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 נוסח ספרד / הרב עידו פכטר
הבעיה היא  בעקבות השפעת הקבלה, מיזגו חסידים בין נוסח אשכנז והאר"י ויצרו את נוסח ספרד.

 שלא מעט שיבושים נוצרו בעקבות כך 
הבדיחה מספרת שעל כל שני יהודים צריך שלושה בתי כנסת, אבל מסתבר שהמציאות איננה רחוקה מכך. 

אשכנזים וספרדים, ועם זאת, יש בידינו שלושה נוסחי תפילה  –הנה כי כן, ביהדות חולקים שני זרמים עיקריים 
 טיבו?    אשכנז, עדות המזרח וספרד )ר' שוואית(. כיצד נוצר נוסח חדש לתפילה ומה  –

עם התפתחות חסידות אשכנז. התפילה אצל חסידים ראשונים אלה משנה את פניה.  12-הכל מתחיל במאה ה
ל הופכת התפילה לטקסט קאנוני האוצר בתוכו רמזים וסודות. -מכלי ביטוי לרגשות ותחושות אנושיות כלפי הא

ם למניינים אלו רמזים בפסוקים חסידי אשכנז מונים את התיבות בכל ברכה מתפילת שמונה עשרה ומוצאי
שונים. אי לכך, מתחילה להתפתח הקפדה יתירה על ניסוח מדויק של התפילה והימנעות מכל הוספה או 

 השמטה של מילה או אפילו אות אחת ממנה.
מגיע האר"י ועושה דבר דומה לנוסח התפילה הספרדי, הקרוי בפינו עדות המזרח. הוא מגיה את  16-במאה ה

ק ביותר, המקפיד על קדל התפילה לאור הכוונות והסודות שמצא בהם, ומסדר אותם באופן מדוהטקסטים ש
מקומה ודרך הופעתה של כל מילה או אות. בעקבות השפעתו העצומה של האר"י על קהילות ישראל השונות, 

מזרחיות נוסח האר"י, מתקבל על ידי קהילות רבות בכל רחבי העולם. לא רק קהילות  –הנוסח שהוא מחדש 
מץ החתם סופר, למשל, ר' נתן אדלר, מאמאמצות את הנוסח שלו אלא אף יחידים מבני אשכנז. רבו של 

שה רבו האחר, ר' פנחס הורוביץ, בעל ההפלאה. גם הבעל שם טוב, מייסד ועלעצמו את נוסח האר"י, וכן 
מו למשל תנועה חב"ד, החסידות האחרונה מקבל את הנוסח הזה ואחריו רבים מתנועת החסידות. חלקם, כ

 מתפללים בנוסח האר"י עד היום.
ואולם, לרבים לא היה זה פשוט להחליף את נוסח אשכנז בנוסח האר"י )על הפולמוס ההלכתי סביב השאלה 
האם ניתן להחליף נוסח אחד בנוסח אחר ראה שו"ת חתם סופר אורח חיים טו וכן שו"ת דברי חיים אורח חיים 

ם אחרות להכניס אותו לנוסח התפילה המקובל. כך נוצר לו נוסח תפילה חדש, הוא ח, ב(, והם חיפשו דרכי
נוסח ספרד )ר' שוואית(. נוסח ספרד הוא למעשה שילוב של נוסח אשכנז ונוסח האר"י והוא התקבל בעיקר 

 .בפולין וסביבותיה בחצרות חסידים
תלמידי חכמים, רבנים המיזוג על ידי  ים. לא תמיד נעשהלשילוב ומיזוג הנוסח דא עקא, שצורות שונות היו

קבלנו נוסח תפילה חדש שאינו תמיד עקבי . וכך, שלחו ידיהם בנוסחבעלי הדפוס שופעמים רבות היו אלה 
)כמו נדחק נוסח אשכנז  אילולחלוטין נוסח האר"י ו ומץ. בחלק מהמקומות בתפילה אבסדר ההעדפות שלו

למשל בקדושה(, במקומות אחרים השאירו את נוסח אשכנז וויתרו על נוסח האר"י )כמו למשל בברכת השנים 
היתום; בחלקו  בתפילת שמונה עשרה(, בקטעים שונים בתפילה אימצו את נוסח האר"י לסירוגין )כמו הקדיש

אחרים פשוט שילבו את שני ( ובקטעים הראשון הוא על פי נוסח האר"י ובחלקו האחרון לפי נוסח אשכנז
 הנוסחים יחד. 

