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שאליעזר עבד אברהם יוצא בשם כ
הוא  ליצחק  כלה  לחפש  אדונו 
ישראל  לכלל  אמא  לחפש  יוצא 
מחפש  שהוא  האישה  לבוא.  לעתיד 
כיוון  מאוד,  מיוחד  אדם  להיות  צריכה 
אך  לישראל,  אם  להיות  מיועדת  שהיא 

גם להוות מודל לחיקוי ואור לגויים. 
שהשם  ומבקש  תפילה,  נושא  אליעזר 

את  למצוא  לו  יסייע 
האישה הראויה ליצחק. 
אליעזר?  מחפש  מה 
מה הוא מבקש למצוא 
מהן  האישה?  באותה 
התכונות המשמעותיות 
את  לבסס  שצריכות 

רוחה של האומה? 
אליעזר  שמבקש  מה 
בשם אדונו אברהם הוא 
אישה שמבינה  למצוא 
אישה  חמלה,  היא  מה 
העיקרית  שמעלתה 
לעזור  הנכונות  היא 
בעיקר  לאחר,  לזולת, 

כשאותו אדם נמצא בצרה או במצוקה.
ותשוש  עייף  הבאר  אל  מגיע  אליעזר 
מהדרך הארוכה אותה עבר אך בקושי. 
ואליעזר  רבקה,  גם  מגיעה  הבאר  אל 
מלמדת  מה  להשקותו.  ממנה  מבקש 
הזה?  הרגע  על  הזו  הבקשה  אותנו 
להשקות  מסוגל  לא  אדם  שבו  הרגע 
פונה  הוא  כוחות  וחסר  עייף  עצמו,  את 
אל מי שנמצא לידו ומבקש עזרה. כמה 
פעמים נתקלנו בחיי היומיום במצב הזה 
את  ביקש  בקרבתנו  שנמצא  אדם  שבו 
עזרתנו. עצם הבקשה קשה, בדרך כלל 
היא מלווה בקושי, כיוון שאדם אינו רוצה 

להיות במקום בו הוא זקוק לעזרה. ולכן 
כשמישהו כבר פונה אלינו, הדבר נעשה 

מתוך קושי. 
וגם  “שתה  לאליעזר?  רבקה  עונה  מה 
את גמליך אשקה”. לא רק שאני נענית 
ואעשה  אגדיל  שאף  אלא  לבקשתך 

ואעזור לך יותר ממה שביקשת.
בשנים האחרונות אני מרגישה שהחמלה 
ונעלמת  הולכת 
הציבורי  מהמרחב 
את  חווים  כולנו  שלנו. 
בישראל,  העוני  ממדי 
הקשישים  תמונות 
בפחי  המחטטים 
האשפה הפכו למציאות 
יומיומית שרבים מאתנו 
אליה,  אדישים  נהיו 
ונכים  רעבים  וילדים 
להיות  הפכו  מושפלים 
שחייבים  מציאות 
האם  איתה.  להשלים 
שמלמדת  היהדות  זו 
האם  רבקה?  אותנו 
שהייתה  והנזקק  החלש  על  החמלה 
שהיהדות  המורשת  הדורות  כל  לאורך 
הנחילה לעמים נעלמה דווקא כשחזרנו 
עם  להשלים  אפשר  איך  מולדתנו?  אל 

אדישות כזו? 
את  להחזיר  חייבים  אנחנו   – אפשר  אי 
בישראל  הציבורי  המרחב  אל  החמלה 
לשאוב את כוחנו מרבקה אמנו הקדושה 

ומהדרך אותה התוותה עבורנו.
*הכותבת היא דינה דיין מנכ”לית 
עמותת “נטיעות – קהילות של 
תשובה”, ממנהיגות תנועת הפריפריות
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מצוות ההודאה
אדם היודע להעריך את בני משפחתו 
וחבריו על הסיוע והטוב שהם מעניקים 
לו, נקרא אדם עניו, שמכיר בכך שהוא 
חייבים  הכול  ולא  העולם,  מרכז  איננו 
לו  ולהעניק  כחובה  לו  ולעזור  לסייע 
בליבו,  טובה  די שיכיר  לא  אך  מתנות. 
צריך גם לבטא זאת במילים של תודה.
ערך  היא  התודה,  ההודאה,  מצוות 
פשוט  זה  יסוד  במעלה.  ראשון  מוסרי 
ל”ה,  )ברכות  כל כך עד שאמרו חז”ל 
לברך  אותנו  ציוותה  לא  שהתורה  א’(, 
על  לצוות  צורך  אין  כי  הנאותינו  על 
פשוטה,  מסברה  מובן  הדבר  שכן  כך, 
שקיבל  מה  על  להודות  צריך  שאדם 
מבוראו. על ידי ההודאה תגדל האהבה 
והחשק  למקבל,  החסד  מעניק  שבין 
של שניהם לסייע ולהעניק האחד לשני 
יתעצם. בנוסף לכך, אדם שרגיל להכיר 

תודה נהנה ושמח בעולמו. 
תודה לכם... ושבת שלום,

יחיאל מלכה

“סיגד”
פינת הילדים

רגע היסטורי

פנינים 
ואוצרות

ח”כ פרופ’ 
מנואל טרכטנברג

חגם של יהודי אתיופיה

רבי דוד בוזגלו זצ”ל

הרב יונתן שמואל אוחנה

יֹוָמא ִעְנְיֵני ְדּ

מתפלל נכבד
עלון “שיחת השבת” גדול יותר ומעוצב יותר עבורך

שבת שלום, באהבה, אחווה, 
שלום ורעות לכל בית ישראל

חמלה וערבות הדדית

איור: שושנה דביר



פנינים ואוצרות

המערכת

יונתן שמואל אוחנה כפר חב”ד

חברה והלכה

לחיים פ השכל  מוסרי  המון  לנו  מביאה  שרה”  “חיי  רשת 
עצמם. דווקא פרשה שפותחת במות שרה הינה הפרשה 
בפרשה  השני  בפסוק  עצמם.  החיים  על  ללמד  שבאה 
ֹבא, ַאְבָרָהם,  ָנַען; ַוָיּ ֶאֶרץ ְכּ ע ִהוא ֶחְברֹון--ְבּ ִקְרַית ַאְרבַּ ָמת ָשָׂרה, ְבּ “ַוָתּ
“לבכתה”  המילה  כ”ג,ב’(  ָתּה”,)בראשית  ְוִלְבֹכּ ְלָשָׂרה,  ד  ִלְסֹפּ
כתובה גם בכתיב חסר המלמד על חסרון האדם שהולך מעימנו, 
וגם באות כ’ מוקטנת כדי ללמדנו ששרה מילאה ימיה ולכן בכה 
אברהם מעט.יש המפרשים :מששמעה משלושת ענקי חברון על 
כך  על  כיון ששמחה  נשמתה  ,פרחה  יצחק  את  העוקד  אברהם 

שאברהם אבינו עומד בניסיון ובאמונה בה’. 

