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 תפלת ערבית
 תפלת שחרית

 תפלת מנחה

 תפלת ערבית במוצאי החג

 כחול המועד
 תפלת שחרית (מנין ראשון)

 תפלת שחרית (מנין שני)
 תפלת מנחה

 תפלת ערבית
עד סוכות  שבת חול ממו

 הדלקת הנר
 תפלת מנחה

 מזמור שיר ליום השבת
 תפלת שחרית

 תפלת מנחה גדולה
 תפלת מנחה
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 הושענא דכא
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 תפלת ערבית במוצאי החג

 שבת שובה
 הדלקת הנר בשעה 4.57
 תפלת מנחה ״ 5.20
 קבלת שבת ״ 5.35
 תפלת שחרית ״ 8.00

 תפלת מנחה גדולה ״ 12.45
 תפלת מנחה ״ 4.45
 דרשה ״ 5.05
 תפלת ערבית במוצש׳׳ק ״ 6.05

 יום הכפורים
 אל תקל(י) באיסור נעילת נעלי עור

 תפלת מנחה בערב יוה״כ ״ 1.00
 כל נדרי ״ 5.35
 תפלת שחרית ״ 7.00
 תפלת מנחה ״ 3.00
 התקיעה ״ 5.51
 מוצאי יום הכיפורים ״ 6.04

 שכת פ׳ האזינו
 הדלקת הנר ״ 4.48
 תפלת מנחה ״ 5.10
 קבלת שבת ״ 5.25
 תפלת שחרית ״ 8.00

 תפלת מנחה גדולה ״ 12.45
 תפלת מנחה ״ 5.00
 תפלת ערבית במוצש״ק ״ 5.55

 חג הפוכות
 תפלת מנחה ״ 5.10
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 טור הטורעו
. מגילת הזמן נגולה והולכת ובחיר היצירה הוא האדם, חורג אל מעבר לגבולותיו למען יגלה את . . 
 העולם שמסביבו ויכבשנו. אין לד עידן שכה הצטיין ביציאתו של האדם מגידרו בהעפילו אלי על
 ואל גרמי שמים ישים פעמיו. בעיניו של ההיסטוריון של ימים יבואו יהא זה סימנה של תקופה

 פריצתו של המין האנושי אל מעבר גבולי עולם שהוצבו לו ושימו בין כוכבים קינו.
 דומה האדם לילד הרואה בסופו של האופק סופו של עולם וכאשר העפיל אל הר רם הלך האופק

 הלוך וגדל ואילו העולם לא הסתיים.
 ושמא תאמר בלבבך, הגדל האדם עם גלויו זה, וניתנת התשובה מיניה וביה, לא כי, שכן רואה
 הוא עד כמה קטן הוא לעומת מידת היצירה הגדולה של מעשי בראשית שנתגלתה לו. עמד לו איש
 החלל וצפד! אל עולם מולדתו שנראה לו ככוכב בין כוכבים — אחד מגרמי שמים, והש את קוטן
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 השגיו, צמצום חושיו ואפסות תפישתו לעומת עולמי עולמים בני נצח — יצירתו של ״הכל יוכל
 וכללם יהד״.

 ימים אלה של ראשית שנה הם ימים של בחינת התמודדות אנוש שעלי אדמות עם מעגלי תבל,
 עם חעולם שבדעתו לכבוש ואף חתמודדותו עם עצמו, עם עתרת הכוחות—מתת אלוה ממעל

 הייחודית למין האנושי.
 נקרא האדם לבדיקת כוחות הרוח שלו שבבוהג שבעולם בעיקבות כבוש פיזי מתלווה רוח
 גבוהה—היא גאות האדם כובש עולם ומלואו, רוה הקדומים של הנבואה קראה לו לאדם מאז

 ומעולם לעמוד בבקרת שאפתנותו חסרת התחומים ועמלה להוריד האדם אל קרקעית עצמיותו.
 ״אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך״.

 ציקון תפילה של ימים נוראים מטרתו להשיב האדם אל מידה נכונה של מעגל כוחותיו —
 כוחות גשם ורוח שהוענקו לו מטבע ברייתו על ידי יוצר כל יצורים והודרים דברים אל לבנו.

ה זוכר מעשי עולם ת  א
ך נגלו כל תעלומות י נ פ  ל

ך י נ פ  הכל גלוי וידוע ל
 אתה האדם יצור היצורים הווה מודד עצמד לעומת הכוח האמיתי הכוח העליון שחלק לך

 בחסדו מידה מכוחו להיותך מותר על כל יצורי האדמה.
 לפיכך דוקא בדור זה — דור גלוי נסתרות מבראשית ישאף האדם לחזק עצמו באמונתו שאין

 הוא אלא שבריר שברירים שבחסד עליון נתגלה לו טפח ואילו רובי דברים אינו יודע.
 ידע האדם לכוון נכונה מעגלי שאיפותיו.

 ומחשבון היחיד לחשבונה של אומה.
 מידת איזון של יחם שבין גוף ורוה האמורה באדם הכללי כוחה יפה בבעית הוויתנו אנו— המית

 עם ישראל בארצו.
 נידונים אנו בשלשה. לפני הכל יכול בורא עולם ועם, לפני קהל שבעים אומות במשפחת האדם

 ולפני עצמנו.
 אין ספק שכותב דברי ימים אלה בדורות יבואו יעריך את תקופתנו כתקופת שיא בגידולו הגשמי

 פיזי של עם ישראל בארץ ישראל — תקופת זוהר של מלכות ישראל על אדמתו.
 ומה על כוחות הרוח — אלה כוחות קיומנו המוסרי הנצחי שעמדו ויעמדו לגו מן העולם ועד

 העולם ו
 הגדלו אף הם ? הגדלה הנשמה עם גידולו של גוף ?

 אכן לבנו הומה בשאלנו זאת. יש ומתגנב החשש שדוקא בימים גדולים אלד, אין כוחות רוח
 הענק — מוניטין של עם ישראל מדור לדור עושים רישומם כיאות.

 ועל אלה נתפלל בימים הנשגבים הבאים עלינו לטובה.
 (משיחה עם רי״מ גלעדי)

 עורך ״טורי ישרוף׳

ת יתר העושים עבודתם א ת סופרי העיתון, ו ת חברי המערכת, א  מברך א
 בעתון מנדבת לבם, בברכת שנה טובה, שנת שלום, בניין ויצירה.
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 תוכחה לימים הנוראים
 לד׳ עולה

 עזרא פליישר

 לנכה, ועפעפיה
 ז - ו - ו ־ ••• >

 גם יתמכין כפיף
 יצוךיף באכפף
 מקןךם אבותיף

 יי אלהיה!

 ואל תט ימין ו&מאל
 טרם תלך כאתמול

 זמן הבלף א#ר תעמל?
 חפעז את מע&יף

 יי אלהיף!

 כי חכמה את מחסר
 ז ז ז ־ ! : \ ז

 לף, גם לא למלך ו&ר
 הוא ימות באין מוסד

x ז ו - י 

 מןךא: בא לךינף!
 יי אלהיה!

ז ד.• ד 1 : 
 ראה את דרכה, ואצל

  ז ו !  < - :• ־

 כמו ברהטים פצל
• • ״ • ו  : י

 ואת עדיף תתנצל
 ואין עול, במותן?

 יי אלהיןז!
• זד ••• 1  ו

 כצבי או כצפור
- ו • ־ ־

 בור עמוק אל תחפור
 •י י - - :

 ובהםדו אל תכפוד
 יפקד מפעליה

 יי אלהיוז
 ו ז :ד •״• •

 עיניף;אירי
 נגךף ייעירו,

 הצדק, ויישחיי
 ליוצרה, א#ר ענה

ז - ד ז י ו ו • . • : 

 5 כי אל קנא

 על נם#ף אדם חמל
 ועךלת לבןז המול
 ומה יועיל, אמול,

 קום, נרדם, מאזינה,
 1 • ו ז • ״ ז

 10 כי אל לןנא

 ודאה ודע, דם וב&ר,
־ ז ז ז  ו - ו

 וחקר בין לא נמסר
 וכל מי מדת אל םד

 ו ז י ז ~ •

 ויעמע קול התה
־ 1 ז • ז ו י  ו

 15 כי אל לןנא

 לך אל נמלה עצל
ז ז־ ״ ז  ״ י זו ו

 מעשים לה להנצל
 ־ • ו 1 ו • ז ״

 עד לא תעבר פצל
 לפני אל אמונה

 20 כי אל קנא
 הנצל ממו>ן#ןד

 ולגופך ולנפישך
 וה#ח לעליון רא#ך

 א?2ר כל רגע ועונה
־ ;• ז ••• - ו ז : 

 25 כי אל קןא



 ומה ה*#ר בתתך

ף ת כ ל אף ו למי בו  ו

ף ת מ א ו ב לך אחרי  ו

יף ל ן־לןצר ען ב  ו

! ף  ןי אלהי

 את כוחם היוצר בעיקר בסוגי הפיוט המונומנטא
 ליים, משכה הסליחה אליה את הפייטנים המאו
 חרים יותר, בעיקר את אלה האירופיים, הספרדיים
 והאשכנזיים כאהד. מבהינה כמותית, ואולי אף
נה איכותית, ניתן לראות את הסליחה כסוג  מבחי

 המועדף בשירת הקודש העברית המאוחרת.
 כמה סוגי משנה נתגבשו במרוצת הזמן במס
 גרת הסליחה. היצירות סווגו במחלקות מיוחדות
ן (כגון פיוטי ה״חטאנו״, ה׳׳תוכ־  בין על פי תכנ
 חה״, ה״שבח״, ה״עקדה״, ה״בקשה״ ועוד), בין
יתן (כגון פיוטי ה״פזמון״, ה״שנייה״,  על פי תבנ
ב״ ועוד)  ה״שלישייה״, ה״שלמונית״, ה״מסתאג׳
 ובין על פי מקומן בתפילה (כגון פיוטי ה״פתיחה״,
נות הסוג  ה״מיושב״, ה״מקדמה״ וכדומה). בכל פי
יטנית ערה ופורייה עד סמוך  היתה הפעילות הפי

 לעת החדשה.
י נשארה במשך כל  הסליחה מטיפוס אשכנז
ות הצנועות של הסלי יתי  השנים במסגרות התבנ
 חה הקדומה. היא העשירה מאוד בתכניה, נתעצמה
 נת צו  הרבה בביטויה, אבל לא נשתכללה מבחי
 רותיה. לא כן הסליחה הספרדית, שהיא טבועה,
 בחלקיה העיקריים, בדפוסי צורה מסולסלים כל
 שהו, במבנים םטרופיים מרכבים ובשיטת שקילה
 מדוקדקת וקפדנית, כמקובל בפייטנות הספרדית
 בכללה. דפוסי הצורה ה״ספרדיים״ נתפשטו בכמה
 גלויות, והם אופייניים גם לשירת הקודש העברית
 בארצות צפון־אפריקה, בתימן ובארצות המזרה.
נות בכתבי היד  מבין אלפי הסליחות הטמו
 שנמצאו בגניזת קהיר הדפסנו לעיל תוכחה
 מאוחרת יחסית, מטיפוס ספרדי. התוכחה נבדלת
י  משאר סוגי הסליחה בכך שבה בלבד מדבר הפי
ני הקב״ה, אלא  טן לא בשם כנסת ישראל באז
 כביכול בשם הקב״ה באזני היהיד המתפלל. היא
 מכילה דברי מוסר וכיבושין, על הבלות העולם

 (סוף בעמ׳ 16)

ף ת ע ך  חזה מה טוב ב

פף ועתף כר טו ז  ו

ל אתף ם ברית א י $  ו

א ןענה חף ל  אז כו

ל קןנא י א  30 כ

ר ו א י  ב

 1 עיניך: על פי מש׳ ד:כה: עיניך לנכח יביטו. ועפןן־
 פיר נגדך יישירו: מש׳ שם: שם. 2 גפ יתמכו כפיך
 הצדק: על פי יש׳ לג:טו ועוד. 3 וישחרו: ויבקשו.
 יצוריו: מחשבותיך באכפד: בצר לך (איוב לג:ז),
 5 כי אל קנא וכוי: דב׳ ו:טו. 7 ועילת וכוי: דב׳
 י:טז. 8 ומה יועיל: המשקל לקוי, ואולי צ״ל: ומה
 יועילך. ואפשר שהחשיב הפייטן את ו״ו החיבור בהב
 רה, ויש כיו״ב בפיוט הספרדי. אפול: אומלל. זמן
 הכלד וכוי: מה שתעמול בזמן־ההבל של חייך. על פי
 קה׳ ט:ט ועוד. 11 את: כמו: אתה. 12 וחקד כין:
 חקר התבונה והדעת. גפ לא למלר ושר: גם לא לגדו־
 לים ממך. 13 כאין מוסר: בחטא. 14 הרנה:
 הכרוז. מלשון ׳ויעבר הרנה במחנה׳ (מל״א כב:לו).
 16 לד אל נמלה וכוי: מש׳ ו:ו. 16 ואצל מעשיפ
 לד: שמור מעשים טובים למענך. מלשון ׳הלא אצלת
 לי ברכה׳ (בר׳ כז:לו). 17 להנצל: להמלט מדינה
 של גיהנם. כמו כרהטיפ פצל: כמו שניצל יעקב אבינו
 בשעתו מן הסכנה. והכינוי על פי בר׳ לד:לח. 18
ו תתנצל: ותוריד מעליך תכשיטיך לפני  ואת עדי
 הקב״ה כשתעמוד לפניו לדין. על פי שמ׳ לג:ו ודב׳
 לב:ד. 23 והשח: והרכז• 26 כדעיזד: במחשבו־
 תיך כתתף: כנראה: במעשיד. 27 ועתר: יום מותך.

 29 אז כוחך וכר: תה׳ קב:כד.

ת תפילות ימות הצום  הסוג הפיוטי המיחד א
 והתשובה הוא, כידוע, סוג הםליהה. פיוטי סוג
 זה נבדלים בצורה ברורה משאר הסוגים הפיוטיים
נת נת יעודם הליטורגי אלא גם מבהי  לא רק מבחי
ו־ ת תבני נ ת לשונם וגם מבחי נ  תכניהם, גם מבחי
 תיהם. פיוטי החגים והשבתות נוטים בדרך הטבע
, ונושאם  אל הפאר הסגנוני, אל הסלסול התבניתי
ו הסליחה מדובבת את ל א  העיקרי הוא הבורא, ו
 כנסת ישראל, לעתים את היחיד מישראל, ולשונה

 מעדיפה את הפשטות הלירית, המינורית.
 נסיבות היסטוריות וליטורגיות מיוהדות הביאו
יטנות ת סוג הסליהה לפריחה גדולה בפי  דוקא א
 המאוחרת. בשעה שפייטנים ראשונים השקיעו
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 ״הכל יכול״

ן  שרגא אברמסו

 הפיוטים שנקבעו ב״מחזור״ שגורים בפי המתפלל, ומרוב שגירותם אין דרכו לדקדק
הה לפירושם, וכשאתה בודק תו  בתיבות והכל לפניו כמישור. וכשאתה עומד ו
 במפרשים מתברר לך לעתים שאין קושיך חדש אלא נתחבטו כבר לפניך בפיוט מן

 הפיוטים ויש שלא העלו דבר.
ם שנקבע במחזורים למוסף ראש השנה, חז ביד מדת משפט״ הוא פיוט קדו  ״האו
 וליום הכפורים, ולפי דעת קצת הוא לפייטן יניי (עיין ״פיוטי עיי״ עמ׳ שלו, ועמוד
חז ביד נתקבלה אמירתו בסדר: האו וסד על א״ב כפול, ו  שכ״ח הערה 2). הוא מי
נה הבוחן ובודק גנזי נסתרות. ומכאן ואילך ים שהוא אל אמו נ  מדת משפט וכל מאמי
ים שהוא בוחן כליות״ ומצרפים נ ם באות ב׳ ״וכל מאמי לי  ב—ג, ג—ד, היינו מתחי

ת ופודה משחת״ עד הסוף. ו מ ת ג׳ ״הגואל מ ו  א
: בל)  והנה באות כ׳ זה לשון הפיוט (המקו

ים שהוא כול יכול. נ  הכל יכול וכוללם יחד וכל מאמי
; ד ח ם בטור הראשון: הכולל כל יחד בחסד ; הכולל כל וכלכלם י  כמה שינויים קלי
 ״הכל יכול וכלכלם יחד״, ועוד. עיין הערות זולאי בפיוטי יניי הנ״ל עמ׳ שלו. הקושי
ה טעם יש לחזרה ״וכ״מ שהוא כול ם אמר כבר ״הכל יכול״, מ אר: א  לכאורה מבו
נים ממש, מצאתי ר ישנים וחדשים, עד האחרו ו  יכול״ ן כשבדקתי מפרשי המחז
אם התעורר פיטן מן הפרשנים על הקושי — פטרו  שרובם ככולם נתעלמו מהקושי, ו
ים שכן הוא לפי שהכתוב מעיד נ  בפירוש קל, כגון ב״מטה לוי״, שאמר: וכל מאמי
ים״ נ ם כך דרכו של הפרשן הזה שהוא מפרש רוב ״וכל מאמי  עלי׳ שהוא כל יכול ואמנ
 על דרך זאת. וכל מ״ש בוחן כליות שנראה לכאורה חזרה על ״הבוחן ובודק גנזי
ים נ ת ופודה משחת״, וכל מאמי ו מ ק — לאחר ״הגואל מ  נסתרות״, וכמ״ש גואל חז

ב ומטיב לרעים ולטובים״.  שהוא טוב לכל — לאחר ״הטו
ת שנראים כפולים וחזרות — ו מ ו ק מ  אלא שאין הדעת נינוחה בפירוש זה. בכל ה
: ״בוחן כליות״ מוסיף על ״הבוחן ובודק גנזי ם ד ו ק  באמת אין חזרה ממש על ה
ק״ מוסיף על ״הגואל ממות״, ״טוב לכלי׳ מוסיף על ״הטוב,  נסתרות״, ״גואל חז
ה מוסיף ״כל יכול״ על ״הכל יכול״ ? : מ ה שאין כן כאן  ומטיב לרעים ולטובים״. מ
ו (היידנהיים) הכל ״יוכל״ ם ״יכול״ — תיקנ : במקו ו קנ תי ם ו י נ ק ת  מכאן באו מ
: יסחו ת שנ ו א ח ס ו נ ב באיוב (מב ב) ידעתי כי כל תוכל. או שאר ה  ועל דרך הכתו
נים משום שכנראה עמדו על הקושי, שבתפילות. ם תיקו  ״הכולל כל״. אבל כל אלה ה
ה  ונראה שהפייטן בחר בלשון מיוחד. חזרה על צורת תיבה בהוראה אחרת. מ

 שנקרא ״לשון נופל על לשון״ ובתורת השירה הספרדית ״צימוד״!.

 1 ר׳ יהודה בן בלעם חבר ספר מיוחד על לשונות אלו שבמקרא, עיין ספר היובל לחנוך ילון עמ׳ 51—149.
 (סוף בעמי 25)
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 ההיתר להתפלל עם העבריינים

 דניאל גולדשמידט

 התוכן. כך כנראה יש להבין את דברי מרדכי
 בן הלל, תלמידו של מהר״ם שנהרג על קדוש

: ומא)  השם בשנת 1298 (מם׳ י
 ונכנסים לבית הכנסת ומתירין חרם להת
 פלל עם כל איש אשר עבר על גזירת
 הקהל אפילו אינו מבקש שיתירו לו, דא״ר

. ־ . . . ת י נ ן חםידא כל תע  שמעו
ח ההכרזה אינו נמצא שם, אבל הוא ס ו  נ
ן בר י תלמידו ר׳ שמשו  מועתק בשם מהר״ם ע״
י מהר״ם בספר תשב״ץ,  צדוק שרשם את מנהג

א:  סי׳ קל״
 יה״כ קודם שאומר כל נדרי אומר. בישיבה
 של מעלה ובישיבה של מטה. על דעת
ן להת  המקום ועל דעת הקהל. אנו מתירי

 פלל עם העבריינים.
־  וברור הוא שהכוונה אל הקהל, ר״ל אנו מתי
ל להתפלל עם העבריינים. נוסה זה ה ק  רין ל
י פ מסורת מפ א ע״ מ ת ס מ — * ר ו ט  נרשם גם ב
 אביו הרא״ש שגם הוא היה תלמידו של מהר״ם
ר של מחבר מ י  — ובם׳ המנהגים דבי מהר״ם, ח
 עלום שם (מאה י״ד) *, ובצורה זו נתקבל המנהג
 בכל קהלות האשכנזים. בזמן מאוחר יותר הת
 ווכחו הפוסקים על סדר המלים שבהכרזה — היו
 שהעדיפו להקדים את המלים ״על דעת המקום
 וע״ד הקהל״ למלים ״בישיבה של מעלה ובישיבה
 של מטה״, וסדר זה נתקבל בהרבה מחזורים,
 בפרט בארצות מזרח אירופה, ומאידד עמדו אה־
ל בנקודת ב א — 8 י ר ו ק מ  דים על סדר המלים ה
 כוונת ההיתר כלפי הקהל לא היו ביניהם הילוקי
ו מוצאים  דעות. ובזה מתבטלת הגירסא שאנ
, אהרן הכהן (מאה  בספר ״ארחות חיים״ לר
, כאילו ניתן ההיתר לעבריינים ולא לקהל.  י״ד) 6

: ו  הנוסח של
ן להתפלל . אנו מתירי . . ה ל ע  ״בישיבה של מ

ת  בבתי הכנסת של כל העדות נוהגין לפתוח א
גית של היתר, י  התפילה בליל כפור בהכרזה חג
1 להתפלל עם הקהל או ם י נ י י  בו מתירים לעבר
ת  לקהל להתפלל עמהם. רבים אינם יודעים א
ת הכרזה זו, ורבים רואים בה היתר בשביל  משמעו
 ה״נוצרים בעל כרחם״ (המכונים ״מראנוס״),
נו מסכנים אלה שתחת לחץ האינקויזיציה י  הי
 במאה הט״ו המירו דתם כלפי הוץ, אבל בלבם
 נשארו יהודים וחכו ליום בו יוכלו להצטרף
 ליהדות גם בגלוי. ולפי זה אין לכל הטכס אלא

ן בו. י  חשיבות היסטורית, ואין לנו ענ
 ייתכן שאי פעם השתמשו בהיתר זה כלפי
 המראנום, אבל מוצאו ההיסטורי עתיק יותר,
י ר׳ נו הוגהג המנהג ע״  כי לפי המסורת שבידי
  מאיר ב״ר ברוך מרוטנבורג, האחרון בבעלי התו
 ספות, שהיה המנהיג המפורסם של יהודי אשכנז
 וצרפת במאה הי״ג. היתר זה ניתן בגלל אנשים
 שעברו על חוקי הקהלה, בפרט על פקודות
י״ לעבריינים, ונידו  שפורסמו באיום של ״נידו
 אותם, ובזה נשארו מובדלים מן הקהל. ידוע
 שבזמנים של רדיפות ולחץ מבחוץ לא נשאר בידי
 הקהלות אלא לנדות אנשים כאלה. המנודה לא
 היה רשאי להשתתף בתפלת הצבור, ואם בכל
 זאת הופיעו, לא היה הקהל רשאי להתפלל עמהם,
י זה בוטל כביכול למשך יום הכפורים, אף  נידו
 אם לא יכלו לבקש התרה עליו. ונימוק להיתר
) א״ר  היה המאמר התלמודי (כריתות דף ר ב,
ן בו מפושעי ישראל ת שאי י ן חסידא כל תענ  שמעו
ה ריהה רע ומנאה הכתוב  אינה תענית, שהרי חלבנ

י קטרת.  עם סממנ

 למי ניתן היתר זה ? באופן פורמאלי הוא ניתן
נים אינם נמצאים י , כי יש להניח שהעברי ל ה ק  ל
 בבית הכנסת, ורק אם מי שהוא העפיל להיכנס
ת בזה לציבור האפשרות להתפלל לפי תנ י  נ
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 חשיבות היסטורית ואעפ״כ אף אהת מהעדות
 לא העיזה לבטלו.

