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ר״ד .ו י ו ״ כ א י נ ם ר ג ל י ם
שונים שני המועדים ראש השנה ויום כיפור משלושת המועדים האחרים
במובנים רבים .בתורה שבכתב בולטים שניים מהם :האחד הוא שפסח ,שבו
עות וסוכות רגלים הם ,וקיומם המלא דורש שכל יהודי יעלה למועד זה לירו
שלים ,ואילו ראש השנה ויום כיפור אינם דורשים גוכחות היחיד בירושלים:
ראש השנה הוא ״מקרא קדש״ ו״יום תרועה״ ,ובבית המקדש מביאים קרבנות
מיוחדים ליום זה .אבל לא נקבע כאן על מי מוטלת חובת התרועה ,ולא נאמר
דבר כאילו חובה זו קשורה במקום מסויים .כן הוא גם ביום הכיפורים ,שחובת
העינוי החלה על כל יחיד ,אינה קשורה במקום מסויים )״לדורותיכם ,בכל
מושבותיכם״ ויקרא כג ,לא( ,אלא שהכפרה והטיהור מן החטאים מלווים עבודה
בבית המקדש ומחוצה לו )כגון שילוח השעיר האחד אל ״ארץ גזרה״( —
מעשים שאין היחיד מישראל יכול לקחת חלק בהם.
התורה עד כדי כך ״ערה״ להבדל זה ,שאת ר״ד ,ויו״כ היא מזכירה רק
פעמיים יחד עם השאר — בפרשת המועדות שבספר ויקרא )פרק כג( ,ובפרשת
קרבנות השבת והמועדים בספר במדבר )בפרשת פיגחס ,פרק כט( .בשני
המקומות לא סומן גשר בין שני המועדים — לא על ידי שם כולל ולא על ידי
ספירת הימים שביניהם )כמו בין פסח לשבועות(.
לעומת זאת נזכרים שאר המועדים לא רק בשני המקומות שבהם הם מובאים
יחד עם ״הימים הנוראים״ ,אלא בעוד שלושה מקומות ,ושם רק הם נזכרים,
והם מקבלים מעמד של יחידה בכך שהם— ורק הם — נקראים ״רגלים״ או
שנאמר עליהם ״שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך״ )שמות כג ,שמות לד,
דברים טז( .יום הכיפורים זוכה לפרשה נוספת לעצמו — בויקרא טז —
המוקדשת בעיקרה לעבודת היום ,אד גם מגדירה את מהותו :לטהר את ישראל
מכל חטאותיו אחת בשנה.
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ר״ד .ו י ו ״ כ א י נ ם ק ש ו ר י ם ל ת ו ל ד ו ת י ש ר א ל
ולא למחזור הטבע
ההבדל השני הבולט בתודה הוא שכל אחד משלוש הרגלים נשען על מאורע
היסטורי או על אתנחתא במחזור הטבע — החקלאות ,או על שניהם יחד ,כגון
בפסח :יציאת מצרים וקצירת העומר ,בשבועות :מתן תורה ועונת הביכורים,
בסוכות — שהוא גם חג האסיף וגם אות־זיכרון לתקופת הזוהר שבה התנהל
עם ישראל תחת יד ההשגחה הנסית הגלויה.
לא כן ר״ד .ויום הכיפורים .אשר לר״ה ידוע וברור הוא שלא נקבעה למועד
זה בתורה שבכתב כל משמעות מיוחדת ,עובדה שעוד תעסיקנו להלן; ואילו
ליום כיפור ניתן אמנם תוכן וייעוד ,אבל הוא אינו קשור כלל לא בהיסטוריה
הישראלית ולא בטבע .על כן אין סימן הנראה לעין מדוע נקבעו ימים אלה
בתאריכים שנקבעו להם .ואם התקשו החכמים להבין וטרחו לתת טעם ,מדוע
לא נקבע הרגל הרביעי )שמיני עצרת( בחורף )״צור מפני החורף הקדימו״
ב״מערבית״ לשמיני עצרת כמנהג אשכנז ,וראה ילקוט שמעוני פ׳ פינחס כט(,
אין אנו מוצאים טעם מדוע לא נקבעו שני מועדים אלה ,ר״ה ויו״כ — מאחר
שאיגם רגלים — למרחב ששת החודשים מחשוון עד אדר ,שהנו לפי התכנית
המקורית של התורה פנוי מכל אירוע.
ר״ד .ו י ו ״ כ פ ו נ י ם אל כל י ח י ד כ י ח י ד
שני ההבדלים האלה ,העולים מראיית הציוויים שבתורה ,מצביעים על
האפשרות שמועדים אלה פונים אל הפרט באשר הוא שם מחוץ לזיקתו לתול
דות אומתו ומחת לזיקתו לחוקיות המקיפה והכוללת של מחזור הטבע .שתי
מסגרות אלה— ככל שהן מטילות עולן על היחיד—הן גם פוטרות אותו
במידה רבה מלראות את עצמו כאחראי לעצמו ,כנושא באחריות לאחרים,
כמחוייב בהכרעות אישיות .היחיד המקריב את קרבן הפסח ואוכלו ״בחבורה״,
המביא את הביכורים בתהלוכת תושבי הכפרים והערים ,העוזב את ביתו וטובל
בשטף שמחת החג בתוך ההמון החוגג—הרי הוא משליך את עצמו ודאגת
גורלו הרוחני־הנפשי־הדתי על הציבור ,הקולקטיב ,והוא נישא על גלי הנהר
הזה אל אשר יוליכנו.
אבל אסור לאדם להתבטל בהמון)״בדיה אפילו באלף אינה בטלה״( — אולי
משום גורלו הצפוי של ההמון כאשר יהיה מורכב מיחידים המבטלים את
עצמם; ואולי מפגי שחיי ההמון לעולם לא יכסו את כל תוכו של היחיד ,אלא
ישאירו תחומים גדולים של היחיד ללא ניצול ...בין כך ובין כד ,חייב אדם
ללכת בדרכו הוא ,הליכה שיש עמה מחשבה ,תכנית ודין וחשבון — וכאן
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מסתמנים תפקידיהם של שני המועדים האלה ,ראש השנה ויום הכיפורים ,וזה
המאחד אותם.
משמעות החג במועדו
מכאן אנו מגיעים להתבוננות גוספת בתפקידם של מועדי ישראל בכלל ושל
הימים הנוראים בפרט .כבר הזכרנו את זיקתם של הרגלים לתאריכיהם ההיס
טוריים והטבעיים .בפסח ובסוכות מצוות מעשיות מיוחדות ,אשר יחד עם
משך הזמן הרב —  7או  8ימים — מעלות בפני האדם גם משמעויותיהם של
המעשים — כי המעשים נקראים ״אות״ או ״עדות״ ,ועל כן ברור שהם באים
לעורר אותנו או להעמידנו על תכנים מסויימים .וגם חג השבועות אינו חסר
תכנים משלו מאחר שהקבלה קבעה אותו כיום מתן תורד .,כך אנו קושרים את
בחירת ישראל כעם ה׳ ,את הבטחת הגאולה משעבוד ,את האמונה בה׳ כבורא
העולם ואדון הטבע בחג הפסח ואת אמונת ההשגחה והבטחון בה׳ בחג הסו
כות—כדי להזכיר רק אחדים .את החג אנו חוגגים במועדו — ובימים הללו
אנו מתייחדים עם התכנים הללו .ואולם ,אחרי סיום החג פג כוחן של מצוותיו;
אין לשבת בסוכה אחרי סוכות ואין נוטלים את הלולב; אין נזהרים מחמץ ואין
חיוב אכילת מצה אחרי חג הפסח.
חג מ ק ר י ן על כל י מ ו ת השנה
האם בכך תם כוחו של החג ולא נשאר לו תפקיד בשאר ימות השנה כאשר
מצוותיו אינן נוהגות ? התשובה היא שאמנם בכל אחד מן החגים אנו מעלים
בדעתנו תכנים כוללים ,מפגינים ומדגישים אותם על ידי מעשים מיוחדים ,עד
שהם מוצבים בפנינו בבהירות ובפנייה ישירה ,כך שאין אנו יכולים להתעלם
מהם ולהתחמק מהתמודדות אתם .אבל אם אופיים של התכנים הוא בכך שהם
כוללים ובסיסיים לקיומנו כיהודים ולתפיסת עולמנו כיהודים — כי אז לא
יבואו המועדים כימי תודעה בודדים וחולפים בזרם הזמן ,אלא כמורי דרך
ומעוררים ,ובשורתם וקולם של החגים צריכים להיות נשמעים ונעשים ,להיות
חיים אתנו כל ימות השנה .כך גזרה חכמת התורה שלא די לו לאדם ,באשר
הוא יצור חלש ,באמירה ובעשייה אחת — אלא הוא צריד להיות קשור במס
גרות קבועות ומחזוריות — שבעזרתן הוא חוזר ומתחזק ועולה על הדרד
הנכונה אחרי שרשמיו והחלטותיו נשחקו ונחלשו במפגשיו עם הזמן וקורותיו.
אז חוזר החג ומעמידו על מקומו ,מחדש את כוח ראייתו ומחזק את הרגשתו,
ושוב יוצא האדם אחרי כן לדרד החיים שלו.
אמונת ההשגחה ,כדי לנקוט דוגמא שנזכרה לעיל בקשר לחג הסוכות ,אינה
דרושה לאדם פעם בשנה ,כי אם כקו מנחה את האדם בהערכותיו את אירועי
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חייו ובהחלטותיו .היא יכולה להיזון מתוך עיון בכתבי הקודש ,מהתבוננות
ולימוד — אבל הסמל החי בתודעתו של האדם יכול להיות חג הסוכות; לשון
אחרת :אם חג אדם את חג הסוכות במועדו במלוא תוכנו ומשמעותו ,יקרין
חג זה על ימים וחודשים רבים אחרי עבור החג ,יהפוך לאות־זיכרון ולמגדל
אור לאותה אמונה על ידי הקשר האסוציאטיבי החזק אשר נוצר בעת חווית
החג עצמו .רק אז אפשר לומר שמועד זה מילא את כל תפקידו לגבי האדם,
כאשר הוא עבר את גבולות זמנו ומקומו והשתזר עם ערכיו הכוללים— הנע
לים מן הסמל החומרי והזמני — במסכת חייו של האדם בכל מקום ובכל זמן.
גם ה י מ י ם ה נ ו ר א י ם ת ו ק פ ם ל מ ו ע ד ם ו ל כ ל ה ש נ ה
אם דרישה זו תתקבל כצודקת ביחס לשלוש הרגלים )ויש להעמידה גם ביחס
לחגים המאוחרים שהם מדרבנן — חנוכה ופורים( כוחה יפה פי כמה ביחס
לימים הנוראים — ראש השנה ויום הכיפורים .כבר ראינו שימים אלה פונים
אל היחיד בכל מקום ובכל זמן וקובעים לו מקרא קודש ,יום תרועה ,זכרון
תרועה ,עינוי נפש ,כפרה וטהרה — הלא דין הוא שלקחם זה של המועדים
האלה לא יתמצה ולא יוגבל בעצם הימים ההם ,אלא שיהא להם תוקף ומשמעות
הן במועדם הן בכל ימות השנה .ברוח זו ניגש לתאר את ערכי הימים האלה,
כל אחד לחוד וכיחידה כפי שקבלת רבותינו הצמידתם יחד — כ״ימים נוראים״
וכ״ימי הרחמים והסליחות״.
כבר הזכרנו לעיל כמה הבדלים בין הימים הנוראים לבין הרגלים ,ועתה
עלינו להוסיף עליהם כדי לעמוד על ייחודם של מועדים אלה.
בר״ ה ו י ו ה ״ כ ע ו מ ד האדם מול ע צ מ ו
אמרנו שפסח ,שבועות וסוכות — כרגלים — מוציאים את האדם מקיומו הפרטי
שיש בו אפשרות של בדידות ושל התבודדות ,והם מעמידים אותו בתוך
גוף האומה ובמרכזה המדיני והרוחני .בוודאי הוא מתרשם בכך מזכותו לקבל
סמך וחיזוק מחברת בני עמו השווים עמו ,וכן מזכירים הם לו את חובותיו
כלפי הציבור הזה — כי לא די בכך שידאג לטובת עצמו וביתו )טובת הגוף
וטובת הנפש( ,אלא הוא חייב לקיים בעזרתו את הציבור הזה .הוא עומד על
כך שהוא ,היחיד ,רשאי לקבל מן החברה וגם חייב לתת לאותה חברה —
בחומר וברוח.
לעומת זאת מניחים ראש השנה ויוה״כ לאדם להיות בינו לבין עצמו .הוא
יכול להישאר בביתו ,ושם הוא יכול לקיים מה שמועדים אלה תובעים ממנו.
ואולי טמונה באפשרות זו אחת ממטרות המועדים ותקופת הימים שביניהם —
שבהם יעמוד האדם מול עצמו ,ללא אותה הסחת־הדעת וללא אותה הבריחה־
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מעצמו ,שחברת בני אדם והמולתם מאפשרת ומכינה לו .כי יסוד הכל ,יסוד
לכל משימה ומגמה לחברה או לאומה ,הוא האדם היחיד .גם אם המטרה
הכוללת היא לבנות חברה מושלמת — ודווקא אם זאת היא המטרה — עליגו
לדאוג לכך שהלבנים לאותו בניין תהיינה שלימות ,חזקות וראויות לשאת את
כובד הבניין השלם ,שאם לא — הכל מתמוטט.
אין לימים הנוראים ״מצוות מעשיות״ רבות
על פרטיות המסגרת לקיום המועדים מתוסף מיעוטים — ואף היעדרם —
של מצוות וסמלים מוחשיים .בראש השנה — מצוות עשה אחת ,מצוות שופר,
והיא לדעת רוב הפוסקים מצוות שמיעה ,כפי שאנו מברכים ״לשמוע קול
שופר״ — והקול ,עם היותו תופעה פיסיקלית ,נתפס בתורה כרחוק מן המו
חשיות ,כמוגן ומגן מפני סכנת ההגשמה .״קול דברים אתם שומעים ,ותמונה
אינכם רואים ,זולתי קול״ אומר משה רבנו )דברים ד ,יב( לעם ישראל כדי
להשביעם שלא ייחסו לה׳ תמונה או צורה כלשהיא .וכן הוא ממשיך:
״ונשמרתם מאד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר ה׳ אליכם
בחורב מתוך האש״)שם ד ,טו( .וכמו שהקול במעמד הר־םיני בא רק להפנות
את העם לנוכחות ה׳ ולתחושת מציאותו וקירבתו ,כך מיועד קול השופר
לעורר את השומע על ״הזכרון לפני ה׳״ כאקט פנימי רוחני!.
וביום הכיפורים גם מצוות עשה גבולית זו ,בשמיעת התרועה ,איננה בידי
האדם ,ואף לא הצורות המקובלות של כיבוד החג בסעודות מצווה בקרב
המשפחה .אין כאן אף ״חציו לכם״ ,כי אם הכל לה׳ — עד שחז״ל הביעו את
המוקשה שבסיטואציה הזאת על פי הפסוק )ישעיה גח ,יג( ״לקדוש ה׳ מכובד
— זה יום הכיפורים שאין בו לא אכילה ולא שתיה ,כבדוהו בכסות נקייה...״.
כללו של דבר ,אין בראש השנה וביום כיפור לא מצה ולא הגדה ,לא סוכה
ולא נטילת לולב ,לא זכר התגלות בפני המון תור מראות הוד של ״כאש
אוכלת בראש ההר״ — כל אלה עיסוקים לאברים או לכוח הדמיון שיש בכוחם
להסיח דעתו של אדם מעצמו ולהפנותו כלפי חוץ )אף אם נאמר שאין זו
הכוונה ,הרי היא עובדה( ואין לאדם מנוס מעצמו — הוא מוכרח לחשוב על
עצמו ומעמדו בעולם .
־

 1השווה ראש השנה כו ע״א  :״שופר נמי מבחוץ הוא ז כיון דלזכרון הוא בבפנים
דמי״.
 2אישור אחר לקושי הפנימי של יום הכיפורים ,החסר אפילו את המצוות המקובלות
של כל יום טוב ,אנו רואים בטיפוח המצווה לאכול בתשעה לחודש תשרי והשוואת
אכילה זו לערך הצום בעשרה לחדש .כמה אהבה הושקעה ברעיון הזה של חיבוב
מצוות־חג רגילה בערב יום כיפור — זאת אפשר לראות ולחוש בסיפור הבא אשר
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ה נ ו ש א ה מ ר כ ז י של ר א ש ה ש נ ה  :מ ל כ ו ת ה ׳
ומהו הנושא שבו עוסק היהודי ביום ראש השנה ? אמרו חכמינו ז״ל )ספרי
בהעלותך פרשה מב( :״והיו לכם לזכרון״ למה נאמר ד  . . .ר׳ נתן אומר אינו
צריד שהרי כבר נאמר ״ותקעתם בחצוצרות״ ,הרי שופרות ,״והיו לכם
לזכרון״ ,זה זכרונות; ״אני ה׳ אלהיכם״ ,זה מלכויות .אם כן מה ראו חכמים
לומר מלכויות תחילה ואח״כ זכרונות ושופרות? אלא :המליכהו עליך
תחילה ואח״כ בקש רחמים מלפניו כדי שתיזכר לו ,ובמה? בשופר של
חירות...
הווה אומר — נקודת המוצא של כל התבוננות האדם באותו יום ,אבי
הנושאים הוא — מלכויות :״המליכהו עליו תחילה״ .רק אח״כ יש מקום
לזכרונות ,תקיעת השופר היא ההפגנה של החירות שהאדם זוכה לה על־ידי
קבלת עול מלכות השם; והמכשיר שבעזרתו ובאמצעותו הוא מביע קבלה
זו — הוא השופר.
ק ב ל ת מ ל כ ו ת ה׳
מהו פירוש ״המליכהו עליך׳ ? בעצה זו טמוגה גדולתו של האדם מכמה
בחינות .האחת היא — חופש ההכרעה שלו .אמנם במלך מדובר ,במלד שכוחו
וגבורתו מלא עולם ,ובוודאי מושל הוא בעולם כולו וגם בך — אבל אין זה
מבטל את מעמדך כיצור בעל בחירה חופשית אם לקבל את המלך על עצמך,
להכיר בשלטונו ולקבל את חוקיו — או אם רצונר לדחות זאת ולהתעלם
ממנו .לא רק שזכותך היא זאת להכריע לכאן או לכאן ,אלא זהו סוד קיומד
ויסוד ערכך — רק על־ידי הבחירה הזאת אתה נעשה יצור שיש לו מעמד
מיוחד לעומת כל שאר היצורים.
בידי האדם ההכרעה
בחינה אחרת המשתמעת מן העצה ״המליכהו עליך״ היא — ש ב י ד ך
ה ד ב ר ! לא כפי שרוצים לומר לך מבחוץ או מבפנים ,שאין לך שליטה על
נמסר לנו בטור אורח חיים ,סימן תר״ד ,עפ״י מדרש תנחומא :״מעשה בשוטר
העיר שאמר לעבדו קנה לי דגים ולא מצא אלא אחד ונתן בו זהוב והיה שם יהודי
חייט והוסיף עליו עד שהעלהו לחמישה ונשאר לחייט ; בא העבד אל אדוניו וסיפר
לו כל המאורע ,שלח השוטר אחר החייט ואמר לו :מה מלאכתך ז אמר לו :חייט.
אמר לו :ולמה קנית דג שווה זהוב בה׳ זהובים ,ולא עוד אלא שלקחתו מיד עבדי
ששלחתיו לקנותו לי ז השיב לו והיאך לא אקננו אפילו בעשרה כדי לאוכלו ביום
כזה ,שציוונו הקב״ה לאכול ולשתות ,ושאנו בטוחים שהקב״ה יכפר לנו עוונותינו 1
אמר לו :אם  pיפה עשית ,ופטרו והלך לשלום״.
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כך ,שמדובר כאן בהלכי־רוח ובחוויות דתיות הפוקדים את האדם לפי חוקיות
משלהם .אין העצה הזאת מתייחסת כלל לתחום זה של החוויות ,אף אם נסכים
שיש לו חשיבות רבה מאד .אבל — לפני התהום הזה ומעליו קיימת אפשרות
ההכרעה ,אם אתה מכיר במלך או לא ,ו ז ה ב י ד ך  ,ואתה חייב בהכרעה
זאת.
מהו ״מלך״ז
ושלישית :בבחירת מ ל ד מדובר על משמעותה הקלאסית של המלה :מלך —
אדון הדורש עבודה ,אדון השולט על מציאות רחבה יותר ממה שהעבד הבודד
יכול להקיף ,אדון שעבדיו מסורים בידו לחיים ולמוות .מלד זה יודע כל
יישותך ,את מעשיך ואת מחשבותיך ,והוא דורש שעבדיו ייכנעו לפניו
באיבריהם ובלבבותיהם .בפניו אתה אחראי על כל מעשיך ורחשי לבך ,והוא
יתבע אותך לדין על כל מה שאתה עושה.
ג ד ל ו ת ו של ״ ע ב ד ה ׳ ״
ורביעית :מן המקום שבו אתה מרגיש את שפלותך ואפסותך בפני מלך זה —
משם כבודך וגאוותך .עם בחירתך והכרעתך נמנה אתה בין אלה המקורבים
למלך זה על־ידי עובדת היותם עבדים לו .יכול אתה לסרב להמליכו עליך,
בודאי ,ואז — מה יהיה מעמדך בעיניך ? אז לא תהיה חייב לדעתך לעשות
דבר ממעשי העבודה שעבדי המלך חייבים בהם ,תוכל לבחור לך אדון אחר
ואפילו להיות אדון לעצמה אד חשוב :האם יש לד סיכויים למצוא אדון ראוי
יותר ,אדון שהעברות בפניו תרומם אותך יותר ? אם למשל תבחר להיות אתה
בעצמך אדון לעצמך :האם אז מעמדך גדול יותר ז האמנם ראוי האדם עצמו,
אותו קומץ עפר שהיום כאן ומחר בקבר ,שאיגו שליט בשום פרט מתנאי
הקיום שלו ,האם ראוי הוא להיות אדון ,ואותו תעבוד — ואז טוב לך יותר ז
שמא תאמר ,כי אז תהיה ״חופשי״ — הרי גם באן מייעצים לך להיות
ולפעול כאדם חופשי — אלא שכאן החופש מופעל בהכרעה אחת גורלית לכל
החיים ,וכל השאר יהיה נובע מכך — אבל עקרונית אין זה גורע דבר מן
החופש — החלטה חופשית אחת גדולה ומכרעת או החלטות חופשיות רבות
קטנות ,היום על פרט זה ומחר על פרט אחר — האין הראשון מכובד ונעלה
יותר ? על כן העצה :״המליכהו עליך״ — ״ובמה ז בשופר של חרות״!
אחרי ההכרעה הבסיסית הזאת מתבקשים צעדים נוספים ,כעין מסקנות:
לאחר שהחליט האדם על קבלת מלכות שמיים והמליך את הבורא על עצמו—
הרי הוא רוצה בשני דברים :קשר אתו וביטוי ממשי ומשכנע לקשר זה .שתי
מסקנות אלה מביאות לשני האלמנטים הנוספים — זכרונות ושופרות.
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זכרונות — מהותם
ז כ ר ו נ ו ת  :מה משמעותם? ד׳ נתן אמר בספרי :״ואח״כ בקש רחמים
מלפניו כדי שתיזכר לו״ .ההזכרה והזכירה של האדם ,הפרט הקטן והמבושל
על־ידי הבורא — היא בגדר טובה הנעשית לך ,ואתה צריך לבקש עליה ,כי
הזכירה — אותם ״הרגעים״ הם הם אשר מהווים פיסגת חייך; כאשר אתה
״מתהלך לפניו״ ,כאשר אתה עומד באור הבהיר של ידיעתו ,ועל רגעים אלה
יש להתפלל.
אבל זכירה זאת מרובת גוונים היא :מחברי התפילה שלנו )אולי רב,
האמורא הגדול( מעלים אותה בפנינו בכותרת כוללת:
״אתה זוכר מעשה עולם
ופוקד כל יצורי קדם
לפגיך נגלו כל תעלומות
והמון נסתרות שמבראשית״
והם מפרטים שזכירה זו חלה על היחידות —
״ועל המדינות בו יאמר
איזו לחרב ,ואיזו לשלום;
איזו לרעב ,ואיזו לשובע —.
וכמו הציבור הגדול המאוחד במדינה ,כן גם:
״ובריות בו ייפקדו —
להזכירם לחיים ולמות״.
ומהו זה שנזכר ונסקר בשעת הזכירה הזו ? —
״מעשה איש ופקודתו
ועלילות מצעדי גבר,
מחשבות אדם ותחבולותיו
ויצרי מעללי איש״.
הנשמח על כך שכל פרט ופרט ממעשינו וכל מחשבה — ולו הנסתרת ביותר
והחולפת ביותר — תיזכר? הלא טובה לנו השיכחה ,שבה נמחק העבר
ואיננו עוד ?
אבל שיכחה היא ביטוי לחולשת האדם ,ומצוייר! רק אצלו .לא כן הבורא
שאינו י כ ו ל לשכוח ,כי ידיעתו ועצמותו אחת הן ,ועל כן אין לאדם מקום
מחבוא לפניו — כדברי ירמיה )כג ,כד( ״אם יסתר איש במסתרים ואני לא
אראנו ,נאם ה׳ ,הלא את השמים ואת הארץ אני מלא ,נאם ה׳״.
והיות וכן — מאחר שה׳ אינו יכול לשכוח אותך ואת מעשיר ,העצה האחת
הטובה היא —
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״אשרי איש שלא ישכחך
ובן אדם יתאמץ בך,
כי דורשיך לעולם לא יכשלו
ולא יכלמו לנצח כל החוסים בך״.
זוהי איפוא תמציתם של ״זכרונות״ :שאנו חיים בכל רגע בפני ה׳ ובנו
כחותו; הוא רואה אותנו ויודע כל רחשי לבנו ,וממילא שופט אותנו ,כי
ידיעתו היא גם משפטו .ולא כגזירה וכגורל אכזרי עלינו לקבל את המציאות
הזאת — אלא כהצטיינות ,כאות לאצילותנו ולייחוסנו ,ואנו חייבים לרצות
בזכירה זאת — כדברי ר׳ נתן :״המליכהו עליך תחילה ואח״כ בקש רחמים
לפניו כדי שתיזכר לו...״.
ש ו פ ר ו ת — ג י ל ו י מ ל כ ו ת ה׳
ש ו פ ר ו ת  .קיבלנו את מלכות ה׳ במלכויות וקבענו את יחסי הידיעה המת
מדת והנצחית המלווים אותנו כיחידים בזכרונות — ועתה אנו רוצים גם
בהופעת המלד ומלכותו לעיני הבריות .סמל ההופעה המלכותית בעולם הרי
הוא השופר ,המלווה את בואו ואת עזיבתו של המלך ופמלייתו .הבורא לא
שלל מאתנו את ההפגנה המוחשית הזאת .חסד גדול עשה אתנו בניםי מצרים
ובהתגלות הר־סיני ,כי אז ״עינינו ראו ולא זר״ את מלכות הי ,והנסיון הבלתי־
אמצעי הזה עשוי לרוב בני האדם להיות הבסיס החזק ביותר לאמונתם
ולדבקותם באמונה.
אבל כבר קבע הרמב״ן )שמות יג ,טז( ״ובעבור כי הקב״ה לא יעשה אות
ומופת בכל דור לעיגי כל רשע או כופר...״ )ועיין ביתר הרחבה ברמב״ן
לדברים ו ,טז( דהיינו שאין אנו חיים בעולם בהנהגה נסית גלויה .׳עובדת־
היסוד של שליטת ה ״ בטבע וכוחו לנהלו כרצונו הופגנה רק פעם־פעמיים
בתולדות אומתנו ,ואילו באלפי שנות ההיסטוריה שבאו אחר כד עלינו להתחנך
לאמונתנו באמצעות המצוות ,הקושרות אותנו קשר אמת עם ה׳ ,עד אשר
יגיע הזמן לגאול לא רק את עמו ישראל ,״גוי אחד בארץ״ ,אלא להציג את
מלכותו לפני העולם כולו בגאולה שלימה המקיפה את כל העולם כולו ,כדבר
ישעיה )יח ,ג(:
״כל יושבי תבל ושוכני ארץ
כנשוא נם הרים תראו
וכתקוע שופר תשמעו״.

*

*
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סיכום שלוש הברכות
בסיכום ראוי לציין לפחות שני קווים הבולטים בשלוש הברכות האלה :ה א ח ד
הוא תביעת האמונה כמשימה לאדם ,שאותה הוא נקרא ומצווה למלא—:
— בכוח האמונה;
לקבל על עצמו מלך שאין הוא רואה
לחיות לפניו חדור ההכרה שהמלך יודע כל מצפוניו
— בכוח האמונה;
ושופט אותו
לדעת שה׳ גילה בעבר את מלכותו לעיני העולם וכי
— בכוח האמונה.
כן יעשה שוב באחרית הימים
— מלכויות
ו ה ש נ י — כי ה׳ הוא מלך על כל הארץ
כי ה׳ יודע ודן את כל העולם ,כל ברואיו
— זכרונות
ומדינותיו
כי ה׳ יתגלה ויתקבל על־ידי כל העולם
— שופרות
ויוכתר בתרועת שופר
בכל הדרגות — משולבים האלמנט האישי ,הלאומי והכלל־האנושי ,כי תפיסתנו
את ה׳ אינה פרטית־אישית בלבד ולא לאומית בלבד ,אלא — ״מלך על כל
הארץ״.
מראש השנה ליום כיפור
ממשפט לחסד
האם יוכל האדם להתקיים במשטר זה ? היוכל לקחת משטר זה כדוגמא לעצמו
ולמשטרו ז
התשובה היא :יזם כיפור ,הבא במרחק קטן אחרי ראש השנה ,והוא יום החסד
מול יום המשפט ,יום הנס מול יום ההגיון ,החוק והמשפט.
בתורה נ ת ב ה ר ה מהות יום ה כ י פ ו ר י ם
ההבדל בין ראש השנה ויום הכיפורים מתברר היטב בתורה שבכתב ,כי בקשר
לראש השנה אין אנו מוצאים אלא את הרמזים ״זכרון תרועה״ ו״יום תרועה״,
ואילו ליום הכיפורים מוקדשת פרשה ארוכה ומפורטת .בפרשה זו)ויקרא טז,
א—לד( מתוארות כל פעולות עבודת היום במקדש ,וכן נקבע שם ייעודו של
היום:
״כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה׳ תטהרו״
)פסוק ל( ,ועוד שם :״והיתד .זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל
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מכל חטאתם אחת בשנה) ...פסוק לד( ,ובפעם השלישית אנו מוצאים את
הייעוד הזה בפרשת המועדים )ויקרא כג ,כו—לב( ,שם נאמר ״כי יום כיפורים
הוא לכפר עליכם לפני ה׳ אלהיכם״.
חזקה מאד הדגשת הכפרה בפרשת אחרי מות )פרק טז( ,שבה מופיע הפועל
״כפר״  16פעמים והשם ״כפורת״ עוד  8פעמים .מלבד זה גקבעת גם תוצאת
הכפרה ופרייה — היא הטהרה ,כנאמר ״כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר
אתכם...״.
על ר א ש ה ש נ ה מ ל מ ד ת ה ת ו ד ה ש ב ע ל פ ה ו ה ת פ י ל ה
כך בתורה .ואילו בתפילות העמידה של ראש השנה אנו מוצאים משמעותו
של ״יום תרועה״ ו״זכרון תרועה״ של התורה — הוא יום המלכת ה׳ על האדם,
העם והעולם כולו ,כמו שראינו למעלה .מושג המלכות הוא חמור וקפדני ,כי
למלך מגיעים מאת ברואיו פחד ,אימה ,ויראה ,כי בידיו השלטון ,העוז
והגבורה ,ושמו גורא )כל זה ב״ובכן תן פחדד״(.
בראש השגה שולט הדין...
כיצד יכול האדם להתקיים בעולם זה של האמת והמשפט ,ביום הדין ,אשר בו
שלטת מידת הדין ז על זה אין בראש השנה תשובה ישירה .רק פה ושם אנו
שומעים צלילן של מידות רכות יותר— כגון ״והאל הקדוש נקדש בצדקה״
או ״כן יכבשו רחמיך את כעסד מעלינו״ וכן ״ובטובך הגדול ישוב חרון אפך
מעמך ,ומעירך ומנחלתך״ .וכן ״ברוך אתה ה׳ שומע קול תרועת עמו ישראל
ברחמים״.
וביום הכיפורים — החסד
אבל כיצד תפעלנה מידות טובות אלה ,ומתי תשפענה שפען הטוב עלינו ז
לא בראש השנה עצמו ,אלא ביום כיפור .וכן דרשו רבותינו על הפסוק
)תהלים בז(:
״לדוד ה׳ אורי וישעי ממי אירא
ה׳ מעוז חיי ממי אפחד״
ה׳ אורי — בראש השנה שהוא יום־הדין ,שנאמר ״והוציא כאור צדקך ומשפטך
כצהרים״ )תהלים לז ,ו(; וישעי — ביום הכיפורים ,שיושיענו וימחול על כל
עוונותינו)מדרש שוחר טוב כז(.
חסד ה ס ל י ח ה ב ת פ י ל ת יום ה כ י פ ו ר י ם
וכד אנו מוצאים בעמידת יום הכיפורים שנהפד בה היחס בין מלכות ,משפט
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ודין מזה ובין מידת החסד מזה ,כי בברכה האמצעית שהיא ״קדושת היום״
שולטים שליטה מכרעת כל ביטויי החסד הפלאי והניסי —
״מחל לעוונותינו ביום הכיפורים הזה
מחה והעבר פשעינו וחטאתינו מנגד עיניך׳
ומובאים הפסוקים המבטיחים זאת:
״אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני
וחטאתיך לא אזכר״)ישעיה מג ,כה(,
ועוד
״מחיתי כעב פשעיך וכעגן חטאתיך,
שובה אלי כי גאלתיך״)ישעיה מד ,כב(,
ועוד
״כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם
מכל חטאתיכם לפגי ה׳ תטהרו״ )ויקרא טז ,ל(.
וה׳ עצמו גקרא ביום זה בכיגויים —
סלחן לישראל
ומחלן לשבטי ישורון,
כינויים שאין אנו משתמשים בהם בשום תפילה אחרת ,והם נטבעו במיוחד
ליום הזה —
והסיום פונה אל ה׳ במלים —
״ברוך אתה ה׳
מלך מוחל וסולח לעוונותינו
ולעוונות עמו בית ישראל
ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה...״.
ח ס ד ה ס ל י ח ה מ א פ ש ר את ה ח י י ם
יום הכיפורים הוא כולו יום החסד ,שבו מראה מלך העולם את כוחו המיוחד,
הנעלה מבינת האדם ,במעשה הנם של הסליחה והטהרה מחטא ואשמה .כשם
שנתן לנו את החיים בתחילה מתוך חסדו וטובו ,כן הוא מפנה בשבילנו דרר
לתוספת חיים והמשכם על־ידי מחיית הפשע ,מחילת העוון והעברת כל אשמה.
כי האדם אינו יכול להמשיד לחיות כאשר מכבידים עליו חטאיו המצטברים
והולכים .הוא יוכרע וייכשל ,כי מזמן איבד את זכות קיומו ,ולולא חידוש
זכות הקיום שלו על־ ידי נס יום הכיפורים — לא היה יכול להמשיך.
כך עומד יום הכיפורים כיום ההנהגה הניסית בקצה האחד של קטע הזמן,
אשר בקצהו האחר עומד ראש השנה ,יום המלכות והדין ,כאשר שבעה ימים
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מפרידים ביניהם — אלה שבעת הימים שבהם תלוי גודלו של האדם באיזון —
אם יזכה לגם גאולתו על־ ידי המחילה או לא .
3

שלושה ניסים ביום הכיפורים:
)א( ״ כ ש ל ג י ל ב י נ ו ״
ובשלושה תחומים מצטיין יום הכיפורים כיום ההנהגה הניסית .על שניים אנו
לומדים מדברי התורה ועל השלישי מדברי החכמים על פי קבלה .השלישי הוא
הגס והמופת הגלוי לעין :״רבי יהודה אומר :והלא סימן אחר היה להם! לשון
של זהורית היה קשור על פתחו של היכל ,וכשהגיע שעיר למדבר היה הלשון
מלבין ,שנאמר )ישעיה א ,יח( :״אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו״
)משנה יומא ו ,ח ,וראה שם משנה ו״(.
)ב( ה א ד ם נ י ג ש אל מ ק ו ם ה ת ג ל ו ת ה ׳
התחום הגיסי השגי ,שאותו אגו לומדים מן התורה ,הוא גישתו הישירה של אדם,
ילוד אשה ,בשר ודם ,אל מקום הופעתה של השכינה בעולם הזה ,בקדש הקדשים.
כי בעבודת יום הכיפורים חייב הכהן הגדול לבוא ״מבית לפרוכת אל פני הכפרת
אשר על הארון״)ויקרא טז ,ב ,ושם יג—יד( ,ועל אותו מקום גאמר )שמות כה,
כב( ״ונועדתי לך שם ודיברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרובים אשר על
ארון העדות״ .כי הגיגוד בין ה׳ הממלא כל העולמות ,ואין מקום פנוי ממנו,
לבין ה׳ שאינו גוף ולא דמות הגוף והוא הנעלה מעל החומר ,המרחב והזמן —
סתירה זו מוצאת פשרה בגישה הזאת של כהן גדול אל קדש הקדשים — ובה
מעידה התורה ומלמדת אותנו שאכן מנהיג ה׳ גם את העולם השפל הזה שלגו,
דיבר ומדבר אלינו ,תובע ממנו ומקבל את עבודתנו.
) ג ( נם ה ס ל י ח ה
והתחום הגיסי השלישי הוא — הסליחה והטהרה מכל חטא .כי בעולם האגושי
ובגבולות השכל האנושי — אין סליחה ומחיית הנעשה .כל מעשה שעשה האדם
 3ואולי יש להסמיך לכאן את דברי מהר״ל מפראג )לפי מבחר כתביו הוצאת מוםד
הרב קוק ,כרך א׳ עמי  : (198״ובמזמור השמים מספרים כבוד אל )תהלים יט( —
ואחר כך התחיל לומר ״תורת ה׳ תמימה וגו׳״ עד סוף המזמור .ויש מן תחילת
המזמור עד ״תורת ה׳ תמימה״ שבעה פסוקים ,ואחר כך ״תורת ה׳ תמימה״ ,כי
הנהגת הטבע נבראה בז׳ ימי בראשית ואילו התורה היא על הטבע והיא מדרגה
שמינית .ועל פי טעם זה מזמור ״אשרי תמימי דרך״ )שם קיט( שהוםד על התורה
יש בו שמונה אלפ״א בית״א .וכן כל דבר שהוא על הטבע והוא תיקון מה שחסר
הטבע הוא אחר שבעה וזה טעם מילה בשמיני.
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נמצא במקום מסויים בקו הזמן ,שבו התנועה היא בכיוון אחד בלבד ,ואין האדם
מסוגל לחזור לאותה נקודה בזמן ,אשר כבר עבר בה ולבטל את אשר קרה אז.
כיצד תיתכן איפוא מחילה וסליחה י כיצד נוכל לקוות שנחזור לטוהר החיים,
להתחלה חדשה שאינה עמוסת העבר ? והנה זהו סודו של יום הכיפורים ש״עצמו
של יום מכפר״:
״כי הנה באמת ,איד יתקן האדם את אשר עיוות ,והחטא כבר נעשה ? הרי
שרצח אדם את חברו ,הרי שנאף ,איך יוכל לתקן את הדבר הזה ז היוכל להסיר
המעשה העשוי מן המציאות ? אמנם מידת הרחמים היא הנותנת ...ושהתשובה
תיגתן לחוטאים בחסד גמור ,ש ת י ח ש ב ע ק י ר ת ה ר צ ו ן כ ע ק י ר ת
ה מ ע ש ה  . . .והוא מה שאמר הכתוב )ישעיה ו ,ז( :״וסר עווגך וחטאתד
תכופר״ ,שהעוון סר ממש מן המציאות ונעקר במה שעכשיו מצטער ומתנחם על
מה שהיה למפרע .וזה חסד וודאי שאינו משורת הדין...״ )מסילת ישרים,
סוף פרק ד(.
משלושת תחומי הנס האלה רק אחד נשאר לנו בזמן הזה ,כשאין בית המקדש
קיים — אבל לימוד גדול זה שיום הכיפורים בא ללמדנו ,נלמד אותו גם מן
התחום האחד הזה ,והוא שאין העולם שבו אנו חיים מציאות פיסיקלית־כימית
בלבד ,אלא התופעות הפיסיקליות־כימיות ,התופעות החומריות בכלל ,אינן
אלא חלק מן המציאות האמיתית ,ולא החלק החשוב שבה .ואילו המציאות
הממשית ,שרק היא ראויה לשם זה ,ולה בלבד קיום אמיתי ונצחי ,היא המציאות
האלקית ,הפועלת בעולמנו ומופגנת בנו על־ידי נס הסליחה ,שהיא ״עקירת
המעשה מן המציאות״)כדברי הרמח״ל(.
ר״ ה ו י ו ״ כ ז ק ו ק י ם זה ל ז ה
בראייה זו מופיעים ראש השנה ויום הכיפורים ,״הימים הנוראים״ ,כצמודים
על־ידי עקרונות ודרכים בהתנהגות האדם ובהנהגת העולם ,שגם הם ניתנים
לתפיסה בצמידתם ,בזיקה שיש ביניהם ובהכרח שיש בשניהם ,והם —
)א( אחריות האדם על מעשיו
והגאולה ממבוכתו
)ב( מידת המלכות ,החוק והדין
ההתעלות ממעל לחוקיות זו על־ ידי מידת החסד
)ג( עבודת האדם ומאמציו להצלתו וגאולתו
ימי התשובה וסייעתא דשמיא המובטחת לנו

— ראש השנה
— יום הכיפורים.
— ראש השנה
— יום הכיפורים.
— ראש השנה
— יום הכיפורים.
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)ב( ת ח ו ם ה ה ו ר א ה
חלוקת הפרק
בחלק הזה עלינו לדון בנושאים הבאים —
)א( נושאי הלימוד,
)ב( נושאי העשייה,
)ג( בעיות מיתודיות ודידקטיות של הנושא,
)ד( הקרנת הימים הנוראים על שאר ימות השנה.
הקשר בין תחומים אלה יתברר מתוך תיאורם וניתוחם ,ועל כן לא נקדים
לתכנית זו דברי הסבר.
)א( נ ו ש א י ה ל י מ ו ד
מועדי ישראל ,ובתוכם ראש השנה ויום הכיפורים ,מצוות ה׳ הם ,וקיומם הוא
חלק מעבודת ה׳ שבה אנו חייבים .וכשם שהעובד צריך לדעת על מה הוא מצווה,
כך כל יהודי רוצה לדעת מה נדרש ממנו בימים קדושים אלה.
מקור ראשון לידיעה זאת היא ה ה ל כ ה  ,החל בפסוקי התורה ועד למשנה
ברורה לשו״ע או״ח ולוח המנהגים.
לימוד ההלכה
רבים ומגוונים מאד הנושאים השונים שאפשר לעסוק בהם כדי להקיף את
המצוות השונות של שני מועדים אלה ,והרשימה הבאה בוודאי אינה ממצה
אותם—:
 .1יום טוב של ראש השנה — קביעותו ״בכסה ליום
לראש השנה
חגנו״.
 .2שני ימים של ר״ה גם בארץ־ישראל למה ז
 .3מצות ״לשמוע קול שופר״.
 .4השופר ודיניו.
 .5דיני תפילה של ראש השנה.
 .6חובת התשובה.
ל י ו ם ה כ י פ ו ר י ם  .7עבודת יום הכיפורים בבית המקדש.
 .8מצות הצום והעינוי.
 .9התפילה וחובת הווידוי.
 .10שביתת העשור.
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מקורות ללימוד ההלכה
המקורות העיקריים והמצויים העומדים לרשותנו בהוראת נושאים לימודיים
אלה הם:
א .בתורה — ויקרא טז — יום הכיפורים,
ויקרא כג— ר״ד .ויוה״כ,
במדבר כט — קרבנות ציבור.
ב .משנה :מס׳ ראש השנה ,ויומא.
ג .משנה תורה לרמב״ם ,הלכות תשובה.
ד .שו״ע אורח חיים ,מבחר ההלכות בסימנים תקפא—
תרכד ,קיצור שו״ע ,חיי אדם ,הליכות עולם )י׳
אריגור( ,הלכה לעם)הרב י׳ ברמן(.
ה .ללימוד מתקדם לתלמידים הרגילים בעיון מעמיק
בגמרא עם מפרשים — עוד שלושה מקורות אלה:
) (1טור שולחן ערוך ,הלכות ראש השגה ויר׳כ
עם גושאי כליו — בית יוסף ,ב״ח;
) (2״ערוך השולחן״ ,הלכות ראש השגה ויו״כ
)בירור שיטות הראשוגים והאחרוגים(;
) (3״המועדים בהלכה״ מאת הרב ש .י .זוין:
הפרקים :ראש השנה ,יום הכיפורים.
תפילה והגות
בין המקורות שבסעיפים א עד ה כללנו מקור אחד המתייחס במיוחד למצוות
התשובה המיוחדת לימים הנוראים ,ואשר נזכרה לעיל בסעיף  —.6הלבות
תשובה לרמב״ם .הלכות אלה כוללות טיפול מקיף בשאלת התשובה וביסודות
השקפת היהדות על האדם וחובותיו .אבל אין לראות בהלכות תשובה אלה את
הנתיב היחיד לתפיסת מהותם של הימים הנוראים ,ואין נתיב זה מביא את קולם
של ימים אלה לאזני המוני בית ישראל .לכד יצרו חכמי הדורות מכשיר רב־
עוצמה ,מגוון בתוכן ובצורה—הוא אוצר התפילות לימים הנוראים ,מהן
תפילות חובה ,מהן ההוספות למיניהן.
ה ת פ י ל ו ת ב נ ו י ו ת על א ד נ י ה ה ל כ ה ו ה א ג ד ה
על תפילות העמידה כבר דובר לעיל ,אם כי דברינו בחלק א׳ אינם יכולים לבוא
במקום לימוד ,כי אם כהוכחה לתוכנן העמוק והעשיר של תפילות אלה .כל
העוסק באופן שיטתי בתפילות העמידה וכן בסליחות ובפיוטים לסוגיהם
)דאה להלן( יזכור ,שמחברי יצירות אלה היו ללא יוצא מן הכלל חסידים
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ואנשי מעשה ,חכמי התורה הבקיאים בהלכה ובאגדה ,ועל כן יש לראות בדב
ריהם מקור מוסמך להשקפות ,אמונות ודעות ,כמו לתיאורים מדוייקים של
פרטי הלכה ,מהלכות החג ועד למעשי הקרבנות ועבודת בית המקדש ,מתוך
נאמנות לתורה שבעל פה .כדי לקבל תמונה על כך יש לעיין בפירושו של
ד׳ וולף היידנהיים למחזור אשכנז ,המלא דיונים ביישוב סתירות או בחיפוש
המקורות בתלמוד או במדרשים לדברי מחבר זה או אחר *.
פיוטים לפי מנהגי העדות והקהילות
בבחירת פיוטים ללימוד ענייני הימים הנוראים יש לשים לב למסורות ולמגהגים
השונים ,שהם רבים מאד ,ואין אנו רוצים לתת כאן אלא שני אלה) :א( תיאור
קצר של סוגי הפיוטים ,לפעמים בציון דוגמא נפוצה; )ב( ציון הנושאים
החשובים הזוכים לטיפול ביצירות אלה .כדי לעבד תכנית לימוד למקום מסויים
יש לגשת למחזורים הנהוגים בקהילה ולבחור מתוכם את הנראה מתאים לפי
יחס הקהל לאותה יצירה ,לפי ידיעות התלמידים ובגרותם.
סוגי הפיוטים
 .1פ ת י ח ו ת  ,ש ה ן ״ ר ש ו ת ל ש ׳ ץ ״  ,°בהן מביע הש״ץ את יראתו
מתפקידו ,כאשר עליו להביא משאלות הציבור לפני הי .כניגוד ל״תפילה
לשליח ציבור שהש״ץ מקדים לתפילת המוספין )כגון ״הנני העני ממעש״(,
משולבת הפתיחה בתוך חזרת הש״ץ ,והיא לפעמים מעידה על חיבורה בזיקה
לפיוטים אחרים כגון ״רשות לשליח ציבור״ של יום א׳ של ר״ה ,מנהג אשכגז,
פולין ,המתחילה במלים ״יראתי בפצותי שיח להשחיל״ ומסיימת במלים ״יסתער
בקרבי בעת את חיל״ — ואחריה בא פיוט הפותח במלים ״את חיל יום פקודה״.
דוגמא נעלה לסוג זה ,שמחברה הוא ר׳ שמעון בר׳ יצחק הגדול ממגנצא,
היא הרשות לש״ץ לשחרית יום ב׳ דר״ה המתחילה ״אתיתי לחננך בלב קרוע
ו מ ו ר ת ח  . . .״ ומסתיימת :״כל אמרת אלוה צרופה״ ,ואחריה בא פיוט מאותו
מחבר הפותח במלים ״אמרתד צרופה ועדותיך צדק״.
 .2ש י ר י ת ה י ל ה הכתובים בחרוזים — לעתים קרובות לפי א״ב פשוט,
כפול או מרובע — שהמפורסם בהם הוא הפיוט ״מלך ע ל י ו ן  . . .לעדי עד ימלוך״,
המפאר את גדולת ה׳ בעולם הבריאה ובעולם המלאכים ) ר א ה את מאמרו של
י׳ אפרתי עמ׳ .(486
6

 4ר׳ לדוגמא  :פירושו לסדר העבודה ביוה״כ ; או לסליחה למוסף ״אבל אנחנו חטאים
ואשמים״ ,או לתפילת טל ביום א׳ של פסח — ועוד רבים מאד.
 5ראה גם את מאמריהם של ש׳ טל וא׳ סמואל בע׳  526ו־.535
 6שיר זה נאמר בשחרית של יום שני של ראש השנה ,ויש לשים לב לכך ,שהבתים
המודפסים אצלנו והמתחילים במלים ״מלד עליוז״ מתחילים באותיות א׳ ,ג׳ ,הי ,ז׳
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דוגמאות אחרות מסוג זד— ,
״כל שנאני שחק באומר מאדירים״ גם הוא של שחרית ליום ב׳ דר״ה ,וכן
״אמרו לאלהים״ של שחרית ליוה״כ.
 .3ת י א ו ר י ם של ת ו כ ן ה י ו ם  ,כגון הפיוט המפורסם בכל קהילות
כגז״ ״וגתנה תוקף קדושת היום״ המיוחס לר׳ אמגון ממגנצא ,ושתולדותיו
תוארו על־ידי ר׳ יצחק אור־זרוע מווינה ,סוף הלכות ראש־השנה ,או סדר
העבודה של יום הכיפורים ,שממנו מצויות בעיקר שתי נוסחאות — באשכנז —
״אמיץ כוח כביר ורב אונים״ ,ובמנהג ספרד — ״אתה כוננת עולם מראש״.
 .4פ י ו ט י ם ל י מ ו ד י י ם ־ מ ו ס ר י י ם  ,שביניהם בולטים רבים מפיו
טיו של ר׳ אלעזר הקליר )שבגלל שפתם המורכבת והקשה לא רבים יבחרו
ללמדם( כגון ״אומץ אדירי כל חפץ״ של מוסף ליום א׳ דר״ה ,שעליו כתב
ר׳ וולף היידנהיים בתיאור קצר של התוכן והמגמה :״כוונת הפייטן להזכיר
מאדם הראשון עד יאשיהו ,שכל אחד ואחד לא עמד זכאי בדין ,ומזה יבינו כל
יצורי ארץ ,אם בצדיקים דקדק הקב״ה כך ,ברשעים על אחת כמה וכמה״.
 .5ס ל י ח ו ת — שהן לא רק סוג מסויים שבתוך המחזור ,אלא יצירה ספ
רותית בעלת חוקים וצורות משלה ,בלי ספק תחום עשיר מאד ברוב עדות ישראל,
כאשכגזים כספרדים ,לרבות עדת תימן ,אלא שרק חלק קטן גשמר בסידורי
הסליחות המודפסים והנפוצים כיום .סליחות נאמרות כמנהג ספרד מר״ח אלול,
בעשרת ימי תשובה ובמידה מצומצמת גם ביוה״כ ואי אפשר לנסות לתת כאן
אפילו הדגמה כל שהיא של סוג חשוב זה.
ה נ ו ש א י ם ה ע י ק ר י י ם של ה פ י ו ט י ם ו ה ס ל י ח ו ת
הנושאים העיקריים ,שאגו מוצאים בפיוטים אלה ,בדרך כלל על יסוד מאמרי
חז״ל המשובצים או הרמוזים בהם ,הם:
גדולת ה׳ כבורא ,כמלך ,ובאדון העולם,
עומק הדין ואימתו,
חולשת האדם ותלותו ברחמי ה׳,
תשובה ומעשים טובים וחשיבותם לזיכוי האדם,
סבלו של עם ישראל בידי העמים עם נאמנותו לה׳,
וכוי .בסוף השיר אומרים בלחש ,בזמן שהארון סגור ,שני בתים המתחילים ״מלך
אביוז״ ופותחים באותיות כי ,ת׳ .מכאז ,שהמחבר כתב בתים מתחלפים בפתיחה
״מלך עליון״ — שבח להקב״ה ,ו״מלך אביון״ — גנותו של האדם ,וכל הבתים הם
לפי סדר א״ב ,אלא שהשמיטו למען הקיצור מן הבתים ״מלך אביון״ את האותיות
ד׳ ,ו׳ ,ח׳ וכוי ,ונשתמרו רק שני בתים מסוג זה ,הראשון והאחרון ,המתחילים
באותיות בי ,ת׳.
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בקשות סליחה ,טהרה וגאולה,
וידוי על העבירות.
עוד נושאים נוספים נזכרו לעיל אגב תיאור סוגי הפיוטים ,ועליגו להסתפק
ברשימה קצרה זאת ,שבוודאי איגה ממצה .גם היא תראה שאמנם יש לנצל את
המחזור שלנו כמעיין לא־אכזב להעמקת הידיעה והכשרת הלבבות בכל הנוגע
ל״ימי הסליחה והרחמים״ .
7

מנהג וסיפור בימים הנוראים
תחום המנהג איגו מוגדר היטב .הוא משתרע מדברים שבהלכה ,או שנתקבלו
כהלכה רווחת ועד למנהגי יחידים או ״חסידים ואנשי מעשה״ ועוד .הרי כל
המוסד של ימי הסליחות נקרא ״מנהג״ ,כדברי השו״ע אורח חיים סימן תקפ״א
הפותח הלכות ר״ה ,״דיני ימי תחנונים וערב ר׳ה״ במלים ״נוהגים לקום
באשמורת לומר סליחות ותחנונים מר״ח אלול ואילך עד יוה״כ״ ,וביתר פירוט
אפשר לעמוד על עתיקות מנהגים אלה מתוך טור אורח חיים ,ששם נזכרים
בקשר לכך גאוני בבל והישיבות המפורסמות אשר שם.
מנהגי הימים הנוראים מרובים הם ,והם נוגעים לתפילה ,למאכלים )כגון
בליל ראש השנה( ,ללבושים ,לאורחות חיים ,לדרכי התשובה ,להגברת מעשים
טובים ,לתיקון דרכי איש ולחיפוש כפרה על עוונות ועוד .רבים מהם מצאו
 7תחום אחר בלימוד התפילות ,הפיוטים והסליחות הוא תולדות החיבורים האלה
ומחבריהם ,תורת הצורות המצויות בהם ,וחילופי הגירםאות והנוסחאות .עניינים
אלה עשויים להיראות בעיני הלומד כטכניים בלבד ,אבל עכ״פ מן הראוי להתרשם
מן המחשבה והחיבה שהושקעו בניסוחים ,במבנה היצירות ואפילו במספר מילו־
תיהם .נביא לדוגמא רק הערות אחדות הלקוחות מביאורו של בער )ר׳ יצחק בן
אריה יוסף דוב( בסידור ״עבודת ישראל״ לתפילת ר״ה.
)א( שלוש פעמים ״ובכן״ שבברכה השלישית ,ברכת קדושת השם ,מכוונות בתוכן
הקטעים למלכויות ,זכדונות ושופרות — כמבואר בספרים ״כל בו״ ובאבודרהם;
ואילו בכוזרי מיוחסים שלוש המלים ״ובכן״ לשלוש מדרגות האדם — לכל
אדם ,לישראל ולנביאים.
)ב( רבנו יעקב בעל הטורים מעיר באורח חיים סימן תקפד שבקטע ״ובכן תן
פ ח ד ך  . . .על כל מה שבראת״ ישנן מ״ד מלים ,וכן בקטע הסיום ״מלוך על
כל העולם ...בכל משלה״ — מ״ד מלים .וזהו מספר המלים שבזכריה ח,
פסוקים כ—כב  :״כה אמר ה׳ צבא׳ עוד אשר יבואו עמים ויושבי ערים רבות :
והלכו יושבי אחת אל אחת לאמר נלכה הלוך לחלות את פני ה׳ ולבקש את
ה׳ צבא׳ אלכה גם אני :ובאו עמים רבים וגויים עצומים לבקש את ה׳ צבא׳
בירושלים ולחלות את פני ה׳״ :ולא קשה לזהות את קרבת העניינים של
פסוקי נבואה אלה לדברי התפילה.
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את מקומם בספרי ההלכה ,כי ״מנהג ישראל תורה הוא״ ויש לו כוח מחייב.
אחרים לא נתפשטו בכל העם ונשארו סגולתם של יחידים.
על אלו ועל אלו אפשר למצוא שפע של חומר בספרו של ש״י עגנון ״ימים
נוראים״ ,המלקט בתוכו מתקופות רבות ,ודבריו קלים להבנה.
ס י פ ו ר על צ ו מ ו ת ע ש ר ת י מ י ת ש ו ב ה
אבל לא רק בספרות המאוחרת )או בתנועת החסידות דווקא ,כפי שרבים
סוברים( אנו מוצאים את המשל המסופר המעמידנו על היבט מסויים ,אלא גם
במדרשים ובספרי הלכה כן .הטור באו״ח סימן תקפא מביא תחילה את המנהג
להשכים לאמירת סליחות ולצום ואח״כ הוא מביא את הסיפור מן המדרש
המסביר את כוונת המנהג ,ואלו דבריו:
״נוהגין באשכנז להתענות כולם בערב ראש השנה ,וסמך לזה ממדרש
ר׳ תנחומא :״ולקחתם לכם ביום הראשון״ — וכי ראשון הוא הלא ט״ו
הוא ? אלא ראשון לחשבון עוונות ...משל למדינה שחייבת מס למלך,
ולא נתנו לו .בא אליה בחיל לגבותו .כשנתקרב אליה כעשרה פרסאות
יצאו גדולי המדינה לקראתו ואמרו לו :אין לנו מה ליתן לך .הניח
להם שליש .כיון שנתקרב יותר יצאו בינוני העיר לקראתו ,הניח להם
שליש השני :כשנתקרב יותר יצאו כל בני העיר לקראתו והניח להם
הכל .המלך — זה הקב״ה ,בני המדינה — אלו ישראל שמסגלים עוונות
כל השנה :ערב ראש השנה הגדולים מתענין ומוותר להם שליש עוונו
תיהם ; בעשרה ימים הבנינוניים מתענים ומוותר להם שני שלישים;
ביום הכיפורים הכל מתענין ומוותר להם הכל״.
מן הראוי שחומר סיפורי זה יתפוס את מקומו בהכנת הנוער לימים הקדושים
האלה.
מעשה בקהילת מגנצא
ונביא עוד סיפור מסוג אחר ,סיפור מעשה שאירע במגנצא ,הקהילה האשכנזית
העתיקה והמפורסמת .בעצם — לא ״מעשה״ במובגו הרגיל יש כאן ,אלא דו׳׳ח
על בירור הלכתי ,אבל משולבים בו שמות גדולי אשכגז הקדומים והמהוללים,
והקורא דו״ח זה איגו יכול שלא להתרשם עמוקות מן הדבקות וממסירות
הנפש של חכמים אלה לכל פרט ופרט מסדרי החיים כדי לארגנם ולקיימם לפי
ההלכה וברוח התורה .וזה סיפור המעשה )חלק בלבד( המובא בספר ״אור
זרוע״ ,הלכות ראש השנה ,סימן ערה:
״אם יש למול נער בראש השנה ,אמר אבא מרי רבנו יהודה בר׳ קלונימוס
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בשם מרנא ורבנא ד׳ יהודה החסיד בשם ר׳ שמואל החסיד שאמר בשם ר׳
קלונימוס הזקן בן רבי יצחק בן רבנו אלעזר הגדול ,שאירע במגנצא מילה
בראש השנה ושאלו לקדושים אשר בארץ :רבנו גרשם בר׳ יהודה מאור
הגולה ,ורבגו שמעון הגדול בר יצחק ,ורבנו יהודה הכהן שעשה ספר הדינין,
ור׳ יהודה הגדול שהיה ראש לגהרגין ושאר בגי הישיבה הקדושה והורו כולם
למול הגער לאחר קריאת התורה והפטרה קודם שיתקעו בשופר ,כדי שתהא
ברית מילה תכופה לתקיעת שופר שיזכור לגו הקב״ה ברית אברהם ועקידתו
של יצחק...״.
הקורא את שמות החכמים והחסידים האלה  :ר׳ יהודה החסיד בעל ספד
החסידים ,ואביו הקדוש ,ורבנו גרשום מאור הגולה ,רבי שמעון הגדול בן
ד׳ יצחק ,שכל יהודי אשכנז אומרים פיוטיו בשחרית של ראש השנה עד היום
הזה ועוד — ורואה אותם ואת ״בני הישיבה הקדושה״ עסוקים בבירור הלכה זו
על המקום המדויק של שילוב ברית מילה בתפילה הארוכה של ראש השנה —
ירגיש שהוא עומד מול דמויות מחנכות שאין כמותן לדביקות בדבר ה׳ בכל תג
ותג ,ועל כן רצוי שגם הגער יועמד בפגי סיפור מעשה זה.
8

)ג( נ ו ש א י ה ע ש י י ה
חשיבות העשייה בתורה
עסקנו עד כה בענפי הלימוד בענייני הימים הנוראים ,ועתה עלינו לפגות
לענפי העשייה שבלעדיה עשוי הלימוד להישאר תיאורטי בלבד ולא ירים
את מלוא תרומתו לקביעת אורח חייו של הלומד .כי למרות הערך העליון
הניתן ביהדות ללימוד התורה ולידיעת מצוותיה — הרי מעשה המצוות הוא
המטרה הממשית של חינוכו של האדם באמצעות לימוד התורה .להנחה זאת
נביא שני עדים:
) (1רביגו יוגה גירונדי קובע בספרו ״שערי תשובה״ ,בשער השלישי,
סימן ט :״יסוד השכר ושרש הגמול חלף העבודה בקיום מצוות
עשה ,כמו שנאמר )משלי יג ,יג( ׳וירא מצוד! הוא ישולם׳ ,ונאמר
מלאכי ג ,יח( ׳ושבתם וראיתם ...בין עובד אלהים לאשר לא
עבדו׳ .והעבודה היא במצוות התלויות במעשה״.
 8מעשה זה מובא גם בספרו של ש״י עגנון ״ימים נוראים״ שנזכר לעיל ,בפרק
שמונה ועשרים.
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) (2רבי אליהו די־וידאש פותח את ההקדמה לספרו הגדול ״ראשית
חכמה״ במלים אלה:
״גודע היות אמת שעיקר עסק התורה הוא להביאה לקיום המעשה.
כדפירש במס׳ ברכות )יז ע״א( :׳מרגלא בפומיה דרבא :תכלית
חכמה תשובה ומעשים טובים — שלא יהא אדם קורא ושונה ובועט
באביו וברבו ובמי שהוא גדול ממנו בחכמה ובמנין ,שנאמר)תהלים
קיח( :ראשית חכמה יראת ה׳ שכל טוב לכל עושיהם — ללומדיהם
לא גאמר אלא לעושיהם ,לעושים לשמה ולא לעושים שלא לשמה״.
די לנו בשני מקורות אלה כדי להצביע על כיוון־מחשבה בולט ביהדות:
מטרת המאמץ הדתי הוא אורח החיים המושלם ,שבו מתגשמות מצוות התורה
במעשה וברוח .במעשה החינוכי ,כמו בחיים עצמם ,אין שגי הצעדים — הלימוד
והמעשה — באים זה אחר זה ,כלומר תחילה הלימוד בלבד ואחר־כך המעשה,
אלא הם משולבים זה בזה .האדם המבוגר העומד ברשות עצמו והשואף לחנד
את עצמו מוסיף ללמוד כל ימי חייו ,אך איגו מרפה בשל כך ממאמציו לקיים
את הנלמד .וכן הדבר בחינוך ,אלא ששם אגו מקדימים לעתים קרובות את
המעשה ללימוד — בחינת ״נעשה ונשמע״— כדי להבטיח את הבסיס האוב
ייקטיבי ,הריאלי תחילה ,ולהפנם בכך את משמעותם של המעשים ,וזאת מתוך
האמונה שדברי התורה ייקלטו ביתר העמקה וקביעות בנפש ,אם הלימוד מלווה
צלילי העשייה התדירה.
הצעות לעשייה לימים הנוראים
מטעם זה אנו צריכים לסקור את האפשרויות לשלוב עשייה בלימוד ובעיון
המוקדשים לימים הנוראים .בתוך כל תחום או נושא־משנה ישנן אפשרויות
ודרגות שוגות המתאימות לגילים שונים ,ועל המחנך לשקול מה להציע ,לעודד
או לדרוש מחניכיו:
ה ק פ ד ה על ת פ י ל ה ב צ י ב ו ר
ת פ י ל ה ב צ י ב ו ר ב ו ק ר ו ע ר ב שחרית — בתוספת אמירת
הסליחות ,תקיעת השופר ,אמירת המזמור לדוד ה׳ אורי וישעי )תהלים
כז(;
בערב — מגחה ומעריב ,אם אפשר בארגון לימוד תורה בין שתי
התפילות או לפניהן או אחריהן.
בדרך כלל מרגיש המתפלל עצמו שתפילתו עולה לרמה גבוהה יותר אם
הוא אומרה בציבור ,ואפשר לטפח הרגשה זו כדי לעורר את הרצון והנכונות
לנהוג כך גם שלא בעשרת ימי התשובה.
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מניין תלמידים
א ר ג ו ן מ נ י י ן ת ל מ י ד י ם ו ת ל מ י ד ו ת בבית־הספר לתפילת
שחרית ומגחה — ולכך יכולים להיות יתרוגות אחדים ,כגון :תלמידים
הבאים משכונות שאין בהן בית־כנסת יכולים להתפלל במגיין; סגגון
התפילה וסדריה ייקבעו לפי טעמם של המודים והתלמידים; במניין
תלמידים יהיו התלמידים עצמם נושאי התפקידים של חזן ,בעל קורא,
גבאי; במגיין תלמידים אפשר לזכות גם את הבנות בתפילה בציבור;
עצם ארגון בית־הכנסת וקיומו נותגים לתלמידים רבים שדה פעולה
פורה ומחנד אותם לאחריות ציבורית.
רצוי שהתלמידים יראו שופרות שונים וידעו ממה נובע ההבדל ביניהם.
אם אין אוסף או בית נכות אשר בו יוכלו התלמידים לבקר ,אפשר
להציג לפניהם ציורים או צילומים של השופרות בצורה הנהוגה בעדות שונות.
תלמידים אחדים ינסו ללמוד תקיעת שופר והמצליחים בכך יכולים לתקוע
בחודש אלול בבית־הכנסת של ביה״ס.
הצעות לקטנים
אגרות ברכה להורים ,מורים וידידים ,ובזה מקיימים מנהג עתיק יומין המובא
בטור או״ח סי׳ תקפב ״גוהגין באשכגז כל אחד מבקש לחברו ואומר לו תכתב
לשגה טובה; וכן מביא גם הרמ״א בשו״ע.
ל ג ד ו ל י ם יותר — קישוט ביה״ס וחדרי הכיתות בסמלי הימים — ציור
כרזות של פסוקי מקרא או תפילה ,ציור המקדש בימי הבית השני ,כלי המקדש,
בגדי כהונה.
תשובה
תפיסת התשובה כגורם חיגוכי לגיל הנעורים תהיה בעיקרה :הגברת
עבודת ה׳ מתוד יתר זהירות מפני עבירה על איסור ויתר זריזות בקיום
המצוות ,כלומר הגברת הדיוק בשמירת מצוות לא־תעשה ובמצוות עשה.
והנה דוגמאות:
 .1הימנעות מרכילות ולשון הרע,
 .2הימנעות מאונאת דברים ,החל מקריאת שם־כינוי לחבר ,ועד לפגיעה
ברגישותו או להלבנת פניו,
 3זהירות במאכלים או בבתי אוכל שכשרותם איגד .מובטחת לגמרי,
 .4הימנעות מביטול זמן וביטול תורה,
 .5הקפדה על תפילה בכוונה מתוך אמירה מלה במלה ללא ״בליעת מלים״
וכיו״ב,
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קביעת עיתים לתודה או תוספת זמן ללימוד תורה,
הגברת כיבוד הורים ומורים,
הידור מצווה :זהו הזמן לרכוש סידור יפה ומשוכלל ,להחליף את הציצית
אם בלו ,לבדוק את מזוזות הבית אם כשרות הן ולהשחיר את התפילין.
תיקון עוול בין אדם לחברו — כגון החזרת ספרים )ושאר חפצים(
שקיבלתי בהשאלה לזמן קצוב; גילוי נזק שגרמתי ,ואפילו שלא במתכוון,
לאדם אחר ,פיוסו והחזרת רכושו.

צדקה
ברכה לעצמו קובע הנושא צדקה וחסד :דווקא בימים אלה ,כשאנו מבק
שים מאת ה׳ שהוא יעשה אתנו חסד ויגהג במידת הרחמים — חובה כפולה
עלינו לגהוג במידת החסד ,וזאת במובן הרחב שכל פעולה הגורמת נחת רוח
או הקלה או סיפוק או נחמה לאדם אחר — היא בגדר חסד .מעשים אלה )ולא
רק צדקה בכסף( אפשר להגביר מאד ולגוון ,ואין צורר לפרט כאן את הדברים.
אד גם המושג המצומצם יותר של הצדקה תובע את שלו ,ואפשר לעשות
הרבה כדי לעורר בגי גוער למעשי צדקה לעגיים ,ואף לסייע — ללא ידיעת
שמות המקבלים — לתלמידים אחרים המתקשים לכסות את כל ההוצאות
הבאות מחמת לימודיהם.
)ד( בעיות מיתודיות ודידקטיות של הנושא
כל ההדרכה המיתודית והעצות הטובות אין בהן כדי לסלק מדרך המורה,
המדריד ,המתנד את הקשיים והמכשולים הרציגיים המכבידים על הביצוע,
ומן הראוי שנראה בעיות אלה ״עין בעין״ ,ותהיה בזיהוי הקשיים עזרה למציאת
הפתרון.
א ו פ י י ם ה מ ו פ ש ט של ה י מ י ם ה נ ו ר א י ם
כאמור לעיל חסרים הימים הנוראים שני יסודות המצויים בשאר המועדים:
אין להם בסיס היסטורי ואין להם קשר לעוגות השגה ,למחזור הטבע או החק
לאות .מכאן מוסבר האופי המופשט של רעיונותיהם העיקריים ומיעוט הסמלים
המוחשיים המופיעים עם בואם של החגים .הרעיונות של מלכויות ,זכרונות
ושופרות ,שעליהם כבר דיברנו ,געלים ונשגבים וקשה להציגם כראוי בפני
הילד .מושג הדין המתקיים בפני הקב״ה בשמי מרומים ,התשובה ,הסליחה —
קשים לתפיסה במישור של גורל האדם והמדינות.
ה ם מ ל י ם ו ה מ ו ש ג י ם .גם תפיסתם של מעט הסמלים כרוכה בקשיים.
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בראש השנה עומד במרכז השופר ,שבו גם מצוות היום .לנביא עמוס )ג ,ו(
היה ברור ״אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו ?״ אבל השופר אינו מצוי
ומקובל היום כמכשיר לאזעקה ,וקולו אינו מעורר בשומע אותה חרדה המצופה
ממנו .עוד רבגו סעדיה גאון מונה בין עשרת העניינים של ״טעמי התקיעה״
את החרדה הזאת ואומר :״כשנשמע תקיעת השופר נירא ונחרד ונשבר עצמנו
לפני הבורא כי כד הוא טבע השופר מרעיד ומחריד כמו שנאמר בעמוס״ —
אבל לאדם בן־זמננו אין זה טבעי ומובן כלל.
גם כמה ממושגי היסוד של תפילות ר״ד .ויוה״כ רחוקים בשבילנו היום יותר
משהגיחו מחברי התפילות .״מלך״ היה פעם שם עצם בעל תוכן ברור ,ומש־
מעותו היתד .שלטון ,כוח ,הוד — מורא .היום מלכים מעטים נשארו לפליטה,
ומעמדם של אלה רחוק מאותה דמות שהפייטן רוצה להעלות בפנינו .ולעומת
המלד :העבד .הוא אינו נזכר לעתים קרובות ,אבל זהו מעמדו של האדם בפני
המלך״ ״הקונה עבדיו בדין״ ,״היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים ,אם
כבנים ,עם כעבדים ...ואם כעבדים עינינו לד תלויות״ .אין אנו מכירים אדם
במעמד התלות הגמורה כשל עבד ,וכל תפקידה של הדמות הזאת בתפילה
לעורר בגו דווקא אותה הרגשה של הביטול הגמור ואפסות המעמד.
גם לסמל השופר וגם לעולם המושגים הזה חסרה מסגרת ההתייחסות
בתודעתנו החברתית ,וכיצד יוכלו איפוא לעורר בגו את ההרגשות ולפעול בגו
את ההשפעה המבוקשת ז
ה ז ד ה ו ת ה מ ח נ ך  .גם זוהי בעייה מיוחדת בהוראת הימים הנוראים.
לא כל כר קשה למחגך ולמורה להזדהות עם רעיון הגאולה בחג הפסח ,בשמחת
חג האסיף בסוכות ,בתודה על הגסים בחגוכה — אבל בהוראת הימים המראים,
כשכל חומר הלימודים מלא תביעות קשות של חרטה ותשובה ,של קבלת עול
מלכות שמים ושל וידוי ,של החלטה לשגות את אורח החיים לטובה ועוד—
גדרש המורה להזדהות אישית מלאה ,שבלעדיה כל הדברים ייראו ללומד
כהטפה ריקה ,בחיגת ״גאה דורש ולא גאה מקיים״ .המלמד עגייגי הימים האלה
צריך לתת לעצמו דין וחשבון אם אמנם הוא מסוגל לייצג עמדות אלה של
אמונה צרופה ,וכל ספק בכוחו זה יחליש את יכולתו ונכונותו להורות תכנים
אלה.
ב ע י י ת ה ד י ר ו ג ו ה מ ח ז ו ר י ו ת  .המחנך בקרב ציבור שומרי מצוות
עומד גם בפני שאלת הדירוג או ההתקדמות והעלית בלימוד הנושאים מתחום
החגים .כי נושאים אלה מופיעים כבר לפני הילד הרך בבית ובגן הילדים ,והם
חוזרים בביה״ס מדי שגה בשגה .כבר מוקדם מאד שומע הילד על הברכה
״לשנה טובה תכתב ותחתם״ ,על השופר ,על הצום הקשה ,ובבית הוריו הוא
נפגש עם ההכנה והשיחה באותם העניינים .כיצד נדאג לכד ,שכל שנה תוסיף
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ללומד יידע והבנה ,תעמיק את חוויותיו ותחנך אותו לקבל את המחזור הסגור
של השנה היהודית — אפילו אם אינו מחדש תמיד? הלא גדולה הסכנה
שהלימוד יהיה ללומד חזרה בעלמא ,שאינה פותחת לפניו נתיבות חדשות!
דרכים לפתרון
)א( הדרכים לפתרון הבעיות האלה תהיינה שונות מאד לפי ציבור הלומדים
— גילם ומידת בגרותם ,ידיעותיהם הקודמות בלשון מקורותינו ובמקורות
עצמם ,רקע הבית והמטען האמוציונלי שהם מביאים אתם משם ,זיקתם ליהדות,
ועוד .על כן אי אפשר לתת כאן יותר מהנחיות כלליות אחדות ,ולפי קווים
אלה על המחנך לבחור לו את דרכו.
הצעד הראשון יהיה לקבל תמונה מנתונים אלה אצל התלמידים — וזה
אפשר אם על־ידי שיחת היכרות ,מבחן קצר וכד׳ או מתוך עיון ברשומות
הפדגוגיות משנים קודמות.
ק ב י ע ת ת כ ג י ת מ י ו ח ד ת לכל קבוצת ת ל מ י ד י ם
לפי הידיעות האלה ובהתחשב בזמן העומד לרשותו יקבע לו המחגד תכנית
לימודים ופעולה .בבחירת התכנית עליו להיות ער לכך שגם אם הידיעות
הפורמליות )ידיעת הלשון ,ידיעת הלכה ומנהגים( מועטות הן ,עליו לבחור
תכנים ללימוד אשר יתאימו לדרגת בגרותם של הלומדים .אם צעירים הם,
ייתכן ללמדם ראשית דעת בטכסטים היסודיים ,אבל עם זאת יש לשלב גם
מתחומי העשייה שהזכרנו לעיל ,כדי שלא יהיה כל הלימוד מילולי בלבד .גם
חומר סיפורי רצוי כאן — לגיוון העבודה.
אם התלמידים מבוגרים יותר אפשר להעסיקם בלימוד ההלכה מזה ובלימוד
התפילות העיקריות ומבחר פיוטים מזה .בעיון־ תפילה יעלו את כל הנושאים
הרעיוניים בצורה ברורה וטהורה ,ועשויה להתפתח שיחה המובילה לגידול
רוחני וחוויתי של התלמידים .לפי הגיל וההכנה הנפשית אפשר גם להציע
אחת הפעילויות שהזכרנו לעיל ,בין ליחיד בין לציבור.
הטיפול בבעיית המושגים והסמלים
אשר לסמלים ולמושגים ולאופי המופשט של רעיונות החגים דרושה עבודת
הכנה זהירה מצד המורה.
אף כי המושגים של דין ,תשובה וסליחה מופשטים הם אפשר לקרבם
לתפיסת הילד על־ידי זה שיצביעו עליהם גם בחייו הוא :לכל ילד קרה פעם
שהתחצף כלפי אביו או אמו ,או שרב עם חבריו או העליבם — ובבירור הפגימי
של אירועים אלה גפגש הילד גם במושג הווידוי ,בקשת הסליחה ,הכעס והסירוב
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ואחר כך בכל זאת — נכונות למחול וכיו״ב .בדרכים אלה אפשר לקרב גם
את עולם המושגים המופשטים לתפיסתו של הילד ,ואין לוותר על כך.
זאת ועוד — כלל הוא בתורת החינוך שלא ביום אחד מתבגרים ומתבשלים
כל הילדים .יש מקדים ויש מאחר .אפשר אף לנצל את המתקדמים שבכיתה
כדי להקדים שיחה מםויימת ,אך אין בזה פתרון שלם.
כל ג י ל מ ס ו ג ל ל ת פ ו ס ח ל ק מ ס ו י י ם מ ן ה א מ ת
לעומת זאת יש לזכור כי הרבה לבושים וגיסוחים לאמת ,מהם גיסוחים מקיפים
ומפורטים ,שרק המבוגר בעל השכלה כללית יכול להביגם ,ומהם גיסוחים
המכילים רק את הגרגיר המרכזי של אותה אמת — ואותו גרגיר יובן גם על־
ידי ילד .אפשר שיקשה לו לילד לתפוס את רעיון הזכירה ״בסקירה אחת״
ברגע של השמעת קול השופר ,ואילו התמונה של ״כל באי עולם יעברון לפגיך
כבגי מרון״ ,היא ציורית וריאלית .כמו כן הוא יבין — אולי על פי גסיון שהיה
לו—שאחרי שעשה דבר נגד רצון הוריו וקיווה שלא ראה אותו איש ,קרה
שבכל זאת גילו את המעשה והוא צריד היה ״לתת את הדין״ על כך .יש
לבגות לאט ובזהירות את עולם המושגים של הימים המראים ,כך שבכל שגה
ושגה אפשר להוסיף גדבך על הקודמים.
וכן לעגיין הסמלים .לא גוכל לתת לשופר את הכוח האסוציאטיבי הטבעי
שהיה לו בזמן שהוא שימש למעשה אמצעי אזעקה .אבל נוכל לבנות את
המושג הזה ואת משמעותו מתוך המקורות השונים שבהם השופר מופיע ,כגון
במעמד הר סיגי ,שבו גאמר :״ויהי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות
וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאד ויחרד כל העם אשד במחנה״
)שמות יט ,טז( .או בנבואה על קיבוץ גלויות )ישעיה כז ,יג( :״והיה ביום
ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים
והשתחוו לה׳ בהר הקדש בירושלים״.
לאט לאט תתרקם בנפש הלומד דמותו המשמעותית של השופר בדימויי
התנ״ך ובשפת החכמים והפייטנים — ומשם תצא גם ההשפעה על המתפלל
והשומע את תקיעת השופר באותו כיוון שהורו לנו רבנו סעדיה גאון ואחרים
מגדולי עמנו.
)ה( הקרנת הימים הנוראים על שאר ימות השנה
נחזור עוד פעם לרעיון הקרינה שהזכרגו בחלק א לעיל; על שבת וחגי ישראל
אפשר לומר ש״לא ללמד על עצמם יצאו ,אלא ללמד על הכלל כולו יצאו״,
רצוני לומר לא רק שהם במועדיהם מהווים נקודת־שיא של מודעותנו לערכיהם,
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כגון חירות וגאולה בפסח ,השגחת ה׳ בסוכות וכיו״ב ,אלא שמהם תצא השפעה
על שאר ימות השגה.
תניא :אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת )ביצה
טז ע״א( — וזה מפני שמחשבת השבת היתד! עמו בכל יום ויום ,והרצון לכבד
את השבת ואת תוכנה ליווה אותו בכל עת .בדומה לכד יש לדרוש מכל חג
ומועד שיעורר אותנו לאמונה ומעשי המצוות לא רק באותו יום ,אלא שבשורתו
ולימודו ילוו אותגו כל הימים .אם חג השבועות מלהיב אותנו ביום ו׳ בסיון
לאהבת התורה — הרי זו דרושה לנו כל הימים ,ורק אז קיימנו מצוות החג
בשלמותן אם חג השבועות מאיר לנו את כל הימים ,ואפילו את ימי החורף
הקשה והחשוד ,הרחוק מחג השבועות בזמן .חג הפסח לא יהיה שלם ,אם
הודיגו לה׳ ״על גאולתנו ועל פדות גפשגו״ רק בליל הסדר ,ואילו בשאר הימים
והחודשים מאבקי הגאולה איגם מעגייגים אותגו .אדרבא — חג הפסח בא כדי
לעורר בנו כ ו ח ח ד ש ל ר צ ו ת ב ג א ו ל ה  ,לרצות להיות ראויים לה,
ולרצות לעשות את המעשים הדרושים לכך .במובן זה אוכל לקיים מה שהוא
מחג הפסח גם בחודשים מכסלו עד תמוז — כי אמגם החג על כל מצוותיו
בתוקפו רק בחודש גיסן ,ואילו בשאר ימים רוח החג וכוונותיו — הן צריכות
להיות אתגו.
ועתה לימים הנוראים ,עם כל עושרם בערכי יסוד לחיינו .הלא ברור הוא
שבימים אלה אנו מביטים לא רק לאחור ,לשנה שחלפה ,מתוודים על טעויותינו
ומבקשים סליחה ומחילה מאת ה׳ ,אלא פנינו גם אל העתיד ,כלומד — אם
נזכה לסליחה הפעם ולתקופת חיים נוספת ,כי אז נדע לכלכל את מעשינו כך,
שנוכל ללכת לקראת ראש השנה הבא בטוחים יותר .אבל דבר זה לא יושג
מעצמו .כאן דרושה הדרכה :איך נזכור את רוח הסליחה של הימים האלה גם
אחרי כן ? כיצד גשמור על הרגלי חודש אלול ותשרי להתפלל בציבור גם
בחשוון ,כסלו וכוי? כיצד נוסיף לחיות בזהירות מתמדת כדי שלא גחטא
בלשוננו ברכילות ,בלשון הרע או בניבול פה ,כפי שנזהרנו אותה תקופה
קצרה ? אולי לא נדרוש מחניכינו את כל היקף ההשפעה המתמדת הזאת ,אלא
נדריד אותם לשמור על אחד או שגיים מהישגי אותם הימים בלבד ,ושנה אחרי
שנה יתוסף לנו כוח ,מכוח אותם הימים .אז ורק אז קיימנו את ״הימים
הנוראים״.

א ל כ ס נ ד ר מ ל כ י א ל  /ב נ י ברק

רעיונות־יםוד

בימים

נוראים

א .מ ו ע ד י י ש ר א ל
חגי ישראל כאמצעי חינוך
חגי ישראל הם ״מועדי ה׳ ,מקראי קדש״ ,שניתנו מפי הגבורה .וכשם שכל
המצוות הנן הגשמה מעשית של רעיונות רוחניים ואידיאות נשגבות — כך חגי
ישראל גיתגו ,כדי להגשים בעולם העשייה דעות ואידיאות מעולם האצילות.
״היהדות אין לה קאתיכיזם ! ,לוח השגה הוא הקאתיכיזם שלה״  .השבתות
והמועדים ,החודשים והחגים ,הצומות ושאר ימים מצויינים בשנה הם ספר־
עיקרים חי .מערכת שלימה של אמוגות ודעות באה לידי גילוי ממשי והגשמה
מעשית בכל אותם הימים .אדם מישראל חי את כל ההיסטוריה הארוכה של
עמו בכל שנה ושנה על ידי קיום המצוות והמנהגים שגקבעו לימים מםויימים
בתורת משה ,בספרי הנביאים ,בדברי חז״ל או בתקנות חכמי הדורות .הגע
בעצמד :מיציאת מצרים ועד מדינת ישראל — מהלך שלושת אלפים שנה
ויותר — במשך שס״ה ימים! מרחק עצום — בסוד הצימצום .כי כל עצם
התולדה הישראלית אינה אלא הגשמה חיה אחת של רעיון האלוקות ,גילוי
גדול ולא יסף של ״ה׳ הוא האלהים — אין עוד מלבדו״.
בדרך כלל מיוסדים החגים על עיקרי האמונה ,וכל חג וחג מגלם בצורה
מיוחדת אחדים מהם .לפיכד משמשים מועדי ישראל מקור עשיר לחינוד
לקראת יסודי התורה וערכי היהדות ,מקור שנמסר לנו על ידי נותן התורה,
אשר מי כמוהו מורה  .והצורה החיצונית של החג — השביתה ממלאכה
והאווירה החגיגית )״מקרא קודש״( — מסייעת ומזמנת הזדמנות טובה
להעמקת החינוד לעיקרי אמונתנו .המחנך חייב אפוא לדאוג לכך ,שהחג לא
יעבור על הנוער בשמחה ובנעימות בלבד ,בהילולא וחיגגא גרידא ,אלא ינוצל
2

3

 1קאתיכיזם = ספר קטן ,הנהוג בנוסחאות שונות בכנסיות הנוצריות ,ובו מבוארים
בקיצור — ביחוד למטרה חינוכית — עיקרי אמונתם.
 2הרב שמשון רפאל הירש.
 3איוב לו ,כב.
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להבהרת הרעיונות הגלומים בחג ,ולבירור מצוותיו ויסודותיו הרוחניים.
התפילה ,שולחן החג ,התוועדות ומסיבות — הנם כלים חשובים לעניין זה
בידי המחנך.
שלוש רגלים וימים גוראים
מועדי ה׳ ,שגאמרו בתורה ,מתחלקים מבחיגת הרעיון והיסוד הרוחגי לשתי
מערכות :פסח ,שבועות וסוכות — מכאן ,ראש השגה ויום כיפור — מכאן.
שלוש רגלים הן ״זכר ליציאת מצרים״ ,ואילו הימים הגוראים — לא הודגש
בהם זכר זה .כי הרגלים מיוסדות על עגיין בחירת ישראל — בחירה פיסית־
חברתית )יציאת מצרים( ,בחירה רוחנית־ תרבותית )מתן תורה( ,בחירה הנ־
הגתית )סוכות של ענני כבוד( .הרעיון המרכזי כאן הוא ,כי ה׳ הוא ״אלקי
י ש ר א ל ״  ,הוא ״מלך ישראל וגואלו״ .הקב״ה מתייחד עם ישראל ברגלים
ייחוד לאומי.
ובימים גוראים מתגשם רעיון יסודי אחר — כללי יותר .כאן בא לידי גילוי
הצד ה א ו נ י ב ר ס ל י של האלקות .״ה׳ — עליון ,נורא ,מלך גדול על כל
הארץ״* .״מלך אלהים על ג ו י ם ״ — ולא על ישראל בלבד .״ה׳ אלהי ישראל
מלך — ומלכותו ב כ ל משלה״ .כל העולם כולו הוא יציר כפיו של הקב״ה.
כל באי עולם כולם הם גבראיו וזקוקים לחסדו .והוא יושב על כסא רם וגישא
כמלך ובשופט כל הארץ.
ראש השגה ויום כיפור — דין ו ר ח מ י ם
ראש השנה ויום הכפורים הגם איפוא חטיבה אחת ,מיוחדת מן הרגלים .אלה
איגם קרויים ״חג״ בתורה ,ומצות ״ושמחת בחגך״ אינה אמורה בהם .בימים
הגוראים רצויה רציגות ,כובד ראש ,אווירה של אימת הדין .גם קריאת הלל,
שהיא מצווה בשלוש רגלים ,איגד .גוהגת בראש השנה ויום הכיפורים ,״לפי שהן
ימי תשובה ויראה ופחד ,לא ימי שמחה יתירה״  .ואף על פי כן אין שגי
המועדים הללו שווים זה לזה ,לכל אחד מהם תוכן משלו ,רעיון מרכזי מיוחד.
זוג זה של מועדים מיוסד על הזיווג הקדמון של מידת הדין ומידת הרחמים,
מתחילת בריאתו של עולם הוטבע בו הדואליזם הזה .״שבתחילה עלה במחשבה
לבראתו במידת הדין ,ראה שאין העולם מתקיים — הקדים מידת רחמים
ושיתפה למידת ד.דין״  .וכאשר שופט כל הארץ מעמיד במשפט כל יצורי
6

8

ז

 4תהלים מז ,ג.

 5דברים טז ,יד.
 6משנה תורה להדמב״ם ,ספר זמנים הלכות מגילה וחנוכה פ״ג הלכה ו.
 7רש״י לבראשית א ,א.
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עולמים מדי שנה בשנה — הרי יש לפניו רחמים בדין .ואינו ממצה את עומק
הדין ,אלא מוציא הוא משפט לאור במיתוק הדינים .ראש השנה — הוא
תחילת דינו של עולם — מידת הדין שולטת בו ,אימת המלכות .ויום הכיפו
רים — הוא גמר דינו של עולם — מידת הרחמים שולטת בו ,מחילה סליחה
וכפרה.
״אמר הקב״ה לאדם :אתה סימן לבניה מה אתה נכנסת לפגי בדין ויצאת
ברחמים — אף בניך נכנסים לפני בדין ויוצאים ברחמים״ • נמצא ,שאף על פי
שהימים הנוראים אינם ימי שמחה יתירה ,כי באימת הדין לבנו יפחד ,מכל מקום
מצוה עלינו להתמלא אמונה ובטחון בדיין האמת ית״ש ,שיוציא לצדק דיננו
מתור הטייה כלפי חסד ולפנים משורת הדין .יום הדין עם כל רצינותו יום
טוב הוא ,ואינו משרה עלינו ,חלילה קדרות ועצבות,כי אם חדוות נפש ,תקווה
טובה ואופטימיות .״כי קדוש היום לאדוננו ,ואל תעצבו ,כי חדות ה׳ היא
מעוזכם״ .
8

9

ב .ר א ש ה ש נ ה
יום ה ז כ ר ו ן
צויין לעיל ,שבימים הנוראים אין ״זכר ליציאת מצרים״ ,כי הרעיון הלאומי
אינו עיקר במועדים אלה .יש אפוא לברר :מה ראתה התורה לקבוע את יום
״זכרון תרועה״ בתאריך זה ,בחודש השביעי באחד לחודש ז
חז״ל עמדו כמובן על כך .ובברכת ״זכרונות״ של מוסף היום א נ ו אומרים:
״זה היום ת ח י ל ת מ ע ש י ך  ,זכרון ליום ראשון״ .ובגמרא אמר על זה
רב שמואל בר יצחק :כמאן ? — כרבי אליעזר ,דאמד :בתשרי גברא העולם
)פירש רבנו בחיי :שלמה הבריאה( .וביתר פירוט :״בכ״ה באלול גברא
העולם״  .נמצא אתד בתשרי — יום שנברא בו אדם ודנו )רש״י(.
הרי מכאן ,שראש השנה — הוא ר א ש ה ע ו ל ם  ,ולפיכד הוא מכונה ״יום
הזכרון״ — זכרון ליום ראשון ,זכרון ליומו של אדם הראשון ,״שהוא תשלום
הבריאה וגמר הכל ,כי הוא חותם תכנית״ ״.
10

11

12

13

 8רש״י בשם ויקרא רבה פכ״ט.
 9נחמיה ח ,י.
 10ויקרא כג ,כד.
 11התקינה רב בבבל ונקראת על שמו ״תקיעתא דבי רב״.
 12ראש־השנה בז ,ע״א.

 13ויקרא רבה פכ״ט.
 14רבנו בחיי בפרשת בראשית.
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ומני אז הוא ״ ח ו ק ז כ ר ו ן — להפקד כל רוח ונפש ,להזכר מעשים
רבים״; יום הולדתו של אדם על הארץ — נקבע ליום זכרון של דין לבני בניו,
לשעת פקידה של משפט לדורות עולם.
מלכות

שדי

בנוהג שבעולם ,יום הולדתו של המלך הוא יום גנוסיא לכל ממלכתו .בני
המדינה מקלסים אז את המלך ומעריצים את מלכותו .ומדי שנה בשנה נתיני
המלל מחדשים בו ביום את המלוכה ,ומקבלים עליהם ברצון מחדש את עול
מלכותו ,כי יום הולדתו של מלך בשר ודם הוא לו יום הולדת למלכותו.
אבל במלד מלכי המלכים הקב״ה אינו כן .שהרי הוא ״קדמון לכל דבר אשר
נברא״ ,והוא עצמו קדם למלכותו .ואימתי נעשה כביכול מלך ז — הוי אומר:
ביום שברא את עולמו .יום הולדת העולם הוא איפוא יום הולדת מלכותו
יתברך .ולפיכך אנו מחדשים עלינו מדי שנה בשנה את מלכות שמים בראש
השנה זמן בריאת עולמנו .ובו ביום אנו חוזרים ומצהירים קבל עולם ויושביו
באמונה לוהטת :״ברוך אתה ה׳ — מ ל ך ע ל כ ל ה א ר ץ ״ . . .
במשך הדורות הראשוגים באה בהדרגה ירידה לעולם .מאנוש ועד אברהם
שקעה האנושות באפילה רוחנית .הארץ נפלגה — שבטי בני אדם נפוצו על
פגי תבל ,הלשוגות גתבלבלו ,הדעות גתפלגו ,נתפרדו ונשתבשו .אנשים
החליפו יוצר ביצור ,שמו משרתים לאדונים ,ראו כוחות הטבע כאלוהות .וכך
בא במקום האחדות — ריבוי .ובמקום עבודת אל חי — פולחן אלילים מתים,
ועמו — כל השחיתות המוסרית ,אשר לא גתרפאה גם אחר המבול.
מלכות ה׳ לא היתה מוכרת בחברה האנושית — רק יחידי סגולה גשאוה
בקרבם וטיפחוה בבית מדרשם .לידי גילוי פומבי באה מלכות ה׳ רק עם
הופעת ישראל .בשעה שניתן לעמנו היעוד ״ואתם תהיו לי ממלכת כהגים
וגוי קדוש״״ — נוסדה מלכות שמים על הארץ .עם ישראל היה הטריטוריה של
אותה מלכות .מלכות ה׳ נצטמצמה איפוא ונתרכזה בישראל .וישראל זה גועד
להיות ל״אור גויים״  ,מופת לכל העמים ,דוגמא מאלפת ומחנכת לכל האנו
שות — משיח קולקטיבי ,המביא גאולה לכל העולם .וכך תוחזר בסופו של דבר
עטרת מלכות שמים ליושנה .״והיה ה׳ למלך על כ ל ה א ר ץ ״ — ״ביום
ההוא יהיה ה׳ אחד״ — במציאות ,כמו היום ,אך גם ״ושמו אחד״ — כלומר
בהכרת עמי תבל כולם.
16

17

בראש השגה אגו ממליכים את אלקיגו ית׳ על כל עולמו .ולא גסתפק בכד,
 15שמות יט ,ו
 16ישעיהו מט ,ו.
 17זכריה יד ,ט.
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שאיפתנו
עוזך —
ובקשתנו
ל אשר

שאנו מכירים ומצהירים אמיתות עובדת מלכותו ,אלא אנו מביעים
״לתקן ע ו ל ם במלכות שדי״ ,ומקווים ״לראות מהרה בתפארת
להעביר גלולים מן ה א ר ץ  . . .להפנות אליך כל רשעי ארץ״ .תפילתנו
היא :״מלוך על כ ל ה ע ו ל ם כ ו ל ו בכבודך״ ,עד כי ״ויאמר כ
ג ש מ ה ב א פ ו  :ה׳אלהיישראל מ ל ך  .״
אך גאולה בין־לאומית זו לא תוכל לבוא לפתע ,ולא תצמח בבת אחת.
מותנית לה וקודמת לה בזמן ובמעלה הגאולה הלאומית של ישראל .ישועת
ישראל היא שלב ותחנה בדרך לישועת עולם .ולפיכך טבעי ומובן הוא,
שבתפילתנו על רעיון התעלות העולם והתגלות מלכות ה׳ בין כל עמי תבל
משולב רעיון גאולת ישראל כתנאי מוקדם.
בתחילה :״יהי רצון מ ל פ ג י ך  . . .שתשוב ותרחם ע ל י ג ו ועל מ ק ד ש ך
ברחמיך הרבים ותבנהו מהרה״ :ואחר כ ך  :״גלה כבוד מ ל כ ו ת ך עליגו —
וקרב פזורינו מבין ה ג ו י י ם  . . .והביאנו לציון ע י ר ך  . . .ושם נעשה לפניך את
קרבנות חובותינו״ .ולבסוף :״ועל כן נקוה לך — לתקן ע ו ל ם במלכות
שדי ,ו כ ל ב נ י ב ש ר יקראו בשמך״.
שופר

של ס י נ י ו ש ו פ ר של מ ש י ח

מצות עשה המיוחדת ,הנוהגת בראש השנה ,היא תקיעת שופר .ועל שם זה
קרוי המועד בתודה ״יום תרועה״ י  .מנהג ישראל להקדים בתקיעת שופר,
כדי לעורר את העם לתשובה ,מראש חודש אלול ועד ערב ראש השנה אחר
תפילת שחרית .טעמים שונים נתנו חכמי ישראל למצוד! זו .רב סעדיה גאון,
למשל ,כתב עשרה טעמים לתקיעת שופר .הנה הראשון שבהם :״מפני שהיום
תחילת הבריאה ,שבו ברא הקב״ה העולם ומלך עליו; וכן עושים המלכים
בתחילת מלכותם ,שתוקעין לפניהם בחצוצרות ובקרנות להודיע ולהשמיע בכל
מקום תחילת מלכותם ,וכן אנו ממליכים עלינו את הבורא ית׳ ביום זה״ .טעם
זה מתאים לרעיון מלכות ה׳ ,הרעיון המרכזי של ראש השנה.
בתפילת מוסף נועדה ברכה מיוחדת )השלישית מג׳ האמצעיות( לעניין
השופר .ברכה זו — ״שופרות״ — מבליטה שני גילויים היסטוריים של קול
במתן תורה,
שופר .האחד מן העבר הקדום — ״וקול שופר חזק מאד״
והשני מן העתיד המובטח — ״יתקע בשופר גדול ,ובאו האובדים בארץ אשור
בימות
והנדחים בארץ מצרים ,והשתחוו לה׳ בהר הקדש בירושלים״
8

1 9

2 0

21

 18במדבר כט ,א.
 19לא עד בכלל ,כדי להבדיל בין תקיעות רשות לתקיעות מצוה.

 20שמות יט ,טז.
 21ישעיהו כז ,יג.
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ה מ ש י ח  .בין שגי שופרות אלה בא באותה ברכה עניין התקיעות החגיגיות
בעבודת בית אלקיגו — ״בחצוצרות וקול שופר הריעו לפגי המלך ה׳״ **.
שלושה עגייגים אלה — מתן תורה ,עבודת המקדש וימות המשיח — הם
מאורעות־יסוד בתולדות עמנו .הם חוליות עיקריות בהוויה הישראלית ,הקשו
רות בחוט שדרה מראשית הימים ועד אחרית הימים ,תחנות ראשיות בחיי
עם הנצח .אך לאמיתו של דבר אין שלושה אלה מאורעות לאומיים גרידא,
אלא התרחשויות ישראליות־אוניברסליות ,אקטים לאומיים־כלל־עולמיים רא
שונים במעלה .הבה נתבונן בהם:
מ ת ן ת ו ר ה הוא אמנם יסוד כל הווייתו הלאומית היהודית של עם ישראל,
וכל עצמו אינו אלא התקשרות פרטית בין הקב״ה נותן התורה ובין ישראל
בחירו — ״ ו א ת ם תהיו ל י ממלכת כהנים״  .ואף על פי כן רישומו של
המעמד הגשגב בהר סיני היה ניכר בשעת מעשה בתבל כולה.״ העולם שותק
ומחריש — ויצא הקול :אנכי ה׳ א ל ה י ך ״ ״  .לאמור :התגלות האלקים
הכבירה במעמד סיגי בשממת מדבר העמים ,אותה התגלות יחידה בעולם
וחד־פעמית בהיסטוריה האנושית ,היתד .לה גם משמעות אוגיברסלית וערך
בסיסי בהתפתחות הרוחנית של האנושות לאחר מכן.
23

והוא הדין לגבי ע ב ו ד ת ה מ ק ד ש  .עבודה זו היא עניין וקניין פרטי בין
בני ישראל ובין אביהם שבשמים .״ועשו ל י מקדש ושכגתי ב ת ו כ ם ״ .
והבית הגדול והקדוש ,הבנוי על אדמת ישראל ,הוא בית קדושה ומרכז תורה
לאומי־ישראלי .ואף על פי כן היו דלתותיו פתוחות גם בפני תפילתו של
״ ה נ כ ר י  ,אשר לא מעמך ישראל הוא ,ובא מארץ רחוקה״ ; ויעודו הוא
להיקרא בית תפילה ל כ ל ה ע מ י ם  ,״ונהרו אליו כ ל ה ג ן י ״ , 2 8
וכן בדבר י מ ו ת ה מ ש י ח  .אמנם תחילתו של מלד המשיח הוא עניין
לאומי פרטי של עם ישראל לגאלו גאולה שלמה ולהושיעו תשועת עולמים.
אולם תכליתו היא השפעה אוניברסלית והדרכה רוחגית לכל עמי תבל —
״ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו״ .29
נמצאנו למדים ,ששלושת הקניינים הלאומיים היסודיים הללו — מתן תורה,
2 0

2 8

2 7

ם

עבודת המקדש ומלכות המשיח — הנם לפי תכליתם גם קניינים אוניברסליים.
 22תהלים צח ,ו
 23שמות יט ,ו.
 24שמות רבה פכ״ט.
 25שמות כה ,ח.
 26מלכים א ,ח ,מא.
 27ישעיהו נו ,ז.
 28ישעיהו ב ,ב.
 29ישעיהו ב ,ג.
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ועם התפשטות השפעתו האלוקית של מלך המשיח על אומות העולם יקבלו
עליהם עול ״אנכי ה׳ אלהיך״ ועול עבודתו בבית הנכון בראש ההרים .״כי
״ .30
אז אהפד אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה׳ ולעבדו
שלושת הדברים האלה משמשים איפוא אילוסטרציה והדגמה לרעיון מלכות
ה׳ .שלושה אלה מבליטים את השילוב בין ישראליות וכלל־עולמיות ,בין
לאומיות ואוניברסליות ,לפי ההשקפה המקורית של היהדות .ולפיכך מובן
מקומם בתפילה של ראש השנה.
ש

כ

ם

א

ח

ד

ה ת פ י ל ה — ס י כ ו ם ה ר ע י ו נ ו ת של ר א ש ה ש נ ה
התפילה בישראל מצויינת בסגולות יקרות :נאה ועדינה בלשונה ופשוטה
ועממית בסגנונה — מותאמת ממש לאיש העם ,ליהודי וליהודיה של כל ימות
השגה .המעיין בתפילה יגלה בה צורה של טעם ומסגרת חטובה ,מבנה ברור
של הרמוניה וסימטריה .והמעמיק לעיין ולהתבונן יראה וירגיש ,כי לשון
התפילה שקולה ומדוייקת ,וסגנונה — מנוי ומדוד .כל פסוק — רעיון ,כל
מלה — מחשבה וכוונה ,ובסך הכל — הריהי השקפת חיים שלימה האמורה
בלשון נעלה ופשוטה כאחד ,המכוונת לכל אדם מישראל לפי דרגתו.
תפילת עמידה של מוסף ראש השנה — והוא הדין לגבי שאר תפילות
הימים הנוראים — היא שיא עליון בסולם התפארת של כל תפילותינו .מערכת
רעיונות נשגבים והשקפות עמוקות ערוכים בסדר נפלא ובלשון נהדרת .הוד
שבנצח .הצורה והתוכן תואמים כאן זו לזה ומשלימים זה את זו .המורה ימצא
לו עניין ממדרגה ראשונה להקנות לתלמידיו את ידיעת התפילות הללו ,כדי
לקרבם לעיקרי אמונתנו ולקנייני היהדות.
נסכם בקצרה את רעיונות היסוד של ראש השנה ועיקרים שונים ,הרמוזים
בתפילה ,ונצביע על מקומם.
תפילת ראש השנה סובבת על שלושה עניינים מרכזיים .ואלו הם:
)א( מלכות ה׳) .ב( משפט ה׳) .ג( גאולת ישראל .31
)א( מ ל כ ו ת ה ׳ :פתיחה חגיגית להצהרת מלכות ה׳ משמש מזמור כד,
הנאמר בציבור בליל ראש השגה אחר תפילת לחש בהתרגשות רבה ובחת־
ה׳ צבאות הוא מלך
להבות :״לה׳ הארץ ומלואה ,תבל ויושבי בה.
הכבוד סלה״.
בשחרית באה ההכרזה הפומבית הקצרה של הש״ץ :״ ה מ ל ך ! ״ — מתוך
נעימה וסילסול ,המשרים מוראה של מלכות ואימת הדין.
 30צפניה ג ,ס.
 31זכר לדבר :״ה׳ שופטנו ה׳ מחוקקנו ,ה׳ מלכנו ,הוא יושיענו״ )ישעיהו לג ,כב(.
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במוסף מיוחדת לרעיון המלכות בעיקר ברכת ״מלכיות״)הראשונה משלוש
האמצעיות( .כהנחה לעניין זה ניתנים באחד משלושת המקראות של נביאים
עיקרי האמונה על מציאות ה׳ ,אחדותו ואין־םופיותו :״כה אמר ה  /מלך
ישראל וגואלו ,ה׳ צבאות :אני ראשון ואני אחרון ,ומבלעדי אין אלהים״«.
ומתוך כך נובע ,שהוא בעל יכולת בלתי מוגבלת ,מלך עליון ושליט על כ ל :
״כמה שידענו ,ה׳ אלהינו ,שהשלטן לפניך ,עוז בידך וגבורה ב י מ י נ ך ״ . . .
ועל כן מבקשים אנו לגבי העתיד ,שיראת אלקים תתפשט על כל העמים:
״ובכן ,תן פחדך ,ה׳ אלהינו ,על כל מ ע ש י ך  . . .וישתחוו לפניך כל הברואים —
ויעשו כלם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם״ .ואז תכשר השעה להתגלות
מלכות ה׳ בכל העולם :״ותמלך אתה ה׳ לבדך על כל מעשיך בהר ציון משכן
כבודך״...
הביטוי הקלאסי ביותר לרעיון מלכות שדי באחרית הימים גיתן בתפילת
״עלינו לשבח״ שבמלכויות .ומחמת חשיבותה הגדולה קבועה לסיום כל
התפילות של כל ימות השנה .
הרחבה נאה לרעיון מלכות שדי לעתיד לבוא ניתנה בפיוט ״ויאתיו כל
לעבדך״ .הפייטן הקדמון ממחיש את תשובת הגויים בצורה מעשית בכ״ב
פסוקים קטגים ,אשר הפעלים שבהם בגויים לפי סדר א״ב.
) ב ( מ ש פ ט ה ׳  :מעשה המשפט של ריבון העולם מתרכז בברכת
״זכרונות״ שבמוסף )השנייה מג׳ אמצעיות( .הרקע הכללי הוא ״אתה זוכר
מעשי עולם ,ופוקד כל יצורי קדם״ .כמה מעיקרי האמונה משמשים אף כאן
הנחות יסוד ,אלא שהם מובלעים ומשולבים בתוך הדברים:
חידוש העולם על ידי הבורא — ״זה היום תחילת מעשיך ,זכרון ליום
ראשון״.
השגחה כללית — ״אתה זוכר את כל המפעל״ ,״צופה ומביט עד סוף כל
הדורות״.
השגחה פרטית — ״וגם כל היצור לא גכחד ממך״ ,״להפקד כל רוח וגפש״.
ידיעת ה׳ הבלתי מוגבלת — ״הכל גלוי וידוע לפניך״.
על סמך ההשגחה והידיעה המוחלטת דן ה׳ את כל בריותיו ,וגומל להם שכר
ועוגש כפי מעשיהם — ״להזכירם לחיים ולמוות״ ,״אשרי איש שלא י ש כ ח ך . . .
כי דורשיך לעולם לא י כ ש ל ו " . . .
33

 32ישעיהו מד ,ו.
 33ברוב הסידורים הושמט פסוק אחד מתפילה זו .הנוסח המקורי הוא :״שלא שם
חלקנו כהם ,וגורלנו — ככל המונם ,ש ה ם מ ש ת ח ו ו י ם ל ה ב ל ו ר י ק
ו מ ת פ ל ל י ם א ל א ל ל א י ו ש י ע  .ואנחנו כורעים״ ...וגו׳ .כן הוא
בכתבי יד ובסידורי הספרדים .והפסוק הושמט על ידי הצנזורה של מלכי הנוצרים.
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בפיוט ״וכל מאמינים״ מצויינות מידותיו של הקב״ה בהנהגת העולם ובדרכי
משפטו — הכל מתוך אהבה ורחמים ,מתוך חסד ורצון « .
חרדת יום הדין בצבא מעלה ובדרי מטה מתוארת בפיוט הגשגב ״ונתנה
תוקף״ של רבי אמנון ממגנצא ,הנאמר על ידי הקהל בהתעוררות ובהתרגשות.
) ג ( ג א ו ל ת י ש ר א ל  :כמוסבר לעיל משולב רעיון הגאולה הלאומית
של ישראל במסגרת שאר רעיוגות היום .הוא מבוסם על כמה עיקרים:
האמונה באמיתות יעודי ה ת ו ר ה ו ה נ ב י א י ם והאמונה בביאת ה מ ש י ח .
האמונה בגאולה והציפייה לבואה משמשות מוטיב־לוואי לרעיונות האוני
ברסליים שבתפילת ראש השגה .ולפיכך מפוזר רעיון הגאולה בברכות השונות
של תפילות היום .לגאולת ישראל צדדים רבים ,ובכל אחת מן הברכות מובלט
צד מסויים:
)א( בהרחבה שבברכת ״המלד הקדוש״ מדובר על רוממות כבוד ישראל
ועל מלכות ה׳ ״בהר ציון משכן כבודך״.
)ב( בסיום לברכת ״זכרוגות״ מבוקשת פדות העם ופדות ארצו מתוך
הסתמכות על זכות אבות וזכרון ברית ראשונים.
)ג( ובסיום לברכת ״שופרות״ בא עגיין קיבוץ גלויות ושופרו של משיח.
)ד( תמצית כל עגייגי הגאולה מרוכזת בפתיחה לברכת מלכויות :״ומפגי
גפש הגאולה — היא תחיית א״י ,ודם התמצית
חטאינו גליגו מארצגו״..
שלה — ציון וירושלים ,וגולת כותרתה — בניין המקדש .חוט משולש זה
עובר בכל התפילות.
יש כאן הזדמגות למחגך לגטוע בלב תלמידיו אהבת א״י וחיבת ירושלים,
ולפתח השקפה נכונה על תחיית עמנו ותכליתה :בניין המדינה וקיבוץ
גלויות אינם אלא שלבים ראשונים ,אתחלתא דגאולה; ואין גאולתנו שלימה
כל זמן שהמקדש לא גכון על תילו בהר הבית המשותרר בירושלים עיר
הקודש.

 34אף ההוספה שבברכת מחיה המתים ״מי כמוה אב הרחמים זוכר י צ ו ר י ו ל 
ח י י ם ברחמים״ — יש להבינה כך :אין כמור גדול ברחמנות ,שזוכר ברחמיו
את י צ ו ר י ו ה מ ת י ם — לחיים ,כלומר ל ת ח י י ה .
 35יושם לב ,כי בימים נוראים אין אומרים ״ואין אנו יכולים ל ע ל ו ת ו ל י ר א ו ת
ו ל ה ש ת ח ו ו ת לפגיך״ ,כמו שלוש רגלים ,לפי שמצות עליה לרגל אינה
נוהגת בר״ה ויו״כ.
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הכיפורים

הכיפורים ותכליתו

יום הכיפורים הוא נקודת השיא בימים הנוראים .הוא היום המעולה בכל
ימות השנה ,יום הפסגה .בפי חסידים הוא מכונה ״יום הקדוש״ .התורה קבעה
לו קרבנות — מלבד תמידים ומוספים כשבתות וימים טובים — המיוחדים
במהותם ובצורת הקרבתם מקרבנות כל מועדי השנה י* .וכל כך למה ז —
משום שתכלית נעלה נקבעה ליום הכיפורים בתורה במפורש :״כי ביום הזה
יכפר עליכם )=הכהן הגדול( לטהר אתכם ,מכל חטאתיכם לפני ה׳ תטהרו.
והיתד .זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת
ב ש נ ה ״ ״  .ניתן לנו איפוא היום הקדוש הזד .״למחילה ולסליחה ולכפרה,
ולמחול בו את כל עוונותינו״.
דין — וסליחה עמו .משפט — ומחילה בצידו.
אך האין כאן פרדוכס ,תרתי דסתרי ? אמנם כן הוא לפי מושגי בשר ודם,
הנוהגים בבית דין של מטה .אבל במשפט האלקים שולטים כללים אחרים,
געלים וגשגבים .שם פועלות ״שלש עשרה מידות״ של רחמים .שם הדין
והרחמים משותפים ומשולבים זה בזה .החיוב איגו לשם עוגש וקגס — אלא
לשם חיגוך ותיקון.
רעיון

התשובה

הרעיון המרכזי של יום הכיפורים הוא רעיון התשובה — רעיון מקורי של
תורת היהדות .האדם חוזר בתשובה — הוא שב מחטאו וסר מרע ,הוא שב
אל מקורו ועושה טוב .ולעומתו הקב״ה נדרש לאדם ונמצא לו — הוא ממציא
את עצמו לדופקי בתשובה .כביכול ,גם הוא חוזר בתשובה .״שובו אלי —
ואשובה ל י  8ג .
א

כ ם

39

רעיון התשובה גאמר בתורה ב״פרשת התשובה״  .שם מדובר על התשובה
הלאומית של כלל ישראל .לאחר העונש הקיבוצי על ידי החורבן והגלות
מובטחת לנו התעוררות של ת ש ו ב ה  :״ ו ש ב ת עד ה׳ אלהיך ושמעת ב ק ו ל ו . . .
— ו ש ב ה׳ אלהיך את שבותך ורחמך ,ו ש ב וקבצך מכל ה ע מ י ם  . . .והביאך
ה׳ אלהיד אל הארץ אשר ירשו א ב ו ת י ד  . . .״  .אף כאן תשובה הדדית בין
ישראל ואלקיו.
 36ויקרא פרק טז.
 37ויקרא טז ,ל )ועיין בםפורגו( ,לד.
 39דברים פרק ל.
 38מלאכי ג ,ז.
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הנביאים הרחיבו את רעיון התשובה גם על היחיד — ובשני כיוונים:
)א( ת ש ו ב ת ה ב ן  .בן צדיק אינו נתפס בעוון אביו הרשע ,וזכויות
צדקתו לא תמעטנה בשל חטאת אביו.
)ב( ת ש ו ב ה ב א ד ם ע צ מ ו  ,״והרשע כי ישוב מכל חטאתיו אשר עשה,
ושמר את כל חוקותי ועשה משפט וצדקה — חיה יחיה ,לא ימות .כל פשעיו
אשר עשה לא יזכרו ל ו  . . .החפץ אחפץ מות רשע ? — נאום ה׳ אלהים —
הלא בשובו מדרכיו וחיה״ .>°
כשם שהבן הוא אישיות מיוחדת לעצמה ,לפי השקפת הנביאים ,נפרדת
מאישיות האב מבחינת האחריות המשפטית והמוסרית — כך נחשב ,לפי
השקפה זו ,החוזר בתשובה לאישיות מיוחדת ,אחרת ,חדשה ,מנותקת מזו
המרשעת ,מזו שלפני התשובה.
רעיון התשובה הוא יסוד מוסד בתורת המוסר של היהדות .הוא מכיל את
עצם השאיפה לשלימות ,הנטייה לכל טוב ,המשיכה אחר כל נאה ונעלה .ולא
יקשה למחנך להבהיר ,שהמוסר הסוציאלי שלנו מושתת על תורת התשובה
והסליחה .בחברה — בייחוד בחברת חניכים — צריכה להשתרש השאיפה
לשלימות ולהשתלמות מוסרית מתמדת ,וזו מביאה עמה ממילא אהבת הזולת,
סלחנות וותרנות בין אדם לחברו.
מיסוד זה נובעות כמה הלכות חשובות מהלכות יום הכיפורים « :
)א( האומר :״אחטא ויום הכיפורים מכפר״ — א י ן יוה״כ מכפר .לאמור:
אין כפרה בלא תשובה ,אין מחילה מאליה ,מבלי שהאדם מוכיח ,שהוא מבקשה
וטורח להשיגה.
)ב( האומר :״אחטא ואשוב ,אחטא ואשוב״ — אין מספיקין בידו לעשות
תשובה .כלומר :אין תשובה אלא זו ,שהיא רציגית וגובעת מתוך שאיפה
גפשית לשלימות.
)ג( עבירות שבין אדם למקום — יוה״כ מכפר; עבירות שבין אדם לחברו —
אין יוה״כ מכפר ,ע ד ש י ר צ ה א ת ח ב ר ו  .״ואפילו לא הקניטו אלא
בדברים ,צריד לפייסו״ «  .גמצא ,שיש תשובה גם כלפי אדם .ומנהג ישראל,
שמפייסין זה את זה ומבקשים מחילה איש מרעהו לפגי יום הכיפורים.
מה רב הערר החיגוכי בהלכות כגון אלה לעיצוב השקפת חיים והגהגת רמה
מוסרית בחברה היהודית!

 40יחזקאל יח ,כא—כג.
 41יומא פ״ח ,משגה ט.
 42אורח חיים סימן תר״ו.
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כיפור — יום ז כ ר י ז סליחה

כבר עמדנו על כך ,שהתורה לא ייחסה את הימים הנוראים לזכרון יציאת
מצרים .ואף־על־פי־כן מצאו חכמינו ליום הכיפורים יסוד היסטורי .משה
רבנו עלה להר סיני בז׳ בסיון ,כדי לקבל את הלוחות הראשונים ,וירד לאחר
ארבעים יום בי״ז בתמוז .בו ביום נשתברו הלוחות .בי״ח בתמוז עלה בשנייה,
כדי להתפלל על ישראל — ״אולי אכפרה בעד חטאתכם״״ — ונתעכב בהר
ארבעים יום .נמצאו כלים בכ״ט באב .בו ביום נתרצה הקב״ה לישראל ,ואמר
לו למשה :״פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים״ ״  .ועלה בשלישית בר״ח
אלול ועשה עוד ארבעים יום בהר — נמצאו כלים ביום הכיפורים .בו ביום
נתרצה הקב״ה לישראל ב ש מ ח ה  ,ואמר לו למשה :״סלחתי כדבריך״ .לכך
ה ו ק ב ע ל מ ח י ל ה ו ל ס ל יחד•« .הרי מכאן ,שיום הכיפורים הוא גמר ימי
ההתרצות בין ה׳ לישראל ,וגקבע יום סליחה לדורות מאז ימי עוון העגל.
ולפי זה רואים חכמיגו את כל אותם ארבעים יום ,שמראש חודש אלול ועד
יוה״כ ,כימי רצון .אלול נחשב על כן לחודש הרחמים וההתעוררות דלעילא
ודלתתא « .ונלוים אחריו ״עשרת ימי תשובה״ .זוהי תקופת ההכנה לקראת
היום הקדוש .הכנה ממושכת זאת געשית שלבים שלבים .מדרגה אחר מדרגה
עולה ומתרומם היהודי עד הגיעו לרום הפסגה ,ליום הכיפורים.
התעוררות

לתשובה

שלב ראשון להכגה ולהתעוררות הוא ח ו ד ש א ל ו ל  .תקיעות רשות,
שנוהגים לתקוע בכל בוקר ,באות לעורר ישנים ,להחריד נרדמים :״אם יתקע
שופר בעיר — ועם לא י ח ר ד ו ? ״  .קול השופר מכריז בחיל :״מה לך,
״ ,48
נרדם ? קום קרא אל אלהיך! אולי יתעשת האלהים ל ןלא
ואדם מתחיל לפשפש במעשיו ולהתבוגן בהרגליו ובוחן את דרכו .פרק זמן
של שלושים יום הוא זמן של חזקה לבטל מנהג והרגל ,ולרכוש הרגל אחר
ולהחזיק בו .ועד יום הדין יש סיפק ביד האדם להכין ולתקן עצמו.
שלב שני בהכנה הוא י מ י ה ס ל י ח ו ת שלפני ראש השנה  .ההשכמה
47

נ ו

נ א ב ד

49

43
44
45
46
47
48
49

שמות לב ,ל.
שמות לד ,א.
רש״י לדברים ט ,יח.
רמז לדבר :אני לדודי ודודי לי)שה״ש ו ,ג( — ראשי תיבות  :אלול.
עמוס ג ,ו.
יונה א ,ו.
כן הוא מנהג אשכנז .ומנהג הספרדים לומר סליחות כל ימי אלול.
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לסליחות מוציאה את האדם מסדר יומו הרגיל ומכניסה אותו לאווירת חרדה,
לתחושת יום־הדין .ילדי ישראל מחבבים בדרך כלל את ההשכמה לסליחות.
וחשוב לטפח בהם הרגשה זאת למעשה .יש בזה חיגוד למצוות ואף למסירות
גפש.
ואחרי כן — בא יום־הדין ,ר א ש ה ש נ ה בעצמו .ומיד אחריו — ימי
״ ב י ן כ ס ה ל ע ש ו ר ״  .הסליחות שלפני ר״ה ושל בין כסה לעשור
מביאות להתעוררות פנימית ,לתשובה ולתיקון המעשים .תפילת ״תשליך״
בראש השנה אחר הצהריים מוסיפה ומסייעת לכך .בייחוד במקום שאוכלוסיה
יהודית גדולה נוהרת אל הנהר ל״תשליך״ — הרי מחזה זה מעמיק את ההרגשה
הדתית ואת תחושת יום־הדין ,בפרט לגבי צעירים.
תחנה חשובה בימי התשובה היא ״ ש ב ת ת ש ו ב ה ״  .מעידה על כך
ההפטרה המיוחדת מעניין היום ״שובה י ש ר א ל ״  ,המסיימת בתוספת של
פסוקי תשובה וסליחה • וגהגו קהילות הקודש ,שרב העדה דורש באותה
שבת בציבור בדברי התעוררות והלכות תשובה .רצוי ,שהתלמידים המתאימים
יבואו בצוותא עם מחגכיהם לשמוע דרשת הרב .יש כמובן לדאוג לכך ,שחלק
מדברי הרב יכוונו במיוחד אל בגי הגוער לפי דרגתם.
00

01

הפרוזדור האחרון לפני הטרקלין הוא ע ר ב י ו ם כ י פ ו ר  .תפילת
מגחה המוקדמת והמוגדלת עם הוידוי ,קערות הצדקה בבית־הכנסת ,והסעודה
המפסקת היום־טובית — מגבירים יחדיו את חרדת הקודש ומעמיקים את
האווירה החגיגית .והרהורי תשובה ממלאים את הגפש מתוך מתיחות של
רוממות ,בחינת ״וגילו — ברעדה״  2־ .
תפילת

יום ה כ י פ ו ר י ם — א ח ד ו ת ישראל

תפילת יום הכיפורים סובבת על רעיון התשובה ,דהיינו — וידוי על חטאים
ובקשת סליחה מלפני ״מלך מוחל וסולח״.
בתפילה של כל ימות החול לא מורגש ההבדל בין תפילה ביחידות לתפילה
בציבור אצל סתם יהודי .אך בשבתות וימים טובים ניכר ההבדל הזה יפה.
ואילו בימים הנוראים — הוא ברור ומוחלט .המתפלל ביחידות לא יחוש את
רוממות הקדושה והוד החגיגיות שבתפילת רבים ,ותפילתו תישאר נטולת
טעם וסיפוק נפש ,כי רק ברוב עם הדרת קודש .תחושת החגיגיות גובעת
וקורנת רק בצוותא ,בציבור ,וכל המקודש מחברו מצריד במיוחד הקהל
 50הושע יד ,ב—י.
 51יואל ב ,טו—כז ומיכה ז ,יח—כ.
 52תהלים ב ,יא.
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ציבור ורוב עם « .נמצא ,כי החברה ,הכלל בישראל ,משמש בסיס לדום מעלת
הקדושה.
לכן מובלט ומודגש במיוחד ביום הקדוש הרעיון של א ח ד ו ת י ש ר א ל
כהנחת יסוד :הנה קודם תפילת הפתיחה של יוה״כ מצהירים ראשי העדה,
שהם ״מתירים להתפלל עם העבריינים״ .ואחר כך מודגש הפסוק ״ונסלח
ל כל ע ד ת ב ג י י ש ר א ל ולגר הגר בתוכם ,כי ל כ ל ה ע ם בשגגה״ *יי.
ואף בווידוי קבועה תמיד לשון רבים :״על חטא ש ח ט א נ ו לפניך״ ,או:
״ א ש מ נ ו  ,ב ג ד ג ו  ,וגו׳״ .אף־על־פי שעבירות הן עניין אינדיבידואלי,
ורבים מן המתוודים בוודאי לא אשמו בכל החטאים האמורים בווידוי .אלא
אין כאן וידוי־יחיד ,כי אם וידוי של הכלל על עבירות הכלל ולמען ישועת
הכלל כולו .כי ״כל ישראל ערבים זה בזה״ ״ .
תפילה יחידה ביום הכיפורים שאפשר לראותה כתפילת־יחיד ,היא ״תפילה
זכה״ — התחינה הגדולה והנשגבה ,שהיחיד אומרה בהשתפכות הנפש לפגי
״כל נדרי״ .ואולם אף בה יש כמה וכמה בקשות על הכלל — סליחה הדדית
ורחמים על ״פושעי עמך בית ישראל״.
האחדות והכללות אינן עגיין חיצוגי של סגנון התפילה בלבד — המעיד
אמגם על כווגת מסדרי התפילה; אחדות זאת היא הרגשה עמוקה בלב כל
באי בית־הכנסת ביום הכיפורים .והרגשה פגימית זו באה לידי גילוי בשלושה
מומנטים במשד היום:
בתחילה — ב ״ כ ל נ ד ר י ״  ,היא תפילת הפתיחה של היום ,המשרה רוח
של פנימיות והתעלות על כל הציבור .ואז נעשים כל הלבבות לב אחד ,וכל
הנפשות מתאחדות לחטיבה רוחנית עילאית אחת.
גילוי שני — ב ס ד ר ה ע ב ו ד ה שבתפילת מוסף .דמות הכהן הגדול
מרכזת ומושכת את כל הקהל אחריה .״והכהנים והעם העומדים בעזרה״ —
מעורר ומלכד את הכל .הכריעה וההשתחוויה בצוותא כאילו בפקודת מנצח —
מאחדת את הציבור גם בגופותיהם לגוש מוצק אחד ,שנשמה אחת מחייה את
כל פינותיו.
והגילוי השלישי לתחושת האחדות ,והנעלה מכולם — בא ב ת פ י ל ת
ג ע י ל ה  ,שהיא ראש פסגות היום וגקודת הגובה בהתרוממות הכללית
והמאוחדת .ההתלהבות העצומה והדביקות העילאית המשותפת בשעת אמירת
פסוקי הייחוד היא נקודת השגב העליונה ביותר בתחושת האחדות הישראלית.
יום הכיפורים שהוא למעשה הביטוי העליון ל י י ח ו ד ה ל א ו מ י של
 53לכן אין אומרים דברים שבקדושה אלא בציבור.
 54במדבר טו ,כו.
 55שבועות לט ,א.

רעיונות־יסוד

בימים

הנוראים

379

עמנו ,הוא אפוא גם שיא הביטוי ל א י ח ו ד ה ל א ו מ י של עמנו .יום
הכיפורים עושה אותנו בכל שנה ושנה מחדש לחטיבה אחת בעולם .״מי כעמר
ץ ״ ,56
יש ל י א
ר א

ג ו

ח ד

ב א ר

רעיון א ח ד ו ת י ש ר א ל הנהו אף הוא רעיון מרכזי וערד עליון ביהדות
וראוי הוא לטיפוח ולהרגשה בעבודת חינוכנו .בפרט בדור הזה ,שבו חלק
גדול מן הגוער היהודי תועה במשעולי כרמים ורועה בשדות אחרים ,אין לגו
אלא להשעין ולבסס את חיגוכגו על אחדות האומה — אחדות לאומית־םוצי־
אלית ואחדות רוחגית־ תרבותית ,המחייבת שיבה אל יהדות התורה ושאיבה
מתורת היהדות.

5 8

דבהי״א יז ,בא.
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נעימות

מ ל כ י א ל  /ב נ י ברק

ה ת פ י ל ה של ה י מ י ם ה נ ו ר א י ם
״לאל ברוד נ ע י מ ו ת יתנו,
למלך אל חי וקיים זמירות יאמרו״.

שונה תפילת הימים הנוראים מתפילות שאר ימים סובים וכל ימות השנה.
גדולה היא במידה ובכמות ,ובעיקר — מרוממה היא בתוכנה ונשגבה ברעיו
נותיה ,ולפיכד נתבצר בתפילה זו מקום חשוב לזמרה הליטורגית .היצירה
המבורכת של המסורת העממית הרבתה פרקי שירה לתפילת הימים הנוראים,
וריפדה את כולה נעימות יקרות ולבביות .הנעימות הללו מקובלות בכל
תפוצות היהדות ״האשכנזית״ ,כלומר בקהילות של יהודי אירופה או של יוצאי
אירופה.
אותה זמרה ,אותה רינה של תפילה ,היא סם חיים לתפילת ראש השנה
ויום הכיפורים ,היא מחייה את נשמת התפילה ומחייה את נשמת המתפלל
עמה ,היא יוצרת אווירה של הדרת קודש .היא מחוללת חויה של התעלות,
היא מעוררת התרוממות רוח והשתפכות נפש .הלחן הנפלא ,היוצא מפי החזן
במתיקות ורכות ,בעדינות וזכות ,נאמר בליווי אקטיבי או פאסיבי של קהל
המתפללים ,והופך להשתפכות הנפש של הציבור כולו .לא ייפלא איפוא
שנעימות התפילה של ימים נוראים חביבות על מקהלות בית ישראל ,וחיבה
יתרה נודעת להן מזקנים וצעירים ,מנשים וטף כאחד.
ננסה כאן לעמוד מעט על טיבן של הנעימות הללו .אין מענייננו לדון פה
בשאלת מקורותיהן של אותן נעימות עממיות ,ובמידת ההשפעות הזרות,
שאולי גטמעו וגספגו בהן .כוונתנו אינה אלא לשרטט כמה קווים של הסבר
לראשי הנעימות ולמקובלות ביותר שבהן.

ערבית
בלבד.
ושלוש
הלילה

א .ע ר ב י ת של ר א ש ה ש נ ה
של ראש השנה אינה מיוחדת לעניין היום אלא בתפילת לחש שלה
קריאת שמע וברכותיה לא נשתנה בהן כלום מלילות כל ימות החול
רגלים .ובמה יוודע איפוא כי נפלית ערבית זו מכל הערבין ,וכי נשתנה
הזה מכל הלילות ? — הוי אומד :במנגינה.

החזן מתחיל את התפילה בפתיחה מוסיקאלית ,בנעימה בלי מלים לפגי
״ברכו״ .הנעימה מילודית ,קצרה ודינמית .יש בה חמישה בתים קטנים .שניים

נ ע י מ ו ת התפיל ד.של ה י מ י ם ה נ ו ר א י ם
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דאשוגים — הם מדרגות עליה שקטות לראש הגג ,ושניים אחרונים — משמשים
מדרגות ירידה צנועות ממנו .וביגיהם — גקודת הגובה ,השיא — בתווך.
המגגיגה מושרת בחגיגיות מפי הש״ץ והקהל — והכל מתעטף בלבוש מלכות
ובהרגשת רוממות ותפארת.
הגעימה חוזרת בצורת פזמון בסוף כל קטע וכל ברכה וגם בקדיש שלפני
תפילת העמידה
flUutstoto, adagio

דך ־ ב ־ ה ס

מ ז ־ ד ־ א או /כו  ג ו 

ב .״ ל ד ו ד מ ז מ ו ר ״
רעיון מלכות ה׳ הוא ,כידוע ,הרעיון המרכזי בתפילת העמידה של ראש השנה.
ולפיכד גהגו מקצת קהילות קודש להסמיך מיד לאחר תפילת לחש את מזמור
כ״ד שבתהלים — ״לה׳ הארץ ומלואה״  .מזמור זה גאמר על ידי החזן בקול
ובנעימה מיוחדת ,והקהל חוזר פסוק בפסוק .הנעימה משווה למזמור אופי של
המנון גשגב ,הפורץ ממעמקי הנפשות .מרכז הכובד הנהו בפסוקים האחרונים:
״שאו ,שערים ,ראשיכם — ויבוא מלד ה כ ב ו ד  . . .ה׳ צבאות הוא מלד הכבוד
סלה״ .זהו פינאל חזק ואפקטיבי מאד להימגון .מזמור זה ,הגאמר בגמר תפילת
ליל ראש השנה בהתעוררות רבה ,משמש כעין הכרזה מלכותית פומבית ,כעין
הצהרת גאמגות חגיגית מטעם העם למלכו .זוהי הפתיחה הכללית לתכנית
היום.
2

ג.

״המלך״

בראש השגה וביום הכיפורים שחרית גומר בעל פסוקי דזמרה :״ ה א ל —
בתעצומות ע ו ז ר ; ה ג ד ו ל — בכבוד שמד; ה ג ב ו ר — לגצח״; ומסיים הוא
בשאגה :״ ו ה נ ו ר א — בנוראותיך״ .לרגע משתררת דממה .הקהל מצפה
במתיחות להמשך — כי הרי זה רק ״חצי סיום״ .והנה לפתע נכבשת הדממה
על ידי קול ההולד ובא מן הצד .הקול הוא קולו של ״בעל שחרית״ הניצב על
 1אותה נעימה נוהגת גם בערבית של ליל יו״כ.
 2הוא הדין גם בליל יו״כ.
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עמדו — כך נהוג — לבוש חלוקו הלבן ומעוטף בטליתו .משם הוא פותח
בקול בהול ונרעש ,בסלסול אדיר וחזק ,עד שהוא מכריז באימת מלכות קול
רם :״ ה מ ל ך ! ״
באותה שעה דומה בית הכנסת לאולם בית דין ,המלא קהל רב ,שבא לחזות
במשפט חשוב העומד להיערך .והנה מכריז שמש בית הדין בקול מורא :״בית
המשפט!״ לאמור :הס! השופטים באים! עמדו על רגליכם! ואחר ההכרזה —
שוב דממה דקה עד שהשופטים נכנסים ויושבים על כס המשפט.
אף כאן כ ך  :הקהל חוזר כהד של אימה אחרי הש״ץ :״המלך!״ — והדממה
שבה למקומה .ואז צועד הש״ץ ובא לו בהכנעה אל התיבה על מנת להמשיך:
״יושב על כסא רם ונשא״.
Sosienuio

בעל פסוקי דזמרה עובר מן התיבה רק בשעה שבעל השחרית מתקרב .למה
הדבר דומה י — למשמר התמיד בשער המלד :אין המשמר היוצא מסתלק עד
שהמשמר הנכנס מופיע.
נעימה מקובלת מלווה את הקטעים עד סוף ״ישתבח״ .יש בה מעין תקיעת
חצוצרות ,תרועת מלד ,והיא מושרת בקצב ביגוגי כםיגנאל ממושד בטקס
הנפת דגל.
כדי לרכך את הרגשת המתיחות והמורא בשעת התחלת ד י ן ) ת פ י ל ת שחרית
היא שעתה של מידת הדין( — בא כאן בנוסח ספרד אינטרמיצו של תחיגה
״שיר המעלות ממעמקים״•• .אולם בהתאם למקומו נאמר מזמור זה בנעימה של
ל״דוד מזמור״ בליל אמש — נעימה של מורא והוד מלכות; אלא שהיא מרוככת
במקצת בהתאם לעניינו של המזמור ,וגם מחמת שהפסוקים כאן קצרים יותר.
ד.

קריאת התורה

אחרי ההתאמצות ב״אביגו מלכגו״ והחגיגיות המתוחה של הוצאת ספר תורה
עם ״שלוש עשרה מידות״ ,״שמע ישראל״ וכר בא הניגון הרוגע והמשקיט של
 3״קיטל״ בלעז.
 4תהלים קל.

נ ע י מ ו ת ה ת פ י ל ה של ה י מ י ם ה נ ו ו א י ס

383

״ויעזור ויגן ויושיע״ .זהו בעצם הניגון של קריאת התורה בימים נוראים״.
והקהל יושב ושומע בישוב הדעת את פרשת היום.
גיגון הקריאה של ימים נוראים הוא גוסח מסויים מניגון הקריאה הרגילה
בשאר ימות השנה .נעימה זו עדיגה יותר ורכה יותר ,ושופעת לבביות ורחמים
ל י י ךין .6
כ י א ה

מ

ה.

