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תפילה וגאולה חוברת 14 אב התשע"ז

מנכ"ל 'בית הלל'

־ציון היא מקום משכן השכינה בעולם. בזמן חורבנה, ובייחוד כשלא היינו יכו"
לים לעלות ולהיראות בה, ירד כאילו מסך והפריד בינינו לבין השכינה. ועתה 
ששבה וחזרה ירושלים לבניה, הרי זה כאילו הוסרו המסכים... ניכר שינוי ערכין 
גורם לשיכרון  לידי מעשה הוא  חיינו, אשר דומה שיותר משהוא בא  במהלך 

מסוים, לתהייה, למחשבה שעוד לא נתבהרה ולא נתגלתה בכל עומקה". 
דברים אלו כתב הראשון לציון, הרב יצחק ניסים, במאמר "כי גדול יום ירושלים" בשנת 

תשכ"ח, שנה לאחר שחרורה של ירושלים.
ונכנסנו לשנת  ירושלים  היובל לשחרור  חגיגות  לציין את  זכינו  חודשים  לפני כמה 
השבעים להקמת מדינת ישראל, בעוד כמה חודשים נציין מאה שנה להצהרת בלפור.

בתוך שלל התמורות וההשפעות מרחיקות הלכת של נקודות ציון אלו על העם היהודי, 
אנו נדרשים להמשיך לברר את הפלא הגדול של ימי הגאולה שבהם אנו חיים ולגלות 

־את השפעתם על מהלך חיינו. נדמה לעיתים שלמרות חלוף השנים אנו עדיין נמ
צאים באותו "שיכרון" שאותו הרב ניסים מתאר. האם מצאנו  במה השפיעה על חיינו 
חזרתנו לעיר הקודש? האם גילינו את עומקו של שינוי זה בחיי החומר והרוח שלנו? 
הניסית  המציאות  בהשלכות  להתמקד  מבקשים  אנו  שלפניכם  בחוברת 
ישראל, מדינת  הקמת  נס  בהשפעת  שלנו,  התפילה  עולם  על  חיים  אנו  שבה 
ההודאה, חובת  בשל  בפינו  השגור  התפילה  מטבע  על  ושגשוגה  תחייתה 

הכרת הטוב וההתרחקות מדבר שקר.
ימי בין המצרים, ובפרט ימי תשעת הימים, מעוררים בכל שנה מחדש את המתח בין 
הגאולה  ניצני  על  תודה  להוקיר  הרצון  לבין  החסר  ואת  החורבן  את  לזכור  החובה 
שזכינו להם. חוברת "גאולה ותפילה" מוגשת לציבור בשבת חזון, ערב ט' באב, ובה 
אנו מנסים למצוא את האיזון הרצוי והראוי בין העיסוק בממדי החורבן ובין הגאולה 

בדורנו ומציעים הצעות לביטוי מתח זה למעשה בתפילתנו.  
החוברת שלפניכם פותחת במאמרו של יו"ר 'בית הלל', הרב מאיר נהוראי על ייחודיות 

זעקתה של רחל לפני ה' והלקח לימינו.
בית חברי  של  עמלם  פרי  מקיף,  הלכתי  מאמר  החוברת  בליבת  עומד  מכן  לאחר 

בעקבות  בתפילה  לשינויים  הנוגעים  המקורות  את  הסוקר  הלל',  'בית  של  המדרש 
השיקולים בין  המאזנת  הלכתית  הכרעה  לכדי  אותם  ומביא  המשתנה,  המציאות 

המסורתיים והציבוריים.
לאחר המאמר ההלכתי ישנו מאמר מחשבתי קצר על התפילה היוצרת גאולה, שכתב 
חבר הנהלת הארגון, הרב אהד טהרלב, לזכר בנו אלחי הי"ד שנרצח בפיגוע בשערי 

עפרה בי' בניסן השנה.
בחלק המסכם מובאים שלושה מאמרים המציעים הצעות ליישום שלושת המישורים 

המעשיים העולים מהמסמך ההלכתי:
גודינגר דרייפוס מציעה במאמרה להדגיש את הדרישה לכוונת הלב  הרבנית חנה 
בתפילה ומבטאת את מישור העיון והמיצוי של נוסח התפילה המסורתי בעבודת התפילה.
כחלק ממישור היצירה והחידוש הרב דוד מישלוב מציע תוספת השלמה להגדה של 
פסח הממשיכה את דרשות "ארמי אובד אבי" ומוסיפה להגדה הכרה תודה על הקמת 

המדינה, על קיבוץ הגלויות ועל השיבה לירושלים.
הרב שמואל דוד מציע במאמרו שינויים עדינים בנוסח התחינות, התפילות והברכות 
ההכרחיים כדי לא להיכשל בעוון "ּדֹבֵר ְשָׁקִרים לֹא יִּכוֹן לְנֶגֶד עֵינָי"1 ומעמיד דרישה 

לשינוי ולתמורה בנוסח התפילה בעקבות השינויים בדורנו.
יהי רצון שמתוך דיוק בשיח שפתותינו יתקיים בנו דברי ישעיה הנביא

ֶׂרת יְרוָּשׁלָם. ָהִריִמי ַאל  ַח קוֹלֵךְ ְמבֶַשּ ֹּ ֶׂרת צִיּוֹן ָהִריִמי בַכ "עַל ַהר גָּבַֹה עֲלִי לָךְ ְמבֶַשּ
יָרִאי ִאְמִרי לְעֵָרי יְהוָּדה ִהנֵּה ֱא־לֵֹהיכֶם".2 ִתּ

1 תהילים קא ז.
2 ישעיהו מ ט.
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פתיחתא של איכה רבה1 חז"ל מתארים בפירוט כיצד קמו ב
אבות העולם בזמן חורבן הבית וזעקו והתפללו על בניהם 
המובלים לגלות. אברהם פותח בתפילה ומבקש רחמים על 

־העם בזכות העקדה, יצחק מבקש עליהם רחמים עקב נכונו
תו להיות מוקרב. יעקב מבקש רחמים בזכות הייסורים שחווה 
עשר  שנים  להקים  הצליח  זאת  ולמרות  לבן,  בבית  בהיותו 
שבטים. גם משה רבנו מצטרף לתפילת האבות ומעלה את 
ארבעים שנות ההנהגה במדבר והסבל הרב שהיה כרוך בכך. 
כל הטענות שאמרו אבות האומה בהתרגשות רבה ומתוקף 

־אחריותם לדורות הבאים, לא נענו. לאחר מכן, מתאר המד
רש, משה צועד עם ירמיהו ונחשף לאסון הנוראי שהתרחש 
ומשתדל לנחמם, שכן את הנעשה אי אפשר להשיב. ואולם 
באותה שעה הופיעה דמות שלא זומנה לאירוע וביקשה את 

זכות הדיבור מריבונו של עולם:
"באותה שעה קפצה רחל אמנו לפני הקב"ה ואמרה: 'ריבונו 
של עולם, גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה 
ועבד בשבילי לאבא שבע שנים. וכשהשלימו אותן שבע 
שנים והגיע זמן נשואי לבעלי, יעץ אבי להחליפני לבעלי 
בשביל אחותי. והוקשה עלי הדבר עד מאוד כי נודעה לי 
העצה. והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין 
אחותי כדי שלא יוכל אבי להחליפני. ולאחר מכן נחמתי 
בעצמי וסבלתי את תאוותי ורחמתי על אחותי שלא תצא 
ומסרתי  ולערב החליפו אחותי לבעלי בשבילי,  לחרפה. 
לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי כדי שיהא סבור 
שהיא רחל... וגמלתי חסד עם אחותי ולא קנאתי בה ולא 
ודם עפר ואפר  ומה אני שאני בשר  הוצאתיה לחרפה. 
ולחרפה,  לבושה  הוצאתיה  ולא  שלי  לצרה  קנאתי  לא 
ואתה מלך אל חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעבודת 
אלילים שאין בה ממש, והגלית בני ונהרגו בחרב ועשו 
הקב"ה  של  רחמיו  נתגלגלו  מיד  כרצונם'.  בם  אויבים 

ואמר: 'בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן'"
מעשים הזכירו  הם  קונם  לפני  שיח  האבות  שפכו  כאשר 
במשך  ישראל  והנהגת  העקדה  ניסיון  כמו  וגדולים  כבירים 
את  הוא  ברוך  הקדוש  קיבל  לא  זאת  ובכל  שנה,  ארבעים 
האישית  מיוזמתה  רחל  הופיעה  מכן  לאחר  מיד  תפילתם. 
בדבריה  סוד הקסם  היה  והצליחה לשכנע את הקב"ה. מה 
של רחל? מן הסתם, עמדה רחל מן הצד, הקשיבה לזעקות 
של אבות העולם ושל משה וראתה כי אין הקב"ה עונה אף 
לא לאחת מבקשותיהם. רחל הסיקה מכך שכל מה שאמרו 
רועי ישראל אין בו כדי לשכנע את הקב"ה. בתקופת החורבן 
חטאו ישראל בעבירות החמורות ביותר ובנוסף לכך מצבם 
המוסרי היה בכי רע. חורבן הבית התרחש בעטיו של חוסר 
מעשה  של  מערכו  להפחית  שאין  אף  לכן  לזולת.  רגישות 
העקדה שהיה בו הקרבה טוטלית וממנו אנו שואבים מסירות 

1 סימן כד.

נפש בכל הדורות, בכל זאת אין בכוחו לשכך את חמתו של 
הקב"ה. מנגד, רחל מבקשת לציין מעשה אנושי שהתרחש 
במסגרת המשפחה ולא בפן הלאומי הרחב. רחל מציינת את 
ויתור אישי כבד ובלבד שאחותה  רחמנותה על אחותה תוך 

לא תתבזה – עולם חסד ייבנה.
זה הוא שבית המקדש לא  דומני שהמסר המרכזי מסיפור 

־ייבנה רק בזכות מסירות הנפש של האבות. יש לשאוף למ
העוצמה   – רחל  של  האנושי  החיים  סיפור  כדוגמת  עשים 
ביומו  יום  דווקא בסיפורים האנושיים הנעשים מדי  נמצאת 
שבמהלכם מתגלית רגישותו של האדם. במעשיה של רחל 
היא הקריבה את היקר לה ביותר, היא ויתרה על אהובה יעקב 
למען אחותה. לאחר אותו מעשה נאמר: "וַיָּבֹא גַּם ֶאל ָרֵחל 
נִים  ׁשָ בַע  ׁשֶ עוֹד  עִּמוֹ  וַיַּעֲבֹד  ִמּלֵָאה  ָרֵחל  ֶאת  גַּם  וַיֱֶּאַהב 
ֲאֵחרוֹת". המהרי"ל דסקין מסביר שאהבתו של יעקב לרחל 
התעצמה בעקבות מסירת הסימנים לאחותה. יעקב התרשם 
מרגישותה של רחל אפילו ששילם על כך מחיר. בימים אלו 
בשעה שאנו מקוננים על חורבן הבית יש לזכור את 'קפיצתה 
של רחל' לדיון וללמוד מכך שהרגישות לזולת וההענקה לו 

יכולות לחולל שינוי ולבנות את האומה והמדינה.
רבה  ורגישות  הקשבה  מאתנו  תובעת  המצרים  בין  תקופת 

מתרח שגאולה  הבינה  רחל  ולקהילה.  למשפחה  ־יותר 
אכן  היום־יום.  בחיי  והחשובים  הקטנים  המעשים  מתוך  שת 
בשנה האחרונה ניסינו להקשיב לקולותיהם של המוחלשים

בחברה: דנו בהרחבה בסוגיות נפגעי הנפש וביקשנו לעורר 
תשומת לב לנפגעים בתוך הקהילות. עסקנו במצוות צדקה 
לילדי סוריה ובצורך לא להתעלם מהמציאות הנוראית של 
הקדשנו  הנוכחית  החוברת  את  שכנה.  במדינה  ילדים  טבח 
השם.  בעבודת  התווך  מעמודי  אחד  שהוא  התפילה  לנושא 
אינו מקרי.  באב  בערב תשעה  החוברת  הוצאת  העיתוי של 
בתשעה באב עצמו אנו מתרכזים בתפילה ובקינות. מורכב 
תקומת  של  בתקופה  המקדש  בית  חורבן  על  קינות  לומר 
הדילמה  את  מעלים  אנו  זו  בחוברת  הארץ.  ובניין  המדינה 
בין הצורך לעדכן, להוריד או להוסיף קטעי תפילה שיביאו 
ברוך  לקדוש  התודה  והבעת  הטוב  הכרת  את  גם  בחשבון 
הוא ובין הרצון לשמר את התפילה כפי שהיא מסורה בידינו. 
שנאמרת  'נחם'  תפילת  את  לדיון  להעלות  אפשר  לדוגמה 
בתשעה באב. לאחר מלחמת ששת הימים הכניס הרב שלמה 
גורן שינויים בתפילת 'נחם' המצמצמים את ביטויי האבלות 
חיים  הרב  גם  הנחמה.  תקוות  את  יותר  ומדגישים  והחורבן, 
דוד הלוי העלה הצעה לשינויים קלים בתפילת 'נחם'. הצעתו 
בשינויים  הסתפק  הוא  גורן,  הרב  משל  יותר  מתונה  הייתה 
לומר:  הציע  הוא  האבלה"  "העיר  במקום  למשל:  מזעריים, 
חפוי",  וראשה  יושבת  "היא  ובמקום  אבלה";  שהייתה  "העיר 

הציע לומר: "היא ישבה". 
־זה שנות דור אנו אוחזים בניסוח הקבוע של התפילה ומחו

אי אפשר  ואולם  ולדקדק במסורת אבותינו.  בתנו להמשיך 
להתעלם מהניסים הגדולים שחווינו בדורות האחרונים, ולכן 
אנו מבקשים להציע בפני הציבור ורבניו הצעות שיאפשרו 

לכולנו להיות מדויקים יותר בעומדנו לפני הקב"ה.
ולשמחה  לששון  יהודה  לבית  יהיו  האלו  שהימים  רצון  יהי 

ולמועדים טובים, אמן.

באותה שעה
קפצה רחל

הרב מאיר נהוראי
יו"ר 'בית הלל'

ורב משואות 
יצחק



תפילה וגאולה חוברת 14 אב התשע"ז

הרחבה ומקורות 
א. מבוא

על  רבות  ומשפיעה  השפיעה  ישראל  מדינת  של  תקומתה 
חיי היהודים בארץ ובעולם. זוהי זכות גדולה לחיות בתקופת 
שיבת ציון שבה עינינו רואות את ייחולי הדורות מתממשים 

וחוזות בשוב השכינה לציון.
האם משמעות החיים בתקופה זו מחלחלת גם לעומק החיים 
של  א־להים  עבודת  סדר  על  מקרינה  היא  האם  הדתיים? 

הנאמן להלכה?1
על פי דברי התלמוד, לימות המשיח תהיה השפעה מטלטלת 
על סדר החיים הדתי, על אופי הפנייה לריבון העולמים ועל 
נוסח התפילה. כשבן זומא שומע את דרשת חכמים הְמַרבה 

את חובת הזכרת יציאת מצרים לימות המשיח, הוא מקשה:

"תניא אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין יציאת 
כג  )ירמיה  נאמר  כבר  והלא  המשיח?  לימות  מצרים 
1 ראו: הרב אי"ה קוק, מאמרי ראי"ה )תשמ"ד( עמ' 414: "אם התחיה הלאומית לא תחדש 
לנו הארה בתפלה, הארה בתורה, הארה בדרכי מוסר והקשבת האמונה, איננה עדין תחיה 
אמתית". על פי דבריו, מוטל על האוחזים בתחיה הלאומית ומבקשים את אמיתתה למצוא 

פתח להתחדשות בתפילתם.