 1 המונח נמצא בתלמוד שב הדף מ׳, ע״ב.
 2 בצורה קצת מגומגת נמצא המנהג בטור אורח חיים
 סי׳ תרי״ט: ערבית נכנסין לביד״כ״נ, ונוהגין באש
 כנז שקודם שיתפלל מתידין לכל העבריינין כדי
 להתפלל עמהן, ואפילו אם לא יבקשו שיתירו להם,

 דא״ר שמעת חסידא וכר.
 3 טור או״ת תרי״ט: ואומרין בזה הלשון: בישיבה...
 אנו מתירין להתפלל עם העבריינין. לשון זה הועתק
 גם ב״בית ייסף״ (שם) בשם ״כל בו״ (בסי׳ כל בו
 שלפנינו יש דוקא נוסח שונה במקצת), והוא
 מוסיף בשם ה״תשב״ץ״ נוסח שני המזכיר את דברי
 מרדכי: קודם שיאמר כל נדרי אומד החזן ע״ד
. אנו מתירין אם . . ה .. בישיבה של מעל  המקום.
 יש שום עבריין בתוכנו שנוכל להתפלל עמו. ייתכן
 שיש משהו של בילבול במקורות שהביא בעל

 ״בית יוסף״.
 4 מהד׳ אלפנביין ע׳ 53: ובצאת הכוכבים עומד
 מנהיג העיר ושנים עמו או ההזן ואומר בישיבה...

 5 עי׳ מגן דוד (ט״ז) בשולהן ערוד סי׳ תרי״ט.
 6 ארחות חיים הל׳ יוה״כ סי׳ כ״ט. נוסח זה הועתק

 בם׳ כל בו סוף סי׳ ם״ח.
 7 יש לתמוה על הכרעת פרופ׳ י״ז כהנא, המנוח
 שקבל דוקא גירםא משובשת זו לאוסף פסקי מהר״ם
 (מהר״ם מרוטנבורג, פסקים תשובות ומנהגים,
 ירושלים תשי״א, סי׳ תקנ״ב).— תיאורו של צונץ,
 שהקדיש לענין זה מקום מכובד בספרו ׳די ריטום׳
 (1859) ע׳ 96—97, שונה מהתיאור שנתתי כאן. הוא
 רואה את הנוסח כאילו נמסרו לנו ארבעה ניסו
 חים שונים—של בעל התשב״ץ, של בעל ארחות
 חיים (כל־בו), של מרדכי בן הלל ושל בעל הטו

 רים—ונדמה לי שהרחיק לכת בקפדנותו.
 8 בדפוסים הראשונים של מחזור רומא (שונצינו־
 קזאלמג׳ורי רפ״ה—רפ״ו. שנ״ה לערך. פאנו רס״ד—
 רס״ה. דימינו רפ״א, ויניציאה רפ״ו, ועוד במחזור

 המפורש בולוניא ש׳) אינו נמצא.
 9 בצורה זו נדפס גם במהדורות האחרונות של

 מחזור רומא, כגון בדפוס ליוורנו, תרט״ו.
 10 עי׳ כל החומר שאסף ר׳ אפרים זלמן מרגליות בס׳
 מטה לוי ובפרט בנספח אלף למטה, סי׳ תרט״י
 י׳, ומה שכתב בעל מחזור אהלי יעקב, ר׳ יעקב

 יצחקי(ירושלם תר״ע) במקום.

״ חשוד הוא גם מבתינת הסג ם י נ י י ר ב ע  ל
 נון—היה צריך לחיות אנו מתירין לעבריינים
 להתפלל — וגם מבהמת התוכן, כי אין צורך
 לחם בחיתר מיוחד לתפלה, אלא בתפלה עם
 חצבור, ודוקא מלים כגון ״אנו מתירים לעבריינים
 להתפלל עם הקהל״ אינן כאן. וייתכן שחל שי

.  בוש בטכסט של ם׳ ארחות חיים ז
 מנהגו של מהר״ם להתיר את התפלה עם הע
 בריינים נתקבל, כמובן, בקהלות האשכנזים—
 ״נוהגין באשכנז״ הקדים בעל הטורים לרשימתו
 — אבל מגרמניה נתפשט המנהג, כנראה דרך
 צרפת ופרובינצא, גם ליוון, לספרד ולארצות
 המזרח. בתקופת המצאת הדפום היה המנהג כבר
 מקובל בכל הארצות האלה, אע״פ שמבנה הקה־
 לות שם לא דמה כלל למבנה הקהלות בגרמניה,
 ומסתמא נתנה כל עדה ועדה למונח ״עבריינים״
 משמעות מיוהדת לפי טעמה. רק לקהלות העתי
 קות שבאיטליה לא חדר, ושם הוא נתקבל רק
 אחר זמן רב בהשפעת הקהלות הספרדיות שנולדו
. נוסה ההכרזה נשמר  שם אחרי גירוש ספרד8
 כמובן בכל הארצות האלה בצורתו המקורית,
 עד שחודש בו שוב הידוש בתקופה מאוחרת יח
 סית: בעל כנסת הגדולה, ר׳ חיים בנבנישתי
 (1603—1673) הציע בהלק האהרון ״שיורי
 כנה״ג״ (1671) לשנות את הנוסה ולומר ״אנו
ן ת ו א ת העבריינים״, ש  מתירין להתפלל א
 אנו מתירין מנידויים. ואע״פ שגם נוסח זה בכלל
 אינו מנית את דעתנו—מה יש למלה ״להתפלל״
 מקום בהמשך זהו — נתקבל ונתפשט באופן
, וכך נשאר  מפליא כמעט בכל קהלות הספרדים 0
 המנהג ביניהם אף מאהר שכמה פוסקים—גם
 אשכנזים גם ספרדים—הדגישו את הקושי שיש
 בו ויש מי שהצדיק את השינוי רק מפני שמלת
 ״את״ סובל גם פירוש ״עם״. מאידך שמרו התי
 מנים על הנוסה המקורי, ומפרש ה״תכלאל״ של
 הם, ר׳ יחיא ב״ר יוסף צאלה, נימק זה בנימוקים

 משכנעים.
 אלה הם גלגולי מנהג זה שהיום אין לו אלא
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 על התפילות של הימים הנוראים

 ברון ישר

נה עשרה אמה קומת העמוד האחד״  ״שמו
ת (וראה ו  הקומה הרומזת על פעולות על־טבעי
 במלב״ים ישעיה ו׳ את פירושו על הפסוק שרפים
 עומדים ממעל לו). ההנהגה הזאת היא בידי חי
) ״וחוט שתים י ״  העולמים (שמונה עשרה—ח
״ גלגל שנים י  עשרה אמה יםוב את העמוד השנ
ע הם הממהישים פעולות ב ט ה — ת ו ל ז מ  עשר ה

ד השני.  העמו
 לראשון קרא ״יכין״ כלומר: עם הבריאה וה
ן בורא העולם גם פעילות נסיית, הורגות  טבע הכי
 מגדר הטבע, לכשיעלה ברצונו יתברך או לכש־
יענה לתפילותיהם של צדיקיו וקדושיו, בבקיעת  י
ת קרח חת פי הארץ לבלוע א ; פתי  ים סוף והירדן
 דת השמש בגבעון וככל פעולה ההו  ועדתו, כעמי

 רגת מגדר הטבע, שבידי ה׳.
ר: בו — בטבע עוזו ״ לאמו  ולשני קרא ״בעז

. . . ״ ו ת ר ו ב ג  יתברך. כחו ו
ו נלך  עד כאן דבריו של ההוגה הדגול. ואף אנ
י הימים הנור  בדרכיו ולכשנתעמק נמצא כי שנ
י ת שנ ם: ראש השנה ויום כפור ממהישים א  אי
 העמודים הללו. הם המה היכין והבועז שעליהם
צירה— י הקוטבים: הי  העולם עומד. הם הם שנ
ו ת ו ל ד ג ים ל י  הנם. והטבע הם גם קוטביס משנ
ך המומחש בראש השנה ר ב ת א י ר ו ב ל ה  ש
ם המומחש ביום כפור. ד א ל ה ו ש ת ו ל פ ש ל  ו
י הקוטבים הם עשרת ת שנ  הציר המחבר א

 (שבעת) ימי התשובה.
ו גדולי האומה (אנשי כנסת  ביטוי לכך נתנ
 הגדולה, תקיעתא דבי רב) בתפלות שגי הימים

ה ויום כפור.  הקדושים ראש השנ
ת  כל התפלות הקדומות לראש השנה מבטאו
 את השאיפה שכל הבריאה — תדע את בוראה
ע לידי אותה הדרגא שהתכוון הבורא י  וקדושה. תג

 יתברך בבריאתו ובהשגחתו.

 אהד מגדולי ההוגים והדרשנים, רביגו עזריה
נה לע ״בי גו זצ״ל בעל ״גידולי תרומה״ ו  פי
גה  תים״ (נפטר בשנת ת״ז) מפרש בספרו ״בי
 לעתים״ (דרוש ג׳) את הנאמר בספר מלכים
י העמודים נתשת. ת שנ : ״וייצר א ( ו  (א, ז ט
 שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתים
ת העמוד השני״. ואח״כ  עשרה אמה יסוב א
י ד הימנ  (בפסוק כא) נאמר: ״ויקם את העמו
 ויקרא שמו יכין ויקם את העמוד השמאלי ויקרא
 שמו בעז״. שהם קשי ההבנה. א) וייצר את
 שגי העמודים, בה״א הידיעה. כאילו עמודים הללו
 כבר ידועים ומוכרים. והרי רק כעת מייצרים
תם? ב) האין המלה ״ויעש״ מתאימה יותר  או
ה הזכיר צר״? ג) משוס מ י י ו  לסיפור ממלת ״
ת החוט ד י מ ת קומתו ובשנ ד  הכתוב בעמוד אחד מ
 הסובב אותו י הוגינו זה מוצא כאן רמז על המח
י  שת האמונה בבריאת העולם על ידי יצירת שנ

 עמודים אלה:
 ידוע כי הנהגת העולם כינה ב״עמודים״ (עמו
. איוב כו, יא) י שמים ירופפו ויתמהו מגערתו  ד
 ואם תמצא לומר: התורה בעצמה קוראה לכך
ן ג ד ע ו מ ע ם: ״והי הולך לפניהם יומם ב די  עמו
ש להאיר להם ד א ו מ ע  לנחותם הדרך. ולילה ב
ן והעמודים של חשך חול  ללכת יומם ולילה״. הענ
. . . ר ב ד מ  וערפל — אינם מן הדברים הנדירים ב
 ועמוד זה מרמז על דרך הטבע. עמוד האש לעו־
 מתו — אינו בטבע אלא בנם, בהריגה מן הטבע;
. ועמוד זה רומז על ה״הוץ־מדרך־  בעל־טבעי

. . . ״ ע ב ט  ה

ת הלקח  כשרצה החכם מכל אדם להמחיש א
ר פ ס מ — ו י ד  הזה לכל באי בית מקדש ה׳ כוננו י
 י עמודי האמו יצר״— המתיש את שנ י ו : ״ ב  הכתו
 נה בד׳ שהוא יוצר הטבע ופועל ברצונו מעל
י עמודי יסוד אלה המהישם בנחשול  לטבע — שנ
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 מתוך רוממות תפלות אלו, חשו בהם דורשי
 רשימות הקדמונים (עוד טרם היתד• הקבלה ידו
 עה ומפורסמת בעולם התורני) כוונות התורנות
. (בשערי . . י נ ו מ ה  והמתעלות מן המובן הפשוט ה
: ן  תשובה סי׳ רצו, נמצאת תשובה לרב האי גאו
 ״וששאלתם בתפלת ראש השנה כמו אינון ׳ובכן,
? תקונא דא דפרישו רבנן קדמאי והיינו ״ ן בכ  ו
: ובכן, ן  בתקיעתא דבי רב, דאתא רב וחידש ל
? תקונא דא דפרישו רבנן קדמאי והיינו ך כ ב  ו
ן תיר— טעות. וכר. והני תלתא אית בהו מילי  י
: יטרי . ובמהזור ו ך מי  טמירין דאיתמםרו להכי
: ן י ם הוא שהאותיות שלו עולות למנ ש — ן כ ב ו  ״
. ובכן תן . . ״ ה ־ ו ־ ה ־ י א נ א ן ״ י והו״ או למני  ״אנ
 פהדך — אנו והו תן פחדך. ובכן תן כבוד —

. ( . . . ״ ד ו ב י ה׳ תן כ  אנ

נו להתפלל באופן פרטי  ואם אנו מרשים לעצמי
מת נו—הרשאה זו היא כפועל יוצא ממג י  על
 התפלה הכוללת מתוך שתתן שמחה לארצך וששון
 בעירד וצמיחת קרן לדוד עבדך ועריכת נר לבן
 ישי משיהך — יתגדל ויתעלה כבודך ויראו
 . קודם גדלות הבו . . ך י ת ו ח ט ב  גדולתך וקיום ה

 רא.
ת תתושת  יום כפור — הממהיש את הטבע. א
עות הטבע. נוי בפרישתנו יממה אחת מתבי  העי
 : קוטב שפלות האדם. תפלו  או, כאשר הזכרתי
ב  תיו ובקשותיו הם כי יצרת את האדם בטבע ו
. וכדי לקיים את . . ל מ ע ן ו ו  טבע גס סטיות־י
 מגמתך בבריאה שרצונך בקיומה ״כי לא תתפוץ

 במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה״.
ת הציר המהבר,  עשרת ימי התשובה מהווים א
י ת שנ  על ידי תשובה, הזדככות והתעלות — א

 הקטבים הללו.
ת שפלותו ואת גדלות  האדם בשובו רואה א
 הבורא יתברך ולבו מתמלא געגועים, הערכה וה־
 ערצה ליוצר כל ״שמהתי מתד יראתי, יראתי
, ואהבתי עולה על כולם״ (תנא  מתוך שמחתי

 דבי אליהו).
 ומתוך שפל השפלות מתחברים לגבוה מעל
ט היות — לעילא ולעילא. דום ועומק  גבוה. מטי

 נפגשים, צדק ושלום נשקו.

 ע ל מ ל כ  ״ובכן תן פהדך ה׳ אלהינו ע
; על כל הבריאה כולה כי עד עכשיו רק ״ ר י  ש
ן לפניך, עוז בידך וגבורה  אנו ידענו ״שהשלטו

 בימינך״.
 מתוך כך, כשתתעלה הבריאה ותגיע להכרה
 נעלה זו — ״כל הרשעה כולה כעשן תכלה וממש

 לת זדון תעביר מן הארץ״.
ו ורק אנו היינו הראשונים שהכרנו  ומכיון שאנ
: ״תן כבוד ה׳ לעמך, ב  בכך אנו מבקשים, דרך אג

 תהלה ליראיך ותקוה טובה לדורשיך״.
 כיום הבריאה הכללית מהווה יום זה גם יום
 הדין הכללי, יום שבו כל היקום נידון אם לשבט

 אם להסד.
 מגמה נעלה זו מתבטאת גם בתקיעת השופר.
 ורבנו סעדיה גאון בטעמו הראשון של עשרת ה
מר:  טעמים אשר הוא נותן לתקיעת שופר, או
י שהיום  ״על שצוונו לתקוע ביום זה בשופר, מפנ
ת עולמות  תחלת הבריאה שבו ברא הקב״ה א
ן לפניחם  ומלך, וכן עושים חמלכים שתוקעי
 בחצוצרות ובקרנות להודיע ולהשמיע בכל מקום

. . . ״ ם ת ו כ ל  תחילת מ
 המלכיות, הזכרונות, והשופרות שאין בהן לא
ה מבט  בקשה על םליהת עון וכפרת פשע הן הנ
ת השאיפה הנעלה הזאת  אות כמעט אך ורק א
 המסתיימת במלים ׳״והיה ה׳ למלך על כל הארץ
 ביום ההוא יהיה ה׳ אהד ושמו אהד׳ ויאתיו כל
 לעובדך, ויברכו שם כבודד — וידרשוך עמים לא
 ידעוך — וישמעו רהוקים ויבואו ויתנו לך כתר

 מלוכה״.
ת מן ההומריות והתעלות לכדי  בשעת התפשטו
 דרגא נעלה זו אין מקום לתפלות הפרט על צר
 . כי השאי . . ה ס נ ר פ  כיו הפעוטים, היים בריאות ו
ת כל האוירה של  פה הרוחנית העילאית ממלאה א
 התרוממות שבתפלות אלו. ומשום כך לא היתה
 דעתם של גדולינו נוחה מצירופי התפלות הפר
ה ות ״זכרגו״ ו״מי כמוך״ (ור׳ בכסף משנ  טי
: ״ואף אלן  רמב״ם הלכות תפלה פרק ב׳ בסופו
׳ נירנברג צ הו ) טרי י . ובמחזור ו . . ״ ו ר י ת  בקושי ה
 תרפ״ג, ח״א ע׳ 364) מתלבט בבעיה זו. והמסקנא
מ ״ ו ו ה נ י ם נ י ב י ר כ ר צ ם ד ו ש מ ״ — ם  ש
ם י ב ר ש ב ר ה ד ו ב נו כ י : ״דהי ו ת דברי  באר א

. . . ״ ו ם ל י כ י ר  צ
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 מול הזמן

ס מ ה ד ב  ישראל א

 תורת היחסות), ושמו אפילו גבולות לעולם, ברם
 הם מתפשטים בתדירות ובקצב מהיר להפליא.
ת שמפרשים את הזמן כענין גפשי  יש הוגי דעו
ת במב  ויש פילוסופים שרואים בו מציאות ממשי
י הזמן הללו, על כל  נה העולם. אמנם לכל מושג
ן דעה אחת לחברתה, יש מכנה משותף ני שבי  השו
: כולם מתכוונים לזמן העולמי, האין־םופי ד ה  א
ל הפילוסופים של אייג־ ש — ה  או הקוסמי. זמן ז
ך לחי העולמים, לאלקי הנצה, י י ן—משת י י  שט
 למלך עליון. אבל אין תפיסת זמן זו שייכת לנו,
 למלך אביון, אשר יסודו מעפר וסופו לעפר,
 המשול כחרס הנשבר, כצל עובר, כחלום יעף.
 אין האדם פועל בזמן הקוסמי. הוא למעלה
ן לנו אחריות. עליו אין לבסס , עליו אי  מהשגתנו

ת האדם.  יום הדין, בהקשר זה אין לשפוט א
וע יותר,  הזמן המהווה יסוד לראש השנה צנ
ו וקיימנו והגיענו נ י  אנושי יותר. בברכנו ״שההי
נתנה תוקף״.  לזמן הזה״ כוונתנו לזמנו של ״ו
 אפשר אולי לתארו בדמות כלי מדידה זעיר.
דד לנו קצבת  יציתו בידו של הקב״ה ובו הוא מו
 חיינו האנושיים. באמת אין אנו מתפללים על
 הארכת זמן, על תוספת שנים, אלא דווקא על
ו בספר החיים״. נ ב ת כ . . ם: ״זכרנו לחיים . י  חי
י האתגר העיקרי ה ו ז — ם ד א ת החיים — חיי ה  בעי
ו־ ה ודורשת תגובתנ נו בראש השנ י  העומד לפנ

 תשובתנו.
ת השם — לא זמן, אלא היים.  ובכן החלפנו א
ה ו שוב נשאלת  אבל האם פתרנו בזה את הבעי
 השאלה ואולי ביתר תוקף ותריפות: מה הם
 החיים ן נשים לב תחילה לממדי ההיים. בעל
נו בהם : ״ימי שנותי ע ב  המזמור צ׳ (פס׳ י׳) ק
 שבעים שגה ואם בגבורות שמונים שנה״. אפילו
 אם נניח שחברות הביטוח יסכימו לכך, עליגו
דת השנים י—מי נ ו צ י ן הח  להבין שזה רק החשבו

 נושא כמה שמות, ולכל שם טעם משלו. הוא
 נקרא ״יום זכרון תרועה״ (ויקרא כ״ג, כ״ד) או
 ״יום תרועה״ (במדבר כ״ט, א), כי בוא אנו תוק־
 עין ומריעין בשופר; והוא מכונה ״ראש השנה״,
 משום שבאחד בתשרי ראש השנה לשנים וכר
 (ר״ד• פ״א, מ״א) ולפי דעתו של ר׳ אליעזר
; וחגנו ( א ״  בתשרי נברא העולם (ר״ד• י״א, ע
י שבו אדם נידון  ידוע גם בשם ״יום הדין״, מפנ
 (שם ט״ז ע״א), ועוד אמרו ש״מראש השנה נידון

