התנועה הרפורמית בישראל

מסורת של התחדשות יהודית וצדק חברתי

שבועות

אסופת מקורות ושירים בסימן מגילת רות ושמות החג
חג השבועות הוא אחד מן החגים הנזכרים בתורה.
בניגוד ליתר החגים ,התורה אינה מציינת את מועדו המדויק
של החג ומסתפקת בקביעה כי הוא נחוג בתום שבעת
השבועות של ספירת העומר .מכאן גן נגזר השם "חג
השבועות" בתקופת הבית השני ,נצחה עמדתם של החכמים
לפיה ספירת העומר מחילה במוצאי היום הראשון של חג
הפסח ,ומשום כך נקבע לדורות שהחג מצוין בתאריך ו'
בסיוון .על פי התורה ,ביום זה הונפו במקדש ככרות הלחם
הראשונות שנאפו מתבואת החטים החדשה .עם הנפתם
כאות של הודיה לאלהים ,ניתן היה להשתמש במקדש
בתבואה החדשה .על שמם של לחמים אלו מכונה החג
גם בשמות" :חג הביכורים" ו"-חג הקציר" .על פי מסורת
חז"ל מחג השבועות ועד לחנוכה הביאו החקלאים העבריים
למקדש את ביכורי התבואה או היבול שלהם מיתר הגידולים
בהתאם לזמן ולמועד הבשלתם.
מסורת קדומה קשרה את החג למעמד הר סיני ,שעל פי
המתואר בספר שמות התרחש בחודש השלישי של השנה
העברית המקראית – חודש סיוון ,וזאת למרות שהתורה
אינה מציינת במפורש את המועד המדויק של המעמד.
לאחר חורבן בית המקדש השני וביטול מצווות הביכורים
התעצם חלקה של מסורת זו במסכת הרעיונות והמנהגים
של החג ,עד אשר הוא כונה בלשון התפילה בשם" :חג מתן
תורה" .בעקבות כך אף נקבעה הקריאה בפרשת מעמד הר
סיני לבוקר החג .דורות רבים לאחר מכן בעיצומם של ימי
הבינים נקבע גם המנהג של תיקון ליל שבועות על יסודה
של מסורת זו.
בדומה לחג הפסח וחג הסוכות גם לחג השבועות נקבעה
קריאה של אחת מחמש המגילות – מגילת רות .קריאת
המגילה נזכרת כבר במסכת סופרים – חיבור הלכתי
מהמאה השביעית או השמינית .באסופת חג זו נציג את
הקשרים בין סיפור המגילה לבין התכנים ,הרעיונות
והמנהגים של חג השבועות.

מגילת רות ,חג הקציר,
חג השבועות וחג הביכורים

עלילתה המרכזית של המגילה מתרחשת בתקופת קציר
החטים .פסוקיה חושפים את המנהגים השונים שאפיינו תקופה
זו בשנה ושנזכרים ,כאמור ,גם בתורה עצמה .מנהגים אלו הם
הרקע למפגש בין רות ובעז ולסיפור אהבתם:

מואב וְ ֵה ָּמה
וַ ָּת ָׁשב נָ ֳע ִמי וְ רּות ַהּמ ֲֹא ִבּיָ ה כַ ּלָ ָתּה ִע ָּמּה ַה ָּשׁ ָבה ִמ ְּשׂ ֵדי ָ
יׁשּה ִאיׁש
מֹודע לְ ִא ָ
ָּבאּו ֵּבית לֶ ֶחם ִּב ְת ִחּלַ ת ְק ִציר ְׂשע ִֹריםּ :ולְ נָ ֳע ִמי ַ
ּמֹוא ִבּיָ ה
ֹאמר רּות ַה ֲ
ּוׁשמו ּב ַֹעז :וַ ּת ֶ
ּגִ ּבור ַחיִ ל ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ֱאלִ ֶימלֶ ְך ְ
ֶאל נָ ֳע ִמי ֵאלְ כָ ה ּנָ א ַה ָּשׂ ֶדה וַ ֲאלַ ֳק ָטה ַב ִּשׁ ֳּבלִ ים ַא ַחר ֲא ֶׁשר ֶא ְמ ָצא
ֹאמר ּב ַֹעז לְ נַ ֲערֹו ַהּנִ ָּצב ַעל
ֹאמר לָ ּה לְ כִ י ִב ִּתי ...וַ ּי ֶ
ֵחן ְּב ֵעינָ יו וַ ּת ֶ
ּקֹוצ ִרים
ּקוצ ִרים לְ ִמי ַהּנַ ֲע ָרה ַהּזֹאת :וַ ּיַ ַען ַהּנַ ַער ַהּנִ ָּצב ַעל ַה ְ
ַה ְ
ֹאמר
מואב :וַ ּת ֶ
מוא ִבּיָ ה ִהיא ַה ָּשׁ ָבה ִעם נָ ֳע ִמי ִמ ְּשׂ ֵדה ָ
ֹאמר נַ ֲע ָרה ֲ
וַ ּי ַ
ּקֹוצ ִרים.
ֲאלַ ֳק ָטה ּנָ א וְ ָא ַס ְפ ִּתי ָב ֳע ָמ ִרים ַא ֲח ֵרי ַה ְ
				

מגילת רות פרק ב

מדוע חג השבועות נחוג רק יום אחד?
ר' שמעון אומר :פסח וחג (הסוכות) שאין עונת מלאכה ,עשה
זה ז' (ימים) וזה ח' (ימים) .עצרת (שמו של חג השבועות
בפי חז"ל) ,שהיא עונת מלאכה אינה אלא יום אחד בלבד.
		
מלמד שחסך הכתוב על (ממונם של) ישראל.
מדרש ספרי פרשת ראה פיסקא פז
			

מגילת רות ,מתן תורה,
גרי צדק ודרך ארץ
מגילת רות מתארת את מסעה של רות המואביה אל עבר
עם ישראל ואמונתו .מסע זה ,והתגיירותה של רות ,הולם את
המסורת הקדומה של כי התורה נתנה בהר סיני בחג השבועות
וכי חג זה ,בצד היותו חג הביכורים ,הוא גם חג מתן תורה.

ֹּלת ָיה לֵ כְ נָ ה ׁש ְֹבנָ ה ִא ָּשׁה לְ ֵבית ִא ָּמּה.
ֹאמר נָ ֳע ִמי לִ ְׁש ֵּתי כַ ֶ
וַ ּת ֶ
יַ ַעׂש יְ הֹוָ ה ִע ָּמכֶ ם ֶח ֶסד ּכַ ֲא ֶׁשר ֲע ִׂש ֶיתם ִעם ַה ֵּמ ִתים וְ ִע ָּמ ִדי:
יׁשּה וַ ִּת ַּשׁק לָ ֶהן
נּוחה ִא ָּשׁה ֵּבית ִא ָ
יִ ֵּתן יי לָ כֶ ם ְּומ ֶצאןָ ְמ ָ
ֹאמר רּות ַאל ִּת ְפּגְ ִעי ִבי לְ ָעזְ ֵבְך
וַ ִּת ֶּשׂאנָ ה קֹולָ ן וַ ִּת ְבּכֶ ינָ ה ...וַ ּת ֶ
לָ ׁשּוב ֵמ ַא ֲח ָריִ ְך ּכִ י ֶאל ֲא ֶׁשר ֵּתלְ כִ י ֵאלֵ ְך ַּוב ֲא ֶׁשר ָּתלִ ינִ י ָאלִ ין
מּותי ָאמּות וְ ָׁשם ֶא ָּק ֵבר
ֹלהיַּ :ב ֲא ֶׁשר ָּת ִ
אֹלהיִ ְך ֱא ָ
ַע ֵּמְך ַע ִּמי וֵ ַ
ּכֹה יַ ֲע ֶׂשה יְ הֹוָ ה לִ י וְ כֹה י ִֹסיף ּכִ י ַה ָּמוֶ ת יַ ְפ ִריד ֵּבינִ י ֵּובינֵ ך.
מגילת רות פרק א
				

בספר וויקרא מצווה התורה על ספירת חמישים ימים מחג
הפסח ,שבסיומם מצוין חג השבועות .בחתימת הפסוקים
העוסקים בספירת העומר ובחג השבועות ,מזכירה התורה את
החובה לדאוג לעני בתקופת הקציר.