המסר מסיפור מערת המכפלה
בהמשך הפרשה, ניתן ללמוד היטב על טבע האדם דרך המשא 
אברהם  המכפלה.  מערת  על  עפרון  עם  אברהם  שמקיים  ומתן 
שעפרון  אחרי  לקנותה  ומבקש  במערה,  שרה  את  לקבור  רצה 
המצוקה  את  מנצל  עפרון  בחינם.  המערה  את  לו  מציע  כביכול 

ֵמֹאת  ע  ַאְרַבּ ֶאֶרץ  ָמֵעִני,  ְשׁ “ֲאֹדִני  אומר  שפתיים  במתק  אך  שלו 
יִני ּוֵביְנָך ַמה-ִהוא; ְוֶאת-ֵמְתָך, ְקֹבר”. כשקוראים את  ֶסף ֵבּ ֶקל-ֶכּ ֶשׁ
“מבצע”,  עושה  אשר  באדם  הטוב  הוא  עפרון  כי  נדמה  הפסוק 
כי  מספרים  הפרשנים  אולם  המערה,  את  בזול  לאברהם  ומוכר 
המערה  של  מהערך  מונים  בעשרות  גבוה  היה  נקב  בו  הסכום 
באותה העת. לאחר הקנייה נכתב שמו של עפרון בכתיב חסר, 
והאות ו’ אשר משויכת לקב”ה נעלמת ממנו. היעלמות זו מבשרת 
לנו כי המעשה שעשה עפרון אינו תקין ואינו מקובל על הקב”ה, 
ולכן האות נלקחת ממנו. המסר העיקרי מסיפור מערת המכפלה 
הוא שאל לנו לנצל מצוקתו של אדם באשר הוא אדם, ואף על פי 
שהמדובר ביחסים שבין אדם לאדם, הקב”ה אינו מוכן לקבל כל 
ניצול של כל אדם במצוקה ומסיר ידיו מפעולות אלו. עלינו כחברה 
ללמוד מסיפור מערת המכפלה ערבות הדדית וסיוע לאדם בעת 

צרה ומחסור, ואז הקב”ה תמיד ישרה עימנו.
שבת שלום לכל בית ישראל!
*הכותב הינו עורך העלון מטעם בית ברל ופעיל חברתי.

רבקה אמנו על פי משנת האור החיים
אחרי מסע הפלאות, קפיצת הדרך, הסימנים והניסים שהתגשמו 
של  “השידוך”  את  פוגש  הוא  אברהם,  עבד  אליעזר  בתפילת 
יצחק אבינו: רבקה, שכילדה כבר נעשו לה ניסים ומי הבאר עלו 
לקראתה. למרות כל הניסים והגדולה, התורה מלמדת אותנו שיש 
להסתכל על המידות ונדיבות הלב כי הם יסוד הבית. אור החיים  
מאיר את עינינו לכמה פרטים בנדיבות לבה, וכיצד חשבה בראייה 
רחבה על משימת נדיבות הלב מכל הצדדים. ה”לתת” שלה היה 

גבוה עד לב השמיים:
א. שואבת לו מים. 

ב. מרימה לו את הכד עד פיו שלא יטרח. 
ג. מוודאת שישתה כמות שלא תזיק לו. 

מציעה  היא  בסיום  רק  הצורך,  די  לשתות  יתבייש  שלא  כדי  ד. 
“וגם לגמליך אשאב”, כי אם בהתחלה הייתה מציעה לו שתה וגם 

לגמליך... יתכן שהיה מתבייש להטריח אותה ולא שותה מספיק.
כולה  את  השקיעה  היא  חובה.  ידי  לצאת  כדי  נתנה  לא  רבקה 

בנתינה, וחשבה בראייה רחבה על האופן הכי נעלה. 

)מעובד ע”פ אור החיים הקדוש, חיי שרה פרק כ”ד פסוקים י”ח-י”ט(

כוח הנתינה האין סופי של רבי יצחק מוורקא
בלילה  חנות,  חצי  גנב  הראשון  בלילה  גנב.  פרץ  בנו  של  לחנות 
השני גנב עוד חצי חנות. כששמע הרבי אמר: “מסכן, הגנב לא 

ישן שני לילות...”. 

)מעובד ע”פ יחזקאל ברנסדופר, אוצר פתגמים ושיחות חלק ב’ דף 39( 

האוהב ישראל מאפטא
אמר אוהב ישראל מאפטא: “רבקה אמנו מתנגדת שעם ישראל 
יסבלו. כתוב בתורה ‘ויצא יצחק לשוח בשדה... וירא את הגמלים...’. 
יצחק ראה את הגלות, את הצרות העתידיות, והוא לא יכול היה 
לעמוד בכאב של עם ישראל. על כן יצא לשדה להתבודד, לזעוק 
את  דהיינו  הגמלים,  את  כשראה  אך  הגזרות,  לביטול  ולהתפלל 
לעומתו,  נרגע.  הצער,  על  כפיצוי  שיבואו  הנצחי  והשכר  הגמול 
האמא  היא,  אך  הגמול,  ואת  הייסורים  את  ראתה  גם  רבקה 
הרחמניה, לא השתכנעה ולא הסכימה שיהא צער לעם ישראל 
בשום פנים ואופן, ונפלה מעל הגמל, דהיינו הפילה את עניין הגמול 

כסיבה לסבל, ולא הסכימה שיסבלו בשום פנים ואופן.
)מעובד ע”פ אוהב ישראל מאפטא פרשת חיי שרה(
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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 

מייל: malkayy@gmail.com,  עורך ראשי: יחיאל מלכה, עורך מטעם “קרן ברל כצנלסון”: יפתח דבוש, 
עורכת לשונית: שרון גרמיזו  • אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

יפתח דבוש מושב זיתן

גיליון מס’ 6
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

“חיי שרה” - הפרשה שמלמדת 
על החיים עצמם ועל ערבות הדדית
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קניית ה בסיפור  נפתחת  פרשה 
מערת המכפלה על ידי אברהם, 
ומסתיימת בהבאתה של רבקה 
ליצחק. שני הסיפורים מהווים אבן יסוד 
של  ובהתהוותו  אבותינו  של  בחייהם 
יונתן זקס מבאר את  עם ישראל. הרב 
הקשר שבין שני הסיפורים - מימוש שתי 
ההבטחות שניתנו לאברהם שמשולבות 
הזו”  הארץ  את  אתן  “לזרעך  בפסוק 
)בראשית, י”ב: י”ז(. ה’ מבטיח לאברהם 
ֶאת-ַזְרֲעָך  ה  “ַאְרֶבּ זרעו  את  שירבה 
ַעל-ְשַׂפת  ר  ֲאֶשׁ ְוַכחֹול  ַמִים  ׁ ַהָשּ כֹוְכֵבי  ְכּ
י  “ִכּ כנען  ארץ  לו  ושייתן  )כב:יז(  ַהים” 
ְלָך  ֹרֶאה,  ה  ר-ַאָתּ ֲאֶשׁ ל-ָהָאֶרץ  ֶאת-ָכּ
)יג:טו(.  ַעד-עֹוָלם”  ּוְלַזְרֲעָך,  ה,  ֶנָנּ ֶאְתּ
לא  מופיעות  הללו  ההבטחות  שתי 
פחות מחמש פעמים עד להסתלקותה 

של שרה, ולרוב הן ניתנות יחד.