ז־ח(: 'הנה ימים באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר 
העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר 
זרע בית ישראל מארץ צפונה  העלה ואשר הביא את 
־ומכל הארצות אשר הדחתים שם'. אמרו לו: לא שתע

קר יציאת מצרים ממקומה אלא שתהא שעבוד מלכיות 
עיקר ויציאת מצרים טפל לו".2

בתודעה המרכזי  המקום  על  החולקים  בין  להסכמה 
וביטול  הגלויות  קיבוץ  שיתפסו  הזיכרון  ובמצוות  האמונית 
3 השלכות דתיות מרחיקות לכת.4 היו שבי־ ,שעבוד המלכויות
בנימוק של זו  במחלוקת  בהכרעה  הצורך  את  לדחות  קשו 

"הלכתא למשיחא".5 בכל מקרה, לשון הכתובים ותוכן 
2 מסכת ברכות יב ע"ב.

3 רבי יצחק עראמה מסביר את העדפת זיכרון גאולת מצרים על פני הגאולה האחרונה בכך 
שבעוד גאולת מצרים התבטלה בגלויות שאחריה, הגאולה האחרונה נצחית )עקידת יצחק, 
מב ד"ה: ובמדרש(. ואברבנאל מסביר כי פלאי הגאולה האחרונה, קיבוץ הגלויות, מופלאים 

יותר )אברבנאל, ירמיהו טז יד(.
4 הלא יש מצוות רבות וחשובות שקיומן תלוי בזיכרון יציאת מצרים. אם כן, היאך יהיה 
)שו"ת  מצרים?  יציאת  של  המרכזיות  בלא  מסורתית  ואמונה  יהודי  עולם  לקיים  אפשר 
הרשב"א, החדשות, סימן שסח; אברבנאל, ישועות משיחו, חלק ב, עיון רביעי, פרק ד; וראו 
גם: הרב איסר זלמן מלצר, אבן האזל, קריאת שמע א ג; הרב חיים דוד הלוי, שו"ת עשה לך 

רב, ח מה; הרב יוסף משאש, שו"ת מים חיים, א כז ועוד.(
ראו:  המושג  למשמעות  ע"ב.  יב  ברכות  הצל"ח,  דרושי  לנדא,  יחזקאל  הרב  ראו:   5
בשאלת  חבוקה  המשיח  ימות  ששאלת  היות  שפח־שפט.  עמ'  תלמודית   אנציקלופדיה 

קומת מדינת ישראל וקיבוץ הגלויות שינו את חיי העם היהודי שינוי עמוק. הזיקה שבין אירועים אלו לבין נבואות הנביאים ת
הצמיחה בלבבות רבים את תקוות הגאולה וציפייתה. כדרכם של יהודים, ביקשו רבים לתת לאירועים אלו ביטוי בעמידתם
ירושלים, יום  ושל  העצמאות  יום  של  המיוחדות  התפילות  נוסדו  כך  ישראל.  אלהי  העולם,  בורא  לפני  בתפילה 

כך נכונה התפילה לשלום המדינה.
ואולם בחינה מדוקדקת מזווית מבט של שבעים שנות קיום המדינה מורה כי אין לאירועים אלו ביטוי של ממש בתפילת היום־

יום. יתרה מכך, היגדים רבים בתפילה אינם עולים בקנה אחד עם קיומה של מדינת היהודים ועם חייהם בארץ ישראל. תופעה זו 
אינה ראויה על פי מסורת ההלכה, שכן יש להקפיד הקפדה יתרה שלא לומר דברי שקר בתפילה ודאי כאשר יש בכך אטימות 
לשינוי החיובי בסדרי החיים היהודיים וכפיות טובה כלפי מושיעם של ישראל. השתלשלות התפילה במשך הדורות מלמדת כי 
תמורות היסטוריות מחוללות שינוי בנוסח התפילה. במשך הדורות נוספו לנוסחתה המקורי פיוטים ומגוון פסוקים ותחנונים. 

מסגרת התפילה כוונה מלכתחילה לגלות את הגמישות הנחוצה כדי להיות רלוונטית לחיי המתפלל.
כדי למנוע מחלוקת אפשרית אך מתוך רצון לתקן את החיסרון, יש מקום להציע לקהלי המתפללים שינויים קטנים שאינם 
מזעזעים את סדר התפילה הרגיל אך משקפים את ההכרה בקיבוץ הגלויות ובחירות ישראל בשיח הדתי ובדיבור לפני ה'. מובן 

שתקנות קהילתיות צריכות להירקם תוך התייעצות של אנשי הקהילה ומנהיגותה הרוחנית.
או ישראל"  "גואל  כמו:  בגאולה  העוסקים  בתפילה  המבעים  את  כוונה  של  ובריכוז  עיוני  בלימוד  ולהדגיש  להעמיק  יש 
את שישקפו  ופיוטים  קריאה  פרקי  יצירת  לעודד  יש  שלנו.  ההווה  לחיי  משויכים  הם  שכן  ישראל"  עמו  נדחי  "מקבץ 

הכרת התודה על מתנת הישועה. 
ְוִׁשְּקצּונּו ְּכֻטְמַאת ַהִּנָּדה". נוסח תפילת 'נחם' של  אין ראוי לומר פסוקים המשקפים את עומק הגלות כמו "ַּדל ְּכבֹוֵדנּו ַּבּגֹוִים. 
תשעה באב צריך להתחשב בשובנו לירושלים במאות אלפי בניה ובריבונות ישראל עליה. בבתי כנסת שבהם נהוג להוסיף פרק 
תהילים בסיום התפילה ראוי להוסיף את פרק קכו בתהילים: "ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ה' ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים". בתפילת 
קבלת שבת כדאי גם לקהילות שלא נהגו עד כה להוסיף את 'מזמור לתודה' )תהילים ק( כמבע המכיר בטובה שלה אנו זוכים 

במדינת ישראל. ומראשית צמיחת גאולתנו נחיה ונזכה לגאולה שלמה. 

על הגאולה
ועל התמורה בתפילה

שותפים בכתיבת המסמך ההלכתי:
ראש בית המדרש - הרב עמית קולא, הרב יצחק אייזנר, הרב יצחק בן דוד, הרב יהודה גלעד, הרב שמואל דוד, 
הרב שלמה הכט, הרבנית חנה השקס, הרב דוד מישלוב, הרב מאיר נהוראי, הרבנית חני פרנק, הרב צבי קורן, 

הרב משה שפטר.

בית המדרש
ההלכתי

'בית הלל'
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־הדרשות מלמדים על הצפי שתהליך גאולת ישראל מן הג
־לויות יגרור שינויים מופלגים בסדר החיים הדתי, בתוכן הת

פילה ובנוסחה.
מקום  יש  השלמה  הגאולה  בתקופת  מצויים  אנו  שאין  אף 
הכנסת  לבית  מגיע  הזה  השינוי  מן  משהו  האם  לשאלה: 
שלנו? האם בעמידתנו מול ה' אנו נותנים ביטוי הולם למה 
שנה?  שבעים  זה  אחזתנו  תנומה  שמא  או  עינינו,  שרואות 

־האם תפילות ותחנונים שנוסדו במציאות לאומית אחרת לג
באותה  להיאמר  ויכולים  נוסח,  באותו  להיאמר  ראויים  מרי 
המדינה  לשלום  התפילה  הגלות?  כבשנות  וכוונה  דבקות 
המעטרת את תפילת השבת שלנו היא בוודאי אות להכרתנו 
בשינוי, אך האם די בזה? את יציאת מצרים אנו מזכירים יום־

יום בתפילה כמעט עשרים פעמים. 
את תקומת מדינת ישראל – אפילו 

לא פעם אחת.
ננסה לבחון את החו זה  ־במסמך 

נכון  בניסוח  ואת האפשרויות  בות 
התמ תוך  התפילה  של  ־ועדכני 

ובניסוחים  בחוסרים  בדיון  קדות 
שאינם הולמים. ננסה ללקט מפי 
ספרים ומפי סופרים דרכים לביטוי 
של הכרת תודה על העידן שבו אנו 
חיים. הדיון ישיק לעיתים לשאלות 

־הנוגעות למעמדה של מדינת יש
ראל בעיני בן הזמן היהודי הנאמן 
למסורת ההלכה, אך גם לשאלות 
הנוגעות הן למעמד התיאולוגי של 

־התפילה הן למעמד החברתי הני
כר שלה. עם זה, נותיר סוגיות אלו לדיון במקום אחר, ומוקד 
בירורינו יהיה האפשרות והצורך לצרף את 'שיבת ציון' ואת 

השפעתה עלינו לסדר התפילה המסורתי. 

ב. מידת הגמישות של נוסחי התפילה 
־בכמה מקומות בש"ס נחלקו רבי מאיר ורבי יוסי בנוגע לשא
־לת הדווקאיות של נוסח הברכות: האם חייבים להיצמד למ

גם  ולגיטימיות  תוקף  שיש  או  חכמים,  שקבעו  הברכה  בנה 
לברכה בלשון חופשית יותר שבוחר המברך עצמו. כך למשל 

בבבלי ברכות מ ע"א:
"ראה פת ואמר כמה נאה פת זו, ברוך המקום שבראה 
המשנה  כל  אומר:  יוסי  רבי  מאיר;  רבי  דברי  יצא...   -

ממטבע שטבעו חכמים בברכות - לא יצא ידי חובתו".6
נוגעת למבנה הבסיסי  יוסי  בין רבי מאיר לרבי  זו  מחלוקת 
של הברכה, כלומר לשבלונה הקבועה שלה שאפשר לכנותו 
ה' א־ "ברוך אתה  "הטופס" שלה, השלד הקבוע:  בהשאלה 
יוצא  להינו מלך העולם".7 רבי מאיר סבור שהמברך היחיד 

־ידי חובת אמירת הברכה אף אם שינה את מבנה השלד הב

הזכרת יציאת מצרים בלילות, היו שסברו שיש הכרעה הלכתית בסוגיה. את החשבון בכללו 
ראו אצל הרב רחמים חי חויתה הכהן, פרחי כהונה, ברכות יג ע"א.

6 וראו גם: תוספתא ברכות ד ד־ה; ירושלמי ברכות פרק ו, דף י, טור ב, הלכה ב.
7 המילה "טופס" וכן המילה "תורף" שאולות ממינוחים בדיני השטרות. לכל שטר יש נוסח 
כללי וקבוע המתאר את טיב המעשה המשפטי. הטופס הוא הנוסח הכללי המופיע בכל 
הפעולות המשפטיות מאותו הסוג. בתורף של השטר יימסרו הפרטים הייחודיים הקשורים 

למעשה המשפטי הספציפי.

סיסי שלה, ולא רק את התוכן הספציפי שלה. לעומתו, רבי 
יוסי סבור שיש חובה לשמור לפחות על המבנה הכללי של 
ידי חובתו. אומנם  הברכה, וכל המשנה ממבנה זה לא יצא 
רבו האחרונים שסברו שגם לשיטת רבי יוסי עיקר הקפדתו 
8 אך אם שינה את שאר חלקי הבר־ ,היא בהזכרת שם אדנות

כה יצא ידי חובה, ובלבד ששמר על תוכנה העיקרי.9
מה לגבי המילים המשתנות המעצבות את התוכן הספציפי 

של כל ברכה, ה"תורף" של הברכה?
כך נאמר בסוגיית התלמוד: "לעולם אל ישאל אדם צרכיו 
־לא בשלש ראשונות, ולא בשלש אחרונות, אלא באמ
־צעיות. דאמר רבי חנינא: ראשונות – דומה לעבד שמ

סדר שבח לפני רבו, אמצעיות – דומה לעבד שמבקש 
לעבד  דומה   – מרבו, אחרונות  פרס 

שקבל פרס מרבו ונפטר והולך לו".10
המתפלל  שהיחיד  משתמע  זה  ממקור 

־יכול להוסיף תפילה ובקשה אישית בנו
סח ברכות תפילת שמונה עשרה, אלא 
שעליו לעשות זאת בברכות האמצעיות 
האחרונות.  או  הראשונות  בברכות  ולא 
בנקודה זו לא מצאנו מחלוקת מפורשת 
בין התנאים, ונראה שגם רבי יוסי מודה 
הבסיסי  שהמבנה  מכיוון  זו  באפשרות 

של הברכות אינו משתנה כאן. 
תפילה  נוסחי  להוסיף  האפשרות  האם 

־אישיים בברכות ניתנה רק ליחיד המת
פתוחה  או שהיא  הלחש,  בתפילת  פלל 
גם בפני שליח הציבור בתפילת הרבים?

מן  להסיק  אפשר  זו  לשאלה  תשובה 
טוב  ו'על  רחמיך',  יגיעו  צפור  קן  'על  "האומר:  המשנה: 

יזכר שמך', 'מודים מודים', משתקין אותו".11 
אפשר  מכאן  לתפילה.  ספציפיות  תוספות  אוסרת  המשנה 
להסיק שככלל נהוג היה ששליח הציבור יכול להוסיף מילים 

־אישיות לנוסח התפילה הקבוע, ודווקא מפאת אפשרות עק
רונית זו חשוב למשנה להצביע על תוספות מסוימות שחל 

איסור להוסיפן.12 
־הבחנה עקרונית זו בין המטבע הבסיסי של הברכה, לבין תו

ספות בתוך נוסח הברכה עצמו, עולה גם מדברי הראשונים: 
לפי  או  ענין הברכה  לפי  להוסיף במלות  "ומכל מקום 
ענין היום בפיוטים שהם שבח לשם מעין הברכה אין 
נהגו לומר פיוטים מעין הבר זו  ומתוך סברא  ־לחוש... 

כות... ואף בג' ראשונות מגן ומחיה וכל הקרובות".13
הרשב"א בחידושיו לסוגיה זו מרחיב את היריעה ומתייחס לא 
רק להוספת פיוטים לנוסח התפילה הקבוע, אלא גם לשינוי 
המקורי. הרשב"א  הברכה  מנוסח  חלקים  או להשמטה של 

מפרש באופן מצמצם את ההגבלה שהובאה
חובת  ידי  יוצא  "בריך רחמנא מלכא מאריה דהאי פיתא"  כך שבברכת  עומדים על  8 הם 
יוסי אף שמשנה ממטבע הברכות. ראו: משנה  ברכה ראשונה של ברכת המזון אף לרבי 

ברורה, סימן קסז, ס"ק נז. ובדברי הרב סולוביצ'יק ברכות מ ע"ב.
9 ראו: משפטי עוזיאל חלק ג, מילואים סימן ג.

10 ברכות לד ע"א.
11 ברכות ה ג.

12 מן הקביעה "משתקין אותו" נראה שמדובר בשליח ציבור המתפלל בקול ולא בתפילת 
לחש אשר כל יחיד אומרה לעצמו ואין בה מקום להשתקה.

13 כך כתב המאירי בחידושיו לברכות יא ע"א.

המדינה  לשלום  התפילה 
תפילת  את  המעטרת 
בוודאי  היא  שלנו  השבת 

אות להכרתנו בשינוי,
אך האם די בזה?