המסורת היהודית שמה דגש מיוחד על היחס הראוי לגרים,
ועל החובה לפתוח בפניהם את שערי הלב .אגדת התלמוד על
שמעיה ואבטליון ,צאצאי הגרים ,שהיו מראשי החכמים ,מדגישה
את הדרישה זו ,ומלמדת שרבים ,ואפילו מנהיגי העם ,נכשלו בה.

נּופה
ּוס ַפ ְר ֶּתם לָ כֶ ם ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַּשׁ ָּבת ִמּיֹום ֲה ִב ֲיאכֶ ם ֶאת ע ֶֹמר ַה ְּת ָ
ְ
ֶׁש ַבע ַׁש ָּבתֹות ְּת ִמימֹת ִּת ְהיֶ ינָ הַ :עד ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַּשׁ ָּבת ַה ְּשׁ ִב ִיעת
ִּת ְס ְּפרּו ֲח ִמ ִּשׁים יֹום וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם ִמנְ ָחה ֲח ָד ָׁשה לַ יהֹוָ הְּ ...וב ֻק ְצ ְרכֶ ם
ֶאת ְק ִציר ַא ְר ְצכֶ ם ֹלא ְתכַ ּלֶ ה ְּפ ַאת ָׂש ְדָך ְּב ֻק ְצ ֶרָך וְ לֶ ֶקט ְק ִצ ְירָך ֹלא
ֹלהיכֶ ם.
ְתלַ ֵּקט לֶ ָענִ י וְ לַ ּגֵ ר ַּת ֲעזֹב א ָֹתם ֲאנִ י יְ הֹוָ ה ֱא ֵ

מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש (במוצאי
יום הכיפורים) והיו הולכים לקראתו על העם .כיוון שראו
את שמעיה ואבטליון עזבהו והלכו לקראתם .לבסוף באו
שמעיה ואבטליון לברך את הכהן הגדול .אמר להם :יבואו
בני העממים (כלומר :בני הלא-יהודים) ויברכוני לשלום ! ענו
לו :יבואו בני העממים לשלום ,שעושים מעשה אהרון שהיה
רודף שלום ,ואל יבוא בן אהרון שאינו עושה מעשה כאהרון.

				

ספר ויקרא פרק כג

		

על פי התלמוד הבבלי ,מסכת יומא ,ע"א ע"ב

בשבת שלפני חג השבועות שאל רבי מנחם מנדל מוורקי את
תלמידיו :שבת שלפני פסח נקראת "שבת הגדול" ,שבת לפני
יום הכיפורים נקראת "שבת שובה" ,מה שמה של השבת שלפני
חג השבועות ? השיב ואמר :שבת "דרך ארץ" משום שנאמר:
"דרך ארץ קדמה לתורה".
את המנהג לאכול מאכלי חלב בליל שבועות ,תרצו
הפרשנים ,בין השאר ,ברעיון שהתורה נמשלה לחלב ודבש
הערבים לחיך .מנהג נוסף של החג ,המכוון בעיקר לילדים
הוא לערוך משחקי מים בבוקר החג ,מכיוון שהתורה נמשלה
גם למים חיים.

ארץ זבת חלב ודבש!
ושאבתם מים בששון ממעייני הישועה!