הבעיה היא שלא רק שקשה לזהות את העקביות בנוסח המשולב אלא שלעתים מיזוג הנוסחים הביא 
לניסוחים ארוכים ונטולי משמעות. רבים מהם מצויים בסידורי 'תפילת כל פה' )נוסח ספרד( המצויים עד היום 

 בשימוש. הנה מספר דוגמאות:
גורס נוסח אשכנז: "והעלה רפואה שלמה לכל מכותינו". נוסח האר"י גורס תפילת העמידה בברכת רפאנו ב

"והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכותינו". מה עשו בנוסח ספרד? חברו את שני 
ינו, הנוסחים יחד וקבלו משפט מסורבל: "והעלה ארוכה ומרפא לכל תחלואינו ולכל מכאובינו ולכל מכות

רפואה שלמה לכל מכותינו". קל לראות את הכפילות במשפט הזה, כשאנו מבקשים פעמיים רפואה לכל 
 מכותינו. כמובן שאין לכך משמעות. 

דוגמה נוספת: בברכת 'שומע תפילה' חותם נוסח אשכנז "כי אתה שומע תפילת עמך ישראל ברחמים". נוסח 
 עשו בנוסח ספרד? שוב שילבו את הנוסחים  ויצרו הכלאה  האר"י חותם "כי אתה שומע תפילת כל פה". ומה
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"כי אתה שומע תפילת כל פה עמך ישראל ברחמים". קל לראות בסתירה הפנימית שקיימת במשפט זה. 

תפילת כל פה, משמעה תפילת כל אדם בעולם. תפילת עמך ישראל, היא רק התפילה של עם ישראל. לא 
שפט אחד )אם כבר, נכון היה לומר "כי אתה שומע תפילת כל פיות ניתן להכניס את שני הניסוחים לתוך מ

 עמך ישראל ברחמים" על משקל ברכת 'והערב נא' בברכת התורה, אך גם נוסח זה נראה מסורבל(. 
למזלנו, מן הנוסחים הקלוקלים הללו הציל אותנו ר' שלמה טל, שבסידורו 'רינת ישראל' תיקן לא מעט 

למתפללים בנוסח ספרד מומלץ להתפלל מסידור זה ולא מהוצאות אחרות. ואולם, משיבושים כגון אלו, ולכן 
 דומה שגם במהדורת זו לא נעשו כל התיקונים, ויש עוד ניסוחים הדורשים תיקון.

כך, למשל, בברכת 'על הצדיקים' בתפילה שמונה עשרה, גורס נוסח אשכנז "על הצדיקים ועל החסידים ועל 
סח האר"י גורס "על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל", זקני עמך בית ישראל". נו

כשהמילים האחרונות מכוונות לשאר עם ישראל שאינם צדיקים ולא חסידים. בא נוסח ספרד ומיזג את 
הנוסחים "על הצדיקים ועל החסידים ועל זקני שארית עמך בית ישראל". לסיומת הזו אין מובן כלל ועיקר. אם 

התפלל על הזקנים, עליך להתפלל על מכלול הזקנים. אם ברצונך להתפלל על שאר ישראל יש ברצונך ל
להזכיר את כלל שארית ישראל. אבל להתפלל על הזקנים של שארית ישראל, נראה כחסר משמעות. טוב 

 לפיכך לדבוק או בנוסח האר"י או בנוסח אשכנז המקוריים ולא להזדקק למיזוג התמוה הזה.
להינו להקריב בה -תפילת מוסף של שבת. נוסח אשכנז גורס: "אז מסיני נצטוו עליה, ותצוונו ה' אכך קרה גם ב

קרבן מוסף שבת כראוי". נוסח האר"י גורס "אז מסיני נצטוו צוויי פעליה כראוי". בא נוסח ספרד ואיחד את 
ן מוסף שבת כראוי". השימוש להינו להקריב בה קרב-שניהם: "אז מסיני נצטוו צוויי פעליה כראוי. ותצונו ה' א

טוב אפוא להשמיט אחד מהם הכפול במילה 'כראוי' שבא בעקבות מיזוג הנוסחים נראה מוזר ולא טבעי. 
 ולהזכירו רק פעם אחת.

ודוגמה אחרונה: בסוף ברכת 'אהבת עולם' שלפני קריאת שמע של שחרית, גורס נוסח אשכנז: "וקרבתנו 
וליחדך באהבה". נוסח האר"י גורס "וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול לשמך הגדול סלה באמת, להודות לך 

באהבה, להודות לך וליחדך ליראה ולאהבה את שמך". נוסח ספרד איחד את הנוסחים "וקרבתנו מלכנו 
לשמך הגדול סלה באמת באהבה, להודות לך וליחדך באהבה ולאהבה את שמך". אזכור המילה אהבה 

ך שכזה נראה מוזר ולא טבעי. יתרה מכך, חיבור המלים 'באמת באהבה' שלוש פעמים במשפט יחסית לא ארו
חסר משמעות. יש להחליט האם הוא קרבנו לשמו הגדול באמת או באהבה, ואילו עשה זאת בשניהם יש לומר 