קניית מערת המכפלה
עם  נותר  אברהם  שרה  של  מותה  עם 
התממשה:  שטרם  האלוקית  ההבטחה 
בנו  ליצחק  ואין  בקרקע,  אחיזה  לו  אין 
צאצאים. תחילה הוא נדרש למצוא חלקת 
קבר על מנת לקבור את שרה. לשם כך 
אברהם פונה אל החיתים בעלי הקרקעות 
במקום מושבו, בבקשה לרכוש את מערת 
את  מדגיש  הוא  דבריו  בפתח  המכפלה. 
– לאמור, מחד  ותושב עמכם”  “גר  היותו 
הוא אינו חלק מהם, אך מאידך הוא רכש 
מושבו  מתוקף  במקום  מעמד  לעצמו 

הארוך שם. 
בין החיתים לאברהם מתפתח מעין “מיקוח 

הפוך”, קרי, עפרון החיתי מציע לאברהם 
שאברהם  עוד  כל  בחינם,  הקרקע  את 
עומד על כך שישלם את מלוא ערכה, שכן 
זכות  הוא מבין היטב שרק כך מתקבעת 
בלתי מעוררת לבעלות על הקרקע. תיאור 
ובחילופי  באריכותו  דופן  יוצא  האירוע 
הדברים בין הצדדים. יש לציין שלאברהם 
 – אחרת  אפשרות  גם  כעיקרון  הייתה 
השטח,  את  ולכבוש  למלחמה  לצאת 
האלוקית  ההבטחה  על  נשען  כשהוא 
“לזרעך נתתי את הארץ הזו... ואת החיתי 
ואת הפריזי”. אך אברהם בוחר לממש את 
שלום  בדרכי  דווקא  האלוקית  ההבטחה 
קבלת  על  התעקשותו  כן  ועל  ובהגינות, 
כפי   – מלא  ותשלום  מהחיתים  הסכמה 
הכוח,  בזכות  “לא  נהג  הוא  לומר,  שנהוג 

אלא בכוח הזכות”. 

בחירת כלה ליצחק
אישה  חיפוש  בסיפור  ממשיכה  הפרשה 
ליצחק – אברהם שולח למשימה את עבדו 

הנאמן אליעזר. כאשר אליעזר שוטח בפני 
וחששו  המשימה  מורכבות  את  אברהם 
עד  להרחיק  תרצה  לא  האישה  שמא 
את  ומצטט  אברהם  חוזר   – כנען  לארץ 
כאבי  לו  שניתנה  אלוקית  הבטחה  אותה 
ְלָקַחִני  ר  ֲאֶשׁ ַמִים,  ׁ ַהָשּ ֱאֹלֵקי  “ה’  האומה: 
ר-ִלי  בֶּ ִדּ ר  ַוֲאֶשׁ י,  ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדתִּ ָאִבי  ית  ִמֵבּ
ֶאת- ן  ֶאֵתּ ְלַזְרֲעָך  ֵלאֹמר,  ע-ִלי  ַבּ ִנְשׁ ר  ַוֲאֶשׁ
ְלָפֶניָך,  ַמְלָאכֹו  ַלח  ִיְשׁ את--הּוא,  ַהֹזּ ָהָאֶרץ 

ה ִלְבִני”.   ׁ ְוָלַקְחָתּ ִאשָּ
ועל פי איזה אמות מידה יבחר אליעזר את 
ומאור  נדיבותה  פי  על  המיועדת?  הכלה 
אכן   – לבאר  המזדמן  האורח  כלפי  פניה 
תכונות נעלות למי שעתידה להפוך לאחת 
מארבע האימהות.  לא זו בלבד אלא שלבן 
אבי רבקה לא מתייחס אליה כרכוש עובר 
לסוחר )כך היה מעמדן של נשים אז( אלא 
שואל אותה האם אכן היא מוכנה ללכת, 
מבטא  מצדו  יצחק  בחיוב.  משיבה  והיא 
נוהג  ולא  אף הוא רגש עמוק כלפי כלתו 
כ”בעל” קניין: “... וייקח את רבקה ותהי לו 

לאשה ויאהבה”.
ללמדנו  כדי  זאת  בפרשה  כן  אם  יש 
שבבואם לממש את ההבטחה האלוקית, 
בכבוד,  ביושרה,  בהוגנות,  נהגו  אבותינו 
נשים,  כלפי  האחר,  כלפי  באהבה,  ואף 
כלפי עבד, כלפי הסביבה. כך רכשו אחיזה 
ייסדו את השושלת  בארץ המובטחת, כך 
שאנו צאצאיה. חשוב לזכור זאת כל העת 
אך בפרט כיום, כאשר יש בקרבנו גילויים 
מתלהמת,  אלימה,  התנהגות  של  קשים 
פוגענית – בואו נזכור כולנו מאין באנו, בואו 

נמשיך בדרכם של אבותינו ואימהותינו. 

יֹוָמא ח”כ פרופ’ מנואל טרכטנברג-סיעת המחנה הציוניִעְנְיֵני ְדּ

הרהורים על פרשת “חיי שרה”
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רונן כהן - מזכרת בתיהנקודות ציון בחינוך

האדם שבעבודה

ם סבתא שלי הייתה מרבה לומר “העבודה היא חיינו, אבל לא ג
בשבילנו” )דמיינו את זה במבטא פולני כבד(. ואכן, קשה להפליג 
בחשיבות עיסוקו של אדם ובהשפעתו על “החיים עצמם”. יחד 

עם זאת, עבור רבים העבודה היא מקור לעייפות החומר והרוח. 
אמנם קיים דמיון מועט בין שוק העבודה המודרני לימים בהם היתה 
נהוגה עבדות, ובכל זאת ניתן ללמוד מהיחס לעבדים במקרא מדין 
קל וחומר. שליחותו של אליעזר עבד אברהם במציאת אישה לבנו 
שאפשר  נוכחות  דו”ח  הם  עליה,  לספר  הפרשה  של  ודרכה  יצחק 

ללמוד ממנו רבות על מעמד העבד. 
אליעזר הוא שחקן ראשי בפרשה, לאורכה הוא מכונה לעיתים “עבד” 
בעל  תפקיד  וייעוד,  דעת  שיקול  עם  תפקיד  לו  יש  “איש”.  ולעתים 
השפעה מכרעת על עתיד העם. עדות נוספת לחשיבות הסיפור היא 
קיומן של שתי גרסאות שלו בפרשה, עליהן נכתב בבראשית רבה ט’: 

“יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים”. 
חיזוק לגישת המקרא בעניין מעמד העובד ניתן למצוא במשנתו של 
א”ד גורדון. גורדון מבחין בין “גאולת הארץ” – רכישת קרקעות על 

ידי מי שידם משגת, לבין “החייאת העם” – עבודת אדמה עברית על 
ידי פועלים. זאת תוך הבנה שלא ניתן לקנות את הארץ בכסף בלבד. 
על פי השקפתו של גורדון, היחס בין תפקידי המנהל והעובד הוא יחס 
של שותפות ולא יחס היררכי. שני התפקידים עוסקים בהגשמת חזון 

אחד, וכל תפקיד הוא תנאי בלעדיו אין להגשמת החזון. 
השקפה  של  יישומה  אופן  בעניין  גורדון  של  דבריו  בציטוט  אחתום 
רק  אינה  שבו  האדם  כבוד  על  העובד  “הגנת  למעשה:  הלכה  זו 
דבר שהנימוס החברתי בלבד מחייב אותו, אלא היא חובה הכרחית 
ועיקרית. רגש הכבוד הזה אינו מצומצם כולו בהגנה זו בלבד, להיפך, 
הגנה זו אינה אלא הכרח לא רצוי ולא נעים. עיקרו של רגש הכבוד 
לעצמו הוא בחובות שהעובד עצמו מקבל ומקיים אותן בעצמו, מבלי 
ולמהלך העבודה, בעבודתו  הנאמן לעבודה  ביחסו  מן הצד,  מעורר 
מצד  הדבר  וכן  הרצויה.  התנהגותו  בכל  ובכלל  והרצויה,  הרצינית 
המנהל. יחס כזה אל העבודה מצד העובד מרים את פיריון העבודה 

