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הועאת אגודת עונג שבת )אהל שם( בתל־אביב ע״» דביר

פתח

דבר

כרד זה ,השלישי לספר המועדים ,המוקדש לחג השבועות וכל התלוי בו׳ כקודמיו
המוקדשים לימים הנוראים וכספר השבת — יסודו במחשבה שהגה ח .נ .ביאליק זיל
בשנות חייו האחרונות :להוציא ע״י אגודת ״אהל שם״ כמה ספרי כינוס גדולים׳ המתארים
על־פי מבחר המקורות את קומתה וצביונה של היהדות /ובראשם :ספר השבת׳ ספר
המועדים וספר ישראל.
עד עתה עלה בידי ״אהל שם׳ ,בשיתוף עם הוצאת *דביר״ ,להוציא את ספר השבת,
שזכה לכמה מהדורות ובקרוב יצא במהדורה מתוקנת׳ ואת שני הכרכים של ספר המועדים,
שנתפשטו הרבה ,ועתה מוגש לקורא הכרך השלישי של ספר כינוסי גדול זר-
מקצת מן החומר שבספר זה לוקט ע״י ה״ה ד ר י .ל.

ב ר ו ך ומ.

ליפםון,

אך את עיקר המלאכה ,ליקוט החומר רובו ככולו ,התקנתו לדפוס והשגחה על ההדפסה
עשה דיר יו״ט ל ו י נ ם ק י ,ושמו נקרא על הספר .תיזכרנה לתודה ולברכה עזרתו בעריכה
של פר

ברוך

ק ר ו פ נ י ק והערותיהם המועילות של שאר חברי ועדת־המערכת ה״ה

אשר ברש ודוד לוין.
לכתחילה צריך היה הכרך השלישי להכיל את שתי הרגלים שבועות וסוכות׳ אבל
מפגי ריבוי החומר היה הכרך האחד לשני כרכים גדולים .הכרך הרביעי ,המוקדש לסוכות,
כבר נמסר לדפוס ויצא במועדו .הכרך החמישי יהיה מוקדש למועדים הקטנים ,לשבתות
המיוחסות׳ לתעניות וכר ,והוא נמצא כבר בהכנה ובעריכד-
גם ס פ ר י ש ר א ל הולך ונערך ואנו מקוים כי גם הופעתו לא תאחר לבוא.

ועדת התרפות שד אגודת ״אהל שפ•
תליאביב ,אייר .תמ״י

תוכן העביבים
ועשית

4— 3

חג ש ב ו ע ו ת

מהחל חרמש בקמה! שלא תאמר אם אין קציר אין אתה עושה יום־סוב; למד,
תלה הכתוב קביעת שבועות בספירה ז ] [3ביום החמישים; כמי שממתין לבוא
מאהבו; יום־סוב שני של שבועות; שבע שבתות תמימות ].[4
העצרת

חג

7— 5

יום־טוב של עצרת» עצדתא — היא יום החמישים! עזרת של פסח; שבועות —
שמיני עצרת של פסח ; למה מונים ספירה מפסח ועד עצרת ז ] [5פירות האילן
נידונים בעצרת; ממחרת השבת ן מנהג הקראים ] [6לוח לספירת העומר ].[7
הג

בכורי קציר חטים
12— 8
חג הקציר! כיוס הבכורים; בכורים לכהן; לחם הבכורים ] [8מנחת בכורים ! הבאת
בכורים לבית אלהים • .הבאת בכורים לאיש האלהימ ן הבאת בכורים בימי המלך
יחזקיהו ] [9הבאת בכורי אדמה ובכורי כל פרי עץ ; הבאת בכורים ממלכות אפרים
לפני מתן תורה :קין מביא בכורים בי״ד בניסן ־ ,ויהי מקץ ימים ] [10חג השבועות
בימי נוח; אברהם עושה חג הבכורים בט״ו בםיון! יצחק וישמעאל באים לאברהם
לחג השבועות ] [11יעקב עושה חג קציר הבכורים ן שושנתונות של שבועות.
;

בכורים

בהלכה ובאגדה

17— 13

א .יש מביאין בכורים ויש שאינם מביאין; ב .מביאין ולא קורין» ג .אין מביאים
מעבר הירדן ן ד .כיצד מפרישין הבכורים ז ה .כיצד מעלים את הבכורים ז ][13
ו .בדרך מה היו אומרים ז ז .כיצד קורין ז ח .עיטורי בכורים; ט .שבעת המינים
בשבעה כלים ] [14י .אין בכורים נוהגים אלא בפני הבית; יא .גזירה שלא להביא
בכורים; יב .יחיד שנתעצל .תזכה לשנה הבאר .ותביא בכורים ] [15לחדשיו יבכר;
ראשית כל פרי אדמה עומר ובכורים; שתי הלחם ] [16תפילות במקום בכורים;
;

מנהג יהודי כורדיסטאן; בכורים בשנת השמיטה ].[17
מדברי

הימים

21— 18

יהושע אמו מקדש מלחמה בחג השבועות ן יהודה המכבי שובת מכל קרב בחג
השבועות; צבא יהודי וימני שובתים בחג; מרד עולי רגל בשבועות ] [18נחום
סלושץ :חג השבועות בהםסוריה ובחיים ].[21—19
פרקי

ספרות

26— 22

אברהם מאפו :בכורי ענבים מהכרמל ) [23—22ש .בן־ציון :ביכורים מלוד עיך
המעמד ] [25—23אליעזר ברבי נתן :טגא בכורים פשבח הארץ )פיוס( ]426—25

תוכן ה ונינים
זמן מתן ת ו ר ת נ ו

31— 27

אתה בחרתנו! שלשת ימי הגבלה! וידוי ביום השלישי ] [27עשרת הדברות» וכל
העם רואים את הקולות! נעשה ונשמע ] [28הברית בחורב! עשרת הדברות האחרונות!
ושמענו ועשינו ] [29יום אשר עמדת בחורב! לא ראיתם כל תפונה ] [30תורה 1וה
לנו פשה! ד בצאתך בשעיר < שמחת השבועות ]431
בתורה

שבעל־פה

42— 32

מתן תורה :עדיין לא בא זיוס! ה״א יתירה! כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל
תורה ] [32הקב״ה חזר על כל האומות! למה תרצדון הרים גבנונים? ] [33כסה
הקב״ה הר כגיגית! שעה שהקדימו געשה לנשפע! בשעה ששמעו ישראל בסיני
,אנכי• ן כה תאמר לבית יעקב ] [34נתמלא כל העולם כולו בשמים! הקול יוצא
ומחזר בכל העולם! כל דיבור נחלק לשבעיש לשונות! וכור ושמור בדיכוי אחד
] [35היה הקול הולך מסוף העולם ועד םיפו! מה לילוד אשד .בינינו ז ] [36באש
שחורה על גבי אש לבנה! תורד .היכן היא! הקב״ד ,קושר כתרים» במזל משולש
] [37על כנפי נשרים! התורה אש! משה עבר! הרכין הקב״ה שמים התחתונים!
מפני מה לא נאמרו עשרת הדברות בתחילת התורה ז ] [38כיצד ניתנו עשרת הדברות ז
חידוש דברים הקב״ה עושה ] [39למד .ניתנה תורה בםיוןז ארץ שמחה ושמים
בוכים! ויבוא משד .בתוך הענן ] [40בץ חמש דיברות ראשונות וחפש אחרונות ][41
עשרת הדיברות כנגד עשרה מאמרות ]442
מתוך ס פ ר הזה ד

47— 43

פתן תורה :לא מצא הקב״ה פסול בזרע ישראל! מה מן משה לשאר בני אדם ו
הר שנגלה עליו כבוד המלך ] [43ישראל מלאכים למטה! הקב״ה מתגלה על ישראל
ברחמים ] [44קולות וברקים! עשנו של הר סיני! תחילה חמק את לבס בדברים
] [45נזדעזע הר סמי! נתחלחלו עליונים ותחתונים! כל דיבור ודיבור הוליד קול!
הקולות היו נחקקים באותו החושך ]446
מתן

תורה בחזון הדורות
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יוסף סלאביום :מתן תורה ] [49—48ידידיה האלכםנדרוני :דברה ראשונה ][52—49
ו׳ סעדיה גאון :רהט לשבועות )סיוט( רבנו פשה ברבי מימון :משה ידבר בקול י
ד העצופ ] [53—52רבי שלפה בן גבירול :שתי רעיוני )פיוס(! רבי יהודה הלוי:
בפעפל הגדול ההוא! וירד איש אלהים )פיוס( ] [56-54רבי אברהם אבךעזרא:
עשרת הדברות ] [58—57בצר פנוםי אשימה )פיוס( ] [58דון י1חק אברבנאל :שמונה
פלאים של מעמד הר סיני ] [60—59רבי משה בן נחמן)רפב״ן( :הדיבור השני ]—60
 [62רבי יוסף אלבו :שני הלוחות ] [63—62רבי יצחק עראמז :.ראיית הקולות ][64
רבנו בחיי :שלוש תיבות ] [66—65עזריה בן אפרים פינו :כפה חביב עלינו המועד
הזה! רבי ישעיה הורביץ! •אנכי• ו״לא יהיה לד״ ] [67—66יעקב ברבי 1בי)יעביץ(:
זמן מתן תורתנו ולא יום מתן תורתנו ] m [67יהושע אבן שיעיב :אנו אומרים
זמן ] [68הרב יעקב קראנץ )המגיד מדוכנה( :נותן התורה ] [71-68לוי ינחק
פברויג׳ב :תורה מסמי א .ישראל הם התורה ב .הדיבור שנעשה •סיגי״ ][72-71
רבי אברהם דוב מאברוטש :מדוע ניתנה תורה בחוץ לארץ ז ] [72רבי נחום פצ׳רנוביל:
נעשה ונשמע! קבלת התורה מחדש בכל חג שבועות ] [73-72האדפו״ר בדלי3

־־
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הוכן הן נינים
מלוניץ :לכל אחד באה התורה המסוגלת לו ] [73גבי אלימלך מדינוב :למה חג
השבועות אינו רק יום אחד ? ] [74נפתלי הירץ ווייזל :ביום השלישי בהיות הבוקר
)שיר( ] [76—74הרב שלמה זוזין :שבועות בספרות ההלכה )* מקומו של ח1
השבועות בהלכה! ב .למה עושים בגולה גם שבועות ב׳ ימים סובים ? ג .קוראים
עשרת הדברות בשבועות בטעם העליון( ] [77—76זאב היידנהיים :דברות ראשונות
או אחרונות ? ] [77הרמן כהן :מה בין נוסח ראשון ובין בנוסח שני של עשרת
הדברות ? ההתגלות על הד סיני ] [80-78ח .נ .ביאליק :על ראש הראל )שיר( ][80
אחד העם :קול אלהיס מדבר פתור האש ] [81—80הרב א .י .הכהן קוק :גלילי
השמע של נעשה ונשמע ] [82—81וכל העם רואים ושומעים את הקולות )מתוף
תפילת ערבית( ] [82יעקב קל1קין :תורה מסיני ] [83-82הלל צייטלין :התורוו
נעשתה קנין האדם ] [84—83יחזקאל קויפמן :ברית סמי ] [85—84יעקב כהן :מתן
תורה )שיר( ] [89-85הרב ש .גורן :שמחת היצירה הםבעית והרוחנית ][90-89
הרב דר .יוסף זליגר :לא הגידה תורה בפירוש באיזה יום ניתנה ] [90דוד םרישמן:
בהר סיגי ] [92-90יצחק אייזיק כן־יעקב :הגדה של שבועות ] [92פרו* נחום
םלושץ :על ההגדה של שבועות ] [93-*2ש .שלום :בחג השבועות )שיר( ]494—93

בפרום

102— 95

העצרת

משנכנס םיון ! יום המיוחם; שבת כלה! עליונים ל ל י )סיום(! נשמת קהילת כלת
חן )פיוס( ] [95הכרזה על ח ג השבועות! נ׳ יפי הגבלה; סבילה; אשמנו ][96
 nישראל נאג׳ארה :כתובה לתג השבועות ] [96-91תנאים בין הקב״ה וכנסת
ישראל ] [100—98ש .י .עגנון :מפסח עד עצרת ] [100דר .שמריהו לוין :ערב חג
השבועות [ ]102—100ז .שניאור :בחג השבועות )שיר( ]4102
117—103

תיקון ל י ל שבועות

בלילה ההוא! םדר תיקון ליל שבועות! חסידים ראשונים )מן הזוהר( ן שבו יקרים
] [103בזכות כת-ר ינצל מכר״ת! מ י שלא ישן בלילה! והיה משה מקיף אותם ו
תיקון שני לילות! לא להוסיף ולא לגרוע מסדר התיקון ] [104תוספת קדושה בשבילה:
ליל שימורים במנהג ספרד ] [105נחום םלושץ :תיקון ליל שבועות הוא מגהג קדום
] [105פיכל רביגוביץ :תיקון ליל שבועות ] [106-105אפרים כהן דיים :תיקון
שבועות של השר משה מונטיפיורי בקושטא ]—106ד0ח ר .א .ברוידם :ב״עת אשר
יבקעו השמים״ ] [108—107מלכה שפירא :תיקון שבועות ] [110-108יוחנן םברםקי:
ליל שבועות בחצר האדמו״ר מרחמיסטריווקה ] [111—110בנימץ דה־פרים :תיקון ליל
שבועות בהולנד ] [112-111דוד פרישמן :תיקון ליל שבועות ]4117-112
«1־־»נ

מגילת רות

נוהגים לומר רות בשבועות! מה ענין רות אצל עצרת ז מגילת רות כנגד רו״ת
מצוות .כל יחיד קורא לעצמו ] [ קוראים רות בתפילת מנחה! ד מנהגים בעניין
קריאת רות! ש .שפרבר :מגילת הגרים ] [119דר .א .קמינקא :פחי חוברה מגילת
רות? ] [122-120יהודה שסינברג :בשדות ביורלחם ] [12*-122ב .נ .םילקינר:
יאליק :מגילת ערפה ] [126-124י .י  .פ ר ק ו ב י ץ ו
JI
0
רות )שיר( ][124-123
ויהי ביפי שפוט השופטים״ ] [128-126יעקב סיכמן :דברי רות בשדות )*י0 8״
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הןגיניס

136-129

מנץ תרי״ב מצוות בשבועות ן תרי״ג אותיות כנגד תרי״ג מ ת ת ] 1129הקדמת
הרמב״ם למניין המצוות ] r131—130פרשת המועדים בתרי״ג מצוות לרם״ג ן132ן
שתי תפילות לפני אמירת תרי״ג מצוות ] [133—132נהגו לפרש את האזהרות בשבועות!
סדרי האזהרות ]!; [133זהרות ר׳ שלמה בן גבירול  8אזהרות לרס״ג ] [134אזהרות
לרבי שלמה בן גבירול ].[136—135
אקדמות

161—137

המנהג לומר •אקדמות״ ] [137זאב היידגהייב :מקור המנהג לומר ״אקדמות* ]—137
 [138ר׳ מאיר ברבי יצחק :אקדמות )פיוט( ] [140—138ש.ש .קנטררוביץ :אקדמות
בתרגום עברי ] [143—141בית ראשון של אקדמות .בשלושה תרגומימ אחרים
]144 [—143הרב י .ל .מימון :״אקדמות׳ ומהברו]148r—144יוםיטוב לוינםקי :הלויתן
ושור הבר שב״אקדמות״ ] [150—148מ .ש .גשורי :ניגוני חג השבועות ז הניגון
המסורתי ל״אקדמות (152—150] -יעקב ביימל :ניגון שני של אקדמות ן [152יהודה
שטינברג :פירוש קצר של בעל ה״אקדמות״ ]53—152ח שלום עליכם  :אקדמות
] [158—153ישראל ברמן :אקדמות בחדר ] [160—159יגיב פתגם )פיוט( ]4161—160
מתן תורה לתינוקות

167—162

מושבין התינוקות ללמד בשבועות ] [162כאילו הקריבו לפני הר סיני ] [163אל
ישנה אדם מן המנהג ]164—163ז מדוע בטלו המנהג הזה? בין עדן ותימן ][164
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וקשית

שברירת

מהחל חרמש בקמה
שבעה
ש?$ה

שבעות

 Wת ת?ז$ר־לך 9ןז0ל חךמש

תספר־לך
 ^ 3ה ו^סל לס&ר ש??ה ^ ע ו ת  :וץ £ית

סג ^ ע ו ת לי :אלהיף מ5ת ?ךנת לךך « ? ר יותן  ? $ 5י ל9י?ך  V ^0,י ף  :ו ^ מ ח ^
ל39י ן :מלהיף *$ה< יל?ף יל$ד יע?ךף 9»1יוף יסלרי * ? ר  ? ^ 3י י ך ןס^ר ןס:תים
?קך?ף נ?וקום  ? $ר ל?סר ן :אלןזיף לשנין ? פ ו ? ם :

והאלוה

? ל ו ש $ז9ים נשןה יך$ה ?ל־ןכיךף את־$גי ן8 :להיף נקלקום ןן^ר ל??ור ?םג
כ!18ות ילסג קש^עות ילסג האזנות ןלא !ךאה את־פגי ן :ריקם:
?בך5ת ל :מלהיף

שלא

;מן־לך:

איש ?מתנת :דו

)דברים סז ,ס׳-י-א< ס-ז-י״ז(

ת א מ ר אם א י ן ק צ י ר א י ן א ת ה ע ו ש ה

יום־טוב

ועשית חג שבועות לד אלהיך )דברים טז ,י׳( — מה תלמוד לומר ז לפי שנאמר
,

וחג הקציר בכורי מעשיך ,שלא תאמר :אם אין קציר אין אתה עושה יום־טוב ,לכן נאמר:
ו ע ש י ת ח ג ש ב ו ע ו ת — כגון שישראל בגלות ואין להם קצירת העומר ואפילו הכי —
״ועשית חג שבועות״.
)פסיקתא זוטרתא ,או •לקח טוב- ,-יד׳ טוביה ברבי אליעזר הגדול ,דברים »ר׳ ראה(
ש ב ע ה ש ב ו ע ו ת ת ם פ ו ר ל ך — בבית דין .מ ה ח ל ח ר מ ש ב ק מ ה — שיהא
תחילה לנקצרים .יכול יקצור ויביא ויספור כל זמן שירצה ,תלמוד לומר! מהחל חרמש
תחל לספור שבעה שבועות .עוד למה לי ז ללמד שלא תרחיק חג השבועות מן הפסח יותר
משבעה שבועות.

)שם ,שם(

למה תלה הכתוב קביעת שבועות בספירה?
בששה בםיון חג שבועות ,דכתיב וביום הביכורים בהקריבכם מנחה חדשה לד׳
בשבועותיכם וכתיב וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע
שבתות תמימות תהיינה .וכשאתה מונה לעומר מיום ששה־עשר בניסן נמצא שבעה שבועות
כלים בחמשה בסיון ,שהם מ״ט יום ,ויום ר בסיון הוא יום חמישים ובו נקבע חג שבועות.
ומדרש אגדה :למה תלה הכתוב יום חג שבועות בספירה ,מה שאין כן בכל המועדות?
לפי שכשנתבשרו ישראל לצאת ממצרים נתבשרו שהן עתידין לקבל את התורה לסוף
חמישים יום ליציאתן ,שנאמר בהוציאך את העם ממצרים תעבדין את האלהים על ההר
הזה ,הרי הגו״ן של תעבדון יתירה ,לומר לך לקץ חמישים יום תעבדון את האלהים,
שתקבלו את התורה .וישראל מרוב חיבה היו מונים בכל יום ויום ואומרים הרי עבר יום
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אחד ויום שני וכן כולם שהיה נראה בעיניהם כזמן ארוך מתוך חיבתם הגדולה על הדבר.
לכך הספירה נקבעה לדורות .ובטעמים דר׳ יהודה החסיד מצאתי לפי שהימים הללו ימי
מלאכת השדה הן ואין מי יגיד לכפרים אם אייר מלא או חסר׳ לכן אמרה תורה תספרו
חמישים יום ואח״כ מקרא קודש יהיה לכם.
)גדקיהו בר׳ אברהם הרופא ,שבלי הלקט ,הערוגה השמידה ,דל״ו(

ביום החמישים
ל ק ר א ת ם ב ע צ ם ה י ו ם ה ז ה — זה יום חמישים ,זה יום עמידת ישראל לפני
הר סיני לקבל התורה ,לפי שקבלו אבותינו התורה לסוף חמישים יום לצאתם ממצרים,
נתן להם יום הביכורים לסוף חמישים יום ליום־טוב הראשון של חג המצות לכך נקראו
ישראל בכורה )הושע ט ( כענבים במדבר מצאתי ישראל וגו  .ואומר )שה״ש ב׳( כתפוח
בעצי היער כן דודי בין הבנים — כשם שהתפוח הזה מוציא פרי לחמישים יום משיוציא,
כך ישראל קבלו את התורה לקץ חמישים יום לצאתם ממצרים׳ שהרי כל המועדים על שום
יציאת מצרים ...והם זכר ליציאת מצרים שלסוף נ יום ליציאת מצרים ניתנו עשר הדברות,
,

,

,

)פסיקתא זוטרתא פר׳ אמור(

וזהו ז׳ בסיון.

ת ס פ ר ו ח מ י ש י ם י ו ם — יכול יספור חמישים ויקדש חמישים ואחד׳ תלמוד
לומר תספרו חמישים יום .הא כיצד ז מונה ארבעים ותשעה ויקדש יום חמישים כיובל.
)רמב״ם ,מורה נבובים ג׳ פרק מ״ג(

כמי שממתין לבוא מאהבו
ושבועות הוא יום מתן־תורה ולהגדיל היום ההוא ימנו הימים מן המועד הראשון
אליו כמי שממתין בוא הנאמן שבאוהביו שהוא מונה היום וגם השעות .וזאת היא סבת
ספירת העומר מיום צאתם ממצרים עד יום מתן־תורה שהוא היה הכוונה והתכלית ביציאתם׳
)רמב״ם .מורד ,נבוכים ג׳ פרק מ״ג(
כאבירו :ואבא אתכם אלי.
שבועות לעולם בששה בסיון ,לפי סדר קביעתנו בגלות ואינו חל כי אם באחד מימי
אבד״ו )בימים א ,ב ,ד ,ו ,שבשבוע( ונוהגים קודם יום־טוב לשטוח עשבים זכר למתן
)סדר עבודת ישראל ,שבועות(
יךןק.
ת ן ר ה

ב ד ״ ר

יום־טוב ש נ י ש ל שבועות
שבועות היה ראוי להיות חג של יום אחד גם בחוץ־לארץ ,כי היום הוא קבוע
ותלוי בקביעת הפסח שמאז סופרים חמישים יום .אבל משום ״לא פליג״ ולא להבדיל מיהר
)ר׳ שלמה־צבי שיק ,סדר המנהגים(
הרגלים בהם נוהג יום־טוב שני.
שבע שבתות תמימות
כתב מהרש״ל שקיבל איש מפי איש שלא לקדש ולאכול בלילה ראשון של
חג השבועות עד צאת הכוכבים .והטעם מפני שבספירת העומר כתיב ש ב ע ש ב ת ו ת
ת מ י מ ו ת ת ה י י נ ה ואם כן כשמקדש בעוד יום מחסר אותו במקצת המ״מ ימי ספירה.
וכן כתבו כל הפוסקים אחרונים שצריך להמתין עד הלילה.
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יום־טוב של עצרת
)בבא בתרא קמז ,עמ׳ א׳(
יום-טוב של עצרת ברור — סימן יפה לכל השבה.
ב ש ב ו ע ו ת י כ ם — אמר רבי טוביה ברבי אלעזר ז״ל :חזרתי על כל עניני
המועדות ולא מצאתי חג שבועות שנקרא עצרת ,ורבותינו ז״ל קוראים בכל מקום עצרת
לחג השבועות והוא לשון תרגום דאמר אונקלם הגר )במדבר כח ,כ״ו :בשבועותיכם(
)פסיקתא זומרתא ,פר׳ פינחס(

״בעצרתכוך.

עצרתא — היא יום החמישים
ומקץ השבוע השביעי לאחר )הבאת( הקרבן הזה )הוא העומר( — אלה הם ארבעים
ותשעה ימים )הקרויים( ״שבועות״ — ביום החמישים ,הנקרא בפי העברים ״עצרתא״
)פירוש המלה ״יום החמישים״( מקריבים לאלהים וכר.
)יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות ,ג׳ ,ו(254—252 ,

ע צ ר ת של פ ס ח
בפסח ימי הקיץ והם עולים בעצרת
עצרת של פסח רחוקה חמשים יום
לירושלים אחר חמישים יום ,אבל ]שמיני עצרת[ אחר החג ימות הגשמים הם והדרכים
טרחות׳ לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא :עד שהם כאן׳ יעשו את העצרת.
)ילקוט שמעוני ,פנחס כס(

ש ב ו ע ו ת — ש מ י נ י ע צ ר ת של פסח
וציווה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפניהם ולאחריהם ומנה ממנו תשעה
וארבעים יום וקידש יום שמיני בשמיני של חג והימים הספורים בינתים כחולו של מועד,
בין הראשון והשמיני בחג והוא יום מתן־תורה ,שהראם בו את אשו הגדולה ודבריו שמעו
מתוך האש .ולכן יקראו חכמים בכל מקום חג השבועות ע צ ר ת היא ,כי היא ביום שמיני
של חג שנקרא הכתוב כן ,וזהו מאמרם :שמיני רגל בפני עצמו.
)רמב״ן ,פירוש לתורה ,ויקרא כג ,ל״ו(

למה מונים ספירה מפסח ועד עצרת?
למה מונים ספירה מפסח ועד עצרת יותר מבשאר מועדים ? משל למה הדבר דומה,
לשר אחד שרכב בדרך ומצא אדם אחד מושלך בבור שהיה אסיר שם — אמר לו השר אני
אעלה אותך ואוציא אותך מבור הזה ולזמן פלוני אתן לך את בתי ושמח אותו האדם שמחה
גדולה .אמר לו לא די שמוציאני מבור הזה אלא עוד רוצה ליתן לי בתו .וכן עשה השר•.
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הוציאו מהבור והלבישו בגדים גאים וכסף וזהב נתן לו .כשראה אותו האיש כך שהשר
קיים כבר מקצת דבריו התחיל למנות מיד כמה זמן יש למה שקבע לו השר לתת לו בתו
וגם השר אמר לו למנות ,כדי שידע שלא יפיל דבר .כך היו ישראל בבור .ושמעתי משם
הרב ר׳ שמואל :צוה הקדוש ברוך הוא למנות בין פסח לעצרת יותר מבשאר מועדים לפי
שבארץ ישראל היא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה ובית המקדש באמצע  -־
הרי שתי מאות לכל צד ובעשרים יום ילך לביתו ,כי מהלך אדם בינוני ביום עשר פרסאות
ובעשרים ימים יחזרו לרגל שבועות — הרי ארבעים יום ,ושבע שבתות שאינו הולך
הרי ארבעים ושבעה .נשארו עוד שני ימים .לכך צוה הקדוש ברוך הוא למנות שאל ישכח
לעכב בביתו יותר משני ימים.
פירות

)הגהות לםפר המנהגים למהרי״א טירנא ,מנהגי שבועות(
האילן נידונים בעצרת

אתה מוצא שאין כתוב בעצרת אלא שמחה אחת ״ועשית חג שבועות ליי אלהיך
ושמחת ...אתה ובנך וכר ולמה ו מפני שהתבואה נכנסת בפנים .ומה טעם אין כתוב בה
)ילקוט שמעוני אמור כג(

שתי שמחות ז מפני שפירות האילן נידונים.

ומפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת ? מפני שעצרת זמן פירות האילן
היא ,אמר הקדוש ברוך הוא :הביאו לפני שתי הלחם בעצרת ,כדי שיתברכו לכם פירות
)ראש השגה מז ,עמ׳ א׳(

האילן.

ממחרת השבת
עצרת

אחר השבת

היו ביתוםים אומרים :עצרת אחר השבת .נטפל להם ר׳ יוחנן בן זכאי ואמר להם:
שוטים ,מנין לכם ? ולא היה אדם שהיה משיבו ,חוץ מזקן אחד שהיה מפטפט כנגדו ואמר:
משה רבנו אוהב ישראל היה ויודע שעצרת יום אחד הוא ,עמד ותקנה אחר שבת ,כדי
שיהיו ישראל מתענגים שני ימים .קרא עליו מקרא זה :אחד עשר יום מחורב דרך הר
,

שעיר )דברים א .ב ( ואם משה רבנו אוהב ישראל היה למה אחרם במדבר ארבעים שנה י
אמר לו :רבי .בכך אתה פוטרני ז אמר לו :שוטה ,ולא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה
בטלה שלכם ו כתוב אחד אומר :תספרו חמישים יום וכתוב אחד אומר :שבע שבתות
תמימות תהיינה )ויקרא כג ,ט״ו( — הא כיצד י כאן ביום־טוב שחל להיות בשבת׳ כאן ביום־
)מנחות םה

טוב שחל להיות באמצע שבת•
מנהג

(

הקראים

הקראים הראשונים בבצרה חשבו כי חג השבועות הוא רק ביום הראשון לשבוע
ואולם הם לא ידעו באיזו יום ראשון בשבוע .ויש שאמרו כי בכלל אין החג הזה חובה
בימינו אלה והיו כאלה שאמרו כי כל החגים אינם חובה בימינו אלה וחוגגים אנחנו אותם
לזכרזן.

d

)קרקםאד ,על הכתות פרק  — vעפ״י הרכבי׳ ״ווםחוד״  ,1900חוב׳ א׳(
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בנוגע לחג השבועות נפלגו הפרושים והצדוקים אפילו בקביעת יום החג .על־פי
דברים ככתבם בתורה חג השבועות חל ״ממחרת השבת׳ מיום הביאכם את עומר התנופה
שבע שבתות תמימות״ )ויקרא כג׳ ט״0׳ והצדוקים פירשו את הכתוב׳ שהחג חל תמיד
״ממחרת השבת״ דוקא ,זאת אומרת ביום ראשון לשבוע ן ואילו הפרושים פירשו׳ שכוונת
הכתוב היא ממחרת יום הבאת העומר׳ הוא יום שני של פסח׳ ונמצא חג השבועות חל
ביום החמישים אחרי העומר׳ ולאו דוקא ביום ראשון לשבוע )עי מנחות םה( .כנראה
היה החג נקבע פעם על־פי הפרושים ופעם על־פי הצדוקים׳ הכל לפי רוב הדעות בסנהדרין.
,

)דובנוב ,דברי ימי עם עולם ,כרך ב׳ § (35
ל ש לספירת העומר
^jT
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כדי שלא לשכוח לספור את העומר יוםייופ,
הימים והשבועות עד שבעה שבועות ,תיקנו
בעדות אשכנז ל ו ת מ י ו ח ד  ,כגודל תיבת
דואר ,ושמוהו בפתח עיגים בבית ,ולםעמימ
נס בבית הכנסת ונקרא בפי העם -בית
העומר) -עומר הויזכן( או תיבת העומר .את
הלוח נהנו לכוון לספירה של יום אתמול,
כדי לספור בכוונה ויראה היום כחדש בעיניו.
T
לאחר הספירה חזרו וסובבו בכפתור שלמסה
את היריעה העשויה קלף והזיזוה ליום אחר.
באילו מקומות ערפו גם כתבות מיוחדות
ללוח .כמו:
על ספירת העומר  /חייב אדם לומר /
דאילך ד•׳ השופר  /מגזירת קל וחומר.
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)מוזיאון יהודי ,פראג(

ב נ ו ר י ק ׳ 2י ד ח  t3י ם

ח3

הקציר

חג

־

די •

)שמות כג ,ס״ז>

ןסג *£3יר לכילי מע?יף  ? $ר תןלע ל?ךה:

)ש ,0לה כ״כ(

ןסג ? ^ ע ו ת תע?ה <ף ?כורי קציר ךוקזיס:
0*3ן ן?ם ן*ןד .ומלקוש לעתו * } ? ,ת חקות ק?יר ל?קור־^נו:

)ירמיהו ה ,כ0-

•ב י  1ם «ה»ב כ ו•ר י ם
וןיום מ מ ד י ם ?3קרי?כם מ;חה חך?ד .לי^?? :עתיכם ?קךא־^ןש לל:י• ל ?

ם

?ל־9לא?ת עבוןה לא תעשו :והקרבתם עו^ה לריס 3יחס לי9 :רים ?ני־^קר ?נלם
אלל 0$ד ? ? ? ה }??ים ןני ? ן ה  :ומןחתם סלת ?לו^ה ג ? ן ץ ?לשה ??רןים ל$ר
האסד ?3י ?$רנים ^אלל ן׳אןזד ? ? :ד ו ן ע?ר1ן ל3$ש ןזאןזד <??עת ןז<י??ים ? :ע י ר ־
?וים א0ד לכ$ר עלי$ם :מלגד עלת התמיד י ^ ו ת ו תעשו וזמי?ןם להיו־^ם ון?ז3יהם:

)במדבר כח ,כ״ו—(*"V

ב פ ו ר י ם ה ן
גל חלב לןיןזר ו^ל־חלב תירוש וך^ן ראשיתם ?$ר־לתני לי :לף }וןתים3 :כורי
)שם יח ,י״ב—י״ג׳

כל־?$ר ?אך$ס ^?ר־לביאו לי) :ך להלה:

ןךא?ית זל־לכירי צל וכל־תרומת &ל 9צל תרופתיים לצהרים לליי׳
)יחזקאל מד ,לי(
:

לחם
וןז5ך$ם

הבכורים

לכם ??קלוןרת הש?ת ?!יום ןןלי3$ם את־ןימר קתנוןה ? ג ע ??ת1ת

י91יפ1ת ו1ו!:יןה :עד 99לוןרת ה??ת משביעית ת?ז?רו ן!מ?ים י1ם ו ה ק ר י ם מ^חה
חך?ה לי ::ממו?בתיכם תביאו לחם תנו^ה ?תים ? נ י $שרנים 5לת רנהיי^ה 90ץ
יזאקץה ?כורים לי ::והקרןתם ע ל ־ ה ל 0

ם

?

'^

Q ,

^

אדןד ןאילם ?;לס לחיו &לה לי :ומנדןתם ןנס5יהם א?ה

] ? ן י ? ן ם

?

3י

^

ה

י 5

י וד?קי

רי0־ןיח 0לי ::וע?יתם

שעיר־עזים אוחד לס^את ו?ני ב;שים ?3י ש;ה לזגח ?לסים :והניף ה$הן אתם על
לסם סל^ריס וזנוחה לנ״3י ן :על־שני כ??ים <£ךש ?היי לי :לצה!:
סיום הזה פ?ןךא־<£ךש לוז:ה לכם
מ*?1תי5ס

לי^ם:

יקךאסם ?עצם

?ל־מלאלת עבודה לא תעשו ח2ןת עולם ??ל
)ויקרא כג ,ס״ו-כ״א(
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בכורים

מנחת

ןאם־תקריב מנסת ?כורים לי :א?יב קלוי ?אש $ךש כר$ל תקריב את מ^לןת
?כוךיך :ןן? $0ליןז ??ון ןש?? 9ליל .לל;ה מ;חה הוא:

)עם ב ,י*ד-ם״0

הבאת בכורים לבית אלהים
• •

••

•

)שמות בג ,י-ס» לד ,כ״0

ךא?ית ?כירי אך^תף ת?יא ?ית ן :אלהיף:
וה:ה ?י־תבוא א ל ־ ^ ך ץ  ? $ר  ::ןןלהיף צתן לף
ולק?ו? הראשית ? ל ־  9י

נ ^ ה וירשתה ו:ש?? $ה:

 ? $ר יגליא 5אך?ף $ו?ר ן :ןןלהיף גסן לך ןשקת

י

ג9גא וןזלץת אל־ןזקזקום  ? 5ר ל?סר « ::להיך לשכן ? פ ו ? ם  :ו?את אל־קצהן  ? $ר
להלה :3פים ןזהס יא^רת אליו ו׳3ךי1י קיום לי :מללייך לי־לאתי * ל ־  $ 9ח * ? ר ? ? נ ע
ל :לאבותינו לוןת לנו :ולקח ןזצהן ס ^ א :9ךך וה3יח 1ל?3י פן3ח ז :מלל׳יףWW. :
ואסךת לסני  ::ןןלהיף $ר?

)י

* ל י $לי מרד פ?רל9ה

? ם ? ?  5י ?9ט ^הי״?ם

לגוי ןדיל ?צום ןךב :נ:רעי אתנו קמ?רים ו:ענונו רתני ?ליני עב1ןה ק?ה :נ?3עק
אל־ן :ןןלהי לבתינו נל?מע  ::את־יןלני נ!ךא $ת}?-לני ואת־ע^לנו ואת־לן^נו :ףו?אנו
ל :פמןךלם ?לד ןןןקה ולןלע ןטי:ה ו ? ^ א ןז״ל ו?אתות י ל ד ת י ם  :נןלאני אל־ס^קום
הזה ףתן־לני את־לארץ ס*את ארץ ןגת קלב וך?ש :ןעתה ה$ה ןזגאתי $ת־רא?ית
סרי ה^ךקןה ן??ר־;תתה לי  ::ןה^ותו ל?3י ן :מלהיף ו ה ? ת ^ י ת ל?ני ל :מללייף
?קך^ך:

ן?מחת ?לל־הטוב  ? $ר ןתךלף ן« :להיך ילליסך א$ה וסלוי ןסוי

)דברים

ט—n /י*א(

הבאת בכורים לאיע האלהים
ואיש ?א ס3על שלשה מלא לאיש ^אלהיס לןזם ?כורים ??רים־לחם שערים
ןסך75ל ?צקלנו ףאמר $ן לעם ויאכלי:

)מלכים ב׳ ,ה פ-ב(

הבאת בכורים בימי המלך יחזקיהו
:־ - t

•

•

״

״

־־.״.י'

r•:•:

י  #ת נןמלך מךךמשו  #ל ו ת ^ ע א ת ןזצקר והערב ובעלות ל??ת1ת ולחדשים
ולפועךים ?3תוב ?תורת  :::נ*אמר ל?ם ^יו?3י :רו?לם ^תת
למען יחזקו ?תורת ן ::ו??רץ 3ך?ר לרבו ?ני־ל?ךאל ראשית
יךגש

ןצל תבואת

? ן ה ימ?שר קצל לרב הליאי:

 #ת ןזצזןנים וןזלףם
ה ן תירוש ןל?הר

ול3י־ל?ךאל ףהוןה ס»ו?לים

??ךי :הוןה 3ם־הם מ?שר ?קר ןצאן ומעשר קךשים ןןמקךשים לי :ןןלל״יהם הליאי
נלתנו ןגרפות ערפית :נ&ךש ס?לשי הסלו ןזעךפות ליסוד ונחךש ה??י?י ?לו:
)דברי הימים ב׳ לא,

—aד(
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הבאת בכורי אדמה ובכורי כל פרי עץ
?יהי

זיון

שיגת

ןהז$מךנו ?ליבו מ?ות לתת עלינו שלישית השקל נ  #ה לעבולת 3ית אלהיני״
ולל״ליא את־לכירי אך^תני ילכירי ?ל־?רי ?ל־עץ ?;ה ??;ה ללית יי :ואת?-צרות
?ניני ו??3ןתני ?3תיב גתוךה ןאת־?כורי ??ןריני לאניני לליליא ל נ

י ת

אלןזיני לצןןרם

??3ךתיס ?לית מאזיני :ואת־לאשית עריסתיני י$רי&סיגי י?רי ?ל־עץ י1ירוש ול?ןזר
)נחמיה י ,ל״ג-ל״ח(

ןליא לצןן;יס אל־לשלות ?ית־מלהינו:

ןאעמיךה משארות לצןן;ים ןלי^ףם איש לסלאץתו ילןךגן $ע?ים ?עתים ?ןקלנות
)שם י 4לי-ל״א(

ןלןכוךים ן?ךזדלי $לןןי ^טו?ה:

הבאת בכורים ממלכות אפרים
•

• •

• •

ורק א3י לגדי ?לימי ?עמים לבות ןרישלן^ה לס*ים ?5תוב ל?ל ??ואל ל0ק
עולם .י?:די סלכירים ומעשרות ס?קר ולאשית סגז .ואתן אותם לגידים׳ י?ני אחין ל9ן3ס:
)ספר טוביה ,א ו׳—ז׳ ,לפי הנוסח הקצר ,הו1א׳ * כהנא(
ן?ל אןןי ולית ג?תלי אלי ן?חו לע$ל אשר עקןה ן ך ? ?

ם

 9ל ו ל ז י * ל ?H

?9ל }ביל מליל .ירק א3י לגדי עליתי ?עמים לנות ןרישלן^ה לס*ים ?3תיב ל?ל
ל^לאל לסק־עולם• ימסף!1י ל?לות לרוקוללם י?:די הלכירים וןז?כורות ומעשי ?3ס9ה
ולאשית !ז *3אן ,לאףןן אותם לצןזלים ?3י  ^08קד?ן ל9ן:03
)שפ ,שם ,לפי הנוסח האתך(

ל פ נ י מתן ת1רה
קלן מליא ? ג י ר י ם ? י ״ ד ? ל י  9ז
י ^ ן  » 9מ?סה ליל:
ןיךי מקן ימי ןי?א קין
ז

ם

 ? 9י

)בראשית ד ,ג׳

(

והוה מסוף יומ:א ?אך?סר ?3י9ן מימי קלן מאילא וארעא ,מןךרע ?יייגא קרנן
?כירלא לךם יי )ויהי םקץ הימים ,בארבעה־עשר בניסן ויבא קץ מפרי האדמה ,סזרע
)שם ,שפ ,תרגום יונתן בז עוזיאל(

פשתן קרק בכורים לד׳(,
ויהי מקץ ימים

זמן פםח היד* אמר אדם לבניו :עתידים ישראל כולם להביא פםזזיהם ויהיו לרצון
ועת רצון היא זאת ,אף אתם הביאו קרבניכם לפניו וירצה לכם.

)פדרש אגדת בראשית(

תאט 4כיון שהגיע ליל הפסח קרא אדם לבניו ,אמר להם! בגי ,בזה היש עתידין
ישראל להקריב קרבן פסחים לבוראן ,הקריבו אף אתם לבוראכם לרבך שיתרצה בכם
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ויפסח עליכם .והביא קין ממותר מאכלו קליות וזרע פשתן ,דבר מאוס ,והקריבו מנחה
לד /על אותו המזבח שהקריב עליו אדם הראשון.
)מדרש הגדול ,בראשית ד ,ג׳ — ילקוט שמעוני בר׳ ד ,ג׳(
קין הביא מותרו לד׳ לאחר שאכל ושבע ודשן ועל כן נענש ,ולא קרא בתורה:
ראשית בכורי אדמתך תביא לבית ד אלהיך.
,

חג

)על פי מדרש ילמדנו(

ה ש ב ו ע ו ת ב י מ י נח

ויתן לנח ולבניו אות לבל יהיה עוד מבול על הארץ .את קשתו נתן בענן לאות
ברית עולם לבל יהיו עוד מי המבול על הארץ לשחתה כל ימי הארץ .על־כן הוקם ויכתב
בלוחות השמים כי יעשו את חג השבועות בחדש הזה פעם בשנה לחדש את הברית בכל
שנה ושנה .ויעש כל החג הזה בשמים מיום הבריאה עד ימי נח עשרים וששה יובלות
וחמשה שבועות שנים וישמרוהו נח ובניו שבעה יובלות ושבוע שנים אחד עד מות נח
T
ומיום מות נח שחתו בניו עד ימי אברהם ויאכלו דם .וישמור אברהם לבדו ויצחק ויעקב
שמרוהו כי בניו הם עד ימיך .ובימיך שכחו בני־ישראל עד״אשר חדשתיו בהר הזה .ואתה
צו את בני־ישראל ושמרו את־החג הזה בכל־דורותיכם למצוד .להם יום אחד בשנה בחדש
הזה יחוגו בו .כי חג־השבועות הוא וחג־הבכורים הוא משנה־חג הוא ומשנה משפט החג
הזה ככתוב וחרות בו תעשהו .כי כתבתי בספר התורה הראשון אשר בו כתבתי לך לעשותו
במועדו יום אחד בשנה וקרבנו אמרתי לך למען יזכרוהו בגי ישראל ועשוהו לדורותב
בחדש הזה יום אחד בכל־שנה ושנה.
אברהם

)ספר היובלים ו ,ס״ו—כ״ב(

ע ו ש ה חג ה ב כ ו ר י ם בט״ו בםיון

ובשנה החמישית בשבוע הרביעי ביובל ההוא בחודש השלישי בחצי החדש עשה
אברם חג בכורי קציר הקמה .ויקרב מנחה חדשה על המזבח ראשית התבואה לדי ופר
ואיל ושה על־ההזבח עולה לד ומנחתם ונםכיהם העלה על־המזבח על־הקטרת.
,

)שם טו ,אי

יצחק

—

ב׳(

וישמעאל באים לאברהם לחג ה ש ב ו ע ו ת

ויהי בשבוע הראשון ביובל הארבעים וארבעה בשנת שתים היא השגה אשדיבה
מת אברהם ויבואו יצחק וישמעאל מבאר שבע לחוג את חג השבועות והוא חג הבכורים
אל אברהם אביהם וישמח אברהם כי באו שני בניו .כי מקנה רב ליצחק בבאר שבע והלך
יצחק לראות את מקנהו ושב אל אביו .ובימים ההם בא ישמעאל לראות את אביו ויבואו
שניהם יחדו ויזבח יצחק זבח לעולה ויעל על מזבח־אביו אשר עשה בחברון .ויזבח זבח
תודה ויעש משתה־שמחה לפני ישמעאל אחיו ותעש רבקה עגות חדשות מהיבול החדש
ותתנן ליעקב בנה ]הטוב[ להביא לאברהם אביו מראשית פרי האדמה למען יאכל וברך
את בורא הכל טרם ימות .ויצחק שלח ביד יעקב מנחה זבח תודה לאברהם למען ישתה
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ויאכל .ויאכל וישת ויברך את האל העליון אשר ברא את־השמים והארץ ויעש כל־הלב
ישפ כב .א׳  -וי(
הארץ ויתן לבני אדם לאכול ולשתות ולברך את בוראם.
י ע ק ב ע ו ש ה חג ק צ י ר ה ב כ ו ר י ם
ויעש ]יעקב[ חג קציר הבכורים מתבואה ישנה כי אין בכל־ארץ כנען מלא החפן
ישם מל ,ד׳(
זרע בארץ כי היה הרעב ההוא לכל־החיה והבהמה והעוף והאדם.

שושנתונות של ש ם ש ת
 !:!!!.••lHIIIIIIIIII.IIII'illlיו׳ ויוו ו I . ' l l l f i ' t :

והדת

נתנה

! I'l I I

ב ש ו ש ן — רצה ל י ל ד :

כי הדת ניתנה לעם קרובי.
בחודש סיון שהשושנים נמצאות בו,
ולכן ניתנה באותו החודש,
לפאר בהן היכל הקודש.
)עמנואל הרומי .מחברת כ״ב(
תינוק בית רבן מצייר צורות תימורים ושכירי
ציצים

ומדביקם על

החלמות

לכבוד

חג

השבועות.
)מנדלי מו״ם ,בימים ההם ,פרק י״מ
אולם לכבודו של חג עשינו בנייר רב גוונים
תבנית השושנתונת לקבעה בדבק על גבי כל
זגוגיות הבית הפונות כלפי הרחובות.
)שאול טשרניחיבסקי ,חג השבועות(

1
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)מאיסף גולדשטין — דרזדגר ,פולין(

ב ב ו ד י ־ ם

ב ה ל כ ה

ו ב א ג ד ה

ז 4י ש מ ב י א י ן ב פ ו ר י ם ו י ש ש א י נ ם מ ב י א י ן
האריסין והחכורות והםיקריקון והגזלן אין מביאין ]בכורים[ ,משום שנאמר ״ראשית
בכורי א ד מ ת ך ״ .
אין מביאין בכורים ח ח משבעת המינים ,לא מתמרים שבהרים ולא מפירות
שבעמקים ולא מזית שמן שאינן מן המובחר .אין מביאין בכורים קודם ל ע צ ר ת  .אנשי
הר צבועים הביאו בכוריהם קודם לעצרת ולא קבלו מהם ,מפני הכתוב שבתורה? *וחג
)ביכורים פרק א ,משנה א׳—ג׳(
הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה״
אין מביאין בכורים קודם לעצרת ,אם הביא ימתין עד שיבוא עצרת ולקרוא
)תוספתא ביכורים א׳(

עליהן.

ב .מ ב י א י ן ו ל א ק ו ר י ן
אלו מביאין ולא קורין :הגר מביא ואינו קורא ,שאינו יכול לומר ״אשר נשבע ד׳
לאבותינו לתת לנו* .ואם היתה אמו מישראל ,מביא וקורא.
מעצרת ועד החג מביא וקורא .מן החג ועד חנוכה מביא ואינו קורא.
)שס ,שס ,משנה ג—ד(,

ג .א י ן מ ב י א י ן מ ע ב ר ה י ר ד ן
רבי יוסי הגלילי אומר :אין מביאין בבורים מעבר הירדן שאינה ארץ זבת חלב
)שם ,שם ,י—יא(

ודבש.
ד .כ י צ ד מ פ ר י ש י ן ה ב כ ו ר י ם ?

כיצד מפרישין הבפורין? יורד אדם בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה ,אשכול
שבכר ,רמון שבבר קושרו בגמי ואומר :הרי אלו בכורים .רבי שמעון אומר :אף על פי כן
חוזר וקורא אותם בכורים מאחר שיתלשו מן הקרקע.

)שם ,פרק ג׳ משנה א׳(

ה .כ י צ ד מ ע ל י ם א ת ה ב כ ו ר י ם ?
כיצד מעלין את הבכורים ז כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד ולנין
ברחובה של עיר ,ולא היו נכנסין לבתים ,ולמשכים היה הממונה אומר :״קומו ונעלה ציון
אל בית ד״ אלהינו״!
הקרובים מביאים התאנים והענבים ,והרחוקים מביאים גרוגרות וצימוקים .והשור
הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב ועטרה של זית בראשו .החליל מכה לפניהם עד שמגיעים
קרוב לירושלים .הגיעו קרוב לירושלים שלחו לפניהם ועיטרו את בכוריהם .הפחות והסגנים
,
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והגיזברים יוצאים לקראתם .לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים .וכל בעלי אומניות שבירושלים
עומדים לפניהם ושואלים בשלומם :״אחינו אנשי מקום פלוני׳ באתם לשלום ן*
החליל מכה לפניהם עד שמגיעין להר־הבית .הגיעו להר הבית׳ אפילו אגריפס המלך
נוטל הסל על כתפו ונכנס עד שמגיע לעזרה .הגיע לעזרה ודיברו הלוים בשיר :״ארוממך יי
כי דליתגי ולא שמחת אויבי לי״ )תהלים ל׳ ב׳( .הגוזלות שעל הגבי הסלים היו עולות׳ ומה
<שס ,ג /ב-ד(.
שבידם נותנים לנהנים.
לא היו עולין יחידים אלא פלכים־פלכים .לא היו מהלכין כל היום — אלא שתי
ידות ביום .חזנים וכל בית הכנסת עולים עמהם ולנים ברחובה של עיר .לא היו נכנסים
)תוספתא ,שם ,א ,ב
לבתים מפני אוהל המת•
(

ו .ב ד ר ך מ ה ה י ו א ו מ ר י ם ?
בדרך היו אומרים :שמחתי באומרים לי בית ד נלך!
בירושלים היו אומרים :עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים!
בהר הבית היו אומרים :הללו יה ,הללו אל בקדשו ,הללוהו ברקיע עזו!
בעזרה היו אומרים :כל הנשמה תהלל יה הללויה! )ירושלמי ,בכורים ,סרק ג ,הלכה ב׳(
,

ז .כ י צ ד ק ו ר י ן ז
עודהו הסל על כתפו קורא מ״הגדתי היום ליי אלהיך״)דברים כו ,ג׳( עד שגומר
כל הפרשה .ר׳ יהודה אומר :עד *ארמי אובד אבי״ ,הגיע ל״ארמי אובד אבי״ מוריד הסל
מעל כתפו ואוחזו בשפתותיו ,וכהן מניח ידו תחתיו ומניפו ,וקורא מ״ארמי אובד אבי״ עד
שהוא גומר כל הפרשה ומניחו בצד המזבח והשתחוה ויצא.
קורא ,וכל מי שאינו יודע לקרות ,מקרין אותו.
בראשונה כל מי שיודע לקרות
נמנעו מלהביא .התקינו שיהיו מקרין את מי שיודע ואת מי שאינו יודע.
)ביכורים A ,ר—ד(

ח .ע י ט ו ר י ב כ ו ר י ם
העשירים מביאין בכוריהם בקלתות של כסף ושל זהב והעניים מביאין אותם בסלי
נצרים של ערבה קלופה ,והסלים והבכורים ניתנים לכהנים.
רבי שמעון בן ננס אומר :מעטרין את הבכורים חוץ משבעת המינים .רבי עקיבא
אומר :אין מעטרין את הבכורים אלא משבעת המינים .רבי שמעון אומר ,שלוש מדות
בבכורים :הבכורים ,ותוספת הבכורים ועטור הבכורים .תוספת הבכורים — מין במינו,
)שם ,שם ,ח _ י
ועיטור הבכורים — מין בשאינו מינו.
(

תני :מי שהיו לו ביכורים גרוגרות היה מעטרן תאינים ,וצימוקים — היה מעטרן
)ירושלמי ,שם ,פרק ג ,הלכה גי(

ענבים.

ט .ש ב ע ת ה מ י נ י ם ב ש ב ע ה כ ל י ם
מצוד ,להביאן בשבעה כלים .אם הביא אחד

 -יצא .כיז צד הוא עושה ז נותן

שעורים מלמטה ודבר אחר על גביהן :חיטין על גביהן ודבר אחר על גביהן; זיתים על

ביכורים

בהלכה
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גביהן ודבר אחר על גביהן תמרים זיל גביהן ודבר אחר על גביהן * רימונים על גביהן
ז

ודבר אחר על גביהן! ותאינים למעלה מכולן — ומקיף להן אשכולות של ענבים מבחוץ.
)תוספתא ,שפ ,זג p

כיז צד — כאיזה »ד ,כיזד.
י .א י ן ב כ ו ר י ם נ ו ה ג י ם א ל א ב פ ג י ה ב י ת
מפני מה אמרו בכורים אין נוהגין אלא בפני הבית ? משום שנאמר :׳.ראשית בכורי
אדמתך תביא ב י ת ד אלהיך״ — כל זמן שיש לך בית יש לך בכורים ,אין לך בית א י ן
,

)תוספתא שקלים  Aכד(

לך בכורים.

יא .ג ז י ר ה ש ל א ל ה ב י א ב כ ו ר י ם
אמרו :פעם אחת גזרה המלכות גזירה על ישראל ,שלא יביאו ביכורים לירושלים,
והושיבו פרוםדאות על הדרכים ,כדרך שהושיב ירבעם בן־נבט ,שלא יעלו ישראל לרגל.
מה עשו כשרים ויראי־חטא שבאותו הדור ז — הביאו סלי ביכורים וחיפום בקציעות
ונטלום והעלו על כתפיהם .כיון שהגיעו אצל פרוםדאות ,אמרו להם :להיכן אתם הולכים ז
אומרים להם! לעשות שגי עיגולי־דבילה במכתשת שלפנינו ובעלי שעל כתפיגו .כיון
)תענית כח ,עפ׳ ב׳(

שעברו מהם עיטרום בסלים והביאום לירושלים.
פרוסדאות — משמרות שוטרים.
יב .י ח י ד ש ג ת ע צ ל

יחיד שנתעצל ולא בא ]עם כל העיירות שבמעמד[ — מביא גדי וקרניו מצופות
כסף ועטרת של זית בראשו ,שהוא ממין שבעה.

)ירושלמי ,שפ ,שם,

הלכה ג׳>

תזכה לשנה הבאה ותביא בכורים
בוא וראה כמה מתחטאין וכמה יש להן פתחון פה לעושי מצוות .אדם יש לו עסק
אצל מלכות פעמים שהוא נותן כמה ממון עד שמגיעין אותו אצל המלך .כיון שהגיע אצל
המלך ספק עושה שאלתו ספק לא עושה ,אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן .אלא יורד אדם
לתוך שדהו ,רואה אשכול שביכר ,תאנה שביכרה ,רמת שביכר ,מניחו בסל והולך לירושלים
ובא ועומד באמצע העזרה ומבקש רחמים על עצמו ועל ישראל ועל ארץ־ישראל ,שנאמר $
השקיפה ממעון קדשך וכר .ולא עוד אלא שהיה אומר :איני זז מכאן עד שתעשה צרכי
היום הזה.
אמר רבי שמעון בן לקיש! יצתה בת קול ואמרה לו :תזכה לשנה הבאה ותביא
כהיום הזה ,כאדם שהוא נותן פרי חדש לחברו ואומר לו« יהי רצון שתשנה ותתן לי לשנה
האחרת•

)תנחופא ,כי תבוא ,א(
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לחרשי ו יבכר
ל ח ד ש י ו י ב כ ר — שכל אילן ואילן מחדש ביכורים כל חודש וחודש ,לא
)תנחומא ,פינחס ,יד(
בביכורי חודש זה ביכורי חודש אחר.
ר א ש י ת כל פ ר י ה א ד מ ה
לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל להביא ביכורי אדמתם מראשית כל פרי
האדמה ,כדי לברך להם פרי אדמתם.
ולקחת מראשית כל פרי האדמה — יכול כל הפירות יהו חייבין בביכורים ,תלמוד
לומר מראשית .ר א ש י ת ב כ ו ר י א ד מ ת ך — יכול מביכורי הכל ,לכן אמרו רבותינו
ביכורי יחיד בביכורי ציבור ,מה אלו משבעת המינים חטה ושעורה ,וגפן ותאנה ורמון
דת־שמן ודבש ,אף כאן .ז י ת ־  -זית אגורי ששמנו אגור בתוכו ו ד ב ש — זה דבש
תמרים .מ ר א ש י ת — אפילו אשכול אחד ,אפילו גרגיר אחד .כ ל פ ר י — פרי אתה מביא
)פסיקתא זוטרתא ,פר׳ תבוא(
ביכורים ,אי אתה מביא יין ושמן ביכורים.
שלא תאמר :הרי כתוב ולקחת מראשית כל פרי האדמה ,ואין לי אלא פירות ,דרך
T

ביכורים ]והביא מהם[ משקין — מנין ? תלמוד לומר :ראשית בכורי אדמתך ,ומה הפרש
בין אלו לאלו י אלא שעל הפירות קורין ועל המשקין אין קוריז•
)ילקוט שמעוני ,פר׳ משפטים בג(

עומר וביכורים
אסור לקצור ב א ^ ש ר א ל מין מחמשת מיני תבואה קודם לקצירת העומר ,שנאמר:
״ראשית קצירכם״ שיהיה תחילה לכל הנקצרים .במה דברים אמורים? בקציר שראוי
להביא ממנו עומר .אבל בית השלחין שבעמקים הואיל ואינו ראוי להביא ממנו קוצרין
אותו מלפני העומר ,אבל לא יגדוש.
תבואה שהשרישה קודם העומר העומר מתירה ואם לאו אסור לקצרה כדרך שאסור
לאכלה ,עד שיבוא העומר הבא.
אין מביאים מנחות ולא מנחת נסכים ולא ביכורים מן החדש קודם הבאת העומר,
ולא יביא קודם הבאת שתי הלחם.

)משנה תורה לרמב׳׳פ ,עבודה ,הלכות תמידין ומופפין ,פרק ז׳(

שתי הלחם
ביום החמישים מספירת העומר הוא חג השבועות ,והוא עצרת .וביום הזה מקריבין
מוסף כמו מוסף ראש חודש ועוד מביאין יתר על המוסף ביום הזה מנחה חדשה ש ת י
ה ל ח ם ומקריבין עם הלחם פר ושני אילים ושבעה כבשים — הכל עולות׳ ושעיר חטאת
ושני כבשים — זבח שלמים.
שתי הלחם אינן באין אלא מן הארץ ומן החדש שנאמר ממושבותיכם תביאו לחם
תנופה וכר .לא מצאו חדש יביאו מן העלייה.
וכיצד היו עושים ? מביאים שלוש סאים חיטים חדשות ושפים אותן ומעטים בהן
כדרר כל המנחות וטוחנים אותן סולת ומנפים מהן שני עעזרונות מנופה בשתים־עשרה נפה.
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ואין עשייתן דוחה יום־טוב ואין צריך לומר שבת אלא אופין אותן מערב יום־סוב.
היה ערב יום־טוב שבת אופים אותן מערב שבת ונאכלות בשלישי לאפייתן ,שהוא יום־טוב.
ומרובעות הן .אורך כל חלה שבעה טפחים ורחבה ארבעה טפחים וגובהה ארבע
אצבעות.

כיצד הנפת הלחם עם שני כבשי השלמים ? מביא שגי הכבשים ומניפם בעודם חיים,
שנאמר :והניף אותם תנופה .ואם הניף זה בפני עצמו וזה בפני עצמו יצא .ואחר־כך
שוחטים אותם ומפשיט ולוקח חזה ושוק מכל אחד משניהם ומניחם בצד שתי הלחם ומגיח
שתי ידיו מלמטן ומניף הכל כאחד במזרח במקום כל התנופות ,מוליך ומביא מעלה ומוריד.
)שם ,שם ,פרק ח(

תפילות

במקום בכורים

צפה משה ברוח הקודש וראה שבית המקדש עתיד ליחרב והביכורים עתידים ליפםק
עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללים שלוש פעמים בכל יום ,לפי שחביב)ד»( תפילה לפני
הקדוש ברוך הוא מכל מעשים טובים ומכל הקרבנות.
מגהג

)תנחומי כי תבוא ,א(

יהודי כורדיסטאן

ומגהג יהודי כורדיסטאן להביא בחג השבועות מתנה לנשיא מנחת בכורים ,מפרי
ייעץ והאדמה מעוטרים בפרחים.
)על פי ספר ״ממעי ישראל -לר׳ ישראל בר׳ יוסף ,המכונה *בנימין השני״ ,עם׳ (40

בכורים בשנת השמיטה
שנת השמיטה ,אף על פי שאסורה בזריעה ונטיעה ובכל עבודה בשדה ,אין זאת
אומרת ,שהשדות הוברו לגמרי .יש ספיחים ,הגדלים מעצמם ,וגם נטיעות העומדות משגה
לשנה ומוציאות פירות ,אלא לפירות ולזרעים האלה אין בעלים :הפקר הם וכל הרוצה
לזכות בהם זוכה .ולכן אין חיוב הפרשת תרומות ומעשרות בשנה השביעית כי הפקר
פטור בכל .והדבר מפורש במשנה וברמב״ם )פ״ו מהלכות מתנות עניים(.
ברם מתעוררת השאלה :אם הבאת ביכורים היתד .נוהגת גם בשנת השמיטה.
הרמב״ם סתם את הדבר ולא פירש .ויש נוסחאות ברש״י על התורה )שמות כג ,י״ט( ,על
הפסוק :״ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה׳ אלהיך״ — ״אף השביעית חייבת בביכורים
לכך נאמר אף כאן״ .אולם נוסחה זו אינה מתייקת ומפרשי רש״י הראשונים ״המזרחי״
ו״גור אריה״ מוחקים אותה .ובהרבה חומשים דייקנים אינה נמצאת כלל .והרב בעל ״אורח
חיים״ מחליט בפשטות נפלאה ש״אין הבאת ביכורים נוהגת בשנת השמיטה לפי שאינה
שלוי.

)הרב אלתר מאיר{

מ

ד

ב
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ה י פ ל י ם

יהושע אינו מקדש מלחמה בחג השבועות
ויכתוב שובך ]מלך כנען[ אגרת אל יהושע בן נון על פיו ועל פי המלכים אשר אתו
דע כי אגחגו באים אליך לעשות עמך מלחמה במקום אלון מורה מול הר גריזים .וישלחו
את האגרות אל יהושע בן גון ,אל הר גריזים ,בית־אל .וישלחו את מכתב האגרח הזאת
ביד איש נבון בעל שכל ויצוו אותו כי יתן את האגרת ביד יהושע .וילך ויבא אל יהושע
בז נון ביום הששי מן השבוע השביעי אשר מן שבעה השבועות ומספרו היה שמונה
וארבעים יום מן חמישים הימים אשר צוד .ד׳ את עמו בני ישראל על ידי עבדו משה לספור
אותם כל שנה .ויקח יהושע את המכתב מיד האיש ויקרא אותו וידע את כל אשר בו.
ויצו לשמור את האיש נושא המכתב .וישבתו בגי ישראל את השבת השביעי ויחוגו את
חג השבועות למחר השבת השביעי הזה בשמחה וטוב לבב .וישכם יהושע ביום השני׳
וישלח ויאסוף את כל ראשי העם ואת כל זקגיו ושוטריו ויקרא את מכתב שובך והמלכים
אשר אתו באזניהם .ויענו את יהושע קול אחד! כל אשר תאמר אליגו גשמע וגעשה׳ לא
)ע״פ ספר יהושע בן נון ,נוסח השומרונים(

נמרה פיך.

יהודה המכבי שובת מכל קרב בחג השבועות
ומשם הלכו ]יהודה המכבי וחילו[ אל בית־שאן הרחוקה מירושלים שש מאות
אסטדיון .ואחרי אשר היהודים היושבים שם העידו על הרצון הטוב של יושבי בית־שאן
אליהם ואף על הנהגתם הטובה בימי צרה׳ הודו להם ויבקשו מהם להיות דורשי טוב
לעמם גם בימים הבאים וילכו ירושלים כי קרב חג השבועות .ואחרי החג הנקרא שבועות
הלכו נגד גרגיאס שר־צבא אדום.

)מכבים ב ,יב ,כ״ס-ל״ב(

צבא יהודי ויווני שובתים בחג
בשעה שחיל יוחנן הורקנוס ליוה את חיל אנטיוכם סידטם במסעו על הפרתים היה
מוכרח כל הצבא היווני לחכות שגי ימים ,עד שיעברו החגים היהודים] ,יום השבת וחג
השבועות שממחרתו[ שלא רצו הלוחמים היהודים לחלל את השבת והחג בנשיאת נשק
ובהליכה בדרכים.

)עפ״י יוסף םלאביום ,קדמוניות יג ,ח׳ ד׳ ו היהודים והיוונים* ,״יריקובר(312 ,

מרד עולי רגל בשבועות
ובבוא חג החמישים — כי כן קוראים היהודים לאחד ממועדי השגה אשר להם׳
מקץ שבעה שבועות על פי מספר הימים׳ ־ ־ לא עלה ההמון אל ירושלים לעבוד את
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אלהיו כחוק בלבה כי אם גם לשפוך את כעסו .המון לאין מספר גאםף מארץ הגליל ומאדום
ומיריחו וגם מעבר הירדן .ועולי־הרגל הקרובים מארץ יהודה עוד עצמו במםפרם ובנדבת־
רוחם מאלה .הם גפרדו לשלושת מחגות וגטשו משלושה מקומות :האחד מצפון להר־הבית
השני — ליד מקום מרוץ הסוסים אשר לצד דרום׳ והשלישי בקרבת ארמון המלך במערב.
הם הקיפו את הרומאים מכל עבר ושמו עליהם מצור.
;יוסף פלאביום• ,מלחמות היהודים״ ,ע״פ תרגום י .נ .שמחוני ,עמ׳ ק״י(

לחג השבועות בשנה ההיא )שנה  4לפנ״הם( באו לירושלים שוב המוני עולי רגל.
רבים נמשכו לעיר המלוכה לא לשם החגיגה אלא ביחוד לשם מחאה כלפי השר הרומי,
םבינום׳ שנוא נפש העם .ההמון נתחלק לשלושה מחנות כדי להקיף את הרומיים מעברים
שונים :מחנה אחד עמד בככר־הזירה שתיקן הורדום׳ השני עמד על־יד המקדש ,והשלישי
על־יד ארמון־המלכות המבוצר שבו ישב םבינום .כשראה הפרוקורטור הפחח את המוני
המורדים עלה אל מגדל פצאל ,המקום הגבוה ביותר במבצר הארמון׳ וציוה לצבא הרומי
לצאת לקראת היהודים .על־יד המקדש התרוצצו שני הצדדים .הרומיים מילאו את הר הבית
והיהודים עלו על גגות האולמים שמסביב לבית ומשם ירו על אויביהם חצים ואבנים.
אז הבעירו הרומיים באש את עמודי העץ של האולמים .השלהבת אחזה מיד את כל הבנין
עד הגג .הלוחמים היהודים שנמצאו שם גפלו לארץ עם הגג ומתו מתחת למפולת הדולקת
רבים הפילו עצמם לתוך האש מיאוש ,והמוצלים מאש נהרגו בידי הרומיים .אנשי הצבא
התפרצו לתוך בית־המקדש וגזלו את אוצרותיו .וכאן יצא ממחבואו גס םביגום ,שהריח
)דובנוב ,דברי יפי עולם ,ב ׳ § (c5 ,
ריח שלל ,והוציא מגנזי המקדש ארבע מאות ככר.
;

נחום םלושץ

חג השבועות בהיסטוריה ובחיים
א
במקור הראשי שבו נצטוו בני ישראל על חגיגת שלש רגלים )שמות כ״ג( מטעים
הכתוב ,כי לכל שלשת החגים יש תכונה ח ק ל א י ת  .על חג הפסח הוא אומר :את חג
המצות תשמור וכר למועד ח ו ד ש ה א ב י ב  ,כלומר הזמן שהתבואה עודגה באבר .ומעלה
ניצה .סוכות הוא קורא בשם :ח נ ה א ס י ף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה.
את חג השבועות הוא קורא בשם ח ג ה ק צ י ר — ביכורי מעשיך אשר תזרע בשדה .ובסוף
הפרשה הוא מדגיש את חשיבותו של החג הזה ,שלא לבד על הראיה לפני ה׳ )במקום
המשכן או המקדש( חייבים בו אלא גם גצטוו על הבכורים :״ראשית בכורי אדמתך תביא
בית ה׳ אלהיך״ .האופי החקלאי של אותו חג ,שהוא שוגה משגי האחרים בזה שלא גקבע
בחצי החודש ) ב כ ס א ליום חגנו( והוא יום הירח במלואו ,הריהו מוגדר על פי תגאי
הקציר באקלימה של ארץ ישראל.
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בכתובת לוח החדשים שגתגלה בגזר ושזמנו הוא קדום מאד והרוב לדורו של
דוד המלך( נקרא חודש םיון בשם ירח קציר חטים .והנה בם׳ ויקרא כ״ג נקשר החג הזה
בסדר הבאת העומר ,בתורת בכורים של התבואה׳ אשר ענינו מתחיל ממחרת הפסח.
פרטי הבאת הבכורים נמצאים בדברים פ׳ כי תבוא כ״ו ,ועל כן נקרא החג שנקבע
בסופם של החמשיס יום בשם יום הבכורים .בבמדבר )כ״ח כ״ה( כתוב לאמר :״וביום
הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה בשבועותיכם מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת
עבודה לא תעשו״ .ואולם בדברים )ט״ז ,ט״ז( נודע החג כבר בשם ח ג ה ש ב ו ע ו ת וז״ל:
״שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה׳ אלהיך במקום א ש ר יבחר! בחג המצות
ובחג השבועות ובחג הסוכות״...
מכאן אתה לומד שענין ספירת העומר במשך חמשים יום — שהוא מצות עשה
שבתורה ,הוא המכריע בעצם הטעם שבגללו חוגגים את החג :לא לבד שספרו שבעה
שבועות ת מ י מ י ם  - -להוציא מדעת אלה שפירשו ״ממחרת השבת״ הכוונה ליום הראשון
בשבוע של פסח ,אלא שגם קראו לחג הזה בשם חג)שבעת( השבועות.
בזמן הבית השני גודע בקהל — במיוחד בגולה ששם היו תנאי הקציר שונים
מאשר בארץ־ישראל — בשם חג ה ח מ ש י ם שכן תרגמו השבעים )בזמן שקדם לתנאים(
חג השבועות ביוונית ״פנטיקוםטא״ — ונשאר שם זה לדורות בלשונות הלועזיות .מזה
יש ללמוד כי הכנוי הערבי ח מ ס י ן )חמשים( — ,מתאים לתקופת חמשים הימים של
המקרא ,שכן גקראו שבועות האביב ועל שמם גם הרוחות המנשבות מן המדבר המיבשות
את האדמה ומבשילות את התבואה — בשם רוחות חמסין .רוחות אלו הן מיוחדות לזמן
שבין פסח לשבועות ולחנם נוהגים לקרוא לכל רוח חמה בשם חמסין ,בעוד ששאר הרוחות
יש להן שמות אחרים כגון :רוח קדים או סערות תימן .ונצטוו בני ישראל על הבאת
העומר מהתבואה ההולכת ומבשילה מיום ליום ,עד שהיא ראויה לקציר כולה ,ועל כן
נקרא החג גם בשם ח ג ה ק צ י ר וכן ח ג ה ב כ ו ר י ם  .ואל תתמה על זה שזמן משב
רוחות החמסין בימינו אינו מתאים בדיוק לחמשים ימות העומר ,שהרי חשבון הלוח
שלנו נשתנה במשך שנות האלפים מאז ואינו מתאים למציאות ,כמו שהוכיחו התוכנים
בעת החדשה.
,

ב
העדר יום קבוע לחג השבועות — שלדעתי היה תלוי בימי קדם בקביעת הלוח
החקלאי ,שהיה לעינים לפני התושבים — הביא לידי מבוכות גדולות בזמנים שונים
הצדוקים ,השומרונים והקראים ספרו חמשים יום מ מ ח ר ת ה ש ב ת ויצא להם׳ כי החג
חל דוקא ביום הראשון לשבוע .הפלשים מצדם חוגגים את השבועות באמצע חודש םיון.
ואולם גם חכמי התלמוד שקבלו בקבלה את היום לא היו בטוחים כולם באמתותה :בתלמוד
קוראים לחג בשם ״חגא דשבועיא״)מנחות ס״ה ומגילת תענית( וכן גם נקרא בפי החכמים
בשם ״עצרת של פסח״ )פסיקתא פ׳ ל וכר( וכל המעיין בויקרא פ׳ כ״ג שהזכרנו יוכח
מיד שענין הבאת העומר נעוץ בתכונתו החקלאית של חג המצות ,ומזה גם הטעם ,מה
,
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שהחכמים רואים את חג השבועות כעצרת של פסח )וזה מתבאר גם על פי הכתוב יום
מקרא קודש ,שפירושו ע צ ר ת — אספת העם(.
ואשר לקביעת היום נמסרה להם לחכמים בקבלה מיוחדת שהיתה בקשר עם זכר
מתן התורה שניתנה על הר סיני בששי בחודש םיון וגם בזה לא בא הסכם גמור בין
החכמים .שכן נאמר בתלמוד )שבת פ״ו( :תנו רבנן :בששי בחודש ניתנו עשרת הדברות
לישראל ,ורבי יוסי אומר בשבעה בו .סתירה זו נתנה מקום בזמן מן הזמנים למנהג שנהגו
לחוג את חג השבועות אפילו בארץ־ישראל שני ימים )ע מגן אברהם לש״ע אורח חיים
תצ״ד א׳ על פי ס׳ לבושי מכלל המביא זאת מתרגום שני לאסתר ,שבכל אופן הוא חיבור
קדמון שנכתב בארץ־ישראל( .מן המקרא )שמות י״ט פ׳ א  ,י״א ט״ז( יש ללמוד כי עשרת
הדברות ניתנו בששי או בשביעי בסיון ,שכן נזכר שם בפירוש החודש השלישי הוא סיון
ואחריו :ה י ו ם ה ש ל י ש י  ,ואם תוסיף לזה את שלשת ימי ההגבלה תמצא את יום הששי
לחודש כיום מתן התורה .על קדמות המסורת הזאת מעידה גם העובדה ,כי בסדר התפילה
לשבועות נקרא החג :זמן מתן תורתנו .בתלמוד )שבת פ״ח( אנו קוראים :דרש ההוא
גלילאה :בריך רחמנא דיהב אוריאן תליתאי לעם תליתאי על־ידי תליתאי ביום תליתאי
בירחא תליתאי ,ופירש רש״י שם :אורייתא משולשת — תורה ,נביאים וכתובים; עם
משולש — כהנים ,לויים וישראלים ,על ידי משולש — משה ,שהיה שלישי בבטן אמו
אחרי אהרן ומרים; ביום השלישי — לשלשת ימי ההגבלה בירח השלישי הוא סיון .מאמר
זה אליה וקוץ בו :נראה שאומרו היה מכת הגלילים שהחזיק בסוד השילוש ,אך טרם נפרד מן
היהדות המקובלת ,אבל החכמים שהביאו את דרשתו גהגו בו בקלות־ראש ב מ א מ ר ם  :ה ה ו א
גלילאה ,כלומר :כבדהו וחשדהו .ואולם האמוראי רבי יוסף היה נוהג להכין בביתו ליום
ה ע צ ר ת )שבועות( עגל משולש בתור סימן לדבר )פסחים ם״ח(.
י/

,

במדרש מסופר ,כי בני ישראל התרשלו בקבלת התורה ואעפ״י שמשה אמר להם
התקדשו והיו נכונים ליום השלישי׳ של ימי ההגבלה וז״ל :שהיו ישראל ישנים בכל
אותו לילה קודם מתן התורה ,ששינת ע צ ר ת ערבה ומתוקה .והיה משה רבנו מקיץ
ומעורר אותם ובא עליהם בקולות וברקים ולכן מראים אנו שאין עושין כן )לקוטי צבי,
מגן אברהם(.
נראה שעל המאמרים האלה נסמכו המקובלים אשר תקנו להיות ערים בליל שבועות
וסדרו סדר ת ק ו ן ש ב ו ע ו ת מיוחד.
ג

מנהג אחר נוהג בתפוצות הגולה שבערב החג מביאים אילנות ושמים אותם בבית
הכנסת וגם בבתים פרטיים ונותנים טעם לדבר מה שכתוב במשנה )ראש השנה פ״א ב׳(
כי בעצרת נידונו על פ י ח ת האילן .והנה גם זה מנהג שיסודתו בחיי החקלאות .והגאון
מווילנא בקש לעקור מנהנ זה ,שכך עושים הנוצרים בחגא שלהם ,ולא עלה בידו שהוא
מנהג קדמון לכל הדעות וקשור במוצאו החקלאי של חג הקציר.
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ביכורי ענבים מהכרמל
ותימן בא במצות ידידיה אביו א ל ס ת ר י ה נ ר מ ל ה  ,וישמח ס ת ר י לקראתו .ויהי היום
וישכימו יחדיו א ל הכרמים .השחר הופיע זהרו ע ל ה ד ר הכרמל .ובכרמים ירוגן וירועע.
ה ב ו צ ר י ם ו ה ב ו צ ר ו ת פ צ ח ו ר י נ ה ו י ש י ר ו ש י ר י יין ו ש י ר י ד ו ד י ם י ח ד י ו  .ו ת י מ ן ב א א ל מ ב ח ר
כ ר מ י ו ע ם ש ל ש ת עבדיו ויאמר ל ה ם  • :ש י מ ו ל ב ב כ ם ע ל כ ל ענף קשור בגמא .ל א ו ת כי
ק ו ד ש הוא ,ו ה ר י מ ו ת ם א ת פ ר י ו ל ב ד  ,כ י ב י כ ו ר י ־ ר א ש י ת ה ם  ,מ ש פ ט ה כ ה נ י ם  .ה נ ה ש ם ג ס ן
פוריה מ ש ל ח ת בעמק יונקותיה ועל גבעות נטישותיה ,תחשוף ש פ ע ב ר כ ה לעין רואים.
זמורותיה כפופות ת ח ת משא אשכלותיהן ,א ש ר הבשילו ענבים מלאי חמר .מה נעמו בגוצצם
כ ב ר ק ת בזוהר א ד מ ד ם ח כ ל י ל י ! ש ם ת א נ י ם ורמונים מלאי עסיס יציצו מ ב ע ד ל ע ל י ם רעננים.
הסובכים א ו ת ם ! הן נשקפים ה מ ה לי כמו ישחרוני ל ה ו ב י ל ם שי א ל מ ק ו ם קדוש .אכן למו
,

ה ב י כ ו ר י ם  ,ל י ו ש ב י ם ל פ נ י ד״ י ה י ה ת י ר ו ש ם ו ע ס י ס ם  .ש ם נ ח מ ד מ ע ש ה ז י ת  .י ש ו ה

משפט

החיו ע ל פ ר י חמדתו .כולו דשן ושמן ומלא יצהר ,נ ס כ ו י ע ר ב לאל ,ה מ ר י ק ב ר כ ת ו לאדמתנו״.
ויפן תימן אל הבוצרים ויאמר :״השמרו לכם׳ פן תעוללו! אכלו ענבים כנפשכם,
ואל ת מ נ ע ו ם מקשי־רוח ומרי־נפש ,א ש ר יבואו הלום לשכוח ענים ועמלם׳ אל ת ג ר ש ו ם
ואל תגערו ב ם  :כי מי יודע מ ה ילד יום .אולי גם בנינו ובנותינו רעבים וצמאים ילכו
ל ב ק ש ט ר ף נ פ ש בשדות ובכרמים ל א ל ה ם  :השאירו ל ה ם עוללות .כי ה ם המכס .א ש ר נ ר י ם
לה׳ ,השולח ב ר כ ת ו לנו״.
וידי הבוצרים והבוצרות אמונות לעשות מעשיהם .לשונם מלאה רינה ושפתיהם —
תרועה .ילדים וילדות מריקים הסלים המלאים אשכלות א ל הכדים .והגברים נושאי בכתף,
י ש א ו ם א ל ה י ק ב י ם  .ו ה נ ה ש נ י י ו ג ב י ם מ ד ב ר י ם  .זה י א מ ר  :״שיקוי א ד ו ב ו צ ח כ ט ל ש מ י ם
אודם פני קדים״ .ורעהו ישיב :״משקה מ ו ב א ב י ת אלהיב .כולו מ מ ת ק י ם מ ב ג ד

לפני

ש מ י ם ״  .ו ל ע ו מ ת ם ה ד ו ר כ י ם י ע נ ו  - :ה י ד ד ! ה י ד ד ! יין מ ש מ ח א ל ה י ם ו א נ ש י ם  .מ מ נ ו י נ ס ך
ע ל המזבח ,מ מ נ ו ישתו ישישים ,ישובו לימי עלומיהם׳ ר ע י ם

ויתעלםו באהבים*.

הגיעה ע ת הצהרים .ידי הבוצרים והבוצרות עיפו וישטחו ל ה ם שטוח ב כ ל פ י נ ו ת
ה כ ר ם ל צ ח ו ק ו ל ה ח ל י ף כ ח ב ח ת ו ל י ם מ ש מ ח י ל ב ו ט ה ו ר י ם מ כ ל ש מ ץ ד ב ר י זמה .ו ה ג ה פ ה
עלם

עולה ב ת מ ר  ,ידיו אוחזות בםנםניו ורגליו כושלות באין מעמד ,יפול לארץ והיה

ל ש ח ו ק  :ש ם ע ל מ ה ר ו ד פ ת אחרי ע ל ם אחד ,א ש ר ד ב ר ד ב ר י ם כ מ ת ל ה מ י ם באזניה׳ ובידיה
אשכול

ל י ם ר ה ו ן ת ש י ג ה ו  ,ת ס ח ט ה א ש כ ו ל ע ל לחייו ,ו ה נ ה פ נ י ו מ ת ו ל ע י ם  .ע ל י ו י מ ל א ו

הרואים שחוק פיהם .כן המו וישוקו עד א כ ל ם בצהרים.
ו ס ת ר י ה כ י ן ב י ו ם ה ש ג י ב י כ ו ר י ה ב צ י ר ויאץ ב ת י מ ן ל ה ו ב י ל ם י ר ו ש ל י מ ד  -ו י ש י מ ו
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מבחר כל פרי בסלי כסף וזהב״ ויתלו סביבותיהם גוזלי תורים ובני־יונה ,ויעמיסו את
הסלים על כתף עירים וישכימו בבוקר ויסעו .והנה שור מקרין מפריס הולד לפניהם׳
נהדר בגאון קרניו המצופות זהב ובעסרת עלי־זית ,אשר תציץ כנזר על ראשו ,להראות כי
הוא מלך על בהמות שדי ,רב־תבואות בכחו ועזרתה בו לבן־אדם ,לפתח אדמתו ולשדד
עמקים אחריו .ועתה ,אחרי כלות עבודתו הקשה ,אשר עובד בו ,הנה הוא קורא לשלום
לנבעות ולעמקים ,אשר הוציא מהם יבול למכביר לאבלה ,ולא לשובע נפשו ,כי דרכו
בקודש ירושלימה .שם יתם חייו ,ובמותו ישמח אלהים ואנשים ,בתתו את חלבו ודמו
לאשי ה /ומשמן בשרו— מטעמים לבעליו.
ויסעו יחדו ויבואו ירושלימה .ויקרב ידידיה את הביכורים בטנא כמשפם.
)מתוך •אהבת זיין״ ,סרק הי(

ש .בן־ציון

ביכורים מלוד עיר המעמד
בהשכמה ,עם כל מביאי הביכורים׳ אנשי המעמד — יצא חנניה כשהוא מנהיג את
אשתו ובנו על החמור.
וברוריה לא זר לה עוד המראה ,כי לא עוד נכריה היא רואה את עצמה בתוך
הקהל הזה.
ישמחו השמים ותגל הארץ לפני ברוריה האם! אכן ,רק בזכות הבן׳ בזכותו של
ישראל קטן זה שהיא מעלה לירושלים ,אף היא בת־ישראל ממש היא ,בת לאל השוכן
בציון הר קדשו!
בין הרים׳ במשעול כרמים ,שיירה ארוכה נמשכת ,ומנחתם לאביהם שבשמים —
פירות מברכת אדמתם — על כתף ועל חמורים בסלים ישאו .סלים במקלעות עלים ,ובהם
אדמוני רימונים מבין פרכילי ענבים מציצים! שרביטי תמרים נעוצים וזקופים מתוך
ערימות של גרוגרות :גם קלתות של תבואה במקלעות שבלי זהב ומחלםות ירק־הדסים
על דבשות גמלים נשאות .ולפני כולם בן־נתאי בכבודו ובעצמו מוליך את השוד — ,שור
בריא נוצץ שחור ועקוד לבן ,וקרניו ,מצופות זהב ,נוצצות מתוך עטרה של זית.
החליל מכה במתק קולו ,ואחריו בקול ששון וקול שמחה יענו!
,קומי ינ^לד .זיון .אל גית « אלהינו!״
חם היום — והוציאה ברוריה ופרסה לצל על בנה את הסודר שרקמה לפדיונו ואף
היא בקול דממה תען שיר!
״!97חיזי ןא^רים לי3 :ית ן :גלך!״
זה השיר שחנניה היה אומרו לפניה ולפני בנה כל יום בשמחה .שמחה היא ברוריה,
והסודר אף הוא שש בגוונים שלו וכל עין הוא מושך ביסיו — ,הסודר בצבעיו והאם באשרה
שניהם יחד משוש כל עין הם ...וחנניה אל תחת הסודר יציץ — ,אל הבן שנרדם על הדד,
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ומנעימות שנתו שפתיו וכל פניו רותתות בשחוק עליז חרישי ...ופתח האב שיר בקול רם:
״ארו?ןמף יי5 .י ךליתןי!״
זה שיר של תודה וחנינה .חנניה בקולו יסלסלהו — והכל נדמו לשמוע בנועב
זמרתו כמה רחמים הוא מושך בתחינה הנובעת מתוך לבו המלא ...מן התחינה לזמרת
ששון וחדוה נתגלגל קולר אף ידיו ימחאו שמחה:
״ז«?5ת מ?זפךי לק!חול לי״
;

וכל הקהל עמו בהליכתם מרקדים ועונים :״יי אלהי! לעולם אודך!״ — ומן הכרמים
לעומתם ,קולות קוראים ״הידד הידד!״ בהד הרים יבואו.
ורוח לבשה את חנניה ביתר עוז ופתח בהלל הגדול :״הודו לה׳ כי טוב!״ — וכל
הקהל לקול השיר יצעד עוז ,עולים בהר ועונים ואומרים כאחד* :כי לעולם חסדו! כי
לעולם חסדו!״ — וקלה ושמחה העליה.
הגיעו למצפה בנטות השמש ־  -ופשטו ברחוב ללון בחוץ :והעיירה כולה צהלה
ושמחה עליהם .ביין ,במדורות־אש ובמחולות עד לאשמורה השניה בלילה עמם שמחו .הכל
שמחים משום מה עם שיירה זו ביותר— .
ולמחרת השחר ,משעלו ממקום לינתם במצפה ,ומבין ההרים מאד הבוקר׳ אד
תכלת דקה ,התחילו בוצצות פאתי ירושלים — פתחו כולם ברינה:
,ןרושללם — הרים לביב

נע — לביב ^עמו...״

וברוריה באשרה מצטמצמת עם בנה כגוזל זה אל תחת כנפי אמו  -־ תחת כנפי
השכינה וחמדה כי טוב...
הגיעו למוצא ,עברו את המוצא — וכעין שמש בקרניה מתוך הארץ להם זרחה,
כפת זהב מגגות המקדש...
והרי זה הפחות והםגגים והגזברים יוצאים מן החומה ובאים כשהם נושאים בידיהם
לולבים וענפי־עץ־עבות בטרפיהם הרטובים ,לעטר את הבכורים! ונערות רצות ומביאות
לקראת השיירה גוזלות למכירה ,גוזלות להשכינן בעטרות הירק על גבי הסלים
ודפק חנניה את חמורו ועבר את המחנה שנתעכב .הפז כדי שיקדים לבוא עם ברוריה
לשוק שלפני הר הבית ,למכור שם את הסודר הממקם וליקח קרבנות־היולדת.
נפנו משם ולקחו מיד שה ותור ,קרבנות החובה ? חזרו והספיקו עוד להתחבר עם
מביאי הבכורים שהגיעו — והתחילו עולים להר הבית.
חנניה — את הילד עטוף לבן על זרועיו לפדיון ישא ,וברוריה אחריו את עולתה
תנהל — שה־כבשים לבן ועטרה של ורדים לקרניו הדקות ,ובתיקה תור לחטאת תשא— ,
עולים עם נושאי הבכורים ,ומשני העברים החנונים והשולחנים עומדים ושואלים בשלום
הבאים בשמחה:
״אחינו ,אנשי מקום לוד!
באתם לשלום! באתם לשלום!״ —
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ובעוד החליל מכה לפניהם בשיר — נפתחו להם דלתי הר־הבית לרווחה — והמקדש
בהוד זהרו על כל לשכותיו הופיע...
רב העסק בחצרות בית ה׳ :כהנים משרתי הקודש בדממת כבוד יחפזון — והריע
פתאום שיר הלויים בעוזו ,עזי וזמרת יהי.
״ארו?זמף ןן3 ,י דלית? !*
,

)מתוך •מגילת חנניה״ ,סרק םז(

אליעזר ברבי נתן

טנא בכורים מ#בח הארץ
״

 V־־

VT T

״

ט3א בכורים סשגח הארץ בזריזות #ז?רי?ה.
9:ה מ?וה ?שעתה ?עתה להחישה.
?יום ה?כוךים ?סקרילהם מ^חה $ך$ה.
<יבוד הל?נון 3ית צ^ר א׳קזכול,
להעלות ולהביא מראשית 9רי בל.
?9נת בכוךים רואה תא^ה רמון ואיכול.
ן?3ר מ^של מסמנו לןזכיאו ^א8ךצל.
סודר בכוךיו ^קךךן ילעקךן ?!צל.
ראשית $ל ?כורי צל ן?ל תרומת צל.
עירו של מע9ד ?זתכנםות ?ל העלרות.
9ן .יאהילו לנים ?ךחוב ?ל השארות.
ז5הר ?לה ממנה אומר קו^ה ןגע^ה ןניון ?שיר1ו4
קרובים מליאים תאנים נעןלים נהךרות.
ןחוקים מביאים ןימוקים וגרוגרות.
טובות מאד ?תאני 33כורות.
שור הולך לפניהם ויןךןיו סצפות ןןזבי.
תג זלת ?ראשו ןסליל יןה^ביא.
אזי ?ןזגיעם ?לןרוב ^קךלת לביא.
?עטר בכוריהם קזלוחים ךצים לפניהם 3?3י.
יופי ת?אךתו ?שב?ה כלים להביא.
ראשית בכורי אךמתף 3ית לן אלהיף 9לי«.
ע^רו בכוריהם יוצאים לקךאתם $3ךה.
וךזו לפי כבוד !.נכנסים #יאת ולעדה,
ך?ים ל׳קזאול בשלומם ס$נים ואקלנים לןזסלת•
?אמר צאכם לשלום לןזךגי^ם ל?תיד לדךה.
ךגילים היות ^ א ולהביא ו^חרג מועדה.
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ןסג סק$יר ?כירי העקזיף א?ר יגןרע נ?ךו^
?ך״גי?ם לסר ס3ית אף ןזמלך סלו מרים.
!סד ?בואם לעןךה ך?רי סלףם ?שירים.
נואמים ארוסמף לל 3י דליתני וגוברים.
תורים וגוןלות ??צד ןזהלים עילית לסךרים.
נותנים מה ?ו^לןם לצךנים ן?ל ןז9ףןןה קורים.
ןהניף סצהן אותם על לחם הבכורים.
יודע מקרין ואינו יודע  -מלה?ס 9ה.
*בול קריאה מע$ךת ןעד ןה! אסי^ד-
ךגר ש^ןוה מאז והלאה לא jipwq
לא קורים ומביאים עד ןן$ץד• לזןךקה.
ומאז אין נןליאין קידם יום ןן;9ה.
ממוקזבותילם תביאו לסם תנו^ה.
ומה ;פו ??מיך $3ץלים תאמי ?בלה.
:שירו 3עלותם קזגלחתי ?אוגרים לי גלף 3ית *1
אוגרים עו?דות ל׳יי רגליני ?עערי ?נולה.
מזמרים ?הר וזנית הללו אל ?קךשו ?סןולה.
צוהלים ורואים ?בואם לעןךה ?הוךלה.
צל ס נ ^ ד  .תהלל לה קללילה.
בהיות ?ל אלה תקפו מקזע^י.
תשוךתי וסבותי הוללת י?כ9ךת ל59י.
וע?ה אין זגח ואספו דורוןי.
י

רסק״ העל  *fmו*יז לסל״ייוף ?קר^י.
חייגנו לל אליף ןגע?ךף ?מאמר סןייגי.
3א׳ןזר לביאי ?3י לק>ךאל את סמןסה ?3לי ^הור 3ית ל.:
גפ#נו תא?ה ו?צ$ה לביאת גואל.
סןקנו וא??ני ?ל}-ין אריאל.
סלול ס^לום ?רום על עמך הואל.
ס^ןקיןה ממעון קךקןף מן השמים ו?רך את עמך את לשראל.
)ע״פ מחזור לתג השבועות הוי רדלהיימ(

זמן

3ל ת ן
אתה
־

T

ת ו ר ת נ ו
בחרתנו
:

T

־ :

אףןה ?סךתנו מ?ל לעמים ,אןז?ת איתני ןךןית ?ני ,ורימקתנו מ?ל הלשונות
וקךקזוזני ?ס? סיך וקל?תני מל3ני לעבילסד וש^ך ס$דול וקידוש ?ליני קךאת:
וו

נתיןן־לני ן :אלהיני ?א?$ה מועדים לש?לה סוים יןמנים לקזשון ,את־יום םג
ס??עות סזה ,ןמן מתן תוןסני .מקךא קךש זלר ליןניאת מ?ךלם:
)תפילת שפונה־עשרה לשביעור(.

שלשת ימי הגבלה
:

V

 :״

־* T T :

!זאךש משלישי לןאת ?ני־לשךאל מאךץ מ?ךלם »3ום ןזזה ?או מך3ר סיגי:
ףןזעו מךפיךים וללאו מך3ר סיני נ!ןןני 3מך?ר ניםן־קום לשייאל ג$ד להר :ופ^ה ?לה
אל־לאלהים נלקךא אליו יי מן ללר לאנ*ר צה תאמר לבית לעיןב ות3ד ל?ני לשךאל:
אף>ם ךאיסם א ? ר ?שיתי למץךלם נא^א אתלם על־»5י }?ריס ואלא אתלם אלי.
ועתה אם־^מוע ת^קעי ?קלי י7ןזמך$ם את־?ריי1י ןהליוןם לי ?ז$לה מלל־לעמים ?י־
לי ?ל־לאךץ :וא$ם תהיי־לי מ9ל?ת צ ^ י ם ןגוי קדוש ,אלה סךלרים

א ^ ר תללר

אל־?3י לשךאל :ולבא מ?ה ןלקךא לזקני ןז^ם מקןם לפניהם את ?ל־סךלרים לאלה
אשר *ןהי לל :מעני ?ל־ןזץם _יחךו נ*א?רי &ל א?ר־ך?ר ל :נעשה׳ נלשב מ?ה את־
ך?ךי ל?ם אל־לל :נ*א?ור לל אל־מ^ה הנה אצלי ?א אליף ?עב ה?ןן 3עביר ל?מע
ןז?ם בל?רי ע?ך ןגם־?ף .יאמיני לעולם׳ נ!ןד מ^ה את־ד?רי ל?ם אל־לל :נ*א$ר לל
אל־מ^ה לך אל־ל?ם וקך^תם היום י9ןתר ול?םו שמלתם :והיו לבונים ליום השלילי
ל י  3 -י ו ם השלישי לרד יי לעיני ?ל־ל?ם על־ןזר סי;י :והג3לת את־ה?ם לביב לאמר
השמרו לכם עלות ?הר ?1צ? 7קןיהו ?ל־סנגע ?לר מות יו$ת :לא־ת*ע בו לד ?י־לקול
י^קל או־לרה ללךה אם־?הק!ה אם־איש
מקןה םן־להר אל־ל?ם ולקדש את־ל?ם

לא לחלה,

ל?שך ך*.נל ה^ה לעלי ?לר :נ!ךד

נלכ?םי שמלתם :נ*אמר אל־העם ןזיו נצנים

ל ^ ל ^ ת למים אל־ת^שי אל־א^ןה:

)שמות יט ,א׳—נז״ו(

ויהי בי1ם השלישי
ולחי גיום השלישי להית ןזבקר ןלהי קלת ו?ךקים ו?גן ?לד

על־ךהר וקל

ש$ר סןק ?אד נלקלד ?ל־ל?ם אקןר 3מסנה :ףו?א מ?ה את־ל?ם לקראת ^אלהים
מן ס מ ^ ה ףו1ל?בי ?תחתית ללר :וקר סיגי ?שן ?לו ?9גי א ? ר ללד ?ליו לל ?אש
נ!על עקזני ?? 17ס???ן נלןןלד ? ל ־ ל ל ר סאד :ןלהי קול הש^ר הולך וחזק מאד מ^ה
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לךלר ןהאלהים !עגני לקול :וירד ל :על־ןזר סיגי אל-ראש ללר ףקךא ל :למ^ה אל־
ראש להר נ!על משה :נ*אמר לל אל־מ^ה רד לעד לעם 9ן־להךםו אל־לל לראות ולסל
ס?1נו ךב .וגם סצוןנים הנ*שים אל־יל להלןךעזי 9ן־??ו*ץ להם לל :נ*אסר משה אל־לל לא
יילל לעם לעלת אל־ןזר סיגי לי־אתה העלתה לני לאמר הגלל את־הןזר וקדקזתו :נ*א?ור
אליו לל לך־רד ועלית אתה ןאלרן ע$ך והצהנים ולעם אל־לדךםי לעלת אל־לל  9ד
)שם .שפ ,ס-ז-כ-ד(.
י?רץ־לם] .ירד מ?ה אל־העם נ*א?ןר אליהם:

«•ז ר ת • ה»ד *»ב ר  1ת
•» •.ע».ע .
ולדבר אלהים את לל־הךלרים לאלה לאסר:
אצלי לל אלהיף א#ר הוצאתיך מארץ מץללם מלית עלךים:
לא־להיה לף אלהים אסרים על־^גי .לא־תעשה לף 0$ל ולל־תמו;ה אשר גשמים
ממעל נאיןזר לארץ מתזזת נאשר למלם מתסת לארץ .לא־תקזתחוה להם ןלא תעלךם
?י אצ;י לל אלליף אל ק$א &קד עלן אלת על־לגים על־שלשים ןעל־ךלעים לשןאי.
ועקזה לסד לאלפים לאןזני ולשקרי מ?ותי:
לא ת?א את־שם־לל אלהיף לשןא לי לא לגקה לל את א^ןר־ל^א את־קזמו ל?ןוא:
ןכור את־יום השלת ללןישו• שקןת למים תעלי ועשית לל־מלאלףןך .ויום השביעי
שלת ליל אלהיף לא־סעקזה לל־מלאלה אתה ולגף־ולתף עליף נא^תך ולהק!תף ןגךף
א ? ר לתעריף .לי 7#ןזת־ ימים ?קזה לל את־ןזשמלם ואת־לארץ את־סלם ואת־לל־א^ר־
ז

לם נלגח ליום ןזשליעי על־כן ברך לל את־יום השלת נלקךשהו:
ללד את־אליף ואת־אמף למען !ארכון ל^יף על לאך?ה אקןר־לל אלליף נס! לך:
לא תר$ח :לא תנאף :לא תגצב :לא־תעגה לךעף עד שקר:
לא תלמד לית רעך .לא תחסד א^ת רעף ןעלדו ןאגןתו ןשורו נ5מרו וכל
)שם כ ,א׳-י״ז(
אשר לךעף;

וכל העם ר1איס את הקולות
ולל־העם רואים את־הקולות ואת־הלפיךם ואת קול הש9ר ואת־ללר לשל ]!ךא
העם נ ץעי ןלעמדו מרחק :ףאמרו אל־משה ךבר־אתה עמנו ונקז^עה ואל־יךבר ע?יני
ז

אלהים ?ן־ןמות :ויאמר מ  #ה אל־ה?ם אל־תיךאו לי לנעבור נסות אתכם לא האלהים
יגעבור תהיה יךאתו על־פניכם לבלתי תח?אי :נלעמד ןזעם מ ^ ק ומקןה נ*ש אל־
;שפ ,שס ,י״ח—כ״א(

הער^ל א ^ ו ־ ש פ ד^להיס:

נעעה
־

:־

V

ובעזמע
:

״

:

T

נלקח ם$ר ?3רית ןלקךא לאןני העם ףאמרו לל א^ר־ךלר לל גע^ה ונ?9ע:
)שמות כה ד(
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הברית
»•

• .

בחז־רב
•

••

ףקךא פ?ד .אל־לל־ל?לאל ן*א!9ר אליהם ?מע לשךאל את־ןזחקים ואת!-זמ?9טים
א?ר אנלי 1לר ?אןגילם סיום ילמך$ם אןזם ו?מךו$ם לעשתם :לל אלהינו ?רת עמנו
?רית ?הרב :לא את־אלסינו לךת יל את־ה?רית ה*את כי אתני אנלנו אלה נ*ה ןזיום
^לבי סלים;9 :ים ? ^ י ם ך?ר ל :ע?9ם ?}.ר מתוך ןזאש :אנלי ע5י לין־לל יגיני?
?עת ןזהוא לןזגיד ללם את־ךנר יי ?י לךאוןם 99גי לאש ןלא־עליו^ם ?הר לאנ*ר:
ש

)דברים ד* א׳—הי(

ע&רת הדברות האחרונ1ת
אנלי לל אלהיף א?ר הוןאתיף מארץ ?9ךים מבית־עלךים:
לא־להלה לך אלהים אחרים על ;9י :לא־תעשה לף קלל לל־תמו;ה א?ר לשמים
ממעל נא?ר לאךץ מתןןת ןא?ר למלם מתןןת לארץ :לא־ת?תחוה להם ןלא תע?ךם
?י אצבי לל אלהיף אל קןא &קד עוין אבות על־לגים ןעל־שלשים ועל־ר3עים לש^אי:
וע?ה סלד לאלמים לאלגי ולשברי ?!?ויתו:
לא ת?א את־שם־לל אלליף ל?וא לי לא לנקד ,לל את א?ר־ל?א את־?מו לקווא:
?מור את־יום השלת לקךשו ל א ? י ?וף לל אלהיף :ש?ת למים תעגי ועשית
<יל־סלא?$ף :וייס ס?ליעי שלת ליל אלליף לא־סע?ה לל־?לא?ה אתה ולנף־ול$ף
וע?ךף נא9י*ף ןשוךף ןןןנןךף ולל־?ל9י*ף ןגךך א?ר להעריך למען לניס ע?ךך נא9יעף
לפוך :וןכךת לי עלד ליית ?ארץ מ?ללם ני?אף לל אלליף מ?ם ?לד חןקה ובןרע
^טולה על$-ן »וף לל אלהיף לעשות את־י1ם 0ש?ת:
ל3ד את־אליף ןאת־א9ף לאשי *ןף לי אלליף לסען !אריק ל9יף ולמען ליםב
לך על לאן9ה אשר־לל אלליף נסז לו:
? י ?יא:
לא תך?ח :ולא תנאף :ולא תגנבי• ולא סןגגה
ולא תחמד אשת ךעף ןלא תיזאוה לית רעף ?דהו ןע?דו נאןנתו שורו ןל&רו
)שם ,שם ,ו׳—י״ח(
וכל א?ר לר?ף:

ושמענו ו ע י י נ ו
:

T

־

:

:

T

•

ןל*ל?ל קיל
M1
את־כ״ןלרים לאלה ד?ד לל אל־?ל־קל^כ7'? 0י
 $ול ולא ללף ןל?תלם על־?3י לחת אלןים נלתנם אלי :ולהי ??קע?ם את־קקול מתון
סח?ך וללר לער לאש נתקרביז אלי ?ל־לאשי שלטילם וזקנילם :נתאחרו הן הראנו
לל אלהיני איז־לגיו ואיי־^ךלי ואת־^לי ?הןגני מתוך לאש היום ןזזה ךאינו לי־לללי
אלהים את־לאךם ולי :וע?ה ל? 71לפות לי חאקלנו לאש קןילה *3את אם־יטגזים
אנחנו ל ?  5ע את־קול לל אלהינו עוד י9הני :לי 9י לל־ל?ד א?ר ?מע קול אלהים
ד

V
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חיים מללר םתוךלאש ?מנו ףחי :קלב א?ה  j p pאת לל־א?ר *אמר יל אלהינו ואת
תל3ר אלינו את לל-א?ר לללי לל אלהיגי אליך ףןיסעני י?שינו :ףקזמע לל את־קול
ד?רילם ?ךלרלס אלי ןיאמר לל אלי ?מ?תי את־קול ד?רי לעם ןז?ה א?ר ך?דו אליך
היטיבו לל־א?ר ר3רו :מי־יתן וללה לללס זה <הם ליךאה אתי ןלקו&ר אתילל־מעותי
לליסלמים למען ייסב להם וללניהם לעלם :לך אנ*ר להם שובו להם לאןזלילם :ואתה
פה עמד ע$די נאד?לה אליך את־לל־סמעוה וסדוקים וןזמקז^שים א?ר תלמדם ועשו
לארץ א?ר אצלי צתן להם לר?תה :ו?3ךתם לעשות לאשר ?ןה לל אלהיהם את?ם
לא תקרי למין יש&אל? :לל-סךרך אשי צןה לל אלהילם אתכם תלכו למען תחיון וטוב
) ,av *Vי״ם-ל׳(
לבס ןסאללתם לסים ל א  pא?ר יגילשין:

י1ם א  #ר עמדת בח1רב
:־ V

:

 T־ T :

וארןס הדלקים 3יל אלהיכם סיים בלבם היום :ךאה למךתי אתכם דוקים ו מ א ט י ם
לאשר ןינלי יל אללי לעשות 3ן ?קרב לארץ א?ר אתם לאים ??זה לר?תה .ו?מךתם
ועשיתם לי הוא סלמו]לם יליגתלם לעיני לעמים א?ר י?מעון את לל־סחקים האלה
ואמרו רק עם־ללם ילבין סגוי ה$דול סזה :כי מי־גוי $דול אשר־לו אלהים קרלים אליו
ליל אלהיני ?לל־קךאנו אליו :ומי גוי ןדול א?ר־לו חקים י$?9טיס צדיקם ?לל סתוךה
ה*את א?ר אצלי נתן לפניכם סיום :רק השמד לף וקזמר נק?ך ?אד 9ן־ת?3ח את־
הךלרים א^ר־לאי עיניך ו$ךל0ורו מלללף צל ימי סליך והודעתם ללליף וללני לניך:
יום א?ר״?9ךת ל<״3י לל אלהיך ?חרב לאמר לל אלי סקהל־לי את־לעם ןא?מעם את־
ךללי אשר לל?דין ללראה אתי לל״סלמים א?ר הם סיים על־לאךק:ה ןאת־?ניהם ;למדין:
ותקלבון לתעסדח תסת ל״ןזר וללר לער לאש עד־לב ה?מים ח?ך עלן לעלסל׳•
)דברים ד ,ד׳—י״א(

לא ראיתם כל תמונה
:

״

V

T

:

T

ךלדלר ל; אלילם מתוך לאש קול ךלרים אףןם ש?עים ותמולה איללם ראיס זולתי
קול :ןל*ד ללם את־לריתו א?ר ןןה אתלם לעשות עשרת סךלרים ףלתלם על־?ני לחות
אללים :ואתי ןוה לל לעת ההוא ללמד אתלם חקים ו מ א ט י ם לעשתלם אתם ?ארץ
א?ר א$ם עלרים ?לוה לחןזתה :ןלקימר$ם קאד להשתילם לי לא ראיוןם לל־תמולה
?יום דלר יל אלילם ?חרב מתוך לאש9 :ן־ת?חתין נעשיוןם ללם $לל תמונת ?ל־
למל ©?לית ןלר או לקלה :תלנית לל־?ס9ה א?ר לארץ תללית ?ל־?8ור ללף אשר
$עוף נ?$לם .תללית לל־רמש 3אן$ה תללית לל־ך$ה א?ר־3מלם מתסת לאךץ :י9ך
תtpא עיליך ?3מל9ה וךאית את־סשמש ןאת־סלרם ואת־סכוללים לל ?לא ס?מיס ולדחת
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וה?תלןית להם נעבךתס א?ר ללק לל אלהיף אתם לצל לעמים תסת ?ל־ס?9ים:
ואת;ם לקח ן :ףו*א אתלם מכור סלךזל ממץךים להיות לו לעם גללה 3יום סזה:
)שפ ,שם ,י״ב—כ׳(

תורה צוה לנו מעה
T

״ T

T

לל סליגי ?א וןוח משעיר לפו הופיע מסר קאךן ןאתה מר?צת קדש מימינו
אשךת לםו :אף הלב עמים ?ל־קד?יו ?לחי ןלם תכי ללןלף י?א מדברתיף
)דברים לג ,ב ׳  -ד (
תולה עןה־לנו ם?ה מוך?ה קהלת יןגי^פ:

ד ב צ את ף מ ?  ? 6י ר
לל ?ןאתף משעיר״
אךץ לע?ה

???רף מקזךה אדום
גם ?מלם ל?סו

גם עלים לקפו 9לם:
זה סיגי 99גי לי
לךים גןלי מ9גי לל.
)שוסםים ה ,ד׳—ר.׳(
אלהי ל?לאל:
אלהים ?*אתף ל?גי ע9ף ?צ?ךף לישימון ללה:
אף־?מים לקזפו
 jytךע?ה
מ?גי אלהים אללי לשךאל:
ס?גי אלהיט זה סיגי
)תהלים םזז ,ח׳—כ׳(

סר ג?^ים סר־??ן:
סר־אלהים סי־־??ז
ל9ה תך?דון לךים ג^לים ללר למד אלהים ל??תו
אף־לל ל?צן לגצח:
ן?ב אלהים ךצסלם

אלפי שלאן

אולי ?ם סיגי נקךש:

ק!מחת

)*& שם ,ם״ז-י״ח(

ה#בוע1ת

ףק?צו לרו?ללם 3הךש ס?ל?י ל?לת למש־עשרה למלכות אלא :ףןןזוו ליל 3יום
סהיא מן־ס?לל הליאו ?קר ? נ ע מאות י*אן ??עת אלפים :נלגאי נ?רית לךרוש את-
לל אלהי אבותיהם ??ל־ל??ם י??ל-גק?ס :וצל א?ר לא־לךרש ליל אללי ל?לאל יי9ת
למן־קסן ועד־ןדול למאיש ןעד״א?ה :נל??עו ליל ?קול ןד1ל ולתרועה ינל*?רות
ו?שו$רות :דשקחי ?ל־להוןה על־ס?בועה ?י ??ל־לללם ל??עו ו?לל־ךצולם לק?הי
נל9ןא <הס] .ללח לל להם מלליב:

)דבר״״הימים ב׳ ,סי׳ י׳-ס״ו(

ש ב ע ל

ב ת ו ר ה

מתן

פ ה
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ע ד י י ן ל א בא ז י ו ם
אמר ר׳ יצחק :ראויים היו ישראל בשעה שיצאו ממצרים שתנתן להם התורה מיד.
אלא אמר הקדוש־ברוך־הוא :עדיין לא בא זיום של בני׳ משיעבוד טיט ולבינים יצאו
ואין יכולים לקבל תורה מיד ,משל ,למה הדבר דומה? למלך שעמד בנו מחליו ואמר לו
פדגוגו :ילך בנך לאםכולי שלו .אמר :עדיין לא בא זיוו של בני ,ואתה אומר *ילך
לאסכולי שלו״ ז אלא יתעדן בני שנים ושלושה ירחים במאכל ובמשתה ויבריא ,ואחר כך
ילך לאסכולי שלו .כך אמר הקדוש־ברוך־הוא» עדיין לא בא זיום של בני; משיעבוד
ואני נותן להם את התורה? אלא יתעדנו בני שנים ושלושה
טיט ולבינים יצאו
חדשים במן ובאר ושליו ואחר־כך אני נותן להם את התורה.
)קהלת רבה ג ן שיר השירים רבה בן

אמר רבי יהושע בן־לוי :כשיצאו ישראל ממצרים היו בהם בעלי־מומים מעבודת־
פרך שהיו עושים בלבינים חזיתה אבן נופלת עליו מן הבנין ושוברת את ידו וקוטעת
את רגלו .אמר הקדוש־ברוך־הוא :אינו דין שאתן את תורתי לבעלי־מומים .מה עשה י
)תגחומא ,יתרו(
רמז למלאכי השרת וירדו ורפאו אותם.
;

ה״א י ת י ר ה
אמר ריש־לקיש :מהו שנאמר! ׳״ויהי ערב ויהי בוקר יום הששי״ )בראשית א.
הא יתירה למה לי? מלמד שהתנה הקדוש־ברוך־הוא עם מעשי־בראשית
ל״א(?
ואמר להם :אם ישראל מקבלים התורה ,אתם מתקיימים ,ואם לאו ,אני מחזיר אתכם
)שבת ם״ח(
לתוהו ובוהו.
כל ה ע ו ל ם כ ו ל ו לא נ ב ר א אלא ב ש ב י ל תורה
,

אמר ר׳ עזריה בשם ר יהודה
*כשושנה בין החוחים״)שיר השירים ב ,ב׳(
בר סימון :משל למלך ,שהיה לו פרדס נטוע שורה של תאנים ושל גפנים ושל רימונים
ושל תפוחים ,ומסרו לזרים והלך לו .לאחר ימים בא המלך והציץ בפרדם לידע מה
ומצאו מלא חוחים ודרדרים .הביא קצצים לקוצו ,והציץ באותם החוחים וראה
עשה
בם שושנה אחת של ורד .נטלה והריח בה ושבת נפשו עליו .אמר המלך :בשביל שושנה
זו ינצל כל הפרדס .כך כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל תורה .לאחר כ״ו דורות
,

הציץ הקדוש־ברוך־הוא בעולמו לידע מה עשה ומצאו מלא מים במים :דור אנוש
מים במים .והביא קצציס
מים במים» דור הפלגה
מים במים; דור המבול
בשעה
אלו ישראל; נטלה והריחה
לקוצו .וראה בו שושנה אחת של ורד
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בשעה שאמרו ״נעשה ונשמע״ )שמות
שנתן להם עשרת הדיברות .ושבת נפשו עליו
בזכות תורה
כד ,ז׳( .אמר הקדוש־ברוך־הוא! בשביל שושנה זו ינצל הפרדס
)ויקרא רבה כג! שיר השירים רבה ב(
וישראל ינצל העולם.

ה ק ב ״ ה חזר על כל ה א ו מ ו ת
כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל׳
״ויאמר יי מסיני בא״ וגו׳)דברים לג ,ב׳(
לא על ישראל בלבד הוא נגלה׳ אלא על כל האומות .בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר
להם :מקבלים אתם את התורה י אמרו לו :מה כתוב בה ? אמר להם :לא תרצח .אמרו
לפניו :ריבונו של עולם .כל עצמו של אותו אביהם רוצח הוא )״והידים ידי עשו״ ,בראשית
אין אנו
כז ,ב ( ולא הבטיחו אביו אלא על החרב )״ועל חרבך תחיה״ ,שם שם ,מ׳(
יכולים לקבל את התורה .הלך לו אצל בני עמון ומואב ואמר להם :מקבלים אתם את
התורה י אמרו לו :מה כתוב בה ? אמר להם :לא תנאך .אמרו לפניו :ריבונו של עולם,
כל עצמם של אותם האנשים אינם באים אלא מניאוף )״ותהרין שתי בנות לוט מאביהך
אין אנו יכולים לקבל את התורה .הלך לו אצל בני ישמעאל,
וגו׳ ,שם יט ,ל״ו(
אמר להם :מקבלים אתם את התודה ז אמרו לו :מה כתוב בה ז אמר להם :לא תגנוב
אמרו לפניו :ריבונו של עולם ,כל עצמם של אותם האנשים אינם חיים אלא מן הגניבה
אין אנו יכולים לקבל את
ומן הגזל )״פרא אדם ידו בכל ויד כל בו״׳ שם ט״ז ,י״ב(
התורה .לא היתה אומה באומות׳ שלא הלך ודיבר ודפק על פתחה ,אם ירצו ויקבלו את
התורה .ואחר כך בא לו אצל ישראל .אמרו לו :״נעשה ונשמע!״ זהו שנאמר \ :י מסיני
בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קדש מימינו אש דת למו״)דברים
,

)ספרי ,וזאת הברכה(

לג ,ב׳(.

כל עצמו — כל עיקרו וטיבו.

למה

תרצדון הרים גבנונים
,

אמר ר יוסי הגלילי :בשעה
״למה תרצדון הרים גבנונים״)תהלים סח ,י״ז(
שבא הקדוש־ברוך־הוא ליתן תורה בסיני׳ היו ההרים רצים ומדייגין אלו עם אלו .זה אומר»
עלי התורה ניתנת ,וזה אומר :עלי התורה ניתנת .תבור בא מבית־אלים וכרמל מאספמיא.
זה אומר :אני נקראתי ,וזה אומר :אני נקראתי .אמר הקדוש־ברוך־הוא :למה תרצדון הרים
גבנונים ז כולכם הרים ,אלא כולכם גבנונים :כולכם נעשתה עבודה זרה על ראשיכם!
״ההר חמד אלהים לשבתו״ .סיגי מהיכן
אבל סיגי ,שלא נעשתה עבודה זרה עליו
בא ו אמר ר יוסי :נתלש כחלה מעיסה׳ ממקום שנעקד יצחק אבינו .אמר הקדוש ברוך־
הוא :הואיל ויצחק אביהם נעקד עליו׳ נאה לבניו לקבל עליו תורד״
,

)שוחר סוב ,סח ,על פי ״בית הפדרש״ הלק הי(

תבור — הר תבור .מבית־אלים — שם מקום .תרצדון — דרש מלשון דיני• ודין .גבנונים —
דרש מלשון «נב״ ובמה לעבודה זרה.
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כ פ ה ה ק ב ״ ה הר כ ג י ג י ת
אמר רב אבדימי בר חמא :מלמד
•ויתיצבו בתחתית ההר״ )שמות ים ,י״ז(
שכפה הקדוש־ברוך־הוא על ישראל את ההר כגיגית ואמר להם* אם אתם מקבלים את
)שבת .פ-ח! עבודה זרה ,ב׳:
שם תהא קבורתכם.
מוטב ,ואם לאו
התורה
שעה שהקדימו נעשה לגשמע
דרש רב םימאי :בשעה שהקדימו ישראל ״נעשה״ ל״גשמע״ באו ששים רבוא של
מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל וקשרו לו שני כתרים ,אחד כנגד ״נעשה״ ואחד
כנגד ״נשמע״ ן וכיון שחטאו ישראל ,ירדו מאה ועשרים רבוא מלאכי־חבלה ופירקוס,
שנאמר :״ויתנצלו בגי ישראל את עדים מהר חורב״)שמות לג ,ר(.
אמר ר׳ אליעזר :בשעה שהקדימו ישראל ״נעשה״ ל״נשמע״ יצתה בת־קול ואמרה
להם :מי גילה רז זה ,שמלאכי השרת משתמשים בו ז שנאמר :״ברכו יי מלאכיו גבורי
כח ע ו ש י דברו ל ש מ ו ע בקול דברו״ )תהלים קג ,כ (.
אמר ר אבהו בשם ר׳ יוחנן :כשנתן הקדוש־ברוך־הוא את התורה צפור לא צייץ,
עוף לא פרח ,שור לא געה ,אופנים לא עפו ,שרפים לא אמרו קדוש ,הים לא נזדעזע,
הבריות לא דיברו ,אלא העולם שותק ומחריש — ויצא הקול :״אנכי יי אלהיך״.
,

,

)שמות רבה כס(

״אנכי יי אלהיד״ — לפי שנראה להם הקדוש־ברוד־הוא על הים כגבור עושה
מלחמה ,ונראה להם בסיני כסופר מלמד חורה ,ונראה להם בימי שלמה כבחור ,ונראה
להם בימי דניאל כזקן מלא רחמים ,אמר להם הקדוש־בריך־הוא :לא בשביל שאתם רואים
אותי דמויות הרבה תדמו שיש הרבה אלהות ,אלא אני הוא שבים ,אני הוא שבסיני ,אני
)תנחומא ,יתרו(
הוא שבכל מקום — ״אנכי יי אלהיך״.
ב ש ע ה ש ש מ ע ו י ש ר א ל ב ס י נ י ״אנכי״
״חכו ממתקים״ )שיר השירים ה׳ ט״ז( — אמרו בשם ר׳ יוחנן :בשעה ששמעו
ישראל בסיני ״אנכי״ פרחה נשמתם ,זהו שנאמר» ״נפשי יצאה בדברו״ )שיר השירים ה׳ ר(.
חזר הדיבר לפני הקדוש־בו־וך־הוא ואמר :ריבונו של עולם ,אתה חי וקייס ,ותורתך חיה
וקיימת ,ושלחתני אצל מתים ז — כולם מתים! באותה שעה חזר הקדוש־ברוך־הוא והמתיק
להם את הדיבר .זהו שנאמר :״קול יי בכוח ,קול יי בהדר״ )תהלים כט ,ד ( .אמר ר חמא
בר חנינא :״קול יי בכוח״ לבחורים ,״קול יי בהדר״ לתשישין .ר לוי אמר :אילו היה
כתוב ״קול יי בכוחו״ ,לא היה העולם יכול לעמוד .אלא ״קול יי בכוח״ — בכוח של כל
אחד ואחד :הבחורים לפי כוחם ,הזקנים לפי כוחם ,הקטנים לפי כוחם ,היונקים לפי כוחם
)שיר השירים רבד* ר! שמות רבד״ ה׳
והנשים לפי כוחן ואף משה לפי כחו.
,

,

,

(

כה ת א מ ר ל ב י ת י ע ק ב
״כה תאמר לבית יעקב״)שמות ,יט ,ג( — אלו הנשים .אמר לו! אמור להן ראשי
הדברים ,שהן יכולות לשמוע .״ותגיד לבני ישראל״ — אלו האנשים .אמר לו :אמור להם
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דיקדוקי דברים ,שהם יכולים לשמוע .דבר אחר :למה נשים תחילה ז — שהן מזדרזות
במצוות .דבר אחר« כדי שיהיו מנהיגות את בניהן לתורה.
נתמלא

)שמות רבד* כת(

כל ה ע ו ל ם כ ו ל ו בשמים

אמר ר׳ יהושוע בן לוי :כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש־ברוך־הוא נתמלא כל
העולם כולו בשמים .וכיון שמדיבור ראשון נתמלא ,דיבור שני להיכן הלך ז — הוציא
הקדוש־ברוך־הוא רוח מאוצרותיו והיה מעביר ראשון ראשון.
ואמר ר׳ יהושוע בן לוי* כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש בתך־הוא ,חזרו
ישראל לאחוריהם י״ב מיל ,והיו מלאכי השרת מדדים אותם ,שנאמר! ״מלאכי צבאות
ידודון ידודוך )תהלים סח ,י״ג( — אל תקרי ידודון אלא ידדון.
הקול

)שבת ,פח(:

יוצא ומחזר בכל העולם

בשעה שנתן הקדוש״ברוך־הוא את התורה בסיני הראה בקולו לישראל סלאי־פלאים.
כיצדז היה הקדוש־ברוך״הוא מדבר והקול יוצא ומחזר בכל העולם .ישראל שומעים את
הקול בא להם מן הדרום — והיו רצים לדרום לקבל את הקול משם ,נהפך להם לצפון —
והיו רצים לצפון ,נהפך להם למזרח — והיו רצים למזרח ,נהפך להם למערב — והיו
רצים למערב ,נהפך להם מן השמים ,והיו תולים עיניהם לשמים — ,והיה הקול נהפך
להם מן הארץ ,והיו ישראל אומרים זה לזה* :והחכמה מאין תמצא ואי־זה מקום בינה״.
)שמות רבד• ה׳ ו תנחומא הקדומ(

)איוב כת ,י״ב(.
כל

דיבור נחלק לשבעים לשונות

אמר ר׳ יוחנן :מהו שנאמר ו ״יי יתן אמר המבשרות צבא רב״ )תהלים סח׳ י״ב( ז
כל דיבור ודיבור ,שיצא מפי הגבורה ,נחלק לשבעים לשונות .תנא דבי ר׳ ישמעאל:
״וכפטיש יפוצץ סלע״ )ירמיהו כג ,כ״ט( — מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות ,אף כל
דיבור ודיבור ,שיצא מפי הקדוש־ברוך־הוא נחלק לשבעים לשונות.
זכור

ושמור

)שבת ,פח 0

ב ד י ב ו ר אחד

תניא :״זכור״ ו״שמור״ בדיבור אחד נאמרו ,מה שאין הפה יכול לדבר ואין האזן
)ראש־השנד* כז(

יכולה לשמוע.

״וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר״ )שמות כ ,א ( — אמר ר יצחק :מה
,

,

שהנביאים עתידים להתנבאות בכל דור ודור קיבלו בהר סיני ,ש ת משה אומר להם
לישראל :״כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת־אשר איעו פה עמנו היום )דברים
כט׳ י״ד( — ״עמנו עומד היום״ לא כתוב כאן ,אלא ״עמנו היום״ — אלו הנשמות העתידות
להבראות ,שאין בהן ממש ,שלא נאמרה בהן עמידה! שאף־על־פי שלא היו באותה שעה,
כל אחד ואחד קיבל את שלו .ולא כל הנביאים בלבד קיבלו מסיני נבואתם ,אלא אף
החכמים ,העומדים בכל ת ר ודור ,כל אחד ואחד קיבל את ש א מסיני) .שמות רבד* כזוn ,
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היה הקול הולך מסוף העולם ועד סוסו
כשנתן הקדוש־ברוך־הוא תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סוסו וכל
מלכי הגויים אחזתם רעדה בהיכליהם ואמרו שירה .נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע
ואמרו לו :מה קול ההמון אשר שמענו? מבול בא לעולםז ...אמר להם :כבר נשבע
הקדוש״בתך־הוא ,שאינו מביא מבול לעולם .אמרו לו :שמא מבול של מים אינו מביא׳
אבל מבול של אש מביא .אמר להם :כבר נשבע״ שאינו משחית כל בשר — .אלא מה קול
ההמון הזה ששמענו? אמר להם :חמדה טובה יש לו להקדוש ברוך־הוא בבית גבזיו׳
שהיתה גנוזה אצלו תתקע״ד דורות קודם שנברא העולם ,והוא מבקש ליתנה לבניו.
שגאמר :״יי עוז לעמו יתך )תהלים •כט ,ו׳( .מיד פתחו כולם ואמרו :״יי יברר את עמו
)זבחים ,קםז(
בשלום״.
כיון שקיבלו )ישראל( התורה ,הלבישם הקדוש־ברוך־הוא מזיו הדרו .ומה היה
הלבוש ? ר׳ יוחנן אמר :עטרות הלבישם :ור שמעון בך יוחאי אומר :כלי־זין נתן להם
והשם הגדול חקוק עליו ,וכל הימים שהיה בידם לא היה יכול מלאך־המות לשאט בהם.
,

)שמות רבה ,נא(

מה ל י ל ו ד אשח ב י נ י נ ו ?
אמר ר יהושוע בן לוי :בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש*
בתך־הוא :ריבונו של עולם ,מה לילוד״אשה בינינו ? אמר להם :לקבל תורה בא .אמרו
לפניו :חמדה גנוזה ,שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם.
אתה מבקש ליתנה לבשר ודם ? — ״יי אדונינו מה אדיר שמך בכל־הארץ אשר תנה הודך
על־השמים ...מה אנוש כי תזכרנו ובן־אדם כי תפקדנו?״ )תהלים ח׳ ב׳ ,ה׳( .אמר לו
הקדוש״ברוד־הוא למשה :החזר להם תשובה .אמר לפניו :ריבונו של עולם׳ מתיירא אני
שמא ישרפוני בהבל שבפיהם .אמר לו :אחוז בכסא כבודי והחזר להם תשובה .אמר לפניו:
ריבונו של עולם ,תורה ,שאתה נותן לי׳ מה כתוב בה — :״אנכי יי אלהיך אשר הוצאתיך
מארץ מצרים״)שמות כ׳ ב ( .אמר להם :למצרים ירדתם ? לפרעה השתעבדתם ? שוב מה
כתוב בה :״לא יהיה לכם אלהים אחרים״)שם שם ,ג׳( — בין הגויים אתם שרויים ,שעובדים
עבודה זרה ? — שוב מה כתוב בה :״לא תשא״ )שם שם ,ד( — משא ומתן יש ביניכם י
שוב מה כתוב בה :״זכור את יום השבת הקדשו״)שם שם׳ ח׳( — כלום אתם עושים מלאכה.
שאתם צריכים שבות? שוב מה כתוב בה :״כבד את אביך ואת אמך״)שם שם׳ י״ד(—אב ואם
יש לכם ? שוב מה כתוב בה :״לא תרצח״ ,״לא תגנוב״ ,״לא תנאף*)שם שם׳ י״ג-־י״ט( —
קנאה יש ביניכם ? יצר הרע יש ביניכם ? — מיד הודו לו להקדוש־ברוך־הוא ,שנאמר:
״יי אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ״ )תהלים ח׳ י ( — ואילו ״תנה הודך על השמים״
לא כתוב .מיד כל אחד ואחד נעשה אוהב למשה ומסר לו דבר ,שנאמר :״עלית למרום
שבית שבי לקחת מתנות באדם״ )שם ,סח׳ י״ט( .ואף מלאך המות מסר לו דבר ,שנאמר:
•ויתן את־הקטרת ויכפר על־העם״ )במדבר .יז .י״ב( ,ואומר :״ויעמד בין המתים ובין
)שבת ,פ(0
החיים״ וגר )שם שם ,י״ג( — ואילו לא אמר לו ,מנין היה יודע ?
,

,

,
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באש

ש ח ו ר ה ע ל ג ב י אש ל ב נ ה

אמר ר׳ שמעון בן לקיש :התורה ,שניתנה למשה ,כתובה באש שחורה על גבי
אש לבנה וחתומה באש ומלופפת באש ,ועם שכותב קינח הקולמוס בשערו — ומשם נטל
)ירושלמי ,שקלים(

משה זיו הפנים.
תורה

היכן היא

אמר ר׳ יהושוע בן לוי :בשעה שירד משה לפני הקדוש־ברוך־הוא בא שטן ואמר
לפניו :ריבונו של עולם ,הורה היכן היא? אמר לו :נתתיה לארץ .הלך אצל ארץ ,אמר
,

לה :תורה היכן היא ? אמרה לו :״אלהים הבין דרכה״ וגו )איוב כח ,כ״ג( .הלך אצל ים
ואמר לו :״אין עמדי״)שם שם ,י״ד( .הלך אצל תהום ,ואמר לו :״לא בי היא״ )שם( .חזר
ואמר לפני הקדוש־ברוך־הוא :ריבונו של עולם ,חיפשתיה בכל הארץ ולא מצאתיה .אמר
לו :לך אצל בן־עמרם .הלך אצל משה ,אמר לו :תורה ,שנתן לך הקדוש־ברוך־הוא ,היכן
היא י אמר לו :וכי מה אני ,שנתן לי הקדוש־ברוך־הוא תורה ? אמר לו הקדוש־ברוך־הוא
למשה :משה ,בדאי אתה? אמר לפניו :ריבונו של עולם ,חמדה גנוזה יש לד ,שאתה
משתעשע בה בכל יום — ,אני אחזיק טובה לעצמי? אמר לו הקדוש־ברוך־הוא למשה:
הואיל ומיעטת עצמך .תיקרא על שמך ,שנאמר :״זכרו תורת משה עבדי״ וגר )מלאכי ג ,כ״ב^

)שבת (00
ה קב״ ה קושר כ ת ר י ם
ואמר ר׳ יהושוע בן לוי :בשעה שעלה משה למרום ,מצאו להקדוש ברוך־הוא שהיה
קושר כתרים לאותיות .אמר לו :משה ,אין שלום בעירך? אמר לפניו :כלום יש עבד
שנותן שלום לרבו? אמר לו :היה לד לעזרגי .מיד אמר לו :״ועתה יגדל נא כח אדני
)שם(

כאשר דברת״.

