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הזאת  הפרשה  סיפור 
משום  דופן  יוצא  הוא 
מול  זה  מעמיד  שהוא 
אדירה,  בעוצמה  זה, 
שהם  ערכים  שני 
הכוח  לקיומנו:  הבסיס 
כלים  שני  המילה.  מול 
שמכילים  עוצמתיים 
ומלחמה.  שלום  בתוכם 
הערכים  שני  כיום  גם 
מתרוצצים  האלה 
ביחסים בין בני אדם ובין 
העולם.  ברחבי  מדינות 

את  ממלאת  ואינה  כושלת  כשהמילה 
ומנסה לעצב את  תפקידה, נכנס הכוח 

המציאות. 
יחיד  במצב  משה  את  מציבה  הפרשה 
הוא  ורעבים.  ישראל צמאים  בני  במינו. 
יוכל  פונה לאלוקים שיושיע אותו למען 
להרגיע את צאן מרעיתו. אלוקים נענה 
הסלע  אל  “לדבר”,  לו  ואומר  לבקשתו 
אלוקים  מים מתוכו.  יוציא  כדי שהסלע 
בטרם  בדיפלומטיה  להשתמש  הציע 
הורה לו להפעיל כוח נגד הסלע. קודם 

דבר, תכה אחר כך. 
ישר  הוא  הזאת.  בדרך  פעל  לא  משה 
פנה אל הכוח כדי לפתור בעיה פוליטית 
שנוצרה בעם. ייתכן שהטרוניות הקולניות 
להפעיל  לו  שגרמו  הן  ההמונים  של 
לסלע  התקרבו  אחיו  ואהרון  הוא  כוח. 
והתעלמו מבקשתו של אלוקים. די היה 
במילה כדי להוציא מים. תחת זאת בחר 

משה, כשאהרון לצידו, להפעיל כוח. 
האם ייתכן שהסלע הוא בעצם מטפורה 
הסלע  קשיות  האם  ישראל?  לבני 
בני  של  עורפם  קשיות  את  מסמלת 
למשה  אמר  כשאלוקים  האם  ישראל? 

הוא  הסלע  אל  דבר 
שמשה  התכוון  בעצם 
ישראל  בני  את  ינהיג 
באמצעות  הזועמים 
באמצעות  ולא  המילה 

הכוח? 
את  השיג  אמנם  הכוח 
פרצו  והמים  מטרתו 
אבל  הסלע.  מתוך 
לפעולה הכוחנית הבלתי 
התלווה  הזאת  נחוצה 
עונש שאין אכזרי ממנו, 
יזכו  לא  והקהל  שמשה 
שנות   40 אחרי  ישראל.  לארץ  להיכנס 
נענשו  העם  מנהיגי  במדבר,  נדודים 
לארץ  כניסה  כרטיס  בלי  בחוץ.  ונותרו 

המובטחת. 
לוינס  הפילוסוף היהודי צרפתי עמנואל 
אמר שלדבר זה לקיים יחסי שלום עם 
האחר, על אף שהאחר קשה וקשוח כמו 
סלע. כי בסופו של דבר תתרחש פעולה 

ניסית ומהסלע הקשה תבוא הישועה. 
בתוכה  נושאת  הזאת  השבוע  פרשת 
המצב  על  כמותה  מאין  חזקה  אמירה 
האנושי. המנהיג שהוביל את בני ישראל 
ברגע  לבסוף  כושל  נוראיים  בקשיים 
במבחן  כושל  הוא  ביותר.  המכריע 
אחרות,  במלים  בפניו.  הציב  שאלוקים 
בטרם  במילה  להשתמש  חייב  מנהיג 
להוביל  עלול  זה  אחרת  כוח.  יפעיל 
לאסון אישי ולאומי. כפי שקרה בפרשה 

שלפנינו.

*הכותב הוא פוליטיקאי, עיתונאי, 
סופר, פובליציסט, שדרן רדיו וטלוויזיה 
ישראלי. שימש כחבר הכנסת מטעם 
מפלגת העבודה בכנסת ה-18.
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ישראל ה בני  שכאשר  נקרא  שבת 
מרים  מתה  שם  לקדש,  הגיעו 
אך  למים,  צמא  היה  העם  ונקברה, 
לא היו מים. העם החל לריב עם משה ואהרון, 
וכלשון הפסוק, “למה הבאתם את קהל ה’ אל 
המדבר הזה למות שם אנחנו ובעירנו? ולמה 
המקום  אל  אותנו  להביא  ממצרים  העליתנו 
ורימון,  וגפן  הרע הזה? לא מקום זרע ותאנה 
ומים אין לשתות!” אז הקדוש ברוך הוא פונה 
למשה, ואומר לו: “קח את המטה והקהל את 
העדה, אתה ואהרון אחיך ודיברתם אל הסלע 
מן  מים  להם  והוצאת  מימיו,  ונתן  לעיניהם 
הסלע והשקית את העדה ואת בעירם”. משה 
ישראל  עם  את  אוספים  הכהן  ואהרון  רבנו 
את  ויך  ידו  את  משה  “וירם  הפסוק  וכדברי 
הסלע פעמיים ויצאו מים רבים ותשת העדה 
ובעירם”. על מעשה זה אומר הקב”ה למשה 
ואהרון: “יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני 
בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל 

הארץ אשר נתתי להם”.
של  חטאם  כי  י”ב,  בפסוק  רש”י  מסביר 
ביקש  שהקב”ה  בזה,  היה  ואהרון  משה 
הכו  הם  ואילו  הסלע,  אל  לדבר  מהם 
יותר  שיכלו  הדבר  משמעות  הסלע.  את 
לקדש את שמו של הקב”ה בעולם. אילו 
היו מדברים אל הסלע, והיה מוציא מים, 
ידי  על  בעולם  ה’  היה מתקדש שמו של 
סלע  ומה  אומרים,  ישראל  בני  שהיו  זה 
ציוויו  ולא שומע, מקיים  זה שאינו מדבר 
של ה’, קל וחומר אנחנו. ולכן נענשו משה 

ואהרון לא להיכנס לארץ ישראל. 

משה  נענשו  מדוע  השאלה  ונשאלת 
הרי  חמור?  כזה  בעונש  כך  על  ואהרון 
היבש  המדבר  באמצע  סלע  להכות  גם 
העם,  לעיני  מים  ממנו  ולהוציא  והשומם, 
גם זה לכשעצמו הוא נס גדול וקידוש שם 
שמיים, שהרי כולם נוכחו לדעת כי ה’ הוא 
אם  במדבר.  החלמיש  מן  מים  המוציא 
דיברו  ולא  כן, מה בכך שהכו את הסלע 
אל הסלע, ומדוע נענשו על כך בחומרה 

רבה? 