״כל

נדרי״

״כל נדרי״ — מבוא לערבית של יום הכיפורים הוא .מצד תוכנו הרי הקטע
הארמי הזה אינו אלא התרת נדרים ,מעין זו שגוהגין לומר בערב ראש השנה
ביחידות במושב שלושה .ברם מחמת מקומו וזמנו נודעת ל״כל נדרי״ חשיבות
יוצאת מן הכלל בהרגשה העממית .הרבה מאותה חשיבות מיוחדת נובעת מן
המנגינה המונומגטלית ,שבה עטתה המסורת היהודית את ״כל נדרי״.
הנעימה הנפלאה מבטאת עדינות רבה ונועם לבבי ,אינטימי .הצלילים הדקים
שבה מרוממים את הנפש בהתעלות שקטה ומביעים געגועים ,כיסופים,
התרפקות .הרקע מסביב הרמוני ביותר :אור זרוע מסביב מנרות הנשמה
הדלוקים; גוף של בגדי לבן וטליתות פרוש בבית הכנסת; כובד ראש ורצי
נות נסוכים על כל פנים; דמעות ״תפילה זכה״ נוצצות בכל עין; בגפשות —
להט קדושה ואור תשובה ,ובלבבות — יחידות ואחדות גם יחד .הנעימה
מתאחדת ומתמזגת עם הרקע ,הקהל מתלווה אל החזן ,הכל פועלים וגפעלים,
שופעים ומושפעים — ומבין כולם בוקעת ועולה חוויה נפשית עצומה ,עמוקה
ונשגבה כאחד .שלוש פעמים כופלים ״כל נדרי״ ״וכל פעם מגביה קולו יותר
מבראשונה״  .בתחילה — בשפה רפה כעני בפתח .ואחר — באמירה רכה
כאורח בפרוזדור ,ובשלישית — בלשון של בטחה כבן בית בטרקלין .וכל זה
עשוי להגביר את האפקט ולהעמיק את החוויה העילאית השופעת אצילות.
7

״כל נדרי״ משמש איפוא פתיחה גאצלה ליום הכיפורים כולו.
ו .ס ד ר ה ע ב ו ד ה
סדר העבודה הוא בעיקר תיאור אפי של עבודת הכהן הגדול במקדש ביום
הכיפורים .כל פרק ופרק של הפיוט מסודר לפי סדר א״ב )ישר או הפוך( .החזן
משמיע בקול את סיומי הפרקים בלבד בלחן מקובל .הלחן הגהו פשוט וקצר,
 5בדומה למנהגנו לברך גם את הברכות של העולה לתורה באותו ניגון ,ואת הברכה
לפגי ההפטרה בניגון טעמי ההפטרה.
 6בקריאת התורה של תענית ציבור משנים ,כידוע ,בפסוקים מסויימים לקראם בניגון
של ימים נוראים.
 7אורח היים סימן תרי״ט ,ס״א ,ברמ״א.
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ללא כל סילסול וגיוון מוסיקלי — מותאם לתוכן הסיפורי של המלים.
התעוררות רבה מתרגשת בקטע ״ ו ה נ ה נ י ם ״ — המופיע שלוש
פעמים בקשר להגיית השם המפורש מפי כהן גדול בשעת וידויו .געימת הפסוק
הזה רוגשת וסוערת בהמשכה ,כדי ליצור אפקט חזק והמחשת המעמד במקדש.
ההמחשה הממשית ביותר היא ,כמובן ,עצם הכריעה ,שאנו כורעים ומשתחוים
ונופלים על פנינו כאבותינו במקדש.
ולמעלה מזה :במניין הזיות הדם בהיכל ובקודש הקודשים מצטרף הקהל עם
החזן ,והרי זה כהשתתפות אישית עם הכהן הגדול לפני ולפנים.
ז.

ארבעה

קרישים

ארבעה חצאי קדיש הם בתפילת ימים גוראים ,אשר לכל אחד מהם געימה
המיוחדת לו :ואלו הם) :א( חצי קדיש לפגי תפילת עמידה בערבית )בראש
השנה וביום הכיפורים(; )ב( חצי קדיש לפגי ״ברכו״ בשחרית )בראש השגה
וביו״כ(; )ג( חצי קדיש לפני תפילת עמידה במוסף )בר״ה וביו״כ(; )ד( חצי
קדיש לפגי תפילת עמידה בגעילה.
ח.

ק ד י ש של ע ר ב י ת

קריאת שמע וברכותיה משמשות מבוא לתפילת העמידה .כסיום למבוא בא
קדיש .הגעימה ,החוזרת בסופי הברכות והקטעים יי ,מלכדת ומאחדת את כל
החוליות לשלשלת עדיגה וזוהרת בזוהר מלכות .והחוליה האחרוגה בה — היא
הקדיש ,הנאמר באותו לחן ובאותה נעימה עצמה של ברכות קריאת שמע .יש
בו בקדיש ז ה ריכוז מוסיקאלי רב — כי המגגינה חוזרת בו פעמיים ,וברציפות
ללא הפסק .עגיות ״אמן״ של הציבור משמשות איגטרוואלים קצרים ,המוסי
פים הדגשה ונוי למבנה המוסיקאלי של הקדיש.
בסד הכל הרי הקדיש של ערבית הוא פיגאל חזק ומרומם ,חגיגי ועדין לחלק
הראשון של התפילה .הוא מרכז את הקשב וכווגת הלב של הציבור ,ויוצר
אווירה נאותה ומצב נפש מתאים לעצם תפילת העמידה.
ט.

ק ד י ש של

שחרית

אף קדיש זה קשור במה שלפניו — מן ״המלך יושב על כסא רם ונשא״ עד
״מלך יחיד אל חי העולמים״; והוא מקשר למה שאחריו — ״ברכו״ וברכת
יוצר אור .כל הפרק הזה המשמש מבוא לברכות קריאת שמע דומה עלינו לטקס
הנפת הדגל במסדר של שחרית בחצר ארמון המלכות.
 8ראה סעיף א׳ לעיל.
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הנעימה של ״יושב על כסא רם ונשא״״ ,המצלצלת כעין תרועת חצוצרה,
חוזרת בתחילה כמה פעמים ,ומשתזרת אחר כך לתוך הקדיש וגם לתוך
״ברכו״ .ליווי הקהל מחייה את הנעימה ומוסיף לה התעוררות ורצינות.
י .ק ד י ש של מ ו ס ף
אחר תקיעת שופר )תקיעות דמיושב( והחזרת ספרי התורה לארון ,יושב הקהל
איש על מקומו אפוף דממה וחרדת קודש .בעל המוסף נכנס לתפקידו ,וכבר
עומד הוא באימה לפני עמודו .בלחישה ובצלילי זמזום ישפוף שיחו ,שיח
יחיד :״הנני העני מ מ ע ש  . . .״  .הדממה בקהל אילמת כליל ,וכל דיבור היוצא
ברטט מפי הש״ץ מהדהד עד שמי קורה .התרגשותו של הש״ץ גוברת :״באתי
לעמוד ולהתחגן לפגיך על עמך ישראל אשר שלחוגי.״ חש הוא באפסותו
ובחולשותיו :״ואף על פי שאיגי כדאי והגון ל כ ך ״  . . .קולו הולד וחזק,
תחגוגים ידבר ,רחמים יעורר ,עד כי חזק מאוד ,והוא משווע וזועק :״שדי ,איום
ונורא! היה נא מצליח ד ר כ י ״  . . .ואחר השיא הזה ימשיד בגחת ויסיים
בלחש.
ופתאום מתוך הדממה — קול .הנה — הפתיחה לקדיש .כעין צליל של
״גונג״ היא גשמעת — גונג והדו .הקהל מתגער וקם על רגליו ומלווה את
הנעימה הרוננת .גדול קדיש זה מכל שאר הקדישים ,שגעימתו מיוחדת כולו
לו לבדו ,ואינה קשורה לא לפניו ולא לאחריו .והנעימה — רון של רוממות,
מגגיגה של גדולה וגרנדיוזיות .תחילתה קורגת שגב ותחושת חג כתקיעת קרן
וחצוצרה ,ובהמשד שלובים בה כמה מוטיבים של גועם ,צירופים מילודיים,
עדינים ורכים .אלה מכיגים את הגפש לאווירה של רחמים )מוסף — שעת
רחמים היא( .רוח של חדוה ואופטימיות מחייה את הנעימה ומבצבצת מתוך כל
בבותיה .זה מחזק את נפש המתפלל ,ונוסד בו אמונה ובטחון ,כי יצא כאור
משפטנו.
קדיש זה הוא בלי ספק העולה על כולם « ,באשר נעימתו עשירה ומגוונת
מאד ,היא שובה את הנפש כולה ,ודורכת את כל הקהל כאחד לתפילה העיקרית
של היום — היא תפילת מוסף .הרב־גונות והשלימות המוסיקאלית של מנגינת
קדיש זה משוות לה ערך של פרילוד למלכויות—זכרוגות—שופרות ,ולפתיחה
המוסיקלית העדינה של חזרת הש״ץ.
בבתי כנסת רבים נהוג ,שהקהל מזמר נעימת השלמה קלה בסופי הקטעים
של מלכויות־זכרונות־שופרות בחזרת הש״ץ .נעימה זו מטרתה כפולה :היא
 9ראה סעיף ג׳ לעיל.
 10וזאת היא בוודאי הסיבה ,שבקדיש זד .פותחים בכל יום את הסליחות באשמורת
אחרי אמירת ״אשרי״.
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נותנת שהות לחזן להינפש רגע קט ,והיא מחדשת את הקשב של הקהל,
המתעייף מהשתתפותו הפסיבית בחזרת התפילה הארוכה.

W
יא .ק ד י ש של נ ע י ל ה
תפילת נעילה בערוב יום הכיפורים היא שיא עליון של כל הפסגות בתפילות
הימים הנוראים .היא ״הסיבוב האחרון״ של המערכה כולה .היא שעת רחמים
ועת רצון — רעוא דרעוין ורחמים שברחמים .אחר התשישות והחולשה,
המתגלה בשעת מנחה ,באה עם נעילה התאזרות כללית ,התעוררות למאמץ
עליון .והאות לכך גיתן על ידי הקדיש וגעימתו המיוחדת.
) Cargo (ad lib

" 'o

י —

הנעימה בנויה בשתי בבות — מעלה ומורד .המעלה עשוי ארבע מדרגות:
התעוררות ,התאמצות ,התגברות ,והסתערות של תחנונים .וכמוהו מעשה המו
רד — ארבע מדרגות .אלא שהללו הן מילודיות ורכות ,לבביות ועדיגות « :
כאן — לא הגיוון המוסיקאלי עיקר .נעימת נעילה חתומה כולה בחותם הלב
ביות וההשתפכות ,ברכותה הפנימית .מנגינת הקדיש חוזרת שוב בתחילת
ברכת אבות בחזרת ה ש ״ ץ « כדי להדגיש ולהבליט את היסוד של תחינה
ורחמים שבה — כהתחנן עני בפתח הארמון :״פתח לנו שער בעת נעילת
שער״.
נעימת קדיש דנעילה היא פתיחה ערה לפינאל הכללי של המוסיקה הגרנד
יוזית רבת הפרקים ,ששמה ״ימים נוראים״ ,המבוצעת אחת בשנה בבית
הכנסת היהודי.

 11דומה הוא המורד במקצת לנעימה של תפילת טל וגשם.
 12שלא כתפילת מוסף.

משה

שאלות

ארנד/ירושלים

בהלכות תשובה להרמב״ם
הקדמה

הלכות תשובה — מקומן ב״ספר המדע״ ,הראשון מבין י״ד ספרי משנה
תורה לרמב״ם ,הוא ספר ״י״ד החזקה״ .הן שוכנות איפוא במחיצה אחת עם
הלכות יסודי התורה והלכות דעות ,וכמוהן דנות הן לא רק בהלכה במובנה
המקובל והרגיל ,אלא גם ביסודותיה העיוניים ,בעיקרי האמונה ובפילוסופיה
של היהדות .יחיד הוא הרמב״ם בין גדולי הפוסקים בכך ,ששיווה צורת הלכה
פסוקה ,סעיפים סעיפים ,לרעיונות היסוד שעליהם מושתתת תורתנו הקדושה
על תרי״ג מצוותיה — כלליהן ופרטיהן.
מכאן חשיבותה של הוראת הלכות תשובה בחימר הגוער המתבגר שבדורגו,
דור נבוד ותועה ,הזקוק למנה גדושה של לימוד מקורות ,שבכוחם לעצב
ה ש ק פ ה י ה ו ד י ת  ,כדי שאורח החיים היהודי וקיום המצוות יוכלו להי
דרש — לא מתוד מצות אנשים מלומדה בלבד ,כי אם — ובעיקר — על יסוד
ידיעות ברורות ומושרשות היטב ועל יסוד אותו שיכנוע פנימי ואותה הכרת
הלב ,הנקראים אמונה דתית.
ספר המדע דן בייחוד ה׳ ,באהבתו וביראתו ,בקידושו ובחילולו ,בנבואה,
במידות טובות ,בתלמוד תורה — כלומר ב״יסודי התורה״ לא רק במובן
המדעי של המוגח הזה ,כי אם גם במשמעותו החינוכית .בהלכות תשובה נדונות
שאלות כמו הבחירה החופשית ויחסה אל ההשגחה ,השכר והעונש ,ימות
המשיח והעולם הבא וכיוצא באלה מאבני הפינה של מחשבת ישראל.
אולם הלכות תשובה אינן חיבור פילוסופי — לאו דוקא משום עריכתן
בצורת הלכות אפודיקטיות .הן ח י ב ו ר ה ל כ ת י  ,המבאר את מצות
התשובה על יסוד מקורותיה שבמקרא ומתוך פתרון הבעיות הפרשניות וההל
כתיות הקשורות במצוד .זו .על כן חייב המורה המלמד הלכות תשובה להעמיד
את תלמידיו גם על מערכת העקרונות שבהן ,גם על קישורם של עקרונות
אלה בפסוקים בדרכי פרשנות ,שלעתים אינן לא פשט ולא מדרש ,וכמובן גם
על הדינים וההלכות הנדונים בהן — .כדי להקל עליו מלאכה מסועפת זו,
ייעשה כאן נסיון לכוון את ההוראה ע״י שאלות ,שבוודאי אין בהן כדי מיצוי
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משמעותם של הדברים ,אך אולי יש בהן משום הצבעה על הנקודות העיקריות
המחייבות ליבון בכל פרק ופרק .אין שאלות אלה מעור אחד :יש בהן קלות
ויש בהן קשות ואף קשות ביותר; מהן הנוגעות בבעיות הראשיות ,ומהן
הנטפלות לנקודות משניות וצדדיות והמרחיבות את הלימוד לכיוון זה או אחר.
יבחר־נא כל מורה בשאלות המתאימות לכיתתו והמעניינות אותו ,ויקציב
להן מקום לפני השיעור )בעבודות ההכנה( ,בתוכו)בדיון ובביאור( או לאחריו
)בשיעורי הבית או בשעת החזרה והסיכום(.

.1
.2
3

.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

פרק א
מהו המקור בתורה למצות וידוי ? באיזה הקשר ענייני נאמר פסוק זה ז
מדוע לא ציטט רמב״ם את הפסוקים שבדברים ד ,ל ו־ל ,ב ,שבהם מדובר
במפורש על תשובה ז)היעזר בפרק ב הלכה ב(.
מדוע חייב אדם בתשובה ובווידוי גם על עבירות שעבר בשוגג ז —
ה ו כ ח את אחריות האדם לשגגותיו מתור פסוקים שבתורה )טעם
פורמאלי־חיצוגי( ו ה ס ב ר מדוע האדם גתבע לאחריות זו )טעם
פנימי(.
היעזר בדברי רש״י לויקרא ה ,יז)פרשת אשם תלוי(.
״חטאתי עויתי פשעתי״ — מה בין שלושה ביטויים אלה ? הוכח דבריד
מפסוקים ,כגון מלכים ב ג ,ז.
סדר ז ה של שלושת הפעלים מסתמד על פסוקים מרובים :דוד ,שלמה
ודגיאל התוודו בלשון זו או בדומה לה .צ ט ט אחד הפסוקים האלה
ו ה ס ב ר במה מוצדק סדר זה דווקא.
הסבר את סדר המלים ״עוון ופשע וחטאה״ שבשמות לד ,ז)יומא לו ע״ב
ורש״י שם(.
מה הם שלושת חלקי הווידוי ז
״בעת שמביאים קרבנותיהם ...או על ז ד ו ג ם ״; ציין מקרה ,שבו
חייב אדם קרבן על עבירה שבזדון)ויקרא ה ,א; שם כ—כו; יט ,כ—כב(.
״כל המומתים מתוודים״)סנהדרין מג ע״ב( — תן דוגמא לכך מן התנ״ך.
״מי שחלה ונוטה למות ,אומרים לו :התוודה!״ )שבת לב ע״א( — מדוע ז
עיין בבא קמא פרק ח משנה ז; האם משנה זו שימשה מקור לדברי
רמב״ם בסוף הלכה א או שמא היה לפניו עוד מקוד אחר ?
עיין בעבודת יום הכיפורים )תפילת מוסף( או במסכת יומא והעתק את
לשון וידויו של כהן גדול בהתוודותו את עוונות בני ישראל.
״רבי אומר :על כל עבירות שבתורה ,בין עשה תשובה בין לא עשה
תשובה — יום הכיפורים מכפר ,חוץ מפורק עול )רש״י :כופר בעיקר(
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ומגלה פגים בתורה )רש״י :בא על דברי תורה בחוצפה ובגילוי עזות
פגיו( ומיפר ברית בבשר )דש״י :בשר מילה( ,שאם עשה תשובה —
יוה״כ מכפר ,ואם לאו — אין יוה״כ מכפר״ )שבועות יג ע״א(.
האם פסק הרמב״ם כרבי ? על אילו עבירות אין כל מחלוקת ? )שים
לב :יש ש נ י סוגים של עבירות כאלה(.
 .14מה בין שבועת שווא לשבועת שקר ? התוכל להסביר את ״חומרתה״ של
שבועת שווא ? )תוכל להיעזר בגמרא ,שבועות לט ע״א(.
 .15על כורחגו גאמר ,שהלכה ד באה לפרש הלכה ג .מדוע ?
 .16מנה את האמצעים השוגים ,המביאים לאדם כפרת עווגות — הן בזמן
הבית הן בזמן הזד-
 .17סכם הלכה ד בצורת טבלה ריבועית.
 .18מה למד רמב״ם מן הפסוקים הבאים:
א .ירמיה ג ,כב; ב .יחזקאל לג ,יב; ג .ישעיה כב ,יד; ד .ויקרא ה ,ה;
ה .עזרא ט ,ו.
 .19עיין בהלכות יסודי התורה פרק ה הלכות ד ,י ו־יא ומצא בהן את ההגדרה
של חילול השם .איזו משלוש ההלכות גראית לד כקרובה ביותר לגאמר
בפרקגו הלכה ד ?
 .20כיצד תסביר ,שאין די בתשובה שבלב ,אלא יש צורך בווידוי־דברים ז
 .21פרש את המושג ״כפרה״ ונסה להסביר ,מה כוחם של התשובה ושל יסורין
ומיתה להביא כפרה לאדם.
 .22״והגד לעמי פשעם — אלו תלמידי חכמים ,ששגגות געשות להם כזדוגות;
ולבית יעקב חטאתם — אלי עמי הארץ ,שזדוגות געשות להם כשגגות״
)ילקוט שמעוגי — ישעיה גח ,א( — .הסבר מאמר חז״ל זה; קשר אותו
עם שאלה  3הג״ל וסכם ,במה תלויה מידת אחריות האדם למעשיו.
 .23מדוע אגו מתוודים גם ״על חטא ש ח ט א נ ו  . . .ב א ו נ ס ״  ,והלוא ״אוגס —
רחמגא פטריה״ )=מי שעבר עבירה מתוך אוגס ,הקב״ה פוטר אותו
מעונש ,גדדים כז ,ע״א( ? )היעזר בשמואל א ב ,ט :״רגלי חסידיו ישמר״(.

פרק ב
 .1קרא בעיון בקהלת יב ,א—ב; מד ,הם שני הדברים ,שלמד רמב״ם מפ
סוקים אלה ?
 .2מה מוסיפה הלכה א בפרקנו על הנאמד בסרק א הלכה ג בענין תשובה
ביום המיתה ?
 3לדעת רב סעדיה גאון )״האמונות והדעות״ ,מאמר ה פרק ה( ״ענייני
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התשובה ארבעה :העזיבה והחרטה ובקשת הכפרה ושיקבל על עצמו
שלא ישגה״ .במה שוגה דעת רמב״ם מדעה זו ז מדוע ז
 Aעיין בהושע יד ,ב—ד ופרש ,כיצד דייק מכאן רמב״ם שעל המתנתם
על חטאו להעיד עליו את יודע תעלומות שלא ישוב לזה התטא לעולם.
 .5״טובל ושרץ בידו״ — באר את המשל ואת הנמשל.
 .6שני הבדלים מונה רמב״ם בפרקנו בין עבירות שבין אדם לחברו ובין
עבירות שבין אדם למקום .הסבר שני הבדלים אלה ו נ מ ק אותם )היעזר
בהשגת הראב״ד(.
ד .מה מדייק רמב״ם מן הפסוקים שמות לב ,לא ,משלי כח ,יג ותהלים
לב ,א ? כיצד מיישב הוא את הסתירה שבין דיוקים אלה ז
 .8הסבר את המושג ״דרכי התשובה״ )הלכה ד(.
 .9איד מסביר רמב״ם ,ששיגוי השם וגלות מכפרים ,ובמה שוגה תפיסתו
מן התפיסה המקובלת בעגייגים אלה ?
 .10עיין בשולחן ערוך אורח־חיים סימן תרז סעיף ב ובהגה )רמ״א( שם.
א .במה פסק המחבר ש ל א כרמב״ם ?
ב .על יסוד מה גוהגים לומר ״אשמגו״ ו״על חטא״ בחזרת הש״ץ בקול רם
למרות דברי רמב״ם בהלכה ה ?
 .11עיין בפסוקים הבאים והסבר ,מ ה למד מהם רמב״ם ו א י ד דייק מהם
את שדייק :דברים ד ,ז; ישעיה נה ,ו; תהלים נא ,ה; עמוס א ,יא.
 .12״אמר ר׳ יצחק :ארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם ואלו הם:
צדקה ,צעקה ,שינוי השם ושינוי מעשה ,ויש אומרים אף שינוי מקום״
)ראש השנה טז ע״ב(.
א .הבא דוגמאות מן התנ״ך לשניים מן הדברים האלה;

.13
.14
.15
.16
.17
.18

ב .הראה ,איך השתמש רמב״ם במאמר חז״ל זה.
עיין בספר שמואל ב פרק כא והסבר במה ״לא מחלו ולא נתפייסו״
הגבעונים.
למה מתכוון רמב״ם באמרו)הלכה ז( ,שיום הכיפורים הוא ״זמן תשובה
ל כ ל ״  ,ושהוא ״ ק ץ מחילהוסליחה״?
אדם המתפלל כל התפילות בציבור — כמה פעמים יתוודה מחצות ערב
יום הכפורים עד מוצאי יום הכפורים ?
מדוע חייבים להתוודות כבר בערב יום הכיפורים במגחה ,ומדוע קודם
שיאכל סעודה המפסקת ?
מהו ״עיקר הווידוי״ ? — עיין גם בפרק א הלכה א — .יש מוסיפין את
המלה ״ואבותינו״ :על סמך איזה פסוק בתורה ז
עיין בהלכה יא ונסה לנמק:
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א .מדוע ״מביא עשרה בני א ד ם  . . .״ ז
ב .מדוע אומר :״חטאתי לה׳ ...ולפלוני...״ ,והלוא מהלכה ט משמע
שיש להקדים את ריצוי ה א ד ם לבקשת המחילה מה׳ ז!
ציין מקורותיהם של הביטויים הבאים :נות לרצות וקשה לכעוס; —
לא יקום ולא יטור.
תן כותרות לפרק א ולפרק ב והסבר ,מדוע פרק א קודם לפרק ב.
מדוע מדבר רמב״ם על ״תשובה גמורה״)הלכה א( לפני הגדרת התשובה
)הלכה ב( ז
עיין בדרשת רבי אלעזר בן עזריה ,המובאת במסכת יומא פרק ח משנה ט.
א• איד דרש ראב״ע את הפסוק ז
ב .מדוע אין רמב״ם מביא את הפסוק הזה בדברו באותו העניין )הלכה
ט( ז
״וכל המתגאה ...אין תשובתו גמורה״:
א .באיזה עניין אומר רמב״ם משפט זה ?
ב .הסבר את טעמו הפנימי של כלל זה.

פרק ג
 .1איד מגסח רמב״ם את הרעיוגות הבאים:
א .אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא )קהלת ז ,כ(:
ב .כל בגי אדם ערבים זה לזה.
 .2 2.פרש את הפסוקים הבאים בתוך הקשרם העגייגי במקומם והסבר
איך פירש אותם רמב״ם :ירמיה ל ,יד; בראשית יח ,כ; בראשית ו ,ה:
מה משותף לשלושתם ? — מה פירוש המלה ״רוב״ באסתר י ,ג ובביטוי
״המהולל ברוב התשבחות״ י
 .3מה למד רמב״ם ממלכים א ,יד ,יג ? במי מדובר שם ומה כוונת הפסוק ז
איזה פסוק משלים את הרעיון ,שדייק משם רמב״ם ז
 .4גדמה ,שהמציאות מכחישה את טעגות רמב״ם בהלכות א—ב• — עיין
בהשגת ראב״ד ב״כסף משגה״ וב״לחם משגה״ להלכה ב ,וסכם את
שלוש התשובות שמצאת — .לאיזו מהן יש להביא ראייה מהלכה ג ז
 .5על מי נאמר כי ״נמצא בו דבר טוב״ ,ומהו הדבר הטוב הזה ו
 .6יש אומרים ,שה״ביגוגי״ בהלכה ג איננו זהה עם ה״בינוני״ שבהלכה א.
הבהר את הדבר.
 .7האם פירש רמב״ם את הפסוק שביחזקאל לג ,יב כפשוטו ז נמק דבריך.
& עיין בהלכה ד והסבר את השימוש במלים ״אף־על־פי״ הבאות ברגיל
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לפגי ״משפט ויתור״ ) (concessiveכלום יש ניגוד בין ״גזירת הכתוב
לבין ״הרמז״ ז
 .9באר את הביטוי :״השוכחים את האמת בהבלי הזמן״.
 .10שני מובנים למלה ״עולם״; מה הם ,ואיזה מהם הולם את שימוש לשון
המקרא ?
 .11עיין במשלי י ,כה ופרש את המשפט ״צדיק יסוד עולם״ כפי פשוטו ולפי
הפירוש הניתן לו ע״י רמב״ם.
 .12״נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה וכר מראש השנה ועד יום הכיפורים
יותר מכל השנה״ — כלום אין בזה משום צביעות או מתן שוחד
)כביכול( לשופט כל הארץ ? הסבר את הדבר מתוד השוואה למי שאומר
״אחטא ואשוב״ שאין מספיקין בידו לעשות תשובה )פרק ד הלכה א(.
 .13מה פירוש המשפט ״מעביר ראשון ראשון״ ז
 .14״כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא״ )סנהדרין פרק י ,משנה א( .הביטוי
״כל ישראל״ — את מי הוא בא לרבות לדעת דמב״ם ז
 .15רמב״ם מונה  5מינים 3 ,אפיקורסין ו־ 3כופרים בתורה — .נסח על פי
זה ניסוח חיובי את אחד עשר הדברים שיהודי חייב להאמין בהם.
לדוגמה :אחד המינים הוא האומר ״שיש רבון ,והוא גוף ובעל תמונה״;
ה א מ ת  :יש רבון ואין הוא גוף או בעל תמוגה — .העמד  11עקרים
אלה על ש ל ו ש ה .
 .16על מה מתרעם ראב״ד בהשגתו להלכה ז ? היעזר בדברי רמב״ם ,הלכות
יסודי התורה ,פרק א ,הלכות ח—ט.
 .17עיין בדברי רמב״ם ,הלכות עבודת כוכבים ,פרק א הלכה א; לאיזה סוג
מחמשת סוגי המיגים יש לשייד את אגוש ובגי דורו ?
 .18הוכח מפסוקים ,שהבורא ״יודע מעשה בגי האדם״.
 .19נסה למצוא את המכנה המשותף) :א( לחמשת המיגים; )ב( לשלושת
האסיקורסין; )ג( לשלושת הכופרים בתורה.
 .20מדוע מדגיש רמב״ם בהלכה ח :״אפילו פסוק אחד ,אפילו תיבה אחת״,
והלוא — לכאורה — יש תיבות )אותיות( שאינן משנות כלל את מובן
הפסוקים? )היעזר בדברי רמב״ם בפירוש המשנה ,סנהדרין פרק י,
היסוד השמיני שם(.
 .21הגדר את המושג ״מומר לעבירה אחת״; הבהר באמה מקרה ״יש לו חלק
לעולם הבא״ ובאיזה מקרה אין לו.
 .22מה בין ״מין״ לבין ״מומר לכל התורה כולה״ ,והלוא על שניהם אומר
דמב״ם שהם דבקים בעבודת כוכבים ?
 .23באר בתוד הקשרם את המונחים הבאים :מדינה ,ביד דמה ,מליץ ,מדע,
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מגידיה ,הישועים ,ההגרים ,מגלה פנים בתורה ,עבירות קלות ,עבירות
חמורות ,אגס.
 .24מה בין כ״ד העברייגים המגויים בהלכות ו—יג לבין אלה המגויים
בהלכה  Tז
 .25מדוע מדגיש רמב״ם ,שמקבלים את תשובתו גם של מי ששב ״במט־
מוגיות״ ? כיצד דייק דבר זה מדברי הגביא ?
 .26הרבה הוגי דעות הזהירו ואמרו :לא מאליו ייהפד העולם לטוב ,וקידמה
מוסרית לא תבוא ,אלא אם ירבו בגי האדם השוקלים מעשיהם במאזני
הטוב — .מצא בפרקנו את גיסוח רמב״ם לדעות אלה.
 .27מה הם ״דברי כיבושים״ ? הדגם על פי מסכת תענית פרק ב ,משנה א.
 .28מי הוא ״המבזה את המועדות״ והיכן מדובר בו במשגה ז
 .29הלכה יד מונה  8עברייגים; מיין אותם לשלושה סוגים והבא מאמרי
חז״ל בקשר לאחדים מהם.
 .30מי הם ״חסידי אומות העולם״ שיש להם חלק לעולם הבא ? )היעזר בהל
כות מלכים פרק ח הלכה יא(.

פרק ד
ה ע ר ה  :המגיין שבפרק זה — אין מקורו בתלמוד ,וכגראה גם לא במדרשי
ההלכה; אך כבר לפני רמב״ם עסק בנושא זה ר׳ יצחק אלפסי )הדי״ף(
בהלכותיו בסוף מסכת יומא .ואולי יסוד הדברים בברייתא שאינה ידועה לנו.
 .1עשרים וארבעת הדברים מתחלקים לחמשה סוגים ראשיים :סוג א — ; 4
סוג ב —  ; 5סוג ג —  ; 5סוג ד —  ; 5סוג ה —  ; 5מה ההבדל בין
חמישה סוגים אלה ז
 .2כמה מן העביתת המגויות בפרק ג חוזרות ומופיעות בפרק ד; תן לכך
שתי דוגמות והסבר ,שאין בזה כל סתירה.
 .3על מי נאמר בתנ״ד ,שחטא והחטיא את הרבים ז
 .4מה בין מסית למדיח ז )היעזר בהלכות עבודת כוכבים פרק ה הלכות
א-ב(.
 .5היכן מרומז בתורה שהמניח אדם אחר בכשלונו ואינו ממחה בידו ,נמצא
כמחטיאו ? מהו הפסוק המחייב אותנו להתערב בענייני הזולת ,אם יש
בידנו להשפיע עליו ז
 .6מתוד הלכה ו אנו למדים ,שכל הרשעים המגויים בפרקים ג וד )והם יותר
מפעמיים  — (!24אין מונעים אותם מלחזור בתשובה ומלהיות ״בני
העולם הבא״ ,שכן "אין לד דבר שעומד בפגי התשובה״ )פרק ג הלכה
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יד( .האין דברים אלה סותרים את הנאמר בפרק ד הלכה א ז לדוגמה:
האומר ׳אחטא ואשוב׳ — כיצד תתקבל תשובתו ?
 .7בהלכה ב מביא רמב״ם פסוקים שונים; מה רצה להוכיח מפסוקים אלה ז
& עיין היטב בהלכה ב וסכם על פיה כמה הלכות על מצות תוכחה :מי
ואיד צריד להוכיח ? — השלם עניין זה לאחר עיון בהלכות דעות פרק ו
הלכות ז—ח.
 .9מה המשותף לחמשת הדברים המנויים בהלכה ג ?
 .10יש גורסים )בהלכה ג( ״האוכל שוד עגיים״ ויש גורסים ״שור״; הגאון
ר׳ מאיר שמחה הכהן ממינסק )בעל ״אור שמח״ ובעל ״משך חכמה״(
תרץ את שתי הגירסאות על סמך הפסוקים באיוב כד ,ג—ט .כיצד ?
 .11פרש את דברי רמב״ם האמורים על ״המקבל שוחד להטות דין״ .אפשר
לומר ,שהמקבל שוחד חמור מכל בגי סוגו המגויים בהלכה ג .מדוע ?
 .12יש בני אדם — ולאו דווקא רשעים — החוטאים מתוך הרגל קבוע ,או
משום שאינם יודעים את ״חומר הדין״ ואינם רואים את מעשיהם
באסורים ,או שאין בהם הכוח הנפשי הדרוש כדי להיגמל מהרגליהם .הבא
מתוד פרקגו דוגמאות אחדות לסוגים אלה.
 .13באר את המוגהים :עבוט — אבק גזל — רכילות — לשון הרע )היעזר
בהלכות דעות פרק ז הלכה ב( — בעל מחשבה רעה.
 .14בין הדברים שצריד אדם להיזהר מהם )הלכה ה( מוגה רמב״ם גם את
ההתחברות לרשע ,ובהלכות דעות פרק ו הלכות א—ב הפליג בעגיין זה
עד מאד .מצד אחר מצווה האדם להוכיח את עמיתו ואף ״לאהוב את כל
אחד ואחד מישראל כגופו״ )שם ,הלכה ג( — .גסה להראות ,כיצד גוכל
לצאת ידי חובתנו בקיום שתי דרישות אלה למעשה ,בשעה שבהרבה
קהילות ישראל רוב האוכלוסין אינם שומרי מצוות.
 .15חזור על הפרקים ג ו־ד ומצא באיזה עניין נזכר כל אחד מן האישים
הבאים :ירבעם בן נבט ,גיחזי ,בייתום ,ישעיה הגביא ,יהויקים.
פ ר ק י ם ה—ו
 .1הסבר ,מה מקומם של שני פרקים אלה בהלכות תשובה.
 .2תן כותרות לחלקים הבאים:
)א( פרק ה ,א—ג; )ב( פרק ה ,ד; )ג( פרק ה ,ד>; )ד( פרק ו ,א—ב;
)ה( פרק ו ,ג; )ו( פרק ו ,ד—ה.
 3להוכחת העיקרון ,כי ״רשות לכל אדם נתונה״ מביא רמב״ם פסוקים
שונים :בראשית ג ,כב; איכה ג ,לח—לט; דברים ל ,טו; יא ,כו; ה ,כו.
אילו מהם מתפרשים כאן כפשוטם? ואילו מהם מתפרשים כאן שלא
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כפשוטם ,ובמה סוטה פירושם כאן מפירושם על פי הפשט בתוך הקשרם
הענייני ?
באיזה מן הפסוקים הנ״ל פירש רמב״ם בדומה לתרגום אונקלוס ?
חז״ל אמרו :״הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים״ )ברכות לג ע״ב(:
תן דוגמות ל״הכל״ זה שהוא בידי שמים.
יש שהתפלאו על דברי רמב״ם בהלכה ב :״או חכם או סכל״— הסבר
את פליאתם ונסה להשיב להם )היעזר בדברי רמב״ם ,שמונה פרקים,
התחלת פרק ח(.
נסח בלשון מודרנית את דעתם של ״הטפשים״ ו״הגלמים״ שרמב״ם
מתגגד להם :האם אין המדע מבוסס כולו על כך ש״סיבות שוות גורמות
לתוצאות שוות״ — כלומר שאין כל ״רשות״ גתוגה לאדם ז !
ה ע ר ה  :הבעייה הזאת בולטת בחריפותה לגבי מדע הפסיכולוגיה .השווה
בעגין זה את מאמרו של ד״ר יצחק שלזיגגר ב״גיב המדרשיה״ — חורף
תשכ״ו ,המסתמך על דברי הפילוסוף ברטרגד רוסל בספרו )האגגלי(
״על מושג הסיבה״ ,הוצאת פנגוין  .1953הסיבה ,אומר רוסל ,איגד• אלא
״רגילה״ לגרום לתוצאה ,אך אין היא גורמת לה בהכרח.
גתאר לעצמגו שהפסיכולוגיה — בשיא התפתחותה — תדע להסביר כל
מעשי בגי האדם כתוצאות של גורמים שבתורשה ושבחיגוך .האם יהא
בכד משום הוכחה ,שהבחירה החופשית של האדם איגד ,אלא אשלייה ז
עיין בהלכה ד ומצא את המלים המביעות את מה שקרוי בפיגו היום:
טבע )האדם( ,השקפה ,תכונה.
בהלכות דעות )פרק א הלכה ב( מדבר רמב״ם על ״דעות שהן לאדם
מתחילת ברייתו לפי טבע גופו״ ועל ״דעות שטבעו של אדם זה מכוון
ועתיד לקבל אותן במהרה״ וכד׳ .האין דברים אלה סותרים את הגאמר
בפרקנו ,הלכה ד ?
לשם מה מביא רמב״ם את הפסוק שבתהלים קלה ,ו ?
באיזה מובן ניתן לומר שגם הפושע מבצע ומקיים את חפץ ה׳ ?
פרש על פי רמב״ם את הפסוק שבקהלת יא ,ט.
משפט קצר )בן ארבע מלים( שבפרקי אבות מטפל בבעיה ,הנידונה
בפרק ה הלכה ה .מצא אותו.
באר את שני המשפטים הבאים:
)א( ״ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע ,הרי לא ידע
הדבר על בוריו״.
)ב( ״שהקב״ה אינו יודע מדיעה שהיא חוץ ממנו ,כבני־ אדם שהם ודעתם
שניים ,אלא הוא — יתעלה שמו — ודעתו אחד״.
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 .16ראב״ד השיג על רמב״ם בעניין הגאמר בהלכה ה ,וזה לשוגו:
״לא גהג זה המחבר מגהג החכמים ,שאין אדם מתחיל בדבר ולא Tע
להשלימו ,והוא החל בשאלות וקושיות והגיח הדבר בקושיא והחזירו
לאמוגה ,וטוב היה לו להגיח הדבר בתמימות התמימים ולא יעורר לבם
ויגיח דעתם בספק ,ואולי שעה אחת יבוא הרהור בלבם על זה״— .
התוכל להגן על רמב״ם ולהסביר מדוע רמב״ם לא העלים בעייה זו ז
 .17בהערותיו להלכה זו כותב דר׳ יוסף שכטר )משגה תורה לרמב״ם,
הוצאת ביה״ס הריאלי העברי ,חיפה ,כרך ראשון ,עמוד  : (208״הרבה
דברים שלפי השכל האגושי יש בהם סתירה ,הם גכוגים ואמיתיים
בספירה האלוהית ...הסתירה )בספירה האלהית( איגה אלא במעוררת
את תשומת לבנו שנכנסנו במחשבותיגו לתחום שלמעלה מתפיסת
אנוש ,כי סוף־םוף אל נא נשכח ,שתפיסת אנוש מונבלת היא בטבעה,
ולא ייתכן שיצור קטן יתפוס את הכל״.
ציין את הפסוקים המביעים רעיון זה.
 .18מה עגיין הפסוק בשמות לג ,כ לפרקנו ?
 .19פרש את דברי ראב״ד הבאים :״אין ידיעתו גזירה״.
 •20איד אומר רמב״ם בפרק ו במקום ״לעגוש״ ובמקום ״עונש״,
 .21מה הם — לפי פרק ו הלכה א — הסוגים הראשיים של העגישה האלהיתז
 .21״התשובה כתריס בפני הפורענות״; ציין מקורו של משפט זה במשנה
ובאר אותו.
 •23איד פירש רמב״ם את הפסוקים הבאים ?
דברים כד ,טז; ישעיה ו ,י;
דברי הימים ב ,לו ,טז :מלכים א ,יח ,לז.
 .24מה מקשה רמב״ם על יסוד הפסוק שמות ט ,ל ומה הוא משיב על
קושיה זו ?
 .25ב״שמונה פרקים״ פרק ח — בעסקו באותו עניין הניחן בפרקנו הלכה
ג — מזכיר רמב״ם את אנשי סדום שהוכו בסנוורים ואת ירבעם בן נבט,
שיבשה ידו ולא יכול להשיבה אליו)מלכים א ,יג ,ד(.
מה עניין שני מאורעות אלה לכאן ?
 .26מהי הבעייה המתעוררת בפסוקים תהלים פו ,יא; נא ,יד ? מה הפתרון ז
 .27חז״ל אמרו)יומא לח ע״ב( :״בא לטהר מסייעין אותו״.
מדוע ציטט רמב״ם מאמר זה ,והלוא הוא נראה כסותר את עקרון הבחירה
החופשית ז!
 .28ב״שמונה פרקים״ פרק ח אומר רמב״ם על ההשקפה ,שהאדם מ ו כ ר ח
לעשות את המעשים שהוא עושה ושאין לו בחירה חופשית :״...זה
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כולו שקר גמור וכגגד ה מ ו ש כ ל ו ה מ ו ר ג ש  ,והריסות חומת
ה ת ו ר ה  ,ולגזור על השם יתברך ב ע ו ו ל  ,חלילה לו ממגו״.
סכם את ארבע ההוכחות לבחירה החופשית הכלולות במשפט זה.
מה היקשה רמב״ם על עצמו מן הפסוקים בראשית טו ,יג ,דברים לא ,טז
ואיך פתר את הקושי ז איד גסתייע בדברים טו ,יא ז
ראב״ד התרעם מאד על תשובת רמב״ם בסוף פרק ו ואף כיגה אותה
״כמעט״ בשם ״דברי נערות״.
)א( הסבר את טעגת ראב״ד גגד רמב״ם.
)ב( הוכח ,שגם רמב״ם עצמו הרגיש ורמז שיש לערער על תשובתו.
ראב״ד עצמו משיב :״ועגיין המצרים איגד .שאלה משגי פגים :האחד —
כי הדבר ידוע ,שאין הבורא נפרע מאדם רע אלא ברע ממנו ,ואחר שיפרע
מזה יחזור ויפרע מן הרע ממנו מרשעו ...והשני — כי הבורא אמר
״וענו אותם״ והם ...המיתו מהם וטיבעו מהם...״.
)א( הסבר את שתי תשובותיו;
)ב( הבא ראיות מספרי הנביאים לעיקרון הנאמר בתשובתו הראשונה,
והבא דוגמא לכד ,שיש אומה הנענשת ,משום שעשתה יותר מכפי
שהקב״ה הטיל עליה לעשות בהיותה שליח לפורעגות.
טעגה גושגה של פושעים היא :״אם הצלחתי לבצע פשעי ,סימן הוא
שהקרבן של פשעי היה ראוי לכך; על כן אין לענוש אותי״ — .מה יש
להשיב לטענה זו ?
בלימוד שני הפרקים ה—ו מצאנו ,שעקרון הבחירה התופשית נראה
כסותר כמה עיקרי אמונה אחרים.
מה הם עיקרי אמונה אלה ,ומה שמם המקובל במחשבת ישראל ז
כן מצאנו ,שהעיקרון הזה מונח ביסוד התורה כולה ,ביסוד הוכחות
הנביאים ,ביסוד אמונת השכר והעונש ,ביסוד אחריות האדם למעשיו
וביסוד רעיון התשובה.
תאר איפוא בקצרה את המסקנות ,שאליהן גאלץ להגיע מי ששולל את
היות האדם בן־חורין להכריע ולפעול כרצונו.
אחד מחכמי אומות העולם )פרידריך שילר( אמר :״האדם בן־חורין,
ולו נולד בכבלים״.
הסבר את מושג החירות על פי משפט זה.
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פרק

ז

 .1הראה כיצד הלכה א קושרת את פרקנו לפרקים הקודמים לו.
 .2איזו משנה בפרקי אבות שימשה מקור לדברי רמב״ם בהלכה ב ז
 .3״ואלו העוונות קשים מ  . . .״ ; באר מה קשה ממה ונמק את הדבר.
 .4כיצד פירש רמב״ם את שני חלקי הפסוק )ישעיה נה ,ז( המובאים
בהלכה ג ז
 .5הנאמר בהלכה ד מבוסס — לפי דברי הגמרא ברכות לד ע״ב — על
ישעיה נז ,יט .הסבר איך נובע רעיון זה מן הפסוק ההוא.
 .6ב״שמונה פרקים״ פרק ו משווה רמב״ם את ה ח ס י ד ואת ה מ ו ש ל
ב ג פ ש ו ומגיע למסקנה ,שבמצוות מסוימות החסיד גדול מן המושל
בנפשו ,ואילו במצוות אחרות המושל בגפשו עדיף .עיין שם והסבר דעתו
זו — .האם ,לאור זה ,יש לסייג גם את קביעתו ,שמעלת בעלי תשובה
גדולה ממעלת צדיקים גמורים ,שלא חטאו מעולם ?
גמק תשובתך.
 .7מה הם שגי הדברים ,שדייק רמב״ם מן הפסוקים שבדברים ל א — ג ז
)שים ל ב  :היכן מסתיים במשפט המורכב הזה חלק התגאי ,והיכן מתתיל
המשפט העיקרי ?(.
& עיין בדברים י ,טז; ל ,ו; כיצד תיישב את הסתירה שבין שגי פסוקים
אלה ז — הידועים לך עוד שגי פסוקים המשלימים זה את זה באותו
האופן ז
 .9לשם מה מביא רמב״ם את הפסוקים הבאים :ירמיה ד ,א ; הושע ב ,א ;
ירמיה כב ,כד; מלאכי א ,י; מלאכי ג ,ד ?
 .10סכם בצורת טבלה את הנאמר בהלכה ז׳.
 .11מהי ״הוגיית דברים״ ז תן כמה דוגמאות לכד) .היעזר במשגה בבא מציעא
פרק ד משגה י(.
 .12תן כותרת לחלקים הבאים של פרק ז  ( 1 ) :הלכות א ,ב ,ה; ) (2הלכה ג;
) (3הלכות ד ,ו ,ז; ) (4הלכה ח ..הצדק את מקומה של הלכה ה בתוך
הפרק.
 .13חז״ל אמרו :״הרהורי עבירה קשין מעבירה״ )יומא כט ,ע״א( — קשר
מאמר זה אל אחת ההלכות שבפרקגו.
 .14ציין את מקורם של צירופי הלשון הבאים ופרש אותם :ולגער כפיו —
כובשים יצרם — וטורפין אותן ב פ נ י ו . . .
 .15למה הסתמך רמב״ם )בסוף הפרק( על הפסוק ״ולא תונו איש את עמיתו״
ויקרא כה ,יז( — והלא עוד קודם ל כ ן ) ב פ ס ו ק יד( נאמר :״אל תונו איש
את אחיו״ ? הסבר היטב ,מה בין שני הפסוקים.
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פ ר ק י ם ח—ט
 .1מהו עונש ״כרת״ ?
ה ע ר ה  :כוונת רמב״ם כנראה לדרגה החמורה ביותר של עונש כרת,
ואין הוא בא לשלול לא עונשים אחרים ולא סוגים אחרים של כרת.
 .2מה בין ״כרת״ ל״מיתה בידי שמים״ ?
 .3מדוע כינו חז״ל את העולם הבא בשם ״עולם שכולו ארוך״ ? ומדוע הוא
נקרא ״העולם הבא״ ,והלא הוא קיים תמיד ולא רק לעתיד לבוא ז
 .4תן דוגמאות למצוות לא תעשה ,שתייבים עליהן כרת ל)למשל :ויקרא יח(.
 .5מה הן שתי מצוות עשה ,שחייבים על ביטולן כרת )בראשית יז ,יד;
במדבר ט ,יג( ? היכן הוזכרו עוד פסח ומילה ביחד ?
 .6תן דוגמה למצות לא תעשה ,שחייבים עליה מיתה בידי שמיים )למשל:
שמות כא ,כט(.
 .7באר את המשפט :וזה שאמרו ׳צדיקים יושבים׳ — דרך חידה אמרו״.
 .8ציין שמות אחדים ,שבהם מכנה המקרא את חיי העולם הבא — ושמות
אחרים ,שבהם הוא מכנה את ״הכלייה שאין אחריה תקומה״.
 .9גגד איזו תפיסה מוטעית של שכר האדם מכוונים דברי רמב״ם בהלכה ו ז
 .10מהו המאמר של חז״ל ,שעליו ביסס רמב״ם את קביעתו ,שלא דימו ולא
תיארו הגביאים את טובת חיי העולם הבא ? מדוע לא תיאמה ז
 .11מהי השאלה המרכזית שבה עוסק פרק ט ז
 .12מה בין ״ימות המשיח״ לבין ״העולם הבא״ ז
 .13מאחר שכל טובת העולם הזה אינה אלא ״דברי הבאי והבל ואין בה
תועלת״ — למה מבטיחים הרבה מפסוקי המקרא לעושי רצון ה׳ שובע,
שלום ,אושר וכוי ?
 .14איד פירש רמב״ם את הפסוקים הבאים :ישעיה נא ,יא; במדבר טו ,לא;
ישעיה סד ,ג; דברים ו ,כד—כה; ירמיה לא ,לג; ישעיה ב ,ב ז
 .15מה אומר רמב״ם על תכונותיו של המלד המשיח ,ומה על תפקידו ?
 .16איך תפרש על פי דמב״ם את דברי המשנה )אבות ד ,יז( :״יפה שעה
אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא״ ז
 .17הרבה השיגו על רמב״ם בפרקים אלה — .חכמי צרפת ביקשו לגנוז את
כל ספר המדע בגלל הגאמר בפרק ח הלכות א וה ,עד שבא רמב״ן והסביר
כוונת רמב״ם הסבר חדש .במה הטילו חכמי צרפת דופי ?
 .18ראב״ד השיג בחריפות על הנאמר בפרק ח הלכות ב ,ד ו־ח .והרי כמה
מדבריו) :להלכה ב( :״דברי האיש הזה בעיגי קתבים למי שאומר :אין
תחיית המתים לגופות אלא לגשמות...״ )לסוף הלכה ד( :״ואם זו היא
הסעודה ,אין כאן כוס של ברכה ,וטובה היתד .לו השתיקה״.
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א .הסבר על מה מתרעם ראב״ד.
ב .בעל ״כסף משנה״ מפשר בין רמב״ם לראב״ד באומרו ,שיש להבחין
בין ״העולם הבא״ לבין ״עולם התחייה״ ,כיצד t
)עיין גם בפרק ג הלכה ו :״והכופרים בתתיית המתים״(.
 .19עיין בהלכות מלכים )סוף משגה תורה״( פרק יב ,ובייחוד סוף הלכה ב.
איזו מסקגה תסיק ביחס ללימוד הפרקים ח—ט שבהלכות תשובה ז
 .20ציין ב ק י צ ו ר נ מ ר ץ את הידוע לך על דעת הרמב״ם בעגיין :ימות
המשיח ,תחיית המתים ,גן־עדן ,העולם הבא.
פרק י
 .1״אין ראוי לעבוד את ה׳ על הדרד הזה...״ -,על איזה דרך ז מגיין לו
לרמב״ם שאין זה ראוי ? על איזה מאמר שבפרקי אבות הסתמך ז
 .2 2.את ״עמי הארץ״ מגדיר רמב״ם בפירושו למשנה )אבות ה ,ז(
כ״המוגי עם שאין בידם תורה וחכמה״ — .על פי הסבר זה ,מדוע כרד
יחד ״עמי הארץ והנשים והקטנים״ ז
 .3עיין בהלכות יסודי התורה פרק ב הלכה א; כלום אץ סתירה בין אותה
ההלכה לבין הלכה א שבפרקנו ?
 .4השווה את הלכות יסודי התורה פרק ב הלכה ב עם הלכה ג והלכה ו
שבפרקגו;
א .מה הנושא המשותף הניתן בשלוש ההלכות ?
ב .היכן מסביר רמב״ם את מ ה ו ת ה של אהבת ה׳ והיכן את ה ד ר ד
להגיע עליה ?
 .5איך הגדיר את העובד מיראה ,ואיד את העובד מאהבה ז
 .6בפרק ח הלכה ז גאמר ,שדוד המלד כמה והתאווה לחיי העולם הבא;
היש להסיק מכאן ,שהיה בבחיגת עובד מיראה ז
 .7ספרות המוסר מבחינה בין ״יראת העונש״ לבין ״יראת הרוממות״ .הסבר
מושגים אלה .לאיזו יראה התכוון רמב״ם בפרקנו )הלכות א ו־ה( ז
 Aמדוע נאמר בהלכה א ״ . . .בשביל ש א ה י ה עשיר ,בשביל ש א ק ר א
רבי...״ ולא נאמר ״בשביל שאהיה עשיר או ר ב י  . . .״ ז
 3איך נדרשו הפסוקים תהלים קיב ,א; שיר השירים ב ,ה; תהלים ח ,ד—זז,
ועיין שוב בשאלה .4
 .10רבים שואלים :האהבה היא רגש; כיצד יכלה איפוא התורה לצוותנו:
״ואהבת את ה׳ אלקיך״ ? מה עונה רמב״ם לשאלה זו ז
 .11בהקדמתו לפרק ״חלק״ )בתוך פירושו למשנת סנהדרין( אומר רמב״ם:
״ואין ההמון מפסיד מכל וכל בעשותם המצוות ביראת העונש ותקות

שאלות בהלכות תשובה להרמב״ם

401

השכר ,אלא שהם בלתי־שלמים״ .באר משפט זה .לאיזו הלכה שבפרקנו
הוא מקביל ז
 .12הנה לשון רמב״ם ב״ספר המצוות״ שלו ,מצות עשה ג:
״המצווה השלישית היא הצווי שנצטווינו על אהבתו יתעלה ,והוא
שגתבוגן וגסתכל במצוותיו וציוויו ופעולותיו ,כדי שגשיגהו ונתענג
בהשגתו תכלית התעגוג — וזוהי האהבה המצווה עליגו ...שבהס
תכלות תבוא לידי השגה ויימצא לך התעגוג ותבוא האהבה בהכרת.
וכבר אמרו שמצוה זו כוללת גם כן שגקרא את כל בגי האדם לעבודתו
יתעלה ולאמוגה בו ,שכן אם אתה אוהב את מי ־שהוא ,תהללגו
ותשבחגו ותקרא בגי אדם לאהבתו ...ולשון ספרי :׳ואהבת את ה׳ —
אהבהו על הבריות כאברהם אביך׳...״
א .מה העגיין ה ג ו ם ף שם על הגאמר בפרקגו ?
ב .איך דייק הספרי עגיין זה מתוך הפסוק ?
ג .מניין שאברהם אביגו הצטיין בדבר זה ?
ד .השווה את הנאמר בפרקנו עם הגאמר שם בדבר מהותה של אהבת ה׳
ובדבר הדרד להגיע אליה .עמוד על השווה ועל השונה!
שאלות חזרה ועיון
 .1״שובו בגים שובבים ארפא משובותיכם״ — מה הם הדברים ,שלמדגו
מפסוק זה ?
 .2ר׳ אלעזד מגרמיזא )=וורמס שבגרמגיה ,המאה ה־ (13—12בעל ס פ ר
ה ר ו ק ח קובע כמה עגייגי תשובה .בין השאר הוא מוגה:
א .ת ש ו ב ת ה ב א ה — שבאה לידי החוטא אותה העבירה עצמה שבה
חטא ,וגמגע ולא חטא;
ב .ת ש ו ב ת ה ג ד ר — שמגדיר עצמו בסייגים אפילו בדברים מותרים
כדי שלא לבוא לידי גםיון;
ג .ת ש ו ב ת ה מ ש ק ל — שמקבל על עצמו ייסורים קשים ,שהצער
שבהם שקול כגגד התעגוג שהיה לו במעשה העבירה.
איזו מדרכי תשובה אלה גזכרת גם ב״הלכות תשובה״״ לרמב״ם ,באיזו
לשון ובאיזה הקשר ?
 .3בפסיקתא דרב כהנא ,פיסקא כה )שובה( ,הוצאת באבער ,עמוד קס״ד,
וכן בילקוט שמעוני סימן תקלב נאמר:
״ר׳ אלעזר בנו של ר׳ יוסי הגלילי אומר :אמרו ישראל לפני הקב״ה:
רבון העולמים ,אם עושין אנו תשובה מי מעיד בנו ז אמר להם :לדעה
אני נעשה לכם עד ,ולטובה איני נעשה לכם עד ז! — לרעה אני נעשה
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לכם עד — ״וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים וגו׳״
)מלאכי ג ,ה(; ולטובה איגי געשה לכם עד ז  — 1הוי ״שובה ישראל עד
ה׳ אלהיד״)הושע יד ,ב(״.
א .באר את המדרש .בעיקר את הראייה מן הפסוק בהושע.
ב .מצא ב״הלכות תשובה״ משפט המזכיר את הרעיון שבמדרש הנ״ל
והמסתמך גם הוא על פסוק מפרק יד של הושע.
״גדול כוחה של תשובה״ — באר מאמר חז״ל זה לאור מה שלמדת
בהלכות תשובה.
רבנו מנחם ב״ר שלמה המכוגה ״המאירי״ כותב בפירושו ״בית הבחירה״
על מסכת מכות )הוצאת סטרליץ ,עמוד נג(:
״מיסודות הדת ומפינות האמונה ,להאמין שהבחירה ביד האדם להרע או
להיטיב .ומפי עליון לא תצא הרעות והטוב ,אין מכריח עליו ,שאם לא
כן כבר בטלו המצוות והתורות ,והוא שאמר )דברים ל ,יט( :׳החיים
והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים׳ ,שזהו שדרשו כאן
)בגמרא מכות י ע״ב( ,מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים :בדרך
שאדם רוצה לילד בה מוליכין אותו — .מ ן ה ת ו ר ה — ׳לא תלד
עמהם ...קום לך אתם׳ )במדבר כב ,יב ,כ( :מ ן ה ג ב י א י ם — ׳אגי
ה׳ אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך׳ )ישעיה מח ,יז(; מ ן
ה כ ת ו ב י ם — ׳אם ללצים הוא ילץ ולענוים יתן חן׳ )משלי ג,
לד( — .וכבר הארכנו בעניינים אלו עד תכליתם בילדותנו בתיבור
התשובה״.
א .באר את הראיות המובאות בדברי הגמרא.
ב .היש הבדל כל שהוא בין הדברים הג״ל לבין דעת רמב״ם בעניין
הבחירה החופשית ?
״באהבתה ת ש ג ה תמיד״)משלי ה ,יט(.
באיזה מובן של הפועל ש ג ה השתמש רמב״ם בפרק י הלכות ג ו־ו ?
)הפועל מופיע שם ארבע פעמים!(.
והרי לך לשון הראב״ד בעגיין זה :״זה השגיון — לא ידעגו לאיזה דבר
כיוון ,ואנו מפרשים אותו בשני עגייגים :לשון שיר כמו ׳שגיון לדוד׳
ועניין אחר — בעבור אהבתה תשגה בענייניך שלא תשים אליהם לב״.
ה ע ר ה  :מותר להניח ,שרמב״ם התכוון למובן המתאים לפסוק שבמשלי.
מאילו פסוקים למדנו את הדברים הבאים:
א .עצמו של יום הכפורים מכפר לשבים בתשובה;
ב .יש עביתת שאינן מתכפרות אלא על־ ידי ייסורים;
ג .צריד לפרט את החטא בשעת הווידוי;
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ד .יש זכות שהיא כנגד כמה עווגות ,ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות;
ה .כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא;
ו .ראיית עיניים בדברים אסורים עוון גדול היא;
ז .יש שנפרעים מאדם על חטאו בעולם הזה בבניו הקטנים;
ח .יש שאדם נענש בכך ,שמונעים ממנו התשובה;
ט .אסור לומר לבעל תשובה :זכור מעשיך הראשונים!
י .טובת חיי העולם הבא — אין לה ערך ודמיון;
יא .העוסק בהבלי הזמן עוזב התורה;
יב .בימות המשיח תרבה הדעה והחכמה.
 .8״על כן יורה חטאים בדרך״)תהלים כה ,ח( — שהוא מורה דרך תשובה.
שאלו לחכמה :חוטא מהו עונשו ? — אמרה להם :׳חטאים תרדף רעה׳
משלי יג ,כא(; שאלו לנבואה :חוטא מהו עונשו ? אמרה להם :׳הנפש
החוטאת היא תמות׳ )יחזקאל יח ,ד(; שאלו לתורה :חוטא מהו עוגשו ז
אמרה להם :יביא אשם ויתכפר לו .שאלו להקדוש ברוד הוא :חוטא מהו
עוגשו ו אמר להם :יעשה תשובה ויתכפר לו — זהו שגאמר :׳על כן
יורה חטאים בדרך׳ — יורה לחטאים דרך לעשות תשובה״ )ירושלמי
מכות פרק ב משגה ו(.
הסבר המדרש והשווה אותו עם פירוש רמב״ם לאותו פסוק )בפ״ו ה״ה(.
 .9״תגו רבגן :הגזלנין ומלוי בריבית שהחזירו אין מקבלין מהן ,והמקבל
מהן אין רוח חכמים נוחה הימגו; אמר רבי יוחגן :בימי רבי נשנית
משנה זו ,דתניא :מעשה באדם אחד שביקש לעשות תשובה ,אמרה לו
אשתו :׳ריקה ,אם אתה עושה תשובה ,אפילו אבנט אינו שלד!׳ ונמנע
ולא עשה תשובה .באותה שעה אמרו :הגזלנין ומלוי ריביות שהחזירו —
אין מקבלין מהן ,והמקבל מהם אין רוח חכמים נוחה הימנו״)ב״ק צד ,ב(.
א .התקנה שתיקנו חכמים — כפי שנאמר כאן — נקראת ״ ת ק נ ת
ה ש ב י ם ״ ; הסבר מהי תקנה זו ומדוע תיקנוה;
ב .לאיזו הלכה מהלכות תשובה מתייחסת תקנה זו ז
ג .מדוע לא הביא רמב״ם תקנה זו ב״הלכות תשובה״ שלו ?
 .10קין חזר בתשובה באמרו :״גחל עווגי מגשוא״ )בראשית ד ,יג( )אמגם
עיין בפירוש ראב״ע שם!(.
ציין עוד דוגמות אחדות לאישים שבמקרא ,ששבו בתשובה והתוודו על
חטאיהם — .תוכל להעזר בפזמון שבסליחות לצום גדליה :״הורית דרך
תשובה״ — המוקדש כולו לעניין התשובה בסיפורי התנ״ד— .
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ראשונות למורה

כל מי שיש לו קשר כל שהוא ,ולו רופף ביותר ,עם תורת ישראל והלכותיה,
רואה בתקופת הימים הנוראים את נקודת השיא של השנה היהודית .אף־על־םי
כן אין הנושא ״ימים נוראים״ תופס במוסדות החינוך שלנו — בארץ ובחו״ל —
את המקום הראוי לו ,משום חופשת הקיץ המסתיימת במועד קרוב ,לעתים
קרוב עד למאד ,לראש השנה .רק מוסדות בודדים השכילו עד כה לתקן מעוות
זה תיקון של ממש ,ויש לקוות שמשרד החינוך והתרבות שלנו ימצא את
העוז לחקות את דוגמת המוסדות ולקבוע את התחלת שנת הלימודים באחד
הימים של ראשית אלול ,תחת היותה צמודה ללוח האזרחי־הכללי) .ד.־1
בספטמבר חל לפעמים בכ״ז באלול י( — ביגתיים שומה על המחגך להקדיש
מחשבה מרובה למלאכת התכנון של הוראת ענייני הימים הנוראים .מלאכה זו
קשה :הנושא חוזר מדי שנה בשנה ,ויש לעשותה מתוך הכרת המצב הרצוי,
שכל גער וגערה בישראל ילמדו כ־ 14פעמים )מן גן הילדים ועד לסוף ביה״ס
התיכון!( על ימי התשובה ,על ראש השגה ,על תקיעת שופר וכר וכר — וזאת
במסגרת נושא ״שהזמן גרמו״ ובלי להביא בחשבון ,שגם בלימודיהם הסדירים
בתג״ד ,בתושבע״פ ובמקצועות אחרים ייתקלו לפעמים בעגיין זה או אחר
מתוך מסכת הימים הגודאים.
1

המאמר שלפנינו אינו בא להציע חומר להוראה בארבעה־עשר מעגלים
קונצנטריים ,כי אם למלא תפקיד צנוע הרבה יותר :לערוך מבחר )וכל מבחר
כזה הוא בהכרח סובייקטיבי( של דינים ומנהגים ,הנוגעים לימי ראש השנה
ויום הכיפורים )ולאלה בלבד!( — בחינת פיגום שבעזרתו ייבנה הבית כולו,
יחוזק ויפואר ,ירוהט ויקושט — כיד המורה־הבגאי ולרגל המלאכה אשר לפניו
ולרגל הילדים.
 1אין לדעתנו שום סיבה בעולם ,העשויה להצדיק את המשכת המצב הנוכחי בנידון
זה .לשיקול החינוכי־הדתי זכות קדימה על שיקולים אדמיניסטרטיביים ,משרדיים,
תקציבים ואפילו בריאותיים )אקלים( ,ואין כאן המקום להציע הצעות מפורטות
בעניין זה :יש פתרון לבעיה!

מבחר

דינים

ומנהגים ליפים הנוראים

405

גציין מספר קטן של ספרי עזר ,הכתובים עברית ,שאפשר להשיגם בנקל:
״ י מ י ם ג ו ר א י ם ״ לש״י עגגון — הוא לקט מלא וגדוש של דברי מקרא,
משנה ותלמוד ,ראשונים ואחרונים ,פוסקים ,הוגים ומקובלים ,חסידים ומת־
גגדים—על כל ענייני  40ימי הרצון מראש־חודש אלול ועד ליום הקדוש .הרוצה
בחיבור הלכתי ובהדרכה שיטתית ומוקפדת יותר ,יפגה לספת של הרה״ג
דש״י זווין ,״ ה מ ו ע ד י ם ב ה ל כ ה ״ —  11הפרקים הראשוגים )״יום טוב״,
״ראש השגה״ ,״יום הכיפותם״ 3+5+3 :פרקים( .המצמצם מבטו לענייני
התפילה ובית הכגסת ,יפיק תועלת מרובה מספר ״ י ס ו ד ו ת ה ת פ י ל ה ״
לאליעזר לוי )מדורים ס״ב—ם״ו( .ולאחרוגה גציין את ״ פ ר ק י ה ד ר כ ה
ל ב י ת ה ס פ ר ה מ ״ ד ״ — קובץ א׳ ,בעריכת ד״ר י״ר עציון)עמ׳ ,(21—7
שם ימצא המעוניין רשימה ביבליוגראפית מלאה יותר )ע׳  (16—15ובעיקר
עצות חשובות והדרכה לארגון החומר הרב ,לתלוקתו לכיתות ולמסגרות
לימוד.
בבואך איפוא ללמד את תלמידיד על הימים הנוראים ,אל־נא תעשה זאת
ללא תכנון קפדני! קבע את מספר השיעורים העומדים לרשותך ולרשות
חבריר המושכים בעול יחד עמך( ,בחר במספר יחידות מיתודיות מתור תחומים
שוגים )כגון תורה ,נ״ד ,משנה ,דינים ,ספרות וכר( ובנה לד תכנית־הוראה
מ ג ו ו ג ת מבחיגת המקצועות ודרכי הלימוד ,ו מ ק י פ ה מבחיגת הגושאים
והתכגים.
2

לשם הדגמה יורשה לי לצטט — בשינויים קלים — מתור ״חוזר למורים ללימודי
קודש ולעברית״ ,שערכתי באלול תשכ״ג במסגרת עבודתי בביה״ס ״חורב״ בירושלים ;
)א( ה מ ט ר ו ת ה ח י נ ו כ י ו ת שעלינו לשאוף להשיגן הן:
) (1הכנת התלמידים ל א ו ו י ר ה של הימים הנוראים ,הדבקתם בהרהורי תשובה
בתחום ח י י ה ם  ,ביחסם להורים ,למורים ולחברים ,וביחסם למצוות מע
שיות )כגון נטילת ידים ,ברכות ותפילות ,המוטלות עליהם יום יום(.
) (2הכנת התלמידים ל ת פ י ל ה הארוכה שבחגים ,שאין ילד מסוגל לעמוד
בה ,אלא־אם־כן הוכן לקראתה ע״י הכרה טובה של המחזור )התמצאות
בתפילות( וע״י עיון מרשים במבחר תפילות.
) (3המרצת התלמידים ל ד י ק ד ו ק בקיום מצוות־החגים )כגון תקיעת שופר,
חמישה עינויים(.

 2הקובץ יצא לאור בתשי״ז וכדאי להוסיף לרשימת הספרים המצויינים שם לפתות
את ״ספר התודעה״ )מאת א׳ כי־טוב( ,שהופיע בינתיים בשני כרכים.
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מ ש ה א ר גד

את חומר הלימודים ,שבאמצעותו נשתדל להשיג את
)ב( א ר ג ו ן ה ח ו מ ר :
המטרות הנ״ל ,אפשר לחלק לחטיבות הבאות :א .תורה; ב .נ״ך; ג .תפילה
ופיוט ; ד .הלכה ,דינים ומנהגים ; ה .עיון ומחשבה.
המורים לתנ״ד )א—ב( ,לתורה שבע״פ )ד—ד (.ולעברית )ג׳ והי( יחלקו
ביניהם את העבודה וייקבעו את חומד הלימודים שכל כיתה חייבת בו ,מתוך
הרשימה המפורטת הניתנת להלן .בכל כיתה ייעיד מ ב ח ן כ ו ל ל שיקיף
את המקצועות השונים ויוערך ע״י  3ציונים )תנ״ך ,תורה שבע״פ ,עברית(,
שייחשבו כציוני כל מבחן אחר באותם המקצועות — .יש מקום להציע לתלמידים
עריכת ילקוט נאה ,״ילקוט ימי הרצון״ או ״ילקוט הימים הנוראים״ וכיו״ב.
)ג( פ י ר ו ט ה ח ו מ ר
) (1ת ו ר ה  :בראשית כא )קריאת יום א׳ דר״ה(; בראשית כב )קריאת יום
ב׳ דר״ה( ,ויקרא טז)קריאת יוה״כ שחרית; במדבר כט ,א—יא )מפטיר בר״ה
וביוהכ״פ(.
) (2נ ״ ך  :שמואל א׳ ,א ,א—ב ,י )הפטרת יום א׳ דר״ה( ,ירמיה לא )הפטרת
יום ב׳ דר״ה(; הושע יד )הפטרת שבת שובה(; ישעיה נה ,ו—נו )הפטרת
תענית צבור(; ישעיה נז ,יד—נח ,יד )הפטרת יו״כ שחרית(; יונה )הפטרת
יו״כ מנחה(; נחמיה ח ; תהילים מז)מזמור התקיעות(.
ה ע ר ה  :יילמדו רק אחדים מתוך הפרקים הנ״ל — הכל בהתאם לתנאים.
) (3ת פ י ל ה ו פ י ו ט :
)א( ס ל י ח ו ת  :״במוצאי מנוחה״ )יום א׳ דםליחות(;
״שופט כל הארץ״ )ערב ר״ה(;
״הורית דרך תשובה״)צום גדליה(;
״כי הנה כחומר״ )כל נדרי(;
״אלה אזכרה״)מוסף יום הכיפורים(;
״אל נא רפא נא״ )מנחה ביוהכ״ס(;
כל פזמוני תפילת נעילה )החל מ״פתח לנו שער״ עד סוף הפזמון ״ה׳ ה׳״(
ם״ד 7 .יחידות.
)ב( ע י ק ר י ת פ י ל ה :
״ובכן תן פחדך״ עד ״המלך הקדוש״;
מבנה תפילת מוסף של ר״ה ו״עלינו לשבח״;
ברכת זכרונות וברכת שופרות ;
אבינו מלכנו;
הווידוי—החל מ״או״א תבוא...״ עד ״ומבלעדיך אין לנו מלך מוחל וסולח״;
״תפילה זכה״ )קטעים נבחרים(;
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״אתה נותן יד״ ו״אתה הבדלת״ )מתוך תפילת נעילה( —
ם״ה  7יחידות.
)ג( פ י ו ט י ם ו ש ו נ ו ת :
״כבודו איהל כהיום״ )ר״א הקליד ,אופן לר״ה(;
״אומץ אדירי כל חפץ״ )ר״א הקליר מתוך מוסף ליום א׳ דר״ה(;
״ונתנה תוקף״ )ר׳ אמנון ממגנצא מתוך מוסף לר״ה וליוה״כ(;
״אתיתי לחננך״ )ר׳ שמעון בר יצחק מתוך שחרית ליום ב׳ דר״ה(;
״שבתי וראוה״ )כנ״ל(;
״אנעים זמירות״;
״אנוש מה יזכה״ )רבנא משולם ברבי קלונימום ,מתוך שחרית יוה״כ(;
סדר העבודה ליוה״כ :פתיחה — ״אתה כוננת״ )יוסי בן יוסי(;
״כתר מלכות״ — מבחר קטעים )ר׳ שלמה אבן גבירול(;
״שובי נפשי למנוחיכי״ )ר׳ יהודה הלוי(;
״תוכחה״ ; ״ברכי נפשי״ )ר׳ בחיי בן יוסף הדיין( —
ס״ה  11יחידות.
הערה  :מתוך  25היחידות שבחטיבה זו יילמדו אחדות )הבחירה וההיקף —
בהתאם לתנאים(; כמובן יש להתחשב במנהגים השונים ,בעיקר בנוגע
לסליחות ולפיוטים  :מנהג התלמידים קובע ,ולא מנהג המורה!
) (4ה ל כ ה  ,ד י נ י ם ו מ נ ה ג י ם )עיין לקמן בגוף המאמר(.
) (5ע י ו ן ו מ ח ש ב ה
החומר הרב המפורט לעיל כולל כמובן יסודות מרובים מאד ״לעיון ולמחשבה״,
אך כדאי — בכיתות הגבוהות — ללמד יצירה )או קטע( מתוך ״ספרות העיון״,
כגון מתוך ״הלכות תשובה״ לרמב״ם ,פרק מתוך ״ילקוט התשובה״ )בעריכת ד״ר
ח׳ ליפשיץ ,הוצאת המחלקה לתרבות תורנית( ,אוסף מאמרי חז״ל על התשובה
)על פי ילקוט זה או על פי ״ספר האגדה״ וכיו״ב( ,מסה מתוך הספרות בת־ימינו
על אחד הנושאים :תפילה ,תשובה ,כפרה ,העקדה וכוי( ,סיפור או שיר באחד
התחומים הנ״ל ועוד.
כאמור ,לא נעסוק במאמר זה אלא בימים הנוראים עצמם ,לא בימי אלול ולא
בימי התשובה שביניהם ,אף לא בערבי ר״ד .ויה״כ .כמו כן אנו מצטמצמים
לתחום ה ד י נ י ם ו ה מ נ ה ג י ם  ,ו ל מ ב ח ר ע נ י י נ י ם בלבד ,הנוהגים
בימינו הלכה למעשה.
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ראש

]א[
א .א׳ ב ת ש ר י — ש ב ת ו ן

השנה

ומקרא קודש

״בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זכרון תרועה מקרא קודש,
כל מלאכת עבודה לא ת ע ש ו ״  ; . . .״ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קדש
יהיה לכם ,כל מלאכת עבודה לא תעשו ,יום תרועה יהיה לכם״  .בפסוקים אלה
קבע הכתוב את יום א׳ בתשרי ליום שבתון ,מקרא קודש ואיסור מלאכת עבודה
וליום )זכרון( תרועה .זהו אחד מששת הימים שבשנה ,שנאמר עליהם ״כל
מלאכת עבודה לא תעשו״ ושבהם מותרת מלאכת אכל־נפש * האסורה בשבת
וביוה״כ ,שנאמר בהם ״כל מלאכה לא תעשו״ והנקראים ״שבת שבתון״ .
ששה ימים אלה מכונים בשם ״יום טוב״ — בניגוד ליום השבת שאינו נקרא
כן ובגיגוד ליום הכיפורים ,שאינו רק יום טוב בלבד אלא למעלה מזה .הווה
אומר :״אין בין יום טוב לשבת אלא מלאכת אוכל נפש בלבד״  ,שכן
״מלאכת עבודה״ אסורה בשניהם .מבחינת איסור המלאכה שבו שווה א׳
בתשרי ליתר ה״ימים טובים״ ,ועל כן אין כאן המקום להאריד בנידון זה.
אשר לביטוי ״מקרא קודש״ ,הוא חל על כל הימים הטובים והשבתות ללא
מצא מן הכלל ונתבאר במדרשי ההלכה במלים :״כבדהו במאכל ובמשתה
ובכסות נקייה )ובתפילה(״ .
1

2

3

8

8

7

8

9

סיכום
)א( א׳ בתשרי הוא יום ש ב ת ו ן ו מ ק ר א ק ו ד ש
)ב( אסורה בו כל מ ל א כ ת ע ב ו ד ה  ,מותרת בו מלאכת אוכל נפש .בכך

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ויקרא כג ,כד—כה.
במדור כט ,א.
האחרים הם :ט״ו וכ״א בניסן ,יום החמישים לעומר ,ט״ו וכ״ב בתשרי; השווה:
ויקרא כג ,ז ,ח ,כא ,לה ,לו בהתאמה ועוד.
שמות יב ,טז — ביחס לראשון ולשביעי של חג המצות ומהם נלמד על השאר.
ויקרא כג ,ג ,כח ,לא ועוד.
שם ,שם ג ,לב ועוד.
מגילה א ,ה ,ביצה ה ,ב.
ויקרא כג בפסוקים רבים ,ובדומה לכך בפרשות אחרות )בא ,פינחס( .ואפילו
ימי חול־המועד נקראים ״מקרא קדש״ )חגיגה יח ,ע״א(.
למשל מכילתא לשמות יב ,טז — .ביחס ליה״כ השמיטו כמובז את המלים
״במאכל ובמשתה״ .ועיין רש״י לויקרא כג ,לה ובפירוש הרא״ם שם.
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הוא ד ו מ ה ליתר הימים הטובים ו ש ו נ ה מיום השבת ויום הכיפורים,
שקדושתם גדולה מקדושתו ״ .
)ג( א׳ בתשרי הוא י ו ם ת ר ו ע ה ; על כד ידובר להלן.
ב.

א׳

בתשרי — ראש

השגה

ויום

הדין

ראיגו למעלה ,שהתורה מצייגת את יום א׳ בתשרי כ״יום תרועה״)בפרשת
פיגחס( ושהיא דורשת ,שיהא לגו ״זכרון תרועה״ )בם׳ אמור( .מובן איפוא,
שבתפילתגו אגו מכגים את היום בשם ״יום הזכרון״ הן בברכת קדושת היום
שבתפילות העמידה ,הן בקידוש ,הן ב״יעלה ויבוא״ שבתפילה ובברכת המזון,
וכן בברכת ״מעין שלוש״ ובברכה שלאחר ההפטרה ״ .
אך השם הגפוץ והשגור בפי העם איגו אלא ״ראש השגה״  ,וכך גקראת
המסכת שבמשנה ,העוסקת בעיקר בחג זה .אמגם ארבעה ראשי שגים הם״״,
אבל ״באחד בתשרי ר״ה לשנים ולשמיטין וליובלות ,לנטיעה ו ל י ר ק ו ת ״ ״
ובו ״כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון״״ .נחלקו אמוראים בפירוש ״ראש
השנה לשנים״״ :״רב נחמן בר יצחק אומר :לדין ,דכתיב ׳ מ ר ש י ת )קרי:
מראשית( השנה ועד אחרית שנה׳ — מראשית השנה נידון מה יהא בסופה״.
אף במקרא עצמו נרמז ,שא׳ בתשרי הוא יום הדין ,שכן נאמר ״ :׳תקעו בחודש
שופר בכסה ליום חגנו; כי חוק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב׳ — ״איזהו
חג שהחודש מתכסה )ואין לך חג אחר שיחול באחד בחודש!( ושבו תוקעים
בשופר הוא הוא יום החג והמשפט ,הוא הוא י ו ם ה ד י ן .
12

1 8

שיום א׳ בתשרי הוא ר א ש ה ש ג ה — דבר זה חשוב לגו בעיקר לגבי
הלכות שמיטה )שמיטת קרקעות ושמיטת כספים( ,הלכות יובל )שאמגם איגו
גוהג בימיגו( ,וכן הלכות ערלה וגטע רבעי ,והלכות תרומות ומעשרות .כמו כן
10

11
12
13
14
15
16
17
18

וסימנך :״ביום טוב )קורין( חמישה ,ביום הכיפורים — שישה ,בשבת — שבעה״
)משנת מגילה ד ,ב(; ״דבל דטפי ליה מילתא מחבריה — טפי ליה גברא יתירא״
)בבלי ,מגילה כב ,ע״ב(.
ותתן ל נ ו  . . .את יום הזכרון ה ז ה  ; . . .ביום הזכרון ה ז ה  ; . . .מקדש ישראל
ויום הזכרון ועוד.
צירוף מלים זה נמצא אמנם במקרא )יחזקאל מ ,א( ,אך שם הוא מציין יום אחר :
״בעשור לחדש״.
משנת ראש השנה א ,א.
שם ,שם ,ב.
בבלי ר״ד .ח ,ע״א.
דברים יא ,יב.
תהלים פא ,ד—ה.
ראש השנה ,שם.
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אגו מוגין שנה חדשה מא׳ בתשרי ,ואף פרט זה מרובה חשיבותו ההלכתית
שכן הרבה מסמכים )שטרות ,גיטין( יש להם תוקף רק אם צויין בהם תאריך
מדויק וגכון.
אך עיקר אופיו של היום הזה ,דמותו וצביוגו בלבות עם ישראל ,ריבוי
תפילותיו ושלל מגהגיו — כל אלה קשורים בהיותו י ו ם ה ד י ן  ,היום
אשר בו ״מלך יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחין לפניו״״
היום אשר בו ״דק וחלד יחךדון מאימת מלך״  .הן זה היום הראשון מבין
״עשרת ימי תשובה״ישעליהם אומר הכתוב « ״דרשו ה׳ ב ה מ צ א ו ״ ושעל
כן אף היחיד יכול למצוא בהם את ה׳  .הן זה היום ,שתיארו ר׳ אמגון ממגגצא
בפיוט ״וגתגה תוקף״:
20

22

״ובשופר גדול ייתקע וקול דממה דקה יישמע
ומלאכים ייחפזון ,וחיל ורעדה י א ח ז ו ן . . .
בראש השגה י כ ת ב ו ן . . .
כמה יעברון וכמה ייבראון ,מי יחיה ומי ימות,
מי בקצו ומי לא בקצו ,מי במים ומי ב א ש . . .
מי יגוח ומי יגוע ,מי יישקט ומי ייטרף,
מי יישלו ומי י ת י י ס ר  . . .״
2 3

ואם גם ״אדם נידון בכל יום ,שנאמר ותפקדגו לבקרים״ ואפילו ״אדם
נידון בכל שעה ,שגאמר לרגעים תבחנגו״ ״  ,שכן הקב״ה משגיח על ברואיו
בכל עת ובכל שעה והוא ״גוצר האדם״  ,עם כל זאת מצויין ומיוחד הוא יום
ראש השנה כיום הזיכרון והפקידה ,כ״יום הרת עולם״ ,שבו יעמיד במשפט כל
יצורי עולמים״ — ״תניא :רבי אליעזר אומר :בתשרי נברא העולם ,בתשרי
25

26

19
20

21
22
23
24
25
26

ראש השנה לב ע״ב — כך מסביר הקב״ה למלאכי השרת ,מפני מה אין ישראל
אומרים שירה )הלל( בראש השנה.
לשון הפייטן ,ר׳ אלעזר הקליר ,בפיוט ״כבודו איהל כהיום ברחמים״ ,שהוא ״אופן״
לר״ה — .וכן פירושו :דוק = שמים )ישעיה מ ,כב(; חלד = ארץ )למשל,
תהלים מט ,ב(; כלומר  :אפילו שמיים וארץ מזדעזעים ביום זה מאימת מלכו של
עולם.
ישעיה נה ,ו.
ראש השנה יח ,ע״א.
ראש השנה טז ,ע״א ,איוב ז ,יח.
שם ,שם.
איוב ז ,כ.
כלשון הפיוט הקצר ,הנאמר בחזרת הש״ץ של תפילת מוסף ,אחרי כל אחת משלוש
הברכות האמצעיות ,כמבואר להלן.
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נולדו אבות ,בתשרי מתו אבות :בראש השנה נפקדו שרה ,רחל וחנה ,בראש
השנה יצא יוסף מבית האסורים ,בר״ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים ,בניסן
גגאלו ,בתשרי עתידין ל י ג א ל  . . .״ ״ .
סיכום
)ד( א׳ בתשרי הוא ר א ש ה ש נ ה  :ביום זה מתחילים למנות שנה חדשה—
הן לגבי כתיבת התאריה הן לגבי שייכות התוצרת התקלאית לשנה
המתאימה לה בהתאם להלכה.
)ה( הוא גם י ו ם ה ד י ן ו י ו ם ה ז י כ ר ו ן  ,שבו הקב״ה זוכר כל יצוריו
ומעבירם לפני כס משפטו.
ג.

ב׳

בתשרי — יום

ש נ י של

ר״ ה

בספר גחמיה )פרק ח( מסופר כיצד הביא עזרא הכהן את התורה לפגי הקהל
״ביום אחד לחודש השביעי״ ובהמשך הפרק )פסוק יג( גאמר :״וביום השני
נאספו״ ,ומפרש רש״י :ביום השני של ראש ד.שנה״»  .גמציגו למדים ,שכבר
בתקופה הקדומה ההיא קיימו שני ימים של ראש ה ש נ ה  .ואלה דברי
הרמב״ם בעניין זה:
״יום טוב של ראש השנה — בזמן שהיו קובעין על הדאייה היו רוב בני א״י
עושין אותו שני ימים מספק ,לפי שלא היו יודעין יום שקבעו בו בית דין
את החודש ,שאין השלוחין יוצאים ביום טוב — .ולא עוד אלא אפילו בירושלים
ע צ מ ה  . . .פעמים רבות הן עושין יום טוב של ראש השנה שני ימים ,שאם לא
באו העדים כל יום שלושים ,גוהגין היו באותו היום שמצפין לעדים קודש
ולמחר קודש .והואיל והיו עושין אותו שגי ימים ,ואפיל בזמן הראייה ,התקיגו
שיהיו ע ו ש י ן א פ י ל ו ב ג י א ר ץ י ש ר א ל א ו ת ו ש ג י י מ י ם
בזמן הזה שקובעין על החשבון .הגה למדת ,שאפילו יום טוב שגי של ראש
השגה בזמן הזה — מדברי סופרים״.
אנו מקיימים איפוא בכל מקום ,ואפילו בארץ ישראל ,שני ימים של ראש
השנה ,הראשון — מדין דאורייתא ,והשני — מדברי סופרים ,בגלל מצוות
החכמים :״הזהרו במגהג אבותיכם״  .למעשה ,שווה היום השני לראשון בכל
2

29

3 0

31

 27ר״ה י ,ע״ב—יא ,ע״א.
 28וכך אומר רש״י גם בפירושו לביצה ו ,ע״א ד״ה ״מימות עזרא ואילך״.
 29תיאור מפורט על השתלשלות העניינים בנידון זה אפשר למצוא ב״המועדים
בהלכה״ עמ׳ כו—לג וב״יסודות התפילה״ עמ׳ .239—236
 30הלכות קידוש החודש פרק ה ,הלכות ז—ח.
 31עיין ,למשל ,ביצה ד ,ע״ב.
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ארנד

ענייניו ״  :איסור מלאכה ,סדר תפילה ,קריאת התורה ,קידוש ,תקיעת שופר
וכוי ,ואפילו ברכת שהחיינו על החג ועל תקיעת שופר — חוזרת ונאמרת ביום
השני הן בקידוש הן בשעת התקיעה ״  ,ולא עוד אלא ששני ימי ראש השנה
נחשבים ״כחדא קדושתא״ או כ״יום ארוך ושניהם קודש״״  ,ועל כן ״ביצה
שנולדה בראשון של ראש השנה אסורה בשני וכן כל כיוצא בזה״״ .יום שני
של ר״ה — דיגו חמור איפוא יותר מדין ״יום טוב שגי של גלויות״ אחר.
3 3

3

סיכום

ד.

)ו( עוד מימי
מסויימים
ממשיכים
)ז( למעשה,
הלכותיו.

הבית
יום
לקיים
שוה

תקיעת

שופר

הראשון קיימו אבותיגו במקומות מסויימים ובמקרים
ש נ י ש ל ר א ש ה ש נ ה ביום ב׳ בתשרי .אגו
דבר זה בכל מקום בתור מ צ ו ו ה ד ר ב נ ן .
י ו ם ש נ י של ראש השנה ל י ו ם ה ר א ש ו ן לכל

37

״ובחודש השביעי באחד ל ח ו ד ש  . . .יום תרועה יהיה ל כ ם ״ — המצווה
המיוחדת לראש השנה היא מצוות התקיעה .אמגם לפגים היו תוקעין גם ביום
הכיפורים של יובל  ,אך בימינו אין לנו ת ק י ע ה ש ל מ צ ו ו ה אלא בראש
השנה בלבד <י .וחביבה מצווה זו עד מאד ,ונאמרו בה רמזים הרבה ,והלכותיה
מרובות ומסועפות •• ,ונשים ,אף על פי שהן פטורות ממצוות־עשה שהזמן
ג ר מ ן  ,גוהגות להקפיד על קיום המצווה ,ואין חילול יו״ט ב ת ק י ע ת ן ״ ,
ולמקצת הפוסקים מותר להן אף לברך ״ .
38

3

0

41

 32פרט לדין קבורת המת ,שבראשון ״יתעסקו בו עממין״ ,ובשני ״יתעסקו בו ישראל״.
 33אלא — שכדי ״להוציא נפשיה מפלוגתא״ — טוב שהמקדש ילבש בגד חדש או יניח
פרי חדש )או״ח סימן תר סעיף ב ומ״ב שם(.
 34כך מביא הרמ״א )או״ח סימן תר ,סעיף ג( בניגוד למחבר; ועיין הגהות מיימוניות
בסוף הלכות שופר )פ״ג ס״ק ז(.
 35ביצה ה—ו ,ולשון רש״י שם ו ,ע״א ד״ה מי אמר.
 36רמב״ם הלכות יום טוב פרק א ,הלכה כד — .כמובן ,אסור להכין מיום ראשון
לשני ,ולא אמרו ״קדושתא אריכתא הן״ ,אלא שלא להקל מצד ספק.
 38עיין ויקרא כה ,ט.
 37במדבר כט ,א.
 39להבדיל מ״תקיעת רשות״ ,שאינן אלא מנהג ,בימי חודש אלול או במוצאי יום
כיפור או בהושענא רבה ובהזדמנויות מיוחדות.
 12 40סימנים גדושים בשלחן ערוך  :אורח חיים תקפה—תקצו.
 41קדושין כט ובברייתא שם לג..
 42אורח חיים תקפט ,סעיף ו ,ובמ״ב שם ס״ק ח.
 43עיין שם ברמ״א ; ועיין בתוספות ר״ד .לג ,ע״א ד״ה ״הא רב יהודה״.
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הבה ננסה לסכם את דיניה של מצווה זו.
— ב מ ה ת ו ק ע י ם ? ״אף על פי שאין כאן זכר לתרועה זו ,אם בשופר
או במצלתיים או בכל שאד כלי ניגון — מפי השמועה למדו ז״ל שהיא
ב ש ו פ ר  ,כמו שמצינו ביובל ,שנאמר בו שופר)ויקרא כה ,ט( ״ .
ומעיקר הדין :״כל השופרות כשרין חוץ משל פרה״ ״  ,כי הפרה מזכירה את
חטא העגל ,ו״אין קטיגור געשה סגיגור״ ,ו״חוטא בל יתגאה״•* ,אבל מצוותו,
בשל איל וכפוף״׳* :בשל איל — לזכר עקידת יצחק ,וכפוף — לסימן שיכפפו
לבם למקום « .כך מעוררת עצם צ ו ר ת השופר את זכר עקידת יצחק ,כדי
שזוכר כל הגשכחות יזכור אותה היום ברחמים לזרעו של יעקב « ,וכן מזכירה
היא לגו ,שהגיעה עת לכפיפת הלב ולהרהורי תשובה — בחיגת ״וכוף את
יצרגו להשתעבד לך״.
8

— מ ת י ת ו ק ע י ם ? ״כל היום כ ש ר  . . .לתקיעת שופר״ * — ״ומצוותה
משעת הנץ החמה ואילך ,ואם תקע משעלה עמוד השחר י צ א ״ ; אבל המנהג
הנפוץ בכל ישראל עוד מימי התלמוד הוא שיהו ״תוקעין ומריעין כשהן
יושבין ) = ת ק י ע ו ת דמיושב(  ,ותוקעין ומריעין כשהן עומדין ) = ת ק י ע ו ת
דמעומד( כדי לערבב השטן״  .לשון אחרת :תוקעים מערכת אחת של
תקיעות לאחר קריאת ההפטרה ולפני מוסף כשמותר לקהל לשבת ,ומערכת
אחרת המשולבת בתוך תפילת מוסף בעלת המבנה המיוחד ,כאשר הקהל
״עומד״ בתפילת ״העמידה״ .
80

81

82

81

88

כמה

קולות תוקעים?

״תייב אדם לתקוע בראש השנה שלוש תקיעות של שלוש שלוש ״  ,כלומר
44
45
46
47
48
49
50
51

ספר החינוך מצווה תה.
ראש השנה פרק ג משנה ב.
ראש השנה כו ,ע״א.
או״ח תקפו סעיף א ,ובמ״ב ם״ק ב—ג שם.
עיין בסוף ברכת זכרונות בתפילת מוסף של ר״ה.
משנת מגילה פ״ב ,מ״ה.
או״ח תקפח סעיף א.
אשכנזים קוראים דמישב דמעמד ,ספרדים קוראים דמיושב דמעומד; תימנים
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קוראים דמישב דמעמד )מלעיל(; ונראית קריאת הספרדים ,על דרך ״משלם״.
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 52ראש השנה טז ,ע״א.
 53לדעת הגמרא )ר״ד .לב ,ע״ב( הנהיגו את התקיעות במוסף בשעת גזירת המלכות.
ועיין בספר ״שיעורים במשנה״ מאת הרב יוסף היינימן ,עמודים  47—15בעניין
״ערבוב השטן״ והמנהגים השונים בפיזור התקיעות ,ועיין גם לפנינו בקטע הבא.
 54על פי ר״ד .פ״ד ,מ״ט.
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שלוש פעמים תקיעה ותרועה ותקיעה ,שנמצא שהן שש תקיעות ושלוש
תרועות״״ ,כלומר בסך הכל  9ק ו ל ו ת  :שלושה ל מ ל כ ו י ו ת שלושה
ל ז כ ד ו נ ו ת ושלושה ל ש ו פ ר ו ת  ,שכן ״אמר הקדוש ברוך ה ו א . . . :
אמרו לפני בראש השנה מלכויות זכרונות ושופרות :מלכויות — כדי שתמלי
כוני עליכם ,זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה; ובמה ך בשופר״״
 9קולות אלה הם איפוא שלוש תרועות ,שכל אחת מהן ״פשוטה״ לפניה
ו״פשוטה״ לאחריה )״פשוטה״ = תקיעה( ,לפי תבנית זו:
0 9

מלכויות:
זכרונות:
שופרות:
08

ב ג מ ר א הוכחה ״תבנית״ זו של תשעת הקולות על ידי המידות שהתורה
גדרשת בהן ,ובדרך היקש וגזירה שווה למדו רבותיגו שזוהי מערכת הקולות
של ר״ד ,ושל יוה״כ שביובל  .°אך מהי ״תרועה״ זו ז —
״ופרוש תרועה כתרגומו :׳יבבא׳ ,ועניין יבבא הוא קול שבור ,כלומר קול
י ל ל ה  . . .ומפגי שמקומות העולם חלוקים בעגין היללה ,שבמקום אחד מיללין
ב ג ג י ח ו ת ג ס ו ת ובמקום אחד ב ד ק ו ת ובמקום אחר עושין הכל ,ג ס ו ת
ו ד ק ו ת  ,נהגו בכל מקום ומקום להיות מתריעין בראש השגה על דרך שהיו
מיללין איש איש ב מ ק ו מ ו  . . .עד שקם רבי אבהו ולא ישר בעיניו להיות
ישראל חלוקים במגהג התרועה זה בכה וזה בכה ,שנעשה תורה כשתי תורות,
וקיבץ של המגהגים ,והתקין שיהיו תוקעין בכל המקומות בשווה ,ולצאת ידי
חובה מכלל היללות שגעשות בעולם תיקן לעשות התרועה בשלושה צדדין:
כעין גגיחות גסות דהייגו ש ב ר י ם  ,וכעין גגיחות דקות שאגו קודאין
9

6 0

 55ספר החינוך מצוד .תה.
 56רש״י ר״ד .לג ,ע״ב.
 57ר״ד .טז ,ע״א ועיין להלן בעניין מבנה תפילת מוסף של ר״ה.
 58ר״ד ,לג—לד.
 59לדוגמה ,מראה הפסוק שבפרשת יובל )ויקרא כה ,ט( ,שיש לתקוע קול פשוט
לפני התרועה ולאחריה :״ ו ה ע ב ר ת שופר ת ר ו ע ה  . . .ת ע ב י ר ו
שופר״ ,ואין ״העבדה״ אלא תקיעת קול פשוט אחד; והדגשת ״בחודש השביעי״
שבאותו פסוק מלמדת ,״שיהיו כל תרועות החודש השביעי זה כזה״.
 60הוא ר׳ אבהו דקיסרי ,השווה ר״ד ,לד ,ע״א — על הפסוק )קהלת ז ,יח( ״כי ירא
אלהים יצא את כולם״ נאמר במדרש קהלת רבתי )ז ,לה( :״כגון רבי אבהו
דקיםריך .ומפי מו״ר הגאון ר״י אברמסקי נ״י שמעתי ,שמכוונים דברי המדרש
לתקנת התקיעות.
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ת ר ו ע ה  ,ועוד בצד אחר — גניחות גסות ודקות )כלומר ״שברים—תרועה״
בלשונגו( ,כמגהג אחד המקומות שעושין הכל כיללותיהם ...״ ״.
במלים אחרות :את ״התרועה״ עלינו לעשות בשלושה אופנים שונים:
)א( שלוש גניחות גסות הנקראות ש ב ו י ם ;
)ב( תשע גניחות דקות )יללות( הנקראות ביחד ת ר ו ע ה ;
)ג( בצירוף גניחות גסות ודקות ,הגקרא ש ב ר י ם — ת ר ו ע ה ;
ותוקעין בראשוגה  9קולות לפי אופן ג׳ והם באמת  12קולות .ואח״כ 9
קולות לפי אופן א׳ ואח״כ  9קולות לפי אופן ב׳.
כלומר בס״ה  30 = 9+9+12קולות.
וזו תבניתם:
תקיעה

שברים תרועה

תקיעה

שברים

תקיעה
)(12

—

תקיעה

—

תרועה

תקיעה
)(9

—

תקיעה
)19

 3פעמים תשר״ת =  12קולות
 3פעמים תש״ת =  9קולות
 3פעמים תר״ת =  9קולות
ס ״ה

 30קולות

 61ספר החינוך מצווך; תה; ותיאור מעין זה בתשובת רב האיי גאון המובאת
בראשונים )רא״ש ,רן( לר״ה לג ,ע״ב — אך בשולחן ערוך )או״ח תקץ ,סעיף ב(
נאמר ,ש״נםתפק לנו״ ,איזו היא התרועה שבתורה! וכן הוא ברמב״ם הלכות שופר
פ״ג .ה״ב.
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החיוב הוא איפוא לשמוע ש ל ו ש י ם קולות אלה .אך בציבור נהוג לתקוע
מ א ה ק ו ל ו ת  ,מהם שלושים ״דמיושב״ ,לפחות  10בתוך תפילת מוסף
)״דמעומד׳׳( ואת השאר משלימים בסוף התפילה — .אין להפסיק בדיבור
והסחת הדעת בין כל הקולות האלה ,אד התפילות עצמן אינן נחשבות
הפסק «.
ה ב ר כ ו ת  :״קודם שיתקע יברד ״לשמוע קול שופר״ ויברך ״שהחיינו״*•.
גם אמירת הברכות גם התקיעה עצמה צריכות להיות בעמידה.
62

3

למה תוקעים?
״אמר ר׳ יצחק :למה תוקעין בראש השגה ? — למה תוקעין ? רחמגא אמר:
תקעו!״»• כמובן הטעם היחידי המספיק לתקיעת שופר — כמו לקיום כל מצווה
אחרת — הוא שהקב״ה ציווגו לעשות כן :על כן משיב התלמוד לשאלת ר׳
יצחק בנימה של תמהון :״למה תוקעין ,אתה שואל! והלא התורה אמרה
לתקוע ?״ — אך מי שיסוד זה ברור לו לגמרי ,ומי שאינו מתנה את נכונותו
לקיים מצווה במידת הבגתו אותה ,מותר לו ואף ראוי לו בהחלט להתעמק
בטעם המצווה ובשורשיה .ואמנם ,רב סעדיה גאון מגה עשרה טעמים שוגים
למצוות שופר ,ואפילו הרמב״ם יצא מגדרו בספרו ״משנה תורה״ וכתב
בהלכות תשובה •« את הדברים הבאים:
״אע״פ שתקיעת שופר בראש השגה גזירת הכתוב ,רמז יש בו ,כלומר:
עורו ישגים משגתכם וגרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו
בתשובה וזכרו בוראכם!...״
קול השופר קורא אותנו לתשובה ,כי ״לפי שהאדם בעל חומר ,לא יתעורר
לדברים כי אם על יד מעורר ,כדרך בני אדם בעת מלחמה יריעו אף יצריחו...
וכל שכן קול התרועה )מעורר הרבה( ,כלומר הקול הנשבר ,ומלבד התעוררות
שבו יש לו לאדם זכר בדבר שישבור יצר לבו הרע...״«.
השופר קורא ל מ ל ח מ ה ביצר :״כי קול שופר שמעת נפשי ,תרועת
62

63
64
65
66
67

ש ו נ י ם ה מ נ ה ג י ם ב ע נ י י ן ז ה  :י ש ת ו ק ע י ם ר ק ב ח ז ר ת הש״ץ ,ויש ת ו ק ע י ם ג ם ב ת פ י ל ת
ל ח ש  .י ש ת ו ק ע י ם ת ש ר ״ ת ל מ ל כ ו י ו ת  ,ת ש ״ ת ל ז כ ר ו נ ו ת ו ת ר ״ ת ל ש ו פ ר ו ת  ,ויש ת ו ק ע י ם
כל עשרת הקולות האלה בכל א ח ת משלוש הברכות — .מספר הקולות ש״מש־
לימין״ ב ס ו ף ה ת פ י ל ה נ ע א י פ ו א בין —10ל־.60
א ו ״ ח ת ק צ ב ס ע י ף ג.
א ו ״ ח ת ק פ ״ ה ס ע י ף ב — ו ב נ ו ג ע ל י ו ם ש נ י ש ל ר ״ ה עיין ל ה ע י ל ה ע ר ה .34
ר א ש ה ש נ ה טז ,ע ״ א .
פ ״ ג ה ל כ ה ד.
ס פ ר ה ח י נ ו ך מ צ ו ו ה ת ה ; ה מ ל י צ ה ל ק ו ח ה מ י ש ע י ה מ ב  ,יג.
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88

מ ל ח מ ה ״ ; הוא מ ח ר י ד את הלבבות :״אם יתקע שופר בעיר ועם לא
יחרדו״  ,אך הוא גם מזכיר ומסמל את שיאי ההיסטוריה האנושית והיהודית:
.72
עקידת יצחק  , °מתן תורה ״  ,קיבוץ גלויות ואחרית
עטוף רזין הוא השופר ,הוא מרעיד את נימי הנשמה ומעורר את תקוותיה
החבויות ,והוא גם מבקיע ועולה עד לשמי שמיים ומזעזע תבל ומלואה:
88

7

ה י מ י ם

׳ כ ע ת הם ת ו ק ע י ם  -ג י א מבקיעים / ,כ ר כ י ם משקיעים ב ק ו ל #און עופר,
כ ל המון מרעים ,בחיל מתרועעים / ,כאשר הם מתריעים ,קול יריע
ב#ופר!
״

T

גותץ חומות ,משבית מלחמות / ,גוהם כהמות קול ^אג שופר.
סוד יום גאלה בחשפו לדגולה / ,ששון וגילה קול ישמיע שופר73.-
י ו ״ ט ש ל ר ״ ד  .ש ח ל ב ש ב ת — ״אין תוקעין בו שופר ,גזירה שמא
יטלגו ישראל אחר ויוליכגו ארבע אמות ברשות הרבים ויבוא לידי איסור
סקילה״  .לפי דעה זו ,חכמינו הם שביטלו תקיעה בשופר בשבת :״מדאו
רייתא מישרא ש ר י ) = מ ו ת ר ( ורבגן הוא דגזור ביה״ .
אד לדעת הירושלמי ״כתוב אחד אומר ״יום תרועה״ ,וכתוב אחד אומר
״זכרון תרועה״ — הא כיצד ? בשעה שהוא חל בחול — יום ת ת ע ה  ,בשעה
שהוא חל בשבת — ז כ ת ן תרועה ,מזכירין אבל לא תוקעין״.
מכל מקום ,במקדש תוקעים אף ב ש ב ת  ,והגזירה שגזרו איגד .חלה על
״מקום שיש שם בית דין שהוא גדול ב ח כ מ ה  . . .והרב משה בן מימון זכרוגו
לברכה כתב שצריך להיות בית הדין סמוך בארץ ישראל ושיהיה בית דין
מעולה מאותן שקידשו את החודש .ואגי שמעתי שהרב יצחק אלפסי ז״ל
היה תוקע בישיבתו בשבת״ .
74

75

7 8
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 68ירמיה ד ,יט; השווה איוב לט ,כד.
 69עמוס ג ,ו.
 70כנאמר לעיל ,בקטע ״במה תוקעים״ ?.
 71עיין שמות יט ,טז ,יט; כ ,יח.
 72ישעיה יח ,ג; כז ,יג.
 73מתוך פיוט לשופרות לד׳ אלעזר הקליד.
 74ספר החינוך מצווה תה.
 75בבלי ר״ד .כט ,ע״ב.
 76ר״ה ס״ד ה״א.
 77שם ,פ״ד ,מ״א.
 78כל זה לשון ספר החינוך במצווה תה .על ויכוח שהתעורר בחרותינו בעניין תקיעה
בשבת בירושלים עיין בספר ״המועדים בהלכה״ עמוד נ ג )מהדורה שנייה(.
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ארנד

סיכום
)ח( מצווה לתקוע בראש השנה ב ש ו פ ר ש ל א י ל  ,כ פ ו ף וכל איש
מישראל חייב לשמוע ת ק י ע ת  30ק ו ל ו ת .
)ט( בבית הכנסת נוהגין לתקוע מ א ה ק ו ל ו ת  ,מהם שלושים לפני
מוסף ) ״ ת ק י ע ו ת ד מ י ו ש ב ״( והשאר בתוך תפילת מוסף ,בקשר
לברכות האמצעיות שבעמידה ) ״ ת ק י ע ו ת ד מ ע ו מ ד ״ ( ובסוף
התפילה.
ס ד ר ה ת ק י ע ו ת הוא :ת ש ר ״ ת — ת ש ״ ת — ת ר ״ ת  .כל
)י(
אחד מהם שלוש פעמים — .לפני התקיעה מברכים ״לשמוע קול
שופר״ ו״שהחיינו״.
)יא( קול השופר מעורר אותנו ל ת ש ו ב ה ומזכיר לנו את ע ק י ד ת
י צ ח ק  ,את מ ת ן ה ת ו ר ה ואת ה ג א ו ל ה העתידה לבוא.
)יב( חל ר ״ ד  .ב ש ב ת — אין תוקעים כלל באותו היום.
ה.

עגייגי תפילה

מערכת התפילות של ראש השנה אינה שונה ביסודותיה מזו של שאר
ימים טובים .תפילות העמידה של ערבית ,שחרית ומנחה ״ בנויות על שבע
ברכות )״תפילה שבע״( ,שמהן שלוש הראשונות ושלוש האחרונות משותפות
לכל ה ע מ י ד ו ת  ,והאמצעית מיוחדת ל״קדושת היום״— הכל כמו בשבתות,
בראשי חודשים ובמועדים אחרים «  .אמנם מוסיפים כמה משפטים בברכות
כ מ ו ך ״ בברכת גבורות;
) ״ ז כ ר נ ו ״ בברכת אבות; ״ מ י
אלה:
״ ו כ ת ו ב ״ בברכת הודאה; ״ ב ס פ ר ח י י ם ״ בברכת השלום(; משתנית
חתימתה של ברכת קדושת השם )״המלך הקדוש״ במקום ״האל הקדוש״(,
ובחלק מן המנהגים חותמים גם ברכת השלום בנוסח ״עושה השלום״ במקום
״המברך את עמו ישראל בשלום״  .אך למרות ההוספות והשינויים האלה ועל
80

82

 79על מוסף עיין להלן.
 8 0ש ל ו ש ה ר א ש ו נ ו ת  :אבות )מגן אברהם(; גבורות )מחיה המתים(; קדושת
השם או קדושה )האל הקדוש — ובעשרת ימי תשובה  :המלך הקדוש( .ש ל ו ש
ה א ח ר ו נ ו ת  :עבודה )המחזיר שכינתו לציון(; הודאה )הטוב שמך ולך נאה
להודות(; ברכת השלום )המברך את עמו ישראל בשלום(.
 81עיין במאמריו של אליעזר אלינר ב״מעיינות״ ו )״תפילת הרגלים״( וב״מעיינות״
ח ״תפילה״ )״על תפילת שמונה עשרה״ ; ״הברכות האמצעיות של תפילות שבת״(
ושל יעקב רוטשילד שם :״תפילות שבע של יום השבת״.
 82עיין או״ח תקפ״ב ובנושאי כליו; השינויים האלה אינם מיוחדים לר״ה ,כי אם
לכל עשרת ימי תשובה.
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אף הפיוטים המרובים ,שנתחברו לתפילות ר״ד — .מספר הברכות המהוות את
שלד התפילות אינו שונה בראש השנה מכל יום טוב אחר .אנו פונים אל
הקב״ה תוך הדגשת היותו ״אבינו״ אב הרחמים ,והיותו ״ מ ל כ נ ו ״  ,מלך
חפץ בחיים ,מ ל ך המשפט ו ה מ ל ך הקדוש ,ומבקשים ממגו לזכרגו לחיים
ולכתוב אותגו בספר חיים טובים .גם בשחרית גם במגחה )חוץ מבימי שבת
ובמגחה של ערב שבת )לפי מגהג אשכנזים( אומרים אחר חזרת הש״ץ תפילת
״אבינו מלכנו״ ,שיסודה בתלמוד ״  ,והורחבה במרוצת הימים ״  .המגהג הוא
לומר תפילה זו בקול ר ם ׳ וכשארון הקדש פתוח ,אך את המשפט האחרון
הגהיגו לומר בלחש  .והמשיל משל רבי יעקב קרגץ ,המגיד מדובנא ״  ,לאיש
נכנס לחגות ,וכמגהג סוחרים עשירים הירבה להזמין סחורות מסוגים שוגים.
לאחר שגמרו לרשום את פרטי ההזמנה ,גיגש לבעל החנות ואמר לו בלחש,
שאין לו במה לשלם ,וביקש לתת לו את כל הסחורה המרובה בהקפה — .כד
גם אנו :אחרי כל בקשותינו אנו מודים בסתר ,שאין לנו מעשים ,ומבקשים
מאדון העולם ,שיעשה עמנו צדקה וחסד ויושיענו.
8
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אגב ,כל תפילת ״אבינו מלכנו״ ,פרט למשפט האחרון הזה ,מסודרת כנראה
לפי דוגמת שמונה עשרה של חול ,ואולי משום כך היא גאמרת תמיד מיד
לאחר העמידה )ראה מאמרו של י׳ רוטשילד בכרך אי ,עמ׳ .(250
תפילת

מ ו ס ף של ר א ש ה ש ג ה

״  . . .תפילת המוספין של ראש השגה — מתפלל ת ש ע ב ר כ ו ת  :שלוש
ראשוגות ושלוש אחרוגות של כל יום ו ש ל ו ש א מ צ ע י ו ת  :ראשוגה מן
האמצעיות ענייגה מ ל כ ו י ו ת  ,שגייר — .ז כ ר ו ג ו ת  ,שלישית — ש ו 
פ ר ו ת  .וחותם בכל אחת מהן מעניינה״ • יחידה היא ״עמידה״ זו בין כל
88

 83תענית כ ה ע״ב — ״מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע
ברכות ולא נענה ,ירד רבי עקיבא אחריו ואמר  :׳אבינו מלכנו ,אין לנו מלך אלא
אתה ; אבינו מלכנו ,למענך רחם עלינו׳!— וירדו גשמים״.
 84רב עמרם גאון מזכיר בסידורו  25חרוזי ״אבינו מלכנו״ — .עיין א׳ לוי ,יסודות
התפילה עמוד  — .228ויש הרבה חילופי נוסחאות בפרטי התפילה הזאת.
 85ויש נוהגין לומר בקול רק מן ״אבינו מלכנו החזירנו בתשובה״ עד ״כתבנו בספר
סליחה ומחילה״.
 86לאחרונה גרמה המנגינה לכך שבהרבה בתי כנסת שרים משפט אחרון זה בקול רם
ובשירת כל הציבור.
 87על פי ״יסודות התפילה״ במקום הנ״ל.
 88רמב״ם — הלכות תפילה פ״ב הלכה ו — ובעל המאור )סוף ר״ה( סבור ,שבכל
תפילות ר״ד ,התפללו  9ברכות .ולמה לא עשר ז כנגד תשע אזכרות )שס ד.׳(
שאמרה חנה בתפילתה )ברכות כט ,ע״א(.

420
משה א ר נ ד
עמידות השנה ,שיש בה  9ברכות ,לא  19כבימות החול ולא  7כבימי שבת,
ר״ח ומועד ,ומפליא הדבר :שכן אם יש להזכיר שלושה עניינים מיוחדים ליום
הדין — הלוא הם מלכויות ,זכרונות ושופרות — טבעי היה ,שעמידת מוסף
תהא בת  10ב ר כ ו ת  :ש ב ע הברכות שבכל מועד ובאמצעיתן ״קדושת היום״(
ו ש ל ו ש הנוספות!— ואמנם נחלקו תנאים בסידור תפילת העמידה המיוחדת
הזאת:
״סדר ברכות אומר אבות וגבורות וקדושת השם ו כ ו ל ל מ ל כ ו י ו ת
ע מ ה ן ואיגו תוקע ,קדושת היום ותוקע ,זכרוגות ותוקע ,שופרות
ותוקע ,ואומר עבודה והודאה וברכת כהנים — דברי רבי יוחגן בן גורי,
אמר לו רבי עקיבא :אם אינו תוקע למלכויות ,למה הוא מזכיר ? אלא
אומר אבות וגבורות וקדושת השם ,ו כ ו ל ל מ ל כ ו י ו ת עם ק ד ו 
ש ת ה י ו ם ותוקע ,זכרוגות ותוקע ,שופרות ותוקע ,ואומר עבודה
והודאה וברכת כהנים״ .
89

ברור מתוך המשנה הזאת ,שהברכות הנוספות באות בקשר לתקיעות )שים לב
במיוחד לטענת רבי עקיבא גגד רבי יותנן!( ויש לתקוע אחרי כל אחת משלוש
הברכות האמצעיות .שני התנאים קובעים תשע ברכות בלבד )ולא עשר(,
אלא שלדעת רבי יוחנן בן נורי מצרפים יחד קדושת השם ומלכויות לברכה
אחת ,בעוד רבי עקיבא ,שהלכה כמותו ,מצרף יחד מ ל כ ו י ו ת עם ק ד ו ש ת
ה י ו ם לברכה רביעית אחת ,שחתימתה תהיה :״ מ ל ד על כל ה א ר ץ —
מ ק ד ש י ש ר א ל ו י ו ם ה ז כ ד ו ן ״ )שני העניינים מוזכרים איפוא בחתי
מת הברכה!(.
פסוקי מלכויות ,זכרונות ושופרות
״אין פוחתין מעשרה מלכויות ,מעשרה זכרונות ,מעשרה שופרות .רבי יוחנן
בן נורי אומר :אם אמר שלוש שלוש מכולן יצא .אין מזכירין זכרון ,מלכות
ושופר של פורענות ...״ ולמעשה :״  . . .צריך לומר בכל ברכה מהן עשרה
פסוקים מעין הברכה :שלושה פסוקים מן התורה ,ושלושה מספר תהלים,
ושלושה מן הנביאים ,ואחד מן התורה שמשלים בו״ .
90
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 89ראש השנה פרק ד משנה ה ועיין בספרו הנ״ל של ד״ר יוסף היינמן ״שעורים
ב מ ש נ ה ״  ,ע מ ו ד  43ו מ א מ ר ו ש ל ה י י נ מ ן ב ק ו ב ץ ז ה ע מ ׳  — 5 4 6״ ב ר כ ת כ ה נ י ם ״
היא ב ר כ ת ״שים שלום״ ) ש ק ר א נ ו ה לעיל ״ ב ר כ ת השלום״( ,ש ל פ נ י ה עולים הכהנים

לדוכן ומברכים את העם.
 90מ ש נ ת ר א ש ה ש נ ה פ ר ק ד  ,מ ש נ ה ו.
 91ר מ ב ״ ם ה ל כ ו ת ש ו פ ר פ ר ק ג ה ל כ ה ח.

מבחר

דינים ומנהגים לימים הנוראים
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הפסוקים מן התורה מובאים בלשון ״ככתוב בתורתד״ )או בדומה לכך(,
פסוקי תהילים מוצעים ע״י ״ובדברי קדשך כתוב לאמור״ ,ואילו פסוקי הנבי
אים — קודמת להם הנוסחה ״ועל ידי עבדיך הנביאים כתוב לאמור״ .והנה
״בכל מקום מקדימין דברי קדושה ) ל כ ת ו ב י ם ( לדברי קבלה ) = נ ב י א י ם ( ״ • 2
״משום דקראי ד ת ה ל י ם  . . .קדמו לנביאים״ שהם ״פסוקים מתחלים שאמרם
דוד ,שהוא היה בזמן קודם לנביאים״* .
83

8

הפסוקים מהווים את גרעינה של כל אחת משלוש הברכות .אך לפניהם —
תפילת ה ק ד מ ה  ,ולאחריהם — תפילת סיום ,הפותחת ב״אלקינו ואלקי
אבותינו״ והמסתיימת בחתימת ה ב ר כ ה ״ — הפסוק העשירי )משל ת ו ד ה (
יש והוא משולב בתוך תפילת הסיום.
85

98

נסכם בצורת ט ב ל ה :
קדושת היום+מלכויות
 .1תפילת מבוא ק ד ו ש ת ה י ו ם  :אתה
בחרתנו  . . .ותתן ל נ ו . . .
ומפני ח ט א י נ ו  . . .ואת מו
ספי...
מ ל כ ו י ו ת  :עלינו לש
בח...
על כן נקוה

זכרונות

שופרות

אתה ז ו כ ר . . .

אתה נ ג ל י ת . . .

 .2פסוקים

1+3+3+3

3+3+3

 .3תפילת סיום

או״א מלוד

או״א זכרנו 1+

בא״י מלך על כל הארץ
מקדש ישראל ויום הזכרון

בא״י זוכר
הברית

 .4חתימה

97

3+3+3
או״א תקע1+
בא״י שומע קול
תרועת עמו יש
ראל ברחמים.

 92מסכת סופרים יח ,ג.
 93תוספות ר״ד• לב ,ע״א ,ד״ה ״מתחיל בתורה״.
 94ר׳ מרדכי יפה ,ה״לבוש״ ,סימן תקצא.
 95כנראה התקין האמורא רב את נוסח התפילות האלה ,שכן מדובר בתלמוד הירושלמי
ר״ד .א ,ג( ובמדרש )ויקרא רבה כט ,א( על ״תקיעתא דבי רב״ ,שמתוכה מצוטטים
משפטים אחדים הנמצאים בתפילת ההקדמה של ״זכרונות״.
 96המספרים מציינים פסוקים.
 97בשם ״חתימה״ נקרא ס י ו ם הברכה ,המתחיל במלים ״ברוד אתה ה׳״ )בא״י(.

422

משה

ארנד

ואע״פ שאין זה מענייננו עתה לעסוק בביאורי תפילה ,קשה שלא לציין את
משמעות שלוש הברכות הנ״ל ,כפי שהסברה ע״י ר׳ יוסף אלבו ב״םפר העי
קרים שלו ״  .שלושה עיקרים ליהדות ,לדעת ד״י אלבו :מציאות ה׳ — הש
גחתו על ברואיו )שכר ועונש( — תורה מן ה ש מ י ם  . . .לשון אחרת :עלינו
להאמין ,שהקב״ה הוא ב ו ר א העולם ,שהוא מ ג ה י ג ו  ,המשגיח על כל
בני האדם ודן אותם על מעשיהם ,וכן שהוא נ ת ן ל נ ו א ת ה ת ו ר ה .
את שלושת היסודות הללו מוצא ד״י אלבו מובעים בפסוק א ח ד  :״כי ה׳
שופטנו ה׳ מחוקקנו ה׳ מלכנו הוא י ו ש י ע נ ו ״ — יתר על כן ,שלושה עיקרים
אלה לדעתו ,הם הם רעיונות היסוד של שלוש הברכות המיוחדות לר״ה ולת
קיעות  :ב ר כ ת מ ל כ ו י ו ת מיוסדות על ״ה׳ מלך׳ ,בורא ,שליט יחיד וכל־
יכול; ב ר כ ת ז כ ר ו נ ו ת מצהירה ומלמדת ,שה׳ ״פוקד כל יצורי קדם״ —
״כי זכר כל המעשים לפניך בא ואתה דורש מעשה כולם״; ב ר כ ת ש ו פ 
ר ו ת מזכירה מתן תורה )״אתה גגלית...״( ,שהיה מלווה קולות וברקים
ו״קול שופר חזק מ א ד ״ ; אך גם לעתיד לבוא ,עת יושיע ה׳ את עמו ויקבץ
גדחיו ,״ייתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ
מצרים״  ,ועל כן כוללת ברכת השופרות גם את תפילתנו לקיבוץ גלויות
ולשיבת ציון .
נשתדל לבאר בצורת טבלה את מערכת הרעיונות האלה:
89

100

101

102

הברכות

לשון הפסוק

עיקרי האמונה

מלכויות
זכרונות
שופרות

ה׳ מלכנו)(3
)כי( ה׳ שופטנו)(1
ה׳ מחוקקנו )(2
הוא יושיענו )(4

מציאות ה׳—בורא—אחד
השגחה — שכר ועונש
תורה מן השמים
גאולה ,קיבוץ גלויות ,שיבת ציון

סיכום
)יג( תפילת ראש השנה שווה במבנה הכללי לתפילת שאר המועדים ,אך
יש בה כמה שיגויים והוספות ,המבליטים את היות הקב״ה ״ א ב י נ ו ״
)המרחם עליגו( ״ מ ל כ ג ו ״ )אדון ושופט(.
 98מאמר א ,פרק ד.
 99ישעיה לג ,כב.
 100שמות יט ,טז.
 101ישעיה כז ,יג.
 102ר׳ יוסף אלבו מוצא את ״העיקרים״ הללו מרומזים גם בשלושת פסוקי ׳׳צדקתך״
הנאמרים בסוף תפילת מנחה של שבת.

מבחר

דינים

ומנהגים לימים

הנוראים

423

)יד( תפילת מוסף של ר״ד ,מצויינת ב ת ש ע ב ר כ ו ת י ה  ,ששלוש
האמצעיות שבהן קשורות למצוות התקיעה ומביעות אחדים מרעיו
נות היסוד של היהדות :מ ל כ ו י ו ת — ז כ ר ו נ ו ת — ש ו פ ר ו ת .
)טו( כל אחת משלוש ברכות אלה בנויה מסביב ל ע ש ר ה פ ס ו ק י ם מן
המקרא ,המביעים את רעיונה המיוחד.
ו.

מ נ ה ג י ם ש ו נ י ם )מבחר(

)א(

ת פ י ל ה ב ק ו ל רם:
״אע״פ שכל ימות השנה מתפללים )תפילות העמידה( בלחש ,בראש השנה
וביום הכיפורים נוהגין לומר בקול רם ,מפני שע״י זה יוכלו להתפלל
יותר בכוונה ,ולהטעות לא חיישינן ,כיון שמצויים בידם מחזורים״— .
יש גוהגין להתפלל בכריעת הראש ,באימה וביראה
איחולי ״שגה טובה״:
״גוהגין שכל אחד אומר לחברו :״לשנה טובה תכתב״ ,ולנקבה יאמר:
״תכתבי״; ויש לומר ג״כ ו״תחתם״ או ״ותחתמי״ .
מ גד ,ג י א כ י ל ה ב ל י ל ו ״ ה  » :״
גוהגין לאכול בליל ר״ה מאכלים ,שיש בהם משום רמז לחידוש שגה
טובה ,לקריעת גזר הדין ,לפריה ורביד ,,לריבוי זכויות ולשאר דברים
— לשגר ,טובה ומתוקה ,רימוגים — לריבוי
טובים :תפוח מתוק בדבש
זכויותיגו כרימון ,סלק — שיסתלקו אויביגו ,ראש כבש או איל —
״שגהיה לראש ולא לזגב״ ,דגים — שגפרה וגרבה כדגים )״וידגו לרוב״:
בראשית מח ,טז( ועוד ועוד.
את האכילה הזאת נוהגים ללוות באמירת ״יהי רצון״ ,כגון :״יהי רצון
מלפניך ה׳ אלקינו ואלקי אבותינו שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה״.
שלא לאכול אגוזים:
יש גוהגין להימנע מאכילת אגוזים ,משום שהם מרבים כיחה וניעה
״ומבטלין התפילה״ וגם משום ש״אגוז״ בגימטריא ״חטא״ .
1 0 3

)ב(

104

)ג(

1 0 8

)ד(

107

 103שו״ע אורח חיים ,תקפ״ב סעיפים ד וט ומשנה ברורה שם ם״ק יג וכד.
 104שו״ע אורח חיים תקפ״ב סעיף ם בדברי הרמ״א ,ומשנה ברורה ם״ק כה בשם
מגן אברהם.
 105שו״ע אורח חיים סימן תקפג ונושאי כלים.
 106״ואף שאוכל התפוח אחר ברכת המוציא ,מכל מ ק ו ם צריד לברך עליו ,ויש
נוהגין לטבל המוציא בדבש׳׳ — מ״ב ס״ק ג.
 107או״ח תקפג ם״ב ,רמ״א בשם מהרי״ל ; אגוז =  ; 17חטא =  ,18אך נהגו פעמים
ה ר ב ה לכתוב א ת ה מ ל ה ״חטא״ ב ל י א׳ .ואמם חט = אגוז = .17
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)ה( ש ל א ל י ש ו ן ב י ו ם ר א ש ה ש נ ה :
מנהג טוב להימנע משינה ביום ראש השנה ולבלות את היום כולו בת
פילה ,במצוות ובתלמוד תורה .אך ״יושב בטל כישן דמי״ .ומי שאין
בכוחו לעמוד בכך ,מותר לו לישון אחר חצות היום ־.10
)ו( ש ל א ל ה ת ע נ ו ת ב ר ״ ה :
אע״פ שהיו אומרים שמצווה להתעגות בר״היי״ אין גוהגין כן ,אלא
אוכלים ושותים ושמחים לקיים מצוות ״ושמחת בחגך״״״ ומשום ש נ א מ ר ״
״אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום
לאדוננו ואל תעצבו כי חדוות ה׳ היא מעוזכם״.
)ז( ת ש ל י ך :
ביום ראשון של ר״ה )ואם הוא חל בשבת ,דוחין זאת ליום שני של ר״ה(
לאחר תפילת מגחה ,גוהגין ללכת אל גהר או אל ים )או אגם או באר(
לומר את הפסוקים שבסוף ספד מיכה )ז ,יח—ב( ,שנאמר בהם :״ישוב
ירחמנו יכבוש עוונותינו ו ת ש ל י ך במצולות ים כל חטאתם״ — .״וטוב
ללכת למקום שיש בו דגים חיים לסימן שלא תשלוט בנו עין הרע ונפרה
וגרבה כדגים״״  .טעמים שונים ניתנו למגהג זה ,וכגראה יסודו כמד
ר ש ״  ,שכשהלך אברהם אביגו לעקידת יצחק בגו גאבק עם השטן,
שגתגלה לפגיו בדמות גהר ,ובהיותו במים עד צ ו ו א ת התפלל ואמר:
״הושיעה כי באו מים עד גפש״.
1

1

1

)ח( ל ב י ש ת ב ג ד י ם ל ב ג י ם ג א י ם :
מובן מאליו שמכבםין ומסתפרין בערב ר״ה לכבוד החג ,ויש גוהגים
ללבוש בגדים לבגים להורות על סליחת חטאים )״כשלג ילבינו״ ישעיה
א ,יח( וגם משום אימת יום הדין ,בחיגת ״בכל עת יהיו בגדיך לבנים״*״;
ומכל מקום לא ילבש בגדי רקמה ומשי.

108
109
110
111
112
113
114

שם מ״ב ס״ק ט בשם האר״י ז״ל.
״תרומת הדשן״ סימן רעה — ועיין שו״ע או״ח סימן תקצז וברמ״א ובמ״ב שם.
דברים טז ,יד ,וגם ראש השנה נקרא ״חג״ )תהלים פא ,ד (  :״בכסה ליום
חגנו״(.
נחמיה ח ,י.
משנה ברורה תקפג ס״ק ח ,בחלקו בשם מגן אברהם ובשם מטה משה.
תנחומא וירא כב.
קהלת ט ,ח• ועיץ או״ח תקפ״א סעיף ד ובנושאי כליו.
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הכיפורים

)א( י ׳ ב ת ש ר י — ש ב ת ש ב ת ו ן ו מ ק ר א ק ו ד ש
כפי שראיגו לעיל ,בדבריגו על ראש השגה )סעיף אי( ,שוגה יום עשרה
בתשרי משאר ימים טובים ,שכן הוא גקרא ״שבת שבתון״ ואסורה בו ״כל
מ ל א כ ה ״  ,כלומר :ג ם ״מלאכת עבודה״ האסורה בשאר המועדות ג ם
״מלאכת אופל נפש״ המותרת בשאר המועדות .קדושתו של יום זה גדולה
עד מאד ,כמעט כמו קדושת יום השבת ,המכונה גם הוא בשם ״שבת שבתון״ ;
ו״אין בין שבת ליום הכיפורים אלא שזה זדונו בידי אדם וזה זדונו בכרת״ *.
1

2

ג

כל הלכות שבת ,הליכותיה ומנהגיה חלות איפוא גם ביום הכיפורים ,במידה
שאין הן גוגדות את מצוות היום ,מצוות עינוי גפש ,שבה ידובר להלן .ל״ט
מלאכות ,אבות ,תולדות וגזירות ,איסורי תחומין ,מוקצה ונולד ,איסור מחמר,
שביתת בהמה ,עובדין דחול ואמירה לגכרי — הכל אסור ביוה״כ כבשבת.
ומאיזיד גיסא אגו מצווים ביוה״כ על כבוד ועל עוגג ,על הדלקת גרות ,על
תפילה ולימוד ,על כסות גקייה ועל מטה מוצעת ,על קידוש היום»י)כמובן לא
על היין( ועל הבדלה.
ס י כ ו ם ) :א( יום י׳ בתשרי יום קדוש הוא ,שבת שבתון ומקרא קודש :אגו
חייבים לקדשו ,לכבדו ולקראו עוגג ולהימנע בו מכל מלאכה—
הכל כמו ביום השבת .אין הוא יום אבל ,כי אם יום טוב.
)ב(

י׳ ב ת ש ר י — י ו ם ה כ י פ ו ר י ם  ,י ו ם ס ל י ח ה ו מ ח י ל ה

״כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפגי ה׳ תטהרו״ • ;
״יום הכיפורים הוא״  .לפי מסורת חז״ל יי ,זהו היום ,שבו כלו שלוש פעמים
7

1
2
3
4
5
6
7
8

ויקרא טז ,לא; כג לב.
ויקרא ט ז  ,כט ; כג ,כח ,ל ,לא ; במדבר כט ,ז.
שמות לא ,טו; לה ,ב ; ויקרא כג ,ג.
משנת מגלה א ,ה ,ועיין לעיל הערה .10
אנו מקיימים מצווה זו על־ידי אמירת ברכת ״קדושת היום״ בתפילת העמידה:
״בא״י ...מקדש ישראל ויום הכיפורים״.
ויקרא טז ,ל .ועיין מדרש פסוק זה בדברי ראב״ע במשנת יומא פ״ח מ״ט.
ויקרא כג ,כז; היום נקרא כר גם בויקרא כג ,כח; כה ,ט .ביחזקאל מ ,א הוא
נקרא ״ראש השנה״.
סדר עולם ו׳ ותגחומא תשא; ועיין רש״י שמות לג ,יא ד״ה ״ושב אל המחנה״
ודברים ט ,יח ד״ה ״ואתנפל״ ,וכן תוספות שבת פס ע״א ,ד״ה ״לסוף״ וב״ק פב,
ע״א ,ד״ה ״כדי״.
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9

ארבעים יום ,ששהה משה רבגו בהר ס י ג י ; ואז נתרצה הקב״ה לכפר על עוון
העגל ואמר :סלחתי  ,ומאז הוא גקבע ליום סליחה ומחילה.
אמנם דעת רבי ) = ר ב י יהודה הנשיא( היא :״בין עשה תשובה בין לא
עשה תשובה — יום הכיפורים מכפר ,ח ח מ  " . . .״  ,אך אין הלכה כמותו,
אלא ״מיתה ויום הכיפורים מכפרין עם ה ת ש ו ב ה ״ «  .משום כך ״יום הכיפורים
הוא זמן תשובה ל כ ל  . . .לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתוודות ביום
הכיפורים״« ,אע״פ שבעצם אין התשובה מן המצוות ״שהזמן גרמן״.
10

״ומה היא התשובה ז הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו
ויגמור בלבו שלא יעשה עוד ,שגאמר )ישעיה גה ,ז( ״יעזב רשע דרכו
וגו׳״ ,וכן יתגחם על שעבר ,שגאמר )ירמיה לא ,יח( ״כי אחרי שובי
גחמתי״ ,ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם,
שנאמר )הושע יד ,ד( ״ולא נאמד עוד אלהינו למעשה ידינו וגו׳״,
וצריך להתוודות בשפתיו ולומר ענייגות אלו שגמר בלבו — וצריך
לפרוט את ה ח ט א  . . .מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני
השם בבכי ו ב ת ח נ ו ג י ם  . . .ושבח גדול לשב שיתוודה ברבים ויודיע
פשעיו להם ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים...״ ״ .
יום הכיפורים עומד איפוא כולו בסימגן של מצוות הווידוי והתשובה,
שבעצם איגן גוהגות דווקא בו ,כי אם בכל ימות השגה :״איש או אשד .כי
יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל ב ה ׳  . . .והתודו את חטאתם אשר עשו״ ;
״ושבת עד ה׳ אלהיך ושמעת ב ק ו ל ו ״ « ; ״שובו שובו מדרכיכם הרעים ולמה
תמותו בית ישראל״ ״ ; ״שובה ישראל עד ה׳ אלהיך כי כשלת בעוונך ,קחו
עמכם דברים ושובו אל ה׳״ — אינם אלא אחדים מבין המקראות המרובים,
שאנו קוראים אותם בתפילותינו ביום הכיפורים ,האחרון לעשרת ימי התשובה.
אמנם שלושה תנאים בלבד דרושים לתשובה ,שאי אפשר לה בלעדיהם:
ע ז י ב ת ה ח ט א  ,ק ב ל ה ב ל ב )שלא יעשהו עוד( ו ו י ד ו י ; אבל
1 5

1 8

1 9

 9מ׳ יום ראשונים  :ממתן תורה עד י׳׳ז בתמוז; אמצעיים :מי״ח בתמוז עד סוף אב ;
אחרונים :מא׳ באלול עד י׳ בתשרי.
 10ב מ ד ב ר י ד  ,כ ״ויאמר ה׳ סלחתי כדבריך״; אמנם הפסוק נאמר על עוון המרגלים.
 ,11שבועות יג ,ע״א.
 12משנת יומא פ״ח מ״ח .וכן ברמב״ם ,הלכות תשובה פ״א.
 13רמב״ם ,הלכות תשובה פ״ב ה״ז.
 14שם הלכות ב—ה בדילוגים מרובים.
 16דברים ד ,ל וכן ל ,ב.
 15במדבר ה ,ו—ז.
 17יחזקאל לג ,יא.
 18הושע יד ,ב—.1
 19זוהי תמצית דברי הרמב״ם )תשובה ,פ״ב ה״ב( המובאים לעיל.
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״מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפגי השם״ )כנ״ל( ,ועל כן הפך
היום הקדוש ליום תפילה וצעקה ,ו״מערב עד ערב״ עומד עם ישראל בבתי
הכנסיות ,הקבועים והארעיים ,ושופך שיחו לפני אלקיו; ואין התפילה נפסקת
אלא ל״הפםקות״ — הכל כפי המגהג :רק למשך הלילה ,או גם פעם או פעמיים
במשך היום — ואין הדעת גתוגה אלא לתשובה ולהיטהרות ,לתפילה וללימוד
תורה.
2 0

סיכום:

)ג(

)ב( יום י בתשרי הוא ״יום הכיפורים״ ,המיועד מאז ומעולם
לסליחה ,למחילה ולכפרה .משום כך הוא ״זמן תשובה לכל״.
)ג( אמנם עיקר התשובה — חרטה ,עזיבת החטא ווידוי ,אד
מדרכי התשובה להרבות בצעקה ובתפילה ,בבכי ובתחנונים.
ואכן מרבים כל העם להתפלל ביום הזה ולהתייחד עם אביהם
שבשמים — איש איש כפי יכולתו.

מצוות

עינוי נפש:
21

״בחדש השביעי בעשור לחדש תעגו את ג פ ש ו ת י כ ם ״ ; ״ועגיתם את
גפשתיכם״  ,״כי כל הגפש אשר לא ת ע ו ג ה  . . .וגכרתה מעמיה״« .שתי
מצוות הן :מצות עשה — לצום בעשרה בתשרי ״  ,ומצוות לא־תעשה —
שהוזהרנו מלאכול ביום צום כיפור»  .וחמישה עיגויים הם :״יום הכיפורים
אסור באכילה ובשתייה וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש המטה״« .
אמנם בעונש כרת חייבים רק על אכילה ושתייה בלבד ,ולא על שאר
העינויים י  .ולדעת חלק מן הראשונים שאר עינויים אלה אף אינם מדאורייתא,
כי אם מדרבנן .
22

2

2

2

28

כל העינויים האלה חלים ,כמובן ,במשד כל יום הכיפורים ״מערב עד
 20לשון הפסוק בפרשת יום הכיפורים ; ויקרא כג ,לב.
 21ויקרא טז ,כס.
 22שם ,שם ,לא ; וכן כג ,לב.
 23שם ,שם כט.
 24ספר המצוות להרמב״ם ,עשה קסד; ם׳ החיניד מצווה רעח או שיג )לפי ההוצאה(.
 25ספר המצוות להרמב״ם ,עשה קסד; ס׳ החינוך מצווה שכג או שטז)לפי ההוצאה(.
 26משנת יומא פ״ח מ״א; אכילה ושתייה נחשבות כעינוי אחד ,אך הירושלמי שם
חושב שישה עינויים.
 27רמב״ם הלכות שביתת עשור פ״א ה״ה ,וכן הרבה ראשונים.
 28למשל רש״י יומא עד ,ע״א ,ד״ה ״שבתון״ — .רשימה מפורטת של כל הראשונים
נמצאת ב״שער הציון״ לאורח חיים ס׳ תריא  :בס״ק א׳ — הסוברים ״מדאורייתא״,
ובס״ק ב׳ — הסוברים ״מדרבנן״.

