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כיסוד  וההדר  הטקסיות  היופי, 
בסדרי הפולחן והאמונה

פרשת “תצווה” מלמדת אותנו על חשיבות 
התפילה  בסדרי  ההדר  והיופי  הטקסיות, 
והאמונה על פי המסורת היהודית.  לאהרון 
ולתפארת.  לכבוד  קודש  בגדי  הוכנו  ובניו 

בגדי הקודש כללו  חושן, אפוד 
ומעיל, כתונת תשבץ, מצנפת 
עשויים  הקודש  ואבנט.  בגדי 
האביזרים,  הבדים,  ממיטב 
יקרות  ומתכות  יקרות  אבנים 
וארגמן  תכלת  זהב  ערך, 
החושן  אבני  שני.  ותולעת 
בין  השילוב  על  מלמדות 
אודם,  הקדושה:  ובין  ההדר 
ספיר  נופך,  וברקת;   פטדה 
ואחלמה;  ויהלום; לשם, שבו 
תרשיש, שהם ויושפה. שתים 

כנגד שנים עשר שבטי  חושן  אבני  עשרה 
ואבני  בגדי הקודש ההדורים  ישראל. בצד 
החושן המפוארים,  פרשת “תצווה” עוסקת 
התמיד  נר  מועד.  באוהל  התמיד  בנר  גם 
משקף את אור הקדושה המקרין עלינו כל 

ימות השנה.

על מנהיגות ומגילת אסתר 
השבוע, שבו אנו קוראים את פרשת “תצווה”, 
חל חג הפורים, ואנו קוראים גם את מגילת 
אסתר. שני ספרים בתנ”ך קרויים על שם 
נשים: אסתר ורות. אציין דברים אחדים על 
מגילת אסתר: כמה  דברים ייחודיים נאמרו 
הוא  בו  שעסקו  אחד  נושא  המגילה.  על 
שאין במגילת אסתר אזכור של אלוקים. על 
כך יש שתי אסכולות פרשניות. האחת שזו 
המגילה  גרינוולד,  )איתמר  חילונית  מגילה 
החילונית הראשונה, הארץ, תרבות וספרות 
שהאל  היא  השנייה  האסכולה   ;)27.2.15

נמצא בין השורות והוא מכוון הכול, גם אם 
אינו מאוזכר במפורש.

הדבר הנוסף שאני רוצה לציין על המגילה, 
בסיכום  היהודי  למרדכי  היחס  בנושא  הוא 
המן  ניסיון  נגד  והמוצלח  הגדול  המאבק 
להשמיד ולאבד את היהודים בפרס. נאמר 
למלך  משנה  היהודי  “מרדכי  במגילה: 
ליהודים  וגדול  אחשוורוש 
דורש   – אחיו  לרוב  ורצוי 
טוב לעמו, ודובר שלום לכל 
זרעו”. מדהים הדבר שאחרי 
ההישג עצום של מרדכי של 
הצלת העם מאובדן, הרייטינג 
לרוב  “רצוי  הוא  מרדכי  של 
אחיו”, רק  לרוב - ולא לכל 

אחיו. 
הציבור  של  ההתייחסות 
למנהיגיו במסורת שלנו היא 
התייחסות ביקורתית גם אל 
מול הישגים מרשימים, והיא התקיימה לא 
שמואל  היהודי.  מרדכי  של  בהקשר  רק 
ומשה מנהיגים גדולים של העם השתמשו 
כמעט באותה שפה כדי להלין על הטענות 
ִבי  ֲענּו  “ִהְנִני  כלפיהם. שמואל אומר לעם: 
י  ָלַקְחִתּ ִמי  ׁשֹור  ֶאת  יחֹו  ְמִשׁ ְוֶנֶגד  ְיהָוה  ֶנֶגד 
ִמי  ֶאת  י  ְקִתּ ָעַשׁ ִמי  ְוֶאת  י  ָלַקְחתִּ ִמי  ַוֲחמֹור 
י ֹכֶפר ְוַאְעִלים ֵעיַני ּבֹו  ד ִמי ָלַקְחִתּ ַרּצֹוִתי ּוִמַיּ

יב ָלֶכם” )שמואל א’, י”ב, ג’(. ְוָאִשׁ
משה  אומר  ועדתו  קורח  מרד  בפרשת 
ַחר  “ַוִיּ לקובלנתו של שמואל:  דומה  בלשון 
ֶפן  ַאל-ֵתּ ֶאל-ְיהָוה,  אֶמר  ַוֹיּ ְמֹאד,  ה,  ְלֹמֶשׁ
ֶאל-ִמְנָחָתם; ֹלא ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם, ָנָשׂאִתי, 
ְוֹלא ֲהֵרֹעִתי, ֶאת-ַאַחד ֵמֶהם” )במדבר ט”ז, 

ט”ו(.
את  משקפות  שהבאנו  הדוגמאות  אכן 
אינו  ציבורי  שתפקיד  הידועה  האמרה 
מעניק שררה אלא עבדות וחובות לתפקיד 

הציבורי.

מחשבות על פרשת תצווה ועל מגילת אסתֿר

מתפלל נכבד
עלון “שיחת השבת” הבא יופיע בפרשת ״ויקהל-פקודי״
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פרופ’ שמעון שטרית שר הדתות לשעבר בממשלות ישראל 

מתנות לאביונים
ָבִרים  ַהְדּ ֶאת  ַכי  ָמְרֳדּ ב  ְכֹתּ “ַוִיּ
ָלֶהם  ְך  ֶנְהַפּ ר  ֲאֶשׁ ְוַהֹחֶדׁש  ה...  ָהֵאֶלּ
טֹוב,  ְליֹום  ּוֵמֵאֶבל  ְלִשְׂמָחה  גֹון  ִמָיּ
ְוִשְׂמָחה  ה  ֶתּ ִמְשׁ ְיֵמי  אֹוָתם  ַלֲעׂשֹות 
נֹות  ּוַמָתּ ְלֵרֵעהּו  לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש  ּוִמְשׁ

ָלֶאְביֹוִנים” )אסתר ט’, כ’-כ”ג(.
אחת  היא  לאביונים  מתנות 
והיא  בפורים,  הנוהגות  מהמצוות 
כאחד.  וגברים  נשים  על  חלה 
להעניק  אותנו  מחייבת  המצווה 
מתנות במהלך החג לשני נזקקים 
אחת  מתנה  לפחות,  )אביונים( 

לפחות לכל אחד.
יהי רצון שהקב”ה ישלח מזל לכל 

כולכן וכולכם. אמן.
שבת שלום וחג פורים שמח, 

יחיאל מלכה



המערכת
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עלון “שיחת השבת” יוצא ברוח ציונות, חברתית, ודמוקרטית בתמיכת “קרן ברל כצנלסון”
עריכה, הפקה והוצאה לאור: יחיאל מלכה-מלכה מדיה, טל’: 050-3122336, פקס: 153-50-3122336 
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עורכת לשונית: שרון גרמיזו  • אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

