
 /תל.אביב יעקבסוןיששכר

 נעילה בתפילת מנחיםרעיונות

 ודידאקטית פרשניתמסה

 שהקטע כך נעילה תפילת סיום את לנסח 'דעו שחז"ל להניח, ישבוודאי
 שיש בתפקיד גם אותנו וידריך ויסכם הקדוש, היום של המאור אתיכלול
 הבאות. לקראת מעשינו תיקון בשביל :הליום

 את מציעים ולמדריך-אנו למורה גם ישמש שהמאמר ההנחהמתוך
 פרשניות. הערות ג( הרעיון, מבנה ב( מבוא, א( : החומר הגשת של הבאהסדר

 מבוא)א(
 "בשלושה : מ"א( פ"ר תענית )מסכת במשנה מופיע "נעילה" תפילת שלהמונח
 במוסף בשחרית, - ביום פעמים ארבע כפיהן את נושאיו כהנים בשנהפרקים
 הכפורים". וביום ובמעמדות בתעניות - שערים ובנעילתובמנחה
 ובמפרשיה(. מסכתא באותה מפורש מעמדות וענייו גשמים של תעניות)עניין
 'ום "ויש : ברטנורה עובדיה ר' שם כותב הכיפורים ביום כפים נשיאתעל
 הכיפורים, יום והוא - ביום פעמים ארבע כפיהם שנושאים הפרקים באלואחד

 ובמעמדות". בתעניות במנחה, כפיים נשיאות יש דאמר היא מאיר סביומתניתיז
 א( הלכה ד פרק בברכות וגם א הלכה ד פרק )תענית ירושלמיבהלמוד

 שערי ונעילת היכל שערי נעילת : והם "נעילה" של סוגים שגי ביזמבחינים
שמים.

 אחר תפילה תיקנו "וכן : : הלכה א מרק תפילה, בהלכות פוסקהרמב"ם
 ש"ת הרב )הערת בלבד התענית ביום החמה לשקיעת סמוך מנחהתפילת

 כל על דיו בית שגוזרים ציבור תעניות ושאר כיפור צום יום כמו :רובינשטין
 ובי"ז באב בט' לא אבל וכדומה, גשמים עצירת על כגון תבוא שלאצרה
 תתיגע להוסיף כרי לפנים(,  בהם שאירעו למאורעות :כר רק ערםבתמוז
 כלומר נעילה, תפילת 'הנקראת התפילה היא התענית-וזו מפניובקשה
 אלא אותה מתפלליו שאין לפ' ונסתרה; השמש בעד שמים שעריננעלו
 החמה". לשקיעתסמוך

 הלב" ד פרק ברכות,בירושלמי
 "מניין : נעילה לתפילת המקור על נאמר א

 שכל חפלה'-מכאן תרבו כי 'גם : טו( א, )ישעיה לוי ר' אמר זלנעילה
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 א(. הלכה ד פרק תענית ירושלמי גם )עייז נענה" בתפילההמרבה
 על ד( פרק התוספתא )מן ברייתא מובאת ע"ב( פו 'ומא. בבליבתלמוד
 ערבית-יתוודה שהתוודה פי על "ואף : הכיפורים יום בתפילותהווידוי
 יתוודה - במנחה במנחה, יתוודה - במוסף במוסף, יתוודה - שהריתשחרית,
 צלותא אמר רב ז שערים נעילת "מא' : שואלים בגמרא שם והלאהבנעילה".
 מה אנו מה : אמר ושמואל התפילות( כשאר שבע מתפלל : )רש"ייתירתא
 התיבהל לפני ]=ירד נהית רב בר עולא . . . מתפלל( ואינו אומר : )רש"יהיינו
 ושבהיה". היינו' מה אנו ב'מה וסיים בהרתנו' ב'אתה פתח דרבא,קמיה
 כל לאומרה נוהג היה אהד שאמורא תחינה מובאת ע"א( )יז ברכותבמסכת
 : הכיפורים ליום גוויווי אחר אמורא ידי על נתקבלה אשר העמידה, אחרייום

 ועכשיו כדאי, איני נוצרתי שלא עד אלהי, : הכי אמר צלותיה בתר"רבא
 אני הרי במיתתי. וחומר קל בחיי, אני עפר נוצרתי. לא כאילושנוצרתי
 עוד, אחטא שלא אלהי ה' מלפניך רצון יחי וכלימה. בושה מלא ככלילפניך
 ותלאים יסורין ידי על לא אבל - הרבים ברחמיך מרק לפניך שחטאתיומה
 דכיפורי". ביומא זוטא המנונא דרב וידוי והיינורעים.
 תפילת צורת מהי שונים, ומנהגים עתיקים בסידורים לעיין עלינוכעת
נעילה.
 לציון ובא באשרי, פוחח הנעילה "ובתפילת : השלם עמרם רב סדר)א(
 וברכה חיים 'בספר : אומר 'שים' ובסוף . . . קדוש ואתה בריתי ואת ואניגואל,
 וכל אנו לפניך ם ח ח נ 1 ונפקד נזכר ונחמה וישועה טובה ופרנסהושלום
 אלהינו אמן'.( בשלום ישראל עמו את 'המברך : )לא"י בשלום. ישראלעמך
 ומה מרום, יושב לפניך נאמר מה כוי תפילתנו לפניך תבוא אבותינוואלהי
 נותז אתה יודע. אתה והנגלות הנסתרות כל הלא - שתקים שוכן לפניךנספר
 כל על לפניך להתוודות ותלמדנו שבים לקבל פשוטה וימינך למושעיםיד

 הכל כי אין, הבהמה מן האדם ומותר . . . חיינו מה אנו מה . . .עוונותינו
 )הוצאת וכו'". נוצרתי שלא עד אלהי . . . מראש אנוש הבדלת אתההבל.

 356-355(. עמ' ב חלקפרומקין,
 ג' תפילות, חמש הזה ביום להתפלל "וצריך : גאון סעדיה רב סידור)ב(

 אחרי נוספת ותפילה קודש יום כל כמשפט ומוסף חול יום כמשפטהתדירות
 אתרי בנעילה שבוידוי אלא . . . היום התימת כלומר נעילה הנקראתמגהה

 נאמר "מה : במקומו אומרים אלא עולם', רזי יודע 'אתה אומרים איוהתפילה
 . . . חיינו ומה אנו מה . . . שחקים שוכן לפניך נספר ומה במרום, יושבלפניך
 ותכירהו מראש אנוש הבדלתה ואתה הבל. הכל כי אין הבהמה מן האדםומותר
 על גבר חי אדם יתאונן ומה תפעל מה לר יאמר מי כי לפניך,לעמוד
 : במקרא המובא מזה הפסוקים סדר הוא ]שוגה " . . . לנו ותתוחטאיו.
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317 בעילה= בתפילת מנחתםרעיונות

 בשובו הלא אלהים, ה' נאם הרשע מות אחפץ 'החפץ : בג יח, יחזקאלא(
 והשיבו אלהים ה' נאם המת במות אחפץ לא 'כי : לב יח, שם ב( ; וחיהמדרכו
 במות אחפץ אם אלהים ה' נאם אני חי אליהם 'אמר : יא לג, שם, ג( ;וחיו'