. לא זו בלבד, אלא שבהמשך אנו אומרים 'לאהבה את ולא כמו הנוסח הקיים 'באמת ובאהבה' עם ואו החיבור
את המילה אהבה  להשמיטנראה שיש ע לומר זאת גם בתחילה 'וקרבתנו לשמך באהבה'? אי לכך, מדוו ,שמך'

 הראשונה, לפתוח בנוסח אשכנז ולסיים בנוסח האר"י, וכך להינצל מטעויות.
אין להיבהל משינויים שכאלו בנוסח ספרד. כאמור, נוסח ספרד איננו קדום אלא יסודו בשלוש מאות השנים 

לא זו בלבד, אלא שניסוחים רבים בו הם מעשה ידיהם של בעלי דפוס, שלאו דווקא היו האחרונות בלבד. 
תלמידי חכמים, וממילא המשנה אותו איננו חולק על מנהג אבות קדום או בעלי סמכא. ואם נתחשב בעובדה 

את  ששינויים בו כבר נעשו על ידי ר' שלמה טל, הרי שנקל יהיה להמשיך בכך. כל שיש לעשות הוא לפתוח
האוזניים למה שיוצא מפינו. לבחון האם לכתוב בסידור יש משמעות והאם הנוסח חף מכפילויות וסתירות 

פנימיות. חוש הביקורת, המגיע מרצון אמיתי לכוון בתפילה, הוא בסופו של דבר המתכון הטוב ביותר להגיע 
 לנוסח התפילה הרצוי והמקובל, הן בעיני אדם והן בעיני שמים.

 

הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה ומרבני צוהר 

 ועורך העלון.
 

 / ד"ר ניצה דורי הפטרת בהעלותך
  ראיתי והנה מנורת זהב כולה

מיד לאחר פרשת הנשיאים באה סדרת בהעלותך, שבתחילתה מדובר על העלאת הנרות במנורה: "דבר אל "
אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות... וזה מעשה המנורה מקשה 

הפסוק מדגיש זהב, עד ירכה עד פרחה מקשה היא, כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנורה." 
את הרעיון, שאת הכלים לעבודת ה', ואת צורתם אין אנו קובעים בעצמנו, הקב"ה בכבודו הראה למשה את 

צורתם. הביטוי "כן עשה" חוזר בפסוקים אחדים. בחלקם מעיר רש"י: "מלמד שלא שינה". הכתוב מדגיש שכל 
 הנרות מכוונים אל הקנה המרכזי הנקרא: "מנורה". 

צאים שישה קנים הנושאים שישה נרות נוספים. חכמינו מצאו במנורה סמלים רבים. הראשון בהם מן המנורה יו
הוא האור. האור היוצא מן המשכן ומן המקדש להאיר לעולם. אור הטובה והברכה. אמר ר' אבין הלוי: אתה 

ות אור, אבל מוצא מי שבקש לעשות לו חלונות עטשה אותם רחבות מבפנים וצרות מבחוץ. למה? שיהיו שואב
חלונות של בית המקדש היו רחבות מבחוץ וצרות מבפנים. למה שיהיה האור יוצא מבית המקדש ומאיר לעולם. 
"אמר הקב"ה האור יוצא מביתי ואיני צריך לאורה". המנורה כולה מקשה, לא חלקים חלקים, כל נר ונר מאיר 

כלם יחד, סמל להרמוניה, לאחדות ולליכוד. בפני עצמו, כלפי מעלה. כל הנרות פונים אל המרכז, ומאירים 
 חז"ל אמרו על ספר במדבר שהוא מבדיל בין האור ובין החושך. פרשתנו מחזקת את הכלל הזה. הפרשה 

מסתיימת בסיפור מרים ואהרון המדברים במשה על אודות האשה הכושית אשר לקח. "ויאמרו הרק אך במשה 
 הם את דרגות הנבואה: אם יהיה נביאכם, ה' במראה אליו אתודע דבר ה' הלוא גם בנו דבר"... והקב"ה מבאר ל



 

 
בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא. פה אל פה אדבר בו, ומראה ולא בחידות ותמונת ה' 

 יביט...". 
כהפטרה נבחרה נבואה מנבואותיו של זכריה. זכריה הנביא עלה מבבל מיד עם הצהרתו של כורש המסיימת 

התנ"ך: "מי בכם מכל עמו, ה' אלוהיו עימו ויעל." בימים קשים, של בצורת והתנכלויות מצד העמים את 
השכנים, ימים של רפיון והפסקת בניין בית המקדש, קמו חגי וזכריה ועודדו את העם, להמשך בניין הבית. 

