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חנן יצחקי

הוויכוח על "יום התענית העולמי"
פתיחה
בשנת  ,1938כשנה וחצי לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה ,החלו להרגיש בעולם
ביתר שאת את רוחות המלחמה 1.כיבוש וסיפוח אוסטריה ("אנשלוס") 2בחודש מרץ,
והדיונים על סיפוח חבל הסודטים בצ'כוסלובקיה שנמשכו כחמישה חודשים ,הובילו
להסכם מינכן 3שנחתם ב 29.9.1938-והציגו את המעצמות ,ובראשן בריטניה וצרפת,
כחלשות אל מול מדיניותו של היטלר .למעשה ,החשש למלחמה היה כה גדול ,עד
שבאנגליה תירגלו אבקואציה (פינוי) מהערים הגדולות לאזורים הכפריים 4,ואף
חילקו מסכות גז לאזרחים 5.גם מצב היהודים החמיר מיום עליית הנאצים לשלטון:
לאחר שהונהג שלטון הרייך באוסטריה ,על האידאולוגיה הנאצית שלו ,הפכו
1תקופה זו הייתה חלק ממה שכונה "שנת הגורל" .ראו בחוזר משרד החוץ הגרמני מיום
 ,25/1/1939מתוך :י' ארד ,י' גוטמן וא' מרגליות (עורכים) ,השואה בתיעוד ,ירושלים ,תשל"ח,
.108 -104
2ראו למשל :ויליאם ל .שירר ,עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי (תרגם :חיים גליקשטיין),
ירושליםFaber, David. Munich, 1938: Appeasement and World ;262-288 ,1961 ,
War II, 2010, 68-139; Hildebrand, Klaus. The Foreign Policy of the Third Reich.
 ;Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1973ועוד.
3על הסכם מינכן ראו למשל :ויליאם שיירר עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי (תרגם :חיים
גליקשטיין) ,ירושלים  ,1961עמ'  ;345-283יודא דייטש ,די צווייטע וועלט מלחמה ,תל אביב,
( 1995יידיש); אתר יד ושם על ועידת מינכן /pdf_odot/org.yadvashem.www//:http
 ;pdf.201733%-20%20Word%Microsoftועוד.
4ראו למשל עדות אישית של ילד משנת  1938באתר ה BBCבכתובת האינטרנטhttp:// :
 www.bbc.co.uk/history/ww2peopleswar/stories/20/a1102320.shtmlוכן באתר
האינטרנטhttp://www.homesweethomefront.co.uk/web_pages/hshf_evacuees_ :
 pg.htmועוד.
5ראו למשל כתבה באתר ה BBCעל שימוש לא נכון במסכות הגז ,מאוקטובר http:// :1938
 www.bbc.co.uk/archive/ww2outbreak/7910.shtmlוכן כתב המצולמת על ייצור
מסכות גז בבריטניה בשנה זוhttps://www.youtube.com/watch?v=WA0Hp69_ :
CpQ&spfreload=10
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היהודים קורבן לרדיפות ולהגירה כפויה; בנוסף ,לאחר שהתקבלו חוקי נירנברג
ב ,1935-נשללה האזרחות מהיהודים תושבי גרמניה ,ועד שנת  1938כ150,000
מהם עזבו את המדינה והפכו לפליטים .בעידודו של נשיא ארצות-הברית רוזוולט
התכנסה ב 6-ביולי  1938ועידה בעיר אוויאן בצרפת 6,לדיון בבעיית הפליטים
היהודים ופליטים אחרים ,בהם מתנגדי המשטר הנאצי ,שנמלטו משטחי גרמניה
הנאצית .רוב המדינות שהשתתפו בוועידה היו מוכנות להמשיך ולקבל פליטים
נוספים על פי המכסות הקיימות ,אך לא הסכימו להרחיבן.
התגובה המסורתית של העולם היהודי בעתות צרה כוללת תפילה ,הכרזת צום,
תקיעת שופר ועוד" :מצות עשה מן התורה לזעוק ולהריע בחצוצרות על כל צרה
שתבוא על הציבור" 7.יהודית תידור באומל מתארת שבשנת  1938רבו הכרזות
8
הצום והתפילה עקב המצב וכותבת על מספר ימי צום שהוכרזו בשנה זו:
"ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזירה"  -מילים אלו של הפייטן
מציינות בתמציתיות את התגובה היהודית המסורתית בעת צרה .הכרזות
הצום ,תקיעות השופר והתפילות המיוחדות הן פנים אחדות של אותה נוסחה
9
המדריכה את היהודי כיצד לנהוג בשעת משבר אישי ולאומי...
שנת  1938אופיינה על ידי ריבוי תפילות מיוחדות והכרזות צום ...מוצאים
אנו במישור הדתי הכרזתן של שתי תעניות מיוחדות ,חיזוקם של שני ימי
10
צום קיימים ,וחיבורן של ארבע תפילות מיוחדות"
במאמר זה אבקש להתחקות אחר תהליך ההכרזה של יום צום נוסף שהוכרז
בשנה זו ,אשר קהילות רבות ברחבי העולם היהודי היו שותפות לו .כאשר מחד
עשה יום זה רושם גדול ,ומאידך היו כאלה שלא רצו להשתתף בו מסיבות שונות.
6לקריאה נוספת על ועידת אוויאן ראו :שלמה ז .כץ" ,דעת הקהל באירופה המערבית מול
ועידת אוויאן" ,יד ושם ט' (תשל"ג)  ;110-87טוביה פרילינג" ,מה היו כוונותיה האמיתיות של
ארצות-הברית בוועידת אוויאן" ,האומה ( 68תשמ"ג)  ;228-217חיים שמיר" ,ועידת אוויאן,
בעיית הפליטים והציבוריות הבריטית" ,דפים לחקר השואה והמרד ב' (תשל"ג)  ;100-88שלמה
שפיר" ,ועידת אוויאן" ,ילקוט מורשת (לחקר השואה והאנטישמיות) ; 166-147 )1993( 45
Adler-Rudel Shalom, The Evian Conference on the refugee question, Leo
 ;Baeck Institute Year Book 13 (1968) 235-273ועוד.
7רמב"ם ,י"ד החזקה ,הלכות תענית ,פרק ראשון ,סעיף א'.
8לפירוט ימי הצום שהוכרזו בשנת  1938ראו בנספח למאמר זה.
9יהודית תידור באומל" ,קול בכיות" :השואה והתפילה ,אוניברסיטת בר אילן ,תשנ"ב .41 ,הפרק
בספר הופיע בניסוח מעט שונה גם כמאמר" :תפילות והכרזות צום בעולם החופשי בתקופת
השואה" ,קשב  ,1אוניברסיטת בר אילן (תשמ"ו) .32-23
10שם.46-45 ,
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"תענית ציבור של כל היהדות"
בחודש אוגוסט של שנת ( 1938ט"ו באב תרצ"ח) פורסמה בעיתונות הארץ ישראלית
הודעה בדבר הצעת רבני בריטניה וצרפת להכרזת יום תענית עולמי על מצב
היהודים בגרמניה ובאוסטריה" :על תענית ציבור של כל היהדות ביום י' בחשוון
יוכרז בנעילה של יוה"כ  -כך מציע הרב הראשי ליהודי אנגליה ,ד"ר הרץ 11,בשמו
ובשם הרב הראשי של צרפת 12.ההצעה נשלחה לאגודת הרבנים בפולין" 13.הודעה
זו גם הופיעה בעיתון :The Palestine post
The Very Rev. the Chief Rabbi of the British Empire, Dr. J.H. Hertz,
has appealed to the Union of Polish Rabbis to issue a call for a public
fast, in which Jews everywhere else would join, owing to increasing
Jewish distress and anti-Semitism.
Chief Rabbi Hertz has suggested the 10th Heshvan (in October) as
the date14.
לאחר כשלושה שבועות פרסם העיתון "דבר" הודעה שונה במקצת" :לפני זמן
מה פנו הרבנים הראשיים של אנגליה וצרפת ,הרבנים הרץ ולוי לרבנות הראשית
הארצישראלית ולרבנות הורשאית בדבר קביעת זמן לתענית ציבור עולמית של
15
כל העם היהודי .אחרי מו"מ נקבעה התענית ליום א' של סליחות 18 ,בספטמבר".
גם  The Palestine Postדיווח:
CHIEF RABBI HERZOG’S PROPOSAL - WARSAW (Palcor).
The Polish Chief Rabbinate decided at its last meeting to associate
itself with the proposal by the Chief Rabbinates in Great Britain
and France to proclaim a day of fasting and prayer by world Jewry
11הרב הרץ נולד בהונגריה ב .1872 -היה הרב הראשי לבריטניה והמושבות משנת  1913ועד
ליום מותו ב .1946 -לפרטים נוספים ראו ב:
Derek Taylor: Chief Rabbi Hertz: The Wars of the Lord. London: Vallentine
.Mitchell, 2014
12מדובר על הרב ישראל לוי ( ,)1939-1856שהיה רבה הראשי של צרפת משנת  .1920פרטים
עליו ראו (בצרפתית).http://judaisme.sdv.fr/histoire/rabbins/islevi.htm :
 13קיצור טלגרמות ,דבר ,12.8.1938 ,עמ'  ,8וכן מופיע גם בעיתון הצפה מאותו היום.
14
Chief Rabbi’s appeal, The Palestine Post, 12.8.1938, p. 1
 15תענית ציבור לכל היהדות ,דבר ,4.9.1938 ,עמ' .3
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in connection with the persecution of Jews in many countries. The
fast has been fixed for the 1st day of Selichoth (Penitential Prayers),
falling on Sunday, September 18, in accordance with the proposal by
Chief Rabbi Isaac Herzog16 of Palestine.17

