דליה מרקס

ַ ּבזמן

מסעות בלוח השנה היהודי–ישראלי

ידיעות אחרונות • ספרי חמד

20

לתנות בתוקף (אדם ,עם ועולם)
ַ
רק כאשר אני שוהה מחוץ לישראל אני שמה לב עד כמה אווירת יום הכיפורים בארץ מיוחדת .הרחובות
שוקטים והקדושה שורה בהם ובשיחות שבין האנשים המאטים צעדיהם ,ולמולם ,ילדים שועטים על
אופניהם בכבישים שנתרוקנו .אך אין זה ההבדל היחיד בין חוויית יום הכיפורים בארץ ובין זו שמחוצה
לה .אם תשאלו ישראלים מה המחשבה הראשונה העולה בראשם כשהם חושבים על יום כיפור ,רבים
מהם יזכירו את מלחמת יום כיפור .ההפתעה הקשה שזימנה המלחמה ההיא ,שניפצה את האופוריה
של ה"בלתי מנוצחים" ששררה בחברה הישראלית מאז הניצחון במלחמת ששת הימים ,לא נשכחה.
הטראומה של  ,1973שנתנה קול לספקות שהושתקו עד אז ,העלתה אל פני השטח שאלות קיומיות
רבות שביצבצו מתחת לתחושות כוזבות של ודאות על ההוויה הישראלית.
"ונתנה תוקף" הוא אחד הפיוטים המרכזיים בתפילות הימים הנוראים ,ובעיקר בבתי הכנסת האשכנזיים.
"מי יִ ְחיֶ ה ,ו ִּמי יָ מוּתִ ,מי
במקור הוא נאמר בראש השנה וכיום גם ביום הכיפורים .מילותיו המצמררות ִ
בְ ִקצּ וֹ  ,ו ִּמי לֹא בְ ִקצּ וֹ ִ ,מי בַ ַּמיִ ם ,ו ִּמי בָ ֵא ׁשָּ ,"...
שספחו אליהם את ייסורי הדורות של עמנו וחרדותיו,
מילים אלה צברו לפתע פתאום משמעות חדשה ומפחידה .בהשראת המלחמה ההיא ,שבע־עשרה
שנים לאחר שהפציעה בחיינו ,הלחין יאיר רוזנבלום את "ונתנה תוקף" מחדש .יצירתו תעמוד במרכז
דיוננו כאן.

