות היא
 מסתיימת כולה, וחש״ץ של תפלת יוצר מתחיל .שוכן עד״, בשלש דגלים מתחיל ב״האל
 בתעצומות״ ובימים הגוראיס ב.המלך״. והטעם הוא, לפי שהקדוש־בריד־הוא יושב בדין.
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 את הסיום שלפני -הפלד״ םרנן הש״ץ בפלודיה השגורה באותו יום וםרצה את הסלים
 כמרצה מעות ומסיים בקול חודר .בנוראותיך׳.

 כאן מתחיל תפקידו של ש״ץ השחרית. גם הוא עטוף לבוש־לבן ובעודו נצב
 על עמדו בתיד הקהל הוא פותח ב.הא*. ההברה הראשונה של .הסלרי, מסלסל בה
 מעלות ומורדות. ידיד סלסולו הוא מעלה במחשבה את רוב גדלו והדרו של מלך זה ואת
 כל החרדה בפני שופט עלית. ודק אחרי הסתכלות רזית בא .הסלרי לידי סלא גלמו.
 המלודיה הפפארת את .הםלד* בדרד רצישסיבית סתרתנת ביראת־כבוד ובהתעטפות
 הנפש בסולם סינורי םלא צער וכאב. ועם .יושבי הופכת לקשת מדורית הסנונית עם

 חותמה האינדימדואלי ומתרוממת לתר זהרורי ולנעיפה צוהלת.
 עט כלות שירת .ישתבח* במוטיב המרכזי של תפלת שחרית, משנה החזן ממטבע
 למטבע, בעברו ל.שיר המעלות ממעמקים׳ הנאמרת בנעימת־קינה על ידי החזן והקהל
 בתנועת־לב נמרצת. כל המזמור הוא חטיבה של זעקת־שבר, ועם חשובת הקהל הגועש
 ורועש ומתנועע בעצמת אנקותיו כאלו נשמע הטית רוח פרצים סוער ונענועי עצי
 היער. שלש פנים לנעיםת קינה זו: של סתחטא המתפלל לפני קונו, של סורא־הוד
 במעמד סקום קדוש, ושל פיוס ותשובה. האנחות הקורעות לבבות של הסתפרצים בקהל
 וקולות הסתסללים חודרים ונוקבים עד תהום הנפש וסערים אותה עד היסוד בה. כי רובץ

 החטא על הנפש כסעסםה והסשפט החל בכל כבדו.
 עוד לב הקהל קרוע וסורתח, עוד חם לב השיץ בקרבו ועיניו זולגות דסעות
 אשר שסר בהתפללו םסעםקיו, עובר הוא לקדיש של .ברכו־, וסן ההכרח הוא מוחה
ז יחזור לםוםיב החגיגי שנטש ועיגיו תדסעגד- סתאפץ הוא להרגע  את הדסעות׳ כי א
 ופותח ב.יתגדל״. מצב־הרוח הנעכר סתחלף חיש לטובה, והקהל עוזר לש״ץ בזמרו
 .שמיה רבא״ בהרמוניה אחדותית. הקדיש משמש כתחנת־מרגוע אחר הבכי. ותוץ כדי

 כד נגש החזן ל.ברכר*.
 אלה הפ מוטיבים זעירים שנתחבבו מקדשו במסורה. הגותניס טעם לתפלה. אד

 לידי שעור קומה מגיעים המוטיבים המרכזיים בחזרת השממה עשרה והפיוטי*

 ג
 םדכז הכובד שבסדר התפלות של היסים הנוראימ היא תפלת שמוגה־עשרה.
 בת מבחינת הכמות ובין מבחינת האיכות. עצם עבידתו חמדתו של החזן מתחילה בחזרת
 שמונה־עשרה של שחרית, המעמידה לו דרישות גבוהות מן הצד הטכני ומצד הבנין

 המוסיקלי, וחפוםיביס הפםודתייס הסרכמים באים ראשתה לידי גילמ.
 רגע חגיגי מעלה הוא חזרת הש״ץ על ברכת .אבות*. בבית־הכנםת השלך הס.
 הקהל מלא לחמין את תפקידו בתפלת המס. בגפת עם עפידתו בשפמודעשרה שבלחש
 את תפלת שחרית. כעת רשות הדבור לחזן. המתחיל בקול דממה דקה ובמנוחה בסונים
 תחתיים ובדרך םולפג׳מ — היינו בלי סלים — בכניסה החגיגית של הברכה. ספעפע
 גמלה הראשונה ב״בחד* ומפשיר בטון התרפסות ב״אחזד. ולפתע ממריא שחקים בשאגת
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ז ,71״. שיש בה כדי לזעזע ולעודד. הם כל בשד מפני פחד גאונו 1ז  אריה עם מלת הנ
 של מלן• המשפט.

 אד בשעה שנגעת ארבע מלים הראשונות משמשת מבוא לשמונדדעשרה בכלל
 ולברכות בסרט ובאה כעין סולו לחזן. גתנת רשות לקהל, או לםלוים המיוחדים, להצטרף
 בחמיםות־גפש לקול החזן. בעגותם לו בתגועות מלאות חיים ושופעות חן. חלוף הנעימות
 בת החזן והקהל במשד הרצאת הברכות כאלו גובע מתור אינטואיציה מובגה וגורם

 לתגבורת ההבעה ותוספת חיתיות. המשד הגעימה מתגלגל בקלות ובלי מהירות.
 לצד ברכות התפלה של חובה גוםסו תפלות של רשות, שהושפעו מהצרכים הדתיים,
 הנטיות ותרבות הסביבה, בתורת פיוטים ושירי קודש, שגצטרפו אל התפלה. תפלת
 שמתה־עשרה של שחרית בראש־השנה מצטיינת בהמון פיוטים ופזמתים. בפתיחה הקדומה
 ״מסוד חכמים ונבתים״ מתיצב הפייטן לפני הקהל ונוטל הימנו רשות. הסיוט מושר
 ברציטטיב של תחנונים. נעימה זו הולכת ונשנית בברכות הבאות ובפזמונים כמו ״יראתי
 בפצותי״. ובעוד החזן מסלסל בגרונו את שורת הפיוטים, מביא לידי בטוי שינויים
 מוסיקליים של מצבי־רוח שונים, בהתאם לתוכן הסיוטים: צער וחדוה, הזיה וכיפוף
 ומצב־רוח סדיאומסלי בפיוט ההמנתי ״אתה הוא אלהינו״, מתוח־ בין היוצר ודורשיו
 העתים לו מפוק אחר פסוק, לובש הקהל חרדה בהגיעו לנעימות הפזמון של ״לאל

 עורך דיך. הלב מתפרץ בהמית סערה פלאית בצרופי קולות נשמה.
 הנעימה המזעזעת מביעה את הרגש הסוער וכביר־ההסעלה של החרדים ליום־הדין.
 גלום בה אותו החומר, שממנו קרוצה הנעימה, שבה נאמר סרק התהלים ״שיר המעלות
 ממעמקים״ בין ״ישתבח״ ו״ברכו״. רחבה היא מדת הרגשות המתעוררים לשמע הנעימה
 הזו. הכל כאן סערה, רגש, אש פנימית המתפרצת החוצה. זוהי סערה הבאה להלהיב
 ולאחד את המתפללים בצקון לחשם הציבורי וברגש הסולידריות הרוחנית, לזעזעם עד
 מעמקי לבס, על ידי מה שהיא מעוררת את הבעיות העומדות ברום סדר היום. כי מה הוא
 תוכן תפלה זו. אס לא תאור שגב הבורא העליון, היושב על כסא מרום ודן יחידי את
 העולם. המביט ללב כל אחד ויודע את כל צסתותיו ומחשבותיו, ובימי המשפט, בימים
 הנוראים. בא בעצמו ביחסים עם כל אחד מהנאספים לחשבון הנמש ולישוב הדעת. נעימה
 זו של ״לאל עודד דין״ היא אחת הנעימות. שאינן נתנות לחדשם בכתב־התוים. כאן כאלו
 צודקים אלה השוללים את כח תוי־הנגינה למסור בכתב־אנוש את תנועת הלבבות ולדלות
 את ה״מעמקים״, את זעקת־השבד של הקהל, את הד דכדוד הנפש והתשובה, את
 ההשתתפות בצער מצד הילדים הזכים המלוים את הודיהפ לבית־התפלה, שבאין יכולת
 התאפקות מתפרצים אף הס בבכי ומשתפים את דמעותיהם הזכות לתור פלג הדמעות
 הזורם ביום זה מכל אפסים לשערי הרחמים העליונים. אפשר לומר, שנעימה זו מהלכת
 אימים בלי משרד- מזכירה בהרבה את המית רוח סופה הדומה לקול נכאים, פעם פורצת

 גדר ועולה שחקים בכחה כי עז ופעם נוטה לדממה ויורדת תהומה.
 והגה הגיעה שעתה של ה״קדושה״ ובסי הקהל שיר מזמוד, היא שירת המלאכים,
 הכאה להעיד על חיי נצחים. הקדושה נקראת בפי החכמים •קדוש של עמידה״ (מסי
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 סופרי* פרק ט*ז. י*ב). והיא באה כתפלת סיום לפיוטים שבשפתה־עשר* נוסח אחד
 לקדושה ביםי השבתות והסחודי* ואף ביסים הנוראים לא חל בה כל שנוי ותוסס*
 רוב המקראות שבקדושה באים כעין זמירות שבתות מלאכי* כת השרפים. כת
 האופנים. וכת חיות הקודש עתות בזו אחר זו ואופרות שיר* הקדושה לא חוננה
 בנעימה מסורתית מיוחדת לימים הנוראי* כדוגמת קריאת התודה. תתנה אפשרות
 לרגיסציה להאפר באופן חפשי׳ כי אין היא כופה לקבל את סרותה של הנעימה הםםודתית
 הסקובלת סשאד החגי* אד גם בלי להשתסש ברשות זו, הכזז בית הנעיסה. החדורה
 בכל עידן ועידנים איסת המלאכים, לרתק בעמידה את קהל המתפללים כי יקשיב בדוסית

 יראה ופחד לחזרת חש״ץ על כל פסוק של הקדושה.
 תפלת שחרית סםתייפת בתפלת .אבינו סלכנו* הנאפרת באותה הנעימה הסזעזעת

 של .לאל עורך דין״, בקול ענות. שואל וםשיב.

 ד
 לשםתה עשרה של םוםף קדםה תפלה לשליחיצבוד. שבה הוא םתפלל על העלחת
 תפקידו בבקשת רחםים עליו ועל שולחיו. היא תפלת .הנני העני ממעש״. הסתחילה
 באפירה בלחש בפי החזן והקהל סקשיב במסי* תארי חסקוט סובלטים בסונים עליתים

 וחזקים הסלודם בכי ותחנוני* הפקהלה או הקהל פלמים בלויי מסיי*
 עם גמר תפלה זו םתחיל החזן ב.יתגדל• של קדיש הסונעס במת אחר השתה
 מהקדיש של שחרית. נגמ אחד לקדיש של סוסף ביסים הנוראים ולסליחות. סשל לפה
 הקדיש דומה ז לטעמי הסקרא של חתג״ר והתפטרו* אותם טעמי המקרא וסימני הקריאה
 שמם הם לתורה, לנביאים, לאיכה, לתת, לאסתר. לשיר־חשידים ולקהל* ובכל זאת אין
 הנגמ של הנזעמים אחד לכולס אלא מונעם בנגון דבורי במנגינות שונות. כל ספר שנזכר
 יש לו ניגת אחר. ובן משתנה הנגמ לפי הקתאה ביסים הנוראים וכשלש הרגלי* הכל לפי

 התג ופעב רוחו ולפי ערד התפל*
 הנוסח של נגת הקדיש שלפני פסוקי תסרא הוא פשום. ללא לבוש סוסיקלי. ללא
 כחל ושרק. בסלים עתסות כפעם בא הקתש בכח פתמך לקרבת האלהים ולגודל שבחו.

 לא כן נגת הקדיש של שחרית שלפני .ברכו*. הפונעם במוטיב םזדז ומעורר
 המלא עת. בקול דגה המחולה בדאג* וםתור מיב־תח עליון ומרומם פתקרב החזן ל.ברכר״.
 ועל כולם עולה נגון הקתש למוספי הימים הנוראים. הבא בהפסקה קצרה אחרי
 תקיעות השופר. גת ההכרזה נכר כאן ביתר שא* ד״יתגדל״ הפותח את הקדיש סתעם
 בתקיעה פחתד* בעוד שהמלה הבאה .מתקדש• נאמרת בקול מעודד. .שמיה דכאי
 פושר בטת חגיגי וביראת הח׳ססו* השבחים ותא ת הפלך נאם ריפ מורת מודעה
 חדורת איפה. .נרעש תפחד מפחד יושב תהלות״. והבדל גדול ברוח בקדיש של מוסף
 מזה שבקדיש של שחת* אותה לשח ודקדוקי מלים של הקדיש. ובכל זאת מה רב

ה וחותם* ת  כהה של המנגינה לגמן את המלים ולהפיח בהן את מ
 הרגע הנשגב ביותר בכל התפלה הוא כשפותחים את האתן ומתחילים בתפלת
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 ״ונתנה תוקף״. אימה ופחד תוקפים את כולם. הפיוס נאמד — כשהמתפללים עטופים
 בטליתות על ראשיהם — בפי כולם בהתרגשות, בהתיפתות של בכי ובטונים העליונים.
 וגדולה הזעקה בחלק השני של התפילה: ״בראש־השנה יכתםץ״. הסערה קמה לדממה
 בפסקה ״ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין״. עוד בא תאור חריף על האפסות של חיי

 האדם: ״אדם יסודו מעפר וסופו לעפר״.
 התפלה הפיוטית ״ונתנה תוקף״ היא הידועה ביותר בכל התפלות והפיוטים של
 ראש־השנה ואף אחת מהן לא נעשתה שופעת ומשפיעה כמוה, וספק הוא אס נמצא יהודי
 אחד בכל רחבי התבל, שהד פיוט זה לא הגיע אליו. הפיוט הזה עומד על מדרגה גבוהה
 ועריץ• בכשרון להביע רחשי־לב דקים ושונים. בו בטר במלים לאשר מעיק על לבבות
 הכל. בהבעה החריפה ביותר מביע הפיוט את אופי ראש־השנה כיום״דין של משפט ה׳
 על כל היקום. הרגע, שבו נאמרת התפלה בבית־הכנםת הוא משוס כד הרגע הרציני
 והמפותח ביותר שבכל תפלות היום. ובצרוף נעימת התחנונים המציירת ומסבירה מתרומם

 הפיוט לספירות העליונות.
 לפי פגנונו ולשונו עתיק הוא הפיוס ותקופת יצירתו מגיעה לימות מםעי־הצלב,
 ומתייחס לרבי אמנון הקדוש ממאמץ, שנהרג על קדוש השם. הספור על רבי אמנון וחבור
 התפלה כתוב במחזור ראש־השנה, וידיעתו מגדילה את ערד הפיוט והרגעים שבהם חובר.
 לפי חשיבותו מיחםים לפיוט זה בתפלות ימים נוראים ערד מרכזי. הנעימה שבו
 לחלקיה השתים עשויה ללמדנו על התפיסה הגגיגית ועל כשרון החדירה לפיוט העברי
 של יוצרי הצלילים. כאן אפשר לעמוד על םוד הנעימה המתאימה לעמקות המלים ולתוקף
 במויין והמגרה ברעעותה. חן נםיד על הטורים הצליליים. והקול קול ליריקן המתחטא

 לאור האהבה האלהית.
 מה רבה העמקות. הקדושה, האינטואיציה ב״ונתגה תוקף* וחלקיו. החזן משקיע
 רוב מרץ ואון בהנעמתה. הציר החי באופנים היא הנעימה המיוחדת שבקבוצת גגוני
 ה״סקרבובי״. מערכת סולמות הטונים נצבת מול מערכת המעברות שבפיוט. החזן המנצח
 על העבודה הוא המפקח על ההרמוניה שבין המלה והטה, שהמזיגה תהיה שלמה

 ומחוטבת יפה.
 ״כי לא יזכה בעיניך בדין״, נעימת הרועים של ״כבקרת״ וה״אוי* המילודי ב״בראש־

 השנה יכתבון״ — כל אחת מהוה פנינת חן במחרחת הנעימות.
 ה״קדושה״ מסיימת את החלק הראשון של השמונה־עשרה ואחרי כמה תפלות

 עד •המלך הקדוש״, עובר החזן לסדר ״מלכויות״.



 שירים, ספורים. רסזימות, זברונות

ו ג ר  ש. פ

 ר3י 8?ןנ1ן
 (?!סיבת נית־«9ח)

1 
 ר$ה תהלתי T ל1ני *?זנין.

* לק9ף ןתיןגפית הין  ר;ה י

י הי??י־סינ9ןרת• ס ^  ו

ס 1ךכו: י ם י ? ד *סי א ^ ע  ן

ר ןנ1חי. ע ן ת אש־קןם ת ן ה ל  ש

. ו ךו ה ןאן ? ? ן ן  הןהיר ה

ד קל ע מ »  רסף יך«ד ם

י«׳ הדל נ  םקיןן u?fp הן

DJP? o הי>דז n ת  ע

. גל לךאיהי ןרי0 ה ל «  ץחסות |

י ל"*י ר׳ןעירים. י ? י י י ?  י

ה ץדי לקחת ?!יהי. ן  ע

 לאיר $בוקה לנ?ןןת לשב

ב «ל עם לר«י !חןי.  ן9ן ר

ד ןזעי־לללד. ל^ן5ת.  *סי ע

 ןל1ו התלהב לח?0ת ןזןקן-.

ן נ ־ ־ ד ז ן י * ז ס ח י י ־ ז י י ־ מ ז י ל » 

ו ״ירי1, ליזזל״גת• י | ' י  א
ו ו ? ק ?  אולם ?א ב?עת־ד.{ן1ית 3

ה 91*ה ^ ך ך מ ־ ת י ע ו י ן ח ב ת ן ! 

ר ולסוהו ? $ ק ד ה ש  ה

דק׳ — ן כץלי יןזשי סה־  93י?<ק ר

ל ?זיסק ח ד י  גויי נסלל נ
ל ל?לסז לר׳ניע  מ

ן סןזזןבית םךקיעית וניקבית.  הפי

 הלהיסי 3*0 ?אש לוןביוו!

- ה ^ ן jnn ה$^ ם 3ן ן  נ
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 ?ס9ד קתתז ר3י «קנ1ן
 ?ל 9?ל{יו״. מןן ^ב1ת ןהפון

 ןזךשו $ת מץחי וןחךשו..•

 חוגג הן$ס... ל^לחךסןגלןיט
ה ןזץךןים ן ך ן  ייקיגים ןשוןה ז

 לסי דין עתיק ולייע
 ול איש ?לךבי סקקיפים ?${יו,

י ןת^יןה עיןיו — ת ל י  תכסיף ^
ר ?שליט לקךביהי. ת ו  י

 חוגג סךןס״. והומים ?אךמון
י הןז*ר, עליך שןרון ן ^ 

 ן שיר לתמןג עם קול שיס
ד ?ם *ללד היא ץ1וב ןןעף, ו  ג
 $םוף גךהוךים ק1ןליקים 1ם !*ב,

 3מ?$ה ל* !?ניס.
 ןןגיב־הןןם הוא. ןמיך עול־לפיס.

 ןגסור ת?!חות וו^ה|ת־ס?9ים.
: » $  ן^ח הןץם ס

 «0!י׳ TX- «ל םקיןר הןלביןה,
 מה •ד. וזן^ה 0ןלר לל?ףז

 קדר אור עיןיף- מדוע ז
 אולי למען ץבידי.

 אילי לןסתי ןעומה׳ לדידי.
ז י ח  ףן$א קהחי׳י ^

w הי» *יי* לן?מ׳ o דע׳ *י 
 !*יןה הה־מ׳ןתו ןס?*•

 גקש, סןררה ?לד€1•
 ״יי^מח ?רב־90י וללס עמי.
 **יש, סן$ס׳ ?דורי ו?ב1ד־?מי, -

 »ךיר הוא ןו?ןד, *י עד דור !ןןרין
 ןןדר־תהלה וןזוז־גןזזון
 על ןם 9?ו־90ן לגני.



: ראש ד.« ג ת ם י ד ע ו מ ר ה פ  ס

 אן 9לח לי ו׳ןיסע ודולי. 6ה י׳ןלן
. f10 רבי »19נן- א ץ ן ן ?  וקן ?

 כקץה ןזזיךה 3«יןזגת.
ן ןןבויד יתהלה.  קךחק מ^טי

 ?ססי *»n ןנלולה וד?ה׳
 ןן?שי ?ן«ור מתרוןןת.

 ?w* ועדיי ומי•
 לח:ה משיש ^ם סלי ?יניסה.-

א ?כיןב סאיר־ןדו ה הו  ן
 ייאיי 9תי?ו לג?חור«נ1רים.
 0ל5י. התלאךוזי ?שןל־ןרים.

• ״ ר י מ  ??בוי ״ליזי ז
 בקךתי ק־טי־סלילות את ביתו,

 &חי יי י א האיר ?ק9סי־*7ס?תו.
 הןחיל לי ח??ה ןת^ןת.

 אולם רום־ןךכי לא ימן לי קנווזה:
 ?*?ל־ןרים $תק?ס< q?׳?l«׳

 סליב י־0?ךי׳ ג??ןיןןךת׳
 3?ב1ד־ןןחריס י^מנוז, לת?&ד.

 הסיךה אשיא 9י*אשו $ת מד,
 לעיך ;ל ן!ן0 ןי«ריע

 לע«ר ןה קןר את ו*אש1 של ס^ב,
ל עד ע?ץי ו ל ץ  האיר ?שקלו ה

* . - r n  ןך?ןי ?כי?ב !
 ןדס... מןליב דימלה זגןןןןה-

ו הןם החוגג ן?מקע י א ? 

 ?TP ל-ו99י•

 אן קיי זזי?0 אז הךעימ ן»ךמון:
 אם ?ן — זה ל.לח יוןמי סןבון

 יכו היזןאיתי 19 ןוןהז
 להידי קתץב. ?יןןה ןנלןה!

 (״אלו אןזרי ?זח־ןמ«יס סלן*
 לדיו קבילות ןלם לשי ז

ב ״י >**99t ליידי * י ז ילי ° *  א

 עם היךג 9*יסגי. חיקע ?ל ןןןלבז
 9ה עיי׳ ןסיכי. *נן^חז
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 «מ?לח, ^דוני... ןןןסיך דם 1?!ם~
 יל&םע זקן נןןהל התרומם,

 לבוש ?גדי־־>ןךש, ןבה,
 הןעים ןז^טו ן9$ר: ןזךןם.
 ןדול 3ע?זך וקןידק ת?ע0,
 ן^לי ;א הואילה לשמע.

 קימ?תי ודיי סן?זיך בךץןה,
 חןיתי ?סןזד ונסךךה

י תעיי^ך. »ך הו*א$  לךג
- P9TRTT .$ ח ם ?  מ*יף, ך

 ל?י ;ת0לא ?מע־ןיל ן*9חה,
 עיני ופו, ארו לקתע.

 9*$9 ךץרי ךמלה ובוקוה,
ך לל?ף &ש קזןןוד, ?בוקזה  ?תו

 לא1:ני ?שיםנו גוןךת.
ים! ז הו  לך. 0ןןם, תהלה ו

ף ?מןנח־^הים 1 י י כ ל K M 0 

 5?ךיק *דב הוד ןתקןוךת.
 ?רו;ה «ו?ף, זגקזיךה עי־?לי~ד.

ז $ז?ף 3ד3ריי  אך אס י* »ר*י
ה ול?י $גלה לך:  הףן

 !ש 3ד ?לןף ןסןלי 9^ם,
ו מל?לך ן?יןב מוי לטי ל ? 

 ?סוס ןךקב ביי. כיןןלן•
 $יו ןן^ה הוא קוךי עכ5יש.

ד ס5?יש. ן ים יךוזשו ב1, ג  ?ךן
 *ך תסת הך^ש. ?ןנע•

ת ב^ןים. ך $  יזןזךה {גוןה ^
 *ניןה נ9ל$ה סןקךה גבינים.

 אם ןה ךגי?ף ל2?ל«י»י
ל הןרוש לן. סוקולין ^  לא לב ה

 ?לח $ת לדף ךנ©ץ את סזלי.
 ואז ןןןןיןה תק3לה.

 *ך אם ק^ני^ה םןקךה ךה?י —
 $חד ?מ?;הו לבוק י9לןד.

 שאם ת׳זןלנו׳ מיילא



ת נ ש ! ה ו ר ד. 0 ו ע ו י ם : ו פ • 

 יא?דו גס סןלי וגם 3$ז־0סן
 סויןה לי. הה־מןג^ה אסלי הו ז

W !ה ?*י!« n שים$ 
 סן •ה {הוןה רק ?עם סבלנות.

 וגחלד. לש לךחץ את סגד גלאית׳
ה לכןסי ןתון סלם׳ מ  ק

 ןאס־אס ל9*ס אותי... אז מיכל
 עגג ג??ןי nwfi ?לי ן9ל.

 הףןה יאסי עוד «סךת:
 ס?א סןסין. אך ךאוי לתהלה:

 ליו ייי» **ז־סז ל9ןיף«?י״
, ?בןךת.  אם י

 ןהידי קוןןה. ןעיס־אל י?זיי.
 וסי ?!«יס t\1 ןנ1הי ךאוי

.-"TO? לבוז ילנאץ נם 
 אילם אס ?קח את ל??ף ן*?לו.
 סן יש לי סריןה ןדיקה *?כילו,

 תריןה של ..סהיר׳׳ ק<?ינ0ת...€
 גיעש ה«ק1וןה עיד. גי?רים יהילכי

 שירי עליזים יעיחית האוךחיס.
 רק ?גיס ןכר־הסר ל?*ינו...

 איתות קץר־ריס ןןיהם סציעית.
 ¥יגי ?יןיהם גןזךךה {שיאות

 לךלת «1ןה סקרקליןי-
: ייעץ י{ייר•  היו ?גיס איה

 קקד ןנליחם הן?ס האדיר.
 ?י א?עין האךםיןה יופיע״

 סלכי ?גי עיקרים וזקז ?*ךמיז•
 סגע־סךןה ?עיןיי של אלנין.

 ח־יי סןריסית כה •ךןדי,
 גיי^ה ןןתי »ל-ם־א{לים׳

 י?«סי 1י{יי ה«יס1ת ??רעליז•
 of זייי׳ ?0קי ור2יי-
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II 

* K ! W 7$ ...הןה זז!1ת ?:זה 
 ??קט יךמי־תיךמה ?ללה.

 ?ןמן עת דל?י הלך אט

י עיןיי ^ ס ל ? • י ל ו  י גיל•יי׳ ב
 ?אד ה?קיף לאיר לןלה ?םף

 ך.9לן ?ךןחה ו?ןחיז.

 שוי׳ ?$ל9ל ללאה לעיני.
 נ?ןס• דמי 9?יב. על גגי ?ללגי

 ?ביב־ןר על לד סןר ?תיס.
 :שב ויקריב את נןר אל *{יו.

 לן ךנע ראשו על שיבת־מלתליי
 ?;^סע או־ר־גגה ןריס•

 תיץה ןן?0ו. על ך.^ר ןפל.
 ה?ים בו. ול?תע חןר ן5?הל.~

 ןךוןע 5ל.«?ר ?רעי
 ןןעק נואש... ?עי^יו אש ה?תה.

 מ1ין שיחותיו ל.?ןולות הי1ס^9ה
 ?ןרי?ה 9יי9י• יקןאעח:

 :סיס ?ל?ה לשקיל- 8ן1לי זי׳
 ל?י הם יוןליאו מתון הלזה,

 אותו יךדןגו. לק^רו״•
 קול נהם ןלעש... סי ל?ן, לאנה ז

 שדיס ?חורים נק$לו ?ם 93ן.
 לבו ?ל א?ןנין לק3רו!

 הןד, לןלה... מ?סעו ההןעוןז
 נושאים ארוןי ל.1$זהב ?המון.

 ג-?ים... o^qlx... בור ח^רו...
 שור! ק?ר ו?לב על ב,ןן?ר הוקס,

 ס?8ון ש1ך!ח ta לבוש לעולם...
 לג1 ?ל אקןנון ג1 ק?רו!...

 י?3?י **יע קיהז על !ירים
 ו3ק ??ללן *?נימת־*דיריס ו

 לליו החןדות מיוון לעד
 $?שו ואץעו אל קלב ??יהירות
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 $ת ^ר־ן^ןש. »nfp, התראות,
 אל.?ה׳ ?•ירים — ןלם !סר

לק אורות  ^לו ?!יןיו ?*לאו ?
ו כ,חורויו4 י ^  ?י^ט הקל על ?

 אד עןןןי. אל סילןןו
 *תחי ??ריס. ןאביא ןתיןס.

 אוךה ןמ־י־עד את ניל* ל»עי?ט»
«~r>jD3 5ית ןדוש־??ואל 
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ן !*ריסים׳  עיד קלם לןץ שחי !
 ן*?לי־לןלה ?לש ןןםים

 ןמגי לך?ט !{סי •
 ?לש ק?טים ןאיר תכלת־כייים

 מ?סי סיר!ץען נ9דיס!
 ;?י־ןזןקןה 0«ו־פ«ו.

 ?׳*?זז סןןזים ו?ל?ה קלילות
 ןלרו לללי שיב• ?א. ןהי־נלהות

 ןלילית־סלמת לוי־קגז
 נ?״ מזקן ס«ך*ה•

 אל ?יחי לא לא 3זי9ל י0?קה׳
 עיןיו לא ץ«ס אף לךג«

 ה«יע סיים ?וקנע.
ס ןל סיים לתשי^ה. ן ן ז  וו?ה ן

 ?קןה חםוךח אז ה?סיע.
 «י :בי» 0זהידי ל.«ןש לטיךה׳

 אן •עם ?לי?ית ןא ןזןדר ??שיךוז
• r»W ללב 99לב 

new :  *ר* סן?0 יד«°
 ר1ןח ?א$ת מזקן ס«?ךח

 ««י חיוסרית ןגיל^ת.
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rroi •עיגי ל-וקז• »ו«*־? 
ו י «  ןןןקיף עד סהר קיןתי ו

 קול זך ןא«יץ אז הריע-.
 הוא ןח: אימי. ל׳ק?ב־{א לךלויו

̂ה אשולי  אלי ?כיןן עד עי
 ?לי״ י?קיף ירקיע•

 לא ךקד־^ךחים. לא ס?סח־??5ים
 קשסו את לך?י, לא זקב־פו^לים.

ת ר ה ן 9  לא איר הסקלה ה
 האיר גוללי. ?לתום הוא נולד,

 ?נתיב קןןיים עם וןך?זיל הוא (לד,
 נז1ן ?נךנת־לד עוזרת.

 לק ע׳ןר אחי ל' {ס! אלסי׳
 ל?לס לק ?ליי ?ל ח>ז?י ?ס!י

 ואותו להוליד לבור־׳ןחת:
 שלנת־ןנןנים לן?9ה תסי^ה,
 סיים סזיךסים לא?ם ?ך99ה,

 ?סיק ה??!?ה מןסת.
ת 0ןהר 8 ?  ?לוב היא ייבל ל

 עת ??ןף־«?יי .יןןןה ןלי׳הי׳
ת ןלג־$ר ??לי מסד 8 ?  ל

 י10ל ס^ריס אל ס«לא 3«ילד.
 ןאןי — ?ל סןץי ?י אהמ־• נסל קס.

 הליסי ?בע ע?י ןנםת
 ??ל ק?לום ושלנת־3ן?9ד-

 ד.1י, ל?ה. ד?ס׳ ?אדת־^חקה
 לקס לקדיס סמי• ז

 סדין $ןל$ סךש ©ךסיליז
 ן$ה. ל.ד?ס. תשלם לו {םולוז

 י9ד. סתםולה לו »©(הז

jBb י?ה ס:סיס הה ו ארבי עד ?לי? 
׳ יי לי?9 ס?לי סאיס. ם  ן?

 איש ןל *ני. ??ד״. שןשיע —
 ןן:י 0?1&לים ?:דיך. {נין ז

 הלסיזתי לףז אך ?צס שלטין
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 ל?ן ה9רץ*ןי. א9יךה
 ןלרי ס?פוי. הוצאתיו מהרוגי
• קי°י ןןתןי ץ*וני. ט י  ?רגע א

 ;יהי* ר!9תי רק 0?איךה!
 לןר ה*לים. הו1למח ןךעד.

 ןקס ?קלה ךדוסת־מלד:
 דלןז, ?רום לסר־וען

 מי ל*ו«סי ל״מו מי ייבש ז
 נץליך. 6ו*ע ןקן׳ אמן*.

 ??הט־נןןמים אנוע.
 ?ץןק... ןץליןו אןד* ?*ךבו

 גוקף להליא לאךמויןה...
* • • 

 וךסז להללן ?:דו,
 ילעיגי הלמין f*9* ?עחדו
 חיש ???ה תועגת־סןמיס...

 ?רק־9?ט 9>1ןע... *ל:ן ןגךדום-
 םון?ת הלד.- הד ?מום ?ל קךדס.״

 ןלף דם״. »לה״•
 ואד• אזןד ?רו: «?*ס אלהיט

 ןה?ן ירים ה^ך*» ״

IV 

 ?י9ה, ארון־קך*.״ המתעלליג
 ?רקזס ןך?ה, לבו?י־ק?לים

 לזןזר גו$ה לאזיני.
 גרות ןזדונג ס?ליוץם לאאס.
 אורות־ןהלס לרןדי עליבותם

 על ?ןי האלה ?הך?יני•
 וקול י?סע. קול ?גוב ואגוס

 ?לס• 1לים !ןהר ללדוס,
 ?ןהי 91?סות ?ךמי־ליל :ק31ני:

 הוי. חו9ה אלינו סלןגי1
 היטי?ה עאנו ו?לח לני ל*ע.

 למען ס5גי מזף 9?ל א*ע.



מ נ ש ש ה א : ו ם י ד ע ו מ ר ה פ  ס

 ך^ך ?אי ??דורוית וג8למ
ט לןךשך, ן$לל,ים 3*3ום.  על *

 להען רןדי*י מ?ע9ה 1{£°׳
 ל5ען נסקים ?ע?דות ון^ןהלם.

 למען nqltf הןן^ת. ?ן9ם
 83?ם {?9ך 0סת ש1ס כ׳0?:ן•
 5$ינוי סלכנו, הק?י?ה ק1?נו.

 לןןס ןא ןחוןה ןליני1»
 אולם ב1 ?ך*ע ןזןלת {?תוןה.

 דו?!ס ???םו לתוך 3ית־ון9ךךש
 המ1ן ?עיךים ???או אלונקה

 ןקן לל־איןים וחלש.
 ל?3י הארון המ?ה העמידו,
 הטו ל2$ןן את ויאשם ?לי־ן?ריס...
 ??!עט ??א ןע ה3ל$ה על ןןןהו.

 ןיןיו 9»דוח ו?{יו חןךים...
 ול$תע הזנןר {!ם. ןןחוז 8סד

 הקיף ההמון ה??הל את ס?ב.
 לנת־הןרות רוקוןזה י?נ?$3ת

י על 9;יי• י ׳ 1 . ג?י ?9ף ? י מ  י

 לא הד ןלא ה;ה... ול9סע כאלו
 ןןקיץ מ5גע !ד ?ליאה. {^יןךה...

 הוא {ןוץ1ע... לךןןוה ת09חןה
 עיןיו המזיקות חרדה- 3?!הךה

 ??ח ^גט־עץ ח1ךד וקוזה־להט
 אי־?ס ל$?הי־קורומים ן מוייס,

ד צור־ה^לע ג לפך «:ן מ מל  ו
 ן?עו אץףץ לוהטים וקטועים
 ןןןיתי, אלי, את רך$ף היום,
. אלי, ?ז?ן?ך נןרוס.  ראיחי

 8?ת. ?י $ן$ה -
 1ןן יםיכים ויידע ועי׳

 ןכיםב וח1סם ןס^ר ומוןה
 ותן&ד ןל הן??ח1ח,
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 ןת^םח את ם^ר הזןרוגות,
 יהאליי י??ןרא׳

 ןחוםם ?ל $ךש בו,
 ו?*י9ר ןדול לסקע׳

 ןקול ךק!ק!ה ךןןה ?*סע.
 ימלאלים יסשזון,

 ןחיל וך?ןה יאחזון
 ףאקרו: הןה יום סדין!

 ן?ל ?אי עולם !«?דון

- מ י w 9 ו  ?מי
ד י ס י ף  ןתלתך ק??ה ל?ל ב

 ןתץתב את גןד ךי$ם:
 3?ה !ע?דון ןכןה ??לאין׳

 מי לח:ה ומי :מות,
 מי ?קצ1 ומי לא ?קצו,

 מי ג3:ם ו?וי ?א#,
 מי בללב ומי בח:ה,

 מי ?ך?ב ומי נן9א...
 ןזןיתי, אלי, את סךאף היוס,

 ךאיתי׳ אלי׳ ????יף נ&רוס...

 ע1ד רגע לןט העיק על לב ?א?ן
 ןהנל ן!ם... ?שלולית אין הד.

 רק להב ס3דו»ת פזז ןגולן
 על 3*ח ן׳ןקן כ״«ת.»

 ןןןןץ לס?ל־אךמות ןאער.
 ?חךדת הןןהל עיסה
א עיןיו ?לס*:  ןל^רוים ל^

 «?רוך ן!ן זן?תו»
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 מגדלי מוכר ספרים
 נעים זמירות ישראל

ה נ ש ש ה א ת ר ל פ ת ו ל מ * ן ע י כ ל מ י ק נ ע י ־ ר ז י  ל

 בשביל שחירשלי נתברך בקול דק וערב. בקש אבא לעשות סחורה במתנת־חלקז
ת פרנסתו. דגה ליזיד־יענקיל שיהא הידשלי מסייעו י ל כ ת  זו ולהשתמש בקול בנו ל
 כמשורר בימים נוראיט באותו בית־המדרש בכםלון, שהוא בעל־תפלה שט כמה וכמה
 שנים. והידשלי הרי נעשה ״בד־מצוה״ לאחד ״שבת־נחמו״, בו בזמן שבעלי התפלות
 מתחילים מכינים עצמם לתפלת ימים נוראים! בזמן שהם בודקים את גרונם ובוחנים
 אותו בפרקי שידה, באותו הזמן, שכמה פיוטים ותפלות לראש־הש« מתנגנים בקול

 בוכים בלילות ונשמעים למרחוק ברחובות ובשווקים.
 לא הזמיר, עוף מיטיב נגן זה, המשמח לב הבריות בנגינותיו, לא הוא נעים
 זמירות ישראל! לא לגו, יהודים, לא לגו שיד באביב, ,בימי ספירה״, שיר ידידות ויעיר
 בלב דגשי חשק, דגשי נועם ואהבה. חמדת ישראל הוא הוא בעל־התפלה! הוא ישיר
 לו שיר ה׳ משירי ציון, ורחשי אהבה ונעימות עדן יעיר בלבו בתפלת ״אתה זוכר״
 ובדברי נביאים החמודים. אהבת יהודי — רוח היא ולא בשד, אהבה קדושה, שאין לפניה
 גוף ודמות הגוף, והוא נושא נפשו ונמשר בכל הגיגו ומחשבותיו לאלהי ישעו וכבודו —

 לשכינת עתו בגבהי מדומים.״
ר ה׳!״ — מדים בעל התפלה בכח קולו וקורא, וכל העם שומעים מ  ״כה א
ד נ ע ו ר י ד — אוי, כנסת ישראל, ם י לך ח ת ר כ ז  ומעמיקים לכוון בפירוש המלות — ״
״ — ך י ת ו ל ו ל ת כ ב ה א  זוכר אני חוט של חסד שהיה משוך עליך בימי עלומיך — ״
י ד ח לכתך א  את האהבה העזה, כשעבדתי עליד ואראה והנה עתד עת דודים — ״
׳ — ואפרוש כנפי עליד, והלכת אחדי לטייל עמי ולהתייחד עמי במקומות ר ב ד מ  ב

 נשכחים מני רגל במדבר.
 אמרי נועם אלה לוקחים את נפש היהודי, והוא מתלהט ומתנדנד, פורש כפיו

 למרום בתחנונים, וכל עצמותיו תאמרנה: ארחמד, רבוגי, דודי ואלוף נעורי 1
 ועוד לא שבה רוחו אליו, ובעל־התפלה יחנן קולו ויקרא בגרון:

ד ל ם״ — אפרים, בני יקירי ואהובי — ״אס י ר לי אפרי י ק  —״הבן י
ד״ — ו עו נ ר כ ז ר א ו כ י בו ז ר ב י ד ד ״ — משושי ומחמדי — ״כי מ ם י ע ו ש ע  ש
 כל מה שאני מדבר בו, יותר מתגעגע אני עליו ומרבה לזכרו ולספר בו עוד, עוד ועוד.״
י לו״ — על כן צר לי ונפשי ובטני לי כחלילים, כחלילים יהמו — ע ו מ מ ן ח  ״על כ

ם ה׳״ — הט, המ, רחימאי! אמר מדחמד ה/ א  ״ר ח ם א ר ח מ נ ו נ
 והיהודי כילד קטן משרבב שפתיו, דמעתו על לתיו ומתנענע והומה בקול בוכים:

 אוי, אבי, אב הרחמים! אד, אד, אבי שבשמים!.״
 ולפיכך מתכנשיס מחנות מחנות יהודים, כדבורים בהריחן דבש, ועומדים אחורי
קף״ ה תו נ ת נ ו • והחלויית של יית ליזיר־יענקיל בשעה שהוא מתלמד בנגון ״ י ת י י י  ו
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 ושאר הםזפוניפ. ליזירייענקיל מטעים את התיבות ומסלסל בגרונו, העמק קולו והגבה
 למעלה, עובר מקול עבה לקול דממה דקה, והירשלי עונהו בקול דק להפליא. שניהם עושים
 מלאכתם בכל כחם ומזיעים. וקולות משונים יוצאים מפיהם ברעש גדול. פעמים הם
 משמיעים קולם חליפות בזה אחר זה! ופעמים מנגנים בבת אחת ושניהם כאחד בסלסול
 מסלסלים. ליזירייענקיל יריד בשיחו ויתחנן כבן צעיר, ופתאום ינהום בנהימה משונה,
 מעמיד פניו כמבקש מענה. והירשלי פוצח פה ומשיבו בצלצול תרועה. הגרונות טרודים,
 מהגים ומצפצפים ומזמרים וביס־באם־בום מבמבמים — והיהודים העומדים בחח

 שומעים ונהנים.
 כד מנגן הזמיר הקבציאלי ונותן זמירות בלילה, ושניס־שלשה ימים קודם ״סליחות״
 הוא משתתק ומזמין עצמו לדרה בזמן אחד עם צסור־דרור וכנף־דנניס ושאר העופות
 הנודדים. הם נודדים למרחקים, למקומות החמים בכרכי הים, והוא עם הרשלי — לפםלין,

 לבית תפלתו שם.
 שקט ודממה בימי הסליחות בקבציאל, כדממה זו השורה עתה בסבכי היער. זז
 ליזיר־יענקיל ממקומו, זזו עמו הרבה מבני עירו. ועגלה גדולה טעונה בכל מיני סחורה
 חיה: אנשים ונשים, בחורים ובתולות ועלמות אין מספד, יצאה פקבציאל כפעם בפעם,

 והלכה לכםלון — לבקש שם מחיה.

 יהודה שטיינברג

 הצדיק מסאסוב סניגורם של חוטאים
 דבר ידוע הוא, שהצדיק מסאםוב היה אוהב את כל איש ישראל, בין שהוא צדיק
 ובין שהוא רשע, והיד• מלמד זכות אפילו על הרשעים המלאים עבירות כרמון וממתיק
 עליהם תמיד את הדין! ולא עוד אלא שלפניו לא היה כל חוטא ופושע, הכל היו בעיניו
 כצדיקים! הני בריוני, המפסיקים תפילתם ומשיחים בלשוךהרע וברכילות, היה משבח
 ואומר: ״רבונו של עולם, דאה את יהודיד! אפילו בשעה שהם חוטאים לפניד הם מתפללים
 וקוראים לד קריאודשמע!״ על גנבים מבני ישראל, החותרים בתים בלילי שבת, היה
 מתאנח ואומד: ״דאה פסולת שבישראל! מעמידים את גוסס ונשמתם בסכנה — ובכל
 זאת אינם שופכים דמים! מסתפקים רק בקחתם מה שצריד להם לשבת ולפרנסת ביתם!״
 וכשראה רשעים ולא היה לו עוד כל זכות ללמד עליהם, היה נאנח ואומר: ״דבונו
 של עולם, אתה בראת את עולמד ואת יהודיה הגוף שלד והנשמה שלד... בראת גיהנס
 וגךעדן, יצר טוב ויצר הרע — ומי מעכב על ידד ו גלוי וידוע לפניה שלא אנו החוטאים,

 אד יצר הרע שבראת בנו!״
 מקורביו ספדו, כי היה תמיד מצטער ואומר: ״פתי אמות ואכבה את כל אשו

 של גיהיי׳ו״
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 פעמ אחת ביומ א׳ דדאש־השנה היד, קטרוג גדול על ישראל למעלה: השויב
 שבםאםוב נכשל בדבר עבירה ועמד השטן וקטרג בשלו על בל ישראל. ואז כמעט

 שנתחיבו שונאי ישראל כליה, חם־ושלום.
 ואז נתקלקלו כל השופרות שבםאםוב וכל התקענים לקו בנגעים על שפתותיהם

 ולשונם ולא יכלו לתקוע את התקיעות.
 אבל כשהרגיש הצדיק מםאםוב בדבר מיד התעטף בטליתו ועמד בתפלה ועשה

 ״עלית נשמה״.
 ואז נסתתמו טענותיו של השטן וחוט הסיקרא שאצל מזבח של מעלה נהפד כולו לבן.
 ומיד נתרפאו כל התקענים, וכל השופרות הצטחצחו. וידעו הכל שהוא סימן טוב

 לשנה הבאה.
 אבל באותו היום ובאותה השעה נשבע השטן בחרבו להנקם מן הצדיק מםאםומ
 וביום השני קודם תקיעת שופר הלד הצדיק לטבול במקוה. ויבוא השטן ויעדבב
 לו את הדרד מדאה לו על שני צדי הדרך ערמות של שלג וכפוד וקדח... וישכח הצדיק
 אנה הוא הולך, וגם שכח שהיום הוא יום ב׳ דראש־השנה, ונדמה לו שהימים הם ימי שבט
 ואדר והוא הולד לכשר רחיים לקמח פסח... ופתאום הוא דואה לנגדו ארמון גדול וחשב

 שזהו בית הרחיים ונכנס שם.
 וכאשר אך פתח את הדלת וצעד על המפתן כן נסגרה אחריו ולא יכול עוד לפתחה.
 והנה הוא בתוך היכל גדול ונהדר, ממש כהיכל מלכים, ובאמצע ההיכל שולחן זהב.

 ועל כסא שן יושבת מטרוניתא יפה ״חוץ מדרך הטבע״, והיא צוחקת ורומזת אליו...
 והאח שבפנת ההיכל — אש תוקד בה ומשפיעה חום צח וענוג על כל חללו של
 ההיכל. והצדיק נהנה כמעט, מפני שנגע הקור עד עצמותיו, והמטדוניחא צוחקת־צוחקת

 ומדברת אליו יודית...
 והצדיק ביון ששמע אותה מדבדח יודית, שמח על הדבר, שבנות ישראל כל־כך
 יפות הן, והסכים בדעתו שצריך לבקש מאת רבונו־של־עולם, שיתן לכל אחת מבנות

 ישראל היכלות וארמונות בזה, ואז בוודאי תהיינה כולן יפות.
 והגחלים שעל האח לוחשות אליו בדבור ממש: ״אל תהא שוטה! העין דואה והלב

 חומד, והחיים ליהנות נתנו!״
 אבל הצדיק תמה ומחריש.

 אז יצאה היםהםיה ונםתה לגעת בידו באצבע קטנה.
 אבל הצדיק מביט בתמיהה ואומד: ״בתי!... הלא אטור הדבר ד

 והיא התחילה לבכות: ״אם לא תתן לי לנגוע בידך אמות לעיניך״.
 ״פקוח נפש הוא דבר גדול״, חשב האריק בלבו, ״אבל מה אעשה ואני ירא מהנאה

 של חטא ד ויחשוב מעט וימצא לו עצה.
 הלך ושם את ידו על הגחלים הלוחשות, עד שנכוה בשרו ונעשה צרבות צרבות,
 ולא יכול לגעת בה מפני הכאב ז ואז הושיט אליה את ידו הנכוה: ״געי בה, בתי, ואל

 תמותי ד — אמר אליה בחמלה רבד-
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 וכשנגעה בידו, חש כאב נורא... אבל עצר בנפשו יםבל את המכאוב בשמחה
 גדולה על שהציל נמש מישראל.

 ואז, כשראתה שלא תוכל לו בנגיעה בעלמא, פתחה את פיה והתחילה לשיר שידי
 עגבים... וקולה רד״. נעים... חודר בכל האברים ומעורר את הלב להדהד הרהורים.

 כשהרגיש הצדיק, שהקול יורד ונוקב עד לבו, חשש משום הרהוד־עבירה ולקח מחט
 מעל השלחן וקלה אותה באש ודקר בתור אזניו עד שנעשה חרש.

 ואז עשתה הפרוצה מעשה מגונה ונורא: הלכה ופשטה את בגדיה ועמדה לפניו
 ערומה ממש.

 הצדיק חש התפעלות משתה בלבבו, כאלו הוצתה אש בקרבות. והוא הכיר, שהאש
 היא אש זרה.... מביאה להרהורים רעים... ומה עשה ז הלד וסימא את עיניו.

 ובאותו הרגע התחוללה רוח סערה וברקים ורעמים בשמים ו והוא דואה את הברקים
 ושומע את הרעמים, אף על פי שסימא את עיניו ודקר את אזניו. והכיר, שהברקים והרעמים
 אינם מן השמים, ויתמה מאד וישא את עיניו — והנה אין היכל ואין ארמון והוא עומד

 שקוע עד ברכיו במצולה של טיס ורפש...
 ואז נזכר שהיום יום ב, דראש־השנה והרגיש בדבר, שמעשה שטן הוא ושכל זה
 היה רק נםיון. ופתח ואמר: ״דבונו של עולם! הכל משרתים לםניד ועושים רצונל! אפילו
 השטן ממלא את חובתו באמונהJ. ומה אתה חפץ עודו.. תהי נא עת רצון לפניך ויכבשו

 רחמיד את כעסך״.
 ומיד טהרו השמים והצדיק עומד לפני בית המרחץ, רדד וטבל ושב לשמוע

 את התקיעות.-
 באותה שעד. יצאו ״תקיעות, שברים ותרועות״ מתוד השופר, שמעולם לא שמע

 עוד כמו אלה.
 ובאותה שעה הכריזו בשמים: ״מי שרוצה ללמד סניגוריה על פושעים וחטאים,

 יעמוד קודם בנםיון כהצדיק מםאםוב, ובאופן אחד לא תתקבל סניגוריה שלו!״
 וגדולי הדעת, שיודעים לפעמים את אשר ייעשה מאחורי הפרגוד, מספדים בסוד,
 שביום פטירתו של אותו הצדיק בקש את המלאד, שיוליכהו דיד כל המדודים שבגיהנס.

 וםאז נצטנן הגיהנס הרבה הרבה פאד~

 מ. ז. פיארברג
 הימים הנוראים

 ,הימים הנוראים״ הגיעו. הוא מכוון את עצמו לעשות מכל כחוק לבל יקלקל
 חלילה. יודע הוא, כי -כוונות״ קדושות כאלו צריכות זהירות יתרה, טהרה וקדושה! הוא
 מפשפש במעשיו ו״מהרהד בתשובה״, ירא הוא שמא יגרום חלילה החטא ולא יעלו
 כוונותיו יםח~ הוא קורא הרבה ב״םפרי מומר״, חמלמדימ איד להתנהג בימים הקדושים



ת נ ש ש ה א : ר ם י ד ן ו מ ר ה פ  120 ס

 האלו.״ עוד מששמע את קול השופר ראשונה, בראש חודש אלול, כבר החל להרגיש.
 כי ״דינים תקיפים״ ירדו לעולם, האויר נתמלא פחד וחרדה, ״אימת הדין״ מרעידה את
 כל הלבבות״. אך בכל זאח הוא מלא בטחון ואמונה. הוא מרגיש אז. כי המלחמה
 הנצחית, התמידית, נתגברה עתה מאד. ונפשו משתפכת בגעגועים ובאמונה עזה:
 ״יי אורי וישעי, ממי אירא ז יי מעת חיי, ממי אפחד ז בקרב עלי מרעים... צדי ואויבי
 לי, המה כשלו ונפלו ז אם תחנה עלי מחנה... בזאת אני בוטח... חזק תאמץ לבך וקוה
 אל יי״.״ הוא מתפלל בכל יום בכוונה יתירה, הוא אומר תהלים וקורא ב״של״ה הקדוש״,
 הוא קם אשמורות בכל לילה לאמר ״סליחות״ בציבור, והוא מתחבא בבית־המדדש
 מאחורי התנור ומהרהר בתשובה, מתוודה על עוונותיו בלחש ומבקש סליחה עליהם
 מלפני המקום. גם ב״חדר״ ובבית הוא יושב בכובד־ראש ובהכנעה, כפושע על ספסל
 הנאשמים. את לחמו הוא אוכל בעצב, ירא הוא שמא יבשל חלילה בעץ ״אכילה גסה״,
 שמא ישכח חלילה, כי צריו לאכול אד בשביל שיהא בו כח ל״עבודת הבורא׳, ויאכל
 כ״בעל תאוה״ ברעבתנות, כדי ליהנות מהעולם הזה, ושמא יכשל ב״נטילת ידים׳ או
 ב״ברכת המזון״״. והרי כל יהודי צריך לזכור, כי השולחן הוא מזבח, בי האוכל הוא
 כהן והמאכל הוא קרבן, והאוכל את קדשיו שלא בטהרה חייב כליה מלפני המקום.״
 הוא טובל בכל יום ב״מקוה״, בערב ראש־השנה התפלל כל היום, אמד ,תחלים״, קרא
 בספרים ויתנהג בקדושה. בראש־השנד. השכים לקום, הלילה ארך לו מאד, הוא כבד
 חכה בכליון עיניס לבוא הרגע הגדול... הוא הלך לבית־הכנסת בענוה, בהכנעה ובראש
 כפוף, לא הביט בפני איש ולא דבר עם איש, פן יכשל בלשון הרע. בדברי שקד או
 בסתם דברים בטלים. הנה החזן אוסר ״קדושה״, לבו דופק בחזקה, רגשות חזקים הטילו
 סער בקרבו, ברכיו כשלו מרוב פחד ותקוה, שערותיו סמרו וכסו רעד עבד בבשרו:
 עוד תעו... הנה החזן מזמר ״איה מקום כבודו* — והוא מכתן את הכוונות הנחוצות
 ומבקש רוח הקודש.״ ה״בותות* עלו לו יפה, הוא עשה הכל כחוק, עיניו אודו ולבבו רחב.

 א. ז. רביבוביץ
 ביום הזכרון

 בית־הכנסת הגדול מלא מפה לפה, ביחוד רב הדחק בצד מערבי, כי שמה נאספו
 משאר בתי המדרש בל תאבי ״חזנות״. ובין ההמון הרב ההוא עומד בירכתים איש
 אחד שפל־הקומה, טליתו הישנה והפדומה פרושה מעל לראשו ולולא נראתה רעידת

 גוו, כמו מקדחת, כי אז אפשר היה לחשבו לגולם שאין בו דוח חיימ.
 יותר משעה עברה מעת אשר עמד והפד פניו לכותל, מאז קרא התוקע ״למנצחי
 שלפני תקיעת שופר, ועתה כבר בלה חקחל תפלת מוסף בלחש, החזן כבר התחיל לזמר
 .אבות״, והאיש עודנו עומד על עמדו. לעתים יעבור עליו בחור ממהר לרה דרכו, או
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 זקן קצר־אפים, אשד בדי״עמל יפלם לו נתיב בין ההמון הצפוף, והדף את האיש בזרוע,
 והוא לא ירגיש ולא ידע, כי נשמתו שוכנת עתה במקום אחר, הרחק, הרחק מזה...

 סיום הברכה ״לשמוע קול שופר״, אשר קרא התוקע בקול גדול, והקריאה הגדולה
 ״אמך הנשמעה מפיות כל הנאספים יחד בקול רעם, והדממה הבאה אחריה, וקול
 המקריא הקורא בקול עצוב ונמור ״תקיעה״ ואחריו קול התקיעה עצמה, שמתוכה
 נשמעה מעין הזמנה ליתן דין וחשבון לפני מלד מלכי המלכים — כל אלה עשו על האיש

 רושם עז מאד...
 הנה הוא נקרא לפני פמליה של מעלה... מלאכים, שרפים, חיות הקודש עומדים

 בחיל ורעדה, ועליהם אלהי המשפט יושב על כסא דין.
 — יוםיל, יוםיל! — קורא מלאד הרחמים — הנה, רבונו של עולם, יוםיל האומלל

 נצב לפניד לדין, גלמוד הוא בתבל, רחכהו נא, אדון עולמים.״
 אד השטן יקרא לעומתו בקצף:

 — הכי איש כזה ראוי לרחמים ? ומי אשם במות אשתו אם לא הוא ז ומי גדם
 שיצאו בניו לתרבות רעה, אם לא הוא ז

 ולב יוםיל המם ימם. הוא מודה, כי צדקו דברי השטן.״

• • • 
 וקול השוטר ילד הלח־ וחזק... הנה התקיעה הגדולה.״ תקיעה עמוקה וממושכה,

 החודרת עד מעמקי הנפש״.
 גם בעת תחית הסתים יתקעו תקיעה גדולה — חשב יוםיל בלבו — מובן מאליו,
 כי התקיעה ההיא תהיה חזקה אלפי פעמים מקול השופר הזה, כי לא אדם יתקע בו,
 כי אם אחד המלאכים, ואולי מיכאל שר הפנים בעצמו... הקול ההוא ישמע מכל עבר:
 משמי השמים, מתחתית השאול, מצפון ומדרום, מקדם רם. אז יעזבו שוכני עפר את
 רגבי אדמתם, יסירו מעליהם את תכריכיהם וילבשו בגדי חמודות ףצאו לדאות חיים
 בארצות החיים, לחזות בנועם ה׳ וליהנות מזיו השכינה. כולם שמחים ועליזים, כי ״חדות
, היא מעוזם״. מה גדול, מה קדוש יום התחיה! פגרים מתים אכולי רמה, עצמות  ה
 נרקבות יהיו שוב לנפשות חיות — לבחורים גבורי כה, לעלמות פורחות, לילדים יפים,

 האבות מחבקים את הבנים והבנים מתרפקים על האבות... מה רבה השמחה 1.״
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 שלום אש
 הצדיק הכפרי

 בים של עשבי־שדה, מבוטח טל שמיפ, נחבא הנעד ורועה את צאנו, אשד נתן
 אביו על ידו.

 קוראים לו בשם ״י8שק״« אח שמו היהודי חוא עצמו אינו יודע. מעולם לא
 קראוהו לעלות לתודה.

 הכל יודעים, כי הוא אבר ובור. אביו, יצחק החלבן, בבר נתיאש ממנו. בודאי לא
 יוכל גס לאמד ״קדיש״ אחריו. ואך לצאת ידי חוגת הבריות הביא אליו מלמד מן העיר.
 המלמד עובד בכל כחותיו, הרבה פעמים חזר עמו על כל מלה ומלה והוא —

 כאילו אין הדבר נוגע אליו
 — לך ולמד תורה לדאש־חמור — אומד המלמד ומניע ראשו. ואמו מתבוננת

 בו ומתאנחת.
 אינם מצוים לו גם לקחת סדור ולהתפלל. להתפלל ז הוא ז יאשק יתפללו מה לו

 ולאלהיםז חרפה למי שאמד והיה העולם, כי יאשק יקרא .שמע״ לפניו.
 ובכל זאת מבין יאשק את האלהים ומרגיש אותו בלבו.

 הוא דואה את האלהיס בכל מקום, בכל אשר יפנה. הוא רואה אותו כנחל,
 המשתפך ומספד את סודותיו להעשב הצומח על שפתו. ובעלות מרחוק עב ומרקיע
 עליו, הוא מרגיש, הוא מתאוה לאיזה דבר, מתגעגע... בעת אשד נשיאים ינשאו על פני
 השמים, ידעם רעם וברק יתלקח באש... בעת אשר ירד גשם... או עלטה תכסה את הכפר,
 או בעת אשד הוציאו את מאדיק הזקן מתחת המכונה ומרגלו הנכרתד. זב דם הרבה...
א לנגדו- אז ירגיש בלבו את האלתית לא בשמים מושבו, אינו צריך ו  אז נצב ה
 להרים ראשו למעלה לראותו! לא, לו נראה הדבר, כי האלהים שוכן בארץ דחוקה,
 בעיר גדולה, בעיר :אשר בה יושב אדון הכפר ואשר שם יושבים כל השרים הגדולים.

 וכל השרים הגדולים הם אד עבדים לו, כםטאד, ויטיק, העבדים להפרת אשר בכפר.
 ויאשק בעצמו איך יהין לקרב אל האלהיסז גם רועד, צאן האלהים — חושב
 הוא בלבו — צריך להיות אדון גדול מאד. ומי יודע אס הפריץ בעל הכפר שלו יזכה

 להיות גם רכב נוהג סוסי ה׳ ז ואיך יתנו לו, ליאשק, לגשת אליו ז
 אולם לפעמים, בעת אשר פני השמים מלמעלה טהורים ובהירים וחולמים במנוחה
 בצעיף תכלת, והעשבים צומחים מתחתם במנוחה, והצמחים משרישים בארץ ומביטים
 בלי אומד ודברים למעלה, ושם מנגד עומד היעד, זקנו הידוק של הכפר, ויהודי עובד־
 אורח הולך בדרד מרחוק, והשמים מלמעלה מתדקעים ויורדים הלוך וירוד עד רדתם
 על הארץ, ויאשק יושב לו על יד הגורן ומביט.״ — אז נדמה לו, כי האלהים עזב מעט
 את שררותם של האדונים ובא לבדו הלום אל השדה, השתרע על הארץ ויושב לו

 ומחבה...
 ויאשק חפץ להודות ולהלל לה׳ על כל אשד פה מסביב.
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 ולפעמים הוא חפץ ללכת בדרך מרחוק, ללכת בלי חשד עד אשר יבוא שמה,
 אל העיר הגדולה, אל מקום מושב האלהים, אל היכלו.

 — אז אגש ואנשק את האלהים — הוא חושב בלבו.
 ותיכף הוא מתאנח:

 — האם יתנו לי לגשת אליו ז
 הוא יוכל לגשת אל ההיכל — אומד הוא בלבו ־־ אד שם עומדים שומרים,
 אנשים גבוהים ופתילי תכלת על חזיהם, נעלים צהובות בדגליהם, לבושים אפודות
 אדומות מדוקמות, כמראה אשר ראה פעם אחת אצל הפרת במשתה אשר עשה בכפר,

 והם יבריחו אותו משם״.
, הוא גס על השדה הרחב  ותיכף הוא נמלר בלבו, כי איננו צריד ללכת, כי ה

 ושומריו שומרים רק היכל ריק בלי אלהיס!
 ״אל מלך נאמן״ — מלמד אותו הרבי מתוד הםידוד.״ והמלים ״אל מלד נאמך

 נדמו לו כלחש בפני השומרים, למען יתנו לו לגשת אל היכל האלהים.״
 אבל לו יש מין תפלה אחרת אל האלהים, תפלה בלי מלים, תפלה הצומחת מקרבו

 וממלאה את לבו והיא מתפרצת משם החוצה בשריקה.-
 בעת חפצו להתפלל הוא נותן שתי אצבעותיו אל פיו, מנפח שפתיו ומשיב הרוח —

 ותפלתו משמיעה קול הד בכל היער.״
 והאלהים מבין אותו, מבין היטב את תפלתו.

 והוא שורק רק בשעה שהוא רוצה לשרוק אל האלהים, שהוא מדגיש צורר
 בשריקה.

 והאלהים, נדמה לו, פשט את בגדיו וישתרע עתה דחוק, רחוק מאד על מרחבי
 .השדה, ושומע לשריקתו ונהנה ממנה ושמח בה.

 ליאשק כבר מלאו אז שלש־עשרה שנה. איננו יכול לקרוא ״שמע״. וראש־השנה
 ממשמש ובא.

 והרבי עמל, כי ידע לפחות את ״שמע״ בראש־השנה, כדי שיוכלו לקחת אותו העירה.

 וליאשק קנו לכבוד יום־טוב חליפת בגדים חדשה של צמר־גפן, נעלים וכובע חדש...
 יקרא לכל הפחות ״שמע״״.

 ביתיהכנםת מלא אנשים, גדולים וקטנים, לבושים לבנים ועליהם טליתות, עומדים
 ומתנועעים וקול צעקתם הולך וגדול.

 אצל התיבה, לפני המנורה ונרות השעוה הדולקים בה, עומד החזן ומשורריה
 !גינות מעודדות בכי עולות מתוך קולות חנוקים, נשמעים מםביב.

 — ״מי יחיה ומי ימות״...
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 וקול בכי חנוק מתפרץ מעזרת הנשים. ויאשק, לבוש בגדיו החדשים. עומד ושערותיו
 ממראה הפשתן נופלות מתחת לכובעו על פניו. פתאום הוא עחב את מקומו ופורץ לו דרך
 ונגש אל הכותל המזרחי ועומד מצד החזן. הסידור, אשד נתן לו אביו, כדי שהרואים ידמו

 כי מתפלל הוא, נופל מידו והוא עומד בעינים לטושות ומביט.
 נערים שובבים רואים את יאשק, רומזים איש לרעהו, מראים עליו באצבעותיהם,

 צוחקים בלאט ואחד מהם נגש אליו וטוטר באצבע צרדה על חטמו.
 הוא איננו שומע, איננו מרגיש. הוא עומד ומביט פעם על החזן, פעם על היהודים

 הבוכים. הנה לפניו פרוכת הקודש הלבנה ועליה כתוב באותיות זהב ״קודש לה׳״.
 האלהים הוא בודאי שם מאחרי הפרוכת — הוא חושב בלבו.

 אמו מבטת עליו מעזרת־הנשים. היא רואה אותו עומד ולוטש עיניו על כל אשר
 מסביב והמדוד נופל מידו. והיא מתאנחת ואומרת בלבה:

 — אכד, גוי גמור!
 ואביו רואה אותו מתחת לטליתו ומתאנח מרה:

 — רבוגו של עולם! יבוא גא גם זכרונו לפניך!
 ויאשק עומד ולוטש את עיניו. הכל בוכים, הכל מתפללים, הכל קוראים אל האלהים

 בחזקה וגם הוא חפץ לעשות כמוהם.
 גם הוא חפץ להתפלל. גס הוא חפץ, לא לבכות, לא לצעוק, אך להודות ולהלל

 לה׳ הוא חפץ! על הכל הוא רוצה להודות!
 הוא חוטף םדורו, פוחח אותו במקום הקפול, אצל ״קריאת שמע״ ומתחיל:

 ״א־ל מ־ל־ך נ־א־נדף...
 אבל התפלה הזאת אינה מלבבת אותו.

 הוא אינו מבינה, זהו אד לחש, לחש יבש...
 הוא חפץ להודות ולהלל באמונה, מעומק לבו

 הוא ירא את היהודים המתפללים, הקהל הגדול המתפלל באופן אחר. אד תאותו
 גוברת עליו — ה׳ הוא גבוה על כלס! הוא מוכרח!

 והוא נותן את אצבעותיו אל פיו
 ושריקה חדד. עוברת על פני ביודהכנסת הבוכה.

 כל קהל המתפללים חרדו.
 — מי הוא זה ז מה זאת ז מי שורק במקום קדוש ז
 אביו חפץ לאחת בערםו ול״דרםד, כלס — להכותו.

 פתאום פונה הרב הקדוש מכוחל המזרח אל הקהל ושואל:
 — איה הצדיק אשד קרע את גזר־הדין, אשד נקב וחדד עד השמים דדך ענני

 העופרת ויתן דרך לתםלותינו לעבור שמה ז
 אבל הצדיק לא היה עוד בבית־הכנםת. הוא ברח משם, חלץ את נעליו, שם אותן

 על שכמו והוא צועד הלוך תעוז־ אל כפר מושבו-
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 מ. בךעםי
 תפלת ערבית של ראש־השנה

 רצתי לבית״הכנםת. כל הרחובות לבשו צורה הדורה של חג. בני אדם מלובשים
 בגדי יונדטוב הולכים בחפזון אנה ואנה ובשערותיהם עדיין סימני לחלוחית של המקור•
 ושל המרחץ. בצדם או מאחוריהם פוסעים ילדיהם המלובשים אף הם בגדי יום־טוב.
 רבים מהם נושאים תחת בתי־שחים, או במטפחות צבעונים שבידיהם, סדורים ומחזורים,
 רובם בכדיכות-עור צהובות למראה ומשוקדות באמצעיתן בציורים שונים, עשויים
 מעשה מכבש לנוי. ורבים טעונים על כתפם או בראשם כסאות וספסלים וכיוצא בהם,
 והיו אלה לנושאיהם לכלי־מושב בבתי־כנםיות, המלאים באותם הימים המוני אדם עד

 אפם מקום פנוי לשבת.
 והנה העוברים ושבים מתמעטים והולכים עד שכלתה רגל מן הרחוב ודממה היתה.
 החמה שוקעת. הבתים מתעטפים ערפל דק, שמצטרפות לו תימרות הבל, הבוקעות ועולות
 מפתחי הבתים ומחלונותיהם. האויר השקט והרטוב קצת מתמלא ריחות שונים של כל
 מיני מאכלים ביחד עם איזה מין עצבות רוממה וצפייה נעלמה. — בית־התפלה שלגו,
 הדל למראה כל ימות השנה, לבש עתה צורה חדשה. הנברשות ומנורות־הנחושת נוצצות
 כולן בנרותיהן הדולקים. על ארוךהקודש תלויה פרוכת לבנה של משי, ובאמצעיתה
 מזהיר באותיות גדולות ורקומות־כםף שם־הויה נתון בתוד מסגרת של ״מגן דוד״ רקום־

 כסף אף הוא. שפת הפרוכת למטה עשויה גדילים־גדילים של משי וארגמן.
 אותה הפרוכת הפליאה את לב כל הבאים והיתד. ל״מאורע־היום״ > הכל היו
 סוכים ביפיה והכל היו מסיחים בה. מתנה היא, נתונה לביתיהמדרש מיד אשה אחת,
 תגרנית בשוק, אלמנה עניה וחשוכת־בנים, שנדבה לצורך זה את כל ממונה, שחשכה
 משארית יגיעה בימי שנה תמימה. שם המנדבת, שרזדמדים, עובר מפד, אל פה. והנה
 מתקפל הווילון באשנב שלמעלה בכותל עזרודהנשים, ודרך הזכוכית החוצצת נראים
 הפנים השחומים והשזופים של המנדבת, הם והיבלת השעירה שעל גבי סנטרה. רואה
 היא בשבח מתנתה — ומוחה בקצה המטפחת שבראשה את דמעות הגיל השופעות מעיניה.
 באי בית־התפלה עומדים חבורות־חבורות אצל הדלת, העמוד, ארוךהקודש. כמעט כולם
 מלובשים בגדי יום־טוב. כנופיות של נערים, שהתכנסו בכל מקום־סעבר, עומדים ומתהדרים
 זה בפני זה במלבושיהם החדשים ובכובעיהס בעלי הגפים הנוצצים. מקצתם כובעיהם

 שמוטים להם על גבי האזנים, דרד יהירות, מעל לבלוריותיהם החפופות והרחוצות.
 כל אחד קונה לו את מקומו. ההמולה של הקולות משתתקת. כל הפנים נעשים
 זעופים מתור כובד־ראש. הכל מדפדפים בםדוריהם המוטלים לפניהם על־גבי העמודים,
 מחפשים תפלת היום. ההדיוטות שבהם, לאחר שפשפשו לבטלה, מתייעצים עם שכניהם.

 — אכן, ימים רבים מפסיקים בין ראשית השנה ועד אחרית השנה. עלול אדם
 לשכוח ־־ אומרים הם כמצטדקים.

 די ברקה נקש בפםת ידו על גבי הכר של עור שלפניו. תפיח של צפייה בתון•
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 בית־הכנםת. ר׳ אבנר מלובש לבניה, דמות פנטסטית, נגש אל העמוד. אגב שעול הוא
 מקמל פעם את קפולי טליתו ופעם את האבנט או את ה״יירמולקה״, ולבסוף הוא פותח
 בתפלה. קול הטנור הנעים שלו, הצרוד אמנם לפרקים, יש בו מעין חוס־נםש והדדת־חג,
 ממלא יופי מעימות את כל בית־הכנםת וחודר לתוך לבס של המתפללים. בל הפנים
 נשתנו, צל סמוי מן העין עבד עליהם ושנה את צורתם. ברגע אחד נסתלקו החולין
 מעל הפנים, שהזהירו באור נאצל, אור יקרות. גם פניו של ד׳ אבנר לבשו צורה אחרת.
 עיניו הדעוכוח הבהיקו, לחייו החוורות התאדמו. הוא עומד בכובד־דאש, מתעצם בכוונת־
 הלב ומונע את עצמו מהביט אלי. בערב זה מועטות חן הזמירות. התפלות נאמרות בנוסח
 הנהוג, ואני פטור הייתי מזמרה בערב זה ולא עמדתי על יד העמוד אלא לשם נר בלבד,
 והייתי מתפלל גם אני בדגש. דק לפעמים הייתי מסייע על יד ר׳ אבנר, ובייחוד בשעת
 החתימה של הנגונים. ובדבר זד. לא הייתי יחידי, כי כל המתפללים נטפלו אלי בשעה זו,
 משוס שהכל רגילים אצל הנגונים הללו. ואי־אפשר לו ליהודי, כדאי להעיר אגב־אורחא.

 לכבוש את בקיאותו בדבר־מה.

 התפלה בשני ימי ראש־השנה
 למחרת, עדיין לא האיד הבוקר, וכבר נעורו כל בני הבית משנתם, לבשו את

 בגדיהם בבהלה ורצו לבית־הכנםת.
 ברחובות תנועה מרובה. הכל: גברים, נשים וטף רצים לבתי־הכנסיות. מתוך
 הבתים בוקעים וימאים גניחותיהם וצווחותיהם של התינוקות, צעקות קובלנה על האמות,

 העוזבות אותם לנפשם.
 בית־הכנסת מלא מפה אל פה. המתפללים עומדים ויושבים צפופים ואין רווח
 כלשהו ביניהם. ספסלים וכסאות מכל המינים משמשים בערבוביה והחזיקו שבעה אנשים
 בכסא אחד ובמחזור אהד. ברווחים המועטים שלמטה, בין כסאות לספסלים, יושבים להם
 התינוקות יחד, מפטפטים ומסיחים זה עם זה, ודברי שיחה שלהם נבלעים בהמולת קולותיהם
 של המתפללים. עדובי קולות ושתופי ריחות מכל המינים: ריח של אבקת טאבאקה ושל
 חלב מהותך ושל שמן שקדים ושל ״טפי־חלשות״ ושל זיעת טליתות — כל אלה ממלאים
 יחד את האויר ומעכירים אותו כעין הערפל. הנרות הדולקים על גבי העמוד מפיצים

 אוד כהה ושלהבותיהם כמעט שאינן נכרות כלל לאור היום.
 הישיש ר׳ ברוך עומד לפני התיבה, מנענע כל גופו רדיו, מסלסל בקולו המרוסק
 והתשוש בסלסולים שאין להם סוף את נגוני הנוסח המקובל, כמומחה גדול לאותו דבר.
 רגעים אחדים עמדתי בתוך עוביו של ההמון הצפוף, קשה היה עלי לזוז לא לפני ולא

 *אחורי, והוא אינו פוסק לסלסל בקולו.
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 וכד היה מםלםל והולד עד שיצא כרוז מפיו: ״המלד!״ הקהל עונה כנגדו מתוך
 סלסולים ״המלך״. ההמולה הולכת וגדולה. הכל צועקים והכל עונים ברעש... מפני ההמולה
 המרובה שבביודהכנםת נדמה, כי עוד מעט והתפוצצו זכוכיות החלונות והתקרה תתפורר
 לארץ. המתפללים משפילים מעט־מעט קולותיהם. כאלו הם חוששים באמת שלא תארע
 תקלה זו על ידם. והנה הקולות הולכים ומתנמכיס והם דומים כפתר רעם הפוחת והולד

 במרחק איךםוף.
 מקומו של ר, אבנר קבוע לו אצל הכותל המזרחי בשכנותו של ר׳ גבריאל הסנדלר.
, אבנר אינו צווח, אינו מתנועע לצדדים, אינו מנענע את ידיו. כל אותה שעה הוא  ר
 עומד בלא זיע, כשכל גופו מעוטף בטליתו ופניו £ינם נראים כלל. לפרקים, כשחשעול
, אבנר את פניו, כופף את ראשו וכוחה. אותה שעה נראים שדטוטי פניו  תוקפו, מגלה ד
 הנאים והרכים עוד נאים ורכים ביותר והם מבדילים ומרוממים אותו מכל שאר הבריות
 שבשכנותו זו. אני מתגאה בו ורואה אותו כשאר־בשר קרוב לי. כשהרגיש ר׳ אבנר
 בעמידתי המבולבלת בתור ביודהכנםת, רמז לי באצבעו. לאחר טרחה מרובה הבקעתי

 לי דרך בין המון המתפללים.
 יפה מאד הישיבה בבית־הכנםת, אף על פי שהחום והדוחק מרובים בו מאד.
 חוט של יופי נעלם מתוח על כל פנים, ומלאד של אהבה וחסד מסוכר בכנפיו על הבית.
 דומה, שאפילו קולו המרוסק של ד׳ ברוד, צווחה משונה זו של המתפללים, אף הס חן

 מיוחד להם וקרובים הם אל הלב קרבה גדולה ויתירה.
 לא, אין זו צווחה, כי אס המית ים ורעש גליו בהתפרצם ממאסרם. כל הפנים
 מזהירים בזוהר עליון, כל העינימ בועדות באש־קודש. הנה לפני ר׳ קלמן, הקטן והדל
 באנשים, בדיה קלה, ועד כמה נשתנה בשעה זו מראהו, עד כמה נזדקפה קומתו! אתמול
 לאחר ארוחת־הצהדים, בשעה שהייתי מחזר בלוית אמי על חנויות הבגדים, ראיתי1
 כשהוא יושב על השרפרף אצל ארגז של עץ, המשמש לו שולחן למלאכתו, יושב ומטליא
 את מכנסיו של נער אחד, שישב אצלו מתוך המתנה. הוא היה לבוש מין בגד של לבד, בגד
 בלה וממורטט, דומה לשק. דרך הקרעים של הבגד נשקפו כתונת מזוהמה, חזה וצואר
 צמוקים ומושחריס כשולי קדירה, פניו המעוקמיס קצת והמלוכלכים, נראו באותה שעת
 עלובים מאד. עכשיו הוא לבוש הדר, שערות ראשו מסודרות, מלובש בגד של ארג ומעוטף
 בטליתו הישנה. מתון• תפלה ברגש נשתנה לגמרי מראה פניו והוא נראה כאיש־צורת
 המכיר את ערכו. אמנם צל חיסורים לא סר כולו מעל פניו, אבל אין בהם עוד ממראה
 העלבון והדכדוד השורה עליהם בימות החול. בטוח הוא עתה, כי שם בזבול הרקיע יושב
 על כסא הרחמים מלד מלכי־המלכיס הקדוש־בדיד־הוא, המדחס על כל בריותיו כאחד.
 הכל הם בניו והכל חביבים עליו וגם ד׳ קלמן המטליא בכללם. אין לפניו לא שוע ולא דש.

 ולא עוד אלא שהקדוש־ברורהוא אוהב עניים.
 וכד נמשכה התפלה מתור התלהבות ורגש וכוונה עצומה כשלש שעות.

 והנה נשמטים הצעירים אחד־אחד מבית הכנסת ומתפזרים בתת־ המימטה ובתור
 הרחבה המקפת את בית־הכנםת משני עבדיו. אחריהם יוצאים האברכים לשאוף דוח צח.
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 על שנת השמטה או היובל, שנת דרור לארץ וליושביה וימי מקרא חופש לעבדים. הקולות
 העתיקים הללו פוגעים בנשמתו של היהודי ומעלים לפניו המון זכרונות, מתגאה הוא בעבר
 ולבו כלה אחדי אותם הימים הטובים ואחרי ההוד העתיק. ושוב יחמדו גלי הים הפוער, ים

 הדמעות, וחלל שתי העזרות, וביותר של עזרת הנשים, מתמלא שוב יללות וצווחות.
 פסקו התקיעות. הכל, מלבד החזן, יורדים מעל הבימה, מחזירים את םפרי־התורה

 בחיק אדוךהקודש ושבים למקומותיהם.
 עכשיו הגיעה שעתה של תפלת המוסף, אלא שמתחילה שליח־הצבור מתפלל תפלה
 חשאית בשמו. החזן מתחנן לפני קונו, שעוונותיו הכבדים לא יבדילו בין הקהל ובין אביהם
 שבשמים, שיקשיב ה׳ את תפלתו כתפלת זקן ורגיל שפרקו נאה. ודי אבנר פותח מתוך
 התרגשות מרובה, כשפניו מחווירים מכמות שהם: ״הנני העני ממעש, נרעש ונפחד
 מפחד יושב תהלות ישראל לבקש רחמים עלי ועל שולחי״ וכר. בכיה רצוצה בולעת

 את קולו ומרעידתו והמלים געתקות מפיו.
 רגש מר תוקף את כל הלבבות למראה החלוש הזה, הבוכה מר כתינוק בךיומו.
 כל הפנים מתעוותים מכאב. דומיה חרישית. הכל, ואפילו עזרת הנשים, כבשו את קולותיהם

 מפני קדושתן של הדמעות הללו.
 ר׳ אבנר מתגבר על עצמו, וקולו הערב, היוצא מתוך לב טהור, מתגלגל בחלל
 הבית ויש בו משירת הצפרים בזרוח עליהן השמש אחרי הסער. משירתן, אבל לא
 מצהלתן ושלותו. לא ולא! תחנונים הוא מדבר כרש, והדברים קורעים את הלב לקרעים.
 גניחה עמוקה יוצאת מתוך החזה ומלפפת כל מלה ומלה, והקולות מתגלגלים בחלל
 הבית. מימי ועד עתר, לא שמעתי זמרה כזו. גוף חלוש זה — מנין לו הכחות הללו ו
 לעולם לא אשכח את הקול הזה, את מתקו ואת חומו, ובכל פעם ופעם אני רואה

 כאילו אני שומעו מחדש.
 וגם עלי אצל ד׳ אבנר מרוחו וגם קולי היה ערב ביום זה. כל שעת התפלה, מתחילתה
 ועד סופה, היתה כולה שעה ארוכה של התעוררות הרוח והתרגשות נלהבה. כשהצצתי
 לאחורי, דאיתי עינים מרובות התלויות בי מתוד רחשי־תודה. על ידי זה נתלהבתי עוד
 יותר וקולי הלך וחזק, הלך וחס. אבל כל זה היה כקליפת השוס כנגד העונג שהנאני
 הידשל, כשראיתיו עומד ומסתכל בי מתוך התפעלות. אני התרגשתי כל־כך עד שכמעט
 התפרצתי בבכי. היום הזה עולה לאין ערך על יום אתמול. הדוחק והחום שבביורהכנסוד
 היו מרובים ביותר! פני וגופי שפעו זיעה ובגדי דבקו לבשרי. גס ד׳ אבנר רטב כולו
 כמוני. והקהל היה הולך ומתרבה בינתים, עד אפם מקום כדי הכנסת אצבע. וצבאו הבאיס
 החדשים גם על החלונות הפתוחים לרווחה ומלאו את המבוי ושמו מצור על ביתיהכנסת

 מכל רוחותיו.
 לאחר שכלתה התפלה — וביום זה כלתה בשעה מאוחרת מאתמול — נטפלו
 עלינו כל המתפללים והיו מפזרים לי ולד׳ אבנר תהלות ותשבחות עד אין סוף. ולא
 נתקררה דעתם עד שעמדו והחלו צובטים אותי בלחיי, חובטים מתוך חבה על גבי וכתפי.

 אחד מביניהס עמד ונשקני גם על פי,
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 הכל מברכים את ר׳ אבנר, שיזכה להתפלל לשנה הבאה בירושלים בבית״המקדש
 בבנינו ומברכים זה את זה לשמוע את זמרתו לשנה הבאה בארץ־ישדאל.

 הכל מנבאים לי גדולות.
 ר׳ אבנר היה עיף ותשוש מאד ולא השיב על הברכות אלא בהרכנת הראש בלבד.
 פני היו מאדימים והולכים ולא ידעתי מה להשיב מפני בלבול הדעת. מפני השעה המאוחרת
 עמדו רבים מן הקהל להתפלל תפלת המנחה. גם ר׳ אבנר לא יצא מביודהכנםת בכדי

 להפיג קצת את חומו.
 אני יצאתי בלוית הירשל, שהמתין לי.

 — כמה נפשיות, כמה רגש בקול נגינתו של ר׳ אבנר! — קרא הידשל תיכף
 ליציאתנו — וכמה גמיש אותו קול ומה נפלאים מעלותיו ומורדותיו! לעולם לא תמחה
 הזמרה הזו מזכרוני. והוא הרי מחדש את הנגונים מדעתו. שונים היו לגמרי הנגונים של
 היום מנגוניו של אתמול. כמה מרובה כדרדמיונו. כמה עומק-דגש. יומם ולילה נכון אני
 לעמוד ולשמוע את מנגינותיו ולהסיח את דעתי מן העולם כולו. את פירושן של המלות
 הוא מכנים לתור הלב. ״זכרתי לך חסד נעוריד אהבת כלולותיד לכתר אחרי במדבר
 בארץ לא זרועה׳׳. הזוכר אתה את המלים הללו כשהן יוצאות מפורשות מפיו ז ״זכרתי

 לך חסד נעוריד״. אותו רגע נכון הייתי לנפול על צוארו ולנשקו בלי־הרף.
 הירשל הרים את קולו וחזר מיד על המלים בנגונן, ועתה עוד נראו לי נעימות
 ועריבות מתחילה. אכן חוש־שמיעתו של הירשל מפליא את הלב: כיצד בן־אדס זוכר

 על־פה דבר ששמעו בפעם הראשונה!

 אברהם שוער
 תקובו של נגון

 (שיחת חסידים)

 הדבר היה בשעת חרום. מלחמות גדולות פרצו בארץ — ואחר המלחמה — מרידות,
 ושה פזורה ישראל נתונה בין כמה זאבים, הפרנסה לקויה, ואם אין פרנסה — אין קמח, ואס

 אין קמח — אין תורה וישראל בלי אורייתא...
 בקצור, ״הדינין תקיפיף, ישראל צריכין לרחמים.

 תלו הכל את עיניהם בו. והוא, זי׳ל, שותק.
 באים אליו מארבע םנות העולם, מכל תפוצות ישראל, כל אחד בא ומגלה את נגעי

 לבבו — והוא, ז״ל, שומע ושותק.
 והמקורבים, שהם בבחינת ״רואי פני המלך/ באים אליו בטענות, יש מחם מטיחים

 דברים... ואין חידוש בדבר — באו מיס עד נפש ואין אדם נתפס על צערו.
 והימים — ימי ה״םליחות״, שני ימים לפני ״זכור ברית״.-
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 נזרק מסיו מתון אנחה:
 — אם יענק׳לה יתפלל מוסף.״

 עמדנו נבהלים. אין אנו יכולים לרדת לסוף דעתו — אם יענק׳לה יתפלל. והלא
 יענק׳לה מתפלל ״מוספים״ ב״קלויז״ זה עשר שנים. ולמה נאנח ז

 כולנו ידענו את יענק׳לה. אדם גדול היה. מופלג בנגלה ובנםתד. בעל מדות
 טובות... הוא, ז״ל, היה קורא לו ״יענק׳לה השם דדד״~

 ״השם דרך״ — מלתא זוטרתא!...
 חכינו ל״זכור ברית״... ידענו, כי בשעה שיענק׳לה אומר ״זכור ברית״ מתגבר

 ״הוא״ כארי ובוקע עולמות, ממש קורע רקיעים...
 ביום שלפני ערב דאש־השנה בא יענק׳לה... מהרנו אל האכסניה שלו לקבל את
 פניו. נתנו לו שלום והוא החזיר לנו שלום. מתבוננים אליו — אי שמים J — פניו בוערים.

 ידיו דותתות, שניו נוקשות זו בזו וקולו צרוד. בלילה ירד שלג והוא נצסנן,
 מהרנו ״אליו״ חשבנו, ודאי יצטער. ולתמהוננו שמע את דברינו ופניו האירו.

 עיניו צחקו — שמע ולא ענה כלום.
 אחד־אחד נשמטנו מחדרו.

 זלמן האלקםוטי, בעל השחרית, עבר לפני התיבה ב״זכור ברית״. הזקן, ז״ל, עמד
 פניו אל הקיר, מלבו התפרצו אנחות חשאיות — ואין קול ואין תפלה.״
 ודרכו היה לאמר סליחות בקול ובהתלהבות והיה שואג כארי.

 גם בינינו אין התרוממות הנפש, עצבת תוקפת אותנו...
 ראש־השנה. השכמנו בבוקר, ה״קלויז״ מלא, גם הזקן, ז״ל, עומד על מקומו

 לכאורה הבל כאן. ובאמת חסד לנו הכל. חסר לנו העיקר. הנשמה כלואה ואסורה.
 מי ירד לפני התיבה בתפלת ״מוסף׳ ז מי ימלא את מקומו של יענק׳לה? — אין

 איש יודע. לשאלו — אין איש מעיז.
 שקוע הוא במחשבות, אינו מדבר, אינו מבדח את לבנו, כדרכו בקודש, — אין

 הוא מסביר פנים אף למקורביו.
 כולנו מחרישים. יראים אנו להביט זה בפני זה.

 דממה.
 הוא, ז״ל, עומד פניו אל הקיר, ראשו כבוש בשתי כפות ידיו — ושותק.

 כמה ארכה שתיקה זוז אין אני יודע עד עכשו. אפשר שעה ואפשר כהרף־עין...
 בטלה אז תפיסת־הזמן.״

 ופתאום — והוא, ז״ל, מהפך את פניו כלפי המס — ופניו צהובים, מאיריס כחמה
 ועיניו — שני כוכבים 1

 — גבריאל׳קה, לך והתפלל מוסף!
 נדהמים אנחנו! ־־־ גבריאל׳קה יתפלל — וב״עדנא דריתחא״ כזו!

 לחישה עוברת בכל הבית-. זה מסתכל בפני זה במבטי חמחון ושאלון.
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 וגבריאל׳קה עומד מאחורי הבימה. לובש את הקיטל ואינו יכול, ידיו רועדות
 ופניו חורים כסיד.

 מפנים לו את הדרך והוא הולד וברכיו כושלות. רותתות. כברכי בן שמונים.
 וגבריאל׳קה היה בן שלשים, ״משכמו ולמעלה״... גבר בגוברין!

 דומיה.
.J דרנ־נ־י — 

 והמיה חרישית מתנשאה בחלל, עולה ממטה למעלה, עולה ממעמקים טמירים.
 נתקלת בכתלים, במתפללים — גוועה ואינה!...

 הם, אין קול...
 תינוק בוכה... תינוק מתרפק על אמו, בוכה ומתחטא, בוכה ומתחנן...

 — שידי!...
 ולא ״שדי״ אנו שומעים אלא ״אבא״!... הילד תועה ביער ״איום ונורא״ וקורא:

 אבא!... אבא!״. ואין עונה — והוא בוכה...
 לחישה דקה מן הדקה...

 — ״ית־ג־דל וית־ק־דש שמיה ר־בא״!״.
 אל אלהים! אחד הוא העובר לפני התיבה — וכמה קולות! שידה זכה, נאפדת־

 הוד, עולה ובוקעת, עולה ועוטה את כםא־הכבוד ואת כל הפמליה של מעלה...
 ושמחה גדולה ונהדרה ממלאה את כל ה״קלויז״ ואת כל הלבבות, שמחה של

 רוממות, של חדות־קודש מפני אימתו של המלד והדד גאונו...
 ההתפללתי אני אזן ההתפללו כולם ז — אין אני זוכר. אולם מה שהרגשנו אז

 היה גדול מתפלה, למעלה הימנה...
 — ״ומפ־ני ח־ט־אי־נו ג־לי־נו מ־אר-צ־נד... — חליל נפלא בוכה ומבכה את
 גורלו המר של בךהמלך האובד ותועה בישימוךתהו... והדרך כבדה, מלאה אבני־נגף וצורי

 מכשול, והחושך גדול...
 ומבכה החליל ומספר״. מספר על בת־המלד, שנלקחה בשבי ויושבת במגדל גבוה
 על סלע בלב ים, ונפשה יוצאת אל דודה, אל בחידה. מבקשת היא את העורב השחור,
 שיעוף ויגיע אל הארמון, שכולו בדולח ואבני אקדח, יספר לבחירה, שדודתו מחכה לו,
 מקוד. לו.״ אד לו... אל יאמין לדברי השקר... למשטינים ולמקטרגים... תמימה היא...

 כשרה היא...
 מבכה החליל את המלך הזקן, את שולחנו המלא דשן, מספר על משרתיו הרבים
 הנהנים מטובו, אוכלים ונהנים משולחנו הגדול כשבניו, עצמו ובשרו, נודדים בארצות

 לא להם, רעבים, צמאים...
 — ״הבן י־קיר לי אפ־ר־יס״.. — ונאלם החליל ושירה חדשה מתחילה״. שירה

 מלאה יגון קודד ושמחת עולם... בוניה וצוחקת... קולות רבים בוכים וגועים בחלל...
 וקול אחד חבוי, טמיר, נשמע״. ותועה הוא הקול... תועה ומבקש, טוען ותובע.״
 הכל יודעים את הדרד ואין מראה לו ואין מחזיק בידו... האויר רועד... האדמה רועשת...
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 קולות אדירים מתפרצים״. וצוחקים הקולות, — מספרים על שמיס ימים, על שדמות
 פוריות״. והקול מתחנן.״ מבקש רחמים... עיף הוא — ולצחוק מה זה עושה ז רעב הוא,

 צמא הוא.״
 נשתתקו הקולות האדירים — והיתום בוכה.״

 — ״הל־לו־הו״״. — וקול אדיר וחזק קורא.״ וקולות אדירים רבים עונים לעומתו.
 הקול של היתום נשתתק... הקולות קוראים לו והוא אינו עונה להם.״ מזמרים חס, —

 מרננים, אומדים שירה — והוא שרוי בצער״.
 — -ובאו האובדים״... — ושוב קולו של היתום.״ טוען הוא ותובע, — וכמה מרירות
 בקולו! שואל הוא אותם: היכן הייתם בשעה שהייתי תועה בישימון לא־דדךז עיף
 ורעב וצמא דפקתי על דלתותיכס בלילות־שלג, בימי סגריר וסתיו... קראתי אליכם ואתם
 לא עניתם... התפללתי אליכם וריקם שבה תפלתי, עתה באתם — היכן הייתם עד עכשיו ז

 והקולות מריעים, מתחרטים ומתודים...
 ובתוך הקולות עולה ונשמע קול דק... צפצופו של אפרים, — ילד קטן עומד על

 הספסל ואומר ״קדיש״...
 ולעינינו: — בתים הרוסים על יושביהם, בחורים וזקנים, אנשים ונשים וטף
 מתגוללים מדוקדים בקרב חוצות״. כל הארץ שוממה... ״בית־עלמיך... כל הבית בוכה״.

 והוא, ז״ל, שואג באדי... קולותיו בוקעים ארץ ושמים וכולנו גועים בבכיה.״
 וגבדיאל׳קה אינו דואה, אינו שומע, אינו מרגיש... קולו הולך ועולה על כל הקולות«
 משסע הוא את הבביה הגדולה שמסביב וכבר שני קולות עולים.״ קול אחד עמום וצרוד
 וקול אחד דק ומצפצף — ושני הקולות הולכים יחד — יהודי זקן מקריא ״קדיש״ ליתום

 קטן העומד על הספסל...
 ארון־הקודש פתוח ו״הוא״, ראשו במש בין ספרי־התורות — וכל גופו הקדוש רועד.

 דממה איומה ונוראה J״
 ״יב״ד־כך״.״ — וקול חנון, מדוחם, מנוחם, נשמע... והבהניס והעם מתנועעים בנוע

 עצי יעד ביום סעד... והברכות הולכות וחוזרות ומתגלגלות מעל ראשי המתפללים...
 — ״היום תאמ־צ־נר*!... — ושירה מלאה עוז וחדוה מתנשאת באויד, הלבבות

 מתרחבים, הפנים מאירים, והעיניס נוצצות...
 שנים רבות עבדו מאז. כמה מתפללים נפלאים שמעתי — ומוםפו של גבדיאל׳קה
 עדיין מצלצל באזני והומה בקרבי. והלא כל עיקר מוםפו מחתות של ״זמריהם״, זמר

 בתוך זמר, זמר לפנים מזמר.״
 ביום השני התפלל יענק׳לה — לא רצה למחול על חזקתו.

 ביום הכפוריס ההוא היה הזקן שמח מאד, ואחרי תפלת ״נעילה״ קרא אליו את
 גבריאל׳קה, ספח על כתפו הרחבה ואמר:

 — שירד, נא לנו את ״היום תאמצנו״ שלך.״
 עמד גבדיאל׳קה חשב וחשב — ועד כמה שטדח ויגע לזכור, לו רק הגה אחד, סלסול

 כלשהו — לא עלה בית, שכח הכל.
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 אחרי כן ספרו הזקנים, שהוא, ז״ל, אמר על מוםפו של גבריאל׳קה, שחתר חתירות
 מתחת כםא-הכבוד, אולם הדינים לא הומתקו עד שהתחיל ״היום תאמצנו״.

 וגבריאל׳קה זה לא האריך ימים.״
 לקבורתו בא הזקן בעצמו. הוא התעמק בו.״

 על מצבתו חרות בפקודתו ז״ל: ״יודע נגן וה׳ עמר• — תתילתם של שבחי דוד מלך
 ישראל וסופם. ״מה שבינתים׳, הוא מן ״הנסתרות לד״, אלהינו״ — כך אמר הזקן, ז״ל,

 בפה־קדשו.״

 יצחק אבן
 סניגוריה

 באותה שנה היתד, גדולה ה״עבודה״ של הצדיק הברדיטשבי, ד לוי־יצחק, בימי
 הסליחות. נכר היה, כי מתכונן הוא למלחמה קשה עם ה״בעל״דבר״.

 וגדולה מן ה״עבודה״ עצמה היתד, אצל הברדיטשבי ההכנה אל ה״עבודה״. הוא
 היה אומר: אם הרהורי עברה קשים מעברה, על אחת כמה וכמה, שהרהורי מצוה יפים
 מהמצוד, עצמה, כי מרובה מדה טובה ממדת פורענות, ואם כן גדול כהה של ההכנה אל

 העבודה מן העבודה עצמה.
 ומנהגו של אותו צדיק היה להיות ער כל הלילה אור ל״זכור ברית״ להתכונן

 לעבודת בוראו.
 וכך היה סדר עבודתו:

 עד השעה השתים עשרה ישב והגה במסכת ״ראש השנה״. מניון שהגיע חצות
 הלילה ירד וטבל מ״ב טבילות, כנגד מ״ב שמות המרומזים בתפלת ״אנא בכת״, ועלה ולבש
 את בגדיו הלבנים וישב על הארץ לערוך ״תקון חצות״. אחרי שגמר את ״תקונו״ הלר

 לביודמדרשו ל״םליהות״, והוא בעצמו עבר לפני התיבה.
 באותה שנה הרבה בכוונות וביהודים בשעת הטבילה יותר מבכל השנים. מלחמה
 קשה עמדה לפניו, מלחמה עם הם״ם וכל כת דיליה. הצדיק ר׳ ברוךל ממזיבוש שהיה
 תמיד בד־פלוגתיה, נתפים פתאום וכתב אליו מכתב קצר, ורמז לו שבראש־השנה הזה

 עליו לעמוד על המשמר.״
ש תינף בדבר. י ג ר  ואחר שגמר את תפלתו וישב על הארץ לערוך ״חצות״, ה

 ״שומרת קול תתן מצאוני עוני״. — אבל הדברים יוצאים מפיו קרים ככפור,
 בלי רוח חיים״. גוף בלי נשמה.״ רואה הוא את המלים מרחפות באויר ואינן עולות
 למעלה... והוא מתגבר ומתחיל שוב פעם ושתים כדי לעורר ״דחילא ורחימא״, אד לשוא!
 כבתה אש הקדש... ואי אפשר לו בשום אופן להתלהב כדרכו להגיע למדרגת ״אתערותא
 דלתתא״ כדי לעורר על ידה ״אתעדותא דלעילא״... ד׳ ברוךל בעיניו הקדושות צפה
 למרחוק^ גברה יד ה״חיצונים״ ועמדו כ״מחיצה״ לפני כסא הכבוד. ומי יודע, כמה תלי־
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 תלים של קסגוריה ודלטוריה צברו שס לפני שערי שמיס העוצרות בעד תפלותיהם
 של ישראל לעלות ולהתקשר לכתרים לראש קונם.

 נתבלבל הצדיק ונזדעזע בכל אבריו. ושוב הוא מוציא מתוך כים־בגדו הלבן את
 המכתב הקצר שכבר קרא אותו זה עשד פעמים:

 ״אל הרב החסיד ר׳ לוי יצחק נ״י.
 הזהר ועמוד על משמרתד לשים לב אל מעשיו של הבורא ברוך־הוא בראש־

 השנה זה, כי הוא איננו בן־אדס כלל״.
 צריד לעמוד על המשמר... קטרוג קשה למעלה... וחובתו להזדרז להשתיק את

 הקטגור ולעורר רחמי שמים.
 ו״עבודתו״ של הברדיטשבי בעת צרה היתה, כידוע, בשלשה דרכים: בםנגוריה,

 בתפלה ובמלחמה.
 יש שהיה פונה אל הקדוש־ברוד־הוא בדברים אלה:

 ״רבונו של עולם, יהא מנהגה לכל הפחות, כמנהג יהודי מן השוק. יהודי מן השוק,
 אם נשמטו התפלין מידו ונפלו לארץ, מיד הוא כופף את עצמו באימה וביראה, מרימן
 ומגפפן ומנשקן. ואתה, כביכול, הפלת לארץ את פרשיות התפלין שלה את עמד ישראל,
 ה״גוי אחד בארז״, חה אלפים שנה אתה רואה בגלותם ובשסלותם ואינך חש כלל להרימם
 מן הארץ. אם תעבור על מדותיד ותסלח לעוונותיהם, מוטב ז ואס לאו — אגלה ברבים, כי

 מניח אתה תפלין פסולות״.״

 ודבריו אלה היו מגיעים לכסא הכבוד, וחקדוש־ברוד־הוא היה מחייד ואומר: .נצחני
 בני, סלחתי כדבריך!״

 רש שהיה נכנם בכריעה והשתחויה לבית־מדרשו, עוסד לפני התיבה ברתת ובזיע
 ומתפלל בצעקות ובבכיות עד שכל העם גועה בבכיה, וכל אחד שב בתשובה שלמה.

 ובשעת תפלה כזו היו באים מלאכי רחסיס וחותרים חתירה החת כםא־הכבוד,
 וכל התפלות הנדחות עולות ביחד עם תפלתו של הברדיסשבי.

 וכשהיתה גוברת ידו של הם״ם והקטרוג מתגבר על עם ישראל ו״כלו כל הקצים״,
 היה מזדין למלחמה. ודרכו היתה לא להתוכח עם ״בעל־הדבר״ בפטפוטי מלים, אלא
 במעשים. מתחלה היה נותן לשטן להשטין ולקטרג. ואחר כך, כש״בעל־הדבר״ הדיק את
 כל חציו וחשב, כי עלה בידו לעשות כליה בשונאיהם של ישראל, אז היה יוצא מן השורה
 הגוף הדק והצנוס, כשהוא נושא על שכמו חבילה של זכויות, מניחה לפני כםא־הכבוד
, ידברו הם ולא אני.״ וכביכול, בכבודו ם  ואומר: .הנה לפניה אבינו שבשמים, מעשי
 ובעצמו, מריס את החבילה ומתירה $ ומכיון שנפתחה עולות מתוכה הזכויות וםובבות אח

 כםא־הכבוד, כצפרים לבנות, ומיד מתבלבל השטן ומשתמט אבל וחפוי־דאש.

 בלב נשבר קם הצדיק ממושבו, נכנם לבית־מדדשו, עמד לפני התיבה והתחיל
 לאמר ״סליחות״.
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 ״לד ה׳ הצדקה ולנו בשת הפנים.״
 ועוד בטרם שענה העם אחריו התחיל בםנגוריה, וטען כדרכו:

 ״מרי דעלמא! וכי לנו בשת הפנים? לא די שהננו מוכים ונמרטים, נהרגים
 ונשחטים על קדוש שמך בשביל שאנו קוראים בכל יום ״שמע ישראל״, עוד עלינו לכבוש
 פנינו בקרקע ולהתביש ן יתבישו אלה המכים אותנו ן יתביש מי שיש בידו להושיע ואינו
 מושיע, אבל מה לנו להתביש? וכלום לך ה׳ הצדקה? על שמך אנו דוויים, סחופים
 ומדולדלים בין העמים, ועוד לך הצדקה! והכתוב עומד וצוח ״לא תעשון כן לה׳
ם הם י נ ם כל משפטיו. אני, לוי יצחק, אומד, כי כ י נ  אלהיכם״, לא תאמרו כי כ
 בני ישראל, ורק אם תעשה עמנו צדקה ותמחול לעוונותינו ותחדש עלינו שנה טובה, —

 אז תהיה לך הצדקה.״
 ושוב רואה הצדיק את הסנגוריה כשהיא מרחפת באויר, מגעת עד שערי שמים

 ושם היא מתדפקת כצםור קצוצת״גף... והשערים אינם נפתחים...
 ואז החל לעורר את לבות המתפללים לתשובה.

 וכשהגיע ל״אשמנו״ געה בבכיה ואמר: אוי מה עלתה לנו! עולם הפוך עולמנו.
ץ ו ח  לפנים היו הרחובות והשוקים מלאים אמת ובבית־הכנםת דברו שקר, ועתה — ב
 שקר ומרמה, ו פ ה אמת וצדק. לפנים היו בני־אדס עוסקים במשא־ומתן באמונה, ה״הך
 שלהם היה הן, וה״לאו״ — לאו. ומכיון שבאו לבתי־הכנםיות בימים הנוראים, דברו שקר.
 היו אומרים ״אשמנו, בגדנו, גזלנו״ ולא אשמו, לא בגדו ולא גזלו. ועתה, הוי, נהפד

 הסדר: בחח מדברים שקר, ופה הכל אמת: אשמנו, בגדנו, גזלנו...
 ובבכי מר התחיל לאמר את כל הוודוי, והעם עונה אחריו מלה במלה, בקולות

 וצעקות שעלו עד לשמים.
 אבל עדיין הרגיש הצדיק, כי שערי שמים לא נפתחו. ידו של השטן גברה ומעתה
 אין לפניו דרך אחרת מלבד — המלחמה. ובכן זקוק הוא למעשים, לזכות גדולה שתכריע

 את כל טענותיו של השטן.
 ומיד כשגמר את ה״סליחות״ השתמט מבית־הכנםת והלך לו בחשאי אל המבואות

 האפלים בשכונות העניים.
 תעה הצדיק בין הרחובות, בקש וחפש, ופתאום דאה זהר על בית נמוד ורעוע
 והבין, כי נשמה קדושה נמצאת בבית הזה. נכנם לתוכו ודאה אשת צעירה יושבת

 וקוראה ב״תחנה״.
 הכירה האשה את הצדיק ונזדעזעה.

 יודעת היתה, כי דרכו של הצדיק היה להשכים ולהעריב, בימי ה״םליחות״, לבתי־
 החוטאים, לדבר על לבם ולעוררם לתשובה. ומכיון שבא אל ביתה הדי חוטאת היא.

 התחילה האשח בוכה:
 — אמנם חטאתי, דבי וקדושי, אבל כבר שבתי בתשובה, וכל מה שביכלתי עשיתי,

 כדי למרק את חטאתי.
 אמר לה הצדיק:
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 — אל תתעצבי, בתי, לא חוטאת את, יש לך זכות גדולה בשםימ. אך ספרי לי
 את כל אשר קרר. אותך.

 והאשה ספדה:
 — בת שבע עשרה שגה הייתי כשמתו עלי אבי ואמי. פרנסתם היתה מחכירת
 המחלבה מאת ה״פריץ״. כשנשארתי יתומה, הלכתי אל הפריץ לבקש ממנו, שלא ידחני

 מ״חזקת״ אבותי.
 תיכף כשדאה אותי הפריץ נדלקו פניו והחל לדבר באזני דברים גסים ונסה לנגוע
 בי בידיו הטמאות. אנכי דחיתי אותו בידי ואמרתי לברוח. אז הדפה ממני, שנה את טעמו
 והחל לדבר על לבי דברים רכים: ,,חלילה לי לעשות לך רעה. הנני נותן לך מעתה את

 המחלבה בחכירה לשלש שנים בחצי המחיר. אך תני לי לנשק את מחלפותיך היפות.*
 ובדברו אחז בשתי םחלפותי הארוכות, לטסן ונשקן בתאוה...

 כששבתי הביתה לא ידעתי מנוחה. לבי הכה אותי על שנתתי לרשע לטמא אותי
ה י נ י ע  בשפתיו.״ כל הלילה ההוא לא ישנתי ולא נתתי פוגה ל

 ובבקר לקחתי את המספרים וגזזתי את מחלפותי.
 ועוד ממחרת היום עזבתי את הכפר ואת המחלבה והשתקעתי בעיר. פה שרתי
 בבתי עשירים שנים אחדות, עד אשר נשאתי לאיש. זה כשנה מת עלי בעלי ולבי נוקפני

 כי בחטאתי מת...
 — ואיה המחלפות הגזוזות ז — שאל הצדיק.

 — הרי הן אתי. כשלבי מלא צער על רוע מזלי. עניי ועמלי, מוציאה אני את
 המחלפות, מביטה עליהן וזוכרת את עוון נעורי ומצדיקה עלי את הדין.

 — תני לי מחלפה אחת! — בקש ממנה הצדיק.
 האשד. נתנה לצדיק מחלפה אחת והוא נפטר ממנה כברכה,

 בית־הכנטת של הברדיטשבי מלא אנשים. כולם מחכים בקוצר־רוח לרבם שהלך
 לטבול במקוה לפני ה״תקיעות״. לב כל אחד זע ומפרכס מאימת הדין. מהכנותיו הגדולות

 של הצדיק מרגיש כל אחד כי קטרוג גדול בשמים ולרחמים גדולים הם זקוקים.
 הנה נכנס הצדיק כשהוא לבוש ועטוף לבנים, זוחל על ידיו ועל רגליו, ומסביב
 להגורו הלבן תקועים י״ג שופרות, כנגד י״ג ״מכילי! דרחמי״. זוחל הוא והילד עד שמגיע
 אל הבימה. שם הוא מזדקף, מפשיל את טליתו על פניו עד טבורו, ואת ראשו הוא מוריד
ל שתי זרועותיו הנשענות על העמוד, והוא עומד ושותק, ודק גניחות טרופות יוצאות מפיו.  ע
 פתאום הרים את ראשו, הוציא מתוך כיסו מחלפה של אשה והניחה על העמוד, ואמר:
 — מרן דבשמיא, אם עוונותינו הרבים הכריעו את הכף לחובה. הנח את הקווצה

 הזאת על הכף השניה, והיא תכריע את כל העוונות.
 ובדברו, הניע את הקווצה באויר ושוב הצליף בה על העמוד כשפניו נהרו

 מגיל ופשמחזצ
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 ומיד נעשה רעש בפמליה של מעלה וכביכול ירד מעל כסא הדין משב על כסא
 רחמים ז שערי שמים נפתחו לרוחה, תפלות ישראל עלו ונתקשרו לכתרים בראשו של

 הקדוש־ברוד־הוא.
 ואותה שנה היתה שנת ברכה והצלחה.

 מ. בךעמי
 עם הרמן כהן בראש־השנה

 הדבר היה בערב הראשון של דאעדהשנה. באתי לבית־הכנםת. כשישבתי על
 מקומי הקבוע, נתתי את עיני בזקן אחד, שישב לימיני בשורה הראשונה של שורות
 הימין, הפונות לצפון. פניו וצורתו כולה של אותו זקן הםליאוני עד מאד. ראש גחל,
 שקווצותיו הלבנות סדורות לו תלתלים ויורדות על כתפיו, בעל מצח רחב ודם, בולט
 וחלק, עיני תכלת שאינן גדולות ביותר, אבל נפלאות במבטן הרד ובםבר היפה שלהן
 ובתבונה העמוקה שמציצה מהן, חוטם״נשר יפה וקלםתר־םנים מארד וישד עד להפליא.
 רענן וקצת אדמומית לו. צורתו הנאה והנפלאה של אותו זקן העידה על בעליה, שהוא

 אדם יוצא מגדר הרגיל; איזו חשיבות מיוחדה והדדת־חן היו חופפות עליו.
 אישיותו של הזקן הזה התחילה מעסיקה את מוחי, ואני התחבטתי בהשערות
 שונות על אודותיו. רצון כביר נתעורר בקרבי לדעת, מי הוא הישיש הנפלא הזה, שהיה

 דומה לבן עולם זר ורחוק בין יהודי ג׳יניבה, בעלי הפנים הכהים והגסים במקצת.
 הרב המנוח לעדת ישראל שבג׳יניבה, הפרופיסור ורטהיימד, סח לי לפני ארבע
 שנים מעשה בכומר מלומד אחד בעיר זו (רוב הכמריס בגייניבה הם בני משפחות
 עשירות ומיוחסות), שקבל את הדת היהודית, ורק משוס הפצרותיה של אשתו אינו
 יכול לגלות את יהדותו, כרצונו, ואף-על־פי־כן מבקר אותו כומר לפרקים את בית-
 הכנסת היהודי. והנה נזכרתי עכשיו באותו כומר וכמעט שגמרתי בלבי, כי זהו אותו
 הישיש. כשהתחילה התפלה בבית־הכנםת, התחיל גם הישיש הנפלא שלנו להתפלל בעל־
 פה בדחילו ורחימו ובהדרת־קודש, מעין זו של רב חסיד וצנוע מבני הדוד הישן, בעל
 האמונה הנעלה, התמימה והברה. החזון שנתגלה למראה עיני נעשה עוד יותר נפלא

 וסתום.
 לבסוף עלתה בידי לבוא בדברים עם השמש, שהיה סובב בלויתו של הגבאי
 בכל עברי הבית, כדי לסדר את המתפללים על מקומותיהם הקבועים. בקשתיו שיבאר

 לי, מי הוא אותו הזקן.
 — זהו איזה פרופיםור חשוב, ששם משפחתו הוא כ ה ן.

ן כ ה ן ז — שאלתיו בתמיהה רבה, מוכן ומזומן לקפח מעל מקומי. מ ר  — ח
 — אפשר מאד, שזהו הדמן כהן, — ענה לי השמש בקרירות ונסתלק הימני והתחיל

 שוב משוטט ממקום למקום.
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 כמעט שנעשה לי לודאי גמור, כי זקן זה אינו אלא הדמן כהן. ליתר בטחון פניתי
 אחר התפלה בשאלה זו אל הרב.

 — כן, דומני, שזהו הרמן כהן, — ענה לי הרב קצרות.
 לטי הטון של תשובתו היה ברור לי, כי אין אדם זד. יודע על אודות הרמן כהן

 יותר מאשר השמש של בית־הכנםת.
 אני, כאמור, לא הטלתי עוד ספק בדבר, כי אותו זקן הוא הםרופיםוד הרמן כהן,
 ואני הרגשתי פתאום, כי איזה כח חזק מושכני אליו, דבר שכמעט לא קרה אותי מעולם.
 ובבן לבשתי עוז ונגשתי אל מי שהיד. הגורס להשעדותי ולתמיהתי. הוא ישב עוד במנוחה
 על מקומו, בעוד שכל הקהל יוצא ברעש והמולה מבית־הכנםת. התיצבתי לפניו והוספתי,
 כי מאד יהיה נעים לי להתודע אל הפרופיםור הרמן כהן! אגב דברים אלו ברכתיו

 בברכת החג.
 בת־צחוק חמה ומסבירה נראתה על שפתיו, ומתוך לחיצת־יד חזקה ונלבבת חזר

 ושנה פעמים אחדות:
 — יום־טוב! לשנה טובה!

 מתוך התלהבות ובתמהון של ילד ממש, שהיחד. מורגשת בו גס קודת־דוח תמימה,
 שאל אותי תוך כדי דבור:

 — האמנם יודע אתה את שמי ז
 הוא היה שבע־רצון עד מאד, שפגש כאן בג׳יניבה באדם, שידוע לו שמו. אחר־כך

 הסביר לי, שהוא דר בהרים ולג׳יניבה בא לדאש־השנה.
 — האם יש בדעתך לשהות כאן זמן רב ז — שאלתי אותו.

 — דבר זד, אינו ידוע לי עדיין, יש לי כאן אילו עניגים, מחר אספר לך על אודותיהם,
 הלא ודאי תבוא מחד לבית־הכנסת!

 מתוד שיחה קצרה זו נתקרבנו אל הדלת. בחח, סמיד למסדרון, כבר המתינה
 לו רעיתו. הם ברכו זה את זה בברכת החג ובברכת שנה טובה« ואחר־כך סח לדעיתו
 באותה קורת־דוח של ילד, כי פגע כאן באדם אחד. ששמע על אודותיו׳ ותור כדי דבור
 הציגני לפניה. גם היא נכנסה אתי בדברים נלבבים, ואחרי רגעים אחדים נפטרנו זה
 מזה כמכרים טובים ומיודעים מכבר. לעולם לא אשכח את ה״יום־טוב״ שאמר לי בשעת

 פרידתנו, ״יוס־טוב״ יהודי־ידידותי נלבב כזה לא שמעו אזני זה עידו ועידנים.
 טרם נפרדנו זד• מזה אמד לי, שמחר יבוא לבית־הכנםת רק בתשע (התפלה התחילה
 בשבע), משום שקשה לו לקום בהשכמה. מתוך התרוממות־דוח וחדוה הלכתי הביתה ורגש

 היה בלבי, כאילו אירע לי דבר חשוב ומדניךלב. בכליון עינים חכיתי ליום המחרת.
 ביום המחרת בא הרמן כהן לבית־הכנסת בשעה תשע, ואחר שברכנו זה לזה בקשני
 להראותו את התפלה. שעומדים בה עתה. הגדתי לו, עמדו אותה שעה בתפלת ״ונתנה הוקף״.
 — האמנם אומדים כאן ״ונתנה תוקף״ בתפלת שחרית ז ־ שאלני כהן

 בתמהון מרובה.
 הסברתי לו, שעכשיו כבד עומדים בתפלת מוסף.



ה 141 נ ש ש ה א ר ן ב ח ן כ מ ר ם ה י / ע פ ע ־ ן  מ. ב

 — כבר הגיעו ל״מוםף״!— והוא נעץ כי את עיניו מתוד תמיהה וצער עמוק כאחד.
 הוא נתעטף תיכף בטליתו והתחיל להתפלל מתוד כונה עצומה.

 אני שמעתי גס קודם על דבקותו הגדולה של הדמן כהן בדת ישראל« גם ידעתי.
 כי שיטתו הפילוסופית בנויה על עיקרי היהדות הגדולים, ואף־על־פי־כן לא יכולתי
 להאמין למראה עיני, ובשום אופן לא הייתי מצייר לי את חרמן כהן בצורת יהודי כזה.
 עמדתי בקרבת מקום להדמן כהן ובמשד כל העת לא יכולתי לגרוע עין מהמראה
 הנפלא הזה, כי לא אדם פלוני ראו עיני כאן, אלא חזיון שלם נשגב ובלתי־מצוי, ששמו
 חרמן כהן. בכל עת התפלה הביעו עיניו חרדת־קודש עילאית, אהבה נעלה ומרוממה ודבקות
 של נשמה ישראלית עליונה. כשהגיעו אל התפלה ״עלינו״ כרע ברך בדחילו ורחימו,
 דחרדת־הקודש שלו הגיעה עד לידי התלהבות דוממה. לידי תפלה זכה וברה כגון זו
 מגיעים רק צדיקים גדולים ויראי־שמיס נעלים. המראה המיוחד במינו הפליאני עד
 מאד ובאותה שעה נתחזקה בלבי הדעה, שבעיקרו של דבר עמדתי עליה זה כבר: כי
 להגיע לידי אמונה ודליגיחיות אפשר להם לתמימים וברי־לבב גמורים או לנשמות

 עליונות ומזוככות ביותר.
 אי־דיליגיוזיות מצויה על פי דוב אצל אנשים מטומטמים וגסי הרוח, שנפשם
 יבשה ואינם מסוגלים להרגיש את המרומם והנשגב. ומשום זה גתפשטו כל כד בימינו

 הכפירה הפעוטה והםחותה והאתיאיםמום הזול מן המדרגה הנמוכה.

 בערב של אותו יום וגס בבוקר של יום המחרת לא בא הדמן כהן לבית־הכנםת.
 חשבתי שחלה, ולכן שלחתי תיכף אחר התפלה את בני אל בית־המלון, שהוא היה

 מתאכסן בו, לשאול לשלומו.
 הוא ביקש למסור לי, כי בריא ושלם הוא בגופו וצי במוצאי החג יםע מכאן,
 ומפני שהיד, רוצה להתראות אתי לפני נסיעתו, הריהו מבקש אותי לבוא בשעה הרביעית

 אל בית־קפה פלוני.
 כשסיימנו לשתות הציע הרמן כהן, שנלך לטייל קצת. קמנו והלכנו אל הגן

 הסמוך, *הגן האנגלי״, המשתרע על חוף היאוד.
 — אתה -־ אמד לי בדרך לכתנו — תמהת על אשד לא באתי עוד לבית־הכנםת,
 אגיד לד את אשד עם לבבי: התפלה (״דאם דאוונעך בלשונו) עשתה עלי רושם קשה,
 ולפיכך החלטנו להתפלל בבית. כאן, בבית, רוחי שקט ושלו, לכל הפחות, מה שאין
 כן בביודהכנםת: שם הדגיזני הכל. מה תפלה היא זוז החזן אינו קורא אלא בולע את
 המלים, ובלבד שימהר להפטר מעבודתו. כמה מהד לבלוע את תפלת ״שמונה עשרה״
 של מוסף, אותה התפלה הנפלאה, שיש בה כדי לתת רוח וחיים גם ללבות אבן. ה״מלכויות״
 דה״זכרונות״, כלום יש בעולם תפלה רוממה ונשאה מהן ז... ה״מלכויות״ וה״זכרונות״
 וה״שופרות״! — חזר עוד פעם בהתפעלות, ופתאום התחיל קורא בקול ובגגון המקובל

 קטעים מ״אתה עלית״ ו״אתד, זוכר״.
 נצבתי נטוע במקומי לשמע הקול הרד והצלול של הישיש הזה ולמראה הפנים
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 הנפלאים האלה, אשד קרנו באורה של התרוממות הרוח. אותה שעה מלא את לבי איזה
 רחש נעלם, שאין מלים תופסות בו. אושר בלתי הגוי מלא את נפשי ואף גם רגש גאון
 נשגב תקפני. כן, מאושר הייתי, שבתוך היהדות הנאורה של עכשיו נמצאה לי עדיין
 נשמה יהודית נלהבה כזו. גא הייתי מאד, כי היהדות המסורתית שלנו, שבימים האחדונימ

 מעליבים ומזלזלים בה, אחד מראשי גאוני הדוח שבדורנו דבוק בה כל־כד.
 אפשר שאותו ״האגס הלימאני״ העתיק לא ראה ולא שמע מעולם בלתי היומ
 פסוקים אלה ונגון זד- ואולם מי יודע ז הן על פני היאור הזה נשאו אנחות יהודים,

 אנחות סתומות, שפרצו מלבות אסירי המערות והמחילות שבארמון השיליוני...
 אחרי כן התחיל הרמן כהן מדבר מתוך התלהבות עצומה על היופי הנשגב

 והפיוט העמוק שבתפלת ישראל בכלל.

 שמריהו לוין
 תשליך

 לראש־השנה באו אל העיירה אנשי הישוב, הס בני הכפר מישראל, שנטדדו
 בודדים ותלושים לבין הגרים. לפעמים היו עוברים עליהם חדשים רצופים ופני יהודי לא
 נראו בביתם. ודק לימים הנוראים פורשים היו מעסקיהם וממשלח ידם והיו באים אל

 העיירה היהודית הסמוכה.
 נוהגים היו באנשי הישוב מדת הכנםת־אורחים בעין יפה. אס אל קרוביו ישוב
 איש הכפר, ואס אל ידידיו, שנתלש מהם מחמת פדנםה וגלה למקום שאין יהודים ואין
 תורה ואין תפלה בצבור — הדלתות היו פתוחות לפניו לרווחה. בין ״אנשי־הישוב״
 היו רבים, שהכרנו אותם יפה, אולם היו רבים, שחדשיס היו בשבילנו הקטנים. אנו, אנשי
 העיירה, היינו נוהגים לעשות לטובתם ככל יכלתנו להנעים עליהם ימי שבתם בתוכנו,
 מקצים להם את החדרים הנאים ביותר בבתינו ואת המקומות המכובדים ביותר בבית־
 התפלה, בכותל המזרחי. ולא היה הדבר קל ביותר, ביחוד בבית־הכנסת. לפעמים היו
 מוכרחים להצטמצם ולשבת שלשה־שלשה על מקום אחד, אבל כולם הדגישו, שנוהגים
 בהם כבוד. אף אנו הילדים היינו מתנהגים יפה עם ילדיהם של אלה, ילדי היעדים
 והכפרים. מהם היו ילדי פרא, שעיניהם נפקחו בתמיהה רבה בהביטס אל הקהל הרב
 שבםביבם והדבר אין בפיהם. ביחוד היו מטפלים בהם הגדולים. אבי היה נוהג להרכיב
 אותם על ברכיו והיה מחליק על ראשם ועל פניהם ומשדל אותם בדברים להטריד אח

 הפחד ואת היראה מלבם. ואנו הקטנים היינו מכניסים אותם בםוד משחקינו...
 אלמלא סחו לנו הגדולים על אימת יום הדין, היו ימי ראש־השנה נדמים עלינו
 כיום שכולו טוב. הנה יום הדין. הקדוש־בריד־הוא יושב על כסא הכבוד וסביבותיו צבא
 מלאכים וכרובים. הפנקסים הנוראים, שזכויותיהם וחובותיהם של הבריות רשומות בהם,
TO נפתחים ונגללים לפניו. וחשבונו של כל אדם נבחן ונבדק יפה. הספרים פתוחים 



ך 143 י ל ש ן / ת י ו ו ל ה י ר מ  ש

 כותבת: מי יחיה ומי ימות, מי לבריאות ומי, חם ושלום, למרעין בישין! והתפלות
 נכנסות לפרטי פרטיו של הענין הנורא הזה ולבי מפרפר ומרתת בי. קטנים ורכים היינו,
 ואף־עליפי־כן נכנסו דברי הגדולים אל לבותינו: הפחד מפני המות כבר נעץ בנו את
 צפרניו ושלות הנפש נטלה מאתנו. מעמסה רבה הוטלה על שכמנו בימים שהיינו צריכים
 להיות חפשים כצםור דרור. הימים הנוראים היו נוראים לנו כפשוטם. כנראה, שקדו
 אבותינו לנטוע בלבותינו את רגש הפחד עוד בשחר ילדותנו. אולם דכים היינו יותר
 מדי להרגשות כאלה: פעוט הייתי עדיין אותו ליל ראש־השנה כשהייתי שכוב עד במטתי

 ומבקש רחמים על אבי ואמי.
 זכורני יפה הליכתי הראשונה ל״תשליך״. אנו בחרנו לנו למקום תפלתנו את
 אחורי גבעת הארמון, שהסויםלוץ משתפר שם עם הברזינה. הרעיון הזה — לנער את
 החטאים למצולות הנהר — היה בעיני רעיון גאוני: הנה נגש אדם אל הנהר, משליד
 לתוכו את עוונותיו ונפטר מהם לעולם. מנערים היינו את חצני הבגדים, ומהדרים מן

 המהדרים היו נוהגים להפוך גם את כיסי הבגדים ולנערם היטב לתור גלי הנהר.
 איני יודע יפה מה הם וכמה הם החטאים, שהיו בי אותה שעה, אולם נערתי יפה
 את כנפות בגדי וגם את כיסי, וכששבתי עם אבי מן הנהר, הרגשתי את עצמי קל ביותר.

 נטלה המעמסה הכבדה מעלי.
 (״מזכרונותי׳, עברית על־ידי ד״ו צ. וויסלבםקי)

 הרב י. ל. הכהן פישמן

 תשליך בצפת

 בכל יכולה ירושלים להתחרות עם צפת — אמר לי פעם אחת אחד מזקני החסידיט
י ד ה הבהיר והצח, הרענן והרך.  שבצפת — אבל לא ב א ו

 ביחוד — הוסיף בהתלהבות ובהתרגשות יתירה — מכירים ומרגישים את אררא
 רצפת בעת אמירת תשליד ביום דאש־השגה...

