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 סיני הר למעמד ההכנות / מוריאל יהודהד"ר
 )שיעור( הדיברות עשרת / רוטשילד יעקבד"ר
 במקרא סיני הר למעמד רמיוות / יעקבסון יששכרהרב

 רות מגילת / שפרבר ש.הרב
 הצאן מאחר / בכרךיהושע
 ז לעצרת רזת מגילת קוראים למה / א.א.
 התורה לימוד ערד / חמיאל חייםד"ר
 והתינוך - שבתורה ההלכי החלק הוראת / עציון הלוי רפאל יצחקד"ר
 האיש" "אשרי במסמור התורה של דרכה / וים מאירד"ר
 עולם של ךיישובו התורה לימוד / היינימןיוסף

 האגדה מדרשי להוראת / רבינוביץ מאירצבי
 הדתי בחינוך המצוות טעמי / ארזי א.ד"ר
 התיבק בביה"ס המהדק פרשנות הוראת , רפידב
 )שיעור ישראל לעם ישראל תורת / אגוד צ.ח.

 בביה.ס שבועות יזל תיקת / ויקיוסף בכוזרי
 בתרוזים הידות לקט /ליפליי

 היהודי בביה"ס השבועות חג / פרא בןע.

 ונעימתו "אקדמות" פיוט / גשורי ש.מ.
 השבועות לחג קישוטים / קלירסדבורה
 תורה הישזפי / א.א.

 ניגונים תוי / הרצוג א. מלכיאל, אלכסנדר שפירא, ישעיהוהרב
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 והוא השבועות חג ענייני להוראת כולו מוקדש "מעינות" של השישיהמאסף
 הוקדש הקודמים מז לרגלים. המוקדשים "מעינות" מאספי סידרת אתמשלים
 הפסח, לחג השליש' והמאסף סוכות לחג השניהמאסף
 רב חומר מצאנו ובמנהגים, בערכים ובדינים, במצוית המשופע חגבכל
 הערכים הקניית ואת הספר בבית ההוראה את המדריכים נושאים עלומגוון

 שאין השבועות חג הוא יחיד אולם לחניכים, והדתיים הלאומייםהחינוכיים
 כל ידי על' הנעשות מיוחדות סמל מצוות - קורש ומקרא שביתה מלבד -בו
 בסוכות. מינים וארבעה וכסוכה בפסח מישראל-כמצהאדם
 "עקדת )"החינוך", )ורתנו" מתן "מצד הרגל עיקר שראו המפרשים מןיש

 השבועות וחג הביכורים יום הקציר, חג - החג שמות שלושת כי ואםיצחק"(
 "זמן החג מכונה זאת התורה-בכל מתן בציון קשר שום לכאורה להםאיו
 על השפיעה זו עובדה היום. עד ונחוג נזכר הוא כוה ובתור תורתנו"מתן

 השבושת. לחג המוקדש למאסף הנושאיםבחירת
 השבועות חג של המיוחד הלרך והוסבר הוזכר המאמרים מן בכמהאמנם
 השמחה מצות ואף בקציה קשורה הספירה הרי הביכורים. וכחג הקצירכחג
 כאשר תתן אשר ידך נדבת מסת אלקיך לה' שבועות חג "ועשית : בותלויה
 לדעת הוא וכן וכו'". ובנך -אתה אלקיך ה' לפני ושמחת אלקיך, ה'יברכך

 מזון שהם התבואות היאסף שבהתחלת יתברך "רצה : אמור( )פ'אברבנאל
 לקצוו: מתחילים היו השבועות שבחג - החיטה היא מהן שהראשונה -האדם
 בהודאה החג עיקר את רואה אברבנאל בשר". לכל לחם לנותן להודות חגיעשו
 להיותו יום אותו של עיצומו מפני "כי : לדורות חג הוא כך ומשום הקצירעל

 55(. ועמ' 12 עמ' להלן )עי' נצטוה..." חיטים יצירביכורי
 ודרכי לימודה- התורה-ערך הוא: ר במעינות העיקרי הנושאברם

 השבועות חג י והליכותיה מדרשיה התורה, פרשנות הוראת דרכיהוראתהן
 המוקדשים אחדים מאמרים ; החג בענייני בתורה פרקים ביאור 1בתורה
 שמואל. בספר המלך דוד ולפרקי רות למגילת לחג, המיוחדותלתפילות
 ונוטפו בגולה הספר בבית החג ה11י הנהגת בדרכי דנים מיוחדיםמאמרים
 לראשונה אור הרואים חדשים שירה ופרקי ולהמחזה לקישוט הוראותעליהם
 הציונות מחלוצי - ז"ל שפירא ישעיהו הרב נעימות ביניהם זה,במאסף
 על לרשותנה להעמידן הואילה משפחתו אשר - מגשימיה ומראשוניהדתית
 הנגונים ובתוי בקובץ המשתמשים כל להם ויודו תודתנו להם נתונהכך
 בו.אשר

 מביעים ואנחנו "בצלאל" מוזיאון ע"י לרשותנו הועמדו שבטפרהתמונות
 תודחנה את להםגם
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 מרחה היא נפרש. היהודי במביאו, הנמצאת )""17( ת.ס משנח עתיקהפרוכת
 "ברית ליחות שוי למעיה הפרונת. וניניהם ובנעו( )יכי, דעמ,דיס שניאת

 שונים וסמיימ אריזת שוי ,מצידיהפ תזרה ננהרמוכתרים
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 ירושלים / חמיאל הייםד"ר

 בתורה שבועותתג

רגל
 טעזיד יטבי _"קריר !סג - - - טזזה י')ן( פחג)2( דול'ם)וזזלש
 'י-ם!( כס )שמית - - - ט?דה מןכע794

.) . 

רני
.

 .רגלים שלוש שלא-(מתרסו בשביעית, שלוש-רגלים נאמר מפרא:)1(
ממקומן.
 הרגיים. שיגש את זה במקום ההורה פ!כירה ס" שום על יבאר צורד רואה".ספרא"

 תשא( כי )~שת שמוח בספר אחר במקום באריכות מובא הרגיים ענ.ין כיאף

 זריעות אין  שבה השמיטר. שנת את התזרה n~strnt כיון איא י אמרים~בספרים

 השרה  בפבודת הקשתיים  הרגלים, עיייו ית גם הבישה  בביאה, ושמיפתקבירה

 כשאין השמיטה, !בשנת  זנם להודיענו, וימיי. יביר החקיןיות-אביב.וביונות
 על ~ישמרו רנייהי שנה כבכי ינהגו ואסיף, קציר בארנב, הקשורות מיאשתיושיב

 . -. ודיניהם.היגייס

 .. רגלים-פעמים. וראב"ע:רש"י

 תזבח.ראב,"ע:)2(
 (UDi). קדמיאונקלוס:)3(

 ותבוא בשנה רגלים שלוש שתעבוד עבד, תהיה יבדי ליראב"ע:

 לאדונו. דורון כעבד-שיביאלפני
 שמח. אתה )הרגלים( שבשלשתם לשמי,חזקוני:

- 11(. DP/ ג' ב-מעינית" נתפרש,נפ !ה)נושא
.

 ושאתם שקיבלתם הטובות רוב תחת לעבוד נאה לי : ק ח צ י ת ד קע
 חג "את אמר מהמיוחדות המין ועל משותפות. ואם מיוחדות אם ממנימקבלים
 "מיק ~על סיקס", פני יראו "לא לכן ממצרים", יצאת. בו כ, וכר תשמורהמצות

 באספך האסיף וחג תזרע, אשר ממעשיך בכוהי הקציר "וחג אמרמהמשותפות
 פני אל זכורך כל שייראה ראוי אלה שלוש על כי השדה", מן מעשיךאתי
 אשר התם, בנמנים אדם בני של דרכם כן כי וחגיגות תודות בשלמי ה'האדון

191
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 המיאלהיים10

 החגתקופת
 סןבע 4?ר ט"?'ף בכנרי - )ו( ס?4'ר ןסג - - - "?מר סטצית סגטת

 סו-סו( שם, )שפ . - - -פקדה
 כב( לד,)שם סט'מ. ?4'ר 134רי )2( לד סעפה ?קעתןסג

 עיתות יבע סינ91ה עיי 9ת ח4י94ם יינם 31( סש9ת סיחרת ל9םיקפרמם
 ןסקבימס יום סס?ים מ99רו )4( ס?י'י'ת סש9ת מיחית יד : מ9:'1היעילת
nv?~קדש לודא ס!ה)5( סיים 999ם וקדאפם - - - לה': סדקה --- 

 סו-בא( נו,)ויקיא

 עשה לאשר ולהלל להודות שתתחייבו וכו' המשותפות הטובות יגיעוםבם
 המוטל שהחוב ולפי בכלל. העולם כל ועם עמכם והנוראות הגדולות כלאת
 לומר הזר המשותפות על שיחוייב ממה גדול הוא המיוחדות הטובותעל
 הגעשה הפסח, אל מיוחד קרבן הוא כי וכו' זבחי" דם חמץ על תזבח"לא

 להודות אלהיך" ה' בית תביא אדמתך בכורי ;ראשית הטעם ומזהבעבורם
 זכו/ מאתו מושפע שהכללסניו

 החגתקופת
,.י ביכורים. הבאת זמן שהואיש"י:)1(

 חג את ופירש בשנה, לי תחוג רגלים שלוש שאמר בעבוררמב"1:
 בתהילת חג לעשות שתשמור האביב, בחודש. תשמורהמצות
 וכו'. מעשיך בכורי הקציר חג שיהיה ר 1 מ ש ת והאחר : ואמר חורהאביב,

חזקוני:
 זמ"

 כאשר בקציר כשמחת לפניך "שמחו כדכתיב: שמתה
 . . . שלל". בהלקח'גילו
 תצר בכורי בזמן לך תענד דשבועיא והגא יונתן: תרגום)2(

חינטין.
 באחד שהי השבה שי ימהרתו ראשון יום השנת", ,ממהרת פירשו ההדוקים)3(

 )הביחוסים( אוסרים "שהיו : ג( משנה י. )פרק מוהןת במסכת שנינ, בז הפסה, דגמימי
 יול שיארר הראשונה שבת במוצאי )איא ס1ב" יום במוצאי העשר קצירתאין

 ממחרת השבת"- "ממחרת פירשו הפרושים הבמי רבותינו, אוים פסח(. שיהיאשון
 מה(. מנהות )ע" פסח. שי הראשון סיביום

 )הצדוקין שני בבית ישראל מכלל שיצאו ---הטועיםרמב"ם:
 שבה היא השבת" "ממחרה בתורה שנאמר שזה אומוי, ?הן1"ביתוסין(,
 שבת שאינה למדו השמועה ומפי לבריאה(. שבוע של השביעי )יוםבראשית
 כדרך "שבת" נקרא פסח של א' יזם )כלומר טוב יום אלא בראשית(,)שבת
 והסנהדרין הנביאים תמיד ראו וכן "שבתון"( למועדות לקרוא התורהשנוהגת
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11 עתויה שבועותחג

 בין' בחול בניסן.,בין עשר בשישה העומר את ודור,ועהיו'מני"ין דורבכל
 וכרמל י ל ק 1 "ולחם יד( בג, ,יקרא העומר, )בפרשת נאמר והריבשבת,
 "ויאכלו יא(: ה, )יהושע ,נאמי הזה", היום עצם עד תאכלולא

 הזה" היום בעצם וקלוי מצות הפסה ממחרת הארץמעבור
 אם 1 יד כג, בויקרא התורה לאיסור מכוונים ודאי הזה" היום, כיעצם)"קלוי"

 של א' יום לבהרת השבת" -ממהרת מפרש,את עצמו יהושע שספר נראהכן
 היאך הטיפשים שדמו כמו. בשבת'אירע הפסח שאותו תאמר ואם טוב(יום
 נקרה אלא הסיגה ולא העיקר שאינו בדבר יחדש אכילתם היתר הכתובתלה
 הפסח שמחרת ברור הדבר הפסח, במחרת הדבר שתלה מאחה אלאנקרה.
 השבוע מימי הוא יום איזה על משגיחיז ואין החדש את המתרת העילההיא

 ל .. : ן . יא(. ז, ומוספין)תמידיז

 שבת אומר אתה שאם פסח, של הראשון טוב יום ממחרתרש"י:
 איזהה. יודע אתהבראשית-אי

 )מנהות בגמרא שבראיות גדולה זו : רש"י דברי ומפרש מוסיף : , " ב מר
 קצירה את וקצרתם הארץ אל תבואו כי הכתוב שיאמר מעם מה כי ע"א(טה

 השנה מן זמן שבאיזה כמשמע יש כי בראשית, שבת ממחרת העומרתביאו
 והנה וכו'. השבת העומר.ממחרת הכוהן יניף קצירה ונקצור לארץשנבוא
 כן אחרי הבאות בשנים נדע לא הוה דוך על ועוד . . . זמן השבועות לחגאיז
 תוהו, דברי ואלה רצוננו כפי בקמה חרמש החל מיום רק לספור, נחלמתי

 כהוגן, העניין יבוא רבותינו קבלת כפי טוב יום השבת ממחרת יהיה אםאבל

 וביום 'מים שבעת המצות חג הראשון בחודש שנעשה תחילה הכחוג ציוהכי
 נבוא כאשר כי אמר כן ואחר וכו' שבתון השביעי וביום 1 1 ת ב שהראשון

 והיא התנופה, עומר הנזכרת הזאת השבת ממחרת נביא הארץאל
 - .. .ד- וכר. כאן הנזכרת הראשונההשבת
 השביעי(. השבוע אחרי )עד שסיעתא שבועתא מבתר עד 1ם: קלא1נ)4(

 1"שבע השביעית" השבת )"ממחרת אבל יא(: )לפסוקרמב4ן
 לשון אונקלוס בו אמר טוב.,אבל יום אותם לטרש ייתכן לאשבתזת"

 דרך הוא כי אמרו והמפרשים אחד. בפסוק לשונות שתי יהיו כן ואםשבוע
 עיירים שלשים על "רוכבים ד( י, )שופטים כמו לשוז( על נופל )לשוןצחות

 וכר. " ת 1 ע ו ב ש "שבעה פירש אחר ובמקום להם", עייריםושלשים
 כמו זה חג בו ובכמה חורש באיזה .הכתוב פירש שלא מה חזקוני:)5(

 מונים היינו לא 71QT לך חידש אם טעמא: היינו מועדים, בשארשפירש
 במנ- תלו' גדול ודבר בזמנו החג לעשות סימנים רק'היינו שבועות.השבעה
 ממילא העומר קצירת מזמן שבועות השבעה מוניו כשאנו ועכשוו וכו'~נר,
 וכו'. הדיברות עשרת מתן יום שהוא בסיון בשישה החמישים יוםיארע
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 המיאי"ייל12
 קדש סקךא 9419עמ'9ם לה' יךזה סזסה יסקרי;קם )6( ם די כ1 4 ם ם 1 י 19

 גו( כה, )במובר - - - ל9ם!ס:ה_
 1b?~ ny~f :nip~f שסי נש9")7( סר9ש סקסי לן ~99ר זיעתשיזה

 ס-י( סו. 1ונריס ' - - - חלקיק לה' ?לעית 5גןזשיס

 החגשמות
 סו( בג, )שמות - ב?4ה: ס1נע 94ר מ8ש'4 4כ1ךי 5?4'ר)1(לסג
 בב( יד, )שם סטים: יייך'.ז4יר לף מץ9ה )2( ?9ית01ג

 ס?ךא )4( יז9עמי9ם לה. חדשה סוסה יסקרייקם )3( ס4כ1ךים1;י1ם
 בו( כח, )במובר - - - ל9ם ??:nקדש
 ין סו,)יבריב - - - חיליו לה' nis~f סגןזשית

 "פיסקאות בשתי ד"סרד .היא וב י ב שהמיה משתמע מכאן 2-1, הערוה ראה)6(
 )בי~ס( יך חישה שבועות .ודג 1 מעשיך. בכורי )ביוב(, הקציר .וחג :הקודמות
 חטים". קצירבכרי
 הקציר. ראשית שהוא העומר משנקצר : י " שר)7(

 נתחיל מתי הזכיר כבר כי בקמה, חרמש לכם מההל טעמורמב"1:
 קצירנו. ראשית שדיא בעומר, בקמה חרמשלהניף

 קצירכם. ראשית נקרא העומר כירשב."ם:
 עד האביב 1מ1 אביב, השעורה כי העומר, שעורי בקמת נו:ספור

 קציר. חוקות שבועות שבעה תספורהקציר

 ,. .' ההדש"ת

 שבועות. חג הוא כש"י:)1(
 האסיף( וחג הקציר חג האביב, בחודש המצות )חג כולם והנה רמב-1:.,
 שמים חוקות שומר שהוא לאלהים, הוראה בהם לתת השדה מן מעשיועל

 טוב. מילא רעבה ונפש שוקקה נפש להשביע הארץ מן לחםומוציא
 חיטים, קציר בימי הוא )השבועות( חג שאותו בעבור כיאברבגאל:

 לחם תביאו "ממושבותיכם שאמרו כמו הארץ מתבואת ביכורים מביאיםוא:
 שבהת- יתברר רצה - - - מעשיך" רביכורי הקציר" "חג נקרא לכןתנופה"
 שבחג החיטה, היא מהן שהראשונה האדם, מזון שהם התבואות היאסףחלת

 בשר.=-- לכל לחם לנותן להודות חג יעשו לקצור מתהילים היוהשבועות
 אם:מפני כי נצטווה ולא השבועות שם על אלא החג :ה נקרא שלא רואההנך

 היום "בעצם השבועות בחג נאמר ולזה תורה מתן לזכרון לאהביכורים
 נצטווה, הוטים' קציר ביכורי יום.להיותו אותו של עיצומו מפני כיהנה",
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3ן בחויה שבועותחג

 יקייכו אשי הששעית בחג 'זכר זה ~מפני תויה. ממתן שהיה מה מפנ'לא
 הלהם- שתיאת

 מבוארת סיבתם "עצרת" ולא "שבתון" השבועות בתג אמר לא למהואמנם
 "עצרת", בו עומר ראוי היה לא לבד אהד יום השבועות חג שהיה לפיוכו'

 להיות ואם בירושלים לישיבה אם מהחג השביעי היום על נאמר שם aTnכי
 לא שבתון ואמנם החג. ימי כשאר המצות וחג החמץ איסור כן גם בונעצר
 ומחשבו- טרדתו והשקט הלב מנוהת היהודים בהם שנחו בימים אם כינאמר
 בחג אבל תבואוהיהם. כל אספו שכבר מפני הסוכות, בהג שהוא כמותיו

 בו אמר לא בשדה עויין שהם תבואותיהם על טרוד להם שהיההשבועות
 הפסה. בחג נאמר לא כן גם הסיבה לזאת כי הסוכות, נהג אמרו כמושבתון
 ממצרים, גאולתם. על שיורה )בפסח(, המצות שזכר ואחר : ל א נ ב ר ב א)2(

 הסוכות, והג השבועות חג והם שמה, באו אשר הארץ על שיורו עודזכר

 מביאים היו השבועות ובחג הנבחרת, בארץ יושבים היותם על יורו שניהםכ'
 ובחג ושעורה, היטה ארץ להם שנתן לה' להודות חיטים קציר שהואהעומר
 כמו אסיפתם, על לפניו להודות הפירות כל ביכורי מביאים היו .הסוכות
 מתן זכרון השבועות בחג בא לא זה ומפני ומיקבך". מגרנד "באספךשכתב

 כוונת היתה שהיא האטיף'לפי חג אם כי בשמו הסוכות הג קראתורתנו..ולא
 מצרים על'יציאת הודאה לתת כולם האלה המועדים היו כן אם הנההחג.
 ישראל. לארץ ביאתםועל
 הלחם שתי שם על היסים קציר ביכורי קרו' חג-השבועות רש"י:)3(
 החדש. מן הבאים חיטים למנחת ראשוניםשהם

 יום קוראו אדמה ביכורי מביאיו והלאה שמשם שם עלחזקוני:
הביכורים.
 ביכורי היו ואלה שעורים ביכורי היה העומר : יז( כג, )ויקרא 1 נ ר 1 פס
 הבכורים "וביום כאמרו הניכורים, יום האג נקרא שמם היטים.ועלקציר

 !' הדשה". מגחהבהקריבכם
. . ' - 1 

 בעצרתיכון.אוגקלוס:)4(
 לעג קוראים מגאן'אנו בעצרתיכון. בשבועותיכם-מתורגם : גי 1 ק זח
 - '. . עצרת. :שבשות

- -,. 
 מגהות י בתדא.קמזלע"א בבא מהע"א; השנה )ראש "עצרת, בשם החג נקראבתלמוד

 ' ועודף ד..חי השנד ראש ירושלמי ע"בןמה,

 פירוש )זהו לכם ששמרתי ויציר שבועות.חוקות ל י ב ש ב : 1 נ ר פוס
 ' 4 .הבי"ת(..
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 המיאי "יין.14
 ממלאכה ושביתה קודשמקרא

 לא "בדה ?לאקת. ?ל לקם !קלה קדש סקדא )ו( ס"ה מעם 44~ם1קךאפם
 כא( בג, (R1p'l ללוס.?ם: )2( מ1קבמיום וקל עלם חקתסעש1
 : מעשו לא "בדה ?לאלת. ?ל ידם !7!ה קדש מ?דא - - - ס134ריםו9'1ם

 בו( כתי )במובר .. .:
 היוםקרבנות

 לסם טןיאו 21( ממ1שבמי?ם לה': )ו( סדקה סוסה וסקך9טם - --

 . . ממיאכה ושביהד קודשמקרא
-
. 

 53-51. עמ' ג' נ,מעינות" באריכות נתפרש :ה ננשא : ה ר עה
 להגיד קדש" מקרא הזה היום בעצם "וקראתם ואמר אברבנאל:)1(

 שיהיו ארץ באיוו לדורותיכם מושבותיכם בכל עולם חוקת ושנה שנהשבכל
 בלבד שהוא noDn חג עניינו אין כי מ1, בעצ היום זה יקדשו בגולהואף
 מקרא יהיה 1 ת 1 מ צ ע מפני השבועות מחג היום זה כי מצרים יציאתוכרון
 הזה". היום "בעצם נאמר ולכן חיטים קציר ביכורי מפני ושנה שנה בכלקודש

 ובו מסדרם שנשלם בעצמו, ההוא שהיום ציוח יצחק:עקדת
 מן קודש לחם להם ירד בו כי קודש, מקרא להם יהיה, הלחם, שתיהקריבו
 אמרו שעליו מסיון השישי יום והוא לעולם וחי האום אותו יאכל אשרהשמים
 הקב"ה התנה הששי",.תנאי יום בקר תהי ערב "ויהי : ע"א( פח, )שבתחז"ל
 וכו'. מוטב התורה את יקבל ישראל שאס וארץ שמיס מעשהעם
 יחדל לא במושבות... הקרבן מיני קרבים שאין אף-על-פי ו: נ ר ו פ ס)2(
 קודש. מקרא ועניין הספירהעניין
 באיסור מושבותיכם בכל לדורותיכם עולם חוקת לומה והוצרך : ן " ב מר
 ובמנחה העומר בהנפת תלוי שהוא מפני השבועות, חג ובשביתתהחדש
 יצוה ומנחה עומר שאין לארץ נחוצה גלותינו אחרי שאסילו לומרחדשה.
 מקום. בכל התורה מן אסור החדש כיבהם,

 היוםקרבנות
-  "-' חדשהז המגהה נקראהמדוע

 המנחות. לכל חדשה שתהיהספרא:)1(
 הדשה. ממיטה "יבאת ביכורים מנחת היא כי חדשה נקיאת היא יש.'י", החדש. מז שהובא הראשיה המנחה היא :רש"י

 ואת. שיביאו עד מנחה ה' בית יובא שלא חדשה, מנחה וטעםרמב"1:
 רש-י ואייו ה', בית יבוא הראשונה שהיא משנם הדשה, וקראת היא רמשיויפ'
 המיה מן :ה דיןלומד

 -בכורים-
 ' 6(. הערה )גי'
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 תנ.אזת.' בישול ,מן "וא כ~ במקדש, חדש להתיר ב"ט:' שד
 במקדש. החדש התרת על היא להדגשם לשבים לפיגס
 כלומר הדש, קרבו יביאו החמישים שביום עומר רחצה אברבנ(ול:)

 כבהמות היו ממצרים בצאתם שישראל הנהוג---ולפ' התמיד עלמחדש
 'ובתג השעורים, עומר. אז שיקריבו יתברך צידה וכו' ורעת תורהמכלי

 שיקריבו ציוה מדע ומביני שכל בעלי ונעשו התורה את שקיבלוהשבועות
 הלהם שתי תהיה ושהמנחה רוח.הדשה אז בהם חדשה,כמו.שהיהמנחה
 והנבונים. החכמים אדם בנימאכל

 לקרבן. החדש הותר בהם כי לה', ואמרספ1רנ1:
 ט הבא הלחם שתי קרבן הש ההידוש. I~aP1 יצחק:עקדת

 האלהי הסית עם באו שכבר לפי תהיינה, "סולת נאמר שעליהםהחיטים
 וכו' האדם מאכל אל המיוחדים החיטים אל המיוחס שלישתם לכללהנזכר
 סגולה היה בה אשר לאכלה ה' גתן אשר הלחם הוא התורה :כו'לובלוא,
 היו "עדיין כי השעורים מן היה הפסח שממחרת העומר )קרבן העמיםמכל

 עדיין אמנם ולרכש. ולסוסים לאדם משותף מאכל שהוא השעוריםבמדרגת
 בייסוד"(. האדם מאכל שהוא לחיטים הנמשל המיוחד שלימותם לכלל באולא

 המעיד הוא החמישים ביום מהחיטים הוא הלחם שתי קרבן דבר---סוף

 'בתחילת שהיו מה על במעלה ישירים ההוא ביום המקריבים היושכבי
 אז הקריבו אשר העומר קרבן אל ההוא הקרבן יתרון. .במדרגתהמספר

 -מהשעורים.
' :' . 

 כאמור.)בויקרא חמץ, אפייה שהמנחה בזה התידוש את כפשוטו"..מסביר *מקראבעל
 לא דבש וגל. שאור כל כי חמץ תעשה לא תקריבו.לה' אשר המנחה "כל :ב,'יא(
 מסתבר אינו פירושו אבל לה'=. אותם תקריבו ראשית קרבן לה'. אשה ממגותעטירו

 , ) "נ"ל. כסירוסים מקרא של פשוטומתוך
. .- . לארז. מחרן ולאספרא:)2(

 ודוצה הארץ מן באין והיחיד הציבור קרבנות כל שנינו וכן : ן " ב מר
 מחוצה בא עומר האומר לדברי ואפילו הלחם, ושתי העומר מן חוץלארץ
 הארץ. מן אלא באין שאינן הלחם בשתי מודהלארץ,
 המפרשים, כדברי לארץ מחוץ אותו יביא. שלא למעט אינו : ל א נ ב ר בא
 ביזם בא שדיה השעורים קציר מראשית הביכורים היה שהעומר עניינואכל

 לבוא ממהרות התבואות שהיו ישראל, ארץ כפי.טבע הפסח מחגהראשון
 והלישה הטחינה אחר אם כי שהם כמות אכילתם שאין---החיטים

 חדשה המנחה תבוא החיטים שיאכלו ואופן צד שבאותו יתברך ציוהוהאפייה
 הביכורים זה ומפני אדם. בני אותו שיאכלו כמו אפוי בלחם לומר רוצהלפניה

 מן כא היה השעירים ביכורי וכמהעומר וכו' מהשדה נבדלים היומהפירות
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 "מיאלהיים16

 )6( 4כוריפ מזיוה )5( מסק הקילה fl~b )4( וקלוים ק;' D!OV ))(מנזקה
 9ן ופר ?זה 9;י סייסים )8( 99?'ם שסית )7( עלסם יל ןסונ9מם :לה'
 : לה' ויחם מים אזה ן?מויסם וסלסלם לה' עקה !קי1 זזים וטילם שסד9קר

 ?לסים: יזח ??n יני 999'ם וזני למשאת יסד יפיר-זןים)9(נעשיסם
 99שים ז;' על ה' לא' מנ91ה )10( 45ךרים לסם על אסם 5לסזןסניף

 יבדילום לא כי כן, יהיה לא חיטים קציר שביכורי לומר הוצרך לכןהשדה,
 לחם אם כי שנולדו, כמו חיטים לא יביאו, "ממ~שבותיכט" אבל השדהמן

 ולכן סולת מקמח ושניהם עשרונים משני ויפים גדולים הלחם שני 'היותנופה
 ביכורים ולהיותם לחמם את ישראל בני יאכלו שככה לפי המץ שיהיוציוח
 אכילתם. בדרך באיםהיו

 "מנחה בביאור אחרים לפירושי יותר אברבנאל .קרוב טז כח, לבמדברכפירושו
 מקריבים שהיו הלחם שתי שהם לה'", חדשה מנחה "ובהקריבכם ואמר : וז"לחדשה".
 יום. באותומהחדש
 האמורה החדשה המנחה היא וזו גבוה. לשם המורם תרומה לחם : י " ש ר)3(

למעלה.
 למד שוות שיהיו שאמר מה והמצוה: )התורה שוות שנהיו א: ר פ ס)4(
 יחיד(. בלשון "תנופה" הלחם( לשתי תואר )שם תואר שאמיממה
 חוקות כי לשם, תודה שהם לפי חמץ, שתהיינה הכתוב ציוה : ן " ב מ ר)5(
 חמץ. לחם על יבוא התודה וקרבן לנו שמרקציר
 שבהם הקציר, חוקות שבועות על הודאה כעניין זה ובהיות : 1 נ ר 1 פס
 שהיה כמו שלמים כבשי עם קרבות חמץ הלחם שתי היו התבואה, סכנתהיתה
 חמץ. לחם חלות על תורה בשלמיהעניין
 שעורים מן הבאה קנאות למנחת אף המנחות לכל ראשונה י: ש" ר)6(
 ו(. הערה )עי' הלהם לשתי קודם החדש TD תקיכלא

 קציר ביכורי היו הנזכרים הלחם ששתי לומר רוצה נאל: רבאב
 החיטים. את אוכלים אדם שבני כמו ה' לפני מביאימ שהיוחיטים
 ללחם. חובה : א ר פס)7(

 ללחם. בחובה הלחם, בגללרש"י:
 המנחה חיטים קציר שהוא הלחם שמחח בעבור שיקריבו גאל:אערב

 החיטה. תבואת נטסדה לא אשר על לשמו ולהודות לשבח לה' ההיאהחדשה
 "והקרבתם : כתוב בו( כח, )במרבה הביכוריט יום של  המוספין יבפרשת)8(
 שבפה יחר איל  שניט ביר בני. פ.רים לה' לריחניחחעולה
 שנה". בניכבשים
 ההתחלה תחילת שהיא הראשונה בשנה הכתוב ששינה וייתכן : ע " ב א.ר
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17 בתורה שבועדתחג

 ובפרשת שמם ואילים אהד בקר בן ופר)ידוש:שאמרפה
 קרבת שאלו פירשו: ורז"ל אחד. ואיל שנים פריםפינחס
 למוספיט(' ואלה הלחם בגלל באים אלה לעצמן1 ואלרקרכעלעצמן

 הנזכרים הכבשים אותם הם אם הכבשים שבעת על גם הוויכוח נסבבתלמוד
 ,אף תמימים" כבשים "שבעת : ע"ב( מה, )מנחות הגמרא וז-ל פינחסבפרשת

 בכבשים נתחייבו שלא מלמד ז הלחם" "על ת"ל מה כן אם לחם, שאיו פיעל
 טרפון. ר' -דברי במדבר( שהיו זמן כל )רש"': בלחם שנתחייבוקודם

 האסויים כבשים הו ה, כא, האמורים כנשים "ן זק 'כזל : אומר עקיבארבי
 )דבתורת הן אינן ואילים פרים אצל מגיע כשאתה : אמרת 1 הפקודיםבחומש

 הפקודים-במדבר ובחומש אילים ושני פר בג-כתיב:כוהנים-ויקרא
 עצמן בגלל באין הללו אלא אחד(, ואזל שנים בקר בני פרים :כח-כתיב

 עצמן בגלל באין הפקורים דחומש אלו אלא : )רש"י לחם בגלל באיןוהללו
 במדבר קרב הפקודים בחומש שאמר מה נמצא לחם( טעוניו ואינן הןדמוספין
 אלא היה לא הלחם" "על )כי במדבר קרב לא כוהנים בתורת שאמרומה

 לארץ(.כשבאו
 הם הב בויקרא האסורים כבשים שבעה יר,ט ור"ג. ר"ט מייוקת איפדמצוו

 כיוסן היחס, בשתי שנתחייבו יפני "קריבת .ויא פיחס בפרשת "אמוריםהכבשים
 קשר אץ ~יר-ן פינים. בה' הנוכרים אהד ואיי פרים שני איא נשובר הקריבויא

 שבעה הקריבו במדבר בהיותם גס פינחס. בה' ינאמרים פה האמורט הקרבנותבת

 עצמת. בניי איא היהר בגיי באית שאינם מוספים שהם ואיי. פריס ~שםבבשם

 ישומו לבדו הלהם על לא והשרים שהמלכים וכמו גאל:אברב
 ציוח הדימוי מפני כן שבמינים, הנבחרים בשר מיני על אם כישולחנם,
 ונסכיהם ומנחתם ואיל בקר בז ופר תמימים כבשים שבעת הלחם עלשיקריבו

 וכו'. וביין בשמן שונים ממינים ובלחם בבשר האלהי השולחן לכבד זהוכל

 פינחס( )פ' הפקודים בחומש האמור ושעיר כבשים שכעת יכול א: י פ ס)9(
= ולאילים לקרים מגיע וכשאתה כאן, האמור ושעיר ,הכבשים שבעתהם  אינם 
 רש"י(. )למוספיז-עי' היום בגלל קרבו ואלו לחם בגלל קרבו אלו אלאהם,
 שנ' על אי כבשים. שני על ת"ל: מלמטה, הלחם יהיה יכול ספרא:)10(

 רבי אמר וכו'. הביכורים לחם על ת"ל: כבשים? גבי לחם'על יכולכבשים
 "על"-"עם"(. עפוש יש 1ה )לפי ומניף זה בצד זה מניחוכו'

 שני מביא השלמים? כבשי שני עם הלחם הנפת כיצדרמב"ם:
 זה הניף ואם תנופה". אותם "והניף : שנאמר היים, בענדם ומניפםהכנשים
 ולוקח ומפשיט. אותם שוחטים כך ואחר יצא, עצמו בפני וזה עצמובפני
 מלמטה ידיו שתי ומניח הלחם שתי בצד ומניחם משניהם אחד מכל ושוקחזה
 יא(. ח, ומוטפין )תמידין באחר הכלומניף
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 חמיאיהייפ .18
 סו-כ, בג,)ויקרא : לבסן לה' )11( ,קי1קוש

 קדש ס?דא )2( 4?יעמ'9ם לה' )1( חדקה nOID וסוךי99ם סן13ך'ם91יןם
n:orקךים לה' ניחס לריס עילה ןחקכ;סם : פ4ש1 לא ובלה קנאית זל לזם 
 t9fa 4ל1לה לעת 1ס?סתפ : ?,ה ?ו' וקשים שעזה מסד שני ?נים 9שר4ני

n?~vז?רין : קססד לשל זקיקים קני ס8סד ל"ר ז?י;'ם Itnyv ל?9ש 
 עלת סייד : אליעם לבסר )י( 8סי זנים ?י"ר ן סוסיים לשסעתסטסד
 בו-לא( כה, )במובר : )5( nvt1?~l י9ם ,קיי מייתם ט"ש1 נסיסתו )4(סססיד

 ציבור, בשלמי לומר הוזקק קלים, קדשים יחיד ששלמי לפ' י: רש")11(
 קדשים. קודששהן

 המוסף. בקרבן מדובר זובפרשה
 שבעה ועמו המועד( עיקר )פירוש: העיקר הוא התנופה לחם ראב"ע:)1(

 שהם המוספים, נזכרו הזאת ובפרשה הלהם בשביל שבאו : )פירושכבשים
 בויקרא )הנזכרים השלמים כבשי ושני שנים ואילים בקר בן ופר היום(חובת
 קער(. סימן ספרא )ועי' היום הובת היאהזאת בפרש" השכרת והעולה החדשה( למנחה טפלים שכולם )כלומר יט(,כג,
 לפרש )אין לכם ששמרת' וקציר חוקות שבועות בשביל כפורנו:)2(
 קציר", הקות "שבועות על כתודה כלומר ", ל י ב ש ב " אלא השבועותבחג
 השדה(. בעבודת ההצלחהעל
 בכל אידי: ר' בשם משרשיא ר' : ח( ד, השנה )ראש ירושלמי)3(

 כתיב אין ובעצרת לחטאת( אחד ענים )שעיר חטא כתיבהקרבנות
 עליגם אני מעלה תורה עיל עליכם שקיבלתם מכיון הקב"ה להן אמרחטא.
 מימיכם. חטאתם לאכאילו
 עזים "ישעיר אומר הוא המוספיז בכל : חוית ובמדרש : ו ח צ י ת ד קע
 ללמדך, "חטאת", כתיב אין בעצרת אבל לחטאת", "ושעיר לחטאת",אחד
 מרוחצים כולם שהיו הגהצה, מן שעלו הוי עוון, ולא חטא לא שם היהשלא
 התורה. את כשקיבלו העוונותמן
 הכבשים ושבעת הלחם שתי מלבד כתיב לא ואמאי תאמר ואם חזק1ני:)4(
 "מלבד שכתוב, כמו עמהם, הבאים כבשים ושבעת ושעיר אילים ושניופר
 אלא התמיד", ועולת הכיפורים חטאת "מלבד וכד", ומנחתה החודשעולת
 המנחה יעל שכירה כבר הרי הדשה' מנחה "בהקריבכם מדכתיב לומריש
 צריך. לא ותו באיםהם
 יהיו הנפכים כך וננחר, תמים קרבן כל להיות שמצוה כשם רמב"ם:)5(

 הנסכים שיהיו ונסכיהם", לכם . יהיו "תמימים שנאמר: ונבחרים,תמימים
 יבלול ולא שהתליעה סולת ולא מעושן מיין לא נסכים יביא שלאתמימים,
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19 בתורה שבועותחג

 קחגשמתת

 ויך9ף עישר המן 4קר :דף נדבת )1( משת טלהיד לה' ?לעית סג41ש'ט
 נטלתן))( !ע9ד4 יספן ,ס41 5טה 5ל5יד ה' ל?1' !?סיי)2( שלקיד:ה'

 הקר 91קים 9?ך9ד 94ר. )4( ן19,55ה ןי:תים 51גר 4קזדי4 טדי51לוי

 ע"א(. ע"ב-פז, פה מנהות וע" א, ו, מזבח )איסורי רע. טעמו או שריחובשמן
 מנחה ואנסכי יין ואנסכי הביכורים ביום יין אנסכי קאי : י נ 1 ק :ח
 התמיד.דעולת

 ההנשמחת
 154-135. ועמ' 22-20 עמ' ב' ב"מעינות" נתפרש.באייכותנ1שא.:ה

 הברכה- לפי הכל ז(, ה, לויקרא אונקלוס )עי' ידך נדבת די רש"י:)1(
 ז(. א, וצפניה ה TD, שמ"א )עי' לאכול קרואים וקדש שמחה, שלמ'הבא

 לעולה ידך": "נדבת יד. כטעם.הרמת מגזרת.נס המלהראב"ע:
ולשלמים.

 .' ~ רווהנדבתידך. לפי דירשב"ם:

 הפסה,.לפי בחג אמרו ולא השבועות נהג כן לזמר הוצרך גאל:אברב
 עד לו שהי. ובכורותיו ונדניתיו ונדריו מעשרותיו בל אדם מביא היהשבפסה
 ולא מעשרות לו יהיו לא אולי השבועות חג עד הפסת שמחג ולפי ומן.אותו

 ימים זה שעבר הפסת בחג הביאם כבר כי במקדש, להביא ונדריםבכורות
 וכו' ידו ונדבת ממסת אותו שיעשה החג בזה לו לומר הוצרך לכןמעטים.
 החג. שלמי ויעשה יביא לומאשר
 זמן שהוא לפי שס"ה בשבועות למעלה הזכיר : יד( )לפסוק הזקוני)2(
 עכשיו שכן וכל בקציר" כשמהת לפניך "שמחו : כדכתיב שמתא וזמןקציר

 של שעיקרו לפי שמחה, שכיר לא בפסה אבל השדה, TQ הכל שאפפובסיכות,
 תבואה לקנות nnae עיקר אין ועדיין הוא, מצרים 'ציאת של הנס להזכרתחג
 -וכו'.

 זבחים לו בהיות הפסת שבחג לפי בפסח, עליו ציוח ולאאברבנאל:
 שמחה שם ומשתה מאכל שיש ובמקום אוכליה", רבו הטובה "גרבותהרבה,
 אברבנאל )עי' מהקודש להביא דבר היה שלא השבועות, בחג אבלבהכרח,
 ימעט ולא שם לשמוח משלו יביא פנים כל על לצוותו הוצרך 1(הערה
 - - ~ זה. בעבשהוצאתו

 קודם. חביב חביב ספרי:)3(
 והזכירם בקציר, המצויים ופאה בלקט הקציר בחג ישמחו ו: נ ר ו פ ס)4(

 - אמור. במרשת החג זהבעניין
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 דמ'אי""מ*0נ

 ה'!;סי
 ןקסךש 9ס74!ם )5( 4!ימ ז4ד ג' ןזשךמ : קם קמי ישחז שלסי

 י-יג( טז, )ובריפ : סטלה )6( סלקים ית1ז?ימ

 האלה. החוקים ותעשה שתשמור פדיתיך כן מנת על י: " שר)5(
 ולכו כלומר הקודם, בפסוק )הנאמר ואמתך" "עבדך עם דבק : ע " ב אר
 אותם(.תשמח
 החוקים שתלמד כפשוטה שהוא והנכון : ראב"ע( דע" על )חולק 1 " ב מר
 הזה היום בקידוש נזכיר וכן עבדים, מבית הפודך האדון ציוך אשרהאלה
 מצרים". ליציאת"זכר

 ישראל יצאו שבגינן לשכיו עיט מצוות, יש חגים בשאר וגי: וחז
 תענית השנה, בראש שופר האסיף, בחג סוכה בפסח, מצות כגוןממצרים,
 "וזכרת". בו כתוב לפיכך רמז, שום בו אין עצרת אבל הכיפורים,ביום

 זכור אלא הקציר, מן אתבטל איך תאמר אל במצרים". היית עבד"כי
 לפיכר ולשמוח, לנוח פנאי לך היה ולא הקב"ה כשחננך כלום בידך היהשלא

 ועשית"."ושמרת
 עמל השבועות( בחג לרגל )עלייה הזה הרגל שהיה ולפיאברבנאל:

 הנה ישובו גדול קהל מועטים ימים לבתיהם שהלכו שאחרי לישראל,גדול
 השביעות חג עד noDn מחג שמה יתמהמהו או השבזעזת להגלירושלים
 בכל לראותן עליהן האדם ולב בשדה, 151ל1 מהתבואות ההוא הזמןבהיות
 ולא להם ומאשר זה אחר 11 ההוצאות מריבוי וגם להן. יהיה טה לדעתיום
 הביאה להיות הפסה בחג כן היה שלא מה כן גם 'יקוצו אולי ההקדש,מן

 השדה. מן בבית אסופות כבר שהיו הסוכות בחג ולא הראשונה,)לירושלים(
 ושמרת במצרים היית עבד כי "וזברת בפרט. הזה בחג לגמר הוצרך זהמפני
 הזה. העמל כל על בעיניך ירע אל 'לומר רוצה האלה". החוקים אתועשית
 מעוטה.  וברכה מזה ועמל טורה לך והיה במצרים היית עב4 בי שכורזכור

 שיהיו אעפ"י האלה, החוקים את יתששה תשמור באמת זה בופורוכאשר
 עמל לך יהיה לא שמה ישיבתך בערך כי טעם. להם שאין כחוקיםבעיניך
 אינו ממצרים יציאתך שהיתה' כמו גדול הסד שקיבל ולמי וששון. שמחהרק

 פעם אחר פעם ושילך משם שהוציאו מי בעבודת משתדל שיהיר ראויבלתי
 רבות. פעמים ויגל ושישמה עליו הודאה לולתת

 רבו. קנה עבד שקנה מה כי שלך, ממון שום אז היה שלאםפ1רנ1:
 נתפרש שלא בעבור שבועות בחג האלה החוקים ואמורמב-ז:)6(

 וכר. יום החמישים ומספר השבועות מספר טעםבתורה
 לך ונתן משם שהוציאך ה' לפני לרצוז ופאה לקט בנתינתספורנו:

 '. ונכסים.עושר
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 1 מ ש)א(

 הקציר"ו "חג בשם ניכר תחילה שמות. בכמה הזה לחג קוראיםבתורה
 הבכורים"'.בספרות שבועות"יובסוף="יום "חג בשםאחרכך

 של "עצרת עצרת"", של טוב "יום ,ה רת צ ע " בשם' החג נקראהתלמודית
 בפסיקתא והובא כן( כת, )במדבר אונקלוס בתרגום מקורו הזה השםפסה"..
 . פינחס: לפרשתנוטלא

 המועדות ענייני כל על חורתי : ;"ל אלעזר ברבי טוביה רבי"אמר
 מקום בכל קוראים ז"ל ורבותינו עצרת, שנקרא שבועות חג מצאתיולא
 "בעצר- הגר אונקלוס דאמר תרגום לשון והוא השבועות לחג ת ר צע

 . . בו(. כח, )במדברתכ11"
 "ביום מתתיהו: בן יוסף של בספרו גם החג נזכה "עצרתא"בשם
 1(. ג, )קדמוניות 'עצרתא'" העברים בפי הנקראהחמישים
 גם שהרו החג, של החקלאי באופיו קשורים הנוכרים השמותארבעת

 לך תעשה שבועות והביכורים-"וחג העומר בהבאת קשור "שבועות"השם
 מיום השבת ממחרת לכם "וספרתם ; כב( לד,' )שמות חטים" קצירבכורי
 השבת ממחרת עד תהיינה, תמימות שבתות שבע התנופה עמר אתהביאכם
 טו- בג, )ויקרא לה'" חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים תספרוהשריעית

 שבעה לספר תחל בקמה חף"ש מהחל לך תספר "שבעה-שבועות י.טז(
 , , סי(, טז, )דברים וכו'" אלהיך לה' שבועות חג ועשיתשבועות,

 המאורע החג. של ההיסטורי-לאומי לאופי זכר נמצא לא הכתוביםבכל
 את 1מה11ה החג בתפילת גיטוי לידי הבא בחג, .הלשוה ורה מתו-תשל

 , בתורה;. נזכר,כלל לא מהותועוקר

 נזכר הוא אף תורה מתן שיום מוצאים אנו התורה בדבר, עיון אחרוהנה
 בספר נזכר פעמים שלוש יום. לאותו ניתן שוחד שם ואף בתורה, פעמיםכמה
 הקה.ל". 1ם "י בשם תורה מתן יוםדגרים

 בו. כה, במדבר "לשבועותיכם" , י סו. דברים י כב לד. שם 2- ט;. כ1, שמות1
 טה. מנתות ; ע"א ט;, השנה יאש 4 כי. כה. במדכד3
 ע"א. קם;, בחרא בבא5
 ייקום י רבה השירים שיר י עצרת" "שמיני .נעים פיסקה כהנא. דרב פסיקתא6

 כס. פנחסשמעזני
 מתן היה שבועות בחג כי העתיקו וחז"ל ! לשוגו וזה יא כג, ויקרא ראב"ע סי'ד

 ס(. י, )שמות לנו" ה' תג "כי נאמר ועליותורה
 כנ, לויקרא "ופחן דיד.צבי ר' שי בפירושו ע,' לזרד מתז כחג השבועות הנ עי:

 י . ואייד. קנה עמ' ב,ברד
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 המ'איהיים.

 באצבע כתבים האבנים לחות שני את אלי ה' "ויתן אומר: אהדפסוק
 הקהל" ביום האש מתוך בהר עמכם ה' דבר אשר הדברים ככל ועליהםאלהים
 י(. ט,)דברים
 הדברים עשרת את הראשון כמכתב הלוחות על "ויכתב : אומר שניפסוק
 ד(, י, )שם הקהל" ביום האש מתוך בהר אליכם ה' דבראשר

 בחרב-ביום אלהיך ה' מעם שאלת אשר "ככל השלישית:ובפעם
 טז(. יח, )שםהקהל"
 אלהיך ה' לפני עמדת אשר "יום אחר: בפסוק גם נרמז הקהליום
 דוי(. )דברים העם" את לי הקהל אלי באמרודבחרב

 יום 'ואת סיני הר מעמד את לזכור התורה מן אזהרה מצאנו אף ;הבמקום
 ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד נפשך ושמר לך השמר "רקהמעמד:
 יום בניך; ולבני לבניך והודעתם חייך ימי בל מלבבך יסורו ופןעיניך
 סי(. ד, )שם וכר" בחרב אלהיך ה' לפני .עמדתאשר

 יום תשכח אל דבר כל תשכח אם לך-הטעם השמר "רקראב"ע:
 בסיני". עמדתאשר
 מאין לזכור מאוד עצמך ולשמור להישמר מאוד מזהירך "אני : ן " ב מר

 אשר הדברים מכל סיני הר מעמד תשכח שלא המצוות, אליךבאו
 וכו'". עיניך שםראו
 והד- והנפלאות הנסים אח לדורות ולהודיע היום את לזכור נצטוינוובכן
 חרות להישאר צריך סיני הר מעמר יום . ל ה ק ה ם 1 י ב ששמענוברים
 לבניך"; ישראל-"והודעתם עם ובין ה' בין הברית כחידוש הדורותבלב
 הם הדברים" "עשרת ילמדון". בניהם "ואת : פרשה באותה אומר הוא1כ1

 אתכם צוה אשי בריתו את לכם ישראל-"ויגד עמו עם כרת שה'הברית
 הדברים-לעשות-עשרת

 עמנו כרת אלהינו "ה' אומר הוא וכן יג( )שם
 בחרב".ברית

 זאת לחגיגה זכר השבועות. בחג ישראל בני חגגו הנאת הברית קיום את.
 השלישי בחודש ירושלים "ויקבצו : ~טו( )סו, ב הימים בדברימצאנו
 ה' את לדרוש בברית ויבאו וכו' אסא למלכות עשרה חמשלשנת

 ובשו- ובחצוצרות ובתרועה גדול בקול לה' וישבעווכר
 וכו'". השבועה על 'הודה כל וישמחו ן סיני( הר למעמד )זכר ת 1 רפ

 לדורות חג)ב(

 בית ובקיום ישראל בארץ בישיבה חגיגתו את קושר החג של החקלאיהאופי
 חדשה ומנחה העומר, קרבן את בו מביאים היו המקדש בית ימי כלהמקדש.
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23 ה ר ו בת שביעותחג

 לאומתם בערכים חגיגתו את קושר הדיסטוריךלאומי אופיו אולם ם. כור--ב
 המקדש בית שאין בזמן שגם לדורות. החג של קיומו את "מחייביםנצחיים
 אלהיך" ה' לפני "ושמחת התורה מצווח את בו לקיים אנו חייביםקיים

 ממלאכה. בו ולשבות יא( טז,)דברים
,.) לדורות': החג קביעת הובאה זוטראבפסיקתא

 לפי 1 לומר תלמוד מה = י( טז, )דברים אלהיך' לה' שבעות חג"'ועשית
 אתה אין קציר אין אם תאמר: שלא מעשיך', בכורי הקציר ,וחגשנאמר

 בגלות שישראל כגון - שבועות' חג 'ועשית נאמר: לכן טוב, יוםעושה.
 שמועות'". 'ועשית הכי ואפילו העומר קצירת להםואין

 ונתקבל תורה במתן החג את הקושר קדום הובא,מנהג )אמור( " ר ה ז "ב
 הזה. היום עד ישראל לכלהמנהג

 היו לא ראשונים חסידים )= . לילא בהאג ניימי הוו לא קדמא'"חשדי
 רבי בתורה.(.. עוסקים והיו )= באורייתא לעאן והוו זה( בלילישנים
 גיתי לגביה: ליליא בהאי חברייא דמתכנשי בשעתא אמר הכישמעון
 דתשתכח בגין הכלה( תכשיטי ונתקין בואו )= כלה תכשיטילתקנא
 שתימצא כדי )= יאות בדקא מלכא לגבי ותקיגהא בתכשיטהאלמחר
 כראוי(. ובתיקוניה בתכשיטיה המלך אצלמחר'
 עובד חקלאי עם היה ועמנו קיים היה המקדש בית עוד שכל מאליומובן
 החג. על אופיה את החקלאות הטביעה האילן, ופירות תבואות ומגדלאדמתו
 אחר אולם הלחם, ושחי הביכורים הקציר,, שמחת עמדו החגיגותבמרכז
 הזאת, התורה אלא שיור לנו ואין הגויים, בין נתפור שעמנו ואחריהחורבן

 המלכות ההורת עם עתה הקב"ה. הברית.עם בחידוש השמחהנצטמצמה
 בשמחת לשמוח שנוכל כדי כקדם ימינו לחידוש נשואות עינינולישראל
 שלימה היא אף והברית התורה שמחת ותבא והמקדש והביכוריםהקציר
 פגומה.ועלתי

.. -.
 תורתנו מתן לזמן הכנה הספירה ימי)ג(
 הישראלי. בלוח לה נתייחד נכבד לשבועות-מקום פסח שביןהתקופה
 השבועות ולמניין למניינם אחד אחר אותם שסופרים יום לתשעהארבעים
 "שבעה "שבשות": החג גם נקרא זאת ספירה פי על שבועות.שבעה
 ואעפ"י ט-י(. סו, )דברים שבועות" חג ועשית לך.,. תספרשבועות
 רבו תורה; מתן של לזמן הספירה ימי בין הקשר נזכר לא עצמהשבתורה
 לאומי- היסטורי עיקר חשוב, כעיקר הזה הקשר את שראו המפרשיםמאוד
 מסיני. התורה קבלת לקראת וההיטהרות ההזדככות ימי הם הספייהימי
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 המיאיהייפ

 ראשונים דעות נביא ואאר זה בענייו המדרש דברי את תחילהנזכיר
ואחרונים;
 להם שתיגתן ממצרים שיצאו בשעה ישראל היו ראויים : יצחק רבי"אמר
 של ם 1 י 1 א ב א ל ן י י ד ע : הוא ברוך הקדוש אמר אלא מיד.התורה

 אלא ז התורה את להם נותן ואני יצאו ולבנים טיס משיעבוד וכו'בנ'
 נותן אני כך ואחר ושליו ובאר במן חדשים ושלושה שניים בנ'יתעדנו
 ב(. רבה השירים שיר י ג רבה קהלת )מדרש התורה" אתלהם
 בתקופת גדולינו בדעות יותר רהב ביטוי לידי בא המדרש של הזההכיוון

 במדרש. שנרמז מה במפורש אומר מימון בן משה רבנו ואחריה. הבינייםימי
 תכלית שהיא התורה, מתן ליום הגדולה בציפייה היא הספירה סיבתלדעתו
 : ממצריםהיציאה

 הימים ימנו ההוא היום ולהגדיל תורה. מתן יום הוא"ושבועות
 מונה NTnv שבאוהביו, הנאמן בוא שממתיז כפי אלת. הראשון המועד מז'

 צאתם מיום העומר ספירת סיבת היא וזאת השעות, וגטהיום
 ביציאתם, והתכלית הכוונה היה שהוא תורה, מתן יום עדממצרים
 מג(, ג, נבוכים )מורה אלי'" אתכם 'ואביא : ד( יט, )שמותכאמרו

 הספורים; הימים בתום לבוא ועומד הצפוי לאהבת ביטוי איפוא היאהספירה

 ידי על גם הובאה זה רעיון הדגשת ה'. לתורת רוחש שישראל לחיבהביטוי
 בעל"שביה"ט": הרופא אברהם בר צדקיהור

 כן שאץ מה בספירה, שבועות חג עם הכתוב תלה למה : אגדה"ומדרש
 שהם נתבשרו ממצרים לצאת ישראל שכשנתבשרו לפי ? המועדותבכל

 'ובהוציאך שנאמר ליציאתם, יום חמישים לסוף התורה את לקבלעתידים
 של הנון הרי הזה', ההר על האלהים את תעבד1ן ממצרים העםאת

 האלהים- את האבדון יום חמישים לקץ לומר.לד יהירה,תעבדון
 ואומרים ויום יום כל מונים היו חיבה מרוב וישראל התורה, אתשתקבלו
 ארוך כזמן בעיניהם נראה שהיה כולם, וכן שני ויום אחד יום עברהרי
 )"שבלי לדורות" נקבעה הכפירה לכך הדבר. על הגדולה חיבתםמתוך
 רלו(. ח, ערוגההלוט"
 מטרת ממצרימן היציאה ת תכלי את להבליט )א( באה: העומרסטירת
 י התורה קבלת בעיקר אלא בלבד, והעצמאות ההירות אינה מעבדותהשיחרור

 יום כל עם ובא המתקרב המקווה לזום הכיסופים הרגשת את לגלות)ב(
 )פרשת החינוך" -ספר בעל בוברי יתירד להרהבה זכו אלה רעיונותעובר.
 :אמור(

 עיקרן שכל לפי הפשט צד על העומר( ספירת )של המצווה"משרשי
 וישראל וארץ שמים נבראו התורה ומפני התורה, אלא אינו 'שראלשל
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25 בהרהשב1ע1תחג

 וארי שמים חקות  ולילה 'Da1 בויהי לא 'אם שכתובוכמז
 שמתי' לא

 כרי  ממצרים ויצחו  שגיאלו .הסיבה העיקר והוא כה(. לג,)ירמיה
 היית לך 'ויה למשה aen שימר כמו ויקיימוה, התורה'בסינישיקבלי

 יל  האלהים %ת  ת?ברוו ממצרים העם את בהוציאך שלחתיך  חגייכי
 הם זה שבשביל הגדול, הייקר שהין  התורה שתיבלו כלומר הוה',ההר

 מן יותר להם הוא גדול  יעניין שלהם, הטובה תכלית וחי%נגאלים
 לקבלת מעבדות בצאתם אות למשה השם יעשה מעבדות,'ולכןהחירות
 כן-כי ומפגי  העוקר, אל לעולם fi1S אותו ~a'rl הטפל כיהתורה,
 שעלו הגדולה לכל ועלו נגאלו ובעבורה ישראל של  עיקרו כלהוא

 התורה נתינת יום עד פסח של טוב יום ממחרת למנות נצטוינואליה-
 שיצא אליו הנכסף הנכבד היום אל הגדול החפץ בנפשנולהראות
 הזמן אל להגיע חפצו וכל ישעו כל כי לאדם מראה המניין כילחירות,
 השבת ממחרת אותו מתחילים אנו למה כן אם 1 תשאל ואם - - -ההוא
 הנס להזכרת כולו נתייחד הראשון היום כי התשובה: ? ראשון מיוםולא

 ובהשגחת העולם בהידוש ,מופת אות שהוא מצרים, יציאת והואהגדול
 עניין שום עמו ולהזכיר בשמחתו לערב לנו ואיו האדם, בני עלהשם-
 - שני". מיום ההשבון נתקן כן ועלאחרו
 הר"ן לדעת אינו " ט ש פ ה ד צ ל ע " רואה "החינוך" שבעל מהוהנה
 ואלה למקדש. זכר לדעתו היא הסמירה עיקר כי מררש", . כ"דרךאלא

 : פסחים בסוף הר"ןדברי
 קרבן ולא הבאה דליכא עכשיו העומר דספירת מסכימים מפרשים"ורוב
 אמרו: כן גם ובאגדה וכו'. למקדש זכר בעלמא מדרבנן אלאאינה
 לו אמרו ה1ה', ההר על האלהים את 'תעבדו, משה להם שאמרבשעה
 יום, חמישים לסוף להם אמר זוז עבודה אימתי רבנו, משהישראל:
 העומר. לספירת חכמים קבעו מכאן לעצמו. ואהד אהד כל מוניםוהיו

 מחשבים אלא עומר ולא מביאים'קרבן אנו שאין הוה בזמןכלומר,
 ררך ) א ד ו וזה זמן. באותו ישראל שמנו כמו התורה לשמחת יוםנ'
  וכו'". למקרי ובר רמלתא  רעיקרא הו%, ש ר רמ

 בארשתו ביטוי לירי גם תורה.בא מתו יום של לחביבותו כביטויהספירה
  הקשו אולם לעתים". "בינה בספרו פיגו, אפרים בן עזריה ר'של
 את העוני לחם .מסמל בפסח נוסף. משותף בקו בולט לעצרת פסחשבין
 עבודת ע%  ליבל התשוקה גוברת פסח אתרי  מיד והכנעתם, התאוותרימוז
 הימים על שמחים שאנו והציפייה, התשוקה גורל ' את מראה והספירהה',

 המחלט". הטוב ל"תכלית אותנו המקרביםהחולפים
 וסוכות( פסח : האחרים )החגים כולם על עולה הזה הקדוש השבועוה"חג
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 המיאיכיב26
 שהוא שתתעלה, התורה גדולת תפארת יקר בניין על מיוסדלהיותו
 המועד עלינו חביב וכמה כמה מורים אנו וכבר המוחלט. הטובתכלית
 ואילך. פסח של שני מליל העומר ימי סופרים שאנו כמה הזה,הנורא
 הערב אל הנוטה היצר יד מתחת הראשון בלילה שיצאנו אחריכאילו
 להיכנס מתאווים אנו מיד התאוות, ולרסן להכניעו עוני לחםואכלנו
 ולא התורה. קבלת שהוא הטוב, באהבת יתברך, עבודתו שעבודתחת
 הלכו אכבר והולכים סופרים. אנו חום יום וכל זה, יום יגיע מתיידענו

 וכר". חפצו אל להגיע  הומן ומהקרב ימים וכך כךלנו.
 לישראלן תורה  מתן חג בתו.רה נקבע לי מדוע)ד(
 הוא השבועות, שחג סבור יצחק" "עירת בעל עראמה יצחקר'
 מצרים. מסומאת להיטהר כרי סהרה, ימי הכנה, ימי הצריך ה ור ת החג
 החיבה את מבטאים הספירה שימי קודמיה דעת את גם מביא הוא זה עםיחר

 שבו ההווה, בצער המעורב תענוג 1 הגדול היום לקראת הציפייהותענוג
 המקווה. הטוב נעדרעדיין

 לדבר הזמן שספירת מבואר הוא השבת'... ממחרת לכם 'ומפרחם"אמר
 לפי גהוריתו... המקויה התענוג ועל בהעדרו  ההווה  הצשר על יורהמה

  את  'בהוציאך : רכתיב האלהיה התורה לקבל היתה ממצריםשיציאתם
 להודיע בזה הישווה הזה/ ההר על האלהים את תעבדון ממצריםהעם

 והוא התורה, קבלת בשעת בתחילה עשו מעלה כי ודור, דור בכלולזכור
 שעברו עד מצרים מטומאת כשפרשו מיד קיבלוה לא מעלתה לגודלכי

 שבועות". שבעהעליהם
 וקדוש" גדול "יום בא הספירה ימי שאחרי יצחק" "עקדת לבעל לוברור
 ללחם סמל הלהם שתי כהקרבת גם רואה הוא כי עד תורה, מתןיופ
 שמסקנתו אלא לעולם", וחי האדם איתו יאכל "אשר השמים מן שירדקודש
 זכר הוא השבועות שחג בתורה נוכר לא מדוע לשאול אותו מעוררתזאת
 : אמור בטרשת לשונו והרי תורהלמתן

 בסוף התורה ואת ניתנה בו אשר והקדוש, הגדול היום קדושת על"והנה
 לכם, יהיה קדש מקרא הזה היום בעצם 'וקראתם אמר . . . הספירהימי
 שהיום ציות כא(. בג, )ויקרא עולם' חקת תעשה לא עבודה מלאכתכל

 מקרא לכם יהיה הלחם שתי הקרובו ובו מספרם  שנשלם בעצמוההוא
 האדם אותו יאכל אשר השמים  מן יודש לחם להם יאר בו כייודש,
 והיא, חזקה בכאן'שאלה יש והנה בסיון... השישה יום והוא לעולםוחי
 נזכור השבועות, חג שהוא הזה היום כי התורה, פירשה לא למהכי

 שביאהנוהו ממה שחוייב כמו וקבלתה, האלהית התורה מתן לזכרונעשה
 זמן )יו תמילותינו בתיקוני אבותינו ומנהג ממנהגנו בידינו שהוחזקוסמה
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27 בתורה שבועותחג

 שפירשה הדיל על הדיברות( עשרת )= פרשיותינו וקריאת תזרתנז(מתן
 ? הכיפורים" ויום הדין ביום גם הסוכות ובחג המ13ת בחג)התורה(

 : לקושייתו "העקדה" בעל מביא תשובותשתי
 לצוות לתורה מבוא שום אין כי האחד, 1 תשובות שתי בזה להשיב לי"יש
 שום שאין ז"ל, הראשונים שכתבו כמו קבלתה אחר אם כי העניין זהעל
 שיקדם מבלי מצוה שאין לטי מצוה השם בןמציאות ]האמונה שתהאטעם

 המצוות בכלל נ"ל גדולות הלכות בעל מנאה לא כן על כי מצוה.טצ'אות
 שנחוג התויה תצוה איך וכן שיו, המצוות בספד ז"ל הרמב-1 שכתבכמו
 לא אם בקולה לשמוע חייבים אנו אין אם מציאותה והתחלת קבלתהיום

 פתילה". לאמת אצלנו מקובל זהבהיות
 ממילא, עליו מזיוים שאנו דבר  לחוג לנו תצוה שהתורה ייתכן לאובכן

 התורה קבלת שעניין אומר אתה aR אלא כלל ציות ייתכן לאושבלעריו
 מצוות יתכנו אז כי ציווי, עליה חל ולא ציווי כל לפני ועומד קיים דבההוא

 . זו. קבלה יסוה על שתבואנהאחרות

 ה-עקדה בעל של השנייה תשובתווהרי

 כשאר והד לזמן אינו וקבלתה התוהה שזכרוז"לפי
 שעה ובכל עת ובכל יט בכל מצותה רק המכרים. המועדיםעמית
 ובכל ולילוד, יומם בו והגית מפיך הזה התורה ספר יטוש 'לאדכת'ב
 בו, שניתנו כיום בעינינו וחביבים חדשים שיהיו מצווים אנו ויוםיום

 וביום ציותה'התורה ולזה ~צוך'וכו" אלהיך ה' 'היום-הוהדכתיב:-
 מפורש הנכתב הפירסום על סמכה תורה תן מ ולענייןהביכורים',
 להתעלם". אפשר שאי נפלא פירסום הוא אשר השלי17י' 'בחדשבפרשת

 בכל התורה את מקבלים אנו בגמז, קשורים אינם וקבלתה התורהזכרון
 את במיוחד לפרש התורה הצטרכה לא ידוע, זה שדבר וכיון מחדש.יום

 שאר כדרך שלא וידוע; מפורטם זה דגר שהרי התורה. מתן יוםזכירת
 בלבד. מספר בימים מתוחמים בהם התלויות המצוות וקיום שזכרונםהחגים
 זליגר יוסף ד"ר הרב גם עמד יצחק" "עקדת בעל של שאלתועל
 - . -( - דומה: תשובההמשיב
 ולא לאבותינו תורה ניתנה יום . באיזה בפירוש תורתנו הגידה"לא

 הל תורתנו מתן יום כי "ודיעה ולא בחודש ידוע ביזם תחג אתקבעה
 תורה ומתן מהזמן נעלה התורה כי נדע השבועות-למעןבחג
 שבת עונג הוצאת המועדים,. )ספר וכו'" בלב אם כי ביום תלויאינו
 תש"י(. אביב, תל דביר ידעל
 את ולשמור לזכור בתורה שניתן הרמז על המאמר בתחילת הערנוכבר
 בחודש אסא המלך ביטי שנעשה הברית חידוש ואת הברית כיום הקהל,יום

 יצחק". "עקדת בעל של להסברו זקוקים אנו עוד ואף-על-פי-כןהשלישי,
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 ישראל מקוה רוזנבליט/ פנתםד"ר

 השבועות חג של הרוחניתהמשמעות

 מאשר ערוך לאין רבה במידה הדת של מהותה את החגים משקפיםבישראל
 אמונה בהבעת מסתפקת שאינה היהדות, של ייחודה בגלל אחרות,באומות
 לימים צביון ומתן יום יום חיי עיצוב דורשת אלא בלנד, מופשטותבאמיתות
 נצח. ערכי על ומרמזים העבר זכרונות חדורים שכולםמיוחדים,

 שוב היהודי את מקרבים להם המיוחדות במצוותיהם הסוכות וחג הססתחג
 ולא מיוחדת מצוה לו שאין פי על אף - השבועות וחג העם, ראשיתלימי
 לחידוש תורתנו", מתן ל"זמן קודש כולו הוא האחריטי כחגים בולטסמל

 סיני. בהר כולו העם ידי על התורה קבלת שלהחוויה
 צאתם סף על הראשונות המצוות עבדים. מבית ישראל בני השתחררובפסח
 הדור לציבור עוד נתגבשו לא אולם העם, את בהם לרקום התחילוממצרים
 הזדעזעותם סגולה, עם ולהיות הברית את לקיים נכונותם רק משותף.יעוד

 - ה' לעם אותם הסכו אלה - עצמם על התורה עול וקבלת סיני הרבמעמד
 ל. א ר ש יל

 הגשמה? של דת או טוב רצון של דת)א(
 או נשגבים רעיונות רק לשמוע כדי סיני הר לפני ישראל בני קרבולא

 ומצוות חוקים עצמם על לקבל כדי בעיקר אלא מופשטים, אמונותשורשי
 הברית וקיום חברו, לבין ובינו קונו לבין בינו מישראל אדם כלהמחייבים

 : ה י י ש ע ב המצוות, עול בקבלת בעיקר היא המעמד באותו נכרתהאשר
 ן ג( כד, חן יט, )שמות נעשה" ה' דבר אשר כל יחדו... העם כל"ויענו

 ועשיתם" "ושמרתם בציוויים: וכן ז(; כד, )שם ונשמע""נעשה
 "לעשתכם ו(י ד,)דברים

 אותם-
 לעשתם" יד(;"ושמרתם שם, )שם

 ג(. ה )שם לעשות" "ושמרת י לא( שם, )שם בארץ" "ועשו ה,א(ן)שם
 באופן נאמרו כי עקרוניים-אט ואיסורים ציוויים כוללות הדיברותעשרת

 הזנבה צריך אין השבועות... "sm : )רפה( לויב נטיית במצוה דה,נוך בספר1
 תורתנו". מתן מצד אלא אינו הרגל עיקר כיאחרת,

]28ן
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29 השביעית חג שי המחניתהמשמעל

 של שונים -בתהומים הגנונ"( ל"לא רש"י פירוש למשל )השווהמפורט
 פרשת שהוא הברית לספר כהקדמה ב"לרעך", וכלה מ"אנכי" החלהחיים,
 ס י י ק ל העם של נכונותו הבעת אחרי רק המ"רשיסי. רוב לפימשפטים
 פרשת )סוף העם ובין ה' בין הברית. נכרתת האלה החלקים שני אתולהבין

משפטים(.
 כיסוד הלב כוונת של בערך או הרעיון בחשיבות הפחתה משום. בזהאין
 הי למעמד בקשר דווקא ע"ב(. קח בעי"-סנהדרין ליבא )"רחמנאלמצוה
 המאורע של העיונית וההשגה ההבנה חשיבות על רבות התורה הוזרתסיני

 אל והשבת היום "וידעת לה(; ד,. )דברים לדעת" הראת]"אתה

לבבך-
 על היום מצוד אנכי אשד האלה הדברים -והיו ; לס( שם, )שם

 ט(ן ז, )שם האלהים" הוא אלהיך ה' כי "וידעת ו(; ו, )שםלבבך"

 יכולים ואינס ממשות עדיין בהם איו שבלב והכוונה הרעיון אולםועוד([,
 האדם, מצד מתוקן במעשה מתבטאים אינם עור כל במציאות,להיתפס

 מ1 כגזירה לקבלם צריך ואינו העם על כפויים אינם והחוקיםהמצוות
 ז( יט, )שמות ה' ציוחו אשר הדברים את לפניהם" "שם משה שהריהשמים',

 חוויות קדמו זה למעמד בריתו. את ולשמוה ה' בקול לשמוע ירצואם
 לה המיועד התפקיד לקבלת העם את הכשירו אשר ומרעישותמזעזעות
 אשר האבות על הסיפורים את בזכרונם ישךאל בני נשאו כן מלפניועוד
 ולהצהילם עם מורעם להקים להם הובטח ואשר בעולם ה' דעת אתהפיצו
 . ' ' ' הארץ.את

 מתכוון החוקה קבלת אל ובהכשרתה האומה בורך האלה השלביםלשני
 תשובות להשיב התחיל וידע, אבינו( )אתרקם שהכיר "כיוו : באמרוהרמב"ם

 שאתם האמת דרך שאין.זו ולומר עמהם דין ולערוך אור,כשדים בניעל
 אלא לעבוד ראוי שאיו לעם להודיע והתחיל הצלמים ושיבר בההולכים
 ולהזריעם  חיולם לכל גדול בקול ולקרא לעמוד והתחיל וכף העולםלאלוה

 ת ו ו צ מ ב הכתירן לנחלה ישראל ה' ובחר רבינו משה שנתנבא כיוןוכי
 אחריה-4. הטועים וכל כוכבים עבודת משפט יהיה ומה עבודתו דרךוהודיעם
 "וכאשר : פרטים קצת בהדגשת האלה הדברים על חזר נבוכים"'וב"מורה
 ולא גוף לא נפרד, אלוה שיש לו והתבאר )אברהם( עולם של עמודויצא

 ; א כד, לשמות ורמב"ן עזרא אבן ועי' 165 עמ' שמות ס' על בפירושו קאסוטו2

 שם. רש"י להם מנונךאך
 הפילוסופית המשמעות ועל זה יהשונים.בעניין המדרשים שבין הסתירה על3

 32. בעה להלן ראה זו,שבסתירה
 ג. הלכה א, פרק זרה עבודה הלכות4
 כס. פיק ג, חלק5
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 ר11נבי'ספנחס30

 לסתור התחיל - עליהם גדל אשר ההם ההבלים שקרות והבין וכר בגוףכוה
 בשם וקרא כנגדם ופרסם דעותם כמזוייפים( )=להכריז ולזייףאמונתם

 עליו אבינו שאברהם תורה" .משנה הגדול בחיבורנו ביארנו וכבר וכו'.ה'
 בני ובפיוס חלושה וקריאה בטענות הדעות אלו לסתור התחילהשלום
 הנביאים אדף שניבא עד להם, בהטיבו השם לעבודת לבבם ומשךאדם

 מארץ ולשרשם ומחות-זכרם ההם הכופרים להרוג ה 1 י צ ו הכוונהוהשלים
 ה(". ז, )דברים וגו" תתוצו 'מזבחותיהם :ההיים
 הרעיון- של המשיכה הנפשות-בכוח עשיית ומן השיכנוע מן זודרך
 מוסברת סייג, ללא המחייבת והמצוה החוקה קבלת אל - כפייה אמצעיללא
 באדם רוצה התורה שאין כך על מעידות הן וצורתז. הדיברות מהות מצדגם

 עצמף. מצד ומהותיות משמעות כל משולל או מוסריים ממושגיםמרוקן
 אל השכל בכוח להגיע היה אפשר היהודיים הדעות הוגי רוב של דעתםלפי

 בלבות הם נטועים טבעי באופן כי הדיברות, ברוב המשתקפיםהרעיונות
 והמחייבת המוחלטת בצורתן ה1א הדיברות של משמעותן אך אדמי.בני
 פרטי. מקרה ובכל המסיבותבכל
 לבני אין כי שאומרים אנשים יש כי "שמעתי : גאון, סעדיה ר' כתבוכן
 מן בהם שיש במה להישירם להם מספיקים וששכליהם לנביאים צורךאדם
 שאמרו-הבורא כמו הדבר היה שאם וראיתי... ושבתי... הרע. ומןהטוב
 לו שאין מה פועל איננו כי שלוחים, שולח היה ולא מהם יותר בויודע

 המצוות מפני לא גדול, השלוחים אל הברואים צורך ומצאתיענייו...
 כי ישלם לא בהם המעשה כי השכליות, המצוות מפני אך בלבד,השמעיות

 להודאה גבול שם ולא טובתה על לאלהים בהודאה דן שהשכל בשלוחים...אם
 וקראוהו גבול לו ושמו לשלוחים והצטרכו - ותכונה מזמן ממאמר לאההיא
 הגנבה מרחיק השכל כי ומזה . . . הניאוף הרחיק שהשכל ומזה וכו'.תפילה
 וכר". יהיה איך בוואין
 הכללי, הקו את המוסרי, הצו את רק יודעים היינו המצוות שאר בכלוכן
 ולסטוק שלגה יים יום חיי את לפיו לקבוע בידינו היכולת היתה לאאבל
 את לבסס בנפשם בוז המרהיבים האנשים מעטים אסור. ומה מותר מהבדיו

 התורה של תפקידה ולכו רעיוניים, בעניינים הכרעותיהם על חייהםאורחות
DA1)קיום את להבטיח אלא ודעות, אמונות להורות אינו הנביאים( של 

 אחד על מכריזה הראשונה הדיברה אין כך משום כולה. בחברההמצוות

 ון,ד. 12 עמוד הזה. בזמן ומצוות תורה יייגוביץ, י. שי יתפיסחו נניג1ד6
 "ואין : עזרא אבן אברהם י השלישי מאמר והדעות, האמונות גאון, סעדיה ר'7

 הדעת". שיקול בכלל שאינה לבדה השבת רק הדבריםבעשרת
 שם.8
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31 השבועות חג של הרוחניתהמשמעות

 הוציא ה' כי מכריזה וארץ-אלא שמים כבורא ה' האמונה=עלמשורשי
 הבדל ללא העם לכל כשוחפת חוויה היתה שזו משום למצרים, עמואת

 . . "השכלה",. אומעמד

 )ביהדות למצווה ת 1 נ מ א נ 1 מלאה ורעיונית נפשית זיקה איפואדרושה
 את לקבל ובנכונות ברצון המתבטאת נאמנות( היא היאהאמונה
 יתבטאו לא אם ערטילאיים, יישארו 1הרצ11 הרעיון אך ולקיימן,המצוות
 תכונות יום. יום בחיי הגשמה ידי על וצביון תוכן יתמלאו לא אםבמעשים,

 ולבו פעולותיו כפי נפעל האדם כי אימון'משש'.~"דע ידי על נישנותנפש
 ואפילו רע, ואם טוב אם מהם, עוסק שהיא מעשיו אחרי תמיד מחשבותיווכל
 רותו יערה אם היום, כל רע רק לבו יצר'מחשבות וכל בלבבו גמוררשע
 אל.הטוב... ינטה מיד בתורה.ומצווח... ועסקו-בהתמדה השתדלותווישים

 אדם ירגיל "וכיצד הלבבות",י. נמשכים הפעולות אחריכי
 על שעושה במעשים וישלש וישנה יעשה. בוז שייקבעו עד אלו בדעותעצמו

 ולא עליו קלים 'מעשיהם שיהיו עד תמיד בהם ויחזור האמצעיות הדעותפי
 ן 1 ל י פ גם טען זאת מעין יי. בנפשו" הדעות וייקבעו עליו טורח בהםיהיה
 ההלכה, דפוסי על ולוותר ברעיון להסתפק שחשבו בזמנה הליבראליםנגד

 בחברה= החיים תמותה בני בין קיום לו אין כשלעצמו המופשטשהרעיון
 בצירוף יק אלא בלבד, ר1חנ' שהוא דבר ירי על להיתפס יכולים אינםואלה
 התנאים את 'משנים שאנו בזה, מתבטא השבת רעיו, החומרי'ן.ביטויו

 על ורק החברה וביחסי החיים בלבוש,.במאכל,'בהרגלי יום באותוהחומליים

 אף לכך בדומה שבה הרעיון מן אף להתרשם האפשרות לנו ניתנת כךידי
 את לתאר שרגילים רעיונית-כפי ממציאים ואינם יוצרים אינמלהנביאים
 ההלכה מן איתם מפשיטים הם ממהותם_אלא התעלמות תוךפעולתם
 הלבבות את להכשיר אברהם-כדי עליהם-דוגמת מכריזים אוהקיימת
 קביעתה להסברת ביותר המושכל הנימוק אולי )זהו וקיומם. קבלתםלקראת

 הגשמת את מתארת שהיא משום השבועות, בחג לקריאה רות מגילו;של
 החברה חיי תהומי בכלהתורה

 באופי
 . וטבעי(. נאה כה

 ממעל? גזירה חפשית"או הכרעהג)ב(

 ולפני לסניו הובאה אלא העם, על מלמעלה התורה הוטלה 'שלאאמרנו
 ...... ,..ן

 "שאלגי ד"ה א-ג כ, לשמות עורא אבן גם  השווה כה. א, כועדי הלו', יעזיה ד'9
 המלכיל".  ושאיגו המשביל  "שיבין : עד הלוי"  יהורהר'
 " הפסת". מן עצם לשבור "שלא תעשה לא מצות בא, פרשת החינוך, ספר0!
 י. מלכה א, סרק רעית הלכות תורה, משנה רמב"כ,11
'. המצוות. על פילון,12
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32.On1D ר1:נבייס 

 מוחלט. תוקף קיבלה העקרונית הסכמתו אחרי ורק חפשית, להכרעהנציגיו
 אחרים עמים על מחזר הקב"ה היה לפיה אשר באגדה, מתבטא הזההרעיון
 לו: ענו אשר לישיאל, בא לקבלה כשסירבו ורק התזרה, את לדם,מציע
 "כפה הוא ברוך שהקדוש מסופר.; לכך בניגוד אמנם, ונשמע"'י."נעשה
 - לאו ואם מוטב, - התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר כגיגית הרעליהם
 למעשה כי היא, מדומה המדרשים שני בין הסתירה אך קבורתכם". ההאשם
 היו לא כולו העולם ואתו שהעם אלא חופשית, העם של הכרעתוהיתה

 "התנה : לקיש ריש כדברי התורה, חוקי בלי דבר של בסופומתקיימים
 אתם התורה את מקבלים ישראל אם : להם ואמה בראשית מעשי עפהקב"ה

 ישראל עם קיבל יאמנם ובורז",; לתוהו אתכם מחזיר אני לאו ואםמתקיימיז,
 ומרפא חיים סם היתה זה יעוד הכרת והתפקיד. השליחות את עצמועל

 גורלו ח"ו שיהיה ממנו ומנעה ואכזריות קשות מרדיפות כשטבלבשבילו
 וחירות כפייה העם של בגורלו משתלבים כך אחרים. עמים כגורללאבדון
 זאת ובכל למהותה בהתאם הכרח, מתוך כאילו פועל העם : יינתק בלבקשר

 מאד הדבר אליך קרוב )"כי ודור דור בכל ומתחדשת חופשית היאהכרעתו
 קיים לא שלמעשה מאחר אולם יד(. ל, לעשותני-דברים ובלבבךבפיך
 התורה את העם מקבל רכים, דורות במשך בשלימותה התורה אתהעם

 ואז הזאת העובדה ואת שאחריו. ובדזרזת עמא בימי. רק ולמעשהלהלכ"
 כל ועל זרעם ועל עליהם היהודים וקבלו "קימו : בפסוק מרומזתחז"ל
 העם כלומר כבר"מ, שקיבלו מה -"קיימו בז( ט, )אסחר עליהם"הנלוים
 לדורות. החוקה את ומחדש חופשי באופן עצמו עלקיבל

 אלא לאמיתה העם של המוסרי מצבו את משקפים אינם והנביאיםהתורה
 משום לקריאתם, נענה הוא במעט רק כי או בהתמדה, ידם על ע ב ת נהעם

 צורר יש כך משום מאוד. רב הוא המציאות ובין החוק תביעת ביןשהמרחק
 של מותו לפני נכרתו כאלה בריתות בטעם. פעם מדי הבריה ת 1בהתחדר

 יאשיהו בימי כד(, )פרק יהושע של מותו לפני כח(, לא, )דברים רבנומשה
 ט-י(. פרקים בנחמיה )האמנה ונחמיה עזרא ובימי בג( פרק ב,)מלכים

 החופשו לרעיון חוקה,סותרת קבלת האם)ג(
 עמו על השולט כמלך ה' קבלת היא העם ידי על התורה קבלת שלמשמעותה

 שליוה רוחני כוח איפוא 1"ם לה מתכוונת שהתורה במדינה החוקה.לפי
 ב. לג, לרבדים ספרי ; כא רבתי פסיקתא13
 ע"א.. פח, שבת14
 שם. שם,15
 . שם. שם,6נ
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33 השבועות חג של הרוחניתהמשמעות

 יש לעריצות, מקום בה אין כך ומשום השולטת היא 'וחוקתו 'נראה,בלתי
 ישתרע שלא וערבות באדם אדם של שלטה לכל עקרונית הגבלהבכך

 ואת ההומר את לקדש מנוונה המצוות מסז"מים. לתחומים מעבר 1השלטון
 מוחלט שלטון אין בה אשר שמים", מלכות "עול האדם מקבל ובקיומםהרוח
 למלך מלכתחילה מקום אין וו מתוקנת שבמדינה איפוא מסתבר אדם.בידי
 שמואל ושל גדעון של התנגדותם ומכאן הגויים, מלכויות דוגמת ודםבשר

 בחג העם של בהתכנסותו שמואל בחר במקרה שלא ייתכן המלוכה.לחידוש
 אשר על אותם להוכיח יז( יב, א היום"-שמואל חטים )"קציר'הביכורים
 השם, את אף מחייב לאדם הניתן החוק מלכמזן הוא ה' שהרי מלך,דרשו

 )בראשית סדזט הצלה בדבר אבינו אברהם של מטענתו שנראה כמוכביכול,
 נוצרת 11 מבחינה גם הזדמנויות,'. נכמה רבנו משה של ומדבריו כה(יח,

 המחוקק ובניהולה-ביז המדינה ביצירת הגורמים שני בין שותפותאיפוא
 "תורה : בפסוקים מקורי באופן נתבטא הברית של זה ורעיון והעם.העליון
 עם ראשי בהתאסף מלך בישרוז ויחי יעקב. קהלת מורשה משה לנוצוה
 אך בישראל, המלך הוא החוק כלומר ד-ה(, לג, )דברים 'שראל" שבט'יחד

 מציאותם וראשיו. העם של התכנסותו בשעת חופשי באופן מתקבלשלטונו
 "כדת אצלנו: השגורים לביטויים המקור הוא האלה החקיקה מקורות שנישל
 ועוד. הקהל" דעת ועל המקום דעת "על וישראל",משה
 ובין החוק תביעת בין ניגוד שאין בלבד זו שלא איפוא, באן רואיםאנו
 באמת החפשי האדם .זה. את זה משלימים שניהם : להיפך אלא החופש,רעיון
 לפעול נתבע אלא היצר, להשתלטות או החיצוניים לתנאים משועבדאינו
 אלא הלוחות, על חרות תקרא )"אל יעודו ולפי האישית הכרעתותוך

 שהיו לעם-במידה איפשרה מרצון החוקה וקבלת הברית כריתתחירות"'1(.
 אחר כל שבו משטר וליצור ומהשתעבדות מעריצות לה-להשתחררנאמנים
 כי לערעור. גיחנת אינה בצלם.ולכ, כנברא לה כשווה הזולת בזכותמכיר
 שפועלים יסודית, בעובדה גם .התורה מתחשבת האדם של זו הערכה עםיחד
 זקוק ולכן הציבור, ועל הפרט על להשתלט העלולים אפלים כוחות האדםבנפש

 יצריו. על ומשתלטת אותו והמכוונת המרסנת ולחוקה העליונה למרותהוא
 ולא - הם )"עבדי והשיויון. החיפש קיום .את לאדם מבטיחה 11 מרותקבלת
 את מסכנת חוק ללא מלכות או עריצות השלטת ואילו לעבדים",!(עבדים
 לכן מוכיחות. ההיסטוריה מן רבות שדוגמאות כפי והשיויון, החופשקיום

 רלב,ג. ראה17
 יח. יד, לבמדבר פירש"י המובאת באגדה בייחוד18
 .... ב. ו, אבות19
 ק.4, כ4, קידהם'ן21

-" 
-. 

. . , . 

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



פנהס.רןזנבייט'34

 יוכל בלבד בה כי יציבה, מסגרת קיום על להתבסס לחופש החינוך ,םצריך
 ולכן מכוונת. הדרכה תוך עצמי שלטון לקראת הדרגתי באופן להתפתחהצעיר
 התודה. מתן חג לקראת הספירה מתהילה חירזתנז, T~r מצרים, יציאתעם

 שנה, וארבעים תשע שהן שנים, שבחות לשבע מובילים אלו שבועותשבעה
 ואילו הארץ. יושבי לכל הדרור שנת היובל, שנת בסיומן-מתוילהאשר

 על האחרונה השופר תקיעת מכריזה ההיא בשנה הכיפורים יוםבנעילת
 כמלך ה' הכתרת -אחרי לחרותנו"( גדול בשופר )"תקע והשיחרורהחופש
 ומונעת החופש לתורת וכיוון תוכן לאדם נותנת החוקה קבלת רק הדיו.ביום
 מלסלפה.אותו

 קדוש וגוי ממלכת.כוהנים)ד(
 על להשתלט נבחרים של מצומצמת לכיתה אמצעי הדת שימשה הדחותברוב
 היא הברורה המגמה ביהדות ואילו - במצרים הכוהנים מעמד כגון -הרבים
 קדוש" וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם : במעמדם שווים יהיושכולם
 כולם כאן כס(. יא, )במדבר נביאים" ה' עם כל יתן "ומ' ; ויו יט,)שמות
 ויעקב יצחק אברהם, ובני מלכים בני הם כי קדושים, וכולם בחברהשווים
 פרי מציעא)בבא

 הבדלים, ביניהם 7"מימ אם שוזת. כולם זכויות ולכן א( ז,
 ביאש,נה ידיעזתי"ם. או מתפקידי"ס תוצאה בלבד, פונקציונאליים אלאאינם
 הכוהנים נבדלו העגל, בחטא כשמעלו ורק הקודש, לשירות הבכורים כלנבחרו
 'י, במקומם. לשרתוהלוויים

 האוניברסאליו לייעודנו סותרת ישראל בחירת האם)ה(
 אומות כלפי גם מכוון קדוש" וגוי כהנים "ממלכת להיות העם של יעודואולם
 את עליהן לעיל-לקבל הנוכר במדרש אלה-כמסופר כשסרבוהעולם.
 וליצור התורה את בקרבו להגשים כדי הנבחר, לעם ישראל עם נעשההתורה,
 הכוהן שעל כשם העמים. ליתר דוגמה ישמשו אשר מתוקנים חברהחיי

 בעבודתו כולו, העם לגבי מיוחדת ואחריות נוספות חובות מוטלותבישראל
 שליחות במילת כוהנים ממלכת לשמש מיועד כולו ישראל עם כךובשירותה

 לגמרי ניתק הוא אין ובגורלו שבתפקידו השוני כל עם העולם. אומותלגבי
 האנושי העיז שכל פי על "אף ולגורלם. למצבם אדיש ואינו העמיםמחברת
 ובזה מכולם... סגולה לי תהיו אתם מקום מכל הנמצאים... יתר מכל אצלייקר
 האנושי המיז לכל ולהורות להביו כוהנים ממלכת תהיו כי מכולם סגולהתהיו

 קורא תשי"נ. הארץ לוה אנהנו' יהודף עוד "האם במאהלו סימון א. 1. פרופ'21
tn~xay,,p קדוש". נוי ביי כוהנים ,ממיכת קיריקאיי למשטר זד יעומת 
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35 השבועות חג של הרוחניתהמשמעות

 לעתיד ישראל עניין שיהיה כמו אחד שכם ה'.ולעבדו בשם כולםלקרוא
 'והמ' 'בידד' ישראל( )של קדושיו' 'כל אך עמים', 'חובב ה' "אמנםלבוא"וז.
 'ישא ישראל עם ואילו והכנעה(, פחד )תוך לרגליך כורעים)הגויים(

 רוזנצוייג - בוכר של הגרמני תרגומו )לפי בחיים" להגשימומדברותיך'
 המאו- האנושות חזון את מעבירים אנו הנוראים בימים לכן ג(. לג;לדברים
 מקריבים הסוכות ובחג המתוקנת, במלכות ובמילויה תפקידה בהכרתחדת

 כממלכת ישראל עם כי העמים, עוונות על לכפר המקדש, בבית פריםשבעים
 מסויימת. במידה המוסרי למצבם ואחראי אליהם קשור עצמו את רואהכוהנים
 יא, ב, פרקים ישעיה )למשל ונביאיה ישראל חורת ידי על הובלט זהרעיח
 ידי על בארצה ישראל בשבת הרבה ועוד( יד פרק זכריה י סו גג, מג,מב,

 עם האחרונה, במאה אך הזה, הרעען הואפל הגלות וחלאות העמיםרדיפות
 על ביותר סולף השוגים העמים לחברת להצטרף והשאיפה האזרחיהשחרור

 נור- לתנאים שובנו שעם מובן כן על המידה. על יתר במרכז העמדתוידי
 אומות עם פעולה לשתף נוכל שמעליו בסיס שוב כאז ליצור עלינומאליים
 עליהן נשפיע גם נזכה, ואם ובשליחותנה בתפקידנו הכרה מתוךהעולם,
 ילידת היא אשר רות, במגילת השבועות בחג קוראים )ולכן רוחני.במובן
 על גם מלכות. של לאמה ונעשתה הכרה מתוך לישראל הצטרפה אחר,עם

 על ואת נעוד-סופר.בכ11נה מאיר ר' ואבטליון, תנאים-שמעיהגדולי
 כזה(. זרות "פגם" להעלים אחרים בעמים כנהוג שלא הזר,מוצאם

 והתחדשות מסורת)1(.-

 פה. שבעל התורה עם שבכתב התורה של בצירופה גם ניכר סיני הרמעמד
 כלליהן על מסיני למשה ותורות הלכות נמסרו שבכתב המצוות עםיחד

 מדור נמטרו אלא אחריה הבאים ידי על או משה ידי על נרשמו שלאופרטיהז
 בהתאם ודור דור בכל שנתחדשו שונות יתקנות הלכות נתוספו ועליהןלדור,

 שבכל החנמים הדור". לצרכי ובהתאם נדרשת התורה בהן אשרלמידות,
 של במקרה ולפסוק הלכה לחדש ההלכה, את לפרש מוסמכים היו ודורדור
 המש- ובמסיבות החיים תחומי בכל התורה את להגשים שאיפתם מתוךספק
 של המשך כעיז הסנהדרין פעולת לכן.הובנ" דור. בכל והמתחדשותתנות
 לחלוטיו התורה נסתיימה לפיה אשר הצדוקים, לדעת בניגוד סיני, הרמעמד
 "תבוננות בו היה שלא זמן "ואיו 1"מצ11ת. החוקים כל שבה שבכתב,בתורה

 ה. יט, לשעוה קאסוטר ג. לג, לדברים וגם' ה, יט, לשמות ספורנו22
 זרעים, סדר בתחילת המשניות לפי' בהעדתה הרמב"ם בדברי כך על עי'23
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 ר1זנבליספנחס '.361

 והיו עיקר הקודמיו דברי משימים דור כל חכמי והיו העניינים.וחידוש
 בהם".'. נחלקו לא המקובלים והעיקרים ן עניינים ומהדשים מהםלומדים

 תורה ומתן הביכררים חג)ז(
 הביכורים יום. את מקשרת - ליהדות במיוהד אופיינית - פנימיתאחדות
 על מתבססת וקדושתה שבת מצות גם י סיני הר מעמד זכר עם בטבעכמאורע
 ממצרים ויציאתנו עבדותנר זכר ועל ראשונות( )בדיברות העולםבריאת

 ושמור זכור ; מהותם בעצם הם אחד טעמים "ושני אחרונות(.)בדיברות
 זוהי מוסרי. עולם לסדר הערובה הוא הוא העולם בורא נאמרו. אחד,בדיבור
 אחדות ההיסטורי-הלאומי",(. והמאורע הקוסמי המאורע של הפנימיתהאחדות

 חג זה, חג "אך הביכורים. ביוט גם וכך והחירות, האביב בחג גם מתגלמת11
 אותו תורתנו, מתן זמן ה, ר 1 ת ה חג מכל ולמעלה כל קודם הואהשבועות,
 שהוא התורה, מושג - ישראל בו שנתברך במינה והיחיד המופלאהמושג
 שיגה כולל הוא אלא בלבד, ודעת מהשכל ומשסטים, מחוקים מדת,יותר

 תרבות חיים, וסגנון חיים שיטת עולם, השקפת של עליונהמקורית-חיונית
 את המייחד העליון, המושג עצמיים-אותו לאומיים ונפש רוחואוצרות
 האומה, של ובהרגשתה בהכרתה קשור, בעולם, ישראל עם של הלאומיייחודו
 השבועות"".בחג

 הקציר שמחת של הממשות את ידענו לא רב כה 1מ1 שבמשך אחריוהנה
 ויטשטש ילך התחדשותם שעם הסכנה מאוד חמורה החדשה", ה"מנחהוחג
 הנוער של רבים בחלקים תורה" "מתן יום של זה והדתי הרוחניאופיו
 במשך שנתקיימה חגינו של הנפלאה המזיגה את לפורר עלול וזהשלגו

 הנוער בני את מפתים בארץ החדשים התנאים הגלות. בתנאי גםהדורות
 בגולה שפלותנו כפיי 'שראל עם של הנעלה הרוחני ממטענולהתמרק
 פולחן בדרכי כמעט - תנובתה ומפיי האדמה עם הקשר מחידושולהשתכר
 היא, מוצדקת הקציר שמחת שכנגד. פעולה ודורש ומסוכן מדאיג וזהאלילי.
 יסוד שימש סיני הר שמעמד הברורה הכרתנו את שתטשטש אסוראולם

 - התורה אט גם זה, ביום שנחוג א ו ה הדורות, כל במשך ולייחודנולקיומנו
 שהשקיעו "מה המאורע. זכר את בעקיפין רק מזכירה - שלה הצניעותבדרך
 באותה התורה בקריאת בתפילותיה זה בחג נשמתם מאוצרות מישראלדורות
 - החגיגי ובניגונה "אקדמות" בשירת ואפילו סיני, הר מעמד שלפרשה
 או העמק, פירות ביכורי של חדשה קלה באידיליה יומר ולא יישקללא

 שב. שב,24
 612. עמ' שכ' כחד תרצ.ט. משמרות, היופי עם גייקסון. מ.25
 618. עמ' שם26
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37 השבועית הנ שי התהניתהמשמעת

 המשמעות את ולהסביר להפיץ וצריך היפרךזי של ההגיגיתכתכניה
 שבחג זה יסוד וחשיבות תורה מתן בזמן השבועות חג שלהמיוחדת
 המהידשת, למדינתנו היסודות ומוקמים הולכים בה באשר דווקא,לתקופתנו

 המנחה לקו במיוחד אנו זקוקים כך משום עמנו. פזורי בארצנו מתקבציםובה
 תקבע זה למעמד נאמנותנו המחייבת. ולמסגרת המאחד לתוכןוהמכווה
 ובארצנו. באדמתנו השתרשותנו עצם את מכריעבשפן
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-

 בני-ברק / מלכיאלאלכסנדר

 השבועות בחג יסודרעיונות

 הרגלים במערכת שבועות)ג
 מפעל בעצם ודחה -- האלוהות  כוח של בתתי מהנאדרה העיקריתההתגלות
 - בהם הנמצא וכל הבולמות כל המצאת מאין, יש בראשית מישההבריאה.

 וה- שאמר מי של מוגבלת חבלתי יכולתו של  חד-פיתית הופרה היתהזאת
 מקבילות. התגלות צורות בשתי הקב"ה של כוחו פועל א, ומני העולם,יה

 - בנה הכרוכה  העצומה הקוסמית  המערכת וכל הפיסי העולם קיוםהאחת:
  הבריאה. בשית חכמתו שסביה  טבע, חוקי מהזור של מתמרת הפעלה ידיעל

 מסויימת לתכלית האנושית ההיסטוריה הכוונת האדם, עולם קיום :והשנית
 ופרטית. כללית השגחה דרכי ידיעל

 ירי יל בישראל הינצח הבריאה  מעשה באמצעות השם ההגלותדעי1ן
 הטבצ קיום באמצעות בראשית  שלאחר ההתגלות רעיון ואילו קורש,שבת

 קשו- "החגים כי קדשנו. מועדי ידי על ביטוי לירי האנושית-באו,תולרה
 הק- גמר הקציר, )ראשית הטבע בחיי משמחות תופעות אל אחד, מצדרים,
 המאו- זכרונות על לשמור אחר, מצד נועדים, והם התבואה(, אוכףציר,
 ישראל וכלכלת בסיני תורה מתן מצרים, יציאת על העם, שבחיירעות

 ההשגחה התאימה "לכן בדבר. טמונה עמוקה חינוכית וכוונהבמדבר"'.
 בש- לישראל להזכיר שבאו החשובים, ההיטטוריימ  המאורעות אחהעליונה

 להת- גורמות הטבע תופעות גם שבהן השנה תקופות אותן אל שמחתהעת
 ועם יחד, יודמגו ההיסטוריים והחגים הטבע שחגי רוח-כדירוממות
 אשר ה', את יזכור אלא לאליל, לו אותו יעשה לא בטבע בהתבוננוישראל,
 נפלאותיו את והראה הטבע מערכות את שידד הכל ובורא הכל עלכשליט

וגבורותיו"ן.
 עוד הקדמונים העמים אצל נהוגים והיו מאוד, הם עתיקים טבעחגי

 לאל, אצלם שנהשמ לטבע מכוונים התגים היו שט ישראל. עם היותלפנ'

 שי העברית בהוראה - בג לפרק הקדמה ויקרא. לספר בפירושו 1DDTn צבי דוד ר'1
 צב. עמוד ב, כרך תשי"ג, ירושלים קוק, הרבמוסד

 שם.2

laal
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 בשביל הטבע חגי את לקיים צודך ראתה העליונה ההכמה האלילי'.לפולחן
 נשמת בהם לפחת דרוש היה ה' למועדי מתים מזבחי להפכם כדי אבלישראל.
 הול- בימי יסוד מאורעות התרחשות ידי על נעשה וזה - חיים אלוהיםרוח
 האמורה החינוכית הטבע.,הכ11נה חגי לעונות בהצמדה דווקא ישראלדת

 אי אבל השנה, בתקופות תלויות אמנם הכלאיות עונות כי היטב. כאןבולטת
 הקשורים היסטוריים למאורעות מלויים-בניגוד לתאריך להגבילןאפשר
 דווקא הקציר ואחרית הקציר ראשית את לקבוע מקום איפוא, און, ידוע.ביום
 )קציית האביב לחג וקבעה התור" באה כן פי על ואף בעונ". פלוניליזם

 לתא- וצמודים סמוכים מדוייקים מועדים הלהם( )שתי הקציר ולחגהעומר(
 הנף( )יום הקציר ראשית שתג אלא עת/ ולא גדולים. היסטורייםריכים
 לעומר( חמישים )יום הקציר גמר. וחג מצרים, יציאת יום י ר ח אנקבע
 ימים נ"ב חז"ל, מסורת לפי ניתנה, התורה כי תורה. לפני,מתןנקבע
 ומוסגרים מוקפים כזה באופן לעומר.. נ"א ביום דהיינו מצרים, יציאתאחרי
 ה' התגלות של . היסטוריים במועדים ואתריהם לפניהם הטבע' הגישנ'
 ' - .לעמו.

 התרחש לא היסטורי מאורע' שום - השנה בצאת האסיף חג : כן עלויתר
 גשבוע רק ולא השנה, ימות כל במדבר ישראל ישבו בסוכות שהריבעונתו.
 גרידא, טבע חג האסיף חגיגת גם תהיה שלא כדי אלא - תשרי שלהשלישי
 ליש- ללמד הסוכות, חג את אליה התורה קשרה - אלוהית מהתגלותפנוי
 רכ.שו"'.. על לשמוח יוכל ה' חסות תחת עצמו העמידו ידי על "שרקראל

 ומתוך חקלאיות, חדוה לעונות הזיכרון מאורעות התאמת מחוד כן, כיהנה
 ולהעמידם זיכרנו לחג להצמידם כדי הטבע לחגי מדוייק מועד.קביעת
 מוסר של החינוכית "מגמה בבהירת הללו-ניכרת של "נשגבבצילם
 הנהדרים קודש מקראי -של ביסודם המונח ואמונתי השקפתיהשכל
שלנו.

 וש- מכאן, וסוכות מכאן פסח רגלים. בשלוש האמצעי הוא השבועות חג.
 הסדר לפי נמנים, הרגלים אבל בתשרי, מתחילה השנה אמנם בינתיים.בועות
 שנינו 1כ1 הסוכות"', וחג השבועות חג המצות, תמיר,-"חג בתורההרגיל
 השבועות חג הוא שונה אולם לרגלים". השנה ראש בניסן "באחד :במשנהי

 "תשיעי במאמר אריסטו ונר "ובבר : מ"ג פרק ה"נ, ;בוכים בכורה כיתב הרמב"ם3
 וה- הקד.מים הקרג;ות . . . מקדכ באומות מפ~רסט העניין היה שנן המידותמספר

 הרווחה", מפני הקרבנות היו כאילו והפירות, התבואות אסיף אחרי היוקיבוצים
 52--53. עמ' ה, בפרק להלן עוד כך על ראה4
 צב, עמוד הב"ל, ב בכרך הופמן רד"צ5

י א. משנה א, פרק השגה ראש47 טז. ט,, דברים6
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 מיכ'אלאיכסנדר40

 ואילי שלם"' "היקף 'מים, שבזע נמשכים הללו : וסוכות nDD ריעיו,משני
 "יום דרך על הבכורים",, ם 1 י " קרוי הוא ולכן אהד, יום אלא אינושבועות

 הכפורימ"11. מוםתליעה"10,
 מיוחדת, עשה מצות שום בתורה נקבעה לא השבועות לחג כן: עליתר
 הלחם שתי כי האחרים. ברגלים ולולב לסוכה או ומצה, fiOD לקרבןבדומה
 קרבנות הם אלה -כל היום ומוספי הלחם על הבאים והקרבנות עצרתשל

 בחג המים וניסוך בפסח עומר : כגון הרגלים, בשאר דוגמתם שישציבור
 מיוחדת מצוה דו!דר של 11 עובדה ביומו. יום דבר המוספיםוקרבנות
 מיו- וענייניו הפסח לחג פה. שבעל בתורה בולט באופן משתקפתלשבועות

 )ה' טונה 1מצ11תיו-מסכת הסוכות ולהג פיקים(, )י' פטהים מסכההדה
 השנה ראש מסכת להם הנוראים-יש הימים לגבי הדיו והואפרקים(.