בפרשה  התורה  אותנו  לימדה  גדול  יסוד 
זו, כי אינו דומה חיסרון שלמות המעשה 

המעשה  לחיסרון  רוחניים,  בדברים 
בדברים גשמיים, דהיינו, אם למשל אדם 
מבקש מחברו שיבנה לו קיר שלם, והוא 
בנה לו רק חצי קיר, הרי שלפחות חצי קיר 
יש בידו, ועליו להודות לחברו על כך, אבל 
בדברים רוחניים חיסרון שלמות המעשה 
גם  עצמו  במעשה  פגם  מהווה  הנדרש 
במה שנעשה, כי בדברים רוחניים נדרש 
שהרי  יכולתו  כל  את  לעשות  מהאדם 
נאמר: “והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי 
לאהבה  היום  אתכם  מצווה  אנוכי  אשר 
את ה’ אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל 
את  לקיים  מצווים  ישראל  עם  נפשכם”, 
מצוות ה’ בשלמות, בכול מכול. וכול חיסרון 
הוא  מהאדם,  הנדרש  המעשה  בשלמות 
כלל  פגם מהותי בעשיית המצווה, שהרי 
הוא  הנדרש  “המינימום  ברוחניות  נאמר 
משה  אצל  ולכן  האפשרי”,  המקסימום 
ואהרון, הגם שבהוצאת מים על ידי הכאת 
הסלע באמצע המדבר ישנו נס גדול, מכל 
כמו  הסלע  אל  מדברים  היו  אם  מקום 
שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, והיה יוצא 
יותר  גדול  הנס  היה  בלבד,  מדיבור  מים 
מרובה  היה  בעולם  שמיים  שם  וקידוש 
יותר, הרי שבחסרון שלימות המעשה בנס 
משה  של  דרגתם  ולפי  גדול,  פגם  היה 

ואהרון, נענשו אף בעונש חמור.
 

מוטלת  כמה  עד  אותנו  מלמד  זה  דבר 
המצוות  בקיום  להיזהר  החובה  עלינו 
גם  אלא  בכמות  רק  לא  יתירה,  בזהירות 
הנדרש  כפי  המצוות  את  לקיים  באיכות. 
תפילה  כגון  המעשה,  בשלמות  בהלכה, 
שתהיה בזמן הנכון, במקום הנכון, בציבור, 
ובכוונה הראויה, בשימת לב לפני מי אתה 
עומד, וכן בכל מצווה ומצווה, שהרי למדנו 
כי חיסרון בשלמות המעשה פוגם בעצם 

קיום המצווה.
 

כך הסבירו חז”ל את הפסוק “וידעת היום 
האלוקים  הוא  ה’  כי  לבבך  אל  והשבות 
בשמים ממעל ועל הארץ מתחת”, ודרשו 
חז”ל “בשמים- ממעל”- בכל דבר רוחני 

אבל  האפשרי,  מקסימום  ליותר  תשאף 
“בארץ, מתחת”, בדברים גשמיים תסתפק 
במועט. משל לעשיר גדול שהיה לו ארמון 
מפואר, בו הייתה קומת גג עם מדרגות של 
עץ שהיו מובילות לגג. לימים רצה העשיר 
הנאמן  ממשרתו  וביקש  לגג,  יעלו  שלא 
העבד  הלך  העץ.  מדרגות  את  שיסיר 
מדרגה  ועלה  העשיר,  רצון  את  לעשות 
והסיר את המדרגה  לגג,  לאחוריו כשגבו 
והוריד את  ושוב עלה מדרגה  שמתחתיו, 
זו שנשארה, כך עשה בכולן, עד שהגיע 
לגג והמדרגות הוסרו, אך כשרצה לרדת 
לו  נשארו  לא  כבר  שהרי  היה,  יכול  לא 
מדרגות שיוכל לרדת. החל זועק לעזרה. 
עושים,  כך  לא  לו,  ואמר  הבית  בעל  בא 
משם  ומתחילים  למעלה  עולים  אלא 
מדרגה  ומורידים  המדרגות,  את  להוריד 
מדרגה עד שנשארים למטה. שמע זאת 
המשרת ושמר עצה זו לעצמו. לימים היה 
מדרגות,  עם  בחצר  עמוק  בור  לעשיר 
המדרגות,  את  להוריד  ממשרתו  וביקש 
אז,  לו  שניתנה  העצה  את  המשרת  זכר 
והוריד  למעלה  עלה  ליישמה,  והחליט 
מדרגה מדרגה עד שנשאר למטה, ושוב 
ואמר  זועק לעזרה. בא בעל הבית,  החל 
לו המשרת: עשיתי מה שאמרת לי בפעם 
שעברה והנה אנכי שוב בצרה! חייך העשיר 
ואמר לו: “דע תמיד היכן הוא העיקר והיכן 
הוא הטפל, כשאתה רוצה להישאר למטה 
למטה,  מלמעלה  התחל  העיקר,  והוא 
עליך  למעלה  נמצא  העיקר  כאשר  אך 
להתחיל מלמטה למעלה” .אף אנו נלמד, 
בדברים גשמיים, בממון, באוכל ובהנאות 
בדברים  אך  במועט,  נסתפק  הזה,  עולם 
נדע  טובים,  ובמעשים  במצוות  רוחניים, 
המקסימום  הוא  הנדרש  “שהמינימום 

האפשרי”. אמן.
*הכותב הוא
רב מג״ב דרום

מות מרים הנביאה
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יחיאל מלכה

כיצד נראה ערב שבת בביתך? 
מבריק  הבית  חגיגית,  אווירה  בביתי  יש  שבת  בערב 
מניקיון ומלא בריחות תבשילים שבישלתי. עם כניסת 
נועה  המשפחה,  כל  נרות  מדליקים  אנחנו  השבת 
רעייתי וארבע בנותיי האהובות. לאחר ששבת נכנסת 
עליכם",  "שלום  את  שרים  אנו  הערב,  ארוחת  ולפני 
ואני מקדש על היין, מברכים ברכה ראשונה, אוכלים 

ארוחת ערב ולאחר מכן מברכים את ברכת המזון. 

איזו פרשה או תפילה אתה אוהב במיוחד? 
הפטרת "יונה" היא הקריאה האהובה עלי ביותר, ובכל 
יום כיפור אני מקפיד לקנות את העלייה לתורה כדי 

הוא  כי הדגש שם  "יונה",  אני אוהב במיוחד את הפטרת  לקרוא אותה. 
הקב"ה  שבסוף  אדם,  לחיי  והיחס  האלוהית  הרחמים  מידת  על  בעיקר 

עשה הכול כדי להימנע מלהפוך את נינווה העיר הגדולה. 

ספר בקצרה על זיכרון מבית אבא.
תפילות,  ריחות,  דרך  בהם  נזכר  אני  אבא.  מבית  בזיכרונות  מלא  אני 
אירועים. אם אני מנסה לשים את האצבע על הזיכרון הכי מיוחד שלי, 
הישיבה  של  והשבוע  המצוות  הכנת  הסוכה,  בניית  של  ההתרגשות  זה 
והשינה בסוכה שהייתה תמיד מיוחדת ומחברת בין כולם. לאבי, שיחיה, 
תפוחי  חבושים,  ענבים,  הארץ:  טוב  מכל  בו  שגידלנו  בבית  בוסתן  היה 
עץ, שזיפים, אגסים, שסק, רימונים וכל פירות ההדר. הדבר המדהים הוא 

שעד היום אני זוכר כל עץ וכל שיח, היכן היה נטוע והיכן עמד. 

מה דעתך על המצב הכלכלי-חברתי בארץ? 
הביניים  וגדלים, מעמד  הולכים  רק  הישראלית  לצערי הפערים בחברה 
מחזיקה  קטנה  במדינה שקבוצה  עצמנו  מוצאים  אנחנו  אט  ואט  נחלש 
ומעמיקים  ההולכים  הפערים  הכלכליים.  והמשאבים  הכוח  ברוב  בידיה 
גורמים להעמקת הניכור בחברה הישראלית, ובמיוחד ניכור כלפי המדינה. 
זהו מצב מסוכן מאוד שאין לנו את הפריבילגיה במקום שבו אנו נמצאים, 

בפרט מבחינה ביטחונית, שכך זה יהיה. 