: "כי הנני בא בנבואה שאנו קוראים להפטרה מבטיח הנביא את השראת השכינה במקדש, בתוך עם ישראל
ושכנתי בתוכך, נאום ה'. "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה'". במרכזה של הנבואה עומדת המנורה: 
"ראיתי והנה מנורת זהב כולה." כשם שמשה ראה את המנורה בחזון, במראה: "כמראה אשר הראה ה' את 

שב המלאך הדובר בי ויעירני כאיש משה, כן עשה את המנורה", כך גם זכריה רואה את המנורה בחזונו: "וי
אשר יעור משנתו. ויאמר אלי מה את רואה. ואמר ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על ראשה ושבעה נרתיה 
עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה: ושנים זיתים עליה אחד מימין הגלה ואחד על שמאלה: 

י: ויען המלאך הדבר בי ויאמר אלי הלוא ידעת מה המה בי לאמר מה אלה אדנ  ואען ואמר אל המלאך הדבר
אלה ואמר לא אדני: בתחילת פירושו לזכריה אומר רש"י: "נבואת זכריה סתומה היא מאד, כי יש בה מראות 
דומות לחלום הניתן לפתרון ואין אנו יכולים לעמוד על אמיתת פתרונו עד יבוא מורה צדק". הדברים נקשרים 

ולמרים על הדרגות השונות של הנבואה. תיאור המנורה של זכריה סתום ברובו. המפרשים אל דברי ה' לאהרון 
פירשו שהמנורה שבחזונו, דומה למנורת המשכן. תאורה של המנורה הראשונה, מנורת המשכן, מופיע פעמיים 

 בספר שמות, ובפרשתנו. כאמור: ה' הראה למשה את תבנית המנורה בהר. 
 (רוזנברגיהושע ). "יה איש אל אחיו, הפצת האור, נבחרה כסמל למדינת ישראלהמנורה המסמלת אחדות, פנ

ל קדמית הדתית שאנן בחיפה ועורכת המשנה שאראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 

  העלון.

 



 

 
 רונן לוביץד"ר / הרב  אני שואף להיות מיותר

האם התורה רוצה ליצור היררכיה רוחנית של קבוצות חברתיות או שהיא תומכת ברוחניות שוויונית? האם 
התורה מעוניינת לטפח אליטה אינטלקטואלית של חכמים בעלי מעמד מיוחד או שהיא מעדיפה שכולם יהיו 

ת סדר חברתי מעמדי. כבר בספר שמות אנו  חכמים ובעלי ידע? במבט ראשון התשובה ברורה: התורה דורש
מגלים שיש מעמד מיוחד של זקנים, בספר ויקרא מתחדד ומתגבש מעמד הכהנים, ועם פתיחת ספר 'במדבר' 
נבנית מערכת היררכית וממסדית מובהקת. כל העם מסודר כמו במחנה צבאי, שיש בו מרכז ופריפריה, מקום 

ים לכוהנים וללוויים, יש שבטים נושאי דגל ושבטים נלווים, ויש מוגדר מוקצה לכל שבט, יש חלוקת  תפקיד
 טמאים שמורחקים מן המחנות בהתאם לדרגת טומאתם. 

ספר 'במדבר' ראוי, לכאורה, להיות מניפסט בידיהם של אנשי ממסד המעוניינים להחזיק את הכוח והסמכות 
מעמדות בחברה ולרכז סמכויות בידי בידיהם, ולראות את שאר החברה כבעלי מעמד נחות. הרצון ליצור 

הנהגה מורמת מעם, אופייני ביותר לממסד דתי. מנהיגים דתיים נוטים להאמין שאם הכוח והסמכות יצאו 
משליטתם, או אז ענייני דת  וקדושה שברומו של עולם עלולים להידרדר ולהתקלקל. מנהיגים כאלה עשויים 

 לתפיסתם. לקרוא את פרשת 'במדבר', ולקבל אישור נחרץ 
ברם אני סבור שהמשך ספר 'במדבר' מורה דווקא ההפך, הוא מעניק לגיטימציה לשוויון בעולם הרוח, ונותן 
הזדמנויות לדמוקרטיזציה של הסמכות הדתית. זאת משום שפרשות 'נשא' ו'בהעלותך' מרחיבות את תחום 

ת. בשלב הראשון הדבר נעשה הקדושה ואת האפשרות של כל אחד מישראל להגיע לדרגות רוחניות גבוהו
מבחינה גאוגרפית: בספר שמות נאמר שיש לשלח מצורעים וטמאים אחרים משטח המשכן, ואילו בספר 
במדבר יש לשלחם מכל המחנה של עם ישראל. בכך המחנה כולו מקבל ממד של קדושה, ולא רק המשכן. 