 ולמה הרעים מדרכיכם שובו שוב. וחיה, מדרכו רשע בשוב אם כיהרשע,
 רסב(ן. רנח, עמ' נרדמים מקיצי )הוצאת ישראל'- ביתתמותו
 מספר הפסוקים וסיר אשכנז כבנוסח מביא 395( )עמ' ויטרי מחזור)ג(
 הוה. הסדר את ליישב ננסה בהערת הפרקים; סדר לטי לא הואיחזקאל
 יושב לפניך נאמר מה אומר : הוה כסדר מתוודה "בנעילה : הרמב"ם)ד(
 עצמו וחטאינו מלמנות רבו עוונתינו כי שחקים שוכן לפניך נספר מהמרום

 נאמר מה מעשינו, מה צדקינו, מה חסדינו, מה חיינו, מה אנו, מהמלספר.
 כבלי וחכמים היו, כלא השם ואנשי לפניך, כאין הגבורים כל הלאלפניך.
 )ככתוב לפניך הבל חיינו וימי תוהו מעשינו כל כי השכל, כבלי ונבוניםמדע,

 הבל'. הכל כי איו הבהמה מן האדם 'ומותר : יטל( ג, ]קהלת קדשךבדברי
 מה לך יאמר מי כי לפניך, לעמוד ותכירהו מראש אנוש הבדלת אתה)אבל(
 הכיפורים )צום( יום את אלהינו יי לנו ותתן ,ך. יתו מה יצדק ואםתעשה,
 חוקי לעשות ונשוב ידינו מעושק נחדל למען חטאתינו לכל מחילה קץהזה

 קראוהו בהמצאו יי 'דרשו : ו-ז( נה, )ישעיה שנאמר כדבר שלם, בלבברצונך
 וירחמהו, יי אל וישוב מחשבותיו, און ואיש דרכו רשע יעזוב קרוב,בהיותו
 ארך ורחום חנון ומטיב טוב סליחות אלוה ואתה לסלוח'. ירבה כי אלהינוואל
 אתה ואין רשעים של בתשובתן רוצה להיטיב מרבה ואמת, חסד ורבאפים
 אחפוץ אם אלהים יי נאם אני 'חי : יא( לג, )יחזקאל שנאמר במיתתן,חפץ
 ולמה הרעים מדרכיכם שובו שובו וחיה. מדרכו רשע בשוב אם כי הרשע,במות
1filtfiהשיבנו חסרימן. יחזקאל מטפר האחרים הפסוקים ;שני ישראל' בית 
 התפילה )סדר פי," אמרי לרצון יהיו חסדך. כגודל וסלח לנו ומחולוקבלנו
 שוקן, הוצאת גולדשמידט, ד' ע"י הוצא אוקספורד, יד כתב D"P הרמב"םשל

 211(. עמ'ירושלים,
 מתחיל ספרד נוסח גם ; מהרמב"ם שהבאנו כמו הוא התימנים נוסח)ה(

 את הוא מביא אשכנז בנוסח כמו אך לפניך", נאמר "מה במליםכרמב"ם
 כג יח, אח"כ יא. לג, תחילה : בספר כסדרם שלא מיחזקאל הפסוקיםשלושת
 לב. יה,ובסוף

Qlto~1עגנון ש"י נעילה. תפילת מהות על חסידית מימרה נביא המביא 
 הר' מאת קודש" "זרע הספר מתוך מביא שסב עמ' נוראים" "ימיםבספרו
 . . . ונעילה הכיפורים יום "עניין : הבא המשל את מראטשיץ הורוויץ צבינפתלי
 ל 1 ע נ מ לו עושיו נגמר וכשכבר - וארון תיבה כשעושיו משל, דוגמתהוא
 שבקרבו". מה שישתמרכדי
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 הרעיוני המבנה)ב(
 יד נותז "אתה : בתשובה אליו לשוב לאדם לעזור עת בכל מוכן ה')א(

 .". . . . .לפושעים
 להתוו- אלהינו ה' "ותלמדגו : הווידוי הגבת היא התורה ממצוות אחת)ב(
 עוונותינו". על לפניךדות
 תיקון הוא בכלל, הכיפורים יום ושל בפרט, והוידוי התשובה של המטרה)ג(
 ידינו". מעושק נחדל "למעז : חמס כל במניעת אדם בני וביז בינינוהיחסים
 להתפלל : ויחידה אחת למטרה מוקדש כולו הכיפורים יום כאילו נדמה,לכאורה

 נמצינו אבל לבוראו, אדם ביז היהסים תיקון כלומר לפניו, ולהתוודות ה'אל
 בספירה דווקא היא עלינו מטילה גיותר המקודש שהיום המשימה כילמדים,
 מרע". "סור רק מינימאלית כדרישה - לחברו אדםשבין
 ולכן קרבנות, הקרבת כמו העוונות על לכפר מועילה השלימה התשובה)ד(

 אשר דבריך למען וכניהוחים, כאישים לפניך שלמה בתשובה"ותקבלנו
 "למען המלים רומות מהמקרא פסוקים אילו אל נסביר בהערות ", , , .אמרת
 אמרת אשרדבריך
 מספר להקריב עלינו היה קרבנות, להקריב אפשרות היום היתה אילו)ה(

 לניחוחי מספר ואיו חובותינו, לאשי קץ "איו : ואשמות חטאות שלאיז-סופי
אשמותינו".

- ה' מחסדי נובעת הסליחה)ו(  ותולעה", "רימה אחריתנו את זוכר הוא 
 סליחתנו", "הרביתולכן
 פה באה פעמים שבע וכאין. כאפס הם והשגיו ערכיו כל : האדם אפסות)1(
 מה אנחנו, "מה : האפסות הדגשת לשם - אנושי לערך כצירוף "מה"המלה
 : ונימוק טעם בה שיהיה בפינו מלה בעצם אין ולכן .", . . חסדנו מהחיינו,

 והם שהצטיינו האישים כל ז". אבותינו ואלהי אלהינו ה' לפניך נאמר"מה
 : סוגים ארבעה מונה התפילה ומנסח לפניך, הם כאפס הלא בחברה,מפורסמים

 יתרונותינו גם אם אך נבונים. ו-)ד( חגמים, )ג( שם, אנשי )ב( גבורים,)א(
 האנשים אנחנו וכמה כמה אחת על אפס, הם שבחברה המפורסמיםוהאישים
 שקיימו( המצוות אולי )להוציא מעשיהם "רוב כי לדעת הצריכיםהפשוטים,

 הקטע בתבל. מוחלט ערך ואין טעם אין - לפניך"  הבל תייהד וימיתוהו,
 האדם "ומותר : יט( )ג, קהלת מדברי הלקוח שלילי, הערכה במשפטמעתיים

 הבל". הכל כי איו, הבהמהמן
 יודעת היא אלא זאת, פסימית והערכה בהכרה מסתיימת התחינה איז אד)ח(
 נוסחת ביותר מסתברת לכן אדמה- עלי אנוש לחיי וערד טעם להעניקגם

 אנוש הבדלח אתה ל ב א " : במלים מתחיל הבא הקטע שלפיההרמב"ם
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 ניתז ומשמעות-אך טעם להם איו גרידא, ארציים נפסדים, ערכיםמראש",
 הבריאה מכל מובדל הוא ובזה לפניו, "לעמוד" התפקיד הבורא מאתלאדם
 יתברך. השם עבודת של הנצחית לספירה להיכנס לוואפשר
 מוחלט אחד ערך וביז ונטסדים יחסיים ערכים ביז האבחנה להבנת)ט(
 יאמר ומי יעשה... יחפוץ אשר כל "...כי : ג-ד( )ח, קהלת דברימובאים