השאלות העולות הן :מדוע הרב הרצוג הציע לשנות את
התאריך המקורי של התענית ומהו אותו "משא ומתן" שעליו
מדווחים העיתונים? וכן ,האם באמת צום זה התקיים ויהודי
כל העולם התאחדו וצמו ביום זה?
התאריך הראשון שהוצע על ידי הרב ד"ר הרץ היה יום שישי י' במרחשוון ה'תרצ"ט.
איננו יודעים את הסיבה שבעטיה רצה הרב הרצוג לשנות את התאריך המיועד.
ייתכן שהרב הרצוג התנגד לכך שיצומו ביום שישי ,לפני שבת 18.סיבה נוספת
להתנגדותו יכולה להיות משום שבאותו שבוע חלו תעניות בה"ב שלאחר חגי
תשרי ,וכך יום קודם ,יום חמישי ט' במרחשוון ,הוא יום צום שיש שמתענים בו,
ולכן חשב שאם אנשים יתענו ביום חמישי  -הרי שלא יצטרפו לתענית ביום שישי.
ייתכן גם שרצה להקדים את התענית לימים שמקובלים במסורת היהודית כימי
רצון ,בחודש אלול והסליחות ,ובמיוחד שההלכה קובעת ש"ביום א' דסליחות נהגו
19
רוב הקהל להתענות".
 16ספרים ומחקרים רבים נכתבו על הרב הראשי יצחק אייזיק הלוי הרצוג ,על פסיקות ההלכה
שלו ,ועל מנהיגותו .ראו למשל :שולמית אליאש ,היחסים בין הרבנות הראשית לארץ-ישראל
והשלטון המנדטורי :תרצ"ו-תש"ה  ,1936-1945 /עבודה לשם תואר דוקטור ,אוניברסיטת בר
אילן ,תשל"ט; שמואל אבידור הכהן ,יחיד בדורו ,ירושלים ,תש"ם; שמעון אורבך ,פעילותו
המדינית של הרב הרצוג עד קום המדינה ,חיפה ,תשמ"ו; שאול מייזליש ,רבנות בסערת הימים:
חייו ומשנתו של הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג ,תל אביב ,תשנ"א; שולמית אליאש ,בתוך:
איתמר ורהפטיג ואורי דסברג (עורכים) ,משואה ליצחק  -ספר זכרון למרן הגאון הרב יצחק
אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל (ב' חלקים) ,ירושלים ,תשס"ט; ועוד.
17
Day of fasting and prayer, The Palestine Post, 5.9.1938, p.1
18עיין לקמן הערה  ,26שם מופיע הציטוט (משנה ,תענית ,ד ,ב) שאנשי המשמר לא היו מתענים
ביום ו' ,אך נוכיח שם שהרב הרצוג לא חשש למשנה זו ,ולא קיבל אותה להלכה ,מהעובדה
שקבע תענית ביום א' ,שהמשנה אומרת שגם ביום זה לא קובעים תענית .ולכן ברור שמקור
זה לא היה הסיבה לכך שלא רצה לקבוע תענית ביום ו'.
19ר' מאיר ישראל הכהן ,משנה ברורה ,הלכות ראש השנה סימן תקפ"א ,סעיף קטן טו ,ועיינו
גם במגן אברהם ובטור באותו הסימן.
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הרב הרצוג שלח מכתבים לרבנים ראשיים בכל העולם והציע לגזור תענית
עולמית ביום כ"ב באלול ,היום הראשון שבו עדות אשכנז מתחילות לומר "סליחות"
לפני ראש השנה .מכתבו המקורי של הרב הרצוג לא נמצא ,אך במוזיאון "היכל
שלמה" בירושלים ,מצאתי בין כתביו של הרב הרצוג 20חמישה מכתבים מרבנים
בארצות שונות ,המתייחסים להצעתו של הרב ,ולתאריך שהוא הציע ,בניגוד
להצעת רבני אנגליה וצרפת:

1 .1הרבנות בסלוניקי הסכימה מיד להצעתו של הרב הרצוג" :הננו מתכבדים
להודיעו למעכ"ת (=למעלת כבוד תורתו) שגם אנו מסכימים להצעתו
להכריז תענית ציבור לכל ישראל בכל העולם כולו בכדי להתריע על
צרות עמנו ביום א' דסליחות הבע"ל (=הבא עלינו) ,שהוא כ"ב באלול
21
תרצ'ח....הרב הראשי בתישלוניקי ...ד"ר צבי קורץ"
מכתבו של הרב קורץ מסלוניקי -מתאים למקור מספר  1בעמ' 4

מכתבו של הרב קורץ מסלוניקי
20רוב כתביו של הרב הרצוג הועברו לגנזך המדינה .ב"מוזיאון היכל שלמה" נשארו כתבים
מעטים ,ובהם חמשת המכתבים המדוברים .כאן המקום להודות לצוות המוזיאון :המנהלת
שלומית צבאג ,לאפרת ולקרן ,ובעיקר למנהלת האוסף ,מעיין שריה ,שאפשרו לי לעיין
בכתביו ובספריו של הרב ,תמיד בחיוך ובסבלנות.
21רבה הראשי של סלוניקי משנת  .1933לפרטים מעטים עליו אפשר לעיין במרכז המידע על
אודות השואה של "יד ושם" באתר האינטרנטhttp://www.yadvashem.org/odot_pdf/ :
Microsoft%20Word%20-%201389.pdf
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2 .2רבני מצרים הסכימו גם הם לתאריך זה ,אך חששו מאוד מתגובת הסביבה
המצרית..." :ומה מאד ישרה בעיני הצעתו להתענות ולשפוך רנה ותפילה
לפני אבינו שבשמים ...והנני מסכים שיהיה התענית ביום ראשון בשבת
שנים ועשרים לחדש אלול הבע"ל...22לדאבוננו פה אנו שרוים בין הגוים
שבכל יום מחדשים מודעות נגד אחב"י יצ"ו (=אחינו בית ישראל ישמרם
צורנו ויחיים) ויראים אנחנו שלא יהיה גם פה פרעות ב"מ (=בר מינן?)
לכן עלי לתקן הענין באופן שלא ירגישו העמים אשר אנחנו שרויים
בתוכם מטרת תעניתנו....מ"מ ראש הרבנים במלכות מצרים יר"ה (ירום
23
הודה) יהודה חיים מסלתין".
מכתב מהרבנות הראשית של מצרים -מתאים למקור מספר  2בעמוד 4