 סופ- מדברי שהוא טורים, ואפילו ; פרקים( )ח' יגמא ומסכת פרקים()ד'
 - השבועות חג ואילו מועד. בסדר פרקים( )ד' מגילה מסכת לו 'יחדו -רים
 שבסדר מנחות במסכת מתפרשים הלחם שתי וענייני בש"ס. מסכת לואין

 המוטלות המצוות מנחותת. ושאר העומר הפנים, לחם דיני במסגרתקדשים
 ולשמוח-ככ- לחוג עשה מצוות הן השבועות בחג מישראל אדם כלעל

 שביתה של תעשה ולא עשה אלהיד"=ומצות ה' לפני "ושמחתתובת
 אית אלה מצוות אך תעשו". לא עבודה מלאכת "כלממלאכה-ככתובה.

 והלכותיהן הרגלים. בכל השווה הצד הן אלא בלבד, השבועות לחגמיוחדות
 הקדמונים. בפי טוב" יום "מסכת היא ביצה, במסכתמתבארות
 הרמב"ם הפוסקים. בספרות גם כמובן, ניכר, שבועות של ההלכותמיעוט
 יום בהלכות השבועות חג של מלאכה שביתת ענייני כל את מבררלמשל
 בהם. המלאכה ואיסור המועדים כל של השביתה עניין על דן כשהואטוב,
 ולולבם. סוכה שופר, בהלכות זמנים, בספר אצלו מתפרש שמחהעניין

 הלכות אבל ומוספיותי. תמידין הלכות עבודה, הלהם-נספר שהיודינ'
 רק מוקדש ערוך כשילחן וכן החזקה". ב"יד השבועות-אין לחגנפרדות
 השבועות". חג תפילת "סדר והוא לשבועות, אחרז,סימן

 מג. פרק ח"ג, נבוכים מורה רמב"ם,8
 כד. כח, במדבר9
 א. כס, במדבר10
 כג. בג, ויקרא11
 א. משנה ה, סרק ז. ו, ב, משגה ו, פרק ו, ג, א, משגה ה, פרק : מנתות מטבת ראה12

 ט. ד, ב, א, משגה יא, פרק ו. משנה י,פרק
 יא, סו, דברים13
 יב. הלכה ח, פרק15 כא. כנ, ויקרא14
 תצר. סיטן חיים אורהדו ח. פרק6ג
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'41 השבועות בחגרעיונותזי.סודי

 את ולברר לעיין במיוחד מצריך שבועות" "הלכות והעדר המצוותמיעוט
 . . הזה. והקדוש הגדול החג של הפנימיתמהותו

,-.,. ... .-
 השבועות וחג העומר ספירת)ב(

 והוא - ויסודי עקרוני פרט בולט וסוכות פסח ובין שבועות שביןבשוני
 הרגלים שלוש נזכרו תשא כי ובפרשת משפטים בפרשת החג. . שלמועדו
 על הוגדר. לא המדוייק הזמן אבל רגל, כל. של עונתו סומנה כללי.באופן
 תקו- האסיף- "וחג נאמר: סוכות על האביב"',. חודש "למועד צויין:פסח
 את באספך השנה; בצאת האסיף "וחג :, יותר מפורשת ובלשון השנה",'.פת.

 מעשיך בכורי  השציר "וחג שבועות: לגני הדין והוא השדה",ן. מןמעשיך
 לך-בכורי  תצשה שבועות  "וחג בריר: יותר או בשדה"'י. תורצאשר
 נתפרשו  תמור( )פרשת העיקרית המועדות בפרשת  אולם, חטים".י.קציר

 "בחו- : בכתוב שם מפורש פסח יל ומגיהם. והוגררו.  הרגלים שלמצוותיהם
 עשר ובחמשה לה'. פסח - הערבים בין לחודש עשר בארבעה הראשו,דש
 לחודש יום עשר -בחמשה סוכות: לגבי המצות"'ן,,1כ1 חג הזה- לחודשיום

 מוגדר. תאחיר שם אין השבועות לחג ואילו הסוכות-ור. חג - הזההשביע'

 נזכרו שם גם : DnJID) )פרשת הפקודים בחומש בפרשת,המוספים הוא1כ1
nob,חג ואילו המדוייקיט, במועדיהם כיפור, ייזם השנה ראש כמו וסוכות 

 נוסף מפורש תאריך ובמקום הבכורים", "וביום סתמית בלשון נזכרהשבועות
 היכר, וסימני בשבועותיכם",,-כלוואי לה', חדשה מנחה "בהקריבכםשם

 אמור. שבפרשת העיקלי המקום עלהמרמוים
 הפסח בחג תלאו הכתוב תאריך. השבועות לחג נקבע לא הוא- כןאמנם

 השבת ממחרת עד . . . שבתות שבע . . . לכם "וספרתם העומד. ספירת ידיעל
 תנופה לה'...לחם חדשה מנחה יום-והקרבתם חמשים תספרוהשביעית
 לאד ..;':י קודש" הזה'מקרא היום בעצם וקראתם . . לה'. .בכוריט .שתים.
 יקריבו החמישים ימים-וביום מ"ט לספור עלינו  העומר הקרבת מיוםמזר:
  וחייב הטהירה, מצות צצם כאן חשובה יורש.ר. בי  וינהגו הלחם שתיאת
..

- . - 
.. . 

 יח. יד. טוי בג, שמות15
.

 כב, לד, שמזה19
 ה-ו. כג, ויקרא 21 ) -, טז. בג, שמות20
 סו-כא. כגן ויקרא23 לד. כג, ויקרא22
  זהו ; אני ואומר תקריבו. החמישים ביום והקרבתם, - יום ."חמישים : שט רש"י24

 תספרו. יום, המישים שהוא השביעית, השבת ממדרת עד פשוטו: אבלמדרשו.

 מסמר ולא סודר מספר כאן הוא יום" "חמשים רש"י לדעת הוא". מסורםומקרא

 - ן שנה". החמשים שנת את '"וקדשהם י( כה, )ויקרא כמומונה.
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 כלכשלאיככנדר42

 כלים הספירה שימי התאריך ואילו חמישים. והמספר ותשעה ארבעיםהמספר
 התורה פירשה אילו כי כלל. צייני ולא הכתוב העלימי ולפיכך הוא טפלבו

 של חשיבותה כליל מיטשטשת לחודש"-היתה בששה השלישי"בהורש
 הימים. D"Dספירת
 של לתאריך מזהלטה קביעות בעצם אין דאמת אייבא אלא בלבד, ווולא
 בו. בשבעה או בו בשישה או בסיון בחמישה שיחול אפשר השבועות.חג
 מלאין- שניהן ז כיצד "הא הסרים. או מלאים ואייר ניסן אם הדברתלוי

 ברור הרי שישה"'!. - הסר ואחד מלא אחד שבעה, - חסריו שניהןחמישה,
 בח- רק לחורש, ימים בכמה - ולא תורה, מתן ביום הזה חג תלה לאושהכתוב.
 להג נקבע לא אמור( )בפ' :ה שבמקום - כך כדי ועד לעומר"".מישים
 מש- ומה הזאת, הספירה כוונת איפוא היא מה : השאלה ונשאלת שם.שום

 1 החמישים יום ולמחרתו יום מ"ט שהם שבועות, שבעה שלמעותם
 הס- בתורה. לנו ידועה .מים, שבעת של ספירה בעצם ימים, של"ספירה

 של תקופות הליפת ובכלל כח(, יג, סו, )ויקרא למשל וזבה זב שלפירה
 מציינת - ונידה( מצורע מת, טמא : )כגון וטהרה טומאה בדיני ימיםשבעת
 השמיני היום ידי על ולהגיע ולחסלה הטומאה ממצב לצאת ההכשרהאת

 מפירת דהיינו ימים, שבעת של תקיפות שבע וספירת הטהרה.'למדרגת
 "ביטול החדש-היא למצב החמישים עזם רק להגיע כדי ימים,מ"ט

 המוח- הכניסה את עמו יביא החמישים ויום רעיונית, טומאה :יקח שלהגמור
 רוהנית"י:. תירות של הגמורה הטהרה למלכותלטת
 היט- ימי לשבועות, פסח בין מעבר תקופת איפוא הם העומר ספירתימי
 החירות לקראת גרידא הגופנית-המדינית החירות מן התעלות ומדרגותהרות

 הותוותה כאשר בסנה, למשה ה' התגלות בתחילת שהריהנפשית-התרבותית.
 "בהוציאך כאות הקב"ה לו קבע מצרים, משעבוד הגאולה תכניתלפניו
 השחרור : לאמוד "וה"';. "דר על האלהים את תעבדון ממצרים העםאת

 קבלת מטרתה-היא ועיקר הגאולה גמר התחלה; אלא אינו הגורמעבדות
 השבעה ידי על הנפש תיקון "בשורת השבועות בחג יש כן ועלהתורה.
 הנ- טהרת ליבון לכוון שהוא נקיים, שבעה לעומר מלספור שנגמורשבועות

 התורה",:. אושר וקבלת תשובה בגמרפש

 .שניהן : רשיי ~פירש 1"נ. ו, השנה ראש במסכת שסעיה רב שי מאמנו25
 בסיון".בחמישה המישים- להן מלא דאייר, ול' מניסן ימיט ט"ו הרי ואייר, גיטןמלאיז-

 א, סעיף תצר, סימן ה"תניא", בעל הרג של ערור שולחן26
 מגרמנית(. )מתולגמ שן בג, לייקלא בפירושו הירש דעאל שמשון הרב71
 ז. טז, לדברים משה" "תורת אלשיך: משה- רבי29 יב. ג, שמות28
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43 השב1ן1ת בהן -יסררעיונות

 וגדל, ההולך מספר והזכרת פה בדיבור ושבועות ימים ספירת שלוהפעולה,
 המס- מתמדת,'. התקדמות של הרגשה באדם יוצרת .ליום, .מיום ומוסיףהולך.
 מיום ההתרחקות את המציינים הספירה, ימי של וגדלים המתרביםפרים

 של כשלעצמם החשובים לערכים מעל ההתעלות את מביעיםהנפת'העומר,
 מסומלות )שהן יבולה ותנובת האומה.על'אדמתה ובעלות כלכליתעצמאות
 והכ- ההתקרבות את - המספרים אותם - הם מבטאים וכן י העומר(בקרבן
 וכל זה, יום יגיע מתי ידענו "ולא ישראל,'. -של הלאומי היעוד ליוםמיהה

 להגיע הזמן ומתקרב ימים, וכך כך לסו הלכו כבר והולכים: סופריםיום.אנו
 מילין כמה היודעים דרכים, הולכי אצל מאוד מורגל הוא, כאשר חפצו.'אל
 רגע ובכל שעה בכל כי לילך, להםיש

~Kr 
 עתה" עד הלכומילין כמ" לדעת וינקשו ישאלו

 הנכבד היום אל הגדול החפץ בנפשנו "להראות איפוא, באה, הימיםספירת
 אליו הנכסף העת יבוא מתי תמיד וימנה צל ישאף ללבנו,-כעבדהנכסף
י לחירותשייצא  להגיע חפצו וכל ישעו כל כי לאדם מראה ' המניין כי 
- ? דומה הדבר למה ההוא"". הזמןאל  שבאוהביו הנאמן בוא שממתין "כמו 

 השעות וגם היום מונה.שהוא
 מהותי באופן תלויה השבועות חגי של זמנו שקביעת לנו הובררהנה
 של מועדו הוא לעומר הממישים ויום היטהרוה, של שבועות שבעהבספירת
 . " . - ,י שיחול. תאריך בכלהחג

 הלחם. ושתי הקציר חג)ג(

 לספור תחל בקמה חרמש "מהחל : התבואה קציר גמר חג הוא השבועותחג
 הם לעצרת שבין.פסח השבועות שבועות"". חג שבועות-ועשית.שבעה

 הודאה ניתן שבו שבועות, וחג קציר חג הנקרא "החג בא ובסופם הקציר,ימי
 הרגלים מכוונת אמנם כי לנו. ששמר קציר חוקות שבועות על יתברךלאל
 מת- הזמן מזג כפי תהיה הקציר הצלחת כי ובהיות . . . וההודאה התפילההם

 לנו'-היה ישמר קציר חוקות 'שבועות הקציר,-כאמרו" עד האביבחילת

 שמשמעו יבם", "וספרתב ישון בין מבדיי סו בג, י~יקרא בפירושו הרמב,ן"ו

 יה. "וספרה י~". "וספר יעומת - השבונו" ויזכיר בפיו יסנף ואחד אחדש,כי
 שיא "איא ממש, פה בדיבור שיספרו משמעד שאין זבים, אצי"אמוריב
 תשכב". שיא נמספר דיובי'-שהיזהר יד 'וספרת וכןישבהוהו.

, סו. כנ, לויקרא הירש ר. ש. הרב של פירושו ראה31

 . ישב1עות. יצהיר.-דרוש .בינה ספר פינו, אפריב, בן עזריה רבי32
 רעע. מצוה אמור, החינוך-פרשת ספר הברציני, אהרן רבי33
 מג. פרק ה"נ, נבוכ.ב מורה רמב-ם,34
 כד. ה, ירמיה36 ט-י, סי, דברים35
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 מלביאיאיכ.סנדר44
 עמו הקרבן והיה השדה.לבעלים, ביכורי כמקריב האביב עלהעומר.הודאה

 הקציר חג יודיה זיום, יום לתפילה' זיכרון הספירה והזתה 1 העתיד עללתפילה
 , הקציר"ז'. טוב עלהודאה

 העה כמרבמנחת הלחם. שתי בהקרבת מולשי ביטוי לידי בא ההודאהרעיח
 הקרבת נ= המעשה מתוך שנתבונן "כדי היא התכלית הלחם בשתי גם כןמר

 שנה להם לחדש בריותיו עם הוא ברוך, השם שעושה הגדול החסד -המנחה(
 נזכור למען ממנה, הוא ברוך לו שנקריב לנו ראוי לכן למחיה. תבואהשנה
 מעשינו בהכשר לברכה ראויין שנהיה ומתוך ממנה. נהנה טרם הגדולחסדו

 בברכת טובו מרוב שחפץ בנו, השם חפץ' ויושלם תבואתנולפניו-תתברך
 - דלחם ושת' העומר - האלה המנצות בשתי המשותפת הכוונהבריותיו-,':

 שהתורה סגנוניות והקבלות לשת שיתופי מתוך מאליה כמו ועולהנשקפת
 חדשה" ה ח נ מ " קרויות הלחם שתי אלה. קרבנות שני לגבי בהםנוקטת
 העו- בכורים".4. קרוי."מנחת העומר "בכורים,,'-ואףוקרויות

 הל- שתי קצירכם-41-ואף "ראשית וקרוי אלהיכם" "קרבן קרוימר
 הקרבה:'"קרבן לשון נאמרה הלחם בשתי ראשית"י'. קרויות."ורב1.חם

 נאמר בעומר חדשה"י.ואף מנחה "והקרבתם או תקריבו"ראשית
 "והבא- הבאה: לשון כתובה בעומר בכורים". מנחת תקריב "ואםכן:
 אלהיככ-1 קרבז את הביאכם רעד או קצירכם-, ראשית עומר" אתתם
 . - תנופה".'. לחם ו א י ב ת " : כן כתוב הלחם בשתיואף

 הלחם ושתי העומר שבין והלשוניות הרעיוניות ההקבלות מלבדואולם,
 הלחס- שתי ואילו השעורים, מן בא העומר שונים. צדדים גם בהםיש
 התבואה. הבשלת של הטבעי הסדר מן ספק בלי נובע זה הבדל החיטים.מן
 ופחות אחר, שוני עוד אך היא. אפילה - והחיטה בניסן, אביב - השעורהכי

 השני את ולתלות הללו ההבדלים שני את .קשי מקום יש אפויות.כיכרות הלחם- שתי ואילו ומתפים(, גרוסים )גרעינים גרוסות מובא העומרטבע":
 המנחה להיות בחיטים המצוה היתה זה מפני "כי לומר, ואפשרבראשון,

 ה. בג, יויקרא ספורנו עבדיה רבי37
 רעד. ומרוה רעב מצוה. אמור, "' - ההינול ספר38
 בו. כה, במדבר י כ יז. טז, בג, ויקרא39
 יד. ב. ויקרא40
 יד. י. כג, ויקרא41
 יב. ב, ויקרא42
 יצחק רבי מפרש.כאן יפה43

 אברב1אי
 אהה ה מ ו י א שהוא כאן הגזבר העומר יקרש ראוי מדידה(, )= השירהבהב חיפוי לא הקרירה בעת שהשעורים "~יפי :

 ~ יה". טז, )שמות האיפה עשיריה - עומר טונה בהשערה ממנה שינאמשעוריכ,
 יז. כנ, ~יקרא44
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45 כשבועות בחגרעיונות-יס'וו

 אלט, למאכל .שהפיטים לפ' שעויה=בקמח, ובמנחת לחם, שלככיכרות

 גם יש מהם"". 1ניו11 נהנה שהאדם 1=באופן( בעניין להכינם ראוי כן.ועל
 מבלי כבהמות היו ממצרים כצאתם שישראל "לפי לעניין: סמליהמשמעות
 השבועות ובחג 1 השעורים,' עומר אז שיקריבו יתברך, ציוה, ודעת=תורה

 מנחה שיקריבו מדע-ציוה .ומביני. שכל בעלי ונעשו התורה אתשקיבלו
 בני מאכל לחם, שתי תהיה ושהמנחה הדשה, רוח אז בהם שהיה כמוהדשה,
 י - ' י '.' . והנבוגים"יי. החכמיםאדם

 הבדלים שנ' ידי על במיוחד בולט הלחם שתי שבמנחת ההודאה.רעיון
 שעורה=חיטה, הנ"ל: השניים )מלבד מגחת'העומר ובין שבינהנוספים

 המנן ככל העומר; מנחת ואילו חמץ, תיאפינה הלחפ שתי )א( לחם(. -קמח

 מתפרש לעצמו דבר'זה.כשהוא "~Aey תיעשה לא בתורה, האמורותחות
 מין מאותו מצה מנחת .הביאו מצות, בו שאוכלים הפסח, "בחגבפשטות:
 חמץ",י. לחם הביאו חמץ, אוכלים השבועות,'שבו ובחג בשלך שכברתבואה
 לזבח שנה בני כבשים "שני ישנם הלחם עם הקרביט הקרבנות בין)ב(

 בקר- כן שאין -מה ציבור שלמי זבחי של כתורה יחיד מקרה -שלמים",'
 לחמי מלבד בזה) זה תלויים הם אף אלה הבדלים ושני העומרו,. עם הבאבן

 קרבן לחמי חמץ-והוא מנחת של אחד מקרה עוד רק בתורה' ישעצרת
 נמ- שלמיחו'. תודת ונח על קרבני יקריב חמץ לאס חלות "ילתודה:
 לקרבן במשמעותם וקרובים מקבילים הלחם שתי עם עצרת כבשי שני כיצא,

 שבועות על הודאה כענייו זה "ובהיות היחיד. של החמץ ,ולחם תודהשלמי
 .עם קרבות חמץ הלחם שתי היו התבואה, סכנת היתה שבהם הקציר,_חזקות

 זאת חמץ"',. לחם חלות על תורה בשלמי העניין שהיה כמו שלמייןכבשי
 ה ומ א ה מביאה תורה, מתן חג בעצרת בשנה, יחידה "פעם כיאומרת

. -ד': רעד. מצוה החידוד ספר45

 בדומן"46
 השען- מן טו(.הבאה ה, )כמדבר סוטה ש) קנאות מגחת על למה.'ששניגו

 .)סוטה.פרק.ב, מאכל.בהמה" קרבנה כך בהמה, מעשה שמעשיה,, "כשם-ריס-:

 ר'י4
 אברבואי יצה"

 א. כ1, יויקרא
aaיא. ב, ויקרא 
"__ ~ .. ' קוד. עמוד א, יד-ככד 1. יויקרא בפירושו ה1פמ1 רד"צ49
 . יט. כב, ויקרא"5

 של ישלסים בהיגוי קדשים. קדשי הם עצרת, כבשי דהיינו שבור, שימי ,ובהי51
 ל ן ה-1, משנה ה, פרק זבחים עיין קלים, קדשים שהםיחיד

 חוץ מצה, באות המנחות. "% א: משנה ה, סרק במנחות שנינו וכד יג. ז, ויקרא52
 .. חמץ". באות שחן הלחם, ושתן שבתודהמחמץ

, יז. בג, לויקרא ספורם עובדיה רבי53
4 .'. ' י -" .  : 
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 מיכיא1איכסנדר46

 השנה ימות בשאר גם היחיד מופיע בו אשר שלה, חמץ לחם ה'לפני
 תודה".'. בקרבן חייב עצמו את רואהכשהוא
 תזרה  קרבן בעצם הם  שעמהן הציבור ושלמי הלחם ששתי לנו נתבררהנה
 הלאו- הכלכלה .הצלחת על ישראל לרועה והודאה כהוקרה האובה  בללשל
 שנה. באותה המזון ועל הארץ עלמית,

 "עשינו מעין העתיז: על תפילה משום גם בה יש העבר על 11 הודאהאולם
 ונסתיים עבר הקציר לעשות",". שעליך מה אתה עלינו-עשה שגזרתמה

 הל- שתי הבאת עם הפירות. ולאסיף לבציר העינים  נשיאות ומעתהבהצלחה
 את אתך ה' "יצו : תפילה ישראל של לבם רוחש חיטים, קציר ביכוריחם,

 : תורה אמרה  מה "ומפני : עקיבא ובי משום אמרו זכך באסמיך",י.הברכה
- ? בעצרת הלחם שתי לפניהבימו  אמר הוא. האילן פירות זמן שעצרת מפני 
 האילן"ז, פירות לכם שיתברכו כדי בעצרת, הלחם שתי לפני הביאו :הקב"ה

 נדון העולם כי הזה, 'ביום ברכה ולתפילת טוב לזיכרון ,קוק העץופרי
 האילן פירות על"בעצרת
 הטב- החדוה השבועות. חג היהודי, הקציר חג של דמותו זוהי כן כיהנה
 אינו בדמעה הזורעים של היצירה וצהלת הכל אינה בקציר שמחת שלעית
 "הב- גם אבל החדש. היבול מן הלחם שתי קרבות הדין לפי החג. שלעיקרו
 עסויה זד .הלכה  כשרות"".. הישו  מןאות

 לחזי
 חח; לחמי על השקפתנו את

 הלחם שתי גרידא",.. קציר חגיגת של ממדרגה הכל את ולהעלות הללהמץ
 - ד א י ד ב ו ע רוחנית. רוממות בו ונוסכות וגשמי טבעי להג נשמהנותנות
 שמים. עבדי ונעשים מתעליםמה

 שהיינו זמן כל כי הזה. בזמן דווקא והסברה פרסום צריכי6 אלהרעיונות
 הבינונו ולא קציר חג של טעמו הרגשנו לא ננכר, ומדוכדכים בגולהכבושים
 אפינו ובניעת הארץ, מז לחם ולהוציא למולדתנו לשוב משזכינו אבלטיבו.
  היבול, ושמחת  היצירה חרוזת לנו טבעית -  מטובה ולשבוע מפדיהלאכול
 בה' רמה שקרננו לאחר בייחוד נפשי, כצורך מאליו מתבקש קצירוחג
 סכנה צפויה כזה במצב הוא. ברוך עולמים, צור בגאון תקיפה ישראלויד

 בהכרח עמו הגורר גשמי-דבר אופי וישא גרידא טבעי חג 'היהשהחג

 .' יג. ז, לויקרא הירש רש"ר54
. ספרי. 3שם סו בו, לדברים רש"י55
 ח. כח, דברים56
 ע"א. סג השנה ראש57
 ב. משנה א, פרק השנה ראש58
 ,! ע"א. פג, דף מבחות59

 יז. בג, לויקרא הירש רש"ר60

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



47 השבועות בחג יסודרעיונות

 'הסברתן כיום דווקא נייתר דרושה ולפיכך מסולפות. ודעות כוזבותהשקעות
 הרע- ועל הישראלי הקציר חג של והנכונה האמיהית מהותו על המחנךשל
 ישתמר זה ירי על בהן. הקשור וכל הלהם שתי במצות הגלומיםיונות
 וכבפ- תכונה תתרקם הלבבות 'ובמעמקי מסלף. הקציר חג של המקוריזיוו
 ' '"1 ( בימינה במהרה המקדש בית לבניין ציפייה תתעוררשית

,- -. הביכורים יום)ד(

 .הדאש~נה המגחה "היא כי תדשה=61, =מנחה בתורה נקראת הלחם שהימגחת
 חדשה( תבואה אכילת = ) מתיר =העומר : שנינו שכן החדש"52, מןשהובאה
 מביאים אין הלהט שתי "שקידם : כלומר במקדש"63, - הלחס ושתילמדינה,
 קציר "בכורי גם הלחם שתי נקראה. זה- מטעם הדשה"04. מתבואהמנחה

 נקרא שמם ועל 66. "בכורים" סתם או הבכורים", -"לחם וגקיצורחטיס"05,
 .~ ' . . - הבכורים=ז6. השבועות="יוםחג

 גם וכרם;- שדה מכל המינים משבעת יחיד' כקרבן הבאים הפירות;ביכורי
 ונקראים בארצם""(, אשר כל )"בכורי בחורה.."בכורים" ]קראיםהם
 השמית שני נצטרפו ופעמים האדמה"89(, פרי )"ראשית " ת י ש א ר יגם
 כל"י בכורי כל "וראשית ימתך"ז, בכורי "ראשית"ד:

 בע  קרבה היש  ומאלי:  מעורר  והביבורים  הלחם  יצתי  של זי*מרתדמית
 תליה אינה למקדת הביצירים כל"?-הבאת "בכורי ובק חטים" קציר"בכורי
 כן-- ואם שירצה, אימת' כל ביכוריו את אדם מעלה קבת. בהאריך'ריקא
ן ? השבועות חג ובין הביכורים בין  היחסמהו  

-  שתי ובין בינם קרבה. ויש הזה, החג ובין הביכורים- בין קשר יש' אכן-
 מבי- "אין מוגבל,' זמן להם יש אבל קבוע, מועד לביכורים אין אמנםהלחם.
 כלומר: חנוכה"2ז. אחר ביכורים מביאיו אין וכן . . . לעצרת קודם ביכוריםאיו

 בו. כח, במדבר טז, בג, ייקרא61
 ' '. ..'. ושם." שם רש"י62

 ו. משנה י, פרק מנחות63
 '-י: ברטגורה'שם.~ ר"ע4(

 כבע לד, שגוה65
-'. 

... . ~: ( 1

.- יז. כ, גג, ויקרא66
. "' . 

 ' ."'ו יז. כג, וטמורגו.לויקרא שם ואברבנאל רש"י ראה כה כח, במדבר67

-- '- " יג. יח, במדבר68
 ; י י. ב, בו, דברים69

' 

-'

..". '- .. ' ". 
 '.-* לי מד, יחזקאל 1ד . י , כו. לדו יטו כג, שמות70

 שיכו- מטפת ה, הלכה ב, מרק גיכוריס הלכות זרעים, ספר תורה, משנה רמב"ם,72
 -- 'י -' , - י 'ו1.2' ו, ג, משניות א, טרקרים
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 מלכיאיאיכסנ.דר48
 הבאים הלהם "שתי כי וביגורים("'ז, )מנחות יביא לא הלחם לשתי."קודם
 11 תלות למקדש"'ז. ביכורים ולהביא למנחות החדש מתיריו היובעצרת

 הביכר "יום בשם לראות מקום נותנת ובשבועות הלהם בשתי המיכוריםשל
 להתח- רמז גם - הבכורים" "להם שם על העיקרית משמעותו מלבל -רים"
 ביכורים"'י. הבאת זמן "שעצרת למדים ומכאן ביכורים, הבאת של העונהלת

 קשר בעיקר שהוא הלחם, שתי וביז ביגורים שבין הקשר את ראינוהנה
 שבו המועד השבועות, חג יביז שבין'הגיכורים ביחס נעיין ועתההלכתי.
 האילן.,'. פירות "על נדוןהעולם
 וראשית . . . כל תרומת וכל כל בכורי כל "וראשית הנביא: אמרכבר

 מיבולו יפריש כי אדם ביתך",ז. אל כרכה להניה - לכהן תתנועריסותיכם
 שהטובה למי טובה מחזיק שהוא בזה מוכיח גבוה, לשולחן ראשיתמתנות
 הארס מביע הטגע, ידי על לו הניתן מכל ראשית לה' קודש בהקדישומשל,.
 כל א-ל חסד שפע השמים, מטל אלא אינם ארצו משמני שכל ההכרהאת
 המת- עמוקה הכרה אותה ובזכות לך"זז. נתנו ומידך - הכל ממך "כיהיום.
 ול- מוגדל לחסד מוגגר, לשפע ראוי האדם נעשה ובמעשה בהרגשהבטאת
 ביתך". אל ברכה -"להניח בטבע הצפון הטובריבוי

 של ראשית קרבן על גם היחיד של ראשית ממתנות חו"ל היחיבו זהרעיון
 קרב- תלויים קבוע-הרי ~TD להן שאין היחיד, למתנות בניגודהציבור.

 לא אף אותם, דוחה דבר שאין עד מסויים, ובמועד קבוע בזמז הציבורנות
 במוע- דווקא התורה קבעתם הציבור של הראשית וקרבנות וטומאה.שבת
 הד- מתואמים כרחנו בעל שמים. בדין הכלל כלכלת גורל נחרץ שבהםדים
 כדי בפסח, קרב העומר : התורה נותן כוונת לפי בזה זה וקשוריםברים

 פירות שיתברכו כדי הלחם-בעצרת, ושתי שבשדות, תבואהשתתברך
.. 

- - 
. . . 

 1. משנה י, צדק מנחגת3ז
 טז. בג, לשמות רש"י74
 מסתמך שרש"י לציין מענייו האילן", פירוה "ועל ד"ה ע"ב, יא, בסנהדריז רש"י75

 מע- "בכורי על לעיל המובא בפירושו וגם כאן גס הבכורים" "וביום הפסוקעל
 במקומו גופו הבכורים" "וביום המסוק על בפירושו ואילו טז(. כג, )שמותשיך"

 שם יל חיטים קציר ביכורי קרוי השבועות "חג : כותב היא בו( כח,)במדבר
 מזמר ואעו החדש" מן ים הב חמים למנחת ראשותם שהע , ם הלחשתי
 אע הפשט שלפי דעתו את בזה גילה שרש"י אולח מסתבר הביכוריה עגונןבלל
 קשורה הביכורים והבאת בלבד, הלחס שתי שם על אלא קרוי הבכורים""יום

 דבר" "העמק בפירה~ד זצ"ל מוולוזין הגצי"ב אבל ורמז, כאסמכתא רק זהלביטוי
 בלבד. ביכורים, הבאת -על הבכורים- "יום מפרש התורהעל

'. .. י ':' . ל. מד, יחזקאל76

 -'.. יד. כס, א הימים דבריד7
-1 
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49 השבועות נהג יסוד-רןי1נ1ת

 שאר מכל הביכורים משונים כי  ביכורים. לגבי גט בעצם הדין והואהאיחז,
 - ביכורים וחילו שירצה. זמן בכל  נותנן mK המתנות .שכל היחיהסצנות
 קודם ביכורים מגיאין "איו הקובעת ההלכה לחנוכה. עצרת בין מוגבלזמנם

 של הדין לימי האילז, פירות לעונת הביכורים את במך קישרתלעצרת"וז
 הפירות, על שמים ברכת לאדם משפיעה ביכורים שהבאת למדנו העץ.פרי

 הטובה כל ויתר הפירות כי לפניו והודאתנו מלכותו, וקבלת הזכירה-ומתוך
 הרי פ'ירותינו"'ז. ויתברכו לברכה, ראויין' יבואו-נהיהמאתו
 רעיונית. -קרבה הקציר חג 1ביז ביכורים ביל קירבה עודראינו

 בזה, זה קשורים שהם רק לא הביכורים ופרי הביכורים להם מזה: ולמעלה'

 השבועות חג של רקע על ומסתבר מתבאר מהם אחד שכל כלבר  זו_ לאואף
 המשותפת לתלותם עמוקה. משמעות גם הביכורים-יש דום הקצירכחג
 הבא. העיון מתוך לנו שיוברר כפי תורה, מתן בחג והביכורים הלחם שתישל
 "קרבן נאמר: המזבח גבי על ודבש שאור הקטרת של האיסור יד על"

 רא- קרבן ניהוה"". לריח יעלו לא המזבח ואל לה', אותם תקריבראשית
 הש- מן הבאות עצרת של הלחם "שתי בשביל כולל מושג הואשית"
 שניהם כי ותמרים",י, תאנים ביכורי כמו הדבש; וריס-מן וביכאור...
 - חדשה" "מנחה הן הלהם ששתי ויוד: הזכרנו. שכבר כפי ביכורים,קרויים

 במקדש, 11 של שימושה את הפותחת ההדשה, מן.התנואההראשונה

 ק האדמה",,. כל.פרי "ראשית הם פייותוביכורי

 י נ פ ל קרבים סירות,' מדבש הבאים והביכורים חמץ האפויותשתי-הלהם
 גבי על ומוקטרים מוגשים אינם אבל בעזרה, תנופה טעונים כלומר: ',ה

 אלה ששני דווקא נדרש הראשית קרבנות כל שמתוך הדבר מופלאאמזבחי'.
 ז"ל "'דש ש"ר אוב הדבש. ומן השאור מן שיבואו תורה בחג.מתןהקשורים
 ומתקבלת מעניינת בצורה הטימבוליסטית שיטתו פי על 'העניין אתפותר
 ג הדעה.על

 לעבדות, סימן היא . . . מצה ההיסטוריה. מן עולה ומצה חמץ של-המשמעות
 הוא ברוד הקדוש הוציא לא אילו חורין. בני מאכל הם השאור'והתמץוכנגדה

 חג של שובו ומדי עוני". מ"לחם לעולם אוכלים היו ממצריםאת'ישראל
 מ"- ותמיד בחינה מתוך שוב והחמץ השאור נידחים - מצרים יציאתזכרון
 יב. ב, לויקרא רש"י79 עב. מצוה כסף,' אם -מרשת החינוך טפר78

 )רשעי. קרוי-ובש" פרי מתיקת80_"כל~
 שם"

 האילן, פירות לבל נציג אלא אינו דבש
 .יטפו רעו: דייו. וינקך ודבש.. חיב זבת -ארץ "סצנה במייצאוכן'משמע1

 ב הימת ובדברי יח( ד, )יאי חיב- תישד הגבעות 1כ1 דבש(. )= עסיסההרים
 שדה". הבזאת וגי ומבש ויצהר תירוש דגן "ראשית : הלא.

 . 1.. משנה ה, פרק מנהוה81
- 

.י .'
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 מיניאי%לכסנדר50
 לנו, באו מעצמנו לא שנידינו והעצמאוה שהחירות ההכרה, בתודעתנוהדשת
 מש לא ממקדשו - זה לעומת - אבל האלהים. של מתמדת חסד כמתנתאלא
 תמיד צריך ה' מנבה על מקריבים שאנו הלחם לעולם. הזאת העובדהזכרון
 פר- מעבדות שבהגאלנו בתנאי רק מידיו לנו ניתן החירות להם מצה.להיות
 השכר היא ודם בשר משיעבוד החירות ה'. בעבודת עולם להירות נצאעה

 הוא.-וביום ברוך לרצונו המליאה לכניעה הזאת, ה' לעבודתהמיועד
 מתחיליט ואילך שממנו הביכורים, ביום השבועות, בחג תורתו, למתןהזיכרון
 שד' לאמי וגו'", "ארץ אל באתי "כי ה' מזבח תכה ל"ודיע הביכוריםמביאי
 לפני ישראל מופיע ביום -בו המובטחת, הארץ אל להביאנו דברו אתקיים

 בזה ומודיע והעצמאות, ההירות להם המץ, לחמי בשתי גם הוא ברוךהקדוש
 מדוע איפוא הוסבר והעצמאות',. החירות להנאת זכה לתורה כניעתושבשכר
 תורה. מתן ביום 1ד11קא חמץ לחם דווקאמובא
 תוצרת אותה זוה' פרי, מתיקת דגש, : פירות ביכורי דבש לעניין הדיןוהוא
 הטבע ידי על מוכן הוא לאדם, הקרקע בעלות ערך ביותר מתבטאשבה
 איפוא הם האילן פירות כלומר פרי, מתיקת האדם. של המידי לשימושועצמו
 - והעצמאות החירות נמו - זה נפם גם אבל הקרקע. על הארם לבעלותסמל
 לעצמו ויבטיחה ישראל יזכה הארץ בבעלות גם עצמה מכוח ישראל רכשולא
 ביכורי של הבאתם זמו תורה מתן בחג מתחיל לכן ה'. תורת קיום ידי עלרק

 המזבח לפני ומונחים לכוהן נמסרים והם ; הפירות ביכורי של בייחודהאדמה,
 ה' נשבע אשר הארץ, אל כי.באתי אלהיך, לה' היום "הגדתי קריאתאגב

 לנו"ו'. לתתלאבותינו
 של המדינית החירות נכס את המסמל חמץ, להם גי למדיםנמצאנו

 קשורים שניהם הארץ, אדמת על הבעלות נכס את המסמל תירוה, ודבשהעב.
 ומותנים הם כפופים אלה לאומיים נכסים שני באשר - תורה מתןליום
 בסיני. שניתנו התורה מצוותבקיום
 ומנחת הלחם שחי בין צדדי והרב ההדדי הקשר את ראינו כן, ליהנה

 תודה שהן הלחם, שתי התורה. חג ובין והביכורים הקציר חג וביןהביכורים
 בצל עומדים שניהם - הארץ על תודה בעיקר שהם והביכורים המזון,על

 תורה. מתן שלהזיכרון

 תורתנו מתן זמו)ה(
 גופני היה שהשעבוד מכיון ממצדים. יציאתם עם נשלמה לא ישראלגאולת
 הסופית המטרה למחצה. גאולה רק הגשמי השחרור היה ממילא כאחד,ורוחני

 ' י ' יב. ב, לויקרא בסירושו הירש ש"ר הרב דברי תמצית42
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51 בשבועות בדג יסודרןי111ת

 הכוונה היה .שהוא תורה, למתן רוחנית, חירות לידי ישראל את להביאהיתה
 כאשר מלכתחילה, משה לפני הותוותה זאת תכלית ביציאתם"',.והתכלית
 את "בהוציאך לשלביה: שליחותו תכנית את הוא ברוך הקדוש לפניופירט
 ה"עבודה" של טיבה הזה"',. ההר על האלהים את חעבדון ממצריםהעם
 נעבד מה נדע לא "ואנחנו : לפרעה אמר גם וכך עצמו. למשה גם סתוםנשאר
 מתי ומצפה צופה היה שמשה ספק אין אבל שמה"". בואנו עד אלהינו ה'את
 היו ישראל שגם ברור ויקיימוהה לידם פסוק אותו ויבוא סיני, להריגיעו
 מש- הדבר לעבוד. עתידים שהיו נעלמה אלהים עבודת אותה לקראתדרוכים
 ישראל שם ויחן במדבר, "ויחנו הפסוק: לשון של הכפילות מתוךתמע
 מצט- הציפייה ושמקוס. הנושא הנשוא, על וכגיגית חזרה - .', ר ה ה ד גנ

 מכבר, הידוע ההר"-ההר "נגד הביטוי מתמי בייחוד ומבצבצתיירת
 "הר הוא הגדולהז, הנבואית ההוויה מתוך למשה הזכור הזה" -ההרהוא

 יתרו,,. ביקור ושל אהרן עם הפגישה של בסנה, ההתגלות שלהאלהים"
 w~ne שפז וכל מלכתחילה, במקרא איפוא מפורש תורה מתן שלמקומו
 הדבר אין תורה מתן של זמנו לגבי ואולם מעשה. בשעת במפורשמתואר
 ואף המעשה לפני לא בבירור כתורה T~1D לא תורה מתן של התאריךכן.
 הר לפני ישראל באו סיון חודש רק.זה-שבראש ברור מעשה: בשעתלא

 , " ז ה ביום מצרים, מארץ ישראל בני לצאת השלישי -בחדש : שנאמדסינ',
 אז"ל סיני",,. למדבר אתו חודש בראש - עלמא "רכולי סיני",,. מדברבאו
 של במובז אלא ימים, יקח של במשמעות לא "בחדש" המל" את כאןהבינו
 ושבת"ת, "חדש חדש"י,, "מחר כמו החודש. ראש הלבנה, התחדשותיום

 'ץ ההדש"',. "ביום יותר ארוכהובצורה
 ,י -

 - י ש ב " : סוברים חכמים בתלמוד. הדעות נחלקו תורה מתן יום לגביאבל
 בשבעה אומר: יוסי רבי לישראל. הדיברות עשרת ניתנו בחודששה
 הכמים: כדעת תרגם עוזיאל( בן ליונתן )המיוחס ירושלמי תרגוםבו"".

 מג. פרק ד,מ נבוכים, מורה רמב,כ,83
 בו. י, שמות85 יב, ג, שמות84
 במאמרו המובאים והקבלה" "הכתב בעל דברי זה לפסוק ]ראה ב. יט, שמות86

 101[. בעמוד סיגי הר למעמד ההכנות מוריאל, י. ד"רשל
 שם. רשב"ם עייןד8
 ה. יח, בז, ד, א; ג, שמות88
- א. יט, שמות89
 ע"ב. .פו, בשבת רבא מאמר90
' '~ יג. א, מישעיה' 1. יח, כ, -א, שמואל91 -  

.- ' א,-ה סו, יח1קאל לרי כ, א ,ומואל אז מ,  וומיי93
.;. 

 - ע .ץ. סח כה לשיות בש"י ע"ב. בג תעמת ע"ב. פת שבת94
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 מינאיאיככנדו52
 אבל בירחא-". תליתאה_בשיתא ביומא השלישי-והוה ביום"וזהי
 בסת והן יתרו בפרשת הן הפסוקים, את בדבר. הכרע אין עצמה התורהמז

 הרמכ"ן,, 'דעת אולט הדעות. משת'. אחת כל לפי אפשד..לפרשמשפטים,

 נצטווה הגדולה ההתגלות לבהרת כי בסיון, בשישה נאמרו שהדוברותהיא
 השביעי"ז", "ביום עלה ומשה הלוחות, את לקבל כדי להר לעלותמשה
 סיוז. חודש מראש כלומר ימים, שישה זה ההר את כיסה הכבוד שענןלאחר
 מכל בו. בשישה זה לפי היתה וההתגלות בסיון, שביעי איפוא הוא זהשביעי
 לישראל"'". תורה ניתנה "בשבת כי חז"ל אצל היא מוסכמת מסורתמקום
 יצאו שבו בניסן עשר חמישה הרי חז"ל, בידי המקובלת אחרת מסורתלפי
 "מסו- שתי את נצרף אם היה"". בשבת חמישי היום "אותו ממצריםישראל
 ביום כלומר מצרים, יציאת לאחר ימים נ"ב ניתנה שהתורה יצא הללורות

 יציאת יום בניסן, ט"ו חל כיצדז-אם העומר. הנף מיום ואהדהחמישים
 החמי- יום היה שבועות שבעה שלאחר המישי יום הרי חמישי, ביוםמצרים,
 היתה ואם ושניים. חמישים שלאהר'1-יוכ והשבת מצרים, ליציאתשים
 באייר שא' ומאחר בשבוע. שני ביום בסיון א' היה הרי בסיון, ר שבתאותה
 בניסן ל' - אייר הודש וראש ה' ביום היה ניסן הודש ראש )כי בשבתחל
 שני ועוד שבועות ארבעה לאייר נותרו הרי ושבת(, ו' באייר-בימיוא'

 מעזבו","י. הי" ענה אותה של "אייר היינוימים,
 )שהוא לעומר החמישים ליום השבועות חג נקבע התורה משניתנהאולם
 מלא כשניסן אלא לעומר, נ' ביוט בסיון ר יחול ולא מצרים(, ליציאתנ"א

 בידינו, המסור החדשים קביעות חשבון "לטי ואכן חסר. ואייר יום()שלושים
 בשי- זה חג יהיה לעולם, חסר הוא אייר וחודש לעולם מלא הוא ניסןשחודש

. טז. יט. שמות95
' - 

 א. כד, לשמות96
 ע"ב. פו, שבת98 טז. כד, שמות97
- עולס בסדר ברייתא לפי ע"כ. פז, שם99  סעדיה רב ע"א. פח, זם היה. שבת ערב 

 ראב"ע בפירוש. גמדבא המן בפרשת הכתובים על חז"ל מסורת את מבסםגאון
 למדבר בואם )=יום השגי לחודש עשר בחמישה להזכיר "טעם : א( טז,לשמות
 להחיש ראשון יום ודנה ממצרים. ישראל יצאי בשבוע חמישי יום כי לההןיעמין(
 מדבר אל באו השבח ביום והנה ושבת. שישי -יום ואייר חמישי. יום היהניסן
 "מז. ירד ובבוקר בשר תאכלו נערב כי משד יגס ואסר בהנותם. והתרעמוסין
 גי ה(, טז, )שמות הששי ביום 'והיה שאמר נעבור ראשון, יום ייניותו ראויוהנה
 .ביוב כי ההנחה סמך עי המן". יירידת שישי וה.ה )=בשבוע( שישי יגסהיה

"ששי-
 לי ההנחה סמך ועל המן. יירידת שיש' גם איא שבת ערג רק אינו
 שיציאת רס,ג מסיק זה כי סמך על - נאייר בס-1 בחנוהם מיד התחילהמתרעומת
 שפ. בשבת פפא רב דברי עי נשענת זו "ב"ה "המישי. ביום היתהמצרים

 ע.ג. פז, שבת"10
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53, השבועות בחגרעיוגות,המוו

 אפשר היה על,1_הרא"ה החדשים מקדשע שהע בזמן בסיט":אבלשה
 לעומה חמישים עם alne_ השבתות; חג חטר--והיה מטן חיש גםלתות
 שהוא השבועותי חג מלא--היה. א"ה _חורש 1ם היה ואם )בסתהבשבעה
 מתרתורה;ד בעם פ"שאעו על ואף בסעף"ק בחמישה לעומר, חמושיםעם
 נ"ב יעם דהיעה = ) תורה מתן בים הזה תלה.חג לא כלש"שהכתוב בכךאע

 בח- רק בטיח, ר )=,דה"נו לחודש ימים ולא---בכמה מצרים(,מיציאת
 חמישים יום יהיה לעולם בידינו המסור החשבון שלפי אלא לעומר.מישים
 נ"א יום הוא שלנו בסיון ששישה ואף תורה. מתן יום שהוא בסיון,.בשישה
 נ"ב.לצאתם ביום. ניתנה והתורה ממצרים, ישראל יצאו בניסן.שבומטע

 תורתנו' מתן אומרים;'זמן אנו כן פי על אף לעומר- .נ"א שהוא . . .ממצרים
 ניתנה בסיון ובש,שה בסיון, בשישה לנו שהוא כוון .לעימר,בחמישית
 .. .התורה,ן,1

 יסודות.של שני בו נתמזגו תורה מתן לומר: הזה,נוכל הבירור בסיכום-,
 אלה יסודות. שני בסיון. והשני-nes~r לעומר, יום .האחד.-נ"אומזן,
 היסוד נתחלף התורה פי על מצרים. יציאת של שגה באותה יחדנזדמנו
 בקביעות ומוחלט עיקרי ליסוד נעשה והוא לעומר, יום לחמישיםהראשון

 הכרחי ובלאי סמל כגורם בתקפה'אבל אמנם השני'נשאה והיסודמועד.החג.
 שחמישיפ לקרות היה יכול הראייה פי על חדשים מקרשים וכשהיובלבד,
 אז הובא לא השני' והיסוד כאמור, .בה בז' או בסיון בה' גם יכלו לעומריום

 התאריך את במפורש התורה הזכירה לא מדוע מוסבר בכך כלל.בחשבון.
 בשעה מסויים, עם;תאריך הספירה ימי חמישים מזום שי ההזדהית את"יח להבי אין כי המועדים, שאר כל לגבי שנהגה. כדרך השבועות חג שלהמדוייק
 "חש- אולם וכיו"ב, עדים בהופעת דין, בית בקידוש תלויה השנהשקביעות

 את היסודות שני את מחדש ממזג בידנו המקובל החדשים"בון',קביעות
 - . - . קבוע.' הצלתי היסוד ואת הקבועהיסוד
 ולא תורתנו" מתן "ז16 להזכיר חכמים קבעו בכוונה'ובצדקולכן

 כשאה'הרג- ממושך אינו השבועות שחג פי על תורתנו"-אף מתן הום."
 אם התנאים .מחלוקת מלבד כי בלבד. אחד יום אלא התורה( )מז ואינילים,
 - גלויות( של שני טוב יום )שהוא בו בשבעה או בסיוז בשישה תורהניתנץ
 אלא תורה, מתן יום בעצם חל לא השבועות שחג כאמור, לפעמים, אירעהרי

 בסיין, בו' תמיד כעת החג החשבון-חל :;לפי ועוד בס,וןו בשבעה אובחמישה
 לא אבל שבחודש, התאריך אחד-מבחינת מצד רק תורה יומ'מתןוהוא

 -. ", ..' 25,! ובהערה ג4 עמוד ב, בפרק למעלה עיין101

- .'. ' 26.; בהערה עיין102 ' .  ]. '.'. -"י '- 
(" 
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 מלביאיאיכוניך54
 ואהד חמישים מרוחק בהשבוננו בסיון 1' שהרי מצרים. מיציאת מיחקומצד
 שחג פי על אף ולכן, לעומר. יום. חמישים דהיינו .מצרים, יציאת ממועד.ום
 המראה היה יפלא  הואיל )בא"י(, אחד יום הק שנה בכל נמשך תורהמתן

 בתפילה להוביר ומתאים שון מקום מכל אחד"'יי- יום הלא ההואהגדול
 בתפילת תרועה" "יום כמו תורתנו", מתן ם ו י " ולא תורתנו", מתן ן מ 1"

 הכיפורים. ביום ומחילה" מליחה ו"יום השנהראש
 הש- חג של לחארק' ומוחאם מכוה תורה מתן של התאריך פנים, כלעל
 מסווגת התאמה ירי על אחד. ביום ומתאחרים  מתמזגים והם הקציר  חגבויות,

  השבו- חג של ההיסטורי תכנו את ביותר ושקוף ברור ברמז התורה יבעהזו
 .חישולב וסוכות, לפסח בדומה השבועות, חג הוא ראוי בעצם שהריעות,
 השמים, מן התורה שנתינת הוא דין שני ומצד היסטורי. למאורע זיכרוןבו

 זיכרון חג לה יוקדש ישראל, בתולדות ביותר והמרכזי היסודי המאורעשהיא
 מזכיר הפסח שחג וכשם סיני. הר למעמד זכר יש הוא, כן ואמנםלדורות.

 חג מזכיר כן עמה על ה' השגחת את - הסוכות וחג ממצרים,את,השהרור
 השמים. מן התורה וקבלת עמו על ה' התגלות אתהשבועות
 הכתובים אין טעם "מה : חמורה וקושיא גדולה תמיהה כאן מתעוררתברם,
 מתן של המאורע לבין השבועות חג שבין הקשר על קל .רמז אףמרמזים
 ז"'":.  בבהירות ההיסטוריים היסודות הובלטו ובסוכות בפסח ואילותירה,

 מפורש וכר השבועות בחג לקבוע התורה רצתה אילו היא: לכךהתשובה
 המאו- את שתסמל שיוחרת ויכמון מצות  להתקין צריכה היתה תורה,למתן
 חג  ולגבי מצה( ואכילת קרבן )זביחת הפסח חג לגבי שצשתה בשםרע,

  סמלי טכס שום השבועית לחג ההזין "לא ואולם, מוכה(. )ישיבתהטובות
 להתגשם עשוי אינו סיני חזיון לדבר: טעם ויש סיני. חזיונות אתלהזכיר
 ביום תמונה 'כל ראו לא כי לבם על ישימו .ישראל בני אלא גשמי,בסמל
 גהזיה ייכשלו שלא כדי סו(, ד, )דברים האש' מתוך בחורב . . . ה'דבר

 ביום ויחוגו הגדולות, המראית את יזכרו אלא אלהים, לדמות פסללעשות
 את בהביאם האדמה ברכת על לה' יודו למען הקציר, סיום את תורהמתז

 חייביט ואותו הכל, על השליט האדון הוא ה' כי ויכירו המקדש, אלהביכורים
 'נעשה ההבטחה על בכך לחזור וכאילו לשמוע, צריכים מצוותיו ,אללעבוד

ונשמע'"',י.
 ובין השבועות חג שבין הקשר אח במיוחד הכתוב גילה לא אמנםואם
 קשרה.את התורה אחר. מעניין בבירור, הוא ומשתקף נרמז הרי תורה,מתן

 מג. פרק ה"נ, נבונים מורה רמב"ם.~10
 :; ~ קמה. Dp' ב, כרך כא. בג, לויקרא בפירושו  הוסמו צבי דוד ר'104
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55 השבועות בחג יסודרעידנ1ת

 "עצרת נקרא אף והוא העומר, ספירת מצות ידי על הפסחחג.השבועות-בחג
 אלא מצרים משעבוד השחרור הושלם לא, הזכרנו שכבר וכפי פסח"'וי.של

 "וגאלתי חורב. בהר 1המק11ה המובטחת האלהים" ,עבודת עם תורה,עם,מתן
 יציאת מהווה "ובכן אתכם","1. ל"ולקחתי ,והתחלה אמצעי רק היהאתכמה
 מאוחד-השחרור אחר מאורע סיני הר על ה' עבורת עם .יחדמצרים
 של הטבעית שמבחינתם וכשם מצרים. מעבדות ישראל של .והרוחניהגופני
 מב- לראות יש כך שלו, הסיום = .שבועות הקציר. התחלת  הוא פסהההגיס
 הפסח חג ואם ישראל. גאולת של הסיום את בשבויות  היסטוריזתיש
 לגמר שבועות, החג, סיום יוקדש כמובן, כך מצרים, ליציאת לזכרמוקדש
 בשבועות",",. תורה מתן לזכר היינוהגאולה,

...
 בחג מוסרי-סוציאלי יסוד)1(

 אהד. יום רק - השבועות חג ואילו ימים, שבעת אחד כל נמשכים וסוכותפסח
- ? טעםמה  אלא ההוא הגרול המראה היה "ולא : היסטורי  מעם נותן הרמב"ם 
 ודו- בדבר חולקים יש אולם, אחד"'"י. יום שנה בכל וכרוני בו על אחהיים
 הזה לחג טעם תורה נתנה לא "והנה מיסודו: ההיסטורי הנימוק אתחים.

 כי תורתנו. מתן לזכרון החג הוקבע שלא לפי תורה. מתו ליום זכרשיהיה
 עצ- על עדים בידינו היא אשר והנבואה בידינו היתה אשר האלהיתהתורה
 השבועות חג טעם היה אבל אותה,"י. לזכור יום לקדש צורך ואיןמה"ן,
 התבואות היאסף שבהתחלת יתברך, רצה, כי . . . חיטים התחלת.קצירלהיותו
 לחם לנוהן להודות חג יעשו . . . החיטה היא מהן שהראשונה האדם, 11Taוהם
 נצטווה לא אבל - התורה ניתנה השבועות חג שכיום ספק ואין . . . כשרלכל
 תפיסה נראית הרי בלבד, בכתובים להיאחז .נרצה אם זכירתה".יי. על"חג
 שאלן אבל החיצונית. מבחינתו מקרא של כפשוטו אברבנאל יצחק רבי של11
 השבועות לחג נקבע סעם מה : פתוחה ועודנה בכך ניתרצה לא הראשונהתנו
 (=tol(m) וחג "פסח במפרי":: כד על משיב שמעון רבי אחדו יוםרק

 עצרת". השמיני .ביוב ססקא בה~א דרך פסיקתא ד. ז, פישר הגה השיייפ שיר05ן
 קטו-קסז. עמ' שם, הופק, רד"צ 07: ו-ז. ו, שמות"10
  מופת". נעצמו ודוא אלהים דברי תורתנו "ספר - ה סעיף א, מאמר  כו1רי : השוה108
 בעי- יהיו יום "בכל : טז כו, לדברים ברש"י שהובע הרעית על נשענת  ור סברה9מ1

 : ספרי בשם יג יא, לדברים וגם עליהם". נצטווית ביום בו כאילו חדשיםניך
 בעי- יהיה "לא ו: ו, לדברים יגס ביום". בו שמעתם כאילו חדשים עליכם"שיהיו
 ישנה, מלך( )=פקודת כדיוסגמאניך

 שהכל כחדשה, אלא סופנה, אדם שאי
 לקראתה".רצין

 א. בג, לויקרא בפירושו אברבנאל יצחקרבי110.
 טז,.יג. ראה-דברים פרשת111
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 מלאכה עמת שהע עצרת, ן שמתה י- חח שבעה, זה עשה מלאכה עטתשאה
 ישראל, על הקב"ה שהם( )= שחסך מלמד בלבה אהה ים אלאאעה
 בשעה רק שיאמר יכלה כע דעה עמוקה! תמימות אשו נפלאה, משטותאחו
 פממית כאהדות נתפסו והארץ שהתורה ~בשעה באדמתו מעורה היהשהעם
 להגות היה יכול יוחאי בר שמעון ר' האלהי כתנא תמים צדיק ורקאחת.

 "שאיו העמוקה המוסרית ההכרה על מבוססת זו כזאת..דעה אצילההשקפה
 חגים, חוקי לקבוע בא שהוא ובשעה בייותינ"ז'', עם בטרוניא מאהקנתה
 קיבולו כושר לפי טוב, יום של טובו ומצמצם עצמה את כביכול הואמגביל
 השמחה תיהפך שלא כדי הקציר. חג את קיצר כן על עונה. באותה האדםשל

 עצרת-החג 'שמיני לגבי גם שמענו עצמו רעיון אותו לנגע. - והעונגלטרחה,
 חמישים רחוקה להיות חג של עצרת היתה "ראויה, השבועות. לחגהמקביל
 שישראל ידי על יום-אלא חמישים רחוקה פסח של שעצרת כשםיום,

יוצאיי
 ממנו רחוקה אינה לפיכך קשה, הדרכים וטרחת לחורף, הקיץ מן
 וומ"וי1..המישים
 והתחש- לזולת הטבה של המוסרי הרעיון שולט בחג.השבועות שגםנמצא
 ליום השבועות חג את בעצמו הוא ברוך המחוקק קבע זה ובגלל בצרכיהבות
 בלבד.אחד

 : מצוה התורה בשבועות. השמחה מצות את המדרש מסביר לוהבדומה
 האדם את מניע מה אלהיך"';,. ה' לפנ' שבועות...1שמחת חג"ועשית
 היבול ברכת בפנים"',י. נכנסת שהתבואה "מפני ? באה היא ולמהלשמחה,
 הסוכות חג לעומת אולם, השמחה. למצות הטבעי הרקע הם הקצירוחלוות
 אלא בעצרת כתוב שאין מוצא "אתה ומנופלת'י' כפולה שמחה בושכתובה
 האילן שפירות שמחותו-מפני שתי בה כתוב אין טעם ומה ,. . אחתשמחה

 האסיף. בחג כמו ומודגשת יתרה שמחה תובעת התורה איןנידונים".,,.
 חדי כל שעם הדבר טבעי כי במקצת, ומאופקת עצורה בשמחה בעצרתדיה
 והם בשדה"";;, עדיין שחז תבואותיהם על "טרוד אדם בני לב הקצירוות

 כן, כי הנה הקיץ. בחדשי הכרם ותנובת העץ פכי להצלחת וחרדיםדואגים

 עובד של נפשו במצב התורה נותן של התחשבותו עקבות כאן גםניכרים
 . . עונה.  באותההאדמה

 ללשוז ומיתרגם ביותר מובלט לזולת והטבה דאגה של זה מוסריעיקרון

 . JR"y ג, זרה נבודה112

 י,  טז, דברים113
 תרנך. רמז בג, פרק אמור, שמעוגי, ילקוט114
 יאה ובפרשת- אלתכם". ן לפס מהתם "וש מ(: כ4 )תקרא אמור בפרשת115

 שמח". אך והית , . . בחגך ת "ושמח יד--OD: , טיברש
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57 השבועות בחג יסוורעיונות

 ובסמיכות בהדגשה משנתה שחזרה עמים, מתנות מצות ידי עלהמעשה
 שדך פאת תכלה לא ארצכם קציר את "וכקצרכם השבועות: חגלמצות
 אל- וך אותמ-אני  תעזוב ולגר לעני תלקטו לא קצירך ולקטבקצרך,
 המצוות יל  הקציר בימי ולהזהיר להזכיר הכתוב  נתכוון בלבד לוה לאהיכם".יז.

 ה' לכברי  היציר התחלת שיהיה בשפ : לומר "רוצה אלא גרמןז,, זהשומן

 בעגורנו-בעויבת כן גם סיומו( )= תכליתו יהיה  כן השביעות,בחג
 הלהם. ובשתי  היומר איפוא קשורות אלה מצוות לעניים".יז והלקטהפאה

 ראשית בהקרשת בי16י לה שנותנים הארמה- ארי שהוא בה',"ההכרה
 מסיים אלהיבם'-בך ה' 'אני לעניים. ולקט פאה נתינתהקציר-מחייבת

 את יחד הקדשתם שלכבודו כאחד, והעניים העשירים ארון אני -הפסוק
 - קצירבם".יי.ראשית
 להיטיב ארם  בני של הטבעית הנטייה ועל האנושי המוסר על לסמוךואיו

 נחוי אלא שבחברה, ולסובליםלנחשלים
 "בלי כי עניים. מתנות על אלהי חוק

 לא- רן  עצמאי קיום  לאנוש, ראוי קיום שבארז  הברכה שדה יבשיל ה'מצות
 של ולהבנתו לחמלתו לצפות יצטרכו  והגר העני האביון בלבד.מירים
 מתנת  וסגלת לחטא, כמרט 'ההתקרמות' בזמן נחשבת אליו שהפנייההאמיה
  הקציר ראשית את המביאה האומה כן לא המובל. את משפילה מידו'צרקה'
 לקבלת  הזיכרון ביום ואחר, 1 עם אותו ומניפה. אלהיה מקדש אל שדותיהשל

 תוכל אז רק בי לביהמ"9. חמז לתם והתחייגותה הכרתה לאות תניאההורה
 אפש- תצמח רווחתה מתוך אם זה תורה של כאימה עצמה את להרגישותרצה
 ידי ועבודת השדה יבול זג באומה מבניה. אחד לכל עצמאי אנושי קיום שלרות
 ז- -ב פים ות ש הם והגר האביון גם האמידים. הבעלים למען רק אינםהאכר
 להם"'יי.שותמות וזכות האמידים על חובה בקציר,וכלכלתםהיאכות
 חפשית רשות אפילו לבעלים שאין בכך, מתבטאת העשירים בתבואתהרשים
 מנאה טובת בהם -איז אלו עניים מתנות כל כי כרצונם. המתנות אתלחלק

 משום בעלים"יו'. של כרתן על אותן ונוטליו באין העניים אלאלבעלים"ז,
 זוהי אותם. תתן - ולא אותם", ב 1 ע ת " אלה מתנות לגבי אמרהשהתורה

 בשנו אמור, בפרשת כאן, ט-4י. יט, קדושים בפרשת : לכן וקודם כב. בג, ויקרא116
 לא שבכרם ופרט עוללות ואילו  ה,ציר,  עתת  מעניין שהם  בלבד, ולקמ  השדהפאת

 כאן.גשגו
 יז. כג, לויקרא בפירושו עזרא אבן ר"א כדעת17!
 קסת. עמ' ב, כרך כב- כג,  לויקרא "ופסן רדיצ118
 כב. כג, לויקרא בסירושו הירש ש"ר ר'119
 - הקודם כל אלא שירצו, מי לכל לתיתן בידם יאין : ופירש"י ע"ב קלא, חולין120

יכה".
 משג" רמב-פ,121

 ה. היכ" א, פרק עניים מהנות "יכות זרעים, תורה-ספר
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 בלבד זו לא שהרי לאניונים, הענקה של ביותר האצילה הצורה ספקבלי
 לטרוח בעצמם הם צריכים גם אלא נותן, של מידיו כלל מקבליםשאינם
 ההרגשה נעלמת זה ידי על ודווקא והלקיטה, הקציהה במלאכתולעמול
 עמל פרי של הנעימות באה ובמקומה חינם, ומתנת הסד לתם שלהמבישה
 שנאמר,בה הצדקה מן עניים סצות'מתנות ונתעלתה נתייהדה בזאתכפיים.

 הבית-לאחר,שהכניס בתוך המתחלק עני ממעשר וגם לו"יוי,"נתן'תתן
 עני לאיזה אותם לתת לבעלים-שבידו הנאה טובת בו וישתבואותיה
שירצה
 בכל האדמה, תנובת על ובייחוד הרכוש, על היהדות השקפת מתגלהכאן
 לבשר אין אבל לבעלים, קניין ויש פרטי, רכוש קיים אמנם, ושגבה.הורה
 עושרו וכל נכסים, על כממונה אלא אינו האדם הזה. בעולם מוחלט קנייןודם

 עמי בז כלכלת את העשיה יראה יאל ולפיכך הכל. מאדוז בידו הואכמיקדון
 אשר דגן, של גרגיר כל על לאלהיו חב אשר חוב כסילוק אלא ממנוהעני
 האיריאל שיא הוא  זה. מושג-צדקה ועמלו. קניינו בשדה. ה'ברד

 .  שלתורתה'בצםה'".ין.הסוציאלי

  המיותרים הדינים ומן ולקט  פיה ממצוות הנשקפת המוסרית ההשקפהמן
 למרים, אנולהם

  כאן יש וחת.  במצוה  כולה המטרה איו השיים  צרכי שסיפתי
 הוא, ברוך "השם, השרה. בעל העשיר -כלפי עמ91ה חינוכית כוינהאף
 ויירה,  טיבה מירה בכל מיוסרים בחי אשר ימי  שיהיה( = ) להיותרצה,

 הנפש תתפלל הפיילות מתיך כי .. יריבה. ורוח ברכה נפי  להםושיהיה
 מפירו- אחד חלק האדם בהותיה כי ספק, ואין בה. ה' ברכת ותחול טובה,ותהיה
 נכון ורוח רצון שובע בנפשו תראה - הצריכים בו שייהנו ויפקירם בשדהו,תיו

 נעלות, מידות הליז"'". בטוב נפשו וגם בטובו השביעו השם וכיומבורך,
 על אצלנו יושגו כאלה רוחניות נדיבה-סגולות ורוה. נפש גודל לב.יוהב
 לאצילוה. סולם - הארציות עולם אדמה. וגידולי שדה שיבוליידי

 והע- הארץ משמני על הבעלים זכות צמצום הקציר, ביבול הענייםשיתוף
 הש- חג בין רעיוני קשר .יוצרים אלה חומרי- .עושי על מוסר' כושרדפת
 ה'- של האוניברסאלית הבעלות על ההכרזה ואכן, היובל. שנת וביןבועות

 התורה, קבלת לפני מילין כאקדמות לישראל שנאמרה - האר?"יוי כל לי"כי
 הארץ"'ו,. כל לי היובל-"כי חוק בחתימת h~rin עצמההיא

 י. סו, דנרימ122
 "מוציאת". ד"ה ורש"י שם חולין123
 ליג. מצוה קדושים, פרשת -  ההינוך ספר124
 ה. ים, שמות125
  בג.  כה, ויקרא126
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 -,ן

 שד שבועות  שבעה "ספירת הייבל: ושנת תירה מתן יוט בין הקבלהועוד
 שבתות שבע לספירת גדיוק מקבילה החמישים, היום שהוא השבועות,חג

 עצמו את ישראל קרא 'זה ביום . . . היובל שנת החמישים, שנת עדשנים
 את ממצרים-תעבדון העם את ובהוציאך ה' פקודת את ומילא ה',עבד

 למכור אסור ה', עבד הוא מישראל אחד שכל ומשוס הזה/ ההר עלהאלהים
 עבדים. ישראל בני לי 'כי ביובל, ישוחרר עברי עבד כל עולם. לעבדאותו
 שוב השיג שישראל כשם מצרים'זיי מארץ אותם הוצאתי אשר הםעבדי
 כך - לה' השעבוד את עליו שקיבל ידי על. במצרים, ממנו שאבדה חירותהאת
 - שמכרה או ממנו שאבדה חירותה את היובל ,בשנת .ישראל בן כליקבל

 שנת ,בין השבועות חג בין קירבה של יחסים יש הטגע כחג גס מחדש.כמתנה
 האדמה על מכריזים לה', התבואה ביכורי את כשמקדישים שהרי-היובל.
 והאדם הארץ, לה' כי מביעה ביובל הקרקע החורת גם וכן ה'- קנייןשהיא
 - , - י עליה",נ,. ותושב גרהוא
 קיום ועל בחיים הסיציאלי המוסר של נעלים רעיונות אותם כל הגשמתעל

המצוית
 האמורו"

 הנק- זה מגילה רות. במגילת לנו למעשה-נמסר בקציר
 ונהדרה, נפלאה מופתית, דוגמא השבועות,זי,.היא בחג עתיק מנהג לפיראת

 ובנפש נדיבה ברוח עניים מתנות ולנתינת חסד ולאהבת חסדיםלגמילות
 קציר 'בתחילת בו שכתוב "לפי רק לא בעצרת רות ספל וקוראיםהפצה.

 חסד, כולה זו שמגילה "לפי ביותר אלא הקציר",'11 ומןשעורים'-והוא
 ניתנה לשונה'י,1-והתורה על חסד 'ותורת חסד=שנאמר כולהוהתורה
 היא היהדות. כל תמצית קטנה, ה ר 1 ת איפוא היא ת 1 ר השבועות"ז,י.בחג

 כמוך",'י. לרעך "ואהבת בתורה הגדול הכלל של מושלמתהתגשמות

 בחג לאומי יסוד )ז(.
 מיוחדת חטיבה לעשותם כדי אלא בא לא לישראל תורה מתן שלכל.עיקיו

 גה. בה, ויקיא121
 DP .101' ב, ~רך כא, בג. יויקרא IDD1n רד"צ128
 ש-י הרב : ראה יקריאהה הטעמיט ועל רות, בקריאת השוניב הפנהגיכ על129

 ואילד. שכו מעמוד . בהלכה" "המועדים -זוין
 . נח. סימן סוכה הלכות "המנהיג" בספר הירחי גתן בר אברהם ר'130

 . .כו.' לא, .משלי131

 לרדת. טובן "לקח בספר אלעזר בר טוביה ר'132
 האתרוגה האות זה: בפסוק רות השט מרומז תרצה=הרי ואס ית, יט, ויקרא.133

- )ת'( "רות"של - )ו'( האהרוגת שלפני האות ואהבת, במלת האתרוגה באות   
 בשלישית - )ר'( הסוף מן השלישית והאות י כמוך במלת האחרונה שלפגיבאות
 - לרעך. במלת הסוףמן
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 הוה הרעיון את העמיקו חז"ל העמים"י'י. מכל סגולה לי "והייתםבעולם,
 הוא בלבד ישראל על לא לישראל, תורה ליחן המקום "כשנגלה :באמרם
 סירבו כולן ההייה"'רי. את ויקבלו ירצו אם . . . האומות כל על אלאנגלה,

 לתורה - ישראל לתורת ה' תורת נעשתה וכך באהבה, קיבלוה בלבדהשראל
 הגויים מן לטובה אותם המותירה אברהם, אלהי עם של המיוחדתהלאומית
 החושך. מן האורכיתרון
 רות של האינדיגידואליח התורה" "קבלת על המספרת החג, מגילתגם

 לא רות הלאומי. היסוד את מחוקת בישראל, הצדק גרי כל חםהמואביה,
 היהדות אמונת אחר נמשכה אילו אלוהיה. אל ולא עמה אל לאשבה
 רוגמת עמה- את לעזוב מבלי מולדתה, בארץ גם בה  להחזיק -יכלהבלבד
 בלבד- והחברה המשפחה אחר נמשכה ואילו משח. חותן מדיין  כוהויתרו
 - אלוהיה את לעזוב מבלי יהודה, בארז גם אבותיה באמונת להחויריכלה
 יר- לא אשר  הים אל ללבת עליה מיום של כנפיו תחת לחסות כדי ביירעה, היי כאחר. חי אל ולבני חי לאל נכספה רות אלא תושב. גר כלרעמת
 שאין אלהי", "ואלהיך - כך ויחר עמי", "ימך - בראשיה שלשום. תמולעה
 יכולארם

 לידבי
 תחילה. בישראל ירבך בן אם אלא בשכינה

 מקבלת נובע ישראל של הרוחני, הלאומי-הפנימי, הייחוד רק לאיבל
 בכך. תלוי ישראל של המריני, הלאומי-החיצוני, הייחיד גם אלאהחורה.
 ממלכתיות ירוש".'י-גם וגוי בהיים ממלכת לי תהיו-ואתם
 איפוא מתאגדות המלכות ותפארת הכהונה קרושת במשמע. ה ש ו ד קוגם
 ישראל. של הלאומי הייחוד היא שהיא אחת, נשגבה להרמוניא התורהעם

 יש- בהם שנכתרו הכתרים שלושת של המשותף השורש היא התורהקבלת
 מלכותשי. וכתר כהונה כתר תורה, כתר -ראל

 ידי נוספת-על בדרך השבועות לחג נתקשר הלאומי-הממלכתיהיסוד
 ביי-  מסיימת בעצרת, הנקראת רות, מגילת המלכות. נושא ועדאל. מלךדוד
 מת "דור חז"ל מסורת לטי : ועור ורות. בועו של ריבע שהיה דוד, שלחוסו

 העריקים של שנוחיהם וממלא ישוב שהקב"ה לן קיימא .והנהבעצרת",'1
 רות סטר ועיקר בעצרת. כ, גם ולר ג  ביצרת, שמת ליום."-וכיוןמיום

 ה. יט, שמות134
 ו. יט, שמוח136 ב. לג, דברים הברכה פרשת טפרי135
 כתר שניכתרימהללו, של עצמם "כל סו; ח, למשלי תתקמא רמז שפעוני  ילקוט137

 לתורה שזוכה מי כל , . . תורה של מנדחה אלא באים אין מלכות וכתרכהוגה,
 לכולם". ונוכה מונחים שלושתם כאילו הכתוב ועליימעלה

 ד. הלכה ב, פרק ביצה ירושלמי138
 ע"א. לת, קלושין139
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1" 
onf~יום ניו ביזר יחס הנה לידהי".,'. ביזם רזת קוריז ולהכי . . דוד. את 
 ומעם ערפל, מתוך תורה "אור בישראל המלכות אבי דוד ובין תורהמתן
 ה'"י';. משיהנסיד

 מזדהים-יום תאריכים שגי בין כאן יש מקרי היצוגי קשר לאאולם
 רות של נישואיה יותר. הרבה עמוקה משמעות לדבר יש דוד. תוםהתורה
 איסור כתוב שהרי ההלכה, של מדרשה בבית חמורה בעיה עוררו בועזעם

 מסרה פה שבעל שהתורה אלא ה'"י1', בקהל ומואבי עמוני יבוא "לאמפורש
 מואבית""ו מואבי-ולא עמונית, "עמוני-ולא נאמן: ביאור האיסורעל

 דוד של שכשרותו נמצא, ה'. בקהל לבוא המואביה רות הותרה זה סמךועל
 רב ערך קיבלה זו עובדה שבע"פ. המסורת קבלת על ומבוססת הלויהז,רעו

 נא- ומשענת ואילך. הגאונים מימי הקראים נגד ישראל הכמי שלבמלחמתם
 ע"ה, דוד את להכשיר נכתב ופרטו "כללו אשר רות, ספר להם היה לכךמנה

 רות מגילת יכולה אמנם "כי בקהל".4;. לבוא כשרה שהמואביתולהראות
 ומצר הבדויה, וקבלתם הקראים דעת נגד גמורה כמדאה אהד מצדלשמש

 של שכשרותו מאחר כי פה""י. שבעל התורה אמיתת על נאמנה כעדותשני
 בזכות אלא קיימת אינה עצמה וכל וספק, ערעור ללא עליהם גם מקובלתדוד

 התר את הוויתם בעצם מאמתים מלכותו ובית שדוד ההלכה-נמצאמסורת
 והמתעים התועים הקראים של מלבם להוציא כדי בז, "ועל פה. שנעליה

 בימים הגאונים שבע"פ,--הנהיגו בתורה האמונה את לבנו בתוךולהגביר
 לקרוא בישראל, קבוע למנהג הדבר והיה היראים, עם המלחמה ימ'ההם,

 מגילת את גם הכתובה, התמה מתנה שבו תם אויבעצרת,
 ולהראות ע"ה דוד את 'להכשיר בשביל ב"חוד שנכתבה מגילה אותה , ת 1ר

 הכתובה התורה 1ף בלב, ההכרה את ולהכמס בקהל/ לביא כשרהשהמואביה
 השמים""". מן יחץ כרוכים והקבלה, הכתבוהמסורה,
 של הלאומי ומיהוד את שונות בצורות מביע השבועות שחג ראינוהנה
 הלאומי- הצד את נהו התורה, יה על הלאומי-הפנימ' הצד את הן,שראל,
 נכרה בן דוד, של בזכרו קשורה והמלכות המלכוח. מחשבת ידי עלהחיצוני

 ע"ב, יג, בתרא לבבא שור" "בכור בחידושיו שדר זלמן אפרים ר'140

 דצ"ל. קוק הרב מרז של סיון חודש פתגם141
 ד. כ1, דברים142
 ע"ב. עו, יבמות143
 מימון י"ל להרב ומועדים" "חגים בספר מובאים האיקריטי, שמריה ר' דברי144

 18. בתערה רעב עמ' תשי"ב(,)ירושלים
 רעא. עמ' שם145
 החידוש כי ותמצא רסס בעמ' המתחיל במאמר דבריו כל וראה רעב. עמ' שם46ג

 הדעת. על מאוד מהקבלהזה
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 נציג כעין משמשת ייחוסו ומגילת בעצרת, ונפטר שנולד האצילה, רותשל
 כהד נשמעת רות ת מגיל שבכתב. התורה מתן ביום פה שבעל התורהשל

 יתרו. פרשת של הקדומים להודקדומים

 דברים סיכום)ח(
- ! הוא ונשגב גדול מה הזה הקצר השבועות חג : וראה בואועתה,  גדוש יום 
 ממנו קורנות וקרנים רוחניות, כולו-ריכוז ועמוקים. נעלים רעיונותמערכת
 שלפניו. על וגם אחריו הבאים הימיםעל

 שלמי עם חמץ כלחם מוגשת החיטה ראשית הביכורים. ויום הוא הקצירחג
 לזו להודות הארץ מסזב דבש פירות ביכורי מובאים - ואחייה ציבור,הזדת
 אדמת קניין ועל הלאומית הכלכלה הצלחת על המזוה ועל הארץ עלולשגח
 החוויה התחדשות בזכות בחורב, הקהל" "יום רושם תחת והכלהאומה.

 .וש בלבד העכר על הודיה ולא בשנה. שנה התורה קבלת שלההיסטורית
 דינם שיצא העץ פרי ועל העץ על העתיד- על ובקשה תפילה גם אלאבה

לברכה.
 ונפח ממצרים, היציאה את ושכלל השלים התורה מתן הוא. התורהוחג
 שלבי שני שבין והימים הלוחות". "חירות-יל הגאולה. גוף לתוךנשמה

 התקי- ימי הם, ההעלות ספירה ימי לעצרת, פסה שביו "רבועיההגאולה,
 סיני. של והאוירה האורה לקראת והשאור היאור לחלאת והיטהרותעות
 לא "כי תורה. למתן כזכר זיכרון מצ11ת שום השבועות לחג נקבעולא
 והיחידה העיקרית המזכרת בחורב"י.ז. אליכם ה' דבר ביום תמונה כלראיתם
 בה, והעסק עצקה התורה היא - טינילמעמד

 בליל עוסקים ולפיכך תורה, מתן בפרשת השבועות בחג קוראיםולפיכך
 תלמוד מצות כי ואם פה. שבעל תורה ובלימוד שבועות" ליל "בתיקוןהחג
 ביזם תורה לתלמוד ומז לו לקבוע "חייב ואדם תמיד, יום בכל עונתהתורה

 מב- כמיוחד גדולה תורה מתן בליל הלימוד של חשיבותו הרי -ובלילה"'.'
 אז מרובה האדם על והשפעתו טוב".י, מה בעתו -דבר כי חינוכית,חינה
 והמד- הספר בבית המורה בבית, ההורה החינודו גורמי חייבים ולכןביותר.
 מתן חג לקראת נפשי ומתח תכונה אוירת יחדיו הנוער-ליצור בתנועתריך

 עיון רות, ומגילת וההפטרות הקריאה לרבות התפילות סדר לימודתורה.
 של בירק הכנסת ובית הבית בקישוט הילדים שיתוף וכן ומנהגיה החגבדיני

 יל- בנפש החוויה את ולהגדיל "מאורע את להאדיר עשויים אלה -שבזעוה
 סו. ד, דברים147
 ח. הלכה א, פרק תורה תלמוד הלכות "מדע, סטר, תורה- משגה רמב"ם,148
 בג. טו, משלי149
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 גם ומובנו - עליון ב"עפ הדיברות עשרת קריאת לגני גם הדין והואדינה
 נאה וצורה נעיםטעם

-  
 מחנכת בצוותא החג בליל התורה לימוד ובייחוד

 הש- וכלי חינוך אמצעי הם הללו הדברים ושירה-כל ולגימה טעימהאגב
 השבועותי. חג לנו שמזמןפעה

 ליחן מן'הראוי בודואי חשיבותו מחמת הרצוי! סדר-הלימוד הואוכיצד
 החב- המסגרת הכנסת. בבית בחבורה לימוד לקיים מוטב כך. על הדעתאת

 התנומה. בפני תריס גם והיא ללימור, וצורה עניין טעם, מוסיפהרתית
 מפגיש שהוא התיקון של מעלתו שבועות". ליל "תיקון למר נמגיןיש
 שבכתבי.הקו- ספרים כ"ל תמצית-עם ובצורת במקוצר הלומד-אמנםאת
 המצוות תרי"ג עם ובאחרונה משנה, סדרי שישה של המסכתות כל ועםדש

 ובשביל ממש. ללימוד הלילה כל את להקדיש נוהגין ויש וכמניינן.כסדרן
 לבחירה: נושאים הצעת כאן הריאלה

מקרא)א(
 טו- פרק ודברים תורה מתן כד-פושת כ, יט, פרקיםשמות)1(

 ורמב"1' רשב"ם רש"י, בייחוד המפרשים, עם מועדותפרשת
 החג. הפטרות שהן ג פרק וחבקוק מרכבה א-מעשה פרקיחזקאל)2(
 ' תויה, ובמתן בתורה סח-העוסקים ומזמור יט מנמורתהלים)3(

 בכרך. יהושע של מלכות" של "אמה הספר פי על כדאי רות.מגילת)4(
 ירו- והחלוץ, הנוער לענייני המחלקה של הדתי המדור)בהוצאת
 , תשי"ד(.שלים

 ,.משנה)ב(
 1; ג, א, משניות ה, פרק מנחות: במסכת הלחם שתיענייני)5(

 יא, משנה1;מרק י, משנהא;פרק ח, פרק היו; ב,פרקהמשניות
 י. ט. ד, ב, א,משניות

- ג. וטרק מרק'א ביכורים, מסכת)6(

-תלמוד)ג(
, 

.. 

 )"מתני- ע"ב פט, דף עד רבנו"( )"הנו ע-ב פו, דף מז שבתמסכת)7(
 . ) תורה. מתן -עלתין"(

 )מת- ע"א סו; דף עד )"מתניתין"( ע"א סח, דף מז מנהותמסכת)8(
 . - . , העוסה ספירתניתין(-על

 ן ,-' יעין. נמצא ויק יוסף מ"ת בביה.ס. שבועות קיל .תיקון עי מאמר.
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 מיכתיאיכסנדר64
 ה כ לה)ד(

 הלכות עבודה, ספר להרמב"ם, תורה הלחם-במשנה שתיהלכות)9(
 ח. סרק ומוספיתתמידין

 הלכות זרעים, ספר להרמב"ם, תורה ביכורים-במשנה הלכות)10(
 ד. - ב פרקיםביכורים

 תצד סימן חיים, אורח ערוך השבועות-שולחן חג תפילות סדר)11(
 כליו. נושאיעם

 הלכות המדע, סדר להריב"ם, תורה במשנה - תורה תלמוד הלכות)12(
 כז. סימן ערוד שולחן ובקיצור תורה,תלמוד

מדרש)ה(
 יתרו. פרשת על דרשב"י ומכילתא ישמעאל דרבי מכילתא)13(
 יתרה לפרשת רבה מדרש)14(
 דבה. י~ת מדרש)15(
 רות. ולמגילת ותרו לפרשת שמעוני ילקוט)16(

שוגות)1(
 של הקבלה שלשלת תורה-על משנה לספר הרמב"ם הקדמת)17(

 פה. שבעלתורה
 ברכות מס' אחרי בש"ס )נדפס המשניות לפירוש הרמב"ם הקדמת)18(

 והתלמוד. המשנה ההלכה, התפתחות על' זרעים( סדרבתחילת
 הדמשק. השגות עט להרמב"ם המצתת ספר)19(
 סימן : דיומא מענייני ובייחוד מברצלונה אהרן לר' החינוך ספר)20(

 רעה, סימן י העומר( )ספירת כעג סימן 1 הדיברות( )עשרתכת-לח
 )שבועות(.שכ

 1"אזהרות--בסידור מצוות תרי"ג על גאת סעדיה רב פיוטי)21(
 גא11,;7 סעדיהרב

 רצוי - למדי קצר הוא החג של הקיץ וליל מרובים הם והנושאיםהואיל
 "לל. אל הכבד מ, הסדר את וקיגעים הומן. חלוקת פי על הלימוד אתלתכנן
 הלילה. בסור אגדה ומדרש רות ומגולת הלילה, בתחילת הלכה ענייני :כגוו

 אפשר הבנתם. כושר ולפי הלומדים של גילם לפי ההומר-הכלובבהירת
 נושאים גם יש לשנה. משנה הלימוד גיוון לשם גם הנ"ל בהצעהלהיעזר

 1Dp-גסו. קנו-קפו, עמ' תש-א, ירושלים נרדמים", "מקיצי בהוצאת"נו
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65. השבועות במג יסידרעיונות

 החינוך. וספר המצוות סמר כגון שנה, אהד שנה מהמשכים ללימודהניתנים
 בירושלימן,1, הרב" "מרכז בישיבת זצ"ל קוק הרב מרן של מנהגו היהוכך
 בשנה שטסק במקום המצוות בספר שבועות ליל ככל להרצות ממשיךשהיה

הקודמת.
4

 רום כוכבי ולעומת , מסביב ונוצצים מוארים חלונות יראהובמושבותיה, ישראי ארץ בערי בייחוד ישראל, משכנות בין שבועות בלילוהמהלך
 מבתי סטה. קרבת באור הבועדים חום כוכב' יחוש גובה מרחקי בקווהוועדים
 קולות ועולים בוקעים קומה ומעונות מגורים מחדרי מדרשות, ובתיכנסיות
 ציבור והנה יחידים, הנה ידידות. ושם-בני בדידות, כאן-בעל תורה.של

 ומתמזגים מצטרפים והקולות רב. קהל ושם מועטים, חבורת פהמרובים.
 המת- ואירים ערים צלילים של עצומה עולמית למקהלה אדירה, לשירהיחדיו
 יושב יעקב קול של הנצח מקהלת זוהי השמים. קצה ועד השמים מקצהנגנת

 כוחם מכוח שנה שנה המתחדש יסף""1 ולא גדול "קול של נאמן הדאוהלים,
 סיני. בהו הקהל ביום והברקים הקולותשל

 כדו- מעבר בדור בייחוד הוה התורה וחג הזה האורה ליל של ערכווגדול
 לא כי לאורה. ומאפילה לבנייה מחורבן לגאולה, משיעבוד העובר דוררנה
 יכו- אינם רבים כך ומתוך מועטת, עודנה התורה וידיעת האמונה כיוםרבה
 בזדון מוייפים והם מסולפת, ביכורים בחגיגת אלא לבם רחשי את לבטאלים
 ואמת. תכלית חסה תפל בטקס החג של הנעלה תכנואת

 ובעסק ובפומבי, בחבורה שייעשה מצותו השבועות בחג התורהלימוד
 ישראל עורה, : לדור הגדולה הקריאה תישמע וממנו ואתר, אתר בכלגדול

 הערובה היא התורה לימוד ! הטהור למעיינכם בניס, שובו, ! שלךלאורך,
 הייחוד של הנכונה משמעותו זוהי העם. של האמיתית לאחדות ה ד י ח 'ה

 של דמותו ידי על בחג .המסומל המקישר יסוד ישראל, של והממלכתיהרוחני
 מלכוה""י. של "אמה רות, של דמותה ידי ועל המלךדור
 רגל המלכות- ויום הביכורים יום התורה, וחג הקציר חג השבועות-חג
 וחציו - לה' "חציו נפגשה בו ורוח גשם בו, נושקים וארץ שמים הוא.נשגב

 עולם. וחיי - אמת תורתלכם""ן.

 כלליות עם_הערות המצוות למסר חרמב"ם שרשי את בריהטא לפניהם "והרציתי151
 ראייה(. )אגרות והגאונים" הרמב"ם בין הדעות חילוקי ליסודוהשקפות

 יט. ה, דברים152
 ע"ב, צא, מציעא בבא153
 ע"ב. סח, פסחים154
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 בראנד/ירושלימ יהושעד"ר

 וסדריה לרגלהעלייה

 בתקופת לרגל העלייה מצות קיום על שבידנו הממשיות הידיעות הומעטות
 לנו שידוע מה לפי והסדרים הפרטים את לתאר עלינו כן ועל' הראשון,הבית

 ההורצן. אחרי שהיו ואמוראים תנאים של ומדבריהם השני הבית ימימספרות

 ציון שיבת בתקופתהעליות
 עמו מכל בכם )"מי פרס מלך כורש של ברשיונו ציוו שיבת את לראותאפשר
 כעלייה ב( הימים דברי וסוף ג א, -שדא לירושלם" ויעל עמו אלהיויהיה
 בית "לבנות ה'", בית את )"ויבן המקדש לשם בעיקר היתה היא שהרילרגל,

 כלי את להחזיר המלך שליה שהיה ששבצר, כעליית ושם(. שםבירושלים",
 ז, )שם לארתחשסתא שבע בשנת עזרא עליית גם כן ח(, א, )עזרא ה'בית
 )שט, בבית-המקדש הקרבנות ובהקרבת הנדבות בהעלאת קשורה היתהז(
 השבי מן נשארו אשר ל"נשארים לעזור חש אשר נחמיה וגם 1 טויז(שם
 "אשר המלך מן מבקש ג( א, )נחמיה ובחרפה" גדולה ברעה במדינהשם

 מקבל והוא ה( ב, )שם ואבננה" אבותי קברות עיר אל יהודה אלתשלחנ'
 את .לקרות עצים לו יתז אשר למלך אשר הפרדס שומר אסף אל .אגרתממנו
 ח(. שם )שם, לבית" אשר הבירהשערי

 את לחוג בירושלים העם התכנסות את לראות יש לייושלים רגלכעליית
 אחד כאיש העם ויאספו בערים ישראל ובני השביעי החדש )"ויגע השנהראש
 אחרי עד שנמשכה ח(, ותחילת 1 פרק סוף ונחמיה א ג, עזרא ירושלים",אל
 ואילך(. יד ח, )נחמיה הסוכותחג

 להניח יש אבל ספרותיים, מקורות לנו אין נחמיה שלאחר התקופהעל
 חזגיס בפעם פעם טדי שקיפה הלכה לרגל עלייה של 11 שמצווהבוודאות
 : בתקופתו לרגל העלייה על מעיד האלכסנדרוני; פילוז ויותר. יותרנרחבים
 מצפון וממערב, ממזרח וביבשה, בים ערים מאלפי נוהרים אלפים"הרבה
 כאן למשוא כדי החיים מסערות חפץ למחוז כמו למקדיר מועד בכלומדרום

 ב. כרך פייון, כתבי : כהו של שמני גתרגוט 19 סעיף א, המצוות עי ספל1
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 ,5 .י _,, וסדריה לרנירעליי".
 הנעורים מגיל עמוסים הם תחתיהן מדאגות .במקצת חופשי ולהנותמנוהה
 וכריתת חדשים אנשים להכרת אמצעי גם זמנו לבני שימשה העלייהוכו'".
 וזבחים,. קרבנות על וידידות אהבהבדית

 השכנות לגבעות מעל בעוצמתו שהתבלט המקדשן בית הדר כימסתבר, .. ברגלים הבית בהר המיוחדיםהסדרים
 בניינים לראות רגילים שהיו אלה בלב גם תימהון ועורר מרחוקונראה
 היו האולם, כל פני את הכוהנים חיפו שבהן מאה על מאה וכגודלדינר .. בעובי זהב של טבלאות : לרגל לעלייה ועודד משיכה כוה שימשגדולים,
 שיראו כדי הבית בהר מעלות גבי על אותן ומניחים ברגל אותןמקפלים
 היו הפנים להם שולחן את ; יט( יג, מנחות )תוספתא הרגל עוליאיתן

 להם של שסילוקו המקום לפנל חיבתכם ראו : רגל לעולי ומראים6גביהים
 בבית-המקדש שנעשו הנסים עשרת ; ע"ב( כא, )יומא סידורו בשעת כמוהם

 לזכור יש לאלה 1נ61ף 1 היהודי בעולם מפורסמים היו ה( ה, אבות)משנת
 המשנה מסורת לפי מאליהן שנעשו ניקנור שעיי של ונעילתם פתיחתםאת

 המגריפה גם אחרות4. מעובדות והמוכחת ע"ב( מז/ )פסחים אביישבפי
 אדם "ואיו ח( ג, מיריחו"..)משנת-תמיד קולה את "שהיו.שו"עיןשבמקדש
 היא אף משכה 1( ה, )שם המגריפה" קול מפני בירושלים חבירו קולשומע
 הרגל. עולי של לבםאת

 הרגלים לקראתההכנות-
 מט"ו המים מקוות ואת הרחובות את הדרכים, את מתקנים היו הרגללקראת
 קודם ולהספידו המת על לעורר האיסור את ואף א(, א, שקלים )משגתבאדר
 מלעלות ויימנע חסכונותיו יבזבז שמא בחשש, הסבירו יום שלושיםלרגל
 . , ע"א(. ח, קטן )מועדלרגל

 ובמקדש לטהרה, מים ולמקוות שתייה למי הדאגה כמובן היתהחשובה
 א(. ה, .שקלים )משנת שיתין חופר נחוניא הוא כך, על מיוחד ממונההיה
 חזקיהן את שיבח לא סירא, שבן מכך ללמוד אפשר למים. הדאגה חשיבותעל
 בהטות עירו חיזק העירה-"יחזקיהו המים את שהיטה לל אלא יהודהמלך
 על נשתבח וכן מקוה", הרים ויחסום צורים כנחושת ויחצוב מים, תוכהאל
 אשר היכל, חוזק ובימיו הבית נפקד בדורו אשל הכוהן, יוחנן בן "שמעוןכךי

 הצדיק שמעון הוא סגל דע" לפי בהמונו". מים אשוח מקוה נכרהבדורו
 א(. )א, באבות הגדולה.הנזכר כנסתמשיירי

 - 73. סעיף שפ2
 ש0 3 -

 תש-י. ירושלם זלוסניק(, )ייג ליהודה מזהה ניקנור", "שערי מאמרי ראה4
 שם-שמא. עמ' נא-גג, שם,6 שיג. סגי'ימ' מלדולת כב--בג, מהל5
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 ברעד'הושע68

 בדרכים גם כי בלבד, לירושלים להצטמצם יכלה לא למים שהדאגהמובן
 כי מספר שם( )שקלים הירושלמי ורחיצה. שתייה במי צורך היההארוכות
 שדבינוהיה" זוכן "ועד מים מוציא סלע איזה מכיר היה שיהיו חופרנחוניא
 היים מים המפכים המעיינות היו לא ההרים שבשטח להניח 'ש אבלמגעת,
 לתפקיד בעיקר שימשו בהרים הים. ובחוף בשפלה בעיקר אם כימרובים,

 מלמעלה. מכוסות מים מקוות או בורות הן המערות והשיהין. המערותזה
 המים הועברו בהט ההרים. בשיפולי עמוקים לא חריצים הם השיהיוואילו
 בקשר החמה. בימות שם ונשמרו למערות המורדות מן הגשמים בימותשירדו
 אחר חומר או עץ של "הפסיביראות"-עמודים את גם להזכיר ישלוה

 הנעשב הבור, מן מים להוציא בשבת מותר ידם על הבור. סביבהניצבים
 לקניינם נחשבו הדרך שבאמצע אלה בורות ע"ב(. כ, )עירוביז היחידרשות
 ה(. ה, נדרים )משנת בבל עולישל

 בתים משכיריו שאין היתה, העלייה לעידוד החשובות התקנותאחת
 )יומא מיטות לא אף אומר צדוק בר' אלעזר ר' שלהן. שאינה לפיבירושלים,

 הלכה לה, )פרק נתן דר' באבות 11 הלכה נשנתה יותר בולט באופן ע"א(.יב,
 שכר אף : אומר יהודה ר' הגר"א(, גורם )כן בתים שכר בה לוקחיו "ואין :ב(

 ז בהן עושיו היו מה קדשים עורות בה. לוקחיו היו לא והמצעותהמיטות
 היו אכסניים : אומר גמליאל בן שמעון רכז אושמיזין. לבעלי אותןנותניו
 ונוטליו מערימיו היו אכסניים מבחוץ. אושפיזין ובעלי מבפניםשרויים
 ירושלים לבני ונותניו סלעים ובחמש בארבע 'פה שעורותיהן מצריםכבשי
 יב(. א, שני מעשר תוספתא )השווה משתכריז" ירושלים אנשי היוובהם
 הבתים, בעלי של מקומם את ותפסו בבתים הרגל עולי התגוררו החגבעונת
 לרבות הבית, הבית. בתוך מקום להם היה לא אם בחוץ לנים היו כרחםשבעל

 המוצעות- המיטות שכר אף קיבלו ולא הרגל, לזמן הופקעו כאילוהמיטות,
 יהודה. ר'לדעת
 "מעשה : ג( ב, )סוכה בתוספתא המסופרת מתמיהה עובדה מתפרשתבזה

 עשרה גבוהים שהיו בחלונות מיטותיהן משלשליו שהיו ירושליםבאנשי
 סוכה מצות לקיום בקשר מובא זה סיפור תחתיהן". ישנים והיוטפחים

 משלשליו "שהיו : ממורש ב( ב, )שם ובירושלמי מחייב, העניין שהמשךכפי
 על סכך נתנו כלומר גביהן", על מסככיו והיו חלונותיהז לפנימיטותיהן
 הדברים מתוך מתפרשת זאת עובדה הבית. לחלון סמוך שתלוהמיטות
 האכסנאים האורחים תפסו שבחצר או הגג שעל הסוכה את : לעילשהבאנו
 העליונות הקומות מן אותה ששלשלו סוכה אלא נותרה לא ירושליםולאנשי
 הבית. חלוןדרך

 עוד אולי ספק, בלי הוא קדום בירושליט, בתים משכיריו שאין זהחוק
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69 . 01דר,ה לרניהעיייה  ,י,ושך
 השני, הבית תקופת בראשית קיים שהיה ברור אבל הראשון' הביתמתקופת
 בעריהם-לרבות כולם התיישבו זרובבל עם שבאו הראשונים העוליםשהרי

 ממ"ר תוא הטבעי שמיומם והנרקיס, השוערים המשוררים,  הלווייט,הכוהנים,
 בחג לתפוס רגל עולי של וכותם עב(. ז, נחמיה ; ע ב,  )פורןלמחדש

 להת- הראשונים העולים של סירובם את להסביר יכולה התושבים בתיאת
 "להביא גורלות להפיל צריך שהיה עד ונחמיה עזרא בימי בירושליםיישב
 )נחמיה בערים" הידות ותשע הקדש עיר בירושלם לשבת העשרה מןאחד
 וברכה להכרה הזוכה גדול, אישי לקרבן כהשגה בירושלים הישיבה א(.יא,

 לשבת המתנדבים האנשים לכל העם "ויברכו להלן: שנאמר כמומיוהדת
 )ח, הנביא זכריה דברי גם בזה יתבארו אולי נ(. יא, )נחמיהנירושלים"

 קנאתי גדולה וחמה גדולה קנאה לציון קנאתי צבאות ה' אמר "כה :ב-ה(
 ימלאו העיר ורחובות . . . ירושלים ברחובות וזקנות זקנים ישבו עוד . . .לה

 לירוש- מעליז "הכל שההלכה להניח יש ברחובותיה". משחקים וילדותילדים
 יא( יג, כתובות )משנת הנשים" ואחד האנשים אחד מוציאיו, הכל ואיןלים

 נאמרה אימתי ידוע שלא אלא בירושלים, להתיישבות עידוד היא אףשימשה
 הראשונה. בפעם זוהלכה
 )משנת הקדשים" מסני בירושלים תרנגוליו מגדליו "אין התקנהאולם
 נמצאו ה"מ בימים כי הראשונה. בהקופה כנראה ניתקנה ו( ו, קמאבבא
 שהקדשים סכנה והיתה המלחמה מזמן ועצמות גויות שרידי באשפתותעוד

 כך. ידי עליטמאו
 לרצענים ההיתר כגון אחרות תקנות עור נתקנו הרגל עולי שללטובתם

 מנעליהם מחקנין רגלים עולי "שכן במועד מלאכתם לעשות)שבירושלים(
 ורבנן הארוכה. בדרך שנתקלקלו יח(, )ג(, ב פסחים )תוספתאוסנדליהם"
 מקום בכל כמו במועה לעבוד בירושלים אף לרצענים ואוסריםהמחמירים

 בבהמה היו, "עעזהים : ו( ד, )פסחים כירושלמי דעתם את מסביריםאחר
 - עליו".היו

 לרגל, העלייהחרבת
 כדי כל קודם לירושלים. לעלות חייב מישראל אדם היה שונותבהולמנויות
 : א( א, חגיגה )משנת הרגלים בשלוש קרבנותיו ולהקריב בעזרהלהיראות
 משוח- שאינם ועבדים ונשים . . . וקטן שוטה מחרש חוץ בראייה חייבין"הכל
 איזהו ברגליה לעלות יכול שאינו ומי והזקו והחולה והסומא החיגרררים.
 להר- מירושלים ולעלות אביו של כחטיו על לרכוב יכול שאינו כל זקטן

 בידו לאחוז יכול שאינו כל אומרים: ובית-הלל שמאי, ביההבית-דברי
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 בראנד'הושע70

 אחרים תנאים רגלימ'". 'שלוש שנאמר הבית, להר מירושלים ולעלות אביושל
 נחושת, המצרף המקמץ, כגון_ ידועים מקצועות בעלי גם לרגל מעלייהפוטרים

 עולה קרקע לו שיש אדם "כל אסי ר'  האמורא ולדעת ע"א( ד, )שםהבורסי
 מ"ב(. ח, )פסחים לרגל" עולה איו ירקי לו ושאיןלרגל

.. הפסח  בחגהעיייה

  ממוזג, האיר וו בתקיפה כי הפסח, לחג העלייה היתה ביותר ונוחהשימה

 א( א. שילים )משנת ארר בחורש תויגו והררכים מקום בכל מצייםהמים
 ואשה איש כל לוה נוסף הגשמים. בימות שנשתבשו אחרי הרגל, עול'לצורך
 בירושלים. הפסה מקרבן לאכול כדי הפסח, נהג לרגל בעלייה להשתתףרוצים
 א-די י, מנחות )משנת גדול פומבי מתוך שנעשתה העומר קצירתגם

 היה לפיכך זה. בחג לרגל לעלייה מושך כוח שימשה שם( ובבליותוספתא
 כפי בה המשתתפים היהודים מספר את למנות מתאימה הזדמנות הפסחחג

 להלז.שנראה

 הסיבות בחגהעלייה
 מרובה. היתה בו וההשתתפות בחינות מכמה מיוחדת חשיבות nTtlon לחגגם

 השואבה בית  שמחת ראה שלא מי כל "אמרו, השואבה: נדת nnarקודם'כל
 גדול תיקון על ממופר במשנה א(. יג מוכה )משגת מימיו" שמחה רעהלא

 גדולים זהב ספלי ועליהן צנקיות זהב מנורות ריר על ושים בעזרתשעשו
 ב(. ה, )שם אחד כל ליטר( משישים )למעלה לוג וישרים מאהשהכילו
 מאירה שאינה בירושלים חצר היתה "ולא ירושלים בכל נראה היההאור
 לפניהם מרקדים היו מעשה ואנשי "חסידים ג(. ה, )שם השואבה" ביתמאור

 והלוויים ותשבחות, שירות דברי לפניהט ואומרים שביליהם איר שלבאבוקות
 חמישה על מספר בלא שיר ובכלי ובחצוצרות ובמצלתים ובנבליםבכינזוות

 "חסי- ד(. ה, שם (nlea נשים" לעזרת ישראל מעזרת היורדות מעלותעשר
 זקנותנון את ביישה שלא ילדותנו אשרי : אומרים היו מעשה ואנשידים

 -ואלו ילדותנו", את שכפרה זקנותנו "אשרי : אומרים היו תשובהובעל'
 ע"א(. נג, )שם לו" וימחול ישוב שחטא ומי חטא שלא מי אשרי אומריםואלו

 בית בשמחת הראו 1אימ11 זריזות ושל גופני כושר של נהדרותהצגות
 בית שמחת שמח כשהיה גמליאל בן שמעון רבן על עליו "אמרוהשואבה.
 ואיו אחת ונוטל אחת ודיק אור של אבוקוה שמונה נוטל היההשואבה
 את ונושק ושוחה בארז גודליו שני נועץ משתחוה וכשהוא בזה. 11נוגעות
 ע"א(. נג, )שם קידה" היא 111 כן, לעשות יכולה בריה כל ואין וזוקףהרצפה

 העלייה היקף עי ד(. ה, שם )ירושלמי בקפיצותיו משתבח היה יהוצדקבן
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 ומדריה' ירייהעימה
71י ..,ש 4,1444'

 מצאו לא ללוד מאגטיפטרוס נסע קסטיוס כאשר מתתיהו: בן יוסףמספר
 היהודים, )מלחמות הסוכות לחג לירושלים עלה המונה כל בעיר. אדםשום
 מלמד - ארצך' את איש יחמד מולא : האומר יהודה בן איסי דביי . א( 'ט,ב,

 מזיקתה, חיה ואין באפר רועה פרתךשההא
 תרנגולתי

 ואין באשפה מנקרת
 שכל וכמרים ערים של "מונה מציירים ע"ב(, ה, )פסחים מזיקתה"חולדה

 ~ לירושלים. לרגל עלותושביהם

 הכיפיהיס וביזם עשד.באב בחמישההעליזה
 יוצאות ירושלים בנות שבהו הכיפורים, ויום באב עשר "חמישה שגםאפשר
 בייחוד לייושליס, עולים משכו ח( ד, תענית )משנת שאוליז" לבןבכלי

 שאין מי "תנא : ע"א( לא, )תענית בברייתא ששנינו כמו רווקים,בחורים
 היו ומה בכרמים. וחולות יוצאות ירושלים "בנות שהרי לשם", נפנה אשהלג

 והשווה שם )משנה וכר" לך בורר אחה מה וראה עיניך שא בחור ?אומרות
 שם(.בבלי

. המעמדותעייית

 "אילו : במשנה שנינו לירושלים) העם מן רבים עולים למעמדות בקשרגם
 אליהם ואמרת ישראל בני את 'צו ב( כח, )במדבר שנאמר לפי ? מעמדותהו
 ? גביו על עומד אינו והוא קרב אדם של קרבנו היאך וכי - לחמי' קרבניאת

 ומשמר משמר כל על משמרות, וארבע עשרים הראשונים נביאיםוהתקינו
 המש- זמן הגיע ישראלים. ושל לוויים של כוהנים, של בירושלים, מעמדהיה
 מתכנסין משמר שבאותו וישראל לירושלים עולים 1ל11יים כוהנים לעלוה,מר

 אלה עולים ציידות ב(. ד, תענית )משנה בראזית" במעשה וק,ראיןלערית
 השנה, תקופות בכל הארץ דרכי אתהחיו

 הביכוריםהפיאת
 נשתמר זה בעניין הביכורים, העלאת היא לירושלים לעלייה נוספתהזדמנות
 )בכורים במשנה שנינו הגית-השני. של הקדומה התקופה מן העלייהתיאור

 מתכנסות שבמעמד העיירות כל ? הביכורים את. מעליו ,כיצד : ב-ד(ג,
 ולמשכים לבתים, נכנסין היו ולא עיר, של ברחובה ולנין מעמד, שללעיר
 מביאים הקרובים ה'לאלהינר. בית אל ציון ונעלה 'קומו אומר: הממונההיה

 לפניהם הולך והשור וצימוקים. גווגרות מביאים והרחוקים והענבים,התאנים
 שהגיעו עד לפניהם מכה החליל בראשו. זית של. ועטרה זהב, מצופותוקרניו
 .ביכוריהם. את ועיטרו לפניהם שלחו לירושלים קרוב הגיעו לירושלים.קרוב

 יוצאים. היו הנכנסים כבוד לפי לקראתם, יוצאים והגזברים הסגניםהפחות,
 אחינו : בשלומם ושואלין לפניהם, עומדים שבירושלים אומנויות בעליוכל
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 ביתדיהישע72

 להר שמגיעיו עד לפניהם מכה ההליל ! לשלום באתם פלוגי המקוםאנשי
 שמגיע עד ונכנס כתפו על סל נוטל המלך אפילו הבית להר הגיעוהבית.
 שמהת ולא דליתנ' כ' ד, 'ארוממך : בשיר הלוויים ודיברו לעזרה הגיעלעורה.

