
 
 

                                                                                                                          מיהו מיעוט ומהן זכויותיו אועל גבולות והגבלות 
 *סדן ריבה הרבה גליה 

 שמות, י"ט

וַּיְִסעּו ֵמְרִפיִדים וַּיָבֹאּו ִמְדַּבר ִסינַי וַּיֲַחנּו  ב  ץ ִמְצָריִם ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסינָי.יְִׂשָרֵאל ֵמֶארֶ -ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבנֵי א

יֲַעקֹב  ָהָהר ֵלאמֹר ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית-ָהֱא�ִהים וַּיְִקָרא ֵאָליו ה' ִמן-ּומֶֹׁשה ָעָלה ֶאל ג  ָׁשם יְִׂשָרֵאל נֶֶגד ָהָהר.-ַּבִּמְדָּבר וַּיִַחן

-וְַעָּתה ִאם ה  ַּכנְֵפי נְָׁשִרים וָָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי.-ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִמְצָריִם וֶָאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ד  וְַתֵּגיד ִלְבנֵי יְִׂשָרֵאל.

ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהנִים -וְַאֶּתם ִּתְהיּו ו  ָהָאֶרץ.-ִלי ָּכל-ָהַעִּמים ִּכי-ְּבִריִתי וְִהיִיֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל-ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת

ַהְּדָבִרים -וַּיָבֹא מֶֹׁשה וַּיְִקָרא ְלזְִקנֵי ָהָעם וַּיֶָׂשם ִלְפנֵיֶהם ֵאת ָּכל ז  ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל.-ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל  וְגֹוי ָקדֹוׁש

וַּיֹאֶמר  ט  ה'.-ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל-ִּדֶּבר ה' נֲַעֶׂשה וַּיֶָׁשב מֶֹׁשה ֶאת-ָהָעם יְַחָּדו וַּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר-וַּיֲַענּו ָכל ח  ִצָּוהּו ה'. ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר

ִּדְבֵרי -ְּב� יֲַאִמינּו ְלעֹוָלם וַּיֵַּגד מֶֹׁשה ֶאת-מֶֹׁשה ִהּנֵה ָאנִֹכי ָּבא ֵאֶלי� ְּבַעב ֶהָענָן ַּבֲעבּור יְִׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמ� וְַגם-ה' ֶאל

ִּכי   וְָהיּו נְכֹנִים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי יא  ָהָעם וְִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר וְִכְּבסּו ִׂשְמ�ָתם.-מֶֹׁשה ֵל� ֶאל-וַּיֹאֶמר ה' ֶאל י  ה'.-ָהָעם ֶאל

ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּונְגַֹע -וְִהְגַּבְלָּת ֶאת יב  ַהר ִסינָי.-ָהָעם ַעל-לַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי יֵֵרד ה' ְלֵעינֵי כָ 

ְמׁשֹ� ִאיׁש �א יְִחיֶה ּבִ -ְּבֵהָמה ִאם-יָרֹה יִּיֶָרה ִאם-ָסקֹול יִָּסֵקל אֹו-ִתַּגע ּבֹו יָד ִּכי-�א יג  ַהּנֵֹגַע ָּבָהר מֹות יּוָמת.-ָּכל  ְּבָקֵצהּו

ָהָעם ֱהיּו נְכֹנִים -וַּיֹאֶמר ֶאל טו  ָהָעם וַיְַכְּבסּו ִׂשְמ�ָתם.-ָהָעם וַיְַקֵּדׁש ֶאת-ָהָהר ֶאל-וַּיֵֶרד מֶֹׁשה ִמן יד  ַהּיֵֹבל ֵהָּמה יֲַעלּו ָבָהר.

