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האם ניתן להתפלל ב"שטיבלעך" ועד כמה מותר 

לפצל מניינים? על התפילות במניין ובציבור 
וההבדל ביניהן

חשיבות מיוחדת נודעה לה לתפילה בציבור. על 
אף שיכול אדם להתפלל ביחיד, אמרו חכמים 

כי "תפלת הציבור נשמעת תמיד ואפילו היו בהן 
חוטאים אין הקב"ה מואס בתפלתן של רבים" 

)רמב"ם הלכות תפילה ח, א(. לכן המסקנה 
היא ש"לא יתפלל ביחיד כל זמן שיכול להתפלל 
עם הציבור" )שם; בשאלה האם לפנינו חיוב או 

המלצה דנו ברשימה אחרת(. 
השאלה שעולה למקרא דברים אלה היא מהי 

תפילה בציבור, כיצד נגדיר אותה? לכאורה 
התשובה לשאלה זו פשוטה. ציבור הוא עשרה 
בני אדם. ובמלים אחרות, תפילה בציבור היא 

תפילה במניין של עשרה גברים. כמדומני, שעל 
בסיס תפיסה זו קם ה"שטיבלעך". לאורך כל 

שעות היממה ניתן למצוא שם תפילות. כל אימת 
שעשרה גברים מתקבצים לשם )ויהיו אלה אנשים 

קבועים או מזדמנים(, קם לו מנין ונערכת תפילה. 
באותו האופן ניתן למצוא בקהילות שונות בארץ מניינים 
קטנים שנערכים בנפרד מהמניין המרכזי. לעתים הדבר 
נעשה מפני שישנם כאלו הרוצים להתפלל מוקדם יותר 

)במיוחד בצאת השבת( ולעתים הדבר נעשה כדי לאפשר 
לאבל להיות שליח ציבור. התפיסה היא שהיכן שיש 

עשרה יש ציבור.
אך האם תפיסה זו נכונה? האם כל מניין הוא ציבור?

דברים שבקדושה
המקור לחיוב עשרה בני אדם בשעת התפילה בציבור 

הוא במשנה במסכת מגילה )ד, ג(, המציגה מספר דברים 
שאינם נעשים אלא בעשרה: 

אין פורסין את שמע ואין עוברין לפני התיבה ואין 
נושאין את כפיהם ואין קורין בתורה ואין מפטירין 

בנביא ואין עושין מעמד ומושב ואין אומרים ברכת 
אבלים ותנחומי אבלים וברכת חתנים ואין מזמנין בשם 
פחות מעשרה ובקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהן.
לפני שנכנס לתוכן המשנה, יש להעיר הערה על המיקום 

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה
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שלה. משנה זו באה לאחר מספר משניות הדנות בקריאת התורה, 
הבאות לאחר דיני קריאת המגילה. מכאן, שמשנה זו הובאה כאן 

כדי ללמד בעיקר את קריאת התורה שצריכה להיות בעשרה. 
מעניין לגלות שרבי יהודה הנשיא לא הביא משנה זו במסכת 

ברכות, שם דיבר על הלכות תפילה.
מדוע רשימת הדברים הללו צריכה להיות בעשרה? מה המשותף 

ביניהם? התלמוד הבבלי מסביר )מגילה כג, ב(:
מנא הני מילי? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: דאמר 
קרא ונקדשתי בתוך בני ישראל - כל דבר שבקדושה לא יהא 
פחות מעשרה. מאי משמע? דתני רבי חייא: אתיא תוך תוך, 

כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב התם הבדלו מתוך 
העדה, ואתיא עדה עדה, דכתיב התם עד מתי לעדה הרעה 

הזאת, מה להלן עשרה - אף כאן עשרה.
הגמרא לומדת באמצעות גזרה שווה ממקומות שונים בתורה 

כי לא ניתן להגיד דבר שבקדושה בפחות מעשרה בני אדם. אך 
הסבר זה קצת מתעתע. מה הקשר בין העובדה שבאמירת דברים 

שבקדושה יש צורך בעשרה ובין המקרים של המשנה? ניתן 
להבין את הדבר ביחס לדין פורסין על שמע, שם יש את קדושת 
יוצר, או ביחס לדין העובר לפני התיבה, שם יש את הקדושה של 
חזרת הש"ץ. אך מה לגבי שאר המקרים, כמו קריאה בתורה או 

ברכת כהנים? היכן אומרים שם קדושה? כנראה לתפיסה הגמרא, 
הקדושה שעליה מדובר איננה זו הפורמלית, זו שאומרים בה 

'קדוש, קדוש קדוש' דווקא, אלא כל טקס שמוזכר בו שם שמים. 
שם ה' הוא עצמו קדוש, וכשרוצים להזכיר את שמו באופן טקסי 

יש צורך בעשרה.

מושג איכותי
האם זהו המקור לכך שבתפילה בציבור יש צורך בעשרה? כן ולא. 

מצד אחד כן, כי במהלך התפילה בציבור אומרים דברי קדושה, 
ולכך צריך עשרה. אך מאידך, יש לתהות מדוע לא כתבה המשנה 

באופן פשוט כי לצורך תפילה בציבור יש צורך בעשרה? מדוע 
פירטה המשנה והבחינה בין פריסה על שמע, לעובר לפני התיבה, 

ולאחר מכן ברכת כהנים וקריאה בתורה? והרי כל אלו נעשים 
במהלך התפילה בציבור?

כמדומני, שמתוך דיוק זה הבין הרמב"ם ששונה דין תפילה 
בציבור משאר דברים המוזכרים כאן. נעיין כיצד הרמב"ם פוסק 

עניין זה להלכה )הלכות תפילה ח, ד-ו(: 
וכיצד היא תפלת הציבור? יהיה אחד מתפלל בקול רם והכל 

שומעים, ואין עושין כן בפחות מעשרה גדולים ובני חורין... וכן 
אין אומרים קדושה ולא קוראין בתורה ומברכין לפניה ולאחריה 

ולא מפטירין בנביאים אלא בעשרה. וכן לא יהיה אחד מברך 
ברכת שמע והכל שומעים ועונין אחריו אמן אלא בעשרה... ואין 

אומרים קדיש אלא בעשרה, ואין הכהנים נושאים ידיהם אלא 
בעשרה... שכל עשרה מישראל הם הנקראים עדה שנאמר עד 

מתי לעדה הרעה הזאת וגו'... וכל דבר קדושה לא יהא אלא 
בתוך העדה מישראל שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל...