428

משה א ר נד
־

ערב״»  ,וכן הם חלים ״בכל מקום״ על איש ועל אשד .בשווה .גם את הילדים
מצווה לחגך ״לפגי שנה ולפגי שגתיים בשביל שיהיו רגילין במצוות״,»°
ובעיקר מרגילים אותם להיזהר בעיגויים הקלים כגון געילת הסגדל ,רחיצה
וסיכה ,ולאכל את סעודותיהם באיחור )שעה־שעתיים לאחר הזמן הרגיל( —
הכל לפי גיל הילד ,לפי כוחו ומצב בריאותו י  — .אנשים חולים וכן גשים
הרות ,מיניקות ויולדות — נקבעו דיגיהם בשלחן ערוך  ,ולמעשה עליהם
לפנות אל מורה־הוראה )רב או חכם( ולהביא בפניו חוות דעת רפואית
מוסמכת על מצב בריאותם .עם כל חומרתה המופלגת של מצוות עינוי נפש
— הלוא יש להחמיר גם במצוות פיקוח גפש ,ואף ספקה של סכגת גפשות
דוחה כל המצוות )כמעט( שבתורה :״וחי בהם — ולא שימות ב ה ם ״ ! « .
1

32

א כ י ל ה ו ש ת י י ה אסורות ביוה״כ בכל כמות שהיא ,שכן ״חצי שיעור
אסור מן התורה״ ״  ,אך חיוב כרת איגו חל אלא על האוכל)או השותה( במזיד
מאכלים )או משקאות( הראויים לאכילה )או לשתייה( — כ ש י ע ו ר  .שיעור
האכילה הוא ״ כ כ ו ת ב ת ה ג ס ה ״  ,שיעור השתייה הוא ״ כ מ ל ו א
ל ו ג מ י ו ״ ,כלומר ,״כדי שיסלקם לצד אחד וייראה מלא לוגמיו״ ,״ומשערים
בכל אדם לפי מה שהוא ,הגדול לפי גדלו והקטן לפי קטנו״  — .אף זאת:
אין חייבים כרת על אכילה או שתייה ,אלא אם כן אכל האוכל או שתה השותה
כשיעור הג״ל בתוך ״ כ ד י א כ י ל ת פ ר ס ״  ,שהוא הזמן הדרוש לאכילת
 3או  4ביצים ,כלומר בערך  9דקות ״  ,אך אם אכל או שתה במגות קטנות
3 5

 6ג

29

30
31
32
33

34
35

36
37

ויקרא כג ,לב; מביטוי זה למדו ,ש״מוםיפין מחול על הקודש״ )ר״ד .ט ,ע״א(,
ותוספת העינוי של יום הכיפורים היא דאורייתא )ביצה ל ,ע״א( :מתחיל ומתענה
מבעוד יום ,אך ״שעור התוספת לא הוברר״ )תוספות שם ד״ה ״דהא״(.
יומא פ״ח מ״ד.
עיין פרטים מדוייקים באורח חיים סימן תרטז.
אורח חיים סימנים תריז—תריח.
ויקרא יח ,ד ויומא פה ,ע״ב — ועיין המסופר על רבי חיים םולובייציק ז״ל,
הרב מבריסק ,בספר ״המועדים בהלכה״ פרק ״צום העשור״ )עמוד פב במהדורה
השנייה(.
יומא עג ,ע״ב — דעת רבי יוחנן .וגם בר פלוגתיה ,ריש לקיש ,מודה שחצי שיעור
אסור עכ״פ מדרבנן; רמב״ם הלכות שביתת עשור פ״ב ה״ב.
תמרה גדולה ,והיא פחות מכביצה — יומא פ״ח מ״ב; אמנם בכל שאר איסורי
תורה שיעור האכילה הוא ״כזית״ ,אבל ביוה״כ ״מגע הכתוב את האכילה בלשון
עינוי״ ,וברור להם לחכמים ,שבפחות מככותבת אין דעתו של אדם מתיישבת
עליו ואין הוא פוסק מלהיות ״מעונה״)יומא עט ,ע״א(.
יומא פ״ח מ״ב; רמב״ם ,ה׳ שביתת עשור פ״ב ה״א ; אורח חיים תריב סעיף ט.
יומא פ ע״ב ,תוספתא יומא פ״ח; רמב״ם ,ה׳ שביתת עשור פ״ב ה״ד; שו״ע
אורח חיים סימן תריב — .וכמה מחלוקות בדבר בין הפוסקים :אם ״כדי אכילת
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)״לשיעורין״( והמתין בין מנה למנה ,עד שלא אכל ״ככותבת הגסה״ ולא שתה
״כמלוא לוגמיו״ תוך שיעור הזמן הנ״ל — אין חיוב כרת .במקרים מסויימים
מאכילים אדם ביוה״כ ״לשיעורין״ ,כדי להקטין את העבירה עד כמה שאפ
שר י  .״אכילה ושתייה אינן מצטרפות״ *.
פבר בערב יום כיפור אנו מתכוננים לצום :״מצווה לאכול בערב יום
הכיפורים ולהרבות ב ס ע ו ד ה ״  ,ובסעודה הסמוכה לצום ,היא ״הסעודה
המפסקת״ ,אין לאכול אלא דברים הקלים לעיכול ושאין בהם כדי להפריע את
אווירת היום הקדוש « .
ר ח י צ ה אינה אסורה ,אלא אם כן היא ״של ת ע נ ו ג ״  ,אבל מי שנתלכלד
מותר לו לרחוץ לשם גקיון .גם הכהנים העולים לדוכן נוטלים ידיהם ,אע״פ
שהן טהורות ,״דכל )רוב( רחיצה שאיגו מכוון בה לתעגוג מותרת״ ״— .
ובדרד כלל אין לו לאדם לרחוץ ,כי אם ליטול ידיו עד סוף קשרי אצבעותיו,
כל אימת שהוא חייב בנטילת ידיים )כגון לאחר השיגה או בשחרית(.
ס י כ ה אסורה למעשה ללא כל הסתייגות ,ו נ ע י ל ת נ ע ל י ע ו ר אינה
מותרת אלא כשיש צורך גמור בכך :החולה ,מי שיש לו מכה ברגליו ,מחמת
עקרבים או נחשים ,מפגי הגשם ו כ י ו ״ ב ; וכשיגיע לבית ,יחלוץ את געלי
העור מיד; ומי שאיגו רגיש ביותר ,אל ינעל נעלי עור ,אפילו ירדו גשמים.
אמגם התורה לא גילתה לגו את טעמיה ,אך קרוב להגיח ,שמצוות עיגוי
גפש קשורה באפיו של היום כיום סליחה וכפרה .ואלה הם דברי ספר החיגוך
בעניין זה:
״משרשי המצוה ,שהיה מחסדי ה׳ על כל בריותיו לקבוע להם יום אחד
בשנה לכפר כל החטאים עם ה ת ש ו ב ה  . . .ולכן נצטווינו להתענות בו,
לפי שהמאכל והמשתה ויתר הנאות חוש־המישוש יעוררו החומר להי
9

8

40

42

3

44
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פרם״ הוא כדי אכילת  3או  4ביצים ; אם גם שיעור זמן השתייה הוא ״כדי אכילת
פרס״ )כפי שכתבנו לעיל( או ״כדי שתיית רביעית״; ואם ״כדי אכילת פרס״
הוא  9דקות או מעט פחות או אולי שונה לפי המאכלים — ועוד.
 38ועיין לעיל הערה .33
 39או״ח תריב ,ב ; המקור  :יומא פ״ח מ״ב ; ברמב״ם הלכות שביתת עשור פ״ב ה״א.
 40או״ח תרד ,א; המקור :ר״ד .ט ע״א :״כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב
כאילו התענה תשיעי ועשירי״ ,ועיין רש״י ביומא פא ,ע״ב ד״ד .״כל האוכל
ושותה״.
 41או״ח סימן תרח ,עיין שם פרטי הדינים של סדר הסעודה המפסקת.
 42או״ח תריג ,א.
 43שם סעיף ב ברמ״א.
 44או״ח סימן תריד ,ועיין שם במשנה ברורה.
 45מצווה רעה או שיג )לפי ההוצאה( ,היא מצוות עינוי נפש ביוה״כ.
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משך אחר התאוה ו ה ח ט א  . . .ואין ראוי לעבד ביום בואו לדין לפני
אדוניו לבוא בנפש חשוכה ומעורבבת — מתוך המאכל והמשתה —
במחשבות החומר אשר היא בתוכו ,שאין דנין את האדם אלא לפי
מעשיו שבאותה שעה; על כן טוב לו להגביר נפשו החכמה ולהכניע
החומר לפגיה באותו היום הגכבד ,למען תהיה ראויה וגכוגה לקבל
כפרתה ,ולא ימנעה מסד־התאוות״.
סיכום:

)ד(

)ד( נצטוינו לענות את נפשנו ביום הכיפורים .ח מ י ש ה ע י 
נ ו י י ם הם :יוה״כ אסור באכילה ובשתייה ,ברחיצה ובסיכה,
בנעילת הסנדל ובתשמיש המטה.
)ה( חמור ביותר — א י ס ו ר ה א כ י ל ה ו ה ש ת י י ה  ,וכל
האוכל ״ככותבת הגסה״ או השותה ״כמלוא לוגמיו״ תוך
״כדי אכילת פרס״ ,אם מזיד הוא )לא שוגג ולא אגום( —
חייב כרת.
)ו( אנו מתכוננים לקיום מצוות עיגוי גפש עוד מערב יום הכי
פורים ומשתדלים להגיע לידי הגברת ״ ה נ פ ש ה ח כ מ ה ״
ולידי הכגעת החומר והתאווה ,כדי להיות ראויים לכפרת
עווגותיגו.

עגייגי

תפילה:

כל הנאמר לעיל )פרק א ,סעיף ה( על מערכת התפילות של ראש השגה
ועל ״אביגו מלכנו״ מתאים גם ליום הכיפורים ,ויש לצרפו לכאן .כמו כן
שייכים לכאן הדברים שגאמרו לעיל )פרק א ,סוף סעיף ב( על ״יום י ן ״ .46
סדר תפילות יום הכיפורים מצטיין בגוסף לכד על־ידי הקוים הבאים «.
אמירת ״ ו י ד ו י ״ בתפילת העמידה ובחזרת הש״ץ ,הוספת פ י ו ט י ם
מ ר ו ב י ם יותר מן הרגיל ,ובתוכם ״סליחות״ על סדר אמירתן המיוחד,
ה ד
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 46ג ם ה פ י ו ט ״ ו נ ת נ ה ת ו ק ף ״ ה נ ז כ ר ש ם נ א מ ר ב כ מ ה מ ק ו מ ו ת א ף ב מ ו ס ף ש ל יוה״כ.
 47ב מ ס ג ר ת ר ש י מ ה זו אין מ ק ו ם ל ע מ ו ד ע ל פ ר ט י ם ו פ ר ט י פ ר ט י ם  ,ש א י נ ם ב ו ל ט י ם
ב ח ש י ב ו ת ם א ו ב כ מ ו ת ם  .אין א נ ו ד נ י ם כ א ן ב ק ר י א ת ה ת ו ר ה ו ה ה פ ט ר ה ) ב ה ם ע ו ס ק י ם
מאמרים אחרים בקובץ זה( .ולא בהכרזות החגיגיות שבליל י ו ה ״ כ  :״על ד ע ת
ה מ ק ו ם  . . .ב י ש י ב ה ש ל מ ע ל ה  . . .א נ ו מ ת י ר י ן ל ה ת פ ל ל ע ם ה ע ב ר י י נ י ם ״  ,וכן
״ כ ל נ ד ר י ו א ס ר י  . . .יהון ש ר ן  ,שביקיז ,ש ב י ת י ן  ,ב ט ל י ן ו מ ב ו ט ל י ן  ,ל א ש ר י ר י ן ו ל א
ק י י מ י ן  . . .״  .ועיין ב פ ר ק ז ה ס ע י ף ה ,״ מ נ ה ג י ם שונים״.
 48ו א ל ה ד ב ר י ד ״ ר ד ׳ ג ו ל ד ש מ י ד ט ב ס פ ר ו ״ ס ד ר ה ס ל י ח ו ת ״ — ה ו צ א ת מ ו ס ד ה ר ב ק ו ק
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ה ״ ע ב ו ד ה ״ בחזרת הש״ץ של תפילת מוסף ,התפילה החמישית ,שאינה
נאמרת בימינו ,כי אם ביוה׳׳כ בלבד״• ,היא תפילת נ ע י ל ה עם אמירת
״ ש מ ו ת ״ שבסופה — .לא נעסוק כאן בפיוטים ,המצריכים דיון נפרד ,אך
נקדיש מלים מספר לארבעת העניינים האתרים.
ה ו ו י ד ו י  :כל אחת מחמש התפילות של יוה״כ — ערבית ,שחרית ,מוסף,
מנחה ,נעילה — היא עמידה של שבע ברכות :תפילת שבע .הברכה האמצעית,
היא ברכת קדושת היום ,חותמת במלים ״ברוך אתה ה׳ מלך מוחל ו ס ו ל ח . . .
מלך על כל הארץ מקדש )השבת( וישראל ויום הכיפורים״ .והנה ,לאחר
אמירת שבע ברכות אלה ,יש לומר נוסח־ווידוי ,המתחיל במלים ״או״א תבוא
לפניך תפילתנו״ ואשר עיקרו במלים ״אבל אנחנו ואבותינו חטאנו״ .אנו
מונים את חטאיגו תחילה לפי סדר א״ב )״אשמנו ,בגדנו ,גזלנו וכו׳״( ,אח״כ
לפי א״ב כפול ותוך חזרה על הנוסחה ״על חטא שחטאנו לפניך ב  . . .ועל
חטא שחטאנו לפניך ב  . . .״ ; כמו כן אנו מבקשים סליחה ומחילה וכפרה על
החטאים ,״שאנו חייבים עליהם עולה״ או חטאת או אשם או כרת או מיתה
וכו׳ ועל כל העבירות לסוגיהן ולמיניהן .ולפני אמירת התפילה המסיימת
״אלהי נ צ ו ר  . . .״ אנו מתחנגים ואומרים :״  . . .ומה שחטאתי לפגיך מרק
ברחמיך הרבים אבל לא על־ידי יסורים וחליים רעים״ — .אמנם בתפילת
נעילה אין נוסח ״על חטא״ .אך על עיקר הווידוי ועל נוסח ״אשמנו״ אנו
חוזרים בכל חמש תפילות היום.
ולא זו בלבד ,אלא שגם בחזרת הש״ץ )בשחרית ,במוסף ,במנחה ובנעילה(
ובסדר הסליחות )בערבית ,שאין בה חזרת ש״ץ( אנו מתוודים כסדר הזה,
כשנוסח הווידוי משובץ בתוך הברכה הרביעית של העמידה ובתוך מערכת
הסליחות שבה .גם במקומות שגהגו לדלג על הסליחות נאמר סדר הווידוי,
החוזר ונשנה איפוא  10פעמים במשך היום!
5 0

ירושלים תשכ׳׳ה ,עמוד  10והערה  4שם  :״הסליחות ה ן תפילות של תשובה בימי
צ ו ם  .הצום הוא מיסודות התשובה ...ר׳ עמרם גאון פוסק ש׳סליחות׳ הן מחובת
היום ביום הכיפורים וכך נהגו במשך הדורות — .הדילוג על הסליחות בשחרית
מ ו ס ף ומנחה של יו״כ בקהילות ליטא ופולין אינו מוקדם ממחצית המאה הי״ט,
ומקורו כנראה בנוהג מוטעה; מדפיסי המחזורים לא הדפיסו את הסליחות בגלל
שינויי המנהגים המקומיים ,והסתפקו בהערה  :״ואומרים סליחות כמנהג המקום״.
על סמך זה הפסיקו הקהילות לאמרן בכלל...״.
 49בזמן ה ב י ת היו מתפללים ת פ י ל ת נעילה ג ם בתעניות ובמעמדות )תענית פ״ד מ״א(.
ועיין ב״שיעורים במשנה״ מאת הרב י׳ היינמן ,עמ׳ .74—72
 50אין להשמיט את המלה ״ואבותינו״ ,שכן כתיב )ויקרא כו ,מ( ״והתוודו את עוונם
ו א ת עיון אבותם״ — מפי מו״ר הגאוז ר׳ יחזקאל אברמסקי שליט״א.

432
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ה ע ב ו ד ה  :פרק שלם ב ת ו ר ה ״ ורוב מסכת יומא שבמשנה מוקדשים
לתיאור עבודת יום הכיפורים בבית המקדש שבמרכזה כניסת הכהן הגדול
״לפני ולפנים״ ,לתוך בית קדשי הקדשים ומכיון ש״עוונות אבותינו החריבו
נוה ,וחטאותינו האריכו קצו״ ו״אין לנו לא מנהל כימים הראשונים ,לא כהן
גדול להקריב קרבן ולא מזבח להעלות עליו כליל״ ,אנו מתארים במלים —
בחינת ״ונשלמה פרים שפתגו״ — את כל סדר ״העבודה״ ,למן קריאת הגבר
ועד להקרבת קרבן תמיד של בין הערביים ,כפי שתואר תיאור פיוטי על־ידי
פייטנים ,החל מיוסי בן יוסי ועד ר׳ משולם ברבי קלונימוס ״  — .בתור
סדר עבודה זה אגו חוזרים על גוסחאות הווידוי ,שבהם הכהן הגדול היה
מתוודה ומבקש כפרה ״בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל י ש ר א ל ״ ומזכיר
בדבריו את השם המפורש בקדושה ובטהרה .ארבע פעמים אגו משתחווים
ארצה :פעם — בתוך תפילת ״עליגו לשבח״ ,ושלוש פעמים בתוך הסיפור
על ״הכהנים והעם״ שהיו ״כורעים ומשתחווים ומודים וגופלים על פגיהם
ואומרים :ברוד שם כבוד מלכותו לעולם ועד״; וכל הפיוט הזה נאמר בגינון
עתיק־יומין ובאווירת־שגב ,שיש בהם כדי להפוך תפילה זו לאחד השיאים
של ״עבודת הלב״ שלנו ביום הכיפורים — .גם תיאור הזיית הדת על הפרוכת
ועל בין ה ב ד י ם מושר על־ידי החזן ועל־ידי הקהילה :״וכך היה מונה:
אחת ,אחת ואחת ,אחת ושתיים ,אחת ושלוש״ ,וכן הלאה עד ״אחת ושבע״.
8 2

8 8

8 4

88

87

ת פ י ל ת נ ע י ל ה  :כשהחמה בראש האילנות ,עומדים להתפלל תפילת
נעילה ,״כדי שישלים אותה סמוך לשקיעת החמה״ ״ .״ואומר במקום ׳כתבנר
— ׳ח ת מ ג ו ׳  ,וכן כשמגיע ל׳וכתוב׳ — יאמר ׳ ו ח ת י ם ׳  .וכן יאמר ׳בספר
חיים וכו׳ גזכר ו ג ח ת ם ׳  .כי בגעילה הוא חתימת גזר הדין שגכתב בראש
השגה על בגי אדם לטוב או לרע .ויזדרז מאד בתפילה זו ,כי תכלית כל עשרת
8

 51ויקרא טז ,וקוראים בו בתורה ביוה״כ שחרית )פירוש מפורט עליו תמצא במאמרו
של ע׳ חכם ,בכרך א׳ ,עמ׳  171בקובץ זה(.
 52ו״עיקר עבודה של כהן גדול היה במוסף״ )או״ח תרכא ,טז ומגן אברהם( ,על כן
אומרים ״סדר עבודה״ במוסף.
 53הושע יד ,ג; במשפט הזה א נ ו משתמשים ב כ מ ה ביטויים הלקוחים מפיוטי
ה״עבודה״.
 54הפייטן הארץ־ישראלי הראשון הידוע לנו בשמו ,כנראה בן המאה החמישית .הוא
חיבר כנראה נוסחאות אחדות של ה״עבודה״ ,המתחילות בתיאור מעשה בראשית:
״אתה כוננת עולם מראש ,יסדת ת ב ל והכל פעלת״.

 55מפייטני איטליה במאה העשירית ; בסוף ימיו עבר למגנצה.
 56ויקרא טז ,יז.
 57ש ם ש ם  — T ,ט ו .
 58או״ח ת ר כ ג  ,א.
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ימי תשובה הוא יום הכיפורים ,ו ת כ ל י ת י ו ה ״ כ ה ו א ת פ י ל ת
נ ע י ל ה  ,שהכל הולך אחר החיתום ,ואם לא עכשיו אימתי .ולכן אף אם חלש
הוא מחמת התענית ,מכל מקום יאזור כגבר חלציו להתפלל במחשבה זכה
וברורה ולקבל על עצמו גדרי התשובה באמת ,והבא לטהר מסייעין
— לאחר נוסח ״אשמנו״ ו״מה נאמר״ אומרים שגי קטעים מיו
אותו...״
חדים לנעילה :״אתה נותן יד לפושעים״ ,שעיקר תוכנו קטנות האדם ואפסותו,
ו״אתה הבדלת אנוש מראש״ ,ובו פסוקים מפסוקים שונים המלמדים ,שאין
הקב״ה רוצה במיתת רשעים ובהשחתת עולם ,כי אם בתשובה :״והשיבו
וחיו!״ — בתוך חזרת הש״ץ נאמרים פיוטים וסליחות ,ובעיקר התחלותיהם
של פזמונים מרובים ,ו״שלוש עשרה מדות״ החוזרות ונשנות לפחות שבע
פעמים בתוך הנוסח החוזר ״אל מלך י ו ש ״ ! , 6
0 9

8 0

ב

ה ש מ ו ת  :לאחר סיום חזרת הש״ץ ותפילת ״אבינו מלכנו״ אומרים
״שמות״ ,כלומר ז׳ פעמים ״ה׳ הוא האלהים״ ופעם אחת ״שמע ישראל וגו׳״
וג׳ פעמים ״ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ו ע ד ״  .אמירת השמות בקול
פעמים רבות ״  ,בסיום יוה״כ ובשיתוף כל הציבור — כמוה כהכרזה
רם
על עיקרי אמוגתגו קבל עם ועדה — .לאחר השמות תוקעים בשופר )עיין
להלן( ,״ואחר שתקעו המגהג שאומרים הש״ץ והקהל :לשגה הבאה בירושלים״
)הבגויה( ״ .
82

8 3

8

סיכום:

)ז(

גוסף על התפילות שבכל יום טוב אגו מתפללים ביום הכי
פורים תפילה חמישית ,היא ת פ י ל ת ג ע י ל ה  ,הגאמרת
סמוך לשקיעת החמה .זמן ה״געילה״ הוא שיאם של עשרת
ימי התשובה ,שכן ״הכל הולך אחר החיתום״.

 59או״ח תרכג ,רמ״א טוף םעיף ב בשם הטור ומשנה ברורה שם ס״ק ג.
 60יחזקאל יח ,לב.
 61עיין ב״םדר הסליחות״)כנ״ל הערה  ,48עמודים .(9,6 ,5
 62או״ח תרכג סעיף ו וברמ״א שם .מנהגים שונים בדבר סדר אמירת השמות )יש
מקדימים ״שמע״ ומסיימים ב״ה׳ הוא האלקים״( וכן במספר החזרות .המספר
שבע הוא ״ללוות השכינה שמתעלה לעלות למעלה משיבעה רקיעים״ )באר
היטב — שם(.
 63ר׳ אלעזר מגרמיזא )= וורמס( בעל ״הרוקח״ מצביע על הפסוק בדברים כז ,טו:
״ ו ע נ ו כל העם ואמרו אמן״ :בקללת העובד לאלילים נאמר ״וענו״ ,היינו ״קול
רם״ )שם ,יד( מה שאינו כן ביתר הקללות.
 64על ״שמע״ אין לחזור )ברכות לג ע״ב ועוד( ,אד ״ה׳ הוא האלקים״ נשנה במקרא
)מ׳׳א יח ,לט( ו׳׳מנהג כשר״ הוא לחזור עליו שבע פעמים )תוספות ברכות לד
ע״א ,ד״ה ״אמר פסוקא״(.
 65או״ח תרכג ,משנה ברורה ס״ק יג.
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משה

ארנד

)ח( בכל חמש תפילות היום מוסיפים נוסחאות של ו ו י ד ו י
וחוזרים עליהם בתוך סדר הסליחות )בערבית( ובתוך חזרת
הש״ץ )בשאר התפילות(.
)ט( תיאור פיוטי נשגב של ע ב ו ד ת ה כ ה ן ה ג ד ו ל ביום
הכיפורים מהווה חלק חשוב של תפילת הציבור במוסף .החזן
והקהל נופלים על פניהם ארבע פעמים.
)י( עם גמר תפילת נעילה בבית־הכנסת מכריזים את ה ״ ש 
מ ו ת ״  ,שבהם באה לידי ביטוי אמנותגו באל אחד ,חי
ונצחי.
)ה(

מגהגים

שונים

)מבחר(:

8 9

)א( נ ר ג ש מ ה  :גוהגים להדליק בערב יום הכיפורים גר )או גרות( גשמה
)לעילוי נשמה של אב ואם שמתו( ,על מנת שידלקו במשך היום; אך אם כבו,
אין לומר לנכרי לחזור ולהדליקם ד«.
)ב( ה ר ח ת ב ש מ י ם  :מצווה היא לברך בכל יום מאה ברכות « ,ומכיון
שביום הכיפורים קשה קצת להגיע למספר ז ה  , ,יש גוהגים להכין לעצמם
בשמים ריחגיים ולהריח בהם — תוך אמירת הברכה המתאימה — פעמים
אחדות במשך היום.
)ג( ש ט י ח ת ע ש ב י ם א ו פ ר י ס ת ב ג ד בשעה שנופלים אפיים
ארצה ב״סדר העבודה״; מנהג זה גובע מן הדין ,שאסור להשתחוות בפישוט
ומגזירות חז״ל הקשורות בדין זה .גם מי
ידים ורגלים על רצפת אבגים
8

89

7 0

7 1

 66עיין ב ס ע י ף ה מ ק ב י ל ע ל ר״ד ) .פ ר ק א ב ר ש י מ ה זו ,ס ע י ף ו( :ה מ נ ה ג י ם )א( מח(
ש ם ח ל י ם ג ם ע ל י ו ם ה כ י פ ו ר י ם  ,ויש ל צ ר פ ם ל כ א ן  — .ב ע נ י י ן ה ל ב ו ש ה מ ת א י ם
ל י ו ה ״ כ — עיין א ו ר ח ח י י ם ס ו ף ס י מ ן ת ר י ב ר מ ״ א ו ב מ ״ ב ם ״ ק טז—יז — ב מ י ו ח ד
נ מ נ ע י ם מ ת כ ש י ט י ז ה ב  ,״ ל פ י ש א י ן ק ט י ג ו ר ג ע ש ה ס נ י ג ו ר ״ )ר״ה כ ו ע ״ א ( .
 67א ו ״ ח ת ר י ס ע י ף ד ,ב ר מ ״ א ו ב מ ש נ ה ב ר ו ר ה ס ״ ק ט—יד.

 68מנחות מג ע״ב; רמב״ם הלכות תפילה פ״ז הי״ד .זוהי אחת מ״שבע מצוות דרבנן״.
 69ה ר מ ב ״ ם ב מ ק ו ם ה נ ז כ ר ) ב ה ע ר ה  (68מ ו נ ה ב י ן מ א ה ה ב ר כ ו ת ש ב כ ל יום  14ב ר כ ו ת
ה ק ש ו ר ו ת ב ס ע ו ד ו ת ו ש ל ו ש פ ע מ י ם  18ב ר כ ו ת ש ב ע מ י ד ה ו כ ז ב ר כ ת ת פ ל י ו ) כ ל ו מ ר
 69 = 1 + 54 + 14ב ר כ ו ת (  ,ש כ נ ג ד ן אין ב י ו ה ״ כ א ל א ח מ ש פ ע מ י ם  7ב ר כ ו ת
ש ב ע מ י ד ו ת ) כ ל ו מ ר  35ב ר כ ו ת (  — .א ך י ו צ א י ם ידי ח ו ב ה ב ע נ י י ת א מ ן ע ל ב ר כ ו ת
הש״ץ ו ה ע ו ל י ם ל ת ו ר ה ו ע ל ב ר כ ו ת ה ה פ ט ר ו ת ) ב ש ח ר י ת ו ב מ נ ח ה (  ,ו ע ל כ ל ב ר כ ה
ששומעים.

 70כגון ״בורא מיני בשמים״ — עיין או״ח סימן רטז.
 71ש נ א מ ר ) ו י ק ר א כ ו  ,א( ״ואבן מ ש כ י ת ל א ת ת נ ו ב א ר צ כ ם ל ה ש ת ח ו ו ת ע ל י ה ״ ;
מ ג י ל ה כ ב ע ״ ב )ועיין ב ה ס ב ר ה מ פ ו ר ט ש ל מ ש נ ה ב ר ו ר ה ס י מ ן ק ל א ס ״ ק מ—מד(.
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הנוראים

שאינו פורס מפה או נייר על הרצפה ,אל יגיע פניו לריצפה ,אלא ״יחוץ
בטליתו״ ,72
)ד( ת ק י ע ת ש ו פ ר ב מ ו צ א י י ו ה ״ ב  ,לאחר אמירת ״שמות״:
מכיוון שתקיעת שופר אינה מלאכה אלא ״ ח כ מ ה ״ ואינה אסורה ביוה״כ
ובשבת אלא מדרבנן ,התירו לתקוע בין השמשות במוצאי יוה״כ .טעמים שונים
ניתנו לתקיעה זו :״להודיע שהוא לילה ויאכילו את בניהם שהתענו וגם להכין
סעודת מוצאי יוה״כ שהיא כעין יום ט ו ב ״ ; ״סימן לסילוק השכינה
למעלה״ ; ״זכר לתקיעות יובל שהיתה ביוהיכ״ ; ועוד.
78

7 4

7 8

7 8

)ה( כדי להיות ״ ד ו ג מ ת ה מ ל א כ י ם ״ גוהגין לומר בקול רם ״ברוך
שם כבוד מלכותו לעולם ועד״ ,ויש ״עומדים על רגליהם כל היום וכל הלילה״
או לנים בבית־הכנסת לומר שירות ותשבחות או ללמוד תורה )מסכת יומא —
משגיות או סוף המסכת בגמרא בעניין התשובה או ״הלכות תשובה״ להרמב״ם
וכדו׳( או לסיים ספר תהלים פעמיים ,שיקרא מזמורים כמגין  . . .כפר ״ .
)ו(

גספח :גושאים

גוספים

7 8

:

) (1הגאלץ לאכול ביום הכיפורים ,כיצד יגהג בעגיין קידוש ,יעלה ויבא,
רצה )אם זה שבת( וכיו״ב ז
) (2״יש מחמירים לעשות שני ימים יום כיפור״ — מה גאמר בגושא זה
בפוסקים ?
) (3במה שונה הבדלה במוצאי יוה״כ מזו שבמוצאי שבת ומדוע ?
) (4מדוע קוראים במנחה של יוה״כ את פרשת עריות )ויקרא יח( י
 72משנה ברורה תרפא ס״ק יד.
 73ר״ד .בט ע״ב.
 74כן אומר ר״י בתוספות שבת קיד ע״ב ד״ה ״ואמאי״.
 75טור או״ח סימן תרכג ,על פי הפסוק ״עלה א׳ בתרועה״ )תהלים מז ,ו(.
 76א מ נ ם ב ת ו ס פ ו ת הנ״ל דוחים טעם ז ה  :״למה תוקעין בכל שנה ושנה ,וכי היד .יובל

ב כ ל שנה ושנה ז!״.
 77או״ח תרט סעיפים ה—ו ובאחרונים שם.
 78ה ע ר ה ד י ד ק ט י ת  :טוב להרגיל את הילדים ״לחטט״ בעצמם בספרי ההלכה
ולמצוא בהם תשובות לשאלות מעניינות ,ולא דווקא לשאלות מעשיות או אקטו
אליות .מובן מאליו שכל אחד יענה לפי דרגתו ולפי כוחו במציאת מקורות,
בניתוחים ובהרצאת תוכנם בסדר שיטתי ובשפה ברורה .על שאלה ) (6שבסעיף
זה ,לדוגמה ,ישכיל תלמיד־תיכון לכתוב חיבור ארוך ומאלף ,א ם רק יידע למצוא
ולהבין א ת דברי המשנה ברורה בסימן שכח ס״ק לט — .מאידך גיסא יוכל גם
ילד קטן בכתה ג׳ או ד׳ למצוא בכוחות עצמו את פתרון השאלה ) .(3ואין צורך
ומקום להאריך.
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)(6

מ ש ה א ר גד
״המבעט ביום הכיפורים )ואיגו מאמין בכפרתו( אין יום הכיפורים
מכפר עליו״ )רמב״ם ,הלכות שגגות פ״ג ה״י( — .מגיין לרמב״ם
דבר זה ,וכיצד אפשר להסביר את טעם ההלכה הזאת ??
חולה שיש בו םכגה והוא צריך לאכול בשר )בשבת או ביום הכיפורים(
ואין בשר כשר מוכן ,מה עדיף :להאכילו גבלה או לשחוט בשבילו ז
ואם הוא זקוק ליין או לגביגה וכיו״ב ,מה עדיף :להאכילו דבר
האסור מדרבגן או לחלל למענו שבת או יוה״כ ?ז

עדין

שטיינזלץ  /ירושלים

ב י ט ו י י י ח ו ד ם של ה י מ י ם ה נ ו ר א י ם ב ת פ י ל ו ת י ה ם
ימים

נוראים

צירופם של ראש השנה ויום הכיפורים ליחידה אחת של ״ימים נוראים״ היא
עתיקה למדי .אולם יש לזכור שלמרות הקשר הקרוב בין ימים א ל ה — קשר
זמן וקשר עניין — יש כמה וכמה הבדלים יסודיים ביניהם ,ובנללם יש צורך
להבחין היטב בין ראש השנה ליום הכיפורים .רעיונות היסוד של ראש השנה,
שהוא יום הדין ,אינם זהים לרעיון היסוד של יום הכיפורים—הכפרה והסליחה.
לאמיתו של דבר רחוקות מאד התפיסות והגישות שבשני ימים אלה .אולם
המקשר ביגיהם הוא רעיון ,שבעצם איגו גובע מתוכגם ,ובכל זאת הוא
שייר לשגיהם יחד — רעיון התשובה .במובן זה ,ובעיקר בזה ,מהווים ימי
התשובה לא רק קשר חיצוגי־זמגי בין הימים המראים ,אלא גם קשר פגימי.
כי יום הדין ,על כל ריבוי הגווגים המבע מתפיסת הדין ,איגו מחייב את
מציאותו של יום הכיפורים ,ולהיפך .אולם התשובה ,שלה מוקדשים הימים
שביגתיים ,היא המקשרת אותם ועושה אותם יחד להמשך רצוף של משפט—
תשובה—כפרה.
דיוק זה ,כי מושג התשובה איגו חלק מהותי לא של ראש השגה ולא של יום
הכיפורים ,יש בו חשיבות לא רק להבגת מהותם של שגי הימים ,אלא אף
להבנת תפילותיהם — בכללן ובפרטיהן .כי אמנם הרעיון של ״בראש השגה
יכתבון וביום צום כיפור יחתמון״ הנו לאחר הכל רעיון־ לוואי ,המוסיף על
שני הימים משמעות יתירה ונוספת על זו שיש בהם ,בכל אחד לעצמו .ואף־
על ־פי שבלב העם ממלא עניין התשובה מקום חשוב ביותר ,כמעט מרכזי,
בתור הימים הנוראים — בכל זאת יש לראותו כתוספת של השלמת דברים.
די לו למעיין להתבונן בשתי המסכתות שבתלמוד העוסקות בימים הנוראים
— במסכת ראש השנה ובמסכת יומא — כדי להבין עד כמה נבדלים הימים
זה מזה ,ומה מועט המקום שנתייחד לתשובה בשתי המסכתות הללו גם יחד.
הבנת הימים הנוראים דורשת על כן הזרה אל מקורותיהם הראשונים למן
התורה ועד המשנה והתלמוד .רק על סמך המקורות הראשונים ניתן להבין
את מבני היסוד של התפילות ,על ריבויין וסיבוכן בימים הנוראים.

עדין
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ראש

שטיינזלץ

השנה

בין הצדדים הרבים של ייחוד שיש בראש השנה ,יש להדגיש את העובדה
החשובה ,כי אין ראש השנה נזכר בתור כזה במקרא .בכלל מעט מאד נאמר
בתורה ביחס לראש השגה ,מלבד עצם הזכרתו של היום כיום חג ומצוות היום
המיוחדת בתקיעת שופר בו .״שבתון זכרון תרועה מקרא קודש״ הוא ביסודו
של דבר כל מה שגאמר בפירוש בתורה על ראש השגה.
על מגת להטעים ולהבהיר את הדברים יש לזכור ,כי ״ראש השגה״ בתור
כזה איגו בעצם מ א ו ר ע  ,כי אם ת א ר י ך  .שלוש הרגלים למשל ,או יום
הכיפורים ,הגם בטויים של מאורע ,של מהות מסוימת — בין שהם ימי זכרון
למאורעות של העבר היהודי ובין שהם מבטאים צדדים אחרים של המציאות.
לעומת זאת ראש השגה הוא רק ציון של זמן ,ובציון של זמן בלבד איגו
מחייב מעצם מהותו זאת חגיגיות מיוחדת .כשם שקיימים ארבעה ראשי שנים
)ואף יותר( לעגייגים שוגים ,כך יש גם ״ראש השגה״ המיוחד לנושאים
ובעיות אחרות ,אך עצם הדבר איגו מחייב מתוכו את ראייתו כמאורע .וראיה
לדבר :היום הראשון בגיסן ,הגזכר במפורש בתורה כראש השגה לחודשים,
והוא אף קובע בכמה עגייגים אחרים — מכל מקום אין בו חגיגיות גדולה
משל שאר ראשי חודשים .כי — שלא כמאורע — חשיבותו של תאריך היגד.
בהתיחסותו אל הזמנים הבאים ולא בתוכו עצמו .הבהרתה של גקודה זו יש
בה להסביר במובן ידוע את חוסר הזכרת ה״אחד בחדש השביעי״ כיום ראש
השגה במקרא ,וביתר שאת את מיעוט הטיפול בעגיין מוגבל זה בתפילות
היום .העובדה שיום זה הוא ראש השגה גזכרת אמגם בתפילות — אך לא יותר
מזה; אין פיתוח ופירוט של היות היום כשלעצמו יום ראשון בשגה.
עם זאת העמיקו חכמים את תפיסת ראש השגה ועשו אותה מרכז שממגו
גובעות שתי גקודות־ראייה גדולות ורבות־משמעות — רעיון יום הדין ועגיין
קבלת מלכות שמיים .לכשגתעמק בדברים גוכל לראות את הקשר הפגימי
ביניהם .כאשר מבינים את ראש השגה בסיומה של תקופת זמן ,מביא הדבר
ממילא לתפיסה ,כי יש לסכם את אשר היה במשך התקופה שעברה ,לזכור
את המאורעות שאירעו במשך זמן זה ,וכמו כן להעריך את משמעותם .וכדרד
ההערכות המצויות בתחום היהדות ,גם הערכה זו הנה ביסודה הערכת הטוב
והרע במשד תקופת השגה שחלפה ,או במלים אחרות — הדין ,המשפט על מה
שהיה ועל המתחייב מכאן לגבי העתיד .תפיסת יום הדין הריהי איפוא בעיקרה
הרחבה של מושג הזיכרון והסיכום ,במתן משמעות חריפה ומובהקת יותר
לזיכרון זה ,שהוא זיכרון שיש עמו אף הערכת דברים וקביעת מקומם .ודאי
שעגיין ה״מלכות״ קשור קשר פגימי עם יום הדין ומשמעו של דין ,אולם קיים
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גם קישור אחר בין יום ראשית השנה לבין המלכות בכללה .כאשר השנה
החדשה איגד .רק ציון־דרך סתמי במרוצו של הזמן ,כאשר מובגת השנה
החדשה במובן של התחדשות אמיתית של זמן ,הרי שהשגה המתחילה הגה
בבחיגת בריאה חדשה .״זה היום תחילת מעשיך״ — מתייחס לעצם התתלתו־
בריאתו של הזמן החדש ,בלי שיהא הדבר קשור כלל עם השאלה אם זהו גם
״זיכרון ליום ראשון״ של בריאת העולם .ויש לשער ,כי משום כך אין השאלה
השגויה במחלוקת תגאים ,אם גברא העולם בתשרי או בגיסן — משגה בתפיסת
ראש השגה .שכן לא בריאת העולם הראשוגה בשעתה היא יסודו של יום ראש
השגה ,כי אם ״ ז כ ר ו ן ליום ראשון״ ,אותה ראשית ותחילה שיש בעצם יום
תחילת השגה ,שהוא מעין בריאה חדשה .בבריאת העולם מראשית קיימים
שגי צדדים של התייחסות ,הן מצד עיצובו של העולם ביצירת כל דרכי החיים
שבו ,והן בהיות ה׳ מלך העולם ושלימו .דברי השבח על עצם יצירת העולם
מוזכרים בתפילות כל ימות השנה לרוב ,ובמיוחד בתפילות השבת החוזרת
בכל שבוע — מעין סיכום מחודש של הבריאה .ואילו הצד האחר ,הדק יותר
של הבריאה המחודשת — היותו של ה׳ מלד העולם — מודגש ביתר שאת
בתפיסתו של ראש השגה .ומובן הדבר ,כי התחדשות העולם הבאה בראש
השגה איגד .התחדשות של יצירת צורות חיים חדשות ,כי אם של חידוש פגימי,
כלומר :של המלכה מחודשת של ה׳ על עולמו .ועל כן ראש השגה הגו יום
מלכות שמים על הארץ — כבתחילת בריאתו של עולם.
תקיעת

שופר

מכל האמור גמצאגו למדים ,כי בראש השגה ,על אף מיעוט הדברים האמורים
בו בתורה במפורש ,יש בכל זאת צדדים מסוימים של התבטאות המהווים גקודה
אחת )הראשית( שהיא שתיים :יום המלכות ויום הזיכרון .אולם יש בראש
השגה עוד גקודה גוספת — מצוות היום בשופר .לגופו של דבר אין מקום
להעמיד את דין התורה על טעם כלשהו שמוצאים אגו לו ,שמא טעם זה אינו
מוסיף אלא גורע בלבד .וידוע כי בעל ה״גודע ביהודה״ גוהג היה לקרוא לפגי
תקיעת שופר :למה תוקעים? — רחמגא אמר ״תקעו״ .אולם דברים אלה
שגאמרו לפי שעתם ,ומתוך קשר למחלוקת שבאותם דורות — אין להם לעכב
מציאת הבנות וראיות גוספות במצוה זו .וכן עשה הרמב״ם ב״יד החזקה״,
אשר אף־על־פי שכתב שאין לבנות על טעם זה ,מכל מקום הוסיף רמז לדברים.
בעקבותיו אפשר לומר כי תקיעת השופר קשורה במושג ראש השנה בשני
הצדדים שלו :הן בבחינת יום הזיכרון והן בבחינת יום מלכות שמיים .מבחינת
יום הזיכרון ,הרי תקיעת השופר הנה סמלית להערת האדם משנת ההרגלים
שלו והבאתו לראות מחדש את מצבו ולסכם שוב בתחילת השנה את מעשיו.
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ואם כן משמש השופר מכשיר להעיר ולעורר את תשומת הלב ,את הזיכרון.
ואף צד המלכות שבחג מוצא לו ביטוי מתאים בתקיעת השופר ,שכן כמה
פעמים מוצאים אגו ,שתקיעת השופר היא סמל של המלכות ושל הכתרתו של
מלך ,וכן מציגו בהמלכת שלמה ,וכן מציגו בהמלכת יהוא ועוד.
תקיעת השופר איגה אך חזרה והדגשה בלבד של שגי המוטיבים הקודמים
של ראש השגה .מצד אחר מהווה תקיעת השופר— דווקא בהתייחסותה אל
יום הזיכרון ואל מלכות שמיים — תוספת שיש בה יותר משימת דגש בלבד.
תקיעת השופר מוציאה את שגי הרעיוגות הללו מבחיגת ״זיכרון ליום ראשון״
בלבד ,הייגו מזכירת תחילת הבריאה — ומוסיפה תפיסה מעמיקה יותר הראויה
להיקרא ״זיכרון ליום אחרון״ ,רעיון אחרית הימים ,עם מושג מלכות שמיים
בהרחבתה השלימה ביותר .שהרי ראש השגה הגו מעצם העגיין גם ״אחרית
שגה״ ,וכשם שכל שגה חדשה מכילה בתוכה את מהות החזרה הגצחית על
מעשה בראשית ועל מלכות שמיים ראשוגה ,כך יש בשגה החדשה גם ממהותו
של סיום ושל סיכום ,לא רק לשגה שעברה ,אלא לכל הזמן שעבר מראשית
קיום העולם ,או בתפיסה רחבה עוד יותר — כל משך הזמן הכולל מימות
בראשית עד הקצה האחרון של מציאות הזמגים — ״אחרית הימים״.
ראש השנה שהנו לא רק ״יום תרועה״ אלא גם ״יום זכרון תרועה״ ,יש
בו תרועת זיכרון .ותרועה זו מזכירה הן את תרועת השופר לחרדה ,הן את
שופרו של סיגי והן את השופר הגדול של הגאולה העתידה.
ת פ י ל ו ת ראש השגה
כפי הגאמר ראש השגה מצוי במצב מיוחד .אם מבחיגת הגגלה בתורה בעגייגו
הריהו בבחינת לוקה בחסר ואין בו אלא ההזכרה הסתמית של התרועה ,הרי
מצד ההעמקה שהעמיקו והוסיפו חז״ל בעניינו ,יש בו כמה צדדים ,שעם היותם
שואבים ממעיין אחד ,אף־על־פי־כן איגם מגיעים לכדי רעיון מסויים אחד.
הדבר בולט יותר בהשוואה לשאר חגים הכתובים בתורה שעניינם מכל מקום
ברור ומסויים ,בין שהדברים כתובים במפורש בתורה )כבחג הפסח( ובין
שסומכים בהבנתם על דברי חז״ל )כבחג השבועות ,זמן מתן תודה( .ומשום
כך גיתן בתפילות החג להבהיר את הרעיונות הקשורים והנוגעים בכל אחד
מן החגים במשפט אחד ,לעתים אף במלים אחדות ,שהן מלות הסיום של הברכה
הרביעית המיוחדת לכל אחד מימי החגים או ימי המועד שיש בהם מוסף.
לא כן הדבר בראש השנה .הרעיונות שהגם ביטויו של החג אינם מגיעים
לאיחוד במבטא אחד כולל ,וצריכים פירוט בפני עצמם .שלוש הנקודות שבחג:
יום הדין־יום הזיכרון ,יום מלכות שמיים ,ותקיעת השופר — מהווים שלוש
יחידות נפרדות הזוכות משום כך למעמד מיוחד מבחינת מבנה התפילה ,כאשר
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מוסף של ראש השנה אינו מכיל שבע ברכות בלבד )במוספי כל שאר הימים
המיוחדים בשנה( ,אלא יש בו תשע ברכות :שש הברכות הקבועות ,שלוש
בפתיחה ושלוש בחתימה ,המשמשות בכל השנה כולה — ובמרכז לא ברכה
אחת בודדת ,כי אם שלוש ברכות ,אשר כל אחת מהן מיוחדת לאחד מנושאי
החג :מלכויות ,זכרונות ,שופרות.
שלוש הברכות הללו הנן שלושת הביטויים השונים לרעיון האחד :סיומה
והתחלתה של תקופה חדשה עם כל הגשמע מכך .הוכחה גמורה כי אכן שלוש
הברכות המרכזיות הללו מהוות את שלושת הצדדים של חידוש בתקופה ,אפשר
למצוא בהלכה הדגה ביום הכיפורים בשגת היובל .כידוע שגת היובל איגד.
מתחילה לכל דבר בראש השגה ,אלא לפחות התחלתה כשגת היובל היא ביום
הכיפורים .ואכן ביום הכיפורים של שגת יובל היו מתפללים תפילת מוסף ארוכה
כתפילת ראש השנה עם ברכות מלכויות ,זכרונות ושופרות שבה .ואם כן,
אפשר ללמוד מכאן ,כי ברכות אלה )ומבחינה מסויימת אף תקיעת השופר( הנן
חלק מן התפיסה של התחלת תקופה ,שאין הן שייכות בעצם רק ״ליום זכרון
תרועה״ המיוחד של האחד בחודש השביעי ,כי אם לראש השנה — על כל
מה שרעיון זה עשוי להכיל בתוכו.

הפיוט

והתפילה

בראש

השנה

בראש השגה — בשל תפילת המוסף הגדולה והמרובה בעניינים ,ובשל שפע
הדברים המצויים בה — אין הוספות הפיוטים גיכרות בהרבה .אמגם גם
במגהג אשכגזים וגם לפי מגהג ספרדים מוסיפים פיוטים אחדים בתוך התפילות,
או בין הקטעים השוגים בכמה תפילות — אולם אין פיוטים אלה מבחיגת מקומם
בסדר התפילה חורגים הרבה מן הגדר של הוספת ״יוצרות״ וכיוצא בהם,
המצויים בשבתות או בימים מיוחדים אחרים בשגה .אמגם גם בבתי כגסת
הנוהגים לקצר בכל השגה כולו בהוספות פיוטים ,מרבים בהם יותר בראש השגה.
אולם אין כאן אלא שיגוי כמותי ולא שיגוי יסודי בעצם היחס לפיוטים והוספות
אלה )שלא כביום הכיפורים( .ומשום כך אותם הגוהגים קיצור באמירת פיוטים
בכל השגה כולה איגם משגים מקו עקרוגי זה אף בראש השגה ,ומדלגים אף על
רוב הפיוטים הנדפסים במחזור ,או שאומרים אותם בדרך אמירה בלבד ,באופן
שברור ,כי מרכז התפילה איננו בפיוטים .מתוך ההכללה הזאת נראה להוציא
רק את הפיוט ״ונתנה תוקף״ .פיוט זה הנמצא בכל מחזורי האשכנזים ,ואף
באחדים מן המחזורים הספרדיים ,זכה להתבלט בתוך תפילות הימים הנוראים.
טעם אחד לדבר הוא בוודאי הסיפור המצורף — בזיכרון ובמחשבה — לפיוט,
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והוא מות הקדושים של ר׳ אמנון ממגנצה .רעיון זה של מסירות־נפש על קדושת
ה׳ מתקשר היטב עם צד מסויים של ר״ד .ושל יום הכיפורים .העקידה בראש
השנה ומות בני אהרן ביום הכיפורים מהווים רקע בסיסי מתאים מאד להמשך
כגון זה .אולם יש טעם נוסף הנעוץ בגופי דברים .הפיוט ,שלא כרבים מן הפיוטים
האחרים — בין פיוטי ארץ ישראל וממשיכיהם האשכנזים ובין פיוטי בבל וספרד
שבמחזורים הספרדיים — בנוי בפשטות יתרה ובלא קישוטים מלאכותיים.
ומשום כך הריהו משתלב בקלות אל תוך מערכת התפילות הכוללת של
היום.
אכן בסיכומו של דבר ,שלוש הברכות הארוכות והפיוטיות מאד ,המלאות
שפע רעיונות ונושאים ומקושטות בעשרות פסוקים מן המקרא ,יש בהן כדי
לספק את התבנית המרכזית של תפילות החג .ומשום כך בנויה תפילת ראש
השנה כולה — על כל שינויי המנהגים לסוגיהם — מסביב לשתי נקודות
מרכזיות :א( מצוות היום בשופר וההכנות הנעשות לקראתה ,במזמורי תהלים
ובפיוטים מאוחרים ,וב( מסביב לתפילת מוסף ,המביאה את עיצומו של החג
לידי תוספת יתירה של העמקה והקדשה.
יום ה כ י פ ו ר י ם
שלא כראש השנה הרי יום הכיפורים מבחינת תוכגו)אף כי לא מבחיגת הגעשה
בו כפי שיוסבר להלן( מרוכז סביב לרעיון יסודי אחד — הכפרה .יום הכיפורים
כשמו כן הוא — יום אשר בו מתכפרים עוונותיהם של ישראל .וכאמור אין לערב
עניין הכפרה שביום הכיפורים ברעיון התשובה ,ואף על פי שמסקנת ההלכה היא
כי אין יום הכיפורים מכפר אלא לשבים — מכל מקום אין עיקר מהותו בתשובה
כי אם בכפרה .ביסודם של דברים תשובה זמנה בכל ימות השנה ,הן מבחינת
תשובה שבלב הן בהבאת הקרבנות הבאים אחרי התשובה )כחטאת ועולה
ואשם( .אך הימים שנתייחדו לתשובה הם ימי חודש אלול להכנת הלב ועשרת
ימי תשובה ,ובעיקר הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים .ואילו יום הכיפורים
עצמו מתייחד בנושא הכפרה.
ואף שמצד מסויים יש גם בתשובה וגם בכפרה משום הוכרת החטא שהיה
ומשום עזיבת החטא ,הרי מכל מקום קיים הבדל עצום בין הדברים הן מצד
תוכנם והן מצד היחס הרוחני של האדם כלפי היום .מהותה של התשובה היא
במאמץ של האדם .החוטא שב מדרכו הרעה ,האדם מנסה לחזור ולמצוא קשר
עם הי .לאמור :תשובה וימי תשובה הגם ימיו הגדולים והמקודשים של האדם.
גדולה היא התשובה והיא מאותם דברים שנבראו קודם בריאת העולם ,משום
שהם עולים על דרגת הבריאה ומהווים בחינת שיא ותכלית לה .אולם התשובה
היא מעשה אנושי ,ויכולת התשובה היא בתמצית כוחו של האדם .מה שאין
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כן כפרה .כפרה היא מעשהו של גבוה .אין האדם משמש אלא כלי שמסגל עצמו
— בתשובה ומעשים טובים — כדי שתחול עליו הכפרה .אולם גופה של כפרה
היא בכל מקרה חסד ה׳ הבא ממרום .אף ההבדל מבחיגת מצב רוחו של האדם
יסודי ומבדיל בין תשובה לכפרה .בעל התשובה גתון בעצב ,וזכרון החטא גמצא
לפגיו כעגיין ״וחטאתי גגדי תמיד״ — ועל־כן עגייגה של תשובה בבכי ובמ
רירות .מה שאין־כן בכפרה .כפרה הריהי מכל צדדיה מאורע של שמחה ,אשר
אף שהיה קשור בשעתו בעבירה ,עתה — בשעת הכפרה — אין בו אלא שמחה.
שמחת היטהרות והזדככות.
ואם אמגם כפרת יום הכיפורים תלויה בתשובה הקודמת לה ,אין התשובה
הזאת מהווה חלק מהותי מיום הכיפורים ,וכל שכן שאינה חלק משמחת החג
ומטרתו .ואף לפי ההלכה עיקר הווידוי השייך ליום הכיפורים הריהו לפני כניסת
החג ולא בתוכו .נמצא שלפני יום הכיפורים — זמנה של התשובה; ביום
הכיפורים עצמו — הסליחה וכפרת העוון.
כל זה הוא מבחינת יום הכיפורים כפי שהוא מתבטא בעניינו של החג ובעצם
תוכנו .אולם כשמעיינים בפסוקי התורה המדברים ביום הכיפורים ,רואים
שאפשר למצוא בו שני נושאים צמודים ולא אחד בלבד .אכן בפרשת אמור
מוצאים אגו בתוך תיאורי החגים צורה אחת ומהות אחת ליום — יום תענית
הכיפורים ,״יום כיפורים הוא לכפר עליכם לפגי ה׳ אלקיכם״ .אולם בפרשת
״אחרי מות״ ,אף שגם בה מוזכר עגיין הכיפורים והכפרה ,מכל מקום עיקר
עגייגה של הפרשה אחר הוא — שהרי הוא עוסק בסדר העבודה של היום,
ששיאו כגיסת הכהן הגדול לפני ולפגים .גמצא איפוא ,כי אף שמטרתו ומהותו
של היום הריהן ״יום הכיפורים״ — הרי מעשה היום מבחיגת הכיפורים והמת־
כפרים הוא פסיבי בהחלט ,שהרי גם שביתה חמורה ממלאכה וגם התעגית איגן
בגדר עשייה .מן הבחיגה הזו בוודאי אין מעשי האדם קובעים אלא ״עיצומו
של יום מכפר״ .ואילו מצד אחר — אף שאינו מעצם ענייגה של כפרת היום —
סדר העבודה במקדש כולו רצוף עשייה .אין יום שתהיינה עשיותיו השונות
מרובות יותר וסבוכות יותר מביום הכיפורים ,כל שכן שאין יום בשנה שדרגת
הקודש בעבודתו מגיעה לרמה זו — שעבודת היום בכהן הגדול בלבד ,ושהכהן
גכגס ויוצא בבית קודש הקדשים.
המבנה

ה כ ו ל ל של

ת פ י ל ו ת יום

הכיפורים

נמצא איפוא שעיקרו ומרכזו של היום בנקודה מסוימת ומוגדרת אחת — הכפרה.
אולם בסמוד לעניין הכפרה מצויים שגי גופי דברים הקשורים בה אף שאינם
מעכבים אותה ואף אינם מעצם מהותה .מן הצד האחד — הווידוי והתשובה,
ומן הצד השני — סדר עבודת המקדש.
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ואכן בהתאם לסדר עניינים זה ערוכה מסגרתן הכוללת של תפילות יום הכי
פורים .המבנה היסודי — שהוא של תפילת עמידה — פשוט הוא בעיקרו :מלבד
שלוש הברכות הראשונות ושלוש האחרונות הקבועות בכל ימות השנה ,מצויה
כבשאר ימי החגים ברכה רביעית אמצעית המדברת מעניינו של יום .ברכה זו
ביום הכיפורים מעצם ענייגה איגה מסובכת והיא חוזרת ומדגישה את נקודתו
הפנימית של היום — את הכפרה ,את הבטחון שה׳ מוחל וסולח לעוונות ביום
זה .וכאמור עיקרה של הכפרה אינו בהזכרת העוון או בצער על החטא ,כי אם
להיפר :בשמחת ההיטהרות ,בחדווה של התחדשות ,של ״מחיתי כעב פשעיך
וכעגן חטאתיך ,שובה אלי כי גאלתיך״ — שהיא היא עניינו של חג.
אולם הגקודה השגייה ,ההקדמה ההכרחית לכפרה — היא גקודת התשובה —
איגד ,יכולה להיעדר .ומשום כך — אף שאיגה חלק מסדר תפילה עצמו —
הוצמדה לכל אחת ואחת מן התפילות אמירת הווידוי הגדול ״על חטא״ .בדבר
זה קיימות נוסחאות שונות ,ואין הסידורים שווים לא בנוסח המדויק של וידוי
גדול זה ,ואף לא בהוספות השונות אשר נוספו ועיטרו אותו .ראוי להזכרה
מיוחדת הווידוי הגדול של רב גסים גאון המצוי בגוסח הספרדים.
וידוי־תשובה והכפרה שאחריו מבטאים כאמור את תוכגו של היום מבחיגת
כל אדם בכל עת .אולם יש צד גוסף של יום הכיפורים בבחיגת היום המיוחד
למקדש ולסדר העבודה שבו .והנה אף־על־פי שבנוסח התפילה עצמו אין סדר
העבודה מהווה חלק ,הוסיפו דורות מרובים מתחילת יצירתו של סידור תפילות
את הפיוטים — כל מגהג והפיוט שבחר בו — המתארים את סדר העבודה.
וחשוב לציין כי סדר העבודה ביום הכיפורים איגו ממלא תפקיד טפל —
בבחיגת תבלין ופיוט בלבד — אלא הפך להיות חלק מרכזי בתפילת היום,
ואף אפשר לומר כי הוא משמש כחלק העיקרי של תפילות היום .מרכזיותו
של סדר העבודה איגד ,מתבטאד ,רק במקום הרב — מבחיגת זמן ומבחיגת
הערך הרגשי — שמייחסים לו ,אלא גם בטכס המיוחד והבולט של השתחוויות
)״כורעים״( הצמודות אליו .אמנם בקהילות האשכגזים יש כריעה גם בתפילת
ראש השנה ,אולם בכל אופן אין הדברים דומים לכל אותה המשמעות העמוקה
שיש לכדיעת בתוך סדר העבודה של יום הכיפורים.
הפיוט

והתפילה

לכאורה היה אפשר לראות בהחשבה היתירה של סדר העבודה והבלטתו כעניין
מרכזי של יום הכיפורים כעין הסחת הדעת מן הנקודה המרכזית .כי כאמור
סדר התפילה כשלעצמו מכיל את רעיון הכפרה בהבלטה ,והפיוט הבא תופס
את מקומו כאילו מסלק את העיקר מפני דבר שהנו טפל — הן מבחינת
חשיבותם של יוצרי התפילה )אגשי כגסת הגדולה וממשיכיהם כיוצרי נוסח
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התפילה ,לעומת הפייטנים המאוחרים בהרבה( ,והן מבחינת עיקרו של יום
כיום הכפרה ,לעומת זכרו של סדר העבודה.
וכשאנו מתבוננים בדבר הרי לא סדר העבודה בלבד הוא שבולט במידה
יתירה זו .אין יום אחר בשנה שבו תתפוסנה ההוספות המאותרות של הפיוטים
למיניהם מקום חשוב כל כך ,ושבו יהיו הנוסחים שונים כל כד זה מזה .אין
יום בשנה ,שבו ההבדלים בין העדות השונות )שנוצרו בגלל השימוש בפיוטים
שונים( בולטים כביום הכיפורים .אמנם עצם העובדה שמרובה יום הכיפורים
בפיוטים )ושפיוםים אלה נאמרים מעט או הרבה בכל מקום( אין בה כדי
להפתיע .בשאר ימות השנה — כאשר אין עיקרו של היום מוקדש לתפילה —
יש ויש מקום לחשוש שריבוי הפיוטים והתוספות — עם כל מה שיש בהם מן
הקשה להבנה — יביא לזניחת התפילה .מה שאין כן ביום הכיפורים ,שהוא
יום המוקדש למעשה כולו לתפילה ושאין בו באמת עניין אחר — ולכן הן
מצד הפגאי והן מצד הזמן יש מקום לפיוט .אולם יש בדבר גם צד אחר ,יסודי
יותר.
צד אחד יש ביום הכיפורים אשר איגו בולט די הצורך מבחיגת ההלכה
עצמה ,אבל יש ויש לו מקום לא רק בתפיסה הרעיוגית של החג כי אם גם —
לאחר התבוגגות ראויה — בתבגיתו המצטיירת מן המקרא ומדברי חז״ל.
אף־על־פי שמבחיגת ההלכה יום הכיפורים גופל בקדושתו מן השבת )לא רק
שחמורים עוגשי מחלל שבת מעוגשי המחלל יום הכיפורים ,אלא אף מבחיגת
הכבוד שחולקים ליום גראה שעולה השבת על יום הכיפורים ,כי מחלוקת
התגאים הוכרעה באופן שבשבת עולים לתורה שבעה קרואים ,וביום הכיפורים
רק ששה — דבר הקשור קשר הדוק לקדושתו של היום( — בכל זאת העם
בכל עדותיו ובכל דורותיו ראה את יום הכיפורים בתור ״היום הקדוש״ או
״יום ה׳״ סתם ,היום המקודש מכל ימות השגה .והגה המתבוגן בדברי חז״ל
יראה ,שרעיון זה מצוי בדבריהם לרוב — על ייחודו של יום הכיפורים ועל
עליונותו על כל השנה כולה .יתר על כן :ביטוי זה של הקדושה העליונה
אשר ביום הכיפורים מצוי ביתר שאת בפרשת אחרי מות ובסדר העבודה של
היום .שהרי מבחינת סדר העבודה במקדש ,יום הכיפורים הוא השיא העליון
של הקדושה ,המגע הקרוב ביותר של אדם ואלקים הניתן להצטייר בכלל.
אף המעייגים והמעמיקים בתפיסת רעיון־הכפרה מסכימים כולם כי מושג זה —
של כפרה כוללת ,של יום המיועד לכפרה — קשור בתפיסה הגבוהה ביותר
של קדושה.
נמצאנו למדים ,כי יום הכיפורים מבטא בתמצית מהותו דבר נוסף על הצד
של הכפרה .כפרתו של יום הכיפורים היא ביטוי של התגלות עליונה ביותר,
בחיגת מתן התורה לגצח לעם ישראל )לוחות שגייס שגיתגו ביום הכיפורים(,
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בחיגת הסליחה הקשורה בשלוש עשרה מידות הרחמים שהן שיא של ההתגלות
לאדם .הווה אומר :יום הכיפורים הוא יום התגלות הקדושה.
וביתר שאת :יום הכיפורים איגו רק יום של קדושה ,אלא הרבה יותר מזה —
הוא יומה של הקדושה ,היום המיועד להתקרבות ,להבגה ,להזדהות עם הקודש
והקדוש .אמגם רעיון זה הריהו במובלע בסתר בתפיסה הפורמלית של החג,
אד מצוי הוא בתשתיתם של דיגיו הפרטיים ושל תפיסותיו החלקיות .ומשום
כד באה השאיפה — מדעת ושלא מדעת — לייחד את היום לקדושה .ואכן,
רוב הפיוטים וההוספות על עגייגו של חג — על אף היותם שוגים בלשוגם
ובביטוייהם ,על אף הרעיוגות השוגים המובעים בהם — מכל מקום כולם
גתכווגו לדבר אחד :להעצים את תחושת הקדושה והקדוש ביום זה .ודאי שיש
מרחק רב בין הביטויים והתפיסות המובעות ב״כתר מלכות״ שנוהגים הספרדים
לומר בליל יום הכיפורים לבין ״שיר היחוד״ שהוא המקובל בזמן זה ברוב
קהילות האשכנזים ,אולם הצד השווה שבהם הריהו ההבלטה הזו של הקודש
ושל תפיסת הקדושה .אף שאר פיוטי החג בכל המנהגים רובם ככולם מבליטים
צד־יתר זה של קדושה .ובעיקרו של דבר הן גם פיוט ״עשרת הרוגי מלכות״
שגוהגים האשכגזים לומר ביום הכיפורים — אף הוא איגו גתפס בגדר אבלות
וצער )שהרי יום של שמחה הוא( ,אלא כפי שאכן הובגו הרוגי מלכות בכל
הדורות ,כביטוי עליון אף הוא של קדושה ,קדושת הנהרגים על כבוד השם.
והרי עגיין הרוגי המלכות ממשיך אותה נקודה שהובנה באותה דרך אף
בקריאה של יום — מות בני אהרן ,שאף מותם הוא ״בקרבתם לפני ה׳ וימותו״,
שאף היא נתפסת בחינת מיתה של קדושה.
ומשום כך יפה הרגיש העם כי סדר העבודה — ובפרט אותם רגעים שבהם
היה הכהן הגדול מבטא את שם המפורש — הנם הרגעים העילאיים של היום,
שהרי הם מבטאים את תמצית קדושת יום הכיפורים ,בקדושה המשולשת של
קדושת הזמן ,קדושת המקום ,וקדושת האדם.
ומשום כך — אף שסדר העבודה בגוסחו זה או אחר הגו מאוחר — יפה
חשו שהוא מבטא את עומקו ועיצומו של היום ,את התגלות הקדושה .ומבחיגה
מסויימת :אף כי הכפרה עצמה איננה בידי אדם ואין האדם אלא מכין
מקום לה ,בכל זאת הוסיפו לה צד של עשייה אנושית — את ההכנה ,והכלי
שממנו באות הסליחה והכפרה — את תפיסתה של הקדושה.
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סדר הסליחות
הסליחות איגן אלא סוג מיוחד של פיוטים ,אותן היצירות של השירה הדתית
שגוספו לתפילות היסוד אחרי שמטבען וגוסחן כבר הגיעו לגיבוש .הרצון
לתת ביטוי גוסף עשיר יותר לרגשותיו הדתיים של הפרט ושל העדה הוא
שהוליד את הפיוטים בתפילות רשות המתלוות לתפילות היסוד ומשובצות
בתוכן ,ולכן הן מותאמות להן בתוכגן ובגוסחן.
תוכן הפיוטים השוגים גקבע על־ידי מקומם בתפילות היסוד ועל־ידי החג
או היום בשגה שבשבילו חוברו .גושא הסליחות הוא בקשת סליחה על החטא,
ואמגם במקרא הסליחה היא בידי הקב״ה והוא גותגה לאדם המביע חרטה על
מעשיו ומבקש כפרה :״כי עמך הסליחה למען תוורא״)תהלים קל ,ד( ,״ואתה
אלוה סליחות ,חגון ורחום״ )גחמיה ט ,יז( ,״לה׳ אלהינו הרחמים והסליחות״
)דגיאל ט ,ט( .התפילה המבקשת סליחה איגד .גקראת כך לא במקרא ולא
בפיוטים עצמם אלא ״תחן ,תחיגה ,שועה ,עתירה ,תחגון ,תפילה״ ,ותולדות
המלה ״סליחה״ הן תולדות תפילה זו  .ה׳ לימד את האדם החוטא לבקש סליחה
ממגו והבטיח שהיא תיגתן לו ״והתודו את עווגם״ )ויקרא כו ,מ( ,״ומודה
ועוזב ירוחם״ )משלי כח ,יג( .בראשוגה גבחרו לבקשות אלה של סליחה
ליקוטי פסוקים מתאימים שתוכגם עגייגי סליחה וכפרה ומכילים את המלים
הגזורות מן השורש ״סלח״ .אוספי פסוקים אלה נקראו ״פסוקי דרחמן״ עוד
בתלמוד ״מעמד שיש בו ריצוי וסליחה״* ואף ״סדרי סליחה״׳ .בין פסוקי
סליחה אלה גודעת חשיבות מיוחדת לשלוש־עשרה מידות של רחמים )שמות
2

3

1
2
3
4
5

Die synagogale Poesie

חוץ ממקום אחד ,אשר הזכיר צונץ ״והאזנת סליחת״:
.
S
.
אלבוגו ,יצחק משה :תולדות התפלה והעבודה בישראל ,תרפ״ד ,ע׳ .135
ברכות ה׳ ע״א.
סדר ר׳ עמרם גאון השלם ,חלק ב׳ ס׳ קכ״ה ,ובסרע״ג דפ׳ ווארשא ,תרכ״ה,
בעמ׳ .47
תנא דבי אליהו זוטא כ״ג.
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לד ,ו־ז( ,אשר לפי דברי התלמוד לימד הקב״ה את אמירתן למשה :״אמר
ר׳ יותנן :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו ,מלמד שנתעטף הקב״ה כשליח
ציבור והראה לו למשה ס ד ר ת פ י ל ה  .ואמר לו :כל זמן שישראל חוסאין
יעשו לפני כ ס ד ר ה ז ה ואני מוחל להם״ )ראש השנה יז ע״ב( .ד׳ יוחנן
דורש את המלה ״ויעבר״ במובן ״עבר לפני התיבה״ ,הקב״ה בעצמו מלמד
למשה את סדר אמירת י״ג מידות ומבטיחו שהיא תביא לידי סליחה .לפנינו
איפוא תפילת סליחה מנוסחת.
נוסח יותר מפורט אנו מוצאים בסדר אליהו זוטא א ׳  :׳״יענד ה׳ ביום
צרה״ — דוד יודע שעתיד בית המקדש להיחרב וקרבנות בטלים בעוונותיהם
של ישראל והיה מצטער על ישראל ואומר :בשעה שהצרות באות על ישראל,
מי מכפר עליהם ? אמר לו הקב״ה :דוד ,אל תצטער ,שכבר גיליתי ס ד ר י
ס ל י ח ה ואמרתי לו ,בשעה שהצרות באות על ישראל יעמדו לפגי באגודה
אחת ויאמרו לפגי סדרי סליחה ואגי עוגה אותם .והיכן גילה אותם ז אמר ר׳
יוחנן :׳ויעבר ה׳ על פגיו ויקרא׳ — מלמד שירד הקב״ה מערפל שלו כשליח
ציבור שמתעטף בטליתו ו ע ו ב ר ל פ ג י ה ת י ב ה וגילה לו ס ד ר י
ס ל י ח ה ואמר לו :אם יהיה תלמיד חכם שיש בידו להוציא את ישראל מיד
חובתם אל יזוח דעתו עליו .יסתכל בי שלא היה עמי שותף במעשה בראשית,
ירדתי וגיליתי ס ד ר י ס ל י ח ה למשה ,וממגו ילמדו כל באי עולם .וכל מי
שיש בידו להוציא את ישראל מידי חובתן אגי גותן לו שכר טוב .ובשעה
שישראל מתקבצין לפגי ועומדים באגודה אחת ואומרים לפגי ס ד ר י ס ל י 
ח ה אגי עוגה אותם ,שגאמר :׳ה׳ הושיעה — המלך יעגגו ביום קראגו׳״
)—בלומר אם הם רק יבקשו ׳ה׳ הושיעה׳ כבר המלך יענה אותם(.
8

אמירת י״ג מידות היא איפוא ,לפי שתי המובאות האלה ,היסח־ והעיקר של
״סדרי הסליחה״ ,אף־על־פי שבי״ג המידות אין בעצם וידוי ובקשת סליחה,
אלא רק הכרזה על מידותיו של הקב״ה ,אבל מיז־ מוסיפים להן ארבע מלים
מתוך תפילתו של משה כששמע את קולו של ה׳ שהכריז על מידותיו:
״וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו״)פסוק ט(.
עם כל המופלא באמרתו של ר׳ יוחנן )״אלמלא מקרא כתוב אי אפשר
לאמרו״( — שכאן לפנינו לא תפילה ספונטאנית של משה אלא תפילה מנוסחת
על ידי ה׳ — הרי התפיסה הןאת קרובה לפשוטו של מקרא ,כי אכן מוצאים
אנו את המידות הללו בחלקן או בשלימותן עוד במקומות רבים במקרא,
ומהם ״:
 7תהלים כ ,א.
 6מהד׳ מאיר איש שלום ,ע׳ .42
 8את כל הפסוקים שיש בהם חלקי י״ג מידות ליקט זאב יעבץ ב״תולדות ישראל״
חלק א׳ ,מוצא דבר יז.
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)א( ״ה׳ ארך אפיים ורב חסד נושא עוון ופשע ,ונקה לא ינקה פוקד עוון
אבות על שלשים ועל רבעים״ )במךבר יד ,יח — אחרי חטא המרגלים(.
)ב( ״כי חגון ורחום הוא ארד אפיים ורב חסד וגחם על הרעה״)יואל ב ,יג —
בקביעת סדרי הצום על ידי הגביא(.
)ג( ״כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ארד אפיים ורב חסד וגחם על הרעה״
)יוגה ד ,ב — כאשר הגביא מתריס על מידת הרחמים של ה׳ כמו שהתאוגן
איוב על מידת הדין(.
)ד( ״גושא עון ועובר על פ ש ע  . . .כי חפץ חסד הוא״)מיכה ז ,יח(.
)ה( ״ה׳ ארך אפיים וגדל כח ונקה לא ינקה״)גחום א ,ג(.
)ו( ״ואתה ה׳ אל רחום וחגון ארך אפיים ורב חסד ואמת״)תהלים פו ,טו(.
)ז( ״רחום וחגון ה׳ ארך אפיים ורב חסד״)תהלים קג ,ח(.
)ח( ״חנון ורחום ה׳ ארך אפיים וגדל חסד״)תהלים קמה ,ח(.
)ט( ״ואתה אלוה סליחות חנון ורחום ארד אפיים ורב חסד״)נחמיה ט ,יז(.
לפיכך י״ג המידות מהוות את נקודת המרכז שבסדרי הסליחות בכל הזמנים
ובמגהגי כל העדות.
עמדה מרכזית זאת במערכת הסליחות ,הנובעת מהבטחת ה׳ למשה שאמירת
י״ג מידות תביא לידי סליחת החטאים ,מתבטאת בנוסחאות מבוא למידות
במגהגי העדות השוגות.
כן בקטע ״אל מלד יושב על כסא רחמים״ המשותף לרוב המנהגים:
״אל הורית לנו לומר מידות שלוש עשרה
זכור לנו היום ברית שלוש עשרה
כהודעת ל ע נ י ו ) = ל מ ש ה ( מקדם״ —
או במטבע ״אל ארד אפיים״ הגמצא במגהג אשכנז ובצורה מקוצרת גם
במגהג ספרד:
״אל ארך אפיים א ת ה  . . .ודרך תשובה ה ו ר י ת . . .
בתחנון ובתפילה פניך נקדם כהודעת לעניו מקדם״
או בפתיחה אחרת הגמצאת גם היא בכל המגהגים:
״אתה הוא שירדת בענן כבודך על הר סיני
והראית דרכי טובד למשה עבדד
ואורחות תסדיר גלית לו
והודעתו כי אתה אל רחום וחנון
ארד אפיים ורחב־חסד ומרבה להיטיב...״
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כדי שאמירת המידות תלווה מיד על ידי בקשה מוסיפים בכל המנהגים את
הפסוק ״וסלחת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו״ הכתוב שם שסמוך וכמגהג
אשכנז מוסיפים עוד את פתיחת ברכת הסליחה משמונה־עשרה :״סלח לנו
אבינו כי חטאנו ,מתל לנו מלכנו כי פשענו״.
בכמה ״סליחות״ אשכנזיות מופיע מוטיב זה בסוף הפיוט בעיבודים שונים
כדי להעביר את המתפלל לאמירות י״ג מידות ,כגון ב״אדון דין אם ידוקדק״
)לערב יום כיפור לפי מגהג אשכנז ,פולין וליטה(:
״דרכיך הודעת לעניו להורות,
יידעתו שלוש־עשרה סדורות,
הבטחתו שאינן ריקם חוזרות״
או הסיום של ״אשפוך שיחי לפניך צורי״ לרבגו גרשום מאור הגולה
)אשכנז לערב ר״ה ,הידנהיים מס׳ מ״ח(:
״הודעת שלוש עשרה מידות לנאמנד,
הודעתו שאינן חוזרות ריקם מלפניך,
דברך הטוב יאמן נא לבניך״.
שני יסודות איפוא לסדר הסליחות הקדום:
)א( אוסף פסוקים מן המקרא אשר עניינם סליחה או נמצאות בהן מלים
הגזורות מן השורש ״סלח״ — ומכאן המונח ״סליחה״ ,״סליחות״ כקיצור
מ״פסוקי״ או ״סדרי סליחה״ )בדומה למוגחים ״מלכדות זכרוגות ושופרות״,
אשר הוראתם פסוקי מלכות ,וזכרון ושופר( .כלפי הפסוקים גהגו לעתים
בתופש מסויים כדי להתאימם לצרכי האמירה בציבור ,כגון הפיכה ממספר
יחיד לרבים :״חטאות געוריגו ופשעיגו אל תזכור כחסדך זכור לגו אתה למען
טובך ה׳״ )על־פי תהלים כה ,ז( ,״זכרגו ה׳ ברצון עמך פקדגו בישועתך״)על
פי תהלים גד ,ד( ועוד הרבה.
)ב( אחרי מספר פסוקים חזרו מדי פעם כמובאה העיקרית מן המקרא על
הפסוקים של י״ג מידות ,שאמירתם מבטיחה השגת הסליחה.
לשני היסודות האלה נוספו עוד בתקופת הגאוגים :הווידוי המתבקש מעצמו
כחלק מהותי של תפילות הסליחה ועוד סוגי פיוטים פשוטים הנקראים
בלועזית ״ליטאניה״ :תפילה העשויה חוליות חוליות של קריאות־בקשות
קצרות והדומות זו לזו ,שבסוף כל אחת מהן בא מענה בלתי משתנה מפי
הציבור .אופיינית לצורה זו לא רק חזרתו של אותו המענה בסוף כל טור,
אלא שמעגה זה בא בתכיפות רבה בגלל קוצר הפסוקים הבודדים ,עד שהרושם
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הכללי הוא של תד־גווגיות מופרזת בגלל ניסוחם הדומה של הפסוקים כולם .9
״ליטאגיות״ אלה הן פיוטי הצום העתיקים ביותר ,מקורם במערכת תפילת
התעניות שבתקופת התנאים — ואולי אף של תקופת הבית השני ) .דומות
״ליטאגיות״ אלה לסוג פיוט אחר ,הושעגות לחג הסוכות ,אשר צורתן הקצובה,
התדגווגית ואף סידור החרוזים לפי סדר אלפביתי והחרוז החוזר מעלים את
הסברה שהשתמשו בהן אגב תהלוכה — ״הקפה״ .מתקבלת מאוד השערתו של
הייגימן ,שאף פיוטי סליחות קדומים אלה מקורם בתהלוכות הקשורות בהוצאת
״התיבה אל רחובה של עיר״ ואולי אף בסדר התעגיות שהתקיים בבית
המקדש(.
מבין ליטאגיות עתיקות אלה גמצאות בסדר הסליחות האשכגי :״אל רחום
שמך״ ,״עשה למען אמתך״ ,״עננו ה׳ עננו״ ,״מי שענה לאברהם אביגו בהר
המוריד .הוא יעננו״ .פיוט אחרון זה בנוי על חתימות הברכות במשנת תענית
ב ,ד•
בסדר הסליחות לפי מגהג הספרדים ועדות המזרת נמצאות ״ליטאניות״
אלה :״רחמגא אדבר לן קיימיה דאברהם רחימא בדיל ויעבר״ ,״אלהיגו
שבשמים״ ,הדומה בתוכן חרוזיו ל״אביגו מלכגו״ ,ועוד.
אחת ה״ליטאגיות״ שהיתר .פעם חלק מן הסליחות השתחררה ממסגרתן
והפכה לתפילה עצמאית שמצאה את מקומה אחרי העמידה — והרי זו ״אביגו
מלכגו״ ,אשר עליה ייחדגו את הדיבור במקום אחר בקובץ זה )כרך א׳
עמ׳ .(250
10

הרחבת תפילות היסוד על ידי פיוטים מן הסוג החדש — שירה דתית
איגדיבידואלית־אמגותית ,בגויה לפי משקל וחרוזה ,אד מיועדת להשתבץ
לתוך מסגרת תפילות היסוד — לא דלגה גם על ה״סליחות״ מן הסוג הישן.
בין קבוצות הפסוקים שובצו פיוטים .לעתים מוסבים הפסוקים על תוכן
הפיוט עד שלפעמים הפיוט גראה בפרפראזה של הפסוקים .בכל אופן יש קשר
עגייגי בין הפסוקים לפיוטים .במשד הזמן דחק הפיוט את ליקוטי הפסוקים,
מספרם צומצם או שהושמטו לגמרי .בכל אופן בתודעתו של המתפלל געשו
הפיוטים עיקר ופסוקי הסליחות טפל ,והם גאמרים על פי רוב במהירות ובחופזה
בין י״ג מידות ובין הפיוט הבא .בעקבות התפתחות זו הועבר הכיגוי ״סליחה״
מן הפסוקים לפיוט .במגהגים הלא־אשכגזיים געלמו הפסוקים בין הסליחות
על פי רוב לגמרי .רק במנהג איטליה נשמרה עד היום ההפרדה בין פסוקי
הסליחות וה״ליטאניות״ לבין פיוטי הסליחות המאוחרים.
 9היינמן יוסף :התפלה בתקופת התנאים והאמוראים ,תשכ״ד ,עמ׳ .91
 10היינמן ,עמ׳ .97—95
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רק במקומות בודדים בסדר הסליחות שומר חלק קדום זה של הסליחות — לקט
הפסוקים — על מעמדו המכובד והמודגש בתודעת המתפללים והוא מודגש גם
על ידי חזגים ובעלי תפילה.
כאלה הם :הלקטים שבפתיחת הסליחות ״לד ה׳ הצדקה״ ו״שומע תפילה
עדיך כל בשר יבואו״ וכוי ,שחרוזיו המסיימים ״הנשמה לך והגוף פעלך״ וגם
״דרכך אלהיגו להאריך אפך לרעים ולטובים והיא תהלתך״ מודגשים ע״י החזן.
דוגמה אחרת לפסוקי סליחה ,ששמרו על מקומם הנכבד המקורי ,הם הפסוקים
לפגי הפזמון ״שופט כל הארץ״ בסליחות ערב ראש השגה לפי מגהג אשכגז,
פולין וליטא :״אל תביא במשפט עמנו כי לא יצדק לפניך כל חי״ )על־פי
תהלים קג ,ב  :״ואל תבוא במשפט את עבדך״( הנאמרים בהדגשה מיוחדת
פסוק בפסוק על ידי החזן והקהל מתור פתיחת הארון.
ה״סליחה״ הפיוטית דחקה איפוא במשך הזמן בתודעת המתפללים )ואף
בצורת הדפסתה בספרים( את החלקים הקדומים והפשוטים של פסוקי
הסליחות .תקופת היצירה של ״סליחות״ אלה — שאיגן אלא סוג מיוחד של
הפיוט — גמשכה כ־ 700שגה מאז המאה התשיעית לספה״ג ועד המאה ה־,16
וכל עדות ישראל היו שותפות ליצירה זו.
פיוטים אלה שובצו בין הפסוקים ,ואחרי כל סליחה פיוטית באה — כמו
קודם בין הפסוקים — אמירת י״ג מידות ,אולם אלה גאמרות — בגיגוד
לליקוטי פסוקים אחרים — בכווגה ובהדגשה מיוחדת בכל העדות) .יצויין
כאן אגב שבכל המגהגים הלא־אשכגזיים תקיעת השופר של חודש אלול באה
כלווי לאמירת שלוש־עשרה מידות והיא איפוא חלק מן התפילה עצמה ,ואילו
אצל האשכגזים היא באה כתוספת בסוף התפילה ואיגד .חלק ממגה(.
מתוך שפע הסליחות גלקטו פיוטים מסויימים בתוך קבצים לשם אמירתם
בציבור .רק באשכגז געשתה חלוקת החומר לפי ימים )ימי הסליחות לפגי ר״ד.
ועשרת ימי התשובה( ,ויש כאן מנהגים מוחלפים הרבה יותר מאשר מגהגי
תפילות היסוד .גולדשמידט״ מונה שלושה־עשר מגהגים שונים במבחר
הסליחות בתחום האשכנזי ,ואילו הספרדים )חוץ ממנהג טריפולי( לא הכירו
מעולם חלוקה לפי ימים אעפ״י שגם לפניהם היה מבחר גדול ,והם אומרים
בכל יום מר״ח אלול עד ערב יוה״כ את אותן הסליתות .כמובן ישגם פיוטים
משותפים למנהגים השונים ,ולא רק החלק הגדול שבליקוטי הסליחות
האשכנזיים השונים ,אלא אף בין האשכנזים לספרדים .לליקוטים האשכנזיים
חדרו סליחות בשל ר׳ שלמה אבן גבירול— ועוד משותפים לכל המנהגים
החלקים הקדומים )פתיחות לי״ג מידות ,מספר ״ליטאגיות״( ,ואף בין הסליחות
 11מ ב ו א ל ס ד ר ה ס ל י ח ו ת כ מ נ ה ג ל י ט א  ,י ר ו ש ל י ם ת ש כ ״ ה ע מ ׳ .7
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הפיוטיות הקדומות יש משותפות .רק סליחה אשכנזית אחת מימי הביניים
נתקבלה במנהג ספרד ,והיא ״אם אפס רובע הקן״ — לכן יש היום לתת עדיפות
בשעת עיסוק בניתוח הסליחות לאלה המשותפות למרבית העדות.
1 2

מה הם הנושאים העיקריים שבהם דנות ״הסליחות״ הפיוטיות ? כבר צונץ
דיבר על ״דגם של סליחה״ .כמובן הנושא העיקרי הוא ביטוי החטא והבעת
חרטה ותשובה .כיון שהיום אין בית מקדש ואין קרבן לכפר ,גמשכת המחשבה
לתיאור הגלות והצרות הקשורות בה .אך תיאור הסבל והשמדות מחויב גם
מתוך תחושת החטא ,שהרי הוא גרם לצרות.
גושא חשוב אחר הוא אפסות האדם לעומת גדלותו של ה׳ .בין תכוגות ה׳
מודגשות בעיקר מידות החסד שלו ,בריתו עם האבות ועם עמו ,שאין דבר
גסתר ממגו והכל ידוע לו.
עם כל המשותף בגושאי הסליחות בכל העדות ,אפשר לקבוע הבדלים בין
המגהגים .הסליחה הספרדית שמרה יותר על הגושא העיקרי והמקורי :מתן
ביטוי לאדם החוטא לפגי ה  /תחושת שפלותו וכמיהתו לסליחה ולכפרה.
לעומת זאת משתפות בסליחה האשכגזית יותר ויותר מוראות הגלות ,הרדיפות
והשמדות ,ואף מעשי קידוש השם המרובים.
סוג אחר של סליחות — ״העקידה״ — אשר גושאה בכל המגהגים הוא
תיאור פיוטי של עקידת יצחק ,אימצה לעצמה במגהג אשכגז גושא גוסף שזכה
לטיפול רב ונוגע ללב :העקידות של קידוש השם בגזירות תתג״ו ואילך.
דוגמאות לאלה הן ה״עקידות״ לפי מגהג אשכנז־מערב אירופה :״אלהים אל
דמי לדמי״ של דוד בן משולם הקטן )בער :הסליחות לפי מגהג האשכגזים,
מ״ט ,לערב ר״ד .וגם לשחרית של יוה״כ(; ״את הקול קול יעקב גוהם״)שם,
ג׳ ,לערב ר״ד .וגם לשחרית של יוה״כ(.
עוד פרט אחד נטעים לפני שנעבור לניתוחי סליחות גבחרות .במו כל
הפיוטים ,גאמרו גם פיוטים אלה על ידי שליח הציבור בקול רם .רבים הם
המקומות אשר רק על ידי עובדה זו הם מובנים ,ומשמעותם אבדה להם
כשהפיוט נאמר בלחש על ידי כל העדה.
למשל :״בוקר אערך לך בעד קהלי״ בסליחה ״אזעק אל אלהים״ ליום ב׳
של עשרת ימי תשובה לפי מנהג פולין — או הבית האחרון של הפזמון
״ישמיעגי סלחתי״ )במגהג ליטא ליום ה׳ שלפגי ר״ה ,במגהג פולין ביום ד׳
של עשי״ת(:
 12ב ס פ ר ו ה נ ״ ל )ע׳ ה ע ר ה  ,(1ע מ ׳ .83
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״הצליחי במשלחי ואשיב שולחי דבר,
חיזקת חוק חקת עשר ושלוש כמדובר,
מחזיקם ולא ריקם שולחתי ל ה ת ג ב ר  . . .״
שליח הציבור מציג את עצמו כמקיים את הבטחת ה׳ שקבע את חוק י״ג
מידות ,אשר אמירתן תביא כפרה — לפי הגמרא בר״ה דף יז שהבאגו לעיל.
הוא מחזיק בהן ויודע שאיגן חוזרות ריקם כפי שגאמר שם בגמרא ,באשר הוא
גשלה להתגבר על רוע הגזירה.

א )סליחה(
אנשי אמונה אבדו  /באים בצח מעשיהם.
גבוךים ל ע מ ד ב פ ר ץ  /דוחים את־הגזרות.
היו לגו לחומה  /ולמחסה ביום זעם.
T

T

T

:

: -־ V

 T־

:

זועכיםנ אף בלחשם  /חימה עוצרים בשועם.
2

ט ר ם יקךאוף עניתם  /יוךעים ל ע ת ו ר ולךצותף,
כ א ב דחמת למעגם  /לא־השבות פניהם ריקם.
מ ר ב עונינו אבךנום  /נאספו כלןנו בחטאינו.
סעו׳ המה למנותות  /עזבו אותנו לאנחות.
־ T

T

• I

I T

T

:־T

פסו* גוךךי גדר  /צמתו־ מ#יבי חימה.
קמים ב פ ר ץ א ץ ; ך א ר ם ל ך צ ו ת ף אפסו.
צוטטנו ב א ר ב ע פגות  /תרופה ל א מצאנו.
־ :

 :־ - :

:

T

TT

שבנו אליף בבשת פניני י למזויף א ל ב ע ת צרותינו.
סליחה זו היא מן העתיקות ביותר והיא נמצאת כבר בסידור ר׳ סעדיה
גאון .מחברה אינו ידוע .בתיה מסודרים לפי א״ב אך אינם חרוזים ,ובזה היא
דומה לכמה פיוטים עתיקים שהפכו לחלק בלתי גפרד של הסידור כמו ״אל
אדון על כל המעשים״ .היא נמצאת היום בסדר הסליחות של כל העדות הלא
!
2
3
4
5

מכבים ,לפי איוב יז ,א  :נזעכו.
להתפלל ,לפי בראשית כה ,כא  :ויעתר.
נסעו ,בהשמטת הנו״ן הנופלת מן השורש.
אפסו ,פסקו ,לפי תהלים יב ,ב.
נכרתו ,לפי איוב ו ,יז :נצמתו.
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אשכנזיות ובמנהג מערב אשכנז היא הסליחה הראשונה ליום א׳ של ימי
הסליחות )סליחות בער מס׳ א( .לפי מגהג אשכגז־םולין היא נאמרת בתענית
שני קמא .הסליחה נועדה כנראה לראשוגה לתעגית ציבור )כך צוין גם בכ״י(.
היא עדות לכך שפיוטים אלה נאמרו בעיקרם ע״י שליח־הציבור והוא מביע
כאן את דברי התנצלותו שהוא משמש כשליח ציבור — באשר אנשי אמונה,
אשר רק הם ראויים לשמש שליחי ציבור ביום צרה ,אינם עוד .דומה שיש
כאן זכר לנאמר במשנת תענית פרק ב׳ :״מורידין לפני התיבה זקן ורגיל״.
שליחי ציבור אלה באו בכוח מ ע ש י ה ם  ,והם קיימו את אשר אמר הזקן
בדברי הכיבושין שלו במשנה א׳ :״אחינו ,לא נאמר באנשי נינוה וירא האלהים
את שקם ואת תעניתם ,אלא וירא האלהים את מ ע ש י ה ם כי שבו מדרכם
הרעה״.
אבדן הצדיקים שהגנו על העדה בזכותם ובמעשיהם ובתפילתם בעת הצרה
הוא המוטיב העיקרי החוזר במליצות השוגות ,אך בלשון צחה ופשוטה .זכותם
היתד .כה גדולה שה׳ געגה להם טרם קראו אליו ,דבר שאגו מתפללים עליו גם
בתעגית ציבור בתפילת עגגו :״טרם גקרא אליך עגגו כדבר שגאמר )ישעיהו
סה ,כד( והיה טרם יקראו ואגי אעגה ,עוד הם מדברים ואגי אשמע״ .אך
לתחושת העדרם ולקיגה עליהם מתווסף עגיין חדש :הם גאםפו מאתגו
בחטאיגו — ״סעו המה למגוחות ,עזבו אותגו לאגחות״ .יש כאן עיבוד פיוטי
של הספדו של בר אבין במס׳ מועד קטן כה ע״ב :״בכו לאבלים ולא לאבידה,
שהיא למגוחה ואגו לאגחה״ .לשם יצירת מעבר לי״ג המידות הבאות בסוף כל
סליחה עם המבוא ״אל מלך יושב״ — גוסף בכמה כ״י ודפוסים עוד בית:
״שועתגו תעלה לשמי מרומים  /אל מלך יושב על כסא רחמים״
במגהג ספרד הוחלפה — עם קביעת הפיוט לסדר הסליחות לחודש אלול —
המלה האחרוגה ״צרותיגו״ ב״סליחתגו״.
סליחה זו המצטייגת בפשטותה זכתה לפרפראזה ,לעיבוד מליצי יותר
בסליחה ״אין מי יקרא בצדק  /איש טוב נמשל כחדק״ ,ליום א׳ של ימי
הסליחות לפי מגהג פולין וליטא )גולדשמידט מס׳ ב( .מחברה היה שלמה
הבבלי ,שחי ופעל כגראה באיטליה הביזגטיגית במאה ד.־.9
השווה את הבתים:
גבר תמים ונבר א פ ם  /גמד חסיד וצדיק גרפ& ן
* T

T T:

- T

־י ־

• T

:

 -י

 r־ נ 

דור עני בעוונו נ ת פ ס  /ד ב ר ו להגיד מי יחפשו ו
 T־

־ 1־

• ו ־

T :

 :־ *

* ; \ T

ומה •עצר פ ח ך ב וצעיר  /ו ד ד ו פ ל ל לקךיעי ועיר ז /
)ואיזה כח יכול כיום גדול וצעיר עוד לעצור ,כדי להתוודות ולהתפלל לה׳ ז(
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המורה יכול לנצל את הקרבה הזאת במוטיבים ולערוך השוואה סגנונית,
אף בצורת טבלה ,בין שתי הסליחות ולעמוד על ההבדלים — גם בהדגש
וגם בחריפות הביטויים ,בעיקר כששתי הסליחות שייכות לשגי מגהגים,
והתלמידים יכירו מתוך גוסח התפילה שלהם רק אחת מהן.
)פזמון(

ב
א .במוצאי מנוחה קדמנוך ת ת ל ה
:

- T

T

:

• י־

ו

•

הט־אזנך ממרום יו#ב ת ה ל ה

T • :

•:: T

־

-

• T

!•ו

לשמע א ל הךןה ואל ה ת פ ל ה :
ב צ ד ק נעקד ,ונשחט תמורו איל

ב .את ימץ־עז עוררה לעשות חיל

גנן נא נזעו בזעקם ב ע ו ד ־ ל י ל :
נ.
:

ד ^ ז ־ נ א דורשיך ב ד ר  #פ פניך
י

V

1

*  T״

לשמוע...

הדרש למו משמי מעונך
**.

:

T

״

I

*

ול^ועת חנונפ א ל ת ע ל פ אזנך:
ד .זוחלים ורועדים מיום בואך

לשמוע...

חלים כ מ ב כ י ר ה מ ע ב ר ת משאך

טגופם מחה נא דרנו פ ל א י ך :
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כוננת מאז ת ר ף ל ח ל צ ם ממיצר
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לתננם חגם מאוצר המנצר:
T:T:

ו.
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-

T

לשמוע...

־ T\ 1

נא שגבם מאוצר המוכן בזבולך
מרום אם עצמו פשעי ק ה ל ך
׳י״מי״ • • •
עדיך לתן חגם באים אליף
5

ז.

צ ד ק צועקיך מפליא פלאות

פנה־נא א ל התלאות ואל לחטאות

ק^יב־נא דגתם יי אלהים צבאות:
}י T

T

• TT

ח .ר צ ה עתירתם ב ע מ ד ם בלילות
T

T

V: T l

*

לשמוע...

T :

שעה־נא ברצון כ ק ר ב ן כ ל י ל ועולות
1

T: T :

•TIT:

ת ך א ם גסיך עה&ה גדולות:

•*:

•

:

לשמוע...

בחרגו ב״סליחה״ זו מפגי שהיא מסמלת למתפלל האשכגזי את פתיתת ימי
הרחמים והסליחות .היא שייכת לסוג ״פזמון״) ,בשם זה קוראים האשכנזים
לפיוט־סליחה אשר יש לו בית או חרוז חוזר  ,ובסדר סליחות לכל יום יש רק
פזמון אחד כזה ,הנאמר על ידי שליח הציבור והקהל לסירוגין כל בית ובית
לחוד .בימים מסויימים ,כגון ביום ראשון של הסליחות ,בערב ראש השנה
ובערב יוה״כ ,וכן בתפילת נעילה — נאמרים פזמוגים אלה בחגיגיות מיוחדת.
מרבית תלמידינו יכירו את הפזמון מהשתתםותם בהשכמת יום ראשון של
סליחות.
6

 6הספרדים מכנים בשם זה פיוטים מסוגים שונים.
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פתיחתו של הפזמון מכניסה אותנו למנהג האשכנזי ,שבו ימי הסליחות
מתחילים ביום ראשון של השבוע או במוצאי שבת בחצות הלילה .
7

בית א :במוצאי השבת אנו מתחילים לקדם את פניך ומבקשים שתאזין
אל רינתנו = תפילתנו.
בית ב  :עורר נא את זרוע ימיגך בזכות עקידת יצחק והגן על זרע יעקב
המתפלל בעוד לילה.
אם הפזמון פותח במבט ראשון אחורה אל שלוות השבת שזה עכשיו עברה,
הרי כל מחשבתגו עכשיו גתוגה ליום הדין אשר לפגיגו ,שהרי לפי מגהג אשכנז
פותחים בסליחות רק כמחצית השבוע או כשבוע לפגי ראש השגה ,ויום הדין
הוא כה קרוב:
בית ד :הפייטן משווה את אימת הדין לפחדיה של יולדת בכור ,והפחד הוא
מחרון אף ה׳ המתגשא על בריותיו )ע״פ תהלים ז ,ז :׳הגשא בעברות
צוררי׳( — וכבר עכשיו צופה הפייטן למצב שלאחרי הסליחה כי אז העדה יודו
)או ירוגו( על פלאי הי.
בית ה :מפגר ,את מבטגו אל מעבר לתולדות העם :אל מעשה בראשית
ויצירת האדם .ועוד לפגי זה ולפגי מעשה בראשית ברא הקב״ה את התשובה
להצילו :׳כוגגת מאז תרף )=תרופה( לחלצם ממיצר׳ — מאימת הדין המעיקה
עליהם ,וזאת לפי פסחים גד ע״א :׳שבעה דברים גבראו קודם שגברא העולם
ואלו הן תורה ו ת ש ו ב ה וכו״ .כך מפגה הפייטן כבר עם פתיחת ימי הסליחות
את מבטגו אל התשובה כאל אחד היסודות אשר עליהם גשתת העולם.
מול עצמת החטאים שגערמו עומד האוצר המגוצר והמוכן — חסד החגיגה
הגיתגת לו לאדם שאין לו זכויות — ׳לחגגם חגם׳ רלחן חגם׳ בבית ו(.
הדגשת החסד של מתן החגיגה ללא כל זכות ,מבוססת על האמור בשמות רבה,
פרשה מה לפסוק ׳חגותי את אשר אחון׳ :״באותה שעה הראה לו הקב״ה
)למשה( כל האוצרות של מתן שכר לצדיקים ,עד שראה אוצר אחד גדול ,אמר
לו זה של מי הוא? א״ל מי שיש לו אגי גותן לו משלו ,ו מ י ש א י ן ל ו
אני עושה עליו חגם״.
הבית האחרון )ח( מחזיר אותנו שוב למציאות — לבית הכנסת ולעדה
המתפללת .

 7המנהג להקדים את אמירת הסליחות בשעה-שעתיים לפני חצות — אין לו יסוד.
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ג )פזמון(
א « * .א ל רחום וחגון  /א ר ך אפים ורב ח ס ד ואמת
נוצר ח פ ד ל א ל פ י ם  /נושא עוון ופשע וחטאה ונקה.
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ו פ ל ח ת לעווננו ולחטאתנו ונחלתנו:
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ב .אזכרה אלהים ואהמ^ה  /בראותי כ ל ־ ע י ר ע ל ־ ת ל ה בנדה
ועיר־האלהים משפלת ע ד שאול תתתיה  /ו ב כ ל ־ ז א ת אנו ליה
ועינינו ליה:
ג.

מ ד ת הרחמים עליגו התגלגלי  /ולפני קרבך תחגתך הפיל"
ו ב ע ד עמך רחמים שאלי  /כי כ ל ־ ל ב ב ד ד ו כ ל ־ ר א ש ל ח ל י :
:
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T

"T

~ T

T:

• TI T

ד .תמכתי יתדותי בשלש עשרה תבות  /ובשערי ךמעות כי ל א גשלבות
ל כ ן שפכתי שיח פגי בוחן ל ב ו ת  /בטוח אני ב א ל ה ובזכות שלשת אבות:
ה .יהי רצון מלפגיך שומע קול בכיות  /שתשים ךמעותיגו בגאדך להיות
ותצילגו מ כ ל גזרות אכזריות  /כי ל ך ל ב ד עיגיגו תלדות:
גם פזמון זד .בולט למדי בסליחות מנהג אשכנז־פולין ,כי הוא נאמר ביום
החמישי לעשרת ימי תשובה — שהוא למעשה האחרון שבו מרבים באמירת
הסליחות ,כי בערב יום הכיפורים ממעיטים באמירתן .יום זה נקרא משום כך
בפי העם ׳י״ג מידות׳ .יתר על כן נאמר הפזמון בתפילת נעילה ,אשר בה
מרבים בכלל באמירת שלוש עשרה מידות .במנהג אשכגן־מערב תופסת
סליחה זו מקום פחות בולט; ביום חמישי של סליחות לפני ראש השנה ובמנחה
של יום הכיפורים.
מקורו של הפזמון ביהדות דרום־ איטליה הביזנטינית של המאה השמינית
והתשיעית .מחברו הוא אמתי ,חכם ופייטן שחי ופעל בקהילת אוריה ליד
בריגדיזי .החוקרים מחולקים אם היה אמתי אביו או בגו של שפטיה ,גם הוא
חכם וראש ישיבה באותה העיר ,באשר ״מגילת אחימעץ״ המספרת את
8

 8מהד׳ ב׳ קלאר ,ירושלים ,ספרי תרשיש ,תש״ד.

סדר

הסליחות

459

תולדות המשפחה והעדה היהודית בדרום איטליה מכירה שניים הנושאים שם
זה .בין כך ובין כך משקפת ה״סליחה״ את האוירה רוויית המתיחות והפחד
מגזירות דתיות של השלטון הנוצרי הקנאי :׳ותצילנו מכל גזרות אכזריות׳...
סליחה זו קרובה עוד במאוד לםגגון הפיוט הארצישראלי הקדום והפשוט.
עצם העובדה שהפייטן משעין את פיוטו לי״ג המידות ופותח בהן מראה ,שהוא
רואה עוד את תפקידו רק במתן מסגרת ולווי למרכז זה.
הפייטן מפגה את מבטו בראש יצירתו לעבר ירושלים :״עיר האלהים
מושפלת עד שאול תחתיה״.
מן המסופר במגילת אחימעץ אגו יודעים שאין כאן מליצה גרידא ,אלא היו
קשרים הדוקים בין יהדות דרום־איטלקית זו ובין ארץ ישראל בכלל ,ובייחוד
עם חוגי ״אבלי ציון״ ,שלא השלימו עם הגלות ופרשו מעסקי העולם הזה
ומחייתם הדלה היתה על גדבות עולי רגל מחו״ל .על ר׳ אחימעץ עצמו מסופר
״ובכל פעם עלייתו  /מאה זהובים הוביל א ת ו  . . .להיטיב לעוסקים בתורתו
ולאבלי גבול תפארתו״ <י .ועל רבי שמואל בן פלטיאל :״והקדיש לדר עליונים
 /ולהיות לו צ ד ק ה  . . .שמן למקדש בכותל מערבי למזבח ש ב פ ג י ם  . . .ולאבלי
ההיכל המסכגים ,הם העגומים על ציון ואבלים  /ועל ירושלים מתאבלים״ .10
פתיחה זו המצטייגת בפשטותה לעומת הביטויים החזקים ביותר של זיקת
עם ישראל לעיר הגצח ,גאמרת דווקא לא ביום האבל והחורבן ,אלא בשעה
הגשגבה ביותר של היום הקדוש .גזכיר לתלמידיגו ,שעוד אחרי שיחרורה של
ירושלים השלימה הלביש ר׳ אריה לוין שליט״א את זעקת העם היושב בציון
על חורבן העיר העתיקה ומקדשי־המעט בעצרת התפילה בערב ר״ח תמון
תשכ״ז במלים אלה:
״אך עם כל הכאב הצורב —
בכל זאת — אגו ליה ועיגיגו ליה״
ונזכור שגם כאן אין מליצה בלבד ,המדברת בפשטותה בעד עצמה ,אלא
יש כאן יותר מזה :הרי מלים אלה נאמרו בתוך בית המקדש בשעת השמחה
השופעת של שמחת בית השואבה :׳אנו ליה ועינינו ליה׳)סוכה פרק ה ,משנה
ד( .רק אם גראה את ההקבלה הזאת לתלמידיגו יביגו את כל הגדולה שבמלים
׳ובכל זאת׳.
אכן מה עמוקה היתה זיקת עמנו לציון ולירושלים ,מה עצומים הם הגעגועים
אל מקום הקודש והמקדש! משורר זה מתייחד עם ירושלים החריבה והמוש־
 9מגילת אחימעץ ,ע׳ ט״ז.
 10שם ,מ״ז.
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פלת לפני שהוא שוטח לפני ה׳ את תחינותיו־בקשותיו .הקשר הוא ברור.
הוא היה צריך לשטת את תפילתו לפני ה׳ בבית המקדש :״ושמעת אל תחנת
עבדך ועמך ישראל אשר יתפללו אל המקום הזה ואתה תשמע אל־מקום
שבתד אל־השמים ושמעת ו ס ל ח ת  . . .והתפללו והתחננו אליך בבית הזה.
ואתה תשמע השמים וסלחת לחטאת עמך ישראל״  .אך הבית חרב ,והוא
מתפלל מן המרחק ומן ה מ י צ ר  . . .״ובכל זאת״!
בקשר עם הבית הבא :״מדת הרחמים עליגו התגלגלי ולפני קונך תתנתך
הפילי״ — תתעוררגה בוודאי שאלות בכיתה .הרי בחרוזים אלה אגו פוגים
לא אל ה׳ במישרין ,אלא — על דרך ההאנשה — אל מידת הרחמים באופן
אישי .האם מותר לפגות בתפילה זולת לה׳ לבדו? ההלכה מתגגדת לכך
במפורש :״אם באה על אדם צרה לא יצווח לא למיכאל ולא לגבריאל ,אלא
לי יצווח ואגי עוגה לו מ י ד ״  ,אך התפיסה העממית שיגקה ממקורות
מדרשיים הקלה בעגיין זה :״אמרה מידת הדין לפגי הקב״ה״ ״  ,״מידת הדין
מעכבת״ ״  ,וגם ספרות תורת הגס תר השפיעה  :״בבקשה מכם מידות גושאי
הכבוד״״ .בעלי ההלכה התגגדו לביטויים כאלה מתוך דאגה לטובת האמונה.
כך התגגד בעל ״קרבן גתגאל״ לחרוז זה :״חרוז זה לא ישר אצלי ,שגראה
כמתפלל לאמצעי וזהו יסוד חמישי משלושה עשר עיקרים ,שאין ראוי
לעבדם״ .ר׳ יעקב צבי מקלגבורג הציע בסידורו ״עיון תפילה״ תיקון הגוסח:
״מידת הרחמים עליגו גגלגלה ,ולפני קוננו תחינתנו גפילה ,ובעד עמגו רחמים
נשאלה״) .בספר הסליחות לפי מגהג אשכגז פולין וליטא יש עם זאת סליחה
לערב ראש השנה :״שלוש עשרה מידות האמורות בחנינה״.״(
11

12

בבית הבא אגו מגיעים לנושא העיקרי ,אשר עליו דיברנו בפרוטרוט בדברי
המבוא :סגולתן של שלוש עשרה המידות שאינן חוזרות — אך שגי אמצעים
גוספים לקבלת התפילה מצטרפים לי״ג המידות :דמעות שבתפילה הזכה
״שערי דמעות לא ננעלו״ וזכות אבות האומה אשר סגולתה לגבי קבלת
התפילה גזכרת באותה הפרשה שבה מופיעות לראשוגה גם י״ג המידות,
בפרשת העגל :״כשחטאו ישראל במדבר עמד משה לפגי הקב״ה ואמר כמה
תפילות ותחנונים לפניו ולא נענה וכשאמר ׳זכור לאברהם ליצחק ולישראל
ע ב ד י ך ׳ מיד נ ע נ ה ״ .
17

18

18

 12ירושלמי ברכות פרק ט ,ה״א.
 11מלכים א׳ ח ,ל ,לג—לד.
 13שבת נה ע״א ,סנהדרין צד ע״א.
 15היכלות רבתי סרק י״א ב.
 14סנהדרין צז ע״ב.
 16גולדשמידט סדר סליחות פולין מס׳ ל״ו ,ליטא מס׳ ל״ח ,וראה גם את מאמרו
של גולדשמידט על סליחה זו במחניים ס׳ עמ׳ .63—62
 19שבת ל ,ע״א.
 18שמות ל ,יג.
 17ברכות לב ע״א.
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י כ פ ר ב ע ד ־ ח ט א ת י כ ם ו מ כ ר ר ח ם בךגזו
ד ר  #ו יי ועזו 3 /ק#ו פניו תמיד :ע ו ל ת . . .
סליחה זו של ר׳ משה אבן גבירול נתקבלה בכל העדות .המשודר יעד אותה
כנראה לשחרית של יום הכיפורים ,ושם היא נאמרת עד היום במנהג ספרד
ואיטליה ,ואף באשכנז בקהילות האומרות סליחות ביום הכיפורים .באשכנז

יעקב רוטשילד

462

נקבעה כפזמון ונאמרת איפוא בית בית על ידי חזן וקהל בהטעמה ובנעימה.
באשכנז היא גם הפזמון לערב ראש השנה ,שבו מרבים כידוע בסליחות .כפי
שכתב דגיאל גולדשמידט הגיעה אלינו בשתי עריכות .השורות הניתנות
כאן בסוגריים גשמרו בגוסח של מחזור רומגיא והתימגים ואיגן בגוסח אשכגז
וספרד .בכל המנהגים הפכה השורה הרביעית של הבית הראשון :״עולת
הבקר אשר לעולת התמיד״ לחרוז חוזר בכל הבתים ,וע״י כך הפכה ״פזמון״
של מנהג אשכנז.
הבית הראשון — או ליתר דיוק שתי השורות הראשונות — מעמיד אותנו
על המתח ועל הגיגוד הקוטבי בין שני היסודות של הימים הנוראים ,המת
גלמים בשתי הקצוות של ה י מ י ^ המראים :ראש השגה ויום כיפורים —
משפט וחסד.
ה׳ הוא אלהי המשפט ושלטוגו בעולם מיוסד על צדק ומשפט ולא על שרירות
לבו של שליט ,ורק משפט זה מעגיק לעולם את קיומו — זהו רעיון היסוד של
ראש השנה .אך מי מאתנו יעמוד במשפט ז ומשום כד אנו מתחגגים ביום
הרחמים ,ביום הכיפורים ,על חסד ה׳ הגיתן גם למי שאינו יוצא זכאי במשפטו.
חסד זה של יום הסליחה והכפרה גיתן לעם ישראל ,בעוד שראש השגה הוא
יום הדין האוגיברסלי הכל־עולמי — ומשום כך הפייטן פותח:
שופט כ ל ה א ר ץ . . .
גא ח י י ם ו ח ס ד ע ל ע ם ע ג י תצמיד
)תקשור ותהדק לו את מתגות חסדך כמו צמיד(.
20

אותו הגיגוד בין משפט לחסד חוזר בבית השגי:
לובש צדקה )= צדק ... 0
לו לבד המעלה והיכולת )כך בעריכת מחזור רומניא והתימנים( —
לסלוח ולהכריע לצד כושרו וזכותו של האדם והוא ,בעל הרחמים ,מעמיד
את זכות האבות לעומת חוסר המעשים הטובים שלנו.
התואר ״ישני חברון״ הניתן כאן לאבות ,יזכה אכשיו אצל תלמידינו
למשמעות מיוחדת ומוחשית.
דילגנו לשם השוואת שגי הבתים על המוטיב אשר בשורות ג׳ וד׳ שבבית
הראשון:
״ואת תפלת השחר במקום עולה תעמיד וכו׳״.
בעיקר בתפילת מוסף של יום הכיפורים ,שבה גאמר סדר העבודה ,אגו
משווים לעיגיגו את העדר בית המקדש ,ותפילתגו הבאה במקום הקרבגות היא
 20סליחות — כמנהג ליטא ע׳ קי״ב ,כמנהג פולין ע׳ צ״ט.
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בחינת ״ונשלמה פרים שפתינו״ ״ .המשורר מעלה כאן את הרעיון הזה גם
לגבי תפילת שחרית )של יום הכיפורים( ,שבאה במקום קרבן התמיד של שחר.
מעכשיו — בית ג והלאה — שולט מוטיב ה ח ס ד בפיוט.
פעמיים חוזרת המלה ״חסד״ בנוסף לשורה השנייה שבבית א׳:
מ ט ה כלפי ח ס ד להטות...
עמד ל ח ס ד ה ט ה . . .
בהטייה כלפי חסד מתבטאת מידת הרחמים של ה׳ ודווקא ביום הכיפורים.
כך דרשו בית הלל  :״ורב חסד״ — מטה כלפי חסד ,וכוונתם היא כנראה,
ר ב = מרבה חסד .ה׳ אינו איפוא שופט אובייקטיבי ,אלא מ ט ה את מאזני
הצדק כלפי החסד.
שלושה פירושים מביאה הגמרא לדרשת בית הלל שבה הזכויות גוברות:
) (1ר׳ אליעזר אומר :כובשו — כובש את כף המאזגים )ומכריע בזה את
העווגות — רש״י(.
) (2ר׳ יוסי בר חגיגא אמר :גושא )שגאמר ׳גושא עוון ופשע׳( כלומר מגביה
את כף המאזגים של העווגות.
) (3תגא דבי רבי ישמעאל :מעביר ראשון ראשון וכן היא המידה; ה׳ שומט
את החטא הראשון שעל כף המאזגים כאילו לא געשה ,וכך — אם הזכויות
והעווגות הם שקולים — גוטה כף הזכויות כלפי מטה ע״י שמיטת חטא אחד.
זהו כגראה הפירוש שהפייטן קיבל ,כי הוא הקדים אותו כבר בבית השגי
בשורה ב לפי גוסת רומגיא־תימן:
״להעביר ראשון ראשון להכריע הכשרון״ —
כי כך מסכמים דבי רבי ישמעאל :״וכך היא המידה״ — זו היא מידת הרחמים.
המשורר מתפלל שאותה מידת הרחמים שבה הקב״ה גוהג כלפי הפרט
״להטות איש לתחיה״ ,תעמוד גם ל ע ם כולו.
תו החיים ייכתב על מצחו של עם ישראל — ותו זה מעורר את זכרו של
ציץ הזהב על מצח הכהן הגדול אשר עליו גאמר ״והיה על מצחו תמיד״ * .
ולא רק על העם מתפלל המשורר ,בבית ד׳ הוא פוקד את ציון ואת המקדש.
שם יתפסו מקום כבוד ״מקודשי״ ,הם אלה אשר עליהם תו החיים :״ואל־כל־
איש אשר עליו התו אל־תגשו ו מ מ ק ד ש י תחלו״ ״ • את המלה ׳וממקדשי׳
2 2

23

2

2

 21הושע יד ,ג.
 22ראש השנה יז ע״א.

 23יחזקאל ט ,ד  :והתוית תו על מצחות הנאנחים והנאבקים על כל התועבות הנעשות
בתוכה.
 24שמות כח ,לח.

 25יחזקאל ט ,ו.
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דורש רב יוסף :״אל תקרי ׳מקדשי׳ אלא ׳מקודשי׳ — אלו בני אדם שקיימו
את התורה כולת מאלף עד תיו״ ״ ) .הדרש נובע כנראה מזה ,שבכל הפיסקזז
בנביא מדובר על בני אדם ולא על הבית(.
בתפילה על העם ,על ציון ועל המקדש מגיע הפייטן לבסוף למשיח :״עריכת
גר לבן־ישי״ ,כפי שמכוגה המשיח בתפילת ״ובכן תן פחדך״.
את הבית האחרון גבין רק אם גזכוד שוב ,שהסליחה גאמרת בראש וראשוגה
על ידי החזן הפוגה לעתים אל הקהל והוא מכגה את העדה בשם ״עמי״ .אם
ישמרו הם את מצוותיו יעשה גם ה׳ את שלו ,״זו לעומת זו״ .יכפר עליהם
ויעורר את רחמיו עליהם — אך אל יהיה יום הכיפורים חוויה חולפת בלבד:
״ויבקשו פגיו תמיד״!
ה

)סליחה(

זכור ברית א ב ר ה ם ו ע ק ד ת יצחק
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וכל־מחמזייה טבועות וגנוזות

ואץ־ש״ורךק התורה הזאת :ושוב...

גואל חזק למענף פדנו

ר א ה כי אזלת ידגו
:
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שור כי אבדו חסידינו

מפגיע אץ בעדנו :והשב...
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ברית אבות ואמהות והשבטים

ךחמיף וחםךיף ב ר ב ו ת עמים
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ועליןז כ ל היום נ#חםים :ושוב...
 26שבת נד .ע׳׳א.
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דירש דמים דון דינני

ה  #ב מבעתים א ל ־ ח י ק מעדני

חגם נמכרנו ו ל א ־ ב כ ם ף פדנו

זקוף בית־מקךשף ה | מ ם לעינינו :והשב...

זאת היא סליחה אשכגזית טיפוסית לפי משאה ,גם היא במתכונת פזמון.
מחברה הוא רביגו גרשום מאור הגולה ,מגיח היסוד לתרבות יהדות אשכגז,
שחי לפגי כאלף שגים .הטיפוסי הוא בזה שהמשא העיקרי והמקורי של
ה״סליחה״ — הווידוי על חטא ובקשת הסליחה עליו — געלם כאן כליל,
ובולט בו ביותר המוטיב העובר כחוט השגי בסליחה האשכגזית ,תיגוי צרות
הגלות ובתקופה מאוחרת יותר גם תיאור העינויים והרדיפות ומעשי קידוש
השם.
סליחה זו גאמרת לפי מגהג אשכגז )על כל פלגיו( בערב ראש השגה ועל
שמה גקרא ליל ערב ראש השגה בין יהודי אשכגז־פולין בשם ״ליל זכור
ברית״ .בתים אחדים מן הפזמון גאמרים גם בגעילת יום הכיפורים.
הפזמון היה לכתחילה ארוך הרבה יותר — על כל אותיות א״ב ובסופו
החתימה ״גרשם בר יהודה חזק״ — אך העמדגו כאן רק את הבתים הגאמרים
בסליחות של ערב ראש השגה.
לפני שנעיין בפיוט על פרטיו נזכיר ,שרבגו גרשם מאור הגולה גפגע באסון
איום ,המשווה לפיוט זה נימה עוד יותר אישית .בנו נאנס להמיר את דתו
בגזירת הגירוש שירדה על יהודי מגנצא בפקודת הקיסר היינריך ה ש נ י ) ב ש נ ת
 (1012ומת לפגי שהספיק לחזור ליהדות .ייתכן שהפיוט הגהו הד לגזירת
שמד זו.
הבית הראשון איגו של רבגו גרשם אלא הוא עתיק יותר ושייך ל״פסוקי
סליחה״ הקדומים .גם פסוקים אחרים הפותחים במלה ״זכור״ — גם המלוקטים
מן המקרא ,גם שאיגם במקרא — גאמרים במגהג אשכנז בכל יום « .
מוטיב הפתיחה הוא זכות האבות :ברית אברהם )הן בין הבתרים והן
ברית המילה( ,עקידת יצחק — ועם ישראל הגקרא על שם יעקב )לפי הפסוק
מירמיהו ל ,יח :״הגגי שב שבות אהלי יעקוב״( .אך מיד פותח הפייטן בתיאור
הגלות הארוכה ,אשר כל הגבואות הקודרות התקיימו בה — אין בטחון
למקומות היישוב של היהודים והם מדולדלים במובן חומרי .אין מנוח לעם
ישראל ,מגורשים הם ממקום למקום ,והמקור הוא חורבן בית המקדש ,אשר
בעיקבותיו אבד לנו הכל.
כאן מתרומם גדול התורה וההלכה שבזמגו לשיא ומדגיש:
״ואין לנו שיור רק התורה הזאת״.
 27גולדשמידט מס׳ ח׳ וט׳ לכל יום.
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נביא כאן שני בתים שאינם כלולים בנוסח הנאמר בבית הכנסת ,אך הם
מאירים על האוירה האיומה ששררה באשכנן עוד לפני גזירות מסעי הצלב.
טס פג#ר מבקש נפ^זם
:

T

י

ט ב ח בחוריהם בבית מקדשם
- T

־ T :

יפםת ל י פ ר ם ולענשם
T ! - : T : - T
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T

-

 :״
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• T T :

ילדים ע ל אם לרטשם.
* T I

T : T :

־

־

 :־ T I

כאן רומז הפייטן על הטבח הרוחני ,על השמד של בחורי ישראל בכנסיות
הנוצרים.
וכד על שעבוד המלכויות — גולה אחר גולה:
כבשנו ל ע ב ד י ם ונתיגענו
\ ־ :

-:-־•1

כנםנו מן הארי והדב פגענו
 :־ :

: —:*:

ל ח ץ נמר ע ד כי עענו

•י

ז ד •

 :־

; ז ז

ל ב ט נובר ולא הרגענו -

מבבל )הארי( ברחנו אל הדוב )מדי ופרם( ,ומשם אל הנמר )יון( ,וליבט
)עיגה( אותגו ה ח ד ר הגובר באשפה — גלות רומי והיא —
משכה וארכה מלכות רביעיה.
T : T

! T : T

: -

 • * :־ י

כל דימויי הממלכות לקח הפייטן מספר דגיאל ז ,ג—ז.
ועכשיו ממשיך הפזמון בנוסח אשר לפגיגו ומתאר את אזלת היד ואת
אבדן החסידים )ראה סליחה א במבחר הזה(.
ובבית שלפני האחרון מופיע קידוש השם:
יה זכור למכים תמרטים
T

:

* \ :

:י  T :י

ועליה כ ל היום נשחטים.
 V T Jי

T

*  T :י

משפט לגויים ,גאולה והקמת בית המקדש — אלה הן שלוש הבקשות שבהן
הסליחה חותמת.
ביטוי עוד יותר ברור ומזעזע בפשטותו לגולת אשכנז בשחר תולדותיה
ולעיגויי יהדות זו גיתן בפרוטרוט ובשפע תמוגות .הפייטגים השתמשו
לתיאוריהם־תחנוגיהם בעיקר בסוג הסליחה הגקרא ״עקידה״ ,אשר נושאה
היה מעיקרו עקידת יצחק ,אך פייטני אשכנז יצקו לתוכו את העקידות המרובות
של זמנם .כפי שכבר הזכרנו:
ק ד ם נשעטו ותעמד ע ק ד ת ה ר המור...
נתוםפו א ל ה ו כ א ל ה ע ד בלתי ל א מ ר  . . .״
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)פתיחה קדומה(

ז ) פ ת י ח ה של רש״י(
יי אלהי הצבאות נורא בעליונים

יי אלהי הצבאות יו*«ב הכרובים
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גם כי נסתמה ת פ ל ת הנימים
גלי שבים פתותים כמים
ד ב ד ף נצב לעולמי עדנים

ה ל א ד ב ר י ך ל ע ו ל ם נצבים
:

־

VT

I

S

T

״ • T
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זכרנו ל ח ך ם טובים

זכה כתמיגו צחים מלבנים
חטאת נעורינו ימחו כעננים
חדש ימינו כימים קדמונים:

חגנו כ ח ס ך י ף המרבים:

טמאה ה ע ב ר והתם הזדונים
\ T I

טוב אתה ל ר ע י ם ולטובים
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ידענו רשענו סרבים וסלונים
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ביקורת ערפנו חסן הוא כאלונים:
כ ר ם נטענו סנסוג נצנים
כ פ ו פניו חדלים וקמשונים
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לוקחי &חד רודפי עלמונים:
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מ ה ר קלקלנו ח פ ת חתמים
מאז הפננו ל א ח ו ר ו ל א לפנים
״ T

\ ־:

:

T J

• T I

נעו זבחי הכרים המשנים
ניחוחי ריח קל{דת סממנים:
שר־חפלשים יועץ ונשוא פנים
מ ן ומשוח לףים ואהרנים
עמידתנו ר א ה דלים וריקנים
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עצבי רוח מרורים כלעגים:
פיןךנוף ב צ ר לחש צקוגים
פ ח ד דינך דואנים ומתאוננים
ימינך פשוטם ל ק ב ל *זבים

צמח צ ד ק ה הצמח לנאמנים
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כ י ל א תתפץ במיתת וזאבים

צוה ל ה ע ב י ר עוונות ראשונים:

ל כ ן אנו משכימים ומעךיביפ:

קול הקורא ?שבית מדינים

מ ל ך מ ה ל ל במחנות כרובים

קטנור יהם וישתק נרגנים
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נקנו מחטא ומחיובים
פ ל ח נא כי פשענו רבים

רות נכאה ך כ א ו ת ־ ל ב ושברתים
רצון יעלו כ ח ל ב י קךבנים:

עננו למען צורים החצובים:

שבועת אבות ק״ם לבנים

פתחי תשובה ל ב ל יהו נשלבים

שועת קוראיך תשמע ממעונים

צעקותיגו לפניך להו מקורבים

תכץ ל ב ם ליראתך מוטים

קרבנו אליך חוצב ל ה ב י ם

תקעיבאזנף&יחחגמים:
#וב ל ה ע ל ו ת ע מ ך מתאמים

רצנו כעולות פרים ובשבים:
:

-

]

• T

מ ה ר לקךממו רחמיך קדמונים

• T :

#בבו אליןז נערים ו&בים

בריבם יצאו חנוניך כנים

תמוכים בטוחים ע ל רחמיך הרבים:

קווים ח ס ד י ך ו ע ל רחמיך לעונים:
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העמדנו זו מול זו שתי ״פתיחות״ .ה״פתיחה״ היא פיוט הסליחה הנאמרת
לפני האמירה הראשונה של י״ג מידות במערכת הסליחות במנהג אשכנז.
הקדמות כאלה ישגן בשכבות העתיקות ביותר ,כגון ״אל ארך אפים אתה״ ,״כי
על רחמיך הרבים אגו בטוחים״ ,אך הפייטגים פיתתו את הסוג הזה ביותר ,וכך
ישגן בסדר הסליחות מגהג אשכגז ״פתיחות״ מיוחדות ליום א׳ של סליחות,
לערב ראש השנה ולכל אחד מימי התשובה .הפתיחה הראשונה שלפנינו ,״ה׳
אלהי הצבאות יושב הכרובים״ היא קדומה ומחברה אינו ידוע .היא נאמרת
היום על ידי הספרדים ונמצאת כפתיחה לסליחות ערב ראש השנה )ולליל יום
הכיפורים לפי המגהג האשכנזי המערבי(; מהברה של השנייה הוא רש״י; היא
גאמרת במגהג אשכגז המערבי בפתיחה לסליחות של ערב יום הכיפורים ,19
ובמנהג אשכנז־פולין ,שבו ממעטים בסליחות בערב יום הכיפורים ,הועתקה
לערב ראש השנה.
ממבט ראשון נראה ,שרש״י הושפע בחיבור פתיחתו מן הסליחה הקדומה
יותר .יהיה זה מעגיין בכיתה מורכבת מתלמידים שחלקם רגיל בפתיחה
הראשונה וחלקם בשנייה לערוך השוואה בין שני פיוטים אלד -לכן גיתגו כאן
קווי הדרכה להשוואה מעין זו .הפתיחה הראשונה בנויה לפי א״ב פשוט ,ואילו
פתיחתו של רש״י לפי א״ב כפול ,והיא מכילה שני בתים נוספים שבהם רמז
המחבר לשמו :שוב ל ה ע ל ו ת  . . .מ ה ר  . . .בריבם יצאו ח נ ו נ י ך  . . .ק ו ו י ם . . .
)שלמה בר יצחק(.
מתוך העמדת שני הפיוטים זה מול זה — לא מתוך דבקות לסדר אותיות
הא״ב ,אלא לפי סדר הרעיונות במידת האפשר — נראה שהדמיון בולט בפתיחת
הפיוט ובסופו :אתה ה׳ בעצמך קראת לנו לשוב בתשובה אליך.
אך כבר כאן נראה ,שעם התפתחות המליצות של הפיוט האשכנזי ,בחר
רש״י בביטדים חריפים מן המצויים בפיוט הקדום המגע ללב בפשטותו.
בגים ס ר ב ג י ם
בגים ש ו ב ב י ם
בואו עדי ב ת ו ד ה ו ב ר ג ג י ם  ,בקשו
גשו אלי ב ד ב ר י ם ע ר ב י ם
פגי ב ב כ י ו ב ת ח ג ו ג י ם
והמתפלל מביע בטחון בהצלחת תפילתו:
דברר ניצב לעולמי עדנים
דרכי טובך נצח לא שונים.
הדבר הניצב לעולמים הוא הבטחת הקב״ה ,שהזכרנו בדברי המבוא שלנו:
״כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפגי כסדר הזה )= י״ג מידות( ואני מוחל
 29לפי א״מ הברמן ,פיוטי רש׳׳י ,חוברה לשם יום זה.
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להם עוונותיהם״ ...״ברית כרותה לי״ג מידות שאינן חוזרות ריקם״ )ר״ה
ת ע״א( .השורה בפיוט של רש״י ״דרכי טובך נצח לא שונים״ מזכירה את
הביטוי בפתיחה העתיקה ״כי על רחמיך הרבים אנו בטוחים״ :״והראית
ד ר כ י ט ו ב ך למשהעבדך״ —
ורש״י עוד מעמיק את הרעיון :גם אם שעדי התפילה ננעלו — שערי תשובה
גשארים פתוחים:
ג ל י ) = שערי( ״ שבים פתוחים כוונים )ומכווגים(« .הרעיון שרש״י מבטא
אותו פה ,שכוח התשובה עולה על כוח התפילה ,הוא פרפרזה של מאמר חז״ל
״אף־על־פי ששערי תפילה גגעלו שערי ד מ ע ה לא גגעלו״)ברכות לב ע״ב(,
וכבר ראיגו רעיון זה בבית ד׳ של הפיוט מס׳ ג לעיל.
גם להבא גשים לב לכך שביטויו של רש״י עזים וחריפים יותר מאלה של
הפיוט הקדום ממנו :במקום הבית ״זכרגו לחיים טובים )כלשון התפילה( בא
כאן :״זכרנו ו ם ק ד נ ו לחיים מ ת ו ק נ י ם ״ — ומיד עובר הפייטן לדבר
על החטא:
״זכה כתמנו צחים מלובנים
תטאות נעורינו ימחו כעננים...
ידענו רשענו סרבים וסלונים )לפי יחזקאל ב ,ו(
יקשות ערפנו חסן הוא כאלונים״ —
השחתנו את כרמנו על ידי עשבים רעים וקוצים ,הפרנו ברית סיני — ״חופת
חתונים״ — זהו מתן תורה ,כדרשה במשנת תענית פ״ד מ״ח:
 ,״צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו
וביום שמחת ל ב ו — ב י ו ם חתונתו זה מתן תורה״— בפיוט הקודם כל זה
מרומז במלים מועטות :״נקנו מחטא ו מ ח י ו ב י ם  . . .כי פשעינו רבים״ .ומיד
בא אצל רש״י זכר החורבן והצרות שתקפו את ישראל ,כי הרי השמד והרדיפות
גשמעים כבר בחוזק רב .תיאור זה מתחיל במלים :״מאז הוסגנו לאחור ולא
לפגים״ — אבדן המגהיגות וחורבן ה מ ק ד ש  . . .״עצבי רוח מרורים כלעגים״
אנו ו״פקדנוך בצר״ .בחלק אמצעי זה משתחרר רש״י מהשפעתו של הפיוט
שקדם לו ונעשה חמור וקודר הרבה יותר .יש כאן צעד לקראת אופי הסליחה
האשכנזית הקלאסית ,המאחדת בתוכה את שברון לב היחיד על שקיעתו בחטא
ואת קיגת האומה על גלותה ועל הצרות והגזירות שתכפוה.
בחלק האחרון גיכרת שוב קרבת שתי הפתיחות .באה הזכרת זכות האבות:
״שבועת אבות קיום לבגים״ — לעומת ״עגגו למען צורים החצובים״
,
שבקדום.
 30לפי ברכות כח ע״א ועוד.
 31לפי דניאל ו ,יא ומשנת תמיד פ״ג מ״ו.
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האבות דומים לסלעים חצובים וחטובים — זאת לפי ישעיהו נא ,א—ב :״הביטו•
אל אברהם אביכם״ .אמנם בתמונת הנביא אברהם הוא הצור שממנו הוצבנו
אנו ,ואילו בסליחה האבות עצמם הם צורים חצובים וחטובים ,סמל החוזק
והמוצקות — ואחרי זה בקשת השבתנו אל הי ,בחינת ״השיבנו — ונשובה״.
אך כאן יש הבדלים דקים .הפייטן הקדום מבקש :״קרבנו א ל י ך  . . .רצנו
כ ע ו ל ו ת ״  . . .הוא כואב את ריחוק העם מה׳ בהיותו שקוע בחטא ,ואילו רש״י
מעלה גם כאן בסיום פיוטו את מעמקי הגלות :״שוב להעלות עמך משאונים״
)ממעמקי בור מים רועשים ,על פי תהלים מ ,ג :״ויעלגו מבור ש א ו ן ״ ( .
הסיום דומה במרבית ה״פתיחות״ :״אגו בטוחים ברחמיך הרבים״ ,כי כולן
עשויות להעביר אל ״הפתיחה״ העתיקה והקבועה שבאה אחריהן בכל יום:
״כי על רחמיך הרבים אגו בטוחים
ועל צדקותיך אגו גשעגים
ולסליחותיך אגו מקוים
ולישועתך אגו מצפים״.

ח )עקידה(
&הל שפן אם ךקןן
י #לגו אב זקן:

אם אפס רבע הקן
אל־גא נאבדה על כן
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־ *
*T
צויתו קת־נא את בן יקיר

וצךקו לפניך מכיר
ונמצה דמו על קיר:

ךץ אל הןער להקיי^יי
עטרו בעצים ואשו

ונפשו קשורה בנפשו
נזראלהיועלרא^זו:

מויד הוקל כצבי
הנה הא #והעצים נביא

ענה ואמר אבי
ד•
!  T״
TT
ותאורה אץ להביא:

מלים השיבו מלהבהילו
אלהים ה?&ה ידאה־לו
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 T״
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ק ר א ל מ ר ח ם משחר

תמור בנף ת ב ת ר

והנה איל א ח ר

וע&ה א ל ת א ח ר :

חליפי אזכרתו

ונכון הקטךתו

ותעלה ל ף תמרתו

והיה הוא ותמורתו:

ד־ •
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TT : -
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זכרון לפניף ב  #ח ק

ל ע ד ב ס פ ר יותק

פרית עולם ל א ־ י מ ח ק
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קוךאיף באים ל ק ד

ב צ ד ק ע ק ך ה תשקד

«יאנף ברחמים תפי£ד

פני הצאן א ל ־ ע ק ד :

f

בחרנו בסליחה הזאת משני טעמים :היא מייצגת את הסוג ״עקידה״,
פרפרזה פיוטית של עקידת יצחק ,שבזכותה אנו מבקשים להיפקד לחיים
טובים .בכל מגהגי אשכנז נאמר פיוט־עקידה אחד בכל יום בערב ראש השנה
ובעשרת ימי תשובה לפגי הפזמון או — במגהג אשכגז־פולין — אחריו .במגהג
אשכנז המערבי נאמרות כמה עקידות שנושאן הוא לא עקידת יצחק ,אלא —
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כפי שהזכרגו — העקידות הרבות בתקופות גזירות השמד וקידוש השם.
גימוק שגי לבחירתגו הוא ,ש״עקידה״ זאת היא הסליחה האשכגזית היחידה
שגתקבלה גם למערכות סליחות ספרד ועדות המזרח ,והיא גאמדת שם מתוך
התלהבות והתעוררות כגה .באשכגז מקומה בסליחות לצום גדליה )ליטא,
פולין( או ביום ד׳ של עשרת ימי תשובה )אשכגז־מערב( .מחברה הוא ר׳
אפרים בר׳ יצחק מרגגסבורג )במאה ה־ ,(12אחד מבעלי התוספות החשובים
ומגדולי פייטני אשכגז .כבר צוגץ הכיר את ערכם הפיוטי הרב של שידי
תפילותיו ,ואין פלא שהם התקבלו גם על יהודי ספח־ אגיגי־הטעם.
הפתיחה מכגיםה אותגו מיד להדגשת הצורך בהעלאת זכר העקידה :גם אם
חסרה הכפרה על ידי הקרבגות שבבית המקדש — רבע השקל לקרבגות העוף
)קיגים!( ,גם אם רוקן ה׳ את אהלו שבו שיכן את שכיגתו ,יש לגו אב זקן —
אברהם אביגו )ולא יעקב כבמקרא ,בראשית מד ,כ( ,שזכותו תעמוד לגו
ולא נאבד.
נשים לב לכך שהפייטן מעביר ביטויים מקראיים מתוך הקשרים אחרים
לסיפור העקידה ,כגון :״בן־יקיר״ במקרא הוא אפרים )ירמיהו לא ,יט( ולא
יצחק; ״ונפשו קשורה בנפשו״ )בראשית מד ,ל( גאמר על יעקב ויוסף :״גזר
אלהיו על ר א ש ו ) ב מ ד ב ר ו ,ז( נאמר על הנזיר; ״ונמצה דמו על קיר״ )ויקרא
א ,טו( נאמר בעולת העוף — אותו רובע הקן שהפיוט פותח בו .יצחק מקיים
בגופו את דרישת המשנה ״הוד .רץ כ צ ב י לעשות רצון אביך שבשמים״
)אבות פ״ה מ״כ(.
עם כל פשטותו הגוגעת ללב של הפיוט ונאמנותו למסופר במקרא ותיאורו
את הגעשה בלשון מאופקת — יש גם גקודות שבהן גזקק הפייטן למדרש
המפעגח את הסתומות שבמקרא .גאמר בפסוק )בראשית כב ,ה( :״וישא אברהם
את עיגיו וירא את המקום מרחוק״ — מאין ידע שזהו המקום? על כך גיתגת
תשובה בפרקי דר׳ אליעזר )פל״א( :׳שראו עמוד של אש מן הארץ עד לשמים׳.
תשובה זו מופיעה בפיוטגו :״ראו אש תלולה״ .יתר על כן :התורה איגה מגלה
לגו מה התרחש בגפשו של יצחק בשעה מכרעת זו .בפרשה שבמקרא אברהם
הוא גיבור העקידה .יצחק גשאר פסיבי לגמרי ,דמותו חיוורת כמעט ,ואין
אגו יודעים מה היו תגובותיו .האם ברור לו ,מה הוא השה אשר אלהים יראה
לו ? הפייטן הולד בעיקבות המדרש ההופך גם את יצחק לדמות פעילה והוא
אף מןרן את אביו:
״ראה יחיד כי הוא השה  /גם להורו המגוסה
)אמר לאביו שהתנסה כבר בתשעה גסיוגות קודמים(
אותי ככבש תעשה  /לא תחמול ולא תכסה״—
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ה׳ רוצה בי ,והנני מובן ואתה אל תמנע ממני את סוף המעשה .שני הבתים
האלה מבוססים על האמור במדרש תנחומא )וידא בג (:״ויאמר הנה האש
והעצים ואיה השה לעולה ז באותה שעה נפל פתד ויראה גדולה על יצחק שלא
ראה בידו כלום להתקרב ,והרגיש בדבר במה שעתיד להיות .ביקש לומר איה
השה לעולה ? אמר לו :הואיל ואמרת— הקב״ה בחר בך .אמר :אם בחר בי
הרי נפשי נתונה ל ו  . . .אמר לו :אבא ,אסרני ידי ורגלי מפני שהנפש חצופה
היא וכשאראה את המאכלת שמא אזדעזע וייפסל הקרבן״ .ההשוואה לדברי
המדרש מראה שהפייטן לקח משם את הבעת נכונותו של יצחק )״הרי נפשי
גתוגה לו״( ,אך עבר על תיאורה המוחשי של האימה הגופנית שנפלה על
יצחק ,אדרבא הוא מדגיש :״צוואר פשט מאליו״ )יצחק!( .גפגה את תשומת
לב התלמידים לשיבוצמ של שגי קטעי מקרא ושל מושגי תורה שבע״פ מתורת
הקרבגות לסיפור המעשה :״והאש על המזבח תוקד״ ,בתורת העולה )ויקרא
ו ,ה( .והאב גיגש ״לשחטו לשם בעליו״ ,כלשון המשגה במס׳ זבחים )פ״א
מ״א( .והגה אברהם אביגו משמש כאן ככהן וכבעל הקרבן גם יחד ומוכן
להקריב את בנו מתוך כוונה לקיים את מצוותו־חובתו .והנה דוגמא גוספת
למשחק החופשי ולשליטה הקלילה בפסוקי המקרא :״וירא אלהים את כל
אשר עשה״ — הפסוק שבו מסכמת התורה את מעשה בראשית וממשיכה ״והנה
טוב מאד״)בראשית א ,לד( — מועתק כאן למעשה האדם המשעבד את רצונו
לאביו שבשמים ובהגיעו לשלימות נעשה שותף למעשה בראשית :״כל אשר
עשה )אברהם(״ .אברהם זוכה לתואר ״מרחם משחר״ )ע״פ תהלים קי ,ג( ,כי
כן גדרש במדרש רבה )פל״ט( ״מרחמו של עולם שחרתיך לי ,מבריאת העולם
יחדתיך לי״ .יפה עלה גם משחק המלים הדק שבו מסיים ה׳ את פקודתו להקריב
את האיל תחת יצחק :״תמרתו)עשנו( — תמורתו״ — והיה הוא ותמורתו —
פסוק הגאמר בפרשת התמורה )ויקרא כז ,לג( .אך שם נאמר במעשר בהמה:
״לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירגו ואם המר ימירגו והיה הוא ותמורתו יהיה
קודש״ — בקרבן אסור להמיר )להחליף( ,ועם עבר והמיר ,חלה הקדושה על
שתי הבהמות .כאן ניתן צוו מגבוה להחליף את הקרבן ,ואף על פי כן גם
יצחק נשאר בקדושתו.
בגיגוד ל״עקידות״ אחרות מבטא הפייטן את הבקשה המסכמת ,בשעת
הזכירה לרחמים ,בהתאפקות רבה וללא הפצרה רבה .ואף סיום הפיוט הוא
משחק מלים עדין:
״פגי הצאן אל עקוד״ — גאמר בבראשית ל ,מ במעשי יעקב עם צאן
לבן )= אל התישים העקודים( ,אך הפייטן משתמש בפסוק כאילו נאמר בו
״העקוד״ ,ופירושו פני צאנך — עם ישראל — תפקוד ברחמים ,באשר הם
פונים אל יצחק ובזכותו תעניק להם סליחה.

