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

יששכר יעקבסון /תל.אביב

רעיונות מנחים בתפילת נעילה
מסה פרשנית ודידאקטית
בוודאי יש להניח ,שחז"ל 'דעו לנסח את סיום תפילת נעילה כך שהקטע
יכלול את המאור של היום הקדוש ,ויסכם וידריך אותנו גם בתפקיד שיש
ליום:הבשבילתיקוןמעשינו לקראתהבאות.
מתוך ההנחה שהמאמר ישמש גם למורה ולמדריך-אנו מציעים את
הסדר הבא של הגשת החומר :א) מבוא ,ב) מבנההרעיון,ג) הערותפרשניות.

(א) מבוא
המונחשלתפילת"נעילה"מופיע במשנה (מסכתתענית פ"ר מ"א)" :בשלושה
פרקים בשנה כהניםנושאיו את כפיהן ארבעפעמיםביום -בשחרית ,במוסף
ובמנחה ובנעילת שערים בתעניות ובמעמדות וביום הכפורים".
(עניין תעניות של גשמיםוענייו מע-מדות מפורש באותה מסכתאובמפרשיה).
על נשיאת כפים ביום הכיפורים כותב שם ר' עובדיה ברטנורה" :ויש 'ום
אחדבאלו הפרקיםשנושאיםכפיהם ארבעפעמיםביום -והואיוםהכיפורים,
ומתניתיזסבימאירהיא דאמרישנשיאותכפייםבמנחה,בתעניותובמעמדות".
בהלמוד ירושלמי (תענית פרק ד הלכה א וגם בברכות פרק ד הלכה א)
מבחיניםביזשגיסוגים של "נעילה" והם :נעילת שעריהיכל ונעילת שערי

שמים.

הרמב"ם פוסק בהלכות תפילה ,מרק א הלכה" ::וכן תיקנו תפילה אחר
תפילת מנחה סמוך לשקיעת החמה ביום התענית בלבד (הערת הרב ש"ת
רובינשטין :כמויום צוםכיפור ושאר תעניותציבור שגוזריםביתדיו על כל
צרה שלא תבוא כגון על עצירת גשמים וכדומה ,אבל לא בט' באב ובי"ז
בתמוז ערם רק :כר למאורעות שאירעו בהם לפנים) ,כרי להוסיף תתיגע
ובקשה מפני התענית-וזו היא התפילה 'הנקראת תפילת נעילה ,כלומר
ננעלו שערי שמים בעד השמש ונסתרה; לפ' שאין מתפלליו אותה אלא
סמוך לשקיעת החמה".
א נאמר על המקורלתפילתנעילה":מניין
בירושלמי ברכות ,פרק ד
לנעילהז אמר ר'לוי (ישעהיל
הב"א ,טו)' :גםכי תרבו חפלה'-מכאן שכל
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המרבה בתפילה נענה" (עייז גם ירושלמי תענית פרק ד הלכה א).
בתלמוד בבלי 'ומא.פו ע"ב) מובאת ברייתא (מן התוספתא פרק ד) על
הווידוי בתפילות יום הכיפורים" :ואף על פי שהתוודה ערבית-יתוודה
שחרית ,שהרית -יתוודה במוסף ,במוסף -יתוודה במנחה ,במנחה -יתוודה
בנעילה" .והלאה שם בגמרא שואלים" :מא' נעילת שעריםז רב אמר צלותא
יתירתא (רש"י :מתפלל שבע כשאר התפילות) ושמואל אמר :מה אנו מה
היינו (רש"י :אומרואינו מתפלל) ...עולא בר רבנהית[=ירדלפניהתיבהל
קמיה דרבא ,פתח ב'אתה בהרתנו' וסיים ב'מה אנו מה היינו' ושבהיה".
במסכת ברכות(יז ע"א) מובאת תחינה שאמורא אהד היה נוהג לאומרה כל
י אמורא אחרגוויוויליוםהכיפורים:
יוםאחרי העמידה ,אשר נתקבלה עליד
"רבא בתר צלותיה אמר הכי :אלהי ,עד שלא נוצרתיאיני כדאי ,ועכשיו
שנוצרתי כאילו לא נוצרתי .עפר אני בחיי ,קל וחומר במיתתי .הרי אני
י רצון מלפניך ה' אלהי שלא אחטא עוד,
לפניךככלי מלא בושהוכלימה.יח
ומה שחטאתי לפניך מרק ברחמיך הרבים -אבל לא עלידייסורין ותלאים
רעים.והיינווידוי דרבהמנונאזוטאביומאדכיפורי".
כעת עלינו לעיין בסידורים עתיקים ומנהגים שונים ,מהי צורת תפילת

נעילה.

(א) סדר רב עמרם השלם" :ובתפילת הנעילה פוחח באשרי ,ובא לציון
גואל,ואני ואתבריתי ואתה קדוש ...ובסוף'שים' אומר' :בספרחיים וברכה
ושלום ופרנסה טובה וישועה ונחמה נזכר ונפקד 1נחחם לפניך אנו וכל
עמך ישראל בשלום( .לא"י' :המברך את עמו ישראל בשלום אמן' ).אלהינו
ואלהי אבותינו תבוא לפניך תפילתנוכוי מה נאמר לפניך יושב מרום ,ומה
נספר לפניך שוכן שתקים -הלא כל הנסתרותוהנגלות אתהיודע .אתהנותז
יד למושעים וימינך פשוטה לקבל שבים ותלמדנו להתוודות לפניך על כל
עוונותינו ...מה אנו מה חיינו ...ומותר האדם מן הבהמה אין ,כי הכל
הבל .אתה הבדלת אנוש מראש ...אלהי עד שלא נוצרתי וכו'"( .הוצאת