גיליון מס’ 14
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

נסה לנתח את סיפור המגילה ב”קריאה נ
מתוך  רק  אלא  פרשנות  נטולת  יחפה” 
היצמדות לטקסט: סיפור מגילת אסתר 
המשפחתי  המעגל  מעגלים.  בשני  מתנהל 
והמהלכים  המעגלים  הלאומי.  והמעגל 
בראש  העומד  המלך  במקביל.  מתרחשים 
מדינותיו,ולא  בכל  משתה  חוגג  מעצמה 
חלק  נטלו  שהיהודים  לשער  מופרך  יהיה 
פעיל בחגיגות. לא היה סימן לבאות, גם אם 
על  התיאור  ובתחילת  האירועים  בתחילת 
המן  כפאסיבי.  אחשוורוש  המלך  מוצג  המן 
את  ורקח  לשכתו,  צוות  עם  כנראה  ישב, 
הפתרון הסופי הראשון לעם היהודי. התירוץ, 
למעגל  הלאומי  מהמעגל  חוזר  לכאורה, 
האישי - מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. מן 
היהודים  יתר  כי  להניח  ניתן  הזה  התיאור 
כן השתחוו לשר, שגדל על ברכי  בממלכה 
)שוב,  ביותר  אליו  המקורב  והוא  המלך 
התפתחות מתוך המעגל האישי(.  ניתן יהיה 
היהודית  דיונים בקהילה  כי התקיימו  לשער 
האם ניתן למצוא פתרון תחת האיסור לכרוע 
מרחף  אנוש,כשבמקביל  לבן  ולהשתחוות 
מרדכי  היהודים.  בשלום  לפגיעה  החשש 
התעקש, והמספר במגילה קושר קשר ישיר 
לתחילת  מרדכי  של  האישית  החלטתו  בין 
ביצוע תכנית המן. ממש עם פתיחת המגילה 
שאשת  היות  המלכה  תפקיד  מתפנה 

עם  פעולה  לשתף  מסרבת  ושתי  המלך 
רצונותיו המוזרים של בעלה. אסתר נבחרת 
תעלולי  מתחילים  ג’  בפרק  ורק  במקומה, 
יסודית:  שאלה  מעלה  זו  כרונולוגיה  המן. 
אחשוורוש  לבית  אסתר  של  כניסתה  האם 
נבעה מהמעגל האישי, לשמור על בן דודה 
ומאוחר  מוקדם  אין  או שמא תחת העיקרון 
אחשוורוש  לבית  נשלחה  אסתר  בתורה, 
בידיעה ברורה להציל את עם ישראל? שאלה 
הלאומי.  לקוטב  האישי  הקוטב  בין  נעה  זו 
אחרי  נופלת  ללאומי  האישי  בין  ההערכה 
שאסתר, הנמצאת בתוך בית המלך וכנראה 
לארמון,  מחוץ  בהתרחשויות  מעודכנת  לא 
במאבק,ומתמודדת  להתערב  מעט  חוששת 
דודה מרדכי:  בן  לראשונה עם אמירתו של 
“אם לעת הזאת הגעת למלכות”. בנקודה זו, 
האישי והלאומי מתאחדים לראשונה בנקודה 
המגילה  של  סופה  ועד  ומשם  משמעותית, 

הפעילות מסתנכרנת. 

“אם לעת הזאת.....”
למלכות”  הגעת  הזאת  לעת  “אם  האמירה 
ככלל,  ציבור  שליחי  מול  אל  רבות  נשמעת 
במוקדי  הנמצאים  אלו  אותם  למול  ובעיקר 
הכרעה קריטיים. כאשר נבחר ציבור מתמנה 
אזי  שר,  כדוגמת  השפעה  בעלת  לעמדה 
בעלי  ימנה  שהוא  בסביבתו  ציפייה  קיימת 

משנה  לא  וממש  עמו,  המזוהים  תפקידים 
מאיזה צד של הקשת הפוליטית מגיע השר. 
נדגים “אם לעת הזאת” נקודתי ואחר מהותי. 
מעת לעת בנק ישראל מחדש את הדמויות 
המופיעות על שטרי הכסף. במשבר האחרון 
דרעי,  אריה  הפנים  שר  של  קולו  נשמע 
הדעת  על  יעלה  לא  כי  ש”ס,  מפלגת  יו”ר 
מעדות  דמויות  גם  השטרות  בין  יהיו  שלא 
המזרח. הייתה ציפייה מקהלו לפעול בעניין. 
בשבועות האחרונים כולנו עקבנו אחר שרת 
המשפטים איילת שקד בעניין בחירת שופטי 
העליון, וניסיונה לשנות את פני בית המשפט 
בהתאם לתפיסת עולמה. גם לה נאמר לא 
מעט “אם לעת הזאת הגעת למלכות”, והיו 
אף מי שהוסיפו: “כי אם תחרישי בעת הזאת 
רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר”. כך 
היה גם בשאלת הפינויים בעמונה ובתשעת 
הבתים בעפרה. נחזור למגילה:אסתר וצוותה 
מתחילים לפעול לאחר שהם צמים שלושה 
ימים, לילה ויום. המסקנה היא אחת: אסתר 
ויכולתה  כוחה  למעמדה,  מודעת  המלכה 
יכולה  לא  שהיא  לה  ברור  אבל  לשנות, 
תהליך,  כל  בתחילת  ה’  ברכת  ללא  לשנות 
וכך נכון וראוי לסגור כל מעגל. בימים ההם 

ובזמן הזה. 
*הכותב הוא מרצה במחלקה לתקשורת, 
אוניברסיטת “בר אילן”

תתגייס ב הזו  הלימודים  שנת  סוף 
בוגרות  שלוש  מכל  אחת  לצה”ל 
החינוך הממלכתי הדתי. כל עוד הדיון 
בסוגיית שירות הנשים הדתיות בצבא ממוקד 
בזווית ההלכתית, אך מספר המתגייסות בכל 
ידינו  זאת הולך ומתעצם, אנו בוראים תחת 
הדיון  את  להעביר  עלינו  מורדות”.  “חברת 
שאנו  העצום  היתרון  וערכי.  חינוכי  למרחב 
יכולים לאפשר  הוא שאנחנו  מרוויחים מכך 
להן ולנו לקרוא את רצונן להתגייס במסגרת 

חיפוש הזהות האופיינית לגילן. 
מדוע הן מעוניינות להתגייס? הן לא עושות 
עושות את  הן  כדי להתרחק מהתורה,  זאת 
ישראל. ראוי לפיכך,  זה כדי להתקרב לעם 
יציאתן  את  לרתום  לבנות  להציע  לדעתי, 

המימוש  ואת  והגשמה,  לשליחות  לצבא 
העצמי שלהן לרתום להעמקת החיבור לעם 
מצוות  לקיום  נפש  מסירות  מתוך  ישראל 
של  ההבנה  כעומק  ישראל.  עם  ולאחדות 
עומק  כך  בצבא,  לשרת  הבחירה  משמעות 
היכולת לשמור על זהות דתית בצבא, וטוב 
מתי  להבין  גם  לבנות  נעזור  אם  נעשה 
להעדיף  מתי  להן,  מתאימה  לא  המשימה 
את התפקיד הפחות נוצץ אך המתאים יותר, 
אינה  הצבאי  בשירות  “הבחירה  לומר  מתי 
או  כרגע”,  שלי  הרוחני  לתהליך  מתאימה 
מתי היא תעדיף לשמור על עצמה בבחינת 
למסלול  וללכת  רע”,  דבר  מכל  “ורחקתם 

מוגן יותר. 
בעוד שהדיון בבימה הציבורית שלנו בנושא 

לסיסמאות,  חרושת  בית  הוא  בנות  גיוס 
דיוקים,  ולחוסר  מוטה  או  מוטעה  למידע 
כמחנכים עלינו להיזהר ולייצר שפה מדויקת 
לאומי  לשירות  צבא  בין  רק  לא  שמבחינה 
בין תפקידים  בתוך הצבא. למשל,  גם  אלא 
לתפקיד  ההכשרה  תקופת  בין  ושיבוצים, 
לבין תקופת השירות בפועל, בין הגדוד לבין 
הבסיסים ובין עבודה עם מילואימניקים לבין 
שתנכיח  שפה  סדירים.  חיילים  עם  עבודה 
בחירה ותאפשר לבת להתמודד עם בחירת 
התפקיד ועם האתגר שבלהיות דתיה יחידה 

בשירותה הצבאי.