מנהגו של עולם :מלך בשר ודם גוזר גזרה ,ספק מקיימין אותה ,ספק אץ מקיימין
אותה .ואם תמצי לומר מקיימין אותה — בחייו מקיימין אותה׳ במותו אין מקיימין אותה.
ואלו משה רבנו גזר כמה גזירות ותיקן כמה תקנות — וקיימות הן לעולם ולעולמי עולמים.
)שבת ,ל(
בוא וראה׳ שלא כמידת הקדוש־ברוך־הוא מידת בשר־ודם :מידת בשר־ודם :אדם
מוכר חפץ לחברו — ,מוכר עצב ולוקח שמח ,אבל הקדוש־בו־וך־הוא איגו  : pגתן להם
,

תורה לישראל — ושמח ,שנאמר :״כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו״ )משלי כז ,א (.
)ברכות ,ח(
במזל

משולש

דרש גלילי אחד לפגי רב חסדא :ברוך המקום ,שנתן תורה משולשת לעם משולש
על ידי שלישי ביום שלישי בחודש שלישי.

)שבת פח

(

,

״ויחנו במדבר״)שמות יט ,ב ( — גיתגה תורה דימום פרהםיא במקום הפקר ,שאילו
ניתנה בארץ ישראל ,היו אומרים לאומות העולם :אין לכם חלק בה .לפיכך ניתנה תורה

ס ט ר רj.׳ ו ע ד י ם  :׳ ב ו ע ו ת

דימום פרהםיא במקום הפקר ,וכל הרוצה לקבל ,יבוא ויקבל .יכול ניתנה בלילה ז תלמוד
לומר * *ויהי ביום השלישי בהיות הבקר״)שם שם״ ט״ז( .יכול ניתנה בשתיקהז תלמוד לומר!
*ויהי קולות וברקים״ )שם( .יכול לא היו שומעין את הקולות ? תלמוד לומר* :וכל העם
רואים את הקולות״)שם כ ,י״ח( ,ואומר! *קול יי בכוח קול יי בהדר״)תהלים כט ,ד (.
,

)מכילתא ,יתרו פרשה א׳(

על כ נ פ י נ ש ר י ם
*ואשא אתכם על כנפי נשרים״ )שמות יט ,ד׳( — מה נשתנה נשר זה מכל העופות
מלם ז שכל העופות כולם נותנים את בניהם תחת רגליהם ,מפני שהן מתייראין מעוף
אחר ,שהוא פורח על גביהם ,אבל הנשר הזה אינו מתיירא אלא מאדם בלבד׳ שלא יזרוק
)שם פרשה בי(
בו חץ — מוטב שיכנס בו ולא בבנו.
ה ת ו ר ה אש
*מפגי אשר ירד יי עליו באש״ )שמות יט ,י״ח( — מגיד שהתורה אש ובאש
ניתנה ובאש נמשלה .ומה דרכה של אש׳ שאם קרב אדם אצלה — נכוה׳ רחק ממנה —
)שם פרשה ג׳(
צ נ ן אין לו לאדם להתחמם אלא כנגד אורה.
;

משה ידבר
*משה ידבר והאלהים יעננו בקול״ )שם שם ,י״ט( — ר׳ אליעזר אומר :מנין
אתה אומר ,שאין הקדוש־בתך־הוא מדבר עם משה עד שמשה אומר :דבר׳ שכבר קיבלו
עליהם בניך? לכך נאמר :משה ידבר .אמר לו רבי עקיבא :בודאי כן הוא הדבר׳ ומה
תלמוד לומר *משה ידבר״ אלא מלמד שגתן הקדוש־ברוך־הוא כוח וגבורה במשה והיה
הקדוש־בתך־הוא מסייעו בקולו ,ובגעימה ,שהיה משה שומע׳ בה היה משמיע את ישראל.
לכך גאמר :משה ידבר והאלהים יענגו בקול.
הרכין ה קב״ ה שמים התחתוגים
*וירד יי על הר סיגי״ )שם שם ,כ׳( — שומע אגי על כולו ז תלמוד לומר *אל
ראש ההר״ )שם( .יכול ממש ,שירד הכבוד והציעו על הר סיגי? תלמוד לומר* :כי מן
השמים״ )שם כ ,כ״א( :מלמד שהרכין הקדוש־ברוך־הוא שמים התחתונים ושמי שמים
העליונים על ראש ההר וירד הכבוד והציעו על הר סיני ,כאדם שהוא מציע את הכר על
ראש המיטה׳ וכאדם שהוא מדבר מעל הכר .רבי יוסי אומר* :השמים שמים ליי״)תהלים
קטו ,ט״ז( — לא עלה משה למעלה ,אלא מלמד שאמר המקום למשה :הריני קורא לך
)שם פרשה ד(
מראש ההר ואתה עולה ,שנאמר* :ויקרא יי למשה״ וגר )שמות יט ,כ׳(.
מ פ נ י מה לא נאמרו ע ש ר ת ה ד ב ר ו ת ב ת ח י ל ת ה ת ו ר ה
*אנכי יי אלהיך״ — מפני מה לא נאמרו עשרת הדיברות בתחילת התורה ז משלו
משל ,למה הדבר דומה ,לאחד שנכנס במדינה ,אמר להם :אמלוך עליכם .אמרו לו :כלום
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עשית לנו׳ שתמלוך עלינו ז מה עשה ז בנה להם את החומה ,הכניס להם את המים׳ עשה
להם מלחמות .אמר להם :אמלוך עליכם .אמרו לו :הן והן .כך המקום הוציא ישראל
ממצרים ,קרע להם הים ,הוריד להם המן ,העלה להם הבאר ,הגיז להם השליו ,עשה
להם מלחמות עמלק .אמר להם :אמלוך עליכם .אמרו לו :הן והן.
בשלושה דברים ניתנה תורה :במדבר ובאש ובמים — מה אלו חנם לכל באי
)שם פרשה ה׳(
העולם ,אף היא חנם לכל באי העולם•
כיצד ניתנו עשרת הדברותז
כיצד ניתנו עשרת הדיברות? חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זה .כתיב ״אנכי
יי אלהיך״ וכנגדו ״לא תרצח״ :מגיד הכתוב ,שכל מי ששופך דם ,מעלה עליו הכתוב
כאילו ממעט בדמות המלך .משל למלך בשר־ודם ,שנכנס למדינה והעמיד לו איקונות
ועשה לו צלמים וטבע לו מטבעות .לאחר זמן כפו לו איקונות׳ שיברו לו צלמיו וביטלו
מטבעותיו ומיעטו בדמותו של מלך .כך מי שהוא שופך דמים מעלה עליו הכתוב כאילו
ממעט בדמות המלך ,שגאמר :״שופך דם האדם וגר כי בצלם אלהים עשה את האדם״
)בראשית ט ,ר( — .כתיב :״לא יהיה לך״ וגו׳ וכתיב כגגדו ״לא תנאף״ — מגיד הכתוב,
שכל מי שעובד עבודה זרה מעלה עליו הכתוב כאילו מגאף אחרי המקום ,שגאמר :״האשה
המנאפת תחת אישה תקח את זדים״ )יחזקאל טז ,ל״ב( ,וכתיב :״ויאמר יי אלי עוד לך
אהב אשד ,אהובת רע ומנאפת כאהבת יי את בני ישראל והם פונים אל אלהים אחרים״
)הושע ג ,א׳( .כתיב :״לא תשא את שם יי אלהיך״ וכגגדו כתיב* :לא תגגוב״ — מגיד:
שכל מי שהוא גונב ,לסוף בא לידי שבועות שוא ,שגאמר :״גגוב רצוח וגאוף והשבע
לשקר״ )ירמיה ז ,ס ( ,וכתיב :״אלה וכחש ורצוח וגנוב ונאוף״ )הושע ד׳ ב ( .כתיב:
*זכור את־יום השבת לקדשו״ ,וכנגדו כתיב ״לא תענה״ — מגיד הכתוב ,שכל מי שמחלל
את השבת׳ מעיד לפני מי שאמר והיה העולם ,שלא ברא עולמו לששה ימים ולא נח
בשביעי! וכל מי שמשמר את השבת ,מעיד לפני מי שאמר והיה העולם ,שברא עולמו
לששה ימים ונח בשביעי ,שנאמר :״אתם עדי גאם יי״ )ישעיה מג ,י ( .כתיב ״כבד את־
אביך ואת־אמך״ ,וכגגדו כתיב *לא תחמוד״ — מגיד הכתוב ,שכל מי שהוא חומד ,סוף
מוליד בן שהוא מקלל את אביו ואת אמו ומכבד למי שאינו אביו .לכך ניתנו עשרת הדיברות
)שם פרשה ו(7
חמשה על לוח זה וחמשה על לוח זד״
,

,

,

חידוש דברים הקב״ה עושה
*בחודש השלישי״ ונר )שמות יט ,א ( — אמר ר׳ יהודה הלוי בר שלום :אמר
להם הקדוש־ברוך־הוא :חידוש דברים אני עושה ומחדש אתכם .למה הדבר דומה ? למלך
שהיה לו בן ועמד על פרקו .ביקש אביו להשיאו ולא היה לו ארגנטרין חדשה .אמר המלך t
אין זה כבודו של בגי להשיאו בארגגטרין ישגה .אלא אם אגי אמתין עד שאעשה לו חדשה,
אני מאחר שמחתו של בני .מה עשה המלך ז הביא נפחים ואומנים והיו מצחצחים בכלי
,

ארגנטרין — מערכת כלי כסף.

,
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גחושת .הביא חרשים והיו מסרגין בכלי־עץ ,נמצא המלך משיא את בגו על ארגגטרין
ישגה ,שהיא נראית חדשה .כך כשיצאו ישראל ממצרים היו בהם סומים וחרשים וחיגרים.
אמר הקדוש־ברוך־הוא :התורה כולה שלמה ,שגאמר :״תורת יי תמימה״)תהלים יט ,ח׳(,
אתן אותה לדור זהי ויש בהם בעלי מומין ,אמתין עד שיעמדו בניהם — אני מאחר
בשמחה .מה עשה הקדוש־ברוך־הוא ? רפא אותם ונתן להם את התורה .ומנין שריפא
אותם ז מה שהיה סומא — היה רואה ,שנאמר :״ ו כ ל העם רואים״ וגו׳ )שמות כ ,י״ח(:
ומי שהיה חרש — נעשה שומע ,שנאמר :״כל אשר דבר יי נעשה ו נ ש מ ע״)שם כד ,ז׳(:
ומי שהיה חיגר נעשה שלם ,שנאמר :״ ו י ת י צ ב ו בתחתית ההר״ )שם יט ,י״ז( .הוי:
)מדרש תגחימא הקדמון ,יתרו יב(

חידוש דברים אחדש לכם.

למה ניתנה תורה בסיוןי
ולמה ניתנה תורה בםיון ולא בשאר ירחים ? למה הדבר דומה י למלך׳ שעשה חופה
לבתו .ואמר אדם אחד מגדולי המלך :נאה לה לבת המלך להרכיבה על פיל כשהיא יושבת
באפריון ולםלסלה בכל גדולי מלכות .ענה אחד ואמר :פיל גבוה ואין לו הדר ואין לו
יופי ,ונאה להרכיבה על סוס ולהראות יפיה בכל גדולי המלכות .ענה אדם אחד :פיל
גבוה וסוס גאה ,ואין להם פה לדבר וידים לספוק ורגלים לרקוד ,ונאה להרכיבה על
כתפים ,להראות את יופיה .כך הקדוש־ברוך־הוא ,הוא לא נתן את התורה לא בניסן ולא
באייר ,מפני שמזל ניסן — טלה ,ומזל אייר — שור :אין נאה להם לקלס ולשבח .לכך
נתן הקדוש־ברוך־הוא התודה בסיון ,מפני שמזל םיון — תאומים ,ותאומים אדם הוא,
)פסיקתא רבתי(
ואדם יש לו פה לדבר וידים לספוק ורגלים לרקוד.

ארץ שמחה ושמים בוכים
וכשנתן הקדוש־ברוך־הוא תורה לישראל ,ארץ שמחה ושמים בוכים .ומפגי מה
ארץ שמחה ושמים בוכים? למלך שעשה חופה לבתו .בני כרכים לא נכנסו אצלו ולא
נתנו שבח ,בני כפרים נכנסו ונתנו שבח למלך בנבלים וכנורים ובכל מיני זמר .יצא
הכרוז מלפני המלך ואמר :״בנוהג שבעולם ,בני כרכים ,שידעו בכבודו של מלך ,להם היה
גאה לקלס בתו של מלך .כך הקדוש־ברוך־הוא :בשעה שנתן תורה לישראל ,ארץ נתנה
שבח ושמים לא נתנו שבח .אמר הקדוש־ברוך־הוא לשמים :אתם ששרויין למעלה ,לכם
נאה לקלס לכבודי ולבתי יותר מן הארץ! אמרו לפניו :ריבון העולמים! ארץ תתן שבח,
שהתורה ניתנה לה ,ואנו ,שיוצאת ממנו ,נתן שבח ולא נתעצב ? שנאמר :״יי בצאתך משעיר
,
בצעדך משדה אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו״ )שופטים ה ,ד (.
׳

) ש ם

ויבוא משה בתוך הענן
תנו רבנן :״אנכי יי אלהיך״ )שמות כ ,ב ( — בשעה שעלה משה למרום ,באותה
שעה באתה עגן ורבצה כגגדו .לא היה משה יודע אם לרכוב עליה אם לאחוז בה .מיד
,
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פתחה ונכנס בתוכה׳ שנאמר  t״ויבוא משה בתוך הענן״ )שם כה י״ח( .ונשאהו ענן והיה
מהלך ברקיע .ופגע בו קמואל המלאך שהיה ממונה על שנים־עשר אלפים מלאכי־חבלה׳
שהם יושבים בשער הרקיע .גער במשה ואמר :מה לך בקדושי עליון ? אתה ממקום הטינופת
באת — ומהלך במקום טהרה? ילוד־אשה מהלך במקום אש? אמר לו משה :בן עמרם
אני ,שבאתי לקבל תורה לישראל .כיון שלא הגיחו ,הכהו משה פצע אחד ואיבדו מן העולם.
והיה משה מהלך ברקיע כאדם שמהלך בארץ׳ עד שהגיע למקום הדרניאל המלאך׳ שהוא
גבוה מחבריו ששים רבוא פרסאות וכל דיבור ודיבור שיוצא מפיו׳ יוצאים בדיבור שנים
ברקים של אש .פגע במשה ,אמר לו :מה לך במקום קדושי עליון? כיון ששמע קולו
נבהל מפניו וזלגו עיניו דמעות וביקש ליפול מן הענן .באותה שעה נתגלגלו רחמיו של
הקדוש־ברוך־הוא ויצתה בת־קול ואמרה לו להדרניאל :דעו שמימיכם אנשי מריבה אתם.
כשבקשתי לבראות את אדם הראשון עשיתם לפני קטיגור ואמרתם :״מה אנוש כי תזכרנו״
)תהלים ח ,ח׳( ,ולא עזבתם אותי עד ששרפתי מכם כתות באש .ועכשיו אתם עומדים
במריבה ואין אתם מניחים אותי ליתן תורה לישראל׳ שאלמלא אין ישראל מקבלים את
התורה אין דירה לא לי ולא לכם! כיון ששמע הדרניאל כך ,אמר לפגיו :גלוי וידוע לפניך,
שלא ידעתי ,שברשותך בא .עכשיו אני אעשה לו שליח ומהלד לפניו כתלמיד לפני רבו.
והיה מהלך לפניו עד שהגיעו לאשו של סנדלפון .אמר לו הדרניאל למשה :עד כאן היתה
לי רשות להלוך ,מכאן ואילך אין לי רשות להלוך ,מפני אשו של םנדלפון ,שלא ישרפני.
כיון שראה משה את סנדלפון נבהל מפניו וזלגו עיניו דמעות וביקש ליפול מן הענן ,וביקש
רחמים מלפני הקדוש־ברוך־הוא וענהו .בוא וראה כמה חביבים ישראל לפגי הקדוש־
ברוך־הוא! באותה שעה ירד הקדוש־ברוך־הוא בעצמו מן כסאו ועמד לו לפני סנדלפון
עד שעבר .ועל אותה שעה גאמר :״ויעבור יי על פגיו״ וגו )שמות לד׳ ו (.
,

בין

חמש

,

)שס(

ד ב ר ו ת ר א ש ו ג ו ת וחמש אחרוגות

אדריינום שחיק טמיא שאל את ר׳ יהושע בן חנגיה ,אמר לו :כבוד גדול חלק
הקדוש־ברוך־הוא לאומות־העולם ,שאותן חמש דיברות ראשונות ,שנתן הקדוש־ברוך־הוא
לישראל ,שמו מעורב בהן ,כלומר :שאם חטאו ישראל ,הוא קורא אחריהם תיגר .חמש
דיברות האחרונות ,שנתן לאומות־העולם ,אין שמו מעורב בהן ,כלומר :שאם חטאו אומות־
העולם ,אין קורא אחריהם תיגר .אמר לו :בוא וטייל עמי במדינות .ובכל מקום ומקום,
שהיה מוליכו ,היה רואה איקוגין שלו קבועה .אמר לו :זו מה היא? אמר לו :איקוגים
שלי .עד שמשכו לבית־־הכסא .אמר לו! אדוני המלך ,רואה אני ,שבכל המדינה הזו אתה
שליט ,שבכל מקום ומקום איקונים שלך קבועה ,ובמקום הזה אינה קבועה! אמר א ! את
הוא סבא דיהודאי? כך הוא כבודו של מלך להיות איקונים שלו קבועה במקום בזוי,
במקום משוקץ ,במקום מטונף ? אמר לו :ולא שמעו אזגיך מה שפיך מדבר  tכך שבחו של
הקדוש־ברוך־הוא להיות שמו מעורב עם הרצחנים ,עם המגאפים ,עם הגנבים ז סילקו
והלך לו.
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עשרת הדברות כנגד עשרה מאמרות
נאמרו עשרת הדיברות כנגד עשרה מאמרות ,שבהם נברא העולם .״אנכי״ —
כגגד ״ויאמר אלהים יהי אור״ )בראשית א ,ג ( ,וכתוב ״והיה לך יי לאור עולם״ )ישעיה
ם ,י״ט( .״לא יהיה לך״ — כנגד ״ויאמר אלהיס יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין
מים למים״ )בראשית א ,ר( .אמר הקדוש־ברוך־הוא :היה מבדיל ביני ובין עבודה זרה,
שנקראה מים מכונסים ,כדכתיב  :״אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארות
גשברים אשר לא יכלו המים״ )ירמיה ב ,י״ג( .״לא תשא״ — כנגד ״ויאמר אלהים יקוו
המים״ )בראשית א ,י ( .אמר הקדוש־ברוך־הוא :המים חלקו לי כבוד ופינו את עצמם
ואין אתם חולקים לי כבוד מלהישבע בשמי לשקר .״זכור״ כנגד — ״ויאמר אלהים תדשא
הארץ״)שם שם ,י״א( .אמר הקדוש־ברוך־הוא :מה שתאכל בשבת — תוקיר ,שלא נברא
העולם אלא שלא יהיו חוטאים ויהיו חיים לעולם ואוכלים גידולי הארץ .״כבד״ —
״ויאמר אלהים יהי מאורות ברקיע השמים״ )שם שם ,י״ד( .אמר הקדוש ברוך־הוא :הא
בראתי לך שני מאורות :אביך ואמך ,הוזז זהיר בכבודם .״לא תרצח״ — כגגד ״ויאמר
אלהים ישרצו המים״ )שם( .אמר הקדוש־ברוך־הוא :אל תהיו כדגים הללו שגדולים
בולעים את הקטגים ,שגאמר :״וחעשה אדם כדגי הים״ )חבקוק א׳ י״ד( .״לא תגאף״ —
כגגד ״ויאמר אלהים תוצא הארץ נפש חיה למינה״ )בראשית א ,כ״ד( .אמר הקדוש־ברוך•
הוא :הא בראתי לך זוגך ,כל אחד ואחד דבק בזוגו׳ במינו .״לא תגנוב״ — כגגד ״ויאמר
אלהים הגה גתתי לכם את־כל־עשב זרע זרע״ וגו׳)שם שם ,כ״ט( .אמר הקדוש־ברוך־הוא:
אחד מכם אל יפשוט ידו בגגיבה ובממון חבית ,אלא מן ההפקר כעשבים הללו .״לא
תענה״ — כגגד ״ויאמר אלהים נעשה אדם״ וגר )שם א ,כ״ו( .אמר הקדוש־ברוך־הוא:
הא בראתי לך חברתך בדמותי ונתחברת ודמית לצלמי ,לא תעיד על חברך עדות שקר.
״לא תחמוד״ — כנגד ״ויאמר אלהים לא טוב היות האדם לבדו״)שם ב ,י״ח( .אמר הקדוש־
בתך־הוא :הא בראתי לך זוגך .כל אחד ואחד מכם ידבק בזוגו ,לא יחמוד גבר מכם אשת
)שם(
חברו..
׳

,

כ נ ג ד

מ ת י ר

ם ם ר

מתן
לא

ה

ז ה ר

תודה

מ1א הקב״ה פ ס ו ל בזרע ישראל

״בחודש השלישי לצאת בגי ישראל מ א  pמצרים* )שמות יט׳ א׳( — שנה ר׳
וזייא :בשעה שהגיעו ישראל להר סיני ,כינס הקדוש־ברוך־הוא את זרעי ישראל והסתכל
בהם בכולם ולא מצא פסול בכל זרע ישראל׳ אלא כולם זרע קודש׳ כולם זרע אמת .אותה
שעה אמר הקדוש־ברוך־הוא למשה :עכשיו מבקש אגי ליתן תורה לישראל׳ משכם באהבתי
לאבות׳ באהבה שאהבתים ובאותות שעשיתי להם׳ ואתה תהיה לי שליח והגיד )להם(
את הדברים האלה.
,

,

אמר ר יוסי אמד ד יהודה :כך אמר הקדוש״ברוך־הוא למשה :בדבר זה היה
לי שליח נאמן למשוך אחרי את ישראל.
,

•ומשה עלה אל־האלהים* )שם שם׳ ג ( — למקום שכנפי השכינה פרושות שם.
כמו שכתוב* :וים שמים וירד* וגר )תהלים יח׳ ה׳( — אשרי חלקו של משה׳ שזכה לכבוד
הזה ,שהתורה מעידה עליו כך.

מה

בין משה ל ש א ר בני אדם

אמר ר׳ יהמד :.בוא וראה מה בין משה לשאר בני אדם .שאר בני אדם כשהם
עולים מעלה׳ הרי הם עולים לעושר׳ לגדולה׳ למלכות .אבל משה כשעלה מעלה מה כתוב
ב ו ז — ״ומשה עלה אל-האלהים* — אשרי חלקו!
ר׳ יוסי אומר :מכאן אמרו בני החבורה :הבא ליטהר מסייעים לו׳ שכתוב :״ומשה
,

עלה אל האלהים* .מה כתוב אחריו ז ״ויקרא אליו יי*)שמות ים׳ ג ( — שהמבקש להתקרב׳
מקרבין אותו.
אמר ר׳ יהודה! אשרי חלקו של משה׳ שכתוב עליו ״אשרי תבחר ותקרב ישכן
חצריך* )תהלים סו׳ ח׳(׳ וכתוב בו ״ומשה גגש אל הערפל אשר שם האלהים* )שמוח כ,
,

כ״א( ,״וגגש משה לבדו אל יי והם לא יגשו* )שם כד׳ ב (.

הר

שגגלח עליו כבוד המלך

״לא תגע בו יד*)שמות יט׳ י״ג( — אמר ר׳ חזקיה :ומה הר סיני׳ שאינו אלא הר
כשאר ההרים ,ובשביל שנגלה עליו כבוד המלך הקדוש כתוב ״לא תגע בו יד כי סקל
יסקל או ירה יירה״׳ מי שנקרב למלך — לא כל־שכן .ומה הר סיני .שיכול אדם להושיט
אליו ידו דרך כבוד ביראה ,כתוב ״לא תגע בו יד* סתם ואפילו דרך כבוד׳ המושיט ידו
למלך דרך בזיון לא כל־שכן.
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ר׳ יוםא אמר :כתיב ״אל תקרב הלום של געליד מעל רגליד כי המקום אשר אתה
עומד עליו אדמת קדש הוא״)שם ג ,ה ( .ומה משה ,שמיום לידתו לא נסתלק ממנו זוהר
הקדוש העליון ,כתוב בו ,״אל תקרב הלום״ ,שאמר לו :משה ,עד עתה אינך כדאי להשתמש
בכבודי ,של נעליך .ומה משה ,שלא היה קרב לקדושה אלא ביראה ,כתוב בו כד ,הקרב
אל המלך דרך בזיון — על אחת כמה וכמה.
,

ישראל

מלאכים למטה

״ויאמר אל העם היו נכונים לשלשת ימים אל תגשו אל אשד.״)שם יט ,ט״ו( — אמר
ז* יוסי :בשעה שקרבו ישראל אל הר סיני ,באותו הלילה שלאחר שלשה ימים שלא
נזדווגו לנשיהם ,באו מלאכי עליון וקיבלו את ישראל באחוה ,שהם מלאכים למעלה ,וישראל
מלאכים למטה .הם מקדשים את השם העליון למעלה ,וישראל מקדשים את השם העליון
למטה .ונתעטרו ישראל אותו הלילה בשבעים כתרים ,ומלאכי־עליון היו אומרים :״אחות
לנו קטנה ושדים אין לה״ )שיר־השירים ח ,ה ( ,שאין בידם מצוות ומעשים טובים .מה
נעשה לאחותנו? — כלומר :מה יקר וכבוד געשה לאחותגו זו ביום שיתגלה הקדוש*
ברוך־הוא על הר סיני ליתן להם את התורה ?
,

ה קב״ ה מ ת ג ל ה על י ש ר א ל ב ר ח מ י ם
״ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר״ )שמות יט ,ט״ז( — אמר ר׳ שמעון :בשעה
שביקש הקדוש־ברוך־הוא להתגלות בהר סיגי ,קרא לכל הפמליא שלו ואמר להם :עכשיו
ישראל תינוקות הם ,שאינם יודעים את חוקותי ,ואני מבקש להתגלות עליהם .אם אגלה
עליהם בכוח הגבורה ,לא יוכלו לעמוד ,אלא אגלה עליהם ברחמים ויקבלו את חוקותי .זהו
שכתוב ״ויהי ביום השלישי״ — ביום השלישי ודאי שהוא רחמים .מנין? שכתוב ״ויט
שמים וירד״ )שמואל־ב כב ,י׳( .ובכך נתגלה הקדוש־ברוך־הוא לישראל :הקדים להם
רחמים בתחילה .ואחר כך גיהגה להם תורה מצד הגבורה ביום השלישי ,שכך ראוי להם,
שהרי בשביל כך גקראו ישראל .״בהיות הבוקר״ ,שכתוב ״בוקר לא עבות״)שם כג ,ד (,
שאילו היה עבות ,היתד .שורה חשיבה ולא ניגלה החסד .ואימתי גיגלה החסד? בבוקר,
כמה שנאמר ״הבוקר אור״ )בראשית מד ,ג׳( ,שכן בשעה שמאיר הבוקר שורה חסד בעולם
והדינים מתבטלים ,ובזמן שאין הבוקר מאיר ,אין הדינים מתבטלים עדיין ,שכתוב :״ברן
יחד כוכבי בוקר ויריעו כל בני אלהים״ )איוב לח ,ד( ,כיון ששוקעים אותם הכוכבים
וזרחה השמש ,על אותה שעה כתוב ״בוקר לא עבות״ .וחסד מתעורר בעולם התחתון.
ועל שעה זו כתוב ״בהיות הבוקר״.
,

,

אמר ר יוסי :״בהיות הבוקר״ ,התחיל הקדוש־ברוך־הוא להגלות על הר סיני.
ושגיגו :״בהיות הבוקר״ — כשנתעוררה זכותו של אברהם ,שכתוב בו ״וישכם אברהם
בבוקר״ )בראשית כב ,ג (.
,

זמן

מתן

קולות
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״ויהי קולות וברקים״ )שמות יט ,ט״ז( — אמד ר׳ אבא! ״קלת כתוב חסר ,שני
קולות שהיו לאחד ,זה יוצא מזה ,רוח ממים ומים מרוח ,שנים שהם אחד ,ואחד שהוא
שנים.
אמר ר׳ יוסי! ״קלת״ — אחד הוא ,זהו הקול הגדול והאדיר ,שאינו פוסק לעולם,
זה שנאמר בו ״קול גדול ולא יסף״ )דברים ה ,י״ט( ,שהרי שאר הקולות נפסקים .שכן
שנינו :בארבע תקופות בשנה הקול נפסק ודינים מתעוררים אז בעולם .וקול זה ,ששאר
הקולות כלולים בו ,אינו נפסק לעולם ואין קיומו ותקפו מתבטל.
עשנו

של הר ס י נ י

״והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד יי עליו באש״ )שמות יט ,י״ח( — אמר ר׳
אבא :בשעה שיצא עשנו של הר סיני ,עלתה אש ונתעטרה בעשן זה כענב והיתה עולה
ויורדת .ואותו עשן היה מעלה כל ריחות ובשמים של גךעדן׳ ומראיהם לבן ,אדום ,שחור.
זהו שכתוב :״מקטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל״)שיר השירים ג ,ו׳( .ומה היה אותו
עשן ז אמר ר יצחק :זו השכינה שנתגלתה שם ,כמו שנאמר :״מי זאת עולה מן המדבר
כתימרות עשן״ )שם(.
,

אמר ר׳ יהודה :כל זה למה לך ז הרי מקרא מלא הוא ,שכתוב :״והר סיני עשן
כלו מפני אשר ירד יי עליו באש ויעל עשנו כעשן הכבשן״ )שמות ים ,י״ח( .אשרי העם,
שראה זאת וידע זאת.
ת ח י ל ה ח י ז ק את לבם ב ד ב ר י ם
״וירד משה אל העם ויאמר אליהם״ )שם שם ,כ״ה( — אמר ר׳ יוסי :מה אמירה
זו ,שכתוב ״ויאמר אליהם״ ,ולא כתוב מה אמר? אמר ר׳ יצחק :בוא וראה׳ מנהגו של
עולם הוא ,שבשעה שבאה לאדם שמחה או בא עליו צער ,קודם שנודע לו הדבר אינו
יכול לעמוד ,משום שלבו יוצא לשעה ,וכשנודע לו הדבר ,הרי הוא עומד בקיומו ויכול
לסבול .וכאן לא כך היה הדבר ,שהרי משה אמר להם כל מה שהיה אחר כך וחיזק את
לבם בדברים ,ולא יכלו לעמוד ,לא כל שכן אילו לא אמר להם כלום .ומשום כך ״ויאמר
נליהם* תחילה וחיזק את לבם בדברים ,ואחר כך ״וידבר אליהם״ )שם כ ,א ( .ואף על־
1וי־כן לא יכלו לעמוד ,שהרי שנינו :אמר ר יהודה ,אמר ר׳ חייא ,אמר ר יוסי :בשעה
ששמעו דיבורו של הקדוש־ברוך־הוא פרחה נשמתם ועלתה נשמתם של ישראל עד לכסא
כבודו כדי להתדבק שם .אמרה תורה לפני הקדוש־ברוך־הוא :וכי לשוא הייתי קיימת
שני אלפים שנה קודם שנברא העולם ז וכי לשוא כתוב בי :״ואיש איש מבני ישראל ומן
הגר הגד בתוכם״ )ויקרא יז ,י (׳ ״ואל בני ישראל תדבר לאמר״ )שם כד ,ט״ו( ,״כי לי
בני ישראל עבדים״ )שם כה ,נ״ה( ? בגי ישראל היכן הם ? באותה שעה החזירה התורה
את נשמותיהם של ישראל כל אחת ואחת למקומה .התורה החזיקה ואחזה בנשמותיהם
להחזירן לישראל .זהו שכתוב :״תורת יי תמימה משיבת נפש״ )תהלים יט ,ח ( — משיבת
נפש ממש.
,

,

,

,

,
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המועדים :שבועות

נ ז ד ע ז ע הר ס י נ י
שנינו :אמר ר יצחק :בשעה שנגלה הקדוש־בדוך־הוא על הר סיגי ,נזדעזע ההר.
ובשעה שנזדעזע הר סיני נזדעזעו שאר כל ההרים שבעולם והם עולים ויורדים עד שהושיט
הקדוש־ברוך־הוא ידו אליהם ונתיישבו .וקול יצא והכריז* :מה לך הים כי תנוס׳ הירדן
תסב לאחור ,ההרים תרקדו כאילים״ וגר )תהלים קיד ,ה׳—ו ( והם השיבו ואמרו * :מלפני
אדון חולי ארץ וגר )שם שם ,ז (.
,

,

,

נתחלחלו עליוגים ותחתונים
״וידבר אלהים את כל־הדברים האלה לאמרי )שמות כ ,א׳( — שנינו :אמר ר׳
שמעון :בשעה שגגלה הקדוש־ברוד־הוא והתחיל לדבר ,נתחלחלו עליונים ותחתונים
ופרחו נשמותיהם של ישראל .ושנינו :אותו דיבור היה סורח מלמעלה למטה ונחקק בארבע
רוחות העולם והיה עולה ויורד .כשעלה ,היה שואב מהרי האפרסמון הטהור ומן הטל
שלמעלה והלך וסיבב את ישראל והחזיר בהם את נשמותיהם ,והיה מסבב ונחקק במקומו
בלוחות־האבנים .וכך כל דיבור ודיבור.
ואמר ר׳ שמעון :כל דיבור ודיבור היה מלא כל אותם הטעמים ,כל אותם דברי־
הגזירות ,שכר ועונש ,סודות ונסתרות ,כבית־אוצר זה המלא מכל .ובשעה שיצא אותו
הדיבור ,היה נראה אחד ,וכשנחקק במקומו נראו באותו הדיבור שבעים ענפים ,שעלו בו,
וחמשים כתרים חסר אחד מצד זה ,וחמשים חסר אחד מצד אחר ,כפטיש זה בזמן שהוא
מכה בסלע ,כמה שכתוב* :וכפטיש יפוצץ סלע״ )ירמיהו כג ,כ״ט( .וראו כל ישראל עין
בעין והיו שמחים .וכל הדורות האחרונים נזדמנו ובאו לשם ,וכולם קיבלו את התורה
על הר סיני ,שכתוב* :כי את־אשר ישנו פה ...ואת אשר איננו פה עמנו היום״ )דברים
כט׳ י״ד( .וכולם ראו וקיבלו את הדברים איש איש כראוי לו.
כל ד י ב ו ר ו ד י ב ו ר ה ו ל י ד קול
*וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר״ — הרי שנינו ,שבשעה
שנגלה הקדוש־ברוך־הוא על הר סיני ,כשניתנה התורה בעשר דיברות ,הוליד כל דיבור
ודיבור קול ,ואותו הקול נחלק לשבעים קולות והיו כולם מאירים ונוצצים לעיני כל
ישראל .והיו רואים עין בעין את זיו כבודו .זהו שכתוב* :וכל העם רואים את־הקולות״ —
רואים ודאי .ואותו הקול היה מתרה בכל אחד ואחד מישראל ואומר לו :תקבלני עליך
בכך וכך מצוות שבתורה ז ואמרו :הן .היה )הקול( מסבב על ראשו ומתגלגל עליו ומתרה
בו ואומר :תקבלגי עליך בכך וכך עוגשים שבתורה ז והוא אומר :הן .אחר כך היה אותו
הקול מסבב אותו ונושק לו על פיו .זהו שכתוב* :ישקני מגשיקות פיהו״ )שיר השירים
א ,ב 4
,

הקולות היו נחקקים באותו החושד
אמר ר׳ אבא :כתוב *וכל העם רואים את הקולות״ — *רואים״ ז *שומעים״ צריך
לומר! אלא כד שנינו :אותם הקולות היו נחקקים באותו החושך והענן והערפל והיו נראים
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בהם כמו שנראה גוף ,וראו מה שראו ושמעו מה ששמעו .ומחמת אותו המראה שראו היו
מזהירים בזוהר עליון ויודעים מה שלא ידעו הדורות האחרונים ,שבאו אחריהם ,וכולם
ראו פנים בפנים .וזהו שכתוב! *פנים בפנים דבר יי עמכם״ )דברים ה ,ד ( .ומהיכן היו
רואים ו שנה ר׳ יוסי :מאורם של אותם הקולות ,שלא היה קול ,שלא היה מאיר באור,
שצופים ורואים בו את כל הצפונות והנסתרות ואת כל הדורות ,שעתידים לבוא עד ימות
המלך המשיח .ובשביל כך כתוב *וכל העם רואים את הקולות״ — ראיה ממש.
אמר ר׳ אלעזר* :וכל העם רואים״ — שראו באורם של אותם הקולות מה שלא
ראו בדורות האחרונים* .את הקולות״ ,כמה שנאמר :״ואראה את־יי״ )ישעיה ו ,א׳( —
״ואראה יי״ לא כתוב אלא *ואראה את־יי״ ,אף כאן* :וכל־העם רואים הקולות״ לא נאמר,
אלא *את הקולות״ ...לרבות אותו קול אחר של מטה ,שמכנס אצלו את כל מה שיוצא
מהם ,שבו היו רואים ומסתכלים בחכמה עליוגה כל גנזי עליונים וכל הסודות הנעלמים
והנסתרים .מה שלא גתגלה לדורות שבאו אחריהם ולא לדורות שיבואו לעולם עד שיבוא
המלך המשיח ,שכתוב• :כי עין בעין יראו בשוב יי ציון״ )ישעיה נב ,ח׳() .״זוהר״ ,יתרו(
,

יוס חג השבועות הזה

)שושנתונת לשבועות ,ראה לעיל עמ׳ (12

מתן

בחזון

תורה

ה ד ו ר ו ת

יוסף פלביום

מתן

תורה

ומשה אסף את העם והגיד להם״ כי עולה הוא אל הר סיני׳ יען ברצונו לשוחח
עם אלהים ,ואחרי שיקבל ממגו חזון ישוב אליהם .ויצו אותם לחנות קרוב להר ויתנו
בזה חשיבות לקרבת אלהים .אחרי דברו את הדברים האלה עלה אל הר סיני ,הגבוה בין
ההרים אשר במקומות האלה ובגלל תועפות גדלו ומורדותיו התלולים היה קשה לבני־
אדם לא רק לטפס ולעלות עליו׳ אלא גם אי־אפשר היה להקיפו במבט בלי להוגיע את
העין .ועוד יותר מכן גורא היה לגשת אליו בגלל השמועה ,שאלהים שוכן עליו.
והעברים העבירו את המחנה ,כאשר צוד• אותם משה׳ ויתיצבו בתחתית ההר והיו
שמחים בחשבם ,כי משה ישוב מאת אלהים ובפיו בשורת הטובות ,שהוא עוררם לקוות
להן .ברוח חגיגית חיכו למנהיגם והתקדשו בשאר הדברים ,וביחוד לא נגשו אל אשה
שלושה ימים ,כאשר צום קודם לכן ,והעתירו לאלהים ,כי יטה חסדו למשה ויתן לו מתנה,
אשר לפיה יחיו חיים מאושרים .ובינתים אכלו ושתו וקישטו את עצמם בעדי מפואר וגם
את נשיהם וטפם.
הם בילו איפוא יומים בחגיגות ,והנה ביום השלישי לפני עלות השמש ירד ענן
וכיסה את כל מחנה העברים׳ שלא ראו מעודם מראה כזה׳ והליט את המקום .שבו תקעו
את אהליהם׳ ובעוד ששאר השמים כולם זכים היו׳ פרצו רוחות חזקות בלוית מטרות־
עוז ,וברקים הפחידו את עיגי הרואים ורעמים התגלגלו והעידו על נוכחותו של אלהים,
הנוטה אזן קשבת לבקשותיו של משד״ — המראות האלה והקולות ,שהפחידו את אזגיהם,
הפחידו את העברים מאד ,לפי שלא היו רגילים בהם ,וגם השמועה המתהלכת בנוגע להר
זה׳ שאלהים שורה עליו ,הבעיתה מאד את דמיונם .בבהלה מהרו אל אהליהם ,בחשבם כי
חרון אף אלהים עשה כלה במשה וחיכו ,שגם אותם יקרה כזאת.
בהיותם שרויים במצב כזה הופיע משה ופגיו מאירים ולבו מלא מחשבות גשגבות.
ואך ראו אותו גם מהם כל פחד והם גתמלאו תקוות טובות לעתיד .ואף האויר געשה עם
בואו של משה בהיר וצת מן ההפרעות הקודמות .אחרי כן אסף את העדה לאספה לבעבור
ישמעו את אשר אלהים מדבר אליהם .אחרי שנתאספו יחד התיצב על מקום גבוה ,אשר
ממנו יכלו כולם לשמוע את קולו וענה ואמר :״עברים ,אלהים האיר אלי בחסדו את פניו,
כמו תמיד ,ולמען הודיע לכם חיי אושר וםדרי־מדינה יבוא הוא עצמו אל המחנה .בשמו
ובשם עלילותיו ,שנעשו לנו ,אל תזלזלו בדברים ,אשר אני עומד לדבר׳ בהיותכם בטוחים
כי פי המדבר ,יען כי לשון אנוש מדברת אליכם ן אם תשימו לבבכם אל אצילות הדברים,
תכירו גם את רוממותו של מי ששם אותם בפי ושתועלתכם לא היתה קלה בעיניו מלדבר
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אתי .לא משה בן עמרם ויוכבד מדבר אליכם .אלא מי שהכריח את מי הנילוס ליד״פך
למענכם לדם ,אשר הכניע במכות שונות את לב המצרים ,אשר שם לכם דרך בים ,אשר
הוריד לכם לחם מן השמים כשהייתם רעבים ,אשד הזיל מים מצור ,כשחסרתם אותם.
הודות לו נוטל אדם חלק בפרי האדמה והים ,הודות לו ניצל נח מן המבול ,הודות לו
ירש אברהם אבינו לאחר נדודים את ארץ כנען ,הודות לו נולד יצחק להורים זקנים ,הודות
לו התפאר יעקב במידות הטובות של שנים עשר בניו ,הודות לו שלט יוסף בעוז במצרים.
הוא הוא אשר חנן אתכם בדברות האלה בהשתמשו בי כמליץ .קדושים יהיו לכם ומסרו את
נפשותיכם עליהם יותר מאשר על ילדיכם ונשיכם .חיים מאושרים תחיו אם תלכו בהם,
ותתענגו על פרי האדמה ועל ים בלתי סוער ועל בנים ,שנולדו כדרך הטבע ,ומוראכם
יהיה על אויביכם .יען זכיתי לראות את אלהים פנים אל פנים ולשמוע את קולו הנצחי!
כה קרוב ללבו עמנו ועתידו.
אחרי דברו את הדברים האלה הוציא את העם על נשיהם וטפם ,לבעבור ישמעו
בדבר אלהים אליהם על החובות המוטלות עליהם ,כדי שלא יפחת כח ערכם של הדברים
כשימסרו מפי אנוש חלש להכרתם .כולם שמעו קול יורד ממרום ומגיע לאזניהם עד שלא
נתעלם מאזניהם אפילו דיבור אחד .את הדברים האלה אסור לנו לומר בכל לשון ,אבל
את תכנם נבאר.
הדבר הראשון יורנו ,שהאלהים אחד הוא ,ואין לעבוד אלא לו לבת .השני מצוד!
שלא לעשות תמונת כל חי להשתחוות לה .השלישי — שלא לשאת את שם אלהים לשוא.
הרביעי — לשמור את כל יום שביעי לשבות בו מכל מלאכה .החמישי — לכבד את
ההורים .הששי — להזהר מפני רצח .השביעי — לבלתי נאוף! השמיני — לבלתי גנוב ן
התשיעי — לבלתי העד עדות שקר ז העשירי — לבלתי חמוד קנין אחרים.
והקהל בשמעו מפי אלהים עצמו את הדברים ,אשר עליהם כבר דיבר משה ,שמח
על מה שנאמר להם וילכו מן האספה איש איש לאהלו.
)״קדמוניות היהודים״ ,ססר שלישי ,תרנום אלכסנדר שו0

ידידיה האלכסנדרוני

דברה ר א ש ו נ ה
הראשית הנשגבה של כל היקום הוא אלהים ,ושל כל הצדקות היא יראת־אלהים!
ולפיכך מן ההכרח הוא לדון על זה תחילה .אכן משגה ,ולא קטן ,שולט ברוב הבריות בענין,
שאך הוא לבדו או יותר מכל דבר אחר צריך להיות קבוע ועומד ברוחם בלא נידגוד של ספק.
היינו :הם נותנים כבוד אלהים — מהם לארבעה היסודות ,עפר ,מים ,רוח ואש ,מהם לשמש
ולירח ולכוכבים האחרים ,לכוכבי הלכת וכוכבי־השבת ,מהם לשמים בלבד ומהם למכלל
העולם כולו .ואולם את הנשנב והנעלה מכל ,את הבורא ,את שליטה של הממלכה הגתלד,
את מגהיג הצבאות ,שאין לנצחם׳ את הקברניט ,המנחה תמיד את הכל לאושר ,הרי הם
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מעמעמים על ידי שקוראים לאותם )האלים המדומים( שמות־שקר ,אלה בכה ואלה בכד״
כך יש קוראים ל א  pבשם קורה ,דמטר׳ פלוטו׳ ליס פוםידון ומצרפים אליו בחזון־בדים
םגגי״גציבים׳ אלהויות של ים ולויה גמלה של רימונים ,זכרים ונקבות :לאויר הריהם
קוראים הרד -לאש— הפיםטום״ לחמה — אפולו׳ ללבגה — ארטימיס ,לנוגה — אפרודיטה
ולכוכב־הזוהר — הרמם .וכך קראו מושלי האגדות גם לכל אחד ואחד משאר המזלות
בשמות .שאותן היצירות המלאכותיות לא בדו אותן אלא כדי להטעות את האוזן ושמתוך
כך סבורות היה שעשו גדולות בענין קריאת השמות — .ואולם למי שאיגו מבקש בחקירותיו
אלא את האמת ומגיע לידי יראת־אלהים בלתי מזריפת וטהורה ,הוא )משה( מורה את
התורה הגאה ורבת״החםידות ביותר ,שלא לחשוב שום חלק מחלקי העולם לאל בפגי
עצמו .שכן כל אחד ואחד מהם נתהווה בזמן מן הזמגים  tואולם התהוות הריהי תחילתה
של גלייה ,ואפילו אם המתהווה נועד על־ידי השגחת היוצר להיות קיים עולמית ,שהרי
היה זמן ,שלא היה קיים בעולם .ואולם מי שאומר על אלהים ,שלא היה קודם לכן׳ אלא
געשה בזמן ידוע ,ושאינו גצחי ,הריהו מדבר דברי רשע .אפס יש שמגיעים במשפטם
לידי חוםר־ביגה מרובה כל־כך ,שלא דיים שחושבים את העצמים הגזברים לאלים ,אלא
שכל אחד ואחד מהם חשוב בעיניהם אל עליון וראשון :ואולם את זה ,שהוא באמת כך,
או שאינם מכירים מתוך בעדותם הטבעית כל עיקר ,או שאינם מתאמצים להכירו לדעת׳
לפי שסבורים הם ,שחוץ מן העצמים הנראים לעין ,אין שום סיבה פעלתנית ,הסמויה
מן העין ואיגה גראית אלא ברוח ,אף על־פי שמצוייה לגגד עיניהם ראיה ברורה למדי,
המעידה על כך .שהרי הנפש היא־היא שבכוחה הם חיים ,שבכוחה הם גמלכים בדעתם
ושעל ידה הם מבצעים את כל הדרוש לחיי אדם ,ואף־על־פי־כן לא יכלו מעולם לראות
את הנפש בעיגי בשר ,ואילו גם יגעו בכל מאמצי כוחם לנסות ,אס אפשר הדבר לראות
בדרך מן הדרכים את היציר הנהדר מכל היצירים» ומכאן לא היו צריכים ,מטבע הדברים,
אלא לפסוע עוד פסיעה אחת הלאה ,כדי לקבוע במחשבתם ציור על הבלתי־גברא והנצחי,
שאף על־פי שאינו נראה לעין הריהו מחזיק בידו את הרסן ומנחה את כל מכלול העולם
בדרך האושר .כשם שאדם ,החולק את הכבוד ,הראוי למלך הגדול ,לאחשדרפנים ,לנציבים
שלו ,לא דיו שהיה נחשב לסכל ,אלא שהיה ממיט על עצמו סכנות מתוך קלות דעתו,
משום שהוא נותן למשרתים מה שמגיע לאדונם ,כך משפטו של אדם ,החולק כבוד לנברא
ולבורא במידה אחת! עליו לדעת ,ששוטה ורשע הוא יותר מכל הבריות ,משום שהוא
חולק מתת שווה לשאיגם שווים׳ לא לכבודם של נחותי־דרגא ,אלא להשפלתו של מי
שעומד על מדריגה גבוהה מהם .ויש בני־אדם ,שמרוב כפירתם־בעיקר אינם רוצים
אפילו בחלוקת הכבוד ,אלא גותגים לאותם )האלים( את כל  -2שיש בו מן הכבוד׳ תחת
אשר לו )לאלהים( אינם נותנים כלום ,אפילו את הכבוד הרניל ביותר ,היינו להזכר בו!
שכן הם שוכחים את מי ,שחובה עליונה היא להרהר רק בו בלבד» האומללים הללו
משתדלים ממש להשכיחו...
ולפיכך הבה נחזק בלבנו את הדיבור הראשון והקדוש מכל :לייחד ולהעריץ את
האחד כאל עלית! התורה של ריבוי האלים אסור שתגיע אפילו לאזנו של אדם ,הבבקש
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את האמת בטהרה וללא רמיד״ תעה אם אותם הבריות ,עובדיהם ומעריציהם של החמד.
והלמה ,של כל צבאות השמים והעולם וחלקיהם המצויינים ביותר ,חוטאים הם — וכלום
אפשר ,שלא יהא בזה מן החטא? — משום שהם מכבדים את העבדים יותר משליטם,
הרי אין חטאם כבד כל־כך כאותו של האחרים ,המפסלים להם עץ ואבן ,כסף וזהב הזמרים
אחרים ,הכל כטוב בעיניו של כל אחד ואחד ,וממלאים את פני כדור הארץ במעשי־מםכה
ומעשי־חיטוב ובפםילי־אלילים אחרים ,שנעשו ביד אדם ושאמנות הפיסול ואמנות הציור
הן הן המתקינות אותם ועל ידי־כך גרמו לחיי האדם נזק גדול— .
ולפיכד כל מי שיש בו נפש אל יתן כבוד אלהים לעצם חסר־נפש׳ שהרי זה מתנגד
לשכל ,אם יצורי הטבע פונים אל דברים ,שנעשו בידי אדם וחולקים להם כבוד אלהים.
ואולם מלבד התוכחה הכללית לכל ארץ ו א ^ ראויים המצרים לתוכחה מיוחדת :שכן
חוץ מן הפסילים והמצבות הכניסו לתוך פולחן האלים גם בעלי חיים חסרי״בינה ,כגון
פרים ואילים ושעירים ובדו על כל אחד ואחד מהם אגדת־פלאות .אלא שהערצת הבהמות
הללו אפשר שיש בה עדיין מן ההגיון ,שהרי הן בעלי־חיים בני תרבות ביותר ומועילים
ביותר לחיי האדם .הפר החורש חורץ תלמים בעונת הזריעה ,ולא עוד אלא שהוא בעל־
חיים מוכשר ביותר לדישה ,בשעה שמגיעה לנקות את התבואה .האיל ממציא לאדם את
עטיפת המחסה הנאחז ביותר ,את הבגד :שכן אילו היה הגוף ערום ,היה אובד וכלה על
נקלה׳ אם מחמת חום קשה שלא במידה ,או מחמת קור ,היינו אם על ידי להט החמה או
על ידי צינת האויר הקשה .אלא שהם מרחיקים ללכת עוד יותר ומעריצים גם חיות
שאינן בנות־תרבות ,וביניהן את החיות הרעות והפתעות ביותר ,כגון אריות ותמחםים,
ומזוחלי עפר את האספיס )נחש־המשקפים המצרי( הארסני ,בונים להם מקדשים ומייחדים
להם חורשות ,מקריבים להם קרבנות ועורכים לכבודם אספות־חג ותהלוכות־חג וכיוצא
דברים אלה .הם בדקו את שני התחומים ,היינו את הארץ ואת המים ,שחלק אלהים לבני
אדם לצרכי תשמישם ,וחיפשו בהם את החיות הרעות ביותר׳ ובין חיות־היבשה לא
מצאו חיה רעה יותר מן האריה׳ ובין חיות־המים לא מצאו חיה אמריה יותר מן התמסח ו
ולאלה הרי הם נותנים כבוד־אלהים .ולא עוד׳ אלא שהיו מעריצים גם חיות אחרות׳ כגון
כלבים ,חתולים ,זאבים ,ומבעלי־הכנף — את האיביס )אנפה( והאיה׳ ולסוף — דגים,
הן שלמים והן חלקים מהם .וכלום יש דבר מגוחך מזה ? דבר המובן מאליו הוא ,שהנכרים
הבא־ם בפעם הראשונה למצרים ועדיין לא נטעו בנפשם את השגעון המצוי בארץ זו,
אי־אפשר להם שלא לצחוק עד כדי יציאת הנשמה .ואולם אנשים שקנו להם השכלה
מסוימה ,מתפלצים על הכבוד הגדול הזה ,שחולקים לעצמים נקלים כאלה ונדים לבריות,
העושים זאת ,וחושבים אותם בדין ובמשפט לפחותים מן הדברים ,שהם מעריצים,
ושהעבירו אל תוכם כביכול את נפשם עד שהם דומים לבעל־חיים בדמות אדם .ולפיכך
אסר אלהים בתורה הקדושה הערצת־אלים כזאת ודרש להעריץ את האל הקיים לאמתו,
לא משוס שהוא עצמו צריך לכבוד — ,שכן הוא ,המוצא סיפוק גמור בעצמו ,אינו זקוק
לאחרים — אלא משום שרצה להוליך את המק האנושי ,שאלמלא כן היה הולך תועה
בגתיבות לא־אורח ,בדרך בטוחה ,כדי שילך אחרי הטבע ויגיע על ידי כך אל המטרה
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הנעלה ביותר ,היינו לידי הכרת המצוי לאמתו ,שהוא הקנין המושלם ביותר וממנו זורמת
הטובה לעולם ומלואו כמו מתוך מעין.
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מלתב ןןלל.ים הוא ןלא סלתב לללר.
םפקלר  -אספקלריא .סלר  -אדון .קולר — כבל בצואר האסיר .בלעט ועדי ועדילר -
במאכל ,בתכשים ובסנדל נאה .פולר — מטבע קטנה .דש בטלר — סופח בנעל )המסומר( .בנלר —
כנראה 1ריך להיות בלנר -־ לבוש או תכשיט של בית המרחץ .בלר — בלורית .קפלר — ישוב־
ספר בארץ־ישראל .שחף — שחפת .דילר — שנעון .סנדלר — הכוונה לבורסקי.

רבנו משה ברבי מימון)רמב״ם(

משה ידבר בקול ד העצום
יתבאר לי ,שבמעמד הר סיגי לא היה המגיע למשה מגיע לכל ישראל׳ אבל הדיבור
למשה לבדו עליו השלום .ולזה בא סיפור עשרת הדיברות בולו סיפור היחיד הנפרד ,והוא,
עליו השלום ,ירד לתחתית ההר ויגד לבני אדם מה ששמע .אמרה התורה :״אנכי עומד
בין ה׳ וביניכם״ )דברים ה ,ה׳( ,ואמר גם כן* :משה ידבר והאלהים יעננו בקול״)שמות
יט ,י״ט( .ובביאור אמרו במכילתא ,כי כל דיבור ודיבור היה משיבו להם כמו ששמע.
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וכתוב בתורה גם כן :״בעבור ישמע העם בדברי״ וגר )שם שם ,טי( — מורה ,כי הדיבור
היה לו ,והם ישמעו הקול ההוא העצום ,לא הבדל הדברים .ועל שמע הקול ההוא העצום
אמר :״כשמעכם את הקול״ )דברים ה ,כ׳( ,ואמר :״קול דברים אתם שומעים״ )שם ד,
י״ב( .ולא אמר :ד ב ר י ם אתם שומעים .וכל מה שבא משמע הדברים .ואמנם הנרצה בו
שמע ה ק ו ל  ,ומשה הוא אשר ישמע הדברים ויספרם להם .זהו הנראה מן התורה ומרוב
דברי החכמים ז״ל .אלא שיש להם גם כן מאמר כתוב בהרבה מקומות מן המדרשות והוא
בתלמוד גם כן ,והוא אמרם :״אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום״ ,רוצים בזה ,שהם
הגיעו אליהם כמו שהגיעו למשה רבנו ,עליו השלום ,ולא היה משה רבנו מגיעם אליהם.
וזה ששני השרשים ,רוצה לומר :מציאות האל יתברך והיותו אחד ,אמנם יושג בענין
האנושי ,וכל מה שיודע במופת — משפט הנביא בו ומשפט כל מי שידעהו שוה ,אין יתרון,
ולא נודעו השרשים האלה מצד הנבואה לבד ,אמרה התורה :״אתה הראית לדעת״ וגר
)שם ד ,ל״ה( .אמנם שאר הדיברות הם מכת המפורסמות והמקובלות ,ולא מכת המושכלות.
ועם כל מה שזכרו  0גם הם מן הענין הוא היוצא מן הכתובים ודברי החכמה ,הוא שלא
שמעו כל ישראל במעמד ההוא אלא קול אחד לבד פעם אחת ,והוא המאמר אשר השיג משה
וכל ישראל ממנו :אנכי ולא יהיה לך ,והשמיעו להם משה רבגו בהבדל אותיות נשמעות.
וכבר זכרו החכמים ז״ל זה וסמכוהו לאמרו :״אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי״)תהלים
סב ,י״ב( וביארו בראש מדרש חזית ,שהם לא שמעו מאמר אחד מאתו יתעלה ,וכתוב
בתורה ״קול גדול ולא יסף״ )דברים ה ,י״ט( .ואחר שמוע הקול ההוא ,הראשון ,מה שזכר
מייראתם מן העניין ופחדם הגדול ,ומה שסיפר מאמרם :״ותאמרו הן הראנו יי אלהינו...
ועתה למה נמות ...קרב אתה״ וגר )שם שם ,כ״א—כ״ב ,כ״ד( ,ובא הוא ,הנכבד מכל נולד.
שנית וקיבל שאר הדיברות אחת אחת וירד למטה להר וישמיעם אותם במראה ההוא
הגדול .והם יראו האש וישמעו הקולות ,אשר הם קולות וברקים ברעם וקול שופר חזק,
וכל מה שתמצאהו מזכרון שמע קולות רבים ,כמו שאמד :״וכל העם רואים את־הקולות״
וגר )שמות כ ,י״ח( .אמנם הם קול השופר ורעם וכיוצא בם ,אמנם קול ה  /רוצה לומר:
הקול הנברא ,אשר ממנו הוכן הדיבור ,לא שמעוהו אלא פעם אחת לבד ,כמו שאמרה התורה
וכמו שביארו החכמים במקום ,אשר העירותיך עליו׳ והוא הקול ,אשר יצאה נשמתם בשמעו
והשיגו בו שתי הדיברות הראשונות .ודע ,שזה הקול גם כן אין מדריגתם בו שוה עם
מדריגת משה רבנו עליו השלום .ואגכי אעירך על זה הסוד ואודיעך ,שהוא עניין מקובל
באומה ,ידוע אצל החכמים ,וזה שכל מקום שתמצא ״וידבר יי אל משה לאמר״ ,יתדגמהו
אונקלום ״ומליל יי עם משה למימר״ ,וכן אמרו ״וידבר יי אלהים את כל הדברים האלה״ —
״ומליל יי ית כל פתגמיא האיליך .אמנם מאמר ישראל למשה :״ואל ידבר עמנו אלהים״
תרגומו :״ולא י ת מ ל ל עמנא קדם יי״ ,הנה הבדיל לך עליו השלום הכלל אשר הבדלנוהו.
ואלו הדברים הנפלאים כבר ידעת ,שאונקלום קיבלם מפי ר׳ אליעזר ור׳ יהושע ,אשר הם
)״מורה נבוכים״(
יי״
החכמים
ש ב י ש ר א ל

1

( שזכרו

—

כ מ ו

ש ב י א

החכמים.
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רבי שלמה בן גבירול

 #ה י רעי1בי
־ ״

£יגי רןגייגי

?ןם $צלי ן:
למאד נךתעתי
דבור ?שקעתי
0נ&ת צופי

T
 ד־ל*י3ז *?ע^י

יום ןרד ?•TO
נלהלתי ונחסןיזי
?מעט ו8תי.
הטיף *פצופו

ול?$ר אי^נו j\b
לא^ר י^בי 6ה
אים תחתיים
הךעיש ןןליונים
יום ןם היי נכונים לגוי שו^ר אמונים.
חזק ו&8יץ אל ה?ך!יל על הךאל
דתו ללקזלאל.
על נד ןקותיאל
כגם — כאשר נאם ,דבר .יום נם — ביום שנאם .יקותיאל — זה מעה על סי דרשת הזיל.

רבי יהודה הלוי

במעמד הגדול ההוא
והתקדש העם וגזדמן למדרגת הנבואה ולשמוע דברי האלד״ים פנים בפנים .והיה
זה אחר שלושה ימים בהקדמת אותות גדולות מקולות וברקים ורעמים ואש שסבבה את הר
סיגי ,וגשארה האש ההיא ארבעים יום רואין אותה העם ,ורואין את משה בא בתוכה
ויוצא ממגה ,ושמע העם דיבור צח בעשרת דברים — ,הם אמות התורה ושרשיה.
ואלה עשרת הדברים לא קבלם ההמון מאנשים יחידים ולא מגביא ,כי מאת האלהיס נתנו,
אבל לא היה בהם כוח כמשה לראות הדבר הגדול ההוא .והאמינו העם מן היום ההוא כי
משה מדובר בו בדיבור התחתו מאת הבורא ,לא קדמה למשה לא מחשבה ולא עצה׳ שלא
תהיה הנבואה ,כאשר חשבו הפילוסופים ,מנפש יזדככו מחשבותיה ,ותדבק בשכל הפועל
ואפשר שיתדמה לו בעת ההיא בחלום או בין שינה וקיצה
הנקרא רוח־הקודש,
כאיש מדבר עמו ושומע דבריו ב נ פ ש ו  ,לא ב א ז נ י ו  ,ו ב מ ח ש ב ת ו  ,לא ב ע י נ י ו ,
 -־ ואז יאמר כי הבורא דיבר בו .וסרו אלה הסברות במעמד הגדול ההוא) .״הכוזרי״ א׳ »״cr

מעל
עמים
ו ע ר ד ברכת
״ T
 T־ •
נ!ךד איש ןןלהיס ,ןלר הקם על,
ויורד 3ך3ת שסלם העל,
וירד ^ ר9?19V3

י

ת $דו$יו.

ויורד ךלר ךלר על־אפןיו.

זמן מתן תורתנו

\ץךר ןז^חילם אןןגי ס1ד,1
ויורד וץל־טוב אדוןיו ץןדי.
י

מלי ןהיי ן?ז ין ל׳?&קק 3יז קלילט׳
ניוךד סיים עד ןזעולם.
]ירד סכום ס ^ ך ןז?ץ לילןרו,
לורד לךאת $דוןי היא אוץרו.
או$רו ?סח לעם אסךיו ןןהים,
לןז^םיע קול ל$1בהים
וזל3ר אלהים:
נןךןד כיסי י  #ת י ןאתןה אןןי ןללי
לךאות הה לללר ?י.
ניל3ר מוליע ךלליו למקןה לחירו,
נ9שי ?:ן1ה לללרו.
נןל3ר סוד ל״ץןזרותיו לעם ןז$קךא לקזסו,
עדות ליהוסף קזםא.
נלל3ר $לה מ י ו וקל$ם לסקזןןיעם
צוף ן ג ש אקרי געם.
נלללר קדוש ;סני נעגן לבודו סלילי.
דוס ל :ד3י לי.
ניללר שלי לקוללם :ריק 8ל ^;ןבו,
תוךתי אל תע!בו.
$ל תעןבו תולתי ?$ר הודיתין.
$נלי׳ זזיזי 9כי כ׳גחל *דייזיןי׳
$גלי ן«ז*לי ןןלהיף * ? ר הוןאתיף.
$נלי אל שלי הלין ןזךים ןתליהם,
ר

בורא ?סלם ונוסיהם.
I R 9 9
ןננל• גוזר ס«Jי יקקימו ל!י
לבלתי ועשיתי ?אם ןןלןי.
ןננלי הגלתי והושעתי והקיסץתי,

'

.

יאיז צור 3ל :לעתי.
$נלי זלרי לדור לא ודור הולן
0י־}$י ,גאם ס9לך.
אנלי קהיר לגלות ץבולות גיליתי,
ןדי }0ו ?סלם ןלל־ץלאם !#יתי.
$ףתי — זרע ה^דש $שי מליזיי סהץףם״
סכום

—

המסדר סכם ,״
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היום הואלתי לקגידו סיקורים,
לא־יהיה לף ןןלהים אחרים.
לא־יהיה לך לפסלי ןזגוים הלל ןאין לם מועיל,
לא לעזר ולא להועיל.
לא־יהלה לף מ ל ^ ם לססעה ונ??ם לא לסעדו,
}שא לנשאו ?י לא ללעדו.
לא־להלה לך סמוכים וסדקים 3לתף לןקזאו,
עינלם להם ןלא יךאו.
לא־לה^ה לף ^סל לך?וה לם9ר ?!ד 9עלו.
ן א תאמר לו.
לא־להיה לך ?ןצוב !3ער .להיותך 9ק1זיךיס,
רעה רוס ולךף קךים.
לא־לה^ה לך שסצת )לריס ,לא יענולה אם תקךאם.
תןךם — ןרוס תקזאם.-

רבי אברהם אבן־עזרא

עשרת

הדברות

,

שאלני ר יהודה הלוי ,מנוחתו כבוד :למה הזכיר ״אנכי יי אלהיך״ אשר הוצאתיך
מ א  pמצרים״ ,ולא אמר :״שעשיתי שמים ו א  pואני עשיתיך״ ז
וזאת היתד .תשובתי אליו:
דע ,כי אין מעלות בגי אדם שוות באמונתם בלבם ,שהם מאמינים בשם הנכבה
כי הרבים מאמינים להשמעות אזנים ,שיאמר להם אדוניהם ככה ,ולמעלה מהם — שראו
זה כתוב בדברי התורה ,שנתן השם למשה .ואם יבוא אפיקורס לערער ,כי אין אלהים,
ישימו ידם לפיהם ,כי לא ידעו להשיב .ואשר נשאו לבו ללמוד חכמות ,שהן כמו מעלות
לעלות בהן אל מקום חפצו ,יכיר מעשה השם במתכונת ובצמחים ובחיות ובגוף האדם
בעצמו ,שידע מעשה כל אבר ואבר כפי התולדות ולמה היה על זאת המתכונת ,ויגבה לבו
אחרי כן לדעת דברי הגלגלים ,שהם מעשי השם בעולם האמצעי ,שהוא עומד ,וידע זמן
מתי תתקדר השמש או הלבנה וכמה תקדר השמש ממנה .וגם ידע הלבנה למה גתקדרה
ומי גרם לה .וכל אלה ידע בראיות גמורות ,שאין בהן ספק .ומדרכי השם ידע המשכיל את
השם .וככה אמר משה :״הודיעני נא את־דרכיך ואדעך״)שמות לג ,י״ג( .והגה השם הגכבד
הזכיר בדיבור הראשון ״אנכי יי אלהיך״ ,וזה לא יוכל להבין רק מי שהוא חכם מופלא,
כי כבר פירשתי בפרשת ״ואלה שמות״ ,כי זה השם לבדו העומד בלא שימי ואין זולתו
שוכן עד ,ולא כמוהו יושב קדם סלה ומעמיד העולם ה ע ל י ו ן בכוחו ,והעולם ה א מ צ ע י
בכוח השם ומלאכיו הקדושים ,שהם בעולם העליון ,הה העולם השפל ,שאנו בו — מעמדו
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ככוח השם ובכוח שני העולמות העליונים .והנה יספיק למשכיל בכל גוי דיבור •*אנכי
יי״ ,כי עשיית שמים וארץ היום קרוב מחמשת אלפים שנה .וישראל לבדם מודים בזה,
וחכמי האומות אינם מכחישים ,כי השם לבדו עשה שמים וארץ ,רק הם אומרים ,כי השם
עושה תדיר בלי ראשית ואחרית .והנה השם עשה אותות ומופתים במצרים עד שהוציאם
משם להיות להם לאלהים .וככה אמר משה! ״או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב
גוי״ )דברים ד ,ל״ד( .כי השם ברא העולם האמצעי והוא מושל על העולם השפל ,כפי מה
שיש במערכת מזל כל עם מטוב או רע כן יקרנו ,כי כן חלק להם השם .והגה היתה במערכת
ישראל כפי כוכבי מזלם להיות עוד עבדים ,והשם בכוחו למען אהבת האבות חידש אותות
בעולם השפל ,שלא היה בממשלת העולם האמצעי ,והוציא את ישראל מרשות המזלות
להיותם לו לנחלה .ובעבור זה אמרו קדמונינו :אין מזל לישראל — .והנה בעבור האותות
שעשה השם במצרים ,אמר משה *אתה הראית לדעת״ )שם שם ,ל״ה( — שהכול ראו
זה ,חכמים ושאיגם חכמים ,גדולים וקטנים .גם הוסיף עוד במעמד הר סיני ,ששמעו קול
השם ,על כן אחריו» ״מן השמים השמיעך את־קולו ליםרך*)שם שם ,ל״ו( .ואמר באחרונה,
כי הדעת הגמורה ,שישיב האדם אל לבו עד שיתברר לו בראיות כי השם הוא לבדו׳ על
כך אמר :״וידעת היום והשבות אל לבבך״ )שם שם ,ל״ט( .ואמר דוד :״ואתה שלמה בני
דע את־אלהי אביך ועבדהו״ )דברי הימים־א כח ,ט׳( .והדעת היא בלב ,לא בהודעת
הפה .והנה הזכיר למשכיל ״אנכי יי״ והוםיף ״אשר הוצאתיך״ ,שיבין המשכיל ושאינו
משכיל .ואמר ״אלהיך״ ,כי אתה חייב בעבור שהוצאתיך מבית עבדים להיות לי לעבד,
שתעבדני ותהיה לי לעם ואנכי אהיה לך לאלהים .ומשה פירש זה בפסוק ״כי ישאלך
בנך״ ,כי טעם השאלה :למה אנו חייבים לעשות את מצות השם יותר מכל האדם ,והלא
בורא אחד לכולנו ? והנה הזכיר שלוש תשובות :האחת — ״עבדים היינו לפרעה״׳ והוא
עשה לנו זאת הטובה הגדולה׳ על כן אנו חייבים לשמור כל מה שיצוונו ,אפילו לא היינו
יודעים טעם מצוותיו! והשנית — כי אלה המצוות אינן לצרכו ,כי אם לטוב לנו כל הימים
לחיותנו! והשלישית — ״וצדקה תהיה לנו״ ,שנהיה צדיקים לנחול העולם הבא.
ואנשי המחקר מצאו כל דברי הגופות שהם עשרה ,והם ראשים כלליים אין למעלה
מהם .הראשון הוא עצם כל דבר והוא עומד ,ותשעת הדברים כולם מ ק ר י ם וכולם נסמכים
על הראשון ונלוים אליו וממנו יצאו ,כי הוא כמידות האחד בחשבון עשרה ,כי ממנו יצא
כל חשבון וכל חשבון ימצא בו ,כי הוא היסוד .והנה זה הדיבור הראשון ,שאמר השם
הנכבד ,כולל כל מצוות הלב והלשון והמעשה ,כי מי שאינו מאמין בלבו בשם׳ אין עליו
מצוה .וחייב אדם להזכירו בכל רגע לכבודו ,כי כל מה שיעשה לא יעשנו אלא בעבור
כבודו ,ולא ימנע עצמו ממצוות לא תעשה רק בעבור כבוד השם לבדו ,כאדם נותן צדקה
לעני ,לא יתננו בעבור כבוד הגבאי ולא בעבור שישבחוהו בני אדם ,כי אז תהיה מעלת
האדם גבוהה בעיניו ממעלת כבוד השם ,שנתן לו הון ועדף ממונו מה שיוכל לתת לקבל
שכר מהשם .וככה העושה עבירה בסתר בעבור שלא יוודע למלך ,או יראהו בגי אדם
ויקל בעיניהם .והחושב זה הוא משוגע ,כי כן כתוב :״אם יוצר עין הלא יביט״ )תהלים
צד ,ח׳( .והגה השם רואה במסתרים מה שלא יוכלו בגי אדם לראות בגלוי ,כי השם יודע

58

ס פ ר ד,מ ו ע ד י ס  :ש ב ו ע ו ת

מחשבותיו וסודו .והנה פחד מהמלך׳ שימות מחר׳ שלא יענישמו׳ ולא יפחד ממלך־האמת,
שנפשו בידו בעולם הזה ובעולם הבא .והגאון רב סעדיה חיבר אזהרות וכלל כל המצוות
באלה עשרת הדברים ומצא השם הנכבד בחמשה הדברים הראשונים .וכבר פירשתי׳ נ י
הדיבור הראשון הוא היסוד ועליו כל בנייני המצוות .ואחריו כתוב ! ״לא יהיה לך״ ופשע
מי שאיגו מאמין בשם גדול מפשע עובד עבודה זרה׳ כי יש רבים׳ שהם מאמינים בשם
ומקטרים לעבודה זרה׳ כמו המקטרים למלכת השמים׳ שהם חושבים ,כי ייטיבו להם,
כאשר אמרו *ומאז חדלגו לקטר למלכת השמים ...חסרגו כל״ )ירמיה מד׳ י״ז(! וכתיב!
״את יי היו יראים ואת־אלהיהם היו עובדים״ )מלכים־ב יז׳ ל״ה( ז וככה געמן *בהשתחויתי
בית־רימון״ )שם ה ,י״ח( .והגה אלה מודים בשם ,רק משתפים עמו אחר׳ על כך בדיבור
זה כתוב השם הגכבד .ובדיבור השלישי גם הוא כתוב ,כי פשע הגשבע לשקר פתות
מעבודה זרה ,רק הוא בוזה השם בגלוי ,אולי עשה זה בעבור כעם או צורך ,כי בלבו
מאמין בשם ואיגו משתף אחר עמו .ובדיבור הרביעי כתוב השם ,ששבת ביום השביעי.
והגה העושה מלאכה בשבת הוא מכחיש מעשה בראשית ,וזה הפשע פחות מאשר ישא את
שמו לשוא .ובדיבור החמישי כתוב השם׳ כי האבות משתתפים עמו ביצירתו ,ואם לא
יכבדם׳ כאילו איגו מכבד השם .וחמשה דברים הגותרים הם כגגד האדם .והראשון הוא
הקשה ,שהוא להפריד הנשמה מעל הנוף .ואשר אחריו אינו בגוף .ואשר אחריו! לא תגנוב
)פירוש לספר שמות ,פרשת יחדו(
— בממון ,ואחר כך בלשון ואחר כך חימוד בלב.

בצר מנוסי א&ימה־־ת1רת ד' תמימה
״

:

 T״

T

• :

־־

T

אשים ?דתי קךןתי,

ך^זי לא$יס לךאותם

סלקי ?לקחי ימתי״

wr«1״

עדית־«מי נחלתי;

ןלחו לךןה שןתותם:

שיןה ןע1ךי $ךי9ה
לה ,מ9:ים

*ל׳ לקךאתם׳

לני ?ריסה הקי?ה׳

:מיהי-

גןנ?ה ןנ?9ע ףל.י־$הו
ח9ליא ?סיני נוךאותיו

קזךפים לןבולם
יום לךןה ן ת מגבולם,

צוךי לטלתב לוחותיו.

נילןגקו חוץ אךאלם:

על־לן ן!0ה צדקותיו:

אילה לבוךה וןעי^ה

אך מול !מיל עושה לי$ח

תישם ?פי עושה א?9הז

סה הןןללי ,נן«י־9הז

סללי קזעה שןעת 1לים׳
עונים לך ללגי אלים,
.ןןדוש״ נ^ךש 9סללים.
פוץחים לזך$ה ילאיסי.
ל?$ה לריךה יןעי^ד-
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שמונה פלאים של מעמד הר סיני
ואומר שבמעמד הנכבד הזה היו ונבראו על דרך הפלא שמונה דברים :האחד ־־
הקולות ,שהם הרעמים ן והשני — הברקים ,שהם הלפידים והשלישי — ענן כבד על
ההר ,והוא הערפל שזכר ן והרביעי — מטר מועט ,כמו שאמר :״יי בצאתך משעיר ...גם
שמים נטפו גם עבים נטפו מים״ )שופטים ה ,ד׳( והחמישי — קול השופר ,שהיה הולך
וחזק מאד ? והששי — קול אלהים מדבר מתוך האש בקול אנושי עצום מאד,׳ והשביעי —
שהר סיני כולו עשן מפני אשר ירד עליו ה׳ באש ,הנה אם כן האש ההיא היתה על צד
הפלא וממנה נמשך העשן ן והשמיני — ויחרד כל ההר מאד ,והוא הרעש ,שזכר המשורר
באמת ״ארץ רעשה״ ,שלא היתד ,חרדת העם ופחדם ,כמו שחשבו קצת המפרשים ,אלא
שההד עצמו נתרעש ,פור התפוררה אר^ 0והנה דוגמת ההויות האלה כבר היו במציאות
מתולדות הטבע ,כי הנה השמש ,כשיחמם באורו את ארץ ,יעלו ממנה מהדברים הלחים
אדים לחים ,ומהדברים היבישים מעלה עשנים יבשים ,ומחומר האד .אשר יעלה באויד.
יתהוו העננימ והמטר ,השלג והברד והקשת ושאר ההויות .ומהעשנים היבשים בעלותב
באויר יתהוו הרוחות ,הרעמים והברקים והכוכבים בעלי הזנבות .והנה אם מציאות הדברים
ההם לא היתד• מהנמנעות מפאת עצמם ,אבל מציאותם מבלי סבותיהם היתה מהנפלאות
של תמיס־דעים ,כי הנה מבלי היות במדבר ההוא ובעת ההיא לא אדים לחים ולא עשנים
יבשים הזמין הקדוש״בתך־הוא בדרך פלא הקולות והברקים מבלי עשנים ,והעננים
והמטר מבלי אדים לחים ,וקול השופר מבלי שופר מלאכותי ,והעשן והאש מבלי אש
יסודית ולא מורכבת ,שתהיה שם׳ ולא שריפה מחדשת עשן ,והקול המדבר מבלי כלי
הדיבור ,וכן רעש הארץ מבלי היות רוח מסתבך בבטן הארץ מסבב את הרעש .ונמצא
לפי זה ,שעשה הקדוש־ברוך־הוא עמהם פלאות בעת ההיא בכל ארבעה יפודות המתהוים.
כי הנה ביסוד האש היתד .האש הנראית בראש ההר לעיני כל ישראל,׳ וביסוד האויר היו
הקולות והברקים והענן; ויסוד המים היה המטר׳ וביסוד הארץ היה הר סיני עשן כולו
והרעש ,כמו שנאמר :״ויחרד כל ההר מאד״ )שמות יט ,י״ח( .ובזה הודיעם יתברך ,שבכוח
התורה יעשו אותות ומופתים בשמים ו ב א  pובכל היםודות .האמנם למה נעשו הנפלאות
האלה באותו מעמד ולא זולתם ועל מה העירו וירמזו הנסים ההם? אין ספק שיש בזה
מלבד סשוטי המאמרים חכמה וידיעה רמה׳ והנראה לי עתה בו הוא מה שאבאר:
הנה האל יתברך גילה להם בדברים הנפלאים האלה ,שיש שם שני דרכים בהשגה.
האחד הוא הדרך העיוני המחקרי ,שיגיע אליו האדם בשכלו ודעתו .והשני הוא ההשגחה
הנבואית ,שיזכה לה האדם בחםד עליון ורצון אלוהי במה שישפיע עליו מחכמתו .והנה
הדרך הראשון העיוני אין ספק ,שעם היות שימצאו בשלימיות ,הנה גם כן ימצאו בו
גם דברים רעים -לפי שימצאו בו חילוף דעות ,זה אומר בכה וזה אומר בכה ואין לו המעיין
על מי שיסמוך ,כי אם נטה אחרי אפלמון ודעותיו ,בא אחריו אריסמו והשחית את כל
דבריו — .ולזה הביא עליהם הקדוש־בתך־הוא במעמד הנבחר את הקולות׳ להודיעם',
ז

;
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זזבמחקר השכלי ירבו הקולות והדעות׳ ולרמוז קוצר ההשגה להם הביא עליהם הברקים,
לרמוז׳ שעם היות שיש יתרון להם על הכסיל כיתרון האור מן החשך ,הנה השגת החכמים
היא כברקים והלפידים שהם מאירים לשעתם׳ אבל כבר יעלימום הטבעים ,כמו הברק,
שבהיותו מדריך ומאיר ישוב מיד אישון לילה ואפלה .וכן היא הצצת האמת בעיוניות׳ פעם
תאיר ופעם תעלם ,כאילו היא להט החרב המתהפכת .עוד ימצא במחקר השכלי ,שמטבע
הדברים וצורותיהם העצמיות נסכל הרבה ונשיג מועט׳ כי הנה מכל צורות בעלי־החיים
לא ידענו אחת מהן כשלימות׳ כי אם מקריהם וסגולותיהם׳ וככה בשאר ההווים .ולרמוז
לזה הראה להם הקדוש־ברוך־הוא ענן כבד ומטר מועט ,כי הענן הכבד המחשיך מורה
על קוצר השגתגו וםכלותנו בטבעי הדברים ,והמטר המועט ירמוז ,שהידיעה המגעת
בעיון היא מועטת בערך הסכלות ,שהיא רבה .הנה אם כן ארבעת הדברים האלה ,קולות
וברקים וענן כבד ומטר מועט ,ארבעתם היו רמז להשגה המחקרית כפי השכל האנושי.
ואמנם קול השופר היה רמז לגבואה האלתית המגעת למשה ,וכבר כינו הנביאים את
הנבואה בשם שופר :״קרא בגרון אל תחשך כשופר הרם קולך״ )ישעיה נח ,א ( .ועמום
אמר* :אם יתקע שופד בעיר ...כי לא יעשה יי אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו
הנביאים״ )עמום ג ,ר(—הרי שקול שופר הוא תואר לנבואה באמת ורומז עליה .וראוי היה,
שיקרא הדיבור הנבואי קול שופר׳ לפי שהוא מענין יופי ,כמו ״הנותן אמרי שפר״)בראשית
מט ,כ״א( ,״אף גחלת שפרה עלי״ )תהלים טו ,ר( .ולהיות ההשגה הנבואית תמימה אין
בה מום׳ נקראת קול השופר ,כי היא כולה אמרי שפר .והתבונן שבקולות וכברקים לא
זכר לשון חוזק בשום מקום ,אבל בקול שופר אומר תמיד חזק מאד׳ לפי שההשגה המחקרית
היא חלושה מאד .לא כן הנבואית ,כי אין בה חולשת הסברות והספקות ,ואין נביא אחד
מותר דברי נביא אחר ,לפי שכולם ניתנו מרועה אחד .ומה שאמר ״ויחרד כל־העם אשר
במחנה״ )שמות יט ,ט״ז( ,אין ראוי שתחשוב ,שחרדו ופחדו מהקולות והלפידים והענן
הכבד ,כי גם פעמים רבות היו רואים דברים דומים לאלה מתולדות הטבע׳ ובמצרים
ראו במכת הברד קולות אלהים וברקים .אבל כששמעו קול השופר חזק מאד ,אז חרד כל
העם אשר במחנה ,לפי שהיה שם קול שופר מבלי שופר מלאכותי ,ודבר כזה מעולם לא
שמעו ולא האזינו ועין לא ראתה זולתו .ואמנם האש ,אשר ירדה על ראש ההר ,היתד,
רמז לשכינה ,כי באש ה׳ יבוא וכאילו הודיעם ,שישרה שכינתו בתוכם ויהיה להם חומת
אש מסביב לשמרם ולהצילם.
,

רבי משה בן גחמן <רמב״ז(

הדבור

השני

ובכן אני מזכיר מה שיורו הכתובים בענין עבודה זרה ,כי היו שלושה מינין.
הראשונים החלו לעבוד את המלאכים ,שהם השכלים הנבדלים ,בעבור שידוע למקצתם
שררה על האומות ,כענין שכתוב ״שר )מלכות( י ו ך )דניאל י ,כי( ו״שר מלכות פרס״
)שם שם ,י״ג( ,וחשבו שיש יכולת בם להיטיב או להרע וכל אחד עובד לשר שלו ,כי היו
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הראשונים יודעים אותם .והנה הם הנקראים בתורה ובכתובים כולם ״אלהים אחרים״,
״אלהי העמים״ ,כי המלאכים נקראים אלהים ,כמו שכתוב :״יי אלהיכם הוא אלהי האלהים״
)דברים י ,י״ז( ,״וישתחוו לו כל אלהים״ )תהלים צז ,ז׳( ,״כי גדול יי מכל אלהים״ )שם
קלה ,ה׳( ,ואף־על־םי שהיו העובדים מודים ,שהכוח הגדול והיכולת הגמורה לאל עליון׳
וכן אמרו רבותינו :״דקרו לו אלהא אלהיא״ .ובזה אמר הכתוב :״זובח לאלהים יחרם״
)שמות כב ,י״ט( ,הזכירם בשם הידיעה — .והמין השני בעבודה זרה ,שחזרו לעבוד לצבא
השמים הנראה ,מהם עובדי השמש או הירח ,ומהם למזל מן המזלות .כי כל אחת מן
האומות ידעה כוח המזל כסי משטרו על הארץ שלהם וחשבו כי בעבודתם יגבר המזל ויועיל
להם ,כענין שכתוב :״ולשמש או לירח או לכל צבא השמים״ )דברים יז ,ג׳( וכתיב:
״ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם
ואשר דרשום ואשר השתחוו להם״ )ירמיה ח ,ב׳( ,וכמו שנאמר בתורה בתיאור של עבודה
זרה :״ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת־הכוכבים כל צבא השמים
ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק יי אלהיך אותם לכל העמים תחת כל השמים״
)שם ד ,י״ט( ,יאמר כי בעבור שחלק ה׳ אותם לכל העמים ונתן לכל עם כוכב ומזל ,לא
תהיה נידח אחריהם לעבדם .ואלה האנשים הם שהחלו לעשות הצורות הרבות בפסילים
והאשדים והחמנים ,כי היו הם עושים צורות מזלם בשעות אשר להם הכוח כפי מעלתם
והיו נוהגים בעם ,כפי מחשבתם ,כוח והצלחה .והיו לכל אלה הכיתות נביאי שקר ,מגידים
להם מן העתידות ומודיעים קצת הבאות עליהם בחכמת הקסם והניחוש ...וממין העבודה
הזאת היו מהם עובדים לאגשיס ,כי בראותם לאחד מבגי האדם ממשלה גדולה ומזלו עולה
מאד ,כנבוכדנצר ,היו אנשי ארצו חושבים ,כי בקבלם עליהם עבודתו וכווגתם אליו ,יעלה
מזלם עם מזלו :והוא גם כן יחשוב ,כי בהידבק מחשבותם בו תוסיף לו הצלחה בכוח
נפשותיהם המכוונות אליו .וזאת היתד• דעת פרעה ,כדברי רבותינו ,ודעת םנחריב ,שאמר
הכתוב במחשבתו :״אעלה על במתי עב אדמה לעליון״ )ישעיה יד ,י״ד( ,וחירם וחבריו,
שעשו עצמם אלוהות ,כי היו רשעים ,לא שוטים גמורים — .והמין השלישי בעבודה זרה:
אחר כד חזרו לעבוד את השדים ,ובזה אמר הכתוב :״יזבחו לשדים לא אלוה אלהים לא
ידעום חדשים מקרוב באו לא שערום אבותיכם״ )דברים לב׳ י״ז( — לעג להם הכתוב,
שהם זובחים גם לשדים ,שאינם אלוה כלל ,כלומר שאינם כמלאכים הנקראים אלוה ,אבל
הם אלהים שלא ידעום ,כלומר שלא מצאו בהם שום אלהות וכת שולטנות והם חדשים
להם ,שלמדו לעשות כן מחדש מן המצרים המכשפים ,וגם אבותיהם הרשעים׳ כתרח
ונמרוד ,לא שערום כלל .ומזה מזהיר :״ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם
זונים אחריהם״ )ויקרא יז ,ד( .והנה התורה אפרה בדיבור הזה השני כל עבודה בלתי א י
לבדו ,ולכד הזהיר בתחילה ״לא יהיה לד אלהים אחרים על פני״׳ שהם המין הראשון ו
והזהיר עוד על הפסל וגם על התמונה ,שהיא תדמה גם לדבר הרוחני המדומה ,כענין
שכתוב :״יעמד ולא אכיר מראהו תמונה לנגד עיני* )איוב ד׳ ט״ז(ז וכד אמרו :״אשר
בשמים״ — לרבות חמה ולבנה ,כוכבים ומזלות ,״ממעל״ — לרבות מלאכי השרת׳ כי
גם בהם יעשו צורות לשכלים הנבדלים ,אשר הם נפש למזלות .ואמר :״ואשר במים
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מתחת״ — לרבות השדים מתחת מים ושוכניהם .וכן אמרו :להביא את הבוביא .ואמר
בכולם לא תשתחוה להם ולא תעבדם בשום עבודה כלל ,ואפילו לא יהא דעתו להוציא עצמו
מרשותו של הקדוש־ברוך-הוא .והנה תיקן כל העבודות כולן לשם המיוחד יתברך.
)פירוש לתורה ,שמות ,יתרו(

רבי יוסף אלבו

שבי

הלוחות

למה שהיתה התורה האלתית הנהגה והישרה למין האדם מושפעת מהשם יתברך,
הנה היא תורה בהכרח על קשר ודיבוק בין אלוה יתברך ,שהוא המצוה ,ובין העם׳ שהוא
המצווה ,ובעבור זה הוא מבואר ,כי מן הצד הזה בשמיעת איזה ציווי מפי השם יורה
בהכרח על מציאות הנבואה ותורה מן השמים ומציאות השם ,המצוד .בדת ,והמשגיח ,וכל
שכן בשמיעת ״אנכי ולא היה לך״ ,שהם יורו בעצם על שלושת העיקרים הללו .אבל עם
כל זה רצה השם יתברך להשמיע לישראל מפיו את עשרת הדברים ,כדי שיורו על הדברים
הכוללים ,שיחוייב האדם בהם מצד הקשר הזה אשר בין יתברך ובינו ,וזה אם מצד האדון
המצוד .ואם מצד העבד המצווה .ולזה באו בשני לוחות נבדלים — להורות על ששני אלה
העניינים נבדלים זה מזה .ובאו החמשה מהם ,שהם כנגד השם ,שהוא האדון ,בלוח אחד —
להורות ששגיהס הכרחיים בהגעת השלימות האנושית .והיו אלה העשרה הם כללים כוללים
את שני מיני המצוות על זה הדרך ,כי בלוח האחד היו חמש הדיברות הראשוגות ,שאדם
מחוייב בעשייתן מצד קבלת אלהותו יתברך בזה הדרך .כי כמו מלך אחד ,שבנה מדינה
והלך ולקח עבדים והוציאם לחירות והושיבם בתוכה ,ואחר כך בא אליה לדבר עמהם כדי
שיקבלו עליהם את עול מלכותו ,כי מה שראוי שיודיעם תחילה — שהוא האדון ,אשר
השגיח עליהם להוציאם לחירות מבית עבדים .וזהו דיבור ״אנכי יי אלהיך״ וגר )שמות
כ ,ב׳( ,כלומר :ראוי לכם שתקבלו עליכם את עול מלכותי ,כי אני הוא שהוצאתי אתכם
לחירות .ואחר כך יצוה אותם ,שלא יתנו הממשלה לזולתו ,וזהו ״לא יהיה לך אלהים אחרים
על פני״ )שם( :וכן יצוד ,אותם שלא ימרדו להקים עליהם מלך אחר ,וזה ״לא תעשה לך
פסל וכל תמונה״ .ואחר זה ראוי שיצוד .אותם ,שינהגו בו מנהג כבוד ושלא ינהגו בו מנהג
בזיון ,כמו להשבע בשמו לשקר ,וזהו ״לא תשא את־שם יי אלהיך לשוא״ .ואחר זה ראוי
שיקבע להם זכר ליום שבנה המדינה ,ומתוך כך יזכרו ,שיש להם אדון שבנה המדינה,
ויזכרו איך היתה ישיבתם בתוכה ,שהיו עבדים והוציאם לחירות .ובעבור זה צוד .עליהם
לשמור את יום השבת ,להורות על חידוש העולם ועל יציאת מצרים מעבדות לחירות .וזהו
שאמדו רז״ל :״זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו״ )ברכות כ ,א׳( ,כלומר כי השבת בא לא
להורות על מציאות הפועל המחדש העולם בלבד ,הגזבר בדיבור ״זכור״ ,כי גם הפילוסוף
יודה במציאות הפועל ,ואין מי שיכחיש זה זולת כת אפיקורס ,אבל עיקר השבת בא להורות
על מציאות פועל ברצון תמיד וגם אחר בריאת העולם ,כמו שנזכור זה בדיבור ״שמור״,
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שנזכרה יציאת מצרים ,שהוכר מתוכה שהשם יתברך עושה במציאות חפצו ורצונו .ולא
בעת בריאת העולם בלבד״ אבל גם אחר שנתחדש הוא משגיח ומשנה הטבע לעשות חפצו
ורצוגו בכל עת .כמו שעשה ביציאת מצרים ,להוציא מלב האומרים :אין כל חדש תחת
השמש .ועל כן אמרו כי ״זכור״ המורה על מציאות הפועל .ו״שמור״ ,המורה על מציאות
פועל ברצון תמיד על צד ההשגחה ,שניהם בדיבור אחד גאמרו ,כלומד :בדיבור מצות
השבת ,כי הכוונה בו להורות על מציאות פועל ברצון תמיד ומשגיח ,לא על מציאות
הפועל בלבד — .ואחר כך אמר ״כבד את־אביך ואת־אמך״ ,לפי שהוא מן הידוע ,שאין
המלך שבנה המדינה נגלה בכל יום לאנשי המדינה ההיא ,ואם יזכרו אנשי הדור ההוא,
שראו ביאת המלך אל המדינה ,את קבלת עול מלכותו ושהמלך בנה את המדינה והוציאם
מעבדות לחירות ,הגה הבאים אחריהם ,שלא הרגישו בעבדות כלל ושלא ראו כניםת המלך
במדינה ,יבואו למרוד ולחשוב ,שהמדינה היתה שלהם תמיד ושאין להם מושל עליהם.
ואין דרך לצאת מן השטות הזאת אלא בהיותם נכנעים אל האבות ומקבלים המוסר מהם,
כי הם יודיעו את בניהם ,איך היו עבדים ושאדון אחד הוציאם לחירות והוא שבנה המדינה
והשכין אותם בתוכה .ולזה היה מן ההכרח ,כדי שלא תשתכח ממשלת המלך בכל המדינה
והטובה ,שעשה עמהם ,שהוציאם מעבדות לחירות ,שיכנעו הבנים בכל דור ודור אל
האבות ויקבלו דברי מוסרם עליהם .ובעבור זה בא הדיבור החמישי ,שהוא ״כבד את־אביך
ואת־אמך״ ,להזהיר על הקבלה ,רוצה לומר! שימשך האדם לקבלת האבות ,שזה עיקר
כולל לכל הדתות ,שלא יצריר מציאותם אם לא יהיה האדם נשמע לקבלת האבות וחכמי
הדת — .ונשלמו בזה הדיבור כל הדברים ההכרחיים אל האדם בבחינת מה שבינו ובין
השם יתברך ,והם הדברים המתחייבים על העבד לעשות בבחינת האדון .ואחר כך שב
להזהיר על הדברים הכוללים ,שהם הכרחיים אל האנשים בבתינת היותם והתקיימם
במדינה .כדי שישלם הקיבוץ המדיני .והדיבור הראשון מהם הוא שצריך שישמור את גוף
תבירו ,תהו ״לא תרצח״ ,ושישמור ממוגו .וזה ״לא תגנוב״ ,כפי פשט הכתוב :ושישמור
הדבר שהוא ממוצע בין גופו וקנייגו ,וזהו אשתו ,כי היא מצד־מה כאילו היא גופו ומצד־
מה כאילו היא קגייגו ,וזהו דיבור ״לא תגאף״ .ואחר כך שב להזהיר ולומר ,שלא יספיק
לאדם שיזהר מלהזיק את חבירו בפועל ,או בגופו׳ או בממונו׳ או באשתו ,כי גם צריך
שיזהר שלא יזיקנו אפילו בדיבור ,והוא ״לא תענה ברעך עד שקר״ ,וגם לא במחשבה —
וזהו ״לא תחמוד אשת רעך שדהו ועבדו ואמתו ושורו וכל אשר לרעך״ .ובזה נשלמו הדברים
הכוללים ההכרתיים אל האדם בבחינת היותו באשר הוא הכרחי להשתתף עם זולתו .ולזה
היו אלה העשרה בשני לוחות ,להורות ששני אלו העניינים ,עם היותם נבדלים זה מזה,
הנה הם הכרחיים לשלימות האנושית׳ האחד בבחינת שלימות האדם מצד עצמו ,והשני
בבחינת היותו חלק מדינה .ולזה היו חמשה הראשונים בלוח אחד׳ להורות שאלו הם כלל
אחד מיוחד בפני עצמו׳ ובשני אלו הכללים נכללות המצוות כשיעויין בהם .ועל דרך מה
שאמרו רבותינו ז״ל בתורת כהנים )פ יד ,דף מה׳ ע״ב>! ״ואהבת לרעך כמוך״ )ויקרא
יט ,י״ח( — רבי עקיבא אומר :זה כלל גדול בתורה .בן עזאי אומר :״זה ספר תולדות
)״עיקרים״(
אדם״ )בראשית ה׳ א ( — זה כלל גדול מזה.
,
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רבי יצחק עראמה

ראית

הקולות

*וכל העם רואים את הקולות״)שמות כ׳ י״ח( — יאמר׳ שהם קיבלו שם מהפשטת
חמריותם שיעור־מה׳ שהספיק להם לראות ולהשיג קולות הדיברות האלהיים ההם עם היות
עדיין שם לפידים וקול שופר ,שהם כינוי המטרידים והמונעים מצד מעלת המושג׳ כי על
כן היה ההר עשן .ולזה חשכו עיניהם מראות בזיו האור האלהי המדבר בם .והוא טעם
*וירא העם וינועו״ )שם( ,כי ראו הרחקתם עדיין עצומה מאד ונזדעזעו מהעניינים הנוראים,
אשר לא יכלו שאתם ואמר* :דבר אתה עמנו ונשמעה״ )שם שם ,י״ט( ,שכבר נספיק
לשמוע מפיך הדברים ,״ואל ידבר עמנו אלהים״ האדיר׳ ״פן נמות״ מעוצם הצער׳ אשר
נבהלנו מפניו .״ויאמר משה אל־העם אל תיראו״ וגו׳ — ירצה :אל תיראו שידבר השם
יתעלה עוד עם כל קהלכם על זה האופן הנורא ושיפגע בכם בזה השיעור מהחרדה והצער,
״כי לבעבור נסות אתכם״ זאת הפעם ״בא האלהים״ — ירצה :שתהיו בעלי נסיון לדעת,
כי ידבר אלהים את האדם וחי ,׳כמה שנאמר :״בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך
יאמינו לעולם״ )שם יט ,ט ( .ועוד שנית :״ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו״
)שם כ ,כ׳( בעבור על דברי רצונו ,אשר יצוד .לכם על ידי עבדיו הנביאים׳ כי מעתה
תראו חתת ותיראו ,כי יבקש מידכם בכוח גדול וביד חזקה בכמה עניינים נוראים ומבהילים,
אשר ראיתם אלהים עשאם כדי שייראו מלפניו ,וכה יעשה וכה יוסיף להפרע מעוברי
רצונו .ובכלל אל תיראו מאשר אמרתם ״פן נמות״׳ שאין הכוונה שימשך מזה המות ,אשר
יראתם מפניו .אדרבה ,הכוונה היא ,שתשאר היראה לבדה על פניכם לבלתי תחטאו לפניו
חטא משפט מות ,אשר תמותו עליו .משל למי שדורך קשתו נגד זולתו ,והוא ירא כי חץ
פתאום יהיה מכתו ,ואומרים לו :אל תירא ,כי לא חפץ להכות בחמה שפוכה ,כי אם שתירא
תמיד מפני קשת דרוכה .ואמנם בזה ברא ה׳ חדשה בארץ׳ אשר לא נראתה ולא נשמעה
בכל הדורות שעברו ,אשר לא יראו את ה׳ מצד ראותם שהעולם מחוייב .והנה עם זה ״ויעמד
העם מרחוק ומשה גגש אל הערפל אשר שם האלהים״ — והוא להיות אמצעי וסרסור
ביגיהם לכל שאר המצוות והאמירות ,כמו שסמך :״ויאמר יי אל משה כה תאמר אל־בני
ישראל אתם ראיתם כי מךהשמים דברתי עמכם לא תעשון אתי״ וגר )שם כב׳ כ״ג(
״ואלה המשפטים״ וגר.
והענין מבואר מאד מעדות התורה בכאן והוא מה שביארו במשגה־תורה :״ויגד
לכם את־בריתו אשר צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שגי לחות אבגים.
ואותי צוה יי בעת ההיא ללמד אתכם חקים ומשפטים לעשותכם אותם בארץ״ וגר )דברים
ד ,י״ג־י״ד( .בא במפורש ,שכל עשרת הדיברות שמעו מפי הגבורה ,אמנם שאר המצוות
שמעו מפי משה ,כמו שאמר בכאן אחר עשרת הדברים :״דבר אתה עמנו״ וגר׳ וכן נאמר
שם אחר סיפור עשרת הדברים :״את־הדברים האלה דבר יי אל־כל־קהלכם בהר״ וגו׳
)שם ה י״ט( ,ועוד אמר* :לך אמור להם שובו לכם לאהליכם :ואתה פה עמוד עמדי ואדברה
אליך את כל־המצוה והחקים והמשפטים אשר תלמדם ועשו בארץ״ וגו )שם שם ,כ״ז־כ״וז>.
,

ז

,

,

)״עקדת מחק״ ,שמות(
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רבנו בחיי

שלוש

תיבות

דע .כי כל מצוות התורה נחלקות לשלושה חלקים .יש מצוות תלויות בדיבור׳ כגון
לימוד תורה׳ שכתוב בה ׳*ודברת בם״ )דברים ו׳ ז׳(׳ ומצות קידוש והבדלה׳ שכתוב בה
״זכור״ ואמרו רז״ל :״זכרהו בכניסתו וביציאתו״ )פסחים קו(׳ וכן מקרא מגילה מדאיתא
זכירה זכירה׳ כתיב :״זכר זאת זכרון בספר״ )שמות יז׳ י״ד( ,וכתיב במגילה ״נזכרים
ונעשים״ )אסתר ט ,כ״ח( ,מה להלן בפה ,הכי נמי בפה .ויש מצוות תלויות בלב׳ כגון
האמונה בקדוש־בתך־הוא׳ שהיא בלב׳ ומצות היחוד ומצות האהבה לשם יתברך .ויש
מצוות תלויות במעשה ,כגון ציצית ,תפילין ,מזוזה ,לולב .סוכה ,שופר׳ מילה׳ צדקה וכיוצא
בהן .ושלשתן רמזן משה בפסוק אחד ,הוא שאמר :״כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך
לעשותו״)דברים ל׳ י״ד( — ביאר שלושת חלקי המצוות ,שהם מצוות הפה והלב והמעשה.
ודבר ידוע ,כי כל מצוות שבתורה אינן אלא לתקן הלב ,כי הלב הוא העיקר .והוא הכוונה
בכתוב ,שהכניס מלת ״ובלבבך״ באמצע׳ כי עיקר כל דבר שבעולם הוא אמצעיתו ,והארץ
היא נקודה באמצע השמים ,ולכן דעת מקצת החכמים׳ כי השמים נבראו בעבור הארץ ,ואם
כן הארץ עיקר .ודרשו ז״ל :עיקר שכינה בתחתונים היתה ,שנאמר ״וישמעו את־קול יי
אלהים״ וגר )בראשית ג ,ו׳( .וכן באדם הלב עיקר׳ שהוא באמצע הגוף — .ולפי שהלב עיקר
הגוף וכל האיברים תלויים בו ,לכך הושם בכתוב באמצע ,כי המחשבה קודמת לדיבור
ולמעשה ,ועל כן כשהתפלל דוד המלך לחדש בקרבו רוח נכון בקיום המצוות ,שאל עזר
וסיוע מאת השם יתברך שיברא לו לב טהור ,שהוא עיקר כל האיברים ,שבו ישתדל בקיום
התורה והמצוות וישיג רצון השם יתברך .ופירוש לב טהור מן התאוות שההמשך אחרי
התאוות נקרא עוון ,והעוון קרוי טומאה ,וכן אמר דוד ״ומחטאתי טהרני״ )תהלים גא ,ד׳(,
וטהרת הלב הוא שימנע מן התאוות— .
וזאת היא הכוונה בעשרת הדיברות ,כשהתחיל במצות הלב ,היא מצות האמונה,
והוא אמרו ״אנכי יי אלהיך״ .ובא להזהיר את האדם להתאמץ באמונת הלב ,שיש לעולם
בורא נמצא ,והוא סיבת כל הנמצאים ומחוייב המציאות .ועל כן התחיל במלת ״א נ כ י״,
המורה על נמצא ,להורות על מציאותו יתברך ,והיא מצות עשה של ״וידעת היום״ וגו׳
)דברים ד ,ל״ט( ,ואחרי כן אמר ״י י״׳ שהוא השם המיוחד׳ והכוונה בזה לייחד אותו הבורא
הנמצא ,והוא שהזכיר השם המיוחד המורה על ייחודו ,כידוע לבעלי הקבלה ,והיא מצות
עשה של ״שמע ישראל״ .ואמר ״א ל ה י ך״ — הכוונה בזה לאהוב אותו הנמצא היחיד
יתברך ,כאמרו :״ואהבת את״יי אלהיך״ )שם ו׳ ה ( .וענין האהבה הוא ,שנחשוב ונתבונן
פיקודיו ומצוותיו עד שגשיגהו ונתענג בהשגתו תכלית תענוג ,וזוהי האהבה המחריבה.
אמרו בספרי :לפי שנאמר ״ואהבת את־יי אלהיך״ ,איגי יודע כיצד אוהב אדם את המקום,
תלמוד לומר ״והיו הדברים האלה״ וגד )שם שם ,ד( ,שמתוך כך תכיר את בוראך .ושם
עוד :״ואהבת את־יי אלהיך״ — אהבהו על הבריות כאברהם אביך׳ שנאמר :״ואת הנפש
אשר עשו בחרן״ )בראשית יב׳ ה (׳ כמו שהעיד עליו הכתוב ״אברהם אוהבי״ )ישעיה
,

,
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מא ,ח׳( ,כלומר ,כשם שקרא בגי אדם להאמין מרוב אהבתו ,כך אתה תאהבהו עד שתקרא
בני אדם אליו .והא למדת בשלש תיבות הללו *אנכי יי אלהיך״ ,שבאו לרמוז על שלוש
מצות עשה הראשונות ,הקודמות לשאר מצוות ,והן מציאותו וייחודו ואהבתו ,ותמצאם
שלשתן בפסוק של קריאת־שמע :מציאות — *יי אלהינו״ ז ייחודו — *יי אחד״ ן אהבתו —
),כד הקמח״ ,שביעית(
״ואהבת את־יי אלהיך״.

עזריה בן אפרים פעו

כמה חביב עלינו המועד הזה
חג השבועות הקדוש על כל ג׳ הרגלים להיותו מיוסד על בגיין יקר תפארת גדולת
התורה שתתעלה ,שהיא תכלית הטוב המוחלט .וכבר אנו מורים כמה וכמה חביב עלינו
המועד הנורא הזה ,במה שאנו סופרים ימי העומר מליל שני של פסח ואילך כאלו אחרי
שיצאנו בלילה הראשון מתחת יד היצר הנוטה אל הערב ואכלנו לחם עוני להכניעו ולרסן
התאוות ,מיד אנו מתאווים להכנם תחת שעבוד עבודתו יתברך ,באהבת הטוב ,שהיא
קבלת התורה .ולא ידענו מתי יגיע יום זה .וכל יום ויום אנו מופרים והולכים; כבר הלכו
למו כך וכך ימים ומתקרב הזמן להגיע אל חפצו — כאשר הוא מורגל מאוד אצל הולכי
דרכים היודעים מה מילין יש להם לילך .כי בכל שעה ובכל רגע שאול ישאלו ויבקשו
)מתוך ״בינה לעתים״ ,דרוש לחג השבועות(

לדעת כמה מילין הלכו עד עתה.

רבי ישעיה הורביץ

״אנכי" ו״לא יהיה לך"
אלה העשרה )עשרת הדברות( כוללים כל התורה וכל המצוות ,להיותם עיקרים
ושרשים להם .ולזה היו עשרת הדברות יוצאים ומסתעפים מסוד עשר ספירות ,שבהן נחתמו
שמים וארץ ,וכל הדברים העליונים והתחתונים מהם יוצאים ומהן נמשכים והן השרשים
והעיקרים לכל .ולפיכך עשרת הדיברות היו כדוגמתן — שרשים ועיקרים לכל המצוות
ומהן יוצאות ומסתעפות .והנה המאור העליון ,מקור ההוויה ,הוא העיקר והשורש לכל
ההוויות ,כי בו היו גנוזות וממנו נאצלו ובו תר״ך מאורות כמנין כת״ר ,וכנגדם תר״ך
אותיות בעשרת הדיברות ,אשר משם נאצלה התורה העליונה ,הכוללת תרי״ג מצוות,
וכנגדן מסתעפות ויוצאות מעשרת הדיברות ,והשבעה הנותרים כגגד שבעת ימי בראשית.
ולזה באו הדיברות חתומים בשם אהי״ה ,שהרי תתילתן א׳ וסופן ך — אי׳ך טוב לישראל.
וכן דיבור *אנכי״ כולל כל שאר הדיברות והוא עיקרם ושרשם ,שהוא סוד קבלת
מלכות שמים ,והוא כלל כל העיקרים ,שמהם נתחייבו כל חלקי התורה והמצוות ,שהם
בכלל עשרת הדיברות ,כי *אנכי״ יורה על מציאותו ,ומהמציאות נתחייבו החוקים ,שהם
גזירת המלד ,והוא החלק הגדול בתורת ה  ,מורה על היותו מהווה הוויות כולם והוא אשר
,
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חידשם והמציאם והוא לבדו הקדמון האמתי .ומזה העיקר נתחייבו הדעות והאמונות
האמתיות ,הנקראות בתורת *עדות״ אלהים המורה על ההנהגה וההשגחה .ומזה העיקר
נתחייב החלק בתורה הנקרא *מצוות״* ,אשר הוצאתיך מארץ מצרים״ הוא פינת היכולת
הבלתי בעל־תכלית ,וממנו נתחייב החלק הנקרא *משפטים״.
הנה כי הדיבור הנכבד הזה שורש ועיקר לכל הדיברות כולם ,אשר הם כלל כל
התורה ,ועם שכל אלה העיקרים — מהם היו בידם קבלה מהאבות ומהם מה שהשיגו בחוש
ממה שראו במצרים ,הגה עם כל זה רצה הקדוש־ברוך־הוא ,שיגיעו להם כולם ושישיגם
הנבואה בענין שיתאמתו להם אימות חזק ,הואיל והם העמודים הגדולים ,שכל האמונה
תלויה ועומדה עליהם.
והדיבור השני ,שהוא *לא יהיה לך אלהים אחרים על פני״ ,שהוא המורה על הייחוד
ובאמרו *על פגי״ חזרה על כל אלה העיקרים ממציאות וקדמות והשגחה ויכולת ,שהוא
אחד בהם והם פניו ,כלומר פנימיים בו ואינם חוץ ממנו ,הזהירם שלא יבקשו אלה הדברים
מזולתו ,כי לא ימצאום בשום כוח ולא בשום נברא כלל ,כי אלה הם אחרים בו ואינם חוץ
ממנו ובכל כוח זולתו ,הם אחרים להם ,כי הם תלויים בו ואין להם מציאות וקיום כי אם
ממנו .ואלה שני השרשים הגיעו להם לישראל מפי הגבורה ,להיותם עיקרי האמונה ,ולא
הוצרכו למשה שיפרש להם בהם שום דבר .כי עם שהגיעו להם כל הדיברות מפי הגבורה,
הנה הוצרכו אחרי כן לפירוש מפי משה ,וזה בשמונה דיברות .אבל באלה השגים הגיעו
להם בשלימותם כמו שהגיעו למשה ,ולזה החליטו בהם הגזירה באמרם* :אנכי ולא יהיה
לך״ מפי הגבורה שמעגום .ולא באה זו הלשון למעט ולומר ,שלא שמעו אלא אלו ,כי יסתור
בזה כל הכתובים המעידים ,כי כל הדיברות שמעו מפי הגבורה .אבל הכוונה ,כי מנין
תורה ,שהן תרי״א מצוות הנכללות בשמונה דיברות נאמרו למשה מםיגי ביאורן ופירושן,
והן אשר ציווה לנו משה ,כי כלל המצוות נכללו בדיברות וכולן השיגום ישראל בכלל,
אמנם פרטיהם ופירושיהם הם הם ששמעו מפי משה .וזה בכל הדיברות זולת שנים
הראשונים ,שלא הוצרכו בהם לשום פירוש מפי משה .ואף בכל שאר הדיברות קבלו רז״ל,
שהשיגו פרשיותיה ודקדוקיה של תורה .לכן יראה מכוונת *פרשיותיה״ כלומר הפירושים
בכל דיבור ודיבור ,וכן הדקדוקים ,שהיו עתידים לדקדק בהם הנביאים והסופרים ,ולא
זה בלבד ,כי אם גם סתריהם וסודותיהם השיגו ,וכן אמרו במדרשו של ר שמעון בן יוחאי
עליו השלום :כל דיבור ודיבור היה מלא כל אותם הטעמים ,כל אותם דברי הגזירות ,שכר
)של-ה(
ועונש ,סודות ונסתרות כבית־אוצר זה המלא מכול•
,

י<:קב ברבי צבי)יעב״ץ,

זמן מתן תורתנו ולא יום מתן תורתנו
בחג השבועות אומרים זמן מתן תורתנו .אף על פי שמתךתורה היה ביום החמישים
ואחד לספירת העומר ,מכל מקום לקביעתנו שאייר חסר — לעולם הוא ף בסיון ,שבו ניתנה
)סידור עמודי שמיש(
תורה אליבא דחכמים.
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הרב יהושע אבן שיעיב

אנו אומרים זמן
לכך אין אנו אומרים יום מתן תורתנו כמו בראש השנה או ביום הכפורים שהם יום
אחד שאנו מזכירים היום ואין אנו אומרים זמן תרועתנו או זמן סליחתנו ,אלא יום תרועה,
יום סליחה ,אבל בפסח וסוכות שהם שבעה ימים נמשכים אנו אומרים זמן חירותנו ,זמן
שמחתנו .ובכאן היה לו לומר יום מתן תורתנו אלא בעבור שאיננו מתן־תודה ממש אנו
אומרים זמן ,כי ביום ג עלה משה להר ונתעסק בקבלתה ימים רבים מן ההר אל העם
ומן העם אל ההר ולכן אנו מזכירים זמן כי יום החמישים הוא זמן מתן תורה ,ואם לא ניתנה
עד יום אחד וחמישים ,אבל בעבור קדושת היום הנכבד שיש בו מצד אחד׳ אנו מזכירים
בו גם מתן־תורה שהיה גם כן בו ולכן לא הזכירה התורה בזה החג מ ת ן ת ו ר ה אלא חג
ש ב ו ע ו ת ולא אמר ״כי בו נתתי לכם תורתי״ ,כמו שאמר בפסח ״כי ביום הזה הוצאתי״
)דרשות ,נט ,עמ׳ א ,דפוס קראקד(.
ובסוכות ״כי בסוכות הושבתי״.
,

הרב יעקב קראנץ)המגיד מדובנה(

נותן התורה
״בחודש השלישי ...ויסעו מרפידים ...ומשה עלה אל האלהים״ )שמות יט ,א׳־ג׳(.
ראוי להבין ,כי לפי סדר וצחות הלשון יותר מהצודק היה שיאמר ״ויעל משה״ וגר.
והנראה בזה להקדים דבריהם ז״ל במדרש ז ״באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע
במשה .עשה בו הקדוש־ברוך־הוא קלםטורים של פניו של משה דומה לאברהם .אמר להם
הקדוש־ברוך־הוא :אי אתם מתביישים ממנו ז לא זה הוא שירדתם אצלו ואכלתם בתוך
ביתו ?״
משל לשר־צבא גדול ,שהיה חשוב ונכבד מאד בעיני המלך ,עד שלא היה עושה
דבר כי אם על פי עצתו .ויהיה למלך בן רך ועגוג ,ובכל פעם צורר לו להמתיק סוד עם
שר־צבאו ,צוה לבגו לסור מאצלו ,כי ״כבוד מלכים הסתר דבר״ .ויהי שר־צבא זה מתפאר
בפני כל שרי המלך לאמור :הלא אגכי טוב לו גם מפרי בטנו ,כי בעבורי יפריד מאצלו
גם את בגו יקירו ויקח מועד להתבודד עמי בחדר־היכלו ויגד לי את כל לבו .והגיעו דבריו
אלה לבן המלך ,ונעצב הבן ההוא על דברי שר־הצבא ועל רוב גאונו ,מאשר הוא יקר בעי*יו
)של אביו( ונכבד יותר ממנו .והפליג כל־כך להתעצב אל לבו עד כי נפל למשכב .ויבואו
הרופאים לבקרו ויכירו בו ,כי כל מחלתו באה לו מרוב עצבות .ויאמרו כי לא יועיל שום
מזור ולא צרי גלעד ,אבל רפואתו קרובה על ידי אשר יבקשו לו מיני שחוק והיתול ,שעל
ידי כך יתפעל בעצמו לגרש עצבוגו ויגונו .ויצו המלך להביא לפגיו הרבה כלי־שיר,
המיטיבים כל לב ,אבל לא פעלו דבר ,כי כבר היה מורגל בהם .ויקרא המלך לחכמיו יועציו,
אולי ימצאו המה ברוחב לבבם איזה עגין חדש ,המשמח את הגםש ,מה שלא ראה עוד בגו
יחידו מעולם .ויתיעצו ויאמרו למלך :יצא דבר מלכות מלפניו על כל השרים והפקידים,
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אשר בחצר המלך ,כי בכל יום יתחפש אחד מהם בצורת דוב וכדומה ,ויבוא כך לפגי בנך
ואין ספק כי יכיר את כל אחד בכבודו ופקידתו׳ ועתה כאשר יראה אותו מצחק לפגיה
יתפעל בשחוק ושב ורפא לו .ויהי כן .ויהי היום רגיע תורו של שר־הצבא הגדול והוא
התחפש על כרחו בדמות דוב ובא אליו והיה מצחק ומרקד לפגיו ,והוא הכירו וימלא שחוק
פיו ולבבו נתמלא שמחה עצומה .ויהי בצאת השר ההוא החוצה ,גלוו אליו שרי המלן
ואחוזת מרעיו ויאמרו :הנה עתה ראה גם ראה ,כי אהבת המלד לאחר אינה כאשר אל בנו.
כי הלא בחלותו ציווה עליך להתחפש בצורת דוב ,מה שהוא לך בזיון גדול ,כדי להפיק
רפואה לבנו אהובו לתת שמחה בלבו.
הנמשל :המלאכים ,שרי מעלה ,הסתכלו בעצמם ,שאין ערך כלל לגדולתם וחשיבותם
בין קרוצי חומר ,כי המה עצמים נבדלים העומדים ממעל לו ,ובן־אדם לו הארץ והוא
שפל וירוד .לכן הפליגו ואמרו :מה לילוד־אשה בינינו? ״תנה הודך על השמים!״ ומי
כהחכם יתברך ,שבירר למלאכים ,כי יכירו וידעו ,שחיבתם של בשר־ודם גדולה יתר מאד
מחיבת המלאכים .וזה מה שעשה הקדוש־בדוך־הוא קלסתר פניו של משה דומה לאברהם
ואמר להם :אי אתם מתביישים הימנו ,שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו? כי בהיות
אברהם דואג ומתעצב אל לבו על שלא היו אורחים באים ,בהכרח באו המלאכים בדמות
אנשים לאכול אצלו לחם ,מה שהוא בלתי נאות לשכל רוחני ,כי אין לפניו לא אכילה ולא
שתיה .ועם בל זה מאהבת אברהם צוה להם לשנות את הסדר ויאכלו .הנה מזה עליהם
לראות את יקרתו של המין האנושי ,שהוא עיקר במעשי ידיו יתברך ,ובנים המה לו.
*בשעה שעלה משה למרום ,אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש־ברוך־הוא :מה לילוד־
אשה בינינו ז אמר להם :לקבל תורה בא״ וכר* .מה אנוש כי תזכרנו ?״ וגו /אמר לו הקדוש־
ברוך־הוא למשה :״החזר להם תשובה״ וכר .וסיום דברי המאמר* :מיד כל אחד ואחד נעשה
לו אוהב ומסר לו דבר ,שנאמר עלית למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם״ )תהלים
סח ,י״ט( — בשכר שקראוך *אדם״ לקחת מתנות .אף מלאך־המות מסר לו דבר׳ שנאמר:
*ויתן את הקטרת ויכפר על העם״ וגו )במדבר יז ,י״ב( ,אי לא דאמר ליה ,מי הוד .ידע ?
)שבת פח( .ויבואר על פי דמיון:
,

משל לעשיר גדול ,שהיתה לו בת יחידה ושידך אותה לבחור אחד מופלג כשלימות.
ויהי קודם החופה יצא עליו שם ,שהוא נגוע ומוכה בגופו במומין שבסתר .והיתד .שמחת
ההוא נכזבת .והוא הולך ומצטער מאד ,שנתן בתו לחתן כזה .ויהי כי עברו כמה ימים אחר
הנישואין בירר החתן את הדבר ,כי שקר העלילו עליו ,והוכיח את ההיפך ,כי הוא בריא
אולם כל כך ,עד שהוא בטוח מפגיעת כל מחלה כל ימי חייו .וישמח אבי הכלה מאד.
ויעש משתה גדול ,וישתו וישכרו עמו .ויהי כטוב לבו ויאמר אל חתנו :לך גא החדרה
וחפש בכל כלי הנבחרים ,וכל אשר תשאל נפשר קח לד• וילד ויחפש וימצא כלים גאים
וחמודים מלאים רפואות יקרות .והיה בוש לבקש שיתנו לו הבלים ההם עם הרפואות ,מפאת
החשד ,שחשדוהו לחולה .אבל בא ואמר להם :הלא תודו ותאמינו ,שאין לי צויד בהם כלל,
אולם הן אתם גמרתם אומר בלבבכם ,שאני חולה וצייד לרפואות והסכימה דעתכם לסבול
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ממני הוצאות הרפואות ,אם כן למה אפםידם עתה ,גם כי איני צריך להם ז הנה אתן אותם
לאחרים ואגמול טוב לצריכים להם.
הנמשל :משה רבגו ,עליו השלום ,בעלותו למרום וגתגשש בעליונים ,היה הדבר
כמוזר בעיני המלאכים ,עד שאמרו עליו* :מה אנוש כי תזכרנו ובן־אדס כי תפקדנוז״
ובאמת הלא בעיניהם ראו אחר כך ,כי איש־־אלהים הוא ממש כמלאכי־מרומים .ועל כן
ברצותם אחר כך לפייס אותו במתנות ,הגזברות לעיל ,שמסרו לו ,גם כי המה אך למותר
לו ,כי שומר התורה כמוהו לא ישתמש בדברים כאלה לעולם ,עם כל זה לקח המתנות,
מפאת שקראוהו תחילה אדם והיו ראויות לו לפי דעתם והסכמתם .ועל כן עתה ,אם כי אינו
צריך להם ,יתחסד ויתנם לבני־אדם הצריכים להם .וזהו* :לקחת מתנות באדם״ — בשכר
שקראוך אדם .והבן.
עוד נאמר :מה ראו המלאכים לעכב את התורה ,שתשאר בעליונים ,בשכבר ידוע
כי עיקר התורה הוא אך בעבור ישראל ,שקדמו במחשבה ,וכאמרם ז״ל :מחשבתן של
ישראל קדמה לכל דבר )בראשית רבה ,א׳( ז וביאור הדברים:
משל לגדול אחד ,שהיה רב ומורה בעיר גדולה כמה שנים ,ולעת זקנתו רצה לבקש
לו מנוחה ,לבלתי יטרד עוד בעסקי ההמון הגדול הזה ובמשפטיהם הרבים ,הכבדים ממנו.
ועלה בדעתו לכתוב לעיר קטנה הסמוכה אליו ,שיקבלוהו עליהם למורה ,כי שם ישב
במרגוע ,בהיות אנשים בה מעט .וקרא לאנשי עירו וישאל אותם לחוות דעתם ,אם הם
מסכימים עמו על הדבר הזה .ויאמרו לו :רבנו ,כטוב בעיניך עשה .ויכתוב לראשי העיר
ההיא לאמור :אם תאבו ,קבלוני נא אצלכם למורה .והם נאספו ויאמרו :טוב הדבר .ויבחרו
מהם אגשים ויקחו עגלות וישלחו לשם לשאת אותו ואת ביתו .ויהי בבוא העגלות ,ויתקבצו
גדולי העיר ולא נתנו לנסוע מן העיר .ויאמר אליהם :הלא שאלתי את פיכם תחילה
והסכימה דעתכם על הדבר ,ועתה מה לכם להתגגד ו ויאמרו אליו :רבנו ,חלילה לגו מעשות
כדבר הזה .הגה העגלות לפניך ,קח ולך כאות גפשך .ויהי העגלוגים אוסרים את מרכבתו,
והם באו והכו אותם הכה ופצוע ויגתקו את המוסרות ,לאמור :את רבגו הגדול אתם באים
לקחת מאתנו ו שוא לכם ,שוא! — וילכו העגלונים אל בית הרב ויספרו לו את אשר עשו
להם אנשי העיר .וישלח ויקרא אותם אליו ויאמר :הלא תגידו .מה לכם להתעבר באנשים
האלה ז הלא בתום לבבם ובנקיון כפם באו הנה אחרי כי השלמתם לעצתי! — ויאמרו לו:
רבנו ,אבל עליך לדעת ,כי בכוונה עשינו כן ,למען הפק טובתך .הנה אתה כתבת אל אנשי
עירם ,שיקבלו אותך אצלם ,ומי יודע מה הם אומרים בלבבם ,אולי מרמים הם ,כי גדולי
עירנו שאטו בך לגרשך מעמנו על־ידי איזו טיבה ועל־ידי כך תהיה קל בעיניהם ,לאמור 1
מי הוא זה הבא,לגור וישפוט שפוט ז על כן יעצנו לעשות כה למען יראו הם כמה נכבדת
בעינינו וכמה יקרת ,עד שלא נתרצה לתתך הלוך מעמנו כי אם בקושי גדול ,וידעו להזהר
בכבודך ,שכל עיקר מה ששלחנו אותך מפה הוא מסיבת חפצנו למלא רצון רבנו ,להרגיעו
מרובי העסקים המזדמנים בעיר רבתי־עם.
הנמשל :התורה הקדושה עלה ברצונו יתברך לתתה למשה בארץ ולזכות לבני־
אדם מורכב מחומר וצורה .הגה המלאכים ,גם כי ידעו כי התורה אך בעבור ישראל ,עם כל
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זה התאמצו לחמוד יםיה בלבם ואמרו :״תנה הודך על השמים״ למוגה גדולה ,כי חששו
המלאכים סן אתרי שיקבלוה תהיה אצלם כמו גר בארז .לאמור :לו היתה חשובה ,מד.
נתנו העליונים לתתה למשה ? על כן עשו בכוונה :בעלות משה למרום לקבל את התורה,
ביקשו להסגיע בו וחזקו דבריהם עליו ,לאמור :״תגה הוזיל על השמים ,מה אנוש״ וגר,
למען ידעו ישראל ,כמה היא חמודה בעליונים ,בלתי למען זכות אותם ניתנה למטה ,ועל
ידי כך ידעו להזהד בכבודה ובהדרה.