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

התדירות כמשפטיום חול ומוסף כמשפט כליום קודש ותפילה נוספת אחרי
מגהה הנקראת נעילה כלומר התימת היום ...אלא שבוידוי בנעילה אתרי
התפילהאיו אומרים 'אתהיודערזי עולם' ,אלא אומרים במקומו" :מה נאמר
לפניך יושב במרום ,ומה נספר לפניך שוכן שחקים ...מה אנו ומהחיינו...
ומותר האדםמן הבהמהאיןכי הכלהבל .ואתה הבדלתה אנוש מראשותכירהו
לעמוד לפניך ,כי מי יאמר לר מה תפעל ומה יתאונן אדם חי גבר על
חטאיו .ותתו לנו.
[ " ..שוגה הוא סדר הפסוקים מזה המובא במקרא:
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רעיונות מנחתם בתפילת בעילה=
א) יחזקאל יח ,בג' :החפץ אחפץ מות הרשע נאם ה' אלהים ,הלא בשובו
מדרכווחיה; ב) שםיח ,לב':כי לא אחפץ במות המת נאםה' אלהיםוהשיבו
וחיו'; ג) שם ,לג,יא' :אמר אליהםחיאני נאם ה' אלהים אם אחפץ במות
שובו מדרכיכם הרעים ולמה
הרשע,כי אם בשוב רשע מדרכו וחיה,
תמותו בית ישראל'(-הוצאת מקיצי נרדמים עמ' רנח ,רסב)ן.
ר הפסוקים מספר
(ג) מחזור ויטרי (עמ'  )395מביא כבנוסח אשכנזוסי
יחזקאל הוא לאלטי סדר הפרקים; בהערת ננסהליישב את הסדר הוה.
(ד) הרמב"ם" :בנעילה מתוודה כסדר הוה :אומר מה נאמר לפניך יושב
מרום מה נספר לפניך שוכן שחקיםכי עוונתינו רבו מלמנות וחטאינו עצמו
מלספר .מה אנו ,מה חיינו ,מה חסדינו ,מה צדקינו ,מה מעשינו ,מה נאמר
לפניך .הלא כל הגבורים כאין לפניך ,ואנשי השם כלא היו ,וחכמים כבלי
מדע ,ונבוניםכבלי השכל,כי כל מעשינו תוהווימיחיינו הבללפניך (ככתוב
בדברי קדשך [קהלת ג ,יטל)' :ומותר האדם מן הבהמהאיוכי הכל הבל'.
(אבל) אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך,כימי יאמר לך מה
י אלהינו אתיום (צום) הכיפורים
תעשה ,ואם יצדק מהיתו,ך .ותתן לנוי
הזה קץ מחילה לכל חטאתינו למען נחדל מעושקידינו ונשוב לעשות חוקי
י בהמצאו קראוהו
רצונך בלבב שלם ,כדבר שנאמר(ישעיה נה ,ו-ז)' :דרשוי
י וירחמהו,
בהיותו קרוב ,יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו ,וישוב אלי
ואלאלהינוכיירבה לסלוח' .ואתה אלוהסליחות טובומטיבחנון ורחום ארך
אפים ורב חסד ואמת ,מרבה להיטיב רוצה בתשובתן של רשעיםואין אתה
י אלהים אם אחפוץ
חפץ במיתתן ,שנאמר (יחזקאל לג ,יא)' :חיאני נאםי
במות הרשע,כי אם בשוב רשעמדרכווחיה .שובושובומדרכיכםהרעיםולמה
 1filtfiבית ישראל' ;שני הפסוקים האחרים מטפר יחזקאל חסרימן .השיבנו
וקבלנו ומחול לנו וסלח כגודל חסדך.יהיו לרצון אמרי פי( ",סדר התפילה
של הרמב"ם  D"Pכתביד אוקספורד ,הוצאע"י ד' גולדשמידט ,הוצאת שוקן,
ירושלים ,עמ' .)211
(ה) נוסח התימנים הוא כמו שהבאנו מהרמב"ם; גם נוסח ספרד מתחיל
כרמב"ם במלים "מה נאמר לפניך" ,אך כמו בנוסח אשכנז מביא הוא את
שלושת הפסוקים מיחזקאל שלא כסדרם בספר :תחילה לג,יא .אח"כיח ,כג
ובסוףיה,לב.
 Qlto~1המביא נביא מימרה חסידית על מהות תפילת נעילה .ש"י עגנון
בספרו "ימים נוראים" עמ' שסב מביא מתוך הספר "זרע קודש" מאת הר'
נפתליצביהורוויץמראטשיץ את המשל הבא":ענייןיוםהכיפוריםונעילה...
הוא דוגמת משל ,כשעושיו תיבה וארון -וכשכבר נגמרעושיולו מנע1ל
כדי שישתמר מה שבקרבו".
317

שוב.
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(ב) המבנה הרעיוני
(א) ה' מוכן בכל עת לעזור לאדם לשובאליו בתשובה" :אתהנותזיד
לפושעים.".....
(ב) אחת ממצוות התורההיא הגבתהווידוי" :ותלמדגוה'אלהינו להתוו-

דותלפניך עלעוונותינו".
(ג) המטרה של התשובהוהוידוי בפרט,ושליוםהכיפורים בכלל,הואתיקון
היחסיםבינינווביזבני אדם במניעת כל חמס" :למעז נחדל מעושקידינו".
לכאורה נדמה,כאילויוםהכיפוריםכולו מוקדש למטרה אחתויחידה :להתפלל
אל ה' ולהתוודותלפניו ,כלומר תיקוןהיהסיםביז אדם לבוראו ,אבל נמצינו
למדים,כי המשימה שהיום המקודש גיותר מטילהעלינוהיא דווקא בספירה
שבין אדם לחברו -כדרישהמינימאלית רק"סורמרע".
(ד) התשובההשלימהמועילה לכפרעלהעוונותכמו הקרבתקרבנות,ולכן