 לי'".אויבי
 הקיץ כל שנמשכו שמחה, תהלוכות של קלושים הדים רק אלא כאןואין
 מקומות של ניכר מסמר השתתף תהלוכה בכל '(. א, )שם החג ועד העצרתמן

 "לא הפרסית(. התקופה מן אדמיניסטראטיבית )יחידה בטלך שנכללויישום
 שתי אלא היום כל מהלכיו היו לא פלכים. פלכים אלא יחידים עוליזהיו
 עיר" של ברטובה ולנין עמהם עוליו הכנסת בית וכל חזניז גיום.ידות

 ח(. ב, שם)תוספתא
 הרשות הדרך "כל זה בתהלוכה השתתף ובעצמו בכבודו המלךואפילו
 הבית. להר שמגיע עד לקרובו או לעבדו הביכורים( סל )את נותנובידו,
 שמגיע עד ונכנס כתיפו על כלו נוטל המלך אגריפס אפילו הבית להרהגיע

 י(. ב, )שםלעזרה"
 בהן. נוכר ושמו הואיל המלך אגריפס של לזמנו אלה משניות שמייחסיםיש
 היינו הספירה, לפני החמישית למאה ליחסן יש בערז יצחק פרופ'לדעת

 הסגנים הפחות, בהזכרת חיזוק מקבלת 11 דעה השני. הבית ימילתחילת
 באמנה והרי נחמיה, בימי נהוגים שהיו תארים ג(, ג, )שם במשנהוהגוברים
 לו(. י, )נחמיה מיוהדת הדגשה הביכורים הבאת הודגשה בימיושנחתמה
 קרבן על הפלנו "והגורלות : זאת גם נוכר נחמיה שכרת אמנהבאותה
 לעתים אבותינה לבית אלהינו לבית להביא והעם הלוים הכהניםהעצים
 לה(. י, )נחמיה בתורה" ככתוב אלהינו ה' מזבח על לבער כשנה שנהשמניט
 : משפחות לפי במשנה נקבעה הגורלות פי על לכתחילה שנעשתה 11חלוקה

 בעשרים י יהודה בן ארח בני בניסן באחד תשעה. והעם כוהנים עצי"ומן
 בו בשבעה ן יהודה בן פרעוש בני כאב בחמישה ו יהודה בן דוד בניבתמוז

 בו עשר בחמישה בנימיןן בן טנאה בני לו בעשרה , רכב בן יונדבבני

 גונבי ובני בשבטה שטעה, מי וכל ולוויים כוהנים ועמהם יהודה בן זתואבני
 בכשרים יהודה בך מואב  פחת בני בי  בישרים , קציעות קוצעי ובניעלי

 )משנת שנייה"  פרפוש בני שבי  בטבת באחר יהורה  בן עריו בניבאלול
 הגולה מן שפלו  ובנימין, יהודר משבט  בייקר הם אלה משפחות ה(. התינית
 נאמר בתוספתא סו(. מפסוק י ופרק ו מפסוק ז נחמיה ב, פרק עזרא)השווה

 בלשכות עצים היו שלא בשעה הגולה מן בעלותם עצים נדבו אלהשמשטחות
 ובני עלי גונבי -גני ואילו ה( )ג(, ד )תענית לדורות זו במצוה זכולפיכך

 23. עמ' ין שוה שון,7
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73 וסדריה ירגל'העיייה
 -זג

 משמיות הושיבו י111 שמלכי משעה מאוחרת, מתקופה הם קציעות"קוצעי
 המש- על מערימים שבהם שמים יראי היו לירושלים, שלא.לעלות הדהכוםעל

 ומחפן סלים  כמין ופושן הביכורים את מביא היה 1  עושה היה "מהמרות:
 לאותו שעולה כיון ועולה. כתיפו על העלי  ואת הסל את ונומל'בקציעות
 שתי הללו קציעות לעשות להן: אמר הולך? אתה להיכן לו: אמרמשמר
 המש- אותו שעבר כיון שבידי, זה שלפני,.בעלי הלז במכתש דבילה שלכפין
 ע"אן כח, שם בבלי ז; )ג(; ד )שם. לירושלים" ומעלה:אותן מעטרומר

 - ד(. ד, שםורושלמי

( יתידימ של לרגל עלייה . . , .=ל,

 .לרגל עליות היו מזומנות לעתים שנתקיימו אלה, חגיגיות תהלוכותמלבד
 ושל חובה של קרבנות הקרבת כגת גרמון, והמאורעות שהזמן יחידיםשל

 והנזירים, המצורעים קרבנות בשוגג, של,חוטאים ואשמות חטאותנדבה:

 כריצוי מתנדב שאדם ושלמיס עולות אח ובכורות בהמה מעשר יולדות,קיני
 : ' בה. שזכה טובה על כתודה או תפילתולקבלת

 דוסא בן חנינא בר' "מעשה : א( )א, רבה בקהלת נמצא ללב סיפור:נוגע.,
 לירושלים מעלין הכל אמר: לירושלים. ונדבות נדרים מעליו עירו בנישראה

 וראה עירו של למדברה יצא ז עשה מה דבר, מעלה איני ואנינדדים.ונדבות
 .. לירושלים". להעלותה עלי ואמררהרי וסיתתה אחת'ושיבבה אבןשם

 : שאמרה ירמטיה של באמה "מעשה : לירושלים מעלים היו ערכים גם.דמי:.
 )משנת בזהב" משקלה ונתנה לירושליט ועלתה ושקלוח עלי ~תימשקל

 - :. -. א(.'ערכין'ה,
 לעלו" צריך היה הנזור1.לתגלחת

 הקרבת לשם לארץ, מחוצה אף לירושלים
 ביכול- היה שלא עניים נזירים כגון מיוחדות, בעיות נוצרו ולפעמים"קרבנות

 שמעון של שבימיו מסופר ג( ה) )נזיר כירושלמי משלהם. קרבנות להביאתם
 קרבנות. להקריב בידם היה ולא לירושלים נזילים מאות שלוש עלו שטחבו

 לא לנותרים אבל קרבנות, בלי והחירום חרטה פתח מצאו וחמישיםלמאה
 בקרבנות השתתפותו ממנו וביקש המלך לינאי שטח בן שמ*11 הלךמצאה'

 : ואמרה למלחמה בנה שהלך המלכה בהילני "מעשה ושובמחצית.הנזירים.
 שנים שבע ובסוף נזי4ה'שבע.שנים, אחא בשלום המלחמה מן בני יבואאפ

 -שנים'אחרות:ובסוף שבע עוד נזירה שתהא הלל והורוה.ב(ת לארץעלתה
 מ-ו(.  נזיר )משנת שנה" *שרים,ואחת נזירה ונמצאה נטמאת שניםשבע

  מספר.שמיי  בתמימותי וגעפ.ללב  מיניול סיפור"
 בא אחת "dWD 'הצריי:

 וקווצותיו רואי וטוב עינים יפה שהוא וראיתיו הדרום מן נזיר אחדאדם
 ? הנאה זה שערך את להשחית. ראית' מה בניל לו: אמרתי תלתלים. לוסדורות
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 בהאגד .'הודוע-74

 ונסתכלתי המעיין מן מים למלאת הלכתי בעירי, לאבא הייתי רועה :אמר,לי
 רשע; לו:. אמרתי העולט. מן לטורדני וביקש יצרי עלי וסח, שליבבבואה
 לשמיםז'מיד שאפליתך העבודה, שלך? שאינו בעולם מתנאה אתהלמה

 על חטא בא )שלא הראשונים "הסיריפ ואף וכמקבילות(. ע"ב ט,)נדכים בישראל" נזירות נוזרי 'רבו כמוך בני, : לו אמרתי ראשו. על ונשקתיועמדתי
 זמתנדבין עומדיו ז ~T'rl היו מ" חטאת. קרבן להביא מתאוים היוידיהם(
 . ע"א(. ה )נדרים למקום" הטאת קרבן שיתחייבו כדי למקוםנזירות

 מאות ארבע אייכה. ונקודת  מרכז ירושלים שימשה ולתפילה  לתורהאף
 : תלמוד ובית ספר בית לו היו ואחד אחר וכל בה היו בנסיות בתיושמונים
 כתובות וירושלמי ה ב, רבתי )איבה למשנה תלמוד ובית למירא ספרבית
 הרגי . .לעולי א(.יג,

 ששימשו משלדי( כנסיות בתי היו שונות חוץ מארצות
 בירושלים. שהותם בתקופה זאנסניזת מרוים גםלהם
 ככתוב שבירושלים העליון לבית,הדין עולים משפטנים ספקות .לבירורגם
 יבחר אשר המקום אל ועלית וקמת למשפט דבר ממך. יפלא וכי : משהבהורת

 - , . ח('. יז, )דברים בו" אלהיךזו
. . . 

 שבעים של דין בבית אלא בישראל מחלוקות היתה לא בראשונה יוסי"א"ר
 בעיירות היו, ושלושה עשרים של דיניו, בתי ושאר הגזית, בלשכת שהיוואחד
 ואהד הבית בהר אתה בירושלים, היו שלושה של לינין בהי ישנו .קראל,זל

 בעירו דין בית אין שבעירה דין לבית הולך הלכה מהן אחד. . נצרךבחיל.
 שבהם ומופלא הוא לאו אם לה אמרו שמעו אם .לעירו. הסמוך דין לביתהולד
 שבהן ומופלא הוא לאו ואם להה אמרו שמעו אם הבית. שבהר דיו לביתבאין
 לבית באין ואלו אלו לאו ואם להן, אמרו שמעו אם שבחיל. דין לביתבאין
 'של שהוא פי על אף, הגזית שבלשכת דין. בית "גזית, שבלשכת .הגדולדיו

 של מתמיר יושבין היו ושם וכו' ושלושה מעשרים פחות אין ואחדשבעים
 ,נכנסין היו לא טובים ובימים, בשבתות הערביים;. בין של. תמיר  וערשחר.
 ואם להם, ימרו שמעו אם .שאלה, נשאלה הבית.  שבהר המררש בביתאלא
 היתה משם טהרה המטהריו רבו סימאו, המטמיין רבו : למניין עומדיןלאו

 'חכם שהוא מי .כל ובודקיו, שולחים ומשם וכו' בישראל ורווחת הלכהיוצאת
 דיין אותו עושין הימנו נוחה הבריות ורוח טוב ופרקו חטא וירא ושטלועניה
 משם,מעלין הבית, בהר אותו ומושיביו מעליז בעירו דיין משנעשהבעירה,
 )תיספתא "גזית" בלשכת אותו ומושיביו מעליו ומשם בחיל אותוומושיביו
 כז(.,-' ג, ושקלים ט ב, חגיגה אי ז,סנהדרזז

 התקנות את ומתקנים.שם לעריהם חוורים אלה זקנים היו הצורך בשית.
.. . ... . 

'.. .. . דג"י.בים;.ת-תוקונו,שייהושפט,הפיד. "שווה8
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15' וסדריה יר,גיהעיי.יה

 שניאה על תענית וגזרו לעריהם שדושאים וקנים שירדו "מעשההנחוצות:
 ע"א(. יט: )תענית באשקלון" שידפון תנור פיכמלוא

-
 לירושלים העולים וחכמים זקנים ש. עליות גם לפעמים מתקיימות.איסוא

 הבית ימי מראשית עוד מכירים אנחנו כזאת .תופעה ,ומהפט. דיןבענייני
 לאמר ה'. פני את לחלות ואנשיו מלך שראצר_ורגם אל בית "וישלחהשני
 ב-ג(. ז, .)זכריה וכו'" לאמר הנביאים ואל צבאות ה' לבית אשה קכהניםאל

 הגזלה. לדגל.טן העלייה.:
 הכית, הר נקראו אלה עולים שם על מבבל. בא ביותר הגדול העוליםציבוה
 בירושלים היו ברגלים יג-ה(. נדרים )משנח הדרך שבאמצע  והבורהעזרות
 ובהשפעתם באופיים במספרם, התבלטו בבל עולי אולם  רבות, מאיצותצולים

 הבבליים, מפני המשתלח( )לשעיר לו עשו "כבש וסדריהעל,ענייני.המקדש
 הם ד(. ה יומא )משנת וצא" טול וצא, ט% : לו ואומרים בשערו מתלשיושהיו
 עד הגשמים את מלשאול נמנעו שובם ועד הרגל; לפני מה לסוכות.1מ1הגיעו
 שבישראל אחרוך שיגיע כדי החג, אחר יום עשה "חמישה במרחשון,שבעה
 ב"גלויות מתחשבים השנה בעיבור וכשדנים ג(. א, תענית )משנת פרת"לנהר
 יא, )סנהדרין הגיעו" לא ועדיין לפסח(' )לעלות ממקומן שנעקרוישראל
 אם רק מעברין  נחמן בר' שמואל ר' לדעת שהר; בבל, עולי הז .והןע"א(,
 נזכרו ומרי בבל  ח(..גלויות ה נרדים )ירישלמי פרת. לנהר "הגיצוכבר

 בבלי. ד, ב,  סנהררין )תוספתא הנשיא גמליאל  של'רבו באגרותיובמפורש
 ההכנסות באו וממלי מבבל הקרובה. מציית גלות נוכרה לא אולם ע"י(, יא,שם

 ולשוט בבל לשום הלשכה את תורמיו היו החג ובפרוס למקדשהעיקריות
 מלכוים *T~b אשר ביניים, תחנות היו שם ד(. 'ג, שקלים )משנתמדי

 נהרדעא הבצורות העיים 1ה1 והנדבות, ' הנדרים השקלים, הגולה:לכספי
 לירושלים איש .רבבות על חוק משמר תחת בכספים הועברו שמהןונציביו,

 היהדרית- המושבה הורדוס ידי על כך.נוסדה לשם יא(. ט,)קדמוניוו4.יח,
 כנגס בבל עולי על הגנה שימשה והיא בטרכון, ביתניו בפלך בתירהבבלית

 . ב(. ב, י,, )קדמוניות שבמקוםהשודדים
 . י -

 הגולה מארצות הנפסלים עצמות העלאת את עוד להזכיר יש 'ובאחרונה.
 )שקלים במשנה נמצא לכך ,כר הקדושה. ירושלים בסביבת להטמינןכדי
 הנמצאים המיוחדין'לקביות" והמריצה והמגריסה "הסל נזכרו שבה ב(ה,

 הארונות  משמשים לדבי ראיה.מוחשית' הטבילה.~ לבית בדרךבירושלים
 ' ': . . ירושלים. בסביבות  במקומות-שוניםהמתגלים

, 
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 בראנו 'שווע'16

 .שמהת.העל1יה.

 העולים את אופפת היתה שמחה והרגשת נפש שהתרוממות ספק שום.איז
 והמקדש. הקודש לעיר בהתקרבם השמחה גדלה וביותר בדרך, היותם ומןכל
 עד ארדם בסך אעבור "כי לפסוק המדרש, בעלי בדברי נמצא זו לשמחההד
 'בסך'- "מהו : ה( מב, )תהלים חוגג" המון ותודה רנה בקול אלהיםבית

 צב"( -"עגלת (skepaste בסקפסטאות פניך לראות לרגליםכשעולין
 רנה 'בקול וכו'. לפנינו ~l'aal והאומות גדול בחיל ובנינו אנו באיםוהיינו
 -ותודה'

 כשהיית-

 וצלצלים ושיר ותודה רנה בקול ,וברת הייתי במה עוברת,
 היה שלא כשם של.מימ1 הגוגין הוגג'-לש11 'המון מהו וכו'.ותרועה

 לרגלים- כשעוליו שיעור לישראל להם היה לא כך שיעור מיםלחגוגין,של
 חבלתי כזרם ושוטף כביר כך כל היה העלייה זרם ד(. מב, תהלים)מדרש
 איכה במדרש למקום. ממקום המים את המעבירה המים באמת בחגוגין,פוסק

לפסו"
 "חגוגין" )= געגע כהדין לוי "א"ר : ברור יותר הנוסח ציון" "פרשה

 בלילא". ולא ביממא לא פסיק דלאשלמעלה(
',

 העולים 'טהרת .. . .
 כלל בדרך עצמה. ישראל מגרץ וגם השכנות האיצות מן גם באוהעולים
 נטו שם אשר הכותים, בארץ הגובל לשטח פרט המלך בדרה העוליםהלכו
 מהלר שהיה שמוע בז אלעזר ר' על מכופר במדרש הים. בחולות והלכוהצדה
 ספינה וראה לירושלים לרגל עולים שישראל בעונה הגדול הים חוףעל

 בראותם העולים. שאר ויחף. ערום וניצל בקרש נאחז אחד ואדם ביםשנטרפה
 שמוע, בן אלעזר לרבי פרט כטות, לו נתנו ולא עליו ריחמו לא הנכריאת
 הולכים העולים ב(. יא, רבה )קהלת ישראל לעם טובה כך אחר נתגלגלהומזה
 )חגיגה .והצפון הדרום בין מפסיקה הכותים שרצועת מפנ' הים שפתעל
 מן היהודים זהירות על ידעו הכותים טומאה. בחזקת היתה והדרך ע"א(כה,

 סטו כן על להכשילם, שירצו חשודים והיו הרגל בשעת בייחודהטומאה
 נכרים של מהתנקשויות הרגל עולי ניצלו לא כן פי על אף מעליהם.העולים

 טהור. שהוא נבילות דם על פתירה. בן יהושע ר' -העיד : להכשילםשהשתדלו
 עולי והיו מלך של באסטרסית עדרות היו נוחריו : פתירה בן שמעון ר'אמר
 )תוספתא טומאה" משום להם חשו ולא הכובותיהם, עד בדם מפקיעיורגלים
 כוונהם היתה בוודאי ע"ב(. קג, מנהות או ה, שקלים 'רושלמי 10 ג,עדיוה
 נבילות שדם קבעו שחכמים אלא לרגל, העולים את לטמא הבהמות נוחרישל
 מטמא.אינו

 ובסביבותיה עצמה בירושלים טהרה בענייני הזהירות רבה היתהביותר
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71 ה י ר וסד לרגל עיייהה

 מקום בכל הטהרת על החשודים הארץ שאפילו.עמי טהרה, פשטה כךיכל
 על נאמנים ולפנים המודיעית "מן : לירושלים וייבים בהיותם נאמניםאחר
 הקדרות מוכר הקדר.שהוא כיצד? נאמנים. ארז ול"ג, המותעית מן חרס,כלי
 יצא נאמן, הלוקחים והז הקדרות והז הקדר RTn המודיעית מן לפניםנכנס
 י: - ה(: ג, חגיגה, )משנת נאמן"אינו

 -- העלייההיקף
 יוסיפוס עדותו.של לפי לנו.כמווגם. שייראה עד רב, היה לרגל העוליםמספר
 טמאים מלבד מיליונים לשלושה קרוב ונמצאו הפסח לחג העולים פעםנמנו

 )מלחמות הפסח שחיטת למועד להגיע הספיקו שלא רחוקה, בדרךוהנמצאים
 המלך אגריפס אחת,ביקש "פעם : מסופר ג( ד, )פסחים בתוספתא ג(. ט,ו,

 אחת כוליא לי הפרישו ן לכוהנים להן אמר אוכלוסין. של מניינם כמהלידע
 כיוצאי כפליים כוליא, של זוגות אלף מאות שש לו הפרישו ,פסח. פסחמכל

 בדרך שהיה ממי חוץ מנוייו מעשרה היו שלא ופסח פסח כל ואיןמצרים.
 והיה מחזיקן היה ולא הבית .להר ישראל נכנסו ביום בו טמא. .אורחוקה
 : - ע"ב(. סד, שם בבלי )השווה מעוכיז" פסחנקרא

 מסחר של עצום שוק התפתח' .הקרבנות ולצרכי .,ו .המונית לעלייהבקשר
 הקדשים. מן עדררחוקתה מגדל שנמצאה:.מירושלים'ועד בהמאבמהמות.
 נתקיימו הצאה ריבוי בעציין יביג( )לג, ירמיהו דברי ד(. ז, שקלים)משנת

 כבשים ממואב, אילים ע"ב( כ, )ביצה קדר צאן נזכרים במקורותבמילואם.
 ההיכל את הקדשים עורות בדמי חיפו המסולר :לפי ע"ב(. לד, )סוטהמחברון
 anr דינר ובעובי אמה מאה על שהן.מאה.אמה והב של בטבלאות!כולו

 ' יט(. יג, מנחות תוספתא ע"א; נו,')פכחים

 להניח יש ברם א(, א, חגיגה )משנת לרגל מלעלות הנשים פטורות "דין מן"
 שיתתה הנביא יונה של נוכרה'אשתו זו. בקיום'מצוה השתתפו הנשיםשאף
 רגילות בייחוד י י( פרק ראש ירושלמי-שם ע"ב; צח- )עירובין לרגלעולה
 ירו- ן צא )פסחים למעלה שהבאנו כמו nOD, קרבן אכילת לשם לעלותהיו

 המלך בשמיעת.פרשת י(.-אולם ח; תוספתא.פסחים ז, א, קידושיושלמי
 הסכות. בחג השמטה שנת במועד שנים שבע "מקץ b~eln: גם נצטוו'בהקמל
 תקרא יבחר אשף במ'קום אלהיך ה' פני את לראות 'שראל כלבבוא
 והנשים האנשים העם את הקהל באזניהם. ישראל כל נגד הזאת מתורהאת

 זו.אלהיכם" את ויראו ילמדו ולמען ישמעו למען בשעריך אשר וגרך,והטף

 בגדירות עומדים הכוהנים "אותו'היום ביותר.-: חגיגי היה הקהל י14מ)
 בידו שאד כוהן וכל ומריעיו בידם:,ותוקעין .זהב. של 1חצ11רות'ובפרצות'
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 ברקדיהושע_78

 ליושבי להם היה גדול שכר הוא. כוהן שאיז זה דומה אומרים:חצוצרת
 זה ריווח סו(. ז. סוטה )תוספתא זהב" בדינר חצוצרת שמשכיריוירושלים,
 "רגלים. במשך ירושלים אנשי של לסבלם פיצוי-מה.שימש

 .,. החורבן. לאחרהעלייה

 היה החורבן אסון לגמרי. לירושלים לרגל העלייה "סקה לא החורבן לאחרגם
 מכן לאחר זמן-מה אולם דעת. ואפס יד אזלת היאוש, את והגביר מאודגדול

 : ההגיגיות באותה ולא בהמונים עוד לא אבל ומשם. מפה )לעלות שובהתחילו
 שאפפה השמחה מקום את נט(. א, רבתי )איכה נחתא" דמומה מלקא"דמומה

 בחורבנה ירושלים בחורבנן, יהודה ערי הרואה האבל. תפס לרגל העלייהאת
 11 ולא ע-א(. כה קטן )מועד שעליו בגדיו כל קורע בחורבנה המקדשובית
 ויין בבשר עצמם אוסרים או יום אותו צמים היו אדם שבני אלאבלבד,
 שם תוספתא 1 א א, נדרים )ירושלמי, הריבה" ירושלים את שראיתי"כיום

-. ע"א(. יב, שם ד;.בבליא,

 גוזליה נוטל שאם פי על אף זו יונה "מה : אלה עולים משבחוהמדרש
 המקדש בית שחרב פי על אף ישראל כך לעולם, שובכה מנחת איןמתחתיה

 סג(. א, רבה השירים )שיר בשנה" רגלים שלוש ביטלולא
 עלייה לירושלים. הגולה מן טראגית נזירים עליית להזכיר ישובאחרונה
 לבית שעלו ומתגודדים בגדים מקורעי איש שמונים של העלייה אתהמזכירה

 עוד שמעו לא העולים ה(. מא, )ירמיה אחיקם בן גדליהו של בזמנוה'
 כדי החובה קרבנות את בה להקריב לירושלים ובאו החורבן עלבארצם
 המדי: bina להם "אמר המדי. נחום לפני הובא העניף הנירות. מןלהתירם
 והתר לא! לו: אמרו ז נוזרים הייתם הרב המקדש שבית יודעים הייתםאילו
 הרב שלא עד שנזר כל : לו אמרו הכמים אצל הדבר וכשבא המדי. נחוםרם
 אינו - המקדש בית ומשחרב נזיר, - המקדשבית

 נזיר-
 ד(. ה, נזיר )משנת

 לירושלים, מלעלות היהודים את למנוע משמרות'כדי הושיב הרומיהשלטון
 הכנעת מאז הרומאים החמירו בייחוד עולים. היו החורבן אחרי שאףסימן
 מקומות בשלושה משמרות הושיב אדריינוס ביתר. וחורבו בר-כוכבאברד
 והיו אל, ובבית לקיטיא, בכפר בחמתא, : דרכים צומות כנראה אזשהיוו-
 שעלו היחידים מח(. א, רבתי )איכה לירושלים העולים כל אתתופסים
 ציוו של בשוק והלך יוסי בר' ישמעאל ר' עם שעלה אחד תלמידנסתכנו.
 "מעשה נשים. ואפילו - עלו כן פי על אף 1 ע"א( ס, )ברכות מפחד "רתתהיה
 לרגל" ועלתה דעתו על ועברה לרגל מלעלות אשתו שהדיר אחדבאדם
 גמליאל רבן היה "וכבר יוסי. ר' של בזמנו היה זה -' כג;.ע"א('')נדרים

 הגיעו לירושלים; עוליו היו .. . עקיבא ור' יהושע וא' עזרים בןור"אלעזר
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79. וסדריה לרגלהעלייה

 קדשי מבית יוצא אהד שועל וראו הבית להר הגיעו בגדיהם. זקיעולציצים
 אתה לפולם עקיבא : אמרו משהק. עקיבא ור' בוכיך הם התחילוהקדשים.
 אמרו ז בוכים למה אתם : להם אמר ! ז משהק ואתה בוכים אנו עלינגמתמיה

 מתוכו יוצא שועל והרי יומת' הקרב 'והזר בו שכחוב מקום ! ז נבכה ולא :לו
 ! יח( ה, )איכה כף הלכו שועלים ששמם ציון הר 'על הפסוק נתקייםועליו
 'ואעידה ב( ה, )ישעיה אומר הוא הרי משחק, אני לכך אני אף : להםאמר
 עניין מה וכי יברכיהו'. בן זכריהן ואת הכהן אוריה את נאמנים עדיםלי

 אמר מה אלא 1 שני במקדש וזכריה ראשון במקדש אוריה ; זכריה אצלאוריה
 וירושלים תחרש שדה ציון : צבאות ה' אמר 'כה כ( כה )ירמיה ?-אוריה
 וזקנות זקנים ישבו 'עוד ד( ה, )זכריה - ו זכייה אמר ומה תהיה'.עיים

 ה( )שם כתריה וכתיב ימים' מרב בידו משענתו ואיש ירושליםברחובות
 הקב"ה: אמר ברחובותיה/ משחקים וילדות ילדים ימלאו העיר)'ורחובות

 זכריה, דברי קיימים יהיו אוריה דברי קיימים אלה!ואם עדים שני ליהרי
 אוריה. דברי שנתקיימו ושמחתי זכריה. דברי יבטלו אוריה דברי יבטלוואם

 נתמתנה עקיבא, לו: אמרו הזה ובלשון להתקיים. עתידיו- זכריה דבריולבסוף
 מכות(. סוף יטו ה, רבתי )איכה מבשר"' ברגליתתנחם

,,. ,,י,,.ך
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.'- אלינר/ירושלים.אליעזר

 הרגליםתפילת . , . י .ה
י

 עמוד והוא הרגלים שלוש בע האמצעי הוא תורתנו מתן זמן השבועות,חג
 סיני בהר תויה מתן לו. המאוהד גם קודמו, גם נשענים עליו אשרהתווך,
 במדבר הליכתם ואת בפסח( חוגגים ממצרים)אותה 'שראל יציאת אתעשה

 לאומה לא ונצחית, עולמית חשיבות 'בעלי למאורעות .בסוכות(:)הנחוגה
 התורה לקבלת הדתית, להכרה אלא בלבד, לאנושות לא בלבד,הישראלית
 '- . -, נצחים. ולנצח העולמות לכל תוצאות מהן אשרולקיומה,

' . . 

 הרגלים בהכת את חותמים אנחנו שבה והנמנים"; ישראל -מקדש' החתימה-
 הזמנים שקדושת מוכיחה, ההפטרה( של האחרונה ובברכה בקידוש)בתפילה,
 היא ישראל מקדושת הכיפורים( ויום השנה ראש וגם רגלים )שלושהאלה
 תלויה ואינה עצמית קדושה שהיא השמת, כקדושת לא לה, אור וממנהיונקת
 השבת "מקדש החתימה נוסח יהיה בשבת טוב יום כשיחול כן )ועלבאחרת.
 ועומדת, קבועה "השבת : חז"לי שאמרו ממח נובע 1ה והזמנים"(.וישראל
 להבנתם בהתאם - להסביר אפשר זה את אותם", קובעים ישראל טוביםימים
 של לקדושתם קודמת השבת קדושת )א( אופנים: בשני - התלמידיםשל

 "ויברד נאמר בראשית במעשה ככר כי הראשון, אביהם להולדת ואףישראל,
 מאו- מפני אלא נתקדשה לא הרגלים 1 אותו"' ויקדש השביעי יום אתאלהים
 על קושיה תתעורר זה )בהסבר הקודש. עם לישלאל בהם שאירעורעות
 דעת את יותר חופף השני ההסבר הכיפורים(.)ב( ויום השנה ראשחתימת
 הלוח, בתאריכי תלמים טובים ימים : שם( בגמרא ורש-י רשב"ם )עייןחז"ל

 .ומן-. הוא - ימועד "ארמי התרגום כי מועדים, פירושו ""1מניכ"1
 ע"א. י,, וביצה ע"ב קיז, פסחים2
 לאומיים-ישראליים טעמים גם "עולם בריאת של הטעם מלבד לשבה ים אמנם3

 שבדאתחגן- "שמור" ברד=-לסיום כך שביתרו-"על "זכור" סיוכ)השווה
 )"אחה בערבית רק מנמקים אנחנו  שבת של השונות בתפילות ברך"(. כן"על

 )"ישמח בשחרית "ויכלר", וקוראים בראשית במעשה. השבת קדושת אתקדשת"(
 "ושמרו קוראים הברית, לותות ושני תורה במתן השבת קדושת מנומקתמשה"(

 הארצות. לגויי השבת ניהגה לא כי ומדגישים ישראל-בני

807ן
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81 היגייפתפילת

 אם תלוי .ובוס  שנים  מיבבים חם ישראל. של  סנהדרין קוכעיט הלוה.,את.
 חדשים מקדשים והם שני, אדר היה עוד או ניסן כבר היה מסוייםהודש
 החודש של ל'. עודנו. או ההדש לחודש א' כבר הוא מסויים יום אט תלוינבזה

 בשום תלוי אינו זה ומנייז השבוע; ימ' מנייז סי על נקבעת השבתהקודם.
 יזכירו השנה ראש משנת התלמידים למדו )אם הישראלית. האומה שלמוסד
 אתם"(. "תקראו על המדרש ואת יהושע. ור' גמליאל ברבן .המעשה אתלהם
 הזמנים שקדושת ומהסברתה( ההתימה )מן ברור שיהיה, מה ההסבר והיה~

 שבתפילה הרביעית הברכה  צריכה כן ועל ישראל, של קדושתם עלמתבססת
 - יש בירושת אלא היום, בירושת לן להתחיל  היום"(  "ירושת.)שימה
 היום, קרושת n~ow תסוג אתריה רק בחרתנו". "אתה בפיסקהראל,
 . . לנו"."ותתן

- 
 חלילה דמית שום לו איו הישראלי. ה"בחירה" מושג את להסביר מקוםכאן
 )מובאה אדונים" "עם שהם עצמם, על העולם אומות רשעי שאמרולמה

 מלכים ומסיום.הלכות ורשב"ם ורש-י ו-ט ז, מדברים להביא אפשרמתאימה
  ורוממנוז בנו יצה אותנו, ואדב בנו בחר במה הרמב"ם(. של החזקה"ב"'ד
 ניגשיט שאנחנו פעם כל ליבורתו, וירכנו  במצוותיו שירשנובזה
 ומברכים לא' מודים אנחנו עלינו שהוטלה חובה ולמלא עשה מצוותלקיים
 על בברכה יום בכל וכך: כך לעשות וצונו" במצוותיו קדשנו "אשר עלאותו

 מכל בנו "בחר הוא כי מזכירים, אנחנו - המצוות כל כוללת שהיא -התורה,

 מוטלים שאינם ואיסורים, ציוויים עלינו המטילה תורתו" את לנו ונתןהעמים
 מטיל שהמורה לתלמיד, היא הצטיינות הילדים בחברת )גם אחרים.' עמיםעל

 האחרים(.' על מוטלים שאינםעליו.תפקידים
- - ' 

 את איאשוגה הפיסקה אחרי מוסיפים שבת במוצאי טוב יום לילכשחל
 כמו מתבאר, 'מקומה ודש-"ותודיענו". ק ל קודש בין ההבדלהפיסקת

 הראשונות הברכות שלוש )א( נימוקים: בשני הוננתנר "אההמקומה:של
 ניכר קל לקודש חמור מקודש המעבר ואין הימים בכל שוות התפילהשל

 שבת קדושת בין ההבדלה )ב( ; הרביעית הברכה התחלת עם אלאבתפילה
 דעה-הבדלה אין )"שאם התורה מצוות בידיעת תלויה טוב יוםלקדושת
 ההב- : שלישי נימוק ועוד )ג( ; יקרא. בקדושת קשורה היא ובזה 1"(מנייז
 הירושה.  פיסקאות שתי נין שהיאמר לה מתאים לקודש קודש ביזדלה

 יל להקפיאאיו.
 ריי יששה  השביעי 'ום יחיל...בין קורי "יתברל...בי

  עמר את וקרית .הבדלת ע.ב(. בו. )חולין  מונה" הוא  הבדלות .סדר כיהמעשה,

 עצמו כשראי שעם "בעי"( ד"ה ע"א קד, )פסעם מם רבני מפרשוישראי"

 זה הרי הכוס שעל ובהבדלה וישראלים. לויים כוהנים, שונות: בקדושותמקודש
-. לקודש-. ל קורש בין "המגדיל לחתימת סמוך חתימה מעין-

- ' 
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 אל,נראייעזר82

 לב ותקנתו  "מיגמחא" ע"ב לג  בחרטת נקרא היה והפעטי  מפה המסה כל . .ע
 בהבדלה שימושם אחד, טוב תם רק העושים ישראל, ארץ בע כי בבבל, ושמואלי

 מ11ס סרבמשנת'יעס
 )מ"רש,א"

- - 
 שאר מכל חמורה שבת קדושת כי להסביר, צריך לשבת הסמוך טוב יוםלפני

 לרועות והוצאה הגערה _גמש, -אוכל בו )שמותרים טוב מיום ,הן הזמן, קדושותי"-'
 טועים תלמידים דין(. בית מיתת ולא כרת )שעונשו הכיפורים מיום והןהרבים(

 צריך טוב ליום ומשבת לקדש, רק. צריך לשבת טוב שמיום יובן כך הרבה. בז""
 להבדיל. יגס לקדש גס..

 עצמה. היום קדושת על מדברת לנו" "ותתן השנייה, הפיסקהרק
 יש- "מקדש הקדושות בשתי לחתימה היסוד הברכה מתחילת כבר .נבנהכך
 באופן מזכירה אלא הרגלים, אח פורטת אינה שהחתימה וכיון והזמנים".ראל
 "מועדים כללי בציון פותחת הזאת השנייה הפיסקא גם  "יהומנים",כללי

 וכמובן הרגל, שם את מזכירה היא כך אהד ורק לששון" וזמנים חגיםלשמתה,
 "פסח"4( לו קורא שהעם כמו ולא המצות" )"חג שבתורה הרשמי השםאת

  המצות-"זמן  לחג בו:  המאורע.שחוגגים עם על ציון עוד דג לכלונותנת
 עצרת= ילשמיני הסוכות להג תורתנו" מתן "זמן - השבועית לחגהרותנו",

 השמחה מצות שם רעל זר שבתקופה האסיף שמחת שם על שמחתנות"זמן
 וישיבתם במדבר אבותינו נדודי שם יל ולא זה6 בחג במיוחד.שהודגשה
 נצטוינו אנחנו ורק השנה ימות כל בעצם נמשכו הנדודים שהריבסוכותי
 דורותיכם"6. ידעו "למען השביעי בחודשלחוג

 בתוך היום קדושת בפיסקת השבת את גם כוללים בשבת, טוב יוםכשהל
 מן אמנם לזמנים. השבת קודמת וכמובן הרגליםז, בשביל שהוברההמסגרת
 על  ל*מור כדי ישראל, לקדושת אף השבת קדושת את להקדים היההראוי
 להוסיף צריך היה זה לשם אולם והזמנים", .וישראל =השבת החתימהמרר

 הזה לסיבוך רצו לא התפילה 'ומסדרי בחרתנף8 "אתה לפני שבת שלפיסקה
 היום. קדושת בסיסקת השבת בהכללתוהסתפקו
 את פעם עוד קדש" "מקרא לפני הפיסקה בסוף בשבת מוסיפים שאנחנו8מה

 השוה. ראש גיא לזכרכן" "יגב וכן1
 מ. בג, ויקרא יד-סרן טז, דברים5
 מא-מג. כג, ויקרא6
 גם מזכירים אין כללי, באופן הזמנים צורךיבהזכרת שאין וגיוה"כ, בר"ה ולכן7

 הזה". השבת יום "את רק אם כי כללי, באופן למנוונת="שנתות
 )"אתה ושם למוסף, מיוחד נוסח ליצור צריך היה בשבת שחל חודש לראש ואמנם8

 ישראל. קדוחות לפני השבת הוכרת הקדימויצרת"(
 של התפילות בעצם הנוסחאות בין  ההברלים  אעכגו. לנוסח בסתם מתנוון אני9

 הנוסח- שרק הוא, בהבדלים הגדול עד-מאוד. קטנים הס הפיוטים( )למעטרגלים
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 הראשונה שבפעם "באהבה" המלה נראית שבשבת מפני "גאהבהי-הואהמלה
 מוסבה שהיא הצורך די ברור ולא למנוחה" *שבתות על רק מוסבה היאכאילו
 הרגל. הזברת אחרי עליה לתזור .צריה כן על והחגים, המועדים עלגם
 ואפשר האמצעית הברכה תכנית עיקר הושלם הקרושה פיסקאות שתיאחרי
 )"והשי- ם ן י .ה ת ש ק ב פיסקת הברכה, את המסיימת לפיסקה לעבור.היה
 את גם הזאת בברכה כוללים והאנחנה אלא שבסופה. החתימה עםאנו"(
 בבקשה כי האחרונה, הפיסקה לפני ויבוא( )=יעלה הייכרון" "בקשתפיסקת

 )למעט התורה. שמן מיוחדים :ימים עבודה( )בברכת לציין רגילים אנחנוזו.
 כשמתפללים אף סופרים(10, מדברי . להודאה ימים שהם ופורים,חנוכה
 בקשת המועד(. ובחול תודש )בראש שבת, של שבע אר חול של עשרהשמונה
 לראשי ו1ם הזיכרוזיי יום שהוא השנה, לראש בעצם מתאימה 11זיכרון

 ועונת ההמה עונת ראשי להם ובסוכות, בפסח גם להסבירה ואפשרחודשים12
 לראות שצריך השבועות, יחג זו בקשה התאמת תהיה קצת דחוקההגשמים.

 .. - פרקני. ראש בוגם

 : אלה פיסקאות חמש או ארבע מכילה כולה שהברכהנמצא
 בחרתנו". ישראל-"אתה קדושת)1(
 שבת-"ותודיענו"ן. למוצאי לקודש קודש בין הבדלה1)2(
= והחג( השבת או )החג היום קדושת)3(  לנו". "ותתן 
 ויבוא", "יעלה - הזיכרתבקשת)4(
 וישראל - השבת - )"מקדש והחתימה )"והשיאנו"( היוםבקשת)5(

והזמנים,(.
 הכי- יום ושל השנה ראש של שבת, של )גם חיוט בקשות לכלהמשותף
 תמ- מבוטאת שבהן וכר", חלקנו ותן במצוותיך "קדשנו המלים הןפורים(

 התוספות )עפ"י הקרבן פסוקי את רגלים של בשוסף מזכירות האשכנזיותאות
 כל ושאר תפח( או"ח, בשו"ע ורמ"א "אילימא". ד"ה ע"א, לה, השנה ראשבמסכת

 עבדך. סשה ידי על בהורהך עיטו שבתבת "כמו בסלים מסתפקותד1וסהאות
 תפח(. )סימן יוסף" "בית בעל מרןכדעת

 בהוראה. המזון ובברכת בתפילה והזכרתם10
 השנה. ראש מוסף של  וכרונות כברכת גס  רבוא"  "יעלה נמצא שבהן  נרסחאות ויגס11
 זיכרוי ימי שהם12

 יהיו"(. לכולם )"זכרון לחדשים
 הוא כב(, )לד, חטים" קציר "בכורי טז(, בג, )שמות -בשדה" . . , מעשיך "נכורי13

 מעט שעוד ב(, א, השנד ראש )משנת האילן" פירות על "נידונין שבוהפרק
 את להביא האיכרים והתחילו במקדש ההדש הותר ואילך מכאן היאספו,יבשילו

 י. י, שבבמדבר בפסוק גם להשתמש ואפשר י(. א, ביכורים )משנתביכוריהם
 - ו מ ב 1 שמחתכם "ביום במקדש חצוצרות בתקיעת הזיכרת את להעלותהמצוה

 - חדשיכם". ובראשיעדיכם
. 

, 
ץ  

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 -אלינראייער84

 "קד- : לסוגיהן חול של עשרה שמונה של האמצעיות שבברכות הבקשותצית
 סליחה תשובה, דעה, כנגד הרוחניים הצרכים חלקנו"-בקשת "ותןשנו",
 רפואה כנגד הגופניים הצרכים מטובך"-בקשת "שבענו שבהוליוגאולה
 קיבוז כנגד הלאומיים הצרכים בישועתך"-בקשת -שמהנו שבחול,ופרנסה
 מלכות ירושלים, בניין הצדיקים, גמול הרשעים, עונש המשפט, השבתגלויות,
 וגם תפלה" "שומע גם כולל - באמת" לעבדך לבנו -וטהר ן שבחול דודבית
 המיו- לבקשות שוב מעביר - "והנחילנו" 1 שלאחריה )"רצה"( עבודה.ברכת
 כדי ובששת"(. "בשמחה בחג וברצון", "באהבה )בשבת יום לאותוחדות
 השונים, הימים בקשות שונות בתחילתן לחתימה". סמוך חתימה "מעיןשיהיה

 בקשות התלמידים )ישוו הוום לאותו המיוחדת בבקשה פותחת אחת כלכי
 אין פה במצוותיך". "קדשנו המלים לפני !( הנוראים והימים הרגליםהשבת,
 בק- לפני דווקא תבוא במנוחתנו"( )"רצה לשבת המיוחדת שהבקשההכרח,
 בז פי על אף כך. על הקפדנו הקדושה. בעניין רק )"והשיאנו"(, החגשת

 וברצון"( )"באהבה השבת מטרות את אלהינו"( ה' )"והנחילנו בסוףנזכיי

 השומרת לחתימה, סמוך ככר זה כי ובששון"(, )"בשמחה החג מטרותלפני
 הזה. הסדרעל

 בהוראת "ברכה" אל המג'ירף "נשא" הפעל של הפעיל הוא"והשיאנו'
 מועדיך". ברכת את מקבלים אוהגו ופירושו-"עשה"קבל"14,

מוסף
 הרג- תפילות עיקרי את להכיל צריכה מוסף תפילת של האמצעיתהברכה
 עבודת עניין בה להזכיר צריל ועוד בחתימתה( שווה היא )כי האסרותלים

 הפיסקאות הרגל תפילות שאר עם לה משותפות כן על במקדש.הקרבנות
 לד' שאפשר )4( ולא שבת, במוצאי מוסף אין כי )2(, ]לא 1-)5(, )3()ו(,

 צריכה היתה אחר מוסף כל כמו למוסקן. המיוחדות הפיסקאות מפניחותה
 אלא הקרבז,. ופסוקי העבודה להחורת היום-בקשה בקשת לפנילהכיל
 הפיסקאות על נדון העניינים. ונתרבו נסתעפו והקרבנות הימים שינויישבגלל
 אחת.אחת

 היא הנוספת  הראשונההפיסקה
- 
 פי על אף העבודה", להחזרת ה ש ק ב

 אנחנו ואין וכו' ונתרחקנו מארצנו "גלינו : עובדות בציון פותחתשהיא
 -לעלות יכולתנו אי על גם היא תלונתנו שברגלים לב )שים וכו'".יכולים
 מקום אין כמובן לרגל. העלייה מצות לק"מ היינו 'ולהשתחזות",.וליראות
 הכיפורים(. ויום השנה ראש מוספי השווה אחרים. במוספים. אלהלמלים

.,

 "מות. ברנת בסוף ברכה. -ונישא י ה כד. תפייס ברכה-, .ישא14
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 בבק- מתחילה. אלא בלבה הקרבנות  החורת בהזכרת מסהפקת אינההבקשה
  ומבקשת  מירשך"יי ויל  "עלינו רחמיםשת

  כיבוי
 לירוש- והבאתם  הגלויות_

 ההמוצפים.  התמירים ית מוכיחה בך אחר ור;לום
 מוסף יפני פסוקיו את גב "שבת, מוסף את 1פ מזכירים בשבת טוב יום נשחל.

 פה "סובאת .ישסהי", עיסקא את הקרבו פסוקי אחר מוסיפים זה מיבדהחג.
 . "רוי. נוסה ספני נדהה השבת נוסח שכי "' עי אס שבת,מחפיית

 להכין התלמידים על להטיל טוב בהם להתמצא כדך הקרבן. פסוקי:
 גם בה לכלול ובדאי כזאת טבלה מיגחס בפרשת הפסוקים פי עלבעצמם
 סוף עד יא כח, במדבר מן )היינו הכיפורים ויום השנה ראש הודש,ראש
 כס(.פרק

חטאת שע"י כבש"ס איייספריט-"

 2171 דש ח - ש אר

21 פסח ימישבעת
. 

 ל-7
 -2171--שבועות

 71 .1 -1'" השנהראש

 71 1 -1 הכיפזדיסיזם

 1 י13214 - דסוכותא'

 '214' .12 דסוכותב'
' 

1 

7-112 דסוכות(יגעז'
' 14

' 
1 

 עצרתשמיני
.

11- 71 

 שינוי שום בו אין חטאת ששעיר התלמידים, ייווכחו בטבלה בלבדמהצצה
 אח המונהונסכידם", "ומנחהם הקבועה בפיסקה לכללו יכולים אנחנו כןועל
 פסו* אחרי תמיד ונאמרת משבת( )חוץ המוספים לכל המשותפים הדבריםכל

 -'.. הקרבן.קי

 הפרים במספר מחברו חלוק יום וכל בקרבנות המרובה המוכות חגבולט
 ושבעה אחד איל פרים, שבי : "סטאנדארטיים" מוספים שני מתגלים זהומלבד

 דניאי וט ביקש' המקדש עי רחמים 1 ירהמים הזקוקים של ייירוף יב ש"ס15
 ט,

 י זחסישי. עני של רחום" מקוהוא למתפללים ידועים הפסוקיםטז-יז.
 פשוט היבור ידי' עי לחוד. סוכות של יום כל הפסוקים לפי יפרטו התלמידים16

 והולכים, הפוחתים החג _פרי שבעים של הכולל בסכום להייוכח ,יהיהאפשר.
 . . -' % כבשים. ושמונה תשעיםארבעה'עשר.אילים,

- 
" - 
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 אייצראי.יעזר86
  ושדעה אהד איל אהד, ופר ; ולשבועוה "DD" 'מי לכל הודש, לראש -כבשים

 עצהת,1. ולשמיני הכיפורים,ו ליום השנהם לראש.כבשים.-
 והוגנים אדמתם על יושבים כשישראל. הפורמאלי למצב מתאימת 11טבלה

 מג- היתה לא המרכז מן המרותקים הגולה, לתושבי בתורה. ככתוב ההניםאת
 והיו החדש החודש התהלת יום על הסנהדרין מן הידיעה החג עד לפניםעת

 שני טוב (aly ולמחרתו המשוער החג בתאריך : פעמיים חג כל מספקעושים
 את לעשות ואפשר העברי ללוח קבוע השבון שנקבע אחרי גם גלויות"(,של

 אבותי- במנהג "היזהרו הגולה לבני ישראל מארץ שלחו מקום, בכלהחשבון
 מי את לנדות אמרו בבל, אמוראי ראשי ושמואל, ורב ע"ב(, ד, )ביצהכם"

 ע.א(. aa' )פסחים גלויות של שני טוב ביוםשמזלזל
 היום ספי הוא כיילו חג של תאריך בכל לראות הגולה ~גי צריכיםלפיכך

  ראשון הוא  בנימן ת"ו לבן לחומרה. החג לעניין בו ולנהוג אתמול,  יוםספו
  המעשים מן דבר שום בו יושים ואין - ישראל בארז גם -:כמו פסחשל
 של ראשון הוא בניסן ט"ז גם אבל חג. זה היה לא כן אילו כי פסח, ערבשל
 פי על דברת שום בו עושים ואין מצה( ואכילת וסדר וקידוש ,טוב )יוםפסח
 פוגע היה זה כי המועד, חול כבר הוא זה יום שלפיו הספק, של האחרהצד

 יום רק הוא פסח( של )שמיני בניסן כ"ב שזום שכן כל החג. דולבקדושתו
 נוהגים כן חג"(. )"אסרו החג שלאחר הול יום משל כלוס בו מזכירים ואיןתג
 השנהן'. ראש של השני וביום שבועות של השני ביםגם

 שקל לסיבוך, גורמים היום ספקות הסוכות, חג קרבנות אל כשמגיעיםאבל
 מזכירים אין חג של בקדושתו הפוגע הספק )את הבאה הטבלה בעזרתלפתרו
 : בסוגרים( אותו נסגור ובטבלה למעלה, כאמורכלל,

 וממיתד". אחודש עוית "מלבד : כאמר דויש ראש מוסף עי נוסף והוא7;
18

 נוסי
 את איא מוניפ אין המוספים בתפייות מות. אהרי שבפרשת ה"מ. י,עבודת

 ב' ביוב הבאים יקדבנות וכר בהן אין כן ועל פינחס, בפרשת הכהוביס"קרבנות
 כתובים אלה )שני הלחם. שתי עם השבועות חג ביום והבאים העומר עםדפסת

 יר--יט(. יב--=ג, בג, ויקרא אמור,בפרשת
 אחד איי ין יש כן ועי ע?מו'( בפזי )'רני דסוכות יחג שייך אינו עצרת שמיני19

 ישראי, שי ביה,דוחן מהבאר להד פר המוספים. שאר כי כסו כבשיםושבעה
 ע"ב גה, וסוכה לחומש )רש"י אומות שבעים כנגד פרים שבעים שהקייבואהרי
 נוראים. ימים שי גון קצת גס עצרת ישמ.ני יש בימינו במדרשים(. מז"~יותר

 מת. יענייז מחשר חוץ20
 ואת. יבאר אמקוס כאן ולא ימים שני ישראי בארץ גס עושים השג" רחש את21

 הסורס. יומיב-מפני יעשותו הצינור עי מעולב דטייו יא דכיפוריםיופ
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לש הרגלתםתפעלת
 היכ מפקקה ,:התאריך.

 בגויהז.כיצו'ע"גים , ._

 - : מומת של רמת / סתות( )ערב בתשריט"ו
 ראשת טוב תם ,

 ראימון וום.טוב ", . סוכות/)שגישלסוכות( ,של ראייון "ט"ז
 וביום השנד, "וביום", המועד- ,חול סוכות של סוכות/שלישי שלשני",4?

השלישי" ..
 וביוב בשיישי. "וביום חוה"מ' סונות,רביעישלסוכותשיישי.של"י"ח

-4.: 
הרביעי" ,

DP''וביום הרעיעק "וביום חוה"מ, סוכות של סונות/חמישי שלרביעי : 

החמישי" .. :' . ; ::,
 ומוס ההמישי, "וביום 'יוה,מ, סתות .שי סונות,שי-י שי"~ישי"כ'

הששי" :. .. ...ץ
 וביום הששי, "וביום רבה, הושענא סוכות של סוכות/שביעי שלשישי "כ"א

השביעי"
 עצרת שמיני של טוב יום עצרת שמיני / סוכות( של)שבימי "כ"כ
 שמחת )= עצרת שמיגי של טוביום חול( )יום עצרת/שסיגי "כ"ג

תורה(,

 הגמרא מדין אבל סוכוה, מזכירים ואין לולב 2וטליס אין בתשרי כ"בביום
 על מברכים שאין אלא סוכות(, של שביעי ספק )מסני בסוכה יושביםעוד

ישינתה.

 )המוספים(, הציבור בקרבנות רק איננה לרגלים המיוחדת המקדשעבודת
 חייב מישראל יחיד כל גם אלא ישראל, כל בשם אותם מביאיםשהכוהנים
 קרבנות ולהביא זכורך"( כל )"יראה בעזרה אלה רגלים בשלושלהיראות
 אבל יחיד של שהם אלה, קרבנות גם ריקם"(. ה' פני את יראה )"ולאמשלו
 רחם רחמן "מלך בפיסקה רגלים, של במוסף מזכירים אנחנו בציבור,מובאים
 רחמים, מבקשת המתחילה לרגל, העלייה להחזרת בקשה שהיאעלינו",
 בפסוקי ומסיימת למעמדם וישראלים לוויים כוהנים, השבת המקדש,בניין
 כשם טז"ז(, טז, וכו'"-דברים בשנה פעמים )"שלש לרגל העלייהמצוח

 השונים. הקרבנות בפסוקי מסיימת העבודה להחזרת הקודמתשהבקשה
 "בקשת כרגיל -היא ומסיימת חותמת הברכה שבה האחרונה,הפיסקה
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 אלינראל,עזר.88

 זאת: בציה לציר אפשר הרגלים תפילות של והקבלתו הרכבןאת
 מלסף ן ומנחה שהריתערכית,

 .ראשונות ברכות שלישא-ב-ג.
 ישראל קדושת )א( )ו( : היום קדושת ברכתר.

ן לקודש( קודש ביו )הגדלה)2(
 העבודה להתזרת בקשה )ג(ן- היוס קדושת )ב()3(

 יחו( "ישמחו.(בת סהקק גי הו,נרוו השת)א

 לרגל הבלייה להחזרת בקשה)ו(
 והחתימה היום כקשת );()5(
 אחרונות ברכות שלישהיויז.
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 ירושלים / אלינראליעזר

 וקריאתם הדיברות,עשרת

 יום בכלקריאתם
 על כך אחר נכתבו ואשר הקהל ביום סיני מהר שמעגום אשר הדבריםעשרת
 'התורה, דברי שאר בתוך מיוחדת עמדה כמובן להם יש הברית, לוחותשגי

 יום, כל של התפילה בסדר ולקראם לציינם קדמוניות בשנים נהגו כךומשום
 בבית התמיד קרבן עבודת בתיאור כך, על נצטוינו לא התורה שמן פי עלאף

 הבוקר, עולת העלאת באמצע מפסיקים הכוהנים היו כיצד מסופרהמקדשיי
 ללשכת להם "וירדו למזבח העולה הכבש גבי על הנתחים את מסדריםשהיו
 קראו ברכה והן אחת, ברכה ברכו הממונה: להם אסר שמע. את לקרותהגזית

 האמרן שמת, אם מיה שמע הדברים,עשרת

 נאשפאפירוס
 אץ אבל הוא, עמץ עתיק בתדאי המקדש בבית נהם שהיה 1ה, תפילהסדר
 )פא- ניר דף לנו מושיט זו ידיעה והגה בגגולין. גם כך נהגו אם לפיולדעת
 על שם ונקנה במצרים שנה מ-50 יותר לפני שנמצא כמרופם, קרועפירום(
 הזה בדף נאש"(. "פאפירוס נקרא שמו )ועל נאש ל. ו. האנגלי החוקרידי

 "וכל עד אלהיך" ה' "אנכי הדיברות בעשרת הוא מתחיל כי לראות,אפשר
 וכו' ישראל כששמע ממשיך הדא קישור של משפס ואחרי לרעך=אשר

- בהם" אין "והדבר )כמו עצם שם שהוא "דבר", של רבים כנראה הוא דיברות1  
 )רש כמא-כסאות. מן כמו "דברות" ורבים וכר, לשוך והוא יג( ה,ירמיה
 "ישא פי עי בפתח קדשך" עודברות בשופרות השנה- ראש במוסףמנקדים

 בהיריק(. קדשך" "ודברות היא המקובלת הגירסא אבל ג, לג, דברים -מדברותיך"
 צריך ואולי בזה. וכיוצא- הקב"ה" מפי יצח שהיה ' ר ו ב י ד ה " הוא רגילביחיד
  "דיברא קריאה", "ריברא ובארמית ", הדיב.ר " ההם המקומות בכלעשיות

'תנייגא".
 ד דברים 1 כה יד, )ששת הדברים- .עשרת בשם פעמים ש11ש נקראובתורה

 ד(. י, ;יג
 - ה. פרק ותחילת ד פרק סוף מדות מסכת משנה,2
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 אלליעיר

 נאשפאפירוס
 בשורה חטרה ימין שבצד הקרע בגלל "שמע". פרשת ותחילה "דיברות עשרתהכולל

  חסר. שמאל צד גם השם.  של הראשונה והאות "אנכי" המלההראשונה
 האחרונות השורות שלוש לרעך". אשר וכל "וחמרו : כתוב מלמטה הרביעיתבשורה
 משה צוה אשר והמשתסים החקים  "אלה : בך  להלילימו שיש  קיייר, משפטכוללות
 ואהבה", הוא אחד ה' אלהינו ה' ישראל שמע מאצרים. בצאתם במדבר ישראל בניאת

 *חואי(. המלה נוספה אבל  ילכותו",  כבוד .שם "ברוך כאן שאין לב,)שים
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י9 וקריאתם הדיבותעשית
 היה מתוי אשר תפלה-, "סידור כעין מתן דף שוהו ~tpD שש אקואהבת",
בעליו

 ~הוד-

 עשרת ושעמףומטת: את"פרשטתיו קורא מאלכסנדריה?(
 גמקרס.  תכוהמם כסו ממש -- האמר שמזג אם זחה שמע,הדבריך
 המאחרים : החוקרים-הארכיאולוגים דעת נחלקו הדף של כתיבתו זמןעל

 אותו מקדימים אחרים שנה בית הגרבן שאחרי התנאים לדורות אותומייחסים
  חורבן  לפני  שגה  ובמאתים  החשמונאים  למיופת ואף החורבן, שלפנילזמן
 שני(.בית

ן
 ך-.

 קריאתםביטול
 עשות קורין שית היה "בדין כ, ועת, חכמים, הביעו האמוראים בשרותעוד

 יחו שלא המינין, טענות מפגי ? אותן קורין אין מה ומפני יום. בכלהדיברות
 אמו- על מסופר הבבליין ובתלמוד בסיני". למשה לו גיוונו לבדן אלראומרים
 שייכבר להם, ואמרו לבנהרדעא במורא קריאתם לקבוע שרצו מאוחרים,ראים
 המינין"', תרעמת מפניביטל:ם

* בימינוקריאתם
 הרוצים ליחידים אלא יום, בכל הדיבשת עשרת קריאת עוד איפוא לנואין
 : בשנה פעמים שלוש התירה בקריאת אלא לדיברות, קבועה קריאה ואיןבכך"

 מוסיפות אלה בקריאות גם השבועות. ובחג ~אתחנן בפרשת יתרהבפרשת
 הדברים עשרת את לציין - הנטייה אחד מצד : הנטיות שתי להשפיעעוד

 הדגשה כל למנוע הנטייה שני ומצד התורה, דברי משאר הקהל ביוםשנאמרו
 , ~ המינין". תרעומת "מפני האלה הדבריםשל

 ,ג:_ -

 כקריאתםהעמידה,-
 על_דגליהם לעמוד הנוהגים וקהילות יחידים המצאים ודור:מצאו דורבכל

 אחרים ונמצאים ונמצאו הדיברות, עשרת את משמיע בתורהכשהקורא
 בקריאת לעמוד אין המינים תרעומת שמפגי' :אומרים כך עלהמערערים

 את הבנעו רבים פוסקים חתורה. שאר בקריאת יושבים אם הדיברותעשרת

' ה. היכה %, פרק גלשת יר:שי6'.3
.'. ע"א. יב, ברכות4

 י .

 תפילין נמצאו המלח ים גסביבות המערות באהד כי הומחז, אהדות שניס לפני5
 כגראה' הדיברות. עשרת פרשת ובהן שני( בית תורכן )מתקופת מאוד קדוםמזמן

 לא שמע קריאת כדין הדיברות עשרת שרין מינים, של בת איוו של דעתההיתה
 'עוד. גודע לא ברור דבר אבל תפיליז; לעניין אף אלא קריאה, של לענייןרק

 מעמדות, בסדר או בעי ריי של ישראל" "עבורת בסידור שחרית תפילת אתר כגון6
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 אלינראייע1ר92

 כךי על נשאל הרמב"ם גם לשלילה. ורניט לחיוב רביט זה בשאלהדעתם
 קריאת בשעת רגליהם על הקהל כל לעמוד מנהגם לפנים שהיה אחת,מקהילה
 גדול רב מדינה לאוהד בא :מן ואחר בציבור, תורה בספד הדיברותעשרה
 בש- יעמדו שלא להם תיקו ומכללם גדרות, כמה בה וגדר וחכמה תורהולימדם
 ראיה והביא זה עניין על ידו בכתב הוראה וכתב הדיבהות, עשרת קריאתעת

 המינים, מפני שמע קריאת עם אותם לקרוא חז"ל שביטלו ממהלדגריה
 אמר, הוראתו ובכלל התורה, שאר על מעלה הדיברות לעשרת שיששאומרים

 בו, לגעור ראוי תורה בספר הדיברות עשרת קריאת בעת שיקום מישכל
 דור הוה הרב להם שהנהיג המנהג ופשט המינים. דרכי הם אלה שמעשיםלפי
 מנהג היד אדרת מדינה מחכמי אחד חסם מדינה לאיתה נא יהנה דור.אהה
 למדינה וכשבא תורה. בספר הדיברות עשרת קריאת בשעת לעמוד עירואנשי
 אנשים. קצת אחריו ונמשכו הדיברות עשרת קריאת בשעת עומד הוא היהזו

 על ונחלוק אבותינו ואבות אבותינו מנהג נעזוב איך : העיר זקני לואמרו
 בני- שכן וכל ? שותים אנו ממימיו ואנו שהם שלהם, החכם להם שהנהיגמה
 י תתגודדר "'לא אמרו: וכבר הקהל בין ופירוד מחלוקת בו שיש ,ה,דון
 יותר בקריאתם ונעמוד נחלוק אנו כיצד כן ואם - אגודות" אגודות תעש:לא

 אותם כשקיבלו ישראל את מצינו שכבר ההכד, להם והשיב ז התורהמשאר

 שאמר כמו שכינה פני להקביל אלא היה לא סיני בהר ישראל שעמדומה : לי השיבו העיר וזקנ' דהר", בתחתית "ויתיצבו : שנאמר כמי עימזים,היי
 ואין וכו'" התיצבו היוהנה מן האלהים לקראת העם את משה "ויוצא :הכתוב

 בקריאת גם לעמוד עלינו היה כן, האמת היה שאם לעמוד, עלינו חובה1ה
 ההכם להם והשיב שם. עומדים היו שישראל לפי כלכם", היום נצבים"אתם
 לו, ואמרו הדיברות. עשרת בקריאת עומרים הם שבבבל מצינו שכברהנזכר,
 או הגולה שראש מפני אלא אינו בבבל שעומדים מה כי ראיה, אין משםכי

 מפני ולא עומדיט חט ולכבודו הדיברות עשרת לקריאה עולה הישיבהראש
 - עומדים ולכן לבבל להידמות רצו המדינות ששאר ואפשר - הדיברותעשרת

 - שישבו להם ואמר שנפטר הרב שהנהיג מה כי הרמב"ם, זה על והשיב . ..
 שמנהגם מקום בכל לעשות ראוי וכך אמיתיות, כולן וראיותיו הנכוןהוא

 לחשוב שיבואו האמונה, הפסד מזה שמגיע בהיות מזה למונעם ראוילעמוד,
 כל לסתום וראוי מאוד עד קשה ו1ה קצתה, על קצתה יתרון לה שישבתורה
 הרעה. האמונה לואת המביאיםהפתחים

 359. עמ' ובהוספות סו סימן נרדמים, מקיצי הוצאת הרמב-ט, בתשבית7
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93 וקריאתם הדיברותעשרת

 .. שבועות שלהקריאה

 בזמן הדיברות עשרת קריאת מתהילה נקבעה לא הטעם אותו שמפניאפשר
 ,ה( ג, )מגילה במשנה כי השבוע, בפרשיות בקריאתם והסתפקו תורתנומתן
 ורק ט(". סו, )דברים שבועות שבעה : "בעצרת : המועדות קריאת עלשנינו

 השלישי". בחדש : אומרים( אחרים : )או אומרים "ויש : זה על נוסףבתוספתא
 : שבועות" שבעה "בעצרת המשנה על בירושלמי גם הובאה ברייתאאותה
 בבל אמוראי מפי ורק השלישי.. בחדש שונים( תנאים )יש תני תניי"אית

 הראשון שביום ע"א(, לא, )מגילה בגמרת נקבע ?( אביי )מ6יהמאוחרים
 סתם כדברי שכנעות" "שבעה ולא השלישי" "בחדש ק1דאים שבועותשל

המשנה.

 והעליון התחתוןהטעם
 חג לקריאת הדיברות עשרת את המכילה תורה, מתז פרשת שנקבעהמאחר

 אלא שבמועדים, התורה קריאות 'ככל סתם, קריאה נשארה לאהשבועות
 שבי- הנגינות בטעמי גם ניכר זה דבר מיוחדים. ובמנהגים בסימניםצדינה
 שבפסוקים המלים מסומנות התורה פסוקי כבשאל שלא הדיברות:שרת
 נדפסו חומשים בקצת טעמים. נשני רוב פי על אלא אהד, 3טעס לאאלה
 הנקראים הטעמים חלוקת לפי פעם : לחוד הסמר בסוף הדיברותעשרת
 בראשונה העלי11". "הטעם הנקראים תלוקט למי ופעם התחתון""הטעם
 כל של הרגילה כחלוקה הדיברות עשרת פכוקי את הנגינה טעמימחלקים
 מחולקת לך" יהיה ו"לא "אנכי" את המכילה שהפרשה באופן התורה,מסוקי

 הדיב- ארבעת טסוקים, לארבעה - )"זכור"( השבת דיבר פסוקים,לחמישה
 שקר" עד ברעד תענה תגנב-לא תנאף-לא תרצח-לא "לא הקצריםר'ות

 חלוקת  זה לעוסה פסוקים. עשר שששה דם הכל ובסך אחד, בפסוקכלולים
  עשרה הכל בסך שהם באופו אחה פסוק דיבר  מכל יושה העליון".הטעם
 ו"זכור" לך" יהיה -לא דיברות : בארכם רגילים בלתי מקצתם אבלפסוקים',

 מלים שתי של פסוקים שלושה ישנם וכנגדם מאוד ארוד פסוק אחד כלהם
 alsn". "לא תנאף", "לא תרצח", "לא : אחדבכל

 הטעם ושל התחתון הטעם של החלוקות,שתי
 העליזי

 ברוב נתקבלו יחד גם
 - דיבר )כל העליון בטעם קוראים יש בשימושיהן; שנחלקו אלאהקהילות,

 נהי" ו-יא "אנכי. הראשונת "דיברות שגי את "הד יפסוק במאחדים וגש8
 יך.,

 ביניים בתורה בספר ואין ראשו בגוף מדברים והב שמענוי הגבורה מפיששניהפ
 פסוקיה. תשעה כ16ב1 מתקביים 11 בחלוקה סתומה. ויא מתוהה יא פרשה,שום
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 את הקוראים ליחידים אלא אינו התחתוז והטעם בציבור, קריאה בכלפסוק(
 כשעשרת התחתון בטעם הקוראים ירושלים( מנהג )וכן ויש לעצמם.הפרשה
 משמש אינו ,העליון והטעם בציבור, אף השבוע בפרשת נקראיםהדיברות

 השבועות. בחג לקריאהאלא

הפיוטים
 מעמד דוגמת ביותר, חגיגית היא השבועות בחג הדיברות קריאת פנים כלעל
 שחלק פיוטים, בתוכפת שונות קהילות הבליטו הזאת החגיגיות ואת סיני,הר
 לגמרי. נשכח או נשתנה וחלק בימינו עוד מקומות במקצת נוהגמהם

 לשבועותכתובה
 הש- לחג "כתובה התורה קריאת לפני השבועות בחג קוראים רבותבקהילות
 הר מעמד שהרי ישראל, כנסת ובין הקב"ה בין נישואין כתובת מעיןבועות",
 כלילותיך" אהבת נעוריך "חסד של האמיצה ההתקשרות התחלת הואסיני
 וברחמים. ובחסד ובמשפט בצדק לעולם ישראל,, את ה' לו אירשוכאן

 משולבים אבל בחרוזים, עשויות רובן "כתובה". של נוסחאות כמהישנן
 אלפים שנת ' בסיון בשישה ממש: חתנים מכתובת ומינחים ביטוייםבהם

 ונגיד שרים שר "החתן אמר עולם לבריאת ושמונה וארבעים מאותוארבע
 המע- רבת והנעימה היקרה לכלה יחידימי," מושיב הוא ומיוהד יחידנגידים,
 ולא עשה מצוות ותרי"ג תורה בכתובתה לה ונתן לאשה לו להיות .לות

  לחדש, עתיד ותיק שתלמיד מה וכל פה שבעל תורה - כתובה ותוספתתעשה,
 בן ומשה והארץ, השמים עדים כשני הכתובה על חתומים לבסוף הלאה.וכן

 ' שושבין.עמרם-

"אקדמותע

 באר- ארוך פיוס בשבועות התורה קריאת לפני מקדימים ת אשכנזי,בקהילות
 ר' ידי על .שנתחבר הדברים( )=ראשית מילין" "אקדמות שתחילתומית
 למתורגמן )"רשות"( פתיחה להיות בעצם נועד והוא ש"ץני יצחק בר'מאיר

 לעיי9
 שיקריאת קבוע מנהג בנראה היה בבבי כי נזכר. יהרמב,כ בשאיה 92( ,עם,

 . )הגאת(. הישיבה ראש או הגויה יאש עויה הדיבריתעשרת

 תענית. משנת סוף ראה10
 שבועות. של כשיר ומשמש סיני הר במעמד מדבר המזמור ז. סח, תהלים1נ
 בפירושו מזכירו רש"י ירש"י. שלפני בדור במגנצא כנראה שחי מפורסם, פיוטן12

 )ראש מסיוטיו הביאו והתוקפות יב( עג, תהלים ; יב גי עמוס , ט ו, )הושעלנ"ך
 דקאי"(, "אלא ד"ה ע"א יא,השגה
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 קהיאת אההי נאמי היה כן על בתייש. הנקיא פסוק כל לארמית"מתרגם
 קהילות שביטלו אחרי ואף תרגומו. לפני השלישי"( הראש11.)"בהדשהפסוק
 הפסוק אחר! במקומו הזה הפיוט נשאה צוד לארמית, התורה תרגום אתאלה

 כדי הכתע, ברכת לפני להקדימו הנהיגו האחרונות בשנים ורקהראשון,י
 .. התויה. בקריאת להפסיקשלא

 שמיא ה' "ארכיו המתחיל ארמי פיוט רבים'י אשכנזיים במחזורים נמצאעוד
 הדיברות, עשרת לפני ממש לאמרו נוהגים שהיו הדכיז(, = )ארכיןלסיני",
 לארמית. והפסוקים בתרגום קשור בוודאי הואוגם

 האר- והפיוטים וכלי מכל לארמית התרגום אלה בקהילות נתבטלבימינו
 )לפני אלה פיוטים אולס.כשנתקנו לסניפתם. מתאימים כבלתי ניאיםמיים
 של התורה קריאת את מתרגמים היו עדיין ההינוס( בגלילות רש"י שלדורו

 השנה. שבתות בכל התרגום את שביטלו פי על אףשבועותי

* ויסרימחוור..
 נמצא ותרגומם הדיברות עשרת קריאת. של -ביותר.1 נאהיומשוכללמנהג

 רש"י.:במחזור של תלמידו מויטיי, שמחה ר' בידי שנכתב ויטרייי,במחזור
 היזנה כל של והמנהגים . הדינים 'והפיוטים, התפילות את מחברו. כללזה

 גדולי ושל רבותיו שאר ושל רפ"י של ופקקים תשובות בשכווהעתיק
 ' הקודמים.הדורות

- 

 מאוד, .רבים עמודים על זה במחזור משתרע השבועות לחג הקריאהסדר

 ובין התרגום לפתיחת בארמית פיוטים הרבה גם התרגים מלבד בו ישכי
 הדיברות עשרת העולה,לקריאת שמברך הברכה, נוסח גם ודיבר. דיברכל

 נוסחתה: וזו הרגיל, מןשונה

 שקמן 5ד9יות. 2זךת ליער לסלו שחיני, אמיניטס'ט
 1,1לה 9'2'. 59ר דלני מזה !די על ל,?ך"למ?9-ה
 ה(, מ, )ישע.ה ד4ר :: 9' 9י '!סדי. 9?ר 9ל ןןאי !:לבוד

 תצר. סימן לאורי'היים דשו-ע במפרשי ועי' רביב, במחזורים 1וד :דפס "וא בו13
 :: רדלהיים. בדפוסי למשל,14

 ..יאלפו", דעה 1,ב כג, -מגלה ותוספות ו, סעיף קסד,' סימן חיים, שן-ע-אורד15
- והרמב"ל הגאונים דעת 'היא כן יאאך  "תרגום. את תימן בני בשיו יא כן עי 

 ' היו". "ואם ד"ה ע"א כד, מגילה תוספות16

- 

- 
- 

, 

 אחדים, כתבי-יד פי על בברלין-תרג"ג-ד נרדמים" -מקיצי ידי'הברת על נדפםלו

 שמעון ר' מאת וביאורים תוספות עם מוז,אומיבלוגדח, זהןשבבדיטישייהוד-

 "' הורייץ. אישהלוי
4 , 1 -  '. .י.;=י ~ . ' - -- 

 י .
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 ; וכו' שךכו יא( לא, שיברים זכז' ייאות ,?7"י קל ינבא. ..

 זט,סילה ז?ף9ה זךוה טלאת שת,ךה 4סי 94ר 840.98.י.
 סתוךה,'. ג,טז !: סטה לריו)ע,עיש.י

 התרגום לפני נאמר דיגל כל קריאת ואחרי ומתרגם, התורה מן מסוקוקורא
 תרגום זה אין אבל התרגום. בא אחריו ורק הדיבר אותו מעניין ארמיפיוט

 המצוי מעין ומקושט, מורחב תרגום אלא והמילולי, . המדוייק שלגהאונקלוס
 שאנכיי. לדיבר התרגום תוכן וזה יונתן. תרגום בשםבחומשינו
 ומשובח מבורך הגדול שמו תוי - הוא ברוך הקדוש מפי כשיצא הראשוןהדיבר
  בימינו  אור  של  לפיד  אור: של לפיר וכמו ברקים  וכמו ,יקים כמו -לעולם
 מחניהם על ומקיף והולך השמים רקיע באויר וסם פרח משמאלו. אש שלולפיד
 וכן הברית. לוחות שני על ונחקק וחוזר צד אל מצד בהם ומההפך ישראלשל
 וכו'. אלהיך ה' אנכי ישראל, בית עמי עמי : ואומר קוראהיה

 שחמשת אלא הדיברות. כל סוף עד השלישי" "הדיבר השני", "הדיברוכן
 מלבד הרחבה בהם באה כן ועל ביותר הם קצרים האחרוניםהדיברות
 : תרצח" "לא השישי לדיבר התרגום למשל הוא כך הרגילה.ההקדמה
 וטשובח מבורד הגדול הוא-יהי,שמו ברוך הקדוש סמי כשיצא השישיהדיבר
 מימינו אור של לפיד : אוה של לפיד וכמו ברקים וכיו זיקיס כמר -לעולם
 מחניהם על ומקיף והולך השמים רקיע באויר וטס פרח משמאלו. אש שלולסיד
 הברית, לותות שני על וגהקק והוזר צד אל מצד בהם ומתהפך ישראלשל
 ולא חברים לא רוצחים, תהיו לא ישראל, בית עמי עמי ; ואומר קורא היהוכן

 "רב רציחה בעות כי רוצחים ישראל בכנסת ייראו ולא רוצחים, עםשותפים
 לעולם,באה
 הקולות" את רואים העם עוכל ומן העשירי, "דיבר סוף ער לזהובדומה

 רגיל. הוא התרגוםשוב

 אוחרות""
 פיוטים "אזהרות".,. בשם הנקרא הוא השבועות הנאמר פיוט של אחרסוג
 המצוות שלפיהם שונים סוגים או בפרטן המצוות תרי"ג את כולליםאלה

 שבירך הברכה איזוהי אלעזר "א"ר : ה יא, רבה דבריה במדרש המאמר פי על18
 בחר אשר העולס מלך אלהינו ה' אתה ברוך 1 תהילה בתורהמשה

 מתור"
 הזאת

 בעושיה". ורצהוקירשה
 זה מסוג העתיקים הפיוטים אהד כי לב, לשים יש אך מצוות, פירושו "אחרות"19

 לעמך ראשית "אזהרת במלים מהחיל שבועות( של יום.ב' למוסף אשכנז)במחזור
 תרי"ג. בגימטריא עולה "אזהרת" והמלה תעשה" לא ומצוות עשה מצוותנתת

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



.97 וקריאתפ הדינרותעשרת

 הגאונים. תקופת לטני_ עוד גישיאל נ"גו אלה שפיוטים נראהמחולקות.
 מאוהר,ם דורות של המשוררים גדולי וגם מאוד ישנות נוסחאות מהןנמצאות

 אזה- היברו ואחרים( הלת יהודה ר' גבירול, אבן שלמה ר' ג"ח, סעדיה)ר'
 ' שונות. בקהילות נאמית שעודןרות,

- 
. . 

 כנראה הוא אשר לכולו, ש11ה. בסיוט מסיימות אזהרות של רבותנוסחאות
 : וזהו בידנו שנשארו ביותר העתיקים הפיוטיםמן

 ntlyp ושרה יקלש ntwp ?שיז
 . . _' -ד., ?9ך1 יממן V'V' טריש ..

 ש99מ!ם ?~ntpe 9ה,ר1תטירות
 פזסב. י9חינ1ת ו99ף9ריפ1ת

 חקרום, "מיסים ?ירים.ההשים
 עוני הי81 מן4ר-לני טלהית דךשום. ימיה 47רים, לב99ל

ן

 סק"לימ'נו. ולסלא לטןמך4ה
 ססז. עפת פלהמקילת ללזי ןססת1ויס ?שי?יי1זים

 ... ומעלה 9אי ולהתשר ...

 5ד9רית. "?ךת זה יוםסקילת

 איתיותתרי"ג
 האותעת שממפר ומצאו בדקו שהרי "דערות, באשרת מרומז המצתתממת
 אותיות ועוד.שבע תרי"ג הוא בכלל( עד )ולא לרעד" "אשר עד "אנכי"מן

 חיב1- נתחברו גם כת"ר.ן. הכל ובסך דרבנו מצוות שבע כנגד לרעך""אשר
 עשרת -מאותיות באחת  קשורה מצווה מתרי"ג אחת כל איך להזאותדים

הריבונית.
  רס"גאוסרות

 רב הדיברות עשרת ובין מצוות תרהג בין הקשר בעניין הלך אחרתבדרך
 הש- חג בהלכות המפורסמה בסידורו וסייטו. משורר גם שהיה גאת,סעדיה
 עיקרי במוסף להם שיאמרו רגילים דורנו שאנשי "ומצאתי : כותב הואבועות

 הדיברות. בסוף הטורים בבעל תטצאהופ2
 "מקיצי בהוצאת יואל ויששכר  ו"ל אסף שמחה ז"ל; דודזון ישראל ע"י יצא21

 - : . , תש"א. בירד?לים,נרדמים"
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 "אתה המתחיל בציבור ישראל, בני את יתברך ה' ציוח אשר המצוותתרי"ג

 בהם וראיתי כשלימות תרי"ג מכילים שאינם ומצאתי אותם ובדקתיהנחלת".
 שהם מפני לא במקומם, אחר דבר לשים .].ויאיתי לשחחורות'ואייכות

 בהם". לבם את נתנו שהאנשים שראיתי מפני אלא בלעדיה אפשר שאיעיקר
 בסוף(, חתום שמו )גם אלפביתיים פרקים בשישה גדול פיוט חיבר כןעל
 לא 1מצ11ת לחוד עשה מצוות : מוניהן לפי המקוות תרי"ג כל את מנהשבו

 במקרים החלות ואלה זמן, ובכל מקום בכל הנוהגות אלה לחוד,תעשה
 הלאה. וכןידועים,
 : שלו הראשון הבית וזה תמיד, הנוהגות - עשה במצוות הפיוטתחילת
 04קיה ס"בי !איתי )ב( שלא 5ל0'ד !: ית)א(

 למדלה וטי9פית )ו( יאית )ה( !סדהו. !בקר )י()ג('4ךב
 . 9לה יייז" .094סיד )"( נצח רזייית 94;9יד)י(

 ודלה" למי ;מז 8ל 4י ס0ם, !דא )י( הוך'4 ט4ד)ס(
 משוכלל במבנה בנוי אחר, פיוט עוד בסידורו שם זה אזהרות פיוטומלבד
 ובחלקו מוסף, תפילת של הברכות לשבע מותאמים שחלקיו ביותר,ומסובך
 תר- שוב מנויות בו אשר אזהרות,' פיוט כלל היום( קדושת )לברכתהרביעי
 לי- שייכותו לפי  אלא  מהותו, לפי לא מחולקות הן DrDn אבל  המצוות,י"ג
 הדיברות.שרת

 ס11חרות ס9ל ןניסמת אייה ישינו'
 זירית וביר י9ל 49יית סךטה ןגיציץ'ה 9יש1ד9ר'

 להגרית ס4וית לירה נשיש סאות שש י9יימי בלימת מלעסי9סק9ס'
 קהורות. 94רית !:יקרות

 אלא הדיברות, של האותיות ונין המצוות גי, קשר להקים נדחק אינוהגאון
 כשייכות מצוות 80 מונה הוא כך תכנו. לפי לדיברות המצוות אתמשייך
 תשא", ל-לא 48 לך", יהיה "לא לדיבר שייכות 60 "אנכי"'י, הראשוןלדיבר

 תגנב", ל"לא 59 תנאף", ל"לא 58 תרצח", ל"לא 50 ל"כבד", 77 ל"זכור",75
 מצוות. 613 הכל בסך תחמד"- ל"לא 54 תענה", ל"לא52

 השורות מראשי שורות. ארבע בן הוא הזה האלפביתי הפיוט של ביתכל

 קריאת )ג( תפילה, )ב( ה', יראת )א( : הן אלה שורות בארבע המנויות המצוות22
  מזוזה, )ח( ציצית, )ז( ראש, של )ו( יד, של תפילת )ה( ושהרית, )ד( ערביתשמע
 ומוראם. )י( הורים כיבוד)ס(

 בהן שנאמר עניים, מתבות וקרבנות, מקדש וכד'(, תפילין  )ציצית,  הויכרון מצוות23
ן ועוד. כב( כד, )דברים מגרים" בארץ היית עבד"כי  

-  
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99 וקריאתם "דיברותעשרת

 השורות ראשי תוריקי. במתן המדברים תהילים פסוקי מצטרפיםהראשונות
 פסוק תמיד היא הרביעית והשורה השירים שיר פסוקי ראשי הםהשלישיות
 מתחיל הוא כן הנמנות. למצוות בסמיכותו מפתיע הוא שלעתיםכלשונה

 איסורי גם' מונה הוא שביניהן תחמד", ב"לא הכלולות המצוות מנייןאת
מאכלות:
 שף !יזביויוי', ךזץ 9סר ססטדל4

 .ס9~

 8ל לף חסי סח9~4שר

 ממושל 9סלב וישר 11קי1ת, חרפותיי, זיךה זממהמביסתי
 9ה61ל 915ה !ן'ד ונ.". !טת !אות. !דם. !סיב, נוי,ששטת
 9,שי8י1י. !1סל 9!"קב !: זלתד9ר

 ורג- ידים לקידוש הכיוה )וביניהם וכליו המשכן מצוות את חורז הואכן
 ט(. יז, )איוב אומץ" יוסף ם י יו וטהר דרכו צדיק -ויאחז : הפסוק עללים(

 מצרף הוא ראשון, בפסח רחוקה בדרך או טמא שהיה למי שני, פסחלמצות
 יד(. יד, ב )שמואל נדה" ממנו ידח לבלתי מחשבות "וחשב : הפסוקאת

 עצומים וביז הגורל ישבית "מדינים הפסוק חורז בגורל הארץ חלוקתלמצות
 : חורו הוא אליהן הדרך והכנת מקלט ערי מצות ועל יח(, יח, )משלייפריד"

 סדנו" לפ -מסין sal~ שפג הירנ' הניס ן!יתדדי
 : (1 בדלך "9"ים יידה מן על :ן !ישרטיב

 מסוה ללא כאלה דוגמא,ות להרבותואפשר

 עשרת כל את גם האחרוף הדיבר את גם מסכם הוא תחמד" "לאובסוף
 אלה: בהיווים כולםהדיברות
 9ס?מלנו

 9ת1י
 פוד9יף חוק סיומת n~vv ושיש סאות שש פדויית עשךת

 יטך"'פ סינוסים :טלל וט, 9ס9קמפ עסין :מיליסי
 י'1ד9יף סמור 94לל חרצובת !8ךסע מישים חגית4ם

 למקף.. .חשר !עד ש-יוסי- איסמת n1?V נקלש סאות שש9??רם

 ח-כ. סח, מנמור24
 טהורה, נכסים, ופירושה כ1, פרק ביחזקאל רבות פעמים מצויה "עזבוניך" המלה25

 גנזיך". "בית לדוג תירגםויונתן
-.- שחיטת. היינו המהת,26

' 

 ע"א. כב, חולין27
 כח, כב, ויקרא28
 המסופר על -ע"א( צא, תולק )לפי אותו מיסב הנאון ז.וכאן ט, בישעיה הוא פסוק29

 ישראל בני יאכלו' "לא יעקג. ירך בכף ה' מלאך נגיעת בגלל כי לג, לב,בבראשית
 - ח, כה, תהלים 30 הגש"", גידאת
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 ר אליב עזר י לא.0ש

 הלכו הדיברות לעשרת המצית תרהג בקישור גאת סעדיה ר' שלבדרכו
 )הראב=ן(ן', נתן בר'- אליעזר ר' כגון מאוחרים, ופייטנים מצוות מוניגם

 ' ליבביעוונ: 1:פיווט'מכחן:

 להמהי טל ?סב 4?ךהדורות
 טקדיך יזרה ,שיש מאית שש 4סםקוליי

. סעי סי עי גולהיסטח4סם

 יכילם שיה תיקייה תקןיהלם- ה": יטר 4ס?םיה4מי
 "ולילם סותת סגת אימהית "ירחף- עדשס.5נס'.

 עלם עם 7ש9"'הי זלה ?נבור4ד
 ?לם: נטהרי זיךה זט לה ,?ך8ל וקףמשה

 מפרו תטף ורבם )רשב"ם ונכדי רש"י חתני של חברם התוספות בעלי מראשיי31
 התנ"ו גזרות על קינות וגם רבים פיוטים גם חיבר העזר", "אבן בהלכההעיקרי
 בימיו. שהיו)1096(
 ישראל" עמו "אוהב לפני האחד שבועות, לליל מפיוסו הם שלמעלה הבתיםשני

 כמוכה". "מי לפניוהשני
* ב. א, מלאכי32
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 ך אביב מוריאל,תל יהודה ד"ר.

 סיני הר למעמדההכנות
 יט( לשמות פרשני)לקט

 תורה---מע- הגדול--.מתן המאורע לקראת ההכנות את המתאריםהפסוקים
 ומצ- רוחנית אחדות המאוהד עם שעה, באותה ישראל עם של דמותו אתלים
 "בחודש חד-פעמה עילאי במעמד מצוות ועול שמים מלכות עול לקבלתפה

 דחן .. . סיני מדבר באו הזה ביום מצרים, מארץ ישראל בני לצאתהשלישי
 )רש"י(. אהד בלב אחד ישראל-כאיש שם ויחן ההר"י נגד ישראלשם

 ומבוכה תעייה של מסעות מצרים- מארץ צאתם אחרי הראשוניםהמסעות
 מסעותהיה

 ש~
 המגע מן ומבוכה אויב מפני ופחד בריחה מתוך עקומה דרך

 אל סיני, למדבר ובאו מרפידים יצאו עתה והנה השמם. המדבר עםהראשון
 "בהו- : במצרים העם בהיות עוד הגדול למעמד מיועד שהיה המקודש,ההר
 ., יב(. ג, )שמות הזה" ההר על האלהים את תעבדון ממצרים העם אתצואך

 שבמקראות: ההדגשה גם ומכאן יצאה שלקראתה למטרה התקרבו סוףסוף
 טיני... מדבר ויבואו מהפידים ויסעו מינין מדבר באו הזה"ביום
 בואם את התורה מזכירה פעמים שיגש א=ב(. יט, )שם " ר ב ד מ בויחנו
 באו הזה ביום : הירש רפאל שמשון ר' מפרש וכך בה חנייתם ואתלמדבר
 מדברי למקום  שבאו פעם כל - עתה עד במדבר. וחנו אהליהם תקעו ביוםובו
 אין. אם מים- בו יש אם לחנייה, המקום מתאים א6 מקודם, -בדקוחדש
 והצרכים המים שאלת אותם העסיקה סיני-לא מדבר בבואם עתהאולם

 והק- "הכתב ובעל ההר". נגד ישראל שם ויחן במדבר, .ויחנו : אלאהאחרים,
 ההר, יד על כשחונים הניחנות, מנהג דווקא. ההר נגד מעיר:בלה"

 הראות את מפסיק ההר כי העמק, כלפי ופתחיהם אהליהם פני אתמכוונים
 התרכזו ומאוייהם מבטיהם כל ההר. חנו-נגד ישראל אולםבמרחב.
 עז- אבן לדעת ה'. לעם בו שנהיו הראשון הקדושה מרכז ההר, כלפיעכשיו
 11 עם בחסדך "נחית : מפרש והוא הזה, להר התכוונו הים בשירת כבר -רא

 בו הקודנו, נוה סיני, הר קדשך"-זה נוה אל בעזך נהלתגאלת,
 לישראל. תורהניתנה'

 לידי ולהתחדשות-בא להתקדשות ובציפייתו העם ברוח הזההחידוש
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 פיייאל'הייה162

 בני לצאת השלישי "בחדש : בתורה 11 פרשה תחילת של החגיגי בטוןביטוי
 של מגנוז כאן הוא המאורע זמן סימון של הסגנון מצרים". מארץישראל

 להתחלה מקביל הד זה בפסוק מוצא הכמה" "משך בעל הרוה. ורוממותפאט,ס
 דוג- התורה בכל איו כי ", . . . אלהים ברא "בראשית : התורה שלהחגיגית
 במלה או "ההדש...", החיבור: בו"ו תמיד מתחיל החודש סימוןמתו.

 אולם השלישי...", בהדש "1יהי לכתוב: היה צריך כאן ואף"1יהי",
 אל קשר ללא הדשה כהתחלה בציונו מובלטים הומן אותו של והשגבהעוז

 השלישי. בהדש שקדמו:הזמנים
 או- "חזקוני" ההר. אל העלייה מתחילה - " . . . האלהים אל *לה"ומשה

 לו: שאמר מה לקיים יעגדוהה במה - הקב"ה מפי לשאול עלה מעצמומר:
 תש- שמע אם "ועתה : לו אמר והקב"ה הזה". ההר על האלהים את"תעבדון

 בעבודת התכלית 111 הראשית 11 עבודתי. תהיה בקולי"-זאתמעו
 שמים. מלכות עול עליו לקבל בא שהוא בשעה זאת לדעת העם ועלה',

 תם ראי "אתם הים: של ה'-ראייתו ברברי מורגשת  זאת עםי"ד
 כתובים לא לכם, אומר אני במסורת לא : אמרו חז"ל למצרים". עשיתיאשר
 ראי- אתם אלא מעמיד, אני עדים לא לכם, משגר אני כתבים לא לכם,הם
 בספרו כוזר למלך החבר שבדברי המכריעות הראיות אחת זוהי והרי . םת
 מאמינים אנחנו : כוזר למלך החבר לו אמר : יא( )א, הלוי יהודה ר'של

 וב- באותות ממצרים ישראל בני את המוציא ויעקב, יצחק אברהםבאלהי
 החבר אל ופונה. כונר מלך רוגז הללו הסברים לשמע ובמסות.מופתים
 ומסדרו העולם בבורא מאמיז אתה כי היהודי, לומר לך היה : יב( )א,באמרו
 אומר-היא שאתה זה : יג( )א, ואומר דעתו על עומד ההבר אךומנהיגו.
 השי- אני אולם רבים, כפיקות בה ונכנסים העיוז אליה מביא ההיקשית,הדת
 אצלם התברר אשר ישראל קהל כל בו וחייבין בו חייב שאני מהנותיך
 עם אל דבריו את הקב"ה פתח ולכן עיניהם. בראות ההואהמעמד
 ולא מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלהיך ה' "אנכי : הדיברות בעשרתישראל
 ובוראכם". העולם בורא "אני :אמר

 תש- שמוע אם לטצרים-ועתה אשרעשיתי ראיתם שאתםומאחר
 לכם התאמתו  "ועתה-שבבר מוסיף: אברגנאל וכו'. בקולימעו

 המלים: ביולי". תשמצו נפלאיתי-שמוצ את  וראתם ה האמוגשריי
 "ואביא : הפסוקים שני את ומחברות תשמעו-מקשרות ~PIQ אם תהוע

 שואל: משמואל" "שם בעל בקולי". תשמעו שמוע אם אלי-ועתהאתכם
 לקבל יכול אדם אין משיב: והוא ? בקולי תשמעו שמוע ה ת ע דווקאלמה
 נברא של תלותו אחר. אדם עול עליו שיש זמו כל שמים מלכות עולעליו

 לפיכך-לאחר בנורא. הנברא תלות של ההחלטיות את מפריעהבנברא
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103. סינ,י הר ימעמדההכנות

 אלי אתכם ואביץ למצרים וקשיתי אשר אתשראיתם

-: 

 נשאתי כאילו זה הרי
 הורמתם נשרים. כנפ! עלץתכם

 כלקי
 ודם, גשר עול מעליכם ונפרק מעלה

 ~; .. שמים. מלכות עול עליכם לקבל אתםוראויים

 ישראל: עם של לחילתו אל.רעי1ן ינתק בל קשר קשור הזה הרעיון 4ל.
 כהנים ממלכת לי תהיו ואתם הארץ. כל לי כי העמים מכל סגולה לי-והייתם
 האנושי המין שכל פי על אף : ספורנו דברי הם מאוד חשובים קדוש".וגוי
 )המין לכדו הוא כי וצמחים(, )חיות השפלים הנמצאים יתר מכל אצלן!קר

 בצ- ,שנברא אדם הביב : ז"ל כאמרם הבריאה, ותכליה; בהם המכווןהאנושי(_
 וןותר בפחות ביניכם וההבדל מכולם סגולה לי תהיו אתם מקום מכללם,
 ספק, בלי אצלי יקדים העולם אומות זוהסידי הארץ כל לי אמנם כיהוא,

 כי מכולם, סגולה תהיו כהנים"-ובזה ממלכת לי תהיואלא-"ואתם
 ה' בשם כולם לקרוא האנושי המין לכל ולהורות .הבין כוהנים ממלכתתהיו

 כהני "ואתם כאמרו: לבוא לעתיד ישראל עניין שיהיה אחד, שכםולעבדו
 של היסודות שני על כאן איפוא מרמזת התורה 1(. מא, )ישעיה תקראו"ה'

 הע- מכל בלבד-שסגולה יחסית קרושה מתוך הבחירה )א( ישראל:בחירת
 כוהנים ממלכת של המוחלטת הקדושה יסוד על העם של הבחירה )ב( ;מים
 "1הייחם לוסל: ניתן וכך האחרים. העמים אל קשר כל בלי קדוש,וגוי
 בל- עובדה קביעת אם כי דרישה, או ציווי זה אין העמים" מכל סגולהל'

 העולם כל שיכיר בשעה אף הארץ, כל שלי בשעה גם כיבד-והייתם.
 אולם-צואתם-אל העמים. מכל אתם,הסגולה הבורא-עדייןבגדולת
 כשלעצמכם, - קדוש וגוי כהנים ממלכת לי- תהיו ואתם אלא בכך,תסתפקו
 . : יחסית. ולא מוחלטתקדושה

 רב הירש--מה רפאל ר';שמש11 למדים-לפי אנן הזאת "פרשהמכל
 קבלת י נ פ ל והמוסרית, הרוחנית דמותו העם, של מצבו בין ההבדלהיה

 ולחנכם אליה להרימם שאפה שהתורה הגבוהה הדרגה אותה לבין -התורה
 : הוא הדברים של פירושם היסטורית ומבחינה בשנים. ואלפים מאותבמשך
 באה היא אלא מקורה, היה ולא-בעם התורה, צמחה העם מתוךלא

 קשה אשר עורף, קשה עם ומתמרד, מתלונן עם היה זה מלמעלה.אליו
 על רגלו תדרוך ם ר ט ב התורה לו ניתנה ולכן ולהדריכו לשאתו היהמאה.
 למע- ההכנה בוראה את להכיר העם היה צריך במדבר עוד אבותיה ארץסף
 שמוע אם "ועתה : העם של לקיומו הנצחית המסגרת את קבעה סיני הרמד

 העמים". מכל סגולה לי והייתם . . . בקוליתשמעו
 המיר חשירתו את להדגיש בא בפרשתנו הזה הקטן הקמע של סיומואף
 הדברים הם מציינים ישראל". בני אל תדבר אשר הדברים "אלהחדת.
 מכאן יותר. ולא פחות לא - הדברים אלה המכילתא: פי על רש"ישמביא
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 מקיאי'הוה104
 בצורתם הדברים אלץ הפסוק: של הראשון שהלקו הוא שהדגשיוצא
 אשר : הפסוק של האחרון הלקו את להדגיש מקום גם יש אך שבהם.ובדיוק
 פירוש למנוע הכתוב בא ההיים" "אור לפ' ואמנם ישראל. בני אלתדבר
 הפרשנית הבעיה את לפתור יכולנו שהרי לה שקדמו בכתובים נכתבלתי

 הבהנה ידי וכו'"-על כהנים ממלכת לי תהיו תם וא 1-" פטוןבתהלת
 שמוע אם "ועתה : ה פסוק הדברים. מופנים שאליהם אנשים, סוגי שניבין

 נאמר: כאילו הדברים ובהמשך לכל-ישראל. וכ1--מכו11 בקוליתשמעו
 וגוי כהנים ממלכת לי ואהרן-תהיו משה ואתםואתט-כלומר

 למנוע וכדי כולה העם של מ:1 יותר גבוהה מעלה נדרשת ומהם הואילקדוש,
 ל א תדבר אשי הדברים אלה : בהכללה התורה מסיימת בכתובים זהפירוש

 וגוי כוהנים ממלכת של הפסגה למרומי יעלה כולו העם ישראל.בני
 העמים כלפי היחסית בעלייתו יסתפק ואל המוחלטת, העלייה :ו -קדוש

 העמים". מכל "סגולה : במלים הכלולההאחרים,
 לכל עמנו של קיומו תכלית את להגדיר בא זה קטע כי למדים,נמצאנו
 ממלכת מאשר פחות התכלית-לא היא ונשגבה רמה גם ואםהדורות.
 אותם העלה סיני בהר הראשית מעמד קדוש-הרי וגויכוהנים
 שלם, עם ומתנשא מתעלה הראשית שבמעמד aeb1 זו. מעין כבירהליכולת

 כ1הגים ממלכת כולו. העט ול התקדשותו את התכלית גם מגדירהכך

 כדוגמת הממלכתיים סדריו לפי החי עם : אומר הוה כוהנים, וגם ממלכה גם-
 קדוש. וגם גוי גם השינוי. בתכלית מהם שונה זאת ובכל העמים,שאר
 את בקרבם וחיפשו מעלה כלפי עיניהם שהרימו האחרים העמים מביןיש

 קדוש גוי גם שייתכן דעתתט על עלה לא מעולם אך הקדושים,היחידים
בשלמותה
 שהרי זה תכלית להסתיר כדאי עתה שלעת דעתך על חלילה, יעלה,ואם
 שיוכל מכדי הדברים נעלים ואולי עדיין,' הגענו לא בראשית לדרגתאף

 הדברים אלה ומדגישה: התורה באה לפיכך כשפתיו? אותם להוציאמישהו
 יותר. ולא פחות לא ישראל. בני אל תדבראשר

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 רוטשילד,תל-אביב יעקבד"ר * ,.

 הדיברותעשרת
..ך

ן. שבועלת( בליל עור ש פ,על
 המספר מתוך הדיבשתן דוקא,~עשרת הקב"ה בחר מרוע : בשאלה עתהנעסוק
 של הגדול כמעמד ישראל לחם להשמיען כדי המצוות, תרי"ג שלהכולל

 . . - ז סיני בהרהתגלותו

 היאש1נה בפגישה ר%ש1נ1ת נאסרו כך ומשים ביותר, החשובות הןבוודאי
 11 השק. את הפקבל DYA "ם החייהי המחוקקשל
 להעריר מידה קנה בכלל לנו יש האם ז המצוות את,חשיבות נמדוד מהלפי
 - . % .' י חשיבותזזאת
 ע1 העובר עי המוכי "Ct11P גייי לפיאיי

 מצוו"
 תעשה. יא

 . . .~ ן ,את. מבחינה הדיברות עשרת את נאבדקו

 ביות למשל כרת, .יא מיתה י4 ייינים'עייהן אין מציות:-אשר אנומוצאים
 הדברה ואף תחמד" . "לא שזרק,. עד ברעך תענה "לא !(, )לכאורה הגנב""לא

"1- . תשא-. .לאהשיישית
 תפילתנו מסדר הדיברות עשרת אח הוציאו נ"ל 'שחכמינו שמעתם,אולי
 את שחשבו ז(, הקדומים )הנוצרים סוטות דעות נגד מחאה לשםהיומק
 נאמר ן המצוות משאר ייתר תוקץ ובעלות יותר לחשובות הדיברותעשרת

 מה ומפני יום, בכל הדיברות עשרתי קוריו שיהו היה "בדיןביר1שלמי:י
 ניתנו לבדן אלו אומרים: ,הו שלא 1 המינין טענות מפני ז אותן קוריןאיז
 ביקשו בגמוליו "אף הבבליע: בתלמוד גם וכך בסיני". למשהלו

 אלא במקדש(, הכוהנים ימו יום כל .בתפילת הדיברות עשרת )~ כןקרות
 לעמי יאמרו "שלא רש"י: המינין"'.ופירש תרעומת מפני ביטלום~כבל
 ושמעו אקב"ה שאמר מה קורין!אלא שאין ותדעו אמת, תורה שאו איןהארץ
 זהיר-במצוה "הווה א: ב, אאות במשנת רבי דברי גם )אזלו בסיני".מפיו

 תשו- לפי שנסתכמו התלפידיס ודבהי גדולה באות מודפסים המורה דברי : ה ר עהי
 פטים. באוח מודמסיםבותיהם

,, .' ה. א. ברכות1
 .'', ע"א. יב, ברכות2
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 רוטשייך'עקב106

 דברי נגד מכוונים מצ11ת", של שכרן מתן יודע אתה שאין כבחמורה,קלה
 המצוות.( מקצת ביטול על דעתם שהפיצו הנוצריים,ה"שליחים"

 מתז ביופ Inrsn את שקבעה היא הריביות שבעשרת המצחת שי חעינותןיא
תורה.
 ראשונה- בפגישה יהכירן צריך היה העם אשר המצוות יתר לכיי דוגסא~ת הןח11י

 גפור" :יי.ואידך
 מתקבי :ההסבר

 וכמורה כמחוקק בהופיעו הקדוש-ברוך-היא, הדיה. עי מאוד
 סור כי להדגיפ שבחורה, המצוות סוגי עי מושג עמו-תיפידין יבמי יתתרצה

 המצוות. שאר את יעם ויהורות יהפשיך התפקיד את רבנו ימשהוימסה-
 תייצג מצוות של סוג איה למציא נגסה במבחן. תעמוד דעתכם אםנראה,
 הדיברות. מן אחתכל
 שבין הראשון-מצוות היוח עי זאת: מראה היוהות לשני הדיברות היורתעצב
 יחברה אדם שבין מצפת - השני היוה עי ימקום,אדם

 ה' 'אנכי לפתיחתם הקבלה מעין 'רעך/ במלה מסתיימות הדיברות"עשרת
 אלהיך', ה' את ה'-'ואהבת אהבת היא הראשון שבחלק העיקראלהיך'.
 החלקים שני לרעך'. הזולת,-'ואהבת אהבת היא השגי שבחלקוהעיקר
 זו"'. את זו ומשלימות לוו זו מקבילות האהבות ושתי לוה, זהמקבילים

 המצוות. כל את הכוללים מקיטים, סוגים לשני דוגמההרי
 שייכת אינה והרי הראשון, ביוה כתובה יאם, אב כיבוד החמישית, "דיברהאוים

 1 ימקום אדם שביןלמצחת
 לחברות אדם שבין המציות על נמנית היאובכן,
 היא הקבוצות, שתי בין באמצע עוסית היא מיוחד, משהו היא כך, אומר ה"ה'יא

 ביציהן.המעבר
 ימקום. אדב שביז למצוות סתר שייכתהיא
 אדם. בני שאר כיבוד יבין ההוריב ניבגד ביז גדיי הבדייש

 הוא. גב רב הוא ברוד הקדוש כיבוד יבין כיבודב בין ההבדלאבי
 ואמו",. ואביו "וא ברוך הקדוש : באדכ הפ שותפיפ -שיושה : ש"י מאסר שישנדמה

 מעלה : הקב"ה אמר אמו ואת אביו את מכבד שאדם "בזמן : ממשיךוהמאמר
 הראשוז השלב הוא ואם אב כיהור וכיבדוני". ביניהם דרתי כאילו עליהםאני

 הראשונה בפעם הצעיר האדם חש כהוריו ה'. ליראת ביותר הטובהוההכנה
 את לה ממעל העומדות נעלות בסמכויות והרוחנית הגופנית תלותואת

 סמכות. של מרותה בקבלת הצורך את עצמה ברשות עומד שאינוהעובדה

 172-3. עמ' שמות ימסר בפירושו קמוטו ד. מ.3
 ., ע.ב. י, קדושין4
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107' הדיברותעשרת

 חז"ל השוו גם ולכן שמים, מל15ת עול לקבלת היא ראשון צעד זוחוויה
 אמך", ואת אביך את "כבד שנאמר המקום, לכיבוד ואם אב כיבוד את)שם(

 ט(. ג, )מיל' מהזנך" ה' את "כבד ונאמר יב( כ,)שמות
 "נותניפ הם ההורים : הראשון ~ינה ואס אג כיבוד ט?וות את יהעסיד טעם עידיש

 הקבלה, בשלשלה האחרונה החוליה אק מהווים הם ה', על הראשונה הידיעה אתלאדם

 ,ן "ותעיט. ההים יסוד שהיאהמסורת,
 הוה: הרעיוז את המביע העיקרים" ב"ספר אלבן יוסף ר' דברי את שמעונבוז.