 "כי במלים המתפלל מביע הוא ברוך הקדוש של זה רצונו את תעשה". מהלו
 תפעל מה לד יאמרמי

 לה', וחלבו מרמו נתן היתורי עבר, כמחט ועינויים  צום של ארוך יום)י(

 : נפשו בסתר יתגאה אל אך המלאכים, לדרגת  והגי? האדם מדרגת עלהתעלה

 הצם מלב בהחלט להוציא כדי יתברך. השם לכבוד משהו מעלתי היוםהנה
 רבות-המשמעות. אחדות מלים באות הזאת, הנפסדת הדעה אתוהמתחרט
 "אם : ו-ח( )לה, איוב את המוכיח אליהוא דברי את נעילה בתפילתמביאים
 מה או לו תתן מה צדקת אם לו. תעשה מה פשעיך ורבו בו תפעל מהחטאת
 לפי ניסחו התסילה מסדרי צדקתך". אדם ובן רשעך כמוך. לאיש יקח.מידך
  ההתנהגות לכד לא !". לך יתן מה יצדק "ואם : ואמרו שני בגוףדרכם.
 יגיע אפילו - לחבירו, אדם בין היחסים סידור אפילו אלא למקום, ארםבין

 ואל לעצמו, ה"צושק"-הועיל צורות כל ?ל  ויתגבר גבוהה  למדרגההארם
 הנעלה, לאלוקות משהו לתת אפסי תמותה  בן יכול בכלל כאילו ?צמו אתישלה

 ממד". גבהו שחקים ושור וראה, שמים "הבט : ה( )פס' באיוב שם שמובעכפי
 עוונותינו" כל על וסליחה "מחילה כיום הכיפורים יום מתן על הודייה)יא(
 לשם חמה ידינו", מעושק נחדל "למעז )א( : זה יום של הכפולה המטרהוציון

 לרבות המצוות כל קיום )ב( ג(, )נקודה למעלה נאמר שכבר מה עלהדגשה
 לשמה ראויה ומסירות נכונה  כוונה מהוך "השמעיות", המצזזתה-חזקים",
 שלם".י'בלבב
 : והנמקה ?לינן" רחם הרבים ברחמיך "ואתה : שמים לרחמי תחינה)יב(

 "דרשו : ו( )נח, מישעיה צמוק על בהסתמכות ?ולם", בהשחתת תחפוז לא"כי

 מתייחס ע"א( יח )ר"ה התלמוד לפי קרוב". בהיזחו קראוהו בהמצאו.ה'
~loDn ,הכיפורים". ליום ר"ה שבין ימים ל"עשרה "בהמצאוי', המלה וביחודהזה 

 הרעה, הדרך שעזיבת ז(, נה, )ישעיהו שאחריו הפסוק את מביאים)יג(
 "כי מועילים: אלה שלימה-כל לחשובה ובצירוף רעות nl~enaלרבות
 לסלוח".ירבה
 ארך ורחום, חגון סליחות, "אלוה שהוא הכרה מתוך ה' אל פנייה)יד(
 בתשובת רוצה שאלקים העובדה, הדגשת מתוך להיטיב" ומרבה חסד ורבאפים
 : יחזקאל מספר פסוקים שלשה מובאים זו דעה לסעד במיתתו. ולאהאדם
 לב. יח, ; בג יח,, ן יאלג,

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ט - ימים נוראים, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח



 יעק1בסון 'ששכר ''320

 לישראל סלטן אתה "כי )א( : כפול הוא סליתה לנו יעניק שה' הנימוק)סו(
 "ומבלעדיך : לפנות מי אל עוד איו )ב( ודור", דור בכל ישורון לשבטיומהלז
 וסולח". מוחל מלך לנואין

 לפני לא - ערך שום לו אין הקב"ה שלעומת האדם-היהודי, הצהרת)טז(
 מלא ככלי לפניך אני "הרי : פטירתו לאחר וגם חי שהוא בזמז ולאיצירתו
 וכלימהבושה
 שלא אותי יזכה שה' )א( : כפולה בקשה הוא התפילה של הסיום)יז(
 את ולטהר למרק העשוי לעונש ראוי שהוא האדם יודע )ב( ; עוד""אחטא
 הרבים, בהחמיד מרק לפניך, שחטאתי "ומה : ומתחנן מבקש הוא אךהאדם,
 רעים". וחליים יסורים ידי על לאאבל

 : למבנה מסכמתהערה
 : והוא סגנוני, עניין זהו ותוקף, הדגשה האלה הקטעים לכל שמשווה"ה
 שעתים הפסוקים, מלשוו חוץ נוכח בלשוז יתברר השם אל מדבריםתמיד

 וירחמהו..." . קרוב.. בהיותו .. "בהמצאו. כמו: נסתר בגוףמדברים

 פרשניות הערות)ג(
 פשוטה וימינך לפושעים יד גוחן "אתה : העידוד למשפט שונים פירושים)1(

 שבים".לקבל
 בפני כחריט טובים ומעשים תשובה : מג( )פרק אליעזר דרבי פרקי)א(

 פשוטה הקב"ה וימין התשובה, נבראת אומר: עקיבא ר'הפורענות.
 - שבים...לקבל
 : יג( בג, )דברים כמו 'יד'-מקום : רש"י של מדורו קדמון פרשן)ב(
 פי על אף בתשובה, לחזור מקום להם נותן למתנה'; מחוץ לך תהיה'ויד
 . . . כן נותנת הדין מידתשאין
 לקבלם ידך להם "תושיע ישראל": עבודת ב"סדר בער יצחק ר')ג(

 רוצה כז(, כג, )שמ"א  פלשתים' פשטו 'כי מלשוז פשוטה' 'וימינךבתשובה
 ה(". ש 1 ר פ וימין : רומא במחזור הנוסחה באמת )וכך ורחבה היא פרושהעומר
 'וימינך' ומלת דחוק הביאור לדעתי מקום. - "ד' " : התפלות" "אוצר)ד(

 ב'מכילתא' שאמרו כמו שמאל' 'יד שביאורו מוכיחה 'יד' למלתהמקבילה
 - ימין' שמאל ענשין הן מקום של רצונו עושיו 'כשישראל : "שירה"()לפרשת

 )שמאלו( 'יד' נותן הוא ברוך שהקדוש והכוונה שמאל, אלא אינו מקום בכליד

 : ע"ב( לח )יומא חז"ל שאמרו כמו לפשוע, לפושעים - יכולת נותן כלומר-
 לשבים אבל , ל א מ ש יד רק נותן אינו לחטוא אולם לו', פותחיו ליטמא'הבא
 מסייעיו ליטהר 'הבא : )שם( חז"ל שאמרו כמו אותם לסייע 1 נ י יםפושט
 פורענות". ממידת מרובה טובה שמידה לפיאותו',
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 בחפיית מנהיפרעיונות
 נעייר.