מכתב מהרבנות הראשית של מצרים
22רבני מצרים מתייחסים לתאריך :כ"ב באלול ,ולא קוראים לו יום א' דסליחות ,משום שבני
עדות המזרח נוהגים להקדים ולומר סליחות כבר מראש חודש אלול.
23כתב ספרי שו"ת" :וזאת ליהודה" ו"שארית ליהודה" ,וספרי דרשות" :ויאמר יהודה" ו"קול
יהודה" ,כולם יצאו לאור בקהיר בשנים תרצ"ז-תרצ"ח.
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הרבנים במצרים חששו מתגובת הסביבה ולכן חשבו כיצד להצטרף לתענית,
אך בצורה כזו שהגורמים העוינים לא ירגישו בכך.

3 .3הרב יהודה לייב צירלסון מקישינב 24מסכים גם הוא לתאריך המוצע על
ידי הרב הרצוג" :בתשובה על מכתבו המרומם מיום כ' לח"ז (=לחודש
זה) אתכבד להודיעו ,כי גם לפי דעתי העניה הצדק עם הדר"ג (=הדרת
גאונו) ,כי היום היותר נאות בשביל התענית הכללית הוא א' דסליחות
הבעל"ט ,"...אך במכתבו אפשר לראות רמז לכך שהוא ידע שהדבר נתון
בויכוח" :הצדק עם הדר"ג ...היום היותר נאות"...
מכתבו של הרב צירלסון מתאים למקור מספר  3בעמ' 4

מכתבו של הרב צירלסון

24הרב הראשי של חבל בסרביה ( ,)1941-1859עיינו גם בש .ז .מוזס" ,הרב ר' יהודה ליב צירלסון
 קישינוב" בתוך :אלה אזכרה ,כרך ראשון ,ניו יורק ,תשט"ז ;176-164 ,אליאב שוחטמן" ,הרביהודה ליייב צירלסון" ,מגד ירחים ( ,129תמוז תש"ע) ירושלים.4 ,
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4 .4הרב שלמה דוד כהנא 25,ראב"ד בוורשה וסגן נשיא רבני אגודת פולין
לא רצה להכריע במחלוקת שבין רבני אנגליה וצרפת ובין הרב הרצוג:
"קבלתי מכתב מעלתו אודות יום התענית .ובטח קיבל מעלתו ע"י דלג–
רב (=טלגרף) את הסכמתנו .אולם לרגל הסכסוכים על דבר קביעת הזמן
וסדר התענית עם הבתי דינים באנגליא וצרפת ,והיה אם יתחלק היום
המוגבל לשני זמנים יאבד יום התענית את חשיבותו כלפי פנים וכלפי
חוץ .לכן ראוי ונכון מאד לבוא לעמק השוה בענין זה ,ונחכה עוד על
מכתב מעלתו הרבה קודם הכרזת התענית"...
הרב כהנא מזכיר את "הסכסוכים" בדבר קביעת התאריך ל"יום התענית".
הוא מביע את הסכמתו להצעתו של הרב הרצוג ,אך מבקש להשהות את
ההכרזה עד שהרבנים יגיעו להסכמה בעניין זה.
מכתבו של הרב כהנא -מתאים למקור מס'  4בעמ' 5

מכתבו של הרב כהנא
25מעט על תולדות חייו ראו בדוד תדהר ,אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו :דמויות ותמונות,
כרך ,13תל אביב 1958 ,עמ'  ,4262ובאתר האינטרנטhttp://www.tidhar.tourolib.org/ :
tidhar/view/13/4262
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5 .5רבני טורקיה לא הסכימו לתאריך שהציע הרב הרצוג מסיבה אחרת
לגמרי" :היום יהיה באלול ,אלא שבהשעננו על פי משנה שלמה שנינו
במ' (=במסכת) תענית ולא ביום א' וכו' 26.ואנשי מעשה לא היו מתענים
במוצאי החג כי אם בה"ב ,אם יראה וירצה בעיניו יקבעוהו על יום ב'
כ"ג ל"מ (=למצויין?) .ועל הכל מני"ר (=מר ניהו רבה) 27אדון ופטרון
לעשות כאשר הטוב בעיניו ...רפאל דוד סאבאן 28,משה בן חביב ,יעקב
29
ארגואיטי"
כלומר ,הסיבה להתנגדותם היא הלכתית גרידא ,שהרי אנשי מעשה לא
30
קובעים תענית ליום ראשון ,אלא רק לימים שני וחמישי.

26בעניין זה יש להרחיב קמעא :הלכה זו מובאת במשנה( ,תענית ,ד ,ב)" :ואנשי המעמד היו
מתענים ארבעה ימים בשבוע ,מיום ב' ועד יום חמישי .ולא היו מתענים ערב שבת מפני
כבוד השבת ,ולא באחד בשבת כדי שלא יצאו ממנוחה ועונג ממנוחה לידיעה וימותו" .בדפוס
וילנא קטע זה מודפס בתוך סוגריים ,ואילו עדין שטיינזלץ הביא אותו ללא סוגריים .בכתבי
יד של המשנה קטע זה לא מופיע כלל (כת"י קאופמן ,כת"י פארמה ,כת"י תימני עם פירוש
הרמב"ם ועוד) ,וכמו כן ,גם לא בכתבי היד הראשונים של התלמוד הירושלמי (ליידן) והבבלי
(מינכן  ,95ותיקן ועוד) .קטע זה נכנס רק לדפוסים המאוחרים .עיינו עוד ברפאל נתן נטע
רבינוביץ ,דקדוקי סופרים חלק ו ,מינכען ,תרכ"ט עמ' .160
לעניין פסיקת ההלכה ,הרמב"ם כתב שאנשי המשמר לא צמים ביום א' ,ראו במשנה תורה,
הלכות כלי המקדש פ"ו ה"ג ,ולמעשה נוהגים היום לצום ביום א' כאשר התאריכים ט' באב
או י"ז בתמוז נופלים בשבת ,דוחים את הצום ,ומתענים ביום א'.
 27כלומר" ,אתה הרב הגדול".
28הרב הראשי לטורקיה ( ,)1960-1877משנת  1953מונה ל"חכם באשי" -ראש הרבנים בממלכה
הטורקית .ראו עוד בשמעון וענונו ,אנציקלופדיה לחכמי טורקיה ,ירושלים ,תשס"ו.502-501 ,
 ,1944-186229חיבר ספר שו"ת בשם "ירך יעקב" שיצא לאור באיסטנבול בשנת ת"ש ,וכן
ספר בשם "זכר עשות" שנדפס לאחר מותו בירושלים ,תשכ"ג .ראו עוד בשמעון וענונו,
אנציקלופדיה לחכמי טורקיה ,ירושלים ,תשס"ו.350-349 ,
30רבני טורקיה כמובן יודעים שבימינו ישנן תעניות ציבור ביום א' ,ולכן כתבו שאנשי מעשה
לא מתענים ביום א' .נראה שמכיוון שזו תענית מחודשת ,עדיף לדעתם לכתחילה לקבוע
אותה ביום אחר.
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מכתבם של רבני תורכיה
מכתבם של רבני תורכיה מתאים למקור מס'  5בעמ' 5

אפשר לראות שהרב הרצוג אכן שלח מכתבים לכל רחבי העולם היהודי ,ורבני
הארצות השונות התייחסו להצעה לקביעת יום צום עולמי ברצינות רבה .נראה
שלפחות חלק מהם היו מודעים לחוסר ההסכמה על התאריך ,והתייחסו לכך
במכתביהם.