מגילת רות ודוד המלך
מסורת קדומה הנזכרת בתלמוד הירושלמי קובעת כי יום
הולדתו ויום פטירתו של דוד המלך חלו בחג השבועות .מגילת
רות ,בפסוקיה האחרונים מספרת לנו שרות היתה סבתו
הגדולה של דוד המלך:
וַ ִּת ַּקח נָ ֳע ִמי ֶאת ַהּיֶ לֶ ד וַ ְּת ִׁש ֵתהּו ְב ֵח ָיקּה וַ ְּת ִהי לו לְ א ֶֹמנֶ ת :וַ ִּת ְק ֶראנָ ה
לוֹו ַה ְּשׁכֵ נות ֵׁשם לֵ אמֹר יֻ ּלַ ד ֵּבן לְ נָ ֳע ִמי וַ ִּת ְק ֶראנָ ה ְׁשמו ע ֵֹבד הּוא
ֲא ִבי יִ ַׁשי ֲא ִבי ָדוִ ד.
מגילת רות פרק ד
				
מקום אחד יש בירושלים ,שאני הולך לשם פעם אחת בשנה
בחג השבועות ,וזה קברו של דוד המלך ,לפי שדוד המלך חביב
עלי מכל היהודים שבעולם .מלך אדיר שהיה טרוד כל הימים
במלחמות עם גולית הפלישתי ועם שאר כל הרשעים ,ואף
היהודים ,להבדיל ,בוודאי היו מטרידים אותו הרבה .אף-על-
פי-כן היה לוקח לו זמן לנגן בכינור ולעשות מזמורים בשביל
כל העלובים והנדכאים – מלך זה היאך לא אוהב אותו .ובכן
נוהג אני כל שנה בחג השבועות בבוקר לילך על קברו וכשאני
הולך אצל דוד איני טועם כלום ואפילו לא טיפה של קקאו,
כדי שלא אתגאה על העניים והאביונים שעומדים כל הלילה
ואומרים תיקון .ואני לובש את כותנתי הנאה ,סרוגת פסים
אדומים שלבשתי ביום חתונתי וכן את בגדי הטובים כמו שראוי
לאדם שהולך אצל מלך.
		

שמואל יוסף עגנון ,מתוך "תמול שלשום"

דוד מלך ישראל חי חי וקיים

 gקידוש לליל חג השבועות

h

יש הנוהגים לטול ידים טרם הקידוש ויש הנוטלים ידים בטרם הברכה
על החלות .מברכים לאחר הנטילה:
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצ ָֹותיו ,וְ ִצּוָנּו ַעל
ָּברּוְך ַא ָּתה יי ֱא ֵ
נְ ִטילַ ת יָ ָדים:
פסוקי החג
נּופהֶׁ ,ש ַבע
ּוס ַפ ְר ֶּתם לָ כֶ ם ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַּשׁ ָּבתִ ,מּיֹום ֲה ִב ֲיאכֶ ם ֶאת-ע ֶֹמר ַה ְּת ָ
ְ
ַׁש ָּבתֹות ְּת ִמימֹת ִּת ְהיֶ ינָ הַ .עד ִמ ָּמ ֳח ַרת ַה ַּשׁ ָּבת ַה ְּשׁ ִב ִיעת ִּת ְס ְּפרּו ֲח ִמ ִּשׁים
נּופה,
ּמֹוׁשב ֵֹתיכֶ ם ָּת ִביאּּו לֶ ֶחם ְּת ָ
יֹום; וְ ִה ְק ַר ְב ֶּתם ִמנְ ָחה ֲח ָד ָׁשה לַ יהוָ הִ .מ ְ
ּכּורים לַ יי.
ְׁש ַּתיִ ם ְׁשנֵ י ֶע ְׂשרֹנִ ים סֹלֶ ת ִּת ְהיֶ ינָ הָ ,ח ֵמץ ֵּת ָא ֶפינָ הִּ ,ב ִ
					