321

 שבים' לקבל פשוטה 'וימינך : הלבבות" "עבודת בסידור יעבץ זאב ר')ה(
 בתשובה' לקבלם 'כדי - סורר' עם אל היום כל ידי 'פרשתי : ב( סח,)ישעיה
 )יחזקאל דכתיב "מאי . ע"א( קיט )פסחים רבותינו אמרו הרמז ובדרך)רש"י(,

 שפרוסה הקב"ה של ידו 11 כתיב, כנפיהם'-"דו' מתחת אדם 'וידי : ח(א,
 הדין"' מידת מיד תשובה בעלי לקבל כדי ההיות כנפיתחת
 נאמר איפה עוונותינו" כל על לפניך להתוודות אלהינו ה' "והלמדנו)2(
 ז המשפט השיבות ומהיבמקרא
 :  ז( ה, )במדבר שכתוב כמו : ישראל" עבודת "סדר בער יצחק ר)א(

 לא טשעיו 'מכסה : יגן כח, )משלי וכחוב עשו' אשר חטאתם את'והתודו
 ירוחם'.  ועזוב ומודהיצליח
 : 333( )עמ' הלבבות" "עבודת בסידור נוסף פסוק מביא יעבץ זאב ר')ב(

 ישראל'. בני עוונות כל את עליו "והתוודה : כא( טז,)ויקרא
 עשה בין שבתורה, מצוות כל : א הלכה א פרק תשובה, הלכות רמב"ם)ג(
 כשיעשה - בשגגה בין בנדון בין מהן, אחת על אדם עבר אם - לא-תעשהביז

 ,בליבה שנאמר הוא נר~ך האל לפני להתוודות חייב מחטאו וישוב,תשובה
 חטאתם את והתודו . . . האדם חטאות מכל יעשו כ' אשה או 'איש : ו-ז(ה,

- עשו'אשר  : אומר ז מתודין כיצד עשה. מצות - זה וידוי דברים. וידוי זה 

 ובושתי נחמתי והרי וכך כך ועשיתי לפניך פשעתי עויתי חטאתי השם,'אנא
- וה' לדבר חוור איני ולעולםבמעשי,  המרבה וכל וידוי. של ייקרו וזהו 

 משובח. זה הרי - זה בעניו ומאריךלהתוודות
 ולרבים, ליחיד לכל, תשובה זמן הוא הכיפורים "יום : וח ז הלכות ב' פרקשם
 ולהתוודות תשובה לעשות הכל חייבים לפיכך לישראל. וסליחה מחילה קץוהוא

 שיאכל- קודם היום מערב שיתעיל יום-הכיפורים וידוי ומצותביום-הכיפורים.
 חוזר שיאכל, קודם שהתוודה פי על ואף ; שיתוודה קודם בסעודה ייחגקשמא

 ובמנחה ובמוסף בשחרית ומתוודה ומוזר ערכית, יום-הכיתורים בליליומתוודה
 תפיל- באמצע - ושליח-צבור תפילתו, אחר - יחיד ז מתוודה והיכןובנעילה.

 חטאנו'- אנחנו 'אבל כל-ישראל: בו שנהגו רביעית.,הווידוי בברכהתו
 ומתוודה חוזר זה ביום-הכיפורים עליהז שהתוודה עבירות הווידוי. עיקרוהוא

 )תהלים שנאמר בתשובתו, עומד שהוא פי על אף אחר, ביום-הכיפוריםעליהז
 תמיד'. נגדי וחטאתי אדע אני פשעי 'כי : ה(נא,

 ידנו". מעושק נחדל "למעז : הכיפורים יום מטרת חשיבות)3(
 הרעה מדרכו איש 'וישובו : ח( ג. ")יונה : הנ"ל בסידורי יעבץ זאב ר')א(

 : א ב, תענית במשנת האמור את נוסיף )ואנו בכפיהם'. אשר ס מ ח הומן

 : אלא ותעניתם' שקם את האלהים 'וירא : ניגוה באנשי נאמר לא"אחינו,

 "(. הרעה' מדרכם שבו כי מעשיהם את האלהים'וירא
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 ח ס ב יעזי כר ש שיע3

 אקע בעצמו תדע אם : התפלות" "אוצר בסחזר עטף" "עז פיוש)ב(
 על ויקבל שלימה בתשובה עתה יהרהר ידו תחת שיש ושללס חס גזלנדנוד
 הגולה את וישיב זה עוון יתקן כיפורים יום אמר שתיכף אמיתית, קבלהעצמו
 הוה. החמור מעוזן הספדים האריכו וכבר אותו. יפייס או לו לאשר גזלאשר
 בפרוט- נעילה בתפילת הגדולה כנסח אנשי שהזכירו זה עוון חומר וראהודע
 ,להתוודות : כלל דרך הזכירו עבירות ושאר ידינו' מעושק נחדל 'למעןרוט
 הגזל על אלא המבול דור של דין גור נחתם לא גם עוונותינו'. כל עללפניר
 חמס, של כוחה גדול כמה וראה בא : יוחנו רבי אמר : ע"א קח סנהדרין]עיין

 שפשטו עד דינם, גזר עליהם נחתם ולא הכל, על עברו המבול דורשהרי
 אין ליצע רחמנא גול בעוון גם בגזל[.ידיהם

 מקבליי
 העליץ בעולם תפילותיו

 . , . לפרגוד חוץ שלו התפילות כלודוחיז
 כל של ביותר והמקודש הקדוש היום שמטרת נדגיש, פעם עוד : ה ר עה

 מלעשות שהדלים בזה מרע", ב"סור החברה לתיקון הדאגה אלא אינההשנה,
 תמילה מנסחי מבט מבחינת חשוב כה "עושק" של העניין : ועוד זאת ;עושק
 חיזוק לשם מראש" אנוש הבדלת "אתה בקטע פעם עוד עליו שהזרוואת,
 תקינה. חברה קיום תלוי שבו זה מוסרייסוד
 בתשו- "ותקבלנו : המלים מקור מה כקרבנות. חשובה שתשובה הרעיון)4(
 אמרת"ז אשר דבריך למען וכניאופים, כאשים לפניך שלימהבה

 עמדין יעקב ר' של בפירושו נמצא לענייו הנוגעים פסוקים של גדולאוסף
 קץ היה לא דווקא, אשים להקריב מוכרחים היינו אם : יעקב ביתבסידור
 מרום. לאלהי אכף ה', אקדם 'במה : ו-ז( ו, )מיכה הנביא כדבר להםומספר

 נחלי גרבבות אילים באלפי ה' הירצה שנה, בני בעגלים בעולותהאקלמנו
 ממכלאת,ך פר מביתך אקח 'לא : ט"( נ, )תהלים המשורר ואמר .', . ,שמן

 בער די איז 'ולבנון : מז( מ, )ישעיה הנביא ואמר יער', חיתו כל לי כיעתודים,
 הכסילים מתת לשמוע 'וקרוב : ין( ד, )קהלת כתוב עוד עולה'. די איןוהיתו
 תרציף לא עולה ואתנה, זבח תחפץ לא 'כי : יח(ט( נא, )תהלים ואומרובא',
 וגר, אוכיחך ובאיד על . 'לא : ח( נ, )תהלים ואומר נשברה', רוח אלהיםזבחי

 לי זה 'למה : כ( )ו, אמר וירמיה רב-זבחיכם', לי 'למה : יא( )א, אמרוישעיה
 ולא אבותיכם את דברתי לא 'כי : כב( ז, )שם ואמר תבוא', משבאלבונה
 אמר והושע וזבח'. עולה דברי על מצרים מארץ אותם הוציאי ביוםצויתים