 להזהיר אמך', ואת אביך את 'כבד שהוא החמישי, הדיבור בא זה"ובעבור
 לכל כולל שוה.עיקר האבות, לקבלת האדם שיימשך לומר, רוצה הקבלה,על

 שאבות לקבלת נשמע האדם יה41 לא אם מציאותם, יצוייר שלא 1הדתות

 בבחינת האנשים אל הדברים,ההכרחיים כל הדיבור בזה לנו ויש הדת.וחכמי
',1 יתברך". השם שבינו.וביןמה

 אדם שבז המצוות מן מעבר עצמה, בפגי דרגה החמישית ,בדיברה איפואנראה

ן, לחברו. אדם שבין המצוות אללמקום
 יהיה -לא אנכי : הראשינות הדיבררת ארבע הראשון בלוח איפואנשארות

 אל הלק, איזה אל נא, נברר לקדשו. השבת יום את תשא-זכור -לאלר
 ה"לה5. הדיברות פונות אישיותנו של חוש או כוחאיזה
 האמונת. 4י פונה - זו 'דיעת 4'. אכרת מצות - ה'אנכי

'. השכל.אי
 ',ן הריח.אל

 טמונה, שי ענייו היא - פסי. יד תעשת "וף - יד. יהיה "יא : השנייה הדיברהגס

 " אמונתו. אל האדם, רוח אל איפוא פוגה היא וגס פסולה. אמונהדחיית

ן. והפכו. דבר הז הראשונות "דיברותשהי
 הדיברות שתי את החושבות הדיברות עשרת של ספירה שיטות ישנכוז.

 - שמעתי' 11 שתים אלהים דבר "אחת : אמרו ח:-ל וגם לאחת.הראשונות
 ,, שמענום",. הגבורה מפי יהיה ולאאנכי
 מצוות. של אחת קבוצה מייצגות הדיברות שתי אמרנה אשר הוא אופז,בכל
 ן,איזו!
 הרוח. אי ההכרה, אי המכוונות יסקום אדב שב"ז כמתוותאת
 דתית. שבהשקפה nllsDnאת

 י' זה לקבוצה השייכות נוטטות מצוותהזכירו
 )המגדא( הדיברות לעשות של..ראב"ע פירושו בעקבות בא שיחתנו של זה חלק5

 מצוות והשנייה הלב, מצוות האתת : דברים שלושה על המצוות "וכל : המליםמן
 שט. ועיין  וכו'". עש" nllsa והשלישיתשלשון,

 יב. סב, בתהלים 51פסוק שם, וברש=י ע"א כד, מכות6
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 התורת יסודי בהלכית תורהט "משג" בראש בהם ק רמב"ם אשה הדברים הםאלה
. ? העליעיתוהדיבדה

 - הפה. אל הדיבור, כוח אל פונההיא
 הדיבור. אל המכוונות למקום אדם שבין המצוות את מייצגתהיא

 ה'". "ברכת -איסור ולהבדיל הברכות- התפילה, שייכות הזאתלקבוצה
 _ הרביעית?והדיברה

, 

 _שבין המעשיות והאופיינית-למנוות הדוגמה-החשובה היא הרב"טיתהדיברה
 ~ . ' . למקום.אדם

 שבמחשבהז מצת שוב ע אץ האם השבת"ז עט את "זכור כחובהרי
 לשבת אופיינית אינה בלבד הומרה מלאכה", כל העשה "לא. כאן: ' העיקראבל

 ונשה מפרש כך ומטום לה, האופ"גיות הן והולדותיהן המלאכות ל"מ אלאהיהודית,
 היא בשבת שהעיקר להבהיר כדי "שמור", המלה ידי על "זכור" את דבריםבספר

 מלאכה מעשונתההימנעות
 למקום.~ אדם שבין המעשיות למצוות הראשית הדוגמה היא שבתמצוה

. : איפואגסכם

 למקים אדם שביןמצוות

 החעל לר יהיהלא)2(

 ביר -הד יעל אתזכור)4(
 המעוטה ידי.--על הצבתיום

ן.. והלוחות. בין.'סני--מעברכבד')5(
-

 השנה הלוח את גם דומה בצורה נמיןעתה
 ועגב תנאף--לא תרצח--לא לא המצית-המעשי": מן הסדר מתחלשם
 הפונות לחברו אדם שבין למצוות דוגמה היא - שקר" עד ברעך תענה "יא : כדאתר
 אדם בין ולא-תתפך-מצרה תוכיחו הוכח קללה, רכילות, הרע, לשון הדיבור:אל

 את תשנא קלנו כמו: ושברגש שבלב למצוות דוגמה היא המחשבה ידי עללחברו
 וכו', במוך" לרעך "ואהבת בלבבך",אחיך

 - מחשבה : למקום אדם שבין במצוות : הפוך הוא הלוחות בשני שהסדרמעניין
 מעשה-דיבור-מחשבה. לחברו: אדם שבין במצמת מעשה.דיבור
 מעשה-דיבור-מחשבו: לחבלו: אדב שביןבמצתת
 .. 1 לכד טעם למצוא שהוא מי יכולאולי

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



טתן- הדיברותעזרת

Ts~nיבעת ויה שכמשנה ק'המצחת ימקם זדם שבת "מחת ששת מאיה 
 לינע.שיל דרישתה הוא ההידוש_,בתרה ואמתות. מהשבות נשקפות,ממאמעיה
 .שותה כי את "אדבר חף גי ידקיי"את שואפת היא סעשטח. ימצמת ך,כיפי
 חת.המעשה: הרחב-של ההחש גם-על מיתרה היא ואץ שבח"ו הגשמלת כלואת

 האמתה,בה, 1וא,הכרי_ה, ונצוה -סוד אבל אותס.וירוממם. יתקו דואותהיא

 זו )בנקודה כולה. התורה יסוד =_ואף הברית לוחות שבשני המצוות יחוד היאאשר

- 5( הדיברויןכנ"י-בהערה יישרת בסביאה ראב,ע דברי אתנזכיר  יבר שי היפוכו 
 שנון דוחסים דסזי הנא מאייו, והמובן "יסודי הדבר כאז יחברו. אדב שבתבמצוות

 בשט" יאפי שלא יה.?שטר.בעויב, איו המעשה. בתהוי ייברואדם
 תיקת כי זה,

 ליחסים תביעתה הוא זה בעניין 'שבתורה התידוש  ממפיע. אינו רוח ויחסירגשות
 1. האדס.~ .בני ביז ושבסהשבה שברגשתקינים
 איו האם תחמוד". "לא של הד.ןמה את דווקא כאן בחרה שהתורהומענייו

 פוגע החומד האם כך, על זן,יתר לרוכשו ולרצות לפה דבר לחמוד טבעיזה
 שחבריהם בהרגישם נוחה, בני.,"דם דעת אף לעתים להיפך, לא, ?בזולת
 כאלה רגשוה נגד מתקוממת הת41ה אבל 1, שלהם את חומדים בהם,מקנאים
 יפה המתאווה. החומד, של שלטה בלתי מגומה, נפש על מראיםבהיותם
 הראשונה:'"הנה-כל עם דיברה,אחרנה.זו המפרשיטז אחד לפימתקשרת

 נפשו'להתענג n~eni_ ואחרי ה'( אהבת .)=.אנכק המצ11ה המקייטלואתאיש.
 ולטעום "' .בנועם לחוות עת, בכלן, רבה באהבה בו לדבקה וכלתה ה'על

 כלומר,.שלבו לבבה' 'בכל "קיים ובזה .וכר כבודו מזיו המלך,.להתענגמטעם
 מחמדי מכל דבר שום אפשין,שיחמוד אי או באהבת,ה', כל,גדותיו עלמלא

 אשל בלב המקום איה אהבת,ה, תמיד מלא לבו כבר כאשר כיהעולם.הזה,
 מבדיברה פחית מתגלים,.לא י בדיבר" וולתוז". דבר בויתאווה,-ויחמוד

 את קובעת התורה תורה. שבמתו העצומה והמהפכה הגדול .החידושהראשונה,
 בין הקשר לו..כאו..נשלם מיקים שאינם במקום הוולה,.גם כלפירגשותינו
 הראשונה, ידי על מותניך האחרתה. זו באשר תחמד", "לא _לבין"אנכי"_

 שבין אלה וביז למקום. אדם שבין בין.המצוות ההבדל מתבטא בעצםובזה
 . . . . . לחברהאדם

 ~ן,
 במה מאליו. המובן הבסיסי, הימהי, הגורם ראשונה מופיע לוח בכלובפז,
 . "*- 1 --,ן- הוא?.4 מורגש:ומודגש.עוה.

1 : 
 .. . ,י - ), - .ז: "ן _ -לצינים..... ושיושה בשניים מופיע"יק,'זה

 - ~ - פר' י-: לו. לא,ותיה כמהשבה_:דאנכי- ימקומ, אדםמצוות-שבין
 . ן ,

 תגנב; היצה-ייתנאמךיא לא במעשה: להברה אדב שביןמצוות
-, 

' . .' 

 דיי והקבלה:7"הכתב'
 ":'1 ה"'ךי ~rv "י";1,"י tfr .-* .ן"" קי =;-',יש

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 יוטשייד'עקה110
 שכלוה כשם השני, בלוח אלה דיברות שלוש דירוג-בין -~אף קשרנמצא

 הראשונות. הדיברות בשתי ושלילה חיוב של קשר מצאנוהראשון
 חקי. אי היסודי הכבד, מן דירוג כאןיש
 "ברך! בחיי תפנס תרצה-אייא
 בנפשה' זה 'ד' ),עי ! חברך במשפחת תפגע אי - הנאףיא
- !( )פשט תנתובלא  ! הברך ברכוש תפגע אל 

 . וחיצוניים. פנימיים אחדים, מעגלים מקיף אדם של קיומונכון.

יי---ץ,,

 ! החיצוני במעגל גם תטגעאל

 קבוצה מייצגת הלוחות בשני הדיברות מעשרת אחת שכל איורא,מצאנה
 : השונות המצוות סוגי כל את מקיפות והן המצוות, מתרי"ג מצוות שלשלימה

)א(
 למקום אדם שביןמצוות
 אנכי )1( :במחשבה

 לך יהיה לא)2(
 תשא לא )3( :בדיבור
 השבת יום את זכור )4( :במעשה

לקדשו-
 ואת אביד אתכבד )5( :מעבר

אמך

)ב(
 להברו אדם שביןמצוות
 בחייו: פגיעה ע"י :במעשה

 תרצח לא)6(
 : במשפחתו פגיעהע"י

 תנאף לא)7(
 : ברכזשו פגיעהע=י

 תגנב לא)8(
 תענה לא)9(בדיבור:
 תחמד לא)10( :במחשבה

 תשד חיא הדיברות בעשרת לקבוצה המובאת שהדוגמה כן, כמומצאנו
 למקום. אדם שבין המעשיות למצוות שבת והמאטיינת-כמו_האופיינית

 תחמוד: העשירית-יא וינבי תענה התשיעית-יא הדיגלה יגעי ס"ק נותראוים
 יריד "ואהבת או בעמד" יכיי חיך .לא איןלאם

 כסוד-
 לקבוצות יותר אופיינית

 ?איה

 ברורה הווית כיסי הרע במעשה אי ויקהו כי אלה, בדוגמאות בחר" השרהאבי
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 של  בורלת'1בייה פוגעת שקר ועדות לחוקה, לגניבה'אינה החמדה מן "דרךיותר:

 אי המעשית המצוה שזיקת מפני בי,תר,', טובה נראית כדוגמה השבת בחירתוכ,
 ואת השמים את ה' עשה ימים שלת כי . . . .וכור : סעד ברורה המחשבתיהשזד
 ",, ' ,הארץ":

 . *,*-ו,, ..* .... . .-

 לב נשים הליחות, שני השיואת ועל. הדיברות עשרת מבנה על שעמדנולאחר
 שבלוח והפירוט האריכות שביןלניגוד

 הראשוי
 שבלוח הרב הקיצור לבין

 - .השני.
 גאל בה' יהכיד לדרישה למקש, אד6 שבין. במצוות הי"' סמי "י שבמעמדההידוש

 והסברה פייוט מצריד זה גייף ,~ו. ומעי יעויין מחוץ הנמצא בראשית,_ וכיוצריחיד
 " ' ,י ' צוויב. בקביעה דיואין
 צריכים היו מהפכנית, המהווים,ריפורמה אלה, "חידושים : ואטוטו, אומר1כ1

 "'ה לפיכך טעם, נתינת בלי חשוים כה חידושים להנהיג אפשר איהנמקה.
 ' . אלו". לעני,נים השייכות בדיברות קצת להאריךצורד

 מהפכני. חידוש משוב יש השני "יזח בדיברות גבאבי
 אלה, מזכריות '"צוות הרי עיברות,. לעשרת ' הו נכנסו מיזע מביז אני אי,כאמת

 בני את שהרי אותז, מכור' מסודרת הברה כי של שפר'.חוקיס וכל מא,יהז,,מבנות
-,ן ביעדיהז. יהתקיים יכוייבאדב

*
 התורה של עצום חידוש מהבטא לחברו אדם שביז המצוות בהכללתדווקא
 חובת על המוסר חוקי את לרסס שונות בתקופות ניסו אדם בני השמים:מן

 של בלבו השוכן המבפזז על לחברה, האחריות חובת על למדינה,המשמעת
 לעצמם קבעו הם אשר שהחחוקה לדעת נוכחו הם אבל ואדם. אדםכל.

 המוסר, לביז והחברה הפרט של, האנוכיים היצרים שכין במאבקנהימה

 חובה על לחברה אדם שבין 5יסוס'המצ11ת. רק הבהירה. וההכרההמצפון
 של מוחלט קיום מבטיח הוא רק האלוהות, לפני האדם אחריות. עלדתית,

 המעמדי במצבו תלות וללא התנאית בכל והחברתי האישי המוסרחוקי
 אלהיך-'יכול ה' של'"אנכי הבלס על דתי מוסר 'רק הפרט. שלוהחברתי
 תחמד"", "לא : שבחברה המצוות לשיאלהגיע
 צ11ים.מוחלטים- אלו זה: חידוש על כאן מלמד קיצור,הביטף"דווקא
  חברה-בני  שכבית בין תופלים  ללא התנאינג ובכל ,המקינות בכלקיימים
 הפירוט בא משפטים פ' הבאה, בפרשה רק אחרים. עמים בני  עבדים,חורין,

 "-- , ן ,'. . ,164. ע"מ שמות. לספר בפירושו8
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 רוטשייויעקב112
 בא  זה כל וכוח גנבה של שונים מיניט ral~", שונים-שוגג מקריםעל
 המוחלט"י. העישוין כל קודם גקג? הדיברות בישרת אבל  כך,אחר

** * 
,ן

 שביד  מצוות  לבין למיזם אדם  שביו מצוות  בין מוחלט שיויי של זהרעיון
 יכשו עד זאת  שעשינו נפי לא -  הרן במררש.', ביטוי לידי בא לחברוארם
  המקבילה  לבין ריברב כל  שבין בקשר - אלא לוח שבכל הדיברות ביןבישר
 השני. בלוחלה

 זה. לוח יל וחמישה זה לות הריברותו-חמישה.על עשרת ניתנו"כיצד
 מי שכל הכתוב,  מגיד תרצה'. 'לא : כתוב וכנגדו אלהיך', ה' 'אנכי :כחיב
 למלך משל המלך. בדמות ממעט כאילו הכתוב עליו מעלה דם שופךשהוא
 לו וטבעו צלמים לו ועשו איקונות לו והעמידו למדינה שנכנס ודםבשר

 מטבעותיו לו ופסלו צלמיו לו שברו איקונותיו, לו כפו זמן לאחרמטבעות.
 כאילו הכתוב עליו מעלה דמים, ששופך מי כל כך מלך, של בדמותומיעטו
 את עשה אלהים בצלם כי . . . האדם דם 'שופך שנאמר המלך, בדמותממעט
 . .ו(. ט, )בראשיתהאדם'

- 
,., 

 שעובד מי שכלהכתוב מגיד תנאו'. 'לא וכתיביכנגדו לך' יהיה 'לאכתיב
 מנאק. כאילו הכתוב עליו. מעלה :רהעבודה
 שגונב מי שכלהכתוב מגיד תגנב'. 'לא : כתיב וכנגדו תשא' 'לא :כתיב
 שוא. שבועת לידי לבואסופו

,

 עד ברעך תענה 'לא כתיב: וכנגדו לקדשר השלת יום את .'זכור : כתיב
 שאמר מי לפני מעיד כאילו השבת את שמחלל מי שכל הכתוב. מגידשקר'.
  שמשמר מי וכל י בשביעי נח ולא ימים לשישה עולמו ברא שלא העולם,והיה
 ימים לשישה עולמו שברא העולם, והיה שאמר מי לפני מעיר השבתאת
 מג,.י(. )ישעיה נאום.ה" עדי 'ואתה שנאמר כשסיעי,גנה

 מי שכל הכתוב מגיד תחמד'. 'לא : כתיב וכנגדה. אביך' את 'כבד :כתיב
 שאינו למי ואת.אמו.ומכבד אביו. את מקלל שתוא בן מוליד סוףשחומד
 .אביו".

. 
ן  

 שבירח שהדיירות 'ש "דדית. "יא "מכייהא בדברי היורות שנשני הדיברותהשיוקת
 שביזת ידיברות יותר רב משקי שגזתן כה הראשון. שבלו" יאיה מושוותהשני

 שבלו" לדיביות מושוות "ראשון שביזח שהדיברוה יהיפך, ייש י"ראשה
 השני,

 הלוחות )שגפני שהדיברות לימדנו הנוני. שבלוח יהוברות יותר רב משקל. הונותןמה
 - ן .)

 165. עמ' שם9
 . --" .. יד. ב, שכייבא10
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 יחד ושתיהן ממזלה שסקזמה בדבהאה קשורה מה! אחת כל_ בחשיבותן,שוית
. ...- " ידינה נועלמיסברות

 ן,
 "מלך דמות מממיטכאילו תרצה לא )6( -)נ(.אנכי

,נאילויננאף תנאף )7(_לא)2(.לא.והיה
 תגנב לא )8( תשא לא)3(

- 
 שוא שבועת~ לידי' לשוא סופו

 שקר עדנת "עי_דכאילו תענה לא. %( זכור-)4(
 ששוליד.בן,שמקללו סופו . תחמד לא )10(.)5(.כבד

 15יה,ץוצגתבעשרתהדיברות תהוקתהתותראימאיפוא,שהכמתהשל
 גם בתיה מכרים הדיברות עשרת הד שת"ם. או אחת דממה ידרל

 עליה חתר כשמשה ה פרק )דבר21 במשנה.תיה רק לא אחרם,במקשות
 בפרק יט, פרק תקרא, צספר פרטים,.גם כמהמתוך.פירוש.,בהבהרת

 ה( כה פרשה רבה )מדרש ח"ן ר' אמר עליה אשרהקדושה--פרשה,
 ר כבר גה---הכיר תלחין שוה גרי שרר מסף בהקהל נאמרה יךפרשה
 -- - 1 הדערות" עשרת עקבות את שם( )שם,לף
 נלעלע שעשרת,"דיברות ןפמ בהקהל( נאמרה )הפרשה אמר לף "רי

1בתתה:

 אוויך זךאנכי
 )ד( לכם תעשו לא מסכה ואלצי הכא ,וכחיב- לך ימהיא ב( )פשק לטעם חט~'אמ,ג'וכיב - ,

 לב( בשמי ולאוהשבעו הכא וכחיב תשאלא
 )ג( תשמרו צובתותי את הכאוכתיב ' השבת יום אתוכורי
 )ג( תיראו ואביו איש]אמו הכאוכתיב אמך ואת אביך אתכבד
 )טז( רעך דם על תעמוד לא הכאוכתיב ת-רצחלא
 )יא( תגנובו לא הכאוכתיב תגנוביא 5,י( )פרק והנואפת הנואה מות,ומת הכאוכתיב תנאףלא
 ~ )טזן רכיל נלך לא הכאוכתיב'- תענהלא

 הכא וכתיב' תחמורלא
 ואהל"

 - )יח(". כמוך לרעד
 הפרשיות. שבשתי- השוני לתוך הנובעים בולטים, הבדלים על נאנעמוד
 לסוגיהז התורה מצלות של השיטיי המכנה את כ פרק שמות בספרהכרנו
 וט פיק ואילו הטפחות, עד "מסדמן

 שכס"
 אל הדרך את מראה הקרא

ן
ןן  

 יידי גם אותם יחביא וגדא, דהקביוח את יחפש "שירור למשתתפי לחת כדאי11
 אשי להבדלים הטעםמציאת

 ~ . ן, - ,. במבנ",.
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 ואי אב ומבן שבת שמדת מצחת סדר למשג שוי, ע מששהקדשן
 המצתת אחרי הש ואם אב כיבי מצות של מקומה התורה של השיטתיבמבנה
 שאמר%-- כי השנק ללן מעבר משמשת שהיא משום ום לס אדםשבע
 הטוצא הקדושה--נקודת אל הדרך את להתשת רוצה התורה מאשראבל
 ה', כלפי מוחלט ציות לידי להגיע "כדי י ואם אב יראת( )או כיבודהיא

 - האב - האם : הוא הסדר הקדושה אל בדרך ההורים"12. ביראת להתחיליש
 צריך הוא אשר אביה אל נטפל ואחר-כך אמו אל דבוק הילד בראשונה כיה',

 דהה. אל אותולהוליך
 בשבת- מתהילה ים בויקרא למקום אדם שבין המצוות רשימת מדרע גם מובןעתה
 המצוות אל הראשון הצעד מביה הקדושה אל  בררך  המעשיות: המצוותנציגת

 מן מביאתו מאתנו אתר כל של דרכו השבת. הבולטת-אל דוגמתם ואלהמעשיות
 מעשיות, מצוות לקיום התרגלנו בילדותנו עוד ! להיפך ולא ההכרה- אלהמעשה

 "רביעית הדיברות כאן מופה!ות כך משום היהודית. השקפתנו התפתתהומתוכה
 השם כלפי שבהכרה- המצוות לידי האדם מגיע משם ורק הפוך, בסדרוהחמישית
 לכס, תעשו לא מסכה ואלהי האלילים אל תפנו "אל השגייה( לדיברה)מקבילות

 - ד(. )פסוק אלהיכם" ה'אני
 מוף לפני 'לבוא צריכה היא'היתה תשא" "לא השלישית הדיברה חסרה-כאןאבל
 ן.פסוק
  ומשום לחברו, להריק כדי לשקר אדם נשבע כלל בדרך לכך, תשובה למצאאמשר
 יוסק הפרק שהרי יב(, )פסוק לחברו ארם שביו  המצוות ץל 11 "דיברה" הועברהכך
 המצוות. של המעשיבצד

 אדם שבין במצוות המטלל הקטע מאוד כאן הורחב הדיברות בעשרת  למצויבניגוד
 רב. פירוט באן בא שבדיברות הגילית והההיטיות הקיעה לעוסתיחברו.
 יב, )פסוקים ה'" "אני : ה' של ציווי עומד האלה המצוות מאחורי שגם מודגשכאן
 ,. )יב(". שם" אה  "וחללת )יד(, סאלה,ד"  "ויראת יה(,סו,

 תרצחי ל"לא מקביל רעך"( דם על תעמוד )"לא טז פסוק שסוף אמרנובבר
 : תחמד"( "לא )דוגמת הזולת כלפי שבמחשבה המצוות את כוללים יז--יחוהפסוקים

 כסוך. לרעד ואהבת - תטור ולא תקום לא - תשנאלא
 1 תנאף" ל"לא ההקבלה היכןאבל

 למצוא אפשר אולי - י( )כ, יותר מרוחק בפסוק ההקבלה את מוצאהמדרש
 . ? עתר קרובההקבלה

  מאף=4ד ללא השלטה לדשת החדשה--אפשי השפדה נ-עב--דק בפשקהגה

 כח. עו שם13 כע עמ' חלק,ב, תקרא, התמן, הד"צ12
 לג עמ' 4 חלק הקרא השסה דבף על מבוססת ץ בה תש14
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115,י. הדיברותושית

 כיוון באיזההשלמה
 ת)1בי(. .לא בקבוצת )כמו ומפרטת מהמירההתורה
 משחרית שהיא שפחה עי גם הוריןואיא בת עי רק הל אינו הנאף. "יא שיהאיסוי
 אסא ;ל הענש יעומת קי זה במ~ה העונש כי אס - חורין יבן וארוסהימוצה
 ,, הוית. בת אישאשת
 עשרת אחרי היפושלו אתנסכט

 הדיברו"
 לנו התברר הקדושה. בפרק

 במצוות הקדושה. אל האדם של דרכו בהתוואת שובצו הדיברותשעשרת
 )שבת( המעשה ומן ההורים מיראה הדרך כאן מתהילה למקום אדםשבין
 הן שגם והרעיון רב, הפירוט להבירו אדם שבין במצוות ואילו י ההכרהאל

 כאן;ביותר. מובלט ה' מיראת נובעות להיותצריכות
 שמות: שבספר הדיבהות בעשרת שמצאנו מה זה בפרק גם לנוהתברר
 שבין המצוות גם נפרדת, וקלתי אחת יחידה מהוות הזולת ואהבת ה'אהבת
 מוצאת )1 והכרה לקקום אדם שבין מצוות ביסודן הן לחברואדם

 המשתרעות הדיברות עשרת לעומת מופתי: ביטוי כאןבמיוחד
 לרעך "ואהבת אחד כאןו,בפסוק נאמר "לרעך" למלת "אנכי" מלתבין

 )יח(. ה'"כמוך-אני
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 .: ' יעקבס11/תל-אביב יששכרהרב

 במקרא סיני הר למעמד רמיןדת.

:
 ליציאת באגוד ספרים: בס"ד סעי הר למעמד הרמזים של מיעוטם הואתמוה
 תהולם במזמורי היסטוריות, גסקירות מתנוה כך כל פעמים הנזכרתמצרים
 במקרא המועטים המקומות את וכן לדבר הנימוקים את לברר נשתדלועוד;

 כולו לעם תורה מתן - המיוחד המעמד ועל' החד-פעמית ההוויה עלהמדברים
 ~ . ישראל. כל לעיני השכינהוהתגלות
 ע-ה רבנו משה שמייחס .הרבה לחשיבות לב כשנשים תגדלהתמיהה
 לך השמר "רק שלו: הפרידה הראשוןלמנאומי בנאום הר-סיני מעמדלזכרוז
 מלבבך ופן-יסורו עיניך אשר-ראו את-הדברים פן-תשכח מאד, נפשךושמור
 אלהיך ה' לפני עמדת אשר יום : בניך ולבני לבניך והודעתם הייך ימיכל

 ילמדון אשר רבכי את  ואשמיעמ אח-העם הקהל-לי אל' ה' גאמזדבהזיב,
 )דברים ילמרון"  ואת-בניהם על-הארמה חיים הם אשר כל-הימים אותיליראה

 ט-י(.ה

 סיני הר מעמד וכירתמצות
 המצוה  חשיבות את מסביר מ( ה )דברים לתורה בפירושו ן, "הרמב
 לא מצות  רעתי לפי היה הכתוב "אבל לאמר: אלה בפסוקיםהכלולה

 ונשמור המצוות בכל שניזהר אמר כאשר כי מאוד, בה הזהיר ה, ש עת
 להישמר מאוד מזהירך אני רק ואמר: חזר לעשוחס, והמשפטיםהחוקים
 ח כ ש ת א ל ש המצוות, אליך באו מאיין לזכור מאוד מאוד עצמךולשמור
 והלפידים, עיניך-הקולות שם ראו אשר הדברים מכל סיני הרמעמד

 הדברים כל ותודיע 1 האש מתוך שם שמעת אשר ודבריו גודלו ואת כבודואת
 ופירש עולם. עד בניך ולבני לבניך ההוא הנכבד במעמד עיניך ראואשר
 הימים, כל אותו לוראה שתלמדו כדי ההוא, המעמד עשה השם כיהטעם,
 מאוה גדולה  הזאת במצוה וההועלת עולס... לדזדזת תלמדזן בניכםואת
 .שנבואתו אף-על-פי בלבה משה מפי אלינו באים התורה רברי היושאם

 ויצוונו חלום חולם או נביא בקרבנו יקום אם  ובמופתים, באותותנתאמתה
 אבל האנשים, בלב PDD ייכנס מופת, או אות אלינו  ונתו התורה,  סובהיפך

:rilel

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



117 ן במקרא סיני הי יועמדרמיזות

 שם )ש(אין . הרואות ועינינו לאזנינל הגבורה מפי הלורה אלינונשתגיע
 דוותו ונשקר מספק וכל .14לק לל -נכחיש מתויך( )= אמצעי.)=גלי(

 מןיהמיתה שופת זלא,יצילאו אות יועילהו לא לשקרן(, נחזיק.אותו)=
 'וגם-בד ט( יט, )שמות שם שאחר זהו בשקרותה היודעים אנחנו כ~בידינג
 שהיה יידעו לבנינה הדבר כן גם שכנמסור( )= כשנעתיק כי לעולם/יאמינו

 ראוהו כאילו ספק, בלאהרבה:אמת
 כל.הדורוי

 ולא להגיגו שקר נעיד לא כי
 ספק( יטילו לא )= יסתפקו לא והם מועיל בם ואין הבל דבר אותםננחיל
 וכל בעינינו כולנו ומראינו בוודאי יאמינו אבל להם, שנעיד בעדותנוכלל
 -ן, וכר". להם שסיפרנומה

 הרב אותו ששכה "מצוות בסרק הרמב"ם של המצוות לספר בהשגותיו1כ1
 נשכח שלא "שנמנענו : שנייה במצוה הרמב"1, כתב תעשה" לאממצוות
 מדעהנו, אותו נסיר ולא סיני, הרמעמד

 כל שם ולבנו עינינו יהיו אבי
 ולבסוף לתורה, בפירושו ~רט שכבר מה הוא מביא דבריו בהמשךהימים".
 ע"א( -)ל, דקידושין קמא בפיקקא דרשם מפני בזה תטעה "ואל אומר:הוא

 אמונת לימו.ד כי בנים, לבני התורה בגיד'-בלימוד ולבני'לבניך
 כי מדבריהם, נ%ת1ונקה,ראיה אבל בתורה, הלימוד הואהתורה.

 ההוא, המעמד עניין ישכחו שלא ידבר הדורות כל נעם עולמית, מצוה'היא
 לדור מדור זה ושיעתיקו אזנ*ם עיניהם'ושמיעת למראית אדם לכלשהיה,
 שכחה". והרב כ4 ~ם גדולות הלכות בעל זכרה המצוה וזאתלעולם.

 מצד שכחה בזה שאין ועיר; ליאון, די יצחק הרב בעל-"מגלת'.אסתר",_י
 .מצוה .היא זאת שגם לפי הוא הרב מנאה שלא מה כי לי "נראה :הרמב"ם
 שם-אין ד הראב"ד-בשורש ולדעת כולה" התורה כל'כולל'ת

 )דברום משה דברי את מלרש אינו לרמב"1 בניגוד הרמב"ם, כי'.ייתכו - . ,י ' במנין-תרי"ג. אלה כוללותלמנות'מצוות
 שלם פרק .הוא מקדיש .סינט הר מעמד על דוי כשהוא כמצוה. ט"(ד,

 לי יתבאר זה: נכבד במלמד כ1ל1 העם של החוויה היתה מהלבעיה
 אבל לכל,ישראל, ל"שה,מגיע המגיע כל היה סיני-לא הרשבמעמד
 היחיד סיפור - הדיברותיכולו "עשרת סיפור בא ולזה לבדו. למשה -הדיבור
 ששמע, מה' אדם לבני ויגד ההר לתחתית ירד השלום עליו והואהנפרד,
 כן: גם ואמר ה(; ה, )דברים וביניכם' בי1-ה' עמד 'אנכי התורה,אמרה.
 : בז גם בתורה וכתוב . . : יט( וט, )שמות בקול' יעננו והאלהים ידבר,משה
 לה היה הדיבור כי מורה ,ל ט( שם, )שם עמך' בדברי העם ישמע'בעבור
 "הוא הקול שמע ועל הדברים. הבדל לא העצום; ההוא ישמעו'הקולוהם

 י ' דל ' . ,;י' יג. פרק שני היק "נבוכים, מורה1
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 עקבסיז'ששכי118

 אתם דברים ל 1 ק ' : אמר כ(, ה, )דברים את-הקול' 'כשמעכם : אמרהעצום
 אשר ההן ומשה . . . שומעים' אתם 'דברים אמר ולא - יב( ד, )שםשומעים'
 . . .  ז"ל ההכמיט דברי זמרת "תווה מן הנדאה זהו להם. ויספרם הדבריםישמע
 הר למעמר כצמו אדם שיכניס אפשר שאי ווברהו!ודעהו

 תו- 'סתרי  שהוא-מכלל זכרוהו אשר השיעור מזה ביותרסיגי
 לא כי מאחן ממנו נעלם בה העניין היה ואיך ההיא ההשגה ואמיתת ', הר

 !". ודעהו יתאחר. ולא כמותוקדם
 מצוה סיני הר מעמד בהזכרת מלראות נמנע שהרמב-ם איפוא,ייתכן
 בבחינת שהוא לעניין ראוי בלתי פירסום למנוע כדי כולה לעםמפורשת
 דבר". הסתר אלהים"כבוד
 סיני- הר מעמד את תמיד להזכיר עלינו הרמב"1-שחובה דעתאך
 על- נרשם הסידורים ברוב הפוסקים. ובדברי התפילה בסדר מקום להמצאה
 את- תזכור 'למען אלו: וכירות ארבע יום בכל לותר "נכון האר"י: כתביפי
 אשר יום את 'זכור י ג( טז, )דברים חייד' ימי כל מצרים מארץ צאתךיומ

 )בעל עיניך' אשר-ראו את-הדברים פן-תשכח בחרב, אלהיך ה' לפניעמדת
 הפסוקים משני מורכב אבל במקרא, כן בא "לא : מעיר ישראל" עבודת"סדר

 ; ,ehrt) כה. )דברים עמלק...' לך אשר-עשה את 'זכור ן רט(" י ד,שבדברים

 כד, )דברים ממצרים' בצאתכם בדרך למרים אלהיך ה' אשר-עשה את'זכור
ט(".

 ובכתבים בכוונות )=נמצא( "איתא מעיר: אברהם"ן "מגןבעל
 לכן עשה, מצות הו הללו דהזכירות האר"י( בכתבי ובמיוהד קבלה)בספרי
 'וקרב- תורה; מתן בחרת'-יזכור 'ובנו אהבה( בברכת )בשחריתכשיאמר

 שלם השם שאיז עמלק, הגדול'-מעשה 'לשמך סיני; הרתנר-מעמד
 ולא להודות, רק נברא לא הפה - לך' 'להודות י סו( יז, לשמות רש"י)עיין
 מרים". מעשה זכירת וזהו הרע לשוןלדבר

 סיני הר מעמד זכר להעלמתהסיבה
 ואילו סיני הר למעמד זכר שאין כמעט שבמקרא הדבר, פשר איפואמהו
 ? הוא מרובה מצרים יציאת שלזכרה

 בהבנת ראה שהוא אנו למדים הנבוכים" מ"מורה שהבאנו הרמב"םמדברי
 לגלות שלא הכבוד שיראת וייתכן התורה, מסתרי לאמיתו-אחדהמעמד
  פעולתה את פעלה כבר פעמית, והחד הנשגבה שבהתגלות המיוחד מןיותר

 הזה הסוד מן ספח מגלה "ן הרבב של קצרה שהערה ונראהבמקרא.

 ב. קטן סעיף ס, סימן חיים אורח2
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19ג ן במקרא סיבי ה'ר למעמדרפיזות

 את לשכוח לא הדוהש עצמו, שהמקרנן מסקנה, להסיק אפשר אוליוממנה
 אחרי דווקא מחמתה לבוא העלילה הסכנה על המזהיר הוא הנשגב,המעמד
 ט"(, ד, )דברים תווה מתן -ן ~הנורא הגדול המעמד את לשכוח שלאהצו
 דבר ביום כל-תמונה ראיתם לא כי לגפשותיכם מאד "ונשמרתם האזהרהבאה
 כל- תמונת פסל לכם ומשיתם פן-תשחיתון האש: מתוך בחורב אליכםה'

 : הרמב"1 מעיר זה על ט*טז(. ד, )דברים נקבה" או זכר תבניתסמל
 בנטי- לקצו השחתה ויעשו יגמעו אשר הקול אחר יטעו פן"י1הירם

 דווקא כלומר, בנטיעות'(", קיצץ 'אחר : ע"ב יד, חגיגה סי על )הביטויעות
 היה כאילו טעות, לידי להביא עלול סוני הר במעמד השכינה גילויזכרון
 כד משום השערתנו- ואולי~ואת קול! שמעו גשמי-שהרי משששם
 לחיזוק להוסיף הראוי מן רבות. כעמים הזה המעמד הזכרת על מלהזורנמנע

 בכריתת סיני, הר במעמד שמעו בלבד ול ק לא כי הרמכ"1 שלהשערתו
 עזרא אבן דעת לפ. כד, פרק תורה-שמות למתן צמודה שהיתההברית

 כביכול: מוחשית בצורה שכינה לגילוי העם מן אחדיםורמב"ן-זכו
 לבנת כמעשה 1תחת.ןרגלי1 ישראל אלהי את"1ירא1
 שלח לא ישראל בני ואלואצילי לטהר: השמים וכעצךהספיר

 במפרשים ועיין י"א, )שם, וישתו" ויאכלו האלהים את ויהזוידו
 כוונתה- על ללמוד אולי יש ההתגלות מקום על התורה מדבריגם י ' העניין,(. עלובמאמרי

 ההר, הנגבל תורה מתן הזכרות.ן,לפני ריבת על-ידי המעמד את להנציחלא
 יב(, יט, )שמות יומת" מות בהל, "כל-הנוגע : במפורש בני-ישראלוהדהרו

 קדושת המקום את מלקדש נמנעה התורה לתמיד. בו העלייה נאסרה לאאך
 יג(. שם, )שם בהר" יעלו המש היובל "במשך : בפירוש והתירהעולמים,

 הקמת אחרי רק לתוקטו נכנס זה שהיתר סבורים ואברבנאל עזראאבן
 המקום אל להתקרב שאין חוק-עולם הוחק לא מדוע הדבר. תמוה אךהמשכן,
 המושג את מכירה התורה הרי השכינה. דיבור את שלם עם שמע ממנוהיהיר
 הדרגה קיימת כזה ובמקום אלזה הגישה מותרת לטהורים שרק קדוש""מקום
 ביותר מקודש ומקום לשוענים להדיוטות, המיועד מקום תהומים:בהגבלת
 שהתורה הדעת, על מתקבל לכן - בלבד הגדול לכוהן מותרת לתוכושהכניסה

 בסיפור התמידיות ולהזכרתו ההגיג, למעמד בזהירות להתייחס שיש כאןרמזה
 הר של הזמנית ההגבלה בין המהותי ההבדל מתבאר בזה ואוליובתיאור.
 השכינא נתגלתה סיני ובהר הואיל הבית. הר של העולמית הקדושה וביןסיני
 והותרה הוליז נעשה - על-ידו המקום להאלהת השש והיה ם, ע ה ל כלעיני

 ,ן 86-83. עמ' במקרא. ניד יעקנסוז, יששכר3
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 גילוי על-ידי נתקדש שהרי הששה לא ציון הר של להאלהתו אך בו;העלייה
 חלים כך ומשום א( כב, 1 כז-כח כא, )דבהי"א המלך, דוד ד, י ה י להמלאך
 סיני. להר העלייה על "לן שלא והגבלות איסורים אותם כלעליו

 ואחר-כך מועד אוהל שמסמל הרעיון ובין מזה סיני הר מעמד ביןהקשר
 : הפרשנים על-ידי מודגש מזה הביתהר

 מעלת ואל מקומם אל שובם יום עד נשלם, אינו הגלות "והנה הרמב"1':.
 ייחשבו עדיין עבדים מבית שיצאו אף-על-פי ממצרים וכשיצאו ישובו,אבותם
 ועשו סיני הר אל וכשבאו במדבר, נבוכים להם, לא בארץ היו כיגולים,
 מעלות אל שבו אז ביניהם, שכינתו והשרה הקדוש-ברוך-הוא ושבהמשכן,
 המרכנה הם והם ד(, כס, איוב פי )על אהליהם עלי אלוה סדר שהיהאבותם
 הוה הספר נשלם ולכן גאולים נחשבו ואז כב(, יז, לבראשית רש"י)עיין

 תמיד". אותו מלא ה' כבוד ובהיות המקדש, ענייןבהשלימו
 למשהו המשכן הקמת על-ידי הפך סיני הר במעמד החד-פעמיהמאורע

 ה'! כבוד גילויקבוע-
 המה היובל "במשך הפסוק על אבן-עזרא דברי את נביא הרעיוןלחיזוק
 המשד כעין היא המשכן הקמת כי המסבירים יג(, יט, )שמות בהר"יעלו

- 'המה' טעם כי הפני, בן שמואל רבי "אמר : סיני הר במעמד ה'לקרבת  
 אתה אל-זו עלה אמו 'ואל-משה : עליהם שכתוב זקנים ושבעים ובניואהרן
 לא ישראל ולשאר א(, כד, )שם ישראל' מזקני ושבעים ואביהוא נדבואהרן
 טובים ודבריו אחרים. ולא 'המה' אמר כן על סיני, הר אל לעלות רשותנתן

 המשכה שנעשה עד ההד על תמיד היה הכבוד כיתעה
 באהל משה עם דיבר אז -- לה( מ, )שם את-המשכך מלא י -כבודדכתיב:
 הכצח-. בהסתלק לעשת רשות לו תתן בשופר משה תקע אז או4מזעה
 מובלט ב"ציון", "סיני" של והנצחתו ציוי הר וביז סיני בין הקשראך

 השכינה כיצד מתארים י1"ח הפסוקים במפורש. שם ונאמר סח פרקבתהלים
 1 כ ש י ה' "אף : לעולמים שם ושוכנת ציון להר עוברת כיני בהרשנגלתה
 בקדש". סיני בם אדני שנאן אלפי רבותים אלקים רכבלנצח:
 ישראל- ארץ קדושת "כי מעיר: אלה לפסוקים בפירושו עזראאבו
 כאילו משקיענו שהפסוק מבאר, הוא גם הירש ר. ש. והרב סיני",בהר

 המזבח נקרא טו מג, שביחזקאל כך על מעיר הוא ועוד ; בציון נמצאהכנסיני
 בעבר, לעמו יתברך השם נתגלה שעליו ההר כאילו ופירושו, -הראל",בשם
 לתהלים(. בפירושו )ע"1 ציון בהר הבית, בהר כביכול כעתנמצא
 שנאר אלפי רבותים אלהים "'רכב מבי: קאסוטףהכה

 אב י-ם שנה תרביץ5 שמזת. לספר הקדמה4
 ת-ש-
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 מצויה תופעה הם רב; במקטר שמיש פני על בנחת "טסים הקטנים, העננים-
 הפונות מרכבות רב לצבא ובכיוונם בסידורם. בצורתם, הם דומים.בירושלים.

 מעוררת 11 תופעה הרוה. של כיוונה כסי אחת, למטרה ולרבבות, לאלפיםכולז,
 המלאכים של מרכבותיהם השמים, צבא של המושג_ את המשורר שלברעיונו

 'אדני ציוז. הר על טינוילשכוז מהר הבאה השכינה כבודהמלונים.את
- בקדש.' 'סיני ה'ובם'-ובתוכם  שניתנו העדות )והו.ת 

 ן נ בציו ו'14 במקדש מעתה ו. ר יישם סינימ

-  שני בית קמי סוני הר מעמדהוכרת
 קה, עח, מזמורים גתהלים )כגת לעמו ה' גמולות על הדיסטורייתבסקירות

 י נ סי ר ה נוכרו לא קיט( ןס, )כגון התורה על "הלל" במזמורי ואפילוקו(,
 במק- ויחידה אחת פעם רק ההר נזכר היסטורית בסקירה בו. ההתגלות.וחסד
 ירדת סיני הר "ועל : יג( )ט, בנחמיה האמנה שלפני הלויים בתפילתרא,
 ומצות חקים אמת ותורות ישרים משפטים להם ותתן משמים עמהםודבר

 להשערת כמסייעים נראים זה פסוק נאמר שבהם והמעמד הומוטובים",
 לקצץ השחחה. ויעשו שמעו אשק הקול אחר- יטעו פן "יוהירם :הרמב"1'
 התהלים משוררי התעלמו עבורה-זרה בישראל קיימת היתה עוד כלבנטיעות".
 בתקופת אך טעות, י ד י ל העם את הדבר יביא פן הזה המעמדמשכרת
 בעל ומחוייב רופאי קישראל, איילים עבודת כליל טסקה כאשר שניבית

 בה הגדולה fiK nsen גם אלים חסדי שאר ביז להזכיר והתחינההתפולה
 . התורה..ניתנה

.1 ,,. 4 - 
 חורב: הר את במפורש מזכיר השני, הבית מנביאי מלאכי,, גםופז
 ישואל כל על ביורב א.ואו צויתי אשר עבדי, .משה תורת"זכרו
 כל בסוף הפסוק של למקומו מעיה ם " י ב ל מ כב(. )ג, ומשפטים"חקים
 האחרונה, הננואה והיא הנניא, התם אלה בדבייו  "באשר :.  הנבואהסכיי

 עוד יקוו לא שמעתה להם ה-ודוע קץ, עת עה וחווה נביא ינבא לאשאחריו
 הכחובבה, כל לעשות תורת.'משה רקיוכרו בנבואה, ה' דברלהשיג
 - ן, . יעשו". אשר את תימד( ל= תורהוהיא
 ספר בסוף הגואל מבשר מתז..תורה.וביאת הוכרת את מסביר וז ב ע .י ב אז

 "וא זיתי הרמתי, שמואל קתל אשר הגדול הדבר את מלאכי "ויכל :מלאכי
 אשר הנביאים כל נבואת וגת נבואתו את ויחתום ה', נביאי לכלהאחרוז
 הדברים ושני וכר. אחריתו וכהות ישראל ראשית נוכרוז לפניודיו

.. 

 .-', ט~. ד. ידברר פ.והנו6

שי 128. עמ' 1, חיק ישראי. תולדות7
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 אשר הימיש ומהרית התורה משמרת כי לישראל, הם ולמופת לאותהאלה
 הנביאים". נפש משא ראשי הנה הן המשיח/ 'ימות ישראל חכמי להיקראו
 ההדגשה על שעמד המפרשים מן יודע( שאני כמה )עד היחידי הוא ק " דר

 לזמן כי האומרים כדברי "לא : בטרשו " ב ר 1 ח ב אותו צויתי "אשרשבפסוק
 כן להם". תשובה הפסוק וזה רוחנית, ופירשה המפרש ובא כמשמעהניתנה
 התורה ניתנה לא "והרי : קי' פרק לתהלים בביאורו פסוקנו את רד"קמביא
 צויתי אשר עבדי משה תורת 'זכרו אמר: הנביאים הותם מלאכי והנהלזמן,
 מז ק " ד י דברי של משמעותם את להבק כדי ומשפטים'". הקים בחרבאותם
 תוקף על הנוצרים של בדעותיהם הדנים ם, " ב מ ר ה מדברי להביאהראוי

 אלו התורה. את הסותרים אלו ברברים  ונותנים נושאים "והםהמצוות:
 ואלו ן נוהגות היו ולא הזה בזמן בטלו וכבר היו אמת אלו מצוות :עמרים
 )כוונתם המלך בא וכבר פשוטז, ואינם בהן, יש נסתרות דברים :אומרים
 נסתריהם". וגילה הנוצרית( הדתלמייסד

 בשירה סיני הר מעמדוכר
 בפרו- תורה מתן על מדובר בהם המקומות על הדיבור את ייחדנו כאןעד
 הר מעמד את השכירים סתומים, אך הידועים, המקומות אל נפנה מעתה ה.ז

 שירוע בלשוןסיני
 את ולשפץ להרחיב לעצמה מרשה שירה, כל כדרך המקראית,השירה
 "ויאמר : נשגבה בפשטות כתורה נמסר בראשית מעשה ז כיצדהמסוטר.
 מצייר האור, יצירת על מדבר כשהוא האלוהי המשורר אך אור", ויחיאלהים
 "ברא- אומרת: ב(.-התורה קד, )תהלים כשלמה" אור "עוטה : נפלאציור
 ברא לבדו הוא - א( א, )בראשית הארץ" ואת השמים את אלהים בראשית
 כביכול סייעה לא ה"חכמה" בשירה, היצירה את ליוו לא מלאכים מאין.יש
 ביסרי- היית "איפה : נאמר  ז( ד, )לח, באיוב ואילו בבריאתוו הנוראבידי
 כב--רי( )ח, משלי ובמפר 1  אלהים" בני כל ויריעו בקר כוכבי ברן-יחדארץ...
 לא יד חוללתי...  באין-תהומות רריה.. ראשית ינני "ה' : החכמהאומרת
 באמצו תהום... פני יל חוג בחיו שם.אנה שמים בהכינו  וחוצות... ארזעשה
 וכו'". אמון אצלו ואהיה ממעל...שחיים

 תהלים לספר רד"ק  פירוש תשמסות  בצירוף הש"ס חסרוגות המפר פי על מצוטט8
 92. עפ' תרנ"ד קראקא לנוצרים, תשובותיו אתהכוללות

 הצנזורה. בהן שלטה שלא במהדורות לפי ד הלכה יא, פרק מלכים, הלכות9
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 ה ש מ ת כ ר בב -4י
 ה' ההגלוח בתיאור גב כן בראשית, במעשה לשירה הפרוזה שביוכהבדל
 : ה ש מ ת כ ר ב ב פיוטית ונצורה יט פרק בשמות בפרוזה המתואר סיניבהר
 מימינו קדש מרבבות ואחא פארו מהר הופיע למז משעיר וזרח בא מסיני"ה'

 של הופעתו את מתאר אינו הפרחאי הסיפור ב(. )דברים.לג, למו"אשרת
 בשעה משה, אך קדש", מלאכים-"מרבבות בליוויתהקדוש-ברוך-הוא

 התיאור את מרחיב נרגשים, פ*דה בדברי הזה הכביר המאורע על חוזהשהוא
 ,ן . תפארת.במליצת
 על פארן והר זה.שעיר נזכר".בפסוק למה לברר עלינו נכונה הבנהלשם
 זה: בעניין המפרשים גדולי בדברי נעיין סיני.יד

 הדיבור את עוד נייחד )ע",,גישתו השאר בין אומר עזרא אבן)א(
 וזה קרובים, ופארן שעיר הר כי ז"ל הגאון "ויאמר : במאמרנו( אתרבמקום
 וכן כמו-בסיגה 'מסיני' כי סיני ואמר סיני, הר מעמד על הואהכתוב.

 פיוטית הרחבה כאן יש גאוז סעדיה רב דעת לפי : אחרות במלים'משעיי'".
 העיקרי ההר בהזכרת מסתפק משל ואין שמות, בספר בפרוזה המסופרשל
 סיני. להר הקרובים "רים שמות גם מזכיה אלא השכינה, נתגלתהשבו
 בא'-כיצדז מסיני בה' רשבן"ם: פירושו.של זה, להסבר דומה)ב(
 באה סיני הר של צדדין 'ארבעה מכל קודש, מרבבות מתוך שבא( )=שאתה
 פירוש ביז ההבדל טיני". אל שבא עד ופארן, שעיר דרך והמלאכיםהאורה
 מקומות זיהוי כאן שאיז בזה הוא עזרא, אבן בדברי המובא הפירוש לביןזה

 והאורה והמלאכים בטיני מרגלה ה' כי רק נאמר אלא שונים,גיאוגראפייט
 גם הופיעו התגלותו אתהמלווים.

 ממקומו"
 ההתגלות מקום אך אחרים;

 טינת, ויחוד-אר אחדנשאר
 בין מבחינה שהיא בזה מעיקרה, הקודמות מן שונה ן " ב מ ר ה שיטת)ג(
 הר סיני, : בפסוק הנזכרים השונים המקומות בשלושת שעמו ה' שעשהמה

 בא מסיני השם כי בש'-יאמר, מסיני "'ה' כדבריו: ופארךשעיר
 לא 141ב בתוכם, שכינתו השכיו משם כילישראל,

 נסתלק"
 והענייה מהם.

 ההר אל-ראש סיני על-הר ה' 'וילד שנאמר כמו י נ י ט בהר הכבוד ירדכי
 עולה משה שהיה הימים, כל היה ושם כ(, יט, )שמות וגר' למשה ה'ויקרא
 ין(, כד, )שם ההר' בראש אכלת כאש ה' כבוד 'ומראה שנאמר כמוויורד
 'וזרח מוער-. באהל ,הכבור שכן האחרונות הלוחות לו ניתנווכאשר

 במדבר הענן שכן הראשון, במסע מטיני נסעם אחרי למ1'-כימשעיף
 פארך ממדבר משה אתם 'וישיח שנאמר מרגלים, שלח ומשםפארן,
 לשעיר שבאו עד משה עם הדיבת היה ולא העם ונתנדה ג(, יג,)במדבר

--
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 בכל ברכך אלהיך ה' 'כי שנאמר כמו שנה הארבעים בסוף עשו בניבגבול
 אלהיך ה' שנה ארבעים זה הזה הגדול המדבר את לכתך ידע ידךמעשה
 להם השם היה בשעיר, בבואם אז והנה ז(. ב, )דברים דבר' הסרת לאעמך
 ומואב ועמון משעיר להישמר אותם וציוח אבלם, ימי ושלמו עולםלאור
 וכר". ארצם את לרשת שיהלוואמר
 שבכל להסביר מנסה שהוא אלא לרמב"ן, בדומה מפרש ם " י ב ל מ)ד(

 בין התקרבות בהט שהלה או מצוות לישראל ניתנו בפסוק הנזכריםהמקומות
ע ב מסיני "'ה' כדבריו: סיני, להר ושעיר פארו דומים ובזההעמלבורא, א  

 . . . טיני הר על ה' התגלות להם בא סיני, מדבר אל שבאו מעת הראשוןהזמן
 שהשאיר אלהים, מהתגלות השנייה העת למו'-הוא משעיר'וזרה

 בחורה עסקו שנה הל"ת אותן וכל ה'... ואהבת הרוממות יראת שישיגו להםה'
 מדרגות עלו זה 'די ועל הנסיי בדדך הכל עמהם, והנהגתן ה' מעשה אתוראו
 מעת השלישי, הזמן מארן'-הוא מהר 'הופיע ה'... ביראתרבות

 קדש' מרבבות 'ואתה שגמר-, עד להממשנההתורה לשנותשהתחיל
 שנהיו שאחרי ... . מואב ערבות ברית כריתת עת שהוא הרביעי larn-"~א
 זרעם ועל עליהם לקבל ההיא לברית מעצמם התעוררו מאהבה, ה'עובדי
 להם... שאתה - קדש' 'מרבבות התורה... דברי כל אתלשמור

 י - ' וכו'". ישראל שהם קודש, רבבותהתעוירוה
 העמים שמות עם הגיאוגראפיים השמות את מזהה ידועה, אגדה)ה(

 תשובה בפסוקנו רואה והיא ישמעאל(, הוא עשו_ופארו, הוא שעיר)כלומר,
 הוצעה לא ומדוע לעמנה ניתנה.התורה להתעורר-מדוע היכולהלשאלה
 תר- פי על לפסוקנו בפירושו האגדה את מביא רש"י אחרת. אומהלשום
 ב, ,רה )עבודה הבבלי והתלמוד הספרי דברי פי ועל יונתןגום
 התורה את שיקבלו עשו לבני למו'-שפתח משעיר "'וזרה :ע"ב(
 ישמעאל לבני ופתח שם פארן'-שהלך מהר 'הופיע רצויולא

 שלא - הפעם בפרשו שרש"י ייתכנו לישראל". - ה ת א ו רצה ולאשיקבלוה
 על לשמור רצה המדרש, דרכי יסוד על כפשוטו המקרא את - ברגילכדרכו
 לעם ה' כבוד נגלה בו ומיוחד יחיד כמקום סיני הר של וייחודוכבודו
 הפירושים מן שמשתמע כמו אחר, במקום שכינה גילוי שום היה ולא.כולה

האחרים.

 דבורהבשירת
 לפי לה'. תהילה בשיר סיני בהר השכינה התגלות נזכרת דבורהבשירת
 ליציאת השוואתו יותר מתאימה היתה - נותנת הדעת המאורע-כךמהות
 ומסתמכת כסיני ההתגלות הזכרת מעדיפה הנביאה-המשוררת אךמצרים,
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125 1 במקרא סיני למעמד'הרר.מיזות

 רעשה איץ אדום .משדה משעיק,בצעדך בצאתך בברכתד:)קח' משה דבריעל
 ה' מפני סיני זה ה' מפני הרים,,נזלו מים'1 נטפו עבים גם נטפו שמיםגם

ך 4 .. ן ה,!ד-ה(. )שופטיםאלהיישראל" -  

-  

. ,. - -. 
 במקום ')א( אלה-: הבדלים נמצא משה לברכת דבורה. שירת אתכשנשווה

 של שמותם סדר )ב( ארום": "שדה הביטוי באן שבתורה,מופיע פארוהר
 בשירת ואילו 1 פארן הר סיני,י,שעיר, הוא: הסדר בתורה י שונההמקומות
 השפעת מתוארת דבורה לבשירת )ג( סיני. אדום, שעיר, : היא הסדרדבורה

 עיבוד זה והרי וההרים. הארץ השמים: על הבריאה, על שבכיניההתגלות
 וברקים קולות "ויחי : טז-יה( )יט, שמות בספר בפרוזה המסופר שלשירי
 ייד אשר מפני גלו T~p סיני והר מאד... הזק שוטו וקול ההר על כנדזענו
 מרהיבה השירה מאד". ההר כל ויהרל הכבשן, כעשן עשנו ויעל באש ה'עליו
 מדובר דבורה בשירת ואילו ונזל, הרד וההר וברקים קולות בו שהיולבדה' בהר.סיני ההתגלות פעולת מסופר'על שמות- בספר הפרוזאי: הסיפוראת
 - והרים. שמים ארץ, על -: וכללית מורחבת בצורה הזאת התומעהעל

 למעמד הזכר דווקא נבחר מדוע ראב"ע=מסביר-רד"ק-בשיטתו'של
 המתקשר יותר רחב למשהו כרמז תורה במתן דבורה משתמשת וכיצד סיניהר
 השיקות שתי את נביא בלפיפתה. ישראל של והצבאי המדיני מצבועם

 פירשו מפרשים משעיר,-רוב ב.צאתך "'ה' שב:המוצעוה
 פירוש זכו מים, ינטפו תור'ה-שחרדו:ההרים מתן עלעניין1זה

 שם כתוב על.פי'שאינו ואף פאה, והר שעור הר כמו ההרם שארהרדו כי מאד/ ההר כל 'ייפץ שגמי כמו שחרד סיני זה כמו סיני''זה
 המתרגם דעת וכן ההר', כל 'ויחלד אלא ~ שמות(. בספר המאורע)בסיפור

 הוא כי פירש ז"ל אבן-לזרא רבי'אברהם והחכם.)יונתן(י
 הקדושן_'ברו'ך-הוא,בעבור,יש- שנלחם למלאמותרמז
 וקדוש יבוא מתימן 'אלוה 1כ1 ב(,. לג, )דברים למר משעיר ,וזרח וכן ל, אר

 בישימון בצעדך עמך לפנ' בצאתך 'אלהים וכן ג(, ג, )חבקוק פארן'מהר
 יה, תהלים 1 ח כב, )שמ"ב חארץ' ותרעש 'ותגעש וכן ח(, טה, )תהליםסלה'

 משדה בצעדך 'בצאתך-משעיר וטירוש למלחמות. רמזח(-הכל
 שעיר הר את כשעברו הגומות, להילחם ישראל התחילו שם -כי ' ום דא

 בכל גברו ובכוהו ונצחום, לפגיהם יתברך השם ויצא ועוג, בסיהוןונלחמו
 המלחמה יל משל מפגלה"-הכל נזלו וכר.-'הרים ההם-המלחמות

 סיני'-כמו ופיר~ש:'זה כ,. ", )שופטים כלחמר השמים 'מן דרךעל
 העולם כל אלהי'ישראל,'כן-הרדו מפני חרדשוה"סיני

 ופחד/ אימתה עליהם תטל כנען יושבי 'נמוגו'כל שנאמר: כמומפני-1
 טו=טז(": טה.)שמות

 ההסבר"
 כי אומרת, עזרא, ,אבן בשם המשאת השנייה,
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 יעקבסח יששכרי%ן

 התורה, ומוע לעמו הע התגלות הגדול המעמד של ילה ר הזמרה נאואץ

 אחת פעם לה. דומה אד שמה, למאור* כסמל פעמית החר  ההתגלות הבאתחלא
 גם אך לעם, תורה לחת כר  השכעה ירדהבלבד

 בנצחי
 ארבל על ישראל

 היא מעטים, ביף רבים נתעת סיסרא, מפלת ה/ של ישירה התגלות משוםיש
 חידוש כעין הוא בתבור שהתרחש מה --- טעה ,ה סעי. כעץ המשוררתבעימ

 עמואלאגילויכוחו דרישתומאת גילוי לאמעמדההתגית,אך
לעעיהעמע.

 ישעיהבתפילת
 ועררת  המקומות לשאר שבמגי אלא ישעיהה בסשר אף מכר סים הדמעבד
 צרעו קדשך עם ירשו "למצער סימ: הר של המפורשת ההוכרהכאן

 לגא עליהם, שמך נקרא לא בם, משלת לא מעולם ה"נו מקדשו:בוססו
 . יח-יט(. )סב " גזל הרים מפסך ירדת שמיםקרעת

 הנביא תפילת היא טד סור עד 1 מסה האלה "פסוקים את הכוללתהפרשה
 11 חסדי בהזכרת פותחת והיא בצרה הנתון עמו לעזרת שיחוש לה'הפונה

 בעבר.לעמו
 : אלה בפסוקים נאמרו מזה זה שוניםפירושים

 שמיס' קרעת "'לוא באמרו: מצרים יציאת על אוחם מנאי כש"י)א(
 הרים 'מפניך אז רים, מצ יד מ להציל ירדת כאשר עתה, להצילנווירדת
 ' וזיע". ברתתנזלו'

 סיני. הר למעמד אלה בפסוקים הנאמר את מייחסים המפרשיםשאר
 ת ר כ ז ה - שכוונתה אומרים אלה ההזכרה. כוונת בדבר רק חלוקותדעותיהם
 ולהת- הגם )התחדשות שמרם--תפילה nVat העבהחמד
 מצרתה לאלו העם לעית שתבמ בעתיד השכינהגלות
 לא  ממשלתה תחת אנהם מעולם'--המע "היינו רד"ק:)ב(
 תחייגו הם באו ושיך ?ליהמ,  ניר%-שמך ילא בם משלת  ל% ביצרינה

 שמים  קרית 'לוןישמה בארי
 יחרת"-רי

 ירתת  שמא  שאי,
 כבחץ שירד מינק הר מעמד ביום היה תה בצבורנו? כמו בעבורם מלוהרים מני מם שעשית-לגוז כמו ימהמ לדבר וירדתשמים

 קרמים שהע והאחרים היא --- מזדעזע חרד וההר ועת אש והיה סימ הרעל
 אלא עליהם, ששבז מהענן מים נזלו כן גם פארן והר שעיר הר כמואליו

 וכו'". לבד סיני הר בתודה נזכר לפיכך סיני, הר על היה הדברשעיקר
 הללאלטשילרבעל"ציתדי"המהמשתבע יחיאל רבימ(

 "כמו לעתיד: בקשה גם אלא העבר הזכרת רק לא בססו"'ם שראההמפרשים
 כמאזר עמנו עשה עתהשידתלמעעולתתלמהתיה--לכךגם
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121 ,ן במקיא סיני הר ימעמדרסיוות

 קרעת לא מעולם "וכאילו : אומר דוד" "מצודת לבעל בדומה ל " ד ש)ד,
 לא "לנא"-כמו נולו. הרים שמפניך באופן תורה לנו לתת וירדתשמים
 . . ויונתן, מעריה וכן תנאי( של מלה המנוקד כפי ולא השלולה מלת)היינו
 הנוכרים בדרכיך ר( סר, בפרק הנוכרים )באלה בהם עתה גם  ותתנהג יתומי

 ין . . .למעלה".
 חבקוקבתפילת

 של כוחו להתגלות כבקשה או העבק, כחסד תורה מתן את שכיר חבקוקגם
 ומיוחד אחד צד חבקוק נבואת מטעימה כידוע לבוא. לעתיד יתברךהשם
 יותר רשעים בוודאי  שהם הבסלים, יצלי"1 מדוע - האלהי הצדק בעייתשל

 : ה' דבר את שומע הנביא ו יצמא,תו את ילבטל ישראל את לנצחמישראל,

 . לרשת ארז למרחבי החולר והנמהר המר הגר הכשדים את מקים 1aan"כי

 אל פונה הוא לעמו  המיוער על עמוק' צער ומתוך  - ו( )ג לו" לאמשכנות
 למה תוכל, לא עמל אל מראות'רצ,והביט פינים "טהור המרה: בתלונתוה'

 1 )ישראל( ממנו צדיק רש")בבל( בבלע תחריש )הבבלים(, בוגדיםתביט

 לגורל החידה את המביעה תפילה הוא שבספר השלישי הפרק יג(".)שם,
 סתומה בלשוז הנביא שכיר זאת בתפילה לעורה. הנמרצת הבקשה ואתהעם
 שנים כקרב פעלך ה' יראתי שמעך שמעהי "ה' : באמר תורה מתז אתגם

 מהר וקדוש יבוא מתימן :!אלוה תזכור רחם ברגז תידיע שנים בקרבחייהן
 קרנים תהיה כאור ונגה הארץ: מלאה ותהלתו הודו שמים כסה סלה,טארן
 - .ן ב-ד(. )ג, עזה" חביון ושם לומידו

 מובן להבהרת יספיקו רש"י, דברי1.בעקב41 בעיקרי ההולל ק, רד"דברי
 אלי הנבואה.אומר קול יראתי'-שמעתי שמעד שמעתי "'ה'המסוקים:
 שנים כמה לעמוד ייכל איד ריראתי(- לעתיד, לישראל שיהיה הארודהגלות
 שנים בקרב  ,פעלך זא41: לטניד מתפלל אני לפיכך אויביה'בקרב
 ועל בני 'יל שנימר: במו טעל~ם, שאתה פטלך, שהם '-ישראלחייהו
 - ה לב, )דברים ויכניך' .עשך 'הוא : ואמר יא(, מה, )ישעיה תצויני' יריפעל

  שלא בגלות שיהיה האלה הארוכים השנים בחוך אותו,חייהו'-חייה
 תודיע השנים אלה תוריע'-בקרב שנים 'בקרב אויביג בקרביכלה
 הגדולוה סיטר לבוא'-עתה מתימן 'אלוה להם... שיעדתדברך

 מהגלות. בצאתם כן להם שילשה במדבר לישראל האל שהראהוהנוראות
  'וזרח בהורה שאמר כמו ;בוא' מתימן ואלוה וזה התורה להם כשנתןתחילה
 כמו  פארו מהר וכן שייר, הוא תימן כי ב(,  לג, )דברים למו'משעיר
 הלסירים זהו הורו'- שמים 'כסה פארן'. מהר 'הופיצ בתורהשנאמר
 מלאה 'ותהלתו איארז... השמים מזהירים שהיו תורה, מתן ביוםשראו
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 יעקבסוןיששכר128

 ופארן שעיר וזכר ג(. כס, )איוב ראשף עלי נרו 'בהלו מן '-זוהרה ץ ר אה
 שאמר מה תהיה'-זהו כאור 'ונגה סיני... להר סמוכים הםכי

 חכי11 'ושם ... יז( כד, )שמות ההר' בראש אכלת כאש ה' 'ומראהבתורה
 היה לא כי ההוא, היום ער מעוזו נחבא שהיה מה נגלה בסיני ה'-שם 1ע

 סיני עלךהר הגדול בכבודו יתברך האל לו שנגלה ולאחריו לפניו ההואביום
 וכר".. ישראל כללעיני

 ה שופטים לג, בדברים לתם המקבילים למקומות אלה פסוקיםהשוואת
 "סיני" השם אין גהבקוק )א( : השובים הבדלים שני על תעמידנו כהותהלים

 מתימן "אלוה בעבר: ולא עתיד בזבז הפועל מופיע בחבקוק )ב(נזכרי
 פארתן. מהר ~קדוש א ו בי

 הם כי ופארן שעיר "וזכר : באמרו הראשון ההבדל את רק מסביר ק " דר
 טיני". להרסמוכים
 לדרכי מדי קרוב פירושו אך ההבדלים, שני את בעקיפיז מסביר ם " י ב למ

 )א( הזאת- "ההנהגה מדבריו: ואלה מקרא. של פשוטו הוא ואיןהמדרש
 לפקידה מפקידה שיתעורר )ב( 1 וכר הטבע דרך כפי מתנהג העולםשלפעמים

 הגאולה., עת שיגיע עד תימשך נטים, להם לעשות לומן( מזמן)=
 הגלות-האחרון כי ומצייר לגאלם, מתימן אלוה יבואשאז
 הוא שתימן תימן, בשם המצויינת אדום מלכות שהם מלביות, שני ביןתתחלק
 הר בשם המצויינת ישמעאל ומלכות יא( לו, בראשית' )עיין אדוםבארץ
 'וזרח האלהים איש בברכת בתורה שנזכרה המליצה תפס והנה וכו'.פארן
 יתפארו אשר וישמעאל, אדום אומות יעמדו כי פארן' מהר הופיע למןמשעיר
 ואז האלהים... לדעת רומות( עצמן )=החושבות ה.מתדמותברתות
 דת כולם יכירו אשר הדת אמיתת להם להוכיח האלה ממקומות שנית ה'יבוא

 1 ט( ג, )צפניה ה" בשם כלם לקרא ברורה שפה עמים אל 'ויהפךהאמת,

 לו וייחסו האלהות על דברים חפאו בנצרות( )= שבשעיר בדתובאשר
 מצד להתווכח יבוא'-שיבוא מתימן 'אלוה ראךים בלתיעניינים
 דופי יתנו לא באיסלם( )= פארן של ובדת ורוחניותון ואחדותואלהותו
 וכר". פארן' 'מהר יבוא כי אמר( זה ועלבאלוהות,

 שירת לגבי שנהגנו כפי לפרש אפשר בחבקוק הפסוקים את גם כי רומה,אך
 חדשה להתגלות בקשות אלה בפסוקים לראות דהיינו וישעיה,דבורה

 עתיד- בזמן משתמש וחבקוק הואיל העבר. למאורעות זכר ולא ד י ת עב
 את והקורא השומע מלב להוציא כדי סיני, הר השם היעדר מובן"יבוא",
 חדשה. חוקה התגלות טיני, מהר חדשה להתגלות הנביא מתפלל כאילוהדעה
 רק שהיא בקשה לציון האחרים המקומות שני בהזכרת הנביא הסתפק כןעל
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5.129 במקרא סיני הררמיוותילמעמד

 אלא אדם מבני ה' בהבעתן,דרישתו.של שתתבטא.לא חדשה, התגלות"כעין
 - - המדוכא, עמו לטובת לגויים, מוגבל הבלעי כוחובגילוי

 הביטני: את מסבירה והיא סיני השט היעדר עם השלימה לא האגדה"! אך.
 שמעון רבי "אמר נרמז-כאן: סיני הר שגם באופן 1( ארץ-"')ג, דד מ וי"עמד
 שהיתה ")מה מצא ולא האומות: כל את הוא ברוך הקדוש מדד 1' יוחאיבו

 כל את הוא 'בריך הקדוש ומקד ישראלי את.התורה-אלאראויה-לקבל
 .. . המדבר דור אלא- התורה ~ת לקבל ראוי שהיה דור מצא ולאהדורות
 אלא התירה עליו שתייתן הר מצא ולא ההרים בכלמדד
 ,. סיני-.הר
:-- 

בתהלים
 . , - ס"

 ציון בהר סיני הר הנצחתשת המתארת הסיפקה הבאנוללמעלה'אתכבר
 שהמשורר בשעה לכן, קודם עיד ' אך יז,ח. ; מתוארתי,כפםוקים שהיאכפי

 : סיני בהר השכינה התגלות ((ת מזכיר הוא בעבר, לעמו ה' גמולות אתמתאר
 נטפו שמים אף רעשה ' ארץ : ס"ה בישימוז בצעדך עמך לפני בצאתך"אלהים
 של השפעתה ח-ט(. )סח, ישראל" אלהי אלהים מפני סיני זה אלהיםמפני
 - . , בבירור.- פסיקים-אלה'מור(שת מליצות על דבורהשירת

 שהבאנו הפסוקים כל את "פרש' הוא זה למזמור עזרא אבו של בפירושו'
 בלבו; סיני הר מעמד וחבקוק,,('לאן,כהזכרת ה, שופטים לג, )דבריםלעיל
 המזדהים -דבריו מקצת ואלה במהותה הימנו ושונה יותר רחב כמשהואלא

 מתן בעת כי פירשו המפרשים "כל : לג לדברים רמב"ן פירוש עם גםבחלקם
 'אלו" וככה וארץ, שמים רעשותורה

 'ה' -ג(,-~כן ג, )חבקוק יבוא' שיימי,

 וככה ד(, ", ששעיר',)שופטים בצאתך 'ה' 151 ב(, לג, )דברים בא"מסיני
 את )סותר 'כחישם הכתוב ח(.-11מ .טח, )תבליט ימך' לפני'בצאתך
 'ישימון' כי סנה', בישימון 'בצעדר תורה מתן על לומר ייתכן לא כיפירושם(,
 ביישוב. היו בסיני ישראל ו(,.וב"יות ה' )יחזקאל תישמנה' 'והבמותמגזרת
 איש, בה עבר לא בארץ והנורא הגדול המדבר שהוא ישימון יליץ בתוהולא
 סיני. מהר נסעי אחר היה )הישימון(וזה

 שהארץ בתורה כתוב אין כי ועלי
 : הפסוקים פירוש וזה לבטה איל סיני הר רק תורה, מתן ביום יומים גםרעשה
 יש- במחנה לבוא החל מסיני בא'-כי 'ה'.מסיני בתורהנתוב
 שעיר אתיהר שקבבו אחר לק גבורתו נראתה ולאראל
 ה, )ישעיה, כ14.'1,רגזו'ההרים,' 'טן )תהלים,סח, רעשה' וטעם"ארץוכר.

 מתן ביום סיני' הר. רעש הארץ'כאשר רעשה הגוים... 5ל שפחדועיי"ש(,
 - - ,. , ,, 'תורה~מפני.ה'",

 "4. -:: י., רמז'תקסגר הבקוק שמעוני, ילקוט"ז
 .. ' 'י י' .
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 יעקבסוןיששנר1%

 ההסבר את לקבל יוכל ודעתו עזרא אבן לשיטת לגמרי יסכים שלא מיגם
 הגרעין דעתו על ויתקבל שיריים, עיבודים הם הנידונים המקומותשכל

 נראתה ולא ישראל במחנה לבוא ההל מסיני חכי : האומר עזרא, אבןשבדברי
 שכינה גילוי גלום תורה במתן כלומר, שעיר" הר את שסבבו אחר רקגבורתו
 )ב( לעמון ומצוות תורה ומתן רצונו המצומצם-גילוי במובן )א(כפול:

 ובציפייה העם בתולדות כביר מאורע בכל - לכן ה'. כוח של כללי יותרגילוי
 בהברה וף של וגבורתו כוהו גילוי - סיני גילוי למעין זיכרון מהדהדלגאולה
 לה המתנכלים העמים מפני עליו בהגיגו עמה גורל ובעיצובהאנושית

 השמית" מן-ירידה

 כמו נוספים מקומות סיני עם יחד נזכרים בהם בפסוקים כי לציין,ראוי
 לעזרת בבואו השמים מן ה' ירידת גם מתוארת פארן, או תימן אדום,שעיר,
 יא(. כב, )שמ"ב כרוב" על "וירכב ככתוב: "רכיבה", כעין ירידהעמה
 שנידונה המקומות בבדיקת דברינו אתנדגים
 - ומסויים אחד ממקום כהופעה לא בתורה מתוארת בטיני ה' הופעת)א(
 ובסיום ב(. לג, )דברים פארן והר שעיר גם נזכרים בלבד-אלאמסיני
 שחקים" ובגאותו בעזרך שמים רוכב ישרון כאל "אין נאמר: משהברכת
 'שראל וישכן. השמד, ויאמר אהב מפניך "ויגרש ז מה לשם בו(. לג,)דברים
 ברכת של המבוא זה את זה משלימים וכך בז--כח(. שם, )שם וכף"בטח
 המסמלת הופעה בסיני, ה' "ופעת על דובר הברכה בפתיחת 1 וסיומהמשה
 שמה משה, מבטיח דבריו ובסיום האומה, תולדות בראשית גבורתו גילויאת
 בעזרך". שמים "רוכב - שוב יתרחש לראות, כברשזכו
 וקדוש יבוא מתימן "אלוה והציורים המושגים צמד את נמצא בחבקוק)ב(

 ישועה" מרכבותיך סוסיך על תרכב ג(,ואחריזה-כי )ג,מהרטארן"

 יטוצו אלהים "יקום : האויבים למפלת בתחינה מתחיל סח מזמור)ג(
 וכבר 1 )ב-ג( אלהים" מטני רשעים יאבדו . . . ~tub משנאיו רגומואהביו
 "שירו ה"צדיקים": אל פונה והוא מתקבלת, תפילתו את המשורררואה

 שמו ביה השמים( מן )כלומר, בערבות לרכב םל1 שמה זמרולאלהים,
 התהילה מזמורי מכל זה. מזמור שונה מדוע יובן מעתה )ה(. לפניו"ועלזו

 ההופעה גם נזכרת מצרים יציאת מלבד באשר לעמה ה' חסדי אתהמזכירים
 מורחבת-הופעת בהוראה גם אלא בלבד לשמה ולא מסיניהאלוהית
 בצעדך עמד לפגי בצאתך "אלהים : הכתוב כדברי העם לעזרתהשכינה
 אלהים מפני סיני זה אלהים מפני נטפו שמים אף רעשה ארץ : סלהבישימון
 את להלל לפתיחתו-פנייה דומה המזמור חתימת )ח-ט(. ישראל"אלהי
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131 ' במקרא סיבי הר למעפץרמיזות

 מבוכת המושפעות ובמליצות הארץ" ל"ממלכות מכוונת היא הפעם אךה',
 רוכב ל סלה: ה' זמרו לאלהים שירו הארץ "ממלכות המזמור: מסייםמשה

 ישראל על לאלהים עז עזי,תנו קול בקולו יתן הן קדם שמיכשמי
 ן, )לג-לה(. בשחקים" ועזוגאותו
 אפועל אין השמים, מן עזרה החשת על מדובר בה אמ אשר דבורהבשירת
 הכוכבים נלחמו ם י מ ש ה ו מ ד כה: מצף בכללותו הרעיון נזכר,.אד"רכב"

 ההופעה תיאור על נוטף וזה כ(, ה, )שופטים סיסרא" עם נלחמוממסלותם
 ד-ה(. )שם, השירה בתחילתבסיני

 ,ן ם 1 כ יס
 שני בית תקופת של בתורהןוכספרים רק בפרוזה נזכר סיני הרמעמד

 חשש היה ולא בישראל זרה עבודך פסקה כאשה בלבד; נחמיה()מלאכי,
 המרחיבה בצורה הגדול המעמד נזכר ה ר י ש ב כשורה. שלא יובןשהמעמד
 הנלחם עטו לעזרת בחושו התגל ה' גדולת של כללי גילוי בו וכוללתאותו

באויביו.
 נזכרת סיני הר במעמד "שכינה גילוי ובין התורה קבלת חסד ביןההבחנה

 וכמה כמה אחת "על שנה: שנה אותה אומרים ואנו מסח של בהגדהאף
 לנו ונתן ייני הר לפני וכשבנד צלינו... למקום ומכופלת  כפולהסוכה
ו,' התירה,את
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.. . שפרבר/לונדון ש.הרב
 . ן ..

 ת ו ר ת ל י גמ
 יא ב4 אין 11 מנייה : ועיראא"ר

 ולא איסור לא טהרה, ולאטומאה
 סו( ב, רבה )רות ? נכתבה ויסההיתר

 והרי ז הקודש כתבי של בקדושתם להתקדש 1.1 סיפורית מגילה זכתהלמה
 זכתה למה כן, על יתר התוינית. התחוקה מן. בה ואין מרעם-הנבואה בהאין

 בבתי- להיקרא והמותר, האיסור מן והטהרה, הטומאה מן בה שאיו זהמג'לה
 ? דווקא תורתנו מתן בזמן ובבתי-מדרשותכנסיות

 לכתוב זוכה הר-סיני על עמדו. אבותיו שרגלי עם .רק : 'ברורהוהתשובה
 ההתגלות עול עליו ומקבל הקורא ציבור רק כקדושה. ולהעריכה רותמגילת
 מגילה ברטט-קודש, הנשוטה רות מגילת את לקרוא יורע בראשונה,האלהית
 הטהרה. ומן הטומאה מן בהשאין

 מוכי-סנוורים מנהיגי-אומות נורא. לחיזיון אנו עדים האלה הימיםבעצם
 וחיץ פדות השמים לאדם, אדם בין יפלו אשר חוקים אוון, חקקיחוקקים
 וזה טהור זה : לאמר וטהרה טומאה חוקי המה חוקקים י יצורי-אלהיםבין

 - לרעה הם מפלים והדם, הגזע יסודות על בנויים אלה אוון חוקיטמא,
 ל"בשר כולו האדם היה כי שלמים, אנושיים קיבוצים - אדם זכויותבגזילת
 כדפוסם טבועה ומא אף באדם אשר הרוד האדפ". ל-צלם היו הללוודם".
 שנולד כל 1 -צלם-הגזע" הם גורסים אלהים" "צלם במקום והבשר. הדםשל

 נחות גזע של במזלו שנולד כל י העידית מן הריחו - משובח גזע שלבמזלו
 אפילו המכריעים הם והבשר שהדם ומכיון הזיבורית. מן הכיהו -דרגה
 שאין הללו חרס ככלי כלומר האדמה, מן לעפר כולו האדם היה הריברוח,
 דמים. וחברת רגבים חברת היא האדם חברת שבירה. אלא תקנהלהם
 אולי היתה מתן-תורה קודם כגורם. הדם את לגמרי שוללים איננו אנואף
  והפך מתז-תורה בא - הלכה נתחדשה שנסיני אלא גזעית, י ק י ע בדדבד"
 של לעולמו תורה ירדה בכיפה המושלים והבשר הדם במקום חיינה  יסודותאת

 עיקר. - הכוללת העליונה אלהים רוח - ההוח נעשתה מעתהישראל.
 הניקה לגמרי, ביטלנו לא הדם את לחברת-התורה. היתה הישראליתהחברה

11327
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133'. רותמגית

 המתגייר נכרי לתורה. נושא בעיק14 נעשה העם אלא - נפקעה לאהלאומית
 הדת ברית אינו.בן שלנהיגר-צדק" בן-הגזע כאזרח והוא לחברתנונכנס
 אבותינו: ל"אלהי מתפלל הוא הגר-אף אברתם. ביית בן גם הוא -בלבד
 את מבטלת האלהית באמת ההורגה יעקב"י ואלהי יצחק אלהי אברהם,אלה'
 כנפי תחת אותה היר,שה,'~כניסה סכל מעל -איתה הקוהמת,ומרוממתהזיקה
 של נצחונו דמי"=זה שנולד כקטן שנתגייר 1"הגר יותר. כוללתשכינה
 דרי עשרה עד "גיורא הניסיון מן היה ואמנם,ידוע והבשר. הדם עלהרוח
 לבני יתירה אזהרה בעיקר שימנה זו שהכרא אלא באפיה". ארמאה תבזילא

 בצלם לנגרא אדם היה ~עולם תורה משירדה הצדק. לנרי פסול ולאישראל
 לחברות התרוממה היא חברת-ימים, מלהיות האדם חברת פסקהאלהים.
 ג( , ' .ן, - משותפת. ובהכרה ברוח אלהים,בצלם

 ישראל. של בקדושתן שנתקדשו .הצדק, גרז הגרים, מגילת היא רותמגילת
 ישראל שזכו מתוך ' נכתבההיא

 של השגי ביוט נקראת היא הנבחרי למעמי
 בתורתה אלהים במכתב הכתולים קודשו דיברות שקיבלנו אחרי התורהחג

 - השכינה כנפי תחת. ל"סות בא לא ' אשר הגמור, הנכרי אפילו .ואמנם
 לגיור וקוק בארצנו הנלרי,אשר אין בצלם". שנביא אדם "חביב הוא.חביב
 ובצר הוויתה. מעצם אתה היים בריה-זכות כל חיים. וכויות. לו שיהיוכדי
 מפני ישראל .עניי עם עכו"ט עניי "מפדנסין להחיותו. מצווים אנו לנכרילו

 של מהותה מעצמ היוצאת תביעה אלא חברתית, ערמה זו אין שלום".דרכי
 שלום. נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה אשרהתורה

 רות על לנו מספרת היא און בלבד. הגרים מגילת לא היא רותומגילת
 המואביה, הנערה אל היהודים יחס את מתארת גם אם כי בלבד,הגיורת

 לא איש הישראלי בשדות , ללקוט באה מואביה נערה רות, הנכרים.אל
 גוערים אינם העניים, והם הוא, ישראל עניי של פרנסתם הוה הלקטיכלימנה.

 מצוות הרבה "דרכי-שלום". של,' 11 בהכרה חדורה התויה כל כמסגת-גבול.בה
 מעידה הכתובים החוקים מכל למעלה אבל זה. אופיה על מעידיםוחוקים
 טטק ועדיין שבכתב ~יעות הם החוקים התורה. של ערכה על 11מגילה
 היא הוא, דברים סיפור הזאת המגילה אחריהם. ממלאים החיים אםהדבר
 התורה של פעולתה על תנה. לפי מספחה היא גדולה בפשטות עצמם.החיים
 וגידים. ועצמות עור .ולבשה שהתגשטה תורה על ישראל,בחיי

 בה לפגוע המלאכים לספר,רצו האגרה למרום-יורעת משהכשעלה
 קלסתר צר ? הקדוש-ברוך-הוא עשה מה בינינו?". אשה לילוד -מה :טענו
 ונשתקקה המלאכים בו הסתכלו אברהם, של סניו לקלסתר דומה משה שלפניו
 אמנם הימנה. נהנו הם שגף שלה חטוים ובמגילות אברהם בחסדינזכרו

ן,ן, מן עדיין בו אין הכתוב חוק כל לקטרג. יכולים עיונית תורה כלכן-על

ן,.
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 שפרברש.

 לה - המעשה בהיי שלום בדרכי פעולתה המראה תורה אולם הגמורה.הראיה

 נסתתמו הרי - אברהם לשל דומה משה של פניו קלסתר אם והתהילה.הכבוד
 הדומה משה של פניו קלסתר היא היא רות מגילת ואמנם המקטרגים.פיות

 ביתו : האגדה מספרת 1 אברהם של איקונין היו מה גודלה. ובזה אברהם,לשל
 סוגרים שהם אדם בני מידת רוחות-העולם. לארבע פתוח היה אברהםשל
 ובגזע בדם הרואים בני-אדם פתוחה. אחת ר.וה ומניחים צד מכל ביתםאת
 באותו נולד להיות בגורלו שעלת מי רק צד. מכל סגור ביתם האדם, צלםאת

 מידתו בפניהם. נעולים היים שערי - והשאר פתוח. פתח מוצאמזל-מאדים
 שערים": "פתחו העולם. רוחות לארבע פתוח ביתו כן. אינה אברהםשל
 וישראל לויים כוהנים צדיק": גוי "ויבוא שערים, כאן-אלא נאמר לאשער
 אם ואמנם פדות. ואין הפליה אין אומר, ה11ה צדיק. גף אלא כאן, נאמרלא

 השבועות- חג של הראשון ביום תורה, מתן טרשת משה, של פרשתוקראנו
 המוסמך הפירוש רות, מגילת אברהם, של פרשתו שני ביום אנו קוראיםהרי

 התורה- בספר תורה מתן פרשת את ראשון ביום קוראים אם משה.לפרשת
 מגילת החיים. בטפר התורה קבלת פרשת את השני ביום אנו קוראיםהרי
 ועשתה העולם רוחות לארבע פתחי-בתיקו את פתחה שהתורה מעידה,רות

 שלום. נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה אשר לחברהאותנו
 תרצ"ח( בסיון ד' ב"הצופה")נדפס
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 בכרך,יר1שליםיהושע

 הקומאחרי

י-
 ן

 דוד, שי הרישו, פיקו ייסוד עי לסמו זהמאמר
 א. סמואי בספר סו פרקהוא
 נולד- יבעצרת בעצרת" מת"דור

 ע-ב( יה, קדושיו 1 ג ב, חגיגה 'רושימ')עפ-'
 רות, במגילת בשבועות שקוראים הטעמים אחדוהוא
 ; יוחנן ר' דאמר ע"ה, המלר דוד של בייחוסולמפר
 להקב"ה שריוה רוד ממנה שיצא רותו שמה נקראלמה

 רבה( )רות 1ן nlnlefil.בשירות

.י,-

 . .'ו
הפרקים:

 הקטון, שאר עודא.

 . ... עינייטן, יפה עםכ.

 . ' ,, אחיו בקרבג.

 רועי ה'ד.
,,,

 4 לגגן מיטיבה.

ן,
 )-ין,
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 בכלו'אושע.136

 הקטן שארעוד

 ס,כב( )'שעיהו לטלף 'דלהסק8:

 בדוד. - נאמר הקדש ברוח כולו הנה הפסוק : לוי ר"אמר

 קנך( )ייק"שי

 שאול יי ממסבי 8מה 9מ' עד שמ81ל 5ל ין ויאמר א.טז
 ושלטל על מטלף מ8?מ'וואני
 מלסמי ג'ת !שי 5ל 5?להף ושף שין "ר2ףמלא
 טלף: לי 94?יי ך8ימיסי

 גסך4גי ?איי ושמע %לף איו ובמושל ניאירה
 לאמי: לץ לזבס וימרט 4ךף מ"א 4"י עגלת ::תאמר

 28שה אקר את אידיען ואנכי שכת לנשי וקראת).
 מליף: אמר אשר 8ת ליוישחת

 לסם 1'ת סבא ך י4ר חשר 8ת שמ81ל13צשי.
 ביאץ? שלם ניאמר לקיאתו סןיי ?קמטירדו

 קלים מאשרה
 פיכח 8מ' ויאסם סמודשו 4אמ' לי:לןבס
 לוכח: לסם 1והרא 24יו ואת ושי אתנ:קצש

 : קשיחי :: 4;ד 8ף 1'א4ר קלייב 5ת וגרא גבייםהס'י.

 ?מואל של ::ניאירי.

 מ4%היהו מ' קימתו 4ב5 ויל מראהו של מ1טשי
 סאדם וראה עשר לאטי
 : לליב !ראה 1? לצילם !דשה סלדםיי
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 ?מיטל ל?מ נ!ע4והו אכיקדב טל !שי נ!"סא".
 4 ןן: 4סר לא ?נה Qsניאמר

 ן: לסר לא 44 4ם ויאמר שיה זשי1!עסרס.
 לקגי~מ'של 44יו שסעת זשי נמסרק

 לאלה: יי במר לא ושי יל ?מוטלמאסר
 אנערימז התמו ישי אל שמואל ויאמרי*
 עגלת עם לחם בית בשערי הנביאון שמואל הופיע כאשר ההואביום
 עצורה: כמו השאלוג ובפיהם העיר וקני לקראתו חרדו בידההבור
 הנביא: אותםוירגיע " ו בולך""שלום

 . וי' שלום"."ויאמר
 מבשר היה לרעהו ואיש "סבינה ובכל בעיר גדול למאורע זה היהכי

ן, לבית-לחם! בא הנביאואומר:
 ישי את עמהם ויקדש בזבח אל לבוא הקנים את שמואל קידשוכאשר

 שבח טשר מה : תמהו ובז ,?ם שאיו ל:בח(', להם "ויקרא במיוחד בניוואת
הוהז

 עם לבוא ויתקדשו הבניםשם נזעקו כי התכונה, היתה רבה ישיובבית-
.ן( הנביא. קידשם כן כד לנבחאביהם
 ... כולםז הנביא שם היברכם ל"םז יעשה משפחה כזנח"אם

 וכרו לא בבית הזאת אתכונה בכל כי הדבר, מאוד תמוה וכז מאוי,וצר
 דוד. את הרועה, הבו את %ם עמהם להביא האב ישי גם וכר ולאהאחים

1;. יג(. לא, )תהלים";???חי"!
,, שכחוהוזהאמנם
 ז להביאו בידם סיפק היהילא במדבר, המרעה, מקום היה רחוק כיואולי

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 בנרד'הושע138
, - -

 התפעמה מה למלה מבניו.לו ה' בתר כי לישי, סורו את  הנביא גילהוכאשר
 וכה בה ישר  הרב של בקרבורוחו

~ 

 . שמואל לפני ויעבירהה אבינדב *ל ישיוישר*

 ה'. בחר לא בזה גםויאמר
 ה'. בחר לא בזה גם ויאמר שמה ישיויעבר

 היה ומה זה! אחרי זה בניו את כה בהענירו ישי של לבו אז הרדומה
 ל ובצאתוז בבואו אהד כל עלמתפלל

;
 ז בצאן השאירו אשר הצעיר הבן את גם שעה באותה האב זכר לא כלום ,

 שמואל לפני בניו ת בע ש ישיויעבר
 ן באלה ה' בחר לא : ישי אל שמואלויאמר

 עתה כי ומאוכזב. תמה עומד והנביא הבנים. שבעת כל עברו תמוהנה
 - הארם" יראה אשר לא "כי היום הוכיחו אשר ה' הוכהה ביותר עליוקשתה
 ? היגישו כההצמגם
 רוצה. *יננו והוי  לררות שלחיהנה

 יהושער'
 רמכניי

  קורא תתה ישמואל, ברור הקרוש לו *סר : יוי רבי בשם
 אני יט(ן ט, )4מ"א הרטה אנני האמר שאש את שמתש ןויען רואהעצמך
 קרנך מלא לו שאמר בשעה הראהוז אימתי רואה, אתה שאין דברמראך
 קח( )ילק"ש וכר. מראהו אל תבט אל שמואל אל ה' ויאמר -שמן

 הנביא? של בצערו ראה לא האם הוא? גם היה נבוך לא האם האב,וישי
 : לאמר בתקוה עמו הוא גם ולהתנחם לנחמו מיהר ולא קם לאומדוע
 ואביאנו ארוצה בצאז, רועה והנה לי יש אחד בן עוד לי, סלח הנביא,אנא
 . ז היא זה אולי . . .אליך

 אם ממנה ושאל עוד התחזק אשר הוא שמואל רק דיבר, ולא קם לא ישיכי
 : יאוש לאחר כשואל ואםבתמיהה

 1 הנערים התמו ישי אל שמואל ויאמריג

 בצאן. רעה וסגה ס"?ז קטר עידנאמר
 ישי,. ויאמר נאמר ולא מצטדק וכאילו ישי לו עונהברפיוז
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- , ז, .. . סוהק
 1 אתם לקחוהו ולא השי לא כן על דוד היה שקטן משוםהאם

 את ואילו ממנוו, היה קטו אליהו והלוא אהיה מכל הקטן היה הואוהאמנם
 העביר?! בניו שבעת את לי לפני.הנביא, העבירו וגם ישי הביאאליהו
 במדבר, רועה להיות- הצאן על הפקידתן כן על דוד היה שקטן משוםוהאם
 ז הדוב וגם הארי לו יארבו שם סכנה,במקומות
 את ערג הוא אביה בבית לדוד לו ייהדו אשר המלאכה היתה זוהלוא
 מביה ובא הולך שהיה אחרי נם להם הדאגה מלוא את ביקשו וממנוהצאן
ן .. -המלך

 לסם. fl'G טסיו צאן טה לרע,ונ "אזל 9על 1זנ 4לן!?1ד

 סו( יז, )שם-א-%

 ' במערכה- עצמו משהה ראהו כאשר הגדול אחיו בו נונףוככה

 . - ,ו ויאיר: 9דןד שליקב טףנסר
  וטשי ס' 21ל :לדן !הל9ה

Dtg ו בטךיר טפות  מןאך 

  שפ,נח(יספ. - ןן  לוין. ין ומת ורןף  %ת :ומיי%ייי

1. הצאן1... מעט ~נטשתועל
 ולא שאול[ אחרי ,הלכו ושלושה בבית אתים ארבעה עוד היו בזמןובו
 )שם שומר"- על הצאן את ויטש בבקר דוד !"וישכם המרעה היהעליהם

 ו ראוי הכלתי הפחות, מקמעו כאן "הקטן" כי זה מכל להביו לנוהאין

 ע"א( זג, ופגייה ן .. . בקטרתו הוא -  הקטו 4,אויוי

 אריו  מופזר רור את  היטיני בגללי אשר בבית סיבה איזו היתהכנראה
 י הרועה. להיותוישיחוהו
 היתה לא האבות, בימי אהובה היתה אשר המרעה, מלאכת כי לדברורגלים

 ביישובכן. היתה הגרץ כאשר בעליה את המכבדת. מלאכה עורזו
 מ11ר להיותו הבית מ1 להרחיקו המדבר אחר שלחוחו גם כ1 עלואולי
 ן, הכירוהו'. לא הם גם כאשר מאחיוומובדל

 ס( סט,,תהלים ! "ט" לאי וארי יחסי ס,י"'מיגר
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 ך ר כ ב ע ש ו הי0א

 1"הע שיהה !שי שי שמשל מאמר ש".
 6ה. לאו עד וסב לאטי
 ? הרוז צריך הוא הערד מחכה? ישיהעוד
 כמצתה אלע הנביא דברנשמע

 על-

 התערדד שעה באותה כי וכמתנה
 היה הוא גם הלוא כי הוה. המופלא הנער לקראת מצפה החל ולבושמדאל
 --- בצאן אשר הקטן הבן את ממנו העלימו כה מה עלתמה:
 פה. באו נסב.עד לאכי

 ומצמים יושבים וקרואיו הוא והיו הזבח. הנביא ברך ולא הזקנים, הסברולא
 לבואו. והרדים לזה זה תמהים היו הם אף ובניו וישילדרר.
 לא בזה "גם : ואמר עליהם פסק והוא הנביא לפני כולם עברר הםהנה
 באלה"- ה' בחר ה.=-"לאבחר

 בדודו--- בו? בחרהאם
 - קה בואו עד נסוב לאכי
 ישי גדולים שני הסבו לא הזה שבעולט לפי נהטני, בר שמואל. רבאמל

 ומחיצה מחיצה כל לד אין לבוא לעתיד כך ביניהם, דוד שישב עדושמואל,
 קנך( )ילק"ש גבם. על טורד דח- שאין צדיקיםשל

 - - - נ!גיטהו אשלחיי'
 כתובו לא ולמה שלחז אביו ישי לא האם הביאוז ומי שלחומי

 כו,י(וההלים *, 2טשסגי גי: "שביני ן4סי 5סיסי

 עינים יפהעם

 1:סיאהו ונשלח .נ.סו
 י4י: נטיב ?ידם עסה ?ם טדמיניןהוא

 לעמוד 'המרעה מן הנה הבהילוהו אשר דוד הנער של פניו מראה היהזה
 הנביא.לפני
 משונה אותו נמצא הוה החדזוהיפה בתיאור מאוד לדייק נרצה אםאך
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 האם זה, כל להשמיענו הכתוב ראה מה כי במקומו. שלא גם ואוליבמקצת
 ז פןרושו מה : ואדמוני ? הז יפות כי עיניו עלרק

* רואיזוטוב  .. , מראהוז אל שמואל הפעם גםההביט
 ? מז" יותר להשמיענו הכתוב בא לאהאם

 שמואי שראהכיוו
 אדמוני-ושנתיירא! דוד את

 כשן. כד, )בראשית אדשני וראשון )תצא כעשו דמים שופד זה אף :אמי
 ! שיניסו יפה עב הקב"ה: יןאמר
 הורג הוא סנהדרין מדעת זה אבל הורג, הוא עצמו מדעתעשו

 קכד( ילק4ש , סג)בורן,

 למחוי שהירא בקימא עינא "וה יא גוןנין. ויני מכי מרקמא דדודעינא
 בי", מנצצן דעלמא גווניו כל דדוד,כעינא
" חטאה, דדהיל למאן ברחימווכלא  לי. המאן כד חדאז - קיט.י"עד(. )תכליב וישמחו יראוני יראיו :דכהיב

 ר" בלק)נ"רין,) מקמיה'. דהייז היימין אינוןוכי
,,, עינים. יפה עםאדמתי

 רא. וה היה ואמנם!תיאורו. הכתוב רשם אלה עמוקים קויםבשני
 ישר"ל. מלך להיות היום הנבחר שלנשמתו
,ן: ראי!וטוב
 ללבב. להאות לו נתז וגם הפעם נביאו את ה' נהםכי

,, י * *..
 הגדולה יי המלר. דוד של הייו פרשת כל את להביו פתח נפתהמכאז

 בכל דוד ש. נפשו את לדעת ללמוד עלינו מכאז כי לפנינו. אשרוהנפלאה
 'ן, אנשים. ועם אלהים עם ונפתוליהמאבקיה
 אחת כל אשר תכונות, לשתי מרכלה היתה דוד של נפשו כי נזכור,ומעתה

 בז ועל השוני. בתכלית מחברתה שונה והאחת קיצה. עד וגמורה חזקהמהו
 אולתה. את אשה וצוררות לוו 11 מפריעות גםהו

 רבים אנשים ועם עצמו עם שרה חייו. בסערות דוד הלך 11 משנהובמרכבת
 אם - הימים כל כיתרוהו מבבוהואשר

 באהב"
 בשנאה. ואם

 מתחילתו ורדיפה חמס שנאת דול' על עליו היתה לשנאה-הריאם
 הוא שגם וככל להבינה שנליד,עוד כלל השנאה היתה ורבה מותו. יוםועד
 : ' "תהילים. בספ", בשירותיו-תפילותיו עליה והכריזידעה

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 בכרויהושע142

 לנס היא גם ותהי לאדם, אדם שבאהבת לסגולה דוד לאהבה-זכהואם
 כנפשו" יהונתן הו הב אהבה-"ויא רצוף כולו והוא יח פרק שמ"אזרחה
 את שאול בת מיכל "ותא"ב )סו(, דודי את אוהב ויהודה ישראל "וכל)א(,
 י )כ([.דוד"

 ככה בנויה נפשו גם היתה להכילו וכדי כאחת אלה שתי את לכלכלוכדי
 תמיד. לקראתו ומוכנהבמידותיה

 כשניהם למאבקיה. כוהותנפשו הן מלחמה-ה, ואיש נגזיודע
 תעודתו את להשלים עליו היה כאהד ובשניהם עת, בכל למשול חייבהיה
 לג הוכנהאשר
 גם והוא הנביאים, ספרי בכל ביותר והנפלאה המרכזית הדמות דודויהי
 א(, כג, )שמ"ב יעקב" אלהי "משיה וייקרא עולם להיי תעודתו השליםאשר

 המעלה". "האדםוכתרו:
 ז,יס()שמ"ב שלטים !: סידם תילתיאת

 י:( מז,)יבהי.א . קלסים !: סטייה קידם ותוריך4יסנ'.
 שבנביאים, המעולה - )המעלה( האדם תורתזאת
 האלהים"(. אל ה ל ע "ומשה )שנאמר משהזה

 כוה, כתוב בזה שכתוב מה מוצאאתה

 ההדדה, ישראל, על מלך וזה ויהודה ישראל על מלךזה
 "אשריד באשרי, פתח וזה באשרי פתחזה

 ישראל-

 בם(. לג, )דברים
 קמו ילק"ש , בז שמואל)מדרש
 זה( לפסוק ברד"ק גםועיין

 י(, לד, )דברים כמשה בישראל עח- נביא קםולא

 ע"ב( כא, השנה,)ראש קם. במלכים - קם לאבנביאים

 הכינור. עם החרב השניים לו ירדו כדוכיםכי
 עם במלחמותיו ונוקם אכזרי האריה". כלב "לבו דוד היה לחרב,אשר
 הברזל". ובחריצי במגרה "וישם להמית", בחבלים "וימודד ועמו,. ה'אויבי

 ; וליסם עד לשוב ןלא 81?'נם אישייךייף
 כה-כס( יה,)תהייה בןלי: ספת !שלו קום ןול1 51אישסתם

 ונפשו כדונג נמס הוה לבו אשר הגדול, המתפלל הוא הלוא לכינוי,ואשר
 באהבה. יוצרה על ומתרפקת עליומתעטמת
 ימו ןו9ל."לי נשלי 1דיטסמי סייסי לא4ם

 ב( קלא,)שם -_. נשלי: זליון9ל
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 לכל האדם, לדורות עד קניין היו והנאמנים העדינים' אלה לבבוומיתרי
 האלהים. את לדרוש תבוא אשרהנפש
 :/ . . ישראל ומירות "נעים לדוד כינורזה

 ח( ינ, )שמ"ב.. ' , . טז4וי: עךינ1הוא

 כתולעת. עצמו ן ד ע מ היה בתורה ועוסק יושבכשהיה-)דור(
 ,," ן כעץ. עצמו מקשה המו למלחמה, ישא שהיהובשעה

 ע"ב( ט?, קטן)סועד

 שני. בטבע לחזקם החיים, בתוך ותרגול לימיך צריכות הן' גם נפשתכונות
 דרכן פי על המותאמים והמעשים המסיבות עם ועולות משתלמות הו ככהכי

 נכוריה לימודי זה חינוכו לו שהיקנו למי דומה-ואין
 הם הצאן, פם מעשהו וה וגם רוד של נעוריוגורל

 שהבשילי
 לו והתקינו

 יחד. גם מנגינתו כלי ואת מלחמתו כלי אתבלבו
 : למלכות. ומגיע בא הואומשם

- 
- . 