ך ולהסיר מעליו י ל ש ה  מי ״שמצליח״ לומר ״תשליר״ בצפת הריהו זוכה לא דק ל
ל הוא על עצמו גם מעין הארה נפשית מיוחדת, ב ק מ  את חטאיו ואת עוונותיו, אלא ש

 איזה נשמה עילאית, שלא כל אדם יכול ומסוגל לזכות לה...
 ומושפע מתור התלהבותו של חסיד צפתי זה התלטתי לעלות לגליל העלית כדי
 לחוג שם את ימי ראש״השנה, כי נכספה וגם כלתה נפשי לראות ולהשתתף ב״אמירת

 תשליד״ בצפת.
 רגש עגום צבט את לבי בלכתי דיר הגיטאות היהודים האפלים ו יגון נורא לחצני
 למראה אחי בני עמי הסובבים בעיר הזאת, חייט במצזד ובמצוק ויושבים במחשכים —

 ועל פני כולם כמו שוכנת עצבת עמוקות-
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 ובזכרוני עלו שמותיהם של אבות ה״קבלה״, בעלי המסתורין, אלה אנשי הרווז
 והרגש, שבחרו להם את צפת למקום שבתם ובתוכה גם מנוחתם כבוד. נזכרתי בר״י
 קאדו ור״ש אלקבץ, בד״מ קורדובירו והאלשיך, בוידאש וגליקו, בסגוס ובסילה, וביחוד
 בענק שבבעלי המסתורין — הרב יצחק לוריא — שאוה לו למושב את העיר צפת

 ושם מנוחתו.
 נזכרתי בשלמה מולכו — זה בעל הדמיון הנלהב, שעלה גם הוא צפתה לרצות

 את אבני המקום ולחונן את עפר הארץ.
 ויוסף די־לה רינה, בעל החלומות וההזיות — גם הוא מצא לו מנוחה בצלע

 הר צפת מזרחה.
 והמחשבה האידיאלית להחזיר את עטרת ה״סמיכה״ ליושנה ולעשות שוב את ארצנו
־ רב יוצר י  למרכז רוחני לכל האומה כולה — גם היא מצפת יצאה על ידי הר״י ב

 האידיאה הנזכרת, וגם הוא מצא מנוחתו בעיר הזאת.
 מטייל אני ברחוב היהודים שבצפת — ולבי מלא הרהורים:

 אלה גבורי המחשבה והרגש, בעלי הנפשות הרזיות והנשמות הפיוטיות, נתנו משפט
 הבכורה לצפת על יתד עדי הקודש, ואת העיר הזאת בחרו למרכז התודה הסודית

 וחכמת הנסתר.
 מדוע ז

 גם ב״ימים הנוראים״, באותם הימים אשר הנשמה העברית מתרוממת מעל לעניני
 החומר היום־יומיים, גם אז כמעט שלא הרגשתי אף רטט כל שהוא של התלהבות מייחדת ן
 גם בתפלות ליל ראש־השנה ויומו לא היתה מורגשת, הן בבית והן בבתי־הכגםיות, אותה
 השתפכות־הנפש והתרוממות־הדוח, שרגילים אנחנו להרגיש בעמדנו בתיד ירושלים או

 בשאר ערי הקודש.
 אבל הנה הגיעה שעת ה״הליכה לתשליד״ — וכמו זרם של חיים חדשים נכנם

 לרחוב היהודים.
 בצפת אין מעינות ואין נחלים ונהרות, ועל־כן נהגו מימי קדם לעלות אל הגגות

 ולומר ״תשליך״ לעומת הימים והנהרות הנראים מרחוק.
 אלפי יהודים, זקנים עם נערים, טיפוסים שונים ומשונים גס בפרצופיהס גם
 בתלבשתם, ספרדים ואשכנזים, פרושים וחסידים, בבליים ופרסיים, מערביים ותימנים,
 טפסו ועלו על הגגות של בתי הכנסיות והמדרשות! גס נשים זקנות וצעירות, לבושות
 בגדי לבן ועטופות צעיפי־תכלת, עלו על הגגות של הבתים אשר מסביב ועמדו על

 הגזוזטראות מהי המראה גהדר בקודש.
 ים סוער של בני־אדס, אשד על פניו התנופפו כדמות גלים: ״שטריימלים״.
 תרבושים, מגבעות, מצנפות, ומטפחות, מכל מיני צבעים וצורות — נחשול של דאשיס,

 קהל מנומר ורב־הגווניס!
 והשמים — תכלת, אף קו־כהה אחד לא נראה בהם. וכל הדר הגליל התגלה לפנינו

 בכל זיו יפעת־תפאדתו.
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 והנה קבוצה של יהודים מטפסת ועולה על מבצר גבוה אחה שריד משנים קדמוניות:
 מבצר יודפת.

 ובלבי התחילו מפרכסים זכרונות עתיקים־קדומיס...
 כמו בחזון עוברים לפני גבורי האומה לפנים, אשר גבורתם נשתה על יד המבצר
 הזה. גבורי־כח, אמיצי־לב ואדירי־אמונה, שנלחמו בגבורה ובחרף-נפש בעד ארצם וכבוד

 עמם, ושנפלו חללים לאלפים ולרבבות על יד העיד הזאת ומבצרה...
ח ל ב. י  נשאתי עיני צפונה־מערבה, והנה הכפר ״ג׳וש חאלאב״ — הוא ג ו ש

 ובזכרון — גבור הגליל, יוחנן בן לוי מגוש־חלב, זה הקנאי הלאומי, שהיה כעש
 לטיטום וכרקב לרומאים מחריבי ארצנו.

 ורגשי גאון מתעוררים בלבי לזכר גבורי־האומה הללו.
 אני מרחיב את חוג־מבטי ומרחוק מתגלית תמונה קוסמת עינים: מרחוק מבדקת

 כעין אספקלריה מאירה ומלוטשת:
 ים כנרת!

 ושמי־תכלת בהירים משתקפים בתוך ים־זהב זה, שגליו רוטטים לאנדלאט ונבלעים
 זה בתוך זה... וים האנשים מתנועע גם הוא לאטו... וכל העינים נטויות לפינת־קםמים זו.
 שפלי־הקומה מתנשאים על בהונות הרגלים, מותחים את צואריהס בכדי להשקיף מעל

 לכתפי חבריהם — והעין רואה והלב מתרגש ומתלהב...
 ומפיות אלפי האנשים, השוגים בפרצופיהם וגם בדעותיהם, התפרצה שאלה־

 בקשה אחת:
 ״ישוב ירחמנו, יכבוש עונותינו, ותש״ליד ב־מצרלות ים כל חטא־תי־נו״!

 הסתכלתי בקלסתר פני האנשים האלה וראיתי, שכולם נהרו... נתפשטו הקמטים
 וקומתם כמו הזדקפה, ותאורנה גם עיניהם, ותתנוצצנה למראה העולם הנפלא אשר

 מסביב — ותחי רוחם...
 וצרופי־קולות ושברי־קולות מתחילים מתגלגלים בחללו של אויר. כולם מתנועעים

 בכל אבריהם וקולותיהם בוקעים ועולים.
 ״מן המצר קראתי יה — ענני במרחב יה״.

 ונדמה לך כאילו נשמות נאצלות עומדות לפניה נשמות שאין להן גוף, אלא
 דמות הגוף״.

 ופונה אני מערבה — והנה כמו יריעה של תכלת פרושה על־פני הארץ. אמרתי
 אחכמה לדעת זאת ו״היא רחוקה ממני״.,.

 — זה הים הכנעני על־יד עכו — נשמע קול מבין הקהל.
 ואלפי עינים נסיו כלפי ים־תכלת זה וקוי־הזוהר הנתזים מתוכו.

 ותכלת־השמים הבהירה חובקת את תכלת־הים העמוקה, ומסביב הריס וגבנוני־הרים
 משתרעים ומתנשאים, וכמו חפצים הם לחבק זרועות עולם.
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 וכמו נשמע מבין ההדים האלה הד־קול של אלה אלפי האנשים הפונים אל הים
 ועונים ואומדים:

 ״לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה הארז דעה את ה׳ כמיס לים מכסים״
 ופל האויר הספוג רז ויפעת־הוד כמו נמלא כולו שירה וחזיון...

 וכחולם בהקיץ עמדתי על מקומי — נםוד־קםס מהרמונית־הטבע הנהדרת והנסלאד*
 ושפתותי לחשו:

 אכן, יש אלהים במקום הזה!*.



ר ו ל ק ל ו פ י ו ו  ה

 יוסף־יהודה טשרני
 ראש־השנה בקרבן

 בליל דאשיהשנה באתי עם בעל-הבית שלי ואחיו להתפלל בבית־הכבםת שלהם.
רת המסגדים של הישמעאלים (מוסלמים)  כל הקהל נתקבץ בבית־הכנםת הבנוי מו
 טאטארים, אבל עני ודל הוא למאה הבית נםמד על עמודים אחדים, רצפת הבית מכוסה
 במצעות של תבן פשוטים ודלים, נרות לבנים אחדים דלקו בבית! כולם ישבו על הארץ
 כמשפטם ושתקו! אחדים מהם, היודעים להתפלל בספר. התפללו בלחש, בלא עצב ובלא
 בכיה כלל. אחר התפלה אמרו איש לאחיו: *מועדים לשמחה!״ ואחרים השיבו: *חגים

 וזמנים לששת!״
 בראשיהשנה בבוקר בשמונה וחצי נתקבצו כולם בבית־הכנםת. בזמן התפלה איש
 לא בכה ולא הוריד דמעות. גם החזן התפלל בלב שקט! דק בזמן התפלות ו״שמונה
 עשרה״ עמד הקהל ואחרי־כן ישב. קודם תקיעת שופד לא בכו בעת קריאת שמות המלאכים
 והשטן, כמו אצלנו. מן הגשים אף אחת לא באה לשמוע את קול השופר, כי כולן היו
 עסוקות לבשל את ארוחת הצהרים. לעת תפלת מוסף נתקבצו כל הקהל בתוף בית־הכנפת

 והשלימו את התפלה בלא בכיה ודמעות, כי אם בלב שקט.
 אחר התפלה הלכתי עם בעל־הבית שלי בלוית הזקנים ונכבדי הקהל אל ביתי.
 כאשר באנו אל החצר ראיתי מחזה מוזר, אשר לא פגשתיו מימי בארצות אירופה.
 הבורה גדולה של נשים ובתולות גדולות וקטנות עמדה בחצר ביתי והכתה לבואנו, וכאשר
 הצגתי את כף רגלי בתוד החצר ונגליתי לפניהן, מיד החלו הנשים והבתולות לשיר בכלי-
 זמר הנקראים ״האדמוניקי״ ובחלילים והכו בתופים וצלצלו בצלצלי-שמע ובפעמונימ,
 והבתולות רקדו ושרו שידים לכבוד בואי. כולן היו מלובשות בגדי כבוד כבגדי הנשים
 המוםלמביות. אני באתי עם הזקנים אל תוך הבית וישבנו לאכול ולשתות. אחרי־כן
 נתקבצו אל ביתי כמעט כל הקהל ואכלו אצלי םעודת־הצהרים כולם יחד לכבודי, והנשים
 והבתולות בעת סעודת הצהרים שתו חמדו ויצאו במחולות. סעודת הצהרים נמשכה
 עד הלילה. הנשים והבתולות לא פסקו מלשיר את שיריהן ומלחול מחולותיהן. לפנות
 ערב, כאשר יצאנו לשבת בתוך האולם בחצר לראות במחולות הנשים, באו רוכבים אל
 תוך החצר. אמר אלי בעל־הבית שלי, כי שני אורחים נסיכים מנסיכי קאראטשאי באו
 אלינו. אנשי החצר לקחו מידם הסוסים והעמידום באורוה, והאורחים הנכבדים לקחו
 עמדתם אצלנו, והנשים, והנשים והבתולות קבלו אותם גם כן במחולות ושירים לקול

 תופים וחלילים, והשמחה היתה גדולה מאה
147 
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 היהודים שבכאן אינם בוכים ואינם עושים את ראש השנה ליום אבל ותוגה ואינם
 *!ורידים דמעות לפי שקבלה היא בידיהם וכד היה מנהג אבותיהם, ולא עוד אלא שהם
 סומכים על מה שכתוב בספר נחמיה חי, ס—יב. מנהג ״תשליך״ קבלו אחרי כן, אבל רק

 אחדים הולכים להשליד העבירות אל מימי הנהר.
 ביום השני אחר התפלה יצאנו מבית־הכנסת, וראשי הקהל עם הזקנים הלכו ללוותני
 אל הבית פתאום עמדו כולם מלכת אל ביתי ושמו פניהם לצד אחר ויבקשוני לסור א$
 בית החכם שלהם ל״קידוש״. ויהי כאשד באתי אל בית החכם, והנה אשר לא סללתי לראות
 ראיתי: שני הנסיכים מנסיכי קאראטשאי, אשר באו אתמול לביתי, יושבים בבית החכם

 ואוכלים ושותים לכבודו. כאשד באנו בדברים ספרו לי כדברים האלה:
 במדינת סוואניטיה או םוניטי, בכפר ליאפקי או לאפקי, יושבים נסיכים, בני דודו
 של הנסיו ליוון בק, אירבי וטנגיז, והם מספרים שאצלם נמצא ססר־תורה על קלף קדמון
 ושולחן כתוב עליו ברכת המזון. םסר התורה והשולחן נמצאים בבנין מיוחד ושומר הפקד

 עליהם ואינו מניח שוס איש ליכנס לשם.
 מבית הרב החכם הלכנו יחדו לביתי בלוית כל הקהל. כאשר באנו אל חצר
 הבית, שם הנשים והבתולות יצאו בתופים ובמחולות לכבודנו והיו מזמרות בחלילים והכו
 בתופים עד לאחר סעודת הצהרים. אז יצאנו כולנו מן הבית וישבנו בחצר ושתינו כולנו
 חמים. הנסיכים וזקני העדה היו כולם שמחים וטובי־לב מן המשקה המשמח לבב אנוש.
 ואז יצאו הבחורים לחול עם הבתולות: גם הרב החכם יצא לחול עם עלמה לקול תופים
 וחלילים והארמוניקים. ומי שלא היה לו תוף הכה בברזל על כלי־גחושת אשר ישמיע קול.
 והאנשים והנשים שלא היו מן המרקדים הכו כף אל כף לקול התופים והמחולות. והשמחה
 היתה גדולה בכל החצר: עד עת הערב שמחנו, ולאור אבוקות עוד היו מחולללים עד
 שהגיעה שעת המנוחה. וכה עברו שני ימים טובים של ראש־השנה בשמחה ונחת, וימים

 רבים אזכור את ימי דאש־השנד. של שנת ה׳ תרל״ז.

 ראש־זזשנה בדאגיםטאן
 בראש־השנה בא כל הקהל מקטן ועד גדול אל בית־התפלה בעלות השחר, ואומרים
 מזמורים, בקשות ופיוטים של הספרדים מעט מזעיר ותוקעים שלשים קולות בשופר.
 ובתפלת שחרית ומוסף בשני הימים בחזרת הש״ץ אין להם פיוטים ובקשות כלל, רק לפני
 ,ועל המדינות בו יאמר״ בחזרת הש״ץ אומרים הם ״ונתנה תוקף״, לכן משלימים הס את
 תפלתם במהרה, ואינם נוהגים לבכות בראש־השנה. ביום הראשון אחד תפלת מנחה נוהגים

 ללכת ל״תשליך״. את צום גדליהו יצומו כולם ואומרים סליחות ופיוטים אחדים.
 (״ספר המסעות״)
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 ראש״השנה אצל יהודי מארוקו
 בראש חודש אלול מתהילים בתקיעת שופד. תוקעים בתפלת שחרית לפני .ובא
 לציון גואל״, שכן תקיעת שופר תבשר את ביאת הגואל. אחרי גמר התקיעות דורש הש״ץ

 לפני המתפללים ומעוררם לתשובה ולתפלה ולצדקה.
 בכל מוצאי־שבת, מראש חודש אלול ועד יום־הכפורים, נוהגים לומר בבית־הכנסת

 לפני הבדלה ״זכור נא אלהינו״, אחת התפלות, שאינן ידועות לאשכנזים.
 לפני הסליחות אומרים כמה מזמורי תחלים ועם סיומם אומרים פתיחה זו:

 ״קד$י ?א?נ*ךת לנ!5ףי על ןגי;י / ןנןקיי קיסךחךת מ?גי דב ןדיד. / לסם על
*ר . / מ?»א לבוד הידזי נ לה י גיואי עוד ל73לוף ן ג ן *  ?לסף צאן מךעיטף / אקזרי י

: ותן ?קןס ^?ה. / ס??א {א 0קזךןי ולגה עיר תהןה / ן  ?ןם nfft / שולה ?בות קךז
 אשלי יי^גי גיסן? עוד לסןלוןז $ןה.

 דוב הפיוטים הנהוגים במארוקו הס של הפייטנים הספרדים. בסדר הסליחות כלולה
 בקשה לרבנו אפרים בד יצחק חזק מבונא אשכנזי. רוב השמות ידוע לנו מהמחזורים
ח משם אחד, המעורר תמהון. הסליחה ״בזכרי על משכבי״  של הספרדים והאשכנזים, ח

 מימנה: בלעם חזק, כלומר, שהפייטן נקרא בלעם.
 אחרי הסליחות נוהגים להיות ערים עד הבוקר וכל אהד עוסק בתורה לפי ידיעתו.
 שבת שלפני ראש־השנה נקראת ״שבת ואני בצדק״. לפני קריאת התורה דורשים
 בכל בתי־הכנםיות ואחד הדרוש אומרים את הבקשה ״ישן אל תרדס״, שסימנה ״יהודה״.
 בערב ראש״השנה, אחרי תפלת שחרית, הולכים אנשים, נשים וטף לבית העלמין,
 על קברי הצדיקים והרבנים, לבקש רחמים. הרבנים מזהירים, שלא יכוונו תפלתם אל
 הצדיקים כדי שלא יהיו ״דורשים אל המתים״, אלא יבקשו מהשם יתברך, שיתן להם

 רחמים בזכות הצדיקים.
 נוהגים לתלוש עשב או לקחת צרור אבן ולהניחו על הקבר, סימן הודעה למת,

 שהיה על קברו.
 ברוב המקומות נהוג לאמר ״אחות קטנה״ בליל ראשון של ראש־השנה. בכמה
 מקומות גס בליל השני, בלילה הראשון אומדים: תכלה שנה וקללותיה. בלילה השני

 אומרים: תחל שנה וברכותיה.
 אחד התפלה מנשקים זה לזה בברכת: תכתב ותחתס לחיים טובים, או תכתב

 לשנה טובה.
 תפלת ערבית כנהוג. אחר התפלה הולך כל אחד לביתו, מקדש על היין, נוטל
 את הידים ומברך המוציא. אחר כך מתחיל םדד יהי רצון בירקות, כגת םלקא, קרא,
 כרתי וכר. רגילים לבשל את כל הירקות כמו שהם חיים בלי שוס שנד וקוראים לתבשיל
 זה ״קדרת ירקות״. אחר הסעודה לומדים משניות סדר ראש־השנח• בבוקר השכם חסידים
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 ואנשי מעשה הולכים לבית־הכנםת בלי לטעום אפילו כוס קאפה והיות והתפלה נמשכת
 עד הצהרים — מעלים הם עליהם כאלו ישבו בתענית בשני הימים.

 בכמה מקומות נמנעים מלאכול דגים בליל ראש השנה. הטעם כדי למעט תאוות.
 ויש מפרשים משום ש״דאג״ הוא מלשון דאגה. ויש אומרים, שמצור. לאכול דגים׳ כדי

 לפדות ולרבות כדגים. יש אוכלים אליה בראש־השנה.
 נוהגים לאכול רוביה, שהיא לוביה (תלתן). אוכלים ראש כבש. ואם לא מצא ראש
 כבש לוקח בשר כבש או דאש בעל חי אחד. וכן אוכלים תפוח בדבש. גם דמונים — על
 שום שאמרו: ״כפלח הרמון רקתך — אפילו דיקנים שבך מלאים מצוות כרםון״. בארצות,
 שאין הרמון מצוי, היו משתדלים להביאו מארצות רחוקות, ובלבד שיוכלו לבדך עליו

 ולכללו בסדר יהי רצון.
 בליל שני של ראש־השנד, אומרים בקדוש שהחיינו. ונוהגים לאכול איזה פרי
 ולברך עליו. כשאוכל תמרים אומר: יהי רצון, שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי
 רעתנו. על אכילת דמונים אומר: שנהיה מלאים מצוות כרמון. על תפוח אומר: שתתחדש
 עלינו שנה טובה ומתוקה כדבש. על כרתי — שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי
ע ר ק ת א _ ש ר ל ק  דעתנו. על םלקא — שיסתלקו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתנו. ע
 רוע גזר דיננו וייקראו לפניך זכויותינו. על רוביה — שירבו זכויותינו. על ראש כבש

 אומר: שנהיה לראש ולא לזנב ותזכיר לנו אילו של יצחק.
 ביציאתם מבית־הכנםת הולכים לביתם בשמחה ובבטחון לשנה טובה ואין שמים
 לב ליגון ואנחה שלא ליתן פתחוךפה למקטרג, ש״אין לו מקום אלא במקום יגון ואנחה,

 מריבה וקטטה״.
 בכלל נמנעים מליהנות מכל מיני חימוץ ותחת זה מרבים במתיקה ״כי אותה

 אנחנו מבקשים״.
 בליל שני של דאש־השנה יש מקומות שבמקום ״אחות קטנה׳ נוהגים לימד

 את הפזמון הזה:
 חן תחן >י2יןז ?ן? ?כים / וןפחד ??נין? {?כים. / ןראים ןןת ?2ךאי ?דין / ?י על
 p $או {?אלים. / ןכור תן*ר ל0?1ים יום סדין / תפר 3עס וןן9ים עת סדין• / לילאיף
 ןחו?3י ש?יןי ן ה?1ה יי׳ןגי על ?זךין. / קרב לי שנת גיאל יפךןי / על ןןי לנוחות האל

פ / על לןיןז £י?ן;י 3ח$1ס.  יזןסני. / ו!1ן*ר לי ןמת איש $

 בדאש־השנה אין נוהגים ללבוש בגד חדש, שכן הבגד גורס שמחה ללובש והנאה
 יתירה, ומכל שכן אם הוא בגד משי ורקמה, ואין ראוי לשמוח ביום זה.

 פסוקי דזמרא החל מהברכות נקראים בשם ״זמירות״. בדאש־השנה מצווים לסדר
 את הזמירות עם הצבור ולא ביחיד, שכן סגולתן לזמור ולהכרית כל מיני משחיתים
 חבאים לקטרג על התפילה. ולשון ״זמירות״ מלשון ״ואת כרמך לא תזמור״. וענין העבודה

 נתקן בזמירות, כי אברהם מידת החסד הוא עוקד למאריהון דדינין.
 בפסוקי יום תרועה אין אומדים ״באהבה״ אפילו כשתל דאש־השנה בשבת, שכן

 תרועה מורה על הלין ואין אהבה בדין.
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 בקצת קהילות אומרים בזמן תקיעת שופר פזמון, שיש בו י׳ חרוזים וכולם
 פותחים ב״המלך ה׳״.

 נוהגים, שבשעת תקיעת שופר, מטיף הזקן שבבית־הכנםת או הרב דברי מוםר,
 כדי להכניע את הלבבות.

 עם הכנסת םסר-תורה להיכל אומר הש״ץ: ״שובה למעונד ושכון בבית מאווייך,
 כי כל פה וכל לשון יתנו הוד והדר למלכותך.״

 בראש־השנה אין נוהגים לישון אחרי הסעודה, אלא אומרים תהלים עד המנחה.
 ויש שלומדים בביתם, ויש שהולכים לבית־הכנםת ולומדים שם עד שעת מנחה.

 בליל ראש־השנה אוכלים ״כםפוםיס״. וזה סדר עשייתם: לשים בליל סולת עם
 ביצים ועושים עגילים קטנים כעין אורז. העגילים מתייבשים במשד יום או יומיס. אחר
 כד לוקחים קדרה גדולה, יוצקים בה מרק ירקות ובתוך המרק נותנים דלעת, בצל שלם,
 אפונה ובשר. על הקדרה מרכיבים עוד קדרה מנוקבת כעין כברה, עשויה מחומר, וסוגרים
 את מקום החבור של שתי הקדרות בעיסה כדי שלא יצא האד, מכסים בצלחת וכד
 מתבשלים ד״״כוםכוםים״ באד הקדרה התחתונה. הכוםכוםים הם מאכל ראשי גם אצל

 יהודי מארוקו היושבים בארץ־ישדאל.

 ראש-השנה אצל יהודי תימן
 בערב ראש־השנה רבה התכתה לקראת החג. הערבים בעלי הגנות והפחרםיפ
 בצנעא באים לרחוב היחודים. מביאים מיני ירקות, שיש בהם צורר ליוםיטוב ומוכרים
 ליהודים במיל (ביםח) או בשני מילים מכל מין. (הערבים רגילים בכל ערב יום טוב

 בזה, לפי שהם יודעים את זמני החגים של היהודים).
 יש מקומות רחוקים מצנעא מהלד שלש, ארבע שעות, שיש לערבים שם פרדסים
 ומביאים משם םידות: אגחים, דמונים, תפוחים, לימונים, אפרסקים ועוד ומוכרים ליהודים.
 כל אחד קונה לפי הישג ידו לכבוד היום הקדוש. ואוכלים אגוזים עם פולים או אפונים
 קלויים לפני הסעודה להמתיק שתיית היי׳י׳ש. ואין משגיחים בחשש של אכילת אגוזים

 בראעדהשנה, לפי שאגוז בגמטריא חטא,
 בצנעא בירת תימן והסביבה נמצאים כל מיני ירקות שקונים לראש־השנה לסימן
 טוב לפי התלמוד והפוסקים, וכן מיני פירות. ברוב הכפרים לא נמצא אלא הקארא

 (״דובא״ בלשת ערבית התימנית) והוא מתוק, ואומרים עליו: שתהא שנד. מתוקה.
 אלה שידם משגת קונים כבש לפני ערב ראש־השנה, והעניים מסתפקים בבשר
 בהמה גסה. ויש מדקדקים לקנות חתיכה מראש הבהמה. העניים מסתפקים בראש של

 תרנגול או בראש של שום. ואומרים עליו: יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב.
 אין עושים מלבושים חדשים לראש־השנה, כדי שלא יבוא לידי שמחה יתירה
 ביום הךין. אך מי שנצרך לו, אין לובשו אלא בליל יום טוב שני, כדי לצאת ידי חובת

 שהחיינו בקדוש היום.
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 אין יהודי תימן נוהגים לשלוח כרטיסי ברכות מיוחדימ ״לשנה טובה״. אמנם
 מי ששולח למכידו או לקרובו מכתב באיזה ענין, כותב בשורה הראשונה ״תכתב בספר
 החיים ובםמר הזכרוף, ואחר כך הוא נגש לעצם הענין. בשאר ימים טובים כותבים:

 ״תזכה לשנים דבות ומועדים טובים״.
 היראים והחרדים מחלקים צדקה בםתד לבעלי־בתיס צנועים ושולחים להם חטים
 לפני ראש־השנה ומעט כסף בלילה, שלא ירגישו םי השולח, כל אחד לפי מסת ידו,
 חח ממה שנותנים להם מקופת הקהל הנקראת ״קופת הקדש״, שמקבצים בה דמי עורות
 וחלבים של בהמות שמוכרים הקצבים בכל יום, ומחלקים ממנה לנצרכים ולזקנים

 הלומדים תהלים בכל יום בזמן קבוע בבית־כנסת מיוחד.
 הזריזים משכימים אחר תפלת שחרית לילך לבית המרחז (נמצא רק בצנעא)
 ואחר הצהרים טובלים במקוה. בשאר עיירות וכפרים רוחצים בבית או במקוה וטובלים.
 בטבילה במקוה תולים את קבלת התפלה ביום הדין. הםקואות בתימן בנויים בקרקע
 תחת כפת השמים בלי קורת גג. פעמים שמי המקוה יאיים מאד, עד שאיםטניםים נמנעים
 מלטבול מפני הסכנה ומסתפקים ברחיצה בבית. למצוה יחשב לכל אדם להסתפר ולרחוץ
 בערב דאש־השנה ואחר כך להתפלל מנחה בבית־הכנםת ביראה ובטהרה ובדמעות על
 לחייו. וכן מצוה על כל אחד להרבות בצדקה כפי כחו, לפי שהצדקה מכפרת עוונות וזדונות.
 לתוקע נהוג ליתן מערב דאש־חשנה מעט כסף או מעט חמאה וביצים, בפרט

 אם הוא עני וביתו ריק.
 הרבה פרושים נהגו להתענות בערב ראש־השנה, בםמכם על דברי המדרש, שזכות
 הוא להם וזכות הוא לו לוותר על שליש עוונות. ובערב יום הדין צריך כל אדם לפשפש
 במעשיו ולהתוודות עליהם, בדי שיצא זכאי בדין בראש־השנה. ויש שנהגו לילך לבקר

 את קברי הצדיקים, לחתחנן לפניהם לבקש עליהם רחמים.
 באדץ־ישראל נוהגים התימנים בערב ראש־השנה בבית־הכגםת לערוד התרת נדרים.
 לפי סדר ההתרה בוחרים בעשרה מחכמי העיר וטוביה. תחילה יוצא אב־בית־דין
 אחד מבית הכנסת לחצר ומתוודה בלחש, וכל הצבור מתיר לו. אחר כך יוצא השני
 ומתירים לו כלדאשון, וכן כל אחד עד שגומרים כל העשרה. אחר כך מתקבצים כל העשרה
 ומתירים לכל הצבור. אחרי ההתרה אומר הקהל פסוקי ״מי אל כמור״, ״תשליך״ וקדיש
 ונפטרים לבתיהם. כך מעיד הרב שמואל בן יוסף מ׳ ישועה איש עדני, מחבר הספד

 ״נחלת יוטף״.
 תפלת ערבית מתחילה בפיוט ״אחות קטנה״, שיסד אברהם אבן עזרא. בתפלת
 ערבית עצמה אין שנוי בין התימנים ליתר העדות והיא נגמרת ב״לדוד מזמור״, שכל האומר
 מזמור זה מובטח לו שלא יחםרו מזונותיו. בליל שני אומרים אחד התפלה שלשה פיוטים
 מענין היום, שיש בהם כדי לעודד את הלבבות לתשובה. הפיוטים האלה נמצאים בסדר

 הסליחות וגם בסדור ״תפלאל״.
 עם גמר תפלת ערבית נוהגים לברך זה את זה בברכה ״תכתב בםפד החיים ובספר

 הזכו־וף. ברבח זו נוהגת גם בגמר התפלה ביום, בליל שני וביום שני.
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 בליל יום טוב שני, בזמן שהגברים מאריכים בתפלה וסליחות, עוסקות חבשים
 באפיית לחם בתנור לסעודת הערב ומבשלות בשד ושאר צרכי םעודד- ערבית ליל שני
 כערבית ליל ראשון. בקדוש מניחים פרי חדש או יין חדש, כדי לברד עליו ״שהחינו״,

 וגם כשאין פרי חדש מברכים ״שהחינו״.
 לאחר חצות הלילה קמים רבים משנתם והולכים לבתי כנסיות וקוראים תהליס
 עם כל הקהל בנעימה של תחנון. אחר כד אומרים את התקון מ״אלהינו מלוך על כל
 העולם״ וכר ועקידת יצחק וכל הסדר כמו בשבת. ובעלות השחר תוקעים — לסי מנהג

 קדום — שלשים קולות ומתפללים שחרית.
 בביודהכנםת אין מנהג של חזנים ומשוררים. החזן הקבוע ועמו יחידים הראויים
 לסייע לשלית צבור בכמה מקומות שבתפלה, ביחוד מי שקולו ערב ויודע את הנגון
 והנעימה של הפיוטים וסדר התפלה. התימנים יש להם נגינה מיוחדת לסדר התפלה של
״ וכר לערבית ולשחרית וכן למוסף ולמנחה, נגינה  הימים הנוראים מ״ברכו את ה,

 שיש בה מיסודות של הכנעה ופחד מיום הדין.
 המקומות בבתי־הכנםיות קבועים כל השנה לאבות ובנים, ואין השכרת מקומות
 לימים הנוראים בלבד כנהוג בארצות אירופה. אין עושים פרוכת לבנה לימים הנוראים.
 אין אומרים פיוסים ופזמונים בשמונה עשרה של שחרית ומוסף, אף לא את
 הפיוטים הנדפסים בםדורי הדפום לד׳ יהודה הלוי, בין הזמירות ל״נשמת״ ובין ״נשמת״
ם שחושבים אותם להפםק בסדר שקבעו אנשי כנטת הגדולה. תחת זה מרביט ו ש  ליוצר, מ
 באמירת פיוטים לתקיעת שופר, כדי לעורר את זכות העקידה. כראשון לפזמוגים בא

 פזמון לד׳ יהודה הלוי וסימנו ״עבאם יהודה שמואל״.
 מן העליות לתורה מוכרים כל השנה חמישי ושביעי ומפטיר בין בשעת קריאת
 התורה ובין לפניה. בימים הנוראים עליית חמישי חזקה היא לתוקע ואין מוכרים

 אלא שביעי ומפטיר.
 המנהג בכל בתי־הכנםיות, שלא להוציא ספר־תורה שני אלא לאחר קריאת התורה,
 ולאחר שפותחים את םפר־התורה מבדד שליח־הצבור את הקהל בברכת ״תכתבו״, והקהל
 משיב לו ״ואתה תכתב״, אחר כד עומד לקרות מי שקנה את המפטיר. אחר קריאת התודה
 וההפטרה ומי שברך, מלכא דעלמא והנותן תשועה למלכים, מחזירים את ספד־התודה
 להיכל, ושליח־הצבור עומד לפני התיבה ומתחיל לומר את הפיוטים שלפני תקיעת שופר.
 אחד כך עומד התוקע אצל שליח־הצבור. מזמן שהופיע בתימן הספר ״חמדת ימים״
 נהגו לומר תחילה את התפלה שנתקנה לתוקע, המתחילה ״דבונו של עולם, בניך״ וכר

 הנמצאת ב״תכלל״.
 התוקע אינו לובש בגדים מיוחדים בשעת התקיעה ואין מקרין לו תשר״ת. בעת
 אמירת הפיוטים שלפני התקיעות עומד הש״ץ לפני התיבה ואחר עומד התוקע באמצע.
 כיון שאין לתימנים שופרות של איל, או מחוסר ידיעה לעשייתם, תוקעים בשופר
 גדול של יעל, שארכו כשתי אמות ומפולתל כפי שהוא בראש היעל. קולו גדול ומרעיד
 •יותר משל האיל. יש מחוזות בתימן, שהיהודים אנוסים לקבל רשיון מהשלטונות לתקוע
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 בשופר. הערבים שבתימן מפחדים מן הקולות היוצאים מן השופר ומייחסים להם כחות
 מסתוריים ובתקופות קודמות אסרו על היהודים לתקוע בשופר.

 סדר התקיעות הוא תשר׳׳ת שלש פעמים, ולא תשר״ת, תש״ת, תר״ת בנהוג אצל
 האשכנזים. התרועה אינה באה בצורה מקוטעת עם הפסקות בין קול לקול, אלא בקול
 אחד בצורת סלסול. עם גמר התקיעות אומר הקהל ״אשרי העם יודעי תרועה״ והתוקע

 אומד בלב נשבר ונדכה בארמית את התפלה:
 ״כמא דשמעתון קול שופרא הדין. כן ייתא זרובבל בר שאלתיאל רתקע בשופרא
 רבא דיליה ויכניש יתכון מארבע רוחי עלמא ויתיב יתכון בעזרתא דקודשא, ותכתבון
 כולכון ואנא עמכון בספר החיים ובספר הזכרון ובספר מחילה וסליחה וכפרה מלפני

 אבינו שבשמים קים ואמרו אמף.
 הנוהגים לפי סדר התפלה הקדום, לפי סדור ה״תכלל״, מתפללים תפלה ראשונה
 שבמוסף בקול רם. הש״ץ מרים קולו בתפלה והקהל אומדים עמו בלחש. ומי שאינו
 יודע או שאין לו סדור תפלה, שומע מלה במלה מפי הש״ץ ויוצא ידי חובתו. ומי שנהגו
 להתפלל בנוסח ספרד מתפללים בלחש ואחר־כך חזרה. אחר מלכויות תוקע תשר״ת
 פעם אחת, וכן אחר זכדונות וכן אחר שופרות תר״ת, ואחר התפלה תוקע תרועה
 גדולה. במוסף תוקע אחר ולא הש״ז. כדי שלא יתבלבל, ברם אם מובטח הש״ץ שיחזור

 לתפלתו. רשאי לתקוע.
 סי שאינו מוריד דמעות בעת התפלה. נפשו עגומה עליו כל היום, שמא חם ושלום

 אינו רצוי לפני ה׳. אין שנוי בין יום ראשון לשני בשום ענין שבתפלה.
 בקצת בתי־כנםיות יושבים יחידים לאחר גמד התפלה וקוראים תהלים ואינם
 יוצאים עד שבאים אחרים במקומם. ואז הם הולכים לסעוד וכל הקהל מוסיף לקרוא

 בתהליס בנגינה ותחנונים עד תפלת המנחה. וכן ביום שני.
 לפני הסעודה אוכלים פירות ושותים יי״ש ושמחים ומזמרים, ואין אוכלים לשובע,

 כדי שלא יבואו לידי קלות־ראש.
 הרב אל־נדף מעיד, שמצא בתבלל קדמון שבכתב־יד שירים מיוחדים לכל התגים
 והימים הגודאים מלבד שידי ר׳ שלום שבזי, שגם הוא יסד שירים לכל החגים ולראש־
ש לו דיוואן כמגהגם י  השנה הנמצאים בדיוואנים בכתבי־יד ובדפוס, ושרים אותם כל מי ש
 לפני המעודד- אין מרקדים בשעה ששדים בראש־השנה להראות הכנעה ושמחה של מצוה.

 ראש-השנה אצל השבתאים בסאלוניקי
 שבתאים מעטים נשארו עוד בםאלוניקי ובאזמיר. למראית עץ הם מוסלמים

 קנאים, אבל הם שוסדים עוד כמה מנהגי ישראל עד היום הזה.
 בליל ראש־השנה הס מתאספים בבתי־כנסיותיהם בשעה מאוחדת מאד, כדי שלא
 לעורר עליהם חשד. בתי־כנםיות אלה נמצאים בדירות של יחידים בתור חצרות שכונותיהס.
 ושום סימן מיוחד אינו סבדילס מיתר חלקי הבית. את מקום היכל הקודש תופס ארון־
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 הטפרים, שעומדים בו בשורה הראשתה טפרים טורקיים. אחרי אמירת התפלות, שמקצתן
 הן בלשון הטורקית, דורש החזן לפניהם על הנושא ״אנא בכה גדולת ימינך/ ואחרי
 גמר התפלה הם מברכים זה את זה בברכה העברית: ״תזכו לשנים רבות״. בט׳ בתשרי

 (ערב יום הכיפורים) הם נוהגים להתיר את הנדרים•

 ראש־השנה אצל יחדי חבש
 אצל הפלשים אחד בתשרי הוא חג התקיעות, אבל אינו דאש־השנה. על־פי ״םםר
 היובלים״ מתחילה השנה בניסן וחג הראשון בתשרי הוא מקרי אצלו: בו בלילה ישב
 אברהם וצפה בשמים אם השנה הבאה תהיה גשומה (״ספד היובלים״, ראה להלן במאמרו

 של יו״ט לוינםקי).
 יהודי חבש יש להם מנהגים מיוחדים לראש־השנה: עשרת ימי תשרי הראשונים
 הם כולם אצלם ימי צום, את הצום האחרון קבע, לדעתם, עזרא בשובו מירושלים,
 ונצטווה עליו במראה מן השמים, מפני שנשתכח ממנו מועד יום הכפורים. (על יהודי חבש

 ראה להלן במאמרו של מלאכי).

 א. ר. מלאכי

 ראש־השנה בתפוצות ישראל
 רוב מנהגי ראש־השנה קדומים הס ונקבעו כהלכות. הם נתקבלו ברוב תפוצות
 ישראל ונתקדשו כעצם החג. חוקרים בקשו למצוא בכל מנהג יסוד בתלמוד ובמדרשים,

 ומקובלים דרשו עליהם תלי־תלים של רמזים והכניסו בהם כוונות צפונות.

 א
 ראשי המנהגים הס אמירת ״תשליך״ ביום ראשון של ראש־השנה והמאכלים
 השונים הנאכלים בלילות החג. על מקור המנהג הראשון עוד לא באו החוקרים לכלל
 דעה אחת. הוא נזכר בפעם הראשונה בספר המנהגים למהרי״ל, שחי במאה הארבע עשרה.
 בספרו (דפוס אופגבד, ת״פ, דף ם״ב) הוא אומד: ״ומה שנוהגים לילך בראש־השנה
 .אחר הסעודה אצל ימים ונהרות להשליד במצולות כל חטאותינו״ וכר. מדבריו *מה
 שנוהגים״ נראה, שבימיו כבד היה מנהג זה קבוע באשכנז והוא נתן את הנימוק למנהג
 ז\ז במצאו אסמכתא במדרש. ואלה דבריו: ״משום דאיתא במדרש זכר לעקידה שעבר
 אברהם אבינו בנהר עד צואת ואמר ״הושיעני אלהים כי באו מים עדעםש״ (תהלים

 ס״ט, ב), והוא השטן, שנעשה כמו נהר להעכיב אותו מן העקידה״.
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 משום שמנהג זה לא נזכר לא בתלמוד ולא בספרות הגאונים והמהרי״ל היה הראשון
 שהזכירו, מתקבל על הדעת, שאמירת התשליך הוא מגהג מאוחר, ומאשכנז עבד לשאר
 תפוצות הגולה. אולם חוקרים שונים נסו להקדים את זמן קביעת המנהג. היו חכמים,
 שראו את מקורו במנהג קדום במצרים, שהיו יוצאים אל הנילוס להתפלל ולכפר את
 פני הדגים בהשליכם לפניהם פרודי לחם. ובמנהגי מהרי״ל אמנם יש אזהרה ליהודים,
 ש״לא יוליכו עמהם שום מזון כדי לזרוק אל הדגים שבנהרות״, אולם מטעם אחר,

 משום ״דאית ביה חילול יום טוב״.
 אולם אם המנהג קדום הוא, יתכן שבזריקת מזון לדגים היה משהו מהשפעת
 עמים זדים. על קדמותו של המנהג עמד גס ר׳ קלמן שולמאן, ולפי דבריו הוא נזכר
 ב״קדמוניות״ ליוםפוס פלאביום בספרו, שמושלי ליקדנסיס הרשו ליהודים לשמור את
 דתם ולבנות להם בתי תפלה על יד הנהר לפי מנהג אבותיהם. אולם נתקבל, שמקור
 המנהג הוא בנחמיה (ח׳, א), שבו יסופר: ״ויאספו כל־העם כאיש אחד אל־הרחוב

 אשר לפני שער־המים״, והדבר היד. בראש־השנה.

 מנהג תשליך מובא בכמה ספרי דיניים ומנהגים, והרמ״א אומר (בספרו ״תורת
 העולה״, חלק ג׳, פרק נ״ו): ״ומנהג של ישראל תורה הוא במה שהולכים על מים
 ואומדים ״תשליך במצולות ים כל חטאתיגו״. והוא מוסיף לפרש ולבאר את חשיבות

 המנהג הזה.
 מנהג ״תשליך״ נתפשט גם בין יהודי ארצות המזרח. ויש שהוסיפו לו מנהגים
 תפלים ומשונים. הנוסע בנימין השני מספר: ״בראש־השנד. ילכו כלם אל הנהר השוטף
 לרגלי ההר ויאמרו תפלת תשליך ואחרי כן יקפצו כלם אל המים וישחו בין גליו כדג
 הים, תחת לנער דק כנפי בגדיהם על שפת הנחל, כאשר יעשו אותה אחינו בגי ישראל
 בארצות אירופה. על שאלתי לשורש המנהג השיבו לי: ״כי על ידי הפעולה הזאת
 יטהרו מכל חטאתיהם ומי הנחל ישטפו מעליהם כל החטאים, אשר חטאו במשך כל ימי
 השנה שעברה!״ בנימין הוכיחם על מנהג אוילי זה לאמד: ״כי תחת הנקה מפשע, עוד
 יטפלו על עונס בחללם קדושת היום״, והם הבטיחו לו לבטל את מנהגם זה (״מסעי

 ישראל״, עמוד 38).
 בבולגאריה היו כמה קהלות עורכות את אמירת ה״תשליך״ לא בדאש־השנה

 אלא ביום הכפורים.
 בטואץ, שבה קיימת קהלה יהודית קטנה, נוהגים היהודים לומד ״תשליך״ על

 גיגית מים בבית־הכנםת שלהם הנמצא בקרבת הים.
 את סדר ה״תשליד״ עורכים על שפת נהר, שיש בו דגים. בירושלים נוהגים
 לומר על יד בודות המיס. בראשית יסוד הישוב הישן היו האשכנזים מתאספים על יד
 חבור הגדול שבחורבת ר׳ יהודה החסיד ואומרים ״תשליך״ בצבור. בצפת אומדים תשליך

 על גגות הבתים, שמשם אפשר לראות את הכנדת.
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 עריכת השלחן בלילות דאש־השנה במאכלים, פירות וקטניות, שיש בהם רמז
 וסימן טוב להמתקת הדינים או לקריעת רוע גזר־דין, מקצתם נזכרים בתלמוד, מקצתם
 ממנהגי צרפת ואשכנז במאות י״א—ט״ו, ומקצתם מה שנוסף בדורות מאוחרים. ב״מחזור
 ויטרי״ (עמוד 362) נאמר, שבני צרפת נהגו ״לאכול בראש־השנה תפוחים אדומים
 ובפרובינצא אוכלין ענבים לבנים ותאנים לבנות וראש כבש, כל דבר חדש וקל לםימן
 טוב לכל ישראל׳/ ובמנהגי מהדי״ל (דף ם״ב) נאמר: ״באשכנז רגילין בתחלת הסעודה
 לאכול תפוח מתוק בדבש ולומר: ״תתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה״. באכילת תפוחים
 ראו המקובלים רמז ״לתקל תפוחים״ והם מדקדקים בזה. הםפרדים בירושלים נוהגים
 לאכול בליל ראשון של ראש־השנה את כל המינים הנזכרים בתלמוד (כריתות, דף ד, ע״א).
 ובבית־הכנםת של רבן יוחנן בךזכאי נוהגים לחלק בליל שני של ראש־השנה זיתים

 לברכת ״שהחינו״.

 בראש־השנה מדקדקים מאד באכילת דגים, שהם סימן של פריון, ולפני האכילה
 אומרים: ״יהי רצון שנפרה ונרבה כדגים״. א. דרויאנוב מביא (ב״נוםפות״ למאמרו של
 י. אלזט ״ממנהגי ישראל״ ב״רשומות״ כרד א׳), שבמקומות שונים בליטה היו מהדרים
 לאכול בליל ראש־השנה דוקא אותו הדג הנקרא ברוסית ״כרת״, ואומרים עליו ״יהי

ו שונאינו״. ת ר כ י ש  דצוך מיוחד ״

 ג

 מלבד המנהגים הקבועים נזכרים בספרי הראשונים כמה מנהגים, שברבות הימים
 נתבטלו ובמקומם קבלו עליהם יהודי ארצות שונות מנהגים חדשים. ראוי להזכיר בזה
 מנהגים אחדים הנהוגים בירושלים בנוגע לתקיעת שופר. בבתי־הכנםיות של הספרדים
 תוקעים בשופר גם לפני התפלה, כדי שלא לעכב את הנשים המעוברות והמיניקות
 מאכול את לחמן. בבתי־הכנםיות של האשכנזים ה״פרושים״ אין אומרים מזמור למנצח
 לפני התקיעות (לפי מנהגי הגר״א). בשנות השבעים התיר ד׳ עקיבא־יוםף שלזינגר
 תקיעת שופר ביום השבת. ספרו ״בית יוסף חדש״ שבו נדפס ההיתר, נשרף בגזירת

 רבני ירושלים, אולם ד׳ עקיבא־יוםף היה תוקע עד ימיו האחרונים ביחידות.

 בארצות שונות יש הבדלים קלים בנוסחאות התפלה ובמנהגים שונים. מנהגים
 אלה נזכרים בספרי התיירים העברים.

 בצפון אפריקה, מספר בנימין, ״ההתנהגות כמו אצלנו, מלבד כי גומרים תפלתם
 עוד טרם חצות היום ושחרית ומוסף גם יחד״ (״מסעי ישראל״, עמוד 127).

 בתימן ״הס תוקעים בשופר גדול של יעל, ארכו כשתי אמות ומפולתל כאשר הוא
 בראש היעל וקולו גדול ומרעיד יותר משל איל״ (ר, יעקב םפיד, ״אבן םסיד״).

 מפזמוניהס של יהודי דאגיםטאן דשם יוםףייהודה טשאדני שלשה (אחד לראש־
 השנה ושנים ליום כפור), שחוברו על־ידי אחד מראשי פייטני דאגיםטאן, ר׳ אלישע
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 הקטן בן שמואל, ומשום שהשיר ומחברו אינם ידועים, כדאי להביא לדוגמה בית אחד
 מהפזמון לדאש־השנה:

״ ו ? ד » י ? : א  א$ה עליון. ?דום יז?ייז׳ 9קיט »
 ?קיר ס?ים, השסלם וה^ןץ הד1ם לגלך׳

 ומלאכים נק!לכים. לע08 ?ו*ח W?1׳
. א?ד ??ער, להודית לך  ואיך יוכל ז$נוש מל

 ?ל^ייןיו והגיגיו ז אשרי האיש ןן׳ןור ןזלך
 ?תוךתי ו?מ$ותי #ןתתי לאבוסי^ם.

 ששה בתים לפזמון זה, ובראשם קבוע שם המחבר אלישע הקטן. בסוף כל בית
 חריזה: ״ואתם הדבקים בה׳ אלהיכם״.

 ״בני ישראל״ שבהודו לא היו שומרים, עד שנות החמשים למאה הי״ט, את ראש־
 השנה, משום שהלוח שלהם לא התאים ללוח שלנו. תחת זה היו מתענים בכל חודש אלול,
 ומשוס שלפעמים חל אלול בחודש הצום של הישמעאלים, דאמאדאן, היו קוראים גס
 את אלול בשם ראמאדאן. אבל אם גס לא חגגו את ראש־השנה, היו זהירים לשמור את
 יום הכפודים, שבו היו מתענים ולובשים לבנים והיו סגורים כל היום בבית. יום הכפודיס
 נקרא אצלם בשם ״דאד פלני צא סאן״ — תענית של סגירת הדלת. בשנות החמשים
 חבר ר׳ יהודה אשכנזי בעדם לוחות המולדות והתקופות בלשון המאחדטית, ומאז התחילו

 לשמור את ראש־השנה ככל שאד מועדי ישראל.

 גס לפלשים לא היתה לפנים ידועה חשיבות חג דאש־השנה, שהיה נקרא אצלס
 בשס ״חג השופרות״. בסדר תפלותיהם, שחבר ד׳ יוסף חלד (פרים, תדל״ו), אין שום
 תפלה לראש־השנה. אולם לפי דברי ד״ר פייטילוביץ (בספרו ״דרך חדש״) יש זכר
 למנהגים מיוחדים משלהם: אם חל ראש־השנה להיות בשבת, ״מתפללים ככל ליל שבת
 אלא שמוסיפים עוד שידות ותשבחות ומאריכים בהן כל הלילה. ביום מתפללים תפלות
 מיוחדות יותר מבכל שבת, קוראים בתורה ובפרק מיוחד על חיי אברהם וצנאתו ליצחק

 בנר* (״עמנו״ לי. וויינגארטן).
 אצל היהודים האנוסים בפורטוגאל מצא ד״ר נ. סלושז רשמים משמידת ראש־
 השנה, אס כי ״עיקרו של ראש־השנה כבר נשכח אצלם״. במאמרו ״האנוםים בפורטוגאל״
 (״רשומות״ כרך ה׳, עמוד 49) הוא מביא בין תפלותיהם, ודוייהם וסליחותיהם ליום
 חכסודיס גס שני קטעים השייכים לראש־השנה. אולם הס מדקדקים בשמירת ראש־השגה,

 הנקרא בפיהם ״היום הטהור״.
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 יום״טוב לוינםקי

 מעמי נחוע בראע־הענה
ה נ ש ה ־ ש א ר ם ב י מ ע ב ב ו ק ע י ש ב ח  נ

 חכמינו אסרו לנחש וסמכו על דבר התודה ״לא תנחשו״, או ״כי לא נחש ביעקב״.
 דש שהרחיקו ואמרו, שגם בני נח הוזהרו על הניחוש (סנהדרין, נ״ו). בתלמוד נמנה
 הנחוש עם ״דרכי האמורי״. הרמב״ם מחוה את דעתו, שהנחוש מביא לידי טמטום
 המוח ומרבה בורות בעולם ״ואין ראוי לישראל, שהם חכמים מחוכמים, להמשד בחבלים
 אלו ולא להעלות על לב, שיש תועלת בהם״ (״יד החזקה״, עכו״ם, טוף פרק י״א). ובכל
 זאת גברו אמונות העם והזיותיו על שלטון השכל וכמה נחושים השתרשו במנהגי חיינו
 עד היום, כגון: טוב להתחיל בעבודה או בלמוד מםכת ביום ג/ יום שהוכפל בו ״כי טוב״,

 או בראש חודש, לשאת אשה כשהלבנה במלואה וכדומה.
 ביהוד נמשד הלב אחרי נחושים בערבי ראש־השנה. הכל מודים, שעם צאת השנה
 ״תכלה שנה וקללותיה״. אבל יש לקדם יפה את החדשה הבאה עלינו, כדי ש״תחל שנה
 וברכותיה״. ועל כן מצאו כמה עצות וסגולות לא ״לפתוח פה לשטן״ ולא לעשות דבר,
 שיש בכחו להרגיז את הרוחות הטובות והדעות, המשתלטות בראשית השנה על העולם
 ומכוונות את דרכו. ולחסד, נמצאו גם כמה דברים טובים, שסימנם עולה יפה והם גודרים

 אחריהם רק טובות דשועות.
 ולא היו ימים טובים לבחוש בישראל ובעמים כראש־השנה.

ה ל ו ל ט ה ו מ ו ש , ג ה נ ו ה שח נ ש ם ל י נ מ י  ס
 אין לך סימן טוב לשנה החדשה מזריזות וערות. המרבה לישון בראש־השנה —
 אמדו חז״ל — הריהו מיישן (דמיד) את מזלו. אבל אמרו, הישן בליל דאש־השנה בבית-
 הקברות יכול להקשיב לשיחת הרוחות הקמות מקבריהן ושטות בעולם. רוחות אלה
 שומעות מאחורי הפרגוד מה מדובר בשמים על השנה ויבולה ומספרות אחר כר זו לזו.
 אם יום א׳ של ראש־־השנה הוא חמים, — הרי כל השנה תהיה חמימה, ואם קריר

.(  — כל השנה תהא קדידה (בבא בתרא, קמ״ז, א,
 נחוש דומה לזה מוצאים אנו בתלמוד בנוגע לשמיני עצרת — הנחשבת עדיין
 לתקופת דאערהשנה. ״במוצאי יומ־טוב האחרון של חג הכל צופין לעשן המערכת. נטה
 כלפי צפון — עניים שמחים ובעלי־בתים עצבים, מפני שגשמי שנה מרובים ועידות
 מרקיבים. נטה כלפי דרוס, עניים עצבים ובעלי־בתים שמחים, מפני שגשמי שגה מועטיפ
 ומידות משתמרים. נטה כלפי מזרח, הכל שמחים, כלפי מערב—הכל עצבים (יומא, כ״א״ב׳).
 התחילה השנה לא בסימן טוב, אל תתעצבו: ״כל שנה שרשה בתחילתה, מתעשרת

T t 

 בםופה״ (ראש השנה, ט״ז, ב).
 בספר ״תקוני יששכר םוםף (ךפום משנת ת״ך) רשומים סימנים אלה לקראת
 השנה החדשה, שמצא אותם כתובים בכתבים ישנים: עשרת הימים מראקרחשגה ליוט
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 הכפירים ימי נחוש הם כנגד עשרת חדשי השנה, אם הימים מעוננים, יהיו החדשים
 המתאימים להם מעוננים וגשוטיס, אם יפים הס, גם החדשים יהיו יפיס. אס יוס־הכפורים
 יהיה מעונן, כל השנה תהיה טובה. אם בליל יוס־הכפודים ירעם רעם — מלך של אותה

 העיד ימות. ואס יהיה כל היום מטר, סימן דע וצריכים אנו לרחמי שמים.
 הנחוש בראש־השנה מתיחם גס לאברהם אבינו. בספר היובלים (י״ב. 25—16)
 כתוב לאמד: ״ויהי בשבוע חששי בשנה החמישית בו (ויקס) אברהם וישב בלילה בראש
 החודש השביעי (תשרי) להביט בכוכבים מהערב עד הבוקר לראות מה יהיה מעשה
 השנה בגשמים. ויהי הוא יושב לבדו ומביט, ויבוא דבר בלבו ויאמר: כל אותות הכוכבים
 וכל אותות השמים והירח הכל ביד ד.׳, ולמד. אני חוקר ז ברצונו ימטיר ערב ובוקר,

 וברצונו יוריד טל, והכל בידו הוא״.

ל כ א מ ד ה י ם ב י י ח ה ח ו ו מ  ה

 ״כל החלומות הולכים אחר הפה״. רוב נחושי השנה הבאה אף הס הולכים אחר הפר*
 בתשובות הגאונים לד׳ נטרונאי מצינו: ״ושחקרתס (על מה) שאנו רגילים ליקח ראש
ה הוא, ב ו ט ש ל ח  של כבש בראש השנה ולאכול ושאלתם לפרש לכס (מנהג) זה: נ
 וחכמים וכל אנשי בבל כן עושים. ורגילים לעשות שבערב ראש השנה לוקחים בשר
 או ראשים של צאן ומבשלים אותם בטיםני או בדבר של מתיקה ואין מבשלים בשול
 שיש בו חומץ — כדי שתהא כל השנה הבאה כולה מתוקה וערבה ולא יהא בד. דבר רע
 ודבר צדה״. שתיית ממתקים ואכילת משמנים בראש־השנה היתד, נהוגה כבד בימי עזרא
 ונחמיה (נחמיה, חי, י׳,). בימי התלמוד נתנו סימנים ויצרו נוטריקונים לפירות וירקות
 שיש לאכלס בראש־השנה, כגון אכילת ״קרכםת״, היינו ראשי תיבות של הירקות ״קרא״,
 ״תביא״, ״כדתי״, ״םילקא״, ״תמרי״, שסימנם עולה יפה והס מסמלים: קרע גזר דיננו
 (בערבית נקרא הירק ״קרא״ — ״קרע״), רבוי זכיות, כריתת שונאינו, םלוק השונא,
 המתקת המד. הנוטריקון עצמו הריהו מנימוטכני ומזכיר, שהקור מתקרב ובא עס ימות

 זזגשמיס דש צורר בכסת להתכסות בה (קר — כסת).
 יש שקראו למאכלי ראשיהשנה ״תרדי״ ואמרו: לעולם יהא אדם רגיל לאכול
 בראש־השנד. ״תרדי״ — תרד — והוא ראשי תיבות של תמרים, ריביא, דלעת׳ ירקות.
 מימות הגאונים הנהיגו לאכול דבש, המסמל ארץ זבת חלב ודבש וגם ״שנה מתוקה״.
 מקום חשוב תפס בימי הגאונים מאכל האפונה והפול בדאש־השנה. האפונה והפול והדבש
 חביבים גם על המוסלמים בחג ראש שנתם, בעשירי לחודש מוחאדאס. המאכל המיוחד
 להם ליום זה, ה״חבוב״, עשר בעיקר דבש, פוליס, חטים ושעורים. הסיר, שבו הם מבשלים

 מאכלם זה, *ריד להיות מלא עד לשפתו — סימן לשנה מלאה כל טוב.
 מנהגים חדשים בעניני אכילה בראש־השנה קבלנו בארצות פזורינו עם השפות
 המדוברות בגולה, כגון: חלות סמליות, אכילת גזר בארצות האשכנזים, כי גזר פירושו
 ..©עדין״ — להתרבות, אבטיחים מתוקים הנקראים ״דיניא״ בארצות הםלאביס ופירושו
 »H מתוק״, או שנקרא גס ״כאווך ופירושו כוונה טובה לתפלות, דגים הנקראים ״קאדאם״
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 ־־ סימן לכריתת שונאינו וכדומה. בכמה ארצות נזהרו מלאכול דגים בראשי־השנה,
 אף על־פי שאין עין רעה שולטת בדג והוא מימן טוב לפריה ורביה (״וידגו לרוב בקרב
 הארץ״), הריהו כתוב במקרא ״דאג* באלף (נחמיה, י״ג, טז) ו״דאג״ מזכיר את השם

 דאגה, סימן רע לראש״השנה.
 בצפת ובירושלים היו מחלקים בליל ראש־ד״שנה עם צאת המתפללים מבית־הכנםת
 זיתים כבושים ומרים — לסימן: יהיו מזונותינו מרודים כזית ונתונים ביד ד״/ בדמשק
 אוכלים בראש־־השנה קובה (מין בליל בשר) ושותים יין מתור כוס שבתחתית מונח
 מטבע של כסף או של זהב — מימן לשנת עושר. ויש פותחים את דלתות הקופה או את

 קשורי צרור הכסף — כדי שתכנם לשם ברכת שמים.

ת ו ד י ת ש ע ח נ ת — ל ו ד י מ ם ו י ש ע  מ
 מרובים ומשונים הס הנחושים בראש־השנה, שאינם קשורים באוכל. הרוצה לדעת,
 אם יוציא שנתו, ידליק נר בין ראש־השנד. ויום הכפורים בבית שאין בו רוח נושבת. אם

 אורו יימשך — יוציא את שנתו (כריתות, ח, א).
 נח נחש בראש־השנה ביין המשומר מכרמו שנטע אחרי המבול. את היין יצק

 על האש, עם הקרבת קרבנו בחג האחד לחודש הראשון (״ספר היובלים״ ז, ג).
 המוסלמים בירושלים זובחים את קרבן השנה הנקרא ״זבח אברהם אבינו״ (קדבאן
 בילחאליל איבראהים). חלק מן הזבח מתחלק לעניים. מדם הזבח מושחים על גבי הדלת,
 המשקוף והמזוזה (כמעשה אבותינו בליל השמודים בצאתם ממצרים) וטובלים אצבעם
 בדם ומושחים את כתפי הילדים ומצחות הטוםים או ארכובות הגמלים. הדם הזה מגין
 מכל רע. בעבר הירדן נוהגות כמה עדות של בידואיס לצום אחד עשר יום אחרי קרבן
 ראשיהשנה. יש שבטי בידואים הקוראים לזבח ראש־השנה, שחל אצלם עם התחלת ימות
 הגשמים, על שם משה רבנו (קרבאן סימא מוםא). בשעת הקרבן הם מתפללים למשה

 רבנו, מול ״קברו״ שעל יד יריחו, שיגן עליהם מכל צדה.
 יהודי דמשק מנחשים בקלפים בימי הסוכות. יהודי *לג׳יר נזהדים מלבדך בראש־
 השנה ״לחיים טובים״, הנוטריקון הוא ״חלט״, לשון קללה במקומם, לפיכך שגורה בפיהם

 ברכה זו: ״תזכו לשנים רבות״.
 גם לבעלי״חיים נתן יד ושם בליל ראש־השנה. הרואה איל בראש־השנה םימן
 טוב הוא — זכר לאילו של אברהם. מטעם זה נהגו בימי הגאונים לאכול בראש־חשנה
 בשד איל. קריאת התרנגול, צפצוף צפרים — סימן טוב הוא. יללת חתול או כלב —

 מבשרת דעה.

 מעשה רבי אמנון
׳ קף ה תו נ ת נ ו ט • ו י  מחבר הס

 מצאתי מכתב ידו של ה״ד אפרים מבונא בר יעקב, שד, אמנון ממגנצא ימד
 .תתנה תוקף״ על מקרה הרע שאירע לו וזה לשתו:

 מעשה בר׳ אמנון ממגנצא, שהיה גדול הדור ועשיר ומיוחס ויסה״תואד ויפה־מדאה
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 והחלו השרים וההגמון לבקש ממנו שיהפך לדתם. וימאן לשמוע להם. ממי כדברם אליו
 יום יום ולא שמע להם, ויפצר בו ההגמון. ויהי כהיום בהחזיקס עליו מאמר: חפץ אני
 לזעעץ ולחשוב על הדבר עד שלשה ימים וכדי לדחותם מעליו אמר כן. ויהי אך יצוא
 יצא מאת פני ההגמון שם הדבר ללבו על אשר ככה יצא מפיו לשון ספק, שהיה צריך
 שום עצה ומחשבה לכפור באלהים חיים. ויבוא אל ביתו ולא אבה לאכול ולשהות ונחלה.
 מבואו כל קרוביו ואוהביו לנחמו. וימאן להתנחם, כי אמד ארד על ניבי אבל שאולה.
 ויבד ויתעצב אל לבו. ויהי ביום השלישי בהיותו כואב ודואג, וישלח ההגמון אחריו.
 ויאמר: לא אלך. ויוסף עוד הצר שלוח שרים רבים ונכבדים מאלה. וימאן ללכת אליו.
 ויאמר ההגמון: מהדו את אמנון להביאו בעל כרחו. ממהרו מביאו אותו. ויאמר לו:
 מה זאת, אמנון. למה לא באת אלי למועד אשד יעדת לי להועץ ולהשיב לי דבר ולעשות
 את בקשתי ז ויען מאמר אמנון: אני את משפטי אחדוץ. כי הלשון אשד דברה ותכזב
תן ההגמון  לך, דינה לחתכה! כי חפץ היה ר׳ אמנת לקדש את שם ה׳ על אשר דבר ככד- ו
 מאמר: לא כי. הלשון לא אחתוך. כי היטב דברה. אלא הרגלים, אשר לא באו למועד
 אשד דברת אלי. אקצץ ואת יתד הגוף אייסר. מצו הצודד ויקצצו את פרקי אצבעות ידיו
 ורגליו, ועל כל פרק ופרק היו שואלים לו: התחפוץ עוד. אמנת. להפר לאמונתנו ז
 מאמר: לא. מהי בכלותם לקצץ, צוה הרשע להשכיב את ר׳ אמנון במגן אחד וכל פרקי
 אצבעותיו בצדו משלחהו לביתו. הכי נקרא שמו ד אמנון, כי האמין באל חי וסבל על

 אמונתו יםודין קשין מאהבה, רק על הדבר שיצא מפיו.
 אחר הדברים האלה קרב מועד והגיע ראש השנה, בקש מקרוביו לשאת אותו
 לבית הכנסת עם כל פרקי אצבעותיו המלוחים ולהשכיבו אצל שליח צבור. מעשו כן.
 מהי כאשר הגיע שליח הצבור לומר הקדושה ״וחיות אשר הנה״, אמר לו ר׳ אמנון:
 המתן מעט ואקדש את השם הגדול. מען בקול דם: ״ובכן לך תעלה קדושה׳, כלומר
 שקדשתי את שמך על מלכותך מחודך. ואחר כך אמר: ״ונתנה תוקף קדושת היום׳,
 ואמר ״אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח״, כדי להצדיק עליו את הדין, שיעלו לפניו אותם
 פרקי ידיו ורגליו וכל העניו« והזכיר ״וחותם יד כל אדם בו ותפקוד נפש כל חי״, שכד
 נגזר עליו בראש השנה. וכשגמר כל הסילוק, נסתלק ונעלם מן העולם לעין כל ואיננו.
 כי לקח אותו אלהיס. ועליו נאמר ״מה רב טובך אשר־צפנת לידאיך* וגר (תהלים, ל״א, כ).
 אחד הדברים והאמת, אשר העלה ר׳ אמנון ונתבקש בישיבה של מעלה ביום השלישי
 לטהרתו, נראה במראות הלילה לר׳ קלונימוס בן רבנא משולם בן רבנו קלונימוס בן
 רבנא משה בן דבנא קלונימום ולמד לו את הפיוט ״ונתנה תוקף קדושת היום״. מצו

 עליו לשלוח אותו בכל תפוצות הגולה לחיות לעד תכדון. מעש הגאון כן.
 (״אור זרוע*}

 מעשה בר׳ שמעון הגדול ובנו אלחנן
 מעשה ברבנו שמעה הגדול, שבא מבית דוד, ובא לעיר אחת ששמה מגנצא תשא
 שם אשד, מגדולי המלכות. ולרבנו שמעון הגדול היה לו בן קטן ושמו אלחנן ונגנב ממנר
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 יעשאוהו גלח, וסוף עלה לגדולה עד שנעשה אפיפיור, ומרוב חכמתו אשר היתה בלבו
 נתקבצו אליו מלכים ודוכסים ושלמונים ליקח עצה ממנו, ונתן לכל אחד ואחד עצה
 לפי חכמתו. וכיץ שראה שרבים שואלים עצה ממנו ואין אחד מהם שיהיה מקרוביו
 או ממשפחתו, קרא לשפלים שלו, אותם הגלחיס שהם מנוהו להיות אפיפיור, ואמר להם:
 מה זה שמכל העולם באים אצלי לקבל עצה ממני ואין שום אחד מהם אומד לי, שהוא
 אבי או אמי או קרובי או ממשפחתי? וכי מן האבן נולדתי, שאין לי שוס קרוב בעולם ז
 ודעו נא, אס לא תגידו לי, אהרוג את כולכם. ונתן לבו, שאין ממש בישו הנוצרי. אמרו
 לו: אדוננו, אחר שגזרת עלינו להגיד לך, אזי נגיד לד, כי יהודי היית ובן אדם גדול
 שבכל היהודים אתה, וגנביד כשהיית נער קטן, ומן השם נגזרה לד זו הגדולה, שבאים
 אליד דוב מלכי אדמה ושואלים ממד עצה ונראה להם, שאתה במקום ישו הנוצרי. ובן
 אדם גדול שבאת ממנו, הוא דר באלמניא, ושמו ר׳ שמעון הגדול. אמד להם: שלחו אחריו
 והביאוהו אלי, ואל תניחוהו בשום ממון עד שיהיה פה. ושלתו גדולי דומי לדבי שמעון
 באלמניא, שיבוא לאפיפיור ביום הנועד שקבעו לו. והיה ר׳ שמעון הגדול נרתע מאד מאד,
 שהיה ירא משום עלילה מן האפיפיור, (כי) למה שלח אחריו ז ולבסוף הגביה את עצמו
 ובא אל האפיפיור. וכשראה אותו האפיפיור, אז קרא אותו אל החדר ודאה שהיה נרתע
 מפניו. אמר לו: אל תירא, רק תגיד לי האמת מה שאשאל אותר. אמר לו: הן. אמר לו:
 כמה בנים יש לך ו אז הזכיר לו בשם כל בניו ובנותיו, שהיו לו עתה. אמר לו האפיפיור:
 עוד היה לד בן אחד. אז שתק, שהיה ירא שמא יאמר לו להביאו לפניו. אמר לו האפיפיור:
 למה אתה שותקו תאמר לי האמת. אמר לו ר׳ שמעת: אדוני, בן אחד קטן היה לי
 ונגנב ממני כשהיה נער קטן ואיני יודע אנה הוא, אם הוא חי או מת, כי לא ראיתיו
 עד הנה. אמר לו האפיפיור: זוכר אתה מה מימנים היו בגופו ז אמר לו: אלו סימנים
 היו על גבו ואלו על ידיו. אז הבין האפיפיור שהוא בנו, כי אותם סימנים עליו. אמד לו:
 אבי, אבי, אני הוא בנך! הרי אלו הסימנים שאמרת. נבהל רבנו שמעון הגדול ולא היה
 יכול לענות אותו דבר. אז פשט האפיפיור את בגדיו והראה לו הסימנים ואמר: אבי,
 אבי, מה אעשה שאהיה בן עולם הבא ז אמר לו אביו: חללת את שם הקדוש־ברוך־הוא
 ברבים, קדש שמו ברבים, ואני מקבלד עלי ותהיה בן עולם הבא. מיד טהר את עצמו
 ועלה לראש המגדל וקרא: שמעו כולכם! עד עתה לא רציתי לגלות לכם׳ אד עתה
 אני מגלה לכם, כי אין ממשות בישו הנוצרי, כי נולד מן האשה כאחד האדם, ולכן אין
 תקוה לאחריתכם, שאתם מאמינים בו. אמרו הגלחים הגדולים, שמא נשתטה. אמד להם:
 אתם סבורים, שרוח שטות נכנסה בי, חי נפשי, כי רוח אלהיס בי ואתם שוטים. נתיעצו
ת ואמר: חלילה שיהרגוני אותם טמאים, א  הגלחים להרגו. וכשראה כד, קפץ מן המגדל ל

 כי אני מאמין באלהי אבי!

 וכששמע אביו רבנו שמעת הגדול, שקדש בנו את השם, נתן שבח והודיה למקום
 וקבע על שם בנו יוצר מיום שני של ראש השנה ״מלך אמת מאמרך״, וכתוב בו בעניוות

 שם בנו ״אל חנן נחלתו בנועם להשפד״, כי כך היה שמו אלחנן.
 (•בית המדרש״)
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 מרדכי בן-יחזקאל
 עבודת השם

 (מעשה, שספר אחד מצדיקי הדור בערב ראש־השנה לפני תפלת ערבית)

 מעשה בבעל־שם־טוב, עליו השלום, שהראו לו מן השמים, שיש בעולם אדם אחד,
 העובד את השם יתברר יום־יום באהבה ובמםירות־נפש יותר ממנו. השתוקק מאד לדעת
 את האיש ההוא פנים אל פנים, לעמוד בתוך ארבע אמותיו ולראות את דרבי עבודתו.
 אך לא איסתייעא מילתא. השתדל מאד לגלות את מקום מגוריו ולא עלה הדבר בידו.
 ובראותו את זאת אמד בלבו: כל הדוחק את השעה, השעה דוחקתו, והחליט להסיח דעתו
 ממנו: ימתין בשלוה עד שתגיע השעה ויזכה לדאות את האיש העולה עליו בעבודת השם.

 והשעה לא אחרה לבוא. בליל מוצאי־שבת האחרון של חודש אלול אמר בעל השם־טוב
 סליחות בהתלהבות גדולה, ובגמרו את הסליחות בסוף האשמורה השניה צוה לאםור את
 מרכבתו והוא ואחוזת מרעיו עלו עליה וישבו איש איש על מקומו. לבסוף עלה העגלון,
 ישב על הדוכן ואחז במושכות, וכשהתחילו הסוסים לילד, הניח את המושכות מידו, הפר
 את פניו לעבר הנוסעים, והסוסים הלכו מאליהם. הנוסעים ישבו במרכבה ושתקו« איש
 לא דבר עם דעהו, ואיש לא ידע ולא שאל אנה פני הסוסים מועדות. והסוסים מהרו,
 ובלכתמ גמאו אדץ> הס לא הלכו, כי אם עפו כנשרים, והיה דומה כאילו קפצה להם
 הארץ. ככד. נסעו שעות מספד בחשכת הלילה וכפרים ושדות ויערים עברו לעיני הנוסעים
 חליפות. לפני עלות השחר חדלו הסוסים מלכת, כאילו מישהו הפסיק את דרכם. הם
 עמדו בשדה לרגלי הר אחד ולא זזו משם אף זיז כל־שהוא. הנוסעים לא ידעו באיזה

 מקום הס ולא העיזו לירד מן המרכבה עד שעלה השחר.
 עם הנץ השחר דאו לפניהם שדה רחב־ידיס, כולו משקה: דשא ח־ ורענן, ששכבת
 טל עבה עליו, נותן ריח טוב, כריח שדה אשר ברכו אלהים. ועל פני השדה נפוצה צאן,

 מהן רובצות ומהן עומדות, והן מלחכות את ירק העשב אשר לרגליהן.
 שותקים ותמהים ירדו הנוסעים מעל המרכבה, נטלו את ידיהם בטל אשר על פני
 השדה, התעטפו בציציות והתעטרו בתפילין, התחילו להתפלל וכיווגו לגמור קריאת־שמע
 עם הנץ החמה. משגמרו תפלת שחרית נשמע לפתע פתאום קול שוטר. דחרדו לקול השופר.

 וישאו את עיניהם דראו והנה רועה אחד עטוף אדדח שעד עומד על ראש ההד
 ותוקע. ובהשמע קול השופר התחילו כל הצאן להתאסף! עדרים עדרים באו והתיצבו
 בתחתית ההר על יד באר אחת ועיניהן נשואות למעלה. כשראה הרועה שנתכנסו כל הצאן
 ואץ אחת מהן נפקדת, ירד מן ההר, נגש אל הבאר, גלל את האבן מעל פי הבאר, הוריד
 את הדלי בחבל עבה, העלה מיס ויצק אותם אל השחת הגדולה שעל יד הבאר. משנתמלאה
 השוקת מיס. צפצף הרמה בשפתיו. והכבשים הקיפו את השוקת ושתו. ואחרי ששברו
 את צמאט נתפזרו לאט לאט. קבוצות קבוצות הלכו להם בנחו^ הנה והנה. והרועה ע»ד
 והביט אחריהם בעמים מלאות אהבה ורחמים כהבט אס אחרי ילדיה. בראותו שחזרו
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 בשלום אל מקום המרעה, נטל את ידיו, הישיר את רגליו, נשא את עיניו למעלה והתחיל
 משיח בינו לבין עצמו בקול. וכה אמר בשיחו:

 ״רבונו של עולם ו אתה בראת שמים וארץ, תבל ומלואה אתה יםדתם ו גדול וקטן,
 אדוני ״הפריץ״ ואני עבדו, מעשה ידד כולנו, ועלינו להודות ולהלל את שמד הגדול.
 שמעתי, שיש לד עם אחד בארץ, בני אברהם, יצחק ויעקב, השופכים לפניד את שיח
 לבם שלש פעמים ביום« ערב ובוקר וצהרים הם משבחים ומפארים אותך כאשד נאה לד.
 גם אני עבדד מבני ישראל הנני, וגם אני רוצה לעבדד כדיד אבותי, אבל איני יודע
 את הדרד הנכונה בה אלד. בהיותי קטן המוטל בעריסה מתו עלי אבי ואמי, שהיו בני
 כפר, ואדוני השר ברוב חסדו לקח אותי אל ביתו, ואחר כד הביאני אל אהל זקן־הרועים.
 אצלו גודלתי, את דרכי הצאן למדתי, ואת דרכי עמי לא אדע. על כן אמדתי לעבדן•
 כפי יכלתי! הרי שופר זה בידי ותקיעתו שגורה בפי מימי ילדותי, ואיני טועה בה

 לעולם. יהיה איפוא השופר מליץ ביני ובינך״.

 ובטרם כלותו את שיח שפתיו לקח את השופר התלוי על צואת בחבל דק ומשתלשל
 ויורד למטה מתחת זרועו, שם את פי השופר לתור פיו, הדק את שפתיו היטב — ותקע
 בכל כחו לשם עבודת השם, וכליכך משך בקרן ולא פפק מלהתריע עד אשר נפל לארץ
 באיךאונים. כאשד שבה דוחו אליו, כבר עמדה החמה באמצע הרקיע. משראה את זאת
 מהר וקס, עלה לראש ההר ותקע תקיעה גדולה. לקול התקיעה נתקבצו כל הכבשים
 עוד פעם ליד הבאר, והוא ירד אליהם והשקה אותם כבראשונה. וכאשר נפוצו על פני

 השדה והתחילו ללחוך את העשב, שהה שעה קלה, כוון את לבו כלפי מעלה ואמר:
 ״אב הרחמים! טוב ומיטיב לכל הבריות! בידד הרחבה אתה זן ומפדנם ״מקרני
 ראמים״ וכר, וביניהן גם את אדוני השר ואותי, וגס את הצאן אשד לרגלי. ועל זאת
 עלינו לברך אותך, אך לא כולם יוצאים ידי חובתם. יש עם אחד בארץ, אשר בניו מהללים
 את שמך ועובדים אותך בכל יום בתורה ובתפלה. גם אני אחד מהם, אולם נתרחקתי
 מהם בזרוע ואין אני יודע במה לעבדך. רק דבר אחד אני יודע ונפשי תשבע שמחות
 בכל עת עסקי בו, ובדבר הזה בדעתי לעבדך, אולי יהיה לרצון לפניך. מפי זקךהרועים,
 שבחיקו גודלתי, למדתי לזמר כדרך הרועים, ואנעים זמירות אלה לכבוד שמך הגדול״.
 ומיד םמד זמירה לאמירה ומפיו פרצה שירה מלאה געגועים לאל חי, שאוזן אדם
 לא שמעה כמותה בעולם. קולו היה צלול ונעים ומגרונו השתפכה שידה בכל מלוא רוחב
 החלל כשירת הזמיר ביעד. אין אומר ואין דברים, רק צלילים רוויים הודאה והכנעה
 ממלאים את כל הארד, וגם לאזני הצאן הגיעו. הן הגביהו את ראשיהן, זקפו את אזניהן,
 חדלו מללחוך והאזינו בתמהון לנעימות המתפשטות והולכות בכל הסביבה. וכך עמד

 ושר עד כלות הנפש ממש, ועם אפיםות כוחותיו נפסקה שידת־פיג

 כעבור איזה זמן נעור וראה שהשמש שוקעת! עוד מעט ושעת ביךהשמשות
 תגיע. הוא היה עיף מאד, אך התחזק ועלה שוב על ההר, תקע תקיעה גמלה, ובמשוך
 הקרן נתכנםו הצאן אל הבאר, ובשאתת כוחותיו ירד אליהן והשקה אותן. משעשה את

 מלאכתו מביט חשמימה וראה את הכוכבים המזהירים אמד:
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 ״מה דבו מעשיך, אדון כל העולמים ז מה בכחי הדל לעשות לכבודך ולא עשיתיו
 יודע אני לתקוע בשופר ותקעתי, למדתי לשיר וכבדתיד בקולי! לבי ונפשי רמו לך,
 אל חי. אבל מה כל אלה בעיניך, יוצר הכלל רוצה הייתי לעשות לך נחת־דוח ואיני
 יודע במה. כן! עוד עבודה אחת יש לי. והיא משמחת תמיד את לב אדוני השר,

 אולי תשמח גם את לבך״.
 ובדברו התחיל לעשות משהו, כפף את גופו הגדול׳ נעץ את שתי ידיו בארץ,
 הוריד את ראשו למטה והניחו על הקרקע. הדים את רגליו למעלה והתהפך. וכל זאת
 עשה בזריזות גדולה כמה פעמים, ומדי פעם בפעם הוסיפה המהירות והלכה וגדלה, עד
 שלבסוף היה דומה כאילו כדור חי מתנועע באויד, הולך ומתגלגל בלי־הפםק. וכך התהפך
 כל עוד כחו בו! וכשעזבוהו כוחותיו נפל לארז והיה מוטל כאבן. אחר כך התאושש,

 קם ועמד בדגלים ישרות ואמר:
 ״ה׳ אלהים! עוד דבר קטן יש לי אליך! אמש עשה אדוני השר סעודה גדולה
 לכל עבדיו, וגם אני הייתי ביניהם. הוא ישב בסעודה כל הזמן, וכשנסדד מאתנו בדך
 אותנו לשלום ונתן לכל אחד מן העבדים מטבע של עשרים פרוטות. אין לבי אל המטבע

 הזה, ואותו הנני להקדיש לך, השם יתברך, ובקשתי שטוחה לפניך, שתקבלנו מידי״.
 ותוך כדי דיבור שלח את ידו וזרק את המטבע כלפי מעלה, ובאותו רגע דאו כעין
 פםת־יד מאירה יוצאת מן השמים ומקבלת את המטבע. ועוד לא נחה דעתו של אותו

 האיש והוםיף ואמר:
 ״הנה שמעתי שיש שכד לפעולתם של עובדי הי, אם חלקי ביניהם, הריני נותן לך

 במתנה גמורה את החלק הזה אשד נפל לי בנעימים״.
 באותה שעה לא יכול הבעש״ט להתאפק ואמר לתלמידיו:

 ״הביטו וראו עד היכן מגעת צדקתו של הרועה הזד- כתוב בתורה: ״ואהבת את
 ה׳ אלהיך בכל־לבבך ובכל־נפשך ובכל־מאדך״ (דברים, ר. ה), והוא מקיים את הפסוק
 הזה פשוטו כמשמעו! אץ זה כי אם אחד מענוי־עולס הסשמשים את רבם שלא על־מנת

 לקבל פרם״.
 יהי חלקנו עמהס וזכותם תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.

 יצחק-אבן
 שיחות קדושים

א נ י ל ד ט א — ב נ י  בת ד
 אמת עליו על ר׳ לוי־יצחק מברדיטשב, שהיה רגיל לסיים את המשניות של
 מסכת ראשחזשגה בכל ראש־השנה לפני התקיעות פעם אחח, בראערהשנה שחל להיות
 בשבת, כשהגיע למשנה: ״יונדטוב של ראש־השנה שחל להיות בשבת״, התחיל לחזור

ב של דאש־השנד_ פתאום ק6- ו ט ־ ס ו ב של ראש־השנה.״ י ו ט ־ ס ו  על הדברים: י
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 ממקומו והתחיל לפזז בשמחה רבה לארכו ולתוכו של החדר, פזז וקרא, כעין פירוש למשנה:
 — הן, הן, יום־טוב הוא יומו של ראש־השנה, שחל להיות בשבת. שמחים הם

ת מעלה בשמחתם של דת״מטה.  כל ד
 אחר כד באר לתלמידיו את הענין באופן זה:

 — כל המועדים הם ימי מנוחה דק לבני ישראל, כמו שנאמר: ״מקרא קודש
 הוא לכם״, מלבד יום השבת, שהוא יום מנוחה גם לדת מעלה, שכן נאמר בו: ״שבת
 היא ליי״, יום השבת הוא יום מנוחה גם לבורא עולמים. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר
 ברא בששת ימי המעשה. ובכן, כשחל ראש־השנה בשבת חתחו יוםיטוב לכל באי עולם,
 כי מותר לבית־דין של מעלה לכתבם במפר החיים, שחת פקתדנסש דוחה שבת, אבל
 אטור לו לכתבם בספר המתים. ואס כן, מוכרחים הם להלין את התן, ומכיון שנדחה נדחה.

 ״בת דינא בטל דינא״.

ו ב ח ר ה א מ ד מ  ה

 ״היהודי הקדוש״ מסרשיםחה לא היה לו בעל״תקיעה קבוע. וכך חיה מנהגו:
 בראש־השנה, אחר הקריאה, עמדו בשורה לפני ארוךהקודש שבבית מדרשו כל
 אלה שידעו לתקוע בשופר. העתק עבר לפניהם לאטו, םקר כל אחד ואחד והוציא מתוכם
ת למסור  את מי שישר בעעיו. את הנבחר גוה ללכת אחריו אל חדרו המיוחד לו לבדו, כ

 לו שם, בסוד גדול מסה לאוזן, את הכוונות, שעליו לכוון בשעת התקיעה.
 פעם אחת עמד בין העומתם ר׳ שמחה בונם, שחיה אחד־כד ממלא מקומו של
 ״היהודי הקדוש״. בו בפרק היה סוחר פשוט, רגיל לנסוע לדנציג ולבוש בגת אשכנז

 ועל כך כנו אותו הח&יתם בשם ״אשכנזי״.
 השתוממו כל המתפללים ואחך לחש לחברו:

 — גס האשכנזי בתוקעים לפני רבנו הקדוש ז
 אולם יותר מזה השתוממו כשרבס הדגול בחר בו וצוהר ללכת אחריו אל חדרו.

 שם מסר לו הרבי סודות התקיעות וכווגותיהן. אחר כד צוהו לטבול במקוה ולהכין
 עצמו אל התקיעות.

 — יסלח נא רבי, — השיבו ת בונם בענוה — הטרדתי אותו לבטלה. — אינני
 יודע לתקוע בשופר.

p מה אתה סח ז אינך יודע לתקוע ז— קרא הצתק בהשתוממות רבה — אס — 
 למה עמדת בתוך בעלי־התקיעהז

 — לא עשיתי אלא מרוב תשוקתי לדעת את סודות התקיעות של רבי הגדול.
- — קרא היהודי הקדוש בתרעומת. מיד נזכר,  — אם כן דמית אותי, ד׳ בונם ז

 שאסור לחראות אף סימני כעם בשעה זו, שעת התקיעות, ושאל בנחת:
 — כלום מותר לתלמיד לרמות את רבו ז

, בתם — שכדי לרדת לעומקם של סודות חעוםתמ ברומו  — סבורני, — השיב ר
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 של עולם, מותר לתלמיד לרמות את רבו. וממי אני לומד ן ממשה רבנו״ אף הוא דמה
 את רבו, את הקדוש־ברון־־הוא בכבודו ובעצמו, לתכלית זאת.
 זקף היהודי הקדוש את עיניו והסתכל בפני תלמידו.

 — כשנגלה הקדוש־ברוך־הוא לאדון־הנביאיס — הוסיף ר׳ בונם — וצוהו ללכת
 מצרימה לגאול את ישראל, השתוקק משה לדעת את סוד ההשגחה המיוחדה לעמו ישראל,
 הצפון בשמו יתברד, ובא בטענה ואמר: ״הנה אנכי בא אל בני ישראל ואמרו לי מה
 שמו מה אומד אליהם?״ ומכיון שבקשתו נתמלאה וכבר נגלה לו השם הקדוש ״אהיה
 אשר אהיה״. מרב ללכת ואמר: ״שלח נא ביד תשלח״, כלומר, אני אינני ראוי והגץ

 לשליחות זו, אלא חפצתי לעמוד על סוד שמך הגדול.
 — אבל שם באותו ענין כתוב: ״ויחד אף יי במשה״, התרעם כביכול על תלמידו

 — העיר הצדיק.
 — אז לא היה זמן תקיעת שופד —יענה ד׳ בונם.

 אומרים, שהיהודי הקדוש נשקו על מצחו וקרא:
 — אשרי הרבי, שככה לו בתלמידיו.

 מ. ליםםון
 אבותינו םפרו

 מעשה ברבי לוי־יצחק מברדיטשב, שהיה מחזר בפרוס דאש־השנה אחרי תוקע
 לבית־מדרשו. נתכנסו ובאו אצלו יודעי־תקיעה מכל קצות העיד. הרבה רצים ורוצים

 לזכות זכות גדולה זו, לתקוע בבית־מדרשו של הרג
 נסה רבי לוי־יצחק את כל אחד מהם ושאל אותו:

 — מה אתה מכוץ בשעת תקיעה ז
 השתדל כל אחד ואחד להראות כחו בכוונות ויחודים של תקיעת־שופר על־פי

 האר״י וגדולי המקובלים, שאינם ידועים אלא ליודעי ח״ן.
 ולא נתקררה דעתו של דבי לוי־יצחק באחד מהם.

 יום אחד בא אצלו תוקע אחד ואמר:
 — רבנו, מפשוטי הדיוטות אני. ארבע בגות יש לי וכולן כאחת הגיעו לפרקן ואין
 בידי להשיאן. והרי אני מתכוון בשעת תקיעה: דבון העולמים, עשיתי רצוני כרצונך

 וקיימתי מצןתך. אף אתה עשה רצונד כרצוני והמצא לי בני־זוג לבנותי.
 נתמלא דבי לוי־יצחק שמחה רבה ואמר לו:

 — כוונתך — כוונת־אמת. אתה תהא התוקע בבית־מדרשי.

 מעשה ברבי לוי־יצחק מברדיטשב, שהלך בליל סליחות לבית־הכנםת ושמשו עמו.
 התחילו יורדים גשמי־זעף. עמדו תחת גגו של בית אחד להםתר מפני הגשמים. ובביח
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 מסבאה, שמתכנםים בה ריקים ופוחזים, גנבים ובריונים, זוללים וסובאים ונמנים וגומרים
 אגב לגימה מעשיהם הרעים.

 הצת השמש בחלון ודאה חבורה של ריקים מסובים לשולחן, שעלו עליו יי״ש
 ושכר וכל מיני מטעמים והריהם זוללים וסובאים, הוללים ומתהוללים.

 — רבנו — אומד השמש לרבי לוי־יצחק — יתן עיניו ויראה, פושעי ישראל אלו
 יושבים בליל סליחות במסבאה ושותים ושוכרים.

 — חלילה — אומר רבי לוי-יצחק — ישראל קדושים הם ומברכים ברכות הנהנין.
 חוזר ורואה השמש, שהם תוקעים כף זה לזה.

 — עכשיו — הוא אומר לרבי לויייצחק — הם מקיימים עליהם חלוקתן של הגנבות.
 — חם להם — אומד דבי לויייצחק — אין הס תוקעים כף אלא ״לחיים״ ומברכים

 זה את זה בשנה טובה.
 שוב דואה השמש, שהם מתלחשים ביניהם.

 ־־ עכשיו — הוא אומר לרבי לוי־יצחק ־־־ הם מגלים זה לזה מעשה הגנבות,
 מה גנבו וממי גנבו.

 — אם כן — מתמלא דבי לוי-יצחק שמחה רבה — הריהם בעלי־תשובה גמורים,
 מתוודים הם זה בפני זה קודם סליחות, כדי שיכנסו לסליחות בקדושה ובטהרה

 מעשה ברבי לוי״יצחק מברדיטשב, שהתקין עצמו בראש־השנה לתקיעת־שופר. ירד
 וטבל, עלה ונתלבש קיט״ל ונתעטף טלית, אמד זי״ן פעמים ״למנצח״ וכל הצבור עמו,
 פסק פסוקי ״מן המצר״ והקהל ענה אחריו, קרא מאמרי ״זוהר״, נטל השופר בידו ושהה
 שעה אחת. כל הקהל עומד ברתת ובזיע, מוכן ומזומן לברכות ולתקיעות — ואין ברכה
 ואין תקיעה. רבי לויייצחק מניח את השופר מידו, נוטלו וחוזר ומניחו. ארכה השעה —

 ואין קול שופר.
 — רבותי, — פותח ואומר רבי לוי-יצחק — למטה, אצל הפתח, יושב אדם מישראל,
 שהיה כל ימיו שבוי לבין הגויים ואין הוא יודע להתפלל. משראה כל הקהל עומד בתפלה
 נתקנא בהם קנאה גדולה. התחיל בוכה ושופר לבו לפני אביו שבשמים. וכד אמד בבכייתו:
 אב הרתמים, אתה יודע כל תפלה זכה, מקורה וכוונתה. ואני איני יודע אלא כ״ב אותיות
 שבאל״ף בי״ת. הריני אומר לפניך; אל״ף, בי״ת, גימ״ל, דלי״ת — ואתה ברחמיד

 הרבים, צדף אותן לתפלה
 עכשיו — מסיים רבי לוי־יצחק — יושב הקדוש־ברוך־הוא ועוסק בצירופי

 אותיות, שיצאו מסיו של אותו צדיק. צריד להמתין

• 

 מעשה ברבי לוי־יצחק מברדיטשב, שתקע בראש־השנה ונצטרד השופר ולא הוציא
 קול. עשה רבי לוי־יצחק כל מיני תחבולות וסגולות, הםד את השופר מצד לצדי קרא

 לתוכו ״ויהי נועם״ — ואין קול שופר.
 הניח רבי לויייצחק השופר מידו, זקף עיניו כלפי מעלה ואמר:
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ן ב י  — דמן העולמים, אם אין רצונו שאני. לוי־יצחק, אתקע לסניך, יבוא א
 ויתקע לפניך

• 
pדבי לוי־יצחק מברדינזשב, כידוע, םנגורם של ישראל היה, מהפך בזכותם ומל 

 טוב בעדם לפני אביהם שבשמים.
 ודרכו בקודש, בשעה שהוא עובר לפני התיבה, הריהו מפסיק מתפלתו ומתחיל
 מרצה דברים לפני הקדוש־ברוד־הוא, כאדם המטעים דבריו לאחן חברו, כבן המתחטא

 לפני אביו.
 פעם אחת, בסוםף של דאש־השנה, כשעמד דבי לוי־יצחק ב״ונתנה תוקף״ והגיע
 ל״ויכון בחסד כםאד ותשב עליו באמת״, הפסיק מתפלתו והתחיל מרצה דברים לפני

 הקדוש־בדוך־הוא:
 — דבון העולמים, רצונך, שכסא כבודד יגון לפניד ותשב עליו באמת, שתהא
 ישיבתד ישיבת־כבוד כראוי למלד מלכי המלכים, תגזור וגזדותיך יתקיימו, הווה מתנהג
 עם בניד במדת החמד ובמדת הרחמים וגזור עליגו גזרות טובות, ישועות ונחמות. ואיל•
 אס תתגהג עמנו במדת הדין ותגזור עלינו גזרות רעות, חלילה, לא יכון כםאך לםנין
•  ולא תשב עליו באמת. שכן צדיקי הדור לא יניחו!־ לישב על כסאה אתה תגזור, ח
ד כםאך ותשב ס ח  יבטלו. לפיכד אני מפיל תחנתי לפניר, מלד חי וקיים: ויכון ב

 עליו באמת...

 מעשה ברבי ליב, הסבא משפולה, שעמד בראש־השנה קודם תקיעת־שוסר, זקף
 עיניו כלפי מעלה ואמר:

 — דבון העולמים, מה לך בא בטרוניה עם עמך ישראל ז חייך וחיי ראשי, אלמלא
 ראיתי בעיגי ישראל עם קדושים עושים מצוות ומעשים סוביס, לא הייתי מאמין, שבכחם

 לעשות מצוה אחת בגלות מרה ושיעבוד קשה~
• 

 מעשה ברבי דוד מליליב, שבא לראש־השנה ללובלין להקביל פני רבו ״החוזה״,
 קודם תקיעת־שופד הרגישו בביודהמדרש, שרבי דוד איננו. רצו ובאו אצלו לפונדקו,

 מצאוהו עומד באודלח, כפה מלאה מספוא בידו והריהו מאכיל את הסום.
 הסייס נשתהה בבית־הכנםת לתקיעות היום ולא עיין על סוסו להאכילו.

• 

 כששימש דבי זאב מגיד דמתא ברלנא, שימש בחזנות יואל־דוד, ה״בעל בית׳ל״,
 גאון הנגינה בדורו. אף הוא יודע נגן מודע תפלה.

 פעם אחת, במומף של דאש־השנה, הראה יואל־דוד כחו והאריך בנגונים עד ספון
 למנחה. כל הקחל לא זז ממקומו ושתה בצמא את נעימותיו הנעימות, שלא שמעתן

* ל ו  אוזן מ
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 לאחר התפלה הלך ובא יואל־דוד אצל רבי זאב וברכו בברכת־החג ובבדכת-השנה,
 כדת היומ.

 — מהנהוג — אומר לו דבי זאב — להשיב בדבר־תורה, ומפני אחור השעה אומד
 למר מאמר אחד ובקצור מן הקצור:

 שנו חכמים בלשון המשנה (אבות, א, ב): ״על שלשה דברים העולם עומד, על
 התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים״. וקהלתנו אף היא מקיימת שלושה דברים אלו
 המקיימים את העולם. תורה — אני מוציא בני הקהלה ידי חובתם, שכן אני דורש לפניהם,
 לומד ומלמד. עבודה — מד מוציאם ידי חובתם, שכן שליח־צבור הוא, עובר לפני התיבה
 ומתפלל בעד כל בני העיר. גמילות חסדים — גומלים בני הקהלה עם שנינו כאחד.
 חסד גדול הס עושים עמנו ובאים לשמוע תודה מפי ותפלה מפי מד. ובנוהג שבעולם,

 גמילות־חםד לא מן המדד• להשהותה

 רבי נפתלי״צבי-יהודה ברלין, הנצי״ב, מוואזיין, לא היה מיםב לשולחן עד שעיינו
 על העופות תחלה ונתנו להם מזונותיהם, לקיים מה שנאמר (דברים, י״א, טו): ״ונתתי

 עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת״.
 פעם אחת, בראש־השנה, לאחר חצות היום, בא הנצי״ב מביודהכנסת ושהה לקדש
 קדוש־היום עד שיתנו לעופות מזונותיהם. לא מצאו בני הבית מפתח הלול. פשפשו,
 משמשו — והמפתח איננו. צווה הנצי״ב לשבר המנעול על־יד״י נכרי. הלכו להביא עממי

 אחד מבני העיירה.
 בינתיים ארכה השעה וכבר עבד דובו של יום ועדיין לא טעמו בני הבית טעם אוכל
 ומשקה. הנצי״ב אף הוא ישיש ותשיש ועיף מעבודת היום. אבל אין הוא מקדש וממתין.
 משנמצא עממי ונשבר המנעול ונתן לעופות מזונותיהם קדש הנצי״ב קידוש היום

 והיםב לשולחן-
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 מרדכי כץ
 תקיעות ביער

 ליל אפל.
 מסביב עלטה עבה וקדושה, ורק הטל הלבנבן המרחף בגובה אמתים ממעל לאדמה

 השחורה, מכסיף במשהו את חשכת הלילה ושחורו האיום.
 ועל פסי הברזל השטוחים על שדות בורודינה הרחבים מתפתלת וזוחלת כנחש

 רכבת־משא בעלת תשעים קרונות, שמלאו הפעם אדם...
 והקטר, התנין הגדול, שפנסי עיניו האדומות והלוהטות מבתקות שפודי אורד. אל

 לב האפלה, מבקיע לו דדך בחללה, שואף ונושם בכבדות, כקורס תחת משאו...
 והמשא כבד מאד. משא של עשר עיירות שלמות, של אלפים נפש מישראל
 עם צרורותיהם ומטלטליהם, עם תלאות נדודיהם והרפתקאותיהם, ועם כל סבל הגלות

 של שנות אלפים...
 ועמום משא לעיפה מוציא הקטר עמודי־הבל מנחיריו, ושריקת־אנחה מתפרצת

 מתוך כרסו הרותחת ומשתפכת בדומית הלילה...
 והשריקה מזעזעת את חלל העלטה, חודרת מבעד אשנבי הברזל לתוך הקרונות,

 ומחרידה אלפי לבבות, שכבר נתאבנו מרוב צרה ואסון...
 זה כששה שבועות הם נוסעים ברכבת. בזרוע גזלו אותם מבניהם, קרוביהם ומכריהם,

 כבשום כדגים מלוחים בקרונות־משאוי אפלים ומחניקים ושלחום לסיביריה...
 כמה ימים וכמה לילות עבדו עליהם בכפן ובצמא, כמה ילדים וזקנים חלו בדרך,
 וכמה מהם כבר מתו ונקברו בערים, ששמען לא שמעו עד היום... ועדיין הם ״נסחבים׳
 מתחנה לתחנה ומכפר לכפר, ומי יודע מתי יגיעו ל״מחוז חפצם״ של מעניהם, ומה

 יהא בסופם.״
 ועל צרותיהם וענויי גופם אלו נוספה עוד צרה אחת גדולה, צרת הנפש: מה יהא
 ב״ימים הנוראים״ המןןשמשים ובאים?... כמה שבתות כבר חללו בנסיעה, וכלום יחללו
 גם את ראש־השנהז.- והתפלה, תפלת ראש־השנה, תפלת יום־הדין. יום הזכרון הקדוש

 והנורא, תפלה זו מה תהא עליה?.״
 והרכבת משרכת את דרכה, השריקות התכופות מחרישות את האזנים, והמחשבה

 האיומה על חלול ראש־השנה מנקדת במוח ואינה נותנת מנוחה.

 כשעלה עמוד השחר עמדה הרכבת לנוח באחת התחנות.
 תיכף נתכנסו הפליטים חודי־הפניס וכבויי־העינים כנופיות־כנופיות על פני השדות

 נ17
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 הסמוכים ודנו בכובד־ראש ומתון• אנחות טרופות על שאלת חיי הנפש, על התפלה בצבור
 בראש״השנה. הרבנים, שנסעו יחד עם ״קהלותיהם״, החליטו לדרוש משליח ה״ועד״ המלווס
 על דרכם, להשתדל מלפני פקידי המםלה להעמיד את הרכבת בתחנה לשני ימים של

 ראש־השנה.
 שליח ה״ועד״, סטודנט עברי, סרב מתחילה. מוחו היה טרוד להספיק מזון לאלפים,
 להכין חלב לילדים וםמי״מרפא ורופאים לחולים, והללו באים ומבלבלים את מוחו
 ב״תפלותיהם״... מלבד זאת היה רגיל אצל פקידי המטלה וידע היטב את טיבם וטבעם, ואת
 יחוםיהם למגורשים, וכמעט שהיה בטוח, שהשתדלותו לא תעשה פרי׳ אד הרבנים עמדו
 על דעתם ודרשו ממנו למלא את בקשתם. והלה, בראותו שאף אחד הנוסעים לא טעם
 אותו יום מאומה מהמזון שהוכן לפניהם, מרוב צער ויסודי הנפש, נתרכד לבו העברי

 ובלי תקוה שלח בקשה טלגרפית לשר־המםלה.

 הרכבת נחה במחנה ההיא יותר מיממה, צייד היה להכין צידה לימים אתדים, ובערב
 ראש־השנה נתקבל הרשיון להפסיק את הנסיעה עד ליל שני לתג.

 שמחת הפליטים האומללים גדלה מאד. נשכחו כל הצרות והיסודית, כל התלאות
 והפורענויות, שעבדו עליהם, הלבבות דפקו מגיל ואושר: הם לא יחללו, לפתות, את

 היום הראשון של ראש־השנה ויתפללו בו בצבור, והכנות לתפלה התחילו נעשות...

 בוקר.
 גלגל החמה ננעץ ונתלה ככפה על גבי צמרות עצי החורשה הנשקפת ממול התחנה.
 לרגלי החורשה, העטופה טלית ערפל כהה והמתפללת תפלת ״ותיקיך, ברחש זלזלים ואושת
 עלים, ועל פני האחו הירוק, שהצטהב כבר פה ושם, זרועים אלפי אנשים ונשים ופניהם
 מבהיקים משמחת החג. המדורה הגדולה, שנערכה בתוך לשפיתת החמים, הולכת הלוד
 ודעוך. הגברים יושבים כפופים על גבי ספריהם, אחד שופך את לבו במזמורי ״תהלים״,
 השני מעיין בספר, הנשים מטפלות בפעוטותיהן, וכל זה נעשה דרך אגב ועראי, עד

 שתגיע שעת התפלה.
 והנה קם זקן הרבנים על דגליו ומודיע, שזמן תפלת שחרית הגיע...

 האנשים מתעטפים בטליתותיהם, אחד נגש אל האלון הגדול המשמש ל״עמוד״
 וזמזום של קולות. בשקשוק מיס זכים, ממלא את חלל האחו...

 כשהגיעו ל״המלך* נתלו עיני כל המתפללים ביהודי אחד, שהיה ידוע ומפורסם
 לבעל תפלה מצוין והלה, בהרגישו באלפי המבטים, ובהביגו שבשעה זו אין מקום לםרובין
 ו״כבודים״, נגש בעצמו אל האלון הגדול, העלה את עטרת הכסף של טליתו על ראשו
 ועל פניו, וכעבור רגע התחילו צלילים וסלסולי קולות נעימים משתפכים ומתגלגלים על

 פני האחו הרחב וחדרו גם אל בין האילנות, שענו בהד קולם החזק: ח-פרל־ד!.*
 ״י־רקרב״ — מסלסל החזן בנגון הידוע הספוג רוך ועוצב, והקהל הגדול עונה

 לעומתו: אייאי־אי אי, אי!
 וכל הקולות מתלכדים לקול אחד היוצא מתוך לב גדול אחד שותת דם, וכל התפלות
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 מתמזגות לתפלה אחת המתמדת ועולה למעלה ובוקעת רקיעים, וגם האילנות כופפים
 צמרותיהם בקידה כלפי המתפללים, גס הס מצטרפים עמהם ל״מנין״ בתפלתם הטהורה...
 לא נקם מ״מלך בגדי נקם לבש״ מבקשים המדוכאים הפעם, כל באי־עולם עוברים
 היום תחת שבטו כבני מרון ואסור לקטרג... מתחטאים הם לפני רבונם, אביהם שבשמים,
 כתינוק לפני אמו- בוכים ושופכים לפניו את מרי שיחס וצרתם ומתנים לפניו את עלבונם,
 עלבון בךהמלך שנהפך לכלב- לכלב של הפקד, שאין לו בעלים, הנטרד ממקום למקום

 ואין לו מנוחה.״
 בתפלת ״אבינו מלכנו״ גברו הבכיות ועלו עד לשמים. זו היתה הפעם הראשונה,
 שרבים מן המתפללים הדגישו בעומקה של תפלה זו. ״רבונו של עולם — יללו וצוחו
 כלס — ״בטל מעלינו כל גזרות קשות- הפר עצת אויבינו, סתום פיות משטינינו

 ומקטריגינו!״-
 האויר רעד לקול הבכיות, היעד עגה לעומתם בהד קולו, והשמש התרוממה לאט
 לאט מעל לראשי האילנות והתיצבה ממעל לראשי המתפללים האומללים, כאילו רצתה

 להשתתף עמהם בצערם ולנחמם באוירה הרך והחס-
 כשהגיעו ל״תקיעות״ נטל זקן הרבנים את השופר. עלה על שולחן גדול ובקול

 חנוק מדמעות פתח ואמר:
 — מורי ורבותיו אין צורר היום בדרשות ובהתעוררות. שאו עיניכם מסביב וראו
 היכן אנו נמצאים כעת, ביום הקדוש והנורא הזה, בכסה ליום חגנו.״ לב כל אחד מכס
 יודע מרת נפשו.״ ולא עליכם אדבר הפעם, אלא על אלה שהלכו מאתנו.״ על אלה שנפלו
 חללים על שדה־קרב, ועל אלד. שנהרגו ונשחטו במקומותיהם ובתיהם נעשו קבריהם.״
 ושלא זכו גס להתפלל עמנו פה תחת כפת השמים.״ ינוחו הס בשלום על משכבותס.״
 ואנו... ואנו- — וקולו של הרב נחנק לגמרי ודבורו נפסק ובראותו, שהקהל הגדול
 גועה בבכיה, הוסיף לאחר רגעים אחדים: ואנו, אין לנו להטיח ח״ו כלפי מעלה, כי לא
 ידע האדם את דרכיו... ואין לנו גם להתיאש, חלילה.״ הרי למרות כל זוז אנו חיים וקיימים...

 ״ברוך... ש־הח־ינו וקי־מ־נו וה־גי־ענו לזמן ה־זה!״-

״ j תקיעה — 
 והקולות והיבבות של השופר, בלוית הבכיות והאנחות, החרידו את השדות, את
 היערות ואילנותיהס, והתרוממו ועלו מעלה מעלה מול השמש שנרתע בבהלה פתאומית

 ממרכזו של הרקיע לצד מערב, והשקיף על המתפללים כמו מן הצד.
 לתפלת מוסף התעטף •זקן הרבנים בעצמו בחלוק לבן והתיצב אל האילן, שכבר

 נתקדש ל״עמוד״.
 קולו היה חלש ורפה, גם לא דקדק בנגעה כלל, אבל הטעים בל מלה וכל ניב

 בהטעמה לבבית ונפשית, שנכנסה לתיד תוכו של הלב״.
 בתפלת ״ונתנה תוקף״ פרצו הבכיות והיללות כגלי ים זועף וסוער- »מי בחרב* —
 געה כל הקהל, כמה מבניהם וקרוביהם כבר נפלו חללים על שחדקטל, וגמה מהם נמצאים
 עדיין במערכה- ״מי בחניקה*- כמה מקרוביהמ ומכריהם כבר נחנקו על־ידי העלילות
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 השונות- ומי יוחג עוד מה יהיה בסופם הם, ובסופם של כל היהודים, אם ימותו •בקצם
 או לא בקצם״.*

 והיבבות מתגברות. בוכים כולם, זקנים ונערים, נשים וטף. העינימ נמתחות והלבבות
 נקרעים- ויללות היסטריות נשמעות פה ושם תשים רבות נופלות באיךאתים ומתעלםות-
 כל מה שהתפלה הולכת וקרבה לסוסה נרגעים הרוחות ונשקםים הלבבות, סוף־םוף
 יש אל בשמים והוא לא יעזוב את שארית ישראל. הכהניס נושאים כפיהם ומברכים, מברכים
 ומנחמים. ופתאום תוקפת איזו חדור. פנימית את כל המתפללים וכולם שרים ביחד עם

 הרב: •היום תאמצנו!״-
 כלתה התפלה. הפנים מבהיקים, העינים דולקות באש קודש: ״לשנה םובה

 תכתבו!״- •לשנה טובה תכתבו!״-
 הצעירות, שבין הפליטים, הביאו את הסעודות הדלות אל האחו, והקהל הגדול בן
 אלפים נפש הסב אל •השלחן״. בארגזו של אחד נמצא מעט יי״ש. הרב קדש על הכום
 והוציא את כולם, והסעודה החלה. לאחר ברכת המזון התפללו מנחה והלכו אל האגם
 הקרוב ל״תשליך״. כששבו משם כבר שקעה השמש ושליח ה״ועד״ הודיעם בשם פקיד
 התחנה, שזמן הנסיעה הגיע. לשוא בכו הנשים ונאנחו הגברים, לשוא טענו הרבנים.

 הרשיון ניתן רק ליום אחד, ואין להשיב-

 גרשון לוין
 ערבית

 פעם אחת בשחרית, תיכף לקימה, בא אצלי חיל אחד. הוא נתמתח במלוא קומתו כדת
 וכדין והציג את עצמו, שהוא חיל יהודי העובד במחנה ההובלה, החונה כאן, בדילאטין.
 הצגתו מיותרת היתד״ שיהודי הוא העידה עליו המלה הדוסית הדאשתה. שהוציא
 מפיו. ושהוא עובד במחנה ההובלה אפשר היה להכיר בו. שכן חילי ההובלה טבועים
 היו בחותם מיוחד. הם היו תמיד חטופי־שינה, מסואבים, קודרים, לבושים קרעיס־בלאים.
 החיל היהודי, שבא אצלי, היה טיפוס מובהק של חיל הובלה. עלוב זה היה מסואב

 כל־כד, עד שכמעט לא נראו פניו.
 — מה בקשתד ז — שאלתי אותו באידית.

 — באתי אצלו — ענה באידית ליטאית — בבקשה בשם שנים עשר חילים מישראל
 העובדים במחנה ההובלה. היום ערב דאשיהשנה ופקודה לשחרר אותנו לא הגיעה עדיין-
 רוצים לשלוח אותנו לעתותי ערב להביא קמח, ושליחות זו תארך שגים־שלשח ימים.
 לפיכך בקשתנו שטוחה, שישתדל אצל הקצין שלנו, אדם טוב הוא, שישחרר אותנו, כדי

 שלא נבוא לידי חלול יום־טוב.
 לא שהיתי הרבה והלכתי עמו אצל הקצין. צרפתי לי את שכני, ד״ר צעיר מקאמניץ־

 פודולםק.
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 הקצין מילא בקשתנו ובמעמדנו נתן פקודה לשחרר את שנים עשר היהודים מארבע
 שעות ואילד.

 כשנפטדנו מלפני הקצין ובשרנו את הבשורה הטובה להחיל, שהמתין בחוץ. כמעט
 רקד מרוב שמחד

 — אדוני הרופא — אמר לי — המקום ישלם לו שכר מצוה. בבקשה ממנו לבוא
 ולהתפלל עמנו. לעת ערב אבוא ואקחהו.

 — שפיר — עניתי.
 כל אותו יום לא ידעתי מנוחה. זה דאש־השנה השני, שאני בנכד, נע ונד. ידיעה
 מביתי אני מקבל אחת לשני חדשים. מי יודע אם כותבים לי את האמת, אם אשתי

 ובני־ביתי בריאים ושלמים.
 לעת ערב בא החיל. כמעט שלא הכרתיו. הוא היה לבוש נקיים, פניו רחוצים,

 זקנו מסורק, בךתשחורת נאה, בעל זקנקן שחור, טוב־עינים.
 בדרך נודע לי, שהחיל הוא בן ווילנה ושם אשתו ובניו.

 — אין לי מהם שום ידיעה — אמר בעצבות — מי יודע אם עודם חיים.
 — אולי ירחם ה׳ — אמד אחרי רגע — ויתן לנו שלום. כבר הגיע הזמן. כבר

 באו מים עד נפש.
 הוא נאנח עמוקות.

 — םפד־תורה מצאנו — חזר ואמר — עיינתי בו, כשד הוא, אלא שופד אין לנו.
 מה נעשה ז

 — מי יעבור לפני התיבה ז — שאלתיו.
 — אני — השיב — הרי הייתי חזן בבית־כנםת אחד שבווילנה.

 החדר היה מתוקן. במזרח הוקמה תיבה ועליה שני נרות־סטארין דלוקים.
 המתפללים היו כעשרים חילים. שכן באו עוד כמה חיליס יהודים ממחנה ההובלה,

 שחנה בכפר לא רחוק מדילאטין. כולם היו לבושים נקיים.
 החזן הוציא מן התיבה טלית ישנה, נשקה ונתעטף בציצית.

 הכל קמו על רגליהם.
 בחדר קמה דומיה.

 החזן מתנועע. דומה, רצונו לפתוח בתפלה. אלא אין הוא פותח.
 נשמעת ההברה ״בר... — אלא נחנקת היא בגרונו.

 וכך חזר הדבר כמה פעמים. ופתאום במקום ״בר־כו״ געה החזן בבכיה כתינוק
 הצריך לאמו. וכמו בפקודה געו אחריו כולם בבכיה.

ו-  החדר נתמלא יללה, כאילו מת יקר מת להם בשעה ז
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 א. לוו
 במצור ובעבי

 לפני ראש־השנה חזרה ועדה של חיילים יהודים על כל בתי־החולים והודיעו לחולים
 היהודים, כי בראש־השנד. יתפללו בצבור. לא לחנם טרחה הועדה: איש־איש חגר שארית
 כחו ובא להתפלל. וצדיד אנכי להוסיף, שבכלל לא היו החולים היהודים רגילים לחשאר
 זמן מרובה בבתי־החוליס. אף יהודים גדמים שבו אל החזית ובידם האחת ירו באקדוחים,
 קל־וחומר, שב״ימים הנוראים״ לא נשאר בבתי־החולים כמעט איש מאלו שיכלו לקומ
 ולהתהלד על רגליהם ועל משענותיהם. ערב דאש־השנה אחר הצהרים החלו חברינו

 להתאסף בבית־התפלה ובערב כבר היה הבית מלא מפה־אל־םה.

 נורא היה המחזה: באו הרבה חולים נוגים ודלים כמתים. חיו בתוכם גס גדמים
 וקטעים, הנשענים על משענותיהם, סומא בעין אחת ופצועים בכל מיני פצעים. אפילו
 הבריאים שבנו היה מראה עיניהם עצוב וקודר ושער ראשם וזקנם פרוע ומגודל. בערוב
 היום תלינו יריעות כפולות על פני החלונות, כדי שלא יראה אוד הבית ליפינים ולא יכוונו
 אליו את יריותיהם. התחילה תפלת ערבית. אנחה אחת גדולה מלאה את הבית וזרם
 דמעות פרץ מתוך כל העיניס. לפני התיבה עבר חיל נכה״רגלים, נשען על קביים, וקולו
 הרד נגע עד הנפש. אתרי ״מעריב״ ברכנו איש את דעהו ב״שנה טובה״ והלבבות הגו
 נכאים: ״מי יודע מה ילד יום״... רבים נשארו ללון בבית־התפלה וישקדו על ספר התהלים.

 למחרת באו אל בית־המדרש גס רופאים יהודים אחדים וכבדנו אותם ב״עליות״.

 בשעת תקיעת השופר נפל דבר, אשר היה לנו למחתת־לב. החיל, שעמד על המשמר
 מחוץ לבית־התפלה, היה אטום־אוזן במקצת ובתקוע השופר נדמה לו, כי תרועתימלחמה
 היא זו, הבאה משדה־־הקטל, ויחפן אלינו לבית־התפלה ויודיע לקהלנו, כי קרואים אנחנו
 לצאת אל השדה. בבית־התפלה קמו רעש ומהומה. הנפםיק את התקיעות באמצעו כל
 הלבבות המו ורעשו וכל פנים קדרו עוד יותר. לאיש ואיש מאתנו נדמה, כאלו מרחוק
 מגיעים לאזניו תרועת מלחמה ורעש תופים. ורק אחרי אשר פרצנו לצאת לחח נודע

 הדבר, כי איש־המעמד החדש טעה בנגוךהתקיעה-

 בשעת תפלת ״ונתנה תוקף״ לא נשמעו בבית־התפלה דברים כלל. רק קולות נחנקים
 מדמעות מלאו את כל חללו של הבית הקטן. וקולו של החזן הולד וחזק תורק אל תון•
 האויר להבוודאש: ״מי יחיה ומי ימות, מי בקצו ומי לא בקצו״~ איומים ונוראים היו

 הרגעים ההם-

 (״רשומות״)
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ה םראגר ש  מ

 ימים נוראים בעיר הנצורה
 שעות בין־הערביים של ערב דאש־השנה. הכרך העצום כבר מוקף אויביו בנפש
 כבטבעת של אש. כלי התעופה ממעל והתותחים, המותקנים בסרנדיס הכבושים, ירקו
 אש בלי הרף תדעו מות וכליון על כל צד. באותה שעה חדרה את כל מרתף ואת כל
 מחלה נסתרת, מקום שם התחבאו הבריות, קריאה אלמת: יהודים, החג מתקדש. לתפלה ו
 כל הרחובות היו גדורים, חסומים במתרסים, שסועים שוחות ובורות — מלכודות לטנקים.
 כל בית מצודה מסוגרת. באו והתקינו בית־תפילה בחפזון בכל ״מצודה״ לחוד. המקום —
 הקומה הראשונה, באשד קרובה היא ביותר אל המרתף לכשיתחדש מבול־האש. בכל מקום
 ומקום נזדמן אחד יהודי. ששם נפשו בכפו ורץ להביא םפר־תורה מבית־כנםת שבקרבת

 המקום. התכוננו לשפוד צקון לחשם בליל התקדש חג.
 ובעצומן של הכנות נשמעו כמה קולות־נפץ אדירים באימת* ואל קלחת האדם

 המצונפת במרתפים נפלה הצעקה המחרידה:
 — העיד בוערת.

 צפירת האזעקה, שנשמעה באותו רגע, נשאה בכנפיה חרדת־אימים. גס שאול תחתיה
 עשויה מדורים מדודים. הבריות נתרגלו לרעש הפצצות וגם בפצצות־התבערה הרגילות
 הגיפו לבס אחרי כמה ימים של מצוד. אולם עתה המטיר האויב בפעם הראשונה פצצות־אש
 זרחניות מהמשקל הכבד ביותר. המעלות להבות כהר־פדצים ובםשד רגעים םסודיס בלבד.
 נגד אש שואנת כזו כמעט שאין עצה ותחבולה. אין המרתף מחסה בפני אש־תופת זו.

 השלהבת האדירה מכרסמת ויורדת עד הימוד.
 באותה שעה נתערער שיווי־משקלם הפסיכי של הנצורים האומללים, שכל עיקרו
 לא הושתת אלא על רגש־בטחון יחסי שבמרתפי־מחםה. התחילו הבריות פורצים מהמרתםיס.
 שוב מופקדים הס החת כיפת השמים. ומשיצאו ממלכודות המרתפים אל החוצות גברה
 תדהמת האימים עוד יותר. לאן ז חדי אץ מוצא. כל הרובע היהודי, צפוף־האוכלוםים,

 עומד בשלהבת.
 באותו לילה ראשון של שנת ת״ש חדלה וורשה היהודית להיות עיר נצורה. הכל
 זרמו מצאו לחוצות, בלא פחד ומורך מפני פצצות ופגזים. המות ארב בכל סנה נסתרת
 לא פחות מבאויר הפתוח. אותו לילה לא האפילו עוד על החלונות. טרחת שוא. וורשה

 היהודית היתד! מוארת בלהבותיה האוכלות כאילו ים של נגוהות שסך אודו עליה.
 מהבשורות הנוראות, שפשטו כבזק מרחוב לרחוב, נודעו פרטים מדויקים על עשרות
 בתי יהודי* שהתמוטטו בלהבות וקברו תחתיהם את דייריהם, בעוד שתלי החרבות

 הבוערים כלטידי־שאול עמדו כנדוודנשמה על קברים חדשים.
 רובעימ נמרים או מעורבים לא נפקדו בהרעשודהאש הזאת. מפות מדוייקות של
 הרובע היהודי היו לנגד עיניהם של השטנים במרומים. והס עשו מלאכתם בדייקנות
 מרובה. חודעת־המלחמה הפולנית אמרה למחר: ״החלק הצפוני, היהודי של וורשה״. בשפה
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 ברורה יותר דבר המספר: אלפיים קדושים, שמצאו את מותם באותו 1!לילה נלהבות
 ובהריםות.

 והנה בתיד קלחת חגיהנום הזאת בסרה ופלחה את הארד קריאה צרודה:
 — יהודים, אל תשכחו, שראעדהשנה היום, בואו לתפלה, וד0רל*ה!

 והיתה זו תפלה בוורשה היוקדת! תפלה, שבקעה ופלחה את שבעת הרקיעים.
 לתפלה זו הצטרפו גם אלה, ש״גירםא דינקותא״ נשתכחה מלבם זה כבר. תפלות היום —

 מובן חדש, מוחש מאד, נתנםד בהן באותו הלילה.
 בחצרות, בין עמודי האש והעשן והפיח ונפץ החומות המתמוטטות, עמדו כתות־
 כתות, מצונפות כפקעת, כאילו לסחוט מתוכן את ה\ש״ הצפר לצריבת האש, ומגרונותיתם

 הגיתדים נזדעקו תפלות רותחות:
ל ך כ ן ן ״ ״ ת ן א ר ב , אלהינו על כל מעשיר ואימתך על כל JO• ש  ״ובכן תן פחדד ה

 המעשים וישתחוו לפניר כל הברואים״
 • וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זמן מן הארץ״. —

 ראש־השנה בחזית
 חדר הקאנטינה היד. מלא בערב זה, כבכל הערבים. אד שלא כרגיל, לא נשמעו
 הפעם ״הקולות והברקים״ הרגילימ. מספרי הבדיחות המושבעים לא לעסו בפעם המאה
 ואחת את הלצותיהם. לא נשמע הקול העליז של נקישת הכוסות, הקלפים הוטלו הצדה
 והראקיטות נחו למעצבה על שולחן הפינג־פוגג. אפילו קולו של יוםל׳ה, זה חרגנן הנצחי,
 לא נשמע הפעם בתלונה הרגילה על הקורפורל המעניק לו מפעם לפעם שעת יתר של

 שמירה על הקבוע. רק קול אחד דבר, קולו של הקצין: -
 — לבעלי המשפחות שבנו תהיה זכות הבכורה לחופש בערב החג׳ ולהקים הבטיח
 הקצין המפקד להקל מעליהם כמה שאפשר את העבודה, שנוכל לחוג את חגנו בהרווחה.
 תהיה תפלה בצבור, ארוחה חגיגית, ואחריה מסיבה בחדריהאוכל, עם הופעות אמנותיות.

 מהוועד למען החייל הבטיחו השתתפות של כמה אמנים מתל-אביב, והריני מקוה...״
 הקצין המשיד בתיאור פרטי החגיגה, ומעט מעט התפשטו קמטי הדאגה מעל פני
 השומעים, הוסר הנטל מן הלב! אכן, למדות העבודה המרובה, על אף המרחק מן הבית

 והמשפחה, לא יעדר רשומו של חג ראשיהשנה מן המחנה.
 הקצין בקש הצעות לתכנית החגיגה, ענה על שאלות, הסביר, ובהאזיני לקולו השקט,
 החדגווני במקצת, החלו תמונות עולות לנגד עיני! תמונות של •ימים נוראים״, שהוחגו
 הרחק הרחק מכאן, באוידה אחרת ומתוך הלך־נפש אחר: ראש־השנה תש״א, איישם

 במדבר המערבי-

 אז לא דבתו על חופש לבעלי משפחות, על מסיבות חגיגיות ועל הופעות אמנותיות,
 לא דברנו כלל. עיפימ היינו יותר מדי.
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 זה חדשים אנו תקועים בלב המדבר, מרוחקים מרחק רב מן הארץ והווי שלה,
 ללא עתון וללא ספד עברי. הקשר היחידי שבינינו לבין המולדת הוא המכתב הבא משם
 אחדי שהיה בדדד של חמשה שבועות, וגפ אותו לא תמיד יש כח לקרוא עד תומו.
 האיטלקים נמצאים אד מרחק של כמה קילומטרים ממקום מחננו, והתקדמותם הנוספת
 צפויה מרגע לרגע. מכאן ההכרח לבצור עמדותינו בקצב של טרו!*. וכך, מעלות השחר
 עד צאת הכוכבים, ובלילות־ידח אף במשמדות־לילה ליד מערבל הביטון. לא חג ולא
 שבת, ללא נופש. סופות החול העזות ביותר לא הפסיקו את עבודתגו, מחשש שמא יקדש
 הביטון ולא יצלח למלאכה. ליד המערבל לעסת אח ארוחתך כשהיא מכוסה שכבת־אנק
 ומותזה פרודי דיםת מלט! אסור להפסיק, אזעקה ז — אין דבר. כל עוד לא נשמע נפץ
 הפצצות מסביב — הגש מלט! פיק ברכים, סחרחורת ועינימ נעצמות מעייפות ז — נשור
 השפתים והאנח בחשאי, אך המערבל ימשיד בםבובו, כי על כן תפקיד הוטל עלינו

 ונמלאהו.
 ובערבים, כאשר החזירתנו המכונית למחנה — וצנחת על משכבך המוס־עייפות
 ועל פניך שכבת ביטון קרוש. פת הערבית נשארה מברישת בדוודים, חסדי אונים היינו
 ללעםה עד תומה. הרדיו מאוהל המשרד לחש כמיותם את חדשות לונדון וקהיר, איש
 לא האזין. כבוש הראש בכר הקש ושקע בשינה ללא חלומות עד אם יקיצו קולו של

 הםדג׳נט ליום עמל חדש.
 איש לא ידע כיצד פשטה במחנה הידיעה על התקרבות ראש־השנה. זה מכבר
 שכחנו את מנין הזמנים, ואם נזקק מישהו לדעת את התאריך העברי, וסובב במחנה
 שעות עד אם קבל תשובה. ואף על פי כן! .היודע אתה ז בעוד שבועים ראש־השנת״ —

 במהירות נפוצה הלחישה במחנה ואחריה באה דומיה כבדה.
 במשך שנים־שלשת הימים הבאים חל שנוי עמוק באנשים. שוב לא נחפזו לחפירות־
 השינה ברדתם מן המכונית. התכנסו קבוצות ליד מטבח־השדה, על החפירות, ושוחחו.
 לרוב העלו זכרוגות מן הבית, מן העיירה בגולה, מן הקבוץ בעמק או מהרחוב התל־אביבי.
 בנושא שמלא את לבם, בראש־השנה, עוד חששו לדבר, רק נגעו־לא־נגעו בו, כאשר היה
 מישהו מפליט סתם לתוך חלל העולם: ״הידעתם ז ראש־השנה יחול בעוד תשעה ימים״,

 ואז התכווץ משהו בלב והעיניס נמלטו מפגישה עם עיני הזולת.״

 עם התקרב החג הלכו הרגשות העמומים ולבשו צורה: היא נתגלמה בשאלה:
 הישחררו אותנו ביום זה ז היותן לגו לחוג את חגנו ז כבר התהלכו במחנה שמועות על
 הקצין היהודי, שפנה למפקד בבקשה לשחרר את פלוגתו מעבודה ביום ראשון של ראש־
 השנה וביום־הכפורים. וזה פנה בבקשת־רשות מהמפקדה, בעינים זהרה תקוה קלושה

 מעורבת בחרדת־צפיד-
 ובינתיים לא התרחש דבר. יום פנה ויום בא ועדיין מתלחשים. עדיין מביעים תקוות.
 ערב ראש־השנה יצאנו לעבודה ובלבנו מכרסם הספק. עם ערוב היום, דממה
 וקדחת אחזה את האנשים. המבטים נזרקים לשעונים בקוצרירוח, כל טרטור אופנוע על

 הכביש מושר מאות עינים נבהלות: האומנם בא הרץ להחזירנו מהעבודה ז
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 הוא לא ב*.״
 הלילה היה אפל ורק הכוכבים זהדו בשמים כאשד הזדנו למחבנו, דוממים ושותקים.
 לאטנו ירדנו מעל המכוניות, כבד היה הלב, אך המרי רוטט בו: הן ערב ליל

 דאש״השנה הוא הערב!
 — למחסן הישן! — קרא קול.