לוי יצחק מברדיציוב

תורה

וסיני

א .י ש ר א ל ה ם ה ת ו ר ה
השם יתברל נתן התורה לישראל ונשמות ישראל הם גוף התורה .כי ישראל ישנם
שישים ריבוא ושישים רבוא הן אותיות התורה .נמצא ישראל הם התורה .כי כל אחד
מישראל הוא אות מהתורה .נמצא מה שפקד משה את ישראל — לימד את התורה.
)קדושת לוי ,במדבר(

ב .ה ד י ב ו ר ש נ ע ש ה ״ ס י נ י ״
הנה ידוע ,שרב יוסף נקרא סיני מחמת שהיה בקי בהלכות והיה כולל כל השמעתות
והמסכתות ,וכינו אותו בשם סיני .ובכן רואים אנו ,שהתיבה ״סיני״ מורה על כוללות הכל,
שבה נכללו כל התורה והדיבורים .והנה ידוע ,שקול הוא כלול מכמה בחינות מאש ורוח
ומים .והנה דיבור אלהים אין לשער מה שיכול לכלול ,ואצלו יתברל אין חילוק בין קול
לדיבור ,כי יכול לכלול בדיבור כל העניינים ,כמו ששמענו בהר סיני ״אנכי ולא יהיה לך״,
ושני דיבורים אלו כללות כל התורה ,מה שאין הפה יכול לדבר .אבל הדיבור הגשמי אי־
אפשר לו לכלול זולת דיבור אחד .אמנם כשאדם מאמין ,שכל הבלים • ודיבורים היוצאים
מפיו הכול כוח וחיות הבורא ורוח ה דיבר ,ואז כשמקשר הדיבור בקול והקול במחשבה
בשורש הרוחני וחיות אלד״ית ,אז אף־על־פי שאין הדיבור יכול לכלול כמה דיבורים יכול
הוא להיות מכמה עניינים וכמה שכליים והדיבור מתפוצץ לכמה חלקים ,כיון שהוא דיבור
אלהים ,כמו שאגו רואים בתורה :כל דיבור של משה ,שכתוב בתורה — כל תיבה כלולה
מכמה ענייגים בדילין ומתפרשין לכמה גוונים .לכן דברי התנאים והאמוראים — כל דיבור
כלול מכמה עניינים מחמת שהיו הדיבורים קשורים בשורש וכוחות אלהים .והנה כתיב:
״ירושלים הרים סביב לה די סביב לעמו״)תהלים קכח ,בי( — ירושלים היא כנסת ישראל,
שבה נכללו כל הדברים ,והיא מוםבה הרים׳ ואין הרים אלא אבות ,ששרשי הקדושה
ברוחניות בעולמות העליונים מסבבים את כנסת ישראל ,וכל אחד מישראל צריך שיהיה
דבוק בשורש ויהיה השורש מאיר לענף בלי שום מסך ובלי שום תערובת רע חם ושלום.
וכל אדם צריך לדבק במידותיו הקדושות ,וצריך האדם להיות עושה חסד בעולם ,אך
,

• הבלי־פה.
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העיקר שיהיו החסדים טובים ,שהם החסדים משורש חסד עליון ולא יהיה בו חלק רע כי
אף־על־פי שהחסד הוא טוב מכל מקום לא יהיה מעורר בו רע׳ כמו שאמרו חז״ל :״כל
מי שנעשה רחמן במקום אכזרי״ וכר )קהלת רבה ,פ״ז( .וצריך להיות החסד כולו טוב׳ וכמו
כן הגבורות ,מה שצריך אדם להתגבר על יצרו ולהכניע כל חלקי הרע ולשעבד תחת הטוב
ואז כשבא אדם לידי עבודה אמתית ומתדבק בשורש האמת ,ששם כלולים כל הגוונים.
ואדם צריך להתדבק בכל המידות ,בחסד וגבורה שלו ורחמנות שלו כשהיא באמת .ואז הוא
כלול משלושה קוים ,כי במידת האמת כלול הכול ,וזה בחינת שי״ן הכלולה משלושה קוים.
וזהו ״בחודש השלישי״ ,שהוא בחינת האמת ,שהוא השי״ן ,שהוא משולש מחסד וגבורה
ותפארת .כשאדם מגיע לנחיצות האמת ,אז הוא יוצא מכל חלקי הרע ומכל המיצרים ,וזהו
שכתוב :״לצאת בני ישראל ממצרים״ — שהם יוצאים ענפי השעבוד תחת הרע ,ולהיפך —
כל חלקי הרע נכנעים תחת הטוב והאמת .וזהו שכתוב ״ביום הזה״ — בבהירות זו ,שהיא
עצם הקדושה .על ידי זה באו ״למדבר םיני״ — יכולים לבוא לבחינת הדיבור של סיני,
שהוא כולל כל הדיבורים וכל העניינים .וכמו שאדם מדבק את עצמו במידה הכוללת׳ כמו
כן הדיבור שלו נעשה ״סיני״ וכולל הכול ויכול לפעול בדיבורו כל מיני השפעות טובות
)״קדושת לוי״ ,יתרו(
לכנסת־ישראל ,כל מיני חסדים וישועות לזרע ישראל .אמן.

רבי אברהם דוב מאברוטש

מדוע ניתנה תורה בחוץ־לארץז
לזה הוצרכו ישראל למעמד הר סיני קודם כניסתן לאו־ץ־ישראל ולא נתן להם
הקדוש ברוך הוא התורה בארץ־ישראל ,כי לא יכלו להיכנס לארץ־ישראל שהיתה בה
קדושה יותר מקדושת בית הכנסת .שהמתפלל בבית הכנסת צריך לכוון לבו גגד ארץ־
ישראל ,שיש בה ירושלים וקדשי הקדשים ובחינת אבן השתית שממנה הושתת העולם,
היינו בחינת מלכות ,בחינת יראה שבשבילה נברא העולם ,כידוע .וזו ראיה שארץ־ישראל
היתד .בה קדושה יותר מבית הכנסת בחוצה־לארץ וממילא הרוצה ליכנם לבחינת ארץ־
ישראל צריך הזדככות תחילה במידותיו שיתחבר בהן תחילה בבחינת אהבה ויראה
ותפארת לד בלבד והזדככות גדולה כנ״ל .ולכן לא יכלו ישראל להכנם לארץ־ישראל עד
שעמדו על הר סיגי תחילה ופסקו זוהמתן ונזדככו מידותיהם ,בחינת אהבה ויראה ותפארת
בלתי לד׳ לבדו ואחר־כך נכנסו לארץ־ישראל בקדושה ובטהרה בשלמות.
,

)בת־עין ,פר׳ לרלח

רבי נחום מצירנוביל

נעשה ונשמע
״בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצאה בת־קול ואמרה :מי נילה רז זה לבני,
לשון שמלאכי השרת משתמשים בה״ וכר.
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הנה נודע ,כי יש עולם התענוג ,עולם הבינה׳ וכשמדבר הדיבוךים בחדוה והתלהבות׳
בא לו התענוג אחר כך ,כי מתחילה צריך להטריח עצמו בעבודה׳ שתהא התעוררות
ותשוקה שלו .וזה נקרא ״עולם הבא״ ,רוצה לומר :כי הוא בא תמיד בשעת עבודה .ועולם
העתיד נקרא ״לעתיד לבוא״ בגמרא ,ושמיעה הוא מלשון בינה ,כמאמר ״כי שומע יוסף״
)בראשית מב .כ״ג( ,כי לולא זה שהיו צריכים לטרוח מקודם ,לא היה נחשב לעבודה ,כי
היה תאור .כשאר התאוות.
וזהו שאמרו ישראל ״נעשה ונשמע״ — רוצה לומר :נעשה העבודה ונטרח ,ואחר
זה נבוא לעולם בתענוג ,כדי שיהא חשוב לעבודה .יצאה בת־קול ואמרה :״מי גילה רז זה״
וכר ״לשון שמלאכי השרת״ וכר .באמת הוא דבר גדול ,כי גם אצל המלאכים הוא גם כן
כך :מתחילה צריך להתעורר בתשוקתו לקדושה והחיות מהבורא יתברך.

קבלת התורה מחדש בכל חג שבועות
וזהו ״ביום הזה באו מדבר סיני״ )שמות יט ,א׳( ,דרשו רז״ל :שיהיו חדשים עליך
כיום שניתנה .ואיך אפשר הענין י הלא התורה ניתנה זה זמן ארוך ,ואיך יהיו חדשים כיום
שניתנה? אבל לפי דברינו מובן היטב ,שבכל יום ויום מקדים נעשה לנשמע ,ש •ד .היה
עיקר קבלת התורה ,כמבואר ,וזהו ״ואתם הדבקים ביי אלהיכם חיים כולכם היום״ )דברים
ד ,ד׳( .וצריך להבין .למה כתיב בשני שמות ,״בה׳ אלהיכם״ ,היה לו לומר ״ואתם הדבקים
ביי״ ולא יותר .ולפי דברינו לעיל יובן היטב ,כי אלהים בכל מקום הוא דין וצמצום ,וזהו
״אתם הדבקים בה׳ אלהיכם״ ,היינו אפילו כשהוא מצומצם אצלכם ,כשנפלתם ממדריגתכם,
אף־על־פי־כן אתם דבקים בשם יתברך באמצעות ,כי הלא חיים כולכם היום .ומי הוא
החיות שלכם י הלא הוא יתברך שמו ויתברך זכרו.
יש בכתבי האר״י ז״ל ,שבכל זמן מן הזמנים ,כגון פסח ,שבועות ,סוכות ,הוא נעשה
בכל שנה ,כשבא זמנו ,כמו שהיה בפעם הראשונה? בפסח הוא יציאת מצרים׳ ובשבועות
מקבלים את התורה ,וכן בכל זמן .ואיך מקבלים התורה בכל שבועות ,והלא כבר ניתנה ?
יש לומר על פי מה שאמרו רז״ל :בכל יום יהיו בעיניך חדשים כיום שניתנה .ואת זה
)״מאור עיגים״ ,יתרו(
צריך לקבל עליו בכל שבועות.

האדמו״ר גדליה מלוניץ

לכל אחד באה התורה המסוגלת לו
בשעת מתן־ תורה קיבל כל אחד ואחד את התורה כפי ערך שורש נשמתו וכפי
הכנתו .כמו שאמרו חז״ל שלכל אחד ואחד באה התורה והמצוה בשעת מעשה ואמרה לו:
קבל אותי על עצמך .הכוונה בזה שלכל אחד באה התורה המסוגלת לו מערך נשמתו מבחינת
הפרד״ם • .והנ־־ ,עיקר ההכנה לקבלת התורה היא השפלות וכפי ערך השפלות שבאדם כך
)תשואותיהן ,פר׳ ואתחנן(
גתפעל בו שיעור הכל ,לקבל בו התורה כפי גדלותה וקטנותה.
• פשט רמז דרוש סוד.
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צבי אלימלך מדינוב

למה חג שבועות אינו רק יום אחד?
למה חג הפסח וחג הסוכות המה שבעה ימים וחג השבועות ,זמן מתן תודתנו אינו
רק יום אחדו והיא לדעתי להורות שמתן־תורה היא למעלה מן הזמן .ד מ ה ימי הפסח
וחג הסוכות חוגגים בכל שגה שבעה ימים ,שבוע שלם ,ובכל שגה חוגגים בקביעות יום א׳
בשבוע ,יום ב׳ ואילך .מה שאין כן חג השבועות :יום מתן תורה אין לו זמן מוגבל ,כיוון
שהוא רק יום אחד .הגה בשגה אחת יחול ביום א׳ ולשגה אחרת ביום ב׳ וכיוצא בזה ,בלי
זמן קבוע לחגיגתו ,להורות אשר יום נתינת התורה איגו תתת הזמן.

נפתלי הירץ ווייזל

לא ןזיום ,לא ה;ה מללןיו יום למהו,
!ם קאןזךיו יום ניךא .לך^ה לו .לא יהי.
לי גיום השלישי ההוא ,להיות הבקר.
נןהי קולות

ןןאז ל$ךץ לא נ?י9עו,

מקול כעם וסקול סער ^ ב ו
?ןם אל .העו^ה ננ״לאות ע י אין סקר.
ולךקים ךב האירו ,נךאו מלל־עלר.
ללךקים יוךךים העלים לא ?.ערבו
פעל ןןלהים ן^יו5 ,אז לא נוךעו.
על-ןזהר עןן ללד מןןךיד לל־רואהו.
לא ?5לץ ,א?ר ל?:ה ליום - - DftQ
אל פךשז עליו ע?נו עם עךללי־נ*3ר.
ןם אל קול שולר ןזןק ?אד הקזמיע,
ןז?לא וללא .למהו לא ש?ועה אזן.
אם לתקע שולר לעיר ןזעם :ןןךדו,
$ף־9י ?ןקול שולד ל$קע בו מלועל.
על־כן לל־ןזעם  ? $ר ל ^ ה 0ךדו,
איש לא ;לא חולה ,תוך $הליהם ^חלאו.
זולתי איש ןז^להים׳ א

י ש

מלןזיו יורנו,

:דע ,לי ןזמוךאים הגדולים ןזאלה
נעבור רונןם ??זךאל יגעבור ללךמו
לא ןזאלהים ךלר עלזהם מן־השמלם,
לי $הלם בלווים ו?ז$לתו ה$ה.

<בבי יששכר ,י״ז(

ז מ ן מ ת ן ושירתנו

על־לן"דלר על־לב ןןעם דלרי סוב טעם:
״5ה תיךאו ,סד .תלןחדו יסד ,תלהלוז
הנה ץןלןזילם לא ,אל סוב׳ אל ךב־סלד׳
!1ד ע?זלם תורות א$ת ? ^ ,ס י ־ ל ן ק ,
ה ל י אחגת־עולם׳ 95מי לקראף׳

??שוע 0תן על־3לה לן לשיש עליך,
ומדוע תוך $הלילם תסלאוז
עתה לקראת ןהאלהים ס ך ה  ^ 3ה *אי,
ע?דו מול ןזר קךשו וס^ותיו האזינו!״
^ןזמוע ןזעם ?ליו אקרי־נעם אלה,
ןץאו ^לם ולתחתית }$7ר התללבו.
קם :לאו 9ן־ה3ןזנה עד־הןבול קןם למו,
.ני: :לא ??עונו מן ןזשמלם,
ףךד על־קר סיני מתוך ךלבות י£ךש,
נןהי סיני לי^ךש ,נןהי סקךש 9לך,
כאקןר ??לה ?ליו לולך הלבוד ללה.
הודו ללה ^סלם ,ןזאךץ האירה׳
מסיגי ?א וןןלל־עלר ל,איד למו,
סהר שעיר ןלח ,מסר לאךן הוסיע.
אל־לל־^קום הלנו — ^ם לןךני־אור הליטו,
נעלים סלל־אורים .ן ל גגךם אור ןזש^ש.
לל־הלבוד ,לל־ןזגךלה יום זה הךן1מו,
הןתה להם רק שעשועים ולשיבת ןלש,
לולי חךךת ץמלהים עליהם ןללה,
לי ךאו ההר בוער עד־לב השסלם,
לי :רד יי עליו לאש לוןןטת.
נוךא אלהים ,לןע להרים :עשנו.
ןם־ןזר סיני ??זן ללו סלני 8לו3״
ולע^ן ןזלל^ן עלה עשנו מעלה,
ו!ןןרד לל־העם מאד} .ב מיום ן^רע^.
ומ^ה נןש אל־העךלל למקום קדש.
$ז נלתחו קש5לם ו^זמי ןזשסלם,
העם במחנה הללה ךאי וייראו
5הוד אל וי]מ^ה עיןם לא ראתה.
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ע1ךם ע ו מ ד י ם ס ך ע י ד י ם ד ה י ק1ל ל  9ע ל ,
ק ו ל $דול .נ ע ל ה מ$ל־קול1ת ע ד א י ך ח ק ר .
ק1ל ןןלהים סזים׳ ל א ^ מ ע ע ם מ^ךם,
ב ו ^ ? ע ו 3ית־?ק1ךאל לקוס־אץנים.

)מ״שירי תפארת״ ,שיר י.

א ת ־ ע ק ז ך ת ןזךלרים מ$י אלהימו.

הרב שלמה זוין

שבועות בספרות ההלכה
א.

מקומו

של

השבועות

חג

בהלכה

ב י ח ס ל ח ג י ם ה א ח ר י ם ת ו פ ס ח ג ה ש ב ו ע ו ת מ ק ו ם זעיר ב ס פ ר ו ת ההלכה .מ ע מ ד ה ר
סיני ומתן־תורה לא נתגבשו בדמות ש ל מצוות מעשיות מיוחדות להם .סיני ותורה הם
ענין ל ק ד ו ש ת ו ש ל החג ,ל ע ר כ ו ה מ ה ו ת י וצביונו ה פ נ י מ י  ,א ב ל ל א ל ה ל כ ו ת מ ו צ ק ו ת ו ד י נ י ם
קבועים .א ו ל י כ ך ה י א המידה .אין ה כ ל ל צ ר י ך ל פ ר ט ואין ה ע י ק ר ז ק ו ק לענף .א ב ל כ ך או
א ח ר ת — ע ו ב ד ה היא ש מ ל ב ד ב ת פ י ל ה ו ב ק ר י א ת ה ת ו ר ה אין ל י ו ם מ ת ן ת ו ר ה עשין ולאוין
מ י ו ח ד י ם ) מ ל ב ד כ מ ו ב ן ה ק ר ב נ ו ת ש ל ח ו ב ת ה י ו ם ש נ ה ג ו בזמן ש ב י ת ה מ ק ד ש ה י ה קיים(.
י ש נ ם ה ד י נ י ם הכלליים ה נ ו ה ג י ם ב כ ל י ו ם ־ ט ו ב  :ש מ ח ת י ו ם ־ ט ו ב  ,ש ב י ת ת י ו ם ־ ט ו ב ו א י ס ו ר
המלאכה

— לכל

פרטיהם

המבוארים

ודקדוקיהם

במסכת

״ביצה״

;יום־טוב

בלשון

הקדמונים( ב ת ל מ ו ד ו ב ה ל כ ו ת י ו ם ־ ט ו ב ב ש ל ח ן ע ר ו ך  .א ב ל אין ה ל כ ו ת ש ב ו ע ו ת ל ח ו ד כ ד י ן
שיש ״ ה ל כ ו ת פ ס ח ״ ו ״ ה ל כ ו ת סוכה״ .ס י מ ן א ח ד ב״שלחן ע ר ו ך ״ )תצ״ד( ״ ס ד ר ת פ י ל ת ח ג
השבועות״ כ ו ל ל כ ל ה ל כ ו ת ה ח ג ואף ה ו א נ כ ל ל בת1ך ״ ה ל כ ו ת פ ס ח ״ .
)מתוך ,,המועדים בהלכה״ ,עמ׳ ש׳׳ד(,
ב.

למה

עושים

בגולה

גם

שבועות

שני

ימים

טובים?

ל מ ה ע ו ש י ם בגולה ג ם ב ש ב ו ע ו ת ש נ י י מ י ם ט ו ב י ם מ ש ו ם ״ ס פ י ק א דיומא״ ,ה ר י
בשבועות ל א ה י ה א פ ש ר ל ע ו ל ם ל ה י ו ת ש ו ם ס פ ק ב ד ב ר  ,א פ י ל ו בזמן ש ק י ד ש ו ע ל פ י הראיה.
שהרי מכיון ש י ד ע ו מ ת י ה ו ק ב ע פסח׳ מ מ י ל א מ נ ו א ר ב ע י ם ו ת ש ע ה ימי ה ס ג י ר ה ו א ח ר י ה ם
הוא חג ה ש ב ו ע ו ת ? ר מ ז ע ל כ ך כ ב ר ה ר מ ב ״ ם )קידוש החודש ,פ ר ק ג ה ל כ ה י״ב( :״וכדי
ש ל א ל ח ל ו ק ב מ ו ע ד ו ת ה ת ק י נ ו ה ח כ מ י ם ש כ ל מ ק ו ם שאין ש ל ו ח י ת ש ר י מ ג י ע י ם ש ם ) מ ח מ ת
ר י ח ו ק ה מ ק ו ם מירושלים( ע ו ש י ם ש נ י י מ י ם

אפילו

י ו ם ־ ט ו ב של

ע צ ר ת ״  .ר׳ משה

ס ו פ ר ) ח ת ם ס ו פ ר  ,או״ח ,ס י מ ן קמ״ה( ת מ ה ע ל ז ה  :י ו צ א ש ג ם אבותינו ,בזמן ק י ד ו ש ה ר א י ה
ל א עשו מ ע ו ל ם י ו ם ־ ט ו ב ש נ י ש ל ש ב ו ע ו ת מ ח מ ת ס פ ק  ,א ל א ״שלא ל ח ל ו ק במועדות״ ,ו ל מ ה
א נ ו צ ר י כ י ן ל ה י ז ה ר ב ״ מ נ ה ג א ב ו ת י נ ו בידינו״ ,מ ש ו ם ״שמא יחזור ה ד ב ר ל ק ל ק ו ל ו ״ ז מ ת ו ך
כ ך הוא מוציא מ ס ק נ א ה פ ו כ ה מ ה נ ר א ה ל כ א ו ר ה  :י ו ם ־ ט ו ב ש נ י ש ל ש ב ו ע ו ת

חמור

יותר

מ ש א ר י ו ם ־ ט ו ב ש נ י ש ל גלויות ,כיון ש ל א מ ח מ ת ס פ ק נ ת ק ב ל ל כ ת ח י ל ה ר ק מ ש ו ם גזירה,
ד ו מ ה ל ש נ י י מ י ם ט ו ב י ם ש ל ר א ש ה ש נ ה בזמן ש״באו ע ד י ם מן ה מ נ ח ה ו ל מ ע ל ה ש נ ו ה ג י ם
א ו ת ו היום ק ו ד ש ו ל מ ח ר קודש״.

גשם ,שם ,עמ׳ ש״ח(
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זמן מתן תורתגו
ג .ק ו ר א י ם ע ש ר ת ה ד ב ר ו ת ב ש ב ו ע ו ת ב ט ע ם ה ע ל י ו ן

שלוש פעמים בשנה קוראים עשרת הדברות בציבור בתורה :בשבת יתרו״ בשבת
ואתחנן ובשבועות .וחשיבות מיוחדת לקריאה זו .כידוע — בזמן המשנה לא היו מברכים
כל העולים לתורה על הקריאה ,אלא הראשון והאחרון )״הפותח והחותם״( בלבד .אבל
בעשרת הדברות צריך העולה לברך תחילה וסוף )ירושלמי ,מגילה פרק ג /הלכה ז׳(.
ונהגו שהחכם עולה לתורה בעשרת הדברות )מגן אברהם .סימן תכ״ח( .וחילוק יש בין
הקריאה בשבתות לזו שבשבועות בנוגע לטעמים .בשבתות קוראים ב״טעם התחתון״
ובשבועות ב״טעם העליון״ )שם תצ״ד( .וכן אנו נוהגימ בימינו .עיקר החילוק בין הטעמים
הוא :בטעם התחתון כל פסוק ופסוק נחלק לחוד ,ואילו בטעם העליון — כל דיברה ודיברה.
*אנכי״ ו״לא יהיה לך״ נקראים )בטעם העליון( כפסוק אחד .ו״לא תרצח״ ו״לא תנאף״
וכר — כל אחד כפסוק נפרד .לפיכך ״לא תרצח״ הצד״י פתוחה בטעם התחתון וקמוצה.
כסוף פסוק ,בטעם העליון .התווי״ן של תרצח ,תנאף ,ותגנוב רפויות בטעם התחתון ודגושות
)שם ,שם ,שכ״ר(.
בעליון .ויש עוד שינויים הנובעימ מחילופי הטעמים.

ןאב היידנהיים
ראשונות או אחרונותד

דברות

2

והנה לפי עדות הרב בעל משאת בנימין» והרב בעל נחלת יעקב וזולתם כן היה
מנהג בני אשכנז מעולם לקרות עשרת הדברות בטעם העליון ב ש ב ו ע ו ת דווקא וכדעת
הרב חזקוני* לא בשבת פרשת יתרו ולא בשבת פר׳ ואתחנן .ועכשיו רובם תפשו במנהג
ספרד אשר החזיקו בשיטת הרב ״אור תורה״« לקרות לעולם בטעם העליון בצבור ובטעם
התחתון ביחיד .ויאמר החכם ר׳ שלמה דובנא בעל ת״ם )תיקוני סופרים( כי לזאת החזיקו
הספרדים בדעת בעל אור תורה בעבוד שני מיני הנגינות הנמצאים גם בדברות האחרונות
בפ׳ ואתחנן שאינן נקראות לעולם בשבועות .ועל זה מתעצמים הספרדים בחשבם שאין
להתירו בשום אופן .ויאמר ר שלמה דובנא ז״ל בהתרתו ״שאפשר שאין החיוב לקרות
בשבועות הדברות הראשונות דווקא ,אבל הרשות נתונה לבחור איזו מהן שירצו .והאחרונים
בחרו בראשונות והטעמים הכפולים של האחרונות לא זזו ממקומם״ .וזה שיבוש גמור ,שאין
קריאת הדברות הראשונות בשבועות ממנהגא כי אם מדינא כמו שכתוב במגילה )לא:(.
יהבנת המקרא ,סוף ספר שמות(
א׳ בשבועות קורין בחודש השלישי וכר.
,

י מ ש א ת ב נ י מ י ן — שאלות ותשובות ,לרבי בנימין אהרון םאלניק׳ קראקא.1633 ,
1

נ ח ל ת י ע ק ב — פירוש על רש״י שעל התורה ,לרבי יעקב בן הנ״ל.1742 ,

• ח ז ק ו נ י — פירוש על התורה ,נוסף לרש-י ,לרבי חזקיה ב״ר מנוח ,קרימוגה.1559 ,
•אור

ת ו ר ה — לר׳ מנחם די לונזאנו ,על כל פתוחות וסתומות וחסר ומלא בחורה וכר.
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הרמן כהן

מה בין נוסח ראשון ובין נוסח שגי
של עשרת הדברותז
מוצא אתה שמכל עשרת הדברים לא נשתנה נוסח ראשון מנוסח שגי אלא מ צ ו ו ת
ה ש ב ת ב ל בד .בשמות ניתן טעם לשבת בבריאה ואף בכאן באמת לא ניתן לשבת׳ כפי
שאפשר להגיח ,טעם דתי בלבד .מטרה זו אחרונה היא ,שכן באה הבריאה כולה רק בשביל
השבת בלבד .ואף־על־פי־כן אתה מוצא שבספר דברים חטר טעם זה לגמרי ובמקומו בא
המאמר הגדול :למען יגוח עבדך ואמתך כמוך ...על כן צוך ד׳ אלהיד לעשות את יום
השבת וכר ,ואלמלא לא היו מעלות אחרות ליהדות אלא שבת זו בלבד ,הרי היתה היהדות
בתקנת השבת ובקיומה בבחינת כובשת דרך ההתקדמות .ואף אם תנאי הכלכלה של ימיני
מכבידים על כלל היהדות לשמור את השבת מחללה הרי היתה השבת מעין סמלה החברתי
של היהדות.

)מתוך ״כתבים על היהדות״ ,תרגום  .1וויסלבםקי(

ההתגלות על הר סיבי
כשם שאין הבריאה מסתורין ,כך אין לראות אף את ההתגלות כמסתורין ולא
כסתירה למושג יחידות האל השריר וברור .אדרבא ,היא תולדותם של שגי מושגים אלו.
שהרי מכיון שהוחזקה יחידותו של אלוהים בבחיגת מקור לישותו של העולם ,ודאי הוא
שצריכה היא לשמש גם בבחינת מקור למושג האדם ,כל שהאדם מובדל כבן דעת מכל
יצירי עולם.
ומשמעה של דעת אינו הכשרתו העיוגית של רוח האדם בלבד ,אלא ערבה היא
למוסר ומתוך כך גם ליצירתו של רות האדם המוסרי ולקיומו.
בדין הוא שתהא ההתגלות יוצאת מאת האל היחיד בבחינת מקור המוסריות היחידה
לאגושות.
שכלגותה של תורת האלהות העברית הובלטה בעיקר בצמצום זה שהיא מצמצמת
בו בעצם את ההתגלות :בבחיגת מעמד הר סיגי.
ויש בעובדה ספרותית זו בלבד לשמש פתח מחשבה :כלום לא גיתגה כל התורה
כולה למשה מסיגי? היאך יעלה על הדעת לצמצם את ההתגלות ולהעמידה על עשרת
הדברות בלבד?
תכגן של עשרת הדברות — יסוד ושורש לכל תורת מוסר אנושית ,שכן אין לה לזו
מקור אלא באלוה בלבד ,שאלהי רוח הוא ויחיד הוא ואין לו דמות .תורת מוסר זו נכנסת
לפני ולפנים של האדם על מאוייו ורצוגותיו ,גם לתוך מבנם החברתי של חיי הצבור.
הלכך עומדת השבת ,זו המצוד .על שחרור עבד ושכיר יום מעבודת עולם ,במרכז תמציתה
זו של תורת המוסר .וגם אותו דבור ״מתן תורה״ שבו צוינה ההתגלות ,מרחיק מתוך ודאות
תמימה כל צל של מחשבה על הסרת צעיף וגלוי המכוסה.
מעשה ההודעה לבדו הוא לפי זה עיקר לגבי רוח הלשון העבריה .והודעה זו אינה
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אלא מתן עצמו של אלהים ,כשם שהוא נותן את עצמו בכל היוצא ממנו .בטיבה של הודעה
זו אין רוחה הדתי של אמונת האחדות מ פ ל פ ל כלל ,ואינו מטפל בה טיפול יתר אלא
לשם הרחקת כל הגשמה וכל המרי מעל רעיון גלויו של האל היחיד.
האלהים יוצר רוחו של האדם ,ויוצר הוא רוח זה בבחינת רוח הקודש .ובבריאז;
זו בלבד נפתרות כל החידות ,הגראות כרוכות בגלויו של האל לבני האדם.
ואולם תורת משה אינה תורה עיונית בלבד ,אלא גם ספר דברי הימים לעם ישראל.
צריך היה להשמיע לעם בראש וראשונה את דברי ימיו ואת ראשית התהוותו ,כדי שתהא
הכרתו הלאומית מלאה את תעודתו הרוחנית ,ותעודה רוחנית זו תתקיים בםיוען של הרגשת
ערך עצמו של הרוח הלאומי והתלהבותו.
שיאם של דברי ימי ישראל הפנימיים הללו ,הוא דמות זהרו של משד -אולם חלילה
לו להעשות גבור או מעין־אלהים ועל אחת כמה וכמה שלא היה לממוצע אלהי .ואולם
עם כל זה היה מן ההכרח שיהא הוא םרסור ראשון להתגלות ,ושינתנו לוחות הברית על־
ידיו .צריך היה שתבקיע דמות זוהר מעין זו את אפילת המיתום ,מאחר שרק בםיוע ההכרה
ההיסטורית אפשר היה לפרח דרך לרוחו של האל היחיד.
אפיינית היא העובדה שמשה נקנה לתודעה הישראלית כ״משה רבנו״ .הוא איננו
המגלה ,אלא הרב .גם אותה םרםרות בין האלהים ובין עמו ישראל שהוטלה עליו ,אין אנו
רואים אלא כהוראה בעלמא .כל סרסרות רוחגית הוראה היא.
יאה לו לםגגון קדומים זה של תולדות ישראל בכתבי הקודש ,שגתבטאה הפלאתו
של משה בציורים שאיגם אלא גובלים ברוחגי .צא וראה שלא חששו להשתמש בדבור *פה
אל פה אדבר בו״ .ואולם כשם שאין ליחס פה לאלהים ,כך אין ליחם דבור אל פיו של משה.
דברים אלו באר אבן עזרא בלשוגו השגוגה לאמתם :״בלי אמצעי״ .כל עגיגו של הגלוי
כולו מואר ומוסבר בשתי מלים אלו.
ואולם ההצעה המקראית הולכת מתוך תמימותה האפית ומשתלמת ומגעת לידי
עקביות שלמה .״פנים בפנים דבר ה׳ עמכם בהד מתוך האש״ .הרי שאף את העם כולו
דבר ה׳ פנים בפנים ,הוד .אומר :פה אל פה .ושוב אין מקום ליתרונו של משה :לכל העם
חלק בו .וקריאה זו לעם כולו ,שידמה למשה בקבלת ההתגלות ,אף היא מחזקת ומאמצת
את ההכרה הלאומית שתהא מתעוררת להשגת תעודתה.
ואולם עוד לא הורחק כל אבק של הגשמת הרוח האלהי בהופעתו על הר סיני.
ואין זה פלא ספרותי ,כביכול ,באותו מהלך ההתעלות הרוחגית של העם עצמו,
שגאמר בספר דברים )ה ,ג ( :״לא את אבותינו כרת ה׳ את הברית הזאת כי אתגו אנחנו,
אלה פה היום כולנו חיים״ — בגבוב זה של מלות הרמז אנו געתקים מן העבר כולו ,ושדה
חזיוגה של ההתגלות מעבר להווה.
,

וכך הולך וגמל אותו רעיון גדול ,שעל־ידיו מרחיק ספד ״דברים* את מקורה של
תורת פשה מכל העולם החיצון כולו ,כדי לכוננו ולקיימו אך ברוחו של אדם בלבד.
בנאום גדול זה שבערבות מואב ,שאיני מהסס כלל לציינו כמעשה־אמנות חשוב
ביותר בםפרות־הדבוד כולה ,ניתן פתרון פשוט וברור לכל דבר ההתגלות ,הנראית
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כ מ ס ת ו ר י ן ! ״ כ י המצוד .ה ז א ח א ש ר א נ כ י מ צ ו ך היום ,ל א נ פ ל א ת ה י א מ מ ך ו ל א ר ח ו ק ה
היא ,ל א ב ש מ י ם ה י א ל א מ ר  :מ י י ע ל ה ל נ ו מ ש מ י מ ה ו י ק ח ה לגו ...ב פ י ך ו ב ל ב ב ך לעשותו״.
מכאן ואילך אין כ ל צ ל מ ר פ ר ף ע ל גבי ר ו ח נ י ו ת ה ה ט ה ו ר ה ש ל ה ה ת ג ל ו ת  .ה ת ו ר ה א י נ ה
בשמים ,כ י א ם ב פ י כ ל א ד ם ׳ ב כ ח ד ב ר ו ו ב ל ב ב ו ׳ ה ו ה א ו מ ר  :ג ם ב ר ו ח ו ש ל א ד מ  .ה י א ל א
ב א ה ל ו ל א ד ם מן ה ח ו ץ  :מ פ נ י מ י ו ת ו ע צ מ ו ה י א נ ו ב ע ת ו ש ר ש י ה ב ר ו ח ו נ ת ו נ י ם  ,ב א ו ת ה ר ו ח
א ש ד נ ט ע ב ת ו כ ו ה א ל ה י ח י ד כ ר ו ח קדושה ,כ ר ו ח הקודש ,והיא ה י א ר ו ח ה מ ו ס ר י ו ת •
ע ל ו ם יש ע ו ד ג ם ע כ ש ו ב ה ת ג ל ו ת מ ש ו ם ח י ד ה ? כ ל ו ם א י נ ה ת ו ל ד ה י ש ר ה מ מ ו ש ג
האל היחיד?

ה א ל ה י ח י ד ה ו א ל ב ד ו מ ג ל ה המוסדיות

היחידה ,מ ו ס ר י ו ת זז ש א י ן ח ל ו ק ה ח ל ה ב ה

ו א י נ ה מ ש ת נ ה ע ם כ ל א ד ם ו ע ם כ ל עם ,זו ש א ח ת ו י ח י ד ה ה י א ל כ ל ד ב ר י י מ י ה א נ ו ש ו ת שאין
ל ה ם סוף.
,־שס ,בנ׳׳ל(

ו ל ב ו ש ל א ד ם משמש ל ה ל ק ד ו ש ה י ח י ד ה זו מ ק ו ר מ ס פ י ק .

ח .ג ביאליק
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אחד העם

קול אלהיט מדבר מתוך האש
ע ם שנתחנך בבית עבדים ד ו ד אחר דור ,א י ט יכול לעקור מלבו ב ב ת א ח ת רשמי
החינוך הזה ו ל ה י ו ת ב ן ח ו ר י ן א מ ת י  ,א ף א ם כ ב ד ה ו ס ר ו ה כ ב ל י ם מ ע ל ידיו.
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אבל הנביא מאמין בכוח האידיאל .בטוח הוא כי האידיאל הגדול׳ שהוא מתעתד
לתת לעמו ,יהיה בו די כוח לעקור משורש כל נחלת העבדות ולברוא לו׳ לעם־עבד זה,
לב חדש ,לב מלא עוז ושאיפה למעלה ,למעלה ,ככל אשר תדרוש ממנו תעודתו הגדולה.
ומאסף הנביא את עמו *בתחתית ההר״ וקורע לפניו את השמים ושמי השמים ומראה
לו את ״אלהי אבותיו״ בצורה חדשה ,בכל גדלו העולמי.
*כי לי כל הארץ״ — קורא אלהי ישראל ״מתוך האש״ .לא כמו שחשבתם עד עתה,
אתם ושאר העמים ,שכל עם ומדינה יש להם אלהיהם לעצמם ,שידם תקיפה בגבולם והם
נלחמים אלו באלו ומנצחים אלו את אלו׳ כהעמים המשועבדים להם .לא כן! אין בעולם
אלהי ישראל לבד ואלהי מצרים לבד ,אלא אל אחד שהיה הוד .ויהיה — ,הוא אדון כל
הארץ ומושל בכל העמים .ואל־עולם זה הוא א ל ה י א ב ו ת י כ ם  .העולם כלו מעשה
ידיו הוא וכל בני האדם בצלמו נבראו .אף בכם ,בני אברהם בחירו ,בחר להיות לו לעם
סגולה ,״ממלכת כהנים וגוי קדוש״ ,שתקדשו שמו בעולם ותהיו לציפת לשאר בני האדם
בחייכם האישיים והחברתיים ,שיתכוננו על יסודות חדשים ,ברוח ־.אמת והצדק.
״צדק צדק תרדוף!״ — ״מדבר שקר תרחק!״ — לא תשא פנים לתקיפים ,ו״גר
ויתום ואלמנה לא תענו״ .אך גם לצד החלשים לא תכריעו את הכף ,״ודל לא תהדר בריבו״.
לא שנאה וקנאה ,ואף לא א ה ב ה ו ח מ ל ה יהיו לכם לקו־המדה בחייכם .כי אלו ואלו
מקלקלות את השורה ומעותות את הישרה ,אלא — צדק צדק!
״השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש״ דברים נעלים ונשגבים כאלה? והעם
אשר שמע כזאת ,אף אם מאות שנה היה שקוע בעבדות ושפלות — איך יתכן שלא יתרומם
משפלותו ולא ירגיש בכל חדרי לבו את האויר השופע עליו לטהרו מזוהמתו ן
כך חושב הנביא ,והעם מוסיף חזוק למחשבה זו׳ בקראו פה אחד בהתלהבות :״כל
)מתוך -משה״(
הדברים אשר דבר ד׳ נעשה״•

הרב א .י הכהן קוק

צלילי השמע של נעשה ונשמע
ובכל שנה ,כשהיום הקדוש הזה ,יום מתן חורה ,חוזר ומופיע על ישראל .גדולת
עולם מתחדשת בקרבנו ,ונכונים הננו להקשיב עוד הפעם את קול ה׳ בכח׳ קול ה׳ בהדר,
כאשר שמענו אז במדבר לפני בואנו לארץ ,טרם דרכה כף רגלנו על ככר אדמה אשר
נאחזנו בה לנצח ,אשר גדלה נשמחנו בקרבנו ,ומטל של החיה שבנו לחיות חיים חדשים
אחרי אשר פרחה נשמתנו ,מרוב חזון וגדולה אצילית.
ועתה ,כאשר ימי תחיתך הלאומית הולכים ובאים והנך שב מחנות־מחנות אל ארץ
ירושתך ,ביום הזה — הכון לקראת אלהיך ,ישראל!
דע — כי אחריות היצירה היא על שכמך ז דע — כי מעולם לא תהיה אתה אומה
אחרת בעלת צביון אחר ,כי אם ממלכת כהגים וגוי קדוש׳ ועליך חובת עולם מוטלת להאיך
כל מחשכיך וכל מחשכי עולם ,באור תורה ונר מצוד-
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דע ,ישראל — כי כימות עולם הנך הולך להיעשות עם אחד כימי חסד נעוריך,
ואהבת כלולותיך .חדול ישראל מהיות עוד שוגה במחלוקת ובפירודים ,אשר קדושת אדון
השלום מסתלק על ידיהם ממך ,ועדי השמים אשר מהד חורב מוסרים מאתך על ידי
רוחות המשמטה ,מלאכי החבלה ,אשר ריב ומדון יחרחרו בקרבך.
דע ,ישראל ,ביום הקדוש הזה ,ותםפוג את הידיעה הקדושה הזאת לתוך גשמתך
תמיד — כי הנך נישא על כנפי נשרים ,כי מחשבותיך הגן מחשבות יוצר כל עולמי עד,
והגיונות רוחך בקרבך חצובים הם מאש שחורה על גבי אש לבנה ,יסוד חכמת הבריאה —
כסוד* :מחשבתן של ישראל קודמת לכל...״
דע — כי דרכך הכבושה ,ישראל ,היא מקור כל החידוש אשר בא ואשר יבוא
לטובה על האנושות הנהלאה .שמור את איתן רוחך בקרבך ,ונשמת ילדותך .ענה כמאז
גם עתה בקול גדול את הקריאה הגדולה ,הגדולה והנלהבה* :כל אשר דבר ה׳ נעשה
ונשמע״.
ואורחות חייך על אדמתך ,וםדרי לאומך ,וחיי עריך ,מושבותיך ,וקבוצותיך ,המה יהיו
צלילי השמע ,אשר לקול הגדול הזד-

» • »

ןלל ןןעם רואים ושומעים את הקול!'ת.
לגידים .יסד לקלל חמורות וקלות,
ללםח הושילם עושה $דולות,
5ן ללרוש ? א מ ו על לל מקהלות.

)מתון תפילת ערבית לשבועותן

יעקב ק ל צ ק ץ

ת ו ר ה מסיבי
כשאגי מסתכל בחיי יום־יום של היהדות הקיימת עוד בתחומי הדת ובסמוך לה,
מטתכל בדרכי המוטר שגכבשו לה כבר וגעשה לה כבר הרגל וכמעט חולין עד שלא להרגיש
בפוד התפתחותה — הריגי עומד ותוהה על כבישת הטבע באדם שעלתה היא עצמה
למעלת טבע ,טבע שגי! מבקש אגי להבחין כיצד הגיעה לידי מדרגה זו של התגלמות
וכיצד הגיעו אליה אבות אבותיגו לפגי אלפי שגיס ,כשהעולם כולו ממביב היה חי בטבעו
הראשון ולא טעם טעם של כיבוש יצר — ועדיין לא מצאתי את החידה .פעמים ודעתי
מתיישבת באיזה פתרון מפתרוני המדע היודע הכל .אבל כשאני נתקל שוב בחידה החיה —
מיד והפתרון מתמזמז ובטל בפניה ,בפני חיותה.
אשרי המאמין .תורה מפיני והשאלה נשתתקה .פלא אחד והוא פתרה לכל הפלאות.
מתן אחד והוא הולך ומתמשך בכל הדורות .קפיצה אחת של התגלות מפי הגבורה ,ומכאן
ואילך הכל כשורה .ואני — חידות רבות לי בתוך החידה האחת ,חידה לי מוצאה של אותה
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תורה .חידה לי התפתחותה׳ חידה לי קיומה .הרי לפני החידה בכל שיעור קומתה •.יהודי
פשוט .ואני רואה חטיבה של מציאות בטבעיותה ופשטותה וכאילו ממשמש אני בחידה
ואיני יכול לתפסה.
יש מקום רק להשערות הגתלות בכגף בגדה ומגלות אך את שוליה.
גיתן לשער שקדמו לתורת משה אי־איזה תורות מוסר של עמים שוגים׳ אבל
מתוך שהיו מעורבות ביסודות המתום׳ בדמיונותיו והזיותיו׳ היה להן אופי של הסתכלות
או הרהור בלבד ולא יצאו מכלל פיוט ולא באו לכלל מעשה .מהותה של תורת משה היא
אולי לא המוסר כשלעצמו ,אלא המוסר בחינת חוק ומשפט .תורות המוסר שקדמו לה לא
היו אלא תורות׳ מדרשים נאים .וכננדן תורת משה אינה לכאורה תורה ,במשמעות של
הוראת עיקרים ,כי־אם חוקה או תורת־חוקים .אפשר כל חידושה הוא הצווי על שמירת
חוקים ,שרוחם המוסרי היה מנסר בחללו של עולם ויסודם החברתי נמצא להם מכבר.
קדמה לה ההכשרה העיוגית ,האידיאולוגית׳ אבל לא ההכרזה הקפדנית :ושמרת! אפשר
כל חידושה היא האכזריות של חוקים ,חוקי חמלה ולא החמלה כשהיא לעצמה .פסק המוסר
הסיומי שמתוך שחוק״אליס ,התחיל המוסד החוקי ,הגוער וגוזר ,התובע זכירה ושמירה׳
המצווה ,המעניש .התחיל שלטון המעשה.
ואולי נםתגלה האומה על ידי שעבוד מצרים לקושי של חוקים׳ גסתגלה על ידי
)מתוך •תחומים״׳ סרק •שלטון המעשה״(
עבודת פרך למתן חוקים ולשמירת חוקים•.

הלל צייטלין

התורה בעשתה קבין האדם
מתחילה היה העולם מלא חרדה .הדגיש העולם׳ שאיזה דבר גדול אשר לא היה
כמוהו מתרחש לבוא .חלה וזעה הארץ ,חלו וזעו כל דרי מעלה וכל דרי מטה — .אם
ישראל מקבלים את התורה — מוטב ,ואם לאו — הם מתהפכים לתוהו ובוהו.
ובני ישראל — פחד ורחב לבבם .עוד מעט — וידעו סוד הויתם וקיומם׳ עוד
מעט — ונגלה לפניהם מסך הבריאה וראו מראות האלהים...
והאלהים גגלה בענן כבות על עם קדשו לדבר עמם .מן השמים השמיעם קולו
וגגלה עליהם בערפילי מוהר ,גס העולם כולו חל מפניו ,ובריות בראשית חרדו ממנו.
ובהגלותו על הר סיגי ,ללמד לעמו תורה ומצוות ,וישמיעם את הוד קולו ודברות קדשו —
בלהבות אש* .ויהי קולות וברקים ועגן כבד על ההר וקול שופר חזק מאד*.
״והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו ה׳ באש .ויעל עשגו כעשן הכבשן ,ויחרד
כל ההר מאד״— .
וכל ההרים רצים ומדיינים אלו עש אלו .זה אומר :עלי תורה נתנה׳ וזה אומר!
עלי תורה נתנה .תבור בא מבית אילים ,כרמל — מאספמיא .זה אומר :אני נקראתי ,וזה
אומר :אני נקראתי .אמר הקב״ה! למה תדצדון הרים גבנונים ז — כלבם בעלי מומין
אצל סיני.
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ספר המועדים :שבועות

והר סיני .ההד אשר בחר בו אלהים ,התנשא למעלה בשמים ,כאילו עף על כנפים
ונתעטה בערפל...
בו׳ םיון נגלה הקב״ה על ישראל בהר סיני .ממקומו נתלש הר סיני ונפתחו השמים.
וגכנם ראש ההר בשמים וערפל מכסה את ההר .הקב״ד! יושב על כםאו ורגליו עומדות על
הערפל — ״ויט שמים וירד וערבל תחת רגליו*.
״יצא קול ראשון — ושמים וארץ רעשו ממנו ,ימים ונהרות ברחו ,ההרים והגבעות
גתמוטטו ,והמתים שבשאול חיו ועמדו על רגליהם ,והחיים נפלו על פניהם ומתו ,יצא קול
שגי — וחיו ועמדו על רגליהם״...
״כשיצא דבור שגי מפי הקב״ה בזיקין ,בברקין ,בשלהבת ,פרח וטם באדר השמים
וחזר ופרח על מחנה ישראל ,חזר ונחקק על לוח והתהפך מצד לצד ,קרא ואמר! ״לא
יהיה לך אלהים אחרים על פני׳../
רעדה ורעשה הארץ .עברה הבהלה הראשונה — ,באה מנוחת עולם .א  pיראה
ושקטה — קודם יראה ולבםוף שקטה...
היטודות שוקטים .החיים דוממים .השירה בשמים ובארץ נפמקה .המוסיקה הנצחית
נאלמה .הדעת כולה מכוונת לנקודה אחת ,הכל מחכה רק לאותו הדבר הגדול שצריך הוא
להופיע פתאום ,להדר לרומם ולפאר את הכל...
*וכל העם רואים את הקולות — רואים את הנשמע ושומעים את הנראה ,ראו
דבור של אש יוצא מפי הגבורה ונחצב על הלוחות — קול ה חוצב להבות אש״.
ירדה התורה למטה ונעשית ירושתו וקנינו של אדם ,ומבקשים אותה מלאכי השרת
ושואלים :איה מקום כבודה י עונים להם :בלבו של אדם...
התורה נקראת על שם בן עמרם והיא נקראת על שם כל אחד ואחד ,בשעה שהוא
קוגה אותה ,ממזגה בדמו ,חוצבה מאש רוחו...
,

יחזקאל קויפמן

ברית

סיני

החדוש שבתוקת ברית־סיגי לא היה ב ת סגה .משפטיה היו ברובם עתיקים
ומקובלים .החידוש היה בעצם המתן .בפעם הראשונה ניתן המוסר כגילוי ג ב ו א י ,כביטוי
לרצונו המוסרי העליון של האל .לא תורת ח כ מ י ם ולא פקודת מושלים ,כמו בעולם
האלילי ,אלא דבר גביא־שליח לשבטי מאמיגים .לא חכמת אנוש וכחו ,אבל גם לא ח כ מ ת
אל המגלה חוקים לאדם עם שאר דברי מדע וכשרון מעשה .החוקה היתד! מ צ ו ת האל,
ר צ ו נ ו המוחלט .האידיאה נםתמלה באגדה ,שאין דוגמתה בעולם ,על התגלות האל ל כ ל
העם .לא חוזה ולא כהן ולא חכם אלא ה א ד ם שמע מצוד .מפי האל .בזה הוצא המוסר
מתחום החכמה והעבר לתחום הנבואה ,היינו :לתחום המצוד .האלהית המוחלטה .כך ניתק
המוסר משרשו האלילי.
אידיאה זו עצמה מסומלת גם באופי ה ל א ו מ י של חוקת ברית־סיני.
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חוקי ברית סיני ,וכן חוקי התורה בכלל ,נתונים לאומה ,והאומה כולה אחראית
להם .החובה לקיים אותם נובעת מן הברית הלאומית הזאת .זוהי תפיסת המקרא כולו.
אולם אין לחשוב ,שחוקה זו היא בטוי להרגשה מוסרית פרימיטיבית המעורה ברגש של
שתוף שבטי או לאומי ראשוגי ושרק בזמן מד.וחר גולד בישראל המוםר האישי ,כפי שהובע
בםםרות החכמה המקראית )משלי וכר( .כי בעולם התרבותי ,שבו חיו שבטי ישראל׳
התרוממה ההכרה המשפטית־המוםרית זה כבר מעל לדרגה זו של מוסר חברותי פרימיטיבי.
המשפט והמומר של בבל ושל מצרים הם על־לאומיים ואישיים .ברית פיני מעמידה ,לעומת
זד -את המוסר על יסוד לאומי .אמנם ,החובה המוסרית כשהיא לעצמה מוצאה מימי
בראשית ,ומוטלת היא מאז על כל אדם .אולם על חובה קדומה זו מוסיפה ברית סיני
חובה חדשה — לאומית .בברית סיגי נעשה עם ישראל כולו אחראי לקיום המצוה המומרית.
אין המוסר עוד ״חכמה״ תועלתית־אישית .החברה הישראלית כולה אחראית לו .זהו שיא
הדרישה המוחלטת.

)תולדות האמונה הישראלית(

יעקב כהן

תו• ר ה

מתן

אמר ןז^דוש־לרוך־הוא, :תועים ניצו?י אור־ןץוןי
על־?ני אך^ה ואךי־סחןק עליןזם לכסים.
שואף לב־אןם אלי וביצור על דךכו גאזזז:
לס*ד לש^ש ,יץתר ל י ׳ לעץ לןגח זבח׳
ש ו

עם ו^לי^יו ,ןעןך־ים הם מ$גו ולמהו לחלפו.
ה^ה עם אןזד ,אורי ל^לבו  « 9נ ץ לסןזר,
זרע לחירי אלךןהם ,מעל לל־כוללי־ןזשמים
?בילו אלי ,אל ^פוגי־?קורי־ןהרי 9לא,
ה^חיל ןןאור ק?ןדוש ^ י ו ^ןזמךת־עו^ם.
אף־אני א׳קז^ לריתי ^ י ו  ,עם־עו^ם אז$שם,
אןזרי *רלתים לכור־ה^נות ,לי אתן תוךתי
תירת־ו׳סלים ) ,unללד משה עלדי אתגןה״.
אמר והליט אל ם^ה ןןעו^ה לןזר לקךאתו,
עי;יו לחומות ,הוא ניש לןץ0ה ועל ס?חו 3חשלה
ם

זלה ,מזדללת ,נגה מוסלת לצל א?ןר :על.
והנה הוא עימד ,ד.ו9ך את־ל^יו ול35ט ;יל עי^יון
סקיף ןזעם ^ מ ^ ה  ,עם־זי אהב ןללל,
ערבות ןזמךלר ,מלא־עו^ם ןללץם לזשסלם קןהרו,
שוהה ועיניו נשואות לאחלה וייפדה,

ספר ה מ ו ע ל י ם ! ש ב ו ע ו ת
יו^ה?9 ,זת5ל ?זיו ל3י ב1ךאו לדלי־ו $39ה.
:0ה ךגע זה ?יל ך$לה לליל אור ורני־לראשית.
אלפ ןאל לי־נפ$שו ,לסלץ א0ד ךם נל$שו
ע?די הלאני סשרת ןהירידו רא?ן1ם ?ענוה.
? ל ח לללכול למינו ןהזןלה את־מ^ה ל$רום,
אסר לי :״סק1ךד ,לבוןה :ש־לי9 ,ל39י ללא-עולם
קומיךה היא אתי .לקרה וקזקולה ^ ד לל־ןןעולם׳
ה??י למיגה ללני־לקיראל על לךף מיןןה.
והלה לי־ללרו אותה לא^ת ולת$ים ןן^ןה
להם ??לאי ןןזרי לל הוןה ,נג׳יןום ל מ ה
צחות־אל^ות ,ונש^בו־לד• ונקךשו־<£ךש,
ול״יי לי לזנ ~39לה לגשר מ^ןןלתי לעמים
ם

ןעמי להקזלים ,ראשיים על ארץ ,את עולמי״.
ש?עו הלאכי־שרת את־ךגר אלהים ולנועו.
9לא לל־ןבול ןזשהלם המלת לנפיהם מןזרישית,
הגיעו ליעף עד לםא־ןזלבוד — ן ס ^ ן לתולם.
לישו השרפים :״לרוך #ם לבוד מלכותך לעולם ד
ןשלעת הרקיעים האךימי ללןזב פיהם ור;זו.
א9יי ?3רלים :״וז?ךה גנוןה יש־לף ,הבורא -
m

לבי׳ לעושי־רצו^ך תליה יל*09ה

נלה ג?רןה!״ ןלל מ^לי־&ויי ? י לר^ש:
נ

״לש^ןזה נלה ובגאון אמת לעולם ?צרןה!״
ןקןא ס ^ ן אף־הוא את קולו סגוןזם תחתיות.
לסר קז8ת םףלוה וו^^ף ואמר9 ,י]8סל לךלרו:
״??שך לעלר ,לא לקסר מןזלאה .קרוץ מעלר;
מה־ןלוד־אשה ,ססךת־סללאות ?לדו לי ס9קידז
סלל ןסלל ןןןךה׳ אלק וצץ לכמיי״•
לןה לללכול למקזה, :לךע^רם .ענה להם את
אסז מ^ה ?לםא־סלבוד ,חיש אורו 9ליו
אוי ? ג ע 7ןזל1שית נז^ד׳ל מעצם מול שרלי־ןזי^ךש,
ך?ה לא$ד ?9ני סןןמרה ולא מן סןזבירה״
לתח את 9יו ואמר יךלריו לה!9ת מללנות:
.נלךא ןזאור לא לאור ,לי לח?ך

ןאו^ם }אורים

ל9י©י־ס!לר0 ,מךה זו :סרה מה לבם ולקיה ז
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ומלם היא תמנע א1ךה ואוצרות טולה לא תפתח
בלתי אם־להם ,לרעבים ללפלה ,אסירי־אךלוה,
לה ללחנו׳ אף יתנןזמו ועלה יתעלו לה:
5ה למגלי לל־ססךי הבורא וךצונו יתסלא״.
ע$די סלאלים לםכי־נהרה למקיסע הךלרים,
עוןם מהתאים לזיו־פני הדיבר ולגאות קולותו,
לאךם זה ,עלה לץרום ,והוא אוחז לכסא־ה?בוד,
נךאה ,בו נתקןך ותומך לאחד״ .אסר נענעו לו
כלם לראשם ותשואות לנפיהם הוךאה לו ו?גח,
לל־אחד שוקד ממקומו להודיע חלה יתרה לו.
אחד רק עמד מ^ד .קשה וקודר ,הש?ז׳
לדל ומלךל .לשנאה לבושה התבונן אל מ#ה,
לעמד תחתיו ולליט לעז לקחון אל לןיו
לא לקזא הסלט ףלן? ,חיק־בוז על קזלתיו .ולקךבו
מזקןה נוןךשת...
והקדוש־לרוך־הוא אסר למשה:
.לך אל ןזעם וקךקזתם וללםו שללותם וןזיו
נכווים ליום ס?לישי .לי ג»ום סשלישי ארד
״
לעיני ןןעמ על סר־ליני
לרעם ראשון ללצירה׳
;©ל פתאם ןקרע לסךוה מצולות סתהו,
}ללה ןזלשירה לעם :אלהים ,אלהים ?.רא־לנו!
מעין רעם זה ,גת־קול ?ל גת־קול ,ת?סע ס73ה,
דוךה ?י לקרב ראשוןה .ולסד ןזעם מוןךוה,
גל תשוקה לסף לב לל־איש וןזרד לל־איש
לטהר לשרו ן?3שו ולשוב לתמו הראשון,
ראוי לשעה הץדולה .ונמלכו כל־עינלם
אל עבר צוקי הןהר ,קהל ענני־םוד יכסוהו,
לקזלחו לורום $יריהם יךגר־תעלו^ה לפיהם.
ועסד המךלר מזהיר ולוהט מתוך צפלה,
?תקה מערבותיהחול הללנות ,על אלי־ה^רק
לןה לזןזר פני ל ד תוהה .וליראת־סלבוד
רעךה גשטים הנמוכות ולאשלים הדומעים:
לרד סיום ,התרגש סמחחב מלליון־לב עצור,
שקזפו לןזבות המערב ףלער המךלי על שמשו
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ל«?ר לא ל ע י *;קי וגא ן?)י לאסד
ל?3י סר־טיני העשן! ,ם גךסי אלגיו סןןשופים
אךמי ו^ןזרו־אש ,גם גישי־וןעןן על ויאשו,
והצל ?מא־ללא ידמי קךבתיאל״ .ילאלגע הלהט׳
לאקצע סךל$ה ,עסד ןזעס .אף הוא $פוש לסט
ןאו&ר להקןרף שרפת׳־גלגועים...
נלהי יום השלישי׳
?מש־מךלר .עירם ולרא־קךמון ,אך הנץ
נץךעוע סמךלר ס ך ו ל מויאשו ועד סופו,
;סם נןזסת־לןזךים לאלם,
ני?81ך8ר הסחגה:
סהתפוןןץ ןההר אם שסלם על ארץ ך^שו!
משסלם ן$ר לא ןהרעש
ולךק על לךק ורעם על כעם,
ולא סלל
וקול שולר הולך וקורא לע$ם הרעשן
נתהי מהו^ה וןעקה לעם ניבוםו
ףלזלטו על נל?ם,
ןןןאךלוה מתמוטטת .קופןיים אןזלים ,ןקךעים ?0קים~
הלכו פניהם לנולם
והנה הוא בוער ^;ר׳ לשן וןזרד ללו!
ועולה עשנו וספ$יע ואשו לעז מתלקסת
קזניהם *מוךים לךקיע ,לעלרי ?רוסים לתששטי,
בולשים המרומים וסאפילים ןדוסים זיו־סש^ש.
וזיו נשןב לא־נךאה עוד לא על מקומו.
ךםב־עלן ,כביר ונלהב ומיסו ל¥9ל ׳
הךר־זיו אלהיט!
ה

נלנוע ןןעם ?ס וה$ה נלךעד לע?ב לרוס
מלני עז אלהים.
והקולות ןלרי׳ לססה ל?נל« אל־ש3י סשסס
ןללנךןזב סשוקק,
והךןןן ללד ,נלהי לןלה ןיום ,ןכולליס מדגלים
ןקדל סשולר הולך וןזןק קאד
והןה קול פוקד :שובו! קול $דול וחוךי לסןחוק.
ם ? ה קורא — א!הוז ןם־&ה ןגם־?ם ן ת ו ן עב־0ע?ן
ןקן-קואותיו סזילן 9גץ3ץ׳
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?רק עיגו חושף ?ל^-קום ,קיל רלםו תועש ??ל־איש
יו*ק ??חון ?ל?בו0? ,ןקה י?נםת מו?5הו
אל }בול תחתית ןזןזר —
נ???!1ב ןזעם? ,ל 0עם איש א0ד? ,תוזתית ןזר־סיגי
ל?ני אלהים...
נןהי רעש },},ר הולך וןדול ןנורא ?מאד קנאד
ןלא קלה עוד רוס ?עם,
ןך?,מלם ?רוןיים ו?אש גא?לים? ,לים ?ע?ן.
התאם קול ?רעש! קול אדיר וזך ובולע ןזרעש.
?א מ?8י ןזשסים
ולבל קלוי־אךלה וגבולות ?ל־למים בוקע,
קול אל ?9זתתר:
״אנ?י —

—

—

—

—

—

—״

ומתוך •מתן־תורה״(

הרב ש .גורן

שמחת היצירה הטבעית והרוחנית
גילוי גדול ומופלא ביותר של התאמה מלאה ומיזוג מושלם בץ שגי הכוחות
האלוהיים הפועלים בעולם ,אנו מוצאים בחג הבכורים — חג התורה.
כוח היצירה הטבעית־מעשית וכוח היצירה הרוחנית העליונה ביותר בעולם ,אשר
למראית עין שניהם פועלים ככוחות נפרדים ובכיוונים שונים ,אשר כל אחד פועל ושואף
למטרתו ולפי דרכו הוא ,ויש אשר הם נראים אף כמתנגדים זה לזד\ — הרי בסופו של
דבר ובהכרח הם משלימים זה עם זה ,ויוצרים את ההרמוניה העולמית הכללית ע״י תיאום
מכוון מראש וע״י מיזוג מושלם של שני הגורמים העולמיים האלה ,עד שאין באחד אלא
מת שבחברו ,והם כתרין ריעין דלא מתפרשין ולית בהון פירודא כלל.
חג השבועות מוגדר בתורה כ״חג הקציר בכורי מעשיך״ )שמות כג ט״ז( .עיצומו
של החג ומהותו — קודש לשמחת היצירה הטבעית בעולם ,וכולו אומר שירה לחיי עבודה
ועמל ויצירה במטגרת הטבע הטהור של העם היושב על אדמתו .גם אי־קביעתו של היום
הגדול הזה כיום מסויים בחודש ,אלא כסוף תקופת ימי עבודה — ״מהחל חרמש בקמה״ —
מעיד על אופיו ומהותו של החג הקדוש הזה בתקופת־השגה הזאת.
כולו יונק את חיותו מן האדמה והטבע ואיגו משועבד לגורמים אחרים .מטרתו
להעלות את הגורמים החילוניים ,כביכול ,לדרגה עילאית ,ולהאציל עליהם מהוד קדושתו
הרוחני של העולם.
מאידך גיםא ,נקבע ח ק א היום הזה לזמן מתן תורתנו ,והמאורע הגדול הזה הוא
אשר מסמל לגו את קדושת היום ומהותו.
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אמנם אין אנו מוצאים שום רמז בתורה לקשר הגדול שבין מתן התורה לעיצומו
של חג הקציר ,חג הבכורים ,אבל לא בכדי נבחר היום הזה לזמן מתן תורתנו.
דוקא חג זה ,המםמל את תקופת העבודה והיצירה הטבעית שבין פםח לעצרת —
הוא ,ורק הוא ,ראוי לקבלת התורה ,להפעלת הכוח הרוחגי בעולם העשייה ,והחדרתו בכל
שטחי החיים היום־יומיים.

הרב ד״ר יוסף זליגר

לא הגידה תורה בפירוש באיזה יום ניתבה
לא הגידה תורתנו בפירוש באיזה יום ניתנה תורה לאבותינו ולא קבעה את החג
ביום ידוע בחודש ולא הודיעה כי יום מתן תורתנו חל בחג השבועות — למען נדע כי
התורה געלה מהזמן ומתן תורה איגגו תלוי ביום ,כי אם בלב .וכשם שהיא נעלה מהזמן
היא גם נעלה מהמקום; לו ניתנה תורה לאחד בואנו ארצה ישראל היה מקום לחלוק
כי מצוותיה מתאימות רק לארץ ישראל ולעגייגים ידועים ,אולם אנו קבלנו את תורתנו
)מתוך כתכיו(
במדבר ,בארץ ציה ושממה אשר לא היו בה תנאים מקומיים כלל.

דוד פרישמן

בהר

סיני

ויום אחד בבוקר והנה רעש גדול מטביב כרעש שעטת אלפי בני־אדם עם מחנות
עדרים כבדים ורבים ,עדרי צאן ובקר ובהמה רבה.
ומושי ופועה השתאו מאד .מי זה ערב את לבו להרוס לבוא עד פינתם השוקטת
ולשדד את רבצם החבוי ולהחריד אותם מאשרם ואהבתם י — וכאשר יצאו פתח המערה
וישאו את עיניהם ,והנה עם רב ועצום מאד חונה גגד ההר.
אז שמש דבר זר ונפלא מאד :תורה תנתן פה לעם הזה וחוקים ומשפטים...
ופועה ומושי לא הבינו דבר .למה זה תורה ז למה חוקים ומשפטים ז — כמו בוז
שכן על שפתי שניהם.
...והתורה תכבוש את כל העולם אשר מםביב ,למקצה האדמה האחד ועד הקצה
השני ,והחוקים והמשפטים יכניעו תחתיהם את כל יושב הארץ ,כל גוי ואדם אשר על
פני־האדמה...
ומושי ופועה שמעו ויהי כל הדבר עליהם למעמסה גדולה .למה תהיה תורה אשר
כזאת לשים חחים בלחיי האדם ולמה לא יתנו לעצם החיים להיות כאשר הם ובאשר הם ז —
כמו לענ עלה על שפתם .לו רק לא תבואנה כל הקטנות האלה להפריע אותם מעט מתוכן
חייהם הגדול! אז מהרו לבוא אל סתר פינתם אשר במערה הפנימית ויתחבאו שם׳ אשר
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לא יעלה אליהם קול מן החוץ ולא יגיע עד אזנם ,ובעוד רגע התרפקו איש על אחיו׳ לב
אל לב וגשמה לקראת נשמה — ואת כל אשר ראו ואת כל אשר שמעו שכחו.
והעם העצום ,אשר לא יספר מרוב ,מתקדשים ומכבםים את שמלותם יום אחד
ויום שני ,ובהיות היום השלישי ויהיו כולם נכונים.
ופתאום רגזה כל הארץ מתחת ,למן הקצה האחד ועד הקצה השני׳ והשמים ממעל
נבקעו פתאום ויקרעו ,למן הקצה האחד ועד הקצה השני ,ואותות זרים וגפלאים מאד
ונוראים מאד נראו בשמים ובארץ .אורות אדומים ואורות כחולים הילכו על כנפי רוחות,
ולשוגות אש ושרביטי להבות התלקחו ,וכוכבים גדולים ,נוצצים ומהבהבים מאד ,נראו
מתוך הרקיע בעצם היום ,ומן הצפון עלה וזרח פתאום אור ירוק־כהה .ברגע הזה התנודדה
האדמה ,ופתאום קפא כל היקום תחתיו :העצים חדלו מצמוח ,כל צמח וכל שיח אשר
בשדה עמד מגאות ,חגוי הסלעים פערו את לועם הנורא ויחכו לדבר־מה ,וכל החיה וכל
הבהמה וכל אשר נשמת רוח חיים באפו עמד תחתיו ויחכה .שרף מעופף חדל פתאום
מתעופתו בחצי השמים ויקשב ,ועל הארץ זחל צפעוני גדל־טבעות ויזקוף פתאום את
ראשו וישמע.
ובתוך המערה בפנה הפנימית כרע מושי ברגע הזה לרגלי פועה ויבט אל תוך
עיניה— .
ופתאום והנה קולות וברקים ולפידים וענן כבד יורד ורובץ על ההר ועל כל הארץ
מסביב ועל כל עמק ועל כל גבעה .כל המדבר הגדול עצר בעד נשמת אפו ויעמוד ויקשב.
וקול שופר וקול קרן יובל חזק מאד גשמע פתאום ,וההר עשן ועשגו עולה השמימה כעשן
הכבשן .ומחנות הכהנים עומדים בתחתית ההר׳ מערכות מערכות ,ואחרי הכהגים מחנות
לףים ,מערכות מערכות ,ואחריהם עם רב כחול אשר על שפת הים ,וכתנותיהם לבגות
אחרי הכבםן ,ועל פניהם רובצת אימה נדולה וחשכה.
וערפל כבד עולה ועוטה את כל ההר.
והברקים והקולות והלפידים הולכים הלוך וחזק ,ופתאום והנה קול ,והקול איננו
קול ,כי אם רעם ,ובכל אלה תשמע מן הסערה כל מלה ומלה מפורשה ,ויש אשר יחשוב
השומע כי תשמע המלה עד קצה כל כנף מארבע כנפות הארץ ועד קצוי האי הרחוק מכל
האיים:
״אנכי יהןה אלהיף  -לא־יוזלה לף אלהים אחרים על־לני ־־״
אך בעצם הרגע הזה תלחשנה שפתי פועה באזני מושי* :יפיפית מני אדם! מה־
יפית ,מה־יפית!״
.לא־םעקןה לף ^ ל ולל־תמו^ה — לא תקזת^ה להם ולא תעלךם —״
ומושי אוחז בכף ידה שכור אהבה ולשונו לעה ,והוא לא ידע מה —* :אהבתיך
מכל בנות הארץ! מה אהבתיך ,מה אהבתיך!״
.לא ת?א את־^ם־ןהוה אלהיך לשןא 9י לא לנןןה יו*.ןה את א?ר־??א את־קזמו ל ? ן א  -״
ופועה מפטפטת ודוברת ,מפטפטת ודוברת :״השבעתיך בשם אלהיט ,השבעתיך
בשמש יומם ובירח לילה ,השבעתיך בשמים ובארץ :תנני ואמץ בשפתי את יין הרקח
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מעל שפתיך ,כי צמאתי לשפתיך ,ת ע י ואשכיר את נפשי מדמך הלוהט .כי לדם כלתה
נפשי ,תנני ואשוך בשני את בשרך הרטוב ,כי לבשר אדם חי התאויתי ,תגני ואחנקך בידי
אלה עד אם אמותת אותך מעט מעט בעצם ידי!״
.ןכור את־יום 3ש?ת לקדשו — ? ? ת לטים ע?ה ןז*.ןה $ת־ןז??5ם ואת־ןןאךץ,
את־סןם ואת־?ל־א?ר־?ם —״
ושפתי מושי נעות ,והוא לא ידע מה ,ושפתיו מלחשות :״הרביצי עלי את עינך
היוקדת! תלהטגי גא עיגך ותמוגגני ,עד הנדפי ועד חדלי מהיות! הוי פועה ,אשקע־נא
בך עד לתהומות גשמתך העמוקות! רכו תלתליך ממשי ומעדר הקצובות אשר בשדה
תחפגתפ ,עגוגות שערותיך מן הגמא אשר על שפת היאור! היו חמוקי ירכיך כעמודי פרעה
אשר על־פגי רעמםס! היו שגי שדיך כגבעות המור ,אשר ארבץ עליהן בצהרים!״
״33ד את־אליף ואת־א$ף  -לא תךץח
?רעף עד ?קר  -״
ופתאום הלביגו פגי מושי .בא הקול מן הסערה ויגיע עד לפיגה החבויה אשר
במערה הפגימית ויחרידהו ממקומו.
,לא סוץמר 3ית רעף — לא סחמד אשת יעף —י
ופועה השתערה פתאום ממקומה ותקם :״התשמע י התשמע ,מושי ?״ ופועה ומושי
שמו את אצבעותיהם באזניהם לבלתי שמוע...
וחרדה גדולה נפלה עליהם ,והם לא ידעו מה ,ורק יראו לפתע פתאום יראה גדולה
אשר לא הבינו מה היא...
 -לא ת  #ף

 -לא ת$נב

 -לא םעןה

יצחק אייזיק בן יעקב

הגדה של שבועות
הגדה של שבועות היא מדרש ע ש ר ת ה ד ב ר ו ת או עשרת הדברים ,בפשטים
ומאמרים על כל דבור ודבור מענינו ,נוסד על חג השבועות ,וכן נקרא באחד מכתבי־יד
בוואסיקאן ה ג ד ה ש ל ש ב ו ע ו ת  .ביד החכם רייפמאן גמצא בכתב־יד גדול יתר מאוד
מהגדפם ועל השער מפורש שם המחבר ר אשר בן משולם.
,

)או»ר הספרים ,ערך מדרש עשרת הדברות(

פרופ׳ נחום סלושץ

על ההגדה של שבועות
על המסורת של מתן תורה בשבועות םומכים מאמרי חז״ל ביהוד במדרשים ונמצא
גס מדרש מיוחד שנקדש לזכר היום ואשר מתברו אסף בו לאסיפה כמה ממאמרי התנאים
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זמן פתן תורתנו

בתוספת מעשיות ומשלים .שם הספר כמו שאנו לומדים מכתב־היד השמור בוואטיקאן
הוא ה ג ד ה ש ל ש ב ו ע ו ת ונועד על פי צורתו ותכנו להיות מקביל להגדה של פסח
שאומרים אותה בליל פסח .זמן חיבורו של המדרש איגו מאוחר מהמאה העשירית ,אבל
המאמרים והדרושים הבאים בו הם רובם מזמן התגאים ומעוטם מדורות הגאונים .על
קדמות המאמרים מעידה הלשון הצחה שהיא מקראית ומדרשית טהורה ,אף על פי שיש בה
ערכי מלים וביטויים שהם מיוחדים לתקופת הגאונים והמחבר דאג לתרגם את המאמרים
שנאמרו בארמית לעברית צחה.
המדרש נדפם פעמים אחדות משנת השי״ד )בפירארה( ועד ימינו וד״ר ילינק הוציא
אותו בהוצאה מדוייקת ב״בית המדרש״ חלק א/
המחבר משתמש בכמה מלים ובטויים בהוראה מיוחדת כמו שנהגו הכותבים עברית
והפייטנים הראשונים בתקופת הגאוגים וביגיהם גם ר׳ סעדיה גאון בעצמו בטרם נקבע
הסגנון המיוחד לכותבים עברית מליצית או רבנית בימי הבינים .נביא כאן דוגמאות
אחדות מלשונו של המחבר ז
דברי תורה כ ש ר ו ) מ צ א ו חן( לפני הקב״ה :באו כל האומות ל מ פ ר ע )לכתחילה,
קודם לזד ;(.ו כ ב ש ם תחת כפות רגליו  :מ ח ו י ב )במובן מוכרח( ן ג כ פ ר נ ו)נתבדינו,
מלשון הכופר בעבודה זרד (.וכר .על קדמות הספר מראה גם המקום :״אלך אצל ראש
הישיבה ש ב ב ב ל * דוקא ,אף על פי שנסדר בארץ־ישראל ושם הלא נתחדשו הישיבות
במאה התשיעית.
ואשר לתוכן מדרש ההגדה הנה הוא מתחיל בדרישת כבוד התורה מקדמי עולם
על פי כתובים ומאמרי חז״ל ,ואחר הוא מתאר את פרשת שבעת הרקיעים בטוב טעם
ומתבלה במשלים נאים שרובם לוקחו מהתלמוד והמדרשים הקדמונים .אבל בעיקר גועד
המדרש לדרישת עשרת הדברות באריכות ובהטעמה על ידי כתובים ומשלים נאים.
המשלים והספורים שנאספו בספר קובעים ברכה בפני עצמם ומשמשים קריאה נעימה
ומועילה .מלבד מאמרי חז״ל באו במדרש ספורים מחיי התנאים הידועים או אנשי שם
שאינם ידועים ,ואפילו סיפור אחד מביא מעשה בשלמה המלך .בסיפור האחרון מסופר
המעשה בר׳ שמעון בן שטח והמכשפות באשקלון; הפסקות הארמיות שבו מתורגמות
)מתוך תג השבועות בהסטוריה ובספרות(

בעברית.

ש .שלום

בחג הטבועות
למג שבועות
נ&3$ר ישועות
עם  $ך ר בתרועות
ו?עך!ה לאל 0י•

לעלךים ךרור קרא
והלתה האוךה
ונת;ה ןזתוךה
ממריהי ך,ר סץי.

ספר המועדים :שבועות
ואם ןץלשו ןזד1ר1ת

גו1אןר ??ן5לה׳

ולקו ןזמאורות

ןתרו^ם ממצולה

ו?$רו הצרות

וןליא ה^אלה

עד ?לי ?אל ,עד ללי לי,

ןןזךרור ל?ל סיו

מתן תורה

וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת
ההר עשן וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק) .מתוך ספר המנהגים
על סדר מעשה בראשית וכד ,אמשטרדם ,תם״ג^

ה ע צ ר ת

ב ם ד ו ם

משנננם סיון
משנכנס פיון נוהגים בו קצת יום־טוב עד אסרו־חג או עד י״ב בו ,לפי מנהג האר״י
)אוצר מנהגים(
ז״ל .ואין אומרים תחנון בימים אלה — לכבוד חג השבועות.

יום

המיוחם

,

יום ב בסיון קורים יום ה מ י ו ח ס ,לפי שעומד בין ראש חודש ובין ג׳ ימי הגבלה.
וכן אמרו )תענית י״ח( :הואיל ומוטל בין שני ימים טובים הוא כיום־טוב עצמו.
טעם אחר :באותו יום גאמר לישראל ״ואתם תהיו לי ממלכת כהגים וגוי קדוש״
)שמות יט ,ו׳( .ועוד טעם :אותו יום יחול בו תמיד יום כפורים המיוחם.
)טעמי המנהגים ע״ג ,עמ׳ ב׳! ספר מטעמיפ עמ׳ (43

שבת כלה
שבת כלה זוהי השבת שלפני שבועות ונקראה כן משום שהתורה היא בבחינת
כלה .ונוהגים בערי המערב ביום שבועות ,בשעת הוצאת ספר התורה לקרוא נוסח כתובת
)כתר שם־טיב ,לדי שם־טוב גאגין(
גשואין ,כאילו התורה נשאת לעם ישראל.

עליונים ?שו ותחתונים עלזו
לקללת ללה לת3ת חתן.
תאר ללה מאד נתעלה.
לקללת יום זה עשרת ןזךלרים.
)מתוך סיום למוסף יום ב׳ של שבועות ,ע*פ מחזור רדלהיים(

נ׳קיסת קהלת 3לת חן ללתה לעלות לסלם
ו$תן לתן לה סם ןןקב לגאון עולם
וקזני למידים על ןךיןה עשךה ןהב מ7ןזקלם.
)שחרית ליום א׳ של שבועות ,סדר קדפינסראץ(
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» פ ר ה מ ו ע ד י ם  :ש ב ו ן ווו

ה כ ר ז ה על חג ה ש ב ו ע ו ת
שבת שלפגי שבועות יש קהילות שאומרים פיוטים וזולת בשחרית ורוב הקהילות
לא נהגו אלא במנחה .ואחר שיאמרו פרק ״דבי אומר״״ אומר רשות זה לרבי בנימין ברבי
שמואל!
לך ןןרו לביסיגו םןןןךרין *אוני עולם,
ללית טקךש שני לנלנה ןנ?לם.
ואז נךאה לםא אש ל?לם
ועליו מלכו ?ל עולם,
מסתלסל ועומד 3ין ןןאלם.
וקללו לסר ותגישו חותם ^ ל ס .
י 9י ותקנו &8נת עולם
הסן לוד ללי אליעזר ןדול ?לללס
והזקין לא זב״ד פור ולא בדיו לטח לעולם
ולא גה״ז ע$ךת ןלא אד״ו לאש ? נ ת עולם
וכךשוןןם יש לנו סג ?בועות זה
נ

יום לאני ןיום ?לוני לעם עולם
)םידור מנהג ממניא ,וונ1יה(1347 ,
ןש^סגו בו אלןזי עולם.

שלושת ימי הגבלה.
ג׳ הימים שלפגי חג השבועות׳ ג ,ד ,וה בםיון נקראים שלושת ימי הגבלה׳ על שם
הפסוק * והיו נכוגים ליום השלישי ,כי ביום השלישי ירד ד׳ לעיגי כל העם על הר סיגי
והגבלת את העם וכר )שמות יט׳ י״א—י״ב( .ג׳ ימים אלה הם קצת יום־טוב ואין גוהגים
בהם אבלות .ומנהג פשוס הוא לערוך בהם שמחות כגון אירוסין וגשואין.

)מנהגים(

טבילה
,

צריך לטבול בערב שבועות )באר היטב׳ תצ״ד ,ז (.
)יוסף אומץ ,מנהגי שבועית(

לפני האיר היום הולכים כולם למרחץ.

אשמנו
בערב חג השבועות ילכו יהודי גרמניה לטבול בנהר ושם אומרים וידוי ,מכים על
חטא והם קוראים לזה ״אשמנו״.

)ווארהאפטיג דויסש רעד .העבר — .םסיגגססן(

בפרום

%

העןנרת
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)כתובה לשבועות ,נוסח ספרד ,והיא המשך השיר דלהלן(

ר׳ ישראל נאג׳ארה

כתבה לחג צביעות
:

\ T

 :־

T

לץמךה ? 0הוןאת ספר מורה,
ףחחיל ןקךי ןןץם קןןה לו ,וגומר
a

ןכד דודי לגני לעךגות לשמו
להתעלם ?ם 3ת ןךיב ולפריש ץליןז ןזעת קזאםו
אפךיין ל^ה א סמלך קזלמה.
קזךפים וא?51ים גסש ולרדיו ןרלבו
קגלבו
ילק ׳5ןזךי א:לת ןןןןלים
ליום ^ר1לתו וליום ^9סת לב.1
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ספר המועדים :שבועות
ךעיתי יוןתי באי אתי לךכיר ואילם
לי למענך א1$ב לל וןמוני מעלה וחילם
ןאלשתיך לי לעולם.
$מךה איקזה את שמעת דוד קזמעתיהי
ואןזגת עולם $הלתיהו
לשקני מןשיקות פיהו.
לחלה נתרבתה מחולת לןמחןים
ולג$ד נעקןה ןנקזמע לק$ה ששים ךבוא עדי עךליפ
לתךש השלישי ל?את לני לקיךאל מארץ מלךלם.
נןהי הק?ד אמיץ עם עם זו קןה לסיןי
ואת סלד המקןה והסתום אקךא ל$ן2י ןןמוף
הנה היא לתולה ללןי.
3ששי לשלת אגיד את־ןזךשום ללתב הנקזתון
יום לאוויל אוןןליו תוךה אל סי נתלןן
ש^ה ;מים לתךש ליון

)מתוך .זמירות ישראל/

תנאים בין הקב״ה וכנסת ישראל
)לשבת שלפני שבועות •(
מצאתי כתוב בספר מרגניתא טבא התנאים ראשונים בין הקב״ה ובין כנסת ישראל
הנקראת כלה נאה וחסודה מוכתרת ומעוטרת בתרי״ג מצוות.
וזה נוסח התנאים:
״ ה מ ג י ד מראשית אחרית הוא יתן שם טוב ושארית לאלה דברי התנאים והברית שנדברו והותנו
בין הני תרי הצדדים לשם ולתהילה ולתפארת דהיינו םצד אחד יחיד ומיוחד בורא כל וכל יכול חי
וקיים קדמון במציאות עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות העומד מצד עצמו עצם כבודו אץ לשער
ואין לערוך ולדמות בכל מראה וצורה .ומצד השני ה״ה כנסת ישראל כלה קרואה בנעימה ובידה עטרת
תפארת מטרוניתא קדישא עולמתא שפירתא יפה כלבנה ברה כחמה זוהרה מתנוצץ ומבהקת כברק .בת
מלכים יסודי ארעא המה אבות העולם .ובמלכות בית דוד ושלמה היא מעוטרת ומהודרת העומדת מצד
אלוהותו .סוף המעשה ותחלת המחשבה מדת מלכותא קדישא סוד התורה הקדושה שבכתב ושבעל פד,
סופא ועיקרא דכל דרגין קדישין עילאין.
ר״ד ה״ה הבחור החשוב בחור כארזים בחירו של עולם החתן המיוחד ה״ה מלך מלכי המלכים
הקב״ה ישא למזל טוב את בתולת ישראל שכינתא קדישא בחופה וקידושין כדת משה וישראל .ואל
• בעדות ספרדים נוהגים לקרוא גם בשבועות בשעת הוצאת ספר התורה ,במקום אקדמות.

בסרוס העצרת
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יבריחו ואל יעלימו לא זו מזה ולא זה מזו רק תמיד פניהם איש אל אחיו באהבה ואחווה ושלום וריעות
דלא מתפרשין בעלמא דין ובעלמא דאתי דין מן דא ודא מן דין וישלמו שווה בשווה וזר לא יתערב
בתוכם ולא יקרב .ומפריד אלוף לא יראה מאורות .רק ספיר גזרתם יחד מאירות.
החתן הקדוש הנ״ל התחייב את עצמו להכניס כל אשר האציל וברא ויצר ועשה הכל למענה
ולמען התורה הקדושה כמו שעשה במעמד הר סיני שהרכין השמים ושמי השמים וכל צבאם אשר
תיכנס בזרת .וסילק תיכף ומיד סך שש מאות ושלושה עשר אורות הקדושים ליד השליש המרוצה לשני
הצדדים ה״ה רע*א מהימנא רבן של כל הנביאים .והתחייב את עצמו לםבלונות לסבול כנסת ישראל
עד סוף כל הדורות .ותהיה לו ממלכת כוהנים וגוי קדוש ולבלתי החליפם באחרות ולהביאן לציון עיר
מלכות הגברת .ואלה הבגדים אשר התחייב להלביש את עצמו עשרה לבושים המה עשרה כתרים קדישין
להריק להם חיים שפע וברכה ורחמים ושלום למשמרת .ומתנות להכלה הנ״ל נזם זהב בקע משקלה
כשקל הקודש לכופר נפשם .ושני צמידים על ידיה .אלו שני לוחות הברית .ומרגניתא סבא בצווארה
1

לחן וכבוד על כל בריותיו .ומטבע נאבעל התלוי במרגליות דהיינו נובלות חכמת תורה דלעילא ומקריצין
התלוי בחכמת התורה אשר הוא בין עיניה למשמרת .ועטרת זהב בראשם וצדיקים יושבים ועטרותיהם
בראשיהם לכבוד ותפארת .טבעת קידושין אלו שלוש כריכות שבאצבע האמצעית להיותה דבוקה בו ית׳
ומאוזרת חוץ מתנות קטנות הם יעודים הגשמים ותענוגי עולם הזה אשר הן הכנה לעבודת הבורא הלא
הן כתובים בפרשה בחקותי ובפירוש האלשיך הקדוש לספר התורה הקדושה הכתובה לנו בשירות.
והכלה הקדושה התחייבה את עצמה להכניס כל האצול לה ולמסור בדחילו ורחיסו וקיבלה עליה
תו״מ לקדש תרי״ג אבריה וגידיה בתרי״ג מצוות וסילקה תיכף ומיד על ידי השליש הוא משה רבינו
עליו השלום כשהקדימה נעשה לנשמע .ואלה הבגדים אשר הלבישה את עצמה בגדי כבוד ותפארת ליום
םוב מאורות עליונים הנעשים על ידי המצוות התלויות במועדים וימים טובים ובגדי שבת על ידי המצוות
הנעשות בשבת חוץ מבגדי חול חולץ הוא לה לבטל הפסוק והגית בה יומם ולילה .ובגדי לבן כמאמר
שלמה המלך עליו השלום ב כ ל ע ת י ה י ו ב ג ד י ך ל ב נ י ם  .צעיפים ורדידים זה מעשה חדורים וחלוקא
דרבנן .מטה מוצעת זה מסתו של שלמה ששים גבורים וגר .ומתנות להחתן הנ״ל כובע ישועה בראשו
סתסילתן של ישראל הנעשים כתר בראש ממ״ה הקב״ה י .ועוד מתנה טובה להחתן יופע • עמ עור שועלים
הסונץ אחוריהם ,זה שפונים תמיד לאחוריהם ולכל 1ד על מחשבותיהם אם הם ח״ו מחשבת פסול ופניות
בדרך השם יתברך והשכילו מאד בזה.
והחתן הנ״ל התחייב עוד את עצמו ליתן מתנות להכלה מטרוניתא קדישתא היינו השבת קודש
ועוד מתנות להכלה ושושביניה כל ימי חייתו .הן מזונות רוחניים והן מזונות גופניים ודירה כפולה
בזה ובבא .ושטר שלישי שכר מצווה ושטר חלוצה מלוחציה ומכל צרותיה.
והחתונה תהיה למזל טוב ביום ששה בםיון שנת שני אלפים וארבע מאות וארבעים ושמונה
לבריאת העולם על הוצאות החתן שהוציא קולות וברקים ולפידים .והרוקחים מסיפיס כל מיני בשמים
לשעת הנשואין ובדחני הצוחקים המה מלאכי השרת כמו שנאמר מלכי צבאות ידודון ידודון .ועוד
נעימת הגלגלים ושרפים ואופנים ושירות.

1

עליון.

נאבעל — יקר ,של נדיבים.

2

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.

• יופע _ בגד
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ומחמת עידור וקסם יתנהגו כתקנת צו״ם• ובכי בתשובה ומעשים מוכים .וקיבלה עת הבלד,

לשמוח בכל מיני שירות ותשבחות אחר קריאת כל הנשכחות ובעל השמחה במעונו יחזיד כל nvavt
ישמע חכם ויוסיף לקח ומגדנות .ע״ק ״ מצד העובר היינו מצד החתן בל ימול מכל דבריו ארצד•? -ק
מצד הכלה צדיקי הדור ותינוקות של בית רבן.
והכל שריר ו ק י י ם .
נאום ה ש מ י ם ו ש מ י ה ש מ י ם עד הראשון.
נאום ה א ר ץ ו כ ל א ש ר בה עד השני.
והכהנים והעם העומדים בעזרה פ״ה במקדש מעם כולם ענו ואמרו מ ז ל סוב .ה׳ אחד ו ש ס ו
אחד .אשרי העם שככה לו אשרי העם שה׳ אלהיו.
סליק התנאים הקדושים״.

)לוח הכולל משנת תקפ״ז ,ז .שסיקלר ,ע-ס דניאל סר0קי(

ש .י .עגנון

מפסח עד עצרת
חג הפסח עבר ,אבל שמשו קיימת והולכת .הרקיע מעוטף טלית שכולה תכלת
וציציות ציציות נמשכות מכגפיה .החלוגות פתוחים וצפרים מצייצות ושרות .הימים
מאריכים והולכים והלילות אפלים ומתוקים .כשאני רעב אמא גותגת לי פת בחמאה
שריחה כריח השדה ,לא כבימות החורף שרגילים אנו בשומן אווזים שמשמין את הלב
ומכביד את הגוף .אף אני מעורטל מעיטופין של חורף וקל אני על פני העולם.
חביבין ימים שבין פסח לשבועות׳ חיבה יתירה גודעת להם לשבתות שבהם .החמה
זורחת על טללי ההרים והעיר שוקטת על בוקרה ובבית הכגםת הגדול אומרים יוצרות
שביה עגיה איומתי מגולתי ושאר שמות חיבה שהקדוש ברוך הוא קורא לישראל.
חיבת אומן ורחמים מקיפה את הימים .אנו יושבים בחדר ולומדים מעשה הקרבנות,
שמיטה ויובל ,כגגדנו בישיבה של מעלה יושבים כ״ד אלף תלמידיו של רבי עקיבא שמתו
בין פסח לשבועות .ובשעה שהקדוש ברוד הוא זוכר את בניו שנותנים גפשם על התורה
מוריד דמעות ומרווה את ה א  pוהגנים מתקשטים בציצים ופרחים והיער מלבלב ,זה
היער שבל״ג בעומר תיגוקות יוצאים לשם עם רבותיהם׳ קשת ותצים בידיהם ויורים
כלפי השטן .עדיץ הוא עומד בין שמים ל א ^ זורקים בו חצים עד שבשרו געשה ככברה
זו שאינה יכולה לעכב בתוכה כלום ,כך הוא אינו יכול לעכב השפע שיורד לעולם בזכות
ישראל שקיבלו את התורה.

ד״ר שמריהו לוין

ערב חג השבועות
ביחוד חרות בזכרוני יפה חג השבועות הראשון ללמודי בחדר :החג על כל הכנותיו.
עדיין מרטטים בלבי האור והזוהר ,החדוה והששון של אותם הימים .זכורה לי החמה על
* על משקל תקנות שו״ם•

• ערב קבלן.

ב ש רו ס ה ע צ ר ת
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אורה המבהיק בתחילת קיץ ,שפעת האורות והגוונים אשד מסביב ובלב .זכורני ,האיך
סחה לי אמי בפעם הראשונה על המאורע הגדול של מעמד הר סיגי ,היאך הוא עטוף
כולו אש וענן! על לוחות הברית ,שהיו חרותות עליהם אותיות גדולות דוגמת אותן
האותיות ,שאנו הפעוטות לומדים אותן עכשיו בחדר ,המלמדות אותנו לדורי דורות את
המותר ואת האסור לגו .קולה של אמא היה מצלצל בגאון מיוחד ובהתרוממות הרוח
כשהיתה מגיעה בספורה אל ה״רבי״ של הדורות המופלגים ,אל רבס של כל ישראל ,אל
משה רבנו :שהוציאנו מידי ה״גויים״ וקרע לנו את הים לשנים ,והמים עמדו להם לבגי
ישראל חומה מימינם ומשמאלם ,כשתי שורות הלבנים העוטרות את דרך המלך מחוץ
לעיירתגו ,והיהודים הלכו ביבשה ואף טפת מים אחת לא הרטיבה את רגליהם! שהעביר
אותנו דרך מדבר נורא ,מקום נחשים ועקרבים ,וכל אלה נשרפו ע״י עמוד האש שהלך
לפניהם .והיתד! הולכת ומסבירה ענין ההליכה דרך המדבר לפי דרכה :רצה משה רבנו
ללמד להם לבני ישראל את חמשת חומשי התורה ,כדרך שאנו הילדים לומדים אותם
בחדר .מה עשה ז עמד והםיעם במדבר כדי שלא יפגעו בהם עובדי האלילים ולא יפריעום
מלמוד התורה.
אף הרבי שלנו ,מוטיה־קטניות ,סח לנו אותו ספור ,אולם דרך ספורה של אמא
היה נעיפ יותר ,ערב יותר ומלבב יותר .כשהרבי היה מספר לא הייתי אלא שומע בלבד,
אולם כשספרה אמא היה לבי הרך דופק בחזקה ודמיוני המשולהב נושא אותי לעולמות
עליונים ורחוקים .שוב לא ראיתי לפני את כתלי החדר אלא דמויות וחזיונות ,העוברים
שם הרחק הרחק ,ועיני התחילו כואבות .ומראות וחזיונות נגלו לפני! הנה תבקע הםביסלה,
וחומות שתים תזדקרנה ועמודי אש וענגי עשן יכסו את גבעת הארמון .ושם על ראש
הקומה החמישית של טחנת הרוח יתגלה בכל הדרו משה רבנו ויתרות את הדברים הקדושים
על ארבע הכנסים של הטחנה באותיות גדולות ,גדולות מאלה אשר בשער המידור שלי,
ושוב יאמר לנו» זה עשה וזה לא תעשה עד טוף כל הדורות...
לכאורה הרי חג השבועות הוא הדל שבשלש הרגלים :הוא אינו נמשך אלא שני
ימים בלבד ו״חול המועד״ אין לו בצדו .אך הבריות מצאו בו כמה מעלות טובות שנשתבח
בהן על חבריו :על חג הפסח ועל תג הסוכות .הם היו אומרים :בחנ הפםח רשאי אדם
ליהנות ב כ ל מקום שהוא רוצה ,אך לא מ כ ל מה שהוא רוצה :משום חשש חמץ» בסוכות
יכול אדם ליהגות מ כ ל מה שהוא רוצה אבל לא ב כ ל מקום אלא בסוכה בלבד .כגגד זה
מוצא אתה בחג השבועות ,ששניהם בו :רשאי אתה ליהנות מ כ ל ו ב כ ל מקום .תאמר:
וחולו של מועד? עמד ד״קב״ה ויצר שלשת ימי הגבלה כנגדו.
ושלשת ימי הגבלה אלה היו מקור תענוגות מיוחדים לגו ,אף כי לא הייגו פטורים
בהם מן החדר אלא מחצית היום בלבד .כל מה שמצווים הייגו לכבוש בלבותיגו במשך
השבועות האלה שבין חג לחג ,עת כלואים הייגו כל היום כולו בחדר ,פ  pעתה ועבר
על גדותיו .וכמה מרובים היו הענינים והעסקים ,שניתנו לנו עכשיו לענות בהם! ראשית
כל חייגו רצים אל הםביסלה .עומדים מאחורי גבעת הארמון ומסתכלים במלאכת הפועלים,
הקושרים את הרפסודות .אולם את התענוג הענוג ביותר של אותם ימי חופש ראשונים
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לא היו מעניקים לנו הרפסודות וצריפי האברים ולא הטיולים באפרים וביער אלא הרחיצה
בנהר סביסלה .אמנם אנו הפעוטות לא היינו רשאים ללכת אל הנהר לבדנו אלא מי שהוא
מן הגדולים היה עומד על גבינו .אך הגיעה שעת הרחצה פורצים היינו כולנו מן החדר
כאיש אחד בקול שאון וצהלה ונוהרים אל הנהר .בקוצר רוחנו הרב לא היינו ממתינים
עד הגיענו אל חוף הנהר ,אלא היינו פושטים את בגדינו עם ריצה והיינו מגיעים אל הנהר
פשוטי בגד ,מוכנים ומזומנים לקפוץ אל תוך הגלים המלטפים .וכמה גדולה היתה שמחתנו
כשעברו ימי הספירה ,ימים שאסורים בהם ברחיצה בנהר ,והנה עברה שעתו של האיסור,
וניתנה לנו הרשות לקפוץ אל הנהר! כחיות צמאות היינו מזנקים וקופצים אל תוך המים.
ששה ,שבעה ולפעמים אף שמונה חדשים היו עוברים עד שמי הנהר היו מתחממים די
צרכם ,וכמה כלתה גפשגו לטבול במים קרירים וזכים אלה ,ולהרגיש איך הגלים מלטפים
ומלפפים את גופותינו החשופים .כל החורף הארוך כולו היינו צפויים לחסדיו של ראובן
הבלן ,לזקן קפדן ורוטן זה ,שיתן לנו עוד דלי מים חמים בבית המרחץ; היינו מתחננימ
אליו על כל דלי שלא מן המנין .ועכשיו ,בעמדנו על שפת הנהר הרחב ,הנוהר את מימיו
הקרירים בשפע — כמה רחב לבנו ,שהנה אין אנו צריכים לבקש ולהתחנן על המים
)מתוך ״ילדותי״(
קום וקפץ אל הנוזלים הזכים והתעדן בהם כאות נפשך.
{

ז .שניאור

בחג הגבעות
סג הצלעות ,סג סתורה!
«$י צפיתי לו זה לל1ה•
ל$ךי יום־טוב ,לנים ?ן1מחים,
גגות קזטיפים אור סםללה.

על ?ל 3תח  -אלי־נסל.
על ?ל סלון זרי ךשאים.
^זלןחן ערוך .צלצול גביעים...
אוךחים יולאים ואוךחים לאים.

״$ש־}א הןה!״ קוךאה א9לא
מדי פעם לי לאחלה׳
ומושיבה אגוז ,ךל׳ןון,
מאפה־סג עם סלל קןןוה) .מתוך ״זמנים ומועדים״ ,לילדי ישראל(

ליל

תיקון

בלילה

שחוקרת

ההוא

בלילה ההוא של חג השבועות ידיד השגה מכל מי שרוצה לדבק בקדושה ויעסוק
וסדר הלימוד של זה הלילה כבר נתפרסם וגודע לרבים על
בתורה כל הלילה
ידי הקונטריסין שגתפשמו .והמנהג הזה נתפשט בכל א ^ ש ר א ל ובכל המלכות׳ אין
נקי ,כולם כאחד הגדולים ועד קטנים ,וכן קימו וקבלו עליהם ועל זרעם.
)השליה ,מסכת שבועות(

סדר

תיקון ליל שבועות

סדר תיקון ליל שבועות כולל:
קצת פסוקים ראשונים ואחרונים מתורה נביאים וכתובים ובתוכם קצת פרשיות
מתורה ונביאים מענינא דיומא וקצת מזמורי תהילים ומגילת רות ומשנה ראשונה ואחרונה
מכל ש״ם ,משגה ופרק ראשון מספר יצירה וסדר תרי״ג מצוות ומאמרי זוהר ואידרות וכו׳
לליל חג השבועות .נוסד על ידי חסידים ואנשי מעשה בימי הבית יוסף ומורגו הרב שלמה
אלקבץ הלוי ,על פי מעשה הכתוב בספר שני לוחות הברית.
)בן יעקב ,אתר הספרים ,ערן תיקון(
״בית־יוםף״ — לר׳ יוסף קארו )(1575—1488
ןןסיךיס

ךאשוןים

ןןסיןאי קךלאי לא הוו נלמי לקאי ליללא והוו לעאן לאיללתא .ללי 7י9עמ לכי
אסר לש?תא ךסתלןשי סלולא לל׳אי ליללא לגליה3 :יתי לתקןא סלשיסי ללה׳ לגין
ךתקזתכח לקזןזר לתלשיקזזא ותקו^הא לגלי מללא לךקא לאות.

ןתםידים ראשונים לא היו נמים באותו לילה והיו עוסקים בתורות רבי שמעון כך
אמר בשעה שהתכנסו אצלו החברים בלילה זה :נבוא להתקין תכשיטי כלה׳ כדי שתמצא
)מתוך ספר הזהר ,פרשת אמור -1ח(
מחר אצל המלך בתכשיטיה ובתיקוניה כראוי לה[.

שבו יקרים
כתב ד״אריז״ל )דרך אמת(:
בליל א׳ של שבועות קודם הלימודים יאמר מאמר זה מתוך הזוהר )בראשית ט ,א ( ז
,

תיבו לקךין ,תיבי ינסךש תקין דלללא להא ^ > ' ךלל מאן ךאקזתתף נןןךה
א

להא ליללא ןהא ןטיד עילא ןת?א לל ההיא ? ? א !!ליק שתא לקזלם ןגללהי׳ דלתיב:
חוגה מלאך י״  59לירכיו נלסלןם׳ שעמו וךאו לי טוב ד.
יב
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ןשבו יקרים׳ שבו ונתקן תיקון הכלל באותו לילה׳ שכל מי שמשתתף בזה באותו
לילה יהא שמור מעלה ומטה כל אותה השנה ויוציא השנה בשלום עליו׳ ככתוב! הוגד
מלאך ד׳ וגר[,
בזכות כת״ר ינצל מכרית
כתבו המקובלים :מי שלא ישן כלל ועוסק בתורה בזה הלילה ולא ידבר שום דבר
בטל עד אחר ״קדושת כתר״ מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו שום נזק וינצל מ כ ד ת.
שכן כ ד ת אותיות כ ת ר ומלאכי שרת יכתירו אותו בכתר חורה׳ ואשרי לו בעולם הזה
וטוב לו בעולם הבא .ומדר לימוד הלילה הזה כבר נדפם בתיקונים השייכים לזה הלילה.
)ליקוטי 1בי(
וישתדלו שיהא עשרה כי כל בי־עשרה שכינה שורה.
מ י ש ל א י ש ן בל י ל ה 
מי שלא ישן בלילה כלל ועוסק בתורה מובטח לו שישלים שנתו ולא יארע לו
כל נזק.
וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן .ואפשר לתת טעם על פי פשוטו׳ לפי שישראל
היו ישנים כל הלילה והוצרך הקדוש ברוך הוא להעיר אותם׳ כדאיתא במדרש — לכן אנו
)מגן אברהם(
צריכים לתיקון זה.
והיה משה מקיץ אותם
שהיו ישראל ישנים כל אותו הלילה שקודם מתן תורה .והיה משה רבנו מקיץ
ומעורר אותם ובא עליהם בקולות וברקים ולכן מראים אנו שאין אנחנו עושים כן.
)ליקוטי »בי ,בשם •מדרש חזית(-

תיקון שני לילות
ונוהגים פה גוא אמון ]מצרים[ לעשות תיקון ליל שבועות גם בליל ב׳ של החג.
)מנהגי נוא אמון(

לא ל ה ו ס י ף ולא ל ג ר ו ע מ ס ד ר התיקון
ויזהר מאוד למעט באכילתו בסעודת הלילה בכל מה דאפשר כדי שיוכל לעשות
התיקון של הלימוד בלילה זה .ויזהר בעגיים שיהיו באוכלי שולחגו׳ ותיכף אחר ברכת
המזון ילך בזריזות לבית המדרש לעשות התיקון של הלימוד ולא יבטל בשיחת חולין אף
רגע כמימרא ,חם ושלום .וגודל מעלת תיקון הלימוד בלילה זה מבואר בזוהר הקדוש
וכידוע מספרים מהמעשה הגפלא שהיה בבית מדרשו של מהרי״ק )מורגו הרב ר׳ יוסף
?אי 0בליל שבועות ותקח לעצמך התעוררות גדולה .ומצוה לחזור אחרי עשרה .אכן ראוי
ליראי ד׳ שלא להרבות בקדישין כי מגדולי הקדמוגים ערערו על זה .ויזהר האדם מאוד מאוד
לעשות התיקון כמדד שגדפם בתיקון ליל שבועות דוקא .עליו אין להוסיף וממגו אין
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לגרוע כי הוא נתקן על דרך השתלשלות .והאיש המשכיל ישקיף וירא להתנהל לאיטו
בלימודו וטוב מעט בכוונה ובנעימה מהרבות בלא כווגה .ואם לא יעצרון חיל בכולה —
לחצאין כשרה .כי מי בקש זאת מידכם לקרות את כולה מבוהלים ודחופים?
תוספת קדושה בטבילה
וקודם עלות השחר מעט ילך לטבול כדי לקבל תופפת קדושה .גם בטבילה זו
עושה תקון גדול בעולמות העליוגים .ומי שאיגו בטוח בעצמו שלא יטרד בתפילתו למחר
כשלא יישן כל הלילה — מוטב שיישן קצת׳ כדי שלא יצא שכרו בהפסדו.
)סדור תפלת נהורא(

ליל שמורים במג ה ג מפרד
הספרדים נוהגים להגעים את ליל שמורים זה ״משמארה״ ,בפיוטים מיוחדים
ובקריאת עשרת הדברות לפי מפרשים שונים ובפרט ״תפסיר אלעשר קלמאת תצניף רבנא
<ש .בךשבת(
סעדיה אלפיומי״ ]עשרת הדברות לרבי סעדיה )גאון( מאלפיומי[,

נחום סלושץ

תיקון ליל שבועות הוא מנהג קדום
גאמר בתלמוד ״אתה מוצא שאין כתוב בעצרת אלא שמחה אחת ולמה ז מפגי
שהתבואה נכנסת בפגים ]הגורן[ .ומה טעם אין כתוב בה שתי שמחות? מפגי שפיתת
האילן נידונים״.
ממאמר זה אנו למדים שני דברים שלא הובררו לצבור כל צרכם :מחוץ לתכונתו
של חג השבועות כחג הקציר נחשב היום ליום הדין׳ שבו דנים על הצלחת פרי העץ
במשך חדשי הקיץ ,ועל כן ראוי שירבו בו תפילות ותחנונים .ואמנם אנו מוצאים שתפילות
מסוג זה נשמרו בספרותנו הקדומה .ושוב אנו רואים כי המנהג של תיקון שבועות במשך
ליל החג שנתחדש על ידי המקובלים יסודתו במנהגי הדורות הקדומים שפשטו צורתם
)פתוך חג השבועות בהיסטוריה ובספרות(
וקבלו צורה חדשה בדורות האחרונים.

מיכל רבינוביץ

תיקון ליל שבועות
אנשי מעשה נוהגים להיות ערים כל הלילה ומתכוננים לקראת קבלת התורה.
קוראים בתנ״ך ,״לחבר את האוהל להיות אחד״ ,ושונים בתורה שבעל־פה רוב הלילה
״לקשט את הכלה״)כגסת ישראל היא הכלה ,המזדווגת ונארםת לאהובה ,כביכול ,והתורה
היא ה כ ת ו ב ה  ,החוזה הגצחי לקיום ההתחיבויות בין שגי הצדדים( ,תהו הסדר :״בתחילה

סמר
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יעסוק בעשרה מאמרות ,שבהם נברא העולם ,ואחד כך בעשרת הדברות׳ שהן כנגדם,
אחד כך בנביאים ,בענין המרכבה דיחזקאל ן אחד כך בכתובים ,מגילת שיד־השידים בזמרה
ושבחה ,והוא ק י ש ו ט ח י ב ת ה כ ל ה ! אחר כך יאמר מזמור #יקום אלהים* )תהלים,
סח( ,שמדבר על ענין מתן תורה! אתר כך יעסוק בתורה שבעל־סה* .יש נוהנים לקרוא
האזהרות ,שסידר ר שלמה בן נבירול ,הכוללים הדייג מעוות עשה ולא תעשה» ויש
נוהגים לקרוא מנין המצוות להרמב״ם .וכך היה נוהג רבנו הרב יצחק קוק׳ זכרו לברכה,
שבכל ליל שבועות היה קורא בספר המצוות להרמב״ם .ור משה בן מכיר׳ ריש מתיבתא
בעין זיתון שליד צפת — אחד מחבורת המקובלים בימי רב יוסף קארו ור״ש אלקבץ
ועוד — אומר* ״ולי נראה׳ שיעסוק בסדר נשים ,אם אפשר לו לקראו בעל־פה! ואס
לאו יקרא אותו )מתוך הספר( ,כי ראוי הוא להתקשט בו הכלה ,ויש בו שבע מסכתות
)כגגד ״שבעה שבועות תספר לך* מפסח עד עצרת( ושבעים ואחד פרקים )כגגד שבעים
זקגים ומשה על גביהם ,שהיו בשעת מתן־תורה( .ואם יכול להתחבר בחברת א נ ש י
א מ ת ר ו ד פ י צ ד ק  ,מה טוב ומה נעים שיחשב עמהם להמגות מבגי היכלא דמלכא
ומשושבינין של כלה*~
,

,

לפנינו מסודר סדר ״תיקון ליל שבועות״ ,המכיל קטעים של התחלת הפרשיות
והפרקים שבתנ״ך וםיומיהם ,ובסופם ״ספר יצירה״ ,ואחד האחרונים אמר׳ שהשם *תיקון
ליל שבועות* מכוון בראשי תיבותיו להמלים ״תערוך לפני שולחן״.-
לאחר תיקח ליל שבועות משכימים לטבילה ומקדימים להתפלל בזריזות עם הגץ
החמה ,כדי לכוון את השעה לקבלת התורה ,שאז שערי רחמים פתוחים ,והשעה שעת
רצון לאדם לכוון את ה״שעתא דרעוין״ ,שאיגה אלא כהרף־עין ,זוכה ל״כל טוב*.
שעתא דרעוין  -שעת מון.

אפרים כהן דיים

תיקון שבועות של השר משה מונטיפיורי בקושטא
בין הרב שמואל םאלנט ובין השד מונטיםיורי היו קשרי ידידות משכבר הימים.
פגישתם הראשונה היתה בליל שבועות בקושטא .ומעשה שהיה כך היה :בעלות ר שמואל
בחברת תשעה ת״ח אחרים לא״י ,התעכבו בקושטא .בימים ההם מדמן גם השר מוגטיסיורי
לעיר בירת תורכיה ויתאכםן בביתו של הגרף קומוגדו ,ראש הקהלה היהודית בעיר זו.
השר שגמצא גם הוא בדרכו ירושלימד -בקש את הגרף קומונת להזמין את עשרת החכמים
האשכנזים העולים ל!יח אליו ,למען סדר בחברתם תקון־שבועות .לצערו הגדול תקפה
עליו השינה בהמשך התיקון .באמצעים רבים נאבק השר מונםיסיורי עם שר של שינה
ולא יכול לו .הגרף קומונדו שראה ביםודיו יעצו להסרד מעל המסובין ולתת תנומה לעיניו,
א י השר באחת! ״כיצד זה יעבור עבירה כה גמלה* .הקומוגדו ,שלא היה עם־הארץ כל
,

107

ת י ק ו ן ליל ש ב ו ע ו ת

עיקר ,ניגש אל הזקן שבחבורת האורחים האשכנזים ,אל ר׳ משה ריבלין ,לשאל את פיו
אם באמת כה גדולה היא העבירה ,אם ילך השר לישון .״הנני אמנם הזקן שבחבורה —
ענה ר משה ריבלין — אך הפוסק הוא הצעיר שבנו׳ ר שמואל .פנו אליו הגרף והשר
כי יפסוק להם דין זה .שקל כבר שמואל סלנט בדעתו ואמר :המצוה הגדולה ביותר בלילה
הזה ,הוא תיקון־שבועות בעדה ,ואין עדה אלא מנין של עשרה .אלמלא השר שכברנו
וקראנו אל המקום הזה ,היינו מסדרים תיקון־שבועות ,איש איש באכסניא שלו .הואיל
וזיכנו השר במצוד .גדולה זו של לימוד במנין ,הרי רשאי הוא לתת תנומה לעיניו.
,

,

)ע״ס ״זכרונות בן ירושלים״ לאפרים כהן רייס(

ר .א .ברוידם

ב״עת אשר יבקעו השמים׳../
לאחר הסעודה ציווה ר׳ ירוחם להעמיד את המנורה על השולחן ,למען אשר ישב
כל הלילה להגות בספר ״תיקון ליל שבועות״ ,אשד הכין לו.
— גם אנכי אשב פה עמך ־  -אמר אחיטוב — גם אגכי לא אישן בלילה הזה,
ושנינו יחד נקיים את מצות ה׳.
— טוב הדבר  -־ ענה ר ירוחם בכל לבו — כמוני כמוך נהגה בתורת ה׳ כל
הלילה ונתפלל וותיקין בבוקר השכם.
והלילה ליל־אביב בכל הדרו? שמים טהורים מאד ומראיהם תכלת כהה נחמד
למראה׳ הירח יקר הולך וכל צבאיו ,הכוכבים ,יעלו איש במסילתו ,בנקודות כסף יזהירו
וישמחו כל נפש וירנינו כל לבב; רוח צח נושב בארץ׳ לוחש על הדשאים וכמו יפיח רוח
חיים באף כל היקום וכמו ישא על אברתו נשמת הבריאה ורוח כל המאושרים עלי תבל
ארצו.
,

עין אחיטוב לא שבעה מראות את המחזה הנחמד הזה ,מדי צאתו החוצה׳ ועמד
כאיש אשר לפניו נגלו תעלומות ,אשר אין ערוך להם...
— היחכה אדוני לעת אשר יבקעו השמים ממעל ז — שאל אותו ר׳ ירוחם בצחוק
שפתים בצאתו גם הוא ובראותו את אחיטוב נפעם ונרעש — היאמר לכוון את הרגע
ההוא ?
אתיטוב הביט בפניו ,כי לא ידע מה בפיו.
,

ויצחק ר ירוחם עוד ,ויספר לאחיטוב את אמונת ההמון ,כי בלילה הזה יבקעו
השמים כהרף־עין אחד ,וכל איש אשר יכוון את הרגע ההוא ,והיה כל היוצא מפיו אז
בוא יבוא וכל משאלות לבו בהרף־עין הזה יקום.
,

— אפס כי עוד לא קרה מקרה כזה — הוסיף ר ירוחם בסוף דבריו — כי לא
יאבה ה׳ להודיע לבני האדם את ״עת רצון״ אשר לפניו׳ כי הנהו לנו בבחינת ״הסתר
פנים״.
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אחיטוב לא ענה דבר ,ואף כי הבין עד מאוד ,כי האמונה הזאת בהבל יסודה׳ אולם
לא אבה הפעם הזאת להתווכח עם ר׳ ירוחם ,להוכיח לו איולתו ,ויהי כמחריש.
אחיטוב לא נתן גם הוא שנת לעיניו כל הלילה ,וביחד את ר* ירוחם ישב ,שמע
לדברי ״תיקוך ,אשר הגה בו האחרון ,אף דיברו דבריהם ,וכאשר האיר היום ור׳ ירוחם
הלך לטבול את בשרו במקוה ,יצא אחיטוב לראות בצאת השמש ,דבר אשר לא ראה
מעודו בעיר גדולה ,אשר מחזות הטבע מוזרים לאגשיה— .
אחיטוב התבונן אל המראה מאד ,עשתנותיו בקרבו נחו שקטו ,לבבו הרגיע ונפשו
רותה עדן עד מאד...
והגה יד שלוחה אליו ותגע בכתפיו ,וקול מדבר באזניו יהודית ,לאמור:
— מה תחזה במראה אשר לפניך ?
אחיטוב התעורר וירא והנה יד ירוחם היא וקולו הוא זה .ירוחם שב מבית־הרחצה,
ממקוה המים ,אשר טבל את בשרו בו ,וישתומם לראות את אחיטוב עומד ומשתאה.
— הוי ,אדוני ,מה נהדר המחזה הזה!
ו* ירוחם לא הבין לדבריו ובקול דממה אמר:
— הילד אדוני עמדי ע ת ה להתפלל ״וותיקין״ ,או כי ישכב לנוח ויתפלל עם
ה״מנין״ השני ז
— אתי אלד — ענהו אחיטוב.
ויבואו אל הבית וישימו בגדיהם עליהם וילכו לבית־המדרש להחפלל עם הנץ
)שתי הקעוות׳

החמה.

מלכה שפירא

תיקון שבועות
)זכרונות(
בימים שלפגי חג השבועות היו חסידים מבני הכפרים מתכנסים לעיירות הסביבה
ויחד עם חסידים מבני העיירות היו גוסעים ובאים בעגלות ,המביאות סוף הגחל׳ ירק
לשבועות ,גם חמאה וגבינה מחלב בקרם של בני הכפר.
בערב חג הביכורים היו מתכנסים בחצרות של בית אבא זיל ,בבתים העתיקים,
ירושת המגיד ,ז״ל ,שבעיר קוזיניץ .החצרות המו מהמוני החסידים שבאו ליהנות מזוהר
החסידות ביום מתן תורה .מן האחוזה ,אחוזת הסבתה שרה דבורה־לי ,ז״ל ,הביאו המשגיחים
על חליבת הפרות תוצרת חלב בתוך עגלה מקושטת ירק .המשגיחים האלה ,אשה יראת
שמים ,בעלה הזקן ובניהם השגיחו גם על הכנםת האורחים באחוזה ,משום שעניים וםתם
עוברי דרכים היו רגילים תמיד להתארח שם וליהנות ממאכלי החלב .מרכבה מקושטת
הביאה את תיגוקות החצר ,שבלו רוב ימות החול באחוזה.
העגלון היה לבוש חליפה לבנה׳ מקושטה כפתורי זהב ,על ידיו כסיות לבנות וכובע
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לבן בראשו .הסוסים הוכגםו לתוך האורווה והעגלונים הגרים׳ שדברו חצי גרית וחצי
יהודית׳ שימשו בתורת גרי שבת וחג בחצר .גם פרה׳ כבשה ועופות נתגלגלו לחצר מן
האחוזה .בעלי־החיים האלה היו נחשבים ליצורים חשובים׳ בעיני הקהל׳ מפגי שהם באו
מן האחוזה ,ששם יראת שמים וברכת האדמה היו משמשים בערבוביה.
גם פירות משובחים היתה מוציאה האחוזה .הסבתא ,ז״ל ,היתד .מביאה מיני שתילים
של עצי פרי משובחים והגנן היה שותלם בגן הפירות.
בתוך האגם שבשדות המרעה היו מגדלים דגים כדי לכבד בהם את השבתות.
מגין מתפללים היה בא מן העיירה הקרובה והסבתא הרגילה את הילדות בנות
שלוש וארבע לענות אחריהם קדושה וברכו.
התינוקות היו יוצאים לראות בקציר החטים והיו רגילים לשתק בגינת הפרחים,
הגדורה עצי לילך .בגינת הפרחים היו בני המשפחה שותים את התה ,לפני שקיעת החמה.
גן חפירות היה מטיל קצת אימה על התינוקות ,בגלל אהלי הצועגים ,שהיו גטויים
קרוב ליער האחוזה ,מעבר לגדרות הגן ,הגדרות של עצי אגוז.
רוב השבתות היו בגי המשפחה שובתים בחצר שבעיר .שם היו חוגגים גם את
ימות החגים.
לחג השבועות ,חג הביכורים ,היו מביאים בעגלה ענפים ופרחים ,לשם ירק ,גם
חמאה וגבינה לסעודת חלב .בערב שבועות היו החצרות והבתים העתיקים רוחשים ,לוחשים
וממללים .חסידים ואנשי מעשה התקיגו עצמם לתקן תקון גדול לפני קבלת התורה.
בלילה ,ליל שבועות ,היו החסידים קוראים לאור נרות דולקים ,ופוסקים פסוקים
של תורה ,נביאים וכתובים ,זוהר ואדרות הקדושות.
ד״תרגגול קרא לחצות הלילה וצלילי הפסוקים עלו מבית הכנסת העתיק ומן החדר
הקטן של המגיד ,ז״ל .אותו החדר שהקדושה לא זזה ממנו מאה ועשרים שנה ,עלה אורו
בלילה הזה שבעתים .מזמן פטירתו של המגיד ,ז״ל ,לא חל כל שנוי בחדר הזה .מטח־הכילה
שבה ישן המגיד ,הכסא המרופד שעליו ישב׳ השולחן הצר והגבוה ,שעליו כתב את הקמיעות
וסתרי התורה ,שעומדים עדיין במקומם .הם סופגים בדומיה את מרי שיחם של הבריות,
שבאים תדיר לשפוך את לבם במקום הקדוש הזה.
בערבי שבתות ובימים טובים היה אבא ,ז״ל׳ מזרז את עצמו ,בא ועולה במעלות
של בית־הכגסת הגדול ,מסתכל בחמה השוקעת ,כדי לכוון את זמן הדלקת הגרות .מזדרז
וחוזר להדר הקטן של המגיד ,ז״ל ,מדליק ומיטיב את הברות.
ולא זו בלבד אלא ש״החצר* הזו גטלה קדושות הרבה .במוצאי״שבת היה אבא ,ז״ל,
יושב עם בגיו ומגגן בכגור את גגוגי הזמירות .והיה כנגן המגגן ויעלו צלילי שירת
החסידים ,שעמדו צפופים ,בתוך החדר הקטן והתמזגו צלילי שירה בגגינה והנגיגה גמשכת
ועולה׳ יורדת ועולה ומשתפכת בלי הרף ,בלי גבול ובלי סוף.
סוכות היו עורכים שם שמחת בית השואבה בשירות ותשבחות.
בהושענא רבה היו אוגדים שם את הערבות.
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ועל אחת כמה וכמה בליל שבועות ,לילה שבאים שושבינים ליחד את כנסת ישראל
עם הקדוש־ברוד־הוא.
אחרי אמירת התיקונים התקינו החסידים עצמם לשבח ולהלל את התורה הקדושה
בזמר ״אשת חיל מי ימצא״ ,היא התורה הקדושה המשולה לאשת חיל.
קולות מתהילים להסתלסל מתוך דבקות גמורה .ואחרי שמתמזגים לשירה אחת,
גשגבה ,משתתקים צלילי הקולות כאחת .ובתוך דממה דקה ,בתוך רטט של קדושה ,שומעים
את הקידוש על היין.
הגשים ,לבושות בגדי משי בהירים מתכנסות בסיגה של בית־הכגםת ,כששפתיהן
לוחשות פסוקי הזמר :״אשת חיל״ .הן שומעות קידוש .אתרי שגומעות מכוס היין המוגש
להן הם מסתלקות מן הקהל דרך החצר לחדרי הגשים ולהמטבחים כדי להשגיח על הכגת
המאכלים לסעודה.
המשמשים בקודש רצים ,אצים ומגישים בזריזות רבה את האוכל לקהל המיסב
לשולחגות הארוכים ומאריכים בשולחן עד עלות השחר.
עם עלות השתר מתפזר קהל החםידים .מהם מתקינים עצמם לעלות על הגבעה.
אותה הגבעה ,שממנה התגלגל ר׳ לוי־יצחק מברדיטשב ,ז״ל ,מתור התלהבות קדושה ,בליל
שבועות .מהם מתבודדים עם האילגות הפזורים בתוך החצר ,כדי לקרוא קריאת שמע של
שחרית .והחבצלות שבגיגה רוויות טל הלילה מקשיבות בדומיה לקולם.
זרחה החמה והאיר פגי המזרח.
אנשים נשים וטף גוהרים מן הבתים העתיקים ,דרך הרחוב הרחב׳ לבית־הכנםת
הגדול .את בית הכנסת הזה בנה המגיד ,ז״ל ,תיקן את בדקו אחרי הדליקה.
בחורשה מקננים כל מיני בעלי כנף ,שאומרים שירה עם עלות השחר׳ על ענפי
האילנות .והאילנות ריחם נודף כלפי בית־הכנםת.

