
האם חיבר ש"י עמון
את התפילה לשלום המדינה?

דוד תמר

ך? תפילה לשלום מדינת ישראל, הנאמרת
• 1 בשבתות ובמועדים בבתי כנסיות לפני
תפילת מוי'ף, יסודה בסדר התפילות וה-
הודיות שנתקנו ליום העצמאות. התפילה נת-
חברה לראשונה כמדומה, כמה חדשים לאחר

יסוד מדינת ישראל.

יש תחת ידי התפילה לשלום המדינה,
שכתוב בתחתיה "ירושלים עיר הקודש,
תובב"א, אלול תש''ח". לאחר התפילה נאמר
�פרוה "תפלה לשלופ מדינת ישראל — — — 
�ישראל דרכניפ ה- ותוקטה רבותינו שבארץ
ראשיים הגרי''א הלוי הרצוג והנרכ"צ עוזיאל
שליט''זג וכן מובאת תפילה זו ב"סדר דתפ?
לות והדומות של חג העצמאות, ה' כאייר.
� יפדודו ותקנות רכותמו שכארץ"ישראל הרב
נים הראשייפ שליט''א הנרי"א דליי דרצוג

והנרכ"צ עוזיאל'', שנדפס בשנת תשי"א.

בעיתיז "ו&יד פי"ז באלול תש"ת (21.9.48)
נדפסה תפילה זו ולפניה נכתב ש"דרכניפ
הראעץיפ לארץ ישראל ר' י. א. דרצונ ורכ"ג
עוזיאל יפדו ותיקנו את התפלה הזאת
להאמר מל כתי הכנסת כארץ ובתפוצות
על ידי ד-ב או דש''יו כשבתות ובטועדיפ
אחרי קריא•! דתורה''. ולאחריה נכתב "מיפריפ
לנו שעל •!י דרכ הראשי ר' י. א. דרצינ
דשונתף נם דפופר ש''י סגנון כניפיח דתפלד''.

מר רפאל ויזר, הממונה על "יד עגניף'
בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, מסר
לי בטובו את נוסח התפילה לשלום המדינה
�ידו של הסופר, שנביא מיד. הנוסח בכתב
שונה בכמה תיבות מנוסח התפילה הנאמר
בבתי הכנסיות. התיבות הללו נדפסות להלן
באות שונה. כן מחק עמיו נמה תיבות ורשם
שתי פעמים מעל לשתי תיבות תיבות אחרות.

. והרי התפילה

כרף את מדינת ישראל ראשית צמיחת"אבינו שבשמיס צור ישראל וגואלו
�ת חבדף גאולתנו. הגן עליה כאכ
ופתם עליה סוכת שלומן• ושלח אורד
� ואמיתד לראשיה שריה ויועציה, ותק
גפ כעצה מוכה מלפניו. תנה עוזר
וגבורתו וחזק ידי מניני ארצו לוחמי
מלחמתו והנחילם' ה' אלקינו ישועה
ועטרת נצחון תעטרפ.' ונתת שלוש

כארץ ושמחת עולם ליושביה.
ואת אחינו שליטת עמו בית ישראל
פקוד ככל ארצות פזוריהפ ותוליכפ
מהרה קוממיות לציון עירו ולארץ
משכן שמר, כמו שכתבת בתורתו אם
ידיה נוחו בקצח השמיש מש* יקבצו
ה' אייקיו ומשפ יקחו ודכיאו אל
הארץ אשר ירשו אבותיו וירשתה
• למען נשמור חוקיו ונעשה רצונו.
ודופע כחור גאון עוזר על כל יושבי
תבל ארצו, ויאמר כל אשר נשמה

באפו ה' אלגי ישראל מלו ומלכותו
ככל משלזד אמן פלה.''