במידה שאין כל יחס אחר יכול להשיגה”.
* הכותבת היא חברת הנהלה נאמני תורה ועבודה 

העיר ה לאיחוד  שנים  חמישים  החינוך  מערכת  מציינת  שנה 
ירושלים. כיצד כותבים תכנית לימודים על נושא כה מורכב? 
עצומים,  האנושי-תרבותי-אתני  והקיטוב  הריבוי  שבה  עיר 
וברגע שהתייחסת לקבוצה אחת, התעלמת וִהַדרָת את האחרת, ומה 
אתגר  ופלגנות.  לפילוג  להוביל  עשוי  ואחדות  איחוד  לייצג  שאמור 
לא פשוט! התכנסו חברי צוות הפיתוח הפדגוגי של רשת “מיתרים” 
הספר(,  ובבתי  בגנים  המשלבת  הפדגוגיה  את  המלווה  )העמותה 
ירושלים  בנושא  לימודים  תכנית  ויצרו  גיבשו  שלמה  שנה  ובמשך 
המיועדת לכל אחת מקבוצות הגיל, החל מהגנים ובית הספר היסודי 
דרך החטיבה וכלה בתיכון. תוצרי התוכן שיצאו תחת ידיהם מרתקים, 
חדשניים ופורצי דרך במובנים רבים. זוהי תכנית שנכתבה באהבה 
ולא  שלה,  העתיקה  ולהיסטוריה  לתרבותה  למורשתה,  לעיר,  רבה 
נדירים  די  מצרכים   - וביצירתיות  לב  באומץ  נכתבה  מכך  פחות 
כבר  מה?  שום  על  אומץ  בארץ.  החינוך  במערכת  לימוד  בתכניות 
גודל  את  וללומדים  למלמדים  לעצמם,  הכותבים  מגדירים  במבוא 
האתגר: אם חפץ אתה לקדם את אחדותה של העיר, התחל בכך 
שתבין את עומק ההפרדה וההתעלמות ההדדית המאפיינים אותה 
והמשך בכך שתעניק “אתה” מקום והתייחסות לסיפורם של פרטים 
וקבוצות המייצגים את השונות הזו: “זאת עיר של קדושה, עיר של 
ובתפילות,  הספר  בבתי  ומזכירים  חוזרים  שאנחנו  העיר  כמיהה... 
מהעיר  מתעלמים  ממנה:  מתעלמים  בעת  ובה  המדרש...  בבתי 
שהיא סלע מחלוקת, העיר שקדושה לא רק לנו, העיר שיש בה פערי 
אוכלוסייה מהגדולים בארץ, עיר שהיא מאוחדת אך גם חצויה בקו 
ברור... עיר של חסד ועיר של קיטוב, עיר של דו-קיום ועיר של טרור, 

עיר מוזנחת והעיר היפה בעולם...” )מצוטט מתוך דף המבוא(. 
המענה לאתגרים הללו נעשה תוך התעקשות כותביה להימנע מכל 
התעלמות או הדרה. בתוך ארבעה אוגדני בתי מדרש כונסו עשרות 
דפי לימוד המשקפים את ריבוי הקולות הקיים בה, וברוח זו מעניקים 
בעיר.  הטבוע  הרחב  וההיסטורי  האנושי  לפסיפס  כבוד  של  מקום 

ירושלמיות  דמויות  של  פועלן  בלימוד  העוסק  באוגדן  לדוגמה,  כך 
טיפוסיות, מוקדשים דפי דיון ומדרש לירמיהו, דויד ושלמה מן מקרא, 
ליוחנן בן זכאי מתקופת התנאים, לפטריארך ספרוניוס ולחליף עומר 
כמו  החדשה  העת  מן  דמויות  לצד  הביניים,  מימי  חטאב  אל  איבן 
טדי קולק, הרבנית והפעילה החברתית ברכה קאפח, לצד דמויות 
החברתית  והפעילה  והרבנית  קולק  טדי  כמו  החדשה  העת  מן 
יותר, עוסק  נוסף המיועד לתלמידים בוגרים  ברכה קאפח. באוגדן 
התלמידים  לירושלים.  געגועים  מבוטאים  בו  באופן  הדפים  אחד 
מתבקשים, תוך שימוש באפליקציית ברקוד, לקרוא ולהאזין לפיוט 
בסתירה  לדון  מכן  ולאחר  הלוי,  יהודה  רבי  של  נוף”  “יפה  המרגש 
המובנית בגעגועיו של אדם אל מקום בו לא היה מעולם. בהמשך 
זמננו,  בן  עלי אלח’לילי, משורר  “יום מעונן” של  הדף מובא השיר 
של  משירו  קטע  מובא  ולבסוף  לעיר,  געגועים  הוא  גם  המביע 
המשורר הישראלי החילוני אמיר גלבוע. באופן זה נחשפים הלומדים 
למגוון מקורות יהודיים ושאינם כאלו, באמצעותם הם נדרשים לדון 
יחדיו ולגבש מסקנה על האופן, המקום והלגיטימציה שיש לתחושת 
הגעגועים לירושלים, שמבטאות מגוון קבוצות זהּות שונות בתכלית 
זו מזו ולעתים אף עוינות זו את זו. מורכבות הדיון, עושרו ורבגוניותו 
קבוצה  לחוש  שעשויה  הבלעדית  השייכות  תחושת  את  מאתגרים 
ואין  לה  שייכים  הכול   - ש”ירושלים  ומדגישים  לירושלים,  מסוימת 

היא שייכת לאיש”, כפי שנכתב בדף לימוד נוסף. 
כל  )ולמעשה, של  לימוד  כל תכנית  ביותר של  המשימה החשובה 
והמלמד,  הלומד  והנעה בקרב  הנאה  לעורר השראה,  היא  שיעור( 
ולערב את התלמידים בחוויית הגילוי והפליאה שְמַזֵמן חקר הנושא 
הנלמד. תכנית הלימוד על ירושלים, שתילמד השנה בראשי חודשים 
ובבתי המדרש בבית הספר ובגנים של “מיתרים”, כולל בית ספרנו, 
לממשה.  פדגוגיים  כלים  מעט  ולא  גדולה  הבטחה  בחובה  טומנת 

תפקידנו, המחנכים, יהיה להוציא הבטחה זו מהכוח אל הפועל.
* הכותב הוא מנהל בית יסודי משלב “קשת” במזכרת בתיה

“הרחיבי מקום אהלך האריכי מיתרייך” - תכנית הלימוד 
של רשת “מיתרים” לציון 50 שנים לאיחוד ירושלים

עו”ד אילה לונדנר - ירושלים פרשת השבוע
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יָה” )בראשית כ”ד, “ ֲאָלה ֶאת-ִפּ ֲעָרה ְוִנְשׁ אְמרּו, ִנְקָרא ַלַנּ ַוֹיּ
נ”ז(. העובדה כי ילדה קטנה אינה יכולה לקבל החלטה 
לעתידה  הנוגע  חשוב  כה  בנושא  ומודעת  מושכלת 
להסתייג  ההלכה  את  הביאה  ולמי,  להינשא  תרצה  האם   -
לאורך השנים מנישואי קטינות ולהגביל את תוקפם. נישואי 
ילדה עד גיל שתים עשרה נחשבו לחסרי תוקף מדאורייתא, 
לגט  זקוקה  הייתה  לא  מבעלה  להיפרד  הילדה  רצתה  ואם 
כאישה בוגרת אלא למיאון בלבד, כלומר הבעת רצונה בפני 

עדים לסיים את הקשר. 