 : ג( יד, )שם ואומר מעולות', אלהים ודעת זבח ולא חפצתי חסר 'כי : ו()ה

 'הרבית זהו - שפתינו'. פרים ונשלמה . . , ה' אל ושובו דברים עמכם'קהו
 דברים. בטיוס מתרצה שאתה -סליחתנו'
 לפיכך ותולעה, רמה שאחריתנו יודע "ואתה : התפילה לדברי מקור)5(
 סליחתנו".הרבית
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323 לעיל.ה בחפייה מנחיםיעיונוח

 ממערב מזרח 'כרחוק : יב"ד קג, בתהלים הפסוקים אל מפנה יעבץ זאבר'
 'דע הוא כי יראיו. על ה' רחם בנים על אב כרחם פשעינו. את ממנוהרחיק
 אנחנר. עפר כי זכוריצרנו
 האדם. יתרונות כל ביטול מבטא הקטע וכר" חיינו מה אנחנו, "מה)6(
 רפח- )עמ' לסידור בפירושו המקרא מפסוקי רמיזות אבודרהם. מביאלכך
 חיינו'-על 'מה אני'; שי : טז( יז, א, )דה"י שם אנוי-על 'מה :רפט(
 : ד( ו, )הושע שם הסדנר-על 'מה ; הגיעו' לשאול 'והיי : ד( פח, )תהליםשם

 עדים 'וכבגד : ה( סד, )ישעיה שם צדקנף-על 'מה בקר'; כענן'וחסדכם
 - ישענו הוא והנורא הגדול השם כי ישענו', 'מה לומר ואין - צדקתינו'כל
 כוהנו'- 'מה ; ידיך' מעשי את 'וחבל : ה( ה, )קהלת שם מעשינף-עלימה
 ט, )ירמיה שם גבורתנו-על 'מה ; איחל' כי כחי 'מה : יא( 1, ואיוב שםעל

 כל הלא אלהינו ה' לפניך נאמר 'מה ; בגבורתו' הגבור יתהלל 'ואל :כב(
 - לפניך' כאיוהגבורים

 שפטי לאיז, רוזנים 'הנותז : כג( מ, )'שעיה שם על
 שאמר ולפי גבורתנו. מה שאמר לפי 'גבורים', לשון ולקח ; עשה' כתוהוארץ

 : ד( 1. )בראשית שם על - היו' כלא השם 'ואנשי כך אחר אמרהגבורים,

 שם, )שם בתריה וכתיב ה-שמ' אנשי מעולם אשר הגבורים'המה
 : טז( )עובדיה שם על והוא היר, 'כלא וזהו האדם', את אמהה ה' 'ויאמרז(

 'משיב : כה( מר, )ישעיה שם מדע'-על כבל' 'וחכמים ; היף כלוא'והזו
 ; בחכמתוי חכם יתהלל 'אל : כב( ט, )ירמיה וכתיב יסכל' ודעתם אחורחכמים
 ונגד בעיניהם 'הוי.חכמים : כא( ה, לישעיה שם על השכל'- כבלי'ונבונים
 ארץ 'שופטי : כג( מ, )שם שם תהף-על מעשינו כל 'כי נבונים';פניהם
 שנים אלף 'כי : ד( צ, )תהלים שם על - לפניך' הבל חיינו 'וימי עשה',כתהו
 )תהלים ובז ארץ' עלי ימינו צל 'כי : ט( ח, )איוב שם ועל אתמול' כיוםבעיניך

 : 'ט( ג, )קהלת שם על 'הבל' לשוו ולקח בעברתך', פנו ימינו בל 'כי : ט(צ,

 הני כ' אין הבנמה מ, האדם 'ומותר ; הבל' הכלנכי
 )שם(. הוא פסוק - הבי,

 אנוש הבדלת "אתה ובין איו" הבהמה מן האדם "ומותר בין הניגוד)7(

 : השחר בברכות קטע לאותו נרמ2וואהמראש"

 כאן יש כאילו לעתים אלא לבד, הוכחה אינו המקרא מן בפסוקיםהשימוש
 של ההערכה את להבין כדי )הפסוק. גישת התטילה.לביז מנסח ביזפולמוס
 "תחת היחסיים ההיים ערכי את להעריך רוצה 11 שמגילה לדעת, עלינוקהלת

 את רק המכיר כיחיד אלא האומה, של הכלל, של חלק בתור לאהשמש",
 והקדוש המוחלט של הערכה שיש מלמדת, קהלת מגילה של החתימה *.עצמו

 ולבכיית בספר קהלת" מגילח של הכתי "הצביון ;. במאמרנו שבתבנו מה עייז.
 ל 71-59. ית' במקפצץ,הגמול
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 האלהים את נשמע הכל דבר  'סוף : נאמר  וסיב יחסית, להערכה בניגודהעומדת
 הסידור מנסחי בצדק העמידו כן אם האדם'. כל !ה כי שמור מצותיו ואתירא

 בחירת את השחר בברכות הבל" הכל כי אין הבהמה מן האדם "ומותרלעומת
 שאהבת .....שמאהבתך בריתך בני עמד אנחנו "אבל ישראל:עם

 כאן, אף וישורון". ישראל שמו את קראת ןביעקב[ בו ששמחת ומשמחתךאותו
 המלה."אבל"-אך לעיל שהזכרנו הרמב"ם נוסת לפי באה נעילה,בתפילת

 כל על המוטלת המשימה על אלא נבחר, כעם במיוהד ישראל על מדבריםאין
 לפניך". "לעמודאדם
 לפניך". לעמוד ותכירהו מראש אנוש הבדלת "אתה המשפט פירוש)8(
 עדן, מגן נטרד הראשון אדם שחטא בעבור : רפט( )עמ' אבודרהם)א(
 על "הבדלת" ואמר מגן-עדן', אלהים ה' 'וישלחהו : בג( ג, )בראשיתשנאמר
 שם על שחטא בעבור "אנוש" ואמר לרעה', ה' 'והבדילו : כ( כס, )דבריםשם

 אנוש גוים 'ידעו : כא( ט, )שם וכתיב הארץ' מן 'אנוש "לערץ : יח( י,)תהלים
 לא הראשון אדם שנתחרט בעבור - לפניך" לעמוד "ותכירהו סלה'.המה
 שם על והוא לפניו, לעמוד עדן לגן מקדם השכינו אלא וכל, מכלגירשו
 כלומר, - "ותכירהו" תעמוד'. לפני ואוייבך תשוב 'אם : יט( סו,)ירמיהו
 רע. לו לעשות והיה שהטא פי על אף התנכרת, ולאהכרתו
 ו43( )עמ' ישראל" עבודת "סדר בער יצחק ר')ב(

-  
 פירוש ביקורת

 אמנם לעיניים, נראה הזה בפירוש הדוחק וגודל : פשט והצעתאבודרהם
 'הבדלת : לשונו וזה ישן מהזור גליון על נדפס בפירוש מצאתי והברורהפשוט

 שיעמוד :ה, לדבר אותו והכרת לעבודתך אותו הבדלתאנוש-פירושו
 לטובת בחסד עשית זה וכל וצדקה, תשובה ידי על לפניך ויתקייםוישרתך
-האדם  לה, שקדם מה עם הלשון חיבור יפה כן גם עולה ובזה ~tale. כאן עד 
 כי לך נודה זאת בכל נגדך, כאין וחלדו הבל שהאדם פי על אס : לומררוצה