"ותקבלנו בתשובה שלמה לפניך כאישים וכניהוחים ,למען דבריך אשר
אמרת ," ,,.בהערות נסביר אלאילו פסוקים מהמקרא רומותהמלים "למען
דבריך אשר אמרת
(ה) אילוהיתההיום אפשרות להקריב קרבנות,היהעלינו להקריב מספר
איז-סופי של חטאות ואשמות" :איו קץ לאשיחובותינו,ואיו מספרלניחוחי
אשמותינו".
(ו) הסליחה נובעת מחסדי ה' -הוא זוכר את אחריתנו "רימה ותולעה",
ולכן "הרביתסליחתנו",
( )1אפסות האדם :כלערכיווהשגיו הם כאפסוכאין .שבעפעמים באה פה
המלה "מה" כצירוף לערך אנושי  -לשם הדגשת האפסות" :מה אנחנו ,מה
 ,"..ולכן אין בעצם מלה בפינו שיהיה בה טעם ונימוק:
חיינו ,מה חסדנו.
"מה נאמר לפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינוז" .כל האישים שהצטיינו והם
מפורסמים בחברה ,הלא כאפס הםלפניך ,ומנסח התפילה מונה ארבעהסוגים:
(א) גבורים( ,ב) אנשי שם( ,ג) חגמים ,ו(-ד) נבונים .אך אם גם יתרונותינו
והאישים המפורסמים שבחברה הם אפס ,על אחת כמה וכמה אנחנו האנשים
הפשוטים ,הצריכים לדעתכי "רוב מעשיהם (להוציאאולי המצוות שקיימו)
תוהו ,וימי תייהד הבל לפניך" -אין טעם ואין ערך מוחלט בתבל .הקטע
מעתיים במשפט הערכה שלילי ,הלקוח מדברי קהלת (ג,יט)" :ומותר האדם
מן הבהמהאיו,כי הכלהבל".
(ח) אדאיזהתחינהמסתיימת בהכרהוהערכהפסימיתזאת,אלאהיאיודעת
גם להעניק טעם וערדלחיי אנושעלי אדמה-לכן מסתברת ביותר נוסחת
הרמב"ם שלפיה הקטע הבא מתחיל במלים" :אבל אתה הבדלח אנוש
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רעיונות מנהים-בתפילת'נעילה '-
ומשמעות-אך
מראש" ,ערכים נפסדים,ארציים גרידא,איו להם טעם
ניתז
לאדם מאת הבורא התפקיד "לעמוד" לפניו ,ובזה הוא מובדל מכל הבריאה
ואפשר לו להיכנס לספירה הנצחית של עבודת השם יתברך.
(ט) להבנת האבחנהביז ערכים יחסיים ונטסדיםוביז ערך אחד מוחלט
מובאים דברי קהלת (ח ,ג-ד)...":כי כל אשר יחפוץיעשה...ומייאמר
לו מה תעשה" .את רצונוזה של הקדוש ברוך הוא מביע המתפלל במלים"כי
מייאמרלד מהתפעל
(י) יום ארוך של צוםועינויים כמחט עבר,היתורינתן מרמו וחלבו לה',
התעלה על מדרגת האדםוהגי? לדרגת המלאכים ,אך אליתגאה בסתר נפשו:
הנה היום מעלתי משהו לכבוד השם יתברך .כדי להוציא בהחלט מלב הצם
והמתחרט את הדעה הנפסדת הזאת ,באות מלים אחדות רבות-המשמעות.
מביאים בתפילתנעילה אתדברי אליהואהמוכיח אתאיוב (לה ,ו-ח)" :אם
חטאת מה תפעל בוורבו פשעיך מה תעשהלו .אם צדקת מה תתןלואו מה
מידך יקח .לאיש כמוך .רשעך ובן אדם צדקתך" .מסדרי התסילה ניסחולפי
דרכם .בגוף שני ואמרו" :ואם יצדק מה יתן לך!" .לא לכד ההתנהגות
בין ארם למקום ,אלאאפילו סידורהיחסיםבין אדם לחבירו ,אפילויגיע
הארם למדרגה גבוהה ויתגבר ?ל כל צורות ה"צושק"-הועיל-לעצמו ,ואל
ישלה את ?צמוכאילובכלליכולבן תמותהאפסי לתת משהולאלוקותהנעלה,
כפי שמובע שםבאיוב (פס' ה)" :הבטשמים וראה ,ושורשחקיםגבהוממד".
(יא) הודייהעל מתןיוםהכיפוריםכיום "מחילהוסליחהעלכלעוונותינו"
וציון המטרה הכפולה שליום זה( :א) "למעזנחדל מעושקידינו" ,חמה לשם
הדגשה על מה שכבר נאמר למעלה (נקודה ג)( ,ב) קיום כל המצוות לרבות
ה-חזקים" ,המצזזת "השמעיות" ,מהוך כוונה נכונה ומסירות ראויה לשמה
י'בלבב שלם".
שמים" :ואתה ברחמיך הרבים רחם ?לינן" והנמקה:
(יב) תחינה
י
מ
ח
ר
ל
לא תחפוז בהשחתת ?ולם" ,בהסתמכות על צמוק מישעיה (נח ,ו)" :דרשו
ה"'כיבהמצאו .קראוהובהיזחוקרוב".לפי התלמוד (ר"היח ע"א)מתייחס
"~
םl
יo
רD
הזה ,וביחוד המלה "בהמצאוי' ,ל"עשרה ימים שבין ר"ה ליום הכיפוn
.
(יג) מביאים את הפסוק שאחריו (ישעיהו נה ,ז) ,שעזיבת הדרך הרעה,
לרבות  nl~enaרעות ובצירוף לחשובה שלימה-כל אלה מועילים" :כי
ירבה לסלוח".
(יד) פנייה אל ה' מתוך הכרה שהוא "אלוה סליחות ,חגון ורחום ,ארך
אפיםורב חסד ומרבהלהיטיב" מתוך הדגשת העובדה ,שאלקיםרוצה בתשובת
האדם ולא במיתתו .לסעד דעה זו מובאים שלשה פסוקים מספר יחזקאל:
לג,יאןיח,,בג;יח,לב.
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'

