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 א" תשעש"הרא' א ,חיים ברנדס, ר הקהילה"יו דבר
 

 הנאמרת במוספי ראש השנה ויום הכיפורים אומרים אנו את המילים "ונתנה תוקף"בתפילת 
 במסכת ראש השנה פרק א אנו ,גם במשנה". ן ובצום יום כיפור יחתמוןבראש השנה יכתבו"

 .ביום הכיפורים) מלשון נחתם(הכל נידונין בראש השנה וגזר דינם מתחתם "לומדים 
 לבדוק הן את עצמנו והן את , יום הדין ובו יש לעשות את חשבון הנפש ומאחר והיום הוא

הסובב אותנו ברצוני לפתוח בבקשת סליחה מכל מי שפגעתי בו בין ביודעין ובין בלא 
 .בסתרבין בגלוי ובין  ,יודעין

אתה בחרתנו מכל "רבות בתפילתנו והן פעמים ברצוני להמשיך ולדון במילים החוזרות 
לאור במספר תחומים ונושאים לבחון את האמור ולנסות " נו ורצית בנו אהבת אותהעמים

 .בארצנוהמתרחש 
וגר  " נאמרישעיהו כי הרי בספר  שנתחלק לאשכנזים ולספרדיםמשמעו תה בחרתנואהאם 

 לצלןאך לא נכתב ולמדו תלמידות אשכנזיות רחמנא " ונמר עם גדי ירבץזאב עם כבש 
 ואחרי שנזעקו אנשים להציג את ההפרדה אישרה .בכתה אחת עם תלמידות ספרדיות

 . לא על חשבון הקופה הציבוריתפההמדינה את המשכה אך 
קבוצה שיש לה  הפרדה בין םשבחינוך ילדי ישראל תתקיי משמעו אתה בחרתנוהאם 

בקיום לימודי תורה   ולאלה המכירים רק 21 -חינוך והשכלה נרחבים התואמים את המאה ה
 .וקודש
ואלה המכנים עצמם ליברלים "שיקבע כדבריו של הרב עמר  משמעו חרתנואתה בהאם 

 "וחברים ותומכיהם ידם במעל הנורא הזה ותומכים בזה בגלוי ולא יתבוששורפורמים ו
 בשחיתות בפשע וזאת מפיו ,הרפורמים אשמים בכל תחלואי החברה הישראליתש מכאן 

ואם יד הרפורמים . חרי בתו של הרב בביתו הוכה בחור יען כי ניסה לחזר אהאיש אשר של 
כנאמר ביידיש ) בבתי הכלא (  המגיעים לישיבה של מטהרבים מהצעיריםבמעל מדוע 

 . ?ולהתחרדלהתחזק ממהרים לחבוש כיפה ישיבה בוחר 
שנחשוב שהיהדות החרדית היא היא היהדות הנכונה אך אף  משמעו אתה בחרתנוהאם 

 . דרך הישר היא והיא, קבוצה היא הנכונה באמתאחד לא הסביר לנו איזה חצר או כת או
 "תורת המלך"שבשם חופש הביטוי נוציא ונפיץ ספרים כ משמעו אתה בחרתנוהאם 

שופך דם "ולא למדו בספר בראשית  את . שכותביו שכחו שכל בני האדם נבראו בצלם
 "באדם דמו ישפך כי בצלם אלוהים עשה את האדםהאדם 
ן הם כפופים אלא אי.  שחרדים עומדים מעל לחוק המדינהשנדע משמעו אתה בחרתנוהאם 

 ולולא מוראה של מלכות איש את  דינא דמלכותא דינא ים מה קרה למושגהרב אךלדעת 
  ? על ידםאחים חיים בלעו האם הוא נלמד

  400 - כך שחרדי של מדינת ישראל / לשמור על צביון יהודי  משמעו אתה בחרתנוהאם 
ורואים עצמם כישראלים לכל דבר וחלקם נולדו כאן ובם גדלו כאן ילדי עובדים זרים שר

 .ולכל חובה מהווים סיכון לציביונינו
, שיהיו עדין רעבים ונזקקים בעמך הנזקקים לטובת הבריות משמעו אתה בחרתנוהאם 

 . ממוסדות המדינה כנדרשעזרהאת האך לא יקבלו , ארגוני סעד תמחוי וצדקה
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 בדיני היציאה כפי שכתוביות לומדי תורה ויושבי ישיבות לה משמעו אתה בחרתנוהאם 
 למלחמה כמופיע

 פרק כבספר דברים 
ָחָדׁש ְולֹא ֲחָנכֹו ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב -ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבָנה ַבִית-ָהָעם ֵלאמֹר ִמי- ְוִדְּברּו ַהּׁשְֹטִרים ֶאלה  