ֹ  טז  ִאָּׁשה.-ִּתְּגׁשּו ֶאל-ַאל  ִלְׁש�ֶׁשת יִָמים ָהָהר וְקֹל ׁשָֹפר -ת ַהּבֶֹקר וַיְִהי קֹ�ת ּוְבָרִקים וְָענָן ָּכֵבד ַעלוַיְִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהי

  ַהַּמֲחנֶה וַּיְִתיְַּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר.-ָהָעם ִלְקַראת ָהֱא�ִהים ִמן-וַּיֹוֵצא מֶֹׁשה ֶאת יז  ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחנֶה.-ָחָזק ְמאֹד וַּיֱֶחַרד ָּכל

וַיְִהי קֹול ַהּׁשָֹפר  יט  ָהָהר ְמאֹד.-ּלֹו ִמְּפנֵי ֲאֶׁשר יַָרד ָעָליו ה' ָּבֵאׁש וַּיַַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן וַּיֱֶחַרד ָּכלוְַהר ִסינַי ָעַׁשן ּכֻ  יח

 הֹוֵל� וְָחזֵק ְמאֹד מֶֹׁשה יְַדֵּבר וְָהֱא�ִהים יֲַענֶּנּו ְבקֹול.

 נחמיה ח
 

ֵסֶפר ּתֹוַרת מֶֹׁשה -ַהָּמיִם וַּיֹאְמרּו ְלֶעזְָרא ַהּסֵֹפר ְלָהִביא ֶאת-ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפנֵי ַׁשַער-ָחד ֶאלָהָעם ְּכִאיׁש אֶ -וַּיֵָאְספּו ָכל א

ֹ -ַהּתֹוָרה ִלְפנֵי ַהָּקָהל ֵמִאיׁש וְַעד-וַּיִָביא ֶעזְָרא ַהּכֵֹהן ֶאת ב  יְִׂשָרֵאל.-ִצָּוה ה' ֶאת-ֲאֶׁשר ל ֵמִבין ִלְׁשמַֹע ְּביֹום ֶאָחד ִאָּׁשה וְכ

ַמֲחִצית ַהּיֹום נֶֶגד ָהֲאנִָׁשים וְַהּנִָׁשים -ָהאֹור ַעד-ַהַּמיִם ִמן-בֹו ִלְפנֵי ָהְרחֹוב ֲאֶׁשר ִלְפנֵי ַׁשַער-וַּיְִקָרא ג  ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי.

  ֵסֶפר ַהּתֹוָרה.-ָהָעם ֶאל-וְַהְּמִבינִים וְָאזְנֵי ָכל

 דברים, לא

וַיְַצו  י  זְִקנֵי, יְִׂשָרֵאל.-ָּכל-ֲארֹון ְּבִרית ה'; וְֶאל-ַהּכֲֹהנִים ְּבנֵי ֵלוִי, ַהּנְֹׂשִאים ֶאת-ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, וַּיְִּתנָּה ֶאל-ּיְִכּתֹב מֶֹׁשה, ֶאתוַ  ט

ְּפנֵי ה' -יְִׂשָרֵאל, ֵלָראֹות ֶאת-ְּבבֹוא ָכל יא  ת.ְּבַחג ַהֻּסּכֹו--ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשנִים, ְּבמֵֹעד ְׁשנַת ַהְּׁשִמָּטה  מֶֹׁשה, אֹוָתם ֵלאמֹר:

ָהָעם, ָהֲאנִָׁשים -ַהְקֵהל ֶאת יב  ְּבָאזְנֵיֶהם.--יְִׂשָרֵאל-ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת, נֶֶגד ָּכל-ִּתְקָרא ֶאת  ֱא�ֶהי�, ַּבָּמקֹום, ֲאֶׁשר יְִבָחר:

ִּדְבֵרי -ָּכל-ה' ֱא�ֵהיֶכם, וְָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות, ֶאת-ַמַען יְִׁשְמעּו ּוְלַמַען יְִלְמדּו, וְיְָראּו ֶאתלְ --וְַהּנִָׁשים וְַהַּטף, וְֵגְר�, ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי�

 ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת.