 לעשות ויעדתן נשמה לו בתתך הברואים שאר מכל היצירה מראשיתהבדלתו
 'מה : ה-1( ח. )תהלים הכתוב לשוו דרך על בענינו הלשון והנהמצוותיך,
 מאלהים'. מעט ותחסרהו תפקדנו, כי אדם ובן תזכרנו כיאנוש
 לפניך". לעמוד הוא ראוי "כי : הלבבות" עבודת ב"סדור יעבץ זאב ר')ג(
 הבדלת'- 'אתה תפלה": "עיוז בפירושו מקלנבורג צבי יעקב ר')ד(
 אהרן ,ויבדל : יג( כג, )מהי"א כמו ולחשיבות, לעילוי ובחירה הפרשהלשון

 הוא - "אנוש" אתכם'. ישראל אלהי הבדיל 'כי : ט( טז, )במדברלהקדישו',
 קט וכמעט בקרבו ותלוש אנוש לכו מטבעו כי כוהו, להגלשת לאדםתואר
- "מראש" והיצר. התאוה ברשתנופל  על דעתך היתה הבריאה מראשית 
 בראשית, מעשה וסוף תכלית הוא להיותו המזג, חולשת בתכלית שהואהאדם,
 ויתרון כבוד נתינת לשון הוא - "ותכירהו" תחילה. במחשבה מעשה סוףכי
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  שוע נכר 'ולא : יט( לר. )איוב פנים,, תכירו 'לא :  ין( א, )דברים כמושעלה

 והעבודה, התורה משמרת על  ולעמוד אותר לשרת - לפניך" "לימוד דל'.לפי

 כמו ובעבדות השרות עמידת על יורה "פנים" עם המקושר עמידה לשון כלכי
 יצר". "אשר בברכתשאמרינן
 תפעל". מה לך יאמר "מי המליצה פירוש)9(
 שלטון', מלך דבר 'באשר : ד( ח, )קהלת שם על : רטט( )עמ' אבודרהם)א(

 תעשה. מה לו 'אמרומי
 נגד הוא תטעל" מה לך 'אמר מי "בי שמ; מקלנבורג, צב, 'עקב ד')ב(
 במעלתם חשובים היותר הנבראים מכל מי יאמר - מראש" אנוש הבדלת"אתה
 ז תטעל" "מה לך לומר יכולהיה

 לך". 'תן מה יצדק "ואם של הרעיון וחשיבות שבמקרא המקור)0](
 ורבו בו, תפעל מה חטאת 'אם : אליהוא טוען ו-ז לה, איוב בספר)א(
 יקח'. מידך מה או לו תתן מה צדקת אם לו, תעשה מהמשעיך
 : יאמר לפניך" לעמוד ."ותכירהו נגד : שם מקלנבורג, צבי יעקב ר')ב(

 צבא כל בין R1nV ארץ, עלי לאנוש השיבות ויתרון כבוד לתת הכרת זהולמה
 תתן תפקדנו, כי אדם ]ובן ומצות בתורה אותך ויעבוד לסניך, יעמודמרום
 שהיה מה על יוסיף ולא יתו לא מעשיו, זכות כל עם הלא ? ומצוותן פקודיםלו
 מבלעגיו.לך

 יצדק "ואם אחרי נוסף רומא ובמחזור ויסרי במחזור )1( : ת 1 ר ע ה)ג(
 ; חטאיו' על גבר חי אדם יתאונן 'מה : לט( ג, )איכה הפסוק לד" יתןמה
 היסודית, העובדה את בסידור שמזכירים היחידה הפעם כמדומנו זוהי)2(
 בסוף דווקא אולי צדיק. בהיותו האדם-היהודי מן דבר Q1E7 מקבל הקב"השאין
 שהם ד~ינזיים בחמשת והתענה ודמו, מחלבו אדם שמיעט אחרי ארור,צום

 משהו האדם הוסיף כאילו הנפסדת, הדעה להתעורר יכולה היום,ממצות
 בסטרות ישנם התפילות-התהילות. ובריבוי מהם שנמנע בדברים השםלגדולת
 לתפילתן מתאווה "הקב"ה כאילו אחרת, גישה המביעים מאמרים גםהאגדה
 הקרוש, היום סו מרידה של :1 בשעה אר ע"א(, סד )יבמות צדיקים"של

 1 לד" יתו מה יצדק '.ואם הניגוד: את להדגיש תפילתנו מנסחיהתכוונו

 : מקומות בכמה התורה מדגישה בלבד, לטובתנו הן שהמצוות הרעיוז את)3(

 ושם, .' , . לך ייטב אשר לעשות ושמדת ישראל 'ושמעת : ב 1, דבריםבספר
 1.ב ס ל אלהינו ה' את ליראה האלה החקים כל את לעשות ה' 'ויצוגו :כד-יכה

 את לעשות  נשמר כי לנו תהיה וצדקה הזה. כהיות להיותנו הימים כל 1 נל
 היא  ומפורסמת ידועה )4( צוגו'. כאשר אלהינו ה' לפני הזאת. המצוהכל

 את בהן לצרף אלא לישראל מצות ניתנו לא אמר: רב חו"ל: שלהמימרה
 ג(. יג, פרשה רבה )ויקראהבריות
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 עונותינו" כל על וסליחה ומתילה כ"קץ הכיפורים יום ציון בין הקשר)11(
 רצונך חקי לעשות אליך ונשוב ידינו מעושק נחדל "למען : הנימוקומשפט
 שלם".בלבב

 חוטאים, שאנו שעה בכל אותנו דן אינו "כלומר : רפט( )עמ'אבודרהם
 נכוז כמה : ה ר ע ה בינתיים. נשוב אולי הכיפורים, יום עד לנו ממתין הואאלא
 ידינו" מעושק נחדל "למען המלים את שוב הבליטו התפילה שמנסחיהוא
 רצונך". "חוקי הנקראות למקום אדם שבין המצוותלפני

 מזרם לסי לא יחזקאל מספר הפסוקים הנוסחאות ברוב מובאים מדוע)12(
 1במקרא

 הפסוקים, סיומי את נשווה אם שבמקרא הסדר מן הסטייה את נביןלדעתנו
 מסתיים יא( )לג, הראשון הפסוק : למעלה מלמטה דירוג כעין נמצא אזכי

 מדגיש כבר בג( )יח, השגי ז' ישראל ניח 1 ת 1 מ ת 'ולמה : ריטוריתבשאלה
 השלישי אך ותיה', מדרכיו בשובו 'הלא : היים מעניקה שהיא התשובה ערדאת
 השפעה גם דורש אלא החוטא, מן התשובה בדרישת עוד מסתפק אינו לב()יה,

 לדברי בפירושו רש"י והיו'. 'והשיבו : הם גם שישובו אחרים עלמוסרית-דתית
 1השיב1 אתם "שובו אומר: ל( )יח, פשעיכם' מכל והשיבו 'שובוהפסוק
אחרים".
 ומתלז לישראל סלחן אתה "כי הוא: הסדר שמעם לתמיהה גיאור)3נ(
 וסולת". מוחל מלך לנו "אין : ופעם ישרון"לשבטי
 כי יאמרו, - ומחלן" "סלחן : 463( )עמ' תפלה" ב"עין מקלנבורגרי"צ
 שמוהל משמע ומחילה זמן, הרחבת רק איננה סליחה מסליחה. גדולהמחילה
 הקבוע תואר שהוא להורות בגו"ו ומחלן" "סלחן ואמר קצת. פנים כלעל