 מה יהא בסופה״ (שם ח׳ ע״א).
ת ת והטעמים הללו ממצים א  אמנם אין השמו
 כל משמעותו של החג. יש לו עוד בחינה חשובה,
ת כל יתר משמעויותיו. ן בו יסוד הכולל א  טמו
. כלתה ן מ ז א ה קרי—הו  ונדמה שדוקא הוא העי
 שנה, והנה שנה חדשה באה. נשרו כל עלי הלוה,
 האשתקד נעלם, וכבר נפתח חשבון חדש. רק
ן תהילת השנה י  הזמן מאפשר הילוף השגים, מצי
ן לשנים. הזמן הוא המסד עליו י  וםייומה, ניתן מנ
 ן המפואר של תפלותינו, תקיעותי י  נבנה כל הבנ
ו לכאורה ו ה מ — ו מ צ  נו, הגיגתנו. ברם הזמן ע

 הוא כולו מיסתורין.
  שמא תאמר: השאלה אינה כל כך קשה, התשו
לש: עבר, הווה,  בה פשוטה למדי. הזמן הוא משו
נו  עתיד. זה הכל. ברם הכל הזה מסתכם לגבי
ן להאחז בו ; וההווה אי ו נ נ ! העבר אי ן  לאפם ואי
ו כבר חלף והיה לחלק ו מדברים עלי  — ברגע שאנ
; והעתיד טרם בא, טרם היה למציאות,  של העבר

ת הזמן ? אין בו ממשות. מהו ן  איך תופסים א
 בעית הזמן אינה חדשה. גם הקדמונים וגם
ת ההידה הגדולה  המודרנים התלבטו לפתור א
 הזאת. לפנים נהשב הזמן לממד לחוד, נפרד מן
 ההלל, והמשכו היה אין־םופי. היום צרפו המתמ־
נוח חדש ת הזמן אל ההלל והמציאו מי  תיקאים א
 — ״מרחב של ארבעה ממדים״ (הכל על טהרת
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 אלה הוא מתאחד עם כלל החיים, ושוכן בצל
י הקטן ל ו—הכ נ מנ  אלקי ההיים. והנה זה פלא, ז
 — אפשר למלא בתוכן נצח נצחים! אנו חיים
 במחשבותינו הנשגבות, באידיאלים אלוקיים, והם

 אין־םופיים.
 שמא תאמר: אבל לא כל אדם זוכה לשגב
 רעיונות כזה, רק יחידי סגולה מוכשרים להתרומם
 לפסגת המחשבה. כיצד יכולים אנשים בינוניים
 ופשוטים לחיות. אמנם יש דרך אחרת הפתוחה
. ה ש ג ר ה  לכל לכל בני אנוש. אנו חיים גם ב
 לפעמים מטושטשים אפילו התחומים שבין המח
 שבה וההרגשה. אבל אין פירוש ההרגשה לסבול
ו אנו. גם יצו  את סבל שלנו ולשמוח את שמהתנ
 רים גמוכי דרגה בסולם החיים יודעים כאב
ן י  ומרגישים בשמחה. האנוש, נושא הצלם, מצטי
את אושר ת ייסורי הזולת ו  בזה שהוא חש גם א
 חברו. רק כשאנו פורצים את המחיצות המפרידות
 בין איש לרעהו, כשהרגשתנו מקפת חיי אחרים,
 כשיש לגו הכשרון להצטער בצער אהרים — ועוד
 יותר חשוב, משום שהוא יותר קשה, להשתתף
 בתקוותיהם, לשאוף את שאיפותיהם, לשמוח
 בהצלחתם — אז נצא מכלא האנוכיות וגתחיל

י חורין, לחיות חיי אדם.  לחיות כבנ
 לזה התכוון המשורר טשרניחובסקי באמרו

: ו ן״ של י מאמי  ב״אנ
ן  שחקי כי גם ברעות אאמי

ד אמצא לב,  אאמין, כי עו
 לב תקותי גם תקותיו,

 יחוש אושר, יבין כאב.
נה גם בעתיד,  אאמי

 אף אם ירחק זה היום,
בוא— ישאו שלום  אך בוא י

 אז וברכה לאם מלאם.
 אם במקומות אחרים חטא המשורר גגד מסורת
 היהדות, מתוך אי־הבנה, כאן ירד לסוף דעתם

 של גדולי מורינו ונביאינו.
 ומתוך הרגשה, בת זוגה של המחשבה, נוצר
. ה ו צ , המעשה הטוב, שהוא מ ה ש ע מ  ה
 בהקשר זה כדאי להטעים שאין מחיצה מפרידה
ן  בין המצוות שבין אדם למקום ובין המצוות שבי
 אדם לחברו. גשר יש, מהיצה אץ. עבודת ד׳
 שאינה מכשירה את לב האדם לאהכת רע לקו־

ן הפנימי — מלגו — שונה בהר־  מלבר; החשמו
מי הבחרות אין  בה. ימי הילדות ואף חלק מי
 להכניס בסכום השנים האמיתי. האישיות שלנו
ו רק  אינה בשלה, היא עדיין פרי בוסר. אנחנ
 בעלי חיים, בעלי אפשרויות, מתפתחים, אבל טרם
ו לחיי בני אדם במלוא מובן המלים המכוב  הגענ
י ימי הזקנה, הימים אין  דות האלה. בקצה השנ
 לנו חפץ בהם, כשאנו גולשים כבר במורד ההר
 — גם אותם קשה להכניס בחשבון. יש אז פיחות
. הזכרונות מתרבים, אבל . . ל ו ל ת  במטבע החיים ה
? ר א ש  מעשי היצירה מתמעטים והולכים. מה נ
ת הבינים, ״ימי העמידה״. אבל גם אלה אינם ו  שנ
 ברשותנו לגמרי. שליש היממה נתון לשינה ולא
ו לכל  כילה, שליש מסור לעבודה, לעסקים—א
ן י  הפחות לשביתה, שהיא גם כן עגין ראוי להתענ
ת  בו. ואף מיתר הזמן צריכים לנכות כמה שעו
 לבידור ולמנוחה. כל אלה הם אמצעים המאפשרים
 לנו להחזיק מעמד בחיים. חלק החיים שבו קיימת
ת ממש — ו י ות—לח  האפשרות, ההזדמנות לחי
ד! ועתה  מצומצם למדי, עד כי סוד הצמצום מפהי
 מתעוררת השאלה הגדולה, שאלת השאלות, איך
ם? י  צריך אדם להתנהג בשארית פליטת ההי
ת הזמן הזעום  באיזה תוכן צריך הוא למלא א

 שיש לו כדי לחיות. מה חם החיים ?
ת ״החיים״. נסיון כזה הוא  לא אנסה להגדיר א
 משא לעייפה, ואולי לגמרי מן הנמנע. אשתדל
וה—לתאר כמה מגבלות של נ בע ס ו סו  רק—בהי

 היהלום הנקרא חיים.
. לא על עסקיו, ב ש ו  האדם חי כשהוא ה
 ו  לא על מילוי חפציו ההומריים ותאוותיו הג
 פניות כבעל חי. כל הדברים האלה שייכים לקיום
י  האדם, לא לחייו האמיתיים. דברים אלה הם בנ
 חלוף. ואילו המחשבה האמיתית היא בת אל־מות.
 היא הגיון הנפש, היא בעלת כנפים ומתרוממת
 מעלה מעלה עד שמי השמים, עד כסא הכבוד.
 המחשבה האמיתית היא דו־שיה עם הנצח, עם
 כל היקום, עם בורא הכל. מרטין בובר קרא לדו־
 שיח כזה יחם של ״אני־אתה״. ברגעי הגות אין
 חיי האדם מצומצמים, אינם ענין של מספר שנים
 קצוב, שלפניהן אפס ואחריהן אפם, והן בעצמן
 כחלום (ואולי סיוט שוה אפם. ברגעים אלה
 האדם הוא יצור נצחי, נוצר בצלם אלקים. ברגעים
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 יודעים על שום מה. הם רצים ומתרוצצים לא אל
ת אידיאליות, אלא  מטרות קדושות, לא אל מגמו
 אל תשיש, אל ל.ם.ד. וכל יתר סמי המות, כדי
 למצוא מפלט, היי שעה, מאכזריות ריקנות חייהם.

 וככה נעשים המתמרדים למתאבדים.
ת הלשון של זמננו מעידים  לפרקים גם מטבעו
גת ו מדברים בנחת רוח, כביכול, על ״הרי  בנו. אנ
 הזמן״. רבונו של עולם, זהו רצח איום! זמן
ת כל כך מוגבל, כל כך יקר.  קיומנו עלי אדמו
ת אלקים מן האין־םוף, ואיד יעלה על  הוא מתנ
ללת ו ? כאן מתג ו בז  הדעת ל״המית״ אותו, לבז
ו יריעת הפרדוקס המוזר של תקופתנו. נ י  לפנ
ת החלל, מרחב העולם,  אנחנו שואפים לכבוש א
ו אנו משאירים ריק. והכלל  ואילו החלל שבנפשנ
ן . מים אי . . ם י ע: ״והבור ריק אין בו מ דו י ק ו  עתי
. ( א ״ ע ב ״ כ ת ב ש  בו, אבל נהשים ועקרבים יש בו״ ־
 בהעדר מים — ואין מים אלא תורה — בחוסר תוכן
ונות ני רעי ו כל מי ת חלל נפשנ  רוחני, ממלאים א

 ומזמות שהם כנחשים ועקרבים ארסיים.
: אל  הדגשתי קוצר החיים. אולי ישאל השו
י הנצח של העולם הבא ?  מדוע התעלמתי מהי
ן כלל י י הענ  לאמתו של דבר לא נשתמט ממנ
נו להבין שהנצח מתחיל לצמוח  וכלל. ברם עלי
 כאן בעולם הזה. כבר רמזו חז״ל שיש קשר אמיץ
ת ח י העולמות באמרם: ״יפה שעה א  בין שנ
י  בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חי
 העולם הבא, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם
 הבא מכל חיי העולם הזה״ (פרקי אבות פ״ד, מ׳
: הוא ן היהודי הוא שעוגו של שאגאל  כב). השעו
 תלוי בשמים ומראה השעות בבית היהודי, אך
עעת גם מעבר לזמן. נצה איגו ו  המטוטלת מתנ
ן של ימים ושנים ותקופות לאין מספר. הוא י  ענ
; אפשר למצאו ברגע. זמנו של העולם י ד רוחנ מ  מ
גבל. הנצח הוא מו  החומרי הוא ממד אופקי—ו
מק— ואין : יש לו גובה ויש לו עו ך נ ד מאו מ  מ
ן לו זמן יך לתהום שאי  לו מןןרים, כי הוא משתי
 ולא ערכים משתנים. הוא גובל באמת ובצדק,
 באהבה ובקדושה, שהם ערכים נצהיים, אבל
ת המזלזלות בעולם הזה,  שרשם בארץ. ישנן דתו
 אד שוללות אותו כליל. לא כן היהדות. למרות
י פגעים, למרות נ  שעם ישראל ידוע חולי וכל מי

 (סוף בעמי 18)

 ייה. ומאידך, העזרה המושטה לזולת, יחסי הרח־
ן איש לרעהו, מקר  מים והאהבה והידידות שבי
ת  בים את האדם להבנת בוראו. על ידי הכרת דמו
ו מכירים את נו אנ  האלקים הנמצאת בנשמת אהי
נו (בשם ר׳  היוצר עצמו. לא לחנם אמרו הכמי
 עקיבא) ״ואהבת לרעך כמוך זהו כלל גדול
 בתורה״ ־ירושלמי גדרים פ״ט, ה״ד), כי דווקא
 בכלל זה נראית הקדושה שבדת בעליל, כמתוך
 ת ומאלפת העובדה שפי נ י  אספקלריה מאירה. מענ
 קוח נפש דוחה שבת, ז.א. שאהבת הבריות, במק־
 דים מסוימים, מתירה איסור שענשו מיתה. אבל
 •לשנאה המוחצת המובעת בזריקת אבנים, אפילו
 למען השבת, אין היתר — ואף כפרה, לפעמים,

 קשה למצוא.
ן השכינה שורה לא מתוך : ״אי  חז״ל אמרו
 עצבות אלא מתוך שמחה של מצוד!״ (שבת ל׳
וב  ע״ב). אין שמהה כשמחת חמצוח, כשמחה הנ
ת מתוך מעשים טובים המושרשים באהבה. זוהי  ע
 שמחת החיים והאושר האמיתיים. אין לזהות
 שמחה עם בידור. האהרון הוא על פי הרוב בריחת
ת  מן המציאות, מן החיים, אנו רוצים לשכוח א
 ההוי שלנו, לשקוע זמן מה בתהום הנשייה. אין
ב להינפש מדי פעם מלהץ המציאות,  ספק שטו
 להשתחרר לרגעים מן הדאגות, לנות קצת מעבודה
 מפרכת. אבל אין הבידור עיקר, אלא טפל. לכל
 היותר הוא תמריץ ועידוד להיים, או סם מרגיע
ת החיים שונה ח מ ת ולעצבנות. ואילו ש  לעצבו
ם; היא אבן בוחן י  לגמרי. היא עומדת במרכז החי
 הצלחת החיים. היא תוצאה מהשגינו, פרי אידי־
 אלים קדושים בביצועם. המעשה שהוא מצוד!
 מביא לשמחה של מצוה, לשמחת תוספת היים,

 לשמחה של תחייה.
ם — י כ ר ע ו חיים ב  סוף דבר הכל נשמע, אנ
 מוסריים, רוחניים, אלקיים. בהתאם לעקרון זה
 סובל דורנו מחוסר ערכים. לכאורה פלא הוא
נות הרווחה מתרבים  שדוקא בארצות השפע ומדי
 הולי הרות וזקוקים אנשים לפםיכיאטורים. אבל
 הסבר התופעה המדהימה הזאת פשוט וברור:
 בחמריות אין תרופה גגד שיעמום החיים וםכנותי־
גד נו ללא שם, נ נה תריס נגד פחדי נ ות אי  הם. גשמי
 הסיוט המתפשט כסרטן בכל שטחי העולם. וזוהי
בת מרד הנוער. ה״היפים״ מתקוממים ואינם  גם סי
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 אודות התשובה

ם רקובר חו  נ

ן ונחשוב על יסוד זה ונגיע להכרה כי נ  וכשנתבו
/ אזי תבא , יה נ  אכן ״העולם כולו מלא הוא הרמו
 התשובה בחיי הפרט ובחיי הכלל. האדם בחזרתו
 בתשובה חוזר הוא אל הטוב העליון אשר סר

ו הרעים הםתירהו מעיניו. ו ואשר מעשי  ממנ
 האדם נמצא בקשר הדוק עם הבריאה כי הרי
ת עולמו הסתכל  הוא חלק ממנה. הקב״ה כשברא א
ת פעלו. ולכן כל פגיעה  בתורה ולפיה פעל א
ות התורה היא באותו זמן  ועבירה על אחת ממצו
 גם עבירה נגד העולם,— האדם מבצע פעולת
 הריסה נגד העולם המושחת על יסודות התורה.
גד ברי  חטאו של האדם מטביע חותם של שנאה נ
 אה כלשהי וע״י התשובה חוזרת האהבה להאיר,
 והרי הוא האדם קשור בחזרה לעולם בעבותות

 האהבה.
י התשובה עולה האדם למעלה רמה ונשאה.  ע״
 אולם אין הוא נעשה זר לעולם הסובב אותו, אלא
 אדרבא, מעלה הוא את העולם יחד אתו, ונמצא
 כי האדם מתקשר ביתר שאת וביתר עז אל עולמו
 של הבורא, והרי הוא בהרמוניה שלמה עם ההויה
 כולה. בחזרתו לא זו בלבד שהוא מתקן את עצמו
 אלא משכלל את ההויה כולה ומשיבה לאלוקות.
 גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם, ואפילו
ן לו ולעולם כלו. לא  יחיד שעשה תשובה מוחלי
 זו בלבד שחאדם, ע״י תשובתו גברא ברוח חדשח,
 אלא כל העולמות התחדשו עמו. החוזר בתשובה
 אינו נעשה זר אל העולם כי הוא מרומם עמו את

 העולם ואת החיים.
ת המסכים המעכ  התשובה מסירה מעל האדם א
 בים בעדו לראות את הטוב האמיתי. קלקול האדם
ת עצמו, וקלקול ההויה כולה  הוא, שהוא שוכח א
  היא שהיא שוכחת את עצמה. התשובה היא המבי
ת עצמו ואת העולם הכרה ת האדם להכיר א  אה א
 יותר אמיתית ויותר בהירה. כי החזרה בתשובה,

ת כל  בשורות מועטות אלו מן הנמנע לסקור א
 שיטתו של מרן הרב זצ״ל על התשובה, אך
 ננסה לעמוד על כמה רעיונות אשר אנו מוצאים

 ב״אורות התשובה״.
 ״התשובה היא תופסת החלק היותר גדול בתו ־
 רה ובהיים, עליה בנויות כל התקוות האישיות
 והצבוריות, היא מצוות ה׳ שהיא מצד אחד קלה
 שבקלות שהרי הרהור תשובה היא כבר תשובה,
 ומצד אהד הרי היא קשה שבקשות שלא יצאה

 עדין אל הפועל במלואה בעולם ובחיים״.
 פסקה זאת המובאת מתוך ההקדמה ל״אורות
 התשובה״, מלמדת אותנו מהותה של תשובה
 וגודל ערכה. התשובה מחמת רום מעלתה והכר־
 חיותה, היא מצוד! קלה שבקלות שכל אחד ואחד
 יכול לקיימה ברצותו, ומצד שני, קיומה המלא
 עדין לא יצא אל הפועל, כי דבר זה כרוך בהשת
 נות כללית של דעות מתי־עולם, ובהכרתם הכרה

 אמיתית את עצמם ואת צור מחצבתם.
 מתוך ״אורות התשובה״ למדים אנו כי תשובת
 האדם כתשובת העולם איננה מקרית, אלא היא
 התוכן היותר יסודי לחיים המעשיים והאידיאליים.
 התשובה הנה תוצאה ישירה מכליאת הרוח הבלתי
 מוגבלת בתוך הגוף המצומצם והעולם המוגבל.
ד החוש ג  עצם פעולתו של האדם מהוה חטא נ
 המוסרי התובע מהאדם את השלמות, ואשר אינו
ת היא  מכיר בכל הגבלה. ולכן התשובה ״טבעי
א משלימתו״. ומוכנה היא בלב כבר הי  לאדם—ו
פת ת החטא. ״התשובה באה משאי  בשעת עשי
ות יותר טובה ומזוככת, יותר  המציאות כולה להי
 הסינה ומעולה ממה שהיא. בתוך חפץ זה חבוי
 כוח חיים של התגברות על המדה המוגבלת של

 ההויה ועל חולשותיה״.
 ״הכל הוא טוב״ — זהו יסוד מוסד במשנת הרב
ו אל הכל״.  ״והיושר שבנו הלא הוא בא מהתאמתנ
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 מרן הרב זצ״ל רואה במעשים הנעשים לנגד
 בה: התעו נו התהלת התגשמותה של התשו י נ  עי
 ררות חפצה של האומה לשוב אל ארצה, אל
נתה באמת אור של  מהותה, אל רוהה ואל תכו
ת המשך התגשמותה  תשובה יש בה. והוא רואה א
 ביתר שאת וביתר היקף כאשר ״כל בגי האומה
 יבואו לעומק האמת, ואז בקול מלא גבורה ועז
: לכו ל דו  יכריזו על עצמם ועל עמם בקול ג

 ונשובה אל ה׳״.
 האומה הישראלית מרכז ההויה היא, ותשובתה
 — יסוד לבנין התשובה הגדולה: תשובת ישראל
ונה ותשובת העולם כולו שתבא אחריה.  העלי
 ״כנסת ישראל היא הראשונה בעולם לתשובה״,
 והיא אשר תשפיע על העולם כולו להגיע לידי

 תשובה, להאירו ולקומם את מצבו.

 חזרת האדם אל עצמו היא, הזרה אל מקור נשמתו.
י רה אל בוראו, בורא העולם. ״ע״ מכאן—חז  ו
 התשובה הכל שב לאלוקות״. חאדם משתחרר
 מעבדותו לחטאים וחוזר אל החרות הקדושה ואל

 הטוב העליון.
 התשובה היא היא המוודאת לאדם את הערך
ת  הגדול של החיים הרוחגיים, והיא המגלה לו א
ייתית כולה.  מקומו בתוך בתוך ההרמוניה ההו
י התשובה הרי  מתוך הרהבת האופק שבאה לו ע״

ע להכרת הטוב האלוקי באמיתתו. י  הוא מג
 אור התשובה המתנוצץ בכל רגע במעמקי
ת  החיים הוא הוא המהדש את העולם ומקרב א
 ישועת ישראל וארצו. לולא רוח התשובה לא
 יכלו החיים הרוחניים בעולם להתפתח; התשובה
ת האדם ואת העולם לקראת  היא המוליכה א

 הבריאות הגמורה.

 אחדים מהם גם ראו ביגתיים אור. קשה לומר
י פייטן  אם כל הפיוטים שחתומים ׳עולה׳ מלפנ
נו מצוי בימינו,  אחד יצאו. השם, אף על פי שאי
 היה נפוץ למדי במזרח, בימי הביניים. על הפייטן
 איננו יודעים מאומה מלבד שמו, אבל אין ספק
 שחי ופעל באהת מארצות המזרח. בהתחשב
 במבנה הםטרופי המסובך למדי של השיר, בחרי
 זה המסולסלת, ובעיקר בפסיחות המרובות של
 המשפטים השיריים מטור לטור, נראה שאי אפשר

 להקדימו למאה השתים־עשרה.
 מקור הפיוט בכ״י מן הגניזה השמור באוסף
 קויפמן בבודפשט, בספריית האקדמיה הלאומית
דר: 27. י נגרית למדעים. סימנו לפי רשימת ו  ההו
ד עב י במכון לתצלומי כתבי י  צילום כה״י מצו
 ריים שליד הספרייה הלאומית והאוניברסיטאית,

 בירושלים.