הסליחות

סדר

475

גזכיר לבסוף שגם הפיוט ״עת שערי רצון להפתח״ ,הגאמר בהתרגשות רבה
בכל קהילות הספרדים ועדות המזרח לפגי תקיעת שופר ,הוא בעצם עקידה
המיועדת לתפילת געילה )״שערי רצון״( והועתקה רק אח״כ גם למקום אחר;
אך גם היום היא גאמרת עוד כ״עקידה״ במסגרת הסליחות של יום הכיפורים.
ט )סליחה(

£ין ,אל תךךם
הרחק דרכי אךם
ורוץ לעבד צור קדם
ךי לך ,מה לך ,נרדם ז

ועזב התלהלהך,
ושור דרכי גבולזיך,
כרוץ כוכבי גגולזיך.
קום ,קרא אל אלד;יך!

הקץ לראות שמיו
והבט אהלי מרומיו
וכוכבים חותמיו-
ופחד מפני אימיו
?ן זמן ינביהך

ואת מעשה אצבעותיו,
תלדים בזרועותיו,
פתוחי טבעותיו,
רחל את אמ־עותיו,
ורם לבבך בגבסף.

וצא בחצות הלילות
אשר בלשונם תהלות
לילותיהם-תפלות
לאל בלבם מסלות
 T״
דרכם  -סלם לעלות

בעקבי אגשי שמות,
ואץ תוכם תך ומרמות,
רמותיהם-צומות,
ולהם בכסאו מקומות,
עד אתי אלסיף.
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דמעות תזיל עינך
והתחנן למול קונך
והשפל מאד גאוגך
כבד אל מהונך
דשאו קול המוניך:

ותתחרט על פשעים,
ואל תתחר במרעים,
וקח הטוב כי נעים.
לעת יעלו מודיעים
הכון לקראת אלהיך!

דלים-עפר יסודם

החכמה מאץ!
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ומותר האדם

מן הבהמה א ץ -

ך ק ל ר א ו ת צור פבוךם,

ך א ו ת ־ ל ב ל א ךאות־עץ,

ומוצא מעמי סודם

הטובים מךן,

TT T

־

-It-

T

T

כי כן ,בשר ודם,
״

1

T T

תמצא את אלהיף!

TT

יה ,אהיה א  #ר אהיה,

אשר כ ל חפצו פ ע ל ,

הממית ומחיה

מוריד שאול ויעל,
t

ע מ ד למשפטו וחיה
ל א מ ר -מתי ואיה
ואולם תמים תהיה
:

רוטשילד

T

* T

״ ;v

יד -

ועזב מ ר ד ומעל
ומה ל מ ט ה ומה למעל?״
עם אדני אלהיף!

את הפיוט הזה של ר׳ יהודה הלוי צירפנו לדוגמאות הסליחות מפני כמד.
טעמים :הוא שייך לסדר הסליחות הספרדי המקובל ,ולמתפלל האשכנזי יראה
פיוט זה בעליל איך שמרה הסליחה הספרדית על המוטיב המקורי והעיקרי של
סוג שירה זה ,תחינתו של האדם ששקע בחטאיו ומאבקו על כפרה וטהרה.
הנימה האחרת ,שכבשה את הסליחה האשכנזית ונעשתה בה עיקר — הקינה על
צרות הגלות ועל שפלות ישראל — תופסת כאן מקום משגי .גרמוז גם על כך
שבימיגו — תקופת ראשית צמיחת גאולתגו — גודעת חשיבות מיוחדת
לסליחות ספרדיות אלה .אם לא גרצה להסתפק באמירה שגרתית של הסליתות
האשכגזיות או לראות בהן רק שרידים היסטוריים ,עלינו לחזור אל המוטיב
המקורי והיסודי — זעקת האדם אל ה׳ ממעמקי גפשו וחתירתו לסליחה,
לכפרה ולשלימות.
בפיוט שלפגינו כבר הפנייה אל היחיד מפתיעה .מן הסליחה הקדומה וגם מן
האשכנזית המאוחרת אנו רגילים לפניית שליח הציבור אל העדה המתפללת,
דבר המובן יפה מתוך העובדה שהסליחות חוברו לשם אמירת יחיד לפני
הציבור .לכן הפנייה מפתיעה :״ישן ,אל תרדם!״.
תפס המשורר תפקיד של כרוז ,המעורר את בני העדה בלילות לעבודת
הבורא ,אך לקריאה משמעות נוספת :קום משנת האטימות הנפשית ועזוב את
היתוליך — השתעשותך בהבלי העולם ,רוץ לעבודת הבורא — לבית הכנסת
ממש — אך כל חייך חייבים להיות ריצה לעבודת הבורא ,כדוגמת הכוכבים
אשר הנך רואה במסלולם בשמי הלילה בדרכך לבית הכנסת )״שור דרכי
גבוהיך״(.
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אך להבטה בשמיים ובכוכבים גם כוונה נישאה יותר :התרחק מדרכי האדם
השפלות ושא עיגיך אל־על — התרומם וקרא אל ה׳!
גזכור ,אגב ,שבקריאת ההתעוררות שלו משתמש המשורר בדברי רב־החובל
אל יונה הגביא )יוגה א ,ו( :״מה לך גרדם ? קום קרא אל אלהיד!״
הבית השני ממשיך לפתח את הרעיון הזה :הרם עיניך אל השמיים ,אל
הכוכבים ,אל מעשי ה׳ ,אל ה׳ — על דרך :״כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך
ירח וכוכבים אשר כוננתה״ )תהלים ח ,ד( ,״שאו־מרום עיניכם וראו מי ברא
אלה״ )ישעיה מ ,כו( .בפיוטנו זיקת השמיים אל ה׳ עוד יותר הדוקה :ה׳ נושא
את העולם בזרועותיו — ציור הנפוץ בספרות הפיוט )״סובל הכל״ בפיוט
״מלך עליון״ לראש השנה(.
הבית השלישי והרביעי מתארים את דרך החסידים )״אנשי השמות״(
בעבודת ה׳ ,אשר אליה המשורר קורא את הנרדם :בלילה — תפילה ,ביום —
צום ,כולם שואפים לקרבת ה׳ — ״לאל בלבם מ ס ל ו ת  . . .דרכם — סולם
לעלות עד ה׳ אלהיך״.
ומעל לכל :השפל מאד את גאוגך ״פן זמן )תהפוכות הגורל( יגביהך ורם
לבבך בגבהך״.
לא נשאר לאדם המשפיל את עצמו לפני ה׳ רק זאת :״כבד אל מהוגך״
הכנע את כל מה שחנן אותך ה׳ לקראת מטרה אחת נעלה :לקראת בוא המשיח,
״ועלו מושיעים בהר ציון״)עובדיה כא( .ואולי רמז המשורר לדברי הפסיקתא
רבה )כה ,ב( :׳אל תקרי מהוגך אלא בקולך׳ .רש״י למשלי ג ,ט גורס :׳אל
תקרי מהוגך אלא מגרוגך׳ — ואם כך ,הרי לפגיגו שוב קריאה לתפילה עריבה,
חייך איגם איפוא אלא הכגה לפגישה עם הי :״הכון לקראת אלהיך״ )לפי
עמוס ד ,יב(.
הבית החמישי מגמק את הדרישה ששמעגו זה עכשיו :״והשפל מאד
את גאוגך״ — מדוע ? כי ״דלים — עפר יסודם״ ,״ומותר האדם מן הבהמה
אין״ )לפי קהלת ג ,יט( ,אלא רק בראייה הפגימית את ה׳ ובמציאת המקור
המסתורי של חיי אגוש :״לראות צור כבודם — ראות לב לא ראות עין״ —
ובכך ימצא בשר ודם את אלהיו.
אין לו לאדם אלא לקבל את דינו ,ועל ידי הכנעתו לכל־ יכול יוכה לחיים.
ההכנעה הזאת מוגדרת בסוף השיר בעזיבת המרד השכלי ,אשר בחיטוט
במופלא מן האדם ,בשאלות מטפיזיות ״מתי ואיה ומה למטה ומה למעל ?״ —
ובסוף מגדיר ר׳ יהודה הלוי את החסיד לפי השקפתו :״תמים תהיה עם ה׳
אלהיך״ )דברים יח ,יג( — לתמימות כזאת האדם חותר בקומו לסליחות.
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סליחה
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ל ר ׳ מ ש ה בן ע ז ר א

הסליחה ״ממרום קול עובר״ היא אחת היצירות המעולות ,שיצאו מעטו
של ר׳ משה הסלח .הראשונים עמדו כבר על ערכה ומצאוה ראויה להיכלל
בפיוטי ימים נוראים .היא תקעה לעצמה יתד בשני מחזורים :במחזור טריפולי
ובמחזור רומניה .במחזור הראשון היא מצויינת כ״סליחה״  ,ואילו במחזור
השני כ״תחנון״  .במחזור טריפולי נקבעה לאשמורה של הלילה השלישי
שבעשרת ימי תשובה ,כמנהג המקובל בכמה קהילות ,לייחד לכל לילה מלילות
החול של עשרת ימי תשובה סדר סליחות מיוחד  .על מידת התפשטותה בקהל
יעידו שלושת הלחנים ,שיסדו לה חזנים עפ״י ג׳ לחנים של פיוטים נודעים
מיצירתם של שלושה מגדולי הפייט הספרדי :״יחידה לחנות״ לר׳ יצחק בן
גיאת; ״שופט כל הארץ״ לר׳ שלמה בן גבירול; ״יצו האל״ לר׳ יהודה הלוי.
גם חילופי הגירסאות המרובים בלשונותיה ע מ ת הם לתפוצתה המרובה .אף
בתקופתנו גילה דוקס עגיין רב בה ותירגמה ללשון הגרמגית א.
1

2

3

3

מצד צורתה היא מורכבת מארבע מחרוזות ,שבראשון קבוע שמו של
הפייטן :״ממשה״ .כל מחרוזת היא בת חמישה בתים :ארבעה הנחרזים חריזה
פנימית אחת כפולה ,והחמישי — פסוק מן המקרא המסיים בתיבה משותפת
״אנכי״ ומבריח בדרך זו את כל המחרוזות * .בכל בית  12תנועות» :שש בדלת
ושש בסוגר .מציין את הסליחה השימוש המרובה בשיבוצים ורמיזות בדרך
אמגותית מפליאה.
1
2
3
36-37.א
4
5

״סליחה״ הוא פיוט ,שתוכנו וידוי ותשובה על חטאים ,ונועד בעיקר לימים נוראים.
מעין ״סליחה״ והיא נאמרת קרוב לסוף הסדר )סמוך לנפילת אפיים( בתחינה
ובקשת כפרה על חטאים ועוונות.
כפי שניווכח להלן קשורה קביעה זו קשר אמיץ לתוכנו של הפיוט ,הדן בתשובה
וסליחה באשמורת הלילה של עשרת ימי תשובה.
.
S
,
1839
להלן נראה כי השימוש בפסוקים אלה אינו מקרי ויש זיקה חדשה בינם לבין
תוכן הסליחה.
יש להתעלם מן החטפים.

סליחה
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קודם שניגש לניתוח הסליחה נעמיד אותה על נוסחה«.
ממרום קול עובר
• T

י

באזני ל י ל ה ודובר
-I T S

י־

והקול ארזים שובר
וק1ל אלי מ ד ב ר

:

לעורר שוכני ק ב ר
קום וחילים גבר!

:

כ ב ד פה ומלים י ח ב ר ז

עניתיו :איך יתגבר
ה

־ T:

-

כי נער אנכי:

ל א ידעתי ד ב ר
מ ל א כ ו ת אלהים נורא

ק מ ת י לעשות במורא

ועד ל א תופע נהרה

הקיצותי באשמורת

TT :

 :־

הביאותיה תשורה

ונפשי אשר ב ך קשורה

ד־

תשאל מ מ ך בשורה

•

•

T

t

T

ואמנם ק ו ל ך ל מ ק ר א -

שמעתי ואירא

כי עירם אנכי:
שחר נשף ולילו

העירותי בגלל1

ואצתי לתמוך ב ח ב ל ו

ולהחזיק בשולי מעילו

נ פ ל בנעים 0בלו
ד־

וכי אתיצב למולו
טו

חבלים לי בהיבלו
-

•1

:

*

T

•

אגי גפעם ב מ ה ל ל ו
־

ו>&מר :בי א ל ד ל א

• T I

 :־ T I

איש ד ב ר י ם אגפי:

הכי רעיוני לראוך

ימץ האל ,בים ראוך

והאמינו ב ך והנאוך

כי ך ק ב ק ר ב ם מצאוך

ודבקו ב ך ולא לצאוך

ו ע ל כנפי שיר נשאוך

ואולם ב פ ה השיאוך

ולעו בעת שקראוך

ואמנם כי כ ב ד פ ה וכ־
T I T :

•

- :

r

ב ד לשון אנכי:

1

 6הנוסח הבא נקבע עפ״י הנוסחים השונים שבידינו ,כראות עיני המפרש ,מבלי
להיות כבול לנוסח מסוים )חילופי גירסאות לא יצוינו ,והקורא יוכל לעמוד
עליהם מתוד ״שירי קודש״ להרמב״ע ,מהדורת ש׳ ברנשטיין ,ת״א תשי״ז ,עמ׳
שסו(.
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מ ח ר ו ז ת א )בתים א—ה(
היצירה ספוגה באווירת הימים הנוראים .יש להניח כי הפייטנים חיברו
פיוטיהם בכל שגה בימים אלה ,כאשר חרדת ימי הדין אפפה אותם ,וחיבור
פיוטים שימש ביטוי והבעה להגיגי־רוחם וגפשם.
זמן כתיבת היצירה הוא אחד מלילות עשרת ימי תשובה .הפייטן עלה על
יצועו מתוך הרהורי תשובה על חטאים של כל ימות השנה .בהרהורים אלה
נרדם וישן את שנתו .לפתע החריד אותו קול אדיר ,שמכות עוצמתו מזדעזעת
הבריאה ,האדם ואף שוכני־קברים .והקול קולו של אלהים ממרום .מעין אותו
קול שדיבר עם שמואל הנער בשנתו ,ואותם קולות ששמעו הנביאים כשנגלה
עליהם חזון הנבואה לראשונה בחייהם ,ואם תרצה לומר — קול זה הריהו קול
אלהים השוכן בלבו של הפייטן ,והחרדה אינה אלא חרדת ימים נוראים
האופפת כל יהודי בהקיץ ובחלום ,שמכוחה הוא מתגבר על חבלי השינה וחש
לאמירת סליחות באשמורת הלילה .קול מדבר על לבו של הפייטן ומזרז אותו
להתגבר על חבלי השיגה ,לאזור כוחותיו ולכבד את האלהים מבת־השיר
שחגגו .כלומר לחבר ״סליחות״ לכבוד קוגו ,ולהגן בהן לפגי אומרי סליחות
בבתי־כגסיות .הפייטן מתחמק מן השליחות ,שהטיל עליו אלהים :עפר ואפר
שכמותו ,מי הוא שיחבר תהילות לאל חי וקיים ,המבלה את הבריאה ,את
היקום ואת האדם ? באותה צגיעות ועגווה של הגביאים )משה ,ירמיה( הוא
משתמט מן השליחות בגימוקים ״כבד פה ,גער אגכי״.
והדברים איגם כפשוטם ,אלא משל ורמז .הפייטן הוא בבחיגת גביא הממלא
שליחות שמיים .פיוטיו ,המשמשים סוד־שיח בין המתפללים לבין קוגם ,ממל־
אים אותו יעוד של דברי אלהים אל הגביאים .הקול ממרום איגו אלא קולו
הפגימי של הפייטן הדוחק ומאיץ בו לכתוב את יצירתו .כגגד זה לא מעטים
הם המעצורים הגפשיים :דל הוא האדם בן חלוף ולשוגו קצרה מלתת ביטוי
גאמן לבורא ,כפי שהוא ראוי לו .אין הלשון משגת שבחיו ואין הפה יכול למלל
מקצת מן המקצת מגדולתו .יצירת המשורר משולה היא לגימגום של גער
לעומת דיבור־צחות של גדול ומבוגר.
עד כאן מצד התוכן .עתה מצד הלשון והפסוקים .נבחן לשון מה אומרת
ופסוקים מה מעמדות מזכירים .פסוק ראשון מצביע על חזון הנבואה ,שהיה
מפתיע את הנביאים בשנתם בלילה ,והוא מתואר כה יפה באיוב )ד ,יג—טז(:
״בשעפים מחזיונות לילה בנפל תרדמה על אנשים ,פחד קראני ורעדה ,ורוב
עצמותי הפחיד ,ורוח על פני י ח ל ף  . . .דממה וקול אשמע״ .פסוק שני ״והקול
ארזים שובר״ ,המסווג את הקול שנזכר בבית א ,שאוב מאותו מזמור המתאר
את גבורת ה׳ המתגלית בתופעות הטבע והבריאה .״קול ה׳ שובר ארזים
וישבר ה׳ את ארזי הלבגון״)תהלים כט ,ה(.

סליחה
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בשגי הבתים הראשוגים תיאור ההתגלות הוא כללי .ר׳ משה הפלח פותח
בכלל וממשיך בפרט .תחילה תיאור כולל לגבי כל הנביאים ,ואח״כ לגבי
גביאים מסוימים .ובפירוט הוא פותח במשה אבי הגביאים .״וקול אלי מדבר״
)ג( — הוא שגאמר על ההתגלות למשה לאחר חגוכת המשכן ״ובבא משה אל
אהל מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו״ )במדבר ז ,פט( .גם
תשובת הפייטן ״איך יתגבר כבד פה״ )ד( שאולה מתשובת משה לאלהים
״כי כבד פה וכבד לשון אגכי״ )שמות ד ,י( .הגביא השגי בפירוט הוא ירמיה,
שגם הוא גיסה להתחמק מן השליחות בטענה ״הגה לא ידעתי דבר כי גער
אנכי״ )ירמיה א ,ו( .משניהם גטל ר׳ משה הסלח את תשובתו.
לכאורה כל המחרוזת )א—ה( היא שברי פסוקים .אבל אין כאן גיבוב וצירוף
מלאכותי ,אלא מלאכת מחשבת של פסיפס אמגותי .כוח רב צפון בכל בית ובית.
הצמצום המופלא של רעיוגות מרובים במלים ספורות ,הבהירות ושטף הלשון
מוסיפים חן למחרוזת .יש בפתיחה גם מסוד ההפתעה המרשימה .בבת אחת
ובעוז רב מכגיס הפייטן את הקורא למעמד המרהיב של ההתגלות.
שני הבתים הראשוגים גותגים את הצד הסיפורי־ציורי של רקע ההתגלות:
זמן ,מקום ,קול אלהים .ג׳ הבתים האחרונים הם דו־שית בין הקול השמימי לבין
הפייטן .השיח בין השגיים מפיח חיים ודרמטיות בדברים.
פירושי

תיבות

א — ״לילה״ — בלילה; ב — ״שוכגי קבר״ — כיגוי למתים ,והוא על דרך
הפיוט המרבה להשתמש בכיגויים ״יעורר שוכגי קבר״ — מכוח הקול אפילו
מתים מתעוררים מתרדמת־המוות בה הם שרויים .השווה אותיות דר׳ עקיבא
)טי״ת( :וכיצד הקב״ה מחיה את המתים לעולם הבא ? מלמד שגוטל הקב״ה
שופר גדול בידו ,שהוא אלף אמה באמתו של הקב״ה ,ותוקע בו ,וקולו הולך
מסוף העולם ועד סופו .ג — ״וחילים גבר״ — אין הכווגה להתאורות פיסית
והתגברות על השיגה ,אלא מאמץ וריכוז רוחגיים הדרושים לחיבור יצירה.
תעיד על כך תשובת המחבר ״איך יתגבר כבד פה ומלים יחבר ?״ המליצה
עדה״כ קהלת י ,י; ד — ״ומלים יחבר״ — שיבוץ .״אחבירה עליכם במלים״ —
)איוב טז ,ד(.
הצליל החוזר ״בר״ שבחרוז ממחיש במשהו את הקול המחריד ,שצלל באוזגי
המשורר )אונומטופיה — חיקוי צלילי טבע(.
מ ח ר ו ז ת ב )בתים ו—י(
המחרוזת השנייה ממשיכה את הרציפות הרעיונית שבמחרוזת הראשונה.
בדומה לנביאים אין הפייטן מוצא מנוס מן התפקיד שמטילים עליו משמיים.
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בעל כורחו מקבל הוא על עצמו את השליחות ,וממלא אותה ביראה ובחרדה.
הוא קם ממשכבו באשמורת הבוקר ,קודם שיעלה עמוד השחר ,ובא להיראות
את פני האלהים בביתו ובמשכנו)בבית־הכנסת ,שהוא מקדש מעט ובו שכינה
שורה( .כיוון שאין לבוא אל מלכו של עולם בידיים ריקות ,מביא הפייטן עמו
תשורה לאלהים ,כמגהג עולי הרגל ,בזמן שבית־המקדש היה קיים ,להביא עמם
זבחים וקרבגות י ל כ פ ר על עווגותיהם .וכלום יש תשורה יקרה יותר מגפשו של
הפייטן שהיא מקור חייו ז הן היא חלק אלוה ממעל ,קשורה ודבוקה בו .וכידוע
אדם שחטא גתחייב בגפשו ,אלא שבחמלת ה׳ על ברואיו ציווה אותם על
הקרבגות .גמצא ,אדם שחטא — מביא קרבן חלף גפשו ,מתוודה עליו ומתכפר
לו .עכשיו שאין מקדש ואין קרבגות ,מגיש הפייטן את גשמתו מגחה לאלהים
לכפר בה על עווגותיו .וכדרך שהדורשים אל הגביא — לאחר שגתגו לו
תשורה — היו שואלים מפיו בשורה בעניין שלשמו באו ,כך הפייטן .לאחר
שהגיש גשמתו שי לגבוה ,שואל הוא בשורה מן האל .ומה בשורה מבקש אדם
מישראל בימים גוראים ,כשהוא בא להתוודות על עווגות ופשעים של כל
ימות השגה ומגיש גפשו מגחה עליהם ? הווי אומר :סליחת העוון .ואמגם
שומע הפייטן קול אלהים הקורא לו לשמוע את הבשורה .וכיצד מגיב אדם,
מלא חטאים ופשעים ,לשמע קול אלהים הקורא אליו ? תגובתו היא כתגובת
אדם הראשון לאחר שחטא בעץ הדעת .מה אדם הראשון עגה לאלהים ״את קולך
שמעתי בגן ואירא כי עירום אגכי ואחבא״ )בראשית ג ,י( ,אף הפייטן שהוא
ערום ממצוות וממעשים טובים — על עווגותיו כבר גתן את גפשו תמורה —
ירא מפגי אלהים.
פירושי

תיבות

ו — ״מלאכות״ — שליחות .״ויאמר חגי מלאך ה׳ במלאכות ה׳ לעם לאמר״
)חגי א ,יג( — תרגום ארמי ״בשליחות מן קדם ה׳״; ״גורא ,במורא״ —
צימוד שוגה אות; ז — ״עד לא״ — בטרם .תרגום ״טרם ישכבו״ )בראשית
יט ,ד( — ״עד לא שכיבו״; ״נהרה״ — אור היום; ״ועד לא תופע נהרה״ —
שיבוץ .״ואל תופע עליו גהרה״ )איוב ג ,יג(; ״באשמורה״ — אשמורת
הבוקר ,חלק אחרון של הלילה; ח — ״ונפשי אשר בך קשורה״ — עדה״כ
״ונפשו קשורה בנפשו״ )בראשית מד ,ל(; ״הביאותיה תשורה״ — עדה״כ
״ותשורה אין להביא״ )שמואל א ט ,ז(; ״קשורה ,תשורה״ — צימוד שונה
 7גם אל הנביא לא היו באים בידיים ריקות .השווה דברי שאול לנערו ,כשהלך אל
שמואל לשאול על האתונות :״והנה נלך ,ומה נביא לאיש ? כי הלחם אזל מכלינו
ותשורה אין להביא לאיש האלהים״ )שמואל א ט ,ז(.
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אות )מכאן הכרעה לצד גירסה זו ולא לצד ״נקשרה״(; י — ״שמעתי ואירא
כי עירום אנכי״ )עדה״כ בראשית י ,ט(.
מ ח ר ו ז ת ג )יא—טו(
במחרוזת זו חלה סטייה ביחסי הגופים .במחרוזת הקודמת )בתים ח—י( דיבר
הפייטן עם האלהים בגוף גוכח ,ואילו כאן בגוף נ ס ת ר  .הפייטן גשמע לצו
ממרום הגוזר עליו לקום .הוא מקדים את השחר ואץ לבית האלהים לבקש על
עווגותיו .האדם מתואר כאן כעומד על בלי־מה .זכויות משלו כדי להיאחז
בהן אין בידו .לא גותר לו אלא להחזיק ברחמי שמים — כביכול הם חבל שאדם
אוחז בו כשהוא תלוי באויר ,ובאמצעותו משתלשל הוא ויורד לבטח ,או
כתינוק שאין לו כוח הליכה משלו והוא מחזיק בשולי מעיל אביו ונגרר אחריו.
הוא מגיע לבית הכנסת ונמצא בקהל המתפללים ,וכמותם מתדפק הוא על
שערי שמים .בלבו מקגגת הרגשת אושר ,שנפל חלקו בין יראי־אלהים באי
ביתו .כפייטן ,שחגגו האל בשבתות ותהילות ,חייב הוא לרדת לפגי התיבה
ולהתפלל בעדו ובעד הציבור .כשהוא עומד בתפילה לפגי האלהים רואה הוא
את חדלוגו ואפסותו כיצור בן־חלוף ,ואז כולו גפעם וחרד .מי הוא שישמיע
שבחי המקום?! תפילתו גטרפת ולשוגו גאלמת .ברגע האחרון מגסה הוא
שגית להתחמק מן השליחות שהוטלה עליו ,ומתגצל בדברי משה :״בי אדגי,
לא איש דברים אגכי!״.
8

פירושי

תיבות

יא — ״נשף״ — בימי הביגיים פירשוהו במשמעות ״חשכת השחר״;
״העירותי בגללו״ — המשורר העיר למען האלהים את השחר ,את האפלה ואת
הלילה .עדה״כ ״אעירה שחר״ )תהלים גז ,ט( וכפי שדרשוהו חז״ל )ירושלמי
ברכות א ,א; תגחומא בהעלותך י( :״לא שיהא השחר מעיר את האדם אלא
שהאדם מעורר את השחר״; יב — ״לתמוך בחבלו״ — לאחוז בחבלו כדי שלא
ליפול .המליצה עפ״י הכתוב )משלי ה ,כב( :״עווגותיו ילכדונו את הרשע
ובחבלי חטאתו יתמך״ ,ופירשוהו :״יתלה ,שכן התלוי גתמך בחבל שהוא תלוי
בו״ )הראב״ע(; ״ולהחזיק בשולי מעילו״ — יסודו בתהלים )עג ,כג( :״ואגי
תמיד עמך אחזת ביד ימיני״ ,הכוונה לתפילה ולתחנוגים ,שאדם מעתיר על
המקום למען יכפר על עוונותיו .גם ר׳ שלמה בן גבירול משתמש ברעיון זה
בתהילתו ״כתר מלכות״ :״ובשולי רחמיד אחזיק עד אם רחמתני״״י .מצד
 8בדרך כלל משתמש הפייטן בשיח עם האלהים בגוף נוכח ,ואילו בסיפור ובתיאור
בגוף גסתר.
9
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השיבוץ יש כאן צירוף של שלושה כתובים :״ויחזק בכנף מעילו״ )שמואל
א ט ,כז(; ״על שולי המעיל סביב״ )שמות כח ,לד(; ״ושוליו מלאים את
ההיכל״ )ישעיה ו ,א(; וכבר פירש התרגום הארמי ״ושוליו״ — זיו כבודו
)״ומזיו יקריה אתמלי היכלא״(; יג — ״חבלים לי בהיכלו״ — חלק ונחלה
לי בבית־ה׳)היכל — כיגוי לבית הכגסת ,שהוא מקדש מעט( .הבית מיוסד על
הכתוב ״חבלים נפלו לי בנעימים״ )תהלים טז ,ו (  .יד — ״נפעם במהללו״ —
כמאמר הכתוב ״נפעמתי ולא אדבר״)תהלים עז ,ה(.
מ ח ר ו ז ת ד )בתיםטז—כ(
כאמור נמצא הפייטן בבית־הכנסת והוא עומד נפעם לפני האלהים .הוא משמיע
את סליחותיו ותחנוניו לפני המקום ורואה עצמו אומר שירה לפניו ,כדרר
שאמרו משה וישראל על ים סוף .בדומה ליוצאי מצרים בשעתם ,שהקב״ה
גגלה עליהם על הים והם היו מורין עליו באצבע ואומרים ״זה אלי ואנוהו״,
אף הפייטן ,בחגגו לפגי ארון הקודש ,חוזה הוא את האלהים .אד לא בעין בשר,
אלא בעין השכל והרעיון  .רואה הוא את ״ימין האל״ ,דהייגו גבורתו ,אשר
ראו אותה בגי ישראל על הים ושעליה גאמר ״ימיגך ה׳ גאדרי בכח ,ימיגך ה׳
תרעץ אויב״ )שמות טו ,ו( .הוא משיג את ״ימין האל״ ברעיון ובמחשבה,
אך לא בראייה מוחשית .וכשם שיוצאי מצריים האמיגו בה׳ כשראו גבורתו
ופיארו אותו בשירה ,כך הפייטן מאמץ באלהים ומהלל אותו בסליחותיו.
המשורר מגלה צד שווה גוסף ביגו לבין יוצאי־מצריים :יוצאי מצריים האמיגו
בה׳ לאחר שנוכחו שהוא גמצא בתוכם • אף הפייטן מוצא — עקב דביקותו
בשכינה — שאלהים שוכן בקרבו ,ולבו הוא מעין מעון ומשכן לכבודו של
אלהים ״  .בלבו פנימה חש המשורר כי רעיונותיו דבקים באל ומנשאים אותו
על כגפי השירה .אך ראה זה פלא! כל זמן שהגיגיו הם בגדר מחשבה שבלב —
הם שלמים ומתוקגים ,אך ברגע שהם מבקשים לבוא לידי ביטוי ולעלות על
שפתיו — הרי מרוב חרדה לשוגו גטרפת ודבריו טרופים ומבולבלים .ואכן
בסופו של דבר נתאמתו חששות הפייטן .לשוגו לא תיכון להרצות שבחיו של
הבורא .הפייטן מסיים בפסוקו של משה רבנו ״כי כבד פה וכבד לשון אנכי״
)שמות ד ,י(.
10

l l

 10רעיון מקובל בפיוט הספרדי .גם דבי יהודה הלוי אומד על האלהים ״ובעין לב
שרתיך״ )״אלהיט שחרתיך״(; הראב״ע — ״ראיתיך בעין הלב״ )״בדת אל
אדבקה״(.
 11השווה ״שמעו כי אתה ה׳ בקרב העם הזה״ )במדבר יד ,יד( ,״כי ה׳ אלהיך מתהלך
בקרב מחנך״ )דברים כג ,טו(.
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טז — ״בים ראוך״ — אשר ראוך אבותינו על ים סוף .ת — ״והאמינו
בך״ — מוסב ל״רעיוגי״ ,וכן יח — ״ודבקו בך״; ״ולא יצאוך׳ — לא זזו ולא
סטו מן המחשבה על אלהים; יט — ״בפה השיאוך״ — פיתו אותך .עפ״י
הכתוב ״ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו ולבם לא נכון עמו״ )תהלים עח,
לו—לז(; ״ולעו בעת שקראוך״ — עדה״כ ״על כן דברי לעו״ )איוב ו ,ג(.
הראב״ע :״נסתרו ונבלעו״ .רש״י :״מגומגמין ,כאדם שאין בו כוח להוציא
דבר מפיו כתיקונו״; ״יראוך ,ראוך״ — צימוד נפחת שונה תנועה; ״מצאוך,
יצאוך״ — צימוד שונה אות.
סיכום
סליחה מובהקת המביעה חרדת־נפש של יהודי בימים הנוראים .הפייטן
מצווה לשמש כשליח־ציבור ולחנן ביצירותיו־ סליחותיו בעדו ובעד המת
פללים בבית־הכנסת .בשליחותו דומה הוא לנביאי־ישראל ,שנשלחו אל העם
)משה וירמיה( .כמותם מתחמק הוא ממילוי השליחות .עמידתו לפני המקום
ערום ממצוות וממעשים טובים משולה לאדם הראשון שחטא ,ונפקחו עיניו
לראות שהוא עירום ועריה .בחזון לבו ובהגיגי־רוחו הוא משיג את הבורא
כיוצאי מצריים שראוהו על הים .אך ברגע שהוא מגסה להעלות את דבריו
על דל־שפתיו ,לשוגו כושלת ומגמגמת .דימויי הפייטן ,במצביו השוגים,
מובעים יפה במקראות החותמים את המחרוזות :א — ירמיה; ב — אדם
הראשון; ג ,ד — משה.

 12רעיון מקובל בספרות המוסר והפיוט .השווה ריה״ל ״והקרבה אל האלהים מושגת
בכל מקום בלב הטהור והכוםף החזק״ )כוזרי ה ,כב(.

י״א

אפרתי/נתניה

״מלך עליון״
במחזור האשכנזי לראש השנה נמצאים שני פיוטים )קרובות( שבראש חרוזיהם
מופיעות המלים ״מלך עליון״ .האחד בחזרת מוסף ליום א׳ דד״ה ,כפתיחה
לקדושה לפני ״ונתנה תוקף״ ,והשני בחזרת שחרית ליום ב׳ דר״ה ,לפני
הפיוטים ״ה׳ מלך״ ו״לאל עורך דין״ ,המשמשים אף הם פתיחות לקדושה.
שני הפיוטים דומים זה לזה ביותר .בשניהם מתחילים הבתים כאמור ״מלך
עליון״ ושניהם מסודרים לפי סדר א״ג ה״ז .לפני הבית האחרון שני בתים
חורגים המתחילים ״מלך אביון״ ,והבית האחרון חוזר ופותח ״אבל מלך עליון״.
במגהגי בית הכגסת גקבע לשגי הפיוטים אותו יחס של כבוד .שניהם
גאמרים בפתיחת הארון ,בגעימה אטית ובהתלהבות )בבתי הכגםת שהושפעו
ממגהגי החסידים — בשירה( וכאשר מגיעים לבתים שבהם גאמר ״מלך אביון״
סוגרים את הארון .שגי בתים אלה גאמרים בלחש ובחפזון — ופותחים את
הארון מיד ,ומסיימים בקול רם :״אבל מלך עליון״.
הדבר המפליא אותגו בשגי הפיוטים הוא ,שבשגיהם חסרים כמחצית הבתים
לפי הסדר .הסדר א״ג ה״ז ,הייגו שאחרי אות א תבוא אות ג וכוי ,איגו מקורי
לפייטגים .הפייטגים לא דילגו על אותיות ,ואין אגו מוצאים פיוטים כדוגמתם.
החסרון באותיות ההמשך הזוגיות ב׳ ד׳ ו׳ ח׳— בולט יותר ב״מלך עליון״
של יום א׳ דר״ה ,בהיותו משולש — היינו בן שלושה חרמים ,שכל אחד מהם
מתחיל באות הבית ואינו בולט כל כך בפיוט ליום ב׳ דר״ה שהוא משושה,
הייגו בן ששה חרוזים ,כי ראשי החרוזים אינם פותחים באות שבה פותח החרוז
הראשון .ומכיון שהסדר האלף ביתי של הפיוט הזה איגו בולט כל כך,
ממילא אין מרגישים כל כך בחסרונן של האותיות הזוגיות ב׳ ד׳ ו׳ ח׳ .ברם
מתוך שהתופעה חוורת בשני הפיוטים ,בעלי צורה ובעלי מבנה דומים,
הרי מפליא הדבר את המעיין עוד יותר.
1

 1היינו באות שבה החרוז הראשון של הבית.
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״מל ד עליון״
2

ר׳ וואלף היידנהיים במחזורו ליום א׳ דר״ה מעיר באמת על חסרון זה,
ואומר :״הפיוט הזה עיקר יסודו היה על סדר א״ב משולש אחרי תיבת ׳מלך
עליון׳ ו׳מלך אביון׳ ,אלא שהקהילות הסירו כל חרוז ׳מלך אביון׳ בעבור
המחלוקת״.
ור׳ ישראל דאוויחאן מוסיף :״בכל המנהגים מלבד קלא נשמטו הבתים
המתחילים ב׳מלך אביון׳ מלבד הראשון והאחרון ,שהכניסו אותם לפני הבית
האחרון ,אבל מכיוון ששני הבתים האלה גמצאו ג״כ בפיוט ׳מלך עליון א מ ת
המנושא׳ לפני הבית האחרון ,אי אפשר להחליט אם הבתים המתחילים ב׳מלד
אביון׳ שייכים בעיקרם לפיוט זה )היינו ליום א׳ דר״ה( או לפיוטו של ר׳
שמעון בר אבון״ .
3

4

4

ברם מתוך שדאווידזאן עסוק היה בעבודתו הגדולה בבגיית אוצרו הגדול,
לא שם לב לפרטי הדברים ,שהרי אילו דייק כהלכה ,היה מוצא שלושה סימגים
מובהקים ,שעל פיהם גיתן לקבוע ללא ספק ,ששגי החרוזים ״מלך אביון״,
שגותרו לפליטה במחזור שלגו ,אמגם שייכים הם לפיוט ״אל דר במרום ,אדיר
במרום״ ,שהוא הפיוט ליום א׳ דר״ה.
כבר ראיגו לעיל שגי הבדלים ברורים בין שגי הפיוטים הג״ל והם:
)א( הראשן הוא משולש ,והשגי — משושה,
)ב( בראשון פותחים כל שלושת החרוזים באותה אות ,באות שבה מתחיל
הבית כולו .ואילו בשגי פותח החרוז הראשון בלבד באות א״ב לפי
הסדר.
עפ״י שגי סימגים אלה בלבד גיתן כבר להוכיח באופן המגיח את הדעת,
ששגי הבתים האלה של ״מלך אביון״ שייכים לפיוט ״מלך עליון״ של יום א׳
דר״ה .שהרי אף בתים אלה משולשים הם ,וראשי החרוזים פותחים באות שבה
פותח הבית .ברם גוסף על אלה יש עוד סימן ברור לכך ,והוא שהבית
הראשון מהסידרה ״מלך אביון״ ,שנמצא לפנינו במחזור והמתחיל באות ב׳,
מהווה גיגוד ברור לבית הראשון מהסדרה ״מלך עליון״ המתחיל באות א׳».
והרי אף ״מלך אביון״ גיגוד הוא ל״מלך עליון״ .וכן מהווה הבית האחרון של
״מלך אביון״ המתחיל באות ת׳ ,שאף הוא גמצא לפגיגו במחזור ,גיגוד מתאים
לבית שלפני האחרון בסידרה ״מלך עליון״ המתחיל באות ש׳ .אין איפוא כל
2
3
4
5

פרשן הפיוטים ובעל מסורה ,שהדפיס את מחזורי רדלהיים ,חי בגרמניה בשנים
תקי״ח—תקצ״ב.
אוצר השידה והפיוט ,כרד שלישי ,ערד  ,1653ניוארק בהוצאת ב י ת מדרש הרבנים
דאמריקה ,תרצ״א.
שהוא הפיוט ליום ב׳ דר״ה ,ראה שם ערך .1654
כפי שהוכיח היידנהיים יפה במחזורו.
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ספק בעניין זה ,ששני הבתים המתחילים ״מלך אביון״ הם השרידים מפיוט
״מלך עליון״ של יום א׳ דר״ה.
ומעניין הדבר ,שלמרות כל הסימנים האלה השמיט היידנהיים את שני
הבתים ״מלך אביון״ ממחזורו ליום א׳ דר״ה ו ה ד פ י ס ם ביום ב׳ דר״ה ,אלא
שהעיר שם ,שבאשכנז אין אומרים ״מלך אביון״ — ובכך גרם לנוסח הכלאים
שבידינו .ויתכן שמתוך כך לא ידע דאווידזאן להחליט לאיזה משני הפיוטים
יש לשייך את הבתים ״מלר אביון״.
8

המסורת שהיתה בידי ר׳ זאב היידנהיים בדבר שלימותו של הפיוט בזמן
קדום — היינו שהפיוט ״מלך עליון״ היד .מסודר תחילה לפי סדר א״ב )ולא
בסדר א״ג ה״ז( אלא שהבתים שהתחילו ב״מלך אביון״ הושמטו מן המחזור
מחמת המחלוקת — גתאשרה אישור מלא בדורגו .הקרובות לשחרית ליום ב׳
דד״ה ,שהן כידוע לר״ש ב״ר יצחק ממגגצא ,גמצאו כמעט בשלימותן בגגיזה
הקהירית י .ובפיוטיו שם גמצא גם כל הפיוט ״מלך עליון״ והוא מסודר באמת
לפי הסדר הזה ,שאחרי הבית הראשון הפותח במלים ״מלך עליון״ באות אי,
בא הבית השגי הפותח ב״מלך אביון״ באות בי .הבתים ב״מלך עליון״ מסו
דרים איפוא בסדר א״ג ה״ז והבתים ב״מלך אביון״ בסדר ב״ך ו״ח .וכן
מתאשרת מסקנתגו דלעיל בעקיפין ,שהבתים ״מלך אביון״ שגותרו לפליטה
במחזור שלנו ,על־כל פנים אינם מיום ב׳ דר״ה ,כי בפיוטו של ר׳ שמעון ב״ר
יצחק — שהוא הפייטן של הפיוט ״מלך עליון״ ליום ב׳ דר״ה — בתים אחרים
ב״מלך אביון״ ,ובתים אלה מתאימים באמת לפי גודלם ולפי מבנם לבתים
הפותחים ב״מלך עליון״ .כלומר :גם בבתים אלה ששה חרוזים בכל בית,
והחרוזים איגם פותחים באות שבה פותח החרוז הראשון.
ומעתה אחרי שגתגלה הפיוט השלם ״מלך עליון״ ליום ב׳ דר״ה ,ואחרי
שגתברר לגו ,ששגי הבתים ששרדו במחזורגו שייכים ליום א׳ דר״ה ,גיתן לגו
להתבונן ביצירה השלימה של שני הפייטגים — עכ״פ ביחס לארבעת הבתים
א״ב ש״ת .ומתוך העיון ביצירה השלמה נוכל לחדור יותר לתוך כוונתו
המקורית של הפייטן ,ואף ניתנת האפשרות לעמוד על מידת ההשפעה של
הפייטן הקדום ,שחיבר את הפיוט ליום א׳ של ראש השנה ,על ר׳ שמעון
ב״ר יצחק בעל הפיוט ליום ב דר״ה .ולבסוף נדמה ,שאף ניתן על ידי כך
 6הנובר ה׳ תקפ״ט ).(5589
 7י״ל ע״י א״מ הברמן בספרו ״פיוטי ר׳ שמעון בר יצחק״ כחלק מפרסומי המכון
לחקר השירה העברית בירושלים סדר שלישי  /ספר שלישי ,בהוצאת שוקן בשנת
תרח״ץ.
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להסביר את מהותה של המחלוקת שבגללה הוסרו הבתים ״מלך אביון״ מן
המחזור.
הבה גתבוגן בארבעת הבתים א״ב ש״ת בשגי הפיוטים ,וגעיין בהם בסדר
שיצרם היוצר בתהילה :
8

יום א׳ דר״ה )מוסף(:

יום ב׳ דר״ה )שחרית(:
מ ל ך עליון:

מ ל ך עליון:
א ל ד ר במרום

א מ ת הממ(א  /ל כ ל לראש מתנ&א

אדיר במרום

אומר וער|ה  /מעוז ומחסה

־ T

־ •

נשא ונושא  /מושיב מלכים ל כ ס א

>למץ ידו תרום

ל ע ד י ע ד ימלך

לעדי עד ימלך

מ ל ך אביון:

מ ל ך אביון:
ב ל ה ורד שחת

T T

:־ד

T T

בזוי ומאיפה  /פשעיו מ כ ס ה
T1

Vי?

; \

- :

בשאול ובתחת

בהול ומונחה  /עוון פו&ה

בלאות בלי נחת

גבחן ב כ ל מע*7ה  /ואוצרו ישפה

ע ד מתי י מ ל ך
מ ל ך עליון:
-

T

־ :־ V

T

יאיד למלך
מ ל ך עליון:

שינה אין לפניו
— I

* • •T

T I

I

* T

f

!

#ומע א ל אביונים  /ומאזץ הנוגים

ז ז

שקט בפנגיו
שבח טוב במצפוניו

מאריך רצונים  /ומקצר חדונים
ראשון לראשונים  /ואחרון
לאחרונים
T

לעדי עד ימלך
מ ל ך אביון:
תנומה תעופנו

ל ע ד י ע ד ימלך
מ ל ך אביון:
והחלתו נכזבה  /מהותו נעלבה
! -

ת ר ד מ ה תעופפגו

 -ו

• ! ז ז

• ; •T

T T I V

גויתו נ ר ק ב ה  /ביזמתו בכאבה
T':

•i

T'T

• T 1

* T T t
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נ^זבר ונשבה  /מ ל ה ט היום ה ב א

v

לאיד למלך

ע ד מתי י מ ל ך
 T־

• 1

1

בעיקבות השירה המזמורית בתנ״ך בכלל ובספר תהלים בפרט שולטים בפיו
טים כמה מוטיבים יסודיים .בין מוטיבים אלה תופסים מקום נרחב תיאורים
הימנוניים המתארים את גדלותו של ה׳ ואת שלטונו המלא בעולם כולו
בעליונים ובתחתונים .הפייטנים מלבישים את התיאורים האלה בכל קישוטי
הפיוט האפשריים .כמו כן מתארים הם לפי מיטב יכולתם את העובדה הידועה
לנו היטב ,שהאדם באשר הוא אדם — כולל הצדיק התמים ביותר — אינו יכול
להיות זכאי ללא חטא ועוון כלל ,וכמאמר החכם ״כי אדם אין צדיק בארץ
אשר יעשה טוב ולא יחטא״ .ומכל שכן שבני האדם הפשוטים ,כל המון בית
ישראל ,קשה להם לקוות שייצאו זכאים בדין.
בקרובה ״אומץ אדירי כל חפץ״ שבתפילת מוסף ליום א׳ דר״ה ,ממש
לפגי הפיוט ״מלך עליון״ ,מזכיר הפייטן את חטאיהם של גדולי הדורות ,מאדם
ועד יאשיהו מלך יהודה ,שהצד השווה שביניהם שהיו צדיקים גדולים ,ובכל
זאת לא יצאו זכאים בדין ,ומכאן המסקנה :״אם תמצה עומק הדין ,מי יצדק
לפניך בדין ? אם לא למענו יעש ,ויסיר מנו חרון אף וכעס ,אין לבקר ולמצוא
מעש״.
8

10

ובעקבות השירה המזמורית בתנ״ך יש שהפייטן מעמיד זה על יד זה שני
נושאים ,הדומים זה לזה כביכול מאיזו בחינה שהיא ,כדי להראות את הגיגוד
הרב ואת ההבדל היסודי שביניהם .כך מעמידים נביאים ומשוררים את
אלהי העמים ואת האדם המאמין בהבלים אלה ,ליד אלקי ישראל העושה ארץ
בכוחו והמכין תבל בחכמתו ,להביא את האדם מישראל לידי הכרה ברורה
כי אין כה׳ אלקיגו.
11

הפיוט ״מלך עליון״ ,שהוא מטרת עיוגגו כאן ,הוא אחד הפיוטים מן הסוג
האמור ,ומן הגדולים שבהם .הפייטן השקיע בפיוטו זה חכמה ומלאכה ,כשרון
ואומגות ,והביע בדרך של ניגוד את הרעיונות בדבר גדלותו הבלתי נתפסת
של האלהים ,ובדבר קטגותו וחדלוגו של האדם .וטרח הפייטן כל כך ,כדי
להביא את האדם מישראל ,שלמעגו גוצר הפיוט ,להרהורי תשובה לשים את
לבו לדרכיו ,למען ייטב באחריתו.
לצוח־ זה אף מחדש הפייטן כמה צירופי לשון ,כדי לתת ביטוי הולם
 9קהלת ז ,כ.
 10בראשי החרוזים חתום השם ״אלעזר בירבי קליד״.
 11לדוגמא  :ירמי׳ י ,א—טו ,ישעיהו ב ,ס—כב.
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לרעיונותיו .הצירוף ״מלך עליון״ ,שאינו מצוי בספרות התנ״ך ,משלו הוא.
מקורו כפי הנראה במזמור ״למנצח לבני קרח מזמור״ ״  ,הנאמר לפני תקיעת
שופר ,בפסוק ״כי ה׳ עליון נורא ,מלך גדול על כל הארץ״ ״  .והפייטן חרז
לעומתו צירוף נוסף — ״מלך אביון״ — והעמידם זה לעומת זה ,וכך עובר הוא
מלמעלה למטה ומלמטה למעלה בתיאוריו ובהערכותיו — ממלכותא דרקיע
למלכותא דארעא ,וממלכותא דארעא למלכותא דרקיע — כשמטרתו החשובה
לפניו ,להביא את האדם מישראל לידי הכרה ברורה ,כי תלוי הוא בחסדי ה׳,
ואם ימצה את עומק הדין ,מי יצדק לפניו בדין.
המלך האביון הוא האדם .״מלך״ על שום מה ? על שום השלטון המוחלט
שהוא מושל בדומם ,בצומח ובחי אשר על פני כל הארץ ביבשה ,בים ובאוויר,
שהרי המשיל אותו אלהים מיד אחרי שבראו ,ומסר בידו את השלטון ,כדבריו
אל ה א ד ם ״  :״פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה ,ורדו בדגת הים ובעוף
השמים ובכל החיה הרומשת על הארץ״ .ובלשוגו של געים זמירות י א ל 15
״ותחסרהו מעט מאלהים וכבוד והדר תעטרהו; תמשילהו במעשי ידיך ,כול
שתה תחת רגליו; צוגה ואלפים כולם וגם בהמות שדי; צפור שמים ודגי הים,
עובר ארוזות ימים״ .האדם הוא גם בעל הכרה ,ויודע הוא כי אמגם מושל הוא
בכול ,ובידו לגדל ולחזק .ומכאן גם גאותו הממריאה שחקים — ומה גם כשהוא
מרכז שלטון רב וסמכויות רבות בידיו .וידועים דברי ההתפארות של מלכים
ושליטים בכל הדורות ,ומהם מובאים גם בתג״ך בשם א ו מ ר ם ״  :״השמים
אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי וגו׳ אעלה על במתי עב אדמה לעליון״.
ולא רק מלכים ממלכי אומות העולם שוכחים מתוך היסח הדעת את דבר
היותם בגי אדם ,שהם חיים ומתים ,אלא אף האדם מישראל עלול לשכוח —
ובמיוחד כאשר הוא מצליח בעגייגיו — את תלותו באלהים ,ואליו במיוחד פוגה
התורה  :״פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבגה וישבת ,ובקרך וצאגך ירביון
וכסף וזהב ירבה לך ,וכל אשר לך י ר ב ה  ,ורם לבבך ושכחת את ה׳ אלהיך וגו׳
ואמרת בלבבך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה״.
ש ר

1 7

מן הראוי איפוא להזכיר לאדם מישראל זכרוגות אלה ובייחוד בראש השגה,
 12ת ה ל י ם מ ז .

 13שם ,שם ,ג .הצירוף ״אל עליון״ מובא בתג״ך כמה פעמים ,ראה בראשית ד,
יח—כב ועוד.
 14ב ר א ש י ת א ,כ ח .

 15תהלים ח ,ו—ט.
 16ישעיה יד ,יג.
 17ד ב ר י ם ח ,יב—יז.
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כאשר כל באי עולם נידונים וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו — שאם
אמנם מלך הוא עלי אדמות ומושל בכל החי אשר על פני האדמה ,ואם אף
ממריא הוא אל בין הכוכבים וצולל בנבכי הים ,למרות כל אלה מ ל ך א ב י ו ן
הוא ,שהרי בהבל בא ובחושך ילך ושמו באבדון יכוסה .ואם יזכור כל אלה,
אולי ישים אל לבו ,ושב ורפא לו .את התפקיד הזה ,להזכיר לאדם מישראל
זכרונות אלה ,נטל הפייטן על עצמו בפיוט ״מלך עליון״ כשמטרתו כאמור
ה״מלך האביון״.
ועתה נפנה נא אל ארבעת הבתים השלמים ״מלך עליון״ ליום א׳ דר״ה,
ונראה כיצד מביע הפייטן את רעיונותיו אלה.
הפייטן פותח בתיאור מקום מושבו הקבוע של האלהים כביכול בהווה:
״אל דר במרום״ — ועל ידי החזרה ״אדיר במרום״ הוא מביע את תחושתו
של האדם הגמצא למטה ,לגבי המרומים הגבוהים המטילים עליו אימה ופחד.
ובחרוז השלישי ״אומץ ידו תרום״ ,הוא מביע מה יחסו של האלהים הדר
במרום לבריותיו בעתיד .כאומר :אמנם במצבו של עם ישראל בהווה לא
גיכרת היד הגדולה והזרוע הגטוייה של מושיעם וגואלם ,אבל היד האמיצה
תתרומם בעתיד ומלך העליון ימלוך עדי עד.
ובגיגוד למלך העליון — ״מלך אביון בלה ורד שחת״ .עבר זה דומה לעבר
גבואי שמשמעו גם הווה וגם עתיד ,שהרי ברור הדבר ,שהמלך האביון יורד
גם עתה ויירד גם בעתיד לעמקי הבור — שאולה — בלאות — ואף חצי
תאוותו לא תהיה בידו .הגיגוד הוא איפוא גיגוד שלם ,כלומר ,לא רק בתחושת
הרום והעומק בהווה ,שוגה מצבו של המלך האביון ממצבו של המלך העליון —
גובהי שמיים מקום שבתו של העליון יתברך שמו ,לעומת עומק בור השחת
מקום משכנו הקבוע של האדם ,המלך האביון — אלא אף ניגוד גוסף יש כאן
בין המלך האדיר מזה ,לבין המלך הלאה והחלש מזה .ברם הגיגוד ה ג מ ל
ביותר הוא הגיגוד השלישי ביחס לעתיד אשר בו ״אומץ ידו״ של העליון
״תרום״ תלך ותתרומם ,ואילו המלך האביון יבלה ויירד לשחת ושמו יכוסה
במשאון .שלושה גיגודים קיצוגיים מציין הפייטן בשלושה חרוזים קצרים
ומהוקצעים בעוז ביטוי ובמעוף בלתי רגיל.
ומכאן לזוג הניגודים האחרון )אותיות ש׳ ות׳( ,שנשאר לפנינו במחזור.
כאן פותח הפייטן בתיאור תכונותיהם של שני המלכים המתחרזים כל כך יפה
״עליון—אביון״ ,כדי להביע אף כאן את הגיגוד הרב שביניהם.
מלך עליון ״שינה אין לפניו״ כדברי המשורר בתהלים ״ ה נ ה לא ינום ולא
1 8

 18תחלים קכא ,ד.
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יישן שומר ישראל״ ,וגם כאשר מצבו של העדר נראה כאילו נרדם הרועה ,אין
כאן אלא הסתרת פגים ,והעליון ית״ש ער למתרחש .על כן אין לגו להיבהל
ויכולים אגו לעמוד בפגי סכגות חמורות ,כי יודעים אגחגו שהשומר יופיע
בשעה המכריעה .ולא רק זאת ששיגר .אין לפגיו ,אלא גם זאת ,שגם ״שקט —
אין—בפגיגיו״ ,וכדברי המשורר״ ״אלהים ,אל דמי לך ,אל תחרש ואל תשקוט
אל״ .אין שוויון נפש אצל המלך העליון כאשר האויבים מתאספים בסודי סודות
להתיעצות־סתר על צפוגיו .הכל גלוי וידוע לפגיו ,ועתיד הוא לגמול לצדיקים
על מעשיהם הטובים ,כי ״שבח טוב במצפוגיו״ ,רב טוב צפון אצלו לאלה
הראוייס ל ך ,20
כ

ובגיגוד לו ,המלך האביון ,המוגבל כל כך והמבולבל כל כך ,שאין כל אפ
שרות לסמוך עליו .כמאמר הכתוב ״ ״אל תבטחו בגדיבים בבן אדם שאין לו
תשועה ,תצא רוחו ישוב לאדמתו ,ביום ההוא אבדו עשתוגותיו״ ,ומוגה הפייטן
שלושה מצבי שיגר :.״תגומה תעופגו״ גם כאשר הוא במצב של תגומה ,גים
ולא גים ,תיר ולא תיר ,אין לאל ידו כבר לעזור לזולת; קל וחומר כשהוא
במצב של תרדמה עמוקה; ומן התרדמה עובר הפייטן אל התוהו המוחלט,
שאין אחריו יקיצה .״תוהו ישופגו״ — מלשון ״הוא ישופך ראש״ — שהרי אז
בוודאי אבדו עשתוגותיו לגצח .המעגייז הוא ,שאף המשורר בתהילים שם
מעמיד את הבוטח בה׳ בגיגוד לבוטח בבן־אדם ,״אשרי שאל יעקב בעזרו,
שברו על ה׳ אלהין־״ ,22
על פי שגי הבתים האלה שגשתיירו במחזורגו ,יכולים אגו לשער מה היא
האבידה הפיוטית שאבדה לנו בשל הוצאתם של הבתים האחרים מן הפיוט
הזה .כמה עוז ויופי פיוטי יש בבתים אלה ,המתארים את חולשותיו של האנוש
ה א ב י ו ן ״ ביחס לאל עליון קונה שמים וארץ .שהרי מתוך חולשותיו של
האביון אנו למדים — בחינת ״כיתרון האור מן החושך״ — על גדולתו של
העליון.
ברם מאידך עלינו להתנחם בכך ,שדווקא על ידי ביטול הבתים ״מלד אביון״
נוצר פיוט הימנוני ,שהוא כולו שבח ותהילה לאל עליון מראשיתו ועד סופו,

19
20
21
22
23

תהלים פג ,ב.
עס״י תהלים לא ,כ.
תהלים קמו ,ג—ד.
תהלים שם ,שם; וגיגוד דומה בירמיה יז ,ה—ח.
מר הברמן הראה לי מחזור לר״ה שנדפם בז׳יטאמיר בשנת תרי״ג ,ובו כמה
תיקונים מטעם הצנזורה ,ובין השאר ״אנוש אביון״ במקום ״מלך אביון״.
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בחינת אבן טובה המאירה והנוצצת בעיצומו של יום — אם כי לא כך חיברם
היוצר מתחילה.
לשם השוואה והערכה עלינו לעבור אל הפיוט ״מלך עליון״ שבשחרית יום
ב׳ דר״ה .נעיין איפוא בשני זוגות הבתים המקבילים לאלה שניתחנו לעיל.
בבית הראשון פותח הפייטן בתיאור המלך העליון .בחרון ״אמיץ המנושא״
הוא רומז ברמז ברור לכסא הכבוד שביחזקאל פרקים א ו־י  ,וגם בחרוז השני
״לכל ראש )או :לראש( מתנשא״ הכווגה ליחזקאל שם ״  .מבחיגה זו יש כאן
איפוא הקבלה ל״מלך עליון״ של יום אי ,הפותח אף הוא בתיאור מקום מושבו
של האלהים .בשני החרוזים הבאים מתאר הפייטן את המלך העליון מבחינת
יחסו לבריותיו :״אומר ועושה״ — מבטיח ומקיים ,״מעוז ומחסה״ — מגן הוא
לכל החוסים בו .בחרוז החמישי חוזר הפייטן אל המוטיב הראשון שפתח בו,
תיאור אלהים היושב על כסאו — אלא שהוא מוסיף הערה חשובה ביותר ,והיא
שהאלהים אמגם גראה כגישא ע״י חיות הקודש ,אבל באמת הוא הגושא,
וכדברי הקליד ״ נ ר א ו ת נושאות והן נשואות עם כסא״ .ובחרוז האחרון חוזר
אל המוטיב השני ,אל יחסו לבריותיו ,ומסיים ב״מושיב מלכים לכסא״.
 4־

2 8

בבית הראשון איפוא שני מוטיבים ברורים .לכל אחד מהם הקדיש הפייטן
שני חרוזים .ולסיום חוזר הוא אל כל אחד מן המוטיבים ומוסיף חרוז נוסף
לכל אחד מהם ,שיש בו גם תוספת עניין רב.
בבית השגי מתאר הפייטן את המלך האביון מבחיגת מגבלותיו וחולשותיו
בתיאורים שוגים :מצד מראהו החיצוגי — ״בזוי ומשוסה״ ,מצד חולשת
אופיו— ״פשעיו מכסה״ ,איגו מודה על מגת לעזוב ,אלא מסתתר מאחרי
הכחשות .וכן מתאר הוא אותו מצד מעשיו ושאיפותיו — ״בהול ומותשה״,
בהול במעשיו ובשאיפותיו ,ועל כן גחלש מאוד; ״עוון פושה״ ,ועוד הוא
מוסיף עוון על עווגותיו; גבחן בכל מעשה״ ,ועליו יהיה לתת דין וחשבון על
מעשיו; ״ואוצרו ישסה״ ,האוצר שהוא יוצר אותו בדי עמל — ישסה ,כי לא
במותו יקח הכל.
אחרי עיון בשני בתים אלה בולט כבר ההבדל היסודי בין שני הפיוטים.
בפיוט ליום א׳ מהווים הבתים ״מלך אביון״ גיגוד פנימי ברור לבתים שנושאם
״מלך עליון״ .ומתוך הניגוד הפנימי הברור ,יוצא הלקח הברור .לא כן
בפיוטנו זה .כאן עומד כל בית בפגי עצמו ובכוחות עצמו ,והגיגוד נוצר
 24ובמיוחד פרק י ,יט.
 25פרק א ,כב .וראה גם דהי״א כט ,יא .והגירסא בדפוסים עפ״י דהי״א שם.
 26בקדושת מוסף ביום א׳ דר״ה בפיוט ״כף רגל חמש מאות״.
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רק בדרך חיצונית ,היינו ע״י עצם העמדתם של שני המלכים בעלי תארים
מתחרזים זה אחר זד -הבדל זה קיים בכל הבתים מראש הפיוט ועד סופו .
27

ועתה אל זוג הבתים האחרון)ש—ת(.
באות ש׳ ,המוקדשת למלך עליון ,תיאור חסדיו המרובים לבריותיו וגודל
עגוותגותו .״שומע אל אביוגים ,מאזין חיגוגים ,מאריך רצוגים ,ומקצר
הרוגים״ ,על פי תהילים  ,״כי רגע באפו חיים ברצוגו״ :הוא מאריך את
רצונו ונותן חיים לכול ,ואת חרונו הוא מקצר ואינו מעניש את אלה הראויים
לכד .בשני החרוזים האחרונים מתאר הפייטן את נצחיותו של הי ,שאין לו
ראשית ואין לו אחרית — ״ראשון לראשונים ואחרון לאחרונים״.
28

ואחריו תיאור סופו המר של המלך האביון ,הן מצד תקוותיו ואשליותיו ,שהן
פרי דמיוגו בלבד ,והן מצד גופו ונשמתו ,שהם יצירות ריאליות מאוד כשהם
לעצמם .כי גוייתו יורדת לבור שחת מקום רימה ותולעה ,ואילו גשמתו עולה
לתת דין וחשבון על מעשיה ,וצפוייה לדיגה של גיהיגום ,ל״להט היום הבא״•*.
כאמור עומדים הבתים האלה כל אחד בפני עצמו והניגוד ביגיהם ,הייגו
בין הנושאים הראשיים של הפיוט כולו ,נוצר רק בדרך מלאכותית ,על ידי
העמדתם זה ליד זה.
הפיוט ״מלך עליון״ ליום ב׳ דר״ה הוא משל ר׳ שמעון בר יצחק ,כפי
שמפורש יוצא מראשי החרוזים בבית האחרון ״אבל מלך עליון״ ,ומן האו
תיות שבראשי הבתים בפיוט ״כל שנאני שחק״ שאחריו.
הפייטן ר׳ שמעון בר׳ יצחק ,הידוע גם בשם רבנא שמעון וכן בכינויו
״הגדול״ ,הוא אחד מקדמוגי הפייטגים באשכגז ,בן דורו וחברו הגדול של רבגו
גרשום מאוד הגולה .גולד כגראה במגגצא בשגת ד׳ אלפים תש״י ,והגיע לגיל
יצירה לפגי כאלף שגים מהיום .ר׳ שמעון שימש כשליח ציבור במגגצא ,והיה
בין הפייטנים יחידי הסגולה באשכנז ש ח י ב ת ״קרובות״ )פיוטים לתפילת
העמית־ .(.בימיו היו מקובלים כבר הפיוטים הקדומים של הקליד ושל פייטנים
קדומים אחרים ,ולא עלה על הדעת כלל לדחוק ממקומם את הפיוטים שנת
קדשו כבר בקדושת המסורת .ר׳ שמעון הגדול מילא רק את ה ח ס ר  .הא
כיצד י — הפייטנים הראשונים היו כידוע ארצישראליים )יוסי בן יוסי ,יגאי
והקליד( והם ח י ב ת את פיוטיהם רק ליום טוב אחד בכל חג .בימים טובים
30

 27ה פ י י ט כ ו ל ו נ ת פ ר ס ם מ ת ו ך ה ג נ י ז ה  ,ע״י א ״ מ ה ב ר מ ז  ,ר א ה ל ע י ל ה ע ר ה .7
 28ל  ,ו.

 29עפ״י מלאכי ג ,יס.
 30ר א ה ב מ ב ו א ו ה מ א ל ף ש ל ר ׳ א ״ מ ה ב ר מ ן ל פ י ו ט י ר ״ ש ב ר י צ ח ק ע מ ו ד יא.
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שניים של גלויות חזרו בני חוץ לארץ ,כפי הנראה ,על הפיוטים של יום סוב
ראשון ,או שלא אמרו בהם פיוטים כלל .והנה מצא ר׳ שמעון בקעה רחבה
להתגדר בה ,ואמנם מילא את החסר באומנות נפלאה .הוא חיבר פיוטים לימים
טובים של גלויות על פי סגנונם של הפייטגים הקדמוגים ובהתאם לאומגות
הפיוט ,שהיתר .מקובלת כבר מן הדורות הקדומים.
הפיוטים ליום טוב שגי של ר״ד ,שבמחזור האשכגזי אף הם של ר׳ שמעון
הגדול הם ,שהרי אף יום טוב שגי של ראש השגה לא היה גהוג עדיין בארץ־
ישראל בימי הפייטנים הקדמוגים ,אלא יום אחד בלבד ,כעדותו של ר׳ זרחיה
הלוי בספר המאור הקטן על הרי״ף במם׳ ביצה ״  .על כן לא נתחברו בארץ
ישראל פיוטים ליום ב׳ דראש השנה ,עד שבא ר׳ שמעון באשכנז ומילא אף
כאן את החסר.
ר׳ שמעון הכיר יפה את הפיוטים של הפייטנים הראשונים ,אבל הושפע
כפי הנראה השפעה מכרעת מפיוטיו של הקליד ,שכן משמשים פיוטיו של
הקליר דוגמא ל ד שמעון ליצור כ ד ו ג מ ת ם  .ר׳ שמעון מחקה את הצורה
החיצוגית של הקליד חיקוי מלא ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בולט גם בפיוטו
״מלך עליון״ ליום ב׳ דראש השגה.
32

מתוך השוואה בין שגי הפיוטים ״מלך עליון״ הג״ל גיתן לומר שידו של
הקליד על העליוגה  ,גם באומגות הפיוט ,בשימוש הרצוף של האותיות,
בחריזה ובבגיין הגפלא של גיגודים .ברם יחד עם זה רואים בעליל שאף כוחו
של ר׳ שמעון רב הוא ,ואם אמגם שימשו פיוטיו של הקליד כדוגמה ,הרי לא
חיקה ר׳ שמעון את תוכנם ,וההשפעה הפגימית כמעט שאיגה גיכרת ,כי ר׳
שמעון משתמש בדרכי חריזה עצמאיות ואף במוטיבים אחרים ,כפי שכבר
ראיגו לעיל ,אגב עיוננו בפיוטיו.
33

לבסוף עליגו לגסות לברר ,בדרך השערה לפחות ,את סיבת המחלוקת
בדבר הפיוטים האלה ,שגרמה לסילוקם מן המחזור של הבתים הפותחים
 31וז״ל ר ׳ זרחיה שם )רי״ף מס׳ ביצה דף ג׳ ע״א לפי ש״ס וילנא( :״וכן גהגו לעשות
בארץ ישראל כל הדורות שהיו לפנינו )יום ם ו ב אחד ב י ן בר״ה בין בשאר ימים
טובים( עד עתה חדשים מקרוב באו לשם חכמי פרובינציה והגהיגום לעשות שני
ימים טובים בר״ה ,עפ״י הלכות הרי״ף ז״ל״.
 32ר א ה מ ב ו א ו ש ל ה ב ר מ ן ע מ ו ד י ב ה ע ר ה ד ,ו ל א ה ז כ י ר ש ם א ת ה ה ש פ ע ה ב פ י ו ט י ם
האלה.

 33מייחסים אנו את ״מלך עליון״ ליום א׳ דר״ה לר״א הקליד ,כי שייך הוא למערכת
פיוטים שלמה ,ובתור מערכת זו ישנם כאלה החתומים בשמו בראשי החרוזים,
כפי שכבר הערתי לעיל.
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ב״מלד אביון״ ״ כמו כן צריך להסביר איך שהוא ,כיצד נוצר נוסח כלאים
זה שבידינו ,היינו כיצד נכנסו לפיוטו של ר׳ שמעון בר׳ יצחק ,ביום ב׳ דר״ה,
הבתים ״מלך אביון״ ,השייכים לפי כל הסימנים לפיוט ״מלך עליון״ של
הקליד.
משער אני ,שהדורות המאוחרים לד׳ שמעון מצאו טעם לפגם בעצם ההש
וואה הזאת בין מלך עליון למלך אביון .אם ההשוואה בפיוט ליום א׳ דר״ה,
הבנויה בדרך הגיגודית ,תורמת עוד תרומה כל שהיא לתיאור המלך העליון —
ועל כן מן ההצדקה לאומרה — הרי ׳המלכים האביונים׳ בפיוט של יום ב׳
העומדים בבתים לבדם ,בלי כל קשר פנימי עם הבתים שנושאם ״מלך עליון״,
אינם תורמים למעשה מאומה לנושא הראשי ,ואף מפריעים את מהלך המחשבה
העיקרי .יתר על כ ן  :נדמה שה״מלך האביון״ ביום ב׳ דר״ה אינו האדם סתם,
הייגו כל אדם באשר הוא אדם ,אלא דווקא אדם רשע היורש גהינום ,כפי
שביארנו לעיל .ועל כן מה פלא הוא ,אם נמצאו אנשים בעלי טעם שדרשו
להשמיטם מן המחזור.
כמה דורות אחרי ר׳ שמעון — אולי בימי בעלי התוספות האשכנןיים —
החליטו כפי הנראה להשמיט מן המחזור את כל הבתים ״מלך אביון״ מפיוטו
של ר׳ שמעון .המלאכה היתה נקייה וקלה ,שהרי בגלל השמטתם של אלה לא
פגמו כלל בבתים א״ג ה״ז ,שנושאם ״מלך עליון״ .וייתכן שפיוטיו של ר׳
שמעון הגדול לא גתקדשו עדיין בדור ההוא בקדושת המסורת עד כדי כך,
שלא יעיזו לגגוע בהם כלל.
לא כן התייחסו ל״מלך אביון״ של הקליר .בתים אלה ,כאמור ,היו
חלק איגטגראלי מן הפיוט השלם ,ועל כן לא סולקו לגמרי ,וייתכן שבגלל
הוד עתיקותם גתקדשו כבר ,ולא העיזו להשמיטם סתם ,ולכן הגהיגו שאת
כל הבתים ״מלך עליון״ יאמרו בזה אחר זה )בסדר א״ג ,ה״ז( לאט
ובלחן המקובל עם פתיחת הארון ,ואילו את כל ה״אביוגים״ בלחש ובחפזון,
כשהארון סגור ,עד לפגי ״אבל מלך עליון״ .והקהל חטף ומיהר —וכפי
הנראה עוברת המסורת אף בזה בנאמגות מדור לדור — ופתח בקול רם
״אבל מלך עליון״ .ובמשך הזמן הסתפקו גם לכתחילה בשני בתים אלה בלבד,
 34ונאמן עלינו ר׳ וואלף היידנהיים ,שהסיבה היתד .המחלוקת ,ולא כ ל סיבה
אפשרית אחרת כגון טורח הציבור או צנזורה .הד ממחלוקת זו נשאר לדעתי
במנהג הקיים עד היום בכמה מקומות לומר את סופי הבתים ״לעדי עד ימלוך׳׳
ב נ ש י מ ה א ח ת ע ם ״ מ ל ך עליון״ ש ב ר א ש י ה ב ת י ם  .ה מ ד ל ג י ם ע ל ״ מ ל ך אביון״
ה ח ל י ט ו ב ש ע ת ם  ,כ פ י הנראה ,ל מ נ ו ע בדרך ז ו מ ש ו מ ר י ה מ ס ו ר ת — ש ל א ו י ת ר ו

על נקלה על ה׳מלכים האביונים׳ — מלאמרם .ומנהג זה ,שמקורו באותה מחלוקת,
נשאר בכמה מקומות עד ימינו.
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אפרתי

ששרדו במחזורינו :בבית הראשון )אות ב׳( ובבית האחרון )אות ת׳(.
גם בשחרית של יום ב׳ דראש השנה שיבצו את ״מלך אביון״ של יום א /
שהוא קצר בהרבה מזה של יום ב׳ )של יום ב׳ בגוי כאמור מששה חרוזים(,
וכך גשתיירו מהם שגי בתים אלה בלבד .ואילו ״מלך אביון״ של ר׳ שמעון בר
יצחק גשתכח לגמרי ,עד שגתגלה בימיגו בגניזה .ומי יודע אולי יתגלו אף
אלה של יום א׳ של ר״ד .וייאמגו דבריגו.
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״אמנם כן׳
סליחה בתפילת ערבית ליום כיפור לפי מנהג פולין וליטא

בנו
אמנם כן
;צר םי£
T
״ י
T : T
ועננו
ךב צדק
?ד להציק
וגם פגל
נעול מרגל
ספרו
דברו
דוד שואג בקול יתן קול
T I
וקח פננור מקומ1
הם קטגור
נואמו
ויהי ץ למשען
לו למען
לשושנה
גם יפרח
זכות אזרח
וקול הגבר ממעונה
חטא העבר
T
• :
מחל וסלח אשמים
טוב וסלח
ד־ * T
 J־ T
ממרומים
וגם השב
;ה הקשב
ובצול תכבוש עוני
כאב תחב^ז
אמור מלה למעני
לך תהלה
בני ברית
וגם רשע
מחה פשע
לשארית
מן הוךך
גהוג חםךך
מרצה
וניב לח?יי
סכותךחעי
למענך עשה ותפצה
עוןנושא
לה?6ים
מקום עוץ
פגה לעלבון
וגם תבשר לבך ח1םים
צחן הפר
קולי שמע
וראה דמע עץי
עעה ניבי
והשיבני
ריב ריבי
־ •
ז -
1־ * • -כנאמר
כעב מהר
שמץ טהר
פ#ע
ממחה
לעםנועע
ותאמר

סלחתי
* I T T

סלחתי
• : T T

סלחתי
• I T T

סלחתי
t T T

•

םלחתי
• : T T

סלחתי
* * T T

סלחתי
• : T T

סלחתי
t T T

•

סלחתי
• I T T

םלתתי
• I T T

םלחתי
• I T T
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א .נ ו ס ח ה פ י ו ט
הפיוט ניתן כאן ע״פ הוצאת היידנהיים עם שינויים מועטים ע״פ כי״י 14 :חן —
בדפוס כן; 15ניב — בדפום וגם.
תודתי נתונה לחותני ד״ר ד .גולדשמידט על עזרתו הרבה באיסוף החומר שבכי״י
ולפרופ׳ א .מירםקי על הערותיו החשובות.
אין כאן מקום להביא לפני הקוראים דיון על הנוסח המדעי ,לכן מיעטתי עד כמה
שאפשר לתקן תיקונים בנוסח השגור מאז רו״ה .גם לא נכנסתי לשאלה על זמן חיבור
הפיוט אך אציע כאן בקצרה :הפיוט מקורו בארץ ישראל או סביבתה הקרובה וחובר
לאחר יניי .ע״פ החומר שבכי״י יתכן ששם המחבר הוא יום־טוב .מבחינת ת ו כ נ ו
אין לפיוט זמן כלל :מקומו בתפילת היהודי מאז ובכל זמן שהוא יודע את חטאו
ואת סבלו על חטאו ויודע שיש אל טוב וסלח ,רואה ,שומע ועונה.
1

ב.

משקל ,חרוז וקצב

2

בפיוט אחד עשר בתים ,בכל בית — שתי שורות .בכל שורה חמש הרמות,
אלא שבשורה השנייה שבכל בית נוספת תיבה פזמונית אחת .משקל השיר הוא
״נגינתי״ :אין קביעות אלא למספר ההרמות ולא למספר ההשפלות או למקומן
במלים .החריזה משולשת בכל בית :בשורה הראשונה והשנייה תיבת ההרמה
השנייה עם הרביעית ובין שתי ה ש ו ת ת חורזות התיבות האחרונות; כך:

•

₪

•

H

S

0D00ייר־ו^ רD
לפיכך בכל בית אחת עשרה הרמות עם שבע תיבות חרוזות ורק ארבע
תיבות חופשיות מחרוז .ריבוי החריזה יוצר אברים קצרים מאד ומכריח את
הקורא להפסיק הפסקות מרובות .הפסקות מרובות וקצובות בשיר מחורז
יוצרות כרגיל קצב מהיר .לו לדוגמא היה כתוב:
צחן הסר
עון גושא,
וגם תבשר סלחתי
למעגך עשה,
בסדר חריזה אבאב; או בדרך אחרת — אאבב:
וראה דמע
קולי שמע
 1מחזור כמגהג פולין וכוי ,רעדעלהיימ תק״ס.
 2דרך הניתוח והשימוש במונחים הם בעיקר על פי:
 .1א .ל .שטראוס ,בדרכי ספרות ,ירושלים תשכ״ו ,פרק גי.
 ,R. Wclleck, A. Warren; Theory of Literature, New York 1963 2.חלק
רביעי.
W. Kayser, Das Sprachliche Kunstwerk, Bern 1951. .3
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כן״

ושעה ניבי
ריב ריבי
וכד
מחל וסלח
טוב וסלח
היה הפיוט נקרא במעין דהירה ,כשההפסקות אינן משמשות אלא להכנה
לקפיצות־ריצות הבאות אחריהן .מכאן תפקיד ההרמה האחרונה והבודדת
שבסוף כל שורה .הרמה זאת מפתיעה את הקורא ועוצרת אותו משתי סיבות:
החריזה היא חדשה והמרחק לעומת החריזה הקודמת קטן מאוד:
 1אמנם פן מצר סוכן בנו
א ב
א
ההפתעה גדלה אם התיבה האחרונה אינה לכאורה חלק חיוני של המשפט.
אם גאמר:
 5הםיןטג1רויןחםגגוד-
יבין כל שומע שחסרה תיבה ,המושא של הפועל היוצא ״קח״ .ההפתעה בבוא
״מקומו״ לא תהיה גדולה .אבל בחמישה מקרים מתוך אחד־עשר יוכל המשפט
לעמוד גם בלי ההרמה האחרונה:
וךאהךמע
 19קוליעמע
וגם רשע
 13מחהפ^יע
וגיבלח^י,
או  15םכותרח^י
והגה דווקא במקרים אלה באות כתיבות אחרוגות מלים ,אשר מבחיגה
תתבירית קשורות הן ביותר אל קודמיהן:
בסמיכות
וראה ךמע־עיגי
 19קולי^ומע
וגם ךשע־בני בךית
 13מחה פשע
ובמיוחד:
 15סכות רחשי

וניב לחשי

תרצה!

כאן מכריח הפייטן את הקורא להשקיף מחדש על השורה .כי בתחילה היה
נדמה לו ,שלפניו משפט אחד בעל שני מושאים )רחשי ,ניב לחשי( ,והנה
התברר לו שטעה :שני משפטים לפניו וכל אחד בעל נשוא ומושא .התיבות
״וניב לחשי״ קשורות מעתה אל הבאה אחריהן ולא אל הקודמות להן )וכד
הדבר ,בדרך זו או אחרת ,ברוב שורות השיר(.
הוספת חרוז ב ,כאבר חמישי לאחר שני האברים בעלי חירוז אא )או גג(
גורמת למתח נוסף בין משקל השיר וקצבו בתופעות הבאות:

יונה פרנקל

502

האבר הראשון)״אמנם כן״( בודד לעתים קרובות ,כי בן זוגו)״יצר סוכן״(
קשור מבחינת מבנה המשפט אל סוף השורה)״בנו״(:
אמנם כן 111

1

יצר סוכן בנו

3

געול מרגל//

ונם פגל ס פ ר ו

5

ה ס קטגור!

וקח סנגור מקומו ועוד.

מאידך גיסא גורמת התיבה האחרונה שבשורה — בגלל ההפתעה שבה —
להפסקה מודגשת ,שהיא כמעט מגתקת את הקשר בין שתי השורות .מעתה
קיימת סכגה לאחדות הבית — ומכאן מובן תפקיד התיבה הפזמוגית ״סלחתי״.
היא הנותגת לשתי השורות את המסגרת של בית אחד .תיבה זאת שוב יוצאת
מ פ ן לעומת מבגד! הבית כולו ,וגם כאן לפנינו אבר שירי בן הדמה אתת בלבד.
השורה השנייה שבכל בית מקבלת ע״י כך צורה מקוטעת:
2

ב ך ל ה צ ך ק  / /ר ב צךק//ועננו//םלחתי
ג

״ד״

ג ב

— ארבע תיבות בעלות אופי חרוזי לעומת שתי תיבות חפשיות .אך גם כאן
אין האברים מתפוררים :התיבה ״סלחתי״ קשורה אל הקודמות לה מבחיגה
תחבירית ,כי היא המושא לפעלים ׳עגה׳ ,׳גתן קולי ,׳גאם׳ וכר .קישור זה
נעשה בדרכים שונות .יש שהגשוא מופיע באבר השגי וחלוקת השורה תהיה:

כגון:
 18צחן הםר//וגם ממ&ר ל ב ך חופים ס ל ח ת י
)וכן  (10,8אך יש שפגי השורה יהיו:

•

•//₪

₪//₪

כגון:
 16עון גושא//למענך ע&ה//ותפצה ס ל ח ת י
)ובן .(22,20
•ויש שהשורה היא מבגה תחבירי מקושר יותר
להלן(.

)12,6

A

ועל שורה זאת עיין

״אמנם
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בין כד ובין כך — המלה ״סלחתי״ חותמת כל בית .אין היא חרוז רגיל
וגם לא חרוז מבריח ,המאפשרים לקרוא פיוט כשיר רצוף אחד .הפזמון שובר
את הרצף של השיר וכד יש לפגיגו מחרוזת שירים קצרים ,השוגים זה מזה
בגלל המתיחויות ה ש ו נ ו ת שבין המשקל והקצב שבהם ,אך כולם מסתיימים
בתיבת התשובה המושאית ״סלחתי״ .כסיכום למשקל השיר ישמש השרטוט
הבא:

יחסים אלה בין חלקי הבית ובין הבתים השוגים מכריחים את הקורא לקרוא
כל בית באיטיות .חשיבות והדגשה נחלקים לכל אבר ,ואפילו לקטן ביותר.
כך הופך השיר לכבד ורציגי — ומתקבלת כאן צורה של פיוט שכולו תפילה
ותחגוגים.
ג.

דברי

הפיוט

שגיים הם העומדים זה מול זה :האדם החוטא והאל רב־הצדק — המרחק
ביגיהם גדול ואין תקווה רבה שיווצר הגשר של ״ועננו סלחתי״:
1
2

אמנם כן:;//צר סוכן ב נ ו
ב ך להצךק

ך ב צךק//ועננו סלךותי

כל בתי השיר הם בני שתי שורות אד אין אף בית אחד ,חוץ מהראשון ,שבו
יש נ י ג ו ד בין שתי השורות .הניגוד מתבטא ברעיון ,באוצר המלים
)בנו—בך( ובקצב )היחס בין האברים( — אחדות של תוכן וצורה שהיא
היסוד וקנה המידה לכל יצירה אמנותית .החטא יוצר א ת המרחק והוא מומחש
ע״י היצר ) ,(1המרגל ) (3והקטגור ) ,(5״הוא השטן הוא יצר ה ר ע  . . .״ )ב״ב
טז ע״א( .האדם מבקש עורה במלחמה :מלחמת קולות בין ה׳ לקטגור ,בו תנצח
השאגה את הספר ) ; (3—4הסגגור יתפוס מקום הקטגור בעזרת משען ה׳
) ,(5—6ולבסוף גם מעורר הפייטן את זכות האבות כדי להשיג את העברת
החטא ) .(7—8נדמה לנו שהאדם הולך לקראת נצחון :שורה  1מספרת כולה
על הרע :בשורה  3עדיין מחזיק הרע בשני אברים :בשורה  5רק האבר
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הראשון מביא את הקטגור המושתק ,ולבסוף שורה  — 7כולה ״זכות״.
שורות  6 ,4 ,2בין כך מספרות רק על רב־הצדק ,״הדוד״ והי .אם כן צריכה
כבר להביא שורה  8את ההרמוניה הגמורה בין אדם לאלוקיו — והגה דווקא
היא פותחת ב״חטא״! רק כעת מתברר לנו ,שהחטא לא הופיע עדיין בשיר —
המתפלל גיסה לשלות לפגיו ״יצר״ ,קטגור ,סגגוד וזכות אבות ובזה כיסה
לרגע על העובדה ,המרה כל כד והאמתית כל כך ,שבפגישה בין האדם לאלוקיו
עומדים רק שגיים — האדם אם חטאיו והאל ,ובשורה  9מתחיל המאבק על
פגישה זאת .האמצעי לפגישה איגגו קול האל — הוא איגו מופיע עוד אחדי
שורה  ! 8אלא ת פ י ל ת ה א ד ם  ,וגם את זאת כמעט שכחגו ,כי בשורות
 1—8לא גוכרה עדיין התפילה ,ואולי גרמזה פעם אחת בדרך עקיפה )״עגגו״
בשורה  .(1מעתה יישמע קול המתפלל ) ,(19רחשו ,לחשו ) (15וגיבו ),15
 (20ועל תשובת ה׳ ידבר המשורר כעל ״קול״ דממה דקה :אמור מלה ),(12
תפצה ) ,(16תאמר ).(22
כיצד מגסה הפייטן לפרוץ אל ה״מרומים״ ) ?(10הוא מזכיר שוב ושוב את
חטאיו ואת סבל העם ,מבאר שהםליחה היא תהילה לאל וחסד לעם ,ובשביל
כל זאת הוא מבקש שה׳ י ק ש י ב לתפילתו .עד עכשיו לא הופיע בשיר עניין
ההקשבה ובשורה  10הוא בא כמשחק מלים :״הקשב — השב״ — :האל
שיקשיב יוצר את הקשר וממילא משיב ,גם אם הוא במרומים .מכאן והלאה
אומר המשורר :סכות ,תרצה ) ,(15שמע ,ראה ) ,(19שעה ) .(20הכאב )(11
והעלבון) (17שסובלים שבגי־הברית ) (13וה״שארית״) — (14הם טעם גוסף
שה׳ ״ירצה״ ) (15את עמו .אין הפייטן מבקש כאן ״זכות״ תמורת הסבל ,אלא
מתחנן שה׳ יצילו — זוהי תחינה מלב נדכה ולא בקשה לעשיית חשבוגות:
״למענד עשה״) (16כי ל״בד חוסים״ אין זכויות.
בשורה  ,12מרכז השיר ,אומר הפייטן:

לןזתהלה אמור מלה למעני סלתתי׳ :י
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לאן שייכת התיבה ״למעני״? האם ברצונו לומר :״אמור למעני :סלחתי״ או
שמא — ״אמור :למעני סלחתי״? היידנהיים וזקס מפרשים כפירוש הראשון;
אד ייתכן שיש כאן רמז למקרא ״אנוכי אנוכי הוא מוחה פשעיד למעני״
)ישעיה מג ,כה( .ראינו את מקומה המיוחד של תיבה חמישית זאת בשורה
מבחיגת המשקל והקצב; ואולי שגי הפירושים גכוגים :במרכז השיר יוצרת
תיבה אחת — ע״י שני פירושיה — את הקשר בין האדם לאלוקיו וטמונים בה
הכאב והעלבון מחד גיסא ,והחסד והתהילה מאידך .אם כך — יש כאן שיא של
התמזגות קצב ומשקל עם משמעות המלים ,כשגופך חן מתווסף לשורה בגלל
ריבוי הלמ״דין והמי״מין.

״אמנם
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כן״

הפייטן מתקרב לסיום שירו .הוא שפך את כל תחינותיו וחזר שוב ושוב על
הבקשה שהאל יענה מ״מעונה״)!( .ספק עולה בלבו שמא ה׳ לא ״הקשיב״ ולא
״סכת״ .בבית שלפני האחרון פורצת צעקה:
) (19׳קולי שמע וראה ד מ ע עיגי-
לא ״רחש״ או ״לחש״ אלא קול גדול של אדם ,מושפל עד עפר על חטאיו
וסבלותיו ,שחוסה רק באל ) (18ושופך לפניו דמע .הפעלים הם אבות־המלים
של הישועה ״שמע אשמע״ ״ראה ראיתי״ והן מבטאות בדרך ההמחשה את
ה״הקשב״ של תחילת החלק השני של הפיוט .כעת עומד הפייטן לבדו לעומת
קונו ,ואין כול — בלעדיהם :חמש פעמים פונה המתפלל אל אלוקיו ואין ריבוי
בקשות כזה באף אחד מן הבתים ,וחמש פעמים הכגוי של גוף ראשון;
לעומת חרוזי בב בשורות  11—12וחרוזי אא בשורה  15יש כאן:
״ ק ו ל י  . . .ע י ג י ) ב (  . . .ר י ב י ) ג (  . . .ג י ב י ) ג (  . . .השיבגי)ב(.
שורה  20מגבשת את עיקרי השיר :״ריב ריבי״ גגד ה״מרגל״ וה״קטגור״
שבתחילה ,וגגד האויב שגרם ל״כאב״ ול״עלבון״ ,ואח״כ יוצק המחבר לתוך
משחק מלים מלא את כל תוכגו של הפיוט:
׳שעהגיבי והשיבגי״
צלילי הצירה והחיריקים המלאים ,קולות השי״ן ,הבי״ת והנו״ן החוזרים —
יוצרים מגגינה המוזגת זו לתוך זו את שלוש התיבות להרמוניה המבקשת
דבר גדול אחד :״האדם מתפלל והאל שומע ועונה״ .אם הגדרת משחק מלים
שירי היא :שתי מלים שכנות בעלות משמעות שוגה ,אשר הצליל הדומה
מאחדן לתוכן שירי אחד — הרי לפנינו מופת למשחק מילים שירי.
במה מיוחד הבית האחרון ?
ראינו בתחילה את היחס בין שתי השורות שבבתי השיר .רק בבית הראשון
היה גיגוד מלא ביניהן ,בהמשך היו אלה שורות נפרדות פחות או יותר ,אד
אף לא פעם אחת דרשה השורה הראשונה שבשגייה יהיה המשכה .רק בבית
האחרון נוצרת האחדות — הניגוד לבית הראשון:
 . . .כ ע ב מהר כגאמר:
תמחה פ#ע
הפסוק ״מחיתי כעב פשעיך״ מתחלק על פגי השורות והמתפלל ממהר משגי
הטעמים אל:
יתמחה פ#ע לעם נ ו * ע . . . -

יונה פרנקל
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לא ״שושנה״ מליצית פייטנית ולא ״שארית״ סובלת ובוכה ,אלא ״עם נושע״
מצפה בבטחון למילוי ההבטחה מאז)״כנאמר״!( ,ושר
ותאמר םלתתי״.T

־ • I

יש בתיבות אחרונות אלה תחילת מילוי של ציפיה .מן הבית הראשון ואילך
ידענו שכוונת הפייטן לפסוק ״ויאמר ה׳ סלחתי כדבריך׳ )במדבר יד כ(.
השורש ״אמר״ לא הופיע עד כה במקום זה .לא צפינו לו במיוחד — ובכל זאת
כשאנו מגיעים אליו נדמה לנו שעד עתה היה חסר דבר־מה לסיומי הבתים,
ורק כאן גתמלא החיסרון .האל עוד לא עגה ,לא בקול שואג ולא בקול דממה
דקה ,אך תפילת האדם לא היתד .לשווא — הוא סמוך ובטוח עתה שבוא תבוא
התשועה .בטחון זה הוא השיא שאליו יכול להגיע אדם בתקופה של הסתר
פגים ,והפייטן הצליח לעלות אל שיא זה ,כי בתפילתו הכגה חתר והעמיק
להכיר את עצמו בעומדו לפגי אלוקיו.
ד .ר א ש י פ ר ק י ם ל ד ר כ י ה ה ו ר א ה
עיקר מטרת הוראת הפיוט היא חיגוכית :לדון עם הצעיר המתבגר על מעמקי
גפש המתפלל ,החודר אל עצמו ותוך עמידתו החשופה מגיע הוא אל משבר
)שורות  (19—20ומצליח להעלות את עצמו אל רגש הבטחון של הבית
האחרון .הפיוט ,כאמור ,איגו מסתיים בתשובת ה׳ ,ודווקא בגלל זה הוא
מתאים לשמש מקור מחנך בדורנו .המחנך המודרגי יודע ,שיש צורך בהכנה
זהירה לקראת משבר נפשי ,מוסרי או דתי  ,והמחשתו ליד יצירה אמנותית
היא דרך טובה אל מטרה זאת .השיר הוא לירי־פתיטי ואין בו עלילה כלל,
וגם בגלל זה אין הוא מתאים להוראה אלא בכיתות הגבוהות )בכיתות י״ב
ובבתי מדרש למורים( או בחוגים לספרות ולמחשבה דתית .הצעיר המכיר פיוט
זה מן התפילה או הקורא בו בעצמו בפעם הראשוגה )אם בגוסח תפילת
עדתו אין הוא גוהג( לא יתרשם ממגו בתחילה ,כי הרבה מן המליצות המוכרות
של תפילות ופיוטים יקהו את חושיו .לכן הניתוח הספרותי הוא הכרחי להבגה
עמוקה של הפיוט ,ומקומו של פיוט זה בהוראה הוא בעיקר בשיעור לספרות.
המורה המחנך לספרות יזכור כאן את הכלל הישן ,שניתוח ספרותי ־אמנותי הוא
מטרה ואמצעי כאחד ,ורק תפיסת ה א ח ד ו ת של תוכן וצורה מאפשרת
הנאה והבנה .ראינו ,שחדירה למתח שבין קצב ומשקל הוא אחד המפתחות
להבגת השיר .ברוב השירים שאגו רגילים ללמד בביה״ס התיכון עומד לפנינו
3

עיין

,O. F. Bollnow, Existenzphilosophie und Padagogik, Stuttgart 1962:
3
.1. Die Krise
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מכשול :הם כתובים או במשקל הכמותי של משוררי התקופה הספרדית או
במשקל טוני לפי הטעמה ״אשכנזית״; שניהם זרים לאוזן הצעיר בישראל ולכן
אנו מוותרים ,ובצדק ,על הצגת היופי שבמשקליהם .אך השיר שלפנינו —
במשקלו ה״גגינתי״ וביחסים המיוחדים שבין קצב וחרוז — ראוי שישמש
הדגמה להבגת פרק זה של תורת הספרות .גם העיסוק בבעיות התחביר יכול
לטפח הרגשה לשוגית מעודגת .מובן שאסור שגיתוחים כאלה ייהפכו לדיוגים
טכגיים צורגיים ,אלא עליהם להיות משולבים בהעמקה לשוגית רגשית .דרכי
הגיתוח של שטראוס בכתביו ישמשו גר לרגלגו .שיר זה הוא ״פיוט״ קל —
כלומר :המליצות ה״פייטניות״ אינן רבות והן פשוטות יחסית .לפגי הדיון
בשיעור יחפש התלמיד את באורי המליצות :מרגל ,דוד ,אזרח ,שושנה,
צול ,בפירושי מחזורים ומפרשי מקרא או במילון )למשל בן־יהודה בערכים
״צול״ או ״שושגה״( ,וכך לא יכבידו אלה בשעת הלימוד עצמו .טוב יעשה
המורה אם יתן את הפיוט לפגי תלמידיו כשהוא משוכפל ,רשום לפי המתכוגת
שבראש מאמר זה ומגוקד.
שלד השיעור בגוי על השאלה הגותגת את הכיוון לרוב השיעורים של
גיתוחי שירים ליריים :״מהי התפתחות הרגש בשיר״ ,ובתוך הדיוגים על
שאלות־המשגה לשאלה זאת ישתלבו בירורי צורות המשקל ,הקצב והחרון.
המורה ייעזר בלוח כדי להראות את מבגד .הבתים ויאפשר לתלמידים לתרגל
עניין זה בבתים בעלי מבנה קל .כדאי להקדיש לשיר זה שני שיעורים .הראשון
ייפתח בשיחת הקדמה על המתפלל המתוודה בימינו — ולכן ייקבע המורה את
הוראת הפיוט לימי הסליחות .לפני הקריאה תבוא שאלת־ההכוונה עם שיחה
מכוונת על האפשרויות השונות של סיום התפילה .לאחר הקריאה יתרכז הדיון
בביאור החלק הראשון)שורות  (1—8עם בירור עיקרי המשקל ,הקצב והחרוז
— וההפתעה שבשורה  .8בבית _ בין שיעור לשיעור — יבררו התלמידים את
פרטי ההבדלים בין תוכן שורות  1—8לבין המשך השיר ,ינסו למצוא את
הפירוש הנכון לשורה  ,12יסבירו את משחק המלים בשורה  10וינסו למצוא
את משמעותם השונה של כינויי עם ישראל בתוך השיר כולו .השיעור השני
יעסוק בעיקר בשני הבתים האחרונים ובשיחה המחנכת ,שהיא מטרת הוראת
הפיוט ושיאה .לבסוף תוכל לבוא השוואה לפרקי תהילים ,קטעי תפילה ,או
שירים מתקופות שונות המוכרים לתלמידים ,שבהם שופך האדם החוטא
והשבור את שיחו .הטאקט החינוכי של המורה ,והאימון הרוחני שתלמידיו
נותנים בו ,יקבעו את מידת הצלחתו של המחנך לפתוח את נפש חניכיו כד,
שבשעת תפילה בימים הנוראים תאיר תפילתם מאור הפיוט.

חיים

חמיאל  /ירושלים

״אלהי אל ת ד י נ נ י ב מ ע ל י ׳
ליצחק אבן מר שאול

י צ ח ק ב ן ל ו י א ב ן מ ר ש א ו ל שייך לדור המשוררים שקם אחדי דונש
בן לבראט * הוא מן הראשונים ששקלו את שיריהם במשקלי ערב .הוא נולד
והי בעיר לוסינה שבספרד בשנים  1090—970לערך .לוסינה היתד .ידועה
כעיר מלאה יהודים עוד כמאה שנה לפני רב חסדאי)במאה ד.־ .(10היהודים
יישבוה ומילאוה ודחקו את הנכרים מתוך חומותיה .יצחק בן לוי היה מורהו
של ר׳ יונה אבן ג׳נאח המדקדק ,שבא מקורדובה ללוסינה ללמוד תורה .אבן
ג׳נאח מזכיר את רבו בספרו ״הרקמה״ בענין קריאת שיריו והפצתם .שיריו
גפוצו והגיעו גם למצרים .נשארו ממנו כמה סליחות ו״תוכחה״— על נושא
המחלוקת בין הגוף לגשמה לפגי כסא הכבוד .את כוחו בפיוט גילה בשיר
״אלהי אל תדיגגי כמעלי״ ,שגכגס למחזור התפילות של ספרד וגאמר במערב
ובמזרח.
״אלהי אל תדיגגי כמעלי ואל תמד אלי חיקי כפעלי״ סוגו :בקשה שקולה,
שייך לשירי הקודש מסוג הסליחות .הבקשות השקולות בדרד כלל איגן ג מ ל ו ת
בהיקפן ובכמה מהן הסיום דומה לפתיחה ,כלומר הסוגר של הטור האחרון הוא
הדלת של הטור הראשון.
ה צ ו ר ה  :בתים שווי חרוז עם אקרוסטיכון של א״ב בראשי הבתים,
הצליל עשיר ע״י הריבוי בחרוזים פגימיים ואליטרציות .המשקל :המרובה —
יתד ושתי תגועות ,יתד ושתי תגועות ,יתד ותגועה .ה ל ש ו ן מקראית ,שוטפת
וקלה ,ובדרך כלל בגויים הבתים מהקבלות של סוגר מול דלת.
ת ו כ ן ה ב ק ש ה  :אימת הדין .האדם החוטא עומד לפני קונו שפל ונכנע,
ומבקש מפלט ביום ה מ ן  .מעשיו הרעים מעידים נגדו ,לבו הטעהו ועתה עיניו
נשואות לה׳ שיקבל תחנוניו ,יסלח לו וינחהו בדרך הישרה .יש בה בבקשה
הכרה והודאה בחטא ,הכרת אפסותו ושפלותו של המתחנן ,והתרפסות לפני
כל־יכול .החוטא אינו יכול לברוח מחטאיו ועליו לשאת באחריות למעשיו ,דק
* י .נ .שמחוני ״התקופה״ י׳  ; 158—156ח .שירמן :יצחק בן מר שאול המשורר
מלוםינה ,ספר אסף  ,541—196תשי״ג.
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ה׳ החומל ,נוטה אוזן לאנחת יצורו; הוא הסולח ,העונה לפונה ,פודה מעוון,
מכפר וסועד את האדם בשארית ימיו.
הרעיונות אינם מקוריים ,הם מצויים במקרא ,בייחוד בתהלים ובתפי
לות עתיקות .לעתים פוגעת השפעה זו בהבעה שאינה נמרצת ביותר :״ואקרע
כמכאובי לבבי לא מעילי״ ,ואעפי״כ מרתקים הרעיון והביטוי ,צלילי הלשון
והחריזה הפנימית .״דוה לבב אני נצב וגעצב על פשעי ורוב רשעי וסכלי״ .יש
בזה מחופש הצורה שבפיוטים .הדרך שבה מביע המשורר את הרעיונות חדשה
היא ומעלה אותם לרמה שאליה לא הגיעו עד כה ,ומראה כיוון להתפתחות
השירה בעתיד .הציור היפה ״חטאי לו יריחון בם שכגי ,אזי ברחו ורחקו
מגבולי״ — מצא חן בעיגי סופרים בדורות מאוחרים ור׳ בחיי אבן פקודה
הביאו בספרו חובת הלבבות )שער ההכגעה ז( כמאמרו של אחד המשוררים.
הבקשה היא פגייה ישירה לאלהים .הבית הראשון מכיל תמצית כל השיר —
את ״חטאגו״ ואת ״אין בגו מעשים״ ואת ״חגגו ועגגו״ .כולה גאמרת כ ב 
ק ש ה א י ש י ת המיוסדת על חוויה דתית אישית עמוקה ,אעפי״כ גתקבלה
כתפילת הציבור.
אלהי! א ל תדינני פ מ ע ל י ; ואל ת מ ד אלי חיקי כ פ ע ל י ן
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צרי עצבי ,משו* ל ב י ב ק ר ב י  /ושמחתי באנחתי ואבלי.
קדךנית ל ך א ל ך *חוח / ,בלי כח ,ס ל י ח ת ך בשאלי.
 .20ראה ,כי זכרך; ,ה ,תוך ל ב ב י ו ובזממי במו יומי ולילי.
*עני נא ךצני ,א ל אמונה / ,ותיסב ל ך תשורת מהללי.
תנהלני;מי מ ד ת צבאי  /ותךעני;מי ח ל ד י וחדלי.
ח מ ל עלי ו כ פ ר מ ע ל ל י  /ושור שירי כשיר מושי ומהלי
ועת תביא;צוךיך במשפט / ,אלהי ,א ל תךינני כמעלין

 .1אל תשפטני אלהים לפי מעלי ,ואל ת מ ח ד לי כמעשי .חלקו השני של
הבית )הסוגר( מקביל לחלק הראשון )הדלת( ,ובא לחזק את הבעת התחינה.
ההדגשה על המלה ״אל״ ,היא גם מחוברת מבחיגת המשקל למלה ״אלהי״,
והיא חוזרת פעמיים בבית ושוב בסוגר של הבית השני ובסוגר של הבית
האחרון ,החותם את הבקשה כולה .צורת השלילה מראה על מצב רוחו ומעמדו
הנפשי של המתפלל ,המוצא עצמו עומד לפני השופט העליון כשהוא שקוע
בחטא ,מוכתם עוונות ,בלא אפשרות להשתחרר מהם; במצב זה הוא נושא כפיו
אל ה׳ בבקשה ובתחינה .האימה הנופלת על החוטא בהבינו לפני מי הוא עומד
ואיך הוא נראה ,באה לידי ביטוי במלים שהוא משמיע ,באותיותיהן ובת־
מעותיהן.
הפתיחה מתחילה בפנייה לה׳; המתפלל רואה עצמו נצב לפני ה׳ ללא כל
הכנות מוקדמות .זו קונפרונטציה פתאומית עם ה׳ בהתקרב יום הדין; מעין
התפרצות של קריאה ללא הקדמה והכנה ,מתוך חרדה ותקוה כאחת .אלהי —
השופט והחומל! ומיד הוא עומד על מלוא המשמעות של פגישתו כביכול עם
ה׳ .הוא גזכר במצבו ומרגיש במעמדו העלוב ,חושש לגילוי קלונו ,מעלו
וחטאו ,ולכן באה הכגיעה וההתרפסות — אל תדיגגי כפי שאגי מתגלה לפגיך.
ציור הפנייה הזאת מזכיר את התנהגותו של ילד ,הנתפס לפתע במעשהו
הרע ע״י אביו; רגע עומד הילד נדהם לפני אביו וצועק ״א־בא״ ,אך תוך כדי
השמעת המלה הופכת הצעקה תחיגה .הילד מכיר ברע שעשה וחושש לעונש
שיבוא בעקבותיו .הוא רוצה איפוא לסלק תחילה את האפשרות הזאת בכוח
הפנייה — לא ,לא ,אבא! הן לא תענישני!; ורק לאחר שגדמה לו ,כי הצליח
לסלק את הרושם הראשון ,שמראהו ומעמדו היה יכול לעורר — הוא גרגע
ומביע בקשתו בדרך החיוב:
״בחמלתך גמול עלי ואחיה  /ואל גא ,אל ,תשלם לי גמולי״ .סיום הבתים
ולעתים גם הדלתות בגוף ראשון ,המעידים על חזרת המתפלל להתבוגגות
עצמית פגימית — מקיף את השיר במסגרת ,שכן זוהי צורת החריזה כולה.

״אל ה י אל ת ד י נ נ י כ מ ע ל י ״ ל י צ ח ק אבן מר ש א ו ל

511

שני הבתים הראשונים הם הפתיחה לשיר ,ופתיחה זו מקפלת בתוכה את
תוכנו של השיר כולו ,השלילה והחיוב — השלילה לא למדוד לחוטא כמעשיו,
והחיוב — למחול לו ולהשאירו בחיים.
מקורו של הציור ״ואל תמד אלי חיקי כפעלי״ הוא בישעיה סה ,ז :״ומדתי
פעולתם ראשונה אל )על( חיקם״.
 .2הבית השני משלים את הפנייה לה׳ שבפתיחה .אף הוא בנוי בצורת
הקבלה ,אלא שההקבלה היא גיגודית :גמול — ואל תגמול :״גמול עלי ואחיה
 /ואל גא תשלם לי גמולי״ .המשורר מבקש גמול ,אך מיד הוא תופס שהמלה
גמול עלולה לעורר אסוציאציה בלתי רצויה ,וכדי להבהיר כווגתו הוא
משתמש בהקבלה הגיגודית ,על־ידי־כך הוא מקוד ,להבליט את פגייתו החיובית.
הפנייה השלילית חוזרת על ה״אל״ ,״אל נא״ ,אבל היא מכניסה שיגוי בצירופי
המלים ,כדי להבליט את שימי ההוראה של ״גמול״ במשפט החיובי.
לא ל י — ״אל תשלם ל י גמולי״ ,אלא ע ל י — ״גמול עלי״ .ואכן
הביטוי ״גמל עלי״ קשור בחסד ה׳ ״אשירה לה׳ כי גמל עלי״ )תהלים יג ,ו(
וכן)תהלים קטז ,ז( :״כי ה׳ גמל עליכי״ ,ויותר מזה מזכיר הצירוף ״גמול עלי
ואחיה״ בחמלת ה׳ עליו את הפסוק ״גמול על עבדך אחיה״)תהלים קיט ,יז(.
 .3בית בודד ,נמשך כהד לשני הבתים שקדמו לו ,בצייגו את פעילותו של
המתחנן מול הפעילות שביקש מה׳ שיגלה כלפיו .הפעילות היא באחד משלבי
התשובה — הכגעת הגאווה ,המונעת את הקרבה לה׳ ושבירת הלב .הוידוי
האישי וההכאה על חטא מתוך כגיעה והתרפסות — גשמעים כאן בחריזה
הפנימית ״כמכאובי לבבי״ ובצליל הרך שבהכרה האחרונה )בי( ,החוזרת
פעמיים.
הציור ״ואקרע כמכאובי לבבי ,לא מעילי״ לקוח מיואל ב ,יג :״וקרעו
לבבכם ואל בגדיכם״.
הבית השלישי מזכיר את ה ג פ ש ו ה ל ב  ,גציגיהם של הרוח החיה וכוח
המחשבה שבאדם.
ה ג פ ש מציינת את האדם כמות שהוא — האישיות הבאה לידי ביטוי
בהופעתה החיצונית ,באופיר .ובהתנהגותה .הנפש היא דמות האדם המעוצבת
ע״י מעשיו והיא גראית כאן בגאונה .המתפלל השב ומתחרט על מעשיו ,החש
בעלבון שבמעשיו הרעים ,מחליט להכניע אישיותו זו ,להשפילה ועי״כ לבטלה
למען לא תחצוץ בינו ובין ה׳ ולא תעמוד עוד למכשול בחיים החדשים המנוקים
מכל חטא ,שבהם הוא רוצה להתחיל ושלא ייתכנו בלא סילוק הגאווה האישית.
ה ל ב מציין כאן את המתהווה בפנימיותו של האדם .אף היא עוותה ע״י
המעשים הרעים ) ,(9שהלב היה נתון בידם ,ידע אותם וראם סביבו ,סבל מהם
ולא היה בכוחו להשתחרר מהם .רק חסד ה׳ יוכל להחזיר לו את שווי משקלו
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ולעזור לו להשתחרר מן החטא .לא יקשה לו לשוב אם חסד ה׳ יסעדהו ,הואיל
וגם בימי החטא לא גתלש הלב לגמרי מהשורש האלהי שבקרבו).(20
 .4הבתים הבאים מצייגים את מצבו ומעמדו של החוטא כפי שהוא רואה
עצמו בעמדו לפגי כס המשפט ביום הפקודה ,או סמוך לו ,בידעו שאין מגום
מיום הדין .הרהורי תשובה אלה כוללים הודאה בחטא ,חרטה והכרה בגזק
החמור שנגרם לחוטא בגלל חטאו; וכן בקשה לסיעתא דשמיא ,לסליחה לכפרה
ולקבלת שירו ,בזכות הניצוץ האלהי ,המאיר בלב וקיים במחשבה .ולסוף באה
בקשה לזיכוי בדין ביום הדין.
האליטרציה של הב׳ הרכה חוזרת גם בבית  4ומוסיפה לציור הכניעה וההת־
רפסות ,להבלטת החולשה והמעמד הרופף ,שאליו הגיע החוטא אחרי שהכיר
במצבו העלוב .אולם הצליל גשמע גם כעין הב ה ב — ה ד ליבבה חגוקה העולה
מדברי המתוודה:
דוה לבב אגי גצב וגעצב.
״דוה לבב״ ע״ד איכה ה ,יז :״על זה היה מ ה לבגו״ .דוי זה צריד להביע
את רגשות החרטה המתעוררים בלב המתפלל; הלב הכואב ועצבותו על
המעשים הרעים עתידים להרחיקו מן הרע ולקרבו אל הטוב.
 .5עי׳ ישעיה כח ,א ; גא ,כא ״ושכורת ולא מיין״ .החוטא המום יגון על
המעשים הרעים שעשה ,שהרי כמעט סר מדרך ה׳ .כאין־כמעט ,והמשך הבית
לפי תהלים עג ,ב  :״ואגי כמעט גטיו רגלי כאין שפכו אשורי״.
 .8—6האדם החוטא והחברה .עד כה דיבר האדם מתוך עמידתו מול אלהים,
מתוך יחס ישר וגלוי ,אגי — אתה .בבתים  10—6באה שיחת החוטא עם עצמו,
שיחה עם האני תוך בדיקת מקומו והמשך קיומו בתוך החברה ,עד להכרה
שהחטא מוטט את יציבותו ,נטל את שלוותו ומסכן את קיומו — ועתה אין
הוא מוצא אחיזה בעולם הסובב אותו ובחברה בה הוא מתהלך.
 .6הקבלה והשלמה .ועיקר עניינו של הבית — השאלה :ומה ,ואן ,למי ומי
לי ? שאלה שאין עליה תשובה .החריזה הפנימית — ״אענה—אפנה״ מדגישה
אף היא את חוסר האונים של האדם החוטא־המתוודה ,שהסתבך בחטא ,ועתה
הוא תוהה ובוהה על מעשיו ועל גורלו שאין ממנו מנוס .יום הדין הוא יום
חשבון וגזר .במה יוכל להצדיק מעשיו ומי יעמוד לו בדין ז למי אגוס —
ישעיה י ,ג  :״על מי תגוסו לעזרה״; ומי לי — בעקבות אבות א ,יד  :״אם אין
אגי לי מי לי״.
 .7הכלימה תוצאת הזדונות .כיון שהחטא גצב למולו — לכן הכלימה אתו.
חריזה פנימית נבדלת לדלת ולסוגר והיא מתאימה בצלילה לתיאור המצב )פתח
וחיריק( .הזדונות איגם גסתרים — הם גלויים ועומדים לפניו .משעשה אותם,
איגם עוד אתו ,אלא עומדים מולו להעיד .אפשר שגם אחרים יבחינו בהם,

״אלהי

אל ת ד י נ ג י ב מ ע ל י ״ ל י צ ח ק א ב ן מר ש א ו ל

513

שהרי אלו הם מעשים שנעשו .ואילו הכלימה היא אישית ,פנימית ,מוסתרת,
באה מתוכו וחוזרת כל אימת שהוא ת א ה את החטא או נזכר בו; אין היא
פוגעת איפוא אלא בו .הכלימה — ב״סוגר״ — מסבירה את המתואר לפני כן
על השפלת גאוגו ,את עמידתו ״דוה לבב וגעצב״ ,״הלום יגון״ — כשמדובר
ביחסים שבין אדם למקום .וה״דלת״)הזתגות( מסבירה את מצב יאושו וחוסר
האונים שלו כשאין הוא יכול לפנות לעזרה .בית זה עומד איפוא כמקשר בין
הבתים הקודמים ובין זה שבא אחריו.
״לעומתי ואצלי״ — שניהם במובן אצל; ובזה שונה מצב הזדונות ,שהם
אינם עוד נסתרים ומחוברים באדם אלא עומדים מולו ואילו הכלימה היא
אצלו.
 .9כאמור אין החטא דבר שאפשר להסתירו ,עומד הוא מול פניו ועיניו של
החוטא ,וזה מזהירו להתרחק מן החברה ,שכן עשוי הוא החטא להכשילו
בעיניהם .אליטרציה של ח׳ )חטא( .הצליל של התריזה הפנימית ברחו־רחקו
מסייע להבליט את ההסתלקות האפשרית של החברים .השוה תהלים לא ,יב:
״  . . .הייתי ח ר פ ה  . . .ו פ ח ד  . . .נדדו ממני״ .נראה שהשיר כולו מושפע מפרק
זה שבספר תהלים.
המשך תיאור חטאיו שהרחיקו אותו מה׳ ומאדם ושללו ממנו את המנוחה.
הציוד ״טמא לבב אשר שובב״ הוא עפ״י ישעיה ז ,יז :״וילך שובב בדרך
לבו״ .הלב הוא שסר מן הדרך הנכונה והוא שפונה לכל חטא .הוא ידע את
החטאים כשעלו על לבו והקיפוהו מכל צד.
 .10בעלותם על לבבי — עליה על לב ,ביטוי מצוי לענין זכירה .הציור
לקוח מירמיהו ג ,טז; ז ,לא; יט ,ה; לב ,לה; נא ,נ  :״וירושלים תעלה על
לבבכם״; ישעיהו סה ,יז :״ולא תעלינה על לב״; יחזקאל לח ,י  :״יעלו
דברים על לבבך״ .וכן אנו אומרים אותו בסליחות יוה״כ בין פסוקי סוף מיכה
)והוא קדום מאד!(  :״וכל חטאת עמך בית ישראל תשליך וכר ולא יעלו על
לב לעולם״.
 .11״כקש נדף״— עפ״י ישעי׳ מא ,ב ועי׳ איוב יג ,כה :״העלה נדף תערוץ
ואת קש יבש ת ר ד ף ז ״ החוטא מתייסר ביסורים ואעפי״כ התמיד בחטאו
וברשעו; עמלי — עפ״י תהלים י ,ז .החריזה הפנימית נדף־נרדף־נהדף
מדגישה בצלילה את טלטוליו.
 .12מחשבון הנפש עם עצמו הנמשך מבית  6עד כה ,חוזר הוא אל שיחו עם
ה׳ ,להמשך התפילה .עתה לאחר שהוברר לו שלא יוכל למצוא מנוח ,מנוס
ועזרה ,ואין לו אל מי לפנות ,הוא חוזר אל ה׳ .ה׳ אינו השופט במובן המקובל.
התארים המרובים שהמבקש מייחס לו מעידים ,שהוא גם כל מבטחו ועוזו.
ואכן אין החוטא נדחה מפני ה׳ ,ורשאי הוא לפנות אליו ללא תיווך ומיצוע;
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תחנוניו ואנחתו ,המעידים על התרטה — הם המזכים אותו לפנות אל ה׳.
צליל החריזה הפגימית שבדלת מדגיש אף הוא את הפניה ,ואילו כסוגד
באה שוב ההצצה פגימה ,והחילוף בסופי ההברות בין ״בהאגחי״ ל״שמע״
והחזרה ל״שיחי וקולי״ מבליטה את הקריאה ממעמקי הגפש.
הבית כולו מכיל רמזים לפסוקים בתג״ך המדברים על תפילה ופגייה לה׳.
לך עיגי — ״כי לה׳ עין אדם״ )זכריה ט ,א ( ; ״עיגי תמיד אל ה׳״ — תה׳ כה,
טו; ״כן עיגיגו אל ה׳״ — שם ,קכג ,ב ; ״כי אליך עיגיגו״ דבהי״ב כ ,יב .ועי׳
משגה סוכה פ״ה ,מ״ד .בהאגחי שמע שיחי — אפ״י איכא א ,כ א  :״שמעו
כי גאגחה אגי״ ,ועי׳ תהלים לח ,י :״ואגחתי ממך לא גסתרה״; ״שמע
שיחי״ — עפ״י תהלים סד ,ב  :״שמע קולי בשיחי״.
כאן יש להעיר ,כי המשורר משתמש בכל השיר באליטרציות ,בצימודים,
בלשון גופל על לשון ,במלים בעלות צליל דומה ,שע״י שיגוי הרכב האותיות
או תוספת אות משתגית הוראת המלים :גצב־געצב ) ; (4יין־כאין) ; (5שובב־
וסובב) ; (9נדף־נרדף־נהדף) ; (11בתחנוני־בהאנחי) ; (12נחני־הנכונה־והכן
) ; (14צורי־צירי) ; (16חלדי־חדלי) . (22בשיר נמצאים צימודים שוני תנועה,
שוני אות ,צימוד נוסף ,כשבמילה המקבילה נוספת אות אחת או יותר; או צימוד
הפוך — כשיש שיגוי בסדר האותיות; או צימוד גזרי ,כשכמה אותיות בשתי
המלים דומות ,בחיגת לשון גופל על לשון)על הצימוד בכללו עי׳ תורת השירה
הספרדית לד .ילין עמ׳ .(242—216
 .13בית זה מסביר סיבת פגייתו אל ה׳ ,לאחר שהוכיח ,כי במצבו לא יוכל
לצפות לעזרה מצד אחר .ישועתו לא תוכל לבוא אלא מה׳ ואין כוחו אלא ה׳.
התארים הניתנים לה׳ קשורים כולם ביחסיו אל האדם ,וביחוד כפי שהם
מצטיירים בהרגשתו של המאמין .ההדגשה היא על ה״שלי״ — חלקי ,חזקי,
חשקי ,מבטחי ,כוחי ,חילי .ומרובים הרמזים לפסוקים המדברים על כוחו של ה׳
לעזור לפונה אליו או לאדם שה׳ גוטה אליו חסדו .מגת חלקי — עפ״י תהלים
טז ,ה  :״מגת חלקי״; וצור חזקי — עפ״י תהלים יח ,ב  :״ה׳ חזקי״ .גם שאר
התיאורים נרדפים לתיאורים הבאים בתהלים יח בפסוקים ג ־ ד ; ״ה׳ סלעי
ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי״; מבטחי — שם
עא ,ה ; ״ה׳ אלהים מבטחי מנעורי״; חילי — חבקוק ג ,יט :״ה׳ אד׳ חילי״.
 .17—14ארבעת הבתים הבאים מכילים את תוכן הבקשה מאת הי .הוא
פותח בבקשה כללית ,שה׳ ידריך אותו בדרך הנכונה .וגם זה עם״י תהלים
כז ,יא :״הוריני ה׳ דרכך ונחני באורח מישור״ .מן הבקשה הכללית להדרכת
ה׳ הוא חוזר לבקשת הסליחה וליישור הלב.
 .15עם סילוק החטא ניתן ליישר את הלב לקראת העתיד .הפנייה אל ה׳
יש לה על מה לסמוך וזה עפ״י משלי ג ,ה ־ ו  :״בטח אל ה׳ בכל לבך ואל
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ביגתך אל תשען; בכל דרכך דעהו והוא יישר אורחותיך״ .השווה לזה גם בית
 ; 18רעה אוילי — זכריה יא ,טו; כרועה אוילי שאיגו יודע לטפל בצאגו ,כן
לא ידע לבו לכווגו ולהוליכו בדרך הישרה; השווה בית .9
 .16עגה צעקתי ואנחתי בדפקי דלתיך לשוב אליך; רפא כאבי ורפא)רפה =
החלש( פחדי.
 .17פדגי מעווני — עפ״י תהלים קל ,ח  :״והוא יפדה את ישראל מכל
עווגותיו״ .צור גאוגי — האל שבו יחפש מחסה ועל י מ ו תוחזר לו גדלותו;
אילותי — ה׳ הגותן בי עצמה בגלותי ובחולשתי; עי׳ תהלים כב ,ב  :״אילותי
לעזרתי חושה״ .״אילותי״ בקשר עם הסבל בגלות גמצא בסידור רב עמרם
סליחה ב  :״טובך על אילותי יחלתי בגלותי״ ,וכן בפיוט א ח ר  :״משלו בנו
עבדים ואגחגו בגלות הושיע ה׳ כי בך אילות״ ,וכן שר רשב״ג :״כי בך
שברם  /ואתה אילותם״ )שומרון קול ת ת ן ( ; חשלי — חשל במובן של
חולשה ורפיון נמצא בפיוט ומקורו :״כל הנחשלים אחריך״ )דברים כה ,יח(.
 .18חוזר לתכנם של הבתים  ,11—10אלא שהפעם הוא פותח בתארי ה׳ כפי
שהם מתייחסים אל האדם המתחרט על מעשיו ,חוזר בתשובה ומבקש חסדי הי.
החריזה הפנימית ״בי״ מדגישה את היחס .בהתקרב השיר לסיומו מורגשת
התקרבות יתר של המבקש לה׳ וגדל גם בטחונו בה׳ .בטחון זה בא לידי ביטוי
בתארי הי .משוש הלב — עפ״י איכה ה ,טו.
 .19תוכן השיר מכאן ועד לסיום מקביל לשלושת הבתים הראשונים בצורה
כיאסטית .בית זה מקביל לבית  : 3גאון נפשי לך אשפיל — קדורנית לך אלך
שחוח; בתים  23—21מקבילים לבית  2ובית אחרון לבית .1
קדורנית לך אלך — ע״ד ״הלכנו קדורגית מפגי ה׳״)מלאכי ג ,יד(; שחוח
— יש׳ ס ,יד; מבליט חוסר אוניו ,כניעתו ,התרפסותו והתאפסותו בעומדו לפני
ה׳ וזה מקביל להשפלת גאון הנפש הנזכרת בבית .3
 .20בית זה הוא מעין אינטרמצו ,המסביר זכותו לפנות לה׳ ולבקש חסדו;
אמנם הוא חטא ,ולבו לא עמד בנסיונות החיים ,אבל אין החטא צמוד לו
עד שלא יוכל להרחיקו ,שהרי ביסודו הנפשי נשאר קשור בה׳ .הפעם הוא
מכוין דבריו כלפי הלב הנזכר בבתים .15,10,9
 .21שעני נא — פנה אלי )צורה בלתי מצויה(; רצני — התרצה לי
)״ותרצגי״ בר׳ לג ,י( או רצה מ ע ש י ) ק ה ל ת ט ,ז( :״כי כבר רצה האלהים את
מעשיך״( ,אל אמונה—דברים לב ,ד ; ותיטב — השוה תהלים סט ,ל ב  :״ותיטב
לה׳ משור פר״; תשורת מהללי — מתנת ההלל ,הכוונה לשיר זה.
 .22תנהלני — ע״ד תהלים לא ,ד  :״ולמען שמך תנחני ותנהלני״ ,השוה
בית  .14ימי מדת צבאי — ע״ד תהל׳ לט ,ה—ו :״הומעני ה׳ קצי ומדת ימי
מה היא אדעה מה חדל אני; הנה טפחות נ ת ת ימי וחלדי כאין נגדך״; ישעי׳
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לח ,יא :״עם יושבי חדל״ ובאיוב ז ,א  :״הלא צבא לאנוש עלי ארץ״; הבית
והדלת מקבילים — תנהלני־תרעני; ימי מידת צבאי—ימי חלדי וחדלי ,ופי
רושם  :ימי חיי עמלי בעולם .בית זה מסיים את האקרוסטיכון.
 .23חוזר לבית  ,2כאומר ראוי אני לחמלה זו אשר ביקשתי בזכות אותו
שיר שהוא כשיר הלוויים בבית המקדש .אליטרציה של האותיות ל ׳ ) ג ם בבתים
א—ג( וש׳ להטעמת הדברים .מושי ומחלי — מבגי ל ו י ) ש מ ו ת ו ,יט(.
 .24חוזר לבית  ,1וכאן אגו שומעים מה שגרמז בבית  ,6שהבקשה גשמעת
ביום הדין ,וכך אגו אומרים בתפילת ר״ה :״היום יעמיד במשפט כל יצורי
עולמים״ )היום הרת עולם(; המבקש פונה לרחמים שלא יידון לפי מעשיו.
השיבה ההדרגתית בצורה הכיאסטית אל הפתיחה מטעימה את כניעתו של
המתפלל ,את געימת הרוך וההתרפסות בקולו של המתפלל וכאישור לעצמו
שתפילתו מתקבלת.
בית  24מקביל ל־ 1ויש בו השלמה ,המסבירה את אופיה של הבקשה —
כבקשה ביום הדין.
הבתים  23—21מקבילים לבית  ,2שהוא תמציתם.
בתים  20—19מקבילים לבית  ,3כמוהו מתארים הם את הכגיעה הגמורה
לה׳ .השפלת גאון הגםש וקריעת הלב במכאוב בבית  ,3הן המעידות שזכר ה׳
תוך לבבו וזממו.
המסגרת הכיאסטית היא תמציתם של שאר  15הבתים ,המתארים את ההכרה
בחטא ואת הידיעה שאין מגום ממגו ) ,(11—4את החרטה ובקשת הסליחה
ואת התקוה לסיעתא דשמיא ).(18—12
בקונפרונטציה שבין ה׳ ובין האדם בשיר זה מופיע ה׳ כדיין ,משלם גמול,
מקבל תחנונים ,כל תקותו של האדם ) ,(18—13מדריכו ומכוונו ,העונה
ומרפא ,הפודה מעוון ,שומע תפילה ,חומל ומכפר.
ואילו האדם — מועל ,פושע ,רשע ,סכל ,דוה־לב ,טמא־לב ,נעצב ,הלום
יגון ,נדף נרדף ונהדף ,תלוי בחסדי ה׳ בהדרכתו ובסליחתו.
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הסליחות

קודמים לימים הנוראים ימי הסליחות )לפי מנהג ספרד מראשית חודש אלול,
ולפי מגהג אשכנז כשבוע ] 10—4ימים[ לפני ראש־השנה( המשמשים ימי
הכנה להם.
מבחינה חינוכית חשובים ימי הכנה אלה כמעט לא פחות מימי החג בעצמם.
כשם שחודש ימים לפגי חג הפסח חלה חובת ביעור ובדיקת חמץ ,כך כל חודש
אלול מוקדש להתכוגגות ולחשבון־גפש— אשר ה ס ל י ת ו ת הן ביטויים
הפיוטי.
הנימה החגיגית־הרציגית של חצי־קדיש משרה אווירה מתאימה על הציבור.
התפילות הראשונות הן ׳׳א־ל מלך יושב״ ו״לך הצדקה״ המבליטות את י״ג
המידות של ה׳ ,בייחוד את מידות החסד והצדק .שהרי אין אנו סומכים על
זכויותיגו ,אלא באים כשבים לפניו .בדומה למבנה רוב התפילות ,מובאים בחלק
הראשון של הסליחות פסוקים בתהילים ,המדגישים את גדולתו של הי ,את
רוממותו — אך גם את גוראותיו .אולם כיון שהכל שלו ,גם הגשמה לו —
כפי שהחזן מציין בקול רועד ומתחנן — לכן מבקשים אגו שיחוס על עמלו.
גם בפזמון של יום ראשון לסליחות ,המתחיל במלים ״במוצאי יום מנוחה״,
נרמזות כמה מהנימות העיקריות של תפילת הימים הנוראים .אנו מזכירים
את עקידת יצחק ,מצייגים שבאגו לדרוש את ה׳ ומבקשים שגם הוא ידרשנו:
״דרוש נא דורשיד בדרשם מפניך׳ .זוחלים ורועדים אנו מפני יום בואו .יפגה
נא ה׳ אל התלאות שמצאונו ולא אל החטאות שחטאנו.
1

הסליחות חוברו ברובן בימי הביניים שבהם היו מרובות הרדיפות .הסליחות
הללו משקפות את גישתו של היהודי הרואה בנו עצמנו את הסיבה להמשכת
הרדיפות — ״ואתה צדיק על כל הבא עלינו ,כי אמת עשית ואנחנו הרשענו״.
אולם אין זו תפיסה של צידוק הדין גרידא .היא מלווה בקשה לסליחה גמורה
 1רצוי שהמורה והמחנך ישתמשו באחת ההקלטות הנאות של הניגונים הנזכרים
כאן כדי להמחיש את הנאמר.
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ולביטול הרדיפות ,בי הסבל והעינויים גברו לעין שיעור על העוונות .בסליחות
מסתמכים אנו בעיקר על זכות אבות ,על רחמי הי ,על היותנו יצירתו)״הנשמה
לד״( ,על כוחו של היצר הרע ועל הסכנה לחילול ה׳ בעולם .אמנם גם ה ק י נ ה
גתרקמה על הרקע ההיסטורי של הרדיפות ,אך בזמן שהיא מדגישה את
תיאורן של הצרות ,מבליטה ה ס ל י ח ה בעיקר את המסקגות.
מתווסף לנאמר הרעיון של ״לך ה׳ הצדקה״ — אנו הבאנו עליגו את הצרות,
אך כיוון שסאת הצרות מלאה וגדושה ,הרינו מבקשים ואף תובעים שה׳ ישים
קץ לסבל ,כי ״חלילה לך — השופט כל הארץ לא יעשה משפט ?״ .אגו חוזרים
ומדגישים :״צדק ומשפט מכון כסאך ,חסד ואמת יקדמו פגיך״ .ואם לא זכיגו,
יעשה ה׳ למעגו ,למען שמו הגדול והנורא בעולם.
הסליחות של ע ר ב ר א ש ה ש ג ה הן המבליטות את לבטי האדם
ועמידתו ״על בלי מה״ .״אדם — איך יזכה ,בכל יום למוות מחכה; בשר — מה
ידבר ,והוא מובל לקבר; דמיוגו להבל דמה וכו׳ — ובלבבו יבין ושב ורפא לו
לקולו כי קשב וכר .שומע זאת יבכה וידאג וכר .תפילה וצדקה ירבה — אולי
מיסורין יחבא״ .הכרה זו ואימת יום הדין מכשירות את האדם להבין את
דחיפות המטרה .הםכגה המאיימת על בגי האדם כולם ,מחייבת אותם להתלכד
למען עצם קיומם ולהקים את מלכות השם עלי אדמות .מן הראוי לשים לב
לגימה אקטואלית במעבר זה מן הסליחות של ערב ראש־השגה לתפילה
הראשית של ר א ש ־ ה ש ג ה:
״ובכן תן פחדך ה׳ אלהיגו על כל מעשיך ,ואימתך על כל מה שבראת,
וייראוך כל המעשים ,וישתחוו לפגיך כל הברואים ,וייעשו כלם אגודה אחת
לעשות רצוגך בלבב שלם״.
גם התפילה ״ויאתיו כל לעבדך״ ,שאומרים אותה בימים גוראים מבטאה את
המטרה הזאת של איחוד כל הנבראים בעתיד לבוא .מלומד יהודי ידוע קרא
לה ״המרסיליזה״)הימנון המהפכה( של העם היהודי.
ב.