ונתנה תוקף של יאיר רוזנבלום
יאיר רוזנבלום ( )1996–1944היה ידוע בישראל בעיקר בשל הלחנים שכתב לשירי הלהקות הצבאיות,
ובכללם "גבעת התחמושת" ו"שיר לשלום" .בשנת  1988הוזמן רוזנבלום לקיבוץ בית השיטה כדי
לשמש מנהל מוזיקלי לחגיגות השישים של הקיבוץ .בהיותו שם ,הוא התרשם עמוקות מטקסי
ההנצחה והזיכרון שהיו נהוגים בבית השיטה ,ובעיקר מן האבל העמוק על אחד־עשר חברי הקיבוץ
ובניו ,שנהרגו במלחמת יום הכיפורים .טקסי זיכרון התקיימו בבית השיטה בערבי יום הכיפורים כבר
משנת  .1944בטקסים שהלכו והתגבשו משנות השמונים ,נהגו שני חברי קיבוץ ,שולה וחנוך אלבלק,
לשיר מפיוטי החג .למחרת היתה מתנהלת בחדר האוכל של הקיבוץ שיחה על ענייני המקום והשעה,
הקהילה והמדינה.
רוזנבלום ,בליווי אריה בן גוריון ,מייסד ארכיון החגים הבינקיבוצי ,בחרו טקסטים להלחנה ,ובתוכם את
"ונתנה תוקף" ,שאותו חיבר רוזנבלום בנגנו בפסנתר חשמלי קטן .חנוך אלבלק שר את הפיוט לראשונה
בשנת  ,1990ושירתוֹ זו עוררה טלטלה רגשית עזה בקרב חברי הקיבוץ .רוזנבלום הביע שוב ושוב דאגה
שמא הפיוט שלו לא יתקבל בחיוב על ידי חברי הקיבוץ החילוני 13.הוא טעה ,הפיוט התקבל ,והחיבה
14
לפיוט בלחנו החדש רק גוברת משנה לשנה ובקהלים גדלים והולכים.
ב"ונתנה תוקף" של רוזנבלום משולבים מוטיבים מוזיקליים אשכנזיים וספרדיים כאחד ,שאת
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חלקם זכר המלחין מבית הכנסת של ילדותו ,וכן מוטיבים של שירי־
עם ישראליים .וכלל לא מובן מאליו שיצירה כה מורכבת ותובענית
מבחינה תיאולוגית ורגשית תיהפך לנכס־צאן־ברזל ,בייחוד בקרב אלה
המכונים "חילוניים" ,ואולם כך היה – הציבור חווה אותה כאותנטית
מפני שהיא צמחה מן השטח .עוצמתה הייתה כה רבה ,עד כי בבתי
כנסת רבים החלו חזנים לשיר את "ונתנה תוקף" במנגינה שחיבר .בכך
שחלנה ,כביכול ,חזרה לצור מחצבתה הטבעי אבל ממקום אחר.
היצירה ֻ
הפיוט בלחנו של רוזנבלום הפך כמעט להמנון של הימים הנוראים,
לא רק משום יופיה ועומקה של היצירה אלא גם מתוך כך שמילותיה
והלחן שלה מאחדים שלושה עולמות תוכן ומשמעות :יהודי ,ישראלי
ואנושי .במילים אחרות ,ביצירה כמוסים יחד ההיסטורי ,המקומי
והקיומי.

ונתנה תוקף
ּונ ַת ֶ ּנה ּת ֶֹקף ְק ֻד ׁ ַּשת ַה ּיֹום
ְ
נֹורא ְו ָאיֹם
ִ ּכי הּוא ָ
כּות ָך
ּובֹו ִּת ָ ּנ ֵׂשא ַמ ְל ֶ
ְו ִי ּכֹון ְ ּב ֶח ֶסד ִ ּכ ְס ֶא ָך
ְו ֵת ֵׁשב ָע ָליו ְ ּב ֱא ֶמת.
ֱא ֶמת ִ ּכי ַא ָּתה הּוא דַּ ָ ּין
יֹוד ַע ָו ֵעד
יח ְו ֵ
ּומֹוכ ַ
ִ
ּומֹונה.
ֶ
סֹופר
חֹותם ְו ֵ
כֹותב ְו ֵ
ְו ֵ
ְו ִת ְז ּכֹר ָ ּכל ַה ִ ּנ ְׁש ָ ּכחֹות
ְו ִת ְפ ַּתח ֶאת ֵס ֶפר ַה ִ ּז ְכרֹונֹות
ּומ ֵא ָליו ִי ָ ּק ֵרא
ֵ
חֹותם ַיד ָ ּכל ָא ָדם ּבֹו.
ְו ָ

"ונתנה תוקף" היהודי :בשנות בית הספר היסודי (והממלכתי) שלי
למדנו בכל שנה את סיפור קידוש השם המצמרר של רבי אמנון ממגנצא,
שבסופו חיבר רבי אמנון את הפיוט .רבי אפרים מבון (המאה השתים־
עשרה) ,שפירסם את הסיפור לראשונה ,כתב על הפיוט" :שמעתי שר'
אמנון ממגנצא ייסד אותו על מקרה רע שאירע לו ,שר' אמנון היה
עשיר גדול ומיוחס ויפה ,והחלו ההגמון והשרים לבקש ממנו שיהפוך
לטעותם וימאן" 15.ההגמון עינה את רבי אמנון ודרש שימיר את דתו,
בעודו קוצץ את פרקי ידיו ורגליו אחד לאחד .רבי אמנון עמד בסירובו,
ובערב ראש השנה הובא לבית הכנסת על ידי אוהביו במיטה ,כשכל
פרקי אצבעותיו הקטועים עמו ,אמר את "ונתנה תוקף" ונעלם מעיני
כל הקהל "ואיננו כי לקח אותו האלוקים" ,ממש בדומה לאליהו הנביא,
וכאן נאמר:

ׁשֹופר ָ ּגדֹול ִי ָּת ַקע
ּוב ָ
ְ
ְוקֹול דְּ ָמ ָמה ַד ָ ּקה ִי ָׁש ַמע
ּומ ְל ָא ִכים ֵי ָח ֵפזּון
ַ
ֹאחזּון
ְו ִחיל ְּור ָע ָדה י ֵ
ֹאמרּו ִה ֵ ּנה יֹום ַהדִּ ין
ְוי ְ
ִל ְפקֹד ַעל ְצ ָבא ָמרֹום ַ ּבדִּ ין
ינ ָ
יך ַ ּבדִּ ין.
ִ ּכי לֹא ִי ְז ּכּו ְ ּב ֵע ֶ
עֹולם
ְו ָכל ָ ּב ֵאי ָ
ַי ַע ְברּון ְל ָפ ֶנ ָ
יך ִ ּכ ְב ֵני ָמרֹון,
רֹועה ֶע ְדרֹו
ְ ּכ ַב ָ ּק ַרת ֶ
ַמ ֲע ִביר צֹאנֹו ַּת ַחת ִׁש ְבטֹו
ֵ ּכן ַּת ֲע ִביר ְו ִת ְס ּפֹר ְו ִת ְמ ֶנה
ְו ִת ְפקֹד ֶנ ֶפׁש ָ ּכל ָחי
ְו ַת ְח ּת ְֹך ִק ְצ ָבה ְל ָכל ְ ּב ִר ָ ּיה
ינם.
ְו ִת ְכ ּתֹב ֶאת ְ ּג ַזר דִּ ָ
ְ ּברֹאׁש ַה ׁ ָּש ָנה ִי ָ ּכ ֵתבּון
ּוביֹום צֹום ִ ּכ ּפּור ֵי ָח ֵתמּון.
ְ

אחר הדברים והאמת אשר הועלה רבי אמנון ונתבקש
בישיבה של מעלה יום השלישי לטוהרתו ,נראה בדמות
הלילה לרבנו קלונימוס בן רבנו משולם בן רבנו
קלונימוס בן רבנא משה בן רבנא קלונימוס ,ולימד לו
פיוט ההוא "ונתנה תוקף" .ויצו עליו לשלוח אותו בכל
16
תפוצות הגולה להיות לו עד וזכרון .ויעש הגאון כן.

ַ ּכ ָּמה ַי ַע ְברּון ְו ַכ ָּמה ִי ָ ּב ֵראּון
ּומי ָימּות
ִמי ִי ְח ֶיה ִ
ּומי לֹא ְב ִק ּצֹו
ִמי ְב ִק ּצֹו ִ
ּומי ָב ֵאׁש
ִמי ַב ַּמ ִים ִ
ּומי ַב ַח ָ ּיה
ִמי ַב ֶח ֶרב ִ
ּומי ַב ָ ּצ ָמא
ִמי ָב ָר ָעב ִ
ּומי ַב ַּמ ֵ ּג ָפה
ִמי ָב ַר ַעׁש ִ
ילה
ּומי ַב ְּס ִק ָ
יקה ִ
ִמי ַב ֲח ִנ ָ
נּוע
ּומי ָי ַ
נּוח ִ
ִמי ָי ַ
ּומי ִי ָּט ֵרף
ִמי ִי ׁ ָּש ֵקט ִ
ּומי ִי ְת ַי ָּסר
ִמי ִי ׁ ָּש ֵלו ִ