אנו  מצרים  יציאת  את 
בתפילה  יום־יום  מזכירים 
פעמים.  עשרים  כמעט 
ישראל   מדינת  תקומת  את 
אפילו לא פעם אחת
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במשנה "מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, לקצר אינו 
רשאי להאריך", ואלו  דבריו:

־"לאו למימרא שאינו רשאי לקצר ולהאריך בנוסח הב
רכה, כלומר לרבות ולמעט במלותיה דאם כן היה להם 
ובענינים  מנויות  במלות  וברכה  ברכה  כל  נוסח  לתקן 
ידועים ולהשמיענו כל ברכה וברכה בנוסחתה וזה לא 
ולא אמרו אלא המלות שיש בהם  מצינו בשום מקום 
הקפדה לבד... אבל בשאר נוסח הברכות לא נתנו בהן 
ולא  פחות  לא  מלות  וכך  כך  שיאמר  שיעור  חכמים 
הנוסח  ברבוי  ההקפדה  שאין  נראה  ודאי  אלא  יותר... 
ומיעוטו, אלא במטבע שטבעו חכמים והוא שיש ברכות 
שפותחות בברוך וחותמות בברוך. והיא שנקראת בכל 

מקום ארוכה".14

הרשב"א מאריך להסביר שהגבלות חז"ל בנוסח הברכות הן 
על המבנה הצורני הכללי שלהן ולא על התוכן הפרטני של 
של  הנוסח  את  חז"ל  הותירו  זה  במישור  וברכה.  ברכה  כל 
הברכות במרקם פתוח, ואפשרו ליחידים או לשליח הציבור 
להוסיף על הנוסח המדויק או לשנותו במעט או בהרבה על 
פי שיקוליהם, צורכיהם או רצונותיהם. כאמור, כל זאת בשעה 

ששומרים על המבנה הצורני הפורמלי של הברכה עצמה. 
הרמב"ם הדגיש יותר את חשיבות הנוסח האחיד של הברכה, 

־אך גם הוא התמקד בהיבטים הצורניים הכלליים של הבר
כות ולא בנוסח הספציפי של ברכה מסוימת: 

כל  בפי  הערוכות  הברכות  כל  שאר  עם  אלו  "ברכות 
ישראל עזרא הסופר ובית דינו תקנום ואין אדם רשאי 
־לפחות מהם ולא להוסיף עליהם, מקום שהתקינו לח

ומקום שהתקינו  תום בברוך אינו רשאי שלא לחתום, 
שלא לחתום אינו רשאי לחתום, מקום שהתקינו שלא 
־לפתוח בברוך אינו רשאי לפתוח, מקום שהתקינו לפ

תוח אינו רשאי שלא לפתוח, כללו של דבר כל המשנה 
־ממטבע שטבעו חכמים בברכות הרי זה טועה וחוזר ומ

ברך כמטבע".15 

את סיכום עמדת ההלכה אפשר למצוא בדברי שד"ל: 

הברכות  מטבע  לנו  קבעו  לברכה  זכרונם  "קדמונינו 
נתכוונו בתקנתם  ולהתפלל לפניו, אך לא  להודות לה׳ 
שיהיה נוסח תפלותינו קבוע כיתד בל תמוט, עליו אין 
לקבוע  כוונתם  היתה  אבל  לגרוע,  אין  וממנו  להוסיף 
בקרב כל ישראל הענינים אשר עליהם נודה לא־להינו 
ונתפלל אליו, ולקבוע לנו סדר הברכות והתפלות... וכל 
זה כדי שיהיה עיקר התפלה וענין כל ברכה וברכה וסדר 
הברכות ופתיחתן וחתימתן שווה בקרב כל ישראל בכל 

מקומות מושבותיהם.
אך לא כתבו קדמונינו ז״ל הברכות והתפלות על ספר... 
והניחו לכל יחיד ולכל שליח צבור שיאריך ויקצר כפי 
־חכמתו. ולפיכך התקינו שמונה עשרה בלחש כדי שי

סדר שליח צבור תפלתו בינו לבין עצמו קודם שיאמרה 
באזני כל העם )ראש השנה לד, ע"ב(...

תפלתך  תעשה  "אל  אומר:  היה  נתנאל  בן  שמעון  ר׳ 
קבע, אלא רחמים ותחנונים לפני המקום" )אבות ב יג(. 

14 וראו גם: ספר אבודרהם, שמונה עשרה, ד"ה: יש אנשים.
ו; ובשו"ת הרמב"ם, סימן  ז. וראו גם דבריו בהלכות ברכות, א  15 הלכות קריאת שמע, א 
רנד. דיון מקיף על עמדת הרמב"ם על הפיוטים ראו: יעקב בלידשטיין, התפילה במשנתו 

ההלכתית של הרמב"ם )תשנ"ד( עמ' 123־149.

ופירוש קבע שמתפלל במלות קבועות ואינו מחדש בהן 
־דבר, כמו שפירשו רבה ורב יוסף )ברכות כט ע"ב(, ופי

רש רש״י והיינו... לשון קבע, כיום כן אתמול וכן מחר.16  

והכרעת  הסוגיות  פשטות  פי  שעל  עולה  הדברים  מכלל 
שינויים  להכניס  הלכתית  מניעה  אין  להלכה,17  הראשונים 
מסוימים בלשון הברכות, וזאת בתנאי ששומרים על המבנה 
הבסיסי של הברכה הנקרא: "מטבע שטבעו חכמים בברכה". 

ָקִרים לֹא יִּכוֹן לְנֶגֶד עֵינָי ג. דֹּבֵר ׁשְ
בַר  השקר מאוס,18 והאמת אהובה19 – לכן מצווה התורה "ִמּדְ
היקף  על  "תרחק" מלמד  הציווי  אופיו של  ּתְִרָחק".20  ֶקר  ׁשֶ
החובה להימנע משקר ועל חשיבות הדבקות באמת.21 ערך 
דיבור האמת זוכה לביטוי מיוחד בעמידה לפני ה' בתפילה. 
ב  מקור להיבט מיוחד זה מצוי בפסוק בספר תהילים. "לֹא יֵׁשֵ
ָקִרים לֹא יִּכוֹן לְנֶגֶד עֵינָי"22  ה ְרִמיָּה ּדֹבֵר ׁשְ ּבְֶקֶרב ּבֵיִתי עֹׂשֵ
מפסוק זה למדו חז"ל כי אחת הכתות שאינן מקבלות את פני 
ואף את האזהרה לנכנסים  "כת השקרנים".23  היא  השכינה 
לפרדס לא לשקר רבי עקיבא לומד מפסוק זה: "אמר להם 
רבי עקיבא: כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל 
תאמרו מים מים! משום שנאמר דובר שקרים לא יכון 

לנגד עיני".24 
־מדברי התלמוד עולה שהמשקר אפילו לצורך מטרות חשו

בות כמו להעניש את הרשעים, אף הוא מורחק מפני השכינה:
"ויצא הרוח ויעמד לפני ה' ויאמר אני אפתנו ויאמר ה' 
אליו במה. ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו 
ויאמר תפתה וגם תוכל צא ועשה כן... מאי צא? אמר 
יכון  רבינא: צא ממחיצתי, שכן כתיב דבר שקרים לא 

לנגד עיני.25
גם כאשר לשקר תפקיד חיובי, אין מקומו לפני ה'".26 

מוסד  גיבוש  על  המחקר  עמדת  רומא.  בני  למחזור  במבואו  לוצאטו  דוד  שמואל  רבי   16
התפילה דומה לגישה זו. ראו למשל: עזרא פליישר, תפילה ומנהגי תפילה ארץ־ישראליים 

בתקופת הגניזה )תשמ"ח( עמ' 14.
17 וגם על פי מחקר נוסחי התפילה המזהה שינויים בנוסחן של תפילות וברכות לאורך כל 
ובהתגבשותן  בהתהוותן  בישראל  הקבע  תפילות  פליישר,  עזרא  למשל:  ראו  ההיסטוריה. 

)תשע"ב( עמ' 245־276 ועוד.
18 רבי יונה גירונדי, שערי תשובה, ג קעט; ספר החינוך, עד: "השקר נתעב ונאלח בעיני כל, 

אין דבר מאוס ממנו".
19 שגורה על לשונם של רבותינו המשיבים בהלכה על דברי חבריהם וקודמיהם הטענה 
 “Amicus Plato, sed :כי "האמת אהובה מכל". שורשו של המשפט במסורת הפילוסופית
"אהוב אפלטון אהוב אריסטו, אבל  ”magis amica veritas בלשונם של אדמו"רי חב"ד: 

אהוב את האמת יותר מכולם".
20 שמות כג ז.

21 הרב יוסף משאש, שו"ת מים חיים, ג נו.
22 תהלים קא ז. לפי רד"ק, מלבי"ם, דעת מקרא ועוד, פשוטו של הפרק עוסק בפקידיו של 
מלך בשר ודם. חז"ל )למשל מדרש תהילים על הפרק( ביארו כי הפרק עוסק במלך מלכי 

המלכים. מתוך כך גם "לְנֶגֶד עֵינָי" שבפסוק כוונתו לנגד עיני הבורא.
23 סנהדרין קג ע"א, וראו גם: סוטה מב ע"א )"כת שקרים"(.

24 חגיגה יד ע"ב. אומנם יש שביארו כי פסוק זה מזהיר מפני שקר בכלל. ראו: בראשית 
רבתי, עמ' 115 בקשר ליעקב.

25 סנהדרין קב ע"ב. השוו למקבילות )שבת קמט ע"ב, סנהדרין פט ע"א(. הדרשה עוסקת 
מעלה  של  בפמליה  הדיון  את  הרואה  יט־כג(  כב  א'  )מלכים  ימלה  בן  מיכיהו  של  בחזונו 
רוח השקר,  ישוב.  לא  שממנה  למלחמה  לצאת  לו  ולגרום  להטעות את אחאב  המבקשת 
שעל פי התלמוד היא רוח הנקם של נבות היזרעאלי, מתנדב להטעיה ומקבל את ההוראה 

לצאת ממחיצת ה'.
נקדים  "עוד  יז:  זהב, שמות  טורי  דוד  דברי  סגל,  הלוי  דוד  הרב  הסיקו הפרשנים:  וכך   26
מה שמצינו באחאב ...  ואמרינן הטעם שלא יכול להיות אמירת שקר בפמליא של מעלה. 

אלמא אפילו בדבר שהוא לשם שמים אי אפשר להיות שקר תוך מחיצת הקדושה".
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מיוחדת הערת התלמוד על ירמיהו ודניאל )"רבותינו"( ששינו 
את  שיקף  לא  שהוא  כיוון  משה  שתיקן  התפילה  נוסח  את 

המציאות בזמנם, לפי ראייתם:

לוי: למה נקרא שמן אנשי כנסת  "אמר רבי יהושע בן 
אמר  משה  אתא  ליושנה.  עטרה  שהחזירו   - הגדולה 
נכרים  ואמר:  ירמיה  אתא  והנורא,  הגבר  הגדל  האל 
מקרקרין בהיכלו, איה נוראותיו? לא אמר נורא. אתא 
דניאל, אמר: נכרים משתעבדים בבניו, איה גבורותיו? 
לא אמר גבור. אתו אינהו ואמרו: אדרבה, זו היא גבורת 
לרשעים.  אפים  ארך  שנותן  יצרו,  את  שכובש  גבורתו 
- שאלמלא מוראו של הקדוש ברוך  נוראותיו  ואלו הן 
־הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות? ור

בנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה! - אמר 
־רבי אלעזר: מתוך שיודעין בה

קדוש ברוך הוא שאמתי הוא, 
לפיכך לא כיזבו בו".27

אף שאנשי כנסת הגדולה השיבו 
־עטרה ליושנה ומצאו מקום בתו
־דעה בת הזמן לקיים ולו בפרש

יצירתית את המשמעות של  נות 
הסוגיה  מן  עולה  משה,  תפילת 
דרישה בסיסית לאמירת אמת אף 
אם לשם כך יש להימנע מלדבוק 

בנוסחאות מקודשות במסורת.
־תקדימים אלו עמדו בפני הפוס

קים במהלך הדורות שניסחו תפילות ושינו נוסחים על בסיס 
־עקרון חובת אמירת האמת לפני א־להים ובהסתמך על הד

רישה הבלתי מתפשרת לא לשקר לפניו.
תוצרים הלכ מולידה  בדיבור  מן השקר  ־ההנחיה להתרחק 

תיים המדגישים את הפער שבין המעשה לדיבור. אף שיש 
לקיים מצוות מספק, במיוחד מצוות מן התורה, משום "ספיקא 
דאוריתא לחומרא", אף על פי כן, אין לומר אמירות מספק 
שכן יש באמירה חשש שקר. כך מעיר רשב"ם בקשר למקרא 
28 כך מבאר החת"ם סופר את הרמב"ם הס־ ,ביכורים מספק

בור שאין לברך ברכות מספק.29 כמו כן, יש מי שהדגיש שאין 
לומר נוסח שאינו נכון להלכה לרוב הפוסקים.30

והאמירות  התפילה  שנוסח  הקפידו  הפוסקים  מן  רבים 
ה'  לפני  העומד  האדם  מצב  את  ישקפו  ה'  לפני  שאומרים 
ולא יהיו נוסח דברים בעלמא.31 כך בקשר לתפילה בבכייה,32 
המפורס־ הדוגמה   33 הווידוי של  המדויק  לנוסח  בנוגע  .וכך 
מת שהוזכרה להלכה בדברי פוסקים רבים היא נוסח תפילת 

27 יומא סט ע"ב. ההדגשה אינה במקור.
28 בבא בתרא פב ע"א, ד"ה: משום דמחזי כשקרא.

29 בחידושיו לשבת כג ע"א. אף שהפרשת תרומת ספק נחשבת ודאי שכן חובה להפריש, 
אין לברך ברכה עליה שכן יש צליל שקר בברכה על הפרשת תרומה.

30 הרב יצחק יוסף כותב לא לומר לפני ספירת העומר את הנוסח המקדים "לקיים מצוות 
עשה של ספירת העומר" "כי לדעת רוב הראשונים... ספירת העומר בזמן הזה מדרבנן... ועל 
כגון זה נאמר דובר שקרים לא יכון לנגד עיני". ילקוט יוסף )תשס"ד( תפלה כרך ב, קונטרס 

הנוסחאות, הערה קלו, עמ' תקצב. ובמקומות רבים נהגו לאומרו.
כמעט  שינויו  ועל  הנוסח  על  והשלכותיו  בתפילה  אמת  דברי  חובת  שעקרון  מכיוון   31
אינם מפורשים בדברי הראשונים, הרביתי להביא מדברי הפוסקים האחרונים כדי להורות 

שעולם הפסיקה ראה בעיקרון זה עיקרון מחייב.
32 ספר חסידים, מהדורת מרגליות, סימן רנ: "ולא יתכן לומר אותו פייט )'תמכתי יתדותי'( 
אלא א"כ בכה המתפלל או שבוכים העם כדי שלא יהא דובר שקרים לא יכון לנגד עיני ואיך 
יאמר יה"ר מלפניך שומע קול בכיות שתשים דמעותינו בנאדך להיות ולא יתכן אא"כ בכה".

33 ראו: רבי יוסף באב"ד, מנחת חינוך, שסד ה.

נעילה. במחלוקת הפוסקים על זמן תפילת נעילה מביא בעל 
הגהות מימוניות ראיה מנוסח הפיוט:

כן  גם רבותינו הפייטנים שיסדו הקרובץ דעתם  "והנה 
יפנה  היום  שמש  יבא  טרם  נעילה  של  בקרובץ  עשו 
השמש יבא ויפנה כי פנה היום ולא כי עבר וכהנה רבות 
והאומר כן בלילה בשכבר עבר היום לא חש לקימחיה 
ומיחזי כי חוכא ואטלולא לומר דברים שאינם כן לפני 

השכינה".34
התפלה  שממשיכין  נוהגין  "ועכשיו  האחרונים:  וכתבו 
)תפילת נעילה( גם בלילה,  אך צריך ליזהר להתחיל על 
כל פנים בעוד יום גדול. וגם יאמר החרוז היום יפנה כו' 

קודם הערב שמש, דאם לא כן דובר שקרים".35 
ויש ששינו את נוסח התפילה כאשר התפללו מאוחר.36 שינויים 
בנוסח התפילה מוזכרים בהלכה 
מתענה  שאינו  אדם  כאשר  גם 
37 וכן בנוסח המ־ תמתפלל בתעני

חילה שלפני קריאת שמע שעל 
המיטה38 או בנוסח דברי הענווה 
שמצאו  יש  קטן.39  כיפור  יום  של 
טעם למגוון הנהגות של הציבור 
ושל היחידים בזהירות מפני דבר 
חיטים  מעות  באיסוף  כך  שקר. 
לפני פסח40 וכך במנהג הכריעה 

בתפילת עלינו לשבח41 ועוד.
כאמור, חוששים מפני דברי שקר 
 – בזמן  פער  המציאות:  עם  מתנגש  הנוסח  כאשר  בתפילה 
דיבור על יום בזמן הלילה או דיבור על לילה בזמן היום, או 
פער בין תוכן התפילה לבין מצבו הפיזי או הנפשי של האדם. 