התאריך שנקבע
ב 1.9.1938 -פרסמה העיתונות היהודית בוורשה את ההצעה של רבני אנגליה
וצרפת ,ואת ההחלטה שיום הצום יהיה ביום הראשון של סליחות 31.כפי שכתבנו
לעיל ,בתאריך  4.9.1938פורסם בעיתון "דבר" ש"אחרי מו"מ נקבעה התענית ליום
א' של סליחות 18 ,בספטמבר" .בעיתון "הצופה" ,חביבו של הרב הרצוג ,ששימש
31ראו למשל ב"דער ערשטער טאג סליחות  -גרויסער תענית פון וועלט-יודענטום" (=היום
הראשון של סליחות  -תענית גדולה ליהדות העולם) ,אונזער אקספרעס.8 ,1.9.1938 ,
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מעין שופר של הרבנות הראשית 32פורסמה בתאריך זה הידיעה על הסכמתה
של הרבנות בוורשה להצטרף ליום הצום העולמי" :ווארשה  -הרבנות הראשית
בווארשה החליטה...להצטרף להצעתם של הרבנים של אנגליה וצרפת בדבר הכרזת
יום צום ותפילה של היהדות העולמית בקשר לרדיפות היהודים בעולם .הצום
הכללי נקבע ליום א' דסליחות ,כ"ב באלול בהתאם להצעת הרב הראשי ליהודי
33
ארץ ישראל ,הרב הרצוג".
לאחר כמה ימים ,ב ,7.9.1938 -פורסמה ב"הצופה" החלטתה של הרבנות הראשית
לארץ ישראל:
הרבנות הראשית לארץ ישראל בהסכימה להצעת הרב הראשי של
בריטניה והרבנות הראשית של צרפת ,החליטה להכריז יום צום ותפילה
לכל ישראל בגלל הרדיפות על היהודית בעולם .בהצטרפותם של הגאון
ר' חיים עוזר גרודזנסקי 34,האדמו"רים מגור 35ומאלכסנדר 36,אגודת
 32על יחסו של הרב הרצוג לעיתון הצופה ראו ביחיד בדורו.108 ,
33יש לציין שמהניסוח בעיתון "הצופה" לא נראה שהיה כלל ויכוח ,אלא שהרב הראשי של
אנגליה הציע את הרעיון ליום הצום ,ואלו הרב הרצוג הציע את התאריך ,וכך זה התקבל...
34חי בין השנים  ,1940-1863מגדולי רבני ליטא בתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה,
נשיא מועצת גדולי התורה ,כתב ספר שו"ת מפורסם בשם '"אחיעזר" .על חייו ותורתו ראו
למשל :שמריהו יוסף קרליץ ,אחי-עזר  -לדמותו של מרן חיים עוזר גרודזנסקי ,תל אביב,
תש"א; שמואל רוטשטיין ,אחיעזר :הגאון רבנו חיים עוזר גרודזנסקי מווילנה  -חייו ופעולותיו,
ירושלים ותל אביב ,תש"ב; שלמה יוסף זווין ,אישים ושיטות ,פרק :ר' חיים עוזר ,תל אביב,
תשי"ב; אהרן סורסקי ,פרקי חיים ,בתוך אחיעזר :קובץ אגרות ,בני ברק ,תש"ל; ועוד.
35גור ואלכסנדר היו שתי החצרות החסידיות הגדולות בפולין לפני מלחמת העולם השנייה.
האדמו"ר מגור ,הרב אברהם מרדכי אלתר ,הוכתר ב ,1905-ועודד את חסידיו לעלות לארץ
ישראל .היה ממייסדי "אגודת ישראל" ועמד בראש מועצת גדולי התורה .בזמן השואה נמלט
בעזרת חסידיו והיה מנהיג החסידות בארץ ישראל עד פטירתו בחג השבועות תש"ח .ראו
עוד בצבי יצחק אברמוביץ" ,האדמו"ר מגור  -ביבליוגרף מובהק” ,תגים א' ,תשכ"ט;94-96 ,
אברהם יצחק ברומברג ,מגדולי התורה והחסידות  -כב ,ירושלים תשכ"ו; בנימין מינץ ,רבינו
זצ"ל מגור ,תל אביב תש"י; דפנה שרייבר ,בין חסידות לפוליטיקה ,האדמו"ר מגור בעל האמרי
אמת ,והמפנה הפוליטי בחסידות פולין ,עבודת גמר ,האוניברסיטה העברית בירושלים;2013 ,
ועוד.
36האדמו"ר מאלכסנדר ,הרב יצחק מנחם מנדל דנציגר ,נרצח במחנה המוות טרבלינקה כפי
הנראה בכ"ג באלול תש"ג .ככל הידוע היו לו  15ילדים ,שרובם נספו בשואה .ראו עוד ביהודה
מקובר‘ ,רבי יצחק מנחם דנציגר אדמו"ר מאלכסנדר הי"ד' ,בית יעקב  :ירחון לענייני חינוך,
ספרות ומחשבה ,אלול תשכ"ו ,עמ'  ;21-20אהרן סורסקי ,מרביצי תורה מעולם החסידות ,חלק
ו ,בני ברק ,תשמ"ח ,עמ' פה-קיא; יצחק אלפסי ,החסידות מדור לדור  :חלק ב  -מדור ששי ועד
לימינו ,מכון דעת יוסף ,ירושלים תשנ"ח ,עמ'  ;435ועוד.
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הרבנים של אמריקה ,וועד הרבנים מווארשה 37,הרבנות הראשית של
אפריקה הדרומית ,בלגיה ,בסרביה ,יון ,תורכיה ועוד רבנים מפורסמים
קובעת הרבנות הראשית לארץ ישראל את יום הצום הכללי ליום א' כ"ב
באלול ( 18בספטמבר)
וב 12.9.1938 -פורסמה הודעה בניסוח אחר:
לאחינו היקרים בארץ הקדושה! עת צרה ליעקב ומצוקה נוראה שכמוה לא
נהיתה זה כמה ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמים .בהסכמת
מאורי הגולה ,גאוני וצדיקי הדור ,אגודות הרבנים ורבנים ראשיים של
כמה מדינות — הוכרז יום א ,כ''ב אלול ,שנת תפרי"ח ,ליום תענית ציבור
לכל ישראל .סידור התפילות והתקיעות ביום הצום יפורסם בכל מקום
ומקום מצד בתי־ הדין והרבנות המקומיים ,וצור ישראל וגואלו יראה
בעניינו וישמע לקול־ תפילתנו וישלח לנו ישועתו במהרה.
יעקב מאיר ס"ט ראשון־לציון
הרב הראשי לארץ ישראל
יצחק הלוי הרצוג
38
הרב הראשי לארץ ישראל
יש לציין שמהניסוח "רבנים ראשיים של כמה מדינות" משמע שהתאריך היה עדיין
נתון בוויכוח.
נראה שההודעה על יום התענית אכן עשתה כנפיים והגיעה לרחבי העולם
היהודי .בגיליון ספטמבר  1938של "הפרדס  -קובץ רבני חדשי" ,משיקגו פורסם
כך" :אגודת הרבנים בפוילין קבעו יום א' דסליחות ליום צום ,לתפילה ולצעקה על
39
צרות אחינו בית ישראל"
לקראת התאריך האמור ,קראו גם הרבנים המקומיים בארץ ישראל להצטרף
ליוזמה :הרבנות הראשית לתל אביב 40יצאה בקריאה להשתתף בתענית זו" :ואנו
פונים בזה לכל אחב"י(=אחינו בית ישראל) שבפה לקבל על עצמם את התענית