 ירוד יעסזי מאטר להןעטה
.' -,י -;י-ntR~y 7 ןן 4פרלה

 ו,ב()שם-ב ' .":- !9ך6ל: צ4י צללסייח-זייר -- :  הסאן %9פר  סיוה 14  לקיליךטוי

 לבדה עצמו את חינך שם המרבה אחר דוד,  הלך הצאןאחר
 כוחות ממנה לו ויחשל בלבו וייבירנה נעוריו חרפת את אתו נשאלשם

~DS
 וידיפות. ,ריב משטמה ה"1 לל ולסבול לעמד איתנים

 אלה. מכל להתפרק גם לבו את לימד במדברושם

 : .. . , 9לה: 4טד4ר שלין זלך טרסיקסנה

 י-ט( 1ה,)תז:ליפ ' טבעי-, טזה 9רו0 לי ~DiVטסי,4ה

 בראשית מעשי כל על נפשו את הנער שעשע שם במדבר 1KSnעם
 נפש ועל הצומח כל ועל הסלעים ועל הגבוהים ההרים על שר שםכבכורם.

 היום. כי שירה האומרים אותם ישמע כולם לרחשי ויקשב חי.כל
 אותן לטבול עיניו את הנער נשא והרחבים הפתוחים טהורים שמים מולאל
 סורי. אין בתכלת ולטהרןבהם

 אל למקדשי מרעהו ושדות מרחב-יה המדבר לווהיה
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 לקונה האדם שיו. את לשיה דוה עלה ילדותו טל משהר ומשם,,
'. עולמים. שיררזה

.

 א( "Qe) ,7 -.' ~',. נפשיותן:...סדסי

 .,.. . 49י,
,. 

 ונשכח לאחיו מוזר ויחי הורתה אהבת ממנו נשללה בשגגה אשרהנער
 -מעט את ליעזת מביתו הרתק תמיד שלוח והוא וגעורים,, ילדותמחסדי
 ויפייסהו. לו ישק גורלו פגשו שם במדבר-הנההצאן"
 ויתן אוהביו, אלה חיים בעלי המימי היו הצאן, עם דוד התרועע מאזכי
 יומם8. גם לילה גם עליהם היה חומה לבה חסדי כל אתלהם

 רחמים הנובעות כמעיינות כליותיו שם לו נפתחו הזאת המלאכהולרגל
 לה העתיד לתפקיד ושמרם אלה כל את בלבו לו הכין שידע ומבליוצדקה.
 לנגידי, עליהם להיות ה' בתרו אשר העםעבור

.. ניסחה ומשם כלבבו ה' ראהומשם

 ע( עת,)תהיים , צאן: סט9לא.ת ),קסהי ע9ד. קווד),9סר

 ד( יא, )שם : יךם יני !טסנו משעטיי :סי'וידיי

- 1 לצדיק ז גוחןולמי

" יבהן. צליק דו ה( שם, )שם :שנאמר

'' צאן. במרעה ז נותנוובמה

 צאן, ממכלאות ויקחהו : שנאמר יפה, רועה ומצאו בצאן, לדודבדק

 1 צאן ת ו א ל כ מ מ מהו ; יצחק  רבי בשם הכהן  יהושער'

 : אלו מטני אלו הצאן את א ל 1 3 דודשהיה
 רכים, שהם עשבים, ראשי ומאכילם הגדיים מוציאהיה

 בינוני, שהוא עשבים, שי אמצעים ומאכילם התיישיםמוציא
 קשים. שהם )שרשים( עשבים שי עיקרם ומאביים "בחודיםמוציא
 כזדו- לפי איש את,"צאן לרעות יודע שהוא מי "קדוש-ברוך-הוא:אמר
 .) ישראל.. אלו צאני, וירעהיבוא

 עא(. עת, )שם עמו ביעקב לרעות הביאו עלות מאכר : שגומרנהו
 תתכג( ילק"ש , כ)שמ"ר
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 הצאןמאחדי
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 נשא אשר מכל ראשונה לתמתה נאסף אם חד של הנפש בנבכינמנה
 מנעוריג בהם למד אשר ומכל חייומשתר

 א( קכט,,תהייס מועילי. ?ויינינבת

 '!( עא, )שם. סיעורי. לטדסו'חלס'ם

 אחיו. קרבב

 הוא: !ה סי סשמהו קום ץ אאמר ע.טז

 : שסיו י4מב איתי לסשה ס?9ז 4~ן 5ת ?מואל מקח'

 : יונתן ר' אמר נחמני, בר שמואל רבאמר

 לישועה. לי ותהי עניתני כי אודך : כא( קיח, )תהלים אמרדוד

 פנה. לראש היתה הבונים מאסו אבן : כב( שם, )שם אמרישי
 בעינינו. נפלאת היא זאת היתה ה' מאת : בג( שם, )שם אמרואחיו

 בו. ונשמתה נגילה ה' עשה פיוס זה : כד( שם, )שם אמרשמואל
 ע"א( קיט,)פסחים

 כדרכה הכתוב, אשר הענייו מלא מעמד אוהו תמונת להיחיב חכמיםביקעו
 . . מאוד. אותהצימצם

 ו י ח א. ב ר קב
 את ההיא, בשעה שהיתה ההתרגשות כל את בקרבו מקפל זה משפטהאין
 ? בה העומדים כל את הפליאה אשר הקודשחרדת

 אשר כל את לפנינו המעלים האלה ההלל פסוקי את מפיהם שומעיםחז"ל
 בקרבם.ההרחש

 כל בראש הנביא את וראה ובא המרעה מן הריצוהו כאשר דוד חשבמה
- ! ז לו מצפים וכולם בתוכם, ואחיו אביו וגם העיר וקניהמסיבים,  -  -  
 אותו. ומושח קם הנביאוהנה
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 עם להיות ושב שעה אותה היה כהולם אולי או 1 הנער נבהל לאכלום
 כאחת. ישועתו ועל עניתו על ולהודות כהרגלונפשו

 "7יס7י... ס'אידס

 1 זכה כה אשר הקטן בבנו היום השמת אביהוישי
 1 והפלא התימהון עליה גברו או השמחה היתה שלימההאם
 1 הנה עד לילד חטא אשר כל על כתוהה האב היהושמא

 סביכים... 49ס51ס,
 שם(ומש"י, ראש. ונעשה היה צאן רהנה  שמימיורור

 האם ה', בחר לא ובהם הנביא לפני היום כולם עברו אשר הם ז מהואחיו
 בדודז הנשכח, הקטן באח מאודשנאו
 - מהם הנפלא בפני נרעשים עמדו כי הספיקה לאואולי

 לוינינו... 97יאת סיא ,את ~nor ::59ת
 גם ונסחף הלחמי ניח משפחת עם אלה כל את עשה אשר שמואלוהנביא

 שלחו אשר היום, ה' לו עשה אשר את יודע הוא עתה בתימהון, עמהםהוא
 זה כי ויודע המשוח הנער את לפניו רואה הנביא עתה כי משיחו, לפנילעמיד
 עולמים.י. למלכות ה' בחרו אשרהוא

 ב.... ןג?9סה ןוי1ה :: nyg סיים!ה
 יומו וכרוז לפניו בא עתה לשמואל.. שלימה השמחה זאת היתה לאאך

 עוד. מרחמהו הוא כן ועל שאול שלהראשון
 כאשר לה גילה לא אף העושה להיות ה' לו נתן לא היום כי הנביא ראהגם
 - שאל. של בשעתו מיוהדת בהכנה כןעשה

 סי()ס, ?א1ל. ביא לסני 5סד יים זמ81ל אזן 8ת ז1הוי:

 הרמתה. אליו הביא שאול ואת המשיחה במעשה שותף ה' עשהו ההואביום

וקמ81י
 1nGV נין זאול 5ת דיה

 יו()ט, לעסי. !"צר !ה צליך שסרסי 4שר סי'שסגה

 ראה. לאוהינם
 זה והיה בתחילה ממנו ה' כיסה כי ושמחתה, הנבואה ממנו נסתלקההיום
,איובלג,סז( !שאם. וימ.9דם 14?ים אןן ,זלהיז להמוסר
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 רבמוסרם י צר שמואל אחן את מלה חך שנאמר: שמשל זה עלה--אז
 נגד אך אמר: אליאב שרא" כיון לדוד, למשוח שמואליחתום-וכשהלך

 אמד דוד שבא מראגו,-ניח אל תנט אל שמואל אל ה/ ויאמר משיחו.ה'
 הוא. זה כי משחהוע קום :לו
 משחהו. קום ? יושב ואתה עומד משיחי : הקב"ה לואמר

 יז( לא, טוב שוחר , ד וירא)תנחומא
 ק()רד יירי' לשת -קום

 המעשהי ובעל השמחה בעל להיות שמראל היום היה יכול לא כן עלואולי
 ! הוא זה כי משחהו. קום ה'ויאמר

 לאחוריו. השמן .וברח אליאב( )של ראשו ע5 ליצוק. ובא השמו קרןנטלי
 י -, " ה/ לא-בחר בזה גס אסר: כד,כשראה
 לכולם. עושה השמן היהוכך
 דוד בראש -וניצק מעצמו רז השמן ראה דוד שבאכיון
 יא(. צב, )תהלים רענן בשמן בלותי קרני כראם :-ותרםאמר

 לימשח ראוי שהיה דוד של מעשיו הוא ברוך הקדוש ?-שראה למה כךוכלי
 שמן אלהיך אלהים משחך כן על רשע ותשנא ' צדק אהבה : שנאמר למלכות, .-

 ה(. מה, )תהלים מחבריךששון
 קכד( )ילק"ש-.'

 ..י.' .~.1'.1

 ן9עלה סהיא מסיום ?יד מל ון רוס נפצלה -- -- י:.ט:
 סךמפה: וזלף שמואלנ:2ם

 .)ת"י( ..... ., דוד על :: הדס 9ן ובזלה רום זקנת ג..
 רוח וזאת ה', מן-קדם גבורה רוה : -תרגמו שאול" מעם סרה. ה' "רוחוכן

 נולדה הקודש רוח וכן והפלשתי, והדוב הארי את להרוג דוד את העיההגבורה
 בה שנולדה הקודש, ברוח והמיזמורים השירים ואמר ומעלה ההוא מהיוםבו

 )רד"ק( גבורה. ורחת הקודש רוח ' ה וח ר בכללכי
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 ה', בחרם אשר הראשונים ישראל מלכי של הרוחני כתרם זה ה'!רוח

 עם והם במקדשיו. גדול ככוהן המשהה בשמן נביאו ידי על נמשחוואשר
 האדם. לסגולת ויהיו ניבאונביאים
 אלהי 1"משיח ה'" "משיח : לו ויקראו העם בפי גם המלך התקדש1כ1
יעקב".

.* , 

 הרמתה. וילך שמואלויקם

 כל ובעוד קידש אשר הזבח מסיבת באמצע הזוג הקצר הפסוק מצערכמה
 עומד המשוח הנער זה ובעוד להם, הביא אשר למאורע תמהיםהקרואים
נרגש

 ומצפ"
 ממקומה הנביא קם הנה עליה יצווה ומה הנביא לו יאמר מה

 לו. והלךקם
 בשעחף;. לשאול כן עשה כאשר ברכו ולא לדוד הנביא נשקולא
 לזבח אתו קידש אשר ולזקנים י הנער משפט יהיה מה הגיד לא לאביווגם
 בני- בסוד הדבר את ישמרו כי הזהירם ולא להם הסביר ולא עוד פנהלא

 בלכתו? לשלום ברכם לא אףיהודה.
 הרמתה... וילך שמואלויקם

 ז למה כךוכל
 גמר כן ועל ממנו ירא כי או 1 שאול אל שמואל עוד שהתאבל משוםהאם
 הטוב "רעהו את ולשמח ברכה משלו להוסיף לבו ערב ולא לו והלךשליחותו
 זממנו"
 לא עוד כי לדוד, השמחה כל עדיין בזאת אין כי שמואל ידע כי אוליאו
 קשה קנאה דוד על תתעורר הוה מהיום כי בלבבה יודע הנביא המלוכה.לו

 יגיע אשר עד רבים ימים צלמוות לגיא יגירוהו ושריו המלך ורדיפותכשאול
 חייו--- ימי כל כן אחרי גם לו יימשך וממנהלמלכות
 אותו בהחרידו לנער אשם אשר כאשם, עצמו בעיני גם הנביא נראהולכן
 זה. חיים גורל לקראת במדבר אשר הנווה מןהיום

 רודפה מיד ולהצילו לו לעזור יהיה בידו לא כי שמואל, יודע זאת גםועוד
 כן ועל לפניה שאול של צערו ועדיין קיימת" שאול של לחלוחיתו "עדייןהן

 תתחולל מעט עוד אשר הסערה מפני צערו עם להיסתר כבורח הנביאנראה
 למלכותם. משחם הוא אשר האלה השניים,בין
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 הרמתה. וילך שמואלויקם
 מלבם לטשטש המסוכים על גם היה רושמה הזאת המוזרה ההליכהואולי

 זו. משיחה של טיכס מה עיד ידעו ולא תמהו, וכן וץום ראו אשראת
. ? מעכשיו עשה מהודוד

*.

 מקנאת להיסתר היום כגורה ויהי המדברה. צאנו אל הזר כי לחשוביש
 יתלתשה ועליו בו יראו יביטו המה אשר בחוץ ומרואיו המלכות מאימתהבית,
 מעתה אשר ה/ רוח את הנסתר, כתרו את אתו נשא לשם המדבר!אל
 בקורש. שירו ובצפוני גבורה כרוח בקרבו לכובשה עליה הואמצווה
 ה' קול את לבו ישמע שם מרחבי-יה. על להתרפק נפשו תוכל במדגרשם
 עמהם. שירו שם הוא גם ויעורר בראשית, בריותהפוקד

 . !עז... לביד לי! סב. "לים י1י ל':סבו

 סל;נ,ן 5ך!י 5ת !ן השסר 5ךזיפ שסר !ןקיל
 : ך"יים 9ן 9מ, ןו1ךי,ן יינון ?4ל, 9מ,1!ךק'ךם
 : 4ש לחבית ה11ב !:קיל
 כב()גהי,פ : קדש 9ד4ר ז: :סיע 9ד9ר חיל ן:קול

 ממנה אשר העליונה הגבורה תיאורי את התהלים משורר ישאבומשם
 משיהר ישועות ומעוז לעמועוז

 !ך4זו סרים ומ,סך' היךץ נטךעשנת21ש
 : לו סדה סי1,ס1"ש1

 . האסל קטיי 81,י 4"פי vv'4ל"

 סרני: %9יילסלים
 יח()תהייכ' כלליי: טסת )"ך9י )!כד עיטים)!ט

 המשוה. הרועה דור של בלבו גבורה רוח השתשלים היו אלה כלהן
 למלכות. קראו אשר לאל בלבו מקדש מהם לוויבן
 רמים ]ומקרני קדם. יצורי כל עמו ויכבוש עולם של לחללו לבווישאג
 )שוחר לשמים עד ומגיע קרניו על רכוב דוד והיה - כב( כב, )תהליםעניתני
 ן. כב(טוב

 ירדוף וגם הדוב ואת הארי את יפגוש פגש הזאת הקודש בגבורתהלוא
 . . .אחריהם
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 ך ר כ ב ע ש וה0מ

 מלכותה שבט וממנה נצהבו שירתממנה
 : בךזי יסים נכסן סול ס89!רניס4ל
 ; !"קידו' ~Db' !על ז8:י'ת בול'9ש!ה

 זם טריכ'יפלסנ'
 !עידוני :דוסי לא עם גדם. לראשיזיסני

 : ה!סןה ולשלף ז: בגלם אודד ו:על
 : עולם וי!ךע,-עדלדוד ל9ז'חי סקד ועשה סי3. !שוענתט?דל

 הנסערה. נפשו את להרגיע יכול היה שם אך גמדבר. הצאןעם

 '( קט',)שפ זיוי וטל !: וי ל9נ1ס!קי, נ99ישימי

 האדם בני וט להיות ייקרא כאשו מהו, גודלו מול אל צוקה היהמשם
 מפניהם--- ירא כה והואולמענם.
 91פלסי ייצודמי סליי!ן
 : סזני' !קז' וקבו תווי בו 5תקה צור'4ל'
 יה()שם : תישי א!ב' יין :: יקואמלל

 רועם של מהלילו ועולה מתמשכת חדשה מנגינה א! מני הצאןוישמעו
 ואובד, נרדף תמים, כשה מהם, כאחד אותו עושה אשר השיר זה אתהנאמן,

 אליו אך המתגלה ונעלם טמיר גדול, מרועה להמד הוא אף נצרדוכמזהם
בלבבו.

 לדודס!מור
 שמי: לא היי!:

 : :לחלוי 9ייהית סי "י !רישוי דשאיואשת

 : קם, לטען ?דק שטלולי !נסני !שוסבנקיי
 דע 4'ןא לא צלמת שיא 4לו וינם
 וידי שטהוי

 כג()שם :נס11י: ס9ה יסזע1טף99מד

 עמי את תדע" אתה ב( יא, )דהו-א שנאמר ישראי של רושדוד
 י. א ר ש י תא
 אחסר. יא ועי ר ה' שנאפר: הוא, ברוך דור?-"קדוש שי רעה הואומי

 נס,ה( רבה)בראשית
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, 151 . .-..לי' הצאןמאתרי
 ,44י

 ששפון

.. לגגומיטיב

 ז הטרידוהי ולא הצאה עם בשלוה דוד ישב רב זמןהאם
 פורש. לא זהדבר

 אשר בשמן הנביא עליו הסב אשר מכל לבו בו התרגש במרעיתוודאי-
 פתר41 לו איכה-יבוא לדעה לבו הטיידהו ימאודמשההן.
 דוד ויבקש יבואנה איך דוד ידע לא אשר ר ה מ ם 1 י ביעוהי היואלה
 הצאה עם להיות רב זמן עוד לו יותן כי תתפלל לנפשהלהניח
. גורלה רצה כן לאאך
 לנו ממפרים הם שהיא כל הפסקה ללא מיד כי הכתובים, גם עליו חסוולא
 מנגן לבקש גמרו שם המלך, בבית המתהווהאת

 לשאולנ__~_
 המלת. אל,בית הצאן מן דוד את ויבהילו מלאכיו יבואו מעטעוד

 י .4
 :מעלה סה4א מסיים ווד של ן: ר4ס. יעילת - - .1.טז
 שאזל: מעם סרה יי זרוח -- -_נ.
זן ,ל : ך  ז ... זז 

 לדחס וניתן שאול מעם הכתר הוסר שעהבאותה
י.

.. , *י

 שאול מקם 9?ה ן:ש,1..ורום

 ת: ס6ת 1?" ר4םין2ס"י
 ו היום לבעתו הרוח זו התחילההאם
 : אליו שמואל של תוכחתו עם הקודם- בפרק עוד ראשיתה אוליאו

 ע9ך ישוב לא שאיל 4) זמ,6לכיאיר.

-
 - ??ך8ל: עי 9לך מסיית ז: 49.9.1 ןן ךבר ית 1969 .מן

 נקוע: תיילי סקנף ניסגק ללפת קמילולב
 סיגם nt~vP !שךיל סטיכית טת ן: ע ך ק שמואל תלייכיאיר
 בו-כה( )טה ' (.. 9?י:ן למ"ךן.סט,בי?ס;8
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 בכרךיהושע152

 יגדל שבעתים אך ויתעצב.  יצטעי - טובה  איזו האדם מן שהתחסרבכל
 אחר. לאיש וניתן ממנו נלקה היקר זה כי לו בהיאמרכאבו
 כמלחמה. העם אל השוטרים בדברי בתורה למדנו גםכך

 יסית, לשב !לך ח1כ, ןלא סךש בזת 18ה טשר יקיש9'
 ה-ז( כ,)דברה !ין9נ1: טסר וטיש בסלסל" :פנת9ז

 דוד. אחרי שאול של רדיפתו התהילה 1 א כ מ כי נראה לדייק, נרצהאם

 הוא מי לדעת לבקש והרוזן תדאג אך מעהה אשר לנפשו עגמה באה מכאןכי
 ממנו. הטוב רעהוזה

 ..*י
 חליי ?א4ל 42די ניאמך4 ס,.טז

 אלהים-מבעקף: רוח נאסנה
 4ס12ר מנ12 יוצ 4יש וכעשן ל49יף ח29יף הלגנן 4א יאסרמן.

 לף: ךטיב אדי ל24ו ך?ה ארקים ר4ם קליף מסייתךה!ה
 ראיה והביאו ממנו". ממתיקת. נבואתו הוא נביא אם הכזעם, .כי :אמר,

 ,ועתה אמרו והוא רגזו, שהסיר עד הנבואה רו" ממנו שנסתלקהמאלישע
 והעגבונ הדאגה וכן ג,טהקחוימנט")מיב

 אלא  ע4בות מתוך ולא עצלות מתוך לא שורה הנבואה "אע : חכמיםולשת
 - שמחהו.מתוך

 י"א( קיז, ; ע"ב סו, פסחים ; 1 פרק לרמב"ם פרקים)שמונה
 איש בסביבתו למצהר קשה היה האם או ז המלך בבית מנגנים היו לאהאם
 לזה. המיוחד האחד את ש ק ב ל הולכים הנה כי ז בכינור גג,יודע

 להפגיש ביקש אשר מלמעלה המכווו בכוונת ולהתבונן לראות נתחילהבה
 מזה. זה הם יראים רעהו את איש יכירו בטרם אשר השניים את זובדרך
 זה. מול זה ישבו כי אחד לבית להביאם ה' רצה כךכי

 ? לדור גם רעה שאול את הבעיתה אשר הזאת הרעה הרוח היתה לאהאם

 המלך. בבית מאמרו אל דשא מנאות היום אותו הרגיזה אשר היא היאהלוא

 "קליו אל ?אול 3יא%רין.
 חלי: נק4יאוסם לנגן מיטיב 4יש לי 4אראו
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53! הצהמאתרי

 ל"בין דודיוכל של כינורו רק כי היודע הוא אלוהים כן!אמנם
 המוכן והוא המלך, מעל סרה אשר הרוח צלחה עליו כי שאול. שללרוחו
D1)Aלהרגיעו. לנ"א 
 ? לנגן ייטיב כמוהו עודומי

4. 

 מאמר מם*?רים יחד דמןש"
 סלסיי פית לזעי פן מטיסיסגה
 דגר רקבון מלסדה דייש סוט דוביי נגז4דע
 עמי! נ? תירותיש

 דוד את לשבח כה ולרבה מוכיף הוא ולמה ז מהנערים האחד זה הואמי
 היומז המלך יבקש נגן היודע את רק הלוא המלךזלפני

 האלה? הסגולןה 3נל דוד "ת !ה הכיר והיכןומתי

 ידע ולא מלך לפני להביאו טובתו ומבקש לדוד הזה האיש הוא אוהבהאם
 לו? היא רעהכי

 גם ואליו שלשום. מתמול  לו שונא והוא האיש !את כל ידע גם י11ע כיאו
 את עליו להבעיר מקום מצא והנה בבית-לחם. שמואל עשה אשר הדברגונב
 שאול. שלקנאתו
 האדומי. דואג הוא הנערים" "אחד כי אמרוחו"ל

 כא, )שמ"א התם וכתיב מהנערים" אהד -ויש! : הכא כתיב ! "י" ייצגמניו

 אביר "שמי 1אג ~עפן. ה' יפנ' שצד היבוא ביוב שאוי מעבדי איש "ושבה(
 לשאול אשרהרועום
 הז לסני נעצרלרש"י:

-  הרבה. תורה ללמוד 
 דואגן. דהיינו שבנערים, מיוחר ההוא הרועים-אלמאאביר

 ע"ב( צג,)סנהדריז

 הוא הלוא כך, אחר רק דוד של הגדול כשונאו נכיר אותו ! האדומידואג
 הכוהנים. עיר נוב את אכלה שנאתואשר

 מהנערים"--- "אחד והוא מסתתר, הוא עדייז אך היא. כא!ההילהו
 שאול לפני עומד אותו ראו המה מראשיתם. חנף דרכי חז"ל לנו גילובזאת
 מרמה. מלא תוכו כי וידעו המנגן, של בשבחו לתומוומספר

ן
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 וכיד'הושע154
 י( )ב, )ת"ייב . דטזה: עשה 19קע ומער fiSfat טסשבשיית
 ורוע. זדון מחשבת מסתתרת זו ומיה ללשוןמתחת
 נוקם, שטן בצחוק צוחק הוא ובלבו לה להיטיב למלך לייעץ בא הואהנה
 דוד את רואה הוא דוד. של שבחו לשמע ונסער נזעם שאול את רואההוא

 ותגדל. תלך עור והיא בסערה ומטלטל הזה בסבך נאחז"המבורך"
 מקים פפשר ידגל וקיל רעהילירן
 יי( כז,)משיי לא'. פקקבקללה

 מקור הן הן דוד, על לספר דואג הוסיף אשר האלה התשבחות כלהלוא
 הסלד. של, בלבו הקנאה את להבעיר לוקה הוא ומהו להשנאתו

 : הרע בלשון אלא דואג אמרו לא הזה הפסוק כל : רב אמר- יהודה רבואסר
 מלחמה- איש להשיבו היל-שיודע גיבור לשאת; נגן-שיודעיודע
 בתחרה פנים -שמראה תואר איש י תורה של במלחמתה וליתן לישאשיודע

 ו דגר מתור דבר שמבין - דבר ונבון , לדבריו( ראייה שמביא :נרש"י
 מקום. בכל כמוהו שהלכה - עמווה'

 שגם דבר עמו, וה, שאסר ביון ; כמוהו בגי יהונתן : )שאול( לאו אמרבכולהו
 a~P) צג, )סנהדרין ' בו. וקינא רעתו חלשה - היה לאבו

 ה' קרע כי שמואל בישרו כאשר לשאול, התוכחה יום מאז כי נביןהלוא
 מאז -כי כח( טה )שמ"א ממנו הטוב לרעהו ונתנה מעליו ישראלממלכות

 אותו הסובבים המעלה אנשי בין וחושד מחפש והוא שאול בנפש מנוחהאין
 הטוב'ממנו--- זה, הוא סגולה-שמא אישובכל
 כשלבו מהנעיימ" "אהד של הארוך בפסוקו חכמים נאה הדגישו כןועל
 עומד והוא לפניה המתואר זה של וסגולה סגולה כל עם הולם שאולשל

 . יהונחן.בנו--- את וגם לעומתו עצמו אתובוחן

 כמוהוו" בני יהונתן להו אמר"בכולהו
 זה יהיה כי הגזירה, אחר כמתפלל בלבו מתנחם שאול עוד היה אוליכי
 יהונתן--- בנו ממנו""הטוב

 של בלבו הקנאה 'כי ודוד, שאול בפרשת בלימודינו זאת נזכורומעתה
 יראהו. ובטרם דוד את ידע בטרם עוד שרשיהשאול,
 היתה כן ועל הספק מולדת היא הזאת הקנאה כי לדעת, עלינוועוד
 "וקרו בא והיא בה המכרסם ספק ה מן לאדם אנושה מחלה איכי וממדדי מרה כך כל כה כלקשה
 כאביי. ביתר אותו ובוחןלעתים
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155 האזמאחיי
 ' '' : ' - 1 ?שי אל מלימים שאול נעלתיש

 בצאן, אשר ?נף ד5ד שת טלי שלסהויאמר
 מאוד זה בגגון יקצר ברצותו כי ולפרט, לספר הכתוב ככה ירחיב תמידלא

 בקיצור טעם שיש כמו טעם,להרחבה-זו יש ויביאהו"(-ובוודאי)"וישלח
 מהסס כשהוא שאול את נרגיש כי רצה אולי שלפנינו בפסוק שם. עניינולפי

 ן ' המנגן. זה של בואו לקראתומהרהר

 ן . , . בצאן אשר בנך דודאת
 שאול שהיה משום האם ? עתה יה על,גז שמע אשר הסגולות כלוהיכו
 : ז להתירן ביקש כן על מהןמפחד

 לשט לו לגלות חש שלא כשם הנער,. לאבי אותן לגלות רצה לא כיואולי
 ~ . דודבנוז אח אליו מבקש הואמה

 . 5סד זזים וגדי !ין ונאד ~ao חמיי ישי ווכח מ.

 ' קאול: אל 4נ1 דוד יודנ!שלח

 בעד באים שאזי סיאכי את בראותו ישי את אהוה רעדה. כ, ספק איןוהנה
 נפשו ואת לשאני בדבר גודע אויי בלבו אופד , . . מיד ופשור רך והואדוד,
 בא מה עי. דבר יחקר אויבקש,

 בזבח. וקידשם יחם בית שמואי
)אישיך(

 להרגיש ניטיב אולי הזאת הסתומה הפתע הזמנת על ישי של חרדתואת
 בנו את מלוים האב רחמי היו דוד"-כי בנו "ביד הכין אשרבמנחה
 - המלך בית אל ללכת היוםבצאתו
 וביקש שלח שאול כי לדוד ישי סיפר אמנם אם בכתוב כלל הוברר לאואף

 ההיא. בשעה דוד של תמונתו את הכתוב ממנו הסתיר גםאותו-1כ1
 הדרך אוהו כל הרהוריו היו מה או ז המלך אל בה בהיקראו לבו בו התרגשמה

- ? כתפו על אחד" ענים "וגרי יזך ונאד חמור-לחם לרגלי מהלךכשהיה  -  -  
, ,.. -: לטעיית.שיר
 ' ו וזרי :בא 89,) ההרים יל שינ'8?א

-

 הדרר": ב"תפילת לומד .הכמים התקינו שבההלים זהמגמור
 המלר אל כה בלכתו גורלה דרך על בצאתו דוד על חיוט חופף הואהאיו.

 ? שם לו המחכה הנעלם הגדול, יעודו ואלשאול

 ' .ןשךז: ?סים עשה !: 9?םזזרי
- 

. ~ 
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 בכרךיהושע1

] :. שיךץ :טם 4י כולו לסיט ,מ!4י
 : !שך4ל ש91ר !יעז !לא :נים לאסנה
 !שיזה: !ד על ציץ !י שידף!:

 מלזלה: !:ךם !v?" לא ס?9שיזם
 vveJ: שת. ,זמר וע סקל ,,ישדד!!
 שלר:

~VRS 
 וביטף

 קכי.)תהיפ עילם: !עילעשה
 4 *י

 ל44ע 1bta '%אול 5ל ןדד הלאיג

'na~itAנשא % 1ךסי מאד :alip : 
 לאמר !שי 5ל ?אי מילח1

 4עי4י: סן י4א 4ו ל49י צדד נא!עמד
 ועתה בקנאה, או נפחד לו מצפת !יה הנה עד שאול. בעימ דוד חך"מצא
 וטוב עינים יפה "עם ותמים. רועה נעה והוא לפניו עומד אותו רואההוא

 רחמים כמבקש כולו ומסביליה המלך בית מכבוד ונפחד נרעש כולורואי",
 כה. נקרא אשר עצמו,על

 הסיר בבואו זה הנה כי לאהבה, שאול של לבו עליו הפך כך עלואולי
 - מאד" "1'א"בהו שעה אותה שאול עלת וישמח מלבוקנאתו

 כלים נושא לוויהי
 אותו שאול רצה כך כי בלבד. מנגן ולא מעתה הנער לו יהיה כליםנושא
 תמיד. ידו על מלומןלהיותו
 המושכת מנגינתו זאת ההיתה בנפשו. נפשו אח המקשר משהו מצאכנראה

 - ז ממנו סרה אשר ה' רוח את לו להשיב הוא מפליא כה אשר בכינור,בידו
 בלבו? לו הלוחש הספק ניצוץ זהו אוליאו

 שאיל 5ל חלמים רוס נסיות וסןהג
 סך?ה.: ריס מזליי ו9ךה לי ךטוב להגאילוךנח עדי ךגגן ט4גיר את דדיללקח
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1wsn '157מאחרי

 בהייה "והיה שאול של רוחו מצב שומר להיות דוד הופקד ה"וא כיוסומן
 בידו הכינור-"ומנגז את לקחת ממהר היה שאול" אל רעה אלהיםרוח

 לו...". וטוב לשאולורות
 שאולו על היתה אשר הרעה הרוח סוד את כדודידע מיכי
 ו ההיא בשעה המלך את ם ח ר ל ידע כמוהו גםומי

 אשר ה' רוח 11 הלוא כי הנה, לתפקיד מאוי דוד של כינורו היהונאמן.
 מלכות שירי לשיר הוכתר גם בה כי ומעלה", ההוא היום "מן דוד עלצלחה
בקודש.

 שירה. אמר כך ואחר שכינה עליו ששרתה מזמור-מלמדלדוד
 שכינה. עליו שרתה כך ואחר שירה שאמר מלמד - לדודמזמור

 ע"א( קי:,)פסעים

 י4
 למלך לו שר משיריו ואילו ? ההן בשעוה שאול לפני מנגן דוד היהמה

 התהליםזמשורר
 לנחמו? מנמשו לו לקח אשר והבטחה הישועה משירי אלהההיו

 58סים יל.סןפחןטבייה

 קילי עיסת 8ל4י
 טללי: 8ל0ים לבגירןאוךפ

 9לי וטה-טפס' נ99'טה-תקתיססי
 י לאלמיםהי0יל'

 ד-ה( מ1,:תהלים : ואלמי 9ני זשועית אידגי עידוי

 את מרחב-ין4 שירי וממדברו  השרה מריה לו'כינ~רו הביא אוליאז
 ימירות ?יגו  מצרית המיצר,  מכבלי הארם את  לשחרר  הפשייים הכוסףשירי

 ו'י. ה' בנוצם לחוות - לעליי  יהגה אך הלב מתמלא בהםלבו-כי
 ישסרף שיה טלי~להים.
 קשרי  לו 4מה 91שי לי94יה
 4ומ: 4לי  ווקף  ווט%4רז
 ב-ג( סג,)תהיית . : י9בידי 4ןמ לראית חזיתי4  בירש11

 ותפילה, חרדה מלא היה עצמו לבו וגם שאול, נפש את רוד היה יודעכי
 בצערה ורואה לפניו יושב שהיה שעה כל רחמים עליו מוסיף היה כןעל

 לנגן- מיטיב היה כה כןעל
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 בכרך שע י הי'8ט

:  והערותמילואים

 מ4 )4ההא'ב, השביעי דוי הששי אצם1
1

 מנה לא לפיכך המרגליתי מצא ועתה דתה של כבודו י מפ ירדדות.--מלא
 אלקואיוכר--והוא שמו- היה השמים הבן כי )רש"". אלמוהשמיני
 קטן קראו עצמו טקטק שהיה על הקטן הוא ודוד שאמר ומה מדוד קטןהיה

 ראנ"ע. דעת גם שם וראה)רד"ק(.

 ארץ-ישראל. ובמדברות בסוריא מגדלים אבל ישראל בארז דקה בהמה מגדליו אין2
 ב( ה, ממון נזקי הלכות רמב"ם וראה ע"ב עט, קמא)כבא

 תולדות עם תהלים ספר )כולל ישראל" "כגסת בספר סצאהי זאת "בעזת" דעה3
 ישי. שורש ע' תרמ"ט(, )ורשה משה בר' חיים גח לר' ישראל מלךדוד
 ע(. יב, )תדייש nTK, יבמי קותנרה
 למלך. הצאן מאחרי שנלקחתי בגדולתי, רעה שעינם מקנאתם :רש"י
 "זול"( )מלשון ל ל ו ז ה איש כשמתרומם : אדם לבני זולות -כרום פתרונווזה

 הבונים. מאסו אבן : אחר במקום האמור דוגמה וזהו אדם. בניבעיני
 הנ"ל. הספר מן הוצאתי הפסוק על הזאת האסמכהא את נס4
 גוניס. מיני מכל מרוקמות היו דזד של עיניו5

,. דוד. של כעיניו למראה יפות בעולם עינים היולא
 בהן. מתנוצצים היו עולם גווניכל

 - וישמחו" יראוני מראיך עד( קיט, )תהלים שנאמר חטא, לירא באהבהוכולו
 ממנו. מפחדים היו התוטאים וכל אותי. רואים כשהס  הםשמהים

' דרזין רבא עג, יתרו גם)וראה -  דוד(. תיאורי כל 
 והכינור החרב השגיים לו ירדו כרוכים כי6

 רלב"ג(. ראה י,  יז, )שמ"ב האריה כלב לבו אשר חיל בן בםוהוא
 להמית חבלים שגי יימדד ארצה אותם השכב בחבל וימדדם מואב את דודויד

 ב(. ח, ]שם להחיות החבלומלא
 הברזל ובחריצי במגרה וישם הוציא עמול( )-ברבת' בה אשר העםואת

 לא(. יב, )שם עמון ערי לכל יעשה וכן במלבן אותם והעביר הברזלובמגזרות
 ובמואב. פעמון אלא היתה לא דוד של זו אכזריות גי לב לשים ויש-

 השכינה כנסי תחת נכנסת שלה מצניעות רות : חסדאי א"ר : רות הנעלסבמדרש
 רחמנים שיהיו כדי דוד מזרע להיות נתתייבו והמלכים המלוכה דוד. ממנהויצא

 ולפיכך כאחד להיוה צריך וזה וזה האס מצד ואכזרים האב מצד רחמניםואכזרים,
 ישראל(. כנסת ס' שם )ראה כנחש ונוטר נוקם דורזרם
 של בניה שני בין האומנויות חולקו .שם נתורה. רמוז מזה משהו גם י ל ו או

 . . . אבות והם צלה, של בנה וביןעדה
 צלה השנית ושם עדה. האחת שם נשים שתי למר לוויקח

 והייה אהל ישב יבל-המ=היביולרצרי,ת
 ועוגב כנור תופש כל אבי ה" יובל-ףהמ אחישם

 ההשת הרש כל קין-לוטש תובל את ל" הש םוצלה
 זק( כלי לע,חות קין ז"ל אומנותך והתקין : )רה"י ל ז לרו

 יט-.כב4 ד, )בראשית 1 נעמה" קין תובלואתות
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טץ. ל א צ ה אדרימ

 עיצית(, )למצות צבעז"ן מיימ מבי תכלת נשתנה מה : אומר מאיר ר' היה7
 ע"א4 עג, )מנחות הכבוד. לכסא דומה ורקיע דומה.לרקיע, הם לים, דומהשקתכלת

 המיד וטעוגיס רועים היו במדבר כי ואנשיו- דוד על גבל רועי אמרי כך8
 )שם מפיו והצלתי והכיתי אחריו ויצאתי : סיפר ודוד טז(. כה, )שמ"אשמירה

 ' י ' לח4יז,

 ואנכי חטאתי אנכי הנה ויאמר בעם המכה המלאך אס בראותו ה' 8ל דוד ויאמר9
 יז4 כד, )שמ"ב אבי ובבית בי ידך. נא תהי עשו מה הצאן ואלההעהתי

 -יי- שנהמר מקנס שכי ישמי, מיד שודא א( ס,. )שם-א מיד יי גבניו ראיתי כי10
) . - עולמים, ולעולמי לעולם קיים וההדי  קכ"ד( )ילק"ש 

ל המשחול בשמן אוהו מושחכן המלך כשמעמידיו 11,  41 א, מלכים הלכות )רמב"ם 
  נמשחו --ממנו במדבר  משה n~YW שמן-המשחה אלעיג בר יהודה. ר' תם4

 וממנו המילואים, ימי שבעת מל ובניו אהרן נמשתן וכליו,--ומסנרהמשבן
 א( ה, שקלים )ירושלמי . ומלכים. גדשים כוהניםנמשחו

 על ה' טשחך כי הלוא ויאמר וישקהו ראשו על -צק השמן פך את שמואל ויקח12
 - וישקהו א(. )י, לנגידנחלתו

 כמגש"
 משחך כי א ל ה שנאמר כעניין קדוש, דבר

 בז( ד, שמוות )ספורנו . . . לנגידה'

 יח-כד( )שמ"א ברמה" "בניות הפרק את נלמר כאשר להבין עוד נוסיף ,ה בענק13
 ושאול. דוד שמואל, : שלשתם נפגשו ולא נפגשושם

 לוקיו שאין יאעפ"י בעמך, רכול תלך לא : שנאמר העשה, בלא עובר בתברג המרגל14
 לו נסמך לכך מישראל רבות נפשות להרוג שגורם הוא גדול עוון ;ה, רברעל
 תעמדולא

 על-
 - - . האדומי, לדואג אירע מה ולמד צא רעך, דם

 א( ז, דעות היכוה)רמב,ס
 לו נורם שזה הרע, לשה -אבק זה הרי שונאיו בפני חבירו בטובת הממפרוכל

 ד( שם )שם, וכו'. גדול בקול רעהו מברך שלמה אמר העניין זה ועל בגנותושיכפרו
 : בהדרש לו באה התוכהה כי נכור אם שאזל שי נפשו מצב אח יזהר נבין אנו15

 עמו על לנגיד 'ה; ויצוהו כלבבו איש ין ה' בקש תקים, לא ממלכתך ועהה)א(
 ' . יר(. יג,)שמ"א

 כן(. סו, )שם ממר הטוב לרעך ונתנה ם 1 י ה מעליך ישראל ממלטת את ה' )כ(.קרע ..
 את העלה כאשר מותו לפני שאול _שמע. זה הוא דוי כי הוודאות אתואילו
 האוב. בעלת ידי עלשמואל

 ין(. כה, ,שס ידוץ ירחך ויתן" מידך דססיכה %ה ה' ,יקרע)1(
 הנפ- וברואיו במעשיו האדב שיתבונן בשעה ויראתו,' יאהבת. הדרו גיא וה.%ך16

 ומשבח "וא-אוהב מיד קץ, ולא ערך לה שאין חכמתו מהם ויראה הגדוליםלאים

 נפשי -צמאה דוד שאמר כמו הגדול השם לידע גדולה תאוה ומתאוהומפאר-
 ויפחד לאחוריו נרתע הוא מיד עצמן האלו בדברים וכשמחשב לאל-חי".לאלהים
 תמיל לפגי מעוטה קלה. בדעת עימדת אפלה שפלה, קטנה, בריה שהואויודע.
 הכגרנד. כי אנוש מה . . . אצבעותיך n~Wb שמיס -כי."ר%ה דוד שאמר כמוועות

 :ב( ב, התורה 'ס1ל' הלכות)ימב,ב
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 י בעצרתז רות מגלת קוראיםלמה
 וקיים( חי ישראל מלך.)דוד

 ומספיקה. הדעת על מתקבלת מהן אחת וכל זה בעניין נאמרו תשובותהרבה
 קציר מתחילת התרחשו במגילה, המסופרים העיקריים המאירעות)א(
 בג(. )ב, החיטים וקציר השעוריט קציר כלות עד כב( )א,שעורים
 עצרת. עד שמפסח השבועות שבעת בערך הםאלה
 רות מעשה הוא יתירה בפרטיות במקיא המסופר ההתגיירות בקיה)ב(

המואביה.
 המתגיירים. גרים כל כדין התורה בקבלת לברית נכנסואבותינו

 סבו רות-עובד-היה של )בנה דוד של בייחוסו מסתיימת המגילה)ג(
 דוד(.של

 בשבועות. הוא - .הולדתו יום וגם - המלך דוד של סטירתויום
 מתחילים סיני, בהר הדברים עשרת שמיעת יום שבועות, אחר מיד)ד(
 פה. שבעל תורה מסיני, תורה משה קיבל שבהם יגס,ארבעים

 פסולים היו וצאצאיה כשרים היו לא ישראל לכן המואביה רות שלנישואיה
 עמוני יבא "לא האיסור כי פה, שבעל התורה לימרתנו לולא בקהל,מלבוא
 כג, )דברים עולם" עד ה' בקהל להם יבא לא עשירי דור גם ה', בקהלומואבי

 ולא מואבי עמונית, ולא "עמוני הנקבות: על ולא נאמר הזכרים -עלד(
 נעמה היתה שאחריו המלוכה שושלת כל של ואימה רחבעם 8ם )גםמואבית".

 שלמה(. אשתהעמונית,
 -מתן ביום רות "מגילת במאמר מיימת הכהן רי"ל הרב דנו האלה)בדברים
  "רות" במאמר ,וין רש"י והרב רסס עמיד ומיעדים"  "תגים בספרו אשרתורתנו"
 שכו(. עמוד בהלכה" "המועדיםשבסטרו

 על הבשורה הגיע ביום זצוק"ל חרל"פ משה יעקב ר' רבנו דרש זואת
 : תש-ח בכסלו י"ז ביום ישראל בארץ יהודית מדינה להקים האו"םהחלטת

 המלך שאול לפני הצעיר דוד כשהובא משיח. של אורו להתנ,וצץ מתחילכך
 "אמר מלכות, סימני בו שראה נו( יז, )שמ"א 1" העלם זה מי "בן עליושאל
 לאו, אם למלכות הוא הגון אם עליו משאיל שאתה עד : האדומי דואגלו

- ע"ב( עז, )יבמות לאו" אם כקהל לבוא ראוי אם עליושאל  נמ- בראשונה 
 מת- הזמן במשך ורק המלוכה, שורש של כשרותו בעצם ספק המטיליםצאים
 - סלה" נאמן בשחק ועד עולם יכון "כירח עולם מלכות ממנו כיברר,
 וקיים. חי ישראל מלךדוד

11601
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 ירושלים / חמיאל חייםד"ר

 התורה לימודערר

 הלימוד מטרת)א(

 התורה לנצחיות לשמה-עדות תורה)1(
 או תורה" בדברי לעסוק וצוונו במצוותיו קדשנו "אשר מברכים אנו יוםבכל

 ערבים יהיו התורה שדברי ומבקשים מוסיפים ואנו תורה" דברי על"1צ11נ1
 להביז בלבנו "ותן : מיוחדת תפילה ועוד תורה. לומדי כולנו ושנהיהבפינו

 תלמוד דברי כל את ולקיים ולעשות לשמור וללמד ללמוד לשמועולמשכיל
 לבניך "ושננתם ושינונה: התורה לימוד על צ11ינ1 1כ1 באהבה",תורתך
 ובקומך". ובשכבך בדרך ובלכתך בביתך בשבתך בםודברת
 לפני שנאמרה אלהיך"( ה' את )"ואהנת ה' באהבת קשורה התורהאהבת

 )דברים בו" ולדבקה בקולו לשמוע אלהיך ה' את "לאהבה : שנינו וכןכן.
 אשנן רבת שיקראוני אשנה חכם, שיקראוני אקרא : אדם יאמר "שלא - כ(ל,

 ע"א(. סב, )נדרים וכו'" מאהבה למד אלא בישיבה, ואשב זקןשאהיה
 אהבתי "מה. : התורה אהבת כך לשיעורין ניתנה לא ה' שאהבתוכשם
 "חביבה ש"ל, ואמרו צז(, קיט, )תהלים שיחתי" היא היום כלתורתך
 ע"ב(. סג, )ברכות כיני" מהר שניתנה כיום ויום יום בכל לומדיה עלתורה

 בצימאון תויה, דבר ולשמוע ללמוד המתמדה בשאיפה מהבטאההאדבק
 אלא מים -"אין א( נה, )ישעיה למיס" לכו צמא כל "הוי לתורה:העז

 נאה כמשל הצימאון.לתורה את חז"ל והמשילו ע"א(. ין, קמא )בבאתורה"
 מקבלים מלמעלה אחת טיפה שיורדת כיון במים, גדלים הללו הדגים "מה ::ה

 גדלים ישראל הם כך מימיהם, מים טעם טעמו שלא כמי בצימאוןאותה

במים-בתורה-
 מקבלים הם התורה מן חדש דבר שומעים שהם כיון

 ה(. צ" רבה )בראשית מימיהם" תורה דבר שמעו שלא כמי בצימאוןאותו
 כל חובת הוא  והתלהבות דביקות אהבה, יתוך במתמדה התודהלימוד
 :  ח"( )א, תירה תלמוד בהלכות  רמב"ם רברי ואלהארם.
 עני היה אפילו כוחה שתשש גדול זיו שהיה בין בחוה בין יסוריו, בילביו בגופי שלם בין כשיה בין עני  בין תירה גתלמור חייב מישראל איש"כל

 ו 161ן
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 זבנים-היש אשה בעל ואפילו הפתאים, על ומהזר הצדקה מןהמתפרנס
 ולילה' יומם בו 'והגית : שנאמר ובלילה, ביום תורה לתלמוד זמן לולקבוע
 :ופן : שנאמר מותו, יום עד ו תורה ללמוד חייב אימתי עד . ה( א.)'הושע
 ט(". ד, )דברים תייך' ימי כל מלבבךיסורו

 על יהודי כל של עדותו הוא ודביקות אהבה מתוך זהלימוד
 תורה תהא ולא מוחלפת תהא "לא הקדושה התורה שזו התזרה,נצחיות

 לחבבה, ועלינו לנו יקרה היא כן ועל שמו", יתברך הבורא מאתאחרת
 לצמצם ואיז ללימוד. וטוב נאה בה הכל נצה'ותה, ומפאת ולשננה.ללמדה
 לקיים, לדעת כדי רק לומדים אנו שאין דווקא, שבמעשה לדברים הלימודאת
 וזוהי גמעה. חובה הוא לימוד לשם ולהשכיל,-לימוד להבין גםאלא

 "אמר 1כ1 הלומד. להגיע צריך שאליה התורה בלימוד ביותר זעבוהההדרגה
 לשמה, שלא פי על אף ומצוות בתורה אדם יעסוק לעולם : רב אמר יהודהרב

 "וכאן" ד"ה תוספות שם ועי' ע"ב נ, )פסחים ה" מ ש ל בא לשמה שלאשמתוך
 ודביקות אהבה מתוך והלומד עיקר. ש"לשמה" משמע - ע"א( ז,ותענית
 אלעזר רי הכריז וכה עצמת על מביא שהוא הרוחניים ובשמחה באושרמרגיש
 ביותר" עליכם חביבים תורה שדברי הכמים תלמידי "אשריכם : שמועבן

 לשמה בתורה העוסק כל אומר: בנאה ר' "היה וכן ע"א( יח,)מנהות
 ע"א(, ז, )תענית היים" סם לו נעשיתתורתו

 לידי."עשה מביא תלמוד)ט
 לטיכך מעשה. ליה מביא והיא--שהלימוד הלימוד לערך אחרת בחעהישנה
 שיעור. להם שאין הדברים ביז אותו ומנו החורה לימוד את חז"לשיבחו
 הדברים מן הוא תורה תלמוד כי ואף ולילה". יומם בו "והגית : שנאמרמשום
  לפולם לו קיימת והקרן  הות בעולם פירותיהם איכל שאדם שיעיר; להםשאין
  מביא שהוא מפני  %(, א, )פאה  כולם כנגר  ושקול מהם גרוף הריהןהב%,
 )מגילה ואם אב כיבוד ועל המקדש בית בניין על אף עולה ערכו מעשה.לידי
 ע"ב(.טז,
 לקיוט הלומד את מביא שהוא משום התורה, לימוד של ערכועל

 עצמו את ללמד אביו-חייב לימדו "מי'שלא הרמב"ם: כותבהתורה
 לעשותם' ושמרתם אותם 'ולמדתם : שנאמר הכרה(, לידי )כשיבואכשיכיר
 מפני למעשה, D~lp שהתלמוד מקום נכל מוצא nfiK וכן 'א(, ה,)דביים

 תלמוד )הלכות תלמוד" לידי מביא המעשה ואין מעשה לידי מביאשהתלמהר
 ' ג(. א,תורה

 שהתלמוד )ממעשה(, גדול "תלמוד : חז"ל מאמר על מיוסדים הרמב"םדברי
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153 התורהעירליימוד

 "תני מצאנו: חז"ל בדברי אמנם ע"ב(". מ,. )קידושין .מעשה לידימביא
 . ב(. א, ברכות ירושלמי ועי' ו רבה,לה, )ויקרא נברא" שלא.ו נוח לעשות, שלא הלמד , לעשות שלא הלמד' לא לעשות, הלמד חייא:ר'

- 
_ 

 "ואין : התורה מלימוד פטור הוא אין למצוות, והגיע האדם גדל כיואו
 במעשה רק אטפל לכן במצוות, ונתחייבתי' גדלתי כבר לומר: יכולאדם
 : שאמרו כמו לעשות, מה _שידע. כדי קודם, ללמוד עליו אלא בלימוד,ולא
 ויטל(. ריחיים בשם המשנה )מרכבת חסיד'" הארץ עם'ולא

- 
- 

 עיקר והיא המצוות מן "ואחת בהקדמתו: החינוך" כותב)בעל-,"ספלוכז."
 האדם ידע בלימוד כי התורה, היאימצות,לימוד עליו נשענות שכולןייסוגו
 )תלמוד 11 מצוה "שורש כותב.: הוא תי"ט ובמצוה אותן". ויקייםהמצוות
 ולא ידע לא וזולתן יתברך השט דרכי האדם ידע בלימוד כי לרוע,תורה(
 כבהמה". ונחשביבין

. . ....י,

 . הערכים בסולם תורה תלמוד)ב(
 כהויה,לבחירי  ניהנה אמנם למה? קודם מ" ומלכות, כהונהתורה.,
 שרוצה מי ותורה-כל אחד'בדור1 אלא במלכות  ויכה  ושיו בלבההאומה
 המלכות" 1מ1 הכהונה מן יותר תורה "גדולה : כן פי על ואף - ולוקחה,בא

 יג, )הוריות הארץ" עם גדול לכוהן קודם חכם -תלמיד 1"ממזר ה( ה )אבותן

 - - ,, ~ ב(. ג, תורה תלמוד הלכות המב"מע"בי
. . 

 מקום ולתפוס לזכות גוי יכול הערכים שבסולם חז"ל אמרו כן עליתר
 גוי שאפילו מניין -אומר, מאיר רבי "היה התורה: לילוד ידי עלבראש
 בהם' וחי האדם אותם. יעשה 'אשר יתאמר: גדול, ככוהן שהוא בתורהועוסק
 למדת, הא ם, ד א ה אלא נאמר, לא ישראלים לוייטל כוהנים, - י( י",)1'קדא
 ע"א(. נט, )סנהדה"ן גדול"! ככוהן הוא הרי בתורה ועוסק גוישאפילו

 של עצמם כל כי הזאת, הדעה את המנמק מאמר, ח משלי בילקוט והובא.
 של אלא.מכוחה מלכות-אינם וכתר כהונה האלה-כתר הסתריםשני
 שמעון ר' היה - סו( ח, )משלי ימלוכו' מלכים "'בי : הילקיט לשון וזהתורה.

 ז שררה העושה או שרים העושה המולך, אג הממליך גדול מי : אומר אלע1ר בז)
 כהונה הללד=כתר כתרים שני של עצמם כל שרים, העושה אומר:הוי
 ישליכו מלכים 'בי : שנאמך תורה) של מכוח" אלא באים אין - מלכותוכתר

 "תימד- ד"ה חוספסת בסיף ועי'41
 יימד %כ יימין ובא עדייו למד שיא "דאדם :

 הסיד, לקץ עם שתין יפי תהייה, למד במעשה,א1מרים-ין יעסוק אותהייה

 י _ מייסוד.., יותה כבר-המעשה-טוב שימי אדלאבי
 %דם.( קרוים ).אתם בין,אדב הדברי עי האדם( ד"ה,-איא. בח,ספות ועי'2.

 , - - ~ .וביןהאדלן
ל  -' 
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 הכתוב גליו מעלה לתורה שזוכה מי כל אומר, הוי ישורו', סויט ביוכו',
 זוכה שאינו מי וכל לכולם, וזוכה מונחים הכתרים( )שלושת שלושתםכאילו
 מהם". לאהד זכה ולא מונחים שלושתם כאילו הכתוב עלט מעלהלתורה,

 ותפילה תורה)ג(
 שבה בחברה תורה, לימוד של במוים השכינה שורה המקדש ביתמשחרב
 ב(. ג, )אבות הלומד היחיד של בהברתו ואףלומדים

 רב -דוש ב( פז, )תהלים יעקב' משכנות מכל ציון שערי ה'מאוהב
 ומבתי כנסיות מבתי יותר בהלכה המצויינים שערים ה' אוהב :חסדא

 בית שחרב מיום : דעולא משמיה אמי בר חייא ר' דאמר והיינומדרשות,
 נלבד" הלכה של אמות ארבע אלא בעולמו הוא ברוך לקדוש לו איןהמקדש
 ע"א(. ח,)ברכות
 ואביי מדרשות,- ומבתי כנסיות מבתי חשוב ההלכה לימוד מקום רקלא
 לא לעיל האמור מן הסיק הכנסת, בבית ולהתפלל בבית ללמוד רגילשהיה

 במקום להתפלל אחרים חכמים נהגו ופז לומד שהוא במקום אלאלהתפלל
 על בערכו עולה עצמו התורה לימוד אף -אלא שם( )שם, לומדיםשהיו

התקילה.
 החשיבות ליחס דומה לתפילה ביחס התורה לימוד של שחשיבותונראה
 ולהע- לכוונה וידע לתפילה יגיע תורה הלומד מצוות. לקיום הלימודשבין
 הכנה - להיפך אלא בתפילה, או המצוה בקיום זלזול משום בזה איוריכה.
 בעל כהסברת התפילה, ולהערכת המצוות לקיום והכרחי קודםושלב

 הרמב"מ וגם )תי"ט(, כבהמה" ונחשב יבין ולא ידע לא "וזולתו :"החינור"
 שהתלמוד מפני למעשה, קודם )"התלמוד למעשה ערובה זן י ע ב שמדגיש
 ג(. א, תורה תלמוד הלכות מעשה", לידימביא

 כשהיה זירא. ר' בדברי ניסוי לידי נאה התפילה על התורה לימודהערסת
 )משלי : זירא ר' עליו קרא לתפילה הלימוד את להפסיק בו מפציר ירמיהר'
 קיום ע"א(. י, )שבת תועבה" תפילתו גם תורה משמוע אתו "מסיר ט(כח,

 תורה לימוד אולם המתהווים, החיים צורך שעה, צורך הם התפילה וכןהמצוה
 של נצחיותה על לעדות בו ערכו וכאמור עצמה בפני י ח צ נ ערךהוא

 : )שם( אמר בתפילה, מאריך שהוא המנונא רב את רבא כשראההתורה.

 שערר". בחיי ועוסקים עולם חיי"מניחיי

 בחורה עוסקיכ שהיו הבריב .תבא : שט ובגמרא י אוו. .נגזז ד.ה נהוטפוה גי'3
 כנון אלא שגו לא : יוחנן ר/ אמר לתפילה. מפסיקים ואין שמע לקריאתמפסיקים

 לקריאת מפסיקים אנו כגון אבל אומנותן, שתורתן וחבריו יוחאי בן שמעתר'
 ולתפילה".שמע
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165. התרה ליסודערך

 ומלאכה תורה)ה
 ולהת- למלאכה קודם הוא כן ולתפילה למעשה קודם התורה שלימודכשם

 י(. ד, )אבות בתורה" יפסוק בעסק ממיט הוי : אומר מאיר יר'עסקות.
 הראשונים "דורות : האדם בחיי עיקרי מקום לתפוס צריך האורהלימוד
 האחרונים דורות 1 בידם נתקיימה וזו זו - עראי ומלאכתם קבע תורתםעשו
 לה, )ברכות בידם" נתקיימה לא וזו זו - עראי ותורתם קבע מלאכתםשעשו
 4.ע"ב(
 : נהוראי ר' "אמר : התורה לימוד את להעדיף יש שבעולם האומניות כלעל
 אוכל שאדם תורה, אלא בני את מלמד ואיני שבעולם אומנות כל אנימניח

 ע"א(. פב, )קידושין "בא" לעולם לו קטמת והקרו הזה נעולםמשכרה

 המוסריוז הזבחינה)ר;(
 נררמק שיהא שוכה למי אשריג הם, נרתיימ הטפוס כל רבא,"אמר

 שריי. התטא אין התורה במקום כילתורה"5,
 חנניה "ר' עבירה. הרהור ומסלק החטא מן האדם את מציל התורהלימוד

 הרהורי , . מסנר, מבטלין לבו על תורה דגרי הנותן כל : אומר הכהניםסגן
 מפסיקים ואין שמע לקריאת מפסיקים : תניגן "תמן ה: א, ברכותובירושלמי

 אמר הורה, דבר אים הפילה תורה, דבר שמע קריאת : אחא רבי אמר לתפילה.א4
 קריאת : יוסי א"ר קבוע. זמנה אין תהילה קגוע, זמנה שמע קריאת : בארבי
 : יוחי בן ריש בשם יוחנן ר' , . . כוונה צריבה תפילה כוונה, צריכה אינהשמע
 רבי מפסיקים. אנו את שמע לקריאת אפילו תורה בתלמוד שעוסקים אנוכגון

 תורה, בתלמוד עוסקים אנו שאין אגו כגון : עצמו( )על גרמיה על אמרהיוחנן.
 דר' כדעתיה, יוחנן ר' כדעתיה: ודין כדעותיה ממסיקים-דין אנו לתפילהואפילו
 שמעון ר' מפסדת. תפילה שאין י למה היום. כל אדם שמתפלל ולואי : אומריוחנן
 לבר דיתברי רחמנא קווקוי מתבעי הויגא לישראל, חורה דאיתיהיבתבסיעתא. דמיני מורא על קאים הויגא אילו : אמר יוחי בן שמעון דר' כדעתכם, יוחיבז
 : ומר חזר צורכיה, בל ליה דעביד וחד באורייתא לעי דהוה חד : פומין הריונשא
 תרץ הוו אילו דיליה, דילטוריא מן ביה קאיה יכיל עלמא לית - הוא הר איןומה
 שניתנה בשעה סיני הר על עומד הייתי אילו : אמר שרשב"י )= וכמה כמה אחתעל

 אחד  פיות: שני אדם לבז שייכראי הקב"ה מלפני מבקש הייתי לישראלתורה
 הוא- אתר אם ומה ואמר: חזר צרכיו. כל לו שיעשה דאחד בהורה עוסק'שיהיה
 היו אילו שלו, רכילות( )מלשינות, הדילסוריה מן בו לעמוד יכול העולםאין

 וכמז(". כמה אחת עלשניים
 ובייחוד %(, עמ' )להלן היינימן י. הרב של מאמרו בסוף המובא את לזה השוה4

 שם. בברכות ורשב"י ישמעאל ר' מחלוקתאת
 רבא, של הארמי מאסרו את השגי בפירושו רש"י כך תרגם ע"ב צט, בסנהדרין5

 נרתיק. - "דרפתק" פירש הערוךגם
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 חמיאלהמט166
 )אבות גטיים" דברים הרהורי וכר, הרע יצר הרהורי זנות, הרהורישטות,
 ' כ(. פרק נתןדר'

 זה ועל ולהחטיאו להכשילו המתאווה האדם של כשונאו מתואר הרעיצר
 השקהו צמא ואם להם האכילהו הרע( )יצר שונאך רעב "'אם : חז"לאמרו
 )בראשית תורה" של ומימיה . . . תורה של מלהמה - כא( כה, )משלימ;ם'
 א(. נד,רבה

 שיצה בשעה לנקוט האדם צריך שבו הראשון האמצעי הוא התורהלזמור
 לעולם לקיש: בו שמעון ר' אמר המא בר לוי ר' "אמר בו: מתגברהרע
 נצחו-מוטב, אם הרע..., יצר על טוב יצר למלחמה( )'גרה אדםירגיז
 ע"א(. ה, )ברכות וכו'" בתורה לאו-יעסוקואם

 עליו: המשליטו יתרון תורה הלומד לאדם לו יש הרע 'צר עםגמאבק
 בתורה שעוסקים בזמן 1 ישראל גושריהם : בנאה ר' משום יוחנן ר'"אמר

 )עבודה יצרם" ביד מסורים הם ואין בידם מסור יצרם הטריםובגמילות
 ע"ב(. ה,זרה
 לבית משכהו זה, מנוול בך פגע אם בני, : ישמעאל ר' דבי "תנאוכן
 1 ע"ב נב, )סוכה מתפוצץ" - הוא ברזל אם נימוח, - הוא אבן אם :המדרש
 ע"ב(. ל,קידושין
 1מ1 הרע מיצר האדם להצלת ומנוסה בדוק אמצעי הוא התורהלימוד
 יצר בראתי בגק : לישראל להם אמר הוא ברוך הקדוש "כך שהריהחטא,
 נמסרים אתם אין בתורה עוסקים אתם ואם תבלין תורה לו ובראתיהרע
 אלא זו למכה ברא לא הבורא שאם הוא פשוט -"והנה שם( )קידושיןבידו"
 זאת בלתי המכה מזאת האדם שיירפא פגים בשום אפשר אי זהרפואה
 אינו אתרים( באמצעים )= זולתה לינצל שיחשוב ומי הרפואה. בזאת( אלא)=
 באמת הרע הנה.'צר כי בחטאה כשימות לבסוף טעותו ויראה טועה,אלא
 ושולט בו ומתגבר הולך הוא האדם של ידיעתו ומבלי מאוד, באדם הואחזק
 אלא חליו, בתגבורת ירגיש ולא ידע שכתבתי-לא כמו התורהשהיא לו- שנבראת הרפואה יקח ולא שבעולם תחבולות כל יעשה ואםעליה

 ברופאים שדרש לחולה ז דומה זה למה הא נשמתו. ותאבד בחטאוכשימות
 ידיעה לו שתקדם מבלתי והוא, זה. סם שיקח לה ואמרו חליווהבירו
 הסמים, מז במחשבתו שיעלה מה ויקח ההוא הסם יניח הרפואה,במלאכת
 יצר בחולי שמכיר מי אין כי הזה, הדבר כן ודאי 1 ההוא החולה ימותהלוא
 לו שהרפואה הזהירנו והוא שבראו, בוראו אלא בו המוטבע ובכוחוהרע
 ישרים )מסילת 1" ויחיה זולהה שיקח מה ויקח יניתה איפוא מי התורה.היא
 ה(.פרק
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167' לימו'ד.התורהערד

 בהם נקנית שהתורה דברים ושמונה ארבעים)ד(
 בהם, צקניוד שהתורה דברים ושמונה ארבעים מנויים אבות השישי.שלגפרק
 בתורה, עיסוקו של תוצאה הוא )"אהוב"( ואחד הלומד באדם תלויים מהם47

 קבוצות. לחמש נושאיהם לפי הדברים 48 את לחלק אפשר .אופיו.מידותיו

 הבנה)ב( לימוד)א(
 הלב בינת)1(. תלמוד)1(
 רבץ את מחכים)2( האזן, שמיעת)2(
 שמגעתו את מכוין)3( שפתים עריכת)3(
' יחס)ג(-- חכמים שימוש)4(

 שמחה)1( חבריט דקדוק)5(
 טהרה)2( התלמידים פלפול)6(
 מקראי)7(
 יישיב)3( משנה)8(

' 

 ואופי מידות)ד( ולומד ללמד מנת על לומד)12(
 ענוה.)1( לעשות, מנת על ..
 י- בלחש הקורא- יובל בירו, מתקיים תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע "כל6

 . - העמוד(. כל ע"א, נד, ועירובין  סובת" הואבמתרה

 דבריו ומסמיך הויזואלית הזכירה של חשיבותה את מדגיש יתזגן שר' לציין ראוי7
 הספר מתוך אגדה הלמד היא, כרותה ברית : יוחנן ר' "אמר התורה: מןלפסוק
לא

 במהר"
 אשר היבריש את תשב" וו ט( ד, )דברים מעם? מה ,. משכח. הוא

 , אג ה, ברכות )ירדשלמי עיניד'"ראו

 ראייה לט( סו, )במדבר וזכרתם' אותר "'וראיתם : ברייתא הובאה 1"ב מג,ובמנחוה
 .. מעשה". לידי מביאה זכירה ,כיתה, לידימביאה

 ל5, )מגילה בלימנד והומיה הנעימה של השיבותן על יוחנן ר' 'בשם נמסרכן
 זמרה, בלא ושונה נעימה כלא' הקורא כל : יוחנן ר' אמר שפטיה ר' "אמר :ע"ב(.

 טובים תוקים-לח להם נתתם אני 'וגם כה(: כ, )יתזקאל אומר הכתובעליו
 בהם'". יחיו לאומשפסים

 מספיקץ ללמד- מנת על הלומד : חומר ברוקא( בן יוחנן ר' של )בנו ישמעאל "ר'8
 וללמד, ללמוד בית לישנת-מספיקיו מנת על והלומד י וללמד ללמודבידו

 ה4 ד, )אבות ולעשות"לשמור
 אלא עוד, ולא הרבה: לדברים זוכה לשמה בתורה העוסק כל אומר מאיר "רבי9)

 המקום, את אוהב אהוב" רע, נקרא לו: הוא כדאי כולו העולםשכל
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 אפים ארו)2(
 טוב לב)3(
 מקומו אח המכיר)4(
 בחלקו השמח)5(
 לדבריו סייג העושה)6(
 לעצמו טובה מחזיקאינו)7(
 ומכרי- חברו עם בעולנושא)8(

 זכות לכףעו
 האמת עלמעמידו)9(
 . השלום על מעמידו)10(
 בתלמודו לבו מתיישב)11(
 אהוב,)12(

 המקום. את אוהב)13(
 הבריות, את אוהב)14(
 הצדקות את אוהב)15(

 המיאיהיים
 התוכהזת את אוהב)16(
 המישרים את אוהב)17(
 הכבוד מן מתיהק)18(
 בתלמודו לבו מגיס לא)19(
 בהוראה שמח אינו)20(

 התמדההסתפקותי(
וסבל

 סחורה מיעוט)1(
 שינה מיעוט)2(
 שיהה מיעוט)3(
 תענוג מיעוט)4(
 שחוק מיעוט)5(
 היסורים קבלת)7(
 ארץ דרך מיעוט)6(

 תורה לקניין הסגולות)ז(
 ענוה)1(
 אדם התורה. לקני'1 כתנאי הדעת ונמיכות הענוה מידת את הדגישוחז"ל
 )בבא תורה דברי על כעבד עצמו ולשים תורה דברי על עצמו להקטיןצריך
 "כערוגה עצמו שמשים במי אלא מתקיימים תורה דברי ואין ע"ב( פה,מציעא

 ע"א(, נד, )עירובין ממנו" מתבשמין שהכל זה וכבושם בה דשין שהכלזו

 מאין "והחכמה : שנאמר ע"ב(, כא, )סוטה 1 י א כ עצמו את להשיםאו
 יב(. כח,)איוב תמצא-

 הכמים והמשילו גבוהה. שרפתו וממי  הגאים מן מסתלקת עצמהההזוג
 כך נמתי,  במקום והולכים גבוה מיום מניחים  המים "מה :  למים התורהאת

 ומת צליו, נמוכה שדצתו במי ומירגית צליו גבוהה שרצתו מי מנחתתורה
 תורה כך )חרס(, שבכלים בירוד אלא וזהב, כסו בכלי  מתקיימים איומים
 ; יט א, רבה השירים )שיר חרס" ככלי עצמו שעושה במי אלא מתקיימתאין

 ע"א(. ז, ותענית ע"א נח, עירוביןוהשווה

 נוה ע ומלבשתו הבריות, את משמח המקוס, את משמח הברירת, אתאורב
 א(. ו, )אבות וכו'" ה א ר יו

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 169,,. התורה יימדדערד

 ה( ב, )אבות לסד הביישן אין)2(

 לשאול יסרב עליו גבוהה שדעתו מי רק כי הענוה, של ישירה תוצאהזוהי
 : למים התורה נמשלה בזה וגם בעיניה קטת שנראה מי את וביותר חברואת
 תורה דברי כך מים, :,השקני לקטן לומר מתבייש גדול אדם אין מים"ומה
 אחד, פסוק אחד, דבר אחד, פרק למדני לקטן: לומר מתבייש הגדולאין

 שט(. השירים,.רבה )שיר אחת" אותואפילו

 . במ.וע.ט והסתפקות צגי.עות התמדה, יגיעה,)3(

 בתורה והיגע בתורה", ם י ל מ ע "שתהיו : רשע פירש - תלכו" נהוקיתי"אם
 ע"א(. ה )מגילה תאמין" ומצאתי להבינה="יגעתיסופו
 ולהבנתה: להשגתה התורה, לקניית תנאי היא ה ע י גהי

 זכוכית" ככלי לאבדם ונוחים פז נכלי זהב ככלי לקנותם קשים תורה"דברי
 )בגדי מילתין לכלי תורה דברי "נמשלו : נתן,י דר' ובאבות ו ע"א( טה)חגיגה
 הם כך קורעה אתה במהרה אבל קונחה אתה במהרה לא מילתי1 מה. -משי(
 הם דומים שטות דברי לאבד: הם ונוחים לקנות הם תויה-קשיםדברי
 קורשו, אתה במהרה לא אבל קונחה אתה במהרה שק כלי מה - שקלכלי
 לאבד". וקשים לקנות שטות-נוהים דברי הםכך

 תורה הלומד )"כל 1שי11 בחזרה הצורך את כך כל חז-ל הדגישו כןעל.
 ע"א צט, קוצר"-סנהדרין ואינו שזורע לאדם דומה עליה החרואינו

 פרקו לשונה פעמים מאה פרקו שינה דומה "אינו שאמרו: עדותוספתא(
 ע"ב(. ט, )חגיגה ואחת"מאה

 דברי "שאין : יהר~חניים הפיסיים הכוחות כל השקעת דורש התורה לימוד.
 "תנא 1כ1 ע"ב( סג, )ברכות עליה" עצמו שממית במי אלא מתקיימיםתורה

 וכחמור לעול כשור תורה דביי על עצמו אדם ישים לעולם אלתו:דבי
 ע-ב(. ה, זרה )עבודהלמשוי"
 : א( ה, ברכות )'רושלמי אמרו וכן ה. ר י כ ז ל ערובה הם והצניעותהיגיעה
 משכח... הוא במהרה הכנסת-לא בבית תלמודו היגע היא: כרותה"ברית
 יא, )משלי חכמה" צנועים "ואת שנאמר: מחכים, א ע נ צ ב בתלמודווהיגע
ב(.

 תורה דברי "אין : יב( )ג, תורה תלמוד בהלכות הרמב"ם סיכםוכן
 ומתוך עידון מתוך שלומדיו באלו ולא עליהן עצמו שמרפה כמימתקיימין
 יתן ולא תמיד גופו ומצער עליהן עצמו שממית במי אלא ושתייה,אכילה

 יא. סרק ב', נוסה שכסר, נהוצחת10
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 כמיאיחיים170
 ארם התורה 'ואת : רמו דרך הכמים אשיו תנומה. ולעפעפיו לעיניושינה
 בבהלי  יצתו שממית במי %ל% מתקיימת התורה אין - ב%הל' ימותכי

 - צרה ביום 'התרפית : י( כד, )משלי בחכמתו שלמה אמר  וכןהחכמים.
 שלמדתי חכמה - לי' עמדה חכמתי 'אף : ט( א, )קהלת אמר ועוד כוחכה'צר

 בבית בתורתו היגע שכל כרותה, ברית : חכמים אמרו לי. עמדה היאבאף,
 שנאמר מחויט, בצנעה בתלמודו היגע וכל משכח הוא במהרה לאהמדרש
 מתקיים תלמודו-תלמודו בשעת קולו המשמיע וכל חכמה', צנועים'ואת
 שוכח". הוא במהוה - בלחש הקורא אבלנידו,
 )תנחומא יראה" וכתרה ענוה סולייתה "התורה ה א ר י מצטרפת ה ו נ על

 שמים? ביראת מונתר כשאינו התורה בלימוד הערך מהו כי א(11בראשית
 רבה "אמר : התורה שערי את האדם לפני הפותח המפתח היא שמיםיראת
 שמסרו לגזבר דומה שמים יראת בו ואין תורה בו שיש אדם כל : הונא רבבר
 במה )= ו עייל לו-בהי מסרו לא החיצוניות ומפתחות הפנימיות מפתחותלו

 שביד לדרתא ותרעא דרתא ליה דלית. על חבל : ינאי רבי מכריז ?(.ייכנכ
 ר' "אמר : ע"א( לא, שבת עושה, לחצר ושער חצר לו שאין מי על חבל)=

 לקנות כסיל ביד מחיר זה 'למה : דכתיב מאי : יונתן ר' אמר נחמני ברשמואל
 חכמים תלמידי של לשונאיהן להם אוי - סו( יז, )משלי 1 אין' ולבחכמה
 עב, )יומא שמים" יראת בהם ואין בתורה שעוסקים באחרים(, קללתו)תולה
 עי' א ה )אבות לשמה בתורה עיסוק מתוך מגיעים וליראה לענוה אמנםע"ב(.
 9(. הערהלעיל

 ללמוד עצמך "התקן ויגיעה מל ע פרי אלא ירושה, אינההתורה
 אלא רווחה חיי מתחי נקנית ואינה יב( ב, )אבות לך" ירושה שאינותורה
 במלח פת תורה: של דרכה היא "כך במועט. והסתטקות וביסוריובצער
 אתה ובתורה תחיה צער וחיי תישן הארץ ועל תשתה, במשורה ומיםתאכל
 פניו שמשתיר במי . , . ז תורה( )דברי מוצאו אתה -במי ד(, ו, )אבותעמל"
 ע"א(. כב. )עירובין כעורב"עליהן

 התורה בפי חז"ל נותנים וסבל עוני מתוך התורה את לקנות זודרישה
 עוני, של בשבט חלקי תז עולם, של רבונו : הקב"ה לפני תורה "אמרהעצמה.
 בי מתעסקים הם עניים, כשהם אבל מתגאים, יהיו בי עוסקים עשיריםשאם
 תקצז(. רמו רות, שמעוני )ילקוט ושפלים" כענים שהם יודעיםוהם

 .מה : ג א, שבת וירושים, ט א, רבה השיריב שיר במדרש המאמר ינה 1הש11ה11
 עטרת חכמה שעשת מה : לעקבה סנדל ענוה עשתה לראשה עמרת חכמהשעשת
 שנאמר - לעקבה מגדל ענוה עשת ", ה ת א ר י חכמה 'ראשית שנאמר -לראשה
 ה'". ת א ר י ענוה'עקב
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171 התורה לימודערד
 . י 11

 ליגיעה ההישג יחס)ח(
 היכול חייו: נימי ולהספיק להשיג בתורה העוסק האדם של בכוהו ישטה
 העיסוק או ז התורה ללימוד וסיום סוף היש לימודה גמר שכבר לומראדם

 התורה, בלימוד להשקיע יש רב עמל אמנם ? קץ לו שאין "הדרן" הואבתורה

 יהושע ר' אליעזר, ר' של מדבריהם למדים אנו כך על סוף. אין להישגאבל
 קולמוסי,1 ואגמים דיו הימים כל יהיו אם : אומר אליעזר "ר' עקיבא.גר'

 תורה לכתוב מספיקיו אין לבלרים, האדם בני וכל מגילות וארץושמים
 מכחול שמטביל נאדם אלא תיסדתיה לא ואנישלרתק

 וארץ ושכים קולמוסיו ואגטימ דע הימים כל ידיו אם : אומר יהושע ר מ.. יב
 ולא שלמדתי, תורה לכתוב מספיקין לבלרין,'אין אדם בני וכליריעות

 בים. מכחול שמטביל כאדם רקחיסרתיה
 רבותי אלא ן רבותי שאמרו כמו לומר כוה בי אין אני אומר: עקיבארבי

 נהנה באתרוג,-המריח כמריח אלא תיסרתיה לא ואניהיסרוה,
 )שיר לנר" מנר וכמדליק ממעין(, )= המים מאמת וכממלא חסר לאוהאתרוג
 כ(. א, רבההשירים
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 ירושלים / עציון הלוי רפאל יצחקד"ר

 שבתורה-והחינוך ההלכי החלקהוראת
 .לאמונה

 אאשר-וצדזו-לשאוף דתי ספר בכיה שבתורה ההלכי החלקבהוראת
 המטריאלית- המטרה )א( בכלל: להוראה שמציגים המטרות, שלושלכל

 המטרה )ב( , התורה לימוד עם בקשר בהלכה ידיעות לתלמידיםלהקנות
 שאר ואת התלמידים של שכלם את הזה הלימוד ידי עלהפורמאלית-לפתח

 את התלמידים בלב לעורר - החינוכית המטרה )ג( י הרוחנייםכוחותיהם
 הדתית העולם השקפת את אצלם ולפתח התורה מצוות את לקייםהרצון
 היהדות.של

 בקשר המתעוררות הדידאקטיות-מיתודיות הפרובלימות על לעמודכדי
 הצדדים את תחילה נברר פתרונן דרכי ועל האלה המטרות שלושלהשגת
 התורה. של זה לחלקהמיוחדים
 "מה" השאלות על אליו ביחם לענות יכולים כשאנו לנו מובן מסוייםעניין
 העניינים משאר הזה העניין את מבדילה "מה" השאלה על התשובההמדוע".
 עניינים עם הנדון העניין את מקשרת "מדוע" השאלה על והתשובהשבעולם,
 שונים, מובנים ארבעה "מדוע" לשאלה יש בפילוסופיה, כידוע והנה,אחרים.
 וביאור. הסבר של מוגים ארבעה גם קיימים לכךובהתאם
 גשם-יכולים ירידת כגון בטבע- מסויימת תופעה רואים אנו כאשר)א(
 וגרמו בטבע שנתהוו השינויים הם מה ? הגשם היום ירד מדוע : לשאולאנו

 ההתהוות. של המדוע הטיבה, של ה"מדוע" זהולירידתו:ז
 מדוע לשאול, אנו יכולים גשם, יירד שמחר החואי, מן אנו כששומעים)ב(
 המדוע זהו 1 גשם יירד שמחר המסקנה את p'on מה סמך על ? החזאי כךסובר

 ההכרה שלשלביסהמס"ה,המדוע
 הצלעות שעית האם הדתות. גם לץ ע שיה צלעות שוד במשולש)ג(
 ואילו למסובב, גזמן תמיד קודמה סיבה כי לא, הזוויות? לש'n2?D 11'1הוא
 הצלעות שיויון האם אחת. בבת הזוויות ושיויון הצלעות שיויון באיםכאן
 יוצר הצלעות ששיגיון מפני לא, ? הזוויות שירון של למסקנה בסיס רקהוא
 שיויון יכול הזאת העובדה סמך על ורק הזוויות, שיויון של העובדהאת

 ( נזון
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173 שבתורה הה.יכי ההיקהוראת

 שיכון בין שיוי11.הו11יות.""קשר של למסקנה בסיט לשמש'גםהצלעות
 לא ואף סיבה קשר'של אינו'איפוא במשילש הזוויות שיויון וביןהצלעות
 כך"ן "דוות של הוויה, של קשר. גרידא-אלא למסקנה בסיס שלקשר

 מיוהד,במינו- "מדוע" איפוא הוא הזה, הקשר עונה שעליווה"מדוע",
 דבריםהמו- שני בין הקשר כך",המדוע'של "היות שלהמדוע
 אחת(. סיבה של תיצאות שתי אינם )והם אחת בבתפיעים
 הפעולה את עשה אנה.מדוע שואלים מסויימת, פעולה אדם כשעושה)ד(
 "היות של המדוע ולא ההכרה בסיס של המדוע לא - זה "מדוע" איו ?הזאת
 אנחנו האדם בפעולת טהורה. סיבה המדוע'של גט איננו הוא אבלכך",
 סיכות על-ידי הנגרמות bal~n בטבע התופעות כדוגמת תופעה לארואים

 עשה מדוע שואלים אנו וכאשר האדם, מרצונו'של תוצאה אלאחיצוניות,
 מה הנימוק, היה מ" המטרה, היתה מה לדעת, אנו רוצים הזאת, הפעולהאת
 של המדוע הוא "מדוע" של הזה רביעי הסוג זה פעולה של הטעםהיה

 ' ה.טעם. שלהנימוק,

 תוכן את לתת אנו,לא שואפים התורה של ההלכי ההלק בהוראתוהנה
 ביסוס, כמו.כל הזה, והביסוס אלא=וזהו.העיקר-לבססה, בלבד,ההלכה
 הביסים עונה "מדוע" של סוג איזה על ז "מדוי" השאלה על לענותצריך
 לא ואף  כטבע, תופעה ההלכה אין בי הסיבה; של המדוע זה אין ו ההלכהשל

 קצרה ידנו אבל זה לשאלה מקום שיש נראה להלן - כך" "היות שלהמדוע
 לנו ידועים אינם המצוות טעמי הטעם- המדוע'של זה אין 1 עליהמלענות
 בחינוך חשוג תטקיד להלן, נראה כאשר להם, ומיש פי על ואף כלל,בדרך
 היחידי הביסוס ההלכה. לביסוס לשמש יכולים הם אין הרי בהוראה(, גם)ולכן
 בקביעת הוא שבתורה, ההלכי החלק בהוראת מחפשים אנו שאיתו ההלכה,של

 היא היכן : ויק אך אלא לטעמה, ולא ההלכה לסיבת לא חז"ל שואליםהתורה מדברי 'הלכה בהסקת שבכתב. התורה דברי ובין ההלכה בין ההגיוניהקשר
 ז הכתוב מדברי להסיקה אפשר אופן באיזה ? התורה בדברי נרמזת אונכללת

 הסקת על בדיונם חז"ל מביאים שאותם והמוסריים, ההגיונייםהנימוקים
 לבסס כדי אלא ה, ג כ 1 ת את ולהסביר לבסס כדי באים אינם מסויימת,הלכה

 ביסוס עונה שעליו וה"מדוע" בתורה, הכתוב מן ההלכה הסקת אתולהסביר
 התורה. המסקנ.ה-מדברי בסי,ס ה"מדוע-'של הואההלכה,
 אולם בג'סוח, הוא.רק חידוש.'החידוש אין העובדה.הזאת קביעתבעצם
 המודה נהקל שבסס הקשיים את מיהד ליאיר-באה עשויה הזאתהעובדה
 עקב המתעוררות הבעיות פתרון דרכי את והן שבתורה, ההלכי החלקבהוראת
 אלה.קשיים
 . . . ").~ . י -.". העיקריים:ן: הקשיים הםואלה
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 עציון הלוי רפאליצחק

 ובדרך הפשט בדרך התור" מדברי חז"ל על-ידי נלמדות ההלכות)א(
 שורת שטחית-עם תמיד-בראייה מזדהות אינן הדרש דרכיהדרש.
 ההגיוני הקשר את מרגישים התלמידים אין ואם הפשוט, השכל שלההיגית
 כל להשגת סכנה נשקפת שבכתב, התורה דברי ובין ההלכה ביןהמוצק
 עם הגיוני בקשר מתקשרת ההלכה אין אם ההוראה: של המטרותשלוש
 לדברי כפירוש התלמידים של בזכרונם יפה תיקלט לא שבכתב התורהדברי
 האפ. את התלמידים מאת תשלול הוה ההגיוני הקשר הבנת העדר והתורה

 לפגוע גם עלול והוא השכליים- כוחותיהם את הלימור ידי על לפתחשרות
 בלבם. להינטע הצריך ולתורה, להלכה וההערצה הכבודברגש
 לרבכי כפירוש  ההלכה מופיעה התודה של ההלכי החלק בהוראת)ב(
 ההלבה תוכן התלמירים. בחורצת  עצמאית צמרה תופסת היא -ואיוהתורה
 על לא בעיקר הדגש את שמעמידים כך, ידי על גם נוית לקרן בתופעתםנרחק
 למה משל התורה. דברי ובין בינה הקשר קביעת על אלא עצמה,ההלכה
 משפט של ארוכה הוכחה לחול?-ללימוד קודש ביז דומה-להבדילהדבר

 והרי עצמה המשפט מתוכן התלמידים דעת את לפעמים המסיחהנדסי
 בתודעת לקבוע היא שבתורה ההלכי החלק הוראת של הראשונההמטרה

 שרשיו אשר בתורה-כאילז האמורות ההלכות ואת המצוות אתהתלמידים
 האדם. של נפשו את ממלאים ענפי11פייותי1 אגל התורה, בדברי נעוציםאמנם
 ם ל כ ש ב לקבוע הוא שבתורה ההלכי החלק בהוראת שהעיקר כיון)ג(
 נשאלת - שבכתב התורה דברי ובין ההלכה בין. הקשר את התלמידיםשל

 לתוכן התלמידים ש פ נ את לקשר בדי נלך, בהו החינוך דרכי הם מה :השאלה
 1ההלכה
 האלה הקשיים על להתגבר כדי שבידינו האמצעים לבירור נפנהבטרם
 האמצעים של בכוחם שאין ללייז' עלינו מעוררים, שהם הבעיות אתולפתור

 רגילים המורים הבעיות. כל את לפתור נלבד זדיידאקטייםהמיתותיכם
 מפורטות, מעשיות עצות הנותן בישול, ספר מין כעל מיתורי ספר עללהביט
 הדרכה שאין מובן מסויים. שיעור או - מסויים תבשיל להכין כדי לישותמה

 גם להכיל ועליה בלבד, כלליות הלראות במתן להצטמצם יכולהמותיקית
 ולהטים מיחודיות עצות שום כי לדעת, עלינו שומה אבל מעשיות,עצות

 הלימוד לחומר המתאימה הגישה למורה תחסר אם יצליחה לאמיחודיים
 עצות למורה לתת יש בוודאי משמעת להחזקת בנוגע גם הריולתלמידים.
 על להשיבה כדי משמעת "פרה של מקוה בכל לעשנה עלה מ"מפורטות,

 המורה של באישיותו בעיקר בכיתה המשמעת תלויה סוף סוף אבלכנה,
 בעצות יצליח לו אלה בהיות ורק הלימדתם, ולחומר לתלמידיםובגישתו
 אחר, חינוכי או לימודי שטח בכל רורבר הוא כן אחריהן. שימלאהמיחודיות
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175 שבתורה החיכי החיק"וראת

 ליצור עליו החינוכית, או הלימודית את.פעולתו לפעול בא שהמורהלטני
 ואת. לפעולתו מתאים פסיכולוגי רקע התלמודים ואצל, עצמואצל

 אצל ליצור הדתי המורה אשר'על המיוהד, הפסיכולוגי היקע איפוא,מהו,
 1 שבתורה ההלכי ההלק להוראת בגשתו התלמידים ואצלעצמו.
 לומדים. שהם לראות-ולהרגיש-שהתורה התלמידים המורה'ועלעל

 אתם המדבר ה' התיהאתקול בדבףהםדברי,'!עיהםלשמת
 ה לבבך"--דבר" על ום י ה מצי אנכי אשר האלה הדברים )-הע 1 ש כע
 מאורעות הוא ברוך התורה נותן לנו מודיע התורה של השיטורי בחלקאם שם" רש"י ע"ו

 של ההלכי בהלק הרי מתאימים, רעיונות ולפהח,'בנו לעוור כדימסויימים
 להימנע מסויימים, מעשים לעשות ישיר באופן אותנו מצוה הואהתורה

 שה' ההרגשה ומתוך המפורש. לרצונו בהתאם ולהתנהגממעשים'מסויימים
 בלב להתעורר צריך מה, דבר לעשות אותנו ומצוה 1 ש כ ע אתנומדבר

 . לעשות! לנו אומר הוא מה להעיז, העז הרצוןהתלמידים

 : שבכתב בתורה את'דבריו להבין כדי הקדוש-ברוך-הוא נתן דרכיםשתי
 תכנם את להשיג כדי התורה בדברי להתעמק עליו אשר השכל, דרךאת

 פה, שבעל התורה המסורת,'את דרך ואת ארס"( בני כלשון תורה)"דיברה
 הטכרעח, היא השנייה הדרך שככתב. בתורה לדבריו ה' פירוש אתהמכילה
 של רצונו אבל עצמו! "המחבר" של .פירושו אוטנטי, פירוש זהושהרי

 עם אמיץ הגיוני בקשר קשורה תהא השנייה הדרך כיהקדוש-ברוד-הוא,
 הרוחניים לאנשים:אשר.כוחותיהם אפשרי שוה כמה עד הראשונה,הדרך

 עלינו- ולילה". יומם בו "והגית מצות של תוכנה וזהו מוגבלים.)והאהבים(
 שבכתב התורה לדברי האמיתי הטירוש את כי התלמידים-לדעת,ועל

 הקב"ה של לרצונו בהתאם אולם חו"ל, בדברי ולמצוא לחטש צריכיםאנחנו
 לתפוס עלינו כלומר, כשכלנו, גם  הוה הפירוש את להבין להשתדלעלינו
 מדברי ההלכות הסק.ת של הבסיס את והן ההלכה תוכן את הןולהבין
 ' , מזו!(. 11 גם )ואחר-כךהתורה

- 

 והתלמידים, המורה אצל הנ"ל והגישה הפסיכולוג' הרקע שנוצרואחרי
 שא- שתי - שבתורה ההלכי ההלק בהוראת - המורה לפני לעמודצריכות
 דברי ובין ההלכה בין ההגיוני הקשר של השונים הסוגים הם מה )א( :לות

 התלמידים לעיני לגלות כדי ללכת עלינו דרכים באילו )ב( ז שבכתבהתורה
 התורה-בכל מדברי ה"לכות הסקת בסיס את 1ה1 ה"לכות תוכז אתהן
 ז הנ"ל ההגיוני הקשר של וסוגסוג
 התורה ובין ההלכה בין הגיוני קשר של ראשיים סוגים .שני ביז להבדיליש

 הדוק פשוט עיון ידי על המתגלה ההגיוני הקשר שייך אהד לסוג :שבכתב
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 עציון תלוי רפאליצחק

 באחת ביטויו את המדצא הגיוני קשר שייך השני לסוג התורה, בדברימעמיק
 הזה שהסוג מאליה נדרשת-ומובן התורה שבהן המידותמשלוש-עשרה

 המידות. לשלוש-עשרה בהתאם שונים לאופניםמתחלק
 המקום מספיק הראשון במקרה : מקרים שני להבדיל אפשר וסוג סוגבכל
 דברי ובין ההלכה בין ההגיוני הקשר את לקבוע כדי לבדה בתורההנלמד
 מקומוה שני השוואת מתוך הזה הושר מתגלה השני ובמקרה יהתורה
 מזה. זה מרוחקים לפעמים שהםבתורה,
 : מקרה ולכל סוג לכל דוגמאותלהלן
 א מקרה ראשון, סוג)א(

 תהיה וילדיה האשה בנות, או בנים לו וילדה אשה לו יחן אדוניו"אם
 . ד(. כא, )שמותלאדוניה"

' 

 מדברי נובעת כנענית שפחה רק עברי לעבד לתת יכול שהאדוןההלכה,
 אמה אין ההלכה לאדוניה"-ולפי תהיה וילדיה במקום-"האשה.הכתוב
 לעולם. עובדתעבריה
 ב מקרה ראשון, סוג')ב(
 ב(. )שם, וכר" עברי עבד תקנה-כי

 על היינו, עברי, של עבד על או עברי שהוא עבד על חל הזה הדיןהאם.
 כב( )טה בדבריי והפסוק  הוה הפסוק השוואת מתוך ז עברי של כנעניעבד

 כאן מדברת שהתורה המסקנה, את להסיק יש וכו'", העברי אחיך לך ימכר"בי
 יברה שהוא  עברעל
 א מקרה שני,  סוג)ב(

 יט(. ה, דברים ; יג כ, )שמות הדיברות טבישרת תגנב""לא
 הלאוויז שני עם השוואי ממך על מעניינו", הלמד "דבר למירהבהתאם
 ומכרו איש "גונב ההלכה סמך על תנאף(, לא תרצח; )לא בענייוהסמוכים
 שהתורה  המסשה, את להסיק יש - טז( כא, )שמות יומה" מות - ניסוונמצא
 נפשות. בגניבת  צאומרמרת
 ב מקרה שנק סוגי(
 זה. למקרה דממה לשמש יכולות המידות ורוב. ה שן גירהכל

 בת ההגיף הקשר של החלוקה את אחד עעינו--מצד נגדנעמיד
 ואת ההוראה מטרות כל אח שני  ומצד שנכתב, התורה דברי וביןההלכה
 של ההוראה דרכי את וברר האלה הדברים כל להשגתו-ולאורהקשיים
 הנ"ל הקשיים על להתגבר כדי ללכת עלינו שבהן בתורה, ההלכיהחלק
 הרצויות. המטרות אתולהשיג
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לת שבתורה ההשכי החלקהוראת

 רמלס ומאת. הזיראה של ,הימלה המקמלת זביל את בראיתה נבתקנ
 טגרעות כמה .אולם הפירוש, את ולהסביר רש"י פירוש את פסוק לכללהוסיף
 ~- . הואת:'לשיטה
 בכוחות אליו להגיע שעמלו מוכו,ךבלא הפירוש את מקבלים התלמידים)1(
 לקליטתו,- הכנה וללאעצלם,
 לו כפירוש 'הפסוק לדברי מתווספת רש"י- בטירוש' הכלולה הה,לכה)2(
 -- התלמידים. בתודעת עצמאי מקום תופסתואינה
 הטירוש לפני מובאת היא אם לפעמים-הן מביאה שרשיי ההוכחה)3(
 בלי מוכן, כדבר היא גם רוב פי על לאחריו-ניתנת מובאת היא אםוהן

 עצמם; בכוהות אליה האפשלות-להגיע לתלמידיםשתינתז
 תוכן הרצאת מאשר יותר גדול מקום ההוכחה תופסת קרובות לעתים)4(
 לקביעת 'הייננו להוכחתה, ההלכה מתוכן עובד :התלמידים וקשבההלכה,
 -: התורונ דברי ובין בינה ההגיוניהקשר

 ההלכי החלק להוראת גדרט,ם ת כאח בזה מציע שאני האחרת,השיטה
 כי מאמרי, בתחילת שקבעתי העובדה על אחד מצד מכומסתשבתורה:
 מדברי ההלכה הסקת בסים של המדוע הוא ההלכה של;-ביסוםה"מדוע"
 המגרעות את האפשר במידת למניע השאיטה על שני ומצד שבכתב,התורה

 . ' ~ . המשבלת.שבשיטה
 :,  יוי שיטה  של  המפייות  וההצייה המשייון  הרביעוןואלו.הו

 המורך, ובהדרכת עצמם בריחות להגיע יכולים שהתלמירים' מיום בכל)1(
 ההלטה את בעצמם למצוא להדריכם יש התורה, מדברי הנובעת ההלכהלתוכן
 להעמיד אפשר ירטא",ל, "ורפא למשל: התורה. לדבריי הפירוששהיא
11baחכמת את ללמוד צריך חברו ~כה כל האם )א( : שאלות שתי התלמידים 

 לרפא רופא שאיננו אדם יכול איך )ב( י ידו על הפצוע את לרפא כדיהרפואה
 בהדרכ" חברו?את

 הפסוק מומן כי מסקנה לידי "הלמידיט יבואו מתאימך
 הגיעו שהתלמידים אחרי רק הריפוי. הוצאות את, לשלם המכההוא-שעל

 אונקלוס תרגום ואת רש"י פירוש -את' להראות'להט יש זה למסקנהבעצמם
 ~ . ' - י' זה.'לפסוק
 המקרים וברוב למדי, נדירים 'הט האלה המקומות כי להודות יש אולם)2(

 שככתב, התורה דברי פי על ההלכות את בעצמם למצוא התלמידיםאיו'בידי

 ברוב למיותרת! פה שבעל התורה את עושה היתה כזאת אפשרותשהרי
 אלא ההלכה, תוכו את הכתוב מן להסיק "הלטידים מ, לדרוש איןהמקדים

 התורה שמדברי להסביר היינו רוגמאטית, בצויה ההלכות את ללמדםיש
 איפוא יישאר התלמידים של "עצמית לעבירתם טלוניח. הלכהנובעת
 דגךי ובין ההלכה בין ההגיוני הקשר את המורה, בהדרכת למצוא,התפקיד

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 עציון הלוי רפאל'צחק178

 התורה מדברי הזאת  ההלכה להסקת ההגיזני הנסים את היינו:התווה,
שבכתב.
 ונקבע נבדיל לעיל, שנוכרו ההגיוני, הקשר של השונים לסוגיםבמתאם
 : הו ואלה התלמידים. ידי על לגילויודרכים
 )הק- א. מקרה הזה, ההגיוני הקשר של הראשון הסוג)א(
 התורה(. בדברי מעמיק עיון מתוך מתגלה ההגיונישר

 מסויימת, הלכה מתקשרת שבו בתורה, הפסוק את לקרוא לתלמידיםניתן
 יש :ה אחרי ההלכ". הסקת על-ידי שיושנו הקשיים על לעמודונדריכם
 מן ההלכה את מסיקים חז"ל כי ולהגיד ההלכה, את דוגמאטית בצורהלמסור
 להסקת ההגיונ' הבטיס את בעצמם למצוא עליהם ועתה הנלמד,הפסוק
 הזאת.ההלכה
 עד ממנו תותירו "לא : פסח קרבן על המדבר הפסוק את קוראים :למשל
 לתלמידים ניתן י(. יב, )שמות תשר"ק" באש בקר עד ממנו והנותרבקר

 להסביר יש זה אחרי לכאורה. מיותרת בקר" "עד המלים על שהחזרהלמצוא,
 כי היא, ההלכה החמה. והנץ השחר עליית : שלבים שני הבוקר לתחילתכי

 חלה אליו וביחס נותר, כבר הוא השחר עלות עד פסח מקרבן הנשארהבשר
 עתה. זה שקראנוהו הסמוק מן הזאת ההלכה את מסיקים וחו"ל שריפה,חובת
 ההלכה את חז"ל מסיקים יד א השאלה, את התלמידים בפני נעמידעכשו
 הבוקר התחלת )איזו מתאימות הדרכה שאלות בעזרת ? הפסוק מדבריהזאת

 החוזרות המלים להוסיף באות מה השחר? עלות או החמהקודמת-הנץ
 "עד הנוספות המלים כי המסקנה, אל להגיע התלמידים יכולים ?( בקר""עד
 הוא וזה השחר, עלות הקודמת-עד ההתחלה את להוסיף באותבקר"
 מסיקים שחז"ל השנייה להלכה ביחס גם לנהוג יש כך ההלכה. להסקתהבסיס

 בעצמם שמצאו אחרי רק טוב. ביום נותר שריפת איסור הזה-על הפסוקמן
 האישור את שם למצוא כדי ברש"י לקרוא להם לתת יש ההגיוני הקשראת

למסקנתם.
 )כאשר ב. מקרה ההגיוני, הקשר של הראשון הסוג)ב(
 עיון מתוך מתגלה שבכתב התורה דברי ובין ההלכה ביז ההגיוניהקשר
 לזה(. זה 1הש11אתם בתורה פסוקים בשנימעמיק

 וכמו רש-י :את שעושה כמו השני, הפסוק בהזכרת להסתפק איו זהבמקרה
 שני את לקרוא לתלמידים לתת יש פירושו. את בלמדנו זאת עושיםשאגו

 ההבדלים ועל שבהם הזהים הדברים על ולהעמידם במקומם האלההפסוקים
 מפסוקים מסיקים שחז"ל ההלכה, את להם נמסור דוגמאטי באופןביציהם,
 ההלכה את חו"ל מסיקים איך בעצמם, למצוא התלמידים על מעתהאלה,
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9ח שבתגרה דהיכי ההיקהוראת
 י"י

 התלמקים יקראו ח(. כא, )שמות ימת" מות ואמו אביו "ומקלללמשל:
 אמו ואת אביו את יקלל אשר איש "כי : בפסוק קדושים בפרשת גםעצמם
 בשני ההבדלים ועל הזהים הדברים על ויעמדו ט(, כ, )ויקיא יומת"מות

 גם חל הזה הדין כי ההלכה, את דוגמאטי באופן להם ונמסורהמסוקים'האלה
 ההלכה את .מסיקים חז"ל כי להם, נאמר קטן. על הל אינו אבל אשהעל

 את חז"ל מסיקים איך ונשאל, האלה, הפסוקים שני השוואת מתוךהזאת
 הבנת לידי להביאם אפשר מתאימות הדרכה שאלות בעזרת 1 הזאתההלכה
 לכך. האישור את ברש"י למצוא להם ולתת - הזאת המסקנה שלהבסיס
 ובין ההלכה בין ההגיוני הקשר של השני הסוג)ג(

 נהי. נדרשת שהתורה המידות א-ב(.-אחת )מקרים התזרהדברי
 מידות כלל בדרך הן שבתורה ההלכי לחלק רש"י בפירוש השכיחותהמידות
 על ביותר המתקבלת המידה והיקש. שווה גזירה וחומר, קל : ההיקשמתחום
 גזירה היא מכול פחות השכל על המתקבלת והמידה וחומר קל היאהשכל
 שני בין הדמיון סמך על נאל1גיה. א בעצם ש11ה-היא גזירהשווה.
 מסקנה אחרים. בפרטים גם דומים שהם מסקנה, מסיקים אחד בפרטדברים
 להצטמצם יכול דברים שני בין הדמיון כי למציאות, מתאימה תמיד לאזאת
 ביותר מתבלט זו במידה דווקא אולם מדנטים. בפרטים או בלבד אחדבפרט
 הפוסק היא פה- שכעל התורה המסורת-היינו אלא הדרגיך, לא כיהכלל,
 מעצמו" שווה גזירה דן אדם -אין התורה. מדברי הלכה בהסקתהאחרון
 זו כי קובעת, פה שבעל התורה כאשר רק ע"ב(. יט, ונדה ע"א טה)פסחים
 דומים ביטויים שני פסוקים בשני בכתבה כי התורה, כוונת זה במקרההיתה
 הביטויים שני שיויח על לרמוז התכוונה דומות(, מלים שתי רק אפילו)או
 את הזה הדמיון מן להסיק נוכל אז רק - מסויימת להלכה ביחסהאלה
 שבתורה ההלכי החלק בפירוש ההיגיון על המסורת עליונות את !ההלכה
 המידה היא והומר שקל פי על אף הבאה: העובדה מן גב לראות אוליאפשר

 - ע"ב( ים, )נדה מעצמו" וחומר קל דן "אדם הרי ביותר-כיההגיונית
 וחומר-בעור קל ידי על המוסקת מהלכה היינו הדין. מן עונשיןאיו

 הגוררות הל15ת מסיקיט במסורת!(, לבוא צריכה )והיא ש11השמגזירה
 לא איפוא -הן נדרשת התורה שבהן המידות דיו! בית מיתת אפילואחריהן
 . שבכתב התורה את שכלו פי על לפרש אדם יכול שבהן הכרחיות היגיוזדרכי
 מן פה שבעל התורה ידי על ההלכות הסקת את לעשות דרכים . הןאלא

 לקרם איפוא עלינו שומה והדעת. "רכל על למתקבלת שבכתבהתורה
 פיהן. על ההלכות יהדע את והן עצמן המידות את הו התלמידים שללשכלם

 רא"(.. קרשת ספרי : ע-א יז, )קדושין המדרשות אלו - ההקים איה.
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 עציון הלוי רפאליצחק80ג

 התזרה מדברי המיסקות ההלכות, את ללמד יש שלעיל לעקרונותבהתאם
 הבאה: בצורה מי"ג-המידות, פי:אחתעל
 י המידה מסתמכת שעליהם הפסוקים, כל את בתירה קוראים התלמידים)א(
 י אחדות דוגמאות ידי על הזאת המידה מהות את לתלמידים מסבירים)ב(
 הפטר מן. הנלמדמ ההלכה, תוכן את דוגמאטי באופן לתלמידים מוסרים)ג(
 י פלונית מידה פי על נלמדת שהיא ומדגישים האלה, קים.
 בהסקת הזאת המידה כאן מתגשמת איך התלמידים,שואלים'את)ד(

 הפסוקים. מן הנדונהההלכה
 ז4 בו )שות ער" לאמה בתו את איש ימכור "כי."של:

 יוצאת עברית אמה כי לתלמידים מודיעים הזה  הפסוק קריאת אחרי)א(
 - נערית. של לגיל בהגיעהלתירו,
 אחדות דוגמאות פי וחומר--עלקל-)ב(
 הזאת. המידהשל

 כאשר רק בתו את למכור יכול שאב ההלכה, את לתלמידים מוסרים)ג(
 לנערות. מגיעה הבת כאשר פוקעת הזאת והזכות קמנה,היא

 ושוא- וחומר קל ידי על מוסקת הזאת ההלכה כי לתלמידים, אומרים)ד(
 וחומר הקל כאז מהו - אותםלים

 התלמידים את להביא וצריך אפשר מתאימות  הדרכה שאלותבעזרת ~
 יל להיווכח, להם נותנים כך ברש"י-ואחר המובא ותומר היללמציאת
 צדקו. שהם ברש"י, יריאהירי

 1 זאת שיטה של מצלותיה הומה
 ו"  "מדוי  שאלת של הממרים  המובן את ברור  באוטו מדגישה היא)%(

 הממסה.  בסים של המרוי -המתאימה
 התשובה את המורה, בהדרכת בעצמם, למצוא לתלמידים נותנת היא)ב(
 ההוראה- של הפורמאלית המסרה את כך  יל-ידי ומשיגה דואת השאלהעל

 התלמידים. של הסבליים כוחותיהם ושאר ההתבוננות כושרטיתוח
 ונפרר ?צמאי ברבר התורה  מרמרי הנובעת ההלבה %ת יובעת היאוג(

 בך ידי ויל - הפסוק לדברי הצורף כסרח רק ולא המלתיריםבתודעת
 המאטריאלית. המטרה את יותר טוב באופן להשיג עשווההיא

 העליוז השופט היא טה שבעל התורה רק כי העובדה, את מדגישה היא)ד(
 התל- בתודעת הזאת העובדה קביעת שבכתב. "תורהבהבנת
 לאמונה. החינוך ב.שביל חשובה.מידים
 שאני פי על ואף כאן המוצעת בשיטה הטובות המעלות כל עםאולם,.
 ומז ההוראה מטרות מכל והעקבית ההגיונית המסקנה את זו בשיטהרואה
 ומלהמליץ מלראותה אני רחוק - התורה של זה חלק של המיוחדהאופי
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181- ההיכי.שבתורה ההלקהורא_ת

 הדרכים'יהוראח מן אחת אלא היא אין היחידה: השיטה כעלעליה
 שבעל התורה ההוראה במרכז עומדים 11 בשיטה התורה. של הזההחלק
 רק משמש רש"י '.ופורוש וגביניהן, ההגיוני והקשר שבכתב התורהפה,

 בעבודתם התלמידים הגיעו אליהן אשר התוצאות של ולאישורןלסיכומן
 גם יש הד,כיישגתזרה החלק במראת אולם .המזיה. ובהדרכההעצמית

 .היה בשיעור.)במקרה_זה. המרכזי המקום את. לתפוס צריך י " ש ר ש 1 נר פש
 את התלמידים_למצוא'מה'הכריח בהש"י:,על העיון העצמית לעבודההמרכז
 בכך, להסתפק אין _שהסיק, את:ההלכה ולהסיק שפירש באופן לפרש'רש"י
 את לקרוא "תלמידים. על אלא אחרים, פסוקים תיאורו להוכחת .מביאשרש"י
 להגנת לפסוקל,הנלמד-יגיאם והשוואתם בהם במקורם..העי11 האלההפסוקים
 צבי מר של במאמרו למצוא אפשר 11 לשיטה )דוגמאות.. ולהסברתוהפיהוש
 שבתורה"(. ההלכה חלקי ד'-"להוראת ב"מעינות" רבינוביץמאיר
 ההוראה, כמרכז רש"י פירוש משמש בהם אשר .בשיעורים, גם כי להעירגש

נכוי
 צריך בסיכום כאה המבנה,.שהוצע לפי השועור תוצאות את לסכם יהיה
 מדברי הנלמדת ההלכה ,את : עצמאיים כדברים התלמידים, בתודעתלקבוע
 בין ההגיוני הקשר ואת ההלכה נלמדת שמהם בתורה, המקומות אתהתורה,
 הדברים שלושת ,שימשה המוצעת בשיטה אם האלה, המקומות וביןההלכה
 - השיעור של ואישורו ככיכומו הופיע רש"י ופירוש השיעור, כמרכזהאלה
 האלה הדברים שלושת צריכים - לרש"י, עובר השיעור כשמרכז כאן,הרי

 לשיעור, סיכוםלשמש

 .ו!-

-- 
--'.. ' ' 

- 

 על הדגש את שמים הנהוגה, בשימה והן זה במאמר המוצעת בשיטההן
 ההוראה של הפורמאלית המטרה. ועל התלמידים פל' העצמיתהעבודה
 המטרה ווט לשלוט-אד צריכה ושיעור שיעור בכל לא אולם. שכלם.בפיתוח

 .להקניות המאטריאלית, למטרה גם שיעורים להקדיש ישהפורמאלית.
 אשר התשוקות את ברש"י למצוא להם לתת גם אפשר .לתלמידים.ידיעות

 בשום אולם ההלכה. הסקת שיטות לפי בעצמם למצוא היו צריכיםהתלמידים
 רגשי התלמידים אצל החינוכית=-לעורר המטרה אין.להזניח.אתשיעור

 ,- .,' . פה. שבעל ולתורההערצהיהלכה

 אנו-וכן מסתפקים היסדת הספר בבית שבתורה ההלכי החלקבהוראת
 אחר שבפירוש המקרים, בכל אולם רש"י, לעשות-בפירוש כלל בדרךצריך
 יותר להתקבל או רש", פירוש את לחוק העלול הגיוני למצוא.הסבראפשר
 כדי - להרצאתו או ההסבר להסקת אם - לנצלו יש התלמידה, דעת עלממנו

 דברי בזן'ההלכה,וב,ן ההגיוני את,הקשר התלמידים שללחזק_.בתודעתם
 ' . -. " שבכתב.התורה
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 רפאייצחק182
 עציון היון

לדוגמה:
 רעעו אל איש יתן לשמר...כי כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי)א(
 ו-ט(. כב, )שמזה לשמר" בהמה זבל . . . שור אוחמור

 בשומר והשנייה חינם, בשומר נאמרה הראשונה הטרשה כי מפרש,רשע
 חייב השנייה בפרשה ואילו הגניבה על פטור הראשונה שבפרשה מפנישכר,

 ההלכה. מן רש"י מסיק האלו הפרשיות מן אחת כל של הפירוש אתכשנגנבה.
 התורה להבנת קודמת פה שבעל התורה ידיעת כי מאלפת, דוגמה כאןוהרי

 לפירוש נוסף נימוק האלה הפסוקים שבשני בהבדלים מוצא הרמב"ןשבכתב.
 לנקש רגילים כן ועל מיוחד טיפול דורשת אינה וכלים כסף שמירת:ה.

