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 הנשר הגדול
 
1138  במרץ  23,  ח"תתצ'בניסן  ד'  בט

,ם"הרמב,  נולד  הרב  משה  בן  מימון
.ענק  הרוח  בכל  קני  מידה  אפשריים
,אחד  מגדולי  הפוסקים  בתחום  ההלכה

  מהחשובים  בתולדות–פילוסוף  
לרופא  בחצרו  ש,  מחשבת  ישראל
קרן  אור  מעודדת,  הווזיר  בקהיר

לקהילות  היהודיות  הרדופות  ברחבי
ראין  היום  חוג  שמתיימ.  העולם

להשתייך  ליהדות  שיכול  להתנער
.ם"מדמותו  ומהשפעתו  של  הרמב

שלא  יעז  לפסוח  על,  מהעולם  החרדי
,ועד  היהדות  החילונית,  פסיקתו

שבגישתו  הרציונליסטית  הוא  מתווה
 . ותלה דרך לקראת המודרני

,בזכות  פעילותו  בענפים  השונים
.ם  לנחלת  הכלל"הפכה  מורשת  הרמב

מאות  שנים  לאחר  מותו  מורשתו
עדיין  מהווה  מכנה  משותף  בתרבות

ובלבד  שנשכיל  לא  לנכס,  היהודית
 .אותה למגזר כלשהו באופן בלעדי

 
: לתגובות

com.vedibartabam@gmail 
 

  )ה"כ,א עד ה,ויקרא א(פרשת ויקרא 
 

ַּדֵּבר  ֶאל  ְּבֵני  ִיְׂשָרֵאל:  ֵאָליו  ֵמאֶֹהל  מֹוֵעד  ֵלאמֹר'  ַוִּיְקָרא  ֶאל  מֶׁשה  ַוְיַדֵּבר  ה

ִמן  ַהְּבֵהָמה  ִמן  ַהָּבָקר  ּוִמן'  ְוָאַמְרָּת  ֲאֵלֶהם  ָאָדם  ִּכי  ַיְקִריב  ִמֶּכם  ָקְרָּבן  ַלה

 :אן ַּתְקִריבּו ֶאת ָקְרַּבְנֶכםַהּצֹ

ב-אויקרא א 

 , להורים שלום

  חומש  שבו  החלק,  לקרוא  מן  החומש  השלישי  שבתורהיםהשבת  אנו  מתחיל

  החוקים  והמצוות–תורת  הכוהנים    עוסק  ב  של  ויקרא  רובו.וא  מועטפורי  היהס

ניםמינוי  כה,  בענייני  טומאה  וטהרה,  בהקרבת  קרבנות,  הקשורים  בעבודת  המשכן

אלא,  כמעט  מחצית  המצוות  שבתורה  כתובות  בחומש  זה.  ובעבודת  הכהן  הגדול

הקורבנות,  שאנו  לא  מקיימים  את  רובן  מאחר  והן  קשורות  לתורת  הכהנים

 .והמשכן

אולם , באמצעות הקרבת קורבנות' כיום יש לרובנו רתיעה מהרעיון של עבודת ה

 .  העםבעת העתיקה זו הייתה הדרך לבטא את קרבת האל לחיי

 :שוחחו ביניכם

 ?מה הקרבן מבקש להשיג? מהו השורש של המלה קרבן 

 ?האם או מתי אתם מרגישים קרובים לקדוש ברוך הוא 

או,  חשוב  לנומאוד  ש  משהו  אנו  מקבליםאיך  אנחנו  אומרים  תודה  כש 

 ?כשקורה לנו משהו טוב

 ?איך אנו מבטאים את ההכרה בטעות? מה קורה כשאנו טועים 

 

 1.חובה ורשות, ציבור, יחיד –סוגים של קרבנות ישנם ארבעה 

חטאת , שלמים, מנחה, עולה: בפרשה שלנו מתוארים חמשה מיני הקרבנות

 .ואשם
 .גשר עוד על קרבנות באתר 1

 נים לדעת יותר ימעוני
  "גשר" תעל קהיל

 המשותפת לדתיים וחילונים 
 ?"קשת "מוסדות החינוךעל ו

 :לאסף וקשרהת
 8560804 - 050 

 :סו לאתרכנ
il.org.batya-mazkeret-gesher.www



 
 

  

 

וכולל  גם  את  קרבן',  שהועלה  בשלמות  באש  לה  -  עולה  קרבן

יש  אומרים  שהשם  עולה  בא  מלשון  עוולה.  היומי"  התמיד"

 .ובכך הוא דומה למשמעות שמות הקרבנות אשם וחטאת

כמו  קמח  או  עוגות,    קרבן  העשוי  מדגנים  שונים-  קרבן  מנחה

 .ניתן להביאו ללא קרבנות נוספים. אפויות

ביןשלום  זבח  לאות  ברית  ,  "ָׁשלֹום"מלשון    -קרבן  שלמים  

 .נדראו כאות תודה או כתשלום ' האדם לה

.אדם שלא במתכווןשָחָטא נועד לכפר על ֵחְטא  -קרבן חטאת

:מעלה  אדם  בהיותו  ָאֵׁשם  כלפי  אדם  אחר  אותו  -קרבן  אשם 

 .' מעילה וכד, על גזלה

חובה  להדגיש  כי  אין  הקרבן  בא  במקום  תשובה  וחרטה  על

 .המעשים

 

 . מקום הקרבת קרבנות כיום באה בהתפילה

  לא,  לא  כהן,  עכשיו  אין  לנו  לא  נביא:יצחקמר  רבי  א"

 .זבחמ לא , לא מקדש,קרבן
פ  שחרב  בית  המקדש  לא  נשתייר"  אע? מי  מכפר  עלינו

 .בידינו אלא התפלה הזו
 ." )דניאל ט ("סלחה' שמעה ה' ה "–  לפיכך

 מדרש תנחומא ויקרא יט

 

 פעילויות

 .או חרטה, או צער,  תודהכתבו תפילה אישית המבטאת 

שהיא,  בחרו  פסוק  או  קטע  מתפילה  שאתם  אוהבים 

 .ועטרו אותו, משמעותית לכם

במזרח  אירופה  התחילו  ללמד  את  הילדים  תורה  בתלמודי  תורה

הילדים  הרכים  התחילו  ללמוד  מספר  ויקרא.  כבר  מגיל  ארבע

יש  מסבירים  את  הסיבה  לפי.  בראשית,  ולא  מהחומש  הראשון

 :רשדברי המד
 : אמר רבי אסי"

לתינוקות  בתורת  כהנים)  ללמד(מפני  מה  מתחילין  

 , יתחילו להן מבראשית?)בויקרא(
הואיל והתינוקות טהורים והקרבנות : ה"אמר הקב

 ." יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות-טהורים

ילקוט שמעוני ויקרא פרשת צו

האם גם היום ניתן ללמד את ספר ויקרא , מה דעתכם

 .הסבירו ושתפו בדעותיכם? לילדים קטנים

 שבת שלום
 

 daeh  

 הצעה לסדר
כיצד נעצב סדר פסח משמעותי וחוויתי לכל המשפחה

 
 ? השנה" סדר"אז איפה אתם ב

אם  השאלה  הזו  גורמת  לכם  לנוע  באי  נוחות  בכיסא
/אצל  ההורים  /  במחשבה  על  ערב  ארוך  ומעיק  אצלכם  

ם  רק  פעם  בשנה  וגם  זהאצל  דודה  תורנית  שאתם  פוגשי
 . יותר מדי

אם  קריאת  ההגדה  מעוררת  בכם  כבר  היום  פחד  מטקסט
אבל  המסורת  לא  מאפשרת  לכם  לוותר,  ארוך  ומנוכר

 . עליה
  שאפשר–"  אפשר  גם  אחרת"אם  אתם  מרגישים  ש

לשנות  משהו  שיהפוך  את  המשפחתיות  בערב  הזה  ליותר
).ותפרפרא" (וורטים"מאשר בליסה משותפת או  תחרות 

אם  סתם  בא  לכם  להיפגש  וללמוד  קצת  על  ההגדה  של
פסח  ועל  מנהגים  שונים  ומשונים  שמלווים  אותה  בעדות

 . השונות
 .המפגש הזה בשבילכם, אם משהו מזה מדבר אליכם

 
ניסן    בשעה'  ו,  25/3-ערב  העיון  יתקיים  ביום  ראשון  ה

 ). 37רוטשילד (א מזכרת בתיה " במתי20:15
 

 :תוכנית הערב
 

 . התכנסות וכיבוד קל  20:15
    קשיים  נפוצים  של  משתתפי  ליל–פתיחה    20:30

 הסדר המשפחתי
 .                    על מה ולמה–            הגדה של פסח

לכל  " ידידותי למשתמש"הפיכת ליל הסדר ל
 . המשפחה

עבודה בקבוצות על קטעים מההגדה בדגשים   21:15
 סדר , דה פנימיתעבו, סדר עם ילדים(שונים 

 ) אומנותי 
העבודה  בקבוצות  ומתן  טיפים"  אסיף" 22:15

לעריכת  או  ליווי  סדר  פסח  חוויתי
 .ומשמעותי

 
נא להביא הגדות של פסח האהובות עליכם  

 . במיוחד
הערב כולו מכוון למשפחות עם ילדים המעונינות  

מבלי לפגוע"  סדר"לשתף אותם באופן חווייתי ב
 . תתפות המבוגריםבהש

נא להירשם מראש על מנת שנוכל להעריך כמות  
 il.net.practika@zahav:       מנחים לקבוצה 



 
 

  

 

אשר נשיא יחטא ועשה אחת מכל מצוות "
 'כב' פס', פרק ד,  ויקרא..." תעשנהאשר לא' ה

 
שעסק,  "שמות"בשבת  שעברה  סיימנו  לקרוא  את  חומש 

בקבלת,  בהפיכתם  של  בני  ישראל  לעם  לאחר  יציאת  מצרים
 . התורה ובבניית המשכן

שעוסק  בעיקר,  "ויקרא"השבת  אנו  מתחילים  בחומש  
משה,  בתחילת  פרשת  השבוע.  בעבודת  הקרבנות  במשכן

ד  ושם  מצווה  להסביר  לעם  ישראל  כיצדנקרא  אל  אוהל  מוע
הדין-סדרי"הפרשה  מפרטת  את  .  'להקריב  קרבנות  לה

שרובם  נעשו,  להעלאת  קורבנות  לכפרה  על  עוונות"  הנכונים
 .בשגגה

מדוע  היה,  ויכוח  נוקב  ניטש  לאורך  ההיסטוריה  היהודית
מדוע?  צורך  בהמשך  העלאת  קרבנות  לאחר  יציאת  מצרים

המפורסם?  ה  לנושא  בתורההוקדשה  תשומת  לב  כה  רב
בתמצית  ניתן  לומר.    ן"ם  לבין  הרמב"  בין  הרמב–בויכוחים 

  ניסיון  להפסיק  אתהשעיקר  הכוונה  היית,    טעןם"הרמבש
בעמים  מסביב  היה  מקובל(העבודה  הזרה  של  עם  ישראל  

להעלות  קרבנות  בעלי  חיים  ואף  בני  אדם  כביטוי  לאמונה
כשהיא,  ק  במשכןולרכז  את  העלאת  הקורבנות  ר)  באלילים

עם  שהורגל,  ם"לטענת  הרמב.  מבוצעת  רק  על  ידי  הכוהנים
במשך'  ...בכל  מקום  ועל  ידי  כל  מי  שיזדמן...'להעלות  קרבן 

,בתפילה...'אינו  יכול  לזנוח  זאת  בבת  אחת  ולהסתפק  ,  דורות
לפי  מפרשים  מאוחרים  יותר  לכתבי'  .תחינה  וקיום  מצוות

תחבולה"מעין  אקט  הקרבנות  היהודי  הוא  ,  ם"הרמב
כוונה"ם  "אשר  נקראה  במפורש  על  ידי  הרמב,  "אלוקית
הכוונה"ואילו  האמונה  השלמה  וקיום  המצוות  הם  "  משנית

 ".  הראשונה
הוא  רואה:    יוצא  בהתקפה  חריפה  כנגד  דעה  זון"הרמב

לדעת.  חשיבות  רבה"  '  ניחוח  לה-עלה  אשה  ריח"במילים 
  עצמי  חיובין  ביטוי  זה  מוכיח  שיש  לקורבנות  ערך"הרמב

הוא  מוסיף  שאילו.  ולא  רק  ערך  משני  לרפא  דעות  משובשות
הרי  הקרבנות  הראשונות  היו  צריכים,  זה  היה  טעמם  היחיד

:להופיע  רק  לאחר  הופעת  העבודה  הזרה  בעולם  ולא  כך  הוא
.של קין והבל וקרבנו של נח בצאתו מהתיבה" מנחתם"ראה
א  האדםכאשר  יחט:  "ן  מוסיף  טעם  משלו  לקרבנות"הרמב

ישרוף  באש...    יסמוך  ידיו  עליו  כנגד  המעשה–ויביא  קרבן 
הכרעיים,  הקרביים  והכליות  שהם  כלי  המחשבה  והתאווה
הדם  על...  כנגד  ידיו  ורגליו  של  האדם  העושים  מלאכתו

...כי  חטא  לאלוהיו  בגופו  ובנפשו...  המזבח  כנגד  דמו  בנפשו
ווקא  אתהמצטט  ד,  "ספר  החינוך"כפי  שהסביר  בעל  ".  '  וגו

עבודה  שתהיה'  אין  האדם  מסוגל  לעבוד  את  ה:  ם"הרמב
ועל  כך  טעמם  ונחיצותם  של  המצוות'  מחשבה  מבלתי  מעשה'

 . המעשיות בכלל
אם  הכהן  המשיח:    "'ג',  בפרשת  השבוע  אנו  קוראים  בפרק  ד

 ..."והקריב על חטאתו אשר חטא פר... יחטא
עשו]...יןפורש  כסנהדר[ואם  כל  עדת  ישראל  :  "..'יד-'יג'  פס

והקריבו...  אשר  לא  תעשינה  ואשמו'  אחת  מכל  מצוות  ה
 ."הקהל פר

'אשר  נשיא  יחטא  ועשה  אחת  מכל  מצוות  ה:  "'כג-'כב'  פס
והביא  את  קרבנו...  אלוהיו  אשר  לא  תעשינה  בשגגה  ואשם

."שעיר עזים

äø÷é äìéä÷ 

øáò  åéúñä  äðä  ,åì  óìç  êìä  íùâä  ,íçéø  åðúð  øãîñ  íéðôâä
íîå÷îì åøæçåä øáë íéøåôä úåùåôçúå. 

íéùãåçá  åðì  íééåôöä  íéòåøéàä  ìù  úé÷ìç  äîéùø  ïìäì
íéáåø÷ä .òéâäì åçëùú ìàå åîéðôä åîùø.... 

àø  àåä  äæ  íåñøôúåèøåôî  úåøåëæú  åàåáé  åéøçàå  éðåù  ,éôë
äë ãò äùòðù. 

 úéùàø-  çñôä  úùôåçì  åðéãìé  úàéöéì  êåîñá  ùîî
úåçôùîì  íéëøöî  óåñéà  ìù  òöáî  íéé÷ð  êåðéçä  úåãñåîî

úå÷÷æð  .íëøéëæäì  ,éôë  íéøöåîä  ìù  ú÷éåãî  äîéùø
ò  åðù÷áúäù"íãå÷ä  ïåéìéâì  äôøåö  äçååøä  ãøùî  é  .úà

áäì  ùé  íéøîåçäò  å÷ìåçéå  åôñàé  íä  íùîå  úù÷  ïâì  àé"é
äçååøä ãøùî. 

 úéðù-    çñôä  ïåé÷éð  úùôåçá)âçä  íåøè  (åøéà  íéé÷ðòùåáéâ  
åðéãìéì :â íåéá íéé÷úé òåøéàä 'ç 'ïñéðá ,27/3 
 äòùá17:00äçà  "  ùîù  úçôùî  ìù  àùãä  ìò  ö)íéøëåæ?.(

íéôôåúî ìâòî úéðëåúá , ãåáéë-õîç úåéøàù .... 

 óåñáìå-  ì  éòåøéà"øîåòá  â  :íéã÷ð  åðà  äøáòù  äðùá  åîë
úåøåãî  íò  ùâðúäì  àìù  úðî  ìò  úéúìéä÷ä  äøåãîä  úà

úåøçà  .éùéîç  íåéì  úððëåúî  äøåãîä  ,øééàá  åè  ,3.5.07.
  éúåëéà  íå÷éî  åàöîéù  íéðåñç  íéøåäì  íé÷å÷æ  åðà)åððòîì

äáéáñä  ïòîìå  (äøåãîì  ,íééúåëéà  íéöò  óåñéà  ìò  åã÷ôéå
íâ-ïë  .ðàúéðëåú  úìòôäá  åðì  åòééñéù  íéøåäì  íé÷å÷æ  å

áøòä. 
ïåùàø  íåéá  ,øééàá  çé  ,ä6/5/07íéãìéå  íéøåäì  ìåéè  íéé÷úé  

íéìùåøé  úåàèîñá  ,ïá  ãé  úëøãäá-éáö  .úåîå÷îä  øôñî
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íëúàðäì 
øéà úååöäìéä÷ éòå 

שוגג  הוא:  "הירש  על  מהותו  של  חטא  בשגגה'  ר'  מדברי  ש
ברגע  השגגה  אינו  נתון  בכל  ליבו...  חוטא  מחמת  היסח  הדעת

לא,  כלומר...  ונפשו  לזהירות  שמעשהו  יהיה  כתורה  וכמצוות
...היסח  דעת'  רק,  'שכחה'  רק,  'הייתה  לחוטא  כוונה  רעה

  כן-ל  אחריותו  כן  תגד,  ומכיוון  שככל  שתגדל  עמדתו  של  האיש
לכן  מצאנו.  כל  שגגה  לפשע,  כל  שכחה,  תיהפך  כל  קלות  דעת

כאן  שקרבן  החטאת  המובא  על  ידי  גדולי  עם  חמור  מזה  המובא
 ". על ידי פשוטי העם

-..."  אשר  נשיא  יחטא:  "ב"כ'  י  פירש  את  פס"אוסיף  כי  רש
אשרי  הדור  שהנשיא  שלו  נותן  לב  להביא  כפרה.  לשון  אשרי
 . וחומר שמתחרט על זדונותיוקל , על שגגתו

 
)המשך בעמוד הבא(



 
 

  

 

 ושננתם לבניך ולבנותיך
ימלאו  עשר  שנים  לפטירתה  של,  בניסן'  בתאריך  ה,  בשבת  זו

תמקובל  לציין  את  פעילותה  הייחודי.  'נחמה  לייבוביץ'  פרופ
ך  וקירוב"בעיקר  בתחום  הוראת  התנ'  לייבוביץ'  של  פרופ

משמשת  נחמה,  אך  בעיניי.  לבבות  רבים  אל  תלמוד  תורה
אות  ומופת  בתחום  של  שוויון  זכויות,    מכליותר',  לייבוביץ

 .לנשים בעולם התורה

:וכן)  'ז',  פרק  ו(נאמר  בספר  דברים  "  ְוִׁשַּנְנָּתם  ְלָבֶניָך"
,פרק  יא,  דברים"  (ְלַדֵּבר  ָּבם,  ְּבֵניֶכם-ְוִלַּמְדֶּתם  אָֹתם  ֶאת"
,  לימוד  דברי  תורה  הינו  חובה  דתית  בסיסית  לבנים).יט

.אולם  נשים  הוצאו  מכלל  חובה  זו,  השקולה  כנגד  כל  המצוות
,ָנִׁשים  ַוֲעָבִדים:  "נאמר'  פרק  א,  בהלכות  תלמוד  תורה
ִצּוּו  ֲחָכִמים  ֶׁשּלֹא  ְיַלַּמד:  "ויתרה  מזו"  ְּפטּוִרים  ִמַּתְלמּוד  ּתֹוָרה
ֵאין  ַּדְעָּתן  ְמֻכֶּוֶנת,    ִמְּפֵני  ֶׁשרֹב  ַהָּנִׁשים :ָאָדם  ֶאת  ִּבּתֹו  ּתֹוָרה

ָאְמרּו.  ...  ְוֶהן  מֹוִציִאין  ִּדְבֵרי  ּתֹוָרה  ְלִדְבֵרי  ֲהַבאי,  ְלִהְתַלַּמד
   ."ְּכִאּלּו ִלְּמָדּה ִּתְפלּות, ָּכל ַהְּמַלֵּמד ֶאת ִּבּתֹו ּתֹוָרה, ֲחָכִמים

נשיםשל  מספר  קטן  לאורך  ההיסטוריה  היהודית  ,  זאתעם 
  בטבריה  של  תחילת.נודעו  בהישגיהן  ובידע  התורני  שלהן

אשתו  של  התנא  רבי,    ברוריהירה  חייתה  לספההשנייהמאה 
שדעותיה  בנושאים  הלכתייםשהייתה  ידועה  בכך    ,מאיר
 . התקבלו על ידי התנאיםואףנשמעו

,  יוכבד:י"בנותיו  המלומדות  של  רשדוגמה  נוספת  הינה  
י"מאחר  ולרש  .12-  וה11-המאות  השחיו  בין  ,  מרים  ורחל

הוא  לימד  את  בנותיו  תורה  והן  הפכו,  לא  היו  בנים
י"קיימת  אגדה  המספרת  שכתב  רש".  תלמידות  חכמים"ל

מצטרפת  לאגדות  רבותוהיא  ,  הומצא  למעשה  על  ידי  בנותיו
 .  בהיותן נשים למדניות,אליהןשנקשרו

ביתאסנת  מזרחי  לסיפור  מעניין  לא  פחות  הוא  סיפורה  של 
כמומחיתשנודעה  ,    מכורדיסתאן17-בת  המאה  ה,  ברזאני

,  של  רב  העיר  מוצולובתהייתה  ,  אסנת  זו.  בספרות  ההלכה
משנפטר.  יעקב  מזרחי'    רו  שלואשת,  שמואל  ברזאני'  ר

עצמה  בעוד  היא,  ראש  הישיבה  במוצולהפך  בעלה  ל,  אביה
מילאה  היא  את  מקומו,    משנפטר  בעלה.לימדה  בישיבה
  .  מוצולכראש ישיבת

שינוי  משמעותי  בנושא  לימוד  תורה  לנשים  חל  בזכות  פסק
לנוכח.  הרב  ישראל  מאיר  הכהן'',  חיים החפץ''ההלכה  של 

תנועתכאשר  ,  20-בראשית  המאה  ההזמנים  המשתנים  
  באותה  תקופה  דחפה  רבות  מבנות  ישראל  להעדיףההשכלה

הכיר,  לימודים  בבתי  ספר  כלליים  על  פני  הישיבה  בבית
לבנות  למען  שימוריהודי  החינוך  בחשיבות  ה"  חפץ  חיים"ה

  אלא,לא  רק  שאין  איסורהוא  פסק  ש.  הקהילה  היהודית  דתי
אם''אחר  ומ,  ות  חינוך  יהודיאף  חלה  חובה  דתית  להעניק  לבנ

ולעבור'  לגמרי  מדרך  ה הן  עלולות  לסור,  הדבר  לא  ייעשה
  שבפוליןקרקובב  הוקם,    זהפסקבעקבות  .  ''על  אושיות  הדת

י  ספרבתוממנו  התפתחה  רשת  ,  בית  ספר  חרדי  לבנות
 .עד היוםהפועלת , ''בית יעקב''יהודיים לבנות בשם 

בו  זוכות  בנות  ונשים  להיות  חלקעידן  המודרני  ובחזרה  ל
.  לימוד  התורה---ת  מהיבט  יסודי  זה  של  היהדובלתי  נפרד 

והזדמנויות לימוד , בתי ספר אקסטרניים, ישנן ישיבותכיום

נשים  יכולות  ללמוד.  קנהילבנות  ולנשים  מגיל  הגן  ועד  גיל  ז
ובשנים,  מחשבת  ישראל,  קבלה,  הלכה,  ך"נ,  חומש

גם  בעולם  פתוח  כביכול,  עם  זאת.  אפילו  גמרא,  האחרונות
נחמה'  ראויה  לציון  פעולתה  המשמעותית  של  פרופ,  לנשים

 .המור  :ויותר  מכל,  פרשנית,  ך"חוקרת  תנ  .'לייבוביץ
 

נכההתח,    שבלטביה  בריגה1905-  בנולדה'  נחמה  לייבוביץ
את  דרכה  החלה.  1930-בברלין  ועלתה  לארץ  ישראל  ב

החלה,  תלמידיהמעודדת  מסקרנותם  של    .בהוראת  מורים
  דפי  עבודההיא  שלחה  לתלמידיה;  בהוראה  בהתכתבות

.על  פרשת  השבועעוררות  חשיבה  עצמית  אלות  משהכילו  ש
נוכח  הפצרותורק  ל  קה  את  דפי  התשובותדנחמה  עצמה  ב

השנים במהלך.  יהתשובות הסכימה  לפרסם  אתה  תלמידי
אנשיםהגיעו  לושלה  "  סמל  המסחרי"ל  אלו  תפכו  גיליונוה

שימשה  כפרשנית  תורנית 'ליבוביץנחמה  .    רחבי  הארץמכל
  וזכתה  בפרס  ישראל"ישראל  קול"בשידורי  הרדיו  של  

יבורית  המשיכה  נחמה  למרות  ההכרה  הצ.1956-לחינוך  ב
היא  חצתה;  בפעילותה  מתוך  צניעות  ואהבת  אדם'  לייבוביץ

גם.  את  כל  החפץ  בכךאוטובוסים  ולימדה  חומש  את  הארץ  ב
אביב  מינויה  לפרופסורית  על  ידי  אוניברסיטת  תללאחר 
 . לא שינתה נחמה את דרכה זו 1968בשנת 

בלהאהי"היא  ביקשה  ל,    הייתה  מורה  בנשמתהנחמה  ליבוביץ
להעביר  לתלמידיה  את  החוויה,  "את  התורה  על  לומדיה

,לצד  שמה,  על  קברה.    התורהלימודואת  שמחת  היהודית 
 ". מורה ": מילה אחתאך ורקנחקקה על פי בקשתה 

בר-שרון דבדבני
אם לתלמיד בכיתת קשת
בית ספר בן גוריון

 )המשך מעמוד הקודם(
בהעלותו,  הוא  של  אברהם  אבינו"  הקרבן  היהודי  הראשון"

כסמל  לכניעה  הגמורה,  את  האייל  במקום  יצחק  בנו
אולם  בימי  הנביאים  עלה.  'והמשמעת  המלאה  לדרישות  ה

שהקרבן  עלול  להיהפך  למטרה  בפני  עצמה  והם,  ששהח
למה  זה  לי:  "'כ',  כדברי  ירמיהו  פרק  ו,  התריעו  על  כך  בעוז

ובפרק"  עולותיכם  לא  לרצון  וזבחיכם  לא  ערבו  לי...  לבונה
אצטט  את..."    וכי  יעלו  עולה  ומנחה  אינני  רוצם:  "..ב"י,  יד

":תולדות  האמונה  הישראלית"יחזקאל  קויפמן  מספרו 
לעומת(ידיאה  הישראלית  גלום  שינוי  ערכים  דתי  יסודי  בא"

היחס  בין  האל  ובין  העולם  נתפסת  רק]  ביהדות)...  [האלילות
גילוי  של  מידת,  העולם  הוא  רצון  האל.  חסד:  בתפיסה  אחת
האידיאה  הזאת  ביטלה  את  ערך  הפולחן כערך...  החסד  והטוב

דתורת  הפולחן  הישראלית  אינה  אלא  מגילויי  החס...  עליון
-היא  רק  מתנת  קודש  לאדם  ,  אין  לאל  צורך  בה...  האלוהי

...מזכרת בריתו,  אמצעי  לקידוש  שמו...  תכליתה  לשמש  סמל
  הרי  הוא  ככלי-ואם  ניטל  מהפולחן  ערך  זה  באשמת  האדם  

אלא,  פולחן  הקורבנות  הוא  לא  חסד  האדם  עם  האל.  ריק
 . "חסד האל עם האדם

 

ירון נשר
אב לתלמיד בכיתת קשת

ספר בן גוריוןבית 