ואולם גם הסדר זה של נישואי קטינות מדרבנן נגד את רוח 
חכמים, ולא היה אלא מענה בדיעבד למצוקות השעה. הוא 
שילדות  חשש   – הגלות  בשנות  בעיקר  שצמח  מכורח  נבע 
להבטיח  רצון  או  גויים  עם  להינשא  בכפייה  ילקחו  יהודיות 
מראש את עתידן הכלכלי בעיתות שפל. מול הסדר זה עמד 
תמיד הכלל התלמודי “אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא 
מא,  )קידושין  רוצה”  אני  בפלוני  ותאמר  שתגדל  עד  קטנה 
הנישואין  גיל  לקדמותו:  חזר הכלל  האילוצים  ומשבטלו  א), 
ואין משיאים ילדה לפני גיל  ההלכתי הוגבל לשתים עשרה, 

זה. במהלך השנים קבעה הרבנות הראשית לישראל את גיל 
הנישואים ההלכתי לשש עשרה.

מאידך, אסר חוק גיל הנישואים התש”י – 1950 על נישואים 
הנישואים  מסדר  על  גם  פלילית  אחריות  והטיל  קטין,  עם 
לנישואים עמד עד  האסורים. הגיל המינימלי שנקבע בחוק 
לשמונה  מאז  ותוקן  עשרה,  שבע  על  שנים  כשלוש  לפני 
משפט  בית  רשאי  שבהם  מיוחדים  במקרים  למעט  עשרה, 

לענייני משפחה להעמידו על שש עשרה.
חרדים,  כנסת  חברי  מצד  הפוך,  נסיון  נעשה  עברו  בשנים 
הזמן  משך  את  לצמצם  כדי  הנישואים  גיל  את  להוריד 
הפוטנציאלי של “חיים בחטא” בקרב נערים ונערות, וכן בכדי 
להתחשב בעדות מסוימות שבהן גיל הנישואים המקובל היה 
נמוך משבע עשרה. כאמור, לא זו בלבד שהנסיונות לא צלחו, 
אלא שגיל הנישואים אף עלה לבסוף בשנה. בדברי ההסבר 
נישואין בגיל  להצעת תיקון החוק נכתב כי מטרתה “למנוע 
לקבל החלטה  אינם בשלים  הנערה  או  הנער  צעיר, כאשר 
רצונם  פרי  אינה  שהיא  וייתכן  חייהם,  מהלך  על  שתשפיע 

החופשי”.
*הכותב הוא מנכ”ל הינם לסובלנות חברתית

עו"ד ירון דהאן 
זכיין רימקס
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נכ
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קונ

או 
ר 

וכ
מ

רק עם 
המקצוענים 
של רי\מקס

*2286
08-9229302

מישל דראי
משרד עורכי דין

רח’ הרצל 40 אופקים, טל: -077
5345087  פקס: 077-2033152
mishelmdadv@gmail .com

דיני מקרקעין ומיסוי מקרקעין 
)קניה ומכירה-דירות, קרקע, נחלות(    

מעמד אישי )גירושים, משמרות, מזונות, צוואות, ירושות(    
דיני עבודה     הוצאה לפועל פשיטת רגל    משפט אזרחי-

מסחרי     משרד הביטחון )קצין תגמולים(    משפט מנהלי     
דיני לשון הרע    קניון רוחני-זכויות יוצרים    דיני תאגדים

דרך ארץ קדמה לתורה
במשמעות  חז”ל.  מדברי  התפתחה  אך  במקורות,  מופיעה  שאינה  אימרה  היא  לתורה”  קדמה  ארץ  “דרך 
המקובלת בימינו האימרה מציינת שאם אין האדם נוהג ב”דרך ארץ”, כלומר בנימוסים ובהליכות ראויים, לא 
ניתן ללמד אותו תורה ומצוות )משמעות זו תואמת פירוש נפוץ אחר, לפיו ניתנו מצוות דרך ארץ והתנהגות 
זה  “דרך ארץ”, כאשר הוא מופיע בהקשר  יש המפרשים את המושג  זאת,  במדבר, טרם מתן תורה(. עם 

במסכת אבות, כפרנסה, באמצעות מלאכה או מסחר.
המקור לאימרה זו הוא במדרש רבה: “דאמר רבי ישמעאל בר רב נחמן: עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ 
את התורה, הדא הוא דכתיב )=זהו שכתוב( “לשמור את דרך עץ החיים” )בראשית ג(. “דרך” - זו דרך ארץ 

ואחר כך “עץ החיים” - זו תורה” )מדרש רבה ויקרא פרשה ט’ פסקה ג’, וכן פרשה ל”ה פסקה ו’(.

הפתגם השבועי

נישואי קטינים

עו”ד ירון קנר-מודיעין
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כיתה א' קיבלתי את הסידור בפעם הראשונה. ב
התפילה הראשונה שלי מתוך הסידור הדיפה 
מתרגשים  זיעה  אגלי  טריות,  של  ניחוחות 
תפילת  החדש.  בסידור  שדיפדפו  האצבעות  בקצות 

שחרית, שחר ילדותי וטהור. חף ותמים. 
עם הזמן ההתרגשות ירדה, כמו שקורה עם כל דבר 
חדש, והטקסטים נראו ארוכים וקצת מעייפים. הסידור 
החדש הצהיב בקצותיו, והריח הטרי התנדף בחשאי. 
התפילות הפכו לשיחות - כיצחק, המתקן את תפילת 
הילה  אותה  לא  כבר  בשדה.  לשוח  יוצא  המנחה, 
בראשיתית, אלא פנייה ישירה לאלוקים. לתפילת מנחה 
דווקא  התפילות.  מלשאר  יותר  גדולה  משמעות  יש 
בצהרי היום, באמצע החיים, כשהמרוץ הבלתי נגמר 
של החיים דוחק בך, ציווה עלינו יצחק אבינו להיעצר. 

"לצאת אל השדה" מן המקום הטרוד והלחוץ, ולשוחח 
עם מלך מלכי המלכים.

לאט לאט הפכו הזמנים האלה של ההתייחדות בתפילה 
הראשוניות  מתנגנת.  ערבית  לתפילת  עולם  לבורא 
ממני והלאה, וגם ה"שיחות" הלכו והתקצרו, אבל עצם 
מעשה התפילה ערב לי מאוד מאוד. ואני פונה אליו, 
במילותיי שלי, לפעמים אפילו המילים לא חוצות את 

קו השפתיים. מן קשר הדוק, בלתי ניתן לפרימה.
לנו  שתיקנו  הגבולות  מן  ה"צריך",  מגבולות  הרחק 
המתנה  ה"מנחה",  את  לוקחת  הקדושים.  האבות 
העצומה הזו שניתנה לי, ומתרפקת על הזכות לדבר 

עם אבא שמקשיב לי כל הזמן.