 (סוף מעמ׳ 6)
י לאדם לאחר פטירתו, ועל  ותענוגותיו, על הצפו
 הובת התשובה מן החטא. הסוג קדום מאוד,
נימית״, זו שקו־ יטנות ה״אנו  וכבר הוא מיוצג בפי
ת ולתקופת ת לתקופת החרוז בשירה העברי מ  ד

 המשוררים ידועי־השם.
 אופיו ה״םפרדי״ של פיוטנו בולט במבנה
ה המח ת מבנ נ ר; הרי זה, מבחי  הסטרופי של השי
י ן ״שיר איזור״, מן הטיפוס המצו  רוזות, מעי
טת השקילה  בשירת החול העברית בספרד. גם שי
: כל טור בשיר א י  שלפיה בנוי השיר ספרדית ה
 מכיל 12 הברות דקדוקיות, מלבד הרפרין, שהוא
ת הפיוט חיבר פייטן  פסוק ועל כן אינו נשקל. א
 בשם עולה (סימן התוכחה בראשי הםטרופות,
ה: ׳עולה הזק׳), נ  ובראשי הטורים בסטרופה האהרו
י הגניזה. י גילו ו על קיומו לפנ  מחבר שלא ידענ
זת קהיר נמצאו כמה פיוטים שהתימתם כך, י  בגנ
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 הימים הנודאים והאדם בן ימינו

 ד״ר יעקב רוטשילד

נו— הלאום ומדינה, מנ י האליל הנעלה של ז ו ו  ח
 עומד לו האדם בבדידותו הקיומית האיומה לפני
 בוראו. נותר לו רק הוידוי ״ראה עמידתנו, דלים

 וריקים״!
 חשבון נפש נוקב זה עם עצמו מול אלוקיו
 נעשה זר לרבים מאיתנו, והרתיעה מן העימות
ינים את גישתם  הבלתי אמצעי עם האלוקים מאפי

ו ומדינתגו לימים הנוראים.  של בני עמנ
 אמנם זקנים ומזקינים בגיל העמידה ממלאים
 עוד את בתי הכנסת של העדות השונות, אבל
 על פי רוב אין בכך יותר מאשר געגועים נבוכים
 וסנטימנטליים משום כך הסרי כנות־לעולם שאבד
 להם והם מחליפים את ההנאה בפרקי חזנות

 מבריקים עם חויה דתית.
 אמנם ברחבי העולם הגדול תפשה החרדה
נומי  הקיומית את מקומה של גאוות האדם האוטו
ת עצמו אדון לגורלו. אימת האדם הרואה  הרואה א
 את עצמו בתוך העולם הממוכן של עידן האטום
נו— מול סכנת  — עולם שאותו יצר לשם בטהו
 תהום הכליה על ידי אותם כוהות שיצר, הביא

 שם לחידוש המחשבה הדתית.
 בארצינו הצעירה ובמדינתנו הצעירה אף יותר
 כמעט ואין עולה עדיין הספק בכל יכולתה של
ו רואים סביבם עולם נתנ י מדי  יצירת האנוש. בנ
 עייף, ציני, מלא ספקות בערכי אנוש — והם עדים
 וגם שותפים ליצירת מפעל גדול אנושי, בהקמת
נה מודרנית, חברה מודרנית שנוצרו כמעט יש  מדי
ן תמים  מאין. חוויה זו הפכה אצל רבים מבטהו
 בסגולתו של האדם לאמונה תפלה עיוורת בכל־
 יכולתו של האדם. ב־״כוחי, ועוצם ידי עשו •לי

 את ההיל הזה״.
 אמנם עברו במלחמת ששת הימים על רבים
ו רגעי זעזוע קיומי עמוק והתפכחות מן נ י  מבנ
ת של עם ההושב עצמו  האופטימיות הזולה והשטהי

 תופעת לווי מתמיהה — אם כי אינה מפתיעה —
 של הלאומיות החילונית ואיתה לאקלים התרבותי
נת ישראל היא, שהיהודי החילוני נמצא  של מדי
 במבוכה רבה יותר מול הימים הנוראים מאשר
 ביחס ליתר מועדי ישראל. מצבו הוא שונה
ו בתקו־  ממצבם של אלה שקדמו לו בתולדות עמנ
י דורו שבתפוצות. להם  פה החדשה, או אף של בנ
 היוו ומהווים ימים אלה גקודת מגע יהירה עם
 היהדות ולא להינם כינו הטיפוס הזה של דת
 ישראל ״יהדות שלשת הימים״. בארץ נשתנה
 הדבר מעיקרו. האידיאולוגיה של הלאומיות היהו־
 דית־המערבית לתת לחגי ישראל אינטרפרטציה
 הדשה והעניקה להם אופי של הגי טבע וחקלאות

 או חגי תחיה לאומיים.
 ביודעין הם הבליטו בכך צד אחד בלבד של
 חגינו עתיקי יומין וחדיחו כליל את הצד האהר,
 הדתי בעל התוקף לעין ערוך חזק יותר מבהינה

 היסטורית.
 נסיון ״פרשנות״ כזה לגבי הימים הנוראים היה
 נדון לכישלון מראש. למעשה, גם אינם ידועים
 לנו נםיונות בכיוון זה, אם לא נעריך כחסרת
ן ילדים לנוער מסוים  טעם את הצעתו של עיתו
 אשר בגליונו לראש השנה לפני שנים מספר הציע

 ״להעשיר״ את ראש השנה במנהגי ״סילבסטר״.
 אם אפשר בכלל למצות את מהותם של הימים
 הנשגבים במושג אהד, הריהו שהאדם בהיותו
 יצוד קטנטן, אהוז בסבך ההטא ובן החלוף עומד
 לפני היושב על כסא רם ונישא, המלך הקיים

 לעד ולנצח נצהים.
 בעימות קיומי נורא זה ניטל מהאדם הכל
 הנתשב על ידו לבר קיימא ובעל משמעות, לא
 רק ערכים הומריים, אלא גם ערכים נעלים, יצירות
ת זה אינו מרשה עוד  רוהניות ותרבותיות. עימו
מא  לאדם לחיחבא מאחורי הקולקטיב, ההברה ו
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עלמת לידו. ה׳ כמלך העולמים,  של האדם כמעט נ
ת הליכותיהם של יחידים ושל לאומים  המכוון א
אמר— איזו להרב ואיזו נות בו י  — ״ועל המדי
 לשלום״ ״ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמ
ם אין ההכרה במלכותו לבד יכולה א ה — ״ ת ו  ו
ת יציבו ן בסכנת אבדון א  להחזיר לקיומנו הנתו
 תו. ראיה זאת מביאה בעקבותיה את החזון
 המשיהי של תיקון העולם במלכות שדי שיחזיר

ו ואת יעודו. ת מובנ  לעולם א
 ל  רק אהרי העימות המעורר של האדם עם מ
 כות ה׳ בראש השנה המבטל את האמונה בכח
ית הימים הנוראים  האדם בעצמו חלה תפנ
 אל האדם. בעשרת ימי התשובח, ובמיוחד ביום־
 הכיפורים נאבק האדם, תוך הכרת אפסותו, בהיותו
 שקוע בחטא ובאשמה על חיים חדשים זכים ומטו־

 הרים שרק חסד ה׳ יכל להעניק לו.
י הנוער,  רק הרואה את ריקנותו של הרבים מבנ
 אכולי הספקות, שלא ירצו לשמוע על ערכיהם
ן י  הלאומיים וההומנים של הדורות הקודמים, המצי
ונות״ במרכאות ורואה בה רק מליצה  את ה״צי
ם אלה אינם הגרועים המתבטאים מנ או  ריקה—ו
 כך — יוכל לשער את האושר ואת העושר המגי־
 עים אל האדם תוך ההויה האמיתית של יום־
 הכיפורים המעניקה לחיינו תוכן הדש, כיוון הדש,

 ומובן הדש.
 אשריכם, ישראל, לפני מי אתם מיטהרים ז ומי

 מטהר אתכם י אביכם שבשמים!

 אדון לגורלו. איום השואה השניה, עמידה בלתי
  אמצעית מול המות מחד גיסא והפגישה הפתאו
 מית עם עולם הנצח בכיבוש ירושלים ומקום
 המקדש יצרו נכונות קיומית להעמקת המחשבה
 מתוך בקורת כנה ואמיתית של מוסכמות. נכונות
 זו הביאה לידי יצירות כמו ״שיח לוחמים״,
 וחבל שלבלרים זריזים בתוכנו הפריזו בהערכת

ועת שיבה אל המקור ממש.  התעוררות זאת כתנ
ו את  בהתקרבנו לימים הנוראים שואלים אנ
; ומה בדבר בטחונו של האדם בכח יציר ו  עצמנ
גמאות המוכיהות נו להרבות דו ? האם עלי ו  ת
 בשפה ברורה שקיומנו ניתן בסכנה ביד כוחות
 שהאדם בעצמו יצרם והם נערכים אחרי שהסיר
ת ו עול מלכות שמים ומסרב להעמיד א  מעלי

 מטרת הייו 361 101-13111§ מ61־3101מ11)£.
 האם יש עדיין צורך בחוכחה שלא יוכל להיות
 תיקון עולם בלי הכרה במלכות שדי ? לראיה זו
 של תיקון עולם במלכות שדי מביאה אותנו

 תפילת ראש השנה הנשגבה.
 ניצבים אנו בראשית השנה, ביום הדין לפני
 ה׳ וליבנו מלא דאגה לקראת עתידנו. אנו מלאי
ו ולמען אלה הקרובים נ י  בקשות ודאגות למענ
 לנו. אך אין אנו מוצאים כמעט דבר על אלה
 בתפילותינו שבראש השנה אף לא ווידוי על

נו לתשובה ולטהרה. ו ועל געגועי נ  אשמותי
 על שגב ה׳ בלבד, הבורא, המלך הדיין
נו ובפיוטיגו, וקטנותו  והמהוקק מדובר בתפילותי

ת ד׳, להכריז  אל פסגת הר הנצח, ולהמליך שם א
 על הקמת מלכות שמים עלי אדמות, להצהיר
ו הנחושה להקדיש י ההיסטוריה את החלטתנ  לפנ
טב כוחותינו להשגת מטרתה הסופית הזאת.  את מי
 ראש השנה הוא רק פסיק במשפט החיים, רק רגע
 של מרגוע בתוך הסער המשתולל בחיי האדם.
 אמנם בו ניתן לנו — במעוף המהשבה, בעומק
 ההרגשה, בטוהר הלב — לטעום טעם הנצת, להכ־

 תב בספר ההיים של גצה גצהים.

 (סוף מעמי 14)
 ו עם השואה, הננו נשארים האומה האופטי  שאנ
ת הגדולה שבהיסטוריה. אנו רואים בעולם הזה  מי
 לא רק עמק הבכא, אלא משתלת הנשמות, מקום
 יצירת ערכי אל ־מות. ועל ידיהם היינו לעם הנצח.
 התיצבותנו מול הזמן הוא האתגר הרוחני הגדול
 של ראש השנה. השופר קורא לנו במאה קולות
ו לעזוב גיא ה לנ ! הוא מצו ו זר—על חו  — הולך ו
 הזמן והחמדנות ולהעפיל אל ראש הר האלקים,
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 ״אם אין דיעה — תפילה מניין״

 חיים יצחק לוין

 שהבאנו למעלה בהסתכלות אהדת. התפילה ״וח
 כמים כבלי מדע״ באה בעיקר להביע את הרעיון
 שאסור לאדם לתבוע גמול הלף זכיותיו, בתפילתו,
 אלא הייב אדם להיות ענו ושפל רוח, ולסמוך על
ת  רחמי ה׳ בלבד. אבל תפילה זו אינה שוללת א
ת ערך נה שוללת א  ערך החכמה עצמה, כמו שאי

 הצדקות.
 דברי הריב״ש הם דברי פולמוס נגד התפילה
 לספירות שונות, ואינו רוצה לומר שלא ראוי
 לאדם לשתף שכלו והבנתו בעבודת התפילה. סוף
 סוף הדעה היא הגדולה מכל צרכי בני אדם,
 כדברי רבי אמי ״גדולה דעה שגיתגה בתחלת

 ברכות של חול (ברכות לג, ע״א).
 נראה שחז״ל התכוונו במושג דעה בתפילה

 לשלושה דברים:
 א) דעה במובן הכרה, השכל הפשוט והטבעי.

 ב) דעה במובן דעת התורה.
ז המח מ  ג) דעה במובן כוונה, והיכולת של ר

 שבות.
 ננסה עכשיו לבסס ולהבהיר כל אחד משלשה

 מושגים אלו, ולחוכיח את השיבותו בתפילה.

 דעה במובן השכל הטבעי
: ״ומה ראו לומר ביגה אחר ב ״  מגילה יז ע
את  קדושה שנאמר והקדישו את קדוש יעקב ו
ידעו תועי  אלקי ישראל יעריצון, וסמיך ליה ו

 רוח בינה״.
י שמותר : ״ועוד מפנ (  ומוסיף הלבוש (ם׳ קטו
 האדם מן הבהמה היא הבינה והשכל קבועה
  ראש לאמצעיות, שאם אין בינה אין תפלה ובמו
ן בה משום שהבדלה ת ויו״ט מבדילי  צאי שבתו
 היא חכמה, שמה שהאדם מבדיל בין דבר לדבר
 הכמה היא לו, ולכן קבעוה בברכת חכמה״ ע״כ.
יהדת  הכמינו ז״ל רצו להדגיש שהתכונה המי
ת התפלה,  את האדם מן הבהמה, והמאפשרת א

 דעה רווהת שהתפילה המעולה היא התפילה
 הפשוטה מלאת רגש וסאתום, שבזמן הבעתה
 אדם שולל את כל ערך הכמתו, גדולתו השכלית

 והישיגיו האינטלקטואליים.
ו  דומה שלפי רוח זאת אנו אומרים בתפילתנ
 יום יום ״הלא כל הגבורים כאין לפניך ואנשי
 השם כלא היו וחכמים כבלי מדע ונבונים כבלי
 השכל כי דוב מעשיהם תהו וימי הייהם הבל
 לפניך ומותר האדם מן הבהמה אין כי הכל הבל״.
 גם ידוע מה שכתב הריב״ש (תשובות ס׳
 קנז) ששמע מפי רבו ש״הרב רבי שמשון מקינון
י דורו היה אומר אני  ז״ל שהיה רב גדול מכל בנ

 מתפלל לדעת זה התינוק״.
 אולם אין הדבר כל כך פשוט שהתפילה הרצויה
 ביותר היא התפילה הרהוקה ממדת הדעה וההש
: ״היה תא  כלה. בירושלמי ברכות פ״ד ה״ג אי
 עומד ומתפלל בשבת ושכה של שבת והזכיר של
 חול. רב חונה אמר איתפלגון רב נהמן בר יעקב
 ורב ששת. הד אמר הותך את הברכה. וחד אמר
 גומר את הברכה. הכל מודים בחונן הדעת שהוא
 גומרה והא כרבי דרבי אמר תמיה אגי היאך
 ן תפי י י עה מנ  בטלו הונן הדעת בשבת. אם אין די
פ שנהלקו האמוראים ב  לה״. ע״כ. כלומד, אע״
 שאר ברכות של הול שנאמרו בשבת אם מפסיק
נן  באמצע, הכל מודים שגומר את ברכת ״הו
 הדעת״ כיון שברכה זו כל כך השובה לתפלה,

 ש״אם אין דעה תפלה מניין״.
 נדמה שטקסט זה של דברי רבי יהודה הנשיא,
 מסדר המשנה, שעל פיו קבעו את ההלכה בםוגיא,
 הוא כל כך יסודי ובסיסי, שהוא צריך להדריך
ת מהות התפילה. גע להבנ ו  אותנו בכל מה שנ
ן תפילה״ י י : ״אם אין דיעה מנ י  יתכן שמימרת רב
 היא על דרך הכתוב ״דע את אלקי אביך ועבדהו״

 (דה״א כח, ט).
י המקורות נו לראות את שנ  לכן נראה, שעלי
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 דבר, גם השפל שבתשמישים, לתכלית המעלה.
ת וקדושה,  והנה בשעה שהאדם עוסק בעניגי מעלו
 אפילו לא תהיה דעתו גדולה, נקל הוא שיעשה
גי  הדברים לתכלית השלמות. אבל כשעוסק בעני
 חול צריך דעה הגונה לשעבדם לתכלית המעולה,
ת הנולד. על כן בתהלת  כדת הכם הרואה א
י הקדושה ופונים נ י  ברכות של הול, כשיוצאים מענ
י החולין, צריכים להקדים ברכת הדעה נ י  לענ
ני החול קדושים יהיו י י  ותפלתה, שאז גם ענ

 (עולת ראיה ע׳ קעג).

 דעה כמובן ידיעת התורה
,  אין ספק שחז״ל התכוונו לא רק לשכל הטבעי
 אלא גם לדעת עליון שהיא התורה. וכן מפורש
: ״אתה חוננתנו למדע תורתך  בתפילת הבדלה

ת הוקי רצונך״.  ותלמדנו לעשו
ות על הבעיה  רק באמצעות התורה ניתן לענ
 הגדולה של התפלה: איך אפשרית התפלה בכלל ?
 איך אפשר לשכני בתי חימר לגשת אל ה׳ ולדבר
 אליו בתפלה ? ״וכי אפשר לדבוק בשכינה והכתיב

ת קיא ע״ב). בו כתו ) כלה״  כי ה׳ אלקיך אש או
 ״ומכאן ואילך אסור לספר בשבהו של הקב״ה
 דאמר רבי אלעזר מאי דכתיב מי ימלל גבורות
 ה׳ ישמיע כל תהלתו למי גאה למלל גבורות ה׳
. לך דומיה . . ו ת ל י ה ע כל ת  למי שיכול להשמי

 תהלה םמא דכולא משתוקא״ (מגילה יה ע״א).
ו בעיקר  התשובה היא שהתפילה אפשרית לנ
 משום שהיא לשון נבואה שהיא לשון תורה:
ם י א י ב ה נ מ ם כ ה מ  ״מאה ועשרים זקנים ו
. מכאן ואילך אםוד לספר . . ר ד ס  תקנו תפלה על ה

 בשבחו של הקב״ה וכר״ (שם).
 כבר עמדו חוקרי התפלה על העובדה שלשון
 התפילה היא כמעט כולה לשון התורה והנבואה.
  וזה לשון ר׳ זאב יעבץ ז״ל במבוא לםדורו ״עבו
די אנשי כנסת : והתפלה אשר י ת״ ת הלבבו  ד
 הגדולה יםדוה, היא לבוש האודה אשד לבשה
 רוח הנבואה בשובה אל אביה שבשמים, אחרי
. . . ץ ר א  אשר השלימה את הפצה בקרב עמו על ה
ו ו וברכותינו שתקנ ן אף מליצה אתת בתפלתנ  שאי
 לנו רבותינו שלא תמצא, ככתבה או כמשמעה,
 באהד הפסוקים שבמקרא בגוף לשונו או בעצם

, כפשוטו או כמדרשו. ע״כ.  משמעו

 היא הכח הרגשי, לפי שגם הכח הרגשי באדם
ה על ידי הכה השכלי.  מושפע ומשתנ

 גם הבהמה מרגישה פחד ושמחה, אבל רק
 האדם יכול להתפלל כדי להרגיע את פהדו, ולהו
? לפי שהבהמה מגיבה ע ו ד ת על שמהתו. מ  דו
ב למצ י  למצב הנוכהי והעכשוי בלבד, והאדם מג
 בו הנוכחי באספקלרית מצב אידיאלי במחשבתו.
 הרגשת הכאב גדולה באדם כשהוא מלווה עם
 הכרת האי־צדק בעולם, אבל יחד עם זה האדם
ד בעל תקוה בגלל  יכול להתפלל ולהשאר תמי
 הכרתו שיש אלקים בעולם ששומר על הערכים

 ומבטיח את קיומם ונצהונם הסופי.
י  וכן הרגשת השמחה באדם יותר גדולה מפנ
 שאדם הוא בעל שכל, כמו שכתב רבי יהודה
ו ויוסיף לו : ״ומה שיחזיק ערבותו ויקבענ י ו  הל
ה ד על כל מ  ערבות על ערבות, שיברך תמי
. ההזדמנות . . ו נ מ  שהוא מוצא ומה שמוצאו מ
 להנאה והרגשתה, ושיהשוב בהעדרה קודם לכן,
עלת הברכות למי שהוא  כופל ההנאה. וזה מתו
י שהם מצירות מן  רגיל בהם בכונה והבנה, מפנ
ה וכבר היה נ  ההנאה בנפש והשבה עליה למי שחנ
. ומי . . ה ומן להעדרה, ואז תגדל השמחה ב  מז
ב כי הנאתו נו אוהז הדרך הזה, אל תהשו  שאי
ננו מבינה, כאשר ת אי  אנושית, אך הנאה בהמי

 אמרנו בשכור״. (כוזרי ג יג—יז).
 גם משום נמוק אחר גדולה השיבותו של השכל
 בתפילה. אין אדם יכול לתת שבח לבורא על
 סדרי הטבע כראוי. בברכת המאורות וכדומה.
ת הסדר הטבעי ן לו דעה להבין א  כל זמן שאי

 בעולם, והחוקיות בקוסמוס.
 ואחרון אחרון אין אדם יכול להתפלל כראוי
ן אדם יכול להדבק עם קונו  בהוסר שכל, לפי שאי
 וללכת בד1כי ה׳ בלי שכל מפותח. האדם אינו
ות נו יכול להי ן בין הטוב והרע, ואי  יכול להבהי
נו  חיים מוסריים בלי כח שכלי גדול. העולם בזמני
 הוא מאד מסובך. זאבים מתלבשים בבגדי כבשים
 ורשעים קוראים בשם הצדק והאמת. רק מי שיש
נה יכול לבחור בטוב ולהידבק  לו שכל חכמה ובי

 בקונו.
ת מימרת דבי אמי  יפה פירש הרב קוק זצ״ל א
 ר ב ) ״ ל ו ה בתחלת ברכה של ח תנ  ״גדולה דעה שנ
: גדר הדעה הוא להשתמש בכל ( א  כות לג ע״

20 



 דים היתר על כל עבירה ובלבד שיתפלל אדם
מ ת האמצעי למטרה, ו  בבית הכנסת. הופכים א
נה י האמצעי. התפלה אי ת המטרה מפנ  בטלים א
עת התורה וקיומה. די ותקת מי  יכולה להיות מנ
 יש ערך לתפילה רק במדד! שהיא קשורה עם

 התורה — ידיעתה ושמירתה.