יש לדייק היטב בדברי הרמב"ם. את דין העובר לפני התיבה מן 
המשנה, חילק הרמב"ם לתפילתו של שליח הציבור בקול, אמירת 

קדושה ואמירת קדיש, עם הבדל משמעותי ביניהם. לגבי תפילה 
בציבור הרמב"ם כתב ש"אין עושין כן בפחות מעשרה", ואילו לגבי 
שאר הדברים הוא כתב שאין עושים אותם "אלא בעשרה". מדוע 

שינה בלשונו?
דומני כי הרמב"ם ביקש ללמדנו כאן על ההבדל בין המקרים. 

בעניינים שבקדושה, עשרה בני אדם נצרכים כדי שאזכרת שם ה' 
תיחשב לדבר שבקדושה. כל עוד אין עשרה, אין המעמד שונה מכל 
האזכרות הרגילות של שם ה'. רק צירוף עשרה מקנה למעמד ערך 

מוסף – הוא הדבר שבקדושה. על כן, אין זה משנה כמה אנשים 
לפנינו – עשר, עשרים או מאה. מה שחשוב לענייננו הוא שיש שם 

עשרה, וממילא יש שם קדושה. לכן כתב הרמב"ם "אלא בעשרה" – 
עשרה הוא התנאי המחייב וגם המספק, עשרה אנשים הם הסיבה 

להיווצרות הקדושה.
בתפילה בציבור, לעומת זאת, הסיפור שונה. העשרה אינם באים כדי 

לאפשר את התפילה, שהלא זו נאמרת גם ביחיד. העשרה נותנים 
לנו אינדיקציה לגבי הציבור. על כך אומר הרמב"ם ש"אין עושים כן 

בפחות מעשרה". בניגוד לדברי קדושה, כאן המספר עשרה הוא 
הסכום המינימאלי של הציבור. זהו תנאי מחייב אך לא מספק, סימן 

ולא סיבה, שכן המושג ציבור רחב יותר מאשר מספר האנשים. ציבור 
הוא הכלל, והכלל הוא כלל האנשים באותו מקום, יהא מספרם אשר 

יהא, ובלבד שיהיו שם לפחות עשרה.
לשון אחר, ציבור הוא איננו מושג כמותי אלא איכותי. כאשר חכמים 

מדברים על תפילה בציבור ומעלתה כוונתם היא לתפילה של הקהל 
המקומי. תפילה שכזו היא מיוחדת שכן אז אין האדם עומד לבדו 

מול הא-להים אלא בא לפניו במסגרת הקהילה שלו או העיר שלו. 
זהו מה שהופך את תפילתו מתפילת יחיד לתפילה של הכלל. ואם 
תשאל מהו הסכום המינימלי כדי שייחשב הדבר שכלל לפנינו ולא 

יחידים? על כך עונה הרמב"ם 'לפחות עשרה'. כלומר, כדי שקהילה 
מסוימת תיחשב ככלל, עליה למנות לפחות עשרה אנשים. אבל ודאי 
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שאם יש הרבה מעבר לכך – כלל האנשים יהיו הציבור, ולא עשרה 
מתוכם שמתפללים בינם לבין עצמם.

לא להתפלג
זהו כמדומני פשר האמירה של חז"ל, שגם אם אדם אנוס להתפלל 

ביחידות, יעשה כן בשעה שהציבור מתפללים )בבלי ברכות ח, א; 
שו"ע או"ח צ, ט(. בימינו, כשבכל מקום קיימים "שטיבלעכים" קשה 

להבין אמירה זו – והרי אין שעה ביום שלא מתקיימת אז תפילה 
במניין. אבל זוהי הנקודה: תפילה במניין איננה בהכרח תפילה 
בציבור. מניין הוא עניין כמותי, הנועד לאפשר את אמירת דברי 

הקדושה שבתפילה. אבל אין כאן בהכרח תפילה בציבור. תפילה 
בציבור היא תפילה של הכלל – קהילה, יישוב או עיר. על התפילה 

המרכזית הזו נאמרו על המעלות שכן היא משקפת את צרכי 
הרבים של אותו מקום. קשה מאד לומר שקיבוץ מזדמן של עשרה 

בני אדם מקומיים משקף את צרכי הכלל של אותו מקום.
מכאן נראה להסיק מספר מסקנות. ראשית, יש למעט עד כמה 

שניתן בחלוקת התפילה הקהילתית למניינים קטנים. תפילה 
בציבור היא התפילה שנערכת במסגרת כלל הקהילה, וככל 
שמתחלקים למניינים קטנים, כך פוחת האופי הציבורי של 

התפילה. שנית, אין להשוות את ערכה של תפילה במניין מזדמן או 
ב"שטיבלעך", לתפילה שאדם מתפלל בבית הכנסת הקבוע שלו, 
עם קהילתו ושכניו. התפילה האחרונה היא תפילת הציבור, ואילו 
זו הראשונה היא תפילה שאמנם ניתן לומר בה דברי קדושה, אך 

חסרה היא את המעלות הרבות המיוחסות בחז"ל לתפילת הציבור. 
ושלישית, אחד ממאפייניה של תפילת הציבור הוא שהיא נערכת 

בבית הכנסת. מניין אנשים שפורש משם ומתפלל בחוץ איננו נושא 
שם של תפילה בציבור. לכל היותר זו תפילה במניין המאפשרת 

לומר דברי קדושה. 
נסכם אפוא את דברינו: יש להבדיל בין תפילה במניין לתפילה 

בציבור. הראשונה, היא תפילה שבה נאמרים דברי קדושה, והמדד 
הוא כמותי בלבד. השנייה, לעומת זאת, היא תפילת הכלל ומעלתה 

גדולה לאין ערוך מתפילת היחיד. הגדר של תפילה זו הוא איכותי, 
ולשם קביעתו אין די לספור אנשים; יש גם לדאוג שהם ייצגו את 

כלל האנשים של אותו מקום. 
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המקרה הבודד מול 
הסטטיסטיקה היבשה

מקרי התאבדות כמו אלה של תת-ניצב אפרים 
ברכה או של דודו טופז זוכה מטבע הדברים 

לסיקור תקשורתי נרחב, ומביאים להבעת זעזוע 
עמוק ביותר. ברם, מדי שנה מנסים כ-10,000 
איש בישראל לשלוח יד בנפשם, וכ-500 איש 

מצליחים להתאבד, והם נעלמים בקול דממה 

ומעבר לכך לרשויות הנושאות באחריות, להרגיש את כובד המשא 
וגודל המשימה של שמירה על חיי אדם. זקני העיר המקיימים 
את טקס עריפת העגלה מסיימים בתפילה ל-ה': "כפר לעמך 

ישראל אשר פדית", וחז"ל דרשו על כך: "על מנת כן פדיתנו, שלא 
יהיה בנו שופכי דמים" )ספרי, שופטים, רי(. המלבי"ם מסביר את 

דבריהם וכותב: "פירשו חז"ל שעל מנת כן פדה אותנו, שלא ימצא 
בדור מן הדורות שופכי דמים, ועתה שנמצא שופכי דמים, התגלה 

למפרע שיוצאי מצרים לא היו ראויים אל הפדיון וכל הניסים 
שעשה להם היו ללא צורך".