לפי מסורת זו ,רבי אמנון התגלה שלושה ימים לאחר "אשר הועלה",
כלומר לאחר שנלקח לשמים באופן נִ סי ,וציווה לומר את הפיוט בכל
ישראל .סיפור זה אינו היסטורי .דמותו של רבי אמנון היא ככל הנראה
מומצאת ,היא אינה מוכרת משום מקום אחר .הפיוט עצמו קדום יותר,
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ּומי ֵי ַע ֵׁשר
ִמי ֵי ָע ִני ִ
ּומי ָירּום.
ִמי ִי ָׁש ֵפל ִ
ּוצ ָד ָקה
ּות ִפ ָ ּלה ְ
ׁשּובה ְ
ּות ָ
ְ
ירין ֶאת ר ַֹע ַה ְ ּג ֵז ָרה.
ַמ ֲע ִב ִ
ִ ּכי ְ ּכ ִׁש ְמ ָך ֵ ּכן ְּת ִה ָ ּל ֶת ָך
נֹוח ִל ְרצֹות
ָק ֶׁשה ִל ְכעֹוס ְו ַ
ִ ּכי לֹא ַת ְח ּפֹץ ְ ּבמֹות ַה ֵּמת
ִ ּכי ִאם ְ ּבׁשּובֹו ִמדַּ ְר ּכֹו ְו ָח ָיה
ְו ַעד יֹום מֹותֹו ְּת ַח ֶ ּכה לֹו
ִאם ָיׁשּוב ִמ ַ ּיד ְּת ַק ְ ּבלֹו.
ֱא ֶמת
יֹוד ַע ִי ְצ ָרם
יֹוצ ָרם ְו ֵ
ִ ּכי ַא ָּתה הּוא ְ
ִ ּכי ֵהם ָ ּב ָׂשר ָו ָדם.
ָא ָדם ְיסֹודֹו ֵמ ָע ָפר
ְוסֹופֹו ֶל ָע ָפר
ְ ּב ַנ ְפׁשֹו ָי ִביא ַל ְחמֹו.
ָמׁשּול ְ ּכ ֶח ֶרס ַה ִ ּנ ְׁש ָ ּבר
נֹובל
ּוכ ִציץ ֵ
ְ ּכ ָח ִציר ָי ֵבׁש ְ
ּוכ ָע ָנן ָ ּכ ָלה
עֹובר ְ
ְ ּכ ֵצל ֵ
ּוכ ָא ָבק ּפ ֵֹור ַח
נֹוׁש ֶבת ְ
רּוח ָ
ּוכ ַ
ְ
ְו ַכ ֲחלֹום ָיעּוף.
ְו ַא ָּתה הּוא ֶמ ֶל ְך ֵאל ַחי ְו ַק ָ ּים
נֹות ָ
יך
ֵאין ִק ְצ ָ ּבה ִל ְׁש ֶ
ְו ֵאין ֵקץ ְלא ֶֹר ְך ָי ֶמיךָ
בֹוד ָך
ְו ֵאין ְל ַׁש ֵער ַמ ְר ְ ּכבֹות ְ ּכ ֶ
ְו ֵאין ְל ָפ ֵרׁש ֵעלּום ְׁש ֶמ ָך
ִׁש ְמ ָך ָנ ֶאה ְל ָך
ְו ַא ָּתה ָנ ֶאה ִל ְׁש ֶמךָ
את ִ ּב ְׁש ֶמ ָך
ּוׁש ֵמנּו ָק ָר ָ
ְ
ֲע ֵׂשה ְל ַמ ַען ְׁש ֶמ ָך
יׁשי ְׁש ֶמ ָך
ְו ַקדֵּ ׁש ֶאת ִׁש ְמ ָך ַעל ַמ ְקדִּ ֵ
ַ ּב ֲעבּור ְ ּכבֹוד ִׁש ְמ ָך ַה ַ ּנ ֲע ָרץ ְו ַה ִ ּנ ְקדָּ ׁש
יח ַׂש ְר ֵפי ק ֶֹדׁש
ְ ּכסֹוד ִׂש ַ
יׁשים ִׁש ְמ ָך ַ ּב ּק ֶֹדׁש
ַה ַּמ ְקדִּ ִ
דָּ ֵרי ַמ ְע ָלה ִעם דָּ ֵרי ַמ ָּטה
ּומ ַׁש ְ ּל ִׁשים ְ ּב ִׁש ּלּוׁש ְק ֻד ׁ ָּשה
קֹור ִאים ְ
ְ
12
ַ ּב ּק ֶֹדׁש.