37וכך גם פורסם בעיתונות הוורשאית ,ראו ב'אגודת הרבנים פאדערט אויף אלע אידען צו
פאסטען דעם קומענדינען זונטאג' ,היינט ,15.9.1938 ,עמ' .5
38תענית ציבור בכ"ב באלול ,הודעת הרבנות הראשית ,פורסם בעיתון הצופה ,12.9.1938 ,עמ' .1
 39יום צום ,הפרדס שנה יב חוברת ו ,שיקגאגא ,ספטמבר .2 ,1938
 40הרבנים הראשיים לתל אביב היו אז הרב בן ציון חי עוזיאל ,והרב משה אביגדור עמיאל.
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ציבור הנ"ל 41"...וכן הרבנות הראשית בחיפה" 42:בהתאם להחלטת הרבנות הראשית
לארץ ישראל ,הקובעת את יום א ,כ"ב באלול ,יום א' דסליחות ,ליום תענית ציבור
כללי ,פונה הרבנות הראשית בחיפה אל הקהל בקריאה ,להתאסף ביום זה בהשכמה
43
בשעה  4.30לאמירת סליחות"...

מי לא הצטרף ליום התענית?
כפי שהוכחנו ,תאריך יום התענית נשאר בוויכוח ,ואפשר להוכיח שרבני אנגליה
לא קיבלו את התאריך שהציע הרב הרצוג .בדיקה בעיתון ,Jewish Chronicle
הוותיק בעיתוני יהדות בריטניה ,מעלה ששם כלל לא מוזכרת ההצעה הראשונית
של הרב הרץ לצום בי' במרחשוון 44,ומובן שגם אין שום אזכור של יום הצום
העולמי שנקבע לכ"ב באלול!
נקודה נוספת היא שהרב הרצוג עצמו היה באנגליה ביום התענית .ימים אחדים
קודם לכן הוא טס לאנגליה עם הרב ברלין ,נשיא תנועת "המזרחי" העולמית כדי
להעיד בפני ועדת "וודהד" שביקשה את חוות דעתם של אישים יהודים שונים לגבי
החוקה של המדינה שבדרך ,וכן לגבי מעמדן של הדתות השונות במדינה 45.ביום
רביעי בערב ,ארבעה ימים לפני יום הצום המיועד ,נערכה מסיבה גדולה לכבודו
של הרב הרצוג על ידי הסתדרות "המזרחי" ,בהשתתפות הרב הראשי של אנגליה,
הרב הרץ .במסיבה נאם הרב הרצוג ,אך לא הזכיר ולו במילה אחת את נושא יום
התענית העולמי:
במסיבה לכבוד הרב הראשי לא"י ...פנה הרב הרצוג בקריאה להחזרת
האחדות בתוך העם היהודי ובהסתדרות הציונית ע"י שלום בין ההסתדרות

 41כרוז הרבנות הראשית למחוז יפו ותל-אביב.14.9.1938 ,
 42הרב הראשי של חיפה היה אז הרב ברוך מרכוס.
 43יום א' דסליחות  -תענית ציבור ,הצופה ,16.9.1938 ,עמ' .4
44גם לפי המדווח בעיתונות הארץ ישראלית על הצעתו של הרב הרץ (ראו לעיל) ,הרי שהוא
פנה בהצעה לרבנות הוורשאית ,וייתכן שלא פרסם כלל את הצעתו ליהודי בריטניה.
45ראו בשולמית אליאש ,היחסים בין הרבנות הראשית לארץ-ישראל והשלטון המנדטורי :תרצ"ו-
תש"ה  ,1936-1945 /עבודה לשם תואר דוקטור ,אוניברסיטת בר אילן ,תשל"ט;257-248 ,
שמואל אבידור הכהן ,יחיד בדורו ,ירושלים" ;115 ,1980 ,נציגי המזרחי בפני ועדת החלוקה",
הצופה ,14.9.1938 ,עמ' " ;1קבלת פנים להרב הרצוג והרב ברלין בלונדון" ,הצופה,16.9.1938 ,
עמ' " ;1הרב הראשי שב מלונדון" ,דבר ,22.9.1938 ,עמ' .6
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הציונית העולמית והסתדרות הראוויזיוניסטים .הרב הרצוג סקר את
הקושיים הפוליטיים והכלליים בארץ ישראל ,והביא את אמונו ובטחונו
שאפשר להמשך במפעל הבניין היהודי בארץ על אף כל הקושיים
46
והמעצורים ,ולשם כך נחוצה אחדות ושלום פנימי.
גם במוצאי שבת ,ערב לפני הצום ,נערכה לכבוד הרב הרצוג קבלת פנים
גדולה מטעם "איחוד בתי הכנסת" של בריטניה ,והשתתפו בה אישים
47
רבים משמנה וסלתה של היהדות בבריטניה.
לפי תיאורים אלו ,נדמה שהרב הרצוג נמנע מלהזכיר את יום הצום במכוון ומדבר
על נושאים אחרים ,ככל הנראה מפני שהרבנות באנגליה לא הסכימה לתאריך
המדובר.
הרב הרצוג עזב את אנגליה בבוקרו של יום הצום ,וטס לפראג ,שם השתתף
בתפילה בבית הכנסת העתיק "אלטנוישול" עם נכבדי הקהילה היהודית בצ'כיה:
הרב הראשי טס מלונדון ביום א' בבוקר לפראג .בתחנת התעופה קבלו
פניו ממלא מקום הרב הראשי ד"ר דייטש ועוד רבנים וחשובי הקהל.
בשעת תפלת המנחה התאסף קהל גדול בבית הכנסת "אלטניישוהל”.
בית הכנסת של המהר''ל מפראג המפורסם .שם התפלל הרב הראשי
48
לארץ ישראל ,קראו בתורה ותקעו בשופר לרגל התענית הכללי.
אפשר לשער שחוסר ההיענות של יהודי אנגליה לקריאת הרב הרצוג ליום התענית
היא זו שגרמה עזיבתו של הרב לפראג בבקרו של אותו היום.