המסע של ר' יצחק

גדול, שהנהיג מ יצחק, צדיק מאוד  ר'  סופר על 
הדור  גדול  היה  הרב  ברוסיה.  רבים  יהודים 
בזמנו, וכל הקהילה במדינה הייתה מוצאת בו 
פתרון לכל דבר, משאלות ותשובות על ענייני דיומא ועד 
ובין אדם לשכנו,  בין האדם לחברו  פתרונות הלכתיים 

וכמובן שהיה מקדש בברית הנישואין זוגות רבים.
אך  להשיאה,  הרב  רצה  הנישואין,  לגיל  בתו  בהגיע 
מחשבות  במוחו  העלתה  בו,  שהייתה  והענווה  מעלתו 
יצחק   ר'  כמו  גודל  בסדר  רב  כל  הרי  רבות.  ודאגות 
שרוצה להשיא את בתו, מחתן אותה עם בחור מיוחס 

ברמה גבוהה מאוד, וכך נהגו כולם.
לא זו הייתה דרכו של ר' יצחק, שמעלתו הייתה גבוהה 
מאוד, ולא רצה לפגוע באנשי עירו, שכן ר' יצחק רצה 

את הבחור הצנוע והפשוט עבור בתו.
לאחר מחשבות רבות החליט ר' יצחק לצאת למסע של 
דרשות  לתת  מעירו,  מרוחקות  בעיירות  שבועות  כמה 
הדרשה,  בתום  על השאלה  שיענה  ומי  הכנסת,  בבתי 

החליט ר' יצחק, יהיה החתן של בתו.
דרשות,  נשא  לעיירה,  מעיירה  יצחק  ר'  עבר  היה.  וכך 
ובסיומן שאל את שאלתו, ואין מענה ואין תשובה. בסיום 

המסע של ר' יצחק, היו אלה ימי חודש אלול, ובשבת 
שלפני ראש השנה, הגיע הרב לעיירה רחוקה. 

הקדיש  והרב  ובאהבה,  בחום  קיבלוהו  העיירה  תושבי 
את דרשתו בשבת לקירוב לבבות בין איש לאשתו, בין 

אדם לחברו ועוד.
ר'  למוצ"ש,  ערבית  תפילת  סיום  עם  השבת,  בצאת 
יצחק הבדיל בין קודש לחול, ועברה במוחו המחשבה 
לתת דרשה אחרונה לפני הנסיעה חזרה לביתו. לאחר 
יענה  העיירה  מבחורי  שאחד  יצחק  ר'  חיכה  הדרשה, 

תשובה לשאלתו, אך מאומה.
יצא ר' יצחק עם העגלון שלו מהעיירה לכיוון ביתו, והנה 
לאחר צאתו רץ אחריו בחור שקרא לר' יצחק לעצור. 
הבחור  אל  יצחק  ר'  יצא  הכירכרה.  את  עצר  העגלון 
לו  ענה  התשובה?"  את  יודע  הינך  "האם  אותו:  ושאל 
יצחק:  ר'  אותו  שאל  יודע".  אינני  הרב,  "לא  הבחור: 
"ובכן, למה רדפת אחריי?" ענה לו הבחור: "אני מבקש 
תהיה  "אתה  יצחק:  ר'  לו  אמר  התשובה".  את  לדעת 

החתן של בתי".

)מעשייה עממית(

מאת: מלכי רוטנר

ֶׂדה, ִלְפנֹות ָעֶרב”  ָשּ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַבּ “ַוֵיּ
אין שיחה אלא תפילה )רש"י(
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מאת: אליסף תל אור

חג הסיגד הוא חגם של יהודי אתיופיה, “ביתא ישראל”. שמו 
של החג “סיגד” הוא מלשון סגידה, השתחוויה. 

החג חל בכ”ט בחשוון, 50 יום לאחר יום הכיפורים )בדומה לחג 
השבועות, החל 50 יום לאחר פסח(, והקהילה חוגגת בו את 
חידוש הברית בין העם לאלוקיו ולתורתו, זכר לאמנה שכרתו 
עזרא ונחמיה לעם ישראל בשובו מגלות בבל במאה החמישית 
ֶעְזָרא  ח  ְפַתּ “ַוִיּ נחמיה:  בספר  החג  של  מקורו  הספירה.  לפני 

י  ִכּ ָהָעם  ָכל  ְלֵעיֵני  ֶפר  ַהֵסּ
ל ָהָעם ָהָיה ּוְכִפְתחֹו  ֵמַעל ָכּ
ָעְמדּו ָכל ָהָעם. ַוְיָבֶרְך ֶעְזָרא 
דֹול  ַהָגּ ָהֱאֹלקים  ה’  ֶאת 
ָאֵמן  ָאֵמן  ָהָעם  ָכל  ֲענּו  ַוַיּ
ֲחוּו  תַּ ְשׁ דּו ַויִּ קְּ ֹמַעל ְיֵדיֶהם ַוִיּ ְבּ
)נחמיה  ָאְרָצה”  ִים  ַאַפּ לה’ 
ַעל  קּומּו  “ַוָיּ וכן:  ה’-ו’(,  ח’, 

ּוְרִבִעית  ַהּיֹום  ְרִבִעית  ֱאֹלֵקיֶהם  ה’  ּתֹוַרת  ֵסֶפר  בְּ ְקְראּו  ַוִיּ ָעְמָדם 
ֲחִוים לה’ ֱאֹלקיֶהם” )נחמיה ט’, ג’(.  ַתּ ים ּוִמְשׁ ִמְתַוִדּ

ותחנונים לשיבה  יהודי אתיופיה תפילות  נושאים  בחג הסיגד 
ציבורי,  נפש  חשבון  עורכת  כולה  הקהילה  כן,  כמו  לציון. 
המצטרף לחשבון הנפש של הפרט שזמנו יום הכיפורים, שכן 
לפי המסורת, כדי שיהיה הציבור ראוי לצאת מן הגלות ולעלות 
לירושלים, עליו לערוך חשבון נפש ותיקון גם בתחום החברתי. 
הקהילה  חברי  חטאי 
ביום  ונסלחים  מתכפרים 
ימי  וב-50  הכיפורים 
וביום  שאחריו,  התשובה 
ה-50, בתום חשבון הנפש 
העדה  שבה  הציבורי, 
הכיפורים  יום  חוויית  אל 

בתפילות ובצום.

