
חגי תשרי בתנועה הרפורמית

ֶקף ֹּ ֶקףוּנְַתנֶּה ת ֹּ וּנְַתנֶּה ת
מי במים, מי באש, מי יושפל ומי ירום 

ּוֹם כִּי הוּא נוָֹרא וְאָיֹם ַת הַי  וּנְַתנֶּה ּתֶֹקף ְקֻדּשׁ
ָ  וּבוֹ ּתִנָּשֵׂא מַלְכוֶּתךָ וְיִכּוֹן בְּחֶסֶד כִּסְאֶך

וְֵתׁשֵב עָלָיו בְּאֱמֶת

ָּן וּמוֹכִיחַ וְיוֵֹדעַ וָעֵד י ַּ  אֱמֶת כִּי אַּתָה הוּא ד
 וְכוֵֹתב וְחוֵֹתם וְסוֹפֵר וּמוֹנֶה

 וְִתזְכֹּר כָּל הַנִּׁשְכָּחוֹת וְִתפְּתַח אֶת סֵפֶר הַזִּכְרוֹנוֹת
ֹ וּמֵאֵלָיו יִקֵָּרא וְחוָֹתם יַד כָּל אָָדם בּו

ְּמָמָה ַדקָּה יִׁשָמַע  וּבְׁשוֹפָר גָּדוֹל יִּתַָקע וְקוֹל ד
ּן ּן וְחִיל וְּרעָָדה יֹאחֵזו  וּמַלְאָכִים יֵחָפֵזו

ִּין ִּין לִפְקֹד עַל צְבָא מָרוֹם בַּד ּ הִנֵּה יוֹם הַד  וְיֹאמְרו

ִּין ּ בְּעֵינֶיךָ בַּד  כִּי לֹא יִזְכּו
ּן לְפָנֶיךָ כִּבְנֵי מָרוֹן  וְכָל בָּאֵי עוֹלָם יַעַבְרו

ֹ  כְּבַקַָּרת רוֹעֶה עְֶדרוֹ מַעֲבִיר צֹאנוֹ ּתַחַת ׁשִבְטו
 כֵּן ּתַעֲבִיר וְִתסְפֹּר וְִתמְנֶה וְִתפְקֹד נֶפֶׁש כָּל חָי

ִּינָם וְַתחְּתֹךְ ִקצְבָה לְכָל בְִּריָּה וְִתכְּתֹב אֶת גְּזַר ד

ּן ּן וּבְיוֹם צוֹם כִּפּוּר יֵחֵָתמו ָנָה יִכֵָּתבו  בְּרֹאׁש הַּשׁ
ּן ּן וְכַמָּה יִבֵָּראו  כַּמָּה יַעַבְרו

 מִי יִחְיֶה וּמִי יָמוּת
ֹ  מִי בְִקצּוֹ וּמִי לֹא בְִּקצּו

 מִי בַמַּיִם וּמִי בָאֵׁש
 מִי בַחֶֶרב וּמִי בַחַיָּה

 מִי בָָרעָב וּמִי בַצָּמָא
 מִי בַָרעַׁש וּמִי בַמַּגֵּפָה

 מִי בַחֲנִיָקה וּמִי בַסְִּקילָה
 מִי יָנוּחַ וּמִי יָנוּעַ

ֵָקט וּמִי יְּטֵֹרף  מִי יִּשׁ
ָלֵו וּמִי יְִתיַסָּר  מִי יִּשׁ

 מִי יַעֲנִי וּמִי יַעֲׁשִיר
מִי יֻׁשְפַּל וּמִי יָרוּם 

 וְּתׁשוּבָה וְּתפִלָּה וּצְָדָקה
מַעֲבִיִרין אֶת רֹעַ הַגְּזֵָרה

 כִּי כְּׁשִמְךָ כֵּן ּתְהִלֶָּתךָ ָקׁשֶה לִכְעוֹס וְנוֹחַ לְִרצוֹת
ְַּרכּוֹ וְחָיָה  כִּי לֹא ַתחְפֹּץ בְּמוֹת הַמֵּת כִּי אִם בְּׁשוּבוֹ מִד