ואולם מה בדבר שינויים היסטוריים?
מבין הפוסקים האחרונים, יש מי שמשער כי בזמן המקדש 
היה נוסח תפילת מוסף שונה: "הנוסח הזה ומפני חטאינו 
וכו' שתעלנו בשמחה לארצנו וגם פסוקי מוסף בודאי 
־לא היו אומרים דהא הקריבוהו בפועל ממש ול"ש נש

גלינו  חטאינו  ומפני  אומרים  ול"ה  שפתינו  פרים  למה 
מארצינו וכו' ואין אנו יכולים לעלות וכו' שלא יהי' דובר 

שקרים ח"ו לחנם".42
34 הגהות מיימוניות, הלכות תפילה ונשיאת כפים, פרק ג אות ה. ההדגשה איננה במקור. 
וראו גם את דברי הב"ח )או"ח סימן תרכג(: "והאומר כן בלילה כשכבר עבר היום בקשתו 

פלסתר ומחזי כשיקרא באמרו דברים שאינן כן לפני המקום ברוך הוא".
35 רבי אברהם דנציג, חיי אדם חלק ב־ג, הלכות שבת ומועדים, כלל קמה סעיף לו. וראו גם: 
רבי שניאור זלמן מלאדי, שולחן ערוך הרב, תרכג סעיף ד. וכן במשנה ברורה, תרכג ס"ק ב.

מהסליחות  "בהרבה  ד:  תקפא  השולחן,  ערוך  אפשטיין,  הלוי  מיכל  יחיאל  הרב  וראו:   36
נזכר שאמירתינו היא בלילה וקודם עלות השחר כמו בזעקם בעוד ליל או באשמורת הבקר 
וכיוצא באלו ועכשיו שבהרבה מקומות אומרים סליחות בעוד שכבר היום גדול והוה דובר 

שקרים ולכן ידלגו תיבות אלו".
37 שם, שם: "דאלו שאינם מתענים ובהסליחה מוזכר לשון תענית או צום לא יאמרו זה 

דלא ליהוי כדובר שקרים ויאמרו לשון תפלה במקום תענית".
38 הרב בן־ציון אבא שאול, שו"ת אור לציון חלק ב, הערות פרק טו – הלכות מנחה וערבית: 
"ונראה שמי שיש לו טינא או כעס על חבירו ואינו מוחל לו, אין לו לומר קטע זה, שכיון 
שאינו מוחל איך יאמר הריני מוחל וסולח, והרי כתוב דובר שקרים לא יכון לנגד עיני )תהלים 
ק"א(, ואיך ידבר שקר לפני הקדוש ברוך הוא, ולכן ישתדל למחול לו בליבו, ואם אינו יכול 

למחול, ידלג קטע זה עד שיעביר דבר זה מליבו לגמרי".
39 הרב יחזקאל פנט, מראה יחזקאל על המועדים, שבת שובה: "יודע אני בעצמי שאין בי 
לא תורה כו', ובוודאי אם יבזהו איש בחירופים הללו יורד עמו עד לחייו, והיינו משום שלפי 
כן  רק שאומר  ומדות  ומושלם במעלות  תורה  ובעל  צדיק  הוא  בלבבו  כי  דעתו הכל שקר 
מחמת שנוסח התפלה הוא כך, ובאמת אין זה לרצון לפני השי"ת כי דובר שקרים לא יכון".

40 חכמת שלמה אורח חיים, תקכט: "כדי להזהר מדובר שקרים ב'כל דכפין ייתי וייכול'".
41 רבי יעקב מליסא, דרך החיים, מא א.

דיונו  את  שם  וראו  סג.  סימן  א  חלק  אלעזר,  מנחת  שו"ת  שפירא,  אלעזר  חיים  הרב   42
על השינויים לפי המצב בסדר הדורות אף שכנראה את הנוסח המתוקן לא תיקנו אנשי 

הסוגיות  פשטות  פי  על 
להלכה,  הראשונים  והכרעת 

שי להכניס  הלכתית  מניעה  ־אין 
הברכות,  בלשון  מסוימים  נויים 

המב על  ששומרים  בתנאי  ־וזאת 
הנקרא:  הברכה  של  הבסיסי  נה 
בברכה" חכמים  שטבעו  "מטבע 
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הרב ישעיהו פיק ברלין סבור שיש לשנות את מספר שנות 
הגלות המוזכר בקינות לתשעה באב לפי הזמן העדכני שאם 

לא כן נהיה דוברי שקרים.43
גם השינוי הגיאוגרפי מקרין על סדר התפילה. האם אפשר 
לארצנו?  קוממיות  ותוליכנו  נוסח  את  ישראל  בארץ  לומר 

אלא  אנו!  ישראל  בארץ  הלא 
בארצנו.44  קוממיות  לנסח  שיש 

־דיון נרחב בסוגיות אלו צמח בת
ובמיוחד  ישראל  מדינת  קומת 

וש הימים  ששת  מלחמת  ־לאחר 
התמקד  הדיון  ירושלים.  חרור 
והועלו אפשרויות  'נחם',  בתפילת 
בדיונים  הנוסח.45  לשינוי  רבות 
שני  בולטים  אלו  שינויים  סביב 

־קולות. הקול האחד סבור כי הנו
סח הישן אינו הולם את המציאות 
מן  מונע  השני  הקול  החדשה.46 
הצורך בהמשכת פיתוחו של סדק 
מדור  ונתהווה  שצמח  התפילות 
לדור לאור הישועה הגדולה.47 יש 
גם קול שלישי השולל שינוי מכול 
נוסחה  את  לנמק  ומבקש  וכול 
המסורתי של התפילה כך שיהלום 

גם את המציאות הנוכחית: 

"ולכן מי הוא זה ואיזהו בדורות 
אלו שיכול להרהיב עוז לתקן, 

ולשנות מנוסח התפלה שנתקן ע"י רבותינו הקדושים... 
־ובאמת שגם לפי פשוטו יתבאר... גם הרוחניות של ירו

שלים היא בעוה"ר בשפל המדרגה."48 

למחלוקת אם לשנות על פי המצב או לבאר ביאור חדשני 
ובלבד שיישמר הנוסח, שורשים מוקדמים.49

הלוי  דוד  חיים  בגישתו העקרונית של הרב  מצאנו חשיבות 
גם  'נחם'  לומר  מקום  יש  אם  לשאלה  בתשובה  זו.  לסוגיה 

מן  הן  בפשטות  עולה  ההיסטוריות  הנסיבות  בשינוי  התפילה  נוסח  שינוי  הגדולה.  כנסת 
המחקר ההיסטורי הן מדברי הראשונים. כך מעיד רס"ג בהקדמתו לסידור, עמ' י: "על שני 
סדרי תפילה אחד לזמן המלכות ואחד לזמן הגלות". וכן כותבים הרמב"ן לברכות מו ע"א, 
והרשב"א לברכות מח ע"ב ושם גם בריטב"א וגם בשיטה המקובצת. והאריך בדבר בספר 
בית א־להים שער היסודות פרק אחד ושישים. וכן הביא בטור או"ח, קפח ובבית יוסף, סימן 

קפז וראו גם בשו"ת התשב"ץ, ח"ב סימן קסא.
43 מופיע בתשובת גיסו, שו"ת זכרון יוסף, אורח חיים, סימן יד. גיסו חולק עליו וסבור שאין 
לשנות שאין זה דבר שקר ממש שכן גם כשעברו אלף שנים אין זה שקר לומר שחלפו תשע 
כי הוא הגיה במחזור שלו  מאות שבכלל מאתיים מנה. אגב, בתשובה שם כותב המחבר 

"היום פנה השמש בא ופנה" במקום "יפנה", ראו לעיל הערה 36.
יד  נוסח התפילה", ישורון  ן' חביב בעניין  44 ראו: הרב בצלאל דבליצקי, "תשובת מהר"ם 
)תשס"ד( עמ' עט־פא. אומנם יש מי שסבר שלא צריך להקפיד על השינוי – רבי ישראל 
יעקב חגיז, שו"ת הלכות קטנות, א קפה; ויש מי שסובר שמשמעות הנוסח הוא על כללות 
האומה וכל עוד לא עלתה כולה ארצה אין לשנות – הרב יוסף משאש, שו"ת מים חיים, א 
יב. ויש מי שמחה ביד המשנים – רבי יוסף חיים זוננפלד, הנהגות ופסקים, הלכות סעודה 

ז. וראו גם: הרב יצחק יוסף, ילקוט יוסף, פסוקי דזמרה וקריאת שמע, סימן נט סעיף יד.
כא  תחומין  'נחם'",  תפילת  "נוסח  כ"ץ,  לוין  יעל  ראו:  וניתוחם  השונים  הנוסחים  על   45

)תשס"א( עמ' 71־90.
46 מתוך סידור תפילות לחייל לכל השנה )תש"ל(עמ' 69.

47 קינות לתשעה באב )תשכ"ח( עמ' 12.
48 הרב עובדיה יוסף, יחווה דעת, א מג.

הגיבור  לומר  אם   27 בהערה  לעיל  שהוזכרה  התלמוד  בסוגיית  הדיון  את  למשל  ראו   49
אומנם שם,  למצב.  כדי להתאימם  אלו  מילים  והדרשה המובאת שם למשמעות  והנורא, 
יש לזכור, מדובר בתקנה של משה רבינו בתיאור הנהגתו הקבועה של הקב"ה את עולמו, 

שהצורך בהשבתה לתיקונה גדול יותר מהנצחת נוסח תפילה שתוקן בעקבות החורבן.

אחרי שחרור ירושלים הוא משיב בנימה אישית:50

מל אחרי  הראשון  באב  בתשעה  הרגשתי  אני  ־"גם 
בתפל לומר  יותר  יכול  שאינני  הימים  ששת  ־חמת 

זו  כי לא  ה'.  דובר שקרים לפני  תי אלה, שהם בחינת 
כולל  ומועד,  חג  בימי  וביחוד  כולה  השנה  שכל  בלבד 
ירושלים  שוקקת  אייר,  וכ"ח  ה' 
בניה  אלפים  אלפים  חוגג,  המון 
ירושלים  אל  באים  האומה,  של 
החוגגת, והקורנת אושר ושמחה, 
ומעניקה תחושת כבוד ממלכתי 
מישראל,  אדם  כל  בלב  ולאומי 
אלא שאפילו בתשעה באב, יום 
באים  כאשר  הלאומי,  האבל 
הכותל־ אל  בית-ישראל  המוני 

על  באבלם  מעוטפים  המערבי, 
חרבן הבית, גם אז מורגשת פנה 
יכול  לא  אליה  בלבי,  מסוימת 
לחדור האבל, זו פנה של שמחה 

על ראשית  צמיחת גאולתנו".

־ולכן, אין ספק שיש משום דובר שק
רים לפני ה', לומר על ירושלים זאת, 
והשוממה  הבזויה  החרבה  "העיר 

־מבלי בניה", וביחוד לפי נוסחת אש
והחרבה  בניה,  מבלי  "האבלה  כנז, 

־ממעונותיה, והבזויה מכבודה, והשו
ממה מאין יושב", שבודאי הוא דובר 

שקרים.

יש מקום לבחון את המשכת כיוונו של הרב חיים דוד הלוי 
ולשים לב שהוא אינו פוסק מה יש לעשות, אלא מתאר את 
לכם  יאמר  ואם  עשיתי"  ראיתם  "מה  בבחינת  שלו  מעשהו 

לבכם – "עשו כמוני".

ד. השפעת "הגאולה"
על סדרי התפילה – כיצד?

שינויי  עמנו.  בחיי  מהפכה  חוללו  האחרונות  השנים  מאה 
המקום והזמן המולידים אתגרים חדשים בחיי הכלל והפרט 
מחייבים מבע דתי חדש והולם. זו סגולתה של התפילה שאף 

־אם בשיאה עוצם המתפלל את עיניו, הרי שתוכנה של תפי
לתו בעומק פקיחת העיניים. 

מיתה  שחייב  מת  יש  וכי   - ו(  יז  )דברים  המת  "יומת 
מה?                                                      מפני  כמת.   חשוב  בחייו  רשע  אלא  אחרת? 
כשרואה חמה זורחת ואינו מברך ברוך יוצר המאורות, 
אינו  ושותה  אוכל  ערבים,  מעריב  מברך  אינו  שוקעת 
ולא  ודבר,  דבר  כל  על  מברכים  הצדיקים  אבל  מברך. 
־תאמר בחייהן, אלא אפילו במיתתן, שנאמר יעלזו חסי
דים בכבוד ירננו על משכבותם וגו' )תהלים קמט ה(".51

על חדשים  מבטים  מאפשרים  הקדמונים  ומסורת  ההלכה 
תפילת ישראל ומבעים חדשים בה. יש אמת בתביעה לבטא 

את אמונתנו בתפילה המרכזית שהיא תפילת עמידה. 

50 הרב חיים דוד הלוי, עשה לך רב, א יד.
51 מדרש תנחומא, וזאת הברכה. וראו גם בספר הכוזרי, מאמר שלישי טו־יז.

אני  "גם  הלוי:  ח"ד  הרב 
הרא באב  בתשעה  ־הרגשתי 

ששת  מלחמת  אחרי  שון 
לומר  יותר  יכול  שאינני  הימים 

בחי שהם  אלה,  ־בתפלתי 
ה'...  לפני  שקרים  דובר  נת 
כאשר  באב,  בתשעה  אפילו 
אל  ישראל  בית  המוני  באים 

־הכותל־המערבי, מעוטפים בא
־בלם על חרבן הבית, גם אז מו

רגשת פנה מסוימת בלבי, אליה 
פנה  זו  האבל,  לחדור  יכול  לא 
של שמחה על ראשית צמיחת 

גאולתנו"
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טופס  בשינוי  לחידוש  שנזקק  בלי  אף  הלוי,52  דוד  חיים  הרב 
הברכות )כמוזכר לעיל בפרק ב(, אלא מתוך הסמכות להלכה 
הקובעת שאפשר להוסיף בכל אחת מברכות תפילת עמידה מעין 
אותה ברכה,53 מגבש תוספות לתפילת יום העצמאות כדי להסיר 
את תחושת החולין המלווה את תפילת העמידה של יום חול.54
מובן שעיקרי התפילה הכלל־ישראלית, בוודאי תפילת יום יום, 
מחייבים נאמנות ושותפות, וכדי לקיימה יש להישמר ממחלוקת 

־מפלגת. עם זה, כדי שיהיו בתפילתנו עומק של כוונת המתפ
לל ועמידה של אמת מול אלהים יש לפעול בשלושה מישורים:

עיון ומיצוי
ולכלל בארצו  ישראל  עם  נטיעת  הגלויות,  לקיבוץ 
בידינו  המסור  התפילה  בנוסח  רב  משקל  הגאולה  מהלכי 
יש להפנות את תשומת הלב של המתפלל בן  מדורי דורות.55 
זמננו להיבטים אלו בתפילה בעיון למדני ובמיקוד של כוונה – 
לתפילה,57  וסמיכתה  ובערבית56  בשחרית  הגאולה  לברכת 
הדורות  ובתקוות  העמידה58  תפילת  בתוך  הגאולה  ולהופעת 

ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁש־ַּדי59. 