על אילו הצעות חוק ופעילויות אתה שוקד בימים אלו? 
את  מלתאר  היריעה  קצרה  עבורי.  עשייה  מלאי  ימים  הם  הללו  הימים 
בנושאים  אתמקד  לכן  מקדם,  אני  שאותם  והנושאים  החוק  הצעות  כל 
העיקריים הנמצאים על הפרק. לפני כשבועיים, בעקבות פרשת אליעזר 
פרלמנטרית  חקירה  ועדת  הקמת  הכנסת  מליאת  אישרה  פישמן, 
הוועדה  החוב.  והסדרי  במשק  האשראי  הקצאת  את  שתבחן  בראשותי 
בשורה  והרגולטורים  הפיננסיים  והגורמים  הבנקים  התנהלות  את  תבחן 

ללא  אשראי  העמדת  של  חמורים  מקרים  של 
תחתית ל"טייקונים", והתספורות שבאו בעקבותיהם 
- הכול על חשבון הכסף שלנו, הציבור. נושא נוסף 
עדיפות  מתן  הוא  הכוח,  בכל  בו  לטפל  שהחלטתי 
זמן  מזה  לבן".  "כחול  ישראליות  במכרזים לחברות 
ישראליות,  מחברות  מקוממות  פניות  אלי  שמגיעות 
גופים  עם  במכרזים  שזוכות  ענק  שחברות  כך  על 
ומותירות  זרות  חברות  עם  רק  עובדות  ממשלתיים 
הרסני  שהוא  דבר  בחוץ,  הישראליות  החברות  את 
אני  הישראלי.  העבודה  ולשוק  הישראלית  לכלכלה 
בנושא,  הכלכלה  ועדת  את  בהקדם  לכנס  מתכוון 
עם  יחד  לבעיה  פתרון  שתביא  חוק  הצעת  ולהגיש 
חשובות  חוק  הצעות  שתי  התעשיינים.  התאחדות 
לחוג  תיקון  היא  הראשונה  אחרונים:  החקיקה  בשלבי  נמצאות  שיזמתי 
שצרכנים  האינסופיים  שיחות  ניווט  לתפריטי  סוף  שישים  הצרכן  הגנת 
נתקלים בו מידי יום כשהם מתקשרים לחברות ובתי עסק. הצעת החוק 
יועבר  הצרכן  התקשרות,  וסיום  גבייה  תקלות,  של  במקרים  כי  קובעת 
באופן מידי למענה אנושי. השנייה היא תיקון לחוק עבודת נשים המחייב 
מעסיקים לתת לבנות/ בני זוג של חיילי מילואים לצאת שעה מוקדם או 
להגיע שעה מאוחר לעבודה בימים בהם בני זוגם במילואים, כדי להקל 
על הטיפול בילדים ובמשפחה שמן הסתם קשה יותר כאשר אחד מבני 
הזוג שוהה מחוץ לבית. הצעת החוק החשובה הזו תעלה לקריאה שנייה 
ושלישית ביום ההוקרה לחיילי מערך המילואים בכנסת אותו אני מוביל כל 
שנה, כדי להודות לחיילות וחיילי המילואים על תרומתם האדירה למדינת 
ועדת  בדרכים.  בקטל  להיאבק  הכוח  בכל  ממשיך  אני  כן,  כמו  ישראל. 
הכלכלה בראשותי ואני נמשיך ללחוץ על הממשלה ליישם את המלצות 
הוועדה בנושא, ונקדם בנחישות כל חקיקה שתסייע למטרה חשובה זו.  

מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטיה? 
אני חושב שמדובר במתח שיותר ממה שהוא באמת מתקיים, יש קבוצות 
ומדינה  דמוקרטיה  פוליטי.  בסיס  על  להעצימו  שמנסות  הצדדים  משני 
יהודית דרים יחד ויכולים לדור יחד אף טוב יותר. כל אשר נדרש הוא מעט 
סבלנות וסובלנות של כולנו. אם נדע להיות אחים זה לזה, נדע גם לפתור 

את כל נקודות המחלוקת הלא גדולות סביב השאלות האלה. 

מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ? 
בימים אלה המצב שקט יחסית. יחד עם זאת הבעיה העומדת לפתחנו היא 
העובדה שככל שהשנים נוקפות ואין סוג של הסדר, אנחנו עלולים למצוא 
את עצמנו במצב שבו מדינת ישראל, חס וחלילה, עלולה להיות מדינת 
כל אזרחיה או מדינה דו לאומית. זו הסכנה הגדולה ביותר המרחפת מעל 

ראשינו, ואינני מוכן לקבל מדינה שבה יש רוב ערבי.

58, נשוי ואב לארבע בנות, נולד בראש העין. כבל  יו"ר ועדת הכלכלה(, בן  ח"כ איתן כבל )"המחנה הציוני", 
שירת כלוחם בצנחנים, סיים קורס מפקדי כיתות ושירת במילואים כסמל מחלקה בחטיבה. בטרם נבחר לכנסת 
מילא שורת תפקידים פוליטיים וציבוריים, ביניהם: עוזר אישי ליו"ר מפלגת "העבודה" שמעון פרס ויו"ר אגודת 
לתפקיד  העבודה  מפלגת  חברי  בידי  כבל  נבחר   2005 ביוני  בירושלים.   העברית  באוניברסיטה  הסטודנטים 
מזכ"ל המפלגה, וכשנה לאחר מכן מונה לשר הממונה על רשות השידור. כבל נחשב לאחד המחוקקים הפוריים 
ביותר בתולדות הכנסת, והמכון הישראלי לדמוקרטיה בחר בו לחבר הכנסת המצטיין בכנסת הקודמת. במרוצת 
השנים כיהן כבל כחבר בתשע ועדות כנסת שונות וכן בוועדות משותפות וועדות חקירה פרלמנטריות. בכנסת 
הנוכחית הוא יו"ר ועדת הכלכלה, חבר בוועדה מיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, מזרח והבלקן וחבר 
בוועדת משנה לבטיחות בדרכים. בנוסף, כבל הוא אחד מחברי הכנסת הפעילים ביותר בזירת השדולות. הוא 

הקים, למשל, את השדולה למען חיילות וחיילי צה"ל במילואים והשדולה לתעסוקת בני 40+. 

צילום: איציק הררי
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 פסית שיח-מעלה גלבוענקודות ציון בחינוך

נענשים אם מ ואהרון  דוע משה 
רק משה חטא? מחשבות על 
עונשים, חינוך והקשר ביניהם.