 צריף־םחים גדול היה על גבול המחנה, עוד מימי חנות הצבא המצרי בסביבה,
 ואליו נהרו עתה האנשים. שנימ התנדבו והביאו נדות מן הקאנטינה, ותהי לנו אורה.

 מישהו החל להתפלל תפלת ערבית.
 היתה זו תפלה משונה. סדור או מחזור לא נמצא במחנה ואת סדר התפלות בעליפה
 במעט שלא ידע איש. התפלל מישהו תפלת ערבית יתומה של חול ונדם. נשא אחר את
 קולו ב״עלינו לשבת״, התחילו עולים זכרונות מימי הילדות הקרובים, ״גירםא דינקותא״.״
 והרי נזכר האחד בפסוקים מתפלת ראש־ד״שנה, בפרק תחלים, בקטע מישעיהו, ונתמזגו
 הפסוקים וקטעי התפלות ללחן אחד קדוש, הבוקע מעומקם של הלבבות המיותמים של

 בנים שגלו מעל שולחן אבא־אמא...
 משכלו פרקי התפלה נשתתקו הכל לזמן מה. התאמצו להזכר עוד מדק, עוד פסוק,
 ולא עלתה בידם. שתקו, מברישים — אד לא לזמן רב. מישהו פתח בשיר הגליל. אחריו
 באו שידי הארץ בזה אחר זה, שירי לכת, שירי עבודה, הורות סוערות, ונתלכדו ידים במחול.

 במחנה
 את ערב ראשיהשנה חגגה מחלקת המטה ומחלקה די במקום. הוקס שער עטור ירק
 ודגל היחידה התנוסס עליו. הוכנו השולחנות בחח, קושטו בפרחים ונתנה םעודת־חג.
 היתה דאגה, שסופת החול תערבב את השראת החג. אך הנה שקטה הסופה קצת ואת
 יתרה — חסמו בעדה שני טורים של מכוניות, שהובאו ותעמדו כשני קידות. זכתה היחידה
 והסב על שולחנה יוסף ב. כשליח הישוב אל החייל. אתו בא מר צ. כםדכחה של יהדות
 מצרים. קצרים היו דבריו של ב... בהתעוררות הקשיבו לו — וכאן ראינו את כל משקלה
 של המימרה: ״קשוט עצמד ואחר־כך קשוט אחרים״. הכירו בו החיילים את איש־העבודה,
 אישיהישוב, וזה ששלח גם את בנו לצבא בבוא הקריאה הראשונה. עוד יותר קצרות
 ונמרצות ברך מר צ. הורגש, שיהודי זה מדבר בשם כל היהדות בתפוצת הגולה הקרועה
 והשסועה ואשר נסתם פיה על ידי צר ואויב. הוא הרגיש את כל המעמסה והאימה שבשליחות
 זו והיה כמרעיד בדבריו. נאם הקצין ב. ח. ביד האדיוטנט מר ל. בשמו ובשם סגן המפקד,
 שנמצא בבית־חולים, ומסר את ברכת המטה הראשי של ד.א.ם.ק. ליחידה. הנהג 0. קדש
 על היין קדוש יום־תרועה מסורתי מתוך גביע־הכםף שנתן ליחידה בזמנו מהוועד למען
 החייל וגביע זה חלד עמה באשד היא הלכה. בין מנה למנה ובשעת האוכל התחרו ביניהם
 שני טורי השלחנות בשירה. הנהג מ.מ. קרא פיליטונים מחיי היחידה בתקופותיה השונות
 ולא נלאו לשמוע אותו — עד שעבדו ליחידה 5. שם היה קטן ה״עולם״, אבל לא גדולה
 יותר השמחה. כל היום עברו בהכנות ושתפו בעבודה גם את כל האנגלים שביחידה.
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 חדר־האוכל היה מואר אוד מלא. הסבו לסעודה כל הקצינים האנגלים. החג יצא מסוגנן
 יותר וממילא מרוסן כלשהו.

 למחרת נפגשו שוב יהודי שתי היחידות בבית־התםלה הצבאי במחנה צבאי אחד
 גדול. הרב הצבאי עמד באמצע התפלה. למראה המון המתפללים הפורץ וזורם ובא מסעם
 לפעם יותר מותר אל הבית — התחמם במקצת והיה הולך ומוסיף תפלה על תפלה מתוך
 מחזור אחד ישן. תפלות שאינן בקצור־םדור־התפלות אשר לצבא. וכשעמד הל. קפל. ג.
 להתפלל מוסף, והתפלה הולכת אצלו למישריס, לא נכשל בלשונו ולא נוקש בשנונו,
 נעשתה התפלה — מסורתית כולה. נלוו אליה כל החיילים, בני דרגות שתות, בני
 יחידות שונות. אדצישראלים, דרמדאפריקאים, אנגלים, חפרים, נהגים, תותחנים, מהנדסים
 מלכותיים, טנקאים, סייםים ומאותתים וכל החיל הדב הזה הפך בעמדו בתפלה קהלת

 יעקב אחת.
 למחרת, היום השני לחג. התפלל הנהג ם. תפלת שחרית, הל. קפל. ג. מוסף, ואחד
 מיחידה 6. מ. מ. תקע בשופר — יחידות הנהגים נטלו להם את הכהונה על כל שאד
 היחידות! את הלד־הרוח שבתפלת המוסף השביחו,,קידוש״ ומיני תרגימה שוני* מעודדים
 יצאו החיילים מהשעות של שני ימי המועד והעצרת שנפגשו יחד — בברכות ואיחולים:

 כה לחי! חיל

 ויהי בתקוע השופר...
 בימי ראש־השנה התכנסנו חיילים רבים ממחנות ויחידות שתות לתפלת החג.
 בין הנוכחים קצינים וחיילים רבים עס צורות שונות של לבוש ועם סמלים שונים על
 הכובע. הרב הצבאי מנהל ביטחה מעל הבמה את עניני התפלה. לידו עוזרים שלשה
 בחורים עטופי טליתות אף הס. החיילים מחזיקים סדורים מיוחדים, חצים אנגלית וחצים
 עברית והרב מודיע בכל פעם את מספד הדף, שבו קבועה התפלה בשפה האנגלית, כנראה
 בשביל ה״גויים״ שבנו. הוא נואם באנגלית ומסיים בדרשה בשפה העברית. בזמן התפלה

 ולאחריה נפגשים חיילים בפרוזדור, ב״פלוש״, וחוטפים שיחה.
 והנה הגיעה השעה שכולם נדחקים ובאים פנימה — הגיעה פרשת התקיעות.
 חדלתי להתבונן מסביב ושקעתי בהרהורים. קול שופר העבירני לחיי ילדותי. לפני עלו
 זכדונות מבית אכא־אמא, בתי־הכנםיות, בתי־המדרש והישיבות שבחם למדתי בבחרותי
 והנני חי שוב את ״הימים הנוראים״ בכל המובנים. קולות השבדים והתקיעה מחדירים
 אי־שקט נוסף ללב וחרדה לעתיד. הנני נתק מתמונות העבר ומתבונן שוב בחיילים —
 כח עברי מאחד את כולנו כאן — הנני ואפתור בכחו את כל השאלות הקשות שלנו.
 תקיעה ותקיעה גדולה. — נרגעתי. מתעודד אני לקולות הנצחון של השופר, הנני מאושר.
 במבט של תפלה חרישית לשלום כל אלה, אשר הנני דואה במקום הזה ואשר במקומות
 אחרים — הני קופץ ועוזב את האול* צועד אני החוצה בסצב־רוח מרומם, מלא אמונה

 בהשמדת הרשע, ובפרות ושחרור עמנו. מה רב כחו של קול שוסרנו ביום זה.
 החיל ב,
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 ויתודע יוסף אל אחיו
 (התרשמות פפגישוד־חג אחת)

 היה זה ביום הראשון לראקרהשנה. עבדנו כרגיל. אבל אחרי אחחת־הערב, שמיתה
 חגיגית, נערכה מסבה, שאליה היו צריכים לבוא גם אנשי היחידה העברית 462 השוכנת
 לא הרחק מאתנו. במקרה היה גס הרב הצבאי, שהביא אתו למעננו את שי הישוב לחייליו.
 סודרו •שלחנות״ מדלתות המכוניות ו״כםאות״ מפחים ריקים. באויר הודגש משהו, שקשה
 להבת בסלים יבשות. אחדי תפלת ערבית נאם הרב על עניני היום, ברן את החיילים
 ואת כל עם ישראל, שהכה בקרוב לנצחון על אויבינו ולגאולה. אחריו דבר המפקד, בסקרו
 בקצור את עבדנו ועבודתנו. המפקד מסר את תודתו ותודת כל החיילים לרב על שטרח
 להביא לגו את השי מאת הישוב. השמש ירדה לאטה מערבה. החבריה צפו בעמים כלות
 לבואם של אנשי 462 הואיל ועל פי בקשתנו הרשמית הבטיח מפקדה, שכל הדרגות
 והקצינים, שיהיו פנויים מתפקיד, יוכלו להשתתף במסבה. והנה כבר שעה מאוחרת ובאופק
 לא נראות עדיין המכוניות שלהם. בינתיים דחו החבריה את עיקר ההקראות וההצגות
 בתקוה, כי בכל ןאת יופיעו המאחרים. םוף־םוף נראו באופק ענני אבק. ענן האבק התקרב
 ויכלנו כבר להבדיל את המכוניות הגדולות של יחידת הנהגים העברים להובלה כללית

 62A «.זרם חשמלי עבד בין כל החברה והשירה פרצה מכל הגרונות במרץ וכה
 שורה ארוכה של מכוניות גדולות עמוסות חילים התקרבה לאמה למקום המחנה,
 כששירה בוקעת מהן. בראש השיירה נטעה מכונית המטה וכעבור רגעי״מםפר ומן המכוניות
 החל זורם זדם בלתי פוסק (בלי עין הרע) של חילים. אנשינו עזבו את השלחנות ורצו
 מול הבאים. קמה ערבוביה, קדיאות־שםחה, צוחות וקריאות משתות, האנשים התחבקו,
 התנשקו ושמחו איש לקראת דעהו. עמדתי בצד וחסשתי בין ההמון המגתן הזה של
 פרצופים מאובקים ושזופים ומגודלי־שפס, אולי גם אני אזכה במכיר או ידיד. קנאתי
 במקצת בחברי על השמחה הנעימה והבריאה, שהרגישו רבים בפגשם מכירים מן החיים
 האזרחיים או ממחנה האמתים, או מכירים שיחדו היו באיזו יחידה עברית אחרת קודם.
 כולם שמחו וצהלו. אי אפשר היה לשמוע איש את דעהו. כל אחד שאל וספד בקול את
 כל הקורות ומה עבר עליו בדרכו הצבאית. בעיקר הצטיינו בני עלית הנוער. הללו צחקו
 ורעשו וספרו בחפזון על ההרפתקאות השונות שהספיקו לעבור בהן. אינני יודע אין

 גתרשמו האחרים, אבל עלי עשתה פגישה זו רושם בל ימחה.

 אחרי הרגעים הראשונים של •ויתודע יוסף אל אחיו״ נתבקשו האורחים והמארחימ
 להתישב ליד ה״שלחנות״. פתח המפקד של •ספקי המים החמישית״ ושלב בדבריו קצרות
 על החג, הדגיש את שמחתה הגדולה של היחידה לבקוד ראשון על־ידי יחידה עברית
 ותיקח וידועה לתחלה, שהצ&יינה בחזית. הוסיף, שהוא מקוד• ששכגות היחידה תו0י1
 לשפוד היחסים הלבביים והתרבותיים בין שתי היחידות העבריות הנמצאות במקומות אלה.
 ענה בשם האורחים המפקד של 462 הוא הדגיש, כי שמח הוא מאד, לאחר שבועות רבים
 של עמל ועבודה קשה ומסוכנת בחזית, להיות עד לפגישתן של שתי היחידות העבריות
 אשר לא במעט נתנו ועזרו למאמץ הגדול לשמר כה האויב ואם בי הישוב שפע עלינו
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 מעט מדי, בכל זאת לאויב נתנו לדעת ולהרגיש מי אנו ומה מגמתנו. הוא הביע את תקותו,
 שבמםבה הבאה יזכה לקבל בשמחה את פנינו ביחידתו.

 בשם החילים ענה החיל ארצי, הודה במלים קצרות לרב הצבאי, בקש לענות על
 המכתבים שימצאו בחבילות השי, הודה בשם החילים המארחים על הכבוד שנהגה בנו

 יחידת 462 והזמין אותם לשתוף פעולה והתקרבות יתר בכל המובנים.
 כתום הנאומים נתנה התכנית, ובקצרה (היות והשמש כבר שקעה ודמדומי ערב
 עטפו את המחנה). בעיקר נהנו האורחים מ״טקודת היום״ המסורתית וברכות החג. שחוברו
 על־ידי הנהג בךמשה. צחקו ארוכות מהצגות המימיקות של ל—ק שורץ, הוקראו גם
 ברכות, שהגיעו ליחידה ממקומות שונים, מן הארץ ומחוצה לה. בינתים הוגשו עוגות
 וקפה. מאוחד בערב נגמרה המםבה, כשבמרחבי המדבר מתפשטים צלילי המנון ״התקוה״
 ו״אל מלד נצור״, המושרים מגרוני מאות חיליס עברים. שוב רעש והמולה. חברים

 נפרדים איש מאחיו.
 המכוניוח זזו לאטן ונעלמו בחשכת הליל המדברי.

 מרחוק עוד נשמע הד שירים של החבריה המתרחקת. במקום נשארו קבוצות-
 קבוצות של חברים וכל אחד ספר על רשמיו מן האורחים וממםבה משותפת זו. עוד עמדנו

 שעה ארוכה ופטפטנו על שונות. מעט מעט התפזרנו כשהלב והמוח מלאים רשמים,
 הטוראי ח. ם. מ.

 פלוגת ספקי המים העברית ה־5

 במחנות
ה ל ב ו ה ת ל י ר ב ה ע ד י ח י  א. ב

 ההכנות בימים האחרונים שלפני החג היו במזל עליה וקצב מזורז. השרתה הרגשת
 החג. מבעוד בוקר החלה התכונה לחג: חדד־האוכל שולחנותיו כוסו בלובן. את תקרת
 הפח הסתיר מעטה ירק שהובא ממרחק, על הקיר לארכו המלים: ,נדע נא עליזים

 וזקופי ראש לנשום אויר פסגות״ — משל רחל.
 לאחר ארוחת הצהרים, שנתנה באוהל הקאנטין, החל חדר־האוכל שלנו ללבוש מעטה
 חג. הובאו ממרחקים ורדי* חדר־האוכל צר היה להכיל את כל הבאים לסעודה. םודרו
 שולחנות בחוץ וסודרה תאורה לכך. עם ערוב היום החלו להגיע האורחים. ראשונים הגיעו
 בני היחידה ממקומות פזוריהם. בקול שידה הגיעו החילות, שכנותינו. במכונית שלנו.
 לאחריהן חברים מיחידת ה״קומנדו״, בחורים מן הצי על תלבשתם הלבנה, החגיגית, בחורי
 .חיל התעוסוד, אף הם במכונית, ששלחנו להביאם. הגיעו בחורים מיחידת חסרים ועוד.״
 תדר־האוכל שפע אורוזז, ליד כל מסב הונח שירת, שהודפס במכפלה שלנו, ובו משירי
 היחידה ושירי החג. הגיעו אף אורחים יהודים בני יחידות דרום־אסריקה ואנגליה שבסביבה.
 באולם השלך הס כשקמה אחת החילות, הדליקה נדות וברכה עליה* לאחר ברכת הנרות

 פרצה שירת צבור, מהססת בתחילתה וגורפת אח הצבור כולו בהמשכת.
 משה מוםנזון קרא את מגלת החג. מקובר דבר דברים נרגשי* m תופ דבריו —
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 שוב שירת צבור ולאחריה ארוחת החג. עם תום הארוחה עבר הציור לםככת המכונות,
 בה הוכנו םפםליס לאלף איש ועוד רבו העומדים מחוסר מקומות ישיבה. בינתיים הוסיפו
 להגיע מכוניות עמוסות חילות וחילים. הגיעו אף ממרחקים אורחים. נרגשת ונלבבת
 היתה הפגישה בין חיל״בן וחילת־אם, בין בעל ואשתו במדים, בין ידידים וידידות אשר

 זמן רב לא נפגשו.
 המפקד פנה אל קהל החוגגים. אחר דבריו הוצגה מסכת ראש־השנה, עיקרה בזמר,
 בדקלום, מקהלת דבור ונגינה. במרכז האולם תמונת מפת ארצנו ומעליה מלה אחת:

 ״בבריתד״-

ר ב ד מ  a ב

 שבוע לפני החג קרא הקצין לשנים מחבריו כדי להתיעץ על הנסיעה לחג לארץ.
 הפקודה היתד. לתת ליהודים את האפשרות להתפלל בבית־הכנםת בארץ בשני החגים —
 ראש־השנה ויום כפור. החלט לחלק את הפלוגה לשנים, חציה יםע לראש־השנה וחציה
 ליום כפור. בגורלי נפל להיות בין הנוסעים ליום כפור. אולם במשד השבוע, על־ידי
 סדורים והעברות, יצא לי להשאד במקום. השעות האחרונות שלפני הנסיעה מלוות. כמובן,
 רעש וריצה והתנועה רבד- םוף-םוף עולים כולם על המכונית ואתרי ברכות־הפדידה

 •לשנה טובה״ ו״חג שמח״ מתרחקים הנוסעים בשירה.
 רחצתי את בשרי כיאות ליהודי כשר בערב ראש־השנה, לבשתי את בגדי החג שלי,
 נכנסתי לאוהל ופתחתי את כפתור הדאדיו. והנח סרקי חזנות לראש־השנה מושרים
 על־ידי אפרים גולדשטיין. בךדגע שכחתי, שאני היהודי היחידי הנמצא באתו סנה נדחת
 במדבר. לרגע נדמה היה, שהנני בכפר מולדתי באוקראינה, במקום שהיינו משפחות יהודיות
 ספורות בין אלפי גרים וכדי לסדר מנין ל״ימים נוראים״ צריד היה להביא מספר עניים
 מהעיר הסמוכה. פרקי החזנות, שאני שומע עתה, אינם יוצאים מתיבת הראדיו, אלא מסי
 הש״ץ העובר לפני התיבה כששני נדות השעוה הארוכים מרקידים על הקירות את צלליהם
 של יהודים זקנים לבושים קיטלים לבנים וסליתווג אותן המלים, אותם הנגונימ. -״לאל

- לגולה עמוקות בדיר- *מתנה תוקף קדושת היום״... ק  עורך ד
 נגמרו הפרקים ומסביב הכל נשתתק בשקט של המדבר. מעין שקיעה, שאחריה
 בא פתאום החושך. גוברים ועולים הגעגועים לארץ, לבית ולחג הארצישראלי- פתאום

 גודע לך, שגם אצלנו בבית יש מסורת... ושאפשר להתגעגע עליה מאד מאד...
 מזכר אני אחינו בני ישראל המפוזרים בכל העולם: בגיטאות ובמחנות־רכוזו
 בחורבן בתי-הכנםיות המפוארים ואבדן נכסי התרבות היקרים. נזכר אני רבבות היהודים
 הנלחמים מלחמתיגבודה ברוסיה. מרגיש אני, שאינני יחידי ואינני בודד. כל החילים
 היהודים המפחדים ברחבי המדבר הזה והמדבר המערבי, אלפי הצעידימ המתאמנימ בארץ,
 רבבות היהודים הנלחמים בכל החזיתות, כולנו מאוחדים ברצון אחד — למגר אח

 האויב האכזרי.
 אני יוצא החוצה ומסתכל בפסגות אשר מסביב עם בוא השסש ובעיני חחי אני תאה
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 את התמונה המתוארת בפי המשורר: מעל פסגת נבו, מול השמש הבא, נורא הוד בפני
 מלאך־הקדב, יעמוד יהושע בן־נון, יתן קול על ראש צבאו העצום והרב קולו יצא כחץ

 מלא עצמה, דברו יבער כלפיד אש. גס המדבר הנורא, הריק, עונה אחריו:
 ,ישראל, קום רש !״ (.אגרת להחילים והחילותי)

 במדבר
 (מפי רב צבאי)

 ההצלחה האירה את דרכי בכל אשד פניתי. שאלתי במפקדה הראשית של המחנה
 השמיני למקום המצאן של שתי פלוגותינו: יחידת ההובלה ויחידת ,םסקי המים״. קבלתי

 תשובה מפליאה ומשמחת:
 — יש אמה חג יהודי מחר — אמר לי המפקד — וכדי להנעים להם אח החג הננו

 מעבירים את ״ספקי המים״. שתי הפלוגות תכלינה יחד ביום המועד.
 דומני, שזהו המקרה הראשון בהיסטוריה הצבאית, שיחידה תעקור את מקומה

 ולא סתם מקום, אלא תסוג אחורנית, תתרחק מהחזית כדי לחוג חג דתי.״
 וכד הווה. — בחזירתי מהבקור אצל יחידה שלישית, הנמצאת במדבר, הדבקתי
 שיירת אוסומובילים ארוכה, שנסעה באותו הכיוון. דלקתי אחריהם במכתית שלי, הדבקתי
 את ראש השיירה, ברכתיס לשלום ומסרתי להם את המתנה היקרה — את השי לחיל

 מאת הישוב!
 — הפעם הזאת — קראו הזזילים — הגיענו השי במועדו.

 ערכתי שם את התפלות. מכוניתי שמשה ״מזרח״, ארגז של עץ — ארורקודש,
 פחי בנזין שמשו ספסלים ולגג — היתה לנו כפת השמים- בבית־הכנםת הארעי הזה
 שדרה התרוממות־רוח מיוחדת, הרהורים וחשבוךנפש ומי יודע אולי — גס תשובה,

 כוונה ודבקות-
 בלינו את הערב הראשון במםבת אחי* שתו ושוחחנו ארוכות. בבוקר למחרתו
 שוב תפלה םםורתיח, ובלילה השני חזיון מקסים, שלא אשכחהו לעולם: שתי היחידות
 היו במרחק שלושה מילין האחת מהשניה. הלכתי ברגל לנשף, שנעדר אצל ״ספקי המים״.
 מצאתי שולחנות ערוכים אשר סודרו מלוחות־המעצוד של המכוניות, נשענים על פחי
 בנזין. גס כאן שמשו פחים ריקים לםפםליס. הסעודה נערכה כיד המלד והיתה מלווה

 נאומי־בדכה, דקלומיפ ושידים.

 בין החילות
 (מתון• מכתבה של הילת במצרים)

 אנו, הבנות, חתקשםגו בבגדי החג בחצאיות וחולצות. בזה לפחות הפגנו את החג
 שלנו אף־*ל־סי שלא יכלנו לנסוע לתפלה. את הערב של ראש־השנה חגגנו כהלכה.
 וארוחה היתה חגיגית בכל ימי החג. גברת עשירה מהעיר שלחה לנו אוכל כיד המלד,



ת 187 י ז ח ב ה ו כ ד ע ס  ב

 בבית אמא לא אכלתי אוכל טעים וחגיגי יותר. לא חסר דבר, אפילו תפוחים בדבש.
 הקצינות האנגליות שרתו אותנו והגישו לנו את האוכל. הכל היה בשפע. יין לא חםר
 ועוגות ופידות, דגים ובשר וכר. מה היתה הרגשתנו ז שמחנו, שיש דואג לחיליס ולהנעמת
 החג שלגו בכל המטעמים האלה׳ אד יחד עם זאת היתה לי הרגשה משונה כאילו לחם חסד
 הוא. יתכן, שאינני צודקת. המתנה נתנה ביד רחבה ובהרגשה טובה ואנו היהודים ובתוכם

 היהודיות יותר מדי רגישות הננו ומחפשות את זה שאין בכלל.
 בשבתנו על יד השולחנות הערוכים בטוב טעם חלקו לנו את השי: חבילות לחילות
 מהועד למען החיל. אילו דאית את פני החברות בזמן שפתחו את החבילות! העינים
. לא את ב ת כ מ  נוצצו, הידיס רעדו. לא שמנו לב כל־כד לדברים, כל אחת חפשה את ה

 זה המודפס. בקשנו את המכתב מילד לחילת האלמונית•
 והמכתבים היו נחמדים: כותבת ילדה בת 11 ושמה יהודית והמכתב הגיע לחילת
 שגם שמה יהודית. אתה מתאר לד את השמחה לקריאת השם המשותף ו גם ציורים מילדים
 לא חסרו. טוב מאד עשה הישוב, שהרגיל את הילדים הארצישראלים לדאוג לחילותיו

 לקראת החג.
 רוב הבנות הודו במכתבים לשולחי השי ונוצר קשר חי. בנסיעתנו לתופש נבקר
 את הילד, גם מתנות נשלח לו. כל ילד — והתיל שלו, וכעת נוספה גם החילת. לכולנו

 היתד. חויה עמוקה, ביחוד למי שקבל מכתב מקבוץ או מגךילדים.
 הקולונל שלנו ברד אותנו בשם מקומות העבודה, שהם מרוצים מאד מאתנו ושהוא

 מודה לנו בעד עבודתנו המסורה ובעד ההתפתחות הרותנית שלנו.
 אחר הארוחה השמנה והדשנה — סדרנו בינינו מםבת־חג מוצלחת מאד. דוחה של
 ק. א. דחפה במסיבה זו. היתה מקהלה מוצלחת מאד. קראו מעתון החילים, רקדנו עד

 מאוחר בלילה. היו הקראות מההוי שלנו ודברי חתול.

 י. לרנד
 בצבא אמריקה באיסלנד

 הרב הצבאי יוליום ליברט, המשמש בצבא ארצות־הברית של אמריקה בי׳פרםמ
 של ממורי, נשלח ל״ימים נוראים״ לצבא החונה באיסלנד. הראשון, שהקביל את פניו,

 היה חיל יהודי. כמעט שקפץ משמחה וקרא בקול:
 — יהודי! יהודי!

 הרב הצבאי התקין מקהלה. הוא בחר מבין החילים היהודים יודעי נגן, ששרו
 במקהלות בתי־הכנםיות באמריקה. הוא למד אותם גגוני התפלה של •ימים נוראים״.

 המוסיקאים העובדיזם בצבא שמעו את הנגונים ורשמו אותם בתרס.
 המפקד של צבא אמריקה באיסלנד צווה לפנות שני צריפים של בתי־חחולים לשם
 ביידתפלה. חילימ יהודים עשו ארוךקודש. ספר תודה הביא הרב הצבאי מאמריקה. הכמרים
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 הנמרים, הפרוטסטנטי והקתולי, עזרו בהתקנת בית־התפלה להחילים וזיהודיפ. שמתזז
 מאות חילים מישראל מלאו את בית־התפלה מפה לפה. ישבו ועמדו צפופים, על סטי
 החלונות, אצל הכתלים שבין השורות. המפקד וכמה קצינים גבוהים באו לבית־התפלה
 לראות ולשמוע תפלתם של יהודימ. כשנשמע קול השופר בא המפקד לכלל התלהבות.
ת של איל. הוא שאל״  הוא בקש להראות לו את השופר והופתע לשמוע, שאינו אלא ק

 אם יש אקדמיה מיוחדת לתקיעת שופד, הרי זו חכמה הצריכה למוד ונםיון.
 התוקע והש״ץ היו חילים יהודי*

 n היתד. הח0לה היהודית הראשונה, שנשמעה בחללה של איסלנד הרחוקה והקרה.
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 יהודה שטיינברג

 פיוסים

 אברהם־יוסי קרמינםקי הוא אחד הגבירים בעיר, שמלאכתו נעשית על ידי אחרים.
 ומובן מאליו, שהוא ישן תמיד עד שלוש שעות ביום. ואולם שני ימים בשנה הוא משכים
 לקום קודם הנץ החמה, וכמה שהוא משכים — הוא חרד בכל זאת ומתאונן שנתאתר.
, ו״ערב יום כפור״. בערב יום כסוד הוא מזדרז עוד יותר  שני ימים אלו הם ״ערב פסח,

 מבערב פסח. ביום הוא הוא מעיד את השחר.
 ובאמת רבה העבודה עליו ביום ההוא, גם אס לא יחשוב בין עבודות היום את
 סדר הכפרות ואמירת הסליחות, שהם בעיקרם עוד שייכים לעבודות הלילה. היום הזה
 הוא יום חג במקצת ויום חול במקצת דמקצת. איד שיהיה, כלאחד־יד אנוס אתה לעסוק
 גם בעניני חול: גביית חובות שהזמן גרמא, משא ומתן עם שאינם בני־ברית, שהוא
 על פי דין כדבר האבוד, ריצוי ופיוסים עם אלה שהתקוטטו בר ושהתקוטטת בם, אכילה
 ושתיה לשם מצוד. — ואת כל אלה עליד לעשות עד חצי היום ומחצי היום ואילר הרי
 אתה מסור אל חשבון נפשך אתה, חשבון נפשד לכל ימות השנה שעברה — הקטן הדבר
 הזה בעיניך ז כמה ימים בשנה וכמה פעמים ביום אדם דש חטאים ועוונות ופשעים
 בעקביו jt ובאותה שעד. שאתה צריך להכין את עצמך לקראת היום הגדול והנורא,

 יום הכפורים, והנה מחציתו של אותו יום כבד נחשבת ליום הקדוש עצמו.
 רבו עבודות היום! אם לא תשכים קום לא יספיקו בידיד!

 והוא רץ לבית־המרחץ בזריזות, ט1בל את בשרו באמבטי ומטהרו אחרי כן במקור*
 חרד אל בית״המדרש, מקצר מעט בתפילה ושב הביתה.

 בלכתו הוא חושב ומונה באצבעותיו את העבודות, שעליו עוד לעשות היום —
 ואצבעותיו לא הספיקו לו. עבודה אחת נשארה לו, שלמענה לא הספיקה לו אצבע.

 אבל לא. זאת לא יעשה- על־כל־פניס העבודה הזאת לא עבודתו היא!-
 והוא בא הביתה ולבו בקרבו חוגג.

 — יומא טבא! — הוא קורא לאשתו בקול עלז — הבי לי ממתקים!
 — יומא טבא לנו! — עונה שרה לאה אשתו, חציה בשמחה וחציה בחנינה
 ומושיטה לו ממתקים — יתן השם־יתברך שנה מתוקה לנו ולכל ישראל! יתן בגו
 השם-יתברד כח לצום את הצום הקדוש, והנשים המעוברות- — והיא הפסיקה ולא

 גמדה את דבריה.
m 
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 אבדהם־יוםי ידע, כי כלתו, אשת בנו יחידו, הרה ללדת.
 והוא טועם את תופיני הממתקים, אשר הגישה לו אשתו, ובתוך כדי לעיסה הוא

 שואל כעין שאלת ארעי ובדרך אגב:
 — לא היה בזה כל איש ז

 — לא — עונה שדה־לאה, כאילו אינה יודעת אל מי הדברים מכוונים.
 ״היתכןז מדבר הוא אל נפשו: ההוא לא יבואו... גם היוםז.״ וכיבוד אבו.״
 ומורא שמים ז... והפחד מפני יום הדין ז... אמנם אני לא אמחל לו, אפילו כשיבוא
 ויתרפס... הוא התרים כנגדי... וכנגד אמו... באופן גם... לא! אינני יכול למחול לו ו
 אבל מאין יודע הוא, כי לא אמחל לול... הלא על כל פנים יכול היה לנסות!... ומה אם
 ירגיש מעט צעד של בושה, בהיותו מוכרח לצאת מאת פני בעלבונות אולי בצער זה

 ימרק את עווגו ויסלח לו הקדוש־ברוךיהוא! בודאי יסלח לו!
 ״שקצים גדולים הם, בני הדור הצעיד! בעיקר הדבר אנשים כשדים הם, ורק
 עקשנים גדולים, סרבנים הס... בודאי ישלח אלי את אחד מן הקרובים, שישתדל לפני

 בדבר הריצוי... אבל לשוא! לא אמחל! ידע הנער, כנגד מי התריס!...
 ״לכבוד אשתו קנאז! ואשתו מי היאז! הלא עוד ילדה שלא מלאו שנותיה 1

 דדך־ארץ! יראת־כבוד מפני חמות!...
 ״וכי מה רוצה שרה־לאה ממנה? הלא הכל היא לטובתה ז הלא באמת עווך
 פלילי היא לבת ישראל לצאת בשערותיה י איר זה באמת לא תבקר אשת צעירה בבית-
 הכנסת אפילו בשבת שמברכיןז... איך זה לא תדע אשה עבריה את דיניה בתור אשהז1
 וגם איך זה לא תלמד אשה צעירה את ידיד. למלאכות הבית, אם לא לעזור לחמותה.

 הלא לכל־הפחות בכדי להנצל משעמום ובטלה?!

 ..ועד כמה הגיע כעסו של האויל המתרגז הזה! ״עם־הארץ״ קרא אלי! בן קור*
 לאביו עם־הארץ!

 .הן אמנם יש לשער, כי לא אותי כנד, בשם זה! הוא הביט באותו רגע לא בפני.
 מתוך כעם לא ידע בעצמו מה הוא צועק... אבל בכל זאת חוצפה היא!״

 ואברהם־יוםי עושה בביתו את עסקיו בעצלות ובפיזוד־הנפש, מביט בכל רגע בעד
 החלונות... נדמה לו כפעם בפעם, ששם בחדר החיצון שואלים לו... והוא יוצא ושואל

 את אשתו:
 — מי היה פה ז

 — לא היה פה איש — עונה האשה בתמימות ותמהץ.
 — ולי נדמה, ששמעתי קול איש זר — פותר הוא לאשתו את דבר שאלתו.

 והוא מוציא מכיסו את מורה־השעות שלו כפעם בפעם ומביט עליו: ״השעה
 מאוחדת... העת לא תעמוד דום״ — והוא נאנח. הוא נזכר, שיש לו להתראות עם אחד
 מבעלי חובותיו. הלז הבטיח לשלם את חובו — איעו זוכר בדיוק, אם במוצאי יום כפור
 או בערב יוט כפור — על־כל־פנים אלך ואחראה אתו« אם יתן — יתן, ואס לא, אינ

 בכן כלו*״
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 •אבל הדרה אשר עלי ללכת עתה, עובר על פני הבית, ש״השקציס״ שלי יושבים
 בו!-

 ״עד כמה םחזנים הם הצעירים היהירים של דורנו!... חיש באותו יום לקחו את
 מטלטליהם ויעתיקו מושבם אל בית־דירה של איש זר!... כאילו מעטים החדרים בביתי!

 ״אבל אין בכד כלום! אני אלך בצד הרחוב- אלד מנגד!״
JOV ואולם אברהס־יוםי בלכתו שכח וחלד באותו צד, שבית בנו עומד 

 והפתח פתוח... והנכדים רצים ומשתעשעים לפני הבית.
 אברהם־יוםי עמד מלכת. הוא השיב את פניו צפונה, ונדמה לו, שרוח קרה נושבת...
 ״והילדים רצים עתה עירומים ויחפים בחוץז!״ קורא הוא בנזיפה: ״האינס יראים
 גם מפני מכנה צופיהז! הלא הצגה תוכל חס ושלום לפגוע בס! הנה לד אב ואם!
 ובעצמם עוד ילדים הס! כן, עלי מוטלת החובה לגעור בס!... הלא הדבר בחזקת סכנה!״
 והוא לוקח את נכדיו על זרועותיו, מאמצם אל לבו, ונכנס הביתה בקומה זקופה

 •ובקצף גלוי.
 — איד זה, פעוטים, לא תחוסו על הטף ז — צועק הוא בנזיפה — רוח צפונית

 .מנשבת בחח, והילדים חצים ערומים ויחפים!
 הבן עמד נפעם ויכוף קומתו.

 ״מלא חרטה״ — אומד אבדהם־יוםי בלבו ומתמלא עליו רחמים.
 — אבל טוב לבלי חטוא, מחטוא ועשה תשובה — גוער הוא בו במעט נזיפה

 •של קרבתידעת.
 — אבל אבי! — עתה הלז ומדים את ראשו.

 — הרף, הרף! הראשונות לא תזכרנה! מחול לרז
 — אבל הן

 — הלא אמדתי: מחול לך!
 — מחול לך — מחקה כלתו את דבריו בתרעומת — וכבודי אני ז

 — גם שרה־לאה תמחל לד! בודאי! אין לך להצטער על זה! איה השפחה?
 רוצי נא כרגע, וקראי לשרה־לאה, אמרי לה כי... כי אני פה!

 השפחה רצה לקרוא לשרה־לאה, ואבדהם־יוםי מוכיח את ההורים הפעוטים, על
 •שאינם יודעים עוד לשמור את טפס:

 — וכי בחורף מצטנניסז הלא הצנה שבאביב ובאםיף מסוכנת יותר לילדים
 מצנת החורף!

 — פעוטים! — הוא גוער בס — אתם החוטאים בנפשות הילדים!
 בין כה וכה ושדה־לאה באד... החמות נפלה על צוארי הכלה, האב —׳ על צוארי

 הבן — וצפצוף נשיקות מלא את הבית.
 ולעת ערב, כשברכה שרה־לאה על הנדות ותשתסד בדמעות ותתפלל: .תן, רבמו
 של עולם, כח לבלתי לצום את צום היום הקדוש, ושלא יקרה חם״ושלוס אסון לולדה

 שבב&נאד
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 יחזקאל קוטיק
 בבית סבא

 אור לערב יום הכפודיט לא עלה אחד מבני־המשפחה על מטתו. כל בני־המשפחה
 נתכנסו ובאו אצל סבא ל״כפרות״. סבתא כבר קנתה כמה תריסרים של תרנגולים
 ותרנגולות. ואפילו בעלי־בתיס חשובים, שאינם מבני־המשפחה, שולחים ״כפרותיהם״
 לביתו של סבא. שכן השוחט, החוזר כל הלילה על פתחיהם של בעלי־בתים חשובים
 לשחום את העופות, בא אצל סבא תחלה. לכך היתה מותקנת אצל סבא רפת גדולה.

 וכמה בעלי־בתיס חשובים שולחים ״כפרותיהם״ לסבא, כמובן, מדעתו.
 בו בערב היה שולחן ערוך כמה מיני יי״ש מתוק, דובשן ומעשה־מרקחת והצבור
 מסדר סדר ״כפרות״, מהם לעצמם, מהם להתינוקות. אחד־כך שתו,לחיים״ עם השוחט,
 קנחו והשוחט הלך לשחוט את ה״כפרות״. סדר ח״כפרות״ ארך כמה שעות. בארבע

 הלכו הכל ל״סליחות״ והריבות והתינוקות עלו על מטתם.
 בשתים עשרה בחצות היום הלך סבא עם כל בני־המשפחה להתפלל תפילת מנחה.
 באותה שעה חלק סבא לדברים שבצדקה חמשים רובל, האח — שלושים רובל ושאר
 בני־המשפחה כל אחד ואחד חמשה עשר, עשרים רובל. הנשים לחוד. וכד יצא ממשפחתנו

 ממון הרבה לדברים שבצדקה.
 על רצפת בית־הכנסת היתה שטוחה שחת ואצל הפתח ערמה של שחת. על ערמה
 זו בעלי־בתים חשובים מתמתחים והשמש הגדול, לבוש קיט״ל, רצועה גדולה בידו,
 עומד ומספיג לכל אחד ואחד ארבעים חסד אחת. בעל־הבית מוטל, לבוש מעילו העליון.
 והשמש מצליף, אחת למעלה ואחת למטה והלוקה מוטל וטופח על לבו «על חטא״.
 העניים לא זכו למלקות, שכן הלוקה משלם שכר להשמש. וכשבאו בעלי־בתימ
 הרבה הריהם עומדים וממתינים. החשוב חשוב קודם. משבא סבא מיד הוא מתמתח

 והשמש פותח ומונה.
 באחת ומחצה חזרנו לביתנו. מיד פתחנו בטעודה, בעוף ובמרק. חטפנו ואכלנו
 וברכנו וסבא התחיל מברך את הבנים מצד אחד של החדר ופבתא — מצד שני. הוא
 היה קורא את כל הבנים כל אחד ואחד בשמו. הבכור כבכורתו והצעיר כצעידתו, הבנות
 והכלות, אחר כך — בנותיהן של הבנות וכלותיהן של הכלות. היו ממתינים לברכה
 אפילו יונקי־שדיים, בגי שבועיים. הוא פתח בברכתם של הגברים, מן הנדול שבגדולימ
 עד תינוק p שבועיים המוסל בכד בזרועות אמו. מניח ידו על התינוק ומברכו. אחר־כך

 ברך את הנשי* ושוב באותו סדר.
 עם ברכתו היה גועה בבכיה. בבכיה גדולה ומרה העשויה למחות אבן. והכל בוכים
 עמו, הגדולים עם הקטגים. היתח ערבוביה של קולות־בכיה, עבים, דקים. מורחי* דומה

 היה, עיר בוכה על חורבנה.
 אחר ברכתו של סבא הלכו אצל סבתא. היא שפנה דמעות וקולח לא נשמע.

 גניחה ידו, הצנומה על ראש המתברך ודמעותיה יורדות חרש, חרש, חרש-
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 וכד אח־ מדר הברכות שתי שעות ומעלה. סבא היה מאחר תמיד, בא לבית־
 הכנסת בשעה שהוא מלא מפה לפה והעכור ממתץ לו ב״כל נדרי״.

 ביתיהכנסת בשעת ״כל נדרי״ ממה היה לצבור גדול, אחוז אימה ופחד, מוכן
 ומזומן לצאת מן העולם. כולם לבושיט קיטלים לבנים, חגוריס חגורות רקומות כסף וזהב,
 עטופים טליתות, חבושים כפות, אף הן רקומות כסף וזהב. כפתו וחגורתו של סבא
 עלו בכמה עשרות רובל. והיו נאות מהן. ואפילו עניים חבשו כפות לבנות, רקומות

 משי צבעוני.
 והנרות הרבים הדלוקים בכל הנברשות המשולשלות בחבלים מן התקרה, והנרות
 העומדים על השולחנות, נעוצים בתיבות־חול. כל אדם מישראל מבקש, שיהא נר דלוק
 לנשמת אבותיו מ״כל נדרי״ עד ״נעילה״. האוד הגדול השתקף בכפות הזהב, הכסף
 והמשי, בקיטלים הלבנים ובטליתות. על כל פנים נסוכה קדושה. אין אדם נותן דעתו

 על דברים שבחומר, שבגשם, שבחולין.
 כל הצבור כולו בוכה ומתחנן לפני הקדוש־ברון-הוא, שימחל ויםלח כל החטאים
 והעוונות והפשעים, שיחדש שנה טובה, שנת חיים ושלום. כל אחד ואחד שופד לבו

 בפלגי דמעות לפני אבינו שבשמים.
 והבכיות והיללות עוברות מעזרת נשים לעזרת גברים ושוברים לבבות והגברים
 אף הם גועים בבכיה כדרד הגשים. הכתלים בוכים, האבנים ברצפת הרחוב נאנחים

 ונאנקים. דג במים רועד ורוטט.
 וכיצד מתפללים יהודים, שכל ימות השנה הם מתחרים זה בזה על פרוטה של
 פרנסה! אין שנאה, אין קנאה, אין תאוה, אין חנופה, אין לשון הרע, אץ רכילות, אין
 אכילה, אין שתיד* כל הלבבות וכל העינים מכוונים לשמים. דוה בלא בשד, נשמות

 בלא גופים-.
 (״זכרונותי״)

 ד״ר אביגדור אסטוביצר

 מקורו וטעמו של מנהג הכפרות
 המנהג מקורו בבבל ומשם נתפשט לטפח* וצרפת ואשכנז, ומשם — לשאר תפוצות
 הגולה. ובספרד קמו לו מתנגדים כדמב״ן ורשב״א, ולא עלה בידם לבטלו. ואין לד
 מנהג, שישראל מחזיקים בו, כמנהג הכפרות. ואף אלה הרחוקים מן החיים הדתיים תכלית
 הריחוק — מנהג כפרות קדוש הוא בעיניהם, ו״כל מצוה, שהחזיקו בה כותים מדקדקיט

 בה יותר מישראל״.
 א. קדמות המנהג

 המנהג נזכר בראשונה בתשובות מר ששנא בר תחלימא גאון םורא. כמחציתה
 השניה של המאה השביעית לספירתם• וזו לשון התשובה:
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 .וששאלתם: האי שאנו רגילים לשחוט ערב יום הספורים תרנגולים, ואין אנו
 יודעים מנהג זה למה, אי משוס תסורה — מאי שגא תרנגול מבהמה וחיה ז האי ודאי
 קושיא היא. ויש לומר, שיש בה שני טעמים: אחד, שתרגגול מגוי בביתו של אדם
 יותר מבהמה וחיה. ועוד יש במקומנו עשירים, שעושים תמורה אילים, ועיקר מבעלי
 קרניס, דמות ״איל1״ של יצחק אבינו, לפיכד לא דבר קבוע הוא, ועוד שמענו מחכמים
 ראשונים, שאף על פי שיש מי שעושה תמורה בבהמה, שדמיה יקרים, תרנגול מובחר,
 לפי ששמו ״גבר״ וכר, וכך צריך: אוחז שליח (צבור) תרנגול ומניח ידו על ראש
 התרנגול ונוטלו ומגיחו על ראש מתכפר ואומר: זה תחת זה וזה חלוף זה, זה מחול
 על זה — וםחזירו עליו פעם אחרת ואומרים: ״יושבי חושד מלמות״ וכר, ועושה כסדר
 הזה שלוש פעמים, ואחר כך מניח יחי על ראש תרנגול ואומר: זה יצא למיתה תחת זר*
 ומניח ידו על ראש המתכפר ואומד: תכנם אתה פלוני בן פלוני לחיים ולא תמות.
 ועושה כסדר הזה שלוש פעמים! ומניח המתכפר ידו על ראש תדגגול, תבנית סמיכה,

 ומומר ידו עליו ושוחטו לאלתר, תבנית תיכף לסמיכה שחיטה״•.
 הנה אומר הגאון, שכבר ״החכמים הראשונים״ נתנו טעם לבחירת תרנגולים
 לכפרות. אם כן היד. המנהג מפורסם ופשוט לכל הפחות חמשיס שנה לפני מר ששנא,
 היינו בתחילת המאה הששית. ובזה אנו מתקרבים לתקופת התלמוד. ובאמת יש בתלמוד

 רמזים למגהג הכפרות:
 א) כתובות, הי, א׳: ״אלא מעתה — יום הכםוריס שחל להיות בשני בשבת —
 ידחה, גזירה שמא ישחוט בו עוף״. ובתשובה לגאון — כנראה הוא רב עמרם גאון םורא,
 באמצע המאה התשיעית — מפורש: ״יום הכפודים שחל להיות בשבת ידחה, שכיון
, ליחוש ו ת ר פ כ ד ל ח א ד ו ח ל א ן כ י ל ו ג נ ד ט ת ו ח ש ל ל א ר ש ן י י ל י ג ר  ש

 שמא ימהרו וישחטו בין השמשות של שבת״ (גנזי שכטר, חלק ב/ עמוד 18).
 ב) חולין, צ״ד, ב׳: ״רב נחמן מנהרדעא נקלע לבית רב כהנא בםום נהרא בערב
 יום הכסורים, באו עורבים והשליכו כבדים וכליות. אמד לו: קח ואכול, שעכשיו של
 היתר מצויים יותר, משום שרוב השוחטים של ישראל הס״. ושם, ק״י, א׳: ״רמי בר תמרא
 בא לסורא בערב יום הכפורים ומצא שם בקעה מלאה כתלים — שבני םודא לא היו

 אוכלים הכחל״.
 מכאן, שבבבל נהגו לשחוט בהמות הרבה בערב יום הכפורים. והרי לנו שני
 המנהגים, שהזכיר הגאון. לפי זה היה מנהג כפרות נוהג כבר במאה הרביעית. ונראה,
 שבזמן קדום נהגו בפומבדיתא בעופות ובםורא בבהמות, ובמשך הזמן נתערבו ונצטרפו

 שני המנהגים.
 ב. מסוד המנהג וטעמו

 טעם המנהג נרמז כבר בשמו. וכן אומד רב נטרונאי בתשובתו: ״ומחלקים אותם
 לעניים ולאלמנות וליתומים ואומרים: כדי שיהיה כופר שלנו ויהיו עלינו כפרה*(״חמדה

̂זד• עסוד 109, ומשם ב״סדדם״, סימן  • ״שעדי תשובה״ סימן דצ״ם. והיא סתם ב״ספי האי
• • • ׳ . .  קם״ה, ובטור אורח חיים סימן תדיר, בשס תשובות הגאונים. י , • - •
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 גנוזה״ סימן צ״ג). ובתשובה אחרת אומר הגאון: ״כדי שתהא כפרה על נפשותינו״
 (דאבי״ה, חלק ב/ עמוד 246« ״מעשה רוקח״, מימן קל״ט). ובמחזור ויטרי, עמוד 273,
 מימן של״ט: ״וישגרם לעניי העיר ותהא כפרתו כמו כפרת שעיר המשתלח שחיה
 מכפר על כל ישראל״. בדרשה של מהרי״ו: ״בערב יום הכפורים יעשה כפרות מאמר
 חת״ך, ראשי תיבות: זה ח׳ליפתי, זה ת׳מורתי, זה כיפרתי, כי המלאד הממונה על החיים
 ״חתך״ שמו וזהו,החותך חיים לכל חי/ ויחשוב בלבבו, שהוא חייב מיתה כתרנגול זה.
 אלא שזה היה כפרתו ־־ וזהו טעם הקרבנות״. (״דרכי משה״ לאורח חיים, םימן תר״ד).
 ולפי טעם זה של המנהג יש לפקפק בו הרבה, שאם התרנגול נחשב כקרבן —
 הרי אין קרבנות בזמן הזה, והאוכל אותו נראה כאוכל קדשים בחח. והיתד. סברה אף
 לאסור התרנגול באכילה, אלא שהרשב״א מודה להיתר, כיון שאין התרנגול ראוי לקרבן.
 בכל זה ביטל הרשב״א את המנהג בעירו. והרמב״ן אמר, שיש במנהג זה משום דרכי
). ועל פי זה , סימן א,  האמורי (תשובות הדשב״א, סימן שצ״א« אדחות חיים ק״ג א,
 כתב בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן תר״ד, שיש למנוע המנהג. ובהוצאה ראשונה
 לשון קשה יותר: והוא מנהג שטות. אבל הרמ״א הגין על המנהג וכתב, שהוא מנהג
 ותיקין. וכבר יצאו עוררין על המנהג בזמנו של דב נטרונאי גאון, שאמרו שהוא ניחוש

 (ראבי״ה ו״מעשה רוקח״ שם).
 אבל נראה, שבימים הקדמונים היה טעם אחר ומובן אחר למנהג. והוא יוצא מן
 הלשון בנוסח הקדום: ״זה מחול (מחולל) על זה״. לשון זו מיוחדה לחילול מעשר שני
 וקדשי בדק הבית, שמוציא את הקודש לחולין (מעשר שני, פ״ב, מ״ו ומ״ין פ״ג, מ״ב
 ומ״ד ועוד הרבה). ומה ענין לשה זו לכפרות? האם הקדושה עוברת מן האדם אל
 התרנגול? וכבד הרגישו בזה חכמים בזמן קדום והשמיטו לשון זו. ובמקום ״הדי זה
 מחולל על זה״ תיקנו לומר ״זה תמורת זה״ (רב נטרונאי ב״חמדה גנוזה״ סימן צ״ג«
 ״שבלי הלקט״, סימן רפ״ג ועוד). אבל גם ״זה תחת זה, זה חילוף זה, זה תמורת זה״
) הוא לשון התפםת קודש ! רמב״ס הלכות ערכין, פ״ז, ה״ז וט, ,  (תמורה כ״ו, ב׳! כ״ן, א

 על חולין ואין לו מקום בענין כפרה.
 לכן נראה, שגם רעיון הכפרות הוא פדיץ. זה יוצא ברור מן העובדה, שסדר

 הכפרות ולשונותיו היה נוהג בפדיון הבן בתקופת הגאונים:
ף ו ל י ת זח, זה ח ח  ״ונוטל הכהן הכספים ומעבידם על ראש הבן ואומר: זה ת
ה ד ו ת , ל ם י י ח ה ל ז ן ה ב ם ה נ כ נ ן ו ה כ ה ל א ז צ ל על זה, י ל ו ח  זה, זה מ
ת שמיס״. (פירוש רבנו חננאל על התורה, הועתק בד, בחיי, פרשת שופטים א ר י ל  ו

 ועוד).
 וישראל הוא בנו בכורו של הקדוקרביודהוא וצייד פדיון כבכור. ובפדיון בכור
 נותנים הכסף לכהן, ובכור ישראל נותן פדיונו לעניים. וכיון שהתמורה היא דוגמת

 פדית הבן, לכן סדר הכפרות כסדר פדיון הבן, תנועות שוות ולשונות שוות.
 הרעיון הזה שולט בתוך מנהג אחר של כפרות, שהיה נוהג בזמן תקופת הגאונים,
 אלא שלא נתפשט בארצות אירופה. וההבדל שבץ שני המנהגים הוא זה: המנהג השגור
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 הוא דמות פדיון בכור. והמנהג השני — כוונתו הפנימית היא: כדם צריך פדיון בשנה
 הרביעית, ישראל הוא כרם הי, לכן ישראל צריך פדיון. ולכן צורת המנהג החיצונה
 דומה לסדר פדית כדם רבעי, שהיה נוהג בזמן הגאונים הקדמונים. ולמען הבליט את

 הדמיון שבין שני המנהגים נעריד אותם זה מול זה.

: ת ו ר פ ג כ ה נ  מ
 ״ובתשובות הגאונים מצאתי, שעושין חותלות מכפות תמרים וממלאין אותן עפר
 חבל בהמה, וכ״ב או כ״ד יום לפגי ראש השגה עושין כל אחד ואחד לשם כל קטן
 וקטנה שבבית חורעין לתוכן פול המצרי או קטניות וקורין לו פורםיםא וצומח, ובערב
 דאש־השנה נוטל כל אחד שלו ומחזירו סביבות ראשו ואומר: ״זה תחת זח תה חליפתי
 וזה תמורתי״ ומשליכו לנהר״ (רש״י שבת, פ״א, ב׳ ותחילת הפירוש גם בערוך ערך חתל).

: י ע ב ן כרם ר ו י ד ג פ ה נ  מ
 ״וחיכי פריק לחו ז מייתי חמשה אשכולות מאותו הכרם, ארבע פינותיו ואחד
 מאמצעיתו, ומביא חטים או שעורים ומניח זה כגגד זה ומברך על פדיון הכרס ואומר:
 ״תחול קדושתיה דהאי פרדיםא על הלין חטי או שערי ושדי להו במשקינא דפדדיםא,
 כי היכי דמברד״ (שאילתות סימן ק׳ דפוט וילנא נ״ח ב׳ ולהלן! הלכות גדולות הוצאת

 הילדםהיימד, עמוד 643).

 והנה במגהג הזה לוקחים עצת מלא זרעונים דוקא ״לקטן ולקטנד. שבבית״.
 והטעם מבואר על פי אגדה זו: ״וערלתם ערלתו את פריו״ — מדבר בתינוק. ״שלוש
 שנים יהיה לכם ערלים״ — שאינו יכול לא להשיח ולא לדבר, ״ובשגה הרביעית יהיה
 כל פריו קודש״ — שאביו מקדישו לתורה״ (תנחומא, קדושים, סימן י״ד). הרי התינוקות
 הם כרם רבעי וצריכים פדיון. וקרוב הדבר, שמתחילה לא היו פודים אלא את הילדים,
 וזה גרס קנאה ותחרות וצעד לילדות, והתקינו לקחת גס בשבילן עציצים וזרעונים

 לפדיון.
 דאינו, שכל מה שנודע לנו בענין הכפרות הוא במקורות בבלים, ובםפרות ארץ־

 ישראל אין רמז למנהג זה.

 נ. מנהגים שונים
 א) מנהג כפרות השני היה נוהג בערב דאש־השנה. ויש שנהגו גם במנהג כפרות
ה (ראבי״ה ו״מעשה רוקח״, שם ושם! ״שבלי נ ש ה ־ ש א ב ר ר ע  הראשון לעשותו ב
 הלקט״, שס). ויש שנהגו לעשות סדר כפרות גם בערב ראש־השנה וגם בערב יום

 . הכפורים (״שבלי הלקט״, שם).
ן ותרנגוליו (רשב״א בתשובה, סימן שצ״ה). י ז  ב) באשכנז נהגו לשחוט א ו ו
 ג) בספרד היו שוחטין תרנגול זקן לכפרה על נער היולד וחותכין ראשו וחולין
 מראש בנוצתו בפתח הבית עם שומיס, והבלים הרבה שנראו בעיני כדרכי האמורי,
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ה בעירנו  וריחקתי כל זה הרבה, ובחסד עליון נשמעו דברי ולא נשאר מכל זה וכיוצא מ
 מאומה.

 ד) סדר כפרות בצרפת בדורו של דש״י: ערב יום הכפורים מביאין תדנגולין
 זכרים לזכרים ותרנגולות לנקבות, ונוטל בעל הבית לכל אחד מבני ביתו תרנגול אחד
 בידו, וקודם שישחטנו יאמר עליו חמשה פסוקים הללו שלוש פעמים, ואלו הן: ״אוילים
 מדרך פשעם״ וגר (כמו בסידורים), ולאחר שסיים אלו חמשה פסוקים, יקח התרנגול
 ויחזירו סביב ראשו ואומד: ״יהי רצון מלפניה אלהים חיים, שתזכדנו ותפקדנו לחיים
 טובים, ויהא תרנגול זה תחת זה וחילופו ותמורתו, ויצא תרנגול זה למיתה ויכנס זה
 לחיים טובים ארוכים, ותהא שחיטתו כפרתו וכופר נפשו, וינצל מכל צרה וצוקה, מכל
 יגון ואנחה וימצא מנוחה, ששון ושמחה. אמן אמן סלה ועד״. ובכל פעם שיאמר אותם
 הפסוקים, יםבב התרנגול סביב ראשו ויאמר: זה תחתי וזח תמורתי וחילופי ושלום וכר.

 וכן נהגו בפדוגינצה ונרבונה״ (מחזור וויטרי, עמוד 373, סימן של״ט).
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» לא 98רי י?יבי?סןא לא שבועויח. 9 8 1 n » ללי * J T P •TO" 7 ולא 
 ן??ולח לןל עדת ?j׳ ל^לאל ולגר $3ר ?ת1ןם ?י ל?ל 99ם ??«ה.

njg לח (א לעין הןם הןה ?צלל סןןןז ן5א?ד ן?א!ן ל?ב סןר. 99ןרים ועד? 

 ?ל נדרי

 ן^ם ןאמר:
 נ«א?ר ןי ןלחדזי ?ךןליןי.

 יןגלת
 ויגא קןוןתני ?!*קד

י ?יב•  ״
 !עלה ujuqa ךב?9
י ננ  ןללאה חי

 ןיגא ןלך?ןסני 9בקי
 עד ?לב•

 לעלה קולני העלב
 ןללאה וזךיויגנו

 ןלבא ?לילסנו מ«יקר
 עד ?לב•

 יןנלה ענולנו העלב
 ףלאה נןזקסני

 ןלגא לה$נ1 נ״יקר.
 עד ?לב.

 יןןלה ?־ניסני העלב
 ןללאה לסולני

 ן:גא מהדני 9ני2ר
 עד עלב.

 ל$לה_ל?עני העלב
 וללאה חנוגנו

 ןלבא ןעוךנו ?גןןר
 עד ?ןב•

 י$לה ןןרויגנו ה?לב

 וללאה םדרסני

 ולגצא גילנו מזייןר
 עד ?ךב.

י העלב נ ק  י$לה ח
 וללאה בןן^סני

 הגא אליו ?׳וקי
 עד עלב.

 י$לד. אןקוןנו העלב
 ןללאה אליני
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ה כד$1ר...  5י מ
 גי הןה גח^ר ?יד 3«#ר, ?ךצות1 3ךתיב ולךגותו ק21ן?ד,

ה ? W J 3 גן אנ?נו ?:ךף ח$ד נוןר. ??דית ס3ט ןמי 

 גי הןה גא?ן ?!ד ק?נם5ת, ?ךצות־ו אוןזז ולךצותו ?כ8ת,
 גן אנחנו ?:לן, ?n:rj והמוסת. לןךית הגט ואי ?ft ל!!|י•

ן ??ד הןזךש, גךצותו דגק לאור, ולךצותו &ל0.  גי ד.ןח מךן
י וו*. ??דית קגט ןמי m מ«י• נ  גן אנ?ונו ?:ךך, תומו ן

 $י הןה גה$ה ?2ד ה«לח, גךצותו אוןןז וכךציתו שלח,
 גן אנחנו ?יךן, מל טוב !םלח. ??דית ס3ט ן«ל מ>$ן ל!!$ד.

 ?י הןה גץכו?ית ?!ד סמןןג, גךצותו חיגג ולךצותו ?םיגג,
ן ליןר•  §ן אגחנו ?:ךך,©ז»ידןדוןף»וגג. לץרית 33ם ןמי מ

 גי הןה גלריןה ?!ד ןזר1קט, ןךצותו ?!*ר וגךצותו ץעןןם,
ן ל!ןר•  גן אנדונו #ךןו, מל קנוא ונוקם. לןרית סגט ומל ^

ף ?יד 3צולן», «ךצותי ?ים^ג וגךצויתו קץלף, $  ?י הןה מ
 גן אנ?»ני *:דף׳ מלייא ??יזיל $רף. ל?רית 3*ט ומל ©קן ל!*ד.

 אללוינו 1אלל.י $בוו*ינו...

 ןן*הינו ואיהי אבותינו, 9?ח לנו, מסל לנו׳ 3?י ?ני• ?י 9" ע$ף ואתה איהיני׳
 אנו ?ןיף ןא$ה אגינו׳ אני ןמ$ה $ןיי3», אנו קה?ןי ןאתה ח^קני׳ אנו נהלהןז
 ןמ$ה גוןלנו, אנו צאןף ן*$ה יי*"׳ 9" ל?יסד ןמ$ח ד1דני, אנו 0*לסןז ואתה
, אנו עןי־קנים ןמתה ו נ ל י י  איסיני״ אני ««י ןמ^ה מלגנו, אגו סאמיריף ן&יןה ט
ה 0לא לחמים. אנו 9» י ?ו*י־*וף 1»9ה אוךממלם׳ אני 9?»י ?ין ו נ ״ $ W ם י ח  ל

 :מיני ?*י עיגי׳ ומ$ה הוא וקיניסיןז לא ?$מו.
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 רב נטרוגאי

כל נדרי״  דעת הגאונים על תפילת ,
 וששאלתם: יכולין הצבור להתנות בדאש־השנה וביום הכפויים כל נדרים, שנודרין

 משנה זו לשנה אחרת. ***•)»$ו.>^0י
 תשובה: ״נדרים״• אינה נשנית בשתי ישיבות היום יותר ממאה שנה.

 וכד אמר רב יהודאי גאון נהודא דעלמא״, דאנן לא גרםינן נדרים ולא ידעינן
 לאסור ולהתר בה לא נדר ולא שבועה, ואין נוהגי! לא בישיבה ולא בכל מקום להתר
 נדרים לא בראש־השנה ולא ביום הכפודים, אלא שמענו שבשאר ארצות אומדים ״כל

 נדרי ואסרי״, אבל אנו לא דאינו ולא שמענו מרבותינו.
 וכד אמד רב נטרונאי גאון ריש מתיבתא: מנהג שלנו ובבית רבנו שבבבל
 לאחד שאוכלין ושותין וחוזדין לבתי כנסיות להתפלל תפילת ערבית, כיון שעומד שליח־

 צבור לפרום אח שמע, מבדד ״ברוד שהחיינו״ ואחר זה מתחיל ״והוא רחום״.
 ושכתוב ״כל נדרי ואסרי״ האומרים ביום הספורים בערב, אין עמנו מנהג לעשות

 כן, לא בשתי ישיבות ולא בבבל כולה.
 ואין אנו מפירין נדרים ולא נוהגין להפר לא בראש־השנה ולא ביום הכפורים
 ולא שמענו מרבותינו, שהיו נוהגין זה כל־עיקר, אף אתם החמירו במותינו ואל תשנו

 ממגהג הישיבות.
 נוהגים העמים (הערים ז) אשר סביבוחינו לומד ביום הכםודים כל גדרי ואומד

 דברי־העדמה לשנה הבאה.
 אין ראוי לעשות כן. ואותם אשר התירו ותיקנו דבר זה סמכו על דעתם.
 והחסידים הקדמונים לא נהגו לעשות הערמות בנדרים ושבועות בליל יום כפור חם

 וחלילה.
 ובתשובות הגאונים נמצא: דוב הגאונים מוחים לומר כל נדרי, לפי שאין בו

 שוס תקנה, רק רע, זולתי נוסחת דב האי גאון ז״ל. וכר נמצא בסידורו:
 ״כל נדרי ואסרי וקונמי וחרמי ושבועי דנדרנא ודאישתבענא ודאחרמנא ודאסרנא
 על נפשתנא מיום צום כפורים שעבד עד יום צום כפורים הזה ועברנא עליהן בשלו או
ק לן, ו ב ש י ל י לן, ד ר ש י ל א ד י מ י ש ר ן קדם מ י מ מ ח י ר ע ב י  גאונםא נ
 נדרנא לא נדרי למיחייב עלייהו, איסרנא לא איסרי למיחטי בהון, ושבועתנא לא שבועי

 למלקי בדילהון, ככתוב ״ונסלח וגר. ״אוצר הגאונים״, כרד י״א, 23—24).

 • נדריס וכד — מסכת נדרים אינה נלמדת. בשתי יוזיבות — mo מוסבדיתא.
 נחורא דעלסא - אור חעולמ. דאט וכר - שאנחנו אין אנו לומדים נדרים ואץ אנו יודוימ
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 רבי שמלקי מגיקלשבורג

 דרוש ל״כל נדריי׳
 ויאספו כל ירא וחדד לביודהכנםת הישן עד שנתמלאה כל העזרה כשעה ומחצה
 קודם זמן התפילה. ובבוא אדוננו מורנו ורבנו לפתח בית־הכנםת מעוטף בטליתו, ובדרר
 הילוכו מן הפתח עד מקום הארון, קרא בקול גדול ובבכייה רבה את הפסוק -כי ביום
 הזה״ וגר עד •תטהרו״ ומשנת ר׳ עקיבא: ״לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם,
 אבינו שבשמים״. מיד געו כולם בבכייה לקול צעקתו ובכייתו. ואחרי הגיעו למקום
 הארון, התחיל בפסוקים המעוררים על התשובה וצעק: קרעו מגור לבב האבן, •לד
 לבדד חטאתי״ (תהלים, נ״א, ר), והפסוק •עוני אגיד״ וכר (שם. ל״ח, י״ט), ״תןזטאני
), ״וזרקתי עליכם מיס טהורים״ (יחזקאל, ל״ו, כ״ה), ועוד פסוקים  באזוב״ (שם, נ״א, ט,
 רבים המעוררים על התשובה. ואמר בתוך דבריו מוסרים רבים באלו הפסוקים, אך לא

 הבינו דבריו מרוב הבכייה.
 והתחיל לדבר במעלת עצם היום הזה, הקדוש והנורא, יום הכפוריס, איד שבנקל
 יוכל אדם למצוא עזר ביום הזה ולהחיש ישועה, לפדות נפשו מני שחוג ואמר משל
 בבן שר ונכבד, שהלשין עליו תמיד אחד מהממונים של השר. פעם אחת נסע המלשין
 לדרכו וירץ הבן לאביו ובכה והתחנן לו כשהוא מתחרט ומתנחם על הרעה, שעשה
 מנעוריו, וכי קדחו בו הנעורים והוא מקבל עליו מעתה לעזוב דרכו הרעה. וזעק בקול

^ ושמה עמו מאד. ח  מר צורח. מיד נכמרו רחמי האב עליו ויקרבהו ויקחהו ב
 והנמשל מובן, על דיד שאמרו חז״ל: השטן הוא בגמטריא שם״ד, והיום ההוא
 אין לו דשות להסטין. ובלי ספק, כי נדרוש אל ה׳ בעצס היום הזה ונתחנן תבכה
 במר נפש, ישמע ה, לנו, ותחת ״צור ץלךך תשי״ (דברים, ל״ב, י״ח), יקרים ״חנתה
 יגדל־נא כח יי״ (במדבר, י״ד, י״ז). ובזה תהיה לנו הכנה ליום שמיני עצרת הבא
 לקראתנו ולגרום שמחה לאבינו שבשמים, על דרך המדרש, אני ואתם נשמח יופ אחד,
 אד אם נטהר את עצמנו מכל אשמותינו בתשובה ובבכייה ותחנונים. על כן, אהובי אחי,
 צמודי לבבנו, בואו חזקו תתחזק בבכי ותחנונים לפני אבינו שבשמים, כי ביום הזה
 אין שטן ופגע רע ו״לפני יי תטהרו״ — תבואו אל החדר הפנימי לפני מלך מלכי

 המלכים הקדוש־ברון־-הוא ויכמדו רחמיו עלינו.

 אד דעו נא, אחי, כי העיקר הגדול לתשובה הוא לקרוא את שמע במםידות־נפש,
 כי הלא בני אב אחד אנחנו, זרע אברהמ, אשר מסר נפשו על קידוש השם והפיל את
 עצמו בכבשן האש, וזרע יצחק, שמסר את עצמו לעקידה, ובלי םסק יעמדו להמליץ
 עלינו ביום הקדוש והנורא• אד גם אנחנו בעקבותיהם גלד, לעשות כמעשיהם ולקדש

 שמו הגדול באהבה רבה ונאמר כולנו יחד ״שמע ישראלי בכוונה זו.
 TO געו כל העם בבכייה יתירה וענו כולם: כן!

 והוא הוסיף לדבר: הנה אחד שזכינו לקדש ולייחד את שמו באהבה רבה, בלי
 ספק זכינו לטהר לבבנו לעבודתו וליראתו, יתביד שמו״ אד עדיין אנו צריכים לייחד
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 נס נשמתנו, כאשר כולנו יוצאים משודש אחד חצוב מתחמ כסא הכבוד, חלק אלוה
 ממעל, ונהיה כולנו גם כן ביחד בארץ מדמו הענפים אל השורש, באשר הדבר הזה

 עיקר גדול הוא בתשובה. ולכן נקבל עלינו מצות .ואהבת לרעך כמוך״.
 ויקראו כל העם את הפסוק הזה.

 ,הנה אחד שזכינו לקדש שמו יתברך ולייחד גם נשמתנו, חלק אלוה ממעל, בלי
 ספק נמצא עזר משדי להיות יוצאים בדימוס ביום הזה ונזכה לטהר מחשבותינו לעבודתו,

 יתברר שמו, כאשר צננו בתורתו הקדושה, וגם התודה תמליץ בעדנד.
 אחר פתח דלתות ההיכל ואמד: ״אך דעו נא אחי, כי תכםנו בושה וכלימה
 להרים פנינו אל התורה, כי פגמנו בתורה ובכ״ב אותיות שבה. ודעו נא, שיצטרך כל
 אחד לפרט בוידוי את עוונותיו הידועים לו ויבכה ויתחנן ויתמרמר על חטאותיו

 וחטאות נעוריו בבכייה רבה ומרה״.
 ואחר נמר הוידוי הוציא םפר־תורה ודרש על הפסוק ״הךבעוון חיללתי״ וכר

 (תהליס, נ״א, זי). ומי ישמע דברים אלה ולא יקרע לבבו לגזרים.
 ויען ויאמר: ״דעו נא, עיקר ענין .טהרתנו מרומז במשנה: ״שתילי תרומה
 שנטמאו. שתלן — טהרו מלטמא״. והעגין הוא, שגרעין הזרע עיקרו ומקור מוצאו מן
 הארץ, ואס שתל את השתילים בקרקע לאחר שנטמאו, הנה בכת השתילה, בהידבק
 השתיל למקורו, הוא הארץ, פסקה טומאתו ובטלה אגב קרקע. כן אנחנו: נשמתנו
 חצובה מתחת כסא כבודו יתברך ובבואה לעולם הזה היא נטמאת בעוונותינו. והנה
 הסהרה העיקרית היא להחזירה למקורה ולהדביק ולקשר את מחשבתו של אדם אל
 אלהיו, ובזה ניתנה ארוכה למחלתה והיא מיטהרת מטומאתה. וזה שאמר הכתוב: ״ואתם
 הדבקים ביי אלהיכם חיים כלכם היום״ (רבדים, ד׳, ד׳), שעל ידי שהוא מדבק את
 נשמתו בה׳ אלהיו הוא מחייה אותה, לפי שהיא .מיטהרת מטומאתה, כמו שנאמד: ״חיים
 כלכם היום״ והוא שנאמר: ״אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה״ (תהלים, צ״ז, י״א),

 שעל ידי שטהרנו אור נשמתנו כזרע החוזר למקורו, תהיה לישרי־לב שמחה״.
 מוסף לדבר עוד: ״דעו נא, כי הבכייה שביום זה, אם דרך עוצב בה לא תצלח,
 כי ״אין השכינה שודד, לא מתוך עצבות וכף אלא מתוך שמחה של מצוד•״ (שבת, ל׳,
 ע״ב). והנה יום זד, הוא יום שמחד. גדולה, לפי שבאמצעותו נזכה לסשט את כל
 עקמימיות שילב בכח התשובה והבכייה והצום, עד שנהיה בישרות־לב להתקרב לפני
 מלך מלכי המלכים הקדוש־ברוך־הוא להחזיר הנשמה למקורה וידו פשוטה לקבל שבים.
 וביום הזה יכפר עלינו לטהר נשמתנו מטומאתה. ולכן יהיו כל הבכיות של יום זה
 בכיות של שמחה״ שזכינו לקרב עצמנו להיות דבקיס באלהים חיים כולנו ביום זה.
 זהו שכתוב: ״עבדו אודיי ביראה. וגילו ברעדה״ (תחלים, ב׳, י״א). וזהו ״ולישרי־לב
 שמחה״, אחר שהגענו לפשט העקםימיות שבלב תזכה למעשה יושר לבב, ודאי שזוהי
 שמחה גמורה״. (״דברי חגרה-)
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 רבי יעקב קרנץ (המגיד מדוכנה)
 מוסר קודם ,כל בדרי׳,

 הנביא אומר (צפניה, ב׳) ״התקוששו וקושו הגוי לא נכסף בטרם לדת חק...
 בטרם לא יבוא עליכם חרון אף יי״. באור הדברים: בהתבונן על מעמדנו עתה נראה,
 כי אנחנו כעת ממש על דרד סוחרים גדולים שעשו להם ספינה גדולה לעבור ארהות
 ימים. והנה מלאכת הספינה וכל בנינה בהכרח נעשתה כלה על היבשה אצל חוף הים.
 וכמה מן העמל והיגיעות יש בדחיפת הספינה אל תוך המים גם להניד ממקומו בנין
 גדול ורחב כזה, יעברו כמה ימים טרם יניעו ויהרסו אותה כמלוא פםת יד אל קצה
 מי הים. ושמה יעבדו עוד עבודה קשה בזעת אפיהם כל המלחים והחובלים להמשיכה
 אל עומק המים, כי בקצה מי הים היא עומדת על הארץ ולא בנקל יזיזו אותה ממקומה
 להרימה מעל הארץ. ויהי אחרי שראו כי כבר באו במעמקי המים ויאמרו איש אל אחיו:
 עתה נרגיע ונשקוטה. עתה נעשה לגו מנוחה כי היתה הועחה. ויאמר להם חכם אחד:
 הוי, אוילים, כי עד עתה הייתם עובדים בכבדות ועם כל זה בסכנה לא הייתם! לא כן
 עתה, כי כבר באתם בלב ימים והים הולד וסוער וזועף עליכם. אם תתעצלו כעת

 במעשיכם הנכם היום בסכנה שאין גדולה ממנה.
 הנמשל: כי מיום נכנם ראש חודש אלול עלה עול עבודה ועבודת משא על כל
 איש, כי בהכרח בימים האלה יעשה אדם חשבון בנפשו ויכוף כאגמון ראשו להרבות
 בתחנונים ויקום באשמורת, מעט שנות מעט תרדמות וכמה תעניות עד אשד כמה
 אנשים יקוצו בהימים האלה. והנה עתה באשר כבר אנחנו ביום הנכבד הזה יום הסליחה
 והכפרה, יום האחרון לימי הסליחות, לא ישמע עוד קול דופק וקול נוגש ״עמדו עמודו,
 עורו ישנים משנתכם״ וכף, מה נקל לאדם לחשוב, כי ביום הזה בבואו אל הקודש
 פנימה יבוא אל המנוחה, ינוח מעצבו ומדגזו. אמנם לא p, אחי ועמי, כי עד היום הזה
 לא היתד, האחריות גדולה כל־כד, אבל ביום הכפורים הלא במעמקי ים אנחנו, כמאמר
 ״בראש־השנה יכתבון״ אבל ״וביום צום כפור יתתמוך. שמעו והאזינו, כי כדברים האלה
 דיבר הנביא בתוכחתו ״התקוששו וקושו הגוי לא גכםף בטרם לדת חק״ וגר. כי הגה
 בראש־השנה גס כי כל הענינים כבד נזכרים ונעשים: מי יחיה וכר מי במים וכר מי
 יעשר וכר, עם כל זה ההבדל גדול מאד בין ראש־השגה ובין יום הכפודים ממש כההבדל
 לילד בין זמן היותו בבטן אמו ובין זמן בואו לאויר העולם! כי העובר בעוד היותו
 ברחם אמו הלא אפשר שישתנה מזכר לנקבה, כמו שנזדמן בדינה כת יעקב, לא כן
 בצאתו מרחם אמו איד ישתנה-עוד ז p ממש ההבדל בין ראש־השנה ליום הכסוריס,
 כי בראשיהשנה אנחנו אומרים ״היום הרת עולם״ בחינת הריון, יען כי מעשי ראש-
 השנה אפשר עוד לשנות, כי בראש־השנה יכתבון, אמנם ביום הכפורים יחתמון והיה
 בחינת לידה יציאת הדבר מן הכח אל הפועל. הוא שאמר הנביא עליו השלום ״התקוששו
 וקושו הגוי לא נכסף״, היינו שלא נכלם לעולם ולא נתבייש לנצח להיות תפילתנו
 נדחית ח״ו, גס כי כבר נכתב בספר עם כל זה אל תתיאשו והתקוששו וקושו, כי עוד
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 חזון למועד ״בטרם לדת חק״, רוצה לומר: בטרם שיהיה נולד אותו החוק וטרם יצא
 מן הכח אל הפועל. וזהו ״בטרם לא יבוא עליכם חרון אף ה׳״. לכן לא נחשה ולא נשקוט

 בזעקה רק נשוב ונאמר ה׳ שמעה ה׳ סלחה ואם לא עכשיו אימתי.
 משל .לחברת אנשים, שהיו מהלכים בדרך ונפלו כמה מהם ביון מצולה. ויחתרו
 האנשים להוציאם ולא מצאה ידם ויתייעצו לנסוע משם עד שיבואו לעיר הסמוכה
 לקחת משם אנשים וכלי הצלה ללכת להציל את המשוקעים. ויהי בבואם העידה רעבים
 וצמאים דאו נגד עיניהם אוכלים ומשקים וישבו לאכול ולשתות ושכחו סכנת אחיהם
 הנטבעים. ענה אחד מהם ואמר: זכרו נא ופקדו את שלום אחיכם אשר במצולה! איך
 יערב לכם עתה לאכול ולהתעדן ואחינו בשרנו באו עליהם המים עד נפש והם כדומן

 על פני השדה בקוד בקרה הנוראה ברעב בעירום ובחוסר כל ז
 הנמשל: אתם יושבים בבית־הכנםת המפואר ונרות דולקים וספרים לפניכם
 הלוקחים כל לב. וכמה מאחינו הנה הנם נפוצים על פני השדות, זה ביער וזה על ההר
 וזה על הגבעה וזה על פני המים, מצפים למות ואין ביכלתס להתפלל גם מה שהחולה
 צריך להתפלל ולהתוודות. היתכן שאנחנו נשכח יגונם ועצבונס ונחדל מלהתפלל עליהם
 בתפילה הסדורה מקדמונינו זכרונם לברכה בכל שני וחמישי: ״אחינו בני ישראל
 הנתונים בצדה ובשביה העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויושיעמ
 ויוציאם מצרה למחה משעבוד לגאולה ומאפלה לאורה״, ויתקיים בנו הבטחת רבותינו
 זכדונם לבדכה (בבא קמא, צ״ב, א׳): המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר

 הוא נענה תחילה. ומי יתן מציון ישועת ישראל וכר.

 משל לילדים
 עתה אתם ילדי קודש, אתם בחורי חמד צעירי ימים, אמשול גם לכם משל

 ותדעו ותבינו כמה ראוי לכס להרבות החנונים היום הזה.
 משל לעשיר גדול שהיה לו בית חומה גדול, בנין מפואר להלל מאד. ויהי לעת
 זקנתו ותצא אש ותאכל את הבנין הנחמד הזה רדד מכבודו וישח וישפל מדום מדרגתו
 ובהכרח היה מצמצם עצסו וישב אצל עני אחד בחדר ביתו דשם לו שם מטה צולעת
 ושולחן של שלוש רגלים דשב שס במר לבו. ויהי לו נער קטן רבכה לפניו לאמר:
ן ביתך להשיב האדמת על משפטו ז ויענה ויאמר לו:  אבי יקירי, למה לא תשתדל במי
 הלא המלאכה גדולה ורבה ואני כבר זקנתי ושבתי, מה לי להכניט עצמי בטרדה גדולה
 כזאת על מספר ימים סועטיס, כי מי גבר יחיה וכר. לכן נוח לי להתגורר בדירה זאת
 ימי מספר החרוצים ולסבול זזלחץ והדחק אשר בדירה זאת. אז כשמוע הנער את דבריו
 בכה במר לבו עד מאד מאמר לאביו: זאת השיבות רק ללבבד רק להרגיע רוחך,
 יען ראית את עצמך זקן ו&בע ימים ותאמר ללבבך סי יודע יום המחרת. לכן אמרת
 לסבול בהכרח מה שתסבול. אבל חום נא עלי על דמי ימי. על אביב נעורי. כי זה
 עתה תחילת צאתי לאור העולם, ואיפה איסוא אתגזדד אני בלא בית ואני אנה אגי
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 בא באין בית מנוחתנו, באין מעון היכלנו חמדת נפשנו?
 הנמשל: כי בימים הראשונים היינו עשירים גדולים והיה לנו אחחת נחלתנו,
 ארץ ישראל וירושלים ובית המקדש מכון לשבתו עולמים וכהן גדול עומד משרת לכפר
 עלינו עובד עבודת יום הקדוש הזה, דורו ראו ושמחו. ומרוב ענינו יצא אש הקצף
 ונשרף בית קדשנו ותפארתנו ועל ידי כד נתרחקנו מעל ארץ חמדתנו, הורד מראשותינו
 ונתפזרנו בכל עבר ופנה מרודים ומטולטלים טלטלת גבר. והנה הזקנים אשר בדור
 אולי אומרים לנפשם: מה להם להשתדל בעוז ותעצומות לכונן הבית על תלו ולהשיב
 הארמון על משפטו אחר שכבר המה כמתיאשים מן העולם ועסקיו. אולם אתם ילדי
 קודש בחורי חמד, שאו עיניכם וראו כי רבה העזובה בקרב הארץ, אין מחסה ואין
 מסתור להסתר מזרם המקרים העוברים עלינו יום יום ואין יום שאין קללתו מדובה
 מחברו. ומה תעשו אתם צעירי הצאן, צעירי ימים? איך תהיו מתגוררים ומתנודדים
 באין בית אבינו על מכונו? לכן ראו אתם להרבות בכי ותחנונים היום הזה לעודד
 עלינו רחמים להשיב נדחים וקבוץ הגלויות לכונן בית קדשנו ותפארתנו במהרה בימינו.
 אמן. (״אהל יעקב״ו

 הלל בבלי

 2ל גדרי
 «לל ?ללי ו^לי»... שור, ;?ם ?ןןגקו

ת ל?ךאל נגולה: ^ ל ל  ל
ם ןןעיר עול-;מים, ש ^גע־^י י  לם ^

 אף שועת הללךם &ה עולה.

 לא הולם ןזךןל נןזצוןךה לא רןןה,
 לא ן??ןה על שןלי הללב1תן

 לא־קרואיס — ולאו, לא־לרו^ים — ינןגנד
 לקול־אל ההו^ה לןןךבות.

 הם לאו — מאץ ? הלי^ח לפןיהם
 ןכ״נ־ר, אם 8לע את־^לילם!

 לל־^ךטוט, לל־^יט לג?ה לף קורות^
 לל־ר^ט - אי 5ת?ל ןל־ללס.

 הס ?ולים. — יךאי״ןא ntp לב1ת ןזךךלים,
 מה־שמים !זןתיבית ןלרו! —

 ןה ןלש לןןר, לי 0*ך ל1 ןבולו
 ודחוסי ןגלרו לו לרו!
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 זה עך3ב ס^חוםיס, מחום ןס ומי?ךת*
! ו ב ל ל  לא ןן»9ין ?אל. אך ו

 ןה הקים מן^חות ?אל ן?8על.

• • ־ 8ןי למל־זסבי ך ! 

 לה $עו ןךעו, הו1ל?טו בדרכים אגלות.
 עד ?לל זה, ליל־קלש הגיע. —

 ?ל 5ךרי ו^ןורי... מי לון* חמלה ז
 3ה־$תע ןשק$1ם הגיע ז

 «?ל ?דלי ו»$וי»... ו?ןה הם ס?ךרים,
 ??או לשלם לעךסםז

 9י {סך עליהם לגין־3ין־עךגלםז
 9י ןנר לו<ס את־ס^אוןםז

 «?ל נךרי ו^רי•״. הם חוןרים ?תשוץת
 ף»$1כים את־ג^ם בוגווןה!

 ?יס?ןאים לןץס וקגןךסים עוןם
 ןזךם גדושולי הןגיןה.

 ןמוגו ?׳ךסקים׳ {ט>ן?ז*זו תחומים —
 ןןח ??י ?בול ומילןת!

 אן־ *בול אןוד גוסד: ע1ד מק1*־אל קלט•
 ?וקלקה ff ??יןה בוךךת...

5ל9ים אלילים  9?ן^?ים סקולות, 9̂!
 מ?5י ?גסיית ובוקעים.

 צה ני{ה זןיןיוןם, זה וןןללת סגגיןה
 עם ןןזרי ליעךב בוקעים.

ה ן מ ̂. עם עוניק י י נ»9בי» י ל  *?ל ג
 ןיסןה גוללו יןגןה׳

י ין!ג^ז ארוגים נ י נ  מיג* ?7
 לחיבת עולמי פ?1?אה•

 ו«ד9ה: 0??לה ס?5אה 0!»
 ןאוסה ןגיגת זןןלאים —

 ןגון אלמי ?יןיס ןצור ןת1?»
 וןןץיון סלמים הלאים...
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 ןיללר

 3ליל,?ל גןרי,׳
 ללדוע 3? *1ךקק1ב — ^ם הוד ?ל סלכות-

 הןחןר ־־ ?אךמ1ן 9לכים מפאר,
 וסגן — לגךעךן, ולא ןת$ר!

 ןסןןלוןז כ.ןדול!
 לל ?אר ומלמל

 11 !סד ןו?רו לפאי ?סליו.
 ןסהוי ¥?הוד הוא סדר־הןהב,

 הוא חלד סןקן׳
 ןמת1 :גן.

 לי #דוע, ל^»1ךקקוב מי91לליס להוד..
* י ? ל ןעולם, וא$ס 3  !ןלוןז - ן

 ן ה ו א ־־ לסלר־סןהב, מ ל j 9 י ם.
 לא1ת1 ס?ןנך$יט

 ס?$ב והליס
 מ$א1 סל^ןד על ל.;ם ןזךןתב

 ןנוהג ס^פיןה ללקןןה לין גליו.
 ולי 9הז ה»ן״

 זכותו :גן!

 וא^י ?ילובנו ?ספרים 9ןג?ה
 ?ולליל לל־;ןלי לאסד הינפלה,
 לאסר ?ןןמרו 2ן״ן 9ךקי סל׳לה

 ובןגלי הק1"9ה
 ל?זדו ל«י1ק1א»

 או ןחןרו על הלכות יום־־לפור לללג׳׳פ,
 ןלןנו 3ל«וד לללק *ל?ם׳

 $לא הוא סןקן׳
 ןכותו יזגן -

 ל,:ה לירכיי מלדול עו©ד *ל ??דו,
 ץךךל, ל!ד 3ף־ס8{עול - ?נחוץ.
ץ ו ח ^ ר f!$n מ{* הו ץ ^  לי $
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 ך?!0י יס?ן
ן 9  לסףייל מ

 ולייץ ו:ליא י!?{יס לסדיי׳
 לו11ר־סןל.ב. הוא 9?5ן מ־רו

׳  ?לי׳ ?ל מקן
 ןכותו ,יגן.

 ופו1אם הוא שוןןע קולו ?זתהלף...
 ןסקול הן $לוש ו?סעט ץלויוזש,

 «ף יולד סךרי ?ב. הן זה לסש ?ל אש!
 ןהףזיל {ךץד

 ופיסס ?פ׳קץת:
 קלהלן הוא ג^די. 3ח1ד־0ןהב׳

 ןןגדו לא ז?9ע. ןרק לסש ק1ו?!זיו.
 קז?5י 9י הזקן׳

 ןכותו לגן!

 ?הלן הוא גחדר י?לס©ד לעץמו...
 (ןאוליז 9י יוךע ל9י הוז*>]ד3רז>1

(ngp 9י יידע למי ספורו, הוא 
 «9היץן נוקלים

 זו»ך.נת ל?ןאל ?ל ר׳ אירי׳לי מץקרליןוקז
 9היץן נוקלים

9קז  זי»ך>3ת ל?ךאל ?ל ד׳ אירי׳לי 9?זרלי
 וואו נעמש 9ען ןשז
* ז*  וואי ?ע?!ס מען ן

ן לוזן?יר ד  לןןן?י MiiSfv הן לא ?
 ?קולו ?ל ןזןקן ןזלה $ך$ח וןיךעש.

 ןזזיגת ץל ע$מ0י ו1א9ךןה 9«*.
יל«?w׳ רי ׳  אך י

)m לדא «  ו
 ןהוא עו9ד על לץדי ףיימזג, 9ק?יב

 ללל דגוד ןךגור 0«ו*א 9יוון *יו
 מתון •יי ?ל קןקן׳

 ןבותו :גן:
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 ס?*ה ?די אוריילי סןןדוש מןקןליןק.
 *?ליל ?ל־גךרי לאחר ס?פ?ה׳
 לאסד ?*?זרו ק׳ץ פךקי ו״זלה,

 ר׳ אירי׳לי ?סד
 ןלסד סר. ?לסד

 ו?!ל^ה מילתו ?!להןת לאש.
 והלה ?ס עמו הלחור זזלשסש

 ו?נב על 3!99ל
 נחןר סןל•

 לי ?;דיע׳ ל^ךליקק יסוד ??עןוות.
 ןהצל ?ס לחךו ולחדד אחד:

 ה?ל0ן ןס?§א׳ יס?9ל מן ייגה
mm מוי״ 

 העיסד על ל״לן
ת לת לדותלם ? ח f f  ונקלה 9 $

 מול^ה י9|9לה לשקילת הלדלס.
 והלחור על 0י99ל

 03די סןל.

ו של 3?חוד הלוןה ללןה, ת ^  ו
 ?הך?ה לןןכל ?רב י1ם־?9ודם.

 ופתאם הוא צועק לקינתו 95רורים:
 «אש 11?לת לי, א׳»!

 סלם! סלם לו לש! —€
 יקיסץ ל9ןה ןתומם כ״^ןן

י ?ר8זי  ולוגם ולוגם ־ ללי 0ד
 ורק $ז הוא פושק.
 ןר׳ אוריילי ש1םק.

 ןהוזר 0*9* ל&^ל ןגיפל
 ו?לד הוא ןךןם מךן^ה ס1?ןה•

 *)*קר ???ה היא פולץ עזב ל??ןווז
 >א* נו?ןת ?ס?י ו

€ -  מי ל$גגי סלם, ך 1
 ןקוןץ ל9ןה ןתועם ס«?1ז
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 ןלוגם ולוגם _ ??ר י13 9י&?•״
 ןב־ק $ז הוא 8י5ק.

 ןד׳ אורי׳לי שותק...

ת השעה  ול08ר ?:?ן ץסס?י
 ך?ר ס?חור 3??י׳*ית מן מ?ןת:

«cy>j1< י ןואד« $שתה מלם ח א 5 ? ה 8 » 
 וללד מן 53?9ל

 ואת לדיו {?יל
 ן»ש ???ה ולקח כ׳קנקן

ד ולגם לני?ה - ןרק ?אן ל י  י
 ר׳ איריילי לא זןסק

. ק ס  ןלא ?

 ור׳ אוךי׳לי $סר למש^ש ?ח?ה:
 «ד!?יכחון ?{י שע??ו ליל-?פורז€

 ו?ו;ד ??מגח ן;?הל ה?חור
 ול׳לזיר סקנקן
 ל*$ה על ס3ן

 וןןןר ל$8?ל ףן5ב ונךךם.״
 ולרגע נ?םק ?אן הקול וןדם,

 היא קילו 9ל סןקן׳
 ןכיתו לגן.

 אסר ?ן ד,תה?ןד ?התלהבות גד1לה;
 מהי?ן נואלים זו אהבת לקיךאלז

5ן ניוקלים זיו אהכת לשךאל  9הי
 ?ל ר׳ איךי׳לי ה^דלש,

 ?ךןןה גיום ןז?ןדוש

ה ל ח  לה״־, סליגם ל
 ירק 3??י?1ית ה?9יקו בשתלה —

 וואו ןעןזט ן!ען ךשז
 וואו ןעקזם ןןען ןש!

 ן?ן וזלה הוא. זכרונו ל?ן?ה.
׳ ב ^ ס ־ ר ד  קזהלן ?^דרו, היא ס

: ו ?ך  ןח1!ד ??8ו9י8 עעוםיס על ן
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 ייאי ?ע?ט 9ען ךש
! ז  ייאיןעןןט ?יען ך

 ןא??י ?ליהני ??עי אי* ס$חיו
 ???!עי מ*י וזך?יל ??סד ול.??יב

 מפ־ו סןןדויש ?ל 3ןקן,
I זכותי יגן 

 • הרשיל הגדול — הגבאי ר׳ הרשל שטרנגרג:
 הרשיל הקטן — הגבאי ר׳ הרשיל דםפורט.

 ש. י. עגנון
, בעיר מערי אשכנז  ״כל נדרי,

 איני זוכר כיצד נתגלגלתי לאותה עיר מערי אשכנז, אבל זוכר אני, שערב יום
 הכפודים היה. נכנמתי לבית־כנסת אחד להתפלל מנחה ולומר קדיש. דאיתי, שגוללים
 ספר תודה לקריאה של יום הכפודים ושגוללים את הספד מחופה הכתב למטה והקלף
 למעלה. נצטערתי מפני שנוהגים בזיון בתודה ושתקתי מפגי שהייתי אורח. לאחר שסיימתי
 את תפילתי הלכתי לאכול סעודה המפסקת. שכחתי לעלות על הקרון והלכתי בדגל.
 ומאחר שהדרד ארוכה ואני הייתי עיף הגיעה בינתים עת לחזור לבית־הכגםת. אבל
 מאחר שבאתי נכנסתי לחדרי. בחדר היתד. דלוקה עששית קטנה. ידעה בעלודהבית,
 שיום גדול של יהודים מחד והדייר שלה הוא יהודי היטיבה עמי והדליקה לי. וקדירה
 של חרם העמידה אצל עששית, שאם ארצה אכסה בה את האוד שלא יבטיל אותי משנתי.
 אדוונסית זקנה זו, שכל הימים היא קוראת בכתבי הקודש, פעמים שהיא נותנת דעתה

 על אומה זו, שדברו בה נביאים.
 עמדתי באמצע החדר ושאלתי את עצמי מח מבקש אני, לסעוד סעודה המפסקת.
 אבל לא מצאתי בחדרי דבר של מאכל, ולאכול מפתן בערב יום הכסודים לא רציתי.

 נטלתי את המחזור ונעלי הלבד והלכתי לי.
 על האצטבה שלפני הבית ישבו להם כמה גדים ומקטרות קצרות של חמד בפיהם,
 ותינוק עמד שם וכיח־ פרוסה מרוחה. סיבב עצמו על עקביו וניגן זמר של יהודים. ושחק

 הוא וכל שכניו כדרר הגרים ששוחקיס עלינו. או אפשר שחקו להם סתם.
 באתי לבית־הכנםת והראיתי לשמש כתב, ששכרתי לי מקזש. הכניסני והושיבני
 במקומי. בית־הכנםת היה מלא אנשים של צורה ומנורות הרבה האירו וכמין כמיהה
. n ן מ  וצסיה היתה שם, נתעטף אחד בטליתו וביי־ד בקול 4 כדי לזכות את חבריו בעניית א
 אחריו נתעטף שני וכן שלישי וכן כל הצבור, חיז מזקן אהד שלא נתעטף. אמר לי

 זקן אני ומיתתי קרובה והריני משמר את טליתי כדי שיקברוני בה.
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 החזן ירד לפני התיבה וקהל משוררים סייעו אותו. קולם נאה ולבושם נאד,
 ופניהם כשנים של שובע, כבני אדם שאין חסרים כלום ובאים לבית־הבנםת לעשות
 נחת־רוח ליוצרם. עד שהם מתפללים נתעקרה אנחה םלבו של חזן ונתאנח הוא וקהל

 משורריו ועמהס רוב הצבור.
 לאחר כל נדרי עלה רב הכנסת ודרש על קדושת היום ועל תיקון הנפש ועל
 ישראל, שפיזרו הקדוש־ברוד־הוא בין האומות כדי שיהיו אור לגויים. אחר הדרשה
 עםדו ותתפללו ערבית. תוך כדי תפילתם נגרעה קומתם ועמדו קטנים ונמוכים, כאבא
 ושאר כל אנשי בית־הכנםת שלנו בלילי יום הכפורים. וקרוב בעיני שאף הוא הקדוש־
 ברוך־הוא יתברך הרכין עצמו, כביכול, לשמוע תפילתם, כאב שמרכין עצמו כלפי

 בנו קטן.
 (״אלו ואלו״)

 מ. בן־אליעזד

 פדיון שבויים
 כל עיר ועיר זכתה, שיתר בה אדם גדול, שעל־ידו יצא לה שם בעולם. והו*

 היה הודה ותפארתה.
 בעיר טלתית קבע ישיבתו רב גדול, שהיה רבן של כל בני הגולה, ומכל העולם
 פנו אליו בשאלות ותשובות ובני עידו התגאו בו ושמרו. שלא תבוא קחלה אחרת ותגנוב

 את אוצרה... מעשיפ כאלה אירעו בימים ההם.
ל ידו התפרנסו כל  ובעיר אלמונית דר עשיר גדול, שהיה בעל עסקים רבים. ת
 בני העיר והסביבה, והכל התפללו, שלא יעלה חם־ושלום על דעתו של הגביר לעקור

 דירתו אל הברד•״ כידוע, יש לו לכרך כח המושך את בעלי הכסף.
 עידנו אף היא זכתה לכלי־חמדה, דבי מאיר׳ל שמו.

 רבי מאיר׳ל לא היה מופלג בתורה (אף־על־פי שהיה בר־אודין), ובעיר נמצאו
 לםדגיט גחלים ממנו, אף לא היה עשיר גדול (אף כי בעל עסקים רבים היה), ובעיר

 היו עשירים גדולים ממנו, אף־על־פי־כן היו הכל חולקים לו כבוד.
 מי שלא ראה את רבי מאיר׳ל. לא דאה יהודי נאה מימיו. בעל קומה היה ובעל
 *ודד״ פניו היו מאירות ובגדיו נקיים תמיד, בלי רבב כלשהו. כך יוצא יהודי ביום־םוב,
 בשעה שפושט צורה של חול ולובש צורה של קודש... דבוריו היו ספורים ושקולים.

 ומנהגו עם הבריות כמנהג אדם, הרגיל שיהיו הכל נשמעים לו.
 אילו היה רבי סאיר׳ל דד בכיד גדול, ודאי שהיה נעשה פרנס הדוד והיה עוסק
 מדבי כלל ישראל, משום שארס כזה ראוי והגון להתיצב לפני שרים ורוזנים עכשיו,

 שגחגלגל לעירנו הקטנה, היה מגין עליה מפני הפריםטאב.
 כאותם הימים ודה שלומה של כל העיר תלוי בחסדו של חסריסטאגג אם היה זה
 אדם נוח לבריות ואוהב־ישראל, לא ידעה העיד כלל טעמה של -גלות״! אך אם. חס־
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 ושלום. נפלה העיר בידי פריטטאב קשה וצורר היהודים — לא היו חייה חיים.
 ורבי מאיר׳ל שלנו היה מומחה לבטל את הגזירות הדעות, שהיה פריטטאב רע
 גוזר על היהודים. לא רק בני ישראל הכירו בגדולתו של רבי מאיר׳ל, אלא אפילו

 ה״גויים״ היו רואים אותו עליון על כל בגי העיר.
 בני הערים הםמוכות היו מקנאים בנו ואומרים: אשריכם, שיש לכם ״חומה
 בצורה״ כדבי מאיר׳ל ואתם יושבים שוקטים ובוטחים... ואמנם ידעו בני עירנו את הדבר,

 ולפיכד היו כרוכים אחרי מגינם.
 פעם אחת היה מעשה והקצבים שבעיר באו לבית־הכנםת ״לעכב את הקריאה״.
 םכםוך היה להם עם בעלי ה״טכטה״, וכנהוג הביאו את ריבם לפני כל הקהל. התחילו
 הקולות והרעש, זה צועק כד וזה צועק כף, ואין איש שומע דברי חברו, הכל מתלהבים,

 הכל מתגעשים, והמהומה הולכת וגדולה.
 לבסוף נשמעו קולות:

 — הבה נשמע מה יאמר רבי מאיר!
 כל הקצבים עטו אל מקומו של רבי מאיר׳ל בכותל המזרח ועמדו מחכים לשמוע

 את היוצא מפיו.
 והוא מרים עיניו מתיר ה״חומש״, שהיה מונח לפניו ושואל, כדרכו, בקצרה;

 — סומכים אתם על דעתי ן
 והכל עונים:

 — סומכים, סומכים.
 רבי מאיר׳ל שמע את הטענות של שני הצדדים, עיין שעה קלה, ואחר כד הוציא

 מפיו את הפסק.
 כל הקצבים היו נכונים לקבל את דבריו׳ אד פתאום יצא אחד מביניהם, קצב צעיר,

 שמרקה שמו, העיז פניו ואמר:
 — דברים בטלים! פסק זה לא־כלום הוא...

 הדברים עודם בפיו ורבי מאיריל קם ממושבו, הרים ידו וסטר לו לאותו חצוף
 על הלתי...

 הלז אמר להתנפל על רבי מאיר׳ל ולהכותו, אלא שהקצבים עצרו בעדו, נטלוהו
 והוציאוהו מביתיהכנםת.

 כל היום לא פסקו לספר במאורע זה. הכל הצדיקו את רבי מאיר׳ל, משוס שחוצפה
 יכזו של הקצב ראויה היתד, לעונש.

 אד לאחד שעבר יום השבת ובאו ימי החול עם צרותיהם ועם דאגותיהם, חדלו
 •לטפל בענין זד, ומעט מעט נשכח לגמרי.

 עברו חדשים אחדים, הכל כבר הסיחו דעתם מן המאורע הזה, ופתאום — הדבר
 היה בחג השבועות ־־ נקרא דבי מאיר׳ל אל הפריםטאב, והלז הושיט לו פקודה מאת

 ־שר־הפלר להמציא תיכף ומיד את היהודי מאיר הודוויטש אל עיר-הםלך וכר וכר.
 ברי היה הדבר, שיש כאן מלשינות, והמלשין הוא שמרקה הקצב, הוא ולא אחר.



ם י ר ו פ כ ם ה ו : י ם י ד ע ו מ ר ה ם  218 ס

 במוצאי החג נםע הפריסטאב בכבודו ובעצמו עם דבי מאיר׳ל אל עיר־המחוז,
 אל האיםפדאבניק, והלז נסע עמו אל עיד־הפלך.

 קיצור המעשה, ששה שבועות שהה רבי מאיד׳ל בעיר־הפלך, וכחודש ימים ישב
 כבית־האםוריס. אחר כך התחילו הגלגולים מלשכה ללשכה, מפקיד לפקיד, ממקום למקום.
 כהרבה ממון עלה לו הדבר (הרי בימים ההם צריכים היו לפזר דמי ״לא יחרץ״ על כל
 פסיעה), ויותר מזה כלה כחו באותם הדבורים והשיחות עם בעלי־השלטון, שרובם צוררי
 ־יהודים הם, ובאותה ישיבה בבית־הםוהר יחד עם גנבים וגזלנים... אבל םוף־כל־סוף

 יצא זכאי, לא מצאו בו שום פשע.

 כששב לעירנו השתנו פניו. זקנה קפצה עליו. קומתו נכפפה. ניטל הזיו מעיניו.
 כד דרכם של יסודים: שוברים הם את הגוף ואת הנפש של האדם...

 ביום השבת נקרא רבי מאיר׳ל לעלות לתורה וברך, כנהוג. ברכת ״הגומל״,
 ואחרי התפילה הזמין אל ביתו את קרוביו ואת חשובי העיר ל״קדוש״, כמו שנוהגים

 בימי חג ומועד.
 בביתו של רבי מאיר׳ל היה השולחן ערוך ביין וכל מיני מטעמים, והמסובים
 ישבו ושתו, וכל אחד ואחד נשא כוס של ברכה לכבודו של בעל־הבית, בדברים היוצאים

 מן הלב.
 והרב נשא כוסו ואמר:

 — לחיים, רבי מאיר! כשם שהיית עד היום מליץ טוב על קהלתנו, כך תהא
 גם להבא...

 — עד כאן — ותו לא! — נשמע קולה של בעלת־הבית, אשתו של רבי מאיר,
 שהיתה באותו מעמד.

 — אשת חבר הרי היא כחבר! — נענה הרב מתוך חיוך של נחת — ואשתו של
 דבי מאיד ודאי שלא תעכב בידי בעלה לעסוק במצוה רבה זו.

 — יעסקו אחדים בעסקי הקהל — השיבה האשה ברוגז — בעלי כבר עשה את
 שלו וקבל את שכרו... די לי... איני רוצה עוד...

 וצריך אני לספר לכם, כי רבי מאיר׳ל זה, שהכל היו נשמעים לו והכל היו
 נמלכים בו, הוא עצמו היה נשמע לאשתו ונמלך בה בכל דבר, הן בעניני מסחר והן
 בעניני צמד. ואמנם היתה זו אשה פקחית, ״ראש של גבר״, מלבד מה שהיתה בתו של
 דב גדול, שאמרו עליו כי מצאצאי הגר״א הוא. יחוס כזה היה דבר גדול בדורות שעברו.
 קיצור המעשה, לא היו ימים םועטים ושמדקה זה, הקצב המלשין, נתפס בעוון
 של גנבה או רמאות, איני זוכר בדיוק, והושב בבית־האםורים. וכשבאו אמו ואשתר
 של התפוס לביתו של רבי מאיד׳ל לבקש ולהתחנן לפניו, שילד אל הפריטטאב ״להשתדל׳,

 גרשה אותן בעלת־הבית בנזיפה רבה.
 ביוס ראש־השנה, בשעת הסעודה, באו שתי הנשים שנית לביתו של רבי מאיר״

 וגגו לסניו שירחם עליהן, כי שסרקה הוא המפרנס שלהן.
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 — וכי מה אני יכול לעשותו — התנצל רבי מאיר׳ל — הדי הפדיסטאב לא
 ישמע לי הפעם... מלא הימה הוא על המלשין...

 אבל הנשים לא חדלו לשסיד דמעות ולהתחנן, עד שחמל עליהן דבי מאיר׳ל
 וכבר היה נכון למלאות בקשתן׳ אד כאן עמדה אשתו ואמרה:

 — היה לא תהיה!
 וזה היה די. שתי הנשים יצאו את הבית אט, בהכנעה ובצער.

 אולם בערב יום הכפודים, בשעת הסעודה המפסקת, התפרצה אמו של שמרקה
 לביתו של רבי מאיר׳ל ובקול בכי ויללה קראה:

 — ידעתי, כי חטא ופשע בני לפניכם, אבל הרי כולנו חטאנו ופשענו לפני
 היושב בשמים ובכל זאת אנו באים להתפלל לפניו, כי יםלח לנו, כי ימחל לנו.״

 אשתו של רבי מאיר׳ל לא ענתה מאומה. ישבה ושתקה. נסתתמו טענותיה. רבי
 מאיר׳ל רמז להן, לנשים, לצאת, ולאתר ברכת־המזון יצא אחריהן.

 הגיע זמן תפילת ״כל נדרי״, ורבי מאיריל לא בא עדיין לבית־הכנםת. מתחילה
 חששו, שמא חלה, חם־ושלום, אבל בצהרים ראו אותו רבים ברחוב. והפלא היה גדול
 יותר לאחר שגמרו ,,כל נדרי״ ורבי מאיר׳ל אינגו. הוא בא בשעה שהקהל כבר עמד

 ב״שמונה עשרה״. איש לא ידע פשר דבר.
 אד ממחרת בבוקר, כשנראה שמרקה הקצב בבית ה״מניך, הבינו הכל, כי רבי

 מאיר׳ל הלר בליל ״כל נדרי״ אל הפריםטאב לקיים מצות פדיון שברים.

 ,מ. ג. גלן
 ״כל נדרי״ באניות קולומבוס

 שלש הספינות הקטנות, מטולטלות טעדה וחבוטות גלי־הים, התנדנדו על מי
 ד,ים האטלנטי בלי תכלה ובלי קץ. יום נבלע בלילה ולילה נמוג ביום, עד שהגיעו
 ה״ימיס הנוראים״. באותו זמן הגיעו הנוסעים לים סרגוסה, שהיה כולו מכוםה ירק־עשב
 ־ודומה כשרטון בלב ים, ראי־מנוחה, כעין מדאה־הסלאים אשר במדבר. וכאותו מראה-
 •פלאים גז ועבר. ושוב אפפם מדבר הים השחור. אין סוף למים מתחת והשמים ממעל

 :אפלים וקודרים גס הם.
 המלחים, שלא היו מגזע יהודה, התחילו לקום ולהתלונן. נפלה בחס רוחם, כי
 •חשבו סגר עליהם הים ולעולם לא ישובו חייש אל בתיהם... ואילו היהודים והאנוסים
 ״שבין המלחים השליכו יהבס על בוראם וצורם ולא אבד בטחונס כי הגע יגיעו לחוף

 גאחד הימים.
 עברו ימי דאש־השנה של שנת דנ״ג ובא יום השלושים בספטמבר. אור ליום שני
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 בשבת, שחל בו יום הכפוריס. שקט הים וישוכו גליו. גם הסהר יצא ממחבואו ויאד
 למלחים את דרכם. האניות שטו להן בנחת, כאילו נחו מעמל הדרך הקשה. המלחים
 היהודים התכנסו לתפילה בצבור. לואים דה סורים בספינתו התחיל לשיר בקולו הנעים,
 במתיקות וברוך את ״כל נדרי״, ובת־קול של שירה זו, שיצאה מ״םנמה מדיה״, נשאה
 והגיעה לספינה ״פונטה״, בה עמד כואן דה קאברידה והחזיק אחריו בםלםלו את קולו
 בנגון ובהתלהבות עצומה. וממנה נשלחה המגגינה ובאה אל האניה ,ניניה״ בה כיהן
 כשליודצבוד ר1דרעו דה טריאנה. קולוח השידה של שלש הספינות התלכדו יחד לקול
 מעינה אחת, שנשמעה למרחוק והגלים הקלים במרוצתם ענו אחריהם כבמקהלה נסתרה

 ונפלאה.
 ככה שפכו יהודים רחוקים ומורחקים את צקון־לחשם לפני האלהים, שהורחקו ממנו.

 א. קצוביץ
כל בדרי״ בכפר , 

 לעולם לא אשכח את התמונה היפה בליל יום הכפורים בשעת ״כל נדרי״. המנין
 נתאסף בביח אחד האכרים. הבית עומד בין אילנות» החלונות פתוחים, אויר זד
 ומחיה נפש זורם מכל צד« בחדר אחד עומדים האכריס הבריאים עטופים בטליתותיהם,
 ובחדר השני עומדות הנשים, אשד פניהן שזופי השמש, ובגדיהן לבנים כשלג. הנגינה
 הנעימה והעצובה של ״כל נדרי״ משתפכת ומתפשטת בדומית־הלילה. הטבע יקשיב
 לשירת הנודד הנצחי, אשר מצא לו מקום להניח את ראשו« ואזכור את ״כל נדרי*
 אשד התפללו אבותי בארץ ספרד במרתפים חשכים, בהסתתרם מעיני הגויים ושפכו את
 לבס לפני ה׳. את נאקתם ואנחתם עצרו באדמה הלחה והקרה, עד כי באו האינקויזיטודיס
 והוציאו את האומללים מבטן האדמה אל פני התבל היפה, משליכים אל המדורה! רק אז

 היה היהודי חפשי לנטשו לקרוא בקול אדיר ״שמע ישראל״.
 החזן מריס את קולו ואומר ״כל נדרי״ בפעם השלישית, ואנכי כמו הקיצותי
 מחלום נורא, ואראה לפני עולם יפה. הצפרים מתחת לחלון עחרות להחזן בנגינתן.
 והשמים והארץ, אלה העדים לכל אשד קרה לעס ישראל, אומרים שירח: ״בוראנו,

 אתה הוא נצחי, ועמך ישראל נצחי הוא״.
 (.ששים שנות חייט״)
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. י. פפירנא K 
 זכרונות ושמועות
ן י ז ו ל ו ו ל ב א ס נ י ל י  ל

 לוולוזין בא לילינטאל ימים מועטים לפני יום הכפירים תתקבל מאת הרב בכבוד
 מתארח בביתו. שלושה ימים ושלושה לילות נשארונתנו שני האנשים הגדולים האלה
 בדבר הצעת הממשלה. הגיע יום־הדין. בערב יום הכפודים, אחרי הסעודה המפסקת,
 נאסף העם לבית־הכנםת המואר במאות נרות של שעוה. וכלס, עטופים בטליתותיהם
 וקיטליהם, עמדו צפופים וחכו לבוא הרב ולדרשתו, שהיה נוהג לדרוש מדי שנה בשנה
 לפני תפילת ״כל נדרי׳,. והרב לא אתר לבוא, ולא לבדו בא, כי אט בלוית אורחו
 מגולח־הזקן, עוד מעט והרב עלה על הבימה שלפני ארוךהקודש וישא משאו, וזה תרפו:
 ״בענין הכנת הכהן הגדול לעבודה בקודש־הקדשים ביום הכפורים, שנינו במסכת
): ״מסרוהו (את הכהן הגדול) זקני בית־דין לזקני כהונה והעלוהו לבית  יומא (פרק ה,
 אבטינם והשביעוהו (פירשו בגמרא: שלא יהיה צדוקי) ואמרו לו: אישי כהן גדול,
 אנחנו שלותי בית־דין ואתה שליחנו ושליח בית־דין, משביעין אני עליד במי ששכן
 שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל מה שאמרנו לד. הוא פורש ובוכה והם סורשין
 ובוכיך (פירשו בגמרא: שהוא בוכה מפני שחשדוהו בצדוקי). האם לא מתמיה הדבר,
 רבותי ז — שאל הדורש — הלא רבותינו, חכמי המשגה והתלמוד, הזהירו תמיד מלחשוב
 מחשבת דעה על איש בלא סבה מספקת, ואמרו: המלבין פני חברו ברבים כאלו שוטר
 דמים ואין לו חלק לעולם הבא, החושד בכשרים לוקה בגופו, והרבה עוד כדומה לאלו
 מאמרים נמצאו בתלמוד ובמדרשים — והנה זה תספר לנו המשנה הזאת, להיסד מכל
 האזהרות האמורות, שבזמן שבית־המקדש היה קיים הביעו זקני כהונה חשד — ובמין
 בהכהן הגדול משיח ה/ ובמה? במינות של הצדוקים, שהיא כפירה בתורה שבעל־סה
 ובשכר ועונש, ואיה? בבית־המקדש, ומתיז בערב יוס־הדין הגדול והנורא. הוא שואל
 והוא משיב: אבל באמת הדבר כן הוא. באיש פרטי, במעשיו הפרטיים אסור לנו
 לחשוד בלא יסוד נכון וכל עוד שלא יצא חייב בדין צריר להיות בעינינו כזכאי!
 דבר אחר לגמרי בשליח־צבור, באיש המקבל על עצמו עבודת הכלל, בו לא רק מותר
 לחשוד, אבל מחויבים אנו לבדוק היטב אם מנתו לשם שמים ואם מעשיו לא יביאו
 חלילה תקלה לכלל ישראל« איש כזה, אפילו אם כהן גדול הוא, צריד לבדוק בו
 בדיקה אחר בדיקה ומשביעין אותו בתור קהל ועדה שלא יהיה צדוקי ושמעשיו לא

 יביאו לידי נגיעה בתורת קדשנו ובמסורת אבותינו״.

 הרב כלה וירד מן הבמה. הקהל השתומם: בערב יום הכפורים היה רגיל לשמו!
 מפי חרב דברי מוסר ותוכחה, והנה זה עתה בא לפרש איזו משגה ביומא, כאילו הווו
 יושב בישיבתו ומגיד שעור לפני תלמידיו! אבל הבין את הדרשה הזאת הד״ר ליליוסאל,
 ויעל על הבימה וימן אל העם ויאמר: ״רבותי, דרשת הרב הנכבד, שש1ענו זה עתה,
 מוסבה לא אליכם אך אלי, ותורת הרב אמת ודרישתו אמת מדק: אני למחתי על ע1םי
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 במצות הממשלה עבודת הכלל, והרשות לכל אדם מישראל להרהר אחדי ואחרי מחשבותי
 ומעשי! והנני נשבע — הוםיף בפנותו אל הארון והוציא משם םפר־חורה — במי ששמ
 שמו בבית הזה ובםפר־התורה הזה, כי כונתי בעבודתי זו לשם שמים ולטובת עם ישראל,
 וכי חושב אני, שכונת הממשלה בהתקונים. שהיא מתכוננת לעשות בבתי־הספד, גמ
 היא רק לטובת עמנו ושאין לה בזה כל פניות צדדיות. ועוד אני נשבע, שאם אןכח
 כי שגיתי, אס אראה במעשי המיניסטר איזו נגיעה בדת קדשנו, אסלק את ידי מן

 הענין הזה״«.
, כיד זד)  (.רשומות׳

 ש. אנ־םקי
 ,כל בדרי״ בבית־כנםת הרב

 בלי תנועה נצב על יד הפתח אברר גבה־קומה, בעל זקן קטן ואמת• עיניו
 כבושות בקרקע, בשפה רפה, בדבור מונוטוני הוא מספר את זכרונותיו. פתאום הוא
 מפסיק את דבריו. הוא מתאמץ להעלות על זכרונו איזה דבר ומביט בי בעיניט

 תמהות, כשואל, אם אירע כל זה באמת, או שמא לא היה הדבר אלא חלום בלבד.
 — ערב יום הכפודים — כך הוא מספד — נכנסנו לעיירה אחת בגליציה. העיירה
 היתה שדופה וחרבה למחצה. רק פה ושם נשארו בתים שלמים. כל נפש חיה לא
 נמצאה ברחוב, וכל שביב־אוד לא נשקף בעד הבתים, כמו בשדה־קבדות. פתאום נראו
 בחוץ שני יהודים, זקן וצעיר, לבושים קפוטות קרועות וחבושים מצנפות. פני שניהש
 היו כפני מתים, שעלו מקברם. למראם סמר שערנו. גס על החילימ הרוסים עשתה
 חזותם רושם, ולא גגעו בהם. שני היהודים נכנסו לטמטה. הלכתי בעקבותס. הם עברו
 דרך עוד שתי ממטות ונגשו לבית־כנסת גדול ועתיק, שחלונותיו היו שבורים ודלתותיו
 פרוצות. נכנסתי אחריהם אל בית־הכנםת. חורבן נורא שרר בו. הכל היה שבור. ארוך
 הקודש נמצא גזור לגזרים על הארץ. מנורות־הנחושת התגוללו שבורות. כל הרצפה
 היתד. מכוסה ספרים קרועים. במקום ה״עמוד״ השבור עמד ספסל ועליו נר דולק. מלבד
 שני היהודים, שבאו עתה, נמצאו בבית־הכנםת עוד ארבעה יהודים. הזקן התיצב לפני

 הספסל והתחיל מתפלל ״כל נדרי״.
 — הנסית להכנם אתם בדברים ז — שאלתי.

 החיל הסתכל בי, הוריד את עיניו ואמר בקול נמוד ורועד:
 — לדבר אתם לא היה בכחי... יכלתי לבכות אתם... ואבך~

 (.חורבן היהודים בפולין, גליציה וניקינינה״)

 • כל הסטופר בזה שפעתי ספי רש״י פין, ז״ל.
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 ל. ביין
, בווארשה המופצצת  ,כל נדרי,

 כמו בערב ראש־השגה פתחו הגרמנים בהרעשה עזה על ווארשה שעה אחת לפגי
 •כל נדרי״. ההרעשה היתד. מכוונת להאיזור היהודי ואלפי פגזים כבדים נפלו ברחוב
 נלבקי. בכל זאת נקהלו המוני יהודים לבתי כנסיות ל״כל נדרי״. נראו פנים חדשות.

 ביום כפורים זה וויתר ה״בונד״ על האספות האפיקורסיות שלו.
 ארשת פניהם של היהודים שונה היתה. התפילות קבלו משמעות חדשה. המתפללים

 לא שפכו דמעות, כי יבש מקור הדמעות...
 במצנדדוח זה התחיל החזן בקול ספוג כאב: ״על דעת המקום ועל דעת הקהל,
 בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה אנו מתירים להתפלל עם העברינים״. הכל הרגישו,

 כי מעולם לא היה עם ישראל כה מלוכד וכה מקודש כמו ביום הזה.
 באמצע ״כל נדרי״ פגע פגז של תותח בבנין הסמוך לבית־הכנםת וכולנו כוםינו
 בגל של אבק מעורב בפיה. מעטים מהמתפללים הלכו. חרוב המשיר בתפילה. דאינו
 את הפסקת התפילה ככניעה לאויב. הרגשנו את עצמנו מזוככים ומזוקקים כשקרא

 החזן בקול: ״ונסלח לכל עדת בני ישראל...״
 עם גמר תפילת ערבית רווח לנו. אחר התפילה לא הלכנו לבתינו. שהינו כל
 הלילה בביהדהכנםת. אחדים אמרו תהלים. אחרים נרדמו על הרצפה. לההרעשה לא

 היה קץ.

 ״כל נדרי, במדבר
 חילים מכל שבטי ישראל התפללו בצבור: ארצישראליים, דדום־אםריקאיים,
 אוסטרלים, אנגלים, צרפתים, פולנים, יוונים, מחיל רגלי, מלחים, אנשי ״קומנדו״, מחיל*
 התעופה, אפילו קציךצוללת יהודי היה ביניהם. רגישה ואחידה היתד! התפילה בערב
 יום הכפורים. כאשד פניתי אליהם אחר ״כל נדרי״ ואמרתי להם: ״אם יש כאן חיל
 מהחזית שראה בחייו סכנה, שניצל מסכנה, שרוצה לברד את אלהים על הנם שקדה לו,
 יאמר עמדי בקול דם את ברכת ״שהחיינו״, — התפרצה הברכה מפי עשרות ומאות
 הילים אשר היו בחזית, אשר ראו את הארב הנורא במו עיניהם, אשד נלחמו בארב
 הזה תוך םכנת נפשות. מפי כולם נשאה הברכה בקול רם ובכוונה עצומה: •שהחיינו

 וקימנו והגיענו לזמן חזה! לשנה הבאה בירושלים!!״
 (מפי רב צבאי)
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 מ. ג. גשורי
 בגון,כל בדרי״

 א
 ״כל נדרי״ הבאה כמסירת הודעה של התרת נדד, הריהי פתיחה לתפילת ליל
 יום הכפורימ, כאינטרודוקציה לסימפוניה הפלאית של תפילת יום הקדוש. פותחים את
 ארוךהקודש, מוציאים את ספדי־התורה, והמלריה הלבבית של ״כל נדרי״, המיוחסת
 במקורה לגנזי שחקים, הלוקחת לבבות ברכותה ובתוגתה, המלאה הבעה נפשית רזית
 והמושרה בשלהבת פנימית, משתפכת בחלל אולם בית־התפילה. הניגון מכה גלים

 וצליליו הדגשים חודרים עמוק ללב ולנפש.
 שלוש פעמים מזמר החזן ״כל נדרי״, ובסולמות שונים. בראשונה מתחיל בטונים
 הנמוכים ביותר ובלחש, ומפליא בפשטותו ובטבעיותו. בשניה עובד לסולם־קולות יותר
 גבוה ומכניםנו לעולם הרציגות וכובד־הראש. ובשלישית הוא מגיע למדת יכלתו השירית

 הטבעית *. לעומת זה היה נוהג החזן מאיר יצחק מוורמס לשיר רק פעמיים **.
 מלודיה זו, ככל סדר התפילה של הערב, שופעת קסם רב על כל נפש יהודי.
 גם הלבבות המאובנים ביותר והרוחות הקשוחים ביותר נמקים בכח המלודיה, והם
 מתרוממים לשעות מספד מעל החטאים והפשעים. אמגם המלודיה, בכל היותה שוה
 ומותאמת בכל קבוצי יהודי אשכנז, אינה מובעת ברטט גפשי מיוחד, ברטט יהודי מקורי,
 בכל מקום ומדינה. במזרח אירופה, ביחוד ברוסיה ופולין, המלודיה רגישה יותר ונובעת
 יותר מלב מהנוסחאות המושרים ״על טהרת האמנות״ בגרמניה ואחיותיה. עם כל זה

 המנגינה דובבת בשפת נפש אינטואיטיבית ומשאירה רושם כביד על שומעיה.
 גדול כח־המשיכה של גיגון זה גם על בני־ברית לשעבד, שהתרחקו מעמם ודתם,
 ובליל יום הכפורים אפשר לדאות משומדים המתגנבים בסתר ובזהירות לבית־הכנםת

 בכדי לרוות את צמאונם הרוחני באחד הטוגים הישגים החביבים והקרובים ללב.
 המתקנים בגרמניה ובהונגריה השמיטו אמנם מסדר־התפילות שלהם בין השאר
 ax את ״כל נדרי״, ובבתי כנסיותיהם אין תפילה זו גאמרת לגמרי. בכל זאת נוהגים
 בבתי כנסיות אלה, במקום שכל התפילות והניגונים דומים למנהג הנוצרים, לשיר
 בתחילת תפילת יום כפור את המלודיה של ״כל נדרי״ המושרת בכל בתי הכנסיות

 ובתי התפילה של היהודים.
 גם על הנוצרים השפיע הרבה ניגון ״כל נדרי״. הרבה מהם, בראשם המשכילים,
 הרבו לבקר בערבים אלה בבתי הכנסיות של היהודים. ידועה העובדה, שבאירופה

 המזרחית בקרו נוצרים ונוצריות ממרומי החברה בבית־הכנסת בערבי ״כל נדרי״׳ לשמ.•

 • מחזור ויטרי, עמוד 388 : פעם ראשונה יאמר כל־נדרי נמוד יותר מדי כאדם שמשתומם
 •ליננם בהיכל מלך ולבקש פרם מאת המלר וירא מהתקרב אליו, ומדבר בחשאי דרך המאויים,
 בפעם השניה יגביה קולו מעט מבפעם הראשון! וכן בפעם השלישית יגביה יותר ויותר, כאדם
ת שהורגל להיות מבאי בית המלד ולבו גס בו בהתקרבו אליו ונכון לבו לשמוע דבריו. י ב ך  ב

 מחזור נירנברג, הוצאת ב. ציםליד, ברלין 1886, עמוד 50.
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 הנגינה של סדר עבודת התפילה. ולא מעטים היו ביניהם שבכו מהתרגשות. אף אחד
 מהם לא שם לב למלים, לטכס המילולי בשפה בלתי מובנת להם, אלא כולם היו אחוד

 קסם מהמל1דיה.
 הניגון זכה לפרסום עולמי גדול ושימש נושא ומקור השראה אמנותית לאמני
 המוסיקה העולמית: בטהובן בחבור הרביעיה שלו (צים מול, אופוס 131), ומכם בדוד,
 שחבורו ״כל נדרי״ הנועד לקונצרט הכנורן (ויולונצ׳ל) מפורסם בכל העולם ועל ידו

 נפתחו לניגון שערי היכל המוסיקה העולמית*.