ָנַטע ֶּכֶרם ְולֹא ִחְּללֹו -ָהִאיׁש ֲאֶׁשר- ּוִמיו  .ּוָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ַיְחְנֶכּנ- ֶּפן ְלֵביתֹו
ֵאַרׂש ִאָּׁשה -ָהִאיׁש ֲאֶׁשר- ּוִמיז  .ָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר ְיַחְּלֶלּנּו- ֶּפן ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו

 ְוָיְספּו ַהּׁשְֹטִרים ח  .ר ִיָּקֶחָּנהָימּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵח- ֶּפן ְולֹא ְלָקָחּה ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו
ְלַבב -ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב ֵיֵלְך ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ְולֹא ִיַּמס ֶאת-ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי-ְלַדֵּבר ֶאל

  .רֹאׁש ָהָעםָהָעם ּוָפְקדּו ָׂשֵרי ְצָבאֹות ְּב- ְוָהָיה ְּכַכּלֹת ַהּׁשְֹטִרים ְלַדֵּבר ֶאלט  .ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו
יטה וילך שתורתו אומנתו כל הלומד תורה כי בהוראות אלה לא מצאתי אך ראה זה פלא 

אני מבין את המוסרים נפשם באוהלה של תורה ואת הקושי הגדול בו הם נתונים וגם .לביתו
 קשה  לדעתי אבין את הפסוק והגית בו יומם ולילה אך אני מכיר גם את הקושי השני שהוא

את השגרה במוצב  , את הקושי לצאת לסיור רגלי או רכוב בלילה גשום ורטוב,מעט יותר
ָהִאיׁש ַהָּיֵרא ְוַרְך ַהֵּלָבב ֵיֵלְך -ִמי" ואת המארבים בלילות חשוכים אז אולי עליהם נאמר

 "ְלַבב ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו-ְוָיׁשֹב ְלֵביתֹו ְולֹא ִיַּמס ֶאת
בכל  קצות העם ,לפני שמםרב הר המתהדרים בתואריבוי  משמעו אתה בחרתנוהאם 

 לאן , ואין כוונתי מזרח אירופה,אך אחינו בני יהדות המזרח. היהודי חלקם בצדק וחלקם לא
 לאלה שאינם זוכרים אומר שבזמן התורכים לראש הרבנים בישוב קראו ?נעלמו החכמים

  .החכם בשי
 : הבאוכאן המקום לנסות להסביר בסיפור את ההבדל בין רב לחכם כפי שעולה מהסיפור 

  לספרסיפור.  עדןםמנוחתואימו יוסי בנאי 
הרוצים להצטרף לעם היהודי הגרים להוציא את נשמתם של  משמעו אתה בחרתנוהאם 

 ומשונות ונתת לנו את היכולת והסמכות לפסול גיורים גם לאחר שנים רבות בעילות שונות
ולהמשיך להתנכר לרוצים להתגייר כאימרה שקשים גרים כספחת לישראל וזאת בשעה 

שהוא עצמו צאצא של הגיורת המפורסמת רות ) לא בקהילותינו(שנתפלל למשיח בן דוד 
  .שלא בטוח שעברה גיור כהלכה

 כקהילה החברה בתנועה , כמשפחות, כדי שנעשה את חשבון הנפש כפרטיםאתה בחרתנו
הדות מתקדמת ובתנועה המאגדת אותנו ובכל עם ישראל ונציף את הבעיות העומדות לי

 איני בא ?ורוצה בנו  ונחשוב האם כך אתה אוהב אותנולפנינו בעתיד לאור העבר וההווה
היום להביא את תרופת הפלא לבעיות שהצגתי אך עלינו לעמול רבות וקשות לנסות לתקן 

לא אוהב את המצב ולא רוצה בו וכנראה שיש נוספים  כי אני אישית .את העוולות הקימות
אשר חרתה על דגלה את האימרה שיש יותר אנו חברים בתנועה ליהדות מתקדמת  שהרי

אך .  האחרונה הופענו בהרכב גדול ומכובדבוועידת התנועה . מדרך אחת להיות יהודי
פעילות  לעתיד  דבר שכדאי יהיה לשקול,בינתיים אנו מתרחקים מפעילות במוסדות התנועה

 .נו לבינם ותתן לנו אפשרות להשפיע ולהשמיע את דרכינו שםבתנועה תהווה גשר בינ
 שבשנה הבאה התקוו ואנו ,ש דוידסון" עהשנה המשכנו בתוכנית הקמת המרכז החינוכי