מצד שני מסר לי מר ויזר מכתב שכתב
לפני תשע שנים ומעלה בס' באדר תשל''ה
(1975) הרב יעקב גולדמן. מזכירו של הרב
הרצוג זצ''ל, לגב' אמונה ירון, בתו של
שיי עגנון, שממנו אתה למד. שעיקר התפילה
נכתב ע"י הרב ושהסופר "רק קיצר ושיפר
פה ושם את הלשוף. והרי מכתבו של הרב
עליתי יום אחד , • גולדמן בהשמטות אחדות
להרב הרצוג זצ"ל ומצאתיו נרגז. הוא סיפר
לי שמבקשים ממנו לחבר תפלה למדינה
במשו ימים אחדים אמר לי הרב
איני רגיל בכאלה, לחבר תפלות, ומה עוד
בזמן קצר אמרתי לו, אין הדבר
נורא. תחבר תפלה במיטב יבלתד ואני אביא
את הנופח לפני מר עגגון שישים עינו עליו
ויעיר את הערותיו, כלומר, יתקן מה שטעון
תיקון. הרב הסכים להצעתי בשמחה ומיד
ישב וכתב התפלה. אני הבאתי אותה לאבא
דיל [ש''י עגנון] והוא בקשני לחזור למחרת

וימציא לי את הערותיו.

קיצר ושיפר פה ושם את הלשון. אולם"למיטב זכרוגי אבא לא שינה הרבח, רק
הוסיף הביטוי "ראשית צמיחת גאולתנו'',
ותמיד כשהיה שומע התפלה בבית הרב
אונטרמן היה אומר לי, אתה הלא יודע

שאני הכגסתי ביטוי זר.''.

ברצוני רק להוסיף שהביטוי "ראשית צמי-
חת גאולתנו" מצאתי באגרות חרב קוק זנ''ל,

וכעת איני זוכר מקומו".

�עחה תחילה עלי להעיר, "שלא מצאתי לעת
את הכיסוי "ראשית צמיחת גאולתנו'' באגרות
הראי''ה. שאלתי ר"מים ואברכים מישיבת
מרכז הרב וגם הם לא ידעו להשיבגי דבר.
מצאתי לשון מעין זה בהערה של חראי"ה
הגלות והגאולה'' של קוק זצ''ל לחוברת ,
הרב דב דראבמן. שם כתב הרב קוק כרא-

שית צמיחת גאולת עמנו על אדמת קדשי.
זה מובא בספרו של הרב מ"צ נריה "מועדי
הראי"ה של מרן אברהם יצחק הכהן קוק
זצ''ל", הוצאת מוריה, תשמ''ב, עס' שפ''ח.

לעצם העניו — קשה ליישב את הדברים.
יתכן, שהטעהו זכרונו של הרב גולדמן,
שכתב את הדברים ס"ז שנים לאחר סטירת
הרב הרצוג ושהיה כבר בשנת תשל"ה באמצע
שנות השבעים לחייו (עד מאד. ועשרים ו).

שלושה טעמים מכריעים לצד הדעה שעגנון
. הסופר לא היה מעתיק כתב את התפילה
�ידו תפילה שגתחברה לא על ידו, בעצם כתב
� לא היתד. זו דרכו של עגגון להעתיק בכתב
ידו יצירות של אחרים; הלבטים בניסוח
; היופי �היד והמחיקות בשני מקומות בכתב
הפיוטי של התפילה. קשה להניח שנתחברה
בידי הרב הרצוג, שהעיד על עצמו, ש"אעי
רגיל בכאלה, לחבר תפלות, ומד. עוד בזמן

קצר''.

לכד יש להופיף, שבשתי המהדורות הרא-
שונות של התפילה (ואולי גם במהדורות
שלאחריהן) נאמר, שייסדוה ותיקנוה שני
הרבנים הראשיים נאחד, מה שוודאי אינו

נכון גם לפי מכתבו של הרב גולדמן.

1) מעל {תיבה רשם הסופר והנחילנו.
2) מעל לתיבה רשם תעטרנו.

3) כאן מחק הסופר שלוש תיבות —
ולעבדך בלבב שלם.

ביום העצמאות
�יוםף ? ?חמוטלבר

?יום הןצמאות הזה מו<8ב1ת אלי ןןמותיו

ןקיות. היא ןזלא 1ןפ1

?הייתי מהלכת $ת $עףו

?מד. ןכמד. 9?נות מינו

כפו ?הייתי ןע??ת ?תאיה ?טו6ה

את ריןז הזע ח??תף.

הנה היא קמות ?ןזיל ליןןם•

חדל! אמרתי לי ?עצם היום הןקי.

הפתוח ןהלא"קידןןם

�לתי. ןלןלןט ןמ

יום ה' באייר
הוא חודש זיו

ראובן קשאני

לזכר אחי בנימין
שנהרג בירושלים, ביום

ז' באייר חתש"ח.