כשאנו בוחרים להעניש, עשויות להיות 
שלוש מטרות לכך: 

• חינוך האדם שחטא
• חינוך הציבור–“למען יראו וייראו”

• עשיית צדק–מי שחטא משלם על כך
מדוע  תהייה  עולה  “חוקת”  בפרשת 
נענש אהרון על לא עוול בכפו. ה’ מצווה 
ְוַהְקֵהל  ה,  ֶטּ ֶאת-ַהַמּ “ ַקח  משה:  את 
ם  ְרתֶּ ְוִדַבּ ְוַאֲהֹרן ָאִחיָך,  ה  ֶאת-ָהֵעָדה ַאָתּ
ַלע ְלֵעיֵניֶהם, ְוָנַתן ֵמיָמיו; ְוהֹוֵצאָת  ֶאל-ַהֶסּ
ַלע”. לאחר מכן משה  ָלֶהם ַמִים ִמן-ַהֶסּ
ֶאת- ה  ֹמֶשׁ ח  ַקּ : “ַוִיּ שפועל  היחיד  הוא 
ְקִהלּו  ַוַיּ הּו.  ִצָוּ ר,  ֲאֶשׁ כַּ ה’,  ְפֵני  ִמִלּ ה,  ֶטּ ַהַמּ
ֵני  ָהל--ֶאל-ְפּ ֶאת-ַהקָּ ְוַאֲהֹרן,  ה  ֹמֶשׁ
ִרים- ְמעּו-ָנא ַהֹמּ אֶמר ָלֶהם, ִשׁ ַלע; ַוֹיּ ַהָסּ
ֶרם  ה, נֹוִציא ָלֶכם ָמִים .ַוָיּ ַלע ַהֶזּ -ֲהִמן-ַהֶסּ

הּו-- ַמֵטּ ַלע ְבּ ְך ֶאת-ַהֶסּ ה ֶאת-ָידֹו, ַוַיּ ֹמֶשׁ
ים”. ְצאּו ַמִים ַרבִּ ֲעָמִים; ַוֵיּ ַפּ

והפעלים  העשייה  שכל  לראות  ניתן 
מיוחסים אך ורק למשה, וברור שהפעולה 
שעשה שונה מהציווי. ובכל זאת, העונש 
יחד:  ולאהרון שניהם גם  מיועד למשה 
ַיַען  ְוֶאל-ַאֲהֹרן,  ה  ֶאל-ֹמֶשׁ ה’,  אֶמר  “ַוֹיּ
ֵני  ְבּ ְלֵעיֵני  ִני  יֵשׁ ְלַהְקִדּ י,  ִבּ ם  ֹלא-ֶהֱאַמְנֶתּ
ָהל  ֶאת-ַהָקּ ָתִביאּו  ֹלא  ִיְשָׂרֵאל--ָלֵכן, 

י ָלֶהם”. ר-ָנַתִתּ ה, ֶאל-ָהָאֶרץ, ֲאֶשׁ ַהֶזּ

והנה, לא די בכך, שמונה פסוקים בלבד 
לאחר מכן, מתוארת מיתתו של אהרון, 
שמשלם בחייו על חטא שלא חטא. מה 
והרי  מטרת העונש? לחנך את אהרון? 
יראו  למען  העם  את  לחנך  מת.  הוא 
וייראו? והרי הם רואים שהוא נענש על 
מבקשת  אני  עשה.  לא  שלכאורה  מה 
להציע שהמניע לעונש הוא עשיית צדק 

עם אהרון על שני מקרים קודמים בהם 
חטא ולא נענש.

בו אהרון מתואר  הראשון: חטא העגל 
הנזמים  לאיסוף  ואחראי  כאקטיבי 
ויצירת העגל עצמו. השני: מרים ואהרון 
הראשון  במקרה  משה.  על  מדברים 
מרים  השני  במקרה  מיד.  נענש  העם 
נענשת מיד. בשני המקרים אהרון יוצא 
והעם  פגע, למרות שחטא. מרים  ללא 
החטא.  לאחר  מיידי  באופן  נענשים 
מכן.  לאחר  ממושך  זמן  נענש  אהרון 
מיד,  להעניש  נכון  מתי  לבחון  מעניין 
ומתי יש מקום להמתין עם העונש לזמן 
ראוי  אחר  ובזמן  יותר.  מתאים  אחר 
ולתהות מה מקומו של העונש  לחשוב 

ככלי חינוכי על יתרונותיו וחסרונותיו.

*הכותבת היא מנהלת תיכון דמוקרטי 
“קשת”, זכרון יעקב.

על החטא ועונשו

מביאה ה “חוקת”  פרשת  פטרת 
הגלעדי  יפתח  של  סיפורו  את 
ידוע  הסיפור  שופטים.  מספר 
)הנדר,  הטראגי  סופו  בשל  בעיקר 
הוא  אבל  יפתח(,  בת  למות  המביא 
דווקא נחסך מאיתנו בהפטרה. הסיפור 
בספר  הנרטיב  כמנהג  ובנוי  פשוט, 
“שופטים”: עם ישראל חוטא ומשועבד 

לעמון במשך שמונה עשרה שנים.
מדינית,  לעצמאות  הדרך  אחר  בחיפוש 
מחפשים זקני הגלעד מנהיג צבאי, שינצח 
מהעול.  אותם  וישחרר  העמונים  את 
להיות  יהפוך  הצבאי  המנהיג  השכר: 
“ראש” לבני גלעד. החיפוש לא מניב דבר. 
היו  הצבאיים  שהסיכונים  לשער  אפשר 
ניתן גם לשער שכל מי  גדולים מהשכר. 
ראה  לא  מהעסקה,  להפסיד  היה  שיכול 

בה עסקה אטרקטיבית.
היחיד שלקח אותה בשתי ידיים היה יפתח. 
יפתח היה מנהיג של “נוער שוליים”. הוא 
נזרק מביתו על ידי חצאי האחים שלו, בני 

המשותף.  אביהם  של  הראשית  האישה 
התלקטו אליו “אנשים ריקים ויצאו איתו”. 
היו כל כך מבודדים עד שלא שמעו  הם 
דבר מההצעה של מנהיגי גלעד, שנאלצו 
להגיע עד אליו ל”ארץ טוב”, ולהציע את 

ההצעה ישירות.
הכוח  יחסי  האם  היא  רלוונטית  שאלה 
התהפכו. לכאורה, ודאי. עכשיו מי שזרקו 
ומכתירים  לו,  זקוקים  מהבית,  יפתח  את 
חלק  זו  אבל  עליהם.  למנהיג  אותו 
מהפואנטה. הם אלה שהכתירו. ברצותם 
ליחסי  רמז  יכתירו.  וברצותם  יגרשו 
ה”השתמש וזרוק” בין הגלעדים החזקים 
דווקא בנדר  זונה”, טמון  בן ה”אישה  ובין 
יפתח, שאיננו חלק מההפטרה. איש  של 
להפר  או  מלנדור  אותו  לעצור  טרח  לא 
את נדרו לפני הניצחון והחזרה הביתה או 
אחרי שבתו היא זו שנפלה בשבט לשונו.