* הכותבת היא ראשת מכינת צה”לי ע”ש 
תמר אריאל לבנות דתיות

מגילת אסתר-סיפור במעגל

מבלימה להובלה
מיכל נגן - עתניאל שירות נשים דתיות בצה״ל

רועי לחמנוביץ’-שהםחברה והלכה
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יחיאל מלכה

• כיצד נראה ערב שבת 
וליל שבת בביתך?

מאוד,  פעיל  יהודי  "אני 
במרכז  יומי  גמרא  דף  ייסדתי 
פתוחה  שלנו  ת"א,והחברותא 
לכולם ופועלת כבר יותר משש 
דתי.  חילוני  חידתי:  אני  שנים. 
הלכתית,  איננה  שלנו  השבת 
אצל  הכול  כמעט  אבל 
משפחת אוז נעשהבשינוי. מה 
שבלי שינוי הוא הקידוש. אנחנו 
פי  על  קידוש  על  מקפידים 
הניגון של אבא שלי,ועל ראשי 
הכיפה שלו. שבת אחת אימא 
שלי אצלנו ושבת שנייה כולנו 
רחל,  סבתא  שלי,  אימא  אצל 
קוסקוס  אוכלים  אנחנו  שם 

בּולט טוניסאי". 

• איזו פרשה או תפילה 
אתה אוהב במיוחד?

כך  ההבדלה,  את  אוהב  "אני 
גם הילדים שלי. את ההבדלה 
שנולד  מיום  לקיים  התחלתי 

הבן שלי נגב-יוסף. אני מהדר על פי משהו שלמדתי מהגמרא: אני 
מדליק נר לפני כניסת השבת, הנר דולק כל השבת, ועליו אני מברך 
לא מדליק  אני  יוצאת  כך שכשהשבת  'בורא מאורי האש'בצאתה, 
גפרור, יש לי אש כבר דולקת. אני שר את ההבדלה בדיוק על פי 

הניגון של סבי נעים הזמירות, רבי ניסים מסיקה זצ"ל".

• ספר על הזיכרונות מבית אימא ואבא בילדותך.
"זיכרון של שבת? למען האמת אצלנו לא הלכו לבית הכנסת, אבל 
בבית  התפילה  אחרי  לאפריטיף  אלינו  באים  היו  וקרובים  חברים 
פיצוחים  סלטים,  מלא  שולחן  זה  אפריטיף  שבת.  בצהרי  הכנסת 
וכמובן אלכוהול נחמד. אני זוכר שאבא התקין אזעקה בבית שלנו 
שכללה עין אלקטרונית בסלון, רגישה לתנועה.כל פעם שמישהו זז 
לקחת פיסטוק, העין הייתה משמיעה 'קליק'. אני זוכר שקרוב שלנו, 

סידני,חשב שאנחנו סופרים לו 
פיסטוקים".

• כאמן, איזה מסר אתה 
רוצה להעביר לקהל 

מעריציך?
ישראל  עם  על  זכות  "ללמד 
גווניו, להתברך בשונה,  על כל 
שלנו,  במבוגרים  להתברך 
בחשיבה  שלנו,  בילדים 
ישראל.  עם  של  המיוחדת 
באהבה,  אבותינו  אל  להביט 
דרך  לוקחים  אנחנו  אם  וגם 
קצת אחרת, לעשות זאת תוך 
כדי למידה של דרכי הקודמים 

לנו".

• מה דעתך על המתח 
הקיים בין זהות יהודית 

ודמוקרטיה?
חכמים  יתרון  כלל.  מתח  "אין 
ביהדות,  קיים  מיעוט  דעת  על 
הפשוט  ישראל  עם  מנהגי 
ידי  על  מעט  לא  מכובדים 
יהודית מיוחדת  פוסקים גדולים. אנחנו מחויבים לברוא כאן מדינה 
ואירופאים. בריטיים  טורקיים,  חוקים  בין  מישמש  רק  לא  במינה, 
אני מאמין שכל עם צריך למצוא את היעוד והייחוד שלו במשפחת 
נס  ויובל.  שמיטה  כמו  ברעיונות  למצוא  ניתן  לכך  ורמזים  העמים, 
התקומה של עם ישראל יקבל את העוצמה האמיתית שלו, כשמדינתו 

תהיה זרקור של חסד, צדק וערבות הדדית".

• העלון מופץ בפרשת "תצווה", פרשת "זכור השבת" 
שלפני פורים. מה תאחל לעם ישראל?

ולהיות  והמגננות  המסכות  את  להוריד  ישראל,  לעם  מאחל  "אני 
יותר ביחד. כל החוקים שנועדו להפריד אותנו מהגויים שמסביבנו, 
מפרידים אותנו עכשיו זה מזה, וחבל. התקומה הזאת תהיה שלמה, 
משלים  ביהדות  זרם  כל  למה  ולהבין  זה,  את  זה  לאהוב  נדע  אם 

יצירה הגדולה מסך חלקיה".

מוזיקלי  ומפיק  סופר  מוזיקאי,  מלחין,  פזמונאי,  זמר,  הוא  לארבעה,  ואב  נשוי   ,)47( אוז  קובי 
15 שינה את  יוצאי תוניסיה. בגיל  נולד בשדרות בשם יעקב אוזן, למשפחה של  ישראלי. קובי 
שמו לקובי אוז, והחל לנגן כקלידן בהרכבים שונים, ביניהם להקת "שפתיים". לעיקר פרסומו זכה 
מחברותו בלהקת "טיפקס", שבה הוא הסולן וכותב השירים העיקרי. בנוסף, הוא מקיים הופעות 
מיוחדות המתכתבות עם המורשת היהודית וזיכרונותיו מבית סבו. בשנים האחרונות הוא מוביל 
את המיזם "דף תלמוד יומי- לימוד גמרא עם קובי אוז", בבית המדרש "עלמא". אני שמח לארח 
אותו בעלון שלנו היוצא לקראת חג הפורים, ולמצוא בין תשובותיו הרציניות, גם מעט מן הנימה 

המבודחת המוכרת שלו.
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עדיאל שושני - מודיעין

אלעד פורטל - אשדודשירת השבת

בגדי נ על  ישראל  בני  שמות  שיאת 
הכהן הגדול מבטאת באופן סמלי את 
בו  שיש  לקב”ה,  ישראל  בין  החיבור 

אחריות לקשר אמיץ וחזק
הכוהנים,  בבגדי  עוסקת  “תצווה”  פרשת 
וברצוני להתעכב על הציווי החוזר בפרשתנו 
פעמיים: נשיאת שמות בני ישראל על בגדי 
הוא  הראשונה  בפעם  הגדול.  הכהן  אהרון 
מצווה לשאת את שמות בני ישראל על כתפיו 
)כ”ח, י”א-י”ב( ובפעם השנייה על ליבו )כ”ח, 

ִמיד”. ֹרן ִלְפֵני-ה’ ָתּ כ”ט-ל’(, וזאת “ְלִזָכּ
מהי משמעות הזיכרון של שמות בני ישראל 
לפני ה’?מדוע פעמיים? גם הכתפיים וגם על 

הלב?
בין  ולחבר,  להתחבר  לנו  מאפשר  הזיכרון 
עבר להווה, בין בני אדם, בין אדם למקום ובין 
בו  החיבור  רגע  הינו  הזיכרון  לאדם.  המקום 
המעורר  רגע  זהו  ומרוכזים,  מתייחדים  אנו 

פחד  גם  לעיתים  אך  והתפעלות  גדלות 
נושא  הכהן  אהרון  קרובה.  כה  מאינטימיות 
הקודש  אל  בכניסתו  ישראל  בני  שמות  את 
בין עם ישראל  לפני ה’ תמיד כדי שהחיבור 