'

'ששכר יעק1בסון

(סו) הנימוק שה'יעניקלנוסליתה הואכפול( :א)"כי אתהסלטןלישראל
ומהלז לשבטיישורון בכל דור ודור"( ,ב)איו עוד אלמי לפנות" :ומבלעדיך
איןלנו מלךמוחלוסולח".
(טז) הצהרת האדם-היהודי ,שלעומת הקב"האיןלו שום ערך -לאלפני
יצירתו ולא בזמז שהואחי וגם לאחר פטירתו" :הרי אני לפניך ככלי מלא
בושהוכלימה
(יז) הסיום של התפילה הוא בקשה כפולה( :א) שה' יזכה אותי שלא
"אחטא עוד"; (ב) יודע האדם שהוא ראוי לעונש העשוי למרק ולטהר את
האדם ,אך הוא מבקש ומתחנן" :ומה שחטאתי לפניך ,מרק בהחמיד הרבים,
אבל לאעלידייסוריםוחלייםרעים".
הערה מסכמת למבנה:
ה שמשווה לכל הקטעים האלה הדגשה ותוקף ,זהועניין סגנוני ,והוא:
"
תמיד מדברים אל השם יתברר בלשוז נוכח חוץ מלשוו הפסוקים ,שעתים
מדברים בגוף נסתר כמו" :בהמצאו ...בהיותו קרוב ...וירחמהו"...
(ג) הערות פרשניות
( )1פירושים שונים למשפט העידוד" :אתה גוחןיד לפושעיםוימינך פשוטה
לקבלשבים".
(א) פרקי דרבי אליעזר (פרק מג) :תשובה ומעשים טובים כחריט בפני
הפורענות .ר' עקיבא אומר :נבראת התשובה ,וימין הקב"ה פשוטה
לקבל שבים...
(ב) פרשן קדמון מדורו של רש"י' :יד'-מקום כמו (דברים בג ,יג):
'ויד תהיה לך מחוץ למתנה'; נותן להם מקום לחזור בתשובה ,אף עלפי
שאיןמידתהדין נותנתכן...
(ג) ר' יצחק בער ב"סדר עבודת ישראל"" :תושיע להם ידך לקבלם
בתשובה 'וימינך פשוטה' מלשוז 'כי פשטו פלשתים' (שמ"א כג ,כז) ,רוצה
עומר פרושההיא ורחבה (וכך באמתהנוסחהבמחזוררומא:וימין פר 1שה)".
(ד) "אוצר התפלות""" :ד' -מקום .לדעתי הביאור דחוק ומלת'וימינך'
המקבילה למלת 'יד' מוכיחה שביאורו 'יד שמאל' כמו שאמרו ב'מכילתא'
(לפרשת"שירה")':כשישראלעושיורצונו של מקוםהןענשין שמאלימין' -
יד בכל מקוםאינו אלא שמאל ,והכוונה שהקדוש ברוך הואנותן'יד' (שמאלו)
כלומר נותןיכולת -לפושעים לפשוע ,כמו שאמרו חז"ל (יומא לח ע"ב):
'הבא ליטמאפותחיולו' ,אולם לחטואאינונותן רקיד שמאל ,אבל לשבים
פושט יםינ 1לסייע אותם כמו שאמרו חז"ל (שם)' :הבא ליטהרמסייעיו
אותו',לפישמידה טובה מרובה ממידתפורענות".
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(ה) ר' זאביעבץבסידור "עבודתהלבבות"':וימינך פשוטה לקבלשבים'
(ישעיה סח ,ב)' :פרשתיידי כלהיום אל עם סורר' '-כדי לקבלם בתשובה'
(רש"י) ,ובדרך הרמז אמרורבותינו (פסחיםקיט ע"א)" .מאידכתיב (יחזקאל
א ,ח)':וידי אדם מתחת כנפיהם'"-דו' כתיב11 ,ידו של הקב"ה שפרוסה
תחתכנפיההיותכדילקבלבעלי תשובהמידמידתהדין"'
(" )2והלמדנו ה' אלהינו להתוודותלפניך על כל עוונותינו" איפה נאמר
במקראומהיהשיבות המשפטז
(א) ר יצחק בער "סדר עבודת ישראל" :כמו שכתוב (במדבר ה ,ז):
'והתודו את חטאתם אשר עשו' וכחוב (משלי כח ,יגן' :מכסה טשעיו לא
יצליחומודהועזובירוחם'.
(ב) ר' זאב יעבץמביא פסוק נוסף בסידור "עבודת הלבבות" (עמ' :)333
(ויקרא טז ,כא)" :והתוודהעליו את כל עוונותבני ישראל'.
(ג) רמב"ם הלכות תשובה ,פרק א הלכה א :כל מצוות שבתורה,בין עשה
ביז לא-תעשה אם עבר אדםעל אחת מהן,ביןבנדוןבין בשגגה כשיעשה
תשובה וישוב ,מ-חטאוחייב להתוודות לפני האל נר~ך הוא שנאמר,-בליבה
ה ,ו-ז)' :איש או אשה כ' יעשו מכל חטאות האדם ...והתודו את חטאתם
זה מצות עשה .כיצד מתודיןז אומר:
אשר עשו' -זהוידוידברים.וידוי -
'אנא השם ,חטאתיעויתי פשעתי לפניךועשיתי כך וכךוהרי נחמתי ובושתי
במעשי ,ולעולם איני חוור לדבר וה' וזהוייקרו של וידוי .וכל המרבה
להתוודותומאריךבעניוזה -הריזהמשובח.
וםהכיפוריםהואזמן תשובהלכל,ליחידולרבים,
שם פרק ב' הלכותזוח":י
והוא קץמחילהוסליחהלישראל.לפיכךחייבים הכל לעשות תשובהולהתוודות
ביום-הכיפורים .ומצותוידוייום-הכיפוריםשיתעיל מערבהיוםקודםשיאכל-
שמאייחגק בסעודה קודם שיתוודה; ואף עלפי שהתוודה קודם שיאכל,חוזר
יום-הכיתוריםערכית,ומוזר ומתוודהבשחריתובמוסף ובמנחה
ומתוודהבלילי
ובנעילה.והיכן מתוודהזיחיד -אחר תפילתו ,ושליח-צבור  -באמצעתפיל-
ו
נ
ח
נ
א
תו בברכה רביעית,.הווידוי שנהגו בו כל-ישראל' :אבל
חטאנו'-
והוא עיקרהווידוי .עבירות שהתוודהעליהזביום-הכיפורים זה חוזר ומתוודה
עליהזביום-הכיפורים אחר ,אף עלפי שהוא עומד בתשובתו ,שנאמר (תהלים
נא ,ה)':כיפשעיאני אדע וחטאתינגדיתמיד'.
( )3חשיבות מטרתיוםהכיפורים" :למעזנחדל מעושקידנו".
(א) ר' זאביעבץבסידורי הנ"ל(":יונהג .ח)':וישובואיש מדרכו הרעה
ס אשר בכפיהם'( .ואנו נוסיף את האמור במשנת תענית ב ,א:
ומן ה חמ
ניגוה' :וירא האלהים את שקם ותעניתם' אלא:
"אחינו ,לא נאמר באנשי
'וירא האלהים אתמעשיהםכי שבו מדרכם הרעה'").
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(ב) פיוש "עז עטף" בסחזר "אוצר התפלות" :אם תדע בעצמו אקע

נדנוד גזל חס ושללס שיש תחתידו יהרהר עתה בתשובה שלימה ויקבל על
עצמו קבלהאמיתית,שתיכף אמריוםכיפוריםיתקןעווןזהוישיב אתהגולה
אשר גזל לאשר לו אויפייס אותו .וכבר האריכו הספדים מעוזן החמורהוה.
ודע וראה חומרעוון זה שהזכירואנשי כנסח הגדולהבתפילתנעילה בפרוט-
רוט 'למען נחדל מעושק ידינו' ושאר עבירותהזכירו דרך כלל, :להתוודות
לפניר על כל עוונותינו' .גם לא נחתם גורדין של דור המבול אלא על הגזל
[עיין סנהדרין קח ע"א :אמררבייוחנו :בא וראה כמה גדול כוחה של חמס,
שהרי דור המבול עברו על הכל ,ולא נחתם עליהם גזר דינם ,עד שפשטו
תפילותיו בעולםהעליץ
ידיהםבגזל].גם בעווןגול רחמנאליצעאין
ודוחיזכל התפילותשלוחוץלפרגוד .,.מקבליי
הער ה :עוד פעם נדגיש ,שמטרת היום הקדוש והמקודש ביותר של כל
השנה ,אינה אלא הדאגהלתיקון החברה ב"סור מרע" ,בזהשהדלים מלעשות
עושק; זאת ועוד:העניין של "עושק" כה חשוב מבחינת מבט מנסחי תמילה
ואת ,שהזרו עליו עוד פעם בקטע "אתה הבדלת אנוש מראש" לשם חיזוק
יסודמוסריזה שבותלויקיוםחברהתקינה.
( )4הרעיון שתשובה חשובה כקרבנות .מה מקורהמלים":ותקבלנובתשו-
בה שלימה לפניך כאשים וכניאופים ,למען דבריך אשר אמרת"ז
אוסף גדול של פסוקים הנוגעיםלענייו נמצא בפירושו של ר' יעקב עמדין
בסידור בית יעקב :אם היינו מוכרחים להקריב אשים דווקא ,לא היה קץ
ומספר להם כדבר הנביא (מיכהו ,ו-ז)' :במה אקדם ה' ,אכףלאלהימרום.
האקלמנו בעולות בעגליםבני שנה ,הירצה ה' באלפי אילים גרבבות נחלי
שמן  ,'..,ואמר המשורר (תהלים נ ,ט")' :לא אקח מביתך פר ממכלאת,ך
עתודים,כילי כלחיתויער' ,ואמרהנביא (ישעיה מ ,מז)':ולבנוןאיזדי בער
והיתואיןדיעולה' .עוד כתוב (קהלת ד,ין)' :וקרוב לשמוע מתתהכסילים
ובא' ,ואומר (תהלים נא ,יח)ט)':כי לא תחפץ זבח ואתנה,עולה לאתרציף
זבחי אלהים רוח נשברה' ,ואומר (תהלים נ ,ח)' :לא.על ובאיד אוכיחך וגר,
וישעיה אמר (א,יא)' :למהלי רב-זבחיכם',וירמיה אמר (ו ,כ)' :למה זהלי
לבונה משבא תבוא' ,ואמר (שם ז ,כב)' :כי לא דברתי את אבותיכם ולא
צויתים ביום הוציאי אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח' .והושע אמר
(ה ו)' :כי חסר חפצתי ולא זבח ודעת אלהים מעולות' ,ואומר (שםיד ,ג):
'קהו עמכם דברים ושובו אל ה' ..,ונשלמה פרים שפתינו'- .זהו 'הרבית
סליחתנו' שאתה מתרצהבטיוסדברים.
ר לדברי התפילה" :ואתה יודע שאחריתנו רמה ותולעה ,לפיכך( )5מקו
הרבית סליחתנו".
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ר' זאביעבץ מפנה אל הפסוקים בתהלים קג ,יב"ד' :כרחוק מזרח ממערב
הרחיק ממנו את פשעינו .כרחם אב על בנים רחם ה' עליראיו.כי הוא 'דע