למנהיגות מחוללת שינוי, מנהיגות עם כוח, 
בשוליים,  בעיקר  קיים  הרעב  רעב.  נחוץ 
אצל מי שנידח, זקוק להכרה, למשאבים, 

היסטורי  באופן  לכבוד.  לב,  לתשומת 
מנהיגות  היא  כזו  פריפריאלית  מנהיגות 
במאבק  באה  היא  ומטלטלת.  מאתגרת 
נמצאת  ולעיתים  אליטה,  כוחות  מול 

בשימוש מחנות אליטיסטיים. 
דרך  דרך.  פורצת  שאיננה  אחת,  דרך  זו 
מאוד  בידיים  הכוח  את  שמשאירה 
הפריפריה  את  שהופכת  דרך  מסוימות. 
לעוד  שמביאה  דרך  המרכז.  בידי  לכלי 
סבב של נפילה בידי אויב- שעבוד- ניצחון 
המעגל  כוח.  יחסי  לשגרת  חזרה  רגעי- 
שגשוג  מבקשים  אם  להיפרץ,  חייב  הזה 
בר קיימא. השולי יהפוך למרכזי, יתמסד, 
ואחריו יבוא עוד כוח שוליים שיחליף אותו. 
כך בשושלת בית דוד, למשל. לא להכתיר 
את השולי, אלא לאפשר לו את המאבק, 
שבו לרוב, בגלל הרעב והצורך, הוא ינצח. 

שבת שלום!

*הכותב הוא גבאי בית הכנסת 
בקיבוץ ברור חיל

מהיכן צומחת מנהיגות?
אבי דבוש-קיבוץ ברור חיל הפטרת השבת
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ִמיָמה״ ״ ְתּ ה  ֲאֻדָמּ ָפָרה  ֵאֶליָך  ְוִיְקחּו 
היא  אדומה  פרה  מצוות  ב׳(  )י״ט, 
אחת הדוגמאות הבולטות למצוות 
– אלו שטעמן  ״חוקים״  שחז״ל מכנים 
אינו ידוע, ושלולא ניתנו לא היה השכל 
השני  הצד  מן  לבדו.  מחייבן  הישר 
לכל,  ברור  שהגיונן  המצוות  ניצבות 
אלו  לגנוב.  או  לרצוח  האיסור  דוגמת 
מכונים בפי חז«ל ״משפטים״ או ״מצוות 
שכליות״, כאלו שעליהן אומר המדרש: 
לאומרן״.  כדאי  היה  נאמרו  לא  ״אילו 
מ״חוקים  אפוא,  מורכבות,  המצוות 
רבות  המופיע  מילים  צמד  ומשפטים״, 
המצוות,  כלל  את  ומייצג  במקרא, 

השכליות והאחרות.
בין  להבחין  נהוג  המודרני  במשפט  גם 
הנחשבים  מעשים  האוסרים  חוקים 
פוגעים  בהיותם  כשלעצמם  רעים 
רע   –  Mala in se( המקובל  במוסר 

אופי  בעלי  איסורים  לבין  כשלעצמו(, 
הסדרי )Mala prohibita - רע מכוח 
מערכת  את  להסדיר  שנועדו  איסור( 
הכללים ההכרחית, לרוב בתחום מסוים, 

כמו חוקי התנועה או דיני המיסוי. 
במשפט העברי, ביחוד בעבירות שבצידן 
עונשי גוף, כגון מלקות או מוות, נדרשה 
התראה כדי להרשיע את החוטא בבית 
באופן  להבהיר  היה  העדים  על  הדין. 
מדובר  כי  לחטוא  לעומד  משמעי  חד 
שהינה  ההתראה,  אסור.  במעשה 
העברי,  למשפט  הייחודית  פרקטיקה 
הייתה תנאי לענישה בכל עבירה ללא 
קשר לסיווגה, ונדרשה גם אם העובדה 
כי מדובר במעשה אסור הייתה ברורה 

מאליה, ואפילו בעבירת רצח.
המשפט בישראל גם הוא אינו מבחין בין 
שני סוגי העבירות בכל הקשור לשאלת 
את  החוטא  של  המוקדמת  ידיעתו 

פיו  על  החוק. העיקרון שקבע אריסטו 
״אי ידיעת החוק אינה פוטרת״ הושרש 
ברוב שיטות המשפט בעולם המודרני, 
גם כאשר החוק אינו מובן מאליו אלא 
ההיגיון  על  בלבד.  ח״ן  ליודעי  מוכר 

שבכך כתב השופט גבריאל בך:
 Mala in ״מקובל לאמר שעבירות שהן
se מושרשות בתודעת הציבור, ולכן לא 
תישמע טענה של אי ידיעתן. אולם, גם 
 Mala prohibita שהן  עבירות  לגבי 
ועוסק  שנוגע  מי  שכל  לאמר  ניתן 
בתחום אשר ביחס אליו נקבעו עבירות 
אלו, יש לצפות ממנו שהוא מודע לכך 
שהתחום מוסדר על ידי כללים כלשהם, 
לברר  החובה  את  עליו  מטיל  זה  ודבר 

את תוכנם״.

*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית

רע כשלעצמו
עו״ד ירון קנר - מודיעין משפט הלכה ומורשת ישראל

תכנית הרצוג-מיתרים
לבוגרי המכינות למנהיגות

מעוניינים להביא את רוח המכינות למעגלים רחבים? 
מעוניינים להתמקצע בהדרכה במכינות? 

מעוניינים להשתלב בהוראה בבתי הספר המשלבים?

מכללת הרצוג, עמותת מיתרים וראשי מכינות, תפרו במיוחד עבורכם, מסלול הכשרה ייחודי, 
אשר יכשיר אתכם להשתלב בעבודה במוסדות החינוך המשלב.

התוכנית מיועדת לבוגרי המכינות למנהיגות.

 .(B.Ed.) הלימודים יימשכו ארבע שנים לתואר ראשון בהוראת היסטוריה ותושב"ע

הלימודים יתקיימו בימי רביעי בקמפוס היכל שלמה, המלך ג'ורג' 58, ירושלים

בואו להיות חלק מבשורה גדולה לחברה הישראלית, לבטא בקולכם את חשיבות מפגש
האוכלוסיות ושילוב הערכים, תוך שמירה על ייחודיות זהותן של הקהילות השונות.

הקבלה למסלול מותנית בראיון אישי.

פרטים והרשמה:  דורי הנמן

dorihaneman@gmail.com        |      052-7203234

שנה ראשונה

חינם לזכאים



רס"ר ל הגבול  משמר  וחמת 
ִוד,  ָדּ הדס מלכא הי"ד, בת אחי 
כ"ב  שישי  יום  בערב  נרצחה 
בפיגוע   ,2017 ביוני   16 תשע"ז,  בסיון 
דקירה בשער שכם בירושלים, והיא בת 
23. הדס ז"ל נאבקה בנחישות במשך 
שהיא  תוך  המחבל  עם  שניות  מספר 
הלוחמים  נשקה.  את  לשלוף  מנסה 
שהבחינו במתרחש, ירו למוות במחבל, 
והיא פונתה במצב אנוש לבית החולים 
מותה.  נקבע  שם  הצופים,  הר  הדסה 
הידיעה על הרצח זעזעה את משפחתנו 
תושבת  הדס,  ישראל.  בית  כל  ואת 
היא  וילידת העיר אשדוד,  עזר  היישוב 
וענפה  מוכרת  ותיקה,  למשפחה  בת 
למשמר  התגייסה  ז"ל  הדס  בעיר. 
2012, לאחר שירות של  הגבול בשנת 
שבעה חודשים בחיל הים. היא נאבקה 
עוטף  במרחב  ושירתה  למג"ב,  להגיע 
החילי  ההדרכה  בבסיס  ירושלים, 
בשירותה  בדרום.  כפרית  וביחידה 
יסמ"ג.  וכלוחמת  כמפקדת  הוכשרה 
בשנת 2015 השתחררה הדס משירות 
לשירות  התגייסה   2016 ובמרץ  סדיר 
קבע ביחידת סמ"ג 5 של מג"ב דרום. 