יוחנן טברסקי

ליל שבועות בחצר האדמו״ר מרחמיםטריווקה
בבית־ד״בישול הגדול שב״חצר״ ראחמיסטריוקה מלבבים עכשיו לביבות בגבינה.
הר סיגי ,אומרים החסידים׳ גקרא גם גבגוגים והוא לשון גבינה .בתנור־הדגים הגדול
מלהטת האש ,ורבה המלאכה.
צעירי המיושבים״ הגיע עכשיו תענוג של מצווה לידיהם .הם משלשלים וכורכים
זרים ולויות בצורת ״מגן דוד״ לתלותם בבית־המדרש ,ששטתו קרקעו בעשבים ,זרי־ירק
לכל םיפוני ה״חצר״ ,לכתלים ולכל החלונות — ,רמז להר מיני ,שהיה מלובש בעשבים.
ריח היער והבריכה נודף מהם וממלא את כל החלל בשמחת־החג.
לילה .עופות ,שמקוריהם תקועים בתוך כנפיהם׳ נרדמים בשינה .ליל שבועות.
תורה בלא אהבה ויראה אינה עולה למעלה .נם לא תפילה .ומה רבה עתה האהבה בגינוני
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החג! ..יהודים ,שזכו להתחדשות והרמת המוחין ,יוצאים בצעדי מנוחה מבית־המדרש.
באפלולית של ערבית מאירים ביותר למולם חלונות ה״חצר״.
החסידים ,שבאו לחג קיבוץ גדול מרחוק ומקרוב ובני העיר הולכים לברך את
ר יוחנצי ב״מועדים לשמחה״ .רואים בחוש :הוא עומד עתה בשנים האחרוגות לימי
חייו ,ואולם ,דומה ,ימי הירידה ימי עלייה הם לו ,שלעת זיקנה כוחות הגוף נכנעים לכוחות
הנפש ,ויש שזקן בעולם הזה הוא בחור לעולם הבא ...ממנו נכנסים לרבנית חנה׳לי,
המקושטת בתכשיטין של חג ,תכשיטין של יופי ,ולבסוף — אל ה״ילדים״ כסדר תולדותם,
הבכור כבכורתו.
,

כל היישוב הקטן כבר התפלל ״׳בידך ׳אפקיד ׳דוחי״ ,ראשי תיבות בא״ד ,שהיא אין
סוף ,מעיין שאינו פוסק תדיר ן וב״חצר״ יהיו געודים כל הלילה׳ בתיקון האר״י ז״ל — כל
מי שאינו ישן כלל ועיקר בליל שבועות ועוסק בתורה ,מובטח לו שישלים שנתו ולא
יארע לו שום נזק.
מספרים :הבעש״ט ,שההילולא שלו היא שנת תק״כ לפ״ק בחג השבועות היה נוהג
לשכב בחצי־הלילה .שאלתהו פעם בתו אדל )אד״ל ראשי תיבות ״׳אש ׳דת ׳למו״(:
— ותיקון חצות ,אבא ז
החזיר לה בזה הלשון:
— ילדתי האהובה ,אדילי ,יפה שאלת .ואולם את חצי הלילה השני ,שהוא ,לפי
הזוהר הקדוש ,עת רצון ורחמים ,תיקנו זה מכבר .תכלית ירידת נשמתי היתד! להתחיל לתקן
את החצי הראשון של הלילה ,שהוא בחינת דין!
ועכשיו יושבים תלמידי־תלמידיו של הבעש״ט בראחמיסטריווקה ,וליל־השבועות
כולו להם למשמר לעבודת־הקודש בתורה בלי לראות שינה כלל בעיניהם .צעירי־העיר
ובעלי־בתים נכנסים ומצטרפים אל המיושבים״ והחסידים ,יושבים אף הם אל שולחנות־
)מתוך ״מעולם לעולם״(

העץ של ארבע רגליים

בנימין דה־פרים

תיקון ליל שבועות בהולנד
על תיקון ליל שבועות וליל הושעגא־רבה הקפידו במערב יותר מאשר במזרח.
הדאגה לשני ״התיקונים״ הללו נמסרה בדרך כלל להנהלת ״החברה קדישא״! היא קבעה
את סדר התיקון ,העמידה דרשן שידרוש לאחר אמירת כל הפרקים שתקנו חכמים לומד
בלילה זה וגם דאגה לכיבוד.
באמשטרדאם ,עיר ואם בישראל ,לא היתה החברה קדישא היחידה שדאגה לכך.
כל חברה ,חברת משניות ,חברת ש״ם ,״ראשית חכמה״ ,בית־המדרש הגדול ,כולן התקינו
להם תיקון משלהן .ובכל המקומות האלה באו יהודים ,אנשים פשוטים ,כדי להשתתף .וכשם
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שציפה הילד מתוך געגועים כבירים לגיל הבר־מצווה ,כדי שיוכל להצטרף למבין ולצום
בתעגית ציכור ,כך מגה גם את הימים ,עד שיזכה ללכת בלוויית אביו לליל התיקון.
אמגם חלו בתיקון ידי המשכילים :בחברות האשכגזים הושמטו קטעי הזוהר .ובשגים
האחרונות לא אמרו בחברות מסרימות כל המשניות הגדפסות ״בתיקון ליל שבועות״,
אלא חילקו אותן על פני כמה שנים ובמקום זה באה הסברת אותן המשניות שנקראו.
חידושים אלו הותקנו ונעשו לטובת הצעירים.
היו דרשנים מצויינים .נזכר אני בר עקיבא פרנק ד״י״ד ,אחד הדרשנים האחרונים
בבית־המדרש באמשטרדאם ,שהיה מבקש מכל המשתתפים לאמור לו פםוק והוא יחבר
מניה וביה דרשה על סמך כל הפסוקים האלה ,ודרשותיו הצטיינו תמיד.
אף בבית־המדרש לרבנים ולמורים נערך תיקון יפה .כאן הקדימו — כדי לתת
אפשרות של שיבה לתלמידים הצעירים .ראש הישיבה בעצמו ר אריה ליבוש וואגאנא ז״ל
היה דואג לכיבוד ביד רחבה .הוא ערך סעודת יום־טוב מיד אחרי תפילת ערבית עם כל
תלמידיו .אף היה משמיע תמיד חידוש באחת המשביות שהיה לומד ובעקבותיו הלכו
התלמידים.
ביתר בתי־המדרש היו עוד לומדים עד אור הבוקר .כתום התיקון שרו ״יגדל״
ו״אדון עולם״ .היו מקומות שהיו ביגוגים מיוחדים לכך .בליל הושעגא רבה ,כמובן ,שרו
לפי הגיגון של הימים המראים .בעיר הארלם היה גיגון מיוחד בליל שבועות ל״יגדל״.
על גיגון זה שמרו מכל משמר והיה הרושם כי הוא שייך לעולם הגםתר .ברור .שלא רבים
היו יודעי הח״ן ,שגזברו בגיגון מופלא זה .ומעשה שהיה — כד הויגא טליא — ש ל
בזכרו בגיגון .כבר גמר הדרשן וכולם מתראים ומסתכלים זה בזה ,ושואלים :״גוז״ ,אך
געלם הגיגון ואין מי שיודע .אובדי עצות היו היהודים הללו ,ביביהם חייטים מכובדים,
מוכרי ירקות ,םמרטוטרים וכדומה :כיצד יוכלו לקום ולהתפלל ועדיין לא שרו ״יגדל״?
המתיגו וציפו לרחמי שמים .לבסוף קם אחד ,מיוחד במיגו ,פועל דפוס ,רווק זקן ,שקפל
בתובו מסורת כל העיירה ,והתחיל מזמזם .פשפש ומצא ,וכך ניצלה חבורה קדושה בישראל.
,

,

א

דוד פרישמן

תיקון ליל שבועות
התודש םיון ליל התקדש חג — ברן יחד כוכבי נשף...
מי שמע את הרגה הזאת ,אשר ירוגו הכוכבים בלילה? מי הקשיב את קולות
הלפידים האלה התלויים ממעל לראשיגו על בלימה? — פעמים רבות התהלכתי לבדי
בלילה ברחובות העיר בהיות הקיץ ,ואזני פקוחות וקשובות ואין קול ואין קשב ,זולתי
קול הצעדה אשר אנכי צועד על הארץ .או אז אספור כל צעדי :אחת ואחת ,אחת ושתים,
ולבי בל עמי מדי ספרי .מסביב לי הרוחות הטהורות החמות ,וממעל לי האור המתוק
הזרוע מקצה השמים ועד קצה השמים :ומעט מעט יחדרו כל אלה לי ובאו ונגעו עד
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נפשי״ עד כי אחרד ואתפעם מהתעגג ומרוך .אז יחרוג לבי ממסגרותיו וישאף ויערוג
לאשר אין לו — ורוח מלפגי יעטוף ,אשר לא אדע שחרו .מי לא ידע את הרגעים הקדושים
והגשגבים האלה ז על מי לא היתד .היד הגדולה והנוראה הזאת ז — ברגעים כאלה יתרומם
האדם ויתעלה ,יתגדל ויתקדש ,ועיניו תראינה מראות אלהיס ואזניו תשמענה נפלאות עד
אין מספר .ברגעים כאלה שמעתי גם אני קול רנה לפתע פתאום ,ותעבור הרנה מקצה
השמים ועד קצה השמים ,ונפשי ידעה מאד מי זה הנותן זמירות בלילה ...פעמים רבות
התהלכתי בלילה בקיץ לבדד ברחובות העיר! ואולם לילה אחד לא יסור עוד מקרבי
וזכרו לא יסוף מלבי עד עולם .והלילה ההוא ליל בהיר בשחקים ,ליל התקדש חג השבועות.
ובהתקדש החג ,ותהי גם האדמה מתחת לרגלי לאדמת קודש ,ואתגהל לאטי ואקשב רב
קשב ברן יחד הכוכבים ממעל.
קומו רונו בלילה כל אשר מסביב לי ,קומו רונו אתי ,כי גם שפתי מלאות רגגות!
״הללויה!״...
מי זה? — הנה איש קרא פתאום באזני ״הללויה״ .את הקול הזה שמעתי מפורש
יוצא מפי איש — ואפן כה וכה לראות את הקורא .ואולם בקשתי ולא מצאתי .אולי קול
איש הוא ,היושב על התורה כל הלילה ,והוא קורא בספר ״תיקון ליל שבועות״ .וכאשר
נשאתי עיגי כה וכה וארא כי לא שגיתי; לאחד החלונות נשקפתי והנה איש עברי זקן
ונשוא־סניס יושב אל השולחן וקורא בספר בדממה וקול — ופני הזקן הזה לא יעברו
עוד מנגד עיני כל הימים אשר אחיה על פני האדמה...
קומו רונו בלילה — הנה כבוד אלהים מלא את כל הארץ — וגם שפתי מלאו
רננות...
״הללויה!״
הנר אשר במנורת הכסף עוד טרם יכבה והזקן יושב אל השולחן .אנשי הבית נמו
את שנתם ויותר הוא לבדו ,כי חג השבועות הוא׳ ועליו לקרוא בספר התורה כל הלילה.
T

אנשי־הבית גמו את שנתם ,אבל מה לו ולאגשים האלה — לו גם ערו עמו כל הלילה?
הן בניו יצאוהו ובתו איננה ואשתו מתה עליו .ואנשים אשר בבית רק זרים הם לו ,אשר
בביתם יתגורר ודבר אין לו עמהם .הזקן התעורר — .הלא חג לאדני ועצבת־לב חטאת ,ולכן
יעביר את ידו על מצחו ,לנער את מחשבותיו ואת דמיונותיו הרעים בזרוע נטויה׳ ויקח
את הספר מעל השולחן אשר לפניו להגות בו ולהעמיק בו חקר׳ אולי יבואו פםוקי כתבי-
הקודש אלה ובראו לו לב טהור ורוח אחרת .אכן רק בשפתיו יקרא את הפסוקים ולבו בל
עמו .תמונות שונות תעבורנה על פניו ,והמלים עודן בפיו בקראו אותן והוא לא ידע בעלותן
ובצאתן מפיו .דף הולך ודף בא ,והוא לא ידע ולא ישים עליהם לב...
מה אחרית גבר אשר דרכו נפתרה?
״.״ונאמר אל־אדוני יש־לנו אב זקן וילד זקגיס קטן ואחיו מת ויותר הוא לבדו
לאמו ואביו אהבו...״
והוא — האם לא אהב א ו ת ו ? האם לא אהב את ילד זקוניו הקטן כנפשו וישמרהו
כאישון בת־עינו? — הנה גם הוא זקן ושבע ימים׳ וגם לו היה ילד זקונים קטן ,אשר
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הפלה אותו לו מכל אחיו .הן אמת הוא :את בניו כולם אהב אהבה גדולה מאדן ואולם
בניו אלה הכעיסוהו בהבליהם וימררו את חייו׳ ויותר לו אך ילד זקוניו לבדו .כן׳ כד! בניו
׳

הגדולים לא אבו ללכת בדרכיו ויטו מן המסלה הישרה ,אשר ילכו עליה כל שלומי אמוני
ישראל ,וילכו בשרירות לבם הרע ...לא! לא בשרירות לבם הרע הלכו ,כי לא גקרא
שרירות־לב למעשי איש׳ אשר יבחר לו דיר חדשה המוצאת חן בעיניו ועשויה לפי רוחו»
ולכן גם על בניו לא יאמר ,כי הלכו בשרירות לבם הרע ,ורק דרך חדשה בחרו להם לפי
רוחם ...הוא חשקה נפשו לנהל אותם על מבועי התורה ולעשותם לגערים למודי אדגי ,והס
סרו מן הדרך הזאת ,טרו מהר׳ ויבחרו להם תורה אחרת ולמודים אחרים» וגם בעשותם
כדבר הזה לא פשעם ולא חטאתם הוא ,כי אם פשע הדור וחטאת הקהל׳ אחרי כי רוח
חדשה עברה אז על הארץ ותצרור גם את בניו בכנפיה .בימים ההם ובעיר וילנה ובעיר
ז׳יטומיר הוקמו בתי־המדרש לרבגים .וינהרו אליהם נערי בני־ישראל מכל עיר ועיר,
ויגהרו אליהם גם שני בניו הגדולים ,והוא עד היום הזה איננו יודע אנה הלכו ,אם לוילגה
ואם לז׳יטומיר .אכן לנצח לא ישכח את היום ההוא בקומו בבוקר לקרוא לבניו לשמוע
בלמודיו ,והנד ,אין קול ואין קשב ,ובבואו אל חדרם ,והנה אין איש ,ורק אגרת קטנה
מצא על השולחן ,ובה כתבו אליו גם שניהם׳ כי בלילה לקחו את צרורותיהם על שכמם,
וילכו ללמוד ״השכלה״ ...אז התרגז ,התגעש ,ונפשו דאבה עליו מאד מארז ובכל זאת
הנה ימים באו ,אשר נשא להם ולמעשיהם אשר עשו לו .אבל המעשה אשר עשו שת איבה
בינו וביגם ,ולכן גם בשובו לרחם עליהם ,כאשר ירחם אב על בנים ,לא היה עוד לבו
שלם עמם כתמול שלשום — .ואת אלה עשו לו בגיו הגדולים! ואולם עוד שאר האחד,
והוא הקטן וילד זקוגיו ,ואותו אהב תמיד מכל סגולות מלכים ,וגם היום עוד יאהב אותו
כאז...
״״.פקד עון אבות על־בנים על־שלשים ועל רבעים לשנאי ועשה חסד לאלפים
לאהבי ולשמרי מצותי...״
במה חטאו אבותינו ,כי פקד אלהים את עוונותיהם עליו ועל בניו ז הן האלהים
עושה חםד לאלפים ,לכל אשר יאהב ולכל אשר ישמור מצוותיו — ואיה החמד אשר עשה
ל ו ,והוא גם הוא הלא שמר את מצוותיו תמיד ? האלהים עושה חסד ל א ל פ י ם׳ — אבל
העשה יעשה גם לאיש היחיד? הן כל איש ואיש בהיותו יחיד וגלמוד ידע בנפשו׳ כי
טוב וחסד רדף כל ימי חייו ולנצח לא מצא אותם .כמה אגשים יחידים מתהפכים על
משכבותם בלילות ויודעים בנפשם ,כי אוהבי אדני המה ושומרי מצוותיו ,והם לא יאכלו
בטובה לעולם! כמה צדיקים וישרי־לב קוראים ויודעים ,כי האלהים הוא העושה חםד
לאלפים ,ואיש אשר לו נעשה החסד אין :כמה יש קוראים ואינם נענים׳ צועקים ואינם
נושעים ,שומרי מצוות ואינם נשמרים ,אוהבי אל ואינם נאהבים ,ובכל אשר נפנה נראה
צדיק ורע לו ורשע וטוב לו — הלעולמי־עולמים יאבדו הצדיקים בצדקתם והרשעים יאריכו
ברשעתם ?
הם! הנה קול מורה־השעות דופק ,הנה חצות־הלילה*.
^״איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמרו״.״
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אבל בניו לא ידאו את פני אביהם וגם את פני אמם לא יראו כי על כן קמו הלכו
להם! ובלכתם הנה באו אל עיר גבריה ,ותהי שם גם עבודתם נכריה .ומי יודע אם לא
חללו גם את שבתות אדני ,בהיותם בערים ההן! — ואולם עוד שאר האחד ,הוא השלישי,
והוא קטן וילד זקוגיו ,ואותו אהב מכל סגולות מלכים .ואף אמנם היה הנער הזה סגולה
מכל אחיו ,ויחכם מהם ויעש חיל בלמודיו .הלא שתים עשרה שנה רק מלאו לנער הזה,
והוא עמד וידרוש ברבים בבית־הכגםת הגדול׳ ורבים השתאו והשתוממו לו! אמנם כן
הוא ,בן שתים־עשרה שנה היה הנער אז ,ושמו היה לתהלה ולברכה ותתברכגה בו כל
משפחות העיר .בהיותו בן שש־עשרה שנה ידע כל העם מסביב ,כי אין כמוהו בכל הארץ,
וכי בקרוב יכון כםאו בין הרבנים — ועיני אביו רואות ואזניו שומעות .אכן פתאום היתד!
מבוכתו ,לפתע פתאום באה הרעה :ביום אחד בהיות הבוקר גגש אליו בנו זה ,ובפה מלא
ובלי בושת פנים דבר אליו לאמרז ״אבי! שלחני־נא ואלכה ,כי חשקה נפשי לשמוע
בלמודים באחד מבתי־מדרש לחכמה בעיר המדינה ...שלחני וברכני נא ,אבי ...הן לא
תתעמר בי ונם התעלם לא תתעלם מבשרך!״ — כדברים האלה דבר אליו בנו ,בנו זה
אשר לו אמר לבו ,כי בצלו יחיה והוא יהיה לו למשיב נפש ולשלומים תחת אחיו אשר יצאו
והיו לאחרים...
עד עולם לא ישכח את הלילה ,אשר שכב על משכבו ,אחרי שמעו את הדברים
האלה מפי חמדת חייו ? עד עולם לא ישכח את המלחמות ,אשר נלחם בנפשו בלילה ההוא,
ואת הדמעות ,אשר המסה בהן את ערשו ? עד עולם לא ישכח את שיחו ואת הגיגו ,אשר
היה על לשונו ואשר עבר משכיות לבו; ואולם לפנות בוקר באה מנוחה אל קרבו ויגחם,
ונפשו ידעה את אשר עליו לעשות .בהיות הבוקר קרא לבנו החדרה ויאמר אליו במנוחה
ובקול גדול :״לך ,בני ! לך אל אשר ישאך רוחך ואדני יהיה עמך בכל אשר תלך! הלא
רואה אנכי ,כי רוח חדשה עברה על הארץ ,ואגי מה כי אתפאר לכלוא את הרוח הזאת...״
״...וענו ואמרו ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו! כפר לעמך ישראל
אשר פדית ה׳ ואל־תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם״.״
הוי ,אל אלהים אדירים! איך יתכפר לו הדם ,אשר ידיו שפכו ועיניו ראו ? האם
תהיה לו כפרה עד עולם? האם לא בעצם ידיו נתן דם נקי בקרב ביתו ובקרב עמו? האם
לא במו פיו דבר לבנו ויאמר אליו :״לך ,בני׳ אל אשד ישאך רוחך!״ ובנו מה כי ילין
עליו עתה ,אם הלך אל אשר נשאו רוחו וסר מן הדרך אשר הלכו בו אבותיו מדור דור ?
״.״וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר־הארץ אשד הוא בא שמה בקרבו ועזבני
והפר את בריתי אשר כרתי אתו...״
וכל הדברים האלה כתומם כן באו׳ לא נפל דבר מכל הדברים הנוראים האלה
ארצה! הן אמת נכון הדבר ,עד היום הזה עוד יפלא ממנו לדעת ולהבין את אשר נעשה
עם בנו בימים ההם ,ובנו זה הן היה נזהר ונשמר לנפשו כל הימים׳ ואיך עברה עליו
הרוח הרעה הזאת פתאום לזנות אחרי אלהי נכר־הארץ ולעשות כמעשיהם — .ואולם אמת
נכון הדבר! בימים הראשונים כתב אליו בנו את מכתבו מעיר החכמה לעתים מזומנות,
ואחרי כן הלכו המכתבים הלון• וחמור ,ואחרי כן חדלו׳ ולא שמעה אזנו דבר למטוב ועד
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רע .ופתאום והנה שמועה נוראה עברה למקצה הארץ ועד קצה הארץ ,וישמע פתאום דבר
המרד אשר נעשה .כי קמו ילדי בני־הנעורים אשר למדינת פולין למרוד במלכם .בימים
ההם ותהי שנת אלף ושמונה מאות וששים ושלש! אז בא היום הרע והמר ועיניו ראו.
היום היה יום הששי אחרי הצהרים ...אנשים רבים רצים בחפזון עד בואם אל השוק הרבוע.
והוא גם הוא רץ בין הרצים ,ובבואו והנה מראה גורא לגגד עיניו :עץ גבוה עשוי בתוך
השוק ,ושם עומד ההורג ומושר בחבל אנשים רכים עולי־ימים מאד מאד ,והם ימותו
בחגיקה איש אחרי איש ,איש אחרי איש; ואחרי כן ראה את האחרון מן האגשים הצעירים
ההם״ .קול זעקה גדולה התמלט מבין פתחי פיו׳ ואחרי כן גפל ארצה מלוא קומתו ולא יסף
עוד לראות דבר...
אבל הגה תמוגות אחרות עוברות פתאום על םגיו .אז לא יוסיף עוד לראות את
בגיו הגדולים ,וגם את בנו הקטן לא יראה עוד ,ורק את תמוגת אשתו יביט בשכבה על
הארץ ושמיכה שחורה פרושה עליה וגר בוער למראשותיה ורגליה אל מול הפתח׳ והוא
רק את האחת יזכור ,כי היום ההוא היה ממחרת יום הששי ההוא ...אין זאת כי לקחה אזגה
גס היא את דבר השמועה הנוראה ההיא ,ותפול גם היא ארצה ,כמוהו כמוה ,ורק בזאת
נבדלה ממגו ,כי לא יספה עוד לקום — .מקצה שלשת ימים ,ויקברו אותה בכבוד גדול
בקברות ישראל ...אבל כל התמונות וכל הזכרונות האלה מאפע הם ,הבל הם ,ריק הם!
ורק תמונה אתת מתיצבת עתה לפניו ,ואותה לא יוכל עוד להסיר מגגד עיניו ,ואת תויה
ואת רשמיה לא יכחיד ולא ישמיד מלפניו ,כי בנפשו היא י
הנה בתו ,הנה בתו יחידתו ,אשר היתה תאות נפשו כל הימים״.
אבל למה זה איפוא יחטא ולא יקרא את הפסוקים מעל הספר כראוי׳ והוא הלא איש
אשר לא עבר גם על מצוה קלה מעודו ו
הגה הוא אוחז ביד את הספר וקורא בו .דף הולד ודף בא׳ פסוקים הולכים ופםוקים
באים ,פרשיות הולכות ופרשיות באות׳ — התמונה לעולם עומדת לנגד עיגיו כאשד
עלתה לפניו.
״...ותאמר רות אל תפגעי־בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל־אשר תלכי אלך ובאשר
תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי :באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה ה׳ לי וכה
יוסיף כי המות יפריד ביני ובינך״.״
כן הוא ,רק המות הפריד ב י נ ה ו ב י נ ו ! הן יפה ונחמדה היתה רות המואביה
הזאת! ואולם יפה ונחמדה ממנה שבעתים היתד .בתו ,וכמוה לא היתד .עוד בכל הארץ
נערה בעלת לב טהור ורוח נכון .רק מעשה־פלאות עשה אלהים בעשותו אותה׳ ויברא
אותה ,למען אשר יכרע ולמען אשר ישתחוה לה כל רואה ,ולכן כרעו אף השתחוו לה כל
רואיה! וגם האיש הרוקח ,הוא הנוצרי הצעיר ,אשר בבית־המרקחת ממול ביתו ,כרע
אף השתחווה לה; ובתו הנה הבדילה ביגו ובין יתר הגברים ,כי אותו הכעיסה אף הרעימה
ותתאמץ להראות אותו כפעם בפעם אשר משקצת ומואסת היא אותו׳ תתת אשר את יתר
הגברים לא הכעיסה ולא הרעימה וגם את לבה לא שתה עליהם .מי יודע עד כמה התאזרח
עוז האומללה ועד כמה התגברה לעמוד על נפשה ולחסום את רחשי לבה בקרבה ולהלחם בהם
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בכל אשר תוכל! אין זאת כי באחרונה לא קם בה עוד רוח ולא עצרה עוד כח ,כי על כן
קמה ותאמר אליו :״באשר תלך אלך ובאשר תלין אליך — ותקם ותלך עמו באשר הלה
וילכו שניהם יחדו ,ויבואו עד המקום ,אשר שם עמקו מי הנחל מאד ואשר שם ילינו ואיש
לא יעורר עוד אותם; וממחרת היום ההוא וישטפו מימי הנחל ויעלו אל היבשה את גופת
העלם ואת גופת העלמה המתים...
הם! הגה הזקן בוכה כילד קטן...
הבוקר אור.
הנה חג לאדני היום ובני ישראל מהלכים ברגש אל בית־אלהים ,וצעדיהם צעדי
און כולם ופניהם צוהלים משמחה ובגדיהם בגדי־חמודות.
מחלון ביתו נשקף איש זקן והוא רואה ומביט בשפעת ההמון החוגג ,אשר יעבור
לפניו — ועיניו לא תשבענה הפעם מראות ומעט מעט תהיה רוח אחרת גם עמו ,ומעט
מעט יחלפו קמטי מצחו ויחדלו וגם פניו ינהרו .הלא חג היום לאדני ועצבת לב — חטאת!
זה הכוח לאיש־יהודי...
קדוש היום לאדוננו ואל תעצבו!

פרוכת עתיקת ימים לכבוד שבועות )מוזיאון יהודי בפראג(
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נוהגים לומר רות בשבועות
מה עגין רות אצל ע צרתו
ןקורים[ רות במוצאי יום־טוב ראשון של עצרת עד חציו ומשלים במוצאי יום־טוב
האחרון .ויש אומרים בכולן מתחילין במוצאי שבת שלפניהם׳ ונהגו העם כך׳ שאין הלכה
)מסכת סיפרי ,0פרק (T
נקבעת עד שיהא מגהג.
ומה ענין רות אצל עצרת שנקראת בעצרת ,בזמן מתן תורה י ללמדך שלא ניתנה
)ילקום שמעי!י ,רות׳ רמז תק»״0
תורה אלא על ידי יםורין ועוני.
קוראים רות בשבועות מפני שכתוב בה ״בתחילת קציר שעורים -והוא זמן הקציר.
,׳אבידרהם ,שבועות(

לפי כשקבלו ישראל התורה נתגיירו ונכנסו תחת בגפי השכינה וגם רות גתגיירה
ונכנסה תחת כנפי השכינה

)חיייאברהס לר׳ אברהם כלפי :סימן רפ״ב׳ ואחרים(

קוראים רות בשבועות ,בי דוד המלך נסתלק בעצרת ומגילת רות מספרת ביחוםו
ישם ,ע״ם הירושלמי(

של דוד.

מגילת רות כגגד רו״ת מצוות
רות ז מצוות בני נוח קיימה וכשגתגיירה קבלה עוד רו״ת מציות׳ להשלים מגיין
)שם ,שם
תרי״ג ועל כן קוראים רות ביום מתן תורתנו.
טעם על המנהג לומר מגילת רות בחג השבועות ,נראה שהוא זכר למעמד הר סיגי
שקיבלו אז ישראל סך תר״ו מצוות גומף על השבע מצוות שגצטיו בני ־נוח׳ ועולה טך•
הכל לממפר תרי״ג.
,

(

לכך תיקנו לומר מגילת רות בחג זה׳ כי רות הוא מפפר תר״ו.
)תשואות חן ,ליקימיב ,לר׳ גדליה מלוניץ(

וקורים רות לפי שבועז התחתן לרות בקצירת תבואתו.
)הגהות סהר״י סיינא׳ מנהגי שבועות(

כל י ח י ד קורא ל ע צ מ ו
רות קורא כל יחיד לעצמו ועל כן אין לברך עליה על מקרא מגילה.
)עפ״י שאלות ותשובות הרמ״א סימן לה f

מגילת רות אומרים ביום שני וכל אהד מברך לפניה על מקרא מגילה.
)המהדי-ל ,הלכות שבועות(
• כנראה נהגו בימי הרמ״א לקרוא מחומשים ולא מתוך מגילה כתובה על גבי קלף.
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קוראים רות בתפילת מנחה
במנחה גכגםים לבית הכנסת ומתחיל החזן ״גילי מאוד״ ואומר תהילה )אשרי
יושבי ביתך( ובא לציון וקדיש ומתפללים כסדר של אתמול ואחר התפילה נהגו לקרוא
מנילת רות חציה וחציה למתר מפני שכתוב בה ״בתחילת קציר שעורים״.
)סידור מנהג רומניה ,ה׳ש״ז ,וונציה(

וכן נהגו במנהגי איטליאנו לקרוא רות במנחה.

)מחזור מנהגי איטאליאנו ,הוצ׳ שד״ל(

בק״ק קארפינטראם לא נהגו בכלל לקרוא בשבועות מגילת רות ואין זה בסידורם.
ומגהג יהודי בוכרה לקרוא רות במנחה עם פירוש רש״י.
ד׳ מ נ ה נ י ם ב ע נ י י ן ק ר י א ת ר ו ת
בימינו אנו קיימים ארבעה מנהגים בעניין קריאת רות בשבועות :בני עדות המזרח
אין נוהגים כלל לקרוא המגילה בבית הכנסת בשעת התפילה .וכך גם גוהגים חסידי חב״ד,
חסידי קוצק־גור ועוד .חסידי ווהלין וגליציה נוהגים שלפני קריאת התורה קורא כל
הקהל ביחידות את המגילה מתוך החומש ,בחוץ לארץ — ביום ב של שבועות ובארץ —
בחג עצמו .האשכנזים )המתגגדים או הפרושים( קוראים בציבור כדין שנוהגים בקריאת
התורה ובפורים .קהל שיש לו מגילה כשרה כתובה על קלף קורא השליח צבור מתוכה,
וזה שאין לו קורא מתוך החומש ,בין זה ובין זה אין הש״ץ מברך על הקריאה .ה״פרושים״
שבישראל נהגו לקרוא ממגילה כשרה על קלף ולברך לפניה על מקרא מגילה — אוחזים
,

)הרב ש .י .זוין ,המועדים בהלכה ,שכז—שכח(

מעשה הגר״א בידיהם.

ש .שפרבר

מגילת

הגרים

מגילת־רות היא מגילת־הגרים ,גרי־הצדק ,שגתקדשו בקדושתו של ישראל .היא
נכתבה מתוך שזכו ישראל למעמד הנבחר .היא נקראת ביום השני של חג־התורה )בחוץ־
לארץ( אחרי שקבלנו התורה.
ואמנם אפילו הנכרי הגמור אשר לא בא לחסות תחת כנפי השכינה — חביב הוא.
״חביב אדם שנברא בצלם״ .אין הנכרי אשר בארצנו זקוק לגיור רשמי בכדי שיהיו לו
זכויות־חיים .כל בריר — ,זכות־חיים אתה בעצם הוויתה .ובצר לו לנכרי אנו מצווים
להתיותו .״מסרנםין עניי עכו״ם עם עניי ישראל מפני דרכי שלום״ .אין זו ערמה חברותית
אלא תביעה היוצאת מעצם מהותה של התורה אשר ״דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה
שלום״ .מגילת רות היא לא מגילת־הגרים בלבד .אין היא מספרת לנו על רות הגיורת
בלבד ,מתארת היא לנו את יחס העברים אל ה נ ע ר ה ה מ ו א ב י ה  ,אל הגכדי .רות,
נערה מואביה באה ללקט בשדות הבועזים היעראליים; איש לא יכלימנה .הלקט הזה
פרנסתם של עניי ישראל היה .אף הם ,העניים ,אזים גוערים בה כמםיגת־גבול .כל הועדה
חדורה בהכרה של ״דרכי־שלום״ .ועל זה מעידה ״מגילת רות.
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ד״ך א .קמינקא

מתי חוברה מגילת רות?
א
ההשערה מזמן האמוראים ,כי שמואל כתב ספרו וספר שופטים ומגילת רות׳ אינה
מתאשרת למעיין .המאמר )שמואל א ט ,ט׳( ״לנביא היום יקרא ל פ ג י ם הרואה״ מורה,
כי ספר שמואל בעצמו חובר בדור מאוחר וכן ״ויתן עוז למלכו״ בתפילת חנה .ושם העיר
״בית און״ )שם ,יג ,ה׳( תחת ״בית אל״ מורה ,שזמנו לא קודם מלכות ירבעם .גם בספר
רות ״וזאת ל פ ג י ם בישראל״)ד ,ז׳( מורה ,שנכתב זמן רב אחרי המעשה המסופר .ומתוך
החיבה הרבה לבית דוד ,הגיכרת במגילה זו ,והבלטת יחסו של המלך המהולל ונעים
זמירות ישראל בתורת גכד אשת החיל תמימת דרך ורבת אהבה ואמוגים ,שאף־על־פי
ש ה י ת ר  .ג כ ר י ה  ,בת עם אחר׳ דבקה בכל לבבה ובכל גפשה בעם ישראל ובאלהיו,
יוצאים שני דברים :א( בזמן חיבור הספר היתד .ההערצה המוחלטת למלכות בית דוד
כבר שולטת בקרב כל העם עד שלא עלה על לב איש למצוא כתם ופגם בזכרון מוצא
משפחת ישי מרות המואביה ! ב( הדעה ,שהיתר .רווחת בזמן ההוא היא זו של מזמור כ״ב
בתהלים :״יזכרו וישובו אל ה׳ כל אפטי ארץ וישתחוו לפניך כל משפחות גויים״ ושל
ישעיהו מ״ה :״פנו אלי והושעו כל אפטי ארץ כי אני אל ואין עוד״.
,

בזה צריכים להחזיק ביחוד כגגד השערה מוזרה של חוקרים חדשים )בתוכם אברהם
גייגר וחלק מהמבארים הגוצרים( ,שעל יסוד הסברה הכללית ,המופרכת מהרבה טעמים
מדעיים ,כי רוב כתבי הקודש גתחברו בתקופת בבל ,טעו לאחר גם זמן מגילה זו ואמרו,
שנכתבה בזמן עזרא וגחמיה בתורת מחאה כנגד גזרותיהם ל ה ב ד ל מ ג ש י ם נ כ ר י ו ת
ולמען הזכיר ,כי מגזע עם נכר יצאו אבותיו של המלך דוד .מה שטענו כדי לבסס השערה
זו ,שגמצאו במגילה זו מלים מלשון ארמית ,כמו ״תעגנה״ ,״תשברנה״׳ ״צבתים״ ,הוא
טעם קלוש מאד ,אם גם השורש ״עוגן״ לא נמצא בתנ״ך ,הרי במשנה העוגן נחשב יחד
עם תורן ונס כמכשירי הספינה וכמו שתורן ונס הם שמות הכלים מזמן עתיק ,מטתבר שגם
עוגן ,שבמקרה לא נזכר בכתבי הקודש .ויש אומרים )רש״י( ,כי ״תעגנה״ הוא משורש ״עג
עוגה״ ,שהיא מלה עברית עתיקה ,והכוונה :תסגורגה עצמכן בחוגכן הצר .והפועל ש ב ר
לחיכוי ותקוה הריהו חוזר כמה פעמים בתהלים )במו :״עיני כל אליך ישברו״( .והמאחרים
את ספר תהלים לדורות של אחרי גלות בבל כבר גתבדו על־ידי התגליות החדשות
האשוריות והמצריות המוכיחות באופן ברור מציאת מזמורי תהלה ותחגוגים ממש בםגגוגם
ובמליצותיהם של שירי דוד והם מזמן מושלי מצרים הקדמוגים ומזמן מלכי אשור ,ואין
להטיל ספק בדבר .המשוררים בישראל השתמשו בעברית באותו סגנון ובאותן התמוגות
המליציות ,שהיו רגילים בתקופתם בקרב עמי המזרת ובתקופת גלות בבל והלאה אין
דמיון להם .בנוגע למגילת רות ביחוד כתב בצדק שי״ר :״אם לשון צח וגמרץ כזה ,אשר
רוח חיים מרחף על פני כולו ,הוא מזמן מאוחר ,אין לנו עוד אות על דרכי הלשון בזמן
מוקדם״.
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אולם הסמיכות לגזירת הבדלת הנשים הנכריות אינה עומדת בפני הבקורת .הרי
היחס המשפחתי של דוד לארץ מואב היה ידוע ומפורסם בעם ולא היה צורך להזכירו.
בזמן שהיה דוד נע וגד שלח את אביו ואת אמו אל מלך מואב׳ שיהיו אתו ״עד אשר אדע
מה יעשה לי אלהים״ )שמואל א׳ כב ,ג׳( .במחקרי לתרגום השבעים בארתי ,ממה שהם
מתרגמים בספר חגי ״פ ח ת י ה ו ד ה״ כאלו כתוב ״ג ז ע י ה ו ד ה״ )״פחת״ כמו ״משפחת״(,
שמה שנמסר בתלמוד )תענית ,כח ,ב׳( ״בני פ ח ת מ ו א ב בן יהודה הן הן ב ג י ד ו ד
בן יהודה״ הכוונה :בגי ג ז ע מ ו א ב שהם בני דוד .אבל הקורא את מגילת רות מראשה
ועד סופה לא יוכל להטיל ספק בדבר ,שמולדת רות המואביה אינה חשובה למחבר אלא
כדי לספר איד באה האשד ,הזאת באמונה ובתום לב לחסות תחת כנפי ה׳ אלהי ישראל,
וכל צערו של עזרא ,שגרם לגזירות ההתבדלות ,הרי היה ,כי ״לא נבדלו ...מעמי הארצות
כ ת ו ע ב ו ת י ה ם .כי נשאו מבנותיהם להם ולבגיהם והתערבו זרע הקודש בעמי הארצות״.
ואין שום זכר ,שהתנגד ל ג ר י ם ג מ ו ר י ם העוזבים את עמם ונספחים באהבה לבית
יעקב .אדרבה ,כניסת גרים כאלה תחת כנפי השכינה נחשבה בכל הדורות גם בימי התנאים
והאמוראים כדבר יקר וחביב לישראל ,ולכן דרשו :״מבני בניו של סנחריב למדו תורה
ברבים״ .ואמרו :רות וערפה בנותיו של עגלון מלן• מואב היו .״אמר לו הקדוש־ברוד־הוא:
אתה עמדת מכסאד לכבודי ,הריני מעמיד ממד בן יושב על כסא ה׳!״
ג
יותר מניחה את הדעת השערה אחרת ,שהספר נתחבר בארץ יהודה אחרי גלות
שומרון ,כדי לעשות פרסום לדעה ,שאחרי שאפסה ממלכה בארץ אפרים יש למלכות בית
דוד זכויות גם על עשרת השבטים .לפי הדעה הזאת׳ שבה מחזיק אחד מגדולי החוקרים
בדבר ,אדוארד רייס ,אין צורד לנגוע בתוכן הסיפור ויכולים לקבל אותו כמסורה ,שהיתד,
נפוצה בקרב העם על יחם בית דוד וגם על המרות המצויינות של אם השושלת המלכותית.
אולם המחבר׳ בצד הציורים הפיוטיים הנחמדים והתמונות ,שהוא מתאר מרות ומבועז,
מכניס לתוד סיפורו גם פרטים ,שיש להם טעם מדיני• אלימלד ובניו א פ ר ת י ם הם,
זאת אומרת יוצאי משפחה מארץ אפרים אשר התישבה בבית לחם יהודה ,מקום מושב
משפחת ישי בימי המחבר .והאפרתי הזה — סמל לכל בני אפרים הגולים — נאלץ לנדוד
למרחקים .השדה אשר לו נעזב והוא מת בארץ נכריה בלי בנים .כשחוזרת המשפחה
ומבקשת גואל קרוב אשר יקים שם ושארית למשפחה האפרתית ־־ אין איש נמצאן
הגואל היחיד משתמט ורק בועז ,גבור חיל מבית לחם ואיש נדיב ,הוא נכון לגאול את
השדה ולהקים שם המת .מן הסיפור הזה יצא הלקח ,שנכד בועז מבית לחם ,דוד בן ישי
והיושבים אחריו על כסא המלכות ,הם הזכאים עכשיו גם להיות גואלים ל א פ ר י ם  .הרעיון
יהיה לפי זה דומה לרעיוגו של המשורר במזמור ע״ח בתהלים ״וימאס באהל יוסף ובשבט
אפרים לא בחר ,ויבחר את שבט יהודה — ויבחר בדוד עבדו ויקחהו ממכלאות צאן —
וירעם כתום לבבו ובתכונות כפיו ינחם״.
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רות במגילה הנקראת על שמה מתוארה כסמל התום ,הענוד! והתבונה׳ וגם באשה
יראת אלהים ,שמתוך עוגי ויםורים ומתוך ערגת גסשה לבגות בית ביהודה גישאת לבועז
ונעשית לאם שושלת המלכות .כשמציגים את המסורה הזאת לעומת האגדות המוזרות
והמבהילות על האבות והאמהות ,שיסדו שושלותימלכות שונות אצל עמים אחרים ,ביהוד
אצל שבסי יון ,מכירים ביותר את הרמה המוסרית והאצילות המזהירה של המסורה
ההיסטורית העתיקה בישראל.

יהודה שטינברג

בשדות בית־לחם
בשדות בית־לחם עמדו אכרי ישראל בתוך הקמה .אלה הניפו את המגלים על
השבלים ושרו :״הזורעים בדמעה ברנה יקצורו״ :אלה אלמו אלומות ,ובפיהם רננו :״הלוך
ילך ובכה גושא משך הזרע — בא יבא בדגה גושא אלומותיו״; ואתרים אספו לגורן ויזמרו:
״כדעה קמתי ותשתחוה לאלומתי .אל! בדך את אוגי לאסוף את גרגי״.
וימלא השדה עבודה ורננות.
ובעת ההיא בא גם אליאב עם אשתו ועם בניו אל חלקת שדם להתל הקציר .ויבואו
אליאב ואשתו ושגי בגיו בתוך הקמה מארבע פאות שדהו .ויטבעו כולם שמה ,כי כטו
עליהם השבלים המלאות והגבוהות ,ולא נודע ,כי באו אנשים אל תוך הקמה .אך חיש
הבריקו המגלים בידי העובדים הזריזים ותפולגה השבלים מזה ומזה ויראו ראשי הקוצרים
מתוך ים־הזהב .ראה השכן ויקרא לאליאב  :מקמתך — אל גרגך ,שכגי! מכרמך — אל
יקבך! ענהו אליאב — ברכה תחת ברכה.
— ברכת אדוני עליך׳ שכנתי — קראה אשת אליאב לשכנתה — הכבםת את
צמר צאנך ז
— אלהים עמך׳ שכנתי!— ענתה הלזו — גם כבסתי׳ גם נפצתיו.
— ואני כבר טויתי ממנו חוטים.
— שולח לנו אלהים את הברכה לפי כוחנו!
זיזז! זיזז! — לתש מגל אליאב על הקמה ,ויהי כאילו גער ואמר :״הסינה ,נשים!
אל תרביגה שיחה! עת לעבוד!״
הנשים הפסיקו את שיחתן ,ותנפנה את המגלים על השבלים.
זיזז! זיזז! לחשו המגלים זה לזה.
ובעת ההיא עבר גודד מארץ מואב ,והוא היה עיף ורעב מאוד׳ ויראהו אליאב ויקרא
אליו!
— אדוני עמך׳ נודד! םורה אלי ,וקטפת לך מלילות מן הקמה׳ וברכת את אלוהינו
אשר שלח לנו את ברכתו.
ויבא הנודד׳ ויקטוף לו מלילות ויאכל וישבע.
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— חכה נא ,נודד — אמר לו אליאב — הגה אני קוצר את קמתי — ולקחת לך
פאה!
ולא ידע הנודד מה זה ״פאה״.
ויאמר לו אליאב :זה מגהג האברים העבריים :עת יקצרו את קמתם׳ ישאירו שבלים
בפאת השדה לעגיים ולגודרים ,וזו היא ״פאה״.
ויקח הגודד ויתלוש את פאת שדה אליאב ,ויחבוט אותה וימרחה וישם את הזרע
בצקלונו וילד לו.
ויעבור הנודד על שדה שכן אליאב ,והנה קול קורא אליו מאחריו :הוי ברוך
אלהים! למה זה תכלימני ז ואנכי לא עשיתי לך כל רעה!
ויחרד הנודד ויאמר :בי אדוני ,מתי הכלמתיך? ואני זר! זה עתה באתי מארץ
מואב ,ולא ראיתי את פניך עד היום!
־  -ולא הכלם תכלימני — ענה האיכר — אם עובר אתה על דדי בעת שאני מאלם
אלומות — ואינך לוקח ״לקט* ז
— מה זה ״לקט״ ? — שאל הנודד.
־  -כן משפט העברים — ענה האיכר — הקוצר ממלא כפו שבלים והמגל קוטפן
מלמטה .השבלים ,אשר נשמטו מתוך הכף ונצלו מן המגל — ,לא לקוצר הן׳ אלהיס הציל
אותן לעני ולנודד.
לקח הנודד לקט ,וימרחהו וישם בצקלונו וילך לו.
ויעל הנודד ההרה ,והנה קול קורא אליו:
— נודד! ככה אתה עושה לי? הנה אנכי עושה גורן ,ואינך סר אלי לקחת שכחה ז
ויען הנודד ויאמר :בי אדוני! ,,לקט״ ו״פאה״ כבר יודע אני מה הם׳ אך ״שכחה״
אינני יודע מה זה.
ויאמר האיכר :זאת תורת האיכר העברי :אדם כי יאסוף עמריו אל הגות׳ ושכח
אלומות מאתריו — אות הוא כי נתנן אלהים לנודד ולעני .ואתה לך עבור בשדי ,וחפשת
ומצאת אלומות ,ולקחת לך את אשר הציל אלהים למענך.
וילך הנודד וימצא שכחה ,ויחבטה וימרחה ,וישם בצקלונו וילך לדרכו.

ב .נ .םילקינר

רות

?ארץ }לף:ה ולקזךה לא לה

העידו על ?$ר ?ללה:

מא$רי הקולרים ןןללה׳

ולךנת לגין! סשולעים בלא־יוךעים

מלק^ת יוס^ה ,עלולה ולפולה

נעימות ,ןסלךת תןןךה

את ?לסת עוןרת ןזלךלה.

וצנועות ןךיןז ןגןה ?רלים —

דו&9ה ...אך אטון שקלתה הלדין

להד לנו לס״ ןגלךה...

ולעינו לא עמד וללה,

ןןז תן<£ף לרגע קולתה להךר

י*9י ל^ינה ה9?3ל עם עני

-

ןשלסה לליךסב עיניןז -
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ודןלף ן ל תולה חבו:ה ועלר

מלצ0קה ללללים ואורות -
ושגית הוךיןה ,ע^ה ןגו^ה.
לארץ * r!Tלהורות- .

לסמלה תלתלי קולתה

ול^דו סעולרים נ ו ר ו ו י י  9ם

לרגע א ת ל ס ר ל נ י ה :
ו ל ג ר לליןז ןזרוס ול6ף

יט

ה ? י ^ י ס ?נסת׳
םקזוןאים לללם אם קלילה לא תעניק
לב לסר מא?ר לוקסת...

השחורים מעורב .ול?א ול9ם
לללפו את לםש א ^ ת ה :
ולנןןה לא־קרואה הדמעה על לסלה

ח .נ .ביאליק

מגלת
:

״

ערפה
T

־

:

T

)מוןםת למגלת רות(
א
ע ך ל ה ורות המואביות אחיות לנות א ב א ס ד ןןיו .ל נ ו ת עגלון  9ל ך מואב ,יקותיהן
; ל מ ת ן פ פ י ו ת ןגחלדות למךאה ,ל נ ו ת ל ק ל ה נעךלה :ותהי ל ך ל ה הוללה ןםוךךת ןע!ת־
3לש מעוךה לבלךה קלה ,ורות ןןןתה ם^ה וץנולה נ0רךה לאללה הקןךד-
ועגלון מ ל ן מואב איש לריא ו ל נ ד ־ ל ש ר וקזמן־מפרקוז לייוא סל?ין׳ לי סלה
מושבו ל מ א מ נ י ארץ ,עשבות עךבותיו ללהו לקומת איש ולעקזתרותיו אין ק$ה .גיעבד
את־למוש 8לןזיו לשמחה ולטוב ל ל ב  ,גיעלף לו מ מ ל ס ר איליו ו ע ת ו ך ו  ,ף ל ל ד ידו על
לני לקזךאל קזכליו נ;צר ל ה ם ללל־שעריוזם :וללל־ואת ללא ל ס ס ר לבו גם את־אלהי
ישראל ף ת ן לבוד לקזמו ,לי אסר :מי יוךע .אולי גם אלהי סעלרים אלהים ן,ידו לדולד.
וםןקה•
נןהי ;3טים סחט .נןוזי ל ל ב ליהוךה ,ולמואב סלה לסם .נלבא מ ל י ת ־ ל ס ם להוךה
איש אלךתי׳ וקזמו אלילולך ,לגור לשדה מואב ,הוא ואקזתו סןךילה ןעסי וקיני לליו
הדלים מסלון ולליון .גיחמל עגלון ג ל ס א ל ך ת י ם ןלא הרע להם ,ןגם 9קום לגור לתן
^הם לקןיה נןןלתו ,וןגורו ל ? ך ה מואב.
נןמת אלימלך איש לעמי לארץ מגוריו

נתשאר האשה וקזני לגיה ל כ ל ד אללם

ויגונם על אךמת נלד .נ!ךא עגלון א ת ־ ל נ י ס א פ ך ת י הדלים ו ה ע ב י ם לי טולים הם ף ת ן
להם את-שתי לנותיו ללשים ,וגם לאמם ןזיסיב לעבוךם ,ןישמח על ךלקו לזרע י,י.
אך אלהים לא אמר ל ך ל ק טוב ,נלמנע מקזתי סאחיות ל ד י לטן .נתשללה הנערות
לכריית נעגוב^ת־נלש ל ל י ת  fttaqסאלללה .ויללו ימיהן ל א ל ם קישון .וססלון ולליון
גם הם לא התנחמי כלשיהם אסרי אליהם .ולא יךעי סמרה .נלהיי לל־הלמים לקזני פרחים
מתעלפים
?3לה

לסךבוני קלץ ,ומקץ ?שר שנים מ ת ו ?3יהם ליגון סרישי׳

נתקץרם א$ם

על־לד ק ל ר אליהם ,א ס ד מזה ואחד מזה .גיךא עללון לי נ ת ק סק^ר׳ גיללי

עוד את־לדו על לשךאל נ;צר להם מאד ,נלמיתהו ן; לנד * ה י י ל ך ו ך א  ,א ? ר ? פ ט
את־לשךאל ;3טים ההמ,

רות
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ולעמי ;?אלה האי?ה יס?ני ןלךי^ ,ןתאסר. :מי־לי עוד 6ה ימה־לי פה!״
נלהי ??קלה לי לקד ן :את־עמו לסת לסם לסם ,ותקם נתןא ?9ןד ,מואב לשוב
אללה ןהוןה .ולא אלתה רות לשוב & nq$סמותה׳ לי לגע ץ ?ללה1 :תע1ב את־עןןה
ןאת־אללה ןאת־מולךסא ןאת־אלהיןז .ןתלך עם סמותה אללה ןהוןה .ןעללה שלקה את־
חמותה עד לביל ס?ךה נתשק לה .ןת?ב אל  3א ?9 9עיר 7׳.
י ת

י

ה

ויהי סיום ולעבר לל?תי על ?ךה מואב .וסלל?תי איש מדות וללר חלנלם׳
סיליךי סללה .והוא לבוש סדים ןתפיש ל?ק יללי 9ןת מ5ף ללל ןעד קךןד ,ללו
נלזל ולח?ת׳ לי לבור  9ל ס  9ה הוא .ולסר סעלק אל לית עללה נללן ?ם לללה .ןתרא
את־לחו ואת־ללהו ןאת־סלר מ ך י ולקזקי וי1ל9י־לו׳  1^1אחיי ןאןזלה הערל סלל׳קזתי
ג?ןה עירו 5א?ר ללןי סללב  nq$אדוליו.
נ

ורות לאה לסםות תסת כלפי אלהי י?לאל נת?ב את־סמותה ללית־לסם ןהוןה,
ולעללה ללאה ללקם לקזדה בעז לית־סלחסי ,לססיות נפשה וגלש סמ1תה .ובעז איש
גןזלה ןהון .ןלר־^דות ילדיב־עם .מ מ ?  8ס ת אלימלך .ומוךע לןעסי .וללא את־סגעךה
ללקלה ןל5ר את־תם ךלליס ןאת־םך.ר ריןזה ולליאןז אל ליתו ניקסלה לו לא?ה; ןלתקופת
היסים ללךה לו לן .ןתקלא ?פו עולד .ותךנק רות לזלע עם קדוש ולהור עד עולם.
נלתוב לקגלת רות .ןתןקן רות ןת?נע למים והיא עוללה ישלה ולענלה׳ ימייס לא לנעי
םץרוע לךקה וח^ד ולסטים על לל־לליבווןיןז .ןתלא לני־ללים ולני שלשים לבעז אי?ה.
ללם לבולי־סיל ןילאי־אלהים .ילאסרית ל9יןז ילד על לךליןז לן־זקנים לישי לן ללה׳
ף?ןרא ?פו ךוד .נץךל ס3ער נלללההו אלהים .נלהי אךפולי עם לפה־עינים ןטוב־לאי,
אמיץ־ריס ולבוךךלר .נןלסד אללעותיי ללנור ןלהי לעים זמירות יסיטיב נ3ן ,וללעויזי
לצאן אליו ללסם לגבולה את־ס!ת ס?ךה ,נלך את־לארי ןאת־סיב׳ ו!¥ל סליהם לרף;
נל9לאו הןזליס תרועת שיליו המתוקים ו?סים וארץ לוו ץמירותיו.
ןעללה ללתה מזקן לאלץ לל?תים ,ותהי הו?;ה וסולדת׳ ןת?ב הללה לל־סלמ־ם
על אם סךלך ולראש לתיבות לאםת סנללות והיא סוד• ל?תים ןתמכת ללך .נתלא גם
היא לני שלשים לנעלה ןזעלק ,את־לללת וי?לי אחיו :ויגדלו הלערים ללא׳ ניל״יי לליצי
אןם ,וגנה להם ויךאה ,ףללשי נךזל ולח?ת לאבותם׳ וללמדו הרג ורצח מןעוריהם׳
ולל?$ם נלדוד ]יהיו בןאלי עלבות נללוו את־הארץ ך9עות וךם.
לעץ לן פליו ילדי פליו׳ וצס אבות לזלעם אסליהם עד עולם.
ג
ויהי לתקיפת סלסים׳ ולאלפו לל?תים את ססניהם למלסלוה על ל?לאל׳ נזל׳יי
עוקדים על ןז$ר סזה ולשלאל עומדים על ןההר מזה יסגלא ליניהם£] .א איש הלינים
ל י ׳ ו ? ד ז לןשקשים הוא
^ ^  $תלי ׳ ו מ ^
סמסנות לל?תיס׳
לבוש .ימ?לןל השליון םס?ת אלפים ?קלים לחשת ,וסלסת נחשת על רלליו ,ולירון
מ  1ת

1

כ ו

ת

ע

א ש ו

יו
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נח?ת לין לתליו ועץ חניתו לטנור אךגים ,ןלהלת $ניתו ?ש סאות ?קלים נךזל
ונישא ס$$ה ללןיו .נ!ענ*י סלל?תי נלןחךף סעךכות ןןלהים סלים.
הוא לללת ך,לל?תי סות ,לךשלשים לעךלה.
וססעךכות לשךאל ללא לקךאתי נער אךמולי עם ןסדדעינלס ןטוב ו*אי ,לא ?3ק
לו ולא סדים ,אין ?לדו בלתי אם סקלו וקלעו נ$ס?ה סלקי אלנים ?.ילקוטו ן?ם
אלהים סלים על שלתיו.
ה

א

ם

ו י לוי סלעה ט3יה־לס ׳ ?ן־שלשים לרות.
?ני צאלאי סאסיות ןזמואליות .ענק לל?תי ןנער עלרי ,ד.ת_י*בו מלא ו׳זיסי
מול רעהו׳ יהשטסיג ל1ות ,ס?ססת גוי !אלהיו לגוי ואל^יו ,לעךח לעיניןזם.

י .ד .ברקוביץ

״ויהי בימי שפוט השופטים"...
#ויהי בימי שפוט השופטים ...ויהי רעב בארץ...״
הזוכר אתה עדיץ את הימים הטובים ההם׳ העומדים הרחק מאחרינו ,את הימים
הנפלאים ההם״ אשר היו פעם אחת ולא ישובו אלינו עוד ז
הימים ההם ימי תחילת הקיץ .חלונות ה״חדר״ הנמוד והצר נפתחו אל החח׳ ואויר
העולם החם ביחד עם שאון הרחוב והמיתו ועם ריח הירקות ,הצומחים בגנים מםביב,
פרצו אל הבית הפתוח לכל עבריו ונתערבו בריח הקנמון הנכתש ,שהרבנית מטפלת בו
מבעוד בוקר ועושה אותו תבלין לעוגות־החמאה ,הגאפות לכבוד החג ,לכבוד המקום
ולכבוד התורה...
•ויהי בימי שפוט השופסים*...
יושב אתה בהוד חבריד הקטנים ,הצפופים והרחוקים אל השולחן ,עיגיך לספר
הפתוח ולבר למיני מחשבות והרהורים ,הרחוקים מן הספד והלאה .הלא פלא הוא ויהי
לפלא! אתמול ,בהיות היום יום טגריר ומטר סוחף ניתך ארצה מן השמים הקודרים,
ניגשה הרבנית עד הרב ותבעה ממנו מזוגות לחג בתוכחות ובאלה ובקללה .והצדק היה
אתה :הן באמת נורא היה המצב! נשי ישראל כולן כבר יצאו אל החנויות ואל האטליז,
וכבר שבו כולן משם עמוסות קמח וחמאה וחריצי־חלב ושאר המינים ,הנחוצים לאשר,
יהודיה בערב חג השבועות באשר היא אשד ,יהודית — והיא ,הרבנית העלובה שלנו ,אין
בידה אפילו פרוטה לפורטה .והיה אם ישב רבנו במקומו ולא יזיז את ידו או את רגלו
לעשות דבר לתקנתה — ולקחה את ילדיה והלכה יחד אתם לקפוץ מעל הגשר אל הנהר...
והנה עבר הלילה והגיע היום  -־ והנה היתה רוח אחרת מםביב :השמים הטהרו מן העבים,
הגשם חלף־הלך ,ושמש חמה ובהירה ,שמש הקיץ הצעיר ,הציפה בזהרה המבריק את כל
העולם כולו .והנה נפתחו החלונות אל החוץ ,והתפשט רבנו את קפוטתו ופניו מבהיקים.
והנה פרשה הרבנית מפה לבנה על שולחנה וערכה שם מכל טוב :הסולת הלבנה ושמן
הכרכמין הטוב -החמאה הרעננה וקנמון־הבושם הנודף ,אשר ריח ניחוחו עולה באפינו
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כריח הקטורת בזמן שבית־המקדש היה קיים .והנה פני הרבנית מוארים ומאדימים עתה
מאור התנור הבוער׳ והנה שלום ושלוה ורוב נחת מצאו קנם בבית הזה לכבוד החג׳ לכבוד
המקום ולכבוד התורה ...האמנם אמת בפי האומרים׳ כי לצדיקים והחסידים הקדוש ברוך־
הוא מזמין את צרכי החג על־ידי שליח ,על־ידי אותו סבא׳ על־ידי אליהו הנביא ז
״ויהי בימי שפוט השופטים...״
רבונו של עולם ,מה רב הטוב אשר צפנת לילדי היהודים בערב החג הזה ,שחל
בעצם ימי הקיץ! היום ארור והמלאכה מרובה ,ומגילת רות מגילה קצרה היא עד מאד.
עוד שעה אחת וכלינו אותה .עוד שעה אחת ורבנו יתן חופשה לנו .אז נצא כולנו בחבורה
אל השדה ,אשר מאחרי העיר ,אל שפת הנחל ,אשר מעבר הגשר מזה ,לקצור ירק לכבוד
החג ,לכבוד המקום ולכבוד התורה .יחפים נצא אל השדה ,יחפים ומזרינים בסכינים
ובחבלים .כל שסכינו חדה יותר והבליו ארוכים יותר ,הרי זה משובח .ובבואנו אל השדה
ברינה ובצהלה ,תהיה ראשית מלאכתנו להתהפך על פני הדשא הרך אחת ושתים ושלוש —
ראשנו למטה ורגלינו למעלה — כל הממהר להתהפך ,הרי זה משובח .אחר־כך נפשיל
את מכנםינו למעלה מן הכרכים וניכנס כולנו יחד אל תוך הסוף הרענן והזקוף ,אשר עד
צוארנו יגיע .ואז תחל המלאכה ,מלאכת קציר־ירק לכבוד החג .כל המרבה לקצור ,הרי זה
משובח .וכאשר נשוב מן השדה אל העיר עמוסי ירק לעיפה ,יהיה מראנו כמראה אנשי
צבא ,השבים ממערכות המלחמה ן לחיינו אדומות ולוהטות ,עינינו מבריקות וטיפות זיעה
מתגלגלות ונושרות מפנינו תחת חום השמש ,המכה על ראשנו ...רבונו של עולם ,מה רב
הטוב ,אשר צפנת לנו בערב החג הזה ,שכולו שמש וריח שדות!
״ויהי בימי שפוט השופטים...״
הלא הימים האלה הדרת־קודש חופפת עליהם .ימים ,אשר כמוהם לא היו לישראל
אלא פעם אחת ,עת לכתם במדבר אחרי משה מנהיגם .שלושה ימים הם בשנה׳ שלושת
ימי הגבלה .אנחנו בעינינו לא ראינו זאת ,ורק אבותינו סיפרו לנו ,אבותינו ,שעמדו רגליהם
על הר סיגי לקבל את התורה מסי ה׳ ביד משה .ההר היה עשן כולו ,ומתוך העשן היו
בוקעים ועולים עד לב השמים קולות וברקים וקול שופר חזק .המהומה והרעש גדלו אז
מאד ,והפחד והאימה גדלו מהם שבעתים .בגי ישראל עמדו וציפו בחרדה ,ומקוצר־רוח
הרסו אל ה׳ לראות .ומשה רבנו עלה וירד ,עלה וירד ,להעיד בהם ,לבל יהרסו אל ה׳
לראות .יתקדשו־נא שלושה ימים ,כי קדוש יהיה היום הבא אחריהם! קדוש ונורא! וכאשר
התקדש העם שלושת ימים ונעשה טהור וזך כתיגוק בן יומו ,קמה דממה גדולה בכל העולם
כולו מן הקצה אל הקצה .הם כל בשר! משה עלה למרום .משה ידבר מתוך האש ,והאלהים
יעננו בקול ...הוי׳ כמה נוראים היו הדברים ,אשר נמסרו אחר־כך מפי הגבורה! כבד את
אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך ...זכור את יום השבת ...לא תרצח ...ואתם תהיו לי
ממלכת בהגים וגוי קדוש ...אל אלהי אבותיגו! הלא גם אנחנו ,תינוקות של בית רבן,
קטנים ורכים וחלשים ,קבל נקבל את התורה החמודה הזאת ,אשר נמסרה לנו מפי אבותינו,
לקיים אותה בכל נפשנו ולשמור אותה מכל משמר-.
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״ויהי בימי שפוט השופטים ...ויהי רעב בארץ...׳
ואולם מה ענין הרעב ,אשר היה בימי שפוט השופטים׳ אצל חג־הירק הזה ז —
יש רגע ,אשר לבנו תוהה ומהטט בענין :למה בחר רבנו במגילה הקטנה הזאת ללמדנו
בערב החג ז האומנם מפני שקטנה היא וקלה ביותר ז ..אבל רק רגע אחד יעבור — והגה
רוח הקיץ ,העולה אלינו בעד החלונות הפתוחים׳ וריח הקנמון הנכתש ,המפוזר על גבי
עוגות־החמאה ,מעשי ידי הרבנית ,הולכים ומתערבים יחד בריח השדות הרחוקים־ד״קרובים,
שדות בית־לחם ,ובריח קציר־השעורים ובריח הקלי ובריח הפת הטבולה בחומץ ...ורק
צד ,צר לנו מאד על זו האשד .נעמי עלובת־הגפש .אילו לא ראנו איש ,כי אז פרשנו לקרן־
זוית לעמוד ולבכות על צרתה ועל עגות־גפשה הגדולה .״אל בגותי״ ,היא אומרת ,״אל
בנותי ,כי מר לי מאד! ..אל תקראגה לי געמי — קראגה לי מרה ,כי המר שדי לי מאד*...
והנה עומדת זו האשד .נעמי ומפרשת לרות המואביה את פרשת היהדות כולה .וכי טבורה
את ,היא אומרת ,כי קלה היא להיות יהודי ז הוי ,כי קשה מאד להיות יהודי! את היהודי
רודפים ,את היהודי לוחצים ,את היהודי מכים כל אלה ,שאגרוף להם להכות...
*ויהי בימי שפוס השופטים...״
אכן ,אמת הדבר .קשה מאד לדיות יהודי .כי על כן גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל
אדמתנו .גם בעינינו ראיגו וגם אבותיגו סיפרו לגו .ואולם אין בכך כלום .יש תקוה לגו,
והתקוה קרובה מאד .בידגו היא .בלילה הזה ,בהתקדש החג ,יהיה האות .בלילה אחר
סעודת הערב ,כשישבו אבותינו לקרגא ״תיקון שבועות״ ,נצא כולנו החוצה ,אנחנו הקטגים,
ונשב איש איש על מפתן בית אביו ,נשב ערים כל הלילה כולו ,נשב ונחכה עד שיבקעו
השמים לעינינו ואלהיט יראה בכל הדרת־כבודו .והתפילה הלא שמורה היא על שפתינו
זה שלושת ימים ,תפילה קצרה ורבת־ענין :אלהים ,יבוא נא משיח צדקנו מחר ...הה ,לו
רק תשמע ותרצה תפילתנו זאת! הלא אז יגיעו לנו ימים טובים׳ אשר כמוהם לא היו לכל
עם ,ואשר עיני כל ישראל נשואות אליהם! הלא אז נעלה כולנו ,בנערינו ובזקנינו׳ לארץ־
ישראל ,ארץ זבת חלב ודבש׳ ארץ ,אשר החרובים מאכל עזים הוא בה .הלא אז נהיה כולנו
כיוצאי־מצרים לפנים ,ומשיח צדקנו הולך לפנינו ,כמשה במדבר .הלא אז נזכה לעולם
שכולו טוב׳ אשר אור הלבנה יהיה בו כאור החמה ,ואור החמה — שבעתים כאור שבעת
הימים-.
הוי ,יבוא נא משיח צדקנו מחר...
התזכור עוד את הימים הטובים ההם ,העומדים הרחק מאחרינו׳ את הימים הנפלאים
ההם׳ אשר היו פעם אחת ולא ישובו אלינו עוד ז
ואם כבר נשכחו ממך ברוב הימים ,העלם מתהום הנשיה והחיים שוב בזכרונך,
והיו לך למקור־חיים בימים הרעים האלה ,ימי הערפל והשממון.
וגם לבניך תםפר עליהם ושיגגת להם ,כי בית היה לאביהם ואל היה לו וחגים׳ חגי
ירק וזוהר־שמים היו לו .וכאשר תפפר את זאת לבגיך הקטגים ,רחם תרחמם! הוי על בגיך
העלובים ,כי גם ז כ ר ו ג ו ת לא יהיו להם...
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המצוות

יעקב פיכמן

דברי ר
•

בשדות
־

T

ז ל שדות !  5י ־ ? ק ט אלה לגלי

ולרולה ל ס ז — 3ה 9צאתי נפשי,

תךלללה קל ולסת ,ן ע ל א ך ס ת

?9י99תה לי ?לי־אל הלבינו.

מולדת ק ד ו ? ה מן היום א ? ר

לא אילא עוד לד־גולל אלןר:ה׳

כוללי ןזכיאלי עד ןזלום.

ל א אםת 3?9י ל נ ע י אלים ךעים;

סה־ללידות גלמי־ליל עליהם! עילי

פ ה גלשי ? ק ק ה  ,ל&9ה ,האלילה.

ב

לל־שיס ת ל ח י ז ^ ז ׳ ל ל ־  5ף ׳ ל ל ־ ה ׳
לםו־לד תלסלי טולה׳ לאללה.
לק זה לי  :ס

י ם

 ? nfcל ס ה נליסב לה .הוי׳ שקסי
א ל  9ה טולה ,לי ,ולמו ל ל ב י

9עטים &ה ,ולזלע

א ? ר לא ל ג ל ה ?לה בו ,קלסתלי
ל א ח ל ה ל א י ז הלנל:ה.
לל־סלע ל א ל ל ה ת ס ת לגלי

ה9לא ,פךחי ל ל י ב לקזדוםלך
ןע?9י ציןי־ללן ,אותווז־סלד,
א ? ר לא ? ל ח אל לתוסי א ל ץ !

ללית־י^דש עם מוללת \\ 7ןןךןה,

הוי ללחי ,סאל9ה השוקקת.

ל פ ו ל ל ־ א ? ר ללעתי ואסלתי.

א ? ר ל א ט לסיקןי תואילי

ל9ן ןטי ללדותי סנהלרים

ולאן ל א אלע  -ןןכריגי 0טיד

ןעד קיום׳ לק לאלץ  ntשוקקת

ללתילי ליל א ת לל־ןזמון ל ח  9ל ן /

מנין תרי״ג מצוות בשבועות
ומצאתי שאנשי דורנו רגילים שיאמרו להם במוסף עיקרי תרי״ג המצוות אשר
צוד .ד יתברל את בני ישראל׳ בחיבור המתחיל *אתה הנחלתה״ .ובדקתי אותם ומצאתי
שאינם מכילים תרי״ג כשלימות וראיתי בהם חזרות ואריכות הלשון שלא ראוי להזכירן
בספר הזה .וראיתי לשים דבר אחר במקומם ,לא מפני שהם עיקר אי־אסשר בלעדיו
אלא מפני שראיתי שהאנשים נתנו את לבם בהם .גם ראיתי שהראשונים חלקו את המצוות
לארבעה חלקים ואמרו שמצוות ע ש ה מאתים ומצוות ל א ת ע ש ה מאתים שבעים
ושבע עבירות שיש בהן חיוב מיתה שבעים ואחת וחוקים החלים במקרים ידועים ששים
וחמשה .וחלקתי את מצוות עשה הנוהגות בכל זמן ומקום לחוד והאחדות לתוד ,וכן מצוות
לא תעשה הנוהגות בכל זמן ומקום לתוד ,והאחרות לחוד ,והפשעים לחוד והמשפטים
,

לחוד ויצאו ששה פרקים.

)מדור ר׳ מעדיה גאון .דיני תג השבועות(

תרייג אותיות כנגד תרייג מצוות
בעשרת הדברות תרי״ג אותיות כגגד תרי״ג מצוות האמורות בתורה.
)ערוך ערך תפילין ,מיוחם לד נחשון מון(
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הקדמת הרמב׳ם למניין המצוות
ראיתי גם כן שאחבר חבור יכלול כל דיני התורה ומשפטיה עד שלא יהיה דבר
חסר ממנו ושאעשה בו דבר שהוא מנהגי לעשותו לעזוב זכרון המחלוקת והמאמרים הנידחים
ושלא אביא בו כי אם הלכה פםוקה ושיהיה החיבור ההוא כולל כל דיני תורת משה מה שצריך
בזמן הגלות ומה שאינו צר •ך .והיה הנאות אצלי להפיל ממנו האריכות והםמיכות בזכרון
בעל הקבלה ,עד שלא אומר דברי רבי פלוגי ולא רבי פלוגי אומר כך וכך בכל מאמר .אבל
אזכור חכמי המשגה וחכמי התלמוד עליהם השלום זכרון כולל בתתילת החיבור ,ואומר כי
דיגי התורה כולם והיא תורה שרעל־פה מקובלים מפלוגי ומפלוגי עד עזרא ,עד משה רביגו.
ואזכור עם כל אחד ואחד מי שמקבלים ממגו כל זה לבקשת הקיצור .וכן ראיתי שלא
אחברהו בלשון ספרי הנבואה ,לפי שהלשון ההיא קצר בידינו מהשלים ענייגי הדיגים בו.
וכן לא אחברהו בלשון התלמוד לפי שלא יבינוהו מאנשי אומתנו כי אם יחידים ומלות
ממנו זרות וקשות אפילו לבקיאים בתלמוד ,אבל אחברהו בלשון המשנה כדי שיקל זה
לרוב ואשלים בו כל מה שהתאמת והתברר ממאמרי התורה עד שלא יחניר שום שאלה
צריכה שלא אזכרה או אזכיר שורש תצא ממנו השאלה ההיא מהר ,מבלתי עיון דק׳ כי
כווגתי בו גם־כן הקיצור עם הכללות עד שימצא בו כל מה שימצא במשנה ובתלמוד וספרא
וספרי ותוספתא וכל מה שהוציאו הגאוגים המתאחרים ובארו ופרשו האסור ומותר ,טמא
וטהור ,פפול וכשר ,חייב ופטור ,משלם ואיגו משלם ,גשבע ופטור מלישבע ,ובכלל שלא
יצטרך עמו אתר התורה מתר אחר זולתו׳ לדעת ממנו דבר שיצטרך בכל התורה׳ בין
מדאורייתא׳ בין מדרבנן .וכאשר כוונתי בדעתי התכלית הזאת שמתי מחשבתי באיזה פניט
אחלק החיבור ושעריו איד ראוי שהיה אם אחלקהו חלוק אחר ואקדים מה שיחייב העיון
שהוא היותר ראוי והיותר נקל ללמוד .ונראה לי שהטוב שתהיה חלוקתו שיושם הלכות
הלכות במקום מסכתות המשנה ,עד שיאמר בו הלכות סוכה׳ הלכות לולב ,הלכות תפילין.
הלכות ציצית ,הלכות מזוזה ושאחלק כלל הפרקים והלכות כמו שתעשה המשנה ,עד שיהיה
די־ד משל בהלכות תפילין פרק ראשון ושני שלישי וכל פרק נחלק להלכות כדי שיהיה נקל
לדעת אותו על פיה למי שירצה או לזכור דבר ממנו .והוא מבואר כי בהיות החלוקה כר
שהמצווה אחה עשה או לא תעשה אין ראוי לחלוק דיניה בשני עניינים אבל כל מה שיצטרד
בה מן החלוקה יהיה בפרקים שבאותו הכלל .ופעמים יהיה בכלל האהד מספר המצוות אם
בעבור שיהיה להם ענין אחד שיכללם או שיהיו המצוות בכוונה אתת .ואומר דרר משל ו
כי כשאדבר בעבודת אלילים ואזכיר בזה הכלל הלבות עבודת אלילים הנה אחבר בו דיני
מצוות רבות :מסית ומדיח ומעביר למולד ,ומתנבא בשמה ועובד אותה וזולת אלו ממה
שהוא מן המצוות בענין עבודת אלילים לבד וכן כשאומר הלכות אםורי מזבח אדבר בכלל
ההוא על שאור ודבש ובעלי מומין ואתנן זונה ומחיר כלב והדומה להם כי המצוות כלן
יש להן עניין אחד יכללם — והוא שהם דברים שנאסרה הקרבתם.
ומפני זאת הכוונה באתי וראיתי שהוא ראוי שאשים תחילה בפתיחת הספר מספר
המצוות כולם ״עשה״ ו״לא תעשה״ ,עד שתבוא חלוקת הםפר על כללם ולא תמלט מצוד,

מניין
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שלא נשלים הדיבור בדיניה ,אם בפרט כפו סוכה ולולב וציצית׳ כי כל אחת מהן סובלת
הדיבור בפרט .או על כלל מצוות מהם ,כמו שזכרנו אחר שנמנה אותה ונאמר שהלכות
עבודת אלילים אלו יש להם כד וכד ״מצוות עשה* והם אלו ואלו ,וכך וכך ״מצוות לא
תעשה* והם אלו ואלו .זה כולו — להישמד שלא יעדר ממנו דבר שלא אדבר בו ובזכרי
כל המצוות במספר הייתי בטוח מזה.
ואני עתה אתחיל בזכרון השרשים שראוי לסמוד עליהם במספר המצוות והם י״ד
שרשים ,אחר שאקדים כל המצוות שיכללם ספר התורה אשר נתן לנו האל יתברר הם
תרי״ג מצוות ,מהן מצוות עשה ר מ ״ ח — מספר אברי האדם׳ ומהן מצוות לא תעשה —
ש ם ״ ה מספר ימי השנה השמשית .וזה המספר נזכר במצוות בתלמוד בסוף גמרא *מכות״
)דף כ״ג ,עמי ב( ,אמרו :תרי״ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני ,שם״ה כנגד ימות החמה,
רמ״ח כנגד אבריו של אדם.
ה ש ו ר ש ה ר א ש ו ן — מהם שאין ראוי למנות בכלל הזה המצוות שהם מדרבנן.
ה ש ו ר ש ה ש נ י — שאין ראוי למגות כל מה שלמדין באחת מי״ג מידות שהתורה
נדרשת בהן או בריבוי.
השורש

ה ש ל י ש י — שאין ראוי למנות מצוות שאין גוהגות לדורות.

השורש

ה ר ב י ע י — שאין ראוי למנות הצוויים הכוללים כל התורה.

השורש

ה ח מ י ש י — שאין ראוי למנות טעם המצוה מצוה בפני עצמה.

ה ש ו ר ש ה ש ש י — שהמצור .שיהיו בה עשה ולא תעשה ראוי שימנה עשה
שבה עם מצוות עשה ,ולא תעשה שבה עם מצוות לא תעשה.
השורש

ה ש ב י ע י — שאין ראוי למנות משפטי התורה.

השורש

ה ש מ י נ י — שאין ראוי למנות שלילות הזזיוב עם האזהרה.

ה ש ו ר ש ה ת ש י ע י — שאין ראוי למנות הלאוין והעשה ,אבל הדברים המוזהר
מהם והמצווה בהם.
השורש
התכליות.

ה ע ש י ר י — שאין ראוי למנות זוהקדמות שהן לתכלית אחת מן

ה ש ו ר ש ה א ח ד ־ ע ש ר — שאין ראוי למנות חלקי המצוה בפרט׳ חלק וחלק
בפני עצמו ,כשיהיה המקובץ מהם מצוה אחת.
ה ש ו ר ש ה ש נ י ם ־ ע ש ר — שאין ראוי למנות חלקי מלאכה מן המלאכות שבא
הצווי בעשייתה ,כל חלק וחלק בפני עצמו.
ה ש ו ר ש ה ש ל ו ש ה ״ ע ש ר — שהמצוות לא ירבה מספרם במספר הימים
שתתחייב בהם המצוד .ההיא.
ה ש ו ר ש ה א ר ב ע ה ־ ע ש ר — שאין ראוי למגות העמדת הגדרים במצוות עשה.
)מתיר הקדמת הרמב״ם לם«־ המוות(
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פ י ע ת המועדים בתרי״ג מצוות לרם״ג
-:
• :
:
:־ ״
־
זד ״
זלמן ?מור משלת ,אתה ולגיך נעלךיך ילהלתך ???תו בו.
ראשון י?ביעי לנילן עןיךת וו1רועה »£ךש ללקבו.
חקת ןזלפירים קך?הו וה^ג וןזשסיגי בו,
?לש ךללים תחוג ומתנת לד לבךלת טובו.
טובו לללח מלה ולנמר ללער וחמץ ולכלות,
?בועות וןזלה ולולב ,תקיעה ולנוי ממאללות,
לדחי עבור ולטח שגי ןש?סת הםגיט למלאת.
,לתוב *את״ ך?ז ?גלה ונר למי ^ ל ה עד ללות.
8תח מלכירים אם פתחו דןכיאם יתקלא למקדשים
מעשר להלה ומעשר ראשון ומעשר אליונים מדושים
לא תעשה לל ?לאלה לשלת ,נתתיו זלר ליום ראשון
ראשון ו?ביעי 3ללח׳ ש?ה לליין׳ ולזללא חויתיף
העשור והחג ועצךתו ממלאלת עבוךה הןהךתיף
ק?יר סךש ומזחילת לא לךאה ולא ללןןא לקךתיף
לא ולשל ו?לר עלם מהותיר ןהוזיא וזבח *ל 0סז לייתיף
?ויתיך 3ל תלםח ל?עךיף נלר וערל ותו?ב לא ילרו עליו.
3ל תעבור ותןיא לבול לשלת? ,לשים ו?נע מלוות ןלן נקוו אליו.
)סדור רב סעדיה גאון(

ראשון ושביעי בניםן — הכוונה לתג אשר בניסן — םםח.

שתי תפילות לפני אמירת תרייג מצוות
א
הריני מקבל עלי מצות ״ואהבת לרעד כמוך״ .אתה בחרתנו מכל העמים אהבת
אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות וקרבתנו לעבודתד וקדשתנו מכל העמים
במצוותיד ,קדושת הגוף ב ר מ ״ ח מ צ ו ו ת ע ש ה  -שהם כגגד האברים שבאדם ו ש ם ״ ה
מ צ ו ו ת ל א ת ע ש ה — כנגד גידים שבאדם ,כדי שנהפד מדברים חומריים וגשמיים
למחנים וכדי שנהיה מחוברים ומקושרים בד ונזכה לחיים ארוכים בעולם הזה ולחיים
)הובא בספר ״פועל »דק -לש׳׳ך(

נצחיים לעולם הבא וכר.

כ
רבון העולמים ואדוני האדונים ,אב הרחמים והמליחות מודים אנחנו לפניד ד׳
אלוהינו ואלהי אבותינו בקידה ובהשתחויה שקרבתנו לעבודתד עבודת הקודש ונתת לנו
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כאהבה משפטים ישרים ותורת אמת חוקים ומצוות טובים והבדלתנו מן העמים הקדמונים
ותודיענו משפטי צדקד ותלמדנו לעשות בהם חוקי רצונך וחלק טוב בסודות תורתד
הקדושה .מה אנו ומה חיינו אשר עשית עמנו חסד נ ת ל כזה ,על כן אנחנו מפילים תתינתנו
לפניד שכשם שזכיתנו לקבל את התורה תזכנו לעבדה ולשמרה במצוות עשה ולא תעשה
ותפתח לבנו להבין עמקי סודותיה וכר .חכות משה רבנו אשר על ידו נתת אלה המצוות
יעמוד לנו ולכל ישראל אחינו שבגולה כדי שתמהר גאולתנו .ושם נעבדך באמת וביראה
)אלה ה מ י * לר׳ משה חגיז(

כימי עולם וכשנים קדמוניות.

אזהרות
נהגו לפרש את האזהרות לפני קהל וצבור שהתאספו לשמוע .שהיו אנשים פשוטים
שמבקשים לומר אזהרות לפניהם ,כדי שישמעו תרי״ג מצוות כולם על פי הסדר ,כיום
נתינתם על הר סיני ,ויזכרו אותם ויהיו סדורות בלבם ובלשונם.
)תשובות רב גסרונאי גאון ,הלכות סמוקות ,ק״י(
ונוהגימ בכל המקומות לקרוא בשני ימיט טובים של חג שבועות אזהרות החכם
המשורר ר׳ שלמה בן גבירול ז״ל שעשה על מנין המצוות .ביום הראשון קוראים מצוות
עשה וביום השני מצוות לא תעשה .ורוב שליחי צבור אומרים אותם כשהחרים תפילת
מוסף ,כשמגיעים עד ״על ידי משה עבדך״.
סדרי

)אבודרהם ,סדר ימי העומר ושבועות(
האזהרות

כל פיוט הנוסד על תרי״ג מצוות אט בדרך פשוט או באורח שיר וחרוז .ולפי שמנהג
קדום הוא בכל תפוצות ישראל לקרוא אזהרות בחג השבועות ,לכן רבו פדרי האזהרות
שיםדו גדולי הראשונים והאחרונים ,ומאלה נפלגו בני ישראל לפי ארצות מושבותם בסדר
האזהרות שנהגו לקרות ולכל ארץ וארץ נמצא במחזוריהם הסדר שהחזיקו בו.
ואלה הם סדרי האזהרות הנמצאים לנו בדפוס ובכתב־יד:
א ז ה ר ו ת ה ר ב א ל י ה ו ה ז ק ן — גיסו של רב האי גאון ,תחילתן ״אמת יהגה
חכי״ ונוסדו על פי אלף־בית ותשר״ק.
אזהרות

ה ר ב א ל י ה ו ה ע ד נ י — כמנהג אנשי הודו בקושין )והם אומרים

אותן בשמיני עצרת(.
אזהרות

ה ר ב י ה ו ש ע ב נ ב נ ש ת י — על פי סדר הרמב״ם ,ופירושו עליהן.

אזהרות

ה ר ב י צ ח ק ב ״ ר מ ר ד כ י ק מ ח י — אחד מרבני פרובינציה ,חי

בזמן הרשב״א ,כמנהג ארבע קהילות בצרפת הצפונית ,נדפס במתזור אוויניון.
א ז ה ר ו ת ה ר ב י צ ח ק ב ״ ר ר א ו ב ן א ל ב ר ג ל ו ג י — כמנהג גלילות המערב,
פנימי וחיצון )למהדורה משנת תפ״א נוספה ״כתובה לחג השבועות״ ,לרב הפייטן ישראל
נגארה(.
אזהרות
יד ליידן ,מם׳ .(34

ה ר ב מ נ ח ם ת מ ר — עם פירוש עליהן בשם תנחומות אל )כתב
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,

א ז ה ר ו ת ה ר מ ב ״ ן — נזכרו בשאלות ותשובות הרשב״ש )ר שבתי ב״ר
שלפה ,סוף סימן קמ״ו(.
א ז ה ר ו ת ר ב ם ע ד י ה ג א ו ן — יםודתן על עשרת הדברות לפי מצוות התלויות
בכל דבור ודבור .נעתקו מסידורו העברי.
א ז ה ר ו ת ר ב י ש ל מ ה ף ג ב י ר ו ל — ובראשן רשות מר דוד ב״ר אלעזר
בקודה ורשות מרשב״ג בעצמו לאזהרותיו .והחזיקו בהן הספרדים מכל ארץ הצבי וכו׳
ונדפסו במחזוריהם.
א ז ה ר ו ת ה ר ב ש מ ע ו ן ה ג ד ו ל  ,או הרב ר׳ שמעון ממדינת מנש.
,

)אוגר הספרים ,ערך אזהרות(

א ז ה ר ו ת ר׳ ש ל מ ה ב ן ג ב י ר ו ל
אזהרות לשבועות לרבי שלמה בן גבירול מיוסדות על תרי״ג מצוות לפי שיטת
בעל הלכות גדולות ,ובהן שגי חלקים * הראשון כולל רמ״ח מצוות עשה ,חתימתו בראשו
״שלמה בן יהודה״ .והשגי כולל שם״ה מצוות לא תעשה ,וחתימתו בראש די הבתים
הראשוגים ״בכיץ״ שהוא ״שלמה״ בא״ת ב״ש .האזהרות האלה הן מן המפורסמות ביותר
ונדפסו פעמים אין מספר בגוםחאות שוגות ומשוגות אלה מאלה שגוי גדול ,הן בםגגוץ
הלשון ובמשקל והן בסדור המוקדם והמאוחר של הבתים וביחוד של הצלעות הסוגרות.
)ח,נ .ביאליק וי .ח .רבניגקי לשירי רשב״ג ,כרך ב׳ ,הערות ובאותם ,עמ׳ (72

אזהרות לרם״ג
־־ T :

:

אל ?גמולה תססלה
אצלת ?לעךף
?ף הסללי• סלל ללי*
בוגריהם ריקם לסעךך
9קך9י ארץ
ל!שכלי גלנון הוד מעןיו בסעדך
? Wד ?סח
ו ר ד עקבוסיף ?צ?וף
הגיךה ם$ר סו לא סלי" זלרוליס ?עלץ
הוד ימסקה וסימון
אח
עוד ו^רוממלה
יללי סלן ןתילון ושימון
פתרום ססיו לה ?לברים
?חולה זכותה $אלה לל&רת ל?מון
ןלחו ןתהי לפו למכורים
חרות סרות ללסלה לישיפון,
אם קללתי ןזחפצון לזכולים
ט8ס$ה נתלב לשום לך לללה
סבו ליום לכודים
ר ?
£זלה אז ו?לה ללסלה
ככתוב בתורתך :וביום הבכורים בהקריבכם מגחה חדשה לד בשבועותיכם וגר.
לםולתי םך^ה מס3ם תלוש
^סקי^ *בה נתחלוש
תוללת סלג לעסיס ? א ש .
שולאיף לבואם לפלוש
ככתוב :שלש פעמים בשנה יראה כל זכור -את פני ד׳ וגר.
ת

א

י ת

,

)מתוך סידור רס״ג ,קסע מאזהרות לשבועות(
הור ומתקה ...ושימת — תחנות בדרך ממדבר םיני .חנם — עיר בנמרים ,בדרומה של מוף.
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אזהרות

אזהרות לרפי שלנ}ד .פן גפירול
מתוך

מ צ ו ו ת עשה

אס§ר תישיית
ואציב תלפיות
ואזייר מלןת ?שה
ועל ל?עי לכסה
שפונה ואך^עים
למו מסמרות נטועים
לסיגי נוךעו
ו_יחךו ד׳שלעו
אשר התוו ןזתוות
^?ו?זשר המצוות
לןער מחמצת
ולשרף מפלצת
לענג יום מנוחה
ולחג ילשמחה
ולקט הקציר
עזב לללי ת$יר

מתוקות לפיות.
לאשר ?עלרים׳
^דת 9עז ומחסה
סגלה נסתרים.
וקןאתים תקועים
?מ?ז8ר אלרים.
ומרום נ?לעו
לת ך עשרת ךלרים.
כתבות נשתוות
ולהם גאלרים.
ל?לה נחרצת
אלילים ]אשדים.
לי׳שקט ילכקזחה
ןלאהב  3ג ד י ם .
וסךט סלציד
לדלים נאדים.

ותן ,לן תללט׳
שסח ואמר האח

?הענק ולןזעבט
נךבות ונךרים.
לסוןיותך ןזאח

והנותר לאח
ופגול לי _ילאש

יהקזלך על איריט.
שרף אותו לאש

ןס5ח לצלי אש

ומצות ומרורים.
תקדש םג י?עי

ואלמ1

ןז1יט

ןראשון ושביעי
וסקךא שבועי

לבכורי קצירים.

ןיום זלרון תרועה

ויום לפור תולה

וסלה ואךללה

צ^חים נלסרים.
ועץ לבות גהךר

ערכים בסלךר
ולפרי עץ ןזךר

תועה — חטא ,תהפוכות.

ןכפות סיגלרים.
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שלמים עם לנית
ו?לש מינבית
וןןעקר נהל
ולרשת הקהל
לנחק־ת ריבות
ודין אך3ע)ד (.אבות
וקצב ותכונה
ומתנות הלהלה
והתקופות מלאות
ולראות לעלות

ועילות קךלנות
למועדים נןלרים
ונר שלת להל
ושולטים עם שיקרים
נלשות וסעךבות
נץיקים נולדים.
לסךשי ה?לה

לאךלע עם ע?רים.
ונר ס^לה העלות
ולקזני סעקזרים.

ו ת לא

תעשה

ל*ל עדי אחסה
למלוות לא תעקוה
ולימי ס?לה
ןקרים מלנינים
לגת האיתנים

וןךקתו לא אכסה
ואגיד סיגרים.
למסלר לסקרים.
עתידים ולפולים
לעךלי קשוןים.

ולא ו1אכל קלי
לקרם תליא לי
ולא ו*אכל ערלים
ולא תהדר לדולים
ולא תהיה נ?ה

ולרש כךמלי
לראשית מקןלירים,
לקרם הלולים
וךלים לחלרים.

ולא תתן אשד.
ולא לעלה ?שיחי
ולא תן3ח פלחי
והכלים תמשש
ותשךלני 3שש
ולא תו?יא לחוץ
וןר וערל לחוץ
וזלחי לא תשמץ
ולןיף לא תאפןץ
ולשיא לא ותאר
ולא ללין עד אור

לאיש לני נקשה
לעורים וקזבורים.
למעלות על מזלחי
לאהד סש/ר־ם.
והחמץ תרושש
עדי אסד ולשרים
לשר לסח לחוץ
ותושב ושלירים.
לןלחו על ס^ץ
לתתן מחםורים,
ולא .ירא השאר
לשר ליל שמורים.

בשש — בשש שעות .עדי עשרים ואחד — עד כ״א בניסן.

א

ק

ד

ר

נו

ת

המנהג לומר ״אקדמות"
בשבועות אומרים הדיברא א ק ד מ ו ת מ י ל י ן אחר סיום פר? ראשון דקריאת
התורה שהוא בחודש השלישי .וכן אמר ר׳ אברהם בן נתן)הירחי( — אחר שקראו פסוק
״וידבר אלהים״ .וכן ביום ב׳ של שבועות קוראים ״אתא ודוגמא״ או ״יציב פתגם״ ,אחר
פסוק ראשון של ההפטרה ,אצל בין ברכה לקריאה אין אומרים דהוי הפסק.
)מהרי״ל ,הלכות שבועות(

ומה שנוהגים במדינות אלו לקרות פסוק א׳ )בתורה( ואחר־כך מתחילים אקדמות,
יש לתמוה ,האיד רשאים להפסיק? ושמעתי מקרוב שהנהיגו רבנים מובהקים לשורר
״אקדמות״ קודם שמתחיל הכהן לברד על קריאת התורה וכן ראוי לגהוג בכל הקהילות.
גם ב״יציב פתגם״ שאומרים ביופ ב׳׳ אחר פפוק ראשון של הפטרה ראוי לגהוג כן.
)טורי־זהב הלכות שבועות׳ סימן ת1״ב(

אולם אין נוהגים לקיים את המנהג לקרות פסוק ראשון בתורה ואחר־כד ״אקדמות״
כי אין ביד שום אדם לשנות המנהג וכן הסכים ה״חמדת־ימים״).באר היסב ,סימן ת»״ד ,ב׳(
זאב היידנהיים

מקור המנהג לומר ״אקדמות"
דקדקתי במחזור כתב־יד אשר לי ,אשר נכתב בשנת י״ח לאלף הששי ,וחיפשתי
ולא מצאתי בשום מקום ,זולת בשביעי של פסח ובשבועות ,אשר כתוב שם המקרא עם
התרגום .כי בזמן ההוא עדיין היה המנהג קיים להעמיד מתרגם אצל הקורא בימים השנים
,

,

האלה )כמבואר בתוספות ,מגילה כד ,עמ א ( .ואופן כתיבתו׳ המקרא עם התרגום׳ הוא
על זה הסדר :תחילה כתב פסוק ״בחודש השלישי״ ואחר־כד ״אקדמות מילין״ והוא רשות
ופתיחה למתורגמן מעינייגא דיומא ובסוף אקדמות כתב בירחא תליתאה וכר שהוא תרגומו
של ״בחודש השלישי״ .ואחר־כר כתב פסוק ״ויסעו מרפידים״ ואחר־כד תרגומו .ועל דרד
זו כותב והולד מקרא ותרגום .מקרא ותרגום׳ עד פרשת וידבר ד שהקדים לפגיה פיוט
ארוד על סדר א״ב תחילתו ״ארכין ד שמיא לסיגי״ ואחר־כד כתב פסוק ״וידבר אלהים״
ואחריו תרגומו ״ומליל ד׳ ״ בצירוף פיוט ארוד מעניין הפסוק .תחילתו ״ארעא רקדו שמיא
זמרו״ ,ואחר־כד פסוק ״אנוכי״ עד ״מבית עבדים״ ואחריו תרגומו ״דברא קדמאה כד הווה
נפק״׳ עם פיוט ודרוש ארח־ מעניין הפסוק על פי קבלת ח״ל .ועל דרד זו כתב עשרת
הדברים בעשרה פסוקים ובעשרה תרגומים עד גמירה .וגם הפסוקים שאחר הדיברות,
עד סוף פר׳ יתרו ,כתב פסוק ותרגום .וכל התרגומים הנזכרים לקוחים מתרגום ירושלמי
המכונה אצלנו בשם ת״י׳ עם קצת שינויים ותיקונים .וכל הפיוטים האלה שבתוך הקריאה
,

,

138

םפר המועדים :שבועות

מתוקנים בלשון ארמי וחתום בתוכם מאיר ברבי יצחק • ולמדנו מזה אגב גררא כי הרשות
היתה נתונה לכל מתרגם לדרוש בכל פסוק מענין הפסוק ,לפי חכמתו ובקיאתו בקבלת
רז״ל ואין זה בכלל הפסקה בתורה.
ומכל הדברים האלה גלוי לעינים כשמש בצהרים שמעולם לא נהגו לקרות ״אנוכי׳
ולא #יהיה לך׳ בפסוק אחה שאילו כן לא היה רשאי למתרגם להפסיק ביניהם בתרגומו
שהרי אסור לקורא לקרות למתורגמן יותר מפסוק אחד ואסור למתורגמן לתרגם עד
אחר שכלה הפסוק מפי הקורא ,כדאיתא במס׳ מגילה )כד׳ עמ א׳( וברמב״ם ,פרק י״ב
מהלכות תפילד-
ועכשיו ,אף־על־פי שכבר נתבטל המנהג הזה ,דהאידגא לא גהגו לתרגם כמו שכתוב
בשולחן ערוך אורח־חיים )סימן קמ״ה( ,מכל מקום השארנו לנו שמץ דבר מן המנהג
הקדום הזה בקיום פיוט ״אקדמות״ ,אחר פסוק בחודש הראשון ,לזכרון המתורגמן .ובעבור
שאין הקורא רשאי לתרגם בעצמו שלא יאמרו! ״תרגום כתוב בתורה״ — לכך גראה
בעיני המנהג שנוהגין באיזה מקומות שאין השליח־צבור הקורא בתורה מגגן ״אקדמות׳,
כי אם איש אחר ,זולתו ,מן הצבור ,שהוא כדמות המתורגמן) .הבנת המקרא ,סוף ספר שמות(
,

,

• ראה מאמרו של המחבר •על הפיוטים.-

מאיר ברבי יצחק

אקדמות
)מיוסד על סדר א״ב כפול ,בראשי החרוזים ,בסוף ,מ א י ר ב ר ב י י צ מ ק,
יגדל בתורה ובמעשים טובים ,אמן וחזק ואמץ(
תא,
א קךמות מלין ואריות שו
א ולא שקילןא ןןךקן וךשו

תא.

ץ לכי תרי ותלת ךאלתח ?נקשו

תא.

^ לדי ךלרי וקרי עדי לקשישי

תא.

; בורן עלמין ליה ולא ס9ק לרישי

תא.

) ףל אלו ךקיעי .קני לל חףןו

תא.

ך יו אלו !?י ןלל מי לנישו

חא.

 1ליי אךלא סלרי ור?מי ל?נ

תא.

ה ךר לדי ?ימלא ושליט ללל?

הא.

 gקם ?ללא לדוידאי ןכלשה לללשי

תא.

ו ללא לאו שלללה ,וללא ת?שי

תא.

ו לאתא קלילא ,ךלית לה ??שי

תא.

9 1ין לל עביךתה לן״ך ייהי ש

תא,

1ה1ר לקרה עלי ,עלי לךסה ךא?

תא.

! qל אלף אללץ ןרגיא לשלושי

תא.

ס ךיגין ןבוט לןלרין׳ סגיאה קךשי

תא.
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אקדמות
ק פ* יקידין ?לפין? .ליל גפי ש

תא,

 9עם עד יתלהב להון״ ?תיקין לאד?

תא.

י ק?ליז

 nסז ד ן ?וי .ךלא ? ש ?

ן קי ?לי 9ל אלעא .לתלותי קך?

תא,
תא.

? קל מן קלט שדי ?קל מי ל? ישי

תא,

? ייבין קלל גל*לין׳ ליילטין ?או?

תא.

ל מחזי לאנלא — עין ל!ת ןירי ק?

תא,

ל ?ל אסר ך?9תלחין ,ןריזין ??8ו

תא.

מ ברלין ״?ריןי יקרה״?? ,ל ל?ן לחישו
מ אתר בית ?בילתה .דלא ?ריף ?חישו

תא.
תא.

נ הים ?ל חיל מרילא׳ לקללין 3חשש

תא,

נ הילא הלכותה .ללר וךר לא?ל?

תא.

ם דיךא ?הון קד?תא׳ ןכד 0ל?א שע

תא,

ס יי9א דלעלם׳ יאיף ל ל?בוע

תא.

א

ע ךב יקר אחסנתה חבילין׳ ךבקנע

תא,

ע בידין ליי׳ יזטילא׳ בךנח ו?קל

תא.

 9לישן למלתה .למ?3ד לה רשו

תא,

ל רישותה ??סה יסוון ? ? ע ו

תא.

צ בי ןןחטיד ולגיג ,ךללאון ?לעו

תא,

צ לותדיין ?לן 9ק3ל .וסללא ? ע ו

תא.

ק טיךא לחי על9א לתלא ? ? ב ו ל

תא,

ין בל לקר טוקלתא׳ למי?א לקליעי

תא.

ד שילא חיא י ל לסל9תא ו?ךע
ך בותי״מ ללשלאל׳ קךאי ? ? ס ?
ג

א

תא,
תא.

ש גח לבון על9א ,אסילא דלו

תא,

? הר עלי לסוולה? .אלי סללו

תא.

ת אין י9ת3נשין? .סיזו אלו

תא,

ת מהין ןשללין לה? ,עסק אתו

תא.

מ לן ומאן היא ךח 9ך .שפירא ?דיו

תא,

א רוט לגינה ,לפית מדור אללו

תא.

י

ל קךא ולאה את ,אין תעלבי לסךו
ך עותך נעבד ליך .ללל אתרו

תא,
תא.

? ןחלמתא 9תיץתא להון ,קלת להילעי

סא

ן דעתין סלמין לה? .א?תמולעו

תא.

ך בותכון 9ה סשילא ,ק3ל סהיא ? ג ח

תא,

ל בותא ךלל3ד לי ,לד לקלא ןשוזג

תא.

;
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? מיתי לי להולא ,ות^סי לנון גןן

תא.

ן קרה לד אסללי לתקלא ובגלל
ן שלם ןמיללא לסלאי וגגו
? לקתא לעם 0ביב ןסללא !35
 qדו ?ללא למיתי וקןא לקו
ק לןתא דירו?לם ,נד ללנש גלן

תא.
תא.
תא.
תא׳
תא.

ן קרה קקיל עלה׳ ליוסי וליל
ל נינה למעכד נה לת?לסן לליל

תא׳
תא

ן זהור עלנלא לס?8ר ביל
ל פומה ועלךתא׳ עבילן ?שלל
ל תלתקי ך ס ליןא י?נע העל
ת חיםין צדיקי׳ ?ןךם רב לזלל

תא.
תא.
תא.
תא׳

ו ליףהון ך5י ל ז ל ל סדי
ך קיעא לזיהורה׳ וכיללי זיו
 qךךא ךלא אל?ר למפלט לשלו
ו לא א?ת5ע וחמי לבואן ןזןו
ן לא ?לקא לה עין׳ לגו עדן ג?
ק טילי בה חנלא לגהדי דלל }
ע לה לקזי ,דין הוא״ ללמ לאקתנו
ש נךלא לה לשלןן תקוף הקני
י ללר לן עלמין עלמין קדמי
ק לת ךילן ךסלקךמין לרש נאלמו
ק לולא ךלולתן ותור טור ךמו
ו ןזד לחד לי לליך׳ ולנד קךבו
ל קךגוהי מנגח להמות לרלךבי
ל קךטע נון לקללה ,ל?יצוי לגלך
מ קרב לה לךיה לסךבה לללךבי
א לקטון לצדיקי ןתקז ןשרו
ק  jnqsעלי תכי ךכךצד וגומר
ללילין קמיהון אפרסמון נהר
ו לת?8קין ןךור לכםי רול
 qסר מלת ךמלראשית ,לקיר 3י נעל
ן $אין ,לד ?מעתון׳ ? נ ח לא שיל
ק ליעין לן ר>הוון לןזלהו qבול
ו תןכון די תיתבין ל ^ א לל
א לי תןייתון למלוי ,ךללקין לזזךל
ק רוקם הוא אלהין לקדקא ינהרן
ל לי ואתךעי לן ומסר לן אולי

תא.
תא•
תא.
תא.
תא:
תא.
תא.
תא
תא׳
תא.
תא׳
תא.
תא׳
תא-
תא.
תא-
תא׳
תא.
תא.
תא.
תא.
תא.
תא.
תא.
תא׳
תא.

ב

א

,

אקדמות

ש .ש .קנטרוביץ

אקדמות בתרגום ?ברי
)מיוסד על סדר א״ב כפול ובראשי החרוזימ ,בסוף,
ש מ ו א ל ש ב ח ב ״ ר זאב ,מתרגם ,חזק(

אעךך ןא מלין ,אערלה שיר תהלה.
אך ךצון אקזאלה .א?אל ממך תחלה
לקזתים ,שלש דלתות ,זו אסל לחילה.
בורא ונושא כל ,נירא ןזעלילה!
גבורות עולם לו — וסי לס9ר בךלריםז
גויל אלו רקיע ,קנים לל סללרים,
דיו אלו לל ל9ים .אגמים ילל״רים:
דרי אךץ סולדים קהירים אף נלסרים —
הדר שליט לארץ ומושל ?3מים
הקים עולם להעלים סוד לםוךיו טעיללם.
יללי לאות לללהו ולאין לגיע לריס
ואך לאות זו קלה סלל עקירים וקזתים,
זמן שלט סמלאלה — יגשליעי ללמים
זהר הוד לקרו ללה לסא עולמים.
חיל שנאני שסק רבו רבותים,
חךקזים ללקרים ילרו 3?3ים;
טהורים שרפי אש? ,לילי שש ל;פים,
טרם הק ללתן לא לסקרי קזלתים.
יקראו זה אל זה ולחילה הם קסלים,
?שלשו קדוש קדוש ,שם אל אלים מעלים:
כקול מלפני שדי3 ,המות קול לם לגלים,
כרולים בקול המלה לענו מיל גלגלים.
למראה גת עין כחצים אצים קשים,
ל;ל קקום ישלחו ,כלךקים ךןיים ןזשים
מלרכים :״לרוך לבודו — ללל קולות יל0שים —
מלא הארץ הודו ,אדון לל ה?לשים!
נעימי שיר ללסם ויזמרו לךעךה:
נאדרה מלכותו ,לדור ודור ללךה.
סדורה להם קך?תם — יפעם אך הלךה,
ס ו ף וקץ לעד ,להם עוד לא נועדה.

141

ספר המועדים :ש ב ו ע ו ת
ן ל ת ו מה 5לילה .קה א?לה נסלתו.
 £ך ב גם בןןר שיר ; ? י ר ו ן]ל1לתו.
9לאים הללם לה ל?מר ח2ןי מלותו.
$יהם לל סיום קלא עז סללתו.
?לקס לךלה !?ומד נןנקלם לתוךתו,
צוךם על גן לקלל ןנללתם מלעולתו.
קשולה היא ?לוזרו?? ,בועה ספק ?לה.
קבולה מול הוד מוקפות׳ להן ליו ר ן ל

ה

רום תהלות עמו לין מ?לחות אלקה.
ךצון קךשו לעריצו לל עוד להם ל?קה״
 #ם לבוד מלכותו ל!מרו וילארו.
קילסיו ?לני גולים וקלכים לס9רו.
ו!1מהיס לנים עמים׳ לגלי למיס לקלרי,
ת!י אותותיו ל?אלי ויולדי:
 5 #ה ־ ד ו ל ן מדוד׳ סללה !?שים׳
א ? ר ?ליו תן«י ,שוללת לין נסשיםז
לקרה! לי מסך? ,1לסךת הקים 0ךשים.
!חלים ןןצון !סד 0לא א לד נ9ל?יםד
ז

 5סלקה  fl?8י  0ואליהם תליע:
״

י

יודעי לילה האזיני׳  WPילין א?מיע

-

רום הוןלם סד .לח?ב פול הוד ?לי יוליע.
רודפות לה עת אלנש ,מועד לי .יגיע.
?הופע לי ?סלה ויכם ליל אלל ל ל י *
למין אל לי ה$לה יסע?יו סןאךרים
!ןןזי ר??ס ןלים$ ,מול לךס  -ןןאלןלים.
 $ל ק  $ם  -ע ם 0ליב .ל ע ל ת ם  -ל נ י י?רימ
יזלןה ?לקה לבואה ־ ־ ילמלסה ל??לי^
קך_ית פועלגו ?]קלל לני לזוריה.
יוקם ולןלה יופע לבוד שלי לליל•״
גוללה ןבולל?;? ,לליל ןזלר ללגל׳״
זיק עלני #ר״ שלרילי *ןזלים׳
? ל ל איש אלךיוגו ? ,ל ר ללי מעללים.
?ללאות ? ן ולז׳ ? ? נ ע מעלות ללדלים
?מימים נןןקילים לקני אדון לפעלים;
יהוד מךאה לניםו ?אור ? ל ע ת הלקים״
ןקיע ?ןהרהו ־ ־ ללק כוללים ךמימ.
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אקדמות
)•1דלי קךןם pgp־ לשון ןלה גאלמים.
ןלא ? ס ע ?ל לביא׳ מעין חוזה גזןלמים.
?עלן לתלזלכו ,קום קול שלי .יאזינו.
מחול _יע?ד .להם ומטוב ל^ם ללנינו.
עליו יךץמון ?אילה. :זה הוא ,לו קוינוו
שנךני לו ?3בי ,עליו גם ענינו,
}נהגנו עלמות .עולמים ןנהגנו.
£קדם לו קננו ,ל^חים לסינון״
קןם שחוק ללולתן עם שור ןהךים ^למים,
יסד !יאןחד ?י ללשו-ועךכו קלב ךמים:
א ל לולתן יתמלמר אלף ?עז קךליו
#ולס ךג סנפיליו להקה למול לניו;
? ח ל ב ו לקלב אל ,ולמען ?ני גאלניו
3ךלה ללרה ו?לה — לרום מ?תה ?לניו.
ר?$ם עלי כלבד .ללניהם נךרי ?לנים,
*ך אםללמון !יריחו— לל1ות נלזלי עלנים
ל)ו]עךנים רחוקויו ג ם ללוו לין לב ?נים •
חמר ס?9מר נענליו מללנים.
51י׳ 5א?ר ?מעו$ם רום לה ותהלתו,
קבועים ללה תהיו לתוך לני ס$לתו
ולרום מעלות ת?בו ות^זו הוד תמוןתו;
אןנלם ?י הסי$ם לללליו׳ למצותו.
נ^רוקס אלהינו ,רומלנו לאןןלתו,
?לק עמו 50ץ ,ולסר לו תולתו!

ל?ל?ה

תלגומים

אחרים

א
ארשת שלתי לראשית סךל — ריב,
א?אלה רשיון לתחלת סמאק! — רים,
למלתס לי ל?נלם ו?לשד .טו — דים,
ליראה לס5ר תהלת יו?ר סיצו — רים,
)מתרגום ובריאל פולאק ,אמשטרדם ,נדפס בלים .בלאט דאס אורייאנטס ,של שנת  ,1840מס׳ (35
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ב
א ן ? ת ?9סלם ןדאשית ה!י1ן.
אקח נתחלה גם ו?יין׳
???ריס אסלים אלתח ?ךתת,
לךשות הבורא והסובל ללל עת.
)מתרגום ד״ר יוסף זליגר ,בהו!׳ כל כתביו ירושלים ,תר״ץ(

ג
ראשית מלים ומפתח שיס
תחלה אקח הסלקה וךשות
לךלתות ?תלם ו?לש ?אלתה ב ^ ־ ה
לךשות )הבורא( ?לךא ון?א ע ד זקלה.
)מתרגום «אמניר\ .יחזור למועדים(

ה ר ב י .ל .מימון

״אקדמות״ ומחברו
הרבה משוררים ופיטנים עמדו לישראל מימי יוסי בן יוסי ורבי אלעזר הקליד
ועד האחרון שבחשובי המשוררים הספרדים ,רבי ישראל נג׳ארה — ומכל אלה דומה ,לא
זכה אף אחד מהם להגיע למדרגתו של פיוט ה״אקדמות״ מיסודו של רבי נהוראי • הוא הרב
רבי מאיר בן יצחק ש״ץ.
יותר מאלף שגים כבר עברו משהתחילו הפיוטים לתפום מקום חשוב ומיוחד בתוך
תפילותינו בבתי־הכנפיות ,אלה *הפיוטים שנהגו החזגים לאמור ולהכניס אותם בכלל
הברכה ,כגון מגן ומחיה ויוצר״ ושהוכנטו לתוך ה״םידורים״ ו״המחזורים -השונים ,לתוך
ה״קרובות״ ,הזמירות ,הסליחות ,הקינות וההושענות .הפיוטים האלה היו במשך הזמן לםוגים
שוגים :ליוצר ,לאופן ,לזולת ,למאורה ,לאהבה ,לגאולה וכדומה — ,שקבעו להם כל אחד
מקום מיוחד בתוך התפילה המקובלת .ה י ו צ ר הוכנס לברכה ראשונה של קריאת־שמע ו
ה א ו פ ן נשלב בתוך ה״קדושה״ ? ה ז ו ל ת נספח לברכת ״אמת ויציב״ סמוך למאמר *אין
אלהים ז ו ל ת ך ״ ; ה מ א ו ר ה היא חתימת ברכת ״יוצר אור״ 1ה א ה ב ה נטפלה לברכה שניה
של קריאת־שמע ו ה ג א ו ל ה נסמכה לתפילת שמונה־עשרה לפני חתימת ברכת ״גאל
ישראל״ ,אבל גט אחד מכל פוגי הפיוטים האלה לא זכה לתפוס מקום בעת קריאת־התורד*
זולתי פיוט ״אקדמות״.
• כן נמ»א בכתבי־יד שונים רשום בראש הפיוס של •אקדמות״ ,שהוא .רשות לד גהוראי״,
והוא על דרך מאמרם בעירובין ,יג ,ב׳ ,רבי מאיר הוא רבי נהוראי ,וראה בהערות ר-ז שטרן לפירוש
המאית על אבות בסוף הספר.
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אבי המנהגים ,הרב יעקב בר משה הלוי )המהרי״ל( ,שחי במאה השניה לאלף
הגוכחי ושהיה רב ב מ ג נ צ ה ו ב ו ו י ר מ י ש ה  ,אלו שתי הערים ,שהיו שנים רבות
מרכזי התורה וההוראה בכל מדינת אשכנז ושגם הרב רבי מאיר ש״ץ ,בעל ״אקדמות ,-שכן
כבוד בתוכן ,מעיד ,כי ״אומרים בשבועות הדיברה אקדמות מלין אחר סיום פסוק ראשון
וקריאת התורה שהוא בחודש השלישי״ ״ ,זאת אומרת ,כי מפסיקים באמצע הקריאה ,בין
פסוק ראשון לשני ובין ברכה ראשונה לשגיה ,כדי לומר ״אקדמות״ .וגם הרב דוד בר׳
שמואל הלוי )בעל הט״ז( ,שחי כמאתים שנה אחרי מהרי״ל ושהיה רב בערים ובקהלות
גדולות במדינות ווהלין ופולין ,מספר ״מה שנוהגים במדינות אלו לקרות פסוק ראשון
ואח״כ מתחילים אקדמות מילין״ .על המנהג הזד .היו מערערים ביחוד באיטליה .והרב
רבי אפרים כ״ץ )זקנו של ה״חכם צבי״( מספר בספרו ״שער אפרים״ )אורח חיים׳ שאלה
יי( ש״שאלוהו ודרשוהו חכמי ק״ק וויניציאה העיר רבתי בדעות ,שרתי בתכונות״ על
״דברי ריבות אשר בשעריהם בענין הפיוט אקדמות שנוהגים האשכנזים לאמרו בחג
השבועות בשעת קריאת־התורה אחר פסוק ראשון של בחודש השלישי וחדשים מקרוב
באו לבטל המנהג ההוא — אם יש כוח בידם לבטל מנהג הקדמונים״ .והוא מאריך לבאר,
שמנהג זה הוא קבלה ״מרבים וגדולים ומפורסמים וכתובים על ספר הישר הלא המה
הרב מהר״י מולין בספרו ,שהיה גדול בדורו וכל מנהגי האשכנזים נהגו על פיו וחכמי
דורו היו גדולים ומופלגים ונכתב דבריו בספר בלי שום חולק שגהגו לומר אקדמות אחר
פסוק ראשון .וגם הרב מהרי״א טירנא בספרו המנהגים אשר אנו נוהגים אחריו כתב גם
כן כנזכר .ואחריהם הגדול בדורו הרב מהר״ם יפה בעל הלבושים אשר היה מחכמי פולנייא
והביא דבריהם לנהוג כן בלי שום חולק״ .לפיכך הוא מסיק ,ש״מנהג זה יש לו עיקר
ונעשה כדת וכהלכה״ .גם הרב רבי שמשון מורפורגו מעיר אנקונא מספר בספרו שאלות
ותשובות ״שמש צדקה״)אורח חיים ,סימן י״א( ,״שכשנשאל הגאון המפורסם מהר״י ברוגא
ז״ל מיחידי בית־הכנםת אחד שבק״ק קאסלי זה יותר מעשרים שנה ,שהיו רוצים לבטל
אמירת פיוט אקדמות מלין ביומא דעצרתא — הוכיחם על פניהם במתק לשונו הזך והטהור
והזהירם שלא לשנות מנהג אבותיהם״) .וגם בשו״ת ״פנים מאירות״ ,חלק ג ,סימן ל״א,
כתוב ,שאין לבטל מנהג זה ו״המבטל פוגע בכבוד ראשונים״(.
ומספרים ,שמחמת מנהג זה פרצה מריבה בין קהלת ישראל בעיר מאץ ובין רבד.
הגאון רבי אריה־ליב בעל ״שאגת אריה״ .גם שם היו נוהגים לומר ״אקדמות״ באמצע
קריאת־התורה והרב בעל ״שאגת אריה״ ,שהיה תקיף בדעתו ,דרש לשנות את המגהג
ולקרוא את ״אקדמות״ לפני שיברך הכהן ברכת התורה .הדבר הזה העלה עליו חמת
ראשי הקהלה.
ואף־על־פי שכמה מגדולי ישראל ערערו על מנהג זה ,נמצאו רבים וכן שלמים,
שהשתדלו לקיימו ואלה ״הרבנים המובהקים״ ,שלא היתה דעתם נוחה להפסיק באמצע
הקריאה ״הנהיגו לשורר אקדמות קודם שמתחיל הכהן הברכה על קריאת התורה׳ ,אבל
• מנהגי מהרי״ל ,הלכות חג השבועות.
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הכול קיימו וקבלו לקרוא את הפיוט הזה בעת קריאת־התורה ובשעה שהםפי מונח על
שולחן הקריאה — דבר שלא הונהג לשום פיוט וגם לא לפיוטיו האחרים של רבי מאיר
מחבר ״אקדמות״.
כי אמנם פיוטים חשובים הרבה נתחברו על־ידי רבי מאיר ב״ר יצחק זה׳ וחלק
מן הפיוטים האלה נשאר לנו לזכרון בדפוס .באילו קובצי־פיוטים׳ כמו הפיוט ״ויושע
אור ישראל איומתו מיד כובשים ,מכור הברזל שמטה מאדוגים קשיפ׳ כצפור נמלטה מכף
יוקשים״ ,שגהגו לאמת בווירמישה ביום האחרון של פסח *ושלפי מנהג פולין אומרים
אותו בתור יוצר לשבת ראשון אחר פסח״ .וכמו כן מזכירים הראשונים ,״מעריב של פסח״
מיסודו של רבי מאיר ש״ץ .יש ממגו גם פיוט מיוחד׳ שנהגו לאמרו בווירמישה ביום שגי
של שבועות ולפי מנהג פולין ב״יוצר לשבת אחר שבועות״ והוא מתחיל :״אדיר ונאה
בקודש קדושת מתגאים ,אות ודוגמא דגול ברבבות קודש משובחים ונאים ,אפן מופלא
משובח ביסוד בנאים״ .וכאלה יותר מחמשים סליחות ופיוטים׳ שנשארו ממגו בדפוס ובכתב
יד ובהם גם פיוטים בארמית — ואף אחד מהם לא זכה לעלות למעלת ״אקדמות״ ולהאמר
בשעת קריאת־התורד-
ומה שמפליא ביותר הוא זה :מחבר ״אקדמות״ ,רבי מאיר ב״ר יצחק ש״ץ׳ מקום
מושבו העיקרי היה ,לפי הרשימות ההיטטוריות ,בעיר ווירמישה ,ובספר ״הזכרת גשמות״
של קהלה זו מזכירים גם את ״רבנו מאיר ב״ר יצחק שליח צבור שתיקן שבחות למקום״ —
ודוקא בווירמישה ,מקום שנוהגים לומר הרבה פיוטי־מערבית ו״יוצרות״ ו״זולתות״ של
רבי מאיר ,שם לא הנהיגו לומר את ״אקדמות״ בחג השבועות ו ו״במגהגימ דקיק ווירמישא*
אשר בכתב־יד גאמר :״כך קבלתי למה אין אומרים אקדמות ,כי פעם אחת היה פה קיק
ווירמישא חזן אחד ואמר אקדמות בקול געים וכווגה גדולה ,ואחר שסיים לקח אותו אלהיט,
ועל כן אין אומרים אותו״ *.
ואמנם נפלא הוא פיוט ״אקדמות״ ואיזה מעטה־םוד פרוש עליו ,אבל נפלא ממגו
הוא מחברו ,שאף־על־פי שנודע ומפורסם הוא בפי חכמי ישראל הקדמונים ,אין ההיסטוריה
יודעת לספר בדיוק לא על עיר מולדתו ולא על מקום מנוחתו ,וכל דברי ימי תולדותיו
מעולפים אגדות ומכוסים ערפל.
לפי מה שהיו רגילים להזכיר את גשמתו בווירמישה יש מקום לשער ,כי אמגם
שם ,בווירמישה ,מנוחתו כבוד ,אבל ישנה מסורת ,האומרת ,שרבי מאיר ב״ר יצחק בעל
״אקדמות״ בא לעיר לובלין שבפולין ושם מקום מגוחתו .ישגה גס השערה מצד היסטו-
ריונים־מבקרים ,שרבי מאיר בעל הגט הקבור בטבריה זהו רבי מאיר בעל ״אקדמות״,
שלפי האגדה המסורתית היה מלומד בנםים.
,

ואמגם ברור הדבר ,שרבי מאיר בר יצחק ש״ץ היה בדורו אחד מבגי־העליה
המעטים ,שהיו מפורסמים לא בתורתם בלבד אלא אף בצדקתם ,ועל־כן אין כל פלא אם
־• ראה מאמרו של ר״א אפשטיין על ״מנהגי ויופישה* ב״םסר הזכרון״ ל ו ו ו ק ו י ם מ  ,עמוד
 ,289הערה ד.
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רבנו שלמה יצחקי)רש״י( למד תורה מפיו והזכיר לא פעם דברי תורה משמו וקראו בשם
חסיד ובשם צדיק .ביהוד קושרת האגדה העממית כתרים לראשו של בעל ״אקדמות״ והיא
מספרת ספור שלם על היותו מעבד לגהר סמבטיון ,זה הנהר הזורק אבגים בכל ימות
החול ועבד את הנהר בשבת בתורת הוראת־שעה ומשום פקות־נפשות לבטל גזירה רעה
מעל כלל ישראל ,והראה אותות ומופתים והגזירה נתבטלה ,ולא היה רשאי לחזור למקומו
בשבת ,על־כן נשאר כבר במקום שבא להתם ושם מנוחתו .וכנראה ,שלאגדה זו השגורה
מ ד העם ושעוד לפני שנים רבות נדפסה בלשון יהודית ,מכוונים הדברים המסופרים מפי
רב־חכט איטלקי ,שחי בראשית המאה הרביעית ,רבי אברהם יגל ,ש״בקהלות הקדושות
בני אשכנז נמצאת מגילה אחת אשר קצתם נוהגים לזכרה בשבועות״ על גט ״שגעשה
ליהודים בארצות אשכנז בקום מלך עריץ״ אשר שמע ״לקול כומר אחד״ להכות ״ביהודים
מכה רבה והיה מבקש להשרישם ]לשרשם[ מארץ החיים״ ועל־פי בקשת היהודים הסכים
המלך להגביל להם זמן ,כי יביאו ״גם המה איש אשד יעמוד בפרץ״ ואשר תהיה היכולת
בידו ״להלתם עם הכומר ההוא בפעולותיו ודבריו״ .וכשהגיע הזמן המוגבל הביאו היהודים
*איש עתי מבגי עשרת השבטים אשר גבר בחכמתו על הכומר ההוא ...והציל את היהודים
מידו״.
ברור הדבר ,שבאגדות אלו יש קורטוב של איזה מאורע היסטורי .ואם נצרף את
האגדה העממית הגזכרת יחד עם המסופר על ידי ר״א יגל ,גוכל לתאר לגו מעין מאורע
כזה :אחד מן הכמרים באשכנז ,שונא ישראל ,השתדל להביא את דבתם רעה להלשין עליהם
לפני המלד ואולי דרש מאת היהודים ,כי יבואו להתוכח עמו בעניני האמונה .היהודים
בקשו מאת המלד לתת להם ארכה ,כדי שיספיקו להביא אחד מחכמי ישראל המובהקים,
שידע מה להשיב לכומר כאולתו ,ואז בא ממרחק הרב רבי מאיר ביר יצחק והוא הצליח
בחכמתו לנצח את הכומר ולהציל את היהודים ועל הנם הזה נתחברה מגילה מיוחדת,
שהיו קוראים אותה בחג השבועות.
אפשר לשער ,שאחרי המאורע הזה חיבר רבי מאיר פיוט ״אקדמות״ ,שבו הוא מתאר
את מעלתה של האומה העברית העולה גם על מעלת המלאכים ואת כל הטוב הצפוי לה
בעתיד תחת כל ימי עניה ומרודיד -ואולי מכוונים כלפי המאורע הזה גם דברי שירתו!
״תאין מתכנשין כחיזו אדותא ,תמהין ושיילין ליה בעסק אתותא ,מנן ומן הוא רחימך
שפירא בריותא ...יקרא ויאה את אין תערבי למרותא...״ — לרמז על הוויכוחים התדירים
נגדנו מצד שונאינו ומנדינו וכי האומה העברית יודעת להשיב לשונאיה כהלכה ו״בחכמתא
מתיבתא להון קצת להודעותא״ ״
קרוב הדבר גם כן ,שמקום המאורע היה בווירמישה ,מקום שהיה מוכן לפורענות
ואשר שם גפל חלל בעת מסע הצלב הראשון )תתג״ו( בתוך שאר קדושי האומה גם מר
יצחק בן רבגו מאיר שליח צבור ,הוא בגו של מחבר ״אקדמות״ ,ושם בווירמישה היתד.
המגילה אשר ״קצתם גהגו לזכרה בשבועות״ ,ולא קראו אותה בפומבי ,כדי שלא ליתן
פתחון פה לשונאי ישראל להתגולל ולהתנפל עליהם עוד פעם .ואולי דוקא בשביל כך היו
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נמנעים בווירמישה מלקרוא את ״אקדמות״ ,שישנם בו דברים מכוונים כלפי •סנאי וגגותא״
ומה שצפוי לאומות העולם ב״מיתי לי נהורא ותחפי להון בהתא״.
נוכל לשער ,שבשביל מאורע זה זכה רבי מאיר להקרא ולהתעמר בתואר שליח
צבור וגם בשם ציר נאמן ,להזכיר שהיה ש ל י ח ה צ ב ו ר העברי בוכוחו עם הכומר והיה
ציר גאמן לשולחיו .ועובדה זו היא שעמדה לרבי מאיר ול״אקדמות״ שלו להתקדש לדורות
וזכה ,שיחלקו כבוד לפיוטו זה לקרותו בצבור בפומבי ובעת קריאת התורה.
)מתוך •חגים ומועדים(-

יום״טוב לוינםקי

הלויתן ושור הבר שב״אקדמות׳

,

הים והיבשה ,שני איתני הטבע ,העסיקו הרבה את דמיונו של האדם הקדמון.
את פני הים הזועף ,על משבריו ומימיו שאין להט טוף ,היה רואה בצורת תנין־ענק,
מין ״נחש עקלתון״ האורב לארץ ומלואה ומתנכל לבלעה ,והיבשה — אף היא אינה אלא
יצור אדיר מזויין בהרים וסלעים ,באש וגפרית — עומדת הכן להלחם ביריבה הזידון.
האדם ,שמלחמה לו בים מדור דור ,בחתרו ליתן בו דרך ולהשביח את דכייו ,היה כמובן
בעל בריתה של היבשה .ובשעת גאות הים וגעשו ,שטפונות וסערות ,הוא פוגה אל היבשה
שתגן עליו ותסתירהו עד יעבור זעם .לבעל בריתו זה היה האדם מתלק כבוד־אל ומספר
עליו גדולות ונצורות .ובדרך זו נארג ונוצר סוג האגדות אצל עמים רבים על אודות מלחמת
אל היבשה בשר הים.
בספרותגו העתיקה אנו מוצאים שרידים לאגדות האלה .במדרש תגחומא )חיי שרד(.
כתוב :״וכך היה העולם כולו מים והארץ שקועה במים .אמר הקב״ה :תראה היבשה!
אמרו המים :הרי כל העולם אנו מלאים והוא צר לנו ,להיכן נלך ז מה עשה הקב״ה ז בעט
באוקיגום והרג שר שלו ,שנאמר )איוב בו ,י״ב—י״ג( :בכוחו רגע הים ובתבונתו מתץ
רהב״ .ובמקום אחר בתנ״ך כתוב:
אתה פוררת בעוזך ים
שברת ראשי תנינים על המים,
אתה רצצת ראשי לויתן,
תתנהו מאכל לעם לציים.

)תהלים עד ,י״ג(

בספר איוב )מ׳—מ״א( מתואר הלויתן ,מושל הים ,כמלך על כל בגי שחץ ,עיניו
עפעפי שחר ,להב מפיו יצא ,משאתו יגורון אלים וכקש נחשבו לו תותח וכר .ולעומתו
יריבו הגדול ביבשה ,״בהמות״ ,האוכל כבקר תבן ויגיח ירדן אל פיהו׳ זנבו כארז׳ גרמיו
ברזל ,עצמותיו נחושה וכר .שני יצורים אלה פגיעתם רעה .״אלמלי נזקקים זה לזה
מחריבים כל העולם כולו .מה עשה הקב״ה :סירס את הזכר וצינן את הנקבה ושמרם
,

לצדיקים לעתיד לבוא״ )בבא־בתרא עד ,עמוד ב׳( — גם בספר ״חנוך״) ,ח  (8—7ובכתבי
הירודוטם )ב׳ (71—68 ,מדובר על שני הברואים הללו.

149

אקדמות

בספר *חזונות אסר שאלתיאל״ ,הנקרא בתרגום הוולגאטה ״עזרא הרביעי״ ,כתוב:
״אז שמרת לך שתי חיות ,לאחת קראת ב ה מ ו ת ולשניה ל ו י ת ן  ,לפרד אותן זו
מזו ,כי לא יכול לשאת אותן מקוה המים בחלק השביעי ,ותתן לבהמות חלק באשר יבשה
הארץ ,ביום השלישי ,לרבוץ שם בהררי אלף .וללויתן נתת את החלק השביעי הלח
ותשמרהו להיות למאכל לאשר רצית בו ובמקום אשר תבחר״)פרק ד ,מ״ט — נ״ב ,הוצאת
א .קמינקא(.
מימי הורדוס ואילך קיבלה אצלנו אגדה זו צורה אחרת .הלויתן ושור הבר מובטחים
בה לצדיקים בעולם הבא.
בימים ההם רבו מבקרי הקירקסאות בארץ־ישראל .חכמינו התנגדו בכל תוקף
לתופעה זו ,שאינה אלא משחיתה את מדות האדם ,בבואו להתענג בקרב חיות בחיות ,או
חיות בבני אדם ,שהם ע״פ רוב שבויי־מלכות ועבדים .והם אמרו :״ארור אתה בבואך״ —
ליטון אתון במעלכון לבתי תאטרינוכון וקירקסתכון )ארורים אתם בבואכם לבתי תיאט
ראות שלכם ולבתי קרקס שלכם — תרגום ירושלמי( .במקום פורעניות זה •— דרשו —
ילמדו שרי יהודה תורה לעתיד לבוא )מגילה ו ,ע״א( ובמקום המשחק בקירקס )קניגיא(
יערך הקדוש ברוך־הוא קניגיא לצדיקים לעולם הבא .״וכל מי שלא ראה קניגיא של אומות
העולם בעולם הזה זוכה לראותה בעולם הבא :״בהמות״ נותץ ללויתן בקרניו והורגו
ולויתן נותץ לבהמות בסנפיריו ונוחרו״ )ויקרא רבא י״ג ,ג ( .מבשר שניהם ייהנו הצדיקים.
זוהי תמורת ״קרב החיות בחיות״ שבקירקס הרומי .על תמורת הקרב שבין אדם וחיה,
נאמר :״עתיד גבריאל )המלאך( לעשות קניגיא עם לויתן״ )בבזדבתרא עה ,עמוד א׳(,
מבשרו יעשה סעודה לצדיקים ומעודו — סוכה .הרמב״ם )בפרושו למשניות ,סנהדרין י,
א ( השתדל להחליש את תקות השעשועים של שומרי־מצוה בשכר הלויתן ושור הבר
)״בהמות״( ואמר :״ואין אנו מתארוים לימות המשיח לרוב התבואות והעושר כמו שמחשבים
מבולבלי העולם...״
,

,

המקובלים ראו באגדה זו את הקרב המכריע בסמאל ולילית אשתו ,אחרים )רד״ק
ואברבנאל( — את נצחון ישראל בקרב האחרון עם שונאיהם .אך בדמיונו המשיך העם
לראות כאן את הקניגיא באחרית הימים ,והוסיף להשתעשע בתקוה ליהנות מדשן בשרם
של יצורי בראשית אלה — כתגמול בעד שמירת המצוות.
במאה האחת־עשרה לבשה אגדה זו צורה פיוטית נאה׳ בשפה הארמית ,ע״י שליח
הצבור והמתורגמן ר׳ מאיר ברבי יצחק נהוראי .בשירו ,בן תשעים החרוזים׳ הוא מביע
שבח לבורא העולם׳ ויכוח בין אומות העולם וישראל בעניני דת ותקוות עמנו בבוא יום
הגאולה באחרית הימים .ואז יעשה הקב״ה קניגיא בין שור הבר והלויתן ,וישעשע בה
את הצדיקים .שירה זו ,אף כי נכתבה ארמית׳ נתחבבה מהר בתפוצות ישראל ושעשעה
תקוות רבים ברב הטוב הצפון לצדיקים בעולם הבא.
המחבר ,רבי מאיר ,זכה לכבוד רב והעם קשר לו כתרים משובצים אגדות פליאה
אשר מארצות עשרת השבטים ,מעבר לנהר ממבטיון .וככה פשטה שוב בעם אגדת הקדמונים
על מלחמת האיתנים מימי בראשית ,בין הלויתן ושור הבר׳ אלא שזו תהיה לעתיד לבוא,
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בימות המשיח .וכמה שירי־עם ואגדות נאמרו מאז על נושא זה במשכנות היהודים עד
היום .והיו גדולים בישראל שגיסו להתגגד לקריאת שירה זו בחג השבועות בציבור ועל
אתת כמה וכמה שלא להפסיק לרגלה את הקריאה בתורה׳ אחרי שקראו פסוק א בעשרת
הדברות .וכן עשו חכמי וונציה שביטלו את הנוהג הזה — אולם לא הצליחו׳ כי גתחבבה
*אקדמות״ בתפוצות רבות ולא רק גדולים אלא גם קטנים נהגו סלסול בה ודורות רבים
היתה שירה זו לימוד של חיבה וכבוד בבתי האולפנא בפו־ים חג השבועות .בניגון המקובל
אשר מיםטורין ספוגים ריח שדה וסוף עולים ממנו.
,

כי גבר מדרש העם :שמע בני מוסר אביך — זה פסוק א׳ שבתורה׳ ו״אל תטוש
תורת אמך״ — זוהי אקדמות ,הנקראת אחר פסוק א׳)שער אפרים׳ סימן י׳(.