יצרנוזכורכיעפראנחנר.
(" )6מה אנחנו ,מהחיינו וכר" הקטע מבטא ביטול כל יתרונות האדם.
לכך מביא אבודרהם.רמיזות מפסוקי המקרא בפירושולסידור (עמ' רפח-
רפט)' :מה אנוי-על שם (דה"י א ,יז ,טז) :שי אני'; 'מה חיינו'-על
לשאולהגיעו'; 'מה הסדנר-על שם (הושעו,ד):
שם (תהלים פח,ד)':והיי
'וחסדכם כענן בקר'; 'מה צדקנף-על שם (ישעיה סד ,ה)' :וכבגד עדים
כל צדקתינו' -ואין לומר 'מה ישענו',כי השם הגדול והנורא הוא ישענו -
ימה מעשינף-על שם (קהלת ה ,ה)' :וחבל את מעשיידיך'; 'מה כוהנו'-
איחל'; 'מה גבורתנו-על שם (ירמיה ט,
על שם ואיוב  ,1יא)' :מהכחיכי
כב)' :ואל יתהלל הגבור בגבורתו'; 'מה נאמר לפניך ה' אלהינו הלא כל
הגבוריםכאיו לפניך' על שם ('שעיה מ ,כג)' :הנותזרוזניםלאיז ,שפטי
ארץ כתוהו עשה'; ולק-
ח לשון'גבורים',לפי שאמר מהגבורתנו.ולפי שאמר
הגבורים ,אמר אחר כך 'ואנשי השם כלא היו' על שם (בראשית  .1ד):
'המה הגבורים אשר מעולם אנשי ה-שמ' וכתיב בתריה (שם שם,
ז) 'ויאמר ה' אמהה את האדם' ,וזהו 'כלא היר ,והוא על שם (עובדיה טז):
'והזו כלוא היף; 'וחכמים כבל' מדע'-על שם (ישעיה מר ,כה)' :משיב
חכמים אחור ודעתםיסכל' וכתיב (ירמיה ט,כב)' :אליתהלל חכם בחכמתוי;
על שם לישעיה ה ,כא)' :הוי.חכמים בעיניהם ונגד
'ונבוניםכבלי
השכל'-מעשינו תהף-על שם (שם מ ,כג)' :שופטי ארץ
פניהם נבונים'; 'כי כל
כתהו עשה'',וימיחיינו הבללפניך' -על שם (תהלים צ ,ד)':כי אלףשנים
בעיניךכיום אתמול'ועל שם(איוב ח ,ט)':כי צלימינועליארץ'ובז (תהלים
צ ,ט) :בלימינו פנו בעברתך' ,ולקח לשוו 'הבל' על שם (קהלתג' ,ט):
נכי הכל'כהיבל'; 'ומותר האדםמ ,הבנמהאיןכ' הבי
-,פסוק הוא (שם).
( )7הניגודבין "ומותר האדם מן הבהמה איו" ובין "אתה הבדלת אנוש
מראש" נרמ2וואהלאותו קטע בברכות השחר:
השימוש בפסוקים מן המקראאינו הוכחה לבד ,אלא לעתיםכאילויש כאן
פולמוס ביז מנסח התטילה.לביז גישת(הפסוק .כדי להבין את ההערכה של
קהלתעלינו לדעת ,שמגילה  11רוצה להעריך אתערכיההייםהיחסיים "תחת
השמש" ,לא בתור חלק של הכלל ,של האומה ,אלא כיחיד המכיר רק את
עצמו* .החתימה של מגילה קהלת מלמדת ,שיש הערכה של המוחלט והקדוש

הני

.

מה שבתבנו במאמרנו;".הצביון הכתי של מגילח קהלת" בספר ולבכיית

עייז
הגמול במקפצץ,ית'

.71-59
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העומדתבניגוד להערכהיחסית,וסיבנאמר' :סוף דבר הכל נשמע אתהאלהים
ירא ואת מצותיו שמורכי !ה כל האדם' .אם כן העמידו בצדק מנסחי הסידור
לעומת "ומותר האדם מן הבהמהאיןכי הכל הבל" בברכות השחר אתבחירת
עם ישראל" :אבל אנחנו עמד בני בריתך .....שמאהבתך שאהבת
אותו ומשמחתך ששמחתבו ןביעקב] קראת את שמוישראלוישורון" .אףכאן,
בתפילת נעילה ,באה לפי נוסת הרמב"ם שהזכרנו לעיל המלה".אבל"-אך
אין מדברים על ישראל במיוהד כעם נבחר ,אלא על המשימה המוטלת על כל
אדם "לעמודלפניך".
( )8פירוש המשפט "אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד לפניך".

(א) אבודרהם (עמ' רפט) :בעבור שחטא אדם הראשון נטרד מגן עדן,
שנאמר (בראשית ג ,בג)' :וישלחהו ה' אלהים מגן-עדן' ,ואמר "הבדלת" על
שם (דברים כס ,כ)' :והבדילו ה' לרעה' ,ואמר "אנוש" בעבור שחטא על שם
(תהליםי,יח)" :לערץ 'אנוש מן הארץ'וכתיב (שם ט ,כא)':ידעוגוים אנוש
המה סלה'" .ותכירהו לעמוד לפניך" -בעבור שנתחרט אדם הראשון לא
גירשו מכל וכל ,אלא השכינו מקדם לגן עדן לעמוד לפניו ,והוא על שם
(ירמיהו סו ,יט)' :אם תשוב ואוייבך לפני תעמוד'" .ותכירהו" -כלומר,
הכרתו ולא התנכרת ,אף עלפי שהטא והיה לעשות לורע.
(ב) ר' יצחק בער "סדר עבודת ישראל" (עמ' ו- )43ביקורת פירוש
אבודרהם והצעת פשט :וגודל הדוחק בפירוש הזה נראה לעיניים ,אמנם
הפשוט והברור מצאתי בפירוש נדפס עלגליון מהזורישןוזה לשונו' :הבדלת
אנוש-פירושו הבדלת אותו לעבודתך והכרת אותו לדבר :ה ,שיעמוד
וישרתך ויתקיים לפניך עלידי תשובה וצדקה ,וכל זה עשית בחסד לטובת
האדם עד כאן~ .taleובזהעולהגםכןיפהחיבורהלשון עם מה שקדםלה,
רוצה לומר :אס עלפי שהאדם הבל וחלדו כאין נגדך ,בכל זאת נודה לךכי
ן
ת
ד
ע
י
ו
הבדלתו
ו
ל
שאר
ה
ר
י
צ
י
ה
ת
י
ש
א
ר
מ
הברואים בתתך נשמה
לעשות
מכל
מצוותיך ,והנה הלשון בענינו על דרך לשוו הכתוב (תהליםח .ה' :)1-מה
אנושכיתזכרנוובן אדםכי תפקדנו ,ותחסרהו מעטמאלהים'.
(ג) ר' זאביעבץ ב"סדור עבודת הלבבות"":כיראוי הוא לעמוד לפניך".
(ד) ר' יעקב צבי מקלנבורג בפירושו "עיוז תפלה"' :אתה הבדלת'-
לשון הפרשה ובחירה לעילוי ולחשיבות ,כמו (מהי"א כג,יג), :ויבדל אהרן
להקדישו'( ,במדבר טז ,ט)':כי הבדיל אלהי ישראל אתכם'" .אנוש" -הוא
תואר לאדם להגלשת כוהו ,כי מטבעו לכו אנוש ותלוש בקרבו וכמעט קט
נופל ברשת התאוה והיצר" .מראש" -מראשית הבריאה היתה דעתך על
האדם ,שהוא בתכלית חולשת המזג,להיותו הוא תכלית וסוף מעשה בראשית,
כי סוף מעשה במחשבה תחילה" .ותכירהו" הוא לשון נתינת כבודויתרון