 משלמים זה ולשם בטירחה קשורה בהמה ששמירת בעוד בחינם, מירידאוהה
 שכר,בשומר והשנייה- חינם בשומר מדברת הראשונה שהפרשה מסתברלרועה-כך

 השמש זרחה אם י דמים לו איו ומת והוכה הגנב ימצא במחתרת "אם)ב(
 א-ב(. שם )שם, לו" דמיםעליו

 ואותה לו, להרוג-דמים בא אינו הגנב כי ברור שאם אומרת,ההלכה
 כשמש. ברור הדבר עליו"-אם השמש זרחה "אם : הדרש על רש"ימבסס

 בא הגנב כאשר : הדעת על יפה המתקבל אחר הסבר כאן נותןהראב"ד
 אם להרוג גם מתכונן הוא ולכן בביתו, נמצא שהאיש בטוח, הואבלילה,
 לרצוח. בא שאינו להגית, ויש בביתו אינוהאיש כי גביטחון הוא חושב ביום, לגנוב בא הגנב כאשר אבל כנגדו, האישיעמוד
 בהסברת עליון שופט של מעמד התלמידים של להבנתם לתת למורהאין
 עם ההלכה את בשכלם לקשר עליו אבל מהם, ההלכה ובהסקת התורהדברי
- חז"ל ידי על גם מצווה הוא כך על ן אמיץ הגיוני בקשר התורהדברי  וגם 
 הדתם החינוך דרישות ידי על ובייתור החינוך. תורת ידיעל

 בקשי התלמידים של בשכלם לבסט הדתי המורה שעל בלבד זו לאאולם
 ם ב ל את לקשר גם עליו - שבכתב התורה מן ההלכה הסקת את הזקהגיוני
 המורה בירי יעלה תמיד ולא התפקיד קשה ואם ההלכה, לתוכן התלמידיםשל
 יש אותן השכליות. המצוות לגבי ה"משפטים", לנכי לפחות :את לעשותיש הרי וכדומה. טומאה דיני קרבנות, : כגון השמעיות המצוות ה"הוקים",לגבי
 שאסור כשם אבל התלמידים. של המוסר רגש ועם היושר רגש עםלקשר
 מדברי ההלכה בהמקת עליון כשוטט התלמידים של שכלם אתלהעמיד
 עליוז כשופט התלמידים של המוסרי מצפונם את להעמיד אסור כךהתורה,

 מבוססת להיות צריכה ההלכה של המוסרית ההסברה ההלכה. "מוסריות"על
 הבאה: ההשקפהעל

 הבריאה חלקי כל את קשר מאין, 'ש העולם כל את שברא היחיד,הבורא
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183 שבתורה ההלכי החלקהוראת

 לדבר הבורדים החלקים את ההופכים רבים בקשרים רבים, בחוטים לזהזה
 האינדיבידואליות, תכונותיו כל על פרט, שכל העובדה, אחיד, לעולםשלם,
 אשר האלהי, המוסר של הבסיס את יוצרת בו, וקשור השלם מן חלקמהווה
 פרט כל המקשרים האלה הקשרים כל מתוך בהלכה. בתורה, ביטו'1 אתמצא
 = אדם בני שאד לביז שבינו הקשר ביותר לאדם מורגש הבריאה, חלקילשאר
 הקשר הרגשת כולונ האנושות לבין בינו עמו, לבין בינו משפחתה לביןבינו
 האלהי. המוסר מן ק ל ה רק שהוא האנושי, המוסר של הבסיס את. יוצרתהזה

 את העליות המוסר את להעמיד רשאית אינה ההלכה של המוסריתההצברה
 המטר של המשפט כס לפני - ההלכה של האלהי השלם המקיףהמוסר
 ' יותר. ושטחי יותר מצומצם שהואהאנושי,

 צריכה הארם, של ללבו "מובן" להיות עלול ההלכה שמוסר במידהאולם
 מצפונם את התלמידים בלב ולפתח לעורר ההלכה של המוסרקתההסברה
 להשתמש יש זו למטרה ההלכה. תוכן את ללבם לקשר כך ידי ועלהמוסרי

 את להרהיב צורך אין הפשט על האגדה. בדרש-במדרש והן בפשט,הן
 קושי כל שאין ברורה, כה היא התורה משפטי רוב של ה"מוסריות"הדיבור.

 אהבת את היושר, רגש את התלמידים בלב לפחה כדי לנצלה ישבהסברתה.
 לפעמים המגלה הדרש, את גם להזניה אין אבל הבריות, אהבת ואתהאמת
 נעלים. מוסריים צדדיםבהלכה
 בקר המישה לשלם הגנב על כי ההלכה, על חז"ל מדרש את לדוגמהנקה
 יחס את הזה בהבדל רואה זכאי בן יוחנן ר' השה. תחת צאן וארבע השורתחת

 לשאתו הגנב בו נתבזה ולא ברגליו ההולך שור הבריות. של לכבודןהתורה
 הואיל ארבעה, משלם כתפיו- על שנשאו ושה חמישה, משלם כתפיו-על

 בין המוסרי שהקשר ומרגישה הגנב, של בכבודו מתחשבת התורה בו.ונתבזה
 : חטא מעשי ידי על אפילו לגמרי ניתק שאינו עד הזק, כה הוא לאדםאדם
 יחס את הזה בהבדל רואה מאיר ר' הוא. אדם שהפא, פי על אף מישראל,אדם

 ממלא- ביטלו שלא שה חמישה, - ממלאכה שביטלו שור : למלאכההתורה
 כעל האלה המוסריים ההסברים שני על כמובז, להביט, איןכה-ארבעה.

 ההלכה, של אטולוגיטיקה גם בהם לראות שאין ההלכה-כשםטעמי
 ההלכה של המוסרית ההסברה ההלכה". היא מוסרית כמה וראה "הביטוכלומר,
 המסקנות את ה ש ע מ ל ו להלכה להסיק- תלמידים את להדריך רקבאה

 מצפונם את כך ידי על ולפתה לעורר כדי ממנה, חז"ל הסיקו אשרהמוסריות,
 ה.וצמית ההסקה בשיטת להשתמש המזרה רשאי כאן שגם מובן,המוסוי.

 בשיטת.ההרצאה. או התלמידים ידיעל
 ישראל ם בהפליה לפעמים המורים נתקלים ההלכה של המוסרית.בהסברה

 הנכרי "את כא(, בג,. )דברים תשיך" לא ולאחיך תשיך לנכרים-"לנכרי.
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 עציון היוי רפאייצחק'184

 כאן -,כדומית ג( סו, )שם ידך" תשמט אחיך את לך יהיה ואשרתגש
 על אלה במקרים המובאות הההגיוניות המוסהיות ההסברות למוהיםתועילנה

 ריבית בלקיחת אסור הנכרי שאין מאהד : למשל המפושיה. גדליידי
 הנכרי כלפי עלינו גם יחול לא הזה שהאיסור הצדק, דורש הרימישראל.

 המצוה תחול ישראל, בני על רק חלה קרקע ששמיטת ומכיון)אכרבנאל(,
 בשביעית קצר ולא זרע לא היהודי רק כי אליהם, ביחס רק כספים שמיטתשל
 להדגיש, גם אפסי אולי שור(. בכור יוסף )ר' חובו את במה.לשלם לוואין

 שונא אויד, בעיקר אלא בכלל, אחר עם בן לא כולל -נכרי" המושגכי
 זה רחוקים אינם אלינו ביהם האלה המושגים שני כי מראה,)והמציאות
 כך לנברי, עורה  בהגשת השם קידוש משום לפעמים שיש וכשםמזה...(,
 בטמנה  בגידה  לחייב לנכרי העורה לפעמיםעלולה
 התלמירים של לבם אל ההלכה  תוכו את לישר שאיפתנו כל יםאולם
 להעלימה גם ואין העובדה- מן להתעלם לנו אוז האנושי, המוסרברבותות

 עם התורה של האלהי המוסר מזדהה המקרים בכל לא כי - התלמידיםמעיני
 שהמוסר לתלמידים, להסביר עלינו כאלה במקרים היקובל. האנושיהמוסר

 השטחי המוסר מאשר יותר ומקיף יותר עמוק הוא ההלכה של העליוןהאלהי
 הנהגת דרכי _את ולהביז להשיג. לפעמים לנו אפשר שאי וכשם האדם,של

 אנחנו fiRi ובכל  לה וטונ רשע לה ורע צדיק בדאותנו בעולם,אלהים
 את להבין לפעמים לנו קשה כך מידותיו אחר מהרהרים ואיננו בה'לאמינים
 סייג. ללא ובתורתו בה' להאמין ועלינו המצוות, של. העמוקטעמן

 לתפסן- עלינו ולמעשה מזו זו כנבדלות המצוות נראות אדם בני.לעיני
 ומחוץ הזמן מן למעלה שהוא הקב"ה, בשביל אבל זה אחרולקיימן-בזו

 כדבר אחת, הבריאה=בבת חלקי התורה-.וכל מצוות כל מופיעותלמקום,
 עלינו כך". "היות של בקשר בזה זה קשורים חלקיו שכל ושלם,אחד

  מצוית כל בין קיים כזה קשי לתלמידים-כי להרגישלהרגיש-ולתת
 אף - אדומה פרה מרות ובין כמוך"  לרצך "ואהבת מצית בין גם -התורה
 חלקי כל בין קיים כזה קשר השכלית. תפיסתנו בתחום הוא שאיו פיעל

 צריכה זו להרגשה כבסיס שני. מצד והתורה הבריאה ובון אחד, מצדהבריאה
 הן ביחד, ושתיהן לחוד מהן, אחת כל והתורה; הבריאה כי העובדה,לשמש

 לאמונה לחינוך הזדמנות בכך גם איפוא ויש ויחיד. אחד בורא שלמעשי.ידיו
 התורה. של ההלכי החלק להוראתבקשר

 לימוד ידי על להשיגו אין היהדות, של העולם להשקפה לאמונה,החינוך
 הרו' האווירה ידי על בעיקר אם. כי פדאגוגיות, תחבולות ידי על ולאגרידא

 מתחנ- התלמידים העיקרי. יוצרה הוא שהמורה התלמידים את האופפתחנית
 1 ה נ 1 מ א ב 11 מ א ידי על אלא הטפה, ידי על לא לאמונהכים
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185 שגת1רה ההלכי החלקהוראת

 של ההלכי ההלק בהוראת התלמידים, בלב להחדיר הדתיים המיריםעל
 אשר היליוז, המוסר הוא ההלכה שמוסר ההכרה, ואת ההרגשה אתהתורה,
 חלקי %ל אם כי בלבד, באנשים לא בהתחשבו העולם בורא קבעאותו

 כל ואת המורע של- לבו כל את למלא צריכה הזאת ההרגשההבריאה.
 באופן - תעבור שמשם כדי - התורה של ההלכי החלק הוראת שלהאווירה

 התלמידים שלסוגסטיבי-ללבם
 בלבד. שבתורה ההלכי החלו הוראת של עניין איננו לאמונההחינוך
 ואין זה, לחינוך המיוחדת תרומתה את לתרום צריכה מקצועהוראתיכל
 של ההדרכה בשיחות אולם ומופרש, מיוחד מקצוע להיות יכול לאמונההחינוך
 : להיות צריכה האלה  השיחות מסרת  מרכזי. מקוט לתפוס צריך הואהמהנך
 התל- בלב המתיוררים nl~DOn והמרת  והבהרתן האמונה עקרונותקביית
 האמונה. לעקרונות מדומות לסתירות בקשרמידים

סיכום
 יש מדוע : השאלה על עונה שבכתב התורה 'דברי על ההלכה ביסוס)1(
 בסיט של המרוע הו* הזה ה"מרוע" ז התורה  מדברי ההלכה אחלהסיק
 . . . ההכרה.. של המהוש.המיקנה,

 התורה על-ירי נקבע שבכתב התורה רבה? ובין ההללה שביו הקשר_)ג(
 הקשר את  להבין אותנו ימרריכה מחייבת מה שבעל התורה אולם פהונבעל
 בני ידי על רעיונות ומבהבעת הרגיל ההיגיון פי על אם ההיגיוה פי עלהזה
 נדרשת. התורה שבהן המידות עשרה בשלוש המובעות ההיגיון בדרכי אוארם
 העליונה הסמכות את האדם בהיגיון רואה פה שבעל התורה אין)3(
 הסמכות את האדם במיסר ריאה .איננה שהיא כשם התורה, מז ההלכותלהסקת
 בשכלו האדם שיקשור דרוש כן פי ואף-על הלחכה, מוסריות להערכתהעליונה

 שדרוש כשם שבכתב, התורה דברי וביז ההלכה בין ההג'וגיים הקשריםאת
 ההלכה. של התוכן לקבלת המוסריים המניעים את האדם בלב לעוררהוא

 ההוראה תורת של הדרישות עם חז"ל-מזדהות של אלה- דרישות)4(
 שבכתב התורה דברי לבין ההלכה שכיו ההגיוני הקשר קביעתוהחינוך.
 והיא התורה, דברי עם ולליכודה התלמידים בתודעת ההלכה לקליטתעהרת
 הנימים הרעדת "תלמידים. של השכליים הכוחות לפיתוח גורם-חשובמהווה

 של תוכנה -באמצעות התלמידים בלםהמוסריות
 החיפה נותנת ההלכה,

 התנהגותם. על ומשפיעה התלמידים אצל המוסריים הרגשותלהתפתחות
 : הכאים השלבים לפי להתנהל צריכה שבתורה ההלכי החלק הוראת)5(
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 עציון היוי רפאייצחק186

 א:דרך
 ההלכה נובעת שמהם הפסוקים כל את בתורה לקרוא התלמידיםעל)א(

 שונות. בפרשיות הם מפוזרים אט גם אחת, מסקירהולסקרם
 שבפסוקים ההבדלים על או הקשיים על התלמידים את להעמידצריך)ב(

 ההלכה. כך אחר מוסקת מהם אשרהאלה,
 הזאת שההלכה ולהגיד דוגמאטית בצורה ההלכה את להם ללמדיש)ג(

 למדה שהם הפסוקים מןנובעת
 פתרון יימצא - "מורה בהדרכת - התלמידים של העצמיתבעבודתם)ד(

 ז הפסוקים מדברי המסךימת ההלכה נובעת ך י א :השאלה
 התשובה.לשאלה המורה-את מצאו-בהדרכתאהרי.שהתלמידים)ה(

 לכך. האישור את ברש"י למצוא להם לתת ישהזאת,
 ב:דרך

 ההלכות ואת הפסוק לדברי הפירוש את ברש"י לקרוא לתלמידיםלתת
 לפרש רש"י את שהכריחו הסיבות, את למצוא ולהדריכם מסיקשרש"י

 לקבוע: יש השיעור בסיכום אולם האלה. ההלכות את ולהסיקכך
 התורה. מדברי מסיק שרשף ההלכהאת)א(
 הזאת. ההלכה את רש"י מסיק שמהם התורה דבריאת)ב(
 זו. מסקנה להסקת הבסיסאת)ג(
 ההלכה של המוסרי התוכן את' לתלמידים להסגיר שאפשרבמקרים)6(
 מצפונם את ולפתח מוסריים רגשות התלמידים בלב לעורר כדי לנצלויש

 של המדומות לסטיות ומוסרית הגיונית הסברה לתת המורה ישתדלהמוסרי.
 המקובל. האנושי המוסר מןההלכה
 ההלכי החלק לתלמידים-בהוראת לתת יש לאמונה החינוך את)7(

 : הבאות בדרכים -שבתורה
 הזה-רקע החלק בהוראת מיוחד פסיכולוגי רקע יצירת ידיעל)א(

 אנו שומעים התורה שבדברי והתלמידים, המורה בהרגשת היאשמהותו
 היום. אלינו המדבר ה' קולאת

 הסמכות לה אשר פה, שבעל לתורה הערצה רגש יצירת ידיעל)ב(
 הוקי פי על שבכתב התורה של דרולכי הפירוש את לתתהעליונה

 ההגיוז..
 בורא ידי על נקבע ההלכה שמוסר וההכרה ההרגשה יצירת ידיעל)ג(

 ועמוק יותר מקיר יותר, רחב והוא הבריאה בכל בהתחשבוהעולם
 האנושי. המוסר מאשריותר
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 ירושלים / וים מאירד=ר

 האיש" "אשרי במזמור התורה שלדרכה
 תהילים( לספר התורה גין היחס)להבהרתי

 ס י ר פ ס ה ש י מ ח נתן ודוד לישראל ה ר 1 ת י ש מ ו ח ה ש י מ ח נתן*משה
 ' " ' *שר~עק ילים ה ת בש

= 

 מהותם על חדל של להשקפתם יצעי2 אלאילבוש אעה ע מספריתהקבלה
 לראיית ביסף הנ"ל במאמר יש שבימהם. הפנים הקשר על הספרים, שנישל
 בתקופת י יותר קדומה זו ראייה כי להניח אפשר אך כמקבילים. הספריםשני

 היום היא מוסכמת דעה לתהילים. תורה. שבין. זו קרבה הורגשה עצמוהמקרא
 שהיתה ספרנו- של המחומשת הלוקתו כי תהילים, ס' של המדעיבמחקר

 )כנראה לערוך מגמה על מעידה - הימים5 דברי ס' לבעל כבר ידועה י ל וא
 ניהנה לכן תורה, לשם לימור, לשם קבצי_המזמורים את סופית(עדיכם
 גם לוודאי,  קרוב-  משתקפת, זו  בווגה  התורה4. של החיצוניה  צורתהלספר

 3(. עמ' באבער )הוצאת ב אות א מזמור טוב, שותר מדרש1
 63, עמ' השי"ר, ירושליט שמיה, מהרורה האגרה, דרכי היינמן, י. : השוווה2

 אלה פסוקים מקבילים כידוע לד-לו. טז, מדבהי"א ראיה,  מביאים וו השטרה בעלי3
 כתוב מח DD/ היה דבה"י סומר שלפני ומכאן מז-מח ופסוקים א פם' קו,לתהילים
 ישל בטיזמיהט שגקבעז "תימנת-בדכה מאותן הוא זה ופסוק קו, מזמור שלבסופו
 טור-סיני אמנם גג,( מס, יחיסן עב, גס והשווה יד, מא, )עיי תהיליםספרי

 ששם "במקום כי טבור 16( עמ' תשיף, ירושלים הספר, כרך)הלשון-והספר,
  המזמורים בתוכן עיף אבל ספרים", סיומי כך אחר קבעו שם כאלה, ברכותנמצאו

 ידי על היום המוגעת הסברה את יוהר יצדיק אלה, חתימות נמצאותשבסופם
 שם הספרים, סיומי את שקגעו במקום : היה הפוך התהליך כי החוקרים,רוב

  חתימות.הברכות. את כך אחריהוסיפו
4Hallo  1. בכתב-העת( הגרמניהם34015 Der 1907,'עמ' ג', כרך )ניסה 36-23 

 אלא בחלוקה-המחומשת, רק לא מהבט? לתורה ההילים ספר של שדמיונולהילית
 המזמורים שספרור כן, אם מגיה הוא ומפר. ספר שבכל המזמורים סדר בענייןגם

 דעתו  לפי לתה-ה. ידמה ספריו חמשת. על' תהילים שסמר המגמה מתוךנעשה
 ' : חרוטים לשני המבנה מגחינת האלה הספרים שני את לדמותאפשר

 הוא בהמשכו ובמצוק, במצור צר, באופק וקללה, בברכה פותח ם ילי תהמפר

 ן 187]
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 ויםמאיר188
 חפצו ה' ת בתור "אשר האיש על לימודי א-מזמור מזמור שלבהעמדתו

 לו. מבוא כעין תהילים ס' -בראש )ג( ולילה" יומם יהגה 1 ת ור תוב
 ואיבעימ מאה דאגדתא: "נסטיא שראה מסופר לוי בן יהושע י'על

 יעקב"'. אנינו של שנותיו כנגד בתהילים שכתוב מזמורותושבעה
 היה לפיה בספרינו. הנהוגה מן מזמורים של שונה חלוקה מגלה 11אגדה
 למספר כגורם ראה ץ. ר ג 147. אם כי 150, לא המזמורים של הכוללמספרם

 מספר על תהילים בספר המזמורים מספר את להעמיד הכוונה אתזה
 ישראל. בארץ נהוג שהיה התלת-שנתי במחזור התורה שלה"סדרים"

 ספר של חלוקתו את גרץ( את להשיר )מגלי אלבוגןז גם הסבירכך
 שבהן פסיקתות 53 אותן כי ההשערה, את גם 'שראל~והביע בארץתהילים
 התורה של הפרוטזות כנגד מכוונות התהילים ספר את המסורה בעליחילקו
 בדיוק. מזדהה אינו המספר כי אם בבבל, שנהג החר-שנתיבמחוור
 לתפילה לא ניתן כספר תהילים ספר כי חז"ל, בדברי רווחת דעה פנים כלעל
 מעין זה במובן הוא 'ללימוד,.וכי גם אלא בלבד, לקריאה לא שכן ומכלבלבד,
 אגדה בעלי ששמו בבקשות למשל, 11, השקפה של הדה את לשמוע יש"תורה".
 'אגורה כתיב יוהנז, ר' בשם ירמיה ר' "אמר : תהילים ספר כמחבר דוד,בפי

 מבקש היה שדוד ,דעתך על תעלה וכי ה(, סא, )תהילים עולמים'באהלך
 קורין יהיו אמר: אלא עולמים, גי לשדירה

 כנסיות בבתי אותי ומזכיריי
 לבי והגיון פי אמרי לרצון ""היו ויים"'1 אני מדרשות,כאילוובבתי
 שמעבר ההלי יקריאת שמים, ישמי אדפ, ינני מעי מתעיה וסייגים. גדריםפויץ

 . - - ששמה. כי שי בהיי יקריאת ולצדקות,ירשעות
 ז קדקדו עי העומד חיוטהיי
 DK1b1. בוחר עמים, בין מפריד וארץ, שסיס רוחב במיוא פותה ור" ח ה פלס

 עם עי אי אותו מרים עבדו, משה את מצא ובוהן. צורף יב"ירהומבהירה
 יעסו. ה' דנר ייחזה אשי עד מעיה-מעלה בעיזתו והריסתו פקפק;והו"חרתו.
 רואה יחו"איב, ומנכיה הוסא ומנצח, מנוצח אדב, בבני ואנוש בגיב~ריפ,גיבור
 ין כי מקויי, ומי מבורד מי נודע לו כי ויברך, יקיי מרהוק,.ובידו הארץאת
 . . ירע. טוב בין מהתדע

ol~an.-: רבנו. משה : "קדקוד הפויס. בריאת 
 : בסיסו עי העומד ירוטהרי
 פראה תהיייב ספר סיום כי Hallo. שי הערהו נכונות את יהכהיש אץ כי אס-

 מצוקה", שי הרגשה קדורנית, "אייכה חוננה עיקר אשר תהילתו, לנביהתרוממות

 דברי איא אינו תדייין ובטפי שנתורה י נ י בי ע ה ישווה הצד עי דעתואבי
 .'..י ) .סיוט.

 9. עמ' תהיייפ יספר בפירושו 6 א. ס:, שבה ירושימי5
 4. הערה 616 עמ' 15( הערה סוך יהיו )עי' תהיייב יספה בפירושו שיג א.ז

 9. עמ' ח, אות שם, טוב, שותל"
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189 האיש" "אשרי במזמור התורהדרכה-עול-

 בספרי כקורין בהם "זריז ואל,יהנ לדורות, ויוחקו שיעשו סו(,לפניך")יט,
 וג.וטלין בהם, והוגיו בהם יהיו,קוהי.1 אלא הומירוסן, )=מירס

 ,_ ראהלות.",ג כנגעיםעליה'1'שכר

 "שלא : המדרש בעל מעיר - תורתי" עמי "האזינה : א עח, לתהיליםבושר
 הם.....פיכו::האזינה תורה אלא תורה, מזמורות אין אדם לךיאמר
 תורתי'",י.עמי

 מזמורי מיוהד'ביז קשל דעה.על המקרא חוקרי המחנה האחרון,מובעתבזמז
 ראש בישראל שקרמ.היה % סבור  יייורין -כתור סיני, הר מעמד וביןתהילים

השנה.
-A~n_ 

 דונך י ח של שהשוגה ובראש. רוה ובבית בציון ה',  בחזרת, של
 הזה החג ג"ש לדיתו  ישראל.  ובי_1 ה' שנכלאה-ביןהברית
 הצגות טקסי אלה.  מאורקות שבהן.הלצגו רראמאט,ת בפצוליה המקריבבתי
 ) מימונים. יכמה לימה יקע ותיר= של  דעתו לפי משמשים-אלו

 )שהושמשה  הפולחו' של הירא~אתי על'.חופיו - הזאת .התיאוריה כלאר
 בין העשר על. 1כ1- השנה ראש של זה ת51נ1 על מוכינקלוו(, ירי עלראשונה
 סמך כל ין לדעה אין הלב,  מן היא  מזמירי-תהילים-בדויה וביןחגיגתו

 "י חהילים,,;י  לא'בטפר גם וכמוכן ולא'ביביאיס, בתורה לאאיבייקטיבי
 מנוגדים. ,ימות שני תהילימר לספר התורה  בין _תהום  הרואים חוקריםויש
 פולחנית עשייה כוהנים, חוקת וכפויה, קפואה דתיות בתורה רואיםהם

 ואילו לאלהיוי ביססו האדם וכובלים,את מגבילימן 1מצ11ת דיניםחיצונית,
 מהדרכה ימשוחררת ומוסרות, אזיקים מכל חופשיתבתהילים-דתיות

 געגועים ושל הלב של,המיית דתיות אישית, "היית ממלל, שהוטלווממצוות
 . אלהים.לקרבת

-'1 
 ~ י ' )',.

 שבהערכה השטחיוה תתברר.כל תהילים במזמורי רציני מתוך;עיוזאולם
 מתוך אחד פסוק לנוכח לשייה וביז חוק שבין "הניגוד" כעשן יכלה וכרגעזה

  )נד(.ואמנםנכוןהוחשבתורה חריר" לר היו "זמרותמזמורק,ט:
 קולו בוקע תהילים ספר ומתוך טוב, מה לשרם  ומגיד הארם; אל ה' קוליורא
 בזה, אבל - הטוב היא היא אשף ה' לקרבת געגועיו ובו -אלהיה' אל האדםש-ל
 שני בין הניהור ספר(זהילים! ובין התורה שביל ההפרש כל בזה, ורקואך

 בתיריו אל ה'- יריאת  בין לתשובה, שאלה בין הניגוד הלא האלההספרים
 ., . .. . , , , קראטה שלובין_ע1ייה-"הלני"

- 
 . ;., . ל ~ . ,. .9שם.

 , א,,עס,,344. אות עה מסמול שם,10
 . 15(. להלן;הערא תהילים-)עי יספר בפירושו11

.~ - ' -) 
; 

' 

 649=443 ביי"וד.עמ' _14(, הערה )יעלן ן מ יפ ו ק י.12ע"
 י ~ "1.

,3,1%1 .32 diiblica B~ckers, ;ן;,. ש,.01=412. .א- . ~ 
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190..-., 
 מאירויס - ל ל

 תורה בין מחיצה להקים הרוצים של מלבם להוציא כדי - בכוונה וכאילו.
- דעותיהם, ולהכחישלתהילים  מזמור אותו הספר, בראש א מזמור הועמד 

 של דרכה את חיו בחר-לרלדרך אשר האיש של באושרו ייברשבו
 ' =התורש

 המטיבדישת
-15יידש%

- וש"ס 19" ק* "4שי
 ז9י י" יי*פ "י4 ,

 :שב, לא לציםי?מישב' . ;'
 !1:י". 'י9ס :ו,"'?ת'ות'. י?י' :: ?"'ות וי-ים,נ(
.ינ(

 a:v 1,-י11' שיי ונץ!ז;"

 זניי, י4חי"י ?ler !"1 יו'!4שי
 יד"י.ס, זןיאיון, !?יי5. 4שי-!4ש",5י

 יי4.5שי-יו?פ ae-יקז~י

 %טויס, 14תo'~?D1 1ישזס לטיס יא-;"מ,2י-ו,,"י
 ת24יי ךשייםןוךך. " %דישים ודך ן:שי-יראי(

 ואיו"--מדועז""אטרי
- ז האיש של אחוחבמה

 ,ידאקטי מזמור מגמת הזתה מה נא נברר זה לשאלה תשובה מתןבטרם
 ז האיש" "אשרי כי לנה בספרוזה,

 ואחרוי ראשונים "רשנים ידי על רבות תשובות אמנם ניתנו זאת לשאלה-
 בשתיים: לסכמו אפשר בעצם אבלנים,

 הגמול1ז תורת את ללמד המזמור עניין)א(

 ראב"ע.-לפי עיקרו את תפס כנראה וכן תז"ל, -פי על המזמור כוונת זוהי4!
 ברכת יורה משכיל "בשיר : ברי=ל( = ליב יהודה ר' בן יואל )ר' ר ד א י ב ה בעל :-

 מיעי-כשא, )פרוש "ארץ".-חיות כי שופט מאת הרשע וקללתהצדיק
 תקומה, "מ "לצדיקים : הוא המזמור לקח כי סבור תרס"ח( קיוב שנייה,מהדורה
 527--ל52( עמ' תש"!, ירושלים ג, יסקרא )מבוא ל נ ס רעה..- ישעיכואחרית
 הצדיק גורל בין ההבדל על לימודי "שיר : הראשון המזמור של עניינו אתמגדיר
 תופם לו בדיסה - ועונשן. ביכר האמונה את מלמד המומור הרשע. של גורלוובין
 תל-אביב שני, ספר שני, כרך הישראלית, האמונה )תולדות קויפמן הפרק עיקראת

 בעולם". השולט המוסרי הסדר על לימודי שיר "הוא : 90( הערה 705 עמודחש"ו,
 Icc : בסדרה 1952 בוטנת אחרונה שהופיע תהילים, לס בפירושובריגס

(= Commentary  Critical International (The בשני מזמדרנך: על כדתב" 
 של אובדנו ואת הצדיק של אושרו את זה מול זה המזמור מעמיד אנסיטתייםבתים
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191 האיש= "אשלי במזמור התורה שלדרכה

 האדם'). לו שינזר הדרך אח ללמד "מגמור עניין)נ(

 עיקר על שנעמוד כדי דיוק, ביתר או אלה, תפיסות שתי בין שנכריעכדי
 המדר הבנתה לקראת הראשוז הצעד את לעשות עלינו א, מזמור שלמטרתו
 שיר של השלימה "הבנתו המבעוג קביעת הוא הלוא 5פרותית, יצירה שלייקח

 מבנה את משהבנת מבנהו""). של המדוייקת תפיסתו ידי על בעיקרתתאפשר
 אופן ואת עצמם לבין בינם החלקים יהטי את השימית, חלוקתו אתהשיר,
 נכון. פירוש כולו' השיר את לפרש שתצליח לקוות א"ה יכול -קישורם
 )א(, הדעה בעלי ידי על שנקבע- כפי nlar~n מננס את איפוא,נראה
 הגמול. בתורת בו שהמדוברהסבורים

 תש-ז( לההילים.ת"אטגל)כמירושו טל יק ל ק 1נג

 "הצדיקה 41-ב1 התעג: חלק זף-נ1 שדיק: *-ג1
 )"- מעשיה א--ב)ה

 מעשי "ה-ב
  וגורל  הצדיק "גורל ג--ד11הנדיק,- גמולו. ג)2(

 הרשע",' נמולו. ג)2(

 ודרך צוציקים "דרך ה-ו ווו השלילה חלק ד-ו11 )גמולו(. הרשע ד-ה11
 רשעים", הרשע(.)גמול

 הצדיק גורל : סיכום ד ן ,1
והרשע,

 בשכר הפרק של רובו ברוב המנמור בעל עוסק אלה תפיסות שלושלפי
 איפוא בא המנמור של הגדול חלקו שישה(. מתוך פסוקים )בארבעהועונש

-הרשע",  וכך 1926(, )גטינגן, גוגקל ה. לפי גם א במזמור מדובר הגמול בתורת 
 .ללמדנו המזמתי "כוונת : 1929( לייפציג ושישית, חמישית )הוצאה קיטל ר.הבינו
 האל". שכחת של וקללתה והצדק הצדקהברכת

 והעוול "הצדק בחוברת שהופיעה בהרצאתו, ר וג ב המזמור רעיון את ניסח כך15
 "בא מזמורנו ם " י ב לפי-מל תשניא.- ירושלים תהילים", מזמורי צרור פיעל

 "מקיצי )הוצאת י ר מאושר".-המאי האיש יהיה שבעבורם התנאיםלבאר
 ושהיא "תכמה מעלת לשבח המזמור "כתנת כי אומר, חרצ"ו( ירושליםנרדמים",
 הנכבד". התכלית זה אל פונות מעולותיו כל להיות ושראוי האדם שלימותתכלית

 תכלית "מהי : השאלה על המזמור משיב 1934( )טיבינגן, שמירט ה. לפי-
 ארהור - האל". בעבודה שמחתו את האדם שיראה "בזאת : ותשובה 1"החשם
 הנכון לביות דרך "מורה במזמורנו רואה 1955( גטינגן רביעית )הוצאההיגר
 . בהנהגתו". מבטחו את ולשים דה בקול לשמוע הקורא את ומזמין ,, .בחיים

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 גיסמאיר , ,.192

 צדי" כילהסביר
 - וממורני של הכרכזי ורעיונו לו ורע רשע לה וטום

 הגמול. תורת אלאלדעתם-אינו
 : ההלוקות בפרטי נעייןאך

 ל ג ס שראהו כפי המזמור למבנה תהילה לבנו תשומת אתנפנה.
 בניסוחן. ולא בתוכנן לא מקבילות הכותרות.אינןשלוש
 "גורל בשם: השני ; "הצדיק" הסתמית: בכותרת מכונה, הראשוןהחלק
 ידבר הצדיק בגורל לא בווראי הראשון שהחלק מכאן הרשע". וגורלהצדיק
 במליצה השלישי החלק נקרא הנה דייו.לאך בדרך בעצבותו, במידותיו,אלא

 של פירושה מה רשעים". ודרך צדיקים "דרך עצם.: המזמור מןהלקוחה
 התנהגותט, הוראתה: וכו'" צדיקים "דרך המליצה הן זו?כותרת

 האחרו- הפסוקים שני אולם הרשעים. או הצדיקים בהם יבחרו אשרמעשיהם,
 יינתנו אשר ובעונש בשכר התנהגותם, ת 1 א צ ו ת ב דווקא ידונו )ה--1(נים
 צדיק "דרך בשם יכונו איך כן ואם ימצאם. אשר ורל בג ה, מצדלהם

 ודרך צדיק "דרך בביטוי סגל שהשתמש תאמר ואם רשע"?ודרך
 חלקם יהיו אשר והדעה הטובה במובן אלא הפסוק, של כפשוטו שלארשע",
 ? השלישי לחלק השני החלק בין ההבדל זה לפי יהיה מה-

 שדעותיהם לומר אפשר וקיטל, ל ק גונ לפי המזמור לחלוקתאשר
 חטיבה בו רואה ל ק נ 1 ג 1. פהוק את לתפיסתם פרט מזדהות, כלליבאופן
 שייך 1 שפסוק סגור ל ט י ק ואילו במזמור; שנאמר למה סיכום עצמה,בפני
 תפיסתו יותר נראית כוה-אי זה פסוק של להגדרתו בנוגע השלילה",ל"חלק
 ז השלילה" ב"חלק ייכלל ואיך צדיקים בדרך גם מדובר בו הרי ל, ק נ 1 גשל

 לסמוך, מה- על לה יש שאמנם להודות עלינו ג1גקל של לדעתוביחס
 שבהז הנפשות פי על חיצ~נייס, סימנים פי על המ,מור את לחלק נבואאם

 1 פסוק של במחציתו ברשע. ד-ה בצדיק, מדברים א-ג הפסוקיםמדובר.

 ברשע. ובשנייה בצדיקמדובר
 היכר סימן פי על ייקבע המזמור של נימי הפ שהמבנה ייתכן כלוםאבל
 ז המזמור בתוך שלהם היחסי במשקל להתחשב בלי בלבד, כזהחיצוני
 על המזמור של הראשון באליו מדובר ל, ק נ 1 ג שהציע החלוקהלפי
 על )ב( חייו; אורח עושה-gy שהוא מה על )א( : אספקטים בשניהצדיק,

 בנה דוד "וכלי : בכתנו ק " ד ר תופס התפיסות שתי ב.1 בינייכ עמדתכעין
 העולם, בזה יעשות ין שראוי ומה האדם תורתהמזמור

 והבמוי
 והעונש יצייקים

 1927(: )גיטרסיו ק"ג א. המזמור עניין את מסבם לולרשעים..-ביומה
 אדם נזי שי "נכונה עמדהס : הבתובת יאדה האיר תהייים ספר בל של"יפתחו
 הימים-. יקץ ובמשפט בהיים גורים את תקבע ה' תורתלגבי

1619(4 Bern Kunstwerk, sprachliche Das Kayser, 163. עמוד לי 
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8ת האיש" .אשרי במסור שי,ותויהדרכה

 דובר לא הרשע, מא שהשאו השנק בחלק ואילו גממה ל41-על שמתזמה
 בלבד. בגמולו אחר, בעניין.אלא
 הרשע מעשי תיאור של. חסרונו ,די על במבנה. משקל שיווי הסר כהאם

 אפש- מזמור במבנה הרמוניה הוסר ואמנם הפרק. במבנה ההרמוניהמופרעת
 ידי על המיצית הפרק שחלוקת להוכיח כדי עדיין בו ואין עקרוני, באופןרי

 נתונים עצמו נמצאים'במזמור באמת כלום אבל נכונה. בלתיגונקל
 קביעתו איו האם 1 הזאת הדיסהרמוניה הנחת את המחייביםאובייקטיביים

 אפשר הרי ז המזמור של עניינו על מוקדמת לדעה תוצאה רק הפיק מבנהשל
 הסתכלות על.פי לא את,חלוקת,הפהקש11נקל-1חבריו'לדעה-קבעו

 על מוקדמת מתוך,הנחה יצאו אלא ובמלותיהם, בפסוקים מראש מכוונתבלתי
 את התאימו ואליו לדעתם: להיות" המזמוה;כפי,שהוא:,"צריך שלעניינו
 ; הפרק.מבנה

- . 
 את תחילה להבין. עלינו לאמיתן המזמור מבנה את להבהירואולם'כדי

 ; ג-ד. שבפסוקים הדימויים' שני את _הכולל הוא הסתום,חלקו
. 

 הער" יהוסיף עיינוונאו
 דידאקטית מדה DItD גט בה יש אשר מית,דיי1נ,ת,

 הוא ספרותית יהבנת.יצירח הראשוז "צעד כי וברינה בתחיית אמרנוימורח:
 יתקן כעת...עיינו ; הפרטיב יתפיסת קודמת דכוי תפיות יאסור: מבז",קביוהל

 איא-על מתבהרים הפנימי והמבנה "כיי אין לפעמים ויומר: איה דברינואת
 י, אחר. או זה פרס "בנתידי

 בפעט כפעם שי-שיר-דורש וניידות סטרות'ת'- 'הירה שי שיימויהנמצא,-
 הכייית התפיסה "כיי. אי D~Dn מן והורה הפרט, אי הכיל מן המבט"ס"ה
 בצם ונסתכל בודדים יפרטים או אחד יפרט מבטוו את שנפנה ;ה ידי עיתתוקן

  מבטנו נרחיב אם הנכון באוד ייראה חיב והפרט מקרוב, מדחיקת"סתכיות

 '' משחדת. כללית הסתכיות בולו הכלל ?לונשקיף

 בכוונא ונעסוק הפרק -מבש שי הבנתו חת4 חיפושנו את כרגע נדחה כןועי

 . . . , . , , - הדימויים.שני

 מים פלגי על שתול כעץ -והיהיג.
 יבול לאועלהו. בעתו יתן פריואשר

; .
 י . . יצליח יעשה אשר וכל .

 רוח". תדפנואשר כמץ אםכי י הרשעים כן לאד.
 והרש?, הצדיק גורל בו הנמשל  נוע ~so של הרגיל פירועולפי יי.,

 ז ועונש .שכר הדימוי מדגים  המקרא של פשוטו לפי האם ו הוא  כ1האמנם
 שלוש-הוכחות: להביא אפשר זו דעה שללסכותה
 הארמי התרגום יצליח".- יעשה אשר "וכל ג: p~bb של האחרוק חלקו)א(
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 ויטמחיר194

 בתרגמו: ~rp אל כמוסב הרימי, של כהמשכי  הוה המשפט את הכי,אבנט
 גם מבשילה מעלה שהוא ניצה )כל  וטצלח"  מגרגר רמלבלב  לבלבוי"וכל
 אושרו על אשר האיש היא "יעשה" של שהנושא נראה יותר אבלפרי(.
מרובר.
 אדמי). של להצלחתו רגיל.במקרא דימוי הוא הרענן העץ)ב(
 בפסוק הרשעים משולים אליו רוח", תדפנו "אשר המוץ של הדימוי)ג(

 הרשי'1. על הנגזר לעונש סמל מקומות בהרבהמשמשד,
 1 אל" ושכחות ונבקר ננדזקועתה
 עליה נגיב יצליח"- יעשה אשר "וכל המשפט: להוראת לראשונה,אשר
 עצמם. הדימויים בירוראחרי
 יש לגורל, כסמל במקרא הרגילים הדימויים את לברר ניגש בטרםאך
 : עקרונית הערהלהעיר

 איננה המקומות, ברוב אחד רעיון משמשים ביטויים או שציוריםהעובדה
 )גלופות( ל"קלישאות" נהפכו אלה ביטויים או שציורים ההנחה אתמחייבת

 בלבדי;. זה יחיד לרעיוןהמשמשות
 מסויים במקום כי להניח רשאים אנו איו כלום : השאלה כן אםנשאלת
 חדשה בכוונה הרגילה, מן אחרת בהוראה שכיח בדימוי המשוררמשתמש
 זלגמרי

 נשווה ההשוואה. היא הדימויים משמעות לליבת ביותר הבדושהאמצעי
 והוא אליהם, ביותר כקרוב הנראה למקום שבמזמורנו הדימויים אתאיפוא,
 ה-ח. ין,ירמיה

 הצדיק:דימוי

 אתהילים

 וגר אשר האיש אשריא
 על שתול כעץ והיהג

 מיםפלגי

 בעתר יתן פריואשר

 . - יבולועלהולא

 יזיומיה

 1ג1' אשר הגבר ברזךז
 מים על שתול כעץ והיהח

 שרשיו ישלח יובלועל
 חם יבא כי יראהולא

 ובשנת רענן עלהווהיה
 ידאג לאבצרח

 פרי מעשות ימישולא
 רעוד. , יט כס, טז, ח, איוב י יג צב, ן י נב, תהילים , ח יז, ירמיהדו
 ה. יה, חהיייב , " בס, ישעיה י ב ב, קניה 1 ) 'ג, יושע18
19normalernent  2'  5181)  mime חט  langues  les  toutes dans  que sait ")(ח 
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 המנוגדוהדימוי

 יזירמיה אתהילים

 וגר אשר הגבר ארורה הרשעים כןלאד
 יראה ולא בערבה כערער והיה1 רוח. תדפנו אשר כמץ אםכי

 במדבר חררים ושכן טוב יבואכי
 תשב. ולא מלהסהארץ

 שתול, לעז הצדיק את מדמים ששניהם בזה שווים וירמיהו א, מזמורבעל
 הם הרשעים - בתהולים דימוי. באותו הרשע את גם מדמים שניהם איןאך

 בערבה-. ירמיהו-"כערער אצל ואילו רוה", תדפנו אשר"כמץ
 הנחה טסולה בוודאי מדעית מבהינה ו הוא שבמקרה דבר רק זה שוניהאם

 אחת, תכונה מבהיר דימר כל שבמקרה, דבר דימוי בהירת אין לעולם11.
 המ- בתוך אחת נקודה המאיר זרקור )מעין במדומה. אחת נקודה אחד,חלק
 תמיד איפוא, נקבעת הדימוי בחירת הרואוג( לעין ומבליטה החשכהציאות
 באותו גי ופיי א כ הסופר של רוחו לעיני או לעיניו שנזדקר למהבהתאם
 שה- גם ייתכן אך העיקרית. כתכונתו בו, כמיוחד המדומה, בדבררגע
 את לקוראיו להראות המשורר של הדידאקטית לכוונתו בהתאם נבחרדימוי
 את בלבם לעורר מסויימת, תכונה בו להבליט מסויים, באור המדומההדבר
 1 נ י א במלה העיקרי המכות בשירה בשירה. מתכוון הוא שאליוהרושם

 באותו המשורר יבחר ולכן אמוציונאלי, אלאאינפורמאטיבי,

 ידו. על המכוון את שומעיו ללג להחדיר ביותר המסוגלהדימוי
 הסבר. איפוא טעוז ובירמיה שבתהילים הרשע בתיאורההבדל
 ? ירמיה בספר הלממרים בזוג הניגוד כוונתמהי

 בכוחו אין והשני פירות נותן אחד שצמח בכך, להצטמצם יכול אינוהניגוד
 ימיש "לא אשר העץ מול מעמיד היה לוה, הנביא התכוון לוא כילתתם,
 הניגוד נאמרו כך ולא פרי. יעשה לא לעולם אשר הערער את פרי"מעשות
 הבצורת, בימי אפילו מים מחוסר טובל אינו האחד הצמה : אחר הואכיניהם
 הנביא כוונת שזוהי הגשמים. בימות גם צרכו די מים איו השני לצמחואילו
 התיאורים: בשני ר המשות הנשוא יוכיח המנוגדים, הדימוייםבשני

plusieurspar exprim~e est va~eur chaque que )1 valeurs plusieurs 
 ."1 langage Le Bally, (Ch. signes( Palis v'e ;3' -26)1 קייורעפץ
 106(. עמ'שב,
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 ייםיאיר196
 )ו( טוב" יבוא כי ה א ד י)ולא
 .. )ח( חם" יבא כי יראה"ולא

 העץ ואילו לעולם, שבאה הטובה מן לעולם נהנה אינו הערערכלומר
 פורענות. מכל סובל אינו מים עלהשתול
 במזמורנוו הדימויים בשני הניגוד מהו :ועתה
 שימר לפי - הרעית מובע כאן שגם נניח ! המוץ של הדימוי בבירורנפתח

 מן נקלה ועל במהרה ייעלם במקרא-שהרשע הזה הדימוי של ארגילשו
 המז- בעל כוונת ואת היתה לוא אבל רוח". תדטנו "אשר ימצץ בדומההעולם
 פירשו שבאמת כהי באדמה. יפה שנשתרש עץ כניגוד להביא- צריך היהמור,
 אין "נטוע : שתול" "כעץ המלים על כאמרם ג, שבפסוק  הדימוי אתחז"ל
 ונושבות כאות שבעולם הרוחות כל שאפילו ללמדך 'שתול', אלא כאןכתיב
 ממקומו",י. אותו מזיויז איובו

 לשוני יסוד היה לוא הדימה, של פשוטו את הולמים היו המדרשדברי
 העץ הוא ששתול הוא, "שתילע ובין =נטוע= בין שההבדל המדרשלהנחת
 המדי שבעלי ויש לשונק יסוד כל איו זו להנחה אבל - עמוקיט הםששרשיו

 לזאת21. המנוגדת ההוראה את שתול' לפועל מייחסיםרש
 הפרי מתן היו הצדיק, להשתרשות הדימף כוונת היתה לוא כן, עליתר
 מהווים הם בכתוב ואילו בציוה טטלים פיטים היותר לכל  העלהורעננות

 שכר אולי הנמשל, היא המאושר האיש של (ציבותו  לח_ ים  חילםאת.העיקר.
 ' 1 בדימוי נרמזאחר

- 

 שבמזמורנו העץ דימוי את להשוות נוסיף אם להגיע נוכל הענייןלהבהרת
 המק- המקומות בשני משותפים שהם הפרטים שאר לגבי ירמיה שבספרלוה

בילים.
ירמיהתהיליטל

/ רענן עלהווהיה 4 , 4
 בעתו יתז פריו אשר ..י'--ן

ה
 יבול לא ועלהו //,- 4.י פרי מעשות ימישולא

 תרייק רמז נ"ך, יפקוס20
 נסוע, כעץ ולא שתול כעץ ינאי, רבי דבי אמרי מיסי פלגי על שתול כעץ "והיה21

 נדרש פה ע"א(. י"ס )ע"ז לעולס" ברכה סימן רואה אינו אחד מרב תורה הלומד.כל
 )רש"י(, אתר" במקום ונשתל וחזר מכאן ר ק ע ג " : "שתיל" הפועלאיפוא
 ' ם ש -מ ז ז ולא מעיקרו "נטוע : בהוראה שנתפרש "נסיע" לפועלגגיגוד

 בר שפואל "ר' : 10( עמור יט, )אות פסוקנו על סוג שההר במדרש פכן -.)רשיי(.
 שממר"כל מה ""ם לחבורה מחבורה עצמו שותל יהרבימק
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197 האיש" "אשרי בשמור התורה שי-דרכה
 ~רטים אותם המקומות.נמצא,ם בשני' כי שאם תראה, מדוייקת הסתכלות.

 ,- ' '- , '. . בניסוח, הבדלים זאת בכלממש,יש
 'ואילו בעלוק ' כך בפרי,ואהר ראשונה מדובר במזמור הפוך. הסדר )א(-

 :.י .., לפרק קודם העלה תיאורבשמיה
 פרי?. "מעשות ירמיה: ונספר יתו"; "פריו כתוב: במזמור)ב(
 בלבה תו" בע .יתן סריו "אשר לעץ משול במזמור המאושר האיש)ג(
 מעשות י)ש מ י א ל " אשה כעץ הוא שבירמיה בה," יבטח אשה "הגברואילו
 -. : ', עושה'פרי. הוא תמיד אומרת זאתפרז",
 "ר-ענן". שהוא ובירמיה יב'ול., לא " כי העלה על נאמר במזמורנו)ד(

 . במזמור. כ11נת.הדימןיים את אלל'יגלו קטניב, אמנם-ההבדלים
 רי" פ ה ש ע פרי "עץ בראשית: מפרשת לנו ידוע פרי" "לעשותהצירוף
 . :, . .- יאיב(. א,)בראשית

 רי פ ה ש וע למטה שרש הנשארה ,הודה בזת פליטת "ויספה :ובהשאלה
 לא(. לז, ישעיה לו יט, )מל"בלמעלה"
 תלכו בחקתי "אם : כגון ובהבטחות; בתוכחות מופיע פרף- "נתוןהצירוף

 "ואם ן כה-ג-ד( )ויקרא פריו" יתן השדה ועץ יבולה הארץ ונתנהוגר
 עז -זנתן יד,כ(ו פריו"')שם לא-יתן השדה ועץ וגר לי תשמעולא

 פריה" תתן ,הגפן זרע.השלום, "כי ו בז( לד, )יחזקאל פריו" אתהשדה
 . . ' ' ' ח,.יב(.)וכריה

, : 
 .בפרשת _בוטאגית:ביולמית,-י!כמו מבחינה _בעץ כשהמדובר אומר: ה11ה,.

 ברכתו מבחינת בעז כשהמדובר ואולם פרי", שעושה מתואר העץבראשית,
 עליו, שהוטל התפקיד הוא פרי מתן סרי". 1 ת 1 נ "עץ הוא הרילאדם,

 איפוא כוונתו אין פירות, ת.1 1 נ ה לעץ הצדיק 'את המזמור בעלכשמדמה
 שהוא תפקידה במילוי אשא הצדיק, של בגמולו כלומר העי, של בגורלולדבה
 מופיע אצלו בה/ הבוטח של בשכרו מדבר ירמיהו בעתו. פריו אתנותן

 , פרי". "לעשות שלהצירוף

 את אשא הצדיק גורל את כן-לתאר אם אינו.בא במזמור העץ שלהדימוי
 - לעצמותול.ן אלא בחלקה שיפול למה סמל הוא איןמהותו.
 פרי תן ו נ העו'אינו הדימוי. בניסוח האחרים ההבדלים גם יתפרשוכך
 מעשות ימיש עליו'"לא שורה כשהברכה אבל בעונתה בעתהאלא
 : '. - - רי".מ

 והבשלתו: צמיחתו זמני סדר על-פי יתואר העץ של הטוב גורלוועוד:

 ף ט , א ' רד ינקותיו "מראש גם: השמה - צט(., "יט, )ההיייכ השכלתימלמדי
 ותיג. גבה הר עי אניושתיתי

 : . .ג, י:,.כב(. )יה:קאי

- 
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 גיסמאיו198

 בעץ כשידובר ואולם ירמיה. בספר הסדר והוא פריה כך אחי עלההתהילה
 חשיבותו מידת לפי הוא העץ יהולל בו אשר הסדר לאדם, מתתוהנותן
 יבורר בה  הברכה על ידמיהו בדברי עלצו. כך ואחר פריו תחילה :לאדם
 יבול, לא "ילהו כי בכך, די לי שליץ מפני , ן רענ  "עלהו נאמר;הטז
 הברכה על כשיסופר ואילו טוב, לשכר לו ייחשב רענן" "צלתו אםרק

 1ל". יב לא "עלהו כי הוא, העיקר העץ, ידי על-הניתנת

  על נקבעים העץ של וערכו שמהותו כשם : לומר בא במזמורנו העץדימוי

 וערכו מהותו  בוראו-כך  מאת תעודהו ווהי כי המוריקים, ושליו פריוירי
 קונו. רצון את. ממלא שהיא בזה הצדיקשל

 ה' "בהורת "הגה האיש ב. פ10ק של הישר המשכו הנו זה לפי גפסוק

 ממלא הוא עליה משפיעים איז בו, יטגעו הזמן פגעי כל אפילו ולילה",יומם
 בעתה לעולם פריו את ונותן תפקידהאת

 ייהנו לא "בז : רד"ק שפירש כפי עומר, רצונו - )ד( 1" הרשעים כן"לא
 ומטובתם". אדם בנימהם
 של ם ש ונ ע איננה הזה הדימוי כוונת גם רוה". תדפנו אשר כמץ אם"כי

 אלומותיו את אוסף האיכר המכוונת: ההשואה היא :את אלאהרשעים,
 במזרה יורם במוץ מעורבים הגרעינים וכשנשארים התבואה את דשגורנה,
 כל בו שאין הקל, והמוץ לארץ, יפלו הכבדים התבואה גרעינילרוח.

 הרשעים, של חייהם הם כך למרחקים. בלבד-יעוף ריק קש אם כיגרעיז'

 לשדופים, המשורר בעיני דומים .תורה בלי חיים אלהים: שכחי שלחיים

 רוח"'י. תדפנו אשר "כמץ - ותוכן ערל כל חסרי גרעין,חסרי

 רעיונו גם די. עדך בעיה יצירך איא אינו ספק בלי זה .מופזר עונקי: יפי22
 בכל. שיטת השגרתיות דעהו לפי נדוש". במסיו הויכים סגנונווגב
 ניילד כעת דברינה בהמשך בו ודון ויד latbn~, רעיון עי ל 1 נ 1 ג שקובעמה
 "אסתיטית, בערכתו על רק הדיבוראת
 : המפורטת הערכתווזוהי
 הניגוד תלקי שני את אבל ה-ח. יז, ירמיה שבספר לנבואה ביותר המנמור"דומה
 במוץ דימה הרשע של גזרלר את הנביא. כמו יפה עיבוד המזמור בעל עיבדלא

 הערה לעיל )עיין שכיח אמנם ,ה דימוי רוח'. תדפנו'אשר
"18 

 מתאים אבל
 החלקים לאיזון המשורר הפריע וכן העץ. של הראשון לדימוי יכנינודפחות

 לשבחו לציין יש ועוד מעשיהם. ברשעים.את תיאר שלא כך ידי עלהמקבילים
  מוהבליי ירמיהשל

 שמר התהילים בעל ואילו וקללה. ברכה : זה מול זה והעמיד
 במזמורו":  זכר השאיר לא ולקללה בלנד, הבדכהעל

 דל" ערך בעלת "יצירה אינו אמנותית מבחינה מזמורנו כי הוכחנה אנואולם

 נדוש". במסלול הולך "הסגנון כי הדעה, היא נכונה שבלתי נתברר ואף עיקר.כל
 בהוראה שקובלים בציורים משתמש המזמור בעל כי למדים, נמצאנולעייפך,
 ל, ק נ ן ג של "אחרונות הערותיו לשתי ואשר מקורית. ובהוראה לגמרי,חדשה
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199 האיש" "אשרי במזמור התירה שידרכה

 "וכל : "עץ משל את המפרש ג פסוק של האהרון הלקו את לבאר נוכלעתה
 יצליח יעשהאשר

 .. להתפרש: ניתן "יצליח"הפעל

 ח(,או א, )יהושע דרכך" את תצליח כמו:"כיאז כפועליוצא,)א(
 ה(. יה, )שופטים דרכנו" ח י ל צ ת ה "ונרעה : כמו עומד, כפועל)ב(

 פועל של ההוראה את כאן "יצליח" למלה לייחס נוטים היינוראשונה
 מזמורנו. של ב לפסוק שייכות לו שיש מיהושע הפסוק בגלל כל קידםיוצא,
 פועל של המשמעות את זה הסגר על להעדיף עלינו הענייני הקשר לפיאבל
 הצדיק לא יעשה,-יצליח. שהצדיק מה כל תהיה: המשפט כוונתעומד.
 יצליחו! מעשיו שיעשה, מה אלאיצליח,
 המלים את למתוק המציעים חוקרים של להצעתם מקום עוד אין זהלפי
 אלה מלים כי סבור ~QIQN . ל ק נ 1 ג מיהושע. כהוספה יצליח" יעשה אשר"וכל

 "פירוש אינו פנים בשום זה משפט אבל לציור". ופרוזאי מיותר פירוש"מהוות
 את מבין הייתי זה משפט בלי "פרוזאי". הוא מזה פחות ועוד לדימוימיותר"
 כד לעיף נראה שטובו פרי נותן מים פלגי על השתול שהעץ שכשםהנמשל
 לא אבל ומיד. תיכף כל לעין גלתה שטובתם מעשים לעשות הצדיקיוכה
 יצליח, עושה-הכל שהצדיק מה יצליח", יעשה אשר "וכל הוא!כך

 לצדיק איו מעשה שבשעת 'ש מפלתו. ואף כשלונותיו כל לרבותהכל
 בעצם הנם כשלונו גם מפלתה שגם יתברר דבר של בסופו אבלהצלחה,
 וניצחון'ו.הצלחה
 : המזמור מבנה מתלבן הדימוייט כוונת של בירורהעם

 הצדיק שלהתעסקותוא-ב1

 - והרשע הצדיק של חייהםאורחג-ד11
 והרשע הצדיקגורלה-ו111

 הרשפם מלשה את מיתאר נמנע כנביא( )שיא הממורשבעי
 והשמיט.

 בימויה אב
 שמצפה כפי המזמור. שי כוונתו "יתה שיא יומר, הקייה-יש שי ."מפורש..

 ישמש כדי ביבר, כאנטיתיזה איא בו נזכר אינו והרשע בעיקר, ובאשרובצדיק ידיי ."יתר כוונתו איא ורשע, צדיק על סימטרי נאופן ידבר י, ק נ 1 גממנו
 ואייו עוד. שנראה כפי הדידאקסית, ימגמתו בהתאם הביטה, ישט שחוררקע

הצדיק. שי ברכתו את וגס הרשע של קייתו אח נס לצייר במפורש התבוןירמזרו
 ה, א, בי"1שע שכתוב בס" משתמש המזמור .שבעי .חויינו הירא הטוען יטען ואם23

 אתרת, הויאה .חצייה. יפויי יש PDO 11א~שם
 אין הפעם שאף יה נאמי
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 ויםמאיר
 ארבעה ~ומסת האדם של מהותו שהגדרת הזה, המבנה מן לנו היוצא.

 הוא העיקר כי לך, לומה שניים. רק גמולו קביעת ואילו )א-ד(,פסוקים
 הדרך. תוצאת אלא אינו והגמול היחידה. האמת דרך הנכונה, הדרךהוראת

 'לפי לחלוקתו גם לב לשים יש המזמור נושא שי הנוטפתלהבהרתו
 שבו! הטיפוסים שני שלתיאוריהם

 הרשע : שלילי( )באופן מתואר אבפסוק
הצדיק" בג.

הצדיק"ג":
הרשע"ד
"ה

הרשע.
הצדיק"וא
מרשע ."וב

 קוא מדבר ובעצם ברשע, ומסיים ברשע מתחיל הלזמור אומרתזאת
 תוצאת היא זו ספרותית תופעה הרשע. תיאורי מוקף הצדיק תיאורבצדיק.

 רקע על הצדיק את להציג זה: לימודי שיר שלמגמתו-היידאקסית
 השחור. הרקע על הלבן אתלרשעות,
 שלאמיתן לנה מגלה המנוגדים הטיסיטים שני מתחלפים בו אשרהאופן

 ברשע פותה מהם 4חד שכל ראשיים, חלקים שני המזמור בנוי דברשל
ן כך: הוא המדוייק ימבנהו ברשע,וגומר  

 הצדיק: שלמהותו א-ד1
התעסקותו, א-ב.)1(
 חייו.אורח ג-ד)2(

 הצדיק. שלגורלו ה-ו 11 ..

 עניינו, את הבהירה המזמור של בצורתו מדוקדק שעיוזמאחר
 ולבירורם. הרעיונות לליבון העניין, פרטי של להבהרתם לגשתנוכל

 התעס- מתוארת ראשונה : אספקטים שני מתוך מתוארת הצדיק שלמהותו
 מוגדרת שבתחילה היינו 1ג1'", רשעים בעצת הלך לא -אשר : )א-ב(קותו
 על הלבן את להראות : כאמור דידאקטית מגמה מתוך שלילי, באופןדרכו
 גם זו שלילית בהגדרה מתבטא זאת עם יחד אבל הבלטה. לשם השחוררקע
 !".. טוב ועשה - מרע "סור : החינוכיהכלל

 אשר ורעית, חדש תוכן בו ומכניס זימי כעומר אם כי בכתוב משתמשמשוירנו

- "פרוזאי". אינובוודאי
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201 האיש" -אשרי ברמוי התורה ציידרכה

 ההדרגה הפרעת מרע לסור פסוקנו של כאזהרתו_ שיש קדמונים, העירו.ככר
 הסיק מעמיק פידאגוגי ולקה ישב"4'. -לא עמד/ "לא הלך", "לא :הרגילה
 עמד שלא ימר,;ומאתר היכן הלך, שלא מאחר "וכי : .פזי בו שמעוז ה'מכד
 לישב"". סופו  ימר ואם לעמוד סופו הלך שאם לך, לזמר אלא ! ישבהיכו

 יעשה. עשיה אשר מהו ב פסוק האיש, יעשה לא אשר מהו אומר אפסוק
 ידבק. במה להודיענו ברהלבא ממח הכתוב שסיפראחרי
י ולילה". יומם יהגה ובתורתו בתורת,ה'-הפצו אם"כי
 "לא בעבה: הפעלים באית א בפסוק הפעלים. שבזמני לב.לשינוינשים
 בעב.ר: אינם הפעלים ב בפסוק ישב", "לא עמד", "לאהלך",
 . , ולילה". יומם יהגה ובתורתו ה ה.]צ ה'"מתוית

- 
 בהווה יעשה את~אשר ב בפסוק מעולם, עשה שלא .מה נאמר אבפסוק
 הימים. כל משפסו 1כ1 האיש יעשה ככה כימתמיד,
 תמידז יעשה אשר הדברומהו

 לקבלת שכמו בהטותו ה/ תורת בקבלו די הפצו"-לא ה'"בתורת
 "ובתורתו כאן כחוג אין לפיכך בה. תשוקתו כל בה, 1 צ פ ח אלאעולה,
 ה ג ה י "ובתורתו אלא יהיה", "ובתורתו יעסוק", "ובתורתו לא אפילויקרא",
 - ולילה".יומם

 בעל מתיחס שאליו כעסוק. כמו תהיה "הגה" הפועל הוראת כימסתכר
 - - .מזמורנו:

.- 

-,.- .,. .., ,.

 תסיד תעיה_ ש"מייצה גרוי,. תכיי : ישעי" לספר לפירושו ב"קדמה סיבי-ם24
 ו בשפד ויא הרב, אי המעט מ1 גדול, אי הקטן מז החמור, אי חקי מזבמותגיה

 בישון הראשת, עי טוסיי שהשנ' בהכרה שתר. עניינים שני שתסבא מקוםוכי
 שהדגר עד זו'... אי 11 'לא בדרך תמיד תדבר המליצההמורגיה

 ידענו; המאותרת שכלשיה מנרדפ,ט, השמוח גדרי ידו. עי יזעת ~Q'l'P ינוהוה
 ויהכרית ביבבו 'י"שמיד : :( י, )ישעיה כשאומר : לה הקידמת מן יותרשכולית
 ;כשבא ולוה מ'השמדה'. יותר חיית ש'"כרת"' מעט',.ידענוגויים.לא

 ישמד... לא ישמי'-ואף גיא יכרת 'יא ים( מ", )ישעיה איר בשלייה'
 שיא יבד לעפעפיד'-שלא שנה.יעיניך-ותנומה תתן 'אל ד( 1,וכו')משיי

 יש הכלל, אי מותי תמצא ארעי;-ואס תנופת יזוב לא אף קבע, שנהיישז
 ; . . . עיי-.יהעיר

 -ויפומפם ר"א: ריי באילת-השחר, שני ביי יוד מלבים מוסל זהולכיל
 שבא. ומסובביהם, לסיבות יפי 01 אף זו יא סדר )כוונתו: הזה הסדרהפר.הכת1ב

 )תהיייס הפסוק על חז.ל דרשו 1כ1 ממעשיהם. שיצמח "תוירה לפי הכתובסדר
 ובמשב עמד לא חטאים ובדרך רשעים בעית היך יא אשר החיש 'אשי' א(א,

.DIS~יישב". סופו עמד אב יעמום סופו - היו שאם ישב', יא 
 . . . י 5. עמוד ז, אות א. טוב שוחר ו ע"ב הה, זרה, עבודה25
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 להאע יעילה" בזינמט ספוהתיהההמשד,הגית"ואישש
א,ה(.
 הארץ כיבוש לפח בעומרו צבא לשר ליהחןה המתן האלהי שבצותאי
 המקורית כהוראתו .בקול, לקרוא היתה "והגית" הדרישה שכוונת ייתכןלא
 רש"י צדק כן - עליה לחשוב להרהר, אלא בתורה, לעיין או הפיעלת,של

 המשפט של פירושו הוא". בלב הגה לשון "כל באמרו: מקומנולגגי
 היום שתהיה ומחשבתה לבו כוונת זכר "ועתה : רד"ק כדברי איפואיהיה

 יהיו מעשיך וכל שאמרו כמו . . . המצוות ועל התורה על מהשבתווהלילה
 - שמים".לשם

. . 
 בתורת אם אלא תמיד, כלומה ולילה, יומם ה' תורת על הושב אדםאין
 חפצו- היותה בשל ולילה יומם ה' תורת על האדם יחשוב ואם ה צ מ חה'
 מעגל של שבהיקפו ונקודה נקודה לכל המקרין חייו מרכז ה' תורת תהיהא1י

 יהיה אדמות עלי ומנו בכל תמיד, : ולילה" "יומם הכתוב שאמר זהחובותיו.
 הוא וגו'", מים פלגי על שתול "כעץ משול הוא ואז תורה, כולוהאדם
 החיצוניים. בתנאיו במצביה להתחשב מבלי תפקידו אתימלא
 : הצדיק של מהותו בתיאור הפנימי הסדר יתגלהכך
 ממגוז הנדרשות הדרישות הןמה)1(

 )א(, רעה מחביהלסור
 )ב(. בתורה מהותו כל אתלהשריש

 )ג(. אלהז לדרישות האוזן מהטיית המעשית התוצאהמהי)2(
 )ד(. אלה? לדרישות האוזן ת מ י ט א המעשית-מ התוצאהמהי

 המיוחדת היהודית התפיסה מתבטאת הצדיק עיסוק של החיוביתבהגדרתו
 רק איננה בלבד, הלב הרגשת של בהוראה "אמונה" שאיננה ה"דתיות",על

 ציות אלא האלוהות, על התרפקות הנפש, השתפכות לה', געגועיםרגש,
 המצבים. ובכל התנאים בכל ההוים, שטחי ככל ה' לדביימתמיד

 אינו ספק בלי "מזמורנו ל: ק נ ו ג דברי את 22( )בהערה למעלההבאנו
 ולמה סגנונה". מבחינת וגם רעיונה מבחינת גם דל ערך בילת. יצירה.אלא
 לדעתו י מירמיה בהרבה הנופלת דל" ערך בעלת "יצירה ל ק נ 1 ג בורואה
 המעשיות( למצוות )המתנגדת אנטי-נומיסטית פרוטסטנטית דעה והיא-

 את רואה מזמורנו ואילו בה' בטח1נ1 השם .באדם ירמיהמובהקת-מדבר
D7D'Dnעל ירמיה דברי יתרון והמשפטים. החוקים את היידע בלמדן, האידיאלי 

 .אל ד(1 יא, )שם האריה. יהגה .כאשר ידי לא, )ישעיה כיווה" "אהגה26
 ה- ו ה י הרש קיראנשי

 יא(. מה, )ירסק;
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203 האישי "אשרי במומור התורה שלדרכה

 בתורה" "הלמדנות מאודו כל אשר האדם על בדי הבוטח קאדט כיתרוןמנמורנו
.("Gesetzesgelehrsamkeit")

 שבין ההבדל הוא המקומות שני בין ההבדל קיטל: כותב לונדומה
 והנה המצוות. קיום הדורשת הדתיות לבין הנביאים ידי על הנדרשתהדתיות
 העומדת היא 1 י ש ע מ זכות שלפיה התפיסה דבריו-ביז הניגוד-לפיהוא
 לאדם לו העומדת היא אמונתו שזכות הדתי העיקרון ובין לאדםלו

gerechtigkeit")'-"GIaubens gerechti~keit" etk נאי .)' 

 מדעית, הערכה היא אין אובייקטיבי, יסוד כל זו להערכה אין באמת אולם.
 השל- היא החדשה הברית של הדתית תפיסתה כי ההנחה על מישתתתהיא
 באמונה, הדגש את ששמה הנבואה, של ~סיומהמתה
 - יודעיו בלא או ביודעין - מושפע אינו או זו הנחה מקבל שאינו מיכל
 התורה. של 11 וביז הנבואה של דתיותה בין הגדל כל במקרא ימצא לאממנה,

 וכאזיקים ככבלים כ"מוסרות", המצוות קיום לעולם רואה אינוהמקרא
 כזאת הרגיש לא בוודאי 'הוא אף מזמורנו בעל 1כ1 האדם. נפש אתהכובלים
 אגב, )דדן חפצר=. ה' מדבר-"בתורת הוא בו אשר האיש ה'.בתורת

 ל ק נ 1 ג ש .כפי בתורה", "למדנות של האידיאלי הטיפוס כאן איןבכלל
 י ח מ ש מ ישרים ה' "פקודי כי קובע, יט שבתהילים שהמהרהר כשם ((קובע
  ~יא(,  ציפים" ויפת מרכש  ומתוקים רב ומפו מזהב  "הנחמרים )ט(, ב"ל

 לי היו ומרות " ולב: סליות גוחן לפני יימ מזמיר בעל שמתוירהוכמו
 ... )נד(.חקיך"
 געגר בין - ניגוד, לומר צריך ואין - הבדל ביהדות הורגש לא פעםואף
 "שמ- חו"ל, שמצאאתביטויובמושגי מה ה'. תורת ל כמיהה ובין לה'שים
 הקבלות לו למצוא אפשר אהבה", מתוך ה' את "עוביים מצוה", שלחה
 האדם, מן הנדרשת דרישה מביאים אינם אלה ומקומות תהילים. בספררבות

 תהילים מפר הרי לבו. והרגשת הארם מצד גישה היא  שזו מעידיםאלא
 'הוא אלא למטה", "מלמעלה הנאמר כלומר ה', דבר את לאדם מוסראינו
 ונאמנים למעלה". "מלמטה כן אם הנאמר האדם, של לבו ממעמקי הבוקעספר
 חנף לפניו לא "כי : ההכרה מתוך ה' אל הם שפונים המזמורים בעליעלינו
 טז(. יג, )איוביבוא"
 בין סתירה כל שאין כאמור, המוכיחות, האלה העדויות מן אחדותוהרי
 במצוותיה והשתעשעות התורה אהבת וביז עליו והתרפקות ה' אלגעגועים
 על לך להודות אקום לילה. "חצות ן ו( )קל, לבקר" משמרים לזפ"נפש'

 סב( )קיט, צדקך" משפטין
 ריך" דב לשמר אמרתי ה'"חלקין ה(; )טז. חלקי" מנת"ה'

 נז()שם,. .ם ן ן.
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 ס י 1 י י "מ%4
 פיד" תוית לי "טוב ן טוב" .לי אלהיט ורבתואני

 עא()שם, ן כח()עג,

 של הדתי בעולמו תורפה" "נקודת עוד -מגליט החדשים החוקריםאולם
 הוא הגמול שלפיה בה המוגעת "הפרימיטיבית" הגמול תורת והיא א,מזמור
 ופיסי. חומרי - והעונש ופיסי, חומרישכר
 הם ג-ד. בפסוקים הדימויים את פירושם מדהר תוצאה. היא זודעה
 כבר אבל  והרשע, הצדיק של בחלקו שיפול הגורל כסמל כאמור,פירשום,
 המזמור של האחרונים הפסוקים שני ורק הרימויים. כוונת זוהי שלאהוכחנו
 הגמול. בתורת העוסקים הם)ה-ו(

 המתבטאת ועונש שכר על התפיסה האם ונראה, אלה בפסוקיםנתבונן
 ז "פרימיטיבית" לכנותה אפשר -בהם

 )ה(. צדיקים" בעדת וחטאים במשפט רשעים יקלו לא כן"על
 כוונת מהי "במשפט". הטלה הוא הזה, בפסוק ליבון הטעון הראשוןהפרט
 "בכשפטהמלת

 דעתו לפי הגדול, ביום רבא", "ביומא "במשפט": מתריםהתרגום
 שעליו ה'" "זום הוא הימים, שבאחרית הדין ליום המזמור בעלהתכוון
 "במשפט", הללה את כך פירש כנראה יה--נ(. )ה, מעמוס- החל נביאינוניבאו
 כש"י.גם

 המיתה". יום והוא הדין, ביום לומר "במשמט-רצונו כותב:רד"ק
 "שהוא : הקודמת הסברה את גם המביא ראב"ע ידי על כבר נזכרת 11דעה
 הדין" "יום )כוונתו: אחד-שבמותו". לכל או אחד, לכל-יום הדיןיום

 "במותו"(. האינדיבידואלי הדין יום או כולה,לאנושות
 ומשלימה. כנמשכת הכתוב של התקבולת את תפשו האלה הדעותשתי
 הנמצאים ידי על בה החסרים הפרטים את משלימה צלע כל אומרתזאת-

 ואחר עצמו "מושד : בפירושיו רבים במקומות ראב"ע )כדבריבחברתהזו
עמו"(.
ן במשפט רשעים יקמו לא כן"על

 צדיקים".בעדת 4 יחטאים4
 . צדיקים. בעדת במשפט וחטאים רשעים יקומו לא כן על :דהיינו

 תש-ו ירושלים א, המקרא, מבוא י, ג ס מביא זה תקגוית יסוג אחדות יוגמאותז2
 65.עמוד
 מזמר פסוקי כי בנויים וכן ו( ל, )תהייים רנה. )תליז( ולבקר בכי יין.~ערב
 כגון:1'.ד,
 )א(. יעז" מעם יעקב בית )גצאת( ממערים ישראל.בצאת
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.205 האישי =אשרי במזמור התדרה שלורכה

 להתחקות נגסה הפסוק, של פשוטו את  הולשת;  זו הפיסה .אס נחליטבטרם
 :- שרייה.אחרי

 שפירשו: כפי פהשנינו"לסרי את המריצו סיבות שתיכנראה
 פתוחה(. )5בי"ת  "במשפט" המלה: של המיודעת הצורה)י(
 מלת של בפירושה הנוצר הקושי זה- להסבר גרם יותר עוד כנראה אך)ב(
 ג-ד-כפי הפסוקים יתפרשו אם כן", "על הפסוק שבראשהקשר

 מתואר אלה בפסוקים הגורל._אם הפרשנים-כתיאור ירי עלשנתפרשו
 כוונת מהי וגף-, -כמץ הרשע של וגורלו וגר", פיתול "כעץ הצדיק. שלגורלו
 בפסוקים שצוייז כפי ,יהוה, גורלם איפוא, לומר צריך 1!,! כן" "עלההמשך
 ה-ע  בפסוקים הכתוב הגמול הלקם מנת  תהיה כן" "ועל הנה, בעולםג-ד,
 . : , ן .' י ' : הבא;בעולם

 הדימייים, את  שהסברנו פי-מה  אין,יסורייל השני  שלגורם מאחרברם
יש

 לפקפי
 במשפט רשייה יקמו "לא באמרו המזמור שביל ההגחה בצדקת

 . הימ.ם. באחרית או הבא בעולם ;לגמול  התכווןוגו'"
 את )ג( הצדיק של חייו לאורח כניגוד מימיך המזמור ועוד!זאת

 בפסוק צדיקים" "דרך ,מול מתוארת 1כ1 החטאים. את ולא )ד(,"הרשעים"

 "חטאים" המלה, בפסוקנו האם- חטאים. דרך ולא רשעים", "דרך )1(האחרוז
 ". ' -נדדפת'ל"רעעים"?

- 
. 

 באותה "חטאים' במלה משתמש אינו המזמור שבעל. סבור,בובר,'
 עדיין "חטאים" משמעות שבפרקנו נראה "רשעים". בביטוי כמוההוראה
 עדר שנשמרה וכפי שמיות.אחרות שבשפות להוראה בדומה היא,המקורית
  .ל ' ' ' ... כגת: במקרא, אחדיםבמקומות

 1 טז( כ, )שופטים יחטא" ולא השירה אל  באבן ילע זה-כל
י,

 .- . ער חיים  מצ4י;מצא."כי
 .נ'' " ח,לה-לה.- חמסנפשו')משל" וחטיי.

-,- 

 כסוי על ות י ח יל הערתו היא  מאלמןש2
 מתמיה היה הישר כי .וא,ו,להכחיש ה:

 ביאורו, כאן האמור המשל שהוא אלא  כתובנו סיבת אינו י פסוק שהריקצת,
 המשולים במשמט, יקומו שלא מפני ר לפסיק טעם הוא ה פסיק ולהיפךהנמשל.
 'עי וגו". רשעים יקמו 'יא : כתובנו קורת היתה כי לומר. אני וסבור ומוץ.יקש
= כן'.. 'לא :  אלא.שנגרוס נכון מיומו שום ר ~p)oe באכן'  אופיינית היא 11 תעיה 

  הסקסס. לא המקרא, הוקרי_ של אתדים בחוגים היופ עוד הנהוגה עמדעיח"לשיטה
 פירוש  ישגו  להיסרי אלא  לפיריס, יסוד  הו?-המשמס  האובייקטיביהנתון

 הוה הסובייקטיבי הפירוש פי עיקר-ועל כל הוכחה לא-שנכונותו
 - 1! . .; ~ . - "הנכת"! הטקסט אתקובעים

ן י . יי ג  5"-בע%'  בהערה  ךהג~כרת בהרצאתו29
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 גיסמאיר206

 שאינו מי היכזקש, הדבר את מוצא שאינו מי הוא תקא אומרת זאת.
 הטועה",. הנכונה, הדרך אתמוצא
 הנכונה, הדרד את המחטיאים במזמורנו -חטאים" בשם מכונים זהלפי
 שהרשעים בשעה בה בה. הולכים אינם אבל בה, ללכת המתכווניםכלומר
 )בובר(. אותה מחטיאים החטאכם הרי עיקרון, מתוך בכוונה ה' דרך אתדוהים

 בגורלם גם ביטויו את מוצא החטאים ובין הרשעים שבין הזהההברל
 צדיקים", בעדת יקמו שיכלא אלא נאמר לא ההטאים על ה. בפסוקהמתואר
 שהיא מפני בחביתם, להימצא לעמוד, להם נותנת איננה צדיקים עדתכלומר
 הלך "לא הצדיק כי א, בפסוק למעלה שנאמר למה בדומה לקיומה,חוששת
 וגי". רשעיםבעצת
 זה - צדיקים" בעדת יקמו ש"לא עליהם מעיד הכתוב אין הרשעים,ואילו
 "במשפט". תקומה להם תהיה שלא מעצמו-אלאמובן
 ? המשפט אותו יתקייםמתי

 ואל צדק שופט "אלהים : כגון ב"משסט", תכופות מדובר תהיליםבספר
 ו ח( )ט, כסאו" למשפט כונן ישב לעולם "וה' י יב( )ז, יום" בכלזעם

 נוקש כפיו בפעל עשה משפט ה'"נודע
 רשע-

 יז(. )שם,
 בקשר מדובר -בו "במשפט" בביטוי כי מוכיחים, מעטים.אלה פסוקיםאף

 למאורע לא וגם המוות ביום לדין הכוונה שלנו-איו במזמורלרשעים
 ההשגחה של התמידי למשפט הכוונה אלא הימים, שבאחריתההיסטורי
 הזה. בעולם כרשעתו רע לרשע ונותנת כמטעלו חסד לאישהגומלת

 שזוהי לזמר מתכוון המשורר כי סבור, למזמורנו בפירושושמירט
 יישמדו הרשעים, ייספו ואז בטבע, קאטאסטרופה לעולם, שבאהפורענות
ואינם.
 של מידתו גילף הויו הרשעים יקומו לא בו המשפט מדובר. בזאת לאאך
 "במשפט" הרף. בלי  העולם על כמשגיה יום, יוט העולם אח DD1r1ה'

 יום", בבל  וירוו "ארם : יומי ר' ירי על המנוסחת ה' של  פתולה איתהנרמזת
 של ופשוטו שיה"כ בכל  נידון  "תרם : נתן ר' יריויל

 פמוי
 שאין הון, ה

 שעה בכל ויום, יום בכל האדם נידון שבהם בחיים, מעמד מחזיקיםהרשעים
 ורגע. רגע ובכלושעה

 1 תקומה לרשעים שאיז ה פסוק אומר מובןבאיזה
 הבא, הפסוק של nslbln הבנתו ידי על פתרונה את תמצא הנאתהשאלה

 שבראשו "כי" מלה שמוכיחה כפי ה, בפסוק הכחוב אה לנמק הבא 1,פסוק

 ע"ב(. לו, )יומא השגגות" אלו "חטאותם : השווהפ3
 ע"א. מז, השנה ראש31
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)27 האיש" "אשרי בשמור התוי" שלדרכה

 ש--". "מפן אלא: "אכף, סבורים: שפרשמם)אדדים כשם קיאתה,תאה
 תאבדנה רשעים ודרך צדיקים דרך ה' יח)"כי
 .. ה'"1 "יודע פירושמה

 צדיקא", אורח ה' "דם דגלי "מטול : הארמי בתרגום זה משפט שלתירגומו
 הצדיקום". דרך ה' לפני שגלויה "בגללכלומר
 לפניוז וגלמה ידועה אינה הרשעים של דרכם האםאבל
 כבר בה שהרגיש המקורית, בהוראתו כאן משמש "ידע" שהפועלאלא
 . . . לעוז עיקר ואמנם . . . חיבה לשון ידעתיר :,.-כי יט יח,' לבראשיתרש"י
 ומכירו". ויורעו מקרבו האדם את שהמחבב ידיעה לשון אלאאינו

 כמגע המקראית בעברית -דיעה" מושג את רוי ב ו ב הגדיר דיוק-כיתר
 שאדם בהתבוננות להכרה המכריע הגורם "אין אמצעי. בלא לעצם עצםבין

 המוכר". הדבר לבין שבינו במגע אלא בדבר,מתב111
 ימי עם ישיר במגע ה' = יח( לו, )תהילים תמימים" ימי ה' ודע-י

 בימיהם, חשים התמימים אומרת זאת ה, עם במגע הם וימיהםתמימים,
 האלהי. במגעבחייהם
 בצרות ת ע ד י"

 נפשי-
 במגעך. הרגשתי נפשי בצרות = ח( לא, )שם

 זאת ישראל, בני עם במגע בא אלהים = כה( ב, )שמות אלהים""וידע
 ג, בפרק כן אחרי תיכף המסופר "יא ולראיה בו. להרגיש להם נתןאוחית
 בסג". נחורב רבנו למשה ה' שלהתגלותו
 צדיקים"- דרך ה' ודע "י לומר: מתכ111 שלנו המזמור שבעל מה גם1ה1
 זו חייהם-ותהיה שבדרך אומרת זאת צדיקים, דרך עם במגע נמצאה'

 במגע ושעל צעד כל על הצדיקים חשים = ביותר והמסוכנת האכריתהקשה,
 לא צלמות בגיא אלך כי "גם פעם. אף ועזובים מבודדים הם איןהאלהי.
 ד(. כג, )תהילים עמדי" אתה כי רעאירא
 :  עליה ונאמך הצדיקים, מדרך הרשעים של דרכם נבדלההוה
 להיווכח עלולים בררכם הרשפים  %ומרת fiNT תיבר-,  רשפים"ודרך
 ולא . קדימה לא ממנו מוצא שאין למצב הגיעו וסתום, אטום למבוישהגירו
 להם. אבדה דרכם דרך, לא דרכם -אחורה
 במובן במשפט". רשעים יקמו "לא : הקודם בפסוק הנאמר משמעותזוהי
 תקומה! להם איןזה

 במבנהו גם ביטויו את מוצא ועונש שכר על האחרון הכתוב של זהרעיונו
 הפסוק.  של שקבילהבעתי
 צדיקים דרך ה'  יודע.כי

. . . תאבד". ישעיטירי
 -..-- 6. שס,רמוד2ג

-  
, -  

.. 
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 וי0 מאיר-ל208

 ואופיינית במקרא הפיוטי בסגנו, הרגילה החיצונית ההקנתה זה בפסוק אין'
 הכתוב צלעות לשתי המשותפת המלה כי הקבלה, הוסר כאן ישלה.

 הנשוא הראשונה בצלע בשנייה-נושא. מושא, בראשונה משמשת)"דרך"(
 המעניק עומד פועל הנשוא-"תאבד" בשנייה יוצא, פועל הוא-"יודע"

 פסיבי. אופי הפסוק של זהלחלק
 "תאבד" המלה המסורתי שבטקסט סבורים החדשים הפרשנים מןאחדים

 דעתם-בנוסח כתובה-לפי שהיתה למלה בנוגע שיבוש. של תוצאההיא
 ניעות". "מאבדי, "יאבד-, כגון: שונות, .הצעות הובעוהמקורי,
 העובדה, ידי עי מופרכות בפסוקנו ההקבלה חוסר יחיסול ההצעות כלאבל
 כשמוצג  ודווקא המקראית בשירה רבות פעמים  חוזרת 11 סיגנוניתשתופעה
 . כגון: הצדיי.  מולהרשע

 לאתהילים
 צפנת חש. טובך רב .מה  )כ(  )תגד( טפר-- שפתי "תאלמנה)יט(

 בר כחוסים  פעלתפראך
 חצפכם .. חסתירם.)נא(

 מו'-

 לדתהילים
- צדיק רעות"רגות)כ(

 רעה ךשע "תמותת )נב()כעגי( ה'" יצילנוופגלם
 וגר-

 . לזתהילים

 ה'" צדיקיט )יזי("ימימך)שגד( רשעים זרועות)יז"(-כי
תשברנה"

 נשמד -שששה"(
 צךיקיט -יתשוטט)ים()ננגד( נכרתה" רשטיסאהרית

 מה,
 ויפיפם" ה' ויעורם)מ(

 : ב פרק א, בשמואל לפסוקנה ביותר הדומהוהפסוק
 ידוגו" בהשך .)רשעים)ט)( ישמר" חסיי,))ס"(.רגיי

 בפסוקנה כמו הקבלה חוסר. אותו נמצא שבהם אחדים מקומותהרי

 של לגורלו בניגוד הצדיק גורל חתיאר בכולם שכ"סז השווה "צדמוי
 הרשע על המשפטים ואילו י, ב י ט ק א המשפט בצדיק וכשמדוברהרשע.
 פועל הוא הנשוא אקטיביים שהנם ובמקרים פסיביים כלל בדרךהם

 הם תמיד הוא. הנושא הרשאים על בהם שמדובר במשפטיםעומד.
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209 האיש" "אשרי במומור התורה שלדרכה

 משמ- מעשיהם או הצדיקים הצדיקים, על במשפטים ואילו ם, ה י ש ע מאו
 .'. - . ה'. עת: בכל והנושא מושא,.שים

 לגורל אצדיק של גורלו שבין בהבדל המדברים פסוקים גם מצוייםאמנם
 . הקבלה:. בהוסר בנויים ואינםהרשע

 ישמיד".)תה,קמה,כ(. הרשעים כל ואת אהביו כל את ה'"שומר
 ט(. קמה )שם יעות" רשעים ,ודרך וגו' גרים את שמר"ה'
 לתופעה להתיחס שאין מוכיחים הכלל מן היוצאים אלה מקומות דווקאאבל

 הנפש. ראי הוא הסגנון הלוא מתוכנן. מהגשם. משהו כאל אלא מקרה, כאלוו
 לגיון הבא טכסיס רק ואינו ספרותי, קישוט רק אינו בשיר הקבלההוסר
 - י י נ ע . הקבלה חוסר על מעידה סגנונית הקבלה חוסר מונוטוניות.ולהפיג

 בלשונו אחת שונות, בלשונות מדברות שבה הצלעות שתי בפסוקנה ת. ינ
 ניגודית. הקבלה לא אף הקבלה, אין לכן הרשע, של בלשונו ואחת הצדיק,'של

 ה/ של פעילותו את תופעותיה, ל. כ על חייו בקורות בדרכיה מרגישהצדיו

 המכוון,-והוא, המנהיג, הפועל; .הוא הוא הוא, ה' חייו שנושא השהוא

 הרשע ואילו זו. אלהיה פעולה של א המור אלא אינו עצמו,האדם
 העושה, הפועל, בעצמו הינו בעיניו המכוונת, וביד הרואה בעין מבחיןאינו

 מעצמה. ונשתלשלה נעשתה 'תסיסתו לפי הרי הרעה, אליו תאונהואם
 : הכתוב אומרלכן

 :- ; ,. .,- . . צדיקים דיך ה'"כייודע

 . --- תאבד"..,_, רשעים)ורד
 . העונש! וזהו השכר:זהו

י . ~
 _.. במזמור'א! המובעת הגמול תורתזוהי

 אפילו קריב לעופך, חומרי, אינו בוודאי מרמוזנו בעל בעיניהאושר
 "בתורת אשר האיש של בחייו רואה אינו לעינים רק הרואה שהאדםלוודאי,

 משוררנו-רואה אד וכשלונות, צרות ויסורים, לבטים אם כי הפצי"ה'
 ולמרות הכל אף שעל עליה ומכריז הוא מעיד לכן האיש, אותו שלללבב,
 האיש". י ר ש א " :הכל

 )בז( יאבדו" רחקיך "הנה עג: במזמור המשורר של להכרתובדומה
 שם: שנאמר וכשם )ו(, תאבד" רשעים "ודרך מזמורנו: גםקובע

 טוב," לי אלקים קובה "ואני בארץ")כה(, חפצתי לא"ועמך
 כאן: למדים אנו כך)כח(,

 לא(.  האיש""אשרי
 ,_, צדיקים"')ו(. ררך ה' יורי"כי
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** * 
 המשורר של החינוכית מטרתו מהי השאלה, את שאלנו מאמרנובתהילת
 זה? דידאקטיבמזמור
 היא הגמול הבטחת האם : משנה שאלת עליה נוסיף דברינו לסוףבבואנו
 העיקרית?כוונתו
 מבנה ידי על תשובה בעצם ניתנה הזאת האחרונה שאלתנו על כיאם

 למצוא גט יש הצדיק, של מעשיו לתיאור מוקדש המכריע שהלקוהמזמור,
 בדרך ללכת קוראיו על להשפיע היא המזמור בעל של שמגמתו נוספתהוכחה
 איננה ה' נוכחות של התמידית הרגשתה האושר, עיקר 1ה1 בעצם כיהתורה.
 זה. היים לאורח תוצאהאלא

 המופיעות מלים אותן במזמור. ת" 1 כ המדרי "המלים היא 11הוכחה
 להבין הקורא את שתדרכנה כדי יתרה, ובהדגשה יחסי באופן מרובותפעמים
 ענייז. של בסופו המשורר התכווןלמה

 והיא וב( חג )א, פעמים שלוש במזמורנו הנמצאת "דרך", : הו אלהמלים
 הכתוב חלקי בשני מופיעה היא שכיחה: הבלחי התופעה ידי עלמובלטת
 יש 11 מסיבה נרדפת. חדשה, מלה המקבילה בצלע תבוא כרגיל אשרתחת
 במלה, גםלראות

- 
 אם כי נזכרת אינה אמנם היא מדריכה. מלה ורה" ת

 )ג(. הפסוק באותו הן האלה הפעמים שתי אבלפעמיים.
 - התורה! דרך הוא העיקר אומר:הווה
 אושרו את מזמורנו רואה במה פתחנו: בה לשאלה התשובה איפואמהי
 האיש!"? "אשרי מכריז: הוא שעליו האיששל

 התורה! בדרךבהליכתו
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 ירושלים. / היינימזיוסף

 עולם של ויישובו התורהלימוד
 שבמשנה( מקורות פי על חז"ל במחשבת)פרק

)א(
 כלל, בדרך דעתה על יעלה לא חז"ל של עולמם בהשקפת פרק ללמדהרוצה
 במשנה המצוי החומר על שיעורו אתלבנות

 ד11קא..
 הלכי ספר המשנה שהרי

 בתלמודים - אחרים במקורות לנו נבקש אגדה דברי ואילו היא,מובהק
 ורק אך מחשבתי נושא כל ללמד אפשר שאי הדבר, נכון ואמנםובמדרשים.