מ .ש .גשורי

ניגוני חג השבועות
ניגוגי חג השבועות מחולקים לשני סוגים .הסוג האחד הוא כללי .משותף לכל שלוש
הרגלים ,שהן חטיבה אחת לעניין תפילה וגגינה .אין שינוי בין רגל לרגל אלא בהזכרת עניין
הרגל בתפילה ואילו המגגינות אינן משתנות משאר הרגלים.
שונים הם ניגוני הסוג השני הבאים לשמש קשר פסיכולוגי לפיוטים שחוברו לכבוד
חג השבועות ולהביע רגשות עמוקים בצליל ובדיבור כאחד.
נעימת שבועות פועמת בעוז במקוריות החג בהרבה מקומות שבתפילה .למרום הפסגה
מגיעות נעימות החג בשתי הפתיחות שחוברו בלשון הארמית ״אקדמות״ וייציב פתגם״.
המנגינה המקובלת ל״אקדמות״ מושרת ברוב המכריע של תפוצות יהודי אשכנז.
אולם יש גם מנגינות אחרות ,שחוברו בידי חזנים גדולים ,מנגינות הדומות באפין למגגינה
המקורית ובאו לשמש הבעה נכונה לחרוזי הפיוט .נגינה מקורית יפה מאד ל״אקדמות״
מובאת באוסף הניגונים של בער .החזן י .ל .מומבך חיבר בשנת  1870גגון ל*אקדמות*
בשביל בית־הכנםת הגדול שבלונדון.
מנגינת *יציב פתגם״ דומה לגעימת ההפטרה שבימות החגים .בכל תפוצות אשכגז
מושרת היא בנעימה אחת ,בתכניתה כפי שהובאה ב*פארבעטער שולע״ לזץיטש .הזקן
שבחבורת החזגים ,אהרן פרידמן מברלין ,מביא ב*שיר לשלמה״ גם נעימה מיגורית ,גוםח
פולני אמיתי.
גם התפילה *אז שש מאות ושלש עשרה מצוות״ שבתפילת מוסף מצוידת בנעימה
יפה ,בולטת ,הגמםרת בסגגון ימים גוראים .החזן הידוע גוימבורג מביא באוסף גגוגיו
גם גגון קדיש מיוחד לשבועות ,גגון גבורות ממש ,המיוחד ליהודי פולין .אף הוא מביא
געימה ל*יוצר אור״ ול״אל ההודאות״.
מהו המקור של נגוגי שבועות? לדעת חוקר המוסיקה היהודית ארגו גאדל היו
משתמשים במעינות הידועות של שבועות לברכת כהנים בלבד .למסקנה זו בא גאדל
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מתוך הסתכלות באופי המנגינה ,שאינה מתאימה לפי דוהה לתוכן התפילה ״מי כמוך״׳ אף
לא לתפילות אחרות ,שנזכרו למעלה .המלים נדבקות למנגינות בדיעבד ,בדרך כפייה,
בעוד שהמנגינה מתאימה ביחוד לברכת כהנים ,שבה היא מושרת ברובה בלי מלים ,אלא
בדרך הסתכלות ובכוונה עמוקה ודבוקה להברה תא תא .לרצון הקהל ,שהיה מחבב לשיר
ולשמוע תדיר את המנגינות הללו ,עברו לזמרן גם בתפילות אתרות.
עדיגות יתירה מורגשת בנעימה המיוחדת של ״מגילת־רות״ ,הנעימה דומה לתכנה
ושייכת לגגינה העברית המקורית .המנגינה בנויה על סולם נוסח התודה ולפיכך היא דומה
לה במהלך נעימתה ,אלא שגבולותיה הקוליים צרים מנוסח התורה ,ובשירה לירית זו חסרים
הטעמים הדינמיים המורים על הדגשה יתירה של הקול והגברתו ,כגון :שלשלת ,מדכא
כפולה ,ירח בן יומו וקרני פרה .לדעת א .צ .אידלםון • נשכת גגון רות מן האשכנזים ,משום
שחדלו זה כמה מאות שנים לקרוא בו בצבור והוא נשתמר אצל הליטאים בלבד.

הנגון המסורתי ל״אקדמות"
הניגון המסורתי ל״אקדמות״ הנאמר כעין פתיחה לקריאת עשרת הדברות הוא אחד
הגינונים האהובים והנערצים ביותר בישראל ,מצטיץ בטעם מיוחד ובהתאמה סגנונית
גמורה לרוח חגיגיותו של מתן־תורה.
בצרור הניגונים ,הנוםחאות והגעימות הישגים המפארים את חגיגו ומעוררים בנו
זכרונות ישנים ,שמחים ונוגים של עברנו ,נפנית תמיד תשומת לב מיוחדת לגיגון מרכזי
הגחשב כ״גותן הטון״ באותו חג ומגצח על הזמירות .גיגון ״כל נדרי״ הוא מרכזי לנעימות
ליל יוט כיפור ,גיגון ״אתה הראית״ לליל שמחת תורה ו״אקדמות״ — לחג השבועות.
הגינון נקרא על שם הפיוט ״אקדמות״ .אבל אין מוכח מזה ,שהניגון גוצר ונועד
לכתחילה לפיוט זד -ידים מוכיחות ,שהגגון בא לפיוט מן הנעימות המסורתיות העתיקות,
שעברו מדור לדור ושרו בהן פיוטים או תפילות אחרות ומפגי התאזרחותו בפיוט וההרמוניה
שביניהם נקרא על שמו.
נשתמר בניגון זה שריד מנגינה עתיקה של היהודים וממנו נשמעת בת־קול מלאת
הוד של מעלה .הניגון מצודד את האוזן בפתוס האיתני ,בטון הנשגב וברוח של נצח הנושבת
הימנו וצליליו חיים ורעננים גם עתה .עובדה היא ,שמלבד היופי ההרמוני והפיוטי יש לו
לניגון זה עוד חשיבות ,שהוא לא בלבד מזמר ומנגן אלא אף מרצה ולוחש באזנינו אגדות
ומסורות משנות קדם .הזווג בין הניגון ומלות הפיוט עלה יפה .התוכן המילולי שופע שירה.
ואם גיגון ״אקדמות״ נעשה לשם דבר בניגוני החגים ,הרי חלק הימנו יש לזקוף לזכות
הפיוט המלא תוכן נעלה.
לפי יחוםו נמנה גיגון ״אקדמות״ לאותם גיגוני החגים המושרים לשעתם ,ומשתמשים
בו משבועות לשבועות .אבל קרוב הוא קרבת משפחה גם לניגוגי חג אחרים ,כגון הקידוש
• ״תולדות הנגינה העברית״ ,חלק ראשון ,ברלץ ,תרפ״ד ,הוצאת ״דביר״.
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ליום־טוב ,קריאת התורה בנוסחאות ידועים בראש השגה .גם באמירת ההגדה של פסח
משתמשים בכמה מקומות במוטיבים הללו.
מפתיע הדבר באיזה צמצום של אמצעים מוסיקליים יצר היוצר האלמוני נעימה
נעלה .הניגון מונה טונים ספורים ודל במבנהו .בששה טונים מסתובב הניגון .מכאן הוכחה
חותכת מה מעט ערך השימוש באמצעים הרחבים לגבי האינספירציה.
וכמו הניגון כך הםולמ משקף את האופי המוסיקלי המיוחד של היהודיט ,בהיותו
בנוי לא לפי היסודות של סולמות המוסיקה המערבית ,אלא לפי הסולם המיכסולודי ,שהוא
תערובת של שני הסולמות העיקריים של נגינת המערב :מאז׳ור ומינור .הסולם המיכםולודי
נחשב לסולם מזרחי עתיק בנגינת היוונים והביזאנטים ,והוא הסולם החשוב ביותר ,שעליו
בנוי חלק גדול של ניגוני התפילות של היהודים.

יעקב ביימל

ניגון שני של ״אקדמות״
לפיוט ״אקדמות״ יש גם נעימה שניה ושרים אותה במערב־אירופה .מוצאה מהמאה
השבע־עשרה וחילונית היא בסגנונה ובבניינה .אין לה כל מגע עם גוסחי התפילות
המקובלים .יתכן ,שחזן אלמוני בחפצו להיות מקורי ושונה מחזנים אחרים המציא את
הנעימה הזאת והנהיגה בקהילתו ומשם פשטה ועברה גם לקהילות אחרות .ואולי ילידת
חוץ היא ,נעימה זו ? לד׳ פתרונים .אולם בינתיים נתחבבה גם היא באילו מקומות .והאמת
ניתנה להאמר כי יש בה הבעת גאוה וגאון ,חן האביב נסוך עליה וכולה אמירת תקוה
חזקה.
נעימה זו של ״אקדמות״ ,או כפי שהיא נקראת בפי החזנים שבארצות המערב
״נעימת שבועות״ — זכתה גם שכמה תפילות ינוגנו על פיה* :מי כמוכה״ ,״שהתיינו*
)בקידוש על היין( ,״הודו״ ,״אנא״ )הלל( וגם ״ברכת כהנים״.
גם ״בהימנון לשבועות״ ,בשפת המדינה ,שחובר על ידי תנועת הריפורמציה
היהודית בגרמניה וכיוצא בו נעימת החג בהיכל ,הריפורמה היהודית בארצות הברית בשפה
)מתוך שגי גיגוגי ״אקדמות(-
האנגלית — אנו שומעים ניגון שני זה של ״אקדמות״.

יהודה שטינברג

פירוש קצר של בעל ה״אקדמות"
ובחג השבועות ,כשעמד שלמה חסיד בקלויז קודם קבלת התורה להתפלל שמוגה
עשרה בלחש ,והגיע ל״אתה בחרתנו״ — הגיעה התרסתו לאותה מדרגה׳ שהיא יכולה
להגיע בלב חסיד אמתי העובד את בוראו מאהבה —
״אתה בחרתגו ללעג ולקלס!״
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״רוממתנו מכל הלשונות כדי שהגויים יסקלונו באבנים! ברוק שבפיהם!״
והשתקע שלמה חסיד בעצבות נוראה ,ולא יכול לכבוש בעד דמעותיו ,דמעות עלבון,
דמעות צדיק עלוב.
ומתוך עצבות עמד לקרוא ,,אקדמות״ בצבור  tוהוא קרא מתוך אונם .אינו מגביה
את קולו כשעור .מתכון הוא להכעיס את המלאכים באמירה זו .לאותו הנגון המזרז ,המזכיר
״שיר נצחון של חיילים״ ,הוא מערב בבונה שבר־יבבה ויוצא לו שיר של פגעים.
וכשהגיע הקהל לפסוק ״יקרא ויאה את אין תערבי למרוותא״ — שאגו הצבור בקול
יוצא מתוך לב רחב ,קול מכיר את ערכו .והקול חדר אל לבו של שלמה.
כעין ניצוץ של אור הנעלם נתלקח בתוך חשכת לבבו...
הוא מבין עכשיו את כל אותן הטענות ,שהללו טוענים על ישראל .לכל אלו יש
פירוש אחד קצר ,שבעל האקדמות הבינו במלואו :״יקרא ויאה את אין תערבי!..״
ולא קשה עליו הדבר לסלוח לכל אלו הגויים הגסים ,שאינם יודעים לבחור לעצמם
מבטאים הולמים את מחשבותם.
ומתפלא הוא על עצמו ,שלא הבין את הענין על בוריו עד עכשיו.
ב״אתה בחרתנו״ של מוסף השיג עוד יותר.
ואחר התפלה התפייס עם קונו והלך לביתו לקיים מצות ״ושמחת בחגך״.

שלום עליכם

אקדמות
״ א ק ד מ ו ת מ ל י ן ו ש ר י ו ת ש ו ת א  ,או ל א ש ק י ל נ א ה ר מ ן ו ד ש ו ת א ! ״ ״ .
— כך מזמר בהתלהבות רבה יהודי קטן וצנום ,כשהוא עומד לפני עמודו בבית־הכנסת
ממול כותל המזרח ,כולו מעוטף בטליתו המצהיבה עד לחודה של כיפת־ראשו ,ובשעת
מעשה ידיו פרושות לפניו ,עיניו זקופות כלפי מעלה׳ והוא גופו רוגש ומתנועע לכאן ולכאן,
קופץ ורוקד ברתת־אברים ,ופניו ,פני־קלף מכורכמים ,נוהרים מאור החמה ,המציצה בקרן־
זוהר אחת בעד חלון בית־הכנםת ,והשיטה האחת ,היחידה והמיוחדת ,אשר בחצר בית־
הכנסת ,שכבר הניבה ועומדת בעצם ליבלובה ,שולחת את ריחה הערב אל אף היהודים
המתפללים ,כאומרת :״יערב ריחי לאפכם׳ בני ישראל׳ עם קדושים! טעמו אף אתם מטוב
בשמי ומתקי ,טעמו וראו מה נאה עולמו של הקדוש־ברוך־הוא!״...
היודעים אתם ,מי הוא היהודי הקטן הזה ,המזמר ״אקדמות״ ברגש של הדוד.
עליונה ובהתלהבות מרובה כל־כך ז יהושוע־השיל הוא .מכירים אתם את האיש הזה ואת
טיבו .הלא הוא אחד מאותם היהודים הכתריאלים ,שאתם רואים אותם תמיד ב ד ר ך
ר י צ ת ם  ,עסוקים וטרודים מאוד ,דחופים ומבוהלים תמיד׳ רודפים כל ימיהם אחר
פרנסה ומשחרים למצוא טרף לביתם .ופרגסתם ,בעווגותיגו הרבים ,הלא ברוח יסודה.
מתפרנסים הם מן הרוח .העולם הזה דומה להם כיריד ,כמקום השוק ,והם אנשי־היריה
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שבאו לכאן באיחור זמן׳ לאחר שכבר קידמום עזים וזריזים מהם .והרי הם מתהלכים ב י ן
ה מ ש פ ת י ם ,מחוץ לתחום הסוחרים ואנשי־המעשה ,סובבים בלב שוקק ובנפש הומיה
ומריחים על ימין ועל שמאל ,אולי י_קרה אלוהים גם לפניהם מציאה בהיםח־דעתם של
אחרים .סוחרים ממין זה הם עצמם אינם יודעים ,מה ענינם במקום השוק ומה חפצם שם ?
קופצים הם על כל מה שעיניהם רואות תחילה ,קונים ומוכרים הכל על רגל אחת ,נושאים
ונותנים מיד ליד ,אינם מבחינים בין שכר להפסד ,ובלבד שיעשו עסק ,מעלים דינר
ומורידים דינר ,ובלבד שיהיה הכל נעשה בצדק וביושר־לבב ,כמתוקנים שבםוחרים ,שלא
לפגוע חלילה בשל אחרים .סוחר ממין זה ,כשהוא מתעשת לאחר יום־השוק ,מחשב חשבון
עולמו ורואה ,כי היריד אכל את יתר הפליטה בכים' ולא השאיר בו אף פרוטה לפורטה,
הריהו אוחז זקנו בידו ,שוקע רגע בהירהוריפ ,ניעור ואומר• :ובכן ,כבר נפטרגו ,ברוד
השם ,גם מענשו של יריד זה .עכשיו הבה נרוץ ברחובה של עיר׳ אולי יקרה אלו״הים
גמילות־חםד להביא פת־לחם הביתה״...
ואחד מאנשי־היריד האלה הוא גיבורינו יהושוע־השיל.
מה עסקו ומה משלח־ידו— איני יודע .דומה ,סרסור הוא ,עושה שליחותם של אחרים,
ואף שדכן במקצת .כלומר ,לא שהוא שדכן ממש ,שאומנתו בכך ,מאותם השדכנים ,השולחים
מכתביהם למרחוק ,מסכסכים חתן בכלה ,מרכיבים מין בשאינו מינו ובאים אחר־כד על שכרם,
אלא ש ד כ ן ל כ ש י ר צ ה ׳ משדך שידוכים רק דרך־אגב ,בין עסק לעסק׳ בשעה שאינה לא
יום ולא לילה .זימן לו הקדוש־בריך־הוא שני צדדים ,שזווגם עולה יפה — ,כלום יעמוד מרחוק
בח־בוק-ידים י וכי לא עסק הוא זה כשאר העסקים ,שמתן־שכרם בצדם ז אלא מה ? תאמר:
זיווג זה׳ שנראה לו יפה כל־כד׳ אינו יפה כלל בעיני בעלי־הדבר ,עקום ומשונה ותפל
הוא לגביהם ,וסופו לצאת מעם בניהם בפחי־נפש י הלא מזלו גרם לכך .ולא תהא שדכנות
כסרםרות ? כמה סרסורים אתה מוצא בעיר ,שאיגם גדולים ממנו לא בחכמה ולא בחריצות־
כפים ,ואף־על־פי־כן בכל אשר יפנו יצליחו; ורק הוא האחד פונה על ימין ועל שמאל ,רץ
ומתרוצץ בחוצות העיד כל היום ,למן הבוקר ועד הערב ,ושב לביתו כל־עומת שבא .טובל
וטובל — ומעלה חרם בידו .אם אין מזל לאדם .לא תועיל לו חכמתו אשר הוא חכם תתת
השמש! אמנם הוא עצמו אינו בוכה על מזלו ואינו מתרעם חלילה על מעשי הקדוש־ברוך־
הוא .ואולם אשד .יש לו ובנים קטנים — אלה הצאן מה חטאו ו ..ע1ד זאת באשרו של
יהושוע־השיל ,שיהודי חסיד הוא וירא־שמים ,נאמן עם אלוהיו ועובדו מאהבה ,בכל לבבו
ובכל נפשו ,כרוך אחרי השכיגה ,גכםף ועורג אליה ,כחתן עורג אל כלתו ,ולפיכך תפילתו
נלהבה כל־כך .בואו־נא לבית־הכגסת הכתריאלי ותראו את יהושוע־השיל בתפילתו — אז
ישמח לבכם ותגיל נפשכם .אין זו תפילה חטופה של סוחרים וחנוגים ,הנוהגים עם הקדוש־
ברוך־הוא מנהג הלווה עם הנושה בו ,פורעים לו את חובם מאונס ,על־פי מצות־אגשים
מלומדה ,עומדים על רגל אחת ,מנענעים שפתיהם ,סוחנים קמח טתון ולבם בל עמם —
לבם הולך אותה שעה אחרי הקונה ,או אחרי הפריץ ,או אחרי כל דבר־חולין אשר בחוץ.
לא! תפילתו של יהושוע־השיל תפילה זכה היא ,תפילה לעני כי יעטוף .עומד יהושוע־
השיל לפני קונו מתוך יראת הרוממות ,כעבד לפני רבו ,מתחנן ומבקש רחמים בלב קרוע
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ומורתח ,בוכה וקובל על מר הגלות ועל עניות ואביונות .ויש אשר יעמוד יהושוע־השיל
לפני אלוהיו כבן מתחטא לפני אביו ,ואז ימלא לבו רגשות אהבה וכבוד .רגשות גאה וגאון
עד אין קץ .וכי קלה זו בעיניכם ,שיהודי הוא ,בן לאביו שבשמים׳ בנו ותלמידו גם יחד,
אשר מפיו קיבל את התורה על הר סיני ביום זה ,יום חג השבועות! ..ומרוב רגשותיו
רוקד יהושוע־הישל במקומו׳ מתלהב ומקיש באצבעותיו ,מתלהב ומגביה קולו על קולותיהם
של שאר המתפללים .העשירים ונשואי־הפנים ,היושבים ראשונה בכותל המזרח ,יודעים
את יהושוע־השיל ואת דרכו בקודש ,כי בשגעון ינהג .״הסו ,הטו כולכם י — קוראים הללו
מתור בדיחות־הדעת — .הנה יהושוע־השיל עומד להרעיש שמים בזעקת!1״ ואולם יהושוע־
השיל אינו משגיח בהם ולא כלום :הלא מקום קדוש הוא הבית הזה ,בית־תפילה למתפללים,
ולא מושב לצים ,שמתכנסים שם גבירים ותקיפים ,ריקנים ושאננים׳ יושבים ראשונה
בכותל המזרח ועטרותיהט בטליותיהם ,מעיינים כביכול בזמן קריאה התורה בחומשים
אשר לפניהם ומשוחחים ביניהם בלחש שיחת־חולין של עמי־הארץ .וכאשר יראה יהושוע־
השיל יהודים מדברים בשעת התפילה ,תבער כאש חמתו .אז יעמוד ויכה בידו על סידורו:
״אי־אה־נו!״ אכן יהודי משונה הוא יהושוע־השיל זה! דומה ,כשאתה רואה אותו בחוץ,
הלא דך ונכלם הוא ,תולעת ולא איש ,עפר תחת כפות רגלי העשירים .אך כיון שבא לבית־
הכנסת ,שוב לא תכירהו :נזדקפה לו׳מתו ,רמו עיניו וכל הליכותיו עם הבריות נשתנו
תכלית שינוי .עז־פנים הוא מאין כמוהו! כאן ,בבית־הכנםת ,לא ניכר בעיניו שוע לפני
דל .מבטל הוא את העשירים תכלית ביטול .בבית־הכנסת כל היהודים שוים .ולא עוד,
אלא שגם מראה פניו כאילו משתנה בבית הזה ,בעמדו לפני האלוהים :נ1גה לו ויפעה לו
ואור גנוז מקרין את ראשו .אפשר ,הטלית והכיפה המחודדת אשר על ראשו משוות עליו
לוית־חן .ואפשר ,פניו מאירים מאור השכינה ,שהוא מקדט אותה כאן ומתעלמ בחברתה
בשבתות ומועדים׳ וביחוד בחג השבועות ,עת אשר ״ ח י ל א ל ף א ל פ י ן ו ר י ב ו א
ל ש מ ש ו ת א״ — כלומר :אלפי אלפים וריבוא רבבות מלאכים ושרפים׳ כרובים וגלגלים
מצבא־מרום נאספים ועומדים במקהלה לתת שבח והודיה לפני ריבון העולמים ואדון
האדונים ,מברכים ומשבחים אותו ,מפארים ומעריצים את שמו בקול תרועה ,קול אדיר
וחזק ,כקול מים רבים ...ויהושוע־השיל שומע את קול מקהלת־מרום ותרועתה ועוזר אחריה
אף הוא ,מרים קולו ומזמר אתה ,רוקד ומקיש באצבעותיו ומריע לכבוד השכינה כביכול.
ודאי לו ,כי ש ם ,בפמליה של מעלה ,מקומו נכון לו בין כל החסידים והישרים ,יראי־
אלוהים וחושבי־שמו ,שהם בבחינת ״ ע ד ב י ק ר א ח ס נ ת י ה ח ב י ב י ן ד ב ק ב ע ת א ״
— כלומר :מנת חלקו וגורלו של הקדוש־ברוך־ד״וא׳ נחלתו אשר שפרה עליו .והוא מצייר
לעצמו ,כי יושב הוא שם עם כל הצדיקים והחסידים תחת האפיריון העשוי זוזזר־עננים,
ברצותו הוא מסב עמהם להנאתו *ב ת כ ת ק י ד ה ב פ י ז א״ — כלומר :בכיסאות עשויים
כתם־פז ,וברצותו הוא יוצא לטייל אתם בגן־עדן ולרקד בחבורה לפני השכינה .ובשוותו
לפניו את התמונה הגהדרה הזאת ,הריהו מבטל בלבו את כל העולם כולו ואת כל תענוגי
העולם הזה׳ ואפילו את המטעמים של חלב הנחמדים ,אשר יאכלו העשירים היום בביתם
 8ח ר התפילה .ההושוע־השיל מעיף עיגיו בגאה וגאון בעשירים אשר לפניו ,השחצנים
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הללו ,היושבים ראשונה בכותל המזרח ,ועיניו נתקלות באחד מבעלי־כרםים אלו ,יהודי
עשיר מגולח־םנטר ,כולו לבוש מחלצות וצילינדר מבהיק בראשו .מארקום שמו .בן־אדם
שעשה עושר זה מקרוב ומתוך האשפתות יצא למלוך .כמה מכוער טבעם של העשירים
ה ח ד ש י ם הללו ,שקופצים הם תמיד בראש ,מתנאים בבגדיהם ,מבליטים כרסם ברבים,
מתנפחים כתרנגולי־הודו ודוחקים עצמם למקום גדולים ,מזמזמים ומזמזמים על כל אוזן,
כזבובי־קיץ טרדגים.
ועשיר ממין זה היה מארקום.
מאין בא לכאן מארקוס זה? אין איש יודע .כלומר ,הכל יודעים אותו ואת מקור
מחצבתו ,ואולם כי שמו גקרא מארקום — לא גודע בקהל בלתי־אם לאחר שעשה עושר.
לפנים נקרא בשם אחר :״איש־העצים״ קראוהו ,על־שם מלאכתו ,שהיה מספק עצי־הסקה
לקטרקיטון ,מחזר אחרי פקידי־הצבא ומשמש להם סרסור לכמה וכמה דברים .עכשיו
הניח את עסק העצים ואת הקסרקיטון ואת פקידי־הצבא ואת צרכיהם ונעשה שולחני
בכתריאליבקה .כלומר ,היום יקרא לזה ש ו ל ח נ י  ,ובלשוננו יאמר לזה שכמותו ״מלוה
ברבית״ .מטבעו הרי זה הדיוט גמור ,ורק מיום שנעשה עשיר התחיל מתרברב ומתגנדר,
הולך בגימוסי הגדולים ,דוחק עצמו למקומם ומתאמץ להוכיח לכל ,כי בר־אבהן הוא ,גצר
מגזע היחש ,וכי שם ,במקום־מולדתו ,יש לו קרובים מיוחסים ויקירי־ארץ ,כולם רבגים
ולמדגים מופלגים .ואולם אין איש מאמין לדבריו .כל מי שעינים לו לראות רואה את
פגיו האדומים ,אף כי מגולחים הם למשעי ,ואת ידיו הגסות והגקשות ,אף כי אבני־חן
נוצצות באצבעותיהן )בין האצבעות הללו אתה מוצא אחת קצוצה ,משום מעשה שהיד;.
ואולם אין זה מעניננו(.
וגם אשתו ,זו מרת מארקום ,אשד .גוצה ועבה ושחורה׳ בעלת ידים גסות ומגושמות,
שהכל עדיין זוכרים אותה בהיותה משרתת בימי בתוליה ,אף היא העבירה קול בעיר ,כי
מוצאה ממשפחה עשירה מאוד ,מאגשי־המעלה ,כולם עשירים מופלגים וגכבדי״ארץ .ואולם
גם לדבריה לא יאבה איש להאמין .הכל רואים את מנהגיה בשוק עם הגשים העניות ואת
הליכותיה בבית עם משרתותיה וטבחותיה ,שהיא רודה בהן בחוזק־היד ומעבירה אותן
בפרך .ואף־על־פי־כן הכל נכנעים גם מפניו וגם מפניה וחולקים כבוד לשניהם .פי מי
האיש ,אשר יערוב לבו להתיצב בפני עשירים? ובפרט אם עני האיש ומלאכתו מלאכת
סרסורים ,כיהושוע־השיל מודענו ,והוא צריך להשכים לפתחו של עשיר זה לעתים קרובות
— לא מרצון ומחיבה יתירה ,אלא מאונם ומהכרה .כסבור הוא אולי ירך העשיר את לבו
הקשה ויגלגל זכות גם לאחיהו האביון .אף כי יודע יהושוע־השיל מפי הנםיון ,כי לא על־
נקלה ירך עשיר כמארקום את לבו ולא מידו תתגלגל זכות לעגיים .איש קשה הוא מארקוס
זה .כלומר ,לכאורה ,איש טוב הוא ונוח לבריות ,מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות
ושואלו ,אם מעשן הוא סיגריות .ורק כיון שמתגלגל הדבר ומגיע לידי שקל־כםף ,שאחיהו
העני מצפה להרויח אצלו ,מיד יהפוך לו אלוהים לב אחר ופנים אחרים .קשה ,קשה פרנסתו
של אדם מידי מארקום זה כקריעת ים־םוף! מיום שעשה מארקוס עושר ,ומיום שיהושוע־
השיל התחיל להשכים לפתחו ,עדיין לא זכה ליהנות ממנו טובת־הנאה כל שהיא!
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ויהושוע־השיל׳ בזמרו עם החזן ועם כל הקהל את זמר ״אקדמות״׳ מעיף עין במארקוס
ובסנטרו המגולח ,בכרסו העגולה ובצילינדרו המבהיק׳ וכאילו הוא אומר בלבו :כאן גדול
אתה ומרומם בעיניך׳ וכל העולם כולו לא גברא אלא בשבילך .אבל שם׳ שם — ״מ נ ת
ד י ל ן ד מ ל ק ד מ י ן פ ר ש ב א ד מ ו ת א ״ — כלומר :מנה יפה ערוכה שם בשבילנו
מקדמות עולם׳ מנה אחת אפים ...אמנם את סעודת־החלב השמנה יאכל היום מארקום,
וטעמה של כוס קהוה דשנה ורעננה עם עוגות־חמאה נחמדות למאכל יטעם היום מארקים,
ואני אהיה שמח בחלקי ,אם אמצא בביתי כוס ציקוריה שחורה ויכול אוכל לתת לפי ילדי
העלובים לוא עוגת־ביצים אחת! מדגים מטוגנים בחמאה אני מטיח את דעתי ,ולביבות
והביצות טובות ואטריות בחלב לא לי הן ,אלא למארקוס .אבל כנגד זה ,למי כל חמדת
ישראל שם ,בגן־עדן׳ אם לא לכבודי ?..״ט ל ו ל א ד ל ו י ת ן ו ת ו ר ט ו ר ר מ ו ת א ״ -
הוי ,מה גדולה תהיה השמחה ,עת לויתן ושור־הבר יערכו קרב לעיני הצדיקים בגן־עדן!
שוריהבר ינגח בקרניו הנוראות ,ולויתן יחרד כולו ויפרכס בסנפירו וקשקשתו האיומים!
אז יעמוד הקדוש־ברוך־הוא כביכול בחרבו הגדולה ויתקן בכבודו ובעצמו סעודה לצדיקים,
סעודת־עדנים ,אשר לא טעם חך אדם מעולם...
כך מזמר יהושוע־השיל אחרי החזן ,מגביה קולו ומתכוון ,כפי הנראה ,לכבוש את
יצר .ולהשתיק את ק1ל הרעב ,ההומה ועולה מלבו .לבו מתעטף בקרבו עוד מליל אמש.
כל הלילה היה ער ,יושב וקורא ״תיקון ליל שבועות״ ,ובבוקר השכים וטבל במקוה עם
שחר ,הקדים לביא לבית־הכנםת ושמע שם את לעג חכמי כתריאליבקה ,שחמדו לצון להם:
״מה יום מיומים ,רב יהושוע־השילז למה זה השכמת קום היום ? אין זאת כי־אם לכבודה
של סעודת־החלבז״ ...אך מי ישמע להם ומי ישים לב ללעג השאננים? יהושוע־השיל
כבר הסכין לשתות לעג כמים .הכל מלגלגים עליו ועל עמידתו הדלה .ויותר מכולם —
מארקוס זה .מדי פעם בפעם ,כשהוא נכנס אצל מארקוס ,הלה שואלו מתוך בדיחות־הדעת:
— השלום ,רב יהושוע־השיל ? איך עבר עליך יום השבת ?
4

או:
— האם נעמו לחכך הלביבות בפסח ז
או:
— האם לא מנעך הגשם מהתעגג בםוכה על לפתן של יום־טוב ?
על שאלות ממין זה אין יהושוע־השיל עונה כלום .יודע הוא ,כי רק לצון יחמוד לו
העשיר .לבו גס בו ,והריהו מבדח דעתו .ולפיכך עונה יהושוע־השיל לעומתו אף הוא
בחיוך :חי־חי .החיוך הנכנע מפיק רצון מאת מארקוס ,והריהו מעניק ליהושוע־השיל
אחת מםיגריותיו ומגיש לו כוס תה:
— שתה ,רב יד״ושוע־השיל .קח גם סוכר .הנה הסוכר לפניך .קח ושתה!
— תודה רבה! — אומר יהושוע־השיל ,ולבו איגו הולך אחר שתיית התה .מעלה
הוא על דעתו את ביתו ואת ילדיו .ילדיו הקטנים אף הם היו מתאוים לכוס תה — ואין.
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מיחס יש לו בביתי׳ אד תה וסוכר אין .ומאין יקה להם תה וסוכר ז האם מישיבה בטלה זו,
שהוא יושב בעל־כדחו שלוש שעות רצופות בבית מארקום ומספר לו חדשות להנאתו ן
או מעבודת אשתו ובנותיו הבכירות ,התופרות כותנות ומעלות בשכרן זהוב אחד ליום ז
אשתו ובנותיו לימדו ידיהן למלאכת תפירת כותנות ,והרי הן עובדות מן הבוקר עד הערב.
ואולם לא בכל יום תימצאנה להן כותנות לתפירה .וכשאין כותנות לתפירה ,מה עושים
בני־הביתז מתמוגגים ברעב .כלומר ,עולים על משכבם בלב ריק ובנפש הומיה .ואף־על־
פי־כן יהי־נא לבכם םמוד ובטוח ,פי איש זר לא ידע את זאת .אין דרכו של יהושוע־השיל
לגלות את נגעי־לבו בחוץ ולהתאוגן על גורלו באזני אחרים .ואין צויד לאמור ,שלא יבקש
חסד מאיש ולא יבוא חלילה לידי מתנת פשר ודם ,ואפילו יגוע וימות! ..בקיצור ,יהושוע-
השיל הוא אחד מעניי עמי ,הגוועים ברעב בחשאי ,בסתר אהלם ,באין רואה ובאין יודע
ובאין בוכה על ענים ועל מרירות חייהם .עוד זאת באשרו של יהושוע־השיל ,שיהודי
חסיד הוא וירא־שמים ,נאמן עם אלוהיו ותמים עמו ,כדוד אחרי השכינה ועורג אליה,
כחתן עורג אל כלתו ,ולפיבד הוא מוצא תנתומים בתפילתו הנלהבה ובפיוט נפלא זה ,שהוא
מזמר לכבוד שבועות עם החזן .והוא משוה לגגד עיניו את כל הטוב ,הצפון שם ,בעולם הבא,
לעניי י ש ר א ל  :״ ג ג י ד י ן ק מ י ה ו ן א פ ר ם מ ו ן נ ה ר ת א ״ — שם יהיוגמשכים והולכים
לפניהם נהרי שמן אפרסמון ,״ ו מ ת פ ג ק י ן ו ר ו י ב כ ם י ר ו י ת א ״ — והצדיקים יתפנקו
לרויה על גביעים מלאים יין ,היין הטוב ,המשומר מששת ימי בראשיתי
פד מזמר יהושוע־השיל זמר של שבועות עם המון יהודים כמוהו ,אף הם עניים
ואביונים ,שלא ראו עדיין טוב בחייהם .והוא עוצם עיניו ,מתנענע בכל גופו ,קופץ ורוקד
ברתת־אברים ונושא את נפשו ההומיה לשם ,לשם ,לעולם שכולו טוב ,לעולם שכולו זוהר
ונחת ועדנים ,לעולם שאין בו עשירים ועניים ,טרםורים ושדכנים ,תאוות ומאויים ,צרות
ויסורים ,דאגת־פרנםה וצער גידול בגים ,קגאה ושגאה וכל פגעי בני־אדם .והוא פושט את
לבושו הגשמי ,מתפשט את העולם הזה ,מתאמץ לשכוח אותו ולהםיחו מלבו ,עוצם עיניו
מראות את כל אשר מסביב לו ,וכולו עורג ונכפף להידבק כאהובתו ,זו השכיגה כביכול.
מה לו ולאנשים העומדים סביבו ,מימינו ומשמאלו ז מה לו ולכל אלה בני־האדם הקטנים,
השיעים והשמחים בחלקם ,הששים בבני־מעיהםז ומה לו ולכל הנעשה שם בחוץ —
אם הציצה החמה בקרן־זוהר אחת בעד חלון בית־הכנסת׳ ואם כבר הנצה השיטה ,היחידה
והמיותרת בחצר בית־הפנםת והיא עומדת עתה בעצם ליבלובה ,שולתת את ריח־ניחוחה
אל אף היהודים המתפללים ,שולחת ואומרת :״יערב ריחי לאפכס ,בני ישראל ,עם קדושים!
טעמו אף אתם מטוב בשמי ומתקי ,טעמו וראו מה נאה עולמו של הקדוש־ברוך־הוא!״י.

הט כל בשר! הרגע הזה רגע־קודש המ .ברגע הזה אל תגעו ביהושוע־השיל
ובאביוגי אל תרעו! הלא עיניכם הרואות :רוחו מרחפת עתה בעולמות העליונים .רחוק
הוא ,רחוק הוא ממנו .מרום הוא ,מרום הוא מאתנו .מתרפק הוא על כנפי השכינה^.
אל תגעו ביהושוע־השיל ובאביוני אל תרעו!
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אקדמות

ישראל ברמן

״ א ק ד מ ו ת בחדר"
,

כשלמדנו •אקדמות* לפני חג־השבועות ,היה הרבי ד מרדכי׳לה קורא לפנינו
בהםעמה מיוחדת את דו־השיח שבין אומות העולם לבין כנסת־ישדאל ומתרגם אותו ללשון
אידית עסיסית .היינו מוקסמים מקריאתו וכשגמר נשארנו יושבים על מקומותינו בלי נוע,
מגילו תרדמה עמוקה היתד .נסוכה עלינו ו
והיה ביום ההוא תתכנםגה כל אומות העולם מסביב לכנםת־ישראל לקפחה בדברי
קינטור ושאלות קשות!
״מי הוא ואיזה־הוא ואיה הוא ומדוע אינו מופיע אלהיד־אהובך ,אשר על קדושת
שמו את נהרגת ונשחטת ומושמדת בין שונאים ורודפים ,במעונות אריות והררי נמרים י
וכי לא מוטב לך להתחבר אלינו ,לקבל את דתנו ולהתבולל בתוכנו ז אנחנו מצדנו מוכנים
לעשות עמך טוב וחסד ,ולמלא רצונך תמיד בכל מקום ובכל שעה״•
מןךא וןאה את אין ת?ךבי למרותי
ךעותיך נעביד ליך ??ל־אתךותא.
וכנסת־ישראל משיבה להם בחכמה ובדעת!
״זה אלפי שנים מכירה אני ויודעת את טובתכם וחסדכם » מרגישה אני אותם בבשרי
ועצמותי .תקופות ויובלות צליתם את בשרי במוקדי להבות ,חרשתם על גבי בכל מיני
בלי משחית ומות .הצפתם אותי בגלי מים זדונים ,בגלי זדון ורשע ולא יכולתם לי ,והנה
אתם באים עלי בערמתכם ורוצים להמית אותי מיתת נשיקה ? שוטים שבעולם! מה ערכם
של גדולתכם ואשרכם בשעה זו לעומת כל הטוב והאושר הצפונים לי לעתיד לבוא ז
?סיסי לי ?הוךא ות5$י לכון נן^תא,
ןקרה כד את$לי ?תק?א ובגבוךתא.
וכד היה רבי מרדכי׳לה הולך ומעביר לפגי הגרים המדומים את כל גנזי הנחמה,
את כל היקר והגדולה והתפארת הצפונים לעם ישראל באחרית הימים .גכר היה בפניו
שהוא רואה בדמיוגו רבבות ומיליוגים גויים ,אשר שתו טביב על אותה כנםת ישראל
ומקפחים אותה בשאלות ומחכים לתשובתה הנצחת .הוא הלך והתלהב יותר ויותר וכשהגיע
לקמע האחרון של •אקדמות״ ירו עיניו זקוקין־די־נור 1
״לעתיד לבוא יופיע שור־הבור האיום והנורא ,האוכל בכל יום מרעה של אלפי
הרים ובקעות ,ויפיל את חתיתו על כל העולם ,ובקרניו הנוראות ינגח אפסי ארץ ,קדמה וימה,
צפונה ונגבה .ולעומתו יופיע הלויתן הגדול והנורא ,המרתית בזעפו ימים ומצולות ,ובין
שניהם יתחולל קרב איום ונורא אשר לא היה כמוהו מיום בריאת העולם ,עד כי ,ירעם
הים ומלואר ,הארץ נוע תנוע ,ורעש מלחמתם עד שמים יגיע .אז יתרומם מכםאו יוצר־
התבל בכבודו ובעצמו ,יוציא את חרבו הגדולה מנדנה ושחט בבת אחת את שני עריצי
העולם גם יחד ,ומבשרם יתקין סעודה גדולה ,סעודת גאולה לצדיקי עם עולם .על שפת
גחל נהדר ,שוטף אפרסמון זך כבדולח ,מתחת לעצים גדלי״צמרת ,אשר בהם יקננו צפרי
גן־עדן ששירתן מלווה שירת מלאכים ,תערך אותה סעודה גדולה .מסביב לשולחנות פז
וכדכוד ואיזמרגדין ,על ספות של זהב וכסף מרופדות עשבי גן־עדן ריחניים ,ישבו צדיקי
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עולם׳ איש איש על מפתו ,איש איש תחת אפריונו ,יאכלו מבשר הלויתן ושור־הבר וישתו
מתוך גביעי ספיר ויהלום את היין המשומר מששת ימי בראשית׳ המפיץ את ריחו הנעים
על פגי כל העולם כלו וגם על פני שבעת הרקיעים .ובאותה שעה יהיו נהגים מזיו השכינה,
מזיו הדרו של אלהי ישראל העומד עליהם לשרתם ,כביכול ,ותחת רגליו כמעשה לבנת
הספיר...״
אותו יהודי מטכן ,שמימיו לא טעם טעמו של יין אמתי ,מלבד יין צמוקים לארבע
כוסות ומשבת לשבת לקידוש ולהבדלה ,ושתים שלוש כוסות של מי־דבש משמחת תורה
לשמחת תורה — הצליח בכח הדמיון וההשראה לתאר לפנינו במלים נמלצות ובהבעת
פנים מפיקים הנאה ותענוג את טעמו המשובח וריחו הנעים של ״היין המשומר״ ,עד כדי כך
שבאותה שעה הרגשנו בפינו׳ בגרוננו ובכל אברינו מין מתיקות נפלאה׳ ובנחירינו מין
דיגדוג נפלא ונעים ,מענג ומשכר — ריח גךעדן...

יציב

פתגם

• T :
־ *
ביום ב שבועות אומרים א ת א ו ד ו ג מ א או י צ י ב פ ת ג ם אחר פסוק ראשון
,

)מהרי״ל ,הלכות שבועות(

של הפטרה ,אבל בין ברכה לקריאה אין אומרים דהוי הפסק.

באילו קהילות באשכנז נהגו לומר ולנגן פיוס זה ,אשר בראשי החרוזים מיוסד שם המחבר יעקב
ברבי מאיר לוי ,ביום ב׳ של שבועות ,לאחר קריאת פסוק א׳ של ההפשרה ״תפילה לחבקוק הנביא
על שגיונות״ )חבקוק גי( .החרוז האחרון מכוון לאחד יהונתן ,רב העדה או נכבד הקהל,
לעלות לתורה ,מפטיר ,ולכבודו שר הפייטן את •יציב פתגם״.

לציב פת$ם

m

?ני
לןךמוהי
?טור תל$א
?ךא יסלא

לאת י ח
?מ^א

ם

לגו מוהי
נהוי ?יל$א
מה 3סשו?א

ךחיקיז m
?עית מנה

?לא שללא
ית הךמנה

יודעי הל?תא

וסתניתא

מלך סלא
אסיר עליהון

?סלא להון

:סורי! ??ן
ךעייגהון סב
לי הב תקוף
ויהון ?ס?נא
ןוזילחגן

להמ 3ק?ז
ואפיהון ?ןזב
ו*י}ך ןקוף
?גו ל??א
ן ג י WW

?רבו ו מ ן עי
ךלסלין אך?עא טו

רץ
ריז

נגיד ו?$יק נןזר דנו
וזיקין ךנור ו?עו

יין
ריז

ועסה #ך ין נהי
ןגללן לה ךמטמ

ריז

ז

וין
ריז

וגתרוהי עדי גו?
ותוספתא .ספךא ום^
ןסגן עם להון משס

ריז

ולא לתקנון היך ?5

ריז

ןטופון נעול• ס?

וין

ןנוןרון ??ןזר ?3

ריז

ן1ד ?רו דקי ?5

ריז

כא?נא ל^תקץ ס?

ריז

,

?p

לה נ9טי א?

ריז

ריז•

שנתכבד

יציב פתגם
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אמת הדיבור לאות ודוגמה ברבוא רבבות מלאכים ,אני אענה במנין שחצבו ארבעה טורים • לפניו,
בתוך המים ,נמשך ויוצא נהר דינור בהר השלג ,אור הנר וזיקי אש ולפידים .ברא ורואה מה בחושך ועמו
דרים מאורות .מרחקימ צופה בלי טעות•• ומנלה נסתרות .אבקש ממנו רשות ואחריו — מאנשים יודעי
הלכה ומשנה ,תוספתא ,ספרא וספרי .מלך חי לעולם יגן על המשחרימ אליו ,שנאמר עליהם כחול יהיו
ולא יספרו כמו עפר .ילבינו כצאן להם הבקעות ,יספו היקבים יין .רצונם תן ופניהמ הצהל ,יאירו כאור
שחר .לי תן כח ועינך זקוף וראה שונאיך הכופרים בך ,ויהיו כתבן בתוך הלבנים וכאבן יהמו בושים,
יונתן ,איש ענו ,לכן תשואות חן־חן לו.
• הכוונה לארבעת הלוהות ,שני לוחות הראשונים ושנים האחרונים.
•״ סעות הבאה אגב חפזון.

לוח לספירת העומר

חיתוך גייר* טלץ

תורה

פו ת ן

לתינוקות

מושיבים התינוקות ללמד בשבועות
מנהג אבותינו שמושיבין התינוקות ללמד בשבועות׳ לפי שניתנה בו תורה .וכעלות
השחר מוליכין הנערים לבית הכנסת לספר׳ )כדכתיב ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר
ויהי קולות וברקים שמות יט׳ ט״ז( ומביאים הלוח שכתוב עליו א׳ ב׳ ג׳ ד׳ ה׳ ות׳ ש
ר ק׳ ותורה צוה׳ תורה תהא אמונתי ,ופסוק ראשון של ויקרא .וקורא הרב כל אות ואות,
והתינוק קורא אחריו .ונותן על הלוח מעט דבש ,לוחך הנער הדבש שעל האותיות בלשונו.
ופסוקים האלו כותבים על עוגה נילושה בדבש :׳״ויאמר ה׳ אלי בן אדם בטנך תאכל ומעיך
תמלא את המגלה הזאת אשר אני גותן אליך ואוכלה ותהי בפי כדבש למתוק )יחזקאל
ג׳ ג׳( .ה אלהים נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיד בבקר בבקר יעיר
לי אוזן לשמוע כלמודים .ה׳ אלהים פתת לי אזן ואגבי לא מריתי אחור לא גסוגותי)ישעיה
ג ,ד׳—ה׳( .במה יזכה נער את אורחו לשמר כדבריך .בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא
לך .ברוך אתה ה למדגי הקיר .גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך .הבינגי ואצרה תורתך
ואשמרנה בכל לב .מה אהבתי תורתד כל היום היא שיחתי .פתח דבריך יאיר מבין פתיים.
צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה״ )מתוך תהליס קי״ט( .ו ע ל ה ב י צ ה י כ ת ו ב  :״מכל
מלמדי השכלתי כי עדותיך שיחה לי .מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי .מה נמלצו לחכי
אמרתך מדבש לפי .גר לרגלי דברך ואור לנתיבתי״ )שם( .ויאמר עשר פעמים אלו ג׳
תיבות :״ נ ג ף  ,מ ג ף  ,א ג ף  ,משביע אגי עליך פ ו ת ה שר של שכחה׳ שתםיר ותעביר ממני
לב טפש׳ אני פלוני בן פלוני ,ותשליך אותו על טורייא רמתא בשם שמהתא קדישתא׳ בשם
ארימם ארמימם אנםיסיאל ופתחיאל •״ .והרב קורא עם הגער כל מה שבלוח ובעוגה ובביצה.
והביצה תהיה מקולפת ומבושלת .אחר שסיימו הנערים למודם מאכילים לנער העוגה
והביצה כי טוב הוא לפתיחת הלב .ומכםין הנערים תחת המקטורן כשמוליכים אותם מביתם
עד בית הרב או עד בית הכנסת .והטעם על שם ״ויתיצבו בתחתית ההר״ .ונותנים אותו על
זרועו של הרב המושיבו ללמוד על שם ״כאשר ישא האומן את היונק״ .ועל שם ״ואנכי
תרגלתי לאפרים קחם על זרועותיי .ולאחר הלימוד מביאים הנער על שפת הנהר׳ על שם
שהתורה נמשלה למים ,ועל שם יפוצו מעינותיך חוצה .ושיהא לגער רוחב לב .והעוגה
מתוקגת מן ג גריצין של סלת׳ כנגד מן ובאי ושליו׳ ומערבין בה דבש ושמן וחלב ,דוגמא
ל״ויניקהו דבש״ וגומר ,וכתיב׳ ״דבש וחלב תחת לשוגך״ וגר.
,

,

,

,

,

)מתוך •ספר אסופות״ ,דף םז׳ עמ׳ א׳ כתב־יד מגלילות הדיינות
ע״ס מקורות לתולדות החינוך בישואל ,ד ,י״א(
• שמות קדושינו
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כאילו הקריבו לפני הר סיני
ת מ ה הענין כאילו הקריבו לפגי הר סיני — ללמדך שתנהוג בבנך שתכניםהו
לתלמוד תורה כסדר הזה ,לכסותו ולהעלותו ,שכן מצינו במשה שעשה כסדר הזה לישראל...
ולמה מרחיצין ומלבישים אותו בגדים גקייםז כדרך מתן תורה ו״כבסו שמלותם״ .ולמה
לשין את החלות בחלב ודבש י משום שנאמר ו״יניקהו דבש מסלע״ ומעין מקרא של פתיחת
לב ,שנאמר ,דבש וחלב תחת לשונך״ .ולמה אין מניחין ללוש את העיסה אלא לבתולה ?
תבוא בתולה שהיא טהורה ותלוש לקטן שהוא טהור ...ולמה ביצים ז שדעתו של תינוק אצל
ביצים .ולמה החכם מכסה אותו תחת כנפיו ז דרך צניעות ודרך ענוה .ולמה מחפים האותיות
בדבש ואומרים לו לחוך ? זהו כענין שמפורש )ביחזקאל ג ,ג (׳ ״ואוכלה ותהי בפי כדבש
למתוק״ ,כלומר ,כשם שנוחים לו האותיות ללחוך ,כן תהא לו תורה נוחה ללומדה וללמדה.
,

)מתוך מחזור ויטרי ,סימן תק״ח(
,

ועל כן נקרא ר אליעזר הקליר ,שאכל עוגה ]שהיא קלר[ שהיה כתוב בה קמיעא
)ערוך׳ עיר קלה

ונתפקח.

אל ישנה אדם מן המנהג
מנהג אבותינו שמושיבין התינוקות ללמוד בשבועות ,לפי שניתנה בו תורה .רמז
לזה שמכסין הנער שלא יראה גוי וכלב ביום שמחנכין אותו לאותיות הקודש :גם הצאן
והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא .כעלות השחר יום עצרת מביאין הנערים ,על שם:
בהיות הבוקר ויהיו קולות וברקים .ומכסין אותו תחת המקטורן מביתם עד בית הכנסת או
עד בית הרב ,ונותנים אותו בחיקו של הרב המושיבם ללמוד ,על שם כאשר ישא האומן
את היונק ן ואנכי תרגלתי לאפרים קחם על זרועותי .ומביאים הלוח שכתוב עליו אבג״ד
השר״ק ,תורה צוה לנו משה ,״תורה תהא אמונתי״ ,ויקרא אל משה .וקורא הרב כל אות
ואות מן א״ב והתינוק אחריו וכל תיבה של תשר״ק והתינוק אחריו ,וכן ״תורה תהא״ ,וכן
ויקרא .ונותן על הלוח מעט דבש ולוחך הנער הדבש שעל האותיות בלשונו .ואח״כ מביאין
העוגה שנלושה בדבש וכתוב עליה :ה׳ אלוהים נתן לי לשון למודים לעות את יעוף דבר,
יעיר בבקר בבקר ,יעיר לי אזן לשמוע בלמודים .ה אלהים פתח לי אזן ואנכי לא מריתי,
אחור לא נפוגותי .וקורא הרב כל תיבה של אלו פםוקים והנער אחריו .ואחר כך מביאין
ביצה מבושלת וקלופה הקליפה ממנה וכתוב עליה :ויאמר אלי :בן אדם ז בטנך תאכל
ומעיך תמלא את המגלה הזאת אשר אנכי נותן אליך ואוכלה ותהי בפי כדבש למתוק ,וקורא
הרב כל תיבה ואחריו הנער ,ומאכילין לר״גער העוגה והביצה ,כי טוב הוא לפתיחת הלב.
,

ואל ישנה אדם מן המנהג.

)מתוך ספר הרוקח לר׳ אלעזר מגרמייזה ,הלכות ע1רח(

״בדבר הזה נהגו לרוב בימי הקדמונים בימי הגאונים והוא דבר בדוק ומנוסה
לפתיחת הלב .ולולי הייתי יודע דבר זה בעוד היותם בגי קטנים הייתי משתמש בדבר הזה
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וסגולה הזאת לבניו יצ״ו אבל אנכי לא הייתי ודע רק בקירוב ימים קבלתיו ומצאתיו
)מגדל דוד לר׳ דוד גינצבורג ,שנת ה׳ שנ-ד(.

בספר ישן נושך.

מכניסין ילד בחודש םיון כי הוא כיום עמוד העם לפני ד׳ בהר סיני.
)ספר המטעמים(48 ,

מדוע

בטלו ה מ נ ה ג הזה ז

״ובאמת לא ידעתי מדוע בטלו המנהג ההוא מכל וכל .ואף אם מנהג אכילת העוגה
שכתובים עליה פסוקים ושמות יש להרהר אחריו והיכא דנהוג נהוג ,אבל כל מה שכתב
מתחלה עד סוף נראה טוב וישר והגון מאה ואיך נהיתה כזאת לעקור דבר נאה כזה בלי
מעם ,אין זה כי אם ממיעוט מחשבה על עסק הלמוד הישר והטוב״.
)מתוך סידור יעב״־ן לר יעקב עמדן ,ברכת גבעון ,תעלה זי(

בין

עדן לתימן

ילד שהגיע תורו לדעת קרוא פסוק מתחילים לחגכו בחג השבועות לקרוא בספר
התורה .ובעלותו בפעם הראשונה לאמר :ברכו את ד׳ המבורך ,מלבישים אותו בגדים
חמודים ,מהללים אותו בהללות של חתן התורה .והילד מזמין אצלו את כל ילדי בית הספר
שהוא לומד בו ,מחלק להם ממתקים והם מהללים ומעבירים אותו מבית לבית של קרוביו
והוא עובר אתם כמלך בגדודו וכחתן ביום חתונתו וביום שמחת לבו.
)מהללאל העתי ,בין עדן לתימן(

ראובן אשר ברוידם

הדרשה הראשונה
ושמע שם אחיטוב הולך וגדול בעיר סוכות עד כי גדל מאד :שמעו כי היה ער
בל הלילה ,כי התפלל ״ותיקין״ ,כי עלה לתורה וכי ״נדר״ נדבה הגונה בעלותו לתורה,
מלבד מכסת הכסף אשר שלם בעד ״העליה״ :ספרו כמו כן כי אכל את ״הסעודה של
חלב״ בבוקר השכם ,הכל כמנהג ישראל ,ועל־כן לא התפלאו מאומה בראותם כי הוא ילך
אחרי חצות היום ביחד עם ר׳ ירוחם לבית חתנו — ר׳ ברוך.
וזה הדבר ו
אחרי אשר קמו משגתם ויםובו לאכול'את ארוחת הצהרים ,פנה ר ירוחם אל
אחיטוב ויאמר!
— הבה הואיל אדוני לנהוג ביום הזה כמנהג כל היהודים ,רעתה מם טוב בעיניו
ילך נא אחרי הצהרים אתנו יחד לבית בתי הנה ,ומחזה אשר לא ראה מעודו יחזר-
,
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— ומה נחזה שמה?
— בנה הקטן י ד ר ו ש ביום הזה.
אחיטוב הביט בו׳ כי לא ידע מה הוא שח.
— הוא החל ללמוד •חומש״ בימים האלה — בארה לו לאה בראותה כי לא ידע
אחיטוב את ״מנהג ישראל״ הזה — ויעש לו אביו משתה ,והילד ,יאריך ה׳ ימיו ,ידרוש
ב5:ני כל הנאספים ככל אשר הורהו מלמדו.
ואף כי לא הבין אחיטוב גם עתה את כל אשר אמר לו׳ בכל זאת נאות ללכת עמהם
באשר ילכו הם ,ולראות גם את אשר יעשה שמה.
כל אנשי בית ר ירוחם הלכו לבית ר ברוך׳ גם תמר גלותה עליהם׳ ני ח נ ־
מ ש פ ח ה הנהו הדבר הזה
— אנא ,עמדי נא על ידי שמה — אמר אחיטוב אל שפרה בהיותם בדרך — למען
אשר תביניני במראה ,ותגידי לי פשר הדברים אשר לא אדע.
— אנכי אעשה כדבריך.
אחיטוב ידע כבר את ר ברוך זה ,כיי ראה את פניו וגם דבר אתו בבית ירוחם,
גם את אשתו׳ את חנה ,ועל כן חשבוהו גם המה כמכר ,וישמחו מאד לקראת בואו׳ ויתנו
לו מקום בראש הקרואים.
כל משפחת ירוחם׳ אבי חנה׳ וגם אבות ברוך ומשפחתו׳ נאספו לאט לאט׳ וישבו
כולם אל השולחן ,לראות בשמחת האבות ובחכמת הבן; אפם כי הבן •הדרשן״ הזה לא היה
עוז־ בבית׳ כי לקחו •המלמד״ לשנן לו את הדרשה עוד פעם אחת.
ואחיטוב גם הוא מחריש משתאה לדעת מה היא הדרשה ,ומי הוא הדורש.
והנה הדלת נפתחה ,והמלמד גשען על יד •העוזר״ עם כל צבא תלמידיו ,ילדים
רכים מבני חמש ועד בני שבע שנים ,באו הביתה.
כל הנאספים קמו ממקום שבתם ,ויתגו מקום להאורחים הקטנים האלה לשבת על
יד השולחן; ואדון הבית ואשתו מהרו להגיש לפניהם אגוזים ושקדים ,תפוחים ואגסים,
גם רקיקי שמן ,וגם יין הביאו בעד המלמד ועוזרו ,והילד •הדרשן״ ,בן חמש שגים׳ נגש
אל אמו׳ אשר באהבה רבה החזיקה בו ונשקה לו ,ותחבבו מאד.
— הלא תראה את הילד היושב שם על יד המלמד — אמרה שפרה אל אחימוב
להבינו במראה — הגה הוא הדור בלבושו וגם מורה שעות גם שרשרת זהב נתנו עליו —
הילד הזה הנהו • ה מ ק ש ך .
— לא אבין דבריך׳ עדינה!
— האם לא תדע את סדר היום הזה ז
— לא אדע.
,

,

,

— הילד •הדורש״ יעמוד על השולחן׳ תה •המקשר יעמוד לנגדו על הכסא׳ זה
ישאל וזה ישיבו דבר ,וזאת היא •הדרשה״.
ובין כה וכה לקת ר׳ ברוך את מצנפתו הלבנה׳:מור נועדה לו ליום הכפורים ,ואשר
קליעות מעשה עבות במשי ובזהב חתולתה ,וישימה על ראש הילד ,נם את מורה־השעות
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אשר לו הוציא מצלחתו וישם בכליו ,ויקחו גם יתר הנאספים את מורי־השעות אשר להם
ואת שרשרותיהם ,אשר בכסף ואשר בזהב ,גם אחיטוב נתן את מורה השעות אשר לו ,וגם
שרשרת זהב אשר עליו ,וירכסו את כל אלה על בגדי הילד ממול לבו עד אפס מקום,
והילד עדה גאון למראה כל השרשרות האלה ,ואבותיו ואבות אבותיו גם הם ראו ונהרו.
והמלמד גתן אות ,ויציגו את הילד •הדורש* על השולחן ,והמלמד הציג את •המקשן*
לנגדו על הכסא ,כל הקרואים התאספו סביב לשולחן ופניהם מול פגי הילד ,דמעות שמחה
נראו בעיני חנה ועיני לאה ,האב גם הוא היה נפעם עד מאד ,ואמו הזקנה נדחקה בין
האנשים ותגש אל ״הדרשן״ ותלחש עליו לחש להצילו מן •עין הרע״ — והדרשה החלה ן
— מדוע העמידוך על השולחן? שאל המקשן.
— יען כי החלותי ללמוד •חומש״ ,ענה הדורש.
— מה זה •חומש״ ?
— •חומש״ — הוא תורת ה תמימה אשר נתן לנו אלוהינו על ידי משה עבדו.
— ומה לן־ ולחומש הזה?
— אנכי הנני בן ישראל ,המצווה ״לעשות לשמור ולקיים״ את כל הכתוב בו ,ועל
כן הנני לומד בו למען דעת את המעשה אשר לנו לעשות ,ואת המצוות אשר לנו לשמור
ולקיים.
— ומה למדת בחומש הזה ?
— ספר •ויקרא*.
— מה זה •ויקרא* ? יהודי או נכרי י
שחוק שפתים נראה על פני האנשים לשמע השאלה הזאת.
,

•ויקרא* איננו שם אדם — ענה הילד •הדרשן* בקול גערה — ״ויקרא״ היא תיבה.
— ומה תרגום התיבה הזאת?
הילד תרגם לפניו בשפת יהודית־אשכנזית את הפועל הזד
— מי קרא י
— ה אלוהי ישראל 1
— למי קרא ז
— אל משה.
— מי הוא משה ?
— אדון כל הנביאים.
— ומה בקש ה׳ מאת הנביא הזה ?
— להודיעו את תורתו ואת מצוותיו.
— ומה המצווה הכתובה בספר ״ויקרא״ ?
— בספר •ויקרא* כתובים דיני הקרבנום
— ומדוע זה החלות ללמוד את הדינים האלה י
,

— להורות כי איש ישראל מצווה להקריב את נפשו קרבן
— ומה תדע עוד לספר באזני על אודות ״ויקרא* ז

בעד אמונתו ואלוהיו.

מתן תורה ל ת י נ ו ק ו ת
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— אות אלף בתיבת ״ויקרא״ היא קטנה מכל האותיות.
— ומדוע?
— להורות לנו כי אין התורה נקנית אלא למי שמשפיל את דעתו עליה :וכל איש
המתגאה בתורתו התורה נשכחת ממנו ...משה רבנו היה אדון הנביאים ,והיה ענו מכל אדם,
וממנו ילמד כל איש שלא להתגאות בתורתו גגד חבריו
— ומדוע קטנה אות אלף .ולא אות אחרת?
— יען כי אלף פירושו למד.
— ומדוע תתגאה אתה בדרשתד זאת?
— חס ושלוט .אנכי לא אתגאה.
— ומדוע תעמוד על השולחן?
— הנני שומע בקולך׳ והנני יורד ממנו
— טוב דרשת .בני! טוב מאד ,אמר ה מ ל מ ד  ,לאות כי הדרשה באה עד קצה הפעם.
אבי הילד ואמו מהרו ויחבקוהו בזרועותיהם ,ויבכו מרוב חדות לבם ,ואבותיהם
גם הם היו עליזי גאותו ,ופני כל האנשים הביעו רצון רב.
אם ברוך הזקנה הוסיפה עוד הפעם ללחוש עליו מפני ״עין הרע״ וכל הנאספים
ברכוהו בכל לבם.
— יתן ה׳ ותגדלהו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים!
— אם ירצה־השם נזכה ונראה בו ברכה — הוסיפה אמו בלב שמח מאך — ן ,יך,
ביים הגיעו ל*בר מצוה״ ידרוש עוד הפעם דרשה טובה ממנה.
— אמן• ענו הנאספים.
ולב אחיטוב סער מאד בקרבו.
״הנה כי כן ישרישו אהבת התורה והעם בלב הילד עודו באבו! — חשב בנפשו
למראה המחזה הזה — ,הנה כי כן ישמחו האבות ביוצאי חלציהם ,וכן תאושר המשפחה
בישראל! ..שוא כל התיאטראות ,הבל כל קרקסאות! ושמחת בית ,שמחת אב בבניו
היא תהולל!..״
והאנשים שבו וישבו סביב לשולחן ביחד עם כל הילדים ,רבים מהם לקחו את
הילדים ויושיבום בחיקם ,וברוך ואשתו וגם לאה עמדו לשרת את האורחים ולתת לאיש
)שתי הקמות ,מרק ט־(
בכל משאלות לבו ,ולעשות כרצון הקרואים.
ך

ף

ר

ט

ם

ו

ב

ח

יום טבוח כעצרת
לעולות

ראיה ושלמי חגיגה

עולות ראיה ושלמי חגיגה אין הקרבתם דוחה יום־טוב ,שאין דינם כקרבנות ציבור,
והיו מקריבים אותם בחולו של מועד הפסח והסוכות .בשבועות ,שהוא יום אחה הקריבו
קרבנות אלה ביום שלאחר החג ולפיכך עשאוהו קצת יום־טוב שלא לספוד בו ,עד היום,
ואותו יום נקרא י ו ם ט ב ו ח.
V
עצרת שחל להיות בערב שבת ,בית שמאי אומרים יום טבוח אחר השבת ובית הלל
אומרים אין לה יום טבוח .ומודים בית הלל שאם חל להיות בשבת — יום טבוח אחר השבת.
)חגיגה ,פרק ב ,משנה ד׳(

)ירושלמי שם ,פרק ג ,דף ע״ט ,עמוד ד׳(
ערב הפסח כפסח ,יום טבוח כעצרת.
מעשה ומת אלכםא בלוד ונכנסו כל ישראל לסופת ולא הניחם רבי טרפון ,מפני
)חגיגה יח ,עמ׳ א׳(
שיום טבוח היה.
נוסח התוספתא :מעשה שמת )ביום טביחה( אלכםא בלוד ובאו אנשי עיירות
)חגיגה סוף פרק ב׳(
והספידו .אמר להם ר׳ טרפון :צאו ,אין מםפידין ביום־טוב.

יום טבוח שבערב עצרת
רוח רעה ומזיקה
מעלי יומא דעצרת םכנתא וגזרו חכמים אכולהו מעלי יומא טבא׳ משום יומא טבא
דעצרת ,דנפק ביה זיקא ושמיה טבוח דאי לא קבלו ישראל תורה הוד .טבח להו לבשרייהו
ולדמייהו ]ערב יום העצרת סכנה וגזרו חכמים על כל ערב יום־טוב ,משום יוט־טוב של
עצרת ,שיצא בו זיק )רוח מזיק( ושמו טבוח ,שאלמלא קבלו ישראל את התורה היה טובח
)שבת קכט ,עמ׳ ב(
להם ,בשרם ודמם[.
ערב חג השבועות אסור להקיז דם.

ואחריו

)עפ״י שולחן ערוך ,אורח חיים ,הלכות שבועות(
,

ה ו צ י א ו ר י ה ו ד ה בן דמא

...ואחריו הוציאו ר׳ יהודה בן דמא .ואותו יום ערב שבועות היה .אמר לו רבי
יהודה לקימר :חייך ,המתן לי מעט עד שאקיים מצוות עצרת ואקדש ,כדי לשבח לקדוש
ברוך הוא שנתן לנו את התורה .אמר לו הקיטר :עדיין אתה בוטח בתורה ובאלהים שנתנה ז
אמר לו :הן! אמר לו :מה שכרה של תורתך י אמר לו :עליה אמר דוד עליו השלום :מד,
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יום טבוח
,

רב טובך אשד צפנת ליראיך )תהילים ,לא ,כ ( .אמר לו הקיסר :אין שוטים בעולם כמותכם,
שסבורים שיש עולם אחר .אמר לו :אין שוטים בעולם כמותכם שכופרים באלהים חיים.
ואוי לך ואוי לבשתך כשתראה אותנו באור החיים ואתה תרד שאול תחתית.
מיד חרה אפו של הקיסר וציוה לקשרו בשערות ראשו בזנב סוס ולמשכו בכל רחוב
)עבודה זרה יז ,עפ׳ א׳(
של רומי ,ואחר כן ציוה וחתכוהו איברים־איברים.

יום טבוח בתתנ״ו
ןמוך לחג עןבועות״
קראוני ךגות רעות

?ל׳?ך*ל? .פרוע

ם1ף

פרעות.

)מתוך זולת לשבת לפני שבועות(

הרג רב ויום טבוח בתתנ״ו נגןךה גזרה
ןנהךגו קהלות סקךש ?זעם ו?$ךה וצרה
זקן ו?חור ו?תולה עךמים נמקזכו לקבורה
^ ר ו ת מלאות ללךים וילדות ותלמידי סתורה.
9יתן שעשועים ספרי תורות לרועים } /טועים לאהל ?רועים ן5לי מוטות ךקועים /
עשאום ?תי שוקלם למ^על בגלי קזצךעים  /על אלה אני בוללה ועיני 3מלם נו?עים.
)זולת לשבת שלפני שבועות לר׳ אלעזר ברבי יואל הלוי(

בחךש סשלישי בשלישי נוסף לדאבון וקואךה
ד

סחךש אשי  m1ללגין ור ?•
?יום מתן ךת שבךתי לה^אשךה-
)מתוך קינה לתשעה־באב ,״מי יתן ראשי מים״(

בג׳ י מ י ה ה ג ב ל ה ב מ ג נ צ ה
והיה ביום שלושה בסיון אשר היה יום קידוש ופרישה לישראל במתן תורה באותו
יום שאמר משה רבינו עליו השלום ״היו נכונים לשלושת ימים״ — אותו היום הופרשו
קהל מגנצה חסידי עליון בקדושה ובטהרה והוקדשו לעלות אל האלהים כולם יחד ,כי
היו נעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו ,כי כולם בחצר ההגמון .ויחר אף ד׳ בעמו וקיים
עצת התועים ועלה בידם ,וכל הון לא הועיל ולא צום ועינוי וצעקה וצדקה ,ולא נמצא
עומד בפרץ ,לא מורה ולא נשיא ואפילו תורה הקדושה לא הגינה על לומדיזע
)גזרות תתנ״ו ,מדברי ר׳ שלמה בר שמעון ,שנת (1140

היו נכונים ליום השלישי
ויהי ביום ה׳ לחודש סיון ,בערב שבועות ,ויבואו שני החסידים מר יצחק הצדיק
ב״ר דוד הפרנס ומר אורי ב״ר יוסף והכירו את בוראם וקידשו שם יוצרם עד מאוד
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םםר

המועדים:

שבועות

ויקח מר יצחק הצדיק את שגי בניו ויוליכם דרך החצר בחצי הלילה ויביאם אל בית הכנסת
<שס ,שם

לפגי ארון הקודש וישחטם שם על קידוש השם הגדול.

(

ויהי ביום אשר דבר ד׳ לעמו ״היו נכונים ליום השלישי״ אותו היופ הכינו עצמם
,

ופשטו צוארם והקריבו קרבגם לריח גיחוח לד ״ ונהרגו באותו היום למען שמו הגדול,
שהוא יחיד בעולמו ומבלעדיו אין אלהים ,תתר״ק גפשות קדושות.
הביזה

בקולוגיה

<שם ,שם(

בשבועות

אחדי מגגצא הגיעה שעתה של הקהילה הישראלית הקדומה ביותר שבגרמניה,
ק ו ל ו ג י ה .יהודי העיר בקשו מאת הבישוף ושכגיהם ועוצרים לתת להם מקלט .ואמנם
קבלו קצת מן המצרים יושבי העיר יהודים לבתיהם .כשבאו גוםעי הצלב בחג השבועות
) 30במאי  ,1096ד׳ תתג״ו( לבתי היהודים מצאו אותם ריקים מאדם ״וישברו הבתים
וישללו שלל ויבוזו בז ויהרסו את בית הכנסת ויוציאו משם ספרי תורות ויתעללו בהם
ויתנום למרמס חוצות ב י ו ם ג ת י נ ת ה ״ .
יגודו

)דובגוב ,ד  ,174ע״פ עמק הבכא(

על נפש ר ב נ ו י ע ק ב תם

,

יום ב׳ של שבועות בשגת ד תתק״ז).(1147
״ובאו בבית רבגו יעקב ]תם[ שיחיה ולקחו כל אשר בביתו וקרעו ספר תורה בפניו
ולקחוהו והוליכוהו אל השדה ופצעו אותו חמשה פצעים בראשו ,כי אמרו :אתה גדולן של
ישראל ,לכן נקחה ממך נקמת התלוי ונפצע בך כאשר פצעתם באלהיגו חמשה פצעים.
וכמעט שכנה דומה גפשו ,וימן אלהים שר גדול בדרך אותו שדה ויקראהו רבנו וישחדהו
בטום שוה חמשה זקוקים ,וילך השר וידבר על לב התועים :הניחו לו היום ואני אדבר עמו
אולי יפותה .וכה עשו ונדחית השעה הרעה״.

)ע״ם עמק הבכא לד יוסף הנהן(

חצי ה י ר ח של ה י ש מ ע א ל י ם נ ו ט ה בחג ה ש ב ו ע ו ת
והישמעאלים יש להם ציור בראש קובת העזרה ,והציור הוא כחצי ירח נוטה לצד
מערב .וביום הראשון לחג שבועות ,מאתים שמונים ושלוש ,נטה לצד מזרח .וכראות
הישמעאלים זאת צעקו בקול גדול .אמרתי להם :על מה אתם צועקים ? השיבו :בעוונותיגו
גטה ציור זה של חצי ירה לצד מזרח השמש והוא סימן רע לישמעאלים.
)סםור דוד הראובני ,בסשר החכמים לנייבויר ,עמ׳ (147—146

גליקל מהאמל

בהלה בבית הכנסת בחג מתךתורה
איגי יכולה לעצור ברותי מבלי הודיע מה שקרה בקהילתנו מיץ ביום שבת־קודש
דחג השבועות .בשנת תע״ה ) ,(1715בעת שהיינו בבית הכנסת אנשים ונשים והחזן המשורר
הגדול ר׳ יוקלא מק״ק ריישא ,במדיגת פולין ,התחיל להתפלל תפילת ״יוצר״ והיה מנגן

יום
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סבונו

בנעימת קול מן *האל בתעצומות* עד שהגיע לברכת *יוצר המאורות׳ ,וקודם שהתחיל
את הברכה הנ*ל נשמע באזני האנשים והגשים קול כאילו נהרס איזה דבר .הנשים חשבו
שהכיפה מלמעלה נופלת עליהן ,ומתוך הפחד הגדול שנפל על האנשים והנשים ,מהרו
הנשים לרדת וכל אחת חפצה להיות ראשונה להציל את נפשה ,זה אומר בכה וזה אומר
בכה ,גברים ונשים .ושומעות הנשים המהומה הגדולה שבעזרת האנשים שיצאו דחופים
ומבוהלים ,וסברו הנשים שאויבים באו עלינו ח*ו ,וכדי להציל כל אחת ואחת מהן את
נפשה ונפש בעלה ]נדחקו לצאת[ .וכשהגיעו אל המדרגות נפלו אשה על רעותה ומעכו אחת
את חברתה בנעליהן עד מות .במשך חצי שעה מתו שש נשים ויותר משלושים היו פצועות.
ועל זאת דווה לבנו וחשכה עינינו על חילול שבת ויום־טוב ועל ביטול התפילה,
ביום הקדוש הזה ,מתן תורתנו הקדושה ,שבחר בנו מכל עם ולשון .ואילו זכינו היינו שמחים
,

בשמחת מתךתורה ,מקראי קודש ה ועכשיו היינו חרפה לשכניגו לעג וקלם לםביבותינו.
)זכרונות גליקל מהעמל ,ספר ששי(

שבועות ,שנת תק״ט ,בוילנה
א ב ר ה ם בן א ב ר ה ם ס ו ט ו צ ק י

שריפת
,

ר אברהם ב״ר אברהם ,הנלוה על בית ישראל ,ועלה כליל ביום שגי לחג מתן״
)קריה נאמנה ,לרש״י פין ,וילנה ,תר-כ ,ענד (120

תורה ,שנת תק״ט.

ונוהגים ביום ב׳ של שבועות בק״ק וילנה להזכיר בבית הכגסת הגדול את נשמת
גר הצדק ,גראף אברהם בן אברהם םוטוצקי ז״ל ,שנשרף שם ביום זה ) 24במאי  (1749על
)ע׳׳פ •עמוד בית יהודה״  ,1776אמשטרדם ואח׳(

ככר הכנסיה הקתדראלית.

בישיבת

החפץ חיים

ערב שבועות מבעוד יום ,היו מפנים את השולחנות והספסלים שבאולם הגדול של
הישיבה שיוכלו הבחורים לרקוד ולשמוח בשמחת מתן התורה ברווחה .ובאמצע הריקודים
,

היה קופץ ראש הישיבה ,ר הירש לוינסון ,משתיק את קהל החוגגים ומתחיל לספר
בהתלהבות וברטט על מעשה הגר־צדק ,כיצד הגיע למדרגה כזו למות על קידוש השם ביום
מתךתורה ,היאך גלה למקום תורה וכיצד הלשינו עליו.
)מתוך •חייו ויצירותיו של החפץ חיים׳״ ,להרב ם .מ .ישב(

מתורתו

של ה ג ר צ ד ק

מוסרים מפי ר׳ אברהם בן אברהם פוטוצקי»
גרי־צדק מגיין ? בשעה שחזר הקדוש ברוך הוא על כל האומות שיקבלו את תורתו
ולא קבלוה גמצאו בכל אומה בודדים יוצאים מן הכלל שרצו לקבלה .ומהם יצאו הגרים,
שנשמותיהם היו גם כן במעמד הר סיגי.
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אם תעמוד לי זכותי לפני אבינו שבשמים אכניס גם את האיש שהלשין עלי ומסרני
למלכות לחיי העולם הבא .כי זכות גדולה נתגלגלה לי על ידו לעמוד בנםיון ולמות על
)שם ,שם(
קידוש השם.
א .מ .דיק

מעשה בגר צדק
ויהי בשנת תק״ט לאלף הששי ,היה בארץ פולין דוכס אחד ולו בן חכם ונבון ויודע
כל מדע .וכאשר גדל הבן ,והיה יקר ונכבד בעיני אביו ,שלח אותו לעיר פאדיש ,הלא היא עיר
המלוכה בצרפת המדינה ,למען ישתלם בידיעותיו ,כי שם שבת תחכמוני לכל חכמה וחכמה.
בימים ההם היה בפולין אחד מבני האצילים יוצאי זאמוט ושמו זרמב״א וגם לו
בן ,והיה הבן ההוא גם כן חכם ונבון מאד ומשכיל אל כל מראה עיניו ,וישלח אותו אביו
אל עיר ווילנא שילמד שם באקדימיא שלהם והבן שקד על למודו ויעש ימים כלילות,
עד אשר גדל מאד בכל שבע החכמות ,שכם אחד על כל התלמידים בני גילו׳ ונעשה מפורסם
בין כל השרים ורבי המלוכה ,ויתנו לו הרבה כסף להוצאות הדרך וישלחו אותו לפאריש
הבירה ,ושם קבלו אותו הפרופיםורין בכבוד גדול ויתרועע עם בן הדוכס פוטוצקי ,מגדולי
היחש בפולין בימים ההם.
ויהי היום וילכו הנאהבים והנעימים לשוח בעיר ולהתהלך בה ולהתענג על שכיות
החמדה ורוב עשרה של העיר רבתי עם משוש כל הארץ .ויצמאו ויבואו לכרם אחד לשתות
כוס יץ ,ויראו שם סוכה קטנה בתוך הגן ,וישמעו בה קול אדם לומד בקול ויתמהו על החפץ.
הם באים לתוך הסוכה והנה איש שיבה יושב בה ומלמד לנער קטן וירצו לדעת מה דבר
הלמוד ויסתכלו בספר הפתוח לפני הזקן עם תלמידו ולא ידעו פשר דבר וישאל בן פוטוצקי
את חבירו :הידעת מה דבר הספר הלזה ? ויאמר לו חברו :״לא ידעתי אף פירוש מלה אחת,
מימי לא שמעתי ולא ראיתי כתב ולשון כזה׳ /ויבקשו מאת הזקן להגיד להם׳ מה טיבו של
ספר זה ,ויען הזקן :״ספר התג״ד הוא זה וכתוב הוא בלשון הקודש״ .ויבקשו ממנו שיספר
להם את הכתוב בספר .ויספר להם פרשיות אחדות באר היטב ,מפורש ושום שכל ,וימצא
הספר חן בעיגיהם וישאלו את הזקן אם אמת כל מה שכתוב בספר ,ויען הזקן ויאמר :״אמת
וצדק״ .ויאמרו לו :״אם כנים דבריך תימה שאין הפרופיםור שלנו מלמד לנו בספר זה,
והוא הן מלומד גדול ואיש אמת ,ושנית ,אין מתביישים באמת ולמה איפוא אתה לומד
בסתר כעובר עבירה?׳
4

ויען הזקן :״הסבה היא שאתם והפרופיסור שלכם מאמונה אחרת אתם ,נוצרים אתם,
ישו הנוצרי הדיח אתכם מדרך הישר ולא עוד אלא שגזר חרם על למוד הספר הזה .ואנחנו
בני ישראל שרויים בגלות ביניכם ולומדים בסתר את הספר הזה שהוא תורתנו האמתית
ואם תרצו נכון אני ללמוד עמכם ספר זה דבר דבור על אפניו ועל בוריו ואח״כ כאשר תבינו
ספר זה היטב אלמד עמכם גם ש״ס ,זו גמרא אשר היא פירוש לתורתנו הקדושה״ .וייטב
געיגיהס דבר הזקן ויכרתו עמו ברית שילמוד עמהם בכל יום ויום וקצבו לו שכר למוך
ביד רחבה.
ו

יו

0
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ויחל ללמדם את התורה הקדושה מבראשית ויגיעו עד לעיני כל ישראל ואח״כ
למד עמהם את הנביאים ,הכל באר היטב עד שנהפכו מלימוד זה לאגשים אחדים ויחדלו
לשקוד על דלתי האקדימיא ולא הלכו עוד אל בית תפלה שלהם .וירע הדבר בעיני הזקן
כי פחד מאד ויגד להם פעמים אחדות כי לא טוב המה עושים בעזבם את לימודיהם ובבזותם
את אמונתם ויחר אף פוטוצקי בשמעו זאת וידבר עם הזקן קשות על אשר הוא מדחה אותם
מדרך האמת.
פעם אחת הלכו החברים לטייל בשדה ועבדיהם הולכים אחריהם ויסורו הצדה ויאמר
פוטוצקי לחברו :״אמור נא לעבדינו שיעמדו מרחוק כי דבר סתר לי אליך״ .ויעמדו
העבדים מרחוק ושני החברים הרחיקו ללכת ואז אמר פוטוצקי לחברו :״אך אם אתה לו
שמעני ,דבר חשוב לי אליך ורצוני לגלות לך מצפוני לבבי בתנאי שלא תגלה לשום איש
שבעולם״ .ויאמר לו חברו :״יהיה לבך סמור ובטוח ,חלילה לי מגלות סודך לאחר״ .ויאמר
לו פוטוצקי :״דע לך כי גמרתי בדעתי לברוח מכאן לאמשטרדם ולהתגייר שם ,כי שם
אין איסור מטעם הממשלה להתגייר ואני עושה זאת אחרי שנוכחתי ,כי רק האמונה
הישראלית היא האמתית והאמת טובה לי מכל הבלי העולם הזה ,עולם התהו ,בקיצור :רצוני
להיות לישראלי ולעבוד אלהי אמת שלא ידעתי עד כאן לפצעי ולחבורתי ,ובכן הנני הולך״.
ויען חברו ויאמר* ״כתר גא זעיר ואל תלך בלבדך ,דע לך שלא נופל.אני ממך
במתשבה ודעתי כדעתך וגם לי כלות הנפש לדת ישראל ובכל לבי הייתי מתגייר ע״כ אם
תתן לי להוצאות הדרך אל אשר תלך אלך״ .ויאמר לו פוטוצקי :״לו יהי כדבריך וכל
מחסורך עלי ,הכון לדרך״ .וישבעו שניהם להחזיק את הדבר בסודי סודות ויכרתו ביניהם
ברית שיהיו כל ימיהם ידידים נאמנים וישימו את האלהים לעד ביניהם וישובו העירה
ושם נמלכו עוד הפעם אם באמת לקיים מה שנדברו כי נפשם ידעה מאד כמה צרות ויסורים
יבואו עליהם לבד מה שיצטרכו לעזוב עושר וכבוד וארץ מולדתם ומשפחותיהם וכל טוב
וליעשות יהודים קבצנים בארצות נכר ואם אמנם יקרה האמת אבל גם החיים יקרים ובפרט
לצעירי ימים שהיו אמונים עלי תולע וכל אשר נפשם שאלה לא אצלו ממנה ,נקל להבין
כמה קשה היה להם לבוא לידי גמר בנפשם וזמן רב היו פוסחים על שתי הסעיפים .לבסוף
גמרו להפיל גורל וכאשר יגזור הגורל כן יהיה .ויפול הגורל שיתגיירו.
ויםע בן הדוכס לרומי כי באשר שהיתה האמת גר לרגלם גמרו שיסע בן הדוכס
למקום מגורי האפיפיור להתחקות שם על שרשי האמונה שלהם ,הכצעקתה כן היא ושקר
יסודה ואז יסעו לאמשטרדם בשם אלהי ישראל ,וכך היד -ואביו הדוכס שמח מאד על
גסיעה זו ושלת לו כמה שקלי זהב להוצאות והדוכס הצעיר גתקבל שם בכבוד גדול והביל
שופים למדו עמו באקדימיות שלהם ופעם בשבוע .היה עושה משתה גדול לבישופים ולשרי
האפיפיור ויתן לכולם מתנות.
לא עברו ימים מועטים והדוכס הצעיר אמר לגפשו :הגה ראיתי מה שראיתי וברור
לי שאלהים נחני משקר לאמת והנני מוכן ומזומן להיות לישראלי .ויברח מרומא וירד
באניה ובא לאמשטרדם ונתנייר שם ,כי שם לא נאסר הדבר ,וישב שם כמשלשה חדשים.
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וחברו לא ידע את כל אשד נעשה כי ירא ירא הדוכם הצעיד להודיעהו פן יבולע לו,
דשב זרמב״א בפאריש עד שלשים חדש כי כן ימלאו ימי תלמיד ותלמיד בשבת תחכמוני
ואחר כך שב לביתו לארץ ליטא אשר שם אביו ויבוא להתארח בחצר השר טישקוויץ ידיד
אביו ויקבל אותו השר בסבר פנים יפות ויחזיקהו ירח ימים וכאשר רצה זרמב״א לשוב
לבית אביו אמר לו השר• :דבר לי אליך כמום עמדי חתום בלבי ,דע כי חשקה נפשי לתת
לך את בתי לאשה ונפשה קשורה בנפשך״.
ויקוד זרמב״א וישתחוה ויאמר לו* :קטונתי מכל החסד הזה ואלפי הדל בליטא ואתה
השר מגדולי ארץ אתה״ .ויען לו השר :״אם לא נכבדת בעינך הלא יקר כבודך בעיני בתי
ובעיגי״ ,ויכתוב זרמב״א אגרת לאביו ויבוא תיכף ומיד אל השר ויתקשרו בעבותות השידוד
והיו גישואין םמוך לאירושין ויגדל שמו של הצעיר בעיני כל גדולי פולין כי היה מלומד
גדול ותמ וישר.
ויהי לתקופת השגה ותהר אשתו ללדת ויולד לו בן למזל טוב ותרב השמחה במעונו
ויעש משתה גדול לכל שרי פולין וגדוליה שלשים יום רצופים ומרוב שמחה והצלחה לא
זכר את השבועה והברית עם פוטוצקי וישכחהו.
בימים ההם באו אגרות שלוחות לכל בתי הפקידות וערכאות שלהם׳ כי זה הדוכס
פוטוצקי שהיה ברומי נעלם ולא גודעו עקבותיו .בכן שיחקרו וידרשו בכל עיר ועיר אולי
ימצאוהו׳ ובכל עיר ועיר מקום דבר האגרות מגיע כרוז יוצא בחיל .ויזכור זרמב״א את
ידידו את פוטוצקי ויהמה לבו על שבועתו שחלל ויצר לו מאד ויבן שבודאי פוטוצקי
באמשטרדם ובודאי כבר עשה מעשה ונתגייר .והנה קשה היתה לו פרידתו מאשת נעוריו
ומילד שעשועיו ומרוב עשרו וגדולתו ,אבל חרה לו על עון חלול שבועה ומה גם שידע לבו
את האמת לאמתה כי רק אמונת ישראל היא הנכונה .ויהי םר וזעף ובל ימיו רעים עד כי
נפלו פניו ונהפך הודו למשחית .וירגיש חותנו בדבר וישאלהו מה זה ועל מה זה׳ ויאמר
שאיגו בקו הבריאות וגכספה גם כלתה נפשו ליםע למרחקים ובודאי תצמח לו מזה
בריות גופא׳ בכן שאלתו ובקשתו ליתן לו מרכבה עם סוסים ואיש נוהג בם כדי שיוכל
ליםע לפי כבודו .ויתן א חותנו כל אשר שאלה נפשו וגם שגי עבדים לרוץ לפניו ,ויםע
זרמב״א הוא ואשתו ובנו הקטן ויעשה בבית אביו חודש ימים ואתרי כן כתב לחותנו שישלח
לו כסף להוצאות כי יש בדעתו ליםע לכרך קניגםברג ולבלות שם ימים מועסים בתענוגות.
וישלת לו חותנו כסף וזהב למכביר .ויםע הוא ואשתו ובנו לקניגסברג אשר במדינת
אשכנז .וייטב בעיניהם דבר אמונת פרייטן ,כי נאצלה היא וטהורה מן הדת של אנשי ליטא,
וישהו שם כמה חדשים ,ואחרי כן אמר לאשתו :פה אשב כי אויתיה׳ על כן כתבי גא לאביך
שישלח לנו כסף ונקנה כאן קרקעות ונכםים ונחיה בשלוה ,ריטב הדבר בעיני האשד,
ותכתוב לאביה שישלח כסף בשפע ,ויעש אביה כדבריה.
וכאשר הגיע להם הכסף אמר לאשתו ,שברצונו ליסע לימים מועטים למדינת
הולאנד .ולפיכך רצונו לילך לחוף הים לראות אם אין אגיד .הולכת לאמשטרדם היא בירת
הולאגד .ותאמר האשה כי רוצה גם היא ליםע לשם לראות כרך נאה זה וירדו שניהם באניה
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ויטעו לאמשטרדם .וישכרו להם שם ארמון ויגורו שם .ולמחרת בואו לשם הלך אל רב העיר
ואמר לו שרצונו להתגייר׳ והקצה לו חדר מיוחד בארמונו למול שם אותו ואת בגו .והקטן
בן חמש בהמולו.
ויהי כאשר בושש זרמב״א לבוא ולא ידעה אשתו פשר דבר׳ ותשקף בעד החלון
ותצפה בכליון עינים מתי ישוב .ויהי הלילה על הארץ והוא עדיין לא בא ותלך היא ושני
עבדיה עמה לבקש את בעלה ובנה הקטן כי גם הוא אבד ,ויגונה גדול מאד׳ עד שמצאה
ברחוב העיר שליח מיוחד ממנו והודיע לה ,כי בעלה ובנה נתגיירו ושניהם שוכבים באחד
החדרים בארמון.
וכאשר שמעה את הדברים האלה נפלה לארץ באמצע הרחוב ותצעק צעקה גדולה
ומרה .ויםובו אותה נשי העיר וישאלוה מה לה ,ותספר להן את דבר אסונה הרב הכפול
ומכופל מצדי צדדים ,ראשית ,סכנת הנפשות שבדבר ,כי חשבה האשד .שגם כאן גוהג דין
ליטא כי כל המתגייר אחת דתו להשרף .והשנית ,היא מה תהא עליה? וינחמו אותה גשי
המקום ויספרו לה ,כי כאן מותר להתגייר ומעשים בכל יום הם שבאים גדולי ספרד
ומתיהדים ואין פוצה פה ומצפצף.
ותלך לחדר בעלה ותבך ותתיפח לפניו ותבקש ממנו על נפשה׳ שרוצה גם היא
לקבל עליה דת ישראל ,ויאמר לה :ברוכה את וברוך טעמך׳ אבל קודם שתעשי זאת דע לד
במה קשה להיות בת ישראל כשרה ,כי לא כדת הנוצרים דת משה וישראל שאצלם הכל
מותר ואצל היהודים כמה חומרות יש ותרי״ג מצוות ,על כן עצתי אם רצונך להיות כבת
ישראל ,שתלמדי מקודם כל החומרות והדקדוקים שבדת ישראל וכאשר תהיי מרוצה מכולן,
אז תטבלי ותתגיירי וארשתיך באהבה והיית לי לאשה כדת משה וישראל.
וייטב הדבר בעיניה ותשלח לקרוא לנשים צנועות יודעות דת ודין וילמדו עמה
דת ישראל כהלכה ובפרט הלכות נשים .ואחרי כן הלכו עמה לבית דין ויגידו לה כל
החומרות והעונשים וגם מתן השכר כשתקיים המצוות .ויטבלוה במים ותהי לבת ישראל
ותשב לבעלה בשמחה רבה ותאמר לו• :הנני בעלי היקר גם אבי נתיהדתי כמוך״ .ויאמר
לה :יאה בתי ,ומאד אשמח שקבלת עליך דת יהודית ,אבל עוד לי דבר אליך ,ועליך
להסכים לדברי בגין הדת .רצוני להתגרש ממך ולקחת בת ישראל שהורתה ולידתה בקדושה.
ואת אשתי תגשאי ליהודי ועי״ז גוכל לקיים כל המצוות והדינים כראוי׳ בעלך ילמד עמך
ואשתי תלמד עמי וכך נהיה ליהודים ממש״.
וכאשר שמעה אשתו זה הדבר נהפך עליה לבה ותאמר לו :שמע מה שקראתי בספר
דברי הימים .מעשה בשני חברים שהלכו בדרך ותעו מני אורח שלושה ימים רצופים והיו
בסכנה גדולה למות מרעב או מצמא או מחיות רעות .ויבכו מאד ויתפללו לאלהים שיראה
להם את הדרך הישר .ועשה להם הקדוש ברוך הוא גם וימצאו דרך וישמחו שמחה רבד-
ויאמר האחד אל השני :עכשיו שמצאנו דרך הישר הבה נפרדה איש מעל רעהו׳ אתה תלך
לימין ואני לשמאל .ויאמר לו חברו  1וכי כך עושים לבני לויה ? האמנם מדת היושר והצדק
היא שבשעה שתעינו הלכנו יחדיו ודוקא כשבאנו לדרד הישר נפרד זה מזה ? לא כי יחדיו
בצרה היינו ויחדו נשמח ונברך למי שעשה לנו את הנס הגדול הזה.
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כאשר־ שמע בעלה דברים נכוחים אלה שב ונחם אותה ויקחה לאשה כדת משה
וישראל ויגר עמה באמשטרדם זמן רב .ואחרי כן עלו לארץ ישראל ויחיו שם עד שנות
שיבה וימותו כמות כל אדם ויהי להם חלק לעולם הבא .כי כן גורל גרי צדק ובמקום שבעלי
תשובה עומדים אין צדיק גמור יכול לעמוד .והשכל מחייב שכן הוא ,כי גקל להיות גוי
מלהיות יהודי ,כי לגוי הכל מותר ,והלד זה ונתיהד לשם ד׳ ,נמצא שהוא חביב מיהודי
ממש שלא טעם טעם הפקר.
לא כן היתד ,אחרית בן הדוכס פוטוצקי .הוא לא מת במנוחה על משכבו ,כי לגדולות
נוצר ,היינו לקדש השם כמו שנספר .מתחלה עלה לארץ ישראל ומשם נסע לאשכנז ומאשכנז
למדינת רייםן ומרייסן לליטא ושם התגורר בק״ק אילי״א כמה חדשים וישב בכבוד גדול
על התורה ועל העבודה וידעו הכל כי גר הוא.
פעם אחת ראה בבית הכנסת נער יהודי .והוא בן החייט ,מקפץ ומדלג ועושה העויות
משונות .ויקצוף עליו ויגער בו שלא יעשה מעשים אלו בבית ד  /ויען לו הנער עזות ודברי
חוצפה .ויאמר הצדיק :מובטחני בו שלא יוציא שנותיו בדת משה וישראל ובודאי יהיה
כופר כי עז פנים הוא וחזקה שאינו מזרע ישראל .ויגיעו הדברים לאזני החייט אבי הנער
ויחר אפו ויגמור אומר להנקם באותו צדיק .מה עשה ? הלך לחצר שר העיר ויספר לו,
כי יש בעיר גד אחד ,וישלח השר את עבדיו ויקחו את הגר ויביאו אותו החצרה .וישימו
בסד רגליו ויאסרו את ידיו בשלשלאות של ברזל וישלתו אותו לווילנא .ושם הכירו השרים
שהוא בן הדוכס פוטוצקי.
ויפלו לפניו ארצה ויאמרו לו :״היתכן ,הישמע כזאת ,אתה שר וגדול בפולין ,מה
ראית לשטות זו להיות ליהודי נבזה ז״ ולא ענה להם מטוב ועד רע׳ ויוסיפו לדבר אליו ז
״למה אינך משיב לנו על שאלתנו?״ ויאמר להם :״כי לא יקרא שמי עוד פוטוצקי ואתם
קוראים לי בשם נכרי זה על כן איני משיב לכם ,כי שמי האמת הוא אברהם ואני ישראל
ושרוי בגלות ככל היהודים .ופוטוצקי הוא שר של הגויים ואני אינני גוי* .וירתעו השרים
לאחוריהם ונצטערו צער גדול וישימו אותו בכלא .וישלחו אליו את הבישוף עם קהל מרעיו
ויבקשו ממנו שיגלה את ראשו לכבודם .ויאמר הגר :״מן הדין עלי לגלות ראשי לכבודכם
כי אתם כולכם שרים נכבדים ואני יהודי פחות שרוי בגלות .אבל אתם הבאתם עמכם צלם
יראתכם על כן לא אגלה את ראשי גם לכבודכם״ .וילכו ממנו בחרפה וישלחו אליו נשים
עדינות ממרום עם הארץ אולי תוכלנה הן לפתותו .ולא ענה אותן דבר .וישב במאסר שנה
תמימה וצרותיו עלו למעלה ראש עד כי רמה בסתר .גופו .ובכל זאת לא נתן תפלה באלהים
וישאר גאמן לאלהי ישראל .וכל יםוריו קבל באהבה ורק היה אומר לתולעים :״אכלו גופי
על חטא שחטא לפנים באכילת בשר טריפה״ .ויצדק עליו את הדין וישא בשרו בשניו
עד חג השבועות ,שאז יצא דינו לשריפה.
ובעצם חג השבועות יום מתן תורתנו הביאו אותו לרחובה של עיר .ויבואו כל
הבישופים ועושי רצונם עם הצלמים והפסילים שלהם 'וינסו עוד פעם להוכיחו ולדבר על
לבו שישוב לאמוגתם .ויבז אותם ויעשה אותם לשחוק ולקלס וע״כ גזרו עליו שיוציאו את
לשונו מפיו.
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בו ביום נפלו אימה ופחד על כל היהודים בליטא ובפרט בווילנא .וחשובי הקהלה
הזהירו ,שלא יצאו איש מפתח ביתו .כי גדולה חמת הגויים על היהודים ,שעשה הגר את
אמונת הנוצרים ללעג ולקלס .וחיי היהודים לא היו חיים מרוב פחד.
רק איש אחד היה ושמו ר׳ אליעזר םירקש ולא היתד .לו חתימת זקן ,וילבש בגדי
הגויים שלא יכירוהו ויגיע עד התלין ויתן לו שוחד שיתן לו אבר מאברי הגר להביא
לקבר ישראל .ויתן לו התלין מעט אפר ואצבע אחת .וכל שאר הגוף נשרף לאפר ויעל
העשן השמימה.
)תרגום ברוך קרופניק ,מאידיש ,ברלין תרפ״א ; המקור נתפרסם ב״די יידישע וועלט״ וילנא ,תרע״ג(

שלום אש

ntm,

ונעמע"  -בדם ואש

חג מתן־תורה היפה בא לעולם ,ויחד עם החג בא האביב ושכן בערבה .זלוצ׳וב
הוצפה נהר־דשא ירוק ,שזרם מן הערבה אל תוך העיירה .הירק ליבלב בכל אשר נמצא,
ולא האדמה בלבד נתכסתה עשב לח ,אלא גם גגות הבתים וקירותיהם פרחו .דומה כאילו
צצו ועלו הבתים מן האדמה ,מקושטים ועדויים גפן־סרק ,המטפסת על הכתלים ,ועל
ראשיהם סוככו כותרות הענפים הירוקים של התרזות׳ המטפסים זה על גב זה ופרושים
בחופות מעל הבתים .כל ביב בזלוצ׳וב נהפך לעציץ של פרחים ,כל ביצה נתכסתה פרחי־
זכריני ,״ארזפים״ צהבהבים רמזו מעל הגגות ,שהעלו אזוב .מול כל חלון וחלון שבזלוצ׳וב
הציצו שיהי־יסמין גבוהים ,ולילך לבן מילא ריחו את הבתים.
ועל פני זלוצ׳וב החלו נושבות רוחות־אביב מן הערבה ,רוחות הבאות ממעיינות
משוחרריה ,שנגאלו מרתוקות הקרח ,רוחות הבאות משוט על גבי ים הירק הגדול ,השוטף
מסביב לזאצ׳וב ,על גבעותיה ועמקיה ,על יעריה המלבלבים וערבותיה המכוסות פרחימ;
באו גם הערבים ,בשעה שהאילנות והירק מתעטפים צללים .אז דומה היה שזאצ׳וב תיסחף
כליל בירק הערבה וכל זכר לא ישאר לה לעולמי עד.
בערב שבועות ,בשעה שהשתעשעו התינוקות מסביב לקורת העץ סמוך לבארה של
העיר שבשוק ,בא מן הדרך יהודי סב ,בעל זקן לבן ועגול׳ על כתפיו שק גדול ובידו מקל
ירוק ,זמורה חתוכה .התינוקות הסתכלו בסקרנות בזר הבא אל העיירה ,כי אורח מן החוץ
חזיון בלתי מצוי היה בעיר .פתאום קם נער מםולםל־פיאות ויחף מעל קורת־העץ וקרא:
— החייט בא ,החייט בא!
התינוקות הכירו את החייט ורצו לקראתו כשכותנותיהם ומכנםיהם מופשלים
ופניהם ממורחים בגרגרים:
— חייט׳ חייט׳ הופ• הופ!
— גשו הלאה ,הלאה! — איים החייט במקל שבידו.
— בוא אלינו ,חייט!
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— אלינו׳ אלינו!
— לא׳ אלינו! על האצטבה תישן!
אבל פונדק מיוחד היה לו לחייט בעיירה — האכסדרה שבבית־הכנםת.
התינוקות ליווהו בשמחה עד בית־הכנטת .שט באכסדרה פרק מעליו את תרמילו
הגדול ,הוציא מתוכו מתנות ויחלק לתינוקות .לזה — חליל גזור מזמורה׳ לזה — דובשן,
שהטמין בשבילו בעיירה ,שהיה שם לאחרונה :לשלישי׳ שידע קרוא — ספר קטן :ומתוך
שעוד מוקדם היה ללכת למקוה ,התאספו הילדים סביבו ,והוא לימדם זמר נאה לכבוד
יום־טוב.
בליל יום־טוב התחרו בעלי־הבתים שבזלוציוב זה בזה אצל מי יסעד החייט ביום־
טוב .כולם רצו לזכות במצות הכנםת־אורחים ,כי רק לעתים רחוקות אירע להם לקיים
מצוד .זו בזלוציוב.
ביום־טוב הראשון של עצרת אכל החייט אצל מנדל; זאת היתד .החזקה שלו ,כי הוא
היה הפרנס .והחייט מלא שמחה בשבתו לפני השולחן ,הוא שר ודיבר שלא כדרכו תמיד.
הוא שמח לקראת שלמהילי ,שכבר בא מן הישיבה ,דרש ממנו שכר־לימוד ,כי הוא לימד
אותו להתפלל ,ושלמה׳לי כיבדו בכוס של מי־דבש .החייט שתה את מי־הדבש וגנח 1
— גדלה זלוצ׳וב ותהי לעיר ואם בישראל — העלובה.
איש לא הבין את גגיחתו׳ ומדוע זה אמר ״העלובה״ .מאד השתוממו על זה׳ ואיש לא
שאל ממגו ביאור ,כי גפלאים היו דרכי החייט.
למחרת בבוקר השכם ,ביום־טוב שני של עצרת ,ישב שלמה׳לי בחדרו ושנה את
פרקו .האשנבים היו פתוחים ואל תוך החצר הנמוך הציצו האילנות הגדלים לפני החלון.
קול שירת הצפרים הנעימה נשמע מבחוץ ,וריח דבש מתוק מפרחי הערבה הלבנים בא
ומילא את החדר הנמוך של הזוג הצעיר .האשד .עמדה על יד הארגז ,הוציאה מתוכו את
בגדיה החמודות ואת תכשיטיה והתקשטה בהם ,כדי ללכת עם חמותה לבית־הכנסת .חן
רב היה משוך עליה בבוקר־אביב ,בוקר חג זה .לתייר .היו עדינות .עונג הלילה עוד היה
שורה עליהן׳ ועיגיה הגדולות היו מעולפות טל מבהיק ,כאילו עוד טרם הקיצו מחלום הלילה
שדחף עליהן עד הגה .ואהבה רבה גתעוררה בלב האברך לאשתו ,חמלה גדולה ותחגוגים
מילאו את לבו .וגם לבה מלא אהבה אליו .כי קולו ,קול התורה ,גשמע ברוב גועם באזגיה
בבוקר החג ,כקול הצפרים המאושרות ,כי שגיהס אהבו מאד זה את זה ,כדיר בגי אדם
צעירים בעת הראשונה אחרי גישואיהם .הוא לא יכול ללמוד עוד .את השטריימל שלו שם
על הגמרא והתהלך בחדר אנה ואנה .והיא ,האשד .הצעירה ,קישמה וייפתה את עצמה לפניו
ותעד את תכשיטיה הנאים ,ולאחר שהיתה מקושטה יפה ,קמה מלפני הארגז ותגש אל
אישה ,למען יברכנה לפני לכתה לבית־הכנםת .אז שם האיש את שתי ידיו על ראשה היפה
ואמר :״לא יסור חנך ממך עד עולם ,כאשר לא סר מרחל אמנו!*
והאשה לקחה את הסידור ״קרבן מנחה״ בכריכת־הכםף ,אשר נתן לה חותנה לתשורה
וברוב פאר ,מקושטת בבגדי החג ,הלכה לבית־הכנםת.
הקהל התאסף בבית־הכנםת .הנשים עומדות בעזרת הנשים מקושטות לכבוד יופ״
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טוב ובעד הסורגים הקטנים המכוסים ווילונות מציצות הן אל עזרת האנשים .דבורה׳לי
עומדת בין האם והחמות .מקושטת במטפחת־מצת חדשה ,מעוטרת בעדי גדול אשר נתן
לה חמיה בבואה אליו לכבוד יום־טוב ,נעולה נעלי־זהב ,אשר הביא לה שלמה מן הישיבה,
מציצה היא למטה ורואה מבין הםורגים את שלמה׳לי כשהוא מעוטף בטלית גדולה ועומד
על הבימה ,אוחז בםפר־התורה באהבה רבה ושר שיר לכבוד החג .בקולו הערב מסלסל
הוא כצפור־רננים את גיגון ה-״אקדמות״ ומטעים יפה יפה את כל ה״טעמים״ .ובעוד
דבורה׳לי מקשיבה לקולו של שלמה׳לי ,והנה הרהורים ענוגים מאד מתגנבים אל לבה
וחולפים בו בשירות עריבות מאד :מתגנבים ההירהורים אל נפשה ,מעוררים אודם רך
על לחיי האשה ומבט רטוב ומבוייש בעיניה .את עיניה היא מםתירה בין כפות ידיה ,כאילו
יראה היא שמא תקרא אמה מעל פגיה את המחשבה הענוגה ,אשר היא חושבת...
עוד הולמת הנגינה מתוך קול אישה ,והנה פורץ מן ה ח ח קול צווחה ומתגבר על
שירת החג .איש אינו מעיז לפשוט את טליתו ,לצאת ולראות מה אירע שם .ושלמה׳לי
מתאמץ להרים את קולו ולהטעים עוד ביתר מתיקות את נגינתו ,אך שאון הרחוב מתקרב אל
בית־הכנסת ומגרש את החג .פה ושם משתמט מי שהוא מבית־המדרש ויוצא .הגבאי מקיש
על הבימה ,בליד מתפרצים אל בית־הכנסת נשים ,אנשים וטף ,ולחש ישמע:
— שליחים באים.
— מקרםון באו שני שליחים.
— על סוסים באו רכובים ,חיללו יום־טוב.
— סכנת נפשות היא.
לא נשמע עוד קול סלסולו של שלמד״׳לי .נגינת החג נדמה .מנדל מקיש על הבימה.
הקהל נוהר מבית־הכנםת החוצה.
פתאום נשמע קול בכייה:
— מה קרה?
— הם׳ הם! — מקיש מבדל על הבימה.
והנה נפתחה בחזקה דלת בית־הכנסת ונשמע קול פחדים!
— יהודים ,הצילו את נפשותיכם! —
על בימת החג ,המעוטרת ירק לכבוד יום־טוב׳ בין ספרי־התורה העדרים כסף,
עומדים שני יהודים ,יהודי חול ,מאובקים מן הדרך ,שבאו רכובים ביום החג.
— חמלניצקי הרשע ניצח את שני הגנרלים הפולניים פוטוצקי וקאליבובםקי —
מספרים היהודים — והוא עובר עם חילו בכל אוקראינה .החאן של הטאטארים הולך עמו.
הוא השמיד ואיבד את קהילת קרטון .הרבה יהודים נהרגו ,נמלטו רק הרוכבים ,אשר באו
רכובים ביום־טוב לזאצ׳וב ,להודיע לאחיגו אגשי זלוצ׳וב ,כי גדולה המכנה ,לבל ישגיחו
בקדושת יום־טוב ויצילו את נפשותיהם ,כי חמלניצקי עם היווגים והטאטארים הולכים
וקרבים אל העיר.
מהומה גדולה קמה בבית־הכנסת .נשים חטפו את התינוקות בידיהן ולא ידעו להיכן
ירוצו .קצתם קראו ,כי נחוץ לרתום את העגלות לסוסים ולברוח מן העיר ביום־טוב .אך
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איש לא העז לעשות זאת ,הם לא יכלו לדמות בבפשם ,כי ייגזרו מן החיים ככה ,לפתע
פתאום .איש לא מצא בו די און להרים יד ולטלטל איזה חפץ ביום־טוב .ובינתים הרבו
האנשים ,הגשים והטף לבוא אל בית־הכנסת ,כאילו מקלט הם מבקשים להם בבית־אלהים.
אף אחד לא נשאר בעיר בביתו — כולם הרגישו ,כי עליהם להיות יחד בבית־הכנסת.
מנדל הפדנט עלה על הבימה חיוור־פנים ,הקיש על גב השולחן ואמר:
— לא נצא מכאן ,יהודים .ישוב בנינו ,בית־כנפת הקימונו — על מי נשאיר את
כל אלה ? הלא מן הנמנע הוא זה׳ שעולם מלא יחרב ויתם .יום או יומים — ועזרה תבוא לנו...
דממה היתד .בבית־הכנםת .הרב קם ממקומו ,עלה על הבימה וטפח על השולחן:
— אטור לישראל לסכן עצמם חנם .״ושמור נפשך״ — כתוב בתורה :המאבד עצמו
לדעת אין לו חלק לעולם הבא .פיקוח־נפש דוחה אפילו שבת׳ אפילו יום־הכיפורים .גוזרני
בתורת רב על פרנם־הקהל ללכת ראשונה ,לרתום את העגלה ולצאת מיד מן העיר ,כי
םכנת־גפשות גדולה היא.
הפרנפ לא זז ממקומו .הוא נשאר יושב על הבימה.
— הרוצה לילך ילך לו .אני אשאר כאן עם בית־הכנםת .אלהים בנה את בית״
הכנסת — הוא יגן עליו .אני לא אשאיר את העיר הפקר.
בראות הקהל ,בי נשאר הפרנס ,לא אץ למלא את מצוות הרב .מסביב למנדל התאספו
יהודים קצבים ,םוחרי־סוםים — ואיש לא העז לחלל ראשון את קדושת יום־טוב.
דממה גדולה היתה בבית־הכנםת .כולם הביטו אל הרב וחיכו מה יעשה הוא .אך
הרב לא אמר אף מלה .הוא עלה אל הארון ,הוציא שני ספרי״תורה בשתי ידיו והכין צעדו
לצאת מבית־הכנסת.
— יהודים ,הצילו את ספרי־התורה! — אמר הרב.
אך דברי הרב כבר היו מיותרים .בראות העם׳ כי נושא הרב את םפרי־התורה מבית•
הכנסת ,געו בבכייה .רק עתה הבינו את הצרה .הם זכרו את הזמן ,שבו הכניסו את ספרי-
התורה לבית־הכנסת ,וכולם בכו בכי גדול .המלים נעתקו מפי כולם ,כל הירהורים לא היו
בלב .הם לקתו את םפרי־התורה ויצאו מבית־הכגםת אחרי ה ר ג
אז קרא הרב
— יהודים ,גוזרני עליכם ,חללו את החנ! רתמו את הענלות והצילו את הרכוש.
כן אעשה גם אני.
העם יצא אתרי הרב מבית־הכנםת .האנשים כבר התרוצצו אבה ואנה .פה ושם
רתמו את הקרונות לסוסים ,הסיעו את הקרובות ,הושיבו עליהם את התיבוקות ,סחבו את
המטלטלים מן הבתים — ספרים וכרים וכסתות .מקצתם הוציאו מן הבתים את הארגזים,
אשר בהם היה אצור רכושם ,רתמו את עצמם במושכות וגררו את הארגזים על אופניהם
עד הרחוב שאחרי בית־העלמין .אחרים תטפו מכל אשר בא בידם :כלי־בית ,בגד׳ אחד
הרהיטים .אחדים — עטופים בטליתות אחר התפילה .וזאצ׳וב יצאה בגולה אחרי הרב
בדרך לגימירוב— .
ו

על פני הערבה השתרעו אורחות ארוכות של קרונות מלאים נשי ישראל ,תינוקות
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וכרים וכסתות ,שהתאספו מכל הסביבה — בדרך לנימירוב .בלילה יראו לנסוע מפני חיות
רעות והיו חונים על יד הנחל .הנשים והטף נרדמו תרדמה כבדה ,והאנשים התייצבו על
המשמר לשמור על הקרונות מפני החיות הרעות והטאטארים הרעים.
הם הציתו מדורות .הזקנים ישבו מסביב לאש ואמרו מזמורי תהלים ,והבחורים
עמדו וצפו מרחוק.
זה היה ביום־טוב שני של עצרת ,עם חשיכה׳ בשעה שיהודים נוהגים לשמוח
בשמחת־תורה .החייט לא נתן לעם להשתקע בעצבות.
— יהודים ,הבה נשמח בשמחת־תורה!
העם לא ענה .כל אחד היה טרוד בענינים שלו .גדול מאד היה צערם על עזבם
את העיר .הם שכחו את החג ,שכחו את בטחונם בקדוש־ברוך־הוא — ואיש לא נענה לו.
— יהודים קטנים ,כבר בנםיון הראשון אבד לכם בטחונכם! — אמר מי שהוא
מבין הקהל.
— ואולי כך דרכו של הקדוש־ברוך־הוא .רצונו׳ ברוך הוא ,לראות יהודים שמחים
בשמחת־תורה לא בעיר ,בבתיהם ובבתי־כנסיותיהם ,כי אם על פני השדה.
— גם ישראל ,שקיבלו את התורה על הר סיני׳ לא היה להם לא עיר ולא בתים
ולא בתי־כנםיות — הם חנו על פני השדה כמותנו ,ואף על פי כן אמרו :׳•נעשה ונשמע״.
— ״נעשה ונשמע!״ — נענה מי שהוא מבין הקהל.
וכאילו קב תנחומים ירד אל בין הקהל ,כאילו שביב תקוה הוצת בלבותם וליבה
את בטחונם .יהודים החלו להבין ,לראות מה טעמו של דבר .ומיד הוציא אחד את ספר־
התורה של זלוצ׳וב ,שהלך עט ישראל בגולה ,וקרא בקול גדול:
— ״נעשה ונשמע!״
והקהל ענה אחריו בקול:
— ״נעשה ונשמע!״
מי־שהוא החל לשיר את ההלל ,מזמורי תהלים ,והקהל ענה אחריו .ילדים הקיצו
משנתם ,ראו את האור הבוער בערבה ואת היהודים הרוקדים מסביב לאש וםפרי־התורה
בידיהם:
— ״נעשה ונשמע!״
והערבה היתה להר סיני .האש להטה בקול ,ויהודים מסביב לאש וספרי־תורה
בידיהם ,והרחק הרחק התגלגל בערבה:
— /׳נעשה ונשמע!״
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ערב שבועות ,תש״א ,הודיע הכרוז בבגדאד כי ראשיד עלי המורד׳ ברח אל היטלר
ימ״ש ומחר תוקם ממשלה חוקית .בעיר יושכן סדר ,ההאפלה בלילות תבוטל.
נשמו היהודים לרוחה .זה כמה ימים שהיו שרויים בפחד וחבויים בבתיהם מחמת
ההמתה הפרועה בנוסח ברלין:־ מות ליהודים ,רכושם לבוזזים ,נשיהם ובנותיהם ל מ ש י ט י
וגדלה התקוה בלב שחג השבועות ,זמן מתן תורתנו ,לא יושבת הפעם והיהודים יוכלו
ללכת להתפלל ולשמוח ביום חגם.
והנה באה ידיעה שניה שעוצר עיראק ,הגתמך על ידי הצבא הבריטי ,מגיע מחר,
בא׳ של שבועות ,באוירון לשדה התעופה בבגדאד .נדברו נכבדי היהודימ לצאת לשעה
היעודה לשדה התעופה שהוא רחוק כשגי קילומטרים מן העיר ולקבל את פני העוצר.
אולם משהגיעה המשלחת היהודית לג׳םר אל־כיר התנפלו עליהם פתאום החיילים
באגרופיהם ובכידוגיהם ,לעיגי השוטרים האזרחיים והצבאיים .יהודי אחד גהרג במקום
וכעשרים איש גפצעו .וזה היה אות לבגי העיר ולצבא שהטבח ביהודים שזמם ראשיד־
עלי החל .האספסוף ארב ליהודים ברחובות העיר וערך בהם טבח אכזרי .יהודים ברחובות
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הראשיים שמצאו להם מפלט במכוניות ובאבטובוםים הציבוריים הוצאו משם בחזקה
ונשחטו בסכיגים ופגיונים לעיני כל .גופותיהם התגוללו ברחובות ואין מאסף .המכוניות
 .ר.אבטובוםים העירוניים עברו על החללים ,דרסו ורםקו את גופותיהם ללא כל מוטר כליות.
ומיד הקיפה השמועה בבתי הספר ובמשרדי הממשלה והמשטרה כי החל הטבח.
פרצו המונים־המונים תלמידים ,פקידים גבוהים ונמוכים ,שוטרים וחיילים ,אל שכונות
היהודים לשלול שלל ולרצוח .ומכל עבר נראו נכבדים מוסלמים נושאי חבילות בגדים,
כלים וכיו״ב שבזזו מבתי היהודים .החנויות של היהודים שהיו סגורות בחג נפרצו והורקו.
נשים ובנות אונסו ,זקנים וילדים ,נשים ויונקי שדים פרפרו ברחובות ובחצרות מתבוססים
בדמם ומהם נתוחים לנתחים ,כדגים ,ואין מגיש להם עזרה ואין מאסף ומקבר.
למחרת ,ביום ב׳ של חג השבועות ,חילקו לאםפמוף גם נשק חם ובכללו מכונות
ידיה — לגמור עם התושבים היהודים ולא להשאיר להם זכר .נשים מוסלמיות יצאו לפשט
את החללים .בית הכנסת ״פרחה״ שהיה מקושט ומעוטר לכבוד החג נשדד כליל :ספרי
התורה חוללו ונזרקו אל תור הרחוב ואילו נרתיקיהם ,כתריהם ועיטוריהם נעלמו .חולים
יהודים שהובאו לבית החולים הממשלתי בהנהלתו של ד״ר םאיב שווקאת הורעלו בזדון.
בבתים בודדים הצליחו אילו יהודים להציל את חייהם ,כי היה בידם נשק .כמה
מהם השתמשו בגשק קר ובקריאה ״תמות גפשי עם פלשתים״ פגשו את הרוצחים .רבים עלו
על הגגות והחלו קופצים ובורחים מגג אל גג ולא חפרו גם ביניהם קרבגות.
ובאותו זמן ישב לו בתוך העיר העוצר העיראקי שבחטות הבריטים ,ודן עם נכבדי
המדינה בהרכבת הממשלה החדשה :ישחקו להם הנערים ביהודים ולא יתערבו בפוליטיקה
בינתיס .כאשר הורכבה הממשלה ,ביום ב׳ של שבועות בשעה שתים אחה״צ וג׳מאל מדפעי
מונה לראש המיניטטרים הובא לעיר צבא עיראקי חדש ,מצפון הארץ ,ברובם כורדים,
לפזר את הפורעים .לאחר יריות אחדות ברח האספסוף והתפזר לכל רוח.
גשארו רק כשלוש מאות הרוגים יהודים ברחובות העיר ולמעלה מאלף פצועים,
בהם נכים .מקוטעי ידים ורגלים וכיו״ב .אלפיים ושלוש מאות בתי דירה גשדרו ונחרבו
ושש־מאות חנויות רוקנו.
הצנזורה הצבאית הבריטית אפרה לפרטם על הטבח וגזרה שתיקה.

אלתר ולנר

שבועות .תשי׳ח ,בבךשמן הנצורה
שי לחנ
הימים שלפני חג השבועות — רבי־מאורעות ורבי־מתיחות היו ,ימי הקרבות
האחרונים בפרוס ההפוגה ,שעמדה להיכנס לתקפה ביום ששי ערב חג השבועות .האויב
התאמץ בימים הללו ״לחטוף״ יותר ויותר ולהשיג בערב ההפוגה מה שלא השיגה ידו בימי
הקרבות והוא לחץ בכל עצמתו בכל החזיתות.
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באותה שעה מצבנו בבן־שמן מצורה לא היה מן המשופרים .הלב דווה עדיץ על
נצורי גוש עציון ,שגפלו ,ובתוכם מחלקה מפלוגתנו ,הפלוגה הדתית מת*א והלב חרד
לבאות .הנשק בנקודה מועט ובימי הקרבות פסקו נם ה״פרימוסים* לבקר אותנו .וכשהיו
פוקדים את הנקודה לעתים׳ בחשכת ל׳׳לה ,מיד ניתן ה״אות* מלוד ומבית נבאללה ומכל
הכפרים האויבים המקיפים את הנקודה והם יורימ להבות־אש על המטוס המתקרב .מפחדים
היו שמא בא להפציצם וכל שיש בידו רובה או כלי אתר היה יורה בו השמימה ,עד שהשמים
האירו בשלל צבעים וגווגי־אש שוגים .לא היו רגעים מועטים והמטוס חג מעל הנקודה,
עד שהיה יורד אט־אט ,מלווה יריות רובים מחדיתה השכגה .משפרק המטום את מטעגו
וסיפר קצת חדשות לאנשים בשדה וממהר מיד חש להמריא ולהפליג — עםוקים היו
מטוסיגו ביותר .כמה לילות קודם החג הביא לנו מטומ מעין זה ״מתנה קטנה* לחג ,מכונת
יריד .וכעשרת אלפים כדור ,ועוד באותו לילה עברה הרינה במחנה וכל הנקודה קמה משנתה
כדי לראות את ה״פלא״ — ,״הנשק הכבד* הראשון שהגיע לנקודד-
עם נ פ י ל ת ג ז ר
לילד .שלפגי הכרזת ההפוגה׳ אור ליום ה׳ בסיון ,הגיעה המתיחות לשיאה .עם ערב
גתבשרגו בבשורה המרה על גפילת גזר .מרחוק שמענו את לוד בצהלתה ואגו חורקים שן
וקופצים אגרופים כלפי העיר הרשעה ,שחגגה את כיבושה של גזר בפערת פגטזיה ויריות
באוויר .אף ראינו את המשך הכנותיו של הלגיון להסתערות מחודשת ולא ידענו בבירור את
הכיוון המדוייק .ובינתיים שעה רודפת שעה ובעקבותיה — שמועות נוספות על תכונות
האויב .נתכנסה מיפקדת המקום והכריזה על מצב הכן חמור ביותר .לאנשים ניתנה הוראה
לישון בבגדיהם ובנעליהם ורבים נתכנסו עוד בעצם הלילה ההוא ללמוד את סתרי מכונת
היריד .החדשה.
משהאיר הבוקר מצאגו ערב החג במצב קודר .טרם ידענו ברור על גורלה של גזר
ומרחוק ראינו בגפול יהודיה ,כעבור זמן מועט המשיך האויב להתקדם׳ לעבר פתח־תקוה
ותל־אביב — והתותחים רועמים ,רועמים .השעה 10׳ שעת ההפוגה — ועדיין התותחים
רועמים-.
תוך כדי כך גתבשרגו על כיבושה של גזר בידיגו וקמעה־קמעה עם התקרב שעות
הצהרים חדלו התותחים להרעים ותחגת השידור אף ידעה לבשר על הדיפת ההתקפה של
הלגיון ממש בקו ההגנה האחרון של תל־אביב.
רווחו הלבבות ב״הפוגה״ ונתעצמו ההכנות לקבלת פני החג .פשטו בגי המקום על
פני השדות הםמוכים׳ להביא ירק ולקשט בו את הבתים לכבוד החג.
עם כניסת השבת הופיעו אורחים יקרים׳ שלא ציפינו להם׳ היו אלו בנות גזר
הדוויה ,שנלקחו בשבי עם כיבוש הנקודה .עמדו לה לבן־שמן יחסיה המתוקנים עם הסביבה
הערבית ,הציע מפקד הלגיון שבלוד־רמלה להביא את השבויות לבךשמן במקום להונדלן
פרימוס  -דאון ,אוירון קםן.
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לשבי לרבת עמון ולשחררן משם ע״י הצלב האדום .נתקבלו האורחות פדויות השבי בשמחה
רבה ובנות המקום סבו עליהן להאכילן להלבישן ולהאריחן ,אחרי ליל מ פ י ה והבלהות
שעבר עליהן בכלא רמלה ,שם היו עצורות.
ליל ה״תיקון*
משיצאה השבת והתקדש ליל החג חגונו חג מתן תורה בהתרוממות רוח רבה.
אחרי סעודת החג נתכנסה הפלוגה לבית הכנסת לקיים תיקון ליל שבועות כראוי,
למדו מסכת ביכורים ובין פרק לפרק — שירה .יודעי תורה שבינינו אומרים חידושי תורה.
ביני לביני מתקשרת שיחה ערה .יש מי שמזכיר לילות ה״תיקון* ב״ישיבת בני עקיבא״
ויש מי שסת על ״ליל תיקוך ב״שטיבל״ של בית אבא ומתוך כך מתפתחת השיחה על מתן
תורה ועל חג הבכורים ועל דמות החגים ועל הדמות ,שניסו אלו המחדשים לשוות
לחג הזה .ובסיום השיחה — עולה גיגון למרומים :״עליונים ששו״ .השעה מופלגת׳ אך
המתמידים אינם מוותרים ונשארים לסיום התיקון עד האשמורה האחרונה .משהנצה החמה
עמדו וותיקין להתפלל שחרית אך בשעת התפילה נתברר ,כי אין במה לקרוא ״אקדמות״.
מחזור אחד היה בנקודה ,והוא של ה״םבא״ של בן־שמן וראשון מתיישביה ,שהלך לביתו
אחרי ה״תיקון* .אך לא אלמן מנין הוותיקין .דאג לו ה״סבא״ ,שהמחזור יוחזר אל המנץ
בעוד מועד ,כדי שיוכלו לקיים תפילת התג כדת וכדין.
מעמד מורא־הוד היה מעמד אזכרת גשמות באותו יום .רבים היו חלליה שיל הפלוגה״
לכמה עשרות הגיעו .וכשעמדו באמירת ״אל מלא רחמים״ גתייחדה הפלוגה עם אגשי
המחלקה מעציון שנפלו כולם ,מלבד  4שהלכו בשבי ,חללי המחלקה הירושלמית של הפלוגה
עם חבריהם שנפלו בנגב ,בהגנת תל־אביב ובבן שמן עצמה .נתייחדה הפלוגה ב״יזכור*
מתוך כאב אישי עמוק ,שלא נראה עוד אותם שלושים מחברינו בפלוגה הדתית התל־
אביבית.
שרויים היינו בהשראת חג מובהקת כל אותו יום ,שעבר בשירה ,בזמרה ובמסיבות.
משהגיע מוצאי החג ,נתכנסו כל אנשי הנקודה הנצורה למסיבת צוותה אחת עם כל אנשי
בךשמן לגווניהם השונים וסיימו את החג יחד בחדווה ישראלית עילאה׳ ברוח ״שבועות*
ראשון במדינת ישראל .וכך נכנסנו לתקופה חדשה׳ תקופת הפוגה — ואנו בבן־שמן הנצורד*
בחודש הרביעי למצור-.
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שחל ל ה י ו ת בשבת
אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא  :רבונו של עולם — הודיעני קצי .אמר לו י גזירה
היא מלפני שאין מודיעים קצו של בשר ודם .ומדת ימי מה היא? — גזירה היא מלפגי
שאין מודיעים מדת ימיו של אדם .באיזה יום אני חדל ובטל מן העולם ז אמר לו :בשבת
בכל שבת ושבת היה יושב ועוסק בתורה כל היום .ואותו היום שהגיעה
תמות
שעתו למות עמד מלאך המות לפניו ולא יכל לו ,שלא פסק פיו ממשנתו .אמר ןמלאך
המות[ מה אעשה לו? היה שם גן מאחורי הבית .בא מלאך המות ועלה וניער באילנות.
יצא דוד לראות ,היה עולה במדרגה .נשברה המדרגה תחתיו ויצאה נשמתו ומת )שבת ל.(.
ומת דוד בעצרת שחל להיות בשבת .עלתה םגהדרין להיראות פגים לשלמה .אמר
להם :כלומ מותר להעביר המת ממקום למקום ? אמרו לו :סכים ומדיחים ]את המת[ ובלבד
שלא יזוז אבר.
היה דוד המלד מוטל בחמה .מה עשה שלמה בנו ? קרא לגשרים ופרשו עליו אגפיהם
שלא תרד עליו השמש .ויש אומרים :נטל פפיליון)אוהל( ופרש עליו.
) ע ״ פ י ל ק ו ם שמעוני ,ת ה י ל י ם ל״ם .ואחרים(

הטעם שקוראים רות בעצרת — פשוט על פי מה שכתוב בתוםפות )חגיגה יג ,בשם
הירושלמי( שדוד מת בעצרת ,וקיימא לן :״הקדוש ברוך הוא יושב וממלא שנותיהם של
צדיקים מיום ליום )קידושין ל״ח( וכיון שמת בעצרת ,נולד גם כן בעצרת ועיקר םפר רות
) ב כ ו ר שור ,ב פ י ר ו ש ו ע ל ב ב א ב ת ר א (
ליחס את דוד.
נר שעוה
וגוהגים להתאסף בבתי כנטיות ומדרשות ביום ב׳ של שבועות ,שהוא יום פטירתו
של דוד המלך ע״ה ,ולהשלים את כל ספר תהילים .ונהגו להדליק לזכרו נר נשמה של
שעוה ,בערב יום ב׳ של שבועות שחל להיות בשבת.
מאה וחמישים נרות
הסכימו להדליק בשעת אמירת תהילים ביום ב שבועות מאה וחמישים גרות ןכמנין
ק״נ מזמורי תהילים[ ואם יהיה יום ב׳ של שבועות בשבת אז החיוב להדליק נרות של
שעוה מבעוד יום ]בערב שבת[ ,כפי אשר יהיה אז בכוח הגבאים.
,

)מםינקם חברה תהילים

דק״ק

ג ו מ ב י ן  ,פולין(

על ק ב ר י ה מ ל כ י ם של ב י ת ד ו ד
הספרדים יושבי ירושלים ילכו בעצרת להתפלל על קברי מלכי בית דוד
מ י ו ן ולמחרתו )ד בםיה( ילכו להשתטח על קבר שמעון הצדיק ועל שאר קברי

בצל

צדיקים
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הצדיקים אשר בסביבותיו .ואחינו האשכנזים ילכו ביום הזה להשתטח על קברי מלכי
)לוח ארץ־ישראל ,לונץ׳ ת י ס ״ ב (
בית־מד.
ויום השבועות יום ביקור הוא לבני עירנו .כי ביום הזה ולמחרתו ילכו אל קברי
מלכי בית דוד על הר ציון לשפוך שיחם בחדר אשר לפני מקום הקברים ,בי אל מקום
קברי מלכינו אנו לא יתנונו המושלים בעלי המקום לבוא.
) ד ו ד י ל י ן  ,י ר ו ש ל י ם ל פ נ י  40ש נ ה  ,ה י א ש נ ת ת ר נ ״ ו (

דוד מלך ישראל חי וקיט!
)מתוך ספר מלכים מצוייר ,כתב־יד משנת  1476בב1דלי$נד(.