אישי ומיוחד, לקבל על עצמו  מעבר לכך בפרשת נשא התאפשר לכל אדם שרוצה להתקדש ולהתבדל באופן
נזירות. הנזיר מתואר בפרשה כדמות המקבילה ממש לכהן הגדול: כמו הכהן הגדול הוא נמנע משתיית יין 
ושכר, מתבדל מטומאת מת ומגלח שיער ראשו בסוף ימי נזירותו. בכך ניתנה אפשרות לכל אדם מישראל 

 להפוך את עצמו למעין כהן גדול לכל זמן שיבחר.
דרגה רוחנית מיוחדת: האצלת הרוח שעל משה לשבעים הזקנים ופרשת אלדד ומידד המתנבאים  –בואה ג. נ

משקפים לגיטמציה להרחבת הנבואה  –ומשה שתומך  בזכותם לכך ואומר: ומי ייתן והיה כל עם ה' נביאים 
 לכל אחד, בעוד שבשמות יש רק נביא אחד, משה.

שלנו 'בהעלותך'. כאשר ירד משה רבנו מהר סיני לאחר שקיבל את  החידוש הגדול ביותר מצוי בפרשת השבוע
התורה הוא יצא באופן טבעי מהנחה שכל העם צריך לבוא אליו כדי "לדרוש אלוהים". אולם המנהיג הגדול 

)יב, ” משהף יודע להקטין את עצמו, ועליו נאמר בפרשתנו "והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה
מסוגל היה משה להכיר בטעויות, והיתה לו יכולת נפלאה ללמוד מכל אדם. כך, כאשר יתרו  ג(. כיוון שכך

מגיע למדבר ומייעץ לו למנות מערכת משפט מרובדת ומסועפת, ולהאציל מסמכותו למאות שופטים אחרים, 
עם שרי אלפים, שרי מאות ושרי עשרות, משה מקבל את ההמלצה ומיישם אותה לאלתר. הוא מבין שטובת ה

 מחייבת שלא ישאיר את כל הידע ואת כל הסמכות אצלו, אלא יאציל למספר גדול של אנשים.
לכה איתנו “בפרשתנו שוב מופיע יתרו, והפעם הוא עומד לעזוב ולחזור אל ארצו. משה רבנו מבקש ממנו: 

מרות שמשה זוכה לסיוע אישי מבורא עולם בכבודו ובעצמו, ואינו זקוק לכאורה והיית לנו לעיניים" )י, לא(. ל
לשום עזרה אנושית, הוא יודע להעריך את תרומתו של חותנו החכם, ולא מוותר על שירותיו. הוא יודע שיתרו 
וי מסוגל לתת עצה טובה )רשב"ם( ולהאיר כל דבר שיתעלם מעיניו )רש"י(. משה מכיר בכך שלא כל הידע מצ

 בכיסו, וכי מן המדייני הזר יש לו הרבה מה ללמוד.
בסמיכות מפתיעה למפגש האחרון עם יתרו מופיעה הפרשיה שעוסקת בהאצלת רוח הקודש על שבעים איש 
מזקני העם. אם בפרשת 'יתרו' האציל משה מסמכויות השיפוט שלו לאנשים רבים אחרים, הרי שבפרשת 

ה שלו. תהליך הדמוקרטיזציה של הרוחניות היהודית מגיע לשיאו כאשר 'בהעלותך' מואצלת גם יכולת הנבוא
אלדד ומידד נשארים להתנבא במחנה. הנער שהיה עד לכך נבהל ורץ להודיע למשה, ויהושע בן נון, שחרד 
לערעור מעמדו העליון של משה, קובע בנחרצות שיש לכלוא אותם. אולם משה רבנו עונה ליהושע במילים 

ן ה' ֶאת רּוחֹו ֲעלֵּיֶהם" )יא, כט(. יהושע, שגדל למרגלות ַהְמקַ “חדות:  ן כָּל ַעם ה' נְִביִאים כִי יִתֵּ ה לִי ּוִמי יִתֵּ נֵּא ַאתָּ
המנהיג משה, הוא דמות ממסדית מובהקת, ובעיניו הנבואה של אלדד ומידד, שכן היא ספונטנית, עצמאית, 

א נתפסת על ידי יהושע כאיום על הסמכות הממסדית אינה יונקת מהממסד ואיננה כפופה לו. בתור שכזו הי
-רוחני. אולם משה בגדלותו היה דמות רוחנית המסוגלת להכיל גם רוחניות חוץ-ועל הנהגת העולם הדתי

קובע כי אדרבה, אין הוא מחפש מעמד בלעדי, הוא מעדיף שיהיו כמה שיותר נביאים. משה ממסדית. הוא 
רוצה מונופול על הרוח ועל הקדושה, כי אם דווקא פיזור וריבוי של רוח  רבנו הוא האציל המאציל. הוא אינו

 הקודש והידע הדתי. 
"דברי משה", כותב רש"ר הירש, "הם מופת נצחי לכל המורים והמנהיגים בישראל המורה להם כי האידאל 

מעלה רוחנית,  העליון של פעילותם יוגשם כאשר יזכו להיות מיותרים בעם, בהגיע העם בכל שכבותיו לאותה
הוא שמט את הקרקע מכל  –שאין הוא זקוק עוד למורים ולמנהיגים! כאשר אמר משה: "המקנא אתה לי?!" 