והקב”ה יהיה מחובר ונצחי עם הקודש.
שמות בני ישראל על הכתפיים מסמלים את 
כובד האחריות בלהיות עם סגולה הקרוב כל 
כך לקב”ה, ואילו שמות בני ישראל שעל הלב 
הרגשי  החיבור מהמקום  אופי  את  מסמלות 

והחזק “בכל לבבך”.
“קדם”  ספר  בבית  שלנו  החינוך  עבודת 
התלמידים  אצל  ליצור  מנסה  שבנוקדים, 
יצירת  ידי  על  וזאת  חיבור,  תחושת  והצוות 
עבורנו  שיהוו  שונות  והזדמנויות  מפגשים 
י  ִכּ ם  “ַגּ זמן  לאורך  אותנו  שילוו  זיכרונות 
ו’(.אנו  כ”ב,  )משלי,  ה”  ָנּ ִמֶמּ ָיסּור  ֹלא  ַיְזִקין 
שלנו  לתורה  שלנו,  לשפה  להתחבר  מנסים 
וטיול  ניגון  של  שורשי  ממקום  שלנו  ולארץ 

האומה  גדולי  בשיעורי  זהותנו.  את  הבונים 
גדולים  אישים  אחר  להתחקות  מנסים  אנו 
עמנו.  בני  בהיסטוריית  שונות  דרכים  שהתוו 
בשיעורי ארץ ישראל אנו נהנים לשוב ולטייל 
ולראות  גדלים  אנו  בה  המדבר  בסביבת 
ציפורים  עם  פעם  כל  מתחדשת  אותה 
והקשת  החורף  ענני  השמש,  קרני  נודדות, 
המחבקת. במהלך היום אנו משתדלים ליצור 
חיבורים נעימים ביננו לבין עצמנו, אם בשיח 
ולימוד פורה בשיעורים ואם במשחק וצחוק 

בהפסקות.
לכתוב את  אנו משתדלים  כל הדרך  לאורך 
שמותיהם של התלמידים על כתפנו - מצד 
האחריות במשימת החינוך, ועל ליבנו - מצד 

החיבור והנעימות.
*הכותב הוא מנהל בית ספר 
“קדם”, נוקדים

מסורת ש הינה  הבקשות  ירת 
שהתפתחה  קדומה  שירה 
ברבות השנים בקרב קהילות 
יהודי ספרד והמזרח. במסורת נפלאה זו 
מתכנסים באשמורת הבוקר של שבתות 
ומשוררים  ארוך(  הלילה  )בהן  החורף 
מגוונים  בנושאים  ייחודיות  בקשות  יחד 

על-פי סדר קבוע ומסורתי.
שיר  או  פיוט  למעשה  היא  “הבקשה” 
שנכתב על ידי גדולי המשוררים והפייטנים 
של יהדות ספרד מהעת העתיקה בתקופת 
“תור הזהב” ועד לדורנו זה. הבקשה יכולה 
כגון:  ומגוונים  שונים  בנושאים  לעסוק 
מעלתה של השבת, שבחי הקב”ה, בקשה 
ייחודיות  בקשות  גם  וכן  ישראל  לגאולת 
וגיבורי  השבוע  פרשת  בענייני  העוסקות 

המקרא.
הבקשות,  של  “האנדלוסית”  המסורת 
מפורסמת  אנתולוגיה  על-פי  מונחית 
כל  מוצגת  בה  ידידות”  “שיר  המכונה 
פרשה ופרשה ב”נובה” משתנית ובקשות 

ייחודיות לה.
בבית  הקהילה  נפגשת  השבת  במהלך 
בוקר,  לפנות  ארבע  בשעה  הכנסת 
המשתתפים קוראים חלק מ”תיקון לאה” 
בשבת(  אסורה  רחל”  “תיקון  )אמירת 

וידועה, ולאחר מכן קטע  במנגינה קבועה 
מהמשנה. בתום הפתיח הקבוע מתחילים 
משתנה:  לחן  עם  קבועים  פיוטים  בשני 
“דודי ירד לגנו” מאת רבי חיים הכהן ו”ידיד 
נפש” מאת רבי אלעזר אזכרי. לאחר מכן 
מתחילה הסדרה השבועית של הבקשות 
מפרשה  משתנים  ולחנים  פיוטים  עם 
נוכחותו  והחסיר  שנעדר  מי  לפרשה. 
בפרשה מסוימת יאלץ להמתין שנה שלמה 
למחזור  עד  השבועיים,  הפיוטים  לשירת 

הבא של שירת הבקשות.
בכיבוד  לא,  איך  מלווה,  הבקשות  שירת 
מסורתי, מיני מתיקה ומשקאות חמים, לצד 
ומחכמי  הקהילה  מרב  מחכימה  דרשה 
שלו  החלק  מגיע  הבקשות  בסיום  העיר. 
פיוטית  אמנות  ה”קצידא”,  מחכים,  כולם 
של סיפור הפרשה בדרך שיר עם שימוש 
הקודש.  לשון  של  האסתטיות  בתכונותיה 
בתום הקצידא מתחילים בתפילת שחרית.
הרבה קהילות ציבוריות ופרטיות מקיימות 
את שירת הבקשות, אולם המוסד המרכזי 
שירת  מסורת  ופיתוח  לשימור  ביותר 
הבקשות הוא “המרכז לתרבות האנדלוסית 
ולפיוט בישראל” אשר מוביל שנים רבות 
והפיתוח  ההנכחה  החשיפה,  פעילות  את 
הבקשות,  את  המשמרות  קהילות  של 

יצירות  לבקשות,  בינלאומיים  פסטיבלים 
הישראלית,  האנדלוסית  התזמורת  של 
וכנסי בקשות בבירת התרבות האנדלוסית 
נוספות.  ובערים  אשדוד   – ישראל  של 
ראוי לציין כי המרכז לתרבות האנדלוסית 
המתפתח  המשכו  הוא  בישראל  ולפיוט 
שנוסד  ושירה-אשדוד  לפיוט  המרכז  של 

ב-1988.
באשדוד  מתקיימת  הבקשות  שירת 
במסגרת המרכז לתרבות האנדלוסית 16 
ארבע  13 שבתות בשעה  בשנה.  שבתות 
שבת  בליל  שבתות  ושלוש  בוקר  לפנות 
בבית  נערכים  המפגשים  בערב.  בתשע 
בעיר  מרכזי  קהילתי  במרכז  או  כנסת 
פייטנים   25 הכולל  אנסמבל  בהשתתפות 
רבי  של  בראשותו  לפיוט  המרכז  של 
במיוחד  מגיעים  רבים  אורחים  אדרי.  דוד 
הארץ  מרחבי  באשדוד  הבקשות  לשירת 
חלק  ליטול  מוזמן  הציבור  מחו”ל.  וגם 
האחרונה  הבקשות  בשירת  ולהשתתף 
לשנת תשע”ז שתתקיים ברוב פאר והדר 
 ,)11.3.17( “זכור”  בפרשת “תצוה”, שבת 
בשעה 04:00 בבית הכנסת “אוהל חיים” 

ברובע ד’, אשדוד.
*הכותב הוא מנהל מחוז דרום ארגון 
“ממזרח שמש”.