ֹ וְעַד יוֹם מוֹתוֹ ּתְחַכֶּה לוֹ אִם יָׁשוּב מִיַּד ּתְַקבְּלו

 אֱמֶת כִּי אַּתָה הוּא יוֹצְָרם וְיוֵֹדעַ יִצְָרם
ָׂר וָָדם  כִּי הֵם בָּש

 אָָדם יְסוֹדוֹ מֵעָפָר וְסוֹפוֹ לֶעָפָר
 בְּנַפְׁשוֹ יָבִיא לַחְמוֹ מָׁשוּל כְּחֶֶרס הַנִּׁשְבָּר

 כְּחָצִיר יָבֵׁש וּכְצִיץ נוֹבֵל כְּצֵל עוֹבֵר וּכְעָנָן כָּלָה
וּכְרוּחַ נוֹׁשָבֶת וּכְאָבָק פּוֵֹרחַ וְכַחֲלוֹם יָעוּף

וְאַּתָה הוּא מֶלֶךְ אֵל חַי וְַקיָּם

ָ  אֵין ִקצְבָּה לִׁשְנוֶֹתיךָ וְאֵין ֵקץ לְאוֶֹרךְ יָמֶיך
ָ  וְאֵין לְׁשַעֵר מְַרכְּבוֹת כְּבוֶֹדךָ וְאֵין לְפֵָרׁש עֵילוֹם ׁשְמֶך

ָ  ׁשִמְךָ נָאֶה לְךָ וְאַּתָה נָאֶה לִׁשְמֶך
ּ ָקָראָת בִּׁשְמֶךָ  וּׁשְמֵנו

ָ ִּיׁשֵי שְמֶך ֵּׁש אֶת ׁשִמְךָ עַל מְַקד ֵׂה לְמַעַן ׁשְמֶךָ וְַקד  עֲש
ָּׁש  בַּעֲבוּר כְּבוֹד ׁשִמְךָ הַנַּעֲָרץ וְהַנְִּקד

ִּיׁשִים ׁשִמְךָ בַּקֶֹּדׁש ְַׂרפֵי קֶֹדׁש הַמְַּקד ִׂיחַ ש  כְּסוֹד ש
ֵָּרי מַּטָה קוְֹראִים וּמְׁשַלְּׁשִים בְּׁשִלּוּׁש  ֵָּרי מַעְלָה עִם ד ד

ָה בַּקֶֹּדׁש ְקֻדּשׁ

ֶֹּקף הוא פיוט הנאמר  וּנְַתנֶּה ת
בתפילת מוסף בשני ימי ראש 

השנה, ובמקומות רבים גם 
ביום הכיפורים, הוא נחשב 
לאחד הפיוטים המרכזיים 

ביותר.
הפיוט מתאר את החרדה 
הגדולה מאימת הדין, ואת 

אפסות האדם מול האל.
מסורת מהמאה ה-12 

מייחסת את הפיוט לאגדת 
רבי אמנון ממגנצא, אולם 

המחקר המודרני מקדים את 
זמן הפיוט למאה החמישית, 
וגרסאות שונות שלו נמצאו 

כבר בגניזה הקהירית.
הפיוט זכה ללחנים רבים, 

בציבוריות הישראלית ידוע 
במיוחד הלחן של יאיר 

רוזנבלום מקיבוץ בית השיטה 
שנכתב בעקבות נפילת אחד 

עשר הלוחמים מהקיבוץ 
במלחמת יום כיפור.

חגי
תשרי

כל המשפחה ביחד



חגי תשרי בתנועה הרפורמית

ּן לְפָנֶיךָ כִּבְנֵי ָמרוֹן" "וכָל בָּאֵי עוֹלָם יַעַבְרו
הפיוט נתנה תוקף נפתח באימת יום הדין,האל מתואר כמי שיושב על כסא המשפט ודן כל אדם ואדם, בוחן את מעשיו ולבבו. 
לא קל להיות נשפטים, אולם לצד חווית הפחד והיראה, נהיר כי יש לנו יכולת להשפיע על גזר הדין, הרי תשובה ותפילה וצדקה 

מעבירין את רוע הגזרה, כמו כן מפצירים באל להבין את האדם ולנקוט במידת החסד והרחמים. 