 מחיצה אפשרית בין "כהני דת" אנשי קודש לבין "הדיוטות" אנשי חול." אכן, מילים כדורבנות.
גישות הידע וההשכלה החל מראשית העת החדשה החברה האנושית החלה לעבור שינויים מרחיקי לכת בנ

 לכולם. אלה הבשילו בזמננו, אחרי מהפכות העולם המודרני והטמעת השוויון והערכים הדמוקרטיים בחברה, 



 

 
ביטולם של מעמדם, התמורות במעמד האישה, הדמוקרטיזציה של הידע שנתמכת על ידי רשויות המדינה כמו 

רה הטכנולוגיה המודרנית )אינטרנט וכדומה(. ידי גורמים פילנטרופיים, והנגישות לעולם הדעת שיצ-גם על
מודרנית, לפיה אין האמת מצויה בשום מקום בשלמותה. בכך נוצרו -לאלה התווספה כיום גם המגמה הפוסט

 הרצון והיכולת לכל אדם ללמוד מעולמות תרבותיים שונים ומגוונים.
ננו בקרב סוגים שונים של אחד התוצרים המשמחים של כל מה שתיארנו הוא לימוד תורה המתפתח בזמ

אנשים, דתיים כחילוניים. התעניינות זו בתורה משקפת ביקוש חוץ ממסדי לרוחניות. מי שראה את ההמונים 
שגדשו את תיקוני ליל שבועות לפני כשבועיים יכול היה לראות כיצד קיימת כיום משיכה חוצה מגזרים 

הולכים בשיטת יהושע בן נון הצעיר, שרואים בכך להתחבר ליהדות ולמקורותיה. יש בעולם הדתי אנשים, ה
איום, אך מי שרוצה ללכת בדרכו של משה רבנו, צריך לראות מגמה זו בעין יפה ולדעת להכיל אותה בהבנה 
ואף באהבה. שאיפתנו צריכה להיות שכל אלדד ומידד וכל מתעניין בישראל יתחברו ליהדות, עד שיהיה כל 

 יותרים, ודעת ה' תהיה כמים לים מכסים.עם ה' נביאים, הרבנים יהיו מ
 

 רבני בית הלל עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגוןמכהן כרב היישוב ניר  'רונן לוביץד"ר הרב 

 



 

 
   אוסי    על קצה הלשון לפרשת בהעלותך / משה

לְָקן ממנורת בצלאל אל מנורת  בֶּנֹו אֶּ
לכבוד מנורת המשכן המתוארת בראשית הפרשה, אני מבקש להביא את סיפורה של מנורת הכנסת. מנורת 

 .ירושליםב משכן הכנסת , מולגן הוורדים צבת בקצההני מטרים בגובה כחמישה ברונזה אנדרטת היא הכנסת
ֶבנֹו  היא מעשה ידיו של ,ו 1956 הצעירה בשנת מדינת ישראלכמחווה ל הפרלמנט הבריטי את המנורה העניק

, שעמל עליה במשך שש שנים. המנורה מציגה כשלושים אירועים, גרמני בריטי ממוצא-יהודי אמן,  ןֶאלְקָּ 
 כשי למדינת ישראל התבססה  המנורה סמלהבחירה ב .עם ישראל ביטויים, דמויות ומושגים מכוננים בתולדות

 
כמנורת שבעת הקנים. תבנית מנורת הכנסת דומה למנורה  הכנסת הראשונה שנקבע על ידי ,סמל המדינה על

ק של המנורה המופיעה כ בטקס  .רומאשב שער טיטוסב תבליטהמופיעה בסמל המדינה, שהיא עצמה ֶהעתֵּ
 אש הכנסת:יוסף שפרינצק, יושב ר בירושלים אמר

בחיבה ובהוקרה אנו מקבלים את המנורה... הננו נרגשים לבחירה הנאה... אנו מקבלים את המנורה " 
אצילי , אשר קמו בה בזמנים שונים אישי חזון ציוניתהזאת כמתנת בריטניה ה

 רוח ורעיון, בני בריטניה אשר היו בין מבשרי תקומת ישראל ומעודדיה..."