מדוע רבני אנגליה לא הצטרפו ליום הצום?
השאלה שנותרה פתוחה היא מדוע רבני אנגליה ,ואתם רבנים רבים ברחבי העולם,
לא הצטרפו ליום התענית והתפילה ב -כ"ב באלול כפי שקבעה הרבנות הראשית
לישראל?
התשובה לשאלה זו אינה ברורה .אנסה להציע שלוש השערות ,והן תישארנה
בגדר השערות בלבד:
"46מסיבה לכבוד הרב הראשי הרצוג" ,הארץ ,16.9.1938 ,ובניסוח דומה גם ב"קבלת פנים להרב
הרצוג והרב ברלין בלונדון" ,הצופה ,16.9.1938 ,עמ'  .1גם בעיתונים היהודיים בבריטניה
פורסמו דבריו של הרב הרצוגDr. Herzog’s call for unity, Jewish chronicle, 16.9.1938 22 :
 47יחיד בדורו.118 ,
 48הרב הראשי הרצוג במסעותיו ,הצופה ,22.9.1938 ,עמ' .1
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א .ביום התענית עצמו ,קראה הרבנות הראשית בארץ ישראל להתפלל לא רק
עבור העם היהודי אלא גם לשלום העולם כולו:
הרבנות הראשית מודיעה :עם תענית הציבור שהוכרז ליום א' כ"ב באלול זה
על צרת ישראל ובשום לב שבימים האחרונים התחדדו היחסים בין המדינות
וסכנת מלחמה מרחפת על העולם כולו ,מודיעים בזה לכל היהודים שבארץ
49
לכוון את תפילותיהם ביום התענית גם לשלום העולם כולו.
הארכיבישוף מקנטרברי ,המנהיג של הכנסייה האנגליקנית ,וראשי הכנסייה
הסקוטית קבעו את אותו יום ליום תפילות עולמי לשלום אירופה והעולם ,וכך
פורסם ב:”Palestine Post"-
‘TODAY’S SERVICES IN JERUSALEM CHURCHES
Following the suggestion of the Archbishop of
Canterbury, the Moderator of the Church of Scotland,
and other religions leaders, that Sunday, September 18, be
observed as a day of prayer for the peace of Europe and
of the world,50 special Services are being held, today at
St. George’s Cathedral at 10 a.m., at St. Andrew’s Church
of Scotland at 9.30 and at Christ Church in the Old City
at 1051
אפשר לשער שסיבת התנגדותם של הרבנים באנגליה לתאריך כ"ב באלול (18
בספטמבר) הייתה משום שהם לא רצו להיות שותפים לתפילות עם הנוצרים ,ואילו
הרב הרצוג לא היה מודע לכך כאשר קבע את התאריך או שלא חשב שיש בכך
בעיה.
לדעתי קשה לקבל השערה זו .הרי הרב הראשי של אנגליה ,הרב הרץ ,אירגן
שיתופי פעולה בין הדתות באנגליה ,בעיקר בנושאי היהודים תחת המשטר הנאצי
וההתנגדות לו:
49תפילה לשלום עולם ,דבר ,18.9.1938 ,עמ'  ,8וכן בניסוח כמעט זהה בעיתונים The Palestine
 ,Postהארץ והצופה.
50נראה שהרעיון הוא של ראש ממשלת אוסטרליה שקבע יום תפילה לשלום העולם שבוע לפני
כן ,בתאריך  .10.9.1938ראו על כך בעיתון  The Advetiserהאוסטרליhttp://trove.nla.gov. :
35611494/article/del/ndp/au.gov.nla.trove//:http ; au/ndp/del/article/7817555
51
'For the peace of Europe’, The Palestine Post, 18.9.1938, p.2.

 272יקחצי ןנח

From the early 1930s Hertz called attention to Nazi intentions and
atrocities, rallying Jewish and non-Jewish leaders in support European
Jewry. This was the origin of the council of Christians and Jews. In
light of the growing crisis in 1938 Hertz formed the Chief Rabbi’s
Religious Emergency council.52
ב .ההשערה השנייה היא שהבדלי ההשקפות בין הרבנים הרץ והרצוג ,גרמו לחוסר
הסכמה בנושאים שונים:
הרב הרץ שנשא תואר דוקטור לפילוסופיה ,נחשב לפתוח בדיעותיו ,ויש אף
שחשדו בו שאינו שייך לעולם הרבנות האורתודוקסי .בכתבה שפורסמה בעיתון
“ ”Jewish Chronicleעל ידי הרווי מאירוביץ' ( )Harvey Meirovichסוכמו
חמש הטענות המרכזיות המוכיחות שהרב הרץ היה בעצם קונסרבטיבי :א .הרב
הוא בוגר ה ”Jewish Theological Seminary”-של התנועה הקונסרבטיבית בניו
יורק .ב .התייחסותו לאורתודוקסיה כ ."positive” historical Judaism-ג .הוא
אכל בביתו של מייסד היהדות הליברלית באנגליה ,קלוד מונטיפיורי .ד .הוא נאם
בטקס יסוד בית הכנסת הרפורמי “ ."West London Synagogueה .הוא הגן על
53
זכויות הנשים כשהתיר מקהלות מעורבות בבתי הכנסת.
לעומתו ,הרב הרצוג ,שגם נשא תואר דוקטור ,נתפס כשמרן יותר ואיש לא פקפק
בהשתייכותו לאורתודוקסיה 54.הבדלי הדעות בין שני האישים באו לידי ביטוי
עוד בהיות הרב הרצוג רב באירלנד :בשנת  1921היו כמה צעירים יהודיים ב
“ ”Hampstead Synagogue Hebrew classesשביקשו ללמוד מעט על הברית
החדשה .הרב הרץ סבר שאפשר לעשות כן לאחר סיום השיעורים למי שמעוניין,
על ידי אנשים שידעו להציג זאת מנקודת מבט יהודית ,בבחינת "דע מה שתשיב
 en Elton, “A bridge across the Tigris: Chief Rabbi Joseph Herman Hertz”,
B
conversations 21, New York, 2015, 77
53ראו כתבתוReclaiming Chief Rabbi Hertz as a Conservative Jew, Jewish“ :
 ,Chronicle, 27.5.1994וראו מאמר תגובה על כךMartin D. Stern, “Masorti :
Revisionism Refuted: Reclaiming Chief Rabbi Hertz as an Orthodox Jew”,
.Le’ela 39, April 1995, 16-21
54אמנם ,בבחירות לרבנות הראשית לארץ ישראל היו כאלו שראו את תוארו האקדמי כחסרון,
ולכן טענו שהוא אינו מתאים להיות הרב הראשי ,אך לאחר שנבחר ,ההתנגדות נמוגה עם
הזמן .ראו בשולמית אליאש ,היחסים בין הרבנות הראשית לארץ-ישראל והשלטון המנדטורי:
תרצ"ו-תש"ה ,1936-1945 /עבודה לשם תואר דוקטור ,אוניברסיטת בר אילן ,תשל"ט.25 ,
52
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לאפיקורוס" 55.הרב הרצוג שמע על כך והכריז שהוא.”horrified and amazed“ :
עניין נוסף היה ניסיון השליטה וההשפעה של הרפורמים על תכניות הלימודים
בסמינר היהודי בלונדון .הרב הרץ ,שהיה נתון בין הפטיש לסדן ,רצה בתחילה
להגיע לפשרה ,אך הבין שאיגוד הרבנים השמרניים של בריטניה ,הכולל את
הרב הרצוג לא יתפשר כלל .לבסוף הרב הרץ קיבל את דעת השמרניים והתנגד
57
להשתלטות הרפורמית על הסמינר.
גם השערה זו קשה לקבל ,משום שגם כשהיו מקרים של חוסר הסכמה לא מצאתי
שום דיווח או עדות על מתח אישי ביניהם ,ובוודאי התייחסו בכבוד רב זה לזה
בפגישותיהם ,בקבלות הפנים הרשמיות וכיוצא באלה .בנוסף לכך אין כל סיבה
שמתח זה יבוא לידי ביטוי בקביעת תאריך של יום צום.

