
 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

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ו - שבועות, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשי"ח



 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

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ו - שבועות, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשי"ח



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
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