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מתפלל נכבד
עלון ”שיחת השבת“ 
הבא יופיע בפרשת 

״בא״

שבת שלום, באהבה, 
אחווה, שלום ורעות 

לכל בית ישראל

פרשת ״שמות״, באופן נדיר, נקבעו ל
שונים  ממקורות  הפטרות  שלוש 
לעדות השונות. מנהג האשכנזים 

ההפטרה  את  לקרוא 
ישעיהו  מהנביא 
”הבאים  כ“ז:  פרק 
ישרש יעקב...“. מנהג 
לקרוא  הספרדים 
פרק  ירמיהו  מהנביא 
ירמיהו...“,  ”דברי  א‘: 
הפטרה שנקבעה גם 
ראשונה  כהפטרה 
ההפטרות  משלוש 
בשבתות  הנקראות 
המצרים  בין  שבימי 
לכל העדות. ההפטרה 
לפרשת  השלישית 
נקראת  השבוע 

את  ”הודע  ט“ז:  פרק  יחזקאל  מהנביא 
למנהג  וזאת  תועבותיה“,  את  ירושלים 

התימנים.        
הקשר בין הפרשה להפטרה 

כידוע, יש מהראשונים שכתבו כי הטעם 
לאחר  שבת  מידי  ההפטרה  לקריאת 
קריאת התורה הוא משום הגזרה שנגזרה 
יקראו  שלא  ישראל  על  קדומים  בדורות 
בנביאים  זאת  במקום  קראו  לכן  בתורה, 
מאז,  הפרשה.  מעניין  שהינם  בנושאים 
הקריאה  מנהג  הגזרה,  בטלה  אם  הגם 
בנביא נותר בעינו. מכאן שקיים קשר בין 
הפרשה להפטרה לכל אחד מן המנהגים 
דלעיל. למנהג האשכנזים נראה כי הטעם 
יעקב“  ישרש  ”הבאים  הפטרת  לקריאת 
הטרמינולוגי,  הקשר  בשל  רק  לא  הינו 
הבא לידי ביטוי בתיבה ”הבאים“ המצויה 
גם בראשיתה של הפרשה: ”ואלה שמות 
בעיקר בשל  אלא  הבאים...“,  ישראל  בני 
בהבטחה  העוסק  ההפטרה  של  תוכנה 
ושיבת  וממצרים  מאשור  גלויות  לקיבוץ 
עם ישראל לארצו, לא לפני הכאת הקב“ה 
את האויבים שבני ישראל פזורים ביניהם. 
הוא  היטב  זאת  המבטא  בנביא  הפסוק 
פסוק י“ג: ”... ובאו האובדים בארץ אשור 

והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה‘ בהר 
הקודש בירושלים“.     

לקריאת  הטעם  הספרדים,  למנהג 
א‘  מפרק  ההפטרה 
עיסוקו  הוא  בירמיהו 
בבחירתו  הפרק  של 
ירמיהו  של  ובמינויו 
הקב“ה  ושליח  לנביא 
בהקבלה לבחירתו של 
משה בפרשה, ככתוב: 
בבטן  אצרך  ”בטרם 
הקדשתיך  ידעתיך... 
נתתיך,  לגויים  נביא 
ואומר... הנה לא ידעתי 
דבר...“. ”ויאמר ה‘ אלי 
אנוכי  נער  תאמר  אל 
כי כל אשלחך תלך...“. 
לתגובת  בהקבלה 
עתה  זה  שהוטל  המינוי  על  רבנו  משה 
ושנוי  מורכב  התימנים  מנהג  כתפיו.  על 
במחלוקת תנאים. במשנה במסכת מגילה 
האומר:  אליעזר  רבי  של  דעתו  מובאת 
את  ירושלים  את  ב‘הודע  מפטרין  ”אין 
ירושלים.  כבוד  משום  זאת  תועבותיה‘“, 
יש האומרים מפני כבוד ישראל בהתייחס 
ה‘  אמר  כה  ”ואמרת  שנאמר:  ג‘  לפסוק 
ומולדותיך  מכורותיך  לירושלים  אלוקים 
חיתית“,  ואמך  האמורי  אביך  הכנעני  מארץ 
עם  מולדתו.  בעיקר  ישראל  את  מבזה  ובכך 
זאת, לדעת חכמים, מפטירים בפרשה זו ואין 
בסוף ספר  לפי הרמב“ם  ואכן  מכך.  להימנע 
נקבעה  השנה)  כל  תפילות  (בסדר  אהבה 
הפטרה זו לפרשת שמות. בהעמקה בפסוקי 
לנו  המוכרים  פסוקים  נגלה  בנביא,  זה  פרק 
”ואעבור  ו‘:  ובכללם פסוק  מהגדה של פסח, 
לך  ואומר  בדמיך  מתבוססת  ואראך  עליך 
בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי“. על פסוק זה 
דרשו חז“ל: ”בדמיך“ בלשון רבים, כנגד שני 
דמים בהם נצלו ישראל ממצרים, בדם הפסח 
ובדם המילה. אלה המחברים אותנו לפרשת 
ולראשיתו של חומש שמות, שיעבוד  השבוע 
מצרים והיציאה מעבדות לחירות הגוף והרוח.