התפילה

בראש־השנה

בראש־השנה — בוחן האדם את עמידתו ואת הליכותיו לפני בוראו ,את מעמדו
שלו ואת מעמד עמו בעולם .אין יום הדין הזה מוקדש לחשבון הנפש האישי ,כי
הרי אין להתוודות ולבקש סליחת עוונות ביום זה .במרכז התפילות עומדות
השאלות ה י ס ו ד י ו ת של החיים :הפקרות או השלטת החוק בעולם ,שלטון
הרשע )רי״ש סגולה( והעריצות או מלכות השם .האם בני האדם ימשיכו
בהתפוררות או יתלכדו למען הייעוד המשותף — קבלת עול מלכות שמיים ?
זוהי השאלה הגורלית .ומעל הכול ,כתגאי לכל אלה ,גדרש האדם להתבוגן
בדרכו ובגורלו ולהכיר את היותו יצור גוצר ואת ההתחייבות הגובעת מזה.
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במערבולת זאת של לבטים אנו מכירים נקודה יציבה אחת :״ובכן תן
פחדך ה׳ אלהינו על כל מ ע ש י ך  . . .וייעשו כולם אגודה אחת״ .רעיון זה שולט
בדאש־השנה ,והוא בלבד עשוי לכוון את קורות העמים ואת תהפוכות העמים.
)השווה לכך ישעיהו ,סוף פרק ב( .תפילה זו וכן שאר תפילות היסוד של יום
זה ,הן פשוטות ובהירות בצורתן ובתוכנן ,אך דוקא משום כך הן נעלות
וגשגבות )מחברן הוא האמורא רב ,חברו של שמואל ,תלמידו של ר׳ יהודה
הנשיא ומייסד הישיבה בסורא(.
אפשר לומר שהרעיונות בתפילה הנזכרת משמשים כעין ר מ ז ו ר  ,אשר
מולו גתבע האדם — כל א ד ם ! — לעצור ולהתבוגן רגע :מה משמעות העולם
ומה מעמדו בו בכלל — רק אחרי זה מסוגל יהיה להמשיך ולמצוא את דרכו
ולערוך את חשבוגו האישי.
כל חג והתפילה המיוחדת לו .בשלוש רגלים התפילה המרכזית היא ״אתה
בחרתנו״ .אמנם היא נאמרת גם בימים הנוראים ,אולם גדחית היא קמעא,
כאילו מפני הפיסקאות המרכויות החל מן ״ובכן תן פחדך׳ וכלה בבקשה
״מלוך על כל העולם כולו בכבודך ,והינשא על כל הארץ ביקרך ,והופע בהדר
גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך; וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור
כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר גשמה באפו :ה׳ אלהי ישראל מלך — ומלכותו
בכול משלה״ .רעיונות נשגבים ביותר גמסרים בפשטות מפליאה .לא במקרה
בכל הקטעים האלה )״ובכן תן פחדך״ ו״מלוך על העולם״( המלה המצויה
והמודגשת במיוחד היא המלה ״כל״ בשני מובניה :כ ל א ח ד ו כ ו ל ם
כ א ח ד  .הרעיון ה א י ג ד י ב י ד ו א ל י ו ה א ו ג י ב ר ס א ל י עומדים ביום
זה במרכז שלובים יחד ,כששניהם איגם אלא שגי צדדים של מטבע אחת ,ואילו
כל שאר היחסים ,כמו הלאומיות — ואפילו רעיון הבחירה — נידחים לשורה
אחורית ביום זה.
אמנם הקטע השני של התפילה מוקדש לעמנו :״ובכן תן כבוד ה׳ ל ע מ ך . . .
ופתחון פה למיחלים לך ,שמחה לארצך וששון לעירך״ ,כי יש קשר גומלין
בין דרך האגושות וגורלה ובין מעמדו של עם ישראל .כשהרשעה מתגברת,
מתרבות הצרות של ישראל ולהיפך ,חיזוקו של ישראל משפיע שוב על
הצדיקים בכלל :״  . . .י ר א ו וישמחו ,והחסידים בדגה י ג י ל ו  . . .וכל הרשעה
כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ״ — ואז תוך צ י ר ו ף
ה ק ו ו י ם ה א ל ה — ימלוך ה׳ לבדו על כל מעשיו בהר ציון
שני
ובירושלים ־.
 2יתכן שיש בתפילת יסוד זו של החג ר מ ז ל י מ י ה ש מ ח ה ש ל ח ג ה ם ו 
כ ו ת  ,אשר יש גם בהם משום ביטוי של אותו רעיון אוגיברסאלי) .עליית כל
ה ע מ י ם ל ה ר ציון — ר א ה ה ה פ ט ר ה של י ו ם א ׳ ד ס ו כ ו ת  ,ז כ ר י ה יד(.
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מאחר שערכי יסוד אלה בחיי האדם עומדים במרכז התפילות ביום זה,
מסתבר שהוא גם יום הבריאה — ולא רק מבחינה כרונולוגית — ויום הרת
עולם והתחדשותו ,כסמל לדרך האדם .אולי גם משום כך מובלטת ה א ם
בקריאות התורה ובהפטרות של שגי הימים :פקידת שרה והולדת יצתק ,גדודיה
של הגר וחרדתה לבגד ,ישמעאל ,פקידת חגה ,ורחל המבכה על בגיד ..בתלמוד
)ר״ד .לה( גזכרת אף אם םיסרא ,ויבובה משמש יסוד לצלילי התרועה .בהדגשה
זו של אמהות יש גם סמל להתגברות מידת ה ר ח מ י ם על מידת הדין.
מול אפיסת שלטון של מלד בשר ודם ,״מלך אביון״ )ראה את הפיוט במוסף:
״לעדי עד ימלוך; מלד עליון — מלד אביון״( עולה איפוא ביום הדין החזון של
הכתרת ה׳ כמלר עליון בעולם וההכרזה על איחוד כל הבריאה בכריעת ברד
לפניו) .זהו הרעיון הראשי של ראש־השנה ובמיוחד של החלק הראשון של
המוסף ״ מ ל כ ו י ו ת ״ ושל קטעו המרכזי ״על כן נקוה״( .מכתירים את מלך
העולם בהשמעת תקיעת השופר — לכן גם מרבים לקרוא לפני תקיעת השופר
את מזמור מ״ז בתהילים המוקדש כולו לרעיון זה :״כל העמים תקעו כ ף . . .
כי ה׳ עליון גורא מלך גדול על כל הארץ; עלה אלהים בתרועה ,ה׳ בקול
שופד — כי מלך כל ה א ר ץ  . . .מלד אלהים על ג ו י י ם  . . .כי לאלהים מגיגי ארץ
מאד נעלה״.
ג .מ ל כ ו י ו ת  ,ז כ ר ו נ ו ת  ,ש ו פ ר ו ת
מ ו ס ף של ראש־השנה כולל שלושה חלקים עיקריים המיוחדים לו —
הברכות הראשונות והאחרונות — המהווים כפי שנראה ,את שלושת השלבים
של הימים הנוראים .כל חלק שוב מורכב משלושה חלקים :מבוא ,קטע שבו
מובאים  10פסוקים מהתורה ,מהכתובים ומהנביאים ,המזכירים את הנושא
הראשי של החלק ,ובסוף — הברכה המסיימת.
אחרי החלק הראשון ,״ מ ל כ ו י ו ת ״  ,באים ״ ז כ ר ו נ ו ת ״  ,כי קביעת
המגמה של האדם גודרת אחריה חשבון נפש לאור תפקידו המחודש .כך הופד
יום ההמלכה ליום הזכרון לאדם :״עורו ישנים מ ש ג ת כ ם  . . .וחפשו במעשיכם
וחזרו בתשובה ,וזכרו ב ו ר א כ ם  . . .הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרכיכם ומעל
ליכם״ » .כד שב האדם אל עצמו ,אל מהותו ויעודו :״אתה זוכר מעשה עולם
ופוקד כל יצורי ק ד ם  . . .כי זכר כל היצור לפניך בא ,מעשה איש ופקודתו
ועלילות מצעדי גבר ,מחשבות אדם ותחבולותיו ויצרי מעללי איש״) .מהראוי
לשים לב להבלטת ייחודו וחשיבותו של כ ל אדם ואף של כל יצור כערך
בפני עצמו — ולמשמעות האקטואלית של הרעיון הזה( — .לכן :״זכרנו
 3רמב״ם ,הלכות תשובה פ״ג ,ה״ד.
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בזכרון טוב לפניד ופקדנו בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם״ .ותקיעות
השופר הבאות אחרי החלק הזה מעוררות לחשבון הנפש ולתשובה.
ומכאן — מזכרון האדם את בוראו ושל בוראו אותו ומשיבתו של האדם אל
עצמו — מובילה הדרך לחלק ה ש ל י ש י  ,הסופי של מוסף ראש־השנה —
ל ש ו פ ר ו ת  .התחדשות האדם הבאה ע״י התשובה מבטיחה מחיקת עברו
ואף שינוי גורל עתידו ,כי תיקון האדם והאנושות מקנה להם מחר חדש —
מחר של גאולה וחירות .וזהו תוכנם של שופרות ,המתחילים ב״אתה גגלית״,
גילוי של ה׳ בעבר — והגילוי המקווה בעתיד :״תקע בשופר גדול לחרותגו״.
משמעות תקיעת השופר של החלק השלישי הזה ,היא תקיעת שופד לחירות,
לגאולה העתידה ,בדומה לתקיעת השופר בשגת היובל.
וזהו יסוד הגיל שברעדה של הימים המראים .ה י ר א ה היהודית איגה
עצבות ללא תקגה .ג י ל ו ר ע ד ה וזמרה ורתת מצטרפים ומשתלבים .הזכירה
והיראה הן המביאות להתחדשות ,והתחדשות מעוררת את השמחה .לכן שרוי
האדם ביום זה באווירה של רציגות ,אך גם של תקוה ובטחון — כפי שמבטא
זאת הצבע ה ל ב ן המובלט ביום זה ,ויחד אתו הגיגוגים המקובלים בימים
אלד -לכן אוכלים ושותים ביום זה — אך אין קוראים הלל ,לובשים בגדים
לבגים — אך לא צבעוגיים .גם הממה המיוחדת של קריאת התורה בימים
המראים מעידה על רגשות אלה של רציגות ובטחון.
שילוב זה של שלוש הפרשיות במוסף ראש השגה מהווה כעין ת כ ג י ת
ת מ צ י ת י ת לימים המראים בכלל :החלק הראשון — מלכויות — עומד ,כפי
שתואר ,במרכז תפילות ראש השגה בכלל ,ולכן רעיוגו בולט בתקיעות ובתרו
עות של השופר לפגי המוסף ,שקדמה להן קריאת מזמור מז שבתהילים .רוב
התפילות והפיוטים של ראש השגה מוקדשים לרעיון של המלכת ה׳ .חודש
אלול והימים שבין כסה לעשור ,ורוב יום הכיפורים עצמו מוקדשים ל ז כ י ר ה
ולחשבון גפש — ז״א למה שמתבטא בחלק השגי של מוסף ראש השגה.
ויש לשים לב גם להבדל שבין הבקשה שבסוף הברכה האמצעית של העמידה
בר״ה ובין זו של יום הכיפורים .בראש השגה ״מלוד על כל העולם כ ו ל ו . . .
כי אתה אלהים אמת ודברך אמת וקיים לעד״ ,ואילו ביום הכפודים :״מחול
לעוונותינו ביום הכיפורים ה ז ה  . . .מלך מוחל וסולח לעוונותינו ולעוונות עמו
בית ישראל ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה״ )לכן מרבים בימים אלה
בסליחות ותפילות וידוי וכר( ,ואילו הנעילה ומוצאי עם הכיפורים מבטאים
את השמחה של האדם המיטהר ,המתחדש וגגאל — זהו רעיון יסוד של החלק
האישי של מוסף ראש השגה .לכל אחד משלושת חלקי המוסף תקיעות ותרועות
משלו ,כביטוי להמלכת המלך ,להתעוררות עצמית ולהתקרבותה של הגאולה.
גם התקיעות של חודש אלול הן אות להתעוררות ,כפי שהזכרגו מדברי הרמב״ם
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)הלכות תשובה פ״ג ה״ד( — לכן התקיעה הגדולה שבסוף נעילת יוה״כ היא
התקיעה של החלק השלישי של מוסף ד״ה ,של השופרות — המכריזה על
הגאולה הממשמשת ובאה ,כמו תקיעות השיחרור ביום הכיפורים של שגת
היובל .ובהתאם לה מכריזים אגו את הקריאות של ״שמע ישראל״ וכר —
כאילו מלכותו נהפכה כבר למציאות בעולם כולו ,ומוסיפים את האיחולים
״לשנה הבאה בירושלים הבנויה״ .לחלק שלישי זה של מוסף ר״ד .מוקדשים
רגעים לא רבים ,כאשר החלק הזד .אינו אלא עתיד נכסף ,אולם במוצאי
יוה״כ — אחרי ההתרכזות של כל קהל עדת ישראל — רשאים אגו לחיות
אותו לרגעים ספורים ,כאילו כבר גתממש.
ביטוי גוסף להרגשה זו של התחדשות מוצאים אגו בתפילות המסיימות את
סדר העבודה במוסף יוהכ״פ .שים לב לביטויים הרבים של שמחה ,במיוחד
במחזור גוסח אשכגז כמו :צהלה ,ציץ ,ששון ושמחה ,חדוה ,רגן וזמר :״בטוהר
ובנקיון יוגקו ויוטהרו ,יחודשו כחדרי בקדים ,מכתם יצוחצחו ,רוממות אל יהגו
בגרונם ,בלשונם רון ,בפימו שיר חדש ,יגילו ברעד ,יעבדו ביראה ,לשנן,
לדגן ,לתופף ולצלצל״ וכוי .השווה גם את הפיוטים בסיום תפילות סדר
העבודה ,המתחילים במלים :״אמת ,מה גהדר היה כהן גדול בצאתו בשלום מן
הקודש״ וכו׳.
אפשר גם לומר ששלוש הפרשיות שבמוסף מכוונות לשלושת הזמנים :אגו
ממליכים היום את ה׳ כמלך העולם ,זוכרים את הגשכחות בעבר ,ומקווים על־
ידי כך לתקן ולחדש את עתידגו .שילוב זה דומה לשלושת החלקים של
ההגדה של פסח :הסיפור על יציאת מצרים מביא אותנו דרך ההזדהות
אתם היום אל התקוה לגאולה; השווה גם את השילוש של רעיון השבת ,כפי
שהוא מתבטא בתפילות :בליל שבת — הרעיון של בריאת העולם — ״ויבולו
השמים והארץ״; בשחרית — מתן תורה כמצוה המוטלת עליגו לעשותה —
״ושמרו בני ישראל״ ,ואילו במנחה — השבת לעתיד לבוא — העולם שכולו
שבת.
ד.

קריאת

התורה

ביום

הכיפורים

קריאת התורה ב י ו ם ה כ י פ ו ר י ם מוקדשת כידוע לתיאור עבודת הכהן
הגדול בבית המקדש .הקריאה במנחה היא המשך של פרקים אלה ואולי קשורה
היא במחולות הנוכרים במשנה בתענית ,ואילו ההפטרה של שחרית * מדגישה
את הרעיון ,שהצום כשלעצמו אינו מספיק .״למה צמנו ולא ראית ,ענינו נפשנו
ולא תדע י — הן ביום צומכם תמצאו חפץ וכל עצביכם תנגושו .הן לריב ומצה
תצומו ולהכות באגרוף רשע — לא תצומו כיום להשמיע במרום קולכם״ .יש
 4ישעיה נז—נח.
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שההפטרה באה למנוע אי־הבנה מסויימת היכולה להתעורר מתוך תפיסה חד־
צדדית של העניין ,ולכן בוחרים בהפטרה המדגישה את הצד השני של המטבע
)למשל :הפטרת ״צו״ בדבר הבנת הקרבנות; הפטרת ״קדושים תהיו״ :הלא
כבגי כושיים אתם לי — בגיגוד ,כביכול ,לקדושים תהיו; ההפטרה של שבת
חגוכה ,מלבד הוכרת המגורה :לא בחיל ולא בכוח ,כי אם ברוחי אמר ה׳
צבאות וכו׳; ההפטרה של ספר יוגה במגחה מדגישה שוב את כוחה הכל יכול
של התשובה לגבי כל אדם(.
אגב ,יש המסבירים את האופי הרציגי והרוחגי של יום הכיפורים כפרי
הגלות ,דוגמת פירושם למצוות אחרות ,בהסתמכם על המשנה הגזכרת שבסוף
תעגית .אולם יש בזה סילוף גס של היום הקדוש בלוח היהודי .גם מבחיגה
היסטורית אפשר להוכיח ,שתיאור זה איגו תואם את המציאות ההיסטורית,
כפי שלמדנו עתה מנוסח התפילה ליום כיפור שנתגלתה במערות קומראן,
ובמיוחד מדברי פילון בספרו ״על המצוות״  ,המסביר ״שכל היום קודש
לתפילות ולתחנונים ,ומבוקר השכם עד לערב אין עושים בו שום מלאכה
אחרת חוץ מתפילה בכוונה״.
5

ה .מ ו ש ג י י ס ו ד ב ת פ י ל ה
מן הראוי להתעמק בכמה מושגי יסוד המצויים בתפילת הימים הגוראים ,כדי
שנבין אותה הבנה יתירה וכדי שנשים לב למהותם של הביטויים הנראים לגו
לעתים בחזרות חסרות משמעות מיוחדת.
בהתאם לאופיין של התפילות בימים אלה ,מובלטים בהן ג י ל ו י י ם מסו
ימים של ה׳ בעולם ו ח ו ו י ו ת יסוד בנפש האדם ,שאינם ניתנים למיצוי
לפי הרעיון המוסרי אשר בדרך כלל הוא נחשב כתוכן בלעדי של הביטויים
האלה ,המתארים את גילוי ה׳ ואת חוויות האדם .ביטויים אלה בכלל — לפי
מהותם — יכולים רק לרמוז למה שמתכווגים לו ,כי ייחודה של החוויה הדתית
הוא בזה שיש בה תגובה לגורם מיוחד ,הקשור אמנם גם לערכי המוסר ולחוקי
הטבע ומזדהה אתם ,אך אינו מתמצה בהם אלא עומד מעליהם ומעבר להם.
לכן מתוך הכרח משתמשים אנו במושגים ובמלים שאין בכוחם להגדיר את
המכוון ,אלא רק לתאר ,להסביר ולעורר בלב האדם את הרגשות המסוימים
המכוונים לתוכן מיוחד זה.
מלים ומושגים אלה מכוונים להדגשה יתירה של גלויי ה׳ שהם מעבר לטבע
והם מעוררים חרדת קודש בלב האדם כשהוא נוכח בהם או כשהם נרמזים לו.
נימה זו גם מבליטה את תלותו המוחלטת של האדם הנברא בבוראו )ההכרה
5

ב
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רוזנבליט

שהוא גתון כחומר ביד היוצר( עד כדי ביטול עצמי )דוגמה לכך תודעת
אברהם :״ואגבי עפר ואפר״( .אין כאן הכרה של היותו פגום ,אלא של היותו
גברא וחסר אוגים מול הישות המוחלטת שהיא מעבר לכל גברא — ובל המע
שים הטובים של האדם לא ישגו את המצב הזה ביסודו .הרגשה זו מביאה ל י ד
רעדה וכגיעה לכוח ה ג ע ל ם  ,שאיגו גיתן להתבטא במושגיגו ,אם כי אגו
צריכים להגדיר באתה אופן שהוא את מה שאגו מתכווגים אליו .לכן אגו
מדברים על הנסתר והגעלם ,למרות שכווגתגו א ל י ו היא ברורה ,אך בלשוגגו
גוכל רק לרמוז עליו .כל הגדרה יתירה מוכרחה להיות פגומה ,כי המכוון הוא
שוגה באופן מוחלט מכל מציאות אחרת .מכאן הביטויים הרבים המתארים
גילויים אלה — בייחוד בתפילות ובפיוטים של הימים הגוראים — ואח תגובת
האדם עליהם .הם מעוררים באדם פחד ,יראה ,אימה ,חרדה) ,״קדושת היום
כי הוא גורא ואיום״ ,והפסוקים :שמות כג ,כז — ״את אימתי אשלח לפגיך״;
איוב יג ,כא — ״ואימתך אל תבעתגי״( .לכן גוכחותו של ה׳ איגד• מתבטאת רק
בדרכי חסד ואהבה ,אלא גם בגילויי ״חרון״ ,״קנאה״ וכוי.
אך לעומת גילויים אלה הממלאים את לב האדם באימה ובפחד ,מתרשם
האדם גם מגילויים של ע ו צ ם ו ע ו ז  ,של ה ו ד ו ה ד ר  ,שאיגם דוחים
ומכגיעים ,אלא מביאים את האדם להתקרבות ולהימשכות אחרי ה ׳ .
מהראוי להדגים גימות אלה בכמה פיוטים של הימים המראים ,שבהם הן
בולטות במיוחד :מלך עליון)ראה בעמ׳  486ואילך( ,האדרת והאמוגה.
ובמיוחד יש לשים לב לפיוט ולגיגון של ״ ה א ד ר ת ו ה א מ ו ג ה לתי
ע ו ל מ י ם  . . .ההוד וההדר לחי עולמים״ ו כ ו ׳  . . .על כל שורותיו.
6

ו .ת פ י ל ת נ ע י ל ה
בתפילת ג ע י ל ה גיתן ביטוי אחרון לרעיוגות הימים הגוראים בצורה
מרוכזת ובגימה של חגיגה דחופה ,אך מלבבת) .שים לב לגיגון המיוחד של
תפילה זו( .במרכז שוב גמצא מעמדו של האדם ,אפסותו ,אך גם בחירת ה׳
שזיכה אותו לעמוד לפניו .וגם אם יצדק האדם ,לא יוסיף בכך כלום לו כביכול.
מן הראוי לרמוז כאן על הטענה הנשמעת לעתים מצד אנשים לא דתיים נגד
קיום המצוות :מה יתן זאת לאלהים אם האדם יקיים המצוות ז ואמנם
כוונת קיום המצוות לא למען ה׳ היא  .מובלטת הרגשת רצון ה׳ בקיומו של
העולם — בהתאם לפסוקים המובאים שם מיחזקאל פרקים יח ולג.
ז

 6חוקר מפורסם ,ר׳ אוטו ,ניתח יסודות אלו של חוויה דתית בספרו ״הקדוש״
) (The Holyשבו ניתח במיוחד את הפיוטים של הימים הנוראים אחרי שסרופ׳
א״ה פרנקל ז״ל היפנה אותו אליהם.
 7השווה לכך איוב לה ,ז ; דברים י ,יב—יד; וכן בחמה לכך גם מלכים א ,ח ,בז.
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ז .כ ת י ב ה ו ח ת י מ ה ט ו ב ה
ולבסוף :ראוי להסביר גם את הביטוי ״כתיבה וחתימה טובה״ לפי הרעיון
שבפיוט ״ונתנה תוקף״ :״ותפתח את ספר הזכרוגות ,ו מ א ל י ו יקרא וחותם
יד כל אדם בו״ ,כלומר :מעשי האדם יירשמו מאליהם כאילו על סרט גע או
רשמקול ,ומהם ייקרא בימי הדין ,והרי חותם האדם טבוע עליו .זהו רעיון
של הדדיות :האדם זוכר בכדי שה׳ יזכור אותו .תהיה כתיבתו וחתימתו של
האדם טובה ,כדי שגם הכתיבה והחתימה מצד ה׳ תהיה טובה ,מעין :״לאדם
מערכי לב ומה׳ מעגה לשון״.

שלמה

טל/ירושלים

הפתיחות

לש״ץ

במשך כל השנה עובר ״שליח ציבור״)ש״ץ( לפני התיבה שלוש פעמים ביום.
לפנים היה הש״ץ מוציא ידי חובתם את הרבים ,שלא ידעו את התפילה בעל־
פה .היום כאשר סידורי תפילה מודפסים מצויים ביד כל אחד ואחד וכולם
יודעים לקרוא בסידור ,שוב אין תפקידו של הש״ץ להוציא את הרבים ידי
חובתם ,אלא משום ״מנהג אבותינו בידינו״ ,ודומה הוא יותר למנצח על
מקהלה ,הנותן את הקצב הדרוש ומאחד את כולם להתפלל יחד תפילה בציבור.
ולכן במשך כל ימות השנה אין מקפידים על בחירתו של ש״ץ; כל אחד ואחד,
מבן י״ג שנה ומעלה ,יכול לעבור לפני התיבה.
לא כן בימים הנוראים .שליח ציבור ,העובר לפני התיבה בראש־השגה ויום
כיפור ,״שליח עמך בית ישראל״ הוא המבקש רחמים על ״שולחיו״ ,ומפיל
תחינתו לפני שוכן מרומים שיכתבם בספר חיים טובים ,בתוך כלל ישראל,
ושישלח להם פדות וישע ,לכל אחד בפרט ולכלל ישראל כולו .הוא מעין
״שתדלן״ כביכול ,המבקש ״חנינה״ מה׳ לכל אחד ,בין שהוא ראוי ובין שאינו
ראוי .כפי שהבטיח לנו ה׳ בתורתו ״וחנותי את אשר אחון ורחמתי את אשר
ארחם״ )שמות לג ,יט( ,ואמרו חז״ל :״וחנותי את אשר אחון — אע״פ שאינו
הגון ,וריחמתי את אשר ארחם — אע״פ שאינו הגון״ והרי הוא דומה לכהן
גדול ביום הכיפורים הנכנס לפני ולפנים ״לבקש כפרה על עמו״ .לכן בימים
המראים מקפידים ביותר על בחירת הש״ץ שיהיה ״היותר הגון והיותר גדול
בתורה ובמעשים שאפשר למצוא״ ושיהיה ״פרקו נאה וזקנו מגודל״ ו״קולו
נעים״ ו״מרוצה לקהל״ .הש״ץ גם הוא מתכונן בהכנות רבות לתפקידו רב־
האחריות שמטילים עליו שולחיו ,שיהיה באמת ראוי ״לעמוד ולהתפלל לפניו״
על קהילתו.
2

ההכנות של הש״ץ מתחילות עוד לפני הימים הנוראים .חודש אלול — הוא
חודש הסליחות ,שבו משכימים ״בעוד ליל״ ומרבים בתפילות ובתחנונים ,כל
 1ברכות ז ,ע״א.
 2או״ח הלכות ראש השנה ,סי׳ תקפ״א סעיף א׳ ברמ״א.
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עדה ועדה לפי מנהגה — משמש הכנה לימים הנוראים הממשמשים ובאים.
שליח ציבור העומד לעבור לפני התיבה ב״ימים נוראים״ ,הוא בדרך כלל
הש״ץ גם באמירת ״הסליחות״ .מתעטף בטלית ואומר שלוש עשרה מידות של
רחמים ,כשם שעושים בימים הגוראים .וכך גאמר בגמרא :״ויעבור ד׳ על
פגיו ויקרא )שמות לד ,ו( — אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו .מלמד
שגתעטף הקב״ה כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה ,אמר לו :כל זמן
שישראל חוטאין יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם״ .
מעמדו זה של ש״ץ בימים הנוראים הוא מפתח להבנת ה״רשויות״ שהש״ץ
פותח בהן תפילות שונות בראש השנה וביום הכיפורים ובשלוש רגלים.
בזמנים קדומים היו מעמידים כשליח ציבור חזן־פייטן ,ונוסף על תפילות
היום שהוציא בהן את הרבים ידי חובתם ,היה מוסיף תפילות וסליחות בצורת
פיוטים .ואם החזן לא היה פייטן ,היה משתמש בפיוטים של פייטנים ידועים
שהיו רווחים בין יודעי תפילה .ובשעה שירד שליח־ציבור לפני התיבה ורצה
לפתוח בתפילה ,היה פותח בבקשת ״רשות״ מאת העדה .ומכאן קראו לפיוטים
ששימשו בפתיחות בשם ״רשות״ .״רשות״ זו היתה גם היא פיוט ,פעם ארוך
ופעם קצר .לפעמים הביעה הפתיחה רק בקשת רשות במלים ספורות ואח״כ
עבר הש״ץ מיד לפיוט מענייגא דיומא .לפעמים הכילה ה״רשות״ מעין ״חשבון
נפש״ של שליח הציבור ,או בקשה שיצליח בתפילתו להביע את אשר בלבבו
״ולהמציא לשולחיו״ את אשר הטילו עליו :סליחה וכפרה ,ישועה ונחמה,
רפואה וגאולה.
3

פתיחות = רשויות כאלה — בוודאי מן המובחרות שבהן — נשתמרו
בפיהם של חזנים ועברו מדור לדור ,נכתבו במחזורים ,תחילה בכתבי יד ואח״כ
נקבעו בדפוס .ועד היום הזה אומרים אותן שליחי הציבור בימים הנוראים
ובשלוש רגלים ,אם כי לא תמיד במקומן הנכון או במקום שהיה מיועד להן
לכתחילה.
העתיקה ביותר נראית ״הפתיחה״ הקצרה ,הבהירה בפשטותה ובתוכנה.
״מסוד חכמים ונבונים׳״• .בימי קדם ,כאשד הש״ץ אמר תפילת עמידה בקול
רם להוציא את הרבים ,התחיל באמירת פיוטים אחרי העמידה ופתח ב״פתיחה״
״מסוד״ .היום ,שהש״ץ מפסיק את ברכות העמידה בתפילות ובפיוטים ,מצאה
הפתיחה הזאת את מקומה בתוך ברכת האבות ,בכל פעם שאומרים פיוט
באמצע הברכה :בשחרית ובמוסף של ר״ה ,בשחרית ,במנחה ובנעילה של
יום־הכיפורים ,בשחרית של שלוש רגלים וכן בשבתות שאומרים בהן פיוטים —
 3ראש השנה יז ע״ב.
 4עיין מיכאל זקש :הפיוס הדתי ליהודי ספרד )בגרמנית( .ברלין ,1901 .עמ׳ ,254
הערה  .1אברהם ברלינר  :כתבים נבחרים א׳ ,עמ׳ .129
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״קרובות״ ,כגון בארבע הפרשיות ,אלא שמתאימים את החרוז הרביעי למעין
המאורע.
בר״ה אומדים:
״מסוד חכמים ונבוגים ,ומלמד דעת מביגים,
אפתחה פי בתפילה ובתחנונים ,לחלות ולחנן
פני מלך מלכי המלכים ואדוני האדונים״.
ביוה״כ משנים את החרוז האחרון:
״לחלות ולחנן פני מלך מוחל וסולח לעוונים״.
בשלש רגלים ובשבתות משנים את שני החרוזים האחרונים:
״אפתחה פי בשיר ורגגים ,להודות ולהלל פגי שוכן מעונים״.
תוכגה של הפתיחה הוא בקשת רשות מן החכמים והמלומדים שבעדה,
לקרוא לפגיהם מן הפיוטים שחיבר החזךהפייטן  .°לפי דעת אחרים ,תוכגה
של הפתיחה הוא מסירת הודעה ,שהפיוטים מבוססים על פי היסוד שיסדו
חכמים ז״ל ולא מדעת עצמו«.
כל שאר הפתיחות אין בהן אותה קבלת רשות מפורשת מן ה״חכמים
וגבוגים״ ולא הודעה שהפיוטים מבוססים על דברי חז״ל .שאר הפתיחות
מדגישות יותר את מגמת הפיוטים .פתיחה אחת כזאת גמצאת בספריית
בודליאגה שבאוכספורד ומביאה א .אלבוגן בספרו בשפה הגדמגית ״מתקדים
לתולדות התפילות״.
״רשות
אהמה ואםיחה ,ברון אסוחחה,
גדולה אפציחה ,דודי אשביחה,
הורי אגצחה ,ואשיג רווחה
זכות וסליחה״.
הפתיחה היא לפי סדר א״ב ,אבל לא גמצא בה יותר מאשר עד אות ז׳ —
ולא ידוע מי מחברה.
ה״רשות״ הראשונה שאנחגו אומרים בר״ה אחרי הפתיחה ״מסוד״ ,היא
״יראתי בפצותי״ .שם מחברה נרמז באקרוסטיכון :״יקותיאל בר משה חזק
ואמץ יתי״י>.
7

5
6
7
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8

עיין זקש שם עט׳ .247
ס ח ר עבודת ישראל ,קרובות לפרשת שקלים ,עמי .648
אלכוגן איתמר ,Studien zur Geschichte des jUdischen Gottesdienstes :
 , B e r l i nעמ׳ .183
חיבר את הרשות בשפיירא ; 1070 ,ראה צונץjiteraturgeschichte :
עמי .157
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ב״דשות״ הזאת פונה הש״ץ אך ורק ל״יוצרו״ שהוא ״חנון״ ו״נורא״;
מכיר הוא הש״ץ בערכו הדל ,״קטון ממעש״ ו״חסר תבונה״ ,ומשום כך הוא
״ירא לפצות״ פיו ו״לחלות פני נורא ודחיל״ ) = נ ו ר א בארמית( ומרגיש הוא
״רפיון ו ח י ל ״ ) = פ ח ד (  .וכל ״קרביו יחמרו״ )=מתחממים ,מתרגשים( מ״אימת
הדין״ ומן המחשבה שהקב״ה ישיב לו ״כגמולו״ כי אין בידו מעשים טובים.
לכן מבקש הוא מיוצדו ל״חוננו בתבונה״ לחזקו)=״איליגי״( ו״לאמצו״ מכל
״רפיון״ ,וש״ביטוייו״ יהיו ״מתוקים כצוף״ ו״לחשו״ ) ל ת פ י ל ת ו ( יהיה
ל״רצון״ כאילו הוא ״מנטיף ומשחיל״ )מקטיר קטורת( .והוא מקווה ומייחל
כי ״חנון״ ״יקשיב זעקו״ ״להמציא למשלחיו״ כפרה ומחילה ) = ״ כ פ ר
ומחיל״( ,כפי שהבטיח ה׳ למשה בנקרת הצור )״בנקרת מחיל״( .רמז למה
שנאמר שם :״וחנותי את אשר אחון ודחמתי את אשר ארחם״.
ומאחר שה״רשות״ היא מעין תפילה פרטית של הש״ץ המבקש על עצמו,
שיהא הוא ראוי להביא את הסליחה והכפרה לשולחיו ,גוהגים שהש״ץ אומר
אותה בגעימה מיוחדת והקהל מלווה אותו במגגיגה ,בלי מלים; ובגעימה
אתה שומע ומרגיש צלילי קולות של בקשות ותחגוגים.
החרוז בכל בית של הפיוט הוא — תיל ,בגלל מלת הסיום ״את—חיל״,
שבה מתחיל הקליד את ״הקרובה״ הסמוכה ,שלשמה יצר ר׳ יקותיאל את
הפתיחה ״יראתי בפצותי״.
במלת ״את—חיל״ יש משחק מלים ,ב״רשות״ המובן הוא מלשון התחלה,
ואילו ב״קרובה״ המובן א ת = ב א  ,חיל=פחד) .אם כי אפשר גם ב״רשות״
לפרש :לבי מתחמם בעת שהאימה גופלת עלי( .משחק מלים אחר ב״רשות״
עצמה אגו מוצאים במלים ״להשחיל״ ו״משחיל״ ״כמשחיל״ .לכל אחת מובן
אחר .״יראתי בפצותי שיח להשחיל״ = להוציא ,להתחיל א ת השיח =
התפילה .לעומת זה ״לחשי ירצה כמנטיף ומשחיל״ פירושו תפילתי תרצה
כאילו אגי מקטיר קטורת ,מלשון ״גטף ושחלת״ .ואילו ״שאגי יערב ולא
כמשחיל״ ,פירושו קולי יערב )לפגי הי( ולא ״דמה קולי לשאגת השחל
)=כמשחיל( .אגב ,״לחשי ירצה כמגטיף ומשחיל״ מבוסס על מה שגאמר
ביומא מד ע״ב :״ותגא דבי ר׳ ישמעאל :על מה הקטרת מכפרת ז על לשון
הרע .יבוא דבר שבחשאי ויכפר על מעשה חשאי״ — ולכן משתמש הפייטן
בביטוי ״לחש״ לתפילה ,תפילה שבחשאי.
אחותה של ה״רשות״ הזאת היא ״אתיתי ל ח נ נ ך ׳ של הפייטן ר׳ שמעון בן יצחק
)הגדול( ,הנאמרת לפי נוסח אשכנז בשחרית ,ביום שני של ר״ה .התוכן דומה
לתוכן של ״יראתי בפצותי״ ,אלא שהלשון פחות פיוטית וקלה יותר .שליח
הציבור ,ששלחוהו ״מקהלות המוגיך לבקש לרחמם בחמלתך״ ,יודע הוא שבו
״אין מעשים לוכות בעיגיך״ ,כי ״מה אגי ומה חיי תולעה ורמה״ ו״חסר טעם״
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ו״נבער מדעת״ .לכן אוחזהו ״זלעפה ופלצות ומורא״ ו״כעני בפתח״ בא
)=״אתיתי״( לחנן ״בלב קרוע״ )=נשבר( ״ומורתח״ )=ונרגש( ״לאמצו
ולסעדו״ לדעת מה להגיד ,כדי לזכות ב״מחילה״ ״לקהל העומד לבקש״ מחילה
וסליחה מאת ה׳.
הפיוט מיוסד על פי א״ב מרובע ,וכל בית רביעי — פסוק הוא.
והסיום של ה״רשות״ הוא :״כל אמרת אלוה צרופה״ ,כפתיחת ה״קרובה״
הסמוכה ״אמרתך צרופה״.
מורגשת ב״רשות״ הזאת השפעת ״היה עם פיפיות״ ,בביטויים כמו ״עומדים
לבקש״ ,״שופכים לב כמים״ ו״אתה תשמע מן השמים״ .הביטויים המקבילים
ב״היה עם פיפיות״ הם :״העומדים לבקש תפילה״ ,״לב שופכים גכחך כמים״,
ו״אתה תשמע מן השמים״.
ביום שני של ראש השגה ,בשחרית אחרי ברכת גבורות ,אומר הש״ץ
בנוסח אשכנז פתיחת־״רשות״ שנייה :״שלחתי במלאכות סגל חבורה ,שומרי
אמונתך ומיחדיך במורא; שפכתי שיח לבקש עתירה ,שמע ה׳ קולי אקרא״ .זה
הוא הבית הראשון מהפיוט שאת המשכו אומר הקהל .שם המחבר נרמז
באקרוסטיכון המרובע ״שמעון בר׳ יצחק״ ,וכל בית רביעי הוא פסוק .הבית
הראשון ״שלחתי במלאכות״ נאמר בלשון יחיד :״שלחתי״ ,״שפכתי״ ,״שמע
ה׳ קולי אקרא״ .משום כך ראו בבית הזה מעין בקשת יחיד ,״רשות״ .וגם
הוא גאמר על ידי הש״ץ לבדו במגגיגה של הפתיחות ,אם כי אין מקום
ל״רשות״ מיוחדת אחרי גבורות.
ביום הכיפורים שחרית ,נוסח אשכנז ,אחרי הפתיחה ״מסוד חכמים ונבונים״,
אומר הש״ץ את ה״רשות״ :״אימיך נשאתי חין בערכי״ ,ובאותה המנגינה
שנאמרו הרשויות בראש השנה .ה״רשות״ מיוסדת על סדר א״ב ,והיא של
ר׳ משולם בר׳ קלונימוס מלוקא )בן־דורם של ר׳ שמעון בר׳ יצחק הגדול,
ר׳ גרשום מאור הגולה ,ר׳ שרירא גאון ור׳ האי גאון(.
כמו ב׳־רשויות״ הג״ל מביע המחבר גם כאן כי אימה גופלת עליו בערכו
תחינות )=״חין״( ובעת הוא כורע ברך )״ברך בברכי״ = מתפלל( ״במל
אכות״ )בשליחות( עמך .וכן הוא מבקש מאת יוצרו )=גוחי מבטן״( שיגיד!
חשכו וידריכו לדבר צחות ולהורות לשפוך ״שיח״ )=תפילה( ערב ולזעוק
)=״זעק יופק״( מקרב לב בכוונה )=״בכוון קרב״( להודיעו הבנת )=״בין״(
״ערך התפילה״ כיצד )=״כדת״( לחנן בלי דופי )=״תפלד.״( ,כדי להמציא
לשולחיו ארוכה ותרופה ) = ״ א ר ך ותעלה״( ,לחזק אותו* מרפיון ומחולשה
)=״וחשל״( ומכשלון בדיבורו )=״פצותי״( .וכן מבקש הוא לחון את המדו
כאים )=״תחון דכאותי״( כפי שאמר לחוזה )=״כלחוזך פצת״( ולרחם על
״בן האמוץ״ )=ישראל ,לפי הפסוק ״ועל בן אמצתה לך״ — תהלים פ ,טז( .את
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ה״רשות״ מסיים הפייטן במלה ״אמצת״ ,בה מתחילה הקרובה הסמוכה ,״אמצת
עשור לכפור תמה״.
המליצות בפיוט הזה קשות הן .כגון :״זעק אפך בכוון קרב״ ,״כשי יתשר״
) = י ת ק ב ל כתשורה( ,ב״זילת חשר״ )במטר היורד( ו״חשל״ )=וחולשה(,
וכדומה.
״הרשויות״ ״היה עם פיפיות״ ו״אוחילה״ אנחגו אומרים שתיהן בחזרת הש״ץ
של מוסף לפגי מלכויות זכרוגות ושופרות בר״ה ,ולפגי העבודה ביום
הכיפורים.
שתי ה״רשויות״ עתיקות הן .ר׳ זאב היינדהיים מוגה אותן בין ״התפילות
שייסדו לגו קדמוגיגו בעלי התלמוד ואף הגאוגים כגון ׳היה עם פיפיות׳ ,ו׳היום
הרת עולם׳ ,ו׳אוחילה לאל׳ ודומיהם״ .שתי ה״דשויות״ גפרדות הן ,ואיגן
קשורות זו בזו .הראשוגה ״היה עם פיפיות״ ,שהאשכגזים אומרים אותה לפגי
מלכויות ,זכרוגות ושופרות ולפגי העבודה ,גתחברה לכתחילה להיאמר ע״י
ש״ץ לפגי התפילה ,או שהקהל יתפלל על שליחי הציבור .ולא בכל המגהגים
מקומה של התפילה הזאת כפי שהיא אצל האשכגזים .במחזור האיטליאני 10
מקומה בכל חמש התפילות של יוה״כ לפני הסליחות .ואמנם הוד קדומים נסוך
עליה .מלבבת היא בפשטותה ,קלה להבין ,חרוזיה קלים .״שליחי עמך בית
ישראל״ העומדים ל ב ק ש  . . .על עמך בית י ש ר א ל  . . .גשים מול ארון הקדש
)מול שור להלחמה ״ ( באימה ,לשכך כעס ו ח י מ ה  . . .עין גושאים לך לשמים,
לב שופכים גכחך כ מ י ם ״  . . .ואגחגו מבקשים ממך ״ואתה תשמע מן השמים,
ואתה מן השמים תשגיח אותם ל ר ח מ ה  . . .ש ל א יכשלו בלשונם ,ולא יגקשו
ב ש י נ ו נ ם  . . .ואל יאמר פיהם דבר שלא כרצונך״ .כל התפילה נאמרה בלשון
רבים ,כלומר ,הש״ץ מתפלל על כל שליחי ציבור והוא בכללם ,או הקהל
מתפלל על כל שלוחי עמך בית ישראל .אלא שבנוסח אשכנז מסתיימת
התפילה :״ונאמר :אל יבושו בי קויך וכו׳ ואל יכלמו בי מבקשך״ בלשון יחיד.
תוספת זו ,שאיגה בגוסח אחר ,הוסיפו כיוון שהגוהג הוא באשכנז ,שהש״ץ אומר
את התפילה הזאת בקול רם כמבקש ״רשות״.
9

12

״אוחילה״ היא ״רשות״ עתיקה .גזכרת היא בסדר של ר׳ עמרם ג א ו ן
ובסדר תפילות של הרמב״ם ״  .בסדר ר׳ עמרם גאון גזכרת היא בתפילת מוסף
של יוה״כ ,בין עלינו לשבח ובין או״א מחל ,ואיגד .גזכרת בתפילת מוסף של
 9מבוא הפיוטים והפייטנים; ספר קרובות הוא מחזור ,וויען .1827
 10מחזור כפי מנהג איטליאני ,הוצאת שד״ל ,ליוורנו ,הקיצות״י לפ״ג )תרט״ז(.
 11נוסח מחזור איטאליאני ,שם ,ע״ב.
 12הוצאת קריה נאמנה ,תשכ״ה )צילום וארשא תרכ״ה(.
 13בסוף ספר אהבה.
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ר״ה .הרמב״ם מזכירה בתפילת מוסף של ר״ה לפני מלכויות ,זכרונות ושופרות
ואינו מזכירה בתפילת יוה״כ.
בניגוד ל״היה עם פיפיות״ כתובה ״אוחילה״ בלשון  , T I Pבלשון פיוטית
ובקצרה .הבית האחד :״אשאלה ממנו מענה לשון״ מקפל בקרבו :״הודם מה
שיאמרו ,הבינם מה שידברו ,ידעם איד י פ א ר ו  . . .שלא יכשלו בלשונם ,ואל
יאמר פיהם דבר שלא כרצונך״ שבתפילה ״היה עם פיפיות״ .״אוחילה״
נתחברה לכתחילה כ ״ ר ש ו ת ״ ״ לש״ץ לפני שהוא מתחיל בחזרת העמידה.
ואמנם בהרבה נוסתאות נאמרת ״אוחילה״ לפני חזרת הש״ץ עד ״לאדם
מערכי לב ,ומה׳ מענה לשון״ .כך הוא במחזור ״תפילת ישרים״ עפ״י האר״י
והרמ״ז אמשטרדם ,ת״ק ,וכך הוא במחזור כמגהג קאטאלאן ישן וחדש
סאלוניקי תרכ״ט ,וכך גם במחזור איטאליאגי של שד״ל .ובמחזור כמנהג
אראגון ,שנדפס בסלוניקי תרע״ז ,נדפסה הרשות ״אוחילה״ לפני מלכויות,
זכרוגות ושופרות בתוספת שתי הערות .הראשוגה לפגי ״אוחילה״ :״הספרדים
אומרים פיוט זה בתחילת תזרת הש״ץ״ .השגייה על יד הפסוק ד׳ שפתי ת פ ת ח :
״פסוק זה איגו בםפרדי וכן פסוק יהיו לרצון .אלא שהספרדים — משום
שאומרים פיוט זה קודם שיתחיל הש״ץ העמידה בחזרה ,ואחר שאמר הפיוט,
מתחיל כדרכו לומר ה׳ שפתי תפתח ,ומתחיל העמידה — לכן סדרום כאן.
ולדידי גראה שלא שייך הכא לאומרו ,דמאחר דדברגו והתפללגו לפגי ד׳ עד
עתה ,מה שייכות איכא לומר ה׳ שפתי תפתח ,כאילו עתה מתחילים״ .ואמגם
במחזור קאטאלאן הגזכר לעיל גדפסה ״אוחילה״ לפגי חזרת הש״ץ ,רק עד
״ומה׳ מעגה לשון״ .והפסוק ה׳ שפתי תפתח ,שייד לתפילת העמידה.
גם במחזור ״תפלת ישרים״ ,אמשטרדם ,הג״ל ,מודפסת לפגי חזרת הש״ץ
יחד עם ״אוחילה״ ה״רשות״ הזאת:
״אתאגו לחלות פגיה כי חסד ואמת יקדמו פגיה
נא אל תבישני ,נא אל תשיבנו ריקם מלפניה
סלח לנו ,ושלח לנו ישועה ורחמים ממעוניך״.
ואח״כ ״אוחילה״ עד ״מענה לשון״ וחזרת הש״ץ מתחילה בפסוק :ה׳ שפתי
תפתח.
במחזור תכלאל התימני״ נמצאת ה״רשות״ ״אוחילה״ לפני מלכויות ,זכרונות
ושופרות ,והיא מסתיימת :״בא״י למדני חוקיך״ ,כפי שכתוב ברמב״ם .בנוסח
אשכגז גאמרת ״אוחילה״ גם לפני מלכויות ,זכרונות ושופרות ,וגם לפני הע־
 14״ונראה מתוד אוחילה שאין ליחיד לאומרו ,לפי שהוא רשות לש״ץ ,שהרי אומר
בו :״אשר בקהל עם אשירה עוזו״ ,אבודרהם ,ורשא ,תרע״ח ,עמ׳ .146
 15תכלאל ,שיבת ציון ,הוצאת הרב יוסף קאפח ,חלק ג ,ירושלים שיב״ת לפ״ק
עמ׳ ה.
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בודה ביוה״כ .ובסיומה שגי הפסוקים :ה׳ שפתי תפתח ויהיו לרצון .ישגן גם
רשויות אחרות לפני העבודה ביוה״כ .בנוסח אמשטרדם שהוזכר לעיל ובגוסח
ספרד ,וכן בתכלאל ״ א אומרים שתי רשויות ארוכות לפני העבודה .האחת:
״ארוממה חזקי וחלקי״ ,מר׳ שלמה אבן גבירול המסתיימת ״יהיו לרצון אמדי
פי״ ,והוסיפו ״ככתוב יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפגיך ד׳ צורי וגואלי״.
השנייה :״אערוך מדברי דתי״ לר׳ משה אבן עזרא ,והוסיפו :״ככתוב לאדם
מערכי לב ומה׳ מעגה לשון .וגאמר ,ה׳ שפתי תפתח ופי יגיד תהלתך״ ,כמות
שמסתיימת הרשות ״אוחילה״ .ואף בנוסה איטאליאגי שה״רשות״ היא לפי א״ב
וכל בית סוגר גם הוא בשתי מלים שהראשונה היא תמיד ״ולא״)״ולא אאלם,
ולא אבוש ,ולא אגור״( ,לפי א״ב עד ״ולא אתעה״ ,הוסיפו :״ככתוב בדברי
קדשך לאדם מערכי לב ומה׳ מענה לשון ,ברוך אתה ד׳ למדגי חוקיך״) .אלא
לפני הפסוק :בא״י למדני ח ו ק י ך מודפס :״יש קהילות שאומרים כאן
אוחילה״.
18

ישנן רשויות אחרות לפני העבודה ,שאינן במחזורים .אחת הובאה לעיל
מספרו של אלבוגן :״אהמה ואםיחה״ .בגניזה ״ נמצאה:
״ג ט י ל ת ר ש ו ת
אשפוך סיח מילולי ,פגי סולחי ומוחלי,
למען יגבר חילי ,אדברה וירווח לי״
וכן כל א״ב מרובע ,והרביעי תמיד פסוק .עד אות ת׳:
״תוציאגי בלי דופי ,תופיע מציון מכלל יופי,
תמיד תהלתו בפי ,תהלת ה׳ ידבר פי
ככ׳ בדבר ק ד ש ה תהלת ה׳ ידבר פי וגר
וגא׳ ה׳ שפתי תפתח וגר״
ובעגיין פיוטים בכלל ,כדאי להביא את דברי שד״ל במבוא למחזור בני־
רומא:
״  . . .ז ה יואיל להחיות בקרבגו לה״ק ולחדש געוריה ולהפר עצת
רשעים המבקשים להשכיחה מפיגו ומפי זרעגו ,והם מלעיגים על
הפייטנים ולא יבינו כי היו סיבה גדולה לשמירת האומה בימים הרעים
שעברו עליה ,ולא ירגיש מעלת הגיבורים ההם ,שהיו מחזיקים את
אחיהם בשיריהם ובתגחומיהם ,ואימצו את לבבם להתגבר על העולם
15א סידור תכלאל ,כמנהג קהלות הקודש תימן יע״א עם ספר עץ חיים ,י״ל בירושלים
בשנת אהבת הק)ד(מוגים לפ׳׳ג )תרג׳׳ד(.
 16אולי אפשר לראות בפסוק ״בא״י למדני חוקיד״ ,מעין ברכת התורה לפני פסוקי
מזו״ש )תורה שבכתב( ולפני העבודה )תושבע׳׳פ(.
 17אלבוגן ,שם ,עמ׳ .156
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ש ל מ ה טל
כולו ,ולהחזיק באמונת האמת ,בלי להמיר החי במת; ואמנם אמירת
הפיוטים בבתי־כגסיות יש בה תועלת גדולה גם בדורות האלה .להחיות
בקרבנו האמונה בהשגחת ה׳ ,והדבקות בתורתו ובדרכי צדקה וחסד,
אשר היו למורשה לקהילת יעקב ,ועכשיו בעו״הר הולכות ומתמוטטות.
ועם כל זה אינני אומר שחובה על כל מדינה ומדינה ועל כל קהל וקהל
להחזיק במגהגם; אבל אם היה אפשר שיסכימו כל ישראל במחזור
חדש ,מלוקט מכל המגהגים שיכלול הפיוטים המובחרים הפזורים בכל
המחזורים ,זה יהיה לפי דעתי תיקון גדול ורב תועלת .הלא גודע הדבר
כי קדמוגיגו החליפו כמה פעמים פיוטיהם ,וישן מפגי חדש הוציאו:
ואם אנחנו נחליף ישן בישן ,ונשבית חילוק המנהגים ,אשר הוא גרמא
לכמה נזקים ,ונהיה כולגו לאגודה אחת להתפלל אל ה׳ ולהודות לשמו
במגהג אחד ודברים אחדים ,ויהיו פיוטינו תרומות מתרומות הפיוטים
אשר געשו בימי קדם בכל מקומות תפוצותיגו .גראה לי כי גם קדמוגיגו
ממרום שבתם מן השמים יאמרו לגו :טובה עצתכם ,יישר כוחכם ,וערבה
לה׳ אחדותכם .ה׳ עוז לעמו יתן ה׳ יברך את עמו בשלום״.

אלחנן

שליח

סמואל  /ירושלים

הציבור ותפילתו בימים הנוראים

שליח הציבור — כשמו כן הוא :שלוחו של הציבור .שלוח הוא להוציא את
הציבור ידי חובתו בתפילה; שלוח הוא להתחנן לפני המקום ב״ה בעד
הציבור ולחלות את פניו ,שיחוס וירחם על עמו ויכפר להם עוונותיהם — והרי
הוא כדוגמת הכהן הגדול ביום הכיפורים ,שגם עליו נאמר :״אתה שלוחנו
ושליח בית דין״ .
ואם בכל השנה ראוי לדקדק ולמנות כשליח ציבור אדם הגון וראוי לכך —
בראש השנה ,כאשר ״כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון״ ״וכולן נסקרין
בסקירה אחת״  ,וביום הכיפורים ,יום גמר הדין ,שעליו נאמר :״כי ביום הזה
יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפגי ה׳ תטהרו״ — על אחת כמה
וכמה .ואיזהו שליח ציבור הגון ? זה שהוא ״מטופל ואין לו ,וביתו ריקם —
ריקם מן העבירות — ,ופרקו גאה — שלא יצא עליו שם רע בילדותו — ,ושפל
ברך ,ומרוצה לעם ,ויש לו געימה ,וקולו ערב ,ובקי לקרות בתורה ובנביאים
ובכתובים ולשנות במדרש ,בהלכות ובאגדות ,ובקי בכל הברכות כולן״  .לא
מצאו אדם בעל כל המידות הללו ,יבחרו את ״הטוב שבציבור בחכמה ובמע
שים טובים״ — ובלבד ״שיהיה מרוצה לקהל״ .
1

2

3

4

5

7

6

שליח הציבור מוציא את הציבור ידי חובתו בתפילה .ומחלוקת בדבר בין
רבן גמליאל וחכמים .חכמים אומרים :״כשם ששליח ציבור חייב )להתפלל( —
כך כל יחיד ויחיד חייב ,ואין שליח ציבור יורד לפני התיבה אלא כדי להוציא
את שאיגו בקי״  .ואילו רבן גמליאל אומר :״שליח ציבור מוציא את הרבים
8

1
2
3
4
5
6
7
8

משנת יומא פ״א מ״ה.
ראש השנה פ״א מ״ב.
רע״ב שם ,עפ״י הגמרא יח ע״א.
ויקרא טז ,ל.
תענית טז ,ע״א.
שו״ע או״ח נג ,ה.
רמ״א או״ח תקפא ,א.
ר״ה לג ,ע״ב ולד ,ע״ב.
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םמואל

8

יד־ חובתן; כשם שמוציא את שאינו בקי ,כך מוציא את הבקי״  .המחלוקת
בין רבן גמליאל לחכמים מתייחסת רק לתפילת העמידה; אשר לברכות קריאת
שמע ,ברכות קידוש והבדלה וברכות המצוות אין ביגיהם מחלוקת ,ואף לדעת
החכמים מוציא בהן שליח־הציבור כל אדם ידי חובתו .ואם בתפילת העמית״.
של כל השגה הלכה כחכמים ,ומי שהוא בקי בתפילה חייב בעצמו להתפלל
ואיגו יכול לסמוך על תפילתו של שלית הציבור — הרי בתפילת המוספין של
ראש השגה .שיש בה ״תשע ברכות ארוכות ומטעות״  ,גפסקה בגמרא ההלכה
כרבן ג מ ל י א ל ״  .ואכן עד היום נוהגים בעדות מסוימות ,שאין מתפללים
תפילת מוסף בלחש בימי ראש השגה ,וכל אדם שומע את תפילתו של שליח
הציבור ויוצא בה ידי חובתו.
10

ולא רק בברכות מוציא שלית הציבור את הציבור ידי חובתו ,אלא אף
בווידויים ביום הכיפורים ,שבו מצווה על כל אדם להתוודות על עוונותיו —
יחיד אומר וידוי אחד תפילתו ,ושלית ציבור אומרו באמצע ברכה רביעית,
שהיא קדושת היום ״  ,ומוציא בו כל אדם שלא התוודה אחר תפילתו .ואלה
דברי רבנו נסים בסדר וידויו ,שהוכנס לסדר ״יום כיפור קטן״ שהודפס
בסידורינו״ :״רבעו של עולם ׳ לא על עצמי בלבד אני מתפלל ומתוודה ,כי אם
בעדי ובעד קהליך העומדים לפניך — ואף־על־פי שאיני ראוי ולא זכאי
להתוודות על עצמי וכל־שכן על אחרים...״ .ובסוף וידויו הוא חוזר ואומר:
״ולא על עצמי בלבד אני מתוודה ,כי אם בעדי ובעד קהליך״״.
רבגו גסים גאון אומר על עצמו ״שאינו ראוי ולא זכאי להתוודות על עצמו
וכל־שכן על אחרים״ .ואכן ,דואג שליח הציבור ,כיצד יכול הוא ,שיודע בעצמו
שהוא — ככל האדם — מלא עבירות ,״כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב
ולא יחטא״״ — כיצד יכול הוא לבוא לפגיו ית׳ ולהתפלל ולהתוודות בשם כל
הציבור ? הרי הקטיגורים — אלה עבירותיו של אדם ״ המקטרגים עליו ביום
הדין — מקטרגים עליו :שמא יביא ,חלילה ,קטיגוריה על הציבור כולו ,במקום
סגיגוריה ?
עומד הוא ,שליח הציבור ,במקומו ,ומהרהר בעבירותיו .מרים הוא קולו
9
10
11
12
13
14
15
16

שם .שם.
רש״י ,ר״ה לה ,ע״א.
ראש השנה לה ,ע״א.
יומא פז ,ע״ב.
סדר עבודת ישראל — בער ,ע׳  324והלאה.
שם ,ע׳ .326
קהלת ז ,כ.
אבות ד ,יא :״רבי אליעזר בן יעקב אומר . . . :העובר עבירה אחת — קונה לו
קטיגור אחד״.
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ומנגן ״ ה מ ל ך ״ — ואחר כך יורד הוא לפני התיבה ו מ מ ש י ך  . . . » :יושב על
כסא רם ונשא״ .משל למה הדבר דומה ז לליסטים שתפסו נפש אחת והוליכו
דרך עיר המלכות .כיון שבאו לשוק ,מקום אסיפת עם רב ,צעק הנתפס בקול
רם :״המלך!״ ,כדי שיצילוהו מידי מבקשי נפשו .מיד שמטו הליסטים ידם
ממנו וברחו .כך אנו נמסרים כל השנה ביד יצר הרע ואין להימלט ממנו —
עד שעומד שליח הציבור וצועק בקול רם ״המלך!״ — מיד מסתלקים הקטי־
גורים ,ושליח הציבור יורד לפני התיבה בטוח שתפילתו תתקבל ברצון ״ .
כבר השוויגו את תפילתו של שליח הציבור בימים המראים לעבודתו של
הכהן הגדול ביום הכיפורים .בכל השגה כולה עובד הכהן הגדול בשמוגה
בגדים — וביום הכיפורים בארבעה בגדי־לבן ; אין הוא לובש את החושן,
את האפוד ,את המעיל ואת ה צ ת שיש בהם זהב ,כדי לא להזכיר את חטא
העגל — ״שאין קטיגור געשה סגיגור״ • כך גם שליח הציבור ,משגה הוא
בלבושו ולובש בגד לבן ,״קיטל״ .השיגוי בלבוש החיצוגי רומז לשיגוי מהותי
יותר ,שיגוי בלבושו הפגימי .ע״י התשובה גהפכות עבירותיו של אדם ,המשו
לות לבגד א ד ו ם ״  ,לזכויות ,המשולות לבגד לבן ,כדברי הגביא :״לכו גא
וגוכחה ,יאמר הי ,אם יהיו חטאיכם כשגים — כשלג ילביגו; אם יאדימו
כתולע — כצמר יהיו״ .
שלושה וידויים היה הכהן הגדול מתוודה ביום הכיפורים :הראשון על פדו
לפגי הפלת הגורל על השעירים  ,השני על פרו שגית ,אחרי הפלת הגורל
על השעירים  ,והשלישי על השעיר המשתלח  .שלושה אלה למה ? בראשון
היה מתוודה על עוונותיו הוא ועל עוונות ביתו :״עוויתי פשעתי חטאתי לפניך
אני וביתי״  ,בשני על עוונות אחיו הכהנים :״עוויתי פשעתי חטאתי לפניך
אני וביתי ובני אהרן עם קדושך״  ,ואילו בשלישי היה מתוודה על עוונות כל
עם ישראל :״עוו פשעו חטאו לפניך עמך בית ישראל״״ .וכל כך ל מ ה ?
שנאמר :״וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל״׳ — ״כפרתו קודמת
1 9

1 8
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 17״ספר החיים״ לרבי חיים ברבי בצלאל )אחי המהר׳׳ל מפראג( ,ד ,ח )בשינוי לשון(.
 18ואלה הם :חושן ,אפוד ומעיל ,כתנת ,מצנפת ,אבנט ,ציץ ומכנסים )שמות כח(.
 20ראש השנה מ  ,ע״א.
 19ויקרא טז ,ד.
 21אחם רמז לדם ,שפיכות דמים.
 22כשנים = כתולעת שני.
 23ישעיה א ,יח.
 24יומא לה ,ע״ב — נלמד מהפסוק ויקרא טז ,ו  :״וכפר״ — בכפרת דברים הכתוב
מדבר )יומא לו ,ע״ב(.
 25יומא מא ,ע״ב — נלמד מהפסוק ויקרא טז ,יא ,ועיין שם ברש״י.
 26יומא סו ,ע״א — נלמד מהפסוק ויקרא טז ,כא.
 27ויקרא סז ,יז.
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לכפרת אחיו הכהנים ,וכפרת אחיו הכהנים קודמת לכפרת כל קהל ישראל״ ,
שכן ״יבוא זכאי ויכפר על החייב — ואל יבוא חייב ויכפר על החייב״  .ואף
שליח הציבור כך :לפני שמתחיל להתפלל על הציבור כולו ,מתפלל הוא
על עצמו .מכיר הוא באפסותו :״מה אני ומה חיי? — תולעה ורימה!״ .
ירא הוא לגשת ולהתפלל בפני ה׳ הגדול והנורא ,ומתפלל הוא שתפילתו
תתקבל ברצון ,כי הוא שלוח מן הקהל ,ואם לא בזכותו הוא ,אזי — ״יושר
הורי זכרה״  ,עשה בזכות אבות .רק אחרי שגטל רשות ,מתחיל הוא לשטוח
את תפילתו עבור הציבור כולו.
28

30

31

תפילות אלה של שליח הציבור על עצמו ועל תפילתו ,שבהן פותחים סדרי
הפיוטים )״קרובות״( ,הגאמרים תוך החזרה של תפילת שחרית בימים הנו־
ראים ,גקראות ״רשויות לש״ץ״ .כל יום וה״רשות״ שלו .במחזורים שלגו
שלש ״רשויות״ כאלה:
״יראתי בפצותי״ לר׳ יקותיאל בר׳ משה — ״רשות״ לקרובותיו של ר׳
אלעזר הקליר ליום א׳ דראש השגה ;
״אתיתי לחננך״ לר׳ שמעון בר׳ יצחק ה ג מ ל ממגנצא ,בן דורו של רבגו
גרשם מאור הגולה — ״רשות״ לקרובותיו ליום ב׳ דראש השנה;
״אימיך נשאתי״ ,מיוחס לרבנא משולם בר׳ קלוגימוס ,אף הוא בן דורו של
רבנו גרשם מאור הגולה — ״רשות״ לקרובותיו לשחרית של יום הכיפורים.
בלשון מליצית ,כדרך הפייטנים ,ובגיגון של בכי מבקש שליח הציבור
ב״רשות״ לפני הקרובות ,שהקב״ה ילמדהו כיצד להתפלל ,כדי ששולחיו —
הציבור — לא יצאו נכלמים בתפילתו :״טהור עינים ,מאד נעלה! ידעני בין
ערך תפילה י כדת לחנן בלי תפלה — להמציא לשולחי ארך ותעלה״ • כל
״רשות״ מתקשרת בסופה עם תחילת הפיוט שלאחריה ,שהוא הפיוט הראשון
)״מגן״( בסדרה של הקרובות ״ .
3 2

33

28
29
30
31
32

33
34

יומא מד ,ע״א )גירסת הגר״א(; ״ביתו״ הם כל אחיו הכהנים ,שנאמר  :״בית אהרן
ברכו את ה׳״ )תהילים קלה ,יט( — שבועות יד ,ע״א.
יומא מג ,ע״ב.
מתור ״אתיתי לחננך״ )ראה להלן(.
מתוך ״יראתי״ )ראה להלן(.
״רשות״ זאת נמצאת במחזור פולין ,אך היא איננה במחזור אשכנז .כנראה לא
רצו להוסיף מאומה על קרובותיו של הקליד בגלל החשיבות היתרה שהחשיבו
את פיוטיו ,בבחינת ״כל המוסיף — גורע״.
מתוך ״אימיך״.
מורה שירצה ללמד בכיתתו אחת ״הרשויות״ ,ייטיב לבחור ב״אתיתי לחננך״,
שכן לשונה פשוטה יותר מזו של ״יראתי בפצותי״ )הקשה באופן מיוחד( ואף מזו
של ״אימיך נשאתי״ .הפיוט ״אתיתי לחננך״ בן שמונה בתים ,ובכל בית ארבע
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הציבור ותפילתו בימים הנוראים

לתפילות המוספין לא תיקנו ״רשות״ בתחילת החזרה של שליח הציבור.
אולם בדורות האחרונים הנהיגו שליחי הציבור לומר ,עוד טרם יפתחו בקדיש
שלפני התפילה בלחש ,את התחינה :״הנני העני ממעש״ .תחינה זו כתובה
בלשון קלה ושוטפת ,ושליח ציבור אומרה בבכי :״הנני ,העני ממעש ,נרעש
ונפחד מפחד יושב תהילות ישראל! באתי לעמוד ולהתחנן לפניך על עמך
ישראל אשר שלחוני — אף על פי שאיני כדאי והגון ל כ ך  . . .״ .
במקום ה״רשות״ בתחילת חזרת הש״ץ על תפילת המוספין ,תיקנו כבר
בתקופה קדומה ביותר — אולי עוד בסוף תקופת האמוראים ,ולא יאוחד
מבתחילת תקופת הגאונים — להוסיף בימים הנוראים באמצע הברכה הרביעית,
היא קדושת היום ,תפילה מיוחדת על תפילתם של כלל שליחי הציבור בכל
קהילות ישראל ,שתתקבל ברצון .תפילה זו ,״היה עם פיפיות שלוחי עמך בית
ישראל״ ,משמשת כהקדמה לקטע החשוב ביותר בתפילת המוספין של אותו
יום :בשני ימי ראש השגה היא גאמרת לפגי סדר מלכויות ,זכרוגות ושופרות,
ואילו ביום הכיפורים — לפני סדר העבודה .בדברו על כלל שליחי הציבור
משתמש הפייטן בלשון רבים :״היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל,
העומדים לבקש תפילה ותחנונים מלפניך על עמך בית ישראל .ה ו ר ם . . .
ה ב י נ ם  . . .ה ש י ב ם  . . .י ד ע ם  . . .״  .אחר התפילה על תפילות הכלל ,עובר
שליח הציבור להתפלל על תפילתו הוא ,ובלשון יחיד :״אוחילה לאל ,אחלה
פניו — אשאלה ממנו מענה לשון .אשר בקהל־ עם אשירה עוזו ,אביעה רננות
בעד מפעליו...״ .ואם הקטע על תפילתם של כלל שליחי הציבור נאמר בגיגון
חגיגי — הרי בעוברו להתפלל על תפילתו הוא ,עובר גם גיגוגו לגיגון של
בכי .ומסיים שליח הציבור את תפילתו בפסוק המשמש פתיחה לתפילת
העמידה בכל ימות השנה :״ה׳ שפתי תפתח ,ופי יגיד תהלתך״ .
35

גדולי הפוסקים הספרדים ביטלו את המגהג להפסיק באמצע התפילה לאמירת
פיוטים .על כן העבירו במחזור הספרדי את הפיוט ״אוחילה לאל״ ממקומו.
אולם ,הואיל ותקגת קדמוגים היא ,לא רצו לבטלו ,אלא הגהיגו ששליח הציבור
אומרו לפני תחילת החזרה על תפילת המוספין ,יחד עם עוד כמה פיוטי
פ ת י ח ה  .הפסוק ״ה׳ שפתי תפתח״ ,שבו מסתיים הפיוט ״אוחילה לאל״,
משמש גם כפתיחה לתפילת העמידה של שליח הציבור.
36

*

*

*

שורות  :שלוש השורות הראשונות מיוסדות ע״פ א״ב ,והשורה הרביעית היא קטע
של פסוק מהתנ״ך המתאים לעניין .בסוף הפיוט חתום שם המחבר ״שמעון״.
 35תהילים נא ,יז.
 36״אתאנו לחלות פניך״ ,״אתאנו לבקש ממד כפרה״.
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״ויום טוב היה עושה בהן גדול לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש״״—.
אף שליח הציבור ,בסיימו את סדר התפילה ,שמח הוא ,ושמחים עמו כל קהל
המתפללים .הפיוט המסיים את תפילת המוספין ,״היום תאמצגו!״ — נאמר
בגיגון של שמחה וביטחון ,ואף הקדיש השלם שאחרי תפילת המוספין — וכן
גם הקדיש שאחרי תפילת געילה ביום הכיפורים — גאמרים בגיגון חגיגי
ושמח .בטוח הוא ,שליח הציבור ,שתפילתו נתקבלה ברחמים וברצון ,ושמח
הוא על שזכה חיכה את הרבים.
אין שלית הציבור מתגאה בתפילתו או בקולו הנעים; אדרבה ,לבו לב
שבור ,ושמחתו איגגה שמחה של גאוה אלא שמחה של מצווה ,ביודעו ש־ ״לב
גשבר וגדכה — אלהים לא תבזה״ ׳.
8

 37יומא ע ,ע׳׳א.
 38תהילים נא ,יט.

שמעון

להוראת

בר־חמא/חיפה

ת פ י ל ת מ ו ס ף של ר א ש ה ש נ ה

1

)א( את הוראת העמידה של מוסף לראש השנה רצוי לפתוח בלימוד אינטנסיבי
של ברכת זכרונות ולרקום סביבו את לימוד תפילת מוסף כולה על תוכנה
)באופן כללי( ועל המבנה המיוחד שלה .
)ב( את הוראת ״זכרונות״ יפתח המורה בכך ,שיעמיד את תלמידיו על
תלוקתה של הברכה לשלושה חלקים :חלק הפסוקים ש ב א מ צ ע י ת ו הפתיחה
שלפניו והחתימה שלאחריו :ובכך שיזכיר להם )דבר שכבר למדו בכיתה א׳(
את שמו ה״רשמי״ של היום בתפילה— ״יום הזכרון״ )בקידוש ,בברכת קדושת
היום ,בברכות שלאחר ההפטרה(.
)ג( לאחר מכן ילמד המורה את הפתיחה ,כשהוא מבליט את אופי הזכדון—
״חק זכרון״ ,זכרון של דין ,זכרון של משפט .הקב״ה זוכר ביום זה ,ביום
2

 1הערות אלה נאמרו בישיבת פורים של ביה״ם הריאלי העברי בחיפה לפני ר״ה
תשכ״ג .לפי תכנית הוראת התפילה שבבית ספר זה נלמדת תפילת מוסף של
ר״ה בכיתה ב׳ תיכונית )שנה״ל ה.(8
תכנית הוראת התפילה בכיתה א תיכונית )שנה״ל הד( כוללת את הפרקים הבאים :
)א( על התפילה )התפילה ומקומה בחיי האדם(;
)ב( ברכות השחר;
)ג( קריאת שמע וברכותיה )שחרית וערבית(;
)ד( שמו״ע של חול ;
)ה( קבלת שבת ,ערבית לשבת וקידוש לליל שבת.
נוסף לכך מוקדשים שיעורים אחדים לפני ר״ה ויוה״כ לעיון בתפילות הימים
הנוראים ובדיניהם .בכיתה א׳ תיכונית כוללת התכנית לקראת ר״ד :,קידוש לר״ה ;
תקיעת שופר; הלכות שופר להרמב״ם )מבחר(.
אני מביא פרטים אלה ,שכן ההערות מכוונות להוראת תפילת העמידה של
מוסף לר״ה לתלמידי בי״ם ת י כ ו ן כ ל ל י ב נ י  14 — 13ובעלי י ד י ע ו ת
מ ס ו י מ ו ת בתפילה .מורה המלמד תלמידים שונים מאלה )בני גיל אחר,
בעלי רקע אחר או בעלי ידיעות אחרות בתפילה( ייעזר בהערות בהתאם לתנאים
שבהם הוא מלמד.
עיין מעיינות ח׳ עמ׳  ,155במיוחד §§ ד׳ והי.
 2עיין להלן סעיפים ט ,י ,יא.
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הדין ,מעשה עולם ופוקד כל יצורי קדם וחותר חיי יחיד ועולם )כדברי
המשנה — ר״ה פ״א מ״ב — בארבעה פרקים העולם נ ד ו ן  . . .בראש השנה
כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון שנאמר :״היוצר יחד לבם המבין אל־
כל־מעשיהם״( .חשוב להבליט לתלמידים ,שיש קשר בין ראש השנה כתחילת
שנה חדשה של חיים ,כיום שבו מעריך הקב״ה את העונה הקודמת של החיים
וחותך גזר דינה של עונת חיים חדשה ,ובין המתרחש בעולם הטבע שמסביבנו
כאן בארץ ,ולהעמידם על כך שעל האדם לחוש בדבר זה ולעשות כל מאמץ
כדי שאף הוא יתחדש.
זאת אפשר לעשות בין השאר גם בעזרת שגי הקטעים הבאים:
) . . . (1חז״ל אמרו :שלהי דקיטא קשיא מדקיטא )סוף הקיץ קשה מהקיץ(.
החום עודגו שורר בכל תוקפו ,היובש שולט בהר ובגיא ,ומרחבי הבעל
שבארצגו ,אשר רק ממטר שמים ישתו מים ,משתרעים מוכי שרב וצחיחים,
ודשאתם קמולה וכמושה .אך עם כגיסת אלול — תש והולך כוח החמה
בהדרגה ,ובצומח מתחילה פה ושם התעוררות .ראשוגים ליקיצה משגת
החורב הם בעלי הבצלים והפקעות ,שהיו חבויים במשך עוגת היובש
באדמה ושמרו על חיוגיותם וליחם כשהם סמויים מעיגי השמש היוקדת.
ברוב אזורי הארץ שוקד החצב המצוי ומקיץ הראשון מתרדמתו ,ופתע
פתאום יפריח ויציץ .המוגי עמודי פרחים יתרוממו בבת אחת בבתה
הערומה והשוממה ,ושפע תפרחות של אשכולות מלביגות מקשטות
במפתיע את שדות הבעל והטרשים.
ו ח ד ו ו ת ח י י ם ח ד ש י ם יאצילו עמודי הפרחים
רעגגות
הגבוהים והצחורים על סביבם ,והם מבשרים כביכול את בוא החג
ה ג ד ו ל  . . .גם בעולם בעלי הכנף חלה התעוררות בעונה זאת .תקופת
הדגירה מסתיימת ובממלכת העופות מורגשת עצבנות ופחד סתום בפני
הבאות י״.
) . . . (2עוגת הקיץ היא העוגה של חוסר פעולה וחוסר יוזמה ,של מות ביקום
ובאדם .כשם שעצי הפרי עייפים והשדות חרבים ,כך מרגישים בגי אדם
שאי אפשר להגשים מה שצריך להגשים .ההתכוננות בגוף ובנפש בעונה
זו היא להגן ולשמור על ה ק י י ם  . . .השמיים והארץ מסויגים בפעולתם
בעונה זו .יש הפסקה בהדדיות שבין השמיים והארץ ,ולפיכך ,מתרבה
השממה ומתרבה הדממה בעולם.
המגע שבין היקום ,הנפש והגוף ,היה חזק בימי קדם ,על כן הרגיש
3

 3ההדגשה שלי — שב״ח.
 4מתוך סקירה של א׳ שמאלי על הימים הנוראים בחוזר המנהל הכללי של משרד
החינוך בישראל אלול תשי״ז.
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האדם אז את העונה במלואה .אכן גם אנחנו מרגישים בה אם אנחנו
שמים לבגו ל כ ך  . . .בסוף תודש אלול מתגברת הציפייה ביקום ,בגוף
ובגפש ,הכל מצפה לחידוש העוז .תקיעת השופר בראש השגה היא מתן
האות להתעוררות ,פתיחה להתחדשות .עוד מעט יטהר האדם ע צ מ ו . . .
ויסיר מעליו את מעטה התרדמה ,את האדישות ,את הלא־אכפתיות .עוד
מעט יתחדש מקור החיים ,הייגו הקשר בין השמיים והארץ ,ירדו הגשמים
מלמעלה ויפרו את הארץ מתחת ,ויתעורר האדם לפעולה ביקום וירגיש,
שיש טעם בחיים ושכדאי לפעול ,לתקן ולחדש את עצמו ואת העולם
מסביבו .מי שיש לו חוש ריח ,מריח בימים אלה שיש התחדשות באוירו
של עולם ־.
)ד( בשעת הוראת הפתיחה יעמיד המורה את תלמידיו בקצרה על הקשר
שבין ר״ה לבין בריאת העולם כשהוא מתעכב על המשפט ״זה היום תחילת
מעשיך זכרון ליום ראשון״.
)ה( לאחר העיון בקטע הפתיחה עובד המורה עם תלמידיו אל קטע
החתימה .גם בקטע זה בזכרון אנו עוסקים ,אולם לא זכרון של דין ,לא ״חק
זכרון״ לפנינו .הפעם ב״זכרון טוב״ אנו עוסקים .אגו מבקשים מן הקב״ה
שיזכרנו ב ז כ ר ו ן ט ו ב מלפניו ,שיפקדנו בפקודת י ש ו ע ה ו ר ח מ י ם ,
שיזכור לנו ברחמים את עקידת יצחק אבינו ושיזכור לנו את בריתו )״זוכר
הברית״( .אנו מ ב ק ש י ם מ מ נ ו ל ה פ ע י ל ר ח מ י ם ב י ו ם ה ד י ן
ובשעת המשפט לזכור לגו זכות אבות ואת בריתו עמגו) .גם הפסוקים המובאים
בברכה אין בהם זכרון של דין כלשון המשגה ]ר״ה ד ,ו[ :״אין מזכירין זכרון
מלכות ושופר של פורענות״(.
)ו( לאחר שהתלמידים עמדו על המשמעות הכפולה של הזכרון ,דין ורחמים,
יסביר המורה מה מקומה של מידת הרחמים ליד מידת הדין בהגהגת העולם,
מדוע אי אפשר לו לעולם להתקיים לפי מידת הדין בלבד ,ומדוע לא יוכל איש
לעמוד לפגי הקב״ה בדין אם ימצה עמו את עומק הדין .דבר זה יכול המורה
לעשות גם בעזרת הקטעים הבאים:
) (1ה׳ אלהים :למלך שהיו לו כוסות דקים .אמר המלך :אם אני מ ת ן לתוכן
חמין הם מתבקעים ,צונן הם מקריסין — מה עשה המלך ? עירב חמין
בצונן ונתן בהן ועמדו .כך אמר הקב״ה :אם בורא אני את העולם במידת
הרחמים הוי הסייד! סגיאין)יהיו החטאים מרובים(—,במידת הדין היאך
העולם יכול לעמוד ? אלא הרי אני בורא אותו במידת הדין ובמידת
.6
הרחמים והלןאי
י ע מ ו ד

 5ד״ר יוסף שכטר ב״תקופת השנה״ )רשימות בסטנסיל(.
 6בראשית רבה פרשה יב ,סו.
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שמעון

בר־חמא

) (2ברא אלהיט :ולא אמר ברא ה׳ שבתחילה עלה במחשבה לבראתו במידת
הדין ודאה שאין העולם מתקיים והקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת
הדין .והיינו דכתיב ביום עשות ה׳ אלהים ארץ ו ש י ד.
) (3א״ר לוי :השופט כל הארץ לא יעשה משפט ז אם עולם אתה מבקש
אין דין ,ואם דין אתה מבקש לית עולם .את תפיס חבלא בתרין ראשין.
בעי עלמא ובעי ד י נ א ז אם לית אתה מותר ציבחר לית עלמא יכיל קאים .
בהזדמנות זו יש להזכיר לתלמידים )דבר שלמדוהו בכיתה א׳( ,מה
אופיין של גבורות הקב״ה הנמנות בברכת גבורות :מכלכל חיים ב ת ס ד
מחיה מתים ב ר ח מ י ם רבים ,סומך גופלים ,רופא חולים וכו׳; כן חשוב
להראות לתלמידים ,שגם את היחסים שבין בגי האדם יש להשתית על
מידת הדין והרחמים גם יחד ,על הדין ועל לפגים משורת הדין .״א״ר
יוחגן :לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דיגיהם על דין תורה ולא
עשו לפגים משורת הדין״)בבא מציעא ל ע״ב(.
)ו( בעיקבות הלימוד על הקשר שבין הרחמים ובין הדין יסביר המורה
לתלמידים את הקשר שבין ברכת זכרוגות לבין תקיעת שופר ,הקשר שבין
התקיעה לבין יום הדין אשר בו הקב״ה יושב לשפוט כל באי עולם .התקיעה
באה ״להזכיר את יום הדין הגדול ולירוא ממנו שנאמר :קרוב יום ה׳ הגדול
קרוב ומהר מ א ד  . . .יום שופר ותרועה״ )צפגיה א ,יד—טז ,עפ״י טעמי
התקיעות לרס״ג( .כן יסביר את הקשר שבין התקיעה לבין הרחמים והישועה
כדברי הפסוק )במדבר י ,ט( ״והרעותם בחצוצרות ו נ ז כ ר ת ם ל פ נ י ה ׳
א ל ה י כ ם ו נ ו ש ע ת ם מאויביכם״.
מ

ם

8

חשוב שהמורה ירחיב מעט את היריעה ויסביר לתלמידיו ,שיש לראות
בתקיעת השופר גם פנייה אל האדם להתעוררות ולחשבון הנפש כדברי
הרמב״ם )הלכות תשובה פרק ג׳ הלכה די( :״אף על פי שתקיעת שופר בראש
השגה גזירת הכתוב ,רמז יש בה ,כלומר :עורו ישגים משגתכם וגרדמים הקיצו
מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה ,וזכרו בוראכם ,אלו השוכחים את
האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל.
הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרכיכם ומעלליכם ,ויעזב כל אחד מכם דרכו
הרעה ומחשבתו אשר לא טובה״.
)ח( את העיון בברכת זכרונות יסיים המורה בהסבירו לתלמידיו את מבנה
הברכה ובייחוד את מספר הפסוקים המובאים בה ,את מקורם ואת סדרם,
כשהוא נעזר בהלכה המתאימה של הרמב״ם )הלכות שופר פ״ג הלכה ח(.
 7בראשית א ,א ,רש״י ד״ה ברא אלהים.
 8בראשית רבה לט ,ו ; מט ,כ )עיין בתרגומו של ביאליק ספר האגדה ,מעשי
אבות ב ,כח עמוד כז(.
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)ט( עם סיום הלימוד האינטנסיבי של ברכת זכדונות יעבור המורה עם
תלמידיו לעיון קצר בברכת שופרות• כשהוא מעמיד אותם )הרבה בעזרת
עבודה עצמית בבית( על תוכנה של ברכת שופרות )באופן כללי( ,על הקשר
שבינה לבין תקיעת השופר ועל המבנה המקביל לזה של ברכת זכרונות.
)י( עיון קצר ביותר יעיין המורה עם תלמידיו בברכת מלכויות ,כשהוא
מסביר להם בקיצור את תכנה ,את הקשר שלה לתקיעת שופר ,את גבולותיה
ואת המבנה הפנימי שלה ״ .
)יא( את הלימוד יסיים המורה בהבלטת המבנה המיוחד של תפילת מוסף
של ראש השנה ,המבנה המורכב משלוש פעמים שלוש ברכות ״ .

 9נכון יותר להמשיך את העיון בתפילת המוסף בברכת שופרות שכן בניגוד לברכת
מלכויות ,המושקעת בברכת קדושת היום ,היא ברורה במבנה שלה )פרט למזמור
קנ המובא לאחר שלושת הפסוקים מן הכתובים — דבר שיש להסבירו בקצרה
לתלמידים( וקלה יותר להבנת התלמידים בכיתה בי.
 10לעיון מעמיק במלכויות בפרט ובעמידה של מוסף בכלל חוזרים התלמידים בכיתה
ד׳ תיכונית )שנה׳׳ל ה .(10בכיתה זו דנים גם בטעם מספרם של הפסוקים ובסדרם
וכן בסדר של ברכות מלכויות זכרונות ושופרות .פעם נוספת עוסקים במוסף לר״ה
בכיתה ה׳ תיכונית )שנה״ל ה (11אגב העיון )לפני ר׳׳ה( ברעיון מלכות שמיים
ואחרית הימים.
 11כשהוא מסתמך על מה שלמדו התלמידים בכיתה א׳ — שמונה עשרה של חול
ותפילת ליל שבת.

יוסף

מלכויות

ד.יינימן /ירושלים

זכרונות ושופרות*

המבנה המשולש
מה נשתנתה תפילת מוסף של ראש השנה ,שהיא בת תשע ברכות ,מכל שאר
העמידות של שבת וחג ,שהן בנות שבע בלבד ? שכן כל התפילות של שבת
וימים טובים מבגד! אחיד להן :שלוש ברכות ראשוגות ,״קדושת היום״ באמצע
ושלוש אחרוגות )ואילו הבקשות המהוות את מרכזה של תפילת שמונה־
עשרה של חול איגן באות בהן כלל(; אבל במוסף של ראש השנה ישגן מלבד
״קדושת היום״ שבברכה הרביעית עוד שתי ברכות גוספות ,שגם הן מיוחדות
לעגייגו של היום ,לקדושתו ולמשמעותו :זכרוגות ושופרות .הרי לפגיגו מבנה
משולש של חלקה האמצעי של העמידה :במקום ברכה אחת ,כרגיל ,נמצאות
כאן שלוש ברכות המפרטות את קדושת היום על בחיגותיה ותכגיה השוגים.
אין ספק שהמבגה המשולש של הברכות המייחדות את הדיבור על משמעו
של היום — בצורכי תקיעת שופר יסודו ,כי בימי התנאים נתקיימה התקיעה
דווקא בשעת תפילת העמידה )והתקיעות ״דמיושב״ ,שאנו מקדימים לתפילת
מוסף ,מנהג מאוחר הן מימי האמוראים( .על קשר הדוק זה שבין התפילה
לבין התקיעות מעידות המשניות שבמסכת ראש השנה .אם נתעלם לעת עתה
מן המלכויות ,שמקומן בתפילה שנוי במחלוקת של ר׳ יוחנן בן נורי ור׳
עקיבא ,הרי לפנינו מעין ״משנה ראשונה״ השנויה על דעת הכל :״סדר
ברכות :אומר אבות וגבורות וקדושת ה ש ם  . . .קדושת היום ותוקע ,זכרונות
ותוקע ,שופרות ותוקע ,ואומר עבודה ,הודאה וברכת כהנים״  .התקיעות משול
1

* מפאת טיבה של האכסניה ומטרתו של המאמר — לספק בראש וראשונה ידיעות
הדרושות למורה — לא ראיתי חובה לעצמי למסור ציונים ביבליוגראפיים מלאים
לכל פרט ופרט הנידון בגוף המאמר; וגם במקום שהפניתי למחקרים שונים ,לא
פירשתי בדרך כלל במה אני סומך על דברי מחבריהם ובמה אני חולק על
דעותיהם.
מי שמבקש דיון מפורט ומעמיק יותר ברוב השאלות הניתנות כאן ,ימצא עניין
מיוחד בשני מאמריו המקיפים של ל׳ י׳ ליברייך שהופיעו ב־  JHUCAכרד ל״ד
) (1963וכרד ל״ה ) ,(1964שיצוינו להלן למען הקיצור  :״ליברייד ל״ד״ ו״ליברייך
ל״ה״.
 1פ״ד מ״ה ; ועיין בדברי ל׳ פינקלשטיין JQR ,סח ,כרד טז ) ,(1925/6עמ׳ .17
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בות איפוא בברכות העמידה ,וכל אחת מן הברכות המיוחדות לראש השנה —
תקיעה לאחריה .יתר על כן :כל טעמן ועניינן של ברכות אלו הוא לספק
הזדמנות לתקיעה; כך עולה בבירור משאלת ר׳ עקיבא לר׳ יוחנן בן נורי,
המבקש לצרף מלכויות לקדושת השם :״אם אינו תוקע למלכויות ,למה הוא
מזכיר?״  .וחידוש הוא בעיני התנאים ,שאותו צריך להשמיענו בפירוש,
שאפשר גם לתקוע בדלית ברירה שלא בשעת העמידה :״מי שבירך ) = ה ת פ ל ל
תפילת העמידה( ואחר כך גזדמן לו שופר ,תוקע ומריע ותוקע שלוש פעמים״ .3
וכיוון שכל עיקרה של מצות שופר היא תקיעה משולשת ,כדברי המשגה:
״סדר תקיעות שלוש )פעמים( של שלוש שלוש״ )הייגו :כל אחת של שלושה
״קולות״ :תקיעה — תרועה — תקיעה( ,מן ההכרח שתימצאגה שלוש הזדמ־
גויות לתקיעה בגופה של העמידה ,היינו שלוש ברכות ,שבכל אחת מהן
מזכירים את אופיו וקדושתו של ״יום תרועה״ או ״זכרון תרועה״ זה.
2

4

מבנה זה של תשע ברכות בתפילת ראש השנה היה מקובל וקבוע עוד בסוף
ימי הבית .על כך תעיד המחלוקת של בית שמאי ובית הלל ,אם צריך להוסיף
ברכה עשירית בראש השנה שחל להיות בשבת» ,שכן לדעת בית שמאי בכל
יום טוב שחל להיות בשבת אומרים קדושת היום של שבת בפני עצמה ושל יום
טוב בפני עצמה .ברם אין כל מחלוקת ביניהם ,שבראש השנה שחל בימי חול
מתפללין תשע ברכות י>.
2
3
4
5
6

שם.
שם ,מ״ט.
שם.
תוספתא ברכות פ״ג ,יג.
מן האמור עד כה ניתן לשער שבמבנה המקורי של עמידת ראש השנה אין צורך
ב״מלכויות״ ,שהרי אין אנו צריכים אלא שלוש ברכות המיוחדות לעניינו של
יום ,היינו :קדושת היום ,זכרונות ושופרות .ואף זאת :כשנקבעה לבסוף ההלכה
שיש לומר גם מלכויות ,לא הוסיפו בשל כך ברכה עשירית ,אלא נחלקו חכמים
עם איזו ברכה ״לכלול״ אותן :עם קדושת השם או עם קדושת היום; משמע
שתוספת ברכה מיוחדת למלכויות אי אפשר היה להעלות על הדעת ,משום
שאותו מבנה של תשע ברכות כבר היה נהוג ומקובל מדורי דורות )וישנה גם
דעת רשב״ג שאומרים קדושת היום עם הזכרונות :תום׳ ר״ד .פ״ב י״א ובבלי
לב ע״א( .ועוד :בתורה מצויות אסמכתות ברורות לאמירת ״זכרונות״ ו״שופרות״,
שכן האחד בחודש השביעי קרוי ״זכרון תרועה״ )ויקרא כג ,כד( וגם ״יום תרועה״
)במדבר כט ,א(; אבל מה עניין מלכויות אצל יום זה ז ובאמת טרחו חז״ל לא
מעט כדי למצוא רמזים בכתובים שמהם אפשר ללמוד על אמירת מלכויות )ספרי
במדבר פ׳ עז ,בבלי לב ע״א ,ועייז ליברייך ל״ד 137 ,וכוי .ואף זאת :זכרונות
ושופרות אנו מוצאים גם בתפילה קדומה אחרת ,בתפילת תעניות )משנת תענית
פ״ב מ״ג( ,ואילו למלכויות אין שם כל זכר.
יתכן איפוא שחובת אמירת מלכויות נתחדשה סמור לזמנם של ר׳ יוחנן בן נורי
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א ל י ב א דר׳ י ו ח נ ן בן בורי
מלכויות
במחלוקת שבין ר׳ עקיבא ור׳ יוחנן בן נורי על מקומן של המלכויות
נפסקה ההלכה כר׳ עקיבא — ואנו נוהגים אפוא לומר פסוקי מלכות בברכה
הרביעית ,היא ברכת קדושת היום — ואף־על־פי־כן גשתמר בידיגו גם שריד
של המנהג האחר לאומרם בברכת קדושת השם .כבר שיערו חוקרים שונים י
שתפילת ״ובכן תן פחדך״ הנשגבה ,שאותה אנו משלבים לתוך הברכה הש
לישית )בכל תפילות ראש השנה ויום כיפור ,ויש העושים כך בכל עשרת ימי
תשובה( אינה אלא פתיחה למלכויות :ויעיד על כד תוכנה :״ובכן תן
פ ח ד ך  . . .על כל מ ע ש י ך  . . .וישתחוו לפניד כל הברואים וייעשו כולם אגודה
אחת לעשות רצונך בלבב ש ל ם  . . .ותמלוד אתה ה׳ לבדך על כל מ ע ש י ך  . . .״ .
השוואה מפורטת בין תפילה זו לבין תפילת ״עלינו לשבח״ ,שהיא הפתיחה
ור׳ עקיבא ,החולקים עדית בדבר מקום אמירתן .ושמא כבר התחיל הדבר כמנהג
של מקצת קהילות ,כדור אחד לפני זמנם של החכמים הנזכרים ,ורק בימיהם או
סמוך להם נתפשטה אמירת מלכויות בכל ישראל וקיבלה גושפנקא של הלכה
מחייבת .לפי זה המחלוקת לגבי מקומן המדוייק של המלכויות בתפילה לא תהיה
מחלוקת חדשה בין החכמים הללו ,אלא תשקף חילוקי מנהג קיימים :זה רצה
לקבוע כמנהג הגליל וזה כמנהג ארץ יהודה )ירושלמי ראש השנה פ״ד ה״ו )נט
ע״ג( וחוס׳ שם פ״ב יא(.
מה היה נימוקם של אלה שביקשו לציין יחודו של ראש השנה גם בכך ,שאומרים
בו פסוקים של מלכויות ,היינו שמכריזים וחוזרים ומכריזים ,שה׳ הוא מלך ואין
מלך אלא הוא ז מצינו חידוש דומה :החובה של הזכרת ״מלכות״ )=״מלך
העולם״( בתחילת כל ברכה וברכה ,שפותחים בה ב״ברוך״ .ראשוני האמוראים
הם הקובעים את אמירת ״מלכות״ כהלכה מחייבת :״כל ברכה שאין בה מלכות
אינה ברכה״ .אולם גם כאן מסתבר ,שאין הללו באים אלא לאשר את מה שנהוג
היד .כבר לפני כן .מאידך ,בתפילת העמידה ,שברכה ראשונה שבה אף היא
פותחת ב״ברוך״ ,אין אנו מוצאים עדיין ״מלכות״ .והרי תפילה זו נערכה עריכה
סופית בדורו של רבן גמליאל דיבנה ,סמוך לאחר החורבן .דומה אפוא ששתי
הדרישות ,לומר ״מלכות״ בברכות ולומר ״מלכויות״ בעמידה של ראש השנה,
גתגבשו באותו פרק זמן פחות או יותר ,לערך בדור השני של חכמי יבנה )ברא־
שית המאה השנייה לספירתם( .ומסתבר שטעם אחד לשני חידושים אלה  :הרצון
להדגיש הדגשת־יתר בתפילות שונות את הרעיון ,שאין לעם ישראל מלד אלא ה׳
לבח .הבלטתו של מוטיב זה ודאי שהיתר ,מכוונת כנגד מלכות רומי ,שישראל
היו נתונים לשלטונה .ואולי היתה המגמה העיקרית מחאה נגד פולחן הקיסרים
הרומיים והאלהתם) .ועיין במאמרי *-כרךיא, ( 9 6 0 i ) j o u r n a l of JewishStudies
עמ׳  177ואילך ,ובמאמריהם של וייס ,שם ,ברך י ) ,(1959עמ׳  169ואילך ,ושל ס׳
רות ,שם ,כרך יא ,עמ׳  173ואילך(.
 7ז׳ יעבץ ,מקור הברכות ,ברלין  ,1910עמ׳  ; 28ל׳ א׳ רוזנטל ,בספר היובל לכבוד
ד׳׳צ הופמן ,ברלין  ,1914עמ׳  234ואילך; ליברייך ל״ה ,עמ׳  94ואילד.
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למלכויות שבברכה הרביעית ,תוכיח את זהותו המלאה כמעט של התוכן
הרעיוני של שתיהן .מי שחיבר את ״ובכן תן פחדך״ נהג איפוא אליבא דר׳
יוחנן בן גורי לומר מלכויות בברכה השלישית .גם החתימה של ברכה זו,
שאגו גוהגים בה בימים נוראים )ובכל עשרת ימי תשובה( — ״ברוך אתה ה׳
ה מ ל ך הקדוש״ — ודאי אף היא שריד של המנהג לשבץ בה את המלכויות;
וכן החתימה ,שהיתה נהוגה בגוסח א״י הקדום וגשתמרה אף בגניזת קהיר:
״ברוך אתה ה׳ אדיר המלוכה והאל הקדוש״  .אלא שלכאורה יש להקשות
על השערה זו שלוש קושיות״ :א .אם תפילה זו היא פתיחה למלכויות —
היכן הם הפסוקים )שכן לפי המשגה עיקרם של מלכויות זכרוגות ושופרות היא
אמירת פסוקי מקרא על כל אחד ואחד מן העגייגים הללו!(? ב .למה לגו
לומר מלכויות הן כר׳ עקיבא בברכה הרביעית והן כר׳ יוחגן בן גורי בברכה
השלישית ? ג .אם זוהי פתיחה למלכויות ,מה טעם אומרים אותה לא רק במוסף,
אלא בכל תפילות ראש השגה ,ואפילו ביום הכיפורים ,שאין בו אמירת מלכויות
כלל לפי ההלכה ? ברם לא יקשה להשיב על תמיהות אלו .השאלה השנייה
תפתח פתח לתשובה על הראשונה :מכיוון שאגו יוצאים ידי חובת אמירת
מלכויות בברכה הרביעית ,לא היה טעם וצורך לחזור על פסוקי המקרא
פעמיים ולכן השמיטו אותם בברכת קדושת השם; אבל על הפתיחה בנוסח
״ובכן תן פחדך״ לא רצו לוותר ,לפי שהיא אחת הנעלות והיפות שבין התפילות
שלנו .ומכאן לשאלה הראשונה :כפילות בנוסחי התפילות אינה כלל תופעה
יוצאת דופן .כך למשל גוהגים אגו לומר את הגוסח המורחב והחגיגי של ברכת
״בוגד .ירושלים״ המיועד לתשעה באב :״גחם ה״א את אבלי ציון וכו׳״ לא
ב מ ק ו ם הגוסח הרגיל אלא ג ו ס ף עליו; כמו כן גוסח ״אתה חוגגתגו״ של
מוצאי שבת הוא צירוף של ברכת ״אתה חוגן״ והבדלה ,ואילו אגו אומרים גם
את הגוסח הרגיל ״אתה חוגן״ וגם ״אתה חוגגתגו״ .אדרבא ,גיתן לומר ששיטה
זו היתד .מקובלת כבר בידי חכמי התלמוד ,שעה שהגיעו לידיהם שגי גוסחים
נאים של תפילה מסוימת ,שלא דחו זה מפני זה אלא הכריעו :״הילכד גאמר
את שניהם״ )או :״את כולם״(  .ואשר להעברת תפילה זו לשאר תפילות
ימים נוראים ,שאין בהן חובה של אמירת מלכויות ,הרי אף זו תופעה ידועה,
שתפילה שהיתר .מיועדת להזדמנויות מסוימות בלבד נתחבבה על המתפללים
8

10

 8בבלי ברכות יב ע״א וירושלמי ראש השנה פ״ד ה״ו)נט ע״נ(; והשווה בטכסטים
 JWCAכרד ב,
 MGWJ-1כרד נד ,(1911) .עמ׳  595וכן
שפרסם אלבוגן
עמ׳  325ואילך .במחזור רומניא הנוסח הוא ״אדיר המלוכה והמלד הקדוש״ ; וכן
במחזור פרס ; עיין  JQRסדרה ישנה ,כרך י) ,(1897/8עמ׳ .614
 9שבץ שם ; רוזנטל שם ; ליברייך שם.
 10כגון :ברכות יב ע״ב ; סוטה לט ע״א.
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שהעבירוה גם להזדמנויות אחרות .נסתפק בדוגמה אחת ,שאף היא מענייננו:
הדי אין ספק ,שתפילת ״עלינו לשבח״ היא פתיחה למלכויות שבברכה הרביעית
ואין לה איפוא מקום אלא במוסף של ראש השנה בלבד; ואף על פי כן גהגו
לאומרה גם ביום כיפור ,ולבסוף )בימי הביגיים( גם כתפילת סיום לכל אחת
מתפילות יום־יום .אגב ,לפי קטע אחד מגגיזת קהיר ״  ,העבירו ליום הכיפורים
לא רק את תפילת ״עליגו לשבח״ עצמה ,אלא יחד אתה גם את פסוקי
המלכויות הבאים בעקבותיה.
מדוע מלכויות זכרוגות ושופרות בתפילת מוסף?
את העמידה המורחבת בת תשע ברכות אין אומרים אלא במוסף של ראש
השגה; טעם הדבר ,כאמור לעיל ,משום שלא היו תוקעין אלא במוסף .ואכן
כד מעידה כבר המשגה :״העובר לפגי התיבה ביום טוב של ראש השגה ,השגי
) = ב ע ל מוסף( מתקיע״  .ברם דבר וה גופו תמוה :מפני מה דחו את מצות
היום עד לשעה מאוחרת ,ולא הקדימוה ככל האפשר ,שהרי זריזים מקדימים
למצוות ? שגי התלמודים מציעים הסברים למגהג משוגה זה .הבבלי מבקש
תחילה להסביר את הדבר על־פי הכלל ,ש״ברוב עם הדרת מלך״ ,והרי מספר
המתפללים רב יותר בתפילת מוסף ,שאומרים אותו בשעה מאוחרת .אחר כך
הוא מוסר טעם אחר בשם ר׳ יוחגן :״בשעת גזירת המלכות שגו״; הייגו ,לפי
פירוש רש״י שם :״אויבים גזרו שלא יתקעו והיו אורבין להן כל שש שעות
לקץ תפילת שחרית ,לכך העבירוה לתקוע במוספין״ .ואילו בירושלמי ג א מ ר
נימוק שונה ,אף הוא ״היסטורי״ :״מפגי מעשה שאירע :פעם אחת תקעו
בראשונה ) ו ב ש ח ר י ת ( והיו השונאין סבורין שמא עליהן הן הולכין )למל
חמה( ועמדו עליהן והרגום״ .ריבוי הנימוקים וחוסר הסבירות והבהירות
שבמקצתם רומזים לכך ,שכבר האמוראים עצמם עמדו בפגי תופעה סתומה,
שלא ידעו את טעמה וגיסו להסבירה כמיטב יכולתם .דומה איפוא שהמנהג
לתקוע במוסף דווקא — קדום הוא; ומסתבר הסברו של ג .א ל ו ן «  ,שמנהג זה
במקדש יסודו ,שם היו גוהגים לתקוע על קרבן היום )היינו קרבן מוסף(;
ולכן פשט המגהג לתקוע בעת הקרבת קרבן מוסף לבסוף גם למדינה .הוא
מוצא סימוכין לדעה זו בין השאר בדברי ר׳ אחא בר פפא ,המובאים בירושלמי
12

1 3

1 4

11

12
13
14
15

 ,MGWJכרך נה ,עמ׳  594ואילך.

פ״ד מ״ז.
ראש השנה לב ע״ב.
ראש השנה פ״ד ה״ח )נט ע״ג(.
מחקרים בתולחת ישראל א ,תל־אביב תשי״ז ,עמ׳  107ואילך; אבל השווה
תוספתא כפשוטה א ,עמ׳  ,41ם׳ .58
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שם :״שנייא )=שונה( היא )תקיעה מן ההלל ,שאותו מקדימים לומר בשח
רית( ,שמצות היום במוסף״.
״תקיעתא דבי רב״
המשנה בראש השנה בדברה על מלכיות זכרונות ושופרות מייחדת את הדיבור
על דבר אחד בלבד :אמירת )עשרה( פסוקים מן התורה ,הכתובים והנביאים,
המזכירים מלכות ה׳ ,זכרון או שופר .אין היא אומרת מאומה על המסגרת,
שבה היו גתוגים פסוקים אלה :האם הקדימו להם הקדמה? כיצד חתמו
אחריהם ? וכיוצא בזה .אמנם ברור ,שההנחה היא שזכרוגות ושופרות צריכים
להיאמר במסגרת ברכה ,ומובן איפוא שבסיומם צריכה לבוא חתימה במטבע
ברכה; אך גם זו לא גזכרת במשגה כאן .ואילו בסדר תעגיות אין המשגה
מזכירה אפילו שזכרונות ושופרות הם פסוקי מקרא; לעומת זאת מופיעות שם
נוסחות סיום ואף חתימות ברכה :לזכרונות ״ברוך אתה ה׳ זוכר הנשכחות״,
ולשופרות ״ברוך אתה ה׳ שומע תרועה״ )השונות איפוא מן החתימות
השגורות בפינו היום בזכרונות ושופרות של ראש השנה( .
16

ברם במקורות תלמודיים ומדרשיים ממוצא ארץ־ישראלי ״ מובא פסוק אחד
מתוך הפתיחה לזכרוגות :״זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון ,כי חוק
לישראל הוא משפט לאלהי יעקב .ועל המדיגות בו יאמר אי זו לחרב ואי זו
לשלום אי זו לרעב ואי זו לשובע ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים ולמות״,
ומצויין שם ,שזו היא מובאה מ״תקיעתא דרב״ או ״דבי רב״ .מתקבל על
הדעת ש״תקיעתא״ וו היתה תפילה שלימה ,שכללה את מלכויות זכרוגות
ושופרות עם הפתיחות והסיומים שלהם; וכיוון שהפסוק המצוטט זהה עם
הנוסת שבידנו ,מסתבר שה״תקיעתא״ שאנו אומרים היא היא תקיעתא דבי
רב .יש המבקשים לייחס את חיבור תפילות אלו לאמורא רב ) = א ב א אריכא(
הידוע ; ברם אין לומר על כך דבר בוודאות ,שכן הביטוי ״)ד(בי רב״ מצוי
גם בהקשרים אחרים ,כשהוא מציין באופן כללי את בית מדרשם של חכמים.
אדרבא ,מסתבר שתפילות אלו — ממיטב היצירה הפיוטית הקדומה ,בעלות
סגנון געלה ולשון עברית צחה — גתחברו בא״י; והדי המובאה הג״ל מופיעה
דווקא ב מ ק ו ת ת ארץ־ישראליים .ייתכן אפילו שהן גוצרו עוד בימי התגאים.
1 8

 16ברם במחזור רומא נמצאת גם במוסף של ר״ה החתימה ״בא״ה שומע תרועה״;
 ,החתימה
בקטע מן הגניזה ,שפירסם י׳ מאן UCA1J ,כרך ב)330(1925עמ׳,
לזכרונות :״בא״ה זוכר ברית אבות לבנים״.
 17ירושלמי ראש השנה פ״א ה״ג )נז ע״א(; פסיקתא דר״כ ,מה׳ בובר ,קנא ע״א;
ויקר״ר פכ״ט א ; והשווה ליברייך ל״ד ,עמי .195
 18אלבוגן בספרו ,D. jud. Gottesdienst etc. :עמ׳  ; 264 ,143ליברייך שם.
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כל אחת מתפילות אלו היא חטיבה מושלמת ולכולן מבנה אחיד :פתיחה
)״עלינו״ ,״אתה זוכר״ ,״אתה נגלית״( ,חטיבת הפסוקים )שלושה מן התורה,
שלושה — או יותר — מתחלים ושלושה מן הנביאים האחרונים( ,ותפילת סיום
)״או״א מלוד על כל העולם״ ,״או״א זכרנו בזכרון טוב לפניך״ ,״או״א תקע
בשופר גדול לחרותנו״( .דברי הפתיחה בכל אתת מן הנ״ל הם בעיקרם הבעת
שבח ו״הצהרת אמונה״ שה׳ הוא ״אדון הכל״ ,״זוכר מעשי עולם״ ושגגלה
על הר סיני לתת לעמו תורה ומצוות; בשתי האחרונות אף משמש אותו סגנון,
המיוחד ל״תפילות הצהרתיות״ ,של פתיחה בלשון ״אתה״ .כל אחת מן
הפתיחות מתקשרת בסופה לראשון הפסוקים ומכינה אותנו לקראתו )״ה׳
ימלוך לעולם ועד״ ,״ויזכור אלהים את נח״ ,״ויהי ביום השלישי בהיות
הבוקר״( .תפילות הסיום נשענות על א ח ת נ י הפסוקים ,שהם דברי הבטחה של
הגביאים המבשרים ברובם את הגאולה העתידה; והתפילות הבאות בעקבותיהם
תפילות בקשה ה ן  .מ מ ה שהפסוק העשירי ,שהוא שוב פסוק מן התורה,
היה משולב מתחילתו לתוך תפילת הסיום ,כפי שהדבר לפגיגו בסיום לזכרוגות.
וכן יש לראות את הפסוק ״וביום שמחתכם ובמועדיכם וגר״ )במדבר ט ,י(
שבסוף השופרות ,כפסוק מסיים מן התורה )אף על פי שאיגו מזכיר ״שופר״
אלא תקיעה בתצוצרות; ועל כך עוד להלן(; וגם הפסוק ״שמע ישראל״ —
אחרון פסוקי המלכויות — מובא בקטעים מן הגגיזה כשהוא משוקע בתוך
תפילת ״מלוך על כל העולם״ בסגגון ״וקיים ל ג ו  . . .את הדבר האמור בתורה
על ידי משה עבדך מפי כבודך :שמע ישראל וגו׳״ או ״כי מלכותך מלכות ע מ
ע ד  . . .ככתוב בתורתך :שמע ישראל וגו׳ בא״ה מקדש ישראל וגו׳״.
1 8

2 0

21

חלוקות ה ד ע ו ת  ,אם מחבר התקיעתא הוא שהתאים את הפתיחות )ואת
הסיומים( לסדר הפסוקים שהיה גהוג בימיו; או שמא להיפך קבע הוא גם את
מבחרם וסדרם של המקראות כחלק בלתי נפרד מיצירתו .מסתבר יותר ,שגם
בחירת מערכת הפסוקים היא מעשה י מ המחבר; שכן השאירה ההלכה — כפי
שגראה עוד להלן — את בחירת הכתובים בידי שליח ציבור .ועוד גיווכח ,שגם
למעשה נהגו ״תקיעתות״ אחדות ,המושתתות על סדר שוגה ומבחר אחר של
מקראות .ואם גם נאמרו מגבלות מסוימות על בחידת הפסוקים ,הרי בוודאי
יכול היה מחבר ״תקיעתא דבי רב״ לבחור גם כתובים אחרים ברוב המקרים,
ולהביאם בסדר אחר .לכן רשאים אנו לראות בתפילות אלו ,כפי שהן לפגיגו,
י צ י ת ת שבהן מתבטאות רוחו וכוונותיו של המחבר .ודאי לא מקרה הוא,
שהמלכויות והשופרות מסתיימות בתפילות בקשה נלהבות לביאת הגאולה
 19ליברייך ל״ד ,עמ׳  161ואילך.
JHUCA

כרך ב ,עמ׳ ; 329

 21ליברייך ל״ד ,עמ׳  139ואילך.

 -paMGWJנה ,עמ׳ .597
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המשיחית; במלכויות הדגש הוא על התגלות מלכות ה׳ על כל העולם בקרוב,
ואילו בשופרות על ק י ב ת גלויות .בסיום לזכרונות ,כפי שהוא גהוג בפיגו ,אין
בקשת הגאולה מפורשת; ברם בגוסח רב סעדיה גאון ״ באות גם כאן בקשות
משיתיות ,דומות לאלו המצויות במוסף לשלוש רגלים :״וקרב פזוריגו
מבין ה ג ו י י ם  . . .והביאגו לציון בדגה ולירושלים עירד בשמחת עולם וגעשה
לפניד את חובותיגו כמצווה עליגו ב ת ו ר ת ך  . . .וזכור לגו ה״א את הברית ואת
החסד ואת השבועה אשר גשבעת לאבותיגו...״ .כמו כן מסתבר ,שפתח
המחבר בכווגה תחילה את הזכרוגות בהבלטת הרעיון שה׳ כיוצרם של כל
ד.יצודי 9הוא היודע וזוכר את כל מעשיהם והוא השופט ודן אותם .בדם
ה״זכרון״ שתי פגים לו :של דין ושל רחמים; והפסוקים באים להדגים
ביחוד את ה״זכירה לטובה״ .לא לחיגם פותחת המערכת ב״ויזכור אלהים
את גח״ ,ללמדגו שכשם שהקב״ה שופט את כל בגי האדם ,כד זוכר הוא
״באהבה״ את כל יצוריו — בין שהם בגי ברית בין שאינם בגי ברית .המחבר
משלב בדבריו כאן מדרש מיוחד במיגו :הן לא גאמרה בתורה לשון ״אהבה״
על גח בשום מקום ,וההמשך ״להרבות זרעו כ ע ם ת ת תבל וצאצאיו כחול הים״
מיוסד כולו על הבטחות שגאמרו לאברהם ולא לגח ,שהמחבר מעביר אותן גם
לגח במעין ״גזירה שווה״  .אף־על־פי־כן מיוחדים בגי אברהם יצחק ויעקב
בכך ,שלהם זוכר ה׳ גם את אותה הזכות שאין דוגמתה ,את עקידת יצחק.
אמגם דומה ,שהגוסח של סיום הזכרוגות שלפגיגו הוא פרי צ י ת פ ם של שגי
גוסחים שוגים; אחד גסתיים כגראה ״כי זוכר כל הגשכחות אתה הוא מעולם
ואין שכחה לפגי כסא כבודך .ברוך אתה ה׳ זוכר הגשכחות״ ,ואילו השגי
הבליט אף בסיומו את זכות האבות :״ועקדת יצחק היום לזרעו ברחמים
תזכור .ברוך אתה ה׳ זוכר הברית״* .
23

2

אם בחר המחבר כגושא לפתיחת הזכרוגות את תיאור ה׳ כשופט היושב ודן
את כל באי עולם ,הרי קבע לפתיחת השופרות משא בעל משמעות ישראלית־
לאומית בעיקר :את התגלות ה׳ על הר סיגי ,שאמגם כל העולם כולו חש
בהדרה וכל הבריות חרדו מאימתה ,אבל תכליתה לא היתד .אלא ״ללמד לעמך
תורה ומצוות״ .אף על פי כן אין ספק שהתקיעתא כולה מצטיינת בגעימתה
האוניברסאלית דווקא  :״יכירו וידעו כל יושבי ת ב ל  . . .ויקבלו כולם את
עול מלכותך״; ״מלוך על כל העולם כולו ב כ ב ו ד ך  . . .וידע כל פעול כי אתה
פ ע ל ת ו  . . .ויאמר כל אשר נשמה באפו ה׳ אלהי ישראל מלך ומלכותו בכל
2 5

 22סידור רב סעדיה ,עמ׳ ר ע .
 23ליברייך ל״ד ,עמ׳ .166

 24שם ,עמ׳  156ואילה
 25שם ,עמ׳  165ואילה
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משלה״; ״אתה זוכר את כל המפעל וגם כל היצור לא נכחד ממך״; ״כי תביא
חוק זכרון להפקד כל רוח ו ג פ ש  . . .ועל המדיגות בו יאמר איזו לחרב ואיזו
לשלום״; ״כי זכר כל המעשים לפגיך בא ואתה דורש מעשה כולם״ — בהתאם
לתפיסת חז״ל את ראש השגה כיום הדין ,שבו ״כל באי עולם עוברים לפגיו
כבגי מרון״ .
יש מקום להרהר ,אם גם חלקה הראשון של תפילת ״עליגו לשבח״ הוא
יצירתו של מחבר התקיעתא כולה .שכן יש בה מטבעות לשון ,המעלות את
המחשבה ,שמא גוצרה תפילה זו מתחילתה להיאמר בבית המקדש דווקא,
כגון ״ואנחגו כורעים ומשתחווים לפגי מלך מלכי המלכים״ .גם הצגת מלכות
ה׳ על ישראל כעובדה קיימת והעדר כל רמז לבקשה ,שה׳ ימליך מלכותו בכל
העולם ,וכן ההדגשה החוזרת ש״מושב יקרו בשמים ממעל ושכיגת עוזו בגובהי
מרומים״ ,ללא כל רמז שהשכיגה היתד .שורה בבית המקדש ,מובגות אולי
יותר ,אם תפילה זו נתחברה בשעה שבית המקדש עמד על מכוגו .ואף זאת:
שתי הפתיחות לוכרונות ולשופרות פותחות בלשון ״אתה״  ,ואילו ״עלינו״
חורגת גם מבחינה ואת .ועל אף הדמיון בתוכן ובצורה לחלק השני ״על כן
גקווה״ ,הרי יש בו בקטע הראשון גם סממגי סגגון ,שאין דוגמתם לא בשאר
חלקי התקיעתא ,ולא בתפילות אחרות מתפילות החובה והקבע — בעיקר
ההתייחסות אל ה׳ בלשון גסתר ,וכן השימוש בכיגויים ,כגון ״ א ת ן הכל״,
״יוצר בראשית״ ,״מלך מלכי המלכים״; ואילו הכינוי ״ה׳ אלהיגו״ ,האופייגי
ביותר לסגנון תפילות הקבע געדר ממגד ..יש איפוא רגליים להשערה שתפילה
זו קדומה יותר ושמחבר התקיעתא מצאה מן המוכן והשתמש בה ,כיוון שהיתה
בעיניו נאה וראויה להיעשות פתיחה למלכויות; ואף חיבר לה המשך מתאים
לתכלית זו :״על כן נקוה״ .
28

27

28

29

ברם בסגנון הכללי דומות שלוש התפילות זו לזו .בכולן משמשת לשון
רוממה אבל מובנת היטב; כולן בנויות טורים טורים )לרוב בני ארבע מלים(
 26ראש השנה פ״א מ״ב ,והשווה בפרושו של ח׳ אלבק למקום.
 27כידוע ,הושמט בסידורים האשכנזיים אחרי המלים ״וגורלנו ככל המונם״ המשפט
״שהם משתחווים להבל וריק ומתפללים אל אל לא יושיע״ בגלל טענת הצנזורה
הנוצרית בימי הביניים ,שהדברים אמורים בגנותה של הנצרות; היא אף מצאה
״ראיה״ לטענה זו בכך שהמלה ״וריק״ שווה בגימטריא ל״ישו״ .על ידי השמטה זו
נמצאת תפילתנו מקוטעת ,שכן ההדגשה ״ ו א נ ח נ ו כורעים ומשתחווים וכו׳״ אין
לה מובן אלא כניגוד ענייני וסגנוני למלים ״ ש ה ם משתחווים להבל וריק״.
 28ליברייך ל״ד ,עמ׳ .162
 29לכל העניין השווה בספרי ״התפילה בתקופת התנאים והאמוראים — טיבה
ודפוםיה״ ,ירושלים תשכ״ד ,עמי  173ואילך ובספרות הרשומה שם; ליברייך
ל״ד ,עמ׳  162ואילך ; 168 ,ובדברי י׳ בער ,ציון כט )תשכ״ד( ,עמ׳  ,54הע׳ .145
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קצרים המשווים להן מקצב ברור; ומצויים בהן גם טורים מקבילים ,דוגמת
התקבולת המקראית ,כגון :״לפניך ה׳ יכרעו ויפולו  /ולכבוד שמך יקר יתגו״,
״מלוך על כל העולם כולו בכבודך  /והגשא על כל הארץ ביקרך״ ,״כי אין
שכחה לפגי כסא כבודך  /ואין גסתר מגגד עיגיך״ ,״בקולות וברקים עליהם
גגלית  /ובקול שופר עליהם הופעת״ ועוד .סגגון זה המצוי גם בתפילות
קדומות אחדות שבידינו ודאי שאינו פרוזה פשוטה; אם אין כאן עוד פיוט
ממש ,הרי מעין פיוט — ואם תמצי לומר ״פרוזה נשגבה״ — ודאי שיש כאן.
נציין עוד ,שלא רק באותם חלקי התפילות שחיבר המחבר באופן חופשי
כטעמו וכרוחו ,גילה את יכולתו הפייטנית ,אלא אפילו בעריכת פסוקי המקרא,
שאותם לקח מן המוכן; שכן צירופם של פסוקים בודדים מכל חלקי המקרא
לחטיבה אחידה ושלמה ,ל״יצירה בת רעיון ,משקל וכובד ,היא דרך מקורית
ביותר; הרי פה עושה משורר הקודש את הפסוקים סדן ל י צ י ר ת ו  . . .שלוש
המערכות )של פסוקי( מלכויות זכרוגות ושופרות משולבות ומחוברות למעשה
יצירה אחת — יצירה געלה וגשגבה על ישראל והעמים ,על העבר ההווה
והעתיד״ .
30

״תקיעתות״ אחרות
אף על פי שתקיעתא דבי רב קדומה היא וגתקבלה בכל סידורי התפילה )ואף
מצויה — בשיגויים קלים — בקטעים מגגיזת קהיר( ,לא היתד! זו ״התקיעתא״
היחידה ששימשה בפי שליחי ציבור בראש השגה .ידועות לגו יצירות אחרות,
החל בראשוגי פייטגי ארץ ישראל ,שהיו אף הן מיועדות לשמש בתפילות
מסגרת לפסוקי מלכויות זכרוגות ושופרות .שתים מהן אף גשארו בשימוש
חי במחזור האשכגזי עד היום :ןו של יוסי בן יוסי ,ראשון הפייטגים הידועים
בשמם ,שחי כפי הגראה במאה הרביעית; וזו של ר׳ אלעזר הקליד ,אף הוא
מפייטני א״י הקדומים ,בן המאה השישית לערך .הפתיחה למלכויות של יוסי
מתחילה :״אהללה אלהי  /אשירה עוזו  /אספרה כבודו  /אאפדנו מלוכה״;
זו של הקליד :״אנסיכה מלכי  /לפניו בהתהלכי  /אמצו בהמליכי  /יאזור עוז
וימלוך״ .שתיהן בנויות טורים בני ארבע צלעיות ,בעלי אקרוסטיכון אלפביתי
כפול )היינו :שני טורים לכל אות ואות( ,כשכל טור מסתיים באותה מלה;
אצל יוסי במלה ״מלוכה״)ובזכרונות במלה ״זכרון״ ,בשופרות במלה ״קול״(,
ואצל הקליד במלה ״ימלוך״ או ״למלוך״ וכיו״ב )ובזכרונות במלה ״יזכור״,
בשופרות במלה ״שופר״( .כיון שרוב התכונות הנזכרות משותפות לשתי
היצירות ,הרי אין ספק שהמתכונת שנוצרה על ידי יוסי בן יוסי שימשה
 30י״א זיידמן ,מעיבות ח )תשכ״ד( ,עמ׳ .373
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דוגמה לקליר ,שלא שינה את המבנה ואת הסממנים החיצוניים שלה ,רק הוסיף
חרוז בסופן של שלוש הצלעיות הראשוגות שבכל טור .וכן יצר אקרוסטיכון
מרובע בחוזרו על האות שבתחילת כל טור גם בראש מחציתו השנייה!ג.
היום מופיעות תקיעתות אלו במחזוריגו כ״פיוטים״ הגאמרים בחזרת הש״ץ
לפגי כל הלק מן ה״תקיעתא דבי רב״ ,ולאחריהן באות הפתיחות ,הפסוקים
ותפילות הסיום כפי שהם גהוגים בתפילה בלחש .התקיעתא של הקליד גאמרת
ביום ראשון של ראש השגה ,ושל יוסי ביום שגי)ואם חל יום א׳ בשבת ,הופכים
את הסדר .כנראה מפגי שסבורים ,שפיוט שבו מסתיים כל טור במלת ״קול״
מתאים יותר להיאמר בשבת ,שאין בה תקיעת שופר ,מפיוט שבו חוזרת עשרות
פעמים מלת ״שופר״ עצמה( .ברם אין כל ספק שלא נתחברו תקיעתות אלו
להיאמר כתוספות לתקיעתא שלנו ,אלא במקומה )כשם שחיברו הפייטנים
הקדומים גם תתליפים פיוטיים רבים ומגוונים לתפילות קבע אחרות( .הנסיון
לשלב את התקיעתות של הפייטגים לתוך ״תקיעתא דבי רב״ גרם לקשיים,
הנותנים את אותותיהם ב״פתרונות״ שונים של ״מעשה מרכבה״ .יש מחזורים
שבהם סידרו תחילה את הפתיחות של תקיעתא דבי רב ואח״כ הביאו את פיוטי
יוסי והקליד ,ויש בין אלה המקדימים לפיוט ״אנסיכה מלכי״ רק את ״עלינו
לשבח״ ,ואילו ״על כן נקוה״ בא אחריו ,ויש המקדימים גם את זו .בזכרונות,
לעומת זאת ,לא יכלו להקדים את כל הפתיחה ,שכן סיומה ״וגם את נח
באהבה זכרת״ צריך להתקשר עם ראשוגי הפסוקים ,לכן ״חתכו״ אותו מעיקר
הפתיחה והביאו אותו בסוף .ויש שיטה הפוכה :מקדימים את הפיוטים ואומרים
לאחריהם את מלכויות ,זכרוגות ושופרות שלגו בשלמותם כסדרם )חוץ מן
החלק הראשון של ״עליגו״ שאותו מקדימים לכול( .ואילו במחזור ויטרי־נ
מובאת דעתו של רביגו יצחק הלוי ,שיש לסיים קודם את עשרת הפסוקים עם
הפתיחות שלפניהם כפי מגהגגו ,ורק אחר כך לומר ״תקיעתא של פיוטין״.
שונות יצירות אלו מן התקיעתא שלנו אף במבנן :בשעה שמלכיות זכרונות
ושופרות המקובלות בנויות לפי הסדר :פתיחה — חטיבת הפסוקים — תפילת
סיום ,הרי לא נאמרו הפסוקים רצופים זה אחר זה בסוף פיוטי יוסי והקליד,
אלא שובצו לתוך גוף היצירה כל אחד ואחד במקומו .ואף זאת :הכתובים
שנרקמו לתור הפיוטים הללו אינם זהים לכתובים שאנו רגילים לאומרם; גם
סידורם שונה לחלוטין .בשעה שאנו אומרים באופן רצוף שלושה פסוקי תורה,
אחר כך שלושה מן הכתובים ועוד שלושה מן הנביאים ,מביא יוסי בפיוטיו
 31רק בפיוט האמצעי — לזכרונות — גיוון הקליד את הדוגמא של יוסי על ידי
שימוש בתשר״ק מרובע )במקום אלף־בית( ,שבראש כל ״בית״ קודמת לו מלח
״זכר״.
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זכרונות ושופרות

פסוק אחד מן התורה ,אחד מן הכתובים ואחד מן הנביאים וחוזר חלילה .אמנם
במחןורים של מנהג אשכנן המןרחי ) = מ נ ה ג פולין( הושמטו בסופו של דבר
פסוקים אלה מן הפיוט בכלל )ועל ידי כך ניטלה ממנו במידה רבה שלמותו
הצורנית ,ואף תוכנו נפגם וקוטע(; טעם הדבר היה בוודאי שלא רצו לוותר
על הפסוקים הרגילים ,כפי שנאמרו בתפילת לחש ,ולא ראו צורך לומר שתי
מערכות של עשרה פסוקים .לא כן ברוב המחזורים לפי מגהג אשכגז הדרומי,
שם גשארו הפסוקים במקומם בגוף הפיוט של יוסי)ואילו הפסוקים המקובלים
בתקיעתא דבי רב אין גאמרים בחזרת הש״ץ כלל( .בדם בתקיעתא של הקליר
געלמו הפסוקים מכל המחזורים״ .גביא לדוגמה קטעים מתוך ״מלכויות״
ליוסי בן יוסי:
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והפיוטים הם מעין ״מונולוגים״ ארוכים שבהם היא מעלה זכרונות ימי קדם,
מביעה צער ותוגה על ההווה הקודר וגותגת ביטוי לתקוותיד .וגעגועיה לעתיד.
כך באה למשל בפיוט ״אהללה אלהי״ ,אחרי דברי שבת לה׳ אשר ״לו יאתה
מלוכה״ ,מעין ״סקירה היסטורית״ של הישועות הגדולות שגעשו לישראל
בעבר ,כגון קריעת ים סוף ,כיבוש ארץ כגען ועד לגצחוגות החשמוגאים ,שכולן
גתפסות כגילויי ״מלוכה״ של ה׳; ולקראת הסוף מובעת התקוה ל״חידוש
המלוכה״ — הייגו חידוש מלכות ה׳ על ישראל וחידוש המלוכה והעצמאות
בקרב ישראל לעתיד לבוא ,כגון :״ועוד תםוב לישורון מלוכה״ ,״יגלה לגגדגו
כבוד מלוכה״ .רק דרך אגב מוזכרת גם הנקמה ,שיעשה ה׳ בגויים באחרית
הימים ,ואז יודו אף הם בעל כורחם במלכותו :״תקום גויים  /תוכיח לאומים /
תשבור מטה רשע  /מושל מלוכה״ או ״ריבו מושיעים  /שאו אדר מאדום /
ושית על אדון  /הוד מלוכה״ .ברם אותו חזון גשגב של ״תיקון עולם במלכות
שדי״ ,המובע ב״עליגו לשבח״ וב״ובכן תן פחדך״ ,געדר כאן לתלוטין .וכן
אצל הקליד הושם הדגש על הגאולה במשמעותה הלאומית :״בהופיעו למלוך /
במלכותו אמלוך!״; וכן גם על גינויה החריף של ה״מלכות״ היומרגית ,שעתיד
הקב״ה לעשות בה דין ,ואז גם הגויים יכירו בו ובמלכותו ויתגו כבוד ויקר
לישראל :״קציגים אשר מלכו  /אדרת ישליכו  /קול יתגו וימליכו  /לאדון
כי ימלוך .קרואים )=ישראל( ימלוכו  /ואחריו יהלוכו  /קוממיות ילכו /
ובראשם ימלוך״ .בזכרוגות מזהה גם יוסי את ה״זכרון״ עם המשפט ויום
הדין מחד ועם הרחמים מאידך; ברם שוב עומד במרכז גורל עם ישראל.
מפרט הוא מעשיהם וצדקותם של דורות שעברו ,בהזכירו זכויותיהם של
האבות ,של משה ,אהרון ,שמואל ,דוד ועוד .פותח הוא אמגם בגעימה הפסי
מית  :״באבות בטחתי  /ופועלם אכלתי  /והם באו לי  /קדם לזכרון״ אבל
ממשיך :״יה אבטך בך  /ולא בגדיבים  /כי הם בקבר  /ושמך לזכרון״ .עיקר
תוכנו של הפיוט הוא תיאור מסירותה ,נאמגותה וייסוריה של כגסת ישראל
בעבד ,כנימוק לכד שה׳ יזכור אותה סוף סוף לרחמים; כי ״תעבת מאז  /עדת
פ ל לאמים  . /חשקתגי מהם  /עדות לזכרון״.
* בשופרות איין יוסי מעמיד במרכז את מתן תורה ,כפי שעושה זאת מחבר
התקיעתא שלגו בפתיחתו ,אם כי גם הוא מזכיר אותו אגב הבאת הפסוקים.
המוטיב הראשי כאן הוא התפילה ובקשת רחמים ) = ק ו ל ( של העם הגרדף;
ושוב מומחשים ומודגמים ייסורי עם ישראל על ידי מאורעות שונים בתולדותיו.
הסיום רומז שוב לתקוות הגאולה:
י ק ר ב ק ץ  /פ א עת משפט  /ק ם מליץ ישר  /להתחגן ב ק ו ל
?ןך*  / «hhוהוכן מועד  /ואתקע ב « ם ד : /ענה לי ב ק ו ל . . .
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נוסף לתקיעות הנ״ל ידועות לנו עוד יצירות פיוטיות מסוג זה מאוחדות
יותר :אחת של ר׳ שלמה אבן גבירול ,שנשתמרה במחזור אויניון ,ואחת
שגתגלתה בגגיזה ,שגתחברה על ידי פייטן ששמו מישאל ,כגראה מא״י ,שאין
לגו עליו שום ידיעות «  .מבחיגת הגושאים שוגה התקיעתא שלו מאלו של יוסי
והקליד ,אך מבתיגת המבגה יש דמיון :אף מישאל משתית את סדר הטורים
על אקרוסטיכון ,אף הוא חוזר בכל טור על אותה מלה )״מלך״ ״בזכרה״,
״קול״( — אלא שמישאל פיתח את המבגה שהיה פשוט יחסית וסירבל אותו
על ידי שימוש באלף־בית מרובע ובתשר״ק מרובע לסירוגין ,על ידי תיבור כל
בית לשלאחריו באמצעות ״ ש ר ש ו ר ״ ) = פ ת י ח ת הבית הבא באותה המלה ,שבה
גסתיים קודמו( ,תוספת אקרוסטיכון שמו של המחבר וכיוצא באלה םממגים
של הפיוט המאוחר יותר .ואף על פי שידועות לגו גם יצירות של הקליד,
שמבגן מסובד ומורכב באותה המידה לפחות ,הרי ביקש הקליד ,בתקיעתא
שלו ,כפי הנראה ,לשמור בנאמגות על המתכוגת שגוצדה על ידי יוסי בן
יוסי ״ .
פסוקי המקרא ומבחרם
המשגה במסכת ראש השגה קובעת רק כללים מועטים לגבי מספרם ,סדרם
ובחירתם של פסוקי המקרא .אשר למספר :״אין פוחתין מעשרה מלכויות
מעשרה זכרוגות מעשרה שופרות; ר׳ יוחגן בן גורי אומר :אם אמר שלוש
שלוש מכולן יצא״״  .בתוספתא מצויה עוד דעה ,של ר׳ עקיבא :״אם אמר
שבע מכולם יצא״״ .אשר לסדר גאמר במשגה :״מתחיל בתורה ומשלים
בגביא .ר׳ יוסי אומר :אם השלים בגביא יצא״ .בבבלי מתפרשים דברי ר׳ יוסי
כ ך  :״משלים בתורה ,ואם השלים בנביא יצא״  .ואילו בתוספתא :״המתחיל
מתחיל בשל תורה ומסיים בשל תורה ואומר של נביאים וכתובים באמצע״״.
בכל התקיעתות הידועות לנו מחמירים בדבר מספר הפסוקים ,ואין אף באחת
מהן פחות מעשרה פסוקים בכל אחת משלוש התפילות הנדונות .למעשה יש אף
3

38

 34חידזון שם ,עמ׳ .425
 35אף ה״הושענות״ שחיבר הקליד מצטיינות בפשטותן היתירה מבהינה סגנונית־
צורגית; גם כאן יש לתלות את הדבר באדיקותו של המחבר בדפוס צורני קדום.
עיין בספרי הנ״ל ,עמ׳  89ואילך.
 36ראש השנה פ״ד מ״ו.
 37תוספתא שם ,פ״ב יב.
 38בבלי שם לב ע״ב.
 39תוספתא שם ,פ׳׳ב יב.
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יותר בתקיעתא דבי רב )ובדבר זה בלבד יש שינויים בין ה״מחזולימ״ השונים
שבידינו( ,ובייחוד מרבים בפסוקי תהילים .את הסדר המדויק אין ללמוד
מכללי ההלכה הנ״ל; גם שיטת מחבר תקיעתא דבי רב ,המביא יחד את כל
פסוקי התורה ,כל פסוקי הכתובים וכד ,וגם שיטת יוסי בן יוסי ,המסדר את
הפסוקים בשלוש קבוצות ,שבכל אחת מהן פסוק אחד מן התורה ,אחד מן
הכתובים ואחד מן הנביאים — הולמות את האמור במקורות הנזכרים .בתקי־
עתא של מישאל חלוקת הפסוקים היא כמו אצל יוסי ,אלא שבכל קבוצה הוא
מקדים את ה״נביאים״ ל״כתובים״; ולכאורה יש אסמכתא לסדר זה מן
התוספתא הג״ל .ובקטע אחד מן הגניזה ״* הכולל את תפילת ״עלינו לשבח״
עם הכתובים שלאחריה — שהוא אמגם משוגה מכמה בחיגות — אגו מוצאים
בתחילה פסוק אחד מן התורה )״ה׳ ימלוך לעולם ועד״( ,אחד כך חמישה
פסוקי כתובים ,ארבעה פסוקי גביאים ועוד פסוק מסיים מן התורה )״שמע
ישראל״(; ברם גם מבחר זה איגו סותר את מה שמפורש בהלכות הגזברות,
שכן לא גאמר בהן בפירוש ,שמספר הפסוקים משלושת חלקי המקרא צריך
להיות שווה!
אילו מקראות כשרים לשמש במלכויות זכרונות ושופרות ז לקביעת המשנה,
שאין אומרים פסוקי פורעגות ,באה בתוספתא הסתייגות של ר׳ יוסד :.״אם היתד.
פורענות של גויים מזכירין אותה״״ .וכן דעתו של ה ב ב ל י « הגותן אף דוגמות
של ״פורעגות של עכו״ם״ ,שרשאים להזכיר אותן ,כגון ״זכור ה׳ לבני אדום את
יום ירושלים״ )תהלים קלז ,ז(; למעשה משתמשים אגו רק באחת הדוגמות
הגזברות שם :״וה׳ אלהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן״ )זכריה ט ,יד(.
כמו כן פוסל הבללי ״זכרון של יחיד״ ,ואפילו לטובה ,כגון ״זכרגי ה׳ ברצון
עמך״ )תהלים קו ,ד( וכגון ״זכרה לי אלהי לטובה״ )גחמיה ה ,יט(« .ברם
במקורות ארץ־ישראליים לא נזכרה מגבלה זו; ואכן אגו מוצאים את הפסוק
״זכרני ה׳ ברצון עמך״ בין הזכרונות של מישאל .מסתבר שהלה אף לא הקפיד
על הכלל שאין מזכירין שופר של פורענות ,שכן הוא משתמש בפסוק ״תקעו
שופר בציון והריעו בהר קדשי ירגזו כל ישבי הארץ כי בא יום ה׳ כי קרוב״
)יואל ב ,א(.
עוד מצויות מחלוקות בתוספתא לגבי קבוצות של פסוקים ,שבהם גזברים
״מלכות״ ,״זכרון״ או ״שופר״ כמה פעמים זה אחר זה ,כגון ״שאו שערים
ר א ש י כ ם  . . .ויבוא מלך הכבוד וגו׳״ או ״זכרונות האמורות לעגין הקשת״
40
41
42
43

כנ״ל בהערה .11
תוספתא שם ,ס״ב ,יב.
בבלי שם ,לב ע״ב.
בבלי שם.
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יוסף

היינימן

)בראשית ט ,טו—יז( או ״שופרות האמורין בעגין גדעון״ )שופטים ז ,יח
ואילך( ,אם אומרן ״כל אחד ואחד בפגי עצמו״ או ״אומרן כולן כאחת״״.
חשיבות מיוחדת יש לשאלה ,אם צריכים הפסוקים לכלול את השורשים
״מלך״ ו״זכר״ ואת מלת ״שופר״ ממש ,או אם אפשר להסתפק בכתובים,
שתוכגם הכללי הולם את העגין ,אף אם אין המלים האלה מופיעות בהם.
בייחוד :האם ״פקדוגות״ הם כ״זכרוגות״? האם ״תרועה״ היא כ״שופר״ז
האם ״אלהות עולין לו לשם מלכויות״״ ,כדברי ר׳ יוםה ,או אין עולין לו,
כדברי ר׳ יהודה ?״.
אם גכריע לקולא בשאלות הג״ל ,תהייגה בידיגו אפשרויות מבחר רבות
מאד; ואם להיפך ,תישלל ממנו לפעמים כל בדירה .שכן אין למשל בתורה אלא
ארבעה פסוקים ,שבהם מופיעה מלת ״שופר״ ממש — שלושה בפרשת מתן
תורה ועוד אחד על שופר של יובל )ויקרא כה ,ט(; וכן אין בה אלא שלושה
פסוקים ,שבהם מתייחסת מלת ״מלך״ לה׳ .למעשה ,אם נבין את דברי ר׳
יוסי במשנה ,שנוסף לשלושה פסוקי תורה שבהתחלה צריך עוד כתוב רביעי
בסוף ,אין לנו כל ברירה אלא להשתמש ב״אלהות״ במקום ״מלכויות״ לפחות
פעם אחת; וכן אגו גוהגים בהזכירנו את הפסוק ״שמע ישראל״ בסוף המלכויות.
ומסתברת דעת הרא״ש ״  ,שגם הפסוק ״וביום שמחתכם״)במדבר י ,י( ,שאגו
אומרים בסוף השופרות ,הוא הוא הפסוק העשירי מן התורה; וכשם ש״תרועה״
היא כמו שופד ,כך גם ״תקיעה״ .והיטיב לעשות מחבר מערכת הפסוקים בקבעו
בסוף דווקא את הפסוק ״שמע ישראל״)ולא אחד משלוש ה״מלכויות״ שבתורה
או אחד משאר פסוקי ״אלהות״(; שכן פסוק זה ודאי יש לו משקל רב בעיגי
המתפלל ואמירתו גחשבת כ״הצהרת אמוגה״ של היהודי וכ״קבלת עול
מלכות שמים״ * ,גם אם מלת ״מלך״ נעדרת ממנו .וכן עדיף הפסוק ״וביום
שמחתכם״ כפסוק המסיים את השופרות לא רק על שופר של יובל ,שאינו עניין
8

44
45
46

47
48

תוספתא שם ,פ״ב יג—יד.
ירושלמי ראש השנה פ״ד ה״ז)נט ע״ג(; תוספתא שם ,פ״ב ,יג.
כגירםת הבבלי שם; ברם אין הכרח לראות את גירסת הירושלמי ,שבו מוחלפת
השיטה ,כשיבוש )כדעת ש׳ ליברמן ,תוספתא כפשוטה ה ,עמ׳  ,1056הע׳ ,(57
משום שר׳ יוסי הוא הדורש אף לסיים בפסוק מן התורה ,ונחוצים לו אפוא לכאורה
ארבעה פסוקי מלכויות מן התורה ,ואין בה יותר משלושה .שהרי לא פורש בדברי
ר׳ יוסי שבהתחלה צריך לומר דווקא שלושה פסוקי תורה ,ושמא לא הקפיד על
חלוקה מספרית שווה של פסוקי תכו״נ .ייתכן שחכמי בבל הם שהחליפו את
שמות התנאים מן הטעם האמור ,שהרי הבבלי סבור באמת ,שלר׳ יוסי דרושים
ארבעה פסוקי תורה.
המובאת בטור או״ח ,ס׳ תקצא.
משנה ברכות פ״ב מ״ב.
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ושופרות

לראש השנה ,אלא אף על הפסוקים ,שבהם מדובר על שופר של מתן תורה,
שגם בינו לבין ראש השנה אין קשר ישיר .ואילו הפסוק הנ״ל לא זו בלבד
שהוא מתייחס ל״מועדים״ — ואף ראש השנה בכלל המועדים הוא — אלא
שהוא מציין את תכלית התקיעה )בחצוצרה( :״והיו לכם לזכרון לפני
אלהיכם״; ומופיעים כאן אפוא צמודים זה לזה שני המוטיבים האופייניים לאהד
בתשרי :התקיעה־התרועה והוכרון .ולכן אף לא ייפלא ,שחז״ל דרשו פסוק זה
על ראש השנה ולמדו ממנו את חובת אמירת מלכויות זכרונות ושופרות
עצמה ״ !
מסתבר שדווקא הפסוק המסיים צריך להיות פסוק בעל משקל ומכוון לעיקר
עגייגה של הברכה; שכן פסוק זה גפרד ,גם בתקיעתא דבי רב ,מחטיבת שאר
הפסוקים ובא בפגי עצמו ,כשהוא משוקע בתפילת הסיום .במקום זה יש לו
לאותו פסוק תפקיד ייחודי ומרכזי ,יחד עם תפילת החתימה שבה הוא גקבע,
לסכם ולהבליט את עיקר נושאה של הברכה .ואף בזכרונות גבחר לשם כך פסוק
קולע במיוחד :״וזכרתי להם ברית ראשוגים וגר״ )ויקרא כו ,מה( ,שיש בו
לא רק הבטחה מפורשת שה׳ יזכרגו לטובה ,אלא אף הזכרת זכות אבות
וברית האבות ,שהיא הגעימה המיוחדת של תפילת הסיום.
0 B

פסק ההלכה הוא לקולא בכל השאלות הג״ל ו א פ י ל ו לגבי מספר הפסו; 
קים ההלכה היא כר׳ יוחגן בן גורי ,שאם אמר שלוש שלוש יצא .אך המנהג
הוא להחמיר בכולן )חוץ ממה שקשור בבחירת הפסוק המסיים מן התורה,
כאמור למעלה( .למעשה מוצאים אגו במבחר הפסוקים שבתקיעתא דבי רב
עוד חומרות גוספות ,שאין להן כלל זכר במקורות התלמודיים .כך מקפיד
המחבר עוד על העקרוגות הבלתי־מפורשים הבאים :מביא הוא את פסוקי
התורה דווקא לפי סדרם במקרא עצמו; כל פסוקי הכתובים לקוחים דווקא
מספר תהילים; כל פסוקי הגביאים הם מן הגביאים האחרוגים בלבד )ואילו
בתלמוד נזכרים בפירוש ״שופרות האמורין בעגין גדעון״!(״ .ואף זאת :גמגע
הוא משום מה מלהשתמש בפסוקים הפותחים בלשון בקשה ממש ,כגון ״זכור
עדתך קגית קדם״ )תהלים עד ,ב( או ״זכור לאברהם וגר״ )שמות לד ,יג(
וכיוצא באלה; אולי משום שבמבגה שקבע לתפילות שלו מקומן של הבקשות
הוא דווקא בסוף ,בתפילת הסיום.
לאור המגבלות החמורות הללו ,שקיבל על עצמו מחבר תקיעתא דבי רב,
בולטת עוד יותר האחדות הפנימית והשלמות שבכל אחת מן התפילות שחיבר,
לרבות את מערכת הפסוקים שבאמצעה של כל אחת ,העשויה כולה מקשה
 49ספרי במדבר פ׳ עז; ליברייך ל״ד ,עמ׳  132ואילה
 50טור או״ח ס׳ תקצא.
 51ליברייך ל״ד ,עמ׳  139ואילה
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אחת ומהווה את מרכזה ונקודת הכובד של הקומפוזיציה כולה ,ובאותו הןמן
גם מצליחה להבריח ולגשר בין המוטיבים המובעים בפתיחה לבין אלה
שבתפילת הסיום.
בקשות הגאולה בתפילות השוגות
בין התפילות שגדוגו למעלה מצויות לא מעטות שכל עגייגן היא בקשת
הגאולה המשיחית ,כגון ״על כן נקוה״ ,תפילות הסיום למלכויות ולשופרות
בתקיעתא דבי רב ותפילת ״ובכן תן פחדך״ .יש מקום לעריכת השוואה בין
התפילות הללו לבין אחרות ,שגם הן עוסקות באותו הגושא ,ולבדוק מה
ההבדלים שביניהן על אף שיתוף הנושא .בייחוד מצויות בקשות מפורטות
לביאת הגאולה שבאתרית הימים בתפילת שמונה־עשרה של חול וכן בנוסח
המורחב של קדיש )שעיקר עגייגו ,מלבד דברי שבח ,הבעת הציפייה למלכות
ה׳ שתתגלה לעתיד לבוא( ,הייגו הקדיש של בית הקברות אצל האשכגןים
)שהוא ״קדיש דרבנן״ בנוסח הרמב״ם ובנוסח תימן והוא הוא הקדיש שלאחר
סיום מסכתא( .אפשר להרחיב את היריעה ולכלול בדיון כזה למשל גם את
הברכות שלאחר ההפטרה; וכן מצוי דמיון מפתיע לתוכן הבקשות הגזברות
בתפילה קדומה מאוד שבספר בן־סירא )העברי( פ׳ לו ,א—כב » .גסתפק כאן
בהשוואתן של התפילות העיקריות בלבד .ואף זאת :לא געסוק בהשוואה
םגגוגית־לשוגית — שגם בה יש אמגם עגיין רב — וגתעלם אפילו משיגויי
געימה בולטים ,כגון געימת הבקשה הישירה שבלשון ציווי הגמצאת בתפילת
שמוגה־עשרה ,לעומת הבעת תוחלת וציפייה המאפייגת למשל את ״על כן
נקוה״ .גייחד את הדיבור על התכגים בעיקר :מה גאמר בכל אחת מתפילות
אלו בפירוש ובהבלטה ,ומה נעדר מהן או מובע ברמז בלבד ז מה הם הפרטים
שכל אחת מפרטת על מנת להעלות את חזון אחרית הימים בשלמות ? מה
סדר העניינים הללו :האם יש לראות בהם ״שלבים״ בתהליך הגאולה?
וכיוצא באלו .נציין מיד :שונות הן הבקשות שבתפילת שמונה־עשרה )מן
״תקע בשופר״ עד ״את צמח דוד״( מכל שאר התפילות הנזכרות ,שכן תפילת
י״ח מייחדת את הדיבור על בחיגה אחת בלבד של הגאולה )או לפעמים על
שתים( בכל ברכה וברכה; ואילו בתפילת ״ובכן תן פחדך״ ,למשל ,נכללו
כמעט כל אותם העגייגים בתפילה רצופה ,כולה במסגרת של ברכה אחת בלבד.
כפי שאפשר להיווכח מן הטבלה שבעמוד  568מפרטות שש הברכות ה״משי־
חיות״ שמוגה עגייגים ,שהם כולם ״שלבים״ של הגאולה השלימה—אם גם קשה
לקבוע מסמרים ,שכן יש דברים הנזכרים כלאחר־יד או בין השיטין בלבד.
2

 52ק׳ קוהלר,

 JIUCAכרך א ) ,(1924עמ׳  393ואילך ; ליברייך ל״ה ,עמ׳  97ואילך.
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כך למשל נרמז יום הדין לרשעים שבאחרית הימים בברכה י״א רק במלים
״וצדקנו במשפט״ )שבנוסח אשכנז(; אך מסיכומה של ברכה זו ב״מעין
שמונה־עשרה״ )״והתועים על דעתך יישפטו״( מוכח ,שראו בנושא זה פעם
את עיקר תוכנה של הברכה ״  .מאלף גם ההבדל שבין תפילת י״ט ה״בבלית״,
שבה הוקדשה ברכה בפני עצמה לבקשת חידוש מלכות בית דוד ,לבין תפילת
י״ח ,כפי שהיתר .גהוגה במגהג א״י הקדום ,שבה לא נאמרה ברכה זו ,ובקשת
החזרת המלכות למשיח בן מ ד מופיעה בה כסעיף בברכת ״בוגד .ירושלים״
)החותמת משום כך ״ברוך אתה ה׳ אלהי דוד בוגד .ירושלים״(  .כך גם
לא מפורשת הבקשה לבניין המקדש בברכת ״בוגד .ירושלים״ בגוםח שלגו ,אלא
״כלולה״ מן הסתם בבקשת בניין העיר )אבל היא מופיעה לאחר מכן במקום
בלתי־צפוי במקצת בברכת העבודה(; ואילו בנוסח א״י נאמר בפירוש :״רחם
ה״א על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל ציון משכן כבודך ועל היכלך ועל
מעונך״ .כמו כן נלמד מן הטבלה ,שכמה דברים המובלטים בשאר התפילות
הנידונות )בייחוד ב״מלכויות״ שלנו וב״ובכן תן פחדך״( אינם מפורשים כלל
בשמוגה־עשרה ,ולהיפד• יש אף מוטיבים ,שאיגם מוגדרים כל צורכם ,כגון
מוטיב ״מלכות ה׳״ — שהוא גולת הכותרת ממש של החזון המשיחי ושיאו —
שאפשר לפרשו כמלכות ה׳ על ישראל )וכך צריה כגראה ,להביגו בברכה
י״א שבתפילת י״ח( או לתפוס אותו תפיסה אוגיברסאלית ,כמו שהיא מפורשת
ב״מלכויות״ ,הן בתקיעתא דבי רב ,הן ב״מלכויות אליבא דד׳ יוחגן בן גורי״.
04

יש שתפילה אחת מפרשת את חברתה ,כשהיא מביעה את אותו הרעיון
בסגגון אחר ובמטבעות לשון אחרות .כך מתברר למשל ,שאותו ״שכר טוב
לכל הבוטחים בשמך באמת״ ,שאגו מבקשים בברכת הצדיקים שבשמונה־
עשרה ,איגו אלא ה״תקוה )ה(טובד .לדורשיך ופתחון פה למיחלים ל ך ׳
שבתפילת ״ובכן״ — הייגו שהצדיקים ״יראו וישמחו...״ ,בשעה ש״עולתה
תקפוץ פיה וכל הרשעה כולה כעשן ת כ ל ה  . . .״  .אין כאן סתם בקשה שה׳ יתן
שבר לצדיקים על מעשיהם הטובים ,אלא הבעת הציפייה שתתגשם בקרוב
אותה תקוה ,היא הגאולה ,שהיו ״בוטחים״ בה ו״מייחלים״ לה — על אף
כל האכזבות ועל אף הלעג שבפי הכופרים; ובבוא עת הגאולה ת ק פ ח הרשעה
פיה ,ואילו לצדיקים שלא נטשו את אמוגתם ,יהיה ״פתחון פה״)״ובכן״( ו״לא
יבושו״ )ברכת הצדיקים( .לשון אחרת :הצדיקים יראו את בוא הגאולה
וישמחו בה ויזכו לחיי עולם ,בסגנונה של תפילה קדומה אחרת :״יהי ר צ ו ן . . .
ש  . .נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברבה לשני ימות המשיח ולחיי העולם
 53אלבוגן בספרו הנ״ל ,עמ׳ .50
 54השווה מעיינות ת ,עפ׳  44ואילה
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הבא״ )בסוף ״ובא לציון״(״ .לעומת זאת הרשעים ״כרגע יאבדו״ )ברכת
המיגים( באחרית הימים בבוא יום הדין ,ו״אל תהי להם תקוה״ ,הייגו שלא
״יזכו ויראו ויירשו טובה לשגי ימות המשיח וכר״ ,כלומר :לא יהיה להם
חלק לעולם הבא ,כמפורש בגוםח ברכת המיגים שבקטעי הגניזה :״יימחו
מספר התיים ועם צדיקים אל ייכתבו״״ .דומה שמדובר על שגי סוגי רשעים:
על מינים ,מלשינים ,משומדים וכיוצא באלו )כנוסחיה השונים של ברכת
המינים( ,היינו רשעי ישראל הכופרים באמונת ישראל או שפרשו מכלל
ישראל ״ וסייעו בידי האויב .כל אלה וכיוצא בהן נידונו על ידי חז״ל באותה
מידה והיו ראויים בעיגיהם לאותו גורל ,כדברי התוספתא :״  . . .אבל המינין
והמשומדים והמסורות )=ד.מלשינימ( ואפיקורסין ושכפרו בתורה ושפורשין
מדרכי ציבור ושכפרו בתחיית ה מ ת י ם  . . .גיהנם ננעלת בפניהם וגדוגין בה
לדורי דורות״״ .לעומת זאת מסתבר שה״זדים״ וה״רשעים״ איגם אלא אותה
״מלכות זדון״ או ״ממשלת זדון״ או ״מלכות הרשעה״ — הייגו אויבי עם
ישראל ועושקיו מבחוץ; שכן הכינויים הללו שגורים במדרשי חז״ל ומכווגים
ללא ספק כגגד מלכות רומי ״ .
קשה לייחס לרוב רובם של השיגויים שבין התפילות הג״ל משמעות מהותית
ועקרוגית .ודאי לא לשיגויי הסדר ,שכן לא ביקשו יוצרי התפילות לקבוע מעין
״לוח זמגים״ של שלבי הגאולה .אף הזכרת פרטים מסויימים בתפילה אחת
בלבד — כגון ביאת אליהו בברכות ההפטרה — אין לפרשה כאילו מחברי
שאר התפילות רצו להתעלם מאותו העגיין ולבטלו .גם צירופה של בקשת
מלכות בית דוד לברכת ״בוגה ירושלים״ בגוסח א״י לעומת הפרדתה בגוםח
בבל ובברכות ההפטרה ,אין לה מן הסתם כל כוונה עקרונית .ואם לא גזכרה
בפירוש תחיית המתים בבקשות שבתפילה י״ח ,הרי הודגש עניין זה הדגשה
יתירה בברכה השגייה ,ברכת תחיית המתים ,אם גם לא בסגגון של בקשה אלא
של שבח ו״הצהרת אמונה״ .וכן מי שלא הזכיר בתפילתו את בניין בית המקדש
בפירוש ,חזקה עליו שבעיניו זו היא משמעותה העיקרית של ברכת ״בונה
ירושלים״ עצמה; שכן בעיני הדורות שלאחר החורבן בודאי היתד .ירושלים
 55ה״שכר׳׳ וה״תקוד.״ הם אפוא מלים נרדפות על משקל ״כי יש שכר לפעלתד . . .
ויש תקוד .לאחריתד...״ )יר׳ לא ,טו—טז(; וכן משתמע מלשונה של תפילת
בן־םירא הנ״ל :״תן את פעולת קוויך...״.
 56עיין מעיינות ח ,עמי  ,44והוא לשון הכתוב תהלים סט ,כט.
 57עיין תוספתא כפשוטה א ,עמ׳ .54
 58תוספתא סנהדרין ,פי״ג ,ה.
 59בגוסח מן הגניזה נמצא בתפילת ״ובכן תן פחדך״ :״כי תעביר ממשלת זדון מן
הארץ ומלכות העליזה מהרה תעקר״; השווה  MGWJכרך נח ,עמ׳ ; 595
ליברייד ל״ה ,עמ׳  98ואילה
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בראש ובראשונה ״עיר הקדש״ ,היינו עיר המקדש ומקום השכינד« לעומת זאת
יש עדות מפורשת ,שהתפילה להשמדת המינים )וכנראה היו בכלל זה גם
היהודים־הנוצרים( הוכנסה בכוונה ברורה לתפילת שמונה־עשרה בדור
יבגד .«°.אף ההבלטה השיטתית של המשמעות הכלל־אנושית של הגאולה
העתידה בתקיעתא דבי רב וב״ובכן תן פחדך״ ,לעומת הדגש הבלעדי על
משמעותה הלאומית־ישראלית בתפילת י״ח ,ודאי שאינה מקרה; ואם אין כאן
מחלוקת בין השקפות מגוגדות ,גוני תפיסה חשובים יש כאן ללא ספק.
החזון המשיחי העולה מדברי הגביאים מורכב הוא ומגוון ואיגו גיתן
ל״פירוט״ ממצה .כל מחברי התפילות התכווגו לאותו החזון בשלמותו ,אלא
שכל אחד תיאר אותו אחרת מתוך הבלטת יסוד אחד והעלמת אחר ,ותוך שיגויי
דגש ושיגויי סדר בהזכרת הפרטים .שכן מה שגדאה עיקר בעיגי אחד ,גדאה
טפל בעיני חברו ואינו צריך להיאמר בפגי עצמו .אף ההקשר וצביוגה הסגגוגי
של כל תפילה קבעו מן הסתם לא מעט את דרכי ה״תיאור״ .לא היתד! תכליתם
של יוצרי התפילה למסור תיאור שיטתי ופירוט כל בחינותיה של הגאולה,
אלא לתת ביטוי מושלם לאותה תקוה ואותה תוחלת ,היונקת מדברי הנביאים,
המשותפת לכל ישראל ,והרואה את הגאולה המשיחית כמכלול אחד ,שכל
פרטיו ושלביו כרוכים זה בזה ודבוקים זה בזה ״ .