 ב
 במה כחו של הניגון גדול t מהי הסבת, שמלודיה פלאית ומזעזעת זו, המביעה
 רגשות וגעגועים עמוקים ביותר, מעוררת הד ויגון עמוק בלבב כל יהודיו מאיזה מקור
 קם הניגון ובאיזו תקופה ז מי האמן, שהצליח לערוד בחכמתו את הניגון הנעלה הזהו
 רבות הן השאלות, שהתעוררו מסביב לניגון זה, ורבות ההשערות שקשרו אליו.
 ואחרי ככלות הכל קשה לדעת אל נכח באיזו תקופה נוצר הניגון ואימתי התחילו

 להשתמש בו בתפילת ליל יום כפור.
 אףיעל־פי שצורתה החיצונית של המנגינה ביחד עם כפלת סלסוליה ורפרופה
 החפשי דומה לסגנון המזרחי העתיק, אין היא עתיקת־יומין ואינה עולה במספר שגותיח

 למעלה ממאתיים שנה.
 פנחס מינקובםקי, בהתחקותו אתרי מותו ושרשיו של הניגון״•, בא לבסוף לידי
 החלטה, כי לפי מבנהו וגזרתו הוא מתאים בשלימותו לתכנית התאומים המיני של
 מינור ומדור עם כל הסימנים המלאכותיים החדשים המקובלים בקרב העמים מימות
 פלםטריני האיטלקי ואילך, שמקודם לא השתמשו בהם למעשה, ולא שרום אבותינו, כספרדים
 כאשכנזים! אין בו בניגון זה לא מן ה״מודי״ היווני ולא מן ה״מקמיס״ הערבים! אינו
 בעל דו־פרצופין או פרצוף אהד של הסולמות העבריים, וגם איננו םבד של סולמות
 נפרדים על כל חוליה! אין בו הפכים בין ראשית ואחרית, אלא הכל הולך בו למישרים

 בהגיון המוסיקה, בדיד חדשה וברורה, בהיותו כולו חדש במבנהו ובכל הליכותיו.
 יסודו של הניגון הוא ב־צה דור, ועל ידי הגבהת הדומינגט מיג ל־גים הוא מסנה

 • בטהובן וברוך — שניהם נוצרים מלידה. החזן אבדחם־יעקב ליכטנשטיין (1800—1880),
 מקודם בשטטין ואחר בברלין, הוא שהפנה את תשומת לבו של ברוך לניגוני המסורת של היהודים
 וכך יצר, לפי הודאת עצמו, את יצירתו הנעלה ״כל נדרי״. במכתבו מרביעי לדצמבר 1889
 לאדוארד בירנבוים מקניגםברג כותב ברוך בין השאר: ...עוד בשנות נעורי, היינו בשנים 63י—1861,
 מפלתי בחיבה יתירה בחקר שידי־עם של כל העמיס, באשר שידי־עם הם מקוד כל המילודיקח
 האמיתית — באר חי שבידו להשיב ולרומם את הנפש — אס רק אין מודים באמונת־שוא שי
 בפלגה ידועה: המלודיה היא ״השקפה נושנה״. וכה באתי במגע חי גם עם מחקר שירי־עם
 עברים — את ״כל נדרי״ ועוד מספר שידים אחרים (בין השאר ״גמלי ערב״) למדתי לדעת בברלין
 באמצעות מיודעי ממשפחת ליכטנשטיין. והגס שאני פרוטסטנט, הרגשתי במכמני היופי היוצא

ס עשיתי לחם ברצון סדםום בעיבודי... שלך באמונה מכם ברוך. ל  מן הכלל של שירים אלה, ו
 ״כל־נדרי״, מאת פ. מיגקובםקי, ב״עבודת הבורא״, מאסף לזמרה, קובץ שני, יוצא

 לאור על ידי א. מ. ברנשטיין, ווילנה.
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 את נטיתו הראשונה ל־א מולו ב״ואםרי״ עובר הניגוו על ידי הגבהה של קוורטה
 לשארו הקרוב של צח דור, היינו ל־ג דור, משנה מ־פ ל־פים וחתר חלילה׳ ונוהג לפי
 כל חוקי הטרנספורמציה הנגינית, ומםייפ ״לא שבועות״ על הטוניקה, היינו, על צד. דוד.
 יוצא, שגם מהצד המדעי מופרכת קדמות הניגון ואין ליחסו בשום פנים לתקופה של

 פררריניםנם.
 בנוגע לצד ההיסטורי של הניגון, ישנן דעות המיזזםות אותו לתולדה של תקופת
 האנוסים היהודים בספרד, ולכן מהותו גם ערבה גם מהלכת אימים, ומבליטה ברור
 בשפת הצלילים את זעקת השבר של המעונים על קדוש השם בספרד. ודאית יותר
 השערתו של צ. ג גולימב• המיחם את חבור הניגון למוםיקאי אמן מבני ישראל,
 שראה בענות עמו בספרד ובהשפעת רושם המחזות האיומים התעורר לחבר את הניגון
 ותקנו לזמרו בתפילת ״כל נדרי״ להעלות זכרונם של הנהרגים והנשרפים על קדוש

 השם ולשלם נחומים לדורות הבאים.
 בםיגוביה היה הדבר. האנוסים, מצאצאי היהודים, שנאנסו לעבוד על דתם לפני
 ארבע מאות שנד. ובסתר נשארו נאמנים לאלהי ישראל, נתאספו בביודכנםת שבעמקי
 האדמה לתפילת ,כל נדרי״. באמצע התפילה התפרצו סוכני הכנםיה לתוך בית־הכנםת,
 התנפלו על המתפללים ואםרוס בחבלים. למחרת היום הביטה המלכה איזבלה מחלון
 ארמונה וראתה את דון די־סיביליה משרידי משפחת אבדבנאל מובל לככד המוקד
 של ״הכופרים״. המלכה חשה להצילו מרדת שחת. הבישוף נעתר לבקשת המלכה
 והסכים לשחררו מכל עונש, בתנאי שיהיה תמיד נאמן לנצרות. אך דון די־םיביליה

 בחר לקמח לתוך מדורת האש ומת על קדושת השם.

 ואת מהלד המחזה האיום ותכנו התאמץ האמךהיוצד להעביד לשפת־הניגון הנעלה
 של »כל נדרי״, המורכב משני חלקים, ולכל אחד — שלוש מערכות.

 חלק ראשון — מערכה ראשונה: הניגון המושר בלי מלים בפי החזן עד שמבטא
 את המלים ״כל נדרי״, מתאר את קול העדה היהודית בעמדה בתפילה בסערה והמית*
 נפשה תצא בחרדת־קודש בערב יום הכפורים. בטוניס הרחבים, במעלותיהם ובמודדותיהם,
 אפשר להקשיב קול שקשוק מעלות המובילות לארוךהקודש התחתי, ששם מתחיל

 החזן ב״כל נדרי״.
 מערכה שניה: בנגינת ״ואסרי״ המושרת בהמולה ובקול נואש, נשמעת קריאת

 פחדים ״אוי. אוי״, שפרצה מסי המתפללים עם פרת סוכני הכנסיה למערה.
 מערכה שלישית: הנעימה, ששד החזן בראש סושח, בבכי וביבבה, עם המלימ
 ״ושבועי, וחרמי, וקנוסי ובנדי״, מביע את אנקתס ויאושס של הכבולים הלוקחים ברכת־

 פרידה ממקדשס המעט, שהיה מנחמם תמיד מכל עמל ותלאה.
 חלק שני — מערכה רביעית: הנעימה המלווה את המלים ״דאנדרנא ודאשתבענא
 ודאחרימנא״ מביעה בתחילה רגשות ישועה ונחמה, עס מצות הבישוף לשחרר את

 • הגיון לגגון כל־נדרי, בםפר .סנצח בנגינות״, חובר בידי צבי ני8ן גולופג. ווילנה־ תרפ״ג.
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 דייםיביליה האציל׳ אד מהרה באה אכזבה, בתוקף התנאי הקשה שהותנה, והנעימה
 הופכת משמחה ליגת.

 מערכה חמישית: ב״ודאםרנא״ מגביה החזן המדקלם את קולו הנעים, כאילו
 •שים אל לבו איד יחטא לאלהים להמיר אמונת ישראל באחרת ולהכתים את שלשלת

 היוחםין, נזר העם.
 מערכה ששית: הנעימה ל״מיום כפורים זה עד יום הכפורים״, שבה מנמיד החזן
 את קולו, נוהמת בקול בוכים. כאן הוא בוכה בעומק נשמתו את בכי בני די־םיביליה
 הבוכים לגורל אביהם. ולפתע ימריא החזן על באמרו ״הבא עלינו לטובה״ בקול החולד
 וחזק עד קצה גבול יכלתו, הוא קול האב הבוחר לקפוץ מרצונו לתיד מדורת־האש
, אחד״, והקול נדם אתו יחד בלהבת האש.  בקול אדיר וחזק ״שמע ישראל ה׳ אלהינו ה
 הבא אחרי זה מ״בכולהון אחרטנא בהוד יאילד חוזר על הראשון, שהעדה
 תזכור לעד את עוז לבו של אותו קדוש שקפץ למדורה, ושופט כל הארץ יראה, שעמו

 שומר לו אמונים.
 כל זה יפה ומענין. אבל אין הדבר עומד בפני ההגיון. אילו נכון היה, שמוצאו
 של הניגון מיהודי ספרד, היו שרים את הניגון גם — ובעיקר — בקרב יהודי ספרד.
 בתפילת ״כל נדרי״ בבית־הכנםת של הספרדים בירושלים שרים ״כל נדרי״ במלודיה
 אחרת, שאין לה כל דמיון ושייכות לניגון המושר בפי יהודי אשכנז. מלבד זח, הדי
 תקופת האנוסים בספרד קדמה לתקופת התחיה במוסיקה בשלוש מאות שנה, ואז עוד
 לא ידעו בעמי המערב את האדריכליות הזוגית בנגינה, שעל ציריה מסתובבים יסודות
 ניגון ״כל נדרי״ של יהודי אשכנז. המלודיה של הספרדים דלה מאד בדוחה ובתכנה

 לעומת המלודיה האשכנזית.
 המלודיה צורפה לתפילה, שאינה הולמת אותה אף במקצת. ניכר חוסר הרמוניה
 בין הנעימה הפלאית למלים, ועד כמה שיגעו החוקרים לגלות את הצפונות, את הקשר
 שבין הטכסט למנגינה, העלו חרם בידם. יש מקום להשערה, שהנעימה לא נוצרה במיוחד
 לההודעה היבשה של התרת נדרים ואין כל קשר בין רכות נעימת התוגה לנוטח היבש,
 אלא שחזן בעל רגש ודמיון עז העפיל ליצור את המלודיה היפה בלי קשר עם התוכן
 של ״כל נדרי״ והרכיבה ממוטיבים, שהובאו בפי יהודים מהגרים בני ארצות המזרח.
 ברם, אין זאת אומרת, שלפני קביעת הניגון המושר כעת בכל קהלות האשכנזים
 לא שרו כלל את ״כל נדרי״. החזן והרב המפורסם מהרי״ל (ר׳ יעקב מלין) היה שר
 ״כל נדרי״ בטוניס שונים והאריד בו בניגונים עד בוא הערב, כדי לאפשר למאחרים
 לבוא לבית־הכנםת לשמוע את תוכן המלים. יש לשער, שבאותה תקופה לא השתמשו

 בניגון קבוע ומקובל, אלא ״כל נדרי״ שימש נושא לאימפרוביזציה חסשית.

 ג
 את שורש נעימת ״כל נדרי״ של הספרדים יש לחפש בנוסח התפילה לסליחות
 ואין לה שום שייכות לנעימת ״כל נדרי״ של האשכנזים. ואינה דומה נעימת םפדדי
 המערב לנעימת ספרדי המזרח. הראשונה מובאת בקובץ השני ״עבודת הבורא״ לא. נג
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 ברנשטיין, כפי שהיא מושרת אצל הספרדים והפודסוגיזים בכל מקום, שנשאדו נאמנים
 למסורתם הישנה. היא נשמרת בבית־הכנםת ,,שארית ישראל״ של הספרדים בניו־יורק.
 בית־כנםת זה נוסד בידי היהודים הראשונים, שבאו לארץ החדשה עם קולומבוס מספרד,
 פורטוגל ואמשטרדם, וזה למעלה מארבע מאות שנה שלא שינו כלום בניגון הספרדי,
 שהביאו מאירופה. אידלוון, בכרך הרביעי של ״אוצר נגינות ישראל״, מביא ניגון אחד
 של ספרדי המזרח. אלברט חםצי מאלכסנדריה של מצרים מביא ניגון, שרשם מפי יהודי
 םמירנה, שאינו דומה לחבריו ועולה עליהם בטבעו להלך עצבת על הנשמה ולהסעיר

 את הנפש, כמו כן ביופי ובחן*.
 אין גיגון משותף אצל העדות המזרחיות, כדוגמת האשכנזים, אלא כל עדה שרה
 בניגון לפי טעמה. בכל זאת מזמרים הספרדים וכל יהודי המזרח בכווגה גדולה, בבכיות
 וברגש. לדעת אידלזון אומרים התימנים ״כל נדרי״ בנוסח סליחות מעורבת בנוסח ימים
 גוראים. הבבלים והפרסים אומרים בגוםח סליחות. ההרוקגים והאיטלקים, וכן החלבים,

 אומרים אותו בגוםח התפילה.

 ניקולוס לנוי
 שיר־דוי

T 
 ניגון כולו עטוף יגון, שיר־לילה ממושך של בני אגוש מדוכאים, מתדפקים
 בתשובה וממלמלים מתוך חרטה, תפילת״זעי זו — ״כל נדרי״ שמה. לפני שנים שמעתיה
 במולדתי: ערב יום הכפורים בא, נדחקתי לקרךזוית בבית־חכגםת שלא להרגיז את
 המאמינים. נרות שעוה כבירים דלקו והעם עמדו כפופי ראש ולבושים בגדי מתים
 רחבים לבגים כשלג. והנה פתח החזן בשירת הכפרה העמוקה והנוגעת עד הלב, שירה
 רבת בלהות וחסד. שריתי עם רגש מיוחד. התיפחתי ודמעות לוהטות גיתכו מעיני.
 פצוע ומטוהר הגחתי אל תוך הלילה. בשעה־לא־נשכחת זו לא דבקה אף נקודה שחורה
 אחת בנשמתי. ומי יצר ניגון זה ז אין הבריות יודעים זאת. אבות לבנים מסרוהו. דומני,
י של עמים אין היחיד יוצרם. רצוני לומר: הקולות המופלאים עולים יחד  ששירי מ

 נכונים ושלמים בלבב מאות. הר, מי יתן ובשעת מותי ישירו ידידי ניגון זה לפני!
 (תרגם יהודה יעדי)

• A. H«m־ l . Ko l N l d r e l afc*nt • I { d u o . »p. u , E d i t i o n O r i e n t a l • i, 
ilejiDdrie, Egypt-
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̂ן ?נו ה׳ ןןלהינו את יום (צום) ה?פוףים הזה לקוחילה ולקליןזה ולהררי  ןתו
 ולמחל ב1 את ?ל ןנונותינו מלןךא קדש ז?ד ליציאת מ?ך:ם.

 הלחינו ואלהי אבותינו, מסל ?עונותינו ?יום ך״כפוךים הזה, מסה ןה?3ד ?שעינו
 וסטאתינו מ3;ד ןי^יף, ?אמור: אנ?י אצ?י הוא מחה פש?יך ?ס?{י וקטאתיך לא אזכר.
̂יןז ו??;ן סטאו^יך ?ו?ה אלי ?י גאלתיך. ו^מד: ?י־ניום  ונאמר: ;?חיתי ??ב ?ש
 הזה ןכ^ר $לי?ם לטהר את?ם מצל סטאתי?ם לפני ה׳ תקהרו. קך#נו ןפי^סיןז ותן
 חלקנו ?תוךסך, ש?ענו מטי15י י^>דמגי 3י*י?סך וטהר ל3ני ??nm TO, ?י אתה

 ללקיי־אל וק־ןןלן לש??זי ל^רון ??ל דוד ןדור ומ3??ךך אין לנו 9לך מיסל

 וםולס א?א 9$ה•
 ןןלהינו ואלדד אבותינו, $בא ל?;יך י[פלתנו ואל־תו1ע?ם מתחנתנו׳ ?אין אנו
ם וקשי *ךף אמר ל^יןז, ן: אלסינו ןאלהי אבוו*ינו, צדיקים אנחנו ולא ?קאנו, י ^י ן  ע

ו ןאבותינו זקקאגו. נ ן ? ל ^ ?  א

, זךגו, ןזמםני. ?זפלני שקר. ו IfljJ Al, ד3תו לפי, הצדע* ןהן^ג l^ *א*בע 

ני «ז״ חי«ני״  ^ לצני, *רךגץ, נאמו, ןוןנו, ןויגי׳ ?*?ני׳ ולהי׳ ?*י
 ?סתנו, תע^בו, תןייבו, תעתןגו.

ה גוזץתר ^ ם הו י ו ו ד ו 1ילם ה נ י ת ו נ ב  8להינו נאלהי אבותינו, ?לת וקוסל ל
ז ?ן ^ ת & ו  ביגפלתני, ?סד. ןסעבר ?שעינו ןסטאתינו מן$ד ?יניך וצף את יזןךנ* ?
 וה?נע ?ך$נו לשוב אליך ?98ת ןסךש ?ליווינו לשמר ?קודיך ומול את ??גנו לאה?ה
 וללךאה את ש$ך, 3?תוב ?תויךתך: ו?ל ל: $*להיף את-???ך ואת־־לגב זךעף לאה?ה
ת אתה 0?יר. הךגון ו ג ^ ס  את־ןל אלהיך ??ל־???ןז י??ל־{?שך למען ס;יך. הזדונוית ו
 ןהאנם, כבלולים והןםי^ריס, ?39יך הם $לוליט וידוןים. מה אנו, $ה סדנו, מה ןוךקותיבי,
, יי אלהינו ואלןזי אבלתינוו ך י  מה ןשוץתנו, מה צסנו, מה גבורתנו? סה נאמר ^
 ך,לא ?ל ה*בוריס ?אין ל?ניך, ואן*י ס*ם ?לא ןזיו, נח?מים ???י 0ןע, יןבו;י0

ה יהי סייהס ה?ל ל?ניך, ומייסר האךם מן ה?ה?  ??לי ס^5ל, ?י רב מ$&יך,ם תהו ו
 אין, ?י הצל ה?ל. מה נאמד ??3יך, יישב ?ןדום, ומה 3ס&ד ל^יף, שו?ן ?ןוקיםז

ת ןסןגלות א$ה יודע. ו ר ^  הלא ?ל ה

 אתה יוך! ך!י עולם ותןגלומות סיורי ?ל 0י, »$ה חו6ש ?ל סךרי ??ן ובוסן
v, ן מ»יו״ י נ ־ wt• י?5ז זהי ו W י*י?* m ליות ן?ב. אין ן?ר {??ם מ?גןז? 
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ל ןיניםינו י ן  זןלהינו נאלהי אבותינו. ?תכ§ד לנו על ?ל ס&אסינו ןחץלח לני ע
 ות?>םל לנו על ?ל פצעינו.

י $י{י גךתי ?אלו לא ניזךיזי• מ ו  8לסי, עד שלא נוגךתי איני כדאי, ןעץ^ו ^נ
ן ככלי ?1לא בףןה ו?לק1ה. ןהי ךצון מל59יןז, י «  ?ם:י קל ןח$ד ?מיתתי. 3רי א;י ל
ף 3ל3ים, י ^ ר ? phה ׳׳יסעאיזי ל39יןז ?׳ 3 ׳ י י  ל; אלהי ואלהי אבותי, ?לא אחקא עי

ל לא על לדי לסוךים ןןןללים ןעים.  אי

ת י ר ה # 

 אמרו לאלהים...

 אמרו לאלהים: אךך־א8ים וגןל־לס. 5?ין ?ריס ללח׳ ךנס־ללב ואידי ץ־&ס. נ1תן
 ?;עף צח. לכן לת?אה $ד1ל אדוןינו ורב־צח.

 אמרו לאלהים: בינה ג?ינלים מ^לורןיו, מ?קה הרים 9ן5ליו$יו, ז?ר ןקיר, לנפלאווןיו
 ולו־ ןחץנו ןגליליתיו. לכן לת$אה המקרה ג5לם ?נללסיו.

 אמרו לאלהים: ןאד, וגבוה 3?י9י מ?לה, עוקה אויר 3עלן!ה, ל1 הץבוךה והבדלה,
 ןזזלז והממשלה. לכן לת^אה ומלכותו 3&ל ?שלה.

ו גיל 9ר?בות קך» ןגאןד נקןש, ןיךפו גקךש ומקישחוים ל  א?!רו לאלהם: ן
 ?הךלת קדש. לכן לתןאה הליכית אלי מל?י נקךש.

 אמרו לאלהים: ד.1די כ^ה ?סלם, ריקע ס$ךץ על 83לם. ?ךעם מ?8לם, לקול
 תת1 המון מלם ג?5לם. ל3ן לת$אה ה3ו$ה 3זיק ?מלם.

י $ךץ ה אי־ץ׳ וימיני ט?חה ?ה ד 9 : 1 ד ל 3 ?סי ל׳?יז׳ ל  אק־רו לאלהים: מ
 וד^מיןס בלי ?ךץ. ל3ן לת«אה היו?ב על חוג ד.אךץ.

 אמרו לאלהים: *הד פ?או ?וביבי אש, משךתיו לוה?זי אש, נגה לא* יסןךיק
 האש, לו$ניו 3ןו?כיס נהלי אש. ל5ן לת$אה אש אוללה אש.

 אמרו לאלהים: חי עולמים. ץד ?;ה עולמים, אןה 1ית עולמים 9כ\ן לקיץו^ף
 עולמים. ל5ן לת$אה עתיק יומין.

י ?ןוקים ןז?כת מלם, ס3$1י ג  אמדו לאלהים: קהויר ?יגלם, סביבי סשלת מלם, ן
ה ?!איבת עיגלש. ן  9ך5ןת1 «בי$ם ן!?אות עיןלם. ל5ן לת$אה מןןנת ן; ן

ד — פרש, שטח את הארץ על המים. נ  דגול וכר — אלהים מרבבות מלאכי קודש. ריקע ו
 לקול חתו וכו׳ — הזא משמיע קול רעם בתתו שפעת מים מן השפים. כדוק — כיריעה דקה.
 וכל בוןליש — מדד, קצב במידה. שמי ערץ — השמים החזקים. צו ביה — יצר בשם יה עולמות.
 בית עולמים — חסד את בית המקדש. חשרת םים — שפעת המיט, התעבות המים. טועני
 מרכבתו — החיות הנושאות אח מרכבתו. לכן יתגאה מצות וכר — לכן יתגאה סי שנאמר עליו
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 אמרו ?אלהיט: יודע הה ?סתרי ח?ך, לא !ח?יך מ?גו ?ל ח^ן, קץ ?ם לח?ן.
 הו$ך לצקר ןי??ות ןח^ך. ??ן לת$אה י$1ר איר ובירא ח?ך.

 אמרו לאלהים: כ1גן ??א1 למ??ט, קלפרן ??או ?ןק ו???ט, אלהי המ??ט,
. ??ן לו$1אה נלגגה יי ??אות 3מש?ט. ט ? ? מ V r 3  תאקז ,

 א?רו לאלהים: לו לאתה מלו?ה, שוכן עד ואת ןי?א, ה?יב אנוש עד ךןא
 ואוהד: שובו ?דוס ןמו?ה. ??ן לת$אה ?י ?״ וז?לו?ה.

 אמרו לאלהים: מו?ל ?גבוךתו עולם, הצל ץםוי ולא $??ם, זה קומי לעוילס,
 ס?דו העולם ועד עולם. ??ן לתןאה ?דון ל: אלהי ל?ךאל מן ןזעולס ןעד העולם.

 אמרו לאלהים: נוןר ןחקד ?אלף דיר, לוחם ?!?יו מדוד דור׳ הקים 39ת מ?יחו
 לןדיר, האור חוןה עמו ??דור. ל5ן לת$אה זה ז?דו ?דור דוד.

 אמרו לאלהים: סיגל ןן?יו5יס ווןחתו3יס, ?יה* אל א?ימים׳ ?יס חנונים
 הק?יב ?נע ךןןים. ??ן לת$אה אלהי ןןאלהיס נאדו3י ןןאדוןיס.

 אןורו לאלהיס: עזוז ןגביי אי? ה?0?ה. נ1?ןס ??ןיו ונעל ס?ה׳ ס?ריס >ן?יו
 ן?הו?ה, נוהם ןליהס 3נהי?ה. ??ן לוגןאה ל: *י*י ????ה.

 א?רו לאלהיםnעל ן??ה כ״צל, ?ןדו ?גול ו?סןק לצל, אליו ?: *?j עיגי צל
 ןעיךו ם שוקטות 3צל. ??ן לת$אה ??יון על צל.

 א?רו לאלהים: צדיק ?*ל ןן?יו, י,?ר הןיץ הןזר?יו,0מץ ?עם ה?לי?יו, ליךשו
• ו  אךץ מצך?יו. ל?ן יתןאה ?ךכי ל: ?ל ס?$?י

 אמדו לאלהיס: קזךא סדורות הראש. ה«יד אחרית הרא?, ?סר ?אום 1!ת
 ראש. ?זו יום יום לךרוש. לכן ל^אה סמי!נ?א לצל ?ראש.

ד ןד, ?בוד1 בסוד ?ןדו?ים  א?רו לאלהיס: ךס ןן?א שי?ן עד, ?קחו בו $
 ןעד ו?עס קדושו נ1ןד. ??ן לי[ןאה סה?יס ?ארץ נהר?י•

 א?רו לאלהים: ?לילו ?הלם ל?ים, ??יו מךעיף ךלי?יס, ?מ1 ?!חדים ?סר
 נןגךכים ??ער 3ת ר?יס. ??ן לוזנןאת ה׳ ??א1ת י1?ב ס?רו?יס.

Tim ב אף וקייז י * ׳ מ ח ס ו ??אה ל.ארץ, ס??יי ??יון ו ת מ  אמרו לאלהים: *
ל 50רז• י *?!י מ ד  ?נע ?מנןיו לךץ. ל3ן :?!!אה לי אדיגיגו ?ה א

 שמות ה׳ ברה וכר. ואת רכא — עם הנדכאים בבני־אדם. מושיב אנוש ובו׳ — משפיל ומדכא
 את האדם בייסורים. ברוח נמוכה — ברוח שפלה ומדוכאה. הכל צפוי — נראה לו מראש. מקים
 סכח משיחו לגדור — רמז לפסוק •אקים את םפת דוד הנופלת״ (עמום, טי, י״א). והכונה: שישיב
 את מלכות בית דוד. האור חונה עמו במדור ־- כמו שכתוב ,נהורא עמיה שרא״ (דניאל. בי. י״ב).
ס — שועת המתפללים אליו. ישר מציץ וכר — אלהיס הישר מביט מחלונות שמיו. י נ  שנע תו
 מברכיו — בני ישראל שנתברכו מאתו יירשו את הארץ (ארץ־ישראל). קורא הדורות מראש -
 קובע ומסדר את הדורות קודם שבאו. בחר באום דלת ראש — באום שנאמר עליה ,ודלת ראשך
 כארגמן״ (שיר־השירים, ד, ף). עזו וכף — שידרשו יום יום בתורתו, שנקראת עוזו (מטה לוי).
 כבודו בסוד קדושים ועד — זימן את שכינתו בסוד מלאכיו הקדושים. (הנ״ל). שמיו מרעיף —
 מרעיפים. שמו מייחדים וכר — המתפללים מייחדים את שמו ערב ובוקר. בשער בת רבים — בקהל
 עם בבתי הכנסיות. מעביר וכף — משבית כליון הרח. ש!ע מסנניו ירץ — הוא יאזין וירצה את

 שועת המתחננים אליו.
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 האמףנר;..•
 הלקח והלבוב לחי עולמים.

 סמלו?ה וה^מעלה לחי עולמים.
 הגוי והגןיח לחי עולמים.

 ל-$גוי ו0?ןב לסי עולמים.
 ל,ן$ז וה?{ןה לסי עוילמים.

 ה?אר והןדות לחי עולמים.
 הןבי והצדק לסי עולמים.

 הקריאה והןןףןה לחי עולבים.
 הלן והרוממות לסי עולמים.

̂יבדו לסי עולמים.  ה׳ןזיר ןס
 ןזרנהלה יכ׳תנןאךת לסי עולמים

ת ר ד א  ל

 האדרת ןהאמוןה לחי עולמים.
 הביןה וה?ך?ה לסי עולמים.
 ה*$ןוד. ול,גךלה לסי עולבים.
 הךץה והדבור לסי עולמים.
 ההוד וההךר לסי עולמים.

 ה5עד ןהןתיקות לסי עולמים.
 הןך וה*הר לחי עולמים.

 ד׳סיל וה^ן לסי עולמים.
 הט^ס והסהר לסי עולמים.

 ה?חיי ןל׳?ךאי< לסי עולמים.
 ס?$ר וס?ב1ד לסי עולמים.

 מוסף

 $׳*י »י9ס!י ?אךאלי אק׳ן. ?אבירי אמץ. ??לולי קלח.
 3?דול* קדח, ומילדי ןנליהם.

 ואביון תהלה ?זגלו9י גו*, מןרי גיא, מךלולי &על.
 מדיי מעש, והיא תהלתןי.

 א?ר «י?״זף כחמין מלאלים, ?הלון מחנות, ?ןעד $ןל?יס,
 ?ןכח ך?בות, ומולאך ןנליהם.

 ך$?ית תהלה מזיו עוןה, מ«הר ??ד״ 9ח5לי ??ל׳
 מחוךעי ך?ע, והיא ינד׳לסף.

 א׳ןןי אי?׳וןף ?ספוח ?ךבית, ?מכוס עמוקים, ?ל?לת ן5ך9ל
 ?יריעות מעונה, ומוךאך ןנליהם.

ך — הזוך והבהירות. עד והותיקות — קביעת זמן וחוק. הז  האדרת — ההוד, התפארת. הו
ב — בו י הל  החיל והחוסן — העצמה והחוזק. הטכס — טיכום של חיל וחן וחםד (מטה לוי). הלקח ו
 ,הלבוב״ הוא מן ״לבבתני״ (שיר־השירים, די, ט׳) — פירוש: אלהים נותן לקח טוב והוא מושד
י - הצביון, י — שיגוי, רוב עם (מטה לוי). הע)גב — תוקף, נשגבות. הצב  את הלבבות. הסגו

 הרצון. הקריאה והקדושה — קריאת המלאכים ״קדוש קדוש׳׳.
י ד ו ד נ י קרח — המלאכים הכלולים מאש וםקרח. ב ל ו ל ב י אמ! — במלאכי אמונה. ב ל א ר א  ב
ת תהלה וכוי — אבל אתה מבקש לשמוע תהלד, מפי יצורי אבי  קדח — השרפי0 הנבראים מאש. ו
ו שונה — מפי האדם, י ל — עניים במעשים. מז י פע ל ו ל י גיא — מגרי גיא האדמה. מד ר ג  גוש עפר. מ
ת - בשמים שטפחו ידיו. בטכוס ו ב  שפניו משתנים במותו. מזהר כבה - זיו נדעך. במפוח ער
ת מעונה - עו י ר י ל — המלאכים השוכנים בערפל. ב פ ר רת ע פז  9חקיס — בתיקון ויפוי השחקים. בי
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 ןאבי$ תהלה ה?תוהי ?מץ, מןמוסי ?1)0, מץכוךי סח,
 הלעוןץ מד, ןהיא תה?סןז.

י איהסןל ?האלילי זבול, ב?ר1מי שפר, בןטלת דק, ?$ 
 ??תלת ??ים, ומוךאף ןןליהם.

 וא?י$ תה?ה מ?רותי העש, מש3עי רגז, מכדורי אמת,
 הןגמופי ?טן, ןהיא תהלתף.

 אשר איהסף ?פיתסי קדוש, ?סוצסי ?רוך, ב?דודי אך3ע,
 ?צנופי ?ש ?ש, ומוךאף ןןליהם.

 וא3י>$ תתלה מהרואי אלן, מקוראי ?חנף, מךחזיקי אמת.
 הרי.קי צדק, והיא תהלתך.

 א?ר איהותך 3?בי3י אש, ?שבילי מלם, ?תלולי רום,
 ?ת?5?י גבה, ומוךאף ?לידים.

 ןאביו^ תהלה מ?קיר ןןם, מה?ל ןתהו, החציר יבש, מן5ל עובד, ומציץ נובל,
 הה?ליהי נ?ש, מהסריס, ריס, וממעופפי ס;ה ובח3י?זי נשהה, וממוציאי ןחיךה,
 ן3ש?עין 3דן יהתים 3מ??ט ןחליס ?כןזמיס ונותנים ?אד לך, סי עולמים,

 ןת?אךתף ןנליהס.

 אמת &ה נהךר ד\דז...
 אמת מה ןהדר היה צהן $דיל ?צאתו
 מ3ית לןך?י־ה?ןך?ים ??לום ?לי־?גע:

 ?אהל הנמתח ?ךרי ה?לה הךאה בהן
 ?לךקים היוץאימ מזיו הסיות הךאה צהן.
 ?גדל גלילים ?אך3ע קצוות הךאה כהן.
 ?דמות הל)?ת ?ת1ך ה?ןן הךאה כהן.
 ?הוד א?ר הל?יש צור לןצורים הךאה כהן.
 ?ורד ה$תון ?תוך גגת־וזסד הךאה צהן.

מי שמץ — מבני אדם הנכתמים בחטא. בכמוסי כתם — שכתם עונם טםח  בידיעות השמים. מכחו
ר — פ י ש מ ו ר מ ל — שמים. ב ו ב י מר — מבני אדם שמזונם מר כלענה (מטה לוי). ז נ  אצלם. מלעו
ית עבים — במלאכים ת דוק — השמים הנטויים כיריעה דקה. בנחי טי  במרומי השחקים הנאים. בנ
 הממונים על הנהגת עננים. מסרוחי מעש — מבני־אדם, שמעשיהם סרוחים ומקולקלים. מעדורי
ש וכר — ו ן — החלשים ונשואים על כפים מבטן אמם. בפוחחי קד  אמת — מחסרי אמת. מעמוםי בט
ע — החיות, שארבעה פנים וארבע ב ר י א ד ו ד צ  המלאכים הפותחים תמיד פיהם לומר קדוש וברור. ב
ן — מכני־ארם י אי א ו ש שש — כשרפים, אשר שש כנפים להם. מקר י ש פ מ צ  כנפים להן מכל צד. ב
י מים — כשסיגי ל י ב ש י אש — מלאכי אש. ב ב י ב ש ף — המדברים חונף. ב ראי בחנ  הנקראים אין. מקו
י י גבה — המלאכים, שהם גבוהים ורבים תי ם — השמים הרמים והתלולים. בתלתל י רו ל ו  בתל
חי וכוי — המוציאים את רו»* י י נפש — מוסרים נפשם למיתה. ממפר מ י  תלים (מטה לוי). ממשל

 מפריחים מקרבם את חייהם ופולטים את נשמתם. יחידה — הנשמה.
לים — כפתיל תכלח י ד ׳ — כהוד אהל השמים. מראה כהן — דמות פניו. כגודל ג  כאהל וכו
ד וכר — כהוד כתנות העור, שהלביש אלהיש  הקלוע בציצית הלבנה שבארבע קצות הבגד. כהו
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ח ?"?ו מךאה צהן. ל מ  ןןר ל.ןתון 1

̂ן מדאה כהן.  ?0?ד ס*?ן «ל ?3י לי

ןניף 9ה1ר מלאה כהן.  ?םל,ר הןתין ן
 ?י1?ב ?9וןר לסלית ןגי ןזלן מלאה צוזן•
 ?כיכב ןזנגה ?*בול נלןךח מראה צהן•

ו ומקדש הקדש על ןוכונוןיו ולל.ן !דיל עימד ד^י סו  ?ל אלה ?היות ל.הי?ל על ן
 ו?ו?לת. דודו לאו ן?9חו.

י עין... ר ? $ 
ה נ??נ« ; א  א?די עין לאתה ?ל אלה- למ׳ןכע אזן ן

 א?לי עלן לאתה אןזלנו ??יקזןלת ?;הלני. חלא למ?מע אזן ןאלדי נ??נו.
ת ?)לי?ני־ ייל* >?!?מע אזן ןאןןד• נ??ני• * י  א?רי עלן לאס״ *י?" ר

ם ן?ל מ־ני ?ירים. חלא ל9?מע אזן ןא?ד. נפקונו. לרי  8?ילי עלן לאסה מקו
א ל9?מע אזן ךאןה ג??ני. ל 5 , ן ן  א?לי עלן לאוןה ןביל כ.?וי1?ן, סי בו ?
י עלן לאתה ??סת 3ית ןזשואלה ןם שואגת דוח הקד*. דוס נדי?ה. ר ?  א

 הלא למשמע אזן ןאץה נ??נו.

ןךא?ה (??ני.  א?לי עלן לאתה ?רי?ת גהן ?דשם, צ1עק: $?א 3?ם! ןזלא למ?מעאז

 א?לי עלן לא$ה קהל קד1?ים, ר1??ים ?5יח קך?יי סקן?ים, ו;לא למשמע אזן ןא?ה נ??נו.
MVP1 א?לי עלן לא$ה ??י המל?ן מ?עיד הןןךלן. וןלא למ?מע אזן ךא?ה 

 א?די עלן לא$ה ונמידים קרבים ??ער גת לבים, tttq למשמע אזן ךא?ה נ??נו.

. .  איתן ??יד.

. ן ס ן י ? י !?מו^ןי׳ למץ לססות ?ןןל ? י ? ז * ס י « 

* :לעי ליצ^ןי• ?זעם לעברים 3ל?:,<ף, י י י י ? 
 «3ץ ?ף וליע ללא^ף. לדע ??בים ?י אין ?ל$ןז

 ןץ להידיע לכל הךלוןן;. ?י האמין ?ןי לסלוסןז,
 הךריך תועים ?נתיבותיו ל8ע א?ל ולהןביר ןבירו^יף.

ק אב ן1?ח לני. ן ב לנו. מ ? ס סןי. ןדקה ס לןא אב לא? ן  ן
 ןהר ??שוח ן?ל$ןי, לא כוז^אינו תןנ?ד- לני׳ 9גןני«י לף לסלני.

 את אדם וחוה. כסהר וכר — כברק הטוהר של הצניף שבראשו. כיושב בסתר וכר - כקרינת
 פני משה, שהסתתר ארבעים יום להתפלל על ישראל.

 אהלנו וכד — את בית המקדש, שקהל ישראל נתאסף בו בשמחה. שמחת בית השואבת —
 בחג הסכות, ששאבו בו מים לניסיד על המזבח. nana כהן וכר — הפרישה שעשתה דושס.
 ווגשיס — סוערים, מלאי דגש. שני המלובן וכר — חוט השני, שהיה קשור חציו בראש השעיר

 הפשתלח וחציו בצוק, ואחר נתלבן. בשטר בזז רבים — גבית המקדש, מקום מועד להמון עם.
 איתן — אברהם. גהץ בך — שמח בר. וידע יראתן — והודיע לבריות אח הערצתה דץ -
 שמח זיהר — הזהיר. סטס — היה מטעים ומאכיל מזונות לעוברים ושביס. ליסע אשל — לקבוע
 אכסגיד״ צדקה וכף — זכותו זו של אברהם תיחשב לנו לצדקה. בצדק אב - למען צדקת אבינו.
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 ?אהב ויחיד לא«י, רןןפ1 לחום לר1?מי,
to?? נ?שו לקגח ?ס?ליפי. ??רו וקןמו 

 ?ף?ים ץןקו ??רומו, ?מד תארו ?גגה יופו.
 עונים: חו?ה׳ לאי ?רןןפי. תךאהי סיום ??רוף ?אולפו,

̂ואן ל רqםו תזכור זגקןתו ך י מ  פודה ו
 צףז ?ה ו1םוךה ??קיט1• 7??יי לקי?נו ןנח:ה. ??ךק אב גמד-

! ;י ??ית ו?ס:ה, ??לליו ךדומיס :ס:ה. פו ן ן ו  ןן?ב: אל ??•

. . . י ה ב ן ? ו ם ?  א
 9לי?(*נו ןז?יקה ן»« ?געים,

 עורר תנו?תנו א?ר ?דוס עועים.
 ?ניני גלה ?{י ??עיס,

 צןאדוהיגו נ5ק $לם ןהולי?ני ?נועים.
 &ד1*׳ 3ןגשוי!ןי ?לא נין קרעים׳

 רב נ?לא1>זיף סךאה ל???ים רעים.
 ?ןי, {,תם קץ ?בועים,

 ?קד לךלות ??צולות ?קועיס.
 תכ?ד ל?ם 3??ה תוקעים,

 תמיד ?סיום סהוא הו?יף ווו?עים.
 תחיש לנו ???ה ר1עיס,
 ?ירה ן!ן?ה לף נןעים.

 הזליד ??עיי *והן רקיעים,
 ?1ג?רנו «ו?לו מ1?יעים1»

 ובי בעדיח גאון

 אתסגן ???י וקול אףעיס,
̂יף ??$עים.  ??שור אסלה ?
 ןעלנו ???קיף ננהי גדועים,
 דין אמת ןן$נו, י[?ים ןעיס.

 *?*?נוף צורנו, ?הןג?ינו ל״ףעיס.
 נןס מ?קוךף ?שו;יס ןתועיס.

 !םלנו ?אימת ???ם נןהי ןעים,
 ?בול 3$לנו וסמו שו??י חין ןעים
 ?ים, ר?ש ובור ?און אנו סו?עים,

 יו?ם ןלןלה אנו יגעים.
 ?לנו ??שור ??3יף כוךעים,
 ל?קריס חגנו ואף לף;עים.

?רב ועד ?רב לף אנו ?שועים, 9 

 {אןה תהלתף וס^ךף (?ים.

. . . ם י * 1 ? ם ו י ר י י א נ ן ל י  א

 אין לגו אורים ןת?יס, והירידונו עד י1הוכ1ת ??ם.
ס, זבולני הקריבי 9?3לם,  ?לא ?יןר, ?!עת ^?י

, ??עונו ע?ים. לוני ןהו?יעני ןס!ינו ?•ו?:* ו נ ו נ ן ך '  ג

י ל-*ת5י ן?ים. ןזע ?הם ?לם?$ןז, נ י מ  ן
 זז?למתו ?!q^ סלם ל?לו המוגיהם ה»י9סף.

 מאהב - יצחק האהוב. מונים — קוראים. צוה ונד - צוה לאברהם לקחת תמורתו איל. ?ז»ב -
 אברהם שמע קול מן השמים. רחפו וכר - אל רחום היה מרחף עליו להמס אותו לאחר זפו.
 שפר תארו ־־ ייפה את דמותו כזהר השמש. תראהו וכר - ראה אותו היום כאלו נשחט ונשרף
 באולם. בצדק אב ־־ בזכות צדקת אברהם אבינו נחיה. בסלליו וכר - בטללי התתיוז שלו יחייח

 את המתים הדחפים תרדמת פות.
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 ןיךקנו, ?י אתה אל3 צדקני.
׳ י  לןךגנו ואל ןא תל^נ

 ך^בי ו?99ר חיים סקקני.
 ?לום קך?נית 9לים
 ן?לם ?8ת אק!ריס.

 ת?תח לבנינו ךלתלמ ו?ץךים,
 ןנק?לנו ?יום [•?סולים.

 ???ן נ?לח יהיו ־נסדחך.
 לנפוןיים חק3ץ לאךק־תף.

 ?לך ןלינו א$ה לבדך.
'VTV ,נהג ?לסמים ?נ 

 סלימז המ?א לןנלדיד׳
 עוד י1ןפור ל90ין נח?ךף.

 ?דנו מ!ד עו?קיגי,

 ד׳ סלמה בן גבירול

 #לח מלאך מליין

 ש?ח סלאף 5ליץ ןל.??א אות וס?ה.
 לשןןלגו ?ליל זה מ?9ץ וד?ה,
 לאל סןדיל לאין חקר וק??ה,

 צךקתך ?הללי אל, ?*??םיןז תהום ל?ה.

 {לוי ן?פוי ל$ר לב ןסודו,
 הן ?*ין חולל ואיך ל?1ק לע ס??דוז

 ך,י?ןק א?ק זיק ז וה?ל ןחשב ?עודו,
 ואף ?י יאכד ולשוב ?ל לסוד אל לםודו,

 יום ן&עד ןמו מץ י???ן 5אך?ה. צדקתך..

 מי ;קום לעמן ומי לןנמד להךויחש,
 אש לריב מגש ואס למ?$מ תקזזםז

 א?א ?סס ?צךקןז ןאל ?א?ןז תוןיחם,
 כי לא ייכל סל? עם גביר להללזם —

 ואיך יוכל ?ןןמד קש ל3מ 3לה?י׳ז צדקתך-

 לזן ?to ציץ נ!י3ל י?ים ל?לח נ?ל.
 ה??ד ףזריס זה מזח !א?ל׳

 ןאם ן«יר ?קךה לא יוכל לה?צל.
 ןאמ *ךסק סך?ה יספועל מאד ?צל,

 ןגם סיום קץר ןסןזלאיה ן1ך?ה. צדקתך-



ת ו מ ל ו ם י ם ו ל פ  ת
 רבי יהודה הלוי

 סלוק

ן עיר אליף• י י  ו
 ןץל־ךמות ק3ע חת?ך.

 והאיון מ?ל־מח?3ה.
 ולשוךמי יגלילףז
ץ תשוךף?  ןלש ע

 ןלא ניגר אל ל39יף,
 ?י אין בלןנךןז.

 ןא1ת חתמף ן?ךח•
 ועמילי ?סק ??דו

 ואין ןג?קיס ואין גכל,ים.
 י?לא$ כ׳צל וכל לא לכילף.

 ולשונות ןלאו מל?רש!
 ןל?יוגי מהירים לתב!ד;?הי.

 ןעל־?ל־י[ל,לה נןנליס.
 ןל״שמלם והארץ ?לא$ן
 ןךחיק ךח1ק מי יךאנוז

 אף אמוןתף 3קקל קדוקזים.
 ןתוךתף היא הגוךעת.

 וךתוקה מאד מן החולבים.
 ןלא ן?ךכו למארות.

 כי תןןלש^ה אזניהם.
י ?;אות, ^ * ^ א  ?וי1

לךז  אלהים אל מי אמ?י
 3?ה אל?ףל

 3$ד,ת מ?ל־מך??ה
 ן3ר מי ל3ל?לף
 tf!q ל?ב ;גורף

 ןאת מי נוע?0 נלליןףז
 וי• עיל?זי לעייף

 ???תף 3כל ?כאךת
 ?רם ?ריס ילדו

 יש?$ מושב אלל,ים
ל3לת הצל ןצל ל* ל2???ף 9 

 ל?ב'ות ?מדו מלךדש
 מדובבות ח?מים לת?הו

 ג^ךא י[ל,לות ?קראת
ן נ?לא$  שגיא־לס, אי

 ?מק ?מק, מי ל??אנוז
 ??ליף הם הדרושים

 צךקתף ה*א הג??עת
 קך?תף קר1?ה לשלים

 ךאוף ך,3שמ1ת !•?הודות
 שץעוף באזני ל?י1ניהס,

 תמיד קךשתף קוךאוית

 רבי משה אבן עזרא

ת ו י ל ו י ס 5 ל 0 1 ו י י ב ?  ?ןךםי ל
 מך?י הל?בות 01?3י הפליות

ו ?{חות לאל ומןיות׳  ?לחנ

 מייסן לו ןגלבות ול?ןיו ךצויות
 ?יסי עולם ו?שניס קךמו;יות.

א3י סי ך?ע1ת ל9גי אל ן*ו??ים  #ו
 ן0?בו ?על גב — ?ן3ס נוסכים,

ר זו?רים ובוכים, ?  וז?ולן סא?ריס א

 מניות - מתנות, ריבוי מן ״מנת״. היותן - שתהיינה. וזכרון מאמרים ־־ התפלות
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ד חולים וגל !?קןם ןרינים ן  ןכןר ן
 ףונ!?ת ?תועים ?(לו$ס {בוכים,
 ןיגיןןס וןנלויות נ$*ו$ם לפסיות

 ?ימי עולם ו??ןים קךמוןיוח.
 ך;ח$ד »?ו*ץ ןל* זכח להבלות

ת ל&לליים ?ךןה העולות,  ןל«
 ןהןןע ל?ת מןןחות ?לולות.

 ןא, צור ןת?נו לו לגי־ו הןנלילות,
 ןןךא :jnr לוך?י צי1ן לאללות׳

ם ןדולקו ?סלית ד  א?ר 3ן?ה ?
ת ו?רי!י סי1ת,  3ין גורי אךו

 ?יהי עולם ו??ןים 2ןךמוי{יות.

 רבי אברהם אבן עזרא

 «ן$יךה מךר ^בוךד....

 אן?יךה 8ךד ןגבוןה, אן?יד מהלוח »,
 ?ק1ל וןח ות1ךה «ך?י ג?*י את־לל.

 ןאןתו" ה?הילו1ןי, *דולים סןג?י לל׳

ת לן• י ןי י מ  ןתו ה??ילתןי, ד
? י היום 5יי׳ ך  סןת ס?מוךה לסןים מ

מז ןיל לל• ז  ןןנלין 8ס»ןים מי
 ס^ךיןי ןבואוגי מהךה, סן !?ביי י»ן לל׳

ךתך אחי, לד?תי ?י {ד1ל ן:. 9  ל?ךה א
 גס ד.??ל ?ן ?לבי, ?י ל?ר דגר ן:,

 לב קהוד סד* ?יןך?י, לדעת אח־לל.

 מאוגף מהללי׳ ?י־לל ?קרא יל׳
 נ?ל?י5 י?עין ??לי נךאה אתה לל.

 סמיך לגב מ??יל ?ם ??רו על לל•

̂וים ךגקים ?ע1?ם, m ליי 3לל•  ןנ
 ןת^תי ?$רי ?הלה, ?ציחי ?י <יל ל:

 ןיךקתך ??ךתי תחלה, צדיק א$ה לל•

 יכפר וכר — יכפר על החטאים הערוכים עליהס. אשר נמה שנים וכר — אשר זה נמה שנים היו
 לנחלה לפריצי גויים.
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 ןןריב *?ה לל•
 ??:?ה תסלתי יי.

 תתענג על לל.
צי לי א?ךא :ל  נ

 מהר ן5נ?י לל•
 ;ל ?מ?ה ?קולי,
 יי צירי ןגואלי.

 קךאתיןז ??יד הגימי,
 ?עה אלי עת אגךלןז׳

 תהי ג?קזי ותהללך׳
י אל יי, 6  $?ר& 5

 ך?ה קךני 3לל׳
 י; קר*תיןי׳ חו?ה לי,

 י; ןןיה עמי לי״
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 שבעת ימים קודם יום הכפולים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדדין
 ומתקינים לו כהן אחר תחתיו, שמא יארע בו פסול. רבי יהודה אומר: אף אשה אחרת
 מתקינין לו, שמא תמות אשתו, שגאמד: ״וכפר בעדו ובעד ביתד (ויקרא, ט״ז, ו׳),

 ״ביתו״ זו אשתו. אמרו לו: אם כן אין לדבר סוף.
 כל שבעת הימים הוא זורק את הדם ומקטיר את הקטורת ומיטיב את הנרות
 ומקריב את הראש והדגל. ושאר כל הימים אם רצה להקריב — מקריב, שכהן גדול

 מקריב חלק בראש ונוטל חלק בראש.
 מסרו לו זקנים מזקני בית־דין וקורין לפניו בסדר היום ואומרים לו: ״אישי כהן

 גדול! קרא אתה בפיר, שמא שכחת, או שמא לא למדת״.
 ערב יום הכפודים שחרית מעמידין אותו בשער המזרח ומעבירין לפניו פרים

 ואילים וכבשים, כדי שיהא מכיר ורגיל בעבודה.
 כל שבעת הימים לא היו מונעים ממנו מאכל ומשתה! ערב יום הכפוריס עם

 חשכה לא היו מניחים אותו לאכול הרבה, מפני שהמאכל מביא את השינה.
 מסרוהו זקני בית־דין לזקני כהונה והעלוהו לעליית בית אבטינם והשביעוהו
 ונפטרו והלכו להם. ואומרים לו: ״אישי כהן גדול! אנו שלוחי בית־דין ואתה שלוחנו
 ושליח בית־דין. משביעים אנו עליד במי ששכן שמו בבית הזה, שלא תשנה דבר מכל

 מה שאמרנו לד״. הוא פורש ובוכה, והם פורשים ובוכים.
 אס היה חכם — דורש, ואם לאו — תלמידי חכמים דורשים לפניו. אם רגיל
 לקרות — קורא, ואם לאו — קודין לפניו. ובמה קודין לפניו? באיוב ובעזרא ובדברי

 הימים. זכריה בן קבוטל אומר: פעמים הרבה קריתי לפניו בדניאל.
 ביקש להתנמנם, פרחי כהונה מכין לפניו באצבע צרדה ואומרים לו: ״אישי כהן

 גחל! עמוד והפג אחת על הרצפה״. ומעסיקיו אותו עד שיגיע זמן השחיטה.

ן — לשכת פקידי המלך. י ר ת פלהד כ ש ו לעבודה. ל מ צ ן — מבדילין, כדי שיכשיר ע י ש י ר פ  מ
ו בעבודה, ת הימים — הוא מרגיל את עצמ ע ב ל ש  תדחקיניס — מניניס. פסול — שמא יטמא. כ
י ש י ן א אי ב — ו י ת — מדשנם מאפר הפתילות שכבו. מקר ו ר ב את הנ טי  בדי שיהא רגיל בה. מי
ו לו — בכל  המשמר יכולים לעכב בידו. חלק בראש — ראשון הוא להקריב כל חלק שיבחר. מסר
. י נ ו י — אד ט י ר היום — פרשת ״אחרי פות״, כדי ללמדו את דיני העבודה. א ד ס  יום משבעת הימים. ב
 לזקני כהונה — כדי שילמדו אותו איך למלאות חפניו קטורת, שהיתה עבודה קשה. בית אבנו־נס —
הו — שינהג בםדר העבודה כפרושים עו  משפחת כהנים מומחים במלאכת הקטורת והסממנים. והשבי
ש — בדבר הלכה ר ו ם ובוכים — שחשדוהו. ד י ש ר ו בוכה — על שנחשד. והס פ  ולא כצדוקים. ו
ב וכו׳ — שמושכים את הלב. פרחי כהונה — צעירי ו י  כל ליל יום הכפורים, כדי שלא יישן. בא
ה — באצבע האמצעית מכים בראש האגודל, כדי להעביר שנתו. והפג וכר — ד ר  אכתגים. באצבע צ
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 (מיקידי ידושלים לא היו ישנים כל הלילה, כדי שישמע כהן גדול קול הברה
 ולא תהא שינה חוטפתו).

 בכל יום תורמים את המזבח מקריאת הגבר, או םמוד לו, בין לפניו ובין לאחריו,
 וביום הכפורים — מחצות. וברגלים — מאשמורה הראשונה. ולא היתה קריאת הגבר

 מגעת עד שהיתה עזרה מלאה מישראל.
 אמר להם הממונה: ״צאו וראו, אם הגיע זמן השחיטה״. אם הגיע — הרואה
 אומר: ״ברקאי!״ מתתיהו בן שמואל אומר: ״האירו פני כל המזרח!״ ״עד שבחברון?״

 והוא אומר: ״הן״.
 ולמה הוצרכו לכד ז שפעם אחת עלה מאור הלבנה ודימו, שהאיר מזרח ושחטו

 את התמיד והוציאוהו לבית השרפה.
 חמש טבילות ועשרה קידושין טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, וכולן בקודש

 בבית־הפרוה, חוץ מזו בלבד.
 פרפו מדין של בת בינו לבין העם. פשט, ירד וטבל, עלה וגםתפג. הביאו לו
 בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו. הביאו לו את התמיד, קרצו ומירק אחר שחיטה
 על ידו. קיבל את הדם וזרקו. נכנם להקטיר קטורת של שחר ולהיטיב את הנרות

 ולהקריב את הראש ואת האיברים ואת החביתין ואת היין.
 בשחרית היה לובש פלוםין של שנים עשר מנה, ובין הערבים הנדויין של שמונה
 מאות זוז. דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים: בשחר היה לובש של שמונה עשר מנה,
 ובין הערבים של שנים עשר מנה, — הכל שלושים מנה. אלו משל ציבור, ואם רצה

 להוסיף — מוסיף משלו.
 בא לו אצל פרו, ופדו היה עומד בין האולם ולמזבח, ראשו לדרום ופניו למערב.
 והכהן עומד במזרח ופניו למערב וםומד שתי ידיו עליו ומתודה. וכד היה אומר: ״אנא
 השם! עויתי, פשעתי, חטאתי לפניד אני וביתי. אנא השם! כפר נא לעוונות ולפשעים
 ולחטאים, שעויתי ושפשעתי ושתטאתי לפניד אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדך
 ,כי ביום הזה יכפר עליכם׳ וגר״ (ויקרא, ט״ז, ל׳). והס עונים אחריו: ״בדיד שם כבוד

 מלכותו לעולם ועד!״
 בא לו למזרח העזרה, לצפון המזבח, הסגן מימינו וראש בית־אב משמאלו ושם

תו — בדברי חפץ ו או קי  עמוד שעה אחת על הרצפה והפג חום גופך, כי החום מפיל שינה. ומעסי
ם — בשלש י ל ג בר — התרנגול. בר ן את המזבח — מסירים את הדשן מעל המזבח. הג י ז ת ו  וענין. ח
ת י ש י » , ה _ ש נ רה ראשו  הרגלים, שאז רב העם הבאים אל המקדש ורבים הקרבנות שמקריבים. אשמו
ק י ר ב י ה א ק ר ו — על מקום גבוה, שהיה במקדש. ב א ר  הלילה. הממונה — םגן הכהן הגדול. צאו ו
ן — העומדים למטה שאלוהו, אם האיר השחר עד לחברון. ושאלו כך, כדי ו ר ב ח ב  השחר. ?ןד ש
לות —  להזכיר את זכותו של אברהם הקבור בחברון ושגם הוא השכים בבוקר להקריב את בנו. טבי
ץ מזו — ו ת הפרוה — שם לשכה בעזרה. ח י ן — רחיצת ידים ודגלים. ב י ש ו ד  רחיצת כל הגוף. קי
ו — שחטו צ נסתפג — ניגב את גופו. קר  הראשונה, שהיתר, בחול על גבי שער המים ובצד לשכתו. ו
, הינדויין — בוץ ן סי לו רק אחר וכר — כהן אחר גמר את השחיטה בשבילו. פי  ברוב הסימנים. ומי
ו — את הפר צדיד היה להביא משלו. חשמ — ר  יקר שנקרא כך ע״ש המקומות שהובא משם. אצל פ
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 שגי שעירים וקלפי היתד. שפ ובה שני גורלות. של אשכרוע היו ועשאן בךגמלא של
 זהב והיו מזכירים אותו לשבח.

 טרף בקלפי והעלה שני גורלות, אחד כתוב עליו.לשם׳ ואחד כתוב עליו ״לעזאזל*.
 הסגן בימינו וראש בית־אב משמאלו. אס של שם עלה בימיגו, הסגן אומר לו: ״אישי
 כהן גדול! הגבה ימינך!״ ואם של שם עלה בשמאלו, ראש בית־אב אומר לו: ״אישי כהן
 גדול! הגבה שמאלד!״ נתנן על שני השעירים ואומד: ״לה׳ חטאת״. ר׳ ישמעאל אומר:
 לא היה צריד לומד ״חטאת״, אלא ״לה׳״. והס עתים אחריו: ״ברוך שם כבודו מלכותו

 לעולם ועד!״

 קשר לשון של זהוריח בראש השעיר המשתלח והעמידו כנגד בית שילוחו,
 ולנשחט — כנגד בית־שחיטתו. בא לו אצל פרו שניה וסומד שתי ידיו עליו ומתודה.
 וכד היה אומר: ״אנא השם! עויתי, פשעתי, חטאתי לפניר אני וביתי ובני אהרן עם
 קדושיך. אנא השם! כפר נא לעוונות ולפשעים ולחטאים, שעויתי ושפשעתי ושחטאתי
 לפניד אני וביתי ובני אהרן עם קדושיד, ככתוב בתורת משה עבךך: ,כי ביום הזה
 יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יי תטהדר״ (ויקרא, ט״ז, לי). והס עונים

 אחריו: ״ברוד שם כבוד מלכותו לעולם ועד!״
 שחטו וקיבל במזרק את דמו, נתנו למי שהוא ממרס בו על הרובד הרביעי
 שבהיכל, כדי שלא יקדש. נטל את המחתה ועלה לראש המזבח וסיגה גחלים אילך

 ואילך וחתה מן המעוכלות הפנימיות וירד והניחה על הרובד הרביעי שבעזרה.
 בכל יום היה חותה בשל כסף ומערה בחוד של זהב, והיום חותה בשל זהב ובה

 היה מכנים. — בכל יום חיה זהבה ירוק והיום אדום.
 הוציאו לו את הכף ואת המחתה וחפן מלוא חפניו ונתן לחוד הכף. הגדול לפי
 גדלו והקטן לפי קסנו. וכד היתה מידתה. נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו.
 היה מהלד בהיכל עד שהגיע לבין שתי הפרוכות המבדילות בין הקודש ובין קודש
 הקדשים וביניהן אמה. החיצונה היתה פרופה מן הדרום. והפנימית מן הצפון. מהלך
 ביניהן עד שמגיע לצפון. הגיע לצפון — הופך פניו לדרום. מהלך לשמאלו עם הפרוכת
ת ם. צבר א  עד שהוא מגיע לארון. הגיע לארון — נותן את המחתה בין שני הבדי
ת כניסתו י  הקטורת על גבי הגחלים ונתמלא כל הבית כולו עשן. יצא ובא לו בדרך ב
ת י ע ב ה , כדי שלא ל ו לת י ה קצרה בבית החיצון. ולא היה מאריך בתפ ל י פ  ומתפלל ת

 את ישראל.

י — תיבת גורלות. איטכרוע — פיו «ז (בוכם).  הוא היה הוגה את השם ככתבו. קלפ
חו — לו ת שי י ת — חוטי צפד אדום. ב י ר הו י — הכהן הגדול ניענע את תיבת הגורלות. ז פ ף בקל ר  מ
יה — טתו — צואת. שנ ת־שחי לנשחט — קשר לשון של זהורית. בי  כנגד השער שנשתלח משם. ו
ש — ר ק י — שורה רביעית שבאבני הרצפה. י ע י ב ר ד ה ב ו ר  פעם שניה. ממרס — מנענע ומנדנד. ה
ת — המאוכלות ושרופית יפה, כדי שלא יהיה שום אור מעלה עשן. חוחה בשל כסף — ו כל  יקפא. המעו
ל זהב — שלא להטריח על הכהן הגדול לערות מכלי אל ש  שלא'לשחוק את הזהב. והיום חותה ב
דתה — כמידת חפניו. rang — שפתה כך היתה מי  כלי. ומערה — שופך. וחפן — נטל סלוא חסניו. ו
 שבדרום היתד, כפולה לאחוריה לצד חוץ ואחוזה בקרם זהב. שלא להבעית אח ישראל - «לא יאמרו



ה 243 ד ג א ה ו כ ל  ה

 משניטל הארון — אבן היתה שם מימות נביאים ראשונים ו״שתיה״ היתה נקראת,
 גבוהה מן הארץ שלוש אצבעות, ועליה היה נותן.

 נטל את הדם ממי שהיה ממרס בו, נכנס למקום שנכנם ועמד במקום שעמד
 והזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מתכוין להזות לא למעלה ולא למטה,
 אלא כמצליף. וכד היה מונה: אחת, אחת ואחת, אחת ושתים, אחת ושלוש, אחת וארבע,

 אתת ותמש, אחת ושש, אחת ושבע. יצא והניחו על כן הזהב שבהיכל.
 הביאו לו את השעיר. שחטו וקיבל במזרק את דמו. נכנם למקום שנכנם ועמד
 במקום שעמד והזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה. ולא היה מתכוין וכר אלא כמצליף

 וכר. יצא והניחו על כן השני שהיה בהיכל.
 בא לו אצל שעיר המשתלח וםומד שתי ידיו עליו ומתוודה. וכד חיה אומר:
 •אנא השם! עוו, פשעו, חטאו לפניד עמד בית ישראל. אנא בשם! כפר נא לעוונות
 ולפשעים ולחטאים, שעוו ושפשעו ושחטאו לפניד עמד בית ישראל, ככתוב בתורת משד,
 עבדד לאמוד: ,כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יי תטהדר׳
). והכהניס והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים את שם המפורש  (ויקרא, ט׳״ז, ל,
 כשהוא יוצא מפי כהן גדול, היו כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם ואוסרים: ״ברוד

 שם כבוד מלכותו לעולם ועד!״

 מסרו למי שהיה מוליכו. הכל כשרים להוליכו, אלא שעשו הכהניס הגדולים קבע
 ולא היו מניחין את ישראל להוליכו. אמד ר׳ יוסי: מעשה והוליכו ערםלא, וישראל היד״
 וכבש עשו לו מפני הבבליים, שהיו מתלשים בשערו ואומרים לו: טול וצא,
 טול וצא! מיקירי ירושלים היו מלוין אותו עד סוכה הראשונה. עשר סוכות מירושלים

 ועד צוק, תשעים ריס, שבע ומחצה לכל מיל.
 על כל סוכה וסוכה אומרים לו: הרי מזון והדי מים. ומלוין אותו מסוכה לסוכה,

 חח מאחרונה שבהן, שאינו מגיע עמו לצוק, אלא עומד מרחוק ורואה את מעשיו.
 מה היה עושה ז חולק לשון של זהורית, חציו קשר בסלע וחציו קשר בין שתי
 קרניו ודחפו לאחוריו, והוא מתגלגל ויורד. ולא היה מגיע לחצי ההד עד שנעשה
 איברים־איבריס. ומאימתי מטמא בגדים? משיצא חת לחומת ירושלים. ר׳ שמעון אומד:

 משעת דחייתו לצוק.
 אמרו לו לכהן גדול: הגיע שעיר למדבר. ומנין היו יודעים, שהגיע שעיר

 למדבר? דרכיות היו עושין ומניפין בםודרין ויודעין, שהגיע שעיר למדבר.
 בא לו כהן גדול לקרות. אם רצה לקרות בבגדי־בת, קורא, ואם לא, קורא

ף ־~ כמלקת בשבט. קבע — חוק. י ל צ מ ס — לקודש הקדשים. כ כנ  שהוא מת. למקום שנ
י ר קי צא — שלא להשהות את העוונות. מי ל ו  ערסלא — שם איש. כבש — מעלה גבוהה. גשר. מו
ל — ומירושלים ם — החשובים שבירושלים. צוק — הד זקוף, שממנו דחפו את השעיר. מי י ל ש ו ר  י
ם — שכתוב •והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו״ י ד ג  ועד 1וק שנים עשר מילין. מטמא ב
ר — שאינו רשאי להתחיל בעבודה אהדת עד שיגיע השעיר אל המרבד. ב ד מ  (ויקרא, ס״ז). ל
ת — אחר שילוח השעיר בא הכהן הגדול לעזרת ו ח — מגדלים גבוהים לשומרים. לקר ו י  דרכ
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 באצטלית לבן משלו. חזן הכנסת נוטל ספר תודה מותנו לראש־ההוסח, וראש־הכנסח
 בותגו לסגן, והסגן נותנו לכהן גדול. וכהן גדול עומד ומקבל וקורא עומד, וקורא ״אד
 בעשור״. וגולל ספר־תורה ומניחו בחיקו ואומר: ״יותר ממה שקראתי לפניכם כתוב
 כאן״. ו״בעשור״ שבחומש הפקודים קורא על פה ומברך עליה שמונה ברכות: על
 התודה ועל העבודה ועל ההודאה ועל מחילת העון ועל המקדש בפני עצמו ועל

 ירושלים בפני עצמה ועל הכהנים ועל ישראל בפני עצמם ועל שאר התפילה.
 אם בבגדי בוץ קורא, קידש ידיו ורגליו, פשט, ירד וטבל. עלה ונםתפג. הביאו
 לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו ויצא ועשה את אילו ואת איל העם ואת שבעת

 כבשים תמימים בני שנה.
 קידש ידיו ורגליו ופשט וירד וטבל ועלה ונםתפג. הביאו לו בגדי לבן ולבש
 וקידש ידיו ורגליו. נכנם להוציא את הכף ואת המחתה. קידש ידיו ורגליו ופשט וירד
 וטבל, עלה ונסתפק הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו ונכנס להקטיר קטורת
 של בין הערבים ולהיטיב את הנרות, וקידש ידיו ורגליו ופשט. הביאו לו בגדי עצמו
 ןלבש. ומלוין אותו עד ביתו. ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש.

 ידם הכפורים אסור באכילה ובשתיה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש
 המיטה. והמלד והכלה ירחצו את פניהם. והחיה תנעול את הסנדל. דברי רבי אליעזר.

 וחכמים אוסרים.
 התינוקות אין מענין אותם ביום הכפורים, אבל מחנכין אותם לפני שנה ולפני

 שנתים, בשביל שיהיו רגילין במצוות.
 עוברה שהריחה, מאכילין אותה עד שתשוב נפשה. חולה מאכילין אותו על פי
 בקיאין. ואם אין שם בקיאין, מאכילין אותו על פי עצמו, עד שיאמר די. — מי שאחזו

 בולמוס, מאכילין אותו אפילו דברים טמאים, עד שיאורו עיניו.
 חטאת ואשם ודאי מכפדין. מיתה ויום הכפוריס מכפרין עם התשובה. תשזבה
 מכפרת על עבירות קלות, על עשה ועל לא תעשה. ועל החמורות היא תולה עד שיבוא

 יום הכפורים ויכפר.
 האומר: ״אחטא ואשוב, אחטא ואשוב״, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. ״אחטא
 ויום הכפורים יכפר״, אין יום הכפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו אין יוב

ן — שמש. ראש הכנסת — ן — של פשתן. חז ב ת — מעיל רחב. ל  נשים לקרוא את פרשת היום. אצטלי
תר ממוז ו  ראש הציבור, שעל פיו נחתכים כל עניני בית הכנסת, סי יעבור לפני התיבה וכר. י
י — כי לאחר שקרא ״אחרי מות״ ו״אך בעשור״ עליו לקרוא עוד פרשה אחת מספר  שקראת
 במדבר, וכדי שהציבור לא ימתין עד שיגולל את הכשר הוא קורא פרשה זו בעל פה, אבל
דה — ״רצה... והשב את העבודה״. על העבו  עליו להודיע שהפרשה שיקרא בעל פה כתובה בתורה. ו
ר התפילה — ״ברוד אתה ה׳ שומע תפילה״. הכלה — א  וטל ההודעה — ״מודים אנחנו״ וכר. על ש
ל — שלא ו ע  צריכה לנוי כדי להתחבב על בעלה ושלשים יום היא קרויה כלה. והחיה — היולדת. תנ
ס — קודם שיגיעו לפרקם (תינוק בן שלש עשרה ויום אחד ותינוקת תי י שנ נ לפ י שנה ו נ פ  תצטנן. ל
ברה — אשה מעובדת. שהריחה — ריח תבשיל, ואם לא תאכל ם עשרה ויום אחד). עו  בת שתי
ס - חולי רעבון. חטאת - קרבן למו ם - רופאים מומחים. בו אי  תבוא לידי סכנה היא וילדה. בקי

ם תאי - קרבן אשם על גזילות ומעילות. ש . א ת א ס  ח
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 הכפורים מכפר עד שירצה את חברו. את זו דרש דבי אלעזר בן עזריה: ״מכל חטאתיכם
) — עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר,  לפני יי תטהרו״ (ויקרא, ט״ז, ל,
 עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חברו. אמר דבי
 עקיבא: אשריכם, ישראל! לפני מי אתם מיטהרים ומי מטהר אתכם ו אביכם שבשמים!
 שנאמר: ״וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם״ (יחזקאל, ל״ו, כ״ה), ואומד: ״מקוה
 ישראל״ (ירמיהו, י״ד, ח׳) — מה מקוה מטהר את החטאים, אף הקדושיברוך־הוא מטהר

 את ישראל (משנה, יומא, א,—ח,).

 רבי ישמעאל אומר: ארבעה חילוקי כפרה הן: עבד על מצות עשה ועשה
 תשובה, אין זז ממקומו עד שמוחלין לו, שנאמר: ״שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם״
, כ״ב)! עבר על מצות לא תעשה ועשה תשובה, תשובה תולה ויום הכפורים  (ירמיהו, ג,
 מכפר, שנאמר: ״כי ביום הזה אכפר עליכם״ (ויקרא, ט״ז, ל׳)> עבר על כריתות
 ומיתת בית־דין מזיד ועשה תשובה, תשובה וים הכפורים תולין ויםורין שבשאר ימות
 השנה ממרקין, שנאמר: ״ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם״ (תחלים, פ״ט, ל״ג).
 אבל מי שנתתלל בו שם שמים מזיד ועשה תשובה, אין כת בתשובה לתלות ולא ביום
 הכפורים לכפר, אלא תשובה ויום הכפורים מכפרים שליש, ויסורים מכפרים שליש,
 ומיתה ממרקת עם חיסורים; ועל זה נאמר: ״אם יכפר העון הזה לכם עד תמותוך
 (ישעיה, כ״ב, י״ד). מלמד שיום מיתה ממרק. חטאת, אשם ומיתה ויום הכפורים כולן
 אין מכפרים אלא עם התשובה, שנאמר: ״אד בעשור״ וגר (ויקרא, כ״ג, כ״ז). אם שב,
— (  מתכפר לו, ואם לאו — אין מתכפר לו. ר, אלעזר אומד: ״ונקה״ (שמות, ל״ד, ז,
 מנקה הוא לשבים ואינו מנקה לשאינם שבים. דבי יהודה אומר: מיתה דום הכפורים

 מכפרים עם התשובה. תשובה מכפרת עם המיתה, ויום המיתה בתשובה.

 מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשיכה* אבל אמרו חכמים: מתוודה אדם
 קודם שיאכל וישתה, שמא תיטרף דעתו בתוף אכילה ושתיה. ואף־על־פי שהתוודה קודם
 שיאכל וישתה, צריך שיתוודה לאהד אכילה ושתיה, שמא אירע דבר־קלקלה בסעודה!
 ואף־על־פי שהתוודה לאחר שאכל ושתה, צריך שיתוודה ערבית ז ואף־עליפי שהתוודה
 ערבית, צריד שיתוודה שחרית ז ואף־על־פי שהתוודה שחרית, צריד שיתוודה במוסף ן
 ואףיעל־פי שהתוודה במוסף, צריד שיתוודה במנחה« ואף־על־פי שהתוודה במנחה,

.  צריר שיתוודה בנעילה, שמא יארע בו דבריקלקלה כל היום כולו (תוספתא, פרק ד)

 וכד היתה תפילתו של כהן גדול ביום הכפורים בצאתו בשלום מן הקודש: ״יהי
 רצון מלפניך, ה׳ אלהיגו ואלהי אבותינו, שלא תצא עלינו גלות, לא ביום הזה ולא
 בשנה הזאת, ואם יצאה עלינו גלות ביום הזה או בשנה הזאת, תהא גלותנו למקום של

ת — ו ת י ר בה — עושה את העבירה תלויה ועומדת עד יוכ״פ. כ קי כפרה — הבדלי כפרה. תשו לו  חי
ר — המלה -אך״ באה ו ש ע ן — את הכפרה. אך ב י ל  עבירות שחייבימ עליהן עונש .כרת״. חו
ו — שמא יסיח דעתו. דבר־קלקלה — ת ע ף ד ר ט  למעט, שאץ יום הכפורים מכפר עד שעושים תשובה. ה
רה — שנוכל לעסוק ו גלות — שלא תגזור עלינו גזרת גלות. למקום תו נ י  דבר חטא. שלא תצא על
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 תורה! יהי רצון מלפניך, ה׳ אלחינו ואלחי אבותינו, שלא יצא עלינו חסרון. לא גיוס
 הזה ולא בשנה הזאת, ואם יצא עלינו חסרון ביום הזה או בשנה הז*ז, יהא חסרוננו
 בחסרון של פצוה! יהי רצון מלפניך, ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו, שתהא השנה הזאת
 שנת זול, שנת שובע, שנת משא ומתן, שנה גשומה ושחונה וסלולה, ושלא יצטרכו
 עמך ישראל אלו לאלו ואל תפנה לתפילת יוצאי דרכים!״ רבנן דקםרין אומרין: ״ועל
 עמד ישראל שלא יגבהו שררה זו על גב זו1 ועל אנשי השדון היה אומר: .יהי רצץ
 מלפניך, ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו, שלא יעשו בתיהן קבריד׳ן* (ירושלמי, פרק הי,

 הלכה בי).
 אמר רבי סימון: כשם שהקדבנות מכפדין, כך הבגדים מכפרין בכתונת ומכנסים,
 מצנפת ואבנט. כתונת היתה מכפרת על לובשי כלאים. דש אומרים: על שופכי דמים,
 כמו שנאמר: ״ויטבלו את הכתנת בדם״ (בראשית, ל״ז, ל״א). מכנסים היו מכפרין על
 גילוי עריות, כסה שנאמד: ״ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר עדוה״ (שמות, כיח, סיב).
 מצנפת היתה מכפרת על גסי הדוח, כמה שגאמר: ״ושמת המצגפת על ראשו״ (שם,
 כיס, ר). אבגט היה מכפר על הגנבים, ויש אומרים: על העוקמנים. אמר רבי לוי:
 שלושים ושתים אמה היה בו והיה מעקמו לכאן ולכאן. אפוד היה מכפר על עבודה זרה,
 כסה שנאמר: ״ואין אפוד ותרפים״ (הושע, גי, ד׳). מעיל — דבי סימון בשם דבי יונתן
 דבית־גובדין: שני דברים לא היתה להם כפרה. ואלו הן: האומר לשון הרע וההורג
 נפש בשגגה. האומר לשון הרע לא היתה לו כפרה וקבעה לו התורה כפרה — זוגי
 המעיל: ״והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו״ (שמות, כ״ח, ל״ה) — יבוא קול ויכפר
 על קול. ההורג נפש בשגגה לא היתד. לו כפרה וקבעה התורה כפרה — מיתת כהן גדול:
 ״וישב בה עד מות הכהן הגדול״ (במדבר, ל״ה, כ״ה). ציץ — יש אומדים: על הגודפנים,
 ויש אומרים על עזי־םנים. מי שאמר על הגודפנים — ניחא, דכתיב: ״ותטבע האבן
 במצחו״ (שמואל, א׳, י״ז, מ״ט), וכתיב: ״והיה על מצחו תמיד״ (שמות, כ״ח, ל״ח),
 מי שאמד על עזי־פנים: ״ומצח אשה זוגה היה לד״ (ירמיהו, גי, גי) (ירושלמי, יומא,

 פרק שביעי, הלכה ג׳).
 כיצד הוא מתוודהז רבי ברכיה בשם רבי בא בד־בינה: ״רבוגי, חטאתי ומרע

ל מצוה — שנוציא ממוננו על מעשי צדקה ן ש ו ן — מגערת בממון. בחסר ו  שם בתורה. חסר
מה — שירדו בה גשמים. וטחונר! — חמה, שלא ירדו גשמים יותר מדי.  וגמילות חסדים. גשו
ם — שהם מתפללים, שלא ירדו גשמים. צאי דרכי ו לת י  טלולה — שירדו בה טללים. לתפי
ן — היושבים בין ההרים ו ר ש שי ה ה — שלא יתנשאו לשלוט איש באחיו. אנ ר ר א יגבהו ש ל  ש
ו את הכתנת — רמז שהכתנת מכפרת על שפיכות סבל י  ובעסק, שהגשמים מערערים את בתיהם. ו
ו — רמז ש א ה — כלומד לכפר על חטא של גילוי עריות. המצנפת על ר ת ר ע ש ת ב סו  דסים. לנ
 לגסי רוח המריםים את ראשם בגאוה. על הגנבים — כי את האבנט היו חוגרים תחת אצילי הידים
 בנגד הלב ולכן היה מכפר על הגנבים, הגונבים את דעת הבריות ואת הלבבות. העוקסנים —
ן — הדייגים המעוותים י לכאן — לפניו ולאחריו. מטי הד ן ו  השקרנים המעקמים את דבריהם. לכא
ל א קו בו ג — סעפון. י ו ם — בזמן שלא היה אפוד היה עון תרפים. ז תרפי ד ו ו n ךךין, ואין אפ K 

ם — פגדפי אלהים. ותטבע י דפנ ו  וכף — קול פעסוני המעיל יכפר על קול המדבר לשון הרע. הג
 האבן במצחן — גלית הפלשתי, שהיה מחרף ומגדף, נפגע באבן במצחו. מצח אשה זונה — הדי
מד - יתי עו ת רעה הי ע ד ב י - בשוגג. ו ת י ש מרע ע  שעזות מצח משסשת להוראת עזות פנים. ו
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 עשיתי ובדעת רעה הייתי עומד ובדרך דחוקה הייתי מהלך, וכשם שעשיתי — איני
, אלהי, שתכפר לי על כל פשעי ותמחול לי על כל עוונותי  עושה. יהי רצון מלפניר, ח

 ותסלח לי על כל חטאתי!״
 תני: צריך לפרוט את מעשיו, דברי רבי יהודה בן בתירוץ רבי עקיבא אופר:

 אינו צריד לפרוט את מעשיו (שם, פרק שמיני, הלכה ד).

, סימון בשם ד, יהושע אומר: מפני מה אין כהן גדול נכנם בבגדי זהב?  ד
 אלא אין קטיגור נעשה סניגור, כדי שלא לתת פתחוךפה לשטן לקטרג ולומר: אתמול
 עשו להם אלהי זהב והיום הם מבקשים לשמש בבגדי זהב. ר׳ יהושע דםכנין בשם
, לוי אמר: מפני גאוה על שום  ר, לוי אמר: בשביל לחום על ממונם של ישראל. ר

 ,אל תתהדר לפני מלד״(משלי, כ״ה, ר) (ויקרא רבה, כ״ג).
 שנו רבותינו: בראשונה היו קושרים לשון של זהורית על פתח אולם מבחוץ>
 הלבין — היו שמחים, לא הלבין -־ היו עצבים ומתביישים. התקינו, שיהיו קושרים
 אותו על פתח אולם מבפנים! ועדיין היו מציצים ורואים: הלבין — היו שמחים! לא
 הלבין -־ היו עצבים ומתביישים. התקינו, שיהיו קושרים אותו חציו בסלע וחציו בין
, נחום בר פפא משום ר, אלעזר הקפד: בראשונה היו  קרניו של שעיר המשתלח. אמר ר
 קושרים לשון של זהורית על פתח אולם מבפנים, כיון שהגיע שעיר למדבר, היה מלבין
,  וידעו שנעשתה מצותו, שנאמר: ״אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו״ (ישעיה, א,

 י״ח) (יומא, ם״ז).
 מעשה בכהן גדול אחד שהאריך בתפילתו ונמנו אחיו הכהנים ליכנם אחריו.
 התחילו הם נכנסים והוא יוצא. אמרו לו: מפני מה הארכת בתפילתד? אמד להם:
 קשה בעיניכם, שהתפללתי עליכם ועל בית המקדש שלא יחרב? אמרו לו: אל תהא
 רגיל לעשות כן, שהרי שנינו: •לא היד• מאריך בתפילתו, כדי שלא להבעית את

 ישראל״ (שם, נ״ג).
 שנו רבותינו: מעשה בצדוקי אחד, שתקן מבחוץ והכנים לפנים. ביציאתו שמת
 שמחה גדולה. פגע בו אביו, אמר לו: בני, אף־על־פי שצדוקים אנו, מתייראים אנו
 מפני הפרושים. אמר לו: כל ימי הייתי מצטער על המקרא הזה: ״כי בענן אראה על
), אמרתי: מתי יבוא לידי ואקיימנו! עכשיו שבא לידי —  הכפורת״ (ויקרא, ט״ז, ב,
 לא אקיימנוז אמרו: לא היו ימים מועטים עד שמת והוטל באשפה והיו תולעים יוצאות
 מחוטמו! ויש אומרים: ביציאתו ניגף, ששנה ר, חייא: כמין קול נשמע בעזרה, שבא
 מלאך וחבטו על פניו, ונכנסו אחיו הכהנים ומצאו ככף רגל עגל בין כתפיו, שנאמר:

ך רחוקה וכר — עשיתי כאילו הייתי רחוק מאלהים והוא אינו רואה את עוני. ר ד ב  במזי?. ו

ט — המתוודה צריך לשרוט את מעשי החטא שעשה. ו ר פ ך ל י ר י עושה — לא אוםיף לחטוא עוד. צ נ  אי
ך י נם — שבגדי הזהב באים משל ציבור. שהאר ר — מליץ. לחום על ממו ו ג י ר — מסטין. סנ ו ג  קטי
ו — שמא מת ויוציאוהו. י כנס אחר ו — גמרו, החליטו. לי נמנ לתו — בקדשי הקדשים. ו י  בתפ
ת לקדשי ח ץ — שהתקין את הקטורת מ קן מבחו קי אחד — בכהן גדול מן הצדוקים. שתי ו  בצד
ן — נ ע י ב  הקדשים והכניסה לפנים מתוקנת, שלא כדעת הפרושים האומדים שצריך לתקן מבפנים. כ
ת שצריך לתקן מבחוץ, והפרושים מפרשים מ  הצדוקים מפרשים ,בענן״ — בענן הקטורת ומכאן ל
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. ( ט  ״ודגליהם דגל ישרה וכף רגליהם ככף דגל עגל״ (יחזקאל, א׳, ד) (עזם, *
 אמרו עליו על ר׳ ישמעאל בן קמחית: פעם אחת יצא וסיפר עם מלך הערבים
 וניתזה צינורא מפיו על בגדיו וטמאתו. נכנס ישבב אחיו ושימש תחתיו — וראתה

 אמם שני בניה כהנים גדולים ביום אחד.
 שנו רבותינו: שבעה בנים היו לה לקמחית וכולם שימשו בכהוגה גדולה. אמרו
 לה חכמים: מה עשית, שזכית לכך? אמרה להם: מימי לא ראו קורות ביתי קלעי
 שערי ואמרי חלוקי. אמרו לה: הרבה נשים עשו כן ולא הועילו! כל הקמחים —

 קמח, וקמח של קמחית — סולת (שם, מ״ז).
 אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק אמר להם: בשנה זו הוא מת. אמרו לו: מנין
 אתה יודע? אמר להם: בכל יום הכפורים היה זקן אחד לבוש לבנים ומעוטף לבנים
 נכנס עמי ויוצא עמי, והיום נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ועטוף שחורים, נכנם עמי
 ולא יצא עמי. אחר הרגל חלה שבעה ימים ומת. ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם

 (שם, ל״ט).

 ״אל גנת אגוז״ (שיר השירים ר, י״א) — מה אגוז זה אפ נופל לתוך הטינופת,
 אחד נוטלו ומורקו ושוטפו ומדיחו והוא חוזר כתחילתו והוא יפה לאכילה, כך כל מה
 שישראל מתלכלכים בעוונות כל ימות השנה, בא יום הכםורים ומכפר עליהם (שיר

 השירים רבה, ר).
 ״שחורה אני ונאוה״ (שיר השירים, אי, ה׳) — ״שחורה אני״ — כל ימות השנה

 ונאוה אני ביום הכפורים (שם, א׳).

 אתה מוצא ״השטן״ בגימטריא שס״ד כמבין ימות החמה חסר אחד. כל ימות
 השנה יש דשות לשטן להשמין לישראל, חוץ מיום הכפודימ, אמר לו הקדוש־ברוך־הוא:
 איו לד דשות ליגע בהם, אף־על־פי־כן לד וראה במה הם עסוקים. כיון שהולד ומוצא
 אותם כולם בתענית ובתפילה, לבושים בגדים לבנים ומעוטפים כמלאכי־השרת, מיד
 חוזר בבושה ובכלימה. אמד לו הקדוש־ברוך־הוא: מה מצאת בבני? אמר לו: הדי הס
 כמלאכי השרת ואיני יכול ליגע בהם. מיד הקדוש־בדוך־הוא כובל אותו ומבשר להם:

 ״סלחתי״ (מדרש שוחר טוב, כ״ז).
 אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה ע־בר באב
 וכיום הכפורימ, שבהם בנות ישראל יוצאות בכלי לבן שאולים שלא לבייש את מי
 שאין לו. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. ומה היו אומרות? ״בחור, שא עיניד
 וראה, מה אתה בורר לד, אל תתן עיניד בנוי, תן עיניד במשפחה — ״שקר החן והבל

 היפי אשה יראת יי היא תתהלל״ (משלי, ל״א, ל׳).
 שנו רבותינו: יפיפיות שבהן מה היו אומרות? — ״תנו עיניכם ביופי, שאין

רא — רסיס רוק. בגנזטריא — עולה בחשבוי ו ום הכפורים. צ נ  ״בענן׳ — בעב הענן. פעם אחת — בי
ת - יוצאות לו חו ן - ואפילו אותן שהיה להן משלהן. ו ב י ל ל ן - לקטרג. בכ י מ ש ה  האותיות. ל
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 האשד. אלא ליופי״. מיוחסות שבהן מה היו אומרות ז — ״תנו עיניכם במשפחה. שאין
 האשד. אלא לבנים״ עשירות שבהן מה היו אומרות? — ״תנו עיניכם בבעלי ממוך.
 בינוניות ועניות ומכוערות שבהן מה היו אומרות? — ״קחו מקחכם לשם שמים, ובלבד

 שתעטרונו בזהובים״ (תענית, כ״ו, ל״א).

 אמר ר, תנחומא: מעשה בחייט אחד ברומי, שהלד בערב יום הכפוריס ליקה דג
 בשוק. לא מצא שם אלא דג אחד. עמד הוא ועבדו של איפרכום על המקח. היה זה
 מעלה אותו בדמים וזה מעלה אותו בדמים, עד לשנים עשר דינרים. לקחו החייט. בשעת
 סעודה אמר האיפדכום לעבדו: למה לא הבאת לי דג? אמר לו: אדוני, למה אעלים
 ממך? הלכתי לשוק ולא היה שם אלא דג אחד ונמצאתי אני ויהודי עומדים עליו.
 והעלה בדמיו עד שהגיע לשנים עשר דינרים. מה היית מבקש — שאביא לד דג בשנים
 עשר דינרים? אתמחה! אמר לו: מי הוא? אמר לו: אדם פלוני. אמד לו: לך
 וצוח לו, שיש לו אוצר ויהא למלה הלד וצוח לו. אמר לו: חייט אני. אמד לו: מה
 ראית, חייט יהודי, שאתה אוכל דג בשנים עשר דינרים? אמד לו: אדוני, יש לנו יום
 אהד, שהוא מכפר על כל העבירות שאנו עושים בכל ימות השנה, וכשהגיע יום זה

 לא נכבדנו? אמד לו: כיון שהבאת ראיה לדבריך הרי אתה פטור.
 מה פרע לו הקדוש־ברוד־הוא ? הלד (התייט) וקרע אותו דג וזימן לו (הקדוש*
 ברוך־הוא) בתוכו מרגלית טובה, והיה מתפרנס הימנה כל ימיו (בראשית רבה, י״א).
, יהושע בן קדחה אומר: ארבעים שנה עשה משה בהר, קורא במקרא ביום  ר
 ושונה במשנה בלילה. ולאחר ארבעים יום לקת את הלותות וירד אל המחנה ובי״ז
 בתמוז שבר את הלוחות והרג את לייטי ישראל ועשה ארבעים יום במחנה עד ששרף
 את העגל וכיתתו כעפר הארץ והרג את כל אשר נשק לעגל והכרית עבודה זרה מישראל
 והתקין כל שבט במקומו. ובראש חודש אלול אמר הקדוש־ברוך־הוא למשה: עלה אלי
 ההרה והעבירו שופר בכל המחנה, שהרי משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה
 זרה. והקדוש־ברוד־הוא נתעלה אותו היום באותו השופר, שנאמר: ״עלה אלהים בתרועה
 יי בקול שופר״ (תהלים, מ״ז, ר). ועל כן התקינו תכמים, שיהיו תוקעין בשופר בראש

 חודש אלול בכל שנה ושנה.
 בן בתירא אומר: ארבעים יום עשה משה בהד ודרש בדברי תודה וחקר באותיותיה,
 ולאחר ארבעים יום לקח את התורה וירד בעשור לחודש השביעי ביום הכפורים והנחילה

 לישראל לחוק עולם, שנאמר: ״והיתד• זאת לכם לחקת עולם״ (ויקרא, ט״ז, ל״ד).
 ר, זכריה אומד: קראו בתורה ומצאו כתוב בה ״ועניתם את נפשותיכם״ (שם,
 כ״ג, ל״ב), ובו ביום העבירו שופר בכל המחנה שיצומו כל העם מאיש ועד אשה,
 מגדול ועד קטן. ואילולי יום הכפורים לא היה כל העולם עומד, שיום הכפורים מכפר

ו נ ת ט ע ת ם — ללדת. קחו נזקחכם — קנו את מקנתכם. ש י י — ביופי. אלא לבנ ו נ  במחולות. ב
ם — מעלה את מחיר הדג. תו בדמי ם — שתרבו לנו תכשיטין. ליקח — לקנות. מעלה או בי  כזחו

ו — אמור לו בתוקף. ראיה — טעם, נימוק. פרע — שילם. צנח ל  ו
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 בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר: ״שבת שבתון הוא לכם״ (שם) — שבת העולם
 הזה, שבתון העולם הבא. ואפילו כל המועדים עוברים, יום הכפוריס אינו עובר, שיום
 הכפודים מכפר על הקלות ועל החמורות, שנאמד: «כי ביום הזה יכפר עליכם מכל

 חטאתיכם״ (שם, ט״ז, לי) — .מחטאתיכם״ אין כתיב אלא .מכל חטאתיכם״.

 יום שניתנה תורה אמר סמאל לפני הקדוש־ברוד־הוא: ״רבונו של עולם! על כל
 עובדי עבודה זרה נתת לי רשות, ועל ישראל אין אתה נותן לי רשות. אמר לו: הרי
 יש לד רשות עליהם ביום הכפודים, אם יש להם חטא, ואפ לאו — איו לד עליהם רשות.
 לפיכד נותנים לו שוחד ביום הכפודים, שלא לבטל קרבן של ישראל, שנאמר: ״גורל
 אחד ליי וגורל אחד לעזאזל״ (ויקרא, ט״ז, חי). גורלו של הקדוש־ברוך־הוא — קרבן
 עולה, גודלו של עזאזל — שעיר חטאת וכל עוונותיהם של ישראל עליו, שגאמר: .ונשא
 השעיר עליו את כל עוונותם״ (שם, שם, כ״ב). ראה סמאל, שלא נמצא בהם חטא ביום
 הכפורים, אמד לפניו: יש לד עם אחד בארץ כמלאכי השרת בשמים, מה מלאכי השרת
 אין להם קפיצין, כד ישראל עומדים על רגליהם ביום הכפודים! מה מלאכי השרת אין
 להם אכילה ושתיה, כד הס ישראל — אין להם אכילה ושתיה ביום הכפוריםז מה
 מלאכי השרת נקיים מכל חטא, כד ישראל נקיים מכל חמא ביום הכפורים! מה מלאכי
 השרת שלום מתווך ביניהם, כד הם ישראל — שלום מחוץ• ביניהם ביום הכפורים.
 והקדוש־בתד־הוא שומע עתירותם של ישראל מן הקטיגור שלהם ומכפר על המזבח
 ועל הכהנים ועל כל עם הקהל מקטן ועד גדול, שנאמר: ״וכפר את מקדש הקדש״
 (שם, שם, ל״ג). אמר משה: ביום הכפודיס אראה כבודו של הקדוש־בתד־הוא ואחר כד אני

 מכפר על עוונותיהם של ישראל (פרקי דרבי אליעזר, פרק מ״ו).

 שאלו תלמידיו את רב יוסף: מהו עזאלז אמר להם: כיון שעמדו דור המבול
 ועבדו עבודה זרה היה הקדוש־בדוד־הוא מתעצב, מיד עמדו שני מלאכים, שמחזאי
 ועזאל, ואמרו לפניו: דבונו של עולם, הלא אמדנו לפניך כשבראת את עולמד: .מה
 אנוש כי תזכרנו״ (תחלים, זד, ה׳). אמר להם: ועולם מה יהא עליו ז אמרו לו: היינו
 מסתפקים בו. אמר להם: גלוי וידוע לפני, אם אתם שרויים בארץ היה שולט בכם יצר
 הרע והייתם קשים מבני אדם. אמרו לו: תן לנו דשות ונדוד עם הבריות ותראה, איד
 אנו מקדשים שמך. אמד להם: דדו ותדורו עמהן. מיד קילקלו עם בנות האדם שהיו
 יפות, ולא יכלו לכבוש את יצרם. מיד דאה שמחזאי ריבה אחת ושמה איסתהר, נתן
 עיניו בה. אמד: השמעי לי. אמרה לו: איני שומעת לך עד שתלמדני שם המפורש,
 שאתה עולה בו לרקיע בשעה שאתה זוכרהו. למדה אותו שם, הזכירה אותו ועלתה
 לרקיע ולא קילקלה. אמר הקדוש־ברוד־הוא: הואיל ופרשה עצמה מן העבידה, לכו
 וקבעוה בין שבעה כוכבים הללו, כדי שתזכר בהן לעולם, ונקבעה בכימה. כיון שראו
 שמחזאי ועזאל כך, עמדו ונשאו נשים והולידו בנים, היווא והייא. ועזאל היה על מיני
 צבעונין ועל מיני תכשיטין של נשים, שמפתים את בני אדם להרהור עבירה. מיד שיגר
 מטטרון שליח לשמחזאי ואמר לו: עתיד הקדוש־ברוד־הוא להחריב עולמו ולהביא
 מבול לעולם. מיד עמד בבכי והיה מצטער על העולם ועל בניו, מה יעשו בניו, ממה
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 יאכלו אס העולם חרב, שכל אחד ואחד היה אוכל בכל יום אלף גסלים ואלף סוסים
 ואלף שוורים. בלילה ראו היווא והייא שניהם חלומות. אחד מהם ראה אבן גדולה
 פרוסה על הארץ כשולחן והיתד! הארץ חרותה וכתובה שיטות שיטות והיד• מלאך יורד
 מן הרקיע ובידיו כמין סכין והיה גורד ומוחק כל אותן השיטות ולא היה משייר בה
 אלא ארבע תיבות. והאחד ראה פרדס גדול משובח נטוע מכל מיני אילנות והיו בו
 מלאכים ובידם קרדומות והיו מקצצים כל האילנות ולא שיירו בו אלא אילן אחד של
 שלשה ענפים. כיון שננערו עמדו בבהלה ובאו אצל אביהם. אמד להם: עתיד הקדוש*
 ברוד־הוא להביא מבול ולא ישייר אלא נח ובניו. כיון ששמעו כך חיו צועקים ובוכים.
 אמר להם: אל תצטערו, ששמותיכם לא יכלו מן הבריות, שכל זמן שגוזרין גדרות
 או מעלין אבנים או ספינות, שמותיכם הם מזכירים: ״היווא!״ ו״הייא!״ — מיד
 נתקררה דעתם. שמחזאי תזד בתשובה ותלה עצמו בין שמים לארץ, ראשו למטה
 ורגליו למעלה, ועדיין הוא תלוי בתשובה. עזאל לא חזר בתשובה ועדיין הוא עומד
 בקילקולו להסית בני אדם לדבר עבירה בבגדי צבעונין של נשים. ולכד היו ישראל
 םקריבין קרבנות ביום הכפורים איל אחד לה/ שיכפר על ישראל, ואיל אחד לעזאזל,
 שיסבול עוונותיהם של ישראל, והוא עזאזל שבתורה (ילקוט שמעוני, בראשית, רמז מ״ד).

 דינים ומנהגים
 כצדה לאכול בערב יום הכפורים ולהרבות בסעודה.

 מה שנוהגים לעשות ״כפרה׳, בערב יום הכפורים, לשחוט תרנגול על בן זכר,
 יש למנוע המנהג.

 עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפודים מכפר עד שיפייסנו. ואפילו לא
 •הקניטו אלא בדברים, צריד לפייסו, ואם איגו מתפייס בראשונה, יחזור וילד פעם שניה
 .ושלישית! ובכל פעם יקה עמו שלושה אנשים, ואם אינו מתפייס בשלוש פעמים אינו

 ץקוק לו« ואם הוא רבו, צריד לילד לו כמה פעמים עד שיתפייס.
 אם מת אשר חטא לו, מביא עשרה בני אדם ומעמידם על קברו ואומר: חטאתי

 •לאלהי ישראל ולפלוני זח שתטאתי לו.
 יכול לטבול וללקות מתי שירצה, רק שיהא קודם הלילה, ואינו מברר על הטבילה.

 צדיד להתוודות במנחה קודם סעודה המפסקת.
 אין צריד לפרט את החטא, ואם רצה לפרט — הרשות בידו. ואם מתוודה בלחש,

 1כון לפרט את החטא.
 צדיד להתוודות מעומד, ואפילו כי שמע ליה משליודציבוד והוא התוודה כבר,

 *ריד לעמוד.
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 עוונות, שהתוודה עליהם ביום הכפודים שעבד ולא שנה עליהם, אפילו הכי יכול
 לחזור ולהתוודות עליהם.

 בתפילת מנחה ערב יום הכפורים אינו חותם בוידוי שאחריה.
 כל הקהל לוקים מלקות ארבעים אחד תפילת המנחה, שמתוך כך יתן אל לבו

 לשוב מעבירות שבידו.
 אוכלים ומפסיקים קודם בין השמשות, שצריר להוםיף מחול על הקודש.

 נשים שאוכלות ושותות עד שחשכה והן אינן יודעות, שמצוה להוסיף מחול על
 הקודש, אין ממחין בידן, כדי שלא יבואו לעשות בזדון.

 בערב יום הכפורים אין לו לאכול אלא מאכלים קלים להתעכל, כדי שלא יבוא
 שבע ומתגאה כשיתפלל.

 מותר להטמין חמין מערב יום הכפודים למוצאי יום הכפורים.
 מקום שנוחגין להדליק נר בערב יום הכפורים — מדליקין, מקום שנהגו שלא

 להדליק — אין מדליקין. ואם חל להיות בשבת — חייבין הכל להדליק.
 יש מי שאומר שמברד על הדלקת נד יום הכפורים.

 בכל מקום מדליקין בבתי־כנסיות ובבתי־מדרשות ובמבואות האפלים ועל .גבי
 החולים.

 נוהגים בכל מקום להרבות נרות בבתי־כנסיות ולהציע בגדים נאים בבית־הכנסת.
 יום הכפודימ לילו כיומו לכל דבר. ומה הס הדברים האסורים בוז מלאכה, אכילה,
 שתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל, תשמיש המטה. ואין חיוב כרת אלא על מלאכה

 ואכילה ושתיה.
 כל מלאכה, שחייבים עליה בשבת, חייבים עליה ביום הכפורים, וכל שבשבת פטור
 אבל אסור, גס ביום הכפורים כן, אלא שבשבת זדונו בסקילה, ויום הכפורים זדונו

 בכרת. וכל שאסור לטלטלו בשבת, אסור לטלסלו ביום הכפורים.
 האוכל ביום הכסורים ככותבת הגסה, חייב, והוא פחות מביצה מעט. ושיעור זה

 שוה לכל אדם, בין לנגם בין לעוג מלך הבשן.
 השוחה ביום הכפודים מלוא לוגמיו, חייב. ומשערים בכל אדם לפי מה שהוא,

 הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו.
 אסור לרחוץ ביום הכפורים בין בחמין בין בצוגן, ואפילו להושיט אצבעו במים
 אסור. ואם היו ידיו או רגליו או שאר גופו מלוכלכים בטיט או בצואה, או שנטף דם

 מחוטמו, מותר לרחצם, שלא אסרו אלא רחיצה של תענוג.
 נוטל אדם ידיו שחרית ומברך על נטילת ידים, ויזהר שלא יטול אלא עד סוף

 קשרי אצבעותיו.
 מי שהוא איסטניס ואין דעתו מתיישבת עליו עד שיקנח פניו במים — מותר.

 כלה כל שלושים יום מותרת לרחוץ פניה.
 אסור לסוך אפילו מקצת גופו ואפילו אינו אלא להעביר הזוהמה, אבל אם הוא

 חולה, אפילו אין בו סכנה, או שיש לו חטטין בראשו - מותר.
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 אםור לנעול םנדל או מבעל של עור, ואפילו קב הקיטע וכיוצא בג אםילו של
 עץ ומחופה עור — אסיר.

 החיה כל שלושים יום מותרת לנעול את הסנדל, והחולה כיוצא בה, אף על פי
 שאין בו סכנה. וכן מי שיש לו מכה ברגלו.

 מותר כל אדם לנעול סנדל מחמת עקרב וכיוצא בו, כדי שלא ישכנו, אם מצויים
 שם עקרבים או דברים הנושכים.

 התינוקות מותרים בכל אלו, חוץ מנעילת הסנדל, שאין חוששים כל־כך אם לא
 ינעלו.

 קטן בן תשע שנים שלימות (לבריא) ובן עשר שנים שלימות מתנכים אותו לשעות.
 כיצד? היה רגיל לאכול בשתי שעות ביום, מאכילים אותו בשלוש! היה רגיל לאכול
 בשלוש, מאכילים אותו בארבע. לסי כח הבן מוסיפים לענות אותו בשעות. בן אתת*

 עשרה בין זכר בין נקבה מתענין ומשלימים מדברי סופרים, כדי לחנכם במצוות.
 עוברות ומיניקות מתענות ומשלימות ביום הכפורים. עובדה שהריחה לוחשים
 לה באזנה, שיום הכפורים הוא. אם נתקררה דעתה בזכרון זה — מוטב, ואם לאו —

 מאכילים אותה עד שתתיישב דעתה.
 כל אדם שהריח מאכל ונשתנו פניו, מסוכן הוא, אם לא יתנו לו ממנו, ומאכילים

 אותו ממנו.
 יולדת תור שלושה ימים לא תתענה כלל, משלושה עד שבעה, אם אמרה: צריכה

 אני — מאכילים אותה. מכאן ואילך הרי היא ככל אדם.
 חולה שצריך לאכול, אם יש שם רופא בקי, אפילו הוא עובד כוכבים, שיאמר אם
 לא יאכילו אותו אפשר שיכבד עליו החולי ויסתכן, מאכילים אותו על פיו, ואין צדיד
 לומר ״שמא ימות״ אפילו אס החולה אומר איבו צריה שומעים לרופא. ואס החולה

יה שומעים לתולה.  אומר ״צייד אני״, אפילו מאה רופאים אומרים אינו צי
 מי שאחזו בולמוס, והוא חולי שבא מחמת רעבון וסימנו שעיניו כהות ואינו
 יכול לראות, מאכילין אותו עד שיאורו עיניו. ואם אין שם מאכל של היתר, מאכילין
 אותו מאכל של איםיר. ואם יש כאן שני מיני איםודין, אחד חמור מחברו, מאכילין אותו

 הקל תחילה.
 ליל יום הכפורים נוהגים שאומר שליה־צבור: ״בישיבה של מעלה ובישיבה של
 מטה, על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם העבריינים״. ונוהגים

 שאומר ״כל נדרי״ וכר ואתר כד אומר ״שהתיינו״ בלא כוס.
 צריך להעמיד אחד לימין שליח־צבור ואחד לשמאלו.

 יש שעומדים על רגליהם כל היום וכל הלילה. נוהגים ללון בבית־הכנםת ולומר
 שירות ותשבחות כל הלילה.

 טוב לקצר בפיוטים ובסליחות שחרית, כדי למהר בענין שיתפללו מוסף קודם
 שבע שעות (שולחךערוך, אורח חיים, הלכות יום הכפורים).
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 ערב יוט הכפוריט מנהג לטבול ולבקש מחילה כל מי שחטא לחברו, אפילו גדול
 שבגדולים מקטן שבקסניס. והמוחל לא יהיה אכזרי, דאמד ר׳ יוסי בן דודסםקית: סימן
 זה יהא בידן״, אם אתה מרחם על הבריות, יהא לך רחמים, ואם אין אתה מרחם —
 לא יהא לך רחמים (ירושלמי, בבא קמא, פרק זד, הלכה ז׳). ואס לא יאבה למחול לו,
 יביא המבקש עשרה בני אדם ויעמידם שורה אחת ויאמר להם: קטטה היתד. לי ביני
 ובין פלוני והלכתי לרצות ולא קיבל. הקדוש־ברוך־הוא דואה שמשפיל עצמו וםרחס
 עליו. ואם מת, יביא עשרה בני אדם מעמידם על קברו ויאמר: חטאתי לה׳ אלהי ישראל

 ולפלוני זה. והמוציא שם רע על חברו אין לו מחילה עולמית.
 ואנו רגילים להרבות בסעודה בערב יום כפור ולאכול היטב ומאכלים טובים.

 מצוה להרבות בסעודה.
 ואוכלין סעודה המפסקת מבעוד יום, שהשמש זורחת. ואחד שאכל סעודה המפסקת
 ועדיין הוא יום ולא אסר עצמו בפירוש מאכילה ושתיה, אלא כך בםתמא עמד משולחנו

 ולא היה בדעתו יותר לאכול, ואחר כד נמלד ורצה לאכול ולשתות, הדשות בידו.
 צדיד אדם לכבד יום כפור בכסות נקיה ובהדלקת דיברי נדות.

 בתשובת הגאונים יש, שכל אחד צריד תד;גולת בערב יוס כפור לכפרתו. ונהגו
 ליקח תרנגול לזכר ותרנגולת לנקבה, ובשעת שחיטה אומר: ״גבר תחת גבר, תהא
 חליפתי, תהא תמורתי, תהא תחתי, תהא כפרתי, תהא פורש למיתה ואני אפרוש לחיים

 טובים״. ואומר: ״אוילים מדרד פשעם״ וגר.
 נהגו לזרוק בני המעיים על הגג, וזהו כדי לרחם על העופות.

 נהגו להתפלל תפילת מנחה בעוד היום גדול. והצבור יתוודו בתוך תפילה אחר
 ״עושה השלום״, משוס שמא ישתכרו וישכחו להתוודות. והחזן אינו מתוודה בקול רם.

 ואחד כד מלקין זה את זה וטובלים, ואחר כד אוכלין סעודה המפסקת.
 ונהגו לעשות נרות של שעוה כמנין בניהם הזכרים ולהניחם בבית־־הכנםת
 ולהדליקם, לפי שלוחות אחרונים ירדו ביום כסוד וכתיב: ״כי נר מצוד. ותורה אור
 ודרך חיים תוכחות מוסר״ (משלי, ר, כ״ג), וכתיב: ״ולמדתם אותם את בניכם״ (דברים,

 י״א, י״ט) — בניכם ולא בנותיכם.
 ויש חרס קדמוני, שאותס בני הכפרים הבאים למניין לעיירות הסמוכות להם
 שיניחו נרותיהס בבית־הכנסת שהתפללו שם. ואס יש לו שני נרות, יניחו להם אחד.

 גם אס ידרו נדרים, יניחו באותו בית־הכנםת.

 והולכין לביודהכנסת. ונהגו להתעטף בטליתותיהם מבעוד יום, דלילה לאו זמן
 ציצית הוא.

 אחר הפטרה יושבין ומזכירין נשמות.
 נעילה היא צלותא יתידתא וזמנה ביום םמוןי לשקיעת החמה ואינה פוטדח את

 של ערבית.
 במוצאי יוט כפור אינם מברכין אלא על אור ששבת זזיוס ממלאכה, כגון אותם
 «תמ *דלקו חין& בבית־הכנםת. ולכך נהגו להוליד כל אחד נרו בידו ולהבדיל בו
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 ולברך ״בורא מאורי האש״ (״ספר מנהגים״ למהר״ם בד׳ ברוך מרוטנברג).
 נהגו בקצת מקומות לשלם כל אחד חובותיו לבית־הכנםת בערב יום הכפודים,

 כדי לשלם נדריהם, אשר אמרו לפני המלאד — זה החזן.
 וזה חזיתי: רבים מיראי ה׳ נוהגים בערב יום הכםורימ לשלוח שמן בכל כנםת
 וכנסת לצאת ידי חובת נדרם, כי יפקדו איש את רעהו בשמחתם ומתנדבים שמן למאורות.

 והנאני מנהגם, וכיוונו תשלום נדריהם בערב יום הכפודיס.
 יזהר להביא עניים מרודים על שולחנו להיות לו לכפרה. וכן דאינו רבים מחסידי

 הראשונים עושים כן בין בכניסתו ובין ביציאתו (״תמדת ימים״).

 כבר נתפשט המנהג לעשות ״כפרות״ בערב יום הכפוריס, דהיינו שלוקחים תרנגול
 זכר לזכר ותרנגולת לנקבה, ולמעוברת שנים, דהיינו תרנגול — שמא הולד זכר,
 ותרנגולת — דאפילו אם הולד נקבה יתכפרו שניהם, היא והולד כאחד. ואפילו שני
 בני אדם יכולים ליקח כפרה אחת. ויש שלוקחים למעוברת שתי תרנגולות ותרנגול
 אחד. ואמנם אף שכמה גאונים כתבו מנהג זה, מכל מקום מה שנשרש בלב ההמון,
 שכל כפרת יום הכפורים תלוייה בזה וכמעט שכפדות ואכילת מצה נחשבו להם למצוה
 אתת וסוברים, שאין להם כפרה ביום הכפורים אלא בתרנגול, ועל ידי זה באים לידי
 איסור נבלה חם ושלום, שדוחקים זה את זה בקהילות גדולות והשוחטים ניעורים כל
 הלילה בפנים זועפים ואינם מרגישים בסכין. ואילו שמעו לי, ואינם רוצים לבטל מנהג
 זה, טוב יותר היה להם לסבב על ראשיהם במעות, כמו שכבר נשדש בלב עמי הארץ,
 שאס אי אפשר להם להשיג תרנגול, אזי מסבבים במעות. שבאמת כן מצינו במנהג
 קדמונים, שהיו מסבבים בזרעים, ותחשב להם לצדקה ושלא יהיו נכשלים באיסור נבילה
 חם ושלום. ומכל שכן לפי מנהג הנכון ליתן הכפרות לעניים או לפדותן וליתן המעות
 לעניים. ומי שיכול ורוצה מן המובחר, אזי יקרא לשוחט לביתו באשמורת הבוקר ויהי
 תיכף לסמיכה שחיטה. אבל לא יחשוב שזוהי כפרתו, אלא יחשוב, שכל מה שעושים
 לעוף הזה הכל היה ראוי לבוא עליו, וחקדוש־בתד־הוא ברחמיו עבור התשובה שעשה
 הפד הגזירה ונתקיים דוגמתו בעוף הזה. גם יזהרו שלא ידקדקו אחרי כפרות לבנות.
 וכבר נתפשט בין הנשים, שאין לוקחין אחרים דק לבנים ומחדדים אחריהם ונותנים
 ביוקר, והוא מדרכי האמורי וחוק לעכו״ם. לכן יזהרו בזה, אלא שאם ממילא יבוא לידו
 לקנות במקח שאר תרנגולים יקנה אותו ולא יאמר כלום. והמנהג לזרוק בני מעיהם,
 לפי שניזונים מן הגזל ובני מעיים הם הכלים הראשונים, שמקבלים הגזל, לכן מרחיקים

 עצמם מלאכלמ, כדי ליתן אל לבו להרחיק עצמו מן הגזל.

 אפילו מי שלובש שק מחמת תשובה אסור ללבשו ביום כפור, שהוא יוםיטוב.
 וכל שכן אותם הנותנים אבנים או קטניות באנפלאות ועומדים עליהם, משום תשובה,
 שאסור. ואף בשאר ימות השנה נראה לי דאםור, שזח מדרכי נביאי הבעל, כדכתיב:

 ,עד שטד דם עליהם״ (מלכים, א/ י״ח, כ״ח).
 המנהג לברן• את הבנים קודם שנכנסין לבית־הכנסת, שאז כבר חלה קדושו!
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 היום ושערי רחמים נפתחים. והנוסח שאנו מברכים: ״ישימך אלהיס וכר ויהי רצון
 מלפני אבינו שבשמים שיתן בלבך אהבתו ויראתו, ותהי יראת ה׳ על פניך כל ימי
 חייך, שלא תחטא. ויהי חשקך בתורה ובמצוות, עיניך לנוכח יביטו, פיך ידבר חכמות
 ולבך יהגה אימות, ידיך יהיו עוסקות במצוות, רגליך ירוצו לעשות רצון אביך שבשמים
 ויחו לד בנים ובגות צדיקים וצדיקות עוסקים בתורה ובמצוות כל ימיהם. ויהיה מקורך
 ברוך ויזמין לך פרנסתך בהיתר ובנחת ובדיווח מתחת ידו הרחבה, ולא על ידי מתנות
 בשר ודם, פרנסה שתהיה פנוי לעבודת ה׳ ותכתב ותחתם לחיים טובים ארוכים בתוך

 כל צדיקי ישראל, אמך.
 מותר להריח ביום הכפורים בשמים וכיוצא בהם, ויזהר לברך עליהם.

 נוהגים לשטוח עשבים בבית־הכנסת, ואין הטעם כמו שחושבים ההמון, כדי לעמוד.
 עליהם, אלא הטעם לפי שנוהגים לעשות זכר למקדש: להשתחוות בשעת ״עלינו׳
 ובאמירת ״והכהניס והעם״ וכוי היו כורעים ומשתחוים. ולפי מנהג הנכון להשתחוות
 בפישוט ידים ורגלים. כדין השתחוואה במקדש. ובמקום שהקרקע מרוצף באבנים אסור
 להשתחוות כן ועובר בלאו, שנאמר: ״ואבן משכית לא תתגו בארצכם להשתחוות עליה״
 (ויקרא, כ״ו, אי). ואפילו במקום שאינו מרוצף כלל צריך להטות קצת על צדו, דגזרינן
 אטו אבנים, לכן שוטחים עשבים כדי להפסיק בין הקרקע, דאז לא גזרינן. ואם אין לו

 עשבים, יפסיק בטליתו או דבר אחר.
 מצוה חיכף לאחר ההבדלה או אחר הסעודה לעסוק מעט בסוכה אם אינו עיף

 מן התענית, כדי לקיים ״ילכו מחיל אל חיל״ (תהלים, פ״ד, ח׳) (חיי אדם״),

 בערב יום כפור עושים חלות עגולות כדמות עופות עם כנסים, משום שביום
 גפור דומים ישראל למלאכים, כדאיתא במדרש, וכתיב במלאכים: ״שש כנפים שש

 כנפים לאחד״ מהם (ישעיה, ר. בי) (״ספד מטעמים״).
 ונהגו לאכול לביבות ממולאות בבשר, כי הבשר רמז לדין, והבצק המכסה אותו

 רמז לרחמים, ומחוברים יחד למזג ולהמתיק הגבורות על דרד הקבלה (״זרע קודש״).
 אחר תפילת מעריב יפקוד איש את דעהו ומנשקין זה לזה ואומרים: תזכו לשנים

 רבות (מנהגי ק״ק אלגיר).
 מהדרין לסדר ברית מילה ביום כפור בבית־הכנםת, כי איתא ב״פרקי דר׳ אליעזר״
 (מרק כ״ט) כי ביום כפור נימול אברהם, וכל שנה ושנה הקדוש־ברוד־הוא רואה דם
 חברית של המילה ומכפר על כל עוונותינו, שנאמר: ״כי ביום הזה יכפר עליכם״ וגר
 (ויקרא, ט״ז, ל׳). ואותו מקום שנימול אברהם אבינו ונשאר דמו שמ נבנה המזבח, ולכד
 נאמר! ״ואת כל דמה ישפך אל ייסוד המזבח״ (שם, ד׳, ל׳), ״לאומר לד בדמיד חיי״
 (יחזקאל, ס״ז, ף), ועושים הברית קודם אשרי. ואם צריכים לצאת מבית־הכנםת למול,
 •מיסו מקודם את ספד התורה להיכל ומברכים על הכוס ויתנו לתינוק הנימול לטעום

 קצת, ואין נותנים לתינוק אחר.
 במנחה מסטידיפ ביונה, והטעם כדי ללמד לאדם שאין ביכלתו לברוח מאת ה׳,
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, (תהלים, קל״ט, ז׳)׳ ועוד כדי לעורר  אס עבר עבירות, כדכתיב: ״אנה אלד מרוהר,
 התשובה כמו שעשו אנשי נינוה ובה נושעו בראות ה׳ כי שבו ממעשיהם (״אוצר דינים

 ומנהגים״).
 מנהג בהרבה גלילות בישראל לומר כל ספר תהלים בליל יום הכפורים, והוא
 מנהג ותיקין, שאין לנו דבר גדול יותר מספר תחלים, שכלול מן הכל. מרבים שבחים
 להשם יתברד ורבים מזמורים הם של התעוררות תשובה, ורבים מזמורים הם של בקשת
, השכיל חיבר דוד המלך עליו השלום ברוח הקודש. והאומר  מחילה וסליחה והכל מיד ד
 תהלים הוא כמתפלל והוא כעוסק בתורה, כי כבר ביקש דוד המלך עליו השלום, שיהיו

 מקבלים שכר הקוראים בתהלים כעוסקין בעומק התורה (של״ה).
 כתב ר׳ האי מנהג כל ישראל לתקוע במוצאי יום הכפורים, ולא מצאנו טעם
 לומר שהיא חובה, אלא דומה שהוא זכר ליובל, שנאמר בו: ״ביום הכפודים תעבירו
), ולפי שאינו ברור חשבון זמן היובל התקינו  שופר בכל ארצכם״ (ויקרא, כ״ה, ט,
 לתקוע בכל שנה זכר ליובל. והיינו שאמרו: ״מראש השנה ועד יום הכפורים שבשנת
 היובל וכר תקעו בית־דין בשופר ביום הכפורים, עבדים נפטרים לבתיהם ושדות חוזרות
, ב׳). וזהו זכר ליובל שהיו עושים בזמן הבית. וגם תוקעין  לבעליהן״ (ראש־השנה, ח,

 כמו העבדים כשיוצאים לחירות תוקעין לחירות דרור (״אבודרהס״).
 שתי פעמים בשנה אנו אומדים ״לשנה הבאה בירושלים׳/ בסדר ליל פסח ובתפילת
) בין ר׳ אליעזר ור, יהושע, זה  נעילה, לפי שיש מח;/קת בגמרא (ראש השנה, י״א, א,
 אומר: בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל, וזה אומר: בניסן נגאלו ובתשרי עתידין
 להגאל. לפיכך אנו אומדים בניסן ובתשרי ״לשנה הבאה בירושלים״ (״אוצר דינים

 ומנהגים״).

 רשות לכל אדם נתונה, אס רצה להטות עצמו לדרד טובה ולהיות צדיק, הרשות
 בידו? ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע, הרשות בידו. הוא שכתוב
 בתורה: ״הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע״ (בראשית, ג/ כ״ב). כלומר, הן
 מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה העניו, שיהא הוא מעצמו
 בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בידו

 מלעשות הטוב או הרע, וכיון שכן הוא ״סן ישלח ידו״.
 אל יעבור במחשבתך דבר זה, שאומרים טפשי אומות־העולם ודוב גלמי בני
 ישראל, שהקדוש־ברוד־הוא גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צךיק או רשע! אין
 הדבר כן, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבנו או רשע כירבעם, או חכם
 או םכל, או רחמן או אכזרי, או כילי או שוע, וכן שאר כל הדעות, ואין לו מי שיכפהו,
 ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה
 לאיזה דרך שירצה. הוא שירמיהו אומר: ״מפי עליון לא תצא הרעות והטוב״ (איכה,
 ג/ ל״ה). כלומר אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא להיות דע, וכיון שכן הוא,
 נמצא זה החוטא הוא הפסיד את עצמו, ולפיכר ראוי לו לבכות ולקונן על תטאיו ועל
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 מה שעשה לנפשו וגמלה רעה, הוא שכתוב אחריו: .מה יתאונן אדם חי גבר על
 חסאיו״ (שם, שם, ל״ט). וחזר ואמר: הואיל ורשותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות,
 ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו, שהרשות עתה בידינו, הוא שכתוב אחריו:

 נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד יי״ (שם, שם, מ׳).
 ודבר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצור., שנאמר: .ראה נתתי
 לפניך היום את החיים״ (דברים, ל׳, ט״ו), וכתיב: ״ראה אנכי גותן לפגיכם היום״
 (שם, י״א, כ״ו), כלומר שהרשות בידכם, וכל מה שיחפוץ האדם לעשות ממעשי בני
 האדם, עושה, בין טובים ובין רעים. ומפני זה הענין נאמר:״מי יתן והיה לבבם זה
 להם״ (שם, ה׳, כ״ו), כלומד, שאין הבורא כופה בני האדם ולא גהר עליהם לעשות

 טובה או דעה, אלא הכל מסור להם.
 אילו האל יהיה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אילו היה שם דבר, שמושד
 את האדם בעיקר תולדתו לדרד מן הדרכים או למדע מן המדעות, או לדעה מן הדעות, או
 למעשה מן המעשים, כמו שבודים מלבם הטםשים הוברי־שמימ, דייאד היה מצווה לנו
 על ידי הנביאים עשה כך ואל תעשה כך, היטיבו דרכיכם ואל תלכו אחרי רשעכם,
 והוא מתחילת ברייתו כבר נגזר עליו, או תולדתו תמשוך אותו לדבר, שאי אפשר לזת
 ממנו? ומה מקום היה לכל התורה כולה ז ובאיזה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע
 או משלם שכר לצדיק ו השופט כל הארץ לא יעשה משפט ז ואל תתמה ותאמר: איד
 יהיה האדם עושה כל מה שיחפוץ ויהיו מעשיו מסורים לו, וכי יעשה בעולם דבר שלא
 ברשות קונו ולא חפצו ז והכתוב אומר: .כל אשר חפץ יי עשה בשמים ובארץ״ (תהלים,
 קל״ה, ר). דע שהכל כחפצו יעשה, ואף על פי שמעשינו מסורים לנו. כיצד ל כשם
 שהיוצר חפץ להיות האש והרוח עולים למעלה, והמים והארץ יורדים למטה, והגלגל
 סובב בעיגול, וכן שאר בריות העולם להיות כמנהגן שחפץ בו, ככה חפץ להיות רשות
 האדם בידו וכל מעשיו מסורים לו, ולא יהיו לו כופה ולא מושך, אלא הוא מעצמו
 ובדעתו, שנתן לו האל, עושה כל שהאדם יכול לעשות. לפיכך דגין אותו כפי מעשיו,
 אט עשה טובה — מיטיבין לו, ואם עשה רעה — מריעין לו. הוא שהנביא אומר: ״מידכם
 היתה זאת״ (מלאכי, א׳, ט׳), .גם המה בחרו בדרכיהם״ (ישעיה, ם״ו, ג׳). ובענין זה
 אמר שלמה: .שמח בחוד בילדותך... ודע כי על כל אלה יביאר אלהים במשפט״ (קהלת,

 י״א, טי), כלומד: דע שיש בידך כח לעשות, ועתיד אתה ליתן את הדין.
 הואיל ורשות כל אדם נתונה לו, כמו שביארנו, ישתדל אדם לעשות תשובה
 ולהתוודות בפיו מחטאיו ולנער כפיו מחטאיו, כדי שימות והוא בעל־תשובה ויזכה לחיי

 העולם הבא.
 לעולם יראה האדם עצמו כאילו הוא נוטה למות, ושמא ימות בשעתו ונמצא עומד
 בחטאו, לפיכך ישוב מחטאיו מיד, ולא יאמר ״כשאזקין אשוב״, שמא ימות טרם שיזקין,

 הוא ששלמה אמר בחכמתו: ״בכל עת יהיו בגדיד לבנים״ (קהלת, ט׳, זד).
 אל תאמר, שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה, כגון זנות וגזל וגגיבה,
 אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב
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 מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההיתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות,
 וכיוצא בהן, מן הכל צריד לחזור בתשובה. ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהם מעשה,
 שבזמן שאדם נשקע באלו, קשה הוא לפרוש מהן, וכן הוא אומד: ״יעזב רשע דרכו

.(  ואיש און מחשבותיו״ (ישעיה, נ״ה, ז,
 ואל ידמה בעליתשובה, שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות והחטאות
 שעשה. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, כאילו לא חטא מעולם, ולא
 עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם החטא ופרש ממנו וכבש יצרו. אמרו חכמים: ״מקום
 שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו״, כלומד: מעלתם גדולה

 ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהם כובשים יצרם יותר מהם.
 כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין ישראל נגאלין אלא בתשובה. וכבד
 הבטיחה תורה, שסוף ישראל לעשות תשובה בםוף גלותם, ומיד הס נגאלים, שנאמר:
 ״״והיה כי יבאו עליד כל הדברים״ וגומר, ״ושבת עד יי אלהיך ושב יי אלהיד את שבותר״

, א׳—ג,).  וגומר (דברים, ל,
 גמלה תשובה, שמקרבת את האדם לשכינה, שנאמר: ״שובה ישראל עד יי
 אלהיך״ (הושע, י״ד, ב׳), ונאמר: ״ולא שבתם עדי נאם יי״ (עמום, ד, ר), ונאמר:
), כלומר: אם תחזור בתשובה,  ״אם תשוב ישראל נאם יי — אלי תשוב״ (ירמיהו, ד׳, א,
 בי תדבק. התשובה מקרבת את הרחוקים. אמש היה זה שנאוי לפני המקום, משוקץ
 ומרותק ותועבה ~ והיום הוא אהוב ונחמד, קרוב וידיד. וכן אתה מוצא, שבלשון
 שהקדוש״ברוד״הוא מרחיק החוטאים, בה מקרב את השביס, בין יחיד בין רבים, שנאמר:
,( , א,  ״והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי״ (הושע, ב,
 ונאמר ביכניהו ברשעתו: ״כתבו את האיש הזה ערירי גבר לא יצלח בימיו״ (ירמיהו,
 ב״ב, ל׳), ״אם יהיה כניהו בן יהויקים מלך יהודה חותם על יד ימינו״ וגומר (שם, שם,
 כ״ר). וכיון ששב בגלותו נאמר בזרובבל בנו — ״ביום ההוא אקחך זרבבל בן שאלתיאל

 עברי נאם יי ושמתיך כחותם״ (חגי, ב/ כ״ג).