הכתפיים והלב של אהרון הכהן
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במקרא ל תופיע  קרובות  עיתים 
חוק  כמייצגת  ״חוקה״  המילה 
עולם,  חוקת  דורי:  ועל  נצחי 
לדורותיכם וכו׳. אולי משום כך נקבעה 
יסוד,  חקיקת  כמייצגת  בימינו  המילה 
כזו שמעמדה עולה על חוקים רגילים. 
מצווה,  חוק,  בין  להבחנה  אין  בתורה 
וכל  מיוחדת,  משמעות  דיבר  או  חוקה 
שווה. מעמד  בעלות  הינן  הציווי  צורות 
כולן מצוות מן התורה. עם זאת, בתוך 
כלל ההלכות מוכר מדרג משתנה של 
גוברות  גבוה  ממדרג  ומצוות  חשיבות, 
כאמור,  המדרג,  בראש  אחרות.  על 
בתורה  בפירוש  המוזכרות  המצוות 
למעט  דאורייתא.  מצוות  והמכונות 
במקרים ספורים אין אפשרות לבטלן או 
לעקפן, ואף שהגמרא קובעת כי ״גדול 
התורה״,  מן  דבר  לעקור  חכמים  כוח 
שונים.  לסייגים  כפוף  זה  שכלל  הרי 
פאסיבי  אופי  בעלות  להוראות  למשל, 

בלבד של חכמים )״שב ואל תעשה״(, 
ולא להתרת מעשה פעיל שיש בעשייתו 
המקרים  מספר  התורה.  מן  איסור 
שבהם עקפו חכמים בדרכים שונות את 
הוראות התורה מצומצם מאוד ומנומק 
״עת  קיצוניים,  תנאים  בהיווצרות  לרוב 

לעשות לה׳ הפרו תורתך״. 
מול מצוות דאורייתא נמצאות, במעמד 
פי  שעל  אף  דרבנן.  מצוות  יותר,  נמוך 
המסורת גם הן ניתנו למשה בהר סיני, 
סתירה,  של  במקרה  עליהן,  גוברות 
השלישי,  במדרג  דאורייתא.  מצוות 
גזירות  שאר  נמצאות  מהן,  אף  הנמוך 

חכמים ותקנות חז״ל.
מציאות שבה לחוקים מסוימים מעמד 
וקדימות גבוהים יותר מקובלת בשיטות 
אלו  חוקים  לרוב  בעולם.  רבות  משפט 
מאוגדים בחוקה, אשר לה מעמד על: 
אותה,  הסותרים  חוקים  לחוקק  אין 
לשנותה.  אפשרות מעשית  כמעט  ואין 

ולרוב  מחשיבותה,  נובע  זה  מעמדה 
תבטא החוקה את עקרונות היסוד של 

החברה שעליהם יש להגן.
במדינת ישראל אין חוקה, על אף ניסיונות 
שנעשו בעבר לקדמה. עם זאת, שורה 
וחירותו,  האדם  )כבוד  יסוד  חוקי  של 
חופש העיסוק ועוד( מהווים לדעת רבים 
קוהרנטית  שאינה  אף  בפועל״,  ״חוקה 
מיוחד  לחוקים אלו מעמד  גם  ושלמה. 
ניתן  לא  יתרה,  עמידות  להם  המקנה 
והאפשרות  מיוחס,  ברוב  אלא  לבטלם 
לפגוע בזכויות המוגנות בהם מוגבלת: 
על הפגיעה להיות במידה שאינה עולה 
על הנדרש, עליה להיעשות בדרך של 
הפוגעת  החקיקה  ועל  בלבד,  חקיקה 
ההולמת  ראויה  תכלית  בעלת  להיות 

את ערכיה של מדינת ישראל.

*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית

ת עֹוָלם ְלֹדֹרָתם״ )תצוה כ״ז, כ״א( ״ֻחַקּ
בין חוק לחוקה

עו״ד ירון קנר - מודיעין

להנחייה וריכוז יהדות בבתי הספר המשלבים

info@meitarim.org קו”ח יש לשלוח למייל

למיתרים דרושים:

נשות ואנשי חינוך

היקף המשרה משתנה בין בתי הספר 
ותלוי גם במספר שעות ההוראה.

במסגרת התפקיד:    
הכשרת צוותים בעבודתם החינוכית בחינוך המשלב: 

השתלמויות, הנחייה, צפייה בשיעורים וכו’ | ליווי ביה”ס 
במעגל השנה: אירועי שיא, מפגשי הורים ילדים, פרויקטים 

ייחודיים ועוד. | ליווי תהליכי אקלים חברתי ונראות בבית 
הספר. | ליווי תהליכים יחד עם הורי הקהילות. | השתתפות 

בישיבות רכזי מיתרים.

דרישות התפקיד:
חדוות למידה ורצון כן להשפיע בעולם החינוך היהודי 

הפלורליסטי. | רגישות, נועם הליכות ויחסי אנוש 
מעולים. | הזדהות עם ערכי מיתרים )ניתן להתרשם 
בדף הפייסבוק ובאתר(. | ידע עשיר בהוראת יהדות 

והיכרות עם ערכי עולם ההתחדשות היהודית. | 
השכלה וניסיון בהנחיית מורים או קבוצות. | היכרות 
עם החינוך הפורמלי היסודי - יתרון גדול | גמישות 

מחשבתית וגמישות בשעות העבודה.

ה ד ו ת  . ה נ י נ ע ת ת  ו מ י א ת מ ת  ו י נ פ ק  ר

משפט הלכה ומורשת ישראל
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כפר קטן ליד העיר קוזניץ התגורר לו עני מרוד ב
בשם שמעון. כסף לא היה לו לשמעון, אך הייתה 
לו משפחה מרובת ילדים, ואותה הצליח לפרנס 
בקושי. שמעון עסק במלאכות שונות על מנת להתפרנס, 

אך המזל לא האיר לו פנים.
גדולה,  יהודית  קהילה  עם  עיר  הייתה  הסמוכה  קוזניץ 
שהרי  אליה,  רגלית  שמעון  פוסע  היה  החגים  ולקראת 
לקיים  כדי  היה ברשותו,  ועגלה לא  ממון לשכירת סוס 
את מצוות החג כמנהג היהודים מדורי דורות. כך עשה 
הבלויים,  בגדיו  את  לבש  הפורים.  חג  כשהתקרב  גם 
בית- אל  ויצא  הקרועות,  נעליו  את  מים  במעט  צחצח 
הכנסת אשר בקוזניץ כשליבו עגום עליו. מראה הילדים 
לא  המחלצות  במיטב  הלבושים  והוריהם  המחופשים 

ראו",  נא  "ראו  עמו.  לעצמו היטיב  חשב 
אלו  "כל  בעגמומיות. 
בשמחת  וששים  שמחים 
משפחתי  ואילו  החג, 

יושבת ונמקה ברעב".
היה  בית-הכנסת 
כל  יקרות.  באור  מואר 
המתינו  המתפללים 
ישראל,  לרבי  בדריכות 
הלא הוא המגיד הקדוש 
על  שיעלה  מקוזניץ, 

ויחל  הקריאה  המגילה. בימת  בקריאת 
דממה  השתררה  הבימה  אל  ישראל  רבי  כשעלה 
מוחלטת, וכולם האזינו בשקיקה לקולו הערב של הרב. 
וחור...  תכלת  מלכות  בלבוש  המלך  לפני  יצא  "ומרדכי 
פסוקי  ויקר...",  וששון  ושמחה  אורה  הייתה  ליהודים 
ומצב  מצוקותיו,  את  קט  לרגע  ממנו  השכיחו  המגילה 

רוחו החל להשתפר.
נסתיימה קריאת המגילה. יהודי העיר ניגשו לאחל לרבם 
תורו  כשהגיע  אליהם.  הצטרף  ושמעון  שמח",  "פורים 
יהודי, מדוע לא  "רבי  ושאל:  בו המגיד מבט חודר  נעץ 
הבאת לי משלוח מנות?" התבלבל שמעון והשיב: "אינני 
מתגורר בעיר קוזניץ... באתי רק כדי לשמוע את קריאת 
המגילה". אך המגיד לא התייחס לדבריו והמשיך: "הלוא 