56

ג .השערה שלישית  -יש לשער שהפתרון נמצא בשאלת מעמד הרבנות .בעוד
הרב הרצוג היה הרב הראשי לארץ ישראל ,היה הרב הרץ הרב של "בריטניה
הגדולה והמושבות" ,כאשר ארץ ישראל הייתה באותה התקופה חלק מן האימפריה
הבריטית .כלומר ,מבחינה פרוצדוראלית הרב הרצוג אמור היה להיות כפוף לרב
הרץ .כפי שראינו ,הרב הרץ שלח את הצעתו הראשונית לרבנות הוורשאית בלבד,
ונראה שסבר שדבר ברור הוא שהרבנות בארץ ישראל תקבל את הצעתו .אך
במקרה שלנו הרב הרצוג התנגד לדעתו של הרב הרץ ,וגם פעל באופן נמרץ בכל
רחבי העולם היהודי על מנת שדעתו תתקבל .ייתכן שזו הסיבה שהרב הרץ התנגד
ליום הצום העולמי ,שהרי הרב הרצוג הכפוף לו ,קבע תאריך שונה.
כהוכחה לכך שיהדות בריטניה ראתה את משרת הרב הראשי של בריטניה כחשובה
58
ביותר בעולם ,ובוודאי ביחס ליהודים בארץ ישראל ,אפשר לראות מהמכתב
שנשלח לרב הרצוג לאחר פטירתו של הרב הרץ .באחד באפריל  ,1946פנו נציגי
איחוד הקהילות היהודיות בבריטניה לרב הרצוג בבקשה לבוא ולכהן כרב הראשי
של בריטניה .בקטע מן המכתב ששלחו המציעים 59הם מתארים את חשיבותה של
 55משנה ,אבות ,ב ,יד.
56ראה על כך ב Derek Tailor, Chief Rabbi Hertz: The Wars of the Lord, London
.& Portland OR, 2014, 138-139
 57ראה שם.133-131 ,
58מכתב ההצעה נמצא בגנזך המדינה ,ארכיון הרב הרצוג ,תיקיה מס'  ,4424-26מסמכים
 0442401690עד .0442401693
 59על המכתב חתום  Sir Robert Wally Cohenשכיהן כנשיא בתי הכנסת המאוחדים.
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משרת הרבנות הבריטית:

מכתב זה מעיד על חשיבותה של יהדות בריטניה בעיני עצמה ,הרואה את תפקידה
60
כממשיכה וכמנהיגה של היהדות בארץ ישראל ובעולם כולו.

60אתרגם את החלקים הרלוונטיים לענייננו" :הקהילות שלנו ברחבי האימפריה הבריטית
מחזיקות עכשיו באחריות מיוחדת כלפי העתיד של היהדות .בהיבטים רבים אנו כעת ,כפי
שאתה מודע ללא ספק ,מאורגנים היטב כקהילה דתית יותר מכל קהילה דתית אחרת ברחבי
העולם ...היהדות האנגלית בשלה להתקדם תחת המנהיגות הנכונה לעידן חדש ובהיר של
התפתחות דתית ,שיכול לתת תרומה משמעותית לכוחות הרוחניים בעולם...לפי ההבנה
שאנחנו יכולים לתת לאנשי בריטניה את השירות הרוחני שאנו יכולים להגיש לעולם".
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לבסוף ,סירב הרב הרצוג לעזוב את הארץ ולהיות רבה הראשי של בריטניה,
ויש לשים לב שגם הוא מחשיב את הרבנות בבריטניה כ"משרה הרבנית החשובה
61
ביותר ביהדות של הגולה":

61מכתב הסירוב של הרב הרצוג (בעברית!) הוא מסמך .0442401694
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לאחר יום הצום
לאחר יום התענית המדובר ,העיתונים בארץ ישראל תיארו את הצום ואת התפילות.
באופן טבעי ,עיתון "הצופה" היה זה שהרחיב בתיאורים:
אתמול  -יום תענית הציבור ,התאספו רבים בבתי הכנסת ,והתפללו לשלום
62
הארץ והעולם .כמה בתי כנסת השמיעו דברי התעוררות
יום אתמול עבר בתל-אביב תחת הרושם הכללי של הצום שהוכרז מטעם
הרבנות ארץ ישראל ובעולם כולו .מספר הצמים היה ניכר במידה מרובה.
קהל גדול ,שלא במידה רגילה של תענית ,ציבור סתם ,התאסף לפנות ערב
בבתי כנסיות לקריאת "ויחל" 63ותפילת מנחה .התפילות נאמרו מקרב לבבות
64
דואבים ומייחלים לישועה
יום הצום ביום ראשון שעבר היה מורגש בעיר במידה מרובה .לפי מספר
65
המתפללים בשעת מנחה עם טלית ותפילין נראה שרבים היו המתענים.
הרב הראשי ,הרב ראובן כ"ץ עורר את הקהל בדברים חמים לתשובה ,אחר
66
כך נאמרו סליחות ותקעו בשופר
גם בעיתון "הארץ" דיווחו על היום המיוחד" :קריאת הרבנות לצום ולתפילה מצא
הד רחב בתל אביב .אתמול ,ביום ראשון של סליחות ,מלאו המונים את בתי
הכנסיות ,וגם את בתי התפילה הקטנים ,ובלו את מרבית היום בתפילה ובאמירת
67
סליחות .רבים צמו"
אנקדוטה מעניינת לסיום היא התיאור בעיתון "הארץ" לגבי יום הצום בירושלים
המעיד על היחס בין החרדים לרבנות הראשית:
בירושלים ניכר אתמול רושם התענית שהוכרזה על ידי הרבנות הראשית
בהסכמת רבני העולם לרגל מצב היהודים בעולם.
"62סליחות בירושלים" ,הצופה ,19.9.1938 ,עמ' .4
63בתענית ציבור בתפילת מנחה קוראים פרשה זו המדברת על כך שנסלח לבני ישראל לאחר
חטא העגל.
64תל אביב" :יום הסליחות והצום בעיר" ,הצופה ,19.9.1938 ,עמ' .4
65על פי רוב ,בימים רגילים מתעטפים בטלית ומניחים תפילין רק בתפילת שחרית .בתענית
ציבור יש רבים שנוהגים להתעטף בטלית ולהניח תפילין גם בתפילת מנחה.
66בנקודות הישוב :פתח תקווה" ,יום הצום" ,הצופה ,28.9.1938 ,עמ' .3
67בתל אביב" :תענית ציבור" ,הארץ.19.9.1938 ,
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בכל בתי הכנסיות התכנסו מתפללים רבים ,מספר המתענים היה רב.
בשעת התפילות התפללו גם לשלום העולם בקשר עם המצב שנוצר בימים
האחרונים.
מעניין לציין כי לתפילה זו ,שהוכרזה על ידי ראשי הדתות באנגליה עם
הארכיבישוף מקנטרבורי בראשם ,הצטרפה גם אגודת ישראל ואלו לתפילה
68
ולתענית על מצב היהודים בעולם לא נצטרפה

נספח :הכרזות צום ידועות משנת 1938
ברצוני לסקור בנספח זה את כל ימי הצום שהוכרזו בשנה זו ,בנוסף ל"יום התענית
העולמי" שעליו כתבנו לעיל.
(כאמור בפתיחת המאמר ,יהודית תידור באומל תיארה בספרה ארבעה ימי
צום מיוחדים בשנת  ,1938שניים מהם כחיזוק לתעניות קיימות ושניים בתאריכים
נפרדים .ימים אלו מופיעים ברשימה שלפנינו ברשומות  ,5 ,4 ,2ו:)10-

1 .1יום תענית שנקבע על ידי הרב יוסף צבי דושינסקי ,לערב ר"ח אדר א':
"הרב יוסף דושינסקי און די לייטונג פון דער אגודת ישראל אין א"י
האבען אויף מאגמאג (?) גוזר-געווען א תענית-ציבור אום יום פלח אין
69
א"י צוליב דער איצטיגער קריטישער לאנע"
2 .2במארס  1938הכריז הרב יוסף צבי דושינסקי ,רבה של העדה החרדית
בארץ ישראל על חיזוק תענית אסתר בתפילות מיוחדות על מצב
70
השחיטה הכשרה בפולין שנאסרה בשנה הקודמת.
3 .3גם הרבנות הראשית בחיפה קבעה את יום תענית אסתר כיום תפילה
לרגל מצב היהודים" :בקשר עם המצב של עם ישראל בארץ ובגולה
החליטה הרבנות בחיפה לקבוע את יום ד ,יג' אדר ב' שהוא תענית אסתר
71
ליום תפלה וסליחה"...
68בירושלים" :תענית ציבור" ,הארץ.19.9.1938 ,
"69אגודת ישראל פראקלאמירט אויף הינט א תענית" היינט,31.1.1938 ,
70גם עיתון הצופה מיום  30.3.1938מדווח על תענית שקבעו רבני פולין על איסור השחיטה:
"הוחלט להכריז יום אבל כללי לכל היהדות בפולין .הרבנות הראשית קבעה למחר תענית
ציבור עם תקיעת שופר בכל בתי הכנסת במדינה" ,כאן מדובר על יום חמישי ,כ"ח באדר ב',
כשבועיים לאחר תענית אסתר.
"71תענית ציבור" ,הצפה.14.3.1938 ,
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.4
.5