�זיו" <<ייי. המנונה במקרא בשם ,חודש
<*היה החודש השני לחודשי השנה לסי
הלוח המקראי, נאשר חודש ניסן היה ,רא-
שון לחודשי השנה". בחודש זד. הוחל בבניית
בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך,

, טרק ו' פסוק א' מסופר ובספר מלכים אי
� ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחדש"ויהי בשמונים שנה וארבע מאות לצאת בני
זיו הוא החדש השני למלוך שלמד. על ישראל
ויבן הבית לד.''. לסי ספר עזרא, החלו שבי
ציון בזמן דנית דשני לננות את בית ה-
בשנה השנית לבואם אל בית , ; מקדש
� האלוהים לירושלים בחודש השני החלו זרו
�יוצדק ושאר �שאלתיאל וישוע בן בבל בן
�הבאים מהשני אחיהם הנהנים והלוייס ונל
�ה' '' (שם, . לנצח על מלאנת בית ירושלים.

, פסוק חי). סרק גי

ניגון עצמאות ישראל והקמת הבית ה-
שלישי, וזל בחודש זיו, הוא החודש אייר

בשנת ז'משת אלפים שבע מאות ושמונה
שנים לרריאת העולם למניננו, היא שנת
דתש"ח, ויום ה' באייר הונרו על הקמת
מדינת ישראל, ויום שנקבע כראש השנה ל-

עצמאית ישראל.

? למען יוכלו לשבת
בני ישראל בטח

על אדמתם
מחשבי קיצין ודוחקי הקץ בבל הדורות,
נתנו אותות וסימנים שונים למועד שיבת
ציון והקמת חבית השלישי. אך עתים וזמנים
אלה חלפו וגאולת ישראל התמהמהה לבוא,

בפי שחזו החוזרים.

�', שיצא לאור כספר "תיקון יום העצמאות
�ז, על ידי המחלקה לחינוך ותר- בשנת תשס
בות תורניים בגולה של ההסתדרות הציונית

סובא ציטוט, המצניע על מועד גאולת יש-
: בסוף החמשת אלפים ושבע ראל שיהיה
מאות שגה לבריאת העולם, בקירוב אם מעט
קודם או מעט אחר נד, יבוא קיצנו בעזרת
הי, למען יוכלו לשבת בני ישראל בטח על
אדמתם... למען יתראה לעין נל היות האמת

אתס, ויהנו בגוף וננסש מן העולם הזה,
חחת אשר נענשו נ?ול גלות האומות בגוף

ובנפש''.

הדברים מקורם כסרשגות לחמש מגילות,
לזזיב דיין יוסף נ''ר דוד אבן יחייא עמ'
קיו (הספר יצא בבולוניה, בשנת רפ ח —
, אכן, קמה מדינת יש- 1528). לפי מקור זה
ראל בשנת התש' ח אר בהפי-ש של 8 שנים.
הפרשן נתב ננר לפני יותר מארבע מאות
בקירוב, אם מעט , שהתקומד. תהיה • " שנה
קודם או מעט אחר נר'', שאז ישוב עם יש-

ראל לאדמתו ויחדש עצמאותו כנימי קדם.

? חג העצמאות לפי
א"ת — ב"ש

דורשי רשומות ובעלי נוטוריקון ציינו, בי
ימי חג הפסח מסמנים את החגים והזמנים של
מועדי ישראל, שיהיו במשך נל השנה. על
סי סימני א"ת—נ''ש (נלומר, כאשר א' האות
הראשונה נספר האלף בית מתחברת עם האות
ת' האחרונה באותיות. וכך א"ת, נ"ש, נ"ר
וכוי) לסי סדר זה. א-מ א' של פסח הוא
היום, שיחול בו יום חשעה כאב. נ—ש ב'
של פסח הוא היום שבו יחול חג השבועות.
ג—ר ג' של פסח הוא יום ראש השנה. ד—ק
ד' של פסח חל ביום קריאת התורח ושמחת
חורה. ה—צ ה' של פסח מקביל ליום צום
כיפור. ו—פ ו' של פסח חל בי פורים שעבר
ונקום מדינת ישראל, גמצא בן זוג צמוד.
גם ליום שניעי של פסח נסדר הא"ת-�ב"ש,
ושביעי של פסח ז—ש הוא יום שנו חל חג

עצמאוחנו.

? חג העצמאות
או יום העצמאות?

