
  סוליקה הקדושה

בעיר טאנג'יר שבמרוקו התגוררה משפחה יהודית בשם חג'וואל. אבי המשפחה היה 
יהודי כשר וירא שמים ועסק במלאכתו באמונה. את בתם סוליקה גדלו הוריה 

כשהתבגרה והייתה לנערה דאגו במסירות נפש וחינכוה על ברכי האמונה ודרכי ה'. 
קשו ממנה להימנע מלצאת אל הרחוב למען בוהוריה לביטחונה שמא יאונה לה רע 

ייטב לכולם. ואכן, סוליקה שחונכה לכיבוד אב ואם, צייתה להוריה ונמנעה מלצאת 
לרחובות העיר. רבים מבני העיר היהודים אהבו את סוליקה בשל מידותיה הטובות 

   ובשל חכמתה ופיקחותה.

הוא גמר בלבו לשאת אותה     שמעה של סוליקה הגיע לאוזנו של בן עשירים מהעיר ו
לאשה לא לפני שידאג שתמיר את דתה. לא עברו ימים רבים ואל משפחת חג'וואל 
הגיע אביו של הנער העשיר ובפיו תביעה: להשיא את בתם לבנו. הורי הנערה שחששו 
מאוד לשלומה החליטו להסתירה בביתם של ידידים. לא עבר זמן רב ולביתם הגיעו 

ם פקודת מאסר נגד בתם. לאחר שלא מצאו את סוליקה בכל חיילי המושל וביד
בת ערובה עד שתימצא הבת. משהגיעה לאוזניה הבשורה כהבית, לקחו את האם 

המרה על מעצר אמה, החליטה ללא דיחוי על הסגרת עצמה לידי המושל האכזרי 
   ולהביא לשחרור אמה מציפורניהם של הצוררים.

מוסלמים בהאשמה שקיבלה עליה את דת       הנערה סוליקה הובאה בפני שופטים 
האיסלם ולאחר התאסלמותה התחרטה ושבה לחיק יהדותה. מעשה זה, שהיה 

נחשב לחטא חמור בדת האיסלם ועונשו  עלילה שהמיטו עליה בן העשיר ומשפחתו,
הוצאה להורג ! השופטים המוסלמים העמידו בפניה ברירה אחת, לחזור לדת : אחד

א להורג. באומץ עילאי עמדה הנערה בפני השופטים העויינים וצת – האיסלם ולא
ואמרה בגאון: "מעולם לא התאסלמתי, יהודיה הייתי ויהודיה אשאר לעולם. לא 

אקבל עליי את גזר הדין ואמות על קידוש השם!" השופטים שלא ! אעבור על דתי
ציפו לתגובה תקיפה כזו, דחו את המשפט למועד אחר. משהמשיכה להתעקש על 

   להיהרג בחרב. –דעתה, חרצו השופטים את דינה 

מקום מושבו של המלך לביצוע גזר הדין. אחד מבני  –סוליקה הועברה לעיר פאס 
תיהפך היא למלכת  הבטיח לה שאם תתאסלם ותינשא לו,המלך שראה את הנערה , 

מרוקו. "לא הכסף והזהב ולא הכבוד והשלטון ישתוו בערכם לאמונה באלוקי 
ישראל, אלוקי האמת והצדק", ענתה לו בפסקנות. משנוכח בן המלך שהנערה 
מתעקשת שלא להמיר את דתה, איים עליה שבגין עקשנותה יבולע לכל יהודי 

לשכנעה לא ידעו גבולות, ולבסוף החליט להביא אליה את רב העיר  מרוקו. מאמציו
לדבר אל ליבה. "ידוע לך כי גורל יהודים רבים תלוי ועומד על כתפייך, ובידך 
להצילם?" נשאלה. "כן", השיבה סוליקה בענווה, "אך לא אחטא לאלוקי ולא 

גאווה ועיניו אעבור על דתי אף לא במחיר חיי וחיי רבים מעמי" . לב הרב נתמלא 
התלחלחו מדמעות לנוכח עמידתה האיתנה של הנערה. קם הרב, בירך את הנערה 
ויצא לדרכו.עד לרגע האחרון לפני ביצוע גזר הדין ניסה בן המלך לדבר אל לבה אך 
לשווא. סוליקה אטמה את אוזניה וקיבלה את גזר דינה. בשוויון נפש ובשלווה 

  דוש שם שמים.גמורה מסרה סוליקה את נפשה למען קי

סוליקה הקדושה הובאה למנוחת עולם ונטמנה בעיר פאס. מאותו היום הפכה   
סוליקה לסמל של מופת וקדושה ליהודי מרוקו, על כל צרה היו משתטחים על   

  קברה ומיד היו נושעים.
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