 והשקפה מחשבה דברי במשנה שישנם פי על אף שבמשנה, החומר פיעל
 ואף הצדקה- לדעתנו יש ואת ובכל בלבד. אבות במסכת -ולא מעטיםלא

 דברי על . בעיקרם הבנויים במחשבה, שיעורים פעם מדיצורך-ללמד
 מתאימים אגדה ודברי. מאמרים הבאת לפסול כוונה כל איו גט אטהמשנהל

 הנושא. השלמת לשם אחרים ממקורותאף
 לימוד ספר להיות המשנה היא שראיה כך, על המחבר עמד אחריבמקום
 רק בכלל. שבעל-פה התורה לעולם .וכניסה פתח לשמש כמוה ושאיועממי

 לידי להגיע הממוצע - המבוגר ואף - הצעיר בימינו יכול המשנהבאמצעות
 היסו- ההלכה מושגי הבנת ולידי העיקריים ההלכה שטחי של כלליתידיעה
 )כתנאי והפוסקים התלמוד לעולם הכנה לשמש יכולה היא רק 1דיים

 ספרי כל  מבין בלבה בה רק  11(. למטרה מהאימה פי'שיטה עלשילמווה
 למידה להגיי כלשהו סיכוי בימינו הלומדים לרוב יש שביל-פההתורה
 יכולה כולם, מבין היא, ור9 י והתמצאות היכרית של יסהית, יריצהשל

 בקביעות. הלומד בידי מצויהלהיות
 בו דשים שהכול  לסטר תהפוך  שהמשנה להיות איסוא צריכהשאיפתנו

 של  למקומם רומה מיום זו מבחינה לתפוס צריכה היא אצלה מצוייםוהכול
 מסיימת ידיעה בלי אשר רש"י-ספרים פירוש עם.  החומש ושלהתנ"ך

 היא זאת האם בכלל. יסודית יהודית השכלה תיתכן לא בהםובקיאות-מה
 לא האפשריות,  בררנים בכל המטנה, את  ל"נצל" שצריך ברורהמטרה,

 במבוא. לגולה, תורניים ותרבות לחינוך המחלקה בהוצאת פאה, במסכת שיעורים1

)2111
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 ללימודי- גם אלא כלבז, שלימים ענחנים ושל שלימות מסכתות שלללימוד
 התורה של הלימור להשלמת ישראל, תולדות כגון אחרים, למקצועותלוואי

 שבמשנה ההומר וכדומה. חגים על תכניות של בלתי-נפרד וכחלקשבכהת,
 יכול מאידך י בהם העמקה לידי ולהביא אלה לימודים בהרבה להעשיריכול
 במשנה, לדפדף הלומד את להרגיל אחרים במקצועות המשנה של זהשילוב
 בתוכנה. שליטה של רבה למידה הזמו במשך ולהגיע נוסף עניין בהלמצוא
 יש המשנה של יתרונותיה כל אף על כי בעינינו! קל זה דבר יהאואל

 והחד- ה"יובש" ביניהם ורציניים-בולטים גדולים קשיים אףבלימודה
 המשנה את לחבב הדרכים בכל לאחוז עלינו כן ועל ! - החומר שלגווניות
 ולגלות אפשרית הזדמנות בכל  המשנה אל ללכת אנו חייבים הלומד.על

עצמם. השיטתיי" ההלכות לקבצי מחוץ אף שונים, מעניינים עניינים בה שישללומה
 המשנה תתפוס ישראל מחשבת בלימוד שאף מאוד, שרצוי יוצא האמורמן
 הם מעטים ולא וניכר. חשוב מקום לפחות בראש, מקום ל" ואם מקומה,את

 רק נזכיר במשנה. וחשוב רב חומר עליהם שנמצא המחשבתייםהנושאים
 כבוד ומחלוקת, שלום וכפרה, תשובה ועונש, שכר התפילה, : שבמעטמעט
 ועוד. ישראל עם מעלתהאדם,
 אלא המשנה פי על ישראל  מחשבת פרקי ללמד ר ש.אפש בלבד זו לאאך
 יל גולמם בהשקפת פר9 ללמר  בגשתנו בי ושת.  לררך  חשובים יתרונותשיש
 ממקורות ואגדות מאמרים ט ק ל התלמיד לפני נביא כרחנו בעלחי"ל,
 שרירותיות זה מסוג לקט בכל יש אחד מצד ? זאת נעשה וכיצד -שונים

 שהמאמרים מאחר הטכנית: הבחינה כאן חשובה יותר עוד אךמסויימת.
 הרבים, והמדרשים התלמודים שני פני על מפוזרים מסויים לנושאהנוגעים

 לפניו, מביאים אלא עצמה במקור לעיון התלמיד את להביא אפשרות כלאין
 על להתגבר שאין נדמה שני. מכלי דביים משוכפלה, בצויה אם בדפוסאם
 ספרי מכל למבוגרים. לימוד בחוגי ולא הרגיל הטפר' בבית לא זה,קושי
 השיעור בשעת לומד כל ביד להימצא יכולה המשנה רק שבעל-פההתורה

 מכלי עצמה המקור מן איפוא ילמד בה הנמצא החומר את ורקבקביעות,
 האגדה מספר לקוח יהיה השיעור, מבוסס עליו אשר ה"לקט" ואםראשון.
 לא הרי דומים, מאוספים או מונח( במקומו )שערכו ביאליק-רבניצקישל
 נביא אף אלא המקוריים, הספרים ראיית את הלומד מן שנמנע בלבדזו

 שלא רבים זבמקר,ם בתרגום, אלא כלשנם שלא עצמם הטאמדים אתלפניו
 טרשיות לימוד אחרת: דרך שקיימת מובן בעיבוד. המקורית-"לאכצורתם
 וכצורתן כה11ית1 המדרשים, מאחד והן התלמוד מן הן האגדה, מתוךשלימות
 את לספק יכול אינו גדול, שערכו פי על אף זה, לימוד אך יהמקורית
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 עצמט במקודות "fil~AN אין שהרי מסויימים, נושאים ללמדהצורך
 בלבד. במקורות רצוף בלימוד איפוא להסתפק ואין נושאים, לפימסודרים
 דעותיהם את בתוכו כולל הוא 1 רהב-ידיים הוא האגדה. עולם ועוד:זאת

 הערך אוחו האגדות לכל אין שנים. במאות חכמים מאות שלוהשקפותיהם
 היהדות. של עולמה בהשקפת רב- משקלן האגדות כל לא - הסמכותואותה
 אוסף סתם אינה המשנה אגדת אגדה: ללימוד כמקור חשיבות'המשנהמכאן
 החומר כמו אלא ן דעתו על. העולה את אחד כל המביעים חכמים דברישל

 אין קפדנית. בחירה פרי שבמשנה-הוא האגדי החומר גם כןההלכי,
 סמכו המשנה עורכי אשר השקפות אלא בלבד, יחידים דעות במשנהלפנינו
 ובית-דיני, רבי של הגושפנקא להם שיש וטאמרים אגדות עליהן, ידיהםאת
 כדעות נתקבלו שנה לאלפיים קרום ושזה המובחר, מן מובחר בחינתשהם

 ישראל. כל ידי עלמוסמכות
 לגבי יתרון הוא הלכה ספר ביסודה היא שהמשנה הדבר, עצם :ולבסוף
 משולבים האגדה דברי באים אבות( למסכת )פרט בה כי מתוכה. אגדהלימוד
 אחד ממקור ששתיהן כך, על כרחו בעל הלומד יעמוד כן ועל הלכה,בדברי
 מאותה שתיהן נובעות והאגדה ההלכה 1 היא אחת שבעל-פה התורהנחצבנו
 כשנמצאים בימינו, דווקא מאוד חשובה זו הכרה לשתיהן. אחד ויסודהאמונה,
 שהלומד בלבד, 11 לא אך בהלכה; ומזלזלים האגדה את נס על המרימיםרבים
 ההלכה דברי אלא לזה QT וזקוקות. לוו זו קרובות ואגדה שהלכהירגיש
 אותן החכמים. של עולמם השקפת לגילוי חשוב מקור משמשיםעצמם

 שמונחות הו הן האגדה, בדברי ביטוי לידי הבאות וההשקפותהאמונות
 ודעות השקפות של כוחן ויפה דמותן. את שעיצבו והן ההלכות שלביסודן

 שבאגדה ההשקפות כי 1 בלבד באגדה המופיעות מאלה להלכה יסודהמשמשות
 במילואם הזמנים מן במן נתגשמו אם הוא שספק אידיאלים גם לבטאיכולות
 את salpn המשפט כלומר ההלכה,. טושתתת שעליהם העקרונות ואילו-

 נשארו שלא הוא ברור העם, ושל החברה של החיים דפוסי ואת החייםצורת
 ממש של וכוחות גורמים הפכו אלא המחשבה,הערטילאיתיבלבד,.בתחום
 , " . ך " האומה.בחיי

 יכולים עולם" של ויישובו התורה "לימוד הנושא על להלן המובאיםהרבעם
 אינו שהחומר עוד, נציין דומים. נושאים על לשיעורים גם דוגמהלשמש
 בת לסדרה בו להשתמש אפשר אלא אחת, לימודית ליחידה דווקאמיועד
 הנושא את להגביל המורה יעדיף ואם שיחות. או שיעורים שלושה אושניים
 ולהסתפק'במקצתה החומר מן חלק להשמיט עליו יהיה. בלבד, אחרלשיעור
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)ב(

 התורה "ת ההל מעריכים איך השאלה: לנו תשמש המוצא נקודת)1(
 ן אחרים לערכים בהשוואה זו מצוה לערר הם מיחסים חשיבות  איזו 1ולימודה

 ; במקצתם ונסתפ? ההורה, בשבח  המפליגים במשנה המאמרים הםמרובים

 התו- לימוד על : )כלומר התורה על - עומר הצולם דברים שלושהעל
 ,ן ב(. א, )אבות ! חסדים גמילות ועל הצבאת ועלרה(
 יג(. א, )אבות ! מיתה( חייב לומד שאינו )ומי חייב קטלא יליףודלא

 לימוד אם מחייבים! .שאינם בעלמא דברים התורה בשבח אלו דבריםאין
 מעשיות, מסקנות מכך להסיק יש האדם, של יטוןית חובה הואהתורה

nl~slan1 וחכמיה: "תורה לותרי  בהערכת ביותר בולט ניטזי 
 יב(. ה )אבות 1 שמים כמורא - רבךמורא

 התורה הי'רכת יל נעמוד הרברים. של רישומם ניכר בלבר  באגרה לאאך
 ההלכה. מתוך רווקאולודרים
 אשאה: בדינינאמר

 יהודה ר' .  ןי.  והירקעות השטרות  העבדים, : אונאה להם שאין דבריםאלו
 'ן ט(. ד, מציעא )בבא תורה ספר המוכר  אףאומר:

 שיקחו מופרז במחיר שהמוכרה אחרת, מהולה מכל תורה ספר נשהנהומה
 ,ן : בברייתא מובא יהודה ר' של נימוקו 1קיים

 ע"ב(. נח, מציעף )בבא ! לדמיה קץ שאין לפי - תורה ספר המוכראף
 שיש קנראה, כפי סבורים. שהם משום יהודה, ר' על חכמים חולקיםאמנם
 מעשה הספר, אותו לבין לערכה קץ שאיו רוחני, כנכס התורה ביזלהבחיז

 אף התורה מהערכך מסקנות להסיק מוכן יהודה ור' מחיר. לו שיש אומהידי

 ,ן' אונאה. ועל צדק מחיר על כשמדובר אף וממכר, מיקחלגבי
,,ן : במחלוקת כלל שנויות אינו הבאות ההלכותואילו

 לטפל הואו!חייב )כלומר! קודמת רבו רבו-של ואנדה אביואבדת
 שלימדו ורבו הוה, לעולם הביאו שאביו רבו(, אבדת בהחזרתקודם
 היו אביו:1קידמת. של חכם, אביו ואם הבא, העולט לחיי מביאוחכמה
 לטרוק( לרבו עוזר )כלומר: רבו של את מניח משאוי, נושאיו ורבואביו
 את פודה השי, בבית ורבו אביו היו אביו. של את מניח כךואחר
 ואחר אביו את פודה חכם, אביו היה ואם אביו. את פודה כך ואחררבו
,ן יא(. ב, מציעא )בבא רבו את פודהכך
 פי על ואף ן תורה  מלימוד גדול דבר לד שאיו - דבר לכל לאביו קודםרבו

 ! אביו  כבור  עלן צריף רבו כבור ואם, אב כיבוד יל ומזהירה חתרתשהתורה

 אפילו אלא בלבלרן ממון בהפסד ולא אמורים, הדברים מלבד ככבודולא



3;2 עוים של ויישובו התקרהלי.מו7

 מבית והיוצא הוא, סכנה בחזקת השבי בבית היושב כי נפש:בפיקוח
 - בז פי על ואף הגומל. ברכת לברד החייבים מאלה אהד הואהאסורים
 את לפדות בידו סיפק אין ואם אביון את פודה כך ואחר רבו אתפודה

 נימוק פי על במשנה, שגייה טעם נאמר וכך ! בלבד רבו את פודהשניהם,
 קצת:שונה

 )הרב( קודם הרב(, מן תורה ללמוד זכה )כלומר, הרב לפני הבן זכהאם
 ! רבו בכבוד חייבין ואפיו הבן( : )כלומר שהוא מפני מקום, בכל האבאת

 - ט(. ה)כריתות
 : ביותר הנכבד וירא - אחר אדם לכל חכם תלמיד קודםוכן

 לגר, פתין לנתין, וממור לממר, ישראל לישראל, לוי ללוי, קודםכוהן
 ממזר היה אם אבל שווין. שכולן בזמן ? אימתי משוחרר. לעבדוגר

 לכוהן קודם הכת תלמיד הארץ-ממזר עם גדול וכוהן חכםהלמיד
 ח(. ג, )הוריות ! הארץ עםגדול

 קודם ה', בקהל לבוא האסור ממזר ייחוסה מבחינת ביותר הנבזהאפילו -
 ים כל המדיני-של אף הדתי-הרוחני-ולעתים ראשם גדול,לכוהן
 על מכפר לבדו והא הקדשים לקודש להיכנס דשא' לבדו שהואישראל,

 ! ישראלכל

 מוסי דברי אלוואיו
 לנהוג. אדט חייב פיה שעל היא, הלכה אלא בלבד,

 קיצוניותה! בכל התורה את החכמים הערכת בולטתכאן

 1 אלה רעות נובעות מהן אשר היסוד השקפות הן מה)2(

 .בתקופה ישראל. לעם, שניתן חוקים, ספר רק התורה א'1 חז"לבעיני
 היתה לא שלפניו מסויים, ברגע נוצרה לא היא ההיסטוריה. שלמסויימת
 הבריאה. כל של היסוד והיא היא נצחית התורה כלל.קיימת

 נברא שגו התורה(, )כלומר: חמדה כלי להם שניתן ישראלחביבין
 יד(. ג, )אבותהעולם!

 האגדה כדברי העולם. נברא ובעבורה בה י העולם לבריאת קדמההתורה
 : ב( א, רבה)בראשית
 שבעולם בנוהג הקב"ה! של אומנותו כלי הייתי אני אומרת:התורה
 מדעת אלא עצמו מרעת אותה בונה אינו פלטיו- בונה ודם בשרמלך
 )רשימות( דיפתראות אלא עצמה מדעת אותה בונה אינו והאומןאומן.

 עושה הוא היאך חדרים, עושה הוא היאך לדעת לה ישופינקסאות
 ! העולם את ובורא בתורה מביט הקב"ה היה כךפשפשים.

 אף הרי ומתמיד, מאז קיימת הזא אם כולה, הבריאה יסוד היא התורהאם
 .. : מסיני ניתנו; שלא עד ולקיימה, אותה לדעתייתכן
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 שנאמר ניתנה, שלא עד כולה התורה כל את אבינו אברהם שעשהמצינו

 מצותי משמרתי וישמר בקולי אברהם שמע אשר "עוב : ח( כה)בראשית
 'ד(. ד, )קידושין ותורתי" חקותי.

 איו ן בתורה אותו למצוא שאין דבר לך אין : נוספת מסקנה, אף נובלתמכאן
 : כולה הבריאה תכנית היא שהרי עליה, תשובה בה שאיןשאלה

 כב(. ה, )אבות ! בה דגולה בה והסוך בההפוך
 כדי בשלימותה ה' של רצונו את להבין איפוא הוא האדם שלתפקידו
 דרך לך א'ז - מקום" של "דעתו את להבין וכדי בשלימותו. לקיימושיוכל

 מסויימות מצוות לקיים חייב וכהאדם בלבד זו ולא התורה. מלימודאחרת
 לפעול - בראשיה,'! במעשה "שותף להיות עליו אלא ה', מפי עליהןשנצטוה
 ואין לעולמוי הציב שאותן המטרות, ולמען הבורא של תכניתו לפיבעולם
 הוא יודע כן אם אלא הזה, הנעלה תפקידו את למלא האדם שלביכולתו
 העולם. בבריאת הקב"ה של תכניתו היתה מהומבין,
: התורה. לימוד איפוא היא )היהודי( האדם של היסודהזבת

 ברא- במעשה "שותף להיות האדם של לתפקידו נוסף ביטוי ישנו אך)3(
 ותיקונו. העולם של יישובו למעז פעולתו :שית"
 יום עצמו ~אח אחד יום דבו את עובד בו-חורין וחציו עבד שחציומי

 עצמו ואת רבו את תיקנתם : שמאי בית להם אמרו הלל. בית דגריאחד,
 בת-חורין ; בן-חורין חציו שכבר יכול, אינו שפחה לישא : תיקנתםלא

 מטנ' אלא ! יצרה" לשבת בראה תהו "לא : 'ח( מה, )ישעיה שנאמר .. ולרביה, לסריה אלא העולם נברא לא והלא עבד. חציו שכבר אפשר,אי
 חצי על שטר וכותב בן-חוריז, אותו ועושה רבו את כופיו העולםתיקון
 ה(.ל ד, )גטין שמאי בית כדברי להורות בית-הלל וחזרודמיו.

 נלבד ורציה גפרית ולא אותו; ליישב בעולם האדם תפקיד - בראה""לשבת
 11 ולמטרה האדם כל העולם-זהו ולתקן העולם ליישב הדברים.נאמרו

 תיקון זו: למטרה מכוונות התורה מצוות כל חייה את להקדישעליו
 הדין, שבו הרגיל, מגדר יוצא מיוחד, מצב נוצר שלפעמים אלאהעולם.
 לתקלה. גורם אלא העולם תיקון לידי מביא אינו זו, מטרה סותרלכאורה,
 תיקון למען תורה, דין לבטל ואף תקנות מלתקן חז"ל נמנעו לא אלובמקרים
 )השווה בעולמו! האדם תכלית ועצם התורה כוונת עיקר כל זה שהריהעולם,
 ד(. פרק כל גטיז, במסכת העולם. "לתיקון תקנות של נוספותדוגמאות

 של וביישובו בתורה לעסוק : יסוד חובות שתי האדם על מוטלות כןאם
 : כן ועלעולם.

 מג,-ט. רבה בראשית גם עיין 1 ע"ב קיט, י ע4א י, שבת במסכת חז"ל של כלשונם2
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217 שים שי ויישובו התרי,היימד

 סופה מלאכה עמה שאין תזרה וכל . . . ארץ דין עם תורה תלמודיפה
 ל י . ב(. ב, )אבות עוון וגוררתבטלה

 מתוך העולם- 'ביישוב לעסוק זו- מוכה של הימרתה כל על נעמודושוב

 '- ' בהלכה:עיוז

 ומפריחי בריביתי והמלווה בקושיא, המשחק : )לעדות( ה"סולין הןואלו
 להן שאין בזמן אימתי? יהודה: ר' אמר שביעית... ומוחדייונים
 ג(. ג, )סנהדרין הוא-כשריו! שלא אומנות להן יש אבל הוא, אלאאומנות

 בהבלים, עוסק אלא העולם ליישוב מוסיף שאינו עושה-מלאכה. שאינואדם
 ממנו ההלכה שוללת כן על אימון; בו לתת ואין תרבותי אדם-אינו

 המשפט, נכית כעד נאמן להיות האזרח= של היסוד :כותאת

 מן אינו ארץ- בדרך ולא במשנה ולא במקרא לא )עוסק( שאינווכל
 ... ..' ' : -. . . י(: א, )קידושיןהיישוב!

 ן ע"ב( מ, )קידושין בגמרא יוחנן ר' כך עלומוסיף
.

ץ -י--' לעדות!ופסול  '-.ך .: 
-.-' 

 מפוקפקים, בדברים העוסקים' וחבריו, בקוביא המשחק רק לא כן,אם
 זה, אף אלא נאמנותם, את מפסידים וגזל, רמאות משוס בהם לחשודשאפשר

 לא ערך, של דבר בשום עוסק שאינו בלבד: אחד חטא אלא בידושאין
 אין בתורה, לעסוק דרכו שאין מי ובמיוהד, העולם, של ביישובו ולאבתודה
 ,: י . ז . המלאכה: מחובת אותולפטור
 מבשלת ומכבסת, ואופה טמנת לבעלה: עושה שהאשה מלאכותאלו

 טוחנת אחת-לא שפחה לו הכניסה המיטה. את:בנה:ומצעת ומיניקה ;.
 את מיניקה ואינה מבשלת שתיים-אינה מכבסת; ולא אופה.ולא
 ארבע- עושה.בצמר; ואינה המיטה את מצעת שלוש=אינהבנה:

 שפחות, מאה לו הכניסה אפילו אומר:.ץ;יוש"ת:בקתדראי'ר"אליעור

 גמליאל ר':שמשוו:בו  וימה. לידי "הבטלה.מניאה בצמר, לעשותכופה
 ,וציא מלאכה, מלעשות בנדר( עליה )אוסר אשתו את המדיראומר:

 ליד' מביאתה שהבטלה כתובתה, ויתן לגרש-אותה( )כלומר::,חייב''
 . ה(.. ה, )כתובותשיעמום!

- - 
.. 

:-. .,.. .-,..
 וגם תודה לימוד גם עדיפות:-אם של השאלה מתעוררת)4(,אלא-שכאן

 מותר אולי או ז שווה ערכם -האם האדם של היסודיות חובותיו הןמלאכה

 לאדם,לו
 ו לגמרי השנית את ולהזניה כלבד מהן לאתת למתמסי

 תורחי-מצוה תלמוד שהרי המלאכה, מפני לדחותזאת-התורה,. שאיןלביורי
 יישובו את ולהשאיר בלבד בתויה לעסוק מצוה אולי אך 'היא.מפורשת

 ...: בתורהז לעסוק מסוגלים שאינם לאלו עולםשל
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 שהרי: זה ההכמיה-)בשאלה של עמדתם מתבהרת לעיל האמורכבהימן
 . ', ארץ..,. דרך עם תורה תלמודיפה

 ב(. ב, בטלה,)אב1ת סופה כלאכה עמה תורה.שאיזוכל
 יז(. )שם, תורה! אין ארץ, דוד איןואם
- באלו. כיוצא מאמריםועוד
 : ע"א( כס, בקידושין )המובאת בברייתא נאמר זה עמדה מאשרת ההלכהאף,

 וללמדו אשה ולהשיאו תורה וללמדו ולפדותו למולו נבני הסבהאב
 מלמדו אומנות. את.בנו מלמד שאינו כל אומר: יהודה ר'אומנות...

 אחרת בברייתא נאמר חכמים, תלמידי כבוד של  היתרה ההדגשה כל אףועל
 , - . : ע"ב( נד,)חולין

 שעוסקין בשעה חכמים תלמידי מפני לעמוד רשאין אומנויות בעליאין
.במלאכתן.

 נופל במלאכה העוסק כבוד איןהרי

 מכבה-

 בתורה.! העוסק
 : מתורתו ולהתמגנם במלאכה לעסוק שלא חכם לתלמיד רשות שאיןובוודאי
 לחפור קרדום ולא בהם להתגדל עטרה התורה( 'דברי )את תעשםאל

 .בהם!)אבות.ד,ה(.

 הוה: העיקרוז את ההליכה מאשרתושוב
 1(. ד, )בכורות בטילין! לד11-דיני1 שכרו הנוטל.
 : בתורה העוסקים של המלאכה חובת על. שחולק מי גם נמצאאך

 בני את מלמד ואיני שבעולם אומנות כל אני מניח : אומר נהוראיר'
 ! הבא לעולם קיימת והקפן הזה בעילם משכרה אוכל שאדם תורה,אלא

 לידי או זקנה לידי או חולי לידי בא כשאדם כן, אינן אומנות כלושאר
 התורה אבל ברעב. מת .הוא הרי במלאכתה לעסוק וכול. ואינויסוריו
 ותקוה אחרית לו ונותנוו בנערותו רי מכל  משמרתו אלא כן,אינה

 יד(. ז; )קידושיןבוקנותו
 שמעון ור' ישמעאל ר, בדברי זו מחלוקת נראית ביותר הבולטתבצורתה

 . , : ע"ב( לה, )ברכות בגמרא המובאים יוחאי,בר

 )יהושע שנאמר לפי ? לזמר תלמוד מה - יד( יא, )דברים דגנך""ואספת
 ז ככתבן דברים וגר"-יכול מפיר הזה התורה ספר' ימוש "לא :, ח(א,

 ר' דברי ארץ! דרך מנהג בהו דגנך"-הנהג "ואספת לותר:תלמוד
 חרישה בשעת תורש ארם אפשר : אומר יוחאי בר  שמעון י'ישמעאל.
 בשעת ווורה, דישת בשעת ודש קצירה. בשעת וקוצר זריעה בשעתתורי

 של  רצונו  יושים בזמו.שישראל אלא עליהז תהא מההרוח-תורה
 "ועמדו : ה( סא, )ישעיה שנאמה אחרים, ידי על נעשית מלאכתןמקום,
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 עולם של ויישובו התולהלימוד

 מקום, של וצונו עזשין יעדאל שאין ונומן 1ג1'-ן צאנכם ורעוזרים

 דגנך". "ואספת : שנאמר עצמה ידי על נעשיתמלאכתן
 יוחאי בר שמעון ר' של בדרכם בחרו סגולה יהירי יק זאת שבכלאלא
 : אלו בדברים הדיוך את מסכמת )שם( הגמרא ואף נהוראי ר'ושל

 עלתה ולא יוחאי בר שמעון יר' בידן, ועלתה ישמעאל בר' עשוהרבה

 חובות שתי את הממלא .האדם איפוא: הוא החכמים רוב שלהאידיאל
 יחד. גם חולם של בתורה'וביישובו העוסקהיסוד,
 י"א( )ג, תורה תלמוד בהלכות בדבריו הרמב"ם מסכם 11 עמדתםאת

 קולעת:בצודה
-:- 

 - " ;:' י. "י'

-
 מן מלאכה.ויתפרנס יעשה ולא בתורה שיעסוק על'לבה כל.המשים

 וגרם הדת מאור וכיבה א~.התווה ובזה השם את חילל זה הרי הצדקה'.
 .בדברי ליהנות שאסוה .לסי, הבא. העולם מן חייו ונטל לעצמורעה..

 ן ""'יו: . -- .-- ': - :- .י--'. הזה. בעולםתורה

 חסידים ומידת ידיו ממעשהי מתפרנס שהוא. למי: היא גדולה מעלה -נ
 הבא, ולעולם הזה, שבעולם, וטובה כבוד זוכה-לכל ובזה היא.ראשונים

 . . .,. טוב! שכולן הכא, לעולם לך וטוב הוה, בעולם ,אשריד', לך"- וטוב. אשריד כי-האכלל .כפיך "יגיע :' ב( קכח, )תהלים :שנאמר, .ז
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 .' ;. הבינוביץ/תל.אביב מאיר צבי ..,.
 .. . . ן :.- ... ,.;.

 ,ד; האגדה מדרשילהוראת
,. '

. 
 י התורה( מקבל רבנו, )משה ' '

.;., ;. . ;.. 
 ;הדרכים על העירותי. ה' ששעינות" האגדה" מדרשי "להשאתבמאמר'

 השבועות, לחג המוקדש זה במאמרי. חו"לך מדרשי .בהוראתהמיתושיות
 מקבל משה, של בדמותו הקשורות האגדות על לעמוד ברצוני תורה, מתןחג

 בהוראת נוספת דרך להדגים ברצוני דידאקט,ת, היא המאמר מטרתהתורה.
 .. נ ברמז. רק נוכרה הקודם שבמאמרי האגדה,מדרשי

 למפריט גם להשוותם מהראוי המדרשים; בדרכי יותר מעמיקה הבנה לשם.
 ידידיה )כגון ולאחריו הב(תןהשני בימי מישראל של,חכמיםההלניסטיים
 האלה היווניים הטפרים שנכתבו אף חכהן(: מתתיהו ויוסת;בןהאלכסנדרוני

 ליהר לעמים-ואף להרא1ה אפולוגטי": כוונהם דיהה התוו", ספרעל
 בגלל ישראל. תורת של נערכה כבודה היוונית-את התרבות בארצותדים

 של רוחה לפי וחוקיה התורה סיפורי את והתאימו פירשו האפולוגטי,הכי111
 השוואת ידי על היוונית. התרבות חניכי של טעמם ולפי היווניתהפילוסופיה
 של המקורית היהודית השקפתם המיוחדת, דרכם תתבלט למדרשיםדבריהם
 התורה. דברי בהסברת נ"לחכמינו

 הכהו, מתתיהו ב1 יוסף של לדבריו חז"ל דברי את משווה אני :הבמאמרי
 בספר גמצאית פה המובאות  חו"ל אגדות יונ "יהודים"'. "קדמוניוהכספרו
 רבה לימות למקור, אותו השוויתי אולם בישליק-רבניציי, שלהאגרה
 שברברי במגמה  והתלמיד,  המורה ייישנו ההשוואות בבל וצור. אפרשה
 הנם את ולהרחיק האנושי השכל לתפיסת התורה דברי את לקרביומיפומ
 החיצוני יופיים את ובייחוד המקרא גיבורי של חכמתם את להדגישוהמופלא,

 הנטייה ניכרת חז"ל באגדות זאת לעומת ולהרמוניה. לסדר אהבתםואת
 המקרא גיבורי של הפנימי ויופיים המוסרי אופיים להדגשת ולמופת,למופלא

 השכלית. לתפיסה ניגור כשיש גם - לה'ונאמנותם

 ביאליק, מוסר היצאת זליט, א. של בתרגומו היהודם. "קרמוניות לפי  הציממות1
 ת"ש.ירושליכ,

 .-2201ן
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צ2 ה ד ג הא מדרשי וראת הל

.-
ך יזעך --יף : . : ך  מ:: ~ עז. 

... r*v? 

 -אללידתו,יליותךשלמשה_(ץ_

 א, )שמות עמו" לכל פרעה"ץצו

 עמו על אף חמגא: בר' יוסי ר'"אמר כב"
 אסטרולוגץ שהי ? כן עשה ולמהגזה

 ו מס נתעברה ישראל גואל : לואומרים
 הוא ישראל אם יודעים ואץ,אנואמה
 פרעה כינס ןאותה'שעה הוא. מצרן(ו
 לי השאילו : להם ואמר המערקםכל
 שאשליכם חדשים". תשעה. בניכםאח

 יהרדי בין הבן.הילוד כלליאור..,
  ומאכר ממנו לקבל רצד ולאבין.מצרק

 לעולם, אוהו יגאל לא מצרי בןרז:
 א, רבה )שמית העבררת" מןאלא

 כב"

 הסוכי "אצטגנעים--אנשים"אחד
 לאמיתן-- העתידות את להגידשרים
 להי- זמן באותו וטעתיד למלך,הודיע
 )כבוד( את שישפיל בישראל, אישוולד

 ""הראל עם את אנשא מצרים~לכות

 במידותיו אלם כל על. יעלהדכשיגדי
 והמלן הים, .לתהיית רוכה"שנות
 אצטגנין, אותו של בעצתו וציוחפחד

 שייולד זכר כל ולהרוג. היאורהלהשליך:
 קדמו- מהתיהו, בן )יוסף ישראל"לבני
 58(, עמ' היהודיםניות

-
. 

 בפרטים. הבדלים 'שנם ה~קורית,.אולם בשני שווה האצטגנין על האגדה.
 הילוד", ן ב ליה כ הכתובים." מדיוק *מה' על.בני גם פרעה גורלדברי'חן"ל
 כמו ישראל, בני על רק היתה שהגזירה מביא, בן.מתתיהו יוסףלעומתם

 אלא לעולם אותז יגאל לא מצרי "בן : רבה בשמות גם שנאמר וכפישממתכי
 - ש י ל א ו ג " שייולד מראש חוה שהאצטגנין מדגישים חז"ל העבריות".מז

 שמשה לית, כל קנאת של אנושי קו גם מוסיף מתתיהו בן ויוסףהאל",
 באגלה עולש". לתהילת .יוכה אטובות בלידותיו אדם כל על"יעלה
 להשליכן גורו תשליכוהו-למה "היאורה נוסף: שם( רבה )שמותאחרת

 יד, על ישהאל, של שמושיעז האסטרולוגין רואין'ליאורז:_שהיו
 נגזר מים באר על-ידי אלא היה ולא יטבע, שבמים סבורין והיו ילקה,מים
 הנוסח  וגו"". בי  התמנתם לא 'יען יב( כ, )במדבר שנאמר מוות,  גזירתעליו
 על כיסו לא חז"ל מתתיהה בן יוסף בדברי כלל הונא 'לא'  האגדה שלהזה
 מי חטא את כלל מזעיר אינו יוסף  לעומתם מיתה, לי  שגרם משה שלחטאו
 .-1-נ .-, -- ; 78(. עמ' )קדמוניותמריבה

- 
 ': ו -- 'ז' : -rr- ו,'

)ב(
 בחמר ותהמרה_ גמאי תבת לו"ותקח
 מבפ- הימר : "תנא ג(. ב, דשםובזפת"
 יריח שלא. -כדי מבחיץ וזמתגים
 שם, רבה )שמות רע" ריח צדיקאותו

 ועשוימקלעת-גומא,:, החליטו_"וכך
 ומשוס _בכופר, כך ל אחר אותהוכפרו

 מלחדור המים, בפני חוסם-שהכופר
 עמ' )קדמוניות המקלעת" מעשהבעד.
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 רביגוביז מאיר צבי)'222

 יפח לא שההם כד בא האת השבצק הממח שבא 'טףבהוי
 יריח שלא הילה של לנפשו מיוחדת דאגה ישנה בדברי:ח,"ל אולםלתיבה,
 רע. ליח צדיקאותו

 להביא ציוותה פרעה( )בת"ותרמותיס מן מינקת אשה לך וקראתי"האלך
 זה ואילו לתינוק, שד שתחלוץאשה, אמרה ז(-"לסת שם, )שם,העברייה"

 לניו, את היסב אלא השד, את קיבללא כל על למשה שהחזירהו לפי ?כן
 מר- אסרה רבות, לנשים כןוכשעשה כולן. את ופסל אותו להניקהמצריות
 הנ- אח המלכה תקראי לחינם . . .ים ברוך הקדוש אמר = ? מסלןולדה
 ואין - הילד את להיניק האלהשים דבר  יינק עמי לדבר שעתיד הפה"יא:
 תצווי אס ואולם אליו, קרבה שוםלהן אום- המצריות יהיו למחר . . , ?סמא
 אולי העבריות, מהגשים אשהלהביא אני השכינה- עם שדבר זהרות:

 שם) רבה )שמותהניקתיהו"
 " ו מ ע ת ב מ השד את לקבלימהר ל"

 60(. עמ')קדמוניות

 - כ נ מ נבע המצריות מז לינוק משה של סירובו מתתיהו בן יוסףלדברי
 סשה, עול הקדושה עניין מודגש חז"ל בדברי אולט הלאומית,'ריותן
 להיניק לנכרית מותר הדיז לפי כי אם המצרית, הטומאה את יינקשלא
 ע=א(, כה זרה ועכוז-ה שב רבה ~fi1D )עי' מישראלילד

 את אלהים הגדיל 'בלוש בן"וכשהיה - משה" "אגרל י(, ב, )שם הילד""אגדל
 בד היה ולא מפליא. בשיעורקומתו גדלימו הכל אק יא(--"וכי ,2ם~ים,

 משה של סיומיו יתמעם שלא ,. .אדם שלא גדל שהיה לך לומר-אלא
 יעם שרדמן ורבים שראה.בשעה יא שם רבה )שסות העריב- בלכדד
 מראה אחרי גחכו . , . כלרךלפגשוזלג(,

 כדי , . . עבודתם עוזבים והיוהתינוק לר- מתאוים הכל יפה שהיה"ולפי
 .. שם(. )קדמוניות בו"להסתכל מע- "יה לא רואתו, שהיה מי -אותו

 בו(, )שם מעליוה עצמוביר

 .4 ' המדרש. לדברי יוסף דברי מתא'ס'םכאן

)ה(
 כזו, צורה בעל הילד שהיה"וכיון "היתה )שם(- פרעה" לבתוותביאהו

 משלה, לבן לה תרמוהיס אותואימצה ומחבבה ומחבקת מנשקת פרעהבת
 )מרעה( וזה : . . לבן זכתה שלאמאתר .פרעה והיה . . . בגף הוא כאילואותו

 אל באהבה אותו ואימץ )למשה(לקתו של כתרו נוטל והוא ומחבקו,מנשקו
 כרי ראשו, על הכתר את ושם לבו . שם והיו ראשו... על ומשימופרעה
 ס ס ת ה ש מ 1 לבתו, רוח נחת לגרום מתייר- ואסלו: מצרים חרטומייושבין
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 האגדה מדרשילהו.ראת

  ציתו זה .יהיה שלא . . ,  fi~D אנואין
  מלבות ליטול שעתיד  אומריםשאגר
 אומ- ומהם להורגו  אומהים מהםממך..
 גיליהן יזשב יחדו וגה; לשידפו.דים

 דעת, בו אין הזה הנער : להםואומר
 בקערה לפניו והביאו אוחו בחנואלא

 יארץ...ודדד זהוריתככ'תר
 האצטג- זאת וכשראה . . ברגלו.עליו
 הנער, אותו זה הרי אמר: .'. .נין

 שאם  עליו, אלהים לנו שהודיעמלכי,
 נהג כי . . . עוד פחד נדע לאצהרגהו,
 כת- על ' ודרך מלכותך כלפיבחוצפה

anr,אדתו הקדימה תרמוהיס אולם . . .רך )ד( לזהב-יש ידו  יושיט אם  ונתלת 
  'וקדמוניוה מהוו" התינוק אתוהצילה ידו יושיט ואס אוהו, ' והרגו . דעהבו

 61(,עמ' מש- עליו ואין דעת בולגחלת-איו

 י .. ידו ושלזז לסניו הביאו מיד צוות,פט
- את ודחה גבריאל ובא הזהב,ליקת
 עם ידו והכניס הגחלת, אח ותפשידו

 . -. י" וממגו לשונו, ונכוה טיו לתוך'הגחלת
 .' .'-י )שמות ישון" ומבד פה ככדועשה

,1. לא(. שם,רבה

 שמשה יוסף ובדבריראשה על הכתר את שם שמשה נאמר חז"לבדברי
 - משה ראש על הכתר את שם עצמו שפרעה אחרי עליה ודרך לארץהורידו
 המלאך ידי על משה הצלת נעשתה חז"ל בדברי לבתו, חיבתולהראות
 התינוק", את "הצילה בת-פרעה טבעי: העניין יוסף ובדברי בנס,גבריאל

 הצלת נסים, מעשי חסרים ב"ודמוניות" בדבריו. חסרה יתרו של עצתוגם
 61(. עמ' )קדמוניות האלהים" וב"השגחת פרעה בבת נתליתמשה

 - - מתן-קורהב.

 נבחר סיני שהר מובא ומדרשים מכילתא בבבלי, מקומות, בכמה חז"לבדברי
 )סוטה ההרים בין השפל היה כי אם הגבוהים, ההרים מכל תורהלמתז

ן
)א

 ליתן הוא  ברוך הקדוש שבח"בסעה
 ומדיינים רצים ההרים היו בסיניתורה

 , 'התורה אומה'עלי 'זה 'אלו, עםאלי

 .. . . ניתנה תורה עלי אוסר וזהניתנת
 תרצדון למה : הוא ברוה הקדושאמר
 כולכם , . . גבנונים כולכם וגו',הרים

 עליו- זרה עבודה נעשה שלא'סיני אבי ראשיכם, וי ורה עבודהגעש"
 רבה ' )בראשית לשבתו" ה' חמדהן,ר
 בחודש יתרה במכילתא וגם איצט,

 ע"א(. כס, ובמגילה ד,פרשה

 .ורעה  העדרים את נהג מה  זמן"כעכור
 ההר סיני. הנקרא הר יד 'עלאוחם
 שבהרים הגבוה הואהזה
 נבער ולא . . . למרעה מאוד וטובשם

 lrpn יא שהישים משיט כן,יפוי
 שו- שאלהים האמונה מחמת בולעיות

 64(. עמ' )קדמוניות בקרבו"כן
 - נ ה סיני, הר על עלה זאת"באמרו

 במק1מותההס, שבהריםב1ה,
 אדם לבני להם שאי-אפשר רקשלא
 שיפוע ומפני גדלו מפני עליולעלות

 לראותו גס אלא )שלרגליו(,התהומות
 82(. עמ' )שם העין" את ליגע בלי)קשה(
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 רבי~וביו מאירצביש2
 שלא ונגלל שפלותו בגלל נבהר סיני שהר הו"ל גישת פיז ההבדלבולט
 ההר, _של גבהו את המפליא מתתיהו בן יוסף לגישת זרה, עבודה בונעשתה
 השתומ- את מביעים )היוונים מתן-תורה. של הגדול המאורע לערךבהתאם
 אולימפוס כהר אלילי לפולחן הראויים גבוהים הרים למראה והערצתםמותם
 וכדומה(,גיוון

)ג(
 ת א ב ר י ק אלה, דבריםשבדגרו ה( לז, )איוב נמלאדת" בקילו אל"ירעם

 הילדים,שיש- עם יחדהעם ברי הקחש כשנחן מעם?--מי
 אלי- אלהים,מדבר אתמען בקשו הראה בסער ורה ה אתהמ

 ושמ- . . . לעשות עליהם אשר את םה הקב"ה הי כיצד? פלאים, פלאילישראל
 שלא באופן ממרום, שבא של כיםעז העז- בכל ומהער עצא והקץמדבר

 מהריברות" אחד אף לאיבודהלך בא הקול את שומעעלס,--ישראל
)שם(. לדרום רצים והיו הדרום, מןאליהם
 להם נהפך ומדרום הקול אתלקבל
 נהפך ומצפון לצפון, רצים והיולצפון

 ,, - להס.למע- בהפך וממזרחלמזרח...

 הש- מן לחס נהפך המערב ומן . . ,רב
 הקול היה - . . . עיניהן תוליו והיומים
%' לשבעים קולות לשבעים ונחלקיוצא  

 י. וכל "אומות, כל שישמעו כדילשון,

 האו- בלשון קול שומעת ואומהאומה
 יוצא, הקול היאך וראה בוא . , ,מה
 לפי ואחד ארד וכל ישראל כלאצל
 לפי הבחורים כוחה לפי ה,קגים :כוחו
 לפי והיונקים כוחן, לפי והקטניםכידן,
ל לפי מיקה ואף כוהן, לפי והג,גיםכוחה

 ", רבה )'~מותלוחו"
 ט"

 והילדים, העם את קירב משה : היא טבעית אלהים לקול עטף שלגישתו

 ה', בקול היו פלאים פלאי חו"ל מדרשי לפי אבל ן ה' קול את שישמעוכדי

 בלשונותיהן, האומות ולכל השמים רוחות בארבע מיד ונתסרסם נשמעהוא
 כוחה לפי ואחד אחד לכל נתפסולישראל

 על השוואות של המרובות לאפשרויות אחת דוגמה רק זוהי ם: ו כ יס
 האלנסנ- ופילון מהגיהו בן יוסף לספדי חולל דברי בין מקראיים,נושאים
 בשורשי שיסודן חז"ל, אגדות של מקוריותן את מיכיחה ההשוואהדרוני.
 זרה. מחשבה ובלי זרה השפעה בלי ישראל,תרבות
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 . ... . ארוי/ירו.שלים א.ד"ר
..,-. ... .., .- . ., . , .  ..-ן 

 ' - הדתי המצדךון'בהיבדך-טעמי

.

 שבה המצוות את קיבלו עברה בדורות תורה שלמדו רבן, בית שלתינוקות
 המובן כובר וכו' והאימהות האבות על העולם, בריאת על סיפוריהואת
 התורה בסמכות תמה אמונה של זה יחס ו"מדוע". "למה" שאלות ללאמאליו

 ואף- התלמודו עולם ונתגלה,לעיניהם שגדלו לאחר גם נמשךובמצוותיה
 דורש אלא שהם, כמות החכמים דברי במסירת ממאפק אינו שהואעל-פי
 דעות את המביאה משנה, כל ואחרי הדעת, על המתקבלים נימוקיםמהם

 המעשה, טעמא"-וכהיי "מאי fi~rinn השאלה באה הסברה, ללאהתנאים

 הנעורים בתקופת שהונח.כיסוד תתאה", "כוח גבר יום, יוםבקיום'המצוות
 וכך בתורה, כתוב שכך משום המצוות, את קיים היהדת התורה,בלימוד
 השפיעה לא הנכרית הסביבה. ישראל. בכל נוהגים וכך ערוך, בשולחןכתוב
 .. אתה. במגע בא לא שהרי'כמעט הנוער,על

- 
. .- 

 הנוער עם בצוותא היהודי הנוער לומד בגולה המצב. נשתנה כעתאולם

 בפנ' עומד הוא קרובות ולפעמים הממשלתי, בכתלי'בית-הספרהלא-יהודי
 בתוך כן, על יתר בפניו. אותן מעלה שהנכרי הדתי, בשטח שונותבעיות
 שומרים'מצ11ת, שאינם מרונים, הם ולצערנו ישנם'ובים, גופו היילודיהנוער

 התורה ברכי על שגדל לנער בהן ולהציק לעורר.שאלות' עלוליםואלה
 המצוות שומר הנער עלול הלא-דתי הנוער עם הראשונה בפגישהוהמסורה.
 הרת להיית יכולה והתוצאה להשיב. יודע שאינו בחינת חסר-אונים,לעמוד
 בסימן פתאום יעמוד חינוכה הושתת שעליו המ21ק; היסוד כל שהריאסוו,

 להכשיר מראש לדאוג הנולד, את לראות המורה-המחנך מחובת כןשאלה..על
 '.. החיצוני. העולם עם ההתנגשות לקראת החניךאת

 כל'מורה, בפני העומדה בעיה המודרני, בחינוך יסוד בעיית היאואת

 והמסורה. התורה שלשלת את ימשיך אשר דור חדש; דור לחנך עליושמוטל
 ? ומנהגים דינים 1מצ11ת, תורה ישראל נערי את נלמד כיצד היא:הנעיה

:...-.. , . - 
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 ארזיא.

 בתורה פניםשתי
 מפורש או גלוי שנימוקן מצוות יש בה. למתבונן התורה מראה פניםשתי
 ביום וינח . . . ה' עשה ימים ששת --כי שבת ועוד. יובל שמיטה, שבת,כגין

 עבל כי "וזכרת כמוך", ואמתך עבדך ינוח "למען יא(, כ, )שמותהשביעי"
 על נטויה. ובזרוע חוקה ביד משם אלהיך ה' ויוצ'אך מצרים בארץהיית
 שמיטה-: י יד-סו( ה, )דברים השבת" יום את לעשות אלהיך ה' צוךכן

 "ו1ה יא(, בג, )שמות עמך" אביוני ואכלו ונטשתה תשמטנה"והשביעיה
 רעהו את יגש לא ברעהו, ישה אשר ידו משה בעל כל שמוט השמטת:דבר

 את יובל-"וקדשתם ב(1 טו, )דברים לה'" שמטה קרא כיואת'אחיה
 לכם. תהיה היא יובל יושביה. לכל בארץ דרור וקראתם שנה החמשיםשנת

 ת ב ש ה ; י( כה, )ויקרא תשובו" משפחתו אל ואיש אחזתו אל אישושבתם
 הכסות את העני ללווה להחויר המלווה מן דורשת כשהתורה - ט ו ב עה

 כסותו היא "כי ואומרת: מנמקת הריהי השמש", וא ב "עדשמישכן
 הוא עני איש -ואם בו(, כב, )שמות 1" ישכב במה לעורה שמלתו היאלבדה,
 בעבוטו ושכב השמש כבוא העבוט את לו תשיב השב בעבוטו. תשכבלא

 . יגוג(. כד, )דבריםוברכך"

 להן נותנת התורה שאין רבות, "שנן האלה שבדוגמאות המצוותלעומת
 מנה, להסיק יש כלום : היא המורה-המחנך בפני העומדת והשאלהטעם.

 כה הוא טעם, להן יש ואפילו - טעם ללא הן מלך גזירות אלהשמצוות
 המצנה את לקבל עלינו כן ועל להבינו- מסוגלת האדם דעת שאיןעמוק,
 : אולי או ; הוא שוא כי.עמל הסבו: לה לחפש כלל לנסות ולא שהיאכמות

 ליתר מנח" וקו דרך מורה .לנו תרמשנה ~Tav, גילתה ש"תודההמצוות,
 סתמה שהתורה המצוות, אותן טעמי את ולחפש להמשיך ועלינוהמצוות,
 נימוק. מתן ללאאותז

 המשנה חכמידעת
 כתוב ברורה. עמדה בה שנקטו י"ל, תכמיני מעיני נעלמה לא 11בתיה
 נתינת ללא יז( כד, )דברים אלמנה" בגד )תמשכן( תחבל "ולא :בתורה
 מציעא )בכא בברייתא תנאים מחשקת קיימת זה תזרה דין, רקע עלטעם.
 בין ענייה שהיא בין אלמנה : רבנן "תנו : ע"א( כא, וסנהדרין ע"אקטה.
 אומר: שמעה רבי יהודה. רבי אותה-דברי ממשכניו אין עשירהשהיא
 להחויר חייב שאתה אותה, ממשכנין אין ענייה אותה, ממשכניןעשירה

 שחרית אצלה ונכנס יוצא )שאתה בשכנותיה" רע שם משיאה ואתהלה
וערבית(.
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 שעז, 5מ1 התורה מצוות את' לקבל עלינו היא: דבי'יה!דה של עמדתו.
 בו על הדעת. על מתקבלים הם, משלנה'אטילנ טעמים להמציא לנוואין

 מדגיש והוא בלבד, ענייה לאלמנה. התכוונה שהתורה הסברה, אתהוא.דוהה
 סבור לעומתו עשירה". שהיא בין. ענייה, שהיא "בין שמעון( רבי דעת)נגד
 גם התורה, למצוות הדעת על המתקבל נימוק שמחובתנו.ילמצוא שמעון,רבי

 האמיתית כוונתה על נחליט הנימוק'הזה ולאור אותה מגלה אינהכשהתורה
 יקחת אוסרת התורה ואם ל11ה, כל כדין שלוותה האלמנה דין התורה.של

 מן חוץ לקחת מה אצלה ואין שענייה:היא, משמע את."בגד.כמשכת,ממנה
 דורשת שהתורה למעלה, אמרנו הרי עני אצל שממשכניםהבגד:.ובבגד

 האלמנה לניח בערב לבוא יצטרך שהמלווה מכאן השמש". "כבנא לולהחזיר
 רע שם ישיאה כך ידי ועל ולקחת", לשול ובבוקר , ,הכסות את להולהח:יר'
 '~' ' .,.בשכנותיה.

 התורה שכוונת דין: ל"חידוש" שמעון רבי מגיע זה.מתוך,שיקול,דעת
 זה שדבר אף.על-פי לא:לעשירה, בלבד,ישבל לאלמנה-ענייההיתה

 ' י - - בפסוק.לא,,נאמר-במפורש

 יהודה המצ11ה,.,אפיל1.דבי טסם גילתה'את גוסה שהתורה במקום--אולם
 מצווה התורה : לדוגמה למעשה. הדיו את גם, קובע הוא ולאורו בומתחשב

 בא'רני  יו(,  יז, )דבריך לבבו"  )סור  ולי ניים וי  .ולן.)ירבה המלךעל
 )סנהדרין לבו" את מסירות ילו שלא ובלבד לה היהוא ב ר מ " : ואומריהודה

 "לא שהאיסור יהודה, רבי מחליט התורה )שגילתה הטעםכאיע"א(.'לפי
 המלך לב את להסיר העלולות הגונות, לא לנשים מכוון נשים" לוירבה
 הה רבות אפילו התורה, התירה הגונות נוטים אבל ה',מעם

 לחפש אנו רשאים אט היא)איפוא, שמעין ורבי רבי.'יהודה ב'1המחלוקת
 יום, יום בחיי מחייבת המצוה שבהם התנאים את לברר פיו ועל למצוותטעם
 שחות- רבים, הכמים אנו מתאים מינהידין, נפקא כעאיז מקומות, בהרבהאבל
 אחדות: דוגמאות והרי התורה. למצוות המתקבל'על.הדעת טעם לקראתרים

 שומע שאיננו ומורה, סורר שבן אמרה, ומורה=התורה סורר בן'
 "ורגטוהו העיר אל.שער אותו .וציאו וסובא, !ולל אמה ובקול אביובקול
 טעם נותנת התורה אין יח--נא(. כא, )דברים ומת" באבנים עירו אנשיכל

 "וכי ומסביר: "גלילי יוסי רבי בא 161בא. הזולל על בך כללעונש.חמור
 יצא תורה אמרה האיטלקי, יין לוג חצי ושתה בשר תרטי6ר זה שאכלמטני
 ומורכז סולר בן של דעתו לסנף תרה- "גיער אלא ? ליטקל דיולבית
 ויוצא מוצא, ואינו )הרגלו( לימודו אביו.ומבקש נכסי מגמר')מכלה(שסוף
 ימות ואל זכאי ימות תורה: אמהה הבריות. את ומלסטם דרכיםלפרשת
 ע"א(. יב, )סנהדריןחייב"
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 א.איי' ,
 משלם אעו בפרהסיה( מעשהו )שעושה והגזלן--מלדיך-הגנב

 גנב ואילו בג(, ה, אשר:גול"--יקרא הגזלה את )"והשיב בלבד קרןאלא
 התורה אין ג(. כב, )שמות שניים. פי משלם שנתפס, נסתר(, מעקהו)שעושה
 מבגזלן. יותר הגנב בדינו-של מחמירה היא מה משום. הטעם אתמגלה
 הסבר. ודרשו לרבותיהם ופנו התורה לדיו טעם חימשו חכמינואבל
 יוחגו רבן את תלמידיו "שאלו ע"ב(.: )בבא.קמא'עט, בגמרא מסופרכן
 זה להם: אמר ? מבגזלן יותר בגנב. התורה ההמירה מה מפני זכאי:בן

 קונו, לכבוד עבד כבוד השווה לא .וזה קונה לכבוד עבד כבודהשווה

 אינה כאילו מטה של ואוזן רואה, אינה כאילו מטה, של עי1 עשהכביכול
 מהקדוש-בונך-הוא, ירא' שלא כדרך אדם מבני ירא "לא )גזלןשומעת".

 שהוא מקונה ר ת ו י העבד כיבד אלא לקונה עבד השווה לא גנבאבל
 י שהר"-רש"י(. לא מעלה של ומעין אדם, מבניירא

 1'מכח שבי שה ש שי וחמישה--מב ארבעהתשלומי

 ל". כא, )שמות השה" תחת צאן וארבע השור תחת ישלם בקר"המשה
 שהלך שור הבריות. כבוד גדול כמה וראה בוא : זכאי בן טהח רבן"אמר
 שהרכיבו שה ; חמישה ' משלם( כתפו על לנושאו הגנב בו נתבזה )ולאברגליו

 וראה בוא : מאיר רבי אמר בו(. ונתבזה )הואיל ארבעה  )משלם( כתיפועל
 שה ;  חמישה )משלם( ממלאכתו שביטלו שור מלאכה. של כוח גד41כמה

 קמא,'שם(. ארבעה".)בבא )משלם( ממלאכתו ביטלושלי
 נוכחנו וכהנה, כהנה עליהן להוסיף ושאפשר שהבאנה,:מן'הדוגמאות

 שהי ;כאי בן יוחנן רבן כגת הראשונים- למן המשנה הכמי שגדולילדעת,
 שמעון- וא' יוסי ר' מאיר, ר' ההכמים=כגון אחרוני הבית-ועדבזמן
 . . בתורה., נתפרשו לא שטעמיהן המצוות את להסבירניסו

 הלכות העתיקוח'שבהן,'המוסרות רבות,'ובפרט משניות ישנן זהלעומת
 חשובים. נימוקים להן שהיו בדבר, ספק שאין אף-על-פי טעם, נתינח'ללא
 "האומר כגון: למצווה; טעם מתן במפורש אוסרת שהמשנה יש כן, עליתר
 כמו כלומר גלי )ברכות'ה, משתקין'אותו" רחמיך... יגיעו צפור קןעל

 עלינה רהב כן הבנים" על האם תקח "לא ואמרת צפור: קן עלשחמלת
 הקדוש-ברוך-הוא של )מצוותיו( מידותיו הוא עושה כי אותהמשתקין
 ' ע"ב(. לג, )ברכות עבדיו על גוירות'מלך אלא אינן יהזרחמים:

 אלא המצוות ניקו -לא רב של המפורסם מאמרו את להבין זו'ישברוח
 מז ששוחט למי לו)להקדזש-ברוד-הוא אילפת מה וכי הבריותי- אתלצרף
 בהן לצרף אלא המצוות ניתנו לא הוי' ? העורף מן ששוחט מי אוהצואר
 ' א(. מד, רבה )בראשית הבריות"את
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מו הדתי בחינוךיעמי,המצוות
 ".י*ד-.

ל :(*יז ר"ג%,,"  נ : ך_. "י2 ך .-* 1":,זם 
 ..: :;-:ב. התלמודבתקופת

 הגדויה.שבחיפוש הסכנה גם,על עמרו התלמור,  בתקופת המאוחרים,בדורות
 שהתורה בטעמים גם כה על יתר מאתנה העלימתם שהתורה למצית,הטשמים
 קיום על להקל יום-יום..במקום בחת אסף הרות תוצאות ראו גילתה,עצמה
 הגמור. לביטולה לגרום הטעם עלול.המצוה,

_.-.. 
 י 1 ., .

 רב, "ואמר : ע"ב( )סנהדרין-כא,. הבאה הדוגמה תשמש לנאמר כהמחשהך
 טעמן; מקראות.נתגלו שתי שהרי התורהז טעמי נתגלו לא מה מפניוצחק:
 ארבה אני שלמה: אמר נשים/ לו ירבה. !לא : כתיב גדול.העולם. בהםנכשל

 א לבבר,')מלכים את הטו נשיי שלמה זקנת לעת 'ויה' וכתיב:ולא.אסור,
 אני שלמה: יז(,.ואמר יז, )דברים סוסים' לו ירבה !לא וכתיב: רז,יא,

 : . כס(".  יי א )מלכים ממצרים' מרכבה 'ותצא : וכחיב אשיב, ולאארבה
 הדעת, על המתקבלים טעמים התורה גילתה המלך שבפרשתבציוויים

 .זה.קיים.'לגלי שלמה,.משוםלשחשב~"שחשש המלה נכשל:'מהם זאתובכל
 שאם חכמינו חששו זאת על נוסף אדם"! מכל "החכם לגבי ולא ,בלבד,אחרים
 בקיום יזלזל דעתה על הטעם שלא:יתקבל שמישהה יתכז טעם.למצוה,יתנו

 בתקופת המאוחרת, בתקופה הוא גם נתעורר הקודם, כחשש זה, חששהמצוה.
 בין הקבוצים  המקשרים אהד עולא ישיאל::כידועוהיה בארץהאמויאים

 מוסר והנה אבץ-ישראל אמוראי. תורת את לגבל שהביא לארץ-ישראל,בבל
 בארץ  גוירה  כשגוזרים כי  בשמההתלמוד'הבגלי,!)בעבורה'ורת:.להלע"א(

 מבירא דלא איניש איבא "דלמא שנה עבור עד הטעם את מגליםישראל,אין
 ויבוא הטעם[ ]את סובר שאינו שמא.ישנו,אדם )= בה" לזלזולי ואתיליה

סיכום
 תורה  תלמוד של  האומה, חיי של היסור בשאלת האלו הדעות חילויילאור

 גומרת זו שאלה בימינו. בה  נלך הדרך מה לעצמנה לברר שלינווהבשה,
 את לעשות שתפקידו המורה-המחנך, בפני ואקטואליותה. חריפותהבמלוא
 ואופיו היחורי החניך של דמותו את שתעצב לתורה האדם, לתורת ה'תורת

 אלא תושג לא 11 מטרה ובקודש. בחול מעשיו כל על והדרה מזיוהותשפיע
 מחובת ולפז מלומדה", אנשים "מצות בחינת תהיינה לא ה' מצוותאם

 זו קדושה  משימה ~ttsta חנינו. של הנפש להיי עמוק להחדירןהמהנך
 הבנה. בלי ידיעה ואין התורה, יריעתדרושה
 ימקו על לימור כוחותינו בכל להתאמז הדור, כמחנכי שמחובתנהמבאן

 חוקים, בחינת שהן חלה של ואפילו מפורש, טעמן  כשאין אפילו המצוית,של
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 איזיג-סע
 והספקות השאלות על להשיב הנוער שידע כדי וכר, וחלב בשר שעטנז,כגון
 . י ' . ' האחרים. ובלבבלבו
 של דרכו את היום גט יאירו ודבריו למופח, דוגמה הרמב"ם לנו שימשנזה
 הקדושה התורה במשפטי להתבונן לאדם "ראוי : דבריו כה הלואהמחנך.
 ידע טעם,.ולא לו ימצא שלא כוחה.ודבר כפי עניינם סוףולידע

 ולא בה יפרוץ פן ה' אל לעלות יהרוס ולא בעיניו, קל יחי אל עילה,לו
 שחקק למצוות וחומר קל החול... דברי כמחשבתו..בשאר בו מחשבתותהא
 ולא טעמה ידע שלא .ממני בהן האדם יבעט שלא הקדוש-בצוך-הוא,לנו

 הרי החול. כדברי מחשבתו בהן יחשוב ולא השם על כן לא אשר דבריםיחפה,
 נשפטי כל ואת חקותי כל את 'ןשמרהם : לז( יט, )תקוא בתורהנאמר

 לחוקים ועשייה שמיהה ליתן : )בספרא( חכמים אמרו אותם'ועשיתם
 שיזהר והשמורה החוקים, שיעש:ה ידועה-והיא והעשייהכמשמטים,

 שטעמן המצוות הן והכשפטים המשפטים, מן פחותיו שהן ידמה .ולאבהן

 דמים ושפיכות גזל' איסור כגון ידועה. הזה בעולם וטובת.עשייתןגלוי
 חוקים : חכמים )אמרו ידוע טעמן שאין. המצוות הן והחוקים ן האם אבוכיבוד
 ואומות בהן נוקפו אדם, של ויצרו בהו( להרהר רשות לך ואין לךחקתי
 ערומה ועגלה . בחלב ובשר חזיר בשר איסור כגון עליהן, משיביןהעולם
 ח(. ה, מעילה, הלכות )סוף " . . . המשהזיח ושעיד אדומהופדה

 ".. הוא,אומר: אחרובמקוץ,.
 מעילה, בסט שביארנו כמו הם, גזירות התורה י ק 1 ח שכל"אף-על-פי

 תן טעם, לו ליתן יכול שאתה מה וכל בהן, להתבונןראוי
 הטעמים רוב הבין שלמה שהמלך הראשונים, חכמיך אמרו הרי ם. ע ט 1ל

 מגדול מרחוקל עצות אלא אינן התורה דינ' ורוב וכו'. התורה חוק' כלשל
 יג(. ד, תמורה, הלכות )סוף המעשים" כל וליישר הדעות לתקזהעצה
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 '- ,' יבנה קבוצת / רפלדב

 התינוד בביה"ס המהר"ל פרשנות הוראת.

 ייקר נתמה הישראלית המחשבה וספרות תלמוד תורה, המקצועותבהוראת
 את לפניו הוא מוצא בתורה הביניים. בימי ישראל .לחכמי המורה שלדעתו
 האחת'עשרה המאות מן פרשנים הרמב"ן-כולם ואת שזרע אבן אתרש"י,
 עשירות,של במהדורות לפעמים הנדפסים אחרים פרשנים עשרה. השלשעד

 לב לתשומת זוכים אינם ואחרים יקר כלי החיים, אור ספורנו, : כגוןחומשים
 המחן בספרות והתוספות. רש"י פירושי הדף את עוטרים בתלמודמרובה.
 יהודה לר' עוברים גאת, סעדיה ברב שיעוריהם את המורים פותחיםשבה
 נלמדים שבהם הספר, .בתי מאוד מעטים ברמב"ם. מסיימים כלל ובדרךהלוי
 1ה-16. ה-15' המאות של ישראל חכמי ובפרט הרמב"ם שלא"ר' ישראלחכמי
 של תור,הזהב הו 13-11 המאות הגאת. העובדה את בנקל להביןאפשר
 המורה אין התיכון הטפר בית של הגדושה ובתכנית העברית,הספרות
 אותנו מחייבות שונות סיבות אבל שבעידית. לעידית אלא מקוםמוצא

 לנמי קראנו ואם וה-16. ה-15 המאות של ליצירה גם לב תשומתלהקדיש
 בראשיתה הכסך. תור ספק, בלי כאן, הרי ספרותנה של הזהב תורהביניים

 המאה באמצע קרשקש, אבן חסדאי ר' הספרדי הפילוסוף חי ה-15 המאהשל
 פירר את כותבים המאה ובסוף ה"עקרים" בעל אלבן יוסד ר' תלמידופועל
 . עראמ". יצחק ור' אברבנאל יצחק דת הגדולים חיבוריהם ואתשיהם

 נתעוררה ספרד יהדות של שמשה שקעה שלא עד השמש". ובא השמש"וזרח
 שכנא שלום י' של תקופתם היא ה-16 המאה אירופה. מזרה 'הדיתליצירה.
 ושל ההלכה בתחום, הלר ליפמן טוב יום ר' ושל מהרש"ל. שלמלובלין,
 המקרא. ופרשנות האגדה בתחום ותלמידיו וחבריוהמהר"ל

- 
 נ

 ספר.הבא כמה אחת שבהיכל"-ועל תורה .ספר אפילו במזל תלוי "הכל-
 פירושו נתפרסם שבגללן הסיבות היו מה לדעת קשה התורה. ספר אתלפרש
 רש"י המהר,ל.על ואף.פירושו.של יקר., מלונשיץ-"כלי אפרים ר'של
 שהדבר אפשר עצמה. לתורה המהר"ל של פירושיו נתפרסמו ולא אריה""גול
 מפוזרים לתורה. המהר-ל של פירישיו שיטתית. עריכה הוסר ידי עלנגרם
 התורה.,אבל פרשיות לפי מסוררת לעריכה. כה עד זכו כחביו.ולא פניעל

2311ן
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 י פ י בי232
 והן הפרשנית בספרות הן נכבד למקום ראויים אלה שפירושים ספק,אין

 של הספרותית יצירתו לגבי גרץ שמגלה הזילזול )יחס המחשבה.בספרות
 במקודט(. הדברים של ידיעה מחוטר כנראה נובעהמהר"ל
 אחדות. דוגמאות ע"פ בפרשנות המהב"ל שיטת את להסביר ננסהלהלן
 פירושים בעזרת לעמוד אין המהר"ל של הפרשנית דרכו ערךעל

 המהר"ל של הפרשני מפעלו ערך על לדון ואיו בודדיםלמקראות
 ביחס לא. או בעינינו חן מוצאים בודדים לפסוקים הפירושים אםלפי.זה
 שיטת לדון. יש ועליה ו ת ט י ש ל לשאול עלינו פרשן, לכל כביחסלמהר"ל
 פרשני שמכל לומד, רצונ' הרמב"ן. של הפרשנית שנטתו המשך היאהמהר"ל
 לומר, הכוונה אין אבל לרמב"ן, ביותר המהר"ל קרוב הגדולים,התויה

 רמב"ן. של רעיונותיו מלקט או דבריו את מרחיב אלא אינושהמהר"ל
 הקדמונים, במדרשים עור שראשיתה הנטייה, מצויה התורה בפרשנות.)א(

 לבנים". סימן אבות "מעשי - לעתיד כרמזים העבר של המאורעות אתלפרש
 אחריהם, שהתרחשו למאורעות סיבה אינם שמעשים אומרת, זאת פרשניתדיך

 לחוקי בניגוד לפניהם, שהתרחשו למאורעות סיבה גם להיות עשויים הםאלא
 ושם דן עד המלכים ארבעת אחרי רדף אבינו אברהם : למשלהסיבתיות.

 בנת שעתידים שראה כוחה תשש "שם מדוע? יד(. יד, )בראשיתנעצר

 שאברהם י נ פ מ הוקם לא בדן הוקם העגל'אשר )רש"י(. עגל" שםלהעמיד
 היה שהעגל י נ פ מ נעצר אבינו אברהם אלא מקום, באותו נעצראבינו
 מן עברה זאת פרשנית דרך למפרע. כסיבה פועל העגל שם. לקוםעתיד

 בפירושו משלו. נופך לה הוסיף שהרמב"ז אלא ולרמב"ז, לרש"יהמדרש
 עם אברהם מלחמת על הרמב"1 אומר א פסוק יד, פרק בראשית בספרלתורה
 מלכויות ארבע כי להורות, לאברהם אירע הוה -המעשה : המלכיסארבעת
 ויטלו עליהם אברהם( )של בניו יתגברו ובסוף בעולם למשולתעמודנה
 משמעוה למאורעות 'ש הרמב"ן לפי ורכושם". שבותם כל וישיבו בידםכולם

 זה בגלל לא היינה סיבתית. ולא סימלית היא זאת משמעות אבל העתיד,לגבי
 אברהם, אל המלכים ארבעת נזד11ג1 הימים באחרית מלכויות ארבעשיקומו

 מלכויות ארבע תקומנה המלכים, בארבעת נלחם שאברהם משום לאוגם

 להבחין יש 1. מ י ס הוא אברהם בימי המאורע אלא מכאן, לאחר שניםאלפי
 שראה י נ פ מ תשש אברהם של שכוחו האומר המדרש דברי ביןאיפוא

 1 מ י ס כ קמו מלכויות שארבע הרמב"1 דעת וביז לעגל לעבוד בניושעתידים
 העתיד. מן כתוצאה לא אבללעתיד,
 מלכים ארבעה : כולה הפרשה כל על הסתמכות מוצאים אנו הרמב"1בדברי
 "מעשי הנזכר הכלל לטי ישראל, עם .כנגד אברהם מלכויות, ארבעכנגד
 . ההיסטוריה. בתחום בפירושו נשאר הרמב"ן לבנים". סימואבות
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 המאר"י פרשנותנוראת
3~2 התיכון בביה"ס

 ומעביר ההיססוויה מתחום ה~א'מוציא.את'הפירוש המהר.ל. נוהג-אחרת
 - " . . . המטפיסיקה. לתהוםאותו

' 
-  

. 
 התורה סיפרה מה לשם : הרמב"ן ששאל בשאלה מסתפק אינו. המהכ"ל כי '.
 ארבעה עמדו מדוע : לשאול מוסיף הוא ? אבינו לאברהם שקרה מעשהעל

 ובשעה ישראל? נגד מלכויות ארבע יעמדו ומדוע נגד'אברהם,!מלכים
 המהר"ל מפרש אחר, היסטורי במאורע היסטורי מאורע מקשרשהרמב"ן
 מהר"ל של המוצא נקודת מטפיסיות. הנחות ידי על היסטורייםמאורעות
 משמעות ישנה ארבע למספר ארבעי המספר אלא המלכים ארבעת .אינם
 נקודות, ארבע ידי על מסומל ארבע המסטה החשבונית. המשמעות עלנוספת
 המספר השמים. רוחות לארבע מכוון והייבוע ריבוע, נקידות.יוציותוארבע
 לעו- נקודה ועוד נקודות ארבע נתאר וכיצד בודדת. נקודה ידי, על טסומלאחד
 את מסמלים הריבוע קדקדי במרכזה ונקודה ריגוע ידי על אומר הוה !מתן

 המשמעות המלא. הריכוז את מסמלת רוחות'השמים,.הנקודה לארבעהפיזור
 הפיזור כנגד פיזור, ללא בתוכו המכונס היא-האחד ארבע לעומת אחהשל

 המלכים. עם אברהם מלחמת של משמעותה מהר"ל לדעת וזוהיהגמור.
 חיצוניים; כוחות שהם צדדים ארבעה כנגד. ארבע הם מלכים ארבעה"ואלו
 אל מתנגדים חיצוניים כוחות אלו.אשרנהם מלכים ארבעה היו זהוכנגד
 1(. ה',- )גבורות בעולם" יהיר שהית אביהם, והוא. ואינו.צדל עיקר שהואדבר

 - ט מ ה הפרשנות אל ההיסטורית הפרשנות מן התעלה שהמהר-ל.נמצא
 עצמם, בתוך סתירה הכוללים הכוחות מלחמת של העיקרון ידי על ת: יפי.ט

 אברהם ידי על המסומלים הרמוניים, בכוחות - המלכים ידי עלוהמסומלים
 והכללית. היהודית שונים)בהי0טוריה מאורעות מתבהרים היחיד,אבינו
 המאורעות מן המפשיטה פרשנות היא תמיד לא' המהר"ל של פרשנותו )ב(,
 לזה בקשר וכדאי דקדוקי. מחקר בדרך "מהר"ל הולך לפעמים העקרונות.אל

 פסוק יא, פרק לשמות בפירושו רשץ דברי על המהר"ל של לרבדיו לבלשים
 )מל"א כמו 'כחצות' הלילה, "כהחלק : רש"י אומר הלילה" "כחצות בד"ה :ד
 על ליישבו פשוטו בנו'..זהו אפם 'בחלות קכד;:ג( )תהלים 'בעלות', לו(יח,

 ברכות )במם' ואמרו דרשו ורבותינו חצי. של דבר שם חצות שאיןאיפניו,
 ולא לאחריה אג לפניו לה'או סמוך דמשמע כחצות, משה שאמר ע"א(,ד,

 הוא". בדאי משה ויאמרו פרעה אצטגניני יטעו שמא בחצות;אמר
 משקל על מקור 'חצות' "שיהיה : שם .אריה" ב"גור מהר"ל 'מעיר זהעל

 במקום מתפרש שלג הכנף יהיה שאז '.כ( ג, ב )מלכים התנהה('כעלות
 שבו הכ"ף שאז כפני אקום/ ,לילה 'חצות כמו. 'כחצות' שיהיה ל% י. ר ש %_כ

 'כציפה כמו השיעור כ"ף %ו כאוו'  דברי כה 'הלי כמו הרמיזן, כ"ף.מתפרס
 שהיה יחוייב השיעור ב"ף תפרש שצם מפני בלתי'נכונים. ושניהםשעוהים',
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 קמי ספיקא איבא דמי משוס ה' בדברי זה לזמר אפסד ואי מסופקהדבר
 משה אל זה שדיבר בשעה שיהיה יהתיב הדמיון כ"ף יתפרש ואם זשמיא

 אבל הוה, הלילה כהצות למתר, : לו ואמר ארביסר, נגהי. דתליסרבאורחא
 ספק שיהיה ולא השעור, כ"ף והכ"ף אקום, לילה חצות כמו שם דרשוהוחז"ל
 אצטגניני יטעו שמא ככה, אמר אלא ה', דברי הם אלה דבריו שההילמשה,
 '. - . 1 היא", בדאי משה ויאמרוופרעה,

 אריה" "גור הפירוש רש"י. של פירושו את מהר"ל נימק אלהבדברים
 בספרו רשיי דברי לאותם מהתיל חזר שנה 20 כעבור 1578. בשנתהופיע
 ועל הז"ל דברי על הגנה כספר נתחבר הגולה" "באר הספר הגולה"."באר
 ובפרט ישראל, מחכמי כמה על מהר-ל חולק ספר מאותו האגדה,מדרשי
 המהר"ל חו"ל. אגדות של בערכן ,ילזלו אשר האדומים, מן עזריה ר'על
 אפשר זאת שמשמעות אלא עמוקה, משמעות חז"ל שלאגדות ומסבירהולך
 דבריו ואלה הכתובים. ובדברי בדבריהם מדוקדק עיון ,מתוך רקלהכיר
 מפשט רחוקים שנראים חכמים, מדרשי על :'"מליזים א( באר הגולה,)באר
 הכמים דגרי : שאומרים מה נכלל בזה וגם התלמוד. עיקר זה ודברהכתוב.
 כאילו בקדושי.עלי11, מום מטילים ובזה מקומות. בכמה הלשון מדקדוקיצאו
 הם דבריהם כל כי ברורים, בראיות נברר זה ודבר הלשת. דקדוק ידעולא

 מפני דבייהט. יבינו לא אשר רק; הכתוב. פשט עיקר יחם כרורימ,דברים
 ביאור צריכים דבריהט כי דבריהם,, על עמדו לא להבין, לב נתנושלא

 נתנו שלא ומפני מאוד. בו להתבונן לב צריה גדול או קטן וכל.דברוחכמה.
 קשה ויותר רחוק נראה היותר בזה נביא ואנחנו כך. אמרו בדבריהםלב

 דבריהמז עיקר שהם האלה הדברים כל אפשר-לפרש איך. כיבדבריהם.
 שהם דבריהם, על תמהים שהיו אדם בני שמצאנו מה מדבריהם נביארק

 המדברים אדם בני בדרך נאמרו דברים 'הם וכאילו רחוקים, להםנראים
 עיקר הם רק כך, הדבר ואין תויה. דברי בכלל ואינם צהות'הלשון;דרך

 : . , - התורה".פירוש
 אם כי רש"י, פירוש ,על .הגן .לא המהר"ל. בו חזר הגולה" ,ב"באר.

 רש"י, דברי ייתכנו הלשון צורת מצד שאמנם מוצא המהר"ל אותהתקף
 כמו הלילה" -כחצות לטרש אפשר אי ייתכנו. לא העניינים מובן מצדאבל

 אנו כאשר כי השחר". "כעלות או המנחה" "כעלות דוגמת הלילה""כהחלק
 ה, ל 1 ע הקטורת עשן או שהמנחה לומר, כוונתנו המנחה" "כעלותאומרים

 אבל  ועולה, בוקע היום שאור לומר,- רצוננו השחר" .יכעלות אומריםכשאנו
 אלא ה, צ 1 ח שהלילה לומר מתכוונים חנו אין הלילה כחצות אומריםבשחנו
 להיאמר צריך היה רש"ה כרעת היא הכתוב כוונת אם ה. צ ח נשהלילה
 הלילה-כהחלק בפירושו:.."כחצות אמר עצמו רש"י והרי הלילה""כהחצות
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 פרשנותהוראת
 המאר"י

235 התיכון כביה-ס

 כשסטה הגדול מורנו וטעה, החכמים איפוא צדקו נפעל: בבנייןהלילה"
 "בהן אמר ולא "כהצות" משה אמר למה : שדרשו ע"א( ד, )בברכותמדרכם

 משה ייאמנו פרעה, אצטגניני יטעו שמא  משה: שאמי שט, ואמדוצות"?
 לפניו או לה סמוך דמשמע כחצות אמר "ולכך : מהר"ל ומוסיף הוא.בדאי
 השחר בעלות כמו כחצות כי התורה בפירוש פירש ורש"י לאחריו.או.

 עלייה שעת רק 'בעלות' הפירוש שאין הפועל. שם שהוא לגמר,ורצונו
 לא ממש, הלולה בהיחלק 'כחצות' 1כ1 כלל, לאחריו ולא לפניו לאעצמה,
 הפועל שם שהגא אחד; פה המדקדקים כל דעת וכיהוא לאחריו. ולאלסניו
 ספק ואין בעיניהם,. מאוד ברור הוא שהדבר עד ה"א. לס"ד מנחי הקל,מן
 המלה: תמונה אל וק יביטו לא כי המדקדקים, דרך זהו אמנם להם. כללבזה
 ומשקלה, המלה תבנית להם נמצא וכאשר ותבניתה, צורתו המשקל'ואלאל
 המלה פירוש לב על שישימו מבלתי זאת, מגזרה הזאת המלה כי גוזריםמיד
 רק חכמים, דרך זחל ואין רחוק. בדרך אף אל-המלה העניין ימשכו ואזכלל.'
 שהמלה כיון המדקדקים, דעת לכך ועניינה. המלה פירוש אל הביטוהם

 אינו וזהו כך. כן גם עניינו שזהו להם, פשוט 'כעלות' משקל על'כחצות'
 כעלות בזה ושייך היום'עולה, כאשר פועל, הוא 'כעלות' כי יש. חילוקכי.
 שייך-בו אבל לשון.פעל, בו שייך לא לכן פועל, בו אין הלילה חילוקאבל
 פירש בעצמו ורש"י נפעל. לשון שהוא לילה- עליהם "החלק כמו נפעל,לשת
= 'כחצותעל  בהחלק נפעל לשון ששייך הורה, הנה , הלילה'. בהיחלק 

 לשון הוא אז כעלות, כמו שהוא כחצות נפרש ואם פועל. לשון ולאהלילה,
 פירשו שלא דבריהם, צדקו ולפיכך הלילה, בחילוק זה ייתכן ולאפועל,
 ג(. באר הגולה, )באר שדרשו". מה חכמתם ודרשו.לטו כעלות, כמואותו
 היא דרכו אחרים. בפירושיו:לכתובים גם מהכ"ל זאת:הולך בשיטתו )ג(.

 כתובים דקדוק נושא לפעמים הכתובים. ודקדוק ממציאות'יעיקר11,הפשטה
 ותמיד הכתוב, בלשון סיוע המהכ"ל לו ממקש תמיד אבל' מדרשי, אופיזה,

 את לדוגמא נקח לסמלים. ממלים הכתובים דברי את להעלות הואמנסה
 והיה אזנך על לך תהיה "ויתד יד: כג,ופסוק פרק דברים בספרהכתוב
 מקרא של פשוטו לפי צאתך". את וכסית ושבת בה וחסרתה חוץבשבתך
 )כתובות לחז"ל אבל צואתה את אדם יכסה 15 אשר לחתל היא הכתובים.כוונת
 'ויתד דכתיב מאי קפוא "דרש,'בר הלשון: בזו הזה בסטוק מדרש ע"א(ה,

 דבר אדם ישמע שאם אוזניך, אלא אזנך תקרא אזנך'ז:אל על לךתהיה
 יתמהו רבים שבוודאי מעיר והמהביל אזניו". לתוך אצבעו יניח הגוןשאינו
 רחוק נראה שהמאמר מציין והוא הכתוב מפשט רחוק שהוא, המאמר'הזהעל
 ועם שלפניו הפסוק עם מתיישב שאינו מכיון הפשט,מן

~loDn 
 שלאחריו,

 .ש כי נאמר הכתוב?'"ואם אתיהמשך נפרש'לפי.הכו.נה:הזאת איךכי
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 י פ ר בי236
 המהכ"ל כך". התורה דברי לטרש קשה הכתובים שאה המשך מבלי כךלפרש
 עור כל מקרא, של לפשוטו להיחשב יכול אינו פסוק של שפירושומבין,
 הרי  חז"ל, דברי את מקבל המהר"ל ואם כולו. הענייו כל עם מתיישבאינו
  כביטויים להתפיש ניתנים כולם הכתיב שדברי שמצא, לאחר ר9זה

 דבריו: ואלה. במילון. הגדרתם מאשר יותר הרבה רחבה שמשמעותםסימליים
 חכמה. דבריהם כל כי תמצא, חז"ל(, )של בדבריהם תחפש כאשר"אמנם,
 הדברים שנכנסין מפגי שמיעה, כל ולכן מקבל, הוא האוזן כיוזה,

 תקוע הוא שהיתד ומפני קבלה. לשון אונקלוס[ ]בתרגוםבאוזן-מתורגם
 כתב ולמה אזנך'. על לך תהיה 'ויתד כתיב אותה וסותם בה שנכנסבדבר
 שהיתד אני, יודע ובוודאי לך', ההיה 'ויתד רק לכתוג לו היה ולא זכך

 המקבל, על מתימה הארם צריך כי ללמדך,  שבא אלא בדבר.. תקועהוי
 בחורה כי גב על ואף וגנות. גנאי ענייז בו ייכנס שלא כן, גם איוןהוא
 כי לשון. על נופל לשון כתב מקום מכל 'אונך, רק 'אוזניך' כתיבלא
 נכנס היתד אשר אזנך' על לך תהיה 'ויתד מדברת הזאת שהפרשהמפני
 הצואה. הוא הגנות, ולכסות בור לעשות מוכן יהיה והוא המקבל, וסותםבנקב
 של גנות יקבל שלא האוזן, שהוא המקבל, על סתימה לך שיהיה ראויוכך

 לך'; תהיה 'ויתד לכתוב די ליה והוי 'אזנך'. לשון כתוב ועכז נבלה.דיבור
 ודבר גנאי. דבר ישמע ולא לאוזן, סתימה לעשות צייד שקאדט מפנירק
 זה שרמזה ספק אין וטוב. קרוב הוא אבל רחוק, פירוש זה ואין מבואר,זה

 כמו זה .ורמזה אונך', על לך תהיה .'ויתד שאמרה לשונות ברמזהתורה
 ג(. באר הגולה, )באר למעלה"שאמרנו

 הפר- העקרונות בשני ומסתייע מהר"ל הולך זה לפסוקבפירושו
 אבינו אברהם ואת המלכים ארבעת את .שהפך כשם למעלה. שהכרנושניים

 וכשם ז למונח מכלי "יתד" המלה את הופך הוא כן לסמלים,ממציאות
 הייתור על מקפיד . הוא כן -כחצות", המלה ומל הלשונית הצורה עלשהקפיד
 "אזנך". המלה של המדומההלשוני

 למהר"ל לו יש אבל הפשט. סו היא רחוקה זאת פרשנית דרךלכאורה,
 ובאותיות במלים הכתוב; בדברי מדוקדק עיון של דרך באותה לדבריו.סיוע
 התלמודית. בהלכה רגילה למינחים מלים והפיכת ההלכה, במדרש חז-להלכו

 ורבותינו ורמים, אתים ורקים, אכיש ותגים, אותיות דרשו הראשוניםרבותינו
 החי בעל שור, אינו בתורה הנזכר ששור הסבירו התלמדה חכמיהאחרונים,
 שבתורה מלים ושאר והאש הבור וכן המזיק. ממח אלא, ארבע, עלההולך
 לחלוק אפשר עצמה. המלה מגדר שיעור לאיו רחב שגדרם למונחים,נהפכו
 להכחיש אין יאי פרשן, כל על לחלוק ומותר שאפשר כשם מהר"לעל
 בחר. אשר בדרכו ללכת זכותו ואת בפרשנות המהר"ל של עצמאותואת
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 אנוך/ירושלים צ.ה.

 ישראל לעם ישראלתורת
-' 

 קא-קד ראשון, מאתר ב"כוורי"שיע41 -

 "אמנת.( יוצאת : 23 מגיות.ינהי-הספר פרקים. מנחר הכורי, "ספר פי)עי

 )עד... קב,.קד קא, הקטעכם את הלימוד-הראשונה'מקיפהיחי.דת
 - - הנביאים"(. ופגיעת והטהרה"והקדושה
 נחוצה הלימוד" "יחידת קביעת לשם ספרותית יצירה בתוך הגבולותהצבת
 - התלמידים של וגם המורה של מחשבתו - המחשבה ריכוז את לאפשרכדי

 נשאים של י 1 ב י ר בתוכה מכילה ספרותית יצירה כל ד. ח א לרעיוןמטביב
 היצירה לגבי ם י נ ו ש ה הלומדים-הקוראים תפיסתם'של בזה. זההמשתזרים

 חב- בעיני הוא ל פ ט האחד; בעיני ר ק י ע שנראה מה : שווה איננה ת ח אה
 נתונים פי על לקבוע המורה-המדריך של ביכלתו אין קרובות ולעתיםרו.

 פי על להכריע הוא נדרש לכן, מקרא". של "פשוטו אתאובייקטיביים
 מתגלית-לדעתו שביצירה יסודות באילו ייקטיבי: הם1ב דעתושיקול

 את המשרתים לצדדיים, נחשבים החלקים יתר כי עד הראשית,-הכוונה
 מקרי. - אסוציאטיבי באופן אחריו נגררים. או י, ש א ר ה"הנושא"

 "תורת בשם השורי"( )"ספו הגאת ה"מגלו4' עורך ינץ על שהוכתר בפרק.
 : נושאים בשלושה להבחין אפשר ישראל" לעםישראל
 כנ"ל(. קד, קב, קא, )קטעים ישראל, לעם ישראל"תורת)א(
 הר- אצלם.,... "זאת.תהיה )קטעים:.קד: הנפש""הישארות.)ב(

 , קי(. וכו'", הבא העולם בנמול הבהיר והאות הנראיתאיה

 הטים: אלה:ם=ואדם" בעיני ישראל עם של"ערכומ(
 .. . . __. קטה. קיה קים ליב,קיא,

 ייער ישראי כמהשנת ייסוד בתי להעתן שכי מה "מוצע השיעי : ה ר 1ה
.

 יכין יא שאז איא שבועית, ייי שי ייימוד גם מתאים )הוא ~מעל". 16מגיי
 השיעור(. למהלך בדוגמה כמוצע בלוחלהשתמש
 ת י מ צ ע ה מחשבהו את להפרוה : העיקרית המטרה אי מנוונת בה שבהרגוהשיסה
 ישראל". ת ב ש ה 4 " : :ה ישם ראוי יריות צריך ישראי" -מהשבתשבמקצוע נושאיי עי הייסוד ועומד. קבוע כשיעצמו שהוא הוה, "הומר ידי ע1 היודדשי

)237ן

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 אנוד צ.ה.235

 בהכרה לברדקק בלא האלה הנושאים מן אהד כל ולעבד וא ר ק לאטשר
 המקשר השדרה" "חוט את לגלות יקשה לא כמובן האחרים. הנושאים שניאל

 ישראל את המייחדת הנעלה "הרוחניות לחוליה:חוליה
 כך על הדיון יופיע הפרק של. ההוראה בתהליך אך העמים", כלמן

 עצמו בפני נושא כל שעובד אתרי סופי, כשלב רק השדרה" "חוטוגילוי
 צרכו.די

 המורה- של דידאקטי" דעת "שיקול בעריכת )כלל,ראש11 דבר שלכללו
 :המדריך(
 אחד נושא ביסודה מהווה "הכוזרי"( ספר )כל כולה היצירה אםאפילו
 מנושאים ונבנית הולכת היא אותה( )והמלמד אותה הלומד לנכי הריויהיר,
 נוחה )מיהודה( הוראה" "דרך לצורך ותת-משניים(. משניים, )ראשיים,רבים

 ועצמאית מצומצמת "יחידה" המורה-המרריך לו התלמיד-'בחרלתפיסת
 המיחודית". "היחידה את לעצמו יקבע הוא החומר, כללמתוך

 - השיעור למהלך תכניתעריכת
 דעת את המכווו הנושא-בניבוח ונתנסח המיתודית" ה"יחידה שנקבעהאחרי
 לעצמו המורה-המדריך יבהיר . ישראל"(, לעם ישראל )"תורתהלומד
 : תפיסותשתי
 בתודעת המורה( ת ר ע ש ה פי )על שיצטייר כפי הרעיון "דמות" מהי)א(

 המדריך. ידי, על מודרכת בלתי עצמית,'שהיא קריאה יסוד על התלמידים-
 המורה ישאף עיצובה אל אשר המירה( )לדעת הרצויה ה"דמות" מהי)ב(

בהדרכתו.
 א( )תפיסה ה"מצוף שביו ההפרשוכמידת

 ל"רצוי-
 מידת כן ב( )תפיסה

 המדריך. מן הנדרשים ההדרכה "חכמת" ומידת הדידאקסיהמאמץ
 השיעורחומר

 איסם !!עד לשיניי, ושלשי עמו זי1סי יתיךתו משה לךא לא : שסכר 5טרוא
 :9י 9ל וו 41?ה ס1יי"ים, ולי 2ל מוצים ?ל תיךת. על 1סןסירמבירא
 ייויסם. ס?ס';ה שסוסה וטן9זסךציןג

 ;כון יומר !ה ןה:ה היל ז!!?ר4 טוב יימר ס:ה נחלא סכיןרי: 5טרקנ
'1RQI.np?vv 
 מן 04 9ד9יים5. יום סם,ים ?!חיו טיב יוסר סןה וחלא סססר: יטרוי
1

"1 
 *זעי יקי: יל ר 11.י'ס. :וי ?י 51:י.ךס ,ןס 5?י'5 ! !?לפי. ?ס ?מג ית
 ספג, "פי 1:" ן 5:*ו". פורו י" ??n 4 51ש;'. ?Ifan1 5ו,ת חי 91;'י,1ךיט

 יזל. ו?1י ?וזו'ס. !1יי 55,'ס ו?1'??י
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239 ישראי י1ב ישראיתורת

 !נע:%ם", v~vvv ששום מה"צית
 99:ה 49יש' ק54סי ק9;:: ן4ין'סי

 איתי, יקמל טיק. וקליה ןזולת,י- סהזא, לאיר 9קסל סיב, י19ית סטסיםלב
 שסדים QtJsvv ידם 294' שדלים )לב; 19לה 9לם !a~v 9;י RVV~2ד

 סקלת יים יבויים סליכימי9 טמר סין סם 49לז יסים-איסם41ל0!ים,
neuinוך9ם nlvl~o סס"שים יה קליל,-קייב, !2,4 שלא 4ל'ס..ייי 
 .- . : 91וי2ת,ם,ן'4זס1י. זס9סךה וסקך?ה5,ך4'ם

 : )"המצוי"( א ה ם י ט ת י פל
 התורה. את לקבל נבהר ישראל עם ההבר: טענת'

 '  העמים. קהל מתוך עם בחירת  להצדין איו  הכושי:טענת

 העמים לשאר  ישראל  ביו "צבעי" הברל קיים : החבר של ההצדיהטענת
 התורה. לקבלת ישראל עם של להיבחרו גורם זהוהבדל
 מהריף(: ב תפיסהלפי

הרעבו.
 "או- תחייב-מעיקרה=תורה העולם, בורא ה, ע תנה נ זושתורה

ניברסאלית-
 "תו: המושג מתוך משתקפת לכן "פארטיקולארית", ולא

 ישראל" תורת היא הבויארת
 )טרתי*שרא"

 אמר בעץ

 . . : וןרורים בשף נפתרת הבעיה פממינ  קשיאחית,
 אמיברסום קים "אוניברסאלית": המושג של התפיסה ליבון)ח

  דרגות)=יקםהמולל"(,אבלמהותומתבטאתדתקאבקטם
 ה נ 1ש

  שבהי
 פרטייר "אתיברמאלית של י תופעה  ב"שמהן "כולל" להחליף"איפוא אי שבייר. )"הפרטיייים"( הסרטים היצולים עומדים

 שאי-אפשר הילון, ימיר""של "עוברת היאלאריממית"
 שהמדובר זמן כל להקשות, טהגים אע באמת עליה ואשר עליה,להישות

 לידירארכיה, וכד/ ממם "גמומם" יצורים האדם)אל י"ס עלזעא
 הוא השונות "ממלכותיו" לפי שבקבע ההדרגהסדר

 "טבעי-
 _עקביות חוסר :ה הרי לפיכך תמיהה(. מעורר ')='אינו האדם בעיני"

 בהגיענו ההדרגה סדר משטר של העיקרוז לביטול נצפהכאשר
 על שתמה מי ע'ל. .לתמוה. יש'איפוא דווקא. האנוש, עולםאל

 העמים. בין נבחר עם שקייםהרעיון
 ההוכחהעלמששעןל"נבחרות-שלעםמסחםחלהחובתע(
 במהלך מחגלה האמשות "טבת" זו: היא ההוכחה דרך  השראל(.ן

 ,אתת a')e apis 444יי הגי? 1 *ה לת י fdwl~e7?Q..  ישי" י4יימ6
 ט4" ייףריי 4יה י".או"ש 19' 11 י*י4ס418:4הי*י4
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 אנוד צ. ה:'240
 'של הדולות נקורות ההיסטזריוע ל"פש-בגילויי ישההיסטוריה..

 הפנים-אנו- "ההירארכיה של ההתגלות סימני אתהאנושות
 המורה-המדריך, הרצאת ידי על אותו ל"סתום" אין למדי. גדול הנהוהמוצע החומי תפיסת לגבי התלמידים בתודעת )ב( לרצוי )א( המצוי בין המרחק. ייבחר'! מטבעו-הוא )"המוכתר"( הטוב והעםשית"

 התלמוד ימלא ה"פיתוח" בדרך כה: אלא ומודעות. ידיעות ימסורבה
 של )= "ובתורתו בו ויקויים המחשבה, בהלך ע נ כ ת ש ' החסר. אתבעצמו

 , יהגה". ו( מ צע

 לקריאת את.התלמיד המורה הדרכת על מבוססת בהוראה ה"פיתוח"פעולת
 "ספרות כלפי הרי ספרותי, קטע כל כלפי הוא נכון זה כלל אם 1ן.עי

 ' וכמה! כמה אחת ישראל-על ומחשבתעיון"

 הקריאה להשתהות'בשעת הכושר הוא קריאת-עיון שלעיקרה
 לשו- סימנים לגלות מגמה, מתוך שלישית( שגייה, בפעם)קריאה
 להב- )או להבליט המחבר של רצונו על המעידיםניים
 בשאלה, די הכללי. מחשבתו הלך שבתוך מסויימים, יסודותליע(

 את לעורר כדי המורה-המדריך על-ידי דוגמה בהזכרת אובהערה
 שתנאי ומובך . מסויים. קטע קריאת עם העיון מסלול אל לעבורהתלמידים
 התומר את מדוקדקת עיון בקריאת 1 מ צ ע ל 1 י כ י ה ר ו מ ה ש הוא,מוקדם
 - . בקטע. הנמצאהמתאים

 ההדגשה: הקורא באזני מצלצלת קא בקטעלדוגמה:
 לשונו". ואנשי עמו . . . לתורתך משה"קרא
 בעקבות )זולתיות-בלעדיות(. -זולתי" בביטוי יפה מסתכמת זוהדגשה
 אותם ).ויעד "הבורא" של'המלה המשמעות זה-בילטת רעיוז שלהתפיסה
 השינוי יתברר כן: כמו הוה. הרעיון של היפ1כ1 על כמרמזתהבורא"(
 לתורתו" ה מש )" התורה נותז בעניין ראשו לעומת בטופו הקטעבלשון
 שהמושג בעה. מכווו, לשון. כשינוי תורתו"( על ה"בורא...לעומת

 )הפרטיקולאריות(-הרי הבלעדיות עם 'hD עולה משה""תורת
 הוכנה וכך אוניברסאל.יות יחייב ה'( )תורת הבורא" "תורתהמושג
 הכל". שיישר טוב יותר היה "הלא "הכוזרי": שלקושיתו

 שאיות של בנוסח להשהמש המוריכ רוב נוהגיי "פ.תוח ימסרתהערה:
 ח 1 ס י נ את להעדיף יש !(. "הורה" כנותן הקטע בתעיית מופיע "מי :)ידוגמה

 כינוי לגבי ישון בשינוי .הרגשתי : )דוגמה המורה מפי הערה בצורת ן כ 1 ת"
 את לעורר המורה ת ר ע ה של כוחה החבר,"(. דברי בהמשך התורה''גומד

 המורה. ת ל א ש של . כוהה עי עדיף עצמיה ימהשבההתלמיד
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א% ל א ר יש לעס ישראלתורת

 השיעפר למהלךדממה
 דלעיל( הדידאקטי הדעת שיקול יסוד)על

 בקול. קריאה )2( התלמידים. ע"י דמומה קריאה קא:))1(קריאת.קטע
 הקטע! של התוכן לסיכום קצר נימוח נא הציעומ:
 שונות. הצעות מציעים :ת
 . . . וברכות תפילה. פרקי מתוך לקוחה ב"נוסחה. ניסוח להעלות הראוי מן :מ
 "והב- .", . . הארצות כגויי עשנו "שלא בנו", בחר "אשר בחרתנו", "אתה :ת

 באלה(. )וכייצא אמת" תורת לנו ונתן התועים מן דילנו,,
 "הנושאות" המלים הדגשת מתוך הקטע את מוטעמת בקריאה נקראמ:

 הרעיון!את
 : הצורך לסי מתערב המורה - לזה זה מתקנים - מנסים :ת

 הכינויים(. על )ההדגשה אותם..." לשונו... עמו..."...זולתי
 כולו. לרעית וקולע י ז כ ר מ כביטוי ",ולמי". המלה את לתפוס מציע אני :מ

. ! לנמקנא
 אחרים. ולא )ישראל( "רק" אומרת: "זולתי" המלהת:
 מזכיר או הלוח על )כותבה "בלעדיות" בשם בכפיות היום משתתסיסמ:

 הרעיון! את מחדש כעת נסחו מתאימות(.מובאות
- ישראל. לעם תורה מתן של הבלעדיות על מדובר ...בקטעת:
 מאוד משתדל הלוי( יהודה )ר' שהחבר הזה, הקטע פי על נתרשמתימ:

 "תורה של הבלעדיות על המחשבה את ההכרה, את לקורא חדירלה
 ז זו כוונה ניכרת במהוישראל".

 במלים הרעיון על החזרות )2( כאמור. ההדגשה.עלהכינ1יים, )1(ת:
 ' . אבורא"(. אותם לשונ,"="'עד )"עמו"-"אנשישונות.

 רעיון? ישראל"-לאיזה "תורת בביטוי נתכוון ה ת ע מ :מ
 הבלעדיות. לרעיון :ת
 "תורת אופנים: בשני ישראל" "תורת הביטוי את להטעים אפשרמ:

 הנכונה! בהטעמה בהבעה, בחיו ישראל"! "תורת אוישראל"
 ' .ת:-"תורתישראל".

 עורך )אלא החבר יר' על כאן הביטוי כלל נאמר לא הדבר של לאמיתן :מ
 1 החבר ברברי דייקו ; בכר( הוה  הפרק את הכתירהפרקים,

 הבורא". "תורת משה", של "תורתות:
 סדר להציע תוכלו 1ב11דאי אחת. אלא תורות שלוש כאן שאין ברור, :מ

 האחת. לתורה שלנו המופיעים.בנושא הכינויים שלושת שלמסויים
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 מנמק(. )התלמיד הבורא-משה-ישראל תירתת:
 אחר!? בכינוי במקומו רגילים אנו שכיהו איננו א" ור הב "תורת הכינוימ:
 בתורת ההולכים דרך תמימי "אשרי תמימה", ה'  )"תורת השם" "תורת :ת

 כילת(. ועור חפצו" ה' בתורת אם "כי  בפיך", ה' תורת תהיה "למיןה'",
 השם-תורת )תורת הללו  הכינויים שני את במחשבתי השויתימ:

 של במשמעותו במובן, חשוב הבדל למצוא שיש לי, -וגרמההבורא(
 . . השנית  לעומתהאחר

 געור ישראל, אלהי של תורה על מרמז כינוי השם"- "תורתת:
 ל"ברואים"(. )= הימים לכל תורה על  הבורא"-מראהש"תורת

 את החבר בפי הלוי יהודה ר' שם בכוונה או במקרה דעתכםז-האם מהמ:
 קב(. בפיסקה הבוזרי  דברי יל )המתמכו ו " א ר ו ב ה "תורת הביטוי.
 של הבורא החבר: נגד  לטעון לכוזרי מאפשר הוא בזה בכיוסה!ת:

 לכולם! התורה את לתת צריך היה  העולםכל
 הכתרי. יל בסגנונו  נטפן :מ
 הכל". שיישר טוב "יותר : קורא :ת
  )הגדרתה( פירושה לפנינו הרי טובה", ישרה, דרך "יישר"="יורהמ:

 .שם? איזה של מלה? איושל
 הדיך. -הורה"=הוראת המלה: שלת:
 ? בתורה זו הוראה מתגלית במה ! הטובה החיים דרך הוראת :מ
 וכד'. דמויות בתיאור בחוקים,ת:
 ז והתורה" ישראל "בלעדיות על שלנו היפה הרעיון של דינו כעת ומהו :מ
 1 מוצדק אינו הרעיון :( השונות התשובות )ביז :ת
 ? הקושיא מופנית שהוכרנו לתורה הכינויים משלושת כינוי איזה אל :מ

 ישראל". -תורת הכינוי אלת:
 תיספת ללא בלבד ישראל" "תשת אימיים עוד כל הדבר: של לאמיתןמ:

 עיקר!? כל קושיא כאןאין
 הנ"ל. השאלה מתעוררת הבורא", תורת = ישראל "תורת : כשאומרים רק :ת
 משה"? תורת = ישראל "תורת המשויה: על נאמר ומהמ:
 וכו'(. לאומי מנהיג הוא שמשה )מפני קושי, גורמת אינה היא גםת:
 לקושיתו גורמים קא( )בקטע החבר מדברי אילו : הדברים נתבהרו עתה :מ

 הכורי?של
 הנוראו. אותם "ויעד :ת
4 בסימן לטמן מציע אני :מ -  - ל  המלים שתי את מתנגשים( )חצים  

המכריעות.
 הבורא. או"ם הלוח(: )עלת:
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243 ישראל יעפ ישראיתורת

 ש=כות להם שיש מונחיג שני  וההיסטוריה המהשמה כספרות קיימים :מ
 מבוס- מגמה "פרטיקולאריסמוס"=  )1( הליח(: )על לצניינינו-:

 לפרט ומכיינתמת
~naw 

  "ןוניברמאליסמוס"= )2ן כלל:
 לל. כ ה לעיפת מכוונתמגמה
 1 לציל שפיתחנו הרעיינות  הבית לשם אלה במינחיםהייזרו

 ב"פרטיעולאריסמוס",  דיגלת שהתורה  מוצו  )מנמים(...החברת:
 משה--"תורת ישראל"-"הורת "תורת הביטויים של טיבם את. ציינומ: ~יייברסיליסטיתי להיות צריכה היתה שהתירה טוצןוהבוורי
"Dmn- 1"אוניבר-  "רטיקולאריסטי"  במונחים והשתמשי  הבורא" "תורת 

סאליסטי".
- הצעותיהם. את ומנמקים מציעיםת:
 טענת ;.ם

 נזכיר חוקה. טענה איפוא היא הכוזרי בפי ה"אוניברסאליםמום-
 , מנסח.אותהו הוא כיצדשהב

 ע _ . .

 היד שישר  7.עתרשכת:
 "יה צריך לכולם, התורה את לתת היה מוטב לתר:  רגילות ובמליםמ:

 ,-. ' האמשות! לכל תורה" "מתןלהתקיע
 הצדדים משני אחד צד רק מזכיר )תורה( "מתן" שהביטף לב,שימו

 שני קסמים "מתן" של מקרה בכל תורה. מתן של נמאירעוהמשתתפים
 . ? ! ם דדיצ

. 
 ' - י. -

 '. והמקבל. הנותן :ת

 מושג באיזה גם - תורה" "מתן המושג את להשלים צריך לכך, ובהתאם :מ
 ''-אחרז

- 

 התורה". "קבלתת:
 )עד: שכחת... כן "אם : השני( במשפט )החל קד בקטע נקרא וכעתמ:
 מלאכותי"(. .אחר מין הם כאילו . ..
 ביאור הדורשים הביטויים המורה-את ומסבירים-בהדרכת קוראיםת:'

 "קלי- האב, "סגולת" האחים, "לב" האלהי", )"העניין ועניינימילולי
 ע ט ק אל כך לשם התלמידים את יפנה אם לעשות, המרה וייטיבפה"(.

- , בחוברת( הקודם )בפרק זה ממאמר הצ  - כעת יתעכבו לא אמנם עליו 
 הנ"ל. הביס~יים של הכללית המשמעות את בנקל לעצמם יבהירוהתלמידים

 אתכם והפניתי תורה תורה-קבלת מתו המושגים: את הזכרנו הנהמ:
 את נא נמקו קד. שבקטע האלה,דווקא המשפטים אל לכךבסמוך

 7 - ' ' י .י-' הפרשיות!הטמעת

 ההון. לאור "מיבל  במלים: תורה יבלת צל מרובר קר בהסעת:
 '- איתו". ל ב ו מ אינני כלליפהתולתו
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 הנהו ההוא" ש"הא1ר צה, בקמע ובעיקי כאן החבי מדברי לנו מוסברמ:
 היא התורה - ספק ובלי ואדם. אלהים בין הקשר את לציין הבאביטוי

 בקבלת כאן: החבר דן במה נא, תבדקו כזה. לקיום'קשרהדוגמה
 ? התורה י ל ב ק מ ב אוהתורה

 החבר(. מדברי זאת )מוכיחים התורה במקבלי :ת
 ! וכולל קצר כניסוח ההבר שבדהרי הזה הדינן רעיוז את :.הביעומ

 וכר. התורה ואת האור את לקבל מוכשרים אדם בני ל כ לא : מנסים :ת
 והמלה יש לקבל. 1נ1ת נב ב הוא כה.המדובר אםמ:

 "נכונות-
 משתמעת

 עם קשר )ללא אפשרות אומרת: שהיא ויש טוב, לרצוןכנרדמת
רצון(.

 את לקבל האפשרות לכולם לא לאפשרות: היא הכוונה הזה, בקטעת:
 התורה, ואתהאור

 בשעת מוגבל בעצמו הנהו ה"מתן" בעל התורה, את שהנותן מסתברמ:
 ר ש כ 1 מ שהוא למי אלא התורה את למסור יכול הוא אין :המסירה
 העמים מצד ומענות" הטענות ספקות אולי יתעוררו זו ובנקודהלקבלה,
 ז הכיצדהשוגים.