פורים היום. בוא נא לביתי ואמור 'לחיים'".
בביתו של המגיד הציעו לפניו מאכלים ומיני מגדנות וכן 
יין בשפע. היטיב שמעון את לבו ביין, וקינח במיני מאפה, 
הבית  את  ויצא  "פורים שמח"  לנוכחים  איחל  וכשסיים 
"מדוע  כשדבריו של המגיד הקדוש מהדהדים באוזניו: 

לא הבאת לי משלוח מנות?"
ופנה  בנפשו  עוז  הרהיב  מעט,  מבוסם  שהיה  מכיוון 

לחנות המשקאות החריפים. "פורים שמח!" הכריז בקול 
בעזרת  ואשלם,  משובח  יין  בקבוק  לי  נא  "הבה  בוטח. 
ה', לאחר חג הפורים. ואם לא אשלם – מה בכך? הלוא 
פורים היום!" נענה בעל החנות לדבריו והעניק לו בקבוק 
בדוכן  גם  שמעון  עשה  כך  שבמשובחים.  משובח  יין 
יין ומעט תפוחים עשה את  התפוחים, וכשבידיו בקבוק 
דרכו שוב לבית המגיד. כשראה אותו המגיד חייך ואמר: 

"אאחל לך שתזכה להביא לי בכל שנה משלוח מנות".
במוחו:  עלתה  ומחשבה  המגיד,  מבית  שמעון  יצא  רק 
"מדוע לא אביא מעט מזון לביתי, לשמח אותם בשמחת 
הפורים?" אמר, ועשה. שוב ניגש שמעון לחנויות, ובפיו 
הבקשה: "תנו נא לי בהקפה – ואם לא, מה בכך? הלא 
רב  זמן  חלף  ולא  המזל,  לו  האיר  ושוב  היום!"  פורים 

כל-ושמעון החל לפסוע  מלאות  כשידיו  לביתו 
טוב.

"פורים שמח!" הכריז בקול 
מאושש, ופרס את "אוצרו" 
על השולחן. הילדים שלא 
ראו זמן רב מעדנים כאלה 
שמחה.  בקריאות  פצחו 
אשתו של שמעון מיהרה 
לבנה  מפה  לפרוס 
השולחן,  על  ומטולאת 
וכולם התיישבו לסעודה 

העולם על חסדיו.חגיגית להודות לבורא 
הבית.  מפתח  צרוד  קול  נשמע  לי!"  פתחו  לי,  "פתחו 
חשב  לביתנו",  להיכנס  חפץ  שיכור  ערל  איזה  "בוודאי 
שאשתו  עד  הדלת,  את  לפתוח  וסירב  לעצמו  שמעון 
נענתה ואמרה: "דומני שזהו גריגורי הבא לכאן לעיתים 

קרובות למכור את מרכולתו. אלך ואפתח לו".
הדלת נפתחה ונכנס גריגורי כשהוא פצוע וזב דם. שמעון 
ואשתו מיהרו להגיש לו תחבושות לחבוש את פצעיו, וכן 
כוסית יין שרף למען ישיב את נפשו. כששבה רוחו אליו, 
סיפר להם גריגורי על בתו וחתנו שהשליכו אותו מביתם 
לאחר שנקעה נפשם מהרגלי השתייה שלו. "אוצר גדול 
טמנתי ביער, וביקשתי להעניק להם אותו בטרם אמות", 
שבאתם  אתם,  זאת!  אעשה  לא  "אך  גריגורי.  אמר 
ימים  חלפו  הגדול".  באוצר  תזכו  צרה,  בשעת  לעזרתי 
אחדים והאיכר מת מפצעיו. הלך שמעון אל היער כפי 
אשר הורה לו האיכר, שם מצא אוצר גדוש במטבעות 

זהב. ושמעון העני המרוד הפך לעשיר גדול ומפורסם.
מידי שנה היה מגיע שמעון אל המגיד הקדוש מקוזניץ, 

ומעניק לו משלוח מנות ביד רחבה ובלב שמח.
)סיפור עממי(

המגיד הקדוש מקוזניץ ושמעון העני
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מאת: אליסף תל אור

www.meytarim.org.il

את הפתרונות ניתן לשלוח ל"מיתרים" רשת לחינוך יהודי משלב רחוב גנרל פייר קניג 32, ירושלים. 
או למייל info@meitarim.org ולציין שם פרטי ומשפחה, גיל, כתובת וכתובת דוא"ל באם יש. 

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב”מיתרים”
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assaf.horen33@gmail.com 054-7388367
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ה” ַצֶוּ ת “ְתּ ָרַשׁ ָפּ
ת  ָרַשׁ ה ַהּקֹוֶדֶמת, ָפּ ָרָשׁ ִעְקבֹות ַהפָּ יָכה ַלֲעֹסק, ְבּ ה” ַמְמִשׁ ַצוֶּ ת “ְתּ ָרַשׁ ָפּ
ן.  ָכּ ְשׁ ְכֵדי ְלָהִקים ֶאת ַהִמּ ׁש ַלֲעׂשֹות ִבּ ֵיּ ֲעִשׂים ֶשׁ ֵפרּוט ַהַמּ רּוָמה”, ְבּ “ְתּ
יֹום  ן  ָכּ ְשׁ ִמּ ַבּ ִריְך ִלְדֹלק  צָּ ֶשׁ ִמיד,  ַהָתּ ֵנר  ּוּוי ַעל  ִצּ ַבּ ה ַמְתִחיָלה  ָרָשׁ ַהָפּ
ׁש  ֵיּ ֻיָחִדים ֶשׁ ָגִדים ַהְמּ ה ְלָתֵאר ֶאת ַהְבּ ָרָשׁ ן עֹוֶבֶרת ַהָפּ ָוַלִיל, ּוְלַאַחר ִמֵכּ
מֹו  ַעת, כְּ ֹתֶנת, ִמְכָנַסִים,ַאְבֵנט ּוִמְגַבּ ן: ְכּ ָכּ ְשׁ ִמּ ֲעְבדּו ַבּ ַיּ ֲהִנים ֶשׁ ְלָהִכין ַלֹכּ
ַעת  ּכֹוְלִלים ֶאת ַאְרבַּ דֹול ֶשׁ ֵהן ַהגָּ ל ַהֹכּ ים  ֶשׁ חּוִדִיּ ָגִדים ַהִיּ ם ֶאת ַהְבּ ַגּ
ן,  ָגִדים: ֹחֶשׁ ם ֶאת ַהְבּ ְך ַגּ ֲהִנים, ְונֹוָסף ַעל ָכּ דֹוֶמה ְלָכל ַהֹכּ ָגִדים בְּ ַהְבּ
ן  ְרָבּ ַהָקּ ְמֹתָאר  ה  ָרָשׁ ַהָפּ ל  ֶשׁ ָהַאֲחרֹון  ֶחְלָקּה  ְבּ ּוְמִעיל.  ִציץ  ֵאפֹוד, 
ּלּוִאים  ַהִמּ ְיֵמי  מֹוַנת  ן,ְלַאַחרְשׁ כָּ ְשׁ ַהִמּ ת  ֲחֻנַכּ יֹום  ְבּ ַיְקִריבּו  אֹותֹו  ֶשׁ
ן  ה “ָקְרָבּ ֻכֶנּ ֲהִנים(, ַהמְּ רּו ַאֲהֹרן ּוָבָניו ְלַתְפִקיד ַהֹכּ ֶהם ֻיְכְשׁ ָבּ ִמים ֶשׁ )ַהָיּ