 . את המבנה ולחזק את הקהילהבל את היתר הבניה ונתחיל לבנותקעלינו לטובה נ
 נו שבאו להיות עמנו ביום זה בברכת ברוכים הבאים ברצוני לקבל את פני אורחי
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קהילתנו הנה קהילה המתקיימת מתמיכת התנועה מדמי . בהכרחולעסוק מעט למרות החג 
 לבקש כסף על כסאות לימים נוראים וכל הבא ברוך יהיה נובמקומחבר ומתרומות אין נהוג 

 נדוב בתרומה ככל אשר י אנא הצטרפו למאמץ להחזיק מקום זה:כאן פונה אני אל האורחים
 . לבכם

 שמשמעותו חג שמח והמתייחס  סעיד עידברצוני לברך גם את בני דודינו בברכה המקובלת 
כל עאם הברכה במקובלת יותר הנה . ןלעיד ל פיטר החג הקטן המסיים את חודש הרמדא

. כל סנה ואנתה סאלםותה כל שנה ואתם בטוב וניתן להמשיכה ע שמשמואנתה בחיר
בהנחה .ומתאימות גם לראש השנה שלנו, ם המדברות בעד עצמן ולא זקוקות להסברמילי

 .ל מחרשהחג התחיל היום ואם לא נראה הירח אזי יח
לא .  כ המאמצים של חבריה"רצוי לציין היום שקהילה יכולה להתקיים אך ורק בשל סה 

רו לפני יעב, מובן מעליו שיהיו מתנדבים שירימו את כל אירועי התרבות במשך השנה
לקהילה , לפעילות סביבתית, לגבאות, ידאגו לקידושים, ישאו דברי תורה, התיבה בשבתות

לא מובן מעליו . לתפילות בימים הנוראים להקמת בניין חדש ועוד ועוד, לקורסים, תומכת
שצוות הקהילה יעבוד שעות רבות כדי לדאוג שכל התוכניות יצאו לפועל על הצד הטוב 

ולכן תודתי האישית נאמרת כאן לכולם . ע יישר כח ותודה מקרב לבלכולם מגי. ביותר
 .כאחד אך מכוונת לכל אחד ואחד מן הפעילים והמתנדבים

על קהילתנו ועל , ובאים לתת את הדין על עצמנו, כאשר אנחנו עושים את חשבון הנפש, אך
עומדים . לנוכוכל שנה ושנה נדרשים המאמצים של . עלינו להבין שהדרך עוד ארוכה, עירנו

ואנו מחויבים בחשבון הנפש . בפנינו אתגרים רציניים לשנה הקרובה ולשנים הבאות אחריה
 ובעתיד ירושלים של כל חבר קהילה מחייב לבחון מה החלק של כל אחד בעתיד הקהילה

 .חופשית 
, את התשובה נדע אולי  רק בעוד שנים? האם נצליח בשליחות הקהילה כאזרחי ירושלים

 .ו לעשות במעשים כבר היוםאך עלינ
 

 ם בקטע מפרשת ניצבים שקודמת לראש השנה יואסי
 

ְולֹא ְרחָֹקה , ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמָך-לֹא-- ַהּיֹוםְמַצְּוָךֲאֶׁשר ָאנִֹכי ,  ַהִּמְצָוה ַהּזֹאתִּכי יא
ְוַיְׁשִמֵענּו , ָה ָּלנּוָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה ְוִיָּקֶח-ִמי ַיֲעֶלה, ֵלאמֹר  :ִהוא,  ַבָּׁשַמִיםלֹא יב  .ִהוא

ֵעֶבר ַהָּים -ָלנּו ֶאל-ִמי ַיֲעָבר,  ֵלאמֹר :ִהוא, ֵמֵעֶבר ַלָּים-ְולֹא יג  .ְוַנֲעֶׂשָּנה, אָֹתּה
 ְּבִפיָך  :ְמאֹד, ַהָּדָברָקרֹוב ֵאֶליָך -ִּכי יד  .ְוַנֲעֶׂשָּנה, ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה,  ָּלנּוְוִיָּקֶחָה

  }ס { .ֹוַלֲעׂשֹת, ּוִבְלָבְבָך
  

 ואם נחליף את המצווה לחזון ולחלום הרי נראה שהחלום ניתן להשגה 
 וכפי שנאמר בסוף פסוק יט באותו פרק

 

 .ַאָּתה ְוַזְרֶעָך, ְלַמַען ִּתְחֶיה--ַּבַחִּיים, ּוָבַחְרָּת 
 א"תשעשנת 

 . שנת עושר אושרא תה: או.שמשמעותה תהה שנת עם אחד

 .שנה טובה