» בבלי ברכות כה ע״ב.
 61וכדברי הרמב״ם ,הלכות מלכים פי״ב ה״ב :״וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא
ידע אדם איד יהיו עד שיהיו .שדברים סתומין הן אצל הנביאים .גם החכמים אין
להם קבלה בדברים א ל ו  . . .ועל כל פנים אין סידור הווית דברים אלו ולא
דקדוקיהם עיקר בדת .ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות
האמורים בעניינים א ל ו  . . .ולא ישימם ע י ק ר  . . .אלא יחכה ויאמין בכלל
ה ד ב ר  . . .״.
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הבקשות המשיחיות בתפילות
 #תפילת שמונה־ עשרה

.1
.2
.3

מעין שמונה עשרה
)ברכות כט ע״א(

)ברכה י(
קיבוץ גלויות
החזרת השיפוט לישראל )יא(
הקמת מלכות ה׳ על ישראל

ונפוצותינו מארבע תקבץ

)יא(
 Aעשיית דין ברשעים )יום
הדין()יא(
 .5השמדת הרשעים ומלכות זדון
)יב(
5א .השמדת המיגים והפורשים )יב(
)יג(
 .6מתן שכר לצדיקים
ד .בגיין ירושלים )והמקדש( )יד(
 .8חידוש מלכות בית דוד )טו(

ב .מוטיבים נופפים
)שאינם בשמונה־עשרה(
.9
.10
.11
.12
.13

כניעת כל האנושות לה׳ )ובכן
תן פחדד; על כן נקוה(
הקמת מלכות ה׳ על כל העולם
)ובכן; על כן נקוה; קדיש(
סילוק עבודת אלילים מן העולם
)ועל כן נקוה; קדיש(
תחיית המתים )קדיש(
ביאת א ל י ה ו ) ב ר כ ו ת ההפטרה(

והתועים על דעתד יישפטו
ועל הרשעים תניף ידך

וישמחו צדיקים
בבנין עירך ובתיקון היכלך
ובצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת
נר לבן ישי משיחך

ג• פן־פידא פ׳ לו

 . . . .9ושים פחדך על כל הגויים
 . . . .5ת ג י ף יד על עם ג כ ר . . .
והכנע צר והדוף א ו י ב . . .
) .4החש קץ ופקוד מ ו ע ד  . . .השבת
ראש פאתי מ ו א ב ( . . .
 .1אסוף כל שבטי יעקב ויתנחלו
כימי קדם
 .7רחם על קרית קודשך ירושלים
מכון שבתך .מלא ציון את
הודך...
 .6תן את פעולת ק ו ו י ך . . .

מלכויות

זברונות

ושופרות
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ה .סל כן נקוה

ד .וכפן תן פחדד
 . . . .9תן פ ח ד ך  . . .על כל מעשיך...
 . .6תן כבוד לעמך  . .ותקוה
טובה ל ד ו ר ש י ך . . .
) .7תן( שמחה לארצך וששון לעיר
) .8תן( צמיחת קרן לדוד עבדד
ועריכת נר לבן ישי מ ש י ח ך . . .
 .6ובכן צדיקים יראו ו י ש מ ח ו . . .
 .10ותמלוך א ת ה  . . .לבדך על כל
מעשיך...

.11
.10
.9
).5
.9
.10

 . . .להעביר גילולים מן הארץ...
 . . .לתקן עולם במלכות שדי...
 . . .וכל בני בשר יקראו ב ש מ ך . . .
...להפנות אליך כל רשעי ארץ...
 . . .יכירו וידעו כל יושבי תבל
כי לד תכרע כל ב ר ד . . .
 . . .ויקבלו כולם את עול מלכותך
ותמלוך ע ל י ה ם  . . .לעולם ועד

ו? .דיש דדכנן )נוסח הרמב״ם(

ז .כרכות ההפטרה

 . . . .12דעתיד לחדתא עלמא
ולאחאה מיתיא
 . . . .7ולמבני קרתא דירושלם
ולשיכללא היכלא ד ק י ש א . . .
 . . . .11ולמעקר פולחנא נוכראה מן
ארעא
 . . . (?3) .10וימליך מ ל כ ו ת י ה . . .
 . . . .8ויצמח פורקניה ויבע
משיחיה...

 .7רחם על צ י ו ן . . .
) . . .1משמח ציון בבניה(
 .13ש מ ח נ ו  . . .באליהו הנביא ע ב ד ך . . .
 .8ובמלכות בית דויד מ ש י ח ך . . .

יוסף
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)תהילים קמה ,יז(

מבין הפסוקים הנשמעים ראשונים בשעת אמירת הסליחות בניגון המרצין של
תפילה זאת ,מעלה בי פסוק זה יותר מאחרים זכרונות והירהורים ,שיש בהם
כדי לכוון את המחשבה ולהכשיר את הלב לקראת ימי הדין והרחמים .נראה לי,
שפסוק זה דווקא ראוי לשמש מעין פתיחה לתפילתו ולבקשתו של אדם
מישראל העומד בימים אלה לפני בוראו בהכנעה ,בתמיהה ,בהשלמה עם גו־
דלו—ובנכונות להוסיף ולהיאבק על תיקון עצמו ועל תיקון העולם .אלא שמרוב
שימוש ושיגרה אין המתפלל נותן עוד את דעתו על הפסוק ,לא בכללותו ולא
בשגי חלקיו החופפים או המגדים זה את זה .על כן ייעשה כאן גיסיון לתת
ביטוי לקטעי המחשבה ולשברי הזכרוגות המתלווים לדברי המזמור ,כפי
שגתעוררו אצל חכמי התורה ,שהיו גם יודעי תפילה ,וכפי שהם עשויים
להתעורר אצל המתפלל בן־זמנגו
ראשית הכנתו של האדם לקראת ימי הסליחות והימים הנוראים — הכרת
אפסותו ותלותו הגמורה ביוצרו .ואלה דברי הזוהר על פסוקנו  :״ר׳ חזקיה
פ ת ח  :צדיק ה׳ בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו — צדיק ד׳ בכל דרכיו ,הא
תגיגן כמה אית להון לבגי גשא לאסתכלא ביקרא דמאריהון ולא יסטו מארחייהו
לבר ) = ה ר י למדגו כמה יש להם לבגי אדם להסתכל בכבוד אדוגם ולא יטו
מדרכיהם החוצה( ,דהא בכל יומא ויומא דיגא תלי בעלמא בגין דעלמא על
דיגא אתברי וקיימא ,ועל דא בעי בר גש לאסתמרא מחובוי ,דלא ידע זמגא
דדינא שריא ע ל ו י ) = ש ה ר י שכל יום ויום הדין תלוי בעולם מפגי שהעולם על
הדין נברא ומתקיים ,ועל זה צריך להישמר מעוונותיו ,שאינו יודע הזמן שהדין
שורה עליו( .יתיב בביתיה דינא שריא עלוי ,נפק מביתיה לבר דינא שריא
a

 1לפרק קמה כולו ראה את מאמרו הממצה של ד״ר מאיר וייס ״תהילה לדוד״
ב״יובל שי״ ,מאמרים לכבוד שמואל יוסף עגנון ,רמת־גן ,תשי״ח ,הוצאת האוני
ברסיטה בר־אילן ,ע׳  .209—185על פסוקנו עומד המחבר בעמוד  .204אמנם ,לפי
דבריו ,אין מקום לדיון נפרד בפסוק יז ,כי סיומו נמצא רק בפס׳ כ ,אך לעניין
שלפנינו מותר לייחד את הדיבור על פסוק זה בלבד.
 2זוהר לפרשת צו ,פסוק ״זה קרבן אהרן״.
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עלוי ולא ידע אי יתוב לביתיה אי לאו .נפק לארחא על אחת כמה וכמה דהא
כדין דינא נפקא קמיה ) = י ו ש ב בביתו הדין שורה עליו ,יצא מביתו לתוץ הדין
שורה עליו ואינו יודע אם ישוב לביתו או לא .יצא לדרך עאכ״ו ,שהרי עתה
הדין יוצא לפניו(״ .נראה ,שתחושת האימים האופפת את דברי הזוהר האלה
לא נחלשה אף בימינו ,ימי כיבוש החלל ע״י האדם — ואולי אף גברה דווקא
כעת ,כאשר אנו נעים ממקום למקום במהירות מפליאה ומדהימה ללא תנוחה
וללא מנוחה.
הנך נזכר בידיד נאמן שאבד לך ,בקרוב יקר וחביב שנלקח ממד ללא עת,
ואתה נטרד ע״י השאלה הנצחית של ״צדיק ורע לו ,רשע וטוב לו״ .יודע אתה,
שהמתפלל נדרש להיות ״פיו ולבו שווים״  ,ואתה מבקש לקבל עליך את הדין
ואינך יכול .אבל ״אין לנו לחקור על מדותיך על שיש צדיק ורע לו ורשע
וטוב לו ,רק שמחוייבים אנחנו לשום אל לבנו ,כי צדיק ה׳ בכל דרכיו וכוי,
שבוחן לבות אלהים וצדיק הוא יודע דרכי המשפט״•• .וכבר קרא את פסוקנו
ר׳ חגגיה בן תרדיון על אשתו ,כאשר גגזרה עליה ה ר י ג ה  .מכאן עשויה
להתפתח אותה הרגשה מרגיעה ,החיה באדם המאמין והבוטח ,והמחייה אותו,
כי גם גורלו שלו גועד לו שלא במקרה ועל־פי מידות הצדק והיושר ,שהם
מידותיו של ה ק ב ״ ה  .יתר על־כן :אף כי הדבר נעלם לרוב מבני האדם,
עליהם להניח ״כי הוא )ה׳( יודע הטוב להם ,כי הוא בראם ויודע תולדותם״׳.
ומוסיף ראב״ע :״ועוד כי ה׳ כל מה שיתן בדרך חסד הוא ,כי איננו חיוב
עליו ,על כן ׳וחסיד״ .גם מה שניתן לנו — ויהא מועט שבמועט — לא בדין
בא לגו ,כי אם בחסד.
3

8

8

בדברים אלה מסביר הפרשן גם את שיגוי הלשון שבתוך הפסוק:
צ ד י ק ד׳ בכל דרכיו —
ו ח ס י ד בכל מעשיו
שינוי ,שעורר כבר א ת תמיהתם של חז״ל  :ד הונא רמי ,כתיב :״צדיק ה׳
בכל דרכיו״ וכתיב :״וחסיד בכל מעשיו״? בתחילה — צדיק ,ולבסוף — חסיד
)רש״י :צדיק — במשפט אמת; חסיד — נכנס לפנים משורת הדין( .הוה
8

3
4
5
6
7
8

ע״פ ״דרך החיים״ לפס׳ ״לכל אשר יקראוהו ב א מ ת ״ )יח(.
הנ״ל לפסוקנו וכן אלשיך.
מם׳ שמחות ,פרק ח.
השווה דברים לב ,ד ; בהקשר דומה מובא פסוקנו בם׳ ״חובות הלבבות״ ,שער
הבטחון ,פרק ד.
ראב״ע למקום; וע׳ גם בביאורו של החפץ חיים לפסוקנו ,המרחיב את משל הרופא
המובא אצל ראב״ע.
מסכת ראש־השנד .יד ע״ב.
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אומר :אין העולם יכול להתקיים במידת הדין ועל כן חייב הקב״ה ,כביכול,
לנהוג אותו במידת הרחמים; וזקוקים לכד ביותר אותם בני־ אדם ,שאין להם
זכויות״ .או שמא הצדק עם הסוברים ,שיחסו של הקב״ה אל ברואיו נקבע
על פי מידת הדין דווקא ושע״כ ״צדיק )הוא( לעוברי רצונו ,וחסיד — לעושי
רצונו״ .
כי הרי בכך גדלותו של האדם ומותרו מן בעלי־החיים ,שםיפוק צרכיו
ומשאלותיו מותגה בהתגהגותו הגבוגה ובמילוי חובותיו כלפי ה׳ וכלפי עולמו.
משום כך מתגלה ה׳ לאדם גם במגיעת הטובה כ״צדיק בכל דרכיו וחסיד בכל
מעשיו״״ ,כי כאשר גמגע ממגו האושר ,שומה עליו לתהות על דרכיו שלו
ולתקן את מעשיו שלו ,לפי דרכיו ולפי מעשיו של הקב״ה.
10

ואולי רק עתה — בבואגו לקרב את מידותיגו אל מידותיו של הקב״ה —
גיתן את דעתגו גם להבחגה האחרת שבתוך הפסוק:
צדיק ה׳ בכל ד ר כ י ו
וחסיד בכל מ ע ש י ו .
העמיק להסביר שיגוי זה הרב ק ו ק  :״  . . .ה ת כ ל י ת הטובה היא שתהיה
עצמית למקבל ואז היא באה מצד מידת הדין ,אלא שהסיבוב של ההנהגה מחייב
שלפעמים יהיה רב חסד מטה כלפי חסד ,והוא רק בגדר מעשה פרטי שאינו
כולל את דרך ה׳ כולו .צדיק ה׳ בכל דרכיו — כל דרכיו הוא בבחיגת צדיק
שהוא מידת הדין ,כדרך צדיק העושה מה שהדין גותן ,וחסיד שהוא בחסד
יותר משורת הדין הוא רק בכל מעשיו ,אבל כללות הדרך וטובתו השלמה היא
שתהיה גודעת ומתגלה צדקת ה ׳  . . .״ .מכאן ,ש ד ר כ י ו של הקב״ה מסמלות
את העקרוגות למופת של הגהגת העולם המבוססת על מידת הדין ,בעוד
ש מ ע ש י ו הגם פעולותיו בחיי האדם הפרטי ,שאין בכוחו לעמוד במידת
הדין.
1 2

אמרו ח ז ״ ל ״  :״ללכת בכל דרכיו״— אלו דרכי הקב״ה ,-ואומד :״כל אשר
יקרא בשם ה׳ ימלט״ )יואל ג ,ה(; וכי היאך אפשר לו לאדם ליקרא בשמו של
הקב״ה— אלא מה המקום נקרא רחום וחנון ,אף אתה הוי רחום וחנון ועשה
 9״מצודת דוד״ לפסוקנו .מפרש זה מסלק את הקושי שבמבנה הפסוק ע״י זיהוי
צדיק = נותן צדקה )במשמעות המאוחרת של המלה( .בעיניו בנוי אפוא פסוקנו
כתקבולת .בדומה לכך פירש השל״ה ב״שער השמיים״ ,אלא שביאורו למלה
״מעשיו״ כעמי הארץ הוא רחוק מן הפשט לא פחות מדברי הרד״ק ,המזהה אותה
עם עולם החי כולו.
 10םפורנו לפסוקנו.
 11רש״ר הירש בפירושו לתהלים.
 12בביאורו לסידור התפילה ״עולת ראיה״ ,ח״א.
 13ספרי עקב יא ,כב ובנוסח אחר במקצת — ילקוט שמעוני ח״ב ,חנב.
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מתנת חינם לכל .מה הקב״ה נקרא צדיק ,שני ״צדיק ה׳ בבל דרכיו״ ,אף אתה
הוי צדיק; הקב״ה נקרא חסיד ,שנ׳ ״וחסיד בכל מעשיו״ ,אף אתה הוי
ח ס י ד  * . . .אך הניתן לו לאדם להיות צדיק וחסיד כאחד? הנוכל לחשוף
את סוד הליכתנו בין שתי התביעות הסותרות לנהוג במידת הדין ובמידת
הרחמים גם יחד ? ! ובכל זאת עומדת התביעה בעינה ,ומתוך תחושת אפסותו,
מתור השלמתו הסבילה עם גורלו ,מתוך הכרתו העיוגית את דרכי ה׳ ומעשיו
עם הכלל ועם הפרט «  ,נקרא המתפלל אל העשייה הפעילה ולגסיון של הנהגת
עצמו לפי שורת הדין ולפנים משורת הדין בעת ובעונה אחת.
1

בדברי הפסוק נשמעת ההנחיה הדרושה לו למתפלל בבואו למלא את שליחותו
בעולם ולקיים את תפקידו בחיי הציבור .תהיינה ד ר כ י ך — דרכי צדק ,ללא
משוא פנים ,ללא נטיות אישיות ,ללא רדיפה אחרי יתרונות לך ,לבני משפחתך,
לחבריך ולידידיך .הישאר נאמן לקול מצפונך ,להכרתד הפנימית ,לעקרונות —
ועם זאת יהיו מ ע ש י ך  ,אחד לאחד ,מעשי חסד אף בשעה שהנך חייב
לקיים את חובתך בנאמנות ,בעיקביות ובתקיפות .או לשון אחרת :בכל
מ ע ש י ך שמור על כבוד האדם ,כרחוק כקרוב ,והשתדל בטובתו; אך
ד ר כ י ך עם הציבור ,שאותו הנך משרת ,תהיינה בכל מקום ובכל שעה דרכי
צדק ויושר .כבני אברהם נצטווינו לשמור ״דרך ה׳ לעשות צדקה ומשפט״
ועם זאת להשתדל ולהתפלל כמוהו על כל נפש ונפש ,כי ידענו ,ש״צדיק ה׳
בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו״.

 14דברי הרב קרובים לביאורו של הגר״א המתייחס ישירות אל דברי חז״ל  :״צדיק —
הנה דרכי התורה ע״פ הצדק ,והעונש ע״פ הדין ,וחסיד בכל מעשיו — ולבסוף
בשעת העוגש מתגהג בחסד״)״אבני אליהו״(.
 15את הרעיון הזה ביטא בקיצור נמרץ ר׳ יעקב צבי מקלנבורג ב״עיון תפילה״:
אף שהוא ית׳ נוהג עולמו בדרך כלל במידת דינו הצדק ,מ״מ עם כל נמצא
פרטי יתגהג במידת החסידות שהוא לפנים משורת הדין וזהו שאמר ״וחסיד בכל
מעשיו״.
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המקורות )הנזכרים להלן( ישוכפלו על גליון מיוחד לפי סדר הופעתם בשיעור
הבא או לפי סדר אחר הנראה למורה ,ויימסרו בידי התלמידים לעיון מוקדם
בבית או בכיתה .המקורות מלוקטים מתוך דברי חז״ל ,מרש״י על התורה,
מהלכות תשובה של הרמב״ם ומ״אורות התשובה״ של הראי״ה קוק זצ״ל.
מקורות אלה הם רק ח ל ק מאוצר הידיעות שקנו התלמידים בנושא
התשובה ,אד הם מייצגים את מרבית האספקטים של נושא רחב זה.
דרך זאת של סיכום נושא — כל נושא — חשובה במיוחד בגיל שבו מתחיל
התלמיד ל״הסדיר״ את ידיעותיו וגוטה למידה גדולה של ריכוז — וכל עוד
התעגייגותו עדה ,הוא גוטה גם להתלהב .זהו הגיל מ־ 13ועד  .17מובן שאין
להגביל את התלמידים ללקט המקורות המודפס בלבד .אסוציאציות רבות
למקורות אחרים ולמעשים שבכל יום עלולות להתעורר תוך מהלך השיעור —
והכול לפי מה שהוא מורה.
השאלות מודפסות באות גדולה ודברי התלמידים ,שגסתכמו לפי תשובו
תיהם ,מודפסים באות קטגה.

לאחר שלמדגו בספרים שוגים על ימים גוראים ואחרי שעייגתם במבחר
המקורות שבגליון המודפס ,רצוגי לסכם היום כמה עגייגים .ליתד דיוק:
עניין עיקרי אחד הקשור לתקופת הימים הנוראים .איך נקראים הימים שבין
ראש השנה ויום הכיפורים ?
״בין כסה לעשור״ או ״עשרת ימי תשובה״.
למעשה — בין כסה לעשור הם הימים ש ב י ן ראש השנה ויום הכיפורים,
בעוד עשרת ימי תשובה כ ו ל ל י ם גם את ימי ראש השנה ויום כיפור .אד
מדוע מרבים לדבר דווקא בימים אלה על התשובה — האם כל השנה איגד ,זמן
תשובה ?
* הצעה לשיעור מסכם בצורה של שאלות ותשובות ,המבוסס על מבחר מקורות.
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ודאי שאפשר לחזור בתשובה במשך כל השנה ,אך בימים אלה
שאנו מתפללים על שנה טובה ,על ביטול גזירות קשות ,על
בריאות ,על סליחה ומחילה — רוצים אנו להיות זכאים לכר
על ידי תשובה ועל ידי מעשים טובים אחרים.
משפט אחד בפיוטים של מוסף בימים הנוראים מבטא את כל זה בקיצור —
״ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה״.
ודאי שהרבה בעיות מקופלות במלים המעטות שהזכרנו זה עתה :בחירה
חופשית ,שכר ועונש ,כוחה של תפילה ,קביעת זמן מיוחד לתשובה ועוד .אך
בראש וראשונה עלינו לברר מה זאת בעצם ת ש ו ב ה ל
חרטה — אדם מצטער על מה שעשה ,רוצה להיות טוב.
ואם הוא מתחרט ,מה תיקן על ידי כך ז
הוא החליט שלא לעשות רע.
אבל מה תיקן ביחס לדברים הרעים שכבר עשה בעבר ?
ביחס למה שכבר עשה לא תיקן ולא כלום ,כי את הנעשה אץ
להשיב — אבל להבא לא יוסיף לעשות רע.
ייתכן שניווכח כי התשובה מועילה גם לשעבר — וזהו אהד הפלאים שבה.
כי מה פירושה של המלה ״תשובה״ מבחינה לשונית ?
מן הפועל ״שוב״ ,לחזור למקום הראשון.
אם אדם חוזר לאיזה מקום — האם המרחק הקודם מאותו מקום עדיין קיים ן
ודאי שלא ,אך המשל אינו דומה לנמשל .בהליכה המצב שונה,
אם אדם חזר למקומו הראשון — המרחק בינו לבין המקום
שוב אינו קיים ,אך אם אדם עשה מעשה ומתחרט עליו — אי
אפשר לומר שעל ידי כן ביטל את המעשה כאילו לא היה
מעולם.
עכשיו אתה שואל את שאלתי ולכאורד ,הצדק עמך .אך נזכור נא מה אמרו
חז״ל על עבירות שבין אדם לחברו ביום הכיפורים!
עבירות שבץ אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר — עד
שירצה את חברו.
מה פירוש ״עד שירצה את חברו״ ?
עד שיפייס אותו ,שיתקן מה שעיוות כלפי חברו.
האם כאן תספיק חרטה בלבד ?
ודאי שלא .הרי למדנו שאפילו אם מת חברו בינתיים צריך
לבקש מחילה ליד הקבר במעמד עשרה אנשים.
אלא מתי מספיקה חרטה בלב בלבד י
כשאדם חטא למקום ברוד הוא.
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ומה פשר ההבחנה הזאת ז
אם חטא אדם כלפי המקום — לא הניח תפילין ,אבל טריפות
או כדומה — הוא לא פגע ואינו יכול לפגוע במקום ,ולכן אם
הוא מתחרט הוא שב להיות בלי חטא .אך אם אדם חטא כלפי
אדם אחר — רימה אותו ,העליב אותו ,גנב ממנו — הרי עליו
לתקן ממש את העוול.
נכון .והביטוי ״בין אדם ל מ ק ו ם ״ מןביר לנו את המשל באדם החוזר
ל מ ק ו מ ו הקודם — וכאילו מעשהו הראשון לא נעשה מעולם .אך היכן ולמי
נרמזה לראשונה דרך תשובה ז
זה היה אצל קין כשהרג את הבל :״הלא אם תיטיב שאת,
ואם לא תיטיב — לפתח חטאת רובץ״.
האם לא היה שם חטא בין אדם לחברו ז הלא קין הרג את אחיו — ואם כך ,איך
אפשר שיכופר לו ?
נתכפר לו על ידי העונש שהוטל עליו :״נע ונד תהיה בארץ״.
אם כן ,יש מקרים שאין אדם יכול לתקן את העוול שעשה — אפילו אם ירצה
לתקנו .מה איפוא התועלת בעונש ?
העונש ירתיע אחרים מלעשות כך.
וביחס לאדם החוטא עצמו אין לעונש כל ערך ז!
העונש מעורר את האדם לתשובה ,וגם מוכיח שאמנם חזר
האדם בתשובה.
מישהו ממחברי התפילות הנאמרות בימים נוראים קיבל על עצמו עונש בתור
תשובה ,אף שלא היה חייב בכך.
ר׳ אמנון ,מחבר הפיוט ״ונתנה תוקף״.
ובמה היה יכול ר׳ אמנון להסתפק ?
מספיקה היתד .חרטה בלבד ,כי חטאו היה בין אדם למקום.
יש לגו איפוא שלוש דרגות או שלוש דרכים של תשובה.
)א( תשובה ע״י קבלת עוגש; )ב( תשובה על ידי תיקון
ממשי של העוול שנעשה; )ג( תשובה ע״י חרטה בלבד.
ברוד שתשובה מן הסוג השלישי היא הקלה ביותר :אדם מהרהר בלבו ,וכבר
חןר בתשובה.
הרמב״ם מזהיר במיוחד על תשובה מדברים שאין בהם מעשה.
אולי תקרא את הדברים ככתבם מתוך לקט המקורות שבגליון.
״אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה ,כגון
זנות וגזל וגניבה ,אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו — כך
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הוא צריך לחפש בדעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה
ומן הקנאה ,ומן ההיתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת
המאכלות וכיוצא בהן — מן הכול צריך לחזור בתשובה .ואלו
העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה ,שבזמן שאדם נשקע
באלו קשה הוא לפרוש מהם ,וכך הוא אומר :׳יעזוב רשע
דרכו ואיש און מ ח ש ב ו ת י ו ׳ ״ )הלכות תשובה פרק ז
הלכה ג(.

דברים שאדם שקוע בהם בחיי יום יום — מדוע לפתע יפרוש מהם ז
כי הכיר שהם אינם טובים ,שהם חטא.
ואם נניח שהוא באמת מתחרט על חטא שחטא — האם זאת ערובה שלא
יחטא עוד ?
הרמב״ם בהלכות תשובה )פ״ב ה״ב( כותב :״ומה היא הת
שובה ז הוא שיעזוב החוטא חטאו ,ויסירו ממחשבתו ,ויגמור
בלבו שלא יעשה עוד — שנאמר  :׳יעזוב רשע דרכו וגו״ ,וכן
יתנחם על שעבר שנאמר :׳כי אחרי שובי נחמתי׳ _ ויעיד
עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם״.
אם כן כמה שלבים אפשר להבחין בתהליך התשובה ?
שלושה :הכרת החטא ,חרטה על לשעבר ,וקבלה לעתיד שלא
יחטא עוד.
האם לפי הרמב״ם דרוש נוסף לזה גם איזה מעשה או שמספיקה מחשבה
בלבד?
הרמב״ם כתב שהחוטא החוזר בתשובה צריך להתוודות בש
פתיו על כל העניינים שגמר בלבו.
האם הווידוי הזה מזכיר לנו משהו מזמן בית המקדש ז
מי שהקריב קרבן חייב היה להתוודות.
ומתי אנו מתוודים בימינו ,כשאין בית מקדש ?
כשאומרים סליחות וביום הכיפורים וגם בכל יום שני
וחמישי.
והמתפללים לפי נוסח ספרד מתוודים בכל יום חול לפני תחנון
ואומרים  :אשמנו ,בגדנו וכוי.
אנו מבינים בעצמנו שאם אדם יתוודה ב פ י ו על חטא מסוים וליבו בל ע מ ו —
אין זאת תשובה כלל .איך נקרא וידוי כזה ?
הרמב״ם אומר )פ״ב ה״ג( ,שכל המתוודה בדברים ולא גמר
בלבו לעזוב — הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו ,שאין הטבילה
מועלת לו עד שישליד השרץ.

ז
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ומה יהיה אם בןמן הווידוי גמר באמת בלבו לעזוב ולאחד מכן לא עמד בנסיון
וחטא שוב .האם גפסלה תשובתו הראשוגה ?
אין דנים את האדם אלא לפי מצבו באותו רגע .אם באותו
רגע הוא באמת מתחרט על חטאיו — הרי חזר בתשובה.
הרי ה׳ יודע מראש את מעשיו של האדם ויודע שהוא עתיד שוב לחטוא —
ואם כן מדוע תתקבל תשובתו הראשונה י
ה׳ דן את האדם לפי אותו רגע — כמו אצל ישמעאל  :כשהש־
ליכד• הגר אותו תחת אחד השיחים כתוב ״כי שמע אלהים אל
קול הנער באשר הוא שם״ — ועל זה אומר רש״י :לפי מעשים
שהוא עושה עכשיו הוא נידון ,ולא לפי מה שהוא עתיד לעשות.
לפי שהיו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים  :רבונו של עולם מי
שעתיד זרעו להמית בניד בצמא אתה מעלה לו באר ז והוא
משיבם  :עכשיו מה הוא — צדיק או רשע ז אמת לו :צדיק.
אמר להם :לפי מעשיו של עכשיו אני דנו וזהו ״באשר הוא
שם״) .בראשית כא ,יז(.
ומובן שכך הוא הדבר גם להיפר ,אם אדם היה חוטא כל ימיו וחזר בתשובה,
דגים אותו לפי אותו רגע .בוודאי מבינים אתם שאני מתכוון לסיפור המופלא
על אליעזר בן דורדיא ,החוטא הגדול שחזר לפתע בתשובה .חלקו השגי של
הסיפור גדפס בגליון המקורות שבידכם ,מן הראוי לקרוא את הדברים
ככתבם.
״  . . .הלך וישב בין הרים וגבעות ,אמר :הרים וגבעות,
בקשו עלי רחמים! אמרו לו :עד שאנו מבקשים עליך ,נבקש
על עצמנו — שנאמר ׳כי ההרים ימושו והגבעות תמוסינה׳;
אמר :שמים וארץ ,בקשו עלי רחמים! אמרו לו :עד שאנו
מבקשים עליך נבקש על עצמנו — שנאמר:׳כי השמים כעשן
נמלחו והארץ כבגד תבלה״; אמר :חמה ולבנה ,בקשו עלי
רחמים! אמרו לו :עד שאנו מבקשים עליך ,נבקש על
עצמנו — שנאמר :׳וחפרה הלבנה ובושה החמה׳; אמר:
כוכבים ומזלות ,בקשו עלי רחמים! אמרו לו :עד שאנו
מבקשים עליך ,נבקש על עצמנו — שנאמר  :׳ונמקו כל צבא
השמים׳ .אמר :אין הדבר תלוי אלא בי .הניח ראשו בין
ברכיו וגעה בבכיה עד שיצאה נשמתו .יצאה בת־קול ואמרה :
ר׳ אליעזר בן דורדיא מזומן לחיי עולם הבא.
בכה רבי ואמר :יש קונה עולמו בכמה שנים ,ויש קונה
עולמו בשעה אחת .ואמר רבי :לא דיין לבעלי תשובה שמ־

על

579

התשובה

קבלין אותן ,אלא שקורין אותן ׳רבי׳״) .עבודה זרה יז ע״א(.
סיפור זד .הוא סיפור נפלא והוא מלמדנו כמה וכמה דברים.
שהאדם יכול לחזור בתשובה תמיד ,אפילו בהיותו שקוע כולו
בחטא.
שהאדם חייב לעזור לעצמו בחזרו בתשובה ,ולא לסמוך על
מעשי אחרים בשבילו.
שתהליך החזרה בתשובה יכול להיות קצר מאוד.
אבל כיצד נגרם המפנה הזה בחייו של אדם חוטא והוא חוזר בתשובה ?
אח זה מורה לנו הפסוק :״נחפשה דרכינו ונחקרה״ )איכה
ג ,מ(•
אבל מה ד& המניעים לחיפוש זה ז
יש כל מיני מניעים  :אם צרות מבחוץ ,ואם השתכנעות והת
עוררות מבפנים.
האם ידועים לנו מן התנ״ך מקרי תשובה מתוך סיבות חיצוניות ?
ספר שופטים כולו מספר לנו על מקרי תשובה כאלה :״ויעשו
הרע״ — אחר כך הביא ה׳ עליהם אויבים — ואחר כך חזרו
בתשובה ,וה׳ העמיד להם שופט והושיעם.
מובן שיש גם הרבה יחידים שחזרו בתשובה בלחץ הצרות שבאו עליהם מבחוץ.
בכלל כשאדם סובל הוא מפגה את לבו לשמיים.
והאפשרות השנייה של התעוררות תשובה מבפגים ?
הרב קוק מדבר על התשובה הפתאומית שהיא ״באה מתוך
איזה ברק רוחני הנכנס בנשמה ,בפעם אחת מכיר הוא את
הרע ואת הכיעור של החטא ,ונהפך לאיש אחד — וכבר מרגיש
הוא בקרבו השתנות גמורה לטובה״ )״אורות התשובה״ פ״ב(.
האם יכולים אנו להבין תופעה זו בשכלנו ?
הרב קוק אומר ,כי ״תשובה זו באה על ידי איזו הופעה של
סגולה פנימית ,ע״י איזו השפעה נשמתית גדולה ,שראוי לחפש
את נתיבותיה בעמקי תעלומה״)שם(.
אם כן התשובה המתעוררת מבפנים באה תמיד בפתאומיות ?
יש גם תשובה הדרגתית :האדם מרגיש שצריך להיות הולך
ומיטיב דרכיו ואורחות חייו ,רצונו ,הלך־מחשבותיו — וב־
מהלכו זה הולד הוא וכובש לאט לאט את דרכי היושר ,מתקן
את המידות ,מיטיב את המעשים )״אורות הקודש״ ,ב׳(.
אנחנו הזכרנו את התשובה הפנימית ,המתעוררת כאילו מעצמה — נדמה לי
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בכל ואת ,שתופעה כזאת היא נדירה .האם אין בידנו אמצעים לעורר אנשים
לתשובה ז
אפשר — על ידי הסברה ,על ידי תוכחה.
מי נהג בדרד זו ז
הנביאים ,למשל.
האם התוכחה היא ״המצאה״ של הנביאים ז
זוהי מצווה מן התורה :״הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא
עליו חטא״)ויקרא יט ,יז(.
נדמה לי שאגו גוגעים עכשיו בבעייה חשובה מאוד ,שהיא גם אקטואלית
בדורנו — בייחוד בדורנו.
איך להתייחס לאנשים שאינם שופרי מצוות ,לבעלי עבירה —
ואיך להחזירם בתשובה.
נכון .איך להתייחם אליהם ז הרי התורה אומרת ״הוכח תוכית את עמיתך״ —

אבל איך ז
הרי חז״ל אמרו :״לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת״
)סוטה מז ,ע״א(.
מה פירושם של דברים אלה ז
שיש לקרב את האדם בדרכי נועם ולא להרחיק אותו .יש
להסביר לו את הטוב ואת המועיל שבדרך הטובה.
רצוני לשאול שאלה קשה במקצת .מה בעצם מעניין א ו ת י אם האיש האחר
חוטא או לא ז האם לא מספיק שכל אדם ידאג לעצמו ?
אם הכוונה לעבירות שבין אדם לחבירו ,ה ר י ב ר ו ר שאם אדם
אחד חוטא — אם הוא גונב או גוזל או סתם מכה — ממילא
הוא פוגע בחבירו ,ולכן מעניינו של כל אדם להשתדל שחבירו
לא יחטא.
ובעבירות שבין אדם למקום ?
גם אז :אם אדם אחד חוטא הריהו מפריע את חברו .למשל אם
מישהו מחלל שבת ,הריהו פוגע ברגשותיו של שומר השבת.
האם זה הכל ? האם זה רק עניין של גימוס ופגיעה ברגשות ז אזכיר לכם
מלה אחת :ע ר י ב ו ת .
יש בעיית הקשר ,העריבות של יהודי אחד לחברו :״כל ישראל
ערבים זה בזה״ אמרו חז״ל )שבועות לט(.
איך נסביר זאת ז
שכל יהודי אחראי גם למעשיו של יהודי אחר.
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מה המשמעות המעשית של דבר זה ?
שכל יהודי חייב להשתדל להחזיר את חברו למוטב.
נדמה לי ,כי לא מעטים הם בדורנו האנשים שחזרו בתשובה — ודווקא צעי
רים .באופן יחסי רבים הם יותר מאשר בדורות הקודמים — ולא נדון עתה
בסיבות לכך .מה הוא יחסינו כלפי אלה שחזרו בתשובה ז
של הערכה יתירה ,של זהירות.
מדוע של הערכה יתירה ז
כי החלטה זאת של חזרה בתשובה היא החלטה שיש בה
מאמץ רב ותקיפות רצון .הרב קוק אומר )״אורות התשובה״
פרק טז( :״החשובה היא מחוברת עם הגבורה האישית —
׳אשרי איש ירא את ד׳״ ,אשרי מי שעשה תשובה כשהוא איש,
דרשו חז״ל.
ומדוע דרוש יחס של זהירות ז
כי תהליד החזרה בתשובה דומה לעליה בהר ,שהיא הרבה
יותר קשה מאשר העמידה על פסגתו.
ואיזו היא האימרה הידועה ,שיש בה מהערכת בעלי התשובה ז
״מקום שבעלי תשובה עומדין ,צדיקים גמורים אינן עומדין״
)ברכות לד ע״ב(.
חובה זאת ,שכל יהודי חייב להשתדל שגם חברו יחזור בתשובה ,מסבירה לנו
את מאמרי חז״ל על כלליותה ועולמיותה של התשובה.
״גדולה תשובה שמביאה רפאות לעולם״ )יומא פו ,ע״א(.
״גדולה תשובה שמקרבת את הגאולה״ )שם ,ע״ב(.
בגליון המקורות מובא קטע מ״אורות התשובה״ של הרב קוק ,המביע רעיון
זה בצורה שירית .נקרא אותו ככתבו.
״  . . .רק באמת הגדולה של התשובה אל עצמו ישוב האדם
והעם ,העולם וכל העולמים ,ההויה כולה — אל קונה ,ליאור
באור החיים .וזה הרז של אורו של משיח ,הופעת נשמת
העולם ,שבהאירו ישוב העולם לשורש ההויה ואור ה׳ עליו
ייגלה .וממקור התשובה הגדולה הזאת ישאב האדם את חיי
הקודש של התשובה באמיתה״ )פרק טו(.
אנו רואים שהתשובה של האדם היחיד ,של כל אדם ,מצטרפת לתשובה של
העולם כולו ,של ההויה כולה — וכד באה הרפאות וכד באה הגאולה לעולם.
ומשהגענו עד כאן נוכל לסכם את אשר אמרנו היום על עניין התשובה.
התשובה היא הרצון הפנימי להיות טוב ,לעתים היא מתעוררת
על ידי סיבות חיצוניות ולעתים היא מופיעה מבפנים כאילו
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ללא סיבה .יש תשובה הטעונה תיקון ממשי של החטא ,יש
תשובה על ידי עונש ,ויש תשובה על ידי מחשבה בלבד —
פעמים היא פתאומית ופעמים הדרגתית .כל יהודי חייב לשאוף
גם לתשובתו של חברו ,כי כל ישראל עריבים זה בזה ,וכך
נעשית התשובה תופעה כללית ציבורית ,המביאה רפואה
וגאולה לאדם הפרטי ולעולם כולו.
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הדרכה מיתודית להוראת הסיפור ״עם כניסת היום״
)בכרך ״עד הנה״ של כל סיפוריו של ש״י עגנון(

הערה

למודה

לסיפור של עגגון ,כדרך כל יצירה טובה ,הרבה פנים .מבחינה מיהודית
ראוי לדעת שסיפוריו תופסים מישורים שונים בעת ובעונה אחת .בייחוד יש
להבחין בשני המישורים המרכזיים שביצירתו:
)א( המישור העלילתי הריאליסטי.
)ב( המישור האי־ראציונלי.
•היסוד האי־ראציונלי נרמז בסיפור זה בין השורות והוא מתגלה בתמונות
לואי או במשפטים ומלים החוזרים ביצירה .בסיפוריו המאוחרים ,בייחוד
ב״םיפורי המעשים״ שב״סמוד ונראה״ — אד גם בסיפורי ״עד הנה״ —
היסוד האי־ראציוגלי דוחק את רגלי הריאליסטי־הראציונלי.
ב״סיפורי המעשים״ שב״סמוך ונראה״ היסוד האי־ראציונלי הוא עיקר
ומרכז ביצירה ,ואילו הסיפור הריאליסטי הוא רק מסגרת חיצונית קלושה
לסיפור הפגימי האי־ראציוגלי.
יש כאן ביטוי לעולם של חוסר־אוגים וחוםר־אמוגה .אין עוד שום ודאות
לאומן ,והרי הוודאות היחידה נשאבת מעולמו הפנימי של האומן .זו הסיבה
שהרבה סיפורים מודרניים עוסקים ברחשי־לב ובעולם החוויות של האדם.
האומן יוצר מציאות המזלזלת במושגים של זמן ומקום ,מציאות הדומה במידה
רבה לחלום ,אשר עליו לא חלים כללי זמן ומקום .בחלום אפשר לדאות זה
לצד זה את ירושלים ופולין ואת אירועי אתמול לצד אירועים מלפגי שנים
רבות.
הסיבתיות המפעילה את העלילה הריאליסטית איגד .שלטת בחלום .החוקיות
של ׳זמן׳ רמקום׳ בעלילה ,שהיא מסימגיה המובהקים של העלילה הקלאסית,
איגד .קיימת באומגות המודרגית.
למעשה בדרך זז פועלים גם מחשבותיו והרהוריו של האדם .הזיכרון מגלה
לרוב תכוגה ,אשר בה עבר ,הווה ועתיד מתערבים זה בזה ,גקשרים זה לזה
עד לאי־יכולת הפרדה .גורם הסיבתיות המקשר מאורע למאורע אינו בטל,
אבל מקבל משמעות שונה במקצת .עיקרון האסוציאציה הפועל בעולמו של
האדם הוא המקשר ויוצר את הסדר המיוחד של הזכרונות וההרהורים.
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זהו מפתח ראשוני שיש לתת בידי מורה ,תלמיד או קורא סתם הבא לעיין
באומנות המודרנית על כל ענפיה.
היצירה הספרותית המודרנית אי אפשר ללמוד אותה דק עפ״י קני־המידה
המקובלים לגבי טיבה של יצירה קלאסית .יש למוד ולהעריד את היצירה עפ״י
החוקיות הפגימית המיוחדת לה.
יצירת עגגון אף היא כך .סיפוריו המאוחרים מבטאים במידה רבה את שיגוי
הערכים בתוכן ובצורה המאפיין את הספרות המודרגית .אף־על-פי־פן מצויים
קשרים רבים — גלויים וסמויים — היוצרים אחדות פגימית במפעלו של
ש״י עגגון.
הקדמה לסיפור ״עם כניסת היום״
חוויית יום הכיפורים חוזרת הרבה ביצירתו של עגנון *.
יום הכיפורים ,היום הקדוש ,מבטא את הקשר העמוק של היהודי ,כפרט
ובכלל ,עם אלוהיו.
עקיבה אחר מוטיב יום הכיפורים בסיפורי עגגון מראה את התדרדרות
מדור לדור — לצד התעלות והתרוממות רגעית.
בסיפוריו מעלה המספר זכרוגות ילדות של ימי כיפורים שוגים שגשארו
חתומים בגפשו .דרך חוויות אלה מגלה הוא לגו את יתסו לערכי הדת — אשר
יום הכיפורים הגו התמצית העמוקה שלהם.
ש י ע ו ר א׳ ב ט כ ס ט
בספר ״ימים מראים״ ,כיגס עגנון דיגים ,מנהגים ,אגדות וסיפורים הקשורים
לימים הנוראים .הקטע שאגו געייז בו ,הוא מהקדמתו לספר זה .בהקדמה זו
מעלה הסופר זכרון־ילדות מלפני הרבה שנים ,שיש בו כדי להסביר מדוע
חיבר ספר זה :הוא מעלה זכרון מגיל ארבע .זכרון של יום הכיפורים מאז.
״השמים היו םהורים והארץ היתה שקטה ובל הרחובות היו נקיים ,ורוח חדשה
היתד .מרפרפת בחללו של עולם .ואני תינוק כבן ארבע הייתי ומלובש הייתי
בגדי מועד ,ואיש אחד מקרובי הוליכני אצל אבי ואצל זקני לבית התפילה.
ובית התפילה היה מלא עטופי טליתות ועטרות כסף בראשיהם ובגדיהם בגדי
לבן ובידיהם ספרים ,וגרות הרבה תקועים בתיבות ארוכות של חול ,ואור
*

) (1בהקדמה לספר ״ימים נוראים״; ) (2בפרקים הראשונים של
ללון״; ) (3״עם כניסת היום״— בברד ״עד הנה״ עמ׳ קעא; ) (4״פי שנים״_
בכרך ״ממון• ונראה״ עמ׳  (5) ; 142—128״אצל חמדת״ ״סמור ונראה״ עמ׳
״אורח נטה

—

 (6); 77—54״טלית אחרת״ — ״סמוך ונראה״ עמי .204—202
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מופלא עם ריח טוב יוצא מן הנרות .ואיש זקן עומד מוטה לפני התיבה וטליתו
יורדת עד למטה מלבו וקולות ערבים ומתוקים יוצאים מטליתו .ואני עומד
בחלון בית התפילה מרעיד ומשתומם על הקולות הערבים ועל עטרות הכסף
ועל האור המופלא ועל ריח הדבש היוצא מן הנרות נרות השעוה .ודומה היה
לי שהארץ שהלכתי עליה והרחובות שעברתי בהם וכל העולם כולו אינם אלא
פרוזדור לבית זה .עדיין לא הייתי יודע להגות במושגים עיוניים ואת המושג
הדרת קודש לא הכרתי .אבל אין ספק בלבי שבאותה שעה הרגשתי בקדושת
המקום ובקדושת היום ובקדושת האגשים העומדים בבית ה׳ בתפילה ובגיגוגים.
ואף על פי שעד לאותה השעה לא ראיתי דבר כזה לא עלה על דעתי שיש
הפסק לדבר .וכך הייתי עומד ומביט על הבית ועל האגשים שעמדו בבית ,ולא
הבחגתי בין אדם לאדם ,שכולם כאחד עם כל הבית כולו דומים היו עלי
כחטיבה אחת .ושמחה גדולה היתד .בלבי ולבי גדבק באהבה לבית זה ולאנשים
אלו ולגיגונים אלו״.
הרבה שנים חלפו מאז היות המחבר ילד בן ארבע .אין אדם זוכר מן הגיל
הזה אלא דברים שהיו לו חווייה עמוקה ולכן נחרתו בזכרונו.
ה ע ד ה  :אפשר להעלות דוגמאות של זכרונות מימי ילדות
אצל התלמידים .אבל יש לשמור שהאםוציאציות
לא תחרוגגה מן הגושא .אם קראו סיפורי עגגון
אחרים אפשר להזכיר ״שים של בית זקני״ ,״סיפור
נאה של סידור תפילתי״ וכד׳.
המספר שלנו זוכר מן הילדות דווקא את יום הכיפורים ,ללמדנו:
נושא זה קרוב ללבו .יום הכיפורים בבית־הכנסת עשה רושם
עז עליו בהיותו ילד ,וגם עכשיו — אחרי הרבה שנים — הוא
גזבר בו ומתאר אותו באהבה ובגעגועים רבים.
כיצד גחקק אותו יום בגפשו ז
) (1ה א ו ר  ,הגרות — אור מופלא
) (2ר י ח הדבש
) (3ק ו ל ו ת התפילה והנגינה
) (4הציבור הגדול של מתפללים
)לכל פרט יביאו התלמידים אסמכתא מן ההקדמה ,ותוך
כדי כד ילמדו גם את הביטויים הלשוגיים(.
מיזוג האור ,הקול ,הריח ועוד יוצרים אצל הילד חווייה עמוקה של קדושה.
״אין ספק בלבי שבאותה שעה הרגשתי ב ק ד ו ש ת ה מ ק ו ם ו ב ק ד ו ש ת
ה י ז ם ו ב ק ד ו ש ת ה א ג ש י ם העומדים בבית ה׳ בתפילה ובגיגוגים״.

חנה

586

רגינוביץ

הרגשת ה ק ד ו ש ה הזאת יוצרת אצלו דגש מיוחד —
רגש של אהבה למקום ,אהבה לאגשים ואהבה להקב״ה.
במעמד זה של יום הכיפורים בגיל ארבע — גיל שבו לא הבין עוד מאומה
בעגייגים מופשטים וגם לקרוא בסידור טרם ידע — נוצר הקשר החווייתי
העמוק של הילד עם ב י ת ־ ה כ ג ס ת  ,עם ה ק ה ל ועם ה ע ם  .חווייה זו
תלווה אותו כל ימי חייו:
״ואף־על־פי שעד אותה שעה לא ראיתי דבר זה ,ל א ע ל ה ע ל ד ע ת י
שיש הפסק ל ד ב ר ״ .
שיעור
עם

ב׳

כגיסת היום

ה ע ר ה  :הקריאה והדיון ייעשו רק לאחר שהתלמידים כבר
קראו את הסיפור קריאה ראשוגה בעזרת מילון של
מלים וביטויים שהוכן לצרכם על־ ידי המורה.
בתחילת השיעור מזכירים התלמידים בהדרכת המורה את גושא השיעור
הקודם :חוויית יום הכיפורים בגיל הילדות המלווה את המחבר וקובעת במידה
ניכרת את יחסו לדברים.
היום נלמד סיפור ,אשר אף הוא דן בגושא יום הכיפורים) .המורה יקרא את
הסיפור בקול דם(.
מהו הרקע והמסגרת החיצונית של היצירה הזאת ?
פרעות ובריחה :״אחרי שהחריבו האויבים את ביתי״.
ואמגם גם בדרר התיאור ,ובביטויים הלשוגיים אגו חשים ב א ס ו ן . . .
בריחה ,ריצה ,חפזון של יום ולילה ,מגוםת אימים וכו׳.
גראה מן הכתוב שהמספר הבורח עם בתו הקטגה ,יודע מתחילה ל א ן
יברת.
״עד שהגעתי שעה קודם חשיכה של ערב יום הכיפורים
לחצר בית־הכנסת הגדול״.
כבר בתחילת הסיפור אנו חשים במוטיב א י ־ ר א צ י ו נ ל י :
) (1״הרים וגבעות שליוו אותנו נפטרו והלכו להם״ )מעין קפיצת דרד(.
) (2״ממעמקים צף ועלה בית־הכנסת הגדול ולשמאלו בית־המדרש
הישן וכו׳״ — זכרונות והרהורים;
מבחינה אומנותית — תמונות אלה בקטע הראשון של הסיפור שוברות את
הראייה החיצונית .בכך יש מעין רמז לקורא ,שאת היצירה הזאת יש להבין
בשני מישורים .מהות הסיפור הפנימי ,האמיתי אינה רק בנאמר ובמםופר .גם
אם לפעמים אין אנו יודעים מהי המשמעות הפנימית האי־דאציונלית של
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דברים ,חשים אנו שהמספר רוצה לומר יותר מאשר רק למסור צירוף של
אירועים חיצוניים .מלבד ה ה ר ס ה ח י צ ו נ י של פרעות עדים אנו גם
להרס פנימי.
מקום המפלט הופך למקום האסון .בבית־הכנסת — מקום המפלט — שורף
נר הנשמה את שמלת הילדה והיא נשארת ערומה.
שימו לב ,נר הנשמה! מה מסמלת בדרך כלל הדלקת נר נשמה ז
זכר ,קשר בין הדורות.
והנה ה נ י ת ו ק  :אין עוד קשר בין הדור הצעיר לדור הישן; דור זה רוצה
להינתק מדרך אבותיו.
ראוי לשים לב שגר הגשמה פוגע ב י ל ד ה  ,ולא במספר השייד לדור
האחר .קריאה מדוייקת בסיפור תעמידגו על המשמעות הסמלית של השריפה.
שימו לב מתי האש אוחזת בבגדי הילדה ז
כאשר הם משוחחים על משמעות המלה א ב .
מה הוא א ב בעיגי הגערה ומה הוא בעיגי המספר ז
בעיגי הגערה — ״ א ב א  ,כגון אתה אבא שלי״;
בעיגי ה מ ס פ ר — ״ א ב א של כל העולם כולו״.
בשיחה זו עומדים אגו על המרחק הרב שבין עולמו של האב לעולמה של
הבת.
)לקרוא את השיחה בקול רם(
מתוך עיון בהמשך הסיפור נוכל להוכיח על גקלה שאמגם הבגד הוא יותר
מאשר שמלה סתם ,אשר בה מכסים מערומי ג ו ף . . .
אי אפשר למצוא שום דבר אשר בו אפשר יהיה לכסות מערומי הגערה —
) (1לא בבית־הכנסת עצמו
) (2לא בבית אלטר,
) (3ומכל המתפללים לא נמצא איש אשר יביא בגד לנערה.
ודאי הוא ,שאין כוונתו של המחבר להשמיענו מעשה אבסורדי באדם שלא
מצא בכל העיירה דבר אשר יוכל לכסות בו את מערומי בתו .מסתבר שהעיקר
בסיפור הוא הסמליות שבו :הנערה מסמלת את הדור הצעיר הערום מערכי
האבות ואשר הקשר עם הדורות הקודמים )נר הנשמה( נתרופף אצלו.
המוטיב של א ז ו ע ת ה נרמז גם במקום אחר בסיפור :מה שהיה בימים
קודמים אינו קיים עוד היום.
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לעמי קעג — החיפוש בגניזה ,שגם בה אינו מוצא במה לכסות מערומי ה ב ת :
״ואל תתמה שלא מצאתי כלום .בזמן שהיו ספרים גקראים היו ספרים
גקרעים ו ע כ ש י ו שאין ספרים נקראים אין ספרים גקרעים״.
מוטיב זה חוזר גם בהמשך בעמ׳ קעה וגם קעז :״איגי יודע מה טעם היום
לא מצאגו כלום״.
זהו דור ללא מלבושים וללא ס פ ר י ם  ,דור שהתרחק ממסורת אבותיו
וקרע את הקשר עם העבר .מוטיב זה של מ ל ב ו ש י ם וספרים חוזר הרבה
ביצירת עגגון .הספרים הם תמיד יותר מאשר סתם ספרים .הם מסמלים את
המרחק מאז עד עתה *.
בסיפור שלגו רוצה המספר לחשוף את המרחק שגוצד מ א ז ע ד ע ת ה ,
על־ידי הדגשה של חווייה מסויימת :חוויית יום הכיפורים.
ואמגם חוויית יום הכיפורים היא המשא המרכזי של הסיפור שלגו .גראה גא
מתי הגיעו לבית הכגסת בבריחתם מן הפרעות ו בערב יום הכיפורים!
)קוראים את הקטע הראשון(
בתתילת הסיפור )בקטע שקראגו( מעלה הסופר פקפוקים לגבי הצורה
שתיגתן ליום כיפורים זה.
״אלא הלואי שיעמידו בעל תפילה הגון וכו׳...״
)כשמביעים רעיון רצוי כמעט תמיד לקרוא את המשפט או הקטע
המוכיח את הדברים — וזהו אמצעי גוסף להקגיית השפה(
״ ב ד ו ר ו ת ה א ת ר ו ג י ם גתרבו חזגים שמכבדים את גרוגם בגיגוגיהם
ומשעממים את הלב״.
אם סברגו תחילה שבית־הכגסת שצוייר באהבה כה רבה ,יהיה מפלט לנמ־
לטים ,הרי משפט זה מעורר בגו פקפוק.
בקטע הראשון ראיגו את הגמלטים לבית־הכגםת בערב יום הכיפורים.
בהמשך הסיפור אנחנו פוגשים את הציבור הבא להתפלל )קוראים בעמ׳ קעה(:
״בא לו אדם ארוך ובעל זקן אדום ,כשהוא מחטט בין שיניו את שיירי
הסעודה ה מ פ ס ק ת  . . .ועמד כמו שיודע שאלהים לא יברח ואין צורך למהר״.
הציבור שתואר כאן אינו דומה כלל לאותו ציבור שזכר אותו המספר מימי
היותו בן ארבע.
בציבור הזה אין ק ד ו ש ה ואין יראת ה׳ .יש גסות רוח וגסות נפש.
* לעניין הספרים ראה למשל הסיפורים בכרך ״עד הנה״ עמ׳ קנג—קנז ,״עת ועגם״
עמ׳ שמג ,״קשרי קשרים״ בכרך ״סמוך ונראה״ עמ׳ .186
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מתברר שבשיבה אל יום הכיפורים אין כבר אותה קדושה משולשת של
״קדושת ה מ ק ו ם  ,ק ת ש ת ה י ו ם וקדושת ה א נ ש י ם ״ ! )ראה סוף שיעור אי(.
למדות הכל ,היש מקום לברוח מכאן ז היש בריחה מבית־הכנםת ,מיום
הכיפורים ז
לא ,אין בריחה מבית־הכנסת הנערה בוכה ורוצה לברוח ,אבל האב מסביר
לה שמכאן אין לאן לברוח .אין מקום טוב ממנו להסתר ב ו ) ע מ ׳ קעו—קעז(.
הזמן אמנם פגום ,הדור התרחק ונשתבשו דרכיו .אבל יום הכיפורים הוא יום
ג ש ג ב  ,ואין ליהודי מקום וזמן חשובים מזה .בסוף כל הדרכים היהודי ימצא
את תיקוגו רק על־ ידי תשובה וחזרה ל׳יום הכיפורים׳ — כפי שאותו יום
זכור למספר.
דאיגו שהדרדרות הדור מתגלה באופגים שוגים (1) :אין ספרים; ) (2אין
יראה במקום;) (3גסות־רוח וגסות־גפש של המתפללים —
אד לצד התדרדרות הכללית מתארע הנס של ה ה ת ע ל ו ת ה ר ג ע י ת ,
הן של ציבור המתפללים והן של המספר ובתו.
וזהו

ס ו ד כ ו ח ו של יום

הכיפורים!

)קוראים את הקטע האחרון(
ההתעלות הרגעית והחווייה החזקה של יום הכיפורים אינן פוסחות אפילו
על הגערה הערומה .זוהי חוויית־קודש ,שאפילו הדור הערום ממלבושים איגו
יכול להתנכר לו.
ובייתוד המספד — הזוכר את ספרי התורה ובית־המדרש מימי ילדותו —
חוויית יום הכיפורים תלווה אותו כל ימי חייו.
באחד מן הסיפורים האחרים על יום הכיפורים כותב עגנון:
״מה אהבתי את לילי יום הכיפורים .שערי שמים פתוחים והקדוש ברוך הוא
כביכול מרכין עצמו לשמוע תפילתן של ישראל .והוא איגו צריד להרכין,
שהרי הוא מכיר לבו של כל אדם ,אלא מפני חיבתן של ישראל מרכין עצמו,
כאב שמטה אזנו כלפי בנו הקטן .באותה שעה ראיתי שאבא וכן כל שאר אנשי
בית־הכגסת שהייתי סבור עליהם שהם גדולים ,קטנים הם כמותי וכמות כל
חברי ,אלא שאבא וחבריו יודעים לומר פיוטים במרוצה ומעוטפים בטליתות
גדולות ואגי וחברי אין יודעים אלא קצת תפילות ועגיית אמן .אבל לכשאהא
גדול אתעטף אף אני בטלית גדולה ואתפלל כל מה שכתוב במחזור .וכיון
שנזכרתי אותם ימים שהייתי קטן גזכרתי דברים הרבה .ו כ ל ע ג י ן ו ע ג י ן
ש נ ז כ ר ת י בו ,של יום ה כ י פ ו ר י ם ה י ה  ,כ א י ל ו נ מ ח ו כל
שבינתים ולא נשתיירו אלא ימות ה כ י פ ו ר י ם
הימים
כיפורים
יום
כ ש ל ש ל ת של ק ד ו ש ה נ ש ת ל ש ל
בלבד.
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לאדם

יום

הכי

״נמחו כל ימים שבינתים ולא נשתיירו אלא ימות הכיפורים בלבד״ .יש
ליהודים תקופות של ירידה והתרחקות מן המסורת ,אבל סופם שימצאו דרכם
חזרה ליהדות דרך יום הכיפורים ,כי ימי הכיפורים הם ימים אשד להם משמעות
נצחית.

ביבליוגרפיה
כתבי ש״י עגנון ,הוצאת שוקן.
ברוד קורצווייל — מסות על סיפורי ש״י עגגון — הוצאת שוקן תשכ״ג.

* ״פי שניים״ ב״סמוד ונראה״ ,עמ׳ .132—131

ח״י

ברור/ירושלים

הוראת ימים נוראים
בבית־ספר תיכון בתפוצות
הנושא מצריד שתי הערות־הקדמה) :א( אם רבים וגדולים ההבדלים בין בתי־
הספר התיכוגיים בארץ ,על אחת כמה וכמה גבון הדבר בגולה ,באין על־פי־רוב
רשות חינוד מרכזית אחת ובאין תוקף חוקי מחייב למערכת החינוך היהודי.
מכאן שהוראת הנושא תלויה בהכרח בבית־הספר וברמתו ,והללו מותנים
שוב במורה וביכולת התלמידים ובמידת הכנתם ,בבית ההורים ובסביבה
היהודית כולה .מורה בעל שיעור־קומה ,המצטיין בתורה ובחכמה וביוזמה
אישית ,יהיה מסוגל גם לפרוץ את שיגרת המקובל והנהוג בבית־הספר
ולהעלות במידה גיכדת את רמת הידיעות ,לעורר ולגבש דעות ואמונות .על־
כל־פגים כלל גדול הוא במיתודיקה :יבדוק המורה תחילה היכן עומדים
תלמידיו באותו גושא — ומשם יתחיל בהוראתו) .ב( יש להגיח שתלמידי
התיכון הדתי — ובגולה מעטים מאוד הם בתי־הספר שאיגם דתיים־מסודתיים
— כבר למדו ,לפחות פעם ,על הימים המראים ,אם כי קל לשער שמשגה לשגה
משתכחים ומיטשטשים דברים רבים .לפיכך יצטרך המורה קורם־כל להעלות
ולרעגן את הידוע להם אגב םיגון ותיקון פרטים וכללים ,אבל עיקר עבודתו
תהא בהרחבת הרעיונות ובהעמקתם ,ומה גם שבגיל התיכון חלה התפתחות
שכלית־רוחנית רבה אצל התלמידים ,וייתכן מאוד שלא יהיו מוכנים לקבל
את החומר המוגש להם עתה כפי שקיבלוהו אשתקד.
הוראת הנושא ׳ימים מראים׳ יש לה לפחות ארבע מטרות) :א( ביסוס
ידיעתם של התלמידים והרחבתה והעמקתה — עד כמה שזה אפשרי מצד
כושרו של המורה ,כושר הקליטה של התלמידים ,הזמן העומד לרשותם ,תכגית־
הלימודים הנהוגה באותו מקום ,הספריה המצויה בבית־הםפד ותגאי למידה
אחרים; )ב( העשרת מטעגם הריגושי־החוויתי של התלמידים ביחסם לחגי
ישראל ומועדיו ,ביחסם למושג הבורא ולאמונת ישראל ,וביחסם למסורת
הדתית שלנו בכללה; )ג( חינוך לערכי דת ותרבות־ישראל ,לערכים שמקומם
בין הידיעה ובין הרגש ,היוגקים משגי התחומים הללו גם יחד ,והקובעים את
התנהגותו של הצעיר היהודי בגולה ,את אורח־חייו היומיומי להלכה ולמעשה;
)ד( תוך כדי הוראה חייב המודה לפתוח לפגי תלמידיו את הגישה אל ספרות
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ההלכה המקורית ,לפירושיה ולעיבודיה .משתמע מכאן ,שהמטרות הניצבות לפני
המורה הן בעלות אופי לימודי ,ריגושי ,ערכי ופורמאלי .אין צריך לומר
שלמותר להפריד ביניהן בהוראה ושההבדל ביניהן אינו אלא ענית שבהטעמה;
אדרבה ,אחת מגבירה את רעותה ,הידע יעמיק את הדגש והלה ישמש מניע
להגברת הידע ושגיהם כאתד יתמכו בערכים ויתבעו את קיומם הלכה למעשה.
כן אסור לשכוח ,שבגיל לימודים זה בגולה אולי עומד המורה בפגי ההזדמגות
האחרוגה בחיי התלמיד לבדוק ולבגות ולבצר את תשתיתו היהודית ,שתצטרד
לפרגסו לכל ימי חייו ואף את בגיו אתריו .שלא כבארץ ,אין בית־הספר הדתי
בגולה ״גקרא רק להשלים את החיגוך הדתי הגיתן על־ידי המחגכים הטבעיים״
)כלומר ההורים ואולי גם הסביבה( ,אלא על־פי־דוב מוטלת על ביה״ם החובה
ליתן לילד ולגער )משגי המיגים כמובן( את כ ל החיגוד הדתי ,במקום בית
אבא ובמקום הסביבה שהספיקו כבר להתרוקן מתוכן יהודי ,אבל עדיין גיזוגים
הם משיירי זכרוגות ומקטעי ידיעות על ההווי הישן.
זאת ועוד .שלא כבארץ ,אשר בה המורה כמעט פטור מלהתמודד עם דתות
אחרות בהוראת הגושא הזה ,גאלץ המורה בתפוצות להתייחס גם אל הגהוג
בדת המקומית וללמד כך ,שהנער והגערה היהודיים ידעו גם מה להשיב
לשאיגם בגי־ברית ,או גם לחבריהם היהודיים שלא חונכו ברוח הדת והמסורת.
ואולי בראש ובראשוגה יורה המורה כד ,שידנו התלמידים להשיב לספקותיהם
שלהם עצמם — כבגי מיעוט בתוך סביבת רוב לא־יהודי — החיים גם בעידן
המדעי־הטכגולוגי הגראה להם אולי כגוגד את הגישה הדתית בכללה .יוצא
שצריך המורה להיות ירא־שמים ותלמיד חכם ,בקי במקורות שלגו ויודע
בשלהם )אם אמרו שכדי להיות יהודי צריך להיות פילוסוף ,הרי כדי להיות
מורה יהודי בתפוצות לא־כל־שכן( ,מעורר כבוד ,בעל טאקט ,מסוגל לשמש
דוגמה וכמובן מאליו ,יודע ללמד גערים וגערות בגיל ההתבגרות ולמצוא
מסילות ללבם .דרוש איפוא צירוף גדיד למדי של אדם ויהודי ובעל מקצוע כדי
להצליח במשימה הכבדה של הוראת לימודי היהדות בגולה.
הוראת הנושא ׳ימים נוראים׳ זמגה הטבעי הוא בחודש אלול ובראשית
תשרי .הכנתו של המורה להוראה זו תכלול קודם־כל את חומר־הלימודים —
מדובר במבחר בלבד ,מאחר שאיגו יכול להקיף ,ומה גם למצות ,את כל מה שיש
לומר באותו עניין — את הרעיונות שבדעתו להקנות ,את הערכים שברצונו
להדגיש ,את האוצר הלשוגי שמן ההכרח להרכישו ,רגשות שמן הראוי לעוררם
בעת הלימוד .על המורה לבחור בדרר המתאימה ביותר לו ולתלמידיו להצגת
הנושא ולהוראתו ,ולבסוף יתן את דעתו על אופן בדיקת ההישגים .בסיום
המאמר הזה ימצא המעיין רשימה ביבליוגרפית נבחרת ,שבעזרתה יוכל המורה
להתכוגן וגם להרכיב את שברצוגו לקרוא בכיתה ולתת חלק גם לתלמידיו
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להכנה בבית ,הכל לפי יכולתם ומידת הכנתם .על־כל־פנים ,רצוי מאוד שתהיה
להם הרגשת התמודדות עם טכסטים מסוימים ,ולא שיוגש להם החומר מוכן
ולעוס בכיתה .לשם כד יש לשכפל מספר דפים עם חומר מובחר על הרעיוגות
שיוצעו להלן .יש להניח שהתלמידים למדו בשגים הקודמות סיפורים על
הימים הנוראים ויש לחייבם לחזור עליהם בבית והמורה ישתמש ברעיונות
הכלולים בהם.
חומר הלימוד עצמו מורכב בעיקר מדיגים ,ממגהגים ומתפילות .טוב יעשה
המורה אם יעיין תחילה בגאמר על הוראת דיגים ותפילות על־ידי הד״ר אוקם
באגציקלופדיה החיגוכית ,כרך ב  /דרכי החיגוך )הטורים  ,(372—370ובדברי
ד״ר גריגברג)שם ,(375—372 ,יעמוד על המטרות שבהוראתם ,יתן דעתו על
האזהרה להתאים את ההוראה לגיל ,לרמת הידיעה ,לכושר הקליטה ,ויעמוד
על הקשיים שבהוראת הדיגים והתפילות .ואם ישווה לגגד עיגיו א ת הגולה
שבימיגו ,או אן יבין עד מה כפול ומכופל קושי זה לגבי ילדי הגולה .המורה
הטוב ייבחן קודם־כל במידת היישום של הוראות אלו לסיטואציה הלימודית
שבפגיה יעמוד הוא .דומה שבתגאי ההוראה בתפוצות ייטיב המורה לעשות אם
יהפוד את סדר הדברים ויפתה בהוראת התפילות המפרגסות את הרגש ואת
הדעת — מדובר כמובן במבחר התפילות — ומתוך לימודן ואולי רק אחריהן
יגיע אל לימוד הדיגים .אפשר גם להתחיל בקצת מן הדיגים החשובים ביותר,
לעבור אל הרעיוגות שבתפילות ולשוב אל הדיגים .הרעיוגות והרגשות גם
בתפילה ובפיוט וגם בהלכה צריכים להשתלב חליפות .שיחה ,קריאה מוסברת,
דיון ובירור ,סיכום בעל־פה ובכתב — אלו הן הדרכים המקובלות להוראת
גושא כזה .את השיחה ואת הדיון מוטב לגהל מתוך העמדת מושגים מגחים או
מילות־מפתח במרכו כגון :מלכויות ,זכרונות ,שופרות; רעיון התשובה;
מדרשי שמות :ימים גוראים ,ראש השגה ,יום הזכרון ,עשרת ימי תשובה,
יום כיפור ,יום הדין וכדומה .הטון שבשיעורים אלה צריך להיות רציגי ,יש
לעורר יחס של יראת כבוד לגלמד ,אך לא דרד הפחדה והטלת אימה .שלא
כבשאר החגים מועטת כאן אפשרות ההמחשה — הלוא אלה דברים שבלב
ובחשבון הגפש .בכל־זאת אולי מןמן לזמן יש להעלות גיגון מתאים של
תפילה ,בתגאי שהמורה או אחד התלמידים ידעו להדגים זאת כראוי שלא
לעורר ח״ו צחוק ולעג .אפשר גם להדגים תקיעות ואף ללמד לתקוע ושוב:
אם יודעים לעשות זאת כהלכה ואם נוצר בכיתה הרקע המתאים לכך.
הגשת החומר הטבעית היא לפי סדר הזמנים :אלול כחודש הרחמים והרצון
ודיגיו המיוחדים :סליחות ,תקיעת שופר )כאן די להתעכב על כך שהיא באה
לעורר הלבבות ,להזכיר( ,המזמור ״לדוד ה׳ אורי״; ראש השנה = יום הזכרון,
אופיו הכפול של החג; שמחה שקטה ורציגית מהולה בדאגה לבאות )״וגילו
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ברעדה״( — השווה אל ההוללות במעמד דומה אצל אומות־העולם — תפילת
שחרית ,מבנה ופיוטיה החשובים ,קריאת התורה וההפטרה ביום א׳ וביום ב׳
בניגונה המיוחד ,תקיעת השופר על מובנה המשולש )מלכויות ,זכרונות,
שופרות( החובק זרועות עם ועולם)״היום הרת עולם...״( ,תפילת מוסף הבנויה
לפי המתכונת המשולשת הזאת ,פיוט ״ונתנה תוקף ק ד ו ש ת היום״ ,תפילת
סיום השופעת ביטחון :״היום תאמצגו״ ,מגהג ״תשליך״; עשרת ימי תשובה
על כל המקופל בהם :עשיית חשבון־הגפש ,תפילת ״אביגו מלכגו״ )עמידה
על צירוף שגי המושגים ועל המשתמע מזה( ,שבת שובה וההפטרה ,רעיון
התשובה המקורי בעם ישראל ,שלבי החורה בתשובה החל מן הוידוי והחרטה
ועד ההשלמה עם ה׳; יום כיפור = יום הדין והרחמים ,ערב יום הכיפורים —
הצדקה והוידוי .העיגויים והצום בראשם )תשובה ,תפילה וצדקה :צום ,קול,
ממון ,השווים בגימטריה — מעבירין את רוע הגזירה(; ״כל גדרי״ ומשמעותה
בעבד ובהווה ,״על חטא״ — הווידוי הגדול בתפילת לחש ובציבור)ושוב הבדל
ביגיגו לביגם ,שם וידוי בפגי כומר בשר ו ד ם  , ( . . .קריאת התורה וההפטרה
ומשמעותן המיוחדת ,סדר העבודה במוסף ,תפילת מגחה ומפטיר יוגה ,תפילת
געילה כחתימת היום ושיאו ,הקריאות החוזרות של י״ג מידות ,הסיום ״שמע
ישראל״ ,״ה׳ הוא האלהים״ והתקיעה לזכר ההכרזה על שגת היובל בבית
המקדש — ״וקראתם דרור״ — ראשית המעשים הטובים ברוח ההפטרה של
הבוקר )ישעיה גח(.
מן הצד הרעיוגי יטעים המורה כראוי את שלושת המעגלות הרמוזים בראשית
תפילת העמידה )״ובכן תן פחדך״( :מעגל ה י ח י ד המבקש בלב שבור
)״ואין לך דבר ש ל ם יותר מלב ש ב ו ר ״( על חייו ועל גורלו ,מעגל ה ע ם
כולו הסומך על זכות האבות )גם העולם הנוצרי והמוסלמי רואה עצמו
כצאצאיהם או כיורשיהם( ,מעגל ה א ו נ י ב ר ס א ל י ו ת של המין האגושי
ושל הבריאה כולה )״על כ ל מעשיך״ ,על כ ל מה שבראת״( המצפה לחריצת
הדין ,לגילוי מידות החסד והרחמים .במבוא לחוברת ״ראש השגה״ )ר׳ הביב
ליוגרפיה( כותב העורך :״הימים הנוראים שני קטבים להם :ה ק ב ״ ה המלך,
שופט כל הארץ בכל גדלותו וכבודו ,ו ה א ד ם השפל ,הנדכא והחוטא .לקוטב
הראשון מוקדש ראש השנה .עדות לכד הן בעיקר תפילות החג .אין האדם בא
לשברון לב ,לחרדה ולתשובה אמיתית בלי שתעמוד לפניו דמות ה׳ בכל
הדרו וגאון עוזו .משום כך ראש השנה קודם לעשרת ימי תשובה ,ובעיקר
ליום הכיפורים — שבהם ה א ד ם החוטא והשואף לטהרה עומד במרכז״.
על־כל־פגים לא יצא המורה ידי חובתו אם לא יטע בלב התלמידים את הרעיון
כי אין האדם הפקר ואין העולם הפקר; יש דין ויש דיין והקב״ה הוא טוב
ומיטיב .האופטימיות גוברת על הכל בסופו־של־דבר ,אבל אין היא מתת חינם
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אלא פרי מאמץ שיסודו בחשבון הנפש וסופו באורח חיים מתוקן של כל יחיד.
עמדת היהדות לגבי החיים היא רצינית ואחראית .הטוב והרע קיימים בעולם —
אין הם אילוזוריים — ומאבק תמיד גיטש ביגיהם ,ובידגו להכריע את הכף.
וההשגחה העליוגה מעוגיגת בהכרעתגו לטוב; ידו של כביכול פשוטה תמיד
לקבל את השבים.
מבחן ההישג שבהוראת הגושא יבוא לא דק בסיכום הדברים בכיתה ,בעל־
פה ובכתב ,אלא בהשתתפותו הפעילה ככל האפשר של הלומד בתפילה בבית
הכגםת בימים המראים .יש לכוון את ההוראה כולה לכך )ורצוי שיהיה מורם
גוכת עמהם בבית הכגסת( .האמצעי הטוב לכך הוא להדגיש את המיוחד
במגיין המתפללים בחודש אלול ועשרת ימי תשובה ,ואם אין מגיין בבית הספר
טוב לארגנו דווקא אז .אמצעי טוב גוסף הוא פתיחת חוג להורים ללימוד
הנושא ״ימים נוראים״ — והרי יש בזה מניע רב־עוצמה להעלאת עגייגם של
הצעירים־הלומדים .יהיו האמצעים שינקוט המורה אשד יהיו ,ובלבד שידעו
וירגישו הנער והנערה שכתוצאה מלימוד זה התעשר עולמם הפנימי וגברה
תחושת השתייכותם אל העם היהודי כולו בדרך אל קוגו.

ביבליוגרפיה
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נושאים לעבודה בכיתה

לקראת
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לכל חג מחגי ישראל אופי משלו — דינים ומנהגים ,מסורת ,הווי ואוירה
המייחדים אותו .כל עדה וקהילה בכל דור ובכל מקום הוסיפו משלהם למסורת
החג .גשתמרו גם מגהגים מיוחדים ,העוברים מאב לבן ,מגהגים שהוסיפו
לתפארתו ולהידורו של החג.
אולם מסורת החג לא גתגבשה רק בבתי ישראל .גם בתי־אולפנא למיגיהם,
ישיבות ובתי־מדרש קשרו לכל חג מגהגים והלכי־רוח .לכל חג גתייתדו
רעיוגות יסוד ,דברי תורה ופלפול .החגים שימשו אבגי־יסוד לבגיין עולמו
המיוחד של הצעיר היהודי.
אגו כמורים בכלל ,וכמורים בגולה בפרט ,הממלאים תפקיד גכבד בחיגוד
הילד ,חייבים להרגיש באחריות הרובצת עליגו כל שגה בבואגו להורות חג
מחגי־ישראל .יש שאגו המורים הגגו המקור היחידי לידיעות ,לחוויות ולהש
פעות החג .על כן על המורה להכין עצמו בקפדגות ובכובד ראש כשהוא עומד
להעביר לדור הצעיר את הגכם הזה ששמו חג.
ביותר חמורה החובה הזאת בהוראת ״ ה י מ י ם ה נ ו ר א י ם ״  .בבואגו
להורות ימים אלה ,באים אנו אל התלמיד במערכת עגייגים ,אשר נושאם
איגו געוץ בראשית ההיסטוריה של האומה ואין הוא מטפל בימי הזוהר שהת
רחשו לפני יותר מאלפיים שנה — הפעם באים אגו אליו בגושא אקטואלי
וקדום כאחת .הוא — התלמיד עצמו — אינו רק מסתכל פאסיבי ,אלא הוא
הנו האובייקט לעיון וללימוד ובו עצמו נעסוק :אנו באים אליו בדברי
ביבושין ,בהפגיית הסתכלותו והתבוגגותו כלפי פגים ,כלפי התגהגותו שלו
ביחסיו אל אלקיו ואל עצמו ,אל הוריו ,קרוביו ,שכגיו וחבריו; הוא והם
ישמשו מרכז השיעורים .נלמדו לשקול את מעשיו ונעזור לו להכין עצמו
ליום הדין .אגו גביא לתודעתו את המושג הגפלא הגנוז באוצרות תרבותנו —
את התשובה.
המטרה בהוראת נושא זה היא אפוא ליצור בכיתה אווירה שתביא את
התלמיד לידי התעוררות גפשית לקראת ה״ימים הגוראים״ ,להרגילו לתת דעתו
על התגהגותו ולעורר רצוגו לקיום מצוות ,להקגות לו ידיעות הקשורות
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בהלכות הימים האלה ולפתח בו הבנה לגבי רעיונות מרכזיים של החג המהווים
בסיס לתפיסת היהדות בכלל.
מורכבת היא המשימה המוטלת על המורה ,ובגםותו להגשימה ייתקל
באחדות מן הבעיות המרכזיות של החיגוד היהודי והכללי כאתת .על המחגד
לבדוק את האפשרויות העומדות לרשותו להשיג את המטרה העיקרית ,שהיא
השפעה על התנהגות התלמיד בהווה ועיצוב התגהגותו בעתיד.
בטרם גציע את תכגית־העבודה ,גגםה להבהיר אחדות מן הבעיות המתלוות
אליו .גצביע על המגבלות וההיסוסים וגפרש בראשי פרקים אפשרויות
וסיכומים .הבהרה זו תאפשר שימוש יעיל יותר בחומר המובא להלן:
כשם שהמורה מוצא סיוע בציוגי־דרך בעבודה ובהצעות שלפיהן יתקדמו
תלמידיו ויפתחו תכוגותיהם הטובות ,כן חשובים תמרורי־אזהרה ,המעוררים
במורה תשומת לב לדרכים ולאמצעים העלולים לחבל בתלמיד ,לחגכו
לצביעות ,ליחס לגלגגי לערכים ,ולתכוגות שליליות אחרות.
גתן דעתגו בראשוגה למגבלות.
א  .י ד י ע ה ל ח ו ד — ו ע ש י י ה ל ח ו ד  :״ושמעו את דבריד ועושים
איגם אותם״ )יחזקאל לג ,לב( .גביאי ישראל הבחיגו במרחק הקיים בין
ידיעת הטוב ובין עשיית הטוב .נראה כי טבע האדם—המבוגר והילד :כושרו
האינטלקטואלי לשמוע ולהבין — לחוד ,ואורח־חיים המושתת על הבנה זו —
לחוד.
אנו המורים הרואים בהוראת הנושא ״ימים נוראים״ אפשרות להביא לשיפור
ההתנהגות ועשיית תשובה ,אסור לגו לשגות באשליות שמקורן בהישגים
לימודיים של התלמיד ,היודע להסביר כהלכה את ערך הטוב בעל־פה ובכתב,
אולם אין לדברים השפעה על התנהגותו .ותמוה הדבר שהידיעה כי הטפה
ודיבורים השפעתם מועטת על ההתנהגות ,אינה מונעת את השימוש באמצעים
אלה בלבד בחיגוד המוסרי־דתי .ורע הדבר שתלמידים מתרגלים למחשבה,
כי בחיים יש מרחק בין דיבור וכתיבה המוזמגים על־ידי המורה ובין התנה־
גותם הממשית.
כיצד גיתן להשפיע על התגהגות התלמיד ומי הוא המעצב את אופיו ומכוון
את התנהגותו ז בעיצוב דמותו המוסרית של הילד יש חלק רב לדמותו של
המבוגר שעמו מזדהה הילד ואת התנהגותו הוא מחקה ביודעין — ובעיקר
בלא יודעין .עיקרו של תהליך זה מתרחש בגיל הרך .השיגויים המאוחרים,
שהם קטגים לרוב ,באים גם הם באמצעות המורה ,המדריד בתגועת גוער או
כל דמות אתרת ,שהיא בעלת משמעות בחיי החינוך .גם חברת הילדים וערכיה
בכוחם להטביע בתנאים מסוימים חותמן על חבריה.
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מלכיאל

התגהגות המורה במשך השגה כולה — וגישתו והתנהגותו לקראת הימים
המראים — עשויים לשמש גורם המבטיח הישגים של אמת בתחום הגושא
שבו אנו מטפלים .וזאת בתנאי שמצויים קשרים ריגושיים מסוג מיוחד בין
המורה ותלמידיו :כאשר ״איכפת לו״ לילד כיצד מתייחס אליו מורהו וכיצד
הוא מעריכו .בהעדר גורם זה ,כל העשייה בכיתה לקראת החג — חשיבותה
מפוקפקת .לעומת זאת אפשר להצביע על פעולות אשר בכוחן לחזק ,להוסיף
ולתרום במידה מסוימת לתהליך החיגוכי בהיות גורם זה קיים.
ב .נ כ ו ג ו ת ו ה פ ס י כ ו ל ו ג י ת של ה ת ל מ י ד ל ה ב י ן את ה ה ת 
ג ה ג ו ת ה א נ ו ש י ת  :הואיל והנושא שלגו כולל מושגים מופשטים כגון
תשובה ,סליחה ,חשבון הגפש ,צדק ,החטא ועוגשו ועוד מושגים הקשורים
ביחסים שבין אדם לעצמו ,בין אדם לחברו ובין אדם לקומ — יש מחגכים
המטילים ספק במידת גכוגותו של התלמיד לתופשם מבחיגתו הפגימית־מהותית.
לדעתם חשבון הגפש הוא עגיין למבוגרים בלבד ,כי ילדים איגם מסוגלים לגתק
את התנהגותם שלהם מעצמה ולהפכה עגיין לשיקול ושפיטה אוביקטיביים.
ולכן — סבורים בעלי גישה זו — הילדים בגיל הצעיר צריך שישמעו סיפורים
על צדיקים עושי טוב ורשעים עושי רע ,וכשיתבגרו ידעו מעצמם להבחין בין
טוב לרע ולשקול במאזגי צדק ומוסר את התגהגותם .לדעת בעלי סברה זו יש
להמתין עד שיתבגר הילד ואז גטפל בגושא טיפול משמעותי ,אבל עד לאותה
שעה אין טעם לעסוק בבחיגה זו של המשא.
אמת ,תלמידים צעירים ,התגסותם החברתית מוגבלת והם מתקשים להבין
את מניעי ההתנהגות של זולתם ושל עצמם .ובכל זאת ,הואיל והכושר להבחין
בין התנהגות טובה לשלילית הוא חיוני לאדם בחברה בכלל וליהודי שומר
תורה ,המצווה להיות מוכן ל ת ת את הדין בכל עת ,בפרט — אין לו למחנך
אלא לגסות ולפתה כושר זה למן הרגע שתהליך התימד מתחיל .ואולי כשם
שאנשי־חימד מאמינים כיום כי אפשר ללמד ביעילות בצורה רוחגית גאמגה
כל מקצוע לכל ילד בכל שלב התפתחות ,יש מקום לשער שאם תימצא הדרך
הנאותה לכד ,אין סיבה לדחות את הטיפול גם בתחום הנדון לגיל המבוגר.
להלן נצביע בקווים כלליים על דרך אפשרית.
העליגו בןה שגיים מן ההיסוסים והמגבלות שבהוראת מוקד הנושא .אולם
כאמור ,למרות המגבלות עצמן ,עומדים לרשות המורה בתיכגון עבודתו
אמצעים להשפעה עקיפה מסויימת .כמו כן יש למשא מטרות גוספות שניתן
להשיגן.
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ומיומנויות לתלמיד
לנושא

המודה מופקד מטעם החברה להנחיל את תרבות עמנו לדור הצעיר ,עליו מוטל
התפקיד לציידו ,בדרך שיטתית בידיעות ,מסורות ומנהגים הקשורים לכל חג
מחגי עמנו ולכל תאריך בלוח־העברי .הבית וההווי שבו מחנכים את התלמיד
לקיים מצוות ומקגים לו חוויות וידיעות ,אך ביה״ס משלים ,מארגן והופך
את הידיעות למערכת אחת ,שהיא גכס צאן ברזל בתודעתו .לדוגמה :הילד
יודע שבראש השנה תוקעים בשופר .הוא גם ראה שופר בבית הכגסת ושמע
את קולותיו השונים .אולם בבית הספר ילמד התלמיד על השופר מתוד
הסתכלות מכוונת בו :על צורתו ,החומר שממנו הוא עשוי ,ילמד מה בין
שופר כשר לפסול ,ישמע וילמד להבחין בין קולותיו ,יקרא פסוקים בתורה
המצווים על התקיעה ,וכן יקרא ויבין מה הקשר בין השופר של איל לראש
השנה .המורה ילמד דינים הקשורים בשופר ויצביע על המקום בתפילה שבו
משתלבות התקיעות.
לפי גיל התלמידים יכין כל מורה לעצמו רשימה של ידיעות הקשורות
לחג ,שאותן הוא רוצה להקנות לתלמידים ,אותן יקנה להם בדרך המתאימה
לגיל התלמידים וידיעותיהם ,ואותן יתאים למטען הידיעות שהם מביאים
עמהם מביתם.
אשר למיומגויות — בדרך כלל לומד הילד בבית את המיומגויות הקשורות
לחגים ,ובכל זאת גוהגים להקדים ולעשות את הפעולות בבית הספר כדי
להסבירן ולהעמיק את חווית עשייתן בבית .לפני הפסח ,למשל ,יש המכיגים
חרוסת בכיתה ,מגעילים כלים וכד׳ .לקראת הימים הנוראים יש להקנות
לתלמידים את היכולת להתמצא במחזור .צריד שכל ילד הבא לבית הכגסת
יהיה מסוגל לשמוע את החזן ולמצוא במחזור את הקטע הנאמר או המושר,
וכן יכיר את הגוהג בכל פרק מפרקי התפילה .הוא ידע מהי ״תפילת עמיחי.״
ומהי ״קדושה״ ,מה הם חזרת הש״ץ ,ברכת כהנים ,קריאת־התורה ,הפטרה,
קדיש־יתום ,״יזכור״ ו״כורעים״; אימתי עומדים ואימתי יושבים וכר; וכן
ידע טיבם ומהותם של אלד .ומה ההתגהגות שבאי בית הכנסת מצפים לה מן
השומע אותם .ילד שאביו נמנה עם באי בית הכגםת והוא מצטרף אליו בתמי
דות ,ידע את עיקרי הדברים וייזכר אגב לימוד בעניינים המיוחדים לחג.
הקניית הידיעות והמיומנויות בדרך גאותה עשויים לחבב על התלמידים
את מצוות החג ולהעמיק את קשריהם אל היהדות.
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) (2פ י ת ו ת ה ב נ ת ה ת ל מ י ד ו ת פ י ס ת ו
הגיל והבגרות הרוחנית משפיעים על תפיסת החגים של החניך השומר מצוות.
בגיל צעיר גתפם החג באמצעות חוויות של סעודות ,תלבושת והשינויים
בסביבתו .התרשמויות אלה משמחות לבו ומספקות רגשות געימים.
המתבגר מבקש גם להבין ,למצוא טעם וחוקיות פגימית במתרחש סביבו.
הגאתו שלו יוגקת גם מן התחום האיגטלקטואלי .לכן עליגו ללמדו את רעיוגות
היסוד של החג המהווים גם חלק מן המסכת של מחשבת ישראל.
תלמיד מתבגר יוכל להתעמק ולהבין מהי דעת היהדות על היחסים בין אדם
לחברו ,לאלוקיו ולברואים סביבו ,שכולם שזורים וארוגים במסכת אחת—שמ
קורה אחד .וכן יוכל להבין את הקשר בין התגהגותו שלו ותפיסה זו של היהדות.
רבות מן המצוות שקיים אותן כבר בעבר תקבלגה משמעות עמוקה ,מקיפה
וכללית יותר.
לדוגמה :הבנת הרעיון כי האדם נברא בצלם )זאת למד בפרשת הבריאה(
כ ל בן אגוש ,ב כ ל גיל ,ב כ ל מעמד ,ב כ ל מקום על פגי תבל ,כולם
נבראו שווים ״בצלם אלהים ברא אותם״! לרעיון זה משמעויות שאפשר
להסיק מהן לגבי היחסים בין עדות ,בין מעמדות חברתיים שונים ,ובין עמים
ולאומים .אלה גיתגים להבהרה מתוך תחום התגסותו של כל תלמיד.
או הרעיון )שגם אותו למד בפרשת הבריאה( ,כי כל גמצא הוא מברואיו
של הקב״ה .מכאן על דרד הגיון להבגת המצוד .למגוע צער בעלי־חיים ,היחס
לצמח ולרכוש בכלל — ״בל תשחית״.
הידיעה כי ״מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך״ — ממגד .משתמעת אחריות
האדם למעשיו ותוצאותיהם .האדם קובע בעצמו את מקומו בחברתו ,ובהתגה־
גותו שלו תלוי יחס הסובבים אותו אליו .דברים אלה עשויים לקבל משמעות
כשהם מוסברים לפי דוגמאות הלקוחות מפרקי ספרות שגלמדו ,ואף מן האירו
עים שבסביבת הלומדים.
תפיסתו המוסרית־דתית של התלמיד הדתי מתרחבת ומצוות רבות מקבלות
משמעות כשהוא מתחיל להבין את הרעיון ״דלית אתר פנוי מיניה״—:יש
עין רואה ואוזן שומעת!! בכל עת ובכל מקום מצווה האדם לגהוג כהלכה
וכגדרש .הוא לא יוכל להיות מוסרי לשיעורין ,מ מ ן קבוע או במקום מסויים.
המתבגר מנסה לגייס את שכלו והגיונו ולפעול לפי עקרוגות .הוא מגסה
לגקוט עמדה מתוד שיקול־דעת .יש איפוא לסייע בידו ולפתח את יכולתו
להבחין ,לשקול ,לנקוט עמדה ולפעול .הוא ישתדל להעשיר את נסיוגו וטוב
שיעשה זאת באמצעות פרקי־ספרות מאוצרות ישראל בכל הדורות ומן הספרות
המודרגית הכללית אשר בה מבחר עשיר של סיטואציות אגושיות ,גבורים
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וקונפליקטים שלהם—והמורה יבחר את המתאים לצרבי תלמידיו .בהזדמנות
נאותה ניתן לשפוט ולהעריך אף באמצעות מחזה על הבמה ,סרט קולנוע,
טלוויזיה וכד׳.
הזכות שנתנה היהדות למאמיניה לבחור :״החיים והמות נתתי לפניד
הברכה והקללה ובחרת בחיים״ — מטילה על המחנך את התפקיד לפתה בחניך
את הכושר להתבונן ולראות את הברואים והתנהגותם ,להכיר ולשקול את
הטוב והרע ולבחור.
הסיפוק האיגטלקטואלי הגגרם לתלמיד על ידי שיפור הבנתו ופיתוח הסתכ
לותו וכושר שפיטתו — תוך כדי הסברת דעיוגות יסוד ביהדות — עשוי לחזקו
ולהשפיע גם על התגהגותו.
)  ( 3״ א ח ר י ה פ ע ו ל ו ת ג מ ש כ י ם ה ל ב ב ו ת ״ )ס׳ החיגוך(
את הוראת הגושא ״ימים גוראים״ יש לקשור בפעילויות שיש בהן משום
עשיית טוב — מהן הגעשות על ידי התלמיד עצמו ,מהן על ידי צוותים קטגים
של תלמידים ,ומהן הגעשות על ידי הכיתה כולה.
יכולה כיתה להגיש עזרה לחשוכי־מרפא ,לזקגים ,לעוורים הגמצאים במוסד
הסמוך לביה״ס ,לקרוא באזגיהם ,להופיע לפגיהם בהופעה אמגותית ,להכין
להם שי קטן ,להוליך אותם למקום שהם צריכים ,או להילוות אליהם בטיול
קצר וכד׳ .יכולה כיתה לבצע פעולה שאת הכגסותיה יתרמו לגצרכים או
לאסוף בגדים ,צעצועים ,משחקים ולהביאם למוסד המטפל בגצרכים .יכולים
ילדים לערוד ביקור־חולים אצל ילדים המאושפזים לזמן ארוך בבית חולים,
ועוד.
פעילויות מסוג אחר הן מפגשים בין תלמידים לאישי תורה בתקופת הימים
הנוראים ,לשמוע מפיהם על הימים וקדושתם ולהביא לפניהם שאלות.
תלמידים יכולים להצטרף בימים אלה בתפילה למניין של בני ישיבות,
חסידים וכד׳ ולקבל השראה מתפילתם.
יכולים תלמידים לקבל על עצמם תענית דיבור לשעות מסויימות ,ליום שלם
וכדי .פעילויות מסוג זה ,שהן בתחום תיכנונו של המורה ואמצעיו הדידקטיים,
עשויות להשפיע על התלמיד ולהביאו לתחושת הימים הגוראים .השפעתן
עשויה להיות ממושכת — אם יתמידו בפעילויות מן הסוג הזה במשך השגה
כולה.
) (4י צ י ר ת ר ק ע מ ת א י ם ל ח ו ו י ה ר י ג ו ש י ת
באמצעות האמנות ,הזמרה ,הנגינה ,הספרות וכדי גיתן ליצור הלד־רות ולהש
רות אווירה ,אשר לרוב בגי אדם הם אף פותחים את עולם הרגש בפני התרש
מות זמנית והיא עשויה לעתים להיות ממושכת יותר .בהוראת נושא הימים

602

זהבה

מלכיאל

הנוראים ,כשהמורה רוצה לתת משמעות לעשיית־חסד ,לאהבת־הבריות וכד׳,
ליצור אווירה של יום־הדין הקרב ,לעודד לבקשת סליחה — אפשר להיעזר
בסיפור אמנותי או בקריאה אמנותיח של מעשי חכמים וצדיקים .אפשר לחזור
ולספר לצעירים בדרך אמנותית את עקידת יצחק ,סיפור יונה ועוד .אפשר
ליצור אווירה מכיגה לתפילה על ידי שירה שקטה ,גגינה ועוד — גם בכיתות
גבוהות.
יש מורים המפליגים יתר על המידה בסיפור על ספרי החיים והמתים הגפת־
חים בשמיים ,ובתיאור היםורים הגוראים הבאים על הרשעים ובהטלת אימה
מפני יסודי גיהיגום .דברים אלה כשמרבים לעסוק בהם מעוררים אצל הצעירים
חלומות בלהה וביעותי לילה — ויש להימגע מהגזמה .אנו מנסים ליצור
אווירה של רציגות ,אך לא אווירת דיכאון!
) (5״ ח ש ב ו ן ־ ה נ פ ש ״ ו״ ת ש ו ב ה״ ב ה ד ר כ ה מ כ ו ו ג ת
באמצעות שיחות ,משלים ,דוגמאות ופרקי־ספרות
אפשרות זו רשמגו כאחרוגה ברשימה — לא מפגי שהשפעתה פחותה מן
האחרות או בגלל החידוש שבה — אלא בשל היחס האמביוולגטי שישגו כיום
למחגכים רבים בתפיסת תפקידם בחימר.
המחגכים כיום רואים עצמם מצד אחד מופקדים על עיצוב דמותו של החגיד
וגיבוש אופיו ,ומצד שגי חוששים הם מלהתערב התערבות פעילה בעולמו
הפגימי של התלמיד ,מאוייו ,פחדיו ומגיעיו ,המפעילים ומכווגים את התנהגותו
שהם בתחום טיפולו של הפסיכולוג התירפויט.
משגחקרו בדור האחרון מרכיבי התגהגות האדם נתברר ,כי התנהגות זו
עשויה רבדים־רבדים— מהם גלויים ומודעים למתנהג ומהם חבויים במעמקים
ואיגם מודעים ,אך השפעתם רבה .חשיפתם דורשת מומחיות מיוחדת והכגה
מקצועית .פעולות המורה־המחנך נצטמצמה לתחומים חלקיים בלבד ,ומתוך
שהוא חושש לעבור ולהפליג לשטח לא לו ,הוא אינו רואה עצמו אחראי
לתלמיד על כל מרכיביו .הוא עוצם עיניו מלראות גילויים מסויימים ,ובכך
הוא נותן ידו לעתים לטיפוחם של עיוותים ,המזיקים לתקינות הנפשית של
התלמיד.
ברם מאז ומתמיד נמצאים מחנכים בהירי־שכל ישרי־לב ,אשר בדרך אינטו
איטיבית מנסים בהצלחה לעמת את חניכיהם עם התנהגותם ולהעמידם על
מניעיהם ,באמצעות המשל והסיפור ,ולאפשר להם בכד להעמיק ולנתח את
התנהגותם .המשל והסיפור איפשרו שיפוט עצמי אובייקטיבי )משל נתן
הנאמר לדוד יוכיח!(
ידועים סיפוריהם ומעשיותיהם של צדיקים ,אדמורי״ם וראשי ישיבות ,שגהגו
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להגביר את דברי הכיבושין שלהם לתלמידיהם לקראת הימים הנוראים באמצ
עות המעשייה והסיפור .הם ידעו לקלוע לתכוגה מסויימת של שומעיהם ,ותור
כדי טיפול ידעו לגלות הבנה ומידת־סלחגות כלפי החוטא וחטאיו .הילד הבא
לבית הספר בגיל של חמש או שש איגו בחזקת ״לוח־חלק״ בתחום הריגושי.
להיפד ,הוא כבר עשיר בנסיון ריגושי ,כי עברו עליו סערות שגאה ואהבה ,פחד
וקגאה ,הוא כבר קיווה והתאכזב ,הערים ,פיתה ,רגז ,פייס וכר .בעזרת יד
מכווגת ובאמצעות סיפורים ומשלים המלווים בשיחות גלויות וכגות ,אפשר
לשחרר תלמידי כיתה מחרדות שוא ,חשדות ופחדים ולשפר בכך את התנהגו
תם .עצם העובדה שיש מקום וישגו מבוגר שבנוכחותו מותר לדבר על דברים
מסויימים יביא בהדרגה יותר תלמידים לידי כך שיספרו ביתר כנות על
לבטיהם ,כשלוגותיהם ומאוויהם הכמוסים — ומשיעשו זאת ישמעו ויפיקו
תועלת מכד גם תלמידים פסיביים ,שלא נתנו עוד אימון מלא בחברתם .די
שישמעו אלה ,כי חבריהם — או מורם — גתפסו אף הם להירהורים או מעשים
שליליים כמותם כתוצאה ממצב מסויים ,ואין הם בודדים ב״חטאם״ .די גם
בכד בשלב מסויים כדי להפיג מתח ולשפר מצבו של גזקק.
פעילות בכיוון זה ,התורמת לתקינות הנפשית של התלמידים ,מתפתחת
בהדרגה ודורשת מן המורה יושר לב ו״אומץ״ עד כדי חשיפת התנהגותו שלו
בפגי תלמידיו )בסייגים מםויימים כמובן( .בכיתה שגוצרה בה אווירה מסוג
זה יש סיכויים שלקראת ימים גוראים יעשו התלמידים ״תשובה״ ממש ,הייגו
ילד שלמד להכיר שהוא רגזן ומהיר־חימה ,יתן דעתו לתכוגה זאת .אחר שיצרו
תוקף אותו ללגלג ולקנטר — יימנע מלעשות זאת וחבריו בני כיתתו יוכלו
לעתים לעזור לו בכך .וכן הדבר לגבי התרשלות בקיום מצוד .מן המצוות ,כגון
איחור לתפילה ,או חוסר הקפדה בברכות הנהנין וכד׳ .אחרי סיפור ושיחה
בכיתה עשוי התלמיד להודות ,כי איחוריו לתפילה מקורם בתשוקתו לישון
בבוקר ואין טעם לגבב שקרים ,סיבות ואמתלאות להצטדקות בפני מורו.
במקום זאת יש להתחיל ולתרגל בעזרת ההורים קימה מזורזת עד שייגמל
מרצון השינה בבוקר ויתגבר כארי לעשות רצון אביו שבשמיים.
כאמור ,גמצאו תמיד מחגכים שגילו גכונות להכיר את תלמידיהם כפי שהגם
ולהבטיח להם במבט וברמז ,כי הם מקובלים גם כשהמחגך יודע את טבעם
האמיתי והבלתי מוסווה — ובכך לפלס דרר להידברות של אמת ,המעלה את
הסיכויים לשחרר את ההתנהגות מן המתח ולהיטיבה.
)(6

הלשון העברית והגושא ימים גוראים

בבתי ספר בגולה נלמדים החגים במסגרת השיעורים בעברית .אולם ללימוד
החגים חשיבות ראשונה במעלה בעיצוב עולמו הרוחגי של הילד היהודי ולפיכך
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יעשה זאת המורה בדרך המבטיחה הצלחה במידה רבה ביותר .אם הדיבור
העברי והקריאה במקורות מכבידים על העבודה ומחלישים את ההתרשמות
וההשפעה ,מוטב לגהל את עיקר העבודה בשפה השגורה בפי התלמידים והמו
בנת להם ,ולהקדיש מלבד זה חלקי שיעורים ללימוד קטעי תפילה במקור,
שמות עצמים הקשורים בחג והפעלים המאפייגים את מצוותיו ,כגון ל ת ק ו ע
בשופר ,ל ש ו ב בתשובהועוד.
בידי המורה תהיה רשימת מילות מפתח ,גיבים וצירופי לשון ,הקשורים בכל
אחת מיחידות הלימוד.
בהתאם לגיל התלמידים ורמת שליטתם בידיעות היהדות ישלב המורה
בשיחות ללא תרגום את מילות המפתח של החג בלשון העברית .מלים כמו:
״ימים נוראים ,עשרת ימי תשובה ,סליחה ,רחמים ,חשבון הגפש ,בין אדם
לחברו ,בין אדם למקום ,שופר ,תקיעות ,ברכות ,צדיק ,מצוה ,רשע ,עבירה״ ועוד.
בסוף כל חג רצוי לסכם את אוצר המלים העבריות שנרכשו בעקבות הלימוד
ולהכין במחברת החג ״מילון מילות החג״ .רצוי שמילון כזה יהיה בידי המורה
המכיר את כיתתו לפגי התחלת לימוד הגושא— כי אם לא יקפיד המורה
ויגזים במתן מלים חדשות יכביד הריבוי על הויכרון.
ועתה ,משהצבעגו באופן כללי על מגבלות ואפשרויות בקשר להשגת מטרות
הגושא ,עליגו לאסוף את החומד שבעורתו גשיג את המטרה ,ותוך כדי הבאת
החומר געיר על האמצעים הדידקטיים ,כי בעצם בחירתו של החומר יש משום
התווית דרכי העבודה .הכלל במיתודיקה של הוראת גושא כזה הוא ,להשתמש
בכל הדרכים העומדות לרשות המורה ובכל האמצעים של המחשה :סיפור
ושיחה ,כתיבה וקריאה ,המחזה וקריאה קולקטיבית ,ציור דיאגרמות ופלקטים
— כל מה שהמיתודיקה המודרגית העגיקה לשיעור ,צריך המורה לגצל למען
יזכו שיעוריו להתעגייגות המכסימלית ולהישגים הרצויים.
ה ח ו מ ר  .את החומר יש לסדר בהדרגה ,שתקביל להדרגה
איסוף
שבעוצמה החוייתית שאותה אנו מבקשים ליצור .ההדרגה מתבטאת הן בכמות
הןמן המוקדש לנושא )ככל שנתקרב ליום הכיפורים יתרבו השיעורים השייכים
לנושא — עד שיום־יומיים לפני החג נעסוק בנושא הזה בלבד( והן באיכות
העוררות הנפשית והמתח שבו שרוי הילד בזמן הלימוד ואחריו .יחד עם זה
נעשה כמיטב יכולתנו שהשפעת השיעורים והמתח שנעורר בהם יישמרו גם
לאתר שעות הלימודים — דבר שאיגו קל במיוחד בגולה ,ששם מרובות ההשפ
עות המסיחות את הדעת מעגייגי היהדות ובית הספד היהודי.
עם הצגת הנושא אגו מציבים לפגי התלמיד כמין סולם ,אשר בו געלה
וגתעלה שלבים שלבים .בשלב הראשון געמוד בר״ח אלול ,ואילו לראשו,
לשיאו ,גגיע בשעה הגדולה והגוראה ,שעת הגעילה ביום הקדוש.
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החומר יוגש לפי הנושאים הבאים ,המסודרים פה בצורת סולם:
געילה
יום הכיפורים
ליל כל גדרי
שבת שובה
עשרת ימי תשובה
ראש השגה
סליחות
חודש אלול )שופר(
חומר הדינים והתפילות ,המנהגים ,קטעי הספרות והשירה לכל אחד מן
השלבים רב הוא ועשיר .מורה המצוי אצל המקורות יתקשה בעבודת המיון.
לפיכך כדאי להיעזר באחד מן הילקוטים .המשובח והעשיר שבהם הוא הלקט
״ימים גוראים״ לש״י עגנון.
אולם גם חומר זה ,שהוא לקט מובחר ,מרובה הוא מכדי שגביאו בשלימותו
לפגי התלמיד .השיקול מה להשמיט ומה להביא הוכרע במידה רבה על ידי
המפקחים על החיגוך הדתי בישראל ,שקבעו מה היא תכגית הלימודים בתפילות
ודיגים לילדי בתי הספר בארץ ישראל .התכגית מקיפה את הדיגים והתפילות
שיש להורותם לבגי שש עד גיל  .14תכגית זו תוכל לשמש במידה רבה גם
געדים וגערות בגולה המבוגרים בשגתיים ,לפי ששליטתם בלשון העברית
איגד .מושלמת.
רצוי שהמורה יכין כתבות מצוירות:

אני לדודי ודודי לי
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה
שובה ישראל עד ה׳ אלהיך
מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים
לעמוד בו
גדולה תשובה שמקרבת א ת הגאולה
יביא לכיתה שופר ,מחזור וסדר סליחות ,וכן יתלה תמונות מן המקומות
הקדושים בארץ :הכותל המערבי ,קבר רחל וכד׳.
בכל כיתה של בית ספר יהודי—למן הגן ועד הכיתה הגבוהה ביותר —
צריך שיימצא לוח עבדי ,שיכיל את התאריך והחודש ,פרשת השבוע וכד׳,
וילווה את התלמיד מדי יום ביומו .צריד כמובן למגות תורן מיוחד שיטפל
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בדבר .כד ידע הילד מגיל צעיר בצד התאריד הכללי גם את שם החודש העברי
ואת המגיין לפי פרשת השבוע .רצוי לעודדו להשתמש ככל האפשר בתאריר
העברי ,לזכור את תאריך הולדתו לפי לוח זה וכד.
יחידה

א

כשמגיע חודש אב לסיומו ומתחיל חודש אלול יפגה המורה מיד את תשומת
לב תלמידיו לדבר :יעיר ,יזכיר ויסביר טיבו של חודש זה כחודש אחרון בשגה
העברית ,חודש המסכם ומכין לקראת השגה החדשה וליום הדין העומד בתחי
לתה .ייתלה הפלאקט ויוסבר כי
אגי לדודי י ד ו ד ל י

כל אדם מישראל בכל מקום שהוא עושה בחודש זה מאמץ מיוחד להגדלת
זכויותיו ,מאמץ מודרג המתחיל מראש חודש ומסתיים כעבור  40יום בגעילת
יום הכיפורים — כאן ״מציב״ המורה את ה״סולם״ .יחד עם התלמידים יבגה
את השלבים של הקדושה וה״גוראות״ שבימים גוראים.
תוד כדי שיחה יעלה מושג התשובה .בימים אלה מפשפש האדם במעשיו
ומשתדל לשוב בתשובה — האדם מתקן את התגהגותו ,חוזר ובודק את טיב
קשריו עם סביבתו ומבקש לשוב לזוך ולטוהר הראשוגי שלו :״גשמה שנתת
בי טהורה היא אתה בראתה ,אתה יצרתה...״ מי משיבו? ביד מי מטה
הקסמים הגפלא ,המטהר והבורא מחדש ? — ביד האדם עצמו! ביד כל תלמיד!
וככל שהתלמיד בוגר יותר ,רעיון זה יקבל כמובן משמעות עמוקה יותר.
בשיחה עם בני הגיל הצעיר אפשר לספר בצורה מתאימה את המדרש המתאר
את בית הדין של מעלה )ספר האגדה לביאליק עמ׳ שפ״ז—שפ״ח(.
יחידה

ב

כדי לדעת כיצד לשוב בתשובה ,כיצד להיטיב דרכנו ,עלינו להיות מובנים
ומסוגלים לבדוק את התנהגותגו ולגלות במה חטאנו ,מה הם המעשים המכשי
לים אותגו .יביאו הילדים דוגמאות של מעשים רעים מתוך המקרא וספרות
הילדים ,מחיי בית הספר והבית — הן עבירות שבין אדם לחברו ,והן שבין
אדם למקום .אם פגשו הילדים במקרה בספרות שגי סיפורים על שגי חוטאים
משגי הסוגים — הרי זו גקודת אחיזה מתאימה .התלמידים יאמרו את החטא
והמורה יכתוב אותו על הלוח :גניבה ,רצח ,אכילת טריפות ,שקר ,הונאה,
חילול שבת ו כ ד  .המורה ירשום על הלוח את החטאים בשני טורים גפרדים:

הצעת

נושאים

לעבודה

בכיתה

607

גניבה
אכילת טרפה
גזל
חילול שבת
שקר
זילזול בתפילה
לשון הרע
אכילת חמץ בפסח
ויאפשר לתלמידים לגלות בעצמם מה היא סיבת החלוקה ויגיעו הם בעצמם
למיון העבירות בלשוגם הם ,והמורה יכתוב את המוגהים המקובלים ״עבירות
שבין אדם למקום״ וכוי .אם השיחה גיתגת בעברית צריך לפרש את המלה
״מקום״ כתואר לה׳ .בכיתה מתקדמת אפשר לרשום גם את פתגם חז״ל:
״עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר ,עבירות שבין אדם לחברו
אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו״ —.יגמקו התלמידים פתגם זה
ותוך כדי הנמקה יבואו לשיחה על אודות דרכי התשובה.
ה ע ר ה מ י ת ו ד י ת  :בשיחות מסוג זה אין לעמול ולדובב את כל התל
מידים .יש מהם הפעילים אגב האזנה ואין הם זקוקים להבעה מילולית .מורה
מנוסה יבחין בין שתיקה לשתיקה.
י ח י ד ה ג :ס ד ר ס ל י ח ו ת
התלמידים יביאו ספר סליחות לבית הספר ,ילמדו מה בין מנהג יהודי ספרד
למגהג יהודי אשכנז בקשר להתחלת הסליחות )על פי ״ימים נוראים״ לעגנון
עמי ל״ז() .בשיחת חזרה אפשר להזכיר ימים בשנה והספר המציין אותם:
ראש השגה ,יום הכיפורים — מחזור ,פסח — הגדה ,תשעה באב — קינות(.
״באהבת הקב״ה את עמו ישראל הרבה להטיב אתגו וציווגו לשוב לפגיו בכל
עת שגחטא ואף שתשובה טובה בכל עת ,חודש אלול הוא מובחר לתשובה״.
המורה יעורר את זכרון התלמידים ,ובמיוחד אלה הגרים בשכוגות יהודיות,
שיזכרו את הידוע להם על סליחות ושופר .בכיתה יימצאו בוודאי תלמידים
שהצטרפו בעצמם באשמורת הבוקר אל אביהם לאמירת סליחות והם יספרו
מדשמיהם .המורה יעורר את מחשבת תלמידיו בשאלה :משום מה גבחרה
שעת הבוקר המוקדמת לאמירת סליחות י
אחר שיחת מבוא זו ירשום המורה :ס ל י ח ו ת — ימצאו התלמידים את
השורש.
יעיין המורה הקורא אנגלית במבוא לסדר סליחות השלם ע״י ר׳ אברהם
יצחק יעקב רהנפלד .אנו נשוחח על סליחות של ימים נוראים בלבד •י .המורה
יעיין גם ב״אוצר ישראל״ חלק שביעי ,206 ,ערך ס ל י ח ו ת .
 1במבוא הנ״ל ימצא המורה חומר על הנושאים הבאים :
;Origin of Selichot; Development of Selichot; Subjects of Selichot
Structure of Selichot; Pizmon; Certain Selichot; Editions of Selichot.
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רצוי להמחיש לתלמיד את דרד הסליחה הטבעית :ילד המתחטא לפני אביו
או מורו ,בתחילה מתוודה הוא על חטאו ,אחר כד הוא מבקש סליחה ,ולבסוף
הוא מבקש בקשה אם הוא זקוק לדבר מה.
כזה הוא גם סדר הסליחות בקוים כלליים .המורה הקורא גרמנית יוכל לעיין
e147Elbogen,
Der Jtidische Gottesdienst
,
.:223בספרושל
יפתחו התלמידים את ספרי הסליחות ויקראו בהם .בכיתה מתקדמת יקראו
יותר ובכיתת מתחילים יקראו חרוזים בודדים בלבד .מגיל צעיר תוסבר תפילת
״אביגו מלכגו״ ,המלווה את כל ימי הצום והבקשה של היהודי )פרטים על
תחיגה זו ועל הוראתה אפשר למצוא במאמרים אחרים בקובץ זה( .צעירים
ילמדו לשיר במגגינה המקובלת את שלושת הפסוקים הראשוגים.
ליצירת אווירה ,במקום שהדבר אפשרי ,רצוי להזמין תלמידים להצטרף
למגיין לאמירת סליחות.
י ח י ד ה ד:

ש ו פ ר )שיחה כללית(

תפקידו של השופר בימים הגוראים הוא גכבד ומרכזי ,שהרי במקרא מופיע
ראש השגה כיום ״זכרון תרועה״)ויקרא כג( ,״יום תרועה״)במדבר כט( )את
הפסוק מן התורה ראוי לתלות ככרזה( ,ולמעשה אין מצוות אחרות מיוחדות
מן התורה לראש השגה פרט לשופר .ואמגם קולו של השופר מזכיר לכל יהודי
את הימים הנוראים .תקיעת שופר מלווה את תפילת שחרית של אלול ומן
הראוי שהמורה יביא שופר לכיתה .התלמידים ילמדו מה בין שופר כשר לפסול
וכן יאןינו לקול השופר ,יבחינו בקולות וידעו שמותיהם :תקיעה — קול רצוף,
אדור; שברים — קול שבור ,מחולק לשלשה קולות; תרועה — קולות מקוט
עים — לפחות תשעה .השופר איגו עשוי מקרן של פרה )״אין קטיגור נעשה
סגיגור״ — יש בה רמן לחטא העגל( ,אלא מקרן של איל זכר ,הוא מובחר כי
הוא מזכיר את עקידת יצחק .פרטים על צורת השופר ויתר הבעיות הקשורות
ימצא הקורא אגגלית ב־ Jewish Encyclopedia
בשתי

ד ע ו ת משום מה מלווה השופר את התפילה

גסתפק בשיחה זו
בחודש אלול:
 .1רבי יהושע בן קרחה אומר :ארבעים יום עשה משה בהר .בי״ז בתמוז
שבר את הלוחות והרג את חוטאי ישראל ועשה ארבעים יום במחנה עד ששרף
את העגל וכיתתו בעפר הארץ והרג את כל אשר גשק לעגל והכרית עבודת
גלולים מישראל והתקין כל שבט במקומו ובראש חודש אלול אמר הקב״ה
למשה :״עלה אלי ההרה״ .והעבירו שופר בכל המחנה ,שהרי משה עולה להר,
שלא יטעו עוד אחר עבודת גלולים ,והקב״ה נתעלה אותו היום באותו שופר
שגאמר )תהלים מז( ״עלה אלהים בתרועה ה׳ בקול שופר״ ועל כן התקיגו
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חכמים שיהיו תוקעין בשופר בראש חודש אלול בכל שנה ושנה )פרקי רבי
אליעזר פרק מו(.
 .2בעל ספר החינוך במצוה ת״ה כותב :״משרשי המצוה לפי שהאדם בעל
חומר לא יתעורר לדברים כי אם על ידי מעורר .כדרך בני־אדם ,בעת מלחמה
יריעו אף יצריחו ,כדי שיתעוררו יפה למלחמה.
דיני שופר וכל הקשור במצות שמיעת שופר נביא בשלב מאוחר יותר.
י ח י ד ה ה :ה ת ל מ י ד י ם

כקבוצה—והתשובה

למדנו וסיכמנו כי עם ישראל שרוי בחודש אלול בהתעוררות כללית:
) (1תוקעים בשופר (2) ,אומרים סליחות (3) ,ובמקומות רבים נוהגים לבקר
את קברי האבות והקדושים .יהודי ירושלים גוהגים ללכת ברבבותיהם אצל
הכותל המערבי וקבר רחל ,להשתטח על האבגים ולשטח את בקשותיהם.
)בהזדמגות זו רצוי לתלות בכיתה את תמוגת הכותל המערבי ,שריד מקדשגו(.
) (4זאת ועוד :״רבים גוהגים שאיגם מדברים שום שיחה של חולין מראש
חודש אלול עד אחר יום הכיפורים״ .ימצאו התלמידים בעצמם מה שלילה יש
בשיחה בטלה )לשון הרע ,הלבנת פני חבר וכוי( (5) .ועוד יש הנוהגין בכל
יום מראש חודש אלול עד יום הכיפורים לומר אחר התפילה פרקי תהלים
בציבור (6).ויש המתבודדים שעה אחת ביום ומהרהרים ומפשפשים במעשיהם.
במקום שנוצרה אווירה מתאימה יפנה המורה לתלמידיו בשאלה :מה נעשה
אנחנו ,הילדים ,התלמידים והתלמידות לקראת יום הדין ז כיצד נרבה אנו
זכויותינו לפני יום הדין ז
הילדים יציעו דרכים שונות ,מהן מתאימות ומהן מוזרות .על המורה לשמוע
את כל ההצעות .יהיה מי שיציע לתת צדקה ,להתפלל כל היום ,לא לשקר,
לומר תהלים ,לעזור לזקנים ,לא להכות איש את רעהו ,לא להציק לילד חלש
ומסכן — ועוד כהנה וכהנה.
יכתוב המורה על הלוח ״סור מרע — ועשה טוב״ :שניים הם השלבים לתשו
בה ושלובים ומשולבים הם שלבים אלה :הדרך האחת היא שלילית —
להתרחק מן הרע ,והשנייה חיובית — לעשות טוב! נשתדל כולנו להקפיד
ו ל א להעליב ,ל א להרגיז ,ל א להלשין ,וכן נמצא מערכת מעשים חיוביים.
ישאיר המורה לתלמידים את היזמה למציאת ״מבצע תשובה״ — כמובן שאופי
המבצע והיקפו תלויים בסביבת בית הספר ובסוג התלמידים.
לכל פעולה של עזרה סוציאלית יש לתת אופי דתי למען ידעו וירגישו כי
התגהגות דתית איגד .מצטמצמת בקיום מצוות ״דתיות״ כמו לבישת טלית
קטן ותפילה .יש לתת לתלמידים שהות לחשוב ולהציע את נושא התשובה
הכללית .מבצע זה הוא נוסף על ״מבצע תשובה״ פרטי ,שכל תלמיד יטול על
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עצמו לתיקון התגהגותו בכלל והתנהגותו הדתית בפרט; כגון :בנים שלא
לבשו טלית קטן ילבשו ,ילדים שלא הקפידו על כיסוי ראש — יקפידו ,אלה
שלא ברכו ברכות הנהנין — יברכו ,אם מרבית הכיתה לא גהגה להקפיד במצוה
מן המצוות ,יטילו מצוה זו על עצמם והמורה יעזור בקיומה .כאמור יש לגהוג
זהירות בעגיין זה ויש להתאים את הפעילות למסיבות המקום ,הזמן וסוג
התלמידים .יש להיזהר ממשימות שלא גיתן לבצען.
שיחה זו משמשת מבוא לפעולת התשובה של התלמיד ,ולאחריה אפשר
להקדיש יום יום שעה קלה בבוקר לדו״ח קצר על התקדמות הפעולות הקולק
טיביות בקשר למעשים טובים .אם המורה ימצא כי האווירה מתאימה ,יוכל
להקדיש אף זמן לדיווח הפעולה האיגדיבידואלית .כאמור לעיל ,רק מורה
אשר יחסיו עם תלמידיו הם תקינים יוכל להרשות לעצמו את הפעולה האינדי־
בידואלית ,ומוטב לוותר עליה אם היא נשארת מילולית בלבד.
י ח י ד ה ו :ר א ש ה ש נ ה )הלכות ראש השנה ,קיצור ש״ע קכ״ט(
כארבעה שיעורים יקדיש המורה לראש השנה .אחרי המבוא הכללי יש
להדגיש את מצוות עשה של החג .בגיל מבוגר יש מקום להעמקה ,להסברת
רעיוגות מרכזיים במחשבת היהדות) .ראוי לציין מה ביגיגו לבין הגויים
בחגיגת ראש השגה(...
ראש

השנה כיום הדין

בתורה אין דברים מפורשים המסבירים את ראש השנה כיום הדין ,אד בחיי
האומה נתייחד מועד זה לכך .הוא חל בראש חודש תשרי שמזלו מאזניים.
ואמנם בראש חודש תשרי נשקלים מעשי האדם לכף זכות או לכף חובה .״מי
יחיה ומי י מ ו ת  . . .מי במים ומי ב א ש  . . .״  .החג נמשך יומיים בחו״ל וגם
בארץ ישראל .ראש השנה חל בחודש השביעי לגאולת ישראל ,אך בחודש
הראשון לבריאת העולם .בתורה אין קוראים לו ראש השנה כפי שלמדנו ,אלא
״יום תרועה״.
״בארבעה פרקים העולם נדון— בפסח על התבואה ,בעצרת על פירות
האילן ,ו ב ר א ש ה ש נ ה כ ל ב א י ע ו ל ם עוברים לפניו כבני מרון״.
גם בתפילותינו פונים אנו אל אבינו שבשמים בתואר המציין את שלטונו.
״המלד הקדוש״; בברכת אבות מוסיפים ״זכרגו לחיים״ ,ב״שים שלום״
אומרים ״בספר חיים״ וכו׳.
כידוע ,בכל ראש חודש קוראים ״הלל״ ואילו בראש השנה אין קוראים הלל:
״אפשר מלד יושב על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו,
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כל

וישראל אומרים שירה?״ יש להדגיש את האוניברסליות שכיום זה:
באי עולם .
הרגשה רציגית מתלווה לחג שאין בו משמחת הרגלים .מאריכים בתפילות
וממעטים בשירה וזמרה של עליצות .התפילה ותקיעת שופר — הם עיקר היום.
עם צעירים כדאי בסוף שיעור זה להכין כרטיסי ברכה :שנה טובה לאמא
ולאבא ,למנהל בית הספר ועובדיו ל ש נ ה ט ו ב ה ת כ ת ב ו  .אפשר
להציע לתלמידים צעירים להטמין את הכרטיסים להורים מתחת למפית
התלות ,וכשההורים יבואו מבית הכגסת ״יגלו״ ברכתו של הילד.
2

י ח י ד ה ז :ל י ל ה ר א ש ו ן ש ל ה ח ג
א .יביאו התלמידים מחזורים ויהיו מורגלים בתפילות .יתרגלו למצוא את
תפילות שחרית ,מוסף ,ערבית וכדי .יפתחו תפילת ״ערבית״ של ראש השגה
וידאו כי יש הבלטה בהדפסת ״זכרגו לחיים״ וכדי .המתקרבים לבר מצוד,
ילמדו ״ובכן תן פחדך״.
ב .יש מחזורים שבהם מודפסת ברכת שנה טובה ,שאומרים איש לרעהו
עם היציאה מבית הכגסת בליל ה ח ג — ״לשנה טובה תכתבו ותחתמו״ ,ויש
אפשרות לתרגל זכר וגקבה ,יחיד ורבים אגב ברכה זו .יראה המורים לתלמי
דים ,כי בקידוש גקרא החג ״יום הזכרון הזה יום תרועה״.
ג .סעודת ליל ראש השגה יש בה סמלים שיש להסבירם:
 (1טבילת הפת בדבש במקום מלח) ,אכילת תפוח בדבש(,
 (2אכילת ראש של בעל חיים,
 (3אכילת ירקות בעלי שמות סמליים,
 (4יש קהילות שבהן אופים את חלות ראש השגה בצורה מיוחדת.