י .בורלא

על קבר דוד בחג השבועות
המו דרכי ציון מאדם .יחידים ,חבורות ,גברים ונשים — הללו הולכים והלא
שבים — יעברו בפך ברחובות העולים אל *שער ציוך ,אל קבר דוד המלך ביום שבועות
אחר חצות היום.
שפעת צבעים וגווגים למלבושים השוגים .ירוקים כירק העשב׳ או תכולים משמי
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תכלת׳יתבדרו שולי גלימות קטיפה ה:טלם של יהודי פולין ורוסיה ,העוטרים על ראשם
כובעי שיער רך וטוב מזנבות שועל וזאב .ברק הקמה הבשלה הצהובה לשמלות נערות
תימן שזופות־הפגים ודקות הגו .פה ושם תתנוםםנה כנפות צעיף אדום משני׳ או וורוד
כעין הוורד החי׳ מעל כתפות בגות טוגיםיה ואלגיר .ומתונים־מתונים צעדו גברים בוכרים
עטויים מדי־משי מבריקים ,וגשיהט׳ בריאות בשר׳ אחריהמ עמומות שמלות פםים וציורימ
עם עתרת גווגים למכביר.
צוהלים פגי ההולכים מחדות־חג ואור־קודש .בלב ההמון החוגג יהמו ירחשו רגשות
גאון וגיל :איש איש מאלה העולים במעלה הר־ציון יראה עצמו כחוטר רב־יחש מגזע בית
מלוכה ,השם פעמיו לעת כזאת אל ארמון המלכות לחזות בתפארת אבותיו מלכי ארץ.
עם הגלות לעיגי ההולכים השער הגדול — שער ציון — אשר בחומה מנגב׳ יתיצבו
רבים תחתיהם ,ירימו ראש ויביטו .דומם יעמדו כאחוזי יראת־הוד וישקיפו ,כמו נפתח
לעיניהם פתח רחב לחזות בתעלומות ימי קדם ,וכמו נגולים עתה לפניהם נתיבות נתיבות
דורות עברו ומסלות־זמן עתיקות .תפארת קדומים תנחת שפי על אבני המזוזות הגבוהות
אשר ל״שער ציון״ ועל המשקוף הרם .וכמו שבה ונגלתה באבנים הכבירות׳ הדוממות ,אותה
הרוממות האבודה מאז וד״וד־מלכים כמו ירחף בלאט בחלל פתחו של שער־ציון .אכן דרוך
תדרוך רגלם לעת כזאת במקום עברו יום יום דוד מלך ישראל ושלמה המלך ובניהו בן
יהוידע ונתן הנביא — אשרי עין ראתה זאת!
בין הנוהרים לעבר קברי המלכים ידודון ידודון בלאט שני אנשים מעולי םלוניקי,
הדוד ישראל אלשיך ,כבן ששים ,ובגו חגניה׳ בן שלושים ומעלה .על ידם צועדות הנשים,
החמות וכלתה— .
T

הגיעה החבורה הקטנה אל משכן הקברות .במדרגות התלולות ,הצרות ,המובילות
אל חדרי הקברים ,נדחקו וגדחפו ארבעתם בין המצטופפים הרבים ,עדי געתקו בחזקת היד
וירדו מתונות לחדר הגדול אשר מעל לקברים.
משצעדו בפתח החדר היו כאחוזות סחרחורת־ראש ולא ידעו נפשם .לבם פעם
מיראת־ קודש ועיניהם תרו כה וכה באפלולית השורה על כל .דרך אשנב ,גדור שבכה עבה,
הגיע אור רפה ואפף את העמודים המעטים ואת קשתותיהם ממעל ואת עשרות עשרות
האנשים ,השופכים שיחם בפינות החדר פה ושם .בלאט צעדו הארבעה צעדים קלים,
רופפים ,כחרדים על כל מדרך כף־רגלם .דומם נשאו עיניהם סביבם לבלי חלל הקודש
בדבר שפתים.
אז יעמדו ליד שבכת־ברזל — כאשר הורה להם אחד ממונה על הקהל — וקר
מזמורי תהלים .לפתע נשמע קול שליח־צבור ,האומר קדיש לתפילת מנחה .הביטו האב
והבן איש אל פני רעהו ונראה להם כמו יורדה שפעת קודש על ראשם.
כתום התפילה התהילו המבקרים מקיפים את פינות החדר ולוחשים מזמורי תהלים.
והאב והבן נמשכים בין הקהל כמו לא צעדו ברנליהם ,כי אם נישאו בכוח לא להם — עד
נמצאו יחד עם נשיהם בין ההמונים היוצאים נדחפים ונדחקים .וכמו בעת כניסתם נעתקו
עתה בחזקת היד מבין הקהל ־ והוצאו החוצד-
אן
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בחוץ האירה השמש באור שבעתים ,כמו צהלו פגיה לקראת ההמון החוגג — .ליד
הדרך מימין ,בשדה פתץ־גדר ובו עצי־זית רבים ,ישבו מספר אנשים ונשים ,חבורות
חבורות לפוש.
נכנסה החבורה הקטנה אף היא וישענו למנוחות תחת עץ־זית אחד .מעבר השדה
מימין נמשכה חלקת השדה במורד־הר משופע אל הגיא השומם אשר בקרבת גיחון .לעיני
היושבים נשקפו סביבות ירושלים ממזרח־דרום .למטה שוכן כפר־השלוח על בתיו הקטנים,
הנערמים זה על זה כאבגים גדולות ,מונחות ציבורים־ציבורים ,ושני החלונות הצרים־
הקטנים אשר בכותל כל בית ייראו מרחוק כעיגים אפלות ,טעונות מסתורין ,והן משקיפות־
תוהות כל הימים על פני ירושלים רבת־הדורות ,הנשאת על מרומי הר־המוריה .ממול
היושבים גגלה קצה הר־הזיתים .מדרום ,הרחק הרחק ,ייראו הררי גלעד ומואב כאדרת־
ענקים שקופה ,כחלחלה ,מוגהת על קיפוליה ,קמטיה ובליטותיה הרבים ,והיא כחופפת
בעלילות עקביה״(
על סתרי־סוד רבי־עלילה מימי קדם ועד היום-.

ש .י .עגנון

פעם אחת בשנה בחג השבועות
מקום אחד יש בירושלים שאני הולך לשם פעם אחת בשנה בחג השבועות וזהו
קברו של דוד המלך ,לפי שדוד המלך חביב עלי מכל היהודים שבעולם .מלך אדיר שהיה
טרוד כל הימים במלחמות עם גלית הפלשתי ועם שאר כל הרשעים ,ואף היהודים ,להבדיל
בודאי היו מטרידים אותו הרבה ,אף על פי כן היה לוקח לו זמן לנגן בכינור ולעשות
מזמורים בשביל כל העלובים והנדכאים — מלך זה היאך לא אוהב אותו.
ובכן גוהג אני כל שגה בתג השבועות בבוקר לילך על קברו .וכשאני הולך אצל
דוד איגי טועם כלום ואפילו לא טיפה של קאקאו ,כדי שלא אתגאה על העניים והאביוגים
שעומדים כל הלילה ואומרים תיקון .ואני לובש את כתונתי הגאה סרוגת פםים אדומים
שלבשתי ביום חתונתי וכן את בגדי הטובים כמו שראוי לאדם שהולך אצל המלך.
)מתוך *תמול

שלשום״(

ישראל בן יוסף בנימין)בנימין השני(

חג השבועות באלקוש
על קבר גחום ה א ל ק ו ש י
העירה אלקוש עומדת בככר־ארץ לא זרועה ולא יגורו בה רק ארמנים לבדם׳ ולפי
ההשערה עומדת על תלה מימי עולם ושנים קדמוניות .הבתים העומדים נבדלים זה מזה,
יתראו כמגדלי מבצרים ,המתגשאים לרגלי ההרים .הלכתי לשם בלוית איזו מאחינו בני
ישראל ואחדים מהכורדים לראות בעיגי איככה יחוגו שם את חג היום אצל קבר נחום
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הגביא .סמוך לאחד ההרים גמצאת חצר גדולה ,רחבת ידים׳ ובתוכה עומד בית גדול מאד,
המכיל בתוכו אלף אגשים .שגי שערים פתוחים לבית הזה ,המתוקן לבית־תפילה ליהודים.
ומוזר הוא לראות בית תפילה בלא עדת־עם .באמצע ההיכל הגעזב ההוא עומדת׳ בתוך
מקום מוקף גדר ,במת־מתיס מכוסה באדרת שזורה בחוטי־זהב ויקרה מאד ,ועל כל כבוד
חופה יקרת־ערך סוככת מלמעלה .המקום הזה הוא קבר נחום האלקושי .היהודים מן הערים
מוסול׳ ארואל ,ארביל וקירקוק ,ואלה היושבים בהררי קורדיםמאן וממקומות הרחוקים
מהלך שמונה ימים מסביב׳ יקבצו ויבואו פעם אחת בשנה שמונה ימים לפני חג השבועות
ויחונו שם ארבעה עשר יום .הארמנים התושבים יתנו להם את בתיהם לשבת וישבו בעצמם
בחצרות עד עבור ימי החג .בעצמי הייתי שם כל ימי החנ ובעיני ראיתי את כל הנעשה.
הגוםעים מביאים אתם את םפרי־התורה שלהם ומגיחים אותם בארון־הקודש אשר
בהיכל ,ואחר כך נכנסות הנשים לחדר נחום האלקושי ,ואז תחל העבודה ,זו תפילה .בראשונה
יקראו דברי ספר חזון נחום האלקושי בכתב־יד ישן נושן המונח על הבימה ,ואחרי כן
מקיפים שבע פעמים את ארון־הקודש ומזמרים שירות ותשבחות כל משך עת ההקפות.
אחרי ההקפה השביעית ישירו שיר גשגב לכבוד הנביא ,המתחיל ״שישו ושמחו בשמחת
נחום הנביא״ ,וכל חרוז מתחיל באותיות שם הגביא על־פי סדר האלפא־ביתא .אז תבאגה
הנשים ,שאינן מבינות את לשון הקודש׳ ותתפללגה את התפילות המתורגמות בשבילן
ללשון ערבית או כורדית ,ובקול רינה וצהלה תםובבנה את הבימה במחולות מחנים .כל זה
געשה בגיל וחדוה ,שנמשכת לערך שעה אחת.
בצחצוח חרבות לקראת מתן תורה
בלילה הראשון לחג השבועות מתאספים כולם לבית־התפילה ,אשר יאירו מ לערך
אלף מגורות ,ובאים אל חדר הגביא ,ואז תחל העבודה .היודעים לקרות מתפללים תפילתם,
והאתרים שומעים בהגות־לב .וכאשר תכלה העבודה ,ישובו כולם אל בית־התפילה ושם
ישיבו לבם באוכל־גפש ,וביחוד ישתו קפד -בעלות השחר מתפללים תפילת שחרית׳ ואחרי
כן ישימו האנשים לדרך פעמיהם ,וספר התורה הולך לפניהם ,חמושים בכלי קרב׳ רובים
גדולים וקטנים על כתפותיהם וחרבות בידיהם .הם הולכים אל אחד ההרים הסמוכים,
לזכר גתיגת התורה ביום ההוא על הר טיגי ,ולקרות על ההר בםפר־התורה ולהתפלל שם
תפילת מוםף .מן ההר ירדו גם כן מזריגים בכלי־גשק .כאשר יעתיקו בגי הקהל הגדול את
כפות רגליהם ,יתחילו להלחם מלחמת־תנופה למראית־עין .לקול ענות הלוחמים המקשקשים
בכלי גשקם בלא סדרים ,תיבקע הארץ .וכל המחזה הגדול הזה יפליא את עין הרואה ויתפוש
אותו בלבו עמוק עמוק ,מראה המלחמה הזאת היא כדמות המלחמה אשר תהיה לפי דעתם
בימות המשיח בין בגי ישראל ובין הגויים ,אשר לא יתגו להם ללכת לארץ הקדושה לכונן
שם כםא־מלוכה לא ימוט לעולם .הנשים׳ שנשארו בעיר׳ תצאנה בתופים ובמחולות לקדם
את פגי בעליהן השבים מן ההר׳ ואז ישובו כולם יחד העירה בקול המון חוגג .גם בעלי
דת אחרת יתערבו בשמתת היום ההוא׳ בהיות להם מוצא לכסף לרגלי האורחים הרבים
הבאים שמה— .
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בלי תפוגה ממקור זר גבעו׳ ומוצאם במנהגי הערבים .נסיתי לדבר
אל אחי שם ,המכבדים מאד את אחיהם העברים הבאים מאירופה
הם השיבו׳ כי מנהגי אבותיהם בידיהם מימים קדמונים ולא ישליכום
המשיח.

שמחת החג
שובם לבית־התפילה נמשך עד חצי היום ,כי פעמים רבות יעמדו על אם הדרך
ויחדשו את משחקיהם במלחמת־תנופה .בבואם אל בית־התפילה ישיבו את םפר־התורה
אל ההיכל וישנו עוד הפעם את ההקפות סביב הבימה שעל קבר הנביא .אז ילך כל איש
העירה להנפש מעמל היום .לזמן הנכון יתפללו תפילת מנחה בבית־הכנסת׳ ואחרי כן ילכו
כולם מחוצה לעיר אל מקום ידוע להתענג ולשמוח בשמחת החג .שם יצהלו האנשים וייטיבו
את לבם ביין ,והנשים תצאנה במחולות לקול מנעימי הזמרה מעם הארמנים .האנשים
העשירים פותתים אז את ידם הנדיבה לתת מכספם לכל הנדרש לפאר ולהדר את בית־
התפילה והיכל הנביא וכדומה .ובעת ירד היום ויבא הלילה ימהרו כולם אל בית־הכנסת
להתפלל ערבית וילכו איש לביתו לשלום .במקום הזה יאמינו בנסים ונפלאות יתר על
המדה .האזרחים יביאו את חוליהם אתם ויפגרום בלילה בחדר נחום הנביא ,ואם יש להם
אומץ־רוח לבלי חת כל הלילה ,אז יאמינו כי רפואתם קרובה לבוא .חולים ,אשר רוחם
יחזה משאות שוא ומדוחים ,עוד יחזק חליים למורא הגדול אשר יאחזם מפתד בלילות .כי
לסי דבריהם ,בהגיע חצי הלילה יתעורר רעש גדול על הבימה העומדת בחדר הגביא,
ואחרי הרעש תתראה תבגית גדולה ומוזרה מתחת לבימה וקול כאוב מארץ מתחת ישמע
לאמר :מה לך פה ומה יחפוץ לבך ? אם ירהיב החולה עוז לעגות לקול הקריאה הזו ,תעלה
ארובתו בזה הרגע׳ ואם אימה תבעתנו׳ אז יאבד לגצח .וכל איש בריא מוזהר על גפשו לבלי
ישאר במקום הזה בחצי הלילה— .
במשך ימי החג תיגתן משרת ההשגחה על בית־הכנסת בידי איש עברי ועל פיו
יצאו ויבאו כל העגינים הנדרשים לו .ובימי השנה כולה ינתגו המפתחות בידי אשד,
מוהמדית היושבת אצל המקום הזה .ועליה להעלות נר תמיד במנורה הקדושה׳ התלויה
על קבר איש האלהים ,והיא גם היא אשר תפתת את הבית לאורתים הבאים להתפלל על
הקבר ותוליכם שמה .המשגיח הכולל על המקום הוא כבוד הרב רבי משה צלום מעיר מוסול.
)»םםעי יעראל״(

על קברי צדיקים
על קבר י ח ז ק א ל ה נ ב י א בחג ה ש ב ו ע ו ת
על קברו של יחזקאל הנביא הנמצא לפי המסורת• בעיר קאבור־קפיל על יד בבל
ושעל* ידו נבנה בית כגסת גדול שממגו מבוא לקבר ,יבואו להתפלל גם יהודים גם ערבים
• עיין •סדר דןורות״ ,ערך יחזקאל.
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המאמינים לקבל תרופות למחלות קשות ובלתי נרפאות .בכל יום ששי ,אחרי חצות היום,
יבואו החכמים והלומדים להחליף בזמירות ותפילות את האדרות המכסות את הבימה שעל
הקבר באחרות.
לעת חג השבועות יבואו כמה יהודים צדיקים מעיירות בגדד ובצרה ,מפרס ועוד
גברים וגשים עשירים ועגיים לחוג את החג בעיר קאבור־קפיל .בערב יום א של החג
לפגות בוקר ,תמכר בדמים מרובים הזכות להחליף את האדרות הישגות לחדשות.
אחרי זה מחליפים את הציורים התלויים על קירות בית הכגםת באחרים .גם הנשים
תבאנה אז אל בית הכנסת לשמוע את הזמירות המושרות בשעת חליפת האדרות.
,

)מתוך ,מסעי ישראל״ לנ-ל(

ב ת ק ו ל ו ש ל ר ב י ש מ ע ו ן בר י ו ח א י ב ש ב ו ע ו ת
והיום ]עימם[ היא חרבה ואין בה כל תושבים זולתי איזה יהודים עניים השומרים
בית הכנסת הישן ,אחד משבעת בתי הכנסת העתיקים הקיימים עדיין באמ־ישראל
ומיוחסים לרבי שמעון בר יוחאי ז״ל.
אחד השומרים ההם ספר לי שבכל שגה בחג השבועות ,זמן מתן תורתנו ,שומעים שם
בת־קול יוצאת מארון הקודש ואומרת :בגי ישראל למדו את התורה הזאת ובזכות זאת
יחגגכם האל והשיב אתכם אל משפטיכם וזזירותכם ,כי כל צרותיכם באו עליכם רק בעבור
אשר הזגיחו אבותיכם את לימוד התורה.
הקול הוא קול רבי שמעון בר יוחאי ,הבא מדי שנה בשנה בעת ההיא לבית כגיםתו.
)מסעות ר׳ יצחק חילו ,סרק א .מירושלים לערד(-

על קבר ה ו ש ע בן ב א ר י
וממחרת חג השבועות׳ מדי שנה בשנה ,הולכים הרבנים על קברו )של הושע בן
בארי( ומתפללים שם כפי מגהגם.
)הקראי שמואל יעמשל ,מסע מאח קרים לארדישראל ,סרק ד(1642-1641 ,

על מ ע ר ת ש מ ו א ל ה ג ב י א
.וכאשר באנו הוציאו לנו הזקנות היושבות בלשכת בית הכנסת מי״דבש ורימוניםושקדים וענבים .וספרו לנו כי הזקנות ההן תלכגה מדי שגה בשגה קרוב ל ח ג ה ש ב ו ע ו ת
ברגליהן ותשובנה כן בלי כל רכיבה ,לאחד שתשבנה שם לילה אחד או שני לילות.
)ע״ם הקראי משה ירושלמי ,מסע לאח־ישראל ,סרק ב׳(

וביום אםרו־חג של שבועות שבו אחינו הספרדים המה ונשיהם לבקר את שדה
קבר שמעון הצדיק כמגהגם שגה ושגה ,ויחגו שמה כחג ל״ג בעומד בשעתו ,אך מספר
המבקרים את המקום איגגו רב מאר ,כי אחינו האשכנזים יסתפקו ביום אחד בשנה.
ובלכתנו בימי חגגו לשוח ,וגראה על אם הדרך את הכפריות השבות משדות עבר
הירדן אל ביתן ,וחמוריהן לפניהן טעונים משא בר ,ענינו ואמרנו :הלא זאת היא רות

בצל צ ד י ק י ם
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מודעתגו אשד זכרה בא כיום לפגיגו בבתי תפלתגו! כי מנהג הלקט נוהג בין הערבים עד
היום הזה׳ וקראו לו גט המה ״לקט״ .ובככר הירדן רבו שדות מזרע התבואה׳ וירדו הכפריות
בעת הקציר שמה ולקטו בשדה מאחרי הקוצרים ואיש לא יכלימן ,ושבו אל כפרן כבדות
)דוד ילין ,ירושלים לפני  40שנה ,היא שנת תרנ״ו(

בחטים ובשעורים.

איש

תשבי

ויזכיר אליהו ג״ב פעמים ,כמגיין השם ,ואחר כל עשר פעמים יאמר זה:
איש ת??י על ?מו נקךא .ת?ליםנו על לדו נתוךה?*) .מיענו מפיו ?שורה
טו?ה?? .הרה תוןייאנו מ5$לה לאוךה .ןם?ו1ירנו ?כ$ר תוךה ואוךה.
)אשמורת הבוקר לחברת .מעירי שחר״ ,סדר יום שבועות ,מנטובה (1624

הסתלקות הבעשיט
,

אכתוב קצת מפטירתו של הבעל שם־טוב ,שהיתר .הסתלקותו ביום א של שבועות.
בליל שבועות נאספו אנשי סגולתו ליעוד כל הלילה ,כתיקון האר״י ז״ל .ואמר לפניהם
הבעל שם־טוב דברי תורה על ענין הסדר וענין מתן תורה .בבוקר שלת לאנשי סגולתו
שיתאספו כולם וציוה שיתעמקו בקבורתו ולימד אותם על גופו כדי שיבינו על החולים.
וציוה שיכנפו מנין להתפלל עמו .וציוה שיתנו לו המידור ואמר :אשוחת עוד מעט עם
השם יתברר•
ואחר־כך באו כל אנשי העיר לקבל פניו ביום־טוב ואמר לפניהם דברי תורה .ואתר־
כך בעת הסעודה ציוה למשרת שיתן דבש בצלוחית גדולה ,ונתן בקטנה .אמר ןהבעש״ט[:
אין שלטון ביום המות ,אפילו הגבאי איגו מציית לי.
)על פי שבחי הבעש״ט ,הוצ׳ ש .א .הורודוצקי(

אביגדור המאירי

שני שיפים
 :״

• T :

?אור ??ש־מןךח תקועות שתי עינלם.

רבאות חומות־אש בין אךם לאןם,

?תי עיני }!אם׳ ?קפאו ?ח?ז
ומ?יםות אל ע?ר ?ל ?קום ו?ל ז?ן— .

רבוא זעוות־?ות יחך3ן עולמות
ןגהרות-ךי־גור :נ0כי נ0לי ןם -

ומבור ^לא־סעךב חוךרות ?תי עינלם
?תי עיני ןז3ן ?אור ע?ש .עוסם.
?אץן רואות מאום זולתי ^אם— .

8ן ?ני שךהי ןזאור }געו זה ?זר,

?פני עינלם אלה איש לא !עמוד ־
ןנלה על סר סיני וגשר ,חוזה!
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חלוקת הש״ס בחג השבועות

דף מתוך פינקס חבווה־ש״ס ,מדזיבוז
בכל שנה ושנה בחג השבועות יחלקו את הש-ם לבל אחד מהחבורה ומ* שלא
יגמור המסכת שלו — רשות ביד הגבאי ליתן לו העברה מהחברד-
)מתוך תקנות חברה שיים ,מדזיבוז׳ ,עיר מושב הבעש״ני(

נ 3ו ו ל ד ת

ה 3נ נ י ת

דוד שמעוני

ב ל ב ים
ן?רו ןזשו^עים לפ^אס את חג ה?בועות ס;?ןר
? ? ה ?בית ןזמולךת :ןג}הי לך?
ם

ים

9ק?טיס

?תלי הגלת ,ונודף ריח ס^הוה יריס
עגות הןןלב המתוקות ,ןןי אם ןאןןיות אהובות
אסון ל?בוד ה??עות ...ןא?א ?}גון $9לןזל,
}גון נזקדוטים ?פוג־ךזים3 .תו3ע וגןגגי• ?אסד.
אונןר אקךמות ?ןזךןה ...ן  $נ ח ל.אסד וא$ר:
,צר׳ ?י רק העם 3ש;ה ,בלללה ?ל ת??ה ?אב,
שערי ?הלם ??תחים•״ אל9לי לי נ?תחו עתה —
נקש 3ק?תי בק אסת ל?יות ןגע ??ית לללד-
ןצר עוד אןבר ןזגיל ,א?ר 9עם את ל?יlVi?n ,״
עת ב?י מ?ה ?גית ת?לס י מ ? ן
נ

הדליק ס$רות $3דולים ??דכי ס״9גן־ךןד״״
זה ״?גן־ךוי״ ה$לאי׳ $3ליי 9ת0ת לתקרה״
עשוי מעץ וןאד עתיק ולוט ? ג ד ?ל ןז?}ה,
לק ?בוא עךב ??עות ,ןהוסי מעליו ?*3יף.
לשים ךןני מ?ה ?3ןי?יו את 3רות־ןזנ?ק!ה ??ךבי
?ני ןזעלךה לן^ר ?טיךתו ? ל ךןד ה^לןי...
נךק׳וה לי אז? ,י לא ךא$ה עלן ?גהות ?אלה.
אולי הרזןזרות ?ם יוכל ךק אור ? ? ע ת הלסים...
<סשר האידיליות ,מתוך -בדרך״(

ר׳ שמעון ב״ר צמח דוראן

עדיין עולים לרגל משאר ארצות
עדיין נשאר מהנסים שהיו בירושלים ,שלא אמר אדם לחבירו *צר לי המקום״ .כי
בתי הכנסת שבירושלים צרים לאנשי המקום כל השנה ומתמלאים מפה אל פד -ובשבועות,
עת התקבץ החוגגים יותר משלוש מאות איש ,שעדיין עולים לרגל ממצרים ומשאר ארצות
כלם נכנסים לשם ויושבים רווחים׳ שעדיץ ירושלים בקדושתה עומדת ,וזה סימן לגאולה
שלישית.

)תשב״ץ ,חלק ג׳ סימן רי״א(
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דוד ילין

עולי רגל לירושלים בשבת תרניז
קטן באחיו הוא חג השבועות ,ובעינינו אנו החוגגים אותו רק יום אחד יקטן עוד
יותר ,וכמעט שלא נרגיש כלל בבואו ובצאתו ,לולא נמצא בו דבר מיוחד המציין אותו
בעירנו ,הוא דבר האורחים הבאים אליה ביום ההוא .והפעם נוכל לאמר בשמחה כי אכן
אורחינו המה ,אחינו עצמנו ובשרנו הבאים מן הערים והארצות הקרובות אלינו לשם
״עליה לרגל״.
ושנתנו זאת מצוינת מבין רעותיה ברוב מספר הבאים׳ למן בני ארם צובא והגליל
מצפון ,ועד בני מצרים מנגב ,ודבר בואם מורגש בעירנו .במלון ״קמיניץ״ המפואר אשר
מחוץ לעיר פגוש נפגש את אחינו בני מצרים העשירים ,בני סבר הפנים היפות ,אשר עלו
מרוב טובה המה ונשיהם וכל בני ביתם כחמשים גפש לקים מצות ״ושמחת בחגך״ על
אדמת הקודש; וברחוב היהודים אשר בתוך העיר ראה נראה את בני ארם צובא הדלים,
כחמשה ושבעים בחורים גבורי כח אשר נשאו כל יד עמל ותלאה .ורבים מהם עלו פשוט
ב ר ג ל לבוא למירון ליום ה״הילולא״ הוא יום ל״ג בעמר ,ומשם ירושלמה ליום חגנו זה,
ומלבד אחיגו הספרדים האלה העולים כפעם בפעם ירושלמה ,אט מעט ואם הרבה ,באו השנה
הזאת גם כמאה נפש מבני אחינו האשכנזים מצפת ומטבריה :ועירנו רואה מעין שמחה
)מתוך ״ירושלימ לפני  40שנה״ ,כ״ג סיון תרנ׳׳ז(

בימי קדם.

מנהג

צפת

מנהג צפת לקרוא בבית הכנסת של האריז״ל בחג השבועות בספר התורה המיוחס
להר״י אבוהב וכל הנמצאים בבית הכנסת יעלו לתורה.
)לוח או־ץ־ישראל ,לונץ ,חרסי׳ב ,חודש סיון(

א ב ר ה ם מאפו

שבועות בטבריה
וליל התקדש חג השבועות בא ,ואני והימן הלכנו אל אחד בתי התפלה ,אשר פארוהו
בכל נטעי נאמנים לכבוד החג הזה .ושתילי החמדה הרהיבוני ויעוררוני לשאול את הימן:
״מדוע נגרשו נטעי נאמנימ ושתילי החמדה מכל אהלי יעקב בארצותינו בחג הנחמד הזה י
— שאלות אלה וכאלה אם תשאלני — ענה הימן — אשאלד גם אני :מדוע פתאים
טרם יחדלון לאהבה פתי ז ואולם זה דרכם כסל למו להסיר כל פאר וכל הדר מישראל ,ומטעם
סר טעם לא יתנו לפאר בית אלהים ומושבות בני ישראל בשתילי חמדה בחג השבועות ,כמו
כל יפה ונחמד ,כל תפארת ונעימות גגרשו מהסתפח בנחלת יעקב ,אשר כסוה אוילים
במעטה כהה ויפרשו עליה מכסה שחור בעורב ויקחו ממנה הדרה .ימי פתי יסור הנה
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לחשוב ,כי בזאת חפץ ה׳ י הלא המשורר הקדוש אמר :השתחוו לה׳ בהדרת קודש — ,להגיד
לאדם ,כי אל גאדר בקודש רוצה בהדרת קודש וחפץ הוא לפאר משכנותיו ,כי ההוד וההדר
אשר לפגיו יעירו ויעוררו את רוח האדם ,וכל עצמותיו תאמרגה :מה ידידות משכנותיך,
ה׳ צבאות ,ובהיכלו כולו אומר כבוד!
כן דבר אלי הימן .ומה התנודד לבי בקרבי ,בזכרי את הימים ,אשר הלכנו יחדו
להתפלל אל אוהל יעקב אשר ברחוב משכנותינו .האוהל ההוא היה כאוהל קדר ויהי מרבץ
לצאן אדם ,הסרוחים על רבצם ומעלים צחנה באף השומרים לבוקר ,הבאים להתפלל לה׳,
ויבלעו את הקודש .הלא עודך זוכר את האוהל ההוא ,אשר קירותיו מחוץ קדרו ,רטבו מחצי
מתני איש ולמטה .לשוא כתבו שם אז חרם בישראל על כל מחללי קודש ומקרקרי קיר:
לא לעזר ולא להועיל .הבית ההוא היה נטוש ועזוב לעתודי אדם ,המרקדים בו ן שם אכלו,
שם שחקו וידברו תפל ושם רפדו יצועם לחרפת עם .כן העם הזה שם :על כן לא ירומם
הקודש המחלל את הלב אל מרום ונשגב .לא כן חזיתי במסעי ,בעברי בערי אשכנז :שם
ראיתי רבים וכן שלמים הדורים בלבושם קצר המדה ,ולבם חרד מאד על כבוד בני ישראל
ועל דתם ואמונתם .אמנם ,לא יבקשו אלה באמונתם חשבונות רבים ,כי אם חשבון אחד
להם :ירא אלהים וסור מרע ,ובמדד ,הזאת ימודו פעולות בני אדם :הטובות הן אם רעות,
ולפיהן יתנו לפועליהן צדק .שם ראיתי בית אלהים׳ הבנוי כמו רמים ,כמקדש מעט; חצר
גדול ורחב ידים יקיפהו ,סביבותיו עצים רמי הקומה ,אשר יומם ישיתו כליל צלם .והמאורות
אשר בבית אלהים הזהירו בעד החלונות ,שלחו קרניהם אל ענפי העצים הרענגים להרגין
לב .ומי ימלל כל ההוד וההדר ,הנתן לבית פנימה!
אך כל המראות ההם ביקרותיהם לא יערכו אל בית אלהים אשר בטבריה ,אשר
כבוד הלבנון נתן לו ,הדר החרמונים וכל מחמדי ימי הקדם .ורוח חן לבשה אותי ותרומם
לפני כל מראה עיני רום שמי שמים .באתי אל מעון הקודש ,והנה שורות נטעי נאמנים,
אשר שת עליהם האביב חמדת שעשועיו ,ציצים ופרחים נותני ריח ומנורות מעולפות בם
ונוצצות כספירים ,וכל העדה כולה היתה בעיני כעדת קדושים בימי קדם .ראיתי את
המראות האלה ואקרא בשירי דוד :שתולים בבית ה ׳ בחצרות אלהינו יפריחו! קראתי
הדברים בהדרת קודש ,ונפשי גמוגה.
כאשר כלינו להתפלל שבנו הביתה ,ואלימלך קרא מקרא קודש ,ויקדש היום ,ונרחץ
כפינו ונשב לאכול ,והנה שפרה שמה על השולחן מטעמים ,מאכלי חלב׳ אשר הסכינו בני
ישראל לאכול בחג הזה .ואנכי בהלך נפשי דמיתי ,כי פה ביתי והיושבים עמי מביב לשולחני
הם קרואי .הימן כאורח ואלימלך — הלא אין קרוב לי כמוהו .בהיותי תפוש בקסם מחשבותי,
לא אכלתי רק מעט מן המטעמים ,אשר שמה ידידות נפשי לפנינו ,כי גפשי לא היתד!
רעבה כי אם שוקקה .ושפרה אלי השגיחה ,אלי התבוננה לרגעים ,כמו בתוכחות על עון
מנעי מאכול מן המטעמים ,אשר עשתה בתכונות כפיה .גם אלימלך התעורר ויאמר :״אשר
אחזה לי אנכי ,לא אכלת ,אדוני הצעיר ,מאומד
,

— הן נפשי רויה — עניתיו.
— הבה ונברר — ענה אלימלד ,בקחתו את כוס הברכה בידו .ונברך יחדו ונקום
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ממקומנו .אלימלך הלד לבית התפלה לקרוא שם את המקרא׳ הנוםד לבני ישראל בליל חג
השבועות׳ ואני והימן באגו אל חדרגו ומשם אל הכרם .שם ישבנו על יצוע דשא .רוח צח
שפיים גשאה לגו ריח מר דרור וכל ראשי בשמים מראש אמנה ומחדרי שניר וחרמון .עצי
החמדה הניעו ראשם בנעימות׳ כמו ישאו ברכה לרוח הגדיבה׳ המביאה למו שפע טל .אין
מפריע שקט הלילה בקול שאון׳ גלי ים כנרת הומים בהמולה חרישית׳ וקול הזמיר׳ הנותן
זמירות בלילה׳ יצלצל בצלצלי מגגינותיו ,והד הרים׳ יערים וםלעים עוגה בהוד קולו .לשוא
ארדוף אמרים לתאר לך בשרד את החזיון הגשגב׳ ורוחי מרחפת בעת ההיא על חהום כל
שכיות החמדה׳ המשתקות לפגי׳ ועל זכרוגות קדם .שפע מחשבות גשגבות וגעימות׳ אשר
התהפכו עלי בעצמת כשפיהם להתיכגי כהתוך זהב בכור ולברוא אותי בריאה חדשה׳ רותי
).עיס 1בוע״ ,חלק ג׳ ,י״ג>
מלאה מאלה ואגתותי פרצות יצאו מלבי.

מנשה מני

חג הקציר בחברון
אוירת חג השבועות מורגשת לא רק בבית על ידי התכונה שמעוררות הנשים לכבוד
החג ,אלא גם בשדה .כי הימים — ימי קציר החיטים המה .הקמה עומדת זקופה מבשילה
ומצהיבה ומחכה אף היא לקציר.
אמידי החצר חכרו להם מראשית החורף בעת החריש והזריעה שדות חיטה ,על מגת
לזרוע בהם חיטה לאפית המצות לחג הפטח הבא עליגו לטובה .שמרו על השדה כעל רכושם׳
גדרו אותו ,התפללו לגשמים בעתם בכווגה יתרה ,כדי לזכות ביבול טוב ויפה .לא נכגםו
אל תוך גבולו עם שיירי אוכל ,בדקו בכיםיהם של הגערים מבגי המשפחה בצאתם לטייל
לשדה׳ לראות בפריחתן וצמיחתן של השבלים וחכו בכליון עיגים לימים שיוכלו לגשת
לאסוף התבואה.
וימי הקציר הם ימי העומר .עם שחר השכימו קום בעלי ״האחוזות״ האלה ועיניהם
אל ההרים ,כשתפילת שחר בפיהם ,מסתכלים ברקיע ובתפארתו ,נגשים למקשה הקרובה
אשר על יד החצר .והיה אם רבץ הטל על פני השדה וערפל עטפו ההרים ,לא היה יום זה
כשר לצאת לשדה לקצור את החיטה מחשש רטיבות .אולם ביום שרב ויבש שלא היה כל
חשש לרטיבות היו מאםפים את בני הבית ואת הקוצרים והיו יוצאים לשדה וזה היה
חג הקציר.
הקוצרים טיהרו וגיקו את מגליהם ,בדקו את קלשוניהם וכלוגםאותיהם המיועדים
לחבוט את השבלים על הגורן .מלאכה זו עשו אנשי זרוע חזקים במקום דישה על ידי
בהמות ,מחשש טיגוף בשעת עשייתן.
במרחק מה מן השדה ומן הגורן התישבו בגי המשפחה ששים ושמחים לקראת
הקציר ,אוכלים ושותים תחת צלו של עץ העומד בודד .גער התגגב אל הגורן ויקח במשיכה
צרור אלומות מאחד העומרים ויביאם אל המחגה .מיד הבעירו אש ויעשו קלי.

במולדת הנבנית
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בשעת הצהרים נחו הקוצרים והחובטים ויסורו גם הם למחנה המשפחה לסעוד את
לבם .בעל *האחוזה״ חוזר ומזהיר את הקוצרים לשמור על מצוות הכתוב :״בקצרכם את קציר
תעזבו למען העני והנר ,ואלה מבטיחים
שרכם.״״ את הלקט ואת השכחה ואת הפאה
ומקימים ,ותוך כדי שיחות על הא ועל דא ומדברי חז״ל על ימי העומר וקציר החיטים,
הם מטיבים את לבם במאכלים שעקרת הבית הביאה ,וגם תבלין בחומץ הכינה לקיים
את הכתוב *וטבלת פתר בחומץ״ .ולבסוף צובטת להם מן הקלי אשר הוכן להפתעת כולם
ותרבה השמחה במחנה .זכר ימים עברו חוזרים בלב הסועדים ,עת העלו אבותיהם ביכורי
הקציר לירושלים ותיאר איש כלשונו את שמחת העליה לרגל על פי מאמרי חז״ל שנשתמרו
בזכרונו.
ויש טעמ ,אומר חכמ מאיר הממונה על הקוצריט ,לקצור את החיטה דוקא בימים אלו
שהם כה רוויים מסורת קדומים וכה ממלאים את לבנו כיסופים לאותם הימים ,ימי הקציר
בבית לחם יהודה .ודוקא לא הרחק מכאן ,מעבר להר הזה׳ הרי הוא קברו של אבי־מלכות
ישראל ,ישי אבי דוד .ומה יפה דמותה של רות המואביה ,שעזבה את עמה ואת אלוהיה
ודבקה באלהי געמי .והקוצרים שומעים ומביטים תוך כדי לגימה אחריהם ,שמא תראה
לפגיהס דמות רות ויוכלו לומר לה ...אל תלכי ללקוט בשדה אחר -.ולקחת דברים עמה,
אולמ ח מאיר מפפיק את השיחה ,כי הזמן קצר והמלאכה מרובה ,והרוח של אחרי הצהרים
אשר מתחילה נושבת בין הרי חברון שלחה את אותותיה והגיעה השעה להבר ולזרות את
התבואה .ויאחז איש איש קלשוגו בידו ותימרות אבק החלו להתאבך מהגורן ,הקש נפוץ
למרחקים על כגםי הרוח והחיטה על כל משקלה גערמת על הםלע .ממלאים פחים נקיים
שמורטו וצוחצחו בידים אמונות של בעלת הבית ,עוטפים אותם בתוך שקים לבגים ונקיים
לבל יגע בהם חלילה כל דבר חמץ ומובילים אותם הביתה .וזוהי החיטה השמורה משעת
קצירתה לחג המצות.
,

ובחצר — נשמעים קולותיהם של תינוקות בית רבן מכאן ומכאן כשהם חוזרים
ומשנגים עם החכם בבתי המדרש והחדרים א־י .מגילת רות על מנגינתה המיוחדת ,ויש
ונדמה לד כאילו מלאכת השדה שאך זה גמרו אותה ,חוזרת ונמשכת בין כתליו ,כשהנך
שומע מבעד לחלון קול בוקע ומצלצל בסילםולים עגוגים ונוגים ,דברי הקוצרים אל רות*
*אל תלכי ללקוט בשדה אחר...״* ,גשי הלום ולקתת מן הלחם וטבלת פתד בחומץ ,ותצבוט
לה קלי...״ •ותאכל ותותר...״ או ברכת בועז לקוצרים :ה׳ עמכם.״
לאטד .חודרת התכוגה של החג בכל בית ובבתי הכגםת .הגשיט טרודות בהכנת
התבשילים׳ תבשילי גביגה וחלב לכל צורותיהם וגווגיהם׳ ואילו הגברים דואגים לקישוט
הבתים בענפי ירק׳ בפרחים ושושנים.
עם התקרב החג מצב רוח של רצינות חופפת על תושבי החצר .מכינים את ספרי
הלימוד ולאתר תפילת המעריב בבית הבגסת מתכגסים התושבים ,בחלקם בבית ה ר ג
ובחלקם חזרה בבית הכגםת לסדר תיקון שבועות ,מי ביחידות ומי בצותא.
קרוב לחצות מסיימים את ״התיקון״ ומתחילים בפרקי תהילים שמשלימים אותם
לעילוי גשמתו של דוד המלה עליו השלום ,ליום פטירתו .ובכדי לגרש כל תגומה מעפעפיהם
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מבשלות להם הגשים קפה וכיוצא בו משקאות מעוררים ומשקות את הגברים ואת הנערים
לבל יעצמו עיניהם.
למחרת היום לאתר התפילה הרגילה נסב כל איש עם בני ביתו ליד שולחן ערוך
בטוב טעם ,וראש המשפחה מתחיל עם ילדיו לקרוא את מגילת רות בדקדוקיה ובטעמיה
ובהטעמה מיוחדת ומתרגם בלאדינו כל פסוק וכל מלה והגשים יושבות וגדות בראשן על
גורלה המר של געמי ומםירותה של רות לחמותה .ומסיימים את החג בהשראה געימה של
חג הטבע והתורה גם יתד.
למחרת ,יום אסרו חג ,שוב יומא דפגרא ,יום זה מיועד לטיולים ולעליה על קברות
הקדושים .וימים מספר לאחר החג עוד תפגוש פה ושם גדולים וקטנים אשר מתוך שיגרא
מהלכים ופחמים בלחש מפסוקי רות.

א .שלונםקי

ש י ר Tה ״ע ט ו ר
ךךך ןנו ,הגה ?אנו,
קול ןזמון חוגג בלנו,
חג הלם ל?רי הארץ.
ןן ו?ךם וקןדות.

?לא מסל חלום הבאנו,
מלא $3גא ?כוךינו,
סל וטנא ?רי ןזארץ —
}עקרם ?בוד.

זה סלגו ונדוהו,
זה ס}אנו ו^עקךהו.
זה סלנו ,זה סןאנו— ,
?כורי ?ךד-

ח ג

ה ב כ ו ר י ם

ז ב ר ו ן
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יונקותיו של חג זה מוליכים אל העבר הקדום ,לימי שבת ישראל על אדמתו תחת
גפנו ותחת תאנתו.
העם השב לציון כרת ברית מחדש עם ארצו ,והמגע באדמת האבות החל לעורר בו
גרעיני הוי רדומים של עם עובד אדמתו .נצנים רכים של הוי שדה וכרם ,מלאים ריח שדה
וגן ,בקעו מתור שיירי השרשים הקדומים ,אשר שרדו לעמנו במולדתו .רקמה חדשה עלתה
על שלדי מנהגים ומםורות־עם מימי קדם שנחנטו במסכות עתיקות ,ושרבים בדורות היו
שמורים בגנזי זכרונה של האומה.
אחד מראשוני הניצנים האלה להוי תחיתגו הוא ח ג ז כ ר ו ן ־ ה ב כ ו ר י ם :זכר
מימי ״ארמי אובד אבי״ עד ״ויתן לנו את הארץ הזאת״; אות ,כי ש ו ב ״ א  pגתנה
יבולה״ — אחרי ימי השממה—לבגיה גואליה —.חג הוא לעם השב אל אדמתו; חג לעובדי
האדמה במולדת ,שהחיוה לעמם ן וחג לבגי התחיה ,ילדי ישראל במולדת ,מחוגגי עפרות
אדמתם — ,השמתים על ארצם ,אשר עגתה להם ״את הדגן ואת התירוש ואת היצהר״.
ומביאים לה את במריה ,אשר מאדמת הגאולה לוקחו ,ולגאולתה ישובו.
)מתוך חוזר של מועצת המורים למען הקה״ל(

ב
עם התחדשות חיינו בארצנו שבנו והחיינו בחג השבועות ,לפי הצו הפגימי והגפשי
שלנו ,את ״הבאת הביכורים״ ,אשר הוויתגו הגלותית על אדמת נכר השביתה מלבנו את
זכרה החי .אולם חג השבועות הוא חג מתן תורתנו ובמהותו ובדמותו זו בעיקר חי החג
בהכרתו ובהרגשתו של ישראל אלפיים בשנים .הייתכן שאנו בארצנו גתעלם מן התוכן
הזה ונדחקגוז
אם יהיה עם לבבגו גמצא בודאי בעזרת אמגיגו ומשורריגו גם לתכנו זה של החג
)מתוך •דבר למחנכים״ ,תש״ד(.
ביטוי אמנותי הולם.

מ נ ח ם אושיסקין

אתם ,ילדי ישראל
אתם ,ילדי ישראל ,הבאתם את ראשית ביכורי פרי אדמתכם ,פרי עבודתכם למוסד
הלאומי העליון לגאולת אדמת אבות .אבל היודעים אתם שהצורה של הבאת ביכורים היום
אינה אותה הצורה הנכונה שהיתר• נהוגה אצל אבותינו לפני אלפים שנה ז
אז היו מעלים את הביכורים לא לחיפה עיר העתיד אלא לירושלים העיר הנצחית.
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לא להר הכרמל אלא להר המוריד ..ואת הפירות היו מוסרים לא לקרן הקימת לישראל אלא
לבית המקדש .ואף על סי כן הסכמתי לקבל מכם את הביכורים שלכם בצורה שהבאתם
אותם היום מפני טעם זד -אותה צורה היתד .נהוגה באותה תקופה שעמנו חי כעם חפשי
בארצו .תקופתנו אנו כיום אינה עוד אותה התקופה שאנו שואפים אליה׳ שאנו מקוים להגיע
אליה ,שאנו מתגעגעים לה .הגאולה שלנו אינה עוד הגאולה השלמה ,אלא אתחלתא דגאולה.
המשיח עדיין לא בא .יש רק חבלי משיח .ומשום כך גם הצורה של חידוש חיינו והבאת
הביכורים איגד .עדיין במלואה .היא מתאימה לתקופת הזמן הזה והיא רק התחלה של הצורה
<עם חג הביכורים בחיפה ,תרצ-ב(
העתיקה שתהיה שלמה כשהגאולה תהיה שלמד*

ד״ר ב .בן־יהודה

חג זכרון הבאת הבכורים
הרעיון של הבאת בכורים לקרן הקיימת בימי שבועות נולד בעמק״יזרעאל ומשם
הגיע לחיפה העיר ,אשר ערכה ,עוד לפני היות מועצת המורים ,חג־ביכורים גדול של
מבוגרים ,במעמד רבבות מכל בגפי הארץ ,בהשתתפות כל משקי העמק .הדי הרעיון הגיעו
גם לכינוס הראשון של תנועת המורים למען הקק״ל ונכנסו ללבותיהם של הנאספים .אולם
רק מועצת המורים ידעה למצוא לרעיון זה את המגשימים האמתיים ואת הצורה הנאותה
והפכה אותו לחג ,אשר לא יסוף עוד מבית־הספר בארץ לעולם.
ללבטים של אנשי התנועה בעיצוב דמותה של החגיגה בכלל וחגיגת הבכורים
בפרט נוסף עוד מכשול קשה .אנשי ״המזרחי״ ראו פגם דתי בטכס זה של הבאת בכורים
בזמן שאין בית־ המקדש קיים והתנגדו לו .קשה היה לוותר על רגע מחנך כה יקר׳ אבל
לא היה לתנועה כל רצון ליצור נכפ חינוכי אשר יהיה פםול בעיני חברים רבים ויכשר
רק לחלק מילדי ארץ־ישראל .אחרי בירורים ממושכים ובסיוע הלשכה הראשית של הקרן
הקיימת גמצאה הדרך להכשרת החגיגה לכל ילדי ישראל .לפי ההסכם עם ״המזרחי״
תקרא זו ״חגיגת זכרון הבכורים״ ,הטכס כולו יערך בצורת סיפור על העבר ,כיצד ערכו
אבותינו את חג־הבכורים בזמן שבית־המקדש היה קיים ,כשם שאנו מספרים בתפילת־מוםף
של יום־הכפורים על ה״עבודה״ של הכהן הגדול בבית־המקדש ובקודש־הקדשים .ובהניף
הילדים את ביכוריהם להגישם לקרן הקיימת יאמרו :״הנה הבאנו מראשית פרי אדמתגו
מגחה לגאולת אדמת ישראל״ ולא מנחת קודש ,כפי שהיה מגוםח לפגי ההסכם ,ועוד תיקוגים
כאלה .רבה היתה שמחת אנשי התגועה לקראת ההסכם הזה ,ומיד גגשו לביצוע חגיגות־
בכורים בממדים רחבים בארץ.
כדי לתת מהלכים לדרך החדשה בחגיגות המונים החליטה מועצת המורים לערוך
חגיגת־בכורים מרכזית לדוגמה לשאר בתי־הםפר בארץ .חגיגה זו בוצעה כמה פעמים
בשיגויים קלים באיצטדיון הגדול של תל־אביב על־ידי אלפי ילדים וילדות במעמד רבבות
ילדים מםתכלים.
במשך השגיס חלו שגרים בתכגית .אחת התוספות היפות ביותר היא — טכם
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*שילוח יונת־ישראל״ ,הנעדר לפי התכגית המצורפת לתכנית הכללית .רגע זה הוא כיום
מן היפים ביותר בטכס כולו.
ובשנים האחרונות גומף עוד חלק חשוב :המומנט של מתן התורה .לא יתכן׳ כי
ילדי ישראל לא יביאו אתם מבית־הספר ,עם המון הרגשות המפעמים את לבם׳ את
רגש ההכרה העצמית על זכות קבלת התורה שניתנה לישראל׳ ויש להזכירה איפוא עם
שמחת החג.
התכניות נדפםו בחוברות מיוחדות בצרוף אמרות׳ שירים ,מנגיגות ,מבואות׳ הערות׳
תוספות׳ תמונות וכר וגשלחו לכל בתי־הםפר בארץ .גם החגיגות המרכזיות עוררו את צבור
המורים לפעולה .כיום אין מקום ואין בית־ספר שלא יחוג את חגיגת זכרון הביכורים.
בכל כפר ומושבה ,בכל קבוצה וקיבוץ נעשים מאמצים כספיים ומוסריים כדי לבצע חגיגה
זו .בתי־הספר הגדולים בערים גוהגים זה שנים אחדות לחוג חגיגה זו בערב שבועות או
באםרו־חג בחצרות בית־הספר ,ואף הם משקיעים מאמצים רבים להצלחת החג .ההכנות
לחגיגה ,הנמשכות זמן רב לפגי השבועות ,הטיפול בגנה של בית־הםפר כדי להכין בכורים
מפרי ידיהם של הילדים׳ פדיון הבכורים למען הקרן הקיימת על־ידי ההורים והמורים
וההדים הממושכים בצלילי המנגינות היפות זמן רב אחרי החגיגה — ,כל אלה הפכו את
חגיגת זכרון הבכורים לנושא מרכזי לחינוך ציוני ראשון־במעלד-
ובלי תכנית מחושבת מראש בא בעקבות בית־הםפר גם גן־הילדים ודלה ממעין
ברכה זה מזון נפלא גם לפעוטות .מי שלא ראה את מראה הרחוב בתל־אביב ,בירושלים,
בחיפה ובמושבות הגדולות בשלשת־ימי־ההגבלה לא יוכל להעריך ,מה גותן החג לילדינו
במולדת הנבנית! מן הבוקר עד הערב מלא הרחוב תיגוקות גחמדים ,לבושים לבן ועגודים
זרי פרחים לראשם׳ נוהרים בסך לבית־הקרן־הקיימת .הרחוב כולו רן וצוהל והשיר *סלינו
על כתפינו״ ,הנשמע מכל עבר ,מחזיר אותנו לתקופת הקדומים ,עת ישבנו איש תחת גפנו

חגיגת הביכורים בתל־אביב ,על מגרש האיצמדיון.

מביאי הביכורים מגיעים לבמה .המכהנים יוצאים לקראתם ומקדמים פניזע
ב״ברוכים הבאים״ )תרצ״ו>

204

ספר

המועדים:

שבועות

ותחת תאנתו בארצנו .ידי הפעוטות עמוסות סלים קטנים״ מלאים ירקות ופירות ,בכורים
לגאולת הארץ .ובבית הקרן הקיימת צהלה והמולה .אנשים מקבלים בשמחה ובתודה את
פגי גחילי הילדים ,גחיל בא וגחיל הולך ,ורחש לבם של הפעוטות מלא את הבית .בתל־
אביב גמשך חגם של פעוטות גן־הילדיס שגים שלשה ימים ,למרבה השמחה ופרסום גט
הגאולה ,וכן גם בערים האחרות .וכל אדם העובר לתומו ברחוב ,כשהוא שקוע בעניגי
החולין של עבודתו ,וגתקל בעדת ילדים צחורים אלה ,גושאי הביכורים לגאולת הארץ,
יעמוד רגע על עמדו ,בת צתוק של אושר תחלוף על שפתיו ויאמר בלבו * ״אכן ,חגיגו גהפכו
)מתוך •תנועת מורים למען ! י ו ן וגאולתה״(
לששון ולברכה״

ד״ר מ .גליקםון

יפה חג הבכורים עם חג מתן תורתנו
התחדשות חג השבועות כחג הבכורים ,המנהג היפה ,שהתחילו גוהגיס בארץ־ישראל
להביא בימים אלה בכורים מאדמת ישראל לקרן הקיימת לישראל — מוםיפים לוית חן
לחג הזה ,שהוא אחד הגאים ביותר והמושכים ביותר את הלב בחגי ישראל .המנהגים
החדשים האלה ,הקושרים את פתילם בערכי מםורת עתיקים ,מחדשים את אפיו של החג
כחג הטבע לעם וטובעים בו צורות חדשות כחג הירק והנוער.
אבל ערכו המחודש הזה של חג השבועות יהא חיובי־חיוגי ויעשיר לימים את רכוש
הדורות של הוי ומסורת ,את גכסי הרוח והגשמה לישראל ,את מעיגות היצירה למחשבה
הלאומית ולרגש הלאומי — אם יבוא להוסיף ולא לגרוע ן אם יעמוד בו בתג זה ,על יד תכגו
המחודש וצורתו המתודשת ,גט טעם מורשת עתיקה ,טעם מאה דורות בישראל .חג השבועות
הוא לא רק ,ואף לא בעיקר ,חג הבכורים ,אלא הוא קודם כל ולמעלה מכל חג ה ת ו ר ה ,
זמן מתן תורתנו .אותו המושג המופלא והיחיד במיגו ,שגתברך בו ישראל — ,מושג התורה,
שהוא יותר מדת ,מחוקים ומשפטים ,מהשכל ודעת בלבד ,אלא הוא כולל מזיגה מקורית-
חיוגית עליוגה של השקפת עולם ,שיטת חיים ופגנון חיים ,תרבות ואוצרות רוח וגפש
לאומיים עצמיים — אותו המושג העליון ,המיחד את יחודו הלאומי של עם ישראל בעולם,
קשור ,בהכרתה ובהרגשתה של האומה ,בחג השבועות .אותו הרכוש העליון של האומה
אשר לא יסולא בכל שאר נכסיה וסגולותיה )״ותלמוד תורה כגגד כולם״( ,ואשר טבע את
אפיה הלאומי המקורי העליון כעם םנולה )״הסכת ושמע ישראל ,היום הזה נהיית לעם לה׳
אלהיך״( ,מצא את הבעתו המרוכזת בחג השבועות .מה שהשקיעו דורות מישראל מאוצרות
גשמתם בחג הזה ,בתפילותיו ,בקריאת התורה באותה פרשה של מעמד הר סיגי ,ואפילו
בשירת ״אקדמות״ ובגיגוגה החגיגי — לא ישקל ולא יומד באידיליה קלה חדשה של
ביכורי פירות העמק ,או בתכגית החגיגות של חיפה.
יש טעם ויש ערך גם לאידיליה הקלה החדשה ,אם לא תתנשא לירוש את רכוש
הדורות ,רב התוכן והמשקל ,של זמן מתן תורתנו ולבוא במקומו.
• ראה להלן ,תג זכרון בכורים בניו־יורק )עמ׳ (243—242
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מ .מבש״ן

חג הפרח בתל ־אביב ,תדע״ד
ג׳ בסיון אחר הצהרים .רחוב הרצל וכל אגפיו ,למן הגמנסיה ועד שער תל־אביב,
מלאים פה לפה אנשים ונשים וטף ,בגי עם הארץ וגוצרים ,שבאו לראות במראה .וכל בתי
תל־אביב והגמנסיה בראש עוטים ענפים ירוקים ופרחים יפים׳ וקשתות ענפים עבותים
נטויות על פני רחוב הרצל מלמעלה ,מעבר הרחוב האחד אל עבר הרחוב השני .ובכל פינה
עד שער העיר המון־אדם נוהר בתוך מבול של פרחים לכל מראה עיני הרואים .והאנשים
והנשים לבושים פאר ואיש פרחו על כנף־בגדו מלמעלה ,מחובר בפתיל תכלת ולבן ,נכונים
לקראת המחזה הבא .והמחזה הבא היה נהדר ,מרומם ,לוקח לב ונפש .בראשונה נראה
צבא ילדות לבושות לבנים ,עודות פרחים ,עיניהן מאירות ,פניהן מפיקים עליצות ותום־
ילדות ,והן מהלכות בתוך הקהל כיונים מדדות או כפרחים חיים מעולפים פרחים.
ואחריהן — מראות על מראות וצבא חליפות נפלאות אחת מרעותה .צעירי התימנים,
חניכי ״מקוד• ישראל״ ,תלמידי הגמנםיה׳ וכל ענפי עץ־ישראל למיניהם.
הנה צעירי התימנים ,אלה ,אשר היו בארץ ענים מושפלים ומבוזים ,זוקפים עתה
T

את קומתם הכפופה וצועדים צעדי־און — שב אליהם גאון יעקב ,גאון ישראל .הנה
צעיריהם ,״צעירי המזרח״ ,מעבירים לפני העם בחזון ימי קדם ,ימי שבת ישראל על
אדמתו ועלותו אל בית ה׳ בחג־הביכורים בנעריו ובזקניו ,עלה והבא ראשית פרי אדמתו
ופרי בהמתו ונשא ברכה מפי כהניו ולוייו.
והנם מובילים פר בן־בקר אדום ועטרת
פרחים בראשו ,ואחריהם אנשים עוברים בסך,
אלה נושאים על ראשיהם כל ירק וכל פרי
למינו ,ואלה ־— על כתפיהם גדיים וטלאים,
ועיני כל העם רואות ,ולבם מלא שמחה ופיהם
רינה ,ומחשבותיהם משוטטות בזכרונות הימים
הראשונים הטובים...
והנה חניכי מקוה ישראל .הנה הם
עוברים גדודים עוטים ירק ומקלעות־פרחים,
והם עורכים דמות לארבע תקופות העבודה.
בראשונה עוברים תלמידים וסוס אסור אל
מחרשה מאחריהם — דמות החריש .המה
עוברים ,והגדוד השני יראה :תלמידים נושאים
בל זרע למינו ופרדה מושכת במכונת־זרע
אחריהם -־ דמות הזריעה .ואחריהם הגדוד
השלישי :תלמידים משאים ומרימים למרום
מגל ,חרמש ואת — דמות הקציר .ולאחרונה

דגל הביכורים

פרס נודד למשק המצטיין בפרי ביכוריו ,מאת
חברת הילדימ גבע ,תש״ם.
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גוםעת עגלה רתומה לשני סוסים ,מעולפת כפות תמרים ומלאה עברים ואלומות —
דמות האסיף .והקהל רואה את כלי־העבודה האלה ואת אגשי־העבודה האלה ,הכובשים
את ארצגו מיד המלאך המשחית ,אשר התוה עליה תו :חורב־שממה — ומריע לקראתם
פעם בפעם* :תחי העבודה העברית!״
ההמון החוגג הלך הלוך וגםוע ברחובות תל־אביב עד בואו ,בנשף בערב יום׳ מגגד
)כתביו ,כרך א ,ע׳ (322
לשקמה העתיקה ,נגבה־מזרחה לעיר ,ושם עמדו.״

י .קרני

בחלילים ובכלצלתים עם גאולים מפל אפסים
•

•

•

הכו ?ניס בןזלילים
בחלילים ,אלילים.
נעגי־;א במןילתלם.
ב?ןצלתלם.
עם ?כורי ?ךי הלולים.
9רי הלולים.
ראשית ?מל $5לס.
האח! ?רצות סשם

-

י

י ד

• T : -

עם ץאולים
:שוב מ?ל א??לם.
האח ,עלה נןןלה עם בכוךים
עם ?כוךים? ,כורים,
האח$3 ,ך לירו^וללם.
לירו^ללם— .
גחלילים וב?9לם?ם
עם ןאולים ?9ל •0:998

פ נ ח ס נאמן

הבאת בכורים במשמר הירדן
ערב שבועות במשמר הירדן שבגליל הרחוק .מושבה קטנה חבויה בין רוכסי הרי־
גפתלי ,במורד אחת הגבעות המשתלשלות אל הירדן ממול הגולן .משני צדי הרחוב היחיד
שבמושבה ,בצל שדרות תות ענפים שוכנים שני מנינים של אכרים חרדים ,ילידי צפת
ברובם ,המשמר העברי על הירדן.
האיר המזרח .שולי הרקיע האדימו .השמים נהפכו לדם ,והשחר שפך את נקודות
הכסף שלו על הירדן המשתובב ועל מימיו הפזיזים ועל ים העשב הירוק המשתרע בצלעות
הגולן שבעברו המזרחי .ערפל כבד מתרומם מעל הכנרת בדרום ומפסיק בעמוד־הענן בין
הרי הגולן והגליל התחתון .בקצה הצפון מרים את ראשו השב בהרים — החרמון הישיש,
מלבינים תכסי הלבנון המכוסים שלג עולמים :מתבהרים הרי נפתלי החוסמים על עמק
החולה הקרוב ,ועין בקיאה תבחין בין קניהם־כפריהם את הצור ואת קדש נפתלי ההיסטו
ריות .נשמעה שריקת רועים ,געיית פרות ופיעת טלאים .המושבה נעורה לתחיד -הילדים
דוהרים אל הירדן להשקות את הפרדםים ,והאבות בודקים את המגלים והחרמשים לקראת
קציר החטה שיחלו בו היום .הגשים גמרו את חליבת הפרות ומגבגות את חריצי החלב של
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״הגבינה הצפתית״ המפורסמת והילדות משלחות את הפרות לעדר ונחפזות להשקות את
גנת־הפרחים הגוצצת בטלליה ,בטרם שיכגה השרב.
ביגתים ,ומקצה המושבה נשמעו צלילי פעמון׳ פעמון בית־הספר ,הקורא לצאן
מרעיתו .נשאים צלילי הקודש על פני המושבה המתמלאת צהלת ילדים והמולתם .קבוצות־
קבוצות הם גולשים במורד הרחוב ,קפץ ודלג לקראת הבגין הגדול שעל־יד גלי הירדן
השוקקים .אין הילקוטים המלאים הרוכבים על כתפיהם ואין הספרים הכבדים הרובצים
למעמסה על שכמיהם ,ובמקומם נושאים הם סלי נצרים ומחבטות־עץ עטופים טיגריס
לבנים׳ מחצלאות קש חדשות׳ חרמשים ומגובים — חג היום בבית־הםפר׳ חג הקציר .מאחורי
בית הספר משתרע שדה טרשים גדול אשר דונאמים אחדים ממנו גמםרו לגן בית־הםפר.
שנתים ימים עמלו התלמידים על מוריהם לעזק את המקום ולםקלהו ,לשרש את ה״איגג׳יל*
)עשב מזיק( ולהכשירהו למזרע ולנטיעות .השנה החליטו להקציע חלקת שדה מעובדת
למזרע חטה בשביל מצה ״שמורה״ ,או ״כשורה״ בלשון בני הארץ .לאחר רביעה ראשונה
הצליחה ירדנה להשיג מאביה ״פדן״ )צמד שורים( לחרישת יום תמים ן כרמי הקטן׳ נער
בן י״ב ,הלד אחרי הבקר וחרש את החלקה כזקן ורגיל ,ורבי עמרם ,ראש המושבה׳ הביא
ממיטב חטתו וזרעה בידיו .השנה היתה שנה גשומה וטלולה׳ שגת ברכה ,הקמה הרהיבה
עין בברק זהבה׳ השבלים המלאות גבהו עד קומת סוס ורוכבו׳ והילדים החליטו לחוג את
ראשית קצירם בערב חג הבכורים.
המרפסת הרחבה שלפני בית־הםפר שטוחה כולה מחצלאות חדשות והילדים מחכים
בקוצר רוח לטל שייבש מעל פני הקמה ,כי אין לקצור חטה ל״כשורה״ בעוד השבליפ
לחות .אך הנה בא המבשר ובידו מלילות יבשות .האות ניתנה ,הילדים ירדו אל השדה,
ולקול שירת קוצרים אדירה הגיפו את מגלותיהם וחרמשיהם על קמת הפז .השבלים
הכבדות והמלאות נפלו עמרים־עמרים מתחת ידי הקוצרים החרוצים ,והילדות אלמו
אותן לאלומות וגשאון אל ה״גורן״ שעל מחצלאות הגזויטרא ,במקום שקבוצות הקטנים
החלו לדושן ולחבטן במחבוטיהן .אמהות אחדות הביאו כברות ועזרו לזרות את התבואה,
ולעת הצהרים נערט כרי גדול של חטת זהב מנופה .המורה עישר את הכרי ,הילדים
לקחו את התרומות והמעשרות ,מלאו שני םלים משמשים חדשים ושקדים ירוקים שזה
עתה נקטפו ,קשרו אל הסלים שני גוזלים רכים ,ויצאו בסך אל ראש־פנה הקרובה למסור
לרב .כהן הזקן׳ את ״ראשית בכורי אדמתם״.

הבאת בכורים ממקוה־ישראל
בצורה יותר חגיגית מעלים את הבכורים תלמידי בית־הספר החקלאי מקוה־ישראל
שעל־יד תל־אביב .שנה שנה׳ באסרו־חג של שבועות ,יתאספו תושבי תל־אביב לראות
במחזה המרהיב של הבאת בכורים ממקוה־ישראל .עשרות־עשרות של ״פרחי אברים״
נכנסים העירה כשהם לבושים ירק וענודים שבלים ,וממלאים את חוצות העיר בריח
השדה אשר ברכם אלהים .אחד התלמידים מוליך שור מקרין שקרניו מצופות ״זהב״ וזר
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קלוע מענפי זית עוטר את צוארו .לפניו הולכת תזמורת התלמידים ומכה בתוף ובחלילים
ואחריו — קרון גדול מקושט בענפים רתום לצמד בקר שעטרות זית לראשיהם .ובקרון —
מכל פרי האדמה ויבול הכרם והגן .מלווה על־ידי קהל רב מתגהלת הכבודה עד הניעה
אל בית־הכגםת הגדול .הגבאים וזקגי העדה יוצאים לקראתם ושואלים בשלומם .אחד
הזקגים מטפס ועולה על הקרת ומכריז על מכירה פומבית של הבכורים ,הקהל קוגה ומשלם
בעין יפה׳ והכסף נמסר לגאולת הארץ על־ידי ה״קרן הקיימת״.

נ .בנארי

טקס הבאת הבכורים בישובי העובדים
זה כמה שגים הונהג בישובי העובדים חג־הבכורים ,שהיה לחג כללי בישובים,
מלווה טקס יפה של הבאת בכורים לטובת הקרן הקיימת לישראל.
פרטי הביצוע של הטקס איגם דומים בכל מקום .על סמך הגסיון של הישובים כדאי
לםכם ולהביא את ביצוע הטקט לידי אחידות שהיא ,אם לא בכל ,לפחות בקוים העיקריים.
כאן נמםור כמה קוים יםודיים מתוך הנטיעות שנעשו בישובים השונים.
הפעולות מתחלקות :א( הכנת הבכורים ,ב( עיטור הבכורים ,ג( הכגת המגרש והבמה
להבאת הבכורים׳ ח תהלוכת הבכורים ,ד (.תכנית הבאת הבכורים׳  0תנופה ,פדיון והקדשה
לקרן הקיימת׳ ז( סיום.
הכנת הביכורים
כל ענף מענפי המשק מכין מבעוד זמן את ביכוריו .כמה ימים לפני החג קובע
כל ענף משקי את האנשים אשר יכינו את הביכורים ,ישתתפו בתהלוכה׳ בהנפה וכר.
כל עגף בוחר ממבחר תגובתו ,מסדר את הביכורים בטנא ,או באיזו צורה אחרת
)אלונקה( ,באופן שאיש אחד או שנים יוכלו לשאת את הבכוריט בטנא או באלונקה מקושטת.
יש לשים לב לקישוט הטנא .הוא אינו צריד להיות חיצוני ,אלא עיטור מן הנוף והסביבה
של תנובת כל פרי .אשכול הענבים ינשא במוט בשנים .אנשי הפלחה מביאים עמם גם שתי
ככרות לחם אפויות במיוחד לכבוד החג ומעוטרים •.
על מגרש רחב במרכז הישוב תוקם במה מיותרת ,מקושטת ירק׳ ועליה מדפים
לקבלת הבכורים .בדרך אל המגרש ועל המגרש גופו — שערים לנושאי הבכורים .השערים
מקושטים אף הם .נושאי הבכורים עוברים בין השערים משני הצדדים ,והקהל הולך
בינותם ,עד שמגיעים למגרש .שם הקהל מתיישב באמצע׳ ומביאי הבכורים נמצאים
בשערים משני הצדדים.
תהלוכת הבכורים
בהשמע קול החצוצרה נפתח מטע הבכורים .בראש התהלוכה — נושא דגל הבכורים,
אחריו באי־כח הישוב ,באי־כח הקרן־הקיימת ,אחריהם — המקהלה .ועוגנים והמחוללות•
• זכר לשני הלחם ,בכורים׳ שנאפו בבית

המקדש.
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משני העברים באים גושאי הבכורים .כל ענף על דגלו ובכוריו .באמצע ,בין שתי השורות
הולד הצבור כולו .נושאי הבכורים עוברים בשערים המסומנים לפי סדר שיקבע מתחילה.
המקהלה והנוגנים שרים משירי הבאת הבכורים ,שירים מותאמים לתהלוכה.
הבאת

הבכורים

לאחר שכלם עומדים במקומם ,קורא בא־כת הישוב מעל הבמה ז
עטךת ׳קיבת טולתף
מביאי הבכורים עונים:
קי} ה טו?״ ומעטרת
המקהלה מקבלת את פני מביאי הבכורים בשיר :״הזורעים בדמעה״ .לאחר זאת
עולים מביאי־הבכורים בזה אחר זה ,לפי סדר קבוע מראש ומניחים את בכוריהם .בסדרה
זו עולים ענפי המשק ,כל קבוצה במספר ניכר של חבריה ,וכל אחד כסדרו — מניח את
הבכורים וקורא את פסוקו ,וכל הנחה מלווה בשירה מתאימה לאותו ענף.
במקומות אחדים נתקבל סדר זה של הנחת הבכורים:
שירה ופסוקים לענפי המשק בשעת הנחת הביכורים
הזורעים בדמעה ברנה יקצורו.
שירד:,
פלחה:
הכרזה:

הלד ילד ובכה נושא משך הזרע ,בא יבא ברנה נושא
אלומותיו.
פרי גני הנה הבאתי.
נביא בכורי אדמתנו ,בכורי כל פרי.
כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ.
והיה כעץ שתול על פלגי מים.
אנו באנו ארצה.
ונטעו כרמים ,ועשו גנות ,ושתו את יינם ואכלו את פרים.
הנה מה טוב.
אם גרעין זרעת — בטת!

משתלות:

הכרזה:
שירה:

ישרש יעקב ,יציץ ישראל.
ציץ נתנו לי.

רפת:

הכרזה:
שירה:

תחת הנעצוץ יעלה ברוש ,תחת הסרפד יעלה הדם.
קומו אתים.

צאןז

הכתה:
שירה:

ברוך פרי בהמתך ועשתרות צאנד.
גדי קטן.

ל ו ל ו ש ו ב ך:

הכרזה:
שירה:

צאננו מאליפות מדובבות בחוצותיגו.
ובטל על שכמהו תהמינה שתי יונים.

ג ן ־ י ר ק:
ע צ י ־ פ ר י:
כרם:

פרדס:

שירה:
הכרזה:
שירה :
הכרזה:
שירה:
הכרזה:
ריקוד:
שירה:

שירה בקנון :השועל הלך לו...
הכרזה:

בשוב ה׳ את שיבת ציון היינו כחולמים.
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ס ש ר המועדים :שבועות

מכוורת:

שירה:
הכתה:
ריקוד:

ארץ בתנה יבולה .ארץ זבת חלב ודבש.
ארץ נתנה יבולה .ארץ זבת חלב ודבש.
עמק׳ עמק׳ עבודה.

תנופה׳ פדיון והקדשה לקרן הקיימת
לאחר שכל הענפים הניחו את בכוריהם בצורה נאה על מדפי הבמה — עולים שני
באי־כח מכל ענף על הבמה ומניפים כל אחד את טנאו בשתי ידיו או שנים בטנא אחד
)לפי הכובד(.
בא־כח הקרן הקיימת קורא בהטעמה את פרשת הבכורים:
א נ מ י אגד אלי גיךד ??רן^ה נן^ר קזס ב?חי קעט 1ןל.י־?ם לנוי ןדול עצום
ורב :נ;רעו אתנו 3מ?ךיס וןענונו ףתנו עלינו ןןבךה ק?ה :נ?3עק אל ל :אלסי אנסינו
נ ^ ס ע י :את־^לנו.״ נןלאנו אל־ס9קום קזה נ!$ן־לנו את ל.ארץ ס*את אלץ ןבת
חלב וך?ש:
מ ב י א י ה ב כ ו ר י ם מניפים את בכוריהם ואומרים* :ועתה הבאנו מראשית
פרי אדמתנו מנחה לגאולת אדמת ישראל״.
ב א ־ כ ח ה ק ר ן ה ק י י מ ת מקבל את הבכורים .ב א ־ כ ח ה י ש ו ב :
בשרו לאחינו השרידים והנפוצים בארצות חבל׳ כי למענם חרשנו .זרענו וגם
קצרנו בארצנו .למחיה ולמולדת לכל פזורי ישראל והמה יהיו בתוכה לעם — .הקדשנו
את בכוריגו לקרן הקימת הגואלת את הארץ ,ועתה אנו פודים את בכורינו אלה פה ,כפי
שהושת עליגו על ידי בא־כח הקרן־ד״קיימת ,לגאולה שלמה של העם והמולדת.
שירה!
?ריר 9רי «ד9י1ך.
?רוך א$ה ?עיר.
ו?רוך 9רי ןגבוןסף•
ו?רוך א$ה בקןדה.
?רוך א$ה ?בואך.
י;רוןי א.$ז • W W
סיום
הסיום כולל שלש פעולות :א( איגוד שבעת המיגיב ,ב( משלוח חיוגים ומחול
המחוללות :ג( סעודת בכורים.
א( א י ג ו ד ש ב ע ת ה מ י נ י ם — כיצד י — שבעה נערים מביאים כל אחד בידו
ענף או שבולת משבעת המיגים שגתברכה בהם ארץ ישראל )חטה ,שעורה ,גפן ,תאנה,
רמון ,זית ,תמר( .הם עומדים בחצי גורן ומטים את ענפיהם זה לזה ואומרים ז
יעמדו בכורינו ,שבעת המינים שארץ ישראל נשתבחה בהם׳ ושישראל גמשלו
להם׳ ויעידו כי עם ישראל חיה יחיה בארצו ,יצמח ונם יפרח.
ב א ־ כ ה ה ק ר ן ה ק י י מ ת לוקח מידם את הענפים ואוגד אותם לאגודה אחת
ואומר!
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מעתה שנעשו כלם אגודה אחת — םימן הם לכל בית ישראל ,אחד לאחד ילוקטו
בגי ישראל מכל התפוצות והיו לאגודה אחת ולעם נדול.
ב .מ ש ל ו ח י ו ג י ם  :מביאי הבכורים מן הלול והשובך משחררים את היונים,
והן פורחות ועולות למרום .באותו זמן מתחיל על הבמה מחול הבכורים של המחוללות.
עם תום המחול שרים ״ ת ח ז ק ג ה ״ .
ג .ס ע ו ד ת ב כ ו ר י ם נעשית בו במקום — על הדשא — סעודה ?לה מתנובת
הבכורים; פורשים את לחם הבכורים האפוי במיוחד לכבוד החג ,מגישים דברי חלב,
דבש ,זיתים ,ביצים ,ירקות ומכל יתר הדברים שהובאו לבכורים ונתנים למאכל .שמחת
הבכורים נמשכת בשעת הסעודה ואתריה.

מאיר בן יהודה

חג הבכורים בבית אורן
כי מ צ י ו ן תצא תורה
היה זה חג החגים אצלנו .בהשתתפותם הפעילה של כל תושבי המקום ,זקן ונער.
החבר העובד ברפת ,במכוורת׳ או במטע דאג ימים או אפילו שבועות לפגי החג להופעת
הענף שלו בתהלוכת מביאי הבכורים .ושיתפגו הפעם ,גם את עובדי בתי המלאכה והתעשיה
שלנו ואף את עובדי כל השירותים וכולם נרתמו בעול ההכנות .ואף־כי כל ענף ניסה
לשמור ״סוד״ ולא לגלות כיצד יופיע ,״הסתננו ידיעות״ מפה ומשם והן המריצו את
הענפים האחרים לשכלל את אשר תכנו מראש .וכאשר עבר מרכז המשק ביום שלפגי החג
בענפים השונים׳ הופתע לראות את הכל עובדים ,ועוסקים בהכנת ״ביכורים״.
הגיע ערב החג .לפני חדר האוכל היתד• תלויה סיסמה עשויה ענפי־אורן :״וחג
שבועות תעשה לך״ .גם בפגים קושט חדר האוכל ירק וסיסמאות שהבליטו את שלושת
היסודות שבחג :קציר׳ מתן תורה והבאת הבכורים.
ביום חמשי ה׳ בסיון בערב התקיימה מסיבת חג בחדר האוכל שהיה צר מהביל
את כל הציבור :חברים ,גוער ,ילדי ביה״ם ,אורחים ומבריאים .בשעות הצהריים חולקה
תכגית המסיבה ויתר החגיגות לחברים .בתכנית נמצאו כל קטעי הקריאה והדקלום וכן
השירים המשולבים במסכת .המסיבה היתד• מוקדשת ברובה למתן תורה ובה הובלטו
הערכים המוסריים הגמלים שעמנו קבל על עצמו לפני אלפי שגה ואשר כל העולם שואב
מהם עד היום .טעם מיוחד היה בהקראות שבמסיבה ,שהוקראו על ידי חברים מארצות
שוגות בהטעמה המיוחדת לכל אחד מהם :חברים ותיקים שלא תכיר את מוצאם על פי
דבורם ,חברים ממרוקו ,מתורקיד* חברי הנוער העובד וילדים .כאשר קראו את המלים של
 JIהיינה על משה ״אשד הקים פירמידות אדם ,לקח שבט רועים דל ויצר ממנו עם״
חשגו אף אגו את השעה הגדולה בה הננו מתקבצים מתפוצות תבל להיות לעם ומבליל
שפות ליצור שפת העם הזה .המסיבה גםתיימה בריקודים ובחלל הדהדה השירג!
כי מצית תצא תורד-
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ביום ף בבוקר התקיימו התחרויות .בצל החרובים הסמוכים לחדר האוכל סודרה
זירת־התחרויות ועל ידה שולחן־הפרסים .בין הפרסים היו בקבוקי יין ובירה ,ספרים,
שוקולדה ,שימורי פירות ,קופסת סוכריות ,עוגות ועוד.
התחרות ראשוגה :ריצה במריצות עמוסות שקי מלט ,שנערכה בין חברי הגרעין
הצפון אפריקאי .זו הזכירה במידת מה תמוגות ממירוצי מרכבות מימי הרומאים.
בתחרות השניה השתתפו חברי הגוער העובד בריצה בתוך שקים ואחריהם החברות
ממחסן הבגדים ,מחסן הנועד ומהנוער העובד להשחיל  10חוטים ל־ 10מחםים .ידי העובדות
רעדו ,הקהל זירזן בקריאות עידוד עד שהוברר למי הגצחון.
ועתה גגשו הגגרים .לפניהם היו לוחות שעליהם מצוייר מגן־דוד ובו מסומנות
f
נקודות שעליהן יש לקבוע מסמרים .בפקודה :״מוכנים ,היכון ,דפוק!׳ החלו החברים
בעבודה.
עיני המסובים הופנו עכשיו אל חבל עבה אשר בשני קצותיו הסתדרו הקבוצות
למשיכה :עובדי המטע נגד קבוצה שלה נוער העובד .בלב נתעוררה חמלה על ״הנערים
המסכנים״ האלה העומדים מול חבורה בעלת משקל כבד ביותר .והחששות נתאמתו .החברים
משכו את הנערים .אך אלה לא אמרו נואש והוכיחו שהכשלון בא להם בהיותם יחפים...
וחלה פרשת נעילת נעליים .וראה זה פלא :הנערים מחזיקים מעמד ,יתר על כן ״מושכים״
את התברים .משיכת ההכרעה היתה דרמטית .משני הצדדים עמדו ״נאמנים״ שעודדו את
המתחרים ע״י קריאות :עצור ,משוך ,עכשיו! ולבסוף נצחה קבוצת הנוער העובד שגלתה
כאן יותר ליכוד ואימון.
היו עוד התחרויות בריצת זוגות ברגלים קשורות ,ריצה עם כף בפה ועליה ביצה,
ריצת זוגות עם כדי חלב מלאים.
ובסוף התקיימה התחרות מרתקת בקילוף תפוחי אדמה בין המטבח ,מטבח בית־
ההבראה וחברות שאינן עובדות במטבח.

;

4

תהלוכת הבכורים
בשעה חמש לפנות ערב נשמעה תרועה חצוצרה מעל ראש המגדל וקהל האורחים
החל להתאסף על יד הבריכה ,לתהלוכת הביכורים.
בראש התהלוכה רכב פרש שנשא את דגל הבכורים ועליו רקומים שבעת המינים
על רקע תכול..מעשה ידיהן של עובדות מתפרת הילדים .אחרי הפרש צעדו שבע בנות
תלמידות ביה״ם ,לבושות לבן ,ובידיהן זרים משבעת המינים לעיטור הביכורים ,ואחריהן
שבע נערות מהנוער העולה ,אף הן לבושות שמלות לבנות ,שהביאו כל אחת ענף או אלומה
משבעת המינים .על יד הבנות הלכו ״כלי זמר״ .מנדולינה ,מפוחית וטמבורין .התהלוכה
עברה מענף לענף ואספה את מביאי הבכורים .על יד הלול עמדו עובדיו עם בכוריהם וכן
עובדי הרפת .כל ענף הופיע עם סיסמה .לכל אחד מעשרים וחמשה הענפים נמצא פסוק
מתאים בתנ״ך .לאתר שהתהלוכה עברה את כל ענפי החצר׳ יצאה דרך השער אל שטח

דג

זכרון

הבכורים
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גן־הירק .שם הצטרפו אליה הענפים שהשתמשו במכוניות להופעתם :הגגריה ,המסגריה
ותואם המטעים והכרם והצאן .כשהגענו אל עגלת המטעים ,עליה הוצגה התפתחות המטע
מהכשרת הקרקע והנטיעה עד לקטיף הפרי ,הפעילו העובדים את המרםם והזליפו עלינו
מיס .וזה המחיה נפשות בחמסין הקשה .התהלוכה עברה בין אורני חורשת הפלמ״ח תור
שירה וגגינה והגיעה אל המקום שנקבע לטכם הבאת הבכורים .מגרש הטכס נמצא אחרי
חורשת תאנים וממנו אפשר היה לראות את שטחי הפלחה שלגו בעתלית.
הענפים עברו את מקום הטכס וניתנה לקהל אפשרות לחזות בבכורים ובמוצגים
השונים .מלבד המטע בלטה הופעת הגגריה והמםגריה שהכינו ביום אחד ״בית מוכן״
ומבעד לחלונות הבית נראו הנגרים והמסגרים בעבודתם .עובדי תואם הכינו קופסת קרטון
ענקית ובה צופר אזעקה׳ ענף הצאן הופיע במכונית כשהרועים חולבים את העזים על יד
המחלובים .עובדי המכוורת הביאו כוורת עם קירות זכוכית שבעדם ראו את הדבורים
בעבודתן .הלול הביא ביצים ,אפרוחים ,פרגיות ותרנגולות — אות להתפתחות יפה של הענף.
בסימן הימים האלה הופיע מחסן הבגדים אשר הכין בובה לבושה מכנסיים על רגל
אחת ,חולצה בלי שרוול ועל חלקי הגוף הגלויים הכתובת ״צנע״ .מתפירת הילדים הלבישה
שתי בובות בגדי חג ועליהן שלטים :״עליה פנימית״ ו״עליה חפשית״ .מטבח הילדים
הכין בובה גדולה עשויה ירקות וממטבח החברים הביאו מאכלים על מגשים .גם הםנדלריה
הופיעה בתהלוכה אף כי עובד בה רק חבר אחד.
הטכס נפתח בתרועת חצוצרה והבנות מבית הספר עטרו תוך ריקוד את הביכורים.
עובדי המטעים נקראו אל הבמה )אוטו מקושט ירק( אמרו את הפסוק שהיה כתוב על
הסיסמה והביאו את ביכוריהם בלווי שירים מתאימים לכל ענף וענף .הגזבר פדה את
הבכורים בשם המשק .בנות הנוער רקדו את הריקוד — ״והטיפו ההרים עטים״ והופעתן
בשמלות הלבגות בשדה הירוק היתה מרהיבה עין .לאחר איגוד שבעת המינים שולחה יונה
לחפשי והטכט גםתיים בריקודים.
אחרי הטכס ישבנו לאכול ארוחת ערב מתוצרת המשק ,איש תחת תאנתו — בחורשת
התאנים .ישבו כאן ההורים עם ילדיהם ,הגוער ואף הורי חברים שהגיעו למקום ממרחקים.
עם חשכה שבה התהלוכה הביתה והחברים ישבו על המגרש שעל יד הפסל כדי
לחזות בריקודי־עם של הנוער העולה ,הנוער העובד וילדי ביה״ם לאור החשמל.
)מתוך מכתב לחברים ב״ניבים״ ,מס׳  ,273תש״ס(

חג הביכורים בניר דוד נתל־עמל(
על הכביש מסתדרת תהלוכה כללית של כ ל ה ק י ב ו ץ )הילדים ,הנוער ,החברים(.
בסופה מצטרפים נושאי הביכורים וכל המכונות החקלאיות .בהגיע התהלוכה אל שער
המשק המקושט קורא כרוז מעל מקום מורם:

214

םפר ה מ ו ע ד י ם  :ש ב ו ע ו ת
קומו אחים ונעלה ,נביא ביכוריגו שי!
ה צ י ב ו ר שר:
עורו אחים ןגעלה סר־ציון׳
ואמרו לא :אקזךי ןןעט

הנה סה־טוב ומה־^עים .מה־ןעיס

שןןה

?ז;ת אחים ,הוי ^?ת אחים !ם 0:ד.

לו.

מלא הטנא הבכורים^

מלא ס ^ א הבכורים.״

הציבור מסתדר משני צדי השער )מבפנים( ובאמצע עוברת תהלוכת הביכורים
והמכונות .הקהל עובר לדשא הגדול ומתיישב בחצי־עיגול מול הבמה .אל הבמה עולים 2
מקבלי הביכורים והתזמורת ,המלווה את השירים והמחולות )תקיעת חצוצרה(.
,

כ ר ו ז א  :וחג שבועות תעשה לך ,ביכורי קציר חיטים ,שבעה שבועות תספור
לך מהחל חרמש בקמה .ושמחת אתה ובגך ובתך והגד אשר בקרבך .וזכרת כי עבד היית
בארצות נכר .ותשוב אל מולדתך והיא ישימון וציה .ותפדה אותה בעמלך ובזיעת אפיך,
עד היותה לארץ זבת חלב ודבש.
הציבור

שר:

בכורים ?רי הלולים,

שאי תוךה אךסת מולךת.

שי הבאנו .שי לעם.

קןא תוךה ?ל העמל,

מן  PWוכרמלו״

?כרהי ?ייז נמב

מןיפון ונם מ;ם•

ועל שךמיי* ץרעאל.

כרוז

ב׳ :ושמחת בחגיך .כי את לחמך אתה אוכל ועל אדמתך אתה יושב .ועתה

נפתחו שערי ארצך לרווחה ובאו בם שרידי ישראל מכל פזוריהם — לעמול בעמלך ולשמוח
בשמחתד.
שר:

הציבור

עורו אחים ונעלה סר־ןייון.״

כ ר ו ז א׳ :ארץ נתנה יבולה ,ארץ זבת חלב ודבש.
כרוז

,

ב  :ארץ חיטה ושעורה וגפן׳ תאנה ורמון ,ארץ זית שמן ודבש) .בזמן

קריאה זו עולות אל הבמה  7נערות המסמלות את שבעת המינים — בלבוש ,בזר על הראש
ובמין הפרי או הענף ביד(.
כ ר ו ז א׳) :לוקח מכל אחת את הפרי ומכריז( :החיטה :אחת! השעורה :שתים!
הגפן :שלוש! התאנה :ארבע! הרמון :חמש! הזית :שש! התמר :שבע!
לאחר שהכרוז אוגד את בולט ביחד הוא אומר :יעמדו־נא ביכוריגו — שבעת
המינים בהם נשתבחה ארצגו — מאוגדים וקשורים ויעידו׳ כי אחד לאחד ילוקטו מ י
ישראל מכל התפוצות והיו לאגודה אחת ולעם גדול במולדת.
הציבור

שר:

שירי׳ שירו שיר תולה

ללר3ת לעבירה•
שירו׳ שירו שיר תולה

ללרעת

ןןןגבולד-

שוב ילדנו אל ןזעץ
ם

ל^אוב סל ?  W׳

!עלה לא תוננו,
ת

8ןגלי• ת ס ל ךצון:

?י הניבו ^דולזינו

לי ןשובו מכנף אךץ

וגלכו עומדות הצאן.

לל אסינו ?ןזמון.
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חג ז כ ר ו ן ה ב כ ו ר י ם

ב׳ :ועתה — יעברו נא לפנינו עובדי הענפים ,ענף ענף למינהו ,והביאו

כרוז

מפרי ביכורי יבולם.
,

כ ר ו ז א  :יום חג הוא לנו היום הזה ,חג לעובדי האדמה .כי יש שכר לעמלנו
ונתנה הארץ יבולה .והבאתם מברכת האדמה — שי לגאולתה.
הציבור
כרוז

ש ר ? :כורים ?לי הלולים.״

ב׳ :אתם עובדי השדות ,מפלחי אדמה ,קוצרי התבואות ומדבירי השממה•

העלו־נא מפרי עמלנו — מביכורי שדותינו.
שר:

הציבור

ש&לד3 .שלה פולעה ?ריס

שלה־שעולים תקזה ,זר סג עוקרת״

9ע$ס גךעיןים ?י לב׳

שפע לבול ו?ל?ה.

ו?מךםב לרים יום כ?ר לפוס.

לקלאת בוא ןזקו?לים ?*!זר 8ןד<ת״

ליש^ש

ןזרש לעמר מס?ה.

וןןזב.

עורו הוי עורו! שורו ?3י ??לים:

ןזבו ןזניפי׳ נירו ל?ם ניר.

ק9ה הן ??לה ??ר על 39י ס?לים.

סג לק?ה -־ עת ראשית ןז?ן?יר.

ק?רו .שלחו ס?ל
פ ל ח א׳:

ק?רו׳ שלחו מ$ל — עת ראשית ןזק?יר.

 -עת לאשית ןזקדר.

שטחים רחבי־ידים — שוממים וזגוחים מכל צד השתרעו השגה

מאפסיים — וגארשם ליד העמלה ל ע ד .
פלח

ב׳ :יבולגו באסם רב הוא וטוב — לחם לאדם׳ לבהמה ולעוף.

הציבור

לסלעים ?למעה ?רןה לקןצרו.

שר!
,

כ ר ו ז א  :ואתם בגי המספוא ,םגיפי החרמש ותופסי הקלשון ,העלו יבולכם מן
הסוג הראשון.
הציבור

שר:

צועד וצועד הקו$ר ללא עת,

קזדות נךסבים משתלעים מלחוק.

לא ללע הןפש ,הן§ש.

ל׳לי גלבוע ^סו לרוק.

ניר אחר ניר ,מאז בקר לאיר

טוב לקוןר ?יום קזמש וזיו,

;גולל ססךמש ,ןזחלמש.

?שר אביב׳ ?שר אביב.

טוב לקוןר ?יום ?ן$ש וזיו ? -א ןזאליב!
מספוא

א׳ :אדם ואדמה — הצמיחו כל ירק־עשב בשממה.

מספוא

ב׳ :חציר לבהמתגו וירק לכל עוף במשקנו.

הגוער

והילדים שרים:

שירו שיר טומני ןקזלע,

ועתה לן^ה ה?שילה

הנה נןןא ,נלןצולה,

גילו גיל ,קו?רי ןז?ר.

מלחלי ^דות תזהיב.

ה3ןל ??יף ?און!

כ

?י ל$ה ח ן ??5ע

צח גך יןה ^ ם חרף

עת שבלים ת?ל?;ד,

?3י קז?לה וןןר.

ןס5ת אביב.

חול }חולה ןןרון!
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ם סר ה מ ו ע ד י ם  :ש ב ו ע ו ת

כ ר ו ז ב׳ :הנוטעים והכורמים — מה ביכורים אתם תורמים?
ה צ י ב ו ר שר:
?3י ס??ר יוצאים נ^ך.
ןבולנו ןצלך.
סג ל?רם .סג ל?רי.
סג לע$ק הע?רי.

על ראשנו אור $תוק
י?פיגו שיר וצחוק.
?$3נים ??יי ?אד
?עטור }.אקזכולות.

טוב לזרוע ,טיב לחרוש.
טוב לקזתות את התירוש.
9י ?:ר את הםחולות
ללגלינו ה^לותז

כ ו ר ם א׳ :היתד ,הברכה בכרמיגו ופרי־מגדים בעצינו.
בעוד בדמנו םמדר — כבר יפעה לו והדר.
,

כ ו ר ם ב  :רוו רוב מים הרגבים — ויכשילו ענבים.
שרים,
שועלים קס3ים9/ם?לים ?לטיט  /יללהיגו סק!ןר.
שםוןי נוטלה^ .מוןי נוטלה את ןז?לטים.

הילדים

כ ר ו ז א׳ :הירקנים! מפרי גנכם נא שי הביאו — טנאיכם בהוד יופיעו.
ה צ י ב ו ר ש ר ) :קודם רק את הבית הראשון ,ואח״כ את יתר שני הבתים(.
פרי גני הנה הבאתי.

?ךא?ר 99רי נגהו

מן הבער מוייל לעילה

מלא ןזט^א לב פאר.

ןנאנים ןרמונים.

?ן רועים קלה וגלי.

ובסל לו על שבמהי
תווי^ץה זוג יונים.

ובידיי ?קול ןשילה:
לילל .לילל .דילל ךי.

בכורים &ה
ןראשי ?שרתי !ר.

הן5לימי

לה־לה־לה־לה־לה

לו־לו־לו־לו־לו

לי־לי־לי־לי־לי

ה ג ג ן  :ביכורים פה העליגו — ראשית פרי גננו.
כ ר ו ז ב׳ :ואתם הבוקרים — בריר פרי בהמתכם ושגר אלפיכם.
פעמיכם החישו — ומגחתכם הגישו!
שר:

הציבור

9לאו א5$יגו ? י  -ל?ן5יבי -לן•
?©יגו הוטים ,הוטים מתיגוקות.
ו?ה9תגו גועה$ .ה עוד י׳גקשי
9א$נו מכורה  -ואין ,ואין ןגדןז

ר פ ת ן  :מבכורות הבקר הבאנו פה שי  /ענל רד ויקר — וחלב עד בלי די.
כ ר ו ז א׳ :עובדי הלול — מה בטנאכם כלול ז
שר:

הציבור

?כורים ?רי הלולים...

ל ו ל ן א׳* שגי גברים םמוקי כרבולת — זו תפארת בני־בנף.
,

ל ו ל ן ב * וביצים מתרנגולת — זו תוצרת העגף.
,

כ ר ו ז ב  :מגדלי האווזים — מעמדתם לא זזים — הגישו הביכורים!
א ו ז י ה  :אלפי עופות הן פה גידלנו  /אפרוחיגו לכל מקום הובלגו.

חג ז כ ר ו ן ה ב כ ו ר י ם
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כ ר ו ז א׳ :עובדי המידגה — ההופכים לאגם כל שדה,
הואילו גשת — והראו גא מה ברשת.
ד י י ג  :עם שפע בריכות — עבודתנו לא תשבות .הנה הבאנו דג — מתנה לכבוד
החג.
ה צ י ב ו ר שר:

ו7ןזא?תמ מלם ?ק1שון ממעיני סןשוןןה...

כ ר ו ז ב׳ :שותלי הפרחים הנאים ,מטפחי הנוי בדשאים.
כליל גוונים וניחוחים — הבו לנו זר־פרחים.
ה צ י ב ו ר שר:
פךסי אביב נפתחו/נצא סלל ?אחו.
ל?ל לב סי ושר/עו^ה הד 3וןא ולר.
ג ו י  :משלל פרחי הגן — לנוי ולתפארת.
נרקיס ,צפורן ושושן — כלגית וורד.
שרים:

הילדים

אןה הלך דודך .ס;?ה נ^שים:
סלקה ב^שים ,אןה ןןלך דיךךז
?$ר? .ןה דולך ובקשנו ע?יךז
דודי לרד לגנו לערוגות סב^ם.
,

כ ר ו ז א  :ואחרון־אחרון חביב — משק הילדים מה יתן ומה יוסיף ז
ה צ י ב ו ר שר:
סליגו על ?תפיגי
לאבינו עטורים.
מקצות ןזאריץ ?אנו .הבאנו בכוליט.

מיהולה ,מהקרון ,מן ל׳?מק ןסןליל
8נו לרך לנו? ,כורים אתנו,
סך׳ סך׳ סך נתף ולק בחליל.

הילדים:
גננו קטן .לא ;דול.
אך לש בו גם סלם ויש בו מ?זעול.

ולש בו &ם שיס ו^רח ?חס.
ף?$זש תןלח לו ,האיר ?ל סיום.

}?יא לכורינו ,ל?9ק }ליאה״
ל?רי תוצךתנו׳ סתור ??ר הגיע
ילדים

,

ב:

צנונית ןנס ןזר וקלח אדום,
עם שיי סןנפור ועם ?חוק ?ל היום.
ןגני קטן ,לא ןדול המ,
אך נותן את הצל ,הצל הוא.

אך גם בעלי־סי ?מ^קני הןןט,
ןליא ןם מהם בכורינו 3ךת.
תךנגלת׳ אלנגת וקטן האפרום
ןביאה פה שי — לשיש ןלשםוס.
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ספר ה מ ו ע ד י ם  :ש ב ו ע ו ת
כרוז

ב׳ :ילדיגו — שבי הגולה! גשו נא חלום — ושלחו היונים למרום.

י ל ד י ה ג ו ל ה ניגשים אל הבמה ואומרים!
עופו .עופו .יוןים ץחירות,
שורו .שורו ב?3י ?8לם:
?ני עבים שם בתכלת.

עופו?3 .ריאי בתרועת אורות

?אי• בשרו .ל?נות ה?}פלם.

אל אסינו — ?לום? .לום!

את ?שולת סתיסלת.

שובו ??הךה ?רןה ןןלום!

לאחר שהיונים משתחררות ועפות אל על ,ש ר כ ל ה צ י ב ו ר !
היונים עפות ?3סלם.
עופו .עופו )א,
?או? ,או ?)סלם.
כ ר ו ז א׳ :תמו ביכורי הענפים .ארץ גתנה יבולה ועץ השדה נתן פריו.
והשיג הדיש את הבציר — והבציר ישיג הזרע!
כרוז

ב׳ :ברוך פרי אדמתכם וברוך העובד בה .ואכלתם לתמכם לשובע
וישבתם לבטח על אדמתכם .ובכל ארץ אחוזתכם — ג א ו ל ה ת ת ג ו

לארץ!
מרכז

ה מ ש ק  :אנשי תל־עמל! נקדיש נא את פדיון ביכורינו — שי לעם .שי

לקרן הגואלת אדמתנו.
הציבור

שר:

ממרוטיס ?ך?ה יוךךת

לם ?ל ת3לת ס?מלם.

?ל לצור ן?ךא ?$לם

9רי צו© 0ג?99ד*

אי כוכב 9א$ךהז

אח היא להבל }לה.

 -ןגמל־3סלם.

עם ?$א את סמולךת

ס^לם

? ב אןם לאןסד״

3ו??ני ־־ ןגבולה׳

אךסה

 -נןולה ס!לך.

לסד נחרוש מסלם
<*ויין ול»י7י-

עבוןה ־ חזון ו?1אךת.

לשןיון אךם 3סלד.

אלסי• ־־ נחג סגך.

ןגבוןה 5? -ת ?לם.

ל$אלת עולם םקאת.

3אס T«W״

;תלןךה 3שך?ךת

לא ללד לקךב עוד ללד.

נארג נארינך.

סי .צוסס ןדיסם.

ן?ל סךב $?$תו

ז

שבועות ,תש-ג4

חג השבועות בחטיבה יהודית לוחמת )חי׳יל(
)מתוך מ כ ת ה
בחג השבועות באתגו.הפקודה :לעזוב תיכף ומיד את בריזיגלה )איטליה( ולצאת
לדרך .לאן — טרם ידעגו בדיוק  tלאוסטריה או לגרמגיה ,אולם דבר־מה כרםם בלב :הגדע
לשמור שם ,במקום מ״ט שערי הטומאה הגאצית ,על כבוד החיל העברי ו

 inזכרון הבכורים
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אולם הממונים על תרבות ורוחניות׳ הקדימו כדרכנו׳ דרך יהודים׳ ״נעשה לנשמע״
ובחג מתן התורה המסורתי שלנו ,ישבנו במצב ׳״הכן״ על המכוניות וקראנו את י״ג
העיקרים שעתון החטיבה נתן לנו.
איש החי״ל ,שמור וזכור!
א .זכור את ששת מיליון אחיך הטבוחים!
ג שמור על השנאה לשוחטי עמך!
 aזכור׳ שהנך שליח־עם במערכה!
ד .זכור׳ החי״ל בגרמניה הנאצית הוא חיל כיבוש יהודי!
ה .זכור׳ הופעתגו כחטיבה על דגלה וממלה׳ לעיגי העם הגרמני בארצו׳ נקמה היא!
ו .זכור ,נקמת הדמ נזקפת על חשבון הכלל .כל מעשה בלתי אחראי מכשיל את
הכלל!
ח .אל יחד כבודד עם הגרמנים ואל תבוא בקהלם!
ט .אל תשעה אליהם ואל תבוא בצל קורתם!
י .חרם יהיו :הם ,נשיהם ,טפט ,רכושם וכל אשר להם! חרם לדורות!
יא .זכור ,שליחותד — הצלת יהודים ,עלייה ומולדת חפשית!
יב .חובתד — מסירות ,גאמנוח ואהבה לשרידי החרב והמחנות!
יג .תהא הופעתד חיילית —יהודית .צורתד נאה ,משמעת בכל אשר תלד!
אלה אומריט כבוד לחטיבה היהודית הלוחמת .ארור אשר לא יזכור את אשר
עוללו לנו!
במצב רוח מרומס יצאנו לדרכנו ,צפונה ,ראינו את עצמנו שוב במעמד הר סיני.
עם מדולדל ,עיף ויגע׳ יוצא שוב מעבדות לחירות ,משעבוד לגאולה ומקבל את תורתו
שהיא אור לגויים ,ובדרד חזרנו על עשרת הדברות שניתנו לנו מסיני לפני אלפי שגה ,על
י״ג העיקרים שניתנו לנו כיום .אנו מתקרבים ל״גדוד שוב במדבר״ ,להיות חיל־כיבוש
על אדמת גרמניה ,להציל ולשחרר את שארית הפליטה ולחזור אתם לארצנו ,לפתוח שעריה
לעליה ולקיבוץ גלויות .שרידי החרב וההשמדה הנאצית .והדיר רצה לקראתגו ,מן בריזיגלה
ועד טרביזיו ששים לקראתנו שדות מוריקים׳ אילגות מלבלבים ,פרחים צבעוגיים המתגים
ריח .ומתכווץ הלב :אותה שעה חוגגים בארצנו׳ בשדות העמק והגליל את חג הבכורים.
אותה שעה הולכים ילדינו עטורי זרים׳ עמוםי מתגות־ביכורים ושרים,
•סלינו על כתפינו — הבאנו ביכורים...״
לא יכלתי להתאפק ,העמדתי את המכונית וקפצתי לשדה המצהיב והמתכיל בשלל
פרחיו ושבליו .קטפתי פרחים ועומר שבלים לקשט ולעטר את ראשינו וכלבו יחד שרנו!
סלינו על כתפינו הבאנו ביכורים
מיהודה! מיהודה והגלילה
שבועות תשיד ,סארבידו.
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ס ס ר הסועדים :שבועות

משה גורלי

חג הביכורים בצלילי המולדת
חגיגו שהורתם ולידתם על אדמת ישראל נידלדלו לא מעט בארצות גולה׳ באין
קרקע ואויר לגידולט הטבעי .ועל כן חובה עלינו כיום׳ בשוב שיבת ציון ובהיקבץ גלויות,
לחדש את פגי חגיגו ולהרוותם מטל חייגו המחודשים .ואמנם חגי הטבע ,שהתרחקנו מהם
באונם ובכפיה ,הולכים לשמחתנו ומכים שוב שרשים עמוקים במולדת ומחשלים גשר בין
העבר הרחוק וההווה.
והנה חג השבועות׳ החג המאחד בתוכו דוגמת פסח וטובות ,שני יסודות מוצקים —
הדת והטבע :מתן תורה מזה וברכת ביכורי פרי האדמה מזה .מה חידשו ומה מצאו
משורריגו ומוםיקאיגו בגשתם לחדש ולהתאים את שגי היטודות של החג לחיינו ז
המשוררים מצאו כר גרחב לחג הביכורים ושפע מקורות בתוך םפרותנו העתיקה.
משם שאבו מלא חפנים ותיקנו והוםיפו משלהם׳ ברוח הזמן ומהחדש ומהמתהווד* לפי
מקורות ברוכים אלה הצליחו להקים מחדש את סדר החגיגות של הימים ההם לזמן הזה.
ובדרך זו הולכת וגוצרת מסכת חגיגה שבה תפילות ומזמורים ,ברכות וביטויים מתקופת
המקרא והמשנה משולבים יחד עם שירה חדשה של משוררי דורנו.
והמוסיקאים ן אף הם הלכו לחפש במכמני המסורות העתיקות ובהרים מני קדם
מצאו צלילים נאיט לטקס הבאת הביכורים ,כמו תקיעת השופר ,ברכת הכוהנים ,טעמי
הנגיגה לתורה ולגביאים ,לתהילים ולחמש מגילות וכיו״ב ,מצאו צלילים גאים לחג הביכורים.
בדרר זו אחזו גס קומפוזיטורים בני עמים אחרים והצליחו בלכתם ליצור מוםיקה לאומית.
ואמנם — פתיחת הטקס של הבאת ביכורים נפתח באילו ישובים בארצגו בתקיעת
שופר ,בצלילי תשר״ת ,או בחצוצרה .נעימות פשוטות אלה הוד ויפעה להן במםורת קדומים.
ברכת הכוהנים — געימתה המסורתית בולטת בעת הגשת הביכוריט וקבלתט )כמו ״השקיפה
ממעון קדשך״ ו״ברוך אתה בעיר״ ליצחק אדל( .ובשירי הלכת וההמונים העולים נשמעים
צלילים של טעמי המקרא שהתמזגו עם החדש של ימינו והיו למזיגה אמנותית השובה
לב ואוזן)כמחזור המנגינות של ע .פוגצ׳וב :הללויה ,קומו אחים ונעלה הר ציון ,הזורעים
בדמעה ,עורו אחים ועוד(.
במזיגה זו של ישן וחדש מורגש קצב גפלא של אהבת אדם ואדמה ,שלמ חרשה
ובנין ,של מרחב שדות והררי־אל )כמו בנעימותיהם של ש .פוטטולםקי ,עין הדוד :״שיר
העיטור״ ,״שיר תודה״ ,ושל י .בורוכוב ״סלינו על כתפינו״ ו״הגה מה טוב״(.
נוהגים בחגיגות חג השבועות גם לשלב את *מגילת רות״ בקריאה מוטעמת או
בהמחזה .ומובן שחן מעמי הקריאה של ״רות״ על הנוסחאות השונות של אנשי מזרח ומערב
חופף על קריאה זו ומתבלה ומשעשעד -ויודעים הקומפוזיטורים שלנו להפוך באוצר
המנגינות והפיוטים של עדות המזרח ולחשוף משם פנינים ומרגליות ,כי אצלן נשתמרו
ביתר הקפדה הנעימות המסורתיות במקוריותן ,כפיוט ״אין אדיר כד׳״ ואח׳.
חג הביכורים ,הוא חג הטנא ,מצא איפוא את תיקונו בישראל המחודשת והוא הולך
ועוטה לבוש ארצישראלי עתיק־חדש ,לכבוד ולתפארת.

ב י ן

נ פ ו צ ו ת י נ ו

פרופ .נחום םלושץ

בבאות
כיבוש

מדבר

גארדאיה באלג׳יר

סגולה מיוחדת נודעה לקיבוץ היהודי המהווה מעין שבט מיוחד שהוא יושב בנאות
מ צ א ב והוא :.ליל בסתר חגוי סלעים בלב המדבר .מספרם כשמונה מאות והם יושבים
ברובע מיוחד בגארדאיה בירת החבל ,מלבד כמה מאות מהם שנושבו בנאות האחרים
וביחוד בלגואט וערי אלג׳יר בכלל .היהודים האלה קבלה בפיהם כי הובאו למדבר בזמן
החורבן ,ובבית הכנסת הם מראים ספר תורה מקודש שהובא עם השבי אשר שבה טיטוש
)טיטוס הרשע( ,אף כי יש ביניהם תלמידי חכמים ותופשי תורה הבקיאים בשולחן ערוך.
מכל מקום נשארו אצלם אילו זכרונות מהדורות הקדומים ,השונימ ממנהגי שאר היהודים.
ואשר לשבועות ביחוד הנה חוגגים יהודי מצאב חג מיוחד אשר פי הצרפתים יקבנו;
״כיבוש גרדיה על ידי היהודים״ .וזוהי תכונתו :ביום אסרו חג בבוקר רוכבים כל יהודי
העיר על פרדות וחמורים משלהם ומאשר הם שואלים משכגיהם הברברים )יושבי מצאב
אינם ערבים ושייכים לכת מינית מושלמית מיוחדת( ועוברים את חוצות העיר בשאון
ובשסיכת מים איש על רעהו ועל כל העוברים וכה הם מגיעים לגנים ולכרמים — אשר
שם הם מברכים ברכה מיוחדת לשם פרית עץ התמר )גם ליהודים יש כרמי תמרים( ושרים
שירים ופיוטים .ולפנות היום הם שבים בלוית גויים רבים משכניהם ומרבים בניסוך
המים לקול שירה וזמרה והם מאמינים כי שמע ה׳ את תפילתם וכי חפירות יעלו יפה
בקיץ הבא.
״ מ ע מ ד ה ר פ י גי״
ביום א׳ דשבועות לפני קריאת פרשת עשרת הדברות בספר תורה קורא הקהל
את הפיוט :יום מעמד סיני ,והחזן אומר את הפסוקים :מי האמין לשמועתנו וזרוע ה׳
על מי נגלתה .מגיד דבריו ליעקב׳ חוקיו ומשפטיו לישראל .לא עשה כן לכל גוי ומשפטים
בל ידעום .הללויה .אחר זה אומר החזן בערבית :״אחינו בני ישראל שמעו בקול עשרת
הדברות האלו שניתנו למשה על הר סיני בקולות וכברקים וברעמים״.
ואחר הוא קורא בתהלים ס״ה ,י״ח :רכב אלהים רבתים אלפי שנאן .אדני בם,
סיגי בקודש .ומוסיף :תנו כבוד לה׳ ותנו כבוד לתורה!
וקוראים את הדברות בעמידה.
ב א ס ר ו חג
אסרו חג של שבועות הוא מעין יום גנים ואילנות וחג גיסוך המים ברוב קהילות
ישראל באפריקה .בעיר טריפולי ,למשל ,יוצאים כל היהודים לגנים ולפרדסים ,מברכים
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על האילנות ושופכים קיתונות של מים בחוצות איש על רעהו׳ בהאמינם כי זוהי סגולה
לפריה וכל המרבה בשפיכת המים הרי זה משובח .גם הגויים מאמינים בסגולת המנהג
ולוקחים חלק בניסור המים בשאון וקולות שמחה.
מנהג דומה לזה נמצא בקהלת תלמסאן ובכמה מערי המערב בכלל .אבל המסורת
הקדומה נשמרה בשלמותה אצל הקהלות של נדחי ישראל בנאות המדבר הגדול׳ הוא
הצחרה .הישובים היהודים במדבר אשר מנגב לאלג׳יר הם קדומים מאד ויש ליחס את
מוצאם לדורות החורבן .על פי קבלתם הגיעו לאפריקה ישר מארץ־ישראל .ואמנם נשמרו
אצלם כמה מסורות נשכחות מחייהם בארץ־ישראל .בימי הכינים טרם קבלו יהודי
״הקצרין

של

ה צ ח ר ה״ את תורת התלמוד ונחשבו בעיני החכמים ל״מיגים״ .ר׳

אברהם בן עזרא בפירושו לשמות פ׳ י״ב מזכיר את מרכזם והוא ״נוה ארגלאך ביחס
ליום פסח :״והמינים אשר בארגלאן עושים ככה היום זכר ליציאת מצרים .ואלה תועי
רוח ילכו יום חמשה עשר )בניסן( מארצם זכר ליציאת מצרים״ .באמת אין המנהג הזה
מיוחד למינים האלה בלבד :האנוסים בפורטוגאל גוהגים עד היום לצאת מבתיהם ביום
ראשון של פסח אל היער הסמוך ומבלים את היום על שפת נהר בסיוטים ותפילות.
)מתוך «חג השבועות בהססוריה ובספרות״(

אברהם אלכאליח

ושאבתם מים לרפואה
בטריפוליטניה ובמארוקו נוהגים היהודים לשפוד מים בשפע על כל עובר ושב
ברחוב היהודים ,והיה זה יהודי או מושלמי או נוצרי׳ כי קבלה היא בידי היהודיט שכל
מי שנשפכו עליו מים בחג השבועות שום רעה לא תאונה אליו כל השנה וכל חולי ומדוד,
לא יעברו עליו במשד שנים־עשר הירחים שבין שבועות לשבועות.
בליל שבועות בחצות הלילה ממלאים יהודי טריפוליטניה פחי מים על כל גדותיהם
ומלינים אותם תחת כיפת השמים עד אור הבוקר .באשמורה השלישית באים כל הגברים
והנשים שעיניהם חולות ,טרוטות או דומעות ומשפשפים אותן במים שלנו אלה ומיד
— מאמינים הם נעלמת המחלה והעמים מתרפאות לגמרי׳ כי סגולת מימיו של שבועות
היא להביא מזור ותרופה לכל חולי עינים.

)מנהגי חג השבועות במזרח אסריקה ומסוגר(,

שמואל בן שבת

במזל

דלי

מנהג פשוט בין יהודי צפון־אפריקה ובעיקר במארוקו לזרוק מים איש על רעהו
בחג השבועות לכבוד התורה שניתנה ביום זה ,״ואין מים אלא תורה״ — אמרו חז״ל.
לכבוד שבועית מתקינים גדולים וקטנים משאבות להזאה ומכינים כמויות הגונות של מים
בחביות על הגגות וברחובות .ומקיימים בכל עובר את הפסוק :וזרקתי עליכם מים טהורים
וטהרתם )יחזקאל ,ט׳יז ,ט׳( .ואסור למי שהוא לרגוז על העשה זה ולקבלו בטרוניה .ואורבים
אפילו לחתן ולכלה ומריקים עליהם שפע ברכה...

בין
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וכדאי לםפד כאן עובדה שאירעה לפני יובל שנים בערך בטבריה :ביום השבועות
בשעת המנחה עמד הבחור יוסף חראר ,גתין אנגלי׳ על גג ביתו בברכת מימיו» עבר אז
במקרה מושל העיר הטורקי בלוויית סגנו .ופתאום דלי מים נשפך על ראשם .רצו המושלים
ונתנו צו לתפוש מיד את הפושע .יוסף ברח ומצא לו מחסה בבית הקונסול הצרפתי מר
יצחק עבו .בכל זאת פקד הקאימקאם • להיכנס בבית זה ולהוציא את יוסף .הפקודה נתקיימה
אולם התוצאות היו מרות כי המושל פוטר אחרי ארבעה ימים...
בבית־הכנםת בשעת המנחה יושבים היהודים המארוקאנים בעיגול וקוראים את
ה״אזהרות״ בגיגון ובשמחה רבה כשליד כל אחד נמצאים דלי־מים וכלי .כל אחד קורא
קטע מה״אזהרות״ ומי שנכשל וטעה בקריאתו אחת דתו ל״הישטף״ במים והוא מוכרח
לחזור ולתקן ...וכל הקהל קורא לו בצהלה :״עאוויד! עאוויד!״ )הדרן הדרן!( .כד הוא
)מתוך ,מנהגי חג השבועות״(
גם דינו של זה אשר בחלקו יפול לקרוא הקטע האחרון.

יוסף־יהודה טשורני

חג השבועות בטמיר־חאךשורא גדרבנט(
בליל חג השבועות אחר התפילה אומר אדם לחברו -מועדים לשמחה״ וחברו משיבו!
״חגים וזמגים לששון״ .ואומרים תיקון ליל שבועות כ מ נ ז ע הספרדים כל אותו הלילה.
בשחרית בעת קריאת התורה קורא החכם את פזמון הכתובה של הקדוש־ברוך־הוא לכנסת
ישראל ,המיוחסת לחג השבועות והמתחלת :״ירד דודי לגנו ,לערוגת בשמו ,להתעלם
עם בת גדיב ולפרום עליה סוכת שלומו״ וכר :״בחודש השלישי לצאת בגי ישראל ממצרים
וכר׳ בששי בשבת וכר ,ששה ימים לחודש סיון וכר בשנת אלפים וארבע מאות ושש
לבריאת העולם למנין שאנו מונים וכר איד החתן יחיד ומיוחד וכר אמר ליקרה ונעימה
וכר ,ימים רבים תהיי לי ואני אליד לגואל וכר ,הנה שלחתי לד פקודים נחמדים מזהב
על־ידי יקותיאל ,הוי לי לאנתו כדת משה וישראל״ וכר וכר ••.
אחרי גמר התפילה אומרים רשות לאזהרות :״אמון יום זה נחלו עם זה על יד חוזה
איש האלהים״ וכר .ביום ראשון אומרים אזהרות לד׳ שלמה בן גבירול ,המתחילות :״שמור
לבי מענה״ וכר .במנחה קוראים חצי מגילת רות .ביום השני אחר התפילה אומרים את
האזהרות ליום שני המתחילות :״בצל שדי אחסה״ וכר ,ובמנחה משלימים מגילת רות
)״ספר המסעות״(
וחומים את החג בשמחה ובטוב לב.

יוסף קאפח

שבועות

בתימן

לפני עלות השחר משכימים אנו לבית הכנסת ,לגמור לפני התפילה את מנין המצוות
לרמב״ם .שבתחילת ספרו ה״יד החזקה״ .אחרי קריאת התורה וההפטרה גוהגים לזמר
• קאימקאם — מושל העיר.

•״ ראה לעיל עמ׳ .97
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פיוטי מנין המצוות לרשב״ג הנקראים *אזהרות״ :ה*עשין״ ביום א׳ וה״לאווין* ביום ב׳.
מנגינה לנו מיוחדת לפיוטי רשב״ג ,שצליליה חודרים פנימה־פנימה בלב היהודי התימני.
כשמגיע הש״ץ לפפוק *ועל הר הגליל נהלו בחליל״ — כל הצבור נוהם את המגגיגה עם
הש״ץ בדגש כזה ,שלא גיתן להתבטא וכל שכן להכתב .חםידים ואגשי מעשה׳ עיגיהם
זולגות דמעות ,גיל ויגון מעורבים ביחד ,דמעות מתשבה אלמת הכבושה תחת חיבת ציון
וירושלים.
אחרי הצהרים ,ביום א של חג השבועות ,קוראים בבית הכגםת את מגילת רות
עם חרגומה הארמי׳ ור׳ יחיא קאפח הנהיג לקרוא גם תרגום הרם״ג בערבית.
ליל יו״ט ב של חג השבועות נקרא *לילה אלקריאה״ — ליל הקריאה׳ וגקרא
גט* :לילה אלקדר״ ,ליל הגבורה או ליל הערכין .וכך הוא הטדר :לעת ערב מתפללים
מעריב בבתי־כנםיות ויוצאים הביתה .מקדשים׳ אוכלים *ג׳עלה״ ,שרים שירי חג ומועד.
אחרי הסעודה חוזרים לבתי הכנםיות וכל אחד מביא עמו כפי מסת ידו .יש שמביא ״ג׳מנא
קהוה מחווגה״ — בקבוק קפה מתובל ומתוק — ומחלק לכל הצבור ן ויש שמביא סוכריות ן
ויש שמביא מי ורדים׳ ובאמצע הקריאה — מזלף על הצבור׳ לרענן את נפשותיהם בריח
טוב ,וגם לעורר את אלה מהצבור שהתחילו לנמנם.
לפגים היו קודאין בליל יו״ט ב של שבועות את *ספר המצוות״ לרמב״ם במקורו —
בשפה הערבית ,ובמשך מאתים השנים האחרונות — גהגו לקרוא כפי הםדר המודפס
במחזורים .ר׳ יחיא קאפח החזיר את המנהג העתיק׳ והגהיג בחוגיו לקרוא את ״ספר
המצוות״ לרמב״ם — במקורו הערבי׳ וגומרין אותו למחרת אחרי הצהרים .בליל יו״ט
ב׳ של שבועות אסור לישון ,ולומדים כל הלילה .בחורים צעירים מסתובבים כל הלילה
בבתי־כנסיות ,להבחין איזה בית־כנםת שבו הצבור חי יותר וער יותר .ולמחרת גשמעים
פה ושט ויכוחימ .זה אומר :בית־כנסת פלוגי טוב יותר ,וזה משמיע את ההפך.
ליל זה קדוש הוא אצל המוני־העם ,ובפרט אצל הנשים .מאמינים הם שכל הישן
בליל זה — הרי הוא מאבד את פרנסתו ,יען שבליל זה ,בשעה הרצויה לפני הבורא —
נפתחים השמים ,ויוצא מלאד הממונה על הטרנטה לשוט בעולם ולתת לכל אחד חלקו.
וכל מי שימצא ישן באותה שעה — אינו נותן לו ,אלא משאיר חלק קטן ביד שלישו— ,
והשליש מחלק מחר ביניהם ...ובשעת פתיחת שערי שמים ליציאת המלאך — הכוכבים
מפנים לו דרך ורצים מלפניו ,ולכן המוני־העם והנשים צופים לשמים כל הלילה ומצפים
מתי *יבטא אלקדר״ — תעבור הגבורה .ובראותם את אחד הכוכבים רץ ממקומו )הכונה
ל״כוכב נופל״( — םימן להם שעכשיו נפתחו השמים וכל אחד שואל מן הבורא את
אשר עם לבבו ,ומובטח לו כי יענה מיד .מספרים שאשה אחת הוציאה ראשה מן החלון
והציצה לשמים ,וכשעבר *אלקדר״ — אמרה* :יא אללה! כבר ראשי!״ — *הוי ,אלהים•
הגדל את ראשי ׳.״ — ותיכף גדל ראשה ולא יכלה להחזירו לחדר ,עד שפרצו את קירות
הבית•.
,

,

,
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סעודת חג השבועות שונה היא מזו של כל השנה תכלית שינוי .כי בשבועות
גוהגים לעשות לביבות מטוגנות בשמן .את הלביבות אוכלים רק בשבועות׳ ויחידים
מעשירי העם עושים גם בפורים .בלחמ של חג השבועות יש משהו טמיר׳ משהו נסתר,
המבשר מנוחה לעפעפי הצעירים .גלוי וידוע שמאכל זה מכביד על הגוף ומרבה את
השינה .אבל תופעה זו אינם מיחסים ללביבות — כי אם לקריאת מגילת רות ,שכחוב
בה* :שכבי עד הבוקר״ ..יען שהתימנים רגילים לקום שעתיים לפני עלות השחר ,והולכים
לבתי כנסיות ללמוד ,וחרפה היא למי שאינו מנדד שינה מעיניו ,כי חבריו קוראים עליו
את המקרא הזה :״הדלת תםוב על צירה — ועצל על מטתו״.
מבטא רגיל בסי כל־ • מ ש כ ב י ע ד ק ו מ י — ש כ ב י ; ו מ ק ו מ י ע ד ש כ ב י
— ק ו מ י״ ...זאת אומרת :מעת שקורין* :שכבי עד הבוקר״ — והוא בחג השבועות —
עד שקורין- :קומי רוני בלילה״ — והוא בתשעה באב — מותר לישון עד הבוקר ומעת
שאומרין*:קומי

ר ו נ י ב ל י ל ה ״  ,עד שאומרין* :שכבי — בשבועות הבא — אסור

לישון עד הבוקר-.

מ ה ל ל א ל העדני

חג השבועות בעדן
חג

מרקחת ממתקים

בראות הערבים את היהודים חוזרים מן השוק ובידם אחדים מאגוזי הקוקוס .וידעו
כי עיד אל־גרגיל ,כלומר חג השבועות ,הילד ובא ,וכל מוכר ממתקים יתכונן לקראת
פדיון גדול של מרקחות מתוקות .עיר עדן אין בה פרחים וצמחים ותחתיהם ממתקים את
שני הימים של חג מתן התורה בממתקים .ילד שהגיע תורו לדעת קרוא פסוק .מתחילים
,

לחנכו לקרוא בספר התורה ,ובעלותו בפעם ראשונה לאמר :ברכו את ה המבורך ,מלבישים
אותו בגדים חמודים ,מהללים אותו בהללות של חתן תורה .והילד מזמין אצלו את כל
ילדי בית־הםסר שהוא לומד בו ,מחלק להם ממתקים ,והם מהללים ומעבירים אותו בהילולה
מבית לבית של קרוביו והוא עובר אתם כמלך בגדודו וכחתן ביום חתונתו וביום שמחת לבו.
ביום זה מתבלטת לעין אשת־החיל אשר ידיה זהב והיא משכילה לרקוח מרקחת
מעשה־רוקח .היא לוקחת את אגוז־הקוקוס והדבש ורוקחת ן לוקחת את השומשמין והטוכר
וגרגרי הכמון ורוקחת» לוקחת את השקדים והאגוזים ,הקנמון והצפורן ורוקחת .גם שכניה
מביאים כל הדברים הנחוצים למרקחת ומבקשים את עזרתה ,ותהיה מרקחת ממתקים גם
על שולחן זד -אף קרוביה שלא השיגו ללמוד מעשי הרוקח ,מבקשים ומגישים אליה
צרורות צרורות .חבילות חבילות ,והיא רוקחת ורוקתת .אכן אשה חכמת־לב גקרא עליה,
אוכלים ממתקתה ומרקחתה ומהללים אותה ,שומעים בניה ויאשרוה גם הם .שומע בעלה
ויהללה גם הוא באםרו בלבו! ״רבות נשים עשו חיל ואת עלית על כולנה״.
בעצם ,היסים שלפגי חג השבועות הם פחותי טרדות ,אין בהם לא הקמת סוכות
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ולא הגעלת כלים ,הוא כולו מרקחת ממתקים .בנחת ובמנוחה נכנסים לקבל את התורה,
גומרים את תפילת המעריב ערבים וחוזרים הביתה ששים ושמחים ,מקדשים על כוס
היין ואוכלים כל מיני ממתקים .ליל שמורים הוא ליל השבועות והשינה במטה כמעט
אסורה בו .כל בית מתקבצות בו משפחות משפחות הקרובים ,יושבים על הקרקע ,על
כרים ומרבדים ,במסיבת בני־חורין ,וקוראים את התורה בשורה פסוק פסוק ,קוראים
וגחים ,גומעים וחונים׳ וביגתים מגישנם ספל קפה עם מרקחת וגם מקרקרים בשפופרת
הנרגילה׳ שהיא דבר הנחשב מתענוגי החג .גם הנשים אינן ישגות ויש מהן היושבות
כל הלילה בעיגים פקוחות לנגד כיפת השמים ,כל אחת שומרת לרגע בו יפתחו שערי
השמים ותערוך את תפילתה ותגיש את בקשתה ,אם בעד עצמה או בעד בתה אשר עצר
ה׳ את רחמה .מאמיגות הן כי בליל מתן התורה יפתח ברקיע השמים שער ותפילתן —
תפילת טהרת־לב היא ,ויש הרואות ראיית־לב וראיית־עין את השער הנפתה כהרף עין.
פעמים המאמינה המחכה מנמנמת ברגע שנפתח השער והיא לא ראתה ,ונשארה כל השנה
בעגמת־נפש :ופעמים זינק כוכב וראתה והתפללה והרתה בתה וילדה .אכן ליל שמורים
)מתוך ״בין עדן ותימן״(
הוא ליל מתן תורה גם לגשים גם לגברים בעיר עדן.