 כמה מעולה מעלת התשובה. אמש היה זה מובדל מה, אלהי ישראל, שנאמר:
), צועק ואינו נענה, שנאמר:  ״עונותיכם היו מבדילים בינכם לבין אלהיכם״(ישעיה, נ״ט, ב,
 ״כי תרבו תפלה אינני שומע״ (שם, א׳, ט״ו), ועושה מצוות וטורפין אותן בפניו, שנאמר:
 ״מי בקש זאת מידכם רמוס חצרי״ (שם, שם, י״ב), ״מי גס בכם ויסגור דלתים״, וגר
), והיום הוא מודבק בשכינה, שנאמר: ״ואתם הדבקים ביי אלהיכמ״  (מלאכי, א/ י,
), צועק ונענה מיד, שנאמר: ״והיה טרם יקראו ואני אענה״ (ישעיה, ס״ה,  (דברים, ד, ד,
 כ״ד), ועושה מצוות ומקבלים אותן בנחת ושמחה, שנאמר: ״כי כבד רצה האלהיס את
 מעשיך״ (קהלת, ט/ ד). ולא עוד אלא שמתאויס להם, שנאמד; ״וערבה ליי מנחת יהודה

, ד).  וירושלם כימי עולם וכשנים קדמוניות״ (מלאכי, ג,

 בעלי תשובה דרכם להיות שפלים ועבוים ביותר. אס חרפו אותם הכסילים
 במעשיהם הראשונים ואמרו להם: אמש היית עושה כד וכד ואמש היית אומר כד וכה
 אל ירגישו בהם, אלא שומעים ושמחים ויודעים שזו זכות להם. שכל זמן שהם בושים
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 ממעשיהם שעברו ונכלמים מהם, זכותם מדובה ומעלתם מהגדלת. וחטא גמור הוא לומר
 לבעל־תשובה ״זכור מעשיר הראשונים״, או להזכירם לפניו, כדי לביישו, או להזכיר
 דברים ועניינים הדומים להם, כדי להזכירו מה עשה. הכל אסור ומוזהר עליו בכלל
 הוניית־דברים, שהזהירה התורה עליה, שנאמר: ״ולא תונו איש את עמיתו״ (ויקרא,

 כ״ה, י״ז).
 איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר, שעבד בו, ואפשר בידו לעשותו
 ופרש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח. ואם לא שב אלא
 בימי זקנתו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאינה תשובה
 מעולה, מועלת היא לו ובעל־תשובה הוא. אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום מיתתו
 ומת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים, שנאמר: ״עד אשר לא תחשד השמש והאור
 והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם״ (קהלת, י״ב, בי), שהוא יום המיתה, מכלל

 שאם זכר בוראו ושב קודם שימות, גסלד לו.
 ומה היא התשובה? הוא שיעזוב החוי״א חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו
 שלא יעשה עוד, שנאמר: ״יעזוב רשע דרכו״ (ישעיה, נ״ה, ז׳), וכן יתנחם על שעבר.
 שנאמר: ״ני אחרי שובי נחמתי״ (ירמיה, ל״א, י״ח), ויעיד עליו יודע תעלומות שלא
 ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר: ״ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו״ (הושע, י״ד, ד׳)

 וצריך להתוודות ד&פתיו ולומד עניינוח אלו שגמר בלבו.
 כל המתוודד. בדברים ולא גמד בלבו לעזוב, הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו,
 שאין הטבילה מועלו: לו עד שישליך השרץ. וכן הוא אומר: ״ומודה ועוזב ירוחם״
 (משלי, כ״ח, י״ג). וצר׳יך לפרוט את החטא, שנאמר: ״אנא חטא העם הזה חטאה גדולה

 ויעשו להם אלהי זהב״ (שמות, ל״ב, ל״א).
 מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ויתחנונים, ועושה
 צדקה כפי כוחו ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו ימשנד- שמו, כלומר: אני אחר
 ואינני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו כילי לטובה ולדרך ישרה

 וגולה ממקומו, שגלות מכפרת, מפני שגורמת לו להכנע ולהיויז 1נו ושפל־רוח.
 ושבח גדול לשב שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם ומגלה עבירות שביגו ובין
 חברו לאחרים ואומר להם: אמנם חטאתי לפלוני ועשיתי לי כד וכד, והריני היום שב
 ומתנחם, וכל המתגאה ואינו מודיע, אלא מכסה פשעיו, אין תשובתו גמורה, שנאמר:
 ״מכסה פשעיו לא יצליח״ (משלי, כ״ח, י״ג). במה דברים אמורים י -בעבירות שבין
 אדם לתברו, אבל בעבירות שבין אדם למקום איגו צריד לפרסם עצמו, ועזות־הגים
 היא לו אם גילם, אלא שב לפני האל ברוך הוא ופורט חטאיו לפניו ומתוודה עליהם
 לפני רבים סתם, וטובה היא לו שלא נתגלה עונו, שנאמר: ״אשרי נשוי פשע כסוי

 חטאה״ (תהלימ, ל״ב, א׳).
 אף־על־פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם — בעשרת הימים שכין ראש השנה
 ויום־הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד, שנאמר: ״דרשו יי בהמצאו״ (ישעיה,
 נ״ה, ר). במה דברים אמורים? ביחיד, אבל בציבור, כל ז»ן שעושים תשובה וצועקים
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 בלב שלם, הס נענים, שנאמר: ״מי כיי אלהינו בכל קראנו אליו״ (דברים, ד׳, ד).
 יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה
 לישראל. לפיכד חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום הכםורים. ומצות ווידוי
 יום הכפורים, שיתחיל מערב היום, קודם שיאכל. ואף־על־םי שהתוודה קודם שיאכל,
 חוזר ומתוודה בליל יום הכפורים ערבית, וחוזר ומתוודה בשחרית ובמוסף ובמנחה
 ובנעילה. והיכן מתוודה? יחיד אחר תפילתו, ושליח־ציבוד באמצע תפילתו, בברכה

 רביעית.
 הווידוי שגהגו בו כל ישראל: ״אבל אנחנו חטאנו״, והוא עיקר הווידוי. עבירות,
 שהתוודה עליהן ביום הכפורים זה, תחר ומתוודה עליהן ביום הכםורים אחד, אףיעל־פי
 שהוא עומד בתשובתו, שנאמר: ״כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד״ (תחלים, נ״א, ד׳).
 אין התשובה ויום הכפודים מכפרים אלא על עבירות שבין אדם לםקום, כגון
 מי שאכל דבר אסור וכיוצא בהן. אבל עבירות שבין אדם לתברו, כגון החובל
 את חברו, או המקלל חברו או גוזלו, וכיוצא בהן, אינו נמחל לו לעולם עד שיתן
 לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו. אף־על־פי שהחזיר לו ממון, שהוא חייב לו, צריד
 לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו. אפילו לא הקנים את חברו אלא בדברים, צדיד
 לפייסו ולפגוע בו עד שימחל לו. לא רצה חברו למחול לו, מביא לו שורה של שלושה
 בני אדם מרעיו ופוגעים בו ומבקשים ממנו. לא נתרצה להם, מביא לו שניה ושלישית.
 לא רצה, מניחו והולד לו, וזה שלא מחל לו הוא החוטא. ואם היה רבו, הולד ובא אפילו

 אלף פעמים עד שימחול לו.
 אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהא נות לידצות וקשה לכעוס.
 ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה. ואפילו הצר לו
 וחטא לו הרבה, לא יקום ולא יט1ר. וזהו דרכם של ישראל ולבם הנכון, אבל עובדי-
 כוכבים ערלי-לב אינם כן, אלא ״ועברתו שמרה נצח״ (עמום, א/ י״א). וכן הוא אומר
 על הגבעונים, לפי שלא מחלו ולא נתפייסו: ״והגבעונים לא מבני ישראל המה״ (שמואל

 ב׳, כ״א, ב׳).
 החוטא לחברו ומת חברו קודם שיבקש מחילה, מביא עשרה בגי אדם ומעמידם
 על קברו ויאמר בפניהם: חטאתי לה, אלהי ישראל ולפלוני זה, שכד וכד עשיתי לו.
 ואם היה חייב לו ממון, יחזירו ליורשים. לא היה יודע לו יורשים, יניחנו בבית־דין

 מתוודה.
 ארבעה ועשרים דברים מעכבים את התשובה. ארבעה מהם עוון גדול, והעושה
 אחד מהם אין הקדוש־ברוך־הוא מספיק בידו לעשות תשובה, לפי גודל חטאו. ואלו הם:
 א) המחטיא את הרבים, ובכלל עוון זה המעכב את הרבים מלעשות מצוה? ב) והמטח
 את חברו מדרך טובה לרעה, כגון מסיח ומדיח ז ג) הרואה בנו יוצא לתרבות דעה ואינו
 ממחה בידו, הואיל ובנו ברשותו אילו מיחה בו היה פורש, ונמצא מחטיאו. ובכלל עוון
 זה כל שאפשר בידו למחות באחרים, בין יחיד בין רבים, ולא מיחה, אלא יניחם בכשלונם ו

 ד) והאומר: אחטא ואשוב, ובכלל זה האומר: אחטא ויום הכםורים מכפר.
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 ומהם חמשה דברים הנועלים דרכי תשובה בפני עושיהן, ואלו הס: א) הםודש
 מן הציבור, לפי שבזמן שיעשו תשובה לא יהיה עמהם ואינו זוכה עמהם בזכות שעושים ז
 ב) והחולק על דברי חכמים, לפי שמחלקתו גורמת לו לפרוש מהם ואינו יודע דרכי
 התשובה! ג) והמלעיג על המצוות, שכיוון שנתבזו בעיניו אינו רודף אחריהן ולא עושן,
 ואם לא יעשה, במה יזכה ז ד) והמבזה רבותיו, שדבר זה גורם לו לדחפו ולטרדו כגיחזי,
 ובזמן שנטרד לא ימצא מלמד ומורה לו דרד האמת! ה) והשונא את התוכחות, שהרי
 לא הגיח לו דרד תשובה, שהתיכחד. גורמת לתשובה, שבזמן שמודיעים לו לאדם חטאיו
 ומכלימים אותו, חוזר בתשובה, כמו שכתוב בתורה: ,,זכור אל תשכח.״ ממרים הייתם״
 (דברים, ט׳, זי), ״ולא גתן יי לכס לב״ (שם, כ״ט, ג׳), ״עס נבל ולא הכם״ (שם, ל״ב, ר).
 יכן ישעיהו הוכיח את ישראל ואמר: ״הד גד חוטא״ (ישעיה, א׳, די), ״ידע שור
 קונהו״ (שם, שם, ג׳), ״מדעתי כי קשה אתה״ (שם, מ״ח, די). וכן צוהו האל להוכיח
 לחטאים, שגאמר: ״קרא בגרץ אל תחשוד״ (שם, נ״ח, א׳). וכן כל הנביאים הוכיחו
 לישראל עד שחזרו בתשובה. לפיכד צריד להעמיד בכל קהל וקהל מישראל חכם גדול
 וזקן וידא שמים מנעוריו ואהוב להם, שיהא מוכיח לרבים ומחזירם בתשובה. וזה ששונא
 את התוכחות. אינו בא למוכיח ולא שומע דבריו, לפיכד יעמוד בחטאותיו, שהם בעיניו

 טובים.
 ומהם חמשה דברים, העושה אותם אי אפשר לו שישוב בתשובה גמורה, לפי
 שהם עוונות שבין אדם לחברו ואיגו יודע חברו שחטא לו, כדי שיחזיר לו או שישאל
 ממנו למחול לו. ואלו הם: א) המקלל את הרבים ולא קילל אדם ידוע, כדי שישאל
 ממנו כפרה« ב) והחולק עם גנב, שלפי שאינו יודע גניבה זו של מי היא, אלא הגנב
 גונב לרבים ומביא לו והוא לוקח, ועוד שהוא מחזיק יד הגגב ומחטיאו! ג) והמוצא
 אבדה ואיגו מכריז עליה עד שיחזירה לבעליה. לאחר זמן, כשיעשה תשובה, איגו יודע
 למי יחזיר! ד) והאוכל שוד עניים ויתומים ואלמנות, אלו בני־אדם אומללים הם ואיגם
 ידועים ומפורסמים וגולים מעיר לעיר ואין להם מכיר, כדי שידע שוד זה של מי הוא
 ויחזירגו לו! ה) והמקבל שוחד להטות דין: איגו יודע עד היכן הגיעה הטייה זו
 וכמה הוא כחד כדי שיחזיר, שהדבר יש לו דגלים, ועוד שהוא מחזיק יד זה ומחטיאו.

 ומהם חמשה דברים העושה אותם אין חזקתו לשוב מהם, לפי שהם דברים קלים
 בעיני רוב האדם, ונמצא חוטא, והוא ידמה שאין זה חטא. ואלו הם: א) האוכל מסעודה
 שאינה מספקת לבעליה, שזה אבק גזל הוא, והוא מדמה, שלא חטא ויאמר: כלום
 אכלתי אלא ברשותו! ב) המשתמש בעבוטו של עני, שהעבוט של עני אינו אלא כגון
 קרדום ומחרשה, ויאמר בלבו: אינם הסריס, והרי לא גזלתי אותו! ג) המסתכל בדבר
 עבירה, מעלה על דעתו שאין בכד כלום והוא אינו יודע, שראיית העינים עוון
 גדול שנאמר: ״ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם״ (במדבר, ט״ו, ל״ט)!
 ד) המתכבד בקלון חברו, אומר בלבו שאינו חטא, לפי שאין חברו עומד שם ולא הגיעה
 לו בושת ולא ביישו, אלא ערך מעשיו הטובים וחכמתו למול מעשה חברו או חכמתו,
 כדי שיראה מכללו שהוא מכובד וחברו בזד! ה) והחושד בכשרים, אומר בלבו שאינו



ה 263 ד ג א ה ו כ ל  ה

 חטא. לפי שהוא אומר: מה עשיתי לו? וכי יש שם אלא חשד, שמא עשה או לא עשה,
 והוא אינו יודע שזה עוון, שמשים אדם כשד בדעתו כבעל עבירה.

 ומהם חמשה דברים, העושה אותם ימשך אחריהם תמיד, וקשים הם לפרוש מהם,
 לפיכד צריד אדם להזהר מהם שמא ידבק בהם והס כולם דעות רעות עד מאד. ואלו הם:
 רכילות ולשון הרע ובעל־הימה ובעל מחשרה רעה והמתחבר לרשע — מפני שהוא
 לומד ממעשיו והם נרשמים בלבו. הוא שאמד שלמה: ורועה כמילים ידוע״ (משלי,
). וכבר ביארנו בהלכות דעות דברים, שצדיד כל אדם לנהוג בהם תמיד, קל  י״ג, כ,

 וחומר לבעל־תשובה.
 כל אלה הדברים וכיוצא בהם, אף־על״פי שמעכבים את התשובה, אין מונעים
 אותה, אלא אס עשה אדם תשובה מהם, הרי זה בעל־תשובה ויש לו חלק לעולם הבא.
 (הלכות תשובה להרמב״ם)

 ״שובה ישראל עד ה׳ אלהיך״ וגר (הושע, י״ד, ב׳), ״אם יתקע שופר בעיר ועם
, ר). למדינה שהיתה משובשת  לא יתרדו, אם תהיה רעה בעיר וה׳ לא עשה״ (עמום, ג,
 בגייסות והיה בה זקן אחד והיה מזהיר לכל בני המדינה. כל מי שהיה שומע לו, היה
 ניצל, וכל מי שלא היה שומע לו, היו הגייסות באות וחורגות אותו. כד כתוב: ״בך
 אדם צופה גתתיד לבית ישראל וגר באמרי לרשע מות תמות וגר ואתה כי הזהרת רשע
 מדרכו לשוב ממנה ולא שב ממנה הוא בעונו ימות״ (יחזקאל, ל״ג, זי-ט׳). כך אמר
 ״אם יתקע שופד בעיר״ — בראש־השנה, ״ועם לא יחרדו״ — אלו ישראל, ״אם תהיה
 רעה בעיר וה׳ לא עשה״ — אין הקדוש־ברוך־הוא תסץ במיתתם של רשעים, הוא
 שנאמר: ״אמור אליהם חי־אני נאם יי אם אחפץ במות הרשע״ וגר (שם, שם, י״א) ז
 עמי מה אני מבקש מכם ? אלא ״שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה תמותו בית ישראל״.

) — עמי, מה אני  ויש שדורשים משמעותו מכאן: ״דרשוני וחיו״ (עמום, ה/ ד
 מבקש מכם ? דרשוני וחיו! לפיכד הושע מזהיר את ישראל ואומר להם: ״שובה ישראל

 עד יי אלהיך״.
 שאלו לחכמה: חוטא מה עונשו? אמדה להם: ״הנפש החוטאת היא תמות״
). שאלו לתורה: חוטא מה עונשו? אמרה להם: יביא אשם ונתכפר  (יחזקאל, י״ח, כ,
 לו, הוא שנאמר: ״ונרצה לו לכפר עליו״ (ויקרא, א׳, ד׳). שאלו להקדוש־ברור־הוא:
 חוטא מה עונשו? אמר להם: יעשה תשובה ויתכפר לו, הוא שנאמר: ״טוב וישר יי
). בני, מה אני מבקש מכם? דרשוני וחיו.  על כן יורה חטאים בדרד״ (תהלים, כ״ה, ח,
, פינחס: למה הוא טוב? שהוא ישר. למה הוא ישר? שהוא טוב. ״על  אמד ד
 כן יורה חטאים בדרך״ — שהוא מורה להם דרך שיעשו תשובה. לפיכד הושע מזהיר

 את ישראל ואומר: ״שובה ישראל״.

, יהודה בר סימון: ״שובה ישראל עד יי אלוזיך״ — אפילו כפרת בעיקר.  אמר ר
 אמר ר׳ אלעזר: בנוהג שבעולם אדם מבזה את חברו ברבים ולאחר זמן הוא
 מבקש להתרצות לו, וזה אומר: אתה מבזה אותי ברבים ומתרצה לי ביני ובינדז
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 לך והבא אותם האנשים, שבזית אותי לשניהם, ואני מתרצה לך. אבל הקדוש־ברוך־הוא
 אינו כן, אלא אדם עומד ומחרף ומגדף בשוק, והקדוש־ברוךהוא אומר לו: עשה תשובה

 ביני לבינך ואני מקבלך.
 ״כי כשלת בעונד״ (הושע, י״ד, בי). אמר ד׳ םימאי: לצור גבוה, שהיה עומד
 כפרשת דרכים והיו בני אדם נכשלים בו. אמר להם המלך: םתתו קימעה קימעה עד
 שתבוא השעה ואני מעבידו מן העולם, שנאמר: ״והסירותי את לב האבן מבשרכם״

 (יחזקאל, ל״ו, כ״ו) (פסיקתא דרב כהנא).

 דבר אחר: ״שובה ישראל״ — אין מידת הקדוש־ברוך־הוא כמידת בשד ודם.
 מידת בשד ודם: כותב פםק־דין קשה ומחליפו בדבר קל. ואיזה דבר קל ז ״קחו עמכם
 דברים״ (הושע, י״ד, ג׳). מה כתוב למעלה מן הפרשהז ״צרוד עון אפרים״ (שם, י״ג,
 י״ב). ״תאשם שמרון כי מדתה באלהיה״ (שם, י״ד, אי). ואחר כל הדברים האלה אומר

 לישראל: עשו תשובה ואני מחליף את כולן.
 דבר אחד: ״שובה ישראל״ — לבן־מלכיס שהיה לו דין לפני אביו. אמרו לו:
 בקש מן אביך עד שהוא נתון בפלטין שלו, עד שלא ישב בבימה וימתח עליד מדת־
 הדין. לכן הושע אמר להם לישראל: ״שובה ישראל עד יי אלהיד״ — עד שנתון במידת
 רחמים עשו תשובה, כי הקדוש בריד־הוא רחום וחנון ורוצה בתשובה עד שלא ימתח
 עליכם מידת הדין. בשר ודם כועס על חברו והוא מוליך לו דורון שיקבלנו, ספק
 מתקבל, והקדוש־ברוך־הוא אינו כן, אלא מתסייס בדברים — ״קחו עמכם דברים״
 (הושע, י״ד, גי). ולא עוד אלא אדם, שהוא הולד לכבד את המלד, הולד מלא וחוזר
 ריקם! והקדוש־ברוך־הוא אינו כן, אלא הולכים אצלו דיקנים ושבים מלאים. הם אומרים
 לו: ״כל תשא עון״, והוא אומר להם: ״וקח טוב״. לכן הנביא משבחו על רוב רחמיו

 ואומר לו: ״מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע״ (מיכה, זי, י״ח).
 דבר אחר: ״שובה ישראל עד יי אלהיך״ — לבן־מלך, שהיה רחוק מאביו מהלר
 מאה יום. אמרו לו אוהביו: חזור אצל אביך אמר להם: איני יכול. שלח אביו ואמר
 לו: הלד מה שאתה יכול לפי כוחד, ואני בא אצלר בשאר הדרך. כך אמר להם הקדוש־

 בתך־הוא: ״שובו אלי ואשובה אליכם״ (מלאכי, גי, זי).
 דבר אחר: ״שובה ישראל עד יי אלהיך״ — לבן מלכים שהיה חולה. אמך
 הרופא: אס יאכל מן החפץ, הוא מתרפא. היה הבן מתיירא לאוכלו. אמר לו אבא:
 תדע, שאיגו מזיק, הריגי אוכל ממגי• לד אמד הקדוש־ברוך־הוא לישראל: מתביישים
 אתם לעשות תשובה? הריני שב ראשון, שנאמר: ״כד, אמר יי הנני שב״ (ירמיהו,
 ל׳, ייח). ומה מי שאין לו חטא ולא סרחון, חם ושלום, אמר: ״הנני שב״, בני אדם
 על אחת כמה וכמה צריכים לעשות תשובה ולבוא אצל הקדוש־בדוך־הוא — ״שובה

 ישראל עד יי אלהיך״.

 דבר אחר: ״שובה ישראל״ — כל הנביאים קוראים לישראל לתשובה, אבל לא
 כהושע. ירמיה אמר: ״אם תשוב ישראל נאם יי אלי תשוב״ (ירמיהו, ד. אי), וישעיה
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 א:2ר: ״דרשו יי בהמצאו״ (ישעיהו, נ״ה, ר), ולא מלמדים ישראל מה לומר. אבל הושע
 אמר: עשו תשובה ומלמדם מה יפייסו על עצמם — ״שובה ישראל עד יי וגו׳ קחו

 עמכם דברים ושובו אל יי ואמרו אליו כל תשא עון וקת טוב״ וגר.
 דבר אחר: ״שובה ישראל״ — תשובה חביבה לפני הקדוש־בחך־הוא, שהוא
 מבטל דבריו בשביל התשובה. היאד? כתוב בתודה: ״כי יקח איש אשה ובעלה והיה
 אם לא תמצא חן בעיניו וגר וכתב לה ספד כריתות וגר ושנאה האיש האחרון וכתב
 לה ספר כריתות וגר לא יוכל בעלה הראשון אשד שלחה לשוב לקחתה אתרי אשד
 הטמאה״ (דברים, כ״ד, א׳—ד׳). אבל הקדוש־ברוד־הוא אינו כן, אף על פי שעזבו אותו

 \ ־ י ־ז

 ועבדו לאתר ״ועזבו את יי ולא עבדהו״ (שופטימ, י/ ר), אמר להם: עשו תשובה
 ובואו אצלי ואני מקבל אתכם. ירמיה מפרש: ״לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה
 מאתו והיתד, לאיש אחר, הישוב אליה עודו הלא תנוף תחנף הארץ ההיא, ואת זנית
). בואו ואני מקבל אתכם. ״שובה ישראל  רעים רבים ושוב אלי נאם יי״ (ירמיהו, ג/ א,

 עד יי אלהיך/
 ועד היכן התשובה עושה? כל מה שברא הקדוש־ברוד־הוא אינו נשבע אלא
 בקבלת שבים, שכן אמר יחזקאל: ״חי אני נאם אדני אלהים אמ אחפץ במות הרשע״
 (יחזקאל, ל״ג, י״א). אמרו: הואיל ונשבע שהוא מקבל השבים, בדין הוא שנלך אצלו —

 *שובה ישראל״.
 דבר אחר: ״שובה ישראל״ — אם יעשה אדם תשובה שלימה, אף העבירות שעשה
 מתחילה אינן מתחשבות לו ואינן נזכרות לו. מניין? ישעיה מפרש: ״ולא תזכרנה
 הראשונות ולא תעלינה על לב״ (ישעיה, ם״ה, י״ז). ואף מן הקרבנות חביבה היא
 התשובה. שמואל הנביא אמר: «הןד, שמ5 מז3ח ט1ב׳ ?הקשיב 9חלב אי?ים» (שמואל

 א/ ט״ו, כ״ב).
 דבר אחר: ״שובה ישראל״ — אוי להם לרשעים, שהם מתים בלא תשובה, שהם
 מאבדים תקותם מן העולם הבא. שמלאכים מסורים לאדם הזה, ובכל יום ויום כותבים
 את מעשיו. והכל צפוי לפני הקדוש־ברוך־הוא, והכל כתוב וחתום. אם צדיק אדם,
 כותבים צדקתו! ואס הרשיע אדם, כותבים את רשעתו. לפיכך כשבא צדיק, המלאכים
 מקדימים ומקלסים לפניו: ״יבוא שלום ינוחו על משכבותם״ (ישעיה, נ״ז, ב׳). ואס
 מת אדם רשע, שלא עשה תשובה, הקדוש־ברוך־הוא אומד לו: הפח את נפשך, כמה
 קראתי לד, שתעשה תשובה, ולא עשית: ״ועיני רשעים תכלינה ומנום אבך מהם ותקותם
 ספח נפש״ (איוב, י״א, כ׳). אמרו הפקחים: הואיל וכד הוא מקוה לשבים, אמרו לנו
ו ויחבשנו  תשובה עד ה׳ אלהינו — ״לכו ונשובה עד יי כי הוא טרף וירפאנו י

.(  (הושע, ו/ א,
 אמר ד יודן: כל שפסל בבהמה, הכשיר באדם. בבהמה פסל «עוךת או־^בור
 או־קתץ או־י9לת» (ויקרא, כ״ב, כ״ב), הכשיר באדם, «לב־;^ר ןןךכה* (תהלים,
 ג״א, י״ט). אמר ר, אלכםנדרוני: אם הדיוט משתמש בכלי שבור גנאי הוא לו, אבל
 הקדוש־ברוד־הוא אינו כן, אלא כל שימושיו כלים שבורים: ״קרוב יי לנשברי לב״
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 (שם, ליד, י״ט), ״הרופא לשבורי לב״ (שם, קמ״ז, גי), ״לב נשבר ונדכה״ (שם, נ״א,
 י״ט). לפיכד הושע מזהיר אה ישראל ואומר להם: ״שובה ישראל״.

 דבר אחר: ״שובה ישראל עד יי אלהיד״ — דרש דבגו הקדוש: גדול כהה של
 תשובה, שכיון שאדם מהרהר בלבו לעשות תשובה מיד היא עולה. לא עד עשרה מילים
 ולא עשרים ולא עד מאה, אלא עד מחלד חמש מאות שנים. ולא עד הרקיע הראשון.
 אלא עד הרקיע השביעי. ולא עד הרקיע השביעי, אלא שהיא עומדת לפני כסא הכבוד.

 כן הושע אומר: ״שובה ישראל עד יי אלהיר״.
 דבר אחר: ״עד יי אלהיד״ — אמדו לו: רבונו של עולם, מתייראין אנו מן
 העוונות שהן מרובין. אמר דוד: ״כי עונותי עבדו ראשי״ (תהלים, ל״ח, די). וכן עזרא
 אמד: ״כי עונותינו רבו למעלה ראש ואשמתנו גדלה עד לשמים״ (עזרא, טי, ר).
 אמר הקדוש־ברוך־הוא: אל תתייראו מן הדבר הזה, אס הם עד הרקיע ואתם עושים
 תשובה אני סולח. ולא עד הראשון, ולא עד השני ולא עד השלישי, אלא אפילו עד
 השביעי, עד כסא הכבוד, ואתם עושים תשובה — מיד אני מקבל אתכם. ״שובה ישראל

 עד יי אלהיד — שובה ישראל ואפילו עוונות עד ה׳ אלהיד•
 דבר אחר: ״שובה ישראל״ — חמשה דברים מביאים את הגאולה. מתיר צדה
 אדם נגאל: ״בצר לך ומצאיד כל הדברים האלה״ (דברים, די, ל׳), ומתוך קץ: ״באחרית
 הימים״ (שם), ומתוך תשובה: ״ושבת עד יי אלהיך״ (שם), ומתוך רחמים: ״כי אל
 דחוס יי אלהיך״ (שם, שם, ל״א), ובזכות האבות: ״ולא ישכח את ברית אבותיך״
 (שם). והתשובה גורמת לרחמים ולזכות האבות, שכן הוא אומר: ״ושבת עד
 יי אלהיך ושמעת בקולו״, ומיד: ״כי אל רחום אלהיר״ וגר (שם). הוי, גשוב אצלו,

 שאין לנו כמותו אלהיס, שהוא מקבל אותנו בשעה שאנו שבים מפשע.
 דבר אחר: ״שובה ישראל עד יי״ — אמרו לו ישראל: רבונו של עולם, אם
 אנו עושים תשובה, מי מעיד שקיבלת אותנו ז אמד להם: הסניגור שלכם, זה מיכאל,
 שנאמד: ״ובעת ההיא יעמד מיכאל וגר העומד על בגי עמד״ וגר (דניאל, י״ב, אי).
 אמרו לו: אין אנו מבקשים אלא לך, שנאמר: ״הננו אתנו לד כי אתה יי אלהינו
 (ירמיה, גי, כ״ב). אמר להם: לכו בקשו פני ואני מעיד עליכם. ויש לד מנין ללמוד.
 וכי איזו מידה מרובה, מידת הטובה או מידת הפורענות? הוי אומר: מידת הטובה.
 בוא וראה: אין כבודו של הקדוש־ברוך־הוא להעיד על הדברים הללו, והוא בכבודו
 מעיד על המנאפים ועל המכשפים, שנאמד: ״וקרבתי אליכש למשפט והייתי עד ממהר
 במכשפים ובמנאפים״ (מלאכי, גי, הי). אמר הקדוש־בדוך־הוא: ואס על מי שהוא
 חוטא אני מעיד, על מי שהוא עושה תשובה על אחת כמה וכמה. אמר הושע: ״שובה
 ישראל עד יי אלהיך״. אמרו לו: רבונו של עולם, ומד אתה עושה לכל עוונותינו?
 אמר להם: עשו תשובה והס נבלעים מן העולם, שנאמר: ״יבקש את ערך ישראל
 ואיננו ואת חטאת יהודה ולא תמצאנה״ (ירמיה, ני, כי). אמדו לו: ולהיכן אתה משליכם?
 אמר להם: לים, שנאמר: ״ישוב ירחמנו יכבש עונותינו ותשליך במצולות ים כל

 חטאתם״ (מיכה, ז׳, י״ט) (פסיקתא רבתי).
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 פילון האלכסנדרוני
 חג הצום

 אחדי חג השופרות חוגגים את חג הצום. ושמא יאמר איש מן המאמינים אפתה אחרת
 ואינם חוששים לגנות הדברים הנאים: וכי חג הוא זה, שאין בו משתאות וסעודות וחבורות
 אורחים ומכניסי אורתים ויין רב ומיני מעדנים וערימות מכל דבר הצייד לסעודה
 בהמון ותענוגות ותהלוכות עם שעשועים ודברי צחוק ומשחקים לקול חליל וכנור
ח ונטול־הגברות, המעורר תאוות ללא מעצור  ותופים וצלצלים ושאר כלי־זמר מהמין הפי
 על ידי שמיעת האוזן ? כי חושבים הם, כנראה, שלזה עונג ייקרא וזה מביא לידי תענוג,
 ואינם יודעים מה הוא התענוג לאמתו. אותו הכיר משה החכם השלם בעינו החודרת, על כן
 קרא לצום חג, וכגדול שבחגים קרא לו שם ״שבת שבתוך בשפת אבותינו, היינו כפי שהיו
 אומרים היוונים, שביעי השביעייס וקודש הקדשים. וזה מחמת סבות רבות. ראשית למען
 כיבוש היצר, אשר המחוקק מצווה לנהוג בו בכל שעה ובכל מקום ובכל ענייני החיים,
 בין בלשון, בין בבטן ובין באיברי המין, ואולם הפעם הוא מצווה עליו ביתד תוקף
 בהקדישו לו יום מיוחד. כי מי שלמד להנזר מן הדברים ההכרחיים, כמאכל ומשתה, איד
 לא ידע להנזר מהמותרות, שכל עיקרם לא באו לשם הקיום והצלת החיים, אלא לשם
 הגאה מזקת י שנית, מכיון שכל היום הוקדש לרינה ולתפילה ואין בני אדם נפנים מבוקר
 ועד ערב לשום דבר, אלא לתפילות ותחנונים בלבה שבהם מבקשים לרצות את האלהים,
 בשאלם ממנו מחילת החטאים שביודעים ושבלא יודעים וביהלם תוחלת טובה, לא בזכות
 עצמם אלא בזכות חסדו הרוצה בסליחה במקום העונש. שלישית, משום הזמן שבו
 קובעים את הצום. כי באותו זמן כבר נאסף יבול הארץ מכל השנה. כי ליהנות תיכף
 מהיבול במדה יתירה חשב המחוקק למידת נפש רחבה, ואילו לצום ולא לנגוע באוכל
 חשב למימי, של יראת־שמים תמימה, שהיא מלמדת את הנפש, שלא לבטוח בדברים
 המוכנים והמעותדים, כאילו הס הגורמים לבריאות ולחיים. כי כמה פעמים כבר הזיקו
 אלה בהמצאם והועילו בהעדרם. הנמנעים ממאכל ומשתה אחרי אגירת הפירות מכריזים
 בקרבם כמעט הכרזה ממש, באין אומר ודברים, בלי נשמע קולם לאמר: את חמדי
 הטבע קיבלנו ברצון ונשתמש בהם במתינות׳ אד לעולם לא נקרא סיבת קיומנו לדבר
 חולף, כי אם לאלהים לבדו, שהוא יוצר ואב ומושיע לעולם אשד בו, שהיכולת לו לכלכל
 ולפרנס בין על ידי הדברים האלה ובין בלעדיהם. הנה גם את אבותינו בלכתם ברבבותיהם
 במדבר לא־דרך ובארץ מלחה כילכל ארבעים שנה כימי חיי דור, כמו בארץ טובה
 ופוריה, פתח להם מעיינות לראשונה, למען ידוו בשפע, והמטיר להם אוכל מן השמים
 לא יותר ולא פחות מכדי מחייתם יום יום, לבל יאצרו להם צרכי חייהם וימכרו את
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 תוחלותיהם הטובות באוצרות דוממים, אלא תקל בעיניהם הכלכלה ויעריצו את המכלכל
 ויהללוהו בשירות ובתשבחות כראוי לו.

 בעשירי לחודש חוגגים את הצ>ם תמיד על פי החוק. ביום העשירי למה? כפי
 שביארנו בפרוטרוט, בדברינו המיוחדים על ענין זה, גקרא המספר הזה בפי אנשים
 חכמים ״שלימות״ והוא כולל את כל האנלוגיות, גם את המספרית, גם את ההרמונית,
 גם את ההנדסית, ועוד יותר את כל ההרמוניות המוסיקליות, פעם ושליש את ההרמוניה
 שבארבעה מיתרים, פעם וחצי אותה שבחמשת, פעמים אותה שבכל המיתרים וארבע
 פעמים אותה שפעמיים בכל המיתרים, ויש בו גס היחס של פעם ושמיגית פעם, וכך
 הוא המכלול השלם ביותר של כל במינות המוסיקה, ולכן נקרא ״שלימות״. ציווה איפוא,
 שתהא מניעת המאכל והמשתה בעשור, ביום המספר השלם והמלא, למען יכלכלו את
 המיטב אשר בנו במיטב הכלכלה. ואל יחשוב איש, שהנביא מטיל עלינו את הדעה הקשה
 ביותר על האדם, את הרעב. לא כן. אלא מטיל הוא עלינו לעצור זמן קצר בעד הזרם
 הזורם אל בתי־הקיבול של הגון*. כי עקב זאת יפכו ממעיין התבונה הנוזלים צלולים
 וטהורים אל הנפש ובלי מעצור. שהרי המזונות הבאים תכופים זה אחד זה מציפים את
 הגוף וסוחפים את התבונה. אד אם ייעצרו, יוכל האיש לעשות את דרכו בטח ורגלו
 לא תמעד, כמו על שביל מוצק או על דרד המלך, בערוג נפשו לדברים ראויים להראות
 או להשמע. ואף גם זאת: כשעולה על דעתו של אדם, שהוא שרוי בסובה שלימה
 ומלאה והשנה מבורכת וכל צרכיו בידו בשפע, יאה לו לזכור שעת מחסור, בהנזרו
 ממאכל וממשתה, ולעמוד בתפילה ובתחנונים, כדי שלא יבוא לידי מחסור אמיתי של

 צרכי החיים, וגס לשם הכרת טובה, כי בשפע הטובה זוכרים את הרעות שלא אירעו.

 (.על החוקים הפרטיים״, ספר שני)

 רבנו סעדיה גאון
 עניני תשובה

 ועניני הוגשובה ארבעה: העזיבה והחרטה ובקשת הכפרה ושקיבל על עצמו
 שלא ישנה. וארבעתם מקובצים במקרא במקום התשובה, באמרו: ״שובה ישראל עד
 יי אלהיך כי כשלת בעונד: קחו עמכם דברים ושובו אל יי ואמרו אליו כל־תשא עון
 וקח טוב ונשלמה פדים שפתנו: אשור לא יושיענו על־םום לא נרכב ולא נאמר עוד
 אלהינו למעשה ידינו״. (הושע, י״ד, ב׳—ה׳). ואמרו ״שובה״ — שוב ממה שהיית בו,
 והוא שעד עזיבת החטאים. ואמרו ״כי כשלת״ — רוצה בו החרטה, רוצה לומר, כי
 החטאים ההם רעים ומכשילים. ואמרו ״קחו עמכם״ — רוצה בו בקשת הכפרה. ויש הנה
 מלה נכרית, ״כל תשא עון וקח טוב״: כנגד מה שתכפר לנו, נודה לד ונאמר ״טוב
 וישר ה׳״, וכמו המלה הזאת ״כל הוביש על עם לא יועילו למו״ (ישעיה, ל׳, הי). ועיקר
 גזרתו מן ״כל קבל״ אשר בלשון התרגום, וכבר החחבד עם העברי באמרו: ״כל־עמת
 שבא כן ילד״ (קהלת, ה׳, ט״ו). ובו עוד .ונשלמה פריס שפתגו״: יתכן להיות ״כפרים״,
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 ויתכן שיש בו הםתר — ״ונשלמה פרים אשר פצו שפתינו״. ואמרו ״אשור לא יושיענו
 על־םוס לא נרכב ולא נאמד עוד אלהינו למעשה ידינו״ — שער עזיבת ההשנות. וספר
 הנה אלה שלושת הדברים, על אשור ומום ועבודה זדה, מפני שהם הבדאים ביותר במיני
 החטאים שחטאו. כאשר הוא כתוב בתחילת הספר: ״כי המה עלו אשור פרא בודד לו״
), ועוד: ״כי הרבה אפרים מזבחות לחטוא״ (שם, שם, י״א). וכן אם היו הנגלים  (הושע, ח/ ם,
 שבחטאי העם גנוב ונאוף ורצוח, היה אומר: דם נקי לא נשפוך, נאוף לא ננאף וגנבה
 לא נגנוב. וכאשר ישלמו אלה הארבעה, הס גדרי התשובה. ואינני ירא על רוב עמנו,
 שיפילו מגדרי התשובה כי אם זה השער הרביעי, רוצה לומר ההשנות, כי אני בוטח,
 כי בשעת הצום והתפילה יעזבו ויתחרטו ויבקשו הכפרה. אד אני חושב, שהם מסכימים
 לשבות. ואחר כן אומר, מה תהיה התחבולה להסיר המחשבה לשנות מהלבבות. אומד
 לחבר דברים בפרישות מן העולם ויזכור האדם ענין תלישותו ועביו ויגיעתו ומותו והפרד
 חלקיו, והתולעה והרימה והחשבון והיםורין, והדומה לזה ומה שהוא מתחבר למה שיש
 בזה, עד שימאס בעולם הזה. וכאשר ימאס אותו כולו, יכנסו חטאיו בכלל המאוסים
 וייטיב את דעתו לעזבם. ואומר כי על כן מצאתי החכמים הראשונים נהגו לומר ביום
 הכיפורים כמו אלה החיבורים: ״אתה מבין שרעפי ואל תבוא עמנו בתוכחות, אדון
 כל פועל״ והדומה להם. ולאלה הארבעה סמוכים שלושה, והס התוספת בתפילה ובצדק
 ולהשיב בני אדם למוטב. אמר בתפילה וצדקה: ״בחסד ואמת יכפר עון וביראת יי סור
 מרע״ (משלי, ט״ז, ר), ובהשיב בבי אדם למוטב: ״אלמדה פושעים דרכיך״ וגו׳ (תהלים,
 נ״א, ט״ו). ואבאר עוד, כי האדם כאשר יסכים בעת תשובתו בלב שלם שלא ישבה, תהית
 תשובתו מקובלת. ואם תשיאהו התאוה אחרי כן לשבות, אין תשובתו נפסדת, אך ימתלו א
 העוונות שהיו קודם התשובה ויכתב עליו מה שיהיה לאחריה. והן אם יבהג המבהג הזה
 פעמים רבות, שישוב ואחר כד ישנה לחטא, אין כותבים עליו כי אם מה שאחר התשובה,
 כשתהיה בכל פעם דעתו שלמד, ולבו טוב שלא ישנה. וזה אשר אתה מוצא הכתוב
 אומר: ״על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנר׳ (עמום, ב/ ר), אי־ננו בקיבול
 התשובה, אבל בדחות העונש מהם אחר השליחו, כאלו היה שולח אל עם שישוב.״, ואס
 לא ישובו — ״אביא עליהם החרב והרעב״! ואס ישובו אחר השליחות הראשונה. או
 השנית, או השלישית ~ לא יביא עליהם מה שאמר להביא. ואם יגזור עליהם מה שאמר,
 אפילו אם ישובו אחר כן, לא תועיל להם תשובתם ברביעית לדחות מהם העונש

 בעולם הזה, אבל היא מועילה להם להנצל בעולם הבא.

 וכיון שביארתי המאמר הזה אחבר אליו שאר הדברים, אשר לא תקובל עמהם
 התפילה, ואומר כי הם שבעה. תחילתם כשיתפלל אדם אחר שנגזר עליו דין בדבר,
 כ^&ר ידעת מענין משה רבנו עליו השלום: ״ואתחנן אל יי״ (דברים, ג/ כ״ג), ועבה
 אותו: ״רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה״ (שם, כ״ו). והשני — התפילה בלי
 כוונת-הלב, וכמו שאמר: ״ויזכרו כי אלהיס צורם... ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו
 לו ולבם לא נכון עמר (תחלים, ע״ח, ל״ה־ל״ז). והשלישי — מי שאינו רוצה לשמוע
.(  דברי תודה, כמו שאמר: ״מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה״ (משלי, כ״ח, ס,
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 והרביעי — מי שמתעלם מזעקת העני, כמו שאמד: .אוטם אזנו מזעקת דל גם הוא
 יקרא ולא .?ענה״ (שם. כ״א, י״ג). והחמישי — מי שמתיר לעצמו ממון שאסור לו,
 כמו שנאמר: ״ואשד אכלו שאר עמי ועידם מעליהם הפשיטו... אז יזעקו אל יי ולא
 יענה אותם״ (מיכה, ג׳, ג׳־ד׳). והששי — כשהוא מתפלל בלא טהרה, כמו שאומד: ״גם
 כי תרבו תפלה אינני שומע ידכם דמים מלאו: רחצו הזכו״ וגר (ישעיה אי, ט״רט״ז).
 והשביעי — מי שרבו עוונותיו ואיננו מתפלל בתשובה, כמו שאמד: ״ויהי כאשר
 קרא ולא שמעו כן יקראו ולא אשמע״ (זכריה, זי, י״ג). וצריד שאבאר במקום הזה, שכל
ח משלושה: המתעה עם בדעת דעה, שמראה או בהוראה  העוונות ימחלו עם התשובה, ח
 רעה, שמורה להם, כי לא יתכן לו להשיב את מה שעשה, ובו אמר: ״משגה ישרים
 בדדד רע בשחותו הוא יפול ותמימים ינחלו טוב״ (משלי, כ״ח, י׳)« ומי שהוציא שם רע
 על חברו, כי אי אפשר לו להשיבו, ובו אמר: ״פן יםםדן־ שומע ודבתך לא תשוב״
 (שם, כ״ה, י׳) ז ומי שיש בידו גזלה ואיננה משיבה אל בעליה, כמו שכתוב: ״והיה
 כי יחטא ואשם והשיב את הגזלה אשד גזל״ (ויקרא, הי, כ״ג) ז ואמר: ״חבל ישיב
 רשע גזלה ישלם בחקות החיים הלד״ (יחזקאל, ל״ג, ט״ו). ואם ימות הנגזל, ישיב
 ליורשיו, כמו שכתוב: ״לאשר הוא לו יתגגו ביום אשמתו״ (ויקרא, ה׳, כ״ד). ואפ

 לא ידענו, יפקידנה ותהי הפקר.

 ואני דואה לשום במאמר הזה הדברים האלה, ואומר, כי העבודה מן החשובים
 יותר חשובה, כמו שאמד: ״רננו צדיקים ביי״ (תהלים, ל״ג, א׳). והחטא מהם יותר
 גדול, כמו שאמד: ״כי גם נביא גם כהן חנפו״ (ירמיהו, כ״ג, י״א). והעבודה במקום
 הנבחר המיוחד יותר חשובה, כאשד אמר: ״כי בהר קדשי בהד מדום ישראל שם
 יעבדוני כל בית ישראל״(יחזקאל, כ׳, מ׳). והחטא במקום הנבחר יותר גדול, כמו שאמד:
 ״גם בביתי מצאתי דעתם נאם יי״ (ירמיהו, כ״ג, י״א). והפרישות בבחרות יותר חשובה,
 כמו שאמד: ״ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזירים״ (עמום, ב׳, י״א). וההפקר
 בזקן יותר מגונה, כמו שאמר: ״גם שיבה זרקה בו והוא לא ידע״ (הושע, ז׳. ט׳),
 וההאמנה ברש יותר גדולה, כמו שאמד: «ט1ב ךש הוי?ך ?ת«י ס«?* קי$9יו» (משלי,
 י״ט, אי). והעושק מן (של) העשיר יותר גדול, כמו שאמר: ״רקח את כבשת האיש הרש״
 ושאר הענין (שמואל ב/ י״ב, א׳־ר). ועזור האדב יותר גדול, כמו שאמר: ״וכי ימצא
 איש את ארבו ושלחו בדרך טובה״ (שמואל א׳, כ״ד, כ׳). והחזקה לאוהב יותר קשה, כמו
 שאמד: ״שלח ידיו בשלומיו חלל בריתו״ (תחלים, נ״ה, כ״א). והענוה מהגדול יותר
p< גדולה, כמו שאמד: ״והאיש משה עניו מאד מכל האדם״ (במדבר. י״ב, ג׳). והגאוה 
 השפל יותר קשה, כמו שאמר: «ץךם ןיות ל?3י $ןם» (תהלים, י״ב, ט׳). וחמום העני יותר
 קשה, כמו שאמד: ״לאכל עניים מארז ואביונים מאדם״ (משלי, לי, י״ד). והזקת החכם
 ומי שמועיל לבני אדם יותר קשה, כמו שאמד: «?י ןךץ*י ו3ים ?7ןןי?ם נןצ?ים
 0&א>}י$פ צךןי צןיק *קהי צ$ר» (עמום, ד./ י״ב). ורוב העשוקים יותר קשה, כי עושק
 אלף איש כאלף זוז יותר קשה םשיעשוק נהם חמש מאות איש, כמו שאמר: ״מרוב
 ««׳ק«ם ימיקו ישתו מזרוע רבים״ (איי*־ יי״41 נו). והחםא גיוה הנכבד יותר קשה.



ר 271 ק ח י מ ר ב  ד

). והצדקה מן העני יותר  כמו שאמר: ״הן ביום צומכם תמצאו חפץ״ (ישעיה, נ״ח, ג,
 חשובה, כמו שאמר: ״טוב מעט ביראת יי״ (משלי, ט״ו, ט״ז). והצום מן המעונג יותר
 חשוב, כמו שאמד: ״יצא חתן מחדרו וכלה מחפתה״ (יואל, ב/ ט״ז), כאשר צונו להקדיש
 הבכורים והביכורים, ובהתפלל בבוקר כזרוח השמש, כי אלה דברים יקדים אצלנו, כמו

 שאמד: ״וכל מבתר נדריכם אשד תדדו ליי״ (דברים, י״ב, י״א).
 וכיון שזכרתי העבינים האלה, אבי צריד לדבר בשער המתשבות, ואומד, כי
 המחשבות שיעלו על לב בבי האדם וידמו אותן, יש להם על זה גמול רב, כמו שאמד:
 ״יעזוב רשע דרכו ואיש און מתשבותיו״ (ישעיה, ב״ה, ד). ומי שיטה אליהן ואחד כן
 יחשב במעשה ולא יעשהו, יש עליו אשמת ההםכמה. לא אשמת המעשה, כמו שאמר:
 ״תועבת יי מחשבות דע״ (משלי, ט״ו, כ״ו). ואין בכל הדברים האלה מה שיעבש האדם
 עליו ועל מתשבתו ועל מצפובו, חוץ מהכפירה בבורא, כי הוא דבר לא יגיע אדם
 אליו, כי אם במתשבה בלבד, ובו באמד: ״למען תפש את בית ישראל בלבם אשר
 נזורו מעלי בגלוליהם כלם״ (יחזקאל, י״ד, ה׳). — ואמר השוגים בעבירות. כי תשובתם
 יותר קשה, כמו שאמר: ״ככלב שב על קיאו כסיל שוגה באולתו״ (משלי, כ״ו, י״א).
 ואמרו רבותינו! ״האומר אחטא ואשוב, אין מםפיקין בידו לעשות תשובה״. ואומד
 בסומכים על כפרת יום כפור, שלא יועיל להם בלי תשובה, וכמו שאמרו רברתיבו
 זכרם לברכה: יכול לכפר על השבים ועל שאינן שבים ? תלמוד לומד: ״אד בעשור״ —
 זזא אינו מכפר אלא על השבים בלבד. ואומר במפסידי בני אדם, שתשובתם לא
 תשלם בהרגל, וכמו שאמר: ״מה תיטיבי דדכד לבקש אהבה לכן גם את הרעות
 למדת את דרכיד״ (ירמיה, ב/ ל׳יג). (״האמונות והדעות״)

 רבי יהודה הלוי
 הצום הנכבד

 ...ואחרי כן אל הצום הנכבד, אשר בו ינקה מכל עדן שקדם וישיג בו מה שחםר
 לו בימים ובשבועות ובתרשים, ותבקה הנפש מהבילבולים המחשביים, הכעםיים והתאויים
 ותשוב מבטות אליהם תשובה גמורה בין במחשבה בין במעשה. ואם לא תתכן התשובה
 מהמחשבה בעבור גבורת הרעיובי עליה, במה שקדם לה מזכרון מה ששמעה מימי
 זזנעורים משירים וחידות וזולתם, תנקה מהמעשה ותתודה על הדעיונים ותקבל שלא
.(  תזכרם בלשונה, כל שכן שתעשם, וכמו שנאמר: «ז8*תי 3ל־!?לר־$י» «חהלים, י״ז, ג,
 וצומו ביום ההוא צום, שהוא קרוב בו להתדמות במלאכים, מפני שהוא גומרו בכניעה
 ובשפלות ובעמידה ובכריעות ותשבחות ותהלות וכל כחותיו הגופיים צמים מהעניניס
 הטבעיים, מתעסקים בתורייס, כאלו אין בו טבע בהמי. וכן יהיה צום החסיד בכל
 עת שיצום, שיענה בו הראות והשמע והלשון ולא יטרידם בזולת מה שיקרב אותו
 אל האלהים, וכן הכחות הפנימיים מדמיון ומחשבה וזולתי זה, ועם זה יהיו המעשים
 הטובים (״כוזרי״)
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 הרמבים
 עעירי יום הכפורים

 ובבד זכרו רבותינו ז״ל טעם היות הקרבן ליום השמיני של מילואים עגל בך
 בקר לחטאת לכפר על מעשה העגל, וכן חטאתו של יום הכיפורים פר בן־בקר לכפר
 על מעשה העגל. ולפי זה העגין אשר זכרוהו ידאה לי, שהטעם בהיות החטאות כולן
 ליחיד ולצבור שעירים, רצוני לומר: הרגלים ושעירי ראשי חדשים ושעירי יום
 הכפורים ושעירי עבודה זדה. סיבת כל אלו אצלי היות רוב מרים וחטאתם אז בהקריבם
 לשעירים, כמו שביאר הכתוב: ״ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים״ (ויקרא, י״ז, ז׳).
 אבל החכמים ז״ל שמו טעם היות כפרת צבור לעולם כשעירים בעבור שחטא עדת
 ישראל כולה היה בשעיר, רמז למכירת יוסף הצדיק, שנאמר בעניינו: ״וישחטו שעיר
 עזים״ (בראשית, ל״ז, ל״א). ולא יהיה זה הטעם חלוש בעיניך כי כוונת כל אלו
 הפעולות ליישב בנפש כל חוטא וכל איש מרי, שצריך לזכור ולהזכיר חטאו תמיד,
 כמו שנאמר: ״וחטאתי נגדי תמיד״ (תהליס, נ״א, ה׳), ושצריד כפרה על החטא
 ההוא הוא וזרעו וזרע זרעו בעבודה, שתהיה ממין המרי ההוא. רוצה בזה: שאם יהיה
 המרי בממון — יפזר ממוגו בעבודה, ואם יהיה המרי בהגאת הגוף — ייגע גופו
 ויטדידהו בעבודת העינוי והצום ולקום בלילות, ואם יהיה המרי במידה מן המידות —
 יעמוד כנגדה בהיפר המידה ההיא, כמו שביארנו ב״הלכות דעות״ וזולתם. ואם יהיה
 המרי בעיון, רוצה לומד שיאמין דעת בלתי אמיתית לקוצר יד שכלו והתרשלו מן החקירה
 ומהתייחד לעיון — יעמוד כנגדו בפנות מחשבתו מכל דבר מענייני העולם, רק במושכל
 לבד, וידקדק במד. שצריך שיאמין באמת, כאמת: «ףפת 53סר לבי, נתשק :די לפי*
 (איוב, ל״א, כ״ז), והוא משל על ההפסק והעמידה אצל הספק, כמו שביארנו בתחילת
 זה המאמר, כמו שתראה שנעשה באהרן. כאשר גכשל במעשה העגל היה קרבנו וקרבן
 כל מי שקם מזרעו תחתיו פר ועגל, וכאשר היה המרי בשעיר עזים — היתה העבודה
 בשעיר עזים. וכאשר יתיישבו אלו הענינים בנפש, יהיה מביא בלא ספק להיות המרי
 קשה בעיני האדם ויזהר ממנו עד שלא יכשל אדם בו ויצטרך לכפרה ארוכה וטורח,
 ואפשר שלא תשלם הכפרה, וישמר האדם בעבור זה מן החטא מתחילת העניין. — וכאשר
 היה השעיר המשתלח לכפרת חטאים גדולים כולם, עד שאין חטאת צבור שתכפר מה
 שהוא מכפר, וכאילו הוא נושא את כל החטאים, מפני זה לא נרצה לזביחה ולא
 לשריפה ולא להקבד כלל, אלא הרחיקו תכלית ההרחקה ויושלך בארץ גזרה, רצוני
 לומר שאין בה יישוב, ואין ספק לאדם שהחטאים אינם משאות שיעתקו מגב איש אחד
 לגב איש אחר, אבל אלו המעשים כולם משלים להביא מורא בנפש עד שתתפעל
 לתשובה, כלומר שכל מה שקדם ממעשינו נקינו מהם והשלכנום אחרי גונו והרחקנומ

 תכלית ההרחקה.
 (.פורה נבוכים״}
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ז השמה והסליחה ה ז כ מ ר  ה

ם מכוונים לתכלית הסהרה והמירוק. הללו י ג  הסוליתיאיזמום יסד בכל מקום ח
 היו חגי־הקרבנות העיקריים, מעשי הפולחן הראשונים. גם בקרב העם הישראלי הקדמון
ח ודאי ם פ ה ־ ג  היתה הטהרה משמשת עיקר תכליתם של כל החגים כולם כמעט. ואף ח

 אינו יוצא מכלל זה.
 ואולם דבר מופלא הוא, שרעיוךהחג, המקיף את כל הימים הטובים מראש־השבוג
 עד חג הסוכות, נצטמצם ונתרכז ביום אחד. בראשונה וודאי היה חג־הםוכות החג הראשי
 המיוחד לעבין הטהרה, ושני החגים האחרים לא היו אלא ימי הכבה לו. ואולם מעטי
 מעט בהפד הסדר, ולצודד הטהרה בתייחד יום אחד בתור יום ה כ פ ו ר י ם, והוא בקבע
 באמצע כל השורה, ומתוך כך נעשה דאש־השנה מכאן ואילד יום־הכבה בלבד, וחג־

 הסוכות משמש חג־נעילה.
 אין כונתנו להשתקע כאן בחקירת העובדה החשובה הזאת והשתלשלותה ההיסטורית
 בכל דרגה מדרגוורהמעבר ן אלא עלינו לייחד את תשומת־לבנו לעובדה היחידה הזאת,
 שיום אחד מכל ימות השבה בקבע לשם אותה הבעיה, המעסיקה כל השבה את העדה
 ואת כל יחיד שבה, שאסור לו להסיח דעתו ממנה אף רגע אחד מרגעי חיי־אבוש. אף
 על פי שהבריות מקיימים את התפקיד הזה, שאין לו פתרובים, וממלאים אותו בכל
 חומר הדין, עם כל זה נתייחדה ליום האחד הזה משמעות מיוחדת לגבי הפרובלימה
 הכללית הזאת. חשיבותו זו לא נתבטלה אפילו על ידי שהמקרא קבע אותו בתץ•

 מערכת הקרבנות הכללית.
 אמנם במקרא אין יום הכפורים משמש בעצם אלא יום־ההקרבה של כהן גדול
 המכפר תחילה בערו, ואחר כך בעד הכהנים, ולסוף בעד כל ישראל. משנה עתיקה
 מגלה לנו, שאפילו יום־כפרה זה הוחג לשעבר כעין חלולה של בית־כניסה, כמנהג
 הגויים. בחודים ובתולות היו יוצאים מן העיר ובוררים להם בני־זוג. ואולם אף כאן
 ניכרת העדינות המוסרית של העברים הקדמונים, שהשרו רוח של מוסר על חגיגות*
 עם כאלה, שהיו משמשות לתכלית ההתחתנות. הבתולות לא הורשו ללבוש אלא כלי־לבן,
 כדי שלא לבייש את העניות, ומתוך כד שלא להמעיט את כחן לצידת לבבות. ולעתותי
 ערב היה הולך כל העם אל ביתו של כהן גדול, שעשה סעודה גדולה. כד היה סיומו
 של מעשה קרבנות הכיפורים, שהקריב הכהן הגדול ביום, ושהראש והראשון שבהם היה
 שעיר החטאת, שנשתלת לעזאזל המדברה. כך היתה צורתו של יום הכפודיס בתור

 מערכת עבודת הקרבנות.
 כיון שהשגגה היתה תנאי עיקרי של חקרבן, שהשתמשו בה כדי לצרף את ה ג ר
 אל העדה יחד עם האזרחים, לפיכד נקבע עיקר תורת־הכיפוד בכל עבודת הקרבנות
 בדברי הכתוב הזה: ״ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם
, ס י ר ו פ כ ם ח ו ה של י מ ס י ה ס ש ע ק זה נ ו ס  בשגגה״ (במדבר, נדו, כ״ו). פ

. ת ו ד ה י ת ה ר ו ת ד ב ו מ ל ת ו ה ת ו ל א ל כ י ל אשר ש כ  כ
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 כך נקבעו ליום הכפורים שני עיקרי הכפור בתור תחילתו וסופו: השגגה
 והסליחה. אין סליחה בלא התנאי המוקדס של ש!5ה. הפרת חוקי התורה במזיד איו לה
 סליחה. וכיוצא בזה אין שגגה בלא סליחה בסופה. כשפ שהותקנו ערי מקלט, כדי
 לעקור את המשפט הקדום של אשמת־דמיס, כד מי שמטיל ספק בכפרת העווגות הריהו
 נחשב לכופר בחסד אלהים. לא שעיר־העזאזל גושא את העווגות, אלא סליחת אלהים
 עצמה נקראת נושאת עוון. ״נושע עון ופשע״, הוא נוטלו עליו, הוא מסירו מעל האדם,

 כד משמשת סליחת העץ תולדתה של השגגה ממש.
 אפס גס ווידוי החטאים עומד במרכז סדר־העבודה של יום הכפורים. ועם זה
 כדאי להעיד גם כאן, שאינו מיוחד ליום הכפורים בלבד! ולא עוד אלא שהוא משמש

 מפלט אחרון בתפילתו של החולד למות.
 אבל גם שימוש עיקרי זה אינו מציין עדיין כל צרכו את יחודו של הוידוי
 ליום הכפורים. שכן וידוי־חטאים מצוי בכל התפילות של יום יום, אף־על־פי שרעיון
 עיקרי זה מובע שם בכללותו. אף־על־פי־כן אפשר לראות בתכוגה מיוחדת זו של
 היום האחד את החזרת החלק הזה של סדר־התפילות ליושגו. וכאן אתה מוצא סימך

 היכר של המונותיאיזמום בעצם טהרתו.

 כדי לעמוד על םימן־היכר זה אנו שואלים אחרת. וכי מקומו של וידוי־החסאים
 בכלל בהוד הציבור ובעבודת־אלהים שלוז בתלמוד אנו מוצאים חילוקי־דעות בענין
 השאלה, אס חייב אדם לומר וידוי ביחידות או בציבור. הכריעו, שאמירת הוידוי נעשית
. על־ידי הכרעה זו הציל התלמוד את המונותיאיזמום ם י ל ל פ ת מ ה ־ ת ד ע  בציבור, ב
 הטהור לכל עומק הפולחן שלו. שכן וידוי־הרבים זה מעיד על הבטחון בסליחת אלהים.
 וגם בלעדי זאת חובה היא לומר וידוי בקהל, ככל שעמדנו על דרישה זו לגבי העונש.
 ואולם עכשיו נגלתה לפנינו נקודת־ההשקפה של הבטחון, הנוטל מן היחיד את בושת־
 השוא מפני הציבור. שהרי הוידוי והחרטה תמיד כרוכים זה בזה. ובשעה שהוידוי פורץ
 מן הלב, כבד פועלת החרטה את פעולתה באין מעצור. ומה מקום איפוא להתבייש

 בפני השותפים לחטא, השותפים לוידוי, ולהשתמט מפניהם ז

 כשם ששיתוף־הפעולה של הציבור במעשה הנעשה בתוך תוכו של היחיד מן
 ההכרח שיסלק כל מיסטיקה ותחבולת־הםתריס ומעשי הצלת־הנפש של הכהנים, כד
 חובה היא על האדם להתוודות על חטאיו ברבים גם כדי לפרסם על ידי כך ברבים
 את בטחונו באלהים הטוב והמיטיב, שחטאת האדם אין לה עמידה בפניו. ומתוך כך
 אנו מעלים בידנו תשובה ברורה על השאלה האמורה, היינו: כל עיקרו של וידוי־
 החטאים אין מקומו אלא בתפילה בציבור, ולא עוד אלא שוידוי זד. לאלהים הטוב

 והמיטיב הוא נקודת־המדכז של עבודת־אלהיפ.
 ויש עוד סימן דב־ערד אחד לעמקות הנפש של מסדרי נוםח־התפילה הזה:
ת שבין אדם לחברו. ו י ר ס ו ת מ ו ר י ב  בוידוי־חטאים זה לכל פרטיו לא נתפרשו אלא ע
 בצמצום זה, שנצטמצם הוידוי בעבירות המוסדיות בלבה אתה מכיר מעשה מונותיאיסטי
 גדול של חכמי התורה. ואין לנו כאן עסק עפ דבר של מה־בכך, שכן וידוי־חטאיס גדול
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 זה הריהו רשימה גדולה ומדוייקת של העבידות המוסריות. כאן באד. לידי גילוי
 פסיכולוגיה וסתלוגיה של תאוות האדם. האנשים האלה וודאי קשה היה להם למנוע
 עצמם מלהזכיר את העבירות הדתיות. ואף על פי כן עשו זאת. ואם היתד, היכולת
 בידם לעשות זאת, אין זו זכותם של עצמם בלבד ואף לא תולדתה של בגרותם המוסרית
 בלבד: הרי זו גם המסקנה התמורה של ההשקפה, שהתטא הריהו שגגה, ושל הבטחון
 באלהים הטוב והמיטיב, הסולח לעוונות האדם. — וכר אתה מוצא, שוידוייחטאים זד.
ם עם פתגס־השגגה י ר ו ם כ ם ה ו י  בטהרתו המוסרית הזאת הריהו מצבת־זכדון ל

 שלו, שנאמד בתפילת־הפתיתה של אותו יום.
 גם תפילת הנעילה של אותו היום נתייחדה לה משמעות ברורה ונוגעת עד הלב.
 תפילת שמונה עשרה לנעילה למעלה היא מכל שבח. ״אתה נותן יד לפושעים וימינד
, אלהינו להתוודות לסניד על כל עונותינו, למען נחדל  פשוטה לקבל שבים. ותלמדנו ה
. פיסקה זו מסיימת בדברי הודאה, שנתקבלו  מעושק ידינו ותקבלנו בתשובה שלמה לפניך,
 לתוך תפילת־השתרית שבכל יום. ״מה אנו ומה חייבו, מה חסדנו, מה צדקותינו, מה
 ישועתבו, מה כתבו, מה גבורתנו ז... ומיתר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל״. אלא

 שאין התפילה גומרת מתיר מחשבה םפקבית זו, כשם שאין ספר ק ה ל ת גומר בה.
 הפיםקה שלאחריה פותחת מיד בתיקוגה של השקפה זו. ״אתה הבדלת אבוש
 מראש ותכירהו לעמוד לפניך/ ובכן, איפוא, נבדל האדם בכל זאת מן הבהמה ולא הכל
 הבל הוא בשום פנים, אלא האדם נבדל הוא, מצויץ משאר הבריות ומוכר לעמוד לפני
 אלהים. הרי ע מ י ד ה זו לפבי אלחים משמשת אחד חמובחים הטכבייס של עבודת אלהימ.
 האדם עומד לפני אלהים. בדיר זו מובעת קוממיותו של האדם ביחוםו לאלהיס. מתון•

 עמידה זו לפני אלהים מקיים היחיד את קידוש־עצמו.
 נפלא הדבר, שבענין וידוי החטאים אין הלשון ״השתהויה״, השגורה על פי דוב,
 באה לידי שימוש כל עיקר. ההשתחויה והכריעה מקומה בעבודה, בהודאה החגיגית
 באלהימ, אבל בוידוי, שמתודה האדם על חטאים ובהוראת הבטחת, שהוא בוטח באלהים
 הטוב והמיטיב, שיםלת לעונו, שם אין מקום לנפילת אפים ארצה, אלא לעמידה זקופה
 לפני אלהים, שאלמלא כן לא היתה הצטיינותו של האדם מן הבהמה שלמה כל צרכה.
 הצטיינות זו כלולה בקומתו הזקופה, ובהתאם לכד מוכחת מתור העמידה לפבי אלהים,
 שאף על פי שהיא בכבעת הריהי זקופה, שאכן ראוי והגון הוא האדם להגאל מחטאיו.
). זוהי הלשון, המתארת  ״יום אשר עמדת לפני יי אלהיר בחורב״ (דברים, n י,
 את מעמדו של העם בשעת קבלת התודה. וכד אתה מוצא, שהתפילה וגולודהכותדת שלה,
 הוידוי ובקשת הסליחה, משמשת בעמידה זו לפני אלהים, בהצטיינותו זו של האדם
 מן הבהמה, המשך הבחירה, שיסודה בגילוי שכינה. וכד מתודעת, בצורה שקבעו החכמים,
 ליום הכפורים, התקיימותו המוחלטת של המונותיאיזמום. ולפיכד מובן הדבר יפה,

 שיום הכפוריס נעשה סימנה המובהק של החסידות שבעבודת אלהים.
 ועם זה צריך לשים לב, שחכמי ישראל, שקבעו את צורתו של יום הכפורים,
 שקדו לתלות את ההתפייסות שבין אדם למקום, בהתפייםות שבין אדם לחברו. אין זו
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 התפייסות מסתורית, הפורשת את הצעיף על כל העבירות המוסריות של חיי החברה.
 אלא שיחדור הרגשות האנושיים הפנימיים מחשכת הפחד ודכאון־הכח. ״אין יום הכפוריס
 מכפר אלא עבירות שבין אדם למקום > עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים
 מכפר עד שירצה את הברד. חוק זה עומד בראש כל החוקים. ומתוך כך נמצא,

 שההתפייסות לאלהים הריהי כאחת גם דרישה להתפייס לבריות.

 ביום הכפוריס באה לידי גילוי ההכרה הדתית הפנימית לכל רוממותה ומליאתה,
, המנהג ומסדר ת ו ח ת פ ת ה ד ה ו ס י  אלא שיחד עם זה משמש אותו היום דוגמה ומופת ל
 את כל הרעיונות והמוסדות הדתיים. מתוך הקשר שבין הקדבן הפרימיטיבי ובין חג־
 העם הפרימיטיבי, המלוה תמיד את חג הקרבנות הגדול, הלך והתעלה יום אחד זה,
 שיחיד ומיוחד הוא בתולדות הציבורים הדתיים, והגיע לידי טהרה זו עד כדי כך, שאין
 נידונות בו אלא השאלות הקרובות ביותר שבין אדם לאלהיס, אשר בכלל אין להם
 מקום אלא בתחום הטדאגדיה. שכן שאלות החיים והמוח, הלא הן השאלות הטראגיות
 העיקריות, אינן מובדלות ביום זה משאלות החטא ותוצאותיו. ביום זה סוקר הלב
 התמים את כל ערכם של חיי האדם סקירה עמוקה ביותר. ״אתה יודע רזי עולם
 ותעלומות סתרי כל חי״. כך נאמר בתפילה של יום זה. את הגורל ואת משמעות החיים

 עושה לו אדם מישראל ביום זה לשאלת החיים.

 ובתפילה, שנוסדה בימי הכינים, שנתייחדה לה חשיבות מרכזית בעבודת־המוםף,
 מופלא הוא הדמיון, שהפייטן החסיד מצא בדרך מקורית במשל על הרועה. ״כבקרת

 רועה עדרו מעביר צאנו תחת שבטו כן תעביד ותספוד ותמנה ותפקוד נפש כל חי״.

 כשפ שאנו מוצאים אצל יחזקאל, שנפש היחיד מופקדת ביד אלהים, וכדרד
 שהרועה נושא את הטלה בחיקו, כד מוציא הפייטן כאן את נפש כל חי מתיר העדר

 ומניחה לפני אלהים לבקרה ולמנותה.

, גדול חכמי המשנה והמעונה האדיר על קידוש השם, אמר על בא י י עק ב  ד
 יום הכפורים דברים הראויים להישמע מפיו: ״אשריכם ישראל, לפני מי אתם מיטהרים
 ומי מטהר אתכם: אביכם שבשמים״. אביהם של בני האדם, היושב בשמים ומורם הוא
 מחיי הארץ, מתגלה ומתודע בטהרה זו של בני האדם. דבי עקיבא מפליג בשבחו של
״ — טהרו את עצמכם ם י ר ה ט י  ישראל על ידי שהוא אומד: ״לפני מי אתם מ
 והיטהרו לפני אביכם שבשמים. אין אדם ממהר אתכם ואף לא אדם, הנחשב לאלהים, כביכול.
 לא בן אלהימ מטהר אתכם אלא אביכם לבדו. וכיוצא בזה אל תיטהרו לפני עצם־בינים;
 אין טהדתכם נעשית אלא בזמן שמטרתה האחת והיחידה של טהדת עצמכם הוא אלהיס.

 במאמרו זה של רבי עקיבא כלול כל המונותיאיזמום כולו. על השאלה בדבר
 משמעותה העמוקה של אחדות אלהים אפשר על פיהו תשובה זו: אלהים יחיד ומיוחד הוא;
 משום שרק לפניו לבדו יכול האדם לטהר את עצמו. אם טופלים אל היחיד והמיוחד
 עצם אחר, יהיה אשר יהיה, רעיון אחד, יהיה אשר יהיה, מיד אבדה אפשרותו של אדם
 לטהר את עצמו. מן ההכרח, שתהא פתוחה לפניו תהום, שאין לגשור עליה גשר, שרק
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 לפניה בלבד אפשר לו להתתיל את עילוי נשמתו ולהצלית. אכן אמת לאמיתה היא*
 יום הכפורימ הוא יום המונותיאיזמום.

 אפם קילוסו זה של יום הכפורים אינו מפרש עדיין את משמעותו האחרונה. אמנם
 מירוק־עצמה של האנושות הריהו תפארת לה, שאין למעלה ממנה. וכך אתה מוצא,
 שלגבי התודעה היהודית אין יום הכסורים אלא סמל של בטחונה באלהים בקשר עם

ב ה ו ש  כת ה ת
 את הבטחון הזה על התשובה מביע התלמוד במאמר נעלה: ״אם ראית תלמיד
 חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום, שמא עשה תשובה״. וכך נחשבת
ה לאחד מתשמישיה של החפירות היהודית. ״שוב יום אחד לפני מיתתך״ ב ו ש ת  ה
). עצה זו, שהמשנה משיאה לאדם, עושה את התשובה לחובת־חיים של  (אבות, ב׳, י,

 יום יום.
 הבטחון באלהים היה בלתי־מוםרי, אילו היה האדם מצפה לסליחה מחסדי האלהים
 בלבד ולא היה נותן חיזוק לבטחונו זה על ידי השלמת וידויו בהודעה, שהוא מוכן
 *מזומן לקבל עליו את העונש. חייב הוא להכיר בעצמו, שראוי הוא לעונש וצריד לו.
 והכרתו זו, שראוי הוא לעונש, מתאשרת על ידי שהוא מודה בעינוי בתור דרגה מוכרחת

 בהתפתחות־עצמו של האדם.
 הוידוי לא היה אלא מעשה־נימוםיות בלבד, אלמלא היה האדם מקיים ומאשר אותו
ן לחטא, י נ ו ע נ י י א ו נ י ע  על ידי הודעה זו, שהוא מוכן ומזומן לקבל את העינוי. ה
, עד כמה שהיא מותנה על ידי התקדשות־עצמו ה ל ו א ג ל א ו ט ח ת ה ח י ל ס  אלא ל
 של האדם. ואולם התקדשוודעצמו זו עיקר יסודה בהכרה זו, שהעיגוי דבר שבהכרח הוא,

 ובהתמכרותו של האדם לעינוי העונש לרצון עצמו ומתיד השמחה של מםירות־גםש.
 (״דת התבונה ממקורות היהדות״, תרגם י. ל. ברוך)

 שנאת חנם
 חשיבות יתירה נודעת ונוגעת עד הלב למנין זה שמנו בתפילה לימים הנוראים
 ״אבינו מלכנו זכור רחמך״ וכר את ״שנאת חנם״ בתוך כל שאר הפורענויות הקשות,
 פורעניות העון, הדבר והחרב והרעב והשבי. מושג זה הוא פרי הספרות התלמודית
 בכלל. מוצא אתה בשפת המקרא את השנאה הכוזבת, התועה ומתעה, ״שנאת חמס״
 (תהלים, כ״ה, י״ט), ואילו השנאה הבטלה, שנאת ההבל צוינה כאן במלת ״חנם״, והיא
 המלה העמוקה ביותר לגנותה של השנאה. ״לא תשנא את אחיד בלבבד״ (ויקרא, י״ט, י״ז).
 דיבור זח עוקר את השנאה על ידי שתי המלים: ״אחיך״, ״בלבבד״. שנאת אדם —

 את אחיד שנאת! בא אתה לשנוא — ופגמת בלבבך שלא נברא אלא לאהבה.
 הדי שכל שנאה שנאורחנם היא, שנאה בטלה, שנאת הבל. ובכלל אין טעם ואין



ם י ר ו ס כ ה ד ו : י ם י ד ע ו מ  278 ס 6 ר ה

 זכות לשנאת הבריות. בין הימורים, שאנו עלולים לגרום לאדם, עומדת בראש שנאת־
ת עד היום הזה. י מ ל ו ע ה ה ד ל ו ת  חנם זו. זה צביונה של ה

. זו נימה־  יםורים אלה בתור המין האנושי הם בעיקר מחלקו של ישראל
 נעימה ישנה, שקולה מחלד מראש הנביאים כולם עד סופם, במזמורי התחלות ובכל
 הספרות כולה שלאחריחם. הדמות הנעלה ביותר של אמונת היחיד, המשיח עצמו,
 הולכת ומאצילה על ידי חיסורים שהוא סובל בשביל הבריות. ומה הוא המשיח. אינו
 אלא סמל לישראל. אף ישראל אינו סובל אלא בשביל העמיס, שלא הכירו באל יחיד.
 ברם הוא הוא הצידוק האלהי, כשם שלא בא המשל על איוב אלא להורות על כד.
 בלום אין ישראל גופו זקוק ליםוריס אלה ובהכרת הטובה לימודים אלה ז אלמלא לא
 היה הדבר כך שוב לא היתה הגאולה יכולה לבוא עליו. והוא הוא הטעם הנעלה ביותר

א בהודאה ביםורים אלה ובקבלחם. ל  של יום הכפודים. שאין התשובה נעשית ממש א
 אין ישראל כאן כבכל מקום אלא סמל ליחיד, לפרט. משבא יחזקאל הנביא היה
 כל אדפ לנפש. ומאותה שעה ואילד שוב אין משמעה של נפש חיים ואיש בלבד, אלא
 זה, ההולך ובונה את עצמו תון־ אחריות עצמית. ומכויר. של אוחה אחריות
 עצמית, היפוריס שהודו בהם ובערכם, אין להתעלם מהם ואינם בעקירה וביטול. הם

 בחינת תנאי קודם לפרט המכיר את עצמותו. ומן הפרט הס חוזרים ונהנים לעם.
 כלום יש עם אחר בעולם. כלום יש עדת־מאמינים אחרת, שמנת־יםורים כזו היתה
ת ארחו בתולדה העולמית. ובכל שעה  לסימנם ההיסטורי? כאיוב זה הוא עושה א
ד שהוא דואה את עצמו  ובכל מקום הורם העולם אשד מסביבו ועל ידו את עצמו ועל י
 זכאי, עס שהוא דורש את יסוריו של ישראל כתולדה ופרי של פחיתתו של ישראל. מתי

 יבוא היו«, *הבריות יכירו וידעו סכנה זו אשר בזיכוי ובצידוק עצמו ז
 (תרגם ד׳׳ר צ. וזיסלבסק/
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 השעיר המשתלח
 אמר ר׳ יוסי למדנו: ״ונתן אהרן על שני השעירים גורלות״ (ויקרא, ט״ז, ח׳).
 אם כן כבוד הוא לעזאזל. ראיתם שמפיל גורלות עם אדוניו? דרכו של עולם, שעבד
 אינו נוטל אלא מה שרבו נותן לו, אלא מפני שאותו יום םמאל מזומן לרכילות וכדי
 שלא יהא לו פתחון פה נותן לו הלק בזה. ואותו גודל היה עולה מאליו. שאמר
 ד יהודה אמר ר׳ יצחק: דבר גדול מצינו בגורל. גורל של יהושע כתוב בו ״על
 פי הגורל״ (במדבר, כ״ו, נ״ו) — על פי הגורל ממש, שהוא אמד: זה חלקו של יהודה,
 זה חלקו של בנימין וכר וכן כולם. אף כאן כיון שעלו גורלות ביד הכהן הם קופצים
 ועולים מידו ונחים במקומם. הוא שכתוב: והשעיר אשר עלה עליו הגורל״ (ויקרא, ט״ז,
 י׳) — עלה עליו ממש. ולא זו בלבה אלא בכל זמן שהמקטרג מזומן וניתנה לו דשות.
 צריכים ליתן כנגדו במה שיתעסק ומניח להם לישראל. ביום זה דילטוד מזומן לתור את
). וזה שלמדנו ״משוט  הארץ, הוא שכתוב: ״ויאמר יי אל השטן מאין תבא?״ (איוב, א/ ז,
 באח״. מה הוא? אלא זהו דילטור, קטיגורן של ישראל... אותה שעה, שהיו ישראל
 עומדים לעבור את הים ולהפרע מן המצרים, אמר: אני עברתי בארץ הקדושה וראיתי,
 שאין אלה ראויים ליכנם לתוכה, אם אתה דן דין, דיניהם כאן במצריים. מד. נשתנו אלה
 מאלה ן או ימותו כולם כאחד או יחזרו כולם למצרים. וכי לא אתה שאמרת: ״ועבדו וענו
 אותם ארבע מאות שנה״ (בראשית, ט״ו, י״ג), והרי לא עלו להם מן החשבון דק רד״ו
 ולא יותר. אמר הקדוש-ברוד־הוא: מה אעשה ? השתדלות צריכה כאן, להביא לו דורון,
 אתן לו במה שיתעסק ויניח את בני. והרי נמצא במה שיתעסק. מיד אמר לו: ״השמת
). מיד הפליג הדילטור בדברים: ״ויען  לבד על עבדי איוב כי אין כמהו בארץ״(איוב, א/ ח,
 השטן את יי ויאמר החנם ירא איוב אלהים ?״ (שם, שם, ט׳). משל לרועה, שרצה להעביר
 צאנו בנהר, עבר הזאב לקצות בצאנו. הרועה היה חכם, אמר: מה אעשה ? עד שאני מעביר
 את הטלאים, מקצה הוא בצאני. זקף עיניו וראה בין הצאן תיש אחד מאותם תיישי-הבר,
 שהיה גדול וחזק. אמר: אשליך זה כנגדו, עד שהם מריבים זה בזה אעביד את הצאן והם
 ניצלים ממנו. כך הקדוש־ברוךהוא אמר: הריני משליד לפניו תיש גדול וחזק ועבה
 ועד שהוא מתעסק בו יעברו בני ולא ימצא הקטיגור על ידם. מיד: ״ויאמר יי אל השטן
, ר).  השמת לבד״ וגר עד שהקדוש״ברוך־הוא זיווגם יחד, כמו שכתוב: ״הנו בידד״(שם, ב,
 עד שהוא מתעסק בו הניח להם לישראל ולא נמצא הקטיגור אצלם. אף כאן ביום זה

270 



ם י ר ו פ כ ם ה ו : י ם י ד ע ו מ ר ה פ  280 ם

 צריכים לשלוח לו דבר שיתעסק בו, מעין דוגמא שלו׳ ועד שהוא מתעסק בו מניח להם
 לישראל. ומשל אומר: תן לו למזולזל של בית המלך קצת יין וישבח אי״תך לפני המלך.
 ואם לאו, יאמר למלד דבר רע, ופעמים מקבלים שרים של בית המלך אותו דבר, והמלך
 עושה דין בשל דבריו. ר׳ יצחק אמר: משל לשוטה, שעומד לפני המלך, תן לו יין ואחד כך
 אמור לו והראה לו כל אותם חטאים שעשית וכל אותן רעות, והוא יבוא וישבח אותך
 ויאמר שלא נמצא בעולם כמותך. אף כאן הרי הדילטור עומד תמיד לפני המלך וישראל
 נותנים לו אותו דורון. ובאותו דורון פתק של כל רעות וכל תועבות וכל עוונות, שעשו
 ישראל, והוא בא ומשבח את ישראל ונעשה סניגור עליהם, והקדוש־ברוך־הוא מחזיר
 הכל על ראש שונאיהם של עמו, כמו שכתוב: ״כי גחלים אתה חותה על ראשו״

 (משלי, כ״ה, כ״ב).

 אמד ר׳ יוסי: ווי להם לעמו של עשו, שמשלהים שעיר זה לאותו הדילטור, שממונה
 עליהם, שבשביל זה הוא בא לשבח את ישראל, והקדוש־בדוך־הוא מחזיר כל אותם עוונות
 לראש עמו, כמו שכתוב: ״דובר שקרים לא יפ1ן לנגד עיני״ (תהלים, ק״א, ז׳). אמר
 ר׳ יהודה: אלמלי היו יודעים אומות העולם על אותו שעיר, לא היו מניחים את ישראל
 יום אחד בעולם. בוא ודאה: כל אותו יום הוא מתעסק באותו שעיר, לפיכך מכפר הקדוש־
 בדוד־הוא לישראל ומטהר אותם מהכל ולא נמצא קטיגור לפניו, ואחד כך הוא בא ומשבח
 את ישראל. מיד שואל אותו, כמו שנאמר: ״ויאמר יי אל השטן מאין תבא?״ והוא
 משיב בשבחם של ישראל, וקטיגור נעשה סניגור והולך לו. מיד אומד הקדוש־ברוך־הוא
 ושבעים שרים המםבבים את הכסא: ראיתם דילטור זה, היך הוא גלחם כנגד בני תמיד ן
 הדי שעיר אחד שנמצא אצלי עם פתק של כל עווגותיהם וכל תועבותיהם וכל מה שחטאו
 ופשעו לפני. מיד מסכימים כולם, שיחולו אותם עוונות על עמו. ר׳ אבא אמד: כל אותב
 עוונות וחטאים מתדבקים בו, כמו שכתוב: ״ותשליד במצלות ים כל חטאתם״ (מיכה, זי,
 י״ט), וכולם חיזרים על ראש עמו. הוא שנאמר: ״ונשא השעיר עליו את כל עוונותיהם אל
 ארץ גזרה״ (ויקרא, ט״ז, כ״ב). (״זוהר״, אמור)

 הול כנפי הכרובים
 אמד ר׳ אבא: מה עניו כאן ״כי בענן אראה על הכפורת״ (ויקרא, ט״ז, ב׳), וכתוב
 ״בזאת יבא אהרן״ (שם, שם, ג׳)ז והדי הכהן לא ראה את השכינה בשעה שהיה נכנס, אלא
 ענן היה יורד, וכשהיה יורד, היה מגיע על הכפורת וכנפי הכרובים מתעוררות ומקישות
 זו בזו ואומרים שירה. ומה שירה אמרו ז ״כי גדול יי ומהלל מאד נורא הוא על כל אלהיס״
 (תהלים, צ״ו, די). כך היו אומרים בשעה שהיו זוקפים כנפיהם. בשעה שפורסים כנפיהם
 היו אומרים: ״כי כל אלהי העמיס אלילים ויי שמיס עשה״ (שם, שם, הי). וכשהיו סוככים
ov)על הכפורת אמרו: ״לפני יי כי בא לשפט הארץ ישסט חבל בצדק ועמים במישרים״ 
 צ״ח, ט׳). והכהן היה שומע קולם במקדש ונותן את הקטורת במקומה ומכוון מה שמכוון,
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 כדי שיתבדר הכל. וכנפי הכרובים עולות ויורדות ואומרות שירה, םוככות את הכפורת
) — סוככים ממש. ומניין שקולם היה  ועולות להן. זהו שכתוב ״סוככים״ (שמות, כ״ה, כ,
 נשמע? שנאמר: ״ואשמע את קול כנפיהם״ וגר (יחזקאל, א/ כ״ד), ואומר: ״וישמע את

 הקול מדבר אליו וגר מבין שני הכרובים וידבר אליו״ (במדבר, ז/ פ״ט).
 (שם, אחרי מות)

 לפני יי
 שנוי: ״מכל חטאתיכם לפני יי״ (ויקרא, ט״ז, ל׳). כיץ שכתוב ״מכל חטאתיכם״ —
 ״לפני יי״ למה ז אלא אמר ר׳ יצחק: לפני יי ממש. ששנוי: מראש חודש ספרים פתוחים
 ודיינים דנים בכל יום ויום. בתי־דינים נקבעו לפתוח בדין עד אותו יום שנקרא תשיעי
 לתודש. באותו יום עולים כל הדינים כולם לממונים על הדין ומתקנים כסא עליון
 למלך הקדוש. באותו יום צריכים ישראל למטה לשמוח בשמחה לקראת רבזנם שעתיד
 לישב עליהם על כסא הקודש של רחמים, על כסא של וותרנות. וכל ספרים אלו פתוחים
 לפניו ומונחים לפניו, הוא שנאמר: ״מכל חטאתיכם לפני יי תטהרו״ — לפני יי ממש.
 אותם האומרים פסוק זה עד כאן אומרים ולא יותר. ואין רשות לאחר שיאמר ״תטהרו״
 אלא כהן גדול שעובד עבודה וקושר שם הקודש בפיו. וכשהיה מתקשר ומתברר בפיו,
 אותו קול יורד ומקיש בו ומאיר הדיבור בפיו של הכהן ואומר ״תטהרו״. עשה עבודתו

 ונתברכו כל אותם עליונים שנשתיירו.
 ואחר כד רחץ גופו וקידש ידיו להכנם בעבודה קדושה אחרת עד שמתכוון להכנם
 למקום אחר מקודש מכולם. שלוש שורות סובבים אותו אחיו הכהנים ומכל שאר העם
 כולם כורעים וזוקפים ידיהם בתפילה עליו, וחוט של זהב קשור ברגלו, פוסע שלוש
 פסיעות וכולם עומדים במעמדם ואינם הולכים אחריו. היה מקטיר קטורת, פסע שלוש
 פסיעות, עצם עיניו ונתקשר בעליונים. נכנם למקום שנכנס, שמע קול כנפי הכרובים
 מזמרים ומקישים כנפים. פרש אותם למעלה, נשתכך קול כנפיהם, נדבקו בדממה. אס
 זכה הכהן, שהעליונים נמצאים בשמחה, אף כאן באותה שעה יצא רצון של אור. הריח
 (הכהן) מריחם של הדי אפרסמון זך של מעלה והולד בכל אותו מקום. נכנם ריח בשני
 נקבי חוטמו ולבו מתיישר בו. מיד הכל דומם ופתחון פה לא נמצא שם. פתח הכהן פיו
 בתפילה בכוונה ובחרוה ומתפלל תפילתו. אחר שסיים זוקפים הכרובים כנפיהם כבתחילה
 ומזמרים. מיד יודע הכהן, ששעת רצון וזמן שמחה לכל. והעם יודעים שנתקבלה תפילתו,
, י״ח). והוא חוזר  כמו שכתוב: ״אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו״ (ישעיה, א,
 לאחוריו ומתפלל תפילתו. אשרי חלקו של כהן, שחדוה על חדוה באה על ידו אותו היום
 למעלה ולמטה. על אותה שעה כתוב: ״אשרי העם שככה לו אשרי העם שיי אלהיו״
 (תחלים, קמ״ה ט״ו). (שמ)
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 סוד עזאזל
 ודע, שעזאזל כוחו מהשכינה וסמאל ממונה על חטא ופשע והרהורים רעים ומראיתו
 אדום. ועתה אין הכוונה, שהשעיר המשתלח קרבן ודורון ממנו לעזאזל, דק למידת הדין
 אשר משם מקבל סמאל: ״ושעירים ירקדו שם״ (ישעיה, י״ג, כ״א). והנה הקדוש־ברוך־הוא
 מזהיר לישראל: הוציאו מביניכם כל עוון והוציאו אותם לחח, ואתם עלו בתשובה והתחרטו
 על כל עוונותיכם, כדי שיתגדל הרצון העליון ויהיה סופו נעח בתחלתו, ואז לא ימצא הדין
 מקום לתבוע ולהסטין ולקטרג. ואז הקדוש־ברוך־הוא נותן פרס לכל כח כפי הסדר שסידרם,
 הפנימיים בפנים והחיצוניים בחח — ואין שטן ואין פגע דע, כי השעירים ירקדו בחח
 והפנימיים יעלו לקרבן לה׳. ואז, כאשד לא ימצא הדין מקום להכנם, אף הוא מליץ טובה,
 כי כשיצאו השעירים לחח הבינו וידעו, שהפנימיים קשורים ואחוזים בכתר עליון ואין
 חפץ המלד להיות שום קיסרוג בישראל. — וסמאל הרגיש בענין, שאין חפץ ורצון המלר
 להמלח רעה על ישראל, כי ראה שכל הדינין יצאו לחח, היא ״המנחה השלוחה לעשוי.
 ועל כן התחיל להמליץ טובה על ישראל. הוא שנאמד: ״אציגה־נא עמך מן העם אשר
 אתי* (בראשית, ל״ג, ט״ו). וכל אותו יום יעקב בתענית היה, ובו ביום שב »עשו לדרכו
 שעירה״ (שם, שם, ט״ז) — והעזאזל אין לו מקום ליכנם ולהזיק ליעקב. ועל זה רמזו
 רבותינו ז״ל: והשעיר לא היה מגיע לחצי ההר ואיבריו נפרדים, להרמיז לםמאל, כי

 יפקוד השם יתברר עליו.
 (.ספר הקנה״)

 התענית של יום הכיפורים
 והבן מדברי ר׳ נחוניא בן הקנה, שאמר לחכמים, והם ר׳ ישמעאל ור׳ עקיבא וכל
 חכמי ישראל: בני, חייכם שכל מי שיושב בתענית ומיישר לבו, הוא הנקרא קרבן שלם
 לפני השם יתברר וכאילו הקריב חלבו ודמו וגופו לפני השם יחברך ושלושה מלכים יש•
 בגוף: המוח והלב והכבד, ראשי תיבות ״מלד״. המוח אוכל מכולם וגותן ללב, והלב
 אוכל מכולם ונותן לכבד, והכבד אוכל מכולם ונותן לשאר האיברים: ״כל הגחלים הולכיבז
 אל הים״ (קהלת, א׳, זי). והכוונה: במיעוט חלבו ודמו מדאה לפני הקדוש־ברוד־הוא כאילו
 מקריב קרבן אשה ריח ניחוח וחלב לפני השם יתברך, שעל ידי הקדבן עולה הלב למעלה.
 (שם)•

 סוד שלושת הספרים
 א9ד לי: רבי, וכי לא ידע הקדוש־ברוך־הוא איזה ישוב ואיזה לא ישוב, לכתבד
 או למיתה או לחיים ז ויכתוב כל העולם בראש־השנה! ועוד: ״רשעים למיתה״ — והא
 כתיב: ״אם אחפח במות הרשע״ (יחזקאל, ל״ג. י״א), ואם כן לא ימות, שישוב J ועוד:
 מה חם שלושת הספרים ז וכי אין מספיק פגקם אחד לעשות כל אלו ז ועוד: שם הסופר
 מה הוא ז ועוד: קנים וקולמוסים ודיו יש בשמים ז וכי אינו יודע כל בלא כתיבה!
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 וכי צריד הוא לזכרונותז והלא ״אין שכחה לפניד כתיב. והכופרים השומעים דברים אלו —
 לא ילעיגו עלינו על דתנו ויתנו חולשה בכח אלהינו ז ועוד יחייבונו בכח הקבטמי־ם, שאנו

 רואים רשעים וצדיקים מתים.
 אמרתי לו: בני, הרבה תמיהות (השמעת) וצעקת, והתנא כל דבריו אמת. והכי
 אמר: המלד הדן בראש־השנה הוא הבינה, דן עם שלושה (דיינים), והם: חסד וםתד
 ותפארת, ומדת הדין הרפה פועלת. ואלו הס שלושת הספרים, כי תסד תובע זכות מהמלד
 לצדיקים, להנחילם חיים נצחיים, ואלה הס ה״חיים״, והפחד תובע לנפש החוטאת לטרדה
 ולהחליפה חילוף אחר חילוף עד שובה אל ה/ והתפארת מחזיקה בבינוניס, אלה הם
 מחצה על מתצה, ואין ממיתם, אלא מניחם עד יום הכיפורים, יום המטה כלפי החסד
 בישראל, והוא שלא להוסיף חטא על פשע ועדן. ובאמת, בני, כשהמקטדג תובע דין מהבעה
 לקחת חשבון מישראל על כל מה שעשו כל השנה כולה, אז מידת הדין הדפה כבושה
 ומכוסה מכל חיילי מעלה, בעבור שבנה יחידה הנאצל מבפנים בא לדין לפני הבינה
 ונכמרו רחמיה על בנה. והוא שאמר: ״ודוד עולה במעלה הזיתים עלה ובכה וראש לו
), כדי להתכסות מכל גדודי מעלה בעלותם לראות בדין בבה,  חפוי״ (שמואל ב/ ס״ו, ל,

 בי יראו פן יכבו את גחלתס.
 (שם)

 דבי משה קורדובירו

 סוד השמחה של ערב יום הכפורים

 דרך כל ישראל לשמוח בערב יום הכיפורים ולתקן סעודה יפה, וכן הדין. — כי
 יום הכיפורים אין בו שמחה מחמת דאגת העוונות, ועיני כל ישראל תלויות לאביהם
 שבשמים לראות שיוציא לאור משפטם, ואין שמחה, לכן הקדימו השמחה אל המצוה.
-לכד ראוי לתקן הבית במצע ושולחן מלא ברכת ה׳ בערב יום זה, לשמוח בו שמחת מצוה.
 •וכנגד זה אמדו בגמרא: ״כל האוכל ושותה בתשיעי, מעלין עליו כאילו התענה תשיעי
 ןעשירי״, מפני שעינוי העשירי אינו נרצה לפניו, מפני שהוא בדאגה, אלא אם שמח
 בתשיעי, אז מתקבלת תענית העשירי. אם כן נמצא ששמחת התשיעי מעין צום ותשובת

 העשירי, ולכן מעלה כאילו התענה תשיעי ועשירי.
 והנה יום הכיפורים עצמו אין בו אכילה, מפני שצייד לענות הגוף ולהחזיק הרוחני,
 ^שהוא הנפש והרוח והנשמה, ומזון יום הכיפורים הוא מזון העולם הבא. לכד צייד לענות
 הנפש הבהמית הזאת ולהגביר הנפש הרוחנית משפע עולם הבא. ומטעם זה מזון יום
 הכיפורים הוא להיות נהנין מזיו השכינה. והקדוש־ביידהוא חפץ בטבע, שהם הדברים
 התחתונים, הדברים הגשמיים, שלא ברא הנמצאות אלא בסיבת התחתונים האלה, ואס
-ימיתם — יספו כרגע, וצריך לזונם ולסרנםם. ולזה צייד להקדים אליהם המזון והקיום.
 *לזה, כמו שבשבת הוא מזון הנפש הרוחנית והיו בערב שבת לוקטיס לחם משנה, כד
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 ביום הכיפורים יטלו לחם משגה בערב יום הכיפורים למזון הגשמי הזה, שלא לענותו
 וימותו ברעב ההויות התחתונות, שאינן מתפרנסות בשפע העליון. ולזה, לחפץ הרוחני
 לגשמי, שאין קיום לעליון אלא על ידי התעוררות התחתון, אמד: ״כל האוכל בתשיעי כאלו
 התענה״ וכר, שהרי האכילה הזאת צורך גבוה לקיום הנמצאות התתתוגות, שהן סיבת

 קיום העליונות.

 םוד התענית של יום הכיפורים
 סוד זה הוא לגלות עליהם עשרה שערים שבבינה, והם מצד החסד שבה. והענין:
 כי המזון גשפע על התחתוגים מצד החסד, כאמרו ״הזן את העולם כולו בחן ובחסד״.
, אלא בחסד הנעלם י , שהוא הגשמ ה ל ג ת מ  ולהראות, שאין המזון היום מהחסד ה
 למעלה, שהוא מזון הנשמה, ובעשרת שעריה אנו ניזונים. לכך אסור באכילה ושתיה,
 שהיא שפע מתייחס אל המידות התחתונות, אלא שפע עליון הדק, ואנו נזונים מזיו השכינה

 כמלאכים בדקות,

 יום השלום והאחדות
 ראשונה צריד יהודי בעשרת הימים, שהם ימי תשובה, לכונן מחשבותיו ולתקן מעשיו
 ולטהר מעבדיו לפני קונו ולשוב בתשובה לפניו על הכלל ועל הפרט קודם בא יום
 העשור. וכדי שיהיו כל עשרת הימים ימי תשובה, ייחדם בשרשם כראוי, ומה גם להתבודד
 שעות ידועות בכל יום ויום ובכל לילה ולילה מעשרת ימים אלו, כדי שיהיו כולם מיוחדים
 בתשובה, שהיא שורש כל הימים, ולא יחטא בהפ, כדי שלא יפגום בעצם הימים עצמם,
 חם ושלום, ואף אם יזהר בדברי חסידות בימים אלו בדווקא, נכץ לעשות כן, כדסירשו
 המפרשים, אף אם לא ינהוג אחד כד בחסידות ההיא. ובלי ספק, שהטעם לזה הוא, שהוא
 אל מלד יושב על כסא רחמים ומתנהג בחסידות. וכן הבינה נקראת ״חסידה בראשים
 ביתה״ (מלשון ״חסידה ברושים ביתה״, תחלים, ק״ד, י״ז), כדפירשו בזוהר פרשת ויצא.
 ונודע, כי כל עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, אמנם עבירות שבין אדם
 לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חבירו, לכן צריך לפשפש בזה ולרצות
 את חבירו. והטעם לזה, כי הנשמות מתראות לפניו ביום זה בסוד הבינה, שהיא שורש
 של הנשמות, והנשמות הנכנעות בתשובה הן המעוררות התשובה העליונה, שכן דרך
 השרשים להפעל מענפיהם התחתונים. ועתה אם ימצא בינו לבין חבירו טינה, הריהו
 מפריד ומחלק השורש העלית וכמעט מכנים בו שנאה, שהיא פירוד, ואיך אפשר שיושפע
 עליו אור התשובה, והוא מפריד בו, חם ושלום! לכן אנשי מעשה שבדוד ההנאים והאמוראים,
 אף אס היו הם הנעלבים, היו ממציאים עצמם לעולביהם, כדי שיתרצו זה לזה, כדמוכח
 בגמרא. והענין לזה, כי סוד הנשמות הם ששים דבוא, וכן הדוחות וכן הנפשות בסוד
 הבינה והתפארת והמלכות, זהו ״דור הולד ודור בא״ וכר (קהלת, אי, די), ואין דור פחות
 מששים רבוא, וכדי להמשיך האור העליון צריך שיהיו ששים דבוא לב אחד, כדי שיתיחדו
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 בשמא קדישא עילאה רברבא, דלא שריא אלא באחדות השלם בענין שהוא אחד. ולכן
 צריך שיתייחדו למטה הלבבות ולמעלה הנפשות והרוחות והנשמות, ואז ודאי שדיא
 עלייהו שמא קדישא בסוד האחדות. ולכן צריד לתווך השלום ולהחזיק בו ולהתאחד בלב

 אחד, כדי שימשיכו עליהם האחדות והשלום.
 (״0דד עבודת יום הכפורים״)

 רבי יוםף גיקטילייא

 ספר החיים

 וכמה מגדולי חכמי הדורות הללו נשתבשו בפירוש ידיעת החיים, שאנו שואלים
 מראמרהשנה עד יום הכיפורים ולא מצאו ידיהם ורגליהם והוצרכו לכמה פירושים דחוקים.
 והעיקר הוא, שאנו מתפללים מראש־השנה ועד יום הכיםודים, שנזכה להיות טהורים
ם, שהוא העולמ הבא, י ם החי ל ו ע  מטומאות חטאותינו ונזכה ליכתב בספר הצדיקים ב
 בין שנחיה כל אותה השנה, בין שנמות באותה השנה: שנהיה כתובים בספר הצדיקים
, ג׳). ובכלל זה אנו  שהוא םםר החיים, כאמרו: ״כל הכתוב לחיים בירושלים״ (ישעיה, ד,
 שואלים בשאר התפילה, כגון ב״יעלה ויבוא״ ובשאר מקומות, שנתקיים כל השנה בחיים
 טובים ונחיה ולא נמות. וכן אנו עושים בשאר מועדים וראשי חדשים. אבל ״זכרנו לחיים
 וכתבנו בספר החיים״, שאנו אומדים בראש־השנה ויום הכיפורים, אינו כי אם שנהיה
 מנדים עם כתות הצדיקים, הראויים לחיי העולם הבא, בין שנחיה באותה שנה בין שנמות.
 וזהו שאמרו ז״ל: ״שלושה םפרים נפתחים בראש־השנה, אחד של צדיקים גמורים ואחד
 של רשעים גמורים ואחד של בינונים״, ואם תתבונן היטב בהלכה זו, ידאו עיניך וישמח
 לבד ותצא מכמה מפיקות ותתיישב דעתך על שיטת התלמוד בפירוש מה שאמרנו, ודיוק
. שאם אתה אומר, שכוונת ם י נ ו נ י ב ם ו י ע ש ר ם ו י ק י ד  התלמוד כן, שלקח צ
ז לד אדם מת, י  רבותינו ז״ל במקום זה היתד. לשאלת חיי העולם הזה או תייס טובים׳ א
 שיהיה מנוי עם הצדיקים׳ ואיו לד אדם חי באותה שנה שיהיה מנוי עם הרשעים,
 ונמצאו כמה עיקרי תודה נעקרים ממקומם. אבל האמת והישר, כי כוונת מה שתיקנו
 בראשיהשנה וביום הכיפורים ב״זכרנו לחיים וכתבנו בספר החיים״, שיכפר עוונותינו
 ויסלח לתטאותינו ויכתבנו עם הצדיקים והראויים לחיי העולם הבא, שהם נכתבים בספר

 החיים, בין שנחיה בין שנמות.
 (״שער אורה״)
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 הרמבץ
 הכוונה בשעיר המשתלח

 אמרו בבראשית רבה ״ונשא השעיר עליו״ (ויקרא, ט״ז, כ״ב) — זה עשו, שנאמד:
 ״הן עשו אחי איש שעיר״ (בראשית, כ״ז, י״א), ״את כל עונותם״ — עונות איש תם,
 שנאמר: ״ויעקב איש תם״ (בראשית, כ״ה, כ״ז). ומפורש מזה בפרקי רבי אליעזר הגדול,
 לפי שהיו נותנים לו לםמאל שוחד ביום הכיפורים, שלא לבטל את קרבנס, שנאמר:
 ״גודל אחד ליי וגורל אחד לעזאזל״ (ויקרא, ט״ז, ח׳), גורלו של הקדוש־ברוך־הוא לקרבן
 עולה וגורלו של עזאזל שעיר החטאת וכל עוונותיהם של ישראל עליו, שנאמר: ״וגשא
 השעיר עליו״. ראה סמאל, שלא נמצא להם חטא ביום הכפורים, אמר לםני הקדוש־
 ברוד־הוא: רכון כל העולמים, יש לד עם אחד בארץ כמלאכי השרת ביום הכיפורים,
 מה מלאכי השרת אין בהם אכילה ושתיה, כד ישראל אין בהם אכילה ושתיה ביום
 הכיפורים, מה מלאכי השרת אין להם קפיצה׳ כד ישראל עומדים על רגליהם ביום
 הכיפורים, מה מלאכי השרת שלום מתייר ביניהם׳ כד הם ישראל — שלום מחויד ביניהם
 ביום הכיפורים, מה מלאכי השרת נקיים מכל חטא, כד הם ישראל נקיים מכל חטא ביום
 הכיפורים. והקדוש־בריד־הוא שומע עדותם של ישראל מן הקטיגור שלהם ומכפר על
 המזבח ועל המקדש ועל הכהניס ועל כל עם הקהל, שנאמר: ״וכפר את מקדש הקודש״

 (ויקרא, ט״ז, ל״ג).

 והנה הודיענו שמו ומעשהו וזה סוד העניין, כי היו עובדי אלהים אחדים, הם
 המלאכים עושים להם קרבנות והם להם לריח ניחוח, כעניין שנאמר: ״ושמני וקטרחי נתת
 לפניהם... ולחמי אשר נתתי לך סלת ושמן ודבש האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחוח
 ויהי נאם יי אלהים״ (יחזקאל, ט״ז, י״ח־י״ם). ואתה צריד להתבונן בכתוב במקרא ובמסורת.
 והנה התודה אסדה לגמרי קבלת אלהותם וכל עבודה להם, אבל צוה הקדוש־בדיד־הוא
 ביום הכיפורים, שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן, והוא הראוי לו
 מפני שהוא בעליו, ומאצילות כחו יבוא חורב ושממון, כי הוא העולה לכוכבי החרב
 והדמים והמלחמות והמריבות והפצעים והמכות והפירוד והחורבן, והכלל — נפש לגלגל
 מאדים, וחלקו מן האומות עשו, שהוא עם היורש החרב והמלחמות, ומן הבהמוח השעירים
, ם י ר י  והעזים, ובחלקו עוד השדים הנקראים מזיקין, ובלשון רבותינו ובלשון הכתוב שע

 כי כן יקרא הוא ואומתו ״שעיר״.
 ואין הכוונה בשעיר המשתלח שיהיה קרבן מאתנו אליו, חלילה, אבל שתהיה כוונתנו
ז  לעשות רצון בוראנו שצוה בכך. והמשל בזה למי שעשה סעודה למלך, וצוה המלד א
 האיש העושה: תן מנה אחת לעבדי פלוני, שאין העושה הסעודה נותן משלו לעבד ההוא
 ולא לכבודו יעשה עמו, דק הכל נתן למלד, והמלד נותן פרם לעבדו, ושמד זה מצותו ועשה
 לכבוד חמלו כל אשר צוהו. ואמנם המלד לחמלתו על בעל הסעודה רצה שיהיו כל עבדיו
 נהנין ממנה, שיספרו בשבחו ולא לגנותו. וזה טעם הגורלות, כי אילו היה הכהן מקדיש אותם
 כפה לה׳ ולעזאזל, היה כעובד אליו ונודר לשמו, אבל היה מעמיד אותם לפני ה׳ פתח אהל
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 םועד, כי שניהם מתנה לה/ והוא נותן מהם לעבדו החלק אשד יבוא לו מאת השם, הוא
 הפיל להם גורל וידו חלקה להם, כענין שנאמד: ״בחיק יוטל אודהגורל ומיי כל משפט ד
 (משלי, ט״ז, ל״ג). וגם אחרי הגודל היה מעמידו לפני ה/ לומר שהוא שלו, ואין אנחנו
 מכוונים בשילוחו אלא לרצון לשם, כמו שנאמר: ״יעמד חי לפני יי לכפר עליו לשלח אותו״
). ולכך לא נשתוט אותו אנחנו כלל. ותרגם אונקלום ״לשמא דהשם  וכר (ויקרא, ט״ז, י,
 ולעזאזל״, כי האחד לשם ה׳ ולא לו, והשני לעזאזל ולא לשמו של עזאזל. ומפני זה אמרו
 רבותינו: אם בחקותי — דברים, שיצר הרע מקטרג בהם ואומות העולם משיבין עליהם,
 לבישת שעטנז ופרה אדומה ושעיר המשתלח, ולא מצאו בקרבנות תשובה לאומות העולם
 עלינו, כי הם על אשי ה/ אבל בשעיר המשתלח יש בו עלינו, כי יחשבו שאנו עושים

 כמעשיהם וכר. ומזה תבין טעם כיבום בגדי המשלח את השעיר לעזאזל וכר.

 רבי יצחק עראמה

 מידת הדין ומידת הרחמים
 והנה מלך המלכים הקדוש־ברוך־הוא, מהטעם כי חנון ורחום הוא, ארך־אפים ורב
 חסד לא יחפוץ במות המון רשעים רבים, כי אם בשוב כל אדם מדרכו הרעה, ולכן הוא
 המציא מחילה לחטאים, סליחה לפושעים. ולא עוד אלא שמהטעם הזה עצמו חשש לסכנה
 העצומה הנמשכת אל החטאים מחמת היאוש העצום מן התשובה, כמו שאמר: ״אם עונות
 תשמר־יה אדני מי יעמד״ (תהלים, ק״ל, ג׳), ותימשך מזה התפקרות עצומה והכפירה
 הגמורה באל יתעלה ומצוותיו, כמו שעשו כיתות האפיקורסים אשר יצאו לתרבות רעה
 ולא נשאר להם חלק ונחלה באלהי ישראל. לזה היה חסדו ואמתו לקבוע להם לישראל
 יום כיפורים אחת בשנה לכפר על כל החטאים והעוונות והפשעים, שחטאו ושערו ושפשעו
 כל השנה כולה, כי על זה האופן יהיה נקל לאדם להשמר מחטוא לו אחר הסליחה ולידוא
 מפני מלכו הסולח לכל עווניו כמה פעמים לבל ישוב לכםלה, כמו שאמר המשודר: ״כי

.(  עמד הסליחה למען תנרא״ (שם, שם, ד,
 ־ והנה לפי שחםד הכיפורים הזה לא הוצרד רק לחסרון האדם, שלא יכול לעמוד
 במידת הדין, לא מצד בוראו, שהוא יתעלה כביר מצאה ידו לברוא נמצאים שכליים בלתי
 חוטאים, דק מצד עצמו של נברא. כי לזה מה שאמרו רז״ל: בתחילה עלה במחשבה
 לברוא העולם במידת הדין ודאה שאין העולם מתקיים בכך, שיתף עמו מידת הרחמים.
 כי מה שעלה במחשבה הוא מה שביכלתו יתעלה לעשות מצד היכולת בעצמה. אמנם
 מה שיצא אל הפועל הוא מה שהיה באפשרות המקבל לקבלו, וכפי היכולת בעצמה ראה
 לברוא העולם במידת הדין ולהתנהג בה עם כל נבראיו בלי לנטות ממנה כלל. אמנם
 לפי המקבלים אי אפשר לעמוד על זה ולהתכוון במעשיהם באופן שיתיו על מידת הדין,
 ״כי אדם אין בארץ אשר יעשדרטוב ולא יחטא״ (קהלת, ז/ כ׳). לזה חיה מחסדו לשתף עמו
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 מידת רחמים, דכתיב: ״ביום עשות יי אלהים ארץ ושמים״ (בראשית, ב׳ ד׳). ולא עוד
 אלא שמידת רחמים קודמת.

 והנה על פי שני הענינים העיקריים הללו קבע לנו השם יתברך שני הימים הנוראים.
 יום הדין ויום הכפורים, כי יום הדין הוא לפי מה שעלה במחשבה, שיברא העולם במידת
 הדין. ומן הספרים הנפתחים לפניו ביום ההוא נלמוד שכולם בדין, שצדיקים גמורים לחיים
 ורשעים גמורים למיתה. הכל הוא בדין חתור, אין שם לא וויתור ולא סליחה כלל. גם
 בתליית הבינוניים לא געשה עמם רק שורת הדין, כי אחר שהם תלויים ועומדים בעניגם
 ראוי שיתלה להם עד שיכרעו לצד מהצדדים. אמנם יום הכיפורים הועד למחילה ולסליחה
 ולכפרה, וכל זה לפנים משורת הדין, והוא מה שביארו בקישור הפרשיות במלת ״אך בעשור
 לחודש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קודש יהיה לכם״ (ויקרא, כ״ג, כ״ז), אמד
 כי יום הדין הוא יום תרועה ויום הדין חתור, אמנם בעשור לחודש הזה יום כיפורים הוא
 לכפר עליכם לפני ה׳ אלהיכם, ונאמר: ״כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל
 חטאתיכם לפני יי תטהרו״ (שם, ט״ז, ל׳), והוא שם הרחמים, אשר שיתף למידת הדין באמרו:
 ״ביום עשות יי אלהים ארץ ושמים״, כי עמו הסליחה. בלי ספק רמז לדבר: ״עלה אלהים
 בתרועה יי בקול שופד״ (תהלים, מ״ז, ר), כי מידת הדין נתעטדה בראש־השנה, שנאמר
 בו ״יום תרועה יהיה לכם״(במדבר, כ״ט, א׳). אמנם ביום הכיפורים, שלא נזכרה בו תרועה
 אלא שופר סתם, שנאמר ״ביום הכפודים תעבירו שופר״ (ויקרא, כ״ה, טי), אז נתעלה
 שם הי, המורה על הרחמים הנאותים, לפי שאנחנו בשר ודם, כמו שאמרנו. ובמדרש ובהגדת
 פסחים: ״וידי אדם מתחת כנפיהם״ (יחזקאל, א׳, חי), אמר ר׳ אבין: ״ידו״ כתיב, זה ידו
 של הקדוש־בריך־הוא, שהיא פרושה תחת כנפי החיות לקבל בעלי תשובה מפני מידת
 הדין. הנה שהמליצו מאד בדבריהם לומר, שהיד שמתחת כנפי החיות, כלומר הנכנסת לפנים
 משורת הדין הטבעי לקבל בעלי תשובה, היא הראויה להמצא מצד שענינו עם בני אדם,

 שאי אפשר להם לעמוד בדין.

 והנה הנביא היה יועץ עצה נכונה לכל עדת ה׳, ההולכים לאורו, שיחזיקו עצמם
 כבינונים המייחלים לה׳ ביום הקדוש הזה, באמרו ״דרשו יי בהמצאר׳ וגו׳(ישעיהו, נ״ה, ף).
 והכוונה, שנדרוש אל השם הגדול הזה המיוחד בהמצאו אלינו בשיתוף עם מידת הדין.
 ועל שתי כיתות מן השלוש שבספרים הנפתחים אמר: ״יעזב רשע דרכו ואיש און
 מחשבותיו״ (ישעיה, שם, ז׳). כי הראשון הוא הנידון למיתה מיד, כמו שאמרו: רשעים
 גמורים נכתבים ונחתמים וכר. ״ואיש און מחשבותיו״, הוא הבינוני, שעדיין לא יצא
 מכלל איש אלא שנתחברו אליו קצת מחשבות און, אשר לא הוציא אותן עדיין אל הפועל,
 יעזוב גם כן אותן ״וישוב אל יי וירחמהו״ (שם, שם) כמה דאת אמר: שיתף עמו מידת
 הרחמים, כלומר יסתלק ממידת הדין ויבוא אל מידת הרחמים וירתמהו, ״ואל אלהינו״,
 המשגיח בגו ומישיר אותנו, ״כי ירבה לםלח, כי לא מחשבותי... כי גבהו״ וגר

 (שם, שם, ז׳—ט׳)•
 והענין הזה בעצמו יראה, שכוונו משה אדוננו ע״ה באמרו: ״כי שם יי אקרא... הצור
 •חמים פעלו״ (דברים, ל״ב, ג׳—די). אמר, שהוא יקרא את השם הנכבד והנזרא בעל־
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 הרחמים, אשר אמר עליו הנביא ״וישוב אל יי וידהמהד, והוא השם המפורש, שהיה מזכיר
 הכהן הגדול עשר פעמים ביום הכםורים, כמו שנזכר בשעבר: ״הבו גודל לאלהינו״, כמו
 שעונים אחריו ד ״ברון־ שם כבוד מלכותו לעולם לעד!״ והכוונה: תנו לאלהיכם כבוד, שיוכל
 לרחמכם ולא תמנעו הטוב מכם. ופירש צורר קריאתו את השם ההוא המיוחד ואמר, כי זה
 אלהים צור כל העולמים כל דרכיו משפט גמור, והס שלושת הדינים אשד בשלושת
 הספרים כמו שזכרנו. והנה על דין הצדיקים הגמורים, שנכתבים ונחתמים לאלתר לחיים,
 אמר: ״אל אמונה״ — ירצה: לא גתחםד עמהם רק במה ששמר להם אמונתו, דכתיב:
). ועל הרשעים, שדן למיתה, אמר: ״אין עול״, , ד,  ״וצדיק באמונתו יחיה״ (חבקוק, ב,
 שעם שלא וויתר להם, לא עשה עמהם עוול, כי כן כתוב: ״והנפש החוטאת היא תמות״
), ועל הבינונים אמר: ״צדיק וישר הוא״, כי על מה שלא זכה אותם בדינם  (יחזקאל, י״ח, ד,
 כצדיקים אמד כי צדיק הוא, וצדיק דינו כי לא יצדיק מי שאינו צדיק. אמנם על מה שלא

 דן אותם לחובה אמר שהוא ישר, כי לא ירשיע מי שאינו רשע.
 והנה זה הוא צורך הזכרת השם הגדול בעל הרחמים, המשותף למידת הדין. ברוד
 ח/ כי הפליא חסדו לנו להפליא עצה ולהגדיל תושיה בהכין לפנינו היום הזה, המיוחד
 לסליחה ולכפרה, אלו העבודות הנוראות על ידי האיש הקדוש ההוא, אשר הוא תל גדול
 אשר הכל פונים אליו ואל כל מעשיו בווידוי והקטרתו עם הזאותיו בפנים באופנים ההם
 הנוראים, ויותר מהמה בענין השעיר המשתלח, אשר עיניהם ראו, כי עליו ולא על זולתו
 התוודה עוונות בני ישראל ואת פשעיהם לכל חטאתם, כי לא היו ראויין שיתוודו אותן על
 השעיר, אשר הובא דמו לפני ולפנים. והשעיר ההוא נושא אותם אל ארץ גזרה, כי לא
 יכילם בית־מושב ועיר־חומה. והיה מענינו כי בהגיע אל חצי ההר עודנו באויר נתפרדו
 כל עצמותיו, והיה להם לסימן יפה, כלומד — ״יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם״
 (תהלים, ק״ד, ל״ה). ולשון של זהורית שהלבינה מוכיחה, כי כל זה מה שיתן רושם
 נפלא בנפשותס ויחייב אותם להסכים פנימיות מחשבותיהם ודעתם עם זה המעשה הנעשה
 בחת ולשלח מאתם את הצפיר־השעיר אשר בקרבם, הוא שטן, הוא יצר־הרע, עד בלתי
 השאיר לו אז שום כח ורשות כלל. והוא מה שאמר, שאין רשות לשטן לקטרג בו ביום,

 כי ״בעת ההיא נאם יי יבוקש עוון ישראל ואיננו״ (ירמיהו, 1/ כ׳).
גהק״) דת י  (״עקי

 רבי ישעיה הורויץ (של״ה)

 מהות התשובה
 כתיב: ״כי המצוה הזאת אשד אנכי מציד היום לא נםלאת... כי קרוב אליד הדבר
 מאד בפיך ובלבבך לעשתד (דברים׳ ל׳׳ י״א־י״ד), ופירש הרמב״ן בחומש כי ״חמצוה
 הזאת״ יאמר על התשובה הנזכרת: ״והשבות אל לבבך... ושבת עד יי אלהיד״(שם, אי״ב,),
 &צוח אותנו לעשות כן. והנה הס שלושת כללי התשובה ולהם הרבה פרטיות: א. הווידוי,
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 ג הזזדםזד ב העזיבה. ואלו שלשתם םתייחדימ והיו לאוד. כי תכליתם לחיות ןומו מתשובת
 השגה טעליותא.

 והחום המשולש של שלושה כללים אל* הודידוי. הזורםזז והעזיבה. כולם עולים
 בקנה אחד לתכלית חתשזבה. שפירושה השבה מעליות* וביאור וחמק הזח: כתיב .סוב
to וישד יי על״כן יודה חטאים בדרר״ (תחלי* כי* זד). •ישרים דרכי יי ודדיקים ילכו 

 ופושעים יכשלו בם״ (הושע, י״ד, יי).
 משל. לפה הדבר חמה ז פי שהוא בעיר חםעסירה כלילת מפי. משוש כל הארץ.
 החכם הנבת יוצא ונכנס בכי סוג כי יש דיך סלולה לעיר הזאת. והי* הילד ושב בדיד
 הנועם הזאת כאופן שדביקתו בעיר כלילת יופי זו. העיר הזאת היא משל אל העיר. אשר זד
 שמה, והיא משוש כל הארץ. אשר עליה נאסר: .תסןי כלם !ריקים לעולם יירשו »יץ״
 (ישעיה. סי. כ״א). ובדרן״ לעיר הזאת הולכים ושבים מרימי* כי היא דדן״ הסיב והישר.
 אמנם פושעים יכשלו. כי הפושעים הולכים למרחוק. מתרחקים והולכים בדיד עקלתון
 ההולכת למדבר שספח. סקופ נחש שרף ועקרב. שהוא mpo הקליפות. בר סמן. שפתעודד
 האדם בחטאים ועוונות ופשעי* ולפי ערד החטא כד נובר no הקליפה. ולא זו שנתרחק
 מעיד הפעםירה כלילת יוסי. אלא אף זו שהגביר בדיד אשי חלד (את) מז תנחש.
 שרף ועקרב. והיה מחלד עד שבא אל הדיד הסיושר* סכל מקים הוא בדיד רחוקה
 מהעיר חסעשידה כלילת יופי. שהלן• ממנה ונתרחק ומתי1ד. של ברזל מפסקת במיה*
 ואין תקנה להאיש הזה עד שישוב ויחזור לעירו בדיד שהלן• ויהיה גבוד כארי מד

 נחשים. שרפים ועקרבים להרוג אות* לעשות לו דדן־ טובה שישוב לעירו.
 כן הענין בנמשל: פי שהלן־ בדיד רשעים ונתרחק מהעיר. אשר ה׳ שסר- והלן״
 למקום הקליפות. שהן נחש. שרף ועקרב, ואף שי1א םשם ובא לדיר סוכר- דהיינו שאחז
 במעשים סובי* בתורה. בתפילה ובצדקה. ובכל חסידות הסעולות. סכל סקופ עדיין החי
 רחוק סמקום שיזא׳ כי קילקל בו ירן ואין לו תקנה אלא שישוב בוייין• הזאת ויהרוג את
 הנחשים המקרבים שהם בדרך, בלומר שיתקן את המקולקל ויעשה כהפיכו. אז ישוב
 לביתו ויעשה בתחבולות מלחמה באופן שיחזור לעידו ולביתו. וזהו עגין תשובה ־—
 שישוב לביתו ולאחוזתו, לא כטעות שסוברים תקנח החוסא היא בדברי זעומות ובתפילות
 לעמוד באשמורת ולהתחנן על מחילה וסליחה וליתן 1דקד- ונותנים סימן: 1י~* קו״ל.
 מסרץ עולים בגיהסדיה שווה ואוסרים: שלושה אלה תם תשוב* תסילד- 1דקוע כי סוברים
 מום הוא תשוב* נטצא במסרף הקול. שהוא תפיל* וספח הוא *דקה. הרי תשובי״
 תפילה מדקה הסעבידין את רזע הגזר* אבל אותם ממשים ההולכים בדיד רחוק* •ר
 על פי שיגאו 00קי0 נחש. שדף תקרב ואולכיט •חדד סוג כי »0ח וי1יג ששלושה
 אלה הס דרכים טובי* גום וקול וסטון. 0כל טקופ שדיין רחוקים הם סמיד. אשר הי
, ואין לז» תקנד »לא שישובו בדיד הזה שהלכו ויהרגו בדיד תגוז״**• «  09* שטמנה ק
ט דמיו בובשיש אותו. — זהו עגין תשוב* שחתי ר  arm מקרבי* דהיינו יטשלו מ

xxv ומגש את ran פזידבו המה ושב לחץ־ תפוג וםתקו אח תקילקול 
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 בחטא שבץ אדם למקש, לא יוסיף עוד לחטוא וימנע מהחטא הזה בתכלית המנחמת בתוקף
 י1רו עליז•״ ויעשה עוד גדדיפ וסייגים שלא יבוא לידי כד. תוסף על זה באבר שחטא יראה
 שיעשה עמו קדושה. כמו שאמרו רז״ל: הצדיקים, באותו דבר שחוטאים, בו מתרצים.
 עוד אמת: עשית חבילות של עבירות, עשה כנגדן חבילות חבילות של מצוות. רגלים
 ממהרות לרוץ לרעה, יהיו רצין לדבר מצוד״ לשון שקר — אמת יהגה חכו ופיו ימתח
 בחכמה ותורת חסד על לשתו. ידים שופכות דם — פתוח יפתח את ידו לאחיו ולעגייו!
 עיגים רמות — יהא דכא ושח־עינים! לב חורש מחשבות און — בלבו יצפון אמרי התורה
 ייהי הגות לבו תבונות! משלח מדנים בין אחים יבקש שלום וירדפהו ו אם חטא בתאוות
 המלבושים. ילבש שק ואפר« אס חטא במאכלות אסורים יתעגה ויזהר מלאכול לשובע נפשו
 אפילו דברים המותרים, כמו שאמרו רז״ל: ״קדש עצמד במותר לד״. אם חטא לחבית,
 אם בממון — שגזלו או כיחש לו. אין לו תקנה עד שהשב ישיבנו לו. ואם חטא נגדו בדברים,

 אפילו הקריב כל אילי גביות שבעולם אין לו תקגה עד שיפייסנו.