יּלּוִאים”. ַהִמּ
ע  ֵמַאְרַבּ ַאַחת  “ָזכֹור”,  ת  ָרַשׁ ָפּ ֶאת  ת  ָבּ ׁ ַהַשּ קֹוְרִאים  ְלָכְך,  נֹוָסף  ְבּ
ָקִלים, ָזכֹור,  תֹות ֹחֶדׁש ֲאָדר: ְשׁ ָבּ ַשׁ ּמֹוִסיִפים ְבּ ָצרֹות ֶשׁ ּיֹות ַהְקּ ְרִשׁ ַהָפּ
ִלים  ְחָשׁ ֶנּ ל ֲעָמֵלק ַבּ ִגיָעה ֶשׁ יִרים ֶאת ַהְפּ ה זֹו ַמְזִכּ ָרָשׁ ָפּ ָרה ְוַהֹחֶדׁש. ַבּ ָפּ
ֵני  ִעְקבֹוָתיו ֻצּוּו ְבּ ְבּ ְצָרִים. ֵארּוַע ֶשׁ ֵצאָתם ִמִמּ ֶרְך ְבּ ֶדּ ַעם ִיְשָׂרֵאל, ַבּ בְּ ֶשׁ

ַמִים. ׁ ַחת ַהָשּ מֹו ַתּ ִיְשָׂרֵאל ִלְמחֹות ֶאת ְשׁ

ִחיָדה ִלְכבֹוד ַחג ַהּפּוִרים:
ָנ”ְך... ָתּ ּכֹוִרים ַבּ ְכרּות ְוִשׁ ִשׁ

ּכֹור? הּוא ִשׁ ב ֶשׁ ל ְוָחַשׁ ֵלּ • ִמי ָרָאה ָאָדם ִמְתַפּ
ְכרּות? ִשׁ ּלֹו כְּ בּוָאה ֶשׁ ֵאר ֶאת ֲחָוַית ַהְנּ • ֵאיֶזה ָנִביא ֵתּ

ֵדי ְלָתֵאר ֶאת         ַיִין כְּ ֶטן ְמֵלָאה ְבּ ל ֶבּ ֵתאּור ֶשׁ ׁש ְבּ ֵמּ ַתּ • ִמי ִמְשׁ
ר? ּלֹו ְלַדֵבּ ֶרְך ֶשׁ ַהֹצּ

ֵצל?  ֵדי ְלִהָנּ ע ְכּ ָגּ ּכֹור ְוִכְמֻשׁ ִשׁ • ִמי ָעָשׂה ַעְצמֹו ְכּ
ּכֹוִרים  ִשׁ ם ְכּ יָּ ְסִפיָנה ַבּ ֻטְלָטִלים בִּ ְמּ ים ֶשׁ • ֵהיָכן ְמֹתָאִרים ֲאָנִשׁ

ִמְתנֹוֲעִעים? 

ִאים  ַהָבּ ָרִקים  ְפּ ַבּ ְלַגּלֹות  ּתּוְכלּו  ׁשּובֹות  ַהְתּ ֶאת  )ֶרֶמז: 
ק”ז;ִאּיֹוב  ים  ִהִלּ תְּ כ”א;  א’,  מּוֵאל  ְשׁ כ”ג,  ִיְרְמָיהּו  ָנ”ְך:  ָתּ ַבּ

מּוֵאל א’, א’( ל”ב; ְשׁ

ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
בּו,  ִחְשׁ ֲהִנים.  ַהֹכּ ל  ֶשׁ ֻיָחִדים  ַהְמּ ְגֵדיֶהם  ַעלִבּ ר  ְמֻסָפּ ָפָרָשֵתנּו  ְבּ

ָגִדים ְמֻיָחִדים? ֲהִנים ְבּ ַמּדּוַע ֵיׁש ַלֹכּ
ֲחִגיִגית  ַלֲארּוָחה  ַוֲחׁשּוִבים  ִדים  ְמֻכָבּ ים  ֲאָנִשׁ ֶלְך  ַהֶמּ ִהְזִמין  ַעם  ַפּ
א-ֶגְברָהָנא  ַאָבּ ְוַרק  ָיִפים,  ְבָגִדים  בִּ יעּו  ִהִגּ ל ָהאֹוְרִחים  ָכּ ַאְרמֹון.  ָבּ
ַער ֹלא ָנְתנּו  ׁ ַשּ ָעְמדּו ַבּ ן ְוָקרּוַע. ׁשֹוְמֵרי ָהַאְרמֹון ֶשׁ ְמִעיל ָיָשׁ יַע ִבּ ִהִגּ

ֵנס, ְוֵגְרׁשּו אֹותֹו ֵמָהַאְרמֹון. א-ֶגְברָהָנאְלִהָכּ ְלַאָבּ
ֹמחֹו ַרְעיֹון.  ְתאֹום ָעָלה ְבּ ב ַמה ַלֲעׂשֹות. ִפּ א-ֶגְברָהָנאֶנֱעַלב ְוָחַשׁ ַאָבּ
ּלֹו ְמִעיל ָיֶפה ְוָחָדׁש. הּוא ָלַבׁש  ֵכן ֶשׁ ׁ ׁש ֵמַהָשּ הּוא ָחַזר ְלֵביתֹו, ּוִבֵקּ

ִעיל ֶהָחָדׁש ְוָחַזר ָלַאְרמֹון. ֶאת ַהְמּ
ָכבֹוד וליוו אֹותֹו ַעד ָלאּוָלם  לּו אֹותֹו ְבּ ַעם ׁשֹוְמֵרי ָהַאְרמֹון ִקבְּ ַהַפּ
ל  ָכּ ָקמּו  א-ֶגְברָהָנאָלַאְרמֹון,  ַאָבּ ְכַנס  נִּ ֶשׁ כְּ ַאְרמֹון.  ָבּ דֹול  ַהָגּ
א- בַאָבּ ְלָחן. ָיַשׁ ׁ ֹראׁש ַהֻשּ ֶבת בְּ דּו אֹותֹו ְוָנְתנּו לֹו ָלֶשׁ ְבּ ָהאֹוְרִחים, ִכּ

יׁשּו  ִהגִּ ֶשׁ ָקאֹות  ְשׁ ּוַבַמּ ֲאָכִלים  ַמּ ַבּ ָנַגע  ְוֹלא  ְמקֹומֹו  ֶגְברָהָנאִבּ
א- ַאָבּ ָהאֹוְרִחים.  ֲאלּו  ָשׁ אֹוֵכל?”  ֹלא  ה  ַאָתּ ָלאֹוְרִחים.”ָלָמה 
ִעיל,ָשׂם אֹותֹו  א, הֹוִריד ֶאת ַהְמּ ֵסּ ֶגְברָהָנא ֹלא ָעָנה. הּוא ָקם ִמן ַהִכּ
ִעיל. ָהאֹוְרִחים  ַפְך אֹותֹו ְלִכיס ַהְמּ ָרק ְוָשׁ א, ָלַקח ֶאת ַהָמּ ֵסּ ַעל ַהִכּ

ְעּתֹו. הּוא ָיָצא ִמַדּ בּו ֶשׁ לּו ְוֹלא ֵהִבינּו. ֵהם ָחְשׁ ְכּ ִהְסַתּ
ֶאל  ָנה  ָפּ א-ֶגְברָהָנא  ָהאֹוְרִחים.ַאבָּ ֲאלּו  ָשׁ ֹעֶשׂה?”  ה  ַאָתּ “ַמה 
ִדים ֶאת  ה ְמַכבְּ קֹום ַהֶזּ ָמּ ַבּ ִעיל ְוָאַמר לֹו:”ְמִעיל ָיָקר, ָרִאיִתי ֶשׁ ַהְמּ
יׁשּו  ִהגִּ ֹאֶכל ֶשׁ ד אֹוְתָך ָבּ ים. ָלֵכן ֲאִני ְמַכֵבּ ָגִדים ְוֹלא ֶאת ָהֲאָנִשׁ ַהְבּ

ִלי, ְונֹוֵתן ְלָך ֶלֱאֹכל ְלָפַני”.
הֹוָצַאת  ָיה”, ְבּ י ְיהּוֵדי ֶאְתיֹוְפּ ֶפר:”ִמְרָקם ִסּפּוִרים - ִמִפּ )ִמּתֹוְך ַהֵסּ

”ח( ַמַטּ
ָגִדים ֹעִשׂים ֶאת  בּו ַהִאם “ַהבְּ א-ֶגְברָהָנא,ִחְשׁ ּפּור ַעל ַאָבּ ְלאֹור ַהִסּ

ָגִדים”? ָהָאָדם” אֹו “ָהָאָדם ֹעֶשׂה ֶאת ַהְבּ
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הייתה ה זצ”ל  קאפח  ברכה  רבנית 
חברתית,  פעילה  חסד,  אשת 
לאנשים  השראה  והיוותה  יזמית 
לחברה  המיוחדת  תרומתה  רבים. על 
ישראל  לשנת  פרס  לה  הוענק  ולמדינה 

תשנ”ט )1999(.