-
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רעיונות
שעלה כמו (דברים א,ין)' :לאתכירופנים( ,,איובלר.יט)' :ולא נכר שוע
לפידל'" .לימודלפניך" לשרת אותרולעמודעל משמרת התורהוהעבודה,
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כי כל לשון עמידה המקושר עם "פנים"יורה על עמידת השרות ובעבדותכמו
שאמרינן בברכת "אשריצר".
( )9פירושהמליצה"מייאמרלך מהתפעל".
(א) אבודרהם (עמ' רטט) :על שם (קהלת ח ,ד)' :באשר דבר מלךשלטון',
ומי 'אמרלו מה תעשה.
(ב) ד' 'עקב צב ,מקלנבורג ,שמ; "בימי 'אמר לך מה תטעל" הוא נגד
"אתה הבדלתאנוש מראש" -יאמרמימכלהנבראיםהיותרחשובים במעלתם
היהיכוללומרלך "מה תטעל"ז
( )[0המקור שבמקרא וחשיבות הרעיון של "ואם יצדק מה'תןלך".
(א) בספר איוב לה ,ו-ז טוען אליהוא' :אם חטאת מה תפעל בו ,ורבו
משעיך מה תעשהלו ,אם צדקת מהתתןלואומהמידךיקח'.
(ב) ר' יעקב צבי מקלנבורג ,שם :נגד".ותכירהו לעמוד לפניך" יאמר:
ולמהזה הכרת לתת כבודויתרון השיבותלאנושעלי ארץR1nV ,ביןכל צבא
מרום יעמוד לסניך ,ויעבוד אותך בתורה ומצות [ובן אדםכי תפקדנו ,תתן
לופקודים ומצוותן ? הלא עם כל זכות מעשיו ,לאיתוולאיוסיף על מהשהיה
לךמבלעגיו.
(ג) הער1ת )1( :במחזורויסרי ובמחזור רומא נוסף אחרי "ואם יצדק
מה יתן לד" הפסוק (איכה ג ,לט)' :מה יתאונן אדםחי גבר על חטאיו';
( )2זוהי כמדומנו הפעם היחידה שמזכירים בסידור את העובדה היסודית,
שאין הקב"ה מקבל  Q1E7דברמןהאדם-היהודיבהיותוצדיק.אולידווקאבסוף
צום ארור ,אחרי שמיעט אדם מחלבו ודמו ,והתענה בחמשתד~ינזיים שהם
ממצות היום ,יכולה להתעורר הדעה הנפסדת ,כאילו הוסיף האדם משהו
לגדולת השם בדברים שנמנע מהםובריבויהתפילות-התהילות.ישנם בסטרות
האגדה גם מאמרים המביעים גישה אחרת ,כאילו "הקב"ה מתאווה לתפילתן
של צדיקים" (יבמות סד ע"א) ,אר בשעה  1:של מרידה סו היום הקרוש,
ו לד"1
ם יצדק מה ית
התכוונו מנסחי תפילתנו להדגיש את הניגוד.':וא
( )3אתהרעיוז שהמצוות הן לטובתנו בלבד ,מדגישה התורה בכמה מקומות:
' ושם,
בספר דברים  ,1ב' :ושמעת ישראל ושמדת לעשות אשרייטב לך.,.
ו ה' לעשות אתכל החקים האלהליראה את ה'אלהינו ל ס .1ב
כד-יכה':ויצוג
לנ 1כל הימים להיותנו כהיותהזה .וצדקה תהיה לנוכי נשמר לעשות את
כל המצוה הזאת .לפני ה' אלהינו כאשר צוגו' )4( .ידועה ומפורסמת היא
המימרה של חו"ל :רב אמר :לא ניתנו מצות לישראל אלא לצרף בהן את
הבריות(ויקרא רבה פרשהיג,ג).
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ש%
יששנר יעקובסח
( )11הקשרביןציוןיוםהכיפורים כ"קץומתילהוסליחה על כלעונותינו"
ומשפט הנימוק" :למען נחדל מעושקידינו ונשוב אליך לעשות חקי רצונך
בלבב שלם".
אבודרהם (עמ' רפט)" :כלומר אינו דן אותנו בכל שעה שאנו חוטאים,
אלאהואממתיןלנועדיוםהכיפורים,אולינשובבינתיים .הערה :כמהנכוז
הוא שמנסחי התפילה הבליטו שוב את המלים "למען נחדל מעושקידינו"
לפניהמצוותשבין אדם למקום הנקראות"חוקירצונך".
( )12מדוע מובאים ברוב הנוסחאות הפסוקים מספר יחזקאל לאלסי מזרם
במקרא 1
לדעתנונבין אתהסטייה מן הסדר שבמקרא אם נשווה אתסיומי הפסוקים,
כי אז נמצא כעין דירוג מלמטה למעלה :הפסוק הראשון (לג ,יא) מסתיים
בשאלהריטורית' :ולמה ת מ1ת 1ניח ישראלז'השגי(יח ,בג) כבר מדגיש
את ערד התשובהשהיאמעניקההיים' :הלא בשובומדרכיוותיה' ,אךהשלישי
(יה ,לב)אינו מסתפק עוד בדרישת התשובהמןהחוטא ,אלא דורשגם השפעה
מוסרית-דתית עלאחריםשישובוגם הם':והשיבווהיו'.רש"יבפירושולדברי
הפסוק 'שובו והשיבו מכל פשעיכם' (יח ,ל) אומר" :שובו אתם 1השיב1

אחרים".