                                                 
 שיעור זהלרבה תמר דבדבני על תרומתה להכנתו של  יתודת *



 
 
 
 
 

 )1994, מסע אילה(בתוך:    שם מפורש / חוה פנחס כהן

 ֻּכָּלם ְּכָבר ָהְלכּו ֶאל ָהָהר ּוְמַחִּכים

 ,ב ְמַחִּכיםְמַחִּכים ִלְראֹות, ְּבֶׁשֶקט רַ 

 ֶׁש�א ְּכִמנְָהָגם ַּגם ַהֲחמֹוִרים, ַּגם ַהְּגַמִּלים

 ַּבֶּׁשֶקט ַהֶּזה ִצּפֹור �א ִצּיְָצה

 ,ַּגם יְָלִדים ַעל ִּכְתֵפי ֲאבֹוֵתיֶהם

 וְַהֶּׁשֶקט ַרב ִמּנְׂשא ְּכמֹו ִלְפנֵי ָּדָבר

 נֹוָרא וְָגדֹול וֲַאנִי עֹוד ָרִציִתי

 ֶאת ַהְּכָבִסים ְלַהְסִּפיק וְִלְתלֹות

 ַלֲעׂשֹות זְַמן ְלַעְצִמי ְלַתֵּקן ֵריחֹוַתי

 וְִחַּמְמִּתי ֶאת ֶהָחָלב ַלִּתינֹוק, ֶׁש�א יְִרַעב

 ֶׁש�א יְִבֶּכה ָחִליָלה, ָּבֶרַגע ַה�א

 ַמְתִאים, ַּכָּמה זְַמן ַעד ְּכלֹות. ַהִּצִּפּיָה

 ֶׁשִּתְתיֵַּבׁש ַהְּכִביָסה וְַהִּתינֹוק ָמה

 יׁש �א יַָדעאִ 

 וֲַאנִי ָרִאיִתי ֶׁשרּוַח ַקָּלה, ְּכמֹו נְִׁשיָמתֹו ֶׁשל ִאיׁש יֵָׁשן, ָעְבָרה

 ַּבְּכָבִסים וְנְִּפָחה ְּכֵרָסּה

 ֶׁשל ֻּכָּתנְִּתי ּוַמַּפת ַהַּׁשָּבת

 ָהיְָתה ִמְפָרׂש ָלָבן ְּבֶאְמַצע ַהִּמְדָּבר

 וְיָָצאנּו ִמָּׁשם ַעל ַהְּתֵכֶלת

   ָּמקֹום ּבֹוַהְרֵחק לַ 

  

 נְִפרֹט ִרּמֹונִים וְנֹאַכל ֲעִסיָסם

 ַלָּמקֹום ּבֹו

 ָלַאֲהָבה

 .ֵׁשם ְמפָֹרׁש

 
 
 

 )1997, חוברת הנה(בתוך:     * / אגי משעול
 

 והכביסה הזאת ֵמַהֶחֶבל לא מפליגה לשום מקום
 למרות הרוח הטובה הנופחת בסדינים

 למרות התחתונים השמחים
 מופשליםלמרות השרוולים ה

 ים הזקופיםנִ ארֹוּוְּצַ למרות הַ 
 
 

 תלמוד בבלי, בבא בתרא, נז, ע"ב

א"ר יוחנן משום ר' בנאה: בכל שותפין מעכבין זה את זה, חוץ מן הכביסה, שאין דרכן של בנות ישראל להתבזות על 
בנשים בשעה שעומדות א"ר חייא בר אבא: זה שאין מסתכל  -הכביסה. "ועוצם עיניו מראות ברע" (ישעיהו ל"ג, ט"ו) 

 על הכביסה. 

 
 

 )1963, 1962-1948שירים (בתוך:    כבסים / יהודה עמיחי
 

 במקום שכבסים תלויים לייבוש
 אנשים אינם מתים,

 אינם במלחמות,
 ישארו לפחות יומיים או שלושה.

 לא יתחלפו
 ולא יתנופפו.

 אינם כעשב היבש.


	נחמיה ח