יהושע משולח

חג השבועות בין השומרונים
מ ע מ ד הר ם י ג י
״מעמד הר סיני״ חל בלוח השומרונים ברביעי בשבת שלפני חג השבועות .ביום
זה מתכנםים לבית־תפילתם ומבלים שם מחצות הליל עד שקיעת החמה ,וקוראים בחמשת
חומשי התורה — מתחילתם ועד סופם .כל ספר מהספרים מתחלק לארבעה חלקים ובהפסקה
שבין חלק וחלק קוראים פיוטים ומזמורים ,שחוברו על ידי משוררים שומרונים בחקופות
שונות .נשי השומרונים וילדיהם נוהגים לכבד את המתפללים בבית־הכנפת במיני תרגימה
כגון :תה ועונות ,ממתקים ופירות וכר .וכל המרבה הרי זה משובח .אך יש ואחד מהם
יצווה במיוחד להביא דבדי־כיבוד למתפללים על חשבוגו — בעבור שגתכבד בקריאת אחד
המזמורים החשובים .אמגם אין החובה לבלות את כל היום בבית־הכגםח ,ומי שפרנסתו
דחוקה רשאי לעשות ביום זה מלאכתו הרגילה .אד לאחר שיסיים את עבודתו ימהר
השומרוני ויבוא לבית־הכנטת ויצטרף אל קוראי התורה.
שבועות
חג השבועות חל אצל השומרונים תמיד ביום קבוע׳ בראשון בשבת׳ כלומר ביום
הראשון של השבוע השמיגי שלאחר פםח׳ כמנהג הצדוקים .החג מתחיל ממוצאי־שבת .מיד
לאחר חצות מתעוררים השומרונים משנתם ,מעירים ומזרזים את שכניהם ופני כולם לבית־
הכנסת העתיק ,שבשכונתם בשכם .זקני השומרונים כבר הספיקו מבעוד מועד לסיים את

בין גסו1ותינו

221

הקריאה בםפר־התורה ומשנתאםפו כולם קוראים בצוותא אח הפסוקים :״ויבוא יעקב שלם
עיר שכם אשר בארץ כנען — ויקן את־חלקת השדה אשר נטע־שם אהלו מיד בני־חמור
אבי שכם״ וכר )בראשית ,ל״ג ,י״ח־י״ט(* ומיד עוזבים את בית־הכנםת )העומד לפי
המסורת על חלקה זו שנקנתה על ידי יעקב( ופונים לדרך המובילה אל הר גריזים .והלילה
ליל חושד ואפלד-
השומרונים מסתדרים בשתי קבוצות ,או שני מחנות — עליונים ותחתונים —
שעושים את דרכם בחשכת הליל אל ההר ,תוד קריאת פרקים ידועים בתורה .כל קבוצה
ממשיכה מהמקום׳ שבו סיימה חברתה ,המרוחקת ממנה מדחק־מה .לא קלה היא ,כמובן,
דרד העליה והמעפילים ישבו לנוח פעמים אחדות במקומות קבועים מראש — עד הגיעם
למעלה ,לראש ההר ,למקום המשמש להם בית תפילד -מכאן ממשיכים דרכם ומגיעים
למקום הנקרא בפיהם ״גבעת עולם״ .הוא המקום לשם הובאו לפי המסורת שתים־עשרה
האבנים שלוקחו מהירדן)דברים ,כ״ז ,ב׳( .כאן עומדים בתפילה עד שמונה בבוקר ובהפסקות
טועמים מן היין ,הארק והמאכלים הקלים שלקחו עמם אל ההר ,ככתוב *ושמחת בחגד״
״ולא יראה את פגי די ריקם״ .עם תום התפילה עוברים המתפללים על יד כמה מקומות
שעל פני שממת ההר הזרוע סלעים ,שרידי מזבחות עתיקים .ליד כל ״מזבח״ נעצרים
המתפללים וקוראים פסוק מתאים .כתום התפילה מברכים איש את רעהו בברכת החג,
מתנשקים וממהרים לרדת מן ההר העירה — איש איש לביתו ולמשפחתו .בשעות של
אחר־הצהרים נוהגים לבקר איש בבית ידידו ובן־משפחתו ,כדי לברד את כל בני־הבית
בברכת החג.

ננ בן־יחזקאל

שבועות אצל הםבא משפולי
...ויסע עזריאל עם אשתו לשפולי לפני חג השבועות ,והיו מוכרחים להישאר שם
גם לימי החג ,כי לא עלה בידם לדבר עם סבא קדישא ולשפוד לפניו את מר נפשם קודם
החג .ואף על פי שכבד נתן שלום לצדיק ,וגם הגישו לפניו ״פתקא״ ,ובה כתוב :״שלא
יוכל אדם אהד לקפח פרנסתו״ ,מכל מקום מוכרח הוא להישאר ,כי בשעת קריאת הבקשה
לא ענה מאומה ,רק אמר :מן הסתם ישאר כאן לחוג חג השבועות ,ויש עוד פנאי ...על
כן נשאר עזריאל בשפולי ולא שב הביתה לחוג שם את חג הביכורים עם בני ביתו .וכל
ימי החג לא היו לו ימי שמחה ,כי אם הלד קדורנית וכולו מלא עצב ועגמת־נפש ,ועל
פניו לא נראה גם צחוק קל׳ ויתפלל בדנ/עות כמו ביום הכפורים.
ויהי ביום הראשון לחג השבועות ,כאשר חלקו יץ לכל המסובים מסביב לשולחן,
גחנו יץ גם לעזריאל׳ אד כאשר פתח עזריאל את פיו לשתות ולומר ״לחיים״ כנהוג ,לא
יכול להתאפק מבכי ועיגיו זלגו דמעות ,ומפיו לא הוציא אף הגה .ויצעק עליו סבא קדישא
ויאמר :״שוטה! מדוע אתה בוכה ? הלא חג שבועות היום ,ולמה באת אלי להעציבגי ביום
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הקדוש הזה שנקרא ,יום חתונתו ויום שמחת לבו ו האם באת אלי להשבית לי את שמחת
החתונה ז והלואי שהיית משבר את ידיך ואת רגליך לפני דרוך כפות רגליך על מפתן
ביתי״ .ודרכו של סבא קדישא נודע ,שאם היה חפץ להמתיק את הדינים של איזה איש
ולחלצו מן המיצר ,היה מבזהו ומקללו ברבים .אולם עזריאל לא ידע סוד זה ,ויהי כשמעו
את הדברים הקשים כשהם יוצאים מפי סבא נתבהל מאד ,וכמעט שנתעלף מרוב פחד
וצער .אז פנה אליו סבא וידבר אליו רכות לאמר ן ״האם זוכר אתה מה שקרה בביתך לפגי
שש שנים בערך ן עני אחד דפק על דלתי ביתך בליל חורף קר ,ואתה פתחת לו את הדלת
והכגםת אותו לתוך ביתך׳ גם הכינות לו חמין לשתות והחיית את נפשו ממש׳ ונתת לו
מקום לשכב ולישון כל הלילה .ליום המחרת קם העני׳ נטל את ידיו והתפלל ,ואחרי כן
אמר שהוא רוצה לבדוק את מזוזות ביתך על הטובה שעשית עמו .וילך האיש ויבדוק את
המזוזות וימצא׳ שבשני פתחים לא היו כלל מזוזות כי אם ניר ריק ,ואמרת אין זה רק
שהגכרי הידוע לך גנב את המזוזות מתוך הניר...״ ויען עזריאל ויאמר :״אמת נכון הדבר.
זוכר אגי את הכל״ .״אגי הייתי העגי הזה — הוטיף םבא קדישא — ואתה אל תירא כלל,
בלי ספק ,יעזור לך השם יתברך ויהפוך לך את הקללה לברכה״ .ויצו עליו לשתות את
היין ויאמר; ״לחיים״׳ כמגהג ,ויאמר לו עוד :״הנה שמך עזריאל בן דבורה ,והיום קראנו
ב״אקדמות״ את הפסוק ״עדב יקר אחסגתיה חביבין דבקבעת״ ,ע ד ב הרי לך ראשי
התיבות של שמך ׳עזריאל ׳בן ׳דבורה .ובזכות מצות הכנסת אורחים יתקיים בך שתהיה
״יקר אחסנתיה״ ותחשב בין חביבי המקום ,למען תשאר ״דבקבעת״׳ היינו תשב על מקומך
וכנך כל ימי חייך ,ולא יוכל איש להזיזך ממקום פרנסתך״ .אז נהפך עזריאל לאיש אחר
וישב משולחן הסעודה בלב שמח.

)מתוך •הסםיג גבול״ ,ספר המעשיות ב׳(

ר .א .ברודס

יום הבכורים בעיירה
״מכל החגים ומועדי השגה ,חג ה ש ב ו ע ו ת הכי נכבד — יאמר משל העם —
כי כל דרכיו דרכי גועם ,ושמחתו שלמה :בתג המצות לא גאכל את כל אשר תתאוה
נפשנו ,בחג ״הסוכות״ לא נשב בכל המקום אשר גתעגג בו — לא כן חג ״השבועות״ כל
מאכל יאכל בו ,ובכל מקום ומקום אשר נראה בעינים נשב בו!״
כניס דברי המשפט הזה ,וכל אמרותיו צדקו יחד .העם אשר ירגיש מאד את נטל
חג המצות ,ואת עול סובלו׳ את הכסף הרב אשר יוציא ,ואת ״לחם העוני״ אשר יאכל
בו ,את כל חומרותיו ואת כל המשא לעיפה אשר גתגו רבגיגו על שכמו ,וישוב ויזכור
את חג ״האסיף״ לתקופת השגה ,את סוכתו ואת הדלף הטורד ביום סגריר ,את דאגתו לימי
החורף אז ,ואת החודש אשר כולו חג ומועד הנהו׳ וכל מלאכה לא יעשה בו׳ — הגה בזכרו
את כל אלה יאגח בשביה מתגים וגפשו יודעת מאד להוקיר את חג ״השבועות״ ״יום
הבכורים״ ,להכיר את ערכו הרב ואת כל הגועם אשר ירגיש אז׳ ואת שמחתו אשר ישמח בו.
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והנה גם הטבע הפלה את החנ הזה לו׳ נם הוא עזר על ידו לנטלו לגדלו ולרוממו
על אתיו החגים  :בתקופת גיסן וגם בתקופת תשרי יענגו השמים עבים׳ יורידו שלג ומטר
על פגי כל הארץ׳ הקור ישליד קרחו׳ מזרם ירטב האויר׳ והרוח יבוא גם הוא להניס את
כל האנשים ביתה .ולמרר את ימי שמחתם :לא כן חג ״הבכורים״ :בימיו ידשן האביב
כל עצם׳ ישמח כל רוח׳ ויפיח נשמת חיים באף כל היקום :שמש מאירה ועדינה תצא
אז כחתן מחופתו׳ רוח צח ישובב נפשות וירנין כל לב ,השדות יעטפו בר ועצים רעננים
יעשו פרח ויציצו ציץ ,היער ילבש ירק והאדמה תעדה שישנים׳ וכל צאצאיה יחגרו גיל.
וחג הבכורים עם כל הודו והדרו בא גט לעיר טובות בפעם הזאת׳ בא — ויקח גם
לב אחיטוב.
אחיטוב לא ידע מדברי החגים ושמחתם :הן אמנם נזכר הפעם כי בימי ילדותו
שמע שמעט׳ אפם כי למן העת ההיא לא ידע דבר מנהם׳ וגם בבית אביו לא בא זכרם :זולתי
ראש השנה ויום־הכפורים אשר אז הלד עם אביו לבית התפלה׳ — ויתפלא אחיטוב מאד
בראותו את כל אשר יכינו לחג הזה :ענפי עץ עבות הביאו ויפארו בהם את הבית פנימה,
גם על מנורת נחושת קלל בעלת ששה קנים התלויה בםפון הבית בתור ,גם בארבע פנות
הבית ,וגם בכל מקום ומקום אשר עין האדם צופיה׳ גתגו זמורות ופארות ,ויקחו סוף וקנה
וגם גומא ,וינתחו אותם לנתחים ויעתדום לפזרם על פגי רצפת הבית :וידי שפרה מלאות
עבודה לעשות בבד .לכבס ולגהץ את מכסה הכסאות ואת כל אשר במפות ובמטפחות
ובםדיגים ,אף לקטה עלי־עץ ועלי־פרחים ותדבקם בלוחות־הזכוכיות אשר בחלון ותעש
מהם ציצים ופרחים .אף תמונות שונות לפאר בהם את החלונות ,ותקח גם ביצים ותגקב
חורים בשתי קצותיהן מזה ומזה .ותער את החלבון מתוכן ,ותתן נוצות אפרוחים בחורים,
ותתלה אותן בתוט בתקרה ,לאמר :צפרים הן אלה~

יהושע ילין

פזמון באה לחג השבועות באמשטרדם
בהיותי בביתו של ר עקיבא לאהרין באמשטרדם ,בשנת תרכ״ז׳ שמעתי פזמון
,

ששרים אותו בחג השבועות׳ יום מתן תורתנו׳ בניגון יפה מאוד ואמרתי להעתיקו בזה:
אוריתא! אולןתא בךתאי! ל3אן ךעותך ל ה ו א י ל א;א ?עי ךת}ס?אי לאןם קךןאי.
לא! לא! לית אןא ?עי בגין ךאכל םדעתאי.
אורןתא וכר לצס צךילןאי — .לא! לא! וכר

? ח דקזתא מליןאי.

אורןתא וכר .לא?רןזם ךחי9אי — .לא! לא! וכי׳ ?נין ן ? א ל ב^ה אךעי.
אורלתא וכר .לי?$ק עקךאי.
אוריתא וכר .ללעקב תןואי.

 לא! לא! וכר• ?נין דךסם מ^ןאי.לא! לא! וכר־ ?נין דןסב תרי אדותאי.

איכןתא! אירןתא 3ךי1אי! למאן ךעוסך למהןאי? א;א ?עי ךת3ם?אי
ץם?ה בץןא ןזימןאי.
9

לן! הן! א}א ?עי׳ ?נין ךלא ןנק מני?ואי•
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המועדים:

שבועות

]תורה׳ תורה בתי ,למי רצונך להיות )לאיש( ן אני רוצה שתינשאי לאדם הראשון.
— לא! לא! אין אני רוצה׳ מפני שאכל מעץ הדעת.
תורה ,תורה וכר — אני רוצה שתינשאי לנוח הצדיק• — לא׳ לא וכר — מפני
ששתה מן היין.
תורה ,תורה וכר — לאברהם אהובי — לא׳ לא ,מפני ששאל במה אדע)כי אירשנה(.
תורה ,תורה וכר — ליצחק נעקדי — .לא׳ לא׳ מפני שאהב שונאי.
תורה ,תורה וכר — ליעקב התם — .לא ,לא ,מפני שנשא שתי אחיות.
תורה ,תורה בתי ,למי רצונך להיות י אני רוצה שתינשאי למשה רועה הנאמן.
)זכרונות למ ירושלים ,ענד (49
כן ,כן׳ אני רוצה ,מפני שלא ינק מנכריה[,

א ב ר ה ם שוער

שולחנו של סבא
את חג השבועות הייתי חוגג בביתו של הסבא ,זאת היתה ה״חזקה״ שלי .ואני מה
אהבתי לשבת על־ידו לשמוע את דבריו; ולא הרי דבריו כהרי גהת קולו ,הרוך שבדבריו.
אהבתי לראות את החן של כרוב ,שהיה שפוך על פגיו בשעה שהיה מדבר .אהבתי לשבת
בין אורחיו ומקורביו ,מועטים היו — ,אבל מפלתה ומשמנה של העירה .אהבתי לשמוע
את שיחתם ,מחלוקותיהם וה״הכי גרםיגן״ של כל אחד ואחד.
אהבה גם הםבתא את החג הזה .היא היתה אומרת ,שכל החגים טרדנים הם ,חגים
של ״זה תאכל וזה לא תאכל״ ,חג של *פה תשב ושם לא תשב״ ,אבל שבועות הוא חג
של ״הכול מותר לך״ .ולא עוד אלא לשבועות אפשר לעשות מטעמים ,שאין דוגמתם בכל
חג וחג .צריך רק לדעת כיצד לעשותם .והסבתא היתה יודעת את המוז־ הזה ,ומטעמי שבועות
שלה היו מעדגי מלך! הקפה שלה היה לו טעם גן-עדן ,וריח לו כריח הבושם ,עד שר׳
שמואל בעל־חלום אמר פעם אחת ,שאלמלא היה חושש לםפק־ברכה היה מברך עליו
״בורא מיני בשמים״ .והלחמניות ,והלביבות ,והחמיטות שלה! הסבתא היתה אופה ומטגנת
באופן מיוחד .זה היה סודה הכמוס ושום אשד .לא ירדה מעולם לטוף דעתה .והצטיינו
הלחמניות שלה במתיקותן ,בריחן הטוב ובאפיתן הרצויה ,עד שהיו מתפוררות מאליהן
בפיך׳ — ואני ובן דודי ״חיים׳קה־שמגר בן ענת״ היינו אוכלים אותן שש־שש בבת אחת.
והלביבות — לביבותיה היו מחייבות את כל הנשים שבעיר׳ וכל מי שטעם מהן פעם
אחת היתה נשמרת בלבו מעין טינה לאשתו.
ואהב מאד את החג הזה גם הסבא .הוא היה אומר :״כל החגים קודש הם ,אבל
שבועות — קודש קדשים ,מילתא זוטרתא :זמן מתן תורה! ולא אנחנו בלבד׳ בגי האדם,
חוגגים את החג הזה ,אלא כל העולם חוגג אותו :השמש ,הירח וכל צבא השמים ן והשמים
בעצמם׳ — כמה כחולים הם ,כמה יפים הם׳ השדות ירוקים ,הכול פורח הכול צומח׳ הכול
מדגן ,כל העולם שמח בחג מתן תורה!״
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באחד מחגי השבועות׳ ואבי בביתו של הסבא׳ התעורר ויכוח על עשרת הדברות.
דעתו של אחד ממקורביו של הסבא לא היתח גוחה מעשרת הדברות .והאיש הזה היה חסיד,
צדיק תמים׳ במלה אחת :ממקורביו של הסבא.״
ומעשה שהיה כך היה.
ביום הראשון של שבועות אחרי התפילה היו מסובים לשולחנו של הסבא מקורביו
מימים ימימה :ר׳ שמואל ״בעל־חלום״׳ ר יעקב ״שלא עשני גוי״ ,ר׳ שמשון ״עולמו
של הקדוש־ברוך־הוא״ ,בנימיךפינחם ועוד אורח ,״פנים חדשות״ ,ר׳ זלמן ,,אינו־
מרוצה״.
,

יושבים להם המסובים איש־איש על מקומו .כולם לבושים בגדי יום טוב .הפנים
צוהבים ,חגיגיים :מזהרת המפה הלבנה על השולחן ,מתאדם היין בבקבוק וזהרוריות
אדמדמות מתחוללות ,מרקדות מנגד נוגה השמש׳ מוכנות הקערות הלבנות ,הכוסות — ,הכול
נוצץ ומבריק ,הכול אומר חג...
בראש השולחן יושב הטבא .״שטרימיל״ חבוש לראשו .קפוטה של משי שחורה
ומבהקת יורדת עד קרסוליו ,למטה נשקפות רגליו הקטנות והעדיגות בפוזמקאות לבגות
כשלג ובםנדלי־עור שהורים מגוהצים ,על מתגיו חגורת משי יפה ,צוארון כתנתו הלבן
והרחב מתקפל קצת על העורף וזקגו הלבן יורד על מדותיו .פגיו החורים מפיקים שמחה
פנימית .הסידור — סידורו הגדול ותעב ,פתות לפניו ושפתותיו געזת ,געות ...תמיד יש
לו ״מה לאמר״ מתוך מידורו .מתגועע הוא לאט־לאט ,סוגד ופותח עיניו לסירוגין .מכה
לפעמימ באצבע צרידה ,מתלהב ,מתעמק ,ושוב מתנועע כששפתותיו מלחשות.
סגר הסבא את המידור ,מזג יין לתוך הגביע של כפף הגדול ,נאנח אנחה של נחת,
כשפניו מזהירים כפגי החמה ,פתח ואמר:
— האמת אגיד לכם׳ רבותי ,שאם כל החגים קודש הם ,החג הזה — קודש קדשים.
בכל התגים יש איזה טעם לפגם ,והיא הגשמיות ,בכל הקדושה והטהרה שבהם יש בהם
תמצית של חומריות .חג הפסח ,למשל :מה לגו גדול וקדוש מהחג הזה ? יציאת מצרים,
פריקת עול הברזל ...היציאה ממ״ט שערי טומאה ,מילתא זוטרתא — מ״ט שערי טומאה!
אבל היציאה ,הכניסה ,השחרור .ואפילו קריעת הים גופה — ,גשמיות הן! שעבוד— ,
בודאי חומר ,היציאה — גשמיות .גם בעליה לארץ נאמר :אל ארץ חטה ,שעורה ,גפן,
תאנה ורמון — אכילה ואכילה ...וגם קיומן של מצוות פסח אינו אלא בעניגי גשם וגוף —
אכילת מצה ,מרור ,קרבן פסח ,שוב אכילה ,ואכילה .סוכות — ישיבה בפוכה פשוטה ,ד׳
מינים — פשוטים .וראש השגה ויום הכפורים — גם אלה הם חגים של גוף וכל מכשירי
הגוף! מתפללים על בנים׳ חיים ,מזוגות ,מבקשים בריות גופא׳ פרנםה ,כלכלה .אבל שבועות
— שאני! זהו חג כולו לה  ,לרוח ,לגשמה! החג הזה אינו לא זמן חרותיגו ולא זמן שמחתנו,
לא יום זכרון ולא יום של פליחה ומחילה — אלא זמן מתן תורתנו .שמחה של תורה,
חג של רוח ,הלולא של הגשמה — ,חג שאין דוגמתו בכל אומה ולשון ,מהו מאמר הזוהר
הקדוש :״זכאין איגון ישראל מכל עממיא דעלמא ,דקודשא בריך הוא אתרעי בהון ...עבד
,
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חלקיה ואחםגתיה ויהיב ליה אורייתא קדישא •...״ ישראל ואורייתא וקודשא בריף הוא חוגגים
בזמן אחד וביום אחד ובשעה אחת את חגם הקדוש׳ חג של התורה׳ חג של קרבת אלהים...
כביכול הוא מתאכסן אצלנו .ולקיים את החג הזה אפשר גם בלא אכילה ובלא שתיה.
— ואני .רבי .איני מרוצה כלל מן החג הזה! ונהפוך הוא; לדעתי .החג הזה כולו
מגושם .כולו — גם עשרת הדברות!
את הדברים המראים האלה קרא ר׳ זלמן .כולם כבר הורגלו לה״אינו־מרוצה*
של ר׳ זלמן .יאמר איש מה שיאמר :בהלכה׳ באגדה .אפילו בשיחת חולין — ור׳ זלמן
יקום ויאמר :איפכא׳ איגי מרוצה! הוא אוהב תמיד להתווכח׳ להתפלפל ועל כן קראו לו
*ר זלמן איגו־מרוצה״ ,אבל כי יאמר דבר כזה ,שאיגו מרוצה מחג השבועות ,מעשרת
הדברות׳ והיכן ז בבית הרב — ,זה לא פלל איש.
,

,

כל הפנים הוסבו לעברו של ר זלמן .לפיות פתוחים ,האזנים נטויות — ,גם הסבא
העמיד את הגביע המזוג על השולחן ,הסב את פניו אל ר זלמן והביט עליו בתמיהה גדולה.
ור׳ זלמן עמד על רגליו ,פניו להבים׳ נרגזים ,עיגיו דולקות ,והתחיל לדבר ו
— איזו רוחניות ? איזו נשמה ז ילמדגו רבגו! הרי כל עשרת הדברות הן ג ש מ י ו ת
ש ב ג ש מ י ו ת  ,ואין אני מרוצה כלל מהן! ממש עלבון ,רבי ,עלבון גדול אני מרגיש
לכל כלל ישראל כשקוראים את עשרת הדברות! ירד ,כביכול ,הקדוש־ברוך־הוא בכבודו
ובעצמו על הר סיני ,בקולות וכברקים ובענן כבד ,מלאכי צבאות ידודון ,ידודון :מרא
דעלמא! — הפמליה של מעלה כולה ...הארץ רגזה ,השמיט נטפו ,מילתא זוטרתא ־  -גילוי
השכינה! — ומה אמרו *לא תרצח ,לא תגאף׳ לא תגנוב!״ ...ולמי אמר? לבניהם של
אברהם ,יצחק ויעקב ,לרחמנים בני רחמנים ,לבישנים בני בישנים! כמה מן העלבון יש
בדבר! כמה מן הבזיון ן כלום בני לוט אנחנו ,בני ישמעאל ו או בני עשו החיים על חרבם י
גם ״אקדמות״ ,איני יכול לאמר בלי צער .מבטיחים לנו לויתן ,בשרא דתורא ,יין המשומר׳
נהרות אפרסמון ,טיולים של חיגגא׳ — מה ומי אגו? תיגוקות של בית רבן? מבטיחים
לנו מיני מתיקה אם נהיה ״ילדים טובים״ .איני מרוצה .רבי ,כלל מעולם הבא שיש בו
אכילה .ולמה לי העולם הבא כלל ? ומה אני חסר כאן בעולם הזה ז איני מרוצה לא בחיים
של אכילה ושתיה בעולם הזה ולא במיתה כזו שאחריה שוב אכילה ושתיה — ,ולו גם
לויתן ויין המשומר!
,

— מה הוא סח י מה הוא סח ? — הזדקף ר׳ שמשון *עולמו של הקדוש־ברוך־הוא״,
כשגופו הקטן והכחוש כולו רועד וחרד ,פגיו הקטגונים ,כפני ילד תמים ,חורו כסיד ועיניו
הכשרות והתמימות ,הבתולות כדגגיות בימי קציר ,קדחו — מה הוא טח ,במחילה מכבודו ?
אינו מרוצה מעולמו של הקדוש־ברוך־הוא ,הכול לו גשמיות ,עולמו של הקדוש־ברוך־ד״וא
יפה הוא ,גאה הוא .והיכן הוא רואה גשמיות? כלום הפרח הלבנבן גשמיות הוא? ושמש
נאה זוז והשמים הטהורים והכחולים אלו? והכוכבים׳ והלבנה׳ והענגים הקלילים?...
• זכאים המ ישראל מכל העמיס של העולם שהקדוש ברוך הוא רצה בהם ...קבע חלקו ונחלתו
ונתן לו תורה קרושה.
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והדבורה הצהובה ,הצפוד המדלגת — גסים הם ? והזמיר הנותן זמירות בליל דומיה שם
בין העפאים על שפת הנחל ...מגושם הוא ? והילד התמים היושב בחדר ולומד את התורה t
לא תגנוב ,לא תרצח ...מגושם הוא ? והבחור המתמיד היושב כל הלילה ומנגן :אמר רבא,
אמר אביי ...גשמיות הוא ? והבחור היושב ומתעמק וקורא ומסלסל בקולו :״אמר רב פפא:
יש מהן כיוצא בהן ויש מהן לאו כיוצא בהן״ ...ר׳ זלמן ,שמעת ז מה חביבים הצלילים ,מה
נעימים הסלסולים! ורב פפא מדבר על תולדות דקרן ,דרגל ,דשן ,על גגיחה ,גגיפה ,רביצה,
על שור המועד ,על שור גגחן ...ודבריהם כולם קדשי קדשים ,יותר מקדשי קדשים .ואתה
אומר — גשמיות! אינך מרוצה! ..אמור נא לי ,אדרבא ,מה גשמיות בלא רוח ומה רוח
בלא גשמיות ז והיכן קצו של האחד ,והתחלת השגי ז אומר אתה ״לא תגגוב״ זוהי גשמיות.
— ואני אומר לך שהיא רוחניות ,רוחניות שברוחניות! האדם שאיגו חפץ לגגוב ,שאינו
חומד — איגו חי אלא מת ...האדם המת — הוא גוף ,חומר — ,האדם החי הוא רוח ,והחי
חומד ,רוצה ,מתאוה ...גם הרצון לגנוב ,לחמוד — רוח הוא ,והתורה אמרה לא תגנוב ,לא
תחמוד ...להגביר את הרוח על הרוח ,את הרוח הגבוה על הרוח השפל .חפץ אתה לעבור
עבירה — זוהי רוחניות ,התגברת על תאותך — זוהי רוחניות שברוחניות!
הרוח והגוף ,החומר והנשמה תלויים וקשורים זה בזה ,ואין באחד אלא מה שבחברו
כאור בפתילה ...והמות גופו אינו אלא המשכת החיים — ,ועל המיתה אתה קובל משום
שאינך יודע ,במחילת כבודך ,שאין מיתה בעולם -.המיתה והחיים תלויים זה בזה— ,
ובמקום שיש חיים יש מיתה ,ובמקום שיש מיתה יש חיים...
הנה חיית ,מלאו ימיך ואתה שוכב בקבר .מתחתיך אדמה רכה ,ממעל — שמים
כחולים ,כוכבים ,שמש ,ירח ,עולמו של הקדוש־ברוך־הוא ...ויש אשר עשבים יעלו על
קברך ,פרח כי יפרח׳ עץ כי יצמח ,צפור חוגג עף ועומד על מצבתך ,פונה כה וכה ,מנקר
בחרטומו הקטן מתחת לכנפיו ,פה זמיר מזמר על קברך ,ושם בנך בבית־התפילה אומר
קדיש — עולמו של הקדוש־ברוך־הוא ...ו י ש 
— רבי ...שאלה יש לי לשאול..״ — נשמע פתאום קולה של אשד• אחת ,שעמדה
על הסף.
הסבא קם מעל הכסא ,גגש אל האשה ,דבר עמה רגעים אחדים ושב כשפניו צהובים
ועל שפתיו מרחף צחוק צדיק תמים.
— גו ,ר׳ זלמן ,עודך בדעתך ,מגושמד• מאד התורה ,מתעסקת היא בגשמיות ,באכילה
ושתיה ,עשרת הדברות מטפלות ,לדעתך ,בעניגי הגוף והחומר העכור ,איגך מרוצה בהנהגתו
כביכול
— לא ,רבי ,חט וחלילה! לא זאת היתד .כונתי .אלא
— גס אני חלילה לי מלתשוד בכשר שכמותך — הפסיקו הסבא — אולם בוא
וראה את הגשמיות ,החמריות שבתורה .גשמיים הם ביותר בגי ישראל ...והכול מפגי
שלומדים תורה כזו המתעסקת תמיד בעגיגי הגוף ולא בעגיגי הגשמה והרוח — הוסיף
הסבא ולגלוג דק רפרף על שפתיו כשפניו זהרו ,נהרו — האשה הזאת שבאה עכשיו —
אישה מתגורר כמעט כל השנה בפגים רוסיה ,לרגלי עסקיו .יהודי פשוט ,יהודי היודע
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*עברי״ בכבדות ,מכיר אני אותו .האיש הזה לא אכל כל תבשיל זה יותר מעשרה חדשים.
פת קיבר ,דג מלוח ,חמין — זו היתה כל אכילתו במשך יותר מעשרה חדשים .לימות
החג בא לביתו .אשתו הכינה סעודה יפה ,סעודת חג׳ ויושב לו האיש בהרחבה אל שולחנו
ואוכל ונהנה ...גשמיות! והנה שאלה .שכח והפך את הלביבה בסכין של בשר .הזדעזעה
האשה ,נרחע האיש ,וכבר הידים מסולקות׳ אין נוגע בלביבה .והאשה רצה אל הרב׳ ואלמלי
הטרפתי — ,אז רעבו העניים העלובים גם בחג .אלה המגודלים על התורה של גשמיות,
המטפלת בעגיגי אכילה ושתיה .והאם תמצא ,ר זלמן ,אכילה יותר רוחנית ,יותר קדושה
מאכילתו של היהודי ההוא?
— ואני איני מרוצה ,שמעת ,נפתלי ? אני איני מרוצה כלל וכלל! — קראה הסבתא
מחדר המבשלים — ,כל הבוקר אני מבשלת ,אופה ,רוקחת ,ואתם מתפלפלים! הלביבות
כשתצטגנה — אז קח והשלך אותן החוצה!
— גם את אינך מרוצה! רבותי ,הרבנית איגה מרוצה ,נקדש.
קידש הסבא על הכום — וה״כיבוד״ הוגש.
לי נתגה הסבתא על השולחן הקטן אצל החלון...
— ואני ,רבי — קראתי בחקותי את קולו של ר׳ זלמן ״אינו־מרוצה״ — איני מרוצה
כלל מהחג הזה —
נעצו כולם בי את עיניהם — ,והסבא פניו צוחקים:
— גם אתה ? ..כולם אינם מרוצים היום ...מה חסר לד י
— חפץ אני לשבת עם הגדולים — אמרתי כשפני אדמו.
— לשבת עם הגדולים ,ולאכול עם הגדולים ,גם אתה מתאוה לגשמיות...
כל המסובים צחקו.
,

ראובן בריינין

ליל שבועות בטירול
בתודש אייר שגת תרס״ב הלכתי אל דרום טירול .בכל יומ הייתי מטפס שם ברגלי
אל מרום ההרים .ארחתי לשיירות של גוםעים־גודדים ,גבורי ״פפורט־ההרים״.
״מטפםי־ההרים״ — זהו מין עולי־רגל בעלי טפום חדש .בקיץ ההוא אחזתי גם
אני ב״פפורט״ זה ודקדקתי בכל פרטיו :אזור חבלים במתני ,סגדלים מסומרים ברגלי
ובידי מקל עב ,אשר מקצהו מזה פטיש של ברזל ומקצהו מזה דרבן חד.
הזחילה על ההרים הרמים וצוקי הסלעים יש בה עונג מיוחד של התעמלות הגוף
ושל גשימה עמוקה ותכופה ,של הרגשת סכנות על כל פסיעה והנצחון עליהן ושל מקרים
מפתיעים ופגישות בלתי־מקוות מראש.
על־ידי העליה על ההרים מספיקים את הצורה המורגש לפרקים׳ להתרחק מן
החברה ,ואף מן האנשים הקרובים ביותר׳ ומן חיי־החולין של יום־יום .הנד מטפס ועולה

בין

נפוצותינו

235

על ההרים הנשאים ברוב עמל  :הנך עובר על־פני כפים׳ הנך מתעקל מסביב לחגוי הסלעים
ואתה הולד ומתרומם ומתרחק מעל השפלה׳ מעל יושבי המישור ומעל הבריות הזוחלות
בעמק! הגד הולד ומתקרב מרגע לרגע אל גקודה גבוהה׳ אשר התגעגעת עליה כל־כד
מתחת.
כעבור עלי שבועות אחדים בגדודים מכפר לכפר׳ מהר להר׳ בקשה גפשי העיפה
מנוחה .קצתי בחברת הסיירים העליזים׳ בהלצותיהם הגסות ובסיפורי מעשיותיהם המשוגים.
אז גפרדתי מעל בגי־לויתי׳ ואלד לדרכי לבדי .בידי האחת מפה מצוירה׳ רשימת ההרים,
ובידי השניה מקל־מטפסים .מקום פרידתי היה על־יד חרבות גריפגשטיין .במגדל ההרוס,
שעמדתי על מעי מפלתו׳ התבצרו לפגים אצילי טירול׳ בבקשם מפלט מחמת מושלם
פרידריד ׳*בעל הכיס הריק״.
שמוגה שעות הלכתי ברגל ,עד אשר באתי לעת־ערב אל מרום קצו של ההר מנדל,
וד״תאכםנתי בבית־המלון ״פנגל״.
בית־מלוני עמד בגובה של  1732מטר מעל שטח הים.
הימים היו ימי תחילת םיון .האויר היה נקי ,חריף ונעים < השמים היו בהירים,
בלי עננה קלה ,ומעמד המזג היה קבוע ן תפארת הצבעים והגונים הרהיבה את העין.
צלע־ההר הזקופה׳ שעליה נבנה בית־המלון׳ היחד! מין פרגוד של סלעים׳ אשר הבדיל
בין שגי עמקים.
בבית המלון הגדול ,שהתאכםנתי בו ,מצאתי כעשרה אזרחים .כולם היו מ״מטפסי
ההרים״ וממבקשי הזדמגויות מוזרות וגפלאות .כל אחד מהם בא הגה לגוח ימים אחדים
ולחדש אתרי כן את טיוליו ברגל על הרי האלף .בראש ההר מנדל שרר עוד הקור׳ וראשי
ההרים הסמוכים היו מכוסים מפה לבנה וצחה של שלג .מסביב לבית־המלון היו יערים של
עצי־אלמון .דממה עמוקה :אין איש ,אין כל בנין ,מלבד בית־המלוןז אין עתונים ואין
גם עוברים ושבים.
בא ליל שבועות.
בבית־המלון לא היה שום זכר לחג .האמנתי ,כי אין בין האזרחים אף יהודי אחד.
לא יכולתי לעלות בלילה על מטתי .ידעתי ,כי כל אחי בתפוצות הגולה ערים עתה וקוראים
ב״תיקון ליל שבועות״ .ובאותה שעה הרגשתי את מרירותה של הבדידות בכל תקפה.
הלילה היה יפה .חושי היו חדים וערים .הזייתי הפנימית היתד! צמאה לגילוי חדש
של מחשבה או רגש .העתונים והספרים ,שנמצאו בחדר הקריאה של בית־המלון ,היו חולין
בעיני .לא הייתי מסוגל באותה שעה לקרוא בהם אף שורה אחת .לא יטלתי להסתכל גם
בפני האורחים ,שאחרו לשבת באולם־המשתה מסביב לפכי שכר.
שעות אחדות ישבתי צלול במחשבותי על המעקה שאצל דלת חדרי הפתוחה .ופתאום
התעוררתי :מהחדר הסמור ,שגם דלתו היתה פתוחה להמעקה״ נשמע קול שירה חרישית
שירה קטועה ,מלוקטה וטלואה מקרעי הנוסחה העברית של תפילות ״ימים נוראים״•
אם כן׳ השכן הגר בחדר הסמוך יהודי הוא ,ואני לא ידעתי .ובלבי נולד החפץ
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להתוודע אל שכני׳ אף כי לא ידעתי עוד מי הוא ומה טיבו .די היה לי לדעת׳ כי יהודי
הוא.
כל אותם הימים שהייתי מטפם על ההרים התתבאה נפשי במתר המדרגה .אולם
בגלל התקדש החג׳ בשבתי בדד תחת כפת השמים הזרועים כוכבים׳ איותה נפשי להתרומם
אל פסגת המחשבה׳ ובאותה שעה השתוקקתי לחברת אחי׳ בגי עמי.
ואחד מהם גם נמצא.
שכגי יצא גם הוא אל המעקה ,ולא עברו רגעים מועטים ואגחגו גכגםגו בשיחה,
כאלו הייגו מכירים זה את זה מכבר הימים.
והדברים שדבר בן שיחתי באותו מעמד על הר מנדל נחרתו עד היום בזכרוגי 1
״...הננו חוגגים זמן מתן תורתגו ,חג קבלת התורה .אבל לא תמיד אנו רשאים
ואנו יכולים להיות רק יורשים ,רק מקבלים :חובתגו ותעודתגו היא גם לתת׳ גם להגחיל
משלנו לבאים אחרינו.
•לפני אלפי שנה נתנו לכל העולם את עשרת הדברות .ומתן תורתנו שינה את
כל הערכים המוםריים והחברתיים של העולם הישן .עשרת הדברות — זו היתה תרבות
חדשה בצורה חדשה ,אשר נתנה תוכן חדש לחיי בני האדם .אולם את רוחם של בני התקופה
החדשה אי־אפשר לשנות או לתקן לא על־ידי דברות ,לא על־ידי תורות ,תהיינה מה
שתהיינה ,ולא על־ידי אמנות ופילוסופיה.
״אם רוצים אנו לחנך את הדור ולרומם את רוחו׳ צריכים אנו לברוא מעשים חדשים,
מפעלים כבירים — והם ישנו ,יכריחו לשנות ,את רוח בני־האדם וערכיהם המוסריים
והחברתיים.
״גם אגוכי — הוסיף בן שיחתי לדבר בהתלהבות — חוגנ היום מתן תורתי .ותורה
זו ,שאנוכי גותן לבגי האדם ,היא תורת המעשים :היום גתקבלה בבית־המחוקקים הצעתי,
וגם תכניתי׳ לבנות מסילת־חשמל מן העמק אל ראש ההר ,שאנו יושבים עתה על מרום
פסגתו .והיה במקום שמוגה שעות יעלו על ראש ההר במשך חצי שעה .ומםילת־החבלים
תעבור בקומה זקופה של  1364מטר לאורך של רצועת־םלע צרה ,אשר רחבה כרוחב
העגלה .על־ידי מסילתי החדשה יהיה ההר מגדל׳ פגיגת הרי־האלף׳ קרוב לכל העוברים
ושבים׳ לכל יושבי העמקים .ומםילתי זו תהיה למופת לכל החברות של בעלי־המגיות,
העוסקות בחיבור הדרכים .ואנכי ,היהודי ,מתגאה בזה׳ שתורתי גתקבלה היום .משה עלה
למרום והוריד לבני האדם תורה גשגבה ,כתובה אש שחורה על גבי אש לבנה ,ואנכי,
שחונכתי על ברכי תורה זו׳ עליתי למרום הרים ואוריד משם תורתי החדשה ,הכתובה
והרשומה במספרים ומםומנה בקוים וציונים .כפיתי את ההר מנדל כגיגית על חברת
בעלי־מניות מבני טירול ואומר להם :אם תקבלו את הצעתי ותכניתי — מוטב ,ואם לאו —
פה ,בתחתית ההר ,תהיה קבורתכם וקבורת הונכם ,כי כבר יש לי חברת־שותפים מבני
שווייצריד -והצעתי נתקבלה ,ומחר יחלו את העבודה .בני האדם יושבים בשפלה׳ על כן
אנו מחוייבים לרומם אותם .הם נחנקים באויר מלא אבק ובצילים מזיקים ,על כן צריך
לתת להם אויר נקי .שם במרומי ההרים ילמדו גם לחשוב׳ גם לחיות אחרת .וזאת היא
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תורתי החדשה :הגביהו את בגי־האדם הזווזליס בעמקים׳ אל ראשי ההרים ,אז יגלה
לפניהם עולם חדש ,ואז גם יבושו ממעשיהם הקטגים .לגו היהודים יצרו תחומים מוגבלים
במדיגות שוגות ,על כן נראה להם ,לאומות״העולם׳ כי אנחנו מרחיבים את שטח הישוב
לבגי־האדם ,כי אנחנו מכשירים גם את המקומות היותר גבוהים לישוב בריא ,למנוחה
שלמה ולהצלת נפשות חולות״.
אנכי האמנתי ,כי חולם חלומות ,איש חוזה ובעל דמיונות מדבר אלי .אולם זה
היה השולחני ואיש־המעשה זיגמונד שווארץ.
והדברים אשר שמעתי בליל שבועות תרם״ב לא היו חלומות.
בחודש מאי ,למחרת חג השבועות ,בשנת  ,1902החלו אמנם בבנין המסילה
החשמלית ,וביום  19אוקטובר שנת  1903נגמרה העבודה ונפתחה תקופה חדשה בחיבור
העמקים עם ההרים.
ובשבוע ימים לפגי חג השבועות תרס״ד כבר התרוממתי על־ידי מםילת־החבלים
מקלטידן לראש ההר מגדל במשך חצי שעה .וכבר ראיתי ,כי על־יד בית־המלון פנגל
עומדים בתי־מלון חדשים ,וכולם מלאים אזרחים מכל קצות הארץ ,וביניהם רבים מגדולי
המדע והספרות .וכולם משתוממימ על בנין המטילה הנפלאה ,המתרוממת בצלע־ההר
הזקופה כקיר ,מסילה שאין דוגמתה בכל אירופה.
וכל המתרוממים על שפוע ההר הזקוף בעגלת־החשמל המרווחה וסוקרים על פני
התהומות מימין ומשמאל קוראים פה אחד בהתפעלות:
אחד מפלאי תבל!

ש .י .עגנון

מעמד הר סיני בקלויז שלנו
אחי ורעי זרע קודש אהובי ,יודע אני שנשמותיכם כולן במעמד הר סיני היו
וכשיצרכם משיאכם לעשות עבירה חם ושלום נזכרים אתם אותם קולות וברקים  -־ מיד
אתם מושכים ידיכם מן העבירה .אבל אילו הייתם בחג השבועות בקלויז שלנו הייתם רואים
דוגמה למעמד הר סיגי והייתם עושים מצוות ומעשים טובים כל ימיכם.
קטנה ונמוכה הקלויז שלנו ופרוצה מכל רוחותיה ,החלוגות שבורים והקירות
מתקפלים .אבל בחג השבועות היא מלבבת כיער ועל התקרה מתוחים חוטים חוטים בצורת
מגן דוד ועלים ירוקים תלויים עליהם ומפריחים כל מיני ריחות טובים וזגוגיות החלונות
מקושטות בניירות המגוונים ,מהם קלועים בדמות ציצים ופרחים ,מהם בדמות צפרים
ועופות שמים ,מהם בדמות חיות ובהמות׳ חייכם אפילו שר של יער לא ראה דוגמתם.
נאה ביותר ארון הקודש שהקיפוהו אילנות גאים וכשהרוח גושבת בהם הם מרתתים.
סבורים אתם צנה אחזתם׳ לא כי ,אלא הם מתלחשים ואומרים :אם לא זכינו שיעשונו
ארון קודש לספרי תורה עתידים אנו לחמם את התנור בלילי חורף שבחורי ישראל לומדים
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תורה .ביותר מקושטת היא הבימה שהחזן קורא שס בניגון נאה פיוט אקדמות׳ היאך אומות
העולם שואלין לישראל מה ראיתם לקבל עליכם עול תורה ומצוות ומה שישראל משיבין
להם.

אצל חלוצים בחוות הכשרה
בראשון לשלושת ימי הגבלה באו שגי בחורים לבית־המדרש .בחור בבית־המדרש
הוא דבר־חידוש׳ כל שכן שנים .דומגי׳ שמיום שחזרתי לכאן לא גכגם אדם צעיר לבית-
מדרשגו .גתקרבו הבחורים ובאו וגתנו לי שלום ואמרו שלא באו אלא בשבילי .בשבילי
כיצד ז בכפר הממוך לעירגו׳ כד וכד שמו׳ יושבת לה כת קטנה של בתורים׳ שעוםקים
בעבודת האדמה ,כדי להכשיר עצמם לשם ארץ־ישראל׳ והרי הם מבקשים ממגי׳ שאבוא
אצלם לחג השבועות.
אותה שעה שבאו הבחורים גמשכתי אחר תלמודי .אמרתי להם :״מה אתם מבקשים ו
אפשר שאגיח את תלמודי ואלד לכפר ז* ובשעה שאמרתי כד הבטתי בהם׳ כזה שיושב
בכבודו של עולם׳ ובאים ואומרים לו :לד עשה מלאכה שפלה.
השפילו הבחורים עיגיהם .לטוף גתאושש אחד מהם׳ צבי שמו׳ ואמר :״סבור הייתי.
הואיל והוא מארץ־ישראל׳ יהא שמח לראות בחורים ובחורות בעבודתם בשדה וברפת
לשם ארץ־ישראל״ .אמרתי לו :״ידידי׳ מה אתה מםפר לי םיםורי־מעשיות ,שאתם מכשירים
את עצמכם לשם ארץ־ישראלן אף ירוחם הכשיר עצמו לשם ארץ־ישראל ועלה לשם
ושהה שם כמה שגים ,ומה עלה לו בםופו ?״
אמר לי אותו צבי :״אם מתכוין מד לירוחם חפשי ,יש לו מקום לכעוס׳ אבל היה
ירוחם אחר׳ ירוחם ב״ח שמו ,שגהרג על שמירת הארץ ,וכמדומגי שאין לו עליו כלום״.
גתעקרה אגחה מלבי.
אמר לי אותו צבי :״ואם גגזר עליגו ,שיהא סופנו כסופו ,גקבל גזירתו יתברך
באהבה״.
נטלתי את ידו של צבי בידי ואמרתי :״אימתי יפה לכם שאבוא אצלכם!״
אמרו שניהם כאחד :״כל שעה יפה׳ ואימת שתבוא אצלנו נשמח עליך״.
אמרתי להם :״הלא לחג הזמנתם אותי׳ ובכן אבוא לחג־ד״שבועות״.
ערב שבועות אחר חצות שכרתי לי עגלה ויצאתי לכפר .בכגיסתי ידע כל הכפר
שבא אורח אצל החלוצים .הלכו קצתם להודיע להם וקצתם הלכו לפגי העגלה והראו לגו
מקום הגייתם.
בבית־אכריס ,ספק בית ספק צריף ,קבעו להם ששה בחורים ושתי בחורות את דירתם.
הבית היה חרב למחצה ,וכליו — שברי־בלים ,אבל חן עולמים שוכן היה על הבית.
אגי באתי לשם לאחר שחזרו הבחורים מן העבודה ולא ראיתי אותם בעבודתם
בשדה ,אבל ראיתי את חברותיהם ברפת ,כשישבו וחלבו את הפרות .זה ימים הרבה לא
ראיתי פרה ולא ראיתי גערה׳ ופתאום גתגלגל הדבר וראיתי את שתיהן כאחת.
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החמה עמדה קרוב לסילוקה .הנערות חזת מן הרפת והביאו את החלב ונכנסו לחדר
ונתדחצו ולבשו בגדי מועד .סידרו את השולחן והדליקו נרות .יצאו הבחורים אל המעיין
וגתרחצו וגתלבשו .גכגסגו לחדר וקיבלגו את החג בתפילה .ריח טוב עלה מן העים ומן
השדות ומן המקשאות .הריח הטוב ביטל את ריח החזירים׳ שגעו מן הבתים הסמוכים.
לאחד שפיימנו את תפילתנו קידשנו על היץ וביצעגו על הפת .הביאו הגערות
לפנינו את תבשיליהן שבישלו ,ואף הן באו וישבו עמנו .בין תבשיל לתבשיל שרו שירים
עריבים כדבש ואני םיפרתי לפניהם קצת דברים על ארץ־ישראל.
לילי שבועות קצרים .לא נתמלאו אזניהם של חברינו וחברותינו על ארץ־ישראל
עד שהגיע קצו של לילה .בירכנו ועמדנו מן השולחן והלכנו לעיר הסמוכה להתפלל בציבור
ולשמוע קריאת התורה.
בין שדות וגגים ,מקשאות וחורשות ,בשבילים עקומים ועקולים הייגו מהלכים
והולכים .העולם הזה ,שהייתי סבור עליו שבלילה הוא דומם ,עסוק חיה באותה שעה באלף
אלפי מלאכות .השמים הורידו טללים ,והאדמה הוציאה דשאים .אני לא ראיתי בצמיחתם,
אבל ריחם הטוב פירסם את צמיחתם .בין שמים לארץ צווח עוף־לילה ,ולמטה בין רגלינו
גיתרו שרצים קטגים .פתאום התחילה אילת השחר מפציעה ועולה ,והעיר גראתה לנו
מתוך ערפלי טוהר .מועטות הן השעות הגאות ,שאותו אדם שמח בהן ,וזו היתד• אחת מהן.
התרגגולים קראו והצפרים התתילו מציצות .היער הסמוך לעיר התחיל מכחיל והולך,
ואנו הגעגו לעיר .אור חדש האיר פתאום .בוקר של חג גיכר מכל בית ומכל רחוב.
נכנסנו לבית־הכנסת .המניץ הראשון עמד בתפילת מוסף׳ ומניין שני נתקבץ ובא
לתפילה .בית־הכנמת מקושט היה בענפים ובעשבים וריח כריח היער עלה מהם.
הבחנים עלו לדוכן ובירכו כבני אדם שחטפתם שינה ומבקשים להתעורר .אף שאר
כל המתפללים עדיין לן הלילה בעיניהם .סיימו תפילתם ואנו עמדנו להתפלל.
החזן שר אהבה רבה בגינון מיוחד לשבועות והאריך בפסוק ״ולקיים את כל דברי
תלמוד תורתך באהבה״ .וכשהגיע לפסוק ״והאר עינינו בתורתך״׳ דומה היה כמי שתועה
יחידי בלילה׳ והוא מבקש רחמים׳ שיאיר לו המקום את אפילתו.
יפה ממנו היה ניגון ״אקדמות״׳ יפה ממגו היתה קריאת־התורה .עיר זו קטגה
היא ואין חזגים מגיעים לשם׳ לפיכך גשתמרו אצלם הגינונים הישנים ולא נתערבו בהם
גיגוגים זרים.
אחר התפילה יצאגו לרחוב .כל הבתים שבעיר קטגים וגמוכים ,מהם מגיעים ממש
עד לקרקע וגגותיהם עשויים קש .כמה חלונות היו מצוייגים במיגי פרחים של גייר ירוק,
זבד למעמד הר םיגי׳ כדרך שהיו אבותיגו עושים לכבוד שבועות .על פתחי הבתים עמדו
גשים והביטו אחרי הבחורים׳ שתורשים וזורעים וקוצרים כגויים ובאים להתפלל כיהודים.
הלכו אחרינו קצת מבני העיר ללוותנו וביקשו לשמוע ממגי דברים על ארץ״
ישראל .כדי לעשות נחת־רוח לזקנים סיפרתי להם על הכותל המערבי ועל מערת המכפלה
ועל קבר רחל ועל מערת אליהו ועל קבר שמעון הצדיק ועל קברי םגהדרי גדולה וסנהדרי
קטגה ,ועל ל״ג בעומר במירון׳ ועל שאר מקומות הקדושים׳ שגתקדשה בהם ארץ הקדושה.
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מה סיפרתי ומה לא סיפרתי .אל ייסרגי השם אם הגזמתי קצת ואמ הפרזתי קצת על המידה,
שהרי לא לכבודי עשיתי כך ,אלא לכבודה של ארץ־ישראל ,שמצור .לספר בתפארתה
אפילו היא בחורבנה ,כדי לחבבה על ישראל ויתגו על לבם מה אבדה להם ויחזרו בתשובה.
טוף־פוף גפטרתי מהם והם נפטרו ממגי .חזרו הם לעירם ולבתיהם ,ואנו חזרגו
לכפר .הארץ שגתן הקדוש־ברוך־הוא לבגי האדם מלאה תחומים .לא די שעשה תחום בין
ארץ־ישראל לגולה ,אלא אפילו גולה זו עשויה גלויות גלויות ,וכשמזדמגים ישראל כאחד,
לסוף פורשים זה מזה— .
אמר אחד מחבריגו :״לא היה צריך לדחותם ,כשביקשו שגיכגס לקדש אצלם ,היה
לנו ליכגם״.
נענה אחד ואמר :״אדרבה ,צריכים היינו לחזור מיד אתר התפילה לכפר ולישב
לסעוד .הרי מלילי פטח לא טעדנו כל צרכנו .ועכשיו שחברותינו טרחו כל״כך והתקינו
סעודה גדולה ,צריכים אנו לסעוד על שולתננו״ .וכאן גילו סודן של התברות וסיפרו ,שלא
סעודה אחת בלבד עשו ,אלא שתי סעודות עשו ,אחת של חלב ואחת של בשר ,אחת ליום־
טוב ראשון ,ואתת ליום־טוב שגי ,מלבד עוגה גדולה של גביגה בחמאה ובצימוקים.
השמש יצאה על הארץ ,והרעב התחיל מעגה אותגו .פטעו בגי החבורה פטיעות
גדולות ,כדי שיגיעו לביתם מהרה .הגענו לכפר וגכגפגו לבית .מיהרו הגערות והכיגו את
השולחן וסידרו את הכלים וכל אחד מעמגו בא וישב על מקומו.
פתח אחד ואמר :״יפה עשו חכמים ,שתיקגו קידוש קצר לחג ,כל שכן למי שעוגה
של גביגה מוכגה לו״.
נענה אחד ואמר :״מה זה שחברותיגו שוהות לבוא ז״
קפץ ממקומו ונכנס לחדר־הבישול.
כיון שלא חזר ,קפץ אחר ונכנם אחריו .לא יצאו רגעים מועטים עד שעמדו טלם
ונכנםו לחדר־הבישול.
נשארתי יושב יחידי לפני השולחן הערוך .הרעב התחיל מענה אותי .הוצאתי
ציגרטה והתחלתי מעשן .מתוך כך חזרו החברים בפנים חשוכות .ניכר היה׳ שענין רע
אירע אותם.
מה אירעו כשגכנםו הנערות לחדר־הבישול ,מצאו את ארון־המזונות פתוח ואת
המגעול שבור ,ואין שם לא יין לקידוש ולא עוגה ולא שום תבשיל ,ואפילו פרוםת־לחם
לא הגיחו לנו .בשעה שהייגו בעיר באו שכגים הרעים וגטלו להם כל שהכיגו החברים
לכבוד החג.
מה לעשות י עמדה ריבה אחת והלכה אצל בעל־הבית לבקש דבר של מאכל .מצאה
את דלתו נעולה ,הלכה אצל אכר אחר׳ ואין איש מאגשי הבית שם בבית׳ שאותו היום
גזדמן אותו כומר ,ראש הכמרים של שבוש׳ לכפר סמוך לכפרם ,והלך כל הכפר לשמוע
את דרשתו.
עלתה על לבה של ריבה לילך אצל הפרות ולבקש מהן קצת חלב .אותה שעה היו
כל הפרות רועות באפר ולא נמצאה לגו טיפת חלב.
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אמר אחד מן החברים :״אם כן גבשל לגו קצת תה*.
כשעמדו לעשות תה ,לא מצאו קורט תד« י ה שנטלה את המזונות׳ נטלה את התה
ואת הסוכר.
מה לעשות? נטלו את העלים ,שנשתיירו בקומקום מאתמול ,שפתו את הקומקום
ובשלו תה.
סמוך לחשיבה חזרו האברים וחזרו הפרות מן האפר .ריחמו עלינו האבדות ונתנו
מה שנתנו .ישבגו ואכלגו ושתיגו .הסעודה לא היתד .גדולה ,אבל השמחה לא היתה קטנה.
כשיצא יום־טוב ראשון של חג והגיע ליל שגי של חג ,אמרתי לחברי :״אסע לעיר
ואביא לכם לחם ותה ומוכר ושאר צרכי אוכל״ .גתחלחלו ואמרו :״חם ושלום!״ אמדתי
להם :״בן או־ץ־ישראל אני ודעתי לחזור ,ואין חובת שני ימים עלי״ .אמרו :״ומה יאמרו
הבריות ?״
אתר שאכלנו ושתינו ובירכנו ברכת־המזון נתייעצו החברים ביניהם׳ שילכו שנים
מהם לעיר ויביאו משם מזונות .הלכו שעה וחזרו שעה ונתעכבו שם שעה והביאו חלות
וחמאה וגבינה וםרדינות ותה וסוכר ובקבוק קטן של יין ושני נרות .ערכו הנערות את
השולחן והדליקו את הנרות ,קידשגו על היין וםעדגו את סעודת הלילה .בין הפרקים שרו
החברים והבחורות שירים עריבים כדבש׳ ואני סיפרתי קצת על ארץ־ישראל ,עד שהגיע
בוקרו של יום־ טוב שני של שבועות.
עמדגו לילד לעיר להתפלל בציבור ולשמוע קריאת־התורה .אמר אחד מן החבורה:
״אי אפשר שנלד כולנו ,שמא יארע מה שאירע אתמול .אלא חלק מעמגו ילד וחלק מעמנו
ישב לשמור על הכלים״ .היה קשה לאלו לוותר על תפילה בציבור ועל קריאת־התורה,
והיה קשה לאלו לראות בצערם של חבריהם ,שישארו בכפר בחג .אמרתי להם :״לכו אחם,
ואני אשב כאן ,שאני בן ארץ־ישראל וחייב אני להגיח תפילין ,מה שאיני יכול לעשות כן
בפרהסיה״ .אמרו :״עכשיו שבאת אצלנו ,נניח אוהד וגלד?״ אמרתי להם :״אלא מה
אתם מבקשים לעשות ?״ קפץ אחד מהם ונטל את המחזור והתחיל מתפלל .נטלו כולם את
מחזוריהם ועמדו בתפילה .הם התפללו תפילה של יום־טוב ,ואני התפללתי של חול .אני
לבשתי תפילין והתפללתי מתוד המידור ,והם התפללו מתור המחזור.
אחר התפילה ערכו הנערות את השולחן וסעדנו׳ לא בבשר ודגים ולא בשאר
תבשילים של חג ,אבל החברים בידחו את דעתם וקראו לסרדיגות דגים׳ וללחם קראו בשה
ולחמאה קראו ליפתן ,ולגבינה קראו עוגה ,ולתה קראו יין ,שכן הביאו סוכר מן העיר
והמתקנו את התה בסוכר .ובין הפרקים שרו הבחורים והבחורות שירים עריביס כדבש,
ואני סיפרתי קצת דברים של ארץיישראל .באו איכרים ואכרות ועמדו לפגי החלונות
והראו עלי באצבע ואמרו :״אדם זה בירושלים היה ובפלשתינה״) .ירושלים ופלשתינה
שני מקומות שונים אצלם׳ שכל מי שהיה באחד מהם הוא אדם מסרים ,כל שכן זה שהיה
בשגיהם( .כד ישבגו עד שהעריב היום והגיע זמן תפילה של מנחה .קמנו מן השולחן
והתפללנו .אני התפללתי תפילה של חול והם התפללו תפילה של  anואחר התפילה עשינו
מחול ושרנו ״אתה בחרתנו מכל העמים״ ,עד שירד היום ונתעטפו אילנות ושיחים בצללים.
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היום ירד וצללי אילנות ושיחים מתמתחים והולכים לצד מזרח — .קמתי ועמדתי
ליד החלון והצצתי לחוץ — .עד שאני עומד ומציץ ניצנצה הלבנה לתוך החלון .פסקו
החברים מלרקוד והתפללנו ערבית .ואחר ההבדלה ישבו החברים והסדירו את עבודתם למחר.
שני ימים של חג וכן *אסרו חג״ עשיתי עם חברי ועם חברותי בכפר .ראיתי אותם
בבית ובחוץ ,בשדה וברפת .השם יתן להם כח לעמוד בכל הנסיעות ,שמתגםים בכל יום
ובכל עת ובכל שעה ,שבשעה שחבריהם הולכים בטלים ,הס עובדים בחמה וברוח ובגשם.
ובשעה שאבותיהם מקנטרים אותם ,שהניחו את חנויותיהם והלכו לכפר ,הם כופלים את
עבודתם להוציא לחם מן הארץ-— .
סמוך לשקיעת החמה שכרתי לי עגלה וחזרתי לעיר .עשו לי הבחורים והבחורות
)•אורח נוסה ללון(-

לויה עד סוף הכפר.

י .א .קצוביץ

חג השבועות במושבה באמריקה
מה יפים הם ומלאים שירה המועדים שם בגאות דשא .החג הראשון על אדמת
אחוזתנו היה חג השבועות .מסביב ירק ופריחה ,ואנחנו יושבים תחת ענפי אילן דובדבגים.
ואספר לבני ,כי החג הזה הוא זכר לקבלת תורתנו ,המלמדת אותנו לחיות חיי צדק ומישרים,
וחיים כאלה יכול לחיות רק האכר .הנני מספר להם ,איך אבותינו ,עובדי האדמה בארץ־
ישראל ,חגגו את החג הזה .הס עלו לרגל לירושלים ואת חפירות היותר טובים לקחו עמהם
להביאם מגחת ביכורים .ד״כהגים וכל גדולי העיר יצאו לקראת אחיהם העובדים בזיעת
אפיהם את אדמתם :ובתופים ובמחולות הובילו את האברים אל בית המקדש .אחרי כן
סיפרתי לבגי ,כי בימי ילדותי רצתי בערב שבועות אל שדות ויערים של אחרים לקטוף
שם מעט עשב וענפי עץ לקשט את ביתנו בירקות לכבוד החג ,וגערי האברים השליכו
עלי אבנים וישםו בי את כלביהם .ועכשיו הננו יושבים שאננים בין שדותינו ,ומה יפה
הוא להיות יהודי אכר ,אשר בידו האחת תורתנו ובידו השניה המחרשה.
)מתוך ״ששים שנות חיים״(

ח ג זכרון ביכורים בניו־יורק
חגיגות הביכורים בשדות ארץ־ישראל — מצאו הד רחב גם בארצות הברית .וכבר
היה לחוק לערוך מימים ימימה חגיגת זכרון בכורים בגיו־יורק רבתי ,מטעם מועצת
המורים למען הקרן הקיימת.
הפעם ,מקץ שנה למדיגת ישראל ,יצאה חגיגת הביכורים מגדרה והפכה חג ההנ ינים,
חג אלפים רבים מבין יהודי גיו־יורק והסביבה ,היה זה יום המדיגה ,יום הגוער העברי —
יום של אוירא דארץ־ישראל ב״מול״ שבטגטראל פארק.
בשירת מקהלה של אלף ילדים ,מילדי ישראל אשר בקצוי כרך גיו־יורק ,גפתחה
החגיגה .העלו על הבמה הגרחבת מחזה מימי קדם ,מימי הבית :הבאת בכורים .המוגיות
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המוניות עולות לירושלים :לבושי הדר ,עטורי זרים ועמוסי סל בכורים .נכבדי ירושלים
יוצאים לקבל את פניהם .החליל מכה לפניהם ,קול התוף נשמע וקבוצות העולים לרגל
,

הולכים ומתקרבים להר הבית .שירת *ארוממך ד כי דליתני״ בוקעת בעוז .הקהל מתרגש.
דמעות בעינים ,דמעות גיל:
,

*ארוממך ד כי דליתני ולא שמחת אויבי לי״.
והנה להקת לויים באה ומקבלת פני מביאי הביכורים .האיים לבושים בטוב טעם,
,

בסעם המזרח מימי קדם .ועולה הכהן הגדול ומתפלל :״השקיפה ד ממעון קדשך״ וכל
חבר הכהנים פונה לקהל וקורא בעוז :ברוכים הבאים ,בואו בשערים!
והנה ארץ ישראל המתחדשת .נגאלים שטחי אדמה ע״י הקרן הקיימת ,מוריקים
שדות׳ מלבלבים כרמים ובשדות העמק נחוג חג הביכורים המחודש ,כי עוד לא נותקה
השלשלת.
והנה גם ביכורי קיבוץ גלויות .מכל קצוי תבל עולים לישראל׳ וכל עולה מתנת
ביכוריו בידו — מתנה למדינת ישראל הצעירה .ועם העולים החדשים — תהלוכות חלוצים,
חיילים ,אנשי ההגנה — כולם לארץ ,כולם באים לבנות את המדינה .ובלה הלב ונישאות
הרגלים למזרח ,לארץ אבות ובנים ,וריקוד הורה ענקי ,שניו־יורק רבתי עוד לא ראתה
כמוהו ,פורץ בעוז ומלכד יד ביד ,חובק זרועות אלפים .ואין אומר ואין דברים ,רק בת־
קול אחת מנהמת ומנםרת בהלל העמק הירוק שבסנטראל פארק :״עם ישראל חי״ ,חי,
חי ,הי עד העולם!
ם״ו טיון תש״ט ניו־יורק.

ועולה
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חבר הכוהנים פוגה לקהל וקורא בעוז :ברוכים הבאים! בואו בשערים!
)מחג זכרון הביכורים בםנםראליפארק ,ניו־יורק(
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חג השבועות
־

T

ל$ה ךךשו ןזדיךשים• :גד?א־ר?א״ ןזאף.
שגי אין לו 3מק?ח לההיץ ריחותיו בזחילה,
אלא אני ? ? ל י  :השגליס 3סעלה ,וךטוקן״.
אלה  byשבועות ח$ג.
וק?לה לןדי מ??א:
חגי לשךאל ריחנים• על אסת

ןכ^ה

סג בו הכ6ל כי־טוב .כלומר ריחי הנידף:
ריח מעשה ןךיהן  #ל ?7ת1ת ואמהות ?שרות.
וריס שדה יגן אשר 3ך?הו הבורא
?רוך להיה ה?$ר שהבנים לאךז־ישךאל
?י$ר לבו ןזל$ה את ןזלקרנךה ןזנאה,
?רוך זכרו יקומו! ו?רוך ז?ר הגנן
שהכני^הו .בשדרה ל?נים משךךה ?עירנו.
אותו ןז$מח 0ל?ה .ב?רום .ןמן מתן תוךתנו•
עו©ד ןזעץ $3ךרו וסקרים ה?נח לעלה.
עומד $לא וןדוש ?ךחים על 5ל זמורותיו.
ומשעשע את עצמו בגונים של $ונים מגלגלים,
ת?גית ע3$י וזנןלת .לעולים ממחתת הןהב
? ל <יהן ?דיל נךביר

 -עןני &$ל ות?לת,

תלולים 3ין השמלם י3ין 0אר? מ 9

ם

של חלום נלךה בו^רת ?אין ?עולן1ה ?ל ?תם.
ואלו לא ןזלתה ?ארץ קןקרנךה ןךיךד^
אלו לא חסתי על 3ל ענ9י עץ עיקוה ?7ף
אומר הייתי :אין לנו צמח שןאה ?יותר
להיות ?שמש קשוקץם לחג הבכורים המברך
?לתי אם אותו ןזעץ ? .כ ל ו זןאם לב־צ?עונים״
לחיות קבוע ןעי5ד ?קתח ?ל־3לת לשער.
?מעשה א?ךים ?ארץ אןןןת ךחיקה• לעושים
?ך  9 #3ים ? ל ל?3ה .ואולם לחג זה י לנו
ע

שם $ן?ר הןה לו ,יאה קדם ל?ל שם ?אךץ:

י ר ק
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״סג קציר נזחטים״ — .מסקץן :אין לנו שום $מח אםי״
חוץ מעמדי ןזחקד ,לק?טו ?ם...
יכהייתי ילד $גל 3יתנו אל ? ? י לחגת לךלם,
י

פלטת ןזקזךה ס$דול?? ,שאר לאסר מ?תלה
עך?

ה

מ&* ^ךשות ,ןלה קךאו ?ל?ש$׳י״•
ט

לאחר ש??ךה ?עתה ,וע?ךה לידי לאפרים
נ?ארו ?קעים ?קעים וגומות גומית ?טוח1ת,
זכר לע?ים ןזגדועימ ,ת?5ית בית־עלטין ? ל עצים,
שדרה אסת טת8תלה ?ךךך ס^ךךה הא^לית
מן הקצה האןזד ?עקולי עקולים ל?ני.
שיחי נךךיןה נחמדים לאין כל טפול וה?קד.
ךוקא עם סג ןזשבועית ? ,ב ו ע ל!ךם ולאףךיו,
עמדו ?עצם ?ךיןזתם עמוסים וגדושים ?3ךחים
?מי קשקונו 3יתנו תוך ?ל צןצנת ול^קן,
כל ?לי סןזזיק מלם ,וסלילים תלינו על גבי
תמונות ןזתלויות 3קורקלין .מלבד ?ל סיני ןז?לה
א?ר ?ונחו עינלם ?אותה עו^ה $33ים
אצל כל ?תי ס??ר ועלו ?פיס ?3לש.
ך?ס ל?ןים ו?ה?ים? ,מךאה ןעיר של חקה
ג^וה ?אותם סלמים ,קרם תסלת 3קלץ:
אלה — שמש ל?ןה ןעץיה וקךנלם ? ל ?תם
עוקרות לה ול$קת — °ס^ה ץה?ה?-ה?ד״
אלא שילסת על קבי?ה קךנלם מלביגות 3ז?ךו^
אולם ל?בודי ? ל סג ?שיגו }3לר לב־$ו?ים
ת?נית השושנתנת לק??ה ?ך?ק על־ג3י
כל ץגוגיות ה3לת הפונות ?ל9י ןזךחובית,
_יען ?י רוס ןןן?יךה וקךרור ? ? נ  $ש ןזאךם
אי^ה ניס^ת להסתפק אך 3א?ר ,מן ןזמוק״.
דוס דרור ת^יקנו ,רוס־ןזיןךש ?קךבו,
ליצור ?יךיו ? ל ו ולהכניס גם הוא אל ס ^ ה ,
כלם נ?קךפי לאסת סימפוניה ? ל ריחות ה ? ך *
לסל מריס ניחוס ,ריס ס?ךה החריף׳
עולה מעל פני הך??ה ןזמ3םה ס ך ? א הלעןן
זה אך קזן העך?ה לשוות מחנו לחןנו
??ל ס3לת הגח,

 -חוץ מן ןזמק?ח החמים.

אולם אותי סמק?ח ,הוא ?ע?מי ,ד.ן$לד• ריס:
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ספד

המועדים* :בועות

ע ס י תנורי קןדול ןזקחקם י?סתום ן ה ־ א !
הפיק טתוכו הלל ריסני י?!39ל על סלי?יו.
יים <3״ןש ט ^ ה קעיקה 9ק1ןת נןלי.
ריס של $ביןה נודף קזקזיר הלביבות הקצובות
?הלם רווחים 9ב??עים ,עולים ןיוךךים ךצוןים״
ריס *בץה }תו?ה ?תוך ס״וךטוקן״ הןאיס.
?רו?ה ? ש ג ע סליתות דקיקות של ??ק־סלת.
??ק ?מךאה הפקךה7 ,רןןן?הו התנור:
ת?נית ןן^םיןה ןזעךבית ןם?נית ס ? י  ^ 3ח ^ י -
מ

ה

אלה ליו ??חינת .ןןלכות קצובות״ .ןאלה
אקןר .לא קצובות״ .ל  ? 9ל ה.קק?לקם״ ןה״?לי«ם״״-
אלה ןאלה ןגתיךיס לקבל ? ש ^ ת 9םי?ה
?אה מ « ת ה8ך5ף .ןןךת ?קטיסה ל ? ; *
זי היא 9לשת הקנ ,הסג ןיריסני ??לס.
סג הטבועות ץ  3ן סתן״תוךסנו

 -ןגמ־ת•

? ך י?אר ל?ל ~.ס?קיעי השער ום??ךים״
ל?ל עלוקות^-אןם ילסך^סנו נגוליס.
אין ?ל?ם אלהים .ןאין ל$ס תוךד -ן 0יח
ז

לפי סנ ה8ךתיךה ל?חות .סג ןןןגאךת

 -ל?חיתו

אנו }ס?ה .ןאולי נ*י 1אנ?1ניי ף ? ר א
?to

מ ש ל או .ןח ? toא?ר ל ו ןןלה ל??ימ:

״םג הבכורים״ א י סג ״?ןציר־מסקוים״ .א?ליהי
ןא?ךיו הז?1ה לקי! ןןזלח אז 99ן ?לךיו.
א ? ר ??ר ה?שי הדור ןגס $אךץ ן ג ^ ד -

ירק
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נוהגים

לשטוח עשבים

ונוהגים לשטוח עשבים בשבועות בבית הכנמת והבתים זכר לשמחת מתן תורד״
)הרפ״*(
ואם תל שבועות ביום א׳ שוטחים עשבים בכגיםת השבת.
למנהגי המהרי״ל ,הל׳ שבועות(
להעמיד

אילגות

ונוהגים גם כן להעמיד אילנות בבית הכנםת זכר שנידונים ע?* פירות האילן ויתפללו.
)באר ו.י0נ אותדםיים וע״ו ,ך(

י ר ק
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מחלקים עשבים המדיחים
וכתבו האחרונים בשם השל״ה :ומה שנוהגים לחלק עשבים בבית הכנסת לא
יחלקו עד אחר תפילת שמונה־עשרה ,כדי שיוכל לברך עליהם ,כי אסור להפסיק מברוך
שאמר עד אחר שמונה־עשרה.
העולם אינם נזהרים בחג השבועות כשמחלק השמש בבית הכנסת חלק כחלק
לכל איש ואיש עשבים המריחים בשעה שמנגן השליח־ציבור ״האל בתעצומות״ והם מיד
כשלוקחים מריחים — וזה אינו נכון ) .ר ׳ י ש ע י ה ה ו ר ו ו י ץ  ,״ ש נ י ל ו ח ו ת ה ב ר י ת  , -מ ס כ ת ש ב ו ע ו ת (
זכר למתן תורה בהר ירוק
ונוהגים קודם יום־טוב לשטות עשבים זכר למתן תורה שהיה בהר ירוק ,גם גוהגים
ומרבים במיני פרחים המריחים ,לשמחת היום־טוב הזה.
להעמיד ענפי אילנות
)סדור

יעב״ץ(

ה ג ר ״ א ביטל מגה ג מ ל ה ע מ י ד א י ל נ ו ת
הגר״א ביטל מנהג מלהעמיד אילנות בעצרת משום שעכשיו הוא חוק העמים
להעמיד אילנות בחג שלהם שקורים ״זעלאניע שווענטע״ • או פינגםטן •*.
)חיי־אדם ,ק ל א  ,י״ג(
•• גרמנית  :שבועות.

פולנית  :חגים ירוקים.
בית

הכנסת

בנירנברג,

בשבועות

נוהגים להעמיד ענפי אילנות בבית הכנסת
פיתוח נחושת משנת ) 1724טכסיס יהודים ,קירכנר(
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סםר

שבועות

המועדים:

וטעם המגהג לשטוח עשבים בחג השבועות ,שמשה רבנו תיבתו הושמה יום זה
בסוף.

)ספר המטעמים(

וכן

גט נ ה ג ו

בשמחת־תורה
,

בעל ״זכרון יהודה״ )שאלות ותשובות לר יהודה בן הרא״ש( היה נוהג לעטר ספר
התורה בעשבים .ונוהגים לשטוח עשבים בשבועות בבית הכנסת וכן נהגו פה שבועות
ובשמחת התורה.

)מנהגי נ ו א א מ ו ן  ,שבועות׳׳

בשביל

ש ו ש נ ה אחת י נ צ ל כל ה פ ר ד ס

מנהג ישראל תורה היא להכין שושנים ושאר מיני עשבים בחג השבועות ,על
פי דברי המדרש )ויקרא׳ פר׳ אחרי( :משל למלך שהיה לו פרדס נטוע .לאחר ימים בא
המלך והציץ בפרדם ונמצא מלא חוחים .הביא קצצים לקצצו וראה בו שושנה אחת של
ורד וכר .אמר המלך בשביל שושנה ינצל כל הפרדס

בזכות ההורה ינצל עולם כולו.
)בני

י ש ש כ ר  ,ח ו ד ש םיון(

ם רכה מ ע נ פ י א י ל ן ל כ ב ו ד ה ר ב
לכבוד חג השבועות עשו עבור זקני זצ״ל• על מקומו בבית הכנסת כעין סוכה
מיוחדת מענפי אילן ומיני עשבים .ופעם אחת — גבאי בית הכנסת העביר את המנהג
לעשות חדר המיוחד וכאשר בא זקני זצ״ל לבית הכנסת בליל יוט־טוב וראה שנשתנה
הלילה הזה מכל ליל היום־טוב ההוא חרה לו מאוד על הגבאי.
) ח ו ט ה מ ש ו ל ש  ,עמ׳ מ ״ ד — ע״פ ה ר ב י ע ק ב נ א כ ס (

בעצי

ל י ב נ ה )מאיאן(

בכל דרום גרמניה ,בכפרים ,במדינת האטן ,באוואריה ועוד קישטו בשבועות את בתי
V

הכנםת׳ ארון הקודש והבמה ,שערי החצרות ודלתות הבתים בעצי ליבגה׳ וקראו להם
״מאיאך! ) .(Maienילדים וילדות ,היו יוצאים׳ באילו כפרים בהאסן ,לקטוף בגנים
ובשדות פרחי בר ותרבות וקולעים אותם מחרזות בשלל צבעים ,לקשט את דלתות הבתים
ולעטר את ארון הקודש והבמה בבתי הכגטיות בחג השבועות .לעיטור ספרי התורה גהגו
לקלוע כתרים מפרחים צבעוניים ,באילו ישובים כפריים בבאוואריה עשו מנייר צבעוני
מעובה כתרים לספרי התורה ושבצום פרחים.

)ספי

רוזה

דוכס(

ד״ר אפרים הראובני

ש פ ר הירק לשבועות
ידוע ומפורסם המגהג בכמה ארצות לשפר את הבתים ואת בתי-הכנסיות בירק
לשבועות .בייחוד החזיקו בו החסידים ,ורבים יחשבוהו למנהג קדום ־  -לזכר הקשר שבין חג

• הוא

ר ם ש ה ם ו פ ר אב״ד ד ק ״ ק פ ר ם ב ו ר ג  ,ב ע ל • ה ח ת ם ס ו פ ר * .
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מתן תורה וחג הביכורים .במקומות ,שהחסידות נפוצה׳ אין בית שלא יקשטוהו בירק ובענפי
עצים׳ ושמשי בתי־הכנםיות מתחרים זה בזה בקישוט ובשיפור בתי התפילה לחג השבועות
בירק ובעצים .ולעומתם המתנגדים לא בלבד שלא קיבלו את המנהג היפה הזה׳ אלא אף
התנגדו לו כמה מגדולי הרבנים׳ ביניהם הגאון מוילנה וקרובו בעל ״חיי אדם״ .ולא עוד
אלא שאחד מעמודי החסידות ,רבי שניאור־זלמן מלאדי׳ בעל ה״תניא״ ,מתרים כנגדו
ב״שולחן ערוך״ שלו)הלכות שבועות( .כל הגדולים האלה רואים במנהג זה מדרכי האמורי
ותושבים ,שבא אלינו בהשפעת הנוצרים׳ החוגגים באותה תקופה את חג השבועות שלהם
ומקשטים בענפי עצים את כנסיותיהם ואת ה״קאפליצה״ )בית תפילה קטן( ואת דלתות
בתיהם מן החוץ .בייחוד עושה הדמיון הזה רושם בגליציה הקארפאטית ,ששם מקשטים
היהודים את בתי־הכנםיות ואת בתיהם בענפי העץ ב ר ו ז ה הוא ״בתולה ׳ ),(Betuia
שמכנים אותו בטעות ״לבנה״ משום שקליפתו לבנה וכעין ברק כסף לעליו :ובאותם
העצים וכמעט באותם הימים ממש מקשטים גם הנוצרים את חגם׳ הנקרא שם ״החג הירוק״.
ולכן היו מבין מתנגדי המנהג הזה בישראל׳ שדרשו׳ שלכל הפחות לא יקשטו מבחוץ את
בתי־הכנסיות ואת הבתים בענפי העצים האלה.
,

ואין אנו יודעים מאימתי התחיל המנהג הזה אצל היהודים .כעין ראיה חותכת
לדעה שהמנהג הזה לקחו היהודים מן הנוצרים ,משמשת העובדה ,שהעדות המזרחיות
היושבות בארצות המוסלמים ,כגון התימנים ,הפרסים׳ הקורדים ואף הבוכרים׳ אינם
נוהגים לקשט בירק לשבועות לא את בתי־הכנםיות ולא את בתיהם׳ ויש מהם שלא שמעו
על מציאותו של מנהג כזה בישראל .ואף־על־פי־כן אין זו ראיה גמורה .שכן אנו מוצאים
דוגמה אחרת — אכילת פירות ארץ־ישראל בחמשה עשר בשבט ,שהיה מקובל תחילה
אצל האשכנזים בלבד ולא אצל הספרדים ,ומנהג זה וודאי שאינו שאול מן הנוצרים׳ וגם
כיום ,כשעבר המנהג הזה גם אל הספרדים ואל כמה מבני העדות האחרות במזרח והוא
נעשה בהידור ובטקס מיוחד ,עדיין אינו נוהג אצל היהודים בתימן .אין׳ איפוא׳ הוכחה
מהעדר המנהג של ״ירק לשבועות״ בארצות המזרח ,שהוא שאול בארצות המערב מן
הנוצרים .אפשר לקבוע׳ שהשפיע כאן בהרבה האביב הפורח בארצות המערב ,הבא בשפעת
פרחיו ודשאיו ובירק הרענן אחרי החורף ,המכסה שם ארץ בשלגיו׳ ויחד עם זה גם אותו
הקשר של חג התורה עם חג הביכורים באו־ץ־ישראל ,המושך את לב היהודים בגולה
ומעורר את געגועיהם אל הארץ וחגיה .ובכמה מקומות ברוסיה ובליטה ובפולין ובגליציה
רווחה הדעה שעל־ידי הקישוטים בירק לשבועות כאילו מםתמל מעמד הר סיני ,שכן הם
משערים ,שבאותה תקופה של מתן תורה׳ שהאביב שולט בהרים ובםביבותיהם ,וודאי שלט
האביב בפרחיו ודשאיו גם בהר םיני.
ויש להפנות תשומת־לב מיוחדת לטעם היהודי המיוחד בקישוטי הצמחים לשבועות
בכמה מקומות ,הן מבחינת הצמחים והן מבחינת סידורם .אמנם לרוב השתמשו ל״ירק
לשבועות״׳ מתור הכרה ,באותם הפרחים והצמחים השכיחים באותה הסביבה ,אף כי
הוסיפו להם שם־לוי ״של שבועות״ )״שבועות־בוימער״ ,״שבועות־בלומען״( .כך ,למשל,
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מקשטים בגליציה המערבית ובהרי הקארפאטים את מנורות השבת בזרים של ״פרחי־
שבועות״ ,והם הפרחים הצהובים השכיחים שם .אולם במקומות׳ שיש בהם אפשרות כלשהי
להשיג צמחים גותגי ריח טוב מהדרים ומחזרים אחריהם .כך למשל ,באוקראיגה המרכזית
מחזרים אחרי ״שציברעץ״ )מין קורנית  ,(Tymusוהמיגתה ) ,(Menthaומפזרים מהם
על הרצפה בבתים ועל החלונות והשולחנות ,והבית מתמלא ריחות ובשמים ,וכן בבתי־
הכנסיות ,בווהלין מחזרים אחרי הצמח הריחני הנקרא ״באז״ )׳*שבועות באז״( .ונראה לי,
שהמנהג הזה לחזר לשם ירק לשבועות אחרי צמחי בושם דווקא יש לו יסוד חשוב בדברי
רבי יהושע בן לוי :״כל דיבור ודיבור )מעשרת הדיברות( ,שיצא מפי הקדוש־ברוך־הוא
נתמלא כל העולם כולו בשמים״ )שבת ,פ״ח ,ב(.
והגה צמח אחר׳ שמחזרים אחריו לשבועות במקומות שאפשר להשיגו — זה הסוף
למינהו .יש מקומות בגליציה ובווהלין ,שהוא הצמח העיקרי לקישוט הבתים ובתי־הכגםיות
בשבועות עד כדי כך שמכנים אותו ״שפר״ )״שפר אויף שבועות״( .השם ש פ ר מוצאו
מ״שפר״ שב״אקדמות״ :״שפר עליה לחוויית באפי מלכותא״ .וראוי הוא׳ שהשם הנאה הזה
״שפר״ יתקבל אצלנו בכל מקום ל״ירק לשבועות״ ,שהוא אמגם השיפור לחג השבועות,
חג התורה והביכורים כאחד.
,

ולשם מה חוזרים אחרי הסוף? — לפי שמשה רבנו נולד לפי המםורת בז אדר,
וכעבור שלושה חדשים ״ולא יכלה עוד הצפיגו ותקח לו תבת גומא ותשם בסוף על שסת
היאור״׳ וזה היה בד םיון ,הוא יום מתן תורה ,ו ל ת מחזרים לקישוט יום חג־התורה אחרי
אותו הסוף — וכמה רחוק זה מ״השפעת הגצרות״!
עצם סידורם של הפרחים געשה בטעם המיוחד של החג היהודי .ישגם כמה מקומות
בבתי־הכגפיות בגליציה ובפולין ,ביחוד ב״שטיבליך״ ,שמקשרים ענפי־עץ לעמודי הבימה,
ומלמעלה מחברים את ראשי הענפים ,דוגמת הר פיגי ,לזכר ״ויתיצבו בתתתית ההר״,
ולרמז ל״כפה עליהם הר כגיגית״ .ועל הבימה הזאת ,״מתחת לכיפת ההר״ ,משורר החזן
״אקדמות״ ,ובעל־הקריאה קורא בקול את עשרת הדיברות ,והקהל מקבל רושם מעין
״מעמד הר סיגי״.
וישנן ארצות ,שמקובל בהן לקשט את בתי־הכנםיות בוורדים ,בייחוד באיטליה,
שמקשטים בוורדים את ארון־הקודש ואת החלונות והכתלים ,את ספרי־התורה וגם את
בתיהם עד שהיהודים והנוצרים מכנים את החג הזה בשם ״חג הוורדים״)Pasqua de
 .(Rosaמקשטים את בתי־הכגםיות בוורדים גם בכמה ערים בספרד .באירלנדיה ובאנג
ליה מביאים לבית־הכגםת עציצים גדולים ,לרוב מיגי דקלים ,ויש עושים כן גם בפולין,
כגון בבתי־כנסיות אחדים בוורשה ,שמביאים עציצים קטנים וגדולים וגעשה כעין יער
בתוך בית־הכנםת .בארצות־הברית׳ בבתי־הכגםיות של הריפורמיים ,עורכים בחג השבועות
#יום בר־מצוה״ לכל הילדים והילדות ,שמלאו להם שלש־עשרה שגה .ובאותו יום מביאים
פרחים לבית־הכנסת .ויש מחברים שיר מיוחד ״שיר הפרחים״.
נם בארץ־ישראל הוכנט הקישוט לתוך בתי־הכנםיות ,בעיקר של החסידים ,כגון
חפידי צאנז׳ שעוד לפני ארבעים שנה ויותר היו מקפידים לקשט את בית־הכנסת שלהם
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״1יון המצוייגת׳ ,בעיר העתיקה! בירק לשבועות וכן בית־הכנםת של ההוגגרים בעיר
העתיקה .ואילו ב״חורבה״ ,בית־הכנםת של הפרושים׳ לא היו מכניסים ירק לשבועות,
שכן הפרושים גוהגים מנהגי הגר״א ,שלא להעמיד אילנות בבתי הכנסת וכר — .בשכונות
החדשות בירושלים גוהגים לקשט את כל בתי־הכגםיות ב״ירק לשבועות״ .הבוכרים ,שאיגם
גוהגים מגהג זה בבוכרה ,קיבלו עליהם לעשות כן בבית־הכגםת הגדול שלהם בירושלים.
אולם הספרדים לא הנהיגו ״ירק לשבועות״ בבתי־הכנסיות שלהם הידועים.
בחברון היה נ פ ח המנהג של ״ירק לשבועות״ בכמה בתי־כנםיות של הספרדים.
הם מקשטים בעיקר באילן־השיח הנקרא אצלם ״םמבוקו״ )הוא  ( Sambus rigra L .שכן
הוא מצוי שם ופורח בתקופה זו בפרחיו השמשיוניים ,הלבנים והריחנים .יש שמביאים
שבלים לקשוט בבית־הכנםת ובבתים ,ובעת הוצאת ספר־התורה יש שזורקים על החזן
ועל םפר־התורה עלים של פרחי הוורדים.

יום־טוב לוינםקי

השושנה המתוקנת לחג השבועות
משגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו בטלה הבאת הביכורים ושבתו חגי הקציר.
תג השבועות גצטמצם והועמד רק על ״זכר למתן תורתגו״ .ואילו שרידים של מנהגים
קדומים נםתננו ונשתיירו ,שריח שדה נודף מהם עד היום — הלא הם מנהגי הירק לחג
השבועות .ומבין הירק לשבועות עולה כפורחת השושנה .שושנה זו׳ שעליה אמרו במדרש
שהיא מתוקגת לשבועות וימים טובים ,ריחה גודף במיוחד בחג השבועות והיא מלווה את
חג מתן תורתנו ומבשמתו .ואמרו על זה רושמי המנהגים :״והדת נתגה בשושן״ )מגלת
אםתר ,ד ייד( ,אל תקרי בשושן אלא ״בשושן״ — כלומר :הדת ,התורה׳ ניתגה בשושנים
)ר׳ חיים פאלאגי ,מועדי כל חי ,סימן ח׳ ל״ג(.
ויפה כתב עמגואל הרומי)מחברת כב( :״התורה גיתגה בסיגי ואני מצאתי כי הדת
ניתנה בשושן״ ז והשיב :״חייך ,בסיני ניתנה התורה והכתיב האומר ״והדת גיתגה בשושן״,
ר״ל כי הדת ניתנה לעם קרובו בחודש סיון שהשושנים נמצאות בו ולכן ניתנה באותו
התודש לפאר בהן היכל הקודש״.
מקור עתיק לשושגים בחג השבועות משמש תרגום שני למגילת אסתר או כפי
שרש״י קרא לו! ״תרגום ירושלמי״ .בדברי השטנה של המן על מגהגי ישראל בחגיהם
נאמד שם :״ובחודש סיוון עושים היהודים שגי ימים טובים ובאים לבתי הכגסיות שלהם
וקוראים לחג זה עצרת או חג השבועות .ועולים היהודים על גג בית הכנסת שלהם וזורקים
שושנים ותפוחים ומלקטים אותם וכר ואומרים :״זהו היום שבו ניתנה התורה לאבותינו על
הר םיני״ .לפגיגו ,איפוא ,מגהג עתיק בשבועות להשליך מעל הגנ שושנים .טכם זה נשתמר
בכמה קהילות של הגוצדים .בחג השבועות שלהם ,שחל גס הוא מקץ  50יום לאחר הפטחא,
ירושת היהודים ,הכניסו אבות הפנסיה הנוצרית תוכן חדש :״ביום זה ירדה רוח הקודש
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מן השמים״ .וכדי לסמל את המאורע נהגו לזרוק בחג ה״חמשים״ או ״פאנטיקוםטה״ בלשונם.
שושנים אדומות מעל גגות בתי תפילותיהם .ומכאן השם לתג השבועות שלהם בסיקיליח
ובכמה קהילות אחרות  :״פסחא רוזארום״ — פסח השושגים .גם בין היהודים בבוכרה מצוי
השם לשבועות ״חג השושנים״ — ״גוליםורך״ בלשוגם .ועד היום מעטרים באיטליה את
בתי הכנסת בחג זה בוורדים .בכמה ארצות גתנו המצרים שם מיוחד למין שושגה ,הידועה
בםגולתה לרפא מחלות :״שושנת שבועות״״ כגון ״רוז די לא פאנטקוט״ בצרפת׳ ״פפיגגטט-
רוזה״ בגרמגיה ,״שבועות רייז״ — ביידיש.
שושנה זו ,שבלשון המדע קוראים לה ״פאיונה אופיקינאליה״׳ גוהגים לתלות אותה
בבתים אצלנו ואצל אומות העולם בחג השבועות ,והיא משמשת תרים בפני פורעניות,
שריפות ,מחלות ילדים ,וביחוד שומרת היא מחיצי המכשפה הגקראים ״לומבאגו״ )השוה:
רגינה ליליינטאל ,עין הרע .ייד׳ פילאלאגיע ,1924 ,עמי .(258
המנהג לקשט ולזרוק שושגים בחג השתמר ,כנראה׳ זמן רב ,שכן בספרי המנהגים
נזכר לא אחת :״ונוהגים להשטיח רצפת בית הכנסת בבשמים ובשושנים לשמחת הרגל״
)ספר המהרי״ל ,מנהגי שבועות( ״והשמש אל יםובב להלק השושנים באמצע התפילה ,כי
זה גורם לבלבול ,אולם השמש שאינו מכריז המצוות יסובב בשעת ההכרזה לחלק השושנים״
)סאלוניקי ,מועדי כל חי ,מגהגי שבועות( .״ומה שגוהגים לזרוק על מפות ספר התורה
וההיכל שושגים — משום שמוליד ריח טוב ומה שמגיחים בתור םדורי התפילה ובכים
הטלית כ ד )קוגטרם כף החייט ,מימן ל׳( .ובעל ״מליץ יושר״ )דפוט אמשטרדאם תקט״ט(
כותב :״לא גתקבל ביגינו לעשות ציצים ופרחים בשבועות בבית הכנטת״ .השל״ה ואחרים
קבלו על המנהג לזרוק על המתפללים בחג השבועות שושגים׳ או להריח ריח השושגים
בעת התפילה .ואילו ב״זכרון יהודה״ ובעוד פפרימ מובא המנהג לעטר בשבועות את םפר
התורה בבית הכנסת בפרחים חיים.
קישוט הבית בפרחים לכבוד חג השבועות מתואר יפה ב״שתי הקצוות״ לראובן־
אשר ברוידם )פרק כ״ג( :״ענפי עץ עבות הביאו ויפארו בהם את הבית פנימה .גם על
מנורת הנחושת בעלת ששה קנים׳ התלויה בסיפון הבית בתור׳ וגם בכל מקום ומקום אשר
עין האדם צופיה גתנו זמורות פארות ויקחו סוף וקנה וגם גומא וניתחו אותם לנתחים
לפזרם על פני רצפת הבית״ :ועל ה״שבועותילאך״ שבחלוגות הוא כותב שם :״ושפרה
לקטה עלי עץ ועלי פרתים ותדבקם בלוחות הזכוכיות אשר בחלון ותעש מהם ציצים
ופרחים לפאר בהם את החלונות״ .ואגב מספר לנו ברוידם על מנהג מענין אחר :״ותקח
גם ביצים ותנקב חורים בשתי קצותיהן מזה ומזה ותער את החלבון וגם את החלמון מתוכן
ותתן גוצות אפרוחים בחורים ותעלה אותן בחוט התקרה׳ לאמר :צפרים הן אלה״ .״צפרים״
כאלה ידועות לנו ממקום אחר בתורת קישוט בטובה ,לקיים מה שנאמר :ופרוש עליגו םוכת
שלומד — ובצל כנפיך תסתירנו״.
קישוט החלוגות ב״שבועות׳לאך״ או ״שבועות־רייזאלאך״ ,גזורים מנייר במספרים
על ידי הילדים ,והם פרחים וציצים׳ בעלי חיים ,שגי לוחות הברית וכיו״ב ,עם כתובת
שבועות לפעמים ,מצוי היה במשכנות ישראל אשר במזרחה של אירופה ,מעשי ידי הילדים!
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*ערב שבועות לא היינו ,אנחנו הילדים ,הולכים אל ד״״חדר״ כלל׳ אלא תיכף אחרי
תפילת שחרית היינו מזדיינים בנייר ומספריים ,כדי להכין צעצועי שבועות )״שבועות־
צאצקעס״( — כל מיני חיות ועופות ,עצים ופרחים׳ כיד הפנטסיה הטובה עלינו .ואת
הצעצועים הללו היינו מדביקים על זגוגיות החלונות״) .א .דרויאנוב ,רשומות א׳.(351 ,
וכתב על זה מנדלי מוכר ספרים :׳״תינוק של בית רבן מצייר צורות תמורים ופטורי
ציצים ומדביקים על החלונות לכבוד חג השבועות״)בימים ההם׳ פרק י״ב( .ש .טשרניחובסקי
קורא להם ״שושנתונות של שבועות״ :״אולם לכבודו של חג עשינו בנייר רב גונים
תבנית השושנתוגת לקבעה בדבק על גבי כל זגוגיות הבית הפונות כלפי הרחובות״ )״חג
השבועות״( .דוגמות יפות לשושנתונות אלו יש לראות בםפרה של ל .פרנקל ״גיזרות
היהודים בפולין״ )לבוב.(1929 ,
דורשי רשומות ראו בשושנה המתוקנת לחג השבועות קשר אדוק בין ישראל והקדוש
ברוך הוא :י״ג עלים שבשושנה — כנגד י״ג מידות של הקב״ד -בחזונות אסר שאלתיאל
)ג /ט׳( נאמר :״מכל פרחי תבל בחר הקב״ה בשושגה אחת״ — ישראל .ובמדרש שיר
השירים :״שושנה של ורד אלו ישראל״ .ומדרש נאה אמרו חז״ל :מה שושנה זו מתוקנת
לשבת וימים טובים כך ישראל מתוקנים לגאולת מחר .מה שושנה זו ,יוצא עליה שרב
הרי היא כמושה ,יצא טל הרי היא מפרחת׳ כך ישראל :כל זמן שצלו של עשו קיים לישראל
נראים הם כאילו כמושים .לעתיד לבוא יעבור צלו של עשו וישראל מרטיבים והולכים״
)ויקרא רבה ,כ״ג א׳(.

ה ר ב א ל ת ר מאיר

חג

שבועות ל

מנהג עתיק היה בישראל :להדביק צורות חיילים ותיות בר ועופות שמים שונים
על חלונות הדירות לכבוד חג השבועות .מנהג זה היה נפוץ מאוד בפולין הקטנה .בית
חרושת לתעשיית ציורי ניר בווינה׳ היה מספק את תצרכתם של נוהגי מנהג זה .דפי
גיר אלה היו גקראים :״שבועות׳לך״ או ״חג שבועות׳ל״ ובחלקה של המדינה היו קוראים
להם גם ״ציצים ופרחים״.
לפני שנוסד בית החרושת לתעשייה הנ״ל היו בין אנשי הקהילה שבכל עיר ועיר
אחדים שהצטיינו באומנות זו .הרב ר׳ בריש בדיל ז״ל בעל ספר ״דבש השדה״ ,היה
אחד המצוייגים בין בעלי ציור ושירטוט בזמנו .ציוריו לחג השבועות היו שובים את לב
כל רואיהם .שעות רבות עמדו עוברים ושבים על יד חלונות דירתו כדי שיזונו עיניהם
מציצים ופרחים שלו .את הציורים היה מחלק לילדי העיר המצטיינים בלימודם ובשנה
הבאה היה מתקן חדשים ,כן היה נוהג מדי שנה בשנה .לכן זכו ציוריו לפרסום רב אפילו
מחוץ לגבולות עירו.
על המנהג הזה היה אומר שני טעמים :״חיילים״ מדביקים בזגוגיות החלון ,להראות
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פי שמקבל עליו ןןול תורה מעבירים ממנו עול מלכות .ועול זה מתבטא בחיילים .כי הם
מוראה של מלכות :״חיות ועופות״ מדביקים׳ כי הציורים האלמים האלה מראים לנו בהג
קבלת התורה ,את השתיקה הכללית ששררה בזמן קבלת התורה כמבואר )שמו״ר כ״ט(!
כשנתן הקדוש־ברוך־הוא את התורה לישראל צפור לא ציץ ,עוף לא פרח ,שור לא געה,
אופנים לא עפו ,שרפים לא אמרו קדוש ,הים לא נזדעזע ,בריות ל* דיברו אלא העולם
שותק ומחריש — ויצא הקול :אנוכי ד׳ אלוקיך.
המנהג הזה לא היה מקובל בכל תפוצות ישראל .ברופיה ובפולין הקוגגרםאית לא
היו יודעים מזה כלל .כאן היו מפחדים מן הגויים שלא ישםו את השקצים הקטנים לזרוק
אבנים בזגוגיות החלונות של היהודים בגלל הציורים המודבקים .וכשהחלה האנטישמיות
בארצות שתיו שייכות לאוםטריה־הונגאריה הלך ובטל המנהג גס שם עד שנשכח לנמרי.

שלום עליכם

ירק

לשבועות
X

בערב חג השבועות ביקשתי רשות מאמא ,עליה השלום ,לצאת יחידי אל מחוץ לעיר,
לתלוש ירק בשדה ולהביאו הביתה לכבוד החג.
ואמא עשתה הפעם את בקשתי וגתגה לי רשות לצאת יחידי אל מ ח ת לעיר ,לתלוש
ירק בשדה ולהביאו הביתה לכבוד החג .זכרה־לה אלוהים ,לטובה!
אכן לא היה לי יום שמחה ועונג כיום הזה ,שבו יצאתי יחידי לתלוש ירק בשדה!
אין לך נטיעה יפה בנטיעת היחיד ,היוצא לטייל בעולמו של הקדוש־ברוך־הוא בלא שיירה
ובלא בגי־לויה .כשבאתי אל השדה וראיתי לפגי את חלל העולם הגדול והרחב ,הייתי
בעיני כציפור־דרור ,שנמלטה ופרחה מכלובה .נדמה לי ,כאילו כל העולם לא גברא אלא
בשבילי .רק בשבילי פרושה ממעל הכיפה הנאה ,הרחבה והעמוקה ,זו כיפת שמי־התכלת.
רק לי בלבד מאירה פניה מלכת־היום היפה והברה ,זו שמש־הקיץ המזהירה והלוהטת .רק
לשמי נקבצו ובאו לכאן כל בעלי־כנף ,ציפרים וזבובים למיניהם׳ הטסים באויר אילד
ואילך ,מצפצפים ומצייצים ,מנתרים ומכרכרים ויוצאים במחול לקראתי .רק לכבודי פיתחה
השושנה את עליה ,הפיצה ריחה מסביב ,הזדקפה החמנית ההדורה ,התקשטה במצנפת־
אבירים רקומת־זהב ,וכל השדה כולו ,לארכו ולרחבו ,הדשיא דשא רך וירוק ,הוציא מתוכו
את כל חמודותיו ,את ציציו ופרחיו רבי־הצבעים .רק לכבודי ולהנאתי לבש הטבע את כל
הודו והדרו פה .כל העולם היפה הזה ,העוטה אור וחום ושלוה רבה ,כגן־עדן הוא לפני.
ואגי יחיד ובודד בגן־עדן זד -אין איש אתי פה .אין נגיד לי ואין מצווה׳ אין מפריע אותי
ואין רואני ,מלבד האלוהים ,היושב בשמים .חפשי אני פה ,משולח וגעזב לגפשי ,ויש בידי
לעשות כל מה שלבי חפץ :רצוני לזמר — אני תומך טנטרי בידי ,מרים קולי למעלה־
למעלה ,מסלסל גרוני ומזמר ״כבקרת רועה עדרו״ בנוםח החזנים .רצוני לשרוק —
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נותן שתי אצבעות לתיד פי ושורק בשפתי שריקה ארוכה וממושכה .שמא רצוני לתקוע
בשופר — אני משים כף־ידי כשפופרת ותוקע בה תקיעה גדולה .ולא זו בלבד .לכשארצד-
יכול אני אפילול התגפל מלוא־קומתי על הארץ ולהתגלגל בירק דשא ,כסייח קטן זה ,שזחה
עליו דעתו מרוב טובה .את מי אירא וממי אפחד ו יחיד אני פה ,יחיד ובודד בשדה׳ כמוני
כציפור־דרור בשמים ,אשר אין בעלים לד -הלא כל הארץ לפני!
כ
היום בהיר וחם .השמים ממעל לראשי זכים וטהורים .השדה מתחת לרגלי ירוק
כולו ,הדשאים רכים ורעננים ,ולבי עלץ בי כל־כד ,ונפשי רוממה כל־כך ,עד כי שכחחי
מרוב חושי ,מי לי פה ומה לי פה .שכחתי ,כי נכרי אני בשדה הזה ,כי באתי לרשות־זרים
לתלוש ירק לחנ השבועות .בדמיוני ראיתי את עצמי כמושל צעיר ותקיף׳ כבךמלך יהיר
ונערץ ,שבא לסייר את נכסי אביו .כל אשר אני רואה פה לפני — השדה הירוק לארכו
ולרחבו ,העשבים והצמחים למיניהם ,ואפילו רקיע־השמים הזך והכחול — כל אלה לי
הם ,אני השליט עליהם ,אני דן יחידי ,אני ולא אתר .ומפני שמושל אני ,באה תשוקה בלבי
לשפוד את ממשלתי על כל ,להראות את כוחי וגבורתי ,להפיל מוראי ופחדי על םביבותי,
להביא סדרים חדשים בממלכתי ולעשות בה כיכלתי וכרצוגי.
ראשית כל נתתי פני בצמח החמגית ,זה בעל המצגפת הצהובה׳ מצגפת־האבירים,
הזוקף ראשו בחוצפה כלפי שמים .עמידתו של הארוד־הארוך הזה ,גאותו וגאונו לא מצאו
הפעם חן בעיגי .גיצב הוא לגגדי כצר וכאויב ,כגלית הפלשתי בשעתו .אכן גודע הדבר!
גלית הוא זד -גלית הפלשתי עצמו ,אשר בא לחרף את מערכות אלוהים חיים! הגה גם כובעו,
כובע־הנחושת על ראשו! ואלה הצמחים הקטגים והדקים׳ צמחי הפול ,העומדים מסביב
במקלות׳ מי הם ז הלא כל רואם יכירם :אנשי חילו הם׳ מחנות הפלשתים׳ אשד באו מרחוק
כארבה ופשטו לרשת את ארצי .ואותם הקטגים׳ העגולים והנמוכים ,הסמוכים לקרקע,
צמחי הכרוב בעלי הכיפות הירוקות ,מה להם פה ז אין זאת כי־אם עמלקים הם׳ בגי־בגיו
של עשיו הרשע ,שוגאי ומבקשי־גפשי מימים ראשוגים׳ האורבים לי בסתר׳ מתגנבים
ובאים מאתרי לזגב את כל הגחשלים .העל זאת אחריש ואתאפק ז ..ומחשבות רעות ,אשר
כמוהן לא ידעתי מעודי ,מתעוררות בקרבי להרגיזני ,ורגש משונה ,רגש קנאה ונקמה,
גיצת כאש בלבי ,והרגש הזה מתלקח והולך ,מתלהב מרגע לרגע .ופתאום אגי מתיצב מול
האויב ,מזנק אליו בכל כוח ומשתער עליו ביד חזקה ובזרוע גטויד-
כלי זין למלחמה היו מוכנים בידי מבעוד בוקר .כשיצאתי לשדה לתלוש ירק
לשבועות ,לקחתי אתי מכשירי־עבודה :אולר קטן בעל שני להבים וחרב של עץ .חרב
זו נשתיירה לי מיום ל״נ־בעומר ,כשנלחמתי בה עפ חברי מ ח ה לעירי ואף־על־פי שחרב־
גיבורים היתה׳ מובטת לכם׳ כי מעולם לא טעמה טעם דם ולא פגעה אפילו בזבוב על־
גבי הקיר .השתמשתי בה רק לשם השלום בלבד .כלומר׳ הייתי שולפה מתערה ומנופף
בה באויר לעיגי חברי ,למען יראו׳ כי חרבי אתי ועשוי אגי לבלי חת .משל למה הדבר
ת מ ה ז למלך פיקח ואוהב־שלום׳ שבגה מבצרים והעמיד חיילות הרבה םביבו .אמגם שקט
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ומנוחה בכל גבולות ארצו ,אין פרץ ואין צוחה ,ואף־על־פי־כן׳ משום דרכי־שלום ,הכ<
מוכן ומתוקן :קשתות ורמחים ,חרבות וכידונים ,כלי־תותח וכלי־מפץ׳ אנשי־חיל וסוסים
מזוינים — ״על כל צרה שלא תבוא״׳ כמו שהיתה אומרת דודתי מרת ינטיל ,כשהיתה
מטגנת בימות החמה מיני מרקחת בחצר...
ג
כלל גדול הוא בהלכות תכםיסי־מלחמה :כל היוצא אל המערכה מכונן חרבו תחילה
על ראש המחגה ומתאמץ להכריעו תחתיו ,שאם הוא יפול — וגפלו אחריו גם אגשי־הצבא
הנמוכים זה אחר זה ,כשיבלים מאחרי הקוצר .ולפיכך לא יפלא הדבר ,כי גם אני עשיתי
כך .ראשית מלחמתי היתה להשתער על הראש ,המצביא את כל המחנה ,על גלית הפלשתי.
זיגקתי אליו באומץ־לב ורוח־גבורה והכיתיו בחרבי מכה אחת גדולה על כובע־הנחושת
אשר לראשו ושתי מכות גמרצות מאחוריו ,והפלשתי הערל הזה גשתטח לפגי מלוא־קומתו
על הארץ .אחר־כך פגיתי אל גיבוריו הפלשתים הקטגים ,אל צמחי הפול הדקים ,השומרים
לראשו במקלות ,והתגפלתי עליהם בחימה שפוכה ,הכיתים לפי חרב ,הכרעתים לארץ,
הפלתי מקלותיהם מידיהם וזיריתים ממגי והלאה ,לכל הרוחות שבעולם! ואף בחבריהם
העגולים והנמוכים ,הסמוכים לקרקע ,אלו העמלקים שגואי־גפשי ,האורבים לי במסתרים,
עשיתי שפטים גדולים :קרעתי את כיפותיהם הירוקות מעל ראשיהם ,ביתקתי את הגדולים
בחרבי ,רמםתי את הקטגים ברגלי ושפכתי את זעמי על כולם .ועדיין לא נתקררה דעתי
ולא שבעתי גקם!
אכן כך דרכם של גיבורי־מלחמה ,היוצאים אל המערכה .מתחילה הם נראים כשאר
בני־אדם מן הישוב ,טובים ונוחים ומגומסים ,כיוצאים למחול .ורק אחר־כך ,עם תנופת־
חרב ראשוגה ,גיעור בקרבם רגש האכזריות בכל תקפו ויצר־הרע של שפיכות־דמים מלהיב
את לבם ,מתגבר והולך מרגע לרגע ,ושוב אין גבול ואין מעצור לפניהם :גוזרים הם על
ימין ועל שמאל ,הורגים ושוחטים ,מתנפלים על קטן וגדול ואינם נושאים פגי זקן ,עורכים
טבח לנשים ואיגם חומלים אפילו על הטף — ,ודם׳ דם גקיים׳ גשפך כמים ארצה .אף אני,
כשיצאתי לקראת האויב ,לא היה תחילה בלבי שום רגש של אכזריות כלל .כל עיקר כעסי
לא בא אלא אחר־כך ,אחרי המכות הראשוגות׳ אשר הכיתי בחרבי על ראש גלית הפלשתי.
רק אז צלחה עלי רוח גבורה וחמת־רצת והתלהבתי ולא ראיתי עוד את אשר לפני .נישקה
כאש עברתי ,וגדל חרון־אפי ,וגדלה מידת האכזריות בקרבי יותר ויותר ,והייתי כשיכור
ממראה־עיגי :הבקעתי בחרבי אל מחגה האויב ועשיתי בו שמות ,הפלתי חללים על ימין
ועל שמאל ,הרגתי באפי את כל הבא לקראתי ,דרטתי וטרפתי ולא ידעתי רחם .מלחמה
גוראה ואיומה היתה לי בפלשתים הערלים! ויותר מכולם קיבלו את עגשם מידי הפעוטות
העלובים ,אלה הקטגים שלא חטאו .האבטיחים הצעירים ,הצהובים והעגולים ,הדלעים
גפוחות־הפרם ,הקישואים הרכים והזעירים ,שזה עתה יצאו בטבוריהם הצהובים לאויר
העולם ,צמחי הפול והקיטניות הדקים והירוקים — כל אלה הרגיזוגי בשתיקתם ובמנוחת־
נפשם היתירה .אין זאת כי־אם דבר־םתר יצוק בהם! עמדתי ולימדתי אותם פרק בהלכות
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דרד־ארץ ,למען ידעו ,לפני מי הם עומדים .התמרמרתי אליהם בחרבי ,התזתי את ראשיהם,
ביקעתי בטניהם ,ריסקתי אבריהם ,קרעתים לגזרים ,הכיתים ,בתותים ,שברתי להם זרוע
אף קדקוד ,דרכתים באפי ,דמםתים בחמתי ,שמתים מרמס לרגלי ,כדומן אשר על־פני
האדמה .אראה בנחמה ,אם ידעתי ,מאין באה לי אכזריות זו!..

ד
ובביזה לא שלחתי את ידי.
בולבוסים לבנים ורכים ,שעדיין לא העלו קרום׳ חפרתי מעומק האדמה ורמזתי
להם בחרבי הקשה ,כי אין גסתר מגגד עיני .שומים צעירים ובצלים ירקרקים עקרתי מן
השורש ,צמחי סלק וגזר וצנוניות קטגות תלשתי בזה אחר זה וזיריתים לרוח — ואלוהים
עדי ,כי לא נהניתי מכל אלה אפילו הנאה קלה .זכרתי מקרא מפורש במגילת אסתר ,שלמדתי
בבית־רבי :ו ב ב י ז ה ל א ש ל ח ו א ת י ד ם — היהודים לא לקחו מן השלל .לא ,אין
זה ממידת ישראל לשלול שלל ולבוז בז• בכל פעם ,כשעמד עלי יצרי לפתותני בחלקת־
לשונו ,לאמור :״שוטה שבעולם ,ראה את אשר לפניך! ראה ,מה נאה בצל זה ,מה נאה
קישוא זה! חטוף ואכול ,חטוף ובלע!* — מיד בא אותו פסוק שבמגילה ,ככתבו וכלשונו,
עם פםוקי־הטעמים :ובבזה לא שלחו את־ידם ...ולא חדלתי אף רגע לקצץ בזרעים,
להשמיד להרוג ולאבד קטן וגדול ,טף ונשים ,בחורים וזקנים — לא ידעתי רחמים בדין!
ולא עוד ,אלא שנדמה לי אותה שעה ,כי שומע אגי את קולם של המוכים והפצועים,
את בכים ואת תחנוניהם ,שהם בוכים ומתחננים לפני ומבקשים רחמים על נפשם .נדמה
לי ,כאילו דמיהם של ההרוגים צועקים אלי מן האדמה — ואף־על־פי־כן לא רך לבי בקרבי,
ואטמתי אזני משמוע .אכן לפלא הוא הדבר בעיגי עד היום הזה :מה ראיתי ,שגעשיתי
אכזר כל־כך ז אגי ,שעד עכשיו לא יכולתי לעמוד על דמו של תרגגול שחוט ולא יכולתי
לראות בצערם של כלבים מוכים וחתולים מעונים בידי אדם וסוסים מוצלפים בידי אדוגיהם
בעלי־העגלות ,איך נהפך עתה לבי והיה לאבן ז! ..אין זאת כי־אם יד הקנאה והנקמה עשתה
את כל אלה .זכרתי את עמי ,עם היהודים ,הגרדף והמעוגה בגויים ,הבזוי והמנודה זה אלפי
שנים ,וקנאה עזה התלקחה בקרבי .״גקמה! — צעקתי מגהמת לבי ועיגי ירו זיקי־אש
וכולי הייתי כשיכור — .נקמה אעשה בכם! יום נקם ושילם לי היום הזה! את נקמת עמי
אקום ,את נקמת דם אחי השפוך! את נקמת ירושלים עיר־הקודש ,ואת נקמת בית־המקדש
שחרב ,ואת נקמת הרוגי ביתר! את גקמת יהודי פפרד ופורטוגליה ,שמסרו נפשם על קדושת
השם ,ואת נקמת הקדושים והטהורים ,שגהרגו ונשחטו בעיר אומאן לפנים ובשאר המקומות
בימינו! את נקמת ספרי תורתנו הקדושה ,שנקרעו וחוללו בידי זרים ,ואת נקמת ...הוי,
הוי! הושיעו ,הצילו! מי הוא זה האוחז לי באזני ?״
שתי דחיפות נמרצות מאחורי ושתי מכות־לחי יפות ונאמנות בפני הוציאוני מעולם־
הדמיון והפיגו שכרוגי כרגע .פקחתי את עיני וראיתי לנגדי בן־אדם ,שפניו ידועים לי
מתמול־שילשום .אל אלוהים! הלא זה אחרים ,אחרים הגגן!
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ה
מי הוא אחדים הגגן ז אחרים הגנן גוי היה ומלאכתו תמיד בגן של ירקות .כלומר,
בימי הקיץ היה חוכר לו מחוץ לעיר חלקת־שדה ועושה שם גן׳ זורעו אבטיחים ודלעים,
קישואים ותפוחי־אדמה׳ שום ובצלים ,גגון וגזר׳ פולים ואפוגים׳ מיגי לפת ומלקים ושאר
ירקות ,והיה מוצא בזה פרנםתו ביד רחבה .ואגי מגין ידעתי את אחריב ז משום שהייגו
שותפים לו במעשי הנן .כלומר ,הוא היה לווה כטף מאמא קודם הפםח לכל ימי הקיץ,
ובתקופת האטיף ,לעת חנ הפוכות ,היה פורע את חובו קימעה־קימעה מפדיונו ,פדיון
הירקות .חשבונות המלוה והפרעון ,שהיו בינינו ובין אחרים ,הלא הס כתובים על סידור
״קרבן־מנחה״ של אמא׳ על הטבלה השמאלית .על אותה טבלה היו רשומים גם חשבונותיהם
של שאר הלווים ,ואולם לכבודו של אחרים קבעה אמא ,עליה השלום ,מקום מיוחד בפני
עצמו ,להודיע גדולתו וחשיבותו היתירה .מלמעלה היה כתוב באותיות גדולות ,מאירות
עיגיס:

חשבון

ערל

א ח ר י ם  ,ומלמטה היה רשום

בכתב־ידה של אמא בלשון

יהודית כד»
•נתתי להערל אחרים ארבעים וחמשה רובל .גתתי עוד להערל אחרים חמשה עשר
רובל .קיבלתי מהערל אחרים שלושה עשר רובל במזומגים ושגים בקישואים .עוד קיבלתי
מהערל אחרים א׳ רובל .עוד קיבלתי מהערל אחרים חצי רובל ,עוד קיבלתי מהערל
,

,

אתרים א שק תפוחי־אדמה וא שק מלקים ושנים עשר רובל במזומגימ ,עוד קיבלתי מהערל
אחרים שני רובל באבטיחים וא׳ רובל בדלעים וחמשה רובל במזומנים .האבטיחים אינם
באים בחשבון ,כי הם מעט רקובים...״
מכאן אנו למדים ,כי אחרים הגנן היה פורע לנו את חובו פעם בכםף ופעס בשוה־
כסף׳ ולפיכד היה חשבונו אריד ומםובד ביותר .ואף־על־םי־כן לא היו בינינו טיכםוכים
מעולם .אדרבה ,רק דברי שלום ואמת היו בין שני הצדדים תמיד .בשנת שפע היה אחרים
ממלא את מרתפגו ממיטב גנו :תפוחי־אדמה וקישואים ,אבטיחים ודלעים ,מיני לפת
וםלקים ושאר ירקות ,שהיו מספיקים לגו לכל ימות החורף .ובשגת בצורת היה נכנפ
אצלגו אבל וגכלם ,כמתגגב ,עומד ליד הדלת וכובעו בידו ,מצטדק ומבקש סליחה מאמא:
־ ־ אל־גא יחר אפה אשת־אברהם )בד היה קורא לאמי על־שם אבי אברהם( .ירקות
לא געשו יפים בשגה זו.
אמא עליה השלום ,היתה משתתפת בצערו של אחרים ומותלת לו על מה שעבר ,אלא
שהיתה מזהירה אותו על מה שיבוא ,כי לשנה הבאה ,אם ירצה השם ,ישתדל למלא את
החפר .וכד היתה אומרת לו בלשון הגויים:
— זכור איפוא ,אחרים חביבי ,כי לשנה הבאה׳ אם ירצה השם ,אל תהי חזיר .4
— כדבריד כן הוא׳ אשת־אברהם! — היה משיב לה אחדים בםבר פנים יפות
ובידידות רבד -ואמנם לשנה הבאה היה שומר הבטחתו :כיון שנראו ביכורי הירקות
הראשוגים בגן ,מיד היה מביאם אליגו .ממיטב פרי הגן היה מעניק לנו ,ממבחר השומים
והבצלים ,ומעולם לא פסקו מעל שולתגגו בימות החמה לא תפוחי־אדמה רכים ולא קישואים
ירוקים ורעננים .ועל זה היו מקנאים בנו כל שכנינו ושכנותיגו .אמגם אמא׳ עליה השלום,
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אשה אלמנה היתד -שמצאה פרנסתה בצימצום מהלואת כסף בריבית׳ ואף־על־פי־כן היתה
עין השכנים והשכנות צרה בה חמיד .כמה פעמים שמעתי בני־אדם מרעים אחריה
ומספרים בגנותה!
— ראו־נא גם ראו את האלמנה העניה הזאת׳ הבוכה כל ימיה על גורלה המר:
הנה הביאו לה שוב מרתף מלא כל טובז
היטב חרה לי על דברי הלעג האלה .מיהרתי לעשות חובתי והבאתי את דיבת
השכנים והשכנות לפני אמא .פתחה אמא ואמרה:
— עשן לעיניהם ,חומץ לשיניהם! רבונו של עולם׳ הלואי תעולל להם׳ כאשר
עוללת לי!..
דבר המובן מאליו .שגם בפעם הזאת מילאתי חובתי באמונה .הלכתי ומסרתי את
דברי אמא להשכנים והשכנות ,למען ידעו ,כי יש אלוהים שופטים בארץ .שמעו השכגים
והשכנות ובערה כאש חמתם .קפצה אחת השכנות וכינתה את אמא בשם *מכשפה״ .לא
יכולתי נשוא את החרפה הזאת ומיהרתי לספר את הדבר לפני אמא .עמדה אמא וסטרה
לי על לחיי אחת ושתים וגערה בי בנזיפה ,לבל אוסיף להתרוצץ אילד ואילך ולשאת
משלוח־מנות מאשה לשכנתה .על םטירות־הלחי עניתי בבכי ,והמלה ״משלוח־מגות״ היתה
מנקרת במוחי עת רבה .מלה זו לא ידעתי פירושה ולא הבימתי כווגתה :מה עגין משלוח־
מנות לכאן ז..
ו

על כל הפגעים היה מכסה אחרים הגנן .משנכנס אחרים לביתנו ,נכנפה שמחה עמו.
יום טוב היה לי היום ההוא .אחרים זה ,כמו שהוא ,במגפיו הגסים והכבדים ובחמילתו
האפורה ,חמילת־הצמר החמה ,הגדולה והעבה ,שהיה לובש בין בימות החמה ובין בימות
הגשמים .היה בעיני כמלאך החםד והשלום .כשהייתי רואה אותו בעד החלון הולך וקרב
אל ביתנו ,נושא בשקו מפרי הגן׳ מיד הייתי קופץ ורץ אל חדר־הבישול לבשר את אמא
בשורה טובה :אחרים הולך ובא!
ואחרים היה נכנם לחדר־הבישול בלא אומר ודברים ,פורש לקרן־זוית ומריק שם
את אוצרו הטוב ,מסיר כובעו מעל ראשו ומוחה זיעת אפיו בכנף חמילתו ,פונה אל אמא
בפנים מאירים ואומר לה .כי מחר או מחרתים יוטיף ויביא עוד.
שמחה כפולה ומכופלת היתד• לי בימי ביכורי אבטיחים .בימים ההם היה אחרים
מביא לי אבטיח קטן ,כולו מוכן ומזומן בשבילי .אמנם אבטיח קטן פרי־בופר הוא וטעמו
כטעם סם־ד״מות .ואף־על־פי־כן אבטיח שמו .האבטיח הקטן היה משמש לי לא לאכילד-
אלא לנוי ולשעשועים בלבד .ועל זה הייתי מכיר טובה לאחרים וזוכר לו את חטדו תמיד.
אודה ולא אבוש :בימים ההם התרחשה ביני ובין אחרים מין אהבה מסותרת ,מין
חיבה כמוסה בלב ,שלא ניתנה להיאמר בפה .דבר לא דיברנו זה אל זה כלום ,משום שלא
ידענו איש את לשון חברו)כלומר ,אני אמנם שמעתי קצת את לשונו ,ואילו הוא לא שמע
את לשוגי כלל( ,וגם משום הבושה :שהוא גדול ואני קטן׳ ואיך אעמוד לדבר אליו ז ו
אלא מה הייתי עושה ? הייתי פונה לעזרת אמא שתהיה היא כמליץ ביגיגו.
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— אמא ,שאלי־נא את אחרים ,מפני מה אינו מביא לי דובדבנים ?
— ומאין יקח לך אחרים דובדבנים? אין דובדבנים מצרים בגן של ירקות.
— מפני מה אין דובדבנים מצרים בגן של ירקות ז
— מפני שאין אילנות נדלים שם.
— ומפני מה אין אילנות גדלים שם ד
— מפני שאיש לא נטע אותם.
— ומפני מה לא נטע איש אותם ז
— מפגי — מפגי — מפגי שגער שוטה וקטן אתה ,ספחת ופגע רע! לד מעם

פגי לכל הרוחות!
כד גוערת בי אמא ואוחזת בערפי לדחפני .ראה אחרים הגנן ועמד להגן עלי.
— אשת־אברהם ,אל תשלחי ייד אל הגער!..
זה אחרים הגנן וכה משפטו עמי כל הימים .ולאיש חנון ורחום כמוהו שילמתי הפעם
רעת תחת טובה וגפלתי בידו ,לשברי ולהותי!
T

ז

משער אני לעצמי ,כי מעשה שהיה כד היה :כשנכנם אחדים הגגן וראה את החורבן
הגדול שנעשה בעמל־כפיו ,מסתמא עמד במקומו נרעש ונדהם ולא ידע ,אם בהקיץ הוא
רואה זאת או בחלום .וכשהתבוגן וראה מין ברגש קטן עומד בשדה וחרבו שלופה בידו,
שוקד על מלאכתו בכעס ובחימה שפוכה ומקצץ בזרעים על ימין ועל שמאל ,מםתמא נבהל
מאוד והתתיל מצטלב ושואל את עצמו ,אם לא שד משחת הוא זה ,מחבל מן המחבלים
הקטנים ,שעלה מן הארץ לכלות בו את חמתו ולאבד את רכושו ז אף כיון שקרב אל מקום
הפורעניות וראה ,כי אין זה לא שד ולא מחבל ולא רוח ,אלא ילד מילדי העברים ,המזוין
בחרב־עץ׳ — בערה כאש חמתו .עמד ותפם לי באזני בחזקה ומשכני לארץ בכל כוח׳ עד
כי החילותי לצעוק מגודל הכאב ז
— הוי ,הוי ,הושיעו ,הצילו! מי הוא זה׳ האוחז לי באזני ז
ורק כעבור הסערה הראשונה ,אחרי הדחיפות הנמרצות ומכות־הלחי הנאמנות,
שקיבלתי מידי אחרים ,הסתכלנו איש בפני חברו׳ הכרנו זה את זה ועמדנו שנינו נבוכים
ונרעשים והדיבר אין בפינו.
— בנה של אשת־אברד״ם ז! — קרא אחרים ,כולו תוהה ומשתומם ,מצטלב ואינו
מאמין למראה עיגיו .מיד התחיל להתבוגן על ההורבן הגדול שעשיתי לו פה ,מסתכל בכל
ערוגה וערוגה ,גוחן ובודק כל טפח־קרקע שגרמם וגםתאב׳ וצערו גדל כל־כד ,עד כי דמעות
גתלו בעיגיו .עמד כגגדי ,הגיח ידיו על כרפו ,הציץ עלי מתור יאוש ודיכדוך־הנפש ושאל
בקול־גכאים ז
— על מה ולמה ז
כלומד :למה הריעות לי ,בנה של אשת־אברהם? למה החרבת את גגי דןיסחת
את מעשי והצנתני כלי ריק ז•

י ר ק
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ורק עתה נפקחו עיני לראות את כל המעשה הנורא אשר עשיתי .רק עתה ידעתי,
למי גרמתי את כל הרעה הגדולה הזאת ,אף אני עמדתי כנגדו כהלום־רעם ,מביט אליו
מתוך יאוש רב ,תוהה ומשתומם ושואל את עצמי :״למה? למה עשיתי זאת ?״-.
— לכה ונלכה! — אומר לי אחרים .והוא תופם לי בידי ומושכני ללכת ,ואני
גגרר אחריו בלא כוח ,כולי כפוף ונדכה ,חרד ורועד מפחד ,שמא יעשגי גל של עצמות.
ואולם אחרים אינו נוגע בי לרעה .אחרים אינו עושה לי דבר ,אלא מחזיק בידי בכל תוקף,
לוחצה בכוח רב כל־כך ,עד כי עיני יוצאות מחוריהן .וכך הוא נוהגני ומביאני אל בית
אמא ומספר לה דברים כהויתם ומוםרני לידיד
ה
מה אומר ומה אספר? האוסיף ואספר פה את כל פרשת הפגעים ,שבאה לי מידי
אמא ,עליה השלום ן האבוא לתאר בזה את פחדה ואת כעסה ואת יגונה הרב ,עת עמדה
כנגדי וספקה כפיה ושמעה את דברי אחרים ,המספר לפניה על המהפכה הגדולה ,שחוללתי
בגנו ז נטל אחרים מקל בידו ועמד לצייר לפני אמא באויר ולהראותה עין בעין את כל
המעשה אשר עשיתי לגנו :כי הניפותי חרבי על גידולי גנו וגזרתי על ימין ועל שמאל,
כי כרתי והשחתי ,דרכתי ורמםתי ברגלי את פרי עגיו ועמלו ללא חמלה ורחמים ,וכי
עקרתי מן השורש תפוחי־אדמה קטנים ורכים ,ולא חפה עיגי אפילו על הפעוטות ,על
הקישואים הירוקים ,הרכים והענוגים ,אשר טיפח וריבה כל ימי הקיץ!..
— כל־כך למה ,אשת־אברהם ז על מה ולמה י..
ויותר לא יכול אחרים לדבר ,כי גדל כאבו מאוד ודמעות עלו בגרונו.
ט
את האמת אגיד ולא אכחד :אילו שאלו את פי ,הייתי בוחר אותה שעה להיות נזוף
ומוכה לחי בידי אחרים ,ובלבד שלא אהיה צפוי לקבל עונש מידי אמא ק ו ד ם החג ומידי
רבי^אחר

החג .ואולם את פי לא שאלו ,ולא די שנענשתי עוגש־הגוף וקיבלתי נמולי

כפלים ככל חטאותי ,אלא שגם שבעתי חרפה ובוז מחברי ,תינוקות של בית־רבי ,שהוסיפו
לי שם־לוי לשמי :י ו ס י ג י ב ו ר י ש ר א ל — כך קראו לי חברי לאחר אותו מעשה.
ושם טוב זה ,שכינו לי חברי בקטנותי ,היה כרוך אחרי ימים רבים ומלווני גם
בבגרותי ,עד שנכנסתי לחופה׳

) ת ר ג ו ם י.