 סתרי יום הכפורים
 זו לשון תולעת יעקב: יום הכסורימ הוא יום הגלות המאור העליון, ששאר המאורות
 זורחים משם. הוא סוד העולם הבא, שאין בו אכילה ושתייה, לפיכד גצטויגו להתעגות
 בו לרמוז על הסאוד המתגלה ביום ההוא, אשר בהתגאתו יופיעו כל מיני צהלה ושמחה
, שמקנח כל מיני ליכליד ומעבירו ר ו פ כ ם ה ו  וכפרה, כי היום גורם. ולסיכד נקרא י
 מלפניו, כענין שכתוב בו: *כי ביום הזה יכפר עליכם״ וגר וםוד הכתוב, כי בתחילה
 יכפר ויקנח המקדש העליון, ואמר *יכפר״ לרמוז על המקנח, ולפיכד בא בלשון נסתר.
 ואחר־כד *עליכם״ ועוד .עליכם״ — בשבילכם, שיעביר מן המקדש את הגילולים ואת
 רוח הטומאה לטהר אתכם מכל חטאתיכם. ולסיכד באה העצה הנמרצת בשעיר המשתלח,
 וכתיב .וכפר על הקדש מטמאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם״. והיה ראוי
 לומר *מכל חטאתם״, אבל תרמוז לנו התורה הנוראה, שצריכין ישראל לעשות נחת*
 רוח לכל חסאתיהם׳ כדי לסתום את פיהם לבל יקטרגו עלינו, ולא עוד אל* שבשביל
 זה געשה סניגור ביום ההוא, והקדוש־ברוך־הוא שומע עדותו ומכםו־ עלינו. והעולם הבא
 לא יזכה אליו כי אם נקי הנפש, לםיכר צריכין ישראל לנקות את נפשם ביום ההוא,
 שהוא דוגמת עולם הנשמות. תקיון הנפש הוא לחזור בתשובה שלמה מדברים שבין
 אדם למקום ומדברים שבין אדם לחבירו, ליכנם ביום ההוא נקי מכל חטא ופשע. ומי
 שאינו מעביר טינה מלבו מדברים אלה במס זה, אין תפילתו מתקבלת, אבל טובעת
jprrt במקום הנקרא רטש תזיט, והוא סוד מצולת ים׳ ואמה עולה להתעשר בראשו של 
 ונהגו לטבול, לטהר עצםם, כי נקיון הגוף מבוא גדול לנקיון הנפש. כי ליכגם לעולם
 הבא per• תחילה לטבול ב.סקוה ישראל מושיעו בעת צרח״ (ירמיהו, י״ד, זד). כי

 דין• שם ימוד, כי בכל מעשינו נצטי־ד לחקור הדברים העליתי* ואו יעלו לרצון.
 (.שני לוחות חברית׳)



ס י ד ו ס כ ם ה ו : י ם י ד ע ו מ ר ה פ  292 ס

 רבי יצחק אבדבנאל
 שני השעירים

 חיו שני השעירים ההם רמז לעשו ויעקב, שהיו שניהם בני איש אחד ואשה
 אחת, תאומים נולדים בשעה אחת. ולכן היו השעירים שווים בכל עניניהם ולקיחתם, כמו
 שבא במשנה, שהיו שעירים, כי עשו היה שעיר בטבעו, שנאמר: ״הן עשו אחי איש
 שעיר (בראשית, כ״ז, י״א), ויעקב היה צעיר כפי ימיו, כי מלת צעיר בצד׳׳י היא כמו
 שעיר בשי״ן, לפי שהשי״ן והצד״י מתחלפות, כמו שזכרו המדקדקים. והיה ענין הגורלות,
 ששניהם היו שוים בטבע ומעלה. אמנם בהשגחת השם וחמלתו נפרד יעקב לנחלת השם
 וחלקו, ונתרחק עשו מעבודת היוצר ואהבתו, וכמאמר הנביא: ״אהבתי אתכם אמר יי
 ואמרתם במה אהבתנו הלא אח עשו ליעקב נאם יי נאהב את־יעקב ואת־עשו שנאתי״
 (מלאכי, אי, ב׳־ג׳). ולרמוז לזה היה עניו הגורלות, כמאמר אדון החכמים: ״בחיק יוטל

 את־הגורל ומיי כל־משפטו״ (משלי, ט״ז, ל״ג).

 והנה השעיר האחד, אשר עליו הגורל לה׳, גקרבים אמוריו על המזבח ונכנס
 דמו לקודש הקדשים ובהיכל השם, כמו שיעקב נפרד לתומו, קרבת אלהים לו טוב
 והוא וזרעו זוכים לעולם הבא, שהוא ההכנסה בקודש הקדשים. ושעיר עזאזל, שהיה
 רמז לעשו, הוא אדום המר והעז ברוחו ורשעתו, היה משולח למדבר, לארץ גזירה,
ש שדה״ (בראשית, כ״ה, כ״ז), והרחיק אותו  כי כן עשו בבחרותו ״איש יודע ציד אי
 ונחלתו מנחלת השם, וכמאמר הנביא: ״ואשים את־הריו שממה״ (מלאכי, אי, גי). וכבר
 העירו רבותינו דל בחכמתם על הרמז הזה. אמרו: ״ונשא השעיר עליו״ (ויקרא, ט״ז,
 כ״ב) — זה עשו, ״את־כל־עוונותם״ — עוונות תם, שנאמר: ״ויעקב איש תם״ (בראשית,
 כ״ה, כ״ז). הנה אס כן לא היה ענין שעיר המשתלח קרבן לעזאזל, ולכן לא זכה
 לזביחד, ולא להקרבה על המזבח, אלא להרחיקו תכלית ההרחקה ולהשליכו אל ארץ
 גזירה, שאין בה ישוב. וכאילו היחד. זאת תפילה לאלהים, שכן יעשה לשונאו, וזה
 ענין אמרם ״שלא יקטרג על ישראל״, כלומר: שלא יהיה זרעו לישראל למכשול ולפוקה
 ולצודד לנו. והעוונות, שתטאו בני ישראל במזיד, לא היו ראויים לזרע יעקב, אלא

 לזרע עשו הפושע.
 והיותר נכון בעיני בדבר הזה, ששני השעירים היו רמז לעדת בני ישראל
 בכללותם אבל בבחינות מתחלפות. יש בהיותם טובים וישרים, אחרי ה׳ אלהיהם ילכו
 ובו ידבקון, יהיו לה׳ ואימוריהם וקרביהס, רמז למחשבותיהם הפנימיות, יהיו נקרבים
 על מזבח השם ודמם יהיה נכנם לפני ולפנים ויזו ממנו עלי הכפורת ולפני הכפורת,
 שהוא כולו רמז לדביקות האלהית, והס יזכו לחיי העולם הבא ויהיו תחת כנסי השכינה,
 אשר על זה נאמר ״גודל אחד ליי״. כי שם גורל נאמר על השכר הניתן לאדם,
 אס כפי צדקתו, אס כפי רשעתו, והשכר קרא ״גורל״, כמו שאמד בדניאל: ״ואתה
 לד לקץ ותנוח ותעמד לגורלך -לקץ הימין״ (דניאל, י״ב, י״ג), שלא גקרא הגורל כך,
 אלא לפי שמה׳ כל משפטו, והוא דבר מושגח ולא מקרי. אמנם אם היו בני ישראל רעים
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 ותםאיס לה׳ ובלתי שומרים משמרתו וכבוד בית מקדשו, יהיה גודלם וחל?ןס להיות
 לעזאזל; רוצה לומי* להתרחק מהשם יתברר וקדושיו, ויהיו עם עדיפנים וילך בגלות
 לפני צר. כי ״עזאזל״ הוא שם מורכב מן ״עז״ ו״אזל״, רוצה לומר* ילד העם הזה
 משולח מעל אדמתו, להיותו עם עז־פנים, ויהיה ענשו בעולם הזה שיסיחו מן הארץ
ז פנים, ע ה : ר מ ו ל  ויתרחקו מעונג הצדיקים ומזיו השכינה. וכל זה נכלל בשם ׳עזאזל/ כ
 ילד לחרפות ולדראון עולם וכר. והשעיר החוטא, הרומז לעדת בני ישראל, לא יתום
), רוצה לומד: לשמירת  ולא יכלה בגלות, אבל ״יעמד חי לפני יי״ (ויקרא, ט״ז, י,
 דתו וקיום תורתו, עד שיבוא עת וזמן בסוף גלותו לכפר עליו מפני הרעות שסבל בגלותו.

 רבי משה אלשיך
 עינוי הנפש

 הנה כלל הדברים, כי הוא יתבדה רופא רחמן ונאמן לכל תחלואי נפשנו, מעלה
 ארוכה לכל תחלואינו, לאט לנו, כי מיום ראש־השנה מתתיל לעוררנו מתרדמת אולתנו
 בהשמיענו קול שופר, כי ישמיע לאזנינו קול ושוברו עמו, מפרק הדי עונותינו ומשבר
 סלעי פשעינו, כי הוא זכרון תרועת מלחמה, אשר ילחמי עלינו חיל אשמותינו לפני
 קוננו בבית־דין הגדול והנורא אשר בשמים ממעל ביום הרת־עולס, ביום יעמיד במשפט
 כל יצורי עולם לגרשנו מן הארץ ולהאבידנו. כי אז נכנע ונשוב אל אלהינו כי ירבה
 לסלוח ונשוב נהיה הולכים ושביס יום יום עד בוא יום העשור, כי אז על ידי אשד
 מורק ושוטף דבק חלאת אשמותינו עד תומה, כמשל הרופא שרפא ירפא כדרד הזה.
 וצורך כל ההכנות האלה הוא כמפורש, כמאמר על כי ״קשה יומא דכיפורא מיומא
 דדינא״, כי נורא הוא ומי יכילנו, כי רוב העולם נידונים ביום הכיפורים, וזד. בשתי
 בחינות, אחת — שיעמוד בין החיים ובין המתים לבינוניים, שנית דדך כלל לכל יצורי

 עולם לכפר על עוונותם לפי תשובת כל איש ואיש וזכותו.
 ובדבר הזה נבואה אל ענין הכתובים, הלא הוא כי אומד הוא יתברך: הנה ביום
 המשפט באחד לחודש אינני מכביד עליכם לענות נפש, כי אדרבה יהיה לכם שבתון
 זכרון תרועה, כי יהיה לכם קול שופר זכרון תרועה והכנעה של הדין העליון, אשר
 בו ביום אתם נידונים, כי אין זה רק התעוררות והתחלת תשובה. ואס התשובה לא תםסיק
 לכפר עליכם, גם כי תרבו תשובה. כי ״אד בעשור לחודש״ וכר הוא יום הכםוריס
 ולא מראש־השנה, והוא הנודע ממאמרם ז״ל, כי ״תשובה תולה ויום הכםורים מכפר״.
 וזהו אמדו ״הזה״ (״בעצם היום הזה״) כן להיות הפירוש, שהחלה תשובתם בו הוכן
 להיות זה יום הכפורים, ולא יקל בעיניכם מורא שמיס וחרדת תשובה ביום חהוא
 באמור, כי אדרבה יום חסד וכפרה הוא. כי הלא אינני אומר ״יום הכפור הוא״ אלא
 ״יום הכםורים הוא״, כי הוא מיוחד לשני כפורים, באופן שצריך זבות והכנעה יתירה,
 והוא אחד — לדון כל הבינונים לחיים או למות, שנית. — כולל אל כל יצורי עולם,
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 כצדיק, ברשע, כבינוני, לכפר בעד כל צון ופשע שאין בו כרת או מיתת בית־דין לכל
 איש ואשה לפי הכנעתו ותשובתו. לכן .ועניתם את־נפשותיכם״, ולא זה הצום אבחרהו
 לכוף כאגמון ראשו ושק ואפר יציע, כי הלא המה הוראות הכנעה, ואיננה, ואם ישנה —
ש פ כם״ — כי עד נ תי גפשו  היא לגוף בלבד. אד בזה חפצתי במה ש״ועגיתס את־

 יגיע העינוי בעצם וראשונה.

 חובת בגדי חמודות ביום הכפורים
 כתיב: «ה1רד ןןיף מץליף ואךןה ק7ה אעשד׳־?ף»• (שמות, ל״ג, ה׳) — הודיענו,
 שבעל־תשובה לא ילבש בגדי חמודות. וביום הכפורים, לפי שהוא יום־טוב, לא צוה
 שלא ללבוש בגדי חמודות, מפני שני דברים: שניתוספו בו קרבן־מוספים ואיסור מלאכה,
 יכתיב: «יס?£ ?גיי ל: :ס?$ 2גוי (ישעיה, כ״ו, ט״ו) — כשיש ביום שתי
 תוססות, קרבן מוסף ואיסור מלאכה, צריך לכבדו בבגדים, שנאמר בהם ״לכבוד ולתפארת״
 (שמות, כ״ח, ב׳), לכך נאמר ״יספת״ ״יספת״. ועוד ביום שיוכל לקרוע בגדים יש שק,
 שגאמד: ״ויהי כשמוע המלד את דברי האשד. ויקרע את־בגדיו והוא עובר על החומה
 וירא העם והנה השק על־בשרו מבית״ (מלכים ב׳, ר, ל׳) — הדי השק למסה ולמעלה
 בגדו. אבל ביום הכפודיס, שאינו יכול לקרוע, אין שק. כתיב: ״שובו עדי בכל־לבבכם
 ובצום ובבכי ובמספד: וקרעו לבבכם ו8ל בגדיכם ושובר׳ (יואל, ב׳, י״ב—י״ג), זוז
 יום הכפורים, שאין בו קריעת בגדים, ״והשאיר אחריו ברכה״ (שם, שם, י״ד) — אחרת
 ולא לפניו, זה יום הכפורים, שאין מברכין על היין לפניו, אלא מבדילין על הכום.
 שאם לא תאמר ביום הכפורים מדבר, למה אמר ״קרעו לבבכם ואל בגדיכם״, והלא
 מצינו הצדיקים שקורעים על צרתם ז אלא ביום הכפורים מדבר, שצריד לקרוע הלב
 ולא הבגדים. (״ספר חסידיפ״)

• 

 עיצומו של יום הכפורים
 דבי אומר: יום הספורים מכפר בין על השבים בין על שאינם שביס. ותימה
 הוא, וכי משוא־פנים בדבר ז שזה עושה מעשים רעים ויחכפר לו, ואם אדם ימות אחר
 יום הכפוריס ולא חטא אחר יום הכפודים איך ימות ז וקשה הדבר, הרי מה חילוק
 בין צדיק לרשע ז ועוד: רבי לא היה צריך לבקש מחילה ביום הכםודים. אלא
 לעניין גזירה: כשגוזדין על האומה וסובין מספר בני ישראל ״מבן עשרים שנה
 ומעלה״ (במדבר, א׳, ג׳), אם רבו הזכאים, הרי כף הזכות מכרעת, כגת זה שגוזד לשובע,
 בי לא יתכן לומר לשדה זה גשם ולשדה של הרשע לא ישלח. זה לא יתכן. זה מועיל
 שמתענין כולם גדולים וקטני* ועוד שנימול אברהם אבינו, הרי הצער שלו מועיל
 לזרעו. שני בני אדם נושאים משא, אם היה זה לבד וזה לבד לא היו יכולים לשאת
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 כמו בשניהם יחדיו. שנים מרימים קולפ - יותר נשמע מזה לבד ומזה לבד. כד יום
 הכםורים: לטי שמתענין יחד גדולים וקטנים, לכד אפילו יחטאו יחידים, גזירה שנכונה
 לרבים, כגון גשמים ושובע מכפר יום הכםורים, שלא יפסיד היחיד לרבים. ולחכפים
 אין יום הכפודים מכפר אל על השבים ומפסיד להם אותו היחיד קצת. אבל אס
 הרבים חוטאים, יכריע כף־חובה לגזור לרבים עצירודגשמיס ורעב. אבל למחול לו לרשע
 לגמרי — אין יום הכפורים מכפר אפילו לרבי, כיון שאינו שב. — אלא לעניין גזירת

 רבים: לעניין מכפר אף לשאינן שבים, שהרי מתעגין בו אף קטנים ומעובדות.
 (שפ)

 זילזול בית-הכבסת
 החכם ראה אחד שבמוצאי יום הכפודימ צוד. לשפחתו להביא לו מנעלים שלו

ח ותנעל מנעליך. ח  לבית הכנסת, אמר לו: צא ל
 (שם)

 הדין שבכל יום והדין שבראש־השנה ויום הכפורים
 כיון שביום דן שלוש שעות וכן בלילה, אם כן בראש־השנה וביום הכיפורים
 כמו כן דן שש שעות, אם כן מה יש בין אותם ימים לשאר ימים ז אלא ביום דן על
 הנוהג של הבריות באותו יום, ובראש-השגה על עליונים ותחתונים, על כל מה שיחיה
 באותה שנה, או לשנים רבות, כגון: ״קרא יי לרעב וגם בא אל״הארז שבע שנים*
), וכן ״גבר לא יצלח בימיו״ (ירמיהו, כ״ב, ל׳). יש סלד שנגזר בימיו , ח/ א,  (מלכים ב,
 להיות מלחמות, ויש מלר שרעב בימיו, באותה מדינה שהמלד שם יהיה רעב, ויש שהיה

 שובע כל ימיו, כמו בימי שלמה המלך.
 (שם)

 הורתי ביום הכפורים
 ואמרו: אם התחטא ביום הכסוריס הזה על עוונותיו, לא יתוודה ליום הכפוריס
 אחר אותם עוונות, שלא יהיה ״ככלב שב על קיאו כסיל שונה באולתו״ (משלי, כיו.
 י״א). ולרבי אליעזר בן יעקב מותר להתוודות, שנאמר: ״כי פשעי אני אדע וחטאתי
). ואס שאר ימים הוא מתוודה, אחת בשנה הוא מתוודה על  נגדי תמיד״ (תהלים, נ״א, ה,
 כל עוונותיו, שמכור עוונותיו ויתחרט וידאב לבו לשמים. ותסיד יתחרט על
 עותותיו, כי מפני שזוכר עוונותיו ישיט תשובה על לבו. כל זה איגבו ״ככלב שב
 על קיאו״. וכשאדם מתוודה, יזכור עוונותיו כהווייתם, ואס אין שב מםקצתם, יאמי
ר לבבנו ומול ערלת לבבנו ולא נקשה  כד: יוצתו, אתה יודע יצרנו ואתה תכניע ע

 עוד ערפנו.
 (שם)
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׳• בראש־דזשנה ויום חגפודים ?  מפני מה אין אומרים ״זולת,
 מה שאין אומרים ״זולת״ בראש־השנה דוס הכפורים, לסי שאנו צריכים לומר
 ״אמת ויציב״ כהלכתו דש בו ״אמת״ שש פעמים כנגד שש פעמים ״אמת״ שבבראשית
 בסוף התיבות, כגון: ״ברא אלהים לעשות״, ״וירא אלהים את״. כיוצא בזה תמצא שש
 פעמים אמת רמוז. ובראש־השנה אומר: ״זה היום תחילת מעשיר״, הואיל ותחילת מעשיו
 הוא, צריכים אנו לומד שש פעמים אמת. שכתוב בתחילת מעשיו. ואילו היינו אומרים
 ״זולת״, היינו מחסרים פעמים ״אמת״. ואם תאמר: יום הכפוריס אינו תחילת מעשיו ז
 מכל מקום תשלומים הוא לראש־השנה, לסי שבינונים תלויים עד יום הכפוריס, ויום־
 הדין הוא בתחילתו של עולם — רמת יום הכפוריס. וראש־השנה דום הכפורים אמת
 חותמו ואמת כתיבתו למפרע ב״בראשית ברא אלהים״, וכסדרו ״אמת״ ב״ברא אלהים
p א  את״. ובמה אנו יודעים שראש־השנה הוא ראש לשנה ז כדאמרינן: ״עוד כל־ימי ה
 זרע וקציר וקור וחום״ (בראשית, ח׳, כ״ב), ואמרינן: ״זרע — חצי תשרי ומדחשון
 וחצי כסלו״ (בבא מציעא, ק״ו, בי), נמצא שזרע מתחיל בתשרי וזרע הוא תחילת הפסוק,
 אלמא דאש־השנה הוא ראש לשנה. דוס הכפוריס קרוי כמו כן ״ראש״, דכתיב: ״בעשרים
 וחמש שנה לגלותנו בראש השנה בעשור לחודש״ (יחזקאל, מ׳, א׳), אלמא בעשור קרד
 ראש־השנה. ועוד דע לך, כי ראש־השנה הוא ראש לשנה, דכתיב: מרשית השנה ועד
 אחרית שנה״ (דבדיפ, י״א, י״ב), ומראשית חסד אי, זהו מתשרי. ועוד דרשו רבותינו,
 שבראש־השנה נידון העולם אף על הגשמים, דכתיב ״עיני יי אלהיך בה מראשית השנה״
 (שם), אלפא דראשית הוא ראש־השנה. ומ״בראשית״ עד ״יום אחד״ נ״ב תיבות כנגד ניב
 שבתות, ונ״ב שבועות הם שסיד ימים, והשנה שם״ה — הרי אותו יום הוא יום
 הכפוריס. והיינו דכתיב: ״יכפר עליכם״ (דקרא, ט״ז, ל׳) ״אחת בשנה״ (שם, שס, ל״ד),

 כלומר: יום אחד שנשאר בשנה.
 ועוד תדע, שביום הכפורימ אין לומר ״זולת״, שהדי מ״אמח״ ועד ״טוב דפה״
 ט״ז תיבות כנגד ט״ז כפרות שבאחרי מות גבי יום הכםורים, ואם יאמר ״זולת״ —
 נחסר מט״ז. ועוד: דשייד לומר ״כםאו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת״, וביום
 ראש־השנה יושב על כםא־דין, דבתיב במשלי: ״מלך יושב על־כסא־דין מזרה בעיניו
 כל־דע״ (משלי, כי, חי), וכתוב אחר: ״מזדה רשעים מלך חכם״ (שפ, שם, כיו),
 ״והוכן בחסד כסא״ — אחד לדאש־השנה ואחד ליום הכפורים. לכן צריר לומד ״כםאו
 נכון״ ולא ״זולת״. ובדניאל כתיב: «די{א ןחב ן0?רין ?תיחי* (דניאל, ז׳, י׳). ושני:
 •ןךי^א זתיב ן^לןגדי* (שם, שם, כ״ו) — אחד לדאש־השנה ואחד ליום הכפורים.
 ועוד דאמרינן: ״ראש דברך אמת״, כמו: ״בראשית ברא אלהים אתי, ובראש־השנד,
 וביוס הכפורים חתמנו ״ודברן• אמת וקיים לעד״, אלמא בתרדיהו אמרינן אסת.
 במו כן אמרינן: ״ודברך, מלפנו, אמת וקיים לעד״. וב״אמת דציב״ אומר ״ודבריו חיים
 זקיימים״, וכשאומרים זולת, אינו אומד כך. ובתהלים כתיב:««?מי לאי עיגין ןעל

 • .זולתי - חפיוט הנאמז• בברכת הגאולה אחרי.אלהימ זולתך*.
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 ספךןי כ?ם ??תבו ימים י$רו ולא אחד ^הם» (תחלים, קל״ט, ט״ז), ״על םפרך כלם
 יכתבו״, כלומד: על םפרד, כמו ב״אמור אל הכתבים״. בכל המועדות כתיב ״יום״, בפםח
 כתיב: ״בחמשה עשר יום״ (ויקרא, כ״ג, ר), ובעצרת כתיב: ״וקראתם בעצם היום
 הזה״ (שם, שם, כ״א), וביום הכפורים כתיב• ״אד בעשור לחודש השביעי חזה יום
 הכפורים״ (שם, שם, כ״ז). והיינו דכתיב ״ועל ספרך כלם״ מהימים ״יוצרו״ בכל
 המועדים, ״ולא אחד״, כלומר חת מאחד, שלא נזכר בפרשת אמור אל הכהנים, שלא
 נזכר שם יום אחד. והיינו דאמרינן בבראשית רבה: ״ויהי ערב ויהי בוקר יום
 אחד״ — זה ראש־השנה ויום הכםוריס. ולכן קרינן וי״ו ולא אחד בהם, ״ולא״ בא, כתיב
 וקרינן בוי״ו ״ולו אחד״, כלומר: שלו הוא יום הכםורים ואין השטן יכול לקטרג.
 ויום הכפורים נשאר על ג״ב שבתות שבועות, שיכול לקטרג׳ לכד אין בו ״יום״,
 כלומר: אינו מאותם ימים שבשנה שיכול לקטרג. לכד אין בו יום, שמכוסה מן השטן,
 כדכתיב: ינכסה ?יום סגנו* (תחלים, פ״א, ד׳). וזהו ״לו אחד״, כלומר: להקדוש־
 ברודהוא אותו יום. ובראש השנה אינו כתיב יום, לפי שראש־חודש שנאמד: ״בכםה
 ליום חגנו״. ובראש־השנה הוא יכול לקטרג, שאם לא יקטרג, על מה העולם נידון ז
 אבל ביום הכפורים אינו יכול לקטרג על בינינים, הא אמרינן: ״ורב חסד״ — מטה
 כלפי חסד (ראש־השנה, י״ז, א׳). (שם)

• 

 על הפיוטים והפייטנים
 יש פיוטים, אם יתפלל אותם נאמד עליהם: ״נתנה עלי בקולה עליכן שנאתיה״
 (ירמיהו, י״ב, ח׳), ״ומליציד פשעו בי״ (ישעיה, מ״ג, כ״ז). פיוטין אפילו עשאום טובים
 ומתפלל אדם רע אותם, או אותן פיוטים, שעשאם צדיק ובפיוט יש שם אביו, ואביו לא
 היה צדיק, כגון אם היה חזקיהו עושה פיוט ורמוז בו ״חזקיה ב״ר אחז״, הרי אין
, ח׳). ואם יש לו אבי  קטיגור נעשה סניגור, וכתיב «#ת ?ונ־ותינו ?נגךןל* (תהלים, צ,
 אביו טוב, כמו יותם לחזקיה, יעשה ״חזקיה ב״ר יותם״, או יעשה בסתם, כגון ״אהללה
 אלהי״, סדר של ראש־השנה, ״אפחד במעשי, אנוסה לעזרה״, שלא עשה שמו עליו. וכן
 ברייתות ואגדות לא כתב מי שסידרם שמו עליהם, כדי שלא יחנה לבו. (שם)

 רבי עמנואל חי ריקי
 דרוש ליום הכפורים

 ״ויי נתן קולו לפני חילו״ (יואל, ב׳, י״א) — בראש־השנה, כן אמרו רבותינו
 ז״ל. ולפי זה יהיה קולו קול השופר שתוקעים בו להודיע לבני אדם, שרוצים לדונם.
 •כי רב מאד מחנהו״ (שם) — אלו ישראל, כן אמרו רבותינו ז״ל, ולפיכד הזהירם בקול
 השופר, מה שלא עשה כן לכל גוי. ובהזהרה זו נותן כח לצדיקים, שעמדו בפרץ
 על עמו בידעס, שהוא תלוי בדין ושהקדוש־ברודהוא מזהיר על זה, דשמע מניה שיש
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 תקוה להמלט ממנה, שאם אין כן לפה הזהירם בקול משופד ז וזהו אמרו .כי עצום
 עושה דברו״, שפירשוהו רבותינו זיל, שהוא מעצים כחם של צדיקים העושים רצונו.
 ולמה הוצרכו לזד.ז ״כי גדול יום יי ונורא מאד״ (שם), שהוא יום הכםורים, כי כן
, כן פירשוהו ם י ח ת פ  אמדו רבותינו ז״ל! ״ומי יכילנו״ (שם), כי שלושה ספרים נ
ת ם יש לירוא, כל שכן שיש לירוא מיום הכםורים, ח י ת פ  ז״ל. וכלומר: שאפילו מ
 שבו חותמים את גזד־הדין. ״וגס עתה״ (שם, שם, י״ב), אף על פי שהיא עת שליטת הדין,
 הקדוש־ברוך־הוא אומר מה שלא אמרו הנבואה ולא החכמה ולא התורה, וזהו.נאום יי״
 (שם). ומה אומד ז ״שובו עדי״ (שם) — עד י׳ : כלומד, בעוד שיש י׳ ימי תשובה,
 שהוא קרוב לקבלה, כמו שאמרו ז״ל. ותשובה זו תעשה ״בכל לבבכם״ (שם), בצום
 כנגד הפשעים, בבכי כנגד העווגות, ומספד כנגד השגגות, כי כפי גודל העץ כן יהיה
 גודל הסיגוף. ״וקרעו לבבכם״ (שם, שם, י״ג) — שתקרעו את היצר הרע ותוציאו אותו
 מלבבכס, ששם הוא קשור עם יצר הטוב, כמו שאמרו רבותינו ז״ל, ולא תקרעו את
 החלוקא דרבנן הידועה מחמת העוונות, וזהו ״ואל בגדיכם״. ״ושובו אל־יי אלהיכס כי
 חנון ורחום הוא״ (שם), לחונן ולרחם אף למי שאינו חנון, כמו שאמדו רבותינו ז״ל
 על הפסוק ״וחנותי את אשד אחון״ וגר (שמות, ל״ג, י״ט). ויהיה ״ארד אסים״ לבינוניס,
 להאריך להם עד יום הכפודיס, ״ורב חסד״ לצדיקים, לחחמס מיד לחיים. ״ונחם על
 הדעה״, אשד חשב לעשות לרשעים, לדונם למיתה מיד, כאמור. אס שביס בתשובה מיד,
 .מי יודע״ כל זה שאמרנו ישוב בחשובה, ועל יחי זה ״ונחם על הרעה״ של המיתה,
, ״והשאיר אחריו ברכה״ ולא קללה ורעה ה א ו ב נ  שהיה ראוי להענש עליה בגזרת ה
, ותחשב תשובה זאת ״מנחה ונסך ליי אלהיכס״ (שם, שם, י״ד), כגזרת  בגזרת החכמה
, שאמרה: יביא קרבן ויתכפר, כמו שאמדו ז״ל במאמר: ״שאלו לחכמה ה ד ו ת  ה
 חוטא מה ענשד. כשיעשה תשובה, שהוא מה שהקדוש־בדוך־הוא אמר, (הוא) ניצול

 מכל הגזרות ההן.

 ־ולכן ״תקעו שופר בציון״ (יואל, בי, ט״ו) — בדאש־השנה, ״קדשו צום* —
 ביום הכפורים, ״קראו עצרה״ — בעשרת ימי תשובה, אי נמי: ״קראו עצרה״ על
 שמיגי עצרת, שביום ההוא מוסרים פתקי גזד־הדין ביד המקטרגים, כידוע ליודעי חן.
 ולכן, כדי לעשות חשובה, ״אספו עם״ — כנגד הרשעים, ״קדשו קהל״ — כגגד
 הבינונים, ״קבצו זקנים״ — כנגד הצדיקים והחכמים, כי ״זקן״ רומז לזה שקנה חכמה,
 כמו שאמרו ז״ל, ואת מי יביאו לזכותם, ״אספו עוללים״, שהם תינוקות של בית דבס,
 כדי שינצלו אבותיהם הבינונים, שאף על סי שעדיין לא למדו תורה, כי יונקי שדים
 הס, יש בחס כח להציל אבותיהם הבינונים, הואיל ואינם רשעים גמורים. מה שאין כן
 לרשעים, שצריכים סיוע מבניהם העומדים בבית הספד ולומדים, ולא די להם זכות
 בניהם יונקי שדים, כבינוני* וכנגד הצדיקים אמד: ״יצא חתן מחדרו״. כלומר: יזכר
 להם ונר התורה, שהלומדה הוא כחתן דופח למלך. וקאמר .חתן״ כנגד ליסוד חורה
 שבנתב, ובנגד לימוד תתורה שבעל־פח קאמר .וכלח מחופתה״, ותלמיד־חכס נמי ככלה
: מזן בלח זו מתקשטת בכ״ד קישוטים, נד תלמיד־חכם צריו שיתא ל  הוא. בפו *אמרו ד
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 בקי בכ״ד ספרים. וקאמר, ״שיצא ממקומו״ לומר: שחבור ה׳ הגלות. אשד גלה כדי
 ללמוד תודה׳ כמו שאמרו ז״ל על הפסוק ״והם תוכו לרגליד״ (דברים, ל״ג, גי), ושהיתד.
 הגלות ההיא מכפרת עוונו, אם חטא׳ כמאמרם ז״ל: גלות מכפרת עיון. ואז בזכרו
 זכויות אלה, ״בין האולם ולמזבח יבכו הכהנים״ (יואל, ב״ י״ז), והם החזנים המתפללים
 התפילה, אשר היא במקום עבודת הבחנים, אשד הם ״משרתי יי״ העומדים בין
 התיבה וארח הקודש להתפלל על הציבור. ״ויאמרו חוסה יי על עמד״ — הרשעים,
 שנרמזו בראש הנבואה בראשי תיבות ״עוונות מורדים״, ״ואל תתן נחלתד״, שהם
 הבינונים, ״לחרפה״ — להכריעם אחר כד לכף חובה, חרפה היא להם לפני בני אדם,
 אם תדונם אחר כד למיתה, הואיל ובעיניהם, שאינם יודעים לשקול את המצוות והעבירות,
 לא נחשבו לרשעים, בהיותם בינוגים במעשיהם ואף לצדיקים, לא תגזור עליהם אפילו
 עונש קל, ״למד. יאמרו בעמים איה אלהיהם״ של אלו הצדיקים, שהיו עובדים אותו,
 שהם רואים שעתה (הם) מתיסרים ביסורים, ואז בתפילה זו מה יעשה ה׳ ז —
 ״ויקנא יי לארצו ויחמול על עמו״׳ כפשוטו. ״ויען יי ויאמר לעמו״: השפעה, שמפני
 עוונותיכם הייתי משפיע לקליפות, ״הנני שולח לכם״, כשתעשו תשובה, ״את הדגן״,
 בשכר התשובה שעשיתם על העבירות, שעבדתם ופשעתם מפגי הדגן והלחם, כדכתיב
 ״ועל־פת־לחם יםשע־גבר״(משלי, כ״ח׳ כ״א), ״והתירוש״ — בשכר התשובה שעשיתם על
 השגגות, בשכרות בתירוש ויין, ״והיצהר״ — בשכר התשובה׳ שעשיתם על הזדונות,
 ולא בפשיעה, אלא בשמעכם בקול היצהר, שהוא אותיות היצר הרע, ולשפת חלקות שלו
 הרמוז בשמן, ״ושבעתם אותו ולא אתן אתכפ עוד חרפה בגויים״ — כמשמעו. ״ואת
 הצפוני״, שהוא היצר הרע׳ כמו שאמרו ז״ל, על ידי התשובה ״ארחיק מעליכם״, שבעל

 ברחו יצטרך היצר הרע׳ כשהאיש עושה תשובה, להשלים עמו ולהתרחק מעליו.
 (.חושב מחשבות*)

 הגאון ר׳ אליהו מוילנה

 שורש כל ימות השנה
 nw ל$ס ןח״ןת ע1לס נייד* 3?ליעי ןןשיר לחן* ן1!ני *ת־ג9ש01י?ם
 ן^ל־ןל^ח לא ס*שו 0*ןךח ןס!ר ס«ד ןתו^ס: וי־ג״1ם ס!ה למר !לי;ם 7?ז3י
« r*m* ל»י ן: תקןזרי: *נת *ןת1ן ??:ה ל?ס ןעך$ם *ת־ג9*וסי?0 ס 9 ; ^ 

י ׳א). - ט ״  חןת עולס» (ויקרא, מ״ז. כ

 והנה יש לבאר כאן איזו הערות. א) למה כתוב בקרא ענין החוק והעינוי והשביתה
 שתי פעמים! ב) מדוע נקרא ״חוק״׳ כיון שמפרש הטעם׳ כמו שכתוב ״כי ביום הזה
 יכפר״ וכר, ג) בקרא קמא מקדים העינוי לשביתה (״תענו״ וכר ״וכל מלאכה״ וכר)
 ובפסוק השני מקדים השביתה (״שבת״ וכר ״ועניתם״) ן ד) למה כתב שתי פעמים עגין
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יי״ הוא מיותר, כי מי לא ידע,  הטהרה • (,"לטה^, תטהרד)ז ה) מה שאמד ״לפניי
 שהטהרה היא לפני ה׳ ז

: שלושה ספרים נפתחים בראש השנה וכר, צדיקים ל  בהקדם נבאר מאמרם ד
 גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים וכר, בינונים תלויים ועומדים, זכו —
 נכתבים לחיים, לא זכו — נכתבים למיתה (ראש־השנה, כ״ז). והנה לכאורה קשה:
 מדוע יהיה הדין חמור ביום הכפורים יותר מראש־השנה, ואיפכא מבעי ליה: כידוע
 שבדאש־השנה העולם נידון על ידי הקדוש־ברוך־הוא ובית־דינו, כמו שנאמר ב״זוהר״
 על הפסוק ״ויבואו בני האלהים להתיצב על יי״ (איוב, א׳, ר), מה שאין כן ביום
 הכםורים: הקדוש־במך־הוא דן בעצמו במידת־הרחמימ, ועל כן אומרים ביום הכפוריפ
 בכל התפילות ״ממקומו הוא יפן ברחמיד, ואם כן מדוע יתחייבו הבינוניס •ביום
 הכפורים יותר מבראש־השנהו אך הענין הוא, כי הנה האלהים עשה את האדם ישר,
 רוצה לומד שהטוב והרע שבו יהיו שקולים ושומם זה לעומת זה. כדי ליהן מקום
ח במעשיו. ומטעם זה אמדו: ״כל הגדול ר כ ו  לבחירה, דאם לא כן יהיה האדם מ
 מחברו יצרו גדול ממנד> ומטעם זה אמדו גם כן: ״יצרו של אדם מתגבר עליו בכל
 יום״, .דהיינו לעומת התגברות השכל, שמתגבר בכל יום. ועל כן אמרו: בכל יום יהיו
 בעיניך כחדשים, בכדי לחבל כח היצר, כמו שאמדו: .״בראתי יצר הרע — -בראתי
 תורה תבלין״. הנה מה שהשוה (את) התודה לתבלין: כי כמו שתבלין אינם נאכלים
 בפני עצמם נאין באים רק לתקן המאכל, כן כל עיקר העבודה היא ביצר הרע, .במו
י  שאמרו: ״טוב״ - זה יצר טוב, ״מאד״ - זה יצר.הרע, וכמו שאמרו: ״בכל לבבך״. -
 בשני יצריך. והתורה ניתנה לתקנו, שעל כן לא ניתנה תורה לסגלאכים. כמו שאמדו;
 *,כלום יצר הרע יש בכם?״ וזה שאמרו: ״אם פגע בך מנוול זה — משכהו לבית־
 המדרש״, ולא אמרו: ברח ממנו לבית־המדרש, כי גם בבית־המדדש גצרך מאד ליצר־
 הרע. והנה אמדו ז״ל, כי רמ״ח מצוות עשה הן כגגד רמ״ח איברים, ושם״ה מצוות לא־
 תעשה כגגד שם״ה ימות החמה (מכות, כ״ג). והנה ידוע, כי הדיבור.״אנכי״,, שהוא ענין
 האמונה, הוא שורש כל רמ״ח עשין, כמו שהלב הוא שורש כל האיברים וחיותם, והדיבור
 ״לא יהיה״ הוא שורש כל הלאוין,• והוא כגגד י*-הכפורים, שהוא שורש כל ימות השנה.
ל (מדרש) : כששמעו ישראל דיבור ״אנכי״ נקבע דבר תורה בלבם ולא  ואמרו ד
 היו משבחים, וכששמעו׳דיבור ״לא יהיה״ נעקר יצר־הדע מלבם, וכשאמרו: ״קרב
 אתה ושמע״ (דברים, ה׳׳ כ״ד) (ודא בהא תליא, כמו שאמרו (מדרש): כל 4י שדברי
 תורה בלבו, אין יצר הרע שולט בו ולא נוגע בו כלל). אד אף־על־פי־כן שורש הדברים,
 שהם שתי דיברות, ששמענו מפי הגבורה, נשאר קיים לעולם, כי הדיבור ״אנכי״, שהוא
 ענין האמונה, נשאר קיים! וכן הדיבור. ״לא יהיה״, שהוא כנגד יום הכפורים, גם
 כן נשאר קיים. וכמו שעינינו רואות, שבהגיע ליל התקדש היום האיום הזה, .אף
 מי שלבו לב אבן המם ימם מפחד ה׳ ומהדר גאונו (והוא מעין דוגמה של עתיד. כמו
 שכתוב: ״בוא בצור״ וכר ״מפני פחד יי״ וכר (ישעיה, ב׳, י׳), וכמו שכתוב:
 .והסירותי לב האבן״ וכף (יחזקאל, י״א, י״ט), אין זה כי אם כח הדיבור ״לא יהיה״.
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 שבעת־ שיצא מפי הגבורה׳ בעקר יצר־הרע, וככחו אז כהו עתה בכל שנה, בהגיע היום
P המכוון לעומתו, מתעודד להריק ממרום דוח טהרה לטהר הלב מחלאת הער, ועל 
 נסםק ממילא כח קיטרוגו, כמו.שאמרו. שביום הכםורים אץ לו רשות להםטין, כי,הא
 בהא תליא> כמו שאמרו: יורד ומסית, עולה ומסטין וכר. וכמו שהדיבור ״אנכי׳ הוא
 כנגד אבר הלב, שהוא חיות כל רמ״ח איברים, כן יום הכפורים, שהוא כנגד הדיבור
 ״לא. יהיה״ בתוקף קדושתו על כל ימות השנה, ולולא קדושתו כבר גוענו, אבדנו חלילה.
, יום קודש יום הכפודים, אז מתחיל  כי היינו נטבעים במצולת חשכת היצר. וכשמגיע מ
 להתנוצץ זיו קדושתו והולד ואור עד עיצומו של יום (ועל כן אומרים בראש־יהשגה

 וביום חכפורים ״ובכן תן פחדד״, שמאז מתעודד הפחד מעץ דוגמה של עתיד).

 ומעתה יתישב שפיר ~מח שכתבתי לעיל: מדוע בינונים תלויים עד יום הכפוריס.
 כי הנה הצדיקים, שהם מכריעים לטוב מצד בחירתם, על כן מגיעים להם החיים על
 פי שורת הדין, וכן ברשעים לחיפה אבל הבינונים יש להם פתחוךםה לומר, שאין בהם
 יכולת.להכריע לסוב יותר ממה שניתן בחם, בטבעם. אבל כשמגיע יום חכפורים, שאז
 בחלש כח היצר מלהתגבר כבכל יום, והשכל לא השבית ממלאכתו להתגבר, ואז.בקל
 להם להכריע לבבם לחטותו לטוב ולעקור ממנו *שרשי היצר, שנשתרשו בו *כל השגה,
̂לב, על כן מגיע להם כמעשה הרשעים, וכענין שכתוב:  ואף־על־פי־גן אין;ס שמיס על 
 ״יעז טחרתיד ולא טהרת מטמאתד לא חטהרי, עוד״ (יחזקאל, כ״ד, י״ג). והנה עיקר
 רצונו יתבדה שהאדם מעצמו. יבריע לטוב ולא ימתין עד יעדה עליו דוח ממרום ביום
 הקדוש הזה. וזה שנאמר: ״כי ביום הזה יכפר עליכם*, ׳רוצה לומר, שעל כל פנים
 הקדוש־ברוד־הוא יטהר. אתכם ביום הזה׳ אד דעו נא ור^ו ^ד, .ה׳ דורש-מכם, שמכל

 חטאתיכם לפני יי -(רוצה לו!ןר׳ קודם בוא יום ה׳) תטהרו את עצמכם.
נה והשגחה״, לקוםי הגך״א! אמו , ) . . ; • • ׳ . 

 רבי שניאור-זלמן מלאדי

 י אגרת התשובה
̂י כפרח־הס, ותשובה עם כל אחד. עבר על מצות  תניא בסוף יומא: של&ה חלו
̂׳ ושב, ׳תשובה  עשה ושב, אינו זז משם עד שמוחלין לו. עבר על מצות ״לא תעשה
 תולה ויום הכםורים מכפר. פירוש: דאף על־גב דלענין קיום, מצות עשה גדולה
 שדוחה את לא תעשה, היינו משום שעל ידי קיום מצות עשה ממשיד אור ושפע בעולמות
 עליונים מהארת אור איךםוף ברוד־הוא, כמו שכתוב בזוהר דדמ״ח פיקודין איגון רמ״ח
 איברים דמלכאו וגם על נפשו האלהית, כמו שכתוב ״אשד קדשנו במצוותיו״. אבל
 לענין תשובה, אף שמוחלין לו העונש על שמרד במלכותו יתברך ולא עשה את מאמר
 המלה מכל מקום האור נעדר וכר, וכמאמר חז״ל על הפסוק ״מעונת לא־יוכל לתקיף
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 (קהלת׳ א׳׳ ט״ו) — זה שביטל קריאת־שמע ובר, דאף שנזהר מעתה לקרות קריאות-
 שמע של ערבית ושחרית, לעולמ אין תשובתו מועלת לתקן מה שביטל פעם אחת.
 והעובר על מצות לא תעשה, על ידי שנדבק הרע בנפשו עושה פגם למעלה בשרשה
 ומקור חוצבה. לכך אין כפרד. לנפשו ולא למעשה עד יום הכפורים, כמו שכתוב:
 ״וכפר על הקודש מטמאות בני ישראל ומפשעיהם״ וגומר (ויקרא, ט״ז, ט״ז) *לפני יי
 תטהרו׳ (שם, שם, ל׳) דייקא. לכן אין ללמוד מכאן שום קולא חס ושלום במצות עשה
 ובפרט בתלמוד תורד- ואדרבא אמרו רבותינו ז״ל« ״ויתר הקב״ה על עבודה זרה וכד
 אף שהן כריתות ומיתות ביח־דין, ולא ויתר על ביטול תלמוד תורה״. עבר על כריתות
 ומיתות בית־דין, תשובה ויום הכפורים תולין ויסורים ממרקין (פירוש: נומרין הכפרה
 והוא מלשון מריקה ושטיפה וצחצח הנפש, כי כפרה היא לשץ קינוח׳ שמקנח ליכלוך

 החטא), שנאמר t *ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם״ (חהלים. פ״ט, ל״ג).
 והנה מצות התשובה מן התורה היא עזיבת החטא בלבד (כדאיתא בגמרא סנהדרין
 פ״ג ובחושן־משפט סוף סימן ל״ד לענין עדות), דהיינו שיגמור בלבו בלב שלם לבל
 ישוב עוד לכסלה למרוד במלכותו יתברד ולא יעבור עוד מצוח המלד, חס ושלום, הן
 במצות עשה והן במצות לא תעשה. תהו עיקר פירוש לשון תשובה — לשוב אל ה׳ בכל
 לבו ובבל נפשו לעבדו ולשמור כל מצוותיו, כמו שכתוב: ״יעזב רשע דרכו ואיש און
 מחשבותיו וישב אל יי״ וגר (ישעיה, נ״ה, זי). ובפרשת נצבים כתיב: ״ושבת עד יי
 אלהיד ושמעת בקולו... בבל לבבד״ (דברים. ל׳. ב׳). ״שובה ישראל עד יי אלהיד וגר
 (הושע, י״ד, ב׳), ״השיבנו יי אליך״ (איכה. הי. כ״א). ולא כדעת ההמון שהתשובה היא
 התענית. ואפילו מי שעבר על כריתות ומיתות בית־דין, שגמר בפרתו היא על ידי
 יסורימ. היינו שהקדוש־ברוך־חיא מביא עליו יסורים, וכמו שכתוב ״ופקדתי בשבטי וגר
י דייקא. והיינו כשתשובתו רצויה לפניו יתברר, בשובו אל ה׳ בבל לבז ת ד ק פ ־ ו -
 ונפשו מאהבה, אז בהתערותא דלתתא ו״כמימ הפנים״ וכר אתערותא דלעילא לעורר
 האהבה וחסד ה׳ למרק עונו ביסודים בעולם הזה׳ וכמו שכתוב! ״את אשר יאהב יי יוכיח׳
ס לא הזכירו הדמב״ם והםמ״ג שום תענית בלל במצות התשובה ל  וכר (משלי, ג׳, י״ב). ו
 אף בכריתות ומיתת בית־דין, רק הווידוי ובקשת מחילה, במו שכתוב בתורה: ״והתודד
 את־חסאתכמ״ וכר (במדבר׳ ה׳, ז׳). ומה שכתוב ביואל ,שבוי עדי בכל־לבכם ובצום!
 ובבכי׳ ונו׳ (יואל׳ ב׳. י״ב) — היינו לבטל הגזירה שנגזרה, לפרק עוון הדור על ידי
 יסורים באהבה, תהו המעט בכל תענית שמתענין על כל צרר, שלא תבוא על הצבור,

מ הוא שכתוב במגילת אסתר.  ו
 («תניזד<
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 דבי לוי־יצחק םברדיםשב
 מידת האין

, שיאמר: אני ן י ר הא ד ג  ידוע, שיוט הכפורים מכסר רק על שיכניס עצמו ב
 זמה שיש לי וכל הכוחות שלי — הכל הוא להבודא יתבדה ואז הוא מתדבק למידת
. ואפשר שזו היתח כוונת החשתחווייה של הכהן הגדול ביום הכסוריס בקודש ן י  הא
 •הקדשים: שבשעת השתחווייה היה מכוון, שכל מה שיש לו ־־ הכל להבורא יתבדה
 זזה שאמר ר׳ עקיבא: ״אשריכם ישראל, לפגי מי אתם מיטהרים״, שעל ידי מדרגת מ י
. וזה שאמרו ן  אתם נטהרים וכל המצוות הן להזדכות החומר, בכדי שיבוא למידת האי
ן באת״, שיסתכל תמיד האדם באין הנעלם׳ איד הוא מחייה י א  •חכמינו ז״ל: ״דע מ
 ומהווה את כל העולמות בכל רגע ממש מאין ליש, ובלתי חיותו הכל אסם. וזה: ״לאן

 אתה הולד״ — שכל עשיית המצוות שיקרב למידת האין.
 (״קדושת לר״)

' יעקב קרבץ(המגיד מדוכנה)  ד

 עוונות שאדם דש בעקביו
 ״והיתה זאת לכס לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה״
 (ויקרא, ם״ז, ל״ד). הנראה בכוונת המאמר על דרד שאמד דוד המלד עליו השלום
): ״למה אירא בימי רע עון עקבי יםובני״, ובגמרא (ע״ז, י״ח, א׳):  (תחלים, מ״ט, י,
 עוונות שאדם דש בעקביו. חה צריד ביאור איד יתכן על העונות ענין דישה בעקבו
 אמנם הבנת הדבר הוא על דרד אחד בונה בית והבית בהבנותו היו משתדלים
 •עליו שיהיה נבנה כשלימות, שלא יחסר לו גם חלק קטן מחלקי הרכבתו עד שלא יהיה
 בו שום נקב וחור, שלא יכנס בו רוח מהדוחות הנושבות, שלא יכניס בתוכו חול
 ועפר ואבק. וכאשר נגמר הבנין על השלימות נכנם בעל־הבית אל תוכו לדוד בו, וראו
 האנשים כי הוא מכנים אל ביתו מכבדות ומטאטאים הנאותים לכבד בהם את הבית.
 וישאלו אותו לאמור: הלא אתה בנית ביתך בניו שלם בלא שום נקב וחוד, ולמה
 ילד למכבדות? ויען ויאמר: למה לא תבינו ז הגם כי הבית סגור מכל ארבעת צדדיו
^ ,ך, ה ע ם כ,1 ז ׳ ע ץ ן ח ב  עד שאי אפשר שיכנס לתוכו לא עפר ולא רוח ולא גשם מ
 אנשים הנכנסים והיוצאים מן הנמנע הוא שלא יתחבר בעקבותיהם אבק ועפר ויכניסו
 העפר הזה ברגליהם, וצריך אבי למכבדות לכבד את הבית, כי לולא כן יתוסף עליו

 מיום ליום עד שיתמלא הבית אשפה.
 כן וכן הבורא יתברך נתן הנשמה אל תוף הגוף כמו אדם יושב בבית, והסגיר את
 הגוף סביב בכמה מצוות התלויות באברים החיצונים, כמו מצוות התלויות בעיני*
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 התלויות באזנים, בפה ולשון, ביד ורגל, כמו שסדרם בעל ״ספר חרדים,׳ דל, וזה הכל
 למען לא יכנס אל הנשמה שום אבק ועפרורית מהבלי עולם הזה. אמנם אחד כל ההסגר
 הזה הלא האדם במה שהוא אדם כי אכף עליו פיהו הוא מוכרח לצאת מן המלאכתיות
 ולעסוק בעסקי העולם הזה, לאכול ולשתות ולישון ולדבר עם בני אדם, ואז בצאתו
 החוצה אל עסקי הגוף לא ימלט שלא יתחבר בו אבק מעש. זה שהמליצו עליו ״עוגנות
 שאדם דש בעקביו״, כלומד: בצאתו מן עבודתו הקדושה לדרר ארץ אי אפשר שלא
 יתאבק מעט בעפר ההבלים. ועל אופן זה ברא יתברך תשובה קודם בריאת העולם
 והכין היום הקדוש הזה לתשובה ותפילה, שינקה האדם את נפשו מזמן לזמן כמו שהבעל־

 הבית מכין מכבדות לכבד את הבית.

 ומעתה תבין מעצמך, כי כפי השערתו יתברר־ יצייר לעצמו האופן היותר שלם
 שיהיו ישראל נוצרי תורה שומרי מצוה וכל הנהגותיהם יהיו בצדק ומשפט וישמרו
 את עצמם מכל רע. עם כל זה אי אפשר לעולם להתקיים מבלעדי יום כפור, שיהיה
 על כל פנים יום אחד בשנה מיוחד בעבודתו לכפר על בני ישראל אחת בשנה. אבל

 כאשר יפזרו דרכיהם וישחיתו מעלליהם ודאי לא יספיק להם יום כפור אחד.

 וזהו ״והיתה זאת לכם לחוקת עולם״, כלומר: חוק ההכרחי אשר לא יספיק
 בלעדו לכפר על בני ישראל אחת בשנה, אבל כאשר ירבו לחטוא לא יספיק להם יום אחד

 בשנה לנקות עצמם. והענין יקר למבין.

 מעמדנו בתפילת נעילה
 ונקדים משל על מעמדנו עתה בעת תפילית נעילה: למלך שהיתה לו בת, ויהי
 בהגיע פרקה והציע שדובים לפניה ותמאן בכולם. על פלוני אמרה: הלא יש בו חסרון
 שהוא רעבתן. ועל פלוני אמדה: הלא הוא שיכור. עד כי גמר בלבו להשיאה אל הנמצא
 ראשון. ונזדמן, כי בא איש כפרי והשיאה לו. ויהי כי לקח אותה אל ביתו אל בית
 אמו, והנה חמותה עשתה עמה עבודות כבדות וקשות כמשפט הכפריות והיה מד לה
 מאד. עד כי כתבה אגרת אל אביה ותספר לו את כל מר לבה. ויכתוב אליה כי בעוד
 כארבעים יום יבוא אצלח. ויהי כהשמע דבר המלך אצליהמ פחדו מאד וימהרו ופינו
 את הבית והתחילו להדר ולקשט את בתו היקרה ולעדנה ולכבדה. ויהי לימים אחדים
 באו שרי המלר הפדתמים הרצים לפניו להגיד את בואו. והכפריים האלה קדמו את
 פניהם בכבוד ויקד ויאספו אותם הבית, ולימים עוד הקול נשמע, כי המלך בעצמו בא,
 ויצאו לקראתו ויקבלוהו בכבוד גדול. והמלך ראה את כבוד בתו וייטב בעיניו למאד
 וישב עמה וישמח וייטב לבו. ויהי בעת התחיל להפדד ממנה ומכין את עצמו לנסיעתו
 והנה בתו נופלת על צואדיו ותבך לאמר: אבי אבי, איכה תעזוב אותי, איכה תעזוב ילד
 שעשועד וכל חמדת ביתך ז ויאמר לה: מה לך, הלא ראיתי אותך בכבוד רקד ז ותבך
 ותתחנן לו ותאמר: דע, אבי, כי כל אשר אתה רואה אך היום נעשה, כי שמעו שמעך
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 כי אלי תבוא ופחדו ויראו לנפשם. אבל נפשי יודעת מאד אשר עשתה לי חמותי ואת
 אשר היא עתידה לעשות עמדי, כי רק בד״פרד כבודד מעלי תעמוד חמותי על יד ימיני
 ובהכרח תשיב אותי אל עבודתה ואל משאה לחלוב הפרה, לפתח ולשדד האדמה וכדומה
 מן המלאכות אשר לא נםיתי בהן. ויפן וידבר עם בעלה: מה לך איפוא לעשות כן לבתי,
 איד לא תכיר בכבודה, איך לא תבחין את יקר ערכה, כי בת מלכים היא ז ויבך גם הוא
 במרת נפש מאד ויאמר: גם נפשי יודעת מאד כמה מן הכבוד ראוי אליה וידעתי גם
 ידעתי באיזו בחינה ראוי לי להתנהג עמה. אכן ביום בואכה עמי בקשר הברית אמדתי
 בלבי: הלא לא נעלם מאת אדוני כי איש כפרי אנכי עני ודל, ומה יש בביתי לכבד
 את בתד היקרה ז וחשבתי, כי כאשר נתת לי בתר תאצל עלי ברכה, כי מלד גדול אתה

 ותחלוק לי חלק ונחלה,
 הנמשל: הקדוש־ברוד-הוא רצה לתת התורה לאדם הראשון ואמרה עליו שהוא
 רעבתן, כי אכל מן העץ. ורצח לתת התודה לנח, אמרה שהוא שכור, ״וישת מן היין
 וישכר״, כמובא במדרש באורה עד כי נתן את התורה אלינו. ובכל ימי השנה אנחנו
: ״בכל  מזלזלים בכבודה והיא כותבת בכל יום אגרות אל בית אביה, כמאמר (אבות. ר)
 יום ויום בודקול יוצאת... אוי להם לבריות מעלבונה של תורה ד רק בראש חודש אלול
 בהשמע דבר המלד ויתן קולו לפני חילו, כי יבוא אלינו, אז היראה גוברת עלינו ומגור
 מסביב, ואז ניתן מועצות בנפשותינו להתאסף לבתי-כנםיות ולבתי״מדרשות ומתחילין לומד
 תהליס ותפילות ותחינות ועוסקים בתורה ובמעשים טובים בצדקות וגמילות חםדים, עד
 כי בראש־השנה יבואו הפמליה של מעלה (עיין ״זוהר״, פרשה אחרי) ורואים בכבוד
 הבת מלד דיטב בעיניהם למאד. וביום הכםודים יבוא המלד הקדוש יתבדר שמו בעצמו
 ובא ח׳ אלהי וכל קדושיו עמו ורואה את ישראל כמלאכי השרת, כמלאכי ה׳ צבאות,
 לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ועומדים מערב עד ערב בקדושה ובטהרה והקדוש־
 בדוך־הוא, כביכול, מקבל נחת־רוח מעמו ישראל. אמנם אחר תפילת נעילה אשר אז עת
 סילוק שכינה, אז הבניה גדולה מאד: אבי יקירי, איכה תעזוב אותי בלי חמלה, הלא
 עוד מעט ישיבו אותי אל עבודות פחותות, עוד מעט יפשיטו מעלי את צבי עדים, היינו:

T V 

 היראה והדבקות בעבודה ובמעשים טובים, וקרוב העת לשוב לכםלה איש לבצעו מקצהו.
 ואז הנשמה צועקת מרה: הוי, פשטתי את כותנתי איככה אלבשנה, רחצתי את דגלי
 איככח אטנפם ? כלומר: כבר טהרתי מטומאתי והסירו מעלי את הבגדים הצואים ואיככח
 אשוב ללבוש אותם ז ולבלתי יתרעם הקדוש־ברוד־הוא על הגוף מה ראה לעשות כן
 לנשמת אלהיס חיים אשר כל כבודה בת מלד פנימה, יבוא בהתנצלות גדולה ויאמר:
 הלא ידעת תחילה, כי בני־אדס אנחנו עניים ודלים וכל עמל אדם לפיהו. אכן אתה אבינו
 מלכנו הלא נאמר ״לה׳ הארץ ומלואה״ ־־ האציל עלינו ברכה, ״יבחר לנו את נחלתנו

 את גאון יעקב״ וגר.
 (.אהל יעקב*)
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 רבי דוד־שלפה *ייב 1יץ

 התורה והשבת
 אמד הכתוב: ״יום אירא אני אליך אבטח״ (תהלים, נ*ו. ד). משל לפלך, שמצא
 אחד מעבדיו נאמן לפניו. עמד ונשאו על כל עמו ומנהו על ביתו ומסר בידו כל אמרותיו
 ובנה לו פלטרין לדור עם שני בני המלך נתקנאו בו שדי המלוכה ושמו לו עלילות
 דברים והעטידו עדי שקר. ציווה המלד לעיין בדינו, רבו עליו טוענים עד שלא היתה לו
 תקופה. בני המלד שדרו עמו מחמת אהבתם שאהבו אותו הלכו עמו לבית דין והעידו.
 שהמםטינים מדברים דברי שקד והושיעוהו מכל הקמים עליו. פעם אחת נתקוטט עם
 בני הפלד וביזה אותם בדברים ולא עוד אלא שהכה אותם עד שנהפכו לו לאויבים. בתוך
 כך העלילו עליו שרי המדינה עלילה גדולה לפני המלך ציווה הםלד להושיב בית־דין
 ולעיין בדינו. התחיל מקונן: לא די שאין לי עכשיו על מי להשען, אלא אותם שסמכתי
 עליהם כעל עמוד ברזל נהפכו לי לארבים. ועתה מה אעשה, אוי לי מיום הדין אוי
 לי מיום התוכחה. מי יצילני מיד כל קמי. כשבא לפני בית־הדין ראה, שאחד מבני הסלד
 נתמנה דיין עליו. התחיל מקונן ביותר: אר לי, לא די שנהפד לי לאויב אלא שהיא יושב
 בדיני. אמר לו חכם אחד: אין לך תשועה אלא שתםיים את בן המלד עד שימחול לד
 ויה«ד לאוהב לד כבראשונה, ויעמוד לימין צדקד וייטב לד ממה שהיה תמיד מאחד

 שהוא עצמו דיין. עשה אותו שר כך חכה בדינו.
 אף כך: מלך מלכי המלכים הקדוש־ברוך־הוא בחר בישראל וגידלפ תישאם ומסר
 לחט כל העולמות, ולא עוד אלא שחיבה יתירה נודעת לנו, שנתן לגו את התורה שקדרה
 בת מלד ונתן לנו את השבת שקרוי בן מלך ועשה להם דירה בתוכנו. והנה הטקטריגים
 מתקנאים בנו ומעודדים עלינו משפט בכל שנה והקדוש־ברוד־הוא אוהב משפט מושיב
 בית־דין של מעלה לעיין בדיננו. מיד באים התורה והשבת וממליצים טוב בעדנו מחמת
 אהבתפ שאוהבים את ישראל, שנפשם קשורה בנפשנו, כמו שאמדו: אורייתא וישראל
 חד. אבל אחינו בני ישראל עכשיו רבתה קטטה בינינו ובין בני מלכים אלו, שלא כיבדנום
 כראוי, ולא עוד אלא שבזינו אותם ולא עוד אלא שעשינו בהם חבורות ופצעים עד
 שנהפכו לנו לאויבים. עכשיו הגיע יום הדין הגדול הזה ומי יקום לנו ומי ימליץ בעדנו,
 הדי כל הימים אין לנו להשען אלא עליהם, ועכשיו שנהפכו לנו לארבים כמה יש לנו
 לקונן. ולא זו בלבד אלא ששבת קודש הוא אחד מן הדיינים שלנו ואיד נשא פנינו ואיד
 נצטדק, הלא ״יום אירא אני אליך אבטח״ (תחלים, נ״ו, ד), כלומר: ירא אני מאותו היום

 אלא בוטח הייתי אל בן המלך, ועכשיו לא די שאין לבטוח בו אלא שאני ירא אותו.
 הנה אחינו בני ישראל אין לנו שום תקנה אלא לטייס את השבת הקדוש ולקבל
 על עצמנו מהיום ואילד לשפוד השבת כהלכתו עד שיהפך לנו לאוהב כבראשונה, ואז

 פוב לנו. אז ישמע ה׳ שועתנו. אמן כן יהי רצון.
 (,ערבי נחל״)
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 רבי מקב-נבי מקלגבורג
 כפורים

 קרא את היחפ הזח בלשון כפרה ולא בלשון סליחה. נראה לי, שבא להודות על
 אופן מחילת העונות, שיעדה התורה לנו ביום זה, והוא הווידוי והתשובה, אשר רק
 בצירוף אלה ביזזם הקדוש הזה נשיג החסד העליון למחילה ולסליחת העונות, וכמאמרם
 (יומא, פ״ח): אץ יזם הכפורים מכפר אלא עם התשובה (עיין דמב״ם, סרק זד מהלכות
 תשובה). חח נכלל בלשון כפורים, כי כבד פירש רש״י על פסוק ״וכופר בריתכם את
 מות״ (ישעיה, כ״ח, י״ח), וכן שם (מ״ז, י״א)«ןת&ל ןלין הןה לא תוללי נ$ךה»: כל
 כפרה לשץ סילוק דבר, ותרגומו שם ״לאעדיותא״. וכן פירש הרד״ק: כל כפרה לשון
 המרה. והנאמר בשעיר המשתלח ״יעמד־חי לכפר עליז״ (ויקרא, ט״ז, י,) הוא מענץ זה,
 במו שביארו חמסרשים שם: לכפר עליו — להתחרות עליו! וכן בפד כהן גדול -ובמר
 בעדו ובעד ביתו״ (שפ. שם, י״א) פירושו כפרת דברים והוא הווידוי אשר על ידה
 מסתלק וממיר מעצמו את העוון. אמנם אס נפרש לשון כפורים כאן כבשאר מקומות
 לשון פיוס וריצוי לשכר הכעס וחחימה, בערן• השם יתברר לבדו, יחסר לנו בתודה עיקר
 גדול המצמיד ליום כפור והוא הווידוי והתשובה אשר בלעדיהם כמעט אץ תועלת

 בעצמו של יו*
 ולדברינו יש לבו גס p טעם נכון על שקרא את היום הזח כפורים בלשץ
 רבי* לפי שיש מדרגות שמות זו מזו בעבץ התשובה $ כי חשב מיראת וממש עמו לא
 נמחק לגמרי אבל ישאר בו רושם מה, זדונות משות שגגות, ותשב סאמבת ממת לאמתו
 עונו נמחק מכל וכל עד תכליתו, ולרבותינו זדונות נעשות זכיות. ולשפ שני כפרות
 אלה נקרא היום כפורים בלשון רבים• ^הטוב ומקבלה״)

ל הירש א פ ר ך ו ש מ  ר׳ *

 הגיונות
 א

 גם יום הםפורים הוא ״קודש ושבת״, גם היום הזה על ידי שביתה ממלאכה
 ועמדה יביאן• אל הקודש פנימה, תוסף לעילוי היום הקדוש הזה בלוח עמו גם ״עינוי״ ~
 הלא הוא מניעת ההבאה וחסרונה, ואם יום השבת ישפיע מחדש רוח, כשרון, כח וקדושה
 לחי*& הבאים בעתיד, הגה יום הנפורים יביא אתו לגבי החיים החולמים ״כפרה

 וטהרה״.
 כ

 כל מפעל בבית אוצר הבריאה נולה יש לו תוצאות, המתאימות לערד הפעולה,
 ומתון־ נד יש לו לנל מפעל זמן הווה, שהוא יליד העבד ואבי העתיד. אין דבר
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 נגמר בתכלית השלימות ברגע צאתו למציאות ועצמות המתהווהו, אל1\־ כל-.פועל הגליד
 ושואף לשלימותו עד אין קץ. — וכלום אהה, בן אדם, אתה לבדך עם פעולתך ועם
 מכסת מעשי ידיך חפרן תחפוץ להיות יוצא מן הכלל הזהו זאת לא זאת! הן אין גס
 אחת .מפעולןתיך ותחבולותיך, אין .אחד ממעשי ידיך ודיבורך ואף רעיון לבך הקל
 שבקלים אינם מחוסרי תוצאה — הם יביאו ״ב ד כ ה״ או ״קלל ה״, אם במהרה ואם
 לאחר זמן, פה או שם בחייך החיצוניים, ובחייד הפנימיים יביאו ״ב ר כ ה״ או ״ק ל ל ה״
ה יען כי כל עשיית מצוד. ומילוי חובה מן החובות י מ  .בלי אמצעי וגם ת י כף ו
מ אותר למלא עוד מצוות וחובות חדשות (״מצוה גודרת מצוד.״), וכל חטא י ד י ש ב  מ
א (״עבירה גוררת עבירה״), להיות ו ט ח ח ל ו  שחטאת יביאד ויפעל עליך להיות נ
 נסוג אחור מתכונת *׳ע ש ו ת טוב״ וקרוב ומוכשר ביותר לעשות ״ה ר ע״ ולחטוא עוד.
 תוצאות החטא בחיים הפנימיים והחיצוניים ״קללה״ היא וצפויה למשפט צדק של אלהים.

, ׳ ן ט צדק בלבד, ולא היה גט ״אב רחמ פ ו  אמגם כן, לו היה אלהים רק ש
ט פ ש  כי אז איש בחטאו הראשון מח, בחטאו זה נחרץ עליו מלפני שופט כל הארץ מ
 מות, משום שלא קיבלת את מציאותד וקיומד בתבל מיד אלהיט אלא בתנאי שתחיה
י צד>ק; ובעד כל חטא ועבירה קלה הן איבדת את זכותך להתקיים־־עוד.ומציאותד י  ח
ל והתנצלו את ג ע  נכרתה. אד הבט ודאה! •הן זה היום, -אשר בו חטאו אבותי בעון ה
 עדים, את כחם האלהי להיטיב ולהשכיל, ואיבדו את זכותם להתקיים בחייהם החיצוניים,
 ולא עוח אלא •שהיו •צפמום־כי ימחה שמנו ויכלו מעל פני האדמה. אבל כאשר הכירו
ם (שמות, ב ל ו ־והנם ברע, התאבלו וישובו אל ה׳ ב ע  לדעת, -כי אמנם -משאו דפ ש
 ל״ג), אז ינחם גפ ה׳ על הרעה, אשר חשב לעשות לעמו, והמודים והעתבים קיבלו ממנו
י ר י ש ע ה ! את היום 1 א ר ו ג ל ז ו ד ם ג ו , זה היום זגשה ה׳ להיות י ה ח י ל ם ה ד י פ  כ
זם חבפו:רים״, הוא היופ י  לחודש תשרי.קבע ה׳ ברחמיו ובחסדו הנאמן להיות ״
, היום שראל י י נ ת ב ד  הקדוש והנעלה, אשר מדי שנה בשנה ישוב להופיע לכל ע
 אשד יביא סליחה לחיים החולפים, באשד״יםיר וירחיק את תוצאות חטאותינו לבלי תעצורנה
 כח לפרוע פרעות עוד, — לחיים החיצוניים ״כפרה״, קזהובגה ׳הגן ומחסה, .ולסיים
 הפנימיים ״טהדה״ — הלא הוא הכשרון הנאמן והטהור לעשות את הישר והטוב. —

 ג,

 גיום ההוא עליך להביע בפועל, כיון שמציאותד • ותעודות חייך נתונות לד רק
ת זד, לפיכך כשחסאת לתכלית מציאותד וטימאת את חייך, איבדת את ה כ ח ב ה א  ב
 לחיים ואת ה ז כי ת למציאות ועליד להרגיש כי השפלת מאד והנך כאין. ואז אם בדגש
 שפל־רוח ו ב י ט ו ל י ה י ש כזה תבקש ותעתיר לה׳ באמת ובתמים. לתת לך מציאות
ה בחיים, יען כלתה נפשד באמת לחיות חיי צדק ומישרים בימים ש ד ה ח מ ו ק ת  ו
 הבאים, ואם בחשכת שפלותך זאת תפנה אל על ותתפלל, תהיה כל תפילה וכל חחינה,
 אשד תתחנן לאלהים לכפר ולסלוח לד על כל חטאותיד ולתת לד מציאות וכה לחיי תום
, ירצך ויחנך כאב את בנו! במאמר• ם י מ ח ר  מושר, — מובטח אתה, כי אלה״ם, אב ה
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ה ייאויר ׳מחדש כח ואומץ לחיי ש ד ת ח ו א י צ מ  הבריאה ״ין, י״ יקראך אלהיפ ל
 ישרים,.יעביר את חטאתך, בהסירו מן העבר שלך את ״הקללה״ דתן לך עתיד זזדש

ת כ ר  מלא ב

 ד
י ו נ י ע ה ו כ א ל ר מ ו ס י  החלטה כזאת תוכל להוציא אל הפועל רק על ידי א
 הפעולה וההנאה חן כל תוכן חיי האדם, אבל על ידי החטא גרמת להאביד מן הראשונה
ת לרכשה לד. לכן תן תודה, כי כזה וכזה ו כ ז ר ומן השניה את ה ו ה ט  את הכח ה
 עשית לחלל את ה כ ח, שחננד אלהים להיות סוכן עולמו כפי רצונו, ואל תשלח ידך
 ביום ההוא אל כל יציר נברא לשנות אותו כחםצד למטרה אנושית, אף תראה בעליל,
, הוכיח ה א נ ה  כי איו לד הצדקה עוד להאדיר ולכלכל את מציאותד וקיומד על יחי ה
חם ד ־כ ל״, ענה את נפשד וחדל ש ו ע מ י מ נ ע  גלוי לכל את אשר הנד באמת — ״
 לד מכל הנאות הגוף. ולכן מי מבני ישראל ומבנות ישראל, אשר יזיד לעשות ביום ההוא
ה ר פ  מלאכה מן המלאכות או ליהנות הנאת הגוף, לא זו בלבד שלא יקבל מאת ה׳ כ

t ת י ש ר א ל. 'כי איש כזה בעבודת ד ב ע ר ק ר ה, אלא שגם נפשו תיכרת מ ה ט  ו
 מלאכתו והנאתו ביום הכםורים יביע, כי אין עליו לתת דין וחשבון על חייו ומפעליו,*4

, כי אין אדון לו, שוסט צדק ודיין אמת — אין אלהים  כי זכה במציאותו מן ההפקר
 כל מזימותיו. —

 ה
 לכן מצות איסור מלאכה ביום הכםודים בעלה ונכבדה היא בערכה כמו ביום
 השבת. ומושג העינוי אין משמעותו עינוי על ידי מכאובי הגוף ויםורים קשים לשם
 כפרת עון, רק ענות אדם נפשו כפי הוראת המלה הזאת וכפי מושג הרעיון של היום,
 היינו ״לענות את נפשו ולהתרושש על ידי המחסור״, לבלי ליהנות שום הנאת־גוף כפשוטה,
ת שלו, למען דעת ולשנן בלב, כי כל ו א י צ מ  לבלי להאדיר ביום ההוא את כלכלת ה
 זה נקבע מטעם הרעיון הכביר והנאור, האצור ביום הקדוש והנאור הזה. ולםיכר, כדי
ם או י ש ס ק י ר ו ם  להרחיק כל מחשבת פיגול, שהיום הזה נקבע לשם עינוי על ידי י
 מכאובי־גוף אחרים, אשר ישים עליו האדם לכפרת עון, וכדי שלא יחשוב, כי אמנם לרצון
 הוא לפני ח׳ לסגף את עצמו בגלל העבירות שבידו, נועד בחסד אלהיס היום התשיעי,
 ערב יום חכסורים, להיות יום של הגאה ותעגוג-הגוף, ומצוה היא לאכול ולשתות בו,

 לדעת על פיהו, כי ה״עינוי״ של יום המחרת הוא דק חסרון ההנאות האלה.

 ו
 את הרעיונות וההשקפות הנכבדים על שלילת ההנאה ושביתת המלאכה, עליד
, חרטה נאמנה על העבר בה״ י ותשו ו ד י ו  לדעת ולהכיר היטב. אליהם ילוו גם ״
 והחלטה להיטיב את אורח החיים לעתיד, כפי אשר יותר ״דרכי התשובה״. אבל אס
 תדמה בנפשד לסבב בכחש את ה׳ אלהיד, את ה, היודע מחשבות, כי ״תחטא ותשוב
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 ותחטא״ בתקות־שוא, כי תעשה תשובה ויכופר לד, את כל חובות התשובה וםדד מט
 חכפוריט תמלא רק כ.םצות אנשים מלומדה״, ובעמדך לפני ה׳ לשפיר שיח ולבקש מפנו
 פליחה וכפרה, לבד, היודע את מעגל חייך, TO לה כי ביום הפחדת לא יהיה בהנהגתד
, אז כל יום הכפורים והתשובה שלד גחשבו כאין, ל ו  כל שמר ותמורה מביום אתמ
 יען עשית תונף ולעין יחשב לד. — הן ה׳ שופטה ואתה תדמה להפיח מבים בחלקות
 ולמצוא חן וחםד בעיני.אביך קנך״, אשר לו נגלו כל תעלומות ולא לפניו חונף יבוא.

 תפילתך תהיה תפלה, עבודתך נכריה וניבך נבזה, לא ירצה לאלהיפ.

 ז
 אמנם למען לא תכבד עליד מאד העבודה לעזוב בפעם אחת את דרך חטאים
 ולבחור בטוב, להתרומט אל על ברעיון יום הכפורים ולהיות מוכן ומוכשר לעבודת אלהיס
ם, אלא להוציאך לאט לאט מיון מצולת חיי חטא ועון ולהכשיר את ו ת הי ד  הנעלה כ
 נפשך לשוב בתשובה שלמה. קבעה אהבת ה׳ תשעה ימים לפני יום הקדוש והנורא הזה,
 לאיות גם המה מיועדים לבחינת החיים, לחשבון הנפש, להכנה וטהרה. לשוב אל ה׳
 גכל לגבך ובכל נפשך. (.אורב״)
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 כניסתו של הכהן הגדול לבית־המקדש ויציאתו
 (לפי הקונסול הרומי מארקום, שופט היהודימ בימי הבית השני בירושלים)

 שבעת ימים קודם היום ההוא, יום מיוחד שקוראים ״כיפור״, והוא האדיר להם
 מכל הימים, היו מכינים בבית הכהן הגדול מושב וכסאות לאב־בית־דין ולנשיא ולכהן
 גדולייולםגן הכהנים ולמלך ולבד אלה שבעים כסאות של כסף לשבעימ סנהדרין. והזקן
 מן הבחנים היה קם על רגליו ואומר לפניו דברי כיבושים ותוכחה ואומד לו: ראה לפני
 מי אתה נכנם, ודע שאם תאבד הכוונה מיד תפול ותמות ותאבד כפרת ישראל. וחנון עיני
 כל ישראל תלויות בה וחפש דרכיה שמא יש בד עוון אפילו קל, כי יש עוון שקול כנגד
 כמה מצוות, ושיקול זה, הלא הוא ביד אל דעות, גם חקוד באחיד הכתניס וסהר אותם.
 שים נגד פניה כי לפגי מלד מלכי המלכים, היושב על כסא דין ומזרח בעיניו כל רע.
 אתה בא. ואין תבוא והאויב עמד ז ואומר להם, שכבר חיפש ועשה תשובה ממה שנראה
 שיש בידו עוון. גם אחיו הכהניס קרבם בעזרת המקדש והשביעם במי ששית שמו שם,
 שכל אחד ואחד יאמר •ח שיודע בחברו או מה שיודע בעצמו, ושנתן להם לכל דבר
 ודבר התשובה הראויה. גם המלד אומד לו דברים טובים ומבטיחו לכבדו בצאתו בשלום
א  מן הקודש. אחד זה היו מכריזים ואומרים איד הכהן הגדול יוצא והולד ללשכה ש
 אשר במקדש, ואז יוצאים כל העם ללוותו והולכים לפניו כסדר. וכן דאיתי בעיני:
 ראשונה הולכים לפניו כל שהוא מזרע מלכי ישראל, כי הקרב הקרב אל הכהן הוא יותר
 חשוב, ואחריהם כל אותם שהם ממלכי בית דוד, וכולם בסדר נכת זח אחר זה וכרוז
 לפניהם אומר: תנו כבוד לבית דודן ואחריהם היה בא בית הלר, והכרת אומד: תנו
 כבוד לבית הלוי! שלושים אלף וששת אלפים היו. וכל סגניהם חיו לובשים באותה שעה
 בגדי משי תכלת, והכהנים — משי לבן, וארבעה ועשרים אלף היו. ואחריהם המשודרים,
 ואחריהם המנגנים, ואחריהם תוקעי החצוצרות, ואחריהם השוערים, ואחריהם עושי הקטורת,
 ואחריהם עושי הפרוכות, ואחריהם השומרים, ואחריהם האמרכלים, ואחריהם כת אחת
 נקראת קאדטופילום (נושאי כסאות), ואחריהם כל אנשי המלאכה ממלאכת חקודש,
 ואחריהם שבעים הסנהדרין, ואחריהם מאה כהנים וגזרי־כםף בידם לעשות דרה ואחריהט
 הכהן הגדול, ואחריו כל זקני הכהונה, שנים שנים. ובראש כל חוצות היו ראשי ישיבות
 עומדים ואומרים: אישי כהן גדול, בואר לשלום! התפלל ליוצרנו, שיחייבו לעםוק
 בתורתו1 ובהגיעם לפתח הר־הבית היו מתפללים שם על קיום מלכי ביודדוד, ואחר
 זה - על הכהניס ועל המקדש. והיה הקול כל־כד חזק מריבוי העם בענותם ״אמך, עד
 *העופות הפורחים היו נופלים לארץ. ואז הכהן הגדול משתחוה לכל העם ופורש בבכייה
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 ויראה, ושני סגני כהונה מוליכים אותו ללשכה שלו, ושם פורש מכל אחיו הבחנים. חד.
 בכניסתו. אבל בצאתו היה הכבוד כפלים, כי כל העם אשר בירושלים היו עוברים לפניו,
 ורובם באבוקות של שעוה לבגה דולקות, וכולם לובשים בגדי לבן, וכל החלונות מעוטריפ
 ברקמה ומלאים נרות. וסיפרו לי הכהנים, כי הרבה מהשנים לא היה כהן גדול יכול להגיע
 לביתו קודם חצות הלילה מפני דוחק העם העובר וריבוי הגדול, שאף על פי שהיו כולם
 מתענים, לא היו הולכים לבתיהם עד יראו אם יוכלו להגיע לנשק ידי הכהן הגדול. וביום
 שאחריו היה עושה סעודה גדולה ומזמן לאוהביו וקרוביו, ויום טוב היה עושה לפי שיצא
 בשלום מן המקדש. אחר זה היה מצוד, לצורף, שיעשה לוח זהב ויפתח בו זו הלשון: אני
 פלוני כהן גדול בן פלוגי הכהן הגדול שימשתי בכהוגה גדולה בבית הגדול והקדוש
 לעבודת מי ששיכן שמו שם, והיה זה שנת כך וכך ליצירה. מי שזיכני בעבודה זו הוא
 יזכה בני אחדי לעמוד לשרת לפני הי. (.שבט יהודה״)

 םרנץ רהנגיוייג
 ואנחנו כורעים...

 ,הימים הנוראים״, המשובצים בתוך חודש המועדים, — שצביונו בתיד שאר מועדי
 בית ישראל הוא בבחינת ״שובי נפשי למנויזיכי״ — מיוחדים מכל שאר חגי ישראל
 ראשית כל בזה, שבהם ורק בהם היהודי כורע ומשתחוה. מה שלא עשה בהתיצבו לפגי
 מלכי עולם, מה ששום כח שבעולם אינו יכול להכריחו לכך, מה שאינו חייב לעשות גם

 לפני אלהיו בשום יום אחר ובשום מעשה אחד — בהם הוא עושה את זאת.
 עדת המתפללים מתעוררת וחשה קרבת אלוה מתיך התרפקות על תאודי־זכדון
 של עבודת בית־המקדש, ביחוד בתיאור אותו רגע, שבו היה הכהן הגדול מבטא במפורש
 את שם הוי״ה, את השם הנכבד והנורא, ובל העם וכל הכהניס אשד בעזרה כורעים
 ונופלים על פניהם. והעדה משקיעה עצמה בתוך התחושה הזאת באותה תפילה החדורה
 הרגשת אחרית הימים, כאשד לפניו תכרע כל ברך, כאשר האלילים כליל יחלופו, כאשד
 כל העולם יחזיק במלכות שדי, כל בני בשר יקראו בשמו, אליו יפנו כל רשעי ארץ וכולם
 יקבלו ברצון ובחיל את עול מלכותו. תפילה זו, המשמשת סיום בכל יום לכל שלש
 תפילות־היום, נעשית ב״ימים הנוראים״ לתפילה מרכזית, כאילו חדלה להיות צפיה
 ומזמור שיר לעתיד לבוא ונעשית לדרישה שבהווה, של תיכף ומיד, כי מיד ישתחוו
ת לעשות רצונו בלבב שלם. והעדה היודעת ח  לפניו כל הבדואים, כי יעשו כולם אגודה א
 מאד, כי היום ההוא עוד לא בא, כאילו חשה בנפשה את בואו, כאילו היא חיה אותו.
 ומתוך חויה זו היא עושה בימים האלה את אשד איננה עושה בכל השנה: היא נופלת על

 פניה וכורעת על ברכיה.
 לאמר: ראש־השנה ויום כפור מעמידים את ״אחרית הימים״, את גאולת העולם
 בתין• ההווה, כאלו פסק שטף הזמן והנפש באה עד גדות מנוחתה. תקיעת השופר בשלה
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 המרוממת ביותר בראש־השנה עושה אותו ליוס־דין. המשפט לאלחים, שזמנו באחרית
 הימים, קם ויהי ברגע זה של החווה. אמנם לא המשפט על העולם, שזמנו באמת באחרית
 הימים, כי אם המשפט על היחיד. כל יחיד מקבל את גורלו הוא כפי מפעלו הוא.
 בראש־השנה הם נדונים לפי מעשיהם בשנה שנסתיימה ונגוזה ויכתבון לשנה החדשה,
 המתחילה זה עתה. וביום צום כפור, בעבור המועד האחרון של ״עשרת ימי תשובה״,
 של זמן הערעורים, יחתמון. השנה נעשית נציג מוסמר של הנצח. בחזרה השנתית של
 יום־הדין משתחרר הנצח מכבלי המרחק הנעלם« מעתה הנצח הוא פה, היום, ניתן
 בידי היחיד ואוחז בחזקה בידי היחיד. הוא איננו רק חוליה בשלשלת הדורות של .בני
 עמו, בשלשלת הדורות של גוי ואדם. חסל כרגע סדר היסטוריה, חסל כרגע כל פרשת
 התחמקות. ״היום הרת עולם״, היום יעמיד במשפט כל יציר ויציר, כל יחיד ויחיד.
 היחיד עומד לפני כם הדין, באופן ישיר. אמנם הוא עומד בתור קהל העדה, הוא אומר
 ״אנחנו ואבותינו״. אך ״אנחנו״ ביום הזה איננו ״אנחנו״ של כל ימות השנה, בניו
 ובני־בניו של העם ההיסטורי. ״על חטא״ שלנו היום איננו העבירות על המצוות
 המפרידות בין ישראל לעמים. היחיד עומד היום לדין על חטאי בני אדם פשוטם
 במשמעם. רק החטאים האלה נזכרים, נענים ומודגשים בשורה ארוכה ומרעישה, המחפשת
 חפש מחופש בכל מחבואי לב האדם, שהוא תמיד חומר אחד, חושפת את כל מערומיו

 ומכריחה אותו להודות על הכל, על הכל.

ו ״אשמנו, נ ח נ  וכד חוזר האדמ הישראלי אל מקורו ושרשו האנושי ובאמת א
 בגדנו, גזלנו״ ובהכותו בכפו על חזהו ובהרגישו עצמו חלק מן אותה הכללות ״אנחנו״,
 ד,רי הוא באותה שעה לא רק חלק מן העדה המתפללת אלא גמ אבר מגופה של האנושות
 גולה, מן ״כל הברואים״ כולם. כשם שהשנה נעשית ב״ימים הנוראים״ נציגו של הנצח,
 בך ישראל נעשה נציגו של המין האנושי. ישראל מתפלל ״עם העבריינים״ מבפנים
 ומבחוץ. כי כל אדם חוטא. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. הנשמה טהורה
 היא בבואה מבית היוצר של הבורא׳ אד היא מסתבכת בבית־היצרים של לצ האדם
 העקוב מאד. ואס גס הוא מתגבר לכוף את יצרו, להשתלם על הגגודים שבקרבו ולאחות
 .את קרעי לבבו — ביום הדין מתגלה שלא עמד בנםיון, שלא שמר את גדדו, והוא בכל
 .התעלותו אינו ביוס־הדין אלא ילד תועה ועזוב הזקוק לחסד אלהיו ולרחמיו על כל מעשיו.

 רצונד לראות סמל גלוי להבלטת הנצח בהווה בשביל היחיד ב״ימים הנוראים״
 :האלה — לד הםתכל בלבושו. המתפלל מתעטף בימים האלה בקיטל — בתכדיכי המת.״
 סמל לבדידותו המוחלטת, חשוב כמת בתיד החיים. אבר לעדה אנושית שבעצם החיים
 העמידו עצמם כמוהו מעבר לקבר, לפני כס המשפט. הכל חלף ועבר. עוד בתחילת יומ
 חכפורים ביטל את כל נדריו ואת כל גדייו והעמיד עצמו בענווה כילד תועה ושוגה
 •לפני בוראו המבקש את סליחתו כמו ״לכל עדת ישראל ולגר הגר בתוכם — כי
 לצל העם בשגגה״. עתה הוא במדרגה, שהוא זכאי לחזור פעם בפעם ולהתודות על חטאיו
 לפגי האלהיס, כי אין עוד חטא בין אדם לחברו. על חטאיו לבני אדם חיה עליו
 להתודות לפניהם קודם ולפייס אותם קודם. עליהם אין יום הכפודים מכםד, אותם
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 אין הוא מכיר, הוא אינו בא אלא לכפר על חטאי היחיד לפני בוראי, אפילו על
 אלה, שכבר םלחו לו בני האדם, כי גם חטאים אלו הם חטאי הנשמה — כי נפש
 האדם היא החוטאת. וכך עומדת עדת־יחידים בתכריכי־מתיס, עדת האנושיות שמעבד
 לקבר, עדת נשמות בני אדם, והיא נופלת על פניה לפני אלהיס, האוהב את האדם לפני
 החטא כמו לאחריו, ואשר האדם בעיניי זכאי לקמל לפניו על הסתירו פניו ממנו, שהוא
 דחום וחנה וארו־אםים ודב־חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עון ופשע וחטאה
 ויקבל באהבה את השב אליו. והיחיד אשד אלהים מאיד פניו אליו צוהל ומכריז
 שבע פעמים: ״ה׳ הוא האלהיט!* :.כוכב הגאולה•. תרגם ר׳ ב.)

 ד״ר מ. גליקםון

 האחריות האישית המוסרית של האדם
 הרעיון המוסרי הנשגב, העושה את יום הכפודים יום סגולה מכל הימים ואת
 עם ישראל עם סגולה מכל העמים, — רעיון האחריות האישית המוסרית של האדם, —
 מצא את בטויו הנמרץ בנבואתו של יחזקאל בן בוזי הכהן. סירושו של רעיון זה: אין
 אדם ניתן מצד עצמו לגזירה הקדומה של החטא הקדום העובד בירושה. ואין גאולתו
 ותקנתו מתנת־חםד מגבוה. בו בעצמו גאולתו, בידו תקנתו. אין אדם קונה לו את עולמו
 בזכוודאבות בלבד, ואף לא בזכות עברו שלו עצמו בלבד. כיוצא בזה אין הוא מקפח
 את עולמו בעוון אבותיו, ואף לא בעוונותיו שלו עצמו, אם נעשו נחלת העבר וכבר
 חזר עליהם בתשובה. לא פעולת חסד משמים, אלא מעשה התשובה הוא הגואל את האדפ
 החוטא. אין מישהו זולתו אחראי לגורלו של אדם, לא לטובה ולא לרעה, לא אבות

 ולא בניס. מעשיו שלו קובעים את גורלו, את צדקתו או את חובתו.
 הרעיון הזה היה בו בשעתו כנראה חידוש גדול, מהפכה מוסרית עצומה בהכרתו
 של הדור ולפיכך חזר עליו הנביא פעמים רבות. הטעימו וחזר והטעימי והבליטו בפנים
 שונות. ״ויהי דבר יי אלי לאמר: בך־אדם ארץ כי תחטא לי למעל מעל ונטיתי ידי
 עליה~ והיו שלשת האנשים האלה בתוכה: נח דניאל ואיוב — המה בצדקתם ינצלו
 נפשם.״ חי אני נאום יי אלהיט אם בנים ואם בנות יצילו״. וביתר הבלטה: ״מה לכפ-
 אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמר: אבות אכלו בוסר ושני בניס•
 תקהינד— הנפש החוטאת היא תמות. ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה.- צדיק,
 הוא חיה יחיה נאום ה׳ אלהיט. והנה הוליד בן פריץ שופך דם... את כל התועבות האלת
 עשה — מות יומת דמיו בו יהיה. והנה הוליד בן וירא את כל חםאות אביו אשר עשת
 וירא ולא יעשה כהן- הוא לא יפות מנון אביו, חיה יחיה, הנפש החוטאת היא תמות*
ן האג ואב לא ישא מון הבן, צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת הרש*  בן לא ישא מו

ו תחיה״.  ^י
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 ומכאן וכיוצא בזה החידוש המוסרי הגדול של היהדות: ענין התשובה. זה
 המושג המתאים, העומד ביחס המצח״ לעיקר האחריות המוסרית האישית של האדמ.
 ״והרשע כי ישוב מכל חטאותיו אשר עשה ושמר את כל חוקוחי ועשה משפט וצדקה״.
 חיה יחיה לא ימות. כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו, בצדקתו אשד עשה יחיה. החפץ

 אהפץ מות רשע נאום ה׳ אלהים הלא בשובו מדרכיו וחיה״.
 וכיוצא בזה להיפר, אין משוא־םנים בדין: זכויות לשעבר אינן פוטרות מן
 האחריות המוסרית בהווה. ״ובשוב צדיק ועשה עול... כל צדקותיו אשר עשה לא

 תזכרנה במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא בם ימות״.
 והרגיש הנביא, עד כמה דעות אלה מהפכניות הן לפי טעמו של הדור, והוסיף:
 ״ואמרתם לא יתכן דרך יי שמערנא בית ישראל, הדרכי לא יתכן, הלא דרכיכם

 לא יתכנו!״ —
 והדעות המהפכניות האלה הכו שרשים וכבשו את הלבבות. הרעיון הנשגב של
 החירות האישית המוסרית, שאינה כפושה לחטא הקדמון הבא בירושה, ושל האחריות
 האישית המוסרית, שלא ניתן לה לתלות את התטא בעוון אבות ואת הגאולה ברחמי*
 שמים לבד, — רעיון זה, עטרת תפארתה של האנושיות המוסרית, נעשה אבךשתיה
 בבנינה הרוחני של היהדות ובקיומו ההיסטורי של עם ישראל. מדור לדוד, במשד
 אלפי שנים, מעידים המון בית ישראל לתפוצותיהם, כשהם מכונסים בבתי״כנסיות
 יובבתי־מדרשות, בשעת רחמים בין השמשות, שעת תפילת נעילה של יום הכפודים, כשקויה
 האחרונים של השמש חודרים לבית ה/ מדור לדור מעידים המוני בית ישראל אותה שעה
 בתפילת ״אתה הבדלת״ על אותה אמת גדולה, שנעשתה לנו סם של חיים והתעלות
 מוסרית. דור לדור העיד על האמת הגדולה, שאותו נביא הפלאימ, החוזה הגדול של
 מחזה העצמות היבשות אשר קמו לתחיה, נתן לה את בטויה הנמרץ והנמלץ. מדוד לדור
 הדגיש העם, כי על אותה האמת הגדולה ובזכותה הוא חי, כי היא מקור חייו ואורך
 ימיו: כי הזהרתו החמורה של אותו נביא האמת המוסרית — ״והעולה על רוחכם
 חיו לא תהיה אשר אתם אומדים בני ישראל נהיה כגויס כמשפחות הארץ״ — עדיין
 עומדת, כי תורתו המוסרית של ישראל תודת נצח היא, בה סוד מהותו העצמית וקיומו

 געולם זר ואויב.

 .פרום׳ ד״ר יצוזק־משה אלבוגן

 תפילת יום הכפורים
 יום הכסורים (צוסא רבא) הוא יום שכולו תפילה, כמו שבבר העיר ידידיה
 ץןאלכםנדרוני. ועוד בארץ ישראל היו רואים בתפילת יום הכפוריס אריכות יתירה,
 >כשהיו רוצים לומר על תפילה שהיא ארוכה ביותר, אפרו ״אפילו כסדר יש הכטודיס״
 >תוםפתא, ברכות, מיג, הלכה ר). ומסופר, ש״ד עקיבא היה מבטל ביח־המדרש בשביל
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ח מזה נוספת  תינוקות שיאכילום אבותיהם׳׳ (תוספתא; יום הספורים, ס״ד, ה״ב). ח
 ביום הכפורים עוד תפילה רביעית, שאינה נהוגה בשום יום מימות השנה, היא

. ה ל י ע  תפילת נ
. כמה שינויים חלו בווידוי י ו ד י ו ו  בכל תפילות יום הכפודים חוזר ונכפל ה
 במרוצת הזמנים. פעם ראשונה נזכר הווידוי במקרא: ״והתודה עליו (על השעיר
 לעזאזל) את־כל־עוגות בית ישראל״ וגו׳ (ויקרא, ט״ז, כ״א). במשנה ניתן נוסח הווידוי:
 ״אנא השם, עויתי, פשעתי, חטאתי לפניך אגי וביתי״ וכר (יומא, פ״ג, מ״ח), אבל אין
 זה אלא ווידוי של כהן גדול בבית־חמקדש, ובנוגע לווידוי שבתפילת כל אחד, אין
 התנאים אומרים אלא ש״צריך לפרוט את החטא״ (תוספתא, יום הכפורים, פ״ה, הי״ד), ורק
 האמוראים מביאים נוסחאות, שקצתם נכנסו גם למנהגינו. בשלימותם נשארו ווידוייהם
 של רב ושמואל: ״אתה יודע רזי עולם״ ו״אבל אנחנו חטאנו״. ווידוי אחרון זה
 הוא בתפילתנו סוף הפתיחה ״תבוא לפניד תפילתנו״, שאחריה בא הווידוי בסדר א״ב:
 ״אשמנו, בגדנו, גזלנו״. הנוסח לא נשתנה במגהגים מימי רב עמרם, רק לפעמים נוספת
 תיבה או שתים. אחרי הא״ב אומדים ״סרנו ממצוותיך״ ו״אתה צדיק על כל הבא עלינו״,
 והם פסוקים מעובדים. אחרי־כן אומרים ווידוי של רב הנ״ל בצירוף בקשה לקוחה
 מירושלמי, סוף מסכת יומא: ״יהי רצון שתכפר לנו על כל פשעינר׳ ואחריה רשימת
 ״על חטא״, שנתחברה, כנראה, במאה החמישית. בסדר רב עמרם אין אנו מוצאים אלא
 שמונה חרוזים ״במזיד, בשוגג, בסתר, בגלוי״ וכר. אבל בנוסח אחד, שכל המנהגים
 הולכים אחריו, הרשימה אלפאביתית היא, ומנהג אשכנז כופל את האלף־בית. ״ועל
 חטאים״ שבסוף הווידוי קדום הוא. הווידוי מסיים בדברי רב המנונא (סוף מסכת יומא):
 ״עד שלא נוצרתי איני כדאי״. במנהג אשכנז מפסיקים אחרי אות י׳, ע׳ ות׳ באמירת

 ״ועל כולם״.

 הווידוי נאמר בכל התפילות של יום הכפורים ואפילו במנחה של ערב יום הכפוריפ
 (תוספתא, יום הכפורים, פ״ה, הי״ד)> יחיד אומרו אחר תפילתו ושליח ציבור אומרו
 באמצע (יומא, פ״ז, ע״ב). בימי־הבינים היו קוראים ל״אשמנו״ — ״ווידוי זוטא״, ול״על

 חטא״ — ״ווידוי רבא״.
ח מן הווידוי שווה תפילת ״שמונה עשרה״ של יום הכפורים לשל ראש־  ח
 השגה. חותם ברכת קדושת היום הוא על פי תפילת כהן גדול בבית־המקדש (ירושלמי,
 יומא, פ״ז, ה״א): ״מוחל עוונות ישראל ברחמים״. ומנהג אדץ־ישראל מאריך יותר
 (מסכת סופרים, י״ט, ד). אחרי שמונה עשרה אומרים ״אבינו מלכנו״, ויש קהילות

 שמשפיטות ״אבינו מלכנו״ אחדי מנחה.
 בזמן שבית־המקדש היה קיים היו אנשי־המעמד מתפללים ארבע פעמים ביום,
 והפעם האחרונה נקראה תפילת ״נעילת שערים״ (תענית, פ״ד, מ״א). מכאן שם תפילת
 נעילה ביום הכםורים. תפילה זו היא אחרונה לסדר תפילת יום הכםודים וכבר נאמר
 בתלמוד (ירושלמי, יומא, ם״ה, ה״ח): ״יום הכפורים מכפר משתחשד״. ולפילד אומרים
 בה ״חתממ״י בכל מקום שאומרים בשאר התפילות כתבנו״. תפילת שמונה עשרה של
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 בעילה היא כשל המנחה, רק הווידוי נשתנה. אין אומרים ״על חטא״ ואחרי ״אתה יודע
 רזי עולם״ אומרים ״אתה בותן יד״. עיקר בקשה זו (״מה אנו מה חייבו״) מקורו ביומא
 (ם״ז, ע״ב), ורמב״ם ומנהג םפדד פותחים בתיבות אלה. בכל שאד המבהגיס פותחים
 ״אתה נותן״ ואין שינוי נוסחאות בפתיחה זו, םימן לקדמותה. אפשר ש״אתה הבדלת״
 הבא אחרי ״אתה נותן״ נוסח אחר הוא, ואולי אחד מהם נוסח ארץ ישראל ואחד נוסח

 בבלי. לפני נעילה אומרים ״אשדי, ובא לציון״ כמו לפני מנחה בימים אחרים.
ת מזה נוהג ביום  ביום הכפורים מתחברות הקרובות והסליחות לחטיבה אחת. ח
, והוא ציור עבודת כהן גדול ביום הכפורים בשעה שבית־ ה ד ו ב ע ר ה ד  הכפוריס ס
 המקדש היה קיים. כעת אין אומרים סדר העבודה אלא במוסף, ולפנים היו אומרים
 אותו גם בשחרית ובמנחה. אין לפיוטים הללו שייכות פנימית אל התפילה, דק שהם
 נאמרים בשעת חזרת הש״ץ לפני סיום הברכה האמצעית. אמירת סדר העבודה בפי
 שלית הציבור מהכרת עוד בתלמוד, והנוסח הקדום ביותר המתחיל ״שבעת ימים״ הוא
ם הם, ואף על פי ששונים הם זה י ט ו י  לפי נוסח המשנה בדיוק. הנוסחאות המאוחרים פ
 מזה, כולם בנויים בתבנית אחת וכנראה נסמכים הס על נוסח קדום אחד, בוודאי נוסח
 ״אתה כוננת״ לפי המנהג הספרדי. סדר העבודה כולל הרצאת דיני המשנה על עבודת
 יום הכפורים ומוסיף עליהם ציור חי ממעשי הכהן בו ביום. מתחילה באה פתיחה
 המכילה מעשי בראשית ודברי הימים עד בחירת שבט לוי ואהרן ובניו. ואחרי העבודה
 באה בקשת שנת ברכה וציור הדר עבודת המקדש וזיו הכהן הגדול וקינה על החורבן.
 כמה פייטנים חיברו סדרי עבודה שונים, רובם פותחים ב״רשות לסדר העבודה״, ויש
 שחיברו ״רשות״ לםדרי־עבודה של אחרים. כל מנהג ומגהג בחר לו פיוט ממין זה וכך
 ניצלו מאבדון. אבל מספר םדרי־העבודה שנשתמרו אינו אלא מעוט קטן מן הפיוטים
 ממין זה שנתחברו בשעתם. בכתבי־היד שבגניזה נמצאו כמה קטעים, שיש לראות מהם

̂ כח המושך של נושא זה על הקהילות ועל הפייטנים.  מה גדול היו

 פייטני ספרד נהגו לחבר גם בשביל תפילת שחרית של יום־הכפורים פיוטים
 המציירים מעשי הכהן הגדול על פי הנאמר בפרשת ״אחרי מות״ וקראו לפיוטים

 אלה גם כן ״סדר עבודה״.
 תפילת ליל יום הכפורים מתחילה ב״כל נדרי״. זוהי מסירת מודעה של התרת
 נדר ואין לה שום שייכות לתפילת יום הכפודים וקשה למצוא טעם לדבר, שהכניסוה
 דווקא כאן. כמו כן אין ידוע מתי נתחברה ומתי נכנסה לסדר התפילה. יש לשער,
 שנתחברה בתתילת ימי הגאוגים ומחוץ לבבל, כי גאוגי בבל התגגדו לה בכל תוקף*.
 אף על פי כן לא בטלה וגוהגת בכל המנהגים. רבנו תם הכנים בה שינוי: במקום
 ״מיום כפורים שעבד עד יום כפורים זה״ לומד ״מיום כפורים זה עד יום כפורים הבא״.
 וכך הוא בנוסח המנהג אשכנז, ואילו מנהגי רומניא ואיטליאני החזיקו בנוסח הקדום. ומנהג
 ספרד אחז בזה וגם בזה. לשון כל נדרי במנהגי אשכנז וספרד היא ארמית, ובמנהגי
: ״כל נדרים ת י ר ב  דומניא, איטליאני כמו בסדר רב עמרם ובכל כתבי הגאונים היא ע

 • עיין ״ספד ההלכות״ לד׳ יצחק אבן גיאת ה״א; עמוד ם׳«. ארהות חיים, ק״ה, ע״ד.
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 ואיםרים ושבועות וקיומין וחרמין, שנדרנו ישאםדני ושהחדמנו ושנשבענו על נםשנד
 בשבועה מיום הכפוריס שעבר עד יום הכםוריס הזח הבא עלינו, בכולם חזרנו ובאנו
 לפני אבינו שבשמים, אס נדר נדרנו — אין כאן נדר, אם שבועה נשבענו — אין כאן
 שבועה, אם קיום קיימנו — אין כאן קיום. בטל הנדר מעיקרו, בטלה השבועה מעיקרה,
 בטל הקיום מעיקרו. אין כאן לא נדר ולא איסור ולא חרם ולא שבועה ולא קיום, יש
 כאן מחילה וסליחה וכפרה, ככתוב בתורתד ונסלח וכר״. ״כל נדרי״ זכתה לפרסום רב
 לא בשביל תוכנה, אלא בשביל ניגונה הנהדר ומקומה בפתיחת היום הקדוש. גייגד
 חיבר במקום ״כל נדרי״ תפילה זו: ״כל פשעי ופשעי הקהל הזה ופשעי כל עמך
 ישראל מחם והעבירם מנגד עיניד וטהר לבנו מיום כפורים זה עד יום כפורים הבא
 עלינו לטובה. לבנו נשבר ורוחנו נדכאה, מעשים אין אתנו, בצדקתך נשענו, נא רחום
 על תעזבנו, כי עפר אנחנו, כעוונותינו נא אל תגמול, ונסלח וגר״. (סדר תפילה דבר
 יום ביומו, בדסלוי 1854). בשאר סידורי המתקנים מזמרים במקום ״כל נדרי״ מזמור

 קל״ט (״שיד המעלות ממעמקים״).
 קודם ״כל נדרי״ מכריזים: ״בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה על דעת
 המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים להתפלל עם העבריינים״ (הפושעים שעברו על

 תקנות הקהילות),
 (״תולדות התפילה והעבודה בישראל״, תרגם מגרמנית ברוך יןרופניק)

 מ, ש• גשורי
 נעימות ,סדר העבודה״

 השני אחדי ״כל־נדרי״ ונגונו לרגעים חגיגיים ונעלים בתפילת יום כפור
 ונקודת־המדכז שבה הוא ״םדד העבודה״ הנאמר ומושר בתפילת מוסף בציורים פיוטיים
 המתארים באופן דרמתי את עבודת כהן גדול ביום כפור בשעה שבית־המקדש היה
 יקיים. סדר העבודה כולל הרצאת דיני המשנה על עבודת יום כפור ומוסיף עליהם ציור
 חי ממעשי הכהן בו ביום. לפי מנהג הספרדים מתחיל סדר העבודה ב״אתה כוננת/
 ולפי מנהנ האשכנזים ב״אמיץ כח״. פיוטי ה״עבודה״ אין להם שייכות פנימית להתפילה,

 אלא שנאמרים הס בשעת חזרת הש״ץ לפני סיום הברכה האמצעית של תפילת מוסף.
 גם לחלק־תפילה זה יש נעימות קבועות הנהוגות כמעט בכל קהלות היהודים.

 הנעימות הללו הן חלק מהנעימות המסורתיות העוברות מדוד לדור.
 משהגיע החזן לסדר העבודה באה התעוררות בבית־הכנסת. החזן מזמר והקהל
 •עוזר על ידו. החזן מזמר בגינון הסםודתי הידוע את ״והכהנים״ והקהל עונה אחריו
 בתנועות בלי מלים, וכשהחזן מסלסל במלת ״כורעים״ כולם כורעים וגופלים על פגיהפ
 ארצה כבימי קדם בעזרת בית־המקדש כששמעו את השם המפורש יוצא מפי כהן גדול.
 הנעימה המרכזית שבסדר העבודה והגמניינת ביותר שבתפילות היום היא
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 הנעימה המסורתית של ״והנהנים״. תשומתילב מעוררת זמרת המון טונים למלה אחת
 של התפילה המלווה תנועות אלטיות ומוסיפה יופי לנעימה.

 נגון זה אנו מוצאים ביצירות המקהלות של באך הנדל ובני דודם, ודדד השנאה
 זו נמצאו בין חוקרי המוסיקה שנטו להאמין, שמוצאה של נעימת ״והנהנים״ יש לחפש
 בתקופת האמנים ההם. אבל טעות היא בידם גס אם נעלים עין מהעובדה שהזמתת
 המגוונות של באד והנדל מראות תמיד צורה סגורה ומחולקות לפרקים לפי הקצב,
 בנגוד לנעימות העתיקות של בית־חכנםת, שחסרו מעולם תבתות אלה, נעימתם שתה
 בהחלט מאותן הנעימות, שםולם״קולות זר המיוחד בתבונתו ומקורו בתקופות־קדס

 משמש לו ליסוד מוצק.
 נעימת •והנהנים״ מורכבת משני סוגי טונים, הסולם הקשה והדומיננטה העליונה
 בסולם הרד. היא מתדפקת על נוסחי מלימ קדומים, שיש למצוא במשניות יומא ונוצרה
 מתיר הלד־הרוח היהודי. בנעימה מורגשים סבוכים מלודיים מהנוסח ״אהבה רבה״,
 הוא אחד הנוםתאות המיוחדים לתפילות בית־הכנםת היהודי, שאין למצאם אף בנגינות
 עמי הקדם האחדים. לא כל הנעימה מופיעה בפעם הראשונה ב״עבודה״. החזן היתד. לו
 כבר הזדמנות להשמיעה בחלקה בתפילת ״תתברר לנצח״ בתפלת שחרית של הימים
 הנוראים. הרכבים נגוניים דומים מצויים בתפילת מנחה של שבת, והתחלתה של הנעימה

 נשמעת גם בקדושת המוסף של ראש־השנה.

 בהרכב הנעימה בשעת יצירתה מצא החזךהיוצד לנכון להמריץ בטונים משולשים
(Esmoii) (טריולימ) עד ״בעזרה״, וכשמגיע למלת ״כשהיו״ פונה אל ״עם מול״ 
 במקום שאגו שומעים הדיס של ״אלהי אברהם״ שבנעימת ״אבות״ בשמונה עשרה. אחר־
 כך ממשיד עם הקווינטה של הסולם הרד להשמיע סונים משולשים עד ל״הנכבד והנורא״
 בםבוב המיוחד לניגוני בית־הכנםת בנוסח ״אהבה רבה״. משם הוא עובר להנעים את
 ״מפורש יוצא״ בהתחלת הנעימה של קדיש נעילה, בעוד שאת ״בקדושה ובטהרה״ הוא
 מוסיף לשיר בנעימת ״הנכבד והנורא״, היינו בנעימת הנוסח שהוזכר. התחלת הנעימה

 של ״והכהנים״ הולכת ונשנית ב״היו כורעים״ עד ״ברוך שם כבוד״.
 אנשי הרפורמה לא יכלו לעכל את הסלסול הםבעי לנגינה היהודית כשם שהוא
 טבעי בכללו לנגינה המזרחית. הם מצאו את הסלסול הרב שבנעימה זו ובנעימות
 אחרות ״בנגוד להגיון״ והם צמצמו אותן, השאירו לחזן את החלק המתאים לקול-יחיד
 ואת החלק הארי — שהעמיד לא פעם את החזן במצב קשה בגלל אמנות הסלסול ששביליה
 אינם נהירים לכולם — העבידו לנגינה בעוגב. לדעתם לא עמדו רוב החזנים בנםיון
 ולא הצליחו לגלות כשדמם להוציא לפועל במרה סםפיקה את הסלסול באמצעות הגרון.
 בכלל קשה להם להאמין, שחזן אחד יוכל לםסק בעצמו את מהירות הסלסול הדרושה
 לנעימה כזו וסוברים, שעבודה זו נמסרה בלי םפק למפרע לקבוצת חזנים או חובבי

 נגינה, שניצחו על החמאה לפועל.
 עם יובל החמשים לקיום עדת המתקנים בגרמניה החליטו להכניס לתוך סידור
 תסלותיהם נוסף לקודמים עוד כמה נעימות עתיקות מסורתיות, וראשון לחן ־־ נעימת ״מדר
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 העבודה״ בעבורו של לבנדובםקי, ולא בלשון העברית-אלא בלשון-הגרמנית. הנעימה
 מותאמת לחזן ולעוגב ודימו לשמוע את הנימה המקורית של הנעימה מפי החזן השומר
 על אחדות הצליל בנעימה, בלי לסבול מהפרעות נגינת־הבינים של העוגב.ומהפםקות
 בסלים על ידי הסלסול. חזן־יוצד אחד, ברגגרין מהאנובר, שנה את צורת הנעימה בהשמטת

 נופפות הסלסול.
 יותר קלה ופשוטה הנעימה המלווה את ״וכד היה מוגה״, כאילו שוקדים המתפלליש
 לעזור באיטיות הנעימה בידי הכהן למנות את המספרים ״אחת, אחת ואחת״ וכיוצא בזה.
 תוכן העבודה שופע עד היום חמימות ובכל שנה נראה כחדש. ובגעגועים טבעיימ

 לחיי אצילות מימים עברו נאמר חרוז הסיום:

 אמת, מה נהדר היה כחן גדול
 בצאתו מבית קדשי הקדשים בשלום בלי פגע.

 אחר ה״עבודה״ באה בקשת שנת ברכה וציור הדר עבודת המקדש חיו הכהן
 הגדול וקיגה על חורבן ההומה ליריקה אנושית זכה. מזוככת ומזוקקת. נעימת ההרצאד,

 שואבת את נפיתה המלודית ממהותה הפנימית של הבקשה.



 ספורים, רשימות, זבדרכות

 פרץ םמולגםקץ
 יום הכפורים

 קדוש היום לישראל, יום סליחח ומחילח, יום רגשות נעלים׳ יום חםד ורחמים,
 יום יאחד לבב כל איש ישראל מקצה העולם עד קצהו! זה היום עשה אלהיס, אשר
 יצר לו עם יודע שמו ומשמיע כבודו בעמים למענו, למען יזכרו וישובו אליו שלוי״
 עולם אשר בגבהות רוחם שכחו מטוב לב יוצרם, עמס ואמונתם, והנדחים בארצות
 אויביהם, הנותנים כעפר גנם לדורכים עליהם ברגל גאוה, ובצרתם ישכחו אל מושיעם

 — גם המה ישובו ביום הזה ושיחדו אל.
 ביום הזה ידע ישראל, כי כל אחיו בארצות פזוריהם כמוהו יעמדו, לשמים
ם ישפכו שיח לאלהים, אלהי י ד ח ם א י ר ב ד ת ו ח ה א פ ש  עיניהם בעיניו צופיות, ב
ל לו יקבל ל פ ת מ י ה פ  ישראל, אלהי החסד והרחמים, אלוה שוכן את דכא, אלוה אשר מ
 תפילה, לא לכהנים מעבירים עוון יגש איש ישראל להודות על עוונותיו, לא בבצע
 כסף יקנה לו שטר מחילה וכפרה על עוונותיו, כי אס עם אלהיו, עם יוצרו, עם אביו
 ידבר, ישפוך לפניו שיחו, צרותיו לפניו יגיד. ואיזה עם בתבל כולה, אשר צרותיו
 התגברו כצרות העם הזה ז או מי עם בתבל שתה מצה קובעת כום החימה על השמיעו
 משפט אלהיס ברחובות קריה? צרותיו רבו מגלי הים, מכוכבי השמים, מעפר הארץ.
 בכל אלה אין די ערך לערוך להם פגעי העם הזה, רק כעדים נאמנים יהיו ויגידו לדור
 ודור מה סבל ישראל: גלי הים יעידו, כי לתוכם השלכו אלפי בניו, כוכבי השמים
 ישמיעו, כי עוממו מתימרות העשן, שעלו ממוקדי עולם אשר הוכנו לבניו, עפר הארץ
 אם יפתח פיו יראה לכל כי מגואל הוא בדם יעקב, דם עולל ויונק, דם ישיש ומלא

ת בשערים... מ  ימים, דם צדיקים אשר בחרו במות, דם משמיע א
 והיום חזה, בהתאסף העם יחדו, לעמוד לפני כם שופט דמים, בהשליכו אחרי
 גוו כל תאוות התבל ותענוגי בשרים, ובמלאכי מרום, אשר כל שנאה וקנאה, כל חמדה
 ותאור. זרו להם, יעמוד ויצוק לחש, ביום הזה ירום ונשא וגבה מאד וחיילים יגבר לבו,

 יוסיף כח, ירב עצמה ללחום ולחיות, ללחום ולהודות, ללחום ולמות כגבוד משכיל.
 מה גדול היום לישראל, יום יטהר אותו מעוונותיו, ואם לא יטהר אחדי כי כח
א כל ר ו  בו לחסר נפשו מכל טוב החיים כיום תמים ורוחו ינשא אל על, למשכן ב
ץ מקור האהבה והחסד ז האם לא יטהר וימצא סליחה, אחרי כי ר א ר ואדון כל ה ו צ י  ה
 גם הוא סלח ביום אתמול לכל עושי דעה לו? האם לא יטהר אחדי כי יבוא להטהר,
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 •יחזק מוסדות אמונתו, אשד רוחות רבות ורעות נוספו בהם להתיקם ממקומם ז —
 היום הזה הוא אות הברית, כי עוד יקום ישראל וגבר בארץ, עד עולמי־עד
 יקום, לנצח יחיה! תםערנה הסערות, תגחגה הסופות מחדדי תוהו להרגיז ארץ, לשבור ארזי
 עולם, להמיט הררי עד, אך את השמש לא תשבתנד. מטהרו, כימי עולם ינון ואורו לא ידעך.
, כי לבבו לא יפול כפן  היום הזה יגיד ליעקב צדקתו, כי לא יירא מחוסר ו
יחף, דאגה לא תשבור לבו  עליו גם אס על אבני נגף יתגגפו רגליו בלכתו ערום ו
ה צמא, לא ישוב אחוד מהסתר ביעדים ובצודימ ח  ינודדו בציה ומדבר שממה ונפשו צ
ם לא יבוא בשרו — לא יאכל, לא ישתה, לזג י מ ב  ועופר בעפר, טיט היון יכסהו ו
 ילבש מנעלים, לא ירחץ בשרו. כל אלה כאין בעיניו, אם אך תורת אבותיו בידו וחוקותיה
 בלבו. היא תשביעהו, תרוה צמאונו. תנעילהו, תםהרהו כאם רחמנית ותתן לו עטרת
 חן, אשד אף כי לא תראה לעין שוטניו, בכל זאת תזרח, תזרח ותפיץ אור יקרות, עד
 כי יבוא יום וינוסו מפניה ענני דמיה, ענני עושק, אשר נתנו עליה מנדיה, ותהי

 לאור עמים.
 זה העם היכול כל — יהיה כל, ואם לא תאמינו, זדונים, בואו ביום הזה והתבוננו
 אל העם הזה, איך יחסר נפשו מכל יום תמים, למען טהר נפשו, ונפשו תגבר חייליפ

 בענות גדתו.
 היום הזה כמגן וצנה לבית יעקב מדורות קדם עד היום לבל יהיה עדי אובד,
 עת רבו צורריו ומצמיתיו הדריכוהו, עת גזלו מחמדי נפשו, עת הורידו לארץ כבודו
 וחייו לשאול הגיעו, עת עיפה נפשו להורגים, אשר כהני־אל נקראו ואל השטן התפללו
 ובשמו עשקו עושק והצליחו, עת אפפוהו בלהות, אז לא שיקר באמונתו, בי זכר את היופ
 אשר בו תחדל הגויה מדתך בחוקי חיים, ובכל זאת תגבר גשמתו ותעלה על, וגם אלה
ם, י י  אשד כמעט נטיו רגליהם, אשר רגע שופכו אשוריהם בדרכי חושך, למען יראו ח
ת שבו ביום הזה ויבקשו מחילה מאל סלח לשבים בכל לב. — ו ד ב ו א  גס אלה הצאן ה
 הנה ביום הזה לעת יאספו הבנים אל אביהם, אב רחמן, לגלות כל הגיוני לבמ
 לו, ביום הזה תפתחנה ארובות עיניהם ותזרומנה כמים עבות, הנה ביום הזה יתעוררו
 גם זכרונות גוראיס ויתיצבו לגגד עיניהם: מלאכי בלהות לובשי מלבוש שחור, אשר
 סערו ימים רבים להפיצם, מלאכי עבדה בצלם כהני און, אשר שלחו בהם חצי לשונמ
 זה אלפים שנה. אמנם האם מארה וקללה רובצת לפתחי פי האומללים ן האם יאורו
 במארת אלהים את רודפי נפשם ן לא! אך סליחה ומחילה ישמע על פיהם ובכל לבם
 יסלחו לפשע צורריהם, לו אך ידעו נאמנה, כי כלה זעמם ולא יוסיפו בני עולה לענותם..
 ישראל! לו גס כיס רבו חטאיר, אס גם מעפר הארץ הרבית אשמות, הנה נסלח
 לך, כי קרבנותין״, אשר העלית על מזבח אלהיר, רבו ממספר חטאיחיך, ולא שה ושוד

 מעלית לעולה, רק בניד היו קרבנותיך, לכן יסלח לן ויאשמו רודפיךו
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 ...הנה כעגגיס יעלה לסבי זכרון הדברים, וכמו עגן יורד גם על כל המעשה
 אשר נעשה, ועיני לא תראינה אותו בלתי אס מתוך הערפל — כי דחוקים, רחוקיפ

 מאד הימים.
 ויש אשר אדמה בנפשי, כי לא ענן בלתי אם עמוד אש יורד מן השמים להאיר
 על כל המעשה ההוא, והאש הזאת תהיה לי עד מהרה למקוה גלי אור ולשפעת נגוהות
 רבות, אשר יאירו ואשר יזהירו ואשד לא יחדלו ולא יםוםו עוד למן היום ההוא

 ועד עתה...
 הלא מעט ודלים הדברים, אשר לי לםפר באזניכם היום, ובשתים־שלוש מלים

 אכלם — הלא אד מעשה בשלושה שאכלו.
 לא באחד הימים הפשוטים מימי שבתות ה׳ אכלו אשד אכלו, כי אס ביום
 הכפוריס, ביום הכפורים, שחל להיות בשבת ז לא במקום םתר באין רואה ובאין
 יודע, כי אס לעיני כל ישראל אשר בבית־הכנםת הגדול > ולא אנשים ריקים ופוחזים,
 לא קלי־דעת היו שלושת האנשים ההם, כי אם מנשיאי העדה ואציליה הכי נכבדים,
 הלא הס רב העיד ושני הדיינים אשר עמו. — ובכל זאת עיני כל ישראל היו תלויות
 אליהם ביראה ובכבוד, ויהיו קדושים בעיני כל העם ועל פני כל העדה נכבדו ויקדשו..
 ועתה, בכתבי את הדברים האלה בספר, ואני זוכר כי כבר אז, ביום המעשה ההוא,
 עניתי את נפשי לחקור ולדרוש במופלא ובמכוסה מעמי ובדברים אשר כבדו אז ממני!
 ולבי הםיתני בשפק לשפוט את שלושת רועי ישראל אלה על המעשה אשד עשו. אכן
ר להבין עד היסוד בו את הרוח אשר באנוש. ואולם כבר אז וכמו ע נ  קצרה נפש ה
 זיק אור נבקע בקרב לבי להבין, כי גדול ורב מאד היה המעשה, אשר עשו השלושה, וכי
 קדושים היו ורוחם נכון ולבם טהור, וכי לא על נקלה עשו את אשר עשו. מי יודע

 עד כמה כבדה המלחמה אשר קשרו בקרב לבם. מי יודע את אשר נשאו וסבלו...
 ואס שנים הרבה אחיה ואם כחול ארבה ימים, את היום ההוא ואת האנשים ההם
 ואת כל המעשה אשד נעשה לא אשכח לנצח ז לנצח לא ימחו הדברים ולא ימושו

. . . ם י ד ו ב ג  האנשים ההם מקרב לבי. — אכן גם להם שם ב
 ויש אשר כעננים יעלו כל אלה לפני — אבל בךרגע אחד ומן העננים האלה
 יפרצו פלגי אור לרוב מאד, ומעינותיהם יפוצו חוצה ועד השולחן, אשר עליו אכתוב

 את הדברים האלה בספר...
 ובכל נפשי ובכל מאדי אכתוב אותם בספר!

 אכן הימים ההם היו ימים רעים מאד, ימים אשד לפניהם לא היו כמוהם, ואחריהם
־ ר ע! י  מי יודע, בימים ההם ושוד משדי בא בפעם הראשונה, וזח השם אשר קראו לו: ח ל
 מארץ רחוקה, מן הקדם, בא המלאך המשחית ואל תוד עירנו הקטנה ירד, בחח טרף
 ואין מציל, ובבית הרג ולא חמל. באופל התהלר הדבר, ובצהרימ לעיני השמש שדד
 הקטב, והנשארים מן המגפה עומדים בין החיים ובין המות. - מי ימנה מספר למתים.
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 אשר מתו בימים ההם ז מי יקרא בשמות החללים ואת הקברים, אשר נערמו יום־יוםז
 ובסרט ברחוב היהודים התד׳לד הנגף, ולא היה בית אשר אין שם מתים אחדים.