כן כוונה  דעה כמו
ת התפילה היא הכוונה, הכוונה ביסו  עצם מהו
ובעת מכה שכלי, כה ריכוז המהשבה. כה ה נ  ד
ו של  זה פושט לכל כתות הנפש ולכל מעשי
 האדם. מתוך שיכול האדם להתרכז, ולא לשים
ות וחיצוניות, הוא יכול  לב להפרעות פנימי
ו ופעולותיו למטרה אחת  להכווין כל מחשבותי

ך יהיו לשם שמים״. ללת: ״וכל מעשי  כו
: נא) בתארו  מה נמרצים דברי הרמב״ם (מו״נ ג
 את השלבים בחינוך האדם לקראת השלימות ה
ך יהיו ונה שהיא קיום האידיאל ״וכל מעשי  עלי

 לשם שמים״.
 השלב הראשון בחינוך זה הוא הכוונה בתפלה,
ת ואימון משך שנים רבות אדם  ורק אהד השתדלו
י של כוונה והוא קיום שאר כל  מוכן לשלב השנ
 מ  המצוות בהכרה גמורה ורצון מזוקק. ״ודע ש
הת  עשי העבודות האלו כלם, כקריאת התורה ו
 פילה לעשות שאר המצוות, אין תכלית כוונתם
 — רק להתלמד להתעסק במצוות האלוק ית׳ ול
ה התעסקת בו ת ות מעסקי העולם, וכאלו א  הפנ
. השלב האתרון ״(שם) לתו ו  ית׳ ובטלת מכל דבר ז
 ע  הוא שאדם יגיע למדרגת כוונה שלימה בכל מ
 שיו אף שלא בשעת התפילה, ולא בשעת קיום
את קרויה ״בכל  המצוות המפורסמות. המדרגה הז
 דרכיך דעהו״, ואין התחלתה כי אם בדעת ה׳

 בכוונת התפילה.
נו להדגיש שדברנו על המומנט של  בסוף עלי
ת להגביל את התפילה, נ  דעה בתפלה, שלא על מ
 לתחום השכל בכל רחבו והקפו. הדעה היא תנאי
 הראשון בתפלה, וגם המטרה הסופית של התפלה,
ן היא מקיפה  אבל באותו זמן ברור הוא שאי
ת  את כל הוויית התפילה. הרי הכתוב אומר ״דע א
 אלקי אביך ועבדהו״ זאת אומרת אחרי הדעה
 באה העבודה הגמורה שהיא מלווה ברגש וכהות

 רבים אחרים של הנפש.

ת ת  רק בעזר התורה יכול אדם לדעת איך ל
 שבח לבוראו, איזה צרכים ראוי לבקש מאת ה׳,
 ועל מה ראוי להודות לו. ואם תשאל מה הוא
ן של חידוש בתפלה והשתפכות הנפש בתפי־  חעני
 לה י יש להשיב שאף זה לא התירו כי אם במס
 גרת התפלה הקבועה, שהתוספת טפילה לעיקר.
ן יסודן י תפלות שאי זה נזק נגרם ע״  ומי יודע אי

 ברור מן התורה.
 אכן הקשר בין התפילה והתורה הוא יותר מקיף
  לא רק שחייב אדם להתפלל בלשון התורה והנבו
 אה אלא חייב אדם גם לשמוע את התורה שמוציא
ו הוא  בפיו בתפילה. התנאי היסודי בקבלת תפלתנ
 שאדם יבין שתפלתו בעיקר הוא אקט של הקשבה
ות יותר ממה שהוא אקט של דיבור והודעה.  וצי
 כבר הדגישו וחזרו והדגישו הכמי המוסר שיותר
 חשוב שאדם יציית לקול ה׳ משישמע ה׳ לקול
 האדם, התפילה האמיתית היא התשובה. כתוב
 מלא הוא ״מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו
 תועבה״ (משלי כח, ט) ומפרש המהר״ל (נתי
י : ״כי שנ ב העבודה פרק ב) י ת נ — ם ל ו  בות ע
ו לאדם מן השמים יתברך התודה  דברים נתנ
  והנפש, ואם מסיר אזנו משמוע תורה שדוחה התו
 רה שהיא מן השם ית׳ לאדם ואינו רוצה בה,
י ה׳ ית׳ היא  גם תפלתו שהאדם שופך נפשו לפנ
י דברים דהיינו התורה והנפש  תועבה, כי אלו שנ

 תלויים זה בזה״ ע״כ.
 וכאן אנו נוגעים בשגיאה הגדולה והמסוכנת
  ביותר בקשר לתפילה שגיאה זאת היא הפרימיטי
 בית ביותר והמודרנית ביותר כאחד. תפלה היא
 עבודה שבלב כמו קרבנות שהם עבודת בית
 המקדש. בשניהם נאמר שאם לא נעשו למטרה
ו בשום מצוה אהדת  הראויה הם תועבה. לא מצאנ
 שכוונה לא טובה הופכת את המצוד! לתועבה,
 לא שבת ולא כשרות, לא צדקה ולא כבוד אב

 ואם.
 מדוע באלו לבדם תועבה ? לפי שאדם הושב
ת ה׳ וקונה זכות לעצמו לבטל  שהוא משהד א
ה שמכסה על ת המוסר והמצוות לפי שנתן מתנ  א
  שאר מעשיו. התועבה היא שבמקום שתהיה ה
 מצוד׳ גוררת מצוד. המצוה גוררת עבירות הרבה.
 כשום כך גינו הנביאים ״ידיכם דמים מלאו מי
 ביקש זאת מידכם דמם חצרי״. בזמנינו יש שמו־
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 הכוונה בתפילה

 חיים ש. הלוי

 וכל מחמדיה טבועות וגנוזות
 ואין שייר רק התורה הזאת.

 פיוט זה, וחרוז זד. שבו במיוחד, היה מביא אותי
י שנה להתרגשות יתרה. אולם כיום הנגי  מד
, ככופר ,  מרגיש עצמי כדובר שקרים לפני ה
 בהםדיו, שהראנו בעינינו, וכמכחיש את ההכרזות
 על חנסים וחנפלאות שנפלו בחלקנו. האמנם
ות? האם ז  נתונה עיר הקודש היום להדפה ולבי

ת המצב כיום —  מותר לנו להגדיר א
 בראותי כל עיר על תלה בנויה,

 ועיר האלקים מושפלת עד שאול תחתיה.
 גם במנחה של תשעה באב איני יכול להוציא מפי

: נחם״  את תאור הזועה של ירושלים בתפילת ״
 העיר האבלה, והחרבה, והבזויה, והשוממה

 האבלה מבלי בניה,
 והחרבה ממעונותיה, והבזויה מכבודה

 ויבלעוה לגיונות,
 ויירשוה עובדי זרים.

ת יהודים טובים אומרים זאת בלב שבור בגמר  מאו
 יום צום, ומתעלמים מהעובדה הגלוייה שמימי
ם לא היה מצב שחיל י נ ו ש א ר  החשמונאים ה
 זר לא נמצא בגבולות ירושלים, ושמאות מטובי
 בנינו שלמו בדמם מבור גרוש הלגיונרים מעיר
ת השקר הזה בתפילה, את חטאת הצבור  קדשנו. א
את מתרצים בדרך הדרש והאגדה ובדרך  הז
 המדיניות, שהגויים עוד לא הכירו בזכותגו על
 המדינות, שהגויים עוד לא הכירו בזכותנו על
י אמונה אלה, הכופרים  ירושלים השלמה. קטנ
 בחסדי עליון, קובעים בניגוד להלכה ש״מברך
ן ן הטובה, ועל הטובה מעי  על הרעד. מעי
ה ג׳). הם צועקים  הרעה״ (ברכות, פרק ט׳, משנ
 על שעבר, וצעקתם הסרת תוכן. בתפילה כזאת

. . . ן ו ו כ  אי אפשר ל

 הושבני שמיותר להאריך דברים בגודל החשיבות
ה נ מ  של הבונה בתפילה. טעמה של התפילה ב
 המתלוה אליה, ואפשר להביא עשרות מובאות
 וסיפורים על החשיבות שיחסו לכך גדולי ישראל
 בכל הדורות. אלא שבעוונותיגו הרבים אין אנו
ת לבנו בשעת כל תפילה,  מסוגלים לכון יום יום א
ת התפילה,  ולהץ חיי ההולין תובע למהר ולסיים א
: ״אל תעשה  ואפילו תוך הפרה מפורשת של הכלל
י  תפילתך קבע, כי אם רחמים ותחנונים לפנ
ה י״ת). ואין הדברים , משנ ,  המקום״ (אבות, פרק ב
 אמורים דוקא בדורנו, דור המהשב ששעתו דותקת
ן : ״האומני ו הלכה למעשה  לו. עוד במשנה מצאנ
(שמע) בראש האילן או בראש הנדבך, מה ן דאי  קו
ת כן בתפילה״ (ברכות, פרק נן רשאין לעשו  שאי
ה ד׳). ועל זה מעיר ר׳ עובדיה מברטנורה:  בי, משנ
תא לה—דצלו נן רשאין לעשות כן בתפי  ״מה שאי
 רהמי היא ובעי כוונה, הילכך יורדין למטה
ך. משמע את ״שמע״ מותר להתפלל מתפללי  ו

. . . ה נ ו  ללא כ
 עד כאן אמורים הדברים בפרט, ביחיד, אולם
ם נ י א  האם מותר לצבור לקבוע סדרים, ש
נן ם לכוון, כי עילות התפילה אי י ר ש פ א  מ
גות ? האם אין הובר. על המנהי ת א  מאפשרות ש
 חרוחנית של הצבור למנוע מצבים, שבהם ירגישו
גד המלים ששמים בפיהם.  הפרטים התמרדות נ
י הימים הנוראים. ״ה בקרוב בפנ  עומדים אנו אי
יעה לשיאה בשעת נעילה, לת יום הכפורים מג  תפי
 עם ערוב היום, כשכל מתפלל עומד בהתרגשות
 עמוקה מול ארון הקודש הפתוח ושופך שיחו
י בוראו וקוגו. בשעה געלה זו עומדות קהילות  לפנ

זות: נת ישראל ומכרי  ישראל במדי
 העיר הקודש והמחוזות

י ו ז י ב ל  היו להרפה ו
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 שכלי הגיוני שבא בחשבון, כי אם למעלה מזה
י שכך נוסד טבע הנפש, מהתגלות עצם טבע  מפנ
 עומק הנפש הזכה בפנותה בגעגועיה לאלקי

ת הראיה, עמ׳ כ״ב). ל ו ע ) ״ ה ע ש  י
ת מקומה תוך  ישרון נולדה, נוצרה וכבשה א
 העזה לחדש. לא לפגוע ח״ו במקודש, לא לבטל
 איסורים, אבל לחוכיח כי תורת ישראל היא תורת
 חיים, ושאנו יכולים לחיות במסגרתה חיים יהודים
 במדינתנו. זהו האתגר העומד בפני היחידים
י נ  הדתיים והלאומיים. נגעתי רק בפנה קטנה. אי
 רואה עצמי בשום פנים מוסמך ורשאי לטפל
 בענינים אלה. אולם — ברשות מרנן ורבנן —
 ״לא בשמים היא״, והאחריות מוטלת על אלה

 שבידם לעשות ואינם עושים.

 הערת המערכת
 הגאון רבי יעקב מליםא כותב בסידורו ״דרך החיים״:
 ״הטועה ומזכיר מאורע דבר שלא שייך לאו
 תו יום, כגון, שאמר זכרנו וכר וכתבנו וכר, דאין
 זה זמן כתיבה היום, או שאומר ״יעלה ויבוא״ עד
 לאחר ׳יום ראש החודש הזה׳, שהוא שקר מוחלט,
 דהיום אינו ראש חודש, דינו כשח באמצע תפילה,
 שחוזר לראש הברכה. בעל ׳המשנה ברורה׳ מביא את
 דברי ״דרך החיים״ האלה ופוסק כמותו. (הלכות

 תפילה ס׳ ק״ח ם״ג ל״ח).
 ברור איפוא לפי הג״ל שאסור להתפלל תפילה
 שאינה שייכת לאותו יום, והוא הדין תפילה שאינה
 שייכת לזמן הזה, ביהוד שעל ידי שנוי פני הדברים

 נמצא שאנו אומרים, שקר מוחלט.
 אלא, שלא לנו הסמכות לשנות, אין אנו מציעים
 גם לדלג על תחינה זו שנאמרה מאות בשנים בתפוצות
 ישראל האשכנזיות, אף כי שאצל הספרדים אינם

 אומרים תחינה זו.
 ברם, נדמה לנו שמותר להציע לבעלי הסמכות

 לכך, הצעה אשר לדעתנו ראויה היא לתשומת לב.
 ההצעה היא: שבטרם יתחילו לאמור את התהינה
 ׳אזכרה אלקים ואהמיה׳ יקדמו לה, בנוסח העבודה
ך כ  ביום הכפורים, וכך היו מונים, ארבע מלים, ו
, ואח״כ יאמרו ו נ י ת ו ב ך א י נ פ ו ל נ נ ח ת  ה
 את התחינה במלודיה המקובלת ובכל ההתלהבות

 שנאמרה עד כה.
 (שה״ו)

 הפרטים שהבאתי בתור דוגמה היו אמת בשעת
 שנכתבו, ובטאו את רגשותיו העמוקים של הפיטן.
 גם כיום ישמשו לנו פיוטים אלה הוכחה וזכרון
 על הקשרים העמוקים שהיו ליהודים עם הארץ
 הזאת בכל קצות פזוריהם ובכל הזמנים. פיוטים
 אלה הם סמן ואות לזכותנו על הארץ, כי רק בניה
ה וכאבו כך  האמתיים הרגישו ככה בניתוקם ממנ
 את כאבה של הארץ, בשממותה וחרבנה. אולם
 כיום, כשהכל נשתנה, שזכינו לתקומה בארצנו,
 כשראינו בעינינו את יד ה׳ במצרים ובעמון
 ובארם, כשאתחלתא דגאולה מתגשמת והולכת,
 נוסיף בתאורי זועה אלה בתוך התפילה ? ותפילה
נה? האם לא יהלום  כזאת נרצה להתפלל בכו
״ י נ  אותה הפסוק: ״דובר שקרים לא יכון לנגד עי

. .  (תהלים, ק״א ז׳) ? .
ן הוזר  ומאידך גיסא. מנהג בישרון שאין החז
 בקדושת שחרית בשבת אלא על הפסוק ״ועינינו
 תראינה״. למה נגזרה הגזרה על הקטע הקודם
 לפסוק זה, המדבר בקדושת ירושלים ותקומתה,
 ומקומה המרכזי בחיי רוחנו ? האם אין קטע זה
ה תמיד, ועל נ מ  מדבר אל הלב היהודי ומעורר ל

. .  אחת כמה וכמה בשנים האחרונות ? .
 בתפילת ״אב הרחמים״ רגילים חזנינו לסיים
ת שגי הפסוקים האחרונים, שהם בין הפסוקים  א
 הקשים והסתומים ביותר בתנ״ך. ואילו התפלה
 כולה, שתוקנה בימי מסע הצלב ופרעותיהם,
 הולמת מאד את מאורעות דורנו ועלולה לעורר
 רגשות, ולהפוך ״מצות אנשים מלומדה״ ל״ציקון

. . . ״ ש ח  ל
 בתוך סדר התפילות הקים, בחלק הפיוטים
 והפזמונים, יש מקום לדיאלוגים ולהדגשות, להת
 אמה להרגשותינו בימים האלה ובזמן הזה, ואז
 נזכה לתפילה זכה כפי שתוארה על ידי הרב
צ״ל: ״התפילה היא תולדת  א. י. הכהן קוק ז
 ההרגשה הנפשית שבעומק טבע הנפש, והשכל
 ראוי לשמש לה רק כהקדמה ויסוד. לערב
 בתוך התפילה עצמה עומק חשבון של השפעות
 שכליות אין זה מגדר התפילה, כי באמת חק
 התפילה וכל עיקר סגולתה איננו מצד קישור
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 יישום המסורת בתנאים חדשים
 הערות לוויכוח עקרוני

 אליעזר ליבנה

 כיצד ליישם את קני־המידה המצויים במסורת
 הישראלית במציאות מטריאלית ונפשית חדשה ז
 מה לברור מהעושר הסובב, שלא ייהפך לרעתנו?!
י של נ  חייבים אנו להיות בעלי הכרה לגבי השו
 תקופתנו ולגבי הקבע שבמםורתנו, כאחד. ברא
 שיתה של התורה־שבעל־פה נתקיים מקור בלעדי
 ומותהם לתידרוך ופירוש— התג״ך. ברור היה
 אל מה חייבים להיצמד כדי להתקיים מתוכו.
ה של יצירה וניסוי, סייגים  עתה נוספו אלפיים שנ
 ופתחים, חשיבה וחוויה יהודית. הרקע הרוחני לו
 חייבים להיזקק נירחב בהרבה, אף שראשוגיותם
 של הראשונים בעינה עומדת. איננו יכולים—
ת הובת הזיקה נו— לצמצם א י  ואפילו רוצים הי
  ומקור־הסימוכין לתקופה היהודית הצמודה לתקו
 פתנו• איננו יכולים להיות אדוקים—אורטודוכ־
 סים ואורטופדקטים — לגבי היהדות רבת־ההוד
 של המאות הט״ז—י׳׳ת בטרם התרחשה בהלה
 האמנםיפציה. כל מרהב ההיים היהודיים במשך
 ארבעת אלפים שנה הוא מקור הסימוכין. לגבי
נות וצדי־חיים שונים חייבים שבי־  תופעות שו
 ציון לחפש נקודות־מוצא ומקורות־ד״תייחםות
ת; שום דור לא חלף ללא תכלית ו נ  בתקופות שו
נתם; ההיסטוריה הישראלית במלואה  רוחנית מבחי
 ובשלמותה היא אתגר ועימות עבורם. אינם רש־
 אים לנקוט דהייה או השכחה לגבי שלבים שוגים
 בעבר, כפי שעשו דורות לא־מעטים בישראל. אף
י מצדד. נ י  ליקחם היהודי של האסיים ושל מג
י על ו פ כ  לאגיטימי ומאיר־עיגיים. הגיוון ה
: מרחב בהירה י  דורותינו הוא הזדמנות ופיתו

 וקלות־דעת צמודים בו.
* 

 קושי זה מהותי לימי השיבה משתי סיבות, וכל
 אחת עולם שלם. התורה שבעל־פה ומערכת המצ־
נה משלו, ות גובשו כאשד ישראל נעדר מדי  ו
 גזול היה מהפעלת עצמיותו ומרותו כלפי ההיים
 במלואם. הנאמר אצל הז״ל וממשיכיהם, כולל

 העם היהודי המתקבץ בארצו חזק במישורים ה
 סוציאלי, הכלכלי והטכני משהיה אי־פעם בתולדות
 גלותו. 3שלו, בעת ובעונה אחת, מירב דחפים
 לשיבתו ומירב כישורים להגשמתה. הגלות הגיעה
גית:  מנקודת־מבטה של השיבה לסבירות טליאולו
 בעת השיבה מהמערב, כבעת יציאת מצרים, נעשה
י גדול, עצום ורב״. הכושר הגלום  ישראל ״גו
 מחפש סדן מקובץ־מתכונת ארצישראלית החופ־

ת המרץ העצור.  פת א
 כושרה המירבי של השיבה מוגבל בזמן, טרם
 ייחלשו מרכיביה האפקטיביים של התפוצה. ברם,
 הסתירה הגדולה לשיבה אורבת בארץ־השיבה.
 תופעות ניוון ופירוק, הפורצות לתוכה מהעולם
 המערבי, עלולות ליהפך סכנה קשה מהלחץ
. האומה הישראלית קולטת השפ  המדיני־צבאי
ת דאםטרוקטיביות במהירות יתרה, כפי שקולטת  עו
 חזיונות חיוביים הכל תלוי בכושרה הסלקטיבי.
יות תקופות המחייבות להעניק תוקף רב  מצו
גמת התקופה הרומאית־הלניםטית  להסתייגות, דו
ת דרדורה המזהיר של ציוויליזציה  המאוחרת, ע
 גדולה ופיתויי היתרנותה. המישנד. היתד. תגובתו
 של ישראל; בזכותם של חז״ל וסייגיהם הוכשרה
 האומה להמשיך בקיומה. משהו דומה לכך מצוי
: מצד י  בתקופה הנוכחית. והשוני איגו חד־משמע
ת ב י ק  אחד, נתונה עתה האומה בעת תקומה ו
י  גלויות, ולא בדורות חורבן ופיזור; מצד שנ
ת הרא דות הטמיעה הרוחגית מבמאו  עמוקות מי
; השבר במסורת י נ נות לאחר חורבן בית ש  שו

 מפליג.

ת הקרעים ולגבשם מחדש למערך  כיצד לאחות א
 אפקטיבי במהדורות־ חיים רבים ככל האפשר?

 1 המהר״ל רואה את רגישותו של ישראל ליצר הרע
 מהותית לאופיו: ״היצר הרע מתגרה יותר בישראל
 מפני המעלה שיש לישראל״. כתבי המהר״ל, כרד
 א׳, ע׳ 112, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים,

 תש״ך.
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 דיל מתדמיתה בחוץ) חשוב לאורך־ימים מכל
א נאמר, מ ש — ק ב א מ  תהליך בתוכה; תוצאות ה
י והפיזי. נ עו בגורלה המדי כרי ימי—י  המאמץ הפנ
 כושר בטחונה הצבאי הוא אספקט של בטחונה
 הרוהני. המאבק מתנהל גגד כוחות חיצוניים
 כבירים, שחלקם הפכו מופנמים: גלויים ומוסווים,
 מפתים ומשלים, נאחזים ביצרים ויצירי־דמיון,
 הרהורי־עברה המופיעים כשלוחי־מיצווה. ישראל
י אוצרות עברו  יכול להתייצב מולם על ידי מיצו
ש ורב. כל עוד קיים צ  וההייאתם: גם זה הייל ע

 המאבק לייחודו של ישראל יש לשיבתו תקווה.