 הנבחר! שהוא המוכשר! יטען-שה,וא כל'עםת:
 מתאר הוא בהם קר(, )בקטע בדבריו החבר  כוונת את כעת הסכינומ:

 הינושית. ההיסטוריה של ההתפתחות  פרקיאת
 1 המוכשר הוא ישראל ים סרוושא להזניח, רוצה הוא :ת

 " ם ע " להיות צריך התורה שמקבל ולהסברתו: להדגטתו לב ושימומ:
 :  לרפיון ביטוי תמצאו האנושות. מקרב בלבד מגולה וחידי ולאמוכשה

 טגולה"ז יחידי של"היבוז
 שבאו  "עד כך ואחר וסגולה"  לב שהיה "איש על מדבר הוא בתחילהת:

 וכו'". ולב סגולה ם ל 1 כ יעקבבנ'
 )בני "כאילו אפילו: אומר הוא כאשר מסוימת כוונה לחבר יש 1ב11דאי :מ

 מלאכותי". אחר ז י מ הםישראל(
 שאמר כשם אדם בני מכל ביסודם שונים שהם כך ידי על מדגיש הוא :ת

 התורה, את לקבל 1 ל כ 1 י לא אחרים כן על אדם". מבני "נבדליםעליהם
 בלבד. ישראלאלא

 דרגות. שתי קיימות לומר: אפשרמ:
 ישראל. כני )2( אדט; בנ' )1(ת:
 לישראל. התורה מתן על עוד להקשות אין כן, אםמ:
 מוכ- האדם בני כל את הבורא, ה', עשה לא למה לשאול: אפשר אבלת:

 והתורהז! האור לקבלתשרים
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"2 ישפי יעם ישפיתורת
 קה החברנקטע דברעהראשתים'של את לזה בקשר קראומ:

 כולםמדברים-דהתלמיים פב--שייוההיים צהרת:"והלאהק
 . . .: - הדיבור.ד!ה. תוכן אתמסבירים

 טעם שאע מצד'החבה שכנגד השאלה ידי על לנו מתברר הנה":
,לשאלת%:קיק

 קימת ומלואו" "עולם ה"% "אוניברסום"
 ממלכות! ממלכה-של באמת שהיא אחת, מקיפה גדיהממלכה
 .הכיצדז

 - האדמר- החק הצומח, הדומם, ממלכת'ת:
-': הדרמת! של הרעיז את נזכורמ:

 וכר. הנמוכה---הדומם הדרגהת:
 משלימים עלי הטועמם אתם, : טוען הלף( יהת" )ר' החבר כאילו נדמה, :מ

 שאתם עד באתיברסום ודרגות הבדלים של העובדה עם כרחכםבעל
. .. ממלכה? לאטומגיעים---

--- -, ' י האדם!ת:'לממלכת
 ? אשו -- עתר מקיפה קושיא שתקשו או עקיבית! מחשבה זאת ואץ :מ
 י; מטבעם. שוים להיות צריכים היצורים שכלת:
 התופעה-איזו? עם ותשלימו שתסכימו אומ:

 . ' ,. דרגות. קיימות האדם" ב"ממלכתת:'שגם
- -

 : הלוח( על )כותב !ה משונה ביטוי על לחשוב לכם מציע אנימ:
 "או- המלה לפי מצפים למה פרטיקולאריסטי!"אוניברסום
 : "פרטיקולאריסטי"? המלה לפי מצפים וימהניברסום"

 ! - ' ובו/ בביטוי סתירה יש להסביר: מנסיםת:

 השטחים-בכל בכל כן'קיים ועל 11. מתכונת לפי עולמו יצר הבוראמ:
 ולמובחר! למשובח עד הרע מן שבו-דירוגהממלכות
 של בחירתו כדבר של.הכוזרי קושיות. על ה .ב ש ת ה את לנסחאפשר
 )מטבעו(-נבחר "המובחר" זו: בדרך התורה לעם ישראלעם
 להיבחר(. ראוי)=

 את לקבל מוכשר מובחנה טבעי בא1פ1 הוא ישראל מסבירים:ת:
 נבחר! הוא כן על התורה, אתהאוה

 לגבי ישראל "בלעדיות על הרעק אח בעפני שם נעלהמ:
 עצדיז! הוא במה לעצמתהתורה"--תברר

 פרטיקולאריסטיק. "אוניברסום במתח"עזת
 על עדיף אחד שעם הדבר טבעי יהיה פרטיקולאריסטי באתיברסוםת:

 אחרים.עמים
 הזה! ההגיוני הצד את הסבירו הדבה והגיוני טבעי לומר: מתןמ:
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 אנ1ך %.ח.6צ

 גם חל זה שכלל הדעת על דרגות-יתקבל לפי מסודר בעולם הכל אםת:
 העמים.על

 ? מצג איש - האנוש' בעולם מסוייט מצב למראה דווקא תמהים ונהיה :מ

 ש'ויון. של מצב :ת
 1- "א הבורא ברא מדוע המקשה: קושית על בפיכם עתה תשובה ואיוומ:

 . פרטיקולאריסטי"1גיברסום
 העולם1 את הבורא ברא בכלל מדוע בשאלה: להשיב אפשרת:

 ! ברא כרצונו - שבהא מכיחאבל

 הפיוט מתוך בנוסח לדבריכם-להשתמש דעתי-בהמשך על עולהמ:
 עולם"."אדת

 כתך בחפצו natul ,עתת:
 "כח"צףז או "בחטצף נקרא: שלס--איך האחרת הרעש ולהבעתמ:
 כחפצה להיברא היה בחפצו--יכול נברא שהעולם מפס זה: מם !ה גםת:
 מבסס חלף יהשדה שר' "הכחרף ספר של !ה קטע מתוך לי נתברר הגה :מ

 עיקר11 הוא האחד יסכות: שם על ישראל עם של המהחד מעמדואת
 את לצחן נא )היסטורק. עובדתי הוא והשני בעתרי מקיףכללק

שמהם!
 ."בדר- )מ: ה"עדיפות" שיטת לפי הנברא העולם" העיקרת--"סדרת:

 במהלך התבענות וי )על ישהאל של והעובדה--.העדיפותנות"(
 האמשות(. שלההתפתחות

 אם וקולע, קצר במטוח האלה המחשבות כל את לסכם שעכל נדמה,מ:
 ? שלנו בחוברת שהוצעה מוו ת צ ק מ ב שונה כותרתנציע

 ישראל"- לעם ישראל "תורת במקום מציעים:ת:
 ישראלה לעם הבורא "הורת.
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 . יעקב.-- ולק/שדה יוסף

 בגית-הספר שבועות""תיקון.ליל

 הזיכרון ימי ואת החגים את לחוג המנהג ביותר פשט האחרונותבשנים
 התיאטראלי- אופיין אבל יפות; טובית כשלעצמן שדן בהצגה, אונ"מסכת"
 ישראל. למועדי המיוחדת המשפחתית-אינטימית, הנימה. את מהן שוללהפגנתי
 יותר, צנועים יקרים, מנהגים הזמו בטרוצת להשכיח עלול בלבד זהמנהג

 בית גיל את ההולמת רמה להם לשוות נדע אם הילדים, לחינוך בהםשברכה

 בכיתות בעיקה - הספר בית בחיי לשלבם שאפשר האלה, המנהגיםאחג.
 דתית נוער תנועת שאין במקום שבועות". ליל "תיקווהגבוהות-הוא

 להיות הספר בית 'נדיש חבריה בשביל החג בליל משותף לימודמארגנת
 הרואה שבכפר בני-עקיבא ישיבת ניהגת )בארץ "תיקון". לעריכתהיוזם
 ולכלול השבועות'לישיבה לחג הארץ מכל ח' כיתות תלמידי אתלהזמין
 .'. -- , . החג(. בליל רצוף לימודבתכנית

' : - הבינוניות לכיתותהתכנית:,.- - -  

לילדי  בחדרה ~יתה .כל הערבן בשעות מתאספים הבינוניות הכיתות 
 כ או יט פרק על הילדים עם עובר הכיתה מורה וירק. פרחיםהמקושם
 ,מסיגי ה' "ונאמר האגדה את מביים תויה, מתן על אגדות מספר שמות,בסטר
 כיתה .כיתה ט(, עד )או א-1 משניות ג, פרק ביכורים מסכת מלמזג אובא"'
 אפשה ,בטעמים, לקרוא היודעים ילדים בכיתה נמצאים אם רמתה.לפי

 לכיתות מתזדנהתכגית התורה מן פסוקים) בקריאת התכנית אתלהעשיר
 המסיבה.. את מסיים בחומש לימודיהם חומה מתוך חידות משחקהגבוהות.
 .ליד'שולחנות הטפר בית באולם התלמידים כל מתכנסים הלימודאחרי
 ניתנת בשנה שפעם הקטנים, גם ידעו חצות. עד בצוותא ומבליםערוכים
 השמים-. שעדי בלילה,עד'ש"נפתהים ערים להיוה הוסותלהם

 ובספרי האנדה ביפר ונמצא י כא רבתי "סיקהא יי ברכה ספרי1
 ייסוד:.

 254-251. עמודים הבא במאמר ראה התנ"ך מתוך תירות משחקי על*

 1 247ן
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 ייקייסףא

 הגבוהותבכיתות
 עלות עד התלמידים לגדול' מעניינת תכנית לתכנן שאפסי הראההנסיון
 שיתוף מתוך בקפדנות להיערך צריכה התכנית המבוגרים. כדרך ממשהשחר,

 בין בהפסקות אחדות לשעות מחושבת היא עצמם. התלמידים שלמכסימאלי
 פתיחת את לאחר רצוי האפשר. ככל מגוונת להיות וצריכה ולימודלימוד

 למשתתפים לבתיהם. כבר מתפורים הקטנים כאשר חצות, עדה"תיקון"
 ללימוד. הסעודה בין הפסקה שעת תינתן הלילהבלימוד

 בלבד דוגמה משמשת שנים, של ארץ-,שראל' נסיון פרי הבאה,ההצעה
 : אדרבא לגרוע. או להוסיף הריצה "מורה של יחמתן את לכגול צריכהואינה
 את גם ויזכה תלמידיו רוח את הבנתו לפי משלו מורה,'תכנית כליערוך
 שיו. ברעיונותיוחבריו

 פרקים תור למי קוראים המשתתפים כל המסורתי: ה-תיקון")א(
 לפגי מתכונו קורא כל המקרא. בטעמי שבועות" ליל "תיקון מתוךנבחרים

 אחדים פרקים המידה(. על יתר להאריך )אין ויפה מוטעמת לקריאהכן
 יחד. כולם ידי על ייקראו וכד'( ציצית פרשת ישראל, שמע הים,)שירת
 : לדוגמא הצעותשדי
 האחרונים הפסוקים גו )א-ב, בראשית מעשה בראשית: ספרמתוך
 )בז, לך ויתז 1 השנה( ראש של הקריאה בניגון ן כב )פרק העקדה ןבמקהלה(
 א-כח(. )מט, יעקב ברכת 1 סו-טז( )מח, יוסף בני ברכת ןכח--נט(
 בקריאת או המיוחד בניגון י-כאן )טה הים שירת שמות: ספרמתוך
 עשרת יט-כ, )פרקים הדיברות ועשרת השלישי בחודש : ומקהלה(יחיד

 )לד, לך פסל 1 יאיד( )לב, משה ויחל ן העליון( בטעם קריאההדיברות
א='(.
 הקריאה בניגון סו; )פרק הכיפורים יום פרשת ויקרא: כפר..מתוך
 בג(. )פרק המועדים פרשת י יט( )פרק קדושים יביוה"כ(
 )כא, הבאר שירת י לז-מא( )טה ציצית פרשת במדבר: ספרמתוך
 כן-לא(. )כח, שבועות של מוסף 1 א-ט( )כד, בלעם ברכת יין-כ(
 פרשת י העלית( בטעם א"ח1 )ה, הדיברות ישרת דברים: ספרמתוך
 שירת ן במקהלה( 1 יג-כא )יא, והיה פרשת י במקהלה( י ד-ט )השמע
 לג-לד(. )פרקים הברכה ושת ; )לב,.א-מג(האוינו
 כהפטרות הידועים נביאים פרקי גם בטעמים- - כך לקרוא אפשר)אולי

 רות(. ממגילתאו
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249 הספר בבית שבועות. ייי-תיקון

 הדיברות בעשרת או מיוחדת אחת יעסוק,בבעיה השיעור 1ד: מ י ל )ב('
 ., שלם. תורה.כנושאובמתן

- '  

' ~.. . 
-. 

 את ם י א 1 ר העם "וכל הפסוק את לבאר למשל, אפשר, הדאשזןבמקדה
 הביאור מלבי"ח, ספורנה אברבנאל, ראב"ד, רשב"ם, הש"י, על-פיהקולות"
 השוגות והתשובות בנים"' על אבות ע11 "פוקד של בבעיה לדוז אווהירש!,
 "לא על "אנכי"', הדיברות בעשרת הראשון הפסוק על עליה'.שניתנו
 - ועוד.תחמד".

 ) י ' ' -ן
 מז השיעור את גם המורה.לבנות יוכל השבוע לפרשת הגליונותבעזרת

 )כעזרת ושב"ואתהנן" שב"יתרו" הדיברות עשרת יהשוואת השני:הסוג
 של פירושו )לש הדיבדות' עשרת הלוקת על סקירה או ראב"עי( שלפירושו
 יא-כהי א, מאמר )הכוזרי היסטורי כמאורע סיני הר מעמד הסבר אוהירש(
 דבריו וכן בראתי" "אשר ולא הוצאתיך" "אשר נאמר למה השאלהעל
 התלמידים. אצל ענייו בוודאי יעוררו ראב"ע(של

- לעורר'ישגים. וקפה עוגות יגישו השיעורהבגמר - ' -  
-- 

. 
'. 

 : כגוז לדיון, עיונית-השקפתית שאלה מעמיד המורה. : ה ח י ש)ג(
 ו(. פרק להרמב"ם פרקים ששונה )לפי יצרו את והכובש המעולה ההסיד )ו('
 בכל נפתחים "השערים בנימין ר' של מאמרו )לפי הגרים לבעית )2('
 .- -ן העברית"(. האסא ב"מבהר שעה" :'

 ב: הנ"ל(. בספר השם" -"קידוש ברגמו של מאמרו )לפי השט 'קידוש".)3(
 במעינות יעקבסוז הרב של מאמרו לפי באגדה המלך דוד שללדמותו)4(

 135(. עמ' לעיל בכרך יהושע של ומאמרו 58 עמ'ה'
 מוטב אך בכיתור שנלמד החומר מתוך גם לשיחה נושא לבחוראפשר
 עליהם. לדבר מאשר עצמם המקורות אתללמוד

 יתרו פרשת - ייבוביץ נהמה בציי ערוכים השבוע, בפרשת יעיח גייונות ראה2
 י. ד.ר מאת יחויה הפירושים בייקוט גם 1fiY ב. סעיף תשי-ב, י ב סעיףתש-ד,
 עציון. ה.ר.

 תש"ט. תצא כי פרשת תש-11 יתרו פרשת - דנ.1 גיישות3
 א, נב~כיכ מורה - רפב.ב י רשב"ם י רשיי י ע-א 1, דף ביכות מסכה י א~נקיוס4

 שד"י. 1 ריב"ג י האב-ע י רמב.1 ינא
 תשי.א. יהרו הנעי-פרשת גליונות5
 תש"ט. יתרו פרשת - בנ"י6
 א. סעיף תש-", יתרו פרשת - כנ-יז
 1עי1 רוטשייך. יעקב ד.ר שי במאמרו ועיין א. סעיף תש"ב, יתרו פרשת - בנ"י8

 ~ . ' : 105.עמ'

 תש-ג. יתרו פרשת - כנ-91

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



. ז :,..2% ' ג ה  ;לסףולק 

 הספה של אתרו קצרים,על. אחרי:דגרילהקדמה מגילת.רות: )ד(:
 )כמתץ מוטעמת קריאה וכרומה---תבוא חלוקתו השבועות, בחגשימושו
 ,ן ,, הבה. רות מדרש מתוך בתוספת.אגדות קטעים של ,הכנה(אחרי

  בעריכת  "מורח"  בהוצאת.  .."למיצדי :בקבצים מצוי רות10 מגילת ;עלם-כחומר

 ל; להרגלי. ומועדים" ב"חגים _שבת",  עונג "אגודת בהוצאת -מועדים" בספר ן!:
 הנהער הדתי,לענזיני "המדור גהוצאת בכרך ליהושע מלכות" של וב"אמהפישמן

 וו. ,.-י ן . - 4' ירושלים". היהודיתיי הסנכנות ולחלוש:ו'.

 ולקט נושאים לפי ערוכות אגדוה מבחר ימצא.המורה הראשונים המפריס בשני ,).

 ,. ., שניים: נזכיר-כאן שמתרכם החהשה, העברית הספרות מתוך .יי
.. , 

 , . . )מועדים(. הכשרה בחות חלוצים אצל עגנון, י. ש.":)1(

-
 .. )למועד(. המלך דוך -לקבר בדרך עגנון. י, ש. )2(

 ביכורים )מסכת שיעוה.במשנה עה. להוסיף אפשר מתקדמות בכיתות)ה(
 מה--סודי )מנחות העומר" "ספירת על המחלוקת כגון בגמרא, אף אוכנ"ל(
 . תורה"12. מתן כחג "שבועות על או בג( )שם "הבאת,.העומה"על

 בלימודים ארבע-עשרה עד שלוש-עשרה בני את לרכז נצליח לא כלל גדרך.
 המודה בליוית כולם שייצאו טוב השירה. תור איפוא הגיעעה,אוה,הבוקר.

 הקב"ה. של עולמו מזיו ויהנו הצח באויר לטיול הטפר בית מבניין קלהלשעה
 להתפלל ועומדים הכנסת לבית או הסמר לבית תתרים השחר עיותעם

., י ., .., : הגדולים". לכדרךבוותיקיז,
- ;  . . ,,. .., 

:- 
.-

..י--
. ". ,. 

-. .:) 
 ~ 160. 134-132, 60--42 עמודים זה שבספר החומר מלבך10
 ענר.קיג--קנא. ב נדך ויקרא, לספר בפירושו הופמן דוד ד' של המקיף ביאורו עיין11
 קנח--תסח. עמודים ב, כרך הנ"ל12

 ..,י
,,, ... , 
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 . ., ק..,,. ". .-...
 /,ירושליםליפלי'

 בחרוזים תנכיות הידרת"ט

.
_. 

 ) ,:., , ך פשי-ור,,גילה - ... .. .)א(

 - ס:א,ר עלסי
."י .. וקיר.,מעיק )ח( מלר, עלטת

. * 

)ב(
 ייבית. זקרו 9נ,תרבות
 לשמית..: פי?דץ נידעי זמ!םשך

)ג(
 _ו ס9ייחוהו... י9ס'?ס"פידד "וו'חיהי מסדן סןובמסים

)ד(
 י,שץ,( 9ל' 9לל8ין
 ( , . מוצא;- ס9'ק,?סמ!לא
s~naטה-'yg . : 

 ו ספייה דטוהזבק ." - ן-
,,1

 יירו-',' זלסללי
- )  

 י-.

 שימיני 9ל'9י'לי
 . ' יט. םיכי-שט-א יאי רחל-בראשיתב. משה.%

 בו. מב, באמתהת=בר%שית ד..הנסף-. .י. מג. יטף-בראשיתנ.
 ."1 מ. ;r? .ין ב. %ייהו-מי-ב אדרת ידן משה-שמוח מסהה

2511ן
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 - וטי4זה 0ז?ן נק לאשמשו
 . ל!9?ה. 0!ם ליפיסיעי

 n:taai טוה יסמר 97רדו ngtv~iמתיך
 וך9ר סימה לא שאחומם:דירים

מליה.
 ~?nef זליי tna1WV ןקןיב
 . 14ש'?ה. "ייו יוקח סמני4וש

)ח(
 שישהו סטמסרה לסקסי סססןשר

 ריזסהו. :tvsl 14ש'קה טלייממקרב

 191שו קדיש ושקים ו41יאצמן

 משו. ולו9ל'חימם ל!ה !ה9,1קי

 ז9ר,9רם
 יסיד יבויית לבפי

 ס8יסיד. להיך'י לנשקסמ8סץ
 ')יא(.'

 - 97ךדי 4ןריע ןב 9!סן ומזיב -
 וזוודי. יעשיש" 9סי סת.ך9ס19?ם.

)יב(  וכר, לא ךע וריך9ים.לעיי4ים
 ,' : .. יסר. ושישה 1?ם8הת

  כן. כ!. ינתק-ברגרסית1. מא. כ, ויהונתן-שמ"א דוי1.
 נו. ד, ומשה-שמות אהרןס. ק נ, יואב-שם-בח.
:, כ. יט, אלישע-מל"א,י.

'י שם. ברשעי אבי'ראה מט. סו, חופף-בראשית ירקביא.

-.. [ סו. פה, יוסף-בראשיתיב.
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353 בחר1זימ "יד1תיקמ

,יג(
 .: , . ימיסים "95VPר
 . . טיגס. סז9סהל!בח

 9,ור?סיא-8י
"'$VG~ . 

- 
. ~ 

 - ג!ז ישס:ה'

)יד(
 וייקים 'סןסן רחיקים ?סיט'ם'שו'
 ג-'. ,. ללאם; ןלא לס9לטניטיו

 ;מן, לסם ד91הצי
 סזיתם. סישיכו סם8ד

 סם סטרץ !ידטל19את
 סראשי;ימ סיו סי :אילם - 8ים 9לה דבערב

 ". שיניפ1 סצס'ם 9919whה1
 .ף.

 -9שתי; צ4דית - חיוין 9ני9בקש
 י.., 9ועתי; סיסה - "9ויםיבקש
 ס4'צתי, סלכית - 4תינית?בקש
 פיך9ר 9סלד !ה94ל
 :, ד9ר. סקשןלא

 9ר!ת-9ר49א ," ,י -
-.- :,-  .., - - 9עילם ,nvygשיא

 ) , ."", ןלא,ב!פ. ג!9זהלא

"- ברש"י. יב יח, שמיתיג.
 י-'. י'27 י'

 _; ד . '' ימ D1nP--1, יא, מ, מעם--בממלד.
' . ברש"ה ה יב, בראשיתטג ך  - יהי ",ז- ד 
 ענה- טו יט-רוי.שא,י--שמ,א ב) שמעי--מי"א יוי ךסף--בראשיחטנ
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 י'פי' ::.

)יז(
1  פ4;,ם; סוייר הואסי

 . ינים, תטר הייימקוו
nlltnaaישיח, מסריי : . 

y~e,אצית וידיו : 
 קירית ,2ל ולטסם חימיתלחלית
 99ני1,ס49'ריתו סיםלסץ'ץ

"א(
 סדויזה 9מיב של משרתפיזי
 ז ליזה שסד ?ביד של!סם

)יט(
 מדביר 9י על ollu !הי'

לע"ר
 ז מביר קל שתבין בלגי

,..

 ~fnflg. מריל 1סןיב

 ס?שיח1, 1ל4ם לדיוומשעי

 : ק4ליח1 לא )סשססט8י
. 7זי9ה 1,ןל "מזל!ה
 )": סרקה: הזללה זזה1!ה

 ' ,כא(.
,. 

 .- שדצו, קללה סםסי

 1סצ111: סחרי שסדיורק
 ,' ספיקה 9ו'שה8י11
 : :". )ריוהז 41?ה 91ר'ם,נ'

 ' , ז. ' :'" כב. מס, יוסף-בראשיתי,.
- 

'' ברש.י. ח ינ, אהלה-בראשיהיח.

-

. . 
 ". סו, בראשית - אביאביט.
 ט. ד, קע-בראשית גי אדם-בראשיתנ.
 כס. לבן-שט, י כה הנערה-שב, י~, כד, הענד-בראשיתכא.
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)255 ב"ר1וים "ידותי"מ

 )כב(.
 ' - " 4 יודע ייניאדק
-,'י נ,ג2: !ה -מה"לטי
 '" '; ;, -. בילע סלעיים04
 ( י : -. ק44ע. טסיםאו

-,לג(
 סמלפשת מ4ש!ת לסי הואסי

 ו nV~al: ששלש ~1Vhו140
. 

)כר(
 ?של?ת- ודנת פתודה49א
 9שט4שת, צותי ovfsaו'

)כה(
 סקסים ,לטיילו ישא?שסטסד
 וכריס. ללמ!ם שחהירי כחסריוצא

,בו(
 45ילים 4קל טמאימ1ת',טדם ;:. י ; .-)

 סלים: ט-ו 4ךכ,ת-191 שלש . ;'
 ע1ך9ת, סלים סימי לחרטה על ט5ת?ל
 nve~p. 5ויג1ת רימת זלזעל

,בז(
 - לז9יימ'סז 5ליסמיתראשיני
 ז תסיעימ'סז יקישול9י

 ברש"י. כח כה, -בראשית בפיוכב.
 ז. שם, שם - חגורות י כא ג, בראשית - עור כתנותבג,
'.1 ברש"י. כא לא, במדכה ; י כ, כב,-שש יא, במדבר י,יסז, ויקראכד.
 ')'. ברש"י. יט כא, שמותכה.

. ~,. כד-כה ו, כהניס-במדגר ברכהבו.

 ' ה. ב, בז, במדבר - ליקב"ה ומש" וכר אלדר ימשה, ציפחד בנותגז.
- ", 
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ייפייי25
)כח(

 וביל, טין שאםלאמבת
 יב: זל טילתי בןלא ומיל- יימשח8'1ה.

 . לקראי 1לא לסרם לאסיא

)כס(
 ותשה מתימה שמיא קטלהשל
 יש91ה. סלה ואייה ישיב9יה

)ל(
 ,, ישים, כקמ1זי9ה

 ש; לאמץמשירה
 ז סלקים סו סי?לט'

-.- )לא( ,.

 שש ייפית בול ס4'ש היא9י
 ז סיו,שש ll~oyאשר

 קךם- סני -חידות האוסף)מתוך
 ליפליי( היברן: בכתובים.אשר

 כ". כה, אועבה-בראשית שלבקה ... בי עש, אח יצ"" ,יא"בכח.

 -) ה כט, לו?-שלום-לראשית השלוםכט.

.'-.- י-יא. לז, יוסף-בראשיתל.

 - יז.. ב, משה-שמותלא.
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 י..- נ. בן-עזרא,בדוקליז, ע..

 היהודי הספי בבית השבדעך'ןתג

 מנהגיו דיניו, חג ולכל הדתיים-הלאומיים. חיינו בדפוס קבדע וחג ,חג.כל
 ומשנתמעטה העם, של הרוחנית הדמות את מעצבים החגים לה המיוחדוערכו
 המ- מתוכנם. חיינו ונתרוקנו היהודית דמותנו נתמעטה - החניט שלדמותם
 הש- חג - כך החגים כל ואם בארצות-הברית. מאוד מורגשת זאת דמותעטת
 להיות צויד היה ומהותו תוכנו פי שעל השבועות, חג ! שכן כל לאבועות
 את נטל הוא ה"בייבל"-דווקא בכבוד המתיימרים העמים כל עלמקובל
 ישראל! בבתי ניכר שאינו וכמעט באמריקה, חגינו בין הקטוהחלק
 החג את הצעיר-להחיות הדור מחנכי עלינו אימוא מוטלת קדושהחובה
 אמריקה יהרני את גם לפרנס שיוכל כדי המתאים, צביונו את לו ולתתהוה

 ' עולם. עד יימחו שלא נעורים וזכרונות קיים ערך בעלותבחוויות

 המזלך האזף עם אותו וללשד הראשוז את.כבודו לחג להחזיר אנוחייבים
 עת הר"וק, העבר מן יונקים ששרשיו -הווי לתחייה הקמה בארצנוונוצר
 וש- יחד נתמזגו האלה התכונות שתי ה'. ועובד אדמה עובד עם היהעמנו
 המסמל טז(ן כג, )שמות הקציר" "חג )א( : הזה החג בשמות משתקפותתיהן
 הביכורים" "יום )ב( 1 ישראל בארץ האדמה בעבודת הקשור הטבע חגאת

 ארר וחייו אדמתו על היושב עם של בהווי שרשים יש לו שגם בו(, כח,)במדבר
 דברים כבי לר, )שמות שבועות" "חג )גן 15(1 )דברים זו במסכת ומושזריםגיר
 רגליוי שתחת הקרקע וביז העם בין חי קשר מתוך בא הזה השם גם י(.טז,
 נההנו ביום שבו סינר הר על האלוהי הגילוי זהו תורתנר. מתן "זמן)ד(
 ומלחמת עולם, ישראל-ברית בני גביו ה' בין ברית נכרתה 1ב1 ה'לעם
 "עצ- )ה( 1 היום עד אנו ונהרגים הורגנו שבגללה המינים מכל באליליםעולם
 הש- שחג רמז כעין בו יש והתלמוד המשנה חכמי בפי השגור זה שםרת".

-. 

 ומשום האשכנזים, מנהגי על מבוססים זה במאמרי הדברים עיקרי : ת י ל ל כ ה ר עה
 לא כפו-כן הספרויות. בקטילות הנקראות וב"כתובה. ב"אזהרות. ונעתי לא1ד

 אחינו איי היווחיט מנהגים ושאר רות פעילת שי קריאהה אופז אתהזכרתי
דספרדיב.

]251(
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 ג11-1רא258.1

 גאולה אבותינו נגאלו בפסח כי הפסח. חג הגאולה, חג של המשך הואבועות
 הרוחני. תיקונם את קיבלו ובשבועותגשמית,
 מטקסיו טקס וכל לאומי-דתי, חג הוא השבועות שחג אלה, מדבריםהיוצא
 נפשם מסרו אשר קדושים, דם הרוויה הישראלית ההיסטוריה בחותםטבוע
 בסיני. דבר-ה' קדושתעל

** 

*

 בית- שבבית-האבות. החיים את בית-הספר-משלים העולם אומותאצל
 למעשה, בית-הספר הם היום-יומים והחיים להלכה, בית-הספר הואהאולפן
 בית-הספר היום, של ישראל בתפוצות ואגלם בית-רבן. תורת אתהמדגים
 בזעיר האומה הוא-הוא אלא האומה, לנשמת בית-היוצר רק לא הואהעברי
 מכל נתרוקן לרוב, בית-האבות, כי והאם, האב מקום את ממלא המורהאנפין.
 להודות אגו ומוכרחים הזה. החלל את למלא מוטל המורה ועל יהודיתוכן

 לתלמידיו להקנות עליו כי בתפוצות, המורה עליו מקבל מאוד קשהשתפקיד
 ומקדושתו החג מרות עליהם להשרות אלא "חג, דבר על הידיעות את רקלא
 מ1ה תתהווה הזמן ובמשך בתי-האבות, על גם להשפיע בכוהם שיהיה כדיעד

השפעת-גומליו,
 מתכוונים שאנו הזרע את לקלוט הצעירים את-לקות להכשירברצוננו

 תכלית. לאותה המבילים האמצעים בכל לאהור אנו צריכים בהם,לזרוע
 התל- וידיעות הגיל מידת לפי הכל אלה, באמצעים יש ושלבים דרגותוכמה
 ו(. כב, )משלי דרכו" פי על לנער "חנוך : ככתובמידים,

 תורהמתן
 מופשטים, בדברים יפתח אל - בהוראה להצליח הרוצה : בפדאגוגיה הואכלל
 הדין והוא המופשט. אל המוחש מן וילך ומובנים, .פשוטים בדברים יתחיל.אלא

 דווקא ן משונה פאראדוכס לפנינו מתגלה וכאן בתפוצות. השבועות חגבהוראת
 קבלת הוא שאופיו החג צד כלומר, מוחש, הוא הקרקע מז ההינתקותדבר

 וממקומם. מתפיסתם הרחוק הקציר", מ"חג לתלמידינו יותר מובןהתורה
 לא יהודי ילד ואינה גופה. התורה מן להתחיל אנו שצריכים ברור כןעל
 הכ= אל ספר-תורה המורה יביא ביטחון ליתר אבל מימיוז ספר-תורהראה
 "מלרה, : בגאוה שמכריזים מהם ויש הילדים. סקרנות את מעורר הדברתה.
 : התלמידים ובין המורה בין 11 מעין שיחה ומתפתחת תורה". ישלי
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 . ..~- - ,),, '- .י -ז , בידיו מהישמ":

 ) ' ...שתורה.

 .. בתורהז כתוב מהמ:
 -. הדיברות. עשרתת:

 )..' - :" .,מ'::)נכת..רק.עשרתלהדיברותז

. '. סיפורים? גם ישת:
. בהורה? הסיפורים הם מהמ:

 '-' .. העולם. ראשית-על

 .-.- האבות.-על
' רבנו. משה-על

 במצרים. ישראל בני-על

 במדבר. הנדידה על-
 . בחומש(. שלמדו מה על לחור למורה הזדמנות ניתנת )וכאן --
 ' ; ' בתירהז ספיים כמהמ:

":,בתירה
 חמישה~פרימיקק-

 " ן
-  

. ~ 
 במדבר"דברים. אקרא;,ך_בראשית"שמות,

 . ר- האלהז הספריםמך)מיוכתבלאת
' . 

 - "'-י יד או"ם. רבנרכתב 'משהה:
.' לויכתובז--- אמר ומימ:

 " - - לכתוב.- צטה.1 "'ת:
- 

, . .- ' 

 ניקוריהם מתוך להט ידוע מוצג הלוחות, שני לתלמידיו.את מהאחהמורה.
 ושואל:בנית-הכנסת,

 והמורה הלועזי, השם ואומרים'את המתפרצים )יש הדיברות. עשרתת:
 . ' הדיברות"(. "עשרת בעברית: ויוראמתקו

- 

 הלוחות.-שני
 מכם ומי הדיברות. עשרת כתובות הלוחות שני על ' צולקים. שניכם :מ

 . 1 הדיברות מעשרת אחד דבריודע

 אמך! ואת אביד את ככדת:
,.'. תרצח!-לא
 תגנב!-לא

-,

' 

-

' 

 ! לקדשו השגת יום את נכור-

 '", , התימידים, שי המשוערתהתשיבה עי מראה ת וקאות המורה שי- והרצייה המנוונות "שאיות עי מראה מ האותי
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. ז הדיברות עשרת נאמרו איפה אבל ויפה. טובמ:

 סיני. הר על :ת
- אותם? שמע מימ:
 ישראל. בנית:
 האלה, הדיברות שמעו,את העולם אומות כל אם כי ישראל, בני רק לאמ:

 העולם היה לא בלעדיהם העולם, נתבסס שעליהם הוקי-יסוד הםכי
 יהיה שלא חפץ השם כי האלה, הדיברות נשמעו הלשונות ובכלקיים.

 ואני הדיברות את שמעתי לא אני : לאמר שהיא אומה לאיזופתחון-פה
 מלקיימם.פטורה

 ו ה' אותם השמיע ומתי :מ
 1 1ת:
 לא ציפור שתק, העולם כל הדיברות. עשות את ה' השמיע בסיון בשישה :מ

 הזאת הדממה ובתוך נע, לא הים געה, לא שור פרח, לא עוףציפצפה,
 חוקינה לכל היסודות שהם החוקים עשרת אלה הדיברות, עשרתנשמעו
 העמים. לפוקיואד
 לקבל העולם אומות של סירובן על הידועה האגדה את לספר המקוםכאן
 החסר את משלימה האגדה ; בלימודים חשוב יסוד היא האגדה התורה.את
 האגדה את קראו שהתלמידים לאחר הילד. של דמיונו את מפרה גםוהיא

 מסיקיט שאנו המסקנות ועל תוכנה על התלמידים עם הדיון ואחריהנזכרת
 המאורעות את הילד של בדמיונו מחייה ההמחזה אותה. להמחיז טובממנה,
 הסביבה את מכיר הוא ; וחוויותיהם רגשותיהם לתוך לחדור לו עוורתוהיא

 דרגות ואלו לה הבלחי-ידועות הדמויות אל ומתוודע בה, נתוניםשגיבוריה
המחוה:

 במחזה. הפועלות הנפשות הם תלמידים ושניים-שלושה קורא אהד)א(
 הספר. לשוז עליפי ממש הצגה)ב(
 התלמידים. ירי על המחזה כתיבת)ג(
 תפקידים. חלוקת)ד(

 הנלמד: על תרה כעין בה שיש התפקידים, בחירת של דוגמהוהרי
 . ' ? תפקיד למלא חפץ מ' :מ
 ועוד(. )ועוד אני אני,ת:
 ז למחזה נקרא שם איזה :מ
 התורה. את לתת חפץ ה'ת:

 והגויים.-התורה
 הגויים. של סירובם-

 והגויים". "התורה בשם למחזה נקרא :מ
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י . 1 הגתים אל ה. שליח להיות Yen מי-

' עשגז מבני להיות חפץ-מי

 .- . ' ומואבו עמון מבני להיות YDn-מי
 - '.. ישמעאלז מבני .להנות חפץ.-מי

 .- ~'.. מבניישראל.ו. להיות הפץ-מי.

 - - -. . .-. 1? בשם המדגר משה להעת חפץ--מי
 יכתוב אקד ת% אהה "פקיד עליהם יובלו תלמידים שלושה ששמים,טוב

 את אחד כל יקרא ולמהר תפיסתה ולפי. טעמו .לפי הוא, דבריו אתבמחברתו
 של כתיבו( את גם )ולפעמים לשונו את המורה מתקן קריאה ואגבשלה

 כוהר ההלמידיט( )בהסכמת המורה תפקידה את. "יודע" כשהתלמידהתלמיד;
 בעצרת 'ההצגה שתועלה במסגרת..הכיתה:לפני שיציגו וטוב השחקנים,את

 ישראל: ילדי חלק לוקחים שבה יקה, עור.אגדה .ישנה התורה קבלת,ובעניין.
 במחזה י לשתף ואפשר להמהוה ניתנת הנאת האגדה ל"הערבים"1.כוונתי
 שהמורה טוב והתלמידים. של,המורה דמיונם כיד תלמידים, של הגוןמספר
 אפילו התורה, לשמירת ביותר הטובים הערכים הם מהיהילדים מפנייסביר
 הזהי.בזמן
 להטעימם וטוב התלמידים, של כוח-תפיסתם לפי נלמד הדביים עשרתאת
 עבודת- גם יצרף אלא גרידא, בדיבור-פה, המורה יסתפק ואל חז"ל: מדבריגם
 לוחות הדיברות, עשרת ועליהם שונים לוחות של דוגמאות להט :"ראהיד
 האמנותית. והבנתו כוחו לפי יעשה אחוו וכל חומר: ולוחות עץ לוחותנייה
 להד- התלמידים אחר יצליח ואולי מג111. בגיר יצבע ואחד בצנע, יצבעאחד

 -. קטו. ספר-תורה בו ולהניח ארוו-קודש לעשות גם אפשר האותיות.פיט,את

 ההבעה בכישרון מחונן תלמיד יע כי כישרון, כל לנצל המודה ישאףבכלל
 קודש יהיו האלה הכשרונות באמנות-יד-וכל כוחו אחר ותלמידהמילולית,

 גבתי- לגמרי שהוזנח כמעט וקדושה, ה1ר בו שיש "אקדמות", הקדושהפיוט
 אל אבל הקבלי. ותוכנו הארמית לשונו : לכך עיקריים נימוקים ושניספרנו.
 לעורר "מסורתי ניגונו יום רב ומה "זה הפיוט של כזדו גדול מ"נשכח
 כדאי כן ועל - ולנשגב לנעלה וכמיהה עילאיים רגשות תלמידינובקרב
 . מאמץ. כל לו להקדישהוא

' 
. (.. 

.._ - .. 

 שבועות, = "שבצעק )בקיצדר 14-15; עמ' "דג-"שבועותי, בן-עזרא, ע. עיין:1
 נרוצה", אחריך "משכני הפסוק על רבה השירים שיר עיין 2בן-עזרא(.
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 בלווית השבועות חג שלפני הלימודים בתכנית הוה הפיוט את לכלולצריך
 בגולה, ישראל לחיי רמז עלייה. ושוב וירידה, עלייה בו שיש המקובל,הלהן

 תצמח"! מארץ "אמת וסוף-סוף וירידות, עליות בהםשיש
 מאיר רב' על האגדה דברי את יקרא או המורה ימסר הוה הפיוט עםבקשר

 להתגדר בקעה יש וכאן עליו. שעברו וההרפתקאות האקדמות, מהברש"ץ
 הכמרים .ראשי ידי על שנערכו וויכוחי-הדת מסעי-הצלב על ולדברבה

 בימי ה' תורת גאל עמנו של המרובים העינויים על לספר הדום.'ישבימים
 הרוחנית גבורתם את גם ילדינו ידעו ! ימ"ש היטלר בימי אנה ובימינוהביניים

 בלבנו לההדיר צריכים אנו בשעה ובה ודור. דור בכל ישראל בני אחינושל

 אי- עתידה מנוחה,'כי להם תתן ולא בקרבם שתחלחל מרירות מעט גםת'הם
 . יבואו! בימים גדולות להולל הזאתהמנוהה

- 
 לתלמידיו המורה שיתרגם טוב ה"אקדמות" מחבר על הסיפור קריאתאחרי
 אותן ישיר כך ואחר הכיתה, טיב לפי הכל הסיוטי מן שורותיים אושורה

 שה- אפשר שלניגון!. בכוח-ההשפעה ייווכה.המורה אז המקובלת.במנגינה
 יתפשט הניגון אבל מדעתם, יוסח הפיוט ותוכן הילדים מסי תשכחנהמילים
 טובים- למעשים יביא ואף נרדמות חוויות יעורר יבואו ובימים גופםבכל
 ניגון! של כוחוזה

 לחלקים אותו לנתח טוב "אקדמות. פיוט כל את ללמוד יכולה הכיתהואם
 )ג-ו(, ה' )2(.גדולת )א-ב(, הקדמה )1( כגון: חלק, לכל שםולקרא

 טענת )5( )ע-ר(, ישראל של שבחם )4( )ח-ס(, המלאכים שירת)3(
 סיום )7( )בי-וח(, וישועתם ישראל תשובת )6( )שרר(, העולםאומות

 כגון: לחלקים, לפרוט אפשר 6( )בחלק ישראל ישועת. את)וק-הסוף(.
 הבר, ושור לוייתן הצדיקים, נועם הכבוד, חופות ירושלים, בניין ה',ישועת

הסעורה.
 את התלמידים 'מטרו הלוח, על. וכתיבתו %ק לכל השם קריאתאחרי
 רקע לשמש יכול ש"ז מאיר רבי על הסיפור בכתב. או פה בעלתוכנו
 י יחורי גיבור דבר על ישראל לקהילות היהודים מכתב ),( : נושאיםלכמה
 ו הנצחון ציור )4( , אבנים הזורק סמבטיון גהר ציור )3( , הצדת חלום)2(

 והשר. דן רבי בין שיהה)5(

 21-23. עמ' שא"ע,3
- 

 , י .,

 מהדורת במדבר, חומש בסוף גם נדפס קנטרוכיץ, ש. ש. מאת מחורז יינו'תרבום4
 עוללימן, "מפי בסדרי חרונים( )בלי עברי תרגום ישנו י. נ. 1950,שולזיננר,
 נשב"ע, קל עברי תרגום 1931. ה"ה "אמנות", הרצאת שסג-שצו, עמ'מועדים,

 ן .' 27-33(.עמ'
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, המלךדוד
 לנצל מאוד רצוי השבועות. בחג הוא המלך דוד של פטירתג שיוםמקובל
 ולהסמיך ישראל" ומירות "נעים על הדיבור את להרחיב ההזדמנות;הזאת,את

 נפתחת זה בנושא השיחה הכבד. אל הול מן הכלל פי על לגאולה,תפילה
 . ' :בשאלה

 , ך ' ?ך היום הוא בחודש' יום איזהמ:',

 . .-: סיוו' ראש-חו"ש היום :ת

: תוריו ראש בתפילת כלולה מיוחדת )תפילה( קריאה  איומ:

 - . ההלל? פרקי את מיכתבמ:

 האלה. הטרקים כתב.את דוד'המלךמ:
 ו המלך דוד כתב פרקים אילו עוד יודע מי.
 - . ניחוש. רובן.בגדר אשר תשובות, תושמענה :ת
 אנחנו. אשי תפילות ועור הבית חנוכת שיר  מזמור למנצח, אשרי, כן, :מ

 גדול משורר גם היה המלך קור  המלך, רוד משל הן יום בכלמתעללים
 את מתפללים היהודים. אנו רק ולא בספר. כתב תפילותיו-שיריוואת

 בלשונם תפילותיו את מתפללים הגויים אף אלא המלך,, דודתפילות
הם.
 ז המלך דוד שכתב התחילות סטר של השם את יודע מכם ומי-

 1מ1 הנכון. הוא .מהם אחד סוף-סוף אשה שמות, של מבול 'ורד כאן גם :.ת
 "תהלים". גדולות באותיות הלוח על בכתבו .המורה מתחיל הזאתהתשובה

 של בסופה מ"מ יו"ד ולמה ז תהילים הזה הספר שם מדוע יודע מכם מי . :מ
 ' ז תהיליםהמלה

 .-(ל" - הריבוי. סימן זה ין-דמ"םת:
- -, - 

 המלה.תהילה? פירוש ומ" תהילה! המלה מז באה תופלים המלה זנכןמ:

-

. .? ל"תהילה" דומה מלה, היודע מישהו הרש '
- 

 ','-'. הלל. למלה, דומה תהילה המלהת:

 מלה רואה מי ועבשה תהילה( המלה תחת הלל המלה את כותב )המורה :מ
 .". -'..~: . להלל?-'דומה

 מתהלל.-
 כדי הראשונות ת"ת-המליט האלה המלים את הלזח ע4 )המורה,.כותבמ:

 . ' נגזרו.( אחד שמשוררולהוכיח
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 ז בחומש :ה פועל למד הוא איפה זוכרומי

 פירושו "הלל" הפועל פרעה"(. אל אותה "ויהללו הפסוק את )כותב . :מ
 על דברי-הלל כתב המלך דוד מישחה על וטובות גדולות ספר :הוא
 תהילים. הוא הספר שם ולכן ומעשיהה'
 ז תהילים בספר יש פרקים וכמה-

 דוד מת מתי אתם והיודעים - פרקים, וחמישים מאה הרילימ בספרמ:
 זהמלך

 היום בירושלים. ציון הר על הוא וקברו השבועות בחג מת המלך דוד :מ
 של השונים הפירושים עם תהילים סטרי 1ב1 המלך" "דוד חדר שםנמצא
 מנגנים שחיברו תהילים פרקי וכמה לכמה נגינה תוי וגם הזה,הספר
 בן השבועות. בחג קברו על לעלות נוהגים ישראל ארץ 'הודיגדולים.
 התהילים. פרקי במספר נשמתו לזכי נרות והמישימ מאה להדליקנודגים

 1 המלך דוד הוא מי מזרע יורעיט ואתם-

 ז ?ת:
 שאנו כמו 'שראל. מלך דוד מזרע יהיה ישראל ומשיח רות. מזרע :מ

 וקים". חי ישראל מלך "דוד :שרים
 וקים"(. חי ישראל מלך "דוד : בשירת מסתיימת)השיחה

 רותמגילת
 אמו-  לפרקי-וריאה לתוויות, לחורות, נאמן מקור לשמש  יכולה רותמגילת

 הזדמנות יש כאן הללק. הפרקים מתוך המתאצלים רעיונות ולשפעציונליים

 תקומת על ולשוחח ,ויעקב, יצחק אברהם, בימי הרעב תקופות על.לחזור
 נתחבב שופט איזה התלמידים. על החביבים השופטים על שלמדו,השוטטים
 קריאתה וטעם רות מגילת לתוכן המורה עובר ומכאן מה. שום ועלביותר,
 השבועות.בחג

 הלוח על המורה לו יכתוב ובהטעמה. קטעים קטעים, נקראת הזאתהמגילה
  למשתתפים התפקירים את ויחלק השת במגילה הפועלות  הנפשות שמותאת
 קרא אחר שכל  לאחר  )"לחשן"1' הקורא תפקיר את יתן מהם ולאחרגה.
 במחברת שלו את יכתוב אחד שכל יועץ(, : טוב )יותר מצוה הוא חלקואת

 בפיה שגור נעשה שהוא עד קטעו את קורא אחד כל ולמחרת המגילה.כלשון

 יעניני במחיק" הדתי הסדור בהוצאת מיכנה", שי "אמה בגרך, 'הושע : עייז5
 ' - תשי"ד. ירושלים, הציונית, ההמהדרות של והחליןהנוער
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265 היהודי הספר בביתהג,"שב-וענת

 יימצאו'כאלח בוודאי כמחזה. זה ברצונם.להציג'את ישהמורה.שואל.'אם
 עליה יגיבו ולא להצעה בשיויון-נפש שיתייחסו ויימצאו יתהסה אתשירימו

 ,מבין בוחרי,ל..המורה
 בעלי.ה-הן-

 "מה me~: שהוא ויש השחקנות. את
 שנקבעו!". התפקידים על להוסיףיש

 וטוב במגילה. .שאינם תפקידים כמה יציעו אשר תלמידים יןמצאך תמיד.
 יקצורו", ברנה בדמעה "הזורעים כעץ וידוע, מתאים שיר איזה יציעשהמורה
 הצעה לקבל.כל שאי-אפשר כורם המורה: ואל.ישכח אותה ישירושהקוציים

 במגילה. הנזכרים התפקידים כל את לקבל אי-אפשר כך, -י: מתלמידהבאה
 כעין:דברי.רות: יומרה, בפסוקי המגילה פרקי את המורה יתבל כולם,ועל
 בי.לעזבך'וכר"'.'ן, תפגעי-אל

 - .ו ,' -
' ' 

- 
- - -  

, 

 לקראה יש גופות המגילה מתוך קריאה למדרגת הכלתה עוד הגיעה לא ואם,
 המקוצרת המגילה את ינתוב אפשר'שהמוהה ספרים, אין ואם עיבודזמתוך
 עליהם ויחזרו מחברותיהם לתוך יעתיקום' הלוח,-והתלמידים על פרקיםפרקים

 ולעתים התלמידים, בשביל מחזה אפשר.ליצור מקוצרת מגילה פי על גם-
 משום בה יש מראש, היצירות'המוכנות על התלמידים ,צירות. את לבכר.טוב

 , . מלומדה"'. אנשים "מצות רק ואינןחדוות-יצירה

 הביכורים.:חג
 פרשת.ביכורים על אתם לעבור טוב דברים ספר לומדים התלמידיםאם

 קשרית ידי לחזרה.על מקום יש כאן וגם חז"ל,. פירושי כו(.בתוספת)דברים
 הזוכרים תלמידים יימצאו. כי וכו'", אובד.אבי ארמ' : בפסוקים כמוזיכרוז,
 מצרים יציאת את יש'לקשר פסה.:ושוב של ההגדה מתוך האלה הפסוקיםאת
 אנה בימינו הגאולה התחלת ועם החדשה ההתנחלות עם ומכאן ההתנחלות,עם

 שונות ללמד,משניות כדאי גמרא .התחלת או משנה לומדת הכיתהאם
 בארץ"ז, התלויות המצוות מן בה, כלולותממסכת."ביכורים",'שכמה,הלכות

 זה לשם ההווי. עם לקשרה כדי בו אין בלבד הזאת החשובה "מסכתלימוד

 ". ע"י לוקס Choral'book;of ב:!"j~ish-5"1 ישנם "זה ,~PQ תווהנגי1ה6
 1945. י. נ. היהודי, החינוך ~עד מהדורתקופרסמיט,

 ,, .:: . -,י; : . . 133--121. עמ' ד', 'שראי., -סועדי עיין7

 י. בג. היהודי ההינוך ועד בהשתתפות בניו-לרק העבריים  המגהליםאגודת שי נתכנית ועד הונאת .ג', ישמחה", ב"מועדיפ ונעמי" "דות מוכן מחוה 'ש8
- . 50. שב-ע;..עמוד עיין9

: -י. י-

 ההוראהלשי דרכ' ע-ד10
 לנוער", -המשנה רבינובט, מאיר צב' עוז האת המסכת

 ההסתדרות שי וההיף, הנוער יעניני נמייקה הותי הסדור 112-132.עמ'
 ' ' . ' תשי-א, ירושליב,הציונית.

- 

- 
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 עייוועזרא . " ,.:266
 שהתלמי- ישראל..6וב ארץ שנשתבחה.בהם המינים בשבעת לעסוק צורד,ש
 מתהתם וירשמו אותם שיציירו או האלה, המינים מן הכיתה אל_ יביאודים

 במפת IQ1~D על המן את בסיכה או,יתקעו גדל, היכן.הוא מיןמקום.כל

 המבוטא הרעיון את לתלמידים להסביר טוב ביכורים פרשת עםיקשר
 פריינו וראשית לה', להודות חייבים אנו הכול שעל ללמדנו הבאה 11,במצוה
 האשית את מאוד אוהבים שאנו פי על ואף אנכיים, להיות אסור לה'.קודש

 אס לוותר אנו צריכים ואת בכל - וזמננו כוחנו במיטב לנו שעלומעשינו,
 , . . . . הזולת. לטובת ה',.אםלכבוד

 אחר. מישהו לטובת בוותר עליו האהוב על מעם ויתר ומי מי המורהישאל
 את .משלהם, פעם נתנו איך מחייהם יספרו אשר אחדים יימצאו כיתהובכל

 .'- : .וכדומה. חבר לטובת שלהם,.לצדקה,ה"ביכורים"

 של המוסרגים 'חייהם ישתקפו שבתוכה אספקלריה תהיה כזאתשיחה,
 הוא אחד כל לא וראי לכך. הזקוקים אלה תיקון יקבלו ידה ועלהתלמידים

 התרומיות המידות את לטפח ושלינו .במידותיו השלימות בתכליתשלם
 לעושיה תפארת תהיה ודרכו בו מפותחות תהיינה יגדל וכאשר הקטן,באדם

 . - . . ~ . האדם. מן לוותפארת

 ביכוריםזכרון
 את למצוא צריכה המחודשת בארצנו שהתאזרחה ביכורים" "זכרוןחגיגת
 אדמת אל הצעיר הדור את לקשר צריכים אנו בתפוצות. גם הנכוןהדה

 אולי אלה. כעין .חגיגות ידי על בה.. התלויות הבעיות אל ולהתוודעישראל.
 וכדאי גלות. של דורות במשך בנו שנפגם מה קמעה קמעה, לתקןנוכל

 האמצעים.לאחוז-בכל
 מקום,גידולו ישראל, בארץ כמו יהיה שהטקס א,-אפשר בגולה כמובן,.

 _לא ומרוחה1י. האהץ מריח בו להכניס כדאי זאת בכל הטקס. שלכצמיחתו
 אלא שלו, האולמים "זכרון.ביכורים".באחד טקס יערוך בית-ספר שכלדי

 - עם וברוב שבעיר, הגנים באחד ויערכוהו בתי-ספר כמה שיתאחדומוטב
 .. , .. הטקס.הדרת

 אחדותה רצופות שנים וניו-יגהק. שיקנו. בערים גם לערוך נהגו כזהטקס

 וילדות ילדים אלפי מנטרל". ב"גן בניו-;ורק הקק"ל א.תו~לשכתערכה
.

 ימען מוריכ -תנועת בן-.הודה, ב. דר. עיין הביכוריב" .,כרון יסדר ההצעות עי11
 א' שנה =שרשים", , תש"ס ירושלים, הקק"ל, הוצאת 146--,13, וגאולתה",ציון
 , ' ~ יה-לה. עמ' ד',חדב'

 .- 950ה 949מ 3948 בשגותגו
 י-

 . . י
 י-
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נשר היהודי הספר בבית השבועההחג

 א' גיום אל,הגלהמדובר מוריהם בלקיית ,והרים היו יום-טוב בגדילבועים
 "ביכורים". מביאים היו לכך בימה.עשויה על ושם חג.השבועות,שלאחר
 לימים בית-רבן .תינוקות של הרכים בלבותיהם זנחדת כניר היההדושם
 הנהדר המחזה ושאינם-יהודיים,.על היהוד,ים העתונים, ולממית'כתבורבים.
 והדבר ישראל. לאדמת ישראל עם בין שיש הקשהים ,ועל מנטרל" ב"גןשראו
 צריפים מזה. גדול פרסומת של אמצעי לך. ואין הבריותי בין לשיחההיה
  משוס בו יש בה, יושבים שיהירות.  עיר בכל ולקבעו הזה המנהג אתלחדש

 . . -.. .'. ..ן. , . "1:לימורוחינוך"י.

 שימרור יהודה, שרון,  הייו: ,חבלי שמות את ילמרו.הילרים לכרכהכנה
 עם יעי" כיתה ולכל דגל, בשם ייקרא בית-ספר .כל להם. וכיוצא, .גלילעמק!
 כתובוה יציין _בית-ספה כל וכדומה. חיפה. תל-אביבך ירושלים, : עירשל

 התלמידות תתפוהנה התלבושות את התלמידכם, על-ידי שתיעשינהמיוחדות
 רב מקום והיה האלה בהכנות לאומו. בסגנון תיעשינה והתלבושותעצמן,.

 תנועות-גוף בנכורים". '. :"זכרון .טקס לקראת .'.לומדים'- מלאכתןהיר מלבי:.
 צריך הזה. בטקס יקיימו מגרונך" ה' את "כבד מצות וגם ומחולות.ריטמיות
 זאת סגולה הילדים. של המוסיקליים הכשרוגזת את ביטוי לידילהביא
 . אוהה, ומרוממת האדם נפש אתמעדנת

.תמונות. . .,ג

 בבארה ולהמחשה. להסתכלות מוקדמת, לשיחה מתאים אמצעי היאהתמונה
 עולם .אל מסביבתו את.'התלמיר היא מעבירה מוחשי באור המאורעות'את

 כדאי לומה שהוא המופשט הדבר את בהרגשותיו גם ממחישה והיאאחר,
 כהכנת או הנלמד, לנושא העוזריה תמונות בהמצאת התלמידים אתלשתף
 טולוז לידי באים ציורים או תמונות עציית ידי על ידיהם. מעש"תמונות

 - י. .",. ... ., ,. הנרדמים,בהם. שבכוחהכשרונות
 מראה.את שהמורה ,ש התמונה. בשימוש קבועים כללים אין דאמת; אליבא-

 באוז", קדשים כ.מקדיש תוראה לא המתנות שהבאת יהוהיל, יריד זה וט יאינו
 שבית שבזמן תודגש, יבואר 1צמ1 הפומבי ונפ,בטבס הספר בבית שבהכנוהאיא.

 שבועות )בין אדמתו ביכורי מעלה' בא"י קרקע בעל כל היה קיים היההמקדש
 ו"מפני ה'(, משרתי לכוהגיס )נאכלים לה' קודש היו והם למקדש המוכות(להג

 אבל בחירתך", חובותינ".בבית לעשות יכולים אנחנו ואין מארצנו גלינו.חטאינו
 לציון ויביאנו שלימה גאולה לנו יחיש שהקב"ה כדי שגידינו, מה כל אנחנועושים

 עלינו כמצווה הובותיגו ושם,נעשה עולם בשמחת מקדשו בית  ולירו"רלים  בריגת-
 ' משה.בתורת

' - 
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 יז-עזראע. :),%8
 לתוכן סיכום או השלמה כעין משמשת שהיא ויש השיעור, לפניהתמונה
 שעת בכל וישתמש.בר תמונות, של אלבום יהיה מורה שלכל וכדאיהנלמד.
 .התלמידים שגם . כדי ובעיוות ושזלות תהיינה התמינות. כמובן,הכוש.ר.
 וכשבאה להסבירה אפשרות להט מהן.ותהיה ליהנות יוכלו החדרשבקצה
 בהזדמנות למשמרת. שלו האלבום לתוך יכניסה ליד,המורה זו כעיןתמונה
 וסדרת הקיר, על אותה תולה או המכתבה על ומציגה מוציאה הואנאותה
 ;., . . מתחילה. והתשובותהשאלות

 ובדברו הזהי, ההר תמונות לתלמידיו יראה טיני הר על המורהכשידבר
 כאשר לזה. דומה או. ונעמי"'י "רות המסמלת תמונה יביא ונעמי ..רותעל

 שהקק"ל התמונות על להצביע יוכל .ביכורים" -זכרון על משוחחהמורה
 : וכר"ז לקק"ל ביכורים נושאות ילדותמטיצה,

 שין דמיוניות בתמונות להשתמש אפשר הסטיהיאוטיפיות .התמונות ,מלבדד
 "רות ביכורים", "הבאת לרגל", "עלייה סוני", בהר "משה כגון.כונו.הילדים,

 בעל הוא המורה אם וכדומה. האגדה( )עפ"י דוד" של "סטירתו בועז",בשדה
 גם אותה להשריש יצליח בוודאי לאמנות, שאיפה לו יש אם או אמנותיכשרון
 תלמידיו.בלבות

 תלמידיםעצית
 צריכה העצרת בכיתות. שנעשו לעבודות סיכום לשמש יכולה תלמידיםעצרת
 לפני ימים כחודש המורים עם יתאסף שהמנהל כדאי מראש. מתוכננתלהיות
 ' . בסדריה. וידונוהעצרת

 הארץ וכבוד התורה כבוד משום בה. יש שבועות .תלמידים.לכבוד ,עצרת'
 את לקשר. הזדמנות גם יש האלה. הנושאים שני את להכיל צריכהוהיא

 ומציע העצרת ערך את מסביר המורה הלשון: לימוד עם הזההמעשה
 על קידמת שיחה תתנהל לעצרת. לבוא להזדינכם הכמנזתלתלמידיו,לכתוב

 של הישיבה ומקום הכיתה של הישיבה מקום התכנית, על והשעה,התאריך
 השורות בין עובר המורה ההזמנות; את כותבים התלמידים וכד'.ההורים
 אוסף הוא ההזמנות את לכתוב שגמרו לאחר שגיאה. על ושם פהומעיר
 הישריט והמשפטים היפים הביטויים ואת הכלליות, השגיאות על ומעיראותן
 בעליהן, לידי המתוקנות ההזמנות את מחזור הוא למחר הלוח. על כותבהוא

 של )בול( תו להדביק לו ויועץ תלמיד לכל ומעטפה נקי גליוןבחוטפת

 תרפ"ה. ברלין, י, עמ' סולוביצ'יק, מ, בעריכת המקרא", "שכיות עיין14
 החדשים. בלוחות מצויה כזאת15
 ",כרת עם בקשר תמונות היפיסו ובגיר-יורק בלונדון קק"ל של הלשכות גם~16

 ' . 'ביכורים".
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%9 היהודי הספר בביתתנ,נשהוערת

 עצתו את זילדים-יקבלו רוב תרדואר. שמדביקים כדיך המעטפה, עלקק"ל
 אותן ישימו ההזמנות, את שוב יעתיקו התה:התלמידיםלביאו.כסף,מחיר

 מצד ואמא אבא שמות )בעברית( יכתבו המעטפות גבי ועל המעטפותלתח'
 הגכוז, גמקומו התו את ידביקו כך אחר השולח: שם את- שני ומצדאחד,

 - לימוד! זה גםכי
.. 

- 
. ' . 

 לשוות כדי ובענפים בפרחים האולם את תקשט תלמידים של מגומדת ועדה.
 לא : שבועות לכבוש תלמידים עצרת מסדרים כך הביכורים. יום של הודלו

 להזכיר המורים ישכחו ואל הדעת. ובשיקול כסדר אלא בארעית, ולאכחיפווז
 על'דברימלבושי-חג.ונעלים יום; יום'אחר העצרת; לפני ימים כמהלתלמידים

 - . - . חגיגית. להיות צריכה העצרתמצוחצחות,.כי

 . . פרוייקטים....
-" - -

 עיקב כי בה, משתמשים ורבים שלנה הספר בבתי גם ידועה הפרוייקטיםשיטת
 השתתן בכוח עצמם. התלמידים בביצוע חינוכית לתכלית להגיע היאמטרתה
 נקנות הדשות וידיעות אקטיביות יד,עוהיהם נעשות ההצמידים שלפןתס
 'ן ויצירה. פעולה אגבלהם

 פרוייקטים בעזרת להקנות אפשר השבועות חג דבר על הידיעות אתגם -
 במישרין לימודים כמה ללמד יכולים ובמנהגיה:'למסביבם בחגהקשורים
 זה בזה'אחר וסידורם )בחירתם למבחר פרוייקטים והרי'היעותובעקיפין.,
 - - " . התנאים(:-ייעשו.פי

 את לראות הכללי הנואות בבית ויהודי. כללי לבית-נבאות טיול )1(-
 הנכאת ובבית מתנגדת:להם. ישראל דת אשר והאמונות'הטפלותהפסלים
 פרוכות, הארץ, לנפות מארבע השונים התורה ספרי את לדאות אפשרהיהודי

 ~ . ' -',- - השואה. מן שלצלו קדושה תשמישי ויתרעצי-חיים
 ספר- כותב הוא איך לראות אפשר כאן סת"ם. סופר של בביתו ביקור)2(
 . וכד'. התורה בכתיבת משתמש הוא במה אותו, מתקן אותורה

 בחורי של טיפוסים האומה. של היוצר בית גדולה, בישיבה ביקור)3(
 -' - : וכיו"ב, הלימוד אופן הפנימייה,ישיבה,.

 ובטיב שאלות פוסק שהוא באופן בספרנה בבית,יב,."סתכל,ת~ )4(.ביקור-.

 ובמוצגים. בספרים עיון גדולה, עברית בספריה ביקור)5(
 בבימה, בארון-הקורש, הסתכלות עתיק, או גדול בבית-כנסת ביקור)6(.

 . . . .בעורתנשיטו~ד/
 ! ',. הדיברות.עליהם. ועשרת לוחות עשיית)7(.

 .: , ... ' . - מוקטנה. בתבנית קודש ארון עשיית)8(
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.ע.'בז-מרא270

 הול. לארון פיוכת עשיית)9(
 אביך את "כבד כגון הדיברות, אחד קיום משום בו שיש- מעשה)10(
 להורים. מחנה ידי על אסך"ואת

 וירקות. בפרחים בית-הכנסת או בית-הספר קישוט)11(
 השבועית. לכבוד סעודת-חלב עריכת)12(

 רמב"ם אלפסי, רש"י, כגון התורה, גדולי של ותמונות ספרים תערוכת )13(,.
 1 בהם'י:יוליוצא

 אוחם שידביקו "שבועות'לך"( - )"שושנתות" עיטורי-שבויות  גוירת )14('
 והביתי. בית-המפר של החלונות זגוגיותיל

 רק צריך המורה עצמם. התלמידים ירי יל מבוצעים הפרויייטיםכאמור,
 כר יש כאז מהם. יבוא והשאר - המעורר רק הוא לפעמים או להם,להציע
 את לו שקנה ולאחר ובן-נושא. נושא כל גחל ולחקור לדרוש לתלמידנרחב

 לשאת בה להתגדר מקום יש הדרוש-שוב את והביא הנחוצותהידיעות
 " . ." . ולטרוח. לשקולולתת;.
 לדינים לתיאורים, ולתשובות, לשאלית להיבויימ, מקום יש ביקור כלאחר

 ועוד. ועודוחשבונות
...

 לחיבוריםנושאים
 ארוכה שיחה לאחר בא החיבור לחיבורים. בנושאים מסמרות קובעאינני
 ו אחדות דוגמאות והרי פרוייקט. השלמת לאחר מוצע הוא לרוב קצרה,או
 שסיפר לאחר מיצע הזה הנושא העברי. בבית-הספר הראשון יומ( )1(-

 הביניים. בימי א"ב לימוד התחלת של דבר.'ה~נהג עלהמורה,
 וירקות. פרהיט ללקוט ללכת לחבר  הזמנה)2(
 שבהם שגייס או אחד סיפור  לקרא טוב שבנעות. ליל תיקוו תיאור)3(

 שבועות. ליל עט בישר אגרה )או הזה,מתואר'הלילה
 או תלמיד בביתה יימצה תמיד כמיס  השבועות. בחג "ר-ציון תיאור)4(

 בהר-צי11. ביקרו ואולי ישראל, בארץ vneתלמידה
 הידיעה את לנצל יש "יזכור", דבר על יודע תלמיד כל כמעט "'זכור".)5(
 אלה ובייחוד לעולמם, שהלכו אל" דבר על תלמידיו עם המורה )שוחח.הנאת.
 לקרוביו "יזכור" תפילת יכתיב אהד כל ימ"ש, הנאצים, ידי עלשנספו
שניטפו.

 ההינך, שנדיי ומזעפיו.. שיאי חגי ,הודאה -פדהיקטיב גודדם, י. ד. דד. ;י.ו17

שנ"
 ' ד י. 1. קיג-ד, עמ' )הרפ,ז-ה(, ג'

 -ביכורים.. 1954. ינואר, 12, עמ' פאיקיאי-, .יידישער עיין הגוויה אופן ;ל18
 - ,  תשי"א.  ירושלים, הקק"ל,  הוצאת  9ה עמ' ר,חובי
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ת2 היהודי הספר בביתחג'ישנועות

 ולאחר יריעות נעוץוז-יריעות, הנאת המגילה רות: לת _מג בת כת )6(,,
 ומי רות( מגילת את.היריעות-והרי התלמידים מחברים המגילה,שנשלמה
 ' המגילה. מעניין ציורים ושם פה מוסיף אמנותי בכשרוןשחונן

 הרעב. מימי' אלימלך של מכתפו .)7(
 . נעמי. שיבת דבר על נשים שתי בין שיחה)8(
 ורות". "נעמי : המחזה)9(
 . ן י . י . . . לטובת "ביכורי")10(

- 
 לעיל )עי' ביכורים מרשת ,ל השיחה מן תוצאה. הוא האחרתהחיבור- -

 לטובת -ביכורים" הפרשת על מנסיונותיהם יספרו והתלמידים 255(עם
 , י י .) . עליהם. או_למוסד,החביבמישהו

 ופתגמיםאמרות
 אחת אמרה כוללת לפעמים שלם. לימוד של סך-הכל זהו הפתגם אוהאמרה
 כמה המקדש". בית מבניין תורה:יותר "גדול'תלמוד : לדוגמה שלימה.תורה
 ארץ". דרך תורה-אין אין "אם הוה: הפתגם או זה. גמאמר ישחכמה
 שיעור. לאין בינת-חיים ישכאן

 שיעור. של כמסקנה באים יר.~הם כלאחר נאמרים אינם והפתגמים האמרות'
 שיהיו גדולים שלטים גבו על אותם ידפיסו או יכתבו עצמםטוב.שהתלמידים

 לראווה. הקיר עלתלויים
 "כל המאמר : למשל לחיבורים. נושאים והפתגמים האמרות נעשים לפעמים-

 על המיוסד סיפור התלמידים יכתבו ילדו". כאילו - תורה חברו בןהמלמד
 ילדה או ילד המכירים אחדים תלמידים בכיתה יימצאו לרוב כי הוה,המאמר
 , . . זר. או.איש קרוב בביתשנתחנכו

 .. . שונות בית עבודות . .י....,

 ואת ובכל ידועה, ותשובות שאלות של המתודיקה : ותשובות שאלות)1(

 השאלות את יכתוב שהמורה במקום : חידוש איזה לזמן מזמן בה לחדשכראי

 יכתבו פיהו ועל התשובות, את המורה יכתוב ולפעמים התלמידים, יכתבו-
 . בזה. וכיוצא החשיבות אתהם

. . 

 הנלמד. החומר מתוך' משסטים מילוי)2(.
 מלאה "אני ה'", פקד )"מי הנלמד החומר מלשון שיטויים משפטים,3(

 מכה"(. "החליל ציוזג, ונעלה "קו~1הללתי",
 למי?". אמר "מי)4(

-
.,. ., 

 ! .. ,: , ,-. הפרק. של העניינים תוכן)5(
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- -  

 בי-עייא ע.
 ראשוה יוד ,כבת. הכושים, וש"חריר ישראל עם. )שיהררר השתאות)6(
 - השופטים(. ובימי. אברהם בימי הרעבשנות,
 מיאקדמות". קטע עברי_של תרגום)7(
 ר' ויכוח התורה, :קגלת המקדש, ,בית, בזמן ביכורים )הבאת מחזות)8(
 . . . , - "הכובסת=19. ש"ץ,מאיר

פרפראות
-. 

 שיעמום מרגיש כשהמורה בשבועות, קשור שתוכנם משחקים וכמה כמה~שנט
 המשישב מן בהם יש כי_ הללו, במשהקים תלמידיו את יעסיקבכיתה

 הזוכה הוא להשיב והמרבה שואלים, של קבוצה. לר יבהר אווהמלמד20
בפרס21.

 )ן

.ביבליוגרפיה י. ':
 וקבצים אנתזלוגיזת-ן.,-"

 רבינוביץ. יהודה צבי בעריכת ואידית, בעברית יקותיאל, עטרת המועדים,)א(בלקוט
 י הש"ב בואנוס-איירם, מעדיה", ספריםהוצאת

 וחברת הקק"ל של הראשית הלשכה הוצאת ליפסוז' מ. געריכת שבועות,ספר)ב(
 תש"ו. תל-אביב,"אמנות",

 שבת" "עונג אגודת הוצאת לוינסקי. יום-טוב דר. בעריכת שבועות, המועדים,מפר)ג(
.. תש"י. "דביר", על-יד בת"א שם()אהל

-
 הוצאת ברלין, מאיר הרב בעריכת ד', השבועות, לווג ספרותי קובץלמועד,)ד(

 תש"ו. ירושלים, העולמי. המזרחי-המרכז הסתדרות של מיסודה"המזרחי",
 הוצאת אבי-צדק, ואייהד מייצאי איכסנתי בעוינת התולה, יצג יי17ט~nivla,)ה(

 הראשית. הצבאיתהרבנות
 תשי"ד. הקק"ל, הוצאת ישראל. וברוך מן יצתק בעריכת ו', חוברתביכורים,)ו(

מקראות
 גריגגרס מ. בדריכת ואיד'ח, בעברית ולמיער. יבת'-ספר "וברה ישג1ע1ת, חג,א(

 אמריקה לארצות הקק"ל של הסרנזית הלשכה הוצאת וויינשטיין. צ.ודר.-
 "' תרי"ג. באינוס-איירם,הלטינית,

 ועד בהוצאת בן-עזרא, ע. בעריכת האב, ולבית הספר לבית קובץ השבועות,חג)ב(
 תש"ז. י. נ. המזרחי, שעל-יד 'החינוקהחרדי,,,
 רעד בהוצאת לבנזין, ויוסף מראה-נוף שלמה בעריכת א', מחוור ישראל, מוערי)נ(

- 47-8. עמ' שב"ע, עייז19
 ."- 17-18. עמ' ג'. ישפחה" "מתזים עייף%

 18-19. עמ' שם.21
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273 רידודי הספר בבית השבועותחג

 תש"ג. שיקנו, התיכון, במערב העברים "מוריכ והסתדרות בשיקגו היהודיהחינוך
 40--31.עמ'

 68-72 עמ' תש"ג, שיקגו, הנ"ל, ובהוצאה הנ"ל בעריכת ב', מדוור ישראל,מועדי)ד(

 עמ תש"ד, שיקגו, הגע, ובהוצאה הנ"ל בעריכת ג', מתזור ישראל,מועדי)ה(
 י ' י '102-110.

, 

 עמ תש"ה, שיקגו, הגיל, ובהוצאה הנ"ל בעריכת ד', מחזור ישראל,מועדי)1(

תוברות
 תרתה. ת"א, בא"י, העובדים של-הסתדרות לגוער המרכז)א(
 ת"ש. ירושלים, הביכורים. לחגיגות : שני שער הנוער, לענייני המשותף הוועד)ב(
'י י י 8(, הערה )עיין ג' לשמחה, מועדים)ג(
ן .

., 
- 

... ן... .ן..;, " ז.. ..,.* ,-.. ,

... ... 
", 

 .. . מ.חוות ..
 ג'. יימחה",ב'מועדים ונעמי רות)א(
. ביכירים דעלאת)ב(

- 
 . ג'. ישמהה",ב,מועדים

י . ג/ לשמחה",בימועדים לקק"ל ביכורים הבאת)ג(

 -- להמחזההוראותי ; , ין
 "שילה' הוצאת 5=304, י 161-,159 עמ' לשוגנו,- לימוד דרכי שרפשטיין, צבי)א(

 י .,, . . .,_..ת.ש.
 הקק"ל של הראשית הלשכה  הויאת והתינוד, הדרמתי המשתק נבון, ב,ש.)כ(

 . . ת"ש.קיושלים,
. 

  1939. י. נ. קומ.; סוב.  היברר,  הוצאת ד-85. עמ'; נתנזון)' משה בעריכת  שירינר,ךא(
 1946, י. נ. "הינוד.היהווי, הו?את.ועד בשמר וי-1 לשבועות שירו,)ב(

-

-,.* ן = ן - .,   
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 ירושלים / גשורי ש.מ.

.. ונעימתו "אקדמות"פיוט

 הפיוט יוצר )א(.
,.ן

 שלה העבודה ובסדר השבועות בחג נבלע נעימתו על "אקדמות"הפיוט
 ליוצר ויקר כבוד לבנו רוחש היום עד שלנה במחזור ברזל צאן נכסונעשה
 ביהדות מאוד ידוע היה ובשעתו עתיקה, בקהילה מפורסם ש"ץ שהיההפיוט,
 ',, "אשכנז.

 ויר- קהילת של מובהק ופייטז נאמן שליח-צבור יצחק,בן מאיררבי
  הגיגית, ימי של והלחנית הפיוטית החונות מבוני ואתר באשכנו אשר ה  ז ימ

 כאישיות גם אלא לשבועות -אקדמות" כפייטן הפיוטית בספרות לבד לאירו?
 נהוראי"-1ה1 ציבור "שליח בשם קראוהו בשעתה.' ומשפיעהמפורסמת
 הי"ד, המאה בתחילת בוירמיזונ בחייו עוד לו שניתן הפיוטי הכבודתואר
 "אקדמותג פיוט בגלל הראשון-1096(. הצלב )מסע תתנ"1 גזירותלפני

 שמו המתפללים בתודעת נתקשר תורה מתן ביום הלבבות את לחמםשזכה
 לדעת דווקא. השבועות חרוזי'הפיוט-בחג בראשי הפייטן-הרשוםשל

 פיוטי את שר והוא דורו, בן שפטיה בן אמתי והחזן הפייטן היה צונץהחכם
 בכל ונעימתו הפיוט את הפיצו אחריהם שבאו החזנכם של.1ה. בהייו עודרנו

 האשכנזים. קהילות בתפוצות נתפשט מאזמקום.
 ובקבצי במחזורים מצויים עודם מקצתם ורק רבים, פיוטים חיבר מאיררבי
 פיוטים וחיבר הדתית השירה ענפי בכל עסק פורה דתי כפייטן שלנו.הפיוטים
 וכדומה. סליחות רשויות, קרובות, מעריב, זולת, אופן, יוצר, : שוניםמסוגים
 נורע כפייטו מאשר  פחות לא אבל מפיוטיו. ושלושה ארבעים מונהצונץ

 התוספות בעלי וב"י דורו בן שהיה רש"י בפי נזכר זה בתוארכשליח-ציבור.
 ושמעתי )בוירמיזה( שם "כשהייתי : רש"י מספר אחד במקום כן.שאחרי
 ואם אצלי". כך נהגתי . . . יצחק בן מאיר ר' צדיק אותו מפי התפילות()את

 אצלו והנהיג ש"ץ בתור בתפקידו מאיר ר' את ששמע לציין לנכון מצארש"י
 מקורות יחד. גם ומפיוטיו מנעימותיו שנתרשם סימן ושמע, שראהסמה
 נאמן", "ציר דוירמישה", "ח11 בתוארים אותו מכתירים הבינים מימישונים
  מאיר -ר' : כאחר ופייטן בש"ז לשבח אותו  שמזכירים ויש ועור, ההגון""החזן
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275 ושימתופיוט."אקהמות"

rve,מתקן היה ההנוו ש"ז מאיר "ר'  בפייטיו".; עיני.ישראל האיר החסיר 
 מאיר שא' "ושמעתי ; לחתו" רשות ואמר ש"ץ מאיר רבנו  "וצמר ; בך"הדבר
 שהוסיף ש"ז מאיר "רבנו ן עבדך" משה בתורת  ככתוב אומר: היה לא.ש"ז
 את קרוצות לעתים מזכיר )מהרי"ל( מולין יעקב ר' אףוהפיסקיומר".
 . ש"ץ. מאיר ר' שללנהגיו

 מיעוט בגלל -ורק כפייטן, גם כחזן גם איפוא פעל: ציבור. שליח: מאיר, ר'.
 הצורד. די אודותיו על יורעים אנחנו אין בידנו שנשאר הממשיהחומה
-,
 . ., ...ן. .: ג- ,ק. ן ; . .

 .י'
.ך'-

 ומנהגיו ניגונ-וי )ב(
 הוא היום וגם ש"ץ מאיר ר' של D~D" מכל הוא'הנודע-ביותר"אקדמות"
 כאלף לפני חובר כי אם עמנה מבני בלבות.רבבות רגשי'רוממותמעורר
 בה אשר מתאימה, טנגינה זה לפיוטו נתן. שהמחבר-החזן ספק איןשנה.

 ההם הדורות של החזנים-הפייטנים המלים, לכוונת ביטוי לתתהשתדל
 'הכנה ובלי ראשונה, ממדרגה )אימפרוביזאסורים( אלתור נבעליהצטיינו

 התפילה בנעימות בראשית מעשה לפימים.לחדש עליהםמוקדמת,היה
 מחרוזת וביה להתאים:מיניה עליהם התיבה.הוטל לפני בעומדםוהפיוט.
 המקובלות הנעימות באופי וגם התפילות בתוכן התחשבות מתוך'מנגינות
 והחזנים החוץ אל מיסיקלית התבוללות של סכנה עוד נראתה לא אזבמסורת:
 מהחי"ל רק החדשים. לפיוטים גם המסורתיות הנעימות חומר את לכווךיכלו

 ההתחרות'לחי- ואת מתקרבת המוסיקלית ההתבוללות,-ברא,תו.את.סכנת
 היש- הנעימות' את ולקבוע בפרץ לעמוד נאלץ - החזנים מצד נוסחאותדושי
 " . יעבור. ולא בחוק המקובלות.נות:
 ל"אק- מסכיכ והקנות מנהגים גם האגדות מלבד במשך-הדווות'נרקמו.

 שלא דבר ימינה עד קיים שנשאר התורה לקריאת היחידי הפיוטדמות",
 שבפייטנים; והחשובים הגדולים ע"י שחוברו אחרים פיוטים לוזכו
 משמיעו אלא בקורה, הקורא ידי על לא נאמר שהפיוט מקומות'נהגו בקצת,.

 כך וכל הקדומים. בדורות 'נהוג שהיה התורגמן אחה.העומד.'במקוםאיש
 אותו וקוראיו התורה בו'בקריאת עד.שמפסיקין הזה הפיוט חשיבותגדולה
 ,- - השלישי". "במודש .של הראשון הפסוקאחר

. . 
. 

' 

 מהרי"ל המנהגים- ואלי מנהג: נעשתה כחג-השכורות אקדמות...אחייה
 הדיברא בשבועות .אומרים כי מעיד ווירמיזה, מגנצה בקהילות רבשהיה

 השלישי", בחודש שהוא התורה וקריאת ראשון סיום'פסוק אחר מליןאקדמות
 ברכה ובין לשני ראשון פסוק ביז הקריאה באמצע שמפסיקיםכלומר,
 דוד ר' אף מעיד כן "אקדמות". את )בנעימה( לזמר כדי לשנייהראשונה

 והוא המהחי"ל, אחרי שנה כמאתים שחי הט"ז( )בעל הלוי שמואלבר'
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 גשורי ש.מ.276

 מתחיליו כך ואתר ראשון פסוק לקרות אלו במדינות שנהוגים "מהמספר
 מלין".אקדמות

 קהילות הפוסקים. בין ויכוח עוררה הפיוט יד, על התורה בקריאתההפסקה
 בעל מעיד כן פי על אף הכהן, ברקת לפני אקדמות לומר הנהיגואחדות
 בעל כמנהג נוהגות ..ופוליו אשכנז קהילות כל כי לו( )תשובה יעקב""עפר
 קורא והחנן התורה ברכת הכורז מברך שבועות של א' שביום עצמו,הפיוט
 פסוק בקריאת וממשיכים אקדמות פיוט אומרים כד אחר ורק ראשוןפסוק

 בתוך אקדמות אמירת ביטול על בתוקף עמדו ויקוציה הכמי אך וכו'.שני
 הפסק של מטעםהקריאה

 ולאומרי
 זה שמנהג דומה הקריאה. קודם דווקא

 האשכנזים קהילות בכל בימינו נתקבל הקריאה לפני אקדמות אמירתשל
 הפסוקיהראשון. נדפם.אחרי עודנו מהזורים שבכמה פי עלאף

 כעיר הזה הפיוט במחבר גם במקצת נתקיימה בעירו" נביא "איןהאמרה
 את מזכירים הקהילה של נשמות" "הזכרת שבספר פי על אף וירמיוה.מושבו
 מפיוטיו ורבים ' למקום" שבחות שתיקן ציבור שליח יצחק בר מאיר"רבנו
  השתועות. בחג "אקדמות" כלל אומרים אין שם ד1זקא - בחגים שםנאמריט
 בעוד מאיה רבי של מגוריו מקום בוירמיזה אקדמות אומרים היו ליולמה
 משום 1 וציפת פולין שבאשכנז, ישראל קהילות בכל אותו אומריםשהיו
 ואחרי גדולה, ובכוונה נעים בקול "אקדמות" שאמר אחד בחזן שהיהמעשה
 -- עוד. לאומרו שלא תיקנו כן ואיננו-על אלקים אותו לקחשסיים
 של לואי ללא תחילה הופץ והחזן הפייטן מאיר ר' של שפיוטו לחשוב,אין
 האנטי- לצורה מתאים הפיוט מבנה רציטאטיבית. בהרצאה רק ונאמרנעימה
 תמיד נזדקקה זו וצורה הקהל, את וגם החזן את גם המעסיקה העתיקהפונית

"A'tlpv~החלה המקובלת הנעימה אם רק, היא  השאלה נעימה~ באמצעוה 
 עד התפתחות של שלבים עברה הנעימה שהתאמת או הפיוט, צם אחתבבת

 קבע. של לכידורשהגיעה
 מנגינות ידועות אך אשכנז. יהודי תפוצות בכל מושרשת המקובלתהמנגינה
 לאק- מאוד יפה מקורית נגינה המקורית. למנגינה באופיין הדומותאחרות,
 בשנת חיבר מומבאך ל. י. והחזן בער של הניגונים באוסף מובאתדמות
 שבלונדוז. הגדול הכנסת בית בשביל לאקדמות ניגון1870

 סיני, מירחון נתפרסם המהכר מאת אקדמוה ניגח על מיוחד)מאמר
 תשי"ז(. מסיון רמ"זחוברת
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 קלירס,ירושליםדבורה
.

 השבועות לחגקישוטים ..י-
..:,., ... 

 אינו הרי ? השבועות חג לכבוד האולם את או הכיתה חדר את D_C~aכיצד
 בעצמים הקשורות מצוות נתייחדו שלהם האחרים, .לחגים זה .חגדימה

 - בפורים בחנוכה, - החנוכייה בםוכות,' - המינים וארבעת הסוכה :מוחשיים
 מעלה הללה החגים מן אחד וכל בהם; וכיוצא ואזנילהמן, הכסכותהליצנים,

 נושאי סובבים ועליהם חג, לכל המיוחדים עצמים לאותם אסוציאציהבנו
 חג. אותו לכבוד והקישוטהציור
 מתן מצד אלא אינו הרגל עיקר כי אחרת, הזכרה צריך ,אין ,השבועות חג.

 רפה( מצוה החינוך, )ספר אורחותינו" כל ליישר הגדול זכרוננו והיאתורתנו
 ולא להמחישה שלא בו להיזהר ראת ביותר נושאו-מקודש היותומפני

 הר מעמד תירה, מתן מציוד ממתייגים כן על ~כד/ הציור לשפתלתרגמו
 הקשורים אחרים נושאים חסר החג אין אולם עממך ונימוקם וטעמם וכד/סוני.
 תחג הבכורים" "יום החג: של האחרים בשמותיו נתבונן לנו'אם וביבו,

הקציר".
 למגילת והאלוסטראציות העיטורים עתיקים, במחזורים הנמצאים הציורים גם.

 מסורתיים קישוטים בשביל לרעיונות מקור לשמש יכולים ודומיהםרות
נאים.

 הקישוט בדרכי השונות האפשרויות את בדוגמאות להראות שנבוא.לפני,
 חשובים לעניינים המורים לב תשומת את להסב ראוי השבועות, חגלקראת
 " . .אחדים.

 אוירה להשרות - .כידוע הוא והאולם הכיתה חדר שישוטאחד'ממטרות
 יש וכאן החג. לקראת התלמידים של נפשית הכנה משום בה שישחגיגית
 הנאתו יגדלו כן החדר; לקישוט הילד של תרומתו שתגדל ככל כילזכור,
 תלמידים של האפשר ככל גדול מספר המורים שישתפו חשוב לכןוסיפוקו.
 בצדה. זו-שכרה שבהתעסקות הרבה התכונה עצם הקישוטים.בהכנת
 ידי על ייעשו לא אם הקישוטים של יופיים או ערכם ייפגם שמא נחשושאל
 בשכר ייצא הפסדם כי בלבד, המוכשרים התלמידים ידי על .אוממורא,
 אלא'שיכולים עוד, ולא המשתתפים. התלמידים של וההנאה הסיפוקהיצירה,

)2171
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 קי'רסיב1רה278

 כל ידי על ייעשו אם גם הקישוטים של ערכם ייגרע שלא להבטיחאנו
 את ש א ר מ היטב המורים יארגנו אם בלבדו( המוכשרים )ולאהתלמידים

 ניצוע גשעת נאותה בצורה הכוונתם את ויתכננו התלמידים עבודתסדר

 ובעבודתם לאחרונה. שצויינה זו נקודה על דעתם יתנו שהמורים מאודהשוב
 וכמה העבודה, של המסודר והאירגון המוקדם התיכנון הוא השוב כמהייווכחו
 כאחת. והתלמידים המורים על בביצועה מקיליםהם

 : אחדדת העריתוהרי
 מספר ביצועה: ודרך העבודה צורת את מראש לקבוע המוכה על)א(

 את יחלק או העבודה על עצמו המירה ינצח האם 1 בה .שיועיקוהתלמידים
 המוכשרים. התלמידים אהד ידי על תאורגז קבוצה וכל לקבוצות,התלמידים
 - .ובפירוט מראש = הקבוצות ל"מדריכי". להסביר המורה על האהרוןבמקרה.
 '. . . . , השונים. לשלביה דדד..העבודהאת

 החומרים שכל לכך וידאג הדרושים, ההנמרים הם מה יקבע המורה)ב(
 ועד העבודה, באמצע. הדבקיאגל )שלא מספקת במידה במקוםיימצאו
 בשעת ייווכחו שלא י התלמידים של המתח יפוג כבר אחר דבו להויןשיספיקו
 חוסה כי התלמידים(, לכל מספיקים שאינם או. נשכחה שהמספרייםהעבויה
 העצלנותי ואת הרעש את אי-המנוחה, את מגבירה חומרים של מספקתכקות
 וכשיו- יכולתם .עם בהתחשב התלמידים, בין להתחלק צריכה העיודה)ג(

 יבוא ביצועה למעלה,מיכולת שהש עבודה. עליו שתוטלנות-המלתלמיד
 ,' . דומה(. עבודה מכל ייאוש לידי ואף עצבנותלידי

 הדבקה בעבודת : )לדוגמה בעבודה. הפעולות ר ד ס על להקפיד צריך)ד(
 משרטטים, המתאימים, בצבעים הניאות את תחילה בוחריםקולקטיבית
 מדביקים(. ולבסוףגוזרים,

 מד' יהיו..יותה שלא בקבוצות, התלמידים מספר את להתאים צריך )ה(,
 שחב- בשעה, בטלים תלמידכם ונהיו וכד' "צובעים" או,,:גו:רים",:מדביקים"

 .' בעבודה. אציםריהם

 ל"מכשיר-הוצאזנ-לפועל" הילד את להפוה כמובן.,אין כן להרגיש, ברצוננו:
 לילד להשאיר מארר חשוב. : אדרבה עליו. מטיל ולהמורה. למיניהן העבודותשל

 ואת המורה מצה אהבנה חשיבות את להדגיש רק באנו ביצירתה פאולהחופש
 להצלחת חשוב חלק תורם התקין שארגונם הטכניים לעניינים דאגתוחשיבות
 -הישגים מתאים" הכוונה מתוך לו- המגטיחים והם התלמיד, שלעבודתו
 ' . ~ . הוא. יכולתו בתחוםנאים

 של כקישוטלכללי להתחיל טוב החג לקראת הכיתה חדר את לקשט בבואנו'
 בהם. שנבחר מיוחדכם .ולנולאימל ספציפיים לקישוטים כךזנעבור אחר'החדר,
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 -ן '.השרשררת
 יי,-מ2-['-.מ נייר עשויה "השרשרת" הנפוצים, הקישוטיםאהד

 , מאוד וקל מחוליות-שרשרת מורכבתצבעונק
1 [.-י ' - - - 4  

 1 מס. 'ציוץ ך - !להכינה.

 מן גוזרים סרגל. מס~יים, דבק, צבעוני, נייר הרר1שים:החומרים
 כל מדגיקים ס"מ(. א,2 ס"מ 20 )בערך שוים וברוחב באורך רצועותהנייר
 בהיותו להדביק צריך אהוליות מהצית חוליה. ומקבלים קצותיה בשתירצועה

 לשרשרת תשווה הצבעים התאמת לשרשרת. שתתחברנה כדי ב11 11מושחלות
 ) נאה. מראהזו

,י  . פרחיםשר.שרת
' 

-

 עשויות אינן החוליות : שרשרת של יותר מעניינת צורה היא פרחיםשרשרת
 אלא כנ"ל, התומרים פרחים. בצורת אלא ומאורכות, צרות ניירמרצועות
 בוו(. 11 מושחלות הפרחים )חוליות בדבק. צורך אין הפרחיםשבשרירת
 א ס"מ  13 בערך גורלם ו(, 2 )ציור מלבנים גזירת )]( הפעולה:סדר

 המרוסק )הקו  וליורך. לכותב  פיציים, באמצע מקפלים המלבן את מ"מ.6
 ,,, ., - הייפולים(. מיום אתמראה
 )ציור וגוזרים פרח של ~1hlsn מציירים שנתקבל המקופל הנייר על)2(
. 112(.מס.

 המקשרם הקטע באמצע נקפלם בזה. זה קשורים פרחים שני קיבלנו)3(
 שונים, מצבעים כאלה פרחים של מסטיק מספר נכין אם כפול. מרחונקבל
 פרח( כל שבקצה )בלולאה בזה זה להשחילם נוכל ובצורתם, בגדלםהשוים
 ין(. 2 מס. )ציור ונאה' צבעונית פרחים שרשרתונקבל

 עלקםשרשרת.
 במיוחה השבועות לחג מתאימה זו שרשרת שרשרת:הפרחים. שלוריאציה
 רוצים אם השבועות. בחג אילנות כענפי כהינו את לקשט אנו נוהגיםשהדי
 שהוא משום טבעי, בירק להשתמש רוכל לא רב זמן שיעמוד בקישוטאנו

 הכיתה חדר את לקשט תוסיף הירוקה העלים שרשרך ואילו להיכמש,ממהר
 י - - רבים.ימים

 שרשרה של לאלה דומים השונים לשלביו הפעולות סדר וכןהחומרים
 11(. 1 3 מס. )ציורהפרחים

 ילול ללל'מורה פרהים'.ילללמ:'מיצן) לשרשף,ת פשוטית צורותהיהובא":שתי
  שרשרת באותה  להרכיב גם אטשר עליו.. .הטובה ולגתנשלכיד'הדמיון*שנומס,
 ' .--- ' ועלה.ולד'(: פרח )כגת: ויותר צורותשתי

 -ז .): : ' :' )~-ש:;
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 עשויה זו שרשרת. של מאוד וקלה פשוטה נתונה'צורה שוב 4 מס. בציור'
 ועל בקצוהיו אותו גוללים צבעותה "קרפ" מנייר וארוגות, צרותמרצועות

 . . . - 1 "; לוליינית. צורה לרצועות משוים כךידי
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2% ת עו השבו לתג וטים ש יק
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 ..ן, ג,קזיי לרזי=-.-

 ,ף 1=1 גן ל( ,) 4מיסגיו

 השרשרותסידור
.

 ההושם הקגבע'את הוא הקישוטים ריבף שלא נזכור, אם לעשותניטיב
 המגובבים מדי, רבים קישוטים - להיפך המקושט. החדר של הנאההאסתטי
 של מתוכנן שסידור בעוד טובה, התרשמות במסתכל יוצרים אינם סדרללא

 החדר. הנאהישל הכללית לצורתו הרבה מוסיףהקישוטים

עט
 6 מס,ציוד
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 ח-.,
 לציור מסביב ומגוונות מיניינות בצורות לסדר אפשר השרשרותאת
 אליו מבטנו את המושך ציור אותו מבליטים כך ידי על מרכני. פלקטאו

 בצורת לקירות מסביב השרשרות את לתלות נוכל כמו-כן 5(. מס.)ציור
 ניתנת 7 מס. בציור 6(. מם. )ציור וכד' ענפים וביניהן-אגודותקשתות,
 הדלח. או החלון לקישוטדוגמה

 : . חז"ל ומאמריפסוקים

 החג, מענייני חו"ל ומאמרי התורה מן בפסוקים החדר את לקשטבבואנו
 קרטוז רצועת על וישר מרובע בכתב תמיד )לא שונות בצורות לכתבםרצוי
 ספק ובלא. ונוי, חן להם יוסיפו 1מג11נים פשוטים עיטורים ומארכת!(,צרה
 10(. 9, 8, ציירים )ראה ינאות רבות צורות למצוא יהתלמידים המיריםיגמלו

,ינקנה 8 מס.ציור

 בכתב כתובה רות ממגילת קטע לכתיבת לשמש יכול 11 מס. ציורדוגמת
 ירי על שנכתבו לתיאורים  לוח בתור כוו צורה לנצל שאפשי אואמנותי.

  ש"במגילה"(. לריבועים יורטיו )החיבורים לחג בקשרהמלתירים
 שחור )בטיש אמנותי  בכתב רות מלגילת יטעים לכתוב  יכולים התלמידים)

 מנחות רוגמאוח אילוסטראציות. להוסיף או ולעטה כמבחול( או=בעם
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283 השבועותקישוסים.לחג

 יאיליסטראציות עיטורים של ברפרודוקציות למכביר למלוא. אטשילכך
 , , : -- עתיקים. תפילה וממחוורי.,ממגילות

- 
 י -

י,
 .ע.1

".י -
 סו:.1.11וס ס-

 ה
 , נשהיהק'-- .

 1 -, תורהנו ניתךזיפי
 ן ין ..ו

ע .י-- .

א .:,] .נ  
 ס'סג._.ישא

_,;: 
 _. __" קולקטיביים., מלקטים

 לכך ובהתאם החדר, המרכזיים.שבקישוט הצילתם הם והציוריםהפלקטים
 הטל- עריכת בעניין כאז נעסוק לא סביבם; שבכיתה העבודה רובמתרכזת
 באורח צומחים אלה כי התלמידים, של וסיכומים מחיבורים המורכביםקסים

 נערכים. הם לכך ובהתאם וכיתה, כיתה בכל מהנלמדאורגאני
 או הפלקטי=התלמיד לביעזוך .תשומת להסביאת 11 ב",דמנות צרוך1

 את כהה קרטון על להדביק )לא משעממת לשגרתיות ייתפסו שלא ר-המוכה
 חיבוה מתאימה. בצורה לארגנם אלא זה(, ליד זה וכד' הסיכומיםהחיבורים,
 .משולש, :)מלבן, סימטרית בצורה ערוכים קטנים חיבורים וסביבומרשי
 החיבורים, את נדביק לא אם להוסיף אפשר נאה גיווז וכדר(-י מצולעמעגל,-

 .צבעונוים בניירות נשתמש אלא מהברת, של לבן דף על רוב פי עלהנכתבים
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 צייר" דבורה'284
 היבויים, פלקט בכל ביותי-לשלב הטובה והירד לחיבורים. כרקעשונים
 ויבליטו יחיו אסתטית, צורה לו ישוו הם יהד. גם ואילוסטראציותציורים,
 בכתוב. ולעיין להתקרב ויגרוהו המסתכל עיז את ימשוך וממילא הפלקט,את

 ירי )על קולקטיבית בעבודה שנעשה ציורי לפלקט דוגמה כאןנביא
הדבקה(.

 חיטים קצירהנושא:
 או מים צבע' מכפריים, דבק, ניירות,צבע1ניים, קרטון, הדרושים:החומרים
 עפרונות. מכחולים,גואש,

ן .,י

 הפעולות:סדר
 על ייעשו - באופק ההרים האדמה, השמים, : )הקרטון( - הרקע הכנת)1(
 הקרטון. על והדבקתם מתאימים בצבעים מניירות גירהידי
 וקוצרות. קוצרים דמויות של וגזירה ציור)2(

 ילדים הדמויות, את יגזרו הילדים מן הלק : לשתיים זו עבודה לחלקאפשר
 את מים בצבעי יציירו או לדמויות וידביקום הקישוטים את יגזרואחרים

 שנגזרו. הדמויות עלהקישוטים
 אלומות. וגזירת ציור)3(
 הרקע. על והאלומות הדמונית הדבקת)4(

 האלר הדמויות, - הציור של השונים החלקים את שמדביקים לפני :הערה
 ורק ורמות, דמות כל של מקומה לקבוע הרקע, על לערכם רצוי וכו'מות
 12(. מס. )ציור להדביקם כךאחר

 !( )טבעיות קטנות שיבלים אלומות נשים אם כאלה, פלקטים לגווןאפשר
 להשיגה שקשה או מצדות, שיבלים שאין ובמקום הדמויות, שלבידיהן
 אותם וקולעיט צבועה, בלתי רפיה -חוטי לוקהימ ה. פי ר מ להכינםאפשר
 ונאגדם'תיראנה מרטיה כאלה "שיבלים-צמות" כמה נאסוף אם צמה.כמו

 ותווכחוו נסו ממש. שיבליםכאלומות

:.
"שושנתות-

, . 

 השבועות חג לכבוד מבתים את לקשט רבות בקהילות נהוג היה מסורתימנהג
 זריזי והישיבה, ההדר נערי מלין מיוחדים -אמנים". קמו ואף ב"שושנתות"-

 אלה היו ה"שושנתות". וטתאמנים)בהכנת החג לפני מקדימים היו הםהידיים.
 )לרוחב, מספר פעמים שקיפלון לבן( בצבע רוב פי )על מרובעות נירפיסות
 על אותן מדביקים ו שונות בצורות אותן גזרו כך ואחר ולאלכסון(לאורך,
 המורכבות הצורות של ויופיין עדינותן החלון. שמשות על או כההרקע
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%5 השבשות י"גוישטים

 12 מגציר

 ,;.,,ך,יל
 על גם ה"שושגתות" גוירת תתחבב ספק בלא הוא. מופלא -והמסובכות
 - פשוטות צורות לגזור ילמדו רבה ובהנאה צעיר(, בגיל )אףהתלמידים

 צבעוני רקע על גם. להדביקו יוכלו הם שושנתות. של' - יותר מורכבותואף
 מסורתי מנהג ומטפחים ממשיכים נמצאנו בזה ונאה. פשוט עיטוריתקבל
 ולהנאתנו. להנאתם ילדינו בקרב זהנאה

 לציורנושאים
... , , . רות, למגילת אלוסטראציות)1(

 חיטים שדה)2(
 הביכורים לטכס שער)3(
 הביכורים הבאת טכס)4(
, ' ליגל עלייה)5(

-

 תורה ספר)6(
 תורה כתר)7(
 במכחול או )בטוש(, רדיס בעט וכדר חז"ל מאמרי פסוקים, : כתבות)8(
 ומעוטר אמנותי בכתב רות ממגילת קטע או דף)9(
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אליה חיבתם ומרוב קדוש עם ישראל התורה את מחבבים יתירהחיבה
 שונים.  בקישוטים אותה הםמקשטים
 השגשוג  ולישורם, בם הריגוע יצבם: התורה י ר ב ר  ל הוא הקישיט?יקר
 של דבריהם וגדלו צמחו אלה מקישוטים בעניניה. וההתעמקותבחוקותיה
 ההרב- החכמים והגאונים, הסבוראים והאמוראים,' התנאים והסופרים,הנביאים

 היום עד סיני הר בתחתית רגלינו עמדו ואחרונים-מאזנים-ראשונים

 הזה- התורה'ךבלילה שבועות"=העסקףנ:כל"'חלקי "תיקת"לילגם
 התונתו- "יוד מתנה, יום לבגוד לתודה מיואד קישוט "וא, קישוט ת נ ק תה
 .:- י רי- . . ,ו . .-- - -" . י תורה-נ. מתןזה

 חיי:הקדושה הם לתורה ישראל כנסת שעיטרה אחרץ-עטרה"'1אחר11י
 והרוממות:שבחייהם.של האצילות הז נזר ואבני כולה העם שלוהטהרה-
 י -ה"ן,י דוהי שגבל וקדושיו ישראלגדולי

-- 
- ' 

- "

 שמענו אשר  הרברים  ובטהרה  בקדושה נכתבים שבו התורה, ר פ ס גםאך

 מקום : גדול וכבור יתירה קדושה בו נוהגים הקהל"ו ב"יום הגבורהמפי
 דוגמת הוא אשר ש, ד ו ק ה ן ו ר א הוא הכנסת, בית בטזרח לו מייחדיםקבוע
 תולים הרוב 3. פרוכת בו תולים כן על ושבמקדש. שבמשכן הקודשיםקודש
 ההדורה, ורקמתה הנאה מלאכתה שתיראה כדי בחוץ, הארון גבי עלאותה
 החטובות הדלתות נראות מבחוץ הארון- בתוך הפרוכת את תוליםאחרים

 שתולים ויש 1 הספר הוצאת לשפ הארוז בהיפתח מופיעה והפרוכתוההדורות,
 במקום שני במקדש שהיה כמו - בחוץ ואחת בפנים אחת - פרוכתשתי
 א(. ה, יומא )משנת 4 אמה שלהקיר

י ך - שגי.י4 טףמשנת1
 'י .,י'. דבחםגי,הדייח;טג2

' '

 .-י. הספה שבשער התמתה ראה3
' 

'" 4 '

- .י - : ע"א(ך: ג, )בבא-בתרא טרקסק" "אסה הנקרא4

...ןד28[
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 א.א.288

 לו )קוראים הארוז רוהב לכל צר "ס תוליט הפרוכת מן שלמעלהיש
 שונים. וסמלים קישוטים בו ורוקמים "'( ת ר ו פ כ"

 זוכים הקריאה בשעת הספר את שמים שעליהם והמפה השולחן הבימה,גם
 בקדומתה. ומתקדשים התורה לכבת-לקישוטים
 השולחן על בשכיבת מונח כשהסמר בתורה קוראים אשכנזיותבקהילות
 )"וימפל"(, ט נ ב א ב תחילה אותו קושרים לארון אותו וכשמחזיריםהמשופע,
 )"כלי קישוטיו את עליו ושמים "מפה"( )או ל6 י ע מ אותומלבישים
 .הקודש"(

 את מעמיתים רבות ספרדיותבקהילות
~DO" 

 והקורא קריאה בשעת בנקיפה
 או עשוי_עץ נרתיקי בתוך הספר נתוז כן על נכחה ומביט לפניועומד
 בפנים, ומיופה בחוץ מקושט והוא א( טז, שבת משנת הספר", )"תיקמתכת
 נוספים. מתפרקים בקישוטים צורך שאיןעד

 קהל שכל עץ ושל שן של כסף, ושל זהב של הקישוטים הם רביםועוד
 מקום על מראים פתוח כשהספר התורה: ספרי לכבוד יכולתו לפימכין

 נקצה אף נקלף לנגוע יבואו שלא עץ, של אז כסף של בג'דע בוהקריאה
 אותו מכתירים "טס"(, )או " ן ש ו ח " עליו תולים מלובש כשהספרהאצבע;
 הספר שעליהם העמודים. קצות על 1נים"' מ ר " שני שמים או תורה"ב"כתר
 התורה. ספר את מחזיקים בהם כי חמם", "עץ קוראים האלה לעמודיםנגלל.
 יח(. ג, )משלי מאושר" ותומכיה בה למחניקים היא חיים"עץ

 א.א.

 פשתן אהד ביד "מעיל אם אומרים "ויש : א( קמו, חיים )אורח הרמ"א וכתב6
 להסביר קל כן". גהגו  ולא  ולגלול הספר לצד המשי להפוך צריך משי אחדומצד
 כון. נהגו ש"לא. אלה סברת את גם אומרים", "יש של סברתם אתגס

 , ,ה. מאמר אחרי ושלישית שגייה חמתות ראה7
.'- , 

 זה. מאמר אחרי רביעית תמונה ראה8
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 כתרים מהם שבשלושה מצוייצים, חלקים שישה מלמעלה. הקודש ארון עלזכפורת"
  החלקים בשלישת כהוגה. כתר  תורה. כהל מלכות, כתר : תיבות ראשירפתחתם
 בשנת בברונא משתה והמנורה. הברית לוסות שני הפנים, ולחם השולחןהאחרים:

 בפראג. היהודי במוזיאון נמצאת )1740(.ת"ק

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



.. 

"~dk=:- א  

 ע,4ש
דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



,,,--,,ב.,"

ן

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 תלוי ובהם מקשה כסף עשויים תורה ספרלידות
 הרז המאה מן איטליהמלאכת
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