 
 
הקנֶה המרכזי, המסמל את "לב המנורה", מציג שבעה אירועים, ביטויים, דמויות ומושגים  -הקנֶּה המרכזי  .א

 שאותם ראה אלקן כחשובים והמשמעותיים ביותר בתולדות עם ישראל:
ָּדֹו : "י"ד-)עפ"י שמות י"ז, י' מלחמת עמלק ברפידים .1 ָּנִיַח י אֵּל, וְַכֲאֶשר י ָּדֹו וְגַָּבר יְִשרָּ ִָּרים מֶֹשה י ָּה ַכֲאֶשר י י וְהָּ

לֵּק...(  עומד, כששתי ידיו מונפות אל על, והן נתמכות על  ומשה רבנ התבליט מציג את -וְגַָּבר ֲעמָּ
הוא שהכריע, אלא יכולתו של משה  צבאה מעמד זה מבקש לציין שלא כוחו הפיזי של. חורו אהרן ידי

שוברות מלחמה? אלא  להחזיק את ידיו באוויר; וכפי שמוסיפים חז"ל: "וכי ידיו של משה עושות מלחמה או
כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם שבשמים, היו  -לומר לך 

                                                                                 ".היו נופלין -מתגברים, ואם לאו 
בעלי קצה עליון מעוגל, שעליהם נכתבו עשרת  הם מוצגים בדמות שני לוחות זהים –לוחות הברית  .2

הדברות שניתנו במתן תורה, והמייצגים את עקרי האמונה והמוסר היהודיים, שאותם הנחילו לעולם. 
הכיתוב על הלוחות הוא שתי תיבות ראשונות בלבד מתוך הדיבר כולו. ברקע נראות להבות אש המסמלות 

 את הסנה הבוער.  
רות מוצגת בתבליט כשהיא מחזיקה ערימת שיבולים, והיא מסמלת את  -ורחל אמנו מואביהרות ה  .3

בתבליט  .מלכי יהודה שממנה יצאו שושלתהאישה הזרה שנטמעה בעם ישראל, ואף הפכה למייסדת ה
ביהדות. מספר הנרות מסמל  נשיהמסמלים את הכוח ה ,נרות שבת נראית רות אוחזת פמוט ובו שלושה
אבי שושלת המלוכה. בשל כך מופיע  ,מלךועד להולדתו של דוד ה את שלושת הדורות שיעברו ממנה

כורעת על הרצפה ומתייפחת, כביטוי  רחל אמנו למרגלותיה של רות נראית .כתר גדול מעל הפמוט
מָּה נְִשמָּע נְִהי ֲאנָּה לְִהנָּחֵּם ַעל בָּנֶיהָּ כִי  ְבכִי לפסוק: "קֹול ְברָּ ל ְמַבכָּה ַעל בָּנֶיהָּ מֵּ חֵּ ינֶנּו... ִמנְִעי ַתְמרּוִרים, רָּ אֵּ

ינַיְִך מִ  בּו בָּנִים  ִדְמעָּהקֹולְֵּך ִמֶבכִי וְעֵּ ְך... וְשָּ ָּה לְַאֲחִריתֵּ ֵּש ִתְקו ֵּב, וְי ֶאֶרץ אֹוי בּו מֵּ ְך... וְשָּ כָּר לְִפֻעלָּתֵּ ֵּש שָּ כִי י
ט"ז(. רות ורחל מייצגות כאן את העצמאות והמלוכה מחד, ואת -לִגְבּולָּם" )ירמיהו פרק ל"א, י"ד

 והשעבוד מאידך.  גלותה
לימה גדול עוטה ג מלאך עיצב אלקן בדמות חזון העצמות היבשות את -חזון העצמות היבשות .4

הנראים  ,עצמות וחלקי שלדים שמתאחדות לאחת. המלאך עובר מעל רוחות מתנפנפת, הנוצר מארבע
 כמתרוממים מן הקרקע, בהתאם לחזון יחזקאל, פרק ל"ז. 

מרד גטו על הקנה המרכזי מופיעים שני אירועים מהעת המודרנית: הקמת מדינת ישראל ו -מרד גטו ורשה .5
לוחמים נראים  :גטו. תבליט המרד מתאר דמויות רבות, המייצגות את היהודים השונים בורשה
לצידם נראות דמויות אחרות, כמו יהודי זקן,  מקלות וסכינים. ,גרזניםבידיהם, או חמושים ב רובים עם

אישה מתה, שמזרועותיה נשמט תינוק; איש זועק החוסם את פיו בכף ידו; קשישה  ;ספר תורה הנושא
 תיו פרוסות המבכה את מותו של ילד מת שבזרועותיה ועוד. מעל כל אלה נראית דמות אדם גדול, זרועו
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 מפגשי חוויה ותרבות – חברותא

 שיעורים בעברית ובערבית לכל הרמות.  
 שיחות ודרשות לשבתות ולחגים. 
פיוטים, שירים וסיפורים  –יהדות ספרד  

 בליווי מצגות וסרטים.  
 מגוון נושאים לוועדים, לשבת/תרבות/חתן. 
 שעשועונים, חידות וחידודים. 
 כתיבה מוזמנת, עריכה, ניקוד והגהה. 
 ת של תלמידים הזקוקים להעשרה. חונכו 

  098335016אוסי משה נא לפנות ל  

 

 
       . פניו של האיש מופנות בחוזקה כלפי מעלה, בתנוחה מגן דוד לצדדים, ועל חזהו שרשרת ועליה תליון     
    של אלקן,  דיוקן עצמי . בפינה השמאלית העליונה נראה לוחם מניף קת רובה. זהותפילההנראית כ     
 .שואהבד רבים ממשפחתו בשאמנם ניַצל מן התופת, אך אי     

ועה ביותר בסידור התפילה, והיא מבטאת את נחשבת לתפילה היד שמע ישראל תפילת -ישראל שמע .6
אֵּל ה' א   ינּו ה' ֶאחָּד". התפילה מופיעה על הקנה -האמונה באל אחד ובבחירתו בעם ישראל: "ְשַמע יְִשרָּ ֹלהֵּ

 ".אור לגויים "של היהדות לעולם, בבחינת מונותאיסטיתהמרכזי במנורת הכנסת, כביטוי לבשורה ה
מלחמת  הקמת המדינה בבסיס המנורה הציב אלקן את -מלחמת העצמאות והקמת מדינת ישראל .7

 נת ישראל, כביטוי לדבר המשמעותי האחרון שאירע לעם ישראל. בתבליט זה והקמת מדי העצמאות
    גשרים אבנים, חורשים את האדמה, בונים מסתתים ,טרשים עמלים על אדמת חלוצים נראים     
 ומניחים את יסודות המדינה. ,בוצרים, נוטעים וקוצריםו זורעים ,בארות מים קודחים     

אלקן הציב כאמור את התבליטים על המנורה שלא בסדר כרונולוגי, אלא זה כנגד זה  -ב. הקנים החיצוניים 
לפי סדר הקנים. באופן זה כל תבליט קשור בקשר ענייני של ניגודיות או השלמה עם התבליט בקנה הנגדי לו:  

מול שבי ציון; המכבים מול רבן יוחנן בן זכאי; החסידות מול תור הזהב בספרד; גולי בבל ; ירמיהו מול ישעיהו
"ֹלא ְבַחיִל וְֹלא ְבכַֹח כִי ִאם  : פסוקלרוחב הקנים החיצוניים משני צדי המנורה מופיע ה .הלל הזקן מול עזרא

שבה מופיעה  ,זכריה קני המנורה( לקוחות מנבואת 7ו )כנגד מילים אל 7ְברּוִחי, ָאַמר ה' צְבָּאֹות" )זכריה ד', ו'(. 
 ששימשו השראה לבחירת סמל מדינת ישראל. ,זית מנורת זהב וענפי

הלל הזקן מול עזרא; רבי חנינא בן תרדיון מול איוב; קבלה מול התלמוד הבבלי;  - ג. הקנים האמצעיים
 ספרות ההלכה מול ספרות האגדה. 

 בר כוכבא מול דוד; משיחיות מול העפלה; יעקב מול אברהם. - ד. הקנים הפנימיים
, תיאר האומן בנו אלקן בלא מעט גאווה עצמית שה רוזטית ממזכיר הכנסבמכתב ששלח ל

אנשים נוסעים לרומא כדי לחזות  ":כיצד תשתלב יצירתו בעולם האמנות האוניברסלי
הם נוסעים  ;ונוס ממילו בפסל כדי להתבונן בהערצה פריזהם נוסעים ל ;קפלה סיסטינהב
; ולבסוף הם נוסעים בית הטבילהל גיברטי את דלתות הברונזה של כדי לראות פירנצהל

)רוב הדברים לקוחים  לירושלים כדי לראות את המנורה הכבירה המתנוססת על גבעת ציון."
 (02-6408743 -ת החוברתמחוברת שהופצה ע"י הכנסת. אפשר לבקש שישלחו לכם א

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 ספרד ותיהד אל מסע
 הרצאה/הרצאות בליווי מצגת וסרטים

ספרד תחת הכיבוש הערבי; :  מבין הנושאים

 משוררים ות"ח ב"תור הזהב"; שירת

 החול והקודש; האינקוויזיציה והגירוש;

 מטולדו לצפת; הלאדינו, הפלמנקו 

 והמוסיקה האנדלוסית; זמרים חוזרים

 .אל שירת ספרד ועוד

 -833501609אוסי  משה  -פרטים 
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