(3נ) גיאור לתמיהה שמעם הסדר הוא" :כי אתה סלחן לישראל ומתלז
לשבטיישרון" ופעם":איןלנומלךמוחלוסולת".
רי"צ מקלנבורג ב"עין תפלה" (עמ' " :)463סלחן ומחלן" -יאמרו ,כי
מחילה גדולה מסליחה .סליחה איננה רק הרחבת זמן ,ומחילה משמע שמוהל
על כל פנים קצת .ואמר "סלחן ומחלן" בגו"ו להורות שהוא תואר הקבוע
תמיד -ויתחיל מן הקל :לא לבד "סלחז"כי אף "מחלן" אתה"- .ומבלעדיך
אין לנו מוחל וסולח" -לא בלבד סלחן ומחלן בדרך קבוע ,כי אף בהווה
ומקרהלהיות מוהל וסולחאין לנו ,ולא כלבד המהילה,כי אף הסלימה שהיא
קטנה ממנהאיןלנו תקוהמבלעדיך .הערה :בפירושנולסידור בספר"נחיב
בינה" בפירוש לברכת "סלח לנו" (עמ'  )315הבאנו דעתו של הרב רש"ר
הירש הכותב'" :סליחה' הואעניין אישי,שינוי יחס הנעלב כלפי המעליב,
אך 'מחילה' משהויותר מרחיק לכת-וויתור על העונש הראוי".
( )14הרעיון המבוטא במשפט" :עד שלא נוצרתי איני כדאי ,ועכשיו
שנוצרתיכאילו לאנוצרתי".
מרןהראי"ה קוקבסידורו "עולתראיה" (חלק ב'עכושגו)":למגישנוצרתי",
כל אותו הזמן הבלמי מוגבל שמעולם עדשנוצרתי,ודאי לאהיה דבר בעולם
י אםהייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמההייתי נוצר,
שהיה צריךלי.נו
וכיון שלאנוצרתי עד אותו הזמו הוא אוח ,שלאהייתיכדאי עדאז להבראות,
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רעיונות מנחים בתפילת געייה
ה
ע
י
ג
ה
ש
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י
ת
א
ר
ולא היהבי צורךכי אם לעת כזאת שנב
השעה
שאני
מפני
צריך למלאאיזהדבר להשלמתהמציאות.ואילוהייתימייחדמעשיאלתכלית
בריאתיהגני עכשוכדאי ,אבלכיוו שאין מעשימכוונים לטוב התכליתהרי
לא הגעתי אל תכליתבריאתיואיניעדיין כדאי כמו קוום לכן" .בקטע הזה
מתבטא הידושרעיוני ,שאדם נולד בתקופהמסויימת ,שרק בהיש לוייעוד
רוחני-דתי ,ואם אינו יודע לבצע אותו ,הריחו כאילו כדאי שיצא לאור
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יא

העולם.

( )15הציור"ככלי מלא בושהוכלמה".
בדברי מרז הרב קוק (שם)" :איןבי שום שלימות עצמית כלל ,רק מה
שאני מקבל.כוחותהחיים מחסדעליון,והנני גכלי ולא כמוחי בעצם .ואם
י משתמש במעלות,
הפחות באלה הכוהות שאינם עצמיים שליהיית
הייתי דומהלכלי שממלאים אותוהודודברי חפץ ,שאף עלסי שאעלו שבח
מצד עצמה הרי במציאות הוא מהזיק שבה .אבל אם מלבד שלילת ערך
מציאותו בעצמו מלא הוא דברים שראוי הוא להתבושש בהם ,הפחיתותהיא
כפולה...
(" )16ומה שחטאתילפניך מרק ברחמיך הרבים ,אבל לא על-ידייסורים
וחליים רעים".
מרן הרב קוק בסידורו (שם  ,קנז) מביא הסגר עמוק ,שאינו מביא אתו
פחדמגזירה קשה שליסוריםוחליים ,אלא משהוגעלהיותר:
ה' עלינו-עיין ראש
"אף עלפי שיפה לנו דלירתח רהמנא.
עילםןו(גא
יבמעלה ,אבל באמתכל
ים
לי
לל
דו
השנה לב ע"ב) ,ועלידייסוריםנהיהטהור
חלוקי כפרה (עיין יומא פו ע"א) ,שאמרו שיש גחם שצריכים יסורים ,הם
דווקא בתשובה מיראה שהזדונות נעשו כשגגותוצריכים כפרה ,אךבמי ששב
מאהבה ,שזדונות נעשו כזכויות ,נראה שאיו צריך יסורים .ובזה ניחא מה
עכתבז הפוסקים דתלמידי הכמיםאינםצריכיםסיגופים,דהיינו משום שאי
י התורה ,וכמו שכתוב בספרי:
אפשר לזכות לאהבת ה' יתברךכי אם עליד
ואהבת את ה' אלהיך'  -כיצדז 'והיו הדברים האלה וכר'-על זה אנו
מבקשים שיזכנו השם יתברך לתשובה מאהבה ,שלא נצטרךליסוריםוחליים
רעים ברמינו .ואםבז המתפלל אליוצרויתברךשיעבירחטאיו בלאיסורים,
אינוכי אם שמתפלל שיזכהו ה' יתברך לתשובה מאהבה ,והובר העיקרי
שבתפילתו הוא ההתרוממות הגדולה .שיזכה לאהבת ה' ,ובתורת טפל שלא
יהיולויסורים.
הערה :אם נתרומם לקבל עלינו את התפיסה הזאת ,הלא משפט הסיום
של תפילתיום הכיפורים מביא אותנו לדרגה הגדולה ביותר של ת ש1בה
מאהבה.
.

יכל

.
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ע3

יעקובס ח

נספח
עלפסוקייחוד שנוהמם לומדבמים תפילתנעילה
תפילת נעילה עצמה עתיקה היא ,ושמה נמצאת במשנה ונוסחתה הובאה
בסידורים הקדומים ביותר של רב עמרם גאון ורב סעדיה גאון ,אךכמי שעוד
נזכר" ,אמירת הפסוקים האלה היא מאוחרתיותר .מנהיגהרעיונית משלימה
היא את מסכת הרעיונות של התפילה עצמה .מגמת התפילה ותוכנה מכוונת
אל האדם ,אל היהודי העומד בפני בוראו ,כדי שידע ויבטא מדוע ניתן ל1
היום הקדוש ,מה עליו להחליט לעתיד ,כיצד יכוון את מעשיו ואת דרכי
מחשבתו .אך ה מנהג מצא בעומק ועדינות ההרגשה הדתית של קובעיו,
שיש עוד צורך במשהו אחר ,יותר עמוק ,שבויסיים היהודי את היום הזה
בהצהרה ,בקריאהשהיא מוכן ממש "למסור עצמו על קדושת השם" ("מטה
משה" מאת ר' משה אב"ד פרעמסלא -מובא ב"ימים נוראים" לש"י עגנון,
וצו' שטה) .ולנן גם נהגו שיאמרו פסוקים אלה כליהודי ויהודיה היודעים
שהגיע רגע פרידתם מןהחיים ,או העומדים עליהם בשעתגסיסה.
ביוםהכיפורים אנו עומדיםבחייםכאילו כבר נקראנולהופיעבפני כסאה'
ולמסור את נשמתנו למי שהפקידה לנו כפקדון .כך רוצה פרנץ רוזנצוויג
(בספרו "כוכב הגאולה") להסביר את מנהג לבישת ה"קיטל" הלבן הדומה
לתכריכיו של מת ,שנהגו באשכנז ללבשוביוםהכיפורים (וכןנוהגיםיחידים
גם בארץ 'שראל)" :כאשר ישפוט אותו הקב"ה חל לפי מעשיו הוא ,לפי
מערכי לבז הוא ,ולא 'שאל אותו על אחרים שמסביבו ...כך הוא ניגש
בבדידות גמורה-כ'מת' בעודו בחיים-יחד עם כל האחרים שהם כבר
כאילואחרי קבורה ,הוא עומדבפניעינו הפקוחה של השופטהעליון" (תרגום
חפשי מחלקג',ספר א' עמ' .)409
נביא עתה חלק סמה שנאמר על קריאתפסוקים אלה במקורות.
במחזורויסרי (עמ' " :)396-395ואחר כד אומר 'שמע ישראל ה' אלהינו
אחת ,ויש אשרים אותו ג' פעמים וטעם שניהם לא שמעתו,
ה' אחד' פעם
ו,ברוך שםכבידמלביתו לעולם ועד' פעם אחת ,ויש אומריםג' .הכליאמרו
בקול רםונעים ומירות ישראל,ואינו כאומר'מודיםמודים' 'שמע שמע'עיון
דכתיב בקרא 'הוא האלהים ,ה' הוא האלהים' בפרשת אליהו ןמל"איח ,לטן
איו לחוש".
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פ3