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”

י ָשָׂרה” ת “ַחֵיּ ָרַשׁ ָפּ
ְמָעַרת  ת  ּוִבְרִכיַשׁ ָשָׂרה  ל  ֶשׁ מֹוָתּה  ְבּ ַחת  ִנְפַתּ ָשָׂרה”  י  “ַחֵיּ ת  ָרַשׁ פָּ
ר  ְכֵדי ִלְקֹבּ י ִבּ ל ֶעְפרֹון ַהִחתִּ ָדיו ֶשׁ ֶחְברֹון ַעל ְיֵדי ַאְבָרָהם ִמיָּ ָלה ְבּ ְכֵפּ ַהַמּ

ם. אֹוָתּה ָשׁ
נֹו  ּדּוְך ְלִיְצָחק, ְבּ ׁ ֲאִריכּות ַעל ְמִציַאת ַהִשּ ה ַבּ ָרָשׁ ֶרת ַהָפּ ְך ְמַסֶפּ ֶהְמֵשׁ בַּ
נֹות  ה ִמְבּ ׁ ה, ִאָשּ ׁ ׂא ְלִאָשּ נֹו ִיָשּ ְבּ ֵאינֹו ָחֵפץ ֶשׁ ל ַאְבָרָהם: ַאְבָרָהם, ֶשׁ ֶשׁ
ם  ל ָיֵמינּו( ָשׁ ַנַען, ׁשֹוֵלַח ֶאת ַעְבּדֹו ֶאל ֲאַרם ַנֲהַרִים )ְצפֹון סּוְרָיה ֶשׁ כְּ
ה הּוא ָחֵפץ ִלְמֹצא ְלִיְצָחק  ָנּ ֶמּ ִמּ ָחה ְרחֹוָקה, ֶשׁ ָפּ נֹוְתָרה ְלַאְבָרָהם ִמְשׁ

ּדּוְך. ִשׁ
ֲחָסִדים  ּגֹוֶמֶלת  ַנֲעָרה  ְבּ ַנֲהַרִים, ּפֹוֵגׁש  ֲאַרם  ֶאל  יַע  ַמִגּ ַאְבָרָהם  ֶעֶבד 
ה זֹו  ׁ ה. ִאשָּ ׁ ּה ְלִאָשּ יו, ּוְלאֹור ֹזאת הּוא ּבֹוֵחר ָבּ ַמָלּ ָקה אֹותֹו ְוֶאת ְגּ ְשׁ מַּ ֶשׁ

ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ל ַשׁ תּוֵאל, ַאְחָינֹו ֶשׁ ת ְבּ ִהיא ִרְבָקה ַבּ
ה  ׁ ֶהם הּוא נֹוֵשׂא ִאָשּ ל ַאְבָרָהם, ָבּ ר ַעל ַאֲחִרית ָיָמיו ֶשׁ ן ְמֻסָפּ ְלַאַחר ִמֵכּ
ְיָלִדים ַאְך ֵהם ֵאיָנם  ה  ׁ שָּ ה נֹוָלִדים לֹו ִשׁ ָנּ ָמּה ְקטּוָרה. ִמֶמּ נֹוֶסֶפת ּוְשׁ
ָמֵעאל.  נֹו ִיְשׁ ל ְבּ זֹוִכים ְלַמֲעָמד ֵזֶהה ִלְבנֹו ִיְצָחק ְוַאף ֹלא ְלַמֲעָמדֹו ֶשׁ
ם מֹות  ן גַּ ל ַאְבָרָהם ּוְלַאַחר ִמכֵּ ה ְמֹתָאר מֹותֹו ֶשׁ ָרָשׁ ל ַהָפּ ּוְבסֹוָפּה ֶשׁ

ָמֵעאל. ִיְשׁ

ִסּפּור: 
ָלה ִלְקבּוָרָתה  ְכֵפּ ְרִכיַׁשת ְמָעַרת ַהַמּ ַחת ִבּ י ָשָׂרה” ִנְפַתּ ת “ַחיֵּ ָרַשׁ ָפּ
הּוִדית ִהְתַרֲחׁשּו ֹלא ְמַעט ֵארּוִעים,  ל ָשָׂרה. ְלֹאֶרְך ַהִהְסטֹוְרָיה ַהְיּ ֶשׁ
ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל. ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ִסּפּורֹו  בּוָרה ְבּ ַלט ַרְעיֹון ַהְקּ ּוָבֶהם ָבּ

ִדיָנה. ְנָיִמין ְזֵאב ֶהְרֶצל, חֹוֶזה ַהְמּ ל ִבּ ֶשׁ
ְמִדיַנת  ל  ֶשׁ ֲהָקָמָתּה  ְלַמַען  ּוָפַעל  ָחַלם  ֶשׁ ֶהְרֶצל,  ְזֵאב  ְנָיִמין  ִבּ
ֵעיָניו. ִלְפֵני מֹותֹו  מּות ֲחזֹונֹו ְבּ ׁ ְשּ ִיְשָׂרֵאל, ֹלא ָזָכה ִלְראֹות ֶאת ִהְתַגּ

ַיֲעלּו ֶאת ַעְצמֹוָתיו  ִיְשָׂרֵאל  ְמִדיַנת  קּום  ָתּ ר  ֲאֶשׁ ַכּ ֶשׁ ֶהְרֶצל,  ׁש  ֵקּ ִבּ
ַאְרָצה. 

ֶאת  ֶהֱעלּו  ִדיָנה,  ַהְמּ ֲהָקַמת  ְלַאַחר  ָנה  ָשׁ  ,1949 ַנת  ְשׁ ִבּ ְוָאֵכן, 
אֹותֹו ַהּיֹום  ֵמּ ָהר ֶשׁ ַלִים, ְבּ ירּוָשׁ ל ֶהְרֶצל, ְוָקְברּו אֹותֹו ִבּ ַעְצמֹוָתיו ֶשׁ
ַמְנִהיִגים  ם  ַגּ ַאֲחָריו  רּו  ִנְקְבּ ּובֹו  ֶהְרֶצל”,  “ַהר   – מֹו  ְשׁ ַעל  ִנְקָרא 

ל ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל. ים נֹוָסִפים ֶשׁ ַרִבּ

ֶכם? ָלּ ְהיּו ַלֲחֵבִרים ֶשׁ יִּ ֵאילּו ִמידֹות ּוְתכּונֹות ָחׁשּוב ָלֶכם ֶשׁ

ִחיָדה:
ְכָתב ִעְבִרי  תּוב ִבּ ָכּ ְפֵניֶכם, ֶשׁ ִלּ ָתב ַהִחיָדה ֶשׁ ְעְנחּו ֶאת ְכּ ַפּ

ׂש ֶעֶבד  יק, ְוַגּלּו ֵאילּו ִהְתַנֲהגּות ּוְתכּונֹות ֹאִפי ִחֵפּ ַעִתּ
ל ִיְצָחק:  ה ָהֲעִתיִדית ֶשׁ ָלּ ַכּ ַאְבָרָהם ַבּ

מפתח אותיות:

סיגד חגם של יהודי אתיופיה
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לפרסום
מודעות
בעלון

טל: 050-3122336
פקס: 153-50-3122336

שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

איתנו אתם יכולים!

מבית

 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 
malkayy@gmail.com
050-3122336

להפקות דפוס   
חוברות ועלונים   

פירסום ושיווק

’ דוד בן ר’ שלום בוזגלו )להלן רד”ב( ר
תרס”א- השנים  בסביבות  נולד 
במרוקו   )1903-1901( תרס”ד 
שליד  ֶסַטאט  לעיר  הסמוך  מז’אב  בכפר 
הקודש  לימודי  את  השלים  בה  קזבלנקה, 
המסורתיים שלו אצל תלמידי חכמי ורבני 
במראקש.  אותם  שהתחיל  לאחר  המקום 
העיון  כישורי  הפנומנאלי,  לזיכרונו  הודות 
המופלאה,  ותפיסתו  המפותחים  והדיון 
נחשב לאחד העילויים בדורו. בשל מחלותיו 
ובעיקר משום שלקה בעיוורון בשנת 1949 
נאלץ לוותר על שאיפתו הכמוסה להתמנות 

באחד הימים לרבנות.
למד  התורניים,  וללימודיו  לעבודתו  במקביל 
של  והבקשות  הפיוטים  מסורת  את  רד”ב 
מראקש אצל ר’ חיים עטר, ועם צאתו לאור 
של קובץ הפיוטים “שיר ידידות”, היה לחסיד 
בנויה  שהיא  המוזיקלית  השיטה  של  נלהב 
השירה  במסורות  לידיעותיו  במקביל  עליו. 
רב  מוזיקלי  ידע  רכש  הוא  היהודיים,  והפיוט 
האנדלוסית- המוזיקה  של  במסורות  גם 

מרוקנית.