 2בחינוד היהודי מדגישים אנו כי הקב״ה הוא ״אבינו מלכנו״ ואליו אנו פונים
בצר לנו .אולם בקבלת עול מלכות שמים של היהודי יש להדגיש גם את האספקט
האוניברסלי .הקב״ה הוא ״המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית״ ויום הדין
הוא ״יום הרת עולם יום בו יעמיד במשפט כל יצורי עולמים.״ תפיסה רחבה זו של
שותפות עמנו עם האנושות והקוסמוס כולו בדין לפני בורא העולם — תרומתה
מרובה לחינוך היהודי .בראש השנה מבליטים אנו בתפילותינו כי הבריאה היא
תחת שלטון הקב״ה — ומכאן שהתנהגותנו בכל התחומים והמישורים היא עבודת
ה׳ .ידע כל תלמיד כי את ה׳ הוא עובד לא רק כשהוא עומד בבית הכנסת
בתפילה ,אלא גם בשעה שהוא במעבדה ומסתכל במיקרוסקופ ,וחוקי הטבע
הנפלאים מתגלים לפניו — הרי שאת חכמתו ופלאיו הוא מגלה .וכן ידע התלמיד
שכל מעשה שנדמה לו שהוא הומניטארי בלבד הרי הוא מעשה דתי ,כי אלקיו
הוא אל גדול בורא שמיים וארץ ,והכל שלו וממנו.
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י ח י ד ה ח :ת פ י ל ת ר א ש ה ש נ ה
שחרית של ראש השנה אין בה שינויים במבנה .התלמיד יראה את התפילה
והפיוטים ויעמוד על ההתאמה של הפיוטים לברכות .בכיתה שטרם למדה על
מבנה התפילה ,יוקדש זמן למבנה הרגיל של תפילת הלחש ,יעמדו על המשותף
לכל תפילות הלחש — דהיינו שלוש ברכות ראשונות ושלוש אחרונות ,ועל
ההבדל במוסף שהוא במספר הברכות האמצעיות .לשם הבהרה ירשום המודה
כסיכום את הטבלה הבאה:
תלוקת
התפילה
תפילת
תפילת
תפילת
תפילת

ה ב ר כ ו ת של ת פ י ל ת ה ל ח ש

ראשונות

חול
שבת
חגים
מוסף של ר״ה

3
3
3
3

אמצעיות
13
) 1קדושת היום(
It
" 1
) 3מלכויות ,זכרונות,
שופרות(

אחרונות

ס״ה

3
3
3
3

19
7
ד
9

כל אחת משלוש הברכות מורכבת מ־ 10פסוקים— 3מן התורה
 3מן הכתובים
 3מן הנביאים
 1מן התורה
דיון זה לא יינתן כלל בכיתות מתחילים .אין טעם בשינון הטבלה אם
התלמיד לא ״גילה״ אותה בכוחות עצמו — תפקידה לסכם ולהבהיר.
קטגים ישמעו את מעשה ד׳ אמגון ממגנצא ויקראו את ״ונתנה תוקף״,
גדולים ילמדו ״ונתנה תוקף״ וכן ״ויאתיו כל לעבדיד״ ,״כי הגה כחומר ביד
היוצר״; המורה יעמוד גם על ״עלינו לשבח״ ו״הכריעה״.
קריאת

התורה בשגי ימי ראש השנה:

תורה
יום א׳ :וה׳ פקד את שרה
הולדת יצחק
יום ב׳ :פרשת העקידה

הפטרה
— ה׳ פקד את חגה
— הולדת שמואל
— הגחמה בירמיהו ל״א

קטגים י ש מ ע ו א ת ה ס י פ ו ר י ם  ,יחזרו עליהם אם כבר למדו ,יגםו
למצוא קשר בין גושא הקריאה ליום .גדולים ילמדו אף הם תוד העמקה רבה
יותר מתור החומשים וספד הגביאים.
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י ח י ד ה ט :ש ו פ ר
באמור ,תקיעת שופר בראש השנה מצווה מן התורה ושם החג בתודה על שם
המצווה ״יום תרועה״ .
אבודרהם מביא בשם ר׳ סעדיה גאון עשרה טעמים לתקיעת שופר )עיין
עגגון עמ׳ קי״ד(.
 .1מפגי שהיום תחילת הבריאה שבו ברא הקב״ה העולם ומלך עליו ,וכן
עושים המלכים שתוקעין לפגיהם בחצוצרות ובקרגות להודיע תחילת
מלכותם .וכן אנו ממליכים עלינו את הבורא יתברר ביום זה.
 .2יום ראש השנה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה ותוקעים בו בשופר
להכריז על ראשינו ,כמו שמזהיר ואומר :כל הרוצה לשוב ישוב ואם
לאו יקרא תגר על עצמו ,וכן עושים המלכים — מזהירין את העולם
תחילה בגזירותיהם.
להזכירגו מעמד הר סיגי ,שגאמר בו ״וקול שופר חזק מאד״ וגקבל
3
על עצמגו מה שקיבלו אבותיגו על עצמם ״געשה וגשמע״.
 .4להזכירגו דברי הגביאים שגמשלו בתקיעת שופר.
 .5להזכירגו חורבן בית המקדש וקול תרועת מלחמות האויבים ,וכשאגו
שומעים קול השופר ,נבקש מאת ה׳ על בגיין בית המקדש.
 .6להזכירנו עקידת יצחק שמסר נפשו לשמיים .כן אנחנו נמסור נפשנו
על קדושת שמו ויעלה זכרוננו לפניו לטובה.
ד .כשנשמע תקיעת שופר נירא ונחרד ונשבר עצמנו לפני הבורא כי כד
הוא טבע השופר מרעיד ומחריד .כמו שכתוב )עמוס ג( ״אם יתקע
שופר בעיר ועם לא יחרדו״ ז
 sלהזכיר יום הדין הגדול ולירא ממנו ,שנאמר )צפניה ב( ״קרוב יום ה׳
הגדול קרוב ומהר מאד ,יום שופר ותרועה״.
להזכירנו ק י ב ת נדחי ישראל ולהתאוות אליו ,שנאמר בו )ישעיה כז(
3
״והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים מארץ אשור
והגדחים מארץ מצרים״.
ג

 3א( יחזור המורה על הפרטים הקשורים בשופר :מקורו ,צורתו ,החומר שממנו
הוא עשוי ,הקולות שהוא מפיק ,וכן מה בין שופר כשר ופסול.
ב( ש מ י ע ת קול שופר מצווה מן התורה ומברכים עליה לפני שמקיימים אותה .יש
להסביר כי יש מן המצוות שהברכה היא על פעולה )מוטורית( שהמברך מבצע,
נוטל לולב ,מדליק נר חנוכה ועוד .המצווה הקשורה בשופר היא ל ש מ ו ע ק ו ל
ש ו פ ר — ועל כן יקפיד כל ילד וכל נער בבית הכנסת על שקט גמור בשעת
התקיעה למען אפשר יהיה לקיים את המצווה כהלכה.
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 .10להזכירנו תחיית המתים.

אין כמובן להביא את כל הטעמים .יסתפק כל מורה בטעמים הקרובים אל
לבות תלמידיו.
דינים

הקשורים

בשופר

בקשר לחייבים לשמוע תקיעת שופר כדאי להזכיר לילדות ,כי הן אינן
חייבות לשמוע תקיעת שופר ,לפי שזו מצות עשה שהזמן גרמא .אולם חייבות
הן לאפשר לאמותיהן הרוצות ללכת ולשמוע תקיעת שופר.
יש לבקש מן התלמידים להעלות בשיחה זו מנהגים הידועים להם בקשר
ליום:
 .1לא לישון בראש השנה בשעות היום.
 .2תשליך.
 3ללבוש בגדי לבן.
בכיתה גבוהה יוסבר עניין ברכת ״שהחיינו״ בליל השני של החג.
י ח י ד ה י :ע ש ר ת י מ י ת ש ו ב ה
ימים אלה ראוי שיהיה להם בכיתה צביון משלהם ,רציגי יותר ומאופק.
הילוכם של התלמידים יותר קצוב ודיבורם יותר שקט .כל אחד מגסה למצוא
דרכים נוספות לעשיית טוב .בימים אלה שבין כתיבה לחתימה יגיעו לשיאם
המבצעים הקולקטיביים של ״מעשים טובים״ וכן יקדישו כל יום זמן רב יותר
לפירושי התפילה ,קריאת קטעים ספרותיים וכתיבת חיבורים על הנושא וכר,
וכן יעמיקו את הרגשת האחריות .אפשר להביא את דברי תנא דבי אליהו:
״חטא אדם מה יעשה? היה רגיל לקרוא דף אחד — יקרא שגי דפים ,פסוק
אחד — יקרא שגי פסוקים״ .יקראו תלמידים פסוקי תהלים וכד׳.
הימים גקראים ״בין כסה לעשור״ )להסביר(.
בתפילות אומרים במקום ״הא־ל הקדוש״ ״המלך הקדוש״ ומוסיפים הוספות
אחרות וכן אומרים אחרי ״שמוגה עשרה״ ״אביגו מלכגו״.
יש לדבר על ״שבת תשובה״ שמפטירין בה ״שובה״ )הושע יד( .רצוי לעודד
את התלמידים ללכת לשמוע את דרשת הרב ,שתפקידה לעורר את בגי־הקהילה
לתשובה.
בימים אלה יקנה המורה לתלמידיו ידיעות על התפילה ,תולדותיה ,תפקידה,
השפעתה וכד׳— ידובר על כוונת־התפילה ,ואמירת התפילה בלא כ ו ו נ ה . . .
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מתוך הנושא י ו ם ה כ י פ ו ר י ם נטפל בשבעה עניינים.
כאמור בפתיחת הנושא ,יום הכיפורים הוא השלב הגבוה שבסולמנו .נפתת
את הלימוד בקריאה על היום בתורה ב ו י ק ר א כג ,כו—לב; ו י ק ר א טז,
כט—לד; ב מ ד ב ר כט ,ז—יא; ש מ ו ת ל ,י.
מהות היום וסגולתו :יום הכיפורים מכפר!
אין עם ישראל סובל מגטל החטא הקדמון ,כל אדם אחראי למעשיו — ואם
חטא ,ייעגש .אך אם החליט לשגות התגהגותו ולשוב מדרכו הרעה ,הרי תורת
היהדות מתירה ,מעודדת וממריצה אותו לעשות תשובה .״והרשע כי ישוב
מכל חטאתיו אשר עשה ושמר את כל חוקותיו ועשה משפט וצדקה ,חיה יחיה
לא ימות .כל פשעיו אשר עשה לא יזכרו לו ,בצדקתו אשר עשה יחיה .החפץ
אחפץ מות רשע ,גאום ה׳ אלוקים ,הלא בשובו מדרכיו וחיה!״ )יחזקאל יח,
כא( .אין מצות הווידוי והתשובה קשורה בזמן ,אלא שיום הכיפורים הוא זמן
תשובה לכול — ליחיד ולרבים — והוא קץ מחילה וסליחה לישראל.
אחר שיחת מבוא יוכלו התלמידים לספר מדיגי היום ומגהגיו כפי שהם
זכורים להם.
יחידה
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7

יא :ע ר ב יום ה כ י פ ו ר י ם

מרבים באכילה בתשיעי :כשם שמצור .להתעגות בעשירי ,כך מצוה
להרבות באכילה בתשיעי.
אחרי הסעודה מרבים בתפילה וגותגים צדקה.
מביאים גרות גשמה לבית הכגסת.
לובשים בגדים לבגים ,שכן לבן הוא סמל הטהרה.
קודם שהולכים לבית הכנסת מברכים את הבנים ,שכן מציגו באבות
העולם שבירכו את בניהם לפני מותם ,וכן משה רבנו בירד את ישראל
לפני מותו ,לפי שאותה שעה נתעלו בקדושה יתירה .כן בערב יום
הכיפורים קודם שהולכים לבית הכנסת ,שמתפנים מעסקי העולם
ונכנסים לטהר עצמם בקדושה יתרה — מברכים את הבנים והקדוש־
ברוך־הוא שומע ברכתם.
אפשר להזכיר את המגהג שגהגו אבותינו במקומות שונים ,ששמש
בית הכנסת היה מלקה את אנשי הקהל ארבעים חסר אחת.
״ כ ל נ ד ר י ״ כמעט מוזר ייראה הדבר בעיני התלמידים כי ״כל
נדרי״ הוא מנהג בלבד .הוא נתקדש ביותר בדורות האחרונים .חומר
עשיר ורב על תפילה זו וגם על חילוקי הדעות אפשר למצוא בפירושו
של הרב הרץ לספר במדבר ,בראשית פרשת מטות ,עמ׳ .313
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מלכיאל

כדאי לסכם שעה זו בבית הכנסת לכל פרטיה למען ירגיש הצעיר בגודל
השעה) .״ימים גוראים״ לעגנון עמ׳ רפ״ט(:
שליח ציבור יורד לפגי התיבה ומוריד טליתו על פגיו .ומעמידים שגיים,
אחד מימיגו ואחד משמאלו של שליח ציבור .ושגיהם אוחזין ספר תורה.
ואומרים עם הש״ץ שלוש פעמים ״על דעת המקום״ וגר.
מן הראוי לספר לקטגים וגם לגדולים את הסיפור על העשירי למגיין בחברון
)שם( וכן הסיפור הגפלא על ר׳ משה ליב מסאסוב שאיחר לבית הכגסת בשל
תיגוק שבכה)אור גגוז — למרטין בובר(.
יחידה

יב

בשיחה מיוחדת יש לדבר על ה ע י ג ו י י ם של היום )כפי שמובא ביומא
פרק ח משגה א( ולהסביר את המשמעות הגדולה של יום חג שאין בו סעודות
ומשתאות ,וכמובן יש להקדיש מקום מיוחד ליחסו של התלמיד לאיסורים
אלה ,והמעשה הקוגקרטי חשוב מן השיחה המילולית! אם קטן הוא ,הרי
שמתובת המורה להסביר לו כיצד יגהג ,ואם גדול הוא ילמד את פרטי הדיגים.
יפה יעשה המורה אם יפגר .אל הורי תלמידיו הצעירים לפגי החג בבקשה
שיספקו לילדיהם נעלי בד.
בהזדמנות זו אפשר לשוחח על התנהגות התלמיד ביום הכיפורים בבית
הכנסת ובבית ,כדי למנוע הפרעות מצד קטנים בבתי כנסיות.
יחידה

יג :ס ד ר יום ה כ י פ ו ר י ם

כפי שעשינו בתפילות ראש השנה ,כן נברר וגםביר את מבגה תפילת יום
הכיפורים .ונקדים בתזרה על מבנה התפילה בכלל.
תפילת
ערבית־)ערב(
כגגד הקטרת תלבים
ואברים במקדש

יום חול

שחרית־)שתר(
כגגד תמיד של שחר
במקדש

מנחה
כנגד קרבן תמיד של
בין הערביים

בשבתות ,בראשי חדשים ובמועדים מוסיפים אגו את תפילת המוסף — כגגד
קרבן המוסף בימי המקדש.
ביום הכיפורים נוספת תפילה מיוחדת והיא תפילת ״נעילה״ ,״נעילת שערי
שמיים״ או ״נעילת שערי היכל״ )ירושלמי תענית פ״ד ה״ז( תפילה זו חותמת
את היום .כפי שכתוב בתורה ״מערב עד ערב תשבתו שבתכם״ )ויקרא כג,
לב( .את ״הערב״ הראשון פותחת התפילה העתיקה ״כל גדרי״ ואת ״הערב״
השגי מסיימת ה״געילה״.
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לכל חמש התפילות של יום הכיפורים וכן לתפילת המנחה של ערב היום,
מוסיפים את הווידוי לפני סוף תפילת העמידה.
לפני סוף נעילה מוסיפים ״אתה נותן יד לפושעים״ .תלמידים בוגרים
לומדים חומר זה מתוך מחוור.
לא רק בתפילות של יום הכיפורים יש שיגוי— גם במספר העולים לתורה
יש שינוי.
קרואים לתורה
עולים 3
בימי תול ובשבת במגחה
״
״
4
״
בראש חודש ובחול המועד
) 1+5מפטיר( ״
״
בחגים )כולל ראש השגה(
1+6
״
ביום הכיפורים
1+7
״
בשבת
יחידה

יד

בחזרת הש״ץ של מוסף מוצאים במחזור את סדר העבודה .גדולים ישתמשו
במשגה המתארת את פרטי היום ובשגיים־שלושה שיעורים יעמדו עליה .אולם
גם לקטנים אפשר לתאר פרשה זו .יש בה תנועה וקסם רב .״והכהנים והעם
העומדים בעזרה כשהיו שומעים את השם הגכבד והגורא מ פ ו ר ש  . . .״
ליד גושא זה כדאי לעמוד על שמות הקודש ועל הדיגים והמגהגים הקשורים
בהגיית השם ובכתיבתו.
י ת י ד ה טו
שיחה זו תוקדש לקריאה בתורה ולהפטרות.
בקריאת התורה שאחרי שחרית קוראים אחרי מות
בתורה
פרשת העריות
בקריאת התורה של מגחה קוראים

מפטירים
ישעיהו גז—גח
יוגה

גם כאן כמו בראש השגה יכולים מתקדמים ללמוד את הפרקים ולעמוד על
הקשר שבין הקריאות ליום ,קטגים יסתפקו בסיפור של ספר יוגה .גדולים
וקטנים ישוחחו על ״שבים בתשובה״ .ידברו על קין החוטא ודרד התשובה
שלו ,דור המבול ,יתרו לפי רש״י ,תקופת השופטים וכד׳ ,הכל לפי דרגת
התלמידים ,רמתם ואווירת הכיתה.
כן אפשר להעמיק ולשוחח על התשובה :א( האומר ״אחטא ואשוב ,אחטא
ואשוב — אין מספיקין בידו לעשות תשובה״ .ב( ״כלו כל הקיצין ,ואין הדבר
תלוי אלא בתשובה ומעשים טובים .ר׳ אליעזר אומר :אם ישראל עושים
תשובה גגאלים ,ואם לאו — אין גגאלים .אמר לו ר׳ יהושע :אם אין עושים
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תשובה אין גגאלים י — אלא הקב״ה מעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן
וישראל עושים תשובה ומחזירם למוטב.״
שיחה זו ,הבאה בעקבות הקריאה ביוגה ,מצריכה דיוגים אחדים ולא שיחה
אחת בלבד .אולם יכול המורה להעמיק את הדברים באריכות על התשובה
ואפילו לקרוא קטעים נבחרים מתוך ״אורות התשובה״ להרב קוק זצ״ל.
יחידה

טז :ת פ י ל ת נ ע י ל ה

וכך כותב המחבר באנציקלופדיה ״אוצר ישראל״:
״ונראה כי מתהילה תיקנו אנשי כנסת הגדולה להתפלל תפילת נעילה בעת
שננעלו שערי ההיכל בבית המקדש ,כדי שיתקבלו הקרבנות ועבודת המקדש
לרצון .ואחר שחרב בית המקדש תיקנו במקום נעילת שערי ההיכל ,נעילת
שערי שמים — היינו שקיעת החמה קודם צאת הכוכבים״.
על תפילה זו ראוי לשוחח מתוך חוויית התלמידים או חווייה אישית של
המורה .תיאור בית הכנסת בנגוהות של שקיעה ,תיאור המתפללים באותה שעה
וכדי ,המנהג לתקוע בשופר אחרי התפילה .השופר שפתח את הימים הוא גם
המסיים את פרק הזמן הנקרא ״ימים נוראים״ .רמז לסילוק שכינה )״עלה
אלהים בתרועה״( עם תום ״חשבונותינו״ בבית דין של מעלה .״המדקדקין
במצוות מתחילים מיד במוצאי יום הכיפורים בעשיית הסוכה ,לקיים :ילכו
מחיל אל חיל״)קיצור ש״ע בהלכות יום הכיפורים(.
לסיום:
.1

החומר המובא הוא רב מכדי ללמדו בשנה אחת; כל מורה יבחר מתוכו
את הנושאים המתאימים לרמת תלמידיו .מורה המלמד צעירים ישמיט
חומר רעיוגי וידגיש חומר סיפורי ,ולהפך יגהג מורה המלמד מתבגרים.
ההערות הכלליות עשויות להדריך את המורה בשיקול דעתו כשהוא
עומד לערוך את תכנית העבודה לכיתתו ,הן לגבי הכללת נושאי־
משגה והן לגבי משך הזמן שיקדיש לכל אחד מהם .יתידות ההוראה
איגן זהות עם שעורים .יש שליחידה אחת יוקדשו שגי שיעורים או
יותר ,ויש שילמדו שתי יחידות בשיעור אחד.

3

טוב יעשה המודה אם יכין מבחן הישגים לבדיקת הידיעות שביקש
להקגות בכל אחד מגושאי החג ,ואחרי החגים יעדור מבחן כללי מסכם.
את לימוד הגושא תלווה מחברת החגים שבה יעתיקו תלמידים פסוקי־
תורה ,קטעי מדרש ותפילה ,פרקי ספרות ושירה ,חיבורים מעוטרים
פתגמים וכדי—הכל בהתאם לגיל התלמיד ושליטתו בלשון העברית.

.2

4
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גיבוש הנושא והכנתו להוראה ייעשו ביתר יעילות והצלחה אם מורי
כל הקהילה או קהילות אחדות יתאספו ויכיגו אותו בצוותא.
א .ידרגו את החומר ויקבעו מה ראוי שילמדו בקהילותיהם בגי
הגילים השוגים ,שהרי רק צוות מקומי של מורים ,המכיר את
הרקע היהודי של ילדי קהילתם ,ידע לעשות את מלאכת הדירוג.
לרוב חוזרים המורים ומלמדים כל שנה אותו דבר בכיתות השוגות
מבלי להעמיק ולהרחיב בדרך שיטתית את הלימוד .וכמובן צריך
למנוע דבר זה.
ב .הצוות יכין את מילון מילות המפתח לכל יתידת־משנה של הנושא.
ג .הצוות יתאם וידרג את הפעילויות השונות .יש פעולות אשר רישומן
עמוק יותר כשהן מתבצעות ברוב עם ,ואפשר גם לזמן כיתות
ממוסדות שוגים למקום אחד.
ד .גם מבחן הישגים יוכן ע״י צוות .על ידי זה ישחררו את המורה
מן האחריות הבלעדית שבהכגתו.
ה .ועל כולם — בצוות תהיה הכגת המורים לחג שלימה יותר .בכל
צוות מצוי לפחות אחד שידיעותיו בנושא טובות יותר ,ואם אין
כזה יוכל הצוות להזמין מרצה מתאים ללמוד ממנו סוגיות
הקשורות בחג.
ברכה רבה ימצאו המורים בעבודתם אם יעלה בידם לכגם את הורי
התלמידים לפגי החג ,לספר באזניהם על תכנית הלימודים ולשתפם
ביצירת האווירה והפעילות.

שותפות של גורמי החיגוך השוגים מבטיחה השפעה טובה יותר על הלומד.
יש לקוות ,שהמחנכים ילמדו להשתמש באופן שיטתי ויעיל גם באמצעים
חדשים ,כמו תכניות רדיו ,טלוויזיה ושאר מכשירים חדישים.

ברכה

אריגור־שפירא  /בני ברק

הימים הנוראים בגן־הילדים

כשם שהחג וההכנות לו תופסים מקום חשוב בחיי המבוגרים ,מוציאים אותם
מן החולין של חיי יום יום ומעלים אותם למדרגה גבוהה של חגיגיות ,כך —
ועוד יותר מזה — מטביע החג חותם של חשיבות מיוחדת ,יוצאת מגדר הרגיל,
בחיי הילד בבית ,בגן הילדים ובבית הספר .התרגשותו של הילד לקראת החג
וחוויותיו בעצם ימי החג גבדלות משלגו המבוגרים .ככל שהילד קטן יותר,
הוא זוכר פחות מגסיון השגים הקודמות ,והוא מקבל כל דבר בהפתעה גדולה.
גפשו של הילד רגישה מאד לפלא ולתפארת החג .אולם ככל שהילד קטן יותר
הוא גם תופס פחות את מהותם של החגים וקולט יותר את הביטויים החיצוגיים
בקול ,בצבע ,בריח ובטעם.
חלקם של גן הילדים ובית הספר בעיצוב דמותם של החגים גדול מאד.
הזמן המוקדש בהם לחגים תופס מקום רחב בתכגית הלימודים העיוגיים
והמעשיים .ימים רבים מבלים הילדים בהכגות לחג — בלימוד שירים ובדק־
לומים ,בהכגות לריקודים ובהצגות ,בקישוטים ובמלאכה ,בלימוד דיגים ומג־
הגים .זוהי פעילות שיש עמה לימוד רב בכל השטחים — ובגן הילדים מתוספת
תעסוקה עיקרית וחשובה לאין ערוך — המשחק.
עם כל זאת אל לגו לשכוח ,שעיקר חגיגתו של החג בימי החגים עצמם.
מקומם של החגים לא בגן ולא בביה״ס ,אלא עם ההורים והאחים בבית ועם
ציבור של מבוגרים וילדים בבית הכנסת .תפקידם של הגן ובית הספר הוא
הענקת תוכן ,מהות ומשמעות לחג והכנת הילדים להשתתף בחג עצמו .כשמגיע
החג ישב הילד בסוכה ,ידליק נרות חנוכה ,יתחפש בפורים ,ישמע קריאת
מגילה ,יסב לסדר של פסח וישאל את הקושיות ,יחזה בתהלוכות ,ידליק
מ ד ו ר ה — כ ל זאת מחוץ לכותלי הגן וביה״ם.

*
הימים הנוראים איגם ימי שמחה מיוחדת ,אך לא חלילה ימי אבל — כי אם
ימים קדושים.
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ראש השנה בתורה הוא ״יום תרועה״ או ״זכרון תרועה״ ,כלומר זכרון על
ידי תרועה .בעוד שבראשי חדשים ובשאר מועדים תקעו בחצוצרות ,ועל מטרת
התקיעה בחצוצרות בראשי חדשים ובמועדים אומרת התורה ״והיו לכם לזכרון
לפני אלהיכם״ — תקעו בראש השנה בשופר ,כמו שנאמר בתהילים )פא ,ד(
״תקעו בחדש שופר  ,בכסה ליום חגנו״ .התקיעה מבטאת את חרדתו ותקוותו
של האדם — את צפייתו לישע אלוקים.
לקול תקיעת שופר זוכרים אגו את כל אשר עבר על עמגו מימי האבות
ועד היום הזה ,ןוכרים את מתן תורה בהר ס י ג י — ק ו ל שופר חזק מאד גשמע
אז בכל הארץ .התקיעה שימשה בזמן המקדש חלק בלתי גפרד מעבודת
הקודש :היו תוקעים בכל יום בבית המקדש בשעת הקרבת הקרבגות — בבוקר
ובערב .קול השופר הוא קול עצוב ,לכן כאשר נקשיב לצליליו הגוגים ,יגיעו
לאונינו קולות בית המקדש העולה באש וקולות בני עמנו הצועקים לעזרה
בכל הדורות .וגוסף לזה ,בתקופות שהעם בגולה ,ישנה בשופר משמעות של
שאיפה לחרות ,לגאולה ולקיבוץ גדחי ישראל ,כמו שאומרים בתפילה :״תקע
בשופר גדול לחרותגו ושא גס לקבץ גלויותיגו״.
כן גשמע בקול השופר את קול התקוה לימים הבאים ,עת אשר יזכור ה׳ את
עמו וירחם עליגו וישלח לגו את המשיח ,אשר אף הוא יתקע בשופר גדול
ויאסוף את כולם מארצות פזוריהם.
מצווה מן המובחר לתקוע בשופר של איל כפוף .״תקעו לפגי בשופר של
איל ,כדי שאזכור לכם את עקידת יצחק בן אברהם ,ומעלה אגי עליכם כאילו
עקדתם עצמכם לפני״)ראש השנה טז ע״א( .זהו אחד הטעמים בתקיעת שופר.
ומדוע כפוף ? ביום הדין ככל שאדם כופף עצמו ודעתו — טוב יותר .ומדוע
לא בקרן של פרה או שור ? מפגי שהשופר שלהם מזכיר את חטא העגל ואין
קטיגור נעשה סניגור ,כלומר אין לתקוע בקרן שלהם כשמבקשים סליחה
ומחילה.
בהמשך הדורות ניתגו טעמים שוגים לתקיעת השופר שהעמיקו את הסמליות
שבמצור .זו .הרמב״ם כתב רמז שישנו בתקיעת שופר :״עורו ישנים משנתכם
ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה״— טעם זה
השפיע שיהיו תוקעים כבר בכל ימי חודש אלול ,כדי לעורר לחזרה בתשובה.
מן התורה ראש השנה הוא יום אחד בלבד ,האחד בתשרי .בשעה שקבעו
את החודש על פי ראיית הלבנה בחידושה ,חיכו שיבואו שני עדים שיעידו
על ראייתה לפני בית־הדין בירושלים .הואיל וראש השנה הוא באחד לחודש,
מיד בהתחדש הלבנה ,לא היתד .אפשרות להודיע למקומות מרוחקים בארץ
ובגולה את יום קביעת החודש .לכן עשו את ראש השנה יומיים .ומאן נקבע
לחוג שני ימים ,ושניהם באותה קדושה.
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ביום א׳ של ראש השנה הולכים ל״תשליך״ .מנהג זה נזכר לראשונה על־
יד־ המהרי״ל שחי במאה ה־ .14הולכים לים או לנהר ,באר או מעיין.
בירושלים עומדים על יד בורות מים .ישנם גימוקים שוגים למגהג זה של
תשליד ,אולם אין מקומם בגן הילדים.
הימים שבין ראש השנה ליום כיפור גקראים ״בין כסה לעשור״ — וכולם
יחד ,ראש השנה ,יום הכיפורים והימים שביניהם נקראים ״עשרת ימי תשובה״.
השבת שבהם — שבת ״שובה״ או שבת תשובה.
בדומה להכנות לראש השנה יש לפני יום הכיפורים הכנות מיוחדות המת
בטאות בעיקר בתפילות .חוץ מן התפילות גוהגים לעשות סדר כפרות .אף־
על־פי שהיו גדולים שהתנגדו למנהג זה ,מחזיקים בו רבים ומקיימים אותו
בחרדת קודש .רוב הקהל פודים את הכפרות בכסף הנמסר לצדקה.
יום כיפור הוא שבת שבתון .זהו חג־תענית .עינוי הנפש הוא הכשרה
לכפרת עווגות ,אך הצום לבד איגו מספיק — גחוצים תשובה ,תפילה וצדקה.
כל היום מתפללים לה׳ שיסלח לנו על חטאתינו ויכתבנו בספר החיים .תפילת
״כל נדרי״ זוהי מסירת מודעה להתרת הנדרים שנדר האדם במשך השנה.
אם נדר אדם בתוך ימי השנה וזוכר את נדרו ,צריך לקיימו — ואם לא קיימו
אין יום הכיפורים מכפר .לכן תיקגו הגאונים הקדמונים לומר ״כל נדרי״
בלילי יום הכיפורים ,שנדרים שזוכרם מקיימם וגפטר ,וגדרים שאיגו זוכרם
מתירים בציבור.
כ״זכר למקדש״ גוהגים לכרוע על הרצפה באמירת סדר העבודה .לכן היו
נוהגים במקומות רבים לשטוח קש על רצפת בית הכנסת ,כדי שלא להשתחוות
לאבן )ויקרא כו ,א  :״ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות עליה״(.
השם נעילה הוא קיצור של ״נעילת שערים״ — כך נקראה התפילה בימי
בית המקדש .היא נאמרה בשעה שנעלו את שערי בית המקדש ,סמוך לשקיעת
החמה .במשד הזמן גוסף גם ביאור חדש לביטוי :נעילת שערי שמיים — כל
היום השערים פתוחים לקבלת התפילות ,ולפנות ערב ננעלים השערים .תפילת
נעילה היא בעלת חשיבות מיוחדת .ובד .נמצא ביטוי נעלה לכל רעיונות יום
הכיפורים.

*

•

*

)א( הימים הגוראים קשים לתפיסה לילדים בגיל הרך יותר משאר החגים.
יש בהם הרבה מן הרוחני המופשט :חשבון הנפש ,התבוננות במעללי אדם
ומחשבותיו ,התנהגות שבין אדם למקום ,דברים שבין אדם לחברו ,חרטה
על מעשים רעים ,בקשת סליחה ומחילה על עווגות ,הבטחה להתנהגות טובה
בעתיד ,חזרה בתשובה ,צדק וכו׳ — כל זה קשה ובלתי מובן .ולמרות הכל
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חש הילד ברטט מיוחד המלווה את השנה החדשה .בכל עת שמשתמשים במלה
״קדוש״ ,חש הילד ברגש הקדושה ,העובר אליו מן ההורים או מן הגננת.
כבר הזכרתי ,שהילד בגיל הרך קולט את המוחשי ,הגשמע לאוזן והנראה
לעין :זכור לו ריח לביבות של חנוכה ,זכור לו ריחו של פסח .לא אחת
שמעתי ביטד כזה מפי ילד :״מריחים את הפסח״ — יש לו אסוציאציה של
נקיון ,של סיוד ושל מאכלים.
אם נשאל את הילדים על הזכור להם מן הימים הנוראים ,ניווכח שהם
זוכרים את ההליכה לבית־הכנסת ,השופר ,המחזור ,כרטיסי הברכות ,צום וכד׳.
לזכור תמיד ובכל עת שהמדובר הוא בילדי
עלינו
ג ן  ,לכן יש להביא בחשבון את תכונותיהם המיוחדות של הילדים בגיל הרך.
החג וביצועו צריכים להיות בגויים על יסודות פסיכולוגיים ופדגוגיים שישמשו
לגו מורה דרך בעבודתגו היומיומית ,ועליהם צריכה להתבסס כל עבודתגו
החיגוכיות בגן .אחד העיקרים הנובעים מכך הוא ,שאין להטיף בהסברים
מילוליים ,אלא להשתמש ככל האפשר באמצעים ממשיים ומוחשיים ,ההולמים
את גילם ואת דרגת התפתחותם של החניכים הקטנים.
)ב( קושי גוסף שאיגגו יכולים בשום אופן להתעלם ממגו הוא — שילדי הגן
איגם יודעים לקרוא .בעוד שבשאר החגים ההורים מ ב ל י ם עם הילד —
כאן הם עסוקים בתפילה .הילד הולך עם ההורים לבית הכנסת ,ובעוד המבו
גרים עוסקים בתפילה ,הוא משחק — ובהרבה מקרים מפריע או מופקר בחוץ.
חשובה מאד ההסברה להורים על מקומם של הילדים הקטנים בשעת התפילה
בבית הכנסת .טוב תעשה הגננת אם תכנס את ההורים לאסיפה לפני החג
)בין כך חשובה אסיפת הורים בתחילת השנה ,ואפשר למזג כמה נושאים יחד(,
עליה להסביר להורים ולילדים כיצד צריכים ילדים להתנהג בשעת התפילה:
אין יוצאים ונכנסים ,אין מפריעים להורים — וכמובן לא לכל הקהל —
להתפלל .על כל ילד להתרכז במשחק שקט ,רצוי בהשגחת ילד גדול יותר.
אם הדבר בלתי אפשרי או מסוכן לילד — תשב האם עם הילד בבית .אפשר
לספר את הסיפור על הרב שהתעכב בדרכו לבית הכנסת כדי לשמור על
תינוק בוכה שהשאירוהו לבדו.
ילד אשר איגו יודע לקרוא ,איגו מסוגל לשבת שעות מרובות ליד הוריו.
אולם כדאי שאפילו ילד קטן ישב ויאזין למשך זמן קצר .הוא יראה כיצד
המבוגרים רציניים ומרוכזים בתפילה .הגננת תסביר לילדים ,שכאשר יהיו
בכיתה א׳ ,ילמדו וידעו לקרוא .אבל בינתיים יכולים הם לומר תפילה בלבם.
אפשר לדקלם לפניהם או ללמדם קטע כזה )משל יצחק כצנלםון הי״ד(:
״הלכתי בראש השנה
אל בית־הכנסת,
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שם התפללתי עם אבי —
אבא מצא תפילתו במחזור,
ואני התפללתי בלבבי.״
)ג( בשאר החגים — או ברובם — כל התכונה והפעילות ולימוד השירים
והריקודים ,מסתיימים בשיא ,בחגיגה .בהכגות לקראת ראש השגה אין דגש
על הופעות ,אין עורכים חגיגה .אפשר ביום האחרון לערוך מסיבה)איגטימית(.
)ד( מתחילת שנת הלימודים ועד ראש השגה הזמן קצר מאד .רבים מן
הילדים הם צעירים מאד וזוהי שגתם הראשוגה בגן .יש ילדים אשר להם
קשיי הסתגלות .הגנגת איגה יכולה להתחיל בהכגות לחגים כאשר חסרים
לילדים מושגים ראשוגים על משמעת וסדר ,חברת ילדים והרגלים שוגים.
עליה לחבב עליהם את הגן ולאקלמם בסדרי הגן .בשאר החגים העבודה בגן
כבר מורגלת והתגהגות הילדים מהוקצעת ,ולעומת זאת ,קשה מאד פתיחת שגת
הלימודים כשהיא מתגגשת עם הכנות לשגה החדשה ולימים הגוראים .זהו
קושי שיש להתגבר עליו וגחוץ לגשר בין תחילת שגת הלימודים ובין השגה
החדשה .העניין של תיקון ההתנהגות בין אדם לחברו ,של בקשת סליחה ,של
שמירה על יחסים חוגגים — וגם נושא התפילה הם נושאים ארוכים שבהם
עוסקים מתחילת השגה ועד סופה .לכן אין לחשוש לקוצר הזמן ,כיון שנעסוק
בגושאים האלה גם אחרי הימים המראים.
תכנית העבודה
בהעלותי הצעות שונות שתשמשנה ציוגי דרך לגגנת בעבודתה ,עלי להזכיר:
)א( כי התוכן אינו צריך להיות קבוע ,אלא תלוי בסביבה ,ברמת הילדים וגם
במצב הדתי של ההורים; )ב( על כל גננת לדלות מתוך כל החומר הידוע
לה רק מעט ,ולהתאימו לחיי הגן .יש להיזהר לא להעגיק יותר מדי גם בסיפור
ובשיר; )ג( יש להשתדל להשתמש בשפת המקרא ובסגנוגו ,כמו כן ל ה ק מ ת
לילדים ביטויים מן התפילה .אפילו אם לא יביגו כל מלה ,יביגו את המשמעות
הכללית .בצורה וו גרגיל את הילדים ללשון התורה והתפילה; )ד( עבודתה
של הגננת בחוץ לארץ שונה מעבודתה של הגננת בארץ .בהכנות לחגים
רב שם יותר ההבדל בין הימים המראים לשאר החגים .אף־על־פי שאין
הילדים מדברים שם עברית ,נלמד אתם בכל ואת תפילה קצרה בעברית.
טבעי הדבר שהחג מובא לגן על־ידי הילדים עצמם .ההכנות בבית ,אבא
ההולד לסליחות ,כרטיסי הברכה לשנה החדשה המגיעים הביתה ,קול השופר
מבית־כנםת שכן — משפיעים על הילד שיפתח בנושא .יש לחכות להזדמנות
שאחד הילדים יספר ,יבנה או יצייר משהו המרמז על החג המתקרב .אם לא
יביא הילד את החג המתקרב לגן ,תהיה הגננת בבחינת ״את פתח לו״.
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סליחות
שיחה:
ילדים! יוסד סיפר לי כי אבא שלו הלך לסליחות .אבא של מי עוד הלך
לסליחות? ומדוע אומרים סליחות? נכון ,היהודים הולכים לבית־הכנסת
ומבקשים מה׳ סליחה על החטאים אשר חטאו ומבקשים שה׳ יזכור אותם
לטובה ולברכה ,לחיים ולשלום .זוהי תפילת הסליחות )הנננת תאפשר לילדים
לומר בשיחה כל מה שירצו ,ואל לה לחשוש שהם חורגים ממסגרת הנושא(.
וממי עוד יש לבקש סליחה ? — מאבא ,מאמא ,מאחים ,מחברים )הגנגת תדגיש
את הצד החברתי שבחג ,סליחה והתפייסות(.
מן

האגדה

חמורים חטאים שבין אדם לחברו מחטאים שבין אדם למקום .״עבירות שבין
אדם למקום יום הכיפורים מכפר ,עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים
מכפר עד שירצה את חברו״ )יומא פ״ח מ״ט(.
״ר׳ יצחק אמר :כל המקניט את חבירו אפילו בדברים צריך לפייסו״ )יומא
פז ע״א(.
בשעה שה׳ סולח לעוונות עם ישראל שמח הוא שמחה רבה ואומר להרים
וליערות ,לימים ולנהרות :בואו ושמחו עמי ,כי סולח אני לעוונות ישראל
)לפי סדר אליהו רבא פרק א׳(.
״התשובה מכפרת על כל העבירות ,אפילו רשע כל ימיו ועשה תשובה
באחרוגה ,אין מזכירין לו שום דבר מרשעו״ )רמב״ם הל׳ תשובה פ״א ה״ג(.
ישנם הרבה סיפורי חסידים על התנהגותם של צדיקים בימי תשובה .הסיפור
״בין אדם ל ח ב י ת ״ מספר על הרב שלא נכנס לבית־הכנסת לתפילת כל נדרי
עד אשר לא ביקש כל הקהל סליחה זה מזה .וכאשר הפצירו בו שייכנס כבר,
לא גכגס עד שהבטיחו לו כי גם לאחר יום הכיפורים יוסיפו לאהוב איש את
אחיו .אחר־כך גיגש לארון הקודש ,פתח בתפילה ואמר :״אדון העולמים,
עמך ישראל אומרים ׳חטאגו ולא גחטא עוד׳ ואתה מאמין להם ומכפר על
עווגותיהם — על כן אאמין גם אגי לדבריהם ואתפלל בעדם לפניך״.
וכן ״לאן הלד הרבי״ של י״ל פרץ )מתוך הספר ״ימים נוראים״ של א׳ אסף
בהוצאת צ׳צ׳יק(; יש לספר רק קטעים המתאימים לגן.
ראש

השנה

ש י ח ה  :מי מ ח י ל ת ם יודע איוה חג ממשמש ובא ז — ראש השנה .נכון,
גגמרת שנה ומתחילה שגה חדשה .איד עוד קוראים לראש השגה ? — יום
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הדין ,יום הזכרון ,יום תרועה .ואיד מברכים האנשים זה את זה ז — שנה
טובה .ואיך עוד ז — לשנה טובה תכתבו ותחתמו.
הגננת

מספרת:

ה׳ יושב על כסא המשפט וכל בני האדם עוברים לפניו כבגי צאן והוא
שופט אותם .אז יזכור כל יהודי שעליו לעזוב את דרכיו הרעות ולשוב אל ה׳
באמת ובלב טהור ,כי ה׳ רואה וזוכר את כל מעשי בני אדם והוא שופט
אותם בצדק וברחמים.
אין להטיל את אימת יום הדין על הילדים הקטנים — יראה הילד את החג
באור טוב .יש להתגהג יפה ,לעשות מעשים טובים ,לבקש סליחה ולהיות
חברים טובים .לא נספר לילדים על ״מי יחיה ומי ימות״ .הפחד מפני המות יטול
את שלוות הנפש מלבות הקטנים ולבם יפרפר מפחד הדין שיוטל עליהם,
על כל מעשה לא טוב שעשו.
לכן פועל ״תשליך״ על הילדים כמטה קסם .הם רואים בגיעור הבגדים
הקלה גדולה .הם משתחררים מן החטאים בצורה מוחשית ומרגישים עצמם
טהורים —.״מי זוכר איזה שיר שרגו פעם לכבוד השגה החדשה?״ וכולם
שרים:
שנה ט ו ב ה ) מ א ת לוין קיפניס(.
שנה טובה ל מ ד גבור,
שנה הלכה שנה באה,
אשר על המשמרת,
אני כפי ארימה,
ולכל נוטר בעיר ,בכפר —
שנה טובה לך אבא,
ברכת ״חזק״ נמסרת.
שנה טובה לך אמא!
שנה ט ו ב ה . . .
שנה ט ו ב ה . . .
רשימת

שירים ודקלומים:

ברכה לראש השנה
ראש השנה
שנת עמל
שנה טובה
הדואר בא
ברכות לכול

״תכלה שנה ואנחתה״
״ ה ק ת עבר״ מאת ש׳ בס,
מאת ח׳ שדמי,
מאת שרה לוי,
מאת ש׳ בס,
מתור ״מה אספר לילד״.

השיר ״שנה חדשה״ מרמז על ה ק ת שעבר ועל הסתיו הממשמש ובא .כאן
אפשר לקשר את השנה החדשה עם ראשית התחלת הסתיו ,נשיבת רותות,
נדידת צפורים ,קמילה ויובש בטבע ועונות השנה.
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הברכות
שיחה:
ילדים! כיצד יברכו קרובים וידידים זה את זה כאשר הם גרים רחוק
זה מזה ? — שולחים כרטיסי ברכה .בתוך מה מכגיסים את הכרטיס ? —
מה מדביקים על המעטפה ? — ומה כותבים עליה ? — וכיצד שולחים
אותה ? — רוצים אתם להכין כרטיסי ברכה לראש השגה ז — ודאי שרוצים.
בשיחה קובעים למי רוצים הילדים לשלוח ברכות.
הילדים יכינו כרטיסי ברכה ככל העולה על רוחם — כרטיסים ב צ ו ת ת
ובגדלים שוגים .אין הגגגת צריכה לגזור את הכרטיסים .ילדים שירצו יכיגו,
יגזרו ,יציירו ,יעטרו וידביקו בכוחות עצמם .הגנגת תסייע להם על ידי כד
שתספק להם בפיגות הגן השונות :ניירות ,מספריים ,דבק ,חוטים צבעוגיים,
גייר צבעוגי ,עפרוגות וצבעים .כיוון שהילדים איגם יודעים לכתוב ,רושמת
הגננת על הצד השני של הכרטיס ,מפי הילד ,מה רצוגו להגיד בברכתו וו.
הגדולים יכולים לקשט או לצבוע פלקט ג מ ל לקישוט הגן :ש ג ה ט ו ב ה .
ישנן גננות הנוהגות לשלוח בשם הילדים בדואר ברכת שגה טובה להורים.
אפשר להכין עם הילדים מעטפות .יש המכינים עם הילדים תיבת דואר ובה
שמים הילדים את ברכותיהם .בשעת המסיבה מוציאים ומחלקים ,או שמדביקים
בולים ממש וכולם הולכים לתיבת הדואר לשלשל את המעטפות .נושא הדואר
דורש הסתכלויות רבות ,סיורים ושיחות מיוחדות.
השופר

והמחזור

שיחה:
ילדים! במה תוקעים בראש השנה ? — בשופר .מתי עוד תוקעים בשופר ?
— בימי הסליחות לפני ראש השנה וביום הכפורים אחרי צאת הכוכבים .ממה
עשוי השופר ? — מקרן של איל .ראיתם שופר ? יש להראות לילדים תמונה
של איל )וטוב מזה להראות איל חי( .לגדולים אפשר לספר את סיפור עקידת
יצחק ולקשר אותו עם השופר .אילו סוגי תקיעות יש ז — רצוי ללכת עם
הילדים לבית־הכגסת ,יראו את השופר — ובהזדמגות זו תסביר הגננת כיצד
מתנהגים בשעת תקיעת שופר ובבית־הכנסת בכלל .במה מתפללים בימים
הנוראים בבית הכנסת ? — בסידור .לא! אין זה סידור — זהו מחזור .יש
מחוור של ראש־השנה ויש מחוור של יום הכיפורים )ויש עוד(.
כדי להמחיש את הדברים לילדים הקטנים יש לבצע כל תכנית בצורה של
פעילות ועשייה) :א( תכגית החג צריכה למצוא ביטויה בפיגות הגן השונות:
בקוביות ,בפיגת הבובות ,בציור ,בצביעה ,בכיור ,בגגריה ,בארגז החול ובשאר
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הפיגות הקיימות בגן ובחצר; )ב( התבטאות בריתמיקה ובפעילויות הבעה
אחרות; )ג( השיחה ,הסיפור ,השיר ,ההמחזה והתומורת תורמים להבהרת
התוכן והעשרתו; )ד( סיורים יש להם חשיבות רבה ביותר להכרת המתרחש.
אחרי הטיול לבית־הכגסת יימצאו ילדים שיבגו מקוביות גדולות ונבובות בית
כגסת גדול ומפואר .הילדים יכיירו מן החימר הנמצא בגן שופרות ,יכיגו
״מחזורים״ בהדבקה ובציור ,וכדי .אם יהיו בכל פיגה החומרים הדרושים
ליצירה ולהעשרת הדמיון ,ימצאו סמלי החג את ביטוים החופשי בפינות
השוגות — הכל כיד הדמיון הטובה על הילדים .את עבודותיהם הגיתגות
לשמירה יקבלו הילדים הביתה כמתגת חג ,או שתשארגה לקישוט הגן .בפיגת
הספר תכין הגגגת ספרי תמוגות על בתי־כגסת ,מתפללים ,שופר ,כרטיסי
ברכה .אפשר לעודד את הילדים שיביאו מן הבית תמוגות על ימים גוראים
וידביקו אותם באלבום מיוחד ,שימצא מקומו בפיגת הספר .השימוש בתמוגות
יעשיר את כושר הביטוי.
מאכלים ובגדים סמליים
מתוך המאכלים הסמליים הרבים לראש־השנה ,בטעם ,בשם ובצורה ,גבחר
אחדים הבולטים והמוכרים ביותר לילדים.
ש י ח ה  :ילדים! מה אוכלים בראש השנה ? — דבש ,רימון .מדוע אוכלים
דבש ז איזה טעם יש לו ז מי נותן לנו את הדבש ? — נכון ,הדבורים נותנות
לנו דבש מתוק .בראש השנה לוקחים חלה ותפוח ,וטובלים אותם בדבש
ואומרים :״יהי רצון שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה״ .והרימון ז — בוודאי
אכלתם פעם רימון וראיתם מה רבים בו הגרגירים .על זאת אומרים :״יהי רצון
שירבו זכויותינו ברימון״ .וכמובן יש להסביר הסבר הולם לגיל הגן .ביום
הראשון של ראש השגה מברכים על החג ״שהחייגו וקימגו והגיענו לזמן
הזה״ .גם ביום השני מברכים ״שהחיינו״ ומכינים פרי שעוד לא אכלגו ממגו
בעוגה זו :רימון ,תמר ,גויבה וכדומה .הבגדים בראש השגה יהיו לבגים —
חטאיגו כשלג ילביגו.
קישוט הגן ו ה מ ס י ב ה
התכונה לקראת ראש השנה מתחילה למעשה עם פתיחת הגן בשנת הלימודים
החדשה .כל החידושים געשים באופן הדרגתי ,לפי הצורך והתפתחות העניינים:
בחצר הופכים את אדמת הגינה ,מטפלים בה ומכינים אותה לשנת עבודה
חדשה; קובעים תמונות חדשות; קונים בובה חדשה לבושה בבגדי חג — אפשר
לבקש את עזרת האמהות בהלבשת יתר הבובות בבגדים חדשים; מצחצחים
ומקשטים כל פיגר ;.תולים וילוגות; תולים על הקירות ברכות לשגה החדשה;
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תולים על הקיר ציור של שופר או תמונה של תקיעת שופר .אפשר להכין
בפינת הגן שולחן קטן מכוסה במפה צחורה ,ועליו מחזור ,צנצנת דבש ,שופר
)מעבודת הילדים( ופרחים .משווים לכל הגן אווירה חגיגית) .בקשר לקישוט
הגן אפשר לעיין ב״הד הגן״ תשכ״ג ,חוברת א׳ בקשר להכגת בגדי בובה —
״הד הגן״ תשכ״ד ,חוברת א׳( .לפגי ראש השגה רצוי לערוד מסיבה .הילדים
יבואו בבגדים לבגים ,הגן מקושט ,השולחנות מכוסים מפות לבנות וערוכים
בדבש ,ממתקים ופרחים.
הילדים עם הגננת ידקלמו ,ישית ,התזמורת )במידה שהילדים כבר למדו
להשתמש בה( תגגן ,כולם רוקדים.
מברכים זה את זה בברכות לקראת השגה החדשה ,הילדים מבקשים סליחה
איש מרעהו ,מחלקים מתגות וכרטיסי ברכה וגפרדים בברכת ״שגה טובה״.
אחרי ראש השנה גשוחת עם הילדים על עשרת ימי תשובה ,שבת שובה
ויום כיפור ,הילדים יספרו רשמיהם על ראש השנה שעבר .נמשיך ונשוחח
על הצום ,ה י ל ת ם ירחיבו את ה ת ב ו ר על מה שהם זוכרים מן השנה שעברה:
צמים ,גועלים געלי גומי .ילדים שהיה להם בר מצווה חייבים לצום .הגננת
תזכיר ותסביר את המושגים :סעודה מפסקת ,כל גדרי ,געילה .בסוף היום
תוקעים בשופר ושרים ״לשנה הבאה בירושלים הבנויה״ .זוכרים?— הבה
נשיר כולנו ״לשנה ה ב א ה " . . .
סיפורים

לראש השנה ויום הכיפורים

״גן גני״ חלק א׳.
לליל ראש השגה —
ע״פ י .ל .פרץ — מתוך ״לבית ולגן״ — ספר הגגגת
לליל ״כל גדת״ —
והאם ,מלוקט בידי שושגה חזן ,בהוצאת גיב — ועוד
סיפורים ודקלומים מתור ״לבית ולגן״.
ל י ו ם כ י פ ו ר  :״גם אגי אצום״; סליחה — ״גן גגי״ חלק אי ,יום דין ,יום
קדוש—דיקלום.
ולסיכום:
אם כי הימים המראים איגם ימי פעילות מיוחדת בגן בהשוואה לחגים
אחרים ,ואף לא גערכת בהם חגיגה מפוארת ,אף על פי כן תישאר בליבותיהם
של הילדים הקטגים חוויה עמוקה ,אשר תעורר בהם רגשות דתיים וחברתיים
שילוום בהמשך חייהם .כי זאת יש לזכור :חוויות ילדות איגן חולפות ,להיפר
— עם מרחק הזמן הן מגבירות את עוז צבעיהן.
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פ י ר ו ש מ ל ו ק ט ל ת פ י ל ו ת של י מ י ם נ ו ר א י ם
תוכן

המאמר:

א.

ההוספות שבשמונה עשרה
 .1״זכרנו לחיים״
 .2ימי כסוד״
 .3״המלך הקדוש״
 .4׳הפלד המשפט*
 .5״וכתוב׳
 .6״בספרי

ב.

ההוספות בברכה השלישית של ימים נוראים
.1
a
.3
.4
.5
.6

ג.

הברכה האמצעית של תפילת ראש השנה
.1
.2
.3
.4
.5

ד.

״לדור ודור״
׳ובכן תן פחדך׳
׳ובכן תן כבודי
״ובכן צדיקים׳
׳ותמלוך״
״קדוש אתה ונורא שפך׳

״אתה בחרתנו״
״ותודיענו״
״ותתן לנוי
״יעלה ויבוא׳
ימלוך על כל העולם׳

הברכות האמצעיות של מוסף ראש השנה
 .1״ומפני חטאינו״
 .2פסוקי הקרבן

 1תפילות במובן המצומצם ,היינו תפילות לחש הנאמרות בעמידה ,והן ״שפונה
עשרה׳ בימי חול ,של שבע ברכות בשבת וביום טוב )וביום הכיפורים נוסף
בסוף סדר רדד( ושל תשע ברכות בפוםף ראש השנה.

פירוש
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

מ ל ו ק ט ל ת פ י ל ו ת של י מ י ם נ ו ר א י ם
״עלינו לשבח״
״על בן נקוה׳
פסוקי מלכויות
״מלוך על כל העולם״
תקיעת שופר
״אתה זוכר״
פסוקי זכרונות
בקשת הזכדון
המבוא לשופרות
פסוקי שופרות
בקשת שופרות

ה .הברכה האמצעית של תפילות יום הביפוריפ
.1
.2
.3
.4

״אתה
״ותתן
״יעלה
״מחול

בחרתנו״
לנו ד״א באהבה״
ויבוא״
לעוונותינו״

ו .וידוי יום הכיפורים
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

״אנא תבוא לפניד תפילתנו״
״אשמנו״
״סרנו מפצוותיד׳
״מה נאמר״
״ובכן יהי רצון״
״על חטא שחטאנו לפניך״
״ועל חטאים שאנו חייבים עליהם...״
יעד שלא נוצרתי איני כדאי׳

ז .מוסף של יום הכיפורים
 .1פיסקאות קדושת ישראל ,קדושת היום והבקשה להחזרת הקרבנות
 .2׳ובעשור״
 .3סדר העבודה לש״ץ— בקשת היום

ח .נעילה
.1
.2
.3
.4

חתמנו — וחתום — ונחתם
״אתה נותן יד״
״אתה הבדלת אנוש״
״שמע ישראלי
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א.
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שבשמונה־עשרה

 .1״ ז כ ר נ ו ל ח י י ם ״
״ ז כ ר נ ו ״ — ראש השנה הוא יום הזכדון )ויקרא כג ,כד :״זכרון תרועה
מקרא קדש״( ובשם זה אנחנו קוראים לו בתפילה בכל אותם המקומות
שבהם מזכירים את שמו ה ר ש מ י של היום :בקידוש ,בפיםקת ״ותתן לגו״,
ב״יעלה ויבוא״.
״זכדון״ זה שתי פנים לו :א( שהקב״ה זוכר כל יצורי קדם ,ובייחוד כל
מעשי בני אדם ,הטובים והרעים ,והוא דן אותם ביום זה ,שהוא יום בריאת
אדם הראשון — ועל ז כ ר ו ן זה מדובר בעיקר בברכת ״זכרונות״ של מוסף
ראש השנה )להלן פרק ד ,סעיף  (8ן ב( שאדם זוכר את מעשיו בעבד ,את
מצבו בהווה ,וכתוצאה מכך הוא מקבל על עצמו להיטיב מעשיו בעתיד.
מן המובן הראשון של ״זכרוך יוצא שראש השנה הוא י ו ם ה ד י ן  ,מן
המובן השני יוצא שהוא הראשון ל י מ י ת ש ו ב ה  .בזה שונה שינוי מותלט
עשייתנו אנו בני ישראל את ראש שנתגו מחגיגת תחילת השנה של אומות
העולם .מן הרעיונות האלה הקשורים ביום הראשון של השנה מושפע גם
כל החודש שלפני כן ,חודש אלול ,האתרון בשנה — שכולו מוקדש להכנה
ליום הדין ,לתיקון המעשים ולבקשת רחמים וסליחות.
״ראש השגה״ גקרא לא דק היום הראשון של השגה ,אלא גם תקופת עשרת
הימים הראשונים של השנה הכוללת בתוכה את יום הכיפורים )ביחזקאל מ,
א נאמר :״בראש השנה בעשור לתדש״(.
אף־על־פי ששלוש הברכות הראשונות של התפילה מוקדשות לשבחו של
מקום )של הקב״ה( ואין לכלול בהן בקשת צרכיו של אדם ,אין אנו יכולים
להתאפק בימי דין אלה ומבקשים מיד אחר סיום הפיסקה הראשונה של
הברכה הראשונה את הנחוץ לנו ביותר:
״ ל ה י י ם ״ — זה היסוד ,זה התנאי הקודם שבלעדיו אין שום מעשה של
אדם עלי אדמות .עוד נוסיף לבקש בהוספות שבשמונה עשרה ״וכתוב לחיים
ט ו ב י ם ״  ,״בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה״— אבל במקום הזה
אנחנו מסתפקים במלה האחת ״לחיים״ ,והכוונה היא כמובן :חיים וכל מה
ש נ ח ת בשבילם וכל מה שמקל ומנעים אותם )״מאן דיהיב חיי ,יהיב מזוני״—
מי שנותן חיים ,נותן מזון(.
״ מ ל ך ״ — בכל ברכה אנחנו מזכירים שה׳ אלהינו הוא מ ל ך העולם,
אבל בעשרה ימים אלה— שהם כאילו יובל למלכותו של ה׳ על בני אדם —
אנחגו מדגישים את עניין המלכות ביותר .לעניין זה מוקדשת ברכת ״מלכויות״
שבמוסף ראש השנה והוא חוזר במקומות רבים בתפילת הימים הנוראים.
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פתיחתה של הברכה הראשונה של שמונה עשרה אין בה הזכרת מלכות,
אלא ״אלהינו ואלהי אבותינו״ ,והמלה ״מלך״ נאמדת דק סמוך לסופה :״מלך
עוזר וכר״—ובעשרת ימי תשובה אנחנו מקדימים לבקש זכירתנו לחיים
מן ה מ ל ד  ,עוד לפני שאנחנו קוראים לו ״מלך״ בנוסח התפילה הרגיל.
״ ח פ ץ ב ח י י ם ״ — ככתוב )יחזקאל יח ,כג( :״החפץ אחפץ מות ר ש ע . . .
הלוא בשובו מדרכיו וחיה״—הקב״ה ר מ ה ל ת ת לנו חיים ,והוא נותן לנו
אותם ,כדי שנשתמש בהם לתשובה ולמעשים טובים ,וכמובן רק על מנת
כן אנחנו יכולים לבקש ממנו לזכור אותנו לחיים בימי דין אלה.
ב ס פ ר ה ח י י ם ״ — המליצה היא על פי התיאור הידוע,
״וכתבנו
שבראש השנה נפתחים לפני בית המשפט שבשמיים ספרי חיים וספרי מתים,
ובני אדם נרשמים )נכתבים ונחתמים( בהם — כל אחד לפי גזר דינו .בביטוי
״כתיבה בספר״ )ובנעילה :״חתימה בספר״( אנו משתמשים הרבה בתפילה
כדי להזכיר ולהמחיש לעצמנו את עניין ה ד י ן שבימים אלה .בתפילת
״אבינו מלכנו״ אנחנו פורטים עוד יותר ומדברים על כתיבה בספר חיים
טובים ,בספר גאולה וישועה ,בספר פרנסה וכלכלה ,בספר זכרות ,בספר
סליחה ומחילה — והעניק הוא אחד עם ״זכדגו לחיים טובים׳ ״זכרגו לגאולה
וישועה״ וכר ,אלא שלשון הכתיבה בספר מעודדת ,כאמור ,יותר את הציוד
של הדין.
״ ל מ ע נ ך ״ — זה עתה אמרנו בברכה :״ ז ו כ ר חסדי אבות ומביא
ל מ ע ן ש מ ו ״ — וגם פה ,בהוספה הסמוכה ,אנחנו מבקשים
גואל...
לזוכרנו לחיים ל מ ע ג ו )ולא בזכות אבות או בזכות עצמגו( ,כי הוא חפץ
חיים כאלה ,שאנחנו רוצים לקבל על עצמנו.
״ א ל ה י ם ח י י ם ״ — ככתוב )ירמיה י ,י( :״הוא אלהים חיים ומלך
עולם״—ושוב נגררת כאן בדרך האסוציאציה המלה ״מלך״.
ואמגם המשך התפילה הרגילה מתחיל במלה זאת :״ מ ל ך עוזר ומושיע
ומגן״ .והובא בספרים פירוש מיוחד לימים גודאים למלים האלה :מלך —
בראש השגה ,עוזר—בימי התשובה ,ומושיע — ביום הכיפורים ,ומגן —
בהושענא רבה.
ויש לכוח בדברים האלה כ ך :
א( ״ מ ל ך ״ — ב ר א ש השנה .שראש השנה הוא יום המלכתו של הקב״ה
כבר נזכר ,ועוד ידובר בזה .ועיקר עניין המלכתו של הקב״ה הוא קבלת עול
מלכות שמיים על ידי כל פרט :שתחליט אתה בלבך לא להיות משועבד
לשום דבר — לא ליצרים ולא לתאוות ולא לרצונות — בלתי לה׳ לבדו.
כי הוא מלכנו ,ו״אין לנו מלך אלא אתה״— ״לי בני ישראל עבדים״ ולא
עבדים לעבדים ,ולא עבדים לתאוותיהם — ו״עבד ה׳ הוא לבד חפשי״ )ר׳
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יהודה הלוי( .לשיא זה של שיעבוד עצמו לה׳ לבדו צריך לשאוף בכל כוח ביום
המלכות ,בראש השנה.
ב( ״ ע ו ז ר ״ — בימי התשובה .כאשד האדם עושה השתדלויות מצידו,
הקב״ה כביכול משתתף עמו ועוזר לו )״הבא ליטהד מסייעין אותו״(.
להשתדלות הזאת ,שבוודאי תיעזר על־ידי הקב״ה ,מוקדשים עשרת ימי
תשובה.
ג( ״ ו מ ו ש י ע ״ — ביום הכיפורים .הישועה באה מן השמיים כשאדם
אינו יכול או אינו מצליח לעזור לעצמו)כמו :ממית ומחיה ומצמיח י ש ו ע ה ( .
זה כוחו של יום הכיפורים ,שעצם היום מכפר על בני ישראל :״כי יום
כיפורים הוא לכפר עליכם לפני ה׳ אלהיכם״ )ויקרא כג ,כח( ,״כי ביום
הזה יכפר עליכם לטהר אתכם״ )שם ,טז ,ל(.
ד( ״ ו מ ג ן ״ — בהושענא רבה .יום זה ,שהוא סיום ימי הדין ,הוא אחד
מימי חג הסוכות — זמן שמחתגו .ועל ידי שמחת הרגל בתוך חרדת הדין,
על ידי השמחה בעבודת ה׳ ובקיום מצוותיו ,אדם יכול לקנות את התכוגה
להיות מוגן :שלא יבוא עליו בכלל כל חטא וכל דבר רע .זאת היא מתנה
גדולה שניתנה לנו לבני ישראל ,שאנחגו קרוצי חומר ויצידי בשד ודם,
אבל נתקדשנו במצוותיו ועל ידי זה אנחגו יכולים לזכות בעזרה ובישועה
ובהגנה על ידי מלכנו ,מלך העולם.
.2

״מי

כמוך״

סמוך אל ״מי כמוך בעל גבורות״ אנחנו מוסיפים בימים האלה :״מי כמוך
אב הרחמים ,ז ו כ ר י צ ו ר י ו לחיים ברחמים״ ,וכיון שהברכה מדברת
בתחיית המתים ,צריד לפרש את המשפט לא כבקשה ,אלא כשבח :גם
היצורים שכבר מתו ועברו מן העולם ,גם אותם הוא זוכר ביום הזכרון
ובימי הדין ,כאשר גאמר עוד ב״זכרוגות״ של מוסף :״זוכר מעשה עולם
ופוקד כל יצורי קדם״.
ב ר ח מ י ם ״ — כ א ש ר אמרנו בתחילת ברכה זו :״ מ ח י ה
״לחיים
מתים ב ר ח מ י ם רבים״ .אבל סמור לפני ההוספה אמרנו :״מי כמוד בעל
ג ב ו ר ו ת  . . .ממית ומחיה״ .תחיית המתים היא מגבורותיו של הבורא ,היא
נראית לנו כגבורה גדולה ויוצאת מגדר הטבע יותר מאשר ״מכלכל ח י י ם . . .
םומד נופלים ורופא חולים וכר״ .אבל תחיית המתים היא גם מצד רחמיו
של הבורא )לכן אמרנו פה ״מי כמוך א ב ה ד ח מ י ם ״ (  ,כמו שגם כלכלת
החיים וסמיכת הנופלים ורפואת החולים הן גבורות הבאות מצד הרחמים.
מרחמי ה׳ על בריותיו הוא ,שאלה הראויים לכר על פי מעשיהם הטובים
בחיים האלה ,יקומו פעם לתחייה — ולא תישאר מיתתם בעולם הזה מיתת עולם.
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האמונה בתחיית המתים היא העיקר הי״ג בעיקרים של האמונה היהודית,
אשר ניסח אותם הרמבים.
3

״המלך

הקדוש׳

שני השינרים הקודמים היו הוספות של משפטים בתוד הברכות—והיו
לפנים גאונים שהתנגדו להוספות אלה ,למשל מפני שאין לבקש זכירה לחיים
בתוך שלוש הברכות הראשונות שהן מוקדשות לשבחו של מקום .עכשיו
השינוי הוא בחתימת הברכה ,ודבר זה אינו נעשה אלא על פי הוראה מפורשת
בגמרא )ברכות יב ע״ב( .זה גם גורם לשינוי בדין :אם שכח אדם אחת משתי
ההוספות הקודמות וכבר הזכיר את השם של חתימת הברכה ההיא ,איגו
חוזר אלא ממשיד בתפילתו  1אבל אם טעה ואמר בעשרת ימי תשובה במקום
״המלך הקדוש׳— ״האל הקדוש׳ ולא תיקן את עצמו מיד—צריך הוא
לחזור לתחילת התפילה.
בברכה הזאת ,שהיא ברכת ק ד ו ש ת השם ,הזכרת מלכות ה׳ בימים
אלה חשובה היא ביותר וגקבעה בחתימה עצמה.
גוף הברכה הרגיל הוא:
״אתה קדושי — זה מצד עצמותו יתברך ,שהיא גבדלת ומופרשת ובלתי
נתפסת לנו כלל; ״ושמך ק ד ו ש י — א ל ו תאריו ומידותיו ,שאגחגו רואים שכך
הוא מנהיג את עולמו ,וגם הם מובדלים ומופרשים ואינם מובנים לבו*
״וקדושים בכל יום יהללוך סלה׳ — אפשר לבארו בשני אופנים:
א( הפירוש הרגיל :ה מ ל א כ י ם  ,ברואי מרום ,שהם מובדלים ומופרשים
ואינם נתפסים בחושינו—ולפי פירוש זה אנחנו אומרים בחזרת הש״ץ על
התפילה בשם הציבור סדר ״קדושה״ ,שבה אנחנו אומרים את השבחים לה׳,
ששמעו אותם הנביאים )ישעיה ויחזקאל( מפי המלאכים j
ב( פירוש המטיל תפקיד על המתפלל והמתאים ביותר לימי ת ש ו ב ה  :ב נ י
א ד ם המתקדשים ומתעלים ,הם הם ראויים להלל אותר סלה) .ואת המלים
״בכל יום״ אפשר למשוך למטה ולכוון :בני אדם העושים את עצמם קדושים,
הם דארים להללך בכל יום  tואפשר למשוך את המלים ״בכל יום״ למעלה
ולכוון :בני אדם העושים את עצמם קדושים בכל יום — המשתדלים בכל
יום לעלות בסולם הקדושה — הם יהללוך (.אם אשתדל להיות קדוש ראוי
אבי להלל את הי .וכדי להלל אותו ,וכיון שאני מהלל אותו—צריך אני לעשות
עצמי קדוש .וקדושת האדם מישראל הלוא היא מצוד ,שנאמרה בתחילת
פרשת קדושים )מקרא יט ,ב (  :״דבר אל כל עדת בני ישראל ואמדת אליהם —
קדושים תהיו ר ופירש שם דש״י :יהוו פרושים מן העריות ומן העבידה״—
וזאת היא ההוראה הכוללת של המלה ״קדושי :מובדל ,מופרש.
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והתפקיד הזה להיות קדוש ,הוא העיקר ב ה מ ל כ ת הי בימימ אלד .במו
ש א מ ת ו — ע ל כן צריך לחתום בהם לא סתם ״האל הקדוש״ כבכל השנה,
אלא ״ ה מ ל ך הקדוש״ .והטועה ומשבש את החתימה צריך לחזור ולהתפלל.
בלילות שבת אחרי תפילת לחש של הציבור חוזר הש״ץ בקיצור )״ברכה אחת
מעין שבע״( על תפילת השבת ובה אנו םזכידים :״מגן א ב ו ת  . . .מחיה מ ת י ם . . .
האל הקדוש...׳ ,ובשבתות שבעשרת ימי תשובה נאמר גם כאן ״המלך הקדוש״.
בסידור התימני נמצא הברכה הזאת ׳הפלך הקדוש׳ בכל ימות השנה — וטעמם
וניפוקם הוא ,שאם לא נזכיר פד .״פלך׳ תהיה הברכה הזאת בלי הזכרת מלכות כלל,
כי היא פותחת כמו שפונה עשרה :׳ברוד אתה ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו״ ולא
׳פלד העולם״ .נוסחתנו שאינה פזכירה ״הפלך הקדוש׳ ,אלא ביפי התשובה ,םופכת
על הנאמר בברכה הזאת ׳קונה שפים וארז,״ שזהו עניין של פלכות )עיין בפאפרו
של ח״צ אנוד )כרד א ,עפ׳ .(284
A

״המלך

המשפט״

בכל ברכות הבקשה שבאמצע שמונה עשרה אין שינד בעשרת ימי תשובה,
אלא בברכה הזאת בלבד ,חד .בוודאי מפני שהיא ברכה על ה מ ש פ ט ,
והימים הם ימי ה ד י ן .
אבל ניסוח החתימה הזאת טעה פירוש :אם שני השמות הם שמות־עצם,
שהראשון נסמך לשני — לא תבוא ה׳ הידיעה בשניהם ,אלא צריך היה
לומר ״מלך המשפט״ כמו ״מלך העולם״; ואם השני הוא תואר לראשון —
צריך היה לומר ״המלך השופט״ כמו ״המלך הקדוש״.
אפנם ישנם בפקרא פקדים בודדים ,יוצאים פן הכלל ,שבהם באד .בםפיכות ה׳
הידיעה בשתי המלים ,כפו ״שתי העבותות הזהב״ )שפות לט ,יז( ״הארץ הברית״
)יהושע ג ,יד( ועוד — אך ברור שיא היו מסדרי התפילה פשתמשים בצורה החורגת
פן הכלל הדקדוקי ,אלא אם כן היה זד .נחוץ לשם כוונה פיוחדת.
צריך איפוא לפרש ,שרצו שבימי דין אלה לא יראה המתפלל לפניו ״פלד אוהב
צדקה ומשפטי ,אלא את הפלך שהוא בעצמו הפשפט— כאילו כתוב כאן :הפלך =
המשפט .והרי זה פעין פה שאפר הרמב״ם בתחילת ״ספד המדע* )פ״ב היי( ,שהבורא
יתברך ותכונותיו וטידותיו— הכל אחד* :הוא היודע ,והוא הידוע ,והוא הדעה עצמה —
הכל אחדי .וכך רוצים אנו בימי הדין לא לומר כרגיל בלשון בני אדם ,שהמלך
הוא השופט ,או הפלד אוהב משפט ,אלא לחרוג מן הדקדוק ומן המושגים האנושיים
ולופד שהוא בעצפו הפשפט :׳המלך המשפטי!
שינוי זה אינו בתוך הברכה ,אלא בחתימתה—לכן אינו יכול להיעשות על פי
פגהג בלבד ,אלא על פי הוראה פפורשת שבגפרא )ברכות יב עיב( ועל כן יש
פוסקים הסוברים ,שאם טעה אדם וחתם כרגיל ׳פלך אוהב צדקה ומשפטי ולא תיקן
את עצמו מיד—צריך הוא לחזור לתחילת הברכה )׳השיבה שופטינו׳(; ויש פוסקים
הסוברים ,שמאחד שבחתיטד .הרגילה של הברכה— ״מלך אוהב צדקה ופשפט* —
ישנם שני היסודות של החתימה הפיוחדת ליפי התשובה — גם *מלך״ וגם ״פשפט* —
אין הטועה בחתימת ברכה זאת חוזר.
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הברכה הזאת היא ברכת ה ו ד א ה  ,המביעה תודה להקב״ה על כל הטובות
שעשה לנו בעבד ,אבל בעשרה ימים אלה אנחנו מוסיפים גם בה משפט של
בקשה.
בהוספה הראשונה שבשםונה עשרה ביקשנו ״זכרנו ל ח י י ם  . . .וכתבנו בספר
החיים״ ,כאן אנחנו פורטים יותר ומבקשים ״וכתוב לחיים ט ו ב י ם ״ .
״ כ ל ב נ י ב ר י ת ך ״ — א ל ה כל בני אברהם יצחק ויעקב ,שעמהם ועם
זרעם כדת ה׳ ב ד י ת — ב כ ל מקום שהם ובכל מצב שהם .אבל תתילתו של
המשפט—״וכתוב לחיים״—מזכירה ביותר את הפסוק )בישעיה ד ,ג(,
המדבר על ״פליטת ישראל״ :״והיה הנשאר בציון והגותד בירושלים קדוש
יאמר לו ,כל ה כ ת ו ב ל ח י י ם בירושלים״.
במקצת נוסחאות נאמרת בסמוך לזה בכל יום הבקשה ״זכור רחמיך וכבוש כעסך*
שגס היא מסיימת במלים ״כל בני בריתך׳ .בנוסחים הרגילים בקשה זאת נאמרת
דק במוספים של ראש השנה ובכל תפילות יום הכיפורים.
.6

״בספר״

סמוך לחתימת הברכה האחרונה — ברכת השלום— אנחנו חוזרים ומבקשים
זכירה וכתיבה ,והפעם בצירוף דברים טובים נוספים על ״חיים״ בלבד .המשפט
חוזר בסופו ללא צורך ) פ ל י א ו נ ם מ ו ם ( ע ל המלים ״לחיים טובים ולשלום׳,
כדי להסמיך את המלה ״שלום׳ ממש לחתימה של ברכת השלום.
בסידורים נוסח אשכנז נמצאת בסוף ההוספה הזאת גם חתימה מיוחדת לעשרת
ימי תשובה :״ברוך אתה ה׳ עושה השלום׳ במקום ״המברך את עמו ישראל בשלום׳
שבכל ימות השנה .חתימה מיוחדת זאת לעשי״ת )שהיא נמצאת בנוסחאות עתיקות
שבכתבי יד לכל יפות השנה ,אבל הוזנחה אחר כך ולא נכללה בסידורים שלנו(
הונהגה בנוסח אשכנז על ידי מקובלים שגילו כי ״עושה״ בגיסטריא שפיא ),(381
וכן *השלום* עולה שס״א ,וזה כמניין שם המלאך ״ספדיאל״ ,שהוא ממונה לכתוב
בספר החיים את הראויים לכך ,ולכן נכון להשתמש בעשרת ימי תשובה בנוסח
חתימה זה .כל הנוסחאות האחרות )גם ״נוסח ספרדי האשכנזי של ה״חסידים״( לא
קיבלו את השינוי בחתימה ,מפני שאינו נזכר בגמרא ,וחותמים אחרי ההוספה
״ובספרי כמו בכל ימות השנה :״המברך את עמו ישראל בשלום״ .כיון שגם הגד״א
פוילנא התנגד לשינוי בחתימה שאינו נזכר בגמרא ,חדלו גם האשכנזים שבארץ
ישראל )בין מייסדי היישוב האשכנזי באת היו רבים מתלמידי הגד״א( מלהשתמש
בחתימה הזאת בעשרת ימי תשובה .לעומת זה הנהיגו אלה לומד בסוף שמונה עשרה
ובסוף הקדיש *עושה ה ש ל ו ם במדומיו״ — וכך מזכירים בכל זאת את שתי המלים
האלה ,שהגימטריא של כל אחת מהן היא כגימסריא של ״םשריאל״.
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ב .ה ה ו ס פ ו ת ב ב ר כ ה ה ש ל י ש י ת ש ל י מ י ם נ ו ר א י ם
בנוסחים הרגילים אצלנו נאמרות ההוספות האלה בארבע התפילות של שני
ימי ראש השנה ובחמש התפילות של יום הכיפורים ,היינו ב־ 13תפילות.
בנוסח הרמב״מ ובסידור התימני נאמרות ההוספות האלה בכל תפילה של
עשרת ימי תשובה — היינו ב־ 35תפילות.
רבים רואים בהוספות אלה הקדמה לפסוקי מלכויות במוסף של ראש
השנה ,שלדעת ר׳ יותנן בן נורי הם נאמרים בברכה השלישית עם קדושת
השם )משנת ראש השנה פ׳׳ד מ״ה(  ,ואף על פי שאנחנו פוסקים כד׳ עקיבא
ואומרים פסוקי מלכדות עם קדושת היום )הברכה הרביעית במוסף( ,והקדמה
להן היא ״על כן נקוה״ )ולפניה עוד ״עלינו לשבח״( — אף על פי כן נשארו
במקומן גם ההוספות שבברכה השלישית ,ולא עוד אלא שהועברו גם לשאר
כל התפילות של ימים גוראים )בימי ראש השגה ויום הכיפורים ,או אף בכל
עשרת ימי תשובה(.
2

.1

״לדוד

ודוד״

בסידורים רבים ההוספה הזאת מתחילה במשפט :״לדוד ודור המליכו לאל
כי הוא לבדו מרום וקדוש״ .המלים ״ ל ד ו ר ו ד ו ר ״ מתקשרות בקדושה,
שבחזרת הש״ז היא נאמרת לפני זה ,והפסוק האחרון שבה מסתיים במלים
״לדור ודוד הללויה״) .כדרך שבהרבה נוסחאות החזן מתחיל בכל יום אחדי
הקדושה לא ״אתה קדוש״ אלא ״ ל ד ו ד ו ד ו ר גגיד גדלך״ (.״ ה מ ל י כ ו
ל א ל ״ בא לרמוז שבימים אלה אגחגו מדגישים את מלכות השם ,ובמקום
״האל הקדוש״ אומדים ״המלך הקדוש״ .אבל עניין הברכה העיקרי הוא קדושת
הי ,לכן המשפט מסיים :״ כ י ה ו א ל ב ד ו מ ר ו ם ו ק ד ו ש ״ )עפ״י
ישעיה נז ,טו(.
ההמשך ״ ו ב כ ן י ת ק ד ש ש מ ך  . . .ע ל ישראל וכר״ גמצא גם בנוסח
אשכנז :בחזרת הש״ץ למוספי ראש השנה ובחזרות כל תפילות יום הכיפורים.
התוכן דומה לתוכן הפיסקה ״ותמלוך״ שלהלן .פיסקה זאת מדברת איפוא על
נושא ,שבסדר הפיםקאות הבאות הוא נמצא במקום הרביעי.
.2

״ ו ב כ ן תן

פחדך״

אין בקטע הזה זכר לעם ישראל ,ואפילו לא למין האדם ,אלא הוא מדבר
על ״כל מעשיך״ ,״כל מה שבראת״ ,״כל המעשים׳ ,״כל הברואים״ — כי
 2ראה במאמרו של ד״ר י׳ היינמן בקובז זה בעמי .548
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באמת כל הנבראים עושים רצון בוראם ,דק שהחיות והבהמות ,הצמחים
והדוממים עושים אותו מתוך הכרח ,כי אין להם בחירה חופשית :הרוח הנושבת
והנהר הזורם עושים את רצון בוראם ,אשר הטביע בהם את התכונות
האלה ,כמו שעושים את רצונו הצפוד הבונה את קנה ,הארי הטורף טרף והבקר
האוכל תבן .דק האדם ,שנברא בעל בחירה חופשית והוא יכול לבחור
בטוב או ברע — רק הוא מסוגל להמרות את פי ד׳ ולא לעשות את רצונו.
ועל זה אנו מתפללים :״ ו י ע ש ו כ ו ל ם א ג ו ד ה א ח ת ל ע ש ו ת
ר צ ו נ ך ״  ,ואל יהיה עוד בכל הבריאה מי שממרה את רצון הבורא .זהו
העולם המתוקן .״ ב ל ב ב ש ל ם ״ — ״לבב״— בשני יצרים ,ביצר הטוב
וביצר הרע — חה אינו נמצא אלא באדם בלבד.
אבל הצטרפות האדם אל ה״אגודה האחת״ אינה אפשרית אלא מתוך
ידיעה והכרה ,כי האדם יצוד משכיל הוא ,לכן אגחגו ממשיכים ,״ כ מ ו
ש ה ש ל ט ו ן ל פ ג י ך ״ — כמו שאגחגו המתפללים ,או
שידעגו...
אנחנו בגי ישראל מקבלי התורה יודעים ומכירים.
ב י ד ך ו ג ב ו ר ה ב י מ י נ ו ״ — הגבורה ,שהיא מידת הדין
״עוז
מתוארת בדרך כלל כצד שמאל לעומת מידת החסד שהיא בצד ימין .אולם
עתה ,בימי הדין ,אבחגו מתארים את הגבורה בולטת יותר ואחוזה בימין.
כל הביטוי מבוסס על הפסוקים בתהלים )פט ,יד( :״לך זרוע עם ג ב ו ר ה ,
תעוז ידך תרום י מ י ג ך ״  .וכיון שכבר גדמז פה על חסד וגבורה ,בזכרת
פה גם המידה השלישית )״תפארת״ בלשון המקובלים — על פי ״לך ד׳
הגדולה והגבורה והתפארת״ — דהי״א כט ,יא( ,שהיא הנושא של הברכה
השלישית בשמוגה עשרה ,קדושת השם ,ואותה אגחגו מבטאים גם במלה
״גורא״ )״הגדול הגבור והגורא״( כמו שגאמר עוד להלן )סעיף  : (6״קדוש
אתה וגורא שמך״.
״ ו ב כ ך פירושה בערך כמו ״לכן״ ,והיא מקשרת כל פיסקה אל הקודמת
לה בקשר של תוצאה מן הסיבה .ולפעמים יש לה הוראה של ״אחד כד״
וישנם סידורים הגורסים במקום ״ובכן צדיקים״— ״ואז צדיקים יראו וישמחו״.
3

״ ו ב כ ן תן

כ ב ו ד ה׳

לעמך*

בפיסקה הזאת נזכרו בפעם הראשונה עם ישראל ,ארצו ועירו—אבל
בולטים בה )ובפיסקה הבאה( יראי י ׳ ויורשיו ,הצדיקים והישרים שבבני
אדם בכלל.
שהתפשטות מלכות ה׳ על כל הבריאה תביא להכרה במקומו המרכזי של
עם ישראל באנושות — את זה עוד נאמר להלן )בפיסקה  5״ותמלוך״ ובסיום
הברכה הרביעית ״ ו י ד ע  . . .ו י ב י ן  . . .ו י א מ ר  . . .ה׳ א ל ה י י ש ר א ל מלד״(
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חה מבוסס על דברי הנביאים ,למשל על פרק ב׳ בישעיהו—עיין להלן
בפיסקה .(5
על הפסוק )תחלים צז ,יא( ״אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה״ נאמר בגמרא
)תענית טו ע״א( :״לא הכל לאודה ,ולא הבל לשמחה — צדיקים לאורה ,וישרים
לשמחה״ .ועתה שים לב למה שאנחנו מבקשים בשביל הסוגים השונים :לעמך,
ליראיך ולדורשיד וכר .ותמצא שיש בהם התאמה וכוונות עמוקות .את הכוונות האלה,
יכול — וצריך — המתפלל להעלות מתוך לבו ומחשבותיו לפי המצב והצרכים שהוא
מרגיש אותם.
נזכיר פה פסוקים אתדים ,ששימשו כנראה יסוד למנסחי התפילה ,והם
יכולים לשמש גם מקוד לכוונות המתפלל:
״ ש מ ח ה ל א ר צ ך ״ — ״ישמחו השמים ותגל הארץ״ )תהלים צו ,יא(
או ״ה׳ מלך תגל הארץ״ )שם צד ,א( .״ ו ש ש ו ן ל ע י ר ך ״ — ״ ש ש ו ן ושמחה
ימצא בה״ )ישעיה גג ,ג( או ״וגלתי בירושלים וששתי בעמי״ )שם סה ,יט(.
״וצמיחת

קרן לדוד עבדך

ועריכת נר ל ב ן י ש י

משיחך״

— ״שם אצמיח קרן לדוד ,ערכתי נר למשיחי״ )תהלים קלב ,יז(.
ואפשר להוסיף עליהם כהנה וכהנה — ממה שידוע למתפלל וממה שעולה
על ד ע ת ו — כ ל אלה הן כוונות טובות ורצויות הנותנות חיים ותוכן לתפילה.
.4

״ובכן

צדיקים״

יש אומרים ששלוש הפיסקאות של ״ ו ב כ ך יש בהן רמז למלכויות זכרונות
ושופרות .״ובכן תן פחדך״—תוכנו הוא ההכרה במלכות ה׳ על כל הבריאה<
״ובכן תן כבוד״— הוא בקשה שיעלה לפניו לטובה זכרונם של עמנו ושל
כל יראי ה׳ ודורשיו; לפי זה תהיה הפיסקה הזאת ״ובכן צדיקים ידאו״ עניין
של שופרות ,של פירסום הטובה לצדיקים והעוגש לרשעים .גם פה אפשר
למצוא התאמה בין סוגי הצדיקים ובין סוגי השמחה שלהם — וכל כווגה
שיעלה אותה המתפלל מתוך דעתו ולבו תהיה טובה ותירה.
ת ק פ ץ פ י ה ״ — תסגור פיה ,על פי הפסוק )תחלים קז,
״ועולתה
מ ב (  :״יראו ישרים וישמחו וכל עולה קפצה פיה״.
״ כ ע ש ן ת כ ל ה ״ — כמו שהעשן מתפזר ונשאר אויר נקי ,ולא ניכר
כלל שזה עתה היה מלוכלך ומלא פיח.
״ כ י ת ע ב י ד מ מ ש ל ת ז ד ו ן ״ — מפני שלא תהיה עוד ממשלה לזדון,
שהרשעים לא ייהנו עוד ממעשיהם הרעים ,אז לא תוכל עוד העוולה להשמיע
דבר והרשעה תכלה כמו עשן ,והעולם יישאר טהור ומתוקן.
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מלכות ה׳ על כל מעשיו כשהר ציון הוא מרכז המלבות הזאת — על זה
ניבאו כל הנביאים ,ובייחוד העירונו )בסעיף  (3על פרק ב׳ בישעיה .כאן
מתבסס תיאור זה של אחרית הימים על הפסוק בתהלים )קמו׳ י (  :״ימלד ה׳
לעולם ,אלד׳יד ציון לדוד ודור״ ,שיש לפרש אותו כ ך  :חציו הראשון מדבר
על נצחיות מלכות ה׳ באופן מופשט :הוא קורא לה׳ בשם המיוחד )הוי״ה(
ולגצח במלה ״לעולם״ ,אבל חציו השגי ״מתרגם״ את המושגים המופשטים
למוחשיים ,כמות שהם נתפסים על ידי בני אדם :במקום ״לעולם״ הוא אומר
״לדור ודור״ ,ובמקום שם הוי״ה הוא אומר ״אלהיך ציוך .הרעיון הזה יחזור
בבקשה שבסוף הברכה האמצעית )פרק ג ,סעיף  : (5״ויאמר כל אשר נשמה
באפו ה׳ א ל ה י י ש ר א ל מלך״.
.6

״קדוש

אתה

וגורא

שמך״

הפיסקה הזאת צריכה להעביר אל תתימת הברכה ״המלך הקדוש״ ,המיוחדת
לימים הנוראים ,לימי הדין — לכן הובלטו בה המלים ״קדוש ,גורא ,משפט״,
אבל הפסוק המובא בה )מישעיה ה ,טז( מערב גם נימה של חסד של כל ימות
השגה ,כי הוא מזכיר את החתימה הרגילה )״האל הקדוש״( ומסיים במלה
״בצדקה״.

• • •
ג.

ה ב ר כ ה ה א מ צ ע י ת של

ת פ י ל ת ראש השנה

 .1״ א ת ה ב ח ר ת ג ו ״
בפיסקה הזאת פותחת תמיד הברכה הרביעית של תפילות כל החגים )ברכת
״קדושת היום״( .עוד לפני שאנו מזכירים את היום וקדושתו אגו מדברים
על קדושת ישראל — וזה מפני שהחתימה שבסוף מזכירה את שתי הקדושות:
״מקדש ישראל והזמנים״ .ואף־על־פי שבראש השגה כלול בחתימה גם עניין
המלכות )״מלך על כל הארץ מקדש וכר״( לא דאו לשנות את פתיחת הברכה
משל דגלים — ועניין המלכות עוד יחכר בברכה הזאת אחר כך.
העיון בפיםקה הזאת — הזדמנות נאותה היא לראות את ההבדל בין מושג הבחירה
היהודי לבין אותן אומות הסוברות )או שסברו( שהן ״עם אדונים׳ ונועדו לשלוט
בעולם או על אומות אחרות ״נחותות״ מהן .בחירת ישראל ע״י הקביה איננה נותנת
לו זכות או שאיפה לשלוט על עמים אחדים  ,אלא מטילה עליו חובות ומצוות
3

 3כך מסיים הרמב״ם את ספרו הגדול והעיקרי :״לא נתאוו החכמים והנביאים לימות
המשיח לא כדי שישלטו על העולם ולא כדי שירדו בגדים ולא כדי שינשאו אותם
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שאינן מוטלות על עמים אחרים .בני אדם אשד אבותיהם לא אמרו *נעשה ונשמע״
ולא קיבלו את התורה ,נדרשים לקיים רק את ״שבע מצוות בני נח* היסודיות ,אבל
אנחנו חייבים בתדי״ג מצוות — זהו שנאמר פה ״וקדשתנו במצוותיך״ ,לכן אנחנו
מברכים על כל מצוד .המיוחדת לישראל ״אשד קדשנו במצוותיו וצונו על נטילת
ידים״ או ״לשמוע קול שופר״ וכדומה .על ידי זה שבני ישראל מקיימים את מצוות
ה׳ הם נושאים את שם ה׳ בעולם ,והוא— אלהי כל הארץ— נקרא בשם ״אלהי
ישראלי וזהו מה שנאמר בסיום הקטע הזה* :ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת״ .
4

מ כ ל ה ל ש ו נ ו ת ״ — ) ו כ ן בקידוש של ליל יום טוב
״ורוממתנו
״ורוממנו מכל לשון״( .הלשון היא סימן ההיכר החיצוני של כל תרבות,
אשד ייחודה האמיתי הוא בתוכן הפנימי שלה .אנחנו אומרים פה ,שהיה זה
מרצון ה׳ שתרבותנו מרוממת על כל התרבויות האחרות ,שהן מבוססות על
ערכים אנושיים ,שגם הם חשובים מאד )כגון על טיפוח האמנות והרגשת
היופי ,על החוק האנושי וסדר השלטון וכדומה( ,אד תרבותנו מרוממת
מהן ,כי היא מיוסדת על תודת ה׳ ועל דברי נביאיו — על האמת והצדק.
.2

״ותודיענו״

תוספת לליל יום טוב כשהוא חל במוצאי שבת ,שצייד להבדיל בין קדושת
שבת החמודה יותר ובין קדושת יום טוב הקלה ממנה )מלאכת אוכל נפש
מותרת!( .גם בשעת הקידוש על הכוס אומרים בלילה זה ברכת הבדלה
)״המבדיל בין קודש לקודש״( ומברכים ״בורא מאורי האש״ ,לפי שבשבת אין
משתמשים באש כלל ,וביום סוב משתמשים בה כשהיא דולקת כבר מקודם.
מקומה של הפיסקה הזאת אחרי ״אתה בחרתנו״ ,שהיא התתלת הברכה
הרביעית ,דומה למקומה של ״אתה חוננחנר׳ אחרי התחלת הברכה הרביעית
בתפילת החול .הוא מתבאר בשני נמוקים :א( עד סוף הברכה השלישית
התפילה שווה בשבת ובששת ימי המעשה ,ורק עכשו אנחגו מגיעים לפיסקה
״ותתן לנו״ )קדושת היום( ,שבה מזכירים את השבת כשחל יום טוב בשבת»
ב( בלי קביעת קדושת ישראל אין מקום להבדיל בין קודש לקודש ,כשם
שהבדלה בין קודש לחול אינה יכולה להיות בלי דעה )״אם אין דעה—
הבדלה מנין?״( ,בלי ״מדע תורתד״.
הנוסח של ״ותודיענו״ נתקן על יחי רב ושמואל בבבל )ברכות לג ע״ב(
העמים ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח ,אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחכמתה
ולא יהיה להם נוגש ומבטל כדי שיזכו לחיי העולם הבא* )סוף הלכות מלכים(.
 4עוד דברים על הפיסקה יאחה בחרתנו״ תמצא במאסף ״מעינות* ר ,המוקדש לחג
השבועות ,ירושלים תשי״ח ,עמי  80וביתר פירוט בקובץ ״כסה ועשור״ ,הוצאת
המדור הדתי במחלקה לחינוך ולתרבות בגולה ,ירושלים חשי״ב עפ׳  172והלאה.
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בשביל שלוש דגלים כשהם חלים במוצאי שבת )דבר זה נדיר בארץ ישראל
הרבה יותר מאשר בגולה ,ששם עושים בכל חג שני ימים טובים( — לכן
מדובר בו על ״זמגי ששור ועל ״חגיגת הרגל״— אף על פי כן משתמשים
בו גם בראש השנה ,שלא להרבות בנוסחאות שוגות לאותו עגיין .סוף סוף
מנויות בו ההבדלות הרגילות ״בין קודש לחול ,בין אור לחושך ,בין ישראל
לעמים ,בין יום השביעי לששת ימי המעשה״ ,ונוספה עליהן ההבדלה ״בין
קדושת שבת לקדושת יום טוב״ .הסיום ״הבדלת וקדשת את עמך ישראל״
יכול להתפרש גם הוא בהבדלה בין קודש לקודש :בין קדושתם של כהנים,
לריס וישראלים בתוך עם ישראל עצמו.
הרצת הנזכר לעיל ,שלא להרבות בנוסחאות של תפילה לאותו עניין — הוא הגורם
לכך ,שנם כאשר חל יום טוב בשבת ,אנחנו מתחילים את הברכה הרביעית בקדושת
ישראל — ״אתה בחרתנו״ — אף על פי שלפי הסדר שבחתימה )״מקדש השבת וישראל
והזמנים״— או ״ויום הזכרתי או ״ויום הכפודים״( .היתה צריכה לבוא הזכרת
קדושת השבת לפני קדושת ישראל ,אלא שלא רצו להוסיף עוד נוסח ליום טוב
כשחל בשבת והסתפקו בהזכרת השבת בפיסקה ״ותתן לנו״ לפני הזכרת החג.
ואמנם במוסף לשבת וראש חודש ,כשלא היה מנוס מנוסחה נוספת ,כי אי אפשר
אז להשתמש במוסף ראש חודש שבחול ולהוסיף בו הזכרת השבת — שם מתחילה
הברכה הרביעית בעניין שבת )״אתה יצרת עולמך מקדם כלית מלאכתך ביום
השביעי״( ורק אחר כך נזכרת קדושת ישראל )״אהבת אותנו ורצית בנו״(— וזד,
בהתאם לסדר שבחתימה :״מקדש השבת וישראל וראשי חדשים׳
.3

״ותתן

לנו״

הפיסקה של קדושת היום ,והיא דומה לאותה פיסקה בשלוש דגלים ,אלא
שלא נזכר בה ״מועדים לשמחה ,חגים וזמנים לששון״ ,כי ראש השגה ויום
הכיפורים — אף על פי שהם יום טוב ו״מקרא קודש״ — אינם מיועדים לשמחה
ולששון ,אלא חגים רציניים הם ,של כובד ראש ואימת הדין.
שמו הרשמי של החג אינו ״ראש השנה״ כמו שהוא שגור בפיגו ,אלא
״יום הזכרון״ ,וכן הוא נקרא בכל מקום :בתפילה ,בקידוש ,בברכת הפטרה,
ב״יעלה מבוא״ וכדי.
בשלוש רגלים מזכירים פה ציון ז מ ג ו של החג :חג המצות—זמן
חרותנו ,חג השבועות—זמן מתן תורתגו ,חג הסוכות ושמיגי ע צ ר ת — ז מ ן
שמחתנו .בראש השנה אומדים במקום זה :״יום הזכרון הזה ,י ו ם ת ר ו ע ה ״
)ובשבת ״ י ו ם ז כ ר ו ן תרועה״ לפי שאין אנחנו תוקעים בשבת ,אבל
מזכירים הרבה את עניין התרועה והשופר ,ובמוסף מתפללים נוסף לברכת
מלכויות גם ברכות זכדונות ושופרות(.
על דרך הדרוש אמדו :׳יום תרועה׳ מתפרש גם כ״יום שבירה״ )״תרועם בשבט
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ברזל״ ,תהלים ב ,ט( ,שיהא אדם שובר את לבו)״לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה״ —
תהלים נא ,יט( ,וכן הוא טבע השופר— מרעיד ומחריד ושובר את הלבבות )״אם
יתקע שוטר בעיר ועם לא יחרדו״ ,עמוס ג ,ו( .דש לפרשו גם מלשון רעות מדידות,
שהקב״ה זוכר זכות אברהם יצחק דעקב ידידיו לבני ישראל עם קרובו ומוציא
משפטם לאור וכותב אותם בספר החיים.
.4

ייעלה

ויבוא׳

בפיסקה הזאת אגחגו משתמשים הרבה :גם בראשי חדשים ,גס בכל החגים,
גם בחול המועד — הן בתפילות העמידה והן בברכת המזון .אבל מקומה
העיקרי והמקורי הוא בוודאי בראש השגה ,ביום הזכרון—ובקצת סידורים
היא כתובה גם בתוך ברכת זכרוגות של המוסף .וכשם שראש השגה הוא
״יום ה ז כ ת ך לשגה שלמה ,כן ראש חודש הוא יום זכרון לתודש ההוא —
ולכן ראש חודש גזכר )בברכת י ר צ ה ׳ שבשמוגה־עשרה ובברכת המזון(
בגוסח של ״יעלה ויבוא״ .וכדי להסביר את השימוש ב״יעלה ויבוא׳ גם
ברגלים צריך לשים לב ,שפסת וסוכות הם הפתיחה לימות החמה ולימות
הגשמים ,לכן אפשר לראות גם בהם ״ימי זכרון״ לעונה הבאה )בפסח
גידוגים על התבואה ובחג הסוכות על המים( ,וגם חג השבועות )בעצרת
גידוגים על פידות האילן( ייחשב ליום הזכרון לעוגת הקיץ )ליקוט פ י ת ת
האילן( ולאסיף )של התבואות וכל היבול( הבאים אחריו.
״ ו י ג י ע ו י ר א ה ו כ ו ״ — ש ו ר ת הפעלים הזאת מעוררת את הכווגה
על ידי ההמחשה של הפעולות הבאות זו אחדי זו :כאילו הזכדון הוא אדם או
ישות ,הצריך לעלות לשמיים ואגחגו מתפללים עליו שיעלה וגם יבוא שמה,
אז יגיע כביכול לכסא הכבוד ושם יראוהו )״וייראה״( ויקבלוהו ברצון
)״ויירצה״( וישמעו מה בפיו )״ויישמע״( — והדברים ייזכרו בשני אופנים:
״וייפקד וייזכר״ .השורש יפקד״ מציין את הזכירה ברגע שהיא נעשית,
כאשר מוגים את האגשים או כאשר בודקים מי גמצא ומי לא  tהשורש ״זכר״
מציין את הזכירה הנמשכת ,את החריטה בזכרון .לכן בא פה מקודם הפועל
המציין את הזכירה החלשה יותר ,הארעית — ואחר כך אנחגו מבקשים גם את
הזכירה הקבועה ,הנמשכת .אבל בשמות העצם הבאים אחרי זה נאמר
״זכרוננו״ לפני ״פקדוננו״ — כלומד ,לא רק הזכרון הקבוע שלנו יזכה לכל
זה ,כי אם גם הפקדון הארעי ,במצב אשד אנחנו בו ברגע זה.
,

״ ו ז כ ר ו ן א ב ו ת י נ ו ו ז כ ר ו ן מ ש י ח ו כ ו ״ — כאן אגחנו פורטים
את ההיקף ההיסטורי של הזכרון שעליו אנחנו מבקשים :למן אבותינו אברהם
יצחק ויעקב — דרך כל הדודות הקדומים והמאוחרים וררך הדודות שיבואו
אחרינו ,עד ימות המשיח ,אחרית הימים .וכן תמיד כשאנו אומרים בתפילה
״אנחנו״ אין הכוונה למתפללים בבית הכנסת הזה ,ולא רק לבני ישראל
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החיים היום על פני האדמה ,אלא לכל העם כולו לדורותיו :מתחילת התהוותו
ועד כל מה שעוד יבוא .וראש לכל הכוונות האלה הן המלים בתחילת שמונה
עשרה :״וזוכר חסדי א ב ו ת ומביא גואל ל ב נ י ב נ י ה ם ״ .
״ ו ז כ ר ו ן י ר ו ש ל י ם ״ — אחרי פיזור הכווגה על פגי היקף היסטורי
עצום נ ח ת לדכזו בנקודה אחת ,שזה עוזר לתפיסה ולהמחשה .לשם זה גזכרת
פה ירושלים ,המרכז הגיאוגרפי של עם ישראל בכל הדודות ,שאנחנו זוכרים
אותה עוד מימות אביגו הראשון אברהם )בפגישתו עם מלכי צדק מלד שלם—
בראשית יד ,ית— ובעקידת יצחק בגו בהר המוריד!( ,ומימות דוד ושלמה
געשתה המרכז הקבוע של עם ישראל בהווה ובעתיד.
״ ו ז כ ר ו ן כ ל ע מ ד ב י ת י ש ר א ל ״ — אחרי הפירוט ההיסטורי והגי־
אוגדפי שקדם ,אפשר לסכם את כל זה בביטד פשוט ומקובל ״כל עמך בית
ישראל״ ,שעכשו בדוד לגו התוכן הגכון שלו.
.5

״מלוד

על

כל

העולם״

בכל תפילה של שבע ברכות )של שבת דמים טובים דמים נוראים( גמצאת
בסוף הברכה הרביעית פיסקה של בקשות ,המסתיימת בתתימת הברכה.
הבקשות הללו כוללות תמיד את המלים ״קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתה
שבענו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר לבנו לעבדך באמת״ .המלים האלה
מוסרות בצודה תמציתית את תוכן הבקשות שבברכות האמצעיות של שמונה
עשרה ,שבשבת ויום טוב אינן נאמרות:
ב מ צ ו ו ת י ך ו ת ן ת ל ק נ ו ב ת ו ר ת ך ״ — כנגד בקשת
״קדשנו
הצרכים הרוחניים )דעה ,תשובה ,סליחה וגאולה(.
״ ש ב ע נ ו מ ט ו ב ך ״ — כגגד בקשת הצרכים הגופניים )רפואה ופרנסה(,
ב י ש ו ע ת ך ״ — כנגד בקשת הצרכים הלאומיים,
״ושמחנו
״ ו ט ה ר ל ב נ ו ל ע ב ד ך ב א מ ת ״ — ה ו א כ ב ר מעבר לבקשה לקיום
מצוות היום )בשבת :״והנחילנו ...באהבה וברצון וכר דגוחו בה״ ,ברגלים:
״בשמחה ו ב ש ש ו ן  . . .וישמחו בד״(.
לפני המלים ״קדשנו במצוותיך״ נאמדות תמיד מלים אחדות ,המבקשות
בשבילנו את הדבר המיוחד ליום קדוש זה :בשבת—״רצה במנוחתנו״,
בדגלים—״והשיאנו ...לשמחה ולששון״ ,ביום הכיפורים—״מחול לעוונו־
תינו״—ורק ראש השנה יוצא מן השורה הזאת ,שבו אין אנחנו מבקשים
במקום הזה שום דבר בשביל עצמנו ,כי אם כביכול בשביל הקב״ה :״ מ ל ו ד
ע ל כ ל ה ע ו ל ם  . . .ו ה נ ש א ע ל כ ל ה א ר ץ ״  .היום אנחנו רוצים
להקדים את דאגתנו למלכות שדי על העולם לפגי דאגתנו לצרכים שלנו,
וגם בחתימה נקדים ״מלד על כל הארץ״ לפגי ״מקדש ישראל ויום הזכרון״.
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לכן כל הביטויים בםיסקה הזאת הם אנושיים־כלליים )כל זזעולכ^ כל הארץ,
כל יושבי תבל ,כל פעול ,כל יצור ,כל אשר נשמה באפו( ולא נזכר פה שם
ישראל כלל — עד הסיום ,כאשר כל אשר נשמה באפו אומד :״ה׳ אלהי
י ש ר א ל מלך״ .זה מזכיר שוב את התמונה הידועה לנו מתחילת פרק ב׳
בישעיה ,וכבד הזכרנו זאת בפירוש ל״ובכן תן פחדך״ לעיל )פרק ב ,סעיף .(5
אחרי ״וטהר לבנו לעבדך באמת״ לא יבוא היום שום ״והנחילנו״ ושום
בקשה בשביל עצמנו ,אלא עניין שבהכרה ,קביעת עובדה :״ כ י א ת ה
אלהים אמת ודברך אמת וקיים לעד״.
אם יחול ראש השנה )וכן יום כיפור( בשבת ואנחנו רוצים לבקש להבהילנו באהבה
וברצון שבת קודש — אזי נקדים את הבקשה הזאת לפני ׳וסהר לבנו״.
בחתימת הברכה יש לשים לב ,כיצד היא עוברת מהיקף גדול לעיגול קטן
יותר ועוד יותר קטן ,עד שהיא קולעת בגקודה הגמצאת היום במרכז:
״יום הזכרת״ ,שעם כל ריבוי תכניו ועושר רעיוגותיו איגו אלא פרט אחד
קטן כלפי הקדושה השופעת עלינו מאבינו שבשמים.
נסדר פה את כינויי הקב״ה הנמצאים בחתימת הברכה הזאת:
 .1״ברוך אתה ה׳״—שם הוי״ה ,שאין אנו מבטאים אותו כלל ,הוא מורה
על מהותו המופשטת של הי ,שאינו ת ל ד ואינו קשור לא בבריאה ,לא בזמן
ולא במציאות .בני אדם שיש להם עבר ,הווה ועתיד אומרים שהוא היה הוה
ויהיה — למשה בסנה נאמד ״אהיה אשר אהיה״ ,אבל עצם השם המופשט נעלה
מכל תפיס*.
 .2אנחנו מבטאים את השם באדנות ,ושם זה קשור כבר במציאות הנמצאים
ומבטא את אדנותו על כל המציאות כולה.
 .3הברכה יורדת מן ההיקף הגדול ומכנה את הקב״ה ״מלד על כל הארץ״ —
זהו הרעיון של מלכות ה׳ בעולמגו ,העגיין המרכזי של כל הימים הגוראים,
אבל הוא כבר מצומצם בהשואה לשני השמות הקודמים :המכוון והמבוטא.
 .4מן המלכות הזאת יוצאת קדושת ישראל .הם נושאי דבר ה׳ בעולם
ומקודשים במצוותיו )עיין לעיל פרק ג ,סעיף .(1
 .5פרט אחד בתור קדושת ישראל היא קדושת ״יום הזכרוך ,הגובעת מן
המקדש יום זה באמצעות ישראל :״תקעו בחודש שופר ,בכסה ליום ח ג נ ו ,
כי חוק לישראל הוא וכר.״

• • •
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ד .ה ב ר כ ו ת ה א מ צ ע י ו ת ש ל מ ו ס ף ר א ש ת ש נ ה
שלוש ברכות אמצעיות במוסף ראש השנה :מלכויות ,זכרתות ,שופרות —
ובראשונה מאלה נכללת עם מלכויות גם קדושת היום — דבר זה נזכר
ונתפרש בקובץ זה במאמרים אחדים )עיין מאמרו של ח״צ אנוך בכרד א
עמוד  260ואילך ,ומאמרו של י׳ היינימן בכרד זה עמ׳  546ואילך( .אנחנו
נעסוק פה רק בפירוש מלות התפילה ובכוונות המתעוררות בה.

.1

״ומפני

חטאינו״

גם כאן כמו ברגלים בא הקטע אחדי הפיסקאות של קדושת ישראל )״אתה
בחדתגו״( ושל קדושת היום )״ותתן לגו״( והוא מעביד לקריאת פסוקי
המוסף — לכן הוא מהוה בקשה להחזרת עבודת המקדש על מכתה.
ההבדל בין הגוסח של ראש השגה )ושל יום הכיפורים( לגוסח של רגלים
הוא בהשמטת המלים המזכירות עליה לדגל ,כי מצוד ,זאת איגה גוהגת בימים
האלה .לכן הושמטו המלים ״לעלות וליראות ולהשתחוות לפגיך״ שאינן
עגיין לימים אלה.
ראש השגה הוא גם ראש חודש ,לכן המוספים שלו הם תמיד שגיים )ואם
חל בשבת הם שלושה( ,ועל כן גאמר ״את מוספי יום הזכרון הזה״ גם אס
חל בחול.
״ ו מ פ נ י ח ט א י ג ו ג ל י ג ו ״ — הגלות לא באה בגלל חטאי הדוד הזה,
אלא בגלל חטאי דור החורבן והדודות הקודמים לו )״כי בעווגם גלו בית
ישראל על אשד מעלו בי״— יחזקאל לט ,כג( ,אבל גם פה :״חטאיגו״ שלנו,
הכוונה היא לכל עם ישראל ההיסטורי לדורותיו .חטאי הדור הזה מתעים
את שיבת כל עם ישראל לארצו ואת הקמת המקדש מחדש )״חטאותינו
האריכו קצו״—אחרי סדר העבודה במוסף יום הכיפורים( וכל דור שלא
נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בימיו ,שאילו היה הדוד ראוי לזה היה
כבר זוכה לגאולה השלימה והסופית.
״ ו ג ת ד ח ק ג ו מ ע ל א ד מ ת ג ו ״ — אומרים גם תושבי ארץ ישראל,
הקרובים אל אדמתם ויושבים עליה ,אבל התפילה גאמרת על שם כל עם
ישראל שנתרחק — ועודנו דחוק — מעל אדמתו.
״יהי רצון ...שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך״—
שגיים צריכים רחמים :גם אנחנו ,גם בית המקדש ,כאילו היה בית המקדש
בדיה ה ר מ ה למלא את תפקידה ואנחנו מבקשים לרחם עליה :״ ו ת ב ג ה ו
מ ה ר ה ו ת ג ד ל כ ב ו ד ו ״  .חגי הנביא )ב ,ט( הבטיח כבד על אודות
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הבית השגי כי ״גדול יהיה כבוד הבית הזה״— כל שכן לבית השלישי ,שלא
ייחרב עוד כל ימי עולם.
״ ו ק ר ב פ ז ו ד י ג ו מ ב י ן ה ג ו י י ם ו ג פ ו צ ו ת י ג ו כ ג ם ״ — קירוב
הפזורים הגמצאים בין הגויים קודם לכיגוס הגיאוגראפי מירכתי ארץ ,והוא
כגראה קירוב הלבבות ,שתתעורר בהם התשוקה לעלות לארץ מתוך זיקה
פגימית לעם ישראל ולאת קדשו.
״ ו ה ב י א ג ו לציון ע י ר ך בדגה ...ב ש מ ח ת עולם״—כאשד
גיבא ישעיהו פעמיים )בסוף פרק לה ובפי גא ,יא( :״ופדויי ה׳ ישובון ובאו
ציון ב ד ג ה ו ש מ ח ת ע ו ל ם על ראשם״.
מ ק ד ש ך ״ — העיר ירושלים גקדאת ״בית
בית
״ולירושלים
מקדשך״ ,כי בה המקום למקדש אף בזמן תודבגו.
.2

פסוקי ה ק רב ן

) ״ ו ב י ו ם ה ש ב ת ש ג י כ ב ש י ם ״ — ואין במוסף של שבת לא פדים
ולא אילים ולא שעיר ל ח ט א ת — ב ז ה הוא שוגה מכל המוספים האחדים(.
ה ש ב י ע י ״ — למגיין החדשים הוא האמצע של השגה,
״ובחודש
המתחילה בראש חודש גיסן והיא הולכת ועולה דרך חג המצות וחג השבועות
עד לגקודת השיא שבחודש תשרי— ומשם היא הולכת ומסתיימת בחודש
השגים עשר )אדר( ,אשר לאחריו החדשים מתתדשים שוב .למקרא קודש זה
שבאחד לחודש השביעי התודה קוראה ״יום תרועה״ )במדבר כט ,א( ״זכדון
תרועה״ )רקרא כג ,כד( ,ואגחנו קוראים לו ״ראש השגה״ ,ובתפילה ובברכות
הוא גקרא ״יום הזכרון״.
״ ו ע ש י ת ם ע ו ל ה ״ — ב כ ל המוספים כתוב ״והקרבתם״ ורק במוסף זה
גאמד ״ועשיתם״ ,שצריך אדם לעשות את עצמו קרבן ,לשעבד כל יצריו
ורצוגותיו למלכו של עולם ולברוא את עצמו מבפגים כבדיה חדשה .״זה
היום תחלת מעשיר״ — יהיה גם תחילת מעשיו של האדם אשד יברא לו
לב חדש ורוח חדשה ביום הזה.
״ פ ד ב ן ב ק ד א ח ד  ,א י ל א ח ד ״ — מ ו ס ף כזה של פד אחד ואיל
אחד ישגו עוד דק ביום הכיפורים ובשמיגי עצרת שהוא ״עצרת תהיה ל כ ם ״ .
״ ו ש נ י ש ע י ר י ם ל כ פ ר ״ — האחד של מוסף ראש חודש והאחד של
מוסף ראש השנה .והעולות של ראש חודש נרמזו בפסוק שבסוף הקטע:
״מלבד עולת החודש וכו׳״.
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 3״עלינו לשבח״
הקטע הוא הקדמה לסדר שלוש הברכות :מלכויות ,זכרונות ושופרות ,שלכל
אחת מהן מבוא מיוחד .גם ביום הכיפורים בחזרה של מוסף נאמד הקטע
הזה כהקדמה לסדר ״עבודה״ .לכן ה״רשויות״ ששליח ציבור אומר לפני
הסדרים האלה )״היה עם פיפיות״ ו״אוחילה לאל״( בראש השנה וביום
הכיפורים מקומן אתרי ״עלינו לשבת״.
הפסוק מן התורה )דברים ד ,לט( המובא בסוף הקטע יכול לשמש כפסוק
של מלכות )דעת ד׳ יוסי ,ראש השנה דף לב ע״ב( ואת תחילתו )״וידעת
היום והשבות אל לבבך״( נפרש כך :את ההכרה שה׳ הוא האלקים ואין עוד,
צריך לא רק לדעת בשכל ,אלא גם להשיב אל הלב ,אל הרגש .לשם כך,
כדי שחייגו יתמלאו בהרגשת האמיתות שרכשגו אותן בשכל ,גיתגו לישראל
מצוות מעשיות ,ומהן בראש השגה אמירת מלכויות ,זכרוגות ושופרות )״אמדו
לפגי בראש השגה מלכויות כדי שתמליכתי עליכם״( וביום הכיפורים עבודתו
של הכהן הגדול הבאה לכפר על בגי ישראל.
 .4״ ע ל כ ן גקוד.״
הוא המבוא למלכויות ,כשם שיש אחר־כך מבואות לזכדוגות )״אתה זוכרי(
ולשופרות )״אתה גגלית״( .הוא פונה אל הקב״ה בגוף שגי )״גקוה לך...
בתפארת עוזך ...ותמלוך עליהם...״( ,בשעה שהקטע ״עליגו לשבח״ דיבר
על הקב״ה בגוף שלישי)״הוא אלהיגו ...אפס זולתו״(.
אף־על־פי־כן מתקשר קטע זה אל הקודם :בגלל הכדתגו ש״אמת מלכגו
אפם זולתו״ ובגלל זה שאגחגו מפעילים את ההכרה הזאת למעשה ,יכולים
אגחגו לקוות לראות מהדד .בתיקון העולם במלכות שדי ,כשכל בגי בשד
יעזבו את גילוליהס ,את העבודות הזרות והאידיאלים שהם סוגדים להם וכולם
יכירו וידעו את רוממות ה׳ לבדו וכל הנובע מזה — ואז ״ ת מ ל ו ד ע ל י ה ם
מהרה לעולם ועד״ .ולכאן מתקשרים עשרת פסוקי המלכות ,שהם העיקר
של ברכת ״מלכויות״.
 .5פ ס ו ק י מ ל כ ו י ו ת
שלושה פסוקים מן ה ת ו ר ה  ,הפותחים ״ככתוב בתורתך״ ,אחדי כן שלושה
פסוקים מן ה כ ת ו ב י ס המובאים ב״ובדברי קדש ך כתוב לאמד״ ,אחריהם
5

 5אצלנו כל פסוקי הכתובים — גם בזכרונוח ובשופרות — הם מספר תהלים ,וכל
פסוקי נביאים מנביאים אחרונים ,אך זה אינו הכרחי מעצם הדין .הגמרא מביאה
כדוגמאות גם פסוקים מספרים אחרים.
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שלושה פסוקים מן ה נ ב י א י ם שמאמר ההבאה שלהם הוא ״ועל ידי עבדיך
הנביאים כתוב לאמר״ ) ״ ע ל י ד י הנביאים״ ,כי הנביאים קיבלו ש ל י ח ו ת
לומד לישראל( ובסוף מובא עוד פסוק אחד מן התורה.
סדר זה של הפסוקים נשמר גם בשתי הברכות האחרות— זכדונות
ושופרות—ואת הסדר הזה ,המקדים כתובים לפני נביאים ,מסבירים בכך,
שדוד המלך שאמד ספד תהלים קדם לכל הנביאים מימי הבית ,אשד את
דבריהם אנו מזכירים .הסבר אחר אומר ,שבפסוקי התורה אנו מזכירים מה
שאירע לאבותינו ב ע ב ר  ,בפסוקי הכתובים אנו מהללים את ה׳ ב ה ו ו ה
ופסוקי הנביאים מדברים על אשר יקרה ב ע ת י ד .
פסוקי המלכויות הם א ל ה  . 1 :שמות טו ,יט  . t 2במדבר כג ,כא 3 -,דברים
לג ,ה!  .4תהלים כב ,כט .5 :תהלים צג ,א;  .6תהלים כד ,ז—י;  .7ישעיה
מד ,ו»  .8עובדיה א ,כא»  .9זכריה יד ,ט;  .10דברים ו ,ד.
הקדמת הפסוק מתחלים צג )מס׳  (5לפגי הפסוק ממזמור כד )מס׳ (6
כבר היא מוכיחה שאין הפסוקים מסודרים לפי סדרם בספר  ,אלא צירופם
הוא לפי העגיין והתוכן—לכן צריד לראות בכל אחד מהם מה הוא מוסיף
על שלפניו או במה הוא משלים אותו.
״ ה ׳ י מ ל ו ך ל ע ו ל ם ו ע ד ״ — בפסוק זה מסתיימת השירה שאמרו בני
ישראל כאשר עבדו את ים סוף בחרבה וראו ״את היד הגדולה אשר עשה
ה׳ במצרים״ .באותה שעה נתגלה לכל העם גילוי שכיגה גדול )״ראתה שפחה
על הים מה שלא דאו נביאים״— רש״י לשמות טו ,ב( ,והם ראו את כל
מהלך ההיסטוריה :כניסת העם הנבחר לארץ הקודש )״תביאמו ותטעמו״(,
בניין בית המקדש )״מקדש ה׳ כוננו ידיך״( ומלכות ה׳ על כל העולם ,שהיא
אחרית הימים.
פסוק קצר זה מבטא איפוא את המטרה הסופית של ההיסטוריה הישראלית
והאגושית ,מטרה שלא הושגה עדיין ,אבל כדי לדעת את הדרך שעלינו ללכת
בה אנחנו צריכים לשוות מטרה זו לעיגיגו .כאשד המטרה בדודה ,יכולים
אנו גם להתוות את הדרך אליה.
6

״ ל א ה ב י ט א ו ן ב י ע ק ב ו כ ו ׳ ״ — ה ש ג ת מלכות ה׳ על העולם
מותנית במצבו המוסרי של עם יעקב .כאשד לא ייראה בו און ועמל ויהיה
ה׳ אלקיו ע מ ו — א ז יווצדו התנאים למלכות ה׳ על העולם.
״ ב ה ת א ס ף ר א ש י ע ם  ,י ח ד ש ב ט י י ש ר א ל ״ — ותנאי למצב הזה
היא האחדות בישראל ,מילוי הלבבות באהבת ישראל .אז יהיה מסוגל לזה
ש״יהי בישורון מלך״.
 6ועוד נראה את זה באופן בולט יותר בפסוקי זכרונות להלן.
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״ ו ב ד ב ר י ק ד ש ו כ ת ו ב ל א מ ר י — כך מובאים פסוקי הכתובים:
דברי קדושה הם ,שהכתוב בהם משלים ומבאר את דברי התודה והנביאים.
״ כ י ל ה ׳ ה מ ל ו כ ה ״ — פסוקי התורה שקראנו קודם מטילים תפקידים
עלינו ,על בני ישראל ,שבמילויים תלויה התקיימות מלכות ה ׳ — א ב ל אין
זו מלכות על ישראל בלבד ,אלא ״ ו מ ו ש ל ב ג ו י י ם ״ — על כל עמי תבל.
״ ה ׳ מ ל ך ג א ו ת ל ב ש י — ו ל א על בני אדם בלבד ,אלא על הבריאה
כולה ,כמו שהיה כאשד נשלמו מעשי בראשית ,ביום הששי )מזמור צג הוא
גס שיד של יום הששי( .אז נכונה תבל כולה ,נתבסםה ולא תמוט.
״ ש א ו ש ע ד י ם ר א ש י כ ם ״ — ז ה לא פסוק אחד בלבד ,אלא כל
המחצית השניה של מזמור כד .פסוקים אלה הושארו לסוף פסוקי הכתובים,
כדי שאחרי התיאורים הקודמים של מהות מלכות ה׳ והדרד להגיע אליה,
תבוא קריאה־פנייה אל העולם כולו להכין את הדרך ,להרחיב את השער
לכניסת מלך הכבוד .כביכול המלך עומד לפני השער ,והוא דם ונישא והשער
הוא נמוך וקטן מלהכיל אותו .המשורר קורא בציור פיוטי לשערים לשאת
את ראשיהם ,לפתחים להינשא ולהתרומם כדי שמלך הכבוד יבוא בהם.
פה בתפילה הפסוקים האלה מופנים אל לבותיהם של המתפללים :הלבבות
צריכים להתרומם ,להתנשא ,כדי שיהיו מוכשרים לקבל לתוכם את מלד
הכבוד .מלכות ה׳ על כל הבריאה לא תבוא דק מבחוץ — היא צריכה גם
הכשרה ,יכולת קליטה ,של לבות המתפללים מבפנים.
׳ ו ע ל י ד י ע ב ד י ד ה נ ב י א י ם ׳ — הנביאים הם שלותי הקב״ה אל עם
ישראל ,ש ע ל י ד ם הוא שולח את דבריו לעם.
י כ ה א מ ר ה ׳ מ ל ך י ש ר א ל ו כ ו ״ — אין הפסוק הזה אומד את
כל הדברים שאמר שם בהמשך ישעיהו בשם הי ,אלא העיקר שבו הם
התארים של הקב״ה הגזברים בו :מצד אחד ״מלך י ש ר א ל וגואלו״ ,המולד
על העם אשר בחר לו לסגולה ,ומצד שגי ״ראשון ואחרון ומבלעדיו אין אלהים״,
אלהי כל הארץ וכל העולם .על שני הצדדים האלה — הלאומי והקוסמי—
עמדנו כבר לעיל )פרק ב׳ סעיפים  3ר (5ועכשיו נחוצה לנו שוב דרצדדיות
זו כדי להסביר את עניינו של הפסוק הבא:
מ ו ש י ע י ם ב ה ר צ י ו ן ו כ ו ׳ ״ — לביסוס מלכותו של ה׳
״ועלו
על העולם שייך גם המשפט על רשעי הגויים )״הר עשו״ הוא אדום ,שממנו
יצא עמלק ,סמל שנאת ישראל ורדיפותיהם( ,ולא תכון מלכות ה׳ עד
שהמושיעים את הר ציון ישפטו את הר עשו על כל מה שעשה לישראל במשד
כל תולדותינו .רק כאשר יימחה זכר עמלק יהיה השם שלם וכסאו שלם
)רש״י לשמות יז ,טז(.
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״ ו ה י ה ה ׳ ל מ ל ך ״ — הפסוק האחרון הזה מן הנביאים מבטא את
הרעיון הכולל שנאמד כבר בפסוק הראשון משירת הים :״ה׳ ימלוך לעולם
ועד״ ,אלא שנוספו כאן פרטים יותר מוחשיים :״מלך ע ל כ ל ה א ר ץ ״ ,
״ה׳ אחד ו ש מ ו א ח ד ״ — כלומר :לא דק המציאות של אתדותו המוחלטת,
אלא גם הכרת כל באי עולם הקוראים בשמו.
כ ת ו ב ל א מ ר ״ — ד ק בברכת מלכויות סמוך הפסוק
״ובתורתך
העשירי ,האחרון מן התורה ,אל תשעת הפסוקים הקודמים .בשתי הברכות
האחרות ,זכרונות ושופרות ,יהיה הפסוק העשירי גתון בתוך הבקשה
המסיימת את הברכה .הסיבה היא ,שכאן בברכת מלכויות הבקשה שבסוף
מוכנה כבר לפניגו בסוף הברכה הרביעית של תפילת ראש השגה הרגילה
)פרק ג ,סעיף  ,(5ובה אין פסוק מן התורה על מלכות ה׳ נמצא.
״ ש מ ע י ש ר א ל ו כ ו ׳ ״ — בעצם לא גזכדה בפסוק הזה המלה ״מלך״,
אך אין גם למצוא בתורה עוד פסוק אחד על מלכות ה׳ ,מלבד שלושת
הפסוקים שקראגו לעיל .מרובים הם הפסוקים על מלכות ה׳ בדברי הגביאים
המגבאים על העתיד ,גם בכתובים )בתהלים( שהם דברי הלל ושבת — אבל
התורה שהיא באה להודות את בגי ישראל את המעשה אשר יעשון— אין
בה מקום לדברים ולדעיוגות על מלכות ה׳ .שלושת הפסוקים מן התורה
שקראנו כבר ,כולם כתובים בפרקים השיריים המעטים שבתורה :בשירת
הים ,בנבואת בלעם ובברכת משה.
אך הפסוק הזה המשלים לעשרה פסוקי מלכויות הוא המתאים ביותר
להיות השיא וגולת הכותרת של ברכת מלכדות :ב ו — ב פ ס ו ק ״שמע
ישראל״ — אגחגו מקבלים על עצמגו עול מ ל כ ו ת שמים ערב ובוקר בכל
יום תמיד ,פסוק זה לוחש אותו הגוסס בכוחותיו האחרונים והעומדים עליו
קוראים אותו בקול רם ,בפסוק הזה על שפתיהם גפרדו מן העולם קדושי
ישראל שבכל הדורות שמסרו גפשם על קדושת השם — ואין לך המלכת
הקב״ה בעולם גדולה מזו.
רש״י בפירושו לפסוק זה אומר :״ה׳ שהוא א ל ה י ג ו  . . .עתיד להיות ה׳
אחד ,ש נ א מ ר  . . .ביום ההוא יהיה ה׳ אחד ושמו אחד״— כך מצטרף פסוק
עשירי זה לפסוק התשיעי מן הנביאים שקראנו לפגיו ,ובשניהם כוונה
משותפת הנמצאת כבר בפסוק הראשון מן התורה שפתחנו בו :״ה׳ ימלוך
לעולם ועד״.
.6

״מלוך

על

כל

העולם׳

הבקשה שבסוף ברכת מלכויות ,היא הבקשה שבסוף הברכה האמצעית של
שאר תפילות ראש השנה ,וכבד פידשנוה למעלה בפרק ג סעיף  .5החתימה
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״מלד על כל הארץ מקדש ישדאל ויום הזכרון״ עולה גם לעניין קדושת
ישראל שבראש הברכה )״אתה בחרתגו״( ,גם לעגיין קדושת היום )״ותתן
ל נ ד ( וגם לעניין המלכויות ,שאותן םיימגו זה עתה.
.7

תקיעת

שופר

המצוד ,המיוחדת לראש השנה היא ת ק י ע ת ש ו פ ר  .לכן תוקעים את
שלושת הסדרים :תקיעה שבדים תרועה תקיעה ,תקיעה שברים תקיעה,
תקיעה תרועה תקיעה — אחרי סיום ברכת מלכויות ,וכן אחרי סיום שתי
הברכות הבאות :זכרונות ושופרות .יש קהילות שאין תוקעים אחרי הברכות
אלא בחזרת התפילה על ידי הש״ץ דש תוקעים גס בתפילת לחש ,כשהציבור
מסיימים כל אחת משלוש ברכות אלה) .בשבת אין תוקעים בשופר(.
.8

