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 מול הר הביתאל תפילת חג השבועות 

 יהודה איזנברגכתב וצילם: 

 

השמש עוד לא . , והאיר את רחובות ירושלים. אור רך נשקף מן המזרחעמוד השחר קם

 אל הר הבית.המצפור הצופה  לא בדרכנוואנו יצאנו זרחה, 

רחש צעדים נשמע מכל עבר, בליל שפות והד צעדי נערים ונערות, צעירים ומבוגרים הצועדים 

 של חג השבועות. ותיקיןאל הטיילת, לתפילת 

לֹום-נָּאוּו ַעל-ַמה .ז ִרים ַרְגֵלי ְמַבֵשר ַמְשִמיַע שָּ   ,ֶההָּ

ה ,ְמַבֵשר טֹוב ַלְך  ,ַמְשִמיַע ְישּועָּ ִיְךֹאֵמר ְלִצּיֹון מָּ  . ֱאֹלהָּ

ו ְיַרֵננּו ,קֹול ֹצַפִיְך נְָּשאּו קֹול .ח  .ִצּיֹון ה'ִכי ַעִין ְבַעִין ִיְראּו ְבשּוב  .ַיְחדָּ

ם .ט לָּ ְרבֹות ְירּושָּ ו חָּ ם ,ַעּמֹו ה'ִנַחם -ִכי ,ִפְצחּו ַרְננּו ַיְחדָּ לָּ ַאל ְירּושָּ  .גָּ

 

צופה מתבונן לצד מזרח, ה שעה זויה בהמזרח. בזמן בית המקדש, ה אור יקרות נשפך מן

 ומכריז כי הגיע זמן שחיטת קרבן השחר של יום הכיפורים:

ֶהם ַהְּמֻמֶנה ַמר לָּ ה".אָּ  . "ְצאּו ּוְראּו, ִאם ִהִגיַע ְזַמן ַהְשִחיטָּ

רֹוֶאה אֹוֵמר:   . "ַבְרַקאי"ִאם ִהִגיַע, הָּ

ח, ַעד ֶשְבֶחְברֹוןֵהִאיר ְפֵני כָּל "ַמִתְתיָּא ֶבן ְשמּוֵאל אֹוֵמר:   ? "ַהִּמְזרָּ

 [.אשנה יומא ג,]מ ."ֵהן"ְוהּוא אֹוֵמר: 

 

את פני המזרח, וממקום תפילתנו ראינו את הר הבית, ואת ההרים עד  והאיר קרני השמש

 לבית לחם.

 

 מולי.הנשקף נוף בואני התבוננתי  ,מגילת רותקרא הקורא את 

 

 נעמי ושתי כלותיה יוצאות משדה מואב.

ב  .ו ב ִמְשֵדי מֹואָּ שָּ ם ִהיא ְוַכֹּלֶתיהָּ ַותָּ קָּ  ַותָּ

ב ִכי ה ִבְשֵדה מֹואָּ ְמעָּ ַקד -ִכי שָּ ֶחם-ֶאת ה'פָּ ֶהם לָּ ֵתת לָּ  .ַעּמֹו לָּ

קֹום ֲאֶשר-ַוֵתֵצא ִמן .ז ה-ַהּמָּ ּמָּ ה שָּ ְיתָּ ּה ,הָּ   ,ּוְשֵתי ַכֹּלֶתיהָּ ִעּמָּ

שּוב ֶאל הֶאֶרץ ְיהּו-ַוֵתַלְכנָּה ַבֶדֶרְך לָּ  ]רות א[. .דָּ
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 אני מתבונן בנוף מולי. מחפש את הר מואב, ואת נעמי וכלותיה, ההולכות אל ארץ יהודה.

 

 

 

-האם נעמי וכלותיה עודן בדרך האין נשקפים ממול, ושבילי עיזים חורצים אותם.הרי מואב 

 לבית לחם יהודה, לחבור לעם ישראל?מהרי מואב סופית, 

 

 

 

ממשיך בקריאתו. נעמי ורות מגיעות לבית לחם. והעלילה מתפתחת במהירות,  האיהקרבעל 

 עברו אך עשר דקות, וסדר הדורות מסכם את הסיפור:

ֶרץ .יח  ... .ֶחְצרֹון-ֶפֶרץ הֹוִליד ֶאת ,ְוֵאֶלה תֹוְלדֹות פָּ

 .עֹוֵבד-ֹבַעז ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאת-ְוַשְלמֹון הֹוִליד ֶאת .כא

י -ֹוִליד ֶאתְועֹוֵבד ה .כב י הֹוִליד ֶאתִישָּ  ]רות ד[ .דִוד-ְוִישַׁ
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האזור, עמי דוד, נעים זמירות ישראל, המלך התקיף שהכניע את כל ישי הוליד את דוד. . דוד

 אבל ברח באופן מביש כאשר בנו מרד בו:

לֹום ְבנֹו .א ְרחֹו ִמְפֵני ַאְבשָּ ִוד ְבבָּ  .ִמְזמֹור ְלדָּ

ה 'ה .ב י-מָּ לָּ ִמים עָּ י ַרִבים קָּ רָּ  .ַרבּו צָּ

ה .ג ה לֹו ֵבאֹלִהים ֶסלָּ תָּ    .תהלים נ[]  ַרִבים ֹאְמִרים ְלַנְפִשי ֵאין ְישּועָּ

 

 :ו. הנה, הנהאת מזלג הדרכים בהם עבר דוד, כאשר נמלט מאבשלום זהותאפשר ל

 

 

ל .כג דֹול-ְוכָּ ֶרץ בֹוִכים קֹול גָּ אָּ ל ,הָּ ם ֹעְבִרים-ְוכָּ עָּ   ,הָּ

  ,ְוַהֶּמֶלְך ֹעֵבר ְבַנַחל ִקְדרֹון

ל ם ֹעְבִרים ַעל-ְוכָּ עָּ ר-ֶדֶרְך ֶאת-ְפֵני-הָּ  ... .ַהִּמְדבָּ

ִוד ֹעֶלה .ל פּוי ְודָּ   ,ְבַמֲעֵלה ַהֵזיִתים ֹעֶלה ּובֹוֶכה ְורֹאש לֹו חָּ

ל ,ְוהּוא הֹוֵלְך יֵָּחף ם ֲאֶשר-ְוכָּ עָּ ֹכה-הָּ ֹלה ּובָּ לּו עָּ פּו ִאיש רֹאשֹו ְועָּ   .ִאתֹו חָּ

 ]שמואל ב טו[

 

האיש  מוות מכוער סיים את חייובנפל במלחמה, רע. אבשלום  והיה קצתו טוב וקצתהסוף 

. לא יצאה אל הפועל לבנות את בית המקדש כוונתו. דוד חזר לירושלים, שהתפאר ביופיו

 ו הנביא:דברים קשים אומר ל

י ,ִתְבֶנה ַבִית ִלְשִמי-לֹא נָּ ה ְלפָּ ַפְכתָּ ַאְרצָּ ִמים ַרִבים שָּ  ]דה"א א,כב[. .ִכי דָּ

 המקדש נבנה דור אחד אחר כך, בימי שלמה.
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התפילה נמשכת, ואני מחפש את מקום המקדש. עץ עבות מסתיר את המראה לצד צפון, ואני 

 המקדש.  הנה הוא: מחפש בין ענפי העץ מפלש לראות דרכו את מקום

 

 של התמונה, סמוך לקו הרקיע. קרוב לאמצעה. הוא נמצא במקום המקדשקשה להבחין 

 

 קולו של שליח הציבור עולה:

ֵתנּו ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו ְוִנְתַרַחְקנּו ֵמַעל ַאְדמָּ ֵאינּו גָּ   ּוִמְפֵני ֲחטָּ

אֹות  ֶניָךְוֵאין ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ַלֲעלֹות ְוֵלרָּ   ּוְלִהְשַתֲחֹות ְלפָּ

ֶתָך,   ְוַלֲעשֹות חֹובֹוֵתינּו ְבֵבית ְבִחירָּ

יו לָּ א ִשְמָך עָּ דֹוש ֶשִנְקרָּ דֹול ְוַהקָּ   ,ַבַבִית ַהגָּ

ֶשָך ה ְבִמְקדָּ  .ִמְפֵני ַהּיָּד ֶשִנְשַתְלחָּ

 

ֶניָך ה' ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ְיִהי צֹון ִמְלפָּ ן רָּ   ,ֲאבֹוֵתינּו, ֶמֶלְך ַרֲחמָּ

ַרִבים ְשָך ְבַרֲחֶמיָך הָּ ֵלינּו ְוַעל ִמְקדָּ שּוב ּוְתַרֵחם עָּ  , ֶשתָּ

ה ּוְתַגֵדל ְכבֹודֹו   .ְוִתְבֵנהּו ְמֵהרָּ

ה ֵלינּו ְמֵהרָּ ִבינּו ַמְלֵכנּו, ַגֵלה ְכבֹוד ַמְלכּוְתָך עָּ   ,אָּ

ֵלינּו ְלֵעיֵני  יְוהֹוַפע ְוִהנֵָּשא עָּ ל חָּ   ,כָּ

ֶרץ ֵרב ְפזּוֵרינּו ִמֵבין ַהגֹוִים, ּוְנפּוצֹוֵתינּו ַכֵנס ִמַּיְרְכֵתי אָּ   ְוקָּ

ם ְשָך ְבִשְמַחת עֹולָּ ַלִים ֵבית ִמְקדָּ ְך ְבִרנָּה, ְוִלירּושָּ  ,ַוֲהִביֵאנּו ְלִצּיֹון ִעירָּ

ְרְבנֹות חֹובֹוֵתינּו,  ֶניָך ֶאת קָּ ם ַנֲעֶשה ְלפָּ  ְושָּ

םְתמִ  ִפים ְכִהְלכָּתָּ ם ּומּוסָּ   .יִדים ְכִסְדרָּ
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