יצירה וחידוש
את שישקפו  ותפילה  תורה  של  חדשים  מבעים  לעודד  יש 
השינוי שחל בחיי האומה בדורות האחרונים. ניצנים בעלי ערך 
אפשר למצוא בפיוטים שכתבו משוררים ופייטנים בני - זמננו60 
בהשלמות להגדה של פסח,61 בפרקי קריאה ליום העצמאות62 

ובתפילות לימי חג ושבת.63 

שינוי ותמורה
־לאור דברי הפוסקים, נראה שאי אפשר לומר כמה מפסוקי הת

52 בספרו דת ומדינה )תשכ"ט(.
53 שו"ע או"ח, סימן קיט א. כפי שהוא עצמו פסק בספרו "מקור חיים" ומתוך הכרה שהתוספת 

האמורה לברכות "הם דברים שהדור זקוק להם".
על  הבקשות  ומלבד  103־104(  )עמ'  ופורים  חנוכה  על  עדיף  העצמאות  שיום  סובר  הוא   54
של  הכלכלי  מעמדה  ייצוב  )השיבנו(,  התורה  מדרכי  התועים  תשובת  המדינה,  של  חוכמתה 
המדינה )ברך עלינו(, בניית המקדש )בונה ירושלים(, הופעת המשיח וגאולה שלמה )צמח דוד(, 
הדומה  נוסח  להטמיע  מבקש  הוא  שלום(,  )שים  לשלום  ותפילה  מודים(  )ברכת  הניסים  על 

לברכת המועדים: "אתה בחרתנו מכל העמים", עי"ש )עמ' 104־106(.
55 על החשיבות והחיוניות של היבט זה של התפילה כמצע מרכזי בתודעת המתפלל ראו הרב 

אי"ה קוק, מוסר אביך, הקדמה עמ' ג.
56 מברכות קריאת שמע לאחריה.

57 "איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה לתפילה" ברכות ד ב. למשמעות הדתית של סמיכה 
זו ראו שמות רבה כב ג. על הרחבת המבט מן הפרטי לכללי ראו: הרב אי"ה קוק, עין איה, ברכות 

א, אותיות יט־כ.
מֹו ּבְַאֲהבָה". בברכה שנייה:  58 שבע פעמים: בברכה ראשונה: "וֵּמבִיא גֹוֵאל לִבְנֵי בְנֵיֶהם לְַמעַן ׁשְ
לֵָמה  "ֶמלֶךְ ֵמִמית וְּמַחיֶּה וַּמצְִמיַח יְׁשוּעָה". בברכה שביעית ברכת גואל ישראל: "וּגְָאלֵנוּ גְֻאלָּה ׁשְ
"ּכִי  דוד:  צמח  את  בברכת  ָרֵאל".  ְֹ יִש עַּמֹו  נְִדֵחי  "ְמַקּבֵץ  עשירית:  בברכה  ֶמךָ".  ׁשְ לְַמעַן  ְמֵהָרה 
לְצִיֹּון  ּבְׁשוּבְךָ  עֵינֵינוּ  "וְֶתֱחזֶינָה  לציון:  ַהיֹּום" בברכת המחזיר שכינתו  ּכָל  וְצִּפִינוּ  ִקוִּינוּ  לִיׁשוּעְָתךָ 

ךָ". ּבְַרֲחִמים". ובמודים דרבנן: "ּכֵן ּתְַחיֵּנוּ וְּתַקיְֵּמנוּ. וְֶתֱאסֹוף גָּלֻיֹּוֵתינוּ לְַחצְרֹות ָקְדׁשֶ
59 מתוך תפילת 'עלינו לשבח' החותמת את שלוש התפילות יום־יום. על פי תשובת הגאונים 
)שערי תשובה מג( תפילה זו היא תקנת יהושע בן נון. וראו בכתב העת בית אהרן וישראל, קכח 

)תשס"ז( עמ' ה־יב.
60 פיוטים הנאמרים בשירת הבקשות ובתפילות בימי מועד חוברו בעקבות ישועות ה' בתקומת 
מדינת ישראל. למשל: ר' דוד בוזגלו, מזמור לדוד )תשנ"א( "אך בך מולדתי", עמ' לג ועוד; פיוטי 
יום העצמאות של רבי מנשה שהרבני )בבל( שמובאים באתר ספריית רמב"ם; הרב יוסף משאש, 
נר מצווה )תש"ס( עמ' קעו: "אתן הודאות ללובש גאות עשה פלאות בחג עצמאות"; פיוטי יום 
)http://shituf. העצמאות של רבי מנחם עמנואל הרטום, רבה של טורינו, מופיעים באתר פיוט

)piyut.org.il/story/1588 ועוד.
והכללת פסוקי  יציאת מצרים  סיפור  דוד מישלוב לדרשת פסוקי  כמו השלמתו של הרב   61
http://homedir.jct. באתר:  וכן   13 בעמוד  במאמרו  ראו  המקדש.  ואל  הארץ  אל  הביאה 

ac.il/~meschelo/haggada/haggada.html.
62 ראו: הרב יואל בן נון, נס קיבוץ גלויות )תשס"ח( עמ' 131 והלאה; פרקי הקריאה לסעודת 

מצווה ביום העצמאות של הרב דוד מישלוב, אפשר לקוראם באתר:
http://homedir.jct.ac.il/~meschelo/atzmaut/yom_atzmautA4.pdf.

ובמיוחד בדברי המבוא של שני המאמרים האלה.
63 כמו התפילה לשלום המדינה.

פילה כיום כי יש באמירתם משום: "דובר שקרים לפני ה'". 
כך למשל כמה פסוקים מתוך תפילת תחנון לשני וחמישי:
ּכְֻטְמַאת  ּקְצוּנוּ  וְׁשִ ּבַגּוֹיִם.  ּכְבוֵֹדנוּ  ל  ּדַ ַהּבִיָטה   - "ֵא־ל 
בִי וְִתְפַאְרּתְךָ ּבְיַד צָר; ַהּבֵט ִמ ־ַהנִּּדָה. עַד ָמַתי עֻּזְךָ ּבַּשְׁ

בְנוּ ּכְּצֹאן  ַמיִם וְּרֵאה ּכִי ָהיִינוּ לַעַג וֶָקלֶס ּבַגּוֹיִם. נְֶחׁשַ ּשָׁ
לַּטֶבַח יוּבָל. לֲַהרוֹג וּלְַאּבֵד וּלְַמּכָה וּלְֶחְרּפָה"

את  העצים  קומתנו,  את  זקף  הוא  ברוך  לאחר שהקדוש 
– הלא אלו דברים  בין האומות  והרבה את כבודנו  כוחנו, 

שיש בהם עזות מצח, כפירה בטובה וכזבים גמורים.
אומנם תפילת תחנון חיונית לסדר התפילה. אך יש מקום 

־להחליף את פסוקי תחנוני הגלות, בתחנוני עם היושב בא
רצו כמו למשל:

וְא וִיִמי ּבֶר ׁשָ ר ּפִיֶהם ּדִ ־"ּפְצֵנִי וְַהּצִילֵנִי ִמיַּד ּבְנֵי נֵכָר ֲאׁשֶ
ֶקר".64  נָם יְִמין ׁשָ

"ַהּצִילֵנִי ֵמאֹיְבַי ה' ֵאלֶיךָ כִּסִִתי".65

ה עוְֹרָרה ֶאת גְּבוָּרֶתךָ וּלְכָה  "לְִפנֵי ֶאְפַריִם וּבִנְיִָמן וְּמנַּשֶׁ
עָָתה ּלָנוּ".66 לִיׁשֻ

ריבוננו בהוספת  אפשר לבטא את הכרת הטוב שגמלנו 
־מזמור לתודה לתפילת קבלת שבת. לפי חלק מנוסחי הס

פרדים הוא מופיע שם במקומו הראוי ותהיה בתוספת זו 
לשאר העדות גם גישור ואיחוד לתפילות כל ישראל.

והצ אישיות  הנהגות  הועלו  המדרש  בית  ־במפגש 
תהילים  מזמור  תוספת  למשל  המשתתפים.  של  עות 
ָהיִינוּ  צִיּוֹן  יבַת  ׁשִ ֶאת  ה'  ּבְׁשוּב  ַהּמַעֲלוֹת  יר  "ׁשִ קכ"ו: 
כי  היו שסיפרו  חול.  יום  בכל  התפילה  בסיום  ּכְחֹלְִמים" 
מילים  המקובל  לנוסח  מוסיפים  הם  החודש  בברכת 
ה  ָֹ עָש ׁשֶ "ִמי  למשל:  המשתנה.  מצבנו  את  המבטאות 
לְֵחרוּת.  ֵמעַבְדוּת  וְגַָאלנו  וְלָנוּ  לֲַאבוֵֹתינוּ  נִּסִים 

לִים גְֻּאּלֵתנוּ ּבְָקרוֹב". הוּא )יִגְַאל אוָֹתנוּ( יַׁשְ

64 תהלים קמד יד.

65 תהילים קמג ט.
66 תהילים פ ג.
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תפילה וגאולה חוברת 14 אב התשע"ז

המאמר נכתב לעילוי נשמת בננו אלחי הי"ד 
שעלה השמימה בסערה בפיגוע בי' בניסן.

חבר הנהלת 'בית הלל'
וראש מדרשת לינדנבאום

ר' ח "אמר  המימרה:  את  ברכות  במסכת  מביאים  ז"ל 
זה הסומך גאולה לת בן העולם הבא  ־יוחנן איזהו 

פילת ערבית".1 בקריאת דבריו מתעוררת השאלה: מה יש 
בסמיכות גאולה לתפילה שמעניק את הזכות להיות בן עולם 

־הבא? לשורש המילה "סומך" שתי משמעויות בשפה העב
רית: האחת מפרשת את המילה מלשון סמוך, קרוב, בסמיכות 

ל-, זה ליד זה.
מלשון  המילה  את  מפרשת  השנייה 
לסמוך, להישען, להיות תלוי במישהו 
או במשהו אחר. לפי הפרשנות הזאת 

הת על  ונשענת  נסמכת  ־הגאולה 
אפשר  אי  אחרות  במילים  או  פילה, 

להיגאל בלי תפילה.
את  לפרש  הבאות  בשורות  אנסה 
מאמר חז"ל על אודות "הסומך גאולה 

־לתפילה" לפי הפרשנות  השנייה ול
־באר מדוע התפילה כל כך משמעו

תית במהותה של הגאולה.
בכתבי האר"י מובאים הדברים הבאים:

"כי כל הדברים שבעולם יש להם 
אוכל  שאדם  הלחם  וכן  חיות... 
הדיבור  הוא  והחיות  חיות,  לו  יש 
כך  שיהיה  יתברך  מפיו  שיצא 
בו  שיש  דבר  הוא  ההבל  אותו  כי 
העולמות...  כל  את  המחיה  ממש 
ודיבור  דיבור  כל  יתברך,  ודיבורו 
חיות  להיות  דבר,  לאותו  נכנס 

יְִחיֶה  לְבַּדוֹ  ַהלֶֶּחם  'לֹא עַל  וזה שכתוב:  ולגדלו...  בתוכו 
י עַל כָּל מוֹצָא ִפי ה''' )דברים ח, ג(, היינו המן  ָהָאָדם כִּ
מה  היינו  יתברך...  מפיו  שיצא  בהחלט  הרוחני  שהוא 
שיצא מפיו יתברך בבריאה להוציא מן הארץ כל דבר 
זן ומחיה את  ודבר, אותו דיבור נכנס באותו מזון והוא 
הברכה  ידי  על  כי  המזון.  על  לברך  צריך  לכן  האדם, 
ג"כ להיפך כי כשאוכל בלי ברכה  וכן  מעורר החיות... 
שהוא  הרשעים  אכילת  וכן  שבו  החיות  נתעורר  שלא 

בלי ברכה".2 

־האר"י מבאר שבכל דבר ודבר בבריאה יש חיות. חיות זו נכנ
־סה בעת בריאת העולם כשהקב"ה "אמר )דיבר( ויהי". וכשא

1 ברכות ד ע"ב.
2 האר"י, ליקוטי תורה, פרשת עקב.

דם אוכל את לחמו החיות שניתנת לו מהלחם נוצרת ממוצא 
־פי ה', מאותן אותיות שיצאו מפיו יתברך וחבויות במאכל. וכ
־שאדם מברך ומוציא הגאים-אותיות מפיו הוא מעלה בתודע

תו את אותה חיות, וכשאוכל בלא ברכה הרי הוא בעצם מנתק 
את אותן אותיות שיצאו מפי הקדוש ברוך הוא מהאוכל.3

יוצר  הוא  ואותיות התפילה מפיו  כשאדם מוציא את מילות 
מציאות חדשה, בדיוק כפי שברא הקב"ה את עולמו בכ"ב אותיות 
יוצרות חיות בעולם ומבקשות  ובעשרה מאמרות. אותיות אלו 
באה  חיות  הנותנות  האותיות  תודעת  במציאות.  שינוי  לחולל 
לידי ביטוי בכוונה של התפילה ובתודעת "מֹוָצא ִפי ה'". העולם 
בתודעתו  ויפנים  יבין  כשהאדם  ייגאל 

לחו והאותיות  המילים  של  הכוח  ־את 
כי כאשר האדם  וליצור מציאות,  לל 
מתפלל הוא בעצם גואל את העולם 

בתפילתו על ידי המילים המחוללות.
לאדם  שיש  החלק  היא  זו  תודעה 
הבא שבעולם  כיוון  הבא,  בעולם 

עמוקות  רוחניות  תודעות  מתקיימות 
ה'  פי  ממוצא  שעלתה  החיות  של 

בעולם הזה.
גאולה  בין  החיבור  את  ראו  חז"ל 
של  הראשון  במובן  רק  לא  לתפילה 

וקר צירוף  במשמעות  ־הסמיכות 
לפני  מיד  באה  הגאולה  ברכת   – בה 

־תפילת שמונה עשרה, אלא גם במו
התפילה,  על  נשענת  שהגאולה  בן 
שהרי כשאדם מתפלל יש פוטנציאל 

גאולה בעולם.
המילים  את  גם  כך  מסביר  האר"י 

"וְכָל ָהעָם רִֹאים ֶאת ַהּקוֹלֹת"4:
הקולות,  את  רואים  העם  "וכל 
וכן היה  רואים את הנשמע שהיו רואים את הדיבור... 
דבורו יתברך בעת הבריאה שכל דבור ודבור היה נכנס 

לאותו דבר להיות חיות בתוכו ולגדלו".
זאת אומרת, בעת מתן תורה הם הגיעו למדרגה גבוהה שהיא 
כל  כיצד   – הבריאה  מעשה  מתחולל  איך  לראות  היכולת 

דיבור נכנס לדבר ומחיה אותו. 
ייתכן שאפשר גם להסביר כך את סיפור מי מריבה:

־"ַקח ֶאת ַהּמַּטֶה וְַהְקֵהל ֶאת ָהעֵָדה ַאּתָה וְַאֲהרֹן ָאִחיךָ וְִד
ּבְַרּתֶם ֶאל ַהּסֶלַע לְעֵינֵיֶהם וְנַָתן ֵמיָמיו וְהוֹצֵאָת לֶָהם ַמיִם 

ִקיָת ֶאת ָהעֵָדה וְֶאת ּבְעִיָרם... ִמן ַהּסֶלַע וְִהׁשְ
3 תפיסה זו נמצאת במקומות נוספים, לדוגמה ראו: רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, 

שער הייחוד והאמונה פרק א, ועוד.
4 שמות כ יד.