ד.

ברקוביץ(

אשר ברש

ירק ופרחים ל ח ג
א
קרבו ימי חג השבועות .ילדי העיירה כבר היו מתהלכים ,יחידים וקבוצות,
ברחובות הצדדיים ומסתכלים בנופי האילנות ,בוחנים בעיגי מומחים אילו יפים ליטול
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מהם *יו? לשבועות״ .הערמונים היו פורחים פריחה שופעת .ורדרדה־רעננת׳ בתיו עבי
העלים הכבדים .אף השיטה קלת־העלים עוד עמדה השנה בליבלובה המתוק ,מפני הקרירות
והלחות שבאויר אותו האביב ,וכן גם האזדרכת המגולה והלבנה .כל חצר בית־המבשל היתד.
זרועה שלל ירק ופרחים— .
הנער שלום אף הוא היה מתהלד בחצר ובסביבותיה ,ענף שיטה בידו ,והוא מתבונן
לכל צד וסופג כל מראה .גם עם הנערים בני העיירה ,שהכיר ושלא הכיר ,עמד והשיח על
ירק לחג והשיא להם עצות טובות ,והבטיח להיות להם לעזר בבואם לקטוף בפביבות
בית־המבשל .אף אמר שיתקין להם מקל ארוך וסדק מפושק בראשו לשבור את הענפים
הדקים ולהורידם בלי צורך לטפס על העצים הגבוהים׳ אומנות שלימדו מנדי האילם.
נודע לו שיש ביניהם שלושה נערים שעשו אגודה אחת לקשט את ה״קלויז״ ההוטיאטיגי,
ובעוד יום או יומים הם מתחילים בעבודה .שותפות זו לדבר מצוה מצאה חן בעיניו והוא
הבטיח להם גל של עגפים ופרחים מן החצר עצמה ,וגם כמה ערבי־נחל מעל נדות האגם
)מתוך •תמונות מבית מבשל השכר״(

שליד בית־המבשל— — .

כ
הגיע ערב חג השבועות .הלכתי עם שנים מן הנערים חברי אל הנחל הסמוך
לעיירה והבאתי חצב ירוק ורעגן לשטוח על הרצפה ,וגם להנצ׳י הרוקמת ,דרת ביתגו,
הכגםתי מקצת ממגו .היא הודתה לי ואמרה ,שלא תשטח אצלה חצב ,משום שהוא מפריע
בהליכה ומלכלך את הרצפה ,אך אם אוכל להביא לה מעט ענפים ופרחים ,של אזדרכת
או שיטה — תשמח מאד .אוהבת היא את חג השבועות כשיש עמו ריח שדה וגן.
לא עברה מחצית השעה עד שהבאתי לה צרור גדול של ענפים פורחים׳ גם אזדרכת
וגם שיטה ,ונוסף עליהם אגודת יסמין ,כל אחד וצבעו וריחו עמו .בשכר מתנה זו אנוס
הייתי לאכול בחג מן הלביבות של גבינה שבשלה אמה האלמנה אםתר־מלכה .הלביבות
היו דומות לאלו שאכלתי בביתנו ,ובכל זאת נראו לי שוגות מהן ,אצילות יותר .אסתר־
מלכה הגישתן לי בצלחת קטנה .הצלתת קו של תכלת הקיף אותה ,והיא נראתה לי^דינה
ביותר והוסיפה על טעמן הדק של הלביבות .מילוין נראה לי צהוב ושקוף יותר משלנו.
השעה היתה ארבע או חמש .אבי ו״הדודה״ ישנו שינה שלאחר הצהרים ,ואני קצרה
רוחי לישב באפם מעשה בביתנו הדומם .הלכתי ונקשתי על הדלת של הנצ׳י ,וכשנקראתי
להכנם נכנסתי ואמרתי בשפה רפה* :יום טוב!״ ,וענו לי שני קולות בבת אחת .הענפים
הפורחים היו מקשטים את התמונות שעל הקירות ופרחי היסמין עמדו בשתי צנצנות־
גביש מלאות מים צלולים ,אחת על השולחן ואחת על השירה .רוח חג ושלוה היה נסוך על
החדר ועל שתיהן וראיתי כי הן שמחות לבואי.
אםתר־מלכה הקריבה לי את הכיסא הפנוי והזמינתני לישב.
ישבתי ושתקתי ,כי לא היתד .מלה בפי.
אמרה אםתר־מלכה*
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— יפה שבא אלינו אורח לחג .בימות החול באות לקוחות ,אך בשבתות ובחגים
אין איש נכנם אלינו .אין לנו קרובים כאן.
והנצ׳י אמרה!
— יעקב הוא בן־בית אצלנו.
הוסיפה אםתר־מלכה:
— הגבר היחידי הנכנס אלינו לפעמים.
והנצ׳י תקנה!
— הידיד היחידי שיש לגו כאן.
ואגי עדיין אין מלה בפי ומבוכתי גדלה למראה שתי הנשים בשבתן יחד בטלות
מעבודה מתוך מגוחת שבתון ,כי מיום שבאו לגור עמגו לא הייתי בחדרן אלא בימות החול.
— אילו עגפי םדחיט הביא לגו יעקב! — קראה אםתר־מלכה ,בהעבידה את מבטה
העייף אך הקורן קצת על הקירות ,על השולחן ועל השידה — הוא קאואליר אמתי ו
לא הכרתי את אפתר־מלכה השתקנית ,הנראית תמיד בשרויה בפחד ,ועתה —
דיבור כזה בפיה! חשתי להט צורב בלתיי׳ ועדיין לא מצאתי דבור כל שהוא.
— אם כן ,אמא ,תכבדי אותו כלביבות — ,אמרה הנצ׳י — מיום שיעקב מבקר
אצלגו לא הגשגו לו שום ״כיבוד״ .באמת לא גהגנו בו כיאות...
עתה מצאתי מלים.
— חן־חן — ,קראתי בהתעוררות — אכלגו היום הרבה לביבות .אגי שבע .באמת,
אל תטריחו עצמכן בגללי.
— הן לא תבייש אותנו — ,אמרה הנצ׳י — לא תתן ״טל״ לשתי גבירות.
— תודה .באמת לא צריך — ,נטיתי לעמוד בטדובי.
— צריך ,צריך — .אמרה אסתר־מלכה וקמה ממקומה — קדירת הלביבות עומדת
בתוך הרמץ והן חמות וטובות .הנה אביא צלחת קטנה.
הוציאה צלחת מן השידה׳ אותה צלחת המוקפד .קו של תכלת׳ והביאה לי מן המסדרון
כחצי תריסר מן הלביבות ,שהעלו אד חם וטוב של בצק מבושל ,גבינה וחמאה׳ אד עולה
ומתמזג עם ריח שדה וגן ועם רוח החג הגאצל ,חג השבועות.

)פתור הספור ״רקפה״(

ח .הזז

בישוב של יער
— אחר ירק! אחר ירק! — קפץ דודיק בשתי רגליו המיוחסות וטרף בידיו למעלה
— אחר י ר ק 
— וסכין מהיכן נוםלים ו — נמלך גדלקה בעצמו.
— אני ...אני אביא את הפכין! — ..הפשיט דודיק בצואר ואמר בלחישה!
— נו׳ צא ...והזדרז! אני אשמור לך אצל הנדנדה׳ וראה ...הייא!
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השמש עמד בגובהם של שמים.
השמים היו נקיים .רק ענגים מועטים גדרו עליהם מן הקצה.
אולם לשעה נתמלאו פני השמים עננים ,אסופות עננים פזורים ונוסעים .לאטם
הקיפו זה לזה עד שנעשו עיבה מותחת לכאן ולכאן ,מתמצעת ומאפילה והולכה .הצפרים
נסתתרו .היער הכביד וחשך...
רוח בחשה באילנות .ראשי האילנות גזדעזעו ,עליהם הרתיתו והתהפכו מגום לברם.

T
מראה הבית נשתנה להיות מלובן ,והבהיק .משפילות עד לארץ ונםבות באלכסון למעלה,
הקיפו סנוניות לבית ,וגישאו אלו אחר אלו .שלוחות גרון מטמטו התרגגולות ונחפזו
לרפת.״
השמים השפילו וירדו .החושך גתגבר מרגע לרגע ,ומבושם ועצור הכביר האויר.
פתאום גבהל היער וגרתע לאחוריו .קול הברת רעם גפל בקצה השמים.
רוח גבזקה באילנות .מטרפים בערבוביה נבהלו האילנות והשליכו ענפיהם לכל
דוה ראשיהם הושפלו והוגבהו ,הושפלו והוגבהו ,ורודפים אילך ואילך התגודדו לצדדים.
;

— בנים! ב—ני—י—ם! — זעקה סלבה החוצה.
בהעלם אחד הואר היער .אי בזה מן הצד ,בזוית של רקיע ,נתרגש רעם ,מרכין
בקולו ,רומש וזעוף מתח לפגיו וגתגבר ועלה .כתלי הבית הרתיתו .החלונות צלצלו.
— גדליה! דו—די—י—י—ק! — זעקה םלבה ליער.
מטולטלים ,במדיינים אלה עם אלה ומנסים את כוחם ,התחבטו רעמים מועטים,
ונפעמו פעם בזה ופעם בזה ,ושקולים החשיכו השמים ,מוטים ,ועולים ועולים ומוטים.
זיו אור קשה ,אין העין יכולה לעמוד עליו ,גדר את השמים .כםואר קורות מתמוטט,
פרץ רעם ,קיפח על ראש הבית ורווח ומתגלגל הקפיץ עצמו ונגול על פגי היער והפליג.
מלבה נבהלה לסתום ארובות התנורים .גזדרזה וסגרה את החלונות .הביאה כוסות
מים .ופתחה בפרשת *עשרת הדברות״״ .מרעם לרעם נזדעזעה .כפפה ראשה בין כתפיה
ולחשה* :שכוחו וגבורתו מלא עולם!״
הסערה הגדילה והלכה ונישאה בין קולות וברקים ,רדופה ורחבת ידים.
היער פרח וסער .האילנות נלחמו ,צבאי צבאות ענקים רדופים ,פרעותיהם פרועות
ומעופפות ברוח ,כפותיהם מחבטות על ימין ועל שמאל ,וקול המונם כים בזעפו ...אך הנה
טפחה טפה ,טפחה אחרת ,וגשם התחיל יורד ,תחלה קמעה קמעה ,וכל שהולך מתגבי־
ויורד.
השמים עודם גפעמים ומתופפים .השמש הציץ מבין מפלשי העבים .קול פטפוט
הצפרים נשמע...
השמים נטהרו והלכו .פמליה של עננים משכה מפוזרה כצאן בלא רועה...
שתי קשתות נטויות ,זו לפנים מזו ,נטיו על פני השמים .עורב מטפח בכנפיו ופרח
לתוכן
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ענן שחום־כהה נתרשל בפאת השמים ונימים נמהו ממנו ופםו וירדו למטה ,כענפי
ערבה על נחל מים.
מכחיל ורטוב עשן היער ,ונאוה ירקו בחמה —רטוב ורענן.
נאה הבהיקה חורשת הלבנים בחמה ,רטובה מופזת וירוקה! ואותו הדר של העשב
מתהת־ירקרק זהב .כמראה אוזוזים בני חדשם ,ואותו הדר של ריח היער — טחיף וחריף...
מלוכלכים מכף רגלם עד ראשם ,רגליהם מפנקות באדמה הרטובה ופניהם מוריקים
מן הירק שבידם ,שבו גדלקה ודודיק.
ירק מלוא עומסיהם הביאו :ארזפים צהובים ודנדנות זהובות ,זכריות תכליליות
וכוכבי־זהב כתומים ,עלי שרכים וכיוצא בזה פרחים ודשאים מכל אשר לקטו ביער ועל
שפת האגם.
לפנות ערב בא הקטיר ,נטל הגרזן על שכמו ויצא עם בניו ליער .קצץ שני ליבנים
בחורים והסיעם על שכמו .קשר את הליבנים כנגד פתח הבית ,מזה ומזה לשתי המזוזות,
ונתקשט פתח הבית והוריק מטוום ומשובח ,פתוח ליום טוב שיבוא...
)מתוך *בישוב של יער״ ,סוף ספר ראשון(

שמשון מלצר־

היה מול ביתני שם 3לת עם גן

והוא הלילך ה?.שוט״ ,ה״ךניל״,

ששלך ל9ריץ:

וןהיה גם אחר:

?לה הפריץ והבית ריקן

3ךךך השוקה ,ל$<9ה׳ בשביל —

ואי^ה הוא מפיץ:

הלילך ץז״כשר״.

אומרים שךר־ם בו שךים ולילית,.

לילך ?3שר של ר׳ הךשיל היה.

ואתם הג?ן.
אולם תוך ןזגן 9ה ל?ה ן ז ה ^ ת

של ר׳ הךשיל מאיר:
ורק אלהיט ?ל־יילע ידע

ןזלילך הר??]'

מי קזתלו שם ?עיר.

והוא מתרפק אל מוטות ןזןדד

;,7ה רבי הךשיל סוחר של 3ךזל,

ופורץ בינותם...

בעל ש״ם ופוסק,

אשכול ואשכול ...עוד ריןזם בי עובר,

ןהןה גט ?שיר וגם לב ?לשךאל

עוד אראם במותם.

ו?ש״ות התעסק,

?שפ שבבקר 3ך?ה מ?תי

אולמ מח§נה לבי הךשיל מצל.

כ׳ש^ה במזרח.

?הטור ןןזש״ך,

?סק בפנות יום 53עךב לקךאתי

בקזכיל לעמוד ולהמיר במיןזעל

סלילו׳ סלילךז

$קז?לות הלילך!
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?י הוא׳ ר?י &ךש< *מר י9סק:

ןכור לי י$ה ת״יטב )קןה היסב!(

•אין קיקפין םלילו

7עולם לא אקזעח,

י

$י9י הןופיךה ןעד עלב 7״7״ג•

איך ?:ד :שב ןל:,ה 9נ?3ף״

אםור! סלילהילך!״

???ף ? ל לילך.

אולם ל^לא זה קיוט להודו,

ל_יד מ^תה ? ל אמי החולה.

ערב חג לבועות,

לל״שיב את ריסה:

עמד כלי 7׳ךשיל ל0ליק ?:די
תלךחית י1לךחות~

וללר הוא ןךע מלתה הךולד-
ו?י אין ארולד-

סל *קר על לל ^ ל ה עוד ךתת.

אולם זה ספור לעלפו ,עוד אשוב

?ל?91יזי לורד• -
קשקנו להן ס״שויתי״ ואת

לס$ר לך על ?ך;
על?ו ץאסר ?}3ך״א ??ר עטוף

צוךתו ?ל הןן״א.

בןםורות של לילך —

ןכור לי :קה איך לשב 9ע^ף

הגיעה <ןועה לןזךבות ולקטוף

לטלית ו^פלין...
ןוךקע— ט?רים :ותךיר רק לתב

גלילו ל״רניל״׳
לקשוט בו ?ל ךלת .סלון ומשקוף

לגולה על *וילין״

לחךוה ולגיל,

ןכור לי ן?ה ה״שויתי* אף הוא:

הגיעה שעה ללילו ה .לשוט״

תאמי אךיות״

#ז?רוש מקזיחו,

זוגי ?למלם ...הלט פה־ןןפוא

:ביא ?ניסנו לנוי ולקשוס

יהטיל מוךא־הוד-

ןנ^ןזקה לריחו.
)מתוך •לילך׳ ,םםד השירימ והבלדות(

קריאה

משבצת
מצויירים
הגבאות

בתורה

מ״מזחז״,
חגי

מאה

ישראל

בצל

י״ח

האילן

בגרמניה.

)אוסף םויכסוזאנגר,

הלאומי .בצלאל״(.

שעליו
בבית

ו ו  D־  8ו ב

מ ק ר נ י

לחם הבכורים
שתי

הלחם

חג השבועות קרוי ״בכורי קציר חטים״ על שתי הלחם שהם ראשונים למנחת תטיס
הבאים מן החדש.
שתי הלחם הם

)רש״י .בפירושו לבמדבר כח ,כ״0
ב כ ו ר י ם לפי שהם קודמים לכל קציר חטים ושעורים .אפילו
)רש״י מנחות פד ,ב(

לבכורים.
לשתי הלחם

זכר

זכר לשתי הלחם שהיו מקריבים על המזבח בשבועות אנו נוהגים כיום לאכול
מאכלי חלב בשבועות .הרבה טעמים נאמרו למגהג זה .והרמ״א בשלחן ערוך כתב ז ונראה
לי הטעם שהוא כמו שגי התבשילין שלוקחים בליל פפח ,זכר לפטח וזכר לחגינה ,כן אוכלים
)בשבועות( מאכל חלב ואח״כ מאכל בשר וצריכים להביא עמהם שגי לחם על השלחן שהוא
במקום מזבח )כי אטור לאכול בשר וחלב מלחם אחד( .והוםיף ה״מגן־אברהם״)סימן תצ״ד
ג׳(» ויש בזד ,זכרון לשתי הלחם שהיו מקריבין ביום הביכורים ,ואם־כן יהא של חיטים
)הרב ש .י .ורן .המועדים בהלכה(

דוגמת שתי הלחם.
לחם

ארוך

גהגו הגשים לעשות בשבועות לחם ארוך ולו ארבעה ראשים ,זכר לשתי הלחם
)כל בו סימן נ״בן

שהקריבו בעצרת.

הטעם שאופים לחם ארוך של ארבעה ראשים בשבועות נראה לי על שם הכתוב
וגהר יוצא מעדן להשקות את הגן ומשם יפרד והיה לארבעה ראשים׳ ואין נהר אלא תורה
)בגדי יו״מ(

ואין עדן אלא פיני.

ועוד טעם :שהתורה נקראת ל ח ם וכתיב :״ארוכה מארץ מדה״ .וארבעת הראשים
הם כנגד ״פרדס״ — )׳פשט — ׳רמז — ׳דרש — ׳טוד( שהתורה נדרשת בהם.
)לב דוד ,מעמי המנהגים ,ע״ד ,עמי ב(
עוגות

הר ם י נ י

בחג השבועות .שהוא זמן מתן תורתגו היו אופים ב מ ג ג צ ה מיגי חלות מיוחדות,
•פלורין״ בלעז וקוראים להם ״סיגי* מפגי שביום זה מתחילים התיגוקות ללמוד והיו
מתכוונים להמתיק להם קבלת התורה.
ו ב ק ו ל ו נ י ה היו אופים דובשנים שקוראים ״בורגיר־קוכין״.

)מנהגים ,ט״0
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המועדים:

שבועומ

ונוהנים יהודי אשכנז לאפות עוגת הר סיני בשבועות שנקראת *בערג סיגי קוכען״
והיא עוגה גדולה קפולה שבעד -כגגד שבעה רקיעים שד׳ ירד לתת על הר סיני את חוקיו.
)ווארהאסטיג דויטש רעד .העבר(337 .
ובאיטליה

גהגו לאפות לכבוד החג חלות־םולם ,וסולם )בלי ואיו( בגמטריה
)אבן בוחן לר׳ קלונימום(

•סיגי״.

וגוהגים הםפרדים לאפות עוגה עשויה שבע שכבות לעומת שבעה רקיעים שעבר
משה בעלותו השמימה ומקשטים את העוגה ב״מגן דוד״ ובםולם יעקב שבו עלה השמימה
)ש .בן שבת(

וקוראים לעוגה זו *טייטי פיילוט״.

ו ב פ ר א ג ק פ ו ר ט על גהר מיין מגהגגו לעשות מולייתא מחלב או בשר ודמות
סולם עם שבע שליבות עליה — זכר לשבעה רקיעים שקרע הקדוש־בריד־הוא בשעת
)יוסף אומץ(

מתן תורה והוא מגהג יפה•

גשאל לרבגו מאיר על עוגות התיגוקות שכותבים עליהן האותיות ותיבות איד
אוכלים אותם התיגוקות ביום־טובז והשיב :אם משום •מוחק״ ביום־טוב אין איפור מן
התורה אלא המוחק על מגת לכתוב .אולם איםור מרבגן יש ,אבל בתיגוק אין לחוש.
)מרדכי על מסכת שבת ,דף ג״ד ,סימן שם״ ח(

א ב ר ה ם אלמאליח

סי י טי

״ס י י ל ו ם״

חג השבועות בארצות המזרח הדוברות אשפגיולית מצטיין במאכל ידוע המכוגה
#טייטי טיילום״ )שבעה רקיעים( ,שהאמהות מכיגות לבגיהן לכבוד היום .בארצות צפון
אפריקה היא מצטיין בתיקון חצות הגקרא *ליל גביתה״)ליל שמורים ,ליל משמרה( בתוגים,
ובזריקת פילוגות של מים על כל עובר ושב ובקריאת עשרת הדברות לרב סעדיה גאון
בנוטח הערבי ,בטריפולי )תפפיר אלעשר כלמאת תצניף רבנא פעדיא אלפיומי( ובתופפת
תרגום צרפתי ,של המשורר יצחק מרעילי באלגייר.
מה הם *טייטי טיילופ״ז
םייטי סיילום — שבעת הרקיעים ,הם מין לחמניה שהאמהות היו מכינות בחג
השבועות כמעט בכל משפחות היהודים בארצות המזרח .ואולם גם המנהג הזה כבר הולד
ובטל ורק אצל משפחות מעטות הוא משתמר עד היום.
חג אמיתי הוא לילדים הפפרדיים בשעת הצגת ״םייטי םיילוס״ .העוגה היא עגולה
ועשויה שבע מפירות שוות מרכז ,זכר לדרכו של משה בן עמרם אל הרקיע השביעי שבו
גיתגה לו התורה .כאן מתארים גם את הסולם שעליו עלה משה אל המשכן האלהי׳ את
מטה משה וגם את הר סיגי)כי האמהות הספרדיות קובעות גם את הר סיגי ברקיע השביעי(,
הארון שבו שם משה את שגי לוחות הברית ,בארה של מריס ,שליוותה את בגי ישראל
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במדבר ,השליו ונחש הנחושת ששם משה על נם .קשה לתאר את ששון הילדים בשעה
שאמותיהם מעמידות לפניהם את הםייטי סיילום על השולחן .אין רשות לילדים לנגוע
במאכל הקדוש הזה מיד .מתחילה צריך ליהנות מזיוו בשתיקה ,להעריץ את משה אשר
בתנועה גאונית מושיט הוא את מטהו האדיר ואת לוחות העדות שעליהם כתובות אותיות
אחדות שנמחקו על ידי האפייה ורק אחר־כך לועסים הילדים את נחש הנחושת הנפלא ,את
הבאר המיטיבה ואת השלוים השמנות.

)מנהגי חג השבועות במזרח אפריקה ובצפונד(.

רוזה דוכס

ה״קולאטש" ש ל ש ב ו ע ו ת
בכל הכפרים שבדרום גרמניה היו אופים עוגות־גבינה מיוחדות במינן לכבוד חג
השבועות ״קאזקוכן״ והן ניתנו פרם לאלה שהקפידו לברך יום־יום על םפירת העומר.
אולם בבאדן העליונה ובווירטמברג הישנה היה לעוגה זו שם מיוחד ,,שבועות קולאטש״ —
והיא כעין חלת שמרים קטנה הנקראת בשאר ימות השנה ״בארכאס״ ,עשויה הפעם בצק
מתוק מתובלת צמוקים וממולאה על פי רוב שקדים .קולאטש כזה נהגו לאכול בחג השבועות
ולפעמים גם כפת שחרית ,לאחר ליל שמורים של תיקון שבועות .את ה״תיקון״ )בפי
יהודי המקום *שברם לערנען״  -־ כלומר :לימוד חג השבועות( גהגו לערוד בכל שנה
בבית משפחה אחרת ,ומשפחה אבלה ,רחמנא ליצלן ,היתד .קודמת — .״הכיבוד״ למשתתפים
ב״תיקון״ תפם לפעמים מקום יותר נכבד /,מהתיקון״ עצמו .ומראים הדברים שהקולאטש
V

היה מיועד רק לשומרי ספירת העומר ,כעין פרט ,לקטנים ולגדולים שכן היה למשל
בקהילות רבות ^),,Wer gut geomert hat bekomt Koietsch":ש״עמר״ יפה — יקבל
קולאטש(.
בווירטמברג הישנה היה נוהג הםגדק )גפאטארמאן( םילסול בילדים שהוכנסו על
ברכיו לבריתו של אברהם אביגו)גפאטארלה( .ובהגיע חג השבועות היה משגר להם דורון
קולאטש גדול .ומן הראוי להוסיף שגם בין הנוצרים ,גרי הכפרים ,בהאסן ,היה שולח
הסנדק ל״מסונדקיו״ בשבועות שלהם רקיק מיוחד וקראו לו בלשונם :״פפיגגסטוואק״.
בקהילת פירט שבבאוואריה ,בעלת מסורת מיוחדת למנהגים יהודיים — אפו קולאטש
בל״נ בעומר ,והסנדק גם שיגרו דורון למסונדקין.

חלב
אוכלים שני

ובשר
תבשילים

ואוכלים בשבועות שגי תבשילים ,כמו בפסח שהם זכר לפסח וזכר לחגיגה .במאכלי
,

חלב לחם לחוד ובמאכלי בשר לחם לחוד ,כנגד ב הלחם שהיו מקריבים ביום הביכורים.
)הרמ״א ,אורח־חיים ,סי׳ תצ״ד(
ואוכלים גבינה בסעודת מנחה של עצרת.

)מגךאברהם ,בשם הכל־בו(

270

ספר ה מ ו ע ד י ם  :ש ב ו ע ו ת
אחרי

מאכלי חלב — בשר

העולם גוהגים לאכול בחג השבועות מאכלי חלב ואחר־כך אוכלים בשר לקיים
ושמתת בחגך ואין שמחה בלא בשר .אז צריך לדקדק להתקדש בפרט ביום קדוש כזה
שהוא מתן תורתגו .לעשות קיגוח והדחה היטב ולהפפיק בברכת המזון ולהמתין שעה
ואחר־כך יפרום מפד .אחרת ויערוך השלחן לבשר .ורמז לדבר :ראשית בכורי אדמתך תביא
בית ד׳ אלהיך ,לא תבשל גדי בחלב אמו ,שיהיה נזהר שלא יערבבם.
פרה

)השל-ר(.

שגחלבה בשבועות

מהר״י םג״ל היה מורה היתר לאכול החלב ןמםרה[ שנתחלבה ביום ראשון של
שבועות או בשבת שלפניו׳ ה׳ םיון ,על ידי גוי לאכילה ביום שגי של שבועות ואמר שכן
היא בהגהה באשירי מספר אור זרוע גדול.
הטעם

)ספר מהרי״ל ,הלכות שבועות(

לםעודת חלב

ואוכלים סעודת חלב בשבועות ,שנאמר בשיר השירים על התורה• :נופת תטופנד,
שפתותיך כלה׳ דבש וחלב תחת לשונך״ )ד׳ י״א(.
בשמשו את משה מן המים ,שבועות היה ולא רצה לינוק אלא מחלב אשה עבריה.
)•ספר מטעמים(-
,

כתיב :וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ל ד בשבועותיכם )במדבר כ״ח.
כ — 0ראשי תיבות ״מחלב״.
T

במעמד הר טיני נצטוו ישראל לאכול בשר כשר וכשחזרו לביחם לא היו להם כלים
כשרים והוכרחו לאכול רק דברי חלב.
חלב בנמטריה ארבעים — כננד ארבעים היום והלילה שמשה היה על הר םיני.
אילו פוסקים מתירים לאכול מאכלי חלב וגביגה בחג השבועות נם לפני שש שעות.
)מנהגים(

לאחד אכילת בשר.

ח.נ.ביאליק

לא ת ב ש ל גדי בחלב אמו
״האיסור של בישול גדי בחלב אמו ג — יסוד ושורש לו בסדרי קרבגות עתיקים
של חג השבועות בזמן הקדמון ,בזמן שלא היה עוד *חג מתן תורתגו״׳ אלא חג הקציר
סתם ,ואגשי האדמה ,השמחים בקצירם׳ ערכו ל ג ד ו ל ע ש ת ו ר ת — אלהי המזל והשפע
ג

— שלחן :ז ב ח גדי — סמל ברכה ופריה ורביד — .מבושל בחלב אמו .ומה גפלא הדבר.
» שבא שתי פעמים בשד מקורותיו העתיקים ביותר — בפרשת משפטים ובלוחות שגייס — בםםוק
אחד עם חג הקגיר.
• וכרו גדיי העזים בברכת מחק :נוי העזים של יהודה וחמר ו •ויפקוד את אשתו בגד עדם״
של שמשח• שמעתי זאת ם«י הסבא מגדלי.

פעדגי

271

יום־םוב

שעד היום קייס מנהג בישראל — מנהג שנתחבטו בו כל דורשי טעמים — לאכול בשבועות
סעודת חלב ,םמוכה קצת ,שלא כרגיל ,לבשה והמהדרים אוכלים בשר מבושל בחלב
)מתוך הלכה ואגדה ,כל כתבי ביאליק ,עפ׳ רי״א(

שקדים )שלחן ערוך׳ ב״י(״.

דר .ח .א .גינזבורג

על

גדי

בחלב

כתב הרמב״ם ב״מורה נבוכים״ ,פרק ג׳ סעיף :48
*ואיסור בשר בחלב ...קרוב בעיני ,שיד בו לעבודה זרה :שמא כך היו אוכלין
באחת מעבודותיה או באחד מחניה .וראיה לדבר ,לפי דעתי ,שבשני המקומות הראשונים
שגזכר בהם איסור בשר בחלב )שמות כ״ג ול״ד( — הוסמך למצות עליה לרגל :שלש
,

פעמים בשגה וגר :כאילו אמרה תורה :כשאתם עולים לרגל ובאים בית ה אלהיך ,לא
תבשל בישולך שם כדרך שהיו הם עושים .זה בעיני עיקר טעם איסורו ,אבל לא מצאתי
רישומו בספרי הצאביים שעיינתי בהם״.
ד״רמב״ם כבן־דורו דיבר .פשוט היה לו שדברי הכתוב ״לא תבשל גדי בחלב אמד״
כוללים את כל דיגי בשר בחלב שבתורה שבעל פה .ואין צריך לומר ,שלא יכול היה
לייחס מנהג שגאסר משום עבודה זרה לאחד ממועדי ישראל .בא ביאליק ,שבלא ספק
שתה ממימיו של הרמב״ם ופירש )ראה לעיל( שאיסור בישול גדי בחלב אמו יסוד ושורש
לו בסדרי קרבגות עתיקים של חג השבועות ,בזמן שהיה רק חג קציר .הדברים טובים
ונכונים אבל עדיין חסרה הראיה החותכת מפולחן עובדי אלילים ,שבקש אותה בעל ״המורה״
ולא מצאה.
בשנת  1924הרחיב את הדיבור חוקר אחד׳ מאכם ריידין שמו ,על ״ספרי צאביים*
חדשים שנתגלו סמוך לאחר המלחמה בדרום איטליה :והם קמיעות בצורת רצועות־זהב
דקות ,שכתוב עליהן בלשון יוונית סדר ההכנסה בברית אחד האלים .במקום אחד אומר
הכומר :״אלהים היית תחת אדם״׳ והטירון עוגה :״גדי — בחלב נפלת״ :ובמקום אחד
אומר הכומר שני הדברים :״אלהים היית תחת אדם גדי — בחלב גפלת״ .איזהו אל יווני
שנקרא גדי ז — דיוניסום )בכחוס( אל היין וההוללות ,ואחד האלים המעטים שיש בפולחנם
מםטורין :והנכנס למסטורין מזדהה באלהיו.
הרבה קושיים בצירופו של ריידין .אין הקמיעות מפרשים

ב י ש ו ל גדי בהלב.

ולא עוד ,אלא שאינם מדברים בגדי ממש אלא מדמים את החניד לגדי .אפשר שהיה גדי
מבושל משמש בטקס כסמל ,אבל זה אינו מוכח .והעיקר ,אי אפשר שנתחדש איסור בתורה
— בשלשה מקומות!— מזמן שהגיעה תרבות יוון לאו־ץ־ישראל .על כרחך׳ כנגד מגהג כנעני
דברה תורה .בכל זאת ,יתכן שהיה מנהג זה משותף לטוריה ולדרום אירופה מאז .לא ידע
ריידין ,או לא השגיח ,בסברת ביאליק ,שזמנה של עבודה זרה זו חג הקציר )ראשית בכורי
אדמתך תביא בית ה׳ אלהיך — לא תבשל גדי בחלב אמו(.
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על אדמת־בטח אנחנו דורכים ב״םפרי הצאביים״ הכנעניים׳ מאמצע האלף השני

לפםה״נ ,שנמצאו בחפירות ראש שיירה אוגרית בשנים האחרונות .אחת התעודות האלו
פותחת במזמורים לכבוד ״האלים הטובים והיפים״ ו י נ י ק ת ם .וזה לשון אחד מהם:
ושוד האלים הם שדי
אשרה וענת אלות.
על האש שפות שופעים
בשל גדי בחלב טלה)?( בחמאה
ועל המוקד שפות נוזלים)?(
מזמור אחד בלוח זה מסיח על אכילה ושתיה ,ועוד אחר — על ה ש מ ש ה מ פ ר ה
את

ח פ י ר ו ת )ימי הקציר ,זמן הביכורים!( .באחד המזמורים בא ספור על הורתם ולידתם

של ״האליט הטובים והיפים״ ,ושוב מודגש שהאלות ה י נ י ק ו ם .בכלל ,זה סימן מובהק
לאל חשוב אצל הכנענים ,״ינק חלב אשרה ,מצץ שדי ענת״ ,ולפיכך האליט נקראים
לפעמים בדיר מליצה ״ י ו נ ק י ה א ל ו ת ״ .
נמצאת למד ,שהיו הכנעגים רואים בבישול גדי בחלב )אמו( זכר ללידת ״האלים
הטובים והיפים״ ו י נ י ק ת ם .ועוד אתה למד מקצת גדולתו של רמב״ם׳ שהשכיל והבין
כי טעם איסור בשר )גדי( בחלב משום עבודה זרה )כנענית( :וחריפותו של ביאליק ,שעמד
על מועדה של עבודה זרה זו — בחג הקציר.

)מתוך

.׳ייפד מתן תורה״(

צאביים — עובוי אלילים עו»ים.

רבי קלונימום בן קלונימוס

ה מ צ ו ו ת הע1בד1ת ד ר ך ה פ ה
 ...יוט ה^טיר השט עלינו הטובות והלךכות
נת^ה תורה ונתחדשו ןזלכות
מקזלסים צךיקים למביריוזם
אשר !עשה אותם האךט וסי להט.
ולמתקם הרב המשילוס צופים
לחלב ונ$ת צופים.
ולזה ויני לשךאל הנמצאים,
.יהמו עךב ע$ךת כךבים וללאים,
:הגו אך נלאים,
איש לחןקת ןזןד לאסוף ךכש וחלב,
ןאקןי־ אין לי מס?ז5ן את כליו.
לעד חךיןןי 0לב וקסח םלת.
וללנון אין ךי לער לשרלה מאכלת,
עד אשר יאפי לחם משנה ,מעשה ך^ת ,לעבים ןלחל1ניות.
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I

ועליהן דבש וסך?ך?נ»ות.
ן ת הלאה ?בילןין רקועי פחים׳ מעשה עבות
ןסלמות ?איןן ? ל על:ה,
סלם ק$ב אךלה ולאשו  1 9י ע השמידה לקזאול תחתןה״
ןםעקום לזה ^ ז ל ם ?מי סיני ?גימקוץא.
?ס אקרו נעלי ?9ול ןחיךה.
שמס8ר

תך!״ג ךמז אל !יבש .ח ל  ,יקןזא דסמיןא
ב

והאחד ןזעודף ??תר
לאבל מהן ק1בע והותר,
כן סיום מנהג לני אק?תנ1
ביום סתן תיךתנו.
מלבד קזאר מעמים וםןדים,
ן׳מנהג למ?0ג

7ןאר

ןזמועךים.

הןןןתה לזאת אקלה׳ *אין מעשיה בקטךת
מךקךקים לשיש אם ל?ןקךא וק1םךת,
דקדוקים ךלא להתעןאה להון.
שמחים לקי?ם קטלוית ןןעילרות ךךך ןזפה לעל לל הין.
ולזה החליפי ךלרית אש וץקוקין דבור,
לסגםת מךסשת מעשה חכיתין מאפה תנור,
הפכו ך?רי אלהים סזים.
?עד ז?סי זוללים ?$3ל ל?ם ל?!ים
והלכות עןלרת נעןנךת
אחת מה?ה איןה נןללת —
זולתי קריאת לאןל״רית ??ית ןןתפלה...
צופים

)מתוך ״אבן בוחר ,הוצ׳ לבוב(1865 ,

 -נביאים .ולבנון אין די בער  -עזי הלבנון לא יספיקו למאפה המאכלים )השווה

ישעיה מ ,ט-ז( .דוברניות — דובדבניות )הדבש והדובדבניות ,עבודה זרה ל״ט ,עמ׳ ב׳( .פת הבאה
בכיסנין — מאפה בצק ממולא פירות או גבינה .קמחא דםמידא  -קמח סולת .דלא להתענאה
בהון — שלא להתענות בהן.

מ י כ ל רבינוביץ

מאכלי חג השבועות
לא בלבד העץ והפרת ומנורת הכסף עם עליה הירוקים מעידים על חג הביכורים,
אלא אף המאכלים לחג השבועות מעידים על כך .המצוה לאכול בשבועות גדולה היא
מכל החגים ,ולפיכך אף אלה שמתענים בכל ימות השנה אינם מתעגים בשבועות .אולם
הבשר ,אף־על־פי שאין לזלזל בו גם בחג השבועות — ,סוף־םוף אין שמחה אלא בבשר
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— אין לו בחג זה אותה החשיבות שנודעת לו בשאר החגים ,ודווקא מאכלי החלב תופסים
,

מקום גדול בשולחן היהודי בתג השבועות .בעלי הרמז אומרים :״מיגחה חידשה ל ה׳
בישבועותיכם* — ראשי תיבות הם :מחלב .ורבי קלוגימום בספרו ״אבן בוחן״ אומר!
״.״גם אמרו בעלי משל וחידה ,שמספר תרי״ג רומז על דבש ,חלב וקמח דסמידא )קמח
,

סולת( ,והא העודף יפתר :לאכול מהן שבוע והותר ,כן היום מגהג בגי אומתגו ביום
מתן תורתגו״ .ו״בפרגקפורט גהגו לעשות מולייתא)עוגה( ממולאה בגביגה ,או בבשר שגתעלם
,

מן העין ,ודמות סולם מז שליבות עליה — זכר לד רקיעים ,שקרע הקדוש־ברוך־הוא
בשעת מתן תורה ,והוא מגהג יפה״ — .כך מסיים בעל ״יוסף אומץ״ .ובלבוב נהגו במאה
השש עשרה ,״שעשו הגשים כמעט של כל העיר לחמים ופלאדין )חלות קלועות( של
רוזינקים )צימוקים( לחג השבועות״)טורי זהב ,על שולחן ערוך ,אורח־חיים( ,ונהגו הנשים
לעשות בשבועות לחם ארוך ולו ארבעת ראשים ,זכר לשתי הלחם דקרב בעצרת )״כל־בו״(.
או אפשר מפגי מזל תאומים ,המשמש בחודש םיון .ויש גוהגים שאוכלים בשבועות לביבות
בעלות שלש צלעות הנקראות ״קראפלאך״ )אוצר מנהגים השלם( ,ויש נוהגים לתת בחג
השבועות מצה על השולחן ,השמורה ביהוד לשם זה מפסח׳ ונותנים טעם למנהנ :משום
שחג השבועות הוא

ע צ ר ת  ,וכשם שעצרת של סוכות היא סיומו של חג הסוכות ,כך

עצרת של חג השבועות היא סיומו של חג הפסח )לב דוד להרב חיד״א( .״גוהגים לאכול
בחג השבועות מצה עם דבש ונראה הטעם כמו שאמרו רז״ל דהמצה רומזת ליצר הטוב
והתורה נמשלה לדבש )״שמו יוסף״(.
ויש כמה מקומות ,שאין מדקדקים בחג השבועות להמתין שש שעות בין אכילת
בשר לחלב ,ולהיפך — מהדרין לאכול בהפסקה של שעה קלה תבשילי חלב אחר :::־לת
בשר ,ומזה בא הפתגם העממי ״שחג השבועות הוא המשובח שבחגים ,משום שבפסח אתה
אוכל בכל מ ק ו ם שאתה רוצה ,אבל לא כל מ ה שאתה רוצה )כגון חמץ( ולא בכל שעה
שאתה רוצה )המתנה בין בשר לחלב( ,ובסוכות אתה אוכל כ ל מ ה שאתה רוצה )בין חמץ
ובין מצה( אבל לא בכל מ ק ו ם שאתה רוצה ואלא בסוכה בלבד( ולא בכל ש ע ה שאתה
רוצה :ואילו בשבועות — ב כ ל מ ק ו ם  ,בבל ש ע ה ו כ ל מ ה שאתה רוצה״.
ולפיכך רואים חוקרי המנהגים וגלגוליהם במנהג זה של מאכלי חלב בשבועות
שריד למנהג קדמון מאד ,עוד מלפני מתן תורה׳ שעל פירות הביכורים היו ש ו ח ט י ם
גדי

ו מ ב ש ל י ם א ו ת ו ב ח ל ב א מ ו ו ז ו ר ק י ם ע ל י ה ם  .ועל מנהג זה ,שהתננדה

לו התורה׳ באה האזהרה המשולשת בתורה :״לא תבשל גדי בחלב אמו״ .וישנם רמזים
מובהקים גם בספרות המסתורין שלנו ,שזהו הטעם של אכילת תבשילי חלב בחג השבועות...

שלום עליכם

מטעמים של חלב
)שיחה

של ז ו ל ל ו ס ו ב א פ ת ר י א ל י (

השומע אתה את אשר אומר לך? יפה עשה אותו חכם׳ שתיקן מגהג של אכילת
חלב בחג השבועות! כי למה נעשה שקר בנפשנו :כלום יש לך בעולמו של הקדוש־ברוך־
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הוא מאכל טוב ויפת ,ונחמד ונעים ,ומקובל וזול ממאכל של חלב ז אמת ,גם מאכל של
הלב אינו נקנה אלא בכמף .אבל כלום דומה מאכל של חלב למאכל של בשר ז במאכל
של בשר אינך מוצא אלא בשר ועצמות בלבד .ואילו מאכל של חלב כולל נם חלב׳ ונם
חמאה ,וגם גבינה ,וגם שמגת ,וגם קום ,וגם כותח׳ ובשעת הדחק אפילו מי־קום אלו,
שקוראים גםיוב ,יירצו לשולחן .ולא עוד ,אלא בוא וראה ,מה בין המאכלים ,שאדם עושה
מבשר ,להמטעמים ,שאפשר לעשות מחלב .מבשר מה אתה עושה ז רק מרק ,ובשר מבושל,
ובשר צלוי ,ובשר חמוץ — ולא יותר .ואילו מחלב כל אשר תאמר גפשך ייעשה לך :דיימה
בחלב ,איטריות בחלב ,פתיתים בחלב ,אורז בחלב ,דוחן בחלב ,בציקים בחלב ,כופתות
בחלב ,וחלב סתם .והמאכלים הנעשים מחמאה וגבינה כלום יספרו מרובי הגע בעצמך:
כיםנים ,ופשטידות ,והביצות ,וחליטות ,והמיטות ,ורכיכות ,וכופתות של צרות ,ולביבות
של גבינה ,ולביבות של דייסה ,ולביבות של כוםמים ,ולביבות מורבכות ,ולביבות מבושלות,
ולביבות מטוגנות ,ולביבות סתם! כיוצא בזה אתה מוצא כמה וכמה מאכלים של חלב ,שאס
אנו באים לקרוא שמות לכולם ,אין אנו מספיקים ,למשל :עוגות ממולאות בגביגה ,דיימה
מורבכת בחמאה ,דגים מטוגנים בחמאה ,חמיצה בחלב ,נזיד־נריסיס בחלב ,ושאר מיני
מטעמים׳ שאין אדם מן הישוב מושך ידו מהם ,אלא אם כן בהמה הוא ואכילת תבן יפה לו.
אני — לא כן אנוכי עמדי .כשתבוא ותעירני משגתי אפילו בחצי הלילה ותזמיגגי
לסעודה של חלב ,ובלבד שלא יהא זה לאחר אכילת בשר ,הנגי מוכן ומזומן! מה לי לשקרן
כרוך אני אחרי מטעמים של חלב ומחבבם מאוד .ואם אני כך — אשתי שתחיה על אתת
כמה וכמה! וכבר יצאו לנו מוניטין בכל העיר .בכתריאליבקה עירנו קוראים לנו! •הזוללים
והםובאים״ ,אף־על־פי שאוכלים אנחנו את כל אשר יאכלו שאר היהודים הכתריאלים,
כלומר :אוכלים מכות ומקנחים םעודתנו בקדחת ...אלא מעתה ,שם זה של זוללים וסובאים
מנין בא לנו י חידה היא ותהי לחידה! אפשר שנקראנו כד ,משום שאנו מרבים שיחה על
עסקי אכילה? אני עצמי ,למשל ,רגיל בכל יום ששי בשבת לצאת אל השוק ,לעמוד שם
עד בוש ולהתבונן מרחוק אל הדגים .הדגים תאות־נפשי הם .יפה לי סעודה אחת של דגים
מכל סעודות העולם הזה $ואפשר ששם זה לא בא לנו אלא מפני הלחם הרב ,שאוכלים בביתי.
למשל ,לימי השבת אנו מוציאים תמיד קמח רב ,בלא עין־הרע ,לפי שיש לי בביתי,
ברור השם ,הרבה פיות לאכול ,עשרה חסר אחד מספרם ,יחיו ויאריכו ימים׳ וכולם ,למקטן
ועד נדול ,אוכלים ,בלא עין־הרע׳ לתיאבון ,אינם עושים מלאכתם רמיה ואינם זקוקים,
חם ושלום ,לא לברכתם של צדיקים ולא לחכמתם של רופאים .כלום אני חםר אלא שיהא
סיפק בידי לפרנסם ולהםריפם לחם־חוקס ,לפי שאני עצמי ,לא עליכם׳ אין חלקי עם
העשירים הגדולים .אמנם אביון אינגי חלילה ,אבל גם בין הגבירים לא ייחד כבודי .חנוני
אגי על־פי משלח־ידי ,כלומר ,עוסק אני בחנות .אמת ,חנות זו ,שאגי עוסק בה ,הלואי
תפול בחלקם של כל שונאי ישראל! אין ז 1תנות ,אלא אתיזת־עינים בלבד .לא לשמי ולא
לכבודי כוננתיה׳ אלא לשמו של קרובי העשיר .קרוב עשיר יש לי׳ ממשפחת אשתי .אביו
של קרוב זה ואס־אמה של אשתי שתחיה שניהם שאדי־בשר היו ,שני בשני .אמנם קרוב
רחוק הוא ,ואף־על־פי־כן קרוב שמו .מאנשי יאמפלי הוא .כלומר ,יושב הוא בעיר יאמפלי
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ונמנה שם את עשירי העיר ונכבדיה .כלומר ,ל ש ע ב ר גחשב בין העשירים המופלגים,
אבל עכשיו ירד עשר מעלות אחורנית ובא בסבך עסקים רעים .ואף-על־פי־כן אל יפול
לבבך .הלואי הגעתי אני למעמדו ,כי־עתה שלותי ונחתי .לוא יהי חלקנו רק בריבית זו
שהוא פורע אף עכשיו בכל שנה — ומצא לשניגו!
ובכן אנו באים אליו לקבר־אבות מדי פעם בפעם — פעם אני ופעם היא ,כלומר
אשתי שתחיה .עושים אנו כל מה שבידנו לעשות :מתנים את צרותינו ,בוכים לפניו
ומשתדלים להרף את לבו .ואולם זה אין דעתו גוחה מדמעות׳ והרי הוא גוער בנו בנזיפה
ומבקש תחבולות לפטרנו מפניו .אבל לפטרנו בלא כלום אי־אפשר .חייב הוא ,על־כרחו
חייב הוא להפיס את דעתנו .אם לא בכסף ,הרי הוא יוצא ידי חובתו בסחורה ,ואפ לא
בסחורה — גם שטר־חוב מתקבל על הלב בשעת הדחק .וכי יש דרד אחרת לפניו ז הלא
היא ,כלומר אשתי שתחיה אשה היא ,ולב מי יעמוד בפני שטף דמעותיה? ולפיכד על־
כרחם הם עושים לה את כל חפצה ,ובלבד שתחדל לבכות .כשהם רואים אותה מרחוק,
בשרם נעשה חידודים .מתחכמים הם ומערימים ,מנפים לילד עמה בעקיפים ולדחותה
בקש :״אין האיש בביתו ,נסע מיאמפלי ,טרוד בעסקיו״ — לא תועיל להם חכמתם! אותה,
כלומר את אשתי שתחיה ,לא ישלו בדברים בטלים .חזקה על אשת־תיל כמותה ,כי את
ש ל ה תוציא מידיהם בשלמות ,אפילו על פרוטה אתת לא תותר! זו אשה וזה כוחה! ..אמנם
כל הענין הזה אינו נעים ביותר .אשרי האיש ,שאינו מקווה לחסדי קרובים ואינו מצטרד
לידי מתנת בשר ודם .אבל מה נעשה? הלא בני־אדם אנחנו ,ואדם ,כל־זמן שהנשמה
בקרבו ,על־כרחו הוא זקוק למזונות.
אמרתי :מזונות .לכאורה ,לא על המזונות לבדם יחיה האדם ,שהרי אינו דומה אדם
לבהמה .הבהמה בהמה היא לה ,והאדם אדם הוא .ואף־על־פי־כן על מה יחיה האדם ,אם
לא יאכל ולא ישתה ולא יראה טוב בחייו ? כל זה לא אמרתי לד אלא להודיעד ,כי בעל
משפתה כמוני ,בעל אשה ,בלא עין־הרע ,ובנים תשעה ,כשהוא מניח על שולחנו כיכר-
לחם אחת ,או חלת־לחם אחת ,או אפילו כשהוא מעמיד קערה גדולה מלאה תפוחי־אדמה
על פיה ,לא יתגוהו לזון את עיגיו בה הרבה .מובטח לד ,שגם זו וגם זו לא תאריד ימים
על השולחן• אד העיסות עינד בה — ואיגגה ,לא גשאר ממגד! שריד ופליט ,כאילו לא היה
לחם במקום הזה ותפוחי־אדמה לא היו מעולם! את האמת אגיד ולא אכחד ,כי אין לד
מחזה יפה מזה .אשרי עין ראתה את בגי־ביתי בשעת אכילתם! אוהב אגי לעמוד מרחוק
ולהסתכל בהם ,כשהם אוכלים ,בלא עין־הרע .הרבה עוגג תשבע גפשי בשעת מעשה.
ואין צויד לאמור בערב שבת ,כשאשתי מוציאה מן התגור את החלה החמה והמכורכמת,
הנותנת ריחה למרחוק׳ — אותה שעה אני מזרז את חניכי וקורא להם •.״מהרו ,ילדים,
הצילו איש את נפשו!״ וכדאי לד לראות את אלו בשעת חירום ,כשהם עטים כולם אל
השולחן ,חוטפים ואוכלים — לב מי לא יעלוץ למראה הזה ז וברצות אלוהים דרכי איש,
ואל החלה התמה גם בשר מבושל ימצא ,כולו רותת ומהביל׳ מתובל בשום ושרוי ברוטב,
כלומר במרק ,ובמרק הרבה הכתוב מדבר ,בתבשיל שכולו מרק ,אין בו בשר אלא כזית
בלבד ,כדי לאחוז את העיגים — ,אז תהיה הסעודה כסעודת שלמה בשעתה» הכל מסובים
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לשולחן ,זריזים ומזורזים׳ שולחים ידים לקערה ,מטבילים וחוזרים ומטבילים! והכל שמחים׳
ברוך השם ,בחלקם .כי מה געשה חלילה ,לכשיגיע צוק־העתים וגם זה איננו? אז אין
לנו תקנה אלא ללפת את החלה בפת ,רצוני לאמור» ללפת את הפת בחלה .כלומר ,כורכים
פת וחלה ואוכלים אוחן ביחד .והאמינה לי» לבטן ריקה ולגפש שוקקה גם זה מאכל־תאוה
ייחשב .וראיה לדבר יש» מי־סודה .הניסית פעם לאכול פת במי־סודהז לא ניםית מעולם?
אם כן ,איעצך איפוא לטעום פעם אחת מאכל זה ,ורק תנאי קודם למעשה אני מתנה עמך,
כי מתחילה תצום יום אחד ולא תאכל דבר ותרעיב את נפשך כל־כך ,עד כי לבד יחלש
וידיך תרעדנה וכל גידי רגליך יהמו ויכלו .אם אתה עושה כן׳ מובטח לד ,שתטעם טעם
גן־עדן אפילו במי־םודה .אמנם מטבעם של מי־םודה ,שהם צורבים את הלשון׳ ואף־על־
פי ״בן ,כשאדם רעב והוא אוכלם בפת ,הרי זה מאכל־מלכים!
ואולם רואה אני את פניך ,כי תוהה אתה עלי ומתפלא ,שאני בקי כל־כך בהלכות
אכילה? הלא מראש אמרתי לך ,כי בעירנו כתריאליבקה נמניתי בין הזוללים והסובאים.
והכל משוט מה? משוט שהולך אני לשיטתי .הלא ימינו מפורים על הארץ ,ואדם שאוכל
מכות בכל ימי השבוע וקדחת בימי השבת ,מצוה עליו לגרום הנאה לעצמו ולהיטיב את
לבו ,לכל הפחות ,בימי החג .ולפיכד כיון שמגיע חג השבועות׳ שוב אין מעצור לרוחי.
איני שואל ואיגי דורש אל כיםי ,היש שם כטף אם אין .יחזור העולם לתוהו ובחזו —
וםעודה של חלב צריכה להיות מכל מקום! ראשית כל — ציקוריה בחלב .משקה זה חוק
הוא לי מימות־עולם׳ חוק ולא יעבור! ולא אני מקפיד כל־כד על הציקוריה ,אלא היא,
כלומר אשתי שתחיה .כיון שימי השבועות ממשמשים ובאים ,מיד לבה ,היא אומרת ,עורג
וכלה לכום הציקוריה ,נפשה תצא אחריה! כוס זו של ציקוריה ,היא אומרת ,שקולה בעיניה
כנגד כל מטעמים של חלב! ואולם רק בפיה תדבר זאת ,ולבה לא כן יחשוב! אדם ,כיון
שטעם כום ציקוריה ,שוב אינו אדון לעצמו .והוא מתאוה לשאר דברים טובים .למשל,
לחמיצה .מתכוון אני לחמיצת־חלב זו של שבועות ,היפה והירוקה ,שםלקים רכים ובצלים
צעירים ועלי־כרוב ירוקים משמשים בה בעירבוביה ושמנת דשנה ורעננה צפה על גביהם.
השומע אתה? מניח אני את כל המאכלים המשובחים שבעולם ואיני בוחר לעצמי אלא
חמיצה אחת טובה של חלב! וכל־שכן בעמידתנו זו ,עמידת עניים ואביונים ,אילמלא ניתנה
לנו חמיצה ,לא היינו מקיימים חלילה דת ישראל כהלכתה ,לא בפמח ולא בשבועות! אף
כי אינו דומה פסח לשבועות .בפסח מדרכה של חמיצה שהיא טעונה נתח בשר ,או עצם,
או כף שומן .ואילו בשבועות אינה טעונה כלום .אם יש לד טיפת חלב ללבנה — מוטב,
ואם לא — אתה יוצא ידי חובתד כגגדה ,שאתה מכשלה בקדירה של חלב בלבד .כי לוא
אומר למלא תאות גרונם של בני־חבורתי הקטגים ,בלא עין־הרע ,ולהגמיעם חלב טהור
די־חפצם — ,לא עז אחת׳ אלא שלוש עזים אם אעמיד להם׳ לא יספיקו! ואגו אין לנו
ברשותנו אלא חצי העז ,כלומר ,עז זו׳ העומדת לשמשנו ,שני שותפים לה! אני ושמי.
ולא עז היא זו ,אלא בדיה משונה ,פרועה ועזובה לנפשה .כל ימיה דרכה להזיק ,וכבר
קצנו בחיינו מפניה! לפני ימים מועמים נמלכה זו ,כלומר העז ,ועמדה מהיחלב .כלומר,
חלוב תיחלב גפ לתה .אלא שכל עמלה לשוא :חלב אין לה! ומחיה עלובה זו כלום תוציא
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כיםנים ולביבות? •הוי ,לביבות ,אני אומר לאשתי שתחיה׳ מי יאכילני לביבות! את כל
אשר לי ,אני אומר ,הייתי נותן עתה בעד כיםנים או לביבות של חלב! אולי׳ אני אומר,
כדאי וכשר הדבר בעיניך ,שרה־זיסיל ,ללבב לנו ,אם ירצה השם ,לביבות לחג השבועות ?״
אמרה לי :״מאין אלבב לך ,למשל ?״ אמרתי לה :״הלא את בעלת־הבית ,ולמה תשאלי את
פי?״ אמרה לי :״חזקה ,אין אדם מלבב לביבות ,אלא אם כן יש לו ביצים .הידעת את
זאת ?״ אמרתי לה :״ידעתי׳ בודאי ידעתי .ואולם׳ אני אומר ,מה פלא יש כלביבות׳ שנעשות
בביצים? ואת ,אני אומר ,אם באמת יש את נפשד להדאותני נפלאות׳ קומי־נא איפוא,
אני אומר ,חשפי את זרועך ולבבי לעיני לביבות ב ל א ביצים!״ אמרה לי :״אכן חכם
אתה כמלאד־אלוהים! ומה אעשה בגביגה ?״ אמרתי לה :״בגבינה ודאי שחדעי מה לעשות׳
ואולם מה תעשי ב ל א גבינה ?״ אמרה לי :״אם כן ,הלא נסתתמו טענותיך .ומה שאלתך
עוד?״ אמרתי לה :״שאלתי ובקשתי ,כי תלבבי לי ,לכל הפחות ,לביבות של מסמים״.
אמרה לי :״לביבות של כוםמים אף הן טעונות חמאה״ .אמרתי לה :״היכן מצאנו כתוב
בספר ,הרקחות והטבחות׳ ,שהן טעונות חמאה דווקא ?״ אמרה לי,, :את כל הכתוב בספר
,הרקחות והטבחות׳ רק אתה יודע ,שהרי למדת תורה בילדותך״ .אמרתי לה :״האם תדעי
לך ,אשתי׳ את אשר אומר אליך? מאחר שאין לנו׳ בעוונותינו הרבים׳ לא ביצים ולא
חמאה ולא גבינה ,הבה נדבר ,לכל הפחות ,על מטעמים של חלב ,ויהי רצון׳ אני אומר,
שיהא שיח־שפתותינו חשוב ומקובל ומרוצה ,כאילו אכלנו חלב! ובכן ,אני אומר ,מה היית
מכינה לסעודה של שבועות׳ למשל ,אילו השיגה ידך את כל הדברים הטובים האלה י
אמרה לי :״מיום שעמדתי על דעתי לא ראיתי אדם שטוף באכילה כמותו!״ אמרתי לה:
״שטיה! וכי מה איכפת לך ,אני אומר ,אם נטיח קצת בעניני אכילה ? וכי ממון את מוציאה
על זה ? יהי רצון מלפניך ,אני אומר ,כאילו הכל מוכן בידך לסעודה ,גם חמאה וגם גבינה
וגס ביצים ,ובכן ,מה היא הסעודה ,אשר תאמר נפשד לעשות לי ?״ אמרה לי :״ומה חפצך
כי אעשה לך ?״ אמרתי לה :״חביצה״ ...אמרה לי :״כמה זולל וסובא אדם זה! הלא הביצה
כספוג היא ,שםופגת את כל החמאה״ .אמרתי לה :״אם כן ,עשי פשטידה״ .אמרה לי:
״ולמה פשטידה דווקא?״ אמרתי לה :״אם אין רצונך בפשטידה ,הרשות בידך לעשות
כופתות״ .אמרה לי :״במה ? בדייסה ?״ אמרתי לה :״מה ענין כופתות אצל דייסה ? הלא רק
לביבות דייסה יפה להן!״ אמרה לי ? ״היכן נתחוורה לך הלכה זו י בבית־המדרש ?״ אמרתי
לה :״נעניתי לך .ודאי שבקיאה את יותר מניני בענינים אלה ,ולפיכך אינני עומד על דעתי.
ואולם שכחתי ,אני אומר ,להוסיף על זה גם דגים מטוגנים בחמאה .מה דעתך את?״_
אמרה לי :״נפש רחבה לו! ודאי מתכוון אתה לשיבוטים קטנים?״ אמרתי לה :״בעיני
גם קרפיון לדג ייחשב ,וזאב־המים אף הוא ראוי לסעודה ,ואפילו דגי־ רקק אלו ,אני אומר,
כי תעלי לפני על השולחן׳ אף הם לא ישביתו את השלום בינינו׳ ובלבד ,אני אומר ,שיהיו
מטוגנים יפה״ .אמרה לי :״כמה להוט זה אחר גרונו! חוששת אני׳ היא אומרת ,שלא
תמשוך את ידך גם מביצי־דגים מפולפלות׳ מבושלות עם חפוחי־אדמה?״ אמרתי לה:
״כדבריך כן הוא! ובלבד ,אני אומר ,שיבואו אחריהן כיםנים מצומקים״ .אמרה לי :״כשאול
לא ידע שבעה! ודאי רצונך לאמור לביבות?״ אמרתי לה :״לא לביבות אמרתי ,אלא
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כיםנים׳ כיםנים דווקא! שלא הרי הלביבות כהרי הכיסנים .כיסנים׳ אני אומר׳ מאכל
בפני עצמו הוא ,שאינו נאכל אלא לקינוח־סעודה ואינו נאכל אלא מצומק׳ וטעמו׳ אני
אומר .כטעם מפתות של צרות .או אולי ,אני אומר ,מוטב לד שתעשי כופתות של צרות
אלו .או אפשר דעתך נוטה יותר לכופתות סתם ,כופתות בחלב ?״ ...אמרה לי :׳*הכל חומד
הוא! שמא בוחר היית ברביכה של חלב ?״ אמרתי לה :״האם כוונתך לרביכה של בציקים י*
אמרה לי :״בציקיםז חלילה לי! הלא אין זה אלא מאכל קבצנים!״ אמרתי לה :״ואת,
כפי שאני רואה ,גודלת כל ימיר בין העשירים ?״ ...אמרה לי :״אמנם בין העשירים לא
גודלתי ,ואף־על־פי־כן משפחתי משפחה עשירה היא״ .אמרתי לה :״כמה גדולה ההשפעה,
שאת מקבלת ממשפחתך!״ ...אמרה לי :״מכל מקום גדולה היא מזו ,שאתה מקבל
ממשפחתך!״...
בקיצור ,אני טוענה במשפחתה והיא מודה לי במשפחתי ,וכך אנו מתגגחים שנינו,
מנצחים זה את זה בדברי־קיגתור ,כדרך שגוהגים איש ואשתו ,עד שאנו מתפייסים ועושים
שלום בינינו ,לפי שהימים ימים טובים הם ,ימי חג השבועות ,וחג השבועות הלא הטוב
שבחגים הוא ,הטוב והיפה והנעים מכולם .וכי יש לד דבר טוב ויפה ונעים מזה ,שאתה ער
בל הלילה כולו ,יושב עד אור הבוקר וממלא כרםד בתיקון ליל שבועות ,עובר לאט על
כל התורה כולה ועל כל תרי״ג המצוות ,ומשהאיר הבוקר ,אתה קם והילד לבית־המדרש,
ושם אתה שומע מתור לב ריק וגפש שוקקה את דברי האקדמות הטובים ,המטולאים בפז,
ואתה שבע בדמיונר את כל המאכלים הטובים והיקרים ,למן בשר הלויתן ועד בשר שוד־
הבר ,שהקדוש־ברוד־הוא בכבודו ובעצמו גגז בשביל עם בחירו לעתיד לבוא בגן־עדן
העליון ,במקום הנחלים הטובים׳ נחלי שמן ואפרסמון ,ההולכים לאט ,ובמקום היין היקר
והעתיק ,המשומר והחתום בבקבוקים מימים קדמונים ,עומד וממתין ,מחכה ומצפה לשותיו.״
אמור מעתה :כלום יש עוד אומה ולשון בעולם כמונו היהודים ,שכל חמדת הארץ ניתנה
לנוי ...ואם מצטער אני ,הרי איני מצטער אלא על זה :רק פעם אחת בשנה חל חג
השבועות!...
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— ראתה גיקל התולה הלוקק הןזלב והךגי^ה

פתאם לנפ^ה גט היא ת$נת־ןזא3ל ,ולא?ה
ריס ?זל לביבית אז לא׳ לביבית ממלאית בגבץה
ריסצות לזלדה — וןזאד עילה בסיר מן הרותחים.
ה

בת־לחוק על שפתי הןקןה׳ לי ?חקי׳ ל ל ל על עצל1ה:
אותי ז׳ס^ק 9ןלןו — ןת^ם ?למיל .למךתף.
כלד הצןה? ,י שם הגביןה וכדי הולדה•

ד.

ברקוביץ(
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— ופתאם קיל נ?סת ?3לב

צ1ךם האזן מאד ,ועוד קולו של  $ן ם ?ד?רו:
,סור לך ,סור? .כור־^קן!* — וןזקול קול דוקוחה ?ב$1ה.
א$ם לא ע3ד סךקה פונבום :אז תרים דו?חה
סקלה!$ .ע לוז רך .על גבו ? ל אותו ק?לב.
והץתה פגיעתה מאד רעה ?אך??תי ל?.ני?ןה;
התחיל ב1כה מאד מעצמת סבא1ב — 1ף נ1ם,
ז

תחוב ז;בו ןזמןלךל 3ין דגליו ,והוא מךךה על שלש.
ו?:אה ?ךגע גם גיקזל לקדם ?3י אותה ס .גולה״.
-

,צפלא ?9א לך׳ גיקלי!״

 -״סקין טוב לך .ךאי ןא:

הנה ?:די ?לי ק1לא ולכד• פגשתיך ,די9סהז״
־ ־ ״ ? ל י לד׳ גיקילי יוןתי!״ — ותעהד דיס^וה את סקלא
ם

?פ3ת הוזךר הקם׳ שןהןה גם וזךר־לבשול— .
״הלנו ןזך .ו?ךיאותךז״ — ״עינלך לריאות .דו?!חה;
?םסךי דבונו־של־עולם א^רך דך?י לאטי.
לאן ל^אוך לגללךז״ — ״אל ?ית ןזתפלה אנ?י,
והנה גם ןחלב 33ד ו?5ר־ןזלחם ,הבאתי
לא?א גסילי ?ןזג. — .הוי ,הוי ,דוקלןזה.־ מה סג זה?״ —
— ״הלנו הך ,גיקזל$ ,טו סלתא זוקזךתא היום?
היום ,סיקולה הקקך! ? ? ה ת ז ואולם גם סשלנו
ך?ים וגץ קולטים »3ום ה^ךה הס יו?אים גסגים.
אפ$ה אמוןה מעם .סי ?א אל עבוךת הסנןרז
לשישים קזנלס ףןןלש ןקנות? .ל עוךם בסלים;
^ס ??ר אלן להתגרות ?עולי־סלמיס ןז0צו?ים.
אלה הקטנים — ?ל בל?לב׳ ?י תא?רו לו. :לך אל התפלה״- .
חורץ לשונו מלד. :םוךי! סד ,יום סיו^לםז״
הולך ופוחת הדור .גם ?תלי ןזמנןר מה־נוגים!
?בואי 3ס$ר — סי ?ןםז ע3ר .סםס ועוד ךלסון.
?תלי הבלת הנוגים וא?א בסילי ניזוך.
ונוגה &ם קול ס8עמו}ים?? .ג?ים את עןבון־ןזי^ךש.
והנה גם סשלכם טינים ןזם ואפיקוךסים.
אובלים ?ל 9ר?ד T j q ! .ומעלים ע ? ן ??£ת.
ילךה ?!לימי .ןכובי1ני :ש?ת — י5תי ססלים.
שלוה וקןקט בשוק?? ,עט $סזוני 0ךדות.
עתה — חך?ה היא ולא ?לום .ש ? ת — ן^הר ו^צר.
בושה אג?י — 5ני׳ סי ראשי׳ מ ל ג א בש?ת

מעדני יום־טוב
לקנות ך?ר בחנות־להוךית ,הלנו ו׳ך׳ *יקילי.
וזל?ן קסיסי ^3אן׳ אך שלשם  $ה אצלנו,
קונה ומוכר ?$ג.

״זל?1ן! — אמךתי — סא?ןןם

מקזלה את נ?7ןזף ארנה? ,י לעולם ת ^ ה ולא תמות ז
ואלהיכס מה *אמר :קאץך לרא את דינו?• -
שכת סיום!״ ימה ? ח ? אל ?3י אןי ללנה זה זלקןן
ואומר לי :״?דלה! ןןישו את נ?7ןזך לתת את אמך.
והיתה היא לנו ללב ז״  -־ סי ויאשי &ה אמר ד׳0צוף.
הינו סך .ו?1ה אתו ומה לך ס$ביןה ןסז?ךה?״
בוקזה גיקול ענתה :״נלשי בל אדע? ...א ריס
לכיבות ?אפי׳ ןכך לא יכלתי ל^שול ?רוחי;
הינו ךאמיי « }*י :יי?
י

1ה

ז ק לללי•

רבות יחלה ןזאךם ןנ?ער־מדעת לק?ר
יו?ל...״ — ולאותו ןזרגע ?א ?לציל העמוני המנןר,
אסןה דוליסה 3מקל33 .ד ו??3ר־סלסם.
— שלום לך!״ — ,ל^לום ללי!״  -ותמהר לעזוב ס?ית.
•צךקי ךלרי ס״גוןה״  -כן ןקןךה לללה הןק^ה- .
הולך ופוחת סדור$ :ה אנו .ולל־^כן לנינו!
זל?ן סםיסר ...ו??יו ןנלךתי ריזילה תוח^הו
איי ואבוי! דוכן ןזלינו אנחנו ואבותינו?״

?אה ןלקלה מעל הקיר המערוך ס^דול:
לוחות עןןי־ןזאוג .אךירים וןךךים עשוהו,
ירק^ה אןןלה של נירים קנללצת ועולה על נבו.
ק!?ה המערוך על 39י ?3ולסן נתקח הן?ה.
ןת^ה ג?5ה ההיא קמח־5לת ?!אד דקה.
נלתה וןךתה טןד ןתךקד ?ןךיןז המהירות.
כא?קות סשלנ ןזןיח נתחבי ?נקגי ס??ה
וךעיני הקמח וצח ןחי על ?ני ?ל המערוך.
גךעין  byא?ק על־גךעין .וןןלך ן׳מלע ן*דל,
מ?ריק ומ?היק חיה .עשלג ?•ראשון ,ןזיורד
ונושק את אךמת ס?תו :שאי ^לום מאת שר , byדךףן
מןלש לגך^רי ןזאלק ,הנופל ,היורד לאטו,
גך&ר יגךגי־ ללד׳ נא^וזו0 .לפו במזןזה
לךסי ניקל ןכל ^ ל ב י עליןז — ללניןז,
טולה ורעה ,שנים  byל9ל ודקים  byא^ר— :

281

ס פ ר

ה מ ו ע ד י ם :

ש ב ו ע ו ת

!לדה היא ...כלה ...ל?ר אם ...ופעם נעורה — וה3
זק;ה כ?ר ,והיא ם?תא ונקיה לה ,ךיז׳לה תחיה.
לא?קות השלג הצח נת$בו ?נקבי סןלה
גךגר יגךגר ל?ד ,נופלים ויוךךים לא^ם:
?ןךה אז תאםיף גיקל הקמח ותעש ממנו
סוללה הולכת ?עגול וחור בסוללה בתוך.
דו^ם אספה הקמח .ורכות לךיה ?אסלה.
מ$ד עיניה מצחקת נלךתה ךיךלה תחיה.
נקי .וקהור ורך — כן ללקח עיניהו הילד׳
כלו למתלנתו ?ולו .ואין לןר חלק ?נפשו.
נמים הטוב והרע? ,ל צחות נפשו ?קךבו.
הולך ן?ךל סללד ?צל כנפי הורים ו?סתךם.
נפשו דו?ה לנפשם והוא סופג אל תוכו .ישותם.
ולמים לסלופו; ויש יום )וגיקזל לקחה שש ביצים.
?ךלה וק1ק1ה החלבון והסלמון ?קמח־הסלת.
לשה הקסת 5הק ,לישה ולישה םןקה,
והפך עינו חיש קל ]יהי ??ין ןזענ?ר השקוף(
ועמד ןזללד מחוץ לקן אבותיו ?ם $םה,
והיתה בו יךם של ?ל העו?רים והשכים על ?ני
ז

וןתןה בו מןה^תה .ושךקה על גבו שרטת,
ונחתה ?צס ועז ,לעמת לד־אבות הרלה.
ריז׳לה $ךלה ןתיף .נתמלא סבלת עליצות.
הקזכם בבקר ?שיר תקדם ?ני $#ש ?עפרוני.
ונקזתה השמש לערוב ולגרה עיךה ,עללה
מעמלה ביום ,מ^פצף .מ5ך5ר ,מרנן
ומהתפלש בחול ,מלמד ??תה הת6לל
,מודה אני״ .אך אז לעזוב ?ןה ןזעלךה —
לצא וי^ר בלךך .ומקץ ןזמש שנים אךכות
ראתה שנית אז גיקל נלךתה׳ ?;#אה את קןה.
ראתה אותה ,אך לא הבירה גכךתה־אפרוחה:
ךגע עוד נפלה אל חיק האם־הןקנה זזללךה:
נפשה נלנעה לקול הע?ר הסי עוד בללה;
ואולם הךגע כי חלף — לקחה עיניה הלפות,

מעדני יוםיטוב
שואלות ןחיךרות ללב סץקןה ,לדעת 9ה אתה,
לתור ולךרש הצל? ,י ןךה ??ר ןןןתה לה ?JHjn
א?ןןם .ךאתה גיקזל? ,י לבית ס$ךשות ??1חו
ואסר $״) 7גם ?ןה ,א?ל העליבה עיגיה.
??אןה לךאית הצל? ,ילאה מ?ני סמךאד-
?פקךת־&יי א?$ה 5ן געקזה מךאה ס?3ק.
לק^ה אז גיקזל 33ף את המעגילה סחלקה׳
אותה העליךה על ?ני ס??ק אל אך3ע פנותיו.
קע3ר ןסיולק ?עז לסןשירו ,לעשותו לש??ה
אסת .ומךה וק^ב אןחד ל?ל סחלקים:
ןקזקיה את ל?ה לבל י?או בו ?ך?ים ןסדוךיס.
עצל ןתיה ולק?? ,שוי ?משור ו?מע?ד.
ו?ךמה לך$עים ?אלו עומד על נ?שו ןז??יק.
אוחז ?חלקת

ןגאםז ?לב קקזיות־עךף,

ך3ק ?חןקה ו?עז9 ,תל9ק על ?3י המעגילה•.
וטפלה בי גיקןל ?אד וןרץה ןןןתה ?מןג^יל״•
 ...ועוד סןעס אך ?עבור 7ןזןתלם ,אותה ךאתה:
ליז׳לה ?אה מ3ית **?נןזיון? ,י ןןןתה ,תלמיןה״.
?ןךיט א$$ים 3ו*ק על ?3י גןךתה סדקה.
אוםךיס ו?כן?ים ?כף אדירים $3ו;ה ס?!ס?ה•
מךה והשולה לצל ,וסדר ו ט ^ ר קבוע.
ןךד ,הןי?ה לךבר מוךתה וגזלת ראשיה,
עושה סקךה 3ךת ,ו?מ?ז?ט ?ל?לה ך?רי•0
תשוךה הביאה אז אתה :שירי פי׳זיקין ?3רי?ח
 ? :ה עהךךה מ3ד אך?$ן ,ןןהב ?פוןה,
,עקב סןה$ה 3ךת וכדין ןסתקלךה ?למוךים״.
?ל קיום אל סם?ר ל7ןז?ה הנערה ותקרא
שירה ושירה ?קול ךם ו?נגון!?? .מר בךןנים.
והיו עיגיןז ?אש ועל ?3י 7סיי 0הלהג
יקר הלה סס?ר ?עיני סןקןה והנערה:
יום־יום בי קךאה 3נ?ךה׳ ו?נוווה ?ערב העמיךח
איתי סןקןה בארין־סןזלךים 3ין :סר ם?ךיה:
?,איןה וךאיןה׳ ןסתסנות החביבות ?ןל ,שךה בת־טיבים״.
אםןם ,נו?ן?ה טתוולה הלה ל?ה בעשותה.
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אולם היא ל ל ך ה ןכות על אותה ס^רלה־ןןזלסולה״•
!ען ל א $ןתה לקןאר ס ל ל ר י ס הליאה 3לךתה,
להעמיד לפנת־הןזךר) ...נתקה סץקןה ז ן ן ן ת -
ןכוכית דקה ע$לה נתתן  3ל ג ק סמולן׳
ץקזלה ולןןלה את ?י הללוןוית — גילאי עגולים.
נלנ^ה הץכולית 3ל5ק ופיזז לא חותך 3ש?ין.
מ ך ה א ס ת ללל ןזעגוליס ןזךלים עקןתה.
תואמים יןיאו,

? 3

ל י פ ל ל ת י ־ ס ח ר ^ ת יולקו(.

? ל ת המשמעת ןהו*ק ,ה ז ע י ק ה על ; ל ש התלמיד.
תגזור ןתלסץ ותצור נשותו 3צוךה .ש?ןלאד.
ם ו ל ה ןי?ךה ? ,א י ן לסךןזר א ח ך ^ לשנותה.
ו נ ל ש סקלן י1י331ז׳ והיא ?דקה ,נ ך מ  $ת יךוויד-
 9פ נ י ןזגוגש ןזלז׳ השוקד ל ל י ל להחריבה:
הוללה ו פ ^ ת ה $3ר ,ןזןאלק עם רום םלער.
שריד ל ה אלן לק!עט

 -ו:0וז לאחרית ןזלפים,

ועזב ה;לד א ת 5ף לית־ללרי׳ ןןןיו מ א ב ו ת י ו
מ ח ב ב ו ת ללךיו #ל זה׳ וגלשו  -ןןייר םלר ש3י.
ועיניו רואות מבעד עי;יו ? ל פירו התקיף,
וןזלה גם קולו לקול מךךיך זה או מקזנהו,
תנועות לו — תנועות הלז׳ — ןנלשו ה ו א א ל ן ה 3ץ0לם

לתוך סלסז וסדסק~
נתקה הןקןה ס*בי}ד״
מ ע ל ה אותה 3סף ןעל 3י?ים א ו  $ה עקזתה.
ל ק ק ה סןליןה מ*את נת5ן אותה בןחירות,
לעגול ה ל ן ק  ,ןזליןה 3ןןשותה לללוןוית הןכולית.
ואחרי ת ת ה סןליןה ,לללה הל*ק לןךץן,
ה

ל ? ר על חתיכות הןלי^ה — נלהיו ^יניןןם לאןוד

)מתוך •לביבות״(
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בעשה ברבי יעקב ,המגיד מדוכנה ,שנזדמן לווילנה בפרום העצרת ועשה את החג
בביתו של הגר״א .בליל ראשון של שבועות היו שניהם ערים ולא ישנים ,כנהוג בתפוצות
ישראל .הגר״א ישב כל אותו הלילה וקרא ב״תיקון שבועות״ .ואילו המגיד מדוכנה ישב
ועסק בתורה ,בהלכה ובאגדה.
— מה טעם — שואל הגר״א את המגיד מדוכנה — אין מד קורא ב״תיקון שבועות ?״
— אף אני — משיב רבי יעקב — אמשול לו ,למר ,משל.
מעשה באדם אחד ,שהשיא בתו לתלמיד־חכם ,מיושבי בית־המדרש ופסק לו
נדוניה ומזונות על שולחנו .משכלה זמן המזונות הכנים חתנו אצלו ואמר לו ז
— בני ,עד עכשיו היית סמוך על שולחגי ומזוגותיך עלי .הגיעה השעה ,שתעשה
לביתך.
— מה אעשה ? — שואל האברך.
— צא לשוק — ,אומר לו חותנו  -־ הסתכל וראה מה הבריות עושים ,אף אתה
עשה כמותם.
יצא האברך לשוק ,ראה חנויות־חנויות וכל חנות וחנות כמה מיני סחורה תלרים
על פתחה .הלך ושכר לו חנות ,קנה מיני סחורה ותלה על פתח חנותו .באו קונים לקנות —
אין סחורה .החנות ריקה .יצאו ולא קנו.
בא האברך אצל חותנו וקבל לפניו t
— עשיתי ככל החנונים ולא עלה בידי .לא עשיתי סחורה אפילו בשווה פרוטה.
ומספר לחותנו כל אותו המעשה.
— אי לך ,שוטה — .נוזף בו חותנו — מיני הסחורה ,שראית תלויים על פתחי
החנויות ,איגם אלא דוגמאות למלאי שבפנים .רואים בני־אדם הדוגמאות מבחוץ והריהם
באים וקונים את הסחורה שבפנים .מיהו אתה ,שחנותך ריקה ,הדוגמות מה יועילו לך ז
— אף הנידון כך — .מסיים ואומר רבי יעקב — ״תיקון שבועות״ אינו אלא
דוגמות לתורה :פרשה אחת מן התורה ,פרק אחד מן הנביאים ומן הכתובים ,משנה אחת
מן המשגיות ,סוגיה אחת מן הגמרא וכיוצא בהם .מר ,שיודע את התורה ותלמודו בידו,
די לו בדוגמות .ואילו אני ,שאיני לא במקרא ולא במשגה ולא בגמרא ,הדוגמות מה
יועילו לי ו -
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סחורה!

מעשה ברבי אהרן מקרלין ,שנכנס בליל־עצרת לבית־המדרש וראה הציבור יושב
וקורא חטופות ב״תיקון שבועות״ .עמד והתחיל צועק בקול:
— ״דאוואי טובאר״! ״טובאר דאוואי״ • !
נשתתקו כולם והריהם נותנים עיניהם ברבי אהרן ,תוהים ותמהים.
— בואו וראו — .מסביר רבי אהרן — בגוהג שבםוחרים גדולים ,כל סוחר שולח
שלוחים למכור סחורתו .וכל שלית מוליד עמו דוגמות של כל מיגי הסחורה המצויים
למכירה .משבא השליח ללקוח הריהו מגיח לפניו את הדוגמות והלקוח לוקח את הסחורה,
שהוא רוצה בה .אמור מעתה ,דוגמות אלו אימתי יש בהן ממש ? בזמן שיש עמהן סחורה.
ואילו החוזר על הלקותות בדוגמות בלבד וסחורה אין עמהן ,איגו אלא שוטה'או רמאי.
— אף ״תיקון שבועות״ כד — .מסייט רבי אהרן — בליל עצרת ,קודמ קבלת
התורה ,אנו יושבים ומסדרים סדר דוגמות לתורה .דוגמה אחת מן התורה ,דוגמה אחת
מן הגביאים ומן הכתובים ,דוגמה אחת מן המשנה ומן הגמרא .דוגמות אלו אימתי יש
בהן ממש? בזמן ,שכל ימות־השנה אגו יושבים ועוסקים בתורה ,לומדים ומלמדים ,ואילו
בזמן ,שכל ימות־השנה אנו שקועים בהבלי עולם־הזה ומבטלים מן התורה ובליל-עצרת
קוראים ב״תיקון שבועות״ ומסדרים מדר דוגמות לתורה ,הרי אנו משטים בעצמנו .הניחו
את הדוגמאות! תנו סחורה! ״דאוואי טובאר״! ״טובאר דארואי״!..
מסגי

מה מ צ ו י י ם ג ר י ם ו מ ו מ ר י ם ?

שאלו לו ,לרבי שמואל מפיורדה ,בעל ״בית שמואל״:
— ילמדנו ,רבגו ,מפגי מה מצויים גרים ומומרים בעולם ? יש אדם מישראל
ממיר דתו וגעשה גוי ויש גוי מתגייר ונעשה ישראל.
— אף אני אומר לכם — ,מחזיר רבי שמואל — מקובלנו ,שחזר הקדוש ברוד־
הוא בתורתו על כל אומה ולשון ולא קבלוה ,עד שבא אצל ישראל וקבלוה׳ תחילתם באונמ
וסופם ברצון .תאמר ,כל האומות כולן ,שםרבו ולא קבלו את התורה׳ אפשר ולא היו ביניהם
יחידים ,שהוציאו עצמם מן הכלל ורצו לקבל את התורה ? וששים רבוא מישראל ,שאמרו
״נעשה ונשמע״ ,אפשר ולא היו ביניהם יחידים ,שהוציאו עצמם מן הכלל ולא רצו לקבל
את התורה ? אף אתה אמור :היו והיו .והללו שתולים בכל דור ודור והם חוזרים לעיקרם.
הללו משתמרים והללו מתגיירים••...
דברי

תורה

בקיצור

רבי חיים מצנז היה נוהג בעצרת ,זמן מתן תורתנו׳ לומר לפני קידוש־היום דבר־
הלכה על השולחן.
• תן סחורה .סחורה תן!
••
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פעם אחת׳ בעצרת ,לאחר תפילת מוסף ,אמר לשמשו ,שיכניס אצלו מעשירי חסידיו
לקידוש־היום.
נכנסו העשירים אצל רבי חיים .השולחן ערוך ביץ ומיני תדגימה ,כדת היום.
מיד נכנם רבי חיים ,ברך את כולם בברכת החג והיסב לשולחן .העשירים אף הם מסובים
לשולחן וממתינים במורא־רב לרבי חיים ,שיפתח ויקדש.
פתח רבי חיים ואמר:
— לשעבר ,בימי העמידה ,הייתי גוהג בעצרת לומר לפני קידוש־היום דבר־
הלכה ,פלפול חריף .עכשיו ,בזקנותי ,אין כוחי לפלפולים .אומר לכם דבר אחד ובתכלית
הקיצור.
עושים העשירים אזנם כאפרכסת ומתקינים עצמם לשמוע תורה מפי רבם.
— יהא ידוע לכם — ,אומר להם רבי חיים — שצריך אני אלף םלע־מדינה לצרכי
צדקה .ואין הדבר סובל דיחוי .לא אקדש קידוש־היום עד שתפסקו לי מביניכם את המעות,
כל אחד ואחד לפי הישג־ידו ,ותכניםון לי במוצאי־החג.
ורבי חיים עמד על רגליו וקם מעם השולחן.
פסקו העשירים מביניהם את המעות והבטיחו לרבי חיים להכניס לו במוצאי־החג
אלף םלע־מדינה בעין.
חזר והיסב רבי חיים לשולחן וקידש על היין.
— בעצרת זו — אומר רבי חיים בקורת־רוח — יפה דרשתי.
מסכת

דרך ארץ ל ק ל י עולם

שאל משכיל אחד את רבי אייזיל חריף:
— ילמדני ,רבנו ,מפני מה תלמידי־חכמים ויראי־שמים רובם ככולם אינם זהירים
בדרכי נימוס ודשים בעקביהם גופי דרך־ארץ .ואילו המשכילים ,קלי־עולם ,מדקדקים
בהלכות דרך־ארץ כחוט השערה?
— אף אני אומר לך — .מחזיר לו רבי אייזיל תשובה — כשבאו ישראל לקבל
את התורה מה מנהג נהגו? יראי־שמים שבהם נזדרזו ,השכימו בשחרית ומיד רצו להר
סיני .קבלו את כל התורה כולה ,בין זו שבכתב ובין זו שבעל־פה .משכילים שבהם לא
נזדרזו .האריכו בשנתם ,קמו בעיצומו של יום ,רחצו וחפפו ,אכלו פת־שחרית וטיילו עקב
בצד אגודל להר סיני .באו לסוף קבלת התורה ולא נשתיירה לפניהם אלא מםכת קלה,
מסכת דרך־ארץ...
למה

כפה ה קב״ ה הר כ ג י ג י ת ?

רבי ישעיה׳לי מפרגה היה אומר:
— חכמים אמרו :״כפה הקדוש־ברוך־הוא עליהם הר כגיגית ואמר להם :אם
אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם״ .ולכאורה הרי מקרא מלא
הוא .שאמרו ישראל :״נעשה ונשמע״.
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— אלא — אומר רבי ישעיה׳לי — מעשה שהיה כך היה.
כשאמר משה לישראל ,שהקדוש־ברוך־הוא בכבודו ובעצמו ירד על הר סיני וישמיע
תורה ,כסבורים היו ,שישמעו פלפול חריף ,חילוק עמוק ,דברי־חסידות גאים .שכן אין
לך אדם מישראל ,שלא יהא משים עצמו תלמיד־חכם ,חסיד וירא־שמים ,קפצו כולם כאחד
ואמרו :״נעשה וגשמע״ .משבאו להר סיגי ושמעו :״לא תרצח׳ ,״לא תנאף״ ,״לא תגנוב,-
התחילו מעקמים חטמם :אין דברים ראויים להשמע .תורה זו גאה להדיומות ולעמי־הארץ.
אף הם התחילו משתמטים אחד־אחד .מיד כפה הקדוש־ברוך־הוא עליהם הר כגיגית...
ממכת

בשבועות

שבועות

רבי צבי הירש ,רבה של ציורטקוב ,היה גוהג ללמד את ילדיו מסכת מגילה בימי
החורף שאחר חגוכה כדי לגומרה לפני הפורים׳ ואחריה מסכת פסחים — לטיימה בערב
פסח.
,

פעם בליל ב של פסח ,לאחר ספירת העומר ,פנה אל ילדיו ואמר להם :היודעים
אתם איזו מסכת צריכים אנו ללמוד ?
— כן ,ענה הילד הבכור ,צריך להתחיל ״מסכת שבועות״ ,כדי שנוכל לגומרה
בערב חג השבועות .והלא אין מסכת שבועות עוםקת במנהגי חג השבועות ,שאל הרב?
כן ,ענה הילד ,מסכת שבועות עוסקת בהלכות שבועה ואנו הלא נשבענו על הר סיני לקיים
את דברי התורה ועל כן אין זמן אחר מתאים ללימוד מסכת זו .ולא עוד׳ אלא מסכת זו,
מכילה מ״ט דפים ואנו מונים מ״ט ימי ספירה — אם כן נלמד דף ליום ,דף ליום.
)שרי

המאה

101

חלק

x׳(

יששכר דב ווים

ש ב ל י ם
גוהגים

לשטוח סוף

ומפני מה נוהגים לשטוח עשבים בבתי ישראל בשבועות?
לפי שמשה רבנו בז׳ באדר נולד .ולאחר שלושה ירחים כשלא יבלה עוד הצפינו
שמה אותו בתיבה ״ותשם בסוף על שפת היאור״ .ועתה צא וחשוב :שלושה ירחים מז׳
באדר — הרי שביום ר בסיון העמידה יוכבד את התיבה בסוף שעל שפת היאור .ולזכך
אותו המאורע מקשטים את הבתים בעשבים הדומים לסוף בחג.
מאכלי

חלב

ולמה גהגו לאכול מאכלי חלב בשבועות?
שעה שעלה משה למרום באו מלאכי השרה לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו :פה
אנוש כי תזכרנו — תנה הודך על השמים .מיד אמר להם משה :וכי ראויים אתם לקבל
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את התורה ז והלא כשירדתם למטה ומעדתם על שולחנו של אברהם אבינו עליו השלום
אכלתם בשר בחלב! ונסתתמו טענותיהם.
לפיכד אוכלים מאכלי חלב באותו יום שניתנה תורה לישראל בזכות מצוה זו
שישראל זהירים בר-
הגבורה

מפי

אילמלא לא ניתנה תורה היינו למדים צניעות מחתול ,גזל מנמלה ,עריות מיונה
ודרך ארץ מתרגגול )עירובין ק (.ועכשיו צא ולמד מה בין ישראל לעמים :אומות העולם
שלא רצו לקבל את התורה ,ממי הם למדים נימוסין שלהם ? מפי חתולים ותרגגולים .ואילו
ישראל שומעים תורת אלהים חיים ממי שאומר והיה העולם.
לספר התורה

ההקדמה

שאלו את רבי שמחה בונם מפשיסחה :דרכם של מחברים לערוך הקדמה לספריהם
ומהי הקדמתו של הקדוש ברוך הוא לספר התורה שחיבר ונתן לנו ן
אמר להם :דרך ארץ קדמה לתורה.
קדוש

גוי

אמר רמ״א עמיאל רבה של תל־אביב :צא וראה מה בין דרכה של תורה לנימוסיהם
של אומות העולם? אומות העולם — הכוהנים מונעים עצמם מישובו של עולם ,מטיפים
לנזירים ונזירות ואינם קדושים ,ואילו ישראל מצות ״פרו ורבו״ מצוה ראשונה בתורה
היא — ואף על פי כן מעידה תורה :״ממלכת כהנים וגוי קדוש״.
כשכל

העם יחדיו
,

,

ויענו כל העם יחדיו :כל אשר דבר ד נעשה ונשמע .הגאון ר אליהו מוילנה היה
,

אומר :כך ענו ישראל למשה :לעשות את אשר דבר ד אפשר רק כשכל ישראל הם יהדיו
ולא בזמן שהם פזורים בין האומות.
לא

יובל לשלחה

למה כפה הקדוש ברוך על ישראל את ההר כגיגית ואמר להם ״אם אתם מקבלים
התורה מוטב ,ואם לאו שם תהא קבורתכם״ ,הלא הם ענו יחדיו ״כל אשר דבר ד׳ געשה
ונשמע ?״
אלא ,היה אומר רבי יצחק־מאיר מגור :כפה עליהם הקדוש ברוך הוא שיהיה להם
דין אנוסה ,שאסור לשלח אנוסה לעולם.
משה

ידבר

רמ״א עמיאל היה אומר :״משה דבר״ אין כתוב כאן אלא ״משה ידבר״)שמות יט.
י״ט( ,מכאן שמשה לא אמר עוד את מלתו האחרונה .זה למעלה משלושת אלפים שנה שמשה
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מדבר וטרם גמר את דבריו אלא יוסיף וידבר והאלהים יעננו .מה שאין  pאצל נביאי
אומות העולם שכלו נבואתם״
ה ר כ י ן ד׳ ש מ י ם

עליונים

וירד ד׳ על הר סיגי ,מלמד שהרכין שמים העליונים והציעם על גבי ההר כמצע
על המטה וירד כסא הכבוד עליהם.
אחד מצדיקי הדור אמר לר׳ מנדלי מקוצק:
יודע אתה ,הגעתי למדרגה שאני עולה יום־יום למעלה עד שמגיע לרקיע הגבוה
ביותר מכל הרקיעים.
ענה ר׳ מנדלי ואמר לו :ואני קטונתי כל כך שצריכים להרכין אלי את כל שבעת
הרקיעימ כדי לראות מה נעשה בהם.
פסל

ופטל

שאלו את ר׳ ישראל מרוז׳ין:
כתוב אחד אומר ״פסל לך״ ,ואחד אומר ״לא תעשה לך פסל״׳ הכיצד ?
אמר לו :הכל תלוי ב״לך״׳ אם ה״לך״ קודם הרי זה פסול׳ ולא תעשה לך פסל.
ואם ה״לך״ בא בסוף — הרי זה כשר ומשום כך פסל לך.
וינועו

ויעמדו מרחוק

וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק )שמות כ׳ י״ח( .אמר ר׳ מנדלי מקוצק :יש לך
בן אדם שהוא רואה ואף מנענע לך בראשו ובכל זאת הוא עומד מרחוק.
) * ל מ ו ע ד ״  ,ש ב ו ע ו ת ׳ ג׳ ה ו צ ׳ ה מ ז ר ח (

א .דרויאנוב

מעשים
מעשה

שהיו

ב ס ו פ ג נ י ו ת של ש ב ו ע ו ת ב ח ל ס

מלמד זקן היה בחלם ,ולו אשד .זקנה פוזמקנית ,ועל ידם נתגלגלה זכות לעירם׳
שתהא מתקנת תקנות גדולות לשעה ולדורות*
ומעשה שהיה כך היה:
פעם אחת אמר המלמד לאשתו הפוזמקנית:
— הרי אני כבן שבעים שנה ,ולא זכיתי שאוכל סופגניות של שבועות ממולאות
נביגה ומטוגנות בחמאה.
בלעה הפוזמקנית רוקה ,נענתה ואמרה!
— אף אני כך.

סרפראות
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לעס המלמד זקנו שעה ארוכה ואמר:
— עצה טובה אני יודע .ארגז גדול יש לגו׳ סגור ומסוגר — ,זה שהכנסת לי
בנדונ״תך .נםדוק בכםויו מלמעלה שני סדקים ,אחד מימין ואחד משמאל׳ וכל יום ויום
אטיל אני לתוך המדק שמימין פרוטה אחת משכר־המלמדות שלי ,ואת תטילי כל יום
ויום לתוך הסדק שמשמאל פרוטה אחת משכר־הפוזמקנות שלך .וערב־שבועות נפתח,
אם ירצה השם ,את הארגז ונוציא את הכסף ונקח קמח וביצים וחמאה וגבינה ונעשה
סופגניות כמנהג עשירים.
נענתה לו אשתו הפוזמקנית בראשה ואמרה:
— אמן ,כן יהי רצון!
וכשעמד המלמד מלפני השולחן הערים והרהר בלבו:
— תטיל היא פרוטותיה שלה ,ואני׳ שמלאכתי מלאכת־שמים ,פטור.
וכשעמדה הפוזמקנית מלפני השולחן הערימה והרהרה בלבה:
— יטיל הוא פרוטותיו שלו ,ואני׳ שמעשה־ידי לפרנסת־הבית ,פטורה.
ויהי חורף ,ויהי אביב — ערב שבועות .הביאו המלמד ואשתו הפוזמקנית את המפתח
הגדול של הארגז ,פתחו וסלקו את המנעול ,הרימו את הכפוי — והארגז ריק׳ אין בו
פרוטה!
רתחה הפוזמקנית ,תפסה לבעלה המלמד בזקנו וצרחה:
— רמאי ,היכן פרוטותיר ז
רתח המלמד׳ חזר ותפש לה בקפלוטה וצרח!
— מכשפה ,היכן פרוטותיך?
והיו מתנגחים והולכים עד שהטיחו בארגז ונפלו לתוכו והכפוי פגר עליהם.
וביתו של המלמד ברחוב בית־הכנסת ,ופתחו של הבית פתוח ,כמגהג חלם בימות
הקיץ ,ומפתן אין לו לפתח .והארגז הגדול מתחלת ברייתו ארבעה אופנים קטנים לו מארבע
רוחותיו להזיזו ממקומו לעת הצורר .ומחמת שהמלמד ואשתו הפוזמקנית היו מתכתשים
והולכים בתוכו׳ נתק הארגז ממקומו והתחיל נוסע והולד :מן הקיר עד לפתח הפתוח,
נושם לחצר ,מן החצר לאורך הרחוב עד בית־הכנסת ,ולסוף נכנס לבית־הכנסת.
ראו החלמאים ארגז גדול נוסע והולד מאליו ,נבהלו מאד ויראו לגגוע בו ביד
או ברגל ,פן יפרוץ בהם פרץ .וכשנכנס הארגז לבית־הכנםת והוא כולו זיע וזיזה׳ ניעה
ונידה — נפלה עליהם אימה ופחד.
באו הרב והדיין וכל שאר שרי־התורה שבחלם והשביעו את השמש ,שימסור נפשו
על קידוש־השם ויפתח את הארגז .קבל עליה השמש ,ירד וטבלב מקוד .כשרה ,עלה ולבש
תכריכים ונתעטף טלית וקדש שם שמים ברבים ופתח את הארגז ומצאו :המלמד ואשתו
הפוזמקנית ,זה תפוס בקפלוטה של זו ,וזו תפוסה בזקנו של זה...
ואף־על־פי שערב שבועות היה אותו יום ,והכל היו טרודים בהכנה ליום־טוב,
מכל מקום נכנסו הפרנסים מיד ,צרפו אליהם את הרב ואת הדיין וכל שאר שרי־התורה
שבעיר ותקנו:
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םסר ה מ ו ע ד י ם  :ש ב ו ע ו ת
א .ארגז של נדוניה אל יעשו לו אופנים ו
ב .פתח טעון מפתן!
ג .מלמד אל ידור ברחוב בית־הכנסת ו
ד .מלמד זקן ,שיש לו אשד .זקנה פוזמקנית ,אל יהא להוט אחרי סופגניות של

שבועות.
ולזכרון כתבו את התקנות בפנקס לשעה ולדורות עד ביאת הגואל במהרה בימינו,
אמן!
בן

ד ו ד ו של משה

חוקרי המקרא נכנסו לישיבה ודנו t
— משה רבנו היה בעולם ,או לא היה בעולם ו
שקלו וטרו הרבה ,עד שקם החריף שבהם והכריע t
— משה רבנו לא היה בעולם ,ולא הוא נתן את התורה.
״

אמרו לו!
— אלא מי נתן את התורה ז
החזיר החריף ואמר:
— בן־דודו של משה נתן את התורה ,ואף הוא משה היה שמו״.
פחד

מפני מ ח ן ־ תורה חדש

אפיקורס מפורסם היה מתיירא מפני הרעמים.
אמרו לו:
— את אלוהים אין אתה ירא ,וקולות וברקים אתה ירא!
החזיר האפיקורס:
— לא אותם אני ירא ,אלא אני ירא ,שמא גם הם פתיחה למתן תורה...
חזרה

לאכסניה שלה

שד״ר ירושלמי בא לאודיםה ונכנס אצל עשיר אחד לבקש נדבה לעניי ירושלים.
נתן לו העשיר נדבה ביד רחבה ושאל:
— אימתי אומר מר לשוב לארץ־ישראל ?
החזיר השד״ר*
— באניה הראשונה המפליגה מכאן.
אמר לו העשיר:
 ־ שמא יטרח מר ויקח חבילה קטנה לשם זהסבים השד״ר .יצא העשיר וחזר וםפר־תורה בידו ,הניחו לפגי השד״ר ואמר!
— יטרח נא מר ויחזיר מתנה טובה זו להר־סיני .דיינו!.

פ ר פ ר א ו ת

גרי
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אריות

אמרו ליצני־הדור על בעלי־הריפורמה שבפראנקפורט!
— שני האריות של הפרוכת הט היחידיפ בעדה זו ,המחזיקים בעשרת הדברות...
כופר

בכל פטור מ ש ב ו ע ו ת

שבועות נכנם אצל יהודה־ליב בן־זאב אהד ממכריו ומצא את הבית מקושט ירק
ופרחים כמנהג ישראל .לשנה נכנם שוב אותו מכר אצל בן־זאב בשבועות ,ולא מצא בביתו
שום זכר לחג .תמה ושאל את בן־זאב:
— מאי־שנא אשתקד ומאי־שנא השנה ל
החזיר לו בן־זאב:
— אשתקד הייתי עדיין מודה במקצת וחייב הייתי בשבועות! עכשיו אני כופר
כבר בכל ופטור משבועות...
הקראים

ב ש ע ת מ ת ן תורה...

רוח שטות נכנסה במלך וגזר ,שהיהודים והקראים יתווכחו במעמדו ויוכיחו׳ דתם
של מי מהם קודמת.
הקראים שלחו את הגדול שבהם! היהודים שלחו את הפחות שבהם .שלוחם של
הקראים בא לבוש בגדי יום־טובן שלוחם של היהודים בא לבוש בגדי־חול .וכשנכנס
שלוחם של היהודים ,חלץ נעליו ,שם אותן תחת זרועו ונגש יחף אל המלך .כעם המלך
וקרא לו»
— דע לפני מי אתה עומד נ
השיב שלוחם של היהודים ו
— אדוני המלך ,כבוד זה אנו נותנים גם למלך מלכי המלכים הקדוש־ברוך־הוא.
כמו שנאמר :״של נעליך מעל רגליך״...
נחה דעתו של המלך ושאל:
— ולמה שמת נעליך תחת זרועך ו
השיב שלוחם של היהודים j
— אדוני המלך עשיתי כך משוס שפעם אחת ארעה לנו תקלה! כשהלכנו להר•
סיני לקבל את התורה ,חלצנו נעלינו לכבוד המקום ולכבוד התורה .וכשחזרנו מן ההר ,לא
מצאנו את הנצלים :הקראים גנבו אותן...
קפץ שלוחם של הקראים והפסיקו:
־ שקרן! בשעת מתן תורה לא היו עדיין קראים בעולם.נענה שלוחם של היהודים ואמר:
— אדוני המלך ,הרי הוא עצמו מודה ,שדתם של היהודים קדמה לדתם של
הקראים...
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ידע חשבון

בין פםה לשבועות היה מעשה ז
משכיל מפורסם ישב לפני רבי איזל וקבל על החרדים׳ שאין הם נותנים דעתם
ללמוד וללמד לבניהם מ״חכמות חיצוניותי׳ אפילו דברים׳ שהכל צריכים להם ,כגון הלכות
חשבון.
אמר לו רבי איזל:
— ואתה בקי בחשבון ז
השיב המשכיל!
— ודאי .רבי .מי שאינו בקי בחשבון .אינו בכלל אדם מן הישוב.
אמר לו רבי איזל:
— אף־עליפי־כן אשאלך חשבון פשוט ,שהכל צריכים לו׳ ולא תדע להחזיר תשובה.
תמה המשכיל ואמר:
— ישאל נא רבי ואשמע.
החזיר לו רבי איזל:
— הג־ידה נא ,כמה הוא היום לספירת העומר ל-

)ספר הבדיחה והחריד(

דניאל פרםקי

ל ש ב ו ע ו ת

פרפראות

במדבר .ולא במקום ישוב ,ניתנה התורה׳ מה טעם? הטעם ידוע לי על בוריו.
אילו ניתנה תורה בארץ־ישראל .היו היהודים משתמטים מלקיימה בצאתם ליולה .מה
שאין כן עכשיו :חייבים אתם ,יהודים יקרים׳ לעשות את התורה בכל מקום ובכל ארץ,
כי מעמדה היה מדברי־נייטראלי ,מחוץ לכל גיאוגרפיה מדינית מסוימת.

*
*החזיר הקדוש־ברוד־הוא את התורה על כל אומה ולשון — ולא קבלוה .עד שבא
אצל ישראל ,וקיבלוה״ .לאמתו של דבר היה גלוי וידוע לפני הקדוש־ברוך־הוא .שלא
יקבלו אומות־העולם את התורה ,אלא מפני מה החזיר בהי לפי שתועלת גדולה היתח
בדבר.
רק מהצעת התורה בלבד נתדבק באומות העולם משהו מזיוה ,שמץ מקדושתה,
קורט מגדולתה.

*
״ויסעו מרפידים ויבוא מדבר םיני ויחגו במדבר ,ויחן שם ישראל גגד ההר״
)שמות יט ,ב (.
,

ויטעו ...ויבואו ...ויחנו ...כולם בלשון רבים :נסער בני־ישראל באו וחני איש איש
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כרצונו׳ איש איש במקומו :אך אחר־כך *דחן שם ישראל נגד ההר״ בלשון יחיד ז כולם
כאיש אחד בלב אחד ובנשמה אחת.
בפעם הראשונה קמה בתוכם אחדות מוחלטת כזאת .ובכן היו ראויים וכשרים
לקבל את התורה.

״בשעה שעלה משה למרום׳ אמרו מלאכי־השרת לפני הקדוש־ברוך״הוא :רבונו
של עולם׳ מה לילוד־אשה בינינו? אמר להם* :לקבל תורה בא״ .אמרו לפניו :חמדה
גנוזה ,שגנוזה לד תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם׳ אתה מבקש
ליתגה לבשר ודם?״ )שבת פ״ט(.
מקשין העולם :וכי לא ידעו מלאכי השרת ,כי לא נכתבה התורה לכתחילה מששת
ימי בראשית אלא לשם ישראל ביד משה?
אלא שהתכוונו בזה לחבב על משה את התורה .אילו היו מניחים ברצון ובנקל לקחת
מהם את התורה — מי יודע אם לא היה משה מהרהר חרטה בלבו כי התורה הוא עסק
ביש׳ שכן הם רוצים להיפטר ממנו׳ אך כיוון שראה משה המלאכים מסרבים להוציא מידם
את החמדה הגנוזה ־  -מיד עלה חנה בעיניו וקיבל אותה בזרועות פתוחות.

*
מקשין העולם :מפני מה בחר הקדוש־ברוך־הוא לכפות על בני־ישראל הר כגיגית
ולהכריחם לקבל את התורה ז שהרי בזה נתן להם אמתלה שלא לקיימה מתוך מענה ,שהיו
אנוסים לכך ,משום שלא יכול לפתותם ברצונם הטוב.
מתרצין העולם :לפי הדין יכול איש לגרש את המפותה  1ואילו את האנוסה אינו
יכול לגרש בשום אופן ,שכן כתוב* :לא יוכל שלחה כל ימיו״.״

*
קולנוע מן התורה מנין ז שנאמר* :וכל העם רואים את הקולות .וירא העם ויגועו
ויעמדו מרחוק״.
אין כל חדש תחת השמש .כאז כן עתה התנהג העם באופן אחד .כשראה העם את
הקולות נעים על ההר — מיד קפץ ועמד מרחוק׳ כדי שתהא תמונת הסרט בהירה יותר
וברורה יותר.
סדן ההיסטוריה חד הוא.
*כה תאמר לבית יעקב״* .לבית יעקב — אלו הנשים״ ,אומר התלמוד.
ולמה לנשים תחילה ? כשברא הקדוש־ברוד־הוא את עולמו ,צווה רק על אדם לבלתי
,

אכול מעץ הדעת .באה האשד! חוה והמרתה את מצוות ה .
אילו היד .אלהים פוגה גם הפעם לגברים תחילה ,אז היה חשש שמא תבואנה אחר־
כך הגשים להפריע ולבטל את התורה.
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את תשעת הדברות האחרונות ,דרכם של בני אדם לשכוח ולהסיח דעתם מהן .מח
שהם שומרים וזוכרים בכל עת ובכל שעה היא הדברה הראשונה *אנכי״.
כל איש ואיש מעמיד את האנוכיות בתור מרכז חייו ומתוכה יביט על כל אשר
מסביבותיו.

*

מפני מה מעיד הכתוב* :אנכי ה׳ אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים״ ולא :״אשר
בראתי את השמים ואת הארץ״ ז
מפני ששום בן־אדם לא ראה בבריאת העולם׳ ואילו יציאת־מצרים נתקיימה לעיני
ששים רבוא נפש מבני־ישראל.

•
באחד הוויכוחים ההיסטוריים ,האמיתיים והאגדייס ,בימי־הביניס ,בין יהודים
לנוצרים ,שאל כומר אחד את הרב:
— הנה אלהיכם הוא *אל קנא ונוקם״ ,ואילו אלהינו הוא *אל האהבה והחמלה״.
— אמת נכון הדבר! ־־ השיב הרב — ,אלהינו לקח לעצמו את כל הקנאה והנקמח
ולא שייר כלום לבניו .וכן גם אלהיכם רכז בידו את כל האהבה והחמלה ולא חלק מהן
לבריותיו.
בעשרת הדברות כתוב :״לא תגנוב״ בלשון יחיד׳ אבל בפרשת קדושים פסוק י״א,
כתוב :״לא תגנובו״ בלשון רבים.
להודיעד שגם יהודי נכבד׳ בעל בית הגון׳ נשוא־פנים ועין־העדה — גם לו אסור
לגנוב אפילו בעקיפין.
ובכן פונה אליו התורה בלשון ״אתם״ ררך כבוד :״במחילה מכבודכם׳ ר׳ יושי־בר,
לא תגנובו״ ו
רבי לוי יצחק מבארדיצ׳ב ,היה מוען לפני הקדושיברוך־הוא בחגנו זה לאמר:
רבונו של עולם ,בראש־השנה הנך בבחינת מלך ושופט .ואף אם תרצה למחול על
כבודך — הרי ״מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול״ .ואילו בשבועות׳ בזמן שנתת לנו
את התורה ,הנך בבחינת רב .ולכן תוכל למחול לנו היום את כל החטאים והעוונות׳ שכן
״רב שמחל על כבודו — כבודו מחול״.

מעשה במשכיל מתבולל אחד׳ שהיה קורא בהטעמה יתרה׳ בשעת עליה לתורה:
״אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו״.
כשנשאל :״לשמחה מה זו עושה?״ ענה :״יפה עשה הקדוש־ברוך־הוא שנתן לנו,
ליהודים ,את תורתו — ובכן אפשר לי שלא לקיימה .אילו היה נותן את התורה לגויים —
הייתי מ ח ו י ב לקיימה בכל פרטיה ודקדוקיה שכן אני מדקדק בכל דבר הבא מן הגויים״.
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באחד מבתי״המשפט בארץ־ישראל׳ בימי המנדט
השופט האנגלי שואל את התובע :״מאימתי חייב לך בעל־הדין כסףל״
״מלפני חג השבועות״ .ענה התובע.
והשופט מקמט את מצחו ושואל :״מה זה שבועות?״
^זמן מתן התורה לישראל״ .השיב התובע.
״אלי שבשמים! מ א ז לא החזיר לך עדיין בעל חובך את הכסף ז״ התרגז השופט.

ש .מ ל צ ר

מעשה הרב ובעל־העגלה
מעשה במוזג אחד בטלוםטה העיר / ,ששכר בעל־עגלה שיביא לו ויעביר  /חבית•
יין אחת מעיר נחל־זהב / .בדק העגלון את פרסות בית סוסיו/ ,
ציר וסדן׳ /

ותיקן הרתמה ושמן

ומשח בעטרן כל אופן ואופן׳  /וכיון לעין בחשוקו ובחשוריו / ,והטליא

הכילה וישב המושב ) /פת־לחם קבר מתחתיו ארוזה(  /וגטל את השוט ונשק המזוזה /
ודפק הסוסים ויצא בשלום.
וכיון שהגיע לאותו המקום / ,וראה שמוקדם וגדול עוד היום׳  /לא עשה חגית
גדולה ביותר / ,ואמר :עוד היום לעיר־טלוסט אגי חוזר / .ומהר וגתן לסוסים המספוא/ ,
והוציא הקבר ופרסו בכפו / ,ושתה מעט יי״ש עד הסמיק כל אפו / .ולאחר ששתה וסעד
את הלב / ,הוא ירד למרתף עם בעל המרתף / ,ולקחו שם חבית גדולה ומכובדת/ ,
כרסה בין חשוקיה ,על גחונה מתנודדת / ,משכוה בחבלים וגוללוה בעבותים / ,וירימוה
וישאוה במוט בשגים / ,ויושיבוה בכבוד ובהדר בעגלה / ,ותהי בין הסולמות משובצת
ככלה  ./והכילה לה ממעל כמו אפריון.
גזדרז אז לרתום את סוסיו העגלון / ,ועלה וישב והצליף באויר׳  /ויצא בשמחת
ובלב קל מן העיר / .אך לא כל הזריז ומקדים משתכר׳  /ולא כל הנחפז גם יגיע מהר! /
העגלון לא הספיק  /מן העיר להרחיק —  /וברק הבריק / .הבהיק׳  /מסוף העולם ועד
סוף / .ורוח התחיל לנשוב׳  /וגשם לנטוף  /תחילה רק טיף־טיף / ,כמדליף ומזליף׳ /
ואחר־בך בזרזיף / .ויורד וטורד / ,ונשפך קבים־קבים / ,מבול של מים רבים / ,כאלו
נפתחו כל ארובות השמים / .וביגתים  /ירד היום והחושך גבר׳  /והסוסים מושכים
במעלה ההר!
החכם עיניו בראשו אמר הקהלת / .ועיני העגלון — בעגלה המתגלגלת / .וראה
שהגשם הולד וחזק / .הדרך משתבשת והבוץ מתעמק׳  /הלילה יורד והעולם שטוף׳ /
ובל פםיעה־של־םום ממש עבודת פרך —  /וגתן את דעתו להפוך ולשוב / .אולם לא
עליכם ,כל עוברי דרך!  /בהפכו — ותהפך כל העגלה / ,ותפול מתוכה החבית־הכלה׳ /
ובמורד ירדה פלאים והתגלגלה׳  /ולא הגיעה לחצי ההר׳  /עד שבא הרגע המר וגמהר׳ /
והענלון ראה משבתו עין בעין / :החבית נשברה ונשפך כל היין / *.ומה אתאר ומה
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אספר / ,ומה אאריך כשיש לקצר?  /לא עלינו ולא עליכם גויים ויהודים / ,העגלון
הביא הביתה תריסר למודים•  /וששה חשוקים עם שתי תחתיות^
מלהיות ביש־מזל — מוטב כלל לא להיות!  /לא די שהעגלון שלנו הטריח את
סוסיו / ,ויגע בעצמו וטרח — ולשוא / ,עוד הלך המוזג והזמיגו לדין־תורה!  /לכאורה
—  /וכי מה יש בזה להתדיין ?  /אלא שהרב הוא חקר ועיין / ,ומצא שהעגלה חיב!  /לא
הועילו לעגלון כל טענותיו!  /דין דין הוא ויקוב הדין את ההר!
כששמע העגלון שדין התורה כך / ,גאגח וקבל את הפסק וסח ! * /אם הרבי פוסק
בך —  /מילא ,מה שיך / ,אשלם ,אם ירצה השם / ,מדאי ובודאי אשלם!״
וגשק המזוזה והלך.
ואולם לאחר שעה מועטת חזר* / :מילא ,רבי ,גתזזיבתי בדין — מה אומרו /
אשלם ,אם ירצה השם!  /אלא מה ז לא אשלם?  /אבל ,ילמדנו רבנו להבין!  /מנין
לקח הרבי את הדין ז״
גחך הרב בזקנו והוא ט ח ! * /מן הש״ך ,בני ,מן הש״ך״.
״מילא ,אמר בעל־העגלה וגאגח / ,אם הרבי פוסק כך׳ וגם הש״ך •וםק נ ך —
אשלם .אם ירצה השם / ,בודאי ובודאי אשלם!״
וגשק המזוזה — והלך.
לא עברו רגעים מועטים והוא שב! . /מילא׳ רבי׳ חיב הרי חיבז  /אם הרבי
פוסק כך / ,והש״ך פוםק כך / ,והרבי לקח מן הש״ך —  /אשלם ,אם ירצה השם! /
אלא מה! לא אשלם ?  /ואולם ,רבי ,לשאלתי תסלח!  /והש״ך ז מגין לקח הש״ך ז״
חייך הרב אל תוך השפם ז * /מן הרמב״ם ,בגי ,מן הרמב״ם*.
*מילא׳ אמר בעל־העגלה ונאנח׳  /אם הרבי פוסק כך / ,והש״ך פוסק כך / ,וגם
הרמב״ם פוסק כך —  /אשלם׳ אם ירצה השם / ,בודאי ובודאי אשלם״.
וגשק המזוזה — והלך.
ומיד ליציאתו ביאתו .חזר ואמר! * /מילא ,רבי ,דין דין הוא ,מה אפשר ז  /אם
הרבי פוסק כך / ,והש״ך פוסק כך / ,והש״ך מן הרמב״ם לקח —  /אשלם׳ אם ירצה
השם!  /אלא מה ,לא אשלם ?  /אבל׳ רבי ,אשאלך שאלת־תם!  /הרמב״ם ? מגין לקח
הרמב״ם ?״.
בת־שחוק קלה על פי הרב עברה! * /מן הגמרא ,בגי ,מן הגמרא״.
*מילא ,אמר בעל־העגלה ונאנח / ,אם הרבי פוסק כך / ,והש״ך פוסק כך׳  /וגם
הרמב״ם פ1סק כך / ,והרמב״ם מן הגונרא לקח —  /אשלם׳ אם ירצה השם׳  /בודאי
ובודאי אשלם.
וגשק המזוזה — והלך.
אך יצא יצא — מיד שב ואמר ז  /מילא ,רבי ,בודאי שמר לי מר / .אך אם הרבי
פוסק כך׳  /והש״ך פוסק כך / ,וגס הרמב״ם פוסק כך׳  /והרמב״ם מן הגמרא לקח — /
• לוחות של חבית,
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אשלם .אם ירצה ה ש ם !  /אלא מח י לא אשלם י  /ואולם רבי .סלח לשאלתי הנבעדה/ :
והגמרא ז מנין לקחה הגמרא ?״.
הרב קימט את גבותיו על העינים / :״מן התורה! והתורה ניתנה מן השמים ד.
*מילא .אמר בעל־העגלה ונאנח / ,אם הרבי פוסק כד׳  /והרבי לקח מן הש״ך/ ,
והש״ד מן הרמב״ם לקח / .והרמב״ם מן הגמרא / ,והגמרא מן התורה —  /בודאי שאין
לי ברירה / .ואשלם ,אם ירצה השם / ,בודאי ובודאי אשלם״.
ונשק המזוזה — והלד.
אד סגר הדלת — חזר ופתחה  / 5רבי ,אמר ,במחילה מכבודך / ...מילא אם הרבי
והש״ד פוסקים כ ך והש״ד מן הרמב״ם לקח  /והרמב״ם מן הגמרא  /והגמרא מן התורה
—  /האם יש לי ברירה ?  /אשלם ,אם ירצה השם!  /אלא מה ל לא אשלם ?  /דין תורה
דין הוא .בודאי ...ובודאי  /אד ״מתי ,רבי ,נתנה התורה ל אימתי ל״.
התרעם הרב ואמר בקול של קפדן«  /בוא״ו םיון נתנה׳ בוא״ו ס י ו ן !  /ואל תוסף
לגרום לי עוד בטול הזמן!״.
אם כד׳ קרא בעל־העגלה דנן׳  /אם התורה נתנה בוא״ו םיון —  /הכל שפיר,רבי .הכל עכשיו מובן  /עכשיו אני מבין כבר את הדין!  /בוא״ו םיון אין הגשמים
יורדין / ,השמים בהירים והחמה זורחת / ,הסוסים רצים וצוהלים בנחת / ,העגלה קלה
והיא רנה פוצחת  /ופרסות הברזל אומרות שירה!  /על־כן רבי ,על־כן התורה אמרה/ :
חיב! — בודאי שבקיץ חיב!
אד אלו נתנה התורה בםתו / ,בזמן גשם יורד / .וזולף וזורם וטורד / ,ונדבק הגלגל
אל הטיט הכבד —  /בודאי ובודאי שלא כד היה ה ד י ן !  /ועל־נן ישמע נא רבנו ויאזין ג
אף־על־פי שהרבי פוסק כד / ,והש״ד פומק כ ך  /והש״ד מן הרמב״ט לקח/ ,
והרמב״ם מן הגמרא / ,והגמרא מן התורה׳  /והתורה מן השמים מסורה —  /לא אשלם,
אם ירצה השם ,אפילו פרוטה אחת שבורה!  /בודאי ובודאי שלא אשלם 1״
וגשק המזוזה — והלה

חסל

ספר שבועות

שער של הספר ״מאמר השכל״ .לשבועות .למחבר
אלמוני  -והוא טעמי תרי״ג המצוות בדרך פשט,
ופז וסוד .גדפס כקרימונה ,בשנת •1556
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וחג שבועות תעשה לך,..

למעלה :תפילת חג בבית־כנסת מקושט עצים ומעוטר ירק ופרחים
למטה :״תיקון שבועות״ בשדה ,על יד הגבעה ,זכר למתן תודה על הר סיני...
)לפי פיתוח נחושת של פיקרד(

חג הביכורים הראשון בעמק
בעין־חרוד ,תרפ״ו )(1926

חג הביכורים בצופית ,ודש )(1940
ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד יישאוהו במוט בשנים
)במדבר י ג ,כ״ג(
״

שבועות בגירוש בקפריסין ,תש״ח

נוער חוגג לפני פתח האהלים
השוד )מורכב משלושה נערים( הולך לפניהם ,ושירת ״והביאנו אל ארץ
טובה ורחבה ,אל ארץ זבת חלב ודבש״ בפיהם

חג הביכורים בתל־אביב ,תרצי׳ו
ילדי תל־אביב מוסרים את ביכוריהם ל״מכהנים״ על הבמה.

לרגלי הר הגלבוע׳ תש״ח
ילדי גבע מביאים ברנן ובמחול מראשית ביכורי אדמתם — שי לקרן הקיימת

דף מתוך הגדה של שבועות ביישוב־משלט

יי

נ ס ת xnn

י

ר

 0י ו ן תסיס

.

 פרסת ה נ א ת ה ב כ י ר י ם .והיי• כ י ת ב ו א אל הארץ אסר ה ' א ל ה י ו ב ו ח ן ל ו נ ח ל ה ו י ר ש ת ה
ו י ש ב ת בה :ו ל ק ח ת מראשית ג ל פ ר י ה א י ס ה אסר ת נ י א ם א ר נ ו אשר
ה ' א ל ה י ו נ ו ן ת ן לך ןשסת ב ס נ א ו ה ל כ ת אל ה ס ק ו ס אסר י ב ח ר ה ׳
א ל ה י ו לשכן ס ס ו סם :ו ב א ת אל ה כ ה ן אסר י ה י ה ב י ם י  0ההם ו א ם ר ת
א ל י ו ה נ ד ת י ה י ו ם ל ה ' א ל ה י ו כ י באתי אל ה א ד ץ א » י נשבע ה '
ל א ב ו ת י נ ו לתת ל נ ו  :ו ל ק ח ה כ ה ן ה ס נ א ס י י ו ו ה נ י ח ו ל פ נ י מ ז נ ה ה '
א ל י ה ן  :ו ע ל י ת ואסרת ל פ נ י ג ' א ל י ה י ו  « :ו  6י * ו נ ד א נ י ו י ר ר
פ * ר י ס ה ו י ג ר ס 0בסת• 0עס ו י ה י ס 0ל ג ו י נ י ו ל ע  1ו ם ו ר ב  :ו י ר ע ו
V
א ו ת נ ו ה מ ז ר י ם ו י ע נ ו נ ו ו י ת נ ו ע ל י נ ו עבורו• קשה :ו נ  1ע ק אל ה '
א ל ה י א ב ו ת י נ ו ו י ש ס ע ה ׳ את ק ו ל נ ו ו י ר א את ע נ י נ ו ו א ת ע מ ל נ ו
ואת ל ח ז נ ו  :ו י ו  1י א נ ו ה ' סס1ריס נ י י חזקה ו ב ז ר ו ע נסויר .ו ב מ ו ר א ל ,
נ ד ו ל ו ב א ו ת ו ת ו ב ס ו ס ת י י ! ו י ב י א נ ו אל ה ס ק ו ם ה ז ה ו י ת ן ל נ ו את $<ff0
V<1
הארץ ה ז א ת ארץ ז נ ת ה ל נ ו י ב ש  :ו ע ת ה ה נ ה ה ב א ת י את ר א ס י ת פ ר י
*
האישה אשר נתתה ל י ה י ו ה נ ח ת ו ל פ נ י ה ׳ א ל ו ה י ו ו ה ש ת ח ו י ת ל » נ י
ה ׳ א ל ה י ו  :וססיזת בכל ה  0ו ב אשר נ ת ן ל ו ה ' א ל ה י ו ו ל ב י ת ו אתה
ו ר.לוי ו ה נ ר א«ר בקר נ ו :
יביים כיו
L

"עורו

hufי•

121

אחים*.

גש י ו נ ב ס ז י ן כל חי פה ה נ א ת ל נ ו ש י ?
שאו ס נ ח ת ה ב כ ו ר י ם  1 ,ו ת ח ס י ם ו פ ו ל י ם .
"נפל נ פ ל ה ' .
סיר:
נר• ]  :נש 1ב ו ק ר י ם א נ ש י ה ח י ל  ,ה ח ו ל ב י ם י ו ם ם ו ל י ל  ,מה ה ב כ ו ר י ם אתכם
מ ת נ ו ב ת נהםתכם?
ב ו ק ר  :ה ב א נ ו ע ג ל ת ב כ ו ר י ם  .ו ס ע ש י חלב י נ י ס .
* ו ב ח ג ש ב ו ע ו ת תעשה ל ך ' ,
סיר:
אתם ה נ ו ק ד י ם ת ע ם ר ו על ה«<0ה ,כ י ר ו ע י  1א ן
גהן:
יו א ב ו ת י כ ם בארץ
ה ז א ת מ א ז ו מ ע ו ל ם  .סח ה ם נ ח ח הבאתם?
ה נ ה סלה  pא י ל י  .ם ו ג ב י נ ה של ר ח ל י ם .
"בכורים סדי ה ל ו ל י ם * .
מ י ת ו פ ש חרמש ק ל ש ו ן  ,מ י ע ג ל ו ן ם ם ו נ ר א ש ו ן  ,ה י ר ד ע ו ב י מ  0 0ו א
 noה ג י א ו נ כ פ ו ?
)!/י* ע ו נ י מ ס פ ו א  :ח נ י ל ת ח ז י ר ה נ א ג י סנחד .ה י א  » 0י ו ת י נ ו .
"הכו בנים בחלילים".
4
י ו פ י ע נ א ה ל ו ל ע כ ש י ו  ,סה בםנא ו ב כ ף ?
ל ו ל ג י ת  :פ ר נ י ו ת נסנא  -שתים ,ו נ י  1י  - 0בעוד חדשים.
"פרי ג נ י " .
שיר:
כד .ן  :סה ה נ א ת ס י ר ק נ י ם  ,סעסרת פ ר י ג נ י ם ?
י ר ק ן  :ה נ ה פ ר י עסל כ פ י ם מ ב ר כ ת חמה ו מ י ם  ,הנשם ו ה ס ל  ,נ ס נ א נ ו ו ב ס ל
ב כ ו ר י כל ס י ן ו ז ן י ר ק ו ת ה נ א נ ו כ א ן .
"פקדת הארץ".
שיר:
ו ה נ ה א נ ש י מ ל א כ ה  ,ע ו ב ד י ה ס ס ג ר י ה  ,מה ה ב י א ו ג ס ס נ ח ה ׳
ל פ נ ת ת ר ב ו ת ס ל ח ן  ,אסר ל ר ד י ו י ה א ל כ ן .
ה נ נ ר י ה ל א ח ר ו נ ה  ,ת ע ס ו ד על ה ב ר כ ה .
לחדר ה א כ ל ל ו ח מ ו ד ע ו ת  ,קו _ ל ק ו  ,ו א ו ת ל א ו ת .

ויאמר בעז אל רות,..

ויאמר בועז אל רות :הלא שמעת בתי ,אל תלכי ללקט בשדה אחר וגם לא תעבורי
צייר :אורי לסר
מזה וכה תדבקין עם נערותי )רות ב ,ח(