 "ומבלעדיך - אתה. "מחלן" אף כי "סלחז" לבד לא : הקל מן ויתחיל -תמיד
 בהווה אף כי קבוע, בדרך ומחלן סלחן בלבד לא - וסולח" מוחל לנואין

 שהיא הסלימה אף כי המהילה, כלבד ולא לנו, אין וסולח מוהל להיותומקרה
 "נחיב בספר לסידור בפירושנו : ה ר ע ה מבלעדיך. תקוה לנו אין ממנהקטנה
 רש"ר הרב של דעתו הבאנו 315( )עמ' לנו" "סלח לברכת בפירושבינה"
 המעליב, כלפי הנעלב יחס שינוי אישי, עניין הוא "'סליחה' : הכותבהירש
 הראוי". העונש על וויתור לכת- מרחיק יותר משהו 'מחילה'אך

 ועכשיו כדאי, איני נוצרתי שלא "עד : במשפט המבוטא הרעיון)14(
 נוצרתי". לא כאילושנוצרתי
 שנוצרתי", "למגי שגו(: עכו ב' )חלק ראיה" "עולת בסידורו קוק הראי"המרן
 בעולם דבר היה לא ודאי שנוצרתי, עד שמעולם מוגבל הבלמי הזמן אותוכל

 נוצר, הייתי והשלמה תכלית איזו בשביל חסר הייתי אם  נוי לי. צריךשהיה
 להבראות, אז עד כדאי הייתי שלא אוח, הוא הזמו אותו עד נוצרתי שלאוכיון
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 שאני השעה שהגיעה מפני שנבראתי, כזאת לעת אם כי צורך בי היהולא
 תכלית אל מעשי מייחד הייתי ואילו המציאות. להשלמת דבר איזה למלאצריך

 הרי התכלית לטוב מכוונים מעשי שאין כיוו אבל כדאי, עכשו הגניבריאתי
 הזה בקטע לכן". קוום כמו כדאי עדיין ואיני בריאתי תכלית אל הגעתילא

 ייעוד לו יש בה שרק מסויימת, בתקופה נולד שאדם רעיוני, הידושמתבטא
 לאור שיצא כדאי יא כאילו הריחו אותו, לבצע יודע אינו ואםרוחני-דתי,
העולם.
 וכלמה". בושה מלא "ככלי הציור)15(
 מה רק כלל,  עצמית שלימות שום בי "אין : )שם( קוק הרב מרזבדברי
 ואם בעצם. חי כמו ולא י ל כ ג והנני עליון, מחסד החיים מקבל.כוחותשאני
 במעלות, משתמש הייתי שלי עצמיים שאינם הכוהות באלה הפחותיכל

 שבח לו שאע סי על שאף חפץ, ודברי הוד אותו שממלאים לכלי דומההייתי
 ערך שלילת מלבד אם אבל שבה. מהזיק הוא במציאות הרי עצמהמצד

 היא הפחיתות בהם, להתבושש הוא שראוי דברים הוא מלא בעצמומציאותו
 . . .כפולה
 יסורים ידי על- לא אבל הרבים, ברחמיך מרק לפניך שחטאתי "ומה)16(
 . רעים".וחליים

 אתו מביא שאינו עמוק, הסגר מביא  קנז( , )שם בסידורו קוק הרבמרן
 : יותר געלה משהו אלא וחליים, יסורים של קשה מגזירהפחד

 ראש עלינו-עיין ה' )אלליי רהמנא.עלן דלירתח לנו שיפה פי על"אף
 כל באמת אבל במעלה, וגדולים טהורים נהיה יסורים ידי ועל ע"ב(, לבהשנה
 הם יסורים, שצריכים גחם שיש שאמרו ע"א(, פו יומא )עיין כפרהחלוקי
 ששב במי אך כפרה, וצריכים כשגגות נעשו שהזדונות מיראה בתשובהדווקא
 מה ניחא ובזה יסורים. צריך שאיו נראה כזכויות, נעשו שזדונותמאהבה,
 שאי משום דהיינו סיגופים, צריכים אינם הכמים דתלמידי הפוסקיםעכתבז
 : בספרי שכתוב וכמו התורה, ידי על אם כי יתברך ה' לאהבת לזכותאפשר

 אנו זה וכר'-על האלה הדברים 'והיו ז כיצד - אלהיך' ה' אתואהבת
 וחליים ליסורים נצטרך שלא מאהבה, לתשובה יתברך השם שיזכנומבקשים
 יסורים, בלא חטאיו שיעביר יתברך יוצרו אל המתפלל בז ואם מינו. בררעים
 העיקרי והובר מאהבה, לתשובה יתברך ה' שיזכהו שמתפלל אם כיאינו

 שלא טפל ובתורת ה', לאהבת שיזכה הגדולה. ההתרוממות הואשבתפילתו
 - יסורים. לויהיו
 הסיום משפט הלא הזאת, התפיסה את עלינו לקבל נתרומם אם : ה ר עה
 ה ב 1 ש ת של ביותר הגדולה לדרגה אותנו מביא הכיפורים יום תפילתשל

 .מאהבה.
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 ח ס ב יעקו כר ש שיע3

נספח

 נעילה תפילת במים לומד שנוהמם יחוד פסוקיעל

 הובאה ונוסחתה במשנה נמצאת ושמה היא, עתיקה עצמה נעילהתפילת
 שעוד כמי אך גאון, סעדיה ורב גאון עמרם רב של ביותר הקדומיםבסידורים
 משלימה רעיונית מנהיגה יותר. מאוחרת היא האלה הפסוקים אמירתנזכר",
 מכוונת ותוכנה התפילה מגמת עצמה. התפילה של הרעיונות מסכת אתהיא
 1 ל ניתן מדוע ויבטא שידע כדי בוראו, בפני העומד היהודי אל האדם,אל
 דרכי ואת מעשיו את יכוון כיצד לעתיד, להחליט עליו מה הקדוש,היום

 קובעיו, של הדתית ההרגשה ועדינות בעומק מצא ג ה נ מ ה אךמחשבתו.
 הזה היום את היהודי יסיים שבו עמוק, יותר אחר, במשהו צורך עודשיש

 )"מטה השם" קדושת על עצמו "למסור ממש מוכן שהיא בקריאהבהצהרה,

 עגנון, לש"י נוראים" ב"ימים -מובא פרעמסלא אב"ד משה ר' מאתמשה"
 היודעים ויהודיה יהודי כל אלה פסוקים שיאמרו נהגו גם ולנן  שטה(.וצו'

 גסיסה. בשעת עליהם העומדים או החיים, מן פרידתם רגעשהגיע
 ה' כסא בפני להופיע נקראנו כבר כאילו בחיים עומדים אנו הכיפוריםביום
 רוזנצוויג פרנץ רוצה כך כפקדון. לנו שהפקידה למי נשמתנו אתולמסור
 הדומה הלבן ה"קיטל" לבישת מנהג את להסביר הגאולה"( "כוכב)בספרו
 יחידים נוהגים )וכן הכיפורים ביום ללבשו באשכנז שנהגו מת, שללתכריכיו