ויקרא כג

המקדש/ת מבקש/ת את רשות המסובים להתחיל בקידוש:
ּבֹותי
ברשותכם בני משפחתי  /חברי וחברותי ַ /ס ְב ִרי ָמ ָרנָ ן וְ ַר ָּבנָ ן וְ ַר ַ
(ועונים :לחיים)
ברכת היין
ּבֹורא ְּפ ִרי ַהּגֶ ֶפן.
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֵ ,
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ברכת קדושת היום
רֹומ ָמנּו ִמּכָ ל
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ ם ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּבנּו ִמּכָ ל ָעם וְ ְ
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
מֹוע ִדים לְ ִׂש ְמ ָחה,
ֹלהינּו ְּב ַא ֲה ָבה ֲ
לָ ׁשֹון ,וְ ִק ְּד ָׁשנּו ְּב ִמ ְצ ָֹותיו .וַ ִּת ֶּתן לָ נּו ,יְ יָ ֱא ֵ
ּתֹור ֵתנּוִ ,מ ְק ָרא
ַחּגִ ים ּוזְ ַמּנִ ים לְ ָׂשׂשֹון ֶאת יֹום ַחג ַה ָּשׁבּועֹות ַהּזֶ ה ,זְ ַמן ַמ ַּתן ָ
אֹותנּו ִק ַּד ְׁש ָּת ִמּכָ ל ָה ַע ִּמים,
ק ֶֹדׁש ,זֵ כֶ ר לִ ִיצ ַיאת ִמ ְצ ָריִ םּ .כִ י ָבנּו ָב ַח ְר ָּת וְ ָ
ּומֹוע ֵדי ָק ְד ֶׁשָך ְּב ִׂש ְמ ָחה ְּוב ָׂשׂשֹון ִהנְ ַחלְ ָּתנּוָּ .ברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ְמ ַק ֵּדׁש יִ ְׂש ָר ֵאל
ֲ
וְ ַהּזְ ַמּנִ ים.
כשחל ליל החג במוצאי שבת מוסיפים את ברכות ההבדלה,
הנאמרות על נרות החג ,הדולקים על השולחן:
אֹורי ָה ֵאׁש.
ּבֹורא ְמ ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֵ ,
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םַ ,ה ַּמ ְב ִדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש לְ חֹלֵּ ,בין אֹור
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
לְ ח ֶֹׁשְךֵּ ,בין יִ ְׂש ָר ֵאל לָ ַע ִּמיםֵּ ,בין יֹום ַה ְּשׁ ִב ִיעי לְ ֵׁש ֶׁשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶׂשהֵּ .בין
ְק ֻד ַּשׁת ַׁש ָּבת לִ ְק ֻד ַּשׁת יֹום טֹוב ִה ְב ַּדלְ ָּת ,וְ ֶאת יֹום ַה ְּשׁ ִב ִיעי ִמ ֵּשׁ ֶׁשת יְ ֵמי
ַה ַּמ ֲע ֶׂשה ִק ַּד ְׁש ָּתִ ,ה ְב ַּדלְ ָּת וְ ִק ַּד ְׁש ָּת ֶאת ַע ְּמָך יִ ְׂש ָר ֵאל ִּב ְק ֻד ָּשׁ ֶתָךָּ .ברּוְך
ַא ָּתה יְ יָ ַה ַּמ ְב ִּדיל ֵּבין ק ֶֹדׁש לְ ק ֶֹדׁש.
ברכת הזמן
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םֶׁ ,ש ֶה ֱחיָ נּו וְ ִקּיְ ָמנּו וְ ִהּגִ ָיענּו לַ ּזְ ַמן ַהּזֶ ה.
ָּברּוְך ַא ָּתה יְ יָ ֱא ֵ
הברכה על הפת
מסירים את הכיסוי מעל לחלות החג ,מניפים אותן ומברכים:
ּמֹוציא לֶ ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץ
ֹלהינּו ֶמלֶ ְך ָהעֹולָ םַ ,ה ִ
ָּברּוְך ַא ָּתה ייֱ ,א ֵ

שירון לחג בסימן קציר ,ביכורים,
מתן תורה ודוד המלך

סלינו על כתיפנו

ארץ ישראל יפה

שיבולת בשדה

סלינו על כתפינו,
ראשינו עטורים,
מקצות הארץ באנו,
הבאנו ביכורים.
מיהודה ומשומרון
מן העמק והגליל
פנו דרך לנו,
ביכורים איתנו,
הך בתוף חלל בחליל!