רעיונות מנחים בתפיפת בעילה
התוספות בברכות לד ע"א ד"ה אמר פסוקא בקשר ל"כל האומר 'שמע שמע'
כאומר 'מודים מודים'"...:ואותזבני אדם שאומריםבי אוג' פעמים 'שמע
ישראל'ביום הכיפורים משתקים אותם לפירוש רש"י ,ולפירוש רבנו חננאל
מגונהמיהאהוי ,או שמאאין לחוש רק כשקורא קריאת שמע בעוגתה ומקבל
עליועול מלכותשמים .ומכל מקום טוב שלאעומר ,אך מה שאומרים'ה' הוא
האלהים'ז'פעמיםביוםהכיפוריםויום ערבה [=הושענא רבה]...מנהג כשר
הוא .וגם מצינו בקרא שתי פעמים 'ה' הוא האלהים'גבי אליהו" .ולפי זה
פסק הרא"ש (שםסו).
מהרי"ל כותב" :אחר השמונים בנעילה אומר במגנצא 'שמע ישראל ה'
אלהינו ה' אחד' פעם אחת והציבור עונים אחריו פעם אחת ,ואמר מהרי"ל
דמנהג יפה זה ...והא דיש אומרים 'ה' הוא האלהים' ז' פעמים אין לחוש
דהא לשון קרא .ועודדאיז לחוש כדפסק הסמ"ק שהואסימו לסילוק השכינה
שמסתלקת ועולה למעלה מו' רקיעים שנאמר 'עלה אלהים בתרועה ה' בקול
שופר' .אלמא אחר השומרעלייהוסילוק .אחר שאמר 'שמעישראל'אומר ש"ץ
לעולםועד'וציבוראחריוומשלשיו ,ש"ץ:
נקוץ ':ברוך
שםיבכוכרוראחמרליכוו
יהולךומרים בכל פעםקולויותר מבראשונה
,תו
'ה' הוא האלהים'וצ
עד ו' פעמים לש"ץ וז' פעמים לציבור( "...ספר מהרי"ל ,וארשא תרל"ד,
עמ' נ).
הרמ"א מדבר בשני מקומות על קריאת פסוקי יחוד במוצאייום הכיפו-
(את התקיעה)
רים .ב"דרכי משה" לטור תרבד הוא כותב" :ויש
מקלדימי
י' :עלה אלהים
שם
אמ קודם קדיש מיד שאמרו 'ה' הוא האלהים' ע
בתרועה' ,כי אומר ז' פעמים 'ה' הוא האלהים' כנגד ו' רקיעיו שהשכינה
שכן הוא מנהג אשכנז" .ובשולחן ערוךסימן תרכגסעיף 1
עולה ...ושמעתי
מביא המחבר" :בסוף הסליחות אומרים ז' פעמים 'ה' הוא האלהים" והרמ"א
מוסיף בהגהה" :ופעם אחת 'שמע ישראל'וג'פעמים 'ברוך שם כבודמלכותו'
(מנהגים.ועייןלעילסימן מא,סעיףיא)".
ב"ערוד השולחן" (לר''חיאלמיכל אפשטיין שנפטר בשנת תרס"ה) נמצאת
הסברה מעניינת" :ואחר גמר התפילה אומרים 'שמע ישראל' בקול רם וכן
'ברוך שם כבוד מלכותו' ג' פעמים ,ון' פעמים 'ה' הוא האלהים' ,להורותכי
הטבע שהוא תחת הומן המוקף משבעהימיםוו'כוכבי לכת הכל הוא תחת
השגחתו יתברך ,ואם יסיר השגחתו אף רגע יחוור העולם ל-תוהו ובוהו".
גם בשולחן ערוך של הרב (לר' שניאור זלמן מלאדי) נמצא למנהג אמירת
הפסוקים הסבר עמוקויפה" :בסוף הסליחות אומרים 'שמעישראל' פעם אחת,
וג' פעמים 'ברוך שם כבוד מלכותו' ,ואחר כך אומרים שבע פעמים 'ה' הוא
האלהים' -ללוות השכינה שתעלה ותסתלקעכשיו למעלהמו'רקיעים ,שבעת

ים
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יששכר יעק1גםזן

התפילההיתההשכינהשרויהביגיגוועכשיו תעלה למקומה" (תרכגהלכהי
)*

במנהגים אחרים -תו ,ממנהג אשכנז -איו פסוקים בסוף נעילה נמצאים
כלל או נאמרים פסוקיםאחרים אד ב"מחזורליום כפוך כמנהג קיק ספרדים"
(הוצאת נסיני" ,תשכ"ב ,עמ'  )157מובא הפסוק 'שמע ישראל' פעם אחת,
'ברוך שם כבוד מלכותף פעם אחת ,שבע פעמים הפסוק (תהלים קיט ,קמה):
'קראתי בכל לבענני ה' חקיךאירה' ,ולבסוף 'ה' הוא האלהים' ארבע עשרה
פעם.

* לא הבאנו פירושים לפסוקי היחוד (שקוראים להם גם "שמות"),כי בספרנו "נתיב
בינה -סרקי מבוא ,פירושים ועיונים גסידור" הבאבו בשגי מקומות פירוווים
סוביםהו לפסוק ראתכן שלקריאת שמעוהן למענה 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם
ועד'.עיין שם כרך א' עמ'  .zt&--244 ,67--43ועל הנאמר בספר מל"איח ,לטאין
להוסיף פירושים ,אלא דפסוק נבחר למטרת הזדהות גמורה עם אותו דור ,הנס
שפעל אליהו בעזרת הבורא ,נעשה לנ  1לחוייה בסיוםיוםהכיפורים ,בו שוללים
כל ערך אחר ,ומקגליםעלינו מחדש את בלעדיות ה' האלקים כהדרכה לכלימי

חייגו.
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