~

הפיוט נותן כלים להתמודדות עם
חוסר הוודאות שבקיום האנושי:
הכוונה אינה שתשובה ,תפילה
וצדקה פועלות באופן מאגי
בעולם ,אלא ההשתדלות לעשות
טוב בפני אלוהים ואדם היא
כשלעצמה תרופה בפני הגזרה.
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הוא נמצא בגניזת קהיר ונכתב ככל הנראה בארץ ישראל לא יאוחר מן
המאה השביעית .ואף על פי כן ,סבלותיהם של היהודים ורדיפותיהם
במהלך כל הדורות מהדהדים בפיוט.
"ונתנה תוקף" הישראלי :עיבודו של רוזנבלום ל"ונתנה תוקף" הוא
ישראלי במהותו לא רק משום המוטיבים של המוזיקה הישראלית
ַּ
שביצירה ,אלא בעיקר בכך שהיא נכתבה בהשפעה ישירה (גם אם
מאוחרת ,ואולי דווקא בשל כך) של מלחמת יום כיפור ואימיה ,והיא
מסמלת את המחיר של הקיום היהודי בארץ .למרות השוני העקרוני
בין ייסורי היהודים בכל הדורות וקשיי החיים במדינה הריבונית,
הטראומה שנלוותה למלחמת יום הכיפורים ספחה אליה את זיכרון
האסונות כולם ,ואולי אף הגדירה מחדש את תחושת האובדן ומצב
של היות קורבן ,מצבים שבבסיסם גם המונח "קידוש השם" .המלחמה
ההיא הייתה אולי הפעם הראשונה שיהודים־ישראלים חשו נרדפים
בארצם ,חלשים ,כמעט גלותיים .אמנם גם בימי ההמתנה שקדמו
למלחמת ששת הימים הייתה תחושה קשה ומאיימת ,אולם הניצחון
המוחץ והמהיר השכיח אותה .נוסף על כך ,מלחמת יום הכיפורים
עוררה גם זעם נגד הההנהגה ,שנתפשה עד אז כמעט כמקודשת ועתה
ירדה מגדולתה והוקעה בציבור על תפקודה היהיר שחרץ גורלות – מי
לחיים ומי למוות .לנקודת שבר זו יש משמעות בהקשר שהלחין בו
רוזנבלום את "ונתנה תוקף".
הלחן של רוזנבלום גם הנכיח את "ונתנה תוקף" בקרב יהודים ספרדיים
ומזרחיים ,שהפיוט הזה אינו כה מרכזי בתפילותיהם המסורתיות,
והוא נהיה כלל־ישראלי .אולם בכך לא תמה חשיבות יצירתו ,שכן
מלוא משמעותה נובע מעצם כך שהיא דוברת גם במישור כלל־אנושי
ועוסקת בשבריריות הקיום בעולם.
"ונתנה תוקף" אנושי רוזנבלום סיים את יצירתו ברשימת הדימויים
״א ָדם יְ סוֹ דוֹ ֵמ ָע ָפר
רבי העוצמה המתארים את שבריריות האדםָ :
וְ סוֹ פוֹ לֶ ָע ָפר...״ .הוא השמיט את החלק האחרון של הפיוט (המודגש
מאוד בחזנות הקלסית) המדבר על גדולת האל לעומת קטנוּת האדם
ולא הלחין אותו (ראו בחלון בצד) .בהשמטה זו רוזנבלום משאיר את
המאזינים עם קטנותו של האדם ועם ארעיותו ,שכן בסופו של דבר,
האדם אינו אלא "וְ כַ ֲחלוֹ ם יָ עוּף" .ואולי היה "ונתנה תוקף" מעין רקוויאם
עצמי ,שהרי באחרית ימיו הלחין אותו ,וכך הזכיר לעצמו ולזולתו את
סופיותו של האדם ואת שבריריות חייו.
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היו שטענו שרוזנבלום חילן את הפיוט בכך שהשמיט את חלקו האחרון המדגיש את נצחיות האל
לעומת זמניותו של האדם .אני אינני סבורה כך .לדידי ,היצירה הזאת משקפת התמודדות רוחנית ויש
בה יחס לנשגב ולנצחי ,שיש הקוראים לו אלוהים ויש הקוראים לו בשמות אחרים .רוזנבלום משתמש
בכלים דתיים כדי להעלות שאלות בעלות ממדים דתיים ,היינו ,סופיותו של האדם ותפקידו בעולם.
היצירה של רוזנבלום היא קינה על שבריריות החיים אבל אין בה קבלת הדין ,אלא ויכוח נוקב על גורל
האדם .הוא נפרד מהמשמעות המקורית של הפיוט המסיים בהלל לאלוהים ,מפני שזה אינו במוקד
תשומת לִ בו ,ומשאיר את "ונתנה תוקף" פתוח ופרום להרהור על הסבל והאימה הכרוכים בקיום
האנושי.