הדימוי של האל כשופט ודיין בראש השנה פותח במשנה ובתלמוד, ובמדרש אנו מוצאים את הביטוי 'בני מרון',המהווה מקור 
השראה לחלק הראשון של המזמור: 

"אמר  הקב"ה לישראל:  בני, יודעים אתם שאני דן את העולם בארבעה פרקים האלו, בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בראש 
השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון.. והוא יושב לדון דיני ממונות להעשיר או להעני, לרבות או למעט, בראש השנה דן דיני נפשות: 
אם למות אם לחיים  ונאמר להם : אם עשיתם תשובה לפני בלב שלם, אני אקבל אתכם ואדון אתכם לכף זכות ששערי שמים פתוחים 

ואשמע תפילתכם שאני משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים עד שלא אחתום גזר דין ביום הכפורים לכך נאמר: "דרשו ה' בהמצאו".  

 )מדרש תנחומא פרשת האזינו סימן ד'( . 

חגי
תשרי

כל המשפחה ביחד

מי שופט את מי?

"פעם אחת, בלילה שלפני יום הכיפורים, אמר רבי אלימלך מליזַ'נסק לתלמידיו: "אם רצונכם לדעת איך עושים בערב 
יום הכיפורים לכו וראו מה מתרחש בביתו של החייט שגר בקצה העיר." עם עלות השחר הלכו התלמידים אל ביתו 
של החייט, הציצו בחלון וראו כי לקח החייט ספר מן הארון, פתח אותו ואמר: "ריבונו של עולם, הגיע הזמן לעשות 
בינינו חשבון על כל העברות שעשינו, כי זמן כפרה הוא כעת לכל ישראל." אז התחיל החייט לקרוא מתוך הספר את 

כל העברות שעשה במשך השנה, שאת כולם רשם לפניו בספר הזיכרון הזה.

לאחר שסיים, הוציא מן הארון ספר נוסף, גדול וכבד מן הראשון, וכך אמר: "ריבונו של עולם, קודם לכן הזכרתי את 
העברות שעשיתי אני, ועכשיו אמנה את העברות שעשית אתה." ואז התחיל לקרוא מתוך הספר השני את כל הצער 
והייסורים, כל הצרות, עגמת הנפש, המחלות והפסד הממון שעברו עליו ועל נפשות ביתו בשנה זו. לאחר שסיים 
לקרוא אמר: "ריבונו של עולם, אם נעשה חשבון על פי היושר, הרי שאתה חייב לי יותר ממה שאני חייב לך. אבל ערב 
יום הכיפורים היום, זמן סליחה ומחילה, ולא ארצה לדקדק עמך בחשבון. בשל כך הננו מוחלים לך על כל העברות 

שעשית לנו, וגם אתה תמחל לנו על כל העברות שעשינו לך."

אחר כך מזג החייט כוס יין שרף, בירך עליה ואמר בקול רם: "לחיים, ריבונו של עולם! הננו מוחלים זה לזה על כל 
עוונותינו. כל העברות שלנו בטלות ומבוטלות, כאילו לא היו כלל בעולם. לחיים!" 

)ש"י עגנון ימים נוראים עמ' קצה(

לאורך השנים התפתחו במסורת היהודית קולות הפונים גם אל האל לא רק כדיין ומוכיח,אלא גם כנמען למצוקות 
הפוקדות את האדם והעולם.גם האל יושב על כסא המשפט, והאדם דן ושואל אותו שאלות נוקבות. במיוחד ידוע 

הסיפור החסידי הבא שעובד על ידי ש"י עגנון.



חגי תשרי בתנועה הרפורמית

"שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע" -
חווית אי הודאות ואפסות האדם מול נצחיותו של האל

 הפיוט נתנה תוקף חושף בפני כל אדם באשר הוא את היותו בר חלוף ואת חוסר הוודאות העמוקה בה אנו שרויים.הוא תזכורת 
אנושית חשובה ונשגבה לחוויה האנושית הבסיסית ביותר של כל אחד מאיתנו,העומד בכל יום מחייו, שעה שעה, בפני השאלה 
הנוקבת "מי יחיה ומי ימות, מי בִקצו ומי לא בִקצו".ולמרות שלרוב אנו מבקשים להדחיק את עובדת היותנו ברי חלוף, בא הפיוט 

ומזכיר לנו כל שנה את האמת הפשוטה והנוגעת.  

הפיוט מעצים את חויית האפסות האנושית,הדימויים השונים בהם מתואר האדם : 'אדם יסודו מעפר, משול כחרס הנשבר, כציץ 
נובל וכענן כלה' ,ממחישים את הפער בין חלופיותו וסופיותו של האדם מול האל הנצחי והאין סופי. 

מה אנו אמורים לעשות עם ידיעת אי הודאות, והפנמתה? 