ילדותה וביתה בתימן
תרפ”ב  בשנת  נולדה  זצ”ל  קאפח  ברכה 
)1922( בצנעא בירת תימן. אביה היה סוחר 
וכמקובל בתימן הוא לימד את  בדים אמיד, 
בניו תורה, אך משראה את סקרנותה של בתו, 
ולשמוע את  ברכה, התיר לה לשבת לצדם 
לימודם. את גמילות החסדים ומעשי הצדקה 
עוזרת  הייתה  שישי  ובימי  מילדותה,  ספגה 
לקראת  לעניים  מזון  לחלק  וסבה  לאמה 
כבת  בהיותה   ,)1933( תרצ”ג  בשנת  שבת. 
אחת עשרה, ִנשאה לבן דודתה, יוסף קאפח 
על  היתומים”  “גזירת  איום  בעקבות  זצ”ל, 
במשפחת  להתאסלם.  עליו  היה  חובה  פיה 
הצעיר של  גילה  היו חששות מפאת  הכלה 
היה  המיועד  שהחתן  מאחר  אבל  ברכה, 
ההתאסלמות  סכנת  בשל  וכן  משפחה  בן 
רצויים.  היו  הנישואים  ראשו,  על  שריחפה 
לימים היה יוסף קאפח לרב ומנהיג, חבר בית 
ומפרש  מהדיר  מתרגם,  הגדול,  הרבני  הדין 
פרס  חתן  ראשונים,  וכתבי  הרמב”ם  כתבי 
אשר  )תשכ”ט(,   תורנית  לספרות  ישראל 
היהדות. בצנעא  בעולם  ניכר  חותם  הטביע 

נולדו לבני הזוג שלושה ילדים.

העלייה לארץ ומפעל הרקמה 
בירושלים 

ברכה  אמה של  יצאו   )1943( בשנת תש”ג 
ופניהם  צנעא  את  בתימן  הנותרים  ואחיה 
היו  שחשה  והבדידות  הפרידה  צער  ארצה. 
קשים. בצר לה, הלכה אל בית הכנסת של 
בכתה  הקודש,  ארון  את  פתחה  המשפחה, 
בתפילה לרבונו של עולם והשיחה את אשר 
נעלם  לא  צערה  לה.  שהוקל  עד  ִלבה  על 
נישואיו  טרם  עוד  חשב  אשר  בעלה  מעיני 

לעלות ארצה, זמן קצר לאחר מכן בישר לה 
על עלייתם המתוכננת לארץ ישראל ובקש 
ההכנות  למסע.  בהכנות  עזרתה  את  ממנה 
הקהילה  שבני  החשש  מתוך  בצנעה  נעשו 
יקשו על עזיבתם בשל מעמדו המרכזי של 

הרב.
בכ”ג אייר תש”ג, בהיותה כבת 21 יצאה עם 
משפחתה למסע על שיירת חמורים בדרכם 

בעדן,  ישראל.  לארץ  לעלות  במטרה  לעדן 
יוסף,  של  אמו  נפטרה  לאשרה,  בהמתינם 
וכשבועיים לאחר מכן הלך לעולמו גם בנם 
הצעיר בן השלוש, יחיא. בישראל התגוררה 
נולד  תש”ה,  בשנת  אביב.  בתל  המשפחה 

בנם אריה.
 בשנת תש”ו )1946( עברה משפחת קאפח 
ברכה  בירושלים.  אחים  נחלת  לשכונת 
חיפשה דרכים שבה היא וחברותיה לשכונה 
שולחן  מפות  רקמה  היא  להתפרנס.  יוכלו 
למוצרי  גדל  הביקוש  לחנויות.  אותן  ומכרה 
ברכה  החלה  הזמן  ובמהלך  נוספים  רקמה 
להעסיק רוקמות מרחבי העיר. בשיא פריחת 

המפעל, התפרנסו מן העסק 55 רוקמות.

פעילות החסד של הרבנית קאפח
רקמה,  מפעל  כמנהלת  לעבודה  במקביל 
בהתנדבות.  בזקנים  לטפל  הרבנית  החלה 
ולבסוף  לסעד,  זקנים  ועוד  עוד  היא אספה 
מנת  על  ברקמה.  מעבודתה  לחדול  רצתה 
פרנסה,  בלא  העובדות  את  להשאיר  שלא 
דאגה לכל אחת ואחת. את הצעירות ִשלבה 
בלימודים, ואת המבוגרות בעבודה. משקיבלו 
כולן מענה, השקיעה את כל מרצה בעבודת 
טיפלה  היא  האחרון.  יומה  עד  ההתנדבות, 
שיעורי  העבירה  במקביל,  קשישים  ב-30 
פרשת שבוע, סייעה לנזקקים, חילקה בגדים 
ומזון, ארגנה חתונות, השיגה ריהוט לדלים, 
קייטנה,  הקימה  לפעוטות,  מעון  פתחה 
הקשיבה  לרבים,  עבודה  מקומות  מצאה 
וחפץ. בכל שנה, בשושן  וייעצה בלב פתוח 
בשטרות  גדול  סכום  מושכת  הייתה  פורים, 
קטנים מחשבונה, על מנת לחלקו לאביונים. 
על פועלה הרב זכתה באותות הערכה רבים, 
בהם: פרס ישראל, אות הנשיא למתנדב, מגן 
שר העבודה והרווחה, פרס הציונות הדתית 
יקירת   - הכבוד  ועיטור  והגשמה  למנהיגות 
ירושלים. פעילות החסד אשר הייתה למרכז 

עיסוקה למעלה מחמישים שנה. 

פטירתה
לעולמה  הלכה  קאפח  ברכה  הרבנית 
ממוסד  תשע”ד.  בכסלו  בכ”ג  בירושלים, 
של  למנהיגה  הפכה  אחד  איש  של  חסד 
הקיפו  בהשראתה,  שהתגייסו  מתנדבים 
החסד  בפעילות  בעשייתה.  ונדבקו  אותה 
עז  רצון  בכוח  האחרון.  יומה  עד  עסקה 
ובכוח אמונה, היא נגעה בעולמם של רבים, 
והטביעה  ומקבלים,  נותנים  ועניים,  עשירים 
שי  יעל  ד”ר  ובלבבות.  בעולם  חותמה  את 
כתבה על חייה של קאפח את הספר “וזאת 
הברכה”, המתאר את חייה בתימן, נישואיה, 
ומפעל  פעילויותיה  ישראל,  לארץ  עלייתה 

גמילות החסדים שהקימה.

תמוז תרפ”ב )1922( 
- כ”ג כסלו תשע”ד 
)26 בנובמבר 2013(
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