נערה טובה יפת עיניים
לנו יש בארץ ישראל,
וילד טוב ירושלים
הו מי פלל ומי מלל?

שיבולת בשדה
כורעה ברוח
מעומס גרעינים כי רב.
ובמרחב הרים
יום כבר יפוח
השמש כתם וזהב.

מילים :לוין קיפניס
לחן :ידידיה אגמון

שדינו וגנינו
הבשילו יבולים,
כרמינו ,מיקשותנו
ביכרו פרי הילולים.
תאנים ותפוחים
ענבים ושקדים.
פנו דרך לנו,
ביכורים איתנו,
הך בתוף חלל בחליל!
מה טובו מעגלינו,
מה יפו הטורים!
זימרת הארץ לנו,
הבאנו ביכורים,
מגולן מבשן
מן הנגב והירדן!
פנו דרך לנו,
ביכורים איתנו,
הך בתוף חלל בחליל!

מילים :דודו ברק
לחן :שייקה פייקוב

ותורה אורה כזו יש לנו
וגם הגדה ומגילה,
ואלוהים אחד שלנו
וקול חתן וקול כלה.
ארץ ישראל יפה
ארץ ישראל פורחת,
את יושבה בה וצופה
את צופה בה וזורחת.
לנו יש ,אחי ,הרים אלפים
בם נאוו רגלי המבשר,
וגם מלאך מן השמים
שאת נפשנו הוא שומר.
וחסיד בעיר הזו יש לנו
וגם חילות וגם פרחים,
והברכות כולן שלנו
והבשורות והשבחים.
ארץ ישראל יפה...

מילים ולחן :מתתיהו שלם

עורו הוי עורו
שורו בני כפרים
קמה הן בשלה כבר
על פני הכרים
קיצרו שילחו מגל
עת ראשית הקציר
שדה שעורים תמה
זר חג עוטרת,
שפע יבול וברכה.
לקראת בוא הקוצרים
בזוהר מזהרת,
חרש לעומר מחכה.
הבו הניפו
נירו לכם ניר
חג לקמה,
עת ראשית קציר.
קיצרו ,שילחו מגל
עת ראשית קציר.