האם היא מייתרת את הווייתנו, את תחושת המשמעות שלנו בחיים? או שמא היא ממלאת אותנו  בענווה, ובחמלה, בקבלת 
מוגבלותנו? 

האם דווקא העובדה שאין אנו יודעים אם נהיה פה מחר, תעצים את הווה, ותגרום לנו ליחס משמעות לכל יום ויום? 

ותשובה
ותפילה
כל המשפחה ביחדוצדקה

חגי 
תשרי

"מי במים מי באש"

ּוֹצֵר בְּיַד הַי  כִּי הִנֵּה כַּחֹמֶר 
וּבְִרצוֹתוֹ מְַקצֵּר  בְִּרצוֹתוֹ מְַרחִיב 

חֶסֶד נוֹצֵר  ָ ּ בְיְָדך  כֵּן אֲנַחְנו
וְאַל ּתֵפֶן לַיֵּצֶר לַבְִּרית הַבֵּט 

בְּיַד הַמְסַּתֵת  כִּי הִנֵּה כָּאֶבֶן 
וּבְִרצוֹתוֹ מְכַּתֵת  בְִּרצוֹתוֹ אוֹחֵז 
מְחַיֶּה וּמְמוֵֹתת  ָ ּ בְיְָדך  כֵּן אֲנַחְנו
וְאַל ּתֵפֶן לַיֵּצֶר לַבְִּרית הַבֵּט 

בְּיַד הַרוֵֹקם  כִּי הִנֵּה כַּיְִריעָה 
וּבְִרצוֹתוֹ מְעַקֵּם ֵר   בְִּרצוֹתוֹ מְיַּשׁ
אֵל ַקנֹּא וְנוֵֹקם  ָ ּ בְיְָדך  כֵּן אֲנַחְנו
וְאַל ּתֵפֶן לַיֵּצֶר לַבְִּרית הַבֵּט 

)מתוך פיוט סליחות קדום שמחברו אינו ידוע(

 "פעם אמרתי בחופזי: המוות הוא האלוהים, השינוי נביאו 
 עכשיו אני כבר רגוע ואומר השינוי הוא האלוהים המות נביאו"

)יהודה עמיחי(

 אמר רבי שמחה בונים מפְּשיסחָה:
 ״לכל אחד צריכים להיות שני כיסים, ובהם ישתמש כשיצטרך לכך.

בכיס אחד יהיה כתוב: "בִּׁשְבִילִי נִבְָרא הָעוֹלָם" )משנה, סנהדרין, פרק ד 
 משנה ה(, 

 ובכיס השני:"וְאָנֹכִי עָפָר וָאֵפֶר" )בראשית יח, כז(.
ועוד הוסיף: "הרבה טועים, ומשתמשים בכיס ההפוך מזה שהם צריכים לו."

 "פתוח סגור פתוח.
 לפני שהאדם נולד הכל פתוח ביקום בלעדיו. 

 כשהוא חי הכל סגור בו בחייו.
 וכשהוא מת הכל שוב פתוח. 

 פתוח סגור פתוח. זה כל האדם"
)יהודה עמיחי( 



חגי תשרי בתנועה הרפורמית

מי יחיה ומי ימות
נתנה תוקף ומלחמת יום הכיפורים

בשנת 1990,רגע לפני שעמד המלחין יאיר רוזנבלום לעזוב את קיבוץ בית השיטה אחרי מספר שנים שהתגורר בו, ביקש להשאיר 
אחריו שיר במתנה לזכרם של 11 הנופלים מהקיבוץ במלחמת יום הכיפורים. תחילה הועלה רעיון להלחין את השיר ׳כל נדרי׳, אולם 
"יום אחד נתן לי מישהו סידור", מספר רוזנבלום ז"ל ליהודה יניב בסרטו התיעודי על הנושא 'ונתנה תוקף', "פתחתי את הסידור ומול 
עיניי הופיעו המילים 'ונתנה תוקף', מתפילת הימים הנוראים.החלטתי להלחין את השיר ולהעניק זאת לקיבוץ, שהוכה כה קשות 

ביום-הכיפורים". 

הלחן והביצוע המרגש של חנוך אלבק פשט בכל הארץ וכיום הוא מושר בבתי כנסת רבים, מושמע ברדיו, ונפוץ בחברה הישראלית 
על כל גווניה.