בטקס ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבָּנַחל, רוחצים זקני העיר ַהְּקֹרִבים ֶאל 
ֶהָחָלל ֶאת ְיֵדיֶהם ומצהירים: "ָיֵדינּו ֹלא ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה ְוֵעיֵנינּו 

ֹלא ָראּו". אומרים חז"ל: "וכי עלתה על ליבנו שזקני בית דין שופכי 
דמים הם, אלא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות, ולא ראינוהו 

והנחנוהו בלא לוויה" )סוטה מ"ו(. ועדיין יכולים אנו לשאול: וכי 
בגלל שהזקנים לא דאגו למזונות או לליווי ואבטחה הם נחשבים 

לשופכי דמים? וכי זה תפקידם של הזקנים? אלא באו חז"ל 
ללמדנו שלאור ערכם של חיי אדם, יש אחריות רבה לכל מי 

שנמצאים בעמדת השפעה או אכיפה, וכי כל מעשה או חוסר 
מעשה, ולו קלים ביותר של התרשלות, יוצרים אחריות עקיפה 

לתוצאות. לפיכך קבעו חכמים במקום אחר "שאם לא יצאו ועשו 
כל אלו, כל דמים שנשפכו שם, מעלה עליהם הכתוב כאילו הם 

שפכום" )מועד קטן ה ע"א(. 

עם ככל העמים
זכורני כיצד לפני שנים אחדות התרחשו מקרי רצח רבים בישראל 

תוך זמן קצר, ומשטרת ישראל ניצבה תחת אש הביקורת 
הציבורית. השר לביטחון הפנים הגיב למתקפה זו באומרו כי 

"עלינו לשמור על פרופורציות". ובכן, אזרחי ישראל שומרים לא 
רע על פרופורציות, ומבחינה פרופורציונאלית טהורה מרגישים 

שמדובר בהרבה יותר מידי מקרי מוות מיותרים, הרבה יותר 

דקה. גל של גינויים והבעות חלחלה מוצדק שטף את החברה 
הישראלית בעקבות הרצח של שירה בנקי בידי ישי שליסל 
במצעד הגאווה, ובצדק, אולם כדאי לשים לב לכך שכ-120 

מקרי רצח שאינם על רקע לאומני מתבצעים בישראל מדי שנה. 
תחושת כאב עמוקה מפלחת את לבנו למשמע דבר מותו של 

פעוט בן 3 בתאונת דרכים, אך חשוב לזכור שלמעלה מ-30,000 
בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל מאז קום המדינה. 
יש עוד רבים מאוד שמצאו את מותם בתאונות עבודה, בטביעות 

בים, בתאונות אימונים בצה"ל ובאירועים טרגיים נוספים, אך דבר 
מותם נכנס לרשימות הסטטיסטיקה, ולא מעורר הדים. המקרים 
הרבים מדי של מוות שלא כדרך הטבע, הן מיתות משונות שניתן 

היה למנוע, אך הם לא מחרידים את שגרת יומנו, ולא גורמים 
לאיש לצאת מגדרו. 

ידינו לא שפכו את הדם הזה
כאשר התורה מגוללת את פרשת עגלה ערופה היא מתארת: 

"ִּכי ִיָּמֵצא ָחָלל ָּבֲאָדָמה... ֹנֵפל ַּבָּׂשֶדה ֹלא נֹוַדע ִמי ִהָּכהּו". שלוש 
פעמים משתמשת התורה בביטוי חלל, ונראה כי ביטוי זה מדגיש 
את האנונימיות של הנהרג. אין זה משנה מיהו, אין זה חשוב מה 
עשה עד כה בחייו, ומה מעלליו.  זהותו של החלל היתה נודעת 

לזקני העיר ולכל הציבור במוקדם או במאוחר. מישהו היה מזהה 
אותו לבסוף. היה מקום לצפות שיהיו הבדלים בהתייחסות בין אם 

היה זה רשע ידוע, עבריין מועד אשר יש לו כמה תיקים ורישומים 
מרשימים במשטרה לבין מצב בו מדובר באדם הגון וישר דרך  
שהיה בטיול בחיק הטבע. התורה מדגישה באמצעות השימוש 

החוזר בביטוי "חלל" שאין זה רלבנטי כלל במי מדובר. רצח הוא 
רצח, חיי אדם הם חיי אדם, ולכן הזעזוע צריך תמיד להיות גדול 
ורב. הביטוי "חלל" מדגיש גם את החלל שמתהווה עם לכתו של 

כל אדם. משהו שהיה מלא בעולם נותר חלול וריק.

פרשיית עגלה ערופה נועדה בעיקרה לגרום לכל אדם מישראל, 

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"
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האחריות אינה מוטלת רק על הרשויות, אלא על גם חברי קהילה, 
קרובי משפחה, שכנים וכל אדם שרואה מצוקה ויכול להושיט 

יד. חז"ל מעלים על נס בגמ' את חובת הליווי של האורח כעניין 
בטיחותי, ואומרים ש"כל שאינו מלווה ומתלווה כאילו שופך 

דמים". לעומת זאת, "המלווה – מקיים נפש אחת, וכאילו קיים 
עולם מלא". בזמנם, הדרכים היו בחזקת סכנה של ליסטים וחיות 

רעות בדרך, והליווי בדרך העניק להולך את האבטחה הדרושה. 
בזמננו לא נדרש הליווי בדרך, אך חיוני מאוד ללוות את הנתון 

במצוקה בצרותיו הנפשיות, החברתיות, הכלכליות כדי שלא יגיע 
לסכנה.

מעבר לגינויים למעשי אלימות, ומעבר לביקורת כלפי הרשויות 
השונות, חובה על כל אדם לעשות ככל שביכולתו להגברת 

הביטחון האישי של האחר, לסייע לכל הזקוק לסיוע ולפעול 
להטמעת ערכם של חיי אדם בחברה כולה.

מכפי שהלב יכול להכיל, וממה שהדעת מסוגלת לסבול. כאשר 
מתרבים מקרי הרצח או ההתאבדות אני מתחיל לדאוג שנתרגל 

לכך, וליבנו יהיה גס באובדן חיי אדם. אני חושש מכך שנתחיל 
לשמוע בחדשות של ימי שישי: "השבוע נרצחו בישראל כך וכך בני 

אדם", כמו שאנו רגילים לשמוע לגבי תאונות דרכים.

כאשר נרצח חיים ארלוזורוב ב-16.6.1933 על חוף ימה של תל-
אביב, ואנשים מהתנועה הרוויזיוניסטית נעצרו כחשודים ברצח, 

יצא הראי"ה קוק להגנתם, ואליו הצטרפו רבנים ואישי ציבור 
נוספים. טענתם הרשמית המרכזית היתה שאין להוציא להורג 

נאשמים בלא הוכחות חותכות, אולם אבי זקני, הרב יהושע קניאל 
שהיה תלמידו ומקורבו, סיפר שהרב קוק הגן עליהם בראש 

ובראשונה משום שטען כי "לא ייתכן שיהודים ירצחו יהודי". הכרנו 
בתולדות ישראל יהודים גנבים, רמאים ועוד מרעין בישין, כך אמר 

הרב קוק, אך יהודים שרוצחים יהודים – דבר זה לא יעלה על 
הדעת. מי יגלה עפר מעיניך, רבנו הגדול, שבד בבד עם הפיכתנו 

לחברה נורמלית, נהיינו גם לעם ככל העמים, וכל רעה חולה 
המצויה בחברה האנושית, קיימת גם אצלנו.

האמת ההיסטורית היא שכנראה רוצחים יהודים היו מאז ומעולם 
אם כי מעטים היו. הרי יודעים אנו שכיום אין עגלה ערופה, משום 
שחכמים ביטלו טקס זה. ומדעו ביטלוהו? הגמרא במסכת סוטה 

אומרת: "משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערופה". ע"ע הוא טקס רב 
משתתפים ורב רושם שנועד ליצור עסק גדול, וזעזוע רב-עוצמה. 
הזעזוע הגדול נועד לעורר לחשבון נפש של החברה כחברה ושל 

חבריה כיחידים. כאשר הזקנים והשופטים מהסנהדרין הגדולה 
בירושלים מגיעים אל מקום האירוע, ובעקבותיהם מגיעים 

הכוהנים וזקני העיר הקרובה, מבצעים מדידות ממושכות ועורכים 
את כל הטקס של עריפת העגלה, ומכריזים שמעתה אותו מקום 
יישאר לנצח אדמת בור, הם הופכים את מות האלמוני למאורע 
שמטביע חותם עמוק בתודעה הציבורית לשנים רבות. בחברה 

שהאלימות בה נדירה ביותר יש בטקס שכזה כדי לגרום לשידוד 
מערכות. אך "משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערופה", שכן בחברה 

שפשה בה נגע האלימות, גם הטקס הגדול עלול להפוך לדבר 
שבשגרה, שלא ימנע מהחברה וממנהיגיה לעבור הלאה באדישות 

לסדר היום שלהם.

אחריות אישית וציבורית לחיי אדם
עם זאת דווקא בחברה שלנו יש צורך מוגבר אף יותר לעסוק 
במניעה, וביצירת תשתיות חברתיות מבעוד מועד. בתלמוד 

הירושלמי מופיעה מחלוקת בין חכמי ארץ ישראל לחכמי בבל 
בשאלה על מי נאמר שמנהיגי העדה פטרוהו בלי מזונות וליווי 

– על ההורג או על ההרוג )ירושלמי, סוטה, ט, ו(. ואכן האחריות 
למקרים הטרגיים הרבים איננה מתחילה בגורמי האכיפה 

והענישה, אלא עיקרה במי שאמורים לטפל בכך שאנשים לא 
ידרדרו אל עברי פי פחת, ויהפכו לרוצחים או לחשופים לרוצחים.
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לקראת החגים ולקראת החזרה ללימודים

וגופיות ציצית במשלוחים עד הבית! ציציות 

 050-6434218 להזמנות תהלה: 

מתנות מקסימות לחגים

לתמונות והזמנות חפשו:"רקמה ישראלית 

מרמלדה"  בגוגל

יודאיקה ורקמה ישראלית במיטבה!

מרקוביץ'
ית שראל י רקמה 
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רותם נכסים הוא משרד התיווך הוותיק ביותר במעלה אדומים!
אצלינו תקבלו מענה מקצועי במכירה או קניה של דירה וגם חבילת 

שירותים ייחודית: עו"ד לעינני נדל"ן, קשר עם בנקים למשכנתאות,

קשר עם משכנתאות וקישור לבעלי מקצוע נוספים. 

אצלינו תקבלו מענה כדי למכור ו\או לקנות נכס עם חיוך!

רוצה קריירה מבטיחה בנדל"ן?
יש לך הזדמנות להצטרף לצוות מנצח! אצלינו תרגיש בבית!

אנו מבטיחים ליווי בדרך להצלחה, עכשיו זה הזמן לקריירה.

אנו מחפשים סוכנים בעלי רישיון תיווך, גם ללא ניסיון לעבוד איתנו 

לא רק במעלה אדומים. ליווי והדרכה ותנאים טובים למתאימים. 

יובל ג, מנהל 054-4510582
    

 25%
הנחה בעמלת 

תיווך
למביא מודעה זו
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הפטרת שופטים לקוחה מספר ישעיהו פרקים 
נא, נב.

שלוש פעמים מעודד הנביא את ירושלים לקום 
מהריסותיה, מאבלה, מחורבנה:

התעוררי התעוררי קומי ירושלים.
עורי עורי לבשי עוזך ציון לבשי בגדי תפארתך 

ירושלים.
התנערי מעפר קומי שובי ירושלים.

הפסוקים הללו מתוך ההפטרה משובצים בפיוט 
"לכה דודי" של רבי שלמה לוי אלקבץ המושר 

בערבי שבתות בבתי הכנסת.
שלושה פרשנים נתנו לישות המסתתרת מאחורי 

"ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו" ישעיהו מ, ה. 
"קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עליך זרח" ישעיהו ס, א. 

"התעוררי התעוררי קומי ירושלים" ישעיהו נא, יז. 

מובן שכל פסוק תורם את תרומתו למחרוזת ולייחודה. המדרש 
דורש פסוקים אלה על העתיד לבוא ומחזק את פירוש המילה 

"אור" כאלגוריה לגאולה. 
"אמר רבי אבא סרונגיא ונהורה עמיא שרא זו מלך המשיח 

שנאמר "קומי אורי וגו') בראשית רבה, וילנא פרשה א, ו( ויהי אור 
- הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבוא היאך מה דאת אמר, "קומי אורי" 
)שם פרשה ב, ה(. במדרש נוצר קשר גם לשבת: אם אתם זהירים 
להדליק נרות לפני, אני מאיר לכם אורה גדולה לעתיד לבוא לכך 

נאמר "קומי אורי" )פסיקתא רבתי, איש שלום, פרשה לו) 
ובזוהר: 

"לעתיד לבוא יתגלה הקב"ה על בניו והם יראו כבודו עין בעין 
ככתוב "ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דבר" )שמות 

קכו, א(. "קול כרוז יוצא התעוררו קדושי עליון, התעורר עם קדוש 
שנבחר למעלה ולמטה, עוררו שמחה לפי אדוניכם, עוררו שמחה 

שלימה" )שמות פט, א(". 

הרב חגי לונדין – כנסת ישראל
"ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך קּוִמי אֹוִרי" – אנו קוראים ל"ִמְקַּדׁש 

ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה" לשוב, לבנות ולהבנות. בשבת יודעת האומה 
כי באה עת הגאולה "ואי אפשר לרוח האדם, שהרגשת נשמתו 

מפעמת בו, להיות שוקט בשעה גדולה זו, מבלי לקרוא לכל 
הכוחות הצפונים באומה: עורו וקומו על תפקידכם" )אורות, 

עמ' טז(. "ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי ִּכי ָבא אֹוֵרְך" - הבורא מאפשר את 
הגאולה, אל תחמיצי את השעה - "קּוִמי אֹוִרי!".

"עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי" – ישנו הבדל בין הביטוי "ִהְתעֹוְרִרי" לביטוי 
"עּוִרי": הביטוי "ִהְתעֹוְרִרי" מציין את ה'אתערותא דלעילא' – את 

קול ד' הדופק על דלתותיה של 'עיר המלוכה' וקורא לה להתעורר 
לגאולה. כלומר, קיימת השגחה אלוהית המסבבת את המאורעות 
העולמיים על מנת שעם ישראל ישוב לארצו - "אם ראית מלכויות 
מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של משיח" )מדרש רבה, בראשית 

מב, ד(. הביטוי "עּוִרי" לעומת זאת, מציין את ה'איתערותא 
דלתתא' - את כוח הֵערּות הנמצא בנפשות עם ישראל לעשות 

תשובה. ]וכוח זה יצא אל הפועל בכל מקרה, בין אם יתעוררו לכך 
מצד עצמם ובין אם "הקדוש ברוך הוא מעמיד להן מלך שגזרותיו 
קשות כהמן וישראל עושין תשובה" )סנהדרין צז, ב([. אנו קוראים 

ל'עיר המלוכה': "עּוִרי עּוִרי" – מצאי בתוכך את הכוחות לעשות 
תשובה ו'לפעול עם אל'. לאחר מכן, לאחר שתשוב האומה 

לארצה ותתחבר 'האיתערותא דלעילא' עם 'האיתערותא דלתתא' 
תשמע השירה: "ִׁשיר ַּדֵּבִרי" – 'שירה' הינה התרוממות הנפש מעל 
מילים קצובות והגיונות שכליים יבשים. זוהי הנגיעה במימד עליון 
יותר, הנגיעה בהרמוניה האלוהית: "'ועתה כתבו לכם את השירה' 

– כלומר כתבו לכם תורה שיש בה שיר" )משנה תורה, הלכות ס"ת 
ז, א(.

"עורי עורי" של אלקבץ פרשנות שונה. נעמוד להלן על ההבדלים 
ביניהם.

ד"ר אסתר מלחי – ירושלים
"בשר ודם בנה אותך, בשר ודם החריבך, אבל לעתיד לבוא אני 

בונה אותך שכן כתוב "בונה ירושלים". 
ובזוהר: 

"בגלות אדום יבקש הקב"ה להתכבד בעולם ולבוא הוא בעצמו 
להקים את המטרונית ולנער אותה מעפר. אוי למי שייקרה לפניו 
שעה שיאמר "התנערי מעפר קומי שבי ירושלים" )זהר שמות ז, 
א( "אמר ר' יוסי עתיד הקב"ה להכריז על כנסת ישראל ולאמר 
התנערי מעפר קומי שבי ירושלים כמי שאוחז ביד חברו ואומר 

התנער, קום. כך הקב"ה יחזיק בה ויאמר התנערי, קומי". 
המילה "קומי" מקשרת אותנו גם לפסוק "קומי אורי כי בא אורך" 

שמביא את רעיון הגאולה. הזהר מלמד אותנו שנפילתה של 
כנסת ישראל לארץ היא כל כך קשה, רק הקב"ה יוכל להקימה 

ולהעמידה. 
תשומת לב מיוחדת יש לתת למחרוזת המרכזית בפיוט: 

"התעוררי התעוררי כי בא אורך 
קומי אורי עורי עורי שיר דברי 

כבוד ה' עליך נגלה". 
חשיבותה היא במיקומה במרכז הפיוט )ראה בפרק "הפיוט 

במספרים"( וכן בחזרות, במצלול ובתכן המבשר את האור, את 
ההתגלות ואת השירה. מספר פסוקים עומדים בבסיס המחרוזת, 

)השינויים נעשו בגלל החרוז(.
"עורי עורי דבורה עורי עורי שיר דברי" שופטים ה, יב. 

ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" 
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ד"ר יאיר פז - טבריה
"נדון תחילה בביטוי "התנערי מעפר" שאלקבץ עושה בו שימוש 

גם במקומות נוספים. כפי שציינו יש לביטוי זה רובד מקראי, 
רובד מדרשי ורובד קבלי. הרובד המקראי עוסק בגאולת ירושלים 

"התנערי מעפר קומי שבי ירושלים" ואילו אלקבץ קוטע את 
הפסוק באיבו ו"מוחק" את ירושלים. אין ספק שמחיקת ירושלים 
אינה מקרית, משום שאלקבץ עושה זאת לעוד שלשה פסוקים, 
המשולבים גם הם בשיר באופן קטוע: " התעוררי התעוררי קומי 

ירושלים"; "עורי עורי לבשי עוזך ציון"; "לבשי בגדי תפארתך 
ירושלים" )ישע' נ"א,-9נ"ב,2(. למעשה כל הפרק בישעיהו הוא 

שיר הלל לגאולת ציון וירושלים ואלקבץ קוטע ממנו באופן מופגן 
ומגמתי את כל ההקשר הירושלמי של הפסוקים. האם הייתה 

סיבה פוליטית שלא להזכיר כלל את ירושלים באופן כה מופגן? 
לא סביר שהייתה סיבה חיצונית שלא להזכיר את שמה המפורש 
של ירושלים או ציון וגם לא סיבה טקסטואלית )משקל וכדומה(. 

נראה שאלקבץ משחק כאן משחק כפול; הוא משתמש בביטויים 
"ציוניים" ו"ירושלמיים" מובהקים, אך בכך שהוא "קוטע" את 
ירושלים הוא נותן מקום לשומע לחשוב שהוא מנסה להוביל 

אותנו לאפשרות אחרת. אי אפשר להתעלם מהעובדה ששנתיים 
לאחר הגעתו של אלקבץ לצפת פרצה המחלוקת החריפה בין 
ראש רבני צפת, ר' יעקב בירב לבין הרב הראשי של ירושלים - 
הרלב"ח בשאלת הסמיכה, מחלוקת שלא שככה שנים רבות. 
אלקבץ מחבר את שירו על רקע מחלוקת זו, שמעורבים בה 
תחרות על הגמוניה, אך גם מחלוקת אידיאולוגית על מקום 

ראשית הגאולה. סביר שאלקבץ, כמקובל צפתי, המאמין 
בחשיבותו של הגליל העליון ב"אתחלתא דגאולה" וכנראה שייך 
באופן מובהק לסיעתו של ר"י בירב )הוא היה בין חותמי מכתב 
חידוש הסמיכה(, ינסה להדגיש את חשיבותו של הגליל ויימנע 
מלכתוב שירי הלל לירושלים, במיוחד בעיצומו של פולמוס מר 
איתה. מאידך הייתה בוודאי "אי-תקינות פוליטית" בהתעלמות 

מירושלים. אולי לכן הוא בוחר בביטוי שעובר מטמורפוזה 
גיאוגרפית וקיטוע כבר ברובד התלמודי שלו. שהרי מקור 

הביטוי הקטוע שבו בחר אלקבץ, מוביל אותנו ישירות לברייתא 
במסכת ר"ה )בבלי ר"ה ל"א ע"ב(, שעוסקת בהתנערות השכינה 
מעפרה ומעומק שפלותה בטבריה )ועלייתה אל ההרים הגבוהים 

שבגליל?( כשלב א' של תהליך הגאולה. באופן הזה הוא מקבל 
"הכשר" להשתמש בביטוי באופן דו-משמעי; הוא רומז אמנם 

לירושלים, אך מביא אותנו ישירות לגאולתה של טבריה! וכך יכול 
אלקבץ לשורר שיר גאולה לגליל מבלי לנקוב בשם המפורש לא 

של ציון ולא של הגליל".



WWW.ALONSHABBAT.COM 11ניתן למצוא אותנו באתר

האם עשית היום מעשה טוב? 
עבודת יד ייחודית של בחורה מקסימה שמרותקת לכסא גלגלים 
עקב המחלה. תנין חרוזים מקסים במגוון גדלים וצבעים למזל 

טוב לתיק/ארנק/כמחזיק מפתחות/כמתנה. 
הגיע הזמן לעשות מצווה לתרום ולהנות מתנין מקסים

ליצירת קשר והזמנה
חניתה 052-3816341

בס"ד

תנין קטן: 9.99 ש"ח

תנין בינוני: 14.99 ש"ח

תנין גדול: 19.99 ש"ח

התנינים של נופר
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 1. "ָּתִמים ִּתְהֶיה ִעם ה' ֱא-ֹלֶהיָך"  
)י"ח י"ג( 

אנו קוראים בפרשה. בימינו 'תמים' הוא נאיבי, 
ילדותי, שאינו שואל ואינו חוקר. ולא זו הוראתו 
במקרא!  בלשון המקרא תמים הוא שלם, ללא 
פגם וחיסרון, כפי שמתרגם הירושלמי: ַשְׁלִמין 

ְתּהֹון ְבַּדַחְלָתּא ַדְיָי  ֱאָלָהכֹון= שלמים תהיו 
ביראת ה' א-לוהיכם.  

להלן  מגוון הוראותיו של המושג "תמים" 
במקרא:

א. מתאר יחידה מספרית שלמה: "ֶׁשַבע 
ַׁשָּבתֹות ְּתִמיֹמת ִּתְהֶייָנה" )ויק' כ"ג ט"ו(  - 

שבעה שבועות שלמים. 

ב. גוף שלם של הקרבן ללא פגם: "ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן-ָׁשָנה" 
)שמות י"ב ה'(; ומבארת יפה 'הפרה האדומה': "ְוִיְקחּו ֵאֶליָך ָפָרה 

ֲאֻדָּמה ְּתִמיָמה ֲאֶׁשר ֵאין ָּבּה מּום". 
ג. גם אדם תמים הוא אדם מושלם, אלא שיש הבדל בין אדם 

לבין בהמה: בעוד שהבהמה נחשבת ל"מושלמת" כאשר אין מום 
בגופה, האדם נחשב ל"מושלם" כאשר אין פגם באופיו, במידותיו 

המוסריות ובהתנהגותו: "ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק ָּתִמים ָהָיה" )בר' ו' ט'( 
– ומתרגם אונקלוס: ְגבר זכאי ְשלים הוה , אישיותו שֵלמה. ודוד 

מתאווה להיות שלם ללא עוונות: "ָוֶאְהֶיה ָתִמים לֹו ָוֶאְׁשַּתְּמָרה 
ֵמֲעֹוִני" )שמ"ב כ"ב כ"ד(. ומעל לכל – הקב"ה ותורתו תמימים, 

שלמים: "ַהּצּור ָּתִמים ָּפֳעלֹו" )דב' ל"ב ד'(, "ּתֹוַרת ה' ְּתִמיָמה 
ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש")תה' י"ט ח'(. ולא פלא הוא שחושן המשפט נקרא 

"אורים ותומים" כדי להדגיש שהם באים ממקור עליון, תמים 
ושלם, וכן כי יש לקבל את הכרעתם בתום - כתשובה סופית.

פסוקנו הנ"ל נאמר כסיכום על האיסור של קסמים וניחושים, 
ומפרש רש"י: "התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ולא תחקור 

אחר העתידות, אלא כל שיבוא עליך קבל בתמימות", ומסביר 
הרש"ר הירש: תמימות זו היא תוצאה ישירה של תודעת 

אחדות ה', והיא מגשימה את ייעודו של עם סגולה, ָעם הקנוי 
רק לה' לבדו הקובע את עתידנו... לא מוֶלך עיוור שולט עלינו 

ולא המתים יודעים מה צפוי לנו... ונוסיף כי 'תמים' זה לא 
נאיבי; להיפך, התורה מלמדת אותנו שצריך לשאול ולחקור, 

כפי ששואלים משה ואהרן את הקב"ה "ָהִאיׁש ֶאָחד ֶיֱחָטא ְוַעל 
ָּכל-ָהֵעָדה ִּתְקֹצף"? )במד' ט"ז כ"ב(, ואף להתווכח כפי שהנביא 

ירמיהו המיוסר שואל את הא-ל: "ַמּדּוַע ֶּדֶרְך ְרָׁשִעים ָצֵלָחה"? 
)י"ב א'(. להיות אדם תמים פירושו להיות "שלם עם ה' א-לקינו", 

שלמות רוחנית עם דבקות מוחלטת בה', כפי שמתרגם 
אונקלוס: "שלים תהא בדחלתא דד' אלהך", היינו שלם תהיה 

ביראת ד', ומכלל זה שלא יירא מכל דבר אחר שכן אם הוא ירא 
מגורם נוסף, כבר אין יראתו את ד' שלמה. אך עם זאת "עם 

חכם ונבון" אינו מפחד מלשאול, כי חכמינו התקדמו בכתיבת 
התלמוד רק ע"י "מיתבי", "ורמינהו", והמילה הפותחת אותו היא 

מילת השאלה: 
"מאימתי"? ואת ליל הסדר אנו פותחים ב"מה נשתנה"? ובימינו, 

מדענים יהודיים מקבלי פרסי נובל מהווים למעלה 
מ-20%, מכיוון שכאשר חזרו מגן הילדים, האמא קיבלה אותם 

             ה׳ מחפש תמימות
באחת העיירות הסמוכות למקום מגוריו של האר״י הקדוש 
נתמנה רב צעיר כרב קהילה. באותה קהילה חי איש פשוט 

ותמים שהתפרנס מיגיע כפיו. יום אחד שמע את דרשתו של 
רב העיר שעסקה אודות לחם הפנים שהיה בבית המקדש 
אמר לעצמו אותו יהודי: ״הרי גם בית הכנסת נקרא מקדש 

מעט, אם כן, בוודאי מצווה גדולה תהיה לי אם אביא לארון 
הקודש את לחם הפנים!

 ״גמלה בליבו החלטה לאפות בכל ערב שבת שתים עשרה 
חלות ולהניחן בארון הקודש שבבית הכנסת השכונתי. אמר 

ועשה, יום שישי הגיע ומיודענו אפה תריסר חלות קלועות, 
הביאן לבית כנסת, הניחן לפני ארון הקודש והתפלל 

בתמימות להקב״ה שיקבל את המנחה מידו - ואת לחם 
הפנים שהכין לכבודו יקח הקב״ה אליו לשמי מרום. לאחר 

שסיים האיש את תפילתו שם האיש את פעמיו לביתו 
להתכונן לקראת השבת המתקרבת.

 מה רבה הייתה שמחתו עת פתחו את ארון הקודש 
למחרת, והנה החלות אינם ״בוודאי קיבל הקב״ה את 

המנחה מידי״ חשב האיש ולא גילה את סודו לאיש. בליבו 
גמלה החלטה שבכל שבת הוא יַשמח את הקב״ה ויכין 

לכבודו את ״לחם הפנים״.
ַשמש עני ולו שישה בנים היה בבית הכנסת, ביום שישי 

האחרון כבר לא יכול לסבול את חרפת הרעב בה מצויים 
הוא ומשפחתו, מה עשה? התפלל בכל מאודו לה׳ שלפחות 

חלות ימציא לו לשבת. בצהרי יום שישי ניגש לבית הכנסת 
על מנת לנקותו ריח החלות הטריות מילא את בית הכנסת. 
הוא ניגש לארון הקודש והנה 12 חלות מוכנות לשבת. הוא 

הבין שה׳ שמע את תפילתו ושלח לו לחם משמים... וכך בכל 
שישי, זה מביא וזה לוקח.

בשישי אחד התעכב הרב בביהכ"נ והנה מגיע היהודי 
התמים ושם פעמיו אל ארון הקודש, כשבידיו ״לחם הפנים״. 

לפליאתו של הרב הסביר בתמימות שבכל יום שישי הוא 
מביא לה׳ את לחם הפנים... גער בו הרב וביקשו לחדול 

ממנהגו לאלתר.
ביום ראשון הוזמן הרב אל האר״י הקדוש שצפה ברוח 
קודשו בנעשה. משהגיע הרב אליו גער בו האר״י ואמר 

לו:  ״תדע לך שמנעת מהקב״ה נחת רוח גדול שהיה לו בכל 
יום שישי מאותו יהודי תמים - תמה אני אם תשלים את 

שנתך...״ ואכן לאחר כמה חודשים נפטר הרב לבית עולמו.
זוהי כוחה של תמימות עם נחת רוח לקב"ה ...
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הלא אלוקיכם פיזר אתכם בכל קצוות תבל )שיטח יד אחת( , וענה: 
עתיד הוא לקבצנו )אגרוף(. הראיתי לו את היין האדום, לרמוז שהם 

צלבו את משיחנו.
וענני )עם הגבינה(: הלא הובטחנו שאם יהיו חטאינו כדם, ילבינו 

כשלג!"...
בינתיים הגיע הכפרי לבית הכנסת ובישר על נצחונו: לא היה קל 

מזה! "הכומר הראה לי שהוא ינקר עיני בשתי אצבעות ועניתי שאני 
אנקר עיניו באצבע אחת. הראני שרוצה הוא לסטור פני ונופפתי 

מולו באגרוף. כיוון שכך, נופף בקבוק יין כרצון להתפייס, הוצאתי גם 
אני גבינה, כהסכמה. ולכן השלים וביטל את הגזירה.

קם הרב ונשקו על ראשו, ואמר לבני עדתו: "הביטו וראו כמה 
סייעתא דשמיא מלווה את המקיים מצוות, וזהו שנאמר: "תמים 

תהיה עם ה' אלוקיך!"... ]עשה את שלך בתמימות ובשלמות מתוך 

ובפיה: חמודי, איזו שאלה חכמה שאלת היום?... וחבל שיש בינינו 
הורים ומורים המדכאים את תכונת הסקרנות של הילדים ומונעים 

מהם את זכותם לשאול.

2. יעקב 'איש תם' – נאיבי?
"ויעקב איש תם יושב אהלים, לא כתוב יושב אהל, אלא יושב 

אהלים, וחז"ל אומרים: יוצא מבית מדרשו של שם, והולך לבית 
מדרשו של עבר, ומבית מדרשו של עבר, לבית מדרשו של 

אברהם", וכך רוב הפרשנים, ומוסיפים חכמי ספרד, כמו רס"ג: 
"איש תם, איש מחשבה ידען". לדברי רס"ג, הוא היה איש ששילב 

בתוכו מדע ותורה גם יחד. ואונקלוס מתרגם: "ְגַּבר ְשִלים"=אדם 
שלם.

ומוסיף הרד"ק : "ואמר 'אוהלים' – ]בלשון[ רבים, כי היה לומד עם 
כל חכם שהיה מוצא"- יעקב עסק בלימוד העיוני בכל אשר מצא 

ולא הגביל את עצמו לתחום אחד בלבד או למורה יחיד.
יש מן המפרשים שהסבירו שעיסוקו של יעקב היה רעיית הצאן, 

ועל כן כאשר הוא מגיע לאחר זמן ללבן, הוא משתלב 
מיד במקצוע זה, ויתרה מזאת, הוא גובר עליו ועוזב ברכוש גדול; 
הלזה תקראו 'נאיבי'? כך מפרש רשב"ם, והחזקוני האומר "יושב 

אוהלים – לפי פשוטו אוהלים של צאן". אבל ספורנו משלב בין 
שתי התפישות; מחד גיסא הוא רועה צאן ומאידך גיסא הוא איש 
ספר: "יושב אוהלים, שני מיני אוהלים האחד אוהל רועה, והשני 

אוהל שבו התבונן להכיר את בוראו". 

 3. להלן סיפור על יהודי 'תמים' 
 באחת מערי ספרד ישבו היהודים ונהנו מרוב טובה, עד שקם 

כומר צורר והסית את המושל להחרים את רכוש היהודים ולגרשם 
ממחוזו. ההסתה הארסית המתמדת החלישה את התנגדות 

המושל ולבסוף הציע שהכומר יתעמת עם נציג היהודים. והיה 
וינצחו היהודים, ייָּסֵכר פי הכומר. ואם יפסידו בוויכוח, יישאו 

בתוצאות.
ימים מספר לאחר מכן עלה יהודי כפרי העירה למכור את תוצרתו 

וחנויות היהודים סגורות. בא לבית הכנסת והוא מלא מפה לפה 
במתפללים. נחרד: האם נשמט ממנו חג, חילל יום טוב בשוגג? 

שאל, וסחו לו שגורלם תלוי בתוצאות וויכוח – ואיך לא יגזרו 
תענית ויעתירו לפני שוכן מרומים!

אמר הכפרי: הנני, שילחוני ואלך, אתייצב לויכוח. אם אנצח, 
מוטב, ואם לאו תאמרו שהייתה זו יוזמתי, ותדעו מה סוג השאלות 

ותוכלו להתכונן כראוי. נשאו הדברים חן בעיניהם, והכפרי שם 
פעמיו לארמון: מוכן הוא לענות לשאלות. הביאוהו לפני המושל, 
והכומר ניצב לימינו. בראות הכומר את הכפרי לבוש הבלואים בז 

לו בלבו, חס על המילים, וזקר כנגדו שתי אצבעות. נשא הכפרי 
למולו אצבע אחת.

אדמו פני הכומר, ושיטח כף ידו לנוכח פני הכפרי.
התחייך הכפרי, ונופף באגרופו.

הביט הכומר סביבו בקדחתנות, ניגש לשולחן ונשא בארשת 
ניצחון בקבוק יין אדום. גישש הכפרי בכיסו, והוציא נתח גבינה 

כפרית.  הכומר השפיל ראשו, והרגיש מובס.
"ניצחתם", בישר המושל לכפרי. "לך אמור לאחיך שאינם צריכים 

לחשוש עוד!".
הכפרי יצא שמח וטוב לב, והמושל פנה אל הכומר: "סלח לי, אבל 

לא הבנתי דבר!"
"פיקח כשד הוא", השיב הכומר. "אמרתי לו שיש שני אלוהויות 
)שתי אצבעות( וענה שאין אלא אל אחד )אצבע אחת(. אמרתי: 

 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. 
 חונכות של תלמידים הזקוקים להעשרה.  

  098335016נא לפנות למשה אוסי   
נא לפנות למשה אוסי 09-8335016

אדון הסליחות אדון הסליחות 
סיור לילי בי-ם עם חוויה של סליחות בכותל 

נסייר בנחלאות ונספר את סיפורן של השכונות  •
שהוקמו בסיועו של משה מונטיפיורי. סיפורי 'בוסתן 

  ספרדי'. ביקור בבתי  כנסת.
 נמשיך לטחנת הרוח שבימין משה ומשכנות שאננים.   •
נתהלך ברובע היהודי, נספר על בתי הכנסת הרמב"ן  •

 וה'חורבה' ונקרא מפיוטי ר' יהודה הלוי.
 נסיים באמירת סליחות בכותל.  •
 הסיור ילּווה בשירת פיוטי סליחות ובסיפורים.  •
 .העלות – תלוי בגודל הקבוצה 
 ספר וקבוצות יכולות לקבוע  בתי כנסת, כיתות בתי

 ימים וזמנים עפ"י בחירתם.
  09-8335016הרשמה ופרטים: משה אוסי  

 

*התמונות בעלון באדיבות flicer, ויקפדיה ומרקוביץ' רקמה