במוצאי  התקיימה  הדס  של  הלווייתה 
ב-12:30  ביוני,   18 בסיון,  כ"ד  שבת, 
החלקה  אל  הגיעו  אלפים  בלילה. 
הצבאית בבית העלמין באשדוד ללוות 
השר  ביניהם  האחרונה,  בדרכה  אותה 
שרת  ארדן,  גלעד  ח"כ  פנים  לביטחון 
ראש  יושב  לנדבר,  סופה  הקליטה 
ח"כ  הרצוג,  יצחק  ח"כ  האופוזיציה 
ניצב  רב  הכללי  המפקח  פרץ,  עמיר 
רוני אלשיך, מפקד משמר הגבול ניצב 
יעקב )קובי( שבתאי, ראש אגף משאבי 
העיר  ראש  גזיאל,  גילה  ניצב  אנוש 
אשדוד ד"ר יחיאל לסרי, ראש המועצה 
הפיקוד  סגל  שור,  דרור  טוביה  באר 
הבכיר של המשטרה, מפקדים, חברים 

לנשק והמוני בית ישראל.  
הדואבת  משפחתנו  את  לנחם  הגיעו 
)רובי(  ראובן  המדינה  נשיא  והאבלה 
נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  ריבלין, 
ארה"ב  נשיא  של  חתנו  וכן  ורעייתו, 
ג'ראד  הבכיר,  ויועצו  טראמפ  דונלד 
דיוויד  ארה"ב  בשגריר  מלווה  קושנר 

פדרמן.
אנשי מג"ב עטפו אותנו בחום ובאהבה, 
הארץ  מרחבי  מנחמים  אלפי  גם  וכך 

שכלל לא הכירו את הדס.
פיירברג,  מרים  נתניה  העיר  ראשת 
זכרן  את  להנציח  בכוונתה  כי  הודיעה 
היא  אף  ז"ל,  כהן  הדר  ושל  הדס  של 
לוחמת משמר הגבול, שנרצחה באותו 
המקום לפני כשנה וחצי על ידי מחבל. 

שני גני ילדים בנתניה ייקראו על שמן.
גאולה  הורים,  אחריה  הותירה  הדס 
ושלוש  וגיא,  תמיר  אחים,  שני  ודוד, 
זיכרונך  לנצח  וגפן.  נטע  אחיות, שקד, 

ומורשתך יהיו חקוקים בליבנו.

סיפור לשבת
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אל עליון, 
מנחם ציון, 

גשם נחמות המטר, בלב מושל ושוטר, 
ותן כוס נחמות,  לנפשות עגומות, 
הלוא המה משפחת מלכא הי"ו, 
העטופים אדרת צער ואבל, 

כי יצאה מתבל,  ברצח אויב מתועב, 
ומשמוע אוזן לב כאב, 

הבת היקרה - רס"ר הדס מלכא ז"ל.

משמועה רעה, 
עיני מקור דמעה, 

כי עלה המוות בביתכם, 
ושלח המלאך ידו בכם, 
ויקח מחמד עיניכם, 
ונאוות נערות ביתכם, 

ובלב נשבר מה אענה ומה אומר, 
מר לי מר,  יגון לבבי מלא ונפשי דאבה, 

ודמעה על לחיי כל היום זבה, 
על שוטרת משמר הגבול האהובה, 

אשר עתה אורה כבה.

דיבורה ולשונה בנועם, 
ישמחו לב כל שומעם, 

חבריה במג"ב, מכריה וכל העם, 
והם עתה נאלמו וקולם הועם.

איזה לב לא יקרע לגזרים, 
ואיזו עין לא תזיל תמרורים, 
על פרידת ילדת פלא ועטרת, 

בחן וחסד מעוטרת, 
ובכתר שם טוב מוכתרת, 

הייתה לעם ישראל לכבוד ולתפארת. 

הד"ס שמה בגימטריה עולה לנו, 
למניין 69 )ס"ט( שנות עצמאותנו, 
להזכירנו כי מבלעדי ערך מסירות 
הנפש של בנינו ובנותינו אנשי כוחות 
הביטחון,  לא יכולנו להיות עם חופשי 

עטור גאווה וניצחון.
קידוש ה' בלכתה עשתה, 

ובחייה מדרך הישר לא נטתה, 
ציותה לנו את החיים במותה, 
ולכן שלמה היא משכורתה, 
ומאיר ה' פניו לעומתה, 

ומלאכי שלום באים לקראתה, 
ועם רב מלווים אותה, 
מי יתן כבוד מנוחתה? 

ה' הוא נחלתה!

ה' בחסד וחנינה, 
יאמר למלאכיו צאו נא, 
לקבל נשמת עדינה, 

עלינו ועליכם תישא תפילה ותחינה, 
למען ירבו ימיכם, 
וימי משפחתכם, 
חיי שמחה וברכה, 

נחמה ומרפא וארוכה, 
ולא תוסיפו לדאבה, 
גם עד זקנה ושיבה, 

ועינכם ועינינו תחיזנה נוה אפיריון, 
בשוב ה' את שיבת ציון.

אנכי אנכי מנחמכם, 
הדואג עמכם, 
נאמן אהבתכם, 
אלעד פורטל.

לזכרה של הדס מלכא הי"ד

יחיאל מלכה



הפינה לילדים
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מאת: אליסף תל אור

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ
ל ֶאָחד  ְפֵניֶכם הּוא ֵסֶמל ֶשׁ ִלּ ֶמל ֶשׁ ַהֵסּ

ָצָה״ל. ֵמַהֵחילֹות ְבּ
ר  ֻסָפּ ַלמְּ ֶזה  ֵסֶמל  ָקׁשּור  יַצד  ֵכּ  •

ְך? ָיּ ֵתנּו? ְלֵאיֶזה ַחִיל הּוא ַשׁ ָפָרָשׁ ְבּ

ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ָנה,  ָשׁ ֵמאֹות  ַוֲחֵמׁש  ִים  ֵמַאְלַפּ ְלַמְעָלה  ִלְפֵני  יָקה,  ָהַעִתּ ָיָון  ְבּ
ם ָעַמד ָהֵאל ֶזאּוס,  ֹראָשׁ ר ְבּ ים, ֲאֶשׁ ֵאִלים ַרִבּ ָוִנים ְבּ ֶהֱאִמינּו ַהְיּ
יבּו ֶאת ָמה  ִהְרִכּ ַהּׁשֹוִנים  ָהֵאִלים  ּפּוִרים ַעל  ַהִסּ ַמִים.  ׁ ֵאל ַהשָּ
ה  ְקֶרה ַהֶזּ יָוִנית(, ּוַבִמּ ּיֹום ִמיתֹולֹוְגָיה )ֹאֶסף ִסּפּוִרים ִבּ רּוי ַכּ ָקּ ֶשׁ
ֶהם ֶהֱאִמינּו ָהָיה ָהֵאל  ָבּ ָוִנית. ֶאָחד ֵמָהֵאִלים ֶשׁ יתֹולֹוְגָיה ַהְיּ - ַהִמּ
ָידֹו  אֹוֵחז ְבּ ִמי ֶשׁ יּוס ְמֹתָאר ְכּ יּוס, ֵאל ָהְרפּוָאה. ָאְסְקֶלְפּ ָאְסְקֶלְפּ