הנחלת מסורת הפיוטים והבקשות
וחזן  מוביל  לפייטן  רד”ב  הפך  מהרה  עד 
עם  קמו  רבים  ופיוט  שירה  חובבי  מבוקש. 
רד”ב באשמורת הבוקר של שבתות החורף 
ידידות’,  ‘שיר  הספר  מתוך  הבקשות  לשירת 
ובשבתות האביב והקיץ,   בבתי כנסת שונים 
תפילת  אחרי  אותו  לשמוע  באו  בקזבלנקה, 
משיריו  בעיקר  מבצַע  שבת  של  מנחה 
ומשירים קיימים שהרכיב על סדרות מסודרות 
רד”ב  האנדלוסית-המרוקנית.  המוזיקה  של 
בקזבלנקה  הפייטנית  פעילותו  את  הרחיב 
ילדים  מקהלות  של  הקמתן  באמצעות 
ונערים שלמדו במוסד החינוכי “אם הבנים”, 
וזאת לשם הנחלת תורת השירה על פרטיה 
ודקדוקיה ולהעמדת דור של פייטנים וחובבי 
שירה. פעילות זו של רד”ב התרחבה והגיעה 
גם אל יתר הקהילות הגדולות, והוא לא חדל 

ממנה גם לאחר שאיבד את מאור עיניו.

חיבור פיוטים דתיים ולאומיים
רד”ב  של  האינטנסיבית  לפעילותו  במקביל 
חיבר  והבקשות,  הפיוטים  מסורת  להנחלת 

הרב פיוטים רבים בעברית, בערבית-יהודית 
כתב  אף  ולעתים  יחד,  גם  הלשונות  ובשתי 
בשתי  הלשונות,  בשתי  השיר  אותו  את 
אותם  את  מחד  הכוללים  שונות,  גרסאות 
המאה  מן  שהתפתחו  כפי  והתכנים  הסוגות 
השש עשרה ואילך, כדוגמת מעגלי התפילה, 

השנה, החיים ומעגל 
והחברה,  היחיד 
עוסקת  אף  ומאידך 
באירועים  בחלקה 
במדינת  הקשורים 
ישראל, במלחמותיה 
החל  ובמאבקיה 
ועד  מהקמתה 
ששת  למלחמת 
ותוצאותיה.  הימים 
המציאות  נוכח 
ההיסטורית החדשה 
ישראל,  שבארץ 
הצליח  אף  רד”ב 
את  בשיריו  לכלול 
האישיות  תחושותיו 

ורגשותיו הדתיים, הלאומיים והמסורתיים תוך 
והשגרתיים  שמירה על הדימויים המקובלים 
אימוץ  של שירת הפיוטים הצפון אפריקנית, 
תרבותיים  מאפיינים  וסיגול  לשון  מטבעות 
בארץ.  הישיבה  מעצם  הנדרשים  חדשים 
גם  רד”ב  חיבר  לעיל  המצוין  הזמן  בפרק 
ששת  מלחמת  על  פיוטים  עשר  שלושה 
ההמתנה  תקופת  ועל  ותוצאותיה  הימים 
הייתה  אלה,  לשירים  לה.  שקדמה  והחרדה 
הרבים,  ומעריציו  מכיריו  בקרב  רבה  תהודה 
משום שכיוון לרחשי לבם ולתחושות הרווחה 

והגאווה שקננו בלב העם לאחר המלחמה.  

עלייתו לישראל והקמת חבורות 
הפייטנים

בעקבות  עוד  התעצמה  רד”ב  של  חשיבותו 
שירת  מנהג  ב”החייאת”  המרכזי  חלקו 
מרוקו  יהודי  בקרב  והבקשות  הפיוטים 
שמה   1965 בשנת  ארצה  עלייתו  בישראל. 
קץ לתחושת האבדן, הניכור והזרות ששררו 
בקרב עולי מרוקו בשנות החמישים והשישים 
בחייהם  תרבותי  זרז  שימשה  ואף  בישראל, 

של חוגים רחבים בקרב עולי מרוקו אל עבר 
בראשית  שהחלה  התרבותית  ההתעוררות 
של  רחבות  שכבות  בקרב  השבעים  שנות 
על  ושהעלתה  בישראל,  החיים  מרוקו  יוצאי 
שירת  את  התרבותית-עדתית  הזהות  נס 

הפיוטים ושירת הבקשות.  
קבלת הפנים החמה 
להם  הרב  והכבוד 
ארצה,  בהגיעו  זכה 
הותירו ברד”ב רושם 
גילו  אף  ועל  עז, 
הבריאותי,  ומצבו 
ים,  בקרית  הקים 
וכן  מגוריו,  מקום 
בערים שונות בארץ, 
פייטנים  של  חבורות 
חובבי  ותלמידים 

שירה ופיוט.
התכופות  הופעותיו 
של רד”ב בכל רחבי 
הארץ תרמו להפצת 
ליישובים  גם  המנהג 
שבהם מנהג זה לא התקיים עד אז. בדרך זו, 
ֶהְחָיה, עורר וחידש רד”ב את מסורת ההשכמה 
באשמורות הבוקר של שבתות הסתיו והחורף, 
לאמירת  זכור,  לשבת  בראשית  שבת  בין 
והעניק  ידידות”,  “שיר  שירת הבקשות מתוך 
לרבים מעולי מרוקו החדשים והוותיקים את 
תחושת החזרה לערכים תרבותיים עצמאיים 
לטיפוחם.  ולפעול  בהם  להשתבח  שראוי 
תחושה זו, שהתחזקה עם פטירתו של רד”ב 
בשנת 1975, הניעה רבים מתלמידיו ומוקיריו 
להמשיך בדרכו של מורם הנערץ ולהפיץ את 

מסורות הפיוט ברחבי הארץ. 
בחייו.  עוד  לאגדה  הפכה  רד”ב  של  דמותו 
תלמידיו וחובבי שירת הפיוטים מזכירים אותו 
בנשימה אחת עם שמם של גדולי המשוררים 
העבריים בכל הדורות. קולו המיוחד, ביצועיו 
ממשיכים  שלו  המיוחד  וההומור  האמנותיים 
אוהדיו  חלק  נוטלים  בו  מפגש  בכל  להדהד 

ומוקירי זכרו של רד”ב.   

*הכותב הוא חוקר שירתו של רבי דוד 
בוזגלו זצ”ל, מרצה במכללת חמדת הדרום   
ובמכללת בית וגן ירושלים

מאת: ד”ר יוסי בן שבת-אשדוד

רבי דוד בוזגלו זצ”ל 
פייטן, משורר ובעל תפילה

)1975-1903(