מים לדוד המלך
מילים ולחן :עקיבא נוף

וְ ָדוִ ד ָח ַׁשק ְב ַמיִ ם ִמן ַה ְּב ֵאר ֶש ְּביַ ד ְּפ ִל ְׁש ִּתים,
לֹושה ְּג ָב ִרים,
ְל ַמ ֵּלא ֶאת ְרצֹונֹו יָ ְצאּו ְׁש ָ
ית-ל ֶחם ֵמי ַה ְּב ֵאר ְל ַה ֲעלות,
ִמ ֲהרּו ֵהם ֶאל ֵּב ֶ
זֶ ה ָלזֶ ה ִס ְּפרּו ַּב ֶּד ֶרְך ַמ ֲע ֵׂשי ְּגבּורֹות.
ַמיִ ם ְל ָדוִ ד ַה ֶּמ ֶלְךַ ,מיִ םַ ,מיִ ם ְל ָדוִ ד,
ַמיִ ם ְל ָדוִ ד ַה ֶּמ ֶלךַ ,מיִ ם ְל ָדוִ ד.
"ׁש ְמעּו נָ א – ַעל ַּד ְר ִּכי נִ ַּצב לֹו
ָסח ֶא ָחד ֵמ ֶהםִ :
ַהר,
מֹוטט ָה ָהר".
ֶאת ַּכ ִּפי ָע ָליו ִהּנַ ְח ִתי – ִה ְת ֵ
"ה ְק ִׁשיבּו – ֶאת ַּד ְר ִּכי ָח ַסם נָ ָהר,
ָאמרַ :
ַה ֵּׁשנִ י ַ
קֹולי ָע ָליו ָר ַע ְמ ִתי – ַהּנָ ָהר ָע ַצר"
ְּב ִ
ַמיִ ם ְל ָדוִ ד ַה ֶּמ ֶלך....
ישיְ ,לֹלא ָּכל א ֶֹמרֶ ,את ַמ ֲחנֵ ה ְּפ ִל ְׁש ִתים
ַה ְּׁש ִל ִ
יסע,
ִׁש ַ
יה ַעל ַּגּבֹו נָ ָׂשא.
ימ ָ
ֶאת ַה ְּב ֵאר ִעם ָּכל ֵמ ֶ
יּבֹורים,
ִ
לֹושה ַהגִ
יע ִל ׁ ְש ׁ ָ
ָאז ָדוִ ד ִמזְ מֹור ִה ְש ִמ ַ
ּומָאז ָׁש ִרים:
הֹוסיפּו ֵ
ַל ַּתּנַ "ך ָּפסּוק ִ
ַמיִ ם ְל ָדוִ ד ַה ֶּמ ֶלך...

כשקבלו את התורה
מילים :לאה נאור
לחן :נורית הירש

כשקיבלו את התורה
כשקיבלו את התורה
המדבר היה שקט
ושום ציפור אז לא זימרה
והרוח לא נשב
ואף שור אז לא געה
והעם עמד סביב
ואת הכל ראה
ככה בוודאי קרה
כשקיבלו את התורה
זה היה ביום שלישי
של החודש השלישי
עוד אתמול גמרו כולם
לכבס את השמלות
ופתאום ענן כבד
הר סיני רעד כולו
ושמעתי שכולם
ממש ראו את הקולות
X2
ככה בוודאי קרה
כשקיבלו את התורה
מן ההר עלה עשן
זה היה כמו מכבשן
רעם וברק היה
וחרדה וקול שופר
והעם עמד בצד
כל העם כל כך נחרד
כל העם נסוג אחור
ורק משה ניגש להר

בשדות בית לחם
מילים ולחן :נעמי שמר

אור הירח על ההר
לילה לבן בשדות בית לחם
תן מילל בקול נשבר
אנה פנה עדרי ללכת
אח לנשר ולעיט
אין לי שם ואין לי בית
הי חלילי ילל ,ילל חלילי
עד ליל אוסיף ללכת
עם תרמיל רועים על שכם
הי חלילי ילל ,ילל חלילי
אבן מוטלת על לבי
כאבנים בשדות בית לחם
רוח עובר בעשבים
אנה פנה עדרי ללכת
אי שם בסוף הדרך
התחכי עד רדת ערב
הי חלילי ילל ,ילל חלילי
התחכי להלך
עם הלחם והמלח
הי חלילי ילל ,ילל חלילי
אור הירח על ההר
לילה לבן בשדות בית לחם

X2
ככה בוודאי קרה
כשקיבלו את התורה
אז פתאום היתה דממה
גם הרוח לא המה
הדממה הייתה שלמה
ושום ציפור אז לא זימרה
ואפילו מלאכים
לא אמרו פתאום שירה
רק האלוהים דיבר
וכל העם קיבל תורה
X4
ככה בוודאי קרה
כשקיבלו את התורה

ממשיכים לחגוג גם באתר החגים
והמועדים התנועתי .גלשו עכשיו לאתר בו
תוכלו למצוא מגוון פעילויות לכל משפחה,
מקורות ,טקסים ,מערכי חינוך ומידע על
אירועי קהילות התנועה ברחבי הארץ!
w w w. h a g i m . o r g. i l

התנועה הרפורמית
יהדות מתקדמת בישראל
w w w. re f o r m . o rg. i l