 הערכת המערכת

 לא בכל ההלכות נקטינן להכריע כרמב״ם. יש שחול
 קים עליו פה ושם, וההכרעה לפסיקה כדעת החולקים.
 אלא, כמו שדעת הרמב״ם מבוססת על מקורות ההלכה,
 גם דעת החולקים עליו, נעוצה במקורות אלה. הנימוק'
 נ ו ו ל ם ר נ י  שדברי הרמב״ם או פוסק אחר, א
, ׳ כ ה ה א מ ם ל י ר י ש ם כ נ י ו א ם א י י  ט
 — אינו יכול להתקבל. ולא זו אף זו. עדיין לא הובררה
 לצבור היהודי החושב, איזה תופעה במאה הכ׳ קובעת
 את דמותה ומהותה, האם תופעת השואה ורציחת ששה
 מיליון יהודים באכזריות נוראה היא היא הצרה את
 קלסתר פניהז או קובעים את דמותה, במדינתנו אותם
 העולים שעלו אליה בעל כורחם מארצות שונות, בהן,
 היו הם, םופר־פטריוטים ובהשתקעותם כאן עשו חיל, מי
 בהון ועושר ומהם כבעל כשרון בפקידות הבכירה
 במדינה ובעתונות ובמוסדות אחרים, היש מהר החליפו
 את שמותיהם הגויים בשמות עבריים תנכ״יים לטוביה
 וםנבלט, אם כי ברוחם ובתרבותם נשארו, ׳עבדי
 עמונים׳ ורחוקים ממקוריות יהודית ומתרבות עברית

 אמתית.
 האם כהות צנטרפוגליים אלה, הם הקובעים את אי־

 כשירותם של דברי הרמב״םז אתמהה!
 (שה״ו)

 הרמב״ם, על המלכות הישראלית איננו עימות עם
נה מצויה, אלא מערכת קונסטרוקציות שכ־  מדי
 ליות הנובעות מהנחות בסיסיות. הקונסטרוקציות
 אינן חסרות חשיבות, אך רבות מהן בלתי־רלא־
 וואנטיות, או בלתי־כשירות, ליישום בארץ ישראל

 ובמדינת ישראל של סוף המאה הכי.
י של דורות השיבה אינו קטן  השוני השנ
 מהראשון. הציוויליזציה הפוםט־אינדוםטריאלית,
 על תכונותיה — שמותר לכנותן אפוקליפטיות
 — נבדלת בהתליכים יסודיים מאלו שקדמו לה
 ושמולן ניצבו חז״ל, המפרשים והפוסקים תוך
 עימות אקטואלי מתמיד. האם מקרה שתקופה
 אפוקליפטית זו, של ערעור איזוני האדם, פרצה
 בעת ועונה אחת עם ימי השיבה השלמה י אפילו
 נימנע מתשובה, לא ניתן להתעלם מכך שאופיים
 המדהים של ההזיונות ההדשים— לאו דווקא
ץ הידושים בקליטה, בתגובה ל א  מבורכים! — מ
 ובהכרעה. קודמינו אינם פוטרים אותנו מהכרעה
 עצמית, אף שםיועם בהשגתה הכרהי. אילו גת־
 עלמה אמונתו של ישראל מהידושי־התיים, לרבות
 םיבכיהם ואימיהם, לא היתה תורת־חיים. דורות
 השיבה מצווים על יישומה של תורת־החיים היש
; ההעזה בהבחנה, ם ה י ת ו ב י ס נ  ראלית ב
 בפירוש וביישום איננה היתר־של־נוחות אלא
 עול־של־חובה. אחרת, תתרחק מערכת־הציוויים
 המסורתית ממדורות־חיים מתרבים והולכים. ה־
 העזה אינה בגדר בהירה הופשית, וודאי אינה
 סיבה ליוהרה: העזת התשובה מזוגה, היסטורית

 ומהותית, בהעזת השיבה.
: י בת ציון השלמה היא בגדר מיפנה דת  שי
 הקדוש מתהדש והחדש מתקדש בה. המאבק
 הפנימי ביהדות הארצישראלית על דמותה (להב־

 (סוף מעמ׳ 7)
ב:  הכל יכול אינו משרש ״יכל״ אלא משרש ״כול״־מדד, וכמו שנאמר בישעיה מ י

 וכל בשליש עפר הארץ.
אם הפירוש הוא נכון — אין צורך בשום תיקון והכל מפורש: הכל יכול וכוללם  ו
 יחד. מתפרש יפה זה על יד זה, וכ״מ שהוא כול יכול הוא כפשוטו יכול לעשות הכל.
ם פירש הפייטן ״כל בשליש״ ״מי מכלכל״ (מלאכי ג ב) בעניין אומד  אינני יודע א
 וכמות שפירש ר׳ יונה אבן גנאח בספר השרשים, או שפי׳ שאינו סבור כך. והרי מצאנו
 הרבה צורות של כפולים וע״ו וע״י שהן נבנות דומות זו לזו. וכשם שאתה אומר ״יסב״

ה אומר יכול מ״כול". ת  מ״סבב״ כך א
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 מנהג כפרות בערב יום הכיפורים

י ק ס ב ו ס ו  בנימין ק

 טה אף על התרנגול שעשו בו כפרה (ראה להלן
 בתשובת הרשב׳׳א).

 למי נהגו לעשות כפרה
בת הרשב״א (שצו) היו עושין כפרות  על־פי תשו
י מצאתי  רק לנערים. וכן הוא כותב (שם): ״אנ
 מנהג זה פשוט בעירנו עם שאר דברים שהיו נוה־
ן כיוצא בזה, שהיו שוחטין תרנגול זקן לכפרה  גי

. ״ . . . ד ל ו י  על הנער ה
 על־פי ספר ״פרדס הגדול״ המיוחס לרש״י,
 או״ח סימן (קפה) [קפו] גראה, שרק בן זכר היה
 עושה כפרה: ״רגילין אנו לקחת תרנגול ששמו
 גבר, וכן עושין, לוקח תרנגול אחד ומניח ידו על
י הטור . וכן נראה עפ״ ״ . . . מר או  ראש המתכפר ו

 (ראה הערה 2).
ת יוסף״, סימן תרה, מביא מנהג הכפרות  ה״בי
 בשם תשובת הגאונים, ובשם ה״מרדכי״ מריש
 מסכת יומא ואומר: ״ומנהג זה כתוב גם בתשב״ץ
 וכתב שם שנוהגין ליקח תרנגול לזכר ותרנגולת
עמר 373) : ״ערב ) ״ י טר י ו  לנקיבה״. וכן במחזור ״
ן תרנגולין זכרים לזכרים ונקבות  יוה״כ מביאי

 לנקבות״ ועוד.

 פדר אמירת הכפרה ואמירת פרק קז שכתהלים
  גם סדר אמירת הכפרה: ״זה הלוף זה וכר״ ואמי

ת:  רת פרק קז שבתהלים מחולקות הדעו
: ״וקודם שישהטנו בא ״(שם) מו יטרי ו  במחזור ״
 יאמר עליו חמשה פסוקים הללו ג׳ פעמים, ואילו
: כל ו נ תע : אוילים מדרך פשעם ומעונותיהם י ן  ה
: ויזעקו ת ו  אכל תתעב נפשם ויגיעו עד שערי מ
ושיעם: ישלח  אל ה׳ בצר להם ממצוקותיהם י
תם: יודו לה׳ הסדו תו  דברו וירפאם וימלט משחי
י אדם ולאחר שסיים אילו חמשה ו לבנ  ונפלאותי

 המנהג שנוהגים לשחוט תרנגול לכפרה בערב יום
 הכיפורים (או בערב ראש השנה. כפי שנראה
 להלן), מנהג עתיק יומין הוא, וכבר נהגו מנהג
 זה בימי הגאונים ולדברי טור אורח חיים, סימן

 תרה, יש למנהג זה אף המך מן הגמרא.
: ״יש מקומות שנוה־  וכך כותב ה״טור״ (שם)
ת בני  גין לשהוט תרנגול לכפרה שרגילין לזרוק א
ו על הגג כדי ליתנם לעופות, יש להביא ראיה  מעי
: ׳רמי בר (  קצת מההיא דמסכת חולין (קיא, א
י יומא דכפורי חזא  תמרי איקלע למערבא מעל
 דקא שדו כבדיא וכולייתא. אזיל שקלינהו משום

 דהאידנא דהיתרא שכיח טפי׳״.

 האפ רק תרנגול יפה לכפרה ?
 שאלה זו נשאל בעל הטור (שם): ״וששאלתם
ו נוהגין לשחוט ערב יום הכיפורים תרנגול  שאנ
 ואין אנו יודעים מנהג זה למה, אי משום תמורה

 מאי שנא תרנגול מבהמה וחיה״ ?
י טעמים  על שאלה זו מביא בעל הטור שנ
י בבית יוו1ר מכל  (שם): ״אחד שהתרנגול מצו
 בהמה חיה ועוף. ועוד, יש במקומות עשירים
ת  שעושין תמורה אילים, ועיקר בעלי קרנים דמו
 אילו של יצחק אבינו, לפיכך לא דבר קבוע הוא״.
 ובעל הטור מוסיף ואומר: ״ועוד שמענו מהחכמים
 הראשונים שאע״פ שבהמה דמיה יקרים יותר
 מתרנגול אעפ״כ תרגגול מובחר, לפי ששמו גבר
מא כ ב) מאי קרא גבר א״ר שילא ו בי ) ן נ  כדאמרי
. וכיון ששמו גבר, תמורת גבר 1 לא ו ג  קרא תרג
ן אברהם״ . אולם ה״מג 2 י ל ע מ י ו  בגבר טפי מהנ
יג ואומר: ״ונ״ל, דלא יקח דבר הראוי  מסתי
ונה שלא יהא במקדיש י י  להקרבה כגון תורים ובנ
ת  קדשים בהוץ״ ורבי יעקב בר מכיר האוסר א
ת השהי־ ית הכפרה הרחיק לכת ואסר א  עצם עשי
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 ראשון ראשון ועל אהרון אחרון כי הניהוש כזה
 טוב הוא ורובו מיסוד המקרא ואגדות. על ראשי
  כבשים שאגו אוכלין, כדי שישמעגו הקב״ה לטו
ו אוכלין  בה וישימנו לראש ולא לזנב, ומה שאנ
ני מתיקה, י ובשר שומן ושותין דבש וכל מי  טיסנ
 כדי שתהא השנה הבאה עלינו מתוקה ושמעה,
ים ושתו  וכתוב כן בספר עזרא ״אכלו משמנ
 ממתקים״, ורוביא הוא פול המצרי אנו אוכלים
, וכרתי כדי שיכרתו א י  כדי שירבו נכסינו כמב
 שונאינו, ושאנו שוהטין תרגגולין עיו״כ, בכוונה
 טובה אגו עושין, וכן גמי מגהג בכל הכמי ישראל.
נק ו״כ זכרים ו  ובעלי בתים לוקהין תרגגולין עי
 בות ומהזירין אותן בהייהן סביב ראש כל אחד
י וזה הלוף נ ת פלו ח ת וכן אומר זה ת  ואהד שבבי
 פלוני זה נכנם לחיים וזה נכנם למיתה, ושוחטין
 ומחלקין בין עניים ויתומים ואלמנות, כדי שיהא
 כפרה על נפשנו. ויש חכמים ובעלי בתים שגם
ן  בר״ה עושין כן, ויש עשירים גדולים ששוהטי
 בעגין זה אילים וכבשים וגדיים ומחלקין לעגיים״.
מר: ״וכן  גם הרמ״א בהג״ה או״ה סימן תרה או
ות אלו ואין לשגות כי הוא מגהג נ  גוהגין בכל מדי
: ״אמגם ״ ה ש  ותיקין״. וכן הוא אומר ב״דרכי מ

גות אלו לעשותו״.  המנהג הפשוט בכל מדי

 הנמנעים: >
מר:  רבי יוסף קארו ז״ל באו״ת סימן תרה או
 ״מה שנוהגין לעשות כפרות בערב יוה״כ לשהוט
ש  תרגגול על כל בן זכר ולומר עליו פסוקים י
 למנוע המנהג״ (משום דרכי האמורי. באורי

 הגר״א ז״ל, שם).
יג ממנהג זה ואומר: י אדם״ מסתי  גם בעל ״חי
יתי ואינם רוצים לבטל מנהג זה,  ״ואי לדידי צי
 טוב יותר היה להם לסבב על ראשיהם במ־

״ (הלכות יוה״כ כלל קמד סעיף ד). . . . ת ו  ע

 האו0רי0:
 ראש האוסרים מלקיים מנהג זה הוא הרשב״א
 בתשובתו (שצו) לחכם רבי יעקב בר מכיר וכך

תב:  הוא כו
ן  ״כתב מר, כי ראית מה שהשבתי אני בעני
ן לנערים בערבי יום הכפורים  הכפרה שעושי
י והנאך, ואתה מוסיף עוד לומר  ושאסרתי אנ

 פסוקים, יקה התרגגול ויחזירנו סביב ראשו, ואומר:
 יה״ר מלפניך אלהים היים שתזכרנו ותפקדגו
 להיים טובים, ויהא תרגגול זה תהת זה וחילופו
 ותמורתו. ויצא תרנגול זה למיתה ויכגס זה להיים
 טובים ארוכים ותהא שהיטתו כפרתו וכופר נפשו
 וינצל מכל צרה וצוקה מכל יגון ואנחה, וימצא
 מנוהה ששון ושמהה אמן אמן סלה ועד. ובכל
 פעם שיאמר אותם הפסוקים יסביב התרגגול סביב
 ראשו, ויאמר, זה תהתי וזה תמורתי וחילופי

 שלום״.
 בעל ה״טור״ מטיל את התפקיד על הש״צ
 ומקדים אמירת סדר הכפרה לפני אמירת פרק קז
ת כן ג׳  שבתהלים ואף הוא אומר שיש לעשו
ם כאן, אותז י ל ג  פעמים. וכך הוא אומר: ״וכך ר
 ש״צ התרגגול ומניה ידו על ראשו ונוטלו ומגיח
 על ראש המתכפר ואומר, זה תהת זה הילוף
 זה, זה מחולל על זה ומהזירו עליו פעם אהת
. יודו לה׳ הםדו . . ת ו מ ל צ  ואומר יושבי חושך ו
 ונפלאותיו לבני אדם״ (החל מפסוק י׳ וכלה בפ־

 םוק כא) ומסיים באמירת נפש תהת נפש.
״ת סימן קפה) אומר או ) ל״ ו ד  גם בעל ה״פרדם הג
 כבעל ה״טור״, אלא, במקום ג׳ פעמים הוא מוסיף
 ואומר: ״ויעשה כסדר הזה ז׳ פעמים, ואח״כ
 מניה ידו על ראש התרגגול ואומר, יצא זה למי־
 תה וזה לחיים ולא למות, ויעשה כסדר הזה ג׳

 פעמים״.

פ והאוםדים  המתירים, הנמנעי
ת ויש  ביחס לקיום מנהג הכפרות, גהלקו הדעו
 מתירים, ויש המציעים להמנע מלקיים מנהג זה

 ויש האוסרים מלקיימו מכל וכל.

 המתירים:
 בראש המתירים עומד רבינו מרדכי בן הלל
י ז״ל (מן המאה הי״ג) ב״מרדכי״ ריש  אשכגז

 מסכת יומא בשם תשובת הגאוגים:
 ״כתוב בתשובת הגאוגיס, וששחקתם שאנו
 נוחשי נתישות ואוכלים טוםגי עם בשר שומן
 ואוכלין רוביא וכרתי ושאנו שוחטין תרנגולין
ת ושאנו מם־  בערב יום הכפורים למספר בני הבי
 תכלין בצפרנים בברכת מאורי האש ומטילין מים
 בכוס של הבדלה ורוהצים פנינו. נשיב לכם על
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— מנהג פדיון הבן מנהג א  ראל, תרפ״ג, סימן כ
 הכפרות, סעיף ד) משוה לשון הנוסח שבסדר
 הכפרה ושבסדר פדיון הבן ומדמה את ענין הכפ
ן פדיון הבן ואומר: ״זה הוא מקור  רות לעני
וה״כ: ישראל הוא בנו בכו  מגהג הכפרות בערב י
 רו של הקב״ה ובכור צריך פדיון. בכור ממש
 נותן פדיונו לכהן, בכור ישראל נותן פדיונו

 לעניים״.
 על־פי דעתו של אפטוביצר מנהג וןכפרות הוא
 קדום מאוד. מר ששנא (בשנת ד״א ת״ל) מביא
 דברים בעניין זה בשם חכמים הראשונים, על כל
 פנים אינו מאוחר למאה השלישית לספירה הרגי־

 לה בגולה (עי׳ שם).
 על־פי השוואה בין מנהג הכפרות שבתשובת
:  הגאונים (עי׳ לעיל) ומנהג פדיון כרם רבעי
יתי חמשה אשכולות מאותו  ״והיכי פריק להר מי
 הכרם ארבע פיגותיו ואחד מאמצעיתא ומביא
. ודשדי . . ה  חטים או שעורים ומניח זה כגגד ז
 להו במשקינא דפרדיםא כי היכי דמברך״, בא
 אפטוביצר לידי מסקנה, שעיקר הטעם במנהג
 הכפרות הוא פדיון הקטן שאביו מקדישו בשנה
: ״והנה במגהג תב  הרביעית לתורה. וכך הוא כו
 הזה לוקחים עציץ מלא זרעונים דוקא לקטן
 ולקטנה שבבית. והטעם מבואר עפ״י האגדה
ת פריו מדבר בתינוק, : ״וערלתם ערלתו א ו  הז
נו יכול לא  שלש שנים יהיו לכם ערלים. שאי
 להשית ולא לדבר, ובשנה הרביעית יהיה כל
ו מקדישו לתורה״ (תנחומא  פריו קדש, שאבי
 קדושים, סי׳ יד). הרי התינוקות הם כרם רבעי

. ״ . . . ן ו י ד  וצריכים פ

 * ותודה להרב סתיו, שנתן ידו בלקוט המקורות.
 1 הגירם׳ אצלנו בגמרא: ״מאי קריאת הגבר רב
 אמר קרא גברא רבי שילא אמר קרא תרנגולא״.

 2 לפי טעם זה יוצא אפוא שרק הזכר עושה כפרה.

 שקרוב לומר שהשחיטה פסולה שזה כמו שוחט
 לשם חטאתו.

י מצאתי מנהג זה פשוט בעירנו עם שאר  אנ
ן  דברים שהיו נוהגין כיוצא בזה שהיו שוחטי
 תרנגול זקן לכפרה על הנער היולד וחותכין
 ראשו ותולין הראש בנוצתו בפתח הבית עם
 שומים, והבלים הרבה שנראו בעיגי כדרכי האמו־
 רי ודחקתי על זה הרבה, ובחסד עליון גשמעו
 דברי ולא נשאר מכל זה ומכיוצא באלו בעירנו
 מאומה, אע״פ ששמעתי מפי אגשים הגונים מאד
 מאשכגז היושבים עמגו בבית המדרש, שכל רבני
 ארצם עושים כן ערבי יום הכפורים ושוחטין
 לכפרה אווזין ותרגגולין. גם שמעתי כי גשאל
י גאון ז״ל ואמר שכן נהגו. ועם כל  לרבינו האי

. ״ . . . ו נ ר י ע עתי המנהג הזה מ  זה מנ
ת תשובת הרשב״א  רבי יוסף קארו מביא א
 ומוסיף ואומר: ״וכתוב בא״ח שהרמב״ן אוסרו

 משום דרכי האמורי״.

 מנהג הכפרות על־פי תשובת הגאונים
ית כפרה בערב ראש השנה  עיקרו של מנהג עשי
 על־פי תשובת הגאונים מביא רש״י במסכת שבת
: ״ובתשובת הגאוגים  פא, ב, ד״ת ״האי פרפיסא״
ן ן הותלות מכפות תמרים וממלאי  מצאתי שעושי
י ו יום לפנ כ״ב או ט״  אותן עפר וזבל בהמה, ו
 ר״ד* עושין כל אחד ואחד לשם כל קטן וקטגה
 שבבית, וזורעים לתוכן פול המצרי או קטגית
 וקורין לו ״פורפיסא״ וצומח. ובערב ר״ד. גוטל
 כל אחד שלו ומחזירו סביבות ראשו ז׳ פעמים
 ואומר זה תהת זה וזה תליפתי וזה תמורתי
 ומשליכו לנהר״ (מובא באוצר הגאוגים של ד״ר
 ב״מ לוין, שם, סימן רסז, ובדף כ, א, סימן גג

 ״חותלות״).
  ר׳ אביגדור אפטוביצר במאמרו ״נוסחאות שו
 נות מפירושי רבינו חנגאל״ (הצופה לחכמת יש־
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 הושענא״רבה כיום חיתום הדיו

 דוד תמר

 אותו שבע פעמים באמירת מזמורים ופיוטים.
 באותו מעמד היה ראש הישיבה מכריז הכרזות
 שונות שעוסקות בצרכי ציבור, ביניהן הכרזה על

 קביעת סדרי המועדות לשנה הבאה.