 לפי הוא, מעשיו לפי חל הקב"ה אותו ישפוט "כאשר : 'שראל( בארץגם
 ניגש  הוא כך .. . שמסביבו אחרים על  אותו 'שאל ולא הוא, לבזמערכי

 כבר שהם האחרים כל עם בחיים-יחד בעודו גמורה-כ'מת'בבדידות
 )תרגום העליון" השופט של הפקוחה עינו בפני עומד הוא קבורה, אחריכאילו

 409(. עמ' א' ספר ג', מחלקחפשי
 במקורות. אלה פסוקים קריאת על שנאמר סמה חלק עתהנביא

 אלהינו ה' ישראל 'שמע אומר כד "ואחר : 396-395( )עמ' ויסריבמחזור
 שמעתו, לא שניהם וטעם - פעמים ג' אותו אשרים ויש אחת, פעם אחד'ה'

 יאמרו הכל ג'. אומרים ויש אחת, פעם ועד' לעולם  מלביתו כביד שםו,ברוך
 עיון שמע' 'שמע מודים' 'מודים כאומר ואינו ישראל, ומירות ונעים רםבקול
 לטן יח, ןמל"א אליהו בפרשת האלהים' הוא ה' האלהים, 'הוא בקראדכתיב
 לחוש".איו
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פ3 בעילה בתפיפת מנחיםרעיונות

 שמע' 'שמע האומר ל"כל בקשר פסוקא אמר ד"ה ע"א לד בברכותהתוספות
 'שמע פעמים ג' או בי שאומרים אדם בני ואותז . . . : " מודים' 'מודיםכאומר
 חננאל רבנו ולפירוש רש"י, לפירוש אותם משתקים הכיפורים ביוםישראל'
 ומקבל בעוגתה שמע קריאת כשקורא רק לחוש אין שמא או הוי, מיהאמגונה
 הוא 'ה' שאומרים מה אך עומר, שלא טוב מקום ומכל שמים. מלכות עולעליו

 כשר מנהג . . . [ רבה ]=הושענא ערבה ויום הכיפורים ביום פעמים ז'האלהים'
 זה ולפי אליהו". גבי האלהים' הוא 'ה' פעמים שתי בקרא מצינו וגםהוא.
 סו(. )שם הרא"שפסק

 ה' ישראל 'שמע במגנצא אומר בנעילה השמונים "אחר : כותבמהרי"ל
 מהרי"ל ואמר אחת, פעם אחריו עונים והציבור אחת פעם אחד' ה'אלהינו
 לחוש אין פעמים ז' האלהים' הוא 'ה' אומרים דיש והא . . . זה יפהדמנהג
 השכינה לסילוק סימו שהוא הסמ"ק כדפסק לחוש דאיז ועוד קרא. לשוןדהא

 בקול ה' בתרועה אלהים 'עלה שנאמר רקיעים מו' למעלה ועולהשמסתלקת
 ש"ץ אומר ישראל' 'שמע שאמר אחר וסילוק. עלייה השומר אחר אלמאשופר'.
 : ש"ץ ומשלשיו, אחריו וציבור ועד' לעולם מלכותי ככור שם 'ברוך : יםנקוץ
 מבראשונה יותר קולו פעם בכל ומרים והולך אחריו, וציבור האלהים' הוא'ה'
 תרל"ד, וארשא מהרי"ל, )ספר " . . . לציבור פעמים וז' לש"ץ פעמים ו'עד
 נ(.עמ'

 הכיפו- יום במוצאי יחוד פסוקי קריאת על מקומות בשני מדברהרמ"א
 "ויש : כותב הוא תרבד לטור משה" ב"דרכירים.

 מקדימיי
 התקיעה( )את

 אלהים 'עלה : שם על האלהים' הוא 'ה' שאמרו מיד קדיש קודםאמ
 שהשכינה רקיעיו ו' כנגד האלהים' הוא 'ה' פעמים ז' אומר כיבתרועה',

 1 סעיף תרכג סימן ערוך ובשולחן אשכנז". מנהג הוא שכן ושמעתי . . .עולה

 והרמ"א האלהים" הוא 'ה' פעמים ז' אומרים הסליחות "בסוף : המחברמביא
 מלכותו' כבוד שם 'ברוך פעמים וג' ישראל' 'שמע אחת "ופעם : בהגההמוסיף

 יא(". סעיף מא, סימן לעיל ועיין)מנהגים.
 נמצאת תרס"ה( בשנת שנפטר אפשטיין מיכל 'חיאל )לר' השולחן"ב"ערוד
 וכן רם בקול ישראל' 'שמע אומרים התפילה גמר "ואחר : מעניינתהסברה
 כי להורות האלהים', הוא 'ה' פעמים ון' פעמים, ג' מלכותו' כבוד שם'ברוך
 תחת הוא הכל - לכת כוכבי וו' ימים משבעה המוקף הומן תחת שהואהטבע

 ובוהו". לתוהו העולם יחוור רגע אף השגחתו יסיר ואם יתברך,השגחתו
 אמירת למנהג נמצא מלאדי( זלמן שניאור )לר' הרב של ערוך בשולחןגם

 אחת, פעם ישראל' 'שמע אומרים הסליחות "בסוף : ויפה עמוק הסברהפסוקים
 הוא 'ה' פעמים שבע אומרים כך ואחר מלכותו', כבוד שם 'ברוך פעמיםוג'

 שבעת רקיעים, מו' למעלה עכשיו ותסתלק שתעלה השכינה ללוות -האלהים'
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 יעק1גםזןיששכר330

 * י( הלכה )תרכג למקומה" תעלה ועכשיו ביגיגו שרויה השכינה היתההתפילה

 נמצאים נעילה בסוף פסוקים איו - אשכנז ממנהג תו, - אחריםבמנהגים
 ספרדים" קיק כמנהג כפוך ליום ב"מחזור אד אחרים פסוקים נאמרים אוכלל

 אחת, פעם ישראל' 'שמע הפסוק מובא 157( עמ' תשכ"ב, נסיני",)הוצאת
 : קמה( קיט, )תהלים הפסוק פעמים שבע אחת, פעם מלכותף כבוד שם'ברוך
 עשרה ארבע האלהים' הוא 'ה' ולבסוף אירה', חקיך ה' ענני לב בכל'קראתי
פעם.

 "נתיב בספרנו כי "שמות"(, גם להם )שקוראים היחוד לפסוקי פירושים הבאנולא*
 פירוווים מקומות בשגי  הבאבו גסידור" ועיונים פירושים מבוא, -סרקיבינה
 לעולם מלכותו כבוד שם 'ברוך למענה והן שמע קריאת של ראתכן לפסוק  הוסובים
 אין לט יח, מל"א בספר הנאמר ועל zt&--244. 43--67, עמ' א' כרך שם עייןועד'.

 הנס דור, אותו עם גמורה הזדהות למטרת נבחר דפסוק אלא פירושים,להוסיף
 שוללים בו הכיפורים, יום בסיום לחוייה 1 נ ל נעשה הבורא, בעזרת אליהושפעל
 ימי לכל כהדרכה האלקים ה' בלעדיות את מחדש עלינו ומקגלים אחר, ערךכל

חייגו.

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ט - ימים נוראים, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ח