סמיכת גאולה
לתפילה

הרב אהד טהרלב 

כשאדם מוציא את מילות 
ואותיות התפילה מפיו 

הוא יוצר מציאות חדשה, 
בדיוק כפי שברא הקב"ה 

את עולמו בכ"ב אותיות 
ובעשרה מאמרות. אותיות 
אלו מבקשות לחולל שינוי 

במציאות.
חז"ל ראו את סמיכות
הגאולה לתפילה גם 
במובן שהגאולה נשענת 
על התפילה, שהרי 
כשאדם מתפלל יש 
פוטנציאל גאולה בעולם
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וַיֹּאֶמר  ַהּסָלַע  ּפְנֵי  ֶאל  ַהּקָָהל  ֶאת  וְַאֲהרֹן  ה  מׁשֶ וַיְַּקִהלוּ 
לָכֶם  נוֹצִיא  ַהּזֶה  ַהּסֶלַע  ֲהִמן  ַהּמִֹרים  נָא  ְמעוּ  ׁשִ לֶָהם 
ה וְֶאל ַאֲהרֹן יַעַן לֹא ֶהֱאַמנְּתֶם ּבִי  ָמיִם... וַיֹּאֶמר ה' ֶאל מׁשֶ
ָרֵאל לָכֵן לֹא ָתבִיאוּ ֶאת ַהּקָָהל  נִי לְעֵינֵי ּבְנֵי יִׂשְ יׁשֵ לְַהְקּדִ

ר נַָתּתִי לֶָהם".5 ַהּזֶה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

־משה התבקש בדיבורו אל הסלע ליצור מציאות רוחנית הדו
מה למתן תורה שבה כל העם יראה את הדיבור ואת האופן 

שבו הדיבור מחולל מציאות.
במקום להזמין את העם להתבונן הוא קרא להם "ִׁשְמעּו ָנא 
ַהּמִֹרים",6 ולכן הוא לא נכנס לארץ ישראל, כי בארץ ישראל 
בארץ  הגבוהה  הרוחנית  והמציאות  ָּבּה",7  ֱא-ֹלֶהיָך  ה'  "ֵעיֵני 
בתודעה  ולחיות  דבר  שבכל  הדיבור  את  לראות  מאפשרת 
והאותיות ההן. משה  נוצרת מהמילים  שהאנרגיה במציאות 
שלא השכיל לגלות את עיני העם, לא זכה להכניסם לארץ 

שדיבורו של ה' קרוב אליה ומשגיח עליה.
5 במדבר כ ח-יב.

6 באופן דומה מסביר גם המשך חוכמה במקום.
7 דברים יא יב.

־אם נבין את כוחן של המילים והאותיות בתפילה נוכל לה
בין כיצד צירופי אותיות יוצרים מהויות רבות ויכולות לחולל 
יותר מכך נוכל להבין את כוחה של התפילה  פלאים,8 ואף 
ה'  "ֵעיֵני  כי  פלאות  מתחוללים  שבה  בארץ  ישראל,  בארץ 

ֱאֹלֶהיָך ָּבּה"  ושאפשר לראות בה את אותן אותיות.
־לכן גם מדגיש ר' יוחנן את סמיכת גאולה לתפילה של ער

בית – בלילה, כשאדם שרוי בחשכה וזקוק לגאולה, דווקא אז 
תפילתו היא גאולתו וגאולתו היא תפילתו. 

מת הקיימת  הגאולה  ומציאות  לארצו  ישראל  שיבת  ־עם 
ֵלא-ֹלִהים.  ַנְפִשׁי  ָצְמָאה   – לאלהים  העז  הצימאון  גם  עורר 
האיש הישראלי החי והנושם את אווירת ארץ ישראל עורג

הקיימים  הטקסטים  את  לה'  מתפלל  לה',  ומשתוקק 
חדשות  תפילות  ליצור  ואותיות  מילים  צירופי  ומחפש 

למציאות פלאית מתחדשת.

8 "אלף" בהיפוך אותיות "פלא", וכן למילה "אות" משמעות כפולה של סימן ופלא.

עבודה שבלב
הרבנית חנה גודינגר )דרייפוס(

חברת 'בית הלל'   

הרב ב שנשאל  השאלות  את  האוסף  "ממעמקים"  שו"ת 
־אפרים אושרי בתקופת השואה מתוארת סיטואציה שה

תרחשה במהלך תפילת שחרית בגטו קובנה, כאשר שליח 
ולפתע  עבד"  עשני  "שלא  ברכת  את  לברך  רצה  הציבור 

נזעק ואמר: 

־"איך אוכל לומר ברכה זו בשעה שנמצאים אנחנו בעו
צר ושבי, וחינם נמכרנו ולא בכסף, איך יוכל עבד לברך 
־ברכת בן חורין בשעה שמוט עבדות נתון על צווארו ומו

יכול עבד כזה לברך  גופו… איך  נתונים על  סרי שביה 
ליוצרו ולומר 'שלא עשני עבד', הלא לצחוק ולעג יהיה… 
והרי כלל גדול בידינו הוא, שיש לכוון בתפלה וברכה, 
ושפיו ולבו יהיו שווין, ואיך אוכל לומר ברכה כזאת ולבי 

בל עימי". 

־אני זוכרת את הצמרמורת שאחזה בי כאשר פגשתי לראשו
נה את נוסח השאלה הזו. הצמרמורת לא נבעה מהמחשבה 
על אודות הקושי הבלתי נסבל שחווה עם ישראל בתקופת 
השואה – אלא דווקא מתיאור היהודי שכאשר הוא פותח פיו 
לפני בוראו ומתפלל - הוא מצוי בתוך המילים, מקשיב להם 

ולא להסתפק בקיום מצ ־ומבקש לדבר דרכם עם הקב"ה 

וות תפילה. לכאורה עניין טריוויאלי כל כך, מתבקש כל כך 
ובכל זאת כל כך לא שכיח... בתשובתו, ראיתי, לא הציע הרב 
אפרים אושרי לוותר על הברכה או למצוא ניסוח אחר, אלא 
לאנשים  גם  לדבר  שיכולה  במשמעות  המילים  את  הטעין 

החיים בגטו. 
כדי  אלה  ובתשובה  בשאלה  להשתמש  מבקשת  אני 
מן  נתחיל  בחיינו.  התפילה  של  מקומה  על  בקול  להרהר 
רגש  בתוך  לו  מתפוגג  זאת  בכל  שאיכשהו  מאליו,  המובן 
האחריות הדתית ואולי יש לומר בתוך האימה והפחד המסורתיים 
בכמה  החובה.  בשפת  להתגלע  העשויים  מהבקיעים 
שבלב". "עבודה  התפילה  את  להגדיר  חז"ל  בחרו  מקומות 

 במונח מעניין זה עומדת הנחתם שתפילה היא עבודה. היא 
והתמ התרכיז  היא  יד.  כלאחר  לקרות  שיכול  משהו  ־אינה 

צית של עבודת ה' – דהיינו, החיבור שבין האדם לקדוש ברוך 
הוא. במונח זה הם גם ביטאו את ההכרה שעיקר עבודה זו 
שבסופו  הגם  פנימה.  האדם  בנפש  כלומר  בלב,  מתרחשת 
זו מקבלת ביטוי בשפתיים ובתנועות הגוף  של דבר עבודה 

־ואי אפשר לצאת ידי חובה בהרהור הלב, עדיין עיקר ההתר
חשות והנביעה שלה צריכות להתקיים בשדה הפנימי.
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לו לא בגבולות המעמד, אלא בעמדה של האדם כאשר הוא 
־עומד מול הנוסח במעמד התפילה. כאשר האדם ניצב כעו
לת הופך  השאר  כל   – בליבו  לעבוד  כיודע  ה',  כעובד  ־בד, 
־פאורה, חשובה וקריטית, אבל כזו שאפשר להטעין במשמ

ואת  ולמצוא בה את החיבור לקדוש ברוך הוא,  עות חדשה 
הדיבור הכן והחי איתו.  

כאמור, ההצעות הללו נראות לי טובות ונכונות, אך הן אינן 
לב   – העניין  בלב  ולא  בתפאורה  נוגעות  הן  שכן  מספיקות 
האדם המתפלל. אז מה כן? נדמה לי שנכון לחזור דווקא אל 

־שפתה של ההלכה המסורתית ולמצוא בה את המפתח. ייחו
דית למצוות התפילה היא הקביעה 
ההלכתית שבאופן עקרוני אם לא 

־התכוונו בתפילה, יש לחזור ולהת
פלל שוב. 

אומנם פוסקי ההלכה, החל מרבי 
יעקב בעל הטורים והלאה עמעמו 
"האיד־  את הקביעה הזאת וקבעו:
נא אין אנו חוזרין בשביל חסרון 
הוא  קרוב  בחזרה  שאף  כוונה 
יחזור".2  יכוין אם כן למה  שלא 
הראשונית  ההלכתית  הדרישה 
לא  כאשר  לחזור  שיש  הקובעת 
בתוכה  מכילה  להתכוון  מצליחים 
של  בהחזקה  שיש  בקושי  הכרה 
דיבור מכוון עם הקדוש ברוך הוא,3 

־אך מכילה בתוכה גם את ההכרה שאם אנחנו לוקחים בר
צינות את הדרישה והרצון לכונן שיח חי עם הקב"ה לא נוכל 
להסתפק בכך ש"לפחות מלמלנו משהו", "לפחות היינו חלק 
מצוות  את  קיימנו  "לפחות  הכנסת",  בבית  מתפלל  ממניין 

תפילה 'תמידים כסדרם'"... 
אולי נכון לחזור אל בסיס ההלכה ולצד השינויים הברוכים 

־הנוספים, להחליט שלפחות באחת משלוש התפילות שאנ
ועבודה שבלב להתפלל  נהיה במאמץ  ביום  חנו מתפללים 
לא  שאם  ונדע  המילים,  דרך  הוא  ברוך  הקדוש  עם  ולדבר 
הצלחנו – נצטרך, כמו ההלכה המקורית, לחזור על התפילה 
ולנסות שוב ושוב, עד שמשהו יבקע ויצליח להיות. נפעל כמו 
בכל דבר אחר שחשוב לנו בחיים שבו לא נניח ידינו כשלא 
ראיון  לקבל  ננסה  ב',  למועד  ניגש  אלא  בראשונה,  נצליח 
הבחור/ה  ללב  להגיע  נוסף  חבר  דרך  ננסה  נוסף,  עבודה 

־שרצינו ונחפש מקור השקעה כלכלי אחר כדי להצליח ולה
רוויח.  

זה מלאה. זה מתיש. אולי הרוב לא יתאמצו ויעדיפו לוותר. 
דרך  דווקא  הכוונה  את  לפצח  הצעה  כאן  יש  בעיניי  אבל 
ומי  להתכוון  חובה  יש  עצמה:  והחובה  ההלכה  של  שפתה 

־שלא התכוון - לא יצא ידי חובה. במובן זה יש כאן קשב והע
רכה להתחדשות הרוחנית המתפתחת – זו המבקשת לחוש, 
שמסתפק  הבנלי  הדתי  מהקיום  סולדת  להרגיש,  מבקשת 
בקיום דתי שנהיה מצוות אנשים מלומדה, ומבקשת לעשות 

־את כל זה בצורה רצינית, בצורה תובענית, כזו שמוכנה להת
מסר ולהשקיע בשביל לחוש, להרגיש ולהיות בתוך הדברים.

2 רמ"א על סימן ק"א באורח חיים.
כוונת  או  המילים  כוונת  הנדרשת,  הכוונה  היא  מה  לשאלה  זו  במסגרת  נכנסת  ואינני   3

עמידה לפני ה'.

־זה אתגר לא קל. בתפיסה כזאת של מצוות התפילה לא מו
פרך יהיה לומר שזו ההתמודדות הקשה ביותר ליישום בשדה 

־ההלכתי. גם בדיבור עם בני אדם הקרובים אלינו – אלו שא
נחנו יכולים לראות, לגעת בהם ולשמוע את תגובתם – קשה 
להצליח לדבר דיבור של אמת, כזה הנובע מתוכנו, על אחת 
כמה וכמה בתדירות ובהתמדה של שלוש פעמים ביום. קל 
וחומר כאשר מנסים ליצור דיבור כזה עם הקדוש ברוך הוא, 
וכל שכן  זה שלא תמיד נראה מקשיב,  ואינו נראה,  הרואה 

־דרך הנוסח הקבוע, הנראה ארוך מידי, ההיפראקטיבי בקפי
צות שלו מנושא לנושא והעמוס בקטעים רבים הנראים לא 

רלוונטיים למציאות חיינו.
שבהם  ותקופה  בדור  חיים  אנחנו 

־מתפתחים ומתעצמים תביעת הכ
הדברים  בתוך  להיות  הרצון  נות, 

־והקושי לעשות דברים שאינם מד
כל  בנו.  נוגעים  ואינם  ברים אלינו 
הדתיים  החיים  את  מאתגרים  אלו 

־ששפתם המוכרת היא זו של החו
הת רבים  במובנים  והמצוות.  ־בות 
־פילה – באשר היא יום יומית, ציבו

רית ועתיקת יומין – עומדת בחזית 
והע הפנימי  זה  הקושי,  ־האתגר. 
שנ טקסט  ולמלמל  לעמוד  ־מוק, 

חז"ל,  תקופת  בשלהי  אז  אי  כתב 
כל  רחוקה  חיים  במציאות  בגלות, 

נעשית מעמד משעמם,  והתפילה  ועולה,  זועק  מאיתנו,  כך 
מנותק ומרחיק. 

איך נמצאים בתוך  ומחדשים את התפילה?  איך מחיים  אז 
של  ריבונו  עם  ובוער  כן  חי,  שיח  דרכם  ומקיימים  המילים 
זו  הדיבורים סביב שאלה קשה  רבו  עולם? בעת האחרונה 
ועלו הצעות רבות לפתרונות. והכול טוב ויפה: אפשר לקצר 

־את התפילה ולהגיד רק את החלקים המחויבים, אפשר לש
הגאולה  בעת  חיינו  את  תואמים  מהנוסחים שלא  חלק  נות 

־ויוצרים תחושה של שיח רמייה, אפשר לוותר על פסוקי דז
מרא שתפקידם להכין אותנו אל התפילה ולעשות במקומם 

הכנה אחרת: שירה, דיבור או לימוד ועוד ועוד. 
כאמור, הכול אמת ויציב. ובכל זאת כמדומני שבסופו של יום 
את  נקצר  אם  בעיה:  באותה  כאלה  פתרונות  אותנו  ישאירו 

מניין אנשים מל הזה של  האירוע המביך  אולי   – ־התפילה 
מלים משהו בלי להקשיב לעצמם יהיה קצר יותר, אך האם 
יהיו כמה  – אולי  יזמין כוונה? אם נתקן את הנוסח  הקיצור 
מזקני הדור שירגישו רגע של התרוממות בעת התפילה, אך 
האם ההמון יחוש קשור יותר למילות התפילה?1 אם במקום 

־פסוקי דזמרא נערוך הכנה משמעותית לתפילה בבית הכנ
סת – סביר שלאחר זמן ההכנה תהפוך גם היא לשגרה ורוב 
המניין יבחר בעוד כמה דקות של שינה או עבודה ויגיע לבית 

הכנסת בקריאת "ברכו" שלפני ברכות קריאת שמע.
הבין  "ממעמקים"  בשו"ת  בתשובתו  אושרי  אפרים  הרב 

־שהאתגר וממילא הפתרון אינם נמצאים בנוסח עצמו ואפי
1 האם בזמן התפילה לשלום המדינה יש בבית הכנסת הסטנדרטי יותר חווית תפילה מבזמן 

כל קטע אחר?