 בבית אשד ישבו אבותי, בעלית־הקיד אשר ממעל, מתו יום אחד תשע נפשות!
 במרתף אשר מתחת לנו מתה אס וארבעת ילדיה, ובבית אשר לנגדנו שמענו את קול

 הצעקה כל הלילה, ובבוקר ידענו, כי לא נותרה נשמה...
 וידי המקברים רפו מן העבודה ולא נותר עוד כוח לעשות במלאכה, כדומן על
 פגי הארץ שכבו החללים, כטיט חוצות דבקו עצם אל עצם, וגוף האדם באשר הוא

 אדם לא גחשב עוד למאומה.
 וימי הקת הולכים הלוך ועבור, הלוך וחדול — אז באו ״הימים הנוראים״ ואחריהם

 היום הנורא מכולם, הלא הוא יום הכפוריס.
 והיום ההוא הוא היום אשר עליו אמרתי, כי לא אשכח אותו לנצח וזכרו לא

 יסוף מקרב לבי!
 הנה ליל ״כל נדרי״. — לפני העמוד עם אדון הקודש לא יעמוד בפעם הזאת
 החזן ושנים מחשובי העיר, כי אם הרב ושני דייניו עמו. מסביב בוערים הנרות הרבים
 באש, וקול המולה דקה ישמע בעלות הלהב, הליד ועלה. קהל המתפללים עומדים אל
 הקיר והם לובשים את טליותיהם ואת כתנותיהם ואת מצנפותיהם ואבנטיהם הלבנים.
 על פני הקיר תראה דמות צללים פעם בכה ופעם בכה, אשר ינועו ואשד עודו אנה
 ואנה, ורבים מן המתפללים עומדים ומביטים אל פני הצללים האלה. — האם צללי המתים
 הם, אשר מתו היום, או אלה אשד מתו אתמול, או אלה אשד מתו שלשום ז האס ינועו
 וינודו עתה פה על פני הקיר ז האס לא יכלו לנוח בקברותיהס ויבואו גס המה

 ביתה־הכנםת ז
 הם! הנה קול הרב ישמע ואחריו גס קול הדיינים אשר עמו — וכמו אנחה

 חרישית תעבור בכל המחנה.
 ואחרי האנחה קול דברים: ״על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו פתירים

 להתפלל עם העבריינים!״
 ואני פקחתי פתאום את אזני ואקשיב, למה ידבר הרב כדברים האלה. איה איפוא
 האנשים קלי־הדעת, אשר הוא מתיר לנו להתפלל עמהם הפעם ז מדוע יקרא היום בשם

 העבריינים ז האם לא יירא לנפשו עד מה לפתוח פה לשטן בעת רעה אשר כזאת ז
 ואימה חשכה וגדולה נופלת עלי, ואני מדמה בנפשי, כי נופלת היא גם על כל

 האנשים אשר בבית, למזקן ועד סף...
 אז תראינה עיני את הרב בעלותו על הבימה. האם ידרוש עתה ברבים ז האס

 יטיף לעם בשעה שמתיו מוטלים לפניו ז~
 ואני שומע ומאזין, והנה לא ידרוש הרב ולא יטיף הפעם, ורק דרך חדשה יבחר
 לו אשר לא כמנהג, כי עושה הוא אזכרה לנשמות המתים, אשר מתו בעת האחרונה,
 בקרב הימים האחרונים. מה ארובה חסדה ומה רב פפפר האנשים, אשר יקרא בשפות:
 הנה הרגעיט יעופו רעברו, רגע אחרי רגע, רגע אחרי רגע, והרב עד קצו עוד טרפ
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 יבוא. האם לנצח לא תחדל הרשימה הארוכה הזאת ז הלנצח ז...
 ופתאום יעלה רעיון על לבי, כי יותר טוב עשה הרב׳ לו קרא בשמות החיים,
 החיים עוד, כי המה המעט ובמעט מלים יכילם, תחת אשר יקרא בשמות המתים ולמספרם

 גם קצב וגם גבול אין~
 ואת הערב הזה לא אשכח לנצח, וגם את משפט התפילה אזכור! אכן לא תפילה,
 כי אם אנחה גדולה וארוכה מאד עלתה הפעם ממעמקי לב האדם, להרקיע עד שמי
 השמים ולקרוע את סגור העבים! מעולם לא התפללו עוד אנשים יהודים בלב קרוע

 ומורתח, מעולם לא נראו עוד דמעות יותר חמות בעפעפי עיני אדם...
 בלילה ההוא ואיש לא עזב את בית־הכנםת. אחרי התפילות והזמירוח החלו שירי
 היחוד, ואחרי שירי־חיחוד — תפילות התהלים, ואחרי התהלים — פרקי המשניות

 וםפדי היראים...
, וכמו ענני עבים ועריפי־עדםל יורדים עלי,  ואני גם אני עומד בלילה בבית ה,

 להיות רובצים על עפעפי עיני ולהעיק תחתיהן — ונפשי הומיה ולא אדע מה.
 ״ומלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזוך — ואני מדמה בנפשי פתאום, כי ראתה
 עיני אותם בקרב הענן והערפל אשר בתיד הבית, והמלאכים עולים ויורדים, עולים

 ויורדים...
 וביניהם ראתה עיני לפתע פתאום גם את המלאד הרע, אשר לו העיניס הרבות,

 והוא מלא עינים מכף רגלו ועד קדקדו!...
 בלילה ההגא לא עזב איש את בית־הכנםת — ובכל זה בהיות הבוקר והנה
 נפקדו אחדים מתיד העדה. אכן שנים אנשים מן המתפללים נפלו בלילה ההוא ויגועו
 וימותו בבית־הכנםת בתוד הקהל, והמה עודם לבושים טליותיהם וכתנותיהס הלבנות,

 ולא חםר להם דבר לצאת מן החיים אל המתים...
 ומרחוב היהודים באות השמועות אל בית־הכנםת, אשר כמוהן לא נשמעו עוד
 לפניהן, ואחריהן לא תשמענה! ואולם בבית־הכנםת אין שומע להן ואין שואל ואין

ע את אשר נעשתה בביתו... ד י  דורש להן, כי איש איש יירא לנפשו פן ישמע ו
 ואת הלילה הזה לא אשכח לעולם, ואס שנים הרבה אחיה לא אשכחהו! ואולם
ם הבא אחריו, הוא יום הכםודיס, ונורא כל אשר דאתה ו י ם היה ה י ת ע ב  נורא ממנו ש
 עיני ביום ההוא וכל אשר שמעה אזני ־־־ והדברים האלה הם עצמ הדברים, אשד אותם

 אמרתי לספר.
 וגס עתה, אם אםגור רגע אחד את עפעפי עיני, עוד תרא עיני את כל המדאה,

 דש אשר אדמה בגסשי, כי עוד עומדות רגלי בבית־ח׳ ההוא בתוך הקהל.״.
 הגה יום חכסודימ אחר הצהרימ. — על הבימה אשר בתון בית־הכנםת עומד
 הרב וקומתו זקופה למאה האס קםם על פני האיש חזה ז אם חוט של חן נטוי עליו,
 אשד בו ימשוך את כל הקהל אחריו ז בירכתי החדר עומד תנער ועיניו תלויות אל פני

 האיש הזה ולא יםיר אותן מעליו אף רגע אחד~
 אכן, אמת נכון הדבר! הדדת־קודש ופנים נחמדים כאלה לא ראיתי עוד מעודי!
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 הן זקן הרב ושבע־יפים מאד מאד, כי בן שבעים הוא או בן שמונים שגה, ובכל זה
 עוד גבהה קומתו מאד, והוא משכמו ולמעלה עוד יגבה גם עתה מכל הקהל. זקנו לבן
 מאד, לבן ככסף. ואולם לבנות ממגו שבעתים שערות ראשו המלאות והדבות, וגם פניו
 לבנים עד מאד ולא יוכר מראיהפ מפני מראה הכתונת הלבנה, אשר ילבש ביום הזד״
 וגם שפתיו תלבנה מעט, ורק עיגיו הגדולות והשחורות נוצצות מאד, ולא יאמר עליהן
 כי עיני איש זקן הן. — משחד טל ילדותי למדתי לכבד את האיש הזה, ובעודי ילד
 קטן מאד ואני כבד ידעתי, כי איש אלהים הוא ואחד הגדולים אשר בארץ, אשר אליו
 רבים ידדושו ואשד מפיו יחיו רבים, אשד אליו רבני ארץ יפנו בשאלותיהם, ואשר
 הוא יכריע את כולס« וגם ידעתי, כי מן המתירים ומן המקילים הגדולים הוא, אשר
 אליו תשבע כל לשון ולפניו יכנעו רבים, כי מפני רוב תורתו ורוב קדושתו יחתו כולם

 ולא ימרה איש את פיו...

 וגם עתה עוד תדא עיני את כל המראה הגדול והנורא ההוא, ביום עמדי בבית*
 הכנסת ביום הקהל! על הבימה עומד הרב ועיניו השחורות נוצצות ומאירות מאד
 מתוך הפנים הלבגות ומתיר מסגרת השיער והזקן הלבנה. תפילת המוסף כבד באה עד
 קצה, והעם עומד מחריש ומחכה לשמוע דבר־מה מפי איש האלהים, ואין איש אשד

 יערבנו ואשר יקתנו לבו לנשוף ברוחו.

 והרב ידבר...
 קולו החלש והרפה ילך הלוך וגדול. הלוך וחזוק, עד כי באחרונה יגדל ויחזק
 עד מאד. והוא על קדושת החג ידבר ועל כוונת נותן התורה, על יום הכפירים ועל תעודת
 היום הזה, על החיים ועל המתים, ובפרט על חמתים יטיף מלתו ועל המגפה הגדולה,
 אשד כשוד באה משדי לפתע פתאום ואשר תפרוף ולא תחמול, תאכל ולא תדע שבעה,

 השוד ולא תאמר הון — עד מתי, עד מתי עוד ל...
 וגם לחייו הלבנות תאדמנה מעט מעט, וגם שפתיו, אשר תשכון עליהן כעין
 תכלת, תתאדמגד, גס הן, ואזני תשמענה פתאום את קולו בדברו: ״ובשעה שאדם דואה
 יםורין באין עליו יפשפש במעשיו״ — ולא אך במעשיו שבינו ובין המקום יפשפש, כי
 אם גם במעשיו שבינו ובין נפשו, ולא אך באלה שבינו ובין נפשו, כי אס גם באלה שבינו

 ובין עצמו, בין גופו ובין בשרו!...
 נער הייתי — ואולם זוכר אני, כי בשמעי את הדברים האחרוגים האלה יוצאים

 מפיו, חרדו עצמותי רגע אחד, כי הבינותי להם.
 והוא עודנו ידבר, ידבר על הנקיות ועל הטהרה, על החלאה ועל הזוהמה, שמוציאין
 את האדם מן העולם, על הרעב ועל הצמא, וכי הרעב והצמא הם הם המלאכים הרעים,

 המוציאים את האדם מן העולם, בשעה שמגפה באה להשמיד ולהרוג, להרוג ולאבד...
 והרב יוסיף: ״וחי בהם — ולא שימות בהם ד ״משום עת לעשות — הפרו תודתד!״

 — וכי יש אשד יפר איש את התודה כולה, ובכל זה יקיים עולם מלא~
 ואני עומד ועצמותי תרעדנד״ - פה יחפוץ הרכז אל מה ירמזון מליו ז אל אמו

 מפלה הוא שואף לבואו-
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 ופתאום ואזני שומעת קול אדם בוכה, ולבי יהמה עד מאד וכל קרבי בי יחמדו.
 למה יברז למה יבדז

 וגם עתה, אם אםגוד דגע אחד את עפעפי עיני. עוד אדאה אותו בעמדו שם על
 הבימה, וגם אראה בשלחו אצבע לחוס אל שני הדיינים לגשת אליו, ואני רואה אזממ

 בגשתם ובעלותם גם הם על הבימה.
 ושלשתם עומדים על הבימה, הרב גדל־הקומה, ושני הדיינים הקטנים ממנו עומדים
 מימינו ומשמאלו. — מה ידבר הרב באזניהם בקול מלחשים ז למה יהיו פניו פני להביס,

 ופניהם המה ילבינו כמו שיד ז...
 ופתאום ואזני שומעות קול דברים ולא אבין להן עד מה. כי אל חוד אזני באים
 הדברים, ואל תוך לבי פנימה לא יבואו. והדברים האלה הלא ברורים ומפורשים יצאו

 מפי שלשתם כאחד!
 וכמו אנחה חרישית תעבור בכל המחנה, מן הבימה ועד ארבע כנפות הבית, ואחרי

 האנחה קול דברים:
ת היום!״.״ ו ת ש ל ל ו ו כ א  ״על דעת המקום ועל דעת הקהל אנו מתירים — ל
 דומיה נוראה, דומית מות בכל פינות בית־הכנםת, אין נודד עפעף ואין נושף ברוחו.
 בירכתי החדר עוד אעמוד על עמדי ואני שומע היטב את קול לבי בהכותו, אחת,

 אחת ושתים — ופתאום ואימה חשכה וגדולה נופלת עלי.
 על קירות הבית ינועו הצללים אחד הנה ואחד הנה, ועיני רואות בתיד הצללים
 ההם את המתים אשר מתו אתמול ואלה אשר מתו שלשום ואלה אשד מתו תמול־

 שלשום. קהל גדול מאד מאד, עדה גדולה מאד מאד...
 ופתאום אני מבין ויודע היטב את אשר ישאל הרב מעמנו: הרב ישאל מעמנו,
 כי נאכל היום! הרב ישאל, כי אנשים יהודים יאכלו ביום הכםורים ולא יצומו — מפני

 המגפה — מפני המגפה — מפני המגפה...
 ואני עומד ובוכה פתאום בקול גדול.

 אכן פלא הוא ויהי לפליאה! לא אני לבדי בוכה בביתיהכנסת, כי אס רבים מאד
 נושאים את קולם ובוכים ז וגם השלושה אשר על הבימה עומדים ובוכים, ומן השלושה

 הכי־נכבד עומד ובוכה כילד קטן...
 וכמו ילד קטן יחנן קולו בדברו, ודבריו רכים מחמאות, ויש אשר תבאנה דמעותיו
 להחביא את קולו ולשים מחנק לצוארו — ״אכלו! אכלו! השעה צריכה לכך! משום

 עת לעשות — הפרו! וחי בהם — ולא שימות בהט!״
 אד בבית־הכנםת אין איש אשר יעזוב את מקומו!

 והוא עודנו מבקש ומתחנן, ולעם השומע הוא אומר, כי הוא בנפשו מקבל עליו
 את העברה החמורה הזאת, את העברה הבאה באכילה, והעם נקי יהיה ולא יהיה בו

 עון אשר חטא.
 אך בבית־הכנםת אין איש אשד יעזוב את מקומו!
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י המתיר! אנכי, כ נ א  ופתאום וקולו ישונה, ולא כמתחנן, כי אם כמצוה יקרא: ״
 אנכי, אנכי!״ — כחצים שנונים יוצאות המלים האלה וכמו חצצים תהלכנה-

 והעם לא ישמע ולא יעזוב את מקומו!
 אז ישוב אליו קולו הראשון לבקש ולהתחנן כילד קטן: ״למה קשרתם כלכס עליז
 למה תחסצו ולא תרפו ממני עד ראותכם אותי ברעד.ז המעט מכם את כל אשד נלחמתי

 בנפשי למן הבוקר ועד עתה!״.״
 וגם הדיינים דברו על לב העם...

 ופתאום ופני איש האלהים ילביגו עד מאד. אז יוריד ראשו רגע אחד — ואנחה
 גדולה וחרישית עוברת מקצה הבית ועד קצהו, ואחרי האנחה קול המולה. ״רצון אלהים
 הוא״ — ידבר, וקולו כקול איש המדבר לנפשו — ״בן שמונים שנה אנכי היום ולא
 הביא עוד הזמן לידי להיות אגום לעשות שלא כדין! ואולם גם זה דין הוא, תורה היא,

 מצוה היא, אכן רצון אלהים הוא!״
 — שמש!

 והשמש יבוא והרב ידבר באזניו דברים אחדים, ואחרי כן ידבר דברים אחדים
 גם באזני הדיינים אשר עמו, והם יניעו בראשיהם כמורים לו על דבריו. בין כה וכה

 והשמש מביא מבית הרב אשר בחצר כוםות־יין לקידוש ועוגות מצות קטגות.
 ואני, אם שנים הרבה אחיה, ואם כחול ארבה ימים, את היום ההוא ואת המדאה
 הגדול והנורא הזה לא אשכח לנצח? וגס עתה, אם אסגור רגע אחד את עפעפי עיני,
 עוד אראה אותם לנגדי: שלושה שאכלו! שלושה רועי ישראל עומדים על הבימה אשד

 בבית־הכנםת והם אוכללם לעיני כל ישראל ביום הכפורים!...
. מי יודע עד כמה כבדה המלחמה, אשר קשרו . . דים!  אכן גס להם שם בגבו

  בקרב לבם פנימה ז מי יודע את אשד נשאו ואת אשר סבלו ז
 — אתם חפצתם ואני עשיתיה — ידבר הרב וקולו לא ירעד עוד וגם שפתיו לא

 תחרדנה מדי דברו — יהי שם ה׳ מבודד!
 ורבים מן העם אוכלים, אוכלים ובוכים-

 וכמו פלגי אור יפרצו מתוך הזכרונות האלה ויפוצו מעינותיהם חוצה ועד המקום
 ועד השולחן הזה, אשר עליו אני כותב את הדברים האלה בספר

ץ בסים על הים ר ' פ ' ל , 

 במדינת הולנד, בבית חומד, שפל ורעוע, גר לו על חוף הים יהודי דיג ושמו
 ״םטיה״... יתכן על שם אחד מאבותיו ״סעדיה״, אד הוא אינו יודע מזה מאומה. בכלל
 אינו יודע על דבר יהדותו ולא כלום. דיג הוא ודיגים היו אבות אבותיו. את נפשו מטר
 להים. ומשפחתו משפחה יהודית אחת בין משפחות הגרים. מה הוא יודע ז הוא שולה
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 דגים, אשתו סורגת מכמרות ועושה גבית, הילדים מתגוללים בחול, מצחקים ומחפשים
 ענבר. כשםטיה על הים וסערה קמה, והיא בנפשו, איגו יודע, לא הוא, השרוי פנים אל
 פנים עם הסכנה, ולא אשתו העניה הםוערת בבית, גם לקרוא ״שמע״. טסיה מביט למדום
 בתפילת דומיה. גם הוא מן הנשמות האלמות. ואשתו בבית מכה בקדקדה וצועקת, או
 מביטה בזעם עצור אל הים ואל גליו או אל השמים הקודרים והזועםיס, והילדים שהשתטחו

 על פני החול, קוראים: ״םאנטה מאריא!״ ״םאנטא מאריא!״ מאריא הקדושה!
 ומנין להם לדעת ז אל הקחלה ללכת, דגלי, רב הדרך ו לשכור עגלה ולנפוע,
 ממשפחה עניה כזאת, המתפרנסת מיגיע כפיה בדוחק, יבצר. והים אינו מניח! שואף
 שואף הים! אביו של םטיה, אבי אביו ואבי־אבי־אביו כולם היו דיגים, ובדרך כל הארץ
 הלכו בארחות ימים... אבל כביר כחו של שונא־האדס, הים, אי־אפשד להסרד ממנו, —

 ערשו של דיג הוא וקברו.
 אד יום קדוש אחד נשאר למשפחת םטיח — יום הכפורים.

 בא ערב יום הכפורים, םטיה בוחר את הגדול שבדגים, לוקח את משפחתו ועולה
 עמה העירה, מוסר את הדג ליד שוחט המקום, אוכלים על שולחנו את הסעודה המפסקת

 בערב, וביום המחרת — את הסעודה המפסקת השניה.
 במשד מעודלעת המשפחה, כמשפחת השוחט, מבלה במקום הקדוש ההולנדי,
 מקשיבה לזמרת המקהלה, לקול העוגב ולקול החזן, המסלסל בנגונו. אינם מבינים אף
 מלה אחת, אך עיניהם אל ארון הקודש ואל ה״דורש״ העטוי פאר־הזהב בראשו ומחקים
 אותו בכל מה שאפשר. קם בעל כםודהזחב, וקמו גס הם, שב וישב על מקומו, — ממנו

 רואים וכד עושים. כשםטיה עיף ונרדם, שכנו מנערו במתגת־יד קלה...
 זהו כל ״יום הכפורים״ שלהם... כל יום הדין! מה שהדג במים רועד מפחד, מכל
 מה שנעשה במרומים — נעלם מםטיה. מנהג אבותיו בידו לצום מן הערב עד הערב,
 לשמוע את החזן, את המקהלה ואת העוגב, ואחר ״נעילה״ (גס השם חזה נעדר ממנו)
 לשוב הביתה ולסעוד שגית בבית השוחט, ומי יודע אם השוחט בעצמו ידע הרבה יותר
 מזה״. ואתרי ככלות הכל, לשוב הביתה. והנה םטיה ואשתו קמים, נפרדים מעל השוחט
 וביתו בתבה ויוצאים ללכת כל הלילה אל מחוז חפצם׳ אל הים... אינם אומרים ״הביתה״

 כי אם אל הים...

 ולעצור בעדם אי אפשר.
 השוחט ואשתו מפצירים: למד. אתם נחפזים כל־כדז הלא גם את העיר לא ראית*

 וםטיה זורק מרה:
 — העיר!

 םסיה אינו מן הדברנים, הים מלמד את השתיקה. אבל את העיר הוא עוין. אין
 מרחב, אין אדר לנשימה, אין שמים, — רצועה צרה בין גג לגג, לא כן הים. —

 — אבל הוא צודד אתכם, הוא מלאד־המות שלכמ!
 — ומלאד טוב מאד!
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 רצונו של םטיה, שיהא סופו כסוף אביו ואבות אביו, שיבלע אותו הים בעודו
 בריא וחזק... אינו דתה בשום אופן להיות ימים רבים מוסל על ערש דוי ולמות לא«

 לאם, בעצלתיס... ושיחיו בוכים מסביב!... ואחד כד להקבר באדמה קשה...
 מעיו מתהפכים בקרבו, כשמזכירים לו מוח כזה וקבורה כזאת...

 והולכים רגלי הביתה — אל הים!
 ואחר נדודי ליל, כשמאיר השחר, כשמתנוצץ ברק זהבו של החול על החוף ואחרי

 זוהר הים המכסיף, הם מזדעזעים, צוהלים ומוחים כף: הר, הר הים!
 שמחת חתן עם הכלה!
 וכה מדי שנה בשנה

 בי מגהגה של המשפחה. דיג הולד ודיג בא, גם שוחט אחרי שוחט, והמנוע
 במקומו עומד. החוט האחד המקשר את משפחת הדיג אל האומה — לא גתק!

 ויהי בוקר יום אחד. אך האדים המזרח ובנשימה עצודוו-נעור בנחת הים, והוא
 הומה בקול דממה דקה, והוא משתטח לו מתון• עצלות וחלום, ומצטמצם והוזה... וזעיר
 שם זעיר שם מנפנף זוג כנפים צחורות בתכלת הארד. צפצוף קל של עוף קל — ושוב
 הם. וזהרורים רבים מרפרפים על פני הים ובחדות, בהרות זהב מחליקות על פגי החול

 הצהוב כלו. החלונות בבתי הדיגיס עודם מוגפים, והנה דלת סובבת על צירה.
 מטיה יוצא.

 ערב יום הכםורים היום...
 על פני םטיה מרחפת יראת־קודש. עיניו מזהירות נועם. הולך הוא אל הים,
 משאת־נפשו, לקיים את המצוה היחידה לו והגדולה, לצוד דג לכבוד יום הכפודים. והוא
 נגש אל סירתו, והנו מתיר את חחבל, שהיא קשורה בו אל החוף, ומימין ומשמאל

 נשמעו קולות:
 — אל נא, אל נא!

 כה קוראים אליו שכניו, שהתעוררו לקול פעמיו בחול ולקול החבל הנתר והוציאו
 את ראשיהם לשם אזהרה בעד האשנבים הקטנים.

 —אל נא, אל נא!
 שקט ושלו משתרע הים לאורך ולרוחב אין קץ, משתפך ומתבולל עם פאתי שמי
 שחר הרעננמ2 העליזים... נשימתו קלה, עדינה... לאט לאט הוא מתקמט על יד החוף,
 נוגע נגיעה קלה בחול, ובין הקמטים, כבין קמטי זקנה טובה, מצחקים רסיסי צחוק
 מזהירים ועליזים... והוא מדובב, הים... והוא מספד מה, וסח מה באזני שברי הכפים
 הפזורים, כםרי צמחי מיס, ארוכים ודקים כשערות. והזקךהים מחליק על גדותיו מתוך
 חבר- מתוך צחוק, ומסרק אותם לאט לאט. אולם הדיג יודע את נפש הים: אין אמון בים ו

- אל נא!
 הים מתנודד בדומיה. ונדנודיו ילכו ויחזקו... והאםסקלריה המאירה נפץ תנוםץ.
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 והמית עליזים תהי לרעש, כביר וחזק, ויעלו הקמטים והיו לנחשולים, והסירות םרף
 להם כדגים הפעוטימ אל פי לויתן.

 ואיש זקן בעל פנים צמוקים, כיס הזה׳ אד בלי צחוק־ערמתו של הים, יוצא מאח.
 הבתים, יחף וגלוי־ראש, ונגש וחנית ידו על כתפו של םטיה:

 — דאה!
 והוא מדאה לו באצבע, שם בשמים — כתם קטן, שחרחר...

 — זה הכתם יגדל והיה לענן, והענן — לענן כבד...
 — רצוני לצוד דק דג אתד טרם יגדל. ואני, אתרי שובי, בבית...

 אך פני הזקן, שכנו של םטיה, מתרעמים:
 — לד אשה ובנים, םטיה!

 — וגס אלהים בשמים! — עונה םטיה בבסחון: הלא הולך הוא לקיים מצוה.
 והוא דוחף את הסירה וקופץ לתוכה.

 וסירתו של םטיה נשאת על פני הים כנוצה קלה, והים מנפנף בה ומנדנד אותה
 מתוד המיה קלה ועליזה, ושופך סביב לה ממבחר מרגליותיו — והזקן הגשאד על שפת

 הים עומד ולוחש:
 — ״םאנטא מאריא׳,, מאריא הקדושה 1

 קלה כקליפת אגוז סירתו של םטיה על פני הים. פורשה הרשת, והיא צוללת,
 צוללת ונעשית כבדה יותר ויותר, כבדה מנשוא. והוא מעלה אותה בכל מאמצי כח...

 פולטת — צמחי־מים, כוכבייים׳ אד בלי דג אף אחד!
 כבר נעלמה הסירה מעיני הזקן שעל החוף. םטיה כבד מעלה את חרשת השניה
 והשלישית והרביעית, ולא נקל להעלותן, כבדות, מלאות — סבכי צמחים, המון כוכבי־

 ים ודג אין!
 והים מתנודד ומתנודד, ונדנודיו הולכים ומתחזקים, השמש כבר עלתה עד טבור
 השמים, ופניה לא כתמול שלשום: כאילו היא לחה כולה ועיניה דומעות! והכתם השחור
 בשמים משתטח בפאתי הים, חום הוא ומתגולל כנחש, והילד הוא ומכהה, ורוחש על

 גחונו אל השמש, אל השמש...
 כבר חצות יום וםטיה עודו שט ומנסה את מזלו ומזלו רע... ולבו אומר לו:

 — חזור בך, סטית. האלהים אינו רוצה השתא, שתקיים את המצוד! כהלכתה,
 כך רצונו...

 פני סטית נופלים.
 ודאי שחטא לפני המקום... שאינו רוצה בקרבנו. מה לעשותו

 והוא אוחז במשוט להשיב את הסירה, והנה נתזו מים בפניו. פונה הוא כה וכה
 והנה דג זהב מתנשא על המים, מפרפר, מקיש בזנבו ומתיז טפות על פניו.

 את הדג הזה הוא יצוד! האלהים רצה את געגועיו אל המצוה, ואנה לו את הדג!
 ושוב מחזיר הוא את הסירה, ברדפו אחרי הדג. אבל הים כבר התנענע בחזקה, הכה
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 גלים, והעב ממעל התפשט ויכם את חצי עינו של השמש. ומתחתיו מתפרצות באלכסון
 קרניט לבנות... והדג עובד בשוטו על משברים. הסירה דולקת אחריו. ופתאום נעלם

 הדג, הרוח הפיחה נחשול, בין הסירה והדג-
 ולבו של םטיה הומה:

 — חזור בר! מתעים אותר-
 ופתאום והנחשול ירד תהומות, התישר הים, ועל גבו שוטט הדג, שוטט וקרב
 אל הסירה ומביט בעיגים גדולות בפני םטיה, כאילו הוא אומר: לכדני, זכה בי, —

 קיים בי את מצותד הגדולה-
 חוזר סטיה ושב והנה נחשול חדש. עוד הפעם נעלם הדג, והים מתרגש! ושר
 הים שירה לא געימה... רוגז הים: חוצפה כזאת, לשוט כעת! לדריד על במתי משבריו!
 והשמש, כאילו נפל עליה פחד הים, נחבאה תחת הענן. ואך לזה, כנראה, חכה
 הרוח. עתה בן־חודין הוא, והעולם הפקד, והוא נושם בזעם, מכה ומצליף בשבטים על גו
 הים, ומדגיזו ומעלה חרון אפו, והים עונה מתור תהומות בהמית גלים, ברעש נחשול,

 ובלי געש, כאילו אלפי תופים בתוך מעיו, מקהלות־אדידים במשבריו. —
 הביתה! הביתה!— דופק לב םטיה בחזקה. ואוסף םטיה את המכמורת, תופש במשוט
 ברב כחו, גידי ידיו חושבים להתפקע, הסירה מטולטלת מגל אל גל כקליפת אגוז:

 נשאת, ונזרקת למטה. והשמים קודרים כולם, והמשברים מתחת זועפים קודרים. —
 הביתה! הביתה!

 אך מה שט אל ןבד הסירה ז
 גוית אדם צפה, גדת אשה... מבצבץ השער, קווצה שחורה... לאשתו שעד כזה-

 ומתחת לרשת השער זרועות לבנות, מזהיבות, זרועות אשתו! וקול קורא:
 — הצילה! הצילה!

 קול אשתו, קול אם לבנים: בחזוק הסערה רדפה אחריו בסירה שניה, ועתה היא
 טובעת, קוראת לעזרה. —

 והסב סטיה את סירתו הצדה, אל גדת האשה — הים אינו מניח! נחשול אחרי
 נחשול נזרקים בינו ולבין הגויה, וקולה מתוץ הסערה קורא:

 — הצילה! הצילה!
 והוא נלחם עם הנחשול« שארית כחו חגר. שט הוא וקרב אל שחור השער, אל
 לובן הזרועות... הה, טבעו השערות, צללו׳ אד עוד כתם השמלה מבריק על פני הים
 השחרחור... רק להושיט יד, לאחוז בה טרם תצלול, אך עוד פעם נחשול — והפריד

 בין הקרבים...
 — מעשה כשפים! — אומד הוא בלבו — כמעשה הדג — מעשה הגויה.

 ונשא את עיניו בלי משים אל החוף והנה אוד בחלונות הדיגיםו
 — יום הכפורים! — נאנח.

 וכהרף עין סטיו! עחב את הפשוט.
-־ עשה בי כרצונך! — קרא השמיםה, — ביום הקדוש לא אניע משוט!
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 והרוח סואן, והנחשול מטלטל את הםירה לתוך תהומות, וםטיה לא קם ולא נע.
 יושב הוא בסירה, עיניו נשואות שמימה, תלויות במרומים. —

 — כטוב בעיניד עשה! בידר אפקיד דוחי...
 יום הכפורים! ועל לב םטיה עולה מנגינת המקהלה במקום הקדוש, בלדת העוגב,
 והוא חוזר על הנגון הנזכר, ומזמר בלחש... נשמה אלמת זו, אין לה שפה אחרת להתחטא

 לפני היוצר, היא מנגנת.״
 והשמים ממעל — קודרים כולם, וחים מתחת בחמתו הומה, בועט בגליו, והסירה
 נזרקת בחפזה מגל אל גל, ממשבר אל משבר, ובא נחשול וחטף את המשוט ועבר,
 השני בא מאחוריו ודולק אתר סירתו והיא טסה... טסה... כאלפי תנינים הומה חים,
 וםטיה מנגן בתור הרעש גגונו של ״מי ינוח ומי ינוע״... חוזר על מנגינת המקהלה בלדת
 העוגב. בסירה הכה נחשול. הוא מנגן... במגגינתו זאת על שפתיו הוא רוצה למוו^.

 ונהפכה הסירה,
 אך על םטיה לא נגזרה מיתה...

 שני מראות לבנים, כלובן עננים קלים, הולכים אחוזי״יד על פגי הים, דגליהם
 יחפות, ראשיהם גלויים, נפזר השער על פני הרוח׳ אד העינים מאירות׳ יאד התהפכה
 סירת םטיה, טסו אליו והחזיקו בו והרימוהו, דקחו אותו בין איש לרעהו, נתנוהו בתוד,
 ובידיו אחזו, וכה הולכים הם, הולכים שלשתם אחוזי־יד, על גבי הגלים כעל תלמי שדה,

 הולכים וקרבים אל החוף. —
 םטיה רוצה לדבר ־־

 — אל גא, &ל נא, אל תחדל לשיר, בזכות השירה אנחנו הולכים על פני הים,
 השידה מנצחת את הים...

 והולד ביניהם םטיה וחש הוא, שהסירה טסה אחריו, וסנה לאחוריו והנה הסירה
 ובםירה הרשת, ובתוך הרשת מתלבט דג־הזהב...

 וכששב בשלום אל החוף ובא הביתה מצא אצלו את השוחט ואת בני ביתו:
 תבערה בעיר ונמלטו אליו, אל החוף... ועוד היום גדול. עוד היה להם פנאי לשחוט את

 הדג לסעודות מפסיקות...
 ולא נפסק המנהג. —

 שלום עליכם
 הימים הנוראים בבוהוםלאוו

 אם בכל ימות השנה נדמה בית־המדרש הישן שבבוהוםלאוו להיתומים הקטנים
 כזכר למקדש, הנה בימים הנוראים, בראשיהשגה וביום הכסוריס, נראה להם כבית-
 מקדש מעט. מעולם לא דאו המוני יהודים רבים כל*כך ומעולמ לא שמעה אזנמ תסילח
 נלהבת וסוערת כל־כך, כמו שראו ושמעו בבית־המדרש הישן בימים הנוראים ההם.
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 זה היה מעין קיבת גלויות של בני־עיר ובני־כפר, מין ערבוביה של יהודים שונים,
 חסידים ואגשי חב״ד, שהיו מרעישים שמיס וארץ בתפילתם, מוחאים כפיהם, מקישים
 באצבעותיהם, מעפעפים בעיניהם, רוקדים וקופצים כלפי מעלה ומזמרים מיני ניגוגיס
 משונים, פעם משפילים קולם, הומים בלחש ונפשם משתפכת בדביקות, ופעם מרימים
 קולם ומזמרים שוב בהתלהבות עצומה, בסופה ובסערה. דומה היה כאילו בני־אדם אלו
 מתחרים איש באחיו, מנצחים זה את זה בקולי־קולות ובתנועות משונות של כל אברי
 הגוף, כדי להקדים איש את רעהו ולהביא את תפלתם ראשתה לפני כםא־הכבוד, כביכול,
 בעיניהם של היתוםים הקטנים מפיריאםלאוו היתה תפילה זו של חסידי בוהאסלאוו
 כחדשה, כמין מחזה־פלאיס, שהכל צופים בו. ואולם יפה מכולם היה הזקן משה־יוסי
 עצמו, שעלה בתפילתו ובתנועותיו המשונות על כל חסידי ביתיהמדרש הישן. בימים
 הנוראים היה הזקן משה־יוםי דואה את עצמו בבית־המדרש כדג במצולה. שם היה
 ביתו. בשני ימי ראש־השנה נשתקע בביח־המדדש שעה ארוכה אחרי צאת כל המתפללים,
 הדוד איצי, שדד בחצי הבית השני, כבד עמד באמצע הסעודה. מן התנור עלה לאפם
 של הילדים ריח חם של דגים ממולאים ושאר מאכלי יום־טוב החמודים, לבם המה
 והתעטף ברעב ואביהם־זקנם עדיין עמד בבית־המדרש הישן, מתפלל ומזמר ומתדבק

 באלוהיו.

 לבסוף, אחר שכלתה נפש הילדים מחכות, נתגלה אביהס־זקנם, נכנם לבית בחפזון
 מתוך ברכת החג, כשהוא מגרד בקרקע את בגדו העליון עם שרווליו, ומיד עמד לקדש

 על היין בקול רעש גדול, שנשמע בכל השכונה כולה.
 — כסבורה אני, שבשביל התינוקות, בשביל יתומים עלובים אלו, כדאי היה לך

 להעביר על מידתך ולקצר שם קצת בדבקות — כך טענה לפניו הסבה גיטל.
 ואולם טענותיה נשא הרוח. הזקן משדריוםי לא הפנה אפילו את ראשו אליה, אלא
 ישב לשולחן כזד, גופו מתנועע לאט וכולו כמרחף בעולמות העליונים. ידו האחת
 אוחזת בכף והשניה מהפכת בספר ישן, המונח לפניו, ודק לפעמים הרים את ראשו
 מעל הספר והעיף בקטנים עין אחת מן הצד ונאנח אנחה עמוקה. עליהם, על נכדיו
 הקטנים, היתה אנחתו, ששקועים הם עד צואר בעניני גשמיות, באכילה ושתיה ושאר

 הבלי העולם הזה, והכל כדי למלא תאוותיו של היצר הרע!
 מרשמי הימים ההם, הימים הנוראים, נחרת בלבו של כותב הזכרונות האלה
 ערב יום הכפורים, שעבר על היתומים בבית־הזקנים, — משום שני דברים: משוט

 סיבוב הכפרות וברכתו של הזקן משה־יוםי.
 מנהג זה של םיבוב־כפרות בערב יום הכפודיס ידעו הילדים גם בבית אבא.
 ואולם שם נראה להם כל הענין הזה קל ביותר, שכל עצמו לא בא לעולם אלא לבדח
 את דעת התינוקות. מה שאין כן פה, בבית־הזקנים. את המצוד. הזאת, מצות סיבוב
 כפרות עם היתומים הקטנים, נטלה לעצמה הסבה גיטל. כשהגיע ערב, קראה אל מטתה
 את כל בני החבורה, נתנה לכל אחד מהם את כפרתו, תרנגול לנער ותרגגולת לנערה,
 פתחה לפניהם את סידורה, םידור־התפילות הגדול, ורמזה להם באצבעותיה המעוקמות
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 ־על ״בני אדם״. הגדולים שבחבורה קראו בעצמם מתור הסידור, ועם הקטנות, אלו
 הילדות, קראה הסבה את פסוקי הכפרות בקול רם ובניגון של קינות: ״בני אדם יושבי
 חושך וצלמות אסירי עוני וברזל!״ ובשעת אמירה זו התמוגגה בדמעות ומרדה בבכי,
 כהמר על מת. וכשהגיע תור הקטנה שביתומות, תינוקת זו, שעדיין לא מלאה לה שנתה,
 לאמר ״בגי אדם״ — געתה הזקנה בבכי. למראה בכיה התחילו הקטנים שבחבורה אף

 ר.ם בוכים, ואחריהם בכו גם הגדולים, — וכך הקיפה היללה את כל הבית.
 ומה שאירע לאמם־זקנתם בשעת סיבוב כפרות אירע לאביהס־זקנם ממחרת היום
 •ההוא, בערב יום הכפוריס, כשחזרו הילדים מבית־המדרש הישן ובידיהם מיני מתיקה,
 שקיבלו מאת הגבאי הראשון. עוד אמש, לאחר סיבוב הכפרות, הודיע אותם הסב
 משה־יוםי, כי מחד בבוקר, תיכף לתפילת שחרית, יכנסו אצלו לחדרו לקבל ברכה ממגו.
 כשנכנסו אצל הזקן וראו אותו ואת בגדיו, לא הכירוהו כמעט — כל־כף היתה
 תלבשתו משונה ביום ההוא! על קאפוטתו, קאפוטת־האטלם, הסדוקה והמדוםקה, לבש
 .איצטלה משונה, העשויה מין אריג יקר־המציאות, קשה ומדשדש, שבימינו אלה לא
 תמצאו כמותו בכל העולם כולו, גם כי תעברו מדינות ואפרכיות הרבה. לראשו פשפש
 ומצא מצנפת עתיקה, כולה עשויה זנבות־עור, ומתחת לזקנו הבהיק צוארון רתב ולבן
 בשלג. צוארון פתוח עם שני קצוות. בתוך כל אלה יש לציין גם את האבנט הרחב, שחגר
 למתניו, אבנט מדולדל ועתיקיימים, שפעמונים ופיפים של צמר תלויים בו מכאן ומכאן.
 ולא במלבושיו בלבד התנכר הזקן אותה שעה, אלא בכל מראה פניו. שפמו הרחב
 והזועם וגבות עיניו הגדולות והעבות לא נראו עוד עתה זועמים ונרעמים כבכל שעה,
 וכל פניו כאילו נשתנו ונעשו רכים ונוחים, מפיקים סליחה ומחילה, חנינה ורחמים

 בדת היום.
 — בואו הנה, בני, גשו אלי ואברככם! — כך פנה הסב משד״-יופי אל נכדיו
 הקטנים בסבר פגים רכות ורמז להם בידו, שיכנסו אליו כולם לחדרו הצר והאפל, המלא
 בגדים וכלים וםרוות־כבשים עד התקרה. עמד הזקן והניח שתי ידיו עם השרוולים
 הרחבים, שרוולי קפוטתיהאטלם, על ראש כל אחד מהם, עצם את עיניו, זקף את ראשו
 למעלה והתחיל לוחש בשפתיו, עומד עליהם ולוחש, עומד ולוחש, גונח ונאנח בשעת
 מעשה אנחות עמוקות מאוד. וכשגמר את לחשו, הציצו היתומים בפגיו וראו, והבה

 עיניו אדומות וריםיהן רטובים ושפמו רטוב, וזקנו אף הוא רטוב כולו — מדמעות.

 בין אדם לחברו

ג י ד  א. עז די א ל ה
 מיום שנברא העולם עדיין לא ראה אדם בדיה זועמת ורוגזת כעזריאל הדיג.
 יהודי זועם, בעל פנים זועמים ועינים זועמות, שגבות עיניו עבותות ושפסו סומר
 זזקגו כאילו הודבק ללחייו, ולבושו בגד של מיד בין בימות החמה ובין בימות הגשמים,
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 וציציותיו נושרות לו מחיקו, וריח של דגים חיים נודף ממנו למרחוק כדי תחום שבת.
 — זהו דמות דיוקנו של עזריאל הדיג.

 בכל ימות השבוע אין שום בדיה רואה אותו ומשגיחה בקיומו. ורק בערב שבת
 ובערב יום־סוב הוא מתגלה בשוק עם עגלה גבוהה טעונה דגים. על העגלה מתנוססת
 בתולה שחורה בעלת פנים מחוטטיס, שהושיבוה להשגיח על הדגים, ואשתו של עזריאל,
 מייטה הדיגת, אשה יהודית שכרסה בין שיגיה, אף היא עומדת כאן ליד העגלה, אוחזת
 סלם בידה ומשגיחה על הדגים. ועזדיאל הדיג עצמו אף הוא אינו זז ממקומו ומשגיח

 על הדגים.
 — דגים — דגים — חיים — מסדכםיס — נשי ישראל — לכבוד שבת!

 כך עומד עזדיאל הדיג ליד עגלתו ומכריז בקול דם ובניגון נאה על פני השוק
 ואינו גורע עין מן הנשים הצובאות על העגלה מכל העברים, שולחות ידיהן ומםשפשות
 בדגים, ממששות בראשיהם, מציצות לתיד אגידיהס, דוחקות אצבע לתוך עיניהם או
 בבטנם, — וכל זה לא לרצון הוא לעזריאל הדיג, תועבה היא לו. והריהו מגרש את

 הגשים מעל העגלה וגוער בהן בנזיפה:
 — לכל הרוחות! רב לכן למשש ו

 אחרי הדברים האלה, הנאמרים בחשאי ובמהירות, חוזר עזריאל הדיג לעבודתו
 ומכריז שוב בקול רם ובניגון נאה על פני כל השוק:

 — דגים — דגים — חיים — מפרכסים — נשי ישראל — לכבוד שבת!
 כל אשה יהודית, בין בעלת־בית ובין משרתת, חשודה אצל עזריאל הדיג, שצריכה
 היא לעין צופיה. כלומר, אין הוא חושד חלילה בבת ישראל, שתשלח ידה בגנבה ו אבל
 דין דגים דין אחר הוא. עזריאל הדיג הולך לטעמו: סתם אשה, ואפילו עשירה היא,
 ואפילו צדקנית היא, עלולה להעלים דג אחד בשעת מהומה ולשימו בכליה באין רואים.
 ,דגים״, אומד הוא, ״ד.ם בחזקת נםיון, שלא כל בעלת־בית יכולה לעמוד בו...״ וכמה
 פעמים יקדה מקדה לא טהור: אחת הנשים הצובאות על העגלה גכשלת בעברה ונתפשת
 ביד, ועזריאל הדיג עומד עליה וטופח לה בדג על פניה בראש כל חוצות. אז יקום
 שאץ והמולה והכל ממהרים אל מקום הקלקלה. יהודים מן השוק מניחים את מלאכתם,
 נזעקים ומתרגשים ומתעוררים על עוול, עומדים לימין האשה המוכה ומשיאים עצה
 לעלובת־נפש זו, כי תתבע את מעליבה לדין בערכאות שלהם, או כי תמשכהו ותביאהו
 עד הרב. ואולם מפני שהחרפה גדולה מאד, גדולה מן הכאב, מתבטל הענין ומתנדף מאליו.

 רבות מנשי העיר יודעות את עזריאל הדיג ומכירות את טבעו מכבר. יודעות
 הן, כי הדגים אשד הוא מוכר, קודש הם ואפורים בנגיעה. כל הנוגע בדגיו של עזריאל

 כנוגע בבבת־־עינו.
 — כמד, תדרוש היום מחיר ליטרה אחת של אבנים טובות ז — שואלת אותו
 אחת הנשים מבעלות־הבתים שבעיר, כשהיא עומדת עם סלה מרחוק ורומזת באצבעה

 הקטנה על העגלה.
 — לא אבנים טובות אני מוכר, אלא דגים ז - עונה אותה עזריאל הדיג ואינו
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:ma מזכה אותה אפילו במבט אחד מעיניו הזועמות, והריחו מסיימ בקול ר• ובנגון 
 — דגים — דגים — חיים — עסרכםים — נשי ישראל!

 ״יהודי מנוול ד — אומדות עליו הנשים בחמתן. חשקה נפשן מאוד להרחיק ממנו,
 לשטות מעליו ולעבור, אבל לא בידן הדבר לעשותו: אין בעיר דיגיפ אחרים. חת
 מעזדיאל הדיג, וסכנה גשקםת לכל אשה מישראל לעשות חלילה את שבתה חול, בלא
 דגימ, והכל יודעים, כי אשד. כתריאלית נוח לה למות בעצם ימי עלומיה מלעשות את
 שבתה חול, בלא דגים. כי אדם שמת, אין לו אחר הסיתה אלא חנמרהקבד ויסודי
 גיהנם בלבד > ואשד. כתדיאלית, שעשתה שבתה חול, בלי דגים לסעודה, כדת היום, —

 אוי לה ואבד לה. אד לה מבעלה בעולם הזה, ואבד לה בעולם הבא.״
 וכשמגיע ערב יום הכסורימ, מזדרזות הנשי* עם השכמת הבוקר וממהרות בסליהן
 אל השוק כל עוד רוחן בהן. חוששות הן, שמא תאחרנה מן המועד ותחמצנה את מנות
 הדגים. דרכו של עזריאל הדיג בערב יום הכסוריס להשכים עם שחר ולכלות מלאכתו
 עד הבוקר. ובשעה ששאר היהודים מתכנסים לבתי־כנםיות ולבתי־מדרשות, עומדים
 וממתינים לעוגות־הדבש מידי הגבאים, אותה שעה כבר התקדש עזריאל הדיג והטהר
 והתלבש לכבוד יופ״טוב. הסיר עזריאל את בגד־המיד שלו מעליו ולבש קאפוטה עבה
 ומבהיקה, המשמשת לו לשבתות דמים טובים, ואף־על־פי־כן ריח דגים חיים נודף

 ממנה למרחוק.
 חזקה על עזריאל הדיג, כי יהיה מן הזריזין המקדימים ביום הזה. ראשון לכל
 אדם יגמור את עסקיו, ראשון לכל אדם יאכל את הסעודה המפסקת, ראשון לכל אדם
 יבוא לביודהמדרש, יתעטף בטליתו דעמוד אל הכותל עשרים וארבע שעות רצופות
 ולא יזח ממקומו ולא ישב לנוח אפילו רגע אחד. ותפילתו של עזריאל הדיג תפילה
 בלחש היא -־ איש לא ישמע את קולו. ודמעותיו, אשר יוריד בשפע מרובה, תרדנה

 במסתרים — איש לא יראה את דמעותיו.
 ואולם כל אלה הם דברים שבין אדם למקום. לפי שעה, בעוד הירס גדול, חייב
 עזריאל הדיג לגמור את העניניס שבין אדם לחברו. והרי הוא מחזיר על פתחי קוניו
 וקונותיו, נכנם לבתיהם, מכפר את פניהם ומבקש מהם סליחה ומחילה על כל עוונותיו:
 — יום טוב עליכם. שמא הטחתי דברים נגדכם ופגעתי בכבודכס בביטד־שפתימ,

 הריני בא לרצות את פניכם ולברר אתכם בחתימה טובה. -
 משיבים לו ואומרים:

 — גס אתם. הקדוש־ברוך־הוא יסלח לך ולנו ולכל ישראל.
 מזמינים אותו לשבת ומכבדים אותו בענגות־דבש, כדת היו*

ם י מ ה ־ ב א ו א ש נ  ב ח

-כל העיר כולה בידי היא, כחומר ביד הימר, כסום האסור בעגלה. ברצותי מקצר
 וברצותי מפצר. רצוני בכד — אני הולד למישרימ דרכי, אין רצוני בכד — אבי
 מתעקש ועומד בסקוס אחד. יכנס הדוח באבי אבותיהם של בעלי-הבתים שבעיר! מתאדמ
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 הם לשתות מים — יקומו ויתקנו את הדרכים, שאם לא כן ישאבו מכות וישתו קדחת.
 ואל יבואו יום יום בטרוניה עם חנא שואב־המיס, לאמור: ,רב חנא, הבה מים! רב

 חנא, הבה מים!״-

 כך דן וטוען חנא שואב־המיס בפני עצמו, בשבתו על גבי החבית הריקה ובהצליסו
 על גבי סוסתו העלובה, ובשעת מעשה הוא מחקה את קול בעלות־הבתים, העומדות אשה
 אשד. ליד מפתן ביתה וקוראות לו פה אחד: ״רב חנא, הבה מיס! רב חנא, הבה מים!״

 חנא אינו עונה אותן דבר, חנא יהודי שתקן הוא על פי טבעו. כשהוא מדבר,
 אינו מדבר אלא אל סוסתו ואל נפשו. כשהוא יושב על גבי החבית, הוא קורא פרקי
 תהלים, פרק אחר פרק, וכשהוא בא לבין הבריות, הוא קופץ פיו ושותק. גס אס תחרפו,
 גם אם תדבר אליו חלקות — חנא שואב־המים לא ישמע לך ולא ישים את לבו לדבריך.
 יודע הנא רק אחת: יש מים בחבית — חובתו למלא את דלייך עד שפתם« אין מיס
 בחבית — לא יועילו לך דבריך, ואפילו תדבר מן הבוקר עד הערב. חנא אינו מן
 הזריזים, הממהרים ורצים לעשות רצון בעליהם ומקריבים את נפשם ואת נפש בהמתם

 בעדם — אין דרכו של חנא בכך.

 אבל כנגד זה, כיון שיום הששי מגיע, הוא מקפיד על שכרו בכל תוקף. חלת־שבת
 אחת ושני זהובים במזומנים — זו חובה היא לכל אשה מלקוחותיו. אם לא יקבל חנא
 את שכרו בשעתו — וידעת, כי יעמוד לפני ביתך, כמסמר זד. הנטוע, ולא יזוז ממקומו
 עד ערב, למען יראו כל בני העיר וידעו, כי קצרה ידך משלם לשואב־המים את שכר

 עבודתו.
 יהודי משונה הוא חנא זה. הוא משונה ומראהו משונה. קצר הוא ועבה, כמו
 החבית שלו כן מראהו. לבוש הוא פרות־כבשיס קצרה של אכריס וכובע־כבשים חבוש
 תמיד לראשו. מגפיו חרבו ויבשו, בתי־שוקיו — חבלים קשורים להבו מסביב. בחורף
 ידיו מסודבלות בכפפות מסורגות, קרועות ומטולאות. שפמו גזוז עד כדי חציו, רק
 סימן של שפם יש לו. עיניו קטנות וסמויות קצת, ולפיכך אינו דואה ואינו מדגיש,
 כי המים מטפטפים ונשפכים מתוך החבית בעד פי הברז. והכל משוס שרחובות העיד
 לא רוצפו באבגים, ועגלתו של חנא מתנהגת בכבדות, מתנודדת אילו ואילו ונראית
 כמרקדת. ומשום שאופני העגלה לא טעמו טעם זפת מימיהם בת־קולם מנסרת מסוף
 העיד ועד סופה. מכרזת לנשי ישראל, כי חנא וחביתו מתרגשים ובאים. אז תצאנה

 בעלות־הבתים לקראתו, אשה אשד, ותלונתה:

 — חנא, לא הבאת לי מים זה היום השני!
 — חנא, מילאת לי את דליי רק עד החצי!

 — חנא, אימתי יהיה רצון מלפניו להביא גם לי מעט מים ז
 חנא מביט אל הנשים בעיניו הסמויות למחצה ואינו עונד. אותן דבר, כאילו אינו

 ווושש להן ולא כלום.
 .חדל־אישימ ד אומרות עליו נשי העיר ומתענות תחת ידיו בצמא.
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 ורק יום אחד יש בשנה, שבו מספק הנא מים לכל העיר בעין יפזג ערב יום
 חכפורים הוא זה.

 למן עלות השחר ועד אוד היום עובר חנא בעיר בעגלתו המרקדת וממלא את כל
 הדליים מים עד פיהם. אחר־כד הוא מסיר מעליו את פרות״האכרים ואת כובע־הכבשים
 ולובש את קאפוטת־השבת העשויה צמר־גפן, ואת כומדהשבת, המוסיף לוית־חן לראשו.
 הדור נאה זיו איקונין של חנא שואב־המים אותה שעה. מראהו כאלמן היוצא לחופתו
 השניה. הולך הוא מבית לבית לכפר את פני הנשים, לבקש מהן סליחה ומחילה על

 כל עוונותיו:
 — יום טוב עליכן! שמא הטחתי דברים נגדכן ופגעתי בכבודכן בביטוי־שפתים,

 הריני בא לרצות את פניכן ולברר אתכן בחתימה טובה.
 משיבות לו הנשים ואומרות:

 — גם אתם. הקדוש״ברודהוא יסלח לך ולנו ולכל ישראל!
 מזמינות אותו לשבת ומכבדות אותו בעוגות־דבש, כדת היום.

 ם. ז. פייארברג
 ביום הכפורים

 יום הכפורים. בית־הכנםת מלא מפה לפה אנשים לבושים לבנים וטליתות. הרב ד׳
 משה עומד, סמוך להארון, ומתפלל בכןנה ובקול בוכים, זקנו הלבן היורד על פי מדותיו,
 מצחו הגדול והרחב, פניו הלבנים, עיניו העמוקות והשחורות וכל גוו כולו העטוף לבנים
 — יתנו לו תואר פני מלאך האלהים. על הבמה בתוך עומד צעיר לימים, רזה ודל,
 פניו לבנים כפני מת, לחייו בולטות וארוכות ועל קציהן צומח זקן קצר ושחור, עיניו
 שחורות וגדולות מזהירות מבעד לגבותיהן הארוכות כשתי גחלי אש. הקמטים אשר
 במצחו ומבטי עיניו העמוקים מעידים, כי חושב האיש מחשבות רבות ועמוקות מאד!
 יש אשר יפריעוהו מנגינות החזן ממחשבותיו, והוא מרים אז את עיניו ושולח מבטים
 זרים על כל סביבותיו, כמו יתמה על מראה עיניו ולא יבין מה הערב הזה, מי האנשים
 האלו ומה לו פה... הקהל הגדול מתבונן אליו בכבוד, בדעתו, כי לא מחשבות פשוטות
 חושב עתה רבי נחמן בהרב, זה הכוכב החדש ההולך ומתגלה על שמי היהדות... הנה

 זה אד מלאו לו עשרים שנה — וכבר מלאה הארץ תהילתו...
 התפילה כלתה. החזן גמר ״שיר היחוד״, ודבי נחמן עודנו תפוש במחשבותיו
 ומעמיק להתבונן בשיר הפילוסופי הנפלא הזה, המלא חיים, אמונה, חקר ומחשבה —
 והנה נגש אליו אחד האברכים רשאלהו דבר בתורת ״העבודה״. האברד פנה אליו
 אחת ושתים, והוא לא ענהו... הנאספים בבית־התפילה התפלאו על מחשבותיו, כי כה
 עמקו עד אשר לא ישמע דברי המדבר אליו ויקרבו אל מקומו. האברר שנה את שאלתו
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 פעפ ושתיפ« ויתעורר רבי נחמן ויבט אל כל אשר מםביב לו במבט זר ומפוזר. אחר כן
 פנה אל חאברך ויאפר בממרות:

 — הד, עד מתי נחיה ממבלי עולט ז
 — איד ז מדוע הננו ממבלי עולם ז — שאל האברך בתמהון.

 נחמן הביט בו בעיניו השחורות ויאמר אליו באנחה:
 — אתה לא תבין...

 הקהל מביט אליו בתמחון, גם אביו הרב נגש אליו. עיני נחמן בוערות כאש,
 תוא רוצה להביע מחשבה מרה, מחשבה אשד דכאה את דוחו ימים ושנים ואשר הרבתה
 פצעיו גם בערב זה, ולמי יביע את מחשבתו המרה הזאת ז מי יבין לדוחו עד קצה
 מחשבותיו ז... הוא עומד נשען על הבמה ומביט אל הקהל בעינים מפיקות יגון, רחמים

 ייאוש כאחד, הוא פונה עוד פעם אל האברד ואומר:
 — כן, הכל הבל, מה לד ול״עבודה״ז- למה לך לדעת את אשר נעשה לפני

 אלפי שנה ז
 — מה לך, נחמן ז — קרא אביו בקול — ההשתגעת?

 — הכל הבל! — קרא נחמן, דקח בידו את נד השעוה הדולק על הבמה —
 דכבנו...

 — הוא השתגע — קרא אביו בקול מר, דפי־ל לארז דתעלף. ברגע הזה נחתם
 דינו לנצח: הוא — ״משוגע״...

 הקהל מתלחש איש עם רעהו, מדברים בקול עצב ובפנים מסיקיע יגון, גביטימ
מו ופניו כבושים בקרקע, כמו יבוש  פעפ אל הרב הזקן, היושב נשען על שתי כפות י
 להביט בפני הקהל הרב, ופעם אל בנו המשמע, שהקמח תבשילו ברבים, ופעם יממו

 פניהם ויביטו איש בפני אחיו כשואלים ותמהים... אין יודע ומבין, איך היה הדבר!

 מ. י. בן־גריון(ברדיג׳בםקי)

 וצמת ושבעת״.
 הנה בני־אדם מנער ועד זקן. מאיש ועד אשה, מבכור השפחה עד הבכור היושב
 על הכסא, כולם אוכלים כל ימיהם, בימות החול ובימי שבתות, בימות החמה ובימות

 הגשמים... והמהדרים שותים גם יין לרדה, או שכר משובח אשר יטעם לתך.
 הלזה פנינו מועדות ז האם לכד נוצרגו, להיות אוכלים ושותים בערב, בבוקר
 ובצהרים ז הלכך נוצרנו, לרעות כבהמה בבקעה ולהפטם כעגלים ז האם בעבור המזון
 ברא אלהים את העולם, את החי והמדבר יחד ז האפשר הדבר, כי במזון פתרון

 חידת החיים מ
א ידעתי. שרק על־מנת לאכול ולשתות נוצרנו עלי אדמות, כי זה שכר עבודתנו  ו
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 עלי אדמות. כי אז קשרתי קשר על החיים והייתי קורא תגר על מעשה בראשית. טוב
 היה אז, כי נהפכה קערת העולם על פיה.

 •ואכלת ושבעת״ — ועצם האכילה מה גפה היא, משפילה את האדם!
 אמוד אומרים: חביב האדם, שנעשו לאמו דדים במקום בינה! אבל חיבה יתרה
 נודעת לעץ ולאילן, שאץ לחם צייד לינוק בפה. הם נהנים מזיו החמה. ועלינו לחכגיס
 את מזוננו בפינו, בפה, ששירה מבעי ליה... והפה שישיר יתיר, יתיר את הפרורים ככלב
 וכעורב. — ולא עוד אלא שהכלב והעורב אוכלים בשעתם, וכשהם שבעים לא ידעו
 עוד דבר המזון« ואנחנו, בנייאדם, לא נפיח דעתנו מן המזונות, חשוב נחשוב בהם,

 אפילו בשעה שיש לנו פת בסלנו.
 מבינים את המקרא כפשוטו: ״והעורבים היו מביאים לאליהו לחם ובשר״! אבל
 לו היה הדבר כן, כי אז לא עלה החוזה במערה השמימה. דרכו של אדם : מלבד מה
 שהוא רודף בעצמו אחרי שובע, עוד משפיל דמות דיוקנם של מלאכי״מעלה. זה העולם

 רחב־ידים בעינינו דק כסעודה אריכתא דמי.
 אבל הנה קול אחד קורא ואומד: ״ועניתם את נפשותיכם״. והתרחקתם פן המזון,

 ואז, דק אז ״מקרא קודש יהיה לכם״, ורוח חדש על פניכם יחלוף.
 היודעים אתם את הקודש? היודעים אתם, שימים באים לאדם, שאין לפניו לא
 אכילה ולא שתית, לא מחיה ולא כלכלה, כי אס הוא יושב ועטרתו בראשו ומזן

 מזיו השכינה ז
 ואת היום ההוא אשורנו מרחוק: וצמת ושבעוד.

 ש. י. עגנון
 אורח נטה ללון

 בית־הכנסת הגדול, שסבור הייתי עליו בילדותי שאין בעולם בנין גדול ממנו,
 נתמעט היקפו וגגרעה קומתו, שעינים שראו היכלות ובירניות נראה להן בית״הכנםת

 קטן אפילו מכפות שהוא.
 בביודהכנםת לא היה אדם שהכרתי. רוב המתפללים מקרוב באו, תפסו את
 המקומות שבמזרח והניחו את שאר המקומות. מחם קמו והלכי אילד יאילד, אם משום
 שביקשו להראות אדנותם, או משום שמקומם לא קלטם. האוד, שהיה מבהיק על ראשיהם
 של מתפללים בלילי יום הכסוריס, לא הבהיק על ראשיהם של אלו וסליתותיהם לא
 העלו אורה. לשעבר, שהיו הכל באימ להתפלל וכל אחד ואחד מביא נד, מוסיף על
 הנרות שהיו מדליקים בנברשות, היה בית־הכנםת מאיד הרבה, ועכשיו שנתבזזו הנברשות
 במלחמה ואץ הכל באיפ להתפלל, מועטימ הגרות ומועםת האודה, לשעבר, שהיו הטליתות
 מעוטרות בעטרות של כסף, שהאורח שידה עליהן, היו ראשיהם של מתפללים מבהיקים,

ו שניטלו העטרות נתמעט האוד.  ומשי
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 החזן לא האריך בתפילה, או אולי האריך, אלא שאותה תפילה תפילתי הראשונה
 היתה בבית־הכנסת שבעירי ואותו לילה ליל כפורים, שכל העולם כולו עומד בתפילה
 וביקשתי לשהות שם יותר ונראה לי החזן כאילו מקצר ועולה. לאחר שסיים תפילתו,

 הקיפו כל המתפללים את התיבה ואמרו קדיש. לא היה אדם שם שלא אמד קדיש.
 אחר התפילה לא אמרו תהלים ולא אמרו שיר הייחוד ולא שיר הכבוד, אלא
 נעלו את בית־הכנסת וכל אדם הלד לביתו. הלכתי לי אצל הנהר ועמדתי לי שם על
 הגשר, כדרד שהיה אבא, זכרונו לברכה, עושה בלילי יום הכפוריס, שהיה עומד על
 הגשר שעל הנהר, שריח המיס מפשרים את הצמאון ומביאים את האדם לידי תשובה.
 שהדי המיס הללו, שנראים לד עכשיו, עדיין לא היו כאן קודם לכן ולא יהיו אחר כן,
ד יום זה שניתן לנו לשוב בו מעוונותינו עדיין לא היה בעולם ולא יהא עוד בעולס,  י
 ואם אין אתה שב בו, נמצאת מאבדו בלא כלום. מים הולכים ומים באים, וכשם שבאים
 כד הולכים וריח טהרה עולה מהם. דומה שמיום שעמדתי כאן עם אבא לא נשתנה

 כאן ולא ישתנה כאן כלום עד סוף כל הדורות. —

 זה שעה ומחצה שהאיר היום, אבל עדיין לחלוחית של בוקר היתה קיימת ורוח
 של טהרה שרתה על העיר ועל חורבותיה, זו הרוח המיוחדת, ששורה על בתיהם של
 ישראל בבוקרו של יום הקדוש. הלכתי לי לאטי ואמרתי לי: אינני צריר למהר, ודאי
 לא השכימו העם יותר מדאי, שלא תחטוף אותם שינה בתפילה. כיון שנכנםתי לבית־

 הכנסת, ראיתי שמוציאים ספרים מן ההיכל לקרות בתורה.
 הספר שבידו של שליח־ציבור וכן הספר שקוראים בו למפטיר, לא היה עליהם לא
 כתר ולא ציץ, שכלי הקודש היקרים נטלה המלכות בימות המלחמה ליקח בהם חרבות
 וחיצים ונשתיירה התורה בלא קישוטין. עגומים ביצבצו ״עצי החיים״ והרגישו את
 הלב בצבעם שדהה. בוא וראה ענוותנותו של מלך מלכי המלכים הקדוש־ברוך־הוא,
 הוא שאמר ״לי הכסף ולי הזהב״, לא הניח לעצמו אפילו אוקיא של כסף לקשט בה את
 תורתו. — זקן אחד משיירי זקני בית־הכנםת הגדול קרא בקול ובניגון ובבכיה. דומה
 היה, שלא על מיתת בני אהרן בלבד בבה, אלא על כל בני דורו שמתו בכה. מאחר

 שעדיין לא התפללתי שחרית, הלכתי לבית־המדרש הישן להתפלל שם.
 בית־המדדש הישן נתעברה צורתו ולא ניכר מראהו. ארונות, שהיו מלאים ספרים,
 נתעלמו ולא נשתייר מהם אלא כששה שבעה דפים. והםפםלים הארוכים, שזקני תורה
 היו יושבים עליהם, קצתם ריקניים וקצתם ישבו עליהם בני אדם שאין מכירים בין מקום
 למקום. — אפשר, שיעמדו מהם גדולי תורה ויחזירו תפארתה של תודה לעיר׳ אבל
 םפריס שנאבדו שוב לא יחזירו. חמשת אלפים ספרים היו לנו בבית־מדרשנו הישן
 ואפשר ארבעת אלפים, ואפשר שלושת אלפים, מה שלא נמצא בשאר כל בתי־מדדשות

 שבעיר ובסביבותיה.
 אף התקרה והכתלים נשתנו. תקרה זו, שהיתה שחורה מפיח העשן, עכשיו היא
 מםויידה בסיד, וכתלים אלו, שהיו שחוקים, עכשיו הם מטוייחים. איני אומד׳ שהשחור
 יפה מן הלבן ומשחק נאה מן הטיח, אלא אותו פיח מעשן נרותיהס של אבותינו היד״
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 שהאירו להם בתורה, וכתלים אלו כל זמן שהם שחוקים, ניכר עליהם כל אדם שישב שם.
 ואם נמוכים היינו בעינינו כנגד אותם, ששחקו את הקירות, הרי חשובים היינו׳ שהיינו

 בדורם. עכשיו דומים הכתלים המטוייחים כאילו לא ישב שם אדם מעולם.
 בית־המדרש עמד כמעט ריקן. ספק אם היו שם שני מניינים, ורובם התפללו בלא
 טלית. והלא יום הכפורים היום, שמתפללים כל היום בעטיפה. נזכרתי מעשה, שבאו
 מתים בליל יום הכ&ורים לבית־הכנםת והיה שם דוחק גדול. פשטו הציבור טליתותיהם
 מעליהם והלכו להם המתים. הנהיגו להתפלל בלילי־כפורים בלא טלית. והרי אותו מעשה
 בעיר אתרת אירע, ואותו מנהג נהוג שם בלילה, שאינו זמן ציצית, אם כן למה הם

 מתפללים בלא טלית ז
 .לפני התיבה עמד זקן אחד והתפלל בנעימה. מעמידתו ניכר. שהוא שפל״ברך,
 ואם יש לו בית, ודאי הוא ריקם. כל תיבה ותיבה, שהוציא מפיו, העידה עליו שלבו
 בשבר ונדכה. אם מלך מלכי המלכים הקדוש־ברוך־הוא חפץ להשתמש בכלים שבורים,

 כלי זה ראוי לתשמישו.
 אחר הזכרת נשמות ישבו קצת מן הציבור לפוש. ישבתי ביניהם ושאלתי מה

 טעם מתפללים בלא טלית.
 נתאנח אהד ואמר:

 — לא הספקנו ליקח לנו טליתות חדשות.
 שאלתי ואמרתי:

 — והישנות היכן הן ז
 — היכן הן ן וכי יודע אני היכן הן ז או שעלו לרקיע באש, או שעשאון מצעות

 לזונות.
 הוסיף אחד ואמר:

 — מהן נגזלו, מהן נשרפו.
 שאל«י:

 — אימתי נשרפו ואימתי נגזלו ן
 נתאנחו כל הציבור ואברו

 — בפורענות אחרונה, כשהקיפו הגויים את עירבו ופשטו ידיהם בנו.
 הוסיף אחד ואמר:

 — אחר ששבתה המלחמה וחזר כל אחד למקומו, באה צרת הפרעות. מי שיצא
 שלם בגופו יצא ערום ויחף. אפילו בגד של ציצית לא הניחו לנו.

 נתאנחתי על אנשי עירי, שפגעה בהם מדתיזזדין, והבטתי לפני, כאדם שנסלט
 מן הצרה ומכנים צוארו בצרת אחיו. —

 בין מוסף למנחה חזרו העם וישבו לפוש. קרבתי אצלם וישבתי ביניהם.
 פתח אחד ואמר:

 — ר׳ שלמה האריך היום במוסף יותר מכל השנים.
 בענה אחר ואמר:
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 — אם יאריך כך בנעילה. הריני ערב לך, שלא נאכל קודם חגות לילה.
 אמד לו חברו:

 — שמא תרטיפר בשר וחצי לוג יין מצפים לך בביתך, שאתה חושש שמא יאריכו
 בתפילה ז הלואי שםעודתך מפפיקה לד כדי שן ומחצה.

 הפפקתי את שיחתם ורמזתי להפ על בית מדרשנו הישן ואפרתי:
 — מקום נאה יש לכם.

 נתאנח אחד מהם ואמר:
 — נאה או לא נאה, בין כך ובין כד אנו מניחים את העיר מיד לאחר החג

 שאלתי:
 — מה פירוש מניחים את העיד ז

 אמד לי:
 — מניחים את העיד. פירוש יוצאים מן העיר. אלו יוצאים לאמריקה ואלו יוצאים

 לשאר ארצות, שאפילו אדם הראשון לא עבר שם.
 הוסיף עליו חברו:

 — ואין אדם בטוח, שיניחו לו ליכנם.
 אמדתי לו:

 — היאך מניחים את הודאי והולכים אחרי הספק ז
 אמר הוא:

 — יש ודאי אחר. שאין עליו ספק, כגון אנו שהיינו בצעד פרעות ודאי שאץ
 אנו יכולים לדוד כאן. — פרעות היו כאן לפני ארבע שנים. לפני שלוש שנים. לפני
 שלושה חדשים, אלא שלא דיברו העתונים אלא בפרעות הראשונות, שהיה בהן משוס
 חידוש, שאני ושכני היינו בצרה אחת ועמדנו בקשרי המלחמה כאחד. וכשיצאנו חיים
 מן המלחמה וחזרנו למקומותינו, מצא הוא לפניו שדות וגנים, ואני לא מצאתי לפגי
 כלום, ולבסוף פשט ידו בי להרגני. — עכשיו יודע מר מפני מה אנו מניחים את מקומנו.

 מניחים אנו את מקומנו מפני שהמקום הניחנו ואינו רוצה במגוחתגו. —

 החמה עמדה בראשי האילמת סםגן לשקיעתה. כתלי בית־המדרש השחירו, והנרות
 המעטים האירו קצת אפילתו. אנש^ם, שלא היו כל היום בבית־התפילה, באו ועמדו עצבים
 ועיניהם מרופפות וצופות בחזן, שהרים קולו ואמר ״אשרי*. כל היום כולו ישבו בבתיהם
 נגזופים, כיון ששקעה עליהם חפה והגיעה עת חיתום הדין, עמדו והלכו לבית־הפדרש.

 אפשר שלא נתכוונו להתפלל, אבל השעה הכריעה את שכלם. —

 הציבור האריך בתפילה זו יותר מבתפילות כל היום. אף אותם שמקרוב באז
 !תקרבו אצל שכניהם ונםתכלו במחזורים, וכמין חילחול נשמע מגרתם. כשהגיעו לוידוי
 קטן הכו קצתם על לבה: .אשמנו, בגדנד וכר. בית המדרש האפיל, אבל נדות הנשמה
 האירו קצת את האפילה. אחר שסיים כל הקהל תפילת לחש. עלה החזן במעלות ההיכל,
 פתח דלתות ארוךהקודש רדד וחזר אצל התיבה. שחה והתחיל בקול דם: ״ברוד״ וכר.
 מרות הגיעו קרוב לקצמ והחזן ניגן במרוצה .חמול על מעשיך״ וכר ומגבית קולו ואפר:
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 ״פתח לנו שער״ וכר, ״מרובים צרכי עמך״ וכר. כתלי בית־יהמדרש החשיבו וההר שכנגד
 הוסיף עליהם מאפילתו.

 נתקרבו המתפללים אצל החזן והקיפו את התיבה במחזוריהם, לקלוט קצת אור
 מן הנר שדלוק שם. אפשר שראה אותם האור ואפשר שלא דאה אותם, מכל מקום קפץ
 כנגדם. טםת התזן בשתי ידיו בשמחה ואמר: ״ישראל נושע בה, תשועת עולמים״, וחזר
 וטפח כבתחילה ואמר: ״גס היום יושעו מפיר שוכן מרומים״. קולות של בכי עלו ובאו
 מן החשיכה כקול קהל מסייעים, שמסייעים את החזן בתפילתו. פתוחות עמדו דלתות

 ההיכל כאוזן של מעלה, שפתוחה לתפילתם של ישראלי

 יום הכפורים בירושלים

ז נ א י צ ד י ס ת של ח ם נ כ ה ־ ת י ב  ב
 רואה אתה בית־כנםת זהי גבוה הוא כפלטרין של מלכים ורומו כתצי ארכו
 וכחצי גבהו. רצפתו עשויה שיש ותקרתו מקומרת ככיפת הרקיע. חלונותיו מלאים אורה
 ושנים מהם פונים כנגד כותל המערבי, בלא שום מחיצה, ואוירו של בית־הכבםת מחיה
 נפשות, מתוק לנפש ומרפא לעצם. תמה אני, אם יש בעולם ארד נאה כזה. ואף על פי
 בן כמה יש כאן ו שני מניינים. והוא ביום הכפורים. אבל לשעבר מלא היה מפה אל
ח מקטנים, שעמדו על  פה. אין לד כל מקום ומקום, שלא ישבו עליו שנים שלושה, ח

 יד אבותיהם. וכל תפילה ותפילה היתה גדולה מתפילת יום הכפורים היום.
 בית־כנםת זה חסידי צאנז בנאוהו. משנפטרו והלכו לעולמם, תפסו חסידים אחרים
 את מקומם. — משנפטרו החםידיס ונתמעטו הלבבות, התחילו באים לכאן אנשים
 פשוטים, שאין להם השגות יתירות. פותתים סידור ומתפללים. ודאי אף תפילתם עריבה
 לפני המקום ואינו מוותר עליה, שאם יוותר עליה כביכול, מה משתייר לו? הקיצור,
 במקום שזקני תורה וזקני יראה היו מפארים את בית־הכנםת בתורתם ותפילתם, יושבים

 להם פשוטי בני אדם.
 פעם אתת נתגלגל לכאן אדם אחד. בא ועמד לו למטה אצל הדלת, מעוטף בטליתו
 ומחזור בידו. מעוטף לא דוקא, לא אגזים אם אומר, שטלית קטנה שלי גדולה מטליתו
 של זד״ בגדיו היו בבגדי בני העניים, פשוטים ודלים, וזקנו על דיר ההפלגה בלבד

 אפשר לקרותו זקן. בני אדם שכמותו אתה מוצא בכל מקום, ואין אתה משגיח בהם.
 עומד לו אותו אדם במקום שעומד ואין רישומו ניכר. אבל אם לא ניכר תחילה,

 2יכר בסוף. ועדיין לבנו שוקק עליו. למה? קודם שאפרש לך אקדים דבר לדבר.
 מנהג הוא, שביום הכפורים במנחה הולכים מקצת אנשי מעשה לכותל המערבי,
 שתפילת מנחה יצחק תיקן אותה, ושעה שנעקד יצחק על גבי המזבח יום הכםודים
 ביךהערביים היתה, לפיכד נוהגים לילך במנחה של יום הכםורים אצל כותל המערבי
 לומר פרשת העקידה בםקוס שנעקד שם יצחק, כדי להזכיר זכותו של יצחק, כדי
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 שיהא הקדוש־ברוך־הוא נזכר לבניו של יצחק אותה עקידה ויתמלא רחמים. לשעבד
 נוהג הייתי אף אני כן! משנתמלא העולם זעם וישראל נטרדיו מכל הצדדים, איני זז
 כל היום הקדוש מבית־הכנםת ממקום שלי. שאד כל הימים נפשו של אדם צריכה חיזוק,
 ביום הכפורים, שהמשכת הקדושה באה מעצומו של יום, כל מקום שאדם עומד עליו
 קדוש הוא. וזה טעם, שאםדו נעילת הםנדל ביום הכפודיס, שביום הכפודים שישראל
 עושים תשובה שלימה, כל העולמות מתעלים, ואף האדמה שאדם מישראל עומד עליה
 קרויה אדמת קודש, כל שכן ירושלים, שאדמתה קדושה קדושה עצמה, כל שכן בית־

 הכנסת, שקרוי מקום קדוש.
 לשעבר שנים שלושה מניינים יוצאים מבית־הכנסת, אין בית־הכנסת מדגיש בהם.
 היום, שבית־הכנםת כמעט ריק, אחד יוצא מבית־הכנסת כאילו מרוקן עמו את בית־
 הכנסת. הקיצור, כשהוציאו ספר במנחה, לא נמצא אדם לקרותו לתורה, שכל שהיה ראוי
 לעלות, עלה בראש־השנה או ביום הכפורים שחרית. קראו למי שקראו ובירכו וצוו
 לברד כנהוג את כל הצדיקים המפורסמים, אותם ואת נשיהם ואת בניהם ואת חתניהם

 ואת נכדיהם.
 הקיצור, קראו למי שקראו ובירכו כדרר שבירכו וציוו לברד כל אחד ואחד את
 רבו. אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, כל שכן לפני הספר. כשהגיעו להגבהת התודה,
 לא נמצא אדם שלא עלה כבד. פנה הגבאי אילך ואילך וראה לאותו אדם. קראו ובירכו
 בברכת מי שבירה לאחר שבירכו הביט בו, כזה ששואל: את מי מצווה אתה לברך ז

 השפיל את עיניו ולחש: יברד מד את הצדיקים הנסתרים, שעליהם העולפ עומד.
 שמע הגבאי ובידכס, והואיל ולא נתפרשו שמותיהם, כלל את כולם בברכה אחת,
 עד שעמד כמגגן, שחצי ניגונו גשתייר בפיו. בגוהג שבעולם, את מי מברכים ז את מי
 שמכירים, ואילו הוא הגיח את כל הצדיקים, שהכל מכירים, וציווה לביר את הצדיקים
 הנסתרים, שאין כל אדם זוכה להכירם. חלפה רעדה בעצמותי וידעתי שדברים בגו,
 שאלמלא היה מכירם לא היה מבדכס, ועכשיו שבידכם, ודאי שהוא מכירם, ואולי הוא

 אחד מהם.
 הגבהתי את עיני וראיתי, שהוא יושב עם הספר, כאותם שהקדוש״ברוך־הוא מגביהם
 והם שפלים בעיניהם. כדרך שנםתכלתי אני בו, כך היו אחרים מסתכלים בו, שכבר
 הרגישו בדבר והיה לבם יוצא אחריו. אבל לא היה אדם שמלאו לבו לשאול אותו כלום.
 אחרי תפילת ערבית הלכתי לפקוד אותו בברכת שנה טובה. דאיתי שהוא יוצא-
 מבית־הכנםת, יצאתי אחריו, כדי לומר לו ״שלום עליכם״ בקידוש לבנה. עם שאנו

 עומדים כך, בא ענן וכיסה אותו ושוב לא ראיתיו, לא באותה שעה ולא אחר כך.
 אבל עיני הלב דאו מה שלא דאו עיני הבשר. ועדייו לבי רואה אותו כשהוא
 מגביה את הספר ולוחש לו לגבאי ומצווה לו לברך את הצדיקים הנסתרים. ולא אני
 בלבד, אלא כל מי שהיה באותו מעמד לבו רואה אותו וחומד ופתאוה לחזור לראותו.
 והרי כשציווה לברד את הנסתרים הרי נדד ל״ו פרוטות לפרנסת עניים ובודאי בא
 לשלם את נדרו. אלא בשעה שבא אצל הגבאי לא היה שם אדם, חוז מיתומה אחת תינוקית.
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 םומית. אמרה אותה תינוקית: אדם טוב היה כאן, אדם טוב היה כאן. וכיצד הבירה,
 שהוא אדם טוב, והלא םומית היא? אלא שראתה בעיני הלב מה שאין רואים בעיני
 הבשר. כיוצא בה אנו, עיניס לנו ולא ראינו. נתפקחו עיני הלב ־־ מיד ראינו. מה רב

 טובד אשד צפנת, מרובד. טובה, אלא שהיא צפונה.

 דוד פרישמן
 אשמנו...

ו אשמנו ?? — בקרךזוית בבית נ ח נ  ״אשמנו, בגדנו, גזלנו״. מי? אנחנו?? א
 המדרש הגדול עמדתי כפוף על םדר־התפילה שלי, וםדר־התפילה רעד בידי. עוד ילד
 קטן הייתי אז, ולבי לא יכול להכיל את כל המחשבה האיומה. הבטתי, כמבקש תשועה,
 אל אבי־זקני, אל האיש עם הדרת־הסנים הנפלאים, אשר כמוה לא ראיתי שגית בכל
 הימים אשר אני חי, ועם העינים הטובות, אשר ים שלם של נדיבות וחנינה רכה ורחמים
 מתוקים התגלגל בהן. לא, מי איש אשר לו עינים כאלה לא אשם ולא גזל ולא עשה שום
 רע. את הדבר הזה לא יוכל שום איש להטותני להאמין. הבטתי אל אבי — האם איש
 אשר כזה חמם ופשע ורשע ועשה את כל אשר כתוב בזה? הבטתי אל פני דודי —
 האם איש אשר כזה ז ועל כל הקהל מסביב העפתי את עיני, על הגדולים ועל הקטנים, על
 הזקנים ועל הצעירים, אשר הוד קודש שכן על כולם. לבי בי התכוץ. הרוח אשד מסביב היה
 לי למשא. הרגשתי בכל תקפו את העוול האיום והכבד אשד יעשה לנו בזה. אומה
 שלמה נכנסה בה רוח־שגעון, כי היא אשמת ובוגדה וגוזלה. ימים על שנים ודורות על
 תקופות הרגילו אותנו אל הרעיון לחשוב את עצמנו לחטאים ולפושעים. והנער הקטן
 לא הבין, כי אם הרגיש את כל זה. כל העמים אשר מסביב צדיקים וישרים ותמימים ונקיים,
 אשר לא נסו מעולם לעשות שום נאצה קטנה או גדולה ואשר אינם יכולים להחריד
 אפילו זבוב על גבי הכותל, תחת אשד אנחנו — הלא זה עתה ברגע הזה קורא החזן
, אלהינו ואלהי אבותינו:  ואומר: ״והיאד נעיז פנינו ונקשה ערפנו לומר לפניך, ה
ל אנחנו ואבותינו חטאנו!״ ובכל זה, אתה אלהי ב  צדיקים אנחנו ולא חטאנו, א
 ואלהי אבותי, ובכל זה, ראה הנה אני הילד הקטן העומד בזה מעיז פני ומקשה ערפי
א חטאנו. ילד קטן כמוני יודע את כל זה ל  לומר לפניך, כי צדיקים אנחנו דוקא ו
 הרבה יותר טוב. בכל אופן לא חטאנו הרבה כל־כד, ככל אשר כתוב בזה. על־כל־םנים לא
 וזטאנו יותר מאשר כל הגויים ההם אשר מסביב פה. במקום הקדוש הזה ובימים הקדושים
 האלה היה יותר טוב אילו דברנו יותר אמת ולא באנו להתיפות ולהתגדר בחטאים
 ובפשעים. כל לבי בי התקומם על העולה הגדולה. ותקטן כל זאת והנה עוד קול זה העולה

ל עם ז לא, הדבר הזה, פשוט, איגגו אמת! כ  אלי מן ההיכל: ״אשמנו מכל עם״. מ

 אתו מרירות חשכה תקפה את הגער הקטן. את הגרים ההמ אשד מסביב לא ידעתי
 עוד בימים ההם. ידעתי רק כי הס עושים את ה״גלות״ וכי ה״גלות״ היא רשעות וכי
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 העושה רשעות הוא רשע וכי ,בלבולים״ הם עושים לנו יום ולילה. ועם כל זה אשמנו
 מחטז«. וגט בשובי הביתה עוד לוה אוחי הרגש המר ההוא ולא הרפני. הלכתי וחשבתי,
 הלכתי וחשבתי. פתאום חשתי צרה בראשי. איזה ,שקץ״ קטן מן ה״שקצים״ אשר ברחוב
 הרים אבן פעל פני האדמה והשליד אותה בי. והאבן נגעה בראשי. עוד רגע אחד
 והוא שפה בי גפ את אחד מכלבי הרחוב והכלב התנפל עלי וקרע עלי את לבושי. ולנער
 הזה הן לא עשיתי שום רעה מעודי. הן אין אגי יודע אותו כלום. ובכל זה עלי לומר
 ולהתפלל ולהתודות, כי הוא הצדיק ואני האשם והרשע והפושע! — דבונו של עולם,
 אילו תקנת אמירת על־חטא בשביל אלה, בודאי שהיה להם להחודות על חטאיפ ועל
 עונות ועל פשעים הרבה הרבה יותר ממנו. לא יום אחד, כי אם כל ימות השנה. אילו היו
 אלה הולכים אל הנהר ומריקים כיסיהם ומשליכים חטאתיהם במצולות ים, בודאי שהיו
 המים מתעבים ומתמלאים ונעשים מוצקים הרבה הרבה יותר. לא יום אחד היו אלה

 מוכרחים להשליד, כי אם ימים על ימים...
 כעין עלבון חשתי תמיד בתפילותי. עוד תם הייתי ונקי, וכל שקר שרט בי שרטת
 גדולה ולא יכולתי לשאתה. אשמנו, אשמנו, אשמנו, כל היום אין אנו עושים דבר, כי
 אם מתורים אשר אשמנו. אבל מתיז במה ז איך ז — ולא נתקררה עלי דעתי, עד אם
 שמעתי את קול החזן בקראו: ,ונגעו דמי אבות ובנים ודמי נשים רחמניות וילדיהן
 ונהערבו דמי אחים ואחיות ודמי חתנים וכלות ודמי חכמים וחכמות ודמי הגונים והגוגות
 ודמי חסידים וחפירות ודמי זקנים תקנות ודמי בחודים ובחורות ודמי םרנםים וחזניהם
 ודמי דיינים וםופריהם ודמי מלמדים ותלמידיהם ודמי אנשים ונשותיהם — נהרגו
 כולם יחד״. מין פיוס מצאתי בדברים האלה וכמו מרפא רך. לא ידעתי את אשד נעשה
 בי, אולפ הרגשתי פתאום כעין שמחה לאיד. סוף־םוף שמעתי את הדברים אשר חפצתי
 לשמוע! ואחרי כן: — ,והנה כל הגוים שלוים ושוקטים, ואביוני עמך דווים וסחופים
 ומדולדלים״. אודד, אלהים, הנה דברייאמת םוף־םוף! מדוע לא השמיע את זה מיד ז
 ואחרי כן: ,והנה העת והעתה אשר יאתה לד להושיענו״. כן. כן. ופתאום ומעומק לבי
 קראתי בקולי הרך יחד עם החזן: ״ארץ, אל תכסי דמם ואל יהיה מקום לזעקתפ, עד
 ישקיף וידא ה׳ משמים וינקום נקמתו ונקמת עמו ונקמת תורתו ונקמת דם עבדיו, אשר

 שפכו דםים כמים״...

 הוי לילדות אשר כזאת! הד ילדות ילד עבדי, אם הדוח אשד מסביב ילמדהו
 להיות אשר כזה והרגיש אשר כאלה!.״

ע עתה הגדול: לא אשמנו, לא. לא ד ו ש הנער הקטן, אותה י י ג ד  את אשר ה
 אשמנו מכל עם-

 האם אנחנו בנינו במות והעלינו מדורות ושרפנו באש רבוא אלפי אדם ז האפ
 אנחנו קמנו על עם שוקט פתאום ובבוקר יום אחד נפחנו בו, למען אשד יזדה לכל דחו
 כמו פוץ והיה למשסה ולזועה ולפליטה קטנה ז האם אנחנו יצרנו כלי משחית לרטש
 בשר־אדט ולקצץ יד ודגל ולםותת בענדים קשים ומרים, והכל לכבוד האל הגדול ז לא,
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 לא אנחנו אשמנו. ואס אנחנו שלחנו בתים באש ולקחנו עוללים מחיק אמותיהם ורטשנז
 את בשרם לעיניהן? ואס אנחנו קרענו בני מעים מתור הבשר החי ויתדות תקענו
 ברקותיו של האדם החי ואת הבטן מלאנו נוצות? ואס אנחנו בחרנו לנו בני־אדס
 להיות לנו לציד כל היום, למען אשר נוכל לקרר את רוחנו בהם ולעולל עליהם בכל
 יום תמיד עלילות חדשות? לא, לא אנחנו אשמנו. אין אני יודע אפילו יהודי אחד.
 אשר היה יכול להרוג בידיו את אחד מבניו, והכל למען אשר יוכל אחרי־כן לעולל

 עלילות על עדה היושבת לבטח עמו...
 ולא עוד, כי אס גם אלה, אשר בתיהם היו לבזה ואשר בניהם רוטשו ואשר עיניהם
 נקרו, עוד מוצאים און בנפשם לעמוד פה גס הס בתיד הקהל ולזעוק גם הם ולומר:

 .אשמנו, בגדנו, גזלנו״. רבונו של עולם, גס אלה אשמים ובוגדים וגזלנים 1

 ואת אשר י ד ע ת י זה מאז אותה אני מ ב י ן עתה: אולי האשם האחד אשר אשמנו,
ל כ ו  הוא, כי בקרב גרים רבים אשר אשמו, נותרנו אנחנו לבדנו העם האתד אשר לא י
 לאשוס. אולי זה הוא כל האסון. אנחנו עם תורת המוסר והצדק והישר שלנו עומדים
 כמו מחאה חיה נגד כל הויות העולם הרועש אשר לנו מסביב. העולם הרועש אשד
 מסביב יש לו עסקים אחרים ממוסד וצדק דשר, העולם הרועש אשר מסביב כבר הספיק
 להתפתח ולחרוג מן המסגרות הצרות אשר למוסר וצדק וישר — והנה זה עומדים עוד
 אנחנו להזכיר לו תורות ישנות עס הרגשות יתירות. כל העולם התפתח ורק אנחנו
 עוד נשארנו מאחור. אבר זד אנחנו עם ההשקפות הישנות שלגו בתוד הגוף החי — ואת

 הדבר הזה לא ישכחו לנו.
 אכן, ״אשמנו, בגדנו, גזלנו״~

 שנריהו לוין
 יום הכפורים בעיירה

^ ף ^ ד פ ן י  ערב יום הכפורים היה יומם של ״אנשי הישוב״, אלה יושבי הכשר
ה א ר  בראש השנה וביום הכפודים, ביום הצום הגדול, נתונים היינו כולנו לתפילה ף1י
 ולא היינו רשאים להבטל לבקודי משפחה. אולם ערב יום הכפודים יום פנוי היה ו״אנשי
 הישוב״ מצאו בו קצת נחמה וקודת־דוח מן הבדידות, שנגזרה עליהם בתיד עולם זר

 ונכרי. רחוק מאחיהמ וקרוביהמ, מכל שאר בית ישראל.
 על חייהם ועל יסודי נפשם של ״אנשי הישוב״ אלה בא אך מעט הדיבור בספרות
 ישראל! וכשחתעםקו בהם לא התעסקו אלא כדי לשימם מטרה לחצי הלעג והבדיחה.
ת ו ן י ר ץ ר ה ם ו ז ן ת ו ן 0 ג ל ה ס  מהיותו מנותק לגמרי מעולם ישראל, היה איש־הכפר היהודי ם
 והגמישות. בניו — יהודים למחצה ואברים למחצה — גדלו והיו קרחים מכאן ומכאן:
 לא טעמו את טעמו של החמור היהודי לתורה וליראה ולא קגו להם רוח החיים
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 והעליזות של איש־השדה הנכרי. — משולים היו לנצנימ, שנתלשו מעל גזעם־אילנפ
 ולא נתדכבו באילן אחר.

 ושוב אין פלא בדבר, שבכליון עינים מצפים היו ״אנשי הישוב״ לימים הנוראי*
 ימים שהיו פורשים מבדידותם ומתלכדים עפ בית ישראל שבעיירה. לכל הפחות פעם
 בשנה היו חשים ומדגישים, שבנים הפ לעדת ישראל, לעדה זו, שצעד הפרנסה הדחיק אותם
 הימגה וטילמל אותם לבין הגויים. פעם אחת בשנה הדגישו את עצמם והנה הס בניס

 למקום, לאלהי ישראל ולעמו.
 אף רגע לא נחה דלת ביתנו מלםובב על צירה בערב יום הכפורימ. הללו יוצאים
 והללו נכנסים. לא היה אף אחד מ״אנשי הישוב״, שהיה פוסח אות. יום על דלת ביתנו.
 מהם שהיו מביאים עוגה ושאר מיני מתיקה ממאפה ידיהם כדי לחלקם בין באי בית־
 הכגסת. מגהג הוא בישראל לחלק אותו יום מיני מתיקה, וטעם נתנו לדבר: אס גזירה
 נגזרה, חלילה, על אדם מישראל לרדת השגה מנכסיו ולהיות פושט יד — יהי רצון
 כאילו נתקיימה בו כבד גזירה זו על ידי שיטול מן העוגה. ולפיכך לא היה אדם דוחה
 לעולם מתנה זו, שהיו מביאים ״אנשי הישוב״. הללו היו באים אל הבית ומשיחים
 בגדלות הבורא, בנפלאות חוקי אלהיס הישרים והצדיקים, כגון דין זה, שהאכילה הנאה
 בערב יום הכפודים שקולה היא לפני הבורא כצום יום הכפורים. ו״אגשי הישוב״ היו
 שמחים על מצוה ראשונה זו ומשתמשים בה בהזדמנות זו, שניתנה לאכול אכילה גסה

 לשם מצוה.

 אחרי סעודת הצהרים נטלה אותנו אמנו לצד ורמזה לנו, שהנה יוס הכפורימ,
 יום מחילה וסליחה בא ומחובתנו היא להתפייס עם חברינו שהתקוטטנו עמם, חלילה,
 במשד השנה או שגרמנו להם רעה ולבקש מהם סליחתם, וכן לסלוח לכל מי שרב בנו
 או גרס לנו רעה, ולא לנקום ולטור. אלא לעקוד כל שנאה ואיבה מלבותינו. מיד
 התחלתי להדהד בחשבונותי עס חברי לחדר ולמשחק, שוקל יפה את הזכויות והחובות.
 והעליתי שכמעט דובס ככולם אין לנו זה על זה כלום. אולם בכל מקום, שהיה בלבי
 קצת ספק בדבר, נזדרזתי לבקר את בית חברי וביקשתי מהם סליחה. ענין זה נתחבב

 עלי ביותר: התגאיתי ונתחשבתי ביותר על עצמי.

 אחר תפילת מנחה באותו יומ, זו תערובת של חג ושל ימים נוראים כאחד,
 הפתיע אותי שוב מנהג משונה בעיני: ראיתי איך יהודים באים בימים משתטחים
 על רצפת בית־המדרש ואלעזד אומר־התהליפ, או, כפי שהיה קרוי ברבים על שוס
 אומנותו, אלעזר הבלן, עומד עליהם ברצועה ומלקה אותם בלי רחם. כמובן ידעתי,
 שהלקאה זו היא המלקות, אבל בלבי נתעוררו בלי משים זכרונות על החדר. והמלקות
 ניתנו בסדר גמור: אחת למטה, בחלק־גוף זה המוכן לפורענות, שהיה הפקר לידי הרבי
 ולרצועתו בחדר, ושתים למעלה, על הגב. וכד היה חוזר ומונה: אחת, אחת ואחו4
 אחת ושתים — לפעמים m עשרה פעמים. ותמהוני גדל שבעתים בראותי איד הלוקה
ן כ ם וזורק מטבעות־נח^ח אחדים אל תון הקערה, שהיה מגיש אלעזר הבלן. א  ק

א הוא: לוקים ומשלמים שכר מלקות. ל » 
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 מיד אחר הסעודה המפסקת לבש אבי את הקיטל הלבן ונתעטף בטלית. ואף אמי
 לבשה לכבוד היום לבנים. אחרי כן נגשו הילדים זה אחר זה, אבי שם את ידיו על
 ראשינו ובידד אותנו. אחר הברכה הלכנו כולנו אל בית הסבא ולבנו מלא רגשות
 היום, רגשי תשובה ונוחם. כאן נתכנסה כל המשפחה כולה — ארבעה דורות. ושוב

 באנו על הברכה! הפעם נתברכנו ברכה כפולה, בפי הסבא ובסי הםבתא,
 רצפת בית־הכנםת היתה רבוצה כולה שחת. על אדני החלונות ועל שולחנות
 מיוחדים עמדו נרות־שעוח גדולים — נרוודנשמה, שהודלקו לנשמות הנפטרים ודולקים
 היו עשרים וארבע שעות. חלונות ביודהכנםת סגורים היו, שלא תיכנס, חלילה, רוח ותכבה
 את הנרות. סימן יפה היה אם הנרות בערו כולם עד תומס והשעוה לא היתה מנטסת
 טפין טפין לצד. לא עברו רגעים מועטים ורוח מיוחדת זו של יום הכפודים נשתלסה על
 כל ביודהכנםת כולו: על מתפלליו, על קירותיו ועל נרות השעוה המבליחים. החום
 בבית-הכנםת חלד וגדל, ריח השחת ופיח נרותיהשעוה מלאו את בית־הכנםת כולו והאויר

 נעשה מחניק יותר ויותר.
 אחר שנסתיימה תפילת ערבית הלכו רוב המתפללים הביתה. רבים מן המתפללים,
 ובייחוד מן הזקנים שבהם, מגדולי היראה, היו מבלים כל הלילה בתפילה בבית־הכנםת,
 מתנמנמים נימה חטופה ושוב מתגברים לקריאת מזמורי תהליס. ביניהם בעלי רוח
 גבורה יתירה, שקיבלו עליהם לעמוד כל הלילה כולו וכל חיום כולו על רגליהם
 וקיימו כהלכה. ואף מבין הנשים נמצאו כמה מהן, שנתעטפו בגבורה ועשו כמעשה
 הגברים. נדות השעוה הבליחו את אודם הדל, הבית נתמלא צללי המתפללים המתנועעים

 על עמודיהם, ,׳מלמעלה, מעזרת הנשים, נשקפו הפנים החיוורים של הנשים.
 בייחוד נתחבבה עלינו הקטנים תפילת מוסף. לבותינו הרכים הנכספים לרזים
 ומסתורין נענו בכל נימיהן לרוח המסתורין החופפת על תפילה זו, ובייחוד על סדר
 העבודה. עבודת אלהיט בישראל בהירה היא ושקופה. אין בה מן המיסטיות של היראה
 הקתולית או הפראבוםלבית. מה שאין כן ביום הכפורים. זו עטיפת לבנים של הגדולים,
 וביחוד ניגוני התפילה המיותרים, התופסים את הלב ומעלים אותו לעולמות עליונים.
 ביחוד עשו עלינו רושם הכריעות שב״עלינר׳ ובסדר העבודה. אין זו כריעתי ברכים
 סתם, אלא משתטחים ונופלים על הפנים. הניגונים החגיגיים העצובים, אותה הקריאה
 היוצאת ומכריזה מן הנעימה: הכון, בךאדם, להשתטח ולהתאבק בפני מלד מלכי המלכים
 — כל זה נחרת ביותר בלבבות. מדאה הכורעים ומשתטחים היה בו כדי לזעזע את
 הנימים הדקות מן הדקות שבלב ואף להטיל בו פחד ויראה. ברגעים אלה הרגשתי

 את משק כנפי הרז ונשמתי רטטה לאל חי.

 רק ביום הכפורים, וביחוד בתפילת מוסף, ניתן סיפוק גמור לכיסופי נפשי.
 כורע הייתי ומשתחוח יחד עם הגדולים בדבקות יתירה, וברגעים האלה יכולתי להרהר

 בכהן הגדול העומד על דוכגו בבית־המקדש.

 אתרי תפילת ערבית של חול, המסיימת את תפילות יום הכםורים, גתםזר קהל
 המתפללים. הנשים והילדים נזדרזו לשוב הביתה, והגברים גשארו עוד על־יד בית•
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 התפילה ועמדו חבורות חבורות לקידוש החודש.
 מה חסרו בני סביםלוביץ בערב של יום כפורים זה, כשסיימו את צומם ואת
 תפילתם ונפשם נזדככה מכל החטאים ופגעי השנה ז הדי כתינוקות שנולדו דמו יהודי
 םביםלוביץ אותו ערב. הם סלחו איש לרעהו את כל החטאים, שחטאו בין אדם לחברו,
 והקדוש־ברוד־הוא סלח לכולם את עוונותיהם. הרי נתקיים בהם ״וזרקתי עליכם מיס
 טהורים וטהרתס מכל טומאותיכט״... ומה להם עוד ז וכך היו עומדים בשלות הנפש
 ומסתכלים בשמים, רואים את הלבגה בסגימתה ולבס מתמלא עליה רחמים. והדי הס
 רוקדים כנגדה ומתפללים עליה, שירחם עליה הקדוש־ברוד־הוא וימלא את פגימותיה.
 ועדיין לא נסתיימה פרשת היום. לאחר שקידש את הלבנה שב אבא הביתה, פשט
 את חלוקו הלבן, שהיה לבוש בו כל היום כולו, קיפל את טליתו ואת חלוקו. נטל
 פטיש ושני מסמרים, יצא שוב מן הבית ונעץ את המסמרים במקום המיועד מדי שנה
 בשנה לפוכה. וכל זה בא כדי שלא לתת פתחון פה לשטן לקטרג על ישראל ולומר, שעם
 תום הצום פשטו ישראל בבתיהם וזללו וםבאו. מצוד, היא לכבוש את יצר האכילה
 והשתיה. לאט לאט, מתון מתון. צמת כל היום, ענית את נפשך עומד היית בתפילה
 וברעדה ועדיין לא יצאת ידי חובתך מתחילה קידוש הלבנה ולא בחפזון, אחדי כן
 משקעים מסמר לשם בנין הסוכה, ואחדי כן דשאי אתה לטעום טעימה כל שהיא. החפזון

 לפה ז שב ושתה, בךאדס, כוס תה, יש עוד פנאי ליהנות ממסעמי החג וממאכליו.

 מ. ליפםון
ח ס ו  נ

 ״כל נדרי״.״
 בני אדם עטופי לבנים, מקודשים ומטוהרים, ראשים כפופים, עינים — יונים,

 לבבות. חבוקים ודבוקים, גפשות עורגות, כיםופי־כיםופיס. — מלאכי מטה.
 בחלל לובן מרטט, משק כנפים צחורות, אימה לבגה.

 מבליחות להבהבות, מבליחות ורוטטות. מבליחים נדות־נשמה, מבליחים רוטטים.
 דומיה. דומית־לובן לופפת הכל, תוך־תוכיות.

 ומתוך הדומיה נשמע קול, קול סב מפי זקנים לבני־זקן:
 ״על דעת המקום... בישיבה של מעלה... אנו מתירים להתפלל עם העבריינים״.

 נפלו המחיצות בין אדם מישראל לאדם מישראל, אין צדיקים ורשעים, כשרים
 ועבריינים, כל ישראל אחד, לב אחד, נפש אחת. כולם מטהרים במעיין אחד, בטהרה אחת,
 בקדושה אחת. כולם אהובים, כולם רצויים למקום. הקדוש־בתד־הוא בכבודו ובעצמו,

 הוא ופמליה שלו, ישיבה של מעלה, מתירים להתפלל עם העבריינים...
 וקול חרישי, דממה דקה מן הדקה, כעולה מתחת מערת־םתריס, פותחת בנעימה

 עתיקה, עתיקת־דורות:
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 ״כ־ ל נז~רי״~
 והנעימה העתיקה חםפוגה עצבות של דורי־דורות אוחזת בציצית הראש ובציצית
 הטלית ונושאת למרחקי העבד, לשנים קדמוניות, לארצות דחוקות, זרות, לימים

 קודרים, אפלים, מחשכי־עולם...
 בתתתיות מערה, עמופי צללי אימים המטפסים על הכתלים הערומים
 והקודרים כנחשים ועקרבים יצורי שאול, לאור להבהבת נר, עומדים יהודים עטופי
 טליתות תחת שחור מעילים, כל פנים חווריס, שופעי צער ודני, כל עין רוחצת בפחד
 טמיר — עומדים ומתנועעים. נשמות דוויות, מעונות, רוטטות, מפרכסות לצאת, מטהרות
 מטומאתן, מטומאה פנימית, מזוהמת־נתש, והן מתדבקות עם כל הנשמות הטהורות של
 כלל ישראל ועולות ומתעלות בכיםופי־כיםופים לאור של מעלה, לקדושת הקדושות

 ולטהרת הטהרות.
 ובמערה האפלולה, השרויה בצללי אימים, רועד קול:

 ״נד־ד־נא לא נד־רי-י״...
 פסקה הזוהמה, בטלה הטומאה, בטלה ומבוטלת... יהודים אנו ויהודים בהיה~

 אחים לישראל, בנים למקום.״
 והקול מתרומם, מתעלה, מתמלא עוז, בטחון פנימי:

~ ״ י . . . י ר . . . ד ל נ . .  ״כ.
 מבליחה להבהבת הנר בקרךזוית של המערה, פנים מאדימים, עינים מהבהבות,

 לבבות לוחשים, מדברים, מדברים באין אומר ובאין דברים...
 והמערה האפלה מתמלאה אור שופע, נסים צללי האימים מעל הכתלים הערומים
 והקודרים, כל הצבור כולו, עטוף טלית אחת של אוד, נעשה אחד, לב אחד ונפש אחת,
 רגש אחד ואמונה אתת. כולם מוכנים ומזומנים בלב שלם ובנפש חפצה לעלות על
 המוקד, לקפוץ בשמחה לתור האש, למסור את הנפש על קדוש השם, להוציא הנשמה

 ב״אחד״...
 והקול הולך וחזק, הולד ואור:

 ״שהח״ינו וקי״מנו והגי״ענו לזמן הזה״ ו
 נעלמה המערה... אין כתלים ערומים וקודרים... אין נר בקדךזוית... אין טליתות
 מתחת שחור*מעילים... בית־הכנםת טובל באורות... מלבינים הקיטלים והטליתות... דחוצימ
 העינים והלבבות... הצלילים האחרונים של הנעימה עתיקת־הדודות רועדים בחלל

 ומתעטפים בלובן המרטט...

 העבודה.
 אחרי חצות היום. הציבור מזוכד למחצה. החומד אף הוא מעודן ומזוכך פסקה
 גשמיותו, חומריותו. האימת איננה זו של ליל אתמול, רפתה משחו, נתרככה במקצת,
 גתעגלו חודיה. אדם רואה עצמו מצורף ומטוהר, מעולה, קרוב אל המקור״ אל השורש,

 אל העבה
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 ונזכרים ימי עולם ושנים קדמוניות, בזמן שבית־המקדש היה קיים, ישראל יושבתו
 בארץ-ישראל ושכינה שתייה ביניהם.

 ונעימה עתיקה, עתיקת־ימימ, משתפכת בגעגועים, געגועי עם אםיד־תקוה וצמא*
 גאולה:

 ״וה־כ־הני־־ם״ אי, אי, אי. אי-אי*אי, אי״.
 ושוב נישאים למרחקי־העבר, לדורות־קדומים, לימי־אורים, לאדץ־מולדת-

 משב אוירה קדומים, ארדה לא מזה, לא מכאן...
 היכל של כפף תחב ושיש, מוצף אור ושמש. בחלל ריח של קטורת,
 צלילי כלי־שרת של זהב... דשדוש בד לבן... כהנים בני תשחורת, נאים, זקופים כארזי
 ארצם, עטופי לבנים, אצים־דציס- יהודים גבוהי־קומה, חםוני־גו, שזופי אור שמש וססוגי

 ריח שדה ממלאים את העזרה, עומדים צפופים וממתינים ל״תטהדו״ מפי כהן גדול.
 ברחובות הרחבים והנקיים, הקרירים קרירות תשרי, נוהר המון חוגג,
 עלומי־עס, בריאים ורעננים, בנות ישראל נאות וחסודות, לבושות כלי־לבן שאוליך
 מחוללות בכרמים! בחורי ישראל, מקודשים ומטוהדים, מזוככים בזוך היום, יוצאימ
 לכרמים ובין ענבי גפן ואשכלות־חמד הס בוחרים להם בחודות־בחידות, גסניפ פוריות.

 יוט־טוב של טהרה, של קדושה וטהרה.
 והקול רועד בגעגועי״עת:

 •מפו־דש ירצא מפי כהן ג־־דול בידדרשה ובט־הרה*.
 והכהנים והעם העומדים בעזרה כורעים ומשתחוים ונופלים על פניהם*.

 ומשעה זו ואילר עיצומו של יוט־טוב.
 •דום־טוב היה עושה כהן גדול״.

 והגעגועים מתגברים, תוקפים עד כלות הנפש:
 ״אשרי עין דאתה כל אלה״.

 ועוד דף אחד, חזרה מן המרחקים, מרחקי זמן ומקום, חזרה להמציאות, לההומ,
 וקול דווי, שבור צער ויםורים, גועה בבכיה:
 •תקפו עלינו צרות- תנות צרות לא נוכל״״

 צדות על־גבי צרות- גלות קשה ומרה, שעבוד מלכדות- מחשכי־עולם, אין קר!
 אמה, אין שביב־אור-

 והקול מתחנן, מבקש רחמים:
 ,אורך תזרמו- אופל אלמנה תאיו*.

 יהי קץ לחושד- יאיר אור חדש-
 •תגלה קץ- תבוא מהרה לנחמנו״-

 תעלה ותבוא הישועה- תמחר ותבוא- אץ כח עוד-

 מנילה.
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 ביךהשמשות. ליאות שקופה שמוכח על כל. ליאות מחמת תענית ומחמת תפילה.

 וליאות זו מוסיפה כח, מחזקת ומחםנת. אדם דואה עצמו מטוהד ומזוכה מעולה ומעודן.
 מאדימים פנים חוורים בלהבות המהבהבות. מתארגמניס קיטלים לבנים באודם השקיעה,

 ממש מתרוממת, מתעלה.
 תעימה נובעת התלהבות פנימית, אש־נשמה מתלבה, בוקעת ועולה:

 •י־ת־ג־ד־ל וית־ק־ד-ש שמיה ר־בא, אי, אי, אי, אי, אי, אי.״״
 ומתנשאת הנעימה בחלל, מעל לובן הראשימ חכפופימ, מתנשאת ומתעלה ודופקת

 דפיקת חודי־כנםיימ בשערי־רחמיס קודם בעילתם...

 והצבור מתגבר ומתחזק, מבקש רחמים ותחבובים:
 •פתח לבו שער בעת בעילת שער״.

 כל רגע ורגע יקר מיקר.״ אסור להחמיז... השערים בבעלים.״
 השמש שוקעת והולכת, אודם השקיעה מתדהה, מתחוור, להבהבות הברות מפציעות

 ימאידות, התפילות הולכות וחמות, רותחות...
 מתפלל היחיד על הרבים והרבים על היחיד, הפרט על הכלל והכלל על הפרט.

 וכולם מתאחדים ומתלכדים בתפילה אחת:
 ״רחם בא קהל עדת ישורון״.״

 והכל בעשים לב אחד, במש אחת, אמובה אחת ותקווה אחת.
 כולם קוראים בקול אחד:

 ״שמע ישראל!״.״
 וקול השופר בוקע ועולה, מבשר ואומר:

 ״לשבה הבאה בירושלים״.-



 ב ע י ל זד

 •119 נו»ן :ד ?פי׳ןעים ןיסיןן ?שוקה לק5ל ??ים׳ נינל?ןני 8יסיגי
 להדמיות ל^יף על ?ל זנויניסיני למען ןחדל 5ע?ק לןינו וי1ק?לנו ב$שו?ה ???ה

 ן ןןין. ?אשים ו?ניהויחים, ל5ען ד?ךיף ?שר אמךון. אין קץ לא*י חובותינו ןאין
 לניחיחי א׳ןםוסינו. ואןה יורן שא^ריסני רקןה ותולןה׳ ?>זי?ך ד>8י$ ?ליחתנו. 9ה
 $נו, $ה מיני׳ $ת ס^ןני׳ סד• צךקויסינו׳ מה ןשיןתנו, סה ?חנו, מה גבוךוןני. 0ה
ו ,לאלהי אברינו, ןל,לא ?ל ה*3ורים ?אץ ל^יך ןאןשי ה*ם נ  נאמר ל^יף ן: ^ה־
 ?לא היו נ^מים >ן??י ןז??ל וןב^ים ל?ל• מןע, ?י רב סןקזיהם י1הו ויהי ס.!י0ם

 ד^ל ל^יןז, ומותר האןם מן ד)?ד,?!ה אלן, ?י סויל ה?ל.
 אי1ה ה?ולת ן*נ1ש 5לאש ןת?ירהו לןגמוד ליזךף, 9י מי יאמר ?ך סד. ת?ןל
 ואם לץדק מה ל$ן לך. נוןתן לנו ן; אלהינו ?אה?ה את י1ים צום {׳?פרים הזה קץ
 ?חילה וןליןוה על ?ל ןגיניסינו. ל8ען ןחןל 9ע׳ן1ק ;דינו ןןשוב אלין? ?ן5ש1ת חקי
ך הל?יס רסש ןלינו, בי לא תח6ץ ?השןחתת עולם, י ^ ל  ךצו^ך ???ב ?לס. ואיזה ?

m *1 לאי 3 י י ע 1 ? ב י * * ! : ד 8 ^ ׳ י ב י י י י ז ת י י " : דר״יי זי ?יי^זאי ?!ר^ייי 9 י £ $ ? 

ו ןזישב אל־ל: וילח3ר׳י ואל־^לה־ני ?י־!ך^ה ל?ל1ס. ואתה 8לי3 סליחות י  מתחת
ה ?תשוגת ףןעים ןאין  ס־ון ולחום ארך אולם ורב ח$ד ו8ך^ה להיקזיב ורוצה א̂ו
להים אם־אחפץ ?מ1ת  איןה ןזעץ למיתתם ן ?נא3ר: 5«מר אליהם מי־אני ןאם ן5י{י ̂ן
 ןזךשע ?י אב־?שיבו מךךבו ןןזןה, שובו שובו מךך?יכם הרעים ולקזה $מותו 3ית
. !?אמד: הןןפוץ אח&ץ ?מ1ת כ׳3ת ןאם אד$י ן*להים והשיבי וחיי. ?י אתה  ^ךאל
 9?ןון ללזל־אל יקיןזלן לש??זי ןשרין ??ל דור ןייי. י»3ל?דף אין לני ?־לך םיסל

 ןסילס אןא אונה.
 ןלךבים ץך5י עמף ןךץוןם קןךה, 9חסויךם ומקיאלותם 3ל יוכלי לספרה׳ {א בץה
 וזגיגנו טרם ןקךא, האל הןדול ה?בור והנורא. ןזפו וגם ?לי יוךעי ??י?ה, סךר
 תפלות ?סןןנה לשונם ?ה?י?ה, עךמים ניסרנו וךלרןה הךןה, על פן לא השגנו לשוץה. ?נים
 אין לנו ?ךך לסלות׳ ?שןנו ו^לךנו והעוינו מ?זלוח, ץןןןה לף לגד ןגקש ?5עך3י
י ?מךבית • ק3י י ה ר י ע ז ?  ונהלות, העוכךים ?3ית יי 3ליל1ת. קדוש. ךאי׳ ?י פ° &לי
, יגןזא ? ? P ^ n*V "P? 1 ^ •  וןנשוךח. ר^תי סיום תהא ??תךך קשירה, אל ןאןר 3גבירה
 ןעיןןה. ^מע פגיןתי ?פגיעת תקןה. 1עחיקקנ1 לסרם יהיקזיב ?בו החתיכה, תולה אךץ

 על ?ליןןה.
ם ?מידו• ׳יי89 ?פלית  אןקת מס?ךך. תעל ל?גי ?5א ?בודף׳ ס!א ??י»לי־ת «

 מיי ?דו•
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 י^ךאל בישע ני; תשועת עולמים, !ם סי«יס למעי מ*ין שוכן ?!רימיס, 5י 8?ד•
 לב ןזליחות וגעל הלחמים•

 !הביאנו ןל ;די מסת 5?&י a?ליןה, הן ;הן ני ??הן לב ?^ב לל״כיןה, קומה
 (א אלהינו ?זי #ה {א׳ ל: לעןןסני ס»זיןה.

ד וא?י1ן, ?שוענו ד $לי1ן, בימין ;#ע להןשע עם ?  !?מיענו ןלחתי יו#ב ?ם̂ו
 אליך בוךאות ??דק סןגננו, ן; ןזיה עוזר לנו.

 ן; ן; אל !חום וסבון ארך א&לם ןלב חםי $$ת, נ1?ר חסד לאלפים׳ צ?יא ?ין
. 9 ו נ י ס נ ו ו נ ג ס ל לח$ לןגיננו ו  (t$7 ןם?אה ומי״ ן

 אןויךה אלהים ואה?;ה, ?ךאותי ?ל עיר על רנץה ?נו;ה ועיר הןןלהיס מקובלת
ל ואת אנו ^;ה ועינינו ל;ה. מ  עד 7ןא1ל ©חת;ה, ו

 מות הלומים ?לינו התגלגלי, ןלפגי קינך רנחןתבי ה?ילי, ו?עד ע8ך לןחמיס
 *אלי, ?י ?ל ל?ב ןיןי ן?ל ראש לחלי.

 סס?תי ;תחיהי ??לש ??רה תבות, ו?#?לי ךקןעית ?י לא {שלבות, ל3ן ?פ??1י
 קזיס ?3י בוקן לבות, ?טוס אד ?אלה ובץכות של?ת $בות.

 ;הי ןצון מל^יף שומע קול ??«ות, ?תקןים דמעותינו ?נאךף לוזיות׳ ןםצילנו
 פ?ל ?!רות ןן*ית אץןךיות, ?י לך לכד עי3ינו 9לוי1וצ

 יעקב כהן

ת 5?ילה ע  ע
T • — J 

 ה*י?ה ל״??ה! ?{און הדמ;ה
 אט לקלב סןשף ו?לו!ת ה?לליס!

 וחם עד ?p?qo ?גית ח?3פ;ה,
 ו??ר לח1ת איש {איש הוילכים ו?ליס.

 9אז עת סבןןר הם ע^דים פה ?פופים,
 $לו*י {?לים ול?{ים ןטופים,

 וג־וןם ץ?ר ;סר ולשונם ן?$ה
 מןןרא את־סתפלוית עד־ע$ח׳ ער־?>זד-

 ןע$ד, התעוךדו פתאס לתח;ד״
 ומסד סיום ?תאם $דל לןללס.

 ואי* אי* יילע: ס ??ה ה1י?ה,
 ?ה !לו1ם ?11—ךיני לאל 3?9לםו
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 (wf י*«י מוחקים בי יסד,
 וןלולים 3י !?לו 93חין ן8סד!

n1?9?3 ז ;חוש ?{ת־־סףו ?ה לןה — $ 
 $ז ;חוש מ^אי" — 9ןגשר ה$ן9ה-

, ?י !!ידנו אח־ךכר־ןנחידיסיו ן ^ 
 ו?ה ^ליו 3יו$ס ?עת ??©י ן־סים!

 «ץ פיסד ס?אלה ?ל קיל אי* ??יבוליו,
 סוד ש1ן!רים הןרית, 3?ללים ןאלמיס.

 נחוץ, ;קזה, ק?כת כ.?;לה ?!»מת.
 131 ?!צוקח ך?ב ן$ש $9לקסת- —

 ולהפיג לןגגיני והןעת ל$תו
 «?$ד צחי ??!ל־א את־?»רית וןפלוזו.

ץ ר  י. ל. פ
ת נעילה ע ש  ב

 (רשימה)

 השמש שוקעת! ה״עולם״ מתכנס ל״נעילוד.
 פובב, סובב מכירי בחצר, עד שפגשתיו:

 — מה לד פה ז
 והוא עונה, ועינו העורגת נטויה אל בית״הכגפת:

 — מושכת... ממעמקים היא מושכת. טבועה, כפויה חציה לחה — ומושכתי
 ואני מצחק:

 — המסורת! החיה, שמתחת לאדני ההכרה... ה״חוזר ונעורי!
 מצחו מתקמט ומתכסה צל, עיניו נעשות אפודות ביותר, והאישון, כמדומה לי

 שנסתר. כמדומה לי שהפכו אל תוכו, לבחון, לדעת- ואחרי רגעים:
 — לא, אין הדבר כן... אבל... מרגיש אני את עצמי כנעזב- כאילו נתיתמתי
 פתאום. אני בעיני כדבר האבר, מאין דורש ומבקש אותו.״ דבר שנפל בשוק מן הכיס,

 ולא תרגישו! שבו הביתה. ואין שואל.״
 נשימתי געשית כבדה.

 — הלא שם עמי! אלה, שהתכנסו שם, אבותי הם! אחי, אחיותי, קרובי ומכיריו
 בכל ימות תשנה אין מפריד בין הדבקים, מפרפרים אנו כולנו ברשת אחת, בקור־עכביש
 אחד- והנה בא יום ונתפרדה החבילה- הס הלכו להם, התכנסו למקום אחד, שש הם
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 מתמללים, מנחמים זח את זח, בוכים ומקוים׳ ושמחים יחד! ואני האחד נשארתי״
 ואני רוצח לנחמו:

 — לא האחד...
 והוא מפסיק בקוצר־דוח, הוא יודע, יש אחרים שפרשו״. הלא מהם הוא, הוא,

 מהמוגם... אוכלים הם ושותים, ואחרי אכול ושתה, שלחו לקרוא לעלמות*.
 — הלא מפני המפלצת הזאת ברחתי!

 ובקול רועד:
 — הפנים ירוקות... בלי ספק המאור גרם: המרזח הוא במרתף, הם מצחקים,
 והצחוק — צחוק של שוטה בטוח״. והם מחוללים, ואני דואה, עלי־שלכת אני רואה״
 מטל עץ וענף... הםתיו שעקרם, מנשב ומנשב בהם, והס מנתרים סביב העץ, םביב הגזע,

 ושמחים: מחוללים הם... עלי־שלכת מחוללים מ^שמת הסתיו.*
 והוא אוחז בידי וצועק:

 — הלא זה כרת!
 ה״קדיש״ של נעילה בוקע ועולה מן החלונות.

 ואני אוחז בו:
 — בוא!

 הוא קופץ מקומו: אינו יכול בשום אופן.
 — יש.״ — הוא מגמגם — יש דבר, והוא נעלה על העם, נשגב מן הלאום, וקדוש

 ממנו.״ יש.״ יש.״ דברי..
 ואני מגסה:
 — האמת ז

 ומפיו נזרק כחץ:
 — האלהים!

 אני משתומם:
 — אתה והאלהיסו אתה מאמין ז

 והוא עונה בחפזה:
 — איני יודע!

 יודע הוא אד זאת: שה״מקדה״ — שסות, ה״יצירה מאליה״ — שטות גדולה מזו.
 •התפתחות״ ־־ דבר מתוק, שזורקים לתוך פיו של תינוק שואל ומפציר: החנק והנח.*

 — מעולם לא הזכרת את השם״
 — איני מזכיר״ בכל ימות השנה איני מזכיר גם בפני עצמי, מודה אני -
 מיראה״ ובפני אדם - על אחת כמה וכמה: חילול הקודש! מן הנשגב העליון, מן
 הסמל של הקדושה הגבוהה כןניס עשו להם״ אלילים כרתו להם מן העץ״ איש לסי

 פרנסתו, לפי חפצו, תאותו ומאוייו״ אלילים קטנים זוחלים״ תולעים*.
 נשמע: .פתח לנו שאר בעת נעילת שערד״
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 ניגון חדש
 נתקע בשופר, הזדעזע העם וישמע קול אדיר וחזק, קול המון: לשנה הבאה

 בירושלים!
 ״החברה הלבנה״ כבד חטפה מן השולחן את השעוה, שנטפה מן הנרות. לפני
 העמוד כבר עומד שליח־ציבור ״של חול״ ומתפלל תפילת ערבית של חול בניגון של חול.
 והמתפללים כילו את תפילתם, תפילת חול, בחפזון. פשטו את הטלית ואת הקיטל

 ונעלו את נעליהם — כולם אצים, כי לבנה נאה מחכה להם בחוץ...
 ואין להם פנאי להתבונן אל איש צעיר וחיוור... הוא סובב עוד פעם׳ אד אין
 איש רואחו... זה עסוק תחת הספסל ומבקש שם את נעליו, השני החליף את ערדלו
 בשל אחד, וזה מצנפתו נתלכלכה בחלב, וכולם רעבים, ולכולם מחכה הלבנה להתקדש.

 — נשוב נא הביתה, אבי — מתחנן הילד.
 — נם1ב עוד פעם אחת — עונה האב — נעבור על פני הדוד.

 ובין כה וכה זע הגל — ה״קדיש״ האחרון, ה״אמן״ האחרונה — והגל סחף ונשא
 אתו את האב ואת בגו.

 בחצר בית־הכנםת עמדו הגברים נוכח פני לבנה יפה וגהדרת׳ אד בצדי הרחובות
 כבר ינהרו הביתה שורות שורות של נשים לבושות כלי לבן... ובהליכתן הדי הן חושבות
 כמה נשים התעלפו ביום הקדוש הזה, אם יותר או פחות משל אשתקד... הן מבקרות
 או מהללות את החזן ואת משורריו! וגם איזו תחינות חדשות, שהובאו מליטה, נותנות
 להן ענין לענות בו... כל בית מכנים לתוכו שתים־שלוש נשים ויתר הכתמים הארוכים

 והלבנים הולך ומתנועע הלאה הלאה...
 בין המרקדים כנגד הלבנה בחצר בית־הכנסת הולד אנה ואנה הצעיד החיוור...
 אומרים לו ״שלום עליכם״ והוא מחזיר ״עליכם שלום״״ אד קולו נמיד ופניו הולכים

 ומתקדרים מרגע לרגע... המקדשים את הלבנה התהלכו כצללים.
 ״ואיש לא אסף אותנו הביתה״, רועדות שפתיו, ״מה לעשות ז גם זו לםובה! לא

 אפשוט יד בראשית השנה, תיכף במוצאי היום הקדוש...״
 הילד חושב, שאביו מתפלל, והוא אוחז בכנף בגדו ומושכה לאס ומתחנן:

- אבי, כלה תפילתך ונלך - וקולו רך מדמעות.
 — שוטה, ילד שוטה — עונה האב — למה אתה נמהר ללכת הביתה ן

 — רעב אני, רעב מאד.
 והאב עונה בהלצה, המעלימה את מכאובו:

 — פשיטא, וודאי רעב אתה, מאי קא משמע לן ן וכלום אומר, שצמת מעת לעת
 והנך שבעז

- אבי, הביתה! — מפציר בו הילד.
 האב עמד תחתיו רגעים אחדים ונלחם בנפשו.

- שמע נא, בני — ענה ואמר לבסוף בשפה רפה ביותר - שמע נא. דוד׳ל, ג0

 בבית אין מה לאכול-
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 — גם לחם אין ז
 —גס לחם אין.״ לא כזית ולא כעדשה~

 הילד משמים.
 — דוד׳ל, הגידה נא לי. דודל, יודע אתה מה היה חיום ז

 הילד בוכה בלאט.
 — היום — ענה האב תחתיו — היום היה יום קדוש, יום כפורים — יודע אתה

 פירוש המלים ז
 — כן...

 — ומה עשינו היום, דודל, הגד נא לי מה עשינו ז
 — התפללנו...

 — טוב מאד... אבל הגד נא לי, אנתנו התפללנו ־־ ומה עשה הקדוש־בדון־הוא ז
 — מחל את כל עוונותינו...

 — ומה דעתך דוד׳ל, אס הקדוש־בתך־הוא מחל על כל עוונותינו, עלינו להתאבל
 או לשמוח?

 — לשמוח — ענה הנער בבכי גדול.
 — יפה אמרת... עלינו לשמוח... העודר זוכר, דודל, את הניגון החדש, אשר שרנו
 במוצאי יום הכפורים העבד, כשאמך, עליה השלום, עוד היתד• אתנו בחיים... עודך זוכר

 את הניגון ז
 — לא...