בשורה לחברה הישראלית
החלוצים בני העליות הראשונות עזבו את עולם בית הכנסת
של מזרח אירופה מתוך בחירה מודעת ומכוונת .הציונות
הייתה כרוכה בעיניהם בעזיבת בית אבא־אמא על כל
דוגמה אחת מיני רבות לשירים חילוניים,
המשתמע מכך .גם בהמשך ,עולים רבים ,ובעיקר מארצות
כביכול ,שאינם אלא תפילות ,היא קובץ שירי
סוף הדרך של לאה גולדברג ,והנה השני
המזרח ,אולצו לעזוב ממדים חשובים ואהובים ממסורתם
מביניהם ,שזכה להלחנות אחדות:
על מזבח השאיפה להפוך את ישראל לכור היתוך של
~
גלויות .יצירת היהודי־הישראלי החדש הייתה הירואית
ַל ְּמ ֵד ִניֱ ,אל ַֹהיּ ָ ,ב ֵר ְך ְו ִה ְת ַּפ ֵ ּלל
ובח ֶסר .לצאצאיהם של העולים ממזרח
אבל לוותה באובדן ֶ
ַעל סֹוד ָע ֶלה ָק ֵמלַ ,על נֹ ַג ּה ְּפ ִרי ָ ּב ֵׁשל,
ּ
ַעל ַה ֵחרּות ַהזֹאתִ :ל ְראֹותָ ,לחּוׁשִ ,ל ְנׁשֹם,
וממערב אין במקרים רבים אפילו הידע הבסיסי ביותר ,זה
ָל ַד ַעתְ ,ל ַי ֵחלְ ,ל ִה ָ ּכ ֵׁשל.
במכמני הרוח הענקיים של
המאפשר התמצאות של ממש ִ
תֹותי ְ ּב ָר ָכה ְו ִׁשיר ַה ֵ ּלל
ַל ֵּמד ֶאת ִׂש ְפ ַ
עם ישראל .לא נעים להודות ,אבל האילן הישראלי החדש
ְ ּב ִה ְת ַחדֵּ ׁש ְז ַמ ְ ּנ ָך ִעם ּב ֶֹקר ְו ִעם ֵליל,
ּ
יֹומי ַהיֹום ִ ּכ ְתמֹול ִׁש ְלׁשֹום,
ְל ַבל ִי ְה ֶיה ִ
נטוע במידה רבה על אדמה רדודה ,ולאורך שנות קיומה של
17
יֹומי ֶה ְר ֵ ּגל.
ְל ַבל ִי ְה ֶיה ָע ַלי ִ
מדינת ישראל רבים ורבות חיו כאן כיהודים אבל בחירות
(ראו עמ' 138־)142
חשובות בחייהם נעשו מתוך ּבוּרוּת מוּלדת ולא באמת
מתוך ידע ובחירה חופשית .אולם לא מאוחר מדי להעמיק
את הנטעים.
בשני העשורים האחרונים יש עניין גובר והולך בקרב ישראלים וישראליות בטקסטים יהודיים ובחוויות
יהודיות מגוונות .איני מתכוונת כאן לתופעה המכונה "חזרה בתשובה" אלא לכך שרבים ורבות בוחרים
לבחון את המסורת היהודית ומכמניה מתוך אהבה וביקורת ודורשים אותה (תרתי משמע) לעצמם.
פריחתם של בתי המדרש החילוניים והליברליים שהחלה כבר בשנות התשעים למשל ,הביאה להקמתם
של בתי תפילה רבים המכונים "חילוניים" .וגם פרויקטים לאומיים תורמים לעניין זה :מיזם ,929