בסיס  אל  לחזור  נכון  אולי 
שלפחות  ולהחליט  ההלכה 
ביום  התפילות  משלוש  באחת 

־נהיה במאמץ ועבודה שבלב לה
תפלל ולדבר עם הקדוש ברוך 
שאם  ונדע  המילים  דרך  הוא 
לחזור  נצטרך   – הצלחנו  לא 
ושוב  שוב  ולנסות  התפילה  על 
עד שמשהו יבקע ויצליח להיות

התוספת להגדה- הפסוק האחרון ודרשות עליו
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־ה זמן רב רבים חשים כי שיבתנו לארץ והקמת מדינת ישז
ראל חייבות להתבטא בחיינו הרוחניים. עלינו להכיר טובה 

־לה' על הטוב שגמלנו. ההשלמה להגדה דלהלן נועדה לשי
מוש בליל הסדר, בשעה שאנו מודים לה' ואומרים: "על אחת 

כמה וכמה, טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו”.
־ליל הסדר הוא מעין סעודת הודיה של כלל ישראל. משול

בים בו מאכלים סמליים וסעודה, סיפור יציאת מצרים והלל 
כי הציר  והרמב"ם  קבעו  גאולתנו. המשנה   והודיה לה' על 
"ודורש  הוא  הסדר  בליל  מצרים  יציאת  סיפור  של  המרכזי 

מ'ארמי אובד אבי' עד שיגמור כל הפרשה כולה".
וַיֵֶּרד ִמצְַריְָמה" הן המילים הפותחות את  י אֹבֵד ָאבִי,  "ֲאַרִמּ
ה  ֶּ קוֹם ַהז פרשת מקרא ביכורים  המסתיימת ב"וַיְבִֵאנוּ ֶאל ַהָמּ
את, ֶאֶרץ זָבַת ָחלָב וְּדבָׁש". הפרשה  ֹּ ן לָנוּ ֶאת ָהָאֶרץ ַהז וַיִֶּתּ
והגאולה  גלות מצרים  מסכמת בחמישה פסוקים את סיפור 
ממנה. היא מתחילה בגנות: אבי בא מארם, חסר ארץ משלו, 
והפרשה מסיימת  ָלֶהם".   "ְּבֶאֶרץ ֹלא  ירדו לעבדות  וצאצאיו 
בשבח: ה' שמע את קולנו, הוציאנו משם ונתן לנו ארץ משלנו. 
הניגוד שבין ההתחלה בארץ לא להם ובין הסיום בארץ שנתן 
ה' מוביל להודיה לה'. לכן נבחרה פרשה זו להיות חוט השדרה 

של סיפור יציאת מצרים בהגדה. 
שיגמור  עד  לדרוש את הפרשה  הדגישו במשנה שיש  חז"ל 

־את כולה, כי בסוף הפרשה אנו מספרים על סיום המצב הע
גום שהתחלנו בו. כהוראת המשנה עשו בארץ ישראל. פיוט         
המעבר מסיפור יציאת מצרים להלל – "כמה מעלות טובות 
למקום עלינו" – רומז לכך, שהרי הוא מסתיים בהודיה לה' על 

ש"הכניסנו לארץ ישראל ובנה לנו את בית הבחירה".
בגלות לא יכלו לדרוש את כל הפרשה עד סופה, כי לא יכלו 

את". עם זה, היה צריך להוביל ֹּ ן לָנוּ ֶאת ָהָאֶרץ ַהז לומר "וַיִֶּתּ
אנשים להודות לה' על גאולת מצרים. לכן הציעו אמוראי בבל 
אמירות אחרות המתאימות לגלות, ומתאימות לעיקרון "מתחיל 
הוציא  לא  שאילו  לציין  הציע  שמואל  בשבח".  ומסיים  בגנות 
אף  כי  לציין  הציע  ורב  עבדים.  היינו  עדיין  ממצרים,  ה'  אותנו 
שעבדו אבותינו עבודה זרה, קירב ה' אותנו לעבודתו. ואולם עם 
ָאִבי"  ֹאֵבד  "ֲאַרִּמי  הוחלט לדרוש את פרשת  התארכות הגלות 
בלי לגמור את כל הפרשה. לכן בכל ההגדות, אחרי שאומרים 

־את תשובותיהם של רב ושמואל, אומרים רק את ארבעת הפ
סוקים הראשונים של "ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי" ודורשים עליהם דרשות 

עד "ּוְבאֹתֹות ּוְבֹמְפִתים". 
יהודית. בריבונות  ישראל  בארץ  לחיות  זוכים  אנו  היום 
ן לָנוּ ֶאת ָהָאֶרץ  במשפחתי חזרנו להשלים את הפרשה עד "וַיִֶּתּ
את ֶאֶרץ זָבַת ָחלָב וְּדבָׁש" בליווי דרשות על פסוק זה. כבר  ֹּ ַהז
מאות משפחות עושות זאת. ערכנו סדרים עם ההשלמה לחיילי 
דתיים  שאינם  חיילים  של  אף  להנאתם  פעמים,  ארבע  צה"ל 
ההשלמה  ההשלמה.  את  הכוללות  הגדות  שתי  הודפסו  וכבר 

־אינה מוסיפה יותר מחמש דקות לקריאת ההגדה, אך היא מו
סיפה משמעות עמוקה ומחברת את יציאת מצרים לימינו. 

־טרם זכינו לבניין בית הבחירה, ועדיין צובטת בלב תחילת הפ
המק־ בית  שהוא   – ה"  ֶּ ַהז קוֹם  ַהָמּ ֶאל  "וַיְבִֵאנוּ  החמישי,  סוק 

דש. ברם, אנו מקווים כי בזכות הכרת הטוב על הקיים באמירת 
העלאה  ובזכות  את",  ֹּ ַהז ָהָאֶרץ  ֶאת  לָנוּ  ן  "וַיִֶּתּ הפסוק  המשך 
על ליבנו את זכר המקדש  נזכה בקרוב לקיבוץ כל עם ישראל 

לארצנו ולבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.
קריאה, 1 המשלבת  העצמאות“  ליום  קריאה  ”פרקי  חוברת  כתב  מישלוב  דוד  ד“ר  הרב   

ישראל. להורדת החוברת חפשו בגוגל ”פרקי קריאה הרב       מדינת  על תקומת  לה’  והודיה  שירה 
יג. טו  בראשית  ה-ט.    5  כו  4 דברים  ד.     ז,  ומצה  חמץ   3 ד.     י,  2 פסחים  מישלוב“.     

השלמה להגדה והודיה 
על שזכינו לחיות בארצנו

הרב ד"ר דוד מישלוב

גזור והוסף להגדה

על  הדרשות  סוף  שהוא  מכות",  ומאתיים  "חמישים  אחרי 
ארבעת הפסוקים הראשונים של "ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי", וקודם "כמה 

מעלות טובות" נוסיף כדלהלן:

"ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקום ַהֶּזה ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזאת, ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב 
ּוְדָבׁש". )דברים כו ט( "ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקום ַהֶּזה"– זה בית המקדש, כמו 
שהתפלל שלמה המלך בחנוכת הבית הראשון: "לְִהיות עֵינֶיךָ 
ר ָאַמְרּתָ 'יְִהיֶה  ְפֻתחות ֶאל ַהּבַיִת ַהּזֶה לַיְלָה וָיום, ֶאל ַהּמָקום ֲאׁשֶ
ךָ ֶאל ַהּמָקום  ר יְִתּפַּלֵל עַבְּדְ מועַ ֶאל ַהּתְִפּלָה ֲאׁשֶ ם', לִׁשְ ִמי ׁשָ ׁשְ
יְִתּפַלְלוּ  ר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  יִׂשְ וְעַּמְךָ  ךָ  עַבְּדְ ּתְִחנַּת  ֶאל  ַמעְּתָ  וְׁשָ ַהּזֶה. 
ַמיִם,  בְּתְךָ, ֶאל ַהּשָׁ ַמע ֶאל ְמקום ׁשִ ֶאל ַהּמָקום ַהּזֶה, וְַאּתָה ּתִׁשְ
ַהָּמקום  ֶאל  "ַוְיִבֵאנּו  אחר:  דבר  כט-ל(  ח  א'  )מלכים  וְָסלְָחּתָ".  ַמעְּתָ  וְׁשָ
ַהֶּזה" – "אתה מוצא ביעקב שראה אותו בנוי, וראה אותו חרב, 
וראה אותו בנוי, שנאמר: 'וַיִּיָרא וַיּאַמר: ַמה נּוָרא ַהּמָקום ַהּזֶה'- 
עַר  ׁשַ וְזֶה  ֱא-לִהים  ּבֵית  ִאם  'ּכִי  חרב,  הרי   - זֶה'  'ֵאין  בנוי,  הרי 
ָמיִם'-הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבא". )ספרי דברים, פסקה שנב על  ַהּשָׁ
"יכול זה ארץ  ַהֶּזה"-  "ַוְיִבֵאנּו ֶאל ַהָּמקום  דבר אחר:  בראשית כח, יז(  

ישראל?  כשהוא אומר: 'וַיִּּתֶן לָנוּ ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזאת'- הרי ארץ 
ַהּזֶה'?   ַהּמָקום  ֶאל  'וַיְבִֵאנוּ  ישראל אמורה!  ומה תלמוד לומר 
ַהּזאת'".  ָהָאֶרץ  'ֶאת  לנו  נתן  ַהּזֶה'  ַהּמָקום  'ֶאל  ביאתנו  בשכר 

)ספרי דברים, פסקה שא( "וַיִּּתֶן לָנוּ ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזאת"- מלמד שחפץ בנו 

ה', כמו שנאמר: "ִאם ָחֵפץ ּבָנוּ ה', וְֵהבִיא אוָתנוּ ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזאת 
דבר  ח(   יד,  )במדבר  וְּדבָׁש".  ָחלָב  זָבַת  ִהיא  ר  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  לָנוּ,  וּנְָתנָּה 
אחר: "ַוִּיֶּתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזאת"- "יכול היא הפסולת של שאר 
ארץ  וְּדבָׁש'-  ָחלָב  זָבַת  'ֶאֶרץ  לומר:  תלמוד  הארצות? 
שארץ  ללמדך  כדבש-  ומתוקים  כָחלָב  שמנים  שפירותיה 
)ילקוט שמעוני,  ומשובחת מכל הארצות".  ומתוקה  גבוהה  ישראל 
'ָחלָב'-  וְּדבָׁש"- "ר' אליעזר אומר:  "ֶאֶרץ זָבַת ָחלָב  ישעיהו, רמז תא(  

רבי עקיבא אומר:  זה דבש תמרים.  'דבש'-  ֲחלֵב הפירות,  זה 
'ָחלָב'- זה ָחלָב ודאי, 'דבש'- זה דבש היערות". )מכילתא דרשב"י, יג ה( 
"פעם אחת נכנס רבי לבני ברק, ומצא שם אשכול רובץ כעגל 
־בן שלש שנים. פעם אחת הלך ר' יהושע לסכנין, ומצא עז רבו

יוצא מן התאנה  צה תחת התאנה, וחלב שותת ממנה, ודבש 
ומתערבין זה בזה". )מדרש תנאים לדברים(  דבר אחר: "ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב 
ּוְדָבׁש"– אין עם ישראל מתברך אלא בארץ הזאת, כמו שנאמר:
ָרֵאל  ַמיִם וּבֵָרךְ ֶאת עַּמְךָ ֶאת יִׂשְ ךָ ִמן ַהּשָׁ ִקיָפה ִמּמְעון ָקְדׁשְ "ַהׁשְ
לֲַאבוֵתינוּ,  ּבַעְּתָ  נִׁשְ ר  ּכֲַאׁשֶ לָנוּ  נַָתּתָה  ר  ֲאׁשֶ ָהֲאָדָמה  וְֵאת 
לאבתיך"-  נשבע  אשר  טו(  כו,  )דברים  וְּדבָׁש".  ָחלָב  זָבַת  ֶאֶרץ 

הכל בזכות אבותיך. )מכילתא דרשב"י יג, ה(.
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תפילה וגאולה חוברת 14 אב התשע"ז

א. הקדמה1
הארוך  התחנון  וכן  וחמישי,  שני  בימים  אומרים  התחנון שאנו 

־"והוא רחום" נוגעים ללב מאוד. הם מראים לנו כמה אנו רחו
קים משלמות – היכן אנו והיכן בית המקדש, היכן אנו והיכן אנו 

צריכים להיות. כמה חסרים אנו!
אובדן  ובראשונה  בראש  היא  הגלות  רוחני.  יצר שבר  החורבן 

־החירות הלאומית, ובעקבותיה שועבד עם ישראל לנוכרים. חו
לגלות  גם  גרמו  לגלות  ישראל  עם  ויציאת  המקדש  בית  רבן 

־השכינה, וגם לשיממונה של הארץ. וכלפי כל אלה נשאו רבו
לשוב  לזכות  כיסופים  המביעות  תפילות  גם  ובהן  קינות,  תינו 
ואולם  המקדש.  בית  את  ולבנות  כקדם  ימינו  לחדש  לארץ, 
בחלק מהתחינות יש בעיה. הן נוסחו בימים של חורבן, בתקופת 
גלות שבה היו אבותינו נתונים תחת ידם של רשעים, בשעות 
שבהן התרגשו על אבותינו גזרות מרות וקשות של פוגרומים. 

מבקשים  אנו  שבהן  תחינות  כמה  ויש 
ועוד.  לארץ  להעלותנו  להצילנו,  מה' 
תהיה  כיום  שאמירתן  ותחינות  בקשות 
כפיות תודה כלפי שמיא, אי הכרה בכל 

הטוב שה' גמלנו בדורות האחרונים.
בהקימו  פניו,  אלינו  ה'  שהאיר  מאז  כי 
לנו את מדינת ישראל ובקיבוץ גלויותינו 
העצום, חלק מהקינות ומהתפילות אינו 

־במקום. הלוא היום סוף-סוף אין אנו בג
כן  על  וכו'.  לחרפה  אינה  ירושלים  לות, 
אם נמשיך לומר אותן, לא רק שנאמר 
טובה  כפויי  נהיה  גם  אלא  שקר,  דברי 

־ולא נכיר תודה לריבונו של עולם. הכי
צד נמשיך ונבקש ממנו יתברך בקשות 
שכבר מילא?! ואף שחושבני שאין טעם 

־להודות לו בעת הקינות, כי הקינות צרי
מכל  ולתפילה;  לתחנון  הסיבה  ואת  החסר  את  להדגיש  כות 
תוקן בחסדו  אי אפשר להמשיך לבכות על מה שכבר  מקום 
הגדול. משל לחולה אנוש שהתפלל לה' שיחוס על חייו, והנה 

־הוא הולך ומבריא ברחמיו של בעל הרחמים, האם ימשיך להת
פלל באותו נוסח שהתפלל כאשר שכב על ערש דווי?!

־לכן אמרתי בליבי כי יש לחזור על התפילה ועל התחנונים ול
־בדוק את הקטעים שאפשר לפרש ואת הקטעים שצריך לה

שמיט את לשנות.

ב. בדיקת לשון תפילות וברכות
ברכת אהבה רבה שלפני קריאת שמע וברכת המזון

במקום: "והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו", יש לומר: "והוליכנו 
מהרה קוממיות בארצנו".

1 מאמר זה הוא חלק ערוך ממאמר מקיף ורחב העוסק בבחינת נוסחי התפילות לאור תקומת 
מנהג  לפי  בעיקר  נעשתה  התחנון  נוסח  בחינת  כי  לציין  יש  הגלויות.  וקיבוץ  ישראל  מדינת 

הספרדים ועדות המזרח.

מוסף של שבת
יש  לארצנו",  בשמחה  שתעלנו  מלפניך  רצון  "יהי  במקום: 
נדחינו בשמחה לארצנו".  רצון מלפניך שתעלה  "יהי  לומר: 

־אנחנו, כמעט מחצית מהעם כבר נמצא בארץ. עלינו להתפ
לל על אלה שטרם זכו.

