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תפילת חג השבועות אל מול הר הבית
כתב וצילם :יהודה איזנברג
עמוד השחר קם .אור רך נשקף מן המזרח ,והאיר את רחובות ירושלים .השמש עוד לא
זרחה ,ואנו יצאנו בדרכנו אל המצפור הצופה אל הר הבית.
רחש צעדים נשמע מכל עבר ,בליל שפות והד צעדי נערים ונערות ,צעירים ומבוגרים הצועדים
אל הטיילת ,לתפילת ותיקין של חג השבועות.

זַ .מה-נָּאוּו עַ ל-הֶ הָּ ִרים ַרגְ לֵ י ְמבַ ֵשר ַמ ְש ִמיעַ ָּשלֹום,

ְמבַ ֵשר טֹובַ ,מ ְש ִמיעַ יְשּועָּ ה ,אֹ ֵמר ְלצִ ּיֹון ָּמלַ ְך אֱ ֹלהָּ יְִך .
ח .קֹול צֹפַ יְִך נ ְָּשאּו קֹול ,י ְַח ָּדו י ְַרנֵנּו .כִ י עַ יִן ְבעַ יִן י ְִראּו ְבשּוב ה' צִ ּיֹון.
ְרּושלָּ ם.
ְרּושלָּ ם ,כִ י-נִ חַ ם ה' עַ ּמֹו ,גָּאַ ל י ָּ
טִ .פצְ חּו ַרנְ נּו י ְַח ָּדו חָּ ְרבֹות י ָּ
אור יקרות נשפך מן המזרח .בזמן בית המקדש ,היה בשעה זו הצופה מתבונן לצד מזרח,
ומכריז כי הגיע זמן שחיטת קרבן השחר של יום הכיפורים:

אָּ ַמר לָּ הֶ ם הַ ְּממֻ נֶה".צְ אּו ְּוראּוִ ,אם ִהגִ יעַ זְ ַמן הַ ְש ִחיטָּ ה".
אֹומר" :בַ ְר ַקאי".
ִאם ִהגִ יעַ  ,הָּ רֹואֶ ה ֵ
ַמ ִת ְתיָּא בֶ ן ְשמּואֵ ל אֹומֵ ר" :הֵ ִאיר ְפנֵי כָּל הַ ִּמזְ ָּרח ,עַ ד ֶש ְבחֶ ְברֹון"?
אֹומר" :הֵ ן"[ .משנה יומא ג,א].
וְהּוא ֵ
קרני השמש האירו את פני המזרח ,וממקום תפילתנו ראינו את הר הבית ,ואת ההרים עד
לבית לחם.
קרא הקורא את מגילת רות ,ואני התבוננתי בנוף הנשקף מולי.
נעמי ושתי כלותיה יוצאות משדה מואב.

ַֹּלתיהָּ ו ַָּת ָּשב ִמ ְש ֵדי מֹואָּ ב
ו .ו ַָּת ָּקם ִהיא ְוכ ֶ

כִ י ָּש ְמעָּ ה ִב ְש ֵדה מֹואָּ ב כִ י-פָּ ַקד ה' אֶ ת-עַ ּמֹו לָּ ֵתת לָּ הֶ ם לָּ חֶ ם.
ַֹּלתיהָּ ִע ָּּמּה,
ּוש ֵתי כ ֶ
ְתה ָּש ָּּמהְ ,
ז .ו ֵַתצֵ א ִמן-הַ ָּּמקֹום אֲ ֶשר-הָּ י ָּ
ו ֵַתלַ כְ נָּה בַ ֶד ֶרְך לָּ שּוב אֶ ל-אֶ ֶרץ יְהּו ָּדה[ .רות א].
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אני מתבונן בנוף מולי .מחפש את הר מואב ,ואת נעמי וכלותיה ,ההולכות אל ארץ יהודה.

הרי מואב נשקפים ממול ,ושבילי עיזים חורצים אותם .האם נעמי וכלותיה עודן בדרך האין-
סופית ,מהרי מואב לבית לחם יהודה ,לחבור לעם ישראל?

בעל הקריאה ממשיך בקריאתו .נעמי ורות מגיעות לבית לחם .והעלילה מתפתחת במהירות,
עברו אך עשר דקות ,וסדר הדורות מסכם את הסיפור:

הֹוליד אֶ ת-חֶ צְ רֹון... .
תֹולדֹות פָּ ֶרץ ,פֶ ֶרץ ִ
יח .וְאֵ לֶ ה ְ

הֹוליד אֶ ת-עֹובֵ ד.
הֹוליד אֶ ת-בֹעַ ז ּובֹעַ ז ִ
ְש ְלמֹון ִ
כא .ו ַ
הֹוליד אֶ ת-דוִד[ .רות ד]
ִשי ִ
ִשי ְוי ַׁ
כב .וְעֹובֵ ד ה ִֹוליד אֶ ת-י ָּ
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דוד .ישי הוליד את דוד .דוד ,נעים זמירות ישראל ,המלך התקיף שהכניע את כל עמי האזור,
אבל ברח באופן מביש כאשר בנו מרד בו:

אִ .מזְ מֹור ְל ָּדוִד ְבבָּ ְרחֹו ִמ ְפנֵי אַ ְב ָּשלֹום ְבנֹו.
ב .ה' ָּמהַ -רבּו צָּ ָּרי ַר ִבים ָּק ִמים עָּ לָּ י.
אֹלהים סֶ לָּ ה [תהלים נ] .
ִ
אֹמ ִרים ְלנ ְַפ ִשי אֵ ין יְשּועָּ ָּתה לֹו בֵ
גַ .ר ִבים ְ
אפשר לזהות את מזלג הדרכים בהם עבר דוד ,כאשר נמלט מאבשלום .הנה ,הנהו:

כגְ .וכָּל-הָּ אָּ ֶרץ בֹוכִ ים קֹול גָּדֹולְ ,וכָּל-הָּ עָּ ם עֹ ְב ִרים,
וְהַ ֶּמלֶ ְך עֹבֵ ר ְבנַחַ ל ִק ְדרֹון,
ְוכָּל-הָּ עָּ ם עֹ ְב ִרים עַ לְ -פנֵיֶ -ד ֶרְך אֶ ת-הַ ִּמ ְדבָּ ר... .
יתים עֹ לֶ ה ּובֹוכֶה וְר ֹאש לֹו חָּ פּוי,
ל .ו ְָּדוִד עֹ לֶ ה ְב ַמעֲלֵ ה הַ זֵ ִ

וְהּוא הֹולֵ ְך יָּחֵ ףְ ,וכָּל-הָּ עָּ ם אֲ ֶשרִ -אתֹו חָּ פּו ִאיש ר ֹאשֹו וְעָּ לּו עָּ ֹלה ּובָּ כֹה.
[שמואל ב טו]

הסוף היה קצתו טוב וקצתו רע .אבשלום נפל במלחמה ,במוות מכוער סיים את חייו האיש
שהתפאר ביופיו .דוד חזר לירושלים ,כוונתו לבנות את בית המקדש לא יצאה אל הפועל.
דברים קשים אומר לו הנביא:

ל ֹאִ -ת ְבנֶה בַ יִת ִל ְש ִמי ,כִ י ָּד ִמים ַר ִבים ָּשפַ כְ ָּת אַ ְרצָּ ה ְלפָּ נָּי[ .דה"א א,כב].
המקדש נבנה דור אחד אחר כך ,בימי שלמה.
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התפילה נמשכת ,ואני מחפש את מקום המקדש .עץ עבות מסתיר את המראה לצד צפון ,ואני
מחפש בין ענפי העץ מפלש לראות דרכו את מקום המקדש .הנה הוא:

קשה להבחין במקום המקדש .הוא נמצא קרוב לאמצעה של התמונה ,סמוך לקו הרקיע.
קולו של שליח הציבור עולה:

ּומ ְפנֵי חֲ טָּ אֵ ינּו ג ִָּלינּו ֵמאַ ְרצֵ נּו וְנִ ְת ַרחַ ְקנּו מֵ עַ ל אַ ְד ָּמ ֵתנּו
ִ
ּול ִה ְש ַתחֲ ֹות ְלפָּ נֶיָך
ְכֹולים לַ עֲלֹות וְלֵ ָּראֹות ְ
וְאֵ ין אֲ נ ְַחנּו י ִ
חֹובֹותינּו ְבבֵ ית ְב ִח ָּיר ֶתָך,
ֵ
וְלַ עֲשֹות
בַ בַ יִת הַ גָּדֹול וְהַ ָּקדֹוש ֶשנִ ְק ָּרא ִש ְמָך עָּ לָּ יו,

ִמ ְפנֵי הַ ּיָּד ֶשנִ ְש ַת ְלחָּ ה ְב ִמ ְק ָּד ֶשָך.
בֹותינּוֶ ,מלֶ ְך ַרחֲ ָּמן,
י ְִהי ָּרצֹון ִמ ְלפָּ נֶיָך ה' אֱ ֹלהֵ ינּו וֵאֹלהֵ י אֲ ֵ
ּות ַרחֵ ם עָּ לֵ ינּו וְעַ ל ִמ ְק ָּד ְשָך ְב ַרחֲ ֶמיָך הָּ ַר ִבים,
ֶש ָּתשּוב ְ
ּותג ֵַדל כְ בֹודֹו.
ו ְִת ְבנֵהּו ְמהֵ ָּרה ְ
כּותָך עָּ לֵ ינּו ְמהֵ ָּרה,
אָּ ִבינּו ַמ ְלכֵנּו ,גַלֵ ה כְ בֹוד ַמ ְל ְ
וְהֹופַ ע ו ְִהנ ֵָּשא עָּ לֵ ינּו ְלעֵ ינֵי כָּל חָּ י,
פּוצֹותינּו ַכנֵס ִמּי ְַרכְ ֵתי אָּ ֶרץ
ֵ
זּורינּו ִמבֵ ין הַ גֹויִםּ ,ונְ
ו ְָּק ֵרב ְפ ֵ
ירּושלַ יִם בֵ ית ִמ ְק ָּד ְשָך ְב ִש ְמחַ ת עֹולָּ ם,
וַהֲ ִביאֵ נּו ְלצִ ּיֹון ִע ָּירְך ְב ִרנָּה ,ו ְִל ָּ
חֹובֹותינּו,
ֵ
ֲשה ְלפָּ נֶיָך אֶ ת ָּק ְר ְבנֹות
ְשם ַנע ֶ
ו ָּ
ְת ִמ ִידים כְ ִס ְד ָּרם ּומּוסָּ ִפים כְ ִה ְלכ ָָּּתם.
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