לדוגמה ,מזכיר לכולם שהתנ"ך הוא של כולנו ומזמין את הכול ללמוד ביחד את ספר הספרים ,ומיזם
"קהילות שרות" ואתר האינטרנט "אתר התפילה והפיוט" מביאים לרשות הרבים את מכמני הפיוט
והשירה הדתית ,ומנכיחים את פיוטי העדוֹ ת בציבוריות הישראלית.
ההנכחה של פיוטים קלסיים היא רק צד אחד של ההתחדשות של הפיוט .בשנים האחרונות זכינו לכך
ששירי משוררים "חילוניים" רבים לא רק נקראים אלא גם מושרים כתפילות .וכפי שראינו ,תפילות
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ופיוטים זכו לפופולריות רבה בקרב קהלים רחבים ,לעתים
בהלחנה מחודשת" .ונתנה תוקף" של רוזנבלום הוא דוגמה
מובהקת לכך .בחירתו של מלחין "חילוני" כרוזנבלום לעסוק
בסקר לא רשמי שנערך על
ביצירה ליטורגית כה מאתגרת מבחינה תיאולוגית וכה מרכזית
אודות "ונתנה תוקף" לאחר
יום הכיפורים השנה באחד
מבחינה דתית ,וביצועה על ידי זמר שאינו חזן קלאסי ,בחירות
מעמודי הפייסבוק ,העידו
אלה אינן מובנות מאליהן .רוזנבלום העיד על כך שלא היה יכול
רוב המשתתפים והמשתתפות
לכתוב את היצירה לשם ביצוע חזני בבית כנסת ואף לא לשם
(מזרמים שונים) שבבית
ביצוע פופולרי או לתקליט רגיל .ההקשר הקהילתי־קיבוצי
הכנסת שלהם המנגינה של
רוזנבלום היא האהובה ובה
הוא־הוא שהוליד אותה .בדיעבד ,יצירתו הנכיחה את הפיוט
השתמשו.
בציבוריות הישראלית ,הפקיעה אותו מהבלעדיות של חיי בית
הכנסת והציעה אותו לציבורים ישראלים רחבים המתמודדים
בדרכים רבות ושונות עם אתגרי הימים הנוראים.
ואולם רוזנבלום טעה ,שכן הלחן שלו הפך פופולרי גם בקרב חזנים ושליחי ציבור בבתי כנסת רבים.
הדבר משקף מערכת יחסים מורכבת בין היהדות הדתית ובין חוגים המכונים "חילוניים" .במקרים רבים
כיוון ההשפעה הוא הפוך ,כאן ההשפעה היא מהעולם ה"חילוני" אל תוככי העולם הדתי ,ודווקא בקודש
הקודשים של הימים הנוראים .אולי הדבר מלמד על כך שהגדרתו של רוזנבלום למונח "בית כנסת"
הייתה מצומצמת מדי ,ואולי הדבר מלמד ,שלמרות הוויכוחים הקשים בישראל ,מקורותינו המופלאים
הם מקור לא אכזב לחידוש ולשיחה בינינו.
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