 יופ החותפ
 אמנם בעיקר נתפרסם יום הושענא רבה כיום
ן זכר לדבר  היתום הדין, כ״יום החותם״. מעי
 אפשר למצוא כבר במדרש תהלים הנזכר (לפי
 נוסח אחד), שזמן חיבורו הוא כנראה במאה
ת: ״כך בראש השנה עי ית או במאה התשי נ  השמי
 באין כל באי עולם ושרי אומות העולם מרון, ואף
ו עם כל באי עולם ושרי  ישראל עוברין לפני
ו וזכינו בדין, ו נצחנ  אומות העולם אומרים אנ
 ואין אדם יודע מי נצח, אם ישראל נוצחים או
 אומות העולם. עבר ראש השנה וכל ישראל באים
 ביום הכפורים ומתענים בו ולובשים בגדים לבנים
י נוצח,  ונאים, עבר יום הכפורים ואין אדם יודע מ
 אם ישראל אם אומות העולם. כיוון שהגיע יום
 טוב הראשון של חג וכל ישראל גדולים וקטגים
ד  נוטלין לולביהם בימינם ואתרוגיהם בשמאלם, מי
 הכל יודעין שישראל נוצהין בדין. וכיון שהגיע
 יום הושענא רבה נוטלין ערבי נחל ומקיפין שבע
 הקפות, וחזן הכנסת עומד כמלאך אלהים וספר
  התורה בזרועו והעם מקיפין אותו דוגמת המז
. ומיד מלאכי השרת שמחים ואומרים, . . ח  ב
 גצחו ישראל, גצחו ישראל״ (מדרש תהלים יז, ה,
 הוצאת בובר עמ׳ 30—סח, א). במפורש נקרא
 הושענא רבה יום חיתום הדין בזוהר ״ביומא
 שביעאה דחג הוא םיומא דדינא דעלמא ופתקין
 גפקין מבי מלכא (זוהר פרשת צו, והשווה שם
ן המקור לקריאת ליל כא מה—ו  פר׳ ויהי ופר׳ תרו
 הו״ר בשם ״די קוויטלעך נאכט״ וכאן המקור
 לברכה שהיהודי מברך בה את הברו באותו יום,

 היום השביעי של סוכות נקרא במשנה יום שביעי
 של ערבה על שום שהיו מקיפים את המזבח
י שהיו  בערבה שבע פעמים. או יום חיבוט, מפנ
 מביאים בו ביום חריות של דקל ״וחובטין אותן
ה ו׳).  בקרקע בצדי המזבח״ (סוכה פרק ד׳ משנ
 בסידור רב סעדיה גאון, בתוספות למסכת ברכות,
 בספר אורחות חיים ועוד מקורות של ראשוגים
 גקרא אותו יום יום הערבה סתם. ואמרו חז״ל,
 ערבה במקדש הלכה למשה מסיגי בגבולין—
 ״יסוד נביאים״ או ״מנהג נביאים״. הערבה היתד.
 גיטלת במקדש גם בשבת שלא כדעת הצדוקים
 ״לפי שאין ביתוסין מודים, שחיבוט ערבה דוחה
 את השבת״ (סוכה מג, ב). בזמן הזה אין דין
 ערבה אלא זכר למקדש, וגחלקו אמוראים בכך
 אם היא דוחה את השבת, יש מן הראשונים
 שכתבו שלאחר שבטל קידוש ההודש על פי
נו בכוונת־מכוון בחשבון הלוח שלא  הראייה חתקי
 אד״ו ראש, כלומר שראש השנה לא יחול בימים
 א, ד, ו, שאם יהא ר״ד. באחד בשבת יחול הושענא

 רבה בשבת ותיבטל מצוות ערבה.
 לראשונה נמצא השם הושענא ליום השביעי
 של סוכות במדרש ויקרא רבה ובשם הושענא
 רבה במדרש תהלים. שם זה לחג, שכבר נמצא
  בפיוטו של ר׳ יוסף אבן אביתור מן המאה העשי
 רית ואח״כ אצל הראשונים, רגיל בפיגו עד היום.
 כמה טעמים ניתנו לשם זה; וגראה הטעם, שהיום
י שהיו מרבים.  השביעי של סוכות נקרא כך, מפנ
 בו באמירת תפלות, שפותחות בהושענא (צרוף
 שתי התיבות הושע־גא). בתקופת הגאונים היו
י  חוגגים בפומבי גדול בהושענא רבה ״בהר הז
. הוא במקום אשר נתפלל בו בימות החגים .  תים .
 מול היכל ה׳ ביום הושענא״ עולי הרגל, שהיו
  עולים לירושלים בעיקר לחג הסוכות. היו מתכנ
 סים ובאים להר הזיתים בשירה וברגגה ומקיפים
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 סי׳ דכא). בעל ספר חסידים מביא מעשה באדם
 אחד ש״לא ראה בליל הושענא רבה צל ראשו
 והתענה הוא ואוהביו הרבה צומות ונתן צדקה
 הרבה וחי כמה שנים״ (ספר הםידים, הוצ׳
 וויםטינעצקי סי׳ תתתשמ״ד). מאשכנז פשטה
 אמונה זו למקומות הרבה ולחוגים רחבים. וידועים
 דברי הרמב״ן על הפסוק ״סר צלם מעליהם״
 (במדבר יד ט) ״כי בליל החותם לא יהיה צל על
 ראש האיש אשר ימות בשגה ההיא״ המגהג
 הנזכר איגו מובא בשולחן ערוך, אבל הרמ״א
 מזכירו בהגה״ה ״ויותר טוב להיות תמים ולא
 להקור עתידות״(או״ה סי׳ תרס״ד). בספר חסידים
 (וכן בזוהר) גם מובא, שגשמות המתים עולות
 בלילה זה מבית הקברות לאור הלבנה להתפלל
 עם החיים. המדקדק המפורסם ר׳ אליהו בהוד רשם
 בקולופון להעתקתו של כ״י אהד מבעל הרקה
 ״והשלמתי הספר הקדוש הזה יום ד׳ שהוא יום
 הושענא רבה רע״ו (1515) אשר ראיתי בו ראשי
 בצל הלבנה. ברוך ה׳ כי מובטה אני שלא אמות
 השנה״. נראית השערת ההכמים (הברמן, וילהלם,
 סדן), שר׳ אליהו בהוד לא רשם את הדברים
 בכוונה רצינית ובתום לב, אלא שביקש להתלוצץ
 על מנהג זה. בספר מקיץ רדומים לר׳ חנניד. אל־
 קים מריאטי שבו מובאים בפעם הראשונה הדינים
 והמגהגים והתפלות שמייחדים להושענא רבה.
 מסופר על מאורע מעגיין שארע בשגת שע״ו
 (1615) בפירארה שבאיטליה, באמצע הלילה דפק
 השמש של בית־הכגםת על פתחו של אהד הבתים
 באותה עיר להעיר את בגי הבית לתפלה. לקול
 הדפיקה גיגש אחד מאגשי הבית לחלון הפתוח,
 והנה ראו כל שאר בני הבית לאור הלבנה את
 צלו של האיש ההוא בלי ראש, לא עבר חודש

 ימים ואותו אדם נפטר מן העולם.

 כין חשידי צפת
 צביון מיוהד לבש יום הושענא רבה בצפת של
 המאה הט״ז. אף המגהג להיות נעור כל ״ליל
 החותם״ ולעסוק ב״תיקוך, הוא תיקון ליל הוש
 ענא רבה, יסודו ושורשו בעיקר בקרב חסידי צפת
 ומקובליה, ואהוז מנהג זה ושלוב בשורה של מנ־
 הגים שגתהדשו בצפת, כגון קבלת שבת שבידינו.

 (סוף בעמ׳ 33)

 די זאלסט ארויסנעמן א גיט קוויטעל. וגדאה לי
 שהפםקאות הללו בזוהר שימשו יסוד לציוריו
.נפל כפתק .  של ביאליק בשירו ״בשורה״ ״.
 מרקיע״ ובשירו ״ערבית״ ״...ואף לא פתקה
 קטנה מן הרקיע״). וכן הוא בספרי המנהגות
 הקדומים ״כי בהושענא רבה מקויימת חתימת
 שלשת הספרים הפתוחים בראש השנה לפני
 הקדוש ברוך הוא ונחתמים ביום הכפורים ובהו
 שענא רבה תכלית כפרה״ (ספר המגהיג, הל׳
 סוכה סי׳ לח). ״יום ערבה הוא יום חתימת הדין
 כיום הכיפורים. כדתנן ובהג גידוגין על המים,
 שבו היו מסיימים ניסוך המים״ (שבלי הלקט סי׳
 שע״א). לשון זו שבמשנה ראש השנה ובחג
 גידוגין על המים אף הוא גרס לאמונה, שהושענא
 רבה הוא יום חיתום הדין, שהרי יום השביעי של
 סוכות הוא סיומו וחיתומו של ההג. ר׳ מנהם
 ריקאנטי, מגדולי המקובלים באיטליה בתחילתה
 של המאה הי״ד מביא בפירושו לתורה ש״יש
ו ן״. ובמהזור מ  אומרים: ביום הושענא י ח ת
 לימים נוראים כ״י רומי הנמצא בספרייה הממ
 לכתית בקופנהאגן מובא נוסח זה ״בראש השנה
ו ן ובהושענא ב ת כ  יזכרון וביום צום כפור י
 רבה יחתמון״ לפיכך היו נוהגים ללבוש בגדי לבן
 (קיטל) בהושענא רבא כמו ביום הכיפורים ולהר
 בות בגרות כבליל הכיפורים. אף גהגו להשתמש

 בהושענא רבא בשיורי הנרות של יום הכפורים.
 חסידים ואנשי מעשה גוהגים לטבול אותו יום
 קודם עלות השהר, ויש מהם שמדקדקים לטבול
 בערב הושענא רבה כדי שיהא לבם פנוי כל
 הלילה לתורה ולעבודה ולתפלה. כמה מן הראשו
 נים כתבו שנוהגים לומר בהושענא רבה שבע
 פעמים ה׳ הוא האלהים כמו במוצאי יום הכפו־

 רים.

 הצל לאוד הלכנה
 בקרב חסידי אשכנז של המאה הי״ב נולד המנהג
 להסתכל בליל הושענה רבא לאור הלבנה. אם
 ראה המסתכל את צלו שלם סימן שנכתב להיים,
 ואם יחסר צל ראשו סימן שגגזרה עליו מיתה
 באותה שנה. ר׳ אלעזר מוורמם בעל הרקח אף
 מצא רמז לדבר ״סר צלם מעליהם — בגימטריא
 ם״ר שנה. שמי שסר צלם לא יחיה שנה״(הרקה,
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 אתרוגי ארץ ישראל באנגליה

ן סו  דוב בר אהרנ

ין קיימים שם, בית המסחר בלונדון היה  ואלה עדי
 בהנהלת אבי ז״ל. מאז התחיל לבקר בארץ ישראל
ה בשנה ולעתים גם פעמיים בשנה ועד  מדי שנ

ת תרצ״ג השתקע בארץ.  שבשנ
ינות  בשנת תרע״ב התהיל להתעסק ביבוא י
 אר״י וגם לייבא אתרוגים מארץ ישראל, לאגגליה.
 אז התקשר עם רבו מרן הרב זצ״ל שהיה כבר
 אז הרב ביפו והמושבות והוא נתן לו תעודת הכ

 שר על האתרוגים שהזמין.
 כגראה לא היה עוד שמו של מרן הרב זצ״ל
ת דבריו  מפורסם באגגליה והיה צריד לתזק א
 ע״י הרבנים בלונדון, אשר דבריהם היו מקובלים

י אנגליה. ד ו  על ה
ן אבי ז״ל  כעבור שנה במסחר האתרוגים הזמי
 גם הדסים ולולבים מארץ ישראל. ההדסים היו
 מיערות ההדסים שבסביבות צפת והלולבים סופ

י יהודים ירושלמיים מלולבי עבד הירדן.  קו ע״
 התעמולה לאתרוגים וליתר המיגים, הדסים
 ולולבים מארץ ישראל נתקבלה באנגליה באהדה

 וביחוד על הוגי הציונים.
דות על האת י מפרסם את שתי התעו  ובזה אנ

 רוגים שנשארו בארכיונו הפרטי של אבי ז״ל.

 תופפת המערכת:
 גדולי התורה שנתפסו לרעיון ישוב ארץ־ישר־
 אל בשעתו, היו גם הראשוגים, שיצאו לגהל
ת ישראל. הם דאו בכך א  תעמולה לאתרוג מ
 יצירת פרגםה למתיישבים ומהם שבעצמם גם
 גטעו גגי אתרוגים. רבי היים אלעזר וואקם, רבה
 של קאליש נטע גן אתרוגים בסביבת המושבה

 חטין.
 הסוחרים באתרוגי יוון ואיטליה, בראותם שה
 תעמולה למען אתרוגי א״י, מצליחה מצאו גם

 אבי ר׳ שמואל זאב ב״ר אליעזר יעקב הופפן,
 היה חראשון, החלוץ בהבאת אתרוגים מארץ
 ישראל לאנגליה, הוא נולד בתרמ״ב בעיר בויםק,
 בעיירה, בה שימש מרן הרב קוק זצ״ל ברבנותו

 הראשונה.
נה  עוד בהיות אבי ז״ל נער בגיל בר־מצוה מו
 ע׳׳י הרב למשגיח על אפיית מצות בבויםק. מזמן
 הזה גם נקשרו ביניהם קשרי ידידות, שגשמרו
 גם לאחר שאבי ברה מרוסיה אל אחיו החורגים
 שבלונדון, שהיגרו לשם קודם ומהם גם קיבל

 את שם משפחתם — אהרנםון.
 בשנות מלחמת העולם הראשונה כאשר מרן
ת מחזיקי הדת ד  הרב זצ״ל כיהן כרבה של ע
 בלונדון, נתהדקה ונתחזקה הידידות עוד יותר
 בין אבי לבין הרב והיה אבי מבאי ביתו הקבועים.
 בשגת תרע״ט כאשר הזר הרב ארצה גם זכיתי
ת ברכתו ובעלותי ארצה עם ארוסתי  לקבל א

 היה הרב זצ״ל המסדר קדושין שלגו.
 רעיון ישוב ארץ ישראל פעם בלב אבי בהזקה.
 הוא הושפע הרבה מדברי הרב ומהיבתו לארץ
 עוד בבויםק. וכאשר גתגלגל אבי ז״ל ללונדון,
 נעשה גם פעיל בתנועה הציונית, קודם בשורות

ועת המזרהי. י ציון״ ואת״כ בתנ  ״בנ
ת לקבל פרם את נ  הפיץ בלונדון שלא על מ
 מגיות אוצר ההתיישבות וגבה בעצמו מיהודי
 ״האיסט־אנד״ את התשלומין של חצי שילינג
 לשבוע. בקוגגרם הששי, היה ציר והיה בין

י ההצבעה נגד אוגנדה.  מארגנ
נאי והיה  משך זמן היה על יד מסחרו גם עתו
ן באידיש של לוגדון.  פיליטוניסטן מבוקש בעתו
 אתרי שנשא את בתו של ר׳ מנדל הייקין מידו־
 שים, התמסר יותר ויותר לעבודת ארץ ישראל.
  הותנו ר׳ מנדל הקים בלונדון ובעוד ערים באנ
נות מארץ ישראל, י  גליה בית מסתר ליבוא י
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 בעל־די. ו —י
 אב רהש יצחק הכהן קוק רב ואכ׳יד פעידדק יפו והמושבות תובביא.
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 בעה״י
ר לעיל אך למותר, כי כבר יצא בכל תפוצות ישראל  להוסיף על האמו
ק שליט״א אבדק״ק יפו ו ב של הרב הגה״ג אברהם יצחק ק  שמו הטו
ם להרים קרן התורה והיהדות האמי־ חמי  והמושבות כי הוא בראש הלו
ר ופקפוק חייו אחרי ת ארצנו הקדושה, ואין שום הרהו מ ד ת על א  תי
 דבריו הנאמרים באמת. ורק באנו להעיר אחבנ״י הדרים בעיר ובמדינה
ת לשים לבם לדברי הרהגה״ג הנ״ל להביא לשנה החדשה ברכה לתוך א ז  ה
ד עינינו, מ ח : פרי עץ ״הדר״ מהודר באויר ארצנו הקדושה מ ם ה י ת  ב
ות בארץ, ונקי מחשש הרכבה ; ועוד נגררת המצוה י  מהודר במצות התלו
ת אבותינו מ ד ו בנ״י העובדים על א נ ת אחי ק ז ח ה והיא, ה  הגדולה אחרי

ם מעורבת בנופת צוף עפריה. פ  וזיעת א
ל ה׳ בעת״ר. ום יום א׳ לס׳ נצבים, י״ט אלו  בעה״ח הי

ר יעקב זצ״ל ווערנער אביגדור שנפעלד , , ם אבא ב ה ר ב  א
ק לונדון. ״  רב דמחזיקי הדת בלונדון הנ״ל. רב דק״ק עדת ישראל דפה ק



 תלויים בהם מהארץ, ואם •כן, כאשר היצוא עצמו
 מחזק את ישוב ארץ ישראל, לא רק שאיסור

 אינו קיים, אלא ישנו בו מצוה.
 המאבק בהתחרות של האתרוג מארץ ישראל,
ת בשגים הורגלו בתפוצות ישראל  היה קשה. מאו
 להשתמש באתרוגי קורפו ויאגאווה ואלה היו
 גם מהודרים יותר בגידול ובגוי מאשר אתרוגי

 ארץ ישראל.
י של מרן הרב  תעודת ההכשר על אתרוגים מא״
 קוק זצ׳׳ל כמו כן התעודה של הרבגים הג״ר
ת והג״ר יקי הד  אבא ורגר האב״ד בקהלת מחז
ת ישראל בלוגדון ד  אביגדור שגפלד רבה של ע
ת בזה בפעם הראשוגה. מסכמי הפול־  מתפרסמו
 מוס על אדות אתרוגי ארץ ישראל לא ידעו

 עליהן.
 (שה״ו)

ות ות הלכתי  למדגים שעמדו לצדם והמציאו בעי
 בקשר לאתרוג מארץ ישראל, והפיצון ברבים.
 היו שהעלו את בעית תרומות ומעשרות והוסיפו
ות  שלא כל המתיישבים נאמנים על קיום המצו
 התלויות בארץ. הוסיפו לטעון, שאסור להוציא
 פירות מארץ ישראל וגם העלו את החשש של
 ספק ערלה לגביהם בהדגשה שבארץ ישראל

 איסור ערלה דאורייתא הוא וםפיקו להומרה.
 גדולי התורה בארץ ובחוץ לארץ יצאו הוצץ
 נגד דבריהם. הגר״מ אוירבך, רבה של ירושלים
 לעג על אלה שהעלו את ההשש של ספק ערלה.
 כי עץ האתרוג איגו מגיב פירות רק לאחר שש—
 שבע שנים אחרי נטיעתו. אהרים קבעו, שפירות
 היוצאים לחו״ל פטורים מתרומות ומעשרות ועל
 איסור הוצאת פירות ארץ ישראל לחוץ לארץ
 בררו ומצאו, הרי כל האיסור הוא מטעם ישוב
י נפש  ארץ ישראל, כדי לא להוציא פירות שהי

׳ ביד השלוחים, אבל עכ״ז  הוא סוד מסירת הפתקי
 לא ניתן רשות בידם לפעול הדין כשנמםרים
 הפתקים בהם רק עד יום ש״ע (שמיני עצרת) כי
י תוך הזמן הזה, שאם יחזור בתשובה  הדבר תלו
 יחזרו ליקה הפתקים ההם ואמנם לכן אגו אומרים,
. אבל ודאי שאם . . ן י  כי ביום ה״ר יש ג״כ ד
ן וכגזכר בספר  ישוב בתשובה ודאי שיקרע גזר די
 רקנאטי (הוא הפירוש לתורה על דרך־הסוד
 שהזכרנו למעלה) כי נוסה הדבר באיש אהד שלא
 ראה צל על ראשו וחזר והתפלל ושב בתשובה
. כי ביום הושענא רבה . ו מ ו ק מ  וחזר הצלם ל
 יזהר אדם מאוד מאוד בתפלתו ובכל מעשיו, כי
 הדבר תלוי בתשובה בזמן ההוא ומשם להלאה אין
 תקנה יותר״ (פרי עץ חיים, שער הלולב, פרק

 ד׳).
 דברים נרהבים יותר על נושא זה אפשר למצוא
ן— י ״ד וילהלם (עלי ע  במאמריהם המאלפים של י
 ספר היובל לש״ז שוקן), ד. סדן (גלגל המועדים
 תשכ״ד), וי. וייגשטוק (במעגלי הנגלה והגסתר

 תש״ל).

 (סוף מעמ׳ 30)
 ערב ראש חודש כיום כפור קטן, תיקון הצות,
 תיקון ליל שביעי של פסח, תיקון ליל שבועות
וחדת של  ועוד, המיוסדים על תורת־כווגות מי
 מקובלי צפת שבאמצעותה ביקשו להביא לעולם
 התיקון ולקרוב הקץ. כך מוסר ר׳ אברהם גאלגטי
  מגדולי המקובלים בצפת, ברשימת ״מנהגים טו
 בים וקדושים הנוהגים בא״י״, ש״ליל הושענא־
 רבה קורא כל הלילה בספר תהילים וסליחות בין
ן זה כותב ר׳ משה ן׳ מכיר בספרו  ספר לספר״ מעי
 סדר היום ״שעומדים כל הלילה ואין ישנים כלל
נות וקורים ספר תהלים  ומרבים בזמירות ותחי

 כלו״.
 ור׳ חיים ויטאל כותב ״וסדר הלילה הזאת זה,
ה הראשונה תקרא ספר משנה תורה ל  שבהצי ל
 מן אלה הדברים עד סוף פרשה וזאת הברכה, אם
. כי עיקר בחצי הלילה . . ר ח  תצטרך ולא בדבר א
ת  הראשון״, ולפיכך ״יוצאים אחר חצות לראות א
ן כי  הצלם לאור הלבנה, כי אז כבר נגזר הדי
 נםתיי׳ לעשות הותם ההוא, והנה סוד הדין הזה
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 ר׳ בנימין זאב וואלף איש היידנהיים
 נפתלי בן־מנחם

 מי יספור הטעיות בם נפלו
ו ז  ־ • ו ־ ז־ ־ ז• ז

 מחסרון מגיהים, כארבה לבו
 גם משגגת מדפיסים בם כ#לו

" ז• < 1 • 1 ־ ־ : •  ־ •

קצה נסבו: קצה אלז  לכןמז
 עד פי ש_קמת בנימין! ש_קמת

 למצוא מזור ותרופה אל כל אלו
ף תךגמת- א - ת ך א  הגהת-גם ב

 עתה העזבועים כסוף ל!מלו:
 על זה חכמי עמים יאמרו אעזךף

 ונבוני עמי עליןז יגילו
 עת כי לךאו מחמדי באוךיף

 את בךכתם אליף שי יובילו.

 במאמרו על ״כל נדרי״ ו״הפיוטים והפייטנים״
 שהוסיף למחזור סלל היידנהיים את הדרך לגדו
 לים וטובים שהקדישו את כל חייהם לחקר תפילות
 ישראל; שד״ל, אליעזר ליזר לאנדסהוטה ויום
 טוב ליפמאן צונץ. האחרון כינה את היידנהיים
 ״מנדלסזון של המחזור״, שהוא היה בשביל המח

 זור מה שהיה מנדלםזון לתנ״ך.