״אתה

זוכר״

הוא המבוא לברכת ״זכדוגות״ ,שבה גזכיד עשרה פסוקים של זכרון ,לפי הסדר
תורה ,כתובים ,גביאים ,כאמור לעיל בסעיף .5
״ א ת ה ז ו כ ר מ ע ש ה ע ו ל ם ״ — זו בריאת העולם בששת ימי בראשית
)ולפיכך ״מעשה״ בה״א—לשון יחיד ,ולא ביריד— לשון רבים ,שהיה צריך
להשתמש בו אילו הייגו מתכווגים למעשים שגעשו בעולם( ,כי רק עם בריאת
העולם התחיל זרם הזמן שאנחנו גתוגים בתוכו ,וגהיו כל המצדים שאגחגו
נמצאים ביניהם .הקדוש ברוך הוא היה עד שלא נברא העולם ואין הבריאה
הזאת מהווה כל שינוי בו .אין הוא נמצא בתוך הזמן ,לכן אין לגביו עבר
ועתיד .אנחנו מדברים על ״זכרין״ מתוך תפיסה אנושית )אין ביכלתנו לתפוס
תפיסה אחרת!( ולכן אנחנו מתחילים מבריאת העולם ,אשר בה נוצרה
המציאות שבה אנחנו קיימים ,דום זה של ראש השנה הוא ״זה היום תחלת
מעשיד זכדון ליום ראשון״.
בעצם היתה תחילת הבריאה בכ״ה באלול .זה הוא היום של ״בראשית ברא אלהיט
את השמים ואת הארץ ...ראמד אלהים יהי אור ,ויהי אור* .א׳ בתשרי הוא היום
הששי לבריאה ,שבו נברא גם אדם הראשץ— וכבר היד ,קיים עולם מלא דוממים
וצומחים ובעלי חיים לפני שנעשה בו אדם .גם בזה מתגלה גישתנו האנושית אל
הבריאה ואל מהלכה ,שאנחנו מונים אותה וחוגגים אותה מיום היות א ד ם על הארץ,
אף־על־פי שקדמו לו יצורים רבים.
״ ו פ ו ק ד כ ל י צ ו ר י ק ד ם ״ — עכשיו מזכירים אנחנו את הברואים
האינדיבידואליים — וביניהם כמובן רבים עד מאד שכבד חדלו מלהתקיים
)מלחיות או מלצמוח או מלשמור על צורתם(.
ג ג ל ו כ ל ת ע ל ו מ ו ת ״ — הכוונה למאורעות שעוד יקרו
״לפגיד
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בעתיד ,שהם נעלמים מעיני כל חי ולא יוכל איש לדעת אותם עד שיהיו ,אבל
הוא ברוך הוא ,שאין לגביו עבד ועתיד ,גלויות לו תעלומות אלה כמו
שגלוייס לנו הדברים שבעבר שאנחגו זוכרים אותם — .וזה מעודד אותגו
מיד בתחילת המבוא הזה על כך ,ש״זכרון״ ו״זכור״ שלגבי הקב״ה הוא דבר
שונה בתכלית מהוראת המושגים האלה לגבי בגי אדם.
״ ו ה מ ו ן נ ס ת ר ו ת ש מ ב ר א ש י ת ״ — הדברים הם קל וחומד ,אחרי
שגם התעלומות שבעתיד גלויות לפניו .אבל בא הדבר ״הקל״ הזה להמחיש
לגו את גודל ההיקף המבהיל של ה״זכרוך׳ שאגו מדברים עליו .היכול אתה
בן אדם לתאר לעצמך מה הוא ה ה מ ו ן של הבדואים ושל המעשים שכבר
היו בעבר ,מאז ״בראשית״ ועד ראש השנה זה? ולא רק ברואים ומעשים
שהעיניים רואות והחושים קולטים ,אלא גם נ ס ת ר ו ת  ,שאין כלל כלים
לבני אדם להיוודע אליהם.
״ כ י א י ן ש כ ח ה ״ — ל ג ב י העבד.
״ ו א י ן ג ס ת ר ״ — לגבי העתיד לבוא.
״ א ת כ ל ה מ פ ע ל ״ — העולם כולו בכללותו ,שאותו פעל הבורא ,הוא
זוכרו ב״זכירה״ אחת — ואילו אנחנו משקיפים רק על חלקים ופרודות ממגו.
״ ו ג ם כ ל ה י צ ו ר ״ — יחד עם זה כל חלקיק וכל פירור אינו נכחד ממנו
ונזכר בפגי עצמו.
גלוי ...צופה ו מ ב י ט עד סוף כל ה ד ו ר ו ת ״ —
״הכל
עכשיו אנחגו רואים את העולם ואת הבריאה ואת המציאות כדבר מוגבל
וסופי כלפי מי שצופה ומביט בו מבחוץ — כי הוא מקומו של עולם ,ואין העולם
מקומו.
כ ל ה ד ו ר ו ת ״ — בשני כיוונים לפי המושגים שלנו :סוף
״סוף
הדורות שמאחורינו ,שהתחילו בבריאת אדם הראשון ,וסוף הדורות שלפנינו,
שאין אדם יודע מה הוא.
״ כ י ת ב י א ח ו ק ז כ ר ו ן ״ — כאן הוא עובר לדבר על ראש השנה
כיום הדין ,שזהו הדבר הנוגע לנו ,למתפללים ,ודורש מאתגו תגובה והתייתסות.
״חוק ז כ ר ו ך — יום הזכרון הוא גם יום החוק והמשפט :״כי ח ו ק לישראל
הוא ,מ ש פ ט לאלהי יעקב״ ,ובו כל הברואים והמעשים נפקדים וגזברים
ונשפטים.
״ מ ר א ש י ת ״ — מבריאת העולם ,שהרי נברא העולם על ידי בוראו לשם
מטרה מסויימת ,ולשם זה נחוץ שכל הבריאה תעשה את רצונו של הבורא
ותלך בדרך שהוא התווה לה — ודבר זה גלוי וידוע מראשית ומלפנים לכל
בעל שכל ,ומזה נובע באופן הגיוגי גם השכר והעוגש ,כלומר הדין על המעשים
שנעשו.
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״ ז ה ה י ו ם ״ — יום הדין נקבע ליום השנה לבריאת האדם :״תחילת
מעשיה ז כ ת ן ליום ראשון״.
״ כ י ח ו ק ל י ש ר א ל ״ — פסוק הוא בתהליס פא ,ה .וכאן נוצר הקשר בין
ראש השנה ,שהוא יום דין עולמי ,קוסמי ובין קדושת עם ישראל .יום הדין
העולמי נקבע ליום שבו ישראל קובעים את התחלת חודש תשרי.
כל זמן שהיה קיים בישראל בית הדין המרכזי ,הסנהדרין ,לא היו קובעים את הלוח
לפי חשבון ,אלא על פי החלטת בית הדין :בית דין היו מחליטים לפי המצב אם
להוסיף לשנה אדר שני ולעשותה מעובדת או להשאירה שנה פשוטה של שנים
עשר חודשים .כן היה בית הדין מחליט על פי הגדת עדים שראו את הלבנה החדשה,
אם יתחיל החודש החדש אחרי  29ימים של החודש שעבד או דק אחרי  30יום.
את הקשר שבין קביעת יום הדין להחלטת בית דין של ישראל מתאר באופן מוחשי
המדרש :מתכנסין כל מלאכי השרת אצל הקדוש ברוך הוא ואומרים :רבונו של
עולם אימתי הוא ראש השנה? והוא אומר להם :ולי אתם שואלים?! אני ואתם
נשאל לבית דין של מטה .פה טעם? כי חוק לישראל הוא ,משפט לאלהי יעקב —
אם אינו חוק לישראל ,כביכול אינו פשפט לאלהי יעקב.
״ ו ע ל ה מ ד י נ ו ת ״ — בני אדם אינם חיים דק כל אחד לעצמו ,כי אס
הם מלוכדים בקבוצות ובחברות ובמדינות ,וכשם שצריך כל אחד לקיים את
כל חובותיו ולהיות צדיק ולא להיות רשע ,כך חייבים בני החברה או המדינה
לדאוג לכך שמדינתם תקיים חובותיה ותהיה צדקת ולא תהיה רשעה.
הדמב״ם בפרק ג מהלכות תשובה פתח :״כל אחד ואחד מבגי האדם יש לו
זכויות ועווגות״ והגדיר מי הוא צדיק ומי הוא רשע ,ומיד אחרי זה הוא
ממשיך :״וכן המדינה אם היו זכויות כל יושביה מ ר ו ב ו ת  . . .הרי זו צדקת,
ואם היו עוונותיהם מרובין — הרי זו רשעה ,וכן כל העולם כולו״ .ובהמשך
הפרק )הלכה ד( הוא מביא על פי הגמרא )בקידושין דף מ ע״ב( :״לפיכך
צריך כל אדם שיראה עצמו כל השגה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב ,וכן
כל העולם חציו זכאי וחציו חייב; חטא חטא אחד — הרי הכריע את עצמו
ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה :עשה מצוד ,א ח ת — הרי
הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה,
שגאמר )משלי י ,כ ה (  :׳וצדיק יסוד עולם׳—זה שצדק הכריע את כל
העולם לזכות והצילו״.
בתפילתגו גזכר הדין על המדיגות :״לחרב ולשלום ,לרעב ולשובע״ לפגי
הדין על הבריות הבודדות הנפקדות ל ה ז כ י ר ם ל ח י י ם ו ל מ ו ת  ,כדי
לעורר את לב המתפלל על האחריות הגדולה המוטלת עליו ,שמעשיו
ופעולותיו קובעים לא דק את גורלו ,כי אם גם את גורל החברה והמשפחה
שהוא שייך לה .וישגם מצבים ,שבהם גודל המדינה חשוב בעיגי היחיד
יותר מגורלו הפרטי — לכן דע לד בן אדם מה גודל החשיבות של מעשין•
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לד ולחבדתך ולמדינתו ,ובייחוד ביום זה ,היום הראשון לימי התשובה,
שניתנו לנו כדי לתקן כל מה שעיוותנו בעבד ולקבל על עצמנו ללכת בכול
בדרך הישרה בעתיד — מ י ל א נ פ ק ד כ ה י ו ם ה ז ה !
״ כ י ז כ ר כ ל ה י צ ו ר ל פ נ י ך ב א ״ — עתה יבוא תיאור הדין הנעשה
על כל יחיד ,וממנו יתברר לנו שלא כל מי שנראה לנו צדיק או רשע הוא
זוכה או מתחייב מיד בדין ונחתם מיד לחיים או למות .הדין הוא הרבה
יותר מסובך ,והרבה עניינים צריכים לבוא בחשבון ״ואין שוקלין אלא בדעתו
של אל דעות ,והוא היודע היאך עודכין הזכויות כנגד העוונות״ )דברי
הרמב״ס בהלכות תשובה שם ,הלכה ב(.
ועתה בא פירוט של ששה מן העניינים הבאים בחשבון במשפט שמיימי זה:
א י ש ״ — מ כ ל ו ל המעשים שהאיש עושה הם היסוד שעליו
״מעשה
מתבסס הדין עליו ,ומכלול מעשים זה מורכב ממעשים בודדים — וגם קטנים.
״ ו פ ק ו ד ת ו ״ — על מה ממונה האיש )כמו במדבר ד ,טז( ,כלומד מה
התפקיד שהוטל על האיש — כי ככל שגדול יותר תפקידו של האיש כן יהיה
דיגו חמוד יותר.
״ ו ע ל י ל ו ת מ צ ע ד י ג ב ר ״ — מה עוללו ,מה גרמו הצעדים של האיש.
״ מ ח ש ב ו ת א ד ם ״ — גם על המחשבות אדם גשפט ,בייחוד על המחשבות
שבסופן הן מביאות למעשה.
״ ו ת ת ב ו ל ו ת י ו ״ — ו י ש שאדם איגו גיגש ישר אל המעשה ,אם מפגי
שהוא ירא מן העבידה או מפגי שאיגו יכול לגשת ,והוא מחבל תחבולות והולך
בדרכים עקלקלות — ולפעמים הוא מרמה את ע צ מ ו — ע ד שהוא מגיע אל מה
שהשק היצר הרע — על התחבולות האלה הוא נשפט באופן חמור יותר.
מ ע ל ל י א י ש ״ — ו ה י צ ר המביא את האיש למעלליו ,גם
״ויצרי
הוא מובא בחשבון במשפט שבשמיים ,ומי שהיצר שולט בו ביותר — אם
מפגי שטבעו כך או מפגי החיגוך הבלתי־מספיק שקיבל — יש עליו מצד
זה לימוד זכות בךין.
וכתוצאה מן הזכירה ומן הפקידה ומן המשפט המתוארים למעלה אגחגו
מכריזים בפגי עצמגו:
״ א ש ר י א י ש ש ל א י ש כ ח ד ״ — טוב לו לאדם שלעולם אינו שוכח
את בוראו ,ותמיד הוא רואה את עצמו עומד לפגיו )״שויתי ה׳ לגגדי תמיד״(
וזוכר את אחריותו ותוצאות מעשיו ומחשבותיו.
״ י ת א מ ץ ב ך ״ — ידבק בך במאמץ ,בריכוז כל הכוחות )כמו ״מתאמצת
היא ללכת״— רות א ,יח( ,כי הזכירה התמידית הזאת — שלא לשכוח מה
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שאסור לשכוח— דורשת חיזוק ואימוץ .ואפשר גם לפרש ״יתאמץ״ = יעשה
עצמו כמו בן מאומץ להקב״ה )כמו ״על בן אדם אמצת לד״—תחלים פ ,יח(.
״ כ י ד ו ר ש י ך״— דורשי ה׳ ,מבקשי ה /הזוכרים אותו לעולם ,תמיד.
הסיסמה של עשרת ימי תשובה המתחילים היום היא :״דרשו ה׳ בהמצאו״
)ישעיה גה ,ו( — אבל מכאן צריך אדם להוציא את הכוח לדרוש את ה׳ תמיד
) ״ ד ר ש ו ה׳ ועוזו בקשו פגיו ת מ י ד ״ — תחלים קד״ ד( ואז לא ייכשל
)״שויתי ה׳ לגגדי ת מ י ד כי מימיני בל אמוט״—תהלים טז ,ח(.
ולפי זה אגחגו קוראים :כי דורשיד לעולם — הם אשר לא ייכשלו.
״ ו ל א י י כ ל מ ו ל ג צ ח י—המחצית השגייה הזאת של הפסוק מוכיחה,
שבמחצית הראשוגה גכון יותר למשוך את המלה ״לעולם״ אל ״לא ייכשלו״,
ולקרוא :כי דורשיך—הס לא ייכשלו לעולם .שגי הפירושים הם אפשריים —
לכל אחד מהם משמעות משלו ,ואפשר לכוון בשעת תפילה לשגיהס יחד,
כאילו גאמד פה :כי דודשיד לעולם— לעולם לא ייכשלו.
״ כ י ז כ ר כל ה מ ע ש י ם ל פ ג י ד בא״—עתה הוא עובר בחזרה אל
מה שפתת בו כדי לעגל את המבוא וכדי לעבור לפסוקי זכרוגות.
״ ו א ת ה דורש״—חוקר ,בודק ,זוכר תמיד.
 .9פ ס ו ק י ז כ ד ו ג ו ת
הם אלה (1:בראשית ח ,א!  (2שמות ב ,כד;  (3ויקרא כו ,מב <  (4תחלים
קיא ,ד ז  (5תהלים קיא ,ה ז  (6תהלים קו ,מה  ( t 7ירמיה ב ,ב!  (8יחזקאל
טז ,ס;  (9ירמיה לא ,יט ! ובסוף הבקשה (10 :ויקרא כו ,מה.
7

המעבר אל הפסוק הראשון של זכדוגות גוצד במשפט:
״ ו ג ם א ת נח ב א ה ב ה ז כ ר ת ״ — ככתוב ״וגח מצא חן בעיגי ה׳״
)סוף פרשת בראשית( ,כי היה גח מן הדורשים את ה׳ ומן החוסים בו ,שעליהם
דיברו זה עתה.
״ ב ד ב ר י ש ו ע ה ו ר ח מ י ם ב ה ב י א ך א ת מ י המבול״—בתוך
הפורענות האיומה שבאה על כל בשד מפגי רוע מעלליהם האיר דבר ישועה
ורחמים על כל מיגי בעלי החיים בגלל אדם אחד אשד היה צדיק בתר.
והלא כן גם אנחנו :אף־על־פי שיש בנו רוע מעללים ,יש בכל אדם מישראל—
ואפילו באומות העולם ובבני נח — ניצח של טוב ושל צדקה ,ובזכות זה
 7כאן מסורס סדר הפסוקים לא רק במזמורי תהלים )קו אחרי קיא( ,אלא גם ב ס פ ר י
הנביאים :ירמיה ,יחזקאל ושוב ירמיה.
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א ל י ע ז ר אלינו־

האנושות קיימת )״להרבות ז ר ע ו  . . .וצאצאיו״( ,ובזכות זד .ניזכר גם אנחנו
לחיים ולטובה ביום דין זה.
״ ו י ז כ ר א ל ה י ם ״ — השם הזה מורה על מידת הדין ,כי בתוך הדין
הקשה של המבול באה הזכירה הנפלאה של כל האנושות וכל החיה וכל
הבהמה שהיו שטים בתוך תיבה אחת על פני המים המכסים את כל הארץ.
״ ו י ע ב ר א ל ה י ט ד ו ח ״ — הרי זה מעין מעשה בראשית מחדש ,כי
גם שם נאמר ״ ו ר ו ח א ל ה י ם מרחפת על פני ה מ י ם ״ .
א ל ה י ס א ת ג א ק ת ס ״ — שוב השם של מידת הדין:
״וישמע
כאשר היו בני ישראל שקועים כשיעבוד ובטומאת מצרים ,גם אז זכר להם
ברית אבות כאשד נאנחו מן העבודה ויזעקו.
״ ו ז כ ר ת י ״ — שים לב שהמלה הזאת מוטעמת מלרע ,ולא מלעיל כרגיל
בלשון עבד ,כי הו״ו שבראש המלה איגגה סתם ו״ו החיבור ,כי אם ו״ו
ההיפוך מעבר לעתיד .הפסוק גאמד בתון־ התוכחה שבפרשת בחוקותי:
כאשר יהיו בת1ץ הגלות ואז ייכגע לבבם הערל — יזכור להם הקב״ה את
בריתות האבות ואת ד׳ארץ.
הפסוק הראשון שבזכרונות מדבר על זכירת האנושות כולה ,השגי— על
זכירת ברית אבות בעבר הרחוק ,בגאולה הראשונה ממצרים ,השלישי —
על הזכירה לעתיד לבוא ,לפגי הגאולה העתידה.
״ א ת ב ד י ת י י ע ק ו ב ו א ף  . . .י צ ח ק ו א ף  . . .א ב ר ה ם ״ — כיון
שעכשיו הוא מדבר על העתיד ומשקיף על אבות האומה אחורגית ,אפשר
להסביר בזה את העובדה שהאבות נימנו בסדר הפון־ :מן האחרון אל הראשון.
לכל אחד מן האבות נזכרה הברית לחוד ,כי לכל אחד מהם נכרתה ברית
בזכות עצמו ,והם לא היו דק יורשי הברית מאבותם .גם אנחנו ,יורשי הברית
מאבותינו ,נשתדל להיות ראויים שיכרות לגו ברית לכל אחד בזכות עצמו.
י ע ק ו ב — בחמשה מקומות נכתב ״יעקוב״ מלא וו ,ובחמשה מקומות נכתב
״אליה״ במקום ״אליהו״ .נטל יעקב אות משמו של אליהו ,עירבון שיבוא
מבשר גאולת בניו )רש״י(.
״ א ז כ ר ו ה א ר ץ א ז כ ר ״ — לשגי צדדים הבטיח פה הקב״ה את זכירת
הארץ :א( קדושתה וחיבתה של א ת ישראל ראויה לעורר זכרון לטובה
ולגאולה עלינו ,על בני הדוד האחרון העומדים עכשיו בתפילה! ב( הארץ
עצמה זקוקה גם היא לזכירה ולפקידה ולישועה ,כי בשעה שבניה נמצאים
בגלות ״והארץ תיעזב מהם״ גם היא כביכול סובלת וכואבת וזקוקה לרחמים
)ומעין זה אמדנו למעלה בסעיף  1על בית המקדש ,שגם הוא זקוק לרחמים(.
״זכר

ע ש ה ל ג פ ל א ו ת י ו ״ — כל הגהגתהעולם היא בדרד נם ופלא —
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ואת הנפלאות האלח קבע מ כ ר ת נ ו על־ידי־זה שתמיד אנחנו רואים את מידת
הרחמים ,שבה העולם מונהג:
״ ח נ ו ן ו ר ח ו ם ה ׳ ״ — המלים לקוחות מתוך שלוש עשרה מידות של
רחמים ש נ א מ ת למשה בחודב.
״ ט ר ף נ ת ן ל י ר א י ו ״ — והדי הוכחה מוחשית איך הוא גוהג את
העולם בדרך נסית ובמידת הרחמים :יום יום הוא נותן לנו את המזון ה נ ח ת
ואת צרכינו האחדים )״הטריפני לחם חוקי״—משלי ל ,ח( ,ובזה הוא זוכר
את בריתו לעולם.
״ ו י ז כ ד ל ה ם ב ר י ת ו ״ — ולא רק לצדיקים )״לידאיו״( ,כי אם גס לבני
אדם שחטאו ונכנסו לצרה .כי הפסוק הזה )מזמור קו ,המספר את תולדות העם
מיציאת מצדים עד התנחלותם בארץ( מדבר על בני ישראל כאשד המרו את
עצת ה׳ ולא שמעו בקולו.
״ כ ה א מ ד ה ׳ ״ — הזכרון שבפסוק נפלא זה הוא מימי הנעורים והכלולות
של כנסת ישראל ,כאשד הלכה מתוך אהבה אחרי דודה — הקדוש ברוך
הוא — אל המדבר.
״ ו ז כ ר ת י ״ — ונסמך אל הפסוק הקודם מנבואת ירמיהו הפסוק הזה
מיחזקאל ,שגם בו המלה הראשונה נקראת מלרע ,כי הו״ו מהפכת מעבד
לעתיד )שלא כמו ״ ז כ ר ת י לך חסד געוריך״ ,שהוא גשאד עבר ולכן נקרא
מלעיל( .הברית הזאת בין הקב״ה לכגסת ישראל איגד .גשאדת גחלת העבר,
אלא ממנה הבטיח להקים לנו ב ר י ת ע ו ל ם גם לעתיד — ועל זכירת
הברית הזאת עתה בימינו אנחנו מתפללים.
״ ה ב ן י ק י ר ״ — ח ז ר נ ו לקרוא פסוק מירמיהו ,מן הפרקים הקרובים
לסוף הספר כדי לענות על שאלה המתעוררת בלבותינו :האם יכולים גם
אנחנו ,במצב הירוד שבו אנו נמצאים ,לצפות לזכירת אבותינו הקדמתים,
לזכירת הארץ שאין אנחנו מחוננים אותה די הצורך ,לזכירת הברית שנכרתה
עם האומה בימי נעוריה וכלולותיה? התשובה צריכה לבוא מתוך דברי
ירמיהו השואל האם אפרים הוא בן יקיר לה׳ ,האם הוא ילד שעשועים ? —
הלא מזמן גלד .אפרים מארצו בגלל רוב פשעיו ,ואף־על־פי־כן ה׳ אומר שמדי
דברו בו הוא זוכר אותו מתוך רחמים .אם כן הזכרה לטובה מלפני ה׳ הוא
לא רק בשביל ילדים טובים ,אלא גם לאפרים ולדומים לו.
.10

ב ק ש ת ד,ז כ ר ו ן

״ ז כ ר ג ו ב ז כ ד ו ן ט ו ב ״ — זאת היא הבקשה לזברון טוב ,שבה גסיים
את ברכת זכרונות ,ועדיין צריכים אנחנו להזכיר בתוכה את הפסוק העשירי
מן התודה כדי להשלים את הסדר.
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אלינר

ב פ ק ו ד ת י ש ו ע ה ו ר ח מ י ם — אותה מליצה הזכרנו לעיל לפני הפסוק
הראשון על הזכירה שזכר הקב״ה את נת ואת החיה והבהמה אשר אתו
בתיבה.
ק ד ם ״ — השמיים העליונים לגמרי ,למעלה מכל
שמי
״משמי
השמיים—והמליצה לקוחה מן הפסוק בתהלים )סח ,לד( :״לרוכב בשמי
שמי קדם הן יתן בקולו קול עוז״ .״קול עוז״ הוא בעצם מידת הדין ומטיל
מורא על בני אדם )״נורא אלהים ממקדשיך״ ,שם פסוק לו( ,אך לישראל הוא
נהפך לטובה )״הוא נותן עח ותעצומות לעס״ ,שם( ואותה אנחנו מבקשים
בפקודת ישועה ורחמים משמי שמי קדם :ה׳ עוז לעמו יתן ,ה׳ יברך את
עמו בשלום.
ה ב ר י ת ו א ת ה ח ס ד ו א ת ה ש ב ו ע ה ״ — ברית כדת ה׳
״את
לאבותינו כאשד התהלכו לפניו ו ש מ ת משמרתו ,חסד הוא גומל לבני בניהם
גם כשאינם דומים לאבותיהם ,שבועה חייב הוא כביכול לקיים אחרי שכך
גשבע לאבותיגו.
ל א ב ר ה ם א ב י ג ו ב ה ר ה מ ו ר י ה ״ — וכאן אגחגו
״נשבעת
מגיעים לשיא של בקשת הזכדוגות ,שהם קשורים גם בשופרות שעליהם
נדבר בברכה הבאה :לזכדון העקידה .כאן אנחנו מכנים את האב בשם
״אברהם א ב י נ ו ״  ,מזכירים את העקידה שעקד את יצחק ב נ ו ואת מקום
המזבח שנבנה ב ה ד ה מ ו ד י ה  .העקידה הזאת ,עקידת יצחק ,היא האב
והמקור לכל העקידות שנעקדו רבבות ומליוניס מזרעו של יצחק בכל
תולדות עמגו .געקדו אבות ואמהות ובגים ,געקדו גאוגים ומגהיגים ,פשוטי
עם ותינוקות — בדור האחרון בלבד נעקדו ששה מליונים מישראל ,ובהם
מיליון ילדים יהודיים .כל זה נובע מן—
״ ה ע ק י ד ה ש ע ק ד א ב ר ה ם א ב י נ ו את י צ ח ק ב נ ו על גבי
ו כ ב ש ר ח מ י ו ל ע ש ו ת ר צ ו נ ד ב ל ב ב ש ל ם ״ — את
המזבח
השוואת העקידות שבימינו לעקידה הראשונה אמרה אם שבעת הבנים )גטין
גז ע״ב וב״ספר האגדה״ פרק ט ,סעיף י ,עמ׳ קכז( כאשר נהרגו כל בניה
מפגי שלא רצו להשתחוות לצלם :בגי ,לכו ואמרו לאברהם אביכם :אתה
עקדת מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות!
״ כ ן י כ ב ש ו ר ח מ י ך ״ — ב ז כ ו ת עקידת אברהם ויצחק ו מ כ ו ת כל
העקידות שנבעו ממנה.
ו מ ע י ר ך ו מ נ ח ל ת ך ״ — ארץ ישראל נקראת נחלת ה׳
״מעמך
)שמואל א כו ,יט( .ויש גורסים ״מעמך ומעירך ומאדצך ומנחלתך״ )כן הוא
בסידורים אחרי פרשת העקידה שלפגי תפילת ש ת ת ת ( — ואז צריך לפרש
״גחלתך״ = בית המקדש )״תביאמו ותטעמו בהר ג ח ל ת ך  /שמות טו ,יז( וכדי
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להסביר את הסדר :העם ,העיר ,הארץ ,בית המקדש — צריך לומר שכאשר
ישוב חרון אף ה׳ מעמו ידחם את ירושלים ,שעליה כל ישראל מתפללים
וישלים אותה משכללה ,ואז ישוב חרון אפו מכל ארץ הקודש ,ואח״כ תהיה
אפשרות לבנות את בית המקדש בתוך העיד .ופשוט יותר לשנות את הסדר
ולומר :מ ע מ ך ו מ א ר צ ך ו מ ע י ר ד ו מ נ ח ל ת ך — מ ן הכלל אל הפרס.
״ ו ז כ ר ת י ״ — ג ם המלה הזאת היא מלרע ,כי פירושה הוא לעתיד .הפסוק
כתוב לגמרי בסוף התוכחה שבפרשת בחוקות  ,אחרי שכבר הזכיר גם את
עזיבת ה א ת מבגיה ושממוגה מהם והוא קושר את הגאולה העתידה בגאולה
הראשוגה ממצרים שהזכרגוה בפסוקים הדאשוגים.
ר א ש ו ג י ס ״ — ל א גזכדו פה אברהם יצחק ויעקב ,וגם לא
״בדית
גאמר פה ״בדית אבות״ ,אלא הובטח לגו פה לזכור לגו אחדי סיום כל התוכחה
את זכות כל הדורות הקודמים לגו ,עד הדור האחרון שלפגיגו ,שכולם הם
שומרי ברית ה׳ וגושאי מלכותו בעולם.
״ א ש ר ה ו צ א ת י א ו ת ם מ א ר ץ מ צ ר י ם ״ — לא את א ב ו ת ע ו בלבד
גאל הקב״ה ממצרים ,אלא אף אותגו גאל עמהם.
״ ל ה י ו ת ל ה ם ״ — כמו בתחילת הפסוק ,אלד .שאזכור להם את הברית.
,

״ ל ה י ו ת ל ה ם ל א ל ה י ם א ג י ה ׳ ״ — זהו עגיין של מלכות ,כדי
לכלול גם את גושא הברכה הקודמת בסיום הברכה הזאת )כמו שגכלול
בסוף ברכת שופרות בפסוק אחד את גושאי כל שלוש הברכות(.
״ כ י ז ו כ ר כ ל ה ג ש כ ח ו ת א ת ה ה ו א י — אמרו דרשגים :משמע
שהקב״ה זוכר את הגשכחות ולא את הגזכתת .כי כשהאדם עושה מצוד .או
מעשה יפה ואחרי כן זוכר כל הזמן :הגה עשיתי מעשה טוב כל כך — כביכול
אין הקב״ה זוכר לו אותו מעשה .ודק כשאדם עושה מעשים טובים ואיגו שם
על לבו ,כשהפעולות גשכחות ממגו ,אז הן גזברות לפגי הקב״ה .וכן במעשי
עבירות :אם גכשל אדם בעבירה והוא זוכר אותה תמיד ולבו נוקפו—
כעניין שאמד דוד )תהלים נא ,ה (  :״כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד״ -
אז יכול הוא לקוות שהקב״ה ישכח אותה .אבל אם עבד חלילה עבירה ולא
שם לבו לזאת ושכח אותה — אז הקב״ה זוכר אותה .הרי שהקב״ה זוכר
את הנשכחות דווקא.
״ ו א י ן ש י כ ח ה ל פ נ י כ ס א כ ב ו ד ך ״ — ח ז ר ואמר מה שאמר כבר
בתחילת הברכה כדי לחזור ולהדגיש שכל מה שאמרנו בעניין זכרון ושיבחה
לגבי הקב״ה אינו אלא ביטוי של בני אדם ,ואיגו הולם באמת את תכוגותיו.
י צ ח ק  . . .ת ז כ ו ר ״ — ס מ ו ך לחתימה מעין חתימה .כי
״ועקידת
תחילת הברכה היתה בזכרון הכללי של כל המפעל וכל היצורים ,והפסוקים
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בדדו צדדים שונים של הזכתן ,ועכשיו בסיום — אחרי בקשת הזכרת
ל ט ו ב ה — א נ ח נ ו רוצים לחתום בזכדון שאנו מבקשים לזכור לנו ברית אבות
ביום הדין הזה.
״ ב ד ו ד א ת ה ה ׳ ז ו כ ר ה ב ר י ת ״ — כאשר א מ ת ו בפסוקי ז כ י ת ברית
האבות למעלה .ויש לצרף לכאן גס את הפסוק )דברים ז ,ט (  :״וידעת כי
ה׳ אלהיד הוא האלהים ,האל הגאמן ש ו מ ר ה ב ר י ת והחסד לאוהביו
ולשומרי מצוותיו לאלף דור״ ,שיש בו שמידת הברית אבל לא לשון זכירה —
לכן לא הובא כאן בפירוש.
.11

המבוא

לשופרות

הוא המבוא הקצר ביותר משלושת המבואות וכולו עוסק בעגיין אחד—
במתן תורה — כי שלושת פסוקי ש ו פ ת ת הראשוגים כולם לקוחים מפרשה
אחת :ממעמד הר סיגי .אבל בפסוקים הבאים אחר־כך מתגלים עוד צדדים
רבים של השופר ,שהוא המצוד! ה ע י ק ת ת של היום.
״ א ת ה נ ג ל י ת ״ — ע ד מעמד הר סיגי לא היה הקדוש בדוד הוא מתגלה
אלא לאגשיס יתידים .המעמד הזה היתד ,הפעם הראשוגה שגגלתה שכינה
לפני עם רב ,לפגי כל עם ישראל שהתייצבו בתחתית ההר.
״ ב ע נ ן כ ב ו ד ך ״ — ככתוב )שמות יט ,ט (  :״הנה אנכי בא אליך בעב
העגן בעבור ישמע העם ב ד ב ת עמך וגם בך יאמינו לעולם״.
״ ע ל ע ם ק ד ש ך ״ — הברכה הקודמת גםתיימה בהזכרת האבות אברהם
יצחק ויעקב ,ואנחנו—זרעו של יעקב — מעודדים את זכותם של אבותיגו
הקדמונים .פה נזכר בפעם הראשונה העם אשד הוא קודש לזד כשהוא לעצמו
)ירמיה ב ,ג :״קודש ישראל לה׳״(.
״ ו נ ג ל י ת ע ל י ה ם ב ע ר פ ל י ט ו ה ר ״ — גבואתו של משה היתד,
באספקלריה מאירה )רש״י לבמדבר יב ,ו( ,שאר הנביאים רואים באספקלריה
שאיגה מאירה .גילוי השכינה לעיני כל העם בהד סיני היה אמנם מתוך
הערפל ,אבל הפעם היו אלה ערפלי טוהר.
״ כ ל ה ע ו ל ם כ ו ל ו ״ — צ ת ד לפרש :העולם בכללותו—״ארץ רעשה
גם שמים גטפו״ )שופטים ה ,ד(.
״ ח ל מ פ נ י ך ״ — ר ע ד  ,חיל אחז אותם.
ב ר א ש י ת ״ — כ ל הנבראים שבתוד העולם ,שנבראו מאז
״ובריות
ששת ימי בראשית.
״ ב ה ג ל ו ת ך מ ל כ נ ו ״ — ה ׳ הוא מלך העולם ,וכשהוא מתגלה על עם
ישראל כמלך ישראל רעד אוחז את כל העולם .מעמד הד סיגי היה מאורע
ששינה את מהלך כל ההיסטוריה לא רק לעם ישראל ,אלא לעולם כולו.
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״ ל ל מ ד ל ע מ ך ת ו ר ד  .ו מ צ ו ו ת ״ — א ת התורה מלמד הקב״ה לעמו
ישראל ,כל שכן שהמצוות — מצוות עשה ומצוות לא תעשה — נצטוו בדן דק
בגי ישראל ,אבל יש בגילוי הזה גם לימוד לכל אומות העולם שהשפיע
במידה מסויימת על תרבותן ועל התפתחותן.
״ א ת ה ו ד ק ו ל ד ״ — היופי שבקולו ,ככתוב )תחלים כט ,ד (  :״קול ה׳
בהדר״.
״ מ ל ה ב ו ת א ש ״ — ה כ ו ח שבקולו ,ככתוב )שם ,ז( :״קול ה׳ חוצב
להבות אש״.
ו ב ר ק י ם ע ל י ה ם ג ג ל י ת ״ — הגגלה הוא מד .שאדם
״בקולות
דואה בעיניים ,ובמעמד ההוא ראו העם לא דק את הברקים ,אלא גס את
הקולות )רש״י לשמות כ ,טו(.
״ ו ב ק ו ל ש ו פ ד ע ל י ה ם ה ו פ ע ת ״ — ה ב ו ל ט והמודגש ביותר בכל
המעמד הגפלא הזה היה קול השופר .ובזה גסתיים המבוא וגעבוד לעשרת
הפסוקים.
.12

פסוקי

שופרות

יש בהם בםידוריגו  4פסוקים מן הכתובים ,לכן מספרם הכולל הוא : 11
 (1שמות יט ,טז!  (2שמות יט ,יט;  (3שמות כ ,טו!  (4תהלים מז ,ו ז
( תהליס פא ,ד—ה;  (7תהלים קג ,כל המזמור;  (8ישעיה
 (5תהלים צז ,ו 6
יח ,ג ז  (9ישעיה כז ,יגז  (10זכריה ט ,יד ז  (11במדבר י ,י.
t

ב י ו ם ה ש ל י ש י ״ — זהו יום מתן תורה ,שבו עוד מהיות
״ויהי
הבוקר ,כאשד העם עוד היה במחנה ,גשמע קול השופר והיו כל תופעות
הטבע האדירות הללו עד שאחזה חרדה את העם לקראת מה שיקדה ביום
הזה—.הרי כאן קול השופר כהכנה לקראת מתן תורה.
״ ו י ה י ק ו ל ה ש ו פ ר ה ו ל ד ו ח ז ק מ א ד ״ — בשעת השמעת עשרת
הדברות קול השופר מתחזק עוד ועוד —.הרי כאן קול השופר בשעת מתן
תורה עצמה.
״ ו ה א ל ה י ם י ע נ נ ו ב ק ו ל ״ — פירוש רש״י :הקב״ה מסייע למשה
לתת בו כוח שיהיה קולו מגביר ונשמע.
״ ו כ ל ה ע ם ר ו א י ם ״ — פ ס ו ק זה נאמד מיד אחדי עשרת הדברות,
ועדיין העם רואים את הנפלאות ונשארו עומדים מרחוק.
״ ו י נ ו ע ו ״ — היו מזועזעים ,אבל זה פחות מאשר ״ויחרד״ שבפסוק
הראשון.
״ ע ל ה א ל ה י ם ״ — את כל המזמור שממנו לקוח הפסוק אנחנו נוהגים
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לומד לפני תקיעת שופר והוא נתפרש כולו בכרך א של קובץ זה מעמי 223
ואילך .על הפסוק הזה מדובר בעמי  232ובהערה .22
״ ע ל ה א ל ה י ט ב ת ר ו ע ה ״ — א פ ש ר לפרשו על התגלות ה׳ בלויית
תרועת שופד במעמד הד סיגי ,שעליו סיפרו הפסוקים הקודמים.
״ ע ל ה א ל ה י ם ...ה׳...״—שגי שמות הקודש :הראשון מבמא את
מידת הדין ,והשגי את מידת הרחמים .אפשר לפרש את הפסוק כך :מידת
הדין מסתלקת ומידת הרחמים מופיעה כאשד מריעים בשופר .כשישראל
מקיימים את מצוותיו של הקב״ה מתעורר לימוד זכות עליהם.
״ ב ח צ ו צ ר ו ת ו ק ו ל ש ו פ ר ה ר י ע ו ל פ ג י ה מ ל ך ה׳״— בבית
המקדש ,במקום שכיגתו של המלך ה׳ תוקעים לא רק בשופר בלבד ,אלא
מלויס את קולו גם בתקיעת חצוצרות )משנת ראש השנה פ״ג מ״ג ורע״ב
שם מ״ד( .יהי רצון שבקרוב גזכה להריע בחצוצרות ובקול שופר במקדש,
ואז תתגלה מלכות ה׳ לעיגי כל בשד.
בשגי פסוקי תהלים אלה השופר מזכיר את מלכות ה׳ ואת עבודתו במקדש.
״ ת ק ע ו ב ח ו ד ש שופר״—בשגי הפסוקים הרצופים האלה השופר
מסמן את יום הדין ,מ ש פ ט ל א ל ה י י ע ק ב  ,שהוא תלוי בחג שישראל
קובעים אותו ביום א׳ בתשרי .ראה מה שאמדגו על הפסוק הזה במבוא
לזכרוגות.
״ ה ל ל ו י ה ה ל ל ו אל ב ק ד ש ו ״ — כל המזמור האחרון שבתהלים
גוסף פה בברכה האחדוגה כסיום לפסוקי השבח מכתובים שקראגו עד כה.
עוד פסוק של סיום וסיכום יהיה הפסוק האחרון מן התורה שבסוף הברכה
הזאת.
כל המזמור שייך לענייננו לא רק מפני שבין ההילולים שבו יש גם ״הללוהו
בתקע שופר״ וגס ״הללוהו בצלצלי תרועה״ ,אלא גם מפגי שבגמרא )ראש
השנה לב ע״ב( קשת את עשרת הפסוקים הגאמרים בכל ברכה כגגד עשרה
הילולים שאמר דוד במזמור זה.
ההילולים מתחילים מן ״אל בקדשו״ ,מן הספירה הגבוהה ביותר ,שאין לנו
בה תפיסה כלל ומסתיימים ב״כל הגשמה תהלל יה״ ,בגשמתו של האדם שאת
גטיותיה ואת ביטוייה הוא צריך לכוון.
״ ה ל ל ו ה ו ב ר ק י ע ע ו ז ו ״ — הרקיע הוא הסמל למה שלמעלה
מעולמנו ,אבל גם הוא כבר גמוך מן ״אל בקדשו״.
״ ה ל ל ו ה ו ב ג ב ו ר ו ת י ו ״ — ״גבורות״ אנחנו קוראים למעשיו של
הקב״ה בעולם שלגו ,שאותם אגחגו מזכיתם בברכה השגיה של שמוגה
עשרה ,ברכת גבורות )״אתה גבור״(.
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״ ה ל ל ו ה ו כ ר ו ב ג ו ד ל ו ״ — ה ג ד ו ל ה היא מידת ה ח ס ה שבה הוא
מגהיג את העולם )״הגדולה והגבורה והתפארת״( .גמ פה גזכרה שלא כרגיל
מידת הדין )בגבורותיו( לפגי מידת הרחמים )רוב גודלו( ,וזהו אופן ביטר
המיוחד לימים הנוראים ,כמו שאמדגו כבד בפרק ב סעיף ) 2על ״עוז בידך
וגבורה בימינך״( .לפי זה תהיה כוונה מיוחדת שנסמד כאן ה ש ו פ ר 
״ ה ל ל ו ה ו ב ת ק ע ש ו פ ד ״ — ומתקיעת שופד עוברים ההילולים לכלי
שיר אחרים ולביטויי שמחה עד ״ ה ל ל ו ה ו ב צ ל צ ל י ת ר ו ע ה ״ —
התרועה הגשמעת כצילצולים מתוך השופר.
״ ו ע ל י ד י ע ב ד י ך ה נ ב י א י ם ״ — כ ל פסוקי הנביאים שבשופרות
מדברים על השופר כסמל לגאולה העתידה של ישראל.
״ כ ל י ו ש ב י ח ב ל ״ — גדול יהיה הפירסום לנפלאות שיעשה ה׳ לעמו
כאשד יגאל אותם כ נ ש ו א ג ם ה ד י ס ו כ ת ק ו ע ש ו פ ד )בראייה
ובשמיעה(.
״ כ ג ש ו א ג ם ה ר י ם ״ — ו כ ן כתוב )ישעיה יא ,י ב (  :״וגשא גם לגויים
ואסף נדתי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ״.
״ ו כ ת ק ו ע ש ו פ ר ״ — במלים ״תקע בשופר גדול לחרותנו ושא נס לקבץ
גלויותיגו״ אגחגו מתתיליס את הבקשה לקיבוץ גלויות גס בסיום הברכה
הזאת וגם בשמוגה־עשרה.
הרושם שיעשו נפלאות ה׳ לעמו על כל יושבי תבל ושוכני ארץ גיכד
מזה שבשני פסוקים הסמוכים לפסוק שלנו )ישעיה יח ,ב ר ז ( נקרא עם
ישראל ״גוי ממושך ו מ ו ר ט  . . .עם נורא מךהוא והלאה״.
״ ו ה י ה ב י ו ם ה ה ו א י ת ק ע ב ש ו פ ר ג ד ו ל ״ — ב פ ס ו ק הקודם גאמר
איך יראו יושבי תבל ושוכני ארץ את קיבוץ הגלויות .בפסוק הזה גאמר מה
יעשו בגי ישראל .גם פה תקיעת שופר ,והשופר נקרא ״שופר ג ד ו ל ״
ובמדרש אמרו ,שהשופר הגדול הוא העשוי מן ה ק ת של אילו של יצחק.
בקרן האחדת של אותו איל תקע הקב״ה כביכול בשעת מתן תורה —.כד
מתקשר השופר כסמל הגאולה עם השופר של מתן תורה ,שבו פתחה הברכה.
שופר קיבוץ הגלויות עשוי מקרן אילו של יצחק :מתפללים אנחגו ביום
תרועה זה על הגאולה ,שתבוא בזכות עקידתו של יצחק אביגו ובזכות כל
העקידות המרובות שנבעו ממגה ,כאשר אמרגו כבר בסיום ברכת זכרוגות:
״ועקידת יצחק לזרעו ברחמים היום תזכור״.
ו ה ש ת ח ו ו ל ה ׳ ״ — הגלויות המתקבצות בזכות עקידת
״ובאו...
יצחק יודעות שאין קיבוצם סתם מעבר או הגירה מארץ לארץ ,אלא באים
להר הקודש כדי להשתחוות לד.׳ ,כאשד ניבא יחזקאל הגביא )כ ,מ (  :״בהר
קדשי בהר מדום י ש ר א ל  . . .שם יעבדוני כל בית ישראל כולו בארץ״.

אליעזר

666

אלינר

״האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצדים׳—אמת
דרשגים :משגי מיגי גלויות צריך לקבץ את בני ישראל — יש גלות הנקראת
בשם ״ מ צ ר י ם ״ ששם מ צ י ר י ם ליהודים והס ג י ד ח י ם וגלחצים שם,
דש גלות הגקדאת ״ א ש ו ר ״ שהיהודים מאושרים שם או שהגויים מאשרים
אותם ,אבל הם אובדים שם ,כי יהדותם א ו ב ד ת ומתגדפת מהם .הגביא
מזכיר את בואם של ה א ו ב ד י ם בארץ א ש ו ר בראשוגה ואת בואם של
ה ג י ד ת י ם בארץ מ צ ד י ם בשגייה.
״ ב ה ר ה ק ו ד ש ב י ר ו ש ל י ם ״ — בהר הקודש אשר בירושלים ,אבל
גם ירושלים עצמה גקראת הר הקודש ,כאשד אמרגו קודם ״ולירושלים בית
מקדשך״.
י ו ה ׳ ״ — מידת הרחמים.
״ ע ל י ה ם ״ — ע ל גקבצי הגלויות.
״ י י ר א ה ״ — תהליך ק י ב ה הגלויות והגאולה השלימה קשור גם במלחמה
)״מלחמת גוג ומגוג״( ובמלחמה הזאת ה׳ גראה במידת הרחמים.
״ ו י צ א ב ב ד ק ח צ ו ״ — הכוחות הגשלחים על ידו דומים לברק :״האירו
ברקיו תבל״.
״ ו א ד ג י א ל ה י ם ב ש ו פ ר י ת ק ע ״ — ב מ ק ר א כתוב פה שם הדה
)מידת הרחמים( ,אבל מפגי שהוא סמוך לשם אדגות אגחגו מבטאים אותו
״אלקים׳ )מידת הדין( .ושוב תקיעת שופד בתוך סערת המלחמה ,וגם את
השופר הזה המדרש מייחס לקרן אילו של יצחק ,כלומר קושר אותו בזכות
העקידה
״ ו די ל ד ב ס ע ר ו ת ת י מ ן ״ — ה׳ איש מלחמה ,והוא כביכול הולך
בסערת הקרב.
״ ה ׳ צ ב א ו ת י ג ן ע ל י ה ם ״ — זאת התחלת הפסוק הבא בנבואת
זכריה ,ואין לו עגיין בשופרות ,ורק הזכירוהו כאן כדי לסיים בבקשה:
״ כ ן ת ג ן ע ל ע מ ד י ש ר א ל ב ש ל ו מ ד ״ — ש ל א מצא הקב״ה כלי
מחזיק ברכה לישראל אלא השלום ,שנאמד :״ה׳ עוז לעמו יתן ,ה׳ יברך את
עמו בשלום״.
ב ש ל ו מ ד ״ — כ ל תפילה שלגו בכל הימים מתחילה ״מגן
״תגן...
אברהם״ ומסיימת בברכת שלום.
.13

בקשת

שופרות

בה אנחנו מתפללים לגאולה של קיבוץ גלויות ,לעלייה לציון ולירושלים
ולבית המקדש ולעבודת הקרבנות—שכל אלה יש להם שייכות לשופר
ולתקיעות.
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״ ל ח ד ו ת ג ו ״ — החדות והדרוד בארץ לכל יושביה מ ו כ ח י ם — ב כ ל שנת
יובל — על־ידי העברת שופד .אותה תקיעת שופד מכריזה דרור גם לארץ:
״ושבתם איש אל אחוזתו״.
״ושא
גס הרים״(.

גס

לקבץ

ג ל ו י ו ת י נ ו ״ — נתפרש למעלה )לפסוק ״כגשוא

פזוריגו מבין
״וקרב
״ומפני חטאיגו״ )למעלה סעיף .(1

הגויים

ו כ ו ׳ ״ — ל ק ו ח מן הפיסקח

שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם״—אף
״וביום
על פי שבפסוק זה לא נזכר שופר ,אלא ת ק י ע ה בחצוצרות ,נלקח הפסוק
כמשלים פסוקי התורה בשופרות ,כדי שיהיה הוא הפסוק המסכם את כל שלוש
הברכות האמצעיות שבמוסף ,כי כמה עניינים רמוזים ב ו  :״ י ו ם ש מ ח ה
ו מ ו ע ד ו ר א ש ח ו ד ש ״ — רומז לאחד בחודש השביעי,שהוא חג שבתחילת
החודש.
ב ח צ ו צ ר ו ת ״ — כ ג ג ד שופרות ,ורומז לבית המקדש,
״ותקעתם
שאין תוקעים בחצוצרות ובשופר אלא לפגי המלך ה׳.
ע ו ל ו ת י כ ם ו ע ל ז ב ת י ש ל מ י כ ם ״ — אלו קרבגות גדבה,
״על
שמקריבים אותם לרצון ,שלא כחטאת ואשם שמקריבים אותם לחובה.
ל כ ם ל ז כ ר ו ן ״ — כ ג ג ד זכרוגות— ל כ ם לזכרון— לא דק
״והיו
זכות אבות שבעבד וזכות ראשוגים של הדורות הקודמים ,אלא ״זכדון כל
עמך בית ישראל לפגיך״ ,זכות היהודים החיים כיום ,המתפללים היום לפגיך.
״ א ג י ה ׳ א ל ה י כ ם ״ — כגגד מלכויות ,כמו שאמרגו בפסוק ״שמע
ישראל״ )לעיל סוף סעיף .(5
״ כ י א ת ה ש ו מ ע ק ו ל ש ו פ ד ״ — קולות השופר אין בהם אומד
ודברים ומלים מפורשות ,אך כמה כוונות ובקשות וסמלים אגחגו מכגיםיס
בהם! ואת כל אלה הקב״ה שומע כאילו נאמדו בשופר .השופר הוא איםוא
אמצעי ההידברות בין לבותיהם של ישראל לאביהם שבשמיים.
״ ו מ א ז י ן ת ר ו ע ה ״ — נפרש גם פה על דדך הדרוש ״תרועה״ = שבידה
)כמו למעלה בפרק ג סוף סעיף  (3ובכוון שהקב״ה מאזין אל שבירת לבנו,
אל הכנעתנו לפניו יתברך.
״ ו א י ן ד ו מ ה ל ך ״ — ש מ ל ך בשר ודם אינו משתמש בכלים שבורים,
אבל אתה דווקא ״לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה״ ו״זבחי אלהים רוח
נשברה״ )תהלים נא ,יס(.
״ ש ו מ ע ק ו ל ת ר ו ע ת ע מ ו י ש ר א ל ב ר ת מ י ם ״ — ג ם תקיעות
השופר ,גם שבירת הלב ,גם התרועה בפה )התפילה בקול רם( — כל אלה
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כלולים ב״תרועת עמו ישראלי .לכן החתימה מתאימה גם לראש חשבה כשחל
בשבת ואין בו תקיעת שופר ,כי אס דק ״זכרון תרועה׳,

ה.
.1

הברכה

״אתה

ה א מ צ ע י ת של

ת פ י ל ו ת יום

הכיפורים

בחרתגו*

פיסקת ״קדושת ישראלי שבתפילות יום הכיפורים שווה בדיוק — ללא כל
שיגוי—לפיםקת ״קדושת ישראל״ שבראש השגה )פרק ג ,סעיף  (1ושבשלוש
דגלים .אף על פי כן קדושתו הנשגבה של היום הזה גותנת גוון מיוחד גם
לקדושת ישראל שאנו מזכירים ביום זה .דיינו שנביט על סביבותיגו ונראה
את בית הכנסת שאנחנו נמצאים בו ,את קהל המתפללים העומדים צפופים
וכפופים בתפילה ובבקשת סליחה לפני רבונם ,עטופי טליתות ,רבים לובשי
לבגים ,יחפי רגל ,עובדים כל היום ״מערב עד ערב״ בצום ובשבתון ומבלים
דובו של היום בתפילה בבית ה כ ג ם ת — ג ם מתוך מאמץ ומתוך התגברות על
עייפות וחולשה — וכבית הכנסת הזה רבים בתי הכנסת בעיר ,ובמדיגה,
ובכל חלקי תבל ,ובהם מתאספים כמעט כל מי אשר בשם ישראל יכונה.
המראה הזה והכרת המראות וההרגשות הגגדריס אחריו הם המחשה בולטת
ביותר לאמירתנו ״וקדשתנו במצוותיך וקרבתגו מלכגו לעבודתך ,ושמך
הגדול והקדוש עליגו קראת*—.מי כעמד ישראל גוי אחד בארץ!
.2

״ותתן לגו ד״א

באהבה״

ככתוב אחרי פרשת עבודת יום הכיפורים )ויקרא טז ,לד( :״והיתד• זאת
לכם ל ח ו ק ת ע ו ל ם לכפר על בגי ישראל מכל חטאתם אחת בשנה״ —
אפילו כשאין מקדש ואין קרבגות ואין עבודת הכהן הגדול געשית.
א ת י ו ם ה כ י פ ו ר י ם ה ז ה — ״ כ י פ ו ר י ם ״ לשון רבים ,כי כמה כ פ ת ת
יש בו )״וכיפר את מקדש הקודש ואת אהל מועד ואת המזבח י כ פ ר — ו ע ל
הכהגים ועל כל עם הקהל יכפר׳ ,שם פסוק לג( ,והעיקר :הוא מכפר מלמטה
למעלה ומלמעלה למטה :אנחנו עושים קצת מאמץ להתקדש ולהיטהר,
והקב״ה מכפר בעדנו בעיצומו של יום יותר ויותר.
אבל בפיוטים ובדיבור משתמשים הרבה גם בלשון יחיד ״כיפור״ ,שסוף סוף
בשבילגו ,בשביל המוטל עליגו ,העיקר הוא — מה שבא מצדגו ,המאמץ
שאנחנו עושים .מה שבא מן השמיים מתעורר או מסתייע על ידי מעשי
הכפרה שלנו.
י ו ם ה כ י פ ו ר י ם אינו כלול באיזה סוג של ימים אשר לכולם תכונה
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משותפת )כמו שלוש דגלים ,שכולם ״מועדים לשמחה חגים וזמנים לששוך(
ואין אגחגו מכגים אותו בתפילה כיגוי גוסף )כמו שמכגים ״יום תרועה״ או
״יום זכרון תרועה״ לראש השגה הקדוי ״יום הזכרוף( ,אלא אגחגו דק
מצייגים את תכליתו ,את תפקידו של היום הזד .״למחילה ולסליחה ולכפרה״ -
שלושת הפעלים החוזרים פעמים רבות בתפילות היום הזה ,גם בסדר אחד.
״ ו ל מ ח ו ל ב ו א ת כ ל ע ו ו ג ו ת י ג ו ״ — איגו מציין תכלית ותפקיד,
אלא תכוגה וטבע של היום הזה .״עצמו של יום הכיפורים מכפר״ .אגחגי
חיים בתוך הזמן ,הזמן שוטף ועובר ואין לגו שום השפעה על מהלכו .וכשמגיע
בתור שסף הזמן היום הזה ,המיוחד והמיוחם מכל הימים ,הרי כל רגע של
יום זה שוטף עלינו ומטהר אותנו ,מעביר מעליגו פשעיגו וחטאותיגו ומזכך
ומטהר אותנו ,ואנחנו מיטהרים ומתקדשים בו יותר מותר כאדם העומד תחת
שטף מים השוטף אותו.
כדי לומד בסוף הפיםקה את הפועל ״ולמחול״ סידרנו קודם את שלושת
השמות בסדר זה שיהיה ״למחילה״ הראשון בשורה.
״מחל״ השורש הזה לא נזכר בתנ״ך ,אבל מ צ ד מאד בלשון העברית
המאוחרת יותר ,ופירושו קרוב ל״מחה ,מחק״ — טהר ,הסד כתמים.
א ת כ ל ע ו ו נ ו ת י נ ו — ה ש ם הזה הנרדף ל״חטא ופשע״ מבטא בעיקר
את העקמומיות ,חוסר היושר שבמעשינו הרעים )״חטאתי ד ש ד העדתי ולא
שוד .לי״ גאמר באיוב לג ,כז( .לכן מתאים ל״עוון״ הפועל ״מחל״.
ק ו ד ש — אין ספק שיום הכיפורים הוא ״מקרא קודש״ ,היום
מקרא
כולו קודא קדושה ,אף על פי שאין בו הסימגים הבולטים של מקראי קודש
אחדים ,הייגו :הקידוש ,השולחן והסעודות של יום טוב .לכן גהגו ישראל
להשלים את החסר ליום זה בלבוש מיותד ,בריבד גרות :״קדשהו בכסות
גקיה״ ו״באודיס כבדו ה׳״.
ז כ ר ל י צ י א ת מ צ ד י ם — מפגי שיום הכיפורים מתקדש מקדושתם
של ישראל ,על כן גם הוא זכר ליציאת מצרים ,שאז קיבלו ישראל את
התורה וגתקדשו במצוות .ועוד שבעשרה בתשרי של שגת יציאת מצרים
ידד משה בפעם השלישית מהד סיגי והביא את הלוחות השגיים ובישר
לישראל שנמחל להם עוון העגל אשר עשו—ומאז גקבע עשרה בתשרי
ליום כפרה וסליחה לישראל.
3

״יעלה

ויבוא״

כמו בכל המועדים ובראשי חדשים .אנחנו מבקשים עלית זכדוננו לטובה
בתחילת כל תקופה חדשה )כמו יום הזכדון ,שהוא תחילת שנה חדשה ,וכל
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ראש חודש שהוא ״זכרון לכולם יהיר.״— עיין לעיל פרק ג סעיף  .(4יום
הכיפורים בוודאי הוא תחילת תקופה חדשה לכל אדם :ביום הזה ישליך
מעליו כל מעשיו והרגליו הרעים ויתחיל חיים חדשים כתינוק שנולד.
.4

״מחול

לעוונותינו״

בקשת־היום הזאת גשגבה פחות משל ראש השנה )״מלוך על כל העולם״(,
ששם אנחנו מבקשים בשביל הקב״ה כביכול ,וכאן אגחגו מבקשים למען
עצמנו .לכן צריך לכוון ,שאת מחילת העוונות אנחנו מבקשים לא למעננו
ולטובתגו ,אלא כדי שעל ידי היטהרותגו הגמורה נהיה מסוגלים וראויים
למלא את תפקידגו העיקרי בעולם ,להיות גושאי מלכות הי ,הקוראים בשמו
והנקראים בשמו .כווגה זאת מתבררת גם מצירוף הפסוקים הבאים מיד
אחדי זה.
הפסוקים הם שגיים מישעיהו)מג ,כה ומד ,כב( והשלישי מן התורה )ויקרא
טז ,ל( .והסדר התמוה הזד .צריך להתבאר כך:
א נ כ י א ג כ י הוא מ ו ח ה פ ש ע י ך למעגי—למעגדאגחגומבקשים
למחות את פשעינו )״מחה״ הוא הפועל שבתנ״ך הקרוב בהוראתו ל״מחל״
שבלשון חכמים ,כאמור לעיל( ,כדי שנוכל להיות נושאי שמך בעולם.
א נ כ י — מזכיר את המלה הראשוגה שבה גתגלה ה׳ לישראל במעמד הד
סיני .הכפל הוא כגגד דיברות דאשוגות שגאמרו בהר סיגי וכגגד דיברות
אחרונות שהובאו להם ביום הכיפורים.
מ ח י ת י כ ע ב פ ש ע י ד — העב והעגן גמוגים בתור האויד והוא נשאר
צח וגקי ,כאילו לא היה כלל עגן מקודם.
ש ו ב ה א ל י — הטהרה הזאת מותנית בתשובה מצד האדם או לפחות
צריכה להביא בעקבותיה תשובה שלמה ,כדי שיהיה קיום לטהרה.
כ י ג א ל ת י ך — זאת הגאולה של האדם שעליה אנחנו מתפללים בכל
יום בשמונה עשרה בברכה השביעית )אחרי ״סלח ל נ ו — ח נ ו ן המרבה
לסלוח״( ,היא האמורה בתהלים קג ,ד :״הגואל משחת חייכי״ אחדי פסוק
ג שם :״הסולח לכל עווניכי״.
כ י ב י ו ם ה ז ה י כ פ ר — וההזדמגות המתאימה למחילה המלווה בתשובה,
לגאולה הבאה מתוד סליחה ,היא ביום הזה ,שהוא עצמו יום כפרה ,כאמור
בפסוק זה בתורה.
ל פ נ י ה ׳ ת ט ה ר ו — י כ ו ל להתפרש ,צריך להתפרש על ידי המתפלל
והמתוודה כ ת נ א י  :אימתי יכפר עליכם מכל חטאותיכם ז כאשר לפני ה׳
תטהרו — הטהרה צריכה להתחיל מן האדם ,עוד לפני הטהרה הבאה מאת ה׳
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)ולכן הקדמנו להתוודות ככל סדר וידוי יום הכיפורים עוד במנחה של חול
בערב יום הכיפורים ,לפני שהתחיל עיצומו של יום(.
ק ד ש נ ו ב מ צ ו ו ת י ך ו כ ו ׳ — ה ב ק ש ו ת האלה נאמרות בבקשות היום
של שבת וחגים שאין מתפללים בהם אמצעיות של שמונה עשרה ,ואף על פי
כן יש לגלות בתוכן או לשים לתוכן כווגות מיוחדות הקשורות ליום הגדול
והקדוש שאנו עומדים בו .ובייחוד הבקשה האחרונה ,״ ו ס ה ר ל ב ג ו
ב א מ ת ״ המקושרת אל המשפט הבא ״ כ י א ת ה ס ל ח ן
לעבדך
ל י ש ר א ל ו מ ח ל ן ל ש ב ט י י ש ו ר ו ן ״  :גם בשאר ימות השנה אנתנו
עובדים אותך ,אבל אין עבודתגו עבודה תמה ושלמה ,אין אגחגו עובדים
אותך באמת ,עוד כמה פגיות ושאיפות מעורבות במחשבותיגו ובמעשינו —
החל מן היום הזה שבו אתה מטהרנו ומעביר ומוחק את כל מה שהיה לפגי
כן ,עזור לנו שיישאר הלב בטהרתו ותהיה עבודתנו אותך נקיה מכל תערובת
ומכל סטיה ,אלא תהיה עבודה שלמה ,עבודה ב א מ ת .
סלחן...

מ ח ל ן — מי שדרכו לסלוח ולמחול ,שכביכול אומנתו בכך.

ס ל ח ן ל י ש ר א ל — ליחידים ,לכל אחד מישראל—וסליחה היא פחות
ממחילה ,כי בסליחה החטא נשאר ורק לחוטא נסלח ,אבל מחילה היא מחייה
גמורה ,הסרת הכתם ולא נשאר שום רושם לחטא.
ו מ ח ל ן ל ש ב ט י י ש ו ר ו ן — ל צ י ב ו ר כולו ,כאשר בגי ישראל מאותרים
)״יחד שבטי ישראל״( ,הם זוכים למחילה ,למחייה גמורה .״ישורון״ הוא
תואר נעלה יותר מן ״ישראל״ )ונמצא בתג״ך רק שלוש פעמים :בהאזיגו
ובוזאת הברכה ופעם אחת בישעיה מד ,ב( ושניהם משורש ״ישר״ — ההיפך
מן ״יעקב״ )״שמאהבתך שאהבת אותו ומשמחתך ששמחת בו קראת את שמו
ישראל וישורוך(.
ב כ ל ד ו ר ו ד ו ד — א ף על פי שבכל שנה ובכל דור בני ישראל אומדים
ביום הכיפורים להתחיל חיים חדשים של עבודת ה׳ שלמה ,וכשמגיע יום
הכיפורים מחדש שוב יש מה למחוק ומה ל ת ק ן — א ף על פי כן אין להתייאש,
אין להרפות ידיים :דווקא היום צריכה להיות הפעם שממגה והלאה הכל
יהיה מתוקן .כך נוהג גם הקב״ה ,שהוא מחלן לשבטיגו בכל הדורות —
כל שכן שכך ינהג כל אחד מאתנו ,שניסה את הדבר רק שנים אחדות
או עשרות שנים .אל יאוש! התחזק והתאמץ להשיג את המטרה! נלמד את
ההתמדה הזאת מאבינו שבשמים ,שמבלעדיו אין לנו מלך מוחל וסולח.
ב ר ו ך א ת ה ה ׳ מ ל ך מ ו ח ל ו ס ו ל ת ל ע ו ו נ ו ת י נ ו ו כ ר — בכל
חתימות הברכות שבתפילותינו ובשאר ברכותינו אין עוד חתימה מרובה
במלים כחתימה הזאת ,ואף על פי כן כולה עניין אחד או ״מעניין לעניין
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באותו עניין״ :״ מ ל ד י — במלה הזאת מתחילה החתימה ואחד כך עוד
ייאמר בה ״ מ ל ך ע ל כ ל ה א ר ץ ״ — ו ז ה נוסח הלקוח מחתימת ראש
השנה ,יום המלכת ד /.והוא בא להזכירנו שגם יום הכיפורים בכלל דאש
השנה הוא )עיין בתחילת המאמר( ומחילת העוון המיוחדת ליום זד .אינה
אלא חלק מהמלכת ה׳ על כל העולם ,שבה אנחנו עומדים כל עשרת הימים
הראשונים של כל שנה.
ל ע ו ו נ ו ת י נ ו — ש ל היחידים( ו ל ע ו ו נ ו ת ע מ ו ב י ת י ש ר א ל —
של הציבור.
ו מ ע ב י ד א ש מ ו ת י ג ו — כ מ ו שביקשגו למעלה ״מחה ו ה ע ב ד  . . .מגגד
עיניך״ ,כי העברה מנגד עיגי ה׳ היא העדר גמור של המציאות ,שהרי אין
גםתד מפגיו וכל מה שמצד הוא גגד עיניו.
ב כ ל ש ג ה ו ש ג ה — בלי רפיון ,בלי יאוש.
מ ל ד ע ל כ ל ה א ר ץ — זו מלכות כוללת את כל הבריאה ,את כל
תבל ,אבל מלכות מקיפה זו מקור התפשטותה בעולם הוא מקדושת ישראל,
שממגה מושפעת קדושת יום הכיפורים ,החוזר ומשפיע קדושה על ישראל
ומגדיל ומתזק את מלכות ה׳ על כל הארץ.

• • •
ו.

וידוי יום ה כ י פ ו ר י ם

מצות וידוי היא העיקר מהלכות תשובה המפורש בתורה ,וכל שאד העיקרים
של תשובה גגררים עמה בגללה :שכל העובד עבירה ,בין בזדון בין בשגגה,
כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתוודות לפגי האל ברוך הוא ,ודדוי
זה מצות עשה ה ו א .
עיקרו של וידוי שיאמר ״אנא השם חטאתי עדתי ופשעתי לפניך ועשיתי כך
וכך ,והרי ניחמתי ובושתי במעשי ,ולעולם איני ח ת ר לדבר זה״— וזהו עיקרו
של דדוי .וכל המרבה להתוודות ומאריך בענין זה ,הרי זה משובח.
לפי זה הווידד מכיל חלקים אחדים מכלל עניין התשובה שזמנה הוא באמת
בכל יום ובכל שעה ובייחוד הוקדשו לה עשרת הימים הראשונים של השנה —
עשרת ימי תשובה — וביותר היום האחרון שבהם ,יום הכיפורים ,שהוא זמן
תשובה לכול ,ליחיד ולרבים ,והוא קץ מחילה וסליחה לישראל.
8

חלקי התשובה אלה הם:
א( שיעזוב החוטא חטאו,
ב( שיודה על חטאו—וצריך לפרוט את החטא שחטא,
 8הדמב״ם בתחילת הלכות תשובה ,וכן המשך הדברים בשינוי לשץ קצת.
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ג( שיינחם על שעשה את החטא הזה בעבר,
ד( שיחליט בלבו שלא ישוב לזה החטא לעולם,
ה( שיבקש מהקב״ה לסלוח לו על מה שחטא.
)ואם עבר עבירה בין אדם לחברו ,בגון שהזיק לו או גזל ממנו או העליב אותו ופגע
בכבודו — אינו יכול לבקש מהקב״ה לסלוח עד שיפייס את חברו :יתן לו פה שהוא
חייב לו וירצה אותו עד שיפחל לו ,ואפילו לא הקניטו אלא בדברים צריך לפייסו
תחילה עד שיפחל(.
הווידוי — שהוא ממצוות היום— צריך איפוא למצוא מקומו בתוך תפילות
היום ,אבל ,מצד שני ,חלקי התשובה והווידוי הם כל כך פרסיים ואישיים
ונובעים מלבו של כל א ת ה שצריד להשאיר אותם לתחנונים של יחיד )ליד
״אלהי נצור לשוני מרע״ ,הנאמר בלשון יחיד(.
לכן קבעו מסדרי התפילה שני מקומות לודדוי ביום הכיפורים :כל יחיד
מתוודה בסוף התפילה ,אחרי גמר הברכה האחרונה )ואף על פי כן הווידוי
נאמד בלשון רבים ״חטאנו ,אשמגו ,בגדגו״ וכוי ,כי כל יחיד גושא באחריות
של הכלל ומתפלל על הכלל כולו(— ובחזרת הש״ץ ,כאשר שליח הציבור
חוזר ומתפלל בשם כל הציבור ,הווידוי נאמר בתוך הברכה הרביעית ,ברכת
קדושת היום ,וכל הקהל אומרים אותו יחד עם החזן.
.1

״אנא תבוא לפניך תפילתנו״

שיש שהחוטא נענש על כובד חטאו או על דיבר חטאותיו ,שמכאן ואילך
הקב״ה מונע ממנו את האפשרות לשוב ואינו מקבל עוד את תפילתו ,כמו
שקרה למשל לפרעה שבמכות הראשונות הכביד את לבו ומאן לשמוע בקול
הי ,ואחרי כן )בפעם הראשונה במכת שתין( נאמר כבר ״ויתזק ה׳ את לב
פרעה״ ,שנטל ממנו את האפשרות להתחרט ולחזור למוטב .לכן אנחנו
מבקשים שיקבל הקב״ה את תפילתנו ולא יתעלם מתחינתנו ,שאין אנחנו
רוצים להמשיך מתוך עזות פנים וקשיות עורף ללכת בדרכים הרעות
שהלכנו בהן ,ולומר שאנחנו צדיקים ולא חטאנו—
א ב ל א נ ח נ ו ו א ב ו ת י נ ו ח ט א נ ו — ה א מ ת היא שחטאנו ,ולא רק
אגחגו ,אלא גם הדורות הקודמים ,שרבים מהם היו הרבה יותר טובים מאתנו,
גם הם לא עשו הכל כמו שצריך ,ומה שסבלו היה בגלל חטאותיהם ,כי אין
יםורים בלא עוון.
ח ט א נ ו — ״ ח ט א ״ הוא בשימוש לשוננו הציון הכולל לכל מעשה עבירה,
והוראתו היסודית :לא להיות שלם — כמו ״והיינו אני ובני שלמה חטאים״
)מלכים א׳ א ,כא( ,שהוא מעניין חיסרון ,וכן ״אנכי אחטנה״ )בראשית לא,
לט( — אשלים אותה.
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״אשמנו״

עכשיו עוברים אנו לפרט חטאים שונים ,שעליהם אנחנו מתוודים ומבקשים
מחילה וסליחה .את סדר החטאים היה אפשר לערוד לפי אופנים שונים:
מן החמוד אל הקל )וזהו סדר שאינו הגיוני( ,מן הקל אל החמוד ,לפי סוגיהן
או לפי מידת שכיחותן או לפי קביעתן של העבירות בזכרונו של המתוודה —
ועוד באופנים אחרים.
מסדרי התפילה לא בחרו בשום אחת מן הדרכים האלה ,אלא סידרו את
הווידוי הזה )וגם את בקשת הסליחה שאחר כך בשורות של ״על חטא
שחטאנו לפגיך״( בסדר אלפביתי של המלים ,הוא הסדר החיצוגי ,האובייקטיבי
ביותר ,שאינו קשור כלל לא במהות החטא ולא ביחסו של המתוודה אל
החטאים השונים.
וזה היה כנראה נימוקם של מסדרי התפילה :הווידוי צריך להיות ההבעה
האינטימית ,הפנימית ביותר של המתפלל ,הוא צריך להיות נובע ממעמקי
ה ל ב ״ — אבל הוא נאמר בתפילת הציבור בבית הכנסת ,ואין זה ראוי שיהא
אדם אחד שומע ויודע את גגעי לבבו של חברו .לכן כאילו עטפו והסתירו
את אמירת המלים בסדר החיצוגי של א״ב ,והשאירו את הכווגה ואת ההעמקה
לכל יחיד ויחיד :״לב יודע מרת נפשו״ )משלי יד ,י( .ומי שמוסיף דברים
משל עצמו ,שאינם כתובים בנוסח שבסידור ,ודאי מקיים הוא מצות וידוי
מן ה מ ו כ ת ר .
10

כל הביטויים הכתובים פה )וכן להלן בשורת ״על חטא״( יש להם הודאה
כללית וכוללת ,באופן שיוכל לומר אותם כל הציבור וגם היחידים ,ויוכל כל
יחיד לכוון בביטוי להוראה מםויימת ,ספציפית ,הנוגעת למסתרי לבו —
מלבד מה שראוי שיוסיף כל יחיד בין המלים שבסדר א״ב את מה שהוא צריך
להתוודות עליו ולבקש מחילה ,כאמור לעיל.
א ש מ נ ו—אשמים אנחנו .אף על פי שלעתים החוטא אומר :״וכי מה יכלתי
לעשות? אני אינני אשם במה שקרה״ ,ויש שהוא מתנצל בתירוץ זה בפני
אחרים או בפני עצמו—אבל עכשיו ,כשהוא מתוודה לפני הקב״ה לא יעלה
 9במלים אלה ״ממעמקי הלב״ פותח סדר וידוי של יום הכיפורים ,שאמר אותו
האמורא שמואל ,חברו של רב )יומא פז ע״ב(.
 10ובספר *חיי אדם״ )הלכות יום הכיפורים ,כלל קמג( יעץ להוסיף דברים מפורטים
שהמתוודה יודע על עצמו לפי סדר א״ב בתוך נוסח ״אשמנו״ ,כגון— באות א׳
יוסיף :אכלתי דברים האסורים ,אכלתי בלי ברכה לפניה ולאחריה! באות ב׳,
לדוגמא :בטלתי מלימוד תורה ,ברכתי ברכה לבטלה ,וכיוצא בזה .ובוודאי נחת
לכל אדם שיסדר לו את וידויו עוד לפני מנחת ערב יום הכיפורים.
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עוד את התירוץ הזה ,כי הבחירה היא בידו ללכת בדרך טובה ובל האשמה היא
דק עליו.
ב ג ד נ ו — ל א היינו נאמנים למי שאנחנו צריכים להיות נאמנים לו .וכמה
בגידות אדם בוגד הן בהקב״ה ,שצריכים הייגו לקיים בהידור ובשמחה כל מה
שציווה לגו לעשות וצריכים הייגו להימגע מכל גידגוד ומכל קירבה של מה
שאסר עליגו—והן בבגי אדם :בהורים ומורים ,בידידים וחברים ,במי שגותן
בגו אמון ובמי שבא אתגו במגע.
ג ז ל נ ו — ה ג ז ל הוא מן העבירות המצויות ביותר ,כי לא רק המתגפל על
אדם ושודד את כספו גקרא גזלן ,אלא כל מי שמתע מחברו את המגיע לו או
המשתמש לצרכו במה שאין לו דשות עליו .לכן גם המוגע מחברו את הכבוד
שהוא ראוי לו והמטדיחו ומבזבז את זמגו והמוגע ממגו ידיעה שעליו לדעת
אותה ,ואפילו המונע ממנו שאילת שלום והסברת פגים — כל אלה בכלל
גזל הם.
ד י ב ר נ ו ד ו פ י — דיבורים של דופי ,דיבורים שאיגם מהוגגים או דיבור
של הטלת דופי באדם או בקבוצת אנשים.
ויש לפרש גם דופי = דו־פי ,פה כפול ,אחד בפה ואחד בלב ,או דבר אחד
בפגיו ודבר אחד שלא בפגיו.
ה ע ו י נ ו—העקמנו ,עשיגו מעוות את מה שיכול להיות ישר.
ו ה ר ש ע נ ו — ש ל ו ש כוונות למלה :א( עשינו מעשי רשע ,ב( עשינו
אחדים לרשעים ,ג( נהפכנו בעצמנו לרשעים.
ז ד נ ו — ע ש י נ ו עצמנו לזדים ,לרשעים ,עשיגו מעשים רעים מתור זדון
ממש! לפעמים לשם משחק ומעשה קונדס ,לפעמים להנאת עצמנו—ולפעמים
אף כדי לזכות בשמחה לאיד.
ח מ ס נ ו—לשון חטיפה ,גם החוטף מה שמגיע לו נקרא ״חמסן״.
ט פ ל נ ו ש ק ד — הדבקנו שקר ,כי כך דרכו של השקר שכשאדם מוציא
דבר שקר מפיו הוא תומך אותו אחרי כן בשקרים אחרים שהוא מדביק לו.
י ע צ נ ו ר ע — לידידים ולחברים :לפעמים מתוך חוסר תשומת לב וקלות
דעת ,לפעמים מתוך אינטרס פרטי ולפעמים לשם צחוק והיתול.
כ ז ב נ ו — המעלים את האמת אף על פי שאינו מוציא דבר שקר מפיו ,גם
הוא מכזב ,והמבטיח ואינו עומד בדיבורו הוא מכזב )״אל תכזב בשפחתך״
מל״ב ד ,טז(.
ל צ נ ו — ה ת י י ח ס נ ו יחס לא רציני אל עניעים חשובים בין אדם למקום
ובין אדם לחברו ובין אדם לעצמו.
מ ד ד נ ו — ה מ כ י ר את ריבונו ויודע מד .הוא דורש ממנו ,ואף על פי כן
הוא עושה לפעמים מעשים נגד רצונו—הרי הוא מודד במלך העולם.
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נ א צ נ ו — חילול השם הוא ניאוץ ,ככתוב ״ועם נבל נאצו שמך* )תהלים
עד ,יח( .על חילול השם עיין להלן ב״על ח ט א  . . .בחילול השם״.
ס ד ר נ ו — כ מ ו בן סורר ומורה .אף על פי ש״בנים אתם לה׳ אלהיכם״
)דברים יד ,א( ,הרינו מתנהגים כבנים סוררים.
ע ו י נ ו — ע ש י נ ו עוונות ,ועיקר הוראת ״עוון״ הוא כאמור מן ״עוד.״ —
לעשות את הישר עקום ,אבל יש בהוראת ״עוון״ גם חטאים תמורים מאד,
ככתוב )במדבר טו ,ל א (  :״דבר ה׳ בזה ואת מצותו ה פ ר  . . .הגפש ההיא
ע ו ו ג ה בה״.
פ ש ע ג ו — ״ פ ש ע ״ קרוב בהוראתו אל ״פסע״— ללכת הצידה ,לסור מן
הדרך ויש פה הודאה על שסרגו מאחרי הי ,מרדגו בו ,ככתוב )מלכים ב׳ א,
א( ״מפשע מואב בישראל״ וכן )מלכים א׳ יב ,יט( ״ויפשעו ישראל בבית
דוד״.
צ ד ר ג ו — ג ר מ ג ו צרות )״כי צוררים הס לכם״ ,במדבר כה ,י ח ( — ג ר מ ג ו
צרות לסביבתנו ,לתברינו ,לעצמגו—לאומה כולה וכביכול לאביגו שבשמים.
קישינו

ע ו ר ף — מתוך עקשנות שבנו לא נכנענו לשוב אל ה׳ גם

אחרי התוכחות והעונשים.
ר ש ע נ ו — ה י י נ ו רשעים ,עשינו מעשי רשע.
ש י ח ת ג ו — כ ל מעשה עבירה הוא השחתה )במעשה העגל :״כי שיחת
עמך״ ,שמות לב ,ז( ,ובייחוד המעשים שבהם אדם משחית ומבזבז את
הכוחות והאפשרויות שגתן לו הקב״ה ומוציא אותם לרעה או לבטלה )״כי
השחית כל בשר את דרכו״ בדור המבול ,בראשית ו ,יב( .גם הוצאת זמן
לבטלה מבלי לעסוק בתודה ובמעשים טובים היא בכלל השחתה.
ת ע ב ג ו — מ ע ש י תועבה גרועים מהשחתה .הם בתכלית המאיסה.
ת ע י נ ו — ב ד ר ך לא נכונה ,והתועה וממשיך בדרך שאיגה גכוגה מתרחק
יותר ויותר מן המקום שהוא צריך להיות שם .אין לו אלא להתייצב בדרך
הטובה ולהמשיך ללכת דק בה.
ת ע ת ע נ ו—התעיגו גם אחרים ,וגרמגו דעה וקלקלה גס להם גם לעצמנו.
 3״ ס ר נ ו מ מ צ ו ו ת י ך ״ — ז ו חזרה בקיצור על כל הווידוי שקדם.
ו מ מ ש פ ט י ך ה ט ו ב י ם — ההשוואה בין המעשים הרעים שעשינו ובין
המשפטים שהיינו צריכים לשמוע להם— שהם באמת טובים משרים —
מביאה בהכרח לחרטה על המעשים שעשינו.
ו ל א שוד .ל נ ו — ל א היה כדאי לנו—וכאן שורש החרטה ,שהאדם
מתתרט על מעשיו הרעים ואומר *הלוואי שלא הייתי עושה אותם״.
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מ ל ו ק ט ל ת פ י ל ו ת של י מ י ם נ ו ר א י ם

ו א ת ה צ ד י ק — פסוק הוא )בנחמיה ט ,לג( הבא אחדי פירוט בל התלאה
אשר מצאתנו עד היום הזה — וזהו צידוק הדין ,שכל מה שבא עלינו הוא
באשמתנו.
ו א נ ח נ ו ה ר ש ע נ ו — ב כ ל שלוש הכוונות של המלה האמורות לעיל
אצל ״והרשענו״.
 .4לפי סדר חלקי התשובה שפרטנו למעלה )תחילת סעיף  (1צריכה לבוא
עכשיו התלטת החוטא שלא ישוב לזה החטא לעולם — אולם מסדרי התפילה
לא שמו פה משפט מוכן האומד ״וכל מה שעשיתי לא אעשה עוד כמוהו״ ,אלא
הטילו את ההחלטה הזאת על המתוודה עצמו ,שההחלטה הזאת תגמול בלבו
מעצמה אחרי כל הדברים שאמד עד כה — ומעכשיו יוכל להעיד עליו יודע
תעלומות שלפי ההחלטה שבלבו לא ישוב לזה החטא ל ע ו ל ם  .לכן באות
עכשיו בסידור הפסקאות הללו:
מ ה נ א מ ד ל פ ג י ך  . . .ו מ ה ג ם פ ר ל פ ג י ך — וכבר ברור לגו מה
אנחנו צריכים לומד ולספר לפניך מעתה.
ה ל א כ ל ה ג ס ת ד ו ת ו ה ג ג ל ו ת א ת ה י ו ד ע — ויודע אתה מה
שבלבי בין אם מוציא אגי א ת זה בשפתיים ובין לא.
11

)ומוסב להוציא בשפתיים — במלים שיחבר אותן המתפלל עצמו—את ההחלסה שלא
לשוב עוד לחטאיו ולא לעשות עוד כד וכל .ואין בזה שום חשש של הפסק בתפילה,
בייחוד שאנחנו עומדים פה כבר אחרי סיום הברכה האחרונה של תפילת העמידה(.
י ו ד ע ד ז י ע ו ל ם — סודות הבריאה והטבע והחיים שאגחנו
אתה
משתדלים לגלות שמץ מהם ,גלויים וידועים הס לפגיך ,כי אתה בוראם ואתה
קבעתם,
ו ת ע ל ו מ ו ת ס ת ר י כ ל ח י — כיצד חיים כל בעלי החיים ומה הם
מעשיהם ורצוגותם ומחשבותיהם הגסתדות,
א ת ה ח ו פ ש כ ל ח ד ד י ב ט ן ו ב ו ח ן כ ל י ו ת ו ל ב — את המחשבות
הפנימיות ביותר של האדם ,ואי אפשר לשקר לפניד בדיבור ,שיהיה אחד
בפה ואחד בסתרי הלב .ובזה אנחנו מפנים כביכול את הקב״ה ,שבפגיו אגו
מתוודים ,לראות בכליותינו ובפנימיותנו את מה שצריך לבוא עכשיו במהלך
התשובה :את ההחלטה הגמורה לא לשוב עוד לעולם למעשים הרעים
שעשינו.
א י ן ד ב ר נ ע ל ם מ מ ך ו א י ן נ ס ת ר — ו א ם תמצא בכליותי ובלבי
אח החרטה על שעבד ואת הקבלה לעתיד ,אז יש לי הצדקה לבוא לפניך ולבקש
שתסלח ותמחל ותכפר על כל מה שעשינו.
 11על פי לשון הרמב״ם בהלכות תשובה פ״ב ה׳׳ב.
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״ובכן יהי ר צ ו ן ׳

מתקשר אל הקודם :אחרי שלבי התשובה הקודמים שביטאנו אותמ— אם
בדיבור פה או בהחלטה שבלב — אנחנו מבקשים סליחה ומחילה וכפרה
על כל שורת העבירות שאנו מונים להלן:
.6

״על חטא

שתטאנו לפניך״

קשור אל המשפט שלפניו ״ ש ת ס ל ח  . . .ו ת מ ח ל  . . .ותכפר ל נ ד  .אין כאן וידוי,
אלא בקשת סליחה.
גם פה מסודרת רשימת החטאים בסדר אלף־בית מאותו הטעם שאמרנו
למעלה אצל ״אשמנד — ומפני היות השורה ארוכה ביותר )לא מלים בודדות,
אלא שורות של חמש־שש מלים ,ולא אלף־בית פשוט ,אלא א״ב כפול( ,לכן
מפסיקים באמצע הרשימה פעמים אחדות במלים ״ועל כ ו ל ם  . . .סלח לנו,
מחל לנו ,כפר ל נ ד  ,כדי לקשר אל המשפט הראשי.
ב א ו נ ס ו ב ר צ ו ן — האנוס פטר אותו הקב״ה מכל עונש ,כי מה יכול אדם
לעשות כשנאנס לעבור עבירהז רק בשלוש העבירות החמורות :שפיכות
דמים ,גילוי עדיות ועבודה זרה — ציוותה התורה למסור את חייו ,וגם אם
ייאגס אוגס גמור ייהרג ולא יעבוד.
אבל כמה עבירות מזדמנות לו לאדם שתחילתן בפשיעה וסופן באוגם,
שבראשונה הוא מכניס עצמו ברצון למצב שבסופו הוא נאנס לעבור עבירה ז
על אלה אנחנו מבקשים לסלוח — על מה שחטאנו באונם שהיה בראשיתו
ברצון.
ב א י מ ו ץ ה ל ב — אומץ לב הוא מידה טובה .אבל א י מ ה הלב במקום
שבאמת צריו לחשוש ולקיים ״אשרי אדם מפחד תמיד״ )משלי כח ,יד( —
ואדם מאמץ את לבו ונופל ברעה — הדי זו עבירה בידו.
ב ב ל י ד ע ת — אדם הטועה בהערכת מעשיו ותוצאותיהם מפני שלא למד
מנסיון עצמו או מדברי חכמים—עצם אי־הידיעה היא חטא ,כי ״שגגת
תלמוד עולה ז ד ו ך )אבות ד ,יג(.
ש פ ת י י ם — עבירות שבדיבור חמורות מאד ומצויות מאד
בביטוי
לפי שאדם דש אותן בעקביו .ולא לחיגם פירשו את הפסוק )קהלת ו ,ז(
״כל עמל האדם לפיהו״— כל מה שאדם עמל בתורה ובמעשים טובים ,הכל
הוא עלול להפסיד על ידי דיבורי פיו.
ו ב ס ת ר — ב ה ס ת ר מעין רואים .אבל כלפי הקב״ה שממגו
בגלוי
אגחגו מבקשים עכשיו סליחה — הכל גלוי ,כי אין נסתר מגגד עיגיו והוא
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בוחן כליות ולב .לכן גס עבירות שאנחגו חושבים אותן לנסתרות ,גם הן
גלרות ביגיגו לבין עצמנו ,ביגיגו לבין אביגו שבשמיים.
ב ד ע ת ו ב מ ד מ ה — אדם יודע מה הוא עושה ,מה הוא חושב ,והוא מדמה
את עצמו ומעמיד פני לא־יודע ,הרי הוא גוגב דעת המקום כביכול ,וזאת
המרמה המכסה על הדעת היא דעה ביותר.
ב ה ו נ א ת ד ע — בין אונאת ממון ,בין אונאת דברים ,שעליה נאמר
)ויקרא כה ,יז( ״ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלהיד״.
ב ה ר ה ו ר ה ל ב — הלא הרהורי עבירה קשים מעבירה )יומא כט ע״א(.
ב ו ע י ד ת ז ג ו ת — פ ג י ש ה של זנות ,בין אם נועדה מתחילה לכך ובין
אם היתד ,זאת תוצאה.
ב ח ו ז ק י ד — ש נ ח ג ג ו באלימות כלפי אחרים< וגם כלפי עצמגו חטאגו
בחוזק יד ,שהתגברנו בו על יצרנו הטוב אשר רצה למנענו מעבידה.
ב ח י ל ו ל ה ש ם — עוון זה חמור ביותר ,והוא נחשב לכל אדם לפי מצבו
ולפי שייכותו למשפחה ,לחוג ,למעמד .כל מה שאדם חשוב ואחראי יותר בעיני
סביבתו—גחשב לו אפילו חטא פעוט לחילול השם ,שהוא מחלל שם אביו ושם
רבו ושם הוגו—וממילא גם שם שמיים שגקרא עליהם .אמדו בגמרא:
כל שחבריו מתביישין מחמת מה ששומעים עליו.
ב ט י פ ש ו ת פ ה — בזד ,שהוצאגו את הטיפשות מן הפה החוצה ,שלא
בדקנו תחילה אם ראוי לומד מה שאמרגו.
ב ט ו מ א ת ש פ ת י י ם — ד י ב ו ר י ם של טומאה ושל ניבול.
ב י צ ר ה ר ע — שהתגריגו ביצר הרע שבגו ,והגענו על ידי זה לידי נםיון
ועבירה.
ב י ו ד ע י ם ו ב ל א י ו ד ע י ם — ה י י ג ו בזדון ובשגגה ,או שחטאגו לבגי
אדם אחרים והם ידעו מה עשיגו להם או לא ידעו ואגחגו הערמגו עליהם.
ב כ פ ת ש ו ח ד — ל א רק שוחד הניתן בכףהיד ,אלא כל העדפה שמעדיפים
את מי שאינו זכאי לכד דק מחמת טובת הנאה שקיבלתי.
ויש גם לפרש ״כפת״ מלשון כפיה ,מהשורש ״כפה״ ,שעל ידי שוחד של מתנה או של
נשיאת חן כפינו משפט מעוקל ,הכרענו את כף המאזניים לצד הבלתי נכון.
בכחש

ו ב כ ז ב — כחש הוא

העלמת האמת!

כזב עי׳ לעיל בווידוי

״אשמנו* אצל ״כזבגו״.
ב ל צ ו ן — אנשי לצון בלעגם גורמים לזילזול ולהקלת ראש בכל עניין
חשוב ואחראי וליצנות אחת דוחה מאה תוכחות.
ב ל ש ו ן ה ר ע — ל ש ו ן הרע הוא חטא גדול המצוי בבני אדם תמיד והוא
סיפור מגרעות בגי אדם ומומיהם והשפלת אדם מישראל — ואפילו היד ,שפל.
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ב מ א כ ל ו ב מ ש ת ה — ע ו ו נ ו ת המאכל והמשתה רבים לאין חקר :בנטילת
י ח י ם וברכות ,במאכלות אסורים ,בשמירת הבריאות ,בדרך אוץ אשר
באכילה ובשתיה ,בתעניות ,בתת מלחמו לדל ופרטיהם ופרטי פרטיהם.
ב נ ט י ת ג ר ו ן — ב ס י ק ו ר ע י ן — ש נ י ה ם לקוחים מן הפסוק בישעיה ג,
טז :״כי גבהו בגות ציון ותלכגה גטויות גרון ומשקרות עינים״— ועבירות
אלה מצויות לא דק בבגות ,אלא גם בבגים ,והן כוללות כל מידות הגאוה:
גבה עיגים ורחב לבב )תהלים קא ,ה( ,לשון מדברת גדולות )שם ,יב ,ד(,
התפארות והחזקת טובה לעצמו ,גהיגת סלסול בעצמו ,אהבת הכבוד והרדיפה
אחריו וכיוצא באלה.
ש פ ת ו ת י ג ו — ג ם דיבור אסור ,שצריך היה להתאפק ולא
בשיח
להוציאו בשפתיים ,וגם דיבור בשפתיים בלבד במקום שצריך לצרף בווגת
הלב לשיח השפתיים כגון בקריאת שמע ובתפילה ובכל הברכות ושאר
הדברים שבקדושה )אף בעניית ״אמד( ובלימוד תורה — לא די להם בשיח
שפתיים בלבד ,אלא צריך להבין את הדברים ולהשיבם אל הלב.
ב פ ר י ק ת ע ו ל — כל מיני עול במשמע :עול מלכות שמיים ועול מצוות,
עול דרך ארץ ונימוס ,עול תלמוד תודה ולימודים ,עול משמעת ואחריות —
וכהנה ובהגה.
ב פ ל י ל ו ת — ע ב י ר ו ת שהייגו ראמים לעמוד בגללן במשפט פלילי :הן
עבירות בין אדם לחברו ,הן עבירות בין אדם לחברה ולצבור.
ב צ ד י ת ד ע — שהייגו צודיס לרעיגו להכשילם ולהזיקם ברכושם או
בכבודם )״ואתה צודה את גפשי״—שמואל א׳ כד ,יב = אתה עומד מן הצד
ואורב לגפשי(.
ב צ ר ו ת ע י ן — מ י שעיגו דעה בשל אחדים מ ר לו שאדם אחר מצליח או
שטוב ל ו — ב י ן שזה בא מתוך קנאה או שגאה או מתוך רוע לב.
ב ק ל ו ת ד א ש — ההפך מן כובד ראש ,והיא גורמת יחס של זילזול
לדברים העומדים ברומו של עולם וגורמת לעבירות חמודות ,כמאמר ר׳
עקיבא )אבות פרק ב ,יד( :״שחוק וקלות ראש מדגילין את האדם לערוד!״.
ב ר י צ ת ר ג ל י י ם ל ה ר ע — מלבד העבירה עצמה ,אגחגו חוטאים גם
בלהיטות אחר הרע ובחוסר התחשבות בזה להיכן אנו עלולים להגיע בדיצה
כזאת .אלמלא הפזיזות )והיא קשורה בקלות ראש( אפשר שהיינו נמנעים
מלהגיע לכמה מעשים רעים שהגענו אליהם.
ב ר כ י ל ו ת — ה ט ו ע ן דברים ומעבירם כרוכל מאדם אחד לאחר—אפילו
אם הדברים א מ ת — ה ו א החולד רכיל והוא מרבה מחלוקת והקפדה ושגאה
בין בגי אדם שבסביבתו.
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ב ש נ א ת ח נ ם — זה ריעיון שהביא לחורבן בית המקדש ,ועדיין הוא
מצוי בינינו מאד מחמת שינוי בהשקפות או בהרגלים או במוצא או מחמת
הצלחה שנחל אחד ולא נפלה בתלקי .התשובה מעוון זה היא באהבה עמוקה
לכל יחיד מישראל ,שהוא מאלה שנקראו בנים למקום.
ב ת ש ו מ ת י ד — הן שימת יד על מה שאינו שלו בממון וברכוש והן
שימת יד בכל מקום שאתה צריך להיות מרותק ממנו.
ב ת מ ה ו ן ל ב ב — הוא שעמום הלב ,ריקנות הלב ,שאין אתה ממלא
אותו במחשבות טהורות וקדושות ,בדברי תורה ,ברעיונות נאצלים ,והוא
הופך לשממה ותוהו ,והאדם מחפש לו הזדמנויות לבידוד ולבילוי זמן ,כלומר
להפיכת הזמן לבלויי סחבות.
 .7״ ו ע ל ח ט א י ם ש א נ ו ח י י ב י ם ע ל י ה ם  . . .״
בתשע השורות הםתחילות כך מנויים ארבעה קרבנות שהחוטא מקריב כדי
לכפר עליו ועוד חמש שורות הפורטות עונשים המוטלים על החוטא .וזה
הכלל :אין הקדבגות מכפרים אלא על החוטא בשגגה — וגם הוא זקוק
לכפרה וצריך לשוב בתשובה ולהתוודות על החטא שבא לידו.
ע ו ל ה — עולה מכפרת על הרהור הלב )בשגגה!( ועל ביטול מצות עשה.
ח ט א ת — באה על עבירות שעל זדוגן חייבים כרת.
ק ר ב ן ע ו ל ה ו י ו ר ד — ע ל סוגי עבירות אחדים םביאים קרבן התלוי
במצבו הכלכלי של החוטא :מן הצאן או מן העוף או מן הקמח.
א ש ם ו ד א י — על סוגי עבירות אחדים מביא איל לקרבן אשם.
א ש ם ת ל ו י — מי שספק לו אם עבר בשגגה עבירה שעל זדוגה חייבים
כרת ,מביא איל לאשם ת ל ו י — ע ד שיוודע לו שבוודאי שגג ואז יביא חטאת.
מ כ ת מ ר ד ו ת — מ ע י ן מלקות ,שבית דין מלקים לחוטא בזדון ,שאיגו
חייב מלקות ממש מן התורה.
מ ל ק ו ת א ר ב ע י ם — הם ל״ט מלקות שחייב בהם העובר על מצוות
לא תעשה שבתורה.
מ י ת ה ב י ד י ש מ י י ם — עוגש שהטילה התורה על עבירות מסרמות,
והוא קל מן העוגשים המגויים אחרי זה.
כ ד ת — כ ר י ת ת החיים בעולם הזד .וכריתת הגפש בעולם הבא.
ו ע ר י ר י — מיתה בלא להשאיר בגים.
מ י ת ו ת ב י ת ד י ן — ו ה ן מגויות פה מן החמור אל הקל
ארבע
יותר :סקילה ,שריפה ,הדג וחגק.
ע ל מ צ ו ת ע ש ה — גם זה מתקשר למה שנאמד לפגי כל שורות ״על
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ח ט א  . . . .ועל חטא״.שתפלת ל נ ו  . . .ותמחל ל נ ו  . . .ותכפר ל נ ו . . .
ב י ן ש י ש ב ה ק ו ם ע ש ה — אם התורה נתנה בעצמה תיקון למצות
לא תעשה ,כגון לשלח את אם הציפור אתרי שלקה אותה באיסור על הבנים,
או להשיב את הגזילה אשר גזל )״לאו הגיתק לעשה״(.
ויש לפרש ״בין שיש בה קום עשה״ על מצוות עשה שהזכיר קודם ,שיש
מצוות שהן בקום עשה כאשר מגיע זמן חיובן ,כגון תפילין ושופר ולולב
ר ש מצוות שאין חייבים בהן אלא בתגאים ידועים ,כגון ציצית אם יש לו
בגד של ארבע כגפות ומזוזה אם יש לו בית וכדומה.
א ת ה ג ל ו י י ם ל נ ו ו א ת ש א י נ ם ג ל ו י י ם ל ג ו — ו צ ר י ד אדם
לחפש בפרטים המגרים למעלה במסתרי גפשו ובמצפוגי זכרוגו ולמצוא
ולברר לעצמו על מה הוא צריך לבקש סליחה .ואז יוכל לסיים ולומר:
ה ג ל ו י י ם לנו כבר א מ ר נ ו ם ל פ נ י ד ו ה ו ד י נ ו לך
את
עליהם וכוי.
כ י א ת ה ם ל ח ן ל י ש ד א ל — ו מ ר ו ב חיבתך לשבטי ישורון הגתחלתגו את
יום הכיפורים הזה ,שבו אתה מכפר על מה שגודע ועל מה שלא גודע.
כ ד א י ״ — להיווצר ,כי לא הוספתי

& ״עד שלא גוצדתי איגי
להתקדמותו ולתיקונו של העולם ,ולכן
ע כ ש ו ש נ ו צ ר ת י כ א י ל ו ל א נ ו צ ר ת י — ובשביל תכלית העולם
הרי אני בדיה מיותרת.
ה ר י א נ י ל פ נ י ד כ כ ל י מ ל א ב ו ש ה ו כ ל י מ ה — כי אילו התאמצתי
והייתי רודף אחדי הטוב ואחרי קיום רצונך אפשר—אפילו קרוב לוודאי —
שהייתי מועיל לעולם כולו.
ש ל א א ח ט א ע ו ד — ר ו צ ה אני מכאן ולהבא להימנע לכל הפחות מן
השלילה שגרמתי במעשי הרעים! ועל זה אנחנו מבקשים רצונו של הקב״ה,
כי הבא ליטהד מסייעין אותו.
מדק—נקה.
א ב ל ל א ע ל י ד י י ם ו ד י ם — כי מפני זה אנחנו מפחדים כל ימי
היותנו על האדמה.

ז.

מוסף

יום

הכיפורים

 .1הפיסקא של קדושת ישראל )״אתה בחרתנו״( והפיסקא של קדושת היום
)״ותתן ל נ ר ( נתפרשו לעיל בעמי .668
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הבקשה להחזרת הקרבנות )״ומפני חטאינו״( היא כמו בראש השנה )בלי
הזכרת עליה לרגל( ונתפרשה בפרק ד ,סימן  ,1עמ׳ .647
ב

״ובעשור״

היום הזה איגו גמגה במספר סידורי ״ובעשירי׳ /אלא תמיד הוא גקדא
״בעשור״ ,כי הוא שלמות לעצמו .אך הוא גם קשור בראש השנה ,הוא המשכו
והשיא שלו ,ה א ת היא ההדגשה במלים ״לחודש השביעי ה ז ה ״ .
ו ע י ג י ת ם א ת ג פ ש ו ת י כ ם — איסור אכילה ושתיה ביום הכיפורים
גאמר בכל מקום בצורת מצות עשה :מצות עיגוי .הביטוי מזכיר את הפסוק
)דברים ח ,ג( ״ויעגך וירעיבך״ — וגם היום כמו שם העינוי בא לשם תכלית:
״למען ה ו ד י ע ך  . . .כי על כל מ ת א פי ה׳ יחיה האדם״.
מן השורש הזה ״ענה״ )בפיעל( אנחנו קוראים לכל יום צום בשם *תענית״ )כבניין
קל( ,ויש לו גם משמעות של עניה ,תשובה — וברכת התענית פותחת במלים ״עננו ה׳
עננו״ וחותמת ״העונה בעת צדה״.
ת ע ש ו — כ מ ו בשבת ,ולא רק ״מלאכת עבודה״ כמו

כל מ ל א כ ה לא
בשאר המועדים.
פ ד ב ן ב ק ר א ח ד  ,א י ל א ח ד ו כ ו ׳ — אותו קרבן מוסף כמו בראש
השנה ,ונמצא עוד כזד ,רק בשמיני עצרת.

 .3אין אנחנו מזכירים בתפילת מוסף את הקדבנות המיוחדים ליום הזה
המפורשים בפרשת אחרי מות )ויקרא טז(  ,אבל בחזרת שליח ציבור אומרים
אחרי פסוקי קרבן מוסף בחגיגיות רבה את ״סדר העבודה״ )ראה בחלק א
של קובץ זה מעמי  (302ומקדימים לפגיו כל מה שמקדימים במוסף ראש
השנה לפני סדר מלכויות ,זכרונות ושופרות ,היינו :״עלינו לשבח״ ,״היה
עם פיפיות״ ו״אוחילה לאל״ .אחרי סדר העבודה והסליחות עובר הש״ץ לומד
סדר וידוי עם הציבור — כמו בשאר תפילות יום הכיפורים.
היחיד בתפילת לחש ממשיך אחרי פסוקי הקרבן בבקשת היום )״או״א מחל
לעוונותינו״( כמו בשאר תפילות היום ,והיא נתפרשה בפרק ה ,סעיף .4
12

• • •
ח.

נעילה

כל תפילותינו הנאמרות לפני אבינו שבשמיים )״אתה תשמע אל מקום שבתך
השמים״( עוברות כביכול דרך המרכז הגיאוגרפי של עם ישראל :דרך ארץ
 12כדרך שאין מזכירים במוסף של דגלים את הקדבנות המיוחדים המפורשים בפרשת
אמור :ביום ב׳ של פסח הקרבן הבא עם העומר )מקרא כג ,יב( ובחג השבועות
הקרבנות הבאים על הלחם )שם ,פסי יח ויט(.
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ישראל וירושלים ובית המקדש ,במו שאמר שלמה בחנוכת הבית )מלבים
א ח ,מח( ״והתפללו אליד דה־ ארצם אשר נ ת ת לאבותם ,העיר אשד בחרת
והבית אשד בניתי לשמד״—לכן כל תפילות העמידה נאמדות בכיוון אל
הנקודה האחת ,שבה תפילותיהם של כל ישראל מתאחדות ,אל התל שכל
פיות פונים אליו .וזמניהן של התפילות מכוונות כנגד הזמנים ,שבהם העבודות
העיקריות צריכות להיעשות במקדש :בכל יום — תפילות שחרית ומנחה בזמן
הקרבת התמירים של שחר ושל בין הערביים ,וערבית בזמן העלאת חלקי
הקרבנות שנשתיירו מאותו יום  tוביום שיש בו קרבן מוסף — תפילת מוסף
מכוונת בזמן הקדבת הקדבן הזה.
וביום הכיפורים אנחנו מתפללים תפילה נוספת — חמישית—סמוך לסוף
היום כדי להוסיף תחינה ובקשה ,וגם התפילה הזאת מכווגת כגגד עבודה
שבמקדש :נעילת שעדי ההיכל ,לכן היא נקראת בשם ״נעילה״ .רש
במשמעות השם הזה גם ״נעילת שערי שמיים״ ,שהיו שעדי רחמים פתוחים
לקראתגו כל היום המיוחד והמיוחס הזה ,יום שגיתן לגו למחילה ולסליחה
ולכפרה ,ועליגו להתאמץ עתה ביתר עוז ולגצל את רגעי הקודש שגותרו
עוד כדי להיות רארים לכל השפע הטוב שיום קדוש זה יכול להביאו לגשמתו
של אדם .אנחגו כביכול באים אל תוך השערים האלה כל עוד הם פתוחים —
והדבר .מדובר בפיוטים של תפילת נעילה על ״נבואה שעריך״.
.1

״חתמנו—וחתום— ונחתם*

אנחנו מתארים את יום הזכרון ,מם הדין ככתיבה בספר )עי׳ לעיל עמ׳ (633
ואת יום הכיפורים כיום החתימה )״בראש השנה יכתבון וביום צום כיפור
יחתמון״( ,אבל בתפילות העמידה אנחגו משתמשים גם ביום הכיפורים בביטוי
״כתב בספר״— עד התפילה האחרונה של היום ,עד תפילת נעילה ,שבה
אנחנו מחליפים את הפועל ״כתב״ בפועל ״חתם״ .עכשיו—ברגעים
האחרונים — ההזדמנות והצורך לתת קיום ואישור לכל אשר התאמצנו
להשיג במשך כל היום :הכל הולך אחר החיתום.
.2

״אתה

גותן יד״

מכאן ואילך שונה הווידר שבגעילה מן הווידוי שבשאר תפילות היום.
אחרי שהורינו על חטאותינו וםירטנו אותם )״אשמנו וכר״( ואמרנו שלא
היה כדאי לנו לעשות כד )״ולא שוה ל נ ר ( והתחלנו לומר )״מה נ א מ ר . . .
ומה נ ס פ ר  . . .הלא כל הגםתרות והגגלות אתה יודע״( ,שהקב״ה יודע מה
שמתבקש לנו עתה לומר ,היינו שיש בנו — בפנימיותנו ,בחדרי בטן ובכליות
ולב — החלטה שלא לשוב עוד לדרך הרעה — אנחנו מפסיקים את המהלך של
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הווידוי שהורגלנו בו במשך היום ועוברים להסתכלות עיונית במהות החטא
והתשובה ,ובמקוםו ובתכליתו של האדם בבריאה.
ג ו ת ן י ד ל פ ו ש ע י ם — מושיט להם יד כדי לסייעם להתקרב אליך.
אבל גם ״נותן יד״—אפשרות—״לפושעים״ לפשוע ,כי ב ד ו ד שהאדם רוצה
ללכת מוליכין אותו ,ואם לא נתאמץ מכאן ולהבא להגשים כל מה שקיבלגו
על עצמנו ביום זה ,עלולים אנחנו ליפול שוב בפת וללכת חלילה שוב בדרך
הרעה שהחלטגו לעזוב אותה — כי האפשרות גתוגה ,ולכן גחוצים גם להבא
הזהירות והמאמץ.
ו י מ י נ ך פ ש ו ט ה — זה יותר מאשר ״גותן יד״ ומבטא ציפייה כביכול
ונכונות לעזור לשביס הבאים ליטהד.
ו ת ל מ ד נ ו  . . .ל ה ת ו ו ד ו ת  . . .ל מ ע ן נ ח ד ל  — . . .אין הוידוי מצוה
גמורה לעצמו ,אלא עם ההחלטה שנחדל עתה מעושק ידינו.
ב ת ש ו ב ה ש ל מ ה — שהתשובה השלמה מתקבלת תמיד,
ותקבלגו
אפילו ממי שהידבה לפשוע והיה הדין גותן למגוע ממגו אפשרות התשובה.
כ א י ש י ם ו כ ג י ח ו ח י ם ל מ ע ן ד ב ר י ך א ש ד אמרת—שבתורה
גזכרה מצות וידוי בקשר לקרבן )במדבר ה ,ז( אבל ביד גביאיו אמר לגו
לקחת עמנו דברים ולשוב אל ה׳ )הושע יד ,ג(.
ק ץ ל א י ש י ח ו ב ו ת י נ ו — ש א י ל ו היינו צריכים להתכפר
אין
בקרבנות לא היה מספר להם מרוב אשמותינו.
ש א ח ר י ת נ ו ר י מ ה ו ת ו ל ע ד  — ,ומצד שני ערכנו הוא אפסי ובטל
כמו שמוכיח סופו של כל אדם.
ל פ י כ ד ה ר ב י ת ס ל י ח ת נ ו — ו א ת ה סולח לנו אף בלי קרבנות.
מ ה ח ס ד נ ו מ ה צ ד ק נ ו — א פ י ל ו חסד וצדקה שאנחנו יכולים לעשות —
ואין מלווים לו לאדם אלא תורה ומעשים טובים ב ל ב ד — ג ם הם מועטים לעומת
מה שאנחנו חייבים לבודאגו ולבורא העולם ,כי אין לגו כוח וגבורה ליותר
מזה.
ה ל א כ ל ה ג ב ו ד י ס כ א י ן ל פ נ י ד ו כ ו ׳ — כ י כל גבורת האדם
וחכמתו ותבוגתו כאין וכאפס הם לעומת מה שצריך היה לעשות למען עשות
רצון בוראו.
ר ו ב מ ע ש י ה ם — ר י ב ו י מעשיהם ,המעשים שבעיגיהם הם רבים וגדולים.
ו מ ו ת ר ה א ד ם מ ן ה ב ה מ ה א י ן ו כ ו ׳ — פ ס ו ק הוא בקהלת ג ,יט —
אחרי שהאדם הוא אין כמו שהבהמה היא אין ,גם ההפרש ביגיהם הוא אין —
כי הכל הבל.
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עד כאן חשבונו של האדם כשהוא מסתכל כלפי מעלה ומודד את מעמדו כלפי
הקדוש ברוך.
אבל החשבון משתנה מן הקצה אל הקצה כשהוא מסתכל אל העולם ורואה מה
עשה בשבילו הקב״ה בעולם שברא.

3

״אתה

הבדלת

אנוש״

מכל היצורים נבדל האדם שניתנה לו בחירה חופשית והוטל עליו לעשות
מעצמו רצון בוראו ולבחור בטוב ולמאוס ברע.
ו ת כ י ר ה ו ל ע מ ו ד ל פ נ י ך — בחרת בו לשרת אותך ,להיות עומד
לפניך כמו ששרפים עומדים ממעל לו.
ל ע מ ו ד ל פ נ י ד — האדם הולך בקומה זקופה ונושא פניו אל השמיים—
ובזה הוא דומה למלאכי השרת—שלא ככל החיות והבהמות שקומתן כפופה
לארץ.
כ י מ י י א מ ר ל ך מ ה ת פ ע ל — מדוע זה כך ז ומדוע זכה או נתתייב
בכך דווקא האדם? בזה לא נוכל לחקור ,כי לא נוכל להסביר את סיבת
פרטי כל הנבראים ,טבעיהם ותפקידיהם ,אשד נבראו כמות שנבראו לפי רצון
בוראם ,כי אין סיבה לרצון הבורא יתברר.
ו א ם י צ ד ק מ ה י ת ן ל ך — על כל פנים לא הוטל התפקיד על האדם
בשביל צורך הבורא ברוך הוא ,כי כל צדקותינו ומעשינו הטובים אינם
מוסיפים לו כביכול מאומה.
ו ת ת ן ל נ ו — ז ה ו החסד הגדול של מתנת יום הכיפורים ,שנתן לנו
הקב״ה באהבה ,שהוא
ק ץ מ ח י ל ה ו ס ל י ח ה — מועד סופי למחילה ולסליחה —
נ ת ד ל מ ע ו ש ק י ד י נ ו — כ ש ם שהתשובה ועזיבת החטא
למען
והעושק גורמת לסליחה ,כך הסליחה והמחילה של סיום יום הכיפורים גורמים
שנעזוב מכאן ולהבא את הרעות שהיינו עושים אותן וגשוב אליך לעשות חוקי
רצונך.
ב ל ב ב ש ל ם — בשני יצריך ,ביצר טוב וביצר דע ,שיהיו כולם משועבדים
לעשות רצונו.
ב ר ח מ י ך ה ר ב י ם ר ח ם ע ל י נ ו — כ י מצד שורת הדין אין התשובה
צריכה לכפר על החוטאים ,אלא ״חטאים תדדף דעה״ )משלי יג ,כא( ,ורק
מצד הרחמים ניתנה לגו האפשרות לתקן ,על ידי התשובה ,את אשד עיותגו.
כ י ל א ת ח פ ו ץ ב ה ש ח ת ת ע ו ל ם — ועולם בלי אפשרות למחוק
את הרע ולהתחיל מחדש היה הופך לעולם מושחת.

פירוש

מ ל ו ק ט ל ת פ י ל ו ת של י מ י ם נ ו ר א י ם

687

ד ר ש ו ה ׳ ב ה מ צ א ו—)ישעיה גה ,ו( פסוק זה נדרש על עשרת
ימי תשובה ,שאז ה׳ נמצא לדורשיס אותו ואז הוא קרוב לקוראים ל ו —
ועכשיו אנחנו עומדים ברגעים האחרונים של עשרת הימים האלה.
י ע ז ב ר ש ע ד ר כ ו  . . .ו י ש ו ב א ל ה ׳ — ה פ ס ו ק הסמוך אל הקודם
)שם ,פסוק ז( מפרט את הדרכים שבהן צריך לדרוש את ה׳ ולקרוא לו.
ו ר ו צ ה א ת ה ב ת ש ו ב ת ר ש ע י ם — ל ש ם מה נחוצים הרשעים בעולם,
אם לא כדי שישובו בתשובה ויעלו למדרגות גבוהות ז )״מקום שבעלי
תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד״(.
ו א י ן א ת ה ח פ ץ ב מ י ת ת ם — שאם יסיים את חייו בדשעו ולא חזר
בתשובה ,הרי היו כל חייו לבטלה ואין חפץ בו.
ש ו ב ו ש ו ב ו  . . .ו ל מ ה ת מ ו ת ו — ש ה ע ד ר התשובה בהזדמגות גפלאה
כל כך כמו סיום יום הכיפורים ,הוא עצמו יכול לגרום למיתה מוקדמת,
להוצאת כל החיים לבטלה.
כ י ל א א ח פ ו ץ ב מ ו ת ה מ ת — ה ר ש ע י ם בחייהם קרויים מתים ,כי
אין בחייהם שום תכלית ושום טובה לעולם—ואף על פי כן אין הקב״ה חפץ
בהפסקת חייהם ,אלא ״בשובו מדרכיו״ —
ו ח י ה — י י ה פ ך לחי כמו ״ואתם הדבקים בה׳ אלהיכם חיים כולכם היום״.
.4

״שמע

וכו״

ישראל

גהגו שאחרי סיום חזרת געילה קורא החזן ואחריו הציבור בקול דם ובכותה
רבה ובהתלהבות עצומה את פסוקי הייחוד—אלה הפסוקים שכל אדם מישראל
משתדל לקרוא אותם בסוף חייו ,סמוך למיתתו ,והעומדים ליד מיטת הגוסס
קוראים לפגיו פסוקים אלה עם גשימותיו האחרונות.
עכשיו ,במוצאי יום הכיפורים ,אנחגו קוראים את הפסוקים האלה לא
כסוף ובסיום ,אלא כהתחלה וכפתיחה :כל מה שהיה עד כה עבד ובסל ,נמחה
ונמחק — מתחילים בשבילנו חיים חדשים ,ואותם אנחנו פותחים בפסוקי
ייחוד אלה .חיים חדשים אלה יהיו כפופים לייחוד השם ולעבודתו ,יהיו
מלאים קידוש השם — עד אשד ברצות השם גם נסיים את חיינו בקדושה
ובטהרה בפסוקי ייחוד אלה.
ובת קול יוצאת במוצאי יום הכיפורים ומכרזת ואומרת כדברי קהלת
בן דוד )ט ,ז ( :
י ל ך א כ ו ל בשמחה ל ח מ ף ושתה ב ל ב טוב 2ינף,
כי כ ב ר ר צ ה האלהים את מעשיף.-
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לצרכי ההוראה וההדרכה בנושא ״ימים נוראים״

ביבליוגרפיה זו באה לשמש את המחנד— המורה והמדריד— ולא את החוקר
והמעיין .היא אינה מכילה מקורות ראשוניים בהלכה ,באגדה ,במנהג ובמוסר ואף
לא את ספרות המחקר המודרני .מלבד ההכוונה למטרה הדידקטית פעל גם השיקול,
שציוני ספרות המקורות והמחקר המדעי מצויים בשולי המאמרים שבקובץ ,על שני
כרכיו .בדרך כלל נרשמו רק ספרים שלא אזלו.
)א( ב י ב ל י ו ג ר פ י ה
ירושלים .עיריה .המחלקה לחינוך ולתרבות .הספרייה העירונית ע״ש י.
קלוזגר .ימים נוראים; רשימה ביבליוגרפית .ערך :חגי בן יהושע.
ירושלים ,תשכ״ו 11 .עמי ,משוכפל.
)ב( ? ב צ י ם
 .1איילי מאיר; מלקט .חגים וזמנים .תל־אביב ,״גזית״ ,תשט״ו ,חלק
ב  :עמ׳ .237—216
 .2אמנה; כ ת ב עת לתרבות ת ו ר ג י ת  . . .ירושלים ,משרד החיגוך והתר
בות ,המחלקה לתרבות תורגית ,תשט״ז .לא הופיע יותר.
מן התוכן :ויס ,מאיר .פרק התקיעות )תהלים מ״ז(; עמ׳ .21—10
רוזגבליט ,פיגחס .החגים של חודש תשרי; עמ׳ .25—22
בן־ששון ,יוגה .הערות ללימוד ״אורות התשובה״; עמ׳ .34—29
 3אריאל ,זלמן; מלקט .ספר התג והמועד .תל־אביב ,״עם עובד״ ,תשכ״ג.
עמ׳ .74—1
 .4ההסתדרות הציוגית העולמית .המחלקה לחיגוך ותרבות בגולה .המדור
הדתי .כ פ ה ועשור .ירושלים ,תשי״ב 207 .עמ׳ )ארחות ,ספריית עזר
למורים ,א(.
 .5ימי תשוכה .ילקוט לימים ג ו ר א י ם  . . .מלוקט וערוד ע״י שלום טרלר
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)קרגיאל( .תל־אביב ,ארגון ״בגי עקיבא״ בארץ ישראל ,ההנהלה
הארצית ,תש״א .עט עמי.
מכיל מספר מאמרים בעלי חשיבות שלא הודפסו בינתיים במקום אחר,
ביניהם :קפלו ,אברהם אליהו :בעקבות היראה; עמ׳ ס—סב .קירקגארד,
סרן :עקידת יצחק; עמ׳ עב—עו.
 .6משרד החינוד והתרבות .המחלקה לתרבות תורנית .ימים נוראים.
ירושלים ,תשכ״ח 177 .עמ׳ )סדרת מועדים( ,משוכפל.
 .7לשם ,חיים .שכת ומועדי ישראל בהלכה ,באגדה ,בהיסטוריה ,בהווי
ובפולקלור .א—ב .תל־אביב ,״ניב״ תשכ״ה .כרד א  :עמ׳ .279—212
ביבליוגרפיה לכרד ב  :עמ׳  .618—597הביבליוגרפיה אינה ערוכה לפי
העניינים.
 £ספר ה מ ו ע ד י ם  . . .החומר הספרותי נאסף על־ידי י״ל ברוך .כרך א :
ראש השגה ויום הכיפורים .תל־אביב ,אגודת עוגג שבת )״אהל שם״(
ע״י ״דביר״ תש״ז 427 ,עמי .לוחות ,תוים.
הופיעו מספר הדפסות חדשות.
 .9מחניים .צבא ההגנה לישראל ,הרבגות הצבאית הראשית ,תש״י ואילך.
בגושאי הימים המראים דגות החוברות :ו ,יא ,טו ,יט ,כג ,כן) ,ל(,
לג ,לו) ,מ( ,מט ,ס ,עג) ,פד(.
הקבצים מכילים חומר עשיר ומגוון מאד .החוברות שמספריהן ניתנו בסוג
ריים דנות בנושאים אשר להם רק קשר עקיף לימים הנוראים.
 .10עגגון ,שמואל יוסף .ימים נוראים .ספד מגהגות ומדרשות ואגדות
לימי הרחמים והסליחות ,לראש השנה וליום הכיפורים ולימים
שביניהם .ירושלים ,שוקן ,תרח״ץ .תיא עמי.
״רשימת הספרים שנזכרו בספר ימים נוראים״ :עמ׳ שצח—תיא.
הופיעו־ מספר הדפסות חדשות.
לגיל

הצעיד

 .11אסף ,אברהם .ספר יפדם נוראים .כולל חודש אלול ,ראש השגה,
עשרת ימי תשובה ,יום כיפור .תל־אביב ,י׳ צ׳צ׳יק ,תשט״ו 200 ,עמ׳.
)ג( ה ל כ ה  ,מ נ ה ג  ,א ג ד ה
 .12אנציקלופדיה תלמודית לענייני הלכה .ירושלים ,תש״ז ואילך .כרך
ב  :אלול; עמי ב—ג .כרד יא :התרת נדרים; טורים שלג—שצב.
ודוי; טורים תיב—תגב.
 .13בקר ,חיים ש׳; מלקט .ילקוט למועדים :ימים נוראים; ראש השנה
ויום הכיפורים .ירושלים ,דפוס ״התחיה״ ,תשכ״ז 68 ,עמי.
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 .14ברמן ,יעקב .הלכה ל ע פ ; חגים וזמגים ,צומות ,תשובה וימים נוראים.
הלכות מוסברות ומבוארות על פי המקורות וסדורות מחדש למקרא
העם ולמורה עם תלמיד .מהדורה ב .תל־אביב ,א׳ ציוגי ,תשכ״ד .עמ׳
קיח—ריח.
ספר עזר מועיל בגלל עריכת החומר התואמת את דרכי ההוראה ומשום
סגנונו הבהיר.
 .15גורן ,שלמד -תורת המועדים .תל־אביב ,א׳ ציוני ,תשכ״ד .עמ׳
.109—104
״מכלול מחקרים זה ,אם כי רובו הגדול ראה כבר אור ונתפרסם כמאמרים
בודדים בירחון ,מחניים׳ ...אין זהות מוחלטת בתוכן הנושאים ,עקב
השינויים הרבים וההוספות שחלו בספר ז ה  . . .״ )מן המבוא(.
 .16הורביץ ,שמריהו ליב .פפד דיני ישראל ומנהגיו לימים נוראים .עם
מקורי ההלכות ,טעמי המצוות והמגהגים ,השתלשלות התפילות,
הניגוגים ,הסליחות והפיוטים ,מקורותיהם ,הסידור והמחזור ...ועגייגי
הלכה על־ פי גדולי הפוסקים .תל־ אביב ,דפוס ברודי א ת כ״ץ,
תשכ״ה 204 ,עמי.
דפוס צילום של הוצאת ניו־יורק .1924
 .17ודמן ,גחום .מועדים; פרקי הלכה ,אגדה ותפילה לכל מועדי השנה.
מהדורה ב מתוקנת ומורחבת .ירושלים ,״קרית ספר״  .1957עמ׳
כה—מז ,רלב—רלד.
ביבליוגרפיה :עמ׳ רג—רח.
 .18זוין ,שלמה יוסף .המועדים בהלכה .תל־אביב ,א׳ ציוני ,תשט״ו .עמ׳
כו—פט.
הופיעו מספר הדפסות חדשות.
״לא הלכות מועדים  . . .היסודות ההלכיים של כל מ ו ע ד  . . .מהותם,
שרשיהם ומקורותיהם של עיקרי הדינים והמנהגים שבכל חג״ )מן המבוא(.
ספר בסיסי למעיין המעמיק ולמורה בכיתות הגבוהות.
 .19כי טוב ,אליהו .ספר התודעה; לדעת חוקי האלקים ומצוותיו ,חגי
ישראל ו מ ו ע ד י ו  . . .ספר א ,כרד א .ירושלים ,א .מכון להוצאת
ספרים .1962 ,ספר א  :תקופות השנה :כרך א ,עמ׳ ט—טו; כרך ב,
עמ׳ תלג—תמא.
)ד( מ נ ה ג י ם
 .20בן־עזרא ,עקיבא .מנהגי החגים .ירושלים ,ירושלים—תל־אביב ,מ׳
גיומן ,תשכ״ג .עמ׳ .69—63
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 .21ורמן ,נחום .חגי ישראל ומועדיו)מנהגיהם וסמליהם( .עיטורים בידי
מגחם גפן .מהדורה מורתבת ,ירושלים ,״אחיאסף״ .1966 ,עמ׳
.258—250 ; 60—13
 .22משרד החיגוך והתרבות .אגף החיגוך הדתי .ילקוט מנהגים )ממגהגי
שבטי ישראל(; ערך אברהם בן יעקב .ירושלים ,המדפיס הממשלתי,
תשכ״ז.
חודש אלול ,ראש השנה ,יום הכיפורים במנהגי יהדות בבל :עמ׳ ; 25—21
במנהגי יהדות כורדיסטאן :עמ׳  ; 54—50במנהגי יהדות לוב :עמ׳ ; 83—81
במנהגי יהדות מרוקו :עמ׳  ; 107—105במנהגי יהדות פרפ :עמ׳ ; 124—122
במנהגי יהדות תוניסיה :עמ׳  ; 141—138במנהגי יהדות ג׳רכה :עמ׳
 ; 156—155במנהגי יהדות תימן :עמ׳ .173—171
בסוף כל פרק ביבליוגרפיה.
)ה( א ג ד ה  ,ד ר ו ש  ,ח פ י ד ו ת
 .23ביאליק ,חיים נחמן; רבגיצקי ,יהושע חנא; מלקטים .ספד האגדה.
מבחר האגדות שבתלמוד ובמדרשים ,תל־אביב ,״דביר״ ,הדפסות
שוגות .כרד ב פרק ט ,ג  :ראש השגה ויום הכיפורים; פרק יא,
ד  :תשובה.
 .24גרוס ,משה ח ד  .אוצר האגדה מהמשנה והתוספתא ,התלמודים והמד־
רשים וספרי הזהר .כרכים א—ג ,ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשי״א.
לא אנתולוגיה של האגדה אלא מפתח הנותן מתחת לשמות הנושאים
המסודרים לפי א—ב את הדיבור המתחיל ואת מראי המקומות למקורות
הראשונים.
וידוי :כרד א ,עמי שיט—שכ ; יום הכיפורים :כרך א ,עמ׳ תנב—תנד;
יונה הנביא :כרד א ,עמ׳ תנו—תנז; כפרה :כרך ב ,עמ׳ תקס״ג—תקסה ;
סליחה ומחילה :כרך ב ,עמ׳ תתמד—תתמו; ראש השנה  :כרך ג ,עמ׳
תתשנא—תתשנד ; שופר :כרך ג ,עמ׳ תתתלג—תתתלה ; תשובה  :כרך ג,
עמ׳ תתתרנ—תתתרס.
 .25ספר יינה של תורה לימים נוראים .אוסף פירושים ,אמרות ,דרושים,
עיונים ורמזי חכמה על תפילות ימים נוראים מאת רבותינו המפרשים,
אבות החסידות ,גדולי המוסד וגאוני ח ד ו ד ו ר  . . .ונוספו עליהם
הלכות ימים גוראים שלא הובאו בשולחן ערוך ובמשגה ברורה.
מלוקט וערוך מספרים ומפי סופרים ע״י חבר תלמידי חכמים שעל
יד מערכת אור תורה .ירושלים ,״אור תורה״ ,תשכ״ה .פ עמ׳.
 .26זוין ,שלמה יוסף .פפורי חפידיפ .תמ״ג סיפורים מכוגסים מפי ספרים
ומפי סופרים ומסודרים למועדי השנה .מהדורה ג ,תל־אביב ,א׳
ציוני ,תש״ד• עמ׳ .109—101
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 .27קריב ,אברהם; מלקט .שבת ומועד בדרוש ובחסידות .תל־אביב,
אגודת עונג שבת ,״אהל שם״ ,ע״י ״דביר״ ,תשכ״ב .עמ׳ .267—227
מעין כרד מלואים ל״םפר המועדים״.
)ו( ת ש ו ב ה
א(

ילקוטים:

 .28אברמוביץ ,חיים יצחק; מלקט .היכל התשובה .מכלל דברי תשובה,
מלוקט מפסוקי המקרא ומאמרות חז״ל וראשוגים .בגי ברק ,״גצח״,
תשכ״א .שיב עמי.
 .29ליפשיץ ,חיים; מלקט .מקראי תשובה .ילקוט מקורות בעגייגי תשו
ב ה  . . .מהדורה ב מתוקגת ומושלמת בתוספת מבוא על תשובת
בן־הדור ומאמר סיום .ירושלים ,משרד החיגוד והתרבות ,המחלקה
לתרבות תורגית ,תשכ״ו 144 .עמי .משוכפל.
ב( ס פ ר י מ ו פ ת
באמור בדברי המבוא לא נרשמו המקורות הראשוגים בביבליוגרפיה הזאת,
וגם לא בפרק זה ,כמו ״הלכות תשובה״ להרמב״ם ספרי רבנו יונה וכר.
על אף זאת הוצאנו מכלל זה ספר יסוד אחד מפאת חשיבותו המיוחדת
לבני זמגגו:
 .30קוק ,אברהם יצחק הכהן .א ו ת ת התשובה .יז פרקים על ערד התשובה
והדרכתה בחיי הפרט ובחיי ה כ ל ל  . . .מהדורה ד ,מנוקדת ,בתוספת
כותרות־משנה והערות ופרקי ״תוספות־תשובה״ מלוקטים מכתב־
יד קודשו ו מ ד ב ת ם שנדפסו בצירוף ״התשובה לאור הסתכלותו של
רבנו״ מית שמעון סטדליץ .מרכז שפירא ,ישיבת בני עקיבא ״אוד
עציון״ ,תשכ״ו .קגג עמ׳.
ג(

דברי

הגות

והוראת נושא

התשובה

 31גלוםקא ,י .שיעור על הנושא :התשובה )לכיתות ה—ו—ז ממ״ד(.
בשדה חמ״ד ,בטאון לשאלות חיגוד והוראה .תל־אביב ,ארגון המורים
הדתיים בישראל ,שגה ד )תשכ״א( חוברת א ,עמ׳ .52—50
 32טרופד ,ע׳ .שלושת שלבי התשובה )לבירור כמה קשיים ב״הלכות
תשובה״ לרמב״ם( בשדה חמ״ד ,שגה ד )תשכ״א( ,תוברת א ,עמ׳
.64—62
 .33י ת ד  ,אליהו .כעל התשובה האימאלי .בשדה חמ״ד ,שגה יא
)תשכ״ח( ,חוברת א ,ענד .59—57
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 34יהודה ,צבי .על הוראת רעיון התשובה .בשדה חמ״ד ,שגה א
)תשי״ז—תשי״ח( ,חוברת ב ,עמ׳ .9—6
 .35מובשוביץ ,מרדכי שלמה .ה ע ת ת בהלכות תשובה להרמכ״פ.
שמעתין ,בטאון איגוד המורים למקצועות הקודש במוסדות על־
יסודיים דתיים ,חוברת ) 10תשכ״ו( ,ענד .27—26
 36מובשוביץ ,מרדכי שלמה .הערות בהלכות תשובה להרמב׳׳פ .שמע
תין ,חוברת ) 14תשכ״ז( ,עמ׳ .24—20
 37עציון ,יצחק רפאל .התשובה — מפה פסיכולוגית .תל־אביב ,״ביתן
הספר״ ,תש״ו 19 .עמ׳) .ספריית יהדות ,מס׳ .(1
 .38שביב ,יהודה .עיונים ברמב״פ — הלכות תשובה)פ״ב ה״ד( .שמעתין,
חוברת ) 14תשכ״ז( ,עמ׳ 31—27
)ז( ס פ ר י ו נ ה
 39בכרך ,יהושע .יונה כ ן אמיתי ואליהו .להוראת ספר יוגה על פי
המקורות .ההסתדרות הציונית העולמית ,המחלקה לענייני הנועד
והחלוץ ,המדור הדתי ,ירושלים ,תשי״ט 190 ,4 .עמי) .צא ולמד,
ספריית עזר ללומד ולמעיין ,ה(.
 .40גויטין ,שלמה דב .ספר יונה .בתוך :גויטין ,שלמה ד ב  :עיונים
כמקרא .תל־אביב ,״יבגה״ ,תשי״ח ,עמ׳ .87—80
 .41כלפון ,חיים .התשובה הלבה למעשה בספרו של יונה .בשדה חמ״ד,
שגה י״א )תשכ״ח( ,חוברת א—ב ,עמ׳ .65—64
 .42סלושץ ,צבי אי .תשובת אנשי נינוה כעיני חז״ל .שמעתין ,חוברת
) 10תשכ״ו( ,עמ׳ 42-^10
)ח( ת פ י ל ה  ,פ י ו ט י ם ס ל י ח ו ת
א(

טידוריפ,

מחזורים

ופפרי

םליחות

מפוארים

 43סדר עבודת ישראל .כולל התפילות והברכות לכל ה ש נ ה  . . .ועליהן
ביאור יכין לשון ,הכל מחובר ומסודר ומוגה על ידי מ ח ק בן אריה
יוסף דוב המכוגה ד״ר זליגמן בער .ירושלים ,שוקן ,תשכ״ז,804 .
 88עמי.
הופיעו כמה הדפסות חדשות ,רק נוסח אשכנז .פירושו של בער עודנו
אפצעי הכרחי להכנת המורה .נותן את מוצאן ומקורותיהן של התפילות,
פירוש המלים והמליצות לפי פשוטן ורופז גם על קוי היסוד הרעיוניים.
אינו מכיל ביאור הפיוטים.
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 .44סדור א ת ר ה ת פ ל ו ת  . . .וילנא ,״ראם״ ,תדפ״ת .פגינציות שונות
ומשובשות.
הופיע בנוסח אשכנז וספרד .לפי מהדורה זו הופיעו דפוסי צילום אחדים.
להכנת שיעורי התפילה חשובים הפירושים ״עיון תפילה״ ו״תקון תפילה״
שבסידור.
 45מחזור בל בו כולל כל התפילות לראש השנה )וליום הכיפורים( וכן
כל הפיוטים ,דינים ו מ נ ה ג י ם  . . .ונלוה עליהם פירוש חדש ״עץ חיים״
המיוסד על הפירושים לתפילות ולפיוטים שהיו מקובלים בכל תפו
צות ישראל מאז עד י מ י ג ו  . . .ירושלים ,״לדור ודור״ ,תשכ״ג2 .
כרכים.
פירוש מלים גרידא.
שלמה

 .46פדר ה ס ל י ח ו ת  . . .מוגה ומבואר בידי דגיאל בהר״ר
גולדשמידט .ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשכ״ה ,24 .דגה עמי.
הופיע :מנהג ליטא — קהילות הפרושים בארץ ישראל ומנהג פולין.
אמצעי עזר חשוב מפאת המבוא והפירוש בשולי הפנים.
ב(

ביאורי

התפילות

והוראתן

 .47אלבוגן ,יצחק משה .תולדות התפילה והעבודה בישראל .חלק א,
ירושלים — ברלין ,״דביר״ ,תרפ״ד .עמ׳ .140—134 ;106—99
 .48גלד ,יעקב .הוראת הפליחות בבית הספר .בשדה חמ״ד ,שגה ז׳
)תשכ״ה( ,חוברת א ,ענד .n—-50
 .49גרוסברגר ,ד  .עבודה עצמית להברת תפילת העמידה של ימי חול,
שבת ,שלוש רגלים וראש השנה .בשדה חמ״ד ,שנה י״א )תשכ״א(,
חוברת א—ב .עמ׳ .56—51
 .50לוי ,אליעזר .יסודות התפילה .מחקר על תולדות התפילה ,מקורותיה,
מגהגיה וטעמיה עד עריכתה בימי הגאונים .תל־אביב ,א׳ ציוני,
מהדורות אחדות .עמ׳ .245—227
 .51לוי ,אליעזר .תורת התפילה ,תוכגה ומהותה ,דיגיה ומצוותיה ,מגהגיה
ומקורותיה .תל־אביב ,א׳ ציוגי ,תשכ״ב .ענד .222—200
 .52רוטשילד ,יעקב .מלכויות ,זברונות ,שופרות )קווים להוראת תפילת
״הימים המראים״ בביה״ם התיכון ובכיתות ז—ח של בית הספר
היסודי( .בשדה חמ״ד ,שגה א )תשי״ז—תשי״ח( ,עמ׳ .34—29
 .53דפל ,דב .שיעורים בתפילות ראש השנה .בשדה חמ״ד ,שגה ז
)תשכ״ד( ,חוברת א ,עמ׳ .47—39
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Munk, Elie. Die Welt der Gebete
עולם התפילות—54.
Kommentar zu den Werktags,- Sabbat- und Feiertagsgebeten... Bd. 1-2.
Frankfurt a.M., Hermon, 1935-1936. v. 2; pp. 185-291.
Munk, Elie. The World of Prayer
עולם התפילות—55.
v. 1-2. New York, P. Feldheim, 1954-1963. v. 2; p. 169-269.
מפאת חשיבותו רשמנו ספר זה ותרגומו האנגלי כפרסום לועזי יחידי.
)ט( ה ו ר א ת ה נ ו ש א )מלבד״תשובה״ו״תפילה״(;שונות.
 .56משרד החינוך והתרבות .אגף החינוך הדתי .פרקי הדרכה לבית־הפפר
הממלבתי־דתי .קובץ א׳ ,חג ומועד ,בעריכת יצחק רפאל עציון.
ירושלים ,תשי״ז .עמ׳ .27—21
 .57משרד החיגוך והתרבות ,אגף החינוך הדתי .הפיקוח על גגי הילדים
הממלכתיים־דתיים .ימים נוראים; חוכרת לגננת בגן הילדים
הממלכתי־דתי ירושלים ,תשכ״ז 39 .עמי .משוכפל.
 .58אביחיל ,אי .הזמנים המקודשים .שמעתין ,חוברת ) 6תשכ״ה( ,עמ׳
.50—48
 .59בלייכר ,מ״צ .אם לא למעלה מזה .מחזה לפי סיפורו של י״ל פרץ.
בשדה חמ״ד ,שגה ט )תשכ״ו( ,חוברת א ,עמ׳ .15—11
 .60בן־שלמה ,א׳ .שיעור בתהלים פרק מז .שמעתין ,חוברת ) 14תשכ״ז(,
עמ׳ .24—20
 .61בר־שאול ,אלימלך .עשרת ימי תשובה .שמעתין ,חוברת ) 3תשכ״ה(,
עמ׳ .5—4
 .62ברויאר ,אליעזר .פליחה ומחילה — בחיי המחנד .בשדה חמ״ד ,שגה
ח )תשכ״ה( ,חוברת א ,עמ׳ .29—28
 .63הרפנם ,גרשם .כפרות .בשדה חמ״ד ,שנה יא )תשכ״ח( ,חוברת
א—ב ,עמ׳ .63—60
 .64מלכיאל ,אלכסנדר .אלול בבית הספר .בשדה חמ״ד ,שנה א )תשי״ז—
תשי״ח( ,חוברת ב ,עמ׳ .11—9
 .65מלכיאל ,אלכסנדר .הוראת רעיונות הימים הנוראים .בשדה חמ״ד,
שגה ג )תש״ך( ,חוברת ב ,עמ׳ .13—10
 .66פישר ,גברי .ר׳ב׳פ׳ — מנהגים וציורים .בשדה חמ״ד ,שגה ז
)תשכ״ד( חוברת א ,עמ׳ .56—50
ר׳ כ׳ ם׳ = ראש השנה ,כיפור ,סוכות.

 .67פישר ,גברי .תהי שנמנו כולה ה ד ר  :פלקטים לרה״ש ,ליום כיפור,
לסוכות ולשמחת תורה .בשדה חמ״ד ,שגה ת )תשכ״ה( ,חוברת א,
עמ׳ 49—46
 .68פרי־חן ,דוד .חג ומועד בכית הספר הטט׳׳ד .בשדה חמ״ד ,שגה ג
)תש״ד( ,חוברת א ,עמ׳ .15—11
 .69פרי־חן ,דוד .הימים הנוראים ככיתות היסוד .בשדה חמ״ד ,שגה ח
)תשכ״ה( ,חוברת א ,עמ׳ .52—50
 .70פרי־חן ,דוד .כיצד נכין ראש השנה ככיתות הגבוהות בשדה חמ״ד,
שנה י)תשכ״ז( ,חוברת א ,עמ׳ .15—11