ה  ְמַהֶוּ ֲעָרִבית  ַהַמּ ְרּבּות  ַתּ ַבּ ֵמָאז,  ָנָחׁש.  רּוְך  ָכּ ִביבֹו  ְסּ ֶשׁ ל  ַמֵקּ
ׁשּות. ָחׁש ֵסֶמל ִלְרפּוָאה ְוִהְתַחְדּ ַהָנּ

ִלְרפּוָאה  ֵסֶמל  ִלְהיֹות  ָחׁש  ַהָנּ ְוָקא  ַדּ ִנְבַחר  ֶכם  ְלַדְעְתּ •ַמּדּוַע 
ׁשּות? ְוִהְתַחְדּ

יתֹולֹוְגָיה  ַהִמּ ין  ֵבּ ם  ָיּ ַהַקּ ְמיֹון  ַהִדּ ֶאת  יִרים  ַמְסִבּ ם  ַאֶתּ יַצד  ֵכּ  •
ָוִנית ְלִסּפּור ַהּתֹוָרה? ַהְיּ

ת״ ת ״ֻחַקּ ָרַשׁ ָפּ
ְפַטר  נִּ ל ָאָדם ֶשׁ ִקְרָבתֹו ֶשׁ ָהָיה ְבּ ֹחק ְלִפיו ָאָדם ֶשׁ ֵחֶלק ָהִראׁשֹון ַבּ ת״ עֹוֶסֶקת ַבּ ת ״ֻחַקּ ָרַשׁ ָפּ
ֲהִנים  ַהֹכּ ֹאֶפן ְמֻיָחד: ַעל ְיֵדי ֶטֶקס ֶשׁ ֵהר ְבּ ׁש ָעָליו ְלִהָטּ ְקָדּ ֵנס ַלִמּ הּוא ״ָטֵמא ֵמת״, ּוִבְכֵדי ְלִהָכּ

ה. ָרּה ֲאֻדָמּ ים ְוֵאֶפר ָפּ ין ַמִים ַחִיּ ּכֹוֵלל ִעְרּבּוב ֵבּ עֹוְרִכים, ֶשׁ
ת ָהָעם ַעל  ֻלַנּ ָצמּוד ָלֶזה ַעל ְתּ ד ְבּ ל ִמְרָים, ּוִמיַּ ה ַעל מֹוָתּה ֶשׁ ָרָשׁ ֶרת ַהָפּ ן ְמַסֶפּ ְלַאַחר ִמֵכּ
ה  ּוֹמֶשׁ ַמִים,  ּנּו  ּוְלהֹוִציא ִממֶּ ַלע,  ַהֶסּ ר ֶאל  ְלַדֵבּ ְוַאֲהֹרן  ה  ֹמֶשׁ ה ֶאת  ְמַצֶוּ ַמִים. ה׳  ֵאין  ֶשׁ ְך  ָכּ
ִפּיּות  ַעם ִיְשָׂרֵאל ַעל ְכּ ֵהם ּגֹוֲעִרים ְבּ ּנּו ַמִים, ּתֹוְך ֶשׁ ַלע ּומֹוִציִאים ִמֶמּ ים ֶאת ַהֶסּ ְוַאֲהֹרן ַמִכּ
ֵנס  ֹּלא ִיָכּ ה ֶשׁ ִדּיּוק, ֶנֱעַנׁש ֹמֶשׁ ים ַעל ָמה ְבּ רּוִשׁ ִעְקבֹות ְמֹאָרע ֶזה, ְוָרבּו ַהֵפּ ּלֹו. ְבּ ַהּטֹוָבה ֶשׁ
ֵמָהָעם  ֵרָדתֹו  ְפּ ַעל  ַאֲהֹרן,  ל  ֶשׁ מֹותֹו  ַעל  ם  ַגּ ה  ָרָשׁ ַהפָּ ֶרת  ְמַסֶפּ ְך  ֶהְמֵשׁ ַבּ ִיְשָׂרֵאל.  ְלֶאֶרץ 

דֹול. ֵהן ַהָגּ ֹכּ ְפִקידֹו ַכּ ַרׁש ֶאת ַתּ ָיּ נֹו ֶשׁ ה, ְוַעל ֶאְלָעָזר ְבּ ֶשׁ ּוִמֹמּ
ֵאין ַמִים, ֵאֶליָה  ְך ֶשׁ ִנית ַעל ָכּ ׁ ֵשּ ת ָהָעם ַבּ ֻלַנּ ה הּוא ְתּ ָרָשׁ ֶרת אֹודֹוָתיו ַהָפּ ַסֶפּ ְמּ ְמֹאָרע נֹוָסף ֶשׁ
ים ָהָעם  ְתגּוָבה ְלָכְך ֶנְעָנִשׁ ר. ִבּ ְדָבּ ִמּ ֱאְלצּו ֶלֱאֹכל ַבּ ֶנּ ן( ֶשׁ ֶנֶגד ָהֹאֶכל )ַהָמּ ה כְּ ֻלָנּ ָפה ַהְתּ ִהְתַוְסּ
ר  ת, ֲאֶשׁ ה ַלֲעׂשֹות ְנַחׁש ְנֹחֶשׁ ה ה׳ ֶאת ֹמֶשׁ ם, ְמַצֶוּ יל ֶאת ָהָעם ֵמֹעְנָשׁ ים, ּוִבְכֵדי ְלַהצִּ ְנָחִשׁ ִבּ
ָנה )ג׳, ח(: ״ְוִכי ָנָחׁש  ׁ ֶכת ֹראׁש ַהָשּ ַמסֶּ ֵצל. ַעל ָנָחׁש ֶזה ָאְמרּו ֲחָכִמים ְבּ יט ֵאָליו ִינָּ ִבּ ל ַהַמּ ָכּ
ם  ִדין ֶאת ִלָבּ ְעְבּ י ַמְעָלה ּוְמַשׁ ַלֵפּ ִלין ְכּ ְכּ ְשָׂרֵאל ִמְסַתּ ִיּ ְזַמן ֶשׁ א, ִבּ ה? ֶאָלּ ֵמִמית, אֹו ָנָחׁש ְמַחֶיּ

ִאים...״ ַמִים, ָהיּו ִמְתַרְפּ ׁ ָשּ ַבּ ַלֲאִביֶהן ֶשׁ
ַדְרּכֹו  ל ֶאֶרץ מֹוָאב, ְבּ ֶלְך ֶשׁ ֶדֶרְך ַהֶמּ ׁש ַלֲעֹבר ְבּ קֵּ ַעם ִיְשָׂרֵאל ִבּ ה, ֶשׁ ָרָשׁ נֹוָסף ְמָתֶאֶרת ַהָפּ ְבּ
ְך ְמָתֶאֶרת  ֶהְמֵשׁ יף ַעם ִיְשָׂרֵאל ֶאת ַאְרצֹו. ַבּ ן ִהִקּ ַנַען, ַאְך ֶמֶלְך מֹוָאב ֵסֵרב, ְוַעל ֵכּ ַאְרָצה ְכּ
ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ּוְסִביָבָתּה:  בּו בְּ ְשׁ ָיּ ָלִכים ֶשׁ ים ְוַהְמּ ֶנֶגד ָהַעִמּ ל ִיְשָׂרֵאל ְכּ ה ֶאת ִמְלַחְמּתֹו ֶשׁ ָרָשׁ ַהָפּ