מוסף של חג 
ואין  אדמתנו,  מעל  ונתרחקנו  מארצנו  גלינו  חטאינו  "מפני 
אנו יכולים להראות..." – הלוא אין זה נכון שמפני הגלות אין 
אנו יכולים לבנות להקריב קרבנות, כי אנו כבר בארץ. לכן 
: "מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אד־ ףיש להוסי

מתנו, ואף עתה ששבנו אליה אין אנו יכולים..."
בתפילת המועדים בעת 

פתיחת ארון הקודש להוצאת ספר התורה
יש  הזה",  החל  בגלות  לנו  יעמוד  "כן  במקום: 
קץ בעת  לנו  יעמוד  "כן  לומר: 

הגלות הזה".
בגלותנו",  כלה  עמו  תעש  "ואל  במקום: 
בעת  כלה  עמנו  תעש  "ואל  לומר:  יש 
צמיחת  ראשית  "בעת  או:  גלותנו",  קץ 

גאולתנו" )כך נראה לי יותר(.

ג. בדיקת לשון התחינות
מצצ כוחנו  תשש  מרעות,  "תמהנו   .1

רות" – האם נכון לומר זאת היום? האם 
מלאי  אנו  כלום  מצרות,  כוחנו  תשש 
צרות או מלאי גאולה וישועה וקוממיות 
למעצ הלכה  בבעיות? גם  מלווים   אשר 

מרעות, תשש  "תמהנו  לומר:  נראה  שה 
כוחנו מלחכות".

2. "שחנו עד למאד, שפלנו עד עפר" – 
־האומנם? הלוא כל העולם מכיר בנו כמעצמה צבאית וטכ

נולוגית? אולם נראה כי מבחינה מוסרית ורוחנית אכן שפלנו 
עד עפר. צא וראה את הרציחות, את מעשי האונס, הניאוף, 
השחיתות, הגזל והמרמה ועוד. אכן, שפלנו עד עפר ולכן אין 

לשנות.
3. "אל תעש עמנו כלה" – חס וחלילה על ידי אויבינו הזוממים 

להשמידנו. לכן אין לשנות.
4. "ותשיב שבות אהלי תם, פתחיו ראה כי שממו" – אילו פת־

כמעט  יהודים  יושבים  ישראל  בארץ  הלוא  שוממים?  חים 
אדם?  מהמון  מתפוצצים  התורה  אוהלי  הלוא  מקום,  בכל 
צריך לפרש בלב שפי־  צריך להסביר – אוהל המשכן. ואם כן

רוש המילים הוא ותשיב שבות המקדש, כוהניו ולוייו.
5. "לכודים אסירי התקוה" – אם הכוונה לאסירים בכלא או 

בגלות )ראה זכריה ט, יב( שיש להם תקווה, אזי תודה

בדיקת נוסח תפילות,
סליחות ותחנונים

הרב שמואל דוד

פניו  אלינו  ה'  האיר  מאז 
מדינת  את  לנו  בהקימו 
מהקינות  חלק  ישראל 
במקום.  אינו  ומהתפילות 
אם נמשיך לומר אותן, לא 
שקר,  דברי  שנאמר  רק 
אלא גם נהיה כפויי טובה 
עולם. הכיצד  לריבונו של 

ונבקש ממנו יתב ־נמשיך 
רך בקשות שכבר מילא?!

רב העיר עפולה
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לאל אין אנו אסירים. ואולם יש לפרש כי אנו אסורים וקשורים 
בתקוותנו לישועה השלמה.

6. "הושיענו ה' אלהינו וקבצנו מן הגויים" – אף שאנו בארץ יש־
ראל אפשר לפרש שאנו מבקשים מה' שיסייע לנו לקבץ את 

שאר היהודים מן הגלות.
7. "ישב נא אפך וחמתך מעירך ירושלים הר קדשך" – הלוא אי 
אפשר לומר כי כיום יש חרון אף ה' על ירושלים! למעשה יש 
)ולדלג על המלים:  לומר: "ישב נא אפך וחמתך מהר קדשך" 

־"מעירך ירושלים"( שכן שם אין אנו יכולים להיראות ולהשת
חוות לפניו.  

8. "ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו" – עם ישראל הוא 
לכאן  באים  רבים  מפותח,  נחשב  ישראל  עם  היום  לחרפה? 
טכנולוגיות  מוכרים  אנו  והיי־טק.  חקלאות  טכנולוגיה,  ללמוד 

־מתקדמות כמעט לכל מדינות העו
כי  ייתכן  לחרפה?  אנו  האם  לם. 

־רבים שונאים אותנו, אך אין אנו לח
רפה. ואולם לכל סביבותינו אכן אנו 

־לחרפה – העמים אשר סביבנו מב
זים אותנו ואת ירושלים. לכן המלים 
מדויקות מאוד במקומן, ואין לשנות.

שוממותינו,  וראה  עיניך  "פקח   .9
 – עליה"  שמך  נקרא  אשר  והעיר 
וגם  שממה  ישראל  ארץ  אין  היום 

למע שממה.  אינה  ירושלים  ־העיר 
שה נראה כי יש לומר: "פקח עיניך 
העיר  שבראש  ההר  שוממות  וראה 

אשר נקרא שמך עליה".
אות  הראנו  הרחמן:  אב  "אבינו   .10

כפיות  איזו   – הארץ"  כנפות  מארבע  נפוצותינו  וקבץ  לטובה, 
טובה כלפי שמיא לומר זאת היום! הלוא ה' הראנו לא רק אות 
ֵעיַנִיְך  ָסִביב  "ְשִׂאי  יותר מכך. הלוא  לטובה, אלא הרבה הרבה 

יש כאן קי ָלְך".  ָבאּו  "ִנְקְבּצּו  יהודים  וחצי מיליון  ־ּוְרִאי" שישה 
בוץ גלויות עצום שלא היה בתולדות עם ישראל )ולא בתולדות 
עמים אחרים( מאז גלות בית ראשון, ואנו ממשיכים להתפלל 
מילים  מוציא  שאני  פעם  בכל  רועד  אני  נענינו?!  לא  כאילו 
אלה מהפה, אני פוחד מחרון אף ה' על החוצפה הגדולה להיות 
כל כך כפוי טובה, ואיני יכול לשתוק עוד. ברור כי צריך לשנות 
"אבינו אב הרחמן, הוסף )ולהשמיט את המי־  תפילה זו ולומר :

לים 'הראנו אות לטובה'( וקבץ נפוצותינו".
בם  לחרפה למשול  נחלתך  תתן  ואל  עמך,  על  ה'  "חוסה   .11
לפרש "נחלתך" על הארץ כולה שאויבינו לא  גויים" – אפשר 
חלקה  את  למסור  ניאלץ  שלא  ואף  מידינו,  להוציאה  יצליחו 
להם, ואפשר גם לפרש כי "נחלתך" הכוונה להר הבית ומקום 
הם  ובכך  גויים"  בם  "למשול  לנו  לחרפה  אכן  המקדש שהוא 
כאילו מתריסים לומר: "איה אלהיהם?" ועל כן אנו מבקשים כי 

"שמך הגדול יעמוד לנו בעת צרה". לכן אין לשנות.
12. "אל ימשול בנו קצף" – אף שעל פי מעשינו ספק אם אנו 
ראויים לבקשת הרחמים, אנו מבקשים מה' כי לא ימשול בנו 

הקצף על העבירות שבידינו. ולכן אין לשנות. 
ואיננו חו־ – איננו בגלות,  "ואל תעש עמנו כלה בגלותנו"   .13
ממה  חוששים  אנו  אלא  בגלותנו,  כלה  עמנו  שיעשה  ששים 
שיקרה כאן מחר אם איראן תצליח לפתח נשק גרעיני. על כן 

צריך לומר את כל המשפט הקודם: "אל תעזבנו אבינו, ואל 
ואז להפסיק או לומר  יוצרנו".  ואל תשכחנו  תטשנו מלכנו, 

־רק את המילים: "ואל תעש עמנו כלה" )בלי המילה "בגלו
ולומר: "אל  הלכה למעשה נראה להשמיט משפט זה  תנו"(. 
תטשנו מלכנו, ואל תשכחנו יוצרנו, כי אל מלך חנון ורחום..."
14. "שוב מחרון אפך, והנחם על הרעה לעמך" – כלום ה' מת־

נהג עמנו בחרון אף חלילה? כלום גזר עלינו רעה? והרי הוא 
אשר השיבנו לארץ ישראל ובנה לנו את מדינת ישראל אשר 
הולכת ומתפתחת. בכל יום יהודים עולים ארצה ונולדים כאן, 
בכל יום בונים בתים ומקימים ישובים ומפתחים מפעלים. חס 

־וחלילה לא על רעה ידועה, עתה ב"ה הטוב עולה עשרת מו
יכעס ה'  נים על הרע, אולם אנו חוששים מן העתיד, שמא 

־עלינו. על כן אנו מבקשים כי אם חשב להרע לנו, ישוב מח
רון אפו. הלכה למעשה אין לשנות, 
כי קודם לכן אנו אומרים: "אל תפן 
ואל  ואל רשעו  הזה,  אל קשי העם 
כבר  יש  כי  ייתכן  וממילא  חטאתו", 
חרון אף, ועל כן אנו מבקשים: "שוב 

מחרון אפך וכו'".
15. "אל תחשה ּוְתַעֵנּנּו" – אל תשתוק 
ובכך תענה אותנו – וכי אנו מעונים 
ה'  לא שתק,  ה'  וחלילה?  חס  היום 
הקים לנו את המדינה והציל אותנו 
מיד מבקשי רעתנו, והלוואי שהיינו 
מנצלים את כל האפשרויות שהוא 
פתח בפנינו. הייתי מדלג על משפט 
זה, אולם נראה לי כי אפשר לשנות 
את הניקוד וההגייה כך: אל תחשה – 
אל תשתוק, ְוַתֲעֵננּו - תענה לנו, לבקשתנו, גם הפעם. )היינו 

לא מלשון עינוי, אלא מלשון היענות, תשובה(. 
16. "כי נאמו גויים אבדה תקוותם" – כדי שהגויים לא יאמרו 
שאבדה תקוותנו. הביטוי לקוח מחזון העצמות היבשות של 
יחזקאל, ואף שבחמלת ה' עלינו אנו כבר לא עצמות יבשות, 
יש מהגויים המאיימים להחזיר אותנו למצב זה, ועל כן אנו 

מבקשים מה' שלא יחשה ויענה לנו, ולכן אין לשנות.
17. "אל הביטה: דל כבודנו בגויים, ושקצונו כטומאת הנידה" – 
לא נכון. כאמור, כבודנו אינו דל, הגויים מכבדים אותנו. נראה 

כי יש לדלג על משפט זה.

למנהג האשכנזים מוסיפים
וראה כי היינו לעג וקלס בגויים,  18. במקום: "הבט משמים 
ולחרפה,  ולמכה  ולאבד  להרוג  יובל,  לטבח  כצאן  נחשבנו 
ובכל זאת שמך לא שכחנו, אל נא תשכחנו". נראה כי צריך 

לומר: "הבט משמים וראה כי בגלות היינו לעג וקלס..."
19. במקום: "זרים אומרים אין תוחלת ותקוה, חון אום לשמך 
רחמיך  לנו,  הונח  ולא  יגענו  קרבה,  ישועתנו   – טהור  מקוה, 
"זרים אמרו  לומר:  צריך  כי  נראה  עלינו".  יכבשו את כעסך 
כשם שחננת אותנו, כך תוסיף לחון אום  אין תוחלת ותקוה, 
לשמך מקוה, טהור, קרב קץ ישועתנו... רחמיך יוסיפו לכבוש 

את כעסך עלינו".
20. "אנא, שוב מחרונך ורחם סגולה אשר בחרת" – נראה כי 

יש להשמיט את המלים: "שוב מחרונך".

גלות  שנות  אלפיים  לאחר 
וזכינו  ארצה  ה'  החזירנו 
למדינה עצמאית. וכי אנו יכולים 
הדברים  על  להתפלל  להמשיך 
שכבר זכינו להם כאילו לא אירעו?
בכמה  מעט  לשנות  יש  כן  על 
ניסוחי התפילה, לא משום שאנו 
אדרבה אלא  לשנות,  מעזים 
מעזים  אנו  שאין  משום 
הקודם הנוסח  את  להשאיר 
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גזור והוסף לסידור

• והוליכנו מהרה קוממיות בארצנו.
נדחינו  רצון מלפניך שתעלה  יהי   •

בשמחה לארצנו.
מארצנו גלינו  חטאינו  מפני   •

עתה  ואף  אדמתנו,  מעל  ונתרחקנו 
ששבנו אליה אין אנו יכולים...

•  כן יעמוד לנו בעת קץ הגלות הזה. 
ראשית  בעת  כלה  עמנו  תעש  ואל 

צמיחת גאולתנו.
כוחנו תשש  מרעות,  תמהנו   •

מלחכות )במקום: מצרות(.

• ישוב נא אפך וחמתך מהר קדשך.
ההר  שוממות  וראה  עיניך  פקח   •
שמך  נקרא  אשר  העיר  שבראש 

עליה.
וקבץ  הוסף  הרחמן:  אב  אבינו   •
 - הארץ  כנפות  מארבע  נפוצותינו  

לדלג על: הראנו אות לטובה.
על  לדלג   - וחנון  רחום  מלך  אנא   •

המילים: אל  תעש עמנו כלה 
בגלותנו.

• הפותח יד בתשובה - לדלג על: דל 

כטומאת  ושקצונו  בגויים  כבודנו 
הנידה.

• הבט משמים וראה כי בגלות היינו 
לעג וקלס.

ותקוה,  תוחלת  אין  אמרו  זרים   •
תוסיף  כך  אותנו,  שחננת  כשם 
טהור,  מקוה,  לשמך   אום  לחון 
קרב קץ ישועתנו... רחמיך  יוסיפו  

לכבוש את כעסך עלינו.
- בחרת  אשר  סגולה  רחם  אנא   •

להשמיט את  המילים: 
שוב מחרונך. 

בדיקת נוסח תפילות, סליחות ותחנונים
סיכום רש"י בשם חז"ל מביא משל לאב ובנו שהולכים דרך. כשהתעייף הילד לקח אותו האב על כתפיו. מאוחר יותר 
כאשר פגשו אדם בדרך, שאל אותו הבן אם ראה את אביו. זרקו האב מעל כתפיו וכעס עליו על כפיות הטובה. לא די בכך שאני 
נושא אותך על כתפיי, אינך יודע כביכול היכן אני?!      לאחר אלפיים שנות גלות החזירנו ה' ארצה, זכינו למדינה עצמאית, 
לקיבוץ גלויות, להפרחת השממה ועוד. וכי אנו יכולים להמשיך להתפלל על הדברים שכבר זכינו להם כאילו לא אירעו? וכי 
לא נהיה בכך כפויי טובה ודוברי שקרים? על כן יש לשנות מעט בכמה ניסוחי התפילה, לא משום שאנו מעזים לשנות, אלא 

־אדרבה משום שאין אנו מעזים להשאיר את הנוסח הקודם. אנו חוששים שאם לא נשנה, יזרוק ה' אותנו חס וחלילה מעל כת
פיו על השקרים וכפיות הטובה.      על כן העברתי בכור המבחן את נוסח התפילות, התחינות והסליחות שנוסחו בגולה, מול 
המציאות המתהווה לנגד עינינו מאז זכינו בעשרות השנים האחרונות לאור חדש על ציון. גם במקום שנראה היה כי יש לנסח 
מחדש, ככל שיכולתי שלא לשנות, לא שיניתי מתוך כבוד למסורת ומתוך ידיעה כי טרם זכינו לגאולה השלמה, ועדיין עלינו 
לעבור דרך ארוכה. אולם במקומות בודדים שבהם אמירה בתפילה הביע כפיות טובה כלפי ריבונו של עולם לא הייתה בידי כל 

ברירה אלא להשמיט את המילים או לנסחם מחדש. כדלהלן:


