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The Julius Stulman Foundation בתמיכת קרן ג'וליוס סטולמן

בית מדרש ערבות נשים מחברות מסורת פתוח לנשים מכל רצף 

הזהויות. אנו לומדות את המסורת הספרדית מזרחית – זו שבכתב 

וזו בעל פה, מפרספקטיבה נשית. אנו מכירות בניסיונן ומסורותיהן 

של נשים ספרדיות מזרחיות בשרשרת הדורות, ומבקשות לחזק 

את סמכותן, את ההכרה החברתית בהן ואת כוחן להשפיע. 

מטקסות: מחדשות את שפת הטקס בקהילה. צוות מטקסות של 

"ערבות" מלווה נשים בעיצוב טקסי חיים ומחדש טקסים שנשכחו, 

בהשראת מסורות יהדות ספרד והמזרח. לטקסים תפקיד רוחני בחיי 

הקהילה. הטקס מחבר בין בני ובנות הקהילה, והוא חוליה בשרשרת 

המסירה מדור סבתותינו ואימותינו לימינו.

מורות צדק: תכנית הכשרה בהלכה לנשים, בהובלה ובהנחיה של 

הרב חיים עובדיה. התכנית מבקשת להכניס נשים ושיח נשי למרחב 

נשית  יהודית  מנהיגות  הן: להצמיח  ההלכתי. מטרות התוכנית 

העוסקת בהלכה הספרדית, מתוך נקודת המבט ומתוך חוויית חייהן 

של נשים; לקדם גיוון במנהיגות הדתית; ולהחזיר סמכות ולגיטימציה 

לכלל ישראל בניהול החיים הדתיים. 
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הקדמה 

ציון מיוחד זה לשבת פרשת ויקהל, על חלקן של נשים במעשה המשכן, נוצר בבית 
מדרש ערבות, במהלך לימוד בתכנית "מורות צדק" בהובלתו של הרב חיים עובדיה, 

וכהמשך לעבודת חידוש שפת הטקס בקהילה במסגרת "מטקסות" של ערבות.

חלקן של נשים בהקמת המשכן היא כחלקם של חכמי הלב. הן טוו וארגו את היריעות, 
שהקיפו ויצרו מיכל לקודש מצדדיו, וארגו את הפרוכת שגם חצצה וגם חיברה בין קדש 
לקודש הקודשים. למעשה הופקדה אריגת הפרוכת בידי נערות, אשר את צידה הפנימי 

זכה לראות פעם אחת בשנה הכהן הגדול ביום הכיפורים. 

והנה, משחרבו משכן ומקדש, נשלחה האישה החוצה מעולם התורה, 
ָחְכָמה  ֵאין  אמרו:  הפלך.   – בקודש  כוחה  היה  שבו  ממש  הדבר  באותו 
ָיֶדיָה ָטוּו )במדבר רבה  ה ַחְכַמת ֵלב ּבְ ָ ְכִתיב: ְוָכל ִאּשׁ ּה, ּדִ ִפְלּכָ א ּבְ ה ֶאּלָ ָ ְלִאּשׁ
ט, מז(. ועוד אמרו למי שחשקה נפשה בתורה: "שלחי ידיך לכישור וכפיך 
יתמכו פלך, ואל תעיזי פנייך ליכנס בגן החכמה, ללקוט שושנים ששונים 

חכמים" )כפי שמתאר הרב שמואל ארקוולטי, במעיין גנים(. 

למרות הרחקה זו, המשיכו נשים תמיד לתפוש את מקומן בעולם התורה, אך תרומתן 
ופועלן נותרו לרוב נסתרים. אנו מזמינות במעמד מיוחד זה בשבת ויקהל לעצור לרגע 
ולהוקיר את החוט המקשר של חכמה נשית - מאז שטוו וארגו את המשכן ועד חלקן 

היום בבניין התורה. 

"אנו מבקשות לצרף את ההיסטוריה של נשים כחלק מהזיכרון החי של 
העם היהודי וליצור היסטוריה הפועלת כתורה" 

יהודית פלאסקו, לעמוד מחדש בסיני

אנו פועלות למען הרחבת יריעות המסורת היהודית כך שתכיל את החוויות, התרומה 
והמעשים הנשכחים של נשים, את תורת האימהות משרה אימנו ועד ימינו. תפקידנו 
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הוא שיקום העבר ושרשרת המסירה, שיאפשר לנו הווה שבו אנו מקבלות את חלקנו 
במסורת – על כל היבטיה ובכל המרחבים. 

יצרנו ציון מיוחד זה כהצעה לטקס שנתי לשבת ויקהל. הוא מתאים לכל קהילות ישראל – 
גברים ונשים: לקהילות ובתי כנסת משתפים, או שוויוניים, וכאלה שנשים ייקחו בו חלק 

מעזרת הנשים בלבד. בכולם יש מקום לציין את חלקן של נשים, כפי רצון הקהילה.

בחוברת זו תמצאו הצעה למהלך טקס, וכן מקורות ופרשנויות על תרומתן של נשים 
ושותפות למעשה  נותנות חיים  היותן  יוצא מכוח  וכפועל  ידיהן,  למשכן ממש – במעשי 
כמתקנות  למעשה,  ומחשבה  לרגש  שכל  מחברות  ניגודים,  בין  כמחברות  הבריאה, 

הדרוש תיקון, כמרחיבות התורה. 

חפציבה כהן-מונטגיו ואנג'י כהן– בית מדרש ערבות

תודות:

לרב חיים עובדיה המורה שלנו ב"מורות צדק", שתלמודו, חכמתו ונדבת ליבו משוקעים 
בטקס זה; לצוות המוביל של ערבות על תמיכה בכל רגע ושעה; לכל חברות ערבות 
של  אם'  'דרך  לקבוצת  ובמיוחד  ואהבתן;  מחכמתן  ושיתפו  שחיזקו  המעגלים  בכל 
ערבות, חברות ואחיות לדרך שרוחן שורה כאן; לקהילת דגל יהודה שהוא בית ומקום 
גידול; לדרורי יהושע חבר ומורה; לסטיב סטולמן על תרומתו הנדיבה לערבות; ותודה 

לבורא עולם "שבטך ומשענתך המה ינחמוני".

מהלך הטקס 

הקדמה ודבר תורה 

מומלץ לקיים את הטקס לפני קריאת התורה של שבת ויקהל ]או 
ויקהל-פקודי[, שבה אנו קוראים על חלקן של הנשים חכמות הלב 
בבניין המשכן. להסביר את חשיבות המעמד של עצירה לרגע והתבוננות 

בחלקן של הנשים. 

ציון מקבלות ומקבלי הברכה

אם יש נשים או אנשים שזו להן פעם ראשונה לקרוא בתורה, לעלות לתורה, 
להתעטף בטלית, לעמוד כשליחי או שליחות ציבור, לומר דבר תורה, בנות 

ובני מצווה ועוד ועוד – אפשר לציין את חלקם המיוחד בשבת זו. 

הקדשה

הקדשת תרומה כנדבת הלב לבית הכנסת, כדוגמת פרוכת או מטפחת 
לספר תורה, או תרומה לצדקה. במעמד קריאת התורה אפשר לנדב גם 

את הקהל לתרומה לצדקה. 

קריאת התורה

מומלץ בין העליות לתבל בפיוטים המתאימים למעמד, ולזרוק סוכריות על 
מקבלות ומקבלי הכבוד.

מי שבירך 

אפשר לחבר “מי שבירך מיוחד” בהתאם לאירוע )או כמופיע בחוברת(.

פיוטים

מומלץ לסיים בשירת פיוטים שלהם זיקה לעשיית 
המשכן והמקדש, לעבודת הקודש ולתורה. אפשר 

לשזור את הפיוטים גם בין העליות. 

אתר התפילה והפיוט
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שמחת ישראל בבניין המשכן 

בניין המשכן מתואר כמעשה של שותפות ושמחה של ּכֹל נְִדיב לֵב. פרשת ויקהל 
במיוחד מדגישה כי הנדבה למשכן מתחילה מתנועת הלב והרוח, והיא תנועה חופשית 

של ָהֲאנִָׁשים ַעל-ַהּנִָׁשים. 

ר- ל-ִאיׁש ֲאׁשֶ בֹאּו ּכָ ַוּיָ ה כא.  ְפֵני מֹׁשֶ ָרֵאל ִמּלִ ְׂ ֵני-ִיש ּבְ ל-ֲעַדת  ְצאּו ּכָ ַוּיֵ כ. 
ִלְמֶלאֶכת  ְיהָוה  רּוַמת  ֵהִביאּו ֶאת-ּתְ אֹתוֹ  ָנְדָבה רּוחוֹ  ר  ֲאׁשֶ ְוכֹל  ִלּבוֹ  אוֹ  ָׂ ְנש
ים ּכֹל  ׁשִ ים ַעל-ַהּנָ בֹאּו ָהֲאָנׁשִ אֶֹהל מוֵֹעד ּוְלָכל-ֲעבָֹדתוֹ ּוְלִבְגֵדיַהּקֶֹדשׁ כב. ַוּיָ

ִלי ָזָהב. )שמות לה, כ-כב( ל-ּכְ ַעת ְוכּוָמז ּכָ ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטּבַ

ל ְנָדָבה ּוִבְזִריזּות,  ְמָחה ּכָ ִׂ ש ן ְוֵהִביאּו ּבְ ּכָ ׁשְ ְמֶלאֶכת ַהּמִ ָרֵאל ּבִ ְׂ ל ִיש ְמחּו ּכָ ָׂ ש
ָהיּו דוֲֹחקוֹת  ים, ׁשֶ ׁשִ ים ַעל ַהּנָ בֹאּו ָהֲאָנׁשִ ִתיב )שמות לה, כב( ַוּיָ ְרֵאה ַמה ּכְ

ִעְרּבּוְבָיא. )במדבר רבה יב, טו( ים ּבְ ים ְוָנׁשִ ֶזה ַעל ֶזה ּוָבִאים ֲאָנׁשִ

זכותן של נשים על שהקדימו בבניין המשכן 
ועל שלא חטאו בחטא העגל

מקום מיוחד יש לנשים בבניין המשכן. על פי המדרש לא השתתפו בחטא העגל והיו 
בידן שמירת מחזוריות הזמנים –  לנדבה למשכן. שכרן הוא שהופקדה  ראשונות 
בעולם הזה משמרות ראשי חודשים, ובעולם הבא מתחדשות כראשי חודשים. מסורת 

זו נשמרה בחגי נשים כעיד אל בנאת בראש חודש טבת. 

ים – כי לשון על הנשים יורה כי הנשים באו שם  ׁשִ ים ַעל-ַהּנָ ָהֲאָנׁשִ ַויָּבֹאוּ 

שם  שהביאו  הנשים  שם  מצאו  כבר  האנשים  באו  וכאשר  בתחילה, 
נדבתם תחילה. וזאת מעלה גדולה בנשים כי במעשה העגל לא רצו לתת 
ָהב  ַהּזָ ִנְזֵמי  ְרקּו  ּפָ ַאֲהרֹן  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  לב(  )שמות  כתיב  שכן  תכשיטיהן 

ל-ָהָעם ֶאת- ּכָ ְרקּו  ְתּפָ ַוּיִ וכתיב )שם(  ּוְבנֵֹתיֶכם.  ֵניֶכם  ּבְ יֶכם  ְנׁשֵ ָאְזֵני  ּבְ ר  ֲאׁשֶ
ָאְזֵניֶהם. ולא אמר באזני נשיהם, כי לא רצו הנשים בכך...  ר ּבְ ָהב ֲאׁשֶ ִנְזֵמי ַהּזָ

אבל עתה בעניין המצווה בנדבת המשכן, רצו לתת תכשיטי הזהב שלהן 
בחפץ גדול, עם היות ענין טבעי בנשים להשתעשע ולשמוח בתכשיטיהן, 
והם הם עיקר שמחתן וחמדתן, והביאו חח ונזם וטבעת עגיל וכומז כל 

כלי זהב וקדמו במצווה הזאת לאנשים... 

ובפרקי ר’ אליעזר נתן הקדוש ברוך הוא לנשים שכרן בעולם הזה ובעולם 
הבא, לפי שהיה זה בראש חודש. בעולם הזה שמשמרות ראשי חדשים 
יותר מן האנשים, ובעולם הבא שהן עתידות להתחדש כמו ראשי חדשים, 
ר ְנעּוָרְיִכי. )רבינו  ֶשׁ ֶנּ ׁש ַכּ ְתַחֵדּ ּטוֹב ֶעְדֵיְך ִתּ ַיע ַבּ ְשִׂבּ שנאמר )תהלים קג, ה( ַהַמּ

בחיי בן אשר, מדרש על התורה( 

הנשים טוות את היריעות למשכן

עשר יריעות מעוטרות נעשו למשכן, עבודה שנדרשה חכמת לב לעשייתה )שמות לו, 
ח(, והנשים עמלו על יריעות המשכן שהקיפו את הקודש מצדדיו, וכפי שנראה גם 

את הפרוכת. 

ֵכֶלת  ִביאּו ַמְטֶוה ֶאת-ַהּתְ ָיֶדיָה ָטוּו ַוּיָ ה ַחְכַמת-ֵלב ּבְ ָ ְוָכל-ִאּשׁ
ים  ׁשִ ׁש.  ְוָכל-ַהּנָ ֵ ִני ְוֶאת-ַהּשׁ ָ ָמן ֶאת-ּתוַֹלַעת ַהּשׁ ְוֶאת-ָהַאְרּגָ

ים.  ָחְכָמה  ָטוּו ֶאת-ָהִעּזִ ן אָֹתָנה ּבְ א ִלּבָ ָׂ ר ָנש ֲאׁשֶ

)ויקהל, שמות לה, כה-כו(
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וכל אישה חכמת לב בידיה טוו

והביאו  בידיהן  טוו  שהנשים  זה  על  גדולה  תמיהה  ליישב  בא  הכתוב 
תרומה, והרי הדין הוא שמעשה ידיה של אישה לבעלה, אם כן כיצד היו 
ה  ָ יכולות לטוות ולנדב למשכן? וכדי להשיב על כך אומר הכתוב: ְוָכל-ִאּשׁ
ָיֶדיָה ָטוּו, אם הייתה אישה חכמה וידעה הדין הזה, שחכמים,  ַחְכַמת-ֵלב ּבְ
... שמעשה ידיה של אישה לבעלה, שזה תמורה למזונות שהוא  תיקנו 
הרשות  עושה,  ואיני  ניזונית  איני  לומר  רוצה  אישה  אם  אבל  לה.  נותן 
בידה. אם כן גם כאן, אם הייתה חכמת לב הייתה אומרת לבעלה: איני 

ניזונית ואיני עושה, ובכך הייתה יכולה לנדב מה שטוותה למשכן. 

ָיֶדיָה ָטוּו להודיע שאם האישה התחילה לטוות בידיה,  ועוד בא הכתוב ּבְ
סייע הקדוש ברוך הוא בידיה והיה נטווה מעצמו, ולכן נאמר “טוו” בלשון 
רבים, להודיע שסייעו בידה מן השמים. )ילקוט מעם לועז, בתרגום הרב 

שמואל קרויזר(

חכמת הלב

מייחסים  כלל  בדרך  הראש?  חכמת  לבין  הלב  חכמת  בין  ההבדל  מהו 
את הלב לרגש )ולאישה( ואת הראש לשכל )ולגבר(. זהו פיצול המבדיל 
בין עולם הרגש לעולם השכל. נוכל להתגבר על הפיצול הזה באמצעות 
הביטוי חכמת הלב. מקור השכל הוא הערנות לעולם שמעבר לעצמנו, 
היכולת להבין את העולם ולקחת בו חלק. אולם הבנה זו אינה רק פעולה 
אינטלקטואלית, זוהי פעולה מוסרית. הרגש הוא תגובה לזולת ואחריות 
כלפיו. הרגש והשכל גם יחד יוצרים את המוסר. הפיצול בין הלב והראש 
פוגע במרכזיות המוסר בחיינו. הלב משמש כמטפורה למקום המפגש 

בין השכל לרגש - למוסריות. הקב”ה ביקש לבנות לו משכן כדי לשכון 
בינו  לבטל את המרחק  כדי  בתוכם”,  ושכנתי  לי משכן  –”ועשו  בתוכנו 
בניין  הזולת.  עם  פנים  מול  פנים  להיות  אותנו  ללמד  ומכאן  לבינינו, 
המשכן, שדרש נדבת לב וחכמת לב, מחבר בין המבנה המוגמר לבין הלב 

הפתוח, השומר על החיבור הפשוט והטבעי ביותר בין אדם לאדם. 

טוות עליונות ותחתונות 

תנו רבנן: יריעות התחתונות של תכלת ושל ארגמן ושל תולעת שני ושל 
שש, ועליונות - של מעשה עזים. וגדולה חכמה שנאמרה בעליונות יותר 
לב  חכמת  אשה  “וכל  כתיב  בתחתונות  דאילו  בתחתונות.  שנאמרה  ממה 
בידיה טוו”, ואילו בעליונות כתיב “וכל הנשים אשר נשא לבן אתנה בחכמה 
טוו את העזים”. ותניא משום ר’ נחמיה: שטוף עזים וטווי מן העזים, ]כלומר, 

רחצו וטוו את שיער העזים בעודו מחובר לעזים[. )בבלי שבת צט, ע”א( 

ויורד ושוכן תחת יריעות עזים 

הקב”ה מסרב לפניית המלאכים לשכון בעליונים ומכריז כי משכנו יהיה בתחתונים – 
תחת יריעות העזים – אותן יריעות שטוו למשכנו הנשים. 

אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, שאני מתאווה לשכון אצל 
בניי. כששמעו מלאכי השרת כן, התחילו אומרים: ריבונו של עולם, למה 
אתה יורד לתחתונים, שבחך הוא שתהא בשמים שנאמר )תהילים ח, ב( 
ָמִים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, חייכם שאני עושה  ׁ ָנה הוְֹדָך ַעל ַהָשּ ְתּ
ִתי ָמְלָאה ָהָאֶרץ. אמר להם  ִהָלּ כשם שאמרתם, אלא )על פי חבקוק( ְתּ
זאת, ראו מה אני מחבב את  על  ומה אתם תמהים  הוא,  ברוך  הקדוש 
התחתונים ויורד ושוכן תחת יריעות עזים שנאמר )שמות כו, ז( ְוָעִשׂיָת 

ְיִריעֹת ִעִזּים. )ילקוט שמעוני שמות כו, א-כט(
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מלאכת הפרוכת כמלאכת היריעות

הפרשנות לתורה מעידה כי “מלאכת הפרוכת היא כמלאכת יריעות המשכן” )רלב”ג על 
התורה, שמות כו, לא-לד(. הפרוכת, למשכן ואחר כך למקדש, נטוותה, נארגה ועוטרה 
בדומה לעבודת היריעות. וכשם שמלאכת היריעות בידי נשים, כך גם מלאכת הפרוכת 
- נשים רבות, כנראה נערות, היו שותפות לעשייתה. החיבור בין עשיית אריגים לקודש 

ונערות צעירות ידוע גם מתרבויות אחרות. 

ב  ה חֹׁשֵ ֵׂ ָזר ַמֲעש ׁש ָמׁשְ ִני--ְוׁשֵ ָמן ְותוַֹלַעת ׁשָ ֵכֶלת ְוַאְרּגָ יָת ָפרֶֹכת ּתְ ִׂ לא. ְוָעש
ים ָזָהב  ים ְמֻצּפִ ּטִ ָעה ַעּמּוֵדי ׁשִ ה אָֹתּה ַעל-ַאְרּבָ ֻרִבים לב. ְוָנַתּתָ ה אָֹתּה ּכְ ֶׂ ַיֲעש
ָרִסים  ַחת ַהּקְ רֶֹכת ּתַ ה ֶאת-ַהּפָ ָעה ַאְדֵני-ָכֶסף לג. ְוָנַתּתָ ָוֵויֶהם ָזָהב--ַעל-ַאְרּבָ
ין  ּבֵ ָלֶכם  רֶֹכת  ַהּפָ יָלה  ְוִהְבּדִ ָהֵעדּות  ֲארוֹן  רֶֹכת ֵאת  ַלּפָ ית  ִמּבֵ ה  ּמָ ׁשָ ְוֵהֵבאָת 
קֶֹדׁש  ּפֶֹרת ַעל ֲארוֹן ָהֵעֻדת--ּבְ ים לד. ְוָנַתּתָ ֶאת-ַהּכַ ָדׁשִ ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין קֶֹדׁש ַהּקֳ

ים. )שמות כו, לא-לד(  ָדׁשִ ַהּקֳ

עשייתן של היריעות והפרוכת 

ִני- ָמן ְותַֹלַעת ׁשָ ָזר ּוְתֵכֶלת ְוַאְרּגָ ׁש ָמׁשְ ר ְיִריעֹת ׁשֵ ֶׂ ה ֶעש ֶׂ ֲעש ן ּתַ ּכָ ׁשְ ְוֶאת-ַהּמִ
ה אָֹתם )שמות כו, א( ֶׂ ֲעש ב ּתַ ה חֹׁשֵ ֵׂ ֻרִבים ַמֲעש -ּכְ

ִני. הרי ארבעה מינין יחד חוט וחוט – אחד  ָזר וְּתֵכֶלת ְותַֹלַעת ׁשָ ׁש ָמׁשְ ׁשֵ

ו’. הרי ארבעה מינין  של פשתן ושלושה של צמר, וכל חוט וחוט כפול 
כשהן שזורין יחד כ”ד כפלים לחוט. )רש”י על שמות כו, א( 

ברקימה  ולא  באריגתן,  בהם  מצוירין  היו  כרובים  ב.  חֹׁשֵ ה  ֵׂ ַמֲעש ֻרִבים  ּכְ
מכאן  אחד  פרצוף  כתלים,  שבשני  באריגה  אלא  מחט,  מעשה  שהוא 
ופרצוף אחד מכאן – ארי מצד זה ונשר מצד זה. )רש”י על שמות כו, א( 

ב  חֹׁשֵ ה  ֵׂ ַמֲעש ָזר  ָמׁשְ ׁש  ִני--ְוׁשֵ ׁשָ ְותוַֹלַעת  ָמן  ְוַאְרּגָ ֵכֶלת  ּתְ ָפרֶֹכת  יָת  ִׂ ְוָעש
ֻרִבים )שמות כו, לא( ה אָֹתּה ּכְ ֶׂ ַיֲעש

ב. כבר פירשתי )שמות כו, א( שזו היא אריגה של שתי קירות,  ה חֹׁשֵ ַמֲעׂשֵ

ֻרִבים. ציורין של בריות  ּכְ והציורין שמשני עבריה אינן דומין זה לזה. 
יעשה בה. )רשי על שמות כו, לא; בעקבות ירושלמי שקלים ח, ב(

צבעי היריעות והפרוכת

והשני  כהה;  אדום  צבעו  וארגמן  שבים;  החילזון  מדם  המופק  תכלת 

אדום בהיר ומזהיר; והשש חוטי פשתן דקים ולבנים; ומן העזים טוו את 
היריעות )פירוש דעת מקרא לשמות, קיב(

נשים האורגות בפרוכת

ה. ַרב חּוָנה ָאַמר.  ָכּ ְשׁ ַהִלּ רּוַמת  ִמְתּ ְשָׂכָרן  ָרכוֹת נוְֹטלוֹת  ְפּ ַבּ ים ָהאוְֹרגוֹת  ָנִשׁ
ְניָין.  ִבּ ן. ַרב חּוָנה ֲעֲבד ָלּה ְכּ ָקְרָבּ מּוֵאל ֲעֲבד ָלּה ְכּ ִית. ַמה וְּפִליג. ְשׁ ֶדק ַהַבּ רּוַמת ֶבּ ִמְתּ
)ירושלמי שקלים ד, ב, ה”ג; וכן תוספתא שקלים ב, ו; בבלי כתובות קו, ע”א(

ושמונים ושתיים ריבות בעשייתה של הפרוכת

ָעְבָיּה  רֶֹכת  ּפָ ַגן:  ַהּסְ ן  ּבֶ ְמעוֹן  ׁשִ י  ַרּבִ ּום  ִמּשׁ אוֵֹמר  ְמִליֵאל  ּגַ ן  ּבֶ ְמעוֹן  ׁשִ ן  ַרּבָ
ִרים  ְׂ ֶעש ְוִניָמא  ִניָמא  ל  ּכָ ְוַעל  ֶנֱאֶרֶגת,  ִניִמין  ִים  ּתַ ּוׁשְ ְבִעים  ׁשִ ְוַעל  ֶטַפח, 
מוִֹנים  ְ ּוִמּשׁ ה,  ַאּמָ ִרים  ְׂ ֶעש ּה  ְוָרְחּבָ ה  ַאּמָ ִעים  ַאְרּבָ ּה  ָאְרּכָ חּוִטין.  ָעה  ְוַאְרּבָ
יִלין  לׁש ֵמאוֹת ּכֲֹהִנים ַמְטּבִ ָנה, ּוׁשְ ָכל ׁשָ ין ּבְ ִׂ ִים עוֹש ּתַ ית. ּוׁשְ ֵׂ י ִרּבוֹא ַנֲעש ּתֵ ּוׁשְ

אוָֹתּה. )משנה שקלים ח, ה(
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מהן;  נעשית  שהיא  החוטים  מנין  היה  כך  רבוא.  ושתים  ומשמונים 

שכתוב  ספרים  ויש  עליה;  מוציאין  שהיו  זהב  דינרי  מנין  אחר,  פירוש 
בהן ובשמונים ושתים ריבות, כלומר דשמונים ושתים נערות בתולות היו 

מתעסקות בעשייתה. )ר’ עובדיה מברטנורא(

מהלך בין הפרוכות - הכהן הגדול ביום הכיפורים

ראה  הקודשים,  קודש  פנים  אל  הפונה  זה  הפרוכת,  של  הפנימי  צידה  את 
הגדול פעם אחת בשנה, ביום הכיפורים. מלבדו חזו בצדה הפנימי הנשים  הכהן 

שארגו אותה ואת עיטוריה.

מהלך בהיכל, עד שהוא מגיע לבין שתי הפרוכות המבדילות בין הקודש 
אלא  שם  היה  לא  אומר,  יוסי  רבי  אמה.  וביניהן  הקודשים,  קודש  ובין 
קֶֹדׁש  ּוֵבין  ַהּקֶֹדׁש  ין  ּבֵ ָלֶכם  רֶֹכת  ַהּפָ יָלה  “ְוִהְבּדִ שנאמר  אחת,  פרוכת 
ים )שמות כו, לג(. הראשונה פרופה מן הדרום, והפנימית מן הצפון.  ָדׁשִ ַהּקֳ
מהלך ביניהן, עד שהוא מגיע לצפון. הגיע לצפון, והפך פניו לדרום; מהלך 

לשמאלו עם הפרוכת, עד שהוא מגיע לארון. )משנה יומא ה, א(

למה נמשלו ישראל בפרוכת

ִני ִשְׂפתַֹתִיךְ )שיר השירים ד, ג(. הייתם אומרים נעשה ונשמע, כחוט  חוּט ַהָשּׁ ְכּ

של פרוכת, שהיה מבדיל בין קודש לחול, כך הבדלתי אתכם מכל האומות. 

בית  כלי  בכל  היה  שלא  ברכיה:  ר’  אמר  בפרוכת?  ישראל  נמשלו  למה 
המקדש משובח מן הפרוכת... והכל מתאווין לראותה, והרואה אותה לא 
היה שבע הימנה. שלא היה צורה בעולם משובחת כמותה, ולא הייתה 
צורה בעולם שלא היה עליה, שנאמר: מעשה חושב )שמות כו, א(, עשה 

השני  כחוט  לפניי,  הייתם  כך  צורות.  של  סדרין  סדרין  כרובים  אותם 
שפתותיך. )אגדת בראשית, בובר, פ( 

סוד הפרוכת

בבית המקדש השני לא היה ארון הברית, ורק אבן השתייה ניצבה. בתכנון 
המקורי, הסתירה הפרוכת את המקום שבו היה ארון הברית, אולם בימי 
בית שני היא “הסתירה” את מה שכבר לא היה שם; הפרוכת הסתירה 
את ההיעדר וחיפתה על הריק. בימי בית ראשון ובימי בית שני, יכלו בני 
האדם לדמיין את מה שהיה שם, או את מה שכבר אינו נמצא. באופן 
סמלי, הכרובים הארוגים על הפרוכת, המירו אולי את הכרובים החסרים, 
וממילא הבלתי נראים שבקודש הקודשים. הפרוכת הייתה, אם כן, לא 
רק חיץ אלא חפץ הכומס קדושה כשלעצמו, היא ייצגה את הזיכרון החי 
של ההיעדר. )על פי דליה מרקס, “אארוג, כי אליך נפשי תערוג”: הפרוכת 

במקדש, אורגותיה וסמליותה, 31-41(

בריאת העולם ומעשה המשכן 

הקמת המשכן שקולה הייתה כנגד בריאת העולם. ושלושת ימי הבריאה הראשונים 
יום  יום ראשון; פרוכת כנגד  יריעות העזים כנגד  שקולים לעשייתן של נשים במשכן: 
שני; וכיור שנעשה ממראות הנחושת של הנשים כנגד היום השלישי. אם כן, פעולתן 

של נשים במשכן מסמלת את כוחן כיוצרות חיים ומשמרות חיים. 

של  היכל  כנגד  מכוון  שלמטה  שההיכל   ... יוחאי:  בן  שמעון  רבי  אמר 
מעלה, שנאמר )שמות טו יז(: מכון לשבתך פעלת ה’ מקדש ה’ כוננו ידיך. 
אמר רבי יעקב ברבי אסי: למה הוא אומר )תהלים כו ח(, ה’ אהבתי מעון 

ביתך ומקום משכן כבודך? בשביל ששקול כנגד בריאת עולם. כיצד? 
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וכתיב:  הארץ.  ואת  השמים  את  אלהים  ברא  בראשית  כתיב:  בראשון 
ְיִריעֹת  ְוָעִשׂיָת  )תהילים קד, ב( נוטה שמים כיריעה, ובמשכן מה כתיב? 

ִעִזּים )שמות כו, ז(. 

בשני, יהי רקיע, ואומר בהן הבדלה, שנאמר: ויהי מבדיל בין מים למים. 
רֶֹכת ָלֶכם )שם שם לג(.  יָלה ַהּפָ ובמשכן כתיב: ְוִהְבּדִ

בשלישי כתיב מים, שנאמר: יקוו המים. ובמשכן כתיב, ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנחֶֹׁשת 
וגו' ְוָנַתָּת ָׁשָּמה ָמִים )שמות ל, יח(... )מתוך מדרש תנחומא, פקודי, לח, ב(

אריגה ובריאה 

האורגות מגלמות בפרוכת את יסודות היקום כפי שמתאר יוסף בן מתתיהו:

בצלם  ]נעשה[  אלא  תחילה,  מחשבה  בלי  נבחר  לא  החומרים  ֵהרכב 
לאוויר,  התכלת  לאדמה,  הבּוץ  לאש,  מרמז  הָשני  כי  נראה  היקום. 
והארגמן לים... ברקמת האריג תוארו השמים וכל צבאם, לַמעט הצורות 
שבגלגל המזלות. )יוסף בן מתתיהו, מלחמת היהודים נגד הרומאים, ה, 

ה, 234-434( 

בריאת העולם בדימויי לבוש ואריגה

ַמִים  ׁשָ נֹוֶטה  ְלָמה  ּשַׂ ּכַ ּתָ עֶֹטה-אֹור  ָלָבׁשְ ְוָהָדר  הֹוד  אֹד  ּמְ ַדְלּתָ  ּגָ ֱאלַֹהי 
יתֹו ַעל-ָהִרים ַיַעְמדּו ָמִים )תהילים קד(. שמים  ּסִ בּוׁש ּכִ ּלְ ֹם ּכַ ְיִריָעה... ּתְהו ּכַ

מאיזה מקום נבראו? מאור לבושו של הקדוש ברוך הוא, שהוא לבוש 
לקח ממנו ופרש כשלמה והיו מותחין והולכין עד שאמר להם: די, ועל 
כן נקרא שמו שדי, שאמר לשמים די ועמדו. ומנין שמאור לבושו נברא? 
)פרקי  ְיִריָעה.  ּכַ ַמִים  ׁשָ נוֶֹטה  ְלָמה  ַׂ ּש ּכַ עֶֹטה-אוֹר  ב(  קד,  )תהלים  שנאמר 

דרבי אליעזר ג’(

וקיומו של עולם מאריגת המן

הּוא ָנתּון ְלַמְעָלה ... ּוִמּכַֹח  ֶמׁש ׁשֶ ֶ ָמן )שיר השירים ג, י(, ֶזה ַהּשׁ בֹו ַאְרּגָ ֶמְרּכָ

ְקָראוֹ  ּוְלָכְך  רוֹת,  ּפֵ ַמֲעָלה  ָהָאֶרץ  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ּוִמּכֹחַ  יוְֹרִדים,  ִמים  ׁשָ ַהּגְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ
רוֹת  ּפֵ א  ֶאּלָ ָמן  ְוֵאין  ִרּיוֹת,  ַלּבְ ָמן  ֶלֱארֹג  הּוא  רּוְך  ּבָ דוֹׁש  ַהּקָ ְיָצרוֹ  ׁשֶ ָמן,  ַאְרּגָ

ּוְמזוֹנוֹת )במדבר רבה יב,ד( 

כוחן של נשים ושכרן

כשם שבמעשה האריגה נשזרים החוטים שתי וערב, היוצרים מתאם בין צבעים מנוגדים 
ניגודים,  וזרימה רציפה של אין סוף הגוונים, כך כוחן של נשים בחיבורים, באיזון בין 
בשמירה על הקיים תוך התנגדות ובתיקון תיקונים. וכפי שמעידה תרומתן לכיור – כוחן 
וכל  ויבאו האנשים על הנשים,  “וכן הוא אומר:  זו לזו אישה אל אחותה.  גם בחיבורן 
אישה חכמת לב, וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה בחכמה. ואומר: במראות הצבאות. 

הא למדת, שמתן שכרן כאנשים” )משנת ר’ אליעזר, יט(

אורגת גוונים וניגודים
ָתא  ַטר ִאּתְ ָאתּו ִמּסְ ְווִנין, ּדְ ְתֵרי ּגַ א ּבִ י ְיהּוָדה, ֵאין ָהעוָֹלם ִמְתַנֵהג ֶאּלָ ָאַמר ִרּבִ
ְמְצָאה ַחְכַמת ֵלב[  ּנִ ה ׁשֶ ָ ד ִאּשׁ אּו ִמּצַ ּבָ ֵני ְגָוִנים ׁשֶ ׁשְ א ]ּבִ יַמת ִלּבָ ָכַחת ַחּכִ ּתְ ִאׁשְ ּדְ
ִביאּו ַמְטְוה  ָיֶדיָה ָטוּו ַוּיָ ה ַחְכַמת ֵלב ּבְ ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב, )שמות לה( “ְוָכל ִאׁשָ
ְווִנין  ָמן, ּגַ ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ ין. ֶאת ַהּתְ ָמן”. ּוַמאי ַמְתּיָ ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ ֶאת ַהּתְ
תוְֹך  לּוִלים ּבְ ּכְ ָוִנים ׁשֶ ָמן, ּגְ ֵכֶלת ְוֶאת ָהַאְרּגָ ָווֵני ]ּוַמה ֵהִביאּו? ֶאת ַהּתְ גוֹ ּגְ ְכִליָלן ּבְ ּדִ
ֵחֶפץ  ּבְ ַעשׂ  ַוּתַ ים  ּתִ ּוִפׁשְ ה ֶצֶמר  ְרׁשָ “ּדָ יב, )משלי לא(  ְכּתִ ּדִ ָוִנים[. ֲהָדא הּוא  ּגְ

ַרֲחֵמי  ִדיָנא, ָטוּו ּבְ י ְיהּוָדה, ָטוּו ּבְ ָיֶדיָה ָטוּו, ַמאי ָטוּו? ָאַמר ִרּבִ ֶפיָה”. ּוְכִתיב ּבְ ּכַ
ה. ָאַמר ֵליּה  ָ י ִיְצָחק, ֲאַמאי ִאְתַקְרָיא ִאּשׁ ]ָטוּו ְבִדין, ָטוּו ְבַרֲחִמים[. ָאַמר ִרּבִ

לּוָלה ְבִדין,  ּכְ ה? ָאַמר לוֹ, ׁשֶ ָ ה ִנְקְרָאה ִאּשׁ ַרֲחֵמי ]ָלּמָ ִדיָנא, ּוְכִליָלא ּבְ ְכִליָלא ּבְ ּדִ
ּוְכלּוָלה ְבַרֲחִמים[. )זוהר, פרשת מטות דף סז(
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משמרות חיים ורציפות דורית

הכיור אף הוא נקשר בתרומה מיוחדת של הנשים. הוא לבדו לא נעשה מהחומרים 
הנשים,  של  הנחושת  מראות  הצובאות,  המראות  מן  אלא  העם,  מנדבת  שנאספו 

שבזכותן לא חדלה לידת בנים ובנות במצרים, ולא נקטעה שרשרת הדורות.

ַתח  ר ָצְבאּו ּפֶ ַמְראֹת ַהּצְֹבאֹת ֲאׁשֶ ת ּבְ ּנוֹ ְנחֹׁשֶ ת ְוֵאת ּכַ ּיוֹר ְנחֹׁשֶ ַעשׂ ֵאת ַהּכִ ַוּיַ
אֶֹהל מוֵֹעד )שמות לח, ח(

עליהם  גזר  במצרים,  פרך  בעבודת  ישראל  שהיו  בשעה  מוצא,  אתה 
יורדות  יהיו ישנים בבתיהן... מה היו בנות ישראל עושות?  פרעה שלא 
לשאוב מים מן היאור, והקב”ה היה מזמין להם דגים קטנים... והולכות 
לשדה ומאכילות את בעליהן... משהיו אוכלין ושותין, נוטלות המראות 
וזה אומר אני  נאה ממך,  זאת אומרת אני   - ומביטות בהן עם בעליהן 
נאה ממך, ומתוך כך היו פרין ורבין והקב”ה פוקדן לאלתר... יש אומרים 
שישה בכרס אחד, שנאמר: ‘פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד’... וכל 

המניין הזה מן המראות ומתוך הפרך העמידו כל הצבאות...

עמדו  המשכן...  את  לעשות  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  לו  שאמר  כיון 
זעף  המראות  אותן  משה  כשראה  המראות...  את  והביאו  ]הנשים[ 
בהן... אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה... המראות האלו הן העמידו כל 
וכנו לכהנים,  כיור נחשת  הצבאות הללו במצרים, טול מהן ועשה מהן 

שממנו יהיו מתקדשין הכהנים. )תנחומא פקודי, לח, ט(

ַהּצְֹבאֹת וביאר הכתוב למה קראם “צובאות”... 

גדול  וצבא  חיל  כולנה  שנתקבצו  לומר  רוצה 
את  להביא  משה,  של  מועד  אוהל  פתח 

נדבותיהן. )פירוש אברבנל(

מחברות מעשה ומחשבה

וכל אשה חכמת לב בידיה טוו. יובן בס”ד לרמוז הכוונה שקשרו וחיברו 

חכמת הלב שהיא המחשבה עם הידיים שבהם המעשה כדי לקדש עצמם 
במחשבה ומעשה כאחד, ולא שתהיה המחשבה מופרדת מן המעשה, כי 
האדם הפוגם במחשבתו הנה הוא מפריד המחשבה מן המעשה, שתהיה 
מחשבתו בדבר אחר שאינו מעין המעשה. והכתוב בא להגדיל קדושת 
מעשה המשכן, שאפילו מעשה הנשים הייתה בשלימות גמורה. )הבן 

איש חי, אדרת אליהו(

מתקנות תיקונים

וכל הנשים אשר נשא ליבן אותנה בחכמה: דהנשים האלה ‘נשא לבן 

אותנה בחכמה’ שידעו והבינו דמלאכת המשכן נעשית לתיקון האנשים 
בעבור העגל, אבל הם לא חטאו ואין צריך להם תיקון. דלכך ציוה השם 
הטוויה  מלאכת  כי  וידוע  שלם...  שקל  ולא  השקל  מחצית  לתת  יתברך 
מהלכות  כ”א  ]פרק  הרמב”ם  שכתב  כמו  בלבד,  לנשים  מיוחדת  היא 
אישות[ על פסוק ‘בידיה טוו’ שהטווייה היא מלאכה מיוחדת לנשים, לכן 
הוצרכו נשים לטוות בידם לצורך המשכן. אך כדי לזכות האנשים שהם 
מחובר  בעודו  השיער  לטוות  נתחכמו  הטוויה,  של  זו  במצווה  בעליהם 
בעזים והביאו את העזים אצלך בעליהן, והם קצצו את הארוג ומסרוהו 

לגזברים... )הבן איש חי, עוד יוסף חי דרשות עמ’ 993(.
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מרחיבות את יריעות התורה 

ְך  “ְוַעֵמּ )ישעיהו ס, כא(:  ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ א,  ַהָבּ ָלעוָֹלם  ֵחֶלק  ָלֶהם  ֵיׁש  ִיְשָׂרֵאל  ל  ָכּ
לו חלק  יש  “כל אחד מישראל  כי  א(.  י,  )משנה סנהדרין  יִקים”  ַצִדּ ם  ָלּ ֻכּ
מיוחד בתורה, אין חלקו של זה כחלקו של זה” )ר’ שלמה אלקבץ, אילת 
“זכר  שנאמר:  מישראל,  אחת  וכל   – מוסיפות  ואנחנו  ע”ב(.  ו  אהבים, 

ונקבה ברא אותם” )בראשית א, כז(. 

“ועל פי דרכנו אמרנו שם - כי כל אדם מישראל קיבל חלקו מסיני, וצריך 
שיטרח ויעסוק בתורה להוציא לאור חלקו, וזה לא אפשר על ידי אחר” 
יעקב, קולות בסיני.  י”ב(. ושמענו גם אנחנו, בית  דוד,  )החיד”א, אהבת 

ועמדנו וקשרנו חלקנו בעולם התורה. 

ה )משנה  ָמּה, זוֶֹכה ִלְדָבִרים ַהְרֵבּ ּתוָֹרה ִלְשׁ ל ָהעוֵֹסק ַבּ י ֵמִאיר אוֵֹמר: ָכּ שַרִבּ
אבות, ו’, א’(. “ולמדנו שמילת ‘כל’ באה לרבות את הנשים, שאם יעסקו 
בה לשמה, זוכות גם הם לדברים הרבה. ויש מפרשים זוכה לדברים הרבה 
בלימוד עצמו, שזוכה להבין עניינים רבים ועמוקים בתורה שלא נתגלו 
גדול  טוב  ושכר  הזה,  בעולם  רבה  ושמחה  עונג  ימצא  ובזה  לאחרים, 
בעולם הנצחי. ובמקום אחר רמזתי את זה ככתוב ‘משכני אחריך נרוצה 
מישרים  מיין  דודיך  נזכירה  בך,  ונשמחה  נגילה  חדריו  המלך  הביאני 
אהבוך’, דהיינו, שהתורה אומרת לאדם, משכני בעבותות אהבה ללמוד 
אותי, ואני אחריך נרוצה להבינך ולגלות לך כל סתרי” )ר’ יוסף משאש, 

דרוש תמ”ב, נחלת אבות(.

תורה,  סתרי  לנו  יאירו  הצובאות  במראות  במשכן  שטרחנו  וכשם 
“שהתורה היא כמו המראה המאירה זכה וברה, שכל הצורות שיעמדו 
ונשמה תפרש בתורה  וכל נשמה  יראה בה כל אחד כפי צורתו,  כנגדה 
הפירוש שקיבלה, ויראה בתורה הפירוש ההוא כמו המראה שמראה כל 
צורות בני אדם בה ועם היות צורות מתחלפות” )חכם אברהם אזולאי, 

אהבה בתענוגים, אבות פרק ה(. וכשם שבחכמת ליבן עסקו במשכן, כך 
יעסקו בעולם התורה ובצרכי ציבור באמונה. ונזכה )זוהר חדש, פרשת 
ָעֵרב.  הּוא  ׁשֶ ְלקוֵֹלְך,  יִבים  ַמְקׁשִ ֲחֵבִרים  ָדא,  ֲעָתא  ׁשַ ּבְ תקמ״ז(:  בראשית 

תוָֹרִתי.  ִמיִעי ְוָהִריִמי קוֵֹלְך ּבְ הוִֹאיל ְוֵכן, ַהׁשְ

מי שבירך 

מי שבירך אימותינו שרה, רבקה, רחל ולאה, בלהה וזלפה,

ומי שאימץ ליבן של שפרה ופועה, יוכבד ומרים ובת פרעה, בשעת צרה במצרים. 

ומי שנטע חכמת לב בנשים הטוות והאורגות למשכן ולמקדש, 

ומי שחיזק את הנשים הצדיקות והאמיצות, שבכל דור ודור הנחילו תורה 
לבנים ובנות,

ומי שסוכך על נשים עלומות בכל הדורות שלמדו באהבה תורה לשמה, 

הוא יזכה את בנות ישראל להמשיך ולהרחיב דרכן זו, 

לעסוק בצרכי ציבור באמונה, 

לעמול בדרוש תיקון מתוך נאמנות וערבות. 

הקדוש ברוך הוא ייתן להן בריאות, אריכות ימים, שמחה ויצירה, לב טוב 
להבין ואוזן לשמוע. 

ייתן בליבן החכמה והכוח  וכשם שבחכמת-ליבן טוו וארגו בקודש, כך 
להמשיך לארוג בדברי תורה, להוציא מהם משפט צדק וצדקה, ולהשכין 

בעולם משכן חסד ושלום.

עם כל אחיותיהן ואחיהן, ועם כל ישראל, 

וכן יהי רצון ונאמר אמן.
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 יפה ותמה / ר’ שלמה אביטבול 

ִעיָמה  ִמיָמה ַהּנְ ה ּתוָֹרה ּתְ  ָיָפה ְוַתּמָ
ים  סוֵֹדְך סוֹד ֱאלִֹהים ַחּיִ ִמי יּוַכל ְלַהְעִמיק ּבְ

י   אוֹר ִזיו ָזֳהֵרְך ּבוֵֹער ּתוְֹך ִקְרּבִ
ְמצוֹת טוִֹבים  ים ּוִ ים ֻחּקִ ִמיד ִיְדְרׁשּו אוָֹתְך ַרּבִ  ּתָ

ִבים ּגָ ְׂ ל ִלּבוֹת ַמְלִהיִבים ֶנֱאָהִבים ְוַגם ִנש  ֶאת ּכָ
יׁש ְיפוֵֹצץ ְסָלִעים ְוָהִרים   ּוְכַפּטִ

ָכל ֵעת ּתוַֹרת ֱאֶמת  ִיְך ַיְרוּו ּבְ ּדַ  ֵחן ּדַ
ים  ין סוֹד ֱאלִֹהים ַחּיִ ים ִמּיֵ יְך ָאנּו ַחּיִ ִמּפִ

ֲאָהִבים  ָסה ְבִגיל ּבַ  ִנְתַעּלְ
ָתִרים ִעם אוִֹתּיוֹת  בוֹת ּכְ סוֹד ְנֻקּדוֹת ִעם ַהּתֵ  ּבְ
ָרמוֹת  תּוחוֹת ִעם ְסתּומוֹת ֶנְעָלמוֹת סוָֹדם ּבָ  ּפְ

ָהב ּוְפִניִנים   אוֹרוֹת ֶעְליוִֹנים טוֹב ִמּזָ
ם חוִֹנים  ּלָ ִנים ּכֻ ְבִעים ּפָ ׁשִ ים ּבְ ּנִ  ַמְעָין ּגַ
ֵלם  ֵלב ׁשָ ֵהן ֲאִני ֶעֶבד ִנְרָצע ָלְך ִקְנָין ּבְ

ַטִיְך ָהֵאיָתִנים  ּפָ  יוֹרּו ִמׁשְ
אוֵֹני ּוְסבוָֹרֵאי  ֵאי ְוָאמוָֹרֵאי ּגְ ּנָ  ּתַ
ַבׁש ָיֶאה  י ִמּדְ ְתָרֵאי ְלַחּיֵ ָנן ּבַ  ְוַרּבָ
סּוקוֹת  ווֹת ַוֲהָלכוֹת ּפְ ֵזרוֹת ׁשָ  ּגְ

נּוָרא  בּוָרה ִזּקּוַקִין ּדְ י ּגְ ם ִמּפִ ּלָ  ּכֻ
ַמִים ָ קוֹלוֹת ּוְבָרִקים ֵמֲאָרִקים ְוקוֹל ִמּשׁ ּבְ

ְך ֶנֱעָלִמים  מוֹת ַהּקֶֹדׁש ּבָ  ׁשְ
ֵצרּוִפים ִנְפָלִאים  ם ִנְבְראּו עוָֹלִמים ּבְ ר ּבָ  ֲאׁשֶ

תּוִבים ֲחתּוִמים ְוַגם ְסתּוִמים  ּכְ ה ּבַ  ְוֵהּמָ
ִרים  סוֹד ְיׁשָ  ְמִאיִרים ּוַמְזִהיִרים ּבְ

ֶהם  ים ֵהם ְלמוְֹצֵאיֶהם ָוַחי ּבָ י ַחּיִ  ּכִ
יו צּור עוָֹלִמים  ה ָהָאָדם ָוַחי ִמּזִ ֶׂ ר ַיֲעש ֲאׁשֶ

ַלְחִמי   ְלכּו ַלֲחמּו ָתִמיד ּבְ
ּוָרה  ּשׁ ְדרֹׁש ַהּתוָֹרה ַקל ָוחֶֹמר ּכַ ַי"ג ִמּדוֹת ּתִ  ּבְ

בּוָרה  י ּגְ ָוה ְמסּוָרה ִמּפִ ׁש ּוְגֵזָרה ׁשָ  ֶהּקֵ
ָרִטים ּתוִֹציא ְלאוָֹרה  ָלִלים ִעם ּפְ  ּכְ

ם אוֹרוֹת  ּלָ ע ְנָהרוֹת ּכֻ ם יוְֹצִאים ַאְרּבַ ָ  ִמּשׁ
ים ְוסוֹדוֹת ֶנֱעָלִמים  ִטים ִעם ְרָמִזים ִנְדָרׁשִ ׁשָ ּפְ

ה   ַמה טוֹב ּדוַֹדִיך ֲאחוִֹתי ַכּלָ
ָלַתִיְך  ן ָנעּול ּדְ ָפַתִיְך ּגַ ְׂ ַבׁש ש  נֶֹפת צּוף ּדְ

ָגַדִיְך ּדוַֹדִיְך ְיִפי ֵעיַנִיְך   ֵריַח טוֹב ּבְ
ם ָעְמדּו ֵמאוֵֹרְך  ּלָ ה ּוְלָבָנה ּכֻ  ַחּמָ

מֹאֵלְך  ְׂ ש ר ּבִ יִמיֵנְך עֹׁשֶ י אֶֹרְך ָיִמים ּבִ  ּכִ
ָיְפֵיְך ַוֲהָדֵרְך ֵאל ַחי ָהעוָֹלִמים רּוְך ּבוְֹרֵאְך ּבְ ּבָ

 משירת הבקשות של יהודי מרוקו לפרשת בשלח,
אתר התפילה והפיוט
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