 ר׳ בנימין זאב וולף נולד בהיידנהיים, בשנת
 תקי״ז, 1757, ונפטר ברדלהיים הסמוכה לפרנק־
 פורט על נהר מאין ביום כב באדר־א תקצ״ב
 [23.2.1832], בגיל רך בא לפיורדא ללמוד בישי
 בה שם. מכאן עבר לפראנקפורט, שבה נפגש עם
 ר׳ שלמה דובנא, שהשפעתו עליו היתד. גדולה.
 הוא־הוא שהשפיע עליו ללמוד את דקדוק הלשון
 העברית ולהקדיש את חייו לחקר הסידור והמח
 זור. סידור שפת אמת שהוציא אחר־כך, רעדעל־
 היים תקפ״ג, זכה למאה וחמישים מהדורות בערך.
 ספרו הראשון הוא ״מאזגי לשון הקדש״ לר׳

 אביו של מחזור אשכנז המתוקן, שיצא בפעם
 הראשונה ברעדלהיים ״בדפוס ובהוצאת המשו
 תפים וואלף היידנהיים וברוך בשוויץ״, חלק
 א—ט, תק״ם—תקם״ה, 1800—1805. יחד עם מנהג

 אשכנז יצא גם ״מגהג פולין, פיהם ומעהרין״.
 בפעם הראשונה בתולדות המחזור יצא מחזור
 ״מדויק היטיב ומבואר יפה ומתורגם אשכנזית״
 ובאו עליו בהסכמד. גדולי הרבנים באשכנז: ר׳
 פינהם הלוי איש הורוויץ, פראנקפורט דמיין, יב
 אלול תקם״ג; ר׳ נפתלי הירש לבית קצנאילנבוגן,
 פראגקפורט דאודר, יט אדר תק״ס; ר׳ גח חיים
 צבי ברלין, אלטוגא, ראש־חודש אדר תק״ס; ר׳
 ארי׳ ליב ברעםלא, ראטרדם, טו״ב אדר תק״ם;
 ר׳ משה טוביה מזונטהיים, חענא, כו אדר תק״ם,

 ועוד.
 ר׳ נפתלי הירש לבית קצנאילגבוגן אומר בהסכ
 מתו, שהיידנהיים ״המל״ על ״מיטב התפלות
 והפיוטים, כי נפלו בהם שבושים רבים וטעיות
 גדולות מעת נקבעו בדפוס עד עתה וישם על
 לבו להגיה המחזור כולו בהגהה מדויקת ולברר
 הנוסהאות הגכוגות והישרות על־פי מחזורים
 ישנים כתבי יד ועל־ פי הכמת הדקדוק והלשון
 ולהוסיף עליו פירוש המלות וחבור הדברים
 בהעתקה בלשון אשכגז, גם ביאור יפה ומהודר

 בלשון תורה ולשון חכמים״.
 מאז עד שהופיע לפגי שגה ״המהזור לימים
 הגוראים״, כרך א—ב, מהדורת ר׳ דגיאל גולד־
 שמידט, היה מהזור היידנהיים חמחזור הקלאסי
 של מנהג אשכנז או של מנהג פולין, פיהם
 ומעהרין. גולדשמידט עצמו אומר עליו במבואו
 לכרך א, שפירושו של היידגהיים על המהזור
 מיוסד על ידיעה לשוגית עמוקה ועל בקיאות
 רחבה במדרש והוא עולה על כל פירוש אחר

 שקדם לו. הוא לא נתיישן עד היום (עמ׳ גט).
 ויפה המליץ על מחזור היידנהיים ידידו ר׳

 שלמה דובנא:
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 המה לי מאחד ממאהבי לו הם וידיו כוננו אותם;
ין כאשר תמצא דבר טוב בחיבורי זה  ואתה המעי
 אשר ייטב לך ותברכני נפשך, ברכהו גם הוא,

 כי לולא הוא לא באו לידך כל אלה״.
 בשנת תקפ״ב, 1822, נדפס בפעם הראשונה
 ברעדלהיים ״סדר ההגדה לליל שמורים מדויק
ית מאתי ז  היטיב ומסודר יפה ומתורגם אשכנ
ן איש היידעגהיים״ ומאז חזרו  וואלף ב״ר שמשו
 והדפיסו הגדה זו בצורות שוגות עשרות פעמים.
 אברהם יערי מוגה ב״ביבליוגרפיה של הגדות

 שער מצוייר של מחזור היידנהיים וחתימתו בשולי השער

 פסה״ שלו, ירושלים תשכ״א, למעלה מששים
 מהדורות והרשימה אינה שלימה. ההגדה של
: ם  היידנהיים נדפסת גם בימינו אנו. הוא הוציא ג

 (סוף בעמ׳ 38)

 אברהם אבן־עזרא (אופיבאך תקנ״א). בשער הם־
ן מהיידנ•  פר הוא אומר: ואנכי וואלף בן שמשו

 היים בראותי כי בדקדוק לשון עברי אין טוב
י כולו וירדתי אל . עברתי על פנ . . ר פ ס  מזה ה
 תוכו לנקותו לבררו ולקבעו בדפוס. ובאמת זכה
י לשון הקדש״ במהדורת היידנהיים שעד נ  ״מאז

 היום משתמשים בו חכמי־ישראל.
 בשנת תקג״ז, 1797, גיגש לחוציא חומש מדויק
ד ודפוסים ־י  בשם ״תורת האלהים״, על־פי כתבי
 ישנים עם פירוש ״אור תורה״ לר׳ מנהם די־
״מנחת שי״ לר׳ ידידיה שלמה רפאל  לונזאנו ו
 נורצי. מלבד הפגים, תרגום אונקלום, רש״י,
: א. ם  רשב״ם והתועליות לרלב״ג, הדפיס בו ג
 מפורש, ביאור על כל תיבה על־פי דרכי הלשון.
 ב. שום שכל, המסורות על כל תיבה, בין במקומה
ת המקרא, ביאור על  בין במקום אהד. ג. הבנ
 פירוש רש״י במקומות שמביא ענייגי דקדוק.
 חומש זה נדפס באופיבאך אבל לצערנו נפסק
 בבראשית מג, טז. אהר כמה שנים (תקע״ח)
 הדפיס ברעדלהיים הומש אהר בארבעה אופגים

 שוגים.

 באהד ההומשים שהדפים עם תרגום גרמגי
 באותיות עבריות ועם הפירוש מנהה חדשה לד׳
 מאיר קאלוו, מתוך כתב־יד, מספר היידנהיים,
ו  שהודיע במכתב ובדפוס, שכל מי שימצא בחומשי
 מלא במקום הסר או הסר במקום מלא ״יבוא ויו
 דיע ויקבל חמשה זהובים בשכרו וגם שמו יוהק
ן; וכבר חגיעו חחומשים הארבעה  בספר לזכרו
ת  הראשוגים ליד אלף אגשים ואין גולה מחם א
 אזגי״. חומשים אלה גדפםו בדיוק מרובה ובהגהה

 קפדגית.
 בשגת 1798 השיג רשיון בעזרת אדם מקורב
 לרשות, ברוך באשוויץ, וסיוע כספי מר׳ וואלף
 בריידנבאך, להקים ברדלהיים בית־דפום שפתה
 תקופה השובה בתולדות הדפוס העברי בגרמניה,
 שהוא השתדל להוציא ספרים גאים מבהוץ ומבפ
ינו  נים. בדפוס זה גדפסו המהזור והסידור, שהצטי

 בהידורם הרב והתקיים ברדלהיים עד השואה.
: בריידגבאך לא זו בלבד שסייע להיידג־ ב  אג
; הוא סייע לו גם לתרגם מספר  היים בכספו
 פיוטים לגרמגית והיידגהיים אומר עליו ש״בכל
 מקום שכתבתי עליהם [על התרגומים] כי נתונים
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 שואל כענין ומשיב כהלכה

 מה טיבו וייחודו של הלוח העברי ן
 צבי ו ואהל ז״ל

 עכשיו נשאלת השאלה מתי יש להוסיף את
 החדש ה־13 ? באיזו עונה של השנה ? בקיץ,

 בחורף ?
 הסתכלות בעונת האביב היא אחד מהנימוקים
 הבולטים וחחשובים לעיבור השנה. הסתכלות
 זאת אפשרית רק כשהעונה החרפית מגיעה לסיו־
 מה. חגי ישראל תפקידם כפול מסורתי־היםטורי
 וחקלאי. על חג הפסח גאמר ״שמור את חדש
 האביב ועשית פסח״ כלומר שחג הפסח חייב
 תמיד לחול בעוגת האביב. מלבד זה, כל החדשים
 גקראים במקרא במספרים סדוריים, חחודש השלי
 שי, הוא חדש סיון, החדש התשיעי הוא כסלו
 וכר החדש הראשון הוא גיסן, אי אפשר, איפוא,
 להוסיף חדש באמצע השנה כדי שלא להפר את

 מספריהם הםדוריים של החדשים.
 רק חדש אדר הוא החדש השגים־עשר הסוגר
 את המעגל — אפשר להוסיף עליו ומכאן השם

 אדר שגי.
 ולבסוף נעיר כי הלוח המוסלמי הוא לוח ירחי
 בלבד ואין הוא מותאם לשנה השמשית ולכן
 אותו חדש רמדן למשל יחול בתקופות שונות

 בקיץ ובתקופות אחרות בחורף.
 לעומתו הלוח הגריגוריאני הוא שמשי בלבד
 וחלוקתו להרשים היא חלוקה מלאכותית ולא לפי

 הירח.
 נמצא, כי רק הלוח העברי הוא לוח ירחי שמשי
 הקובע את ההדש לפי הירח אך מתאים את מספר
 םבוביו לפי השנה השמשית והעבודות החקלאיות

 שנעשות בעונות השנה.
 על הלוח העברי קראו את הפסוק: ״כי היא

 חכמתכם ובינתכם לעיני העמים״.

 הערת המערכת
 המנוח צבי וואהל ז״ל שלח את מאמרו ל״טורי ישרון״

 בעודו בחייו ונתגלה הכתב בין גליונות קודמים.
 עם חילוף המשמרות במערכת חושבים אנו לחובר.

 של כבוד ולחסד של אמת לפרסם את דבריו.

 הלוח העברי הוא היחיד שהגהיג תוספת של חדש
 ימים בשגים מסוימות על שגים עשר החדשים
 הקבועים. תוספת זו היא הכרחית כדי לשמור על
 ההתאמה בין ארבע עונות השנה, סתיו, הודף,
 אביב, קיץ והעבודות ההקלאיות השונות שנעשות
 בהן ובין חדשי השנה. ההנחה היא שהלוח העברי
 מדריך גם את עבודות החקלאות לענפיהן: חרי
 שה, זריעה, קצירה, איסוף התבואות, גידול עצי

 פרי, הירקות, הרפת, הלול, הדייג וכר.
 החדש העברי הוא חדש אמיתי, כלומר הוא
 גקבע לפי הופעתו והעלמותו ההדרגתית של
 הירח, אך סיבוב אחד של הירה נמשך כ־29 ימים
 וחצי ושנים עשר סיבובים כאלה לא ימלאו שנה
 שמשית שלמה חנמשכת כ־365 ימים. כל שנה
 יחסרו כ־ 11 יום כדי למלא שנים עשר םבובים
 על הירה לשנת השמש. ובמשך שלוש שנים
 יחסרו כ־33 ימים. אין, איפוא, מנוס אלא להוסיף
 חדש 13 בשנים מסוימות ועל ידי כך למלא את
 החסר ולשמור על ההתאמה. שנה שבח מוסיפים

 הדש גקראת שנה מעוברת.
 נשאלת שאלה איזו שנה נקראת מעוברת?
 מיםדי הלוח העברי חשבו ומצאו שבעת שהשמש
 עושה 19 סיבובים שנתיים יחסרו 7 חדשים כדי
 להשוות את המספר הדרוש של סבובי הלבנה.
 נמצא, כי בכל מחזור של 19 שנה יש לעבר 7
 שנים. כל 19 שנה מהוות יחידה חשבונית הנקראת
 מתזור קטן. בתוך המהזור הזה מעוברות השנים
 הבאות: השלישית, הששית, השמינית, חאחת
 עשרה, הארבע עשרה, השבע עשרה והתשע־
 עשרה. הסימן המנמוםכני(סימן זכירה) הוא ג׳רח׳
 א׳ד׳ז׳ט,. אם נרצה לדעת איזו שנה תהיה מעו
 ברת אין לנו אלא לתלק את שנת התאריך ל־19.
 אם השארית תהיה אתת מן המספרים שמנינו:
 שלוש, שש, שמונה וכר הרי זאת שנה מעוברת.
 למשל שנת תשכ״ז 5727 מתחלקת ל־19 והשארית

 היא 8. אם כן זאת שנה מעוברת.
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 תשל״א — שנת פעילות תרבותית תורנית בירושלים

ת אנשים ששמעו הרצאות בנושאים שונים  מאו
י מרצים בעלי םמכא וידועי שם. בכל שטתי  מפ
 ידע היהדות. אנו מתכננים לקראת השנה הבאה

 המשך פעולה זו ובמידת האפשר גם הרהבתה.
ך בשנה היוצאת ו שר י  בין יתר הפעולות עם ״
נו לדיון  יש לציין 5 במות לספר התורני, בהן העלי
 ולהערכה ספרים תורניים הדשים, בהשתתפות
 מיטב האישים התורנים. במות אלה משכו אליהן

 קהל מובחר של חובבי ספר.
 בין הארועים התרבותיים הבולטים שקיימנו
 בישרון תצויין במיוחד תערוכת הצלומים ״הג
 החירות לדורותיו״ שהוצגה באולם הםפריה בימי
 הפסח ו־3 ימי עיון שקיימנו בנושא הג ההירות,

 בהם השתתפו מרצים מעולם ההלכה והמהשבה.
 האגף לתרבות תורנית פיתה במשך השנה
 פעילות רבה גם בשטחים אהרים. לבדו או בשתוף

 ז-ם גורמים צבוריים אחרים. הבולטים שבהם.
 1. קוגצרט לחזגות ולשירה חסידית בכ״ט בכסלו
 באולם ״בית העם״ בהשתתפות חזגים ומק־

 הלות הארץ.
 2. סדר צבורי בליל הפסח על יד הכותל המער
 בי ל־120 עולים חדשים מברית המועצות

 שהפך להיות הויה גרגשת ביותר.
 3. שלשה ימי עיון על הגושא ״ירושלים של
 ״ בעיר העתי ד בן צבי י  תורה ורות״ בבית ״

 קה בחול המועד פסח.
 4. מסיבה תרבותית לאסירי ולוחמי ציון מכל
 הגלויות, בערב יום העצמאות, באולם הגשר

 שליד הכותל המערבי.
 5. מסיבות לקשישים בכל חג, המסבות לזקנים
 שעה של קורת רוח בהייהם האפורים והמש

 עממים.
 6. סיורים למודיים מודרכים:

 1. בארץ יהודה ובאתריה ההםטוריים.

 האגף לתרבות תורגית במהלקה לתרבות של
 עירית ירושלים פיתח מאז קיומו, בשנתיים האת־
 רונות, פעילות תרבותית תורנית עניפה בכל
  השטחים. האגף משמש היום מרכז לפעילות תו
 רנית בעיר וגורם המדרבן ומניע גופים צבוריים

 שונים להרתם לפעילות מסוג זה.
ך גורם מכובד ו שר י  במסגרת זו משמשת ״
 למדי. גם לצבור מתפלליה וגם לצבור גדול מן

 החוץ.
ת המפגש  במשך השנה האהרונה קיימנו יחד א
 עם ירושלים המקראית והתלמודית שתתחלק

 לשלשה חלקים.
 א. סדרת קיץ של עשרה מפגשים עם ירושלים

 של הבית הראשון והשני.
 ב. סדרת חורף של תשעה מפגשים עם ירוש

 לים שלאחר חבית תשני.
 ג. שלושה עשר מפגשים עם ארץ בנימין לארכה

 ולרחבה.
 כל מפגש כלל הרצאה מפי מרצה מוסמך לאותו
 גושא, ולאהריה סיור מודרך באתרים הקשורים
 עם גושאי ההרצאה. המשתתפים קבלו גם מפות
 וחומר בכתב בנושאים הנדוגים. היו מפגשים

 שנמשכו יום שלם.
 ת אנ  ההשתתפות במפגשים חפשית ואמנם מאו
 שים משתתפים בהם. זקנים וצעירים, ילידי הארץ
 ועולים הדשים (בעיקר רב מספרם של סטודנטים
 עולים הדשים הבולעים בצמא כל מלה). התגבש

 כבר חוג קבוע המשתתף בכל המפגשים.
 אגו מיהםים השיבות רבה לפעילה תרבותית
 תורגית זו ואגו יכולים כבר מעתה לבשר לצבור
 המשתתפים, כי סדרת הורף תשל״ב של המפגשים

 נמצאת כבר בשלבי תכנון מתקדמים.
 קיימנו כל השגה מסיבות ״עוגג שבת״ (בהורף
 בלילות שבת ובקיץ בצהרי שבת) בהם השתתפו
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 9. קיום מערכת 125 שעורי תורה יומיים ושב־
 תיים וחוגים למחשבת ישראל.

 האגף מקיים שתוף פעולה עם מוסדות רבים
 ביניהם: משרד חחינוך, המחלקה לתרבות תור־
 נית (בעיקר בקיום מערכת שעורי תורה), מרכז
 ההסברה, משרד הדתות, המחלקה למקומות הקדו
 שים, המחלקה לישיבות ולמוסדות תורה והמה־
 לקה להוי דתי, משרד הקליטה, ״היכל שלמה״,
 המועצה הדתית לירושלים, מועצת פועלי ירוש
 לים, המחלקה להוי ומסורת ב״קול ישראל״, יז

 בל צבי ויד הרב מימון.

 2. בבקעת הירדן.
 3. בעקבות מלחמת החשמונאים.

 ״במה ליהדות״ משותפת עם ההסתדרות.
 בבמות אלה משתתף קהל רב השומע הרצ
 אות מפי מרצים מן השורה הראשונה בנוש

 אים יהודיים כלליים.
 מחזור שני של ״ירחי כלה בהרי ירושלים״
 במסגרת זו נפשו כמאה איש ואישה. עשרה
 ימים באויר הצה והמרענן של הרי ירושלים
 במרומי בית וגן באוירה של למוד תורה

 ומחשבת ישראל.

 £$$ר ־״י׳׳*-*
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 סיור החוג לידיעת הארץ בחפירות ירושלים העתיקה

 בלעם וחיוג ושאר זקגי לשון הקודש״, שבו בירר
 את כל משפטי הטעמים לעשרים ואחד ספרים,

 כולל הגעיא הוא המתג והמקף.
 הרשימה אינה שלימה, שלא באנו אלא להציב
 ציון לראשון שעשה את תפילות ישראל והקר

 הלשון העברית יסוד מוסד לעבודתו.

 (סוף מעמ׳ 35) י
 סליחות, קיגות, הושעגות, ועוד, עם תרגום ובי
 אור, שזכו לפרסום רב ולתפוצה רבה בייחוד
 באשכגז. *1
 כן הדפים בשגת תקס״ח, 1808, ברעדעלהיים
 ״ספר משפטי הטעמים, הוסד על־פי גאוני הלשון
 הקדמוגיס הלא הם בעלי המםרת ובן אשד ובן

38 



 הרב הראשי איסר יהודה אונטרמן
 ראש הרבנים לישראל

ם קוממיות״, כ״א אייר תשל״א, ירושלים ת״ו. כ ת ת עולכם ואולך א ט  בע״ה, יום א׳ לסדר ״ואשבר מ

 לכבוד

ת לישראל. מ י ק  הנהלת הלשכה הראשית של הקרן ה

 א. נ. מ.
ת מ י ק ת יובל השבעים של הקרן ה ם לחוג א ת ט ל ח ת הידיעה כי ה א ר ק  שמחתי ל
ק שהמצב של קבוץ הגלויות פ  בימים הקרובים, בצורה נאותה למאורע כזה. אין ס
ל בכל ״ ק ה ק ת מצד ה  בממדים חשובים, שזכינו לו בע״ה כהיום, דורש פעולות רחבו
ת לישובים חדשים : לגאולת הארץ, להפרחת השממה ולהכשרת קרקעו ם י ח ט ש  ה
 ולזה צריכים תגבורת הכוחות. נעים גם לשמוע כי מספר הקבוצים והמושבים הדתיים
ה מ ו א ת ה מ ד ה ועשרים, כן ירבו. כי על א א מ ל יגיע ליותר מ ״ ק ה ק ת ה מ ד  שעל א
ת נעלים של תורה סדו ל עומדים הרבה בתי־כנסת ומדרש, מו ׳  שנרכשה ע״י הקהקי
ת ם ועוד ועוד, שהיהדות הדתי י רתי ד וצדקה, ארגונים ובתי חינוך מסו ס  ודת, ח
ת חבל ח ק ה דתית מיוחדת. ובודאי שהחובה עלינו ל ק ל ח  פורחת בהם, בעזרת מ
ו נ ם לכל אחי ו ק  פעיל בחגיגות היובל, וגם לשמוח בצעדי הגאולה שזכינו לה, להכין מ

 הצמאים לעלות ולהתיישב בארץ הקודש.
פה רבת־עלילה ת הקרן הקיימת, שתזכה לפעול גדולות בתקו  והריני מברך בזה א
ת בנינים, לפי דרישתו מ ק ה ל ולעזור ב ״ ק ה ק ת רכושה הקרקעי של ה  זו, להרחיב א

ביסוסה של מדינת ישראל.  של קבוץ הגלויות ו
ת מארצנו ה למנוע ככל האפשר העברת קרקעו ט ל ח ל ה ב ק ת  בחגיגות אלה בודאי ת
ת הקצב ם לעכב א  שבידי יהודים לזרים, וכל שכן לארגונים עוינים לנו, המתאמצי
ם ת ר ט ן וכד׳, אשר מ ו  של הרחבת הישוב היהודי בארץ הקודש, כמו ארגוני המיסי
ל ״ ק ה ק ה ידי ה קנ ה של מדינת ישראל. תחז ת ו ח ת פ ת  היא להניח אבני־נגף על דרך ה

ה נגד מגמה זו. תנ  בעמדתה האי
ת ת הצווי שבתורתנו הקדושה: ״בואו ורשו א ו א נ  הגיע הזמן להחדיר לאחי
, אשר ת פעולות הקהק״ל ק א ו בני ישראל לחז נ  הארץ!״. ופונה אני בזה לכל אחי
תכם גאולה ז ה״ק : ״ובכל ארץ אחו ק מפורש בתו  חרתה על דגלה לפני שבעים שנה פסו
ת גאולתנו השלמה ע״י ו לארץ״. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים כי יחיש א  תתנ
יקוים בנו: ״ונתתי שלום בארץ ושכבתם וה, ירחיק אויבנו מגבולנו ו  גואל צדק המקו

 ואין מחריד״.
ת א ת לנו מ ח ט ב ו מ ות בתשועת ה׳ הקרובה על עמו ועל נחלתו, ה  כנפש המצפה לחז

 גואל ישראל ומושיעו.
סר יהודה אונשרמן  אי
 הרב הראשי לישראל

ת ישרון ומערכת ״טורי ישרוף׳ מברכים  הסתדרו
ת שלה ה הדתי ק ל ח מ ה מת לישראל ו י ת הקרן הקי  א

ת  בברכת שנת שלום, עצמה ואחדו
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ר י ת ק ו נ ו ר א ה ו נ י י ש ר ד  ח

 בפורמיקה, שטייפלק ומוכן לצבע.

ל נ א ת פ ו ת ל . ד ה ל ו ע ב מ י ט  ב

ל עדת ישראל ה את כל ק ו ו נ ת לקוחותי  אנו מברכים א
 בברכת שנה טובה ומאושרת

ו י ק ב  ח
ה 7 מ ק ר  ירושלים, רוממה, רחוב ה

ט ס פ ו ו א ט ו פ ה ו י פ ר ג ו ק נ י  צ
 גלופות קו, רשת, צבעים ושלטי מתכת

פסט ומולטיליט  צילומים לדפוס או
 ביצוע עבודות דפוס

 דפוס דף־וזן, ירושלים