 — אני אזכירד... ואתה תעזור לי...
 והלבנה הצעירה שמעה אותה שעה ניגון חדש, לא ״סיני״ ולא ״ווליך״, אלא

 ניגון זר, קורע לב.
 והאב מזמר, והנער מושר אחריו...

 א.ז.רבינוביץ
עילה ת נ ל י פ  ת

 בבית־המדרש נכת העם להתפלל תפילת נעילה.
 השמש פגה. בצד מערב יפיצו גרות״חדונג אור כהה, כי שם כמעט חשד היום.
 הלל זלדקינר עלה על הבימה שלפני ארוךהקודש ויפתח את דלתותיו ויקרא הוא ואחריו

 כל העם:
 — ״אבינו מלכנו! פתח שערי שמים לתפילתנו!״״

 כל אחד מהמתפללים חש בנפשו, כי נשמה יתירה באה אל קרבו וכחות חדשים
 נוספו לו. עוד מעט ויכלה הצום והנה הגיעה השעה לכלות את החשבונות עם חמקופ
 ברוד־הוא. בעת רצון כזו הוא יכול לפתוח גם שערי ״כתר המיומן״ ולהתיצב לפני ההוא
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 טמיר ונעלם ולדבר אתו, כביכול, משפטים, לדרוש ממנו עלבון אומתו המתה והנדחה
 ועלבון ירושלים עיר הקודש: מדוע ״כל עיר ועיר על תלה בנדה ועיר האלהיט מושפלת
 עד שאול תחתיה׳ ז מדוע פרנסת עם ישראל כל־כד קשה ומרה ז אמנם, חטאו בני
 ישראל, אבל מה המה העמים האחרימז הכי המה צדיקים ז מדוע לא יפשפש במעשי
 אדום ועמלק, ודק על עם ישראל, אשד ידע מכל משפחוח האדמה, יפקוד עוונותיהם ז
 כאלה וכאלה יכינו את עצממ המתפללים לדבר לפני קונם, כי עתה הגיעה השעה,

 *ת הרצת. בגי ישראל צמו כל היום, התפללו והתודו, ועת לבוא על שכרם.
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 דוד חפשי-םרנקו מינדים

ד באמשטרדם ר פ ל אבוםי ס ן ש ום הכפורים הראשו  י

J U I P החכם משה אורי אשכנזי היה איש טוב רשר ירא ה׳ מנעוריו ובתודתו 
 ובהיות קשים עליו מזונותיו בארץ מולדתו בחר לו לצאת אל ארץ אחרת״ דשם לרדד
 פעמיו ויבוא לעיר הימדין אשר במדינת םדיזיאד• המזרחית• ובני ק״ק חשוכניט שם
 קבלוהו בכבוד על מדותיו ודעותיו ובקיאותו בתורה״ וינלד בן ויקרא שמו אהרן״ ומזי
 היום יום מר בשנת ערבה כל ש, מ, ח, ה׳ עמדה דוח סעדה בים קרוב לחוף חימדין.
 והנה שתי אניות באות מספרד נושאות עשרה אנשים יהודים אנוסים עשירים מופלגים
 שוכני קאםטיליאה, הם ונשיהם וארבעה ילדים וכל מיני סחורות יקרות, צרכי חבית וכר,
ת מולדתם  גס כסף וזהב לרוב, אשר חנן ה׳ לחם. ויצעקו אל ה/ שכל מגמתם בעזבם א
 היה לבוא בבריתו. דרא ה׳ בענים ויקם סערה לדממה. בהשקט הים מעליחם ירדו
 החובלים והמלחים איש איש ממקומו ומצאו כי יצאה הנעורת ממקומות חבורי חלומת.
 ויספרו לאדוניהם, שהם בסכנת נפשותס אם לא יתתרו מיד ליבשת. וינחם אלהים לתוף
 הימדין... ויבואו העירה וישכרו להם חדרים ועליות לשבת בעוד שתקנו שברי וקלקולי
 הספינות. עודם שמה מצאו (האנוסים) חפץ לטייל בעיר לראות בניניה ונער קטן נוהג
 בחם. בדרך... ראו אלז שמן טוב רפה בחלון אחד וכתב עם אותיות זרות (עברית) כתוג
 על הנייר שעליו... רםפרו הדבר לבעל המלח. ויאמר להם היום תאכלו אותו צלוי
 בצהרים... וירץ הנער... ויאמר ראה קניתי אותו מהיהודי משה אורי הלוי תה כתבו
 העברי שלו. וישמעו האנשים ויתמהו... וישאלו לבעל המלון... האמת הוא, ששוכנים פה
 יהודים ו ויען להם משנת אתקפ״ח (1558 — שמ״ח) מרדו המדינות האלה בעבדות
 ספרד ויצא פתגם הנציבים הכוללים לקרוא דרור לכל אומה ולשון... ולעבוד אישיאיש
 לאלהיו בלי מונע ומעכב (חח מחקאטוליקי הצריכים לעשות במחשד מעשיהם, לבל
 ירימו ראש לשוב למשול)... ואנחנו פה שקטים ושלוים... מקיימים מצות אלהינו לעין
 כל חי בפומבי. רענו האנשים: מחר בבוקר נלך לביתו, כי צריכים אנחנו לדבר עמו
 בסוד״ ויחי ביום המחרת הלך בעל המלון עם ב׳ זקני האנשים לבית החכם משה״
 ויצא הזקן לקראתם ויקבלם בסבר פגים יפות וישאלו איש לרעהו לשלום״ כפתוח
 פיהם לדבר ספרדית לא ידע לשמוע הזקן, ויקרא לבנו להיות לסליץ ביניהם. ויאמרו
 בלשון ספרדית: דבר סתר לנו״ עתה נוכל לחנדע אליד כי אחינו אתה, כמוכם בני
 ישראל אומרים ״אחד״ פעמים בכל יום... באנו בורחים ונסים מהאינקיזיםיאן אשך
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 בקאםטיליאה... ועתה נכספה וגם כלתה נפשנו לבוא בברית, בכילת בשר ערלתנו ועילת
 בנינו ולעשות לנו רב ומלמד בלשון הקודש והתורה ולתלות לימדנו... ולהנלוה אלינו
 לנחות אותנו לא יחסר כל טוב בנדיבות הלב, כי חנן ה׳ לנו עושר וקנינים לרוב מאד.
 ויענו (ד׳ משה אורי ומגו ר׳ אהרן) להם: ברוך ה׳ אשר נחה אתכם בדרך אמת לביתנו
 פה.״ רק בעיר הזאת לא יקום בנו דוח להמול לכם, כי רוב יושביה וגדוליה מאמונה
 לסירוס. אמנם לכו לשלום לאמשטרדם בהתקן אניוחיכם כקדם, ושם נלכה אחריכם

 לשכון עמכם גם אנחנו גם בתינו..
 ויאמרו (משה אודי ובנו אהרן) להם כבואכם העירה... שכרו לכם בית בשוק
 יונקר שטראט וקשרו את תקות חוט השני בחלון ביתכם, בעוד שלושה שבועות נבוא
 אליכם ונמיל לכם כל זכר ונלמד לכם כל חוקי האלהים ואת תורותיו... וישמחו האנשים
 צד למאד... וישכרו להם בית (באמשטרדם) בכ״ב אבדיל שנת אתקצ״ג (1583), סימן
 לכ״ם לזכו״ר ובאו ה״ה ד׳ משה וביתו... ויחבקו אלו לאלו... וביום המחרת גמולו מקצתם.
 ייהי הנמיל הראשון השר החשוב והזקן מכולם הירא דבר ה׳ דון יעקב טיראדו, ומדי
 יום נמולו אתו כל עשרה האנשים והילדים. והילד הנמול אחדי כן משמונה ימים היה

 אהרן צרפתי...

 ויהי היום יום אדיר יום אחד בשנ״ה יכפר לפ״ק בהקהל העדה לחלות כפרת
 גוינותס (כי... ביני ביני באו רבים מספרד לשמע שבת אחיהם הנה), דאו השכנים (בעליו
 אמונה פרוטיםטנטית) כגםיה גדולה מבפגים והדלת סגרו (כי עוד חרדת האינקיזיםיאן
 לא סרה מלבם) ובשפוך שיחם שמעו קולס ויחשדום למעותדיס לעכור את שלום הארץ
 בני עם הקאטוליס (המנוצחים)... בעזרת נשיאי אוראניין מהדיפודמה הגוברת פה. וילכו
 מוציאו דבתס רעה לשופט הגדול ואמרו... מאז הבוקר עד עתה אחוזת מרעים נועדו
 יחדו להפר ברית וחוק השלום והשקט בהמדינות החפשיות האלה, אשר לקחגו מיד
 הקאטוליקי בנפשנו... לשוב לנשוא עול ספרד... עודם מדברים עמו חרה אפו, וישלח

 שוטריו וחלוצי ביתו... להפיצם ולתפום... ראשי הנקהלים אל בית הסוהר,

 המה באו וידפקו על הבית בחזקה... לקול ההמולה הגדולה יצאו לבות המתפללים
 ויחרדו... והמעוטפים בטליתותם נסו לקולם כמפני חרב, זה בעד השבכה וזה בעד החלון.
 וימששו (ההולנדים הפרוטיםטנטים) חיקם ושקיהם באמרם הבו צלמיכם, הבו הלחם
 המקודש בכלי, הבו שתי וערב והחרוזות. ולא יכלו לענות דבר, כי אין בהם איש יודע
 לשון הארץ. ויחפשו... ולא מצאו כי אס ספרי תפילה... אך רגלי אדוניהם השר יעקב
 טיראדו אשר לבו כלב אדיה לא נמסו ויגש אל השופט הגדול ויקוד ארצה לפניו ויאמר
 בלשון לאטין: בי אדוני... היתכן מאומן״ ששופט כמוך יביא למאסר אנשים צדיקים
 ותמימים עובדים אלהי השמים ואלהי הארץ ביום צום הגדול והנורא... ממבוא השמש
 אתמול עד צאת הכוכבים בלילה. וכל (זה) רק בעבור הסוד (חשד) השוכנים דבתם דעה.״
 דע אדוני כי יהודים אנחנו... באנו הנה לעבוד... להשם לבדו, כי שמעגו פתגם הנציבים
 הכוללים הקוראים דרור לכל אומה ולשון לילך בשם אלהיו. אך עוד יראת האינקיזיםי$ן
 של ססרד נגד עינינו על כן נתוועדנו בחשאי להתפלל.״ יש לנו עושר רב, אשר הצלנו



J65 ד נ ב ר ד ם ב י י ו פ כ ום ה י / י נ ר ש ה ט ד ו ה ף י ס ו  י

 מלהבת אש בוערה בארץ ספרד״. אנחנו נכתוב לאחינו הנותרים שם, שאין קץ לאמרותיהמ.
 קבלתנו פה בחן ובחםד והם יבואו במאדם יותר מחמשים משפחות בקרב שנה.״ תמלא
 הפדינה דעה ותרבה עושר יושביה כחול אשד על שפת הים. ואנחנו עבדים נאמנים
 לאדונים המיטיבים עמנו... דיםבו דבריו בעיניו, וידא והנה אמת נכון הדבר, ויקרא
 לנחפםים דרור וישלחם חפשי. ויאמר להשר טיראדו ולהם: לכו נקיי חטא, הקהילו
 העדה... והעתירו גם בעדי ובשלום העיר ושדיה, רק לכו בדיד טובים ונשגיח עליכם...

 ויעלו המנחה כתובת היום... ויגמרו בנעילה וערבית...

ת ו נ ת שו ו ל ם בקהי י י ו פ כ ום ה  י

ן ד ע  א. ב
 פה עשיתי כל חודש תשרי לנוח מעצבי ומדוגזי ומעמל דרכי, גס לשבות פה
 הימים היותר קדושים לנו. בשמונה בתשרי אמדתי להאיש, אשר התגוררתי בביתו,
 שיקנה לי תרנגול לכפרה, ולא ידע מה, כי אין להם פה המנהג הזה. וכבר הגדתי כלל
 גדול, שכל דין ומנהג, אשר הדמב״ם ז״ל לא זכרהו, גם הם לא קיבלוהו. אד ערב יום
 הכפוריס בבוקר השכם מרבים בסליחות, תוקעים ומריעים, אוכלים כדת היום. הטבילה

 והטהרה במקוה — כמנהג כל ישראל וביראת אלהימ. והמלקות לא ראיתי.
 בליל יום הכפורים אחר תפילת ערבית, יגש איש אל רעהו בבית־הכנםת ויחבקו
 זה לזה (כמנהג ישמעאלים עוד היום בימי חגיהם בפגשם זה את זה, והוא מנהג קדמונים),
 ויברכו זה את זה בזו הלשון: ״העתרו בתפילתכם ותחתמו לחיים טובים״. סדר ליל יום
 וזכםורים ויומו, תפילותיהם ופיוטיהם — הכל כמנהג הספרדים (״אס ספיד״<

ד נ ב ר ד  ב. ב
 בלילה השייר לערב יום הבפורים מתחילים לשחוט הכפרות. ואין להם המגהג
 שילד השוחט אצלם, כי אם מביאים אל השוחט. העגייס מתליפיס הכפרות זה בזה,
 והעשירים מחלקים הכפרות לעניים ושוחטים בשביל אכילה עופות אחרים. ונוהגים ליתן
 גם לשוחט כפרה אתת בשם ״נדבה״, יען כי הכפרות לא נקראות אצלם ״כפרות״ כי אם
 ״נדבות״. ויש מהם ששוחטים לפעמים צאן או בקר בשביל נדבה ומחלקים הבשר

 לעניים והעור לשו״ב. סעודה המפסקת — כמו אצלנו.
 נרות של שעוח עבים מאד מדליקים הרבה אצלם, אבל לא מכל בית ובית, רק
 מקוסת הקהל. — בלילה הולכים לבית־הכנםת ומוציאים כל ספדי התורה ומכבדים אצל
 .אור זרוע״ בהחזקת כל םפדי־התורח, ולפעמים יתקבץ מזה הכיבוד עד כדי המשים
 רו״כ רותר, והמעות שייכות לחרב. ביום הכםודים מתםללימ כמנהגם בלא שוס ניגון
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 ובכיה, כמו בשאר הימים, דק מתענים כולם. הבתולות מתקבצות חבורות־חבורות והולכות
 לטייל בחוצות בתופים ומזמרות ניגונים ב״הדמוניקים״. ויש מן הבחודיס, שהם גם כן
 מתערבים עם הבתולות בשמחתן. — ויש בורים המשחקים בקלפימ מחמת השעמום

 ותוקעים תקיעה אחת במוצאי יום הכפורים קודם ערבית כמו אצלנו.
 (.ספר המסעות״ ליוסף יהודה פשרני)

ן (בטמיד־כאן־שורא) א ט ס י ג א ד  ג ב
 בערב יום הכפודים באשמורת הבוקר, אחר הסליחות, נוהגים לשחוט ״כפרות*
 בעד נפשותיהם, זכר לזכר ונקבה לנקבה, וילקו מלקות (ארבע פעמים) לפני המנחה
 והולכים לבית־הכנםת להתפלל מנחה. לפנות ערב אחר הסעודה, כאשר ילכו אל בית־
 הכנסת יקחו עמהס נרות של שעוה עבים וגדולים, ״קאנדיל״ בלשונם, והזקנים יביאו
 עמהם נס את הכדים והכסתות שלהם, למען הציע אותם על רצפת הבית, לשבת ולשכב
 עליהם כל הלילה וכל היום. הנשים חבואנה אל אולם הבית וכולן מכוסות בצעיפים
 ומטפחות ועומדות אצל החלונות. בבתי־התפילה מוציאים את ספרי התודה ואומריס
 תפילות ובקשות אחדות, אחרי כן פותחים את הארון והחכם אומר שלוש פעמים ״כל
 נדרי* בלא ניגון. אחדי כן אומר: ״ברשות מורי ורבותי״ ומברך ברכת ״שהחיינו״. ואחרי
 כן קוראים מספר ה״זוהד״ (דף קמ״ג, עמוד אי): ״קם ר׳ שמעון על רגליו״ וכר. ואחרי
 כן אומד הרב ״הגותן תשועה למלכים״ דברך את בית הקיסר, ואחרי כן יברד ב״מי
 שבירר״ את כל הקהל ואת כל החתנים, ומחזירים הספדים למקומם ואומרים ״מזמור
 לדוד הבו לה׳״ וכר ומתפללים ערבית ואומדים סליחות ופיוטים ותהלים. מי שרוצה ללכת
 אל ביתו, הולך, ומי שרוצים להשאר כל הלילה בבית־הכנסת, ישנים על הכדים והכסתות
 אשר הביאו לשם. והחכם יושב ולומד מסכת יומא, וכשמשלים, ילמד בספר ה״זוהר*
 כמעט עד אשמורת הבוקר. אחרי כן ילמד מתורה, נביאים וכתובים ומספר ה״זוהר׳

 וקורא פזמונים שונים עד שמגיע זמן תפילת שחרית.
 כאשד יתקבצו כולם אל בית התפילה, יתחיל הרב מ״כתד מלכות* לר׳ שלמה
 בן גבירול, אחרי כן אומר בקשות וסליחות וזמירות ופזמונים רבים ושונים של חכמי
 הספרדים הקדמונים, אשד אינם נמצאים כלל במחזורים של האשכנזים. בעת קריאת
 התורה נקראים ששה אנשים לתורה, והרב קורא בפרשת ״אחרי מות״, ואס חל בשבת
 קוראים שבעה, והמפטיר קורא בפרשת פנחס ומפטירים בישעיה, ניז, ומברכים את
 הקיסר ומשפחתו ומתפללים מוסף. בתפילת מנחה קוראים בפרשת ״אחרי מות״ ומפטירים
 ביונה ואומדים פיוטים ובקשות רבות עד סמוך לשקיעת החמה. ובעוד השמש בראשי
 ההרים מתחיל תפילת נעילה ויסיים אותה קצת קודם צאת הכוכבים. כל הפיוטיפ
 והפזמונים הרבים מוסלים על הרב החכם לאמרם, והוא מתפלל כמעט מערב עד ערב בעד
 כל העם הנמצאים בבית־הכנםת, אשד אינם יכולים להתפלל (ובעד החולים הנמצאים
 בבתיהם ובעד אלה הנמצאימ בבית־האסודיס), והוא מוציא את כולמ. מלבד אלה אשד
 יכולים להתפלל הם יתפללו בעצמם. והיה כי יארך להס הזמן יוצאים הס לשוח לשעות
 אחדות בחוצות או בשדות בסביבות העיר ויבואו בחזרה אל בית־הכנםת. אלה הולכים
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 לשוח ואלה חוזרים, וכן כל היום. (פעם באתי אל בית תפילתם וראיתי בעיני, כי אנשים
 *חדים הציעו מצעות על קרקע החצר וישבו להשתעשע בכדורים של ביליארד קטן,
 ואחדים שחקו במשחק העצמות), למען יעבור להם הזמן במהרה, כי כולם מתענים מקטן
 ועד גדול, אחרי תפילת נעילה יתקעו תקיעה גדולה בשופר דתפללו ערבית והולכים
(ot) .לבתיהם לשלום בשםחה רבה כבליל התקדש חג 

 וזיים שמואל קיהימקר

ו ד , בהו ל א ר ש  יום הכפורים אצל ״בני י

 ״בני ישראל״ מאמינים, שנשמות המתים באות בערב יום הכםודים לבקר אוז
 בתיהן וחחרות ועוזבות אותם בליל ״שמחת כחך, שחל להיות למחרת יום הכפורים.
 מכורים, שאמונה זו מקורה במנהג של תפילת הזכרת נשמות, שמתפללים ביום הכםוריס.
 ערב יום הכםוריס הולכים היהודים אל בית״הקבדות ופוקדים את קברי המתים, כדי
 לעוררם להמליץ עליהם ביום הבא. יראי־שמים עובדים בלב נפעם מקבר אל קבר ומחלים

 את קרוביהם וידידיהם להתפלל עליהם ביום הבא.
 ביום הכפורים מתענים בני ישראל ככל היהודים. ערב יום הכפודים לאחד הסליחות
 ותפילת שחרית מתפללים תפילת הכיפור, כמו ביום האחרון לחודש אלול, והולכים הביתה.
 אחדים מהם מקיימים את מנהג ה״כפרות״, כמנהג ישראל. ובוחרים לכד תרנגול לבן
 לגבר ותרנגולת לבנה לאשה, על םמד הכתוב: ״אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו״
 וישעיה, א/ י״ח). אחר כד סועדים את סעודתם בעשר לפני הצהרים. קודם כל סעלים
 על השולחן פרוסות של ״גהארי״ (עוגות של קמודאורז ממוגנות בשמן), פרוסות של
 ״פודי״ (טרית), שנעשה מקמח לבן וסוכר או פרודי גרעינים של אגוזי קוקוס, חתיכות
 של ריאה וזפק מטוגנים בשמן — סובזשא — ושותים כוס יין. מברכים על הכום ושופכים
 מקצת יין ארצה לשם נסך ובני־המשפחה הגדולים שותים את השאר. אחר הצהרים
 רוחצים תחילה במים חמים ואחר־כד טובלים בצוננים. כמה מן החסידים שב״בני ישראל״
pwxn ,מקיימים את מנהג ד״״מלקות״. לפני שקיעת החמה הרי הס סועדים כולם 
 והנשים, את הסעודה המפסקת, לובשים לבנים והולכים לבית־הכנםת, המואר לתפארת.
 לפני תפילת ערבית מוציאים מארוךהקודש את כל ספרי התורה. הוצאת הספרים אינה
 נעשית אלא על ידי המרבים במחירו של כיבוד זה. חללו מוציאים את הספדים ומחזיקים
 אותם בידיהם, כשהם אצל ההיכל ופניהם אל התיבה בשעה שהחזן קורא שלוש מעמים
 ״כל נדרי״. אחר־כד מבדד האיש, שהוציא את םפר־התורח הראשון, ברכת ״שהחיינו״
 וכל הקהל עונה ״אמך. אחר־כך מתפללים בשלומה של משפחת המלך, בשלום המשנה
 למלד והשלים העליון של הודו, ובשלומו של השד המושל בבומביי. אחר־כד מתחילה
 תפילת ערבית, שנמשכת שלוש שעות. צריך לציין, שביום זה מלאים בתי־הכנםימז של
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 ..בני ישראל* עד אסם מקום. אפילו אותם, שאינם מבקרים את בית־הכנםת בשאר ימות
 השנה. רואים חובה לעצמם לבוא אל התפילה ביום הכפורים. לאחר התפילה מברכיה
 את האנשים, ששילמו את כופר נפשם, ככתוב בספר שמות (ל/ י״ב, ט״ז) ורבים הולכים
 הביתה. מקצתם נשארים בביודהכנסת וקוראים ״כתר מלכות״ של ד שלמה בן גבירול,

 מזמורי תחלים וכדומה.
 למחרת בבוקר באים שוב האנשים והנשים לבית־התפילה ושוהים שם עד שקיעת
 החמה מתוך תפילות ותחנונים ובקשות מחילה לעוונותיהם. עם רדת הלילה מודיע קול

 שופר, שהתענית כלתה ועבודת האלהים נסתיימה.
 לאחד תפילת ערבית מקדשים את הלבנה. ואולם בזמן שהיו שקועים עדיין בבערות
 ולא ידעו את דברי הקילוס והשבח לאלהים הנאמדים אותה שעה, היו פורשים את

 כפיהם ללבנה ונושקים אותן.
 למחדת יום הכפוריס עושים בני ישראל יום טוב של ״שמחת כהף, הקרוי בלשונם

 ״שילה םאן״. ביום זה נותנים נדבות לעניים ומתקיניס סעודות לידידיהם וקרוביהם.
 (״תולדות בני ישראל בהודו״<

 נ. םלושץ
ל ג רטו וסים בפו רים אצל האנ  יום הכפו

 יום הכפורים הוא היום הקדוש ביחוד (אצל האנוסים) ונקרא בשם ״היום הגדול״,
 ״היום הטהור״ wa Puro. ואולי — על פי השערת שוואדץ — זהו קיצור מכיפור.
 מפחד האינקוויזיציה נדחה היום הזה לי״א בתשרי (או יותר נכון ליום הי״א מזמן מולד
 הלבנה). את הצים שומרים בכל תוקף ובמשד מעת־לעת, מזמן שקיעת החמה ועד זמן

 היראות שלושה כוכבים, צמים ומקדשים אותו כמנהג ישראל.
 קדושת היום מודגשת בכל בית ובית: אנוסים גדולים, שכבר עזבו את הדת,
 זוכרים ברגש את היום הקדוש, ממש כמו בני המתבוללים אצלנו. לפני בוא הערב
 מדליקים בבית נרות לזכר בני המשפחה, שהלכו לעולמם, מלבד נר השבת בשבתו.
 נוהגים ללבוש את הבגדים היותר מהודרים ומתאספים חבורות־חבורות, על פי דוב בני
 משפחה וכל קרוביהם מערב ועד ערב, מלבד הפסקות כשעה בין תפילה לתפילה. במשך
 כל הלילה והיום אין אוכלים ואין מעשנים. ככה מתפללים את כל חמש תפילות יום
 כפור עם קיצור הנוסח ופיוטים מתאימים לכל תפילה ותפילה: ערבית, שחרית, מוסף,

 מנחה, נעילה.
 ביום הזה מוחלים איש לרעהו את כל הפשעים והעלבונות ועושים שלום בי.

 כל בני העדה.
 עד כמה נשאר הנוסח בלי כל שינוי נוכל לשפוט מזה, שעד היום נוהגים בתפילות
 יום כפור להתפלל תפילה מיוחדת ״להצלת אחינו, שנשבו בבתי הכלא של האינקוויזיציה״
 גפלא הדבר, כי אותה התפילה ממש היא היחידה, שנשארה לפליטה בלשון פורסוגיזית
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 בבית־הכנםת לפירטוגיזימ אשר בלונדון, שכבר שכחו לשונם מדזןשית המאה התשע־
 עשרה.

 כשנראים שלושה כוכבים גומרים את הצום במנהג משונה, והוא: לועסים שלוש
 פתותי לחם בלי שבולעים אותן, ואחרי כן משליכים אותן לתור האש מתור תפילה מיוחדת,

 שיש בה מעין השבעה.
 בליל מוצאי יום כפור אוכלים מאכלים שהוכנו מאתמול ונמנעים מאכילת בשד.
 בכל משך ימי שלטון האינקוויזיציה חיו חוגגים את יום הכפוריס בסתר, אבל
 אחריכד חדלו להזהר בזה והדבר נודע לשכניהם. בקוביליון, למשל, נוהגים החשוכים

 מבין הגויים לסובב על בתי האנוסים ולקרוא בלעג:
 ״אוי, אמא, כבר נולד הירח ולא בישלו תסוחי אדמה!״

 השבוע שאחרי יום הכםורים נחשב לשבוע של פגרה ־־ זכר לחג הסוכות.
 הזקנים זוכרים גם את צום גדליה.

ל א ג ו ט ר ו פ ם ב י ס ו נ א ת ה ו ל י פ  ת

 אלהי ישראל הגדול, ״אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו״*, החזק מכל כלי
 מלחמה, אלהי השמים והארץ, אני מתחנן לפניך אב רחמן, למען שמך אדוני, שתקבל
 את צומי, את מיעוט בשרי וחלבי במקום קרבן, שאנו חייבים להביא לפניך. אבל אתה,
 אדון, מיטיב לראות, שאין אנו יכולים לעשות כחובותינו, מפני שאנו נמצאים בעבדות
 גדולה הלזו, עזובים ומפוזרים בארצות נכריות, הרחק מירושלים עיר קדשר, ואין לנו
 לא כחגים ולא לוייס בעבודתם שיוכלו, אדון, להודות ולשבח לשמד הקדוש והאלהי.
 על כן בד בטחנו, כמו באב רחמן, שתרחם על עם ישראל בצרתו, ועלי וכל אשר לי,
 שתצילני, אדון, מכל גזירה רעה, מלשון הרעה, משכן רע, מחרב, מצוקה, מפחד שואה
 ודיכוי נפש, ותתן לי, אב רחמן, שנים של שפע, ודבקני, אדון, במצויתיד הקדושות
 והאלהיות, כשם שהצלת את משה עבדך ממחשבות רעות של מלד רשע, ואת עמד ישראל
 מעבדות מצרים, את אברהם אהובד מאש כשדים, את דוד משיחד מרשתו של שאול, את
 יוסף הצדיק מנםיון במצרים, ואת יונה נביאד ממעי הדגה כן תצילני ותחלצני מכל
 החושבים דע על נפשי וגופי ומכל מה שאינני יודע כיצד להציל מהם את עצמי ואת
 בגי, אדוו, ותעשה אותם שיהיו עבדים טובים לד, למען ישמרו את מצוותיד האלהיות,
 ואת בנותי תפקוד, אדון, בפקודתד הקדושה והאלהית ותתן להן חלק טוב (בחיים) למען
 תשכלנה לדעת את תורתך הקדושה והאלהית, ושתוכלנה לעבדד ולהודות לד, כי טוב
 לבטוח באדוני מבטוח בנדיבים, שבני אדם הס, שאין עיניהם אלא לבצעם ולעשר*
 ואינם מכירים ששום דבר ממה שיש (ברשותם) איננו שלהם ושבךדגע הם אין ואפ*

 מפני שחסרו את ההכרה של הדין והחשבון, שעליהם לתת לפניך.

 • הדברים האלה נאמרים בעברית.
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 ומפני מעשינו הרעים נפלנו בידי הרשעים האלה. נפזרנו וירדגו בארבע קצות
 האלה. נתרחקנו מארז אבותינו, מפני שאיננו מעלים על זכרתנו את העניים, היתומים

 והאלמנות.
י בגבורתו. כי במה נחשבו הס׳  8ל יתהלל העשיר בעשרו והחכם בחכמתו ומבו

 בלתי אם המעשים הטובים שעשו בעולם הזה.
. אני מבק״ ו  וכדי שלא אביא לא אני ולא כל הנלוים עלי לידי בושה וכלימה מ
 ממד, האל העליון, שתדריכני בתורתד הקדושה והאלהית ושלא תעזבני, אב רחמן, כי
 למה יאמרו הגויים: איה אלהיד שיבוא ויעזרדז אמת, שהוא בשמים, אשר משם יבואי

 הרעות והטובות.

 בדיד כל הבוטח באדוני, וכשם שאגי, אדון, בוטח בשמד הקדוש והאלהי, אני
 מבקש ממד, שתזכור את נפשות כל קרובינו ואת נפשותינו כשתעזובנה את העולם הזי־
w ותקיים את ההבטחה שהבטחת לאברהם אבינו ותפקדנו לטוב לנו ל״יגי - M ״  ״
י י ״ ״ יעריצו את גדילתה היום בימינו, בהביאו אותנו לירושלים י ־ ^ ״ h 
־ (.האנוםיס בפור״״ל•) י כ 1 י ־ ־ * י * י ״  י

 ד״י פייטילופיץ

ם אצל הפלשים י י ום הכפו  י

 הגיגת יום הכסודיס, שהפלשים קוראים לו ״אסטראי״ (יום סליחה)• נעשיי*
׳ ו י נ  אצלם מתוך פנהנים וטקסים, שמבחינה דתית־היססורית יש בהם כלי לעודד רב ע

 משוס שבכל העולם היהודי כולו אין למצוא כדונמתפ. ,
 כנהוג בכל מקום מכינים עצמם הפלשים ערב יום הכפוריס לתענית ולה^י ״

 שמאחדת אותם כל הערב וכל היופ שלמחרתו בחון• המסגיר (בית־התפילי׳)•
 שטבלו כחוק וכמצוד. ולאחר שסעדו את הסעודה המפסקת מתחילים בעבודת הפתיחי׳
' י ז ' מ ד  ליום הכפוריס. משנסתיימה, נופלים לארץ, מחזירים פניהם זה לזה ומבקשים ז

״  מחילה על עוול שעשה לו ועל שנאה, שאולי הגה אדם לחברו, אף מברכים זה א
 לאחר הפסקה זו חוזרים לעבודת האלהים, הנמשכת בלא הפסק על סוף התענית•

ר

ט  י א  תפילות היום הזה מלאות רגש עמוק. הכל, אנשים, נשים וילדים׳ ב
ת ומופלאות ו ז י 1, ת ע ן ד י מ מ ן , ד 0 ז ב 0 ר ע ד ה ע ש ו מ ש ת ה ו 1, ע  התלהבות ג^ך״ מ

 הזמירות יוצאים במחולות רבי־תפאדה, הגברים והבחורים בפני עצמם והנשים וזזע
 בפני עצמן״״.

. ואםילו ^ ר ח מ > m ר ל , ן ע ג ו ע ד י פ ע י ו ן מ ם ה ן 3 י ר ע ט מ י נ ע ת  ״ גס הפלשיס מ
ה ו ! ם מ  בגיל בינוני חייבים להתענות באותו היוט. י ל
^ ז!ן י נ ז י ז ע ז ב  *• הריקודים הללו וד,«ידיפ העליזיפ מ׳»מעים, לפי השקפת הפלשיס• מ

מ  מנפש על ion אלהיס, שהואיל ברחמיו לכפר את העווממ ולהתרגות לבריותיו. א
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 בערב לפני תםילת הנעילה יוצאים כולם מבית הכנסת, נוטלים דגן חורים
 אותו בחיץ על גגות התבן של בתיהם ועל הקרקע, כדי שישמש שפע מזון לצפרים.
 מנהג זה׳ כר אמרו, כוונתו להורות את האדם, שאפילו בזמן שהוא רעב, הריהו
 חייב ליתן תחילה מזון לחלשים, ולהראות שיודע הוא לכבוש את יצרו ולהזיר עצמו,
 ילא עוד אלא שמנהג זה משמש סימן סוב לאושר בימים הבאים ואות ומופת, שאלתים
 בחן את התחיגות והבקשות, בשעה שגרגרי הדגן הפזורים נאכלים על-ידי בעלי החיי*

 שנועדו בשבילם.
 משנסתיימו כל הטקסים ובא הלילה מברכים איש את אחיו בנוסח זה: .ישראל
 לידיוטש אנדיאט נאטשהו, םאלאם, סאלאס* (השלום לבני ישראלז שלום! שלים!)
 לסוף אומר הכהן הגדול את ה״בורכי״ (הברכה) והכל הולכים לסעודה המשותפת, שבח
 — (״קומר דורך *ניםיניען״)

ם אצל הקראיפ י ר ו פ כ ; ם ן ן  י

ם י ר ק  א. ב
 בליל שבת ויום הכפורים לא ידליקו נרות בבית־התפילה, ותפילתם בחושד ישמיעו׳

א הוא לדעת את כל א  יעל P בערב יום הכפורים עת צרה היא לחזן מאץ כמוה, יען נ

. ה  התפילות בעל פ
 בשומרונים החמירו מאד בצום העשור, עד כי יאלצו לציזפ גם את הנצרים בבי
 אי שבע שנים׳ וכן יחוגו גם את חג השבועות ממחרת השבת השביעית בשומרונים.
 (.משא קרים״ לאפרים דיינארד)

י ״ י ארוז ״קי־ « נ 6 פ ב B ג W N J j m ל ו ך ג ״ ה י ת ה ו נ ק » ף £ 

m m * . י°• . _ י י י| " לסימן טהרה וליביו לבבי » 
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 מצוייצות עוטות אה שבמם מעל לבגדיהם — בנשואים הפנויים ונערים — ולבנוניתן
 בולטת על פני הבגדים השחורים.

 ן• רק ה״חכס״ המשמש לפני האדון כשלידדציבור, והשוחט העומד על מקומו בין
 העמודים עטופים טליתות כאותן של היהודים, כמו לציין כי הס הנושאים משמרת הקודש.
 ה״חכם״ העומד למן הבוקר על דגליו ומתפלל לפני קהל עדתו, מדים עתה מעט
 את קולו כשהגיע לתפילה עיקרית, ל״תפילת רחמים״, שהיא מעין וידוי. הוא מקריא

 פםוק אחד פסוק במתינות וקולו רועד וכל ההיכל חרד אתו.
 אף אותם הקראים, שאיגם מדקדקים כל כד במגהגי דתם ועל פי דרכי חייהם
 בחח יש לדון, שהם פורשים מעדתם, גדאיס כאן בצודה אחרת. על ראשם מצגסת־העור
 הקראית וגדונם קורא בכח תפילה לאלהים. גם הבחורים הצעירים, שאיגם מדקדקים
 בקראותם, אינם עונדים לצוארונם עניבה צבעונית, כי ״לא יתכן להתהדר ביום נורא

 כזה״. כולם עומדים כפופים להשפעת הקול היוצא מפי ה״חכם״.
 שנים־שלושה קראים עומדים וגונחים ומרטיבים את ה״סליחות״ בדמעות חמות,
 כי מבינים הם את פירוש המלים העבריות של תפילה זו, שבה יתואר העינוי הנורא

 של ה״גיהנום עם אלפי מדורותיו ונהר די נור״ לעוברים על דבר ה׳...
 ה״חכנד מטעים בכוונה מלה מלה כאזהרה נמרצה: ״לא יחמול, לא יחוס ולא

 ירחם״... והמבינים בוכים מאימת קנאתו של אל נקמות.
 ככלות התפילה הזאת חוזר ה״חכס״ עליה שנית בתרגום קראי, ומלפני ארון
 הקודש יורדות ומתגלגלות המלים המטריות כאבני ברד על ראש הקראים העומדים
 כפופים על סידוריהם. כולם מבינים וכולם משערים את הנוראות של ״עונש ותשלום

 גמול״ של ״גיהנום ושא1ל״ ודמעות רותחות נוטפות מעיניהם.
 (,ספר הקראים״ לראובן פאהן).

 יום־טוב לוינסקי

ת ו י ו ל ל ג י ש ר שנ ו פ ם כ ו  י

 בסוף ימי הבית השני נהגו כבר בקהילות ישראל שבחה לארץ לעשות שני ימים
 טובים לכל חג, שעשוהו בארץ־ישראל דק יום אחד, מכיון ששליחי בית־דין שבירושלים,
 המודיעים על קביעת החודש, לא יכלו להגיע אליהם תמיד בזמן הנכון. בגלל שיבושי

 דרכים, גזירות וכדומה.
 אחרי החורבן, כשנמנעו השליחים לצאת, היה מנהג שני הימים הטובים (בלשון
 חכמים ״יום טוב שני של גלויות״) לחוק בישראל, שלא בטל אף עם קידוש החודש על
 פי החשבון המדוייק, כי שלחו להם מאדץ־ישראל: ״אל תשנו ממגהג אבותיכם״. את
 המנהג הזה של שני ימי חג ייחסו לתקנת הנביאים הראשונים ואמרו (ירושלמי) ״מי גרם
 להם להיות שומרים שני ימים בםודיא — על שלא שמרו יום אחד בארץ״. בדם את יום
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 הכםורים עשו בכל מקום דק יום אחד מפני טורח הציבור, שלא יצטרכו להתענות שני
 לילות ושני ימים, וגם שלא יהיו מוכרחים להכין צרכי-אוכל לשני ימים. מטעם זה
 קבעו גם בלוח המועדים, שיום הכפורים לא יחול לא בערב שבת ולא ביום א׳ בשבת —

 כדי להמנע משני ימי שבתון רצופים.
 ובכל זאת היו כמה יראים ושלמים, שנהגו לעשות גם את יום הכםורים שני ימים
 ולצום שני לילות ושני ימים, מספק שמא עיברו חודש אלול. רבא היה מתענה שני
 ימים (ראש־השנה, כ״א), וכן אנו רואים מדברי ר׳ יהושע בן לוי, שנימורין היו ״חשין
 לצומא רבא תרין יומיך ־־ כלומר: שם חששו לצום את יום הכםורים יומימ (ירושלמי,
) נאמר על בני בבל, שחששו לצום ). במסכת חלה (ירושלמי, א׳, ד,  ראש־השנה, א,
 ביום הגדול (יום הכפורים) שני ימים מחמת ספק, שלא היו יודעים, אם עיבר בית־דין
 שבארץ־ישדאל חודש אלול או לא. רב חםדא, נאמר שם, גער בהם על שהם מכניסים
 את עצמם לתוך הספק הזה, העלול לסכן את חייהם בתענית שני ימים רצוסים. כמו כן
 ביטל את החשש שלהם, שמא עיברו חודש אלול, שכן ״חזקה היא שאין בית־דין מתעצלים״
 מלשלוח שליחים לבני הגולה הסמוכים ולהודיע להם על עיבור החודש. שם מפופר מקרה

 זה: אביו של ר׳ שמואל בר יצחק צם שני ימים ומת.
 גם שאילתות דדב אחאי משבחא (סרשת בוא, סוף סדק מ״ו) מזהירות, שלא
 לעשות יום הכפורים שני ימים, שעינוי הגוף במשך שני לילות ושני ימים עלול להביא

 לידי סכנת נפשות.
 בימי הגאונים נהגו, כנראה, לעשות את שגי ימי הכםורים באופן כזה: בלילה
 אכלו עד עלות השחר, כמנהג המוסלמים בימי צום הדאמאדאן. בבוקר השכם שבו
 לתעניתם ולתפילותיהם עד מוצאי היום השני. את המזונות, שאכלו אור ליום שני של
 הכפורים, לא בישלו, אלא הטמינום מערב יום הכפורים, כמו שנהגו להטמין חמין מערב
 שבת. בי ד, נטרונאי, גאון פומבדיתא, פסק בפירוש, שאין איסור לטמון חמין בערב

 יום הכםורים, והעושה כך אין מוחין בו ואין מונעין אותו.
 ר׳ יהודאי, גאון םורא, התנגד לצום כזה ואמר בהלכותיו: ״אם אפשר לעשות
 כן (יום הכפורים שני ימים ושני לילות כמו שעשה רבא) — יפה לעשות, אבל למה
 אוכלין המתענין במוצאי יום הכםורים בלילה (וצמים אחר כד) עד מוצאי יום שני, הלא
 לדבריהם יום הכפורים הוא ואכילתו בכרת, והמתעניס שומרים עצמם מכל מלאכות שיש
 בהן כרתי״ וכן גם מוכח מ״ליקוטי פרדס״, שאין מתענים בלילה (אוד ליום ב, של יום
 הכפודים), אלא ביום (על פי ״מגן אברהם״). ורב האי גאון נשאל: רבא, שהיה רגיל
 להתענות שני ימים בצום הגדול (יום ד״כםורים), איזה ספק היה לו ומפני מה לא נקט
 לפי חשבוננו המקובל, הקובע את המולד בדיוקו ועל זד. השיב: כל יוס־טוב שני של
 גלויות אינו מספק, הרי אנו בקיאים בקביעת החדשים, אלא משום שלא לשנות מנהג
 האבות, וכן גם שלא להכשל לפעמים בשנות שמד, שיש צויד לעבר את החודש. וכן גס
ח מבית הועד. רבא היה מחמיר לעצמו  שני יסים של ראערהשנה היה נוהג בכל מקום ח
 בתשעה באב לישב שני ימים בתענית, ולא ביום הכםורים, שלא הנהיגו בשום מקום
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 לעשותו שני ימים (על פי ״אמר הגאונים׳, ראש־השנה, סימן מ״ו). כמו כן כתב דג
 האי לד׳ אלחנן: ״כשהיו בגולה והנביאים עמהם, הגהיגו הנביאים, שכל הנמצאים
 בגלות יעשו שני ימים טובים, מלבד יום הכפורים, שעושים אותו לפי חשבון העיבור׳

 (שם, םימן מיז).
 בטור אורח חיים, הלכות יום הכפורים, נאמר: ״חסידים ואנשי מעשה באשכנז
 דגילין לעשות שני ימים יום הכםורים, שמתענים שני ימים, ולפעמים היו מהם עשרה
 (״מניד) והיו מתפללים בעשרה בכל סדר יום הכפוריס. ואדוני אבי הדא״ש ז״ל היה
 מוחה בידם... ויש אומדים: מי שעשה פעם אחת שני ימים, שוב אינו יכול לחזור בו

 לעולם« כיון שקיבל עליו הריהו עליו באיסור כדתי.
 הםמ״ק (ספר המצוות הקטן) אומד: ״יש מתענים יום הכפורים שני ימים, אבל
 חומרה יתירה היא, אחד שאין מקדשים עתה בשום מקום (את החודש) על פי עדי הראיה״.
 במחזור וויטרי (ליקוטין) אנו קוראים: ״שמעתי על הגאונים ד׳ יהודה בד׳ ברוך
 (תלמידו של רבנו גרשום מאור הגולה) וו״ יצחק בר׳ יהודה (תלמיד ד׳ אליעזר הגדול,
 שהיה ראש תלמידי רבנו גרשום), שהיו מתענים ממחרת יום הכפודיס, ובניהם ותלמידיהם

 עדיין נוהגים כך״.
 ובאור זרוע: ״ואותם בני אדם שנוהגים לעשות שני ימי כפורים — אס לא
 שראיתי מורי ר׳ יהודה החסיד, ומורי רבנו אבי העזרי, שהיו עושים שני ימי כפורים —

 הייתי אומד: לא טוב עושים, שאני אומר, שאין לעשות כלל מפני הסכנה״.
 מהרי״ו (ר׳ יעקב מייל) כתב (סימן קצ״א): ״וצריך לנהוג כך כל ימיו, כיון
 שקיבל עליו״ — ובכל זאת הריהו מביע ספק, אם צריך אדם להתענות כל ימיו יום כפור
 שני, אם יעשה פעם שני ימים מספק. בעל ״מגן אברהם׳ (הלכות יום הכפודיס, תרכ״ד)
 מביא בשמו עוד טעם, שלא לעשות שני ימי כפורים: העושה יום שני יום כפורים, הרי
 היה לו אתמול ערב יום הכפוריס, ואנו הלא קבענו שאסור להתענות בערב יום הכפורים.

 וכן גס נוהגים אנו, שלא להתענות בין יום הכפורים לסוכות.
 שאלה קשה היתה כיצד להתפלל ביום שני של יום הכפורים. המהרי״ל בתשובתו
 (סימן רי״ב) אומר: שני ימים של יום הכפורים אין משנים כלל את התפילות, כי אין
 היחיד קובע, ואפילו עשרה ומאה (אנשים שיתענו) אין משנים התפילות. אבל פיוטים

 וסליחות יאמרו כרצונם וכף.
 וכן כתב הב״ח, ה״בית יוסף״ ודשד״ם (ר׳ שמואל די מודינא): ״על המתענה ביום
 שני של כפור להתפלל תפילת חול וחובה עליו גם להניח תפילין ביום זה משוס ״לא
 תתגודדו״, וגם כדי למנוע מחלוקת, שלא יבואו בריב עם המתענה, הנראה בעיני חבריו

 כמתגאה״.
 בדורות האחרונים בטל מנהג זה. ור׳ אברהם דאנציג כתב בספרו ״חיי אדם׳,
 יום הכפורים, סימן מ״ג: ״בשולחן ערוך כתוב, שיש עושים שני ימים יום הכפודים, אך

 מימינו לא שמענו משום אדם שינהג כך״.



37S ם י ד ל פ ה ש ר א ל ; ב א ק ז ח י ־ ן י ב כ ד ר  מ

 מרדכי בן־יחזקאל
ם ל מרי  בארה ש

 ר׳ יעקב פיש, אחד מתושבי קאלוב המכובדים, היה חסיד מפורסם, עשיר גדול,
 חוכר ובעל נכסים מרובים. וזכה לזקנה מופלגת, כי בהיותו תינוק עבד ר׳ ישראל בעל
 שם טוב, זכרונו לברכה, דרד עירו, ואמו עליה השלום, שהילדים לא נתקיימו אצלה,
 הביאה אותו אליו, שיברכהו באריכות ימים. ובעל שם טוב מילא את בקשתה, ממד
 את שתי ידיו עליו וברכי, שיאדיד ימים על פני האדמה. וברכתו של אותו צדיק
 נתקיימה בו. כשהגיע לגבורות היה ער ורענן, לא כהתה עינו ולא נם ליחו, כה במתניו
 ובינה בלבבו! בן שמונים כבן שלושים לכח וכבן ארבעים לבינה. והוא היה גביר בעמו,
 תקיף בדעתו ונהג את ביתו ברמה, כאשר נאה לעשירי ישראל בימים ההם. ואף על סי
 שטרוד היה האיש בעסקיו יומס ולילה, קבע עתים לתורה וגס בחיותו בדיד לא דלג על
 שיעורו הקבוע ודיקדק להתפלל תפילה בציבור. חםידים ואנשי־מעשה היו משרתיו ובאי
 ביתו, והוא בעצמו היה מחסידיו הגלהבים של הרב הקדוש ר׳ יצחק־אייזיק מקאלוב, אחד

 מן המקורבים המעטים הגכגםים אל חרבי בלא רשות.
 ומגהגו של הרב הצדיק מקאלוב היה לצאת טעמ בסעמ אל מחת לעיר, לטייל ארוכות
 וקצרות בשדה וביער, להאזין זמירות הצפדימ, להקשיב סוד שיח העשב והעץ ולשמוע
 קול נגינות הרועימ. ובשעה שעלה על דעת הרב לצאת בשדה, לא היה מהלד יחידי
 בדרך, אלא היה מצווה על ר׳ יעקב לאסור את מרכבתו הנאה והיו יוצאים שניחם לדרד.
 פעם אחת קרא הרב את ר׳ יעקב אל ביתו בערב יום הכפורים, אחר הסעודה
 המפסקת, בשעה שהעם ממהר לםבילה לפני ״כל נדרי״ והזריזים המקדימים עומדים
 כבר בביתיהכנםת, לבושים בקיטלים ועטופים בטליתות ושופכים את נפשם בדמעות
, יעקב ויבוא אל הרב. ויאמד הרב אליו:  לפני אלהיס בתפילת ״חיי אדם״. וימהר ד
, יעקב מאד  ״סהר ואסור את המרכבה, כי רוצה אני לצאת לשוח בשדה״. וישתאה ד
 לשמע דבריו, וכמעט שלא האמין למשמע אזניו! ואף־עליפי־כן לא אמר לו מאומה,
 לפי שידע אותו היטב ואת דרכו הקדוש. ובכן חלד אל ביתו והביא מרכבה רתומה

 לשני סוסים אבירים והעמיד אותה לפני בית הרב.
 יצאו שניהם מן העיר, עברו דרד רבה, ואיש לא עבר על פניהם. דממה מסביב, ולא
 נשמע אלא קול דהרת הסוסים וגילגול אופני המרכבה. קרעי עננים טםים על סני
 רקיע שמים. שדות חרושים ומקצתם שלופים מתפשטים והולכים עד קצה האופק, השמש

 נוטה ושוקעת ימה, הרב שקוע במחשבות, ולב ר׳ יעקב מלא חיל ורעדה.
 משהגיעו לשדותיו של ר׳ יעקב, ירד הרב מן המרכבה׳ חלד לאט לאט, צעד אחר
 צעד, חלד ותר בעיניו את הקרקעות עד אשד בא אל אילן אחד בעל ענפים רחבים
p r a  ומרובים וראה שם כעין מקוה מים. עמד ר׳ יעקב מרחוק, הביט םביביו והשתומם: ״
 מנו מימ למקום זהו״ וגה בשעה שר׳ יעקב עומד ומתפלא, פשט הרב את בגדיו במהירות,
 ירד לבצעי המים וטבל כמה פעמי* הסתכל ר׳ יעקב ברב ובמעשיו, תמה תמיהה גדולה
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 ולא ידע מה לעשות. בין כה וכה יצא הרב מן המיט. לבש את בגדיו, עלה על המרכבה
 ופקד עליו למהר ולשוב העירה. עשה ר׳ יעקב כדבריו, עלה וישב על הדוכן, החזיק
 את המושכות בידיו והסוסים עפו כחץ מקשת« וכאשר הגיעו אל שעד בית־הכגסת, עמדה
 החמה בראש האילנות. ידד הרב בחפזון מעל המרכבה, בא אל הקודש פנימה, התעסף

 בטליתו, נגש אל העמוד ואמר ״כל נדרי* בהתלהבות גדולה.
 ויהי כל דבר הנסיעה הזאת לפלא בעיני ר׳ יעקב. וחמהונו גדל עוד יותר,
 בראותו שהרב ירד וטבל בשדה, שלא היו שם מים מעולם. הלא הוא בעל השדה, וטיב
 שדותיו ידוע לו היטב! אין חלקה, שלא היה בקי בה ובמבעה, ובדור כשמש, שאין
 בכל מלוא רוחב שדהו מקוד! מים. ועכשיו דאו עיניו, שהרב ירד לתוך בצעי המים
 שתחת האילן וטבל בהם כמה טבילות. הירהר בענין זה בשעת תפילת ערבית, ואף
 בעלותו על משכבו לא םדו ההידהודים מלבו ושנתו נדדה כל הלילה. גס ביום לא
 היתה מנוחה בנפשו, הירהודים שונים עלו בלבו ובילבלו את מחשבתו והסיחו דעתו מן
 התפילה וקדושת היום. וכשראה את כל זאת ועמד על כל המכשולים, שהידהודים
 אלה גוררים אחריהם, אמר בלבו: .אין זה כי אם מעשה השטן, הבא לטורדני מן העולם.
 השתדל בכל כחו להפטר מהם, אבל הדבר לא עלה בידו. אין אדס אדון להידהורי לבו,
 ואדרבה, עד כמה שהוא מבקש להשתחרר מהם, כחם גדול והולד, והס שולטים עליו
 שלטון בלי מצדים. וכאשר גמרו את תפילת ערבית וקידשו את הלבנה, לא הלך ד׳
 יעקב אל ביתו כשאר המתפללים כי אם מיהר אל השדה. שעה ארוכה טילטל את גופו
 ולא הדגיש עייפות עד אשר בא אל האילן הגדול רחב־הענפים, הוא המקום אשר דאה
 שס אתמול את המים, שהרב טבל בהם לפני ״כל נדרי*. ובהגיעו למקום ההוא, בדק
 לאור הירח, המאיר כיום, את כל הסביבה, ולא מצא מים! אין אף סימן קל למים בכל

 הקרקעות אשר מסביב.

 אחד הדברים האלה לא שב ד׳ יעקב אל ביתו, אלא הלך משם ישר אל בית הרב,
 נכנם לחדרו ומצאו יושב ועוסק בהלכות סוכה. כראות הרב את ר׳ יעקב, אמר לן:

 — מה דאית כי מהרת לבוא אלי הערב ז
 השיב ר׳ יעקב ואמר:

 — יסלח לי רבנו על אשר באתי אצלו כעת בשאלה זו. מעולם לא הירהרתי
 אחדי רביז נפלאת דרכו ממני ולא אבין, אך ברור היה לי, שכל מה שהוא עושה —
 לכבוד בוראו וקונו הוא עושה. ואולם אתמול ראיתי מעשה, שהפליא אותי. ואיני יכול
 למשול ברוחי ז הוכיתי בתמהון כל היום ואיני יכול להתאפק עוד. הלא אדוני יודע,
 שהשדות אשד במימיהם טבל אתמול, שדותי הם, ולפי מיטב ידיעתי לא היה שם מקוה
 מיפ מעולם! גם הערב הייתי שם, חיפשתי בכל השטח ולא מצאתי מים. על כן באתי
 לבקש מאת כבודו שיאמר לי מאין באו המים, שטבל בהם בערב יום הכםורים לפני

 .כל נדרי״.
 הפתגל הרב בפני הדובר וראה, שצהובות הן מרוב התרגשות, שמע את דבריו

 בנחת ולא הפפיקו עד אשר התיא את כל אשד יהגה לבו. וכשכילה לדבר אמר לו:
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 — וי׳ יעקב שפיקה הוא מה דאה לשטות זוז היה עליו לעשות כמוני, לפשוט
 את בגדיו ולטבול במים ההם אחר צאתי משם. אלא ניטל ממנו שכלו בשעה זו, באו עליו
 הירהוריס שונים, הטרידוהו ולא ירד לטבילה והפסיד הפסד דב. מהיכן באו המים
 ההם? בארה של מרים נתגלגלה לאותו מקום בעת ההיא וירדתי לטבול לכבוד המקום

 ולכבוד היום הקדוש והנורא.
 כשמוע ר, יעקב את הדברים האלה, חלשה דעתו עליו ונצטער צעד דב, כי לא
 בכל יום מתרחש נם גדול כזה. ראה הרב הקדוש את צערו הגדול, התחיל לחזק את

 רוחו, ניחמו בדברים ואמר:
 — אל יפול רוחך עליך, גם לראות את המעין הזה זכות גדולה היא לאדם. גדולים
 וטובים ממד לא הגיעו לידי מעלה זו, אלא זכות מעשי הצדקה שלד עמדה לך. ואל
ד את המיס הקדושים האלה, הדי י נ ה הזאת קלה בעיניך, אם ראו ע י י א ר  תהא ה

 זה סימן טוב לך ולבניד אחריד עד עולם.
 שמע ר׳ יעקב את דברי הרב, נתיישבה דעתו עליו במקצת. והרב בדך אותו בשנה
 טובה, שנת ברכה והצלחה לכלל ולפרט, ושלח אותו אל ביתו לחיים ולשלום, לשמחה

 ולששון, אמן כן יהי רצון.

 זלמן איצי׳ם
בה  בעל תשו

 כל ימיו היה ר׳ ליב שרהים נע ונד מעיר לעיר ומכפר לכפר ובשום מקום לא
 ישהה אפילו יום אחד. במקום שעשה ביום לא לן בלילה.

 ואף-על־פי־כן לא קרה, שיתפלל בלי ״מניך של עשרה.
 בכל מקום שהיה: בכפר. ביער, בשדה, ואפילו במדבר רחוק, כשהיד. מגיע זמן
 .תפילה, מיל הקדוש־בתך־הוא מזמין לו מנין של עשרה יהודים כשרים והוא מתפלל

 ־עםהם בצבור.
 הרבה שלוחים למקום.

 יהודים בכלל נוסעים הם. שלא מטבעם הוא לשבת במקום אחד! וביום בהיר אחד,
 ־כשיהודים נוסעים, מי לרבו, מי לביתו ומי פשוט ל״יריד/ השמים טהורים, והאויר
 זך והדרד סלולה רשרה, ממש כעל השולחן, ופתאום מתקדרים השמים בעבים, סער
 •מתהולל וגשמים מתחילים לרדת בזעף — סימן, שהגיע זמן תפילה וד׳ ליב זקוק

 ל״מניך...
 ומכל הדרכים ממהרים הנוסעים למצוא מקום מחסה מפני הגשמים וכולם מזדמנים

 למקומו של ר׳ ליב ובשעה שהוא מתקין עצמו לתפילה...
 ויש שגזלנים ורוצחים מתנפלים על יהודים הולכי דרכים והיהודים נסים על

 :בםשם ומגיעים למקומו של ר׳ ליב בזמן תפילה״
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 ופעמים, שהקדוש־בדוד־הוא אינו דתה לשנות עליו מדדי בראשית והוא שולח לו
ף של מלאכים או של צדיקים היושבים בגן־עדן ונהנים מזיו השבעה״. י מנ . 

 וכל־כד היה ר׳ ליב בסוח, שיזמין לו השי״ת את מנינו בכל מקום, שגם לפני
 עלות השחר היה יוצא לדרך והולך למקום הרחוק מישוב.״

 בערב יום הכפורים לא היה ר׳ ליב סומך על הנם והיה זהיר תמיד לבוא
 מבעוד זמן לאיזו עיר, כדי שיוכל להתפלל ביום הכפורים בציבור בבית־תפילה

 קבוע, ב״מקום קדוש״.
 אלא פעם אחת אידע לו להתפלל ביום הכםורים בכפר ובבית־תפילה ארעי. צריך

 היה ל״תקן״ נשמתו של יהודי מומר ולהחזירו למוטב.
 ומעשה שהיה כך היה.

 פעם אחת, בערב יום הכפודים, בהיותו בדרך, לא רחוק מעיר אחת, שבה חשב לעשות
 ביום הפפורים, התחולל פתאום סעד נורא ואחריו גשמים שוטפים, שקלקלו את כל

 הדרך, ובקושי גדול עלה לו לד׳ ליב לבוא אחד חצות היום לכפר הסמוך.
 כידוע. היה ר׳ ליב רגיל ״בקפיצת הדרך״, אבל ראה רמז מלמעלה, שפן השמים
 מעכבים אותו כדי שישאר ליום הכםורים בכפר הזה. וכשגודע לו שבכפד מתאסף
 מנין של יהודים, תשעה מהכפר ושנים מיער לא רחוק, הבאים תמיד אל המנץ, החלימ

 להשאד כאן והתחיל מתקין עצמו ליום הקדוש.
 אחד הטבילה אכל בחפזון את הסעודה המפסקת, מהד לבוא הראשון לבית־התפילה
 הארעי של יהודי הכפר, לבש את ה״קיטל״, התעטף בטליתו והתחיל לאמר בכוונת

.כל נדרי״. י  עצומה את התפילות וה״תקוניפ״, שנהג תמיד לאפר לפנ
 בעתים התאספו כל יהודי הכפר. החמה התחילה שוקעת. ד׳ ליב כבר גמד את כל
 תפילותיו, וכבר הגיע זמן.בלעדדי״ — ואין מנין. יש תשעה ואחד חסר. מחכים לשני

 היהודים הגרים ביער.
 פתאום בא רץ והודיע, ששני היהודימ נאסרו מתמת עלילה, שהעלילו עליהם

 שכניהם הנוצרים ואינם יכולים לבוא אל ה״מניף^
 כלם עמדו כמאובנים. להתפלל ביום הכפורים בלי מנין ו.״

מ  — אולי אפשר למצוא עוד יהודי אחד בקרבת המקום הזה ז — שאל אותם ר׳ לי
 — אין כאן שוס יהודי מלבדנו — ענו כלם מתוך אנחה.

 — אפשר נמצא בכפר יהודי מומר ז
 — מומר ד.״ — התפלאו כלם.

 — יש כאן מומר — ענה אחד בלחישה, כאילו ירא שישמעו אתרים את דבריו —
 והוא ה״פריץ״ שלנו, בעל הכפר...

 — אבל הוא מומר — הוסיפו אחדים — יותר םאדבעימ שנה.
 — נושא הוא צלב על לבו והולך לבית־תפילתםז — שאל ד ליב.

 — לא — ענו היהודים•
 — חיכן ביתו ז — שאל ר׳ ליב במהירות.
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 ותיכף הסיר מעליו את טליתו ולבוש ״קיטל״ וחבוש ירמולקה עזב אח הבית והלך
 למקופ שהראו לו.

 פחד נפל על כל הנמצאים בבית. כקטואיפ ישבו או עמדו על מקוםותיהם בלי דבר
 דבר. יראו את ה״פריץ״, שלא ינקם בהם על גלד םודו ויראו גס את ר׳ ליב

 המחר בדרכיו...
 פתאום נפתחה הדלת ונכנסו בחפזון ר׳ ליב ואחריו ה״פריץ״ בעל הכפר.

 פני ר׳ ליב היו לבנים כסיד ופני ה״פריז״ כבושים בקרקע ובריםי עיניו נתלו דמעות.
 היהודים נבהלו למראה עיניהם ובנשימה עצורה חכו לגעשה.

 ר׳ ליב רמז לה״פריץ״ והלה סשם תיכף את בגדו העליון ועמד על יד ר׳ ליב
 כשהוא לבוש ב״קיטל״ ומעוטף בטלית-

 — חזן! עבור לפני התיבה ואמוד ״כל־נדרי״ — קרא ר׳ ליב ותיכף מהר אל
 הארון והוציא משם את םפר־התורה ומסר אותו לידי ה״פריץ״, ואחרי שהעמיד את

 ה״פריז״ לימינו של החזן קרא:
 — חזן! אמור ״אוד זדוע״ג״

 ״אוד זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה ד — קרא החזן ושנה בקול רועד׳ וה״םדיץ״
 אחז את םמר־התודה בשתי ידיו׳ לחץ אותו אל לבג וכשעיגיו זולגות דמעות קדא עס

 הקהל בקול רם: ״אור זרוע לצדיק״...
 אחריכד הפשיל ר׳ ליב את מליתו על ראשו, וגס המשומד עשה כן וביחד עם

 החזן התחילו:
 ״על דעת הסקום ועל דעת הקהל... אנו מתירימ להתפלל עם העבריינים ד

 במלים האלה געו ר׳ ליב והמומר בבכיה גדולה, שזעזעה את לבותיהם של כל
 המתפללים וכולם מרצו ביללה נוראה.

 בתפלת שמתה עשרה האריד המומר מכל המתפללים, אף פר׳ ליב בעצםו. בכל
 רגע היה מוציא אגחות השוברות את כל הגוף, וקול בכיתו מחריד את הלוג ביחוד
 גדלה בביתו בה״וידוי״ הגדול. בכל ״על חטא״ ו״על חטא״ היה גועה בבכיה, עד שהגת

 ממש למדרגת ״כלות הנפש״״
 כל יום המחר, מאשמורת הבוקר, עמד המומר הזקן על רגליו בקומה כפזעה,
 עטוף בטליתו, המופשלת על ראשו ופניו ולא מסק רגע מלבכות ולהאנח. ה״מחזוד״

 ושפת הטלית היו רטובים כאילו נטבלו במים...
 לתפילת ״נעילה״ התחיל המומר להתפלל בכחות חדשים, וכשהגיעו ל״שמ ע ישראל״
 הכנים ראשו לתיד הארת ובידיו הרועדות חבק את םסר־חתודה ובקול גדול, שהחריד

 את כל המתפללים, קרא: ״שמע ישראל יי אלהינו יי אחד״4..
 ופתאום הוציא ראשו מהארון, התמתח ועמד ישר וזקוף והתחיל קורא בכל כתו:

 — ״יי הוא האלהים!״
 ובכל פעם הוא הולד וגדול, קומתו מזדקפת יותר ויותר, פניו מאירים בפין זוהר,

 מיוחד, זוהר של מעלה, עד שקרן מםש עור פניו-.
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 ובפעם השביעית יצאה נשמתו ב״אלהימ״.״
 לתפילת ערבית לא היה שוב ״מניף.

 קם ר׳ ליב ואמר:
 — אשריהו, שיצאה נשמתו ב״אלהים״״. הוא מהצדיקים, שבסיתתס קדרים חייפ_

 וסותר לצרפו ל״מניף.
 — והוא רחום.״

 וכל הקהל ענה אחריו.״
 בו בלילה הביאו את ה״פרי׳ף לקבר ישראל בעיירה הסמוכה, וד׳ ליב בעצמו
 התאפק בסהרתו ובקבורתו, ומקום הקציעו לו בין ה״אהלים״, בשורת הרבניפ והצדיקים.

 מ. ליפסון
ו ו ספר נ תי  אבו

 מעשה בדבי לר־יצחק מברדיטשב, בערב יום הכסורים, עם הערב־שמש כשכל
 הקהל עומד בבית־הכנסת ומתקין עצמו ל״כל נדרי״, נטל נר בידו והריהו הולך מספסל

 לספסל, גוחן ובודק.
 — רבנו — שואלים אותו — מה הוא מבקש?

 — מבקש אני — משיב רבי לר־יצחק — אדם מישראל שתר, מבקש ואיני מוצא.
 ומיד עבד לפני התיבה והתחיל, כדרכו, מתחטא לפני המקום ומלמד זכות על

 ישראל. וכך אמר:
 — רבץ העולמים, הבט משמים וראה מי כעמך ישראל עם סגולה וגוי קדוש.
 אתה צוויתגו לאכול ולשתות היום ולהרבות בסעודה. ולא עוד אלא שמובטח לגו ״כל
 האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי״ (ברכות, חי). אילו ניתן יום
 כעין זה לאומות העולם, לעתותי־ערב כמה מהם מוטלים שתרים ושבורים״ כמה מהם
 מתגלגלים בביבים ובמקומות המטונפים, כמה מהם מוכים ופצועים. לא כן ישראל.
 ביום קיימו מצותך, אכלו ושתו והרבו בסעודה. עכשיו, מבעוד יום, נזדחו ובאו כולם
 לבית־הכנםת, אין שתר ואץ ישן. והריהם עומדים על רגליהם, כולם קדושים. כולם
 טהורים וכולם מוכנים ומזומנים לקבל עליהם עינרי יום הקדוש ולהתוודות לפניך
 ולשוב אליך באמת ובלב שלם. חייך, ראויים הם, בניך, שחמחול ותסלח לכל עוונותיהם,

 תכתבם ותחתמס לאלתר לחיים ותחדש עליהם שנה טובה, שנת גאולה דשועה.
• 

 מעשה ברבי לר־יצחק מברדיטשב, שעבר לפני התיבה ל״כל נדרי״. שהה שעה
 אחת ולא פתח בתפילה. הצבור עומד באימה וביראה, ברתת ובזיע ומקבל עליו קדושת
 לילה ויום. החמה מסתלקת מראשי האילנות. זמן ״כל נדרי״ ממשמש רוצא ורבי לוי־

 יצחק עומד ושוהה ואינו פותח בתפילה.
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 לשעה מתעודד רבי לוי־יצחק, מחזיר פניו כלפי הצבור ושואל את השמע:
 — בדיל החייט כאן ז

 — לאו, רבנו — משיב השמש.
 — צא — מצווה רבי לוי־יצחק — וקרא לו.

 יצא השמש׳ הלד והביא את בדיל החייט.
 — בדיל — שואל אותו רבי לוי-יצחק ־־ מפני מה אתה מעכב תפילותיהפ של

 ישראל ו
, כביכול. תו  — ומה אעשה, רבנו ז — משיב בדיל — אין לי לפני מי לתבוע או

 לדין. אם יש רצון מלפני רבנו להיות הדיין מקבלו אני עלי.
 — פתח פיר — אומד לו רבי לויייצחק — וטעון טעבותיד.

 פתח בדיל וטען:
 — מעשה שהיה לד חיה.

 בפרום ימי הםליתות שלח הפלת וקרא לי, שאבוא אצלו על מנת לתפור לו
 פרןה חדשה לימותיהחורף הממשמשים ובאים. נטלתי כלי־תשמישי בידי ופת בטלי
 והלכתי ובאתי אל הפריץ. נתן לי חולדות נאות, רכות ושעירות, על־מנת לעשות לו
 פועה כתיקונה. נמלכתי בדעתי: עני ואביון אני, בתי הגיעה לפרקה ואין לי במה
 להשיאה. אייתר לי עשר חולדות ותהא בידי מקצת נדוניה לבתי. אמרתי ועשיתי.
 תפרתי להפריז פועה כהלכה, ככחו היפה של בדיל, ועשר חולדות ייתרתי לעצמי.
 משהגיעה שעתי להפטר לביתי, נטלתי ככד, הוצאתי תוכה, הכנסתי בחללה את החולדות,

 שלשלתי הככר לתור תרמילי, הפשלתי על גבי, נפטרתי מהפרת והלכתי לביתי.
 לא הרחקתי שגי מילים ואני שומע מאתורי רץ רוכב על טופ ורודף אתרי,
 נפלה עלי אימה ופחד. חטפתי וטמנתי תרמילי תחת האילן ואני יושב על־גבי העשב

 וממתין להרוכב.
 — בריקה, חזור! — מצוה עלי הרוכב — הפריץ קורא לף.

 חזרתי ובאתי אצל הפריץ והרי אני עומד לפניו ואימתי אימת מות. מי יודע ענשיז
 — בר׳קה, — אומר לי הפריץ — תן עיגיד וראה. כלום זהו גמר־מלאכהז

 הרי שכחת לתפור תלי בפתה.
 נתתי שבח והודיה למקום, שעשה לי נם במקום הזה. תפרתי התלי וחזרתי לדרכי.
 באתי לאותו אילן -־־ תרמילי נתעלם מן העין. אין ככר ואין חולדות. משמשתי, פשפשתי,
 יגעתי ולא מצאתי. ישבתי ועיינתי בדבר. עלה במחשבה לפני: אין זה אלא מעשה
, כביכול. אין רצונו, שאדם מישראל, שהוא בכלל ״אתה בחרתנו״ יגנוב חולדות ו י ד  י

 מפרת.
 — אם כן, - אמרתי - ידי מסולקת. אין רצוני להיות בכלל ״אתה בחרתנו*.

 באתי לביתי, השולחן ערוך לפודעדבית ואשתי מקדמתני:
 — בדיל, טול ידיך והסב לשולחן.

 ואני, להכעיס, איני נוטל ידי. מיםב לשולחן, בוצע ואיני מברך. אוכל לשוב*
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 ואיני מברך בדכת־הםזון. איני מתפלל ערבית. עולה על מטתי ואיני קורא קריאת*
 שמע. למחר אני עומד במרדי. לא תפילה ולא ברכה. נכנסו ימי הסליחות — אין אני
 סשכים לסליחות. בראש־השנה איני הולד להתפלל. איני שומע קול שופד. מנד וגמור:

 אין רצוני להיות בכלל ״אתה בחרתנו״.
 משנכנס היום הקדוש, יופ פליחה, מחילה וכפרה, אמרתי לעצמי: היופ הרי אני
 מוכרח לסלוח לו, כביכול, הואיל ואף הוא מוחל וסולח. אלא תנאי אחד אני מתנה:
 שימחול הכל. אפילו עבירות, שאין יום הכפודים מכפר. אם הוא ימחול הכל, אף אני מוחל

ז  לו, ואפ לאו, אין אני מוחל. יאמר, רבנו, פעתה, הדין עם מי
 — הדין עמד, בדיל, — משיב דבי לוי־יצחק בשמחה — ימחול ויסלח הכל.

 ומיד פתח רבי לוי־יצחק ואמר ״כל נדריי.

 הוא היה אומר:
 — מפני מה אנו מברכים בתפילת יום הכפודים ״מלך מוחל ופולח לעוונותינו״ ז
 כלום מובטח לנו, שהקדוש־ברוך־הוא ימחול דםלח לעוונותינו: שמא, חלילה, לא ימחול

 ונמצינו מברכים ברכה לבטלה ז
 אלא — מסביר רבי לוי־יצחק — היא הנותנת. משלי למה הדבר דומה ז לתינוק
 הרואה תפוח בידי אביו וחשקה נפשו בו. יבקשו מיד אביו — ספק מקבל פפק אינו מקבל.
 תינוק פיקח מהו עושה ז חוטף ומברך ״בורא פרי העד. מעתה מובטח לו, שאביו יתן
 לו התפוח. הדי לא יביא בנו לידי ברכה לבטלה. אף אנו כך. אנו חוטפים ומברכים
 •מלך מוחל וסולח לעוונותינו״. מעחה מובטח לנו, שהקדוש־ברוך־הוא ימחול ויסלח

 לעוונותינו. הרי לא יביא בניו לידי ברכה לבטלה.״

 מעשה ברבי לוי־יצחק מברדיטשב, שנזדמן בין כפה לעשור לברוד. בערב יום
 הכפוריס הזמינו רבי אפרים־זלמן מרגליות לסעודה של יום. נענה לו רבי לוי־יצחק
 ומעד אצלו. חזר והזמינו לסעודה המפסקת. סרב דבי לוי־יצחק ולא קבל. פעד סעודה
 המפפקת בפונדקו, קיצר בשולחנו ורץ מבעוד יום לבית־הפדרש. נתלבש ״קיפל״, נתעטף

 טלית רדד ועמד לפני התיבה.
 עם הערב־שמש התחיל הצבור מתכנס לבית־המדדש. כל אחד פודש למקומו, מתלבש
 קינז״ל. מתעטף טלית, מתיחד עם נפשו ומקבל עליו קדושת לילה ויום. הגיע זמן
 ,בל נדרי״, החזן מתקין עצמו לירד לפני התיבה — ואין התיבה פנויה. אדם אחד,
 םליתו משולשלת לו על פניו, עומד לפניה ואין הוא זז ממקומו. שלח הפרנפ את השמש
 לומר לו, שיעבור מלפני התיבה. ביון שנסתכל בו השמש, נפלה עליו אימה ופחד ונרתע
 לאחוריו. הלך הפרנפ בעצמו — ואף הוא כך. נמנו ונמת: יטפח השמש על־גבי השולחן
 דבריז: הגיע זמן ״בל נדרי״! — ופלוני יסתלק. טפח השמש על־גבי השולחן. פתח מלוני
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 ואמר ״כל נדרי״. פרם על שמע והתפלל בכוונה. כלתה תפילת ערבית ופלוני אינו
 עובר מלפני התיבה, שר ״שיר היחוד״, קורא מזמורי תהלים — והכל בקול ובנעימה
 ובכוונה. הגיעה שעת חצות, הצבור פותת והולד, זה יוצא לביתו, זה פרש לקרן זויי!,
 לשינת־עראי — ופלוני אינו זז ממקומו. הגיע זמן תפילת שחרית, פלוני פורם על
 שמע, מתפלל שחרית, מוסף, מנחה, נעילה ואף תפילת ערבית. הצבור תוהה ומתמה.

 אין יודע מי הוא פלוני ומאין בא.
 לאחד תפילת ערבית הפשיל פלוני טליתו. הכיר בו רבי אפרינדזלמן את אורחו
 מאתמול. כמה מחשובי הקהל רצו להתכבד באורח ולהזמינו לביתם לסעודה. עכב רבי

 אפרינדזלמן על ידם. הוא זכה באורח מבעוד אתמול.
 הלך רבי לוי־יצחק עם רבי אםרים־זלמן לביתו. תיכף להבדלה התחיל רבי לוי־

 יצחק צועק בקול:
 — אר, וי! לבי בוער בקרבי!

 רצו להבהיל רופא, לא הניח רבי לויייצחק. אף הוא בקש מפכתא םוכה.
 ישב ועסק בתודה כל אותו הלילה. עם שחרית נכנם אצלו רבי אפרים״זלמן

 ושאל בשלומו.
 — ברוד חמקומ, ברוד הוא, — משיב רבי לוי-יצחק — קלני מלכי. עוד שמתה

 דפים לםיום מםכתא םוכה...

 מעשה ברבי לוי״יצחק מברדיטשב, ששלח במוצאי יום הכסוריס וקרא לאחד
 מגדולי הםרםורים שבעיר. נזדרז הלז ובא.

 — יודע אתה — שואל אותו רבי לוי״יצחק — בטיב םרםדותז
־ הן, רבנו — סשיב הסרסור — הסרסרות אומנותי היא.  י

 — כלום בא לידן• — חתר ושואל אותו דבי לוי־יצחק — לםרםר בעסק גדול,
 שרווחים רבים בצדו ז

 — הן, רבנו — משיב הסרסור — כמה עסקים גדולים, העולים לאלפים ולרבבות,
 באו על ידי לידי גמר.

 — אם כן — אומר לו רבי לוי־יצחק — רצתי, שתית דיני ותסםוק דמי םרםרותי.
 סרסור הייתי היום בין המקום, בדון-הוא, ובין ישראל. ועסק גדול הבאתי לידי גמר,
 עסק של חליפין. החלפתי חטאים ועוונות ופשעים במחילה, סליחה וכפרה. מהו, לדעתה

 שכר םרםרותיז
 — רבנו — תוהה הפרטור — אץ אני יודע בטיבם של עסקים מעק אלו.

 — אם כן — אומר דבי לוי־יצחק — אעשה דין לעצמי ואפסוק לי דפי סרסרות.
 רצתי בשכר םדםרותי בני, חיי ומזתי. מה דעתך, בדין הוא ז

 — הן, רבנו — מסכים הסרסור.
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 — ועכשיו — מסיים רבי לוי־יצחק — הריני נותן שכד םרסרותי מתנה גמורה
 לכלל ישראל-

• 

 מעשה בדבי זוםיה מהאניפולי, ששמע בערבית יום הכפורים חזן העובר לפני
 חחיבח מנעים זמירות ב״ונםלח״ בקול עדב ובנעימה נעמה.

 עמד דבי זוםיה על רגליו ואמר:
 — דבון העולמים, אלמלא חטאו ישראל, מי מנעים ״ונסלח״ לפגיד ז

• 

 מעשה בדבי נפתלי מרופשיץ, שנכנס לחדרו בערב יום הכפורימ לאחר סעודה
 המפסקת ולא יצא ל״כל נדרי״. החסידים בבית־מדרשו ממתינים לו, זמן ״כל נדרי״
 ממשמש ויוצא ואין דבס יוצא להתפלל עמהם. נתנו עיניהם בבנו, ר׳ אליעזר. נכנס

 בגו אצלו ומצא אותו גועה בבכי כתינוק.
 — אבא — שואל אותו בנו — מפני מה אין אתה יוצא ל״כל נדרי״ ?

 — ווי לי, בני — בוכה טרופות דבי נפתלי — מתבייש אני להכנם לבית־המדרש.
 כל יום רום מימות־השנה הייתי מקבל בפני קוני, שאחזור בחשובה ואיטיב מעשי,
 משיצאה שנתי ולא חזרתי בתשובה, קיבלתי בפניו לחזור בתשובה בימים הנוראים. עכשיו

 ערב יום הכפורים בין השמשות ועדיין לא חזרתי בתשובה.
 ורבי נפתלי חתר וגועה בבכייה.

 — מבטיחך אני, אבא — אומד לו בנו — שעכשיו תחזור בתשובה שלמה.
 נחה דעתו של ד׳ נפתלי ונכנס לבית־המדרש ל״כל נדרי״.

• 
 רבי ישראל, המגיד מקוזניץ, כל ימיו בחזקת חולה היה. גופו רך ורופס כשל

 תינוק והוא לבוש כותנות של עור־אדנבת ומוטל במטה.
 ביום הכפורים היה מחגבר בכל כהו, יורד מעל המטה רודד לפני התיבה.

 פעם אחת, בליל יום הכפוריפ, כשהגיע ל״םלחתי כדבריך״, הפסיק מתפילתו,
 וקף עיניו כלפי מעלה ואמר:

 — דמן העולמים, אתה לבדד יודע חולשתי ותשישותי ואתה לבדד יודע כחך
 מבורתך. ואני. החלש והתשוש, התגברתי בכל כחי והרי אני עומד בתפילה לפניך על
 בניך רתומיך. וכלום קשה לך, אל גאזר בגבורה, לאמור למענם שתי תיבות: ״סלחתי

 בדבריך״!

• 
 מעשה ברבי ישראל מםאלאנס שנשתהה ולא בא לבית־הכנםת ל״כל נדרי* והקהל
 שומה וממתין לו. חדי לא תעלה על הדעת לפתוח ולומד ״כל נדרי״ ורבי ישראל
 ממזוץ. שוהה הציבור שעה אחת, מאריכים ב״תפילה זכה״ ובפסוקי רחמים ודבי ישראל
 אינו בא. החמה מסתלקת מראשי האילנות וזמן ;,כל נדרי״ ממשמש רוצא. שלחו את
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 השמש לביתו של רבי ישראל -־ הבית ריק. הכל הלכו לבית־הכנםת. תתחילו חוששים
 לו. נזדרזו מן הקהל ויצאו לבקשו.

 םובבו בשווקים וברחובות, ביקשו, חיפשו — ולא מצאוהו. חזרו לביודהכנםת.
 בחזירתם עברו על בית אחד, מן הבתים הסמוכים לבית־הכנםת. הציצו בחלון — ואין

 הם מאמינים למראה עיניהם: דבי ישראל יושב ומניע תינוק בעריסתו.
 — רבנו — נדחפו אצלו — הרי אנו מבקשים אותו. הקהל ממתין ומשהה ״כל נדרי״.
 — הם — מרמז להם רבי ישראל — אל תעירו את התינוק. עכשיו חטפתו השינון.

 — רבנו — תוהים ותמהים הללו — מד, לו בבית זה ז
 — מעשה שהוא — משיב רבי ישראל — כד הוא: בהליכתי לבית־הכנםת עברתי
 על הבית הזה ושמעתי קול תינוק בוכה. נכנסתי לבית — הבית ריק. הכל הלכו ל״כל

 נדרי״. והתינוק בוכה בקול גדול. ישבתי וניענעתי עריסתו עד שחטסתו השינה

 רבי ליב, אחיו של רבי מאיר׳ל מפרמישלן הגדול, היה זהיר ומדקדק בעונג
 שבת. אף הוא היה עודד שולחן בכל מיגי מאכלים ומשקים והכל מן היפה ומן המשובח.
 כשחל יום הכפודים בשבת, היה דבי ליב נוהג כמנהגו ועודד שולחנו. בלילה,

 לאחר ״כל נדרי״, היה בא לביתו, מיםב לשולחנו, שוהה שעה קלה ואומר:
 — רבוץ העולמים, רצוני לקיים מצות עונג שבת, לאכול ולשתות ולהתענג מטובה

 אלא גזירה גזרת עלינו לצום ולהתענות ביום קדוש זה. אף ליב רצונו כרצונה
 והוא קם מעם השולחן.

 כשישב רבי יוםי־בר מבריםק על כסא הרבנות בסלוצק, היה בעיר עשיר אחד,
 מגדולי העשירים שבסביבה, קבלן לעבודות המלך. הוא היה יראישמים מופלג, זהיר
 בקלה כבחמורה וקמצן גדול, מעלים עין מן הצדקה, נתבע ואינו נותן. — טוב לשמים

 ורע לבריות.
ח  פעם אחת, בליל יום הכפורים, לאחר ״כל נדרי״, כשהקהל חוזר לביתו, ח
 מיראים ואנשי־מעשה הניעורים כל הלילה ומרבים בתפילות, שירות ותשבתות, דקדק
 אותו עשיר על עצמו ונהג אף הוא כמותם. כל אותו הלילה עמד על דגליו ופיו אינו
 פוסק מתפילות וזמירות, שר שיר־היחוד בציבור, ירד לפני התיבה וקרא מזמורי תהליס

 בקול ובנעימה. אף הוא מחזיק טובה לעצמו ומתכוון כנגד הרב, רבי יוםי־בר.
׳ הלד העשיר ובא ה ל י פ ת קיים ת ח ה א ע ם ש י ה ו  באשמורת הבוקר, כשהניעורים ש

 אצל רבי יוםי־בר ואמר לו:
 — רבנו, באמת אמרו, לא מן הקלות היא לאדם להיות ניעור כל הלילה, עומד

 על רגליו ופיו אינו פוסק מפסוקים ומזמורים.
 — אף אני אומר למד — מחזיר לו רבי יוםי־בר — הריהו קבלן לעבודות המלד
 מקי בתכםיםי־מלכות. שאלה יש לי לשאול. בנוהג שבמלכות, חיילות וגייםומ כיתות־
 כיתות הם. מהם רגלים, מהם פרשים, מודים, ספנים וכיוצא בהם. כל כיתה וכיתה
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 יש לה חוקה ותפקידה, ובל חייל וחייל יש לו מקומו ועבודתו, איש «ל מחנהו ואיש
 על דגלו. ילמדני, מר, מה דינו של חייל, ששינה על דעת עצמו מקומו ותפקידו ועבר
 םסחנה למחנה ז כגון חייל, שקבעו לו מקרפ במחנה הפרשיפ, והוא הלד ועבר למחנה

 הרגלים ן
 — דינו של חייל זה — משיב העשיר — קשה וחמור.

 — מה טעם ז — מתמם ושואל רבי יוסי־בר.
 — וכי קלה היא זוז מחזיר העשיר — הרי חייל זה עבד עבירה, שיש בה משום

ז ו מ  מרידה במלכות. מיהו לענין מה שואל ר
 — לעניננו. — מסיים רבי יוםי־בר — כלל אמרו חכמים: ,מלכותא דארעא כעין
 מלכותא דרקיעא׳. ומה מלך בשר ודם יש לו כיתות־כיתות של חיילות וגייסות, אף מלך
 מלכי המלכים כן. יש לו בעלי תורה, בעלי עבודה ובעלי גמילות־חםדים. וכל אחז־ ואחד
 יש לו מקומו ותסקידו, מי בתורה, מי בעבודה ומי במעשים סובים. זכה אדם וחננו
 חונן הדעת דעה ובינה ונחן בלבו להבין ולהשכיל, מקומו שלזה בין בעלי תורה, לשמוע,
 ללמוד וללמד. מי שזכה והגיע לידי קדושה וטהרה, מקומו בין בעלי־העבודה, צדיקי-
 עולם, שהם בבחינת כהנים בעבודתם. מי שגתביד בעושר ובגכםים, מקומו בין בעלי
 גמילות־חםדים, לגמול חסד וליתן לכל דבר שבצדקה בעין יפה. מכאן — מר, שזכה
 לעושר ונכסים, קבעו לו מקום מגבוה בין בעלי גםילות־חםדים. ותפקידו לעשות צדקה
 בכל עת, להלוות לעני בשעת דחקו, לעשות פרמקטיה לתלמיד חכם ולהיות מן הראשונים
 לכל דבר שבצדקה. הלילה הזה בךחורין הוא להבטל מבית־הפדרש, לילד לביתו
 ולשכב על מטתו ולנוח ולישון כל צרכו. לנדד שנתם מעיניהם, לעמוד על דגליהם
 ולעסוק בתורה ובתפילה — זהו תפקידם של בעלי תורה ובעלי־עבודה. מה עשה מרז
 פרש על דעת עצמו ממחנהו, מחנה בעלי גםילות־חםדים, והלך ועבר למחנה אחד, מחנה

נוז-  בעלי־עבודה. יאמר מעתה: מה די
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 ש״י עגנון
לחצר ת ו  בין הבי

 אחד שהחריבו האויבים את ביתי לקחתי את ילדתי הקטנה על זרועותי וברחתי
 עמה לעיר. בחסזון ובמנוסה רצתי מערב עד בוקר ומבוקר עד ערב עד שהגעתי ערב
 יום הכפוריס שעה אתת קודם חשיבה לחצר בית־הכנםת הגדול. הרים וגבעות, שליוו
 אותנו בדדר, נפטרו והלכו להם ואני וילדתי הקטנה נכנסנו לעזרת בית־הכנםת הגדול.
 מנותת שלום שרתה על החצר. המתפללים כבר השלימו לפני שעה את תפילת
 המנחה ועדיין לא נתכנסו לתפילת יום הכפורים, והדי הם יושבים להם סמוכים לשולחנם
 ואוכלים ושותים, להכין עצמם לעינוי של מחר, כדי שיהיו בריאים וחזקים לעשות

 תשובה.
 רוח צוננת נשבה בעזרה וליפפה את פליטת החום שבכתליה העבים, ואד לבנבן
 גםתלםל ועלה במעלות הבית, מעיו אד שהתינוקות קוראים לו הבל פיהם של מלאכי
 השרת. ממעמקים מתגבר. בית־הכנםת הגדול, ולשמאלו של בית״הכנםת הגדול בית־
 המדרש הישן. וכגגד בית־המדרש הישן בית־המדדש החדש. זה בית־הכנםת ואלו שני
 בתי־מדרשות, שלא זזו מעיני כל הימים. ואם שכחתי אותם יום אחד היו מטלטלים עצמם
 ובאים אצלי בלילה, בחלום כמו בהקיץ. ועכשיו, שהחריבו האויבים את ביתי, נמלטתי

 לכאן אבי וילדתי הקטנה, שלא ראתה אותם מימיה, אבל שמעה עליהם,
 הפלגתי דעתי מכל המחשבות והרהרתי בלבי, שצריך הייתי לשאול היכן שליח־
 ציבור הגון והיכן אפשר לשמוע תפילה כתיקונה, שבדורות האחרונים נתרבו החזנים
 שמשעממים את הלב בגיגוניהם ואני הרי צריד חיזוק. ואין צריר לומר ילדתי הקטנה,

 שנתלשה ממקומה למקום שאין מכירים אותה.
 הצצתי על ילדתי שעומדת בעזרה והבטתי בה כאב, שמביט בבתו הקטנה. ואף

 היא הביטה בי כתינוקת שחחרידוח ומוצאת את אביה עומד על גבה.
 נטלתי את ידה בידי ואמרתי לה: מיד יבואו בני־אדם טובים ויתנו לי טלית עם
 עטרה של כסף. כאותה שקרעוה האויבים, ויתנו לי מחזור גדול עם תפילות הרבה, ואני
 מתעטף בטלית ולוקח את המחזור ומתפלל לפני האלהים, שהציל אותנו מכף כל אויבינו
 ומיד מבקשי נפשנו. ומה יביאו לך ז לך בתי יביאו סידור קטן מלא אותיות ונקודות.
 אמרי לי, בתי, כיצד קוראים לאל״ף ובי״ת כשיש קמץ תחת האל״ףז אל״ף ובי״ת
 שבאות כאחת רש שם קמץ תחת האל״ף הריהן אב. אב פירושו אבא, כגון אני אבא

387 
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 שלך. ויש אבא גדול ממני ומכל האבות שבעולם, ומי הוא, אבינו שבשמים, שהוא אבא
 שלך ואבא שלי ואבא של כל העולם כולו. דואה את בתי עד היכן הרבדים מגיעים ז
 עומדות להן שתי אותיות קטנות בסידור, כאילו עומדות להן סתם כך, פתאום מתחברות
 זו לזו ונעשות אב. וכן כל האותיות כולן, מי שיודע לחברן עושה מהן תיבות׳ ואם

 הוא חכם עושה אותן תפילות לפני אבינו שבשמים.
 עם שאני מספר גבורתן של אותיות נשמעה צעקה מבהילה. שמש בית־הכנםת
 או מסייעו או סתם אדם העמיד נד בעזרה. נשבה רוח ופגעה בנר. נטה הנר מפני הרוח
 ופגע בבתי. נשרפה כותנתה ועמדה ערומה, שמכל שמלותיה החמודות לא נשתיירה לה

 אלא כותנתה שעליה, וזו קרעתיה מעליה מפני הדליקה.
 מכל שמלותיה לא נשתיירה לה אלא כותנתה שעליה, כי בחפזון יצאנו מן
 הבית ומנוסת בהלה נסנו ולא הספקתי ליטול עמי כלום. ועכשיו שנתעדטלה מכתונת

 זו, לא היתה בידי כסות שתתכסה.
 פניתי על ימין ועל שמאל. כל מקום שנתתי בו עיני שומם וריק. ואף הגנתה
 שמצניעיס שם שמות ריקה ומרוקנת. לא היה שם אפילו דף ושני דפים לכסות בהם את
 ילדתי הקטנה. מקום זה, שהיה שש בשיירי הספרים, הוריק פנים כנגדי. מי יודע אפשד
 שנזכר ימים שעבדו, שהייתי מפשפש שם. מה הייתי מוצא שם ומה לא הייתי מוצא שם.
 פעמים מוצא הייתי סופו של דבר ופעמים את תחילתו. עכשיו עומדים היינו זה כנגד

 זה בלא כלום. אם ספרים אין נקראים מהיכן יהיו נקרעים ז
 מה נעשה לבתי ובמה נכסה את מערומיה ז נזכרתי ביתו של ד׳ אלטד, שעלה
 לאדץ־ישראל ועדיין הבית קיים. אלך אצל בניו ובנותיו ויתנו לי בגד. הנחתי אח

 ילדתי הקטנה כמות שהיא והלכתי.
 מה טוב ומה נעים לילך בזמן שאין רודפים אחריך. הארץ קלה ונוחה ואינה
 מלהטת תחת כפות רגליך. אף־על־פי־כן עשיתי את הליכתי ריצה. אס רודפים לא רדפו
 אחרי הרי נדדף הייתי מן הזמן, שכבד עמדה החמה לשקוע וכל אדם ממהר לבית־הכנסת.

 לפיכך מיהרתי עד שלא יצאו אנשי ר׳ אלסר מביתם.
 אשדי מי שזוכר בית אוהבו בעת צדה. ר׳ אלסר היה המוהל שלי וברית אהבה
 כרותה היתד, בינינו. ביתו קטן עד שאתה תמיה איד היה ר׳ אלטר שרוי שם. אבל הוא

 מצא עצה, היה מקטין עצמו ונמצא ביתו גדול.
 הבית עומד על גבעה נמוכה סמיד וקרוב לבית־הכנםת. וכמין איצטבא של חמר
 יוצאת מן הבית. על איצטבא זו רגיל היה ר׳ אלטר לישב כשמקטרתו הארוכה בפיו
 וגלגלי עשנה עולים ורוכבים בחללו של עולם. פעמים הרבה עומד הייתי ומצפה שתכבה
 ואביא לו אש. סח לי ר׳ אלסר, שמקטרתו זו נתן לו זקני בסעודת ברית מילה שלי. ואמר
 ר׳ אלטר בקי הוא זקנך במקטרות ויודע לכדן לכל סה מקטרת שלו. ובשעת דיבורו
 החליק ר׳ אלטר את זקנו, כזה שיודע שראוי הוא לאותה מקטרת. אף שבשאר ענייניו
 מתנהג היה בענווה. ואף כאן אתה מוצא ענוותנותו של ר׳ אלטר, שערב שבת אחד עם בין
 השמשות כשכיבה את מקטרתו מפני כניסת השבת אמר ר׳ אלטר: זקנך אינו צריך
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 לכבות את מקטרתו, שיודע להאריך ולקצר בעישון לפי צורך הזמן.
 נכנסתי לבית ומצאתי את בתו של ר׳ אלטר ועמה כחצי מנין זקנים וזקנות
 יושבים םמיד לחלון תקן אחד פניו כפני אגם היבש עומד וקורא באיגרת. מרוב שנים
 שיצאו טעיתי בבת שהיא אמה. מה זה, שאלתי את עצמי, חשיכה של ערב יום הכפוריפ
 ונר החיים אינו דלוק. ומה זה שהכל מנגבים את בתי עיניהם, והדי אתד בלבד קוד*
 ואיגרת זו מה היא ז אם מר, אלטר, והרי הוא כבר מת. שמא בשורה נתבשרו מנכדו
 גד חברי, שהיה משכים ומעריב בבית־המדרש. יום אחד השכים ולא חזר. אומרים, ששני
 לילית קודם שנתעלם דאתו מיניקתו בחלום כשנוצת עוף משונה מבצבצת מראשו וצ1וחת

 אה בה צח דה.
 קיפלה בתו של ר׳ אלטד את האיגרת והניחתה בין המראה ולקיר. פגיה שהציצו
 מן המראה פנים של זקנה שמפשלת שנותיה עמה. אבל פני אני הוריקו כנגדי כמין
 מכה, שאינה יכולה להגליד. מחמת תמיהה, שאותה אשד. תמהה עלי, לא אמרה ולא

 כלום.
 פניתי עצמי ממנה ונתתי פני בשאר הזקנים והזקנות ושפתי מקישות זו על זו.
 נענה אתד ואמר: מסתכל אתה בבגדינו הקרועים ז דיו לאדם, שנשתייר לו עורו על
 בשרו. ניענעו שאד כל הזקנים והזקנות ראשיהם לדבריו ועודם ריתת על בשרם. יצאתי

 בפחי־נפש ובידים ריקות.
 חזרתי בפתי־נסש ובידים ריקות ומצאתי את ילדתי הקטנה עומדת בקרן זויח
 דחוקה ולחוצה לקיר, שהיה עומד שם דף־הטהרה, שמדחיצים עליו את המתים. מחלפות
 ראשה סתורות ושערה עוטף אותה. מה רבה חכמתה אלחים, אשד חלקת לילדידו
 תינוקת זו, שנשרסה כותנתה שעליה, נתת חכמה בלבה להתעטף בשערה. באתי ועמדתי
 עמה עד שיכנסו ישראל ויתנו לה כסות שתתכסה. כל ימי רואה הייתי שעה זו של
 כניסת יום הקדוש כשעת הדוד, ושמחה, ואילו עכשיו דומה היתד. כאילו באה מבית

 איל והולכת לבית אבל.
 קול פעמיהם של הולכי בית־התפילה נשמע. האדמה שתקה ולא ענתה על הקול.
 כלום שכחה האדמה את נועלי האנפילאות ואת בעלי הפוזמקאות ז נכנסו ובאו כשרגליהם
 נגללות ויורדות במעלות האבנים ובידיהם טליתות וקיטליס. נםתכלתי בקיטלים ובטליתות,
 כמי שלא ראה טלית וקיטל מימיו. מחמת' השתוממות ותמיהה ניטלה לשוני ולא ביקשתי
 כלום בשבלי ילדתי הקטנה, שעמדה וריתתה מחמת צנה. חיפיתי עליה בגופי עד שיבוא

 אדם רתן לד. בגד שתתכסה.
 נכנם אדם אחד אייר ובעל זקן אדום, כשהוא מחטט שיירי הסעודה המפסקת
 שבין שיניו. הוציא את כריסו, כדי להרחיב לו מקומו בעולם ובא לו כאדם שיודע

 שאלהים לא יברח ואין צורד למהר ולרוץ. נתן בנו עיניו ואמר מה שאמר.
 תפסתי אותו בזקנו והתחלתי מתלש בשערו. מחמת השתוממות ותמיהה עמד
 ולא זז. ודין הוא שיתמה, שאדם נמוך מרים יד בגבהן כמותו. ואף אני הייתי תמית,

 היאד אדם חלוש כמותי הדיס יד בגבהן זד״ הרי אם יגע בי לא אצא מידיו שלם.
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 בא אדם אחד גבוה ובעל איברים, שהיה משתבח בי שהוא מאוהבי. התחלתי
 מצפה שיפריד בינינו. נטל את בתי־עיגיו וגיגבם ונתנם על חוטמו. הלובן שבעיניו
 תוריק ובתי עיניו הבהיקו בקשקשים מפולמים. הביט בי כמי שמביט ואינו יודע מה רואה.
 זעקתי אליו מתוך יסודי: אש יצאה ושרפה את כתונת בתי והריהי עומדת
 ומדתתת מחמת צנה. ניענע אותו אדם ראשו וחזר וניגב את בתי עיניו. בתי עיניו

 הבהיקו בקשקשים המפולמים ועיניו הוריקו בירוקה שעל פני המים.
 חזרתי וצעקתי: לא די, שאין מביאים לי כסות שתתכסה, אלא שעמדו עלי לחרפני.
 ניענע אותו אדם ראשו והתחיל חוזר על סיפור דברי, כמי שמצא מעשה נאה בהיסח
 הדעת. ובשעת סיפורו הסיע עיניו ממני, כדי שלא יהו הבריות רואים אותי ולא יהו

 הוגים ויהו סבורים, שמיצה סיפור מלבו.
 איני זכור כיצד נפטרתי מבעל דבבי, שכל עשר אצבעותי מתלשות היו בזקנו.
 לבי ובשרי ריתתו. אלהים יודע איזו מעשים עלול הייתי לעשות עוד. ביני לביני נסתלק
 הרוני מאויבי, מפני זעמי שזעמתי על זה שמשתבח בי שהוא אוהבי, שחזר על סיפורי
 שאידעני. כמה שנאתיו לאותו אדם, שסיפר מה שאירע אותי כאילו מיצה דברים מעצמו.
 התחילה בתי בוכה ואומרת: אבא, נברח מכאן. אמרתי לה: מה דברים את
 מדברת ז אי את דואה שקידש היום. ואפילו היה חול — להיכן נברח ז ראתה בתי את

 דברי ושתקה.
 להיכן נברח ז ביתי חרב ואויבים מכסים את הדרכים. ואם נם נעשה לנו ונמלטנו
 כלום נחזור ונסמוך על נסים ז וכאן הרי בתי־המדדשות, שלמדתי בהם תורה וכאן
 בית־הכנםת הגדול, שבין פסח לעצרת רגיל הייתי לבוא לכאן כדי לשמוע את החזן
 הזקן אומד יוצרות. ובגניזה כאן מפשפש הייתי בספרים הקרועים. מה קראתי ומה לא
 קראתי. פעם אחת מצאתי כאן קונטרס וכתוב בו, פעמים היא מתלבשת בדמות זקנה
 ופעמים בדמות ילדה. וכשהיא מתגלית לו לאדם בדמות ילדה אין מכאן ראיה, שנשמתו
 טהורה כילדה, אלא לרמז באה, שהיא מתאווה ומשתוקקת וגכםפת לחזוד לטהרתה
 כתינוקת שאין בה חטא. מי שהוא טיפש מחליף את הצורך בצורה, מי שהוא חכם

 מחליף את הצורך ברצון.

 הצצתי על ילדתי הקטנה, שעמדה וריתתה מחמת צגה, שחשוכת בגדים היתד,
 ילדתי הקטנה וגס כתונת לא היתד. לה, והלילות צוננים ומבין ההרים שמענו קול צפרי
 החורף. העליתי שחוק על פי, כאב שאין בידו חת משחוק חיבה. ושחוק זה דבר בעתו

 היה, שמתוד כף חלף פחדה ושוב לא היתה מתייראה.
 ובכן עמדתי אני ובתי בעזרה מפולשת זו של בית־הכנפת הגדול ושל שני בתי־
 המדרשות, שכל הימים היו מטלטלים עצמם ובאים אצלי בחלום והיום עמדתי שם בהקיץ.
 שערי בתי־התפילה פתוחים ומשלושת בתי־התפילה נשמע קולם של שלושה בעלי־

 תפילד* להיכן בביט ולהיכן נטה אזנינוו
 הנותן עינימ לראות ואזניס לשמוע הטה את עיני ואזני לבית־המדרש הישן.
 ביח־המדרש הישן היה מלא וההיכל היה פתוח ומתוד ספרי התודה הישנים הבהיק ספר
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 חדש עוטה מעיל אדום עם נקודות כסף. זד• הםםר שכתבתי אני. וציץ כםף תלוי עליו,
 ועל הציץ חקוק באותיות זהב ימים נוראים, םימן, שייחדו את חםפר לקרות בו בדאש

 השנה וביום הכםורים. וחבל עבה מתוח לפני הםפר, שלא יחליק ולא ימול.
 ומאליה ומעצמה, אם יכולים אנו לומר כך, נתעטפה עלי נפשי ועמדתי והתפללתי
 כעטוםי טליתות ובעלי קיטלים. ואף ילדתי הקטנה שנתנמנמה חזרה מתוך שנתה על

 התפילות בניגון נאה, שלא שמעה כל אוזן מעולם.
 איני מפריז ואיני מגזם.

 מ. ליפםון
לה זכה  תפי

 כפופת״ראש ויחפת־רגל, עטופת־לבנים ועטופודנםש נכנסת כנםת ישראל ליום
 מימים, ליום הקדוש, ליום הכפורים.

 כנסת ישראל פזורה, זרויה, דוויה וסחופה, נתונה בכף אויב ובכף אויבים.
 אלסים ורבבות מישראל עומדים בחזית, בשדה־קרב, מול אויב אכזרי, מתועב־
 גוי, חדל־אישים, מוכנים ומזומנים לערות נסשם, לשםיד דמם על אדמת נכר, על ארץ

 לא־להס, על מולדת חורגת, מתנכרת.
 אלפים ורבבות מישראל נתונים במצור ובמצוק, מוקפים חיילות וגייסות ללא

 &ןצא> לכודים במלכודת־חירום ללא מפלס.
 אלפים ורבבות מישראל תועים על פני שדות ויערים, כסותם לעורם ועורם לבשרם,

 םפרי־תורד. בזרועותיהם ונפשם בכפם, נעים ונדים כצללים, כשלדי־אדס, כמתי־עולם.
 אלפים מישראל, מפליטת ישראל, תועים על פני ימים, מזי־רעב וציחי־צמא, נמקי•
 ענות ומאוםי־םחי, משחק לגלי־ים ולעג לטמאי אדם, היתרים לחופי ארצם, למולדתם

 הנעולה בפניהם ביד עריצים בשבעה מנעולים.
 וכל ישראל לתפוצותיו, לפזורי־פזוריו ולנדחי־נדחיו, לתועיו, לנעיו ונדיו, כולם
 עומדים בשעה אחת, בלב אחד, מי בבית־כנםת מוצף־אורות, מי בחזית בוערת באש,
 מי בתחתיות־מרתף, מי בעבי־יער, מי בירכתי אניד. בוערה — כולם מתאחדים ומתיחדיס

 ביחוד שלם ואומרים בקול אחד ובנעימה אחת:
- ״כל נדרי״

 ואותו הקול ואותה הנעימה מזכירים את לילות ״כל נדרי״ במרתפי ספרד, תחת
 שלסון האימים של האינקוויזיציה האפלה.

 ואותו הקול ואותה הנעימה מחיים את אנוסי ספרד, את מעוני כל הדורות/ שמסרו
 נפשם על קדושת השם, על קדושת העם ועל קדושת הארץ.
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 וכולם מהווים כנםת־ישראל אחת׳ כנסת־ישדאל מתחילת כל הדודות עד סוף
 כל הדורות.

 וכנםת־ישראל עומדת בתפילה, בתפילה זכה היוצאת מלב טהור של עם קדוש
 ביום קדוש:

 — ״תן כבוד ה׳ לעמך״. שמחה לארצד וששון לעירר״.״
 נחדל נא מהיות ללעג ולקלס בגויים, לחרפת־עם, לשנינת־גוי. נחדל נא מהיות
 אומד. גולה, אומה דוויה וסחופה. תן לנו, רבון העולמים, כבוד־עם, גאות־אומה בארצה,

 במולדתה.
 ואותה תפילה זכה, תפילת־עם על כבודו, על חירותו, על עצמאותו, נחרזת

 מחרחת למחרוזת, בפסוקי מזמורים, בפיוטים ופזמונים:
 — ״תבוא לחדש ימינו... תדגיל לגדל את שמנו, תהדר עיר קדשנו... תתן אחרית

 לעמך, תשיב מקדש לתוכנו״...
 ובתפילת נעילה, בשלוש עשרה מדות, מתעטפת נפש האומה בצער ובקנאה:

 — ״בראותי כל עיר על תילה בנויה ועיר אלקים מושפלת עד שאול תחתיה״...
 ואין האומה מקבלת תנחומים עד שהיא קוראת בקול גדול, עם תקיעה גדולה,

 עם סילוק היום, עם סילוק שכינה:
 — ״לשנה הבאה בירושלים!״

 כל כנםת־ישראל לפזוריה, לנדחיה, לפליטיה, כולם, כולם — לשנה הבאה בירושלים!
 בירושלים הבנויה בנין עולם, בנין עדי־עד.

 א. לוו
ר ובשבי  במצו

 בין כסה לעשור לא היה לנו מנין, יען כי באותם הימים התחוללו קרבות נוראים,
 שבהם נפצעו ונהרגו הרבה חילים יהודים, ולרגל הקרבות טרודים היינו כולנו בעבודות

 שוגות גם במבצר וגם בשדה.
 ערב יום הכפורים האפלנו על חלונות בית־תפילתנו כבליל ראש־השנה ובלב
 נשבר ישבנו לאמר תהלים ו״תפילד, זכה״. והנה באה שעת ״כל נדרי״ הנוראה. אימה
 שחורה נפלה על כולנו, לב כל איש ואיש מאתנו נבא לו רעות. תוגה וחשכה שררו
 בבית־תפילתנו הקטן. הנרות הפיצו אור כהה ונעה מסביב. פתאום רעד קול בבית:
 ״כל נדרי״. זה היד. קולו של חיל צעיר פצוע, נבה־קומה ודל־בשר, שעמד לפגי התיבה.
 לקול הזה קמה דממה בבית. איני יודע, אם יש אמת באגדה הידועה, שהניגון העצב של
 *יל נדרי״ נוצר בפי אבותינו אנוסי ספרד, אבל אנחנו, ניני־ניניהם, הרגשנו בשער. זו
 אותה האימה ואותו הפחד, אשר סבו אותם במערות־ענוייהם. אף הזכירו לט החלונות
 האטומים שבבית־תפילתנו את המערות ההן. תפילותינו עברו בדממה, שלפעמים הפסיקוה

 אנקות נחנקות...
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 כלו התפילות. השעה היתה מאוחרת. חשכודעלטה שרדה בחת. רוח קרה נשבה
 בצד הים. איש לא עזב את בית־התפילה. שקדנו על ה״תהלים׳/ אמרנו ״שיר היחוד״

 ועיפים ויגעים צנתנו על הקרקע בין יושבים ובין שוכבים.
 בבוקר השכם עמדנו להתפלל לפי הנוסח הישן. צמו אפילו הפצועים, שהרופאים
 היהודים הזהירום שלא לצום. היום היה קר ומעורפל. רוח נשב בחזקה. על פני הרקיע
, כשהתפללנו בלב  נשאו עננים שחורים ותוגה שחורה נצרדה בכנפס. בשעת ״נעילה,
 מלא צער: ״פתח לנו שער״ — נשמעה פתאום תרועה גדולה בחוצות העיר. מהוסה
 גדולה קמה בבית־תפילתנו. מתור חפזון סיימנו את תפילתנו* חפצנו לגמור דוקא
 ב״לשנה הבאה בירושלים״. וכשגמר בעל התקיעה את התקיעה הגדולה כבר נשמע קול
 רעמם של תותחים יאפוניים מצד אתד ונהמת תרועה ורעש תופים לאות־מלחמה מצד
 שני. זעקת־מהומה מלאה את חלל האויר, זודקייהכדורים רעשו בלי הפסק. לקול הרעם
 החזק של התותחים חרדו אלפי אנשים וירוצו אל שדות״הקטל. לתאר את אימת השעה
 ההיא אין אני יכול. היאפונים המטירו מות וכליה על כל העיר, ואפילו רבים מהפצועים
 אשר בבתי״החולים נפלו חללים. חוצות העיר מלאו דמי הרוגים ואנקת־מות. ואנחנו,
 החילים היהודים, עוד םרם הספקנו להשקיט את רעבוננו וצמאוננו אחרי התענית, רצנו

 יחד עם כל יתר החילים לשדה־המלתמה כשמטר־כדורים ושרפנילות ניתר על כולנו.
 (״רשומות״)

 לוי-יצחק רביבוביץ
ן סי ה קפרי נ ח מ  ב

 השבת השניה בתשרי חלה ביום רביעי, כלומר: היא היתה יום הכפוריס, שבת־
 השבתות, היא היתד. אחת מאותן האותיות האדומות שבלוח, אחד מימי הזכרון, שלא זו
 בלבד שהם נרשמים בזכרון לעולם, אלא גם מספקים מזון רוחני לעתיד. בחרתי לנסוע
 בים במקום גתיב אוידי, מתוך רצוני להבטיח העברת שש תיבות גדולות מלאות
 כל טוב בשביל החיליס, דבר האפשרי דק על־ידי זה שאקחן עמי. בהגיעי לגמל מצאתי
 קצין ופלוגת חילים של היחידה העברית הארצישראלית מחכים לי. מסרתי את התיבות
 לםקוחם, והבעתי להם את רצוני ללכת למלון. אכזבתם נשתקפה על פגיהס והקצין אמר,
 שהיה בטוח, כי אהיה אורחם במשך שהותי שם. אני הסברתי, שנעשו במלון כל ההכנות
 הדרושות, וכי לא הבאתי את מטודהמחגה שלי. לא הספקתי לשהות במלון במשך שעה
 אחת והטלפון צלצל, כי נמצאה מטה וכי המפקד ״יקחני בכח״ אם לא אבוא, ועוד ועוד.
 הסכמתי לבוא למחר. שלושת הימים, שביליתי שם, היו רוויים עונג רב, ואטפר רק על

 ״שבת שבתוך.
 יום הכפורים ההוא התחיל אצלי בערב הצום, כי לכל חיל יהודי באי, בלי יוצא
 מן הכלל, ניתן חופש מהשעה ההיא עד למחרת אחר הצום. סיפקו להם תתבורה וליגה,
 אף על פי שבתב המקרים דבר זה ניתן להם על־ידי היחידה הארצישראלית, שפעלה

 כמכנםת אורחים.
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 מתוך המון הפעולות והמקרים של אחרי הצהרים ביום ההוא אני מצטט ארבעה,
 שחפפו אחד את השני במובן הכרונולוני. אבל אני מבדילם מתוך חשיבותם. לראשונה
 הגיעו מכל פינות האי, זה אחד זה. מכוניות מלאות יהודים מאנגליה. אחד אחרי השני
 נכנסו, כשחבריהם הארצישראליים מכבדים אותם ב״שלומ״ לבבי, ומעבירים אותם
 לאהליהס, כארבעים במספר הם היו. שנית, קבוצת חילים בהדרכת קורפורל מוכשר עבדה
 במהירות ובזריזות, בהפיכת אולם ריק קפריסי לבית־כנםת. התיבה, שבה הבאתי את
 המחזורים, נהפכה לארוךקודש עם דלת מסתובבת על צירה (הבאתי עמי פפד־תודה קטן),
 סרט כחול בצורת מגן־דוד נתפר בזריזות על בד לבן ויצאה פרוכת. שולחן לקריאה,
 ספסלים, מחזורים ונרות הומצאו או נוצרו, ובית־הכנםת שלגו הושלם. שלישית, חלוקת
 המתנות שהבאתי. טקס פורמלי נערן־, ולמראה אלה שלוש מאות וחמשיס האמיצים, חוטר
 מגזע יהודה החדשה, כשהם מסתדרים ורוביהם מורדים — עבר רעד בלב. חבריהם
 מבריטניה עקבו אחריהם בעין מבקרת, הערתו של אחד מהם: ״גוש, הם יודעים את

 תפקידם״, ביטאה את הדעה הכללית, ששררה שם. אחד־כד התקיימה החלוקה.

 לאחרונה בא היום הגדול, הוא היה מאורע בלתי נשכח, מטהר נפש, משפיל ומרומם
 כאחד. ״ביח־הכנםת״ הקטן שלנו היה מלא מפה אל פה, והאור הכהה של מנורת־הםופה,
 ההארה היחידה המותרת, הוסיף חגיגיות ורצינות. נאומי בעברית ובאנגלית נשמע מתור
 הקשבה מרוכזת, כמעט שאפשר היה להרגיש בנוכחותה של השכינה. הודות לחופשה
 המלאה, החלטנו להמשיד את התפילה בצורה המסורתית במשך כל היום. בשעת ״כל
 נדרי״ ו״נעילה״ היה האולם מלא מפה אל פה. אף פעם לא היה הצבור פחות משמונים.
 השיאים הנרגשים ביותר של היום ההוא היו: זמרת ״כל נדרי״ על־ידי החזן, שאפשר
 למצוא תמיד בתוך יחידה ארצישראלית, שירת ״אבינו מלכנו״ מתוך השתפכות הנפש
 לפי נוסח ארץ־ישדאל, קריאת מפטיר יונה באופן משוכלל ומלא כןנה על־ידי םדג׳נט

 ארצישראלי, והחזרה המרעיפה של כל הקהל על סופי הפסוקים.

 א. ג.
 בבלדבר

 (קטע ממכתב)

 באתי לגדוד לפני ערב יום הכפורים. הקפטן י. וו. כבר עסק בהכנות לתפילה־
. אס ״הדרום־ ו נ ל צ  בציבור ליום הגדול והנורא. טבעי שמקום התפילה נקבע א
 אפריקאים״ או ״הבריטים״ הס חיליס יהודים בצבא ארצם, הרי אנחנו הארצישראליס
 מופיעים כיחידות עבריות. וכד נעשה הגדוד שלנו למרכז יהודי גדול. בלב המדבר
 התכנסו יהודים כמעט מכל תפוצות העולם. כבר בבוקר, בערב החג, נהרו אלינו המון
 חיליפ, מי ברכב ומי ברגל, מגדודים שונים ובמדים שונים. בהם נם ארצישראליים,
 מיחידות הנהגים וחיל התעופה. מכוניות לעשרות הביאו כחצי אלף חילים מכל הסביבה.
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 בהשתדלות הרב הצבאי, הקפטן וו., יהודי נחמד וציוני נלהב, ניתנה האפשרות לבחורים
 שלנו להכין ארוחה דשנה ״שלפני הצום״ בשביל מאות האורחים.

 אל השולתנות הערוכים הסב קבוץ־גלויות קטן. ידידים וקרובים מבין צבאות
 האימפריה, שלא ראו זה את זה מיום התגיסותם, — נזדמנו פתאום יחד. אי־אםשר לתאר
 את מצב־הרוח המרומם שהשתרר אצלנו. בין הדרום־אפדיקאים מצאנו מכירים הרבה,
 שארחו אותנו בשנה שעברה בקייפטאון, בדרד שובנו לארץ, ממטענו הגדול סביב העולם.
 בינתיס התגיםו הבחורים והלכו up-north (צפונה), כמו שהם רגילים לומר, להשתתף

 בפועל בקרבות.
 בליל יום הכפורים התאספנו כולנו לתפילת ״כל נדרי״. חיה זה מחזה מרהיב־עין.
 מאות בחורים, חסונים ושזופי־שמש, פניהם כפני ״גויים״ בני״חורין, ״טקוטיס״, ״אנגלים״,
 ״דרוס־אפריקאים״, עם סידור ביד, שרים את המנגינה העצובה והמסתורית של ״כל נדרי״.
 אפילו ״הם״, מבקרינו התמידיים, לא באו להטרידנו אותו לילה. סביב היה שקט
 רב, השקט הדומם של המדבר. והירח החיור בשמים אף הוא, דומה, תמה היה למראה:
 מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות ז אכן, אפשר לומר, שאותו לילה ניטלה השליטה

 מהשטן.

 בין אורחינו היו קצינים גבוהימ הרבה, אשר עלו לתורה וברכו עליה בהברה
 ונגינה ליטאית. חיל או קצין יהודי מדרום־אפדיקה שה״אידיש״ הליטאית העסיסית עוד
 שגורה בפיהם. כולם ציונים וביהדותס אינם מתביישים. אלה שביקרו בחופשתם בארץ

 שבו מלאי התפעלות והם חולמים להתישב בה אחרי המלחמה.
 במוצאי יום הכפורים, אחרי שהאורחים סעדו את לבם, בילינו יחד עד אור הבוקר.
 שרנו. רקדנו, היטבנו את לבנו. אמנם ליל מוצאי יום כפורים לא היה כל־כד שקט
 כלילה הקודם, אבל לא שמנו לב לכך. העיקר, השמחה היתה במעוננו. ואמת אחת
 ישנה התבלטה כאן: כי עם כל ההבדלים בלשון ובלבוש, ועל אף הימים והמדברות
 המפרידים בין ארצות פזורינו, הדי אנו כולנו אומה אחת. והלקח הזה יזכד בלב כל
 אלה, שהשתתפו בכינוס חג זה. וכמו שאמר אחד הקצינים בנאומו אחר תפילת נעילה:
 אם נספר פעם לבנינו על המלחמה הזאת, בימי השלום שיבואו עלינו, ודאי שלא יעדר

 מקומו של יום כפורים זה בסיפורנו.

 החיל האלמוני
ת ביום הבפורים לו  חי

 איני זוכר חויה חזקה כזו של שורות החילות, שישבו ושפשפו את עיניהן הדומעות
 בשעת תפילת ״כל נדרי״ במחנה. על מה חשבו! על מח שחשבו אמהותיהן בשעת
 תפילת ״כל נדרי״ — על ילד, על אבא־אמא, על בעל, על חבר, על ים הדמעות והדפ —
 כל אחת לפי לבה ולפי מדרגתה. איני יודע מה הרגשת אתה, כשראית ביום הבמוריפ,
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 בשעת קריאת התורה, את החילת, שקמה ממקומה ובאה עד הרב לבקש ממנו לעשות
 .מי שבירך״ לשם ילדה. אתה אומר, שזה לא־כלוםז יודע אתה בי, שאינני לא רומנטי
 ולא םנטימנסלי: זה היה אצלי שיא של חוויות בו ביום. כמה אנו מזכירים את אמותינו
 וסבותינו — לאו דוקא מתוך שאיפה לחדש את ימיהן, אך לחזור ולקשר את הקשר
 שנפסק. עם שאין בלבו עבר — אין בו מקום לעתיד. כאן ראיתי את הקשר החוזר

 ומתקשר, המבקש את דרכו לחזור ולהתקשר.

 י. בורנשטיין
ם בקויבישב רי ום כפו  י

 שוסריפ־פדשים, כלפנים ליד בית־הכנסת ברחוב סלומאצקי בווארשה, לא היו כאן.
 לא היתה אפילו הבקורת של השמשים, הבודקים בכרטיסי־הכניסה. כאן היתד. הכניסה
 הפשית, ואף־על־פי־כן קשה היד. להידחק פנימה. החצר גם היא היתה גדושה ורק בעזרת

 כמה בחורים הבקעתי לי דרד לתור בית־הכנסת.
 קהל המתפללים הגדול — בין בבית־הכנסת ובין בחצר — הורכב מיהודים באים
 בימים — אבות ואמהות. הבנים והבנות, החתנים והכלות, לא באו לבית־הכנסת. הם
 במערכות הקרב — בחוצות סטאלינגדאד, במלחמה מבית לבית, בחוצות לנינגראד. גם

 הנועד איננו. בני הנוער עובדים בבתי־החרושת יומם ולילה.
 ליד ארוךהקודש עומד הרב של בית־הכנסת, ר׳ ישראל שםיינהאקר מיילץ (מחוז
 קורסק). הכל גדחקים אליו לברכו ב״גמר חתימה טובה״. יהודי זה, בעל הדרת־הםנים,
 בעל הזקן הלבן והמצח הלמדגי הגדול — שמחה גדולה שמח הוא היום: היום קבל

 מכתב מבנו מאיר, הלויטנאנט, העומד כבר למעלה משנה בחזית לגיגגראד.
 שכני מצד ימין, שכיבדני במחזורו, הוא יהודי זקן מצ׳רגיגוב. הוא בוכה בכיה
 גדולה בשעת התפילה. בן וחתן לו בשדות הקרב, וכבר ארבעה חדשים שלא קיבל כל

 ידיעה מהם.
 משמאלי יושב מנדל לווין מאודיםה, והוא בן שתים־עשרה. גער זה, שעיגיו עיגי
 תכלת ילדותיות לחלוטין, שכל בלילה אחד את אביו ואמו ושלוש אחיותיו. היה זה בשעת
 מינוי אודיסה. מפציצים נאציים עטו אל ספינה סוביטית, שהוליכה אזרחים חדלי־אונים,
 וטיבעוה. מלחים רוסים קפצו המימה להציל את הטובעים ובין השאר משו את מנדל זה.
 אך איש משאר בני משפחתו לא ניצל. היתום הגמור יושב מאז במקום מרפא ומרגוע

 שמאחורי קרבישב ואנשים טובים הביאוהו לבית־הכנסח ל״יזכוד״.
 — שלוש מאות רובל .מפטיר יוגה״ — מכריז הגבאי ר׳ משה אהה סייגין.

 — ארבע מאות! — קורא יהודי צהוב־זקן ותכול־משקפיפ.
 אך במרפ יכריז על כך הגבאי כבר גשמעים הולות:
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 — חמש מאות!
 — שש מאות!

 החזן שבבית־הכנםת הקויבישבי התפלל בלבביות רבה. מוצאו מלוצק. בכלל״
 כמעט כל היהודים כאן בביודהכנםת אינם מאנשי קויבישב, אלא מאנשי קיוב, אודיםה,
 חרקוב, ז׳יטומיר, בוברויםק וויטבםק, כללו של דבר: מן הערים, שכבד נכבשו בידיהמ
 הטמאות של הנאצים. אד כל היהודים הללו לא אבדה תקותם לחזור איש לעירו ולביתו,
 תפילותיהם אינן תפילות של מיואשים, אלה הם מאמינים, מאמינים בגאולה ובנקם,

 ומלבם עולה הקריאה:
 ״נקום נקמת דם עבדיד השפוך!״

 ולאחר תחילה במשד יום שלם ותענית במשד מעת לעת, התפללו היהודים הללו
 בשרפי ובלי חסזון תפילת מעריב ולהכעיס כל שונאי ציון יצאו לרקוד ריקודל, שיזכו

 ויגיעו לשנה טובה איש איש בביתו שלו.

 י. זייטץ

ם באמריקה טי ה פלי נ ח מ  ב
 בסיגוביל של טפסם, בארצות־הברית של אמריקה, קיים מחנה פליטים. הפליטים

 הם מאוסטריה ומגרמניה! אודים מוצלים מאש הגיהנום הנאצי.
 משהתחילו ממשמשים ובאים הימים הנוראים התחילו הפליטים דואגים למקום
 תפילה, שכן בית־כנםת אין במחנה, וועד הפליטים השתדל לפני הרשות, שיוציאו את
 הפליטים מן המחנה ויעבירום למחנה מהגרים. הועד העמיד חזן לפליטים ופקידי המחנה
 פינו אולם מיוחד לבית־תפילה. קהלת ישראל בדאלאס של טכםם הכניסה םפר־תורה,
 מחזורים, סידורים ושאר תשמישי קדושה. ארוךהקודש עשו הפליטים מארוךבגדיס של
 מתכת. ארוךהקודש קושט במגךדוד, עשוי מסרט כחול על־גבי נייר לבן. הבימה היתה

 מקושטת מפה של קטיפה, מרוקמת בידי הנשים.
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 והנהנים
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 והנהנים, נוסח ספרד
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 וזזכהנים. נוסח תימן
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 אבקת מםלדיך
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 רחם נא עדת ישורון

ד י ס א ח ׳ נ ד - ל ד נ ו ) ת ־ ו - י ד ־ ט ח ־ ס ו־«ן - ז ל - י נ - ל ׳  ע י

 ע - *י•-הו-{ נם• - 1 •

 חצי קדיש לסליחות לפני ימים נוראים ולמוסף לר״ה ויוכ״פ

־ א ל p ל « ת* - ר - if 1 - •v א - כ -.בד כ ׳ א - ח - ב ־ מ « 
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 במוצאי מנוחה





ם ד ר ט ש מ א ל ב ג ו ט ר ו י פ ד ו ה ת של י ס נ כ ה ־ ת י ב ר ב פ ו ת ש ע י ק  ת
 (לסי פיתוח נחושת, ב. םיקר, 1723)



ה ז נ ו ר ט ב י ל ב , ת פר ה בשו ע י ק ם שץ: ת י ר ו  ב



ך י ל ש : ת ג ר ב ש ר י  ה



ר י י ו צ ר מ ו ז ח ך מ ו ת ף מ  ד
 המאה הי״ד, גרמניה



ג הא י ב ז נ כ ש א ת ה ס נ ־ ה כ ת י ב ם ב י ר ו פ ם ה כ ו ל י י  ל
 (לפי פיתוח נחושת, ב. פיקר, 1725)



ן י ל ו , פ ם י ר ו פ כ ם ה ו י ם ב שי ת נ ר ז : ע י ק ס ב ו ק נ י ץ מ י ר ו  מ





 :• ג י ט י ־ ב ־ י = ה כ פ ־ י ־ =