"הגורם השני לעוצמתה של היצירה כבר אינו טמון בה עצמה, אלא בהקשר הרחב שלה. המתפלל, או המאזין, היודע שהיצירה 
נכתבה לזכרם של 11 בני קיבוץ בית השיטה שנהרגו במלחמת יום הכיפורים; היודע שהמלחין שלה הוא המלחין בה"א הידיעה 
של שירי הלהקות הצבאיות, שהן עצמן משיאי היצירה הישראלית; המתפלל הזה לא יכול שלא להתמלא ברטט גם לנוכח החיבור 
האולטימטיבי שקרה ביצירה הזו בין יהדות לישראליות – בין טקסט עתיק המיוחס לאדם שמסר נפשו על קידוש השם בימי הביניים 
ליצירה שחוברה לזכרם של מי שמסרו נפשם על הגנת הארץ בדורנו; בין תפילה שהיא שיאה של קדושת הימים הנוראים למלחין 
המזוהה כל כך עם התרבות החילונית של ימינו.  אם יש סיכוי לחיבור בין יהדות לישראליות, וזה הרי החיבור החשוב ביותר ליהודים 

החיים בישראל, אין לו היום סמל משמעותי יותר מאשר השורה הבאה: "ונתנה תוקף" )יאיר שלג(



כל המשפחה ביחד

חגי 
תשרי

חגי תשרי בתנועה הרפורמית

לאונרד כהן נולד למשפחה יהודית במונטריאול שבארה"ב,אביו נפטר כשהוא היה בן תשע וחינוכו הופקד בידי סבו הרב שלמה 
זלמן קלוניצקי. לאונרד בילה ימים רבים בקהילת שערי שמים בעיר.הוא זכר את סבו שר ומפייט את תפילות הימים הנוראים וכך 
נספגו בנפשו/ בשנת 1973,הגיע כהן לארץ בזמן מלחמת יום הכיפורים והופיע בהתנדבות בפני החיילים במוצבים השונים,הוא 

הושפע מאוד ממה שחווה וראה וכשחזר הלחין את השיר 'מי באש'. 

כל בית בשיר נחתם בשאלה: מי קורא בשמנו? לאונרד אמר על כך שהשאלה עצמה ולא התשובה, היא זו שהופכת את השיר 
לתפילה בעיניו.כהן מתחבר לשאלת סוד גורל והקיום האנושי ממקום אחר מהבית בו גדל.  "זה מה שהופך את השיר לתפילה 
עבורי בתנאים שלי, כלומר מיהו או מהו זה שקובע מי יחיה ומי ימות? מהו המקור לכבשן הבריאה הכביר הזה? מי מדליק אותו? 

מי מכבה אותו?"

And who by fire,  
Who by water 
Who in the sunshine, 
Who in the night time 
Who by high ordeal, 
Who by common trial 
Who in your merry merry month of may 
Who by very slow decay 
And who shall I say is calling?

And who in her lonely slip, 
Who by barbiturate 
Who in these realms of love, 
who by something blunt 
Who by avalanche,  
who by powder 
Who for his greed,  
who for his hunger 
And who shall I say is calling?

And who by brave assent, who by accident 
Who in solitude, who in this mirror 
Who by his lady's command, 
who by his own hand 
Who in mortal chains, who in power 
And who shall I say is calling?

 מי באש?
 מי במים?

 מי לאור השמש?
 מי בחשכת ליל?

 מי בבית דין של מטה?
 מי בישיבה של מעלה?

 מי בפריחה החייכנית הזאת?
 מי בדעיכה איטית מאד?

ומי, מי קורא בשמנו?

 מי במעידה קלה?
 מי בסמי שינה?

 מי בשלטון הלב?
 מי במכשיר קהה?
 מי במפולת שלג?

 מי באבקה נשפכת?
 מי בשל בצע כסף?

 מי ברעב בלי שובע?
ומי, מי קורא בשמנו?

 מי בזמן טיפוס?
 מי בתוך אוטובוס?
 מי ברוב בדידות?

 מי בראי ממול?
 מי במצוות גבירתו?

 מי על חרבו שלו?
 מי ייקשר עד מוות?

 מי ייכנע לכוח?
ומי, מי קורא בשמנו?

 מי באש?
מילים: לאונרד כהן  תרגום: קובי מידן

Who by fire 
Lyrics by Leonard Cohen

Who by fire

ותשובה
ותפילה
וצדקה