.6

.7

4שבועיים לאחר מכן ,בכ"ח באדר ב' ( ,)31.3.1938קרא הרב דושינסקי
72
לצום מיוחד על מצבם של יהודי אירופה.
5בספר "יחיד בדורו" על הרב הרצוג מופיע צום נוסף שאותו קבע הרב:
"היה זה ערב ראש חדש תמוז של שנת תרצ"ח .הרבנות הראשית קבעה
יום זה כיום תפילה .בכל בתי הכנסת נערכו תפילות למען אסיר המלכות
שלמה בן יוסף ,שנידון למיתה בידי בית-משפט צבאי על חלקו בהתקפה
על אוטובוס נוסעים ערבי ...היום כולו עבר עליו (=על הרב הרצוג)
73
בצום"...
6בי"ז בתמוז באותה שנה ( )17.7.38הכריזו הרבנות הראשית בבריטניה
וק"ק "שער השמים" על אמירת תפילות מיוחדות תחת הכותרת "סדר
תפילה ותחנונים להתפלל ולהתחנן לפני אבינו שבשמים על השערורות
הנוראות מעשי ידי מורדי אור 74"...גם בעיתון "דבר" דווח ב:17.7.1938-
"הרבנות הראשית קבעה את היום ,יום צום שבעה עשר בתמוז כיום
תפילה ותחנונים".
7בסוף חודש אב של שנת תרצ"ח ,קראו רבנים שונים בארץ ישראל ליום
צום בערב ראש חודש אלול בשנת תרצ"ח ,וכך מודיע העיתון "דבר"
מיום כ"ז באב התרצ"ח (" :)24.8.1938הרב הראשי יעקב מאיר והרב יוסף
צבי דושינסקי ועוד רבנים פרסמו כרוז לצבור שבו הם קובעים את יום
ה' כ"ח באב ליום צום ,תשובה ,תפילה וצדקה כי 'אין קץ לימי הרעה,
ובכל יום ויום מתחדשות צרות רבות ורעות על תושבי ארצנו הקדושה

 72צילומים מכרוזים אלו נמצאים באוסף הפרטי של פרופ' מנחם פרידמן.
73שמואל אבידור הכהן ,יחיד בדורו ,ירושלים .111-110 ,1980 ,לגבי קביעת יום זה כיום תפילה
ושבתון עיינו גם בשולמית אליאש ,היחסים בין הרבנות הראשית לארץ-ישראל והשלטון
המנדטורי :תרצ"ו-תש"ה ,1936-1945 /עבודה לשם תואר דוקטור ,אוניברסיטת בר אילן,
תשל"ט.158-156 ,
74יהודית תידור באומל" ,תפילות והכרזות צום בעולם החופשי בתפוקת השואה" ,קשב  ,1בר
אילן ,תשמ"ו ,25 ,וכן בהנ"ל" ,קול בכיות" השואה והתפילה ,בר אילן ,תשנ"ב .46 ,וכן מופיע
גם בעיתון הצופה תחת הכותרת "יום תפילה ותחנונים  -מכתב מלונדון מאת סופרנו המיוחד
מ .אדלבום :ביום שבעה עשר בתמוז נקרא היישוב היהודי בצל גבולות הקיסריות הבריטנית
לצום ולתפילה על אחינו בני ישראל המעונים בגרמניה ובאוסטריה ובכל מקום שהם"...
(הצפה ,26.7.1938 ,עמ' .)2
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75

תוב"א ועל אחינו בני הגולה בהרבה מארצות פיזוריהם'"
עיתון "הצופה" פרסם הודעה באותו היום ,אך בלשון אחרת" :קריאת
הרב הראשי מוהרי"א הלוי הרצוג ליום תפילה כללי בערב ראש חודש
אלול — מצאה הד רב בארץ .במערכת "הצופה" נתקבלו כרוזים הקוראים
לתשובה ולתפילה מאת הרה"ר יעקב מאיר ,מאת הרב הראשי של
"אגודת ישראל ”,ר' יוסף צבי דושינסקי(),הרבנות הראשית למחוז תל־
אביב—יפו ,ראש בית־ הדין הגדול ר' צבי פסח פראנק ומאת בתי הדינים
76
של הכוללים האשכנזים בירושלים”
"8 .8יום התענית העולמי"  -בתאריך כ"ב באלול תרצ"ח (.)18.9.1938
9 .9יום צום שהוכרז ברומניה בנובמבר " :1938מועצת רבני רומניה הכריזה
על יום צום ותפילה מחרתיים (ביום ה' שבוע שעבר) 77על האסון היהודי
בגרמניה .מועצת החכמים פנתה בהצעה לרבנות הראשית בירושלים
78
ובלונדון לקבוע יום צום ואבל לדורות"
1010הכרזת צום מיוחד על ידי "אגודת הרבנים בארצות הברית וקנדה" מיום
ה' בכסלו תרצ"ט ( .)28.11.1938התענית הוכרזה בתגובה לגירוש הנתינים
הפולנים מגרמניה ,ול"ליל הבדולח".
1111ב 25-בדצמבר פרסם העיתון "דבר"" :מודיעים לנו :מועצת הרבנות
הראשית לארץ ישראל בירושלים החליטה — מדעת משרדי הרבנות
בתל־אביב ,חיפה ,ופתח תקוה — לקבוע את צום העשירי בטבת ליום
תפילה עולמי כללי בעד היהודים בגרמניה ,הנתונים בצרה ,בהבעת
מחאה נגד האומות המתעללות ביהודים וביהדות ובדרישה מהממשלות
האוהדות ,ביחוד מאנגליה ,לפתוח שערי הארץ בפני טרופי השעה" 79הרב
הראשי ,הרב הרצוג גם דיבר על כך ברדיו ירושלים בתאריך ט' בטבת
תרצ"ח" :31.12.1938 ,לפיכך הכרזנו על מחר ,יום עשירי בטבת ,שהוא
 75יום צום תשובה וצדקה ,דבר ,24.8.1938 ,עמ' 8
 76הקריאה לתשובה ולתפילה ,הצפה ,12.8.1938 ,עמ' .4
 77נראה שהכוונה היא ליום חמישי ,כ"ג בחשוון תרצ"ט17.11.1938 ,
 78בארץ הרשע המשתולל ,דבר ,27.11.1938 ,עמ' .1
"79יום צום ומחאה" ,דבר .25.12.1938 ,עמ'  .8גם בעיתון הצופה כתבו על יום תפילה זה בגיליון
מיום .22.12.1938
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יום תענית ציבור מאז גלינו מארצנו ,ליום תפילה ואבל לכל ישראל
בארץ ובגולה....יום אשר בו נבקש רחמים על אחינו כל בית ישראל
80
הנתונים בצרה ובשביה"...
כלומר ,ידועים לנו  11ימי צום שהוכרזו בשנת  1938בעקבות מצב היהודים והעולם
בכלל.

80דברים אלו נערכו ע"י ד"ר שולמית אליאש ,ומופיעים תחת הכותרת "דברים ברדיו ירושלים
ט' בטבת תרצ"ט ( ")31.12.1938בתוך :משואה ליצחק-ספר זכרון לרב יצחק א' הלוי הרצוג זצ"ל
הרב הראשי לישראל במלאות חמישים שנה לפטירתו ,ירושלים ,תשס"ט.117-116 ,