ן. ָשׁ ַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד, ִסיֹחן ֶמֶלְך ָהֱאֹמִרי ְועֹוג ֶמֶלְך ַהבָּ ְכּ
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לבית פ ששון  )פלורה(  רחה 
עסקים  אשת  הייתה  גבאי 
בגדאדי,  ממוצא  יהודייה 
ונודעה כפילנתרופית, רבנית מלומדת 
בשנת  נולדה  היא  ציונית.  ופעילה 

הודו,  במומבאי,   )1859( תר”כ 
בת לקהילה היהודית-בגדאדית 
ואיש  סוחר  היה  אביה  בעיר. 
עסקים עשיר שהגיע מעיראק, 
של  נינתו  הייתה  אמה  ומצד 
ששון,  משפחת  אבי  ששון,  דוד 
שזכתה לשם “הרוטשילדים של 
המופלג.  הונה  בשל  המזרח” 
חלק  על  שלטה  המשפחה 
הודו  בין  הענף  מהמסחר  גדול 

לבריטניה.
 12 מבין  הבכורה  הייתה  פרחה 
לא  חכמתה  ואחיותיה.  אחיה 
אף  ועל  הוריה,  מעיני  נעלמה 
חינוך  קיבלה  היא  נערה  היותה 
למומבאי  שהגיעו  מרבנים  פרטי 
מבגדאד. במקביל רכשה השכלה 
וידעה  יוקרתי,  בבית ספר  כללית 
ארמית,  עברית,  השפות  את 
 , ת י ד ו ה י - ת י ד א ד ג ב - ת י ב ר ע
צרפתית  אנגלית,  הינדוסטנית, 
 )1876( תרל”ו  בשנת  וגרמנית. 
נישאה לסלימאן דוד ששון, ולבני 

הזוג נולדו שלושה ילדים. 

פעילותה כנדבנית
לאחר פטירתו של בעלה בשנת תרנ”ד 
באופן    - לידיה  פרחה  קיבלה   )1894(
ניהול  את   - לתקופתה  דופן  יוצא 
הגדולה  הבינלאומית  המסחר  חברת 
ועמדה בראשות חברה  של המשפחה, 
 )1904( תרס”ד  בשנת  גדולה.  כלכלית 
לשם  ללונדון,  מגוריה  את  העתיקה 
שחלתה.  לבתה  רפואי  טיפול  מתן 
בתור  )פלורה(  פרחה  בלטה  בלונדון 
אירועים  בביתה  שאירחה  חברה  אשת 
חברתיים אליהם הגיעו מלומדים רבים 
האנגלית.  הגבוהה  החברה  ואנשי 
פרחה  מימנה  המשפחתי  הונה  בעזרת 
שונות.  וציבוריות  פילנתרופיות  יוזמות 
במומבאי  במחקריו  תמכה  היתר  בין 
החיסון  מפתח  חבקין,  זאב  מרדכי  של 
בית  להקמת  ותרמה  כולרה,  כנגד 
ששון  בלונדון.  הראשון  היהודי  חולים 

המפעל  של  גדולה  תומכת  הייתה 
תרבותית  ובפעילות  העברית  לתחיית 
עברית ככלל. היא נאמה למען מטרות 
עבריות וציוניות מעל במות שונות בהודו 
גם  תרמה  היא  בבריטניה.  מכן  ולאחר 

ובשנת  ישראל,  בארץ  ציוניות  למטרות 
בנה  עם  לבקר  הגיעה   )1925( תרפ”ה 
סייעה בקליטת  היא  כן  כמו  בירושלים. 
פליטים יהודים שהגיעו לאנגליה ממזרח 
אשר  ערבונות  להעניק  ונהגה  אירופה, 

אפשרו את הישארותם במדינה.

הרבנית ששון
משפחת  של  האנגלי  הענף  כמו  שלא 
ששון שקשריו ליהדות התרופף, הקפידה 
פרחה להישאר נאמנה למסורת הדתית. 
בנסיעותיה הרבות ליעדים שונים ברחבי 
במהלך  התיכון  והמזרח  אסיה  אירופה, 
מלווה  להיות  דאגה  היא  חייה  שנות 
תמיד על ידי שוחט יהודי. בזכות חינוכה 
מלומדת  הייתה  היא  מרבנים  הפרטי 
היטב בכתבי הקודש היהודיים, ויצא לה 
היהדות.  ברזי  הבקיאה  אישה  של  שם 

מאמרים  מספר  פרסמה  חייה  לאורך 
שונות  סוגיות  על  יהודיים  עת  בכתבי 
בהיסטוריה והדת היהודית, כולל מאמר 
על הגותו של רש”י. בנה דוד היה אספן 
של כתבי יד יהודיים נדירים, והיא נהגה 
את  וללמוד  במאמציו  לתמוך 
לשם  זכתה  פרחה  היד.  כתבי 
תרפ”ד  ובשנת  רבנית,  התואר 
)1924( קיבלה את הכבוד להיות 
המשמשת  הראשונה  האישה 
כיושבת הראש של הכנס השנתי 
של בית המדרש לרבנים בלונדון, 
ונאמה את הנאום הפותח בכנס. 
לספרו  כנספח  הודפס  הנאום 
הרצוג  הלוי  לייב  יואל  הרב  של 

“אמרי יואל )ויקרא(”. 
עם  פרחה  התכתבה  היתר,  בין 
נסים  יצחק  הרב  חי,  איש  הבן 
יעקב שאול אלישר, אשר  והרב 
הבן  רב.  בכבוד  אליה  התייחסו 
מעין  לכבודה  חיבר  אף  חי  איש 
שמה,  הוא  שפתרונו  שיר-חידה 
באחד  פרסם  הוא  אותו  פרחה, 
פרחה  רבנים  מלבד  מספריו. 
התכתבה עם מלומדים כגון דוד 
אחד  את  לה  הקדיש  אשר  ילין, 
ופרופ’ אברהם שלום  ממאמריו, 
יהודה, שאף חיבר לכבודה שיר.

פטירתה וקבורתה
פרחה ששון נפטרה בשנת תרצ”ו 
)1936( בלונדון. הרב יצחק אייזיק הלוי 
לכתה  לאחר  אותה  הספיד  הרצוג 
תורה,  של  חיה  כ”באר  אותה  והכתיר 
יראת שמים, תבונה, טוב לב ונדיבות ... 
יכולה  ישראל  שלה  הנפלאה  מהבאר 
והשראה אצילית”.  עידוד  לשאוב שפע 
שנים  וחמש  פטירתה,  לאחר  כעשור 
לאחר מותו של בנה דוד סלימאן ששון, 
לירושלים  למנוחות  הובאו  השניים 

ונקברו בהר הזיתים.

 זכויות יוצרים של התמונה:
מקור.  מאת   ”Sassoon-Floraa“
דרך  הוגן  שימוש  רישיון  לפי  מתפרסם 
http://he.wikipedia.  - ויקיפדיה 
Sassoon-Flora. org/wiki/קובץ:
jpg#mediaviewer/File:Sassoon-

Flora.jpg

פרחה )פלורה( ששון ז”ל

כ”א חשון ה’תר”כ )18 בנובמבר 1859(  
י”ט טבת ה’תרצ”ו )14 בינואר 1936(