תחילה היה ויניח הא כיצד לקרוא לרך
הנולד כלומר, ליום העצמאות. היו שהציעו
�הסדווד, "יום לכנותו "יום המדיגה", "חג
 "יום חעצמאות", "חג העצמאות".

הקוממיות",
פנל ההצעות, שהיעלו נותרו שגי השפות
האחרונים נפי העם. יש שקוראים אותו "יום
העצמאות' והמקשידים "ח{ העצמאות", ימה
יהיה שמו בסופו של דבר, תג העצמאות או

יום העצמאות ז

בזמנו היו גם חילוקי דעות אם צריך לברך
בחג ברכת "שהחיינו וקיימנו והניענו לזמן
הזה", ונמצאו מחייבים ושוללים, נאשר נל
צד הניא נימוקים להצדקת גישתו. נד היה
� גם ננוגע לאמירת נרכת ,הלל" נשם וב
מלנות עד דיום מצויים נתי כנסת רבים,
� שקיראים הלל. מאייד, יש מתעלמים מאמי

רתו ומתפללים נמו ביום רגיל

היו גם שהציעו לבטל את נל האיסורים
והתומרות המתלווים ליום זה שהוא גם אחד
מימי ספירת העומר וכן להדליק נרוח חג
לפרסומי ניסא. ואת ועוד, היו שסברו שיש
, יעלה ויבוא' לומר נתסילת שמונה עשרה ,
אולם לא הונרע לנאן או לכאן. לצערנו,
אין םמנית דתית מקוכלת, שיכולה להטניע
חותמה לפחות ננל הנוגע לצד הדחי הקשור
בחג העצמאות. יש להזניר. כי נימי החש-
מונאים, כאשר גברו המננים על אויביהם
�עשרה, לא היססו מלקבוע כתפילת שמונה
� אמירת על הניסים ועל השירקן'. האם חי

מרסל ינקו, חייל פצוע, 1960

, דוש עצמאות ישראל ונינוס סוורי ישראל
אינם מחייבים גם הם קניעת תפילת הודיה

ליום הוד, ז

? סדר שולחן ערוך
לחג העצמאות

יום הזכרון לחללי צה"ל הסמור ליום ה-
� עצמאות ומעורר עד היום תרעומת ופלונ
חא עם הורים שנולים. כך קשר. לבני משפ-
חות החללים להשתתף בשמחת האומד. נולה,
בעודם שרויים בהרהורים גוגים על יקיריהם

, שטרם גיבשנו צורה נאותה של נראה
חגיגות. הגיעה השעה שנשניל לתת תוכן
, ולאו דווקא נזה וצורה נדי שיורגש החג
שהמונים ינהרו לרחובות העיר והילדים ינו
בפטישים. על הגורמים המגעים בדנר להטיל
על צוות אנשי חשיבה שיציעו מעין "שולחן
ערור' לבית ישראל לעדותיו בארץ ובגולה,
כדי לחוג את החג בצניון אחיד נגל שאפשר.

שני ספרים
I ן אורציון ברתנא

נחנו ברךיו קוירי אהבה. ןתנו ?תלים מן?ים ןוים ןל ד'קיר.

ק^טנו ןןת אזימות האף. תלינו גןןדים תמונות 9?םןזה
?די ?יזזמ; ?ח ל&עט ן'לןו"ק.

קזןעו ב*ב וןזןוים >ןת הקוחום הןוקןחק $אוד $עסום?לר.קע1ךח.

?פטסנו ךם בסדין ןד ?הךם פןי-

לא ךם זב מלן ??היינו $לא ןהן קזז

ה ^ר 9ק?ע ???תח ה*̂ן
ניסף <ןן<-�ם התחןרים '$�ח ?סטה

�ה?גי9ה ?ל ןךץ ?ןק&ף ן;זיק ל?גי ?קר #ח

?י מהר ןן^לת ?גקח זו ק!צ?ים ןזן?ים ןאוךחים ןזן?ים.

יס מה יאקורו זה לזי ?גי ̂ס

018 ?ל ה?4י וןד 5̂ ד,ח1תךים ̂ד

ים ?ןה ןןזוןןה ?^יףז ןהו̂ו
?תוך ןגך$ל ??א אןזלי ןןצ1ת ?ל ןןיןיט ?בורותו

"הדם ?א סת1?נו. לא ?סןגו סןח.
?ת $בוךח". םפןים $גוים לןם 'ןיצןח ̂ן
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