*הכותב הוא רב קהילת 
״אורות אברהם״ רחובות

פרשה אחת שלוש הפטרות
עו״ד הרב שחר מתנה-רחובות
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גיליון מס‘ 36
נא לשמור על קדושת הגיליון.

”העלון טעון גניזה“

עלון ”שיחת השבת“ יוצא ברוח ציונות, חברתית, ודמוקרטית בתמיכת ”קרן ברל כצנלסון“
עריכה, הפקה והוצאה לאור: יחיאל מלכה-מלכה מדיה, טל‘: 050-3122336, פקס: 153-50-3122336 

מייל: malkayy@gmail.com עורך ראשי: יחיאל מלכה עריכה גרפית: רויטמן עורכת לשונית: שרון גרמיזו 
• אין המערכת אחראית לתוכן המודעות • מודפס ב כ-50,000 עותקים.

המערכת

מפרקי אבות
הזוג הראשון בשלשלת קבלת המסורה, 
יוחנן  בן  ויוסי  (איש צרדה)  יועזר  בן  יוסי 
תורה  למדים  ”שהיו  ירושלים)  (איש 
ולא נמצא בהם שום דופי,  כמשה רבנו, 
אשכולות“,  אנשי  בטלו   - ומשמתו 
נצחית:  בקביעה  מאמרם  את  פתחו 
ביתך  יהי  לחכמים...  ועד  בית  ביתך  ”יהי 
ביתך“.  בני  עניים  ויהיו  לרווחה,  פתוח 
(ולא  בדבריהם  הבית  מוטיב  הדגשת 
חשיבות לימוד התורה, כמתבקש באופן 
נחרץ,  מסר  בו  יש  לטעמנו,  טבעי),  הכי 
בו  ”והגית  של  החשיבות  כל  עם  והוא: 
יומם ולילה“, על האדם, קודם כל, לדאוג 
כמו  פיזיים  הבית,  של  איתנים  ליסודות 
גם רוחניים, ולחזקם כל העת. ואם בבית 
ישראל“,  ”בית  הלאומי,  בבית  כך,  פרטי 
על אחת כמה וכמה. כיצד עושים זאת? 
וראשונה  ובראש  ושונות,  רבות  בדרכים 

בהטמעת מוטיב האחדות
לדאבון ולמגינת הלב, בתקופה זו ממש, 
ויכוחים  מתנהלים  מדיה,  כלי  כל  מעל 

של  דמותו  לעיצוב  בנוגע  ומרים  קשים 
גם  כמו  בארצו“,  המתחדש  ”היהודי 
של  הרוחנית)  (בעיקר,  דמותה  לעיצוב 
הכתוב  מעיד  שעליה  ישראל  מדינת 
אלוקיך  י-ה-ו-ה  ”עיני  יב):  יא,  (דברים 
בה, מר(א)שית שנה ועד אחרית שנה“, הן 
משום היותה ”קדושה מכל הארצות“ והן 

משום דאגתו האישית של האל לגביה. 
שנאת האחים

לגלות  גרמו  סיבות  מספר  ועוד.  זאת 
בגלל  הייתה  שבהן  והעיקרית  מצרים, 
קרי: משטמה שרחשו  האחים“,  ”שנאת 
של  כעדותה  יוסף,  לאחיהם  יעקב  בני 
דברו  יכלו  ולא  אותו  ”וישנאו  התורה: 
לשלום“. המצב הגיע לידי ”ויתנכלו אותו 
למצרים.  כעבד  נמכר  יוסף  להמיתו“. 
המונים  ביתו  ובני  יעקב  יום,  של  בסופו 
ומשתקעים  לשם  יורדים  נפש,  כ-70 
בגושן. לאחר תקופת מה, השליט המצרי 
ההרואי  מפעלו  את  מכיר  אינו  (פרעה) 
המצרית  האימפריה  בהצלת  יוסף  של 
ומדינית,  פיננסית  טוטאלית,  מקריסה 

עבדים“,  ”עם של  נהיה  היהודי  והמיעוט 
עם משועבד קשות למשך 210 שנים (!) 
בקירוב. העם חווה ירידה פיזית, כמו גם 

ירידה רוחנית אדירה.
אחדות העם 

”בית  להיות  הופך  מיעוט  אותו  לבסוף, 
הקדומה,  העברית  המשפחה  של  גדול“ 
ונגאל מידי עושקו בגלל מספר סיבות, אך 
אין זה המקום והזמן להרחיב. ברם, שומה 
הייתה  העיקרית  שהסיבה  לציין  עלינו 
בגלל אחדות העם, מוטיב שגיבש ושמר 
במצרים  היהודי  הבית  של  ”איכותו  על 
הפגאנית“ (מדרש גם), כקביעת חכמינו 
במצרים,  ישראל  ”כשהיו  כג):  (תדא“ר 
שהיו  ומשום  יחד.  וישבו  כולם  נתקבצו 
ואמרו: שיעשו  כרתו  יחד  באגודה אחת, 
גמילות חסדים, שישמרו ברית אבותיהם 
ובמיוחד: שם, לשון ולבוש, שישמרו שבת 

ומילה...“.

*הכותב הוא מרצה ללימודי יהדות 
ואקטואליה

הבאים ” ישראל  בני  שמות  ואלה 
בני  כי  המדרש  ידוע  מצרימה“. 
לא  מצרים  גלות  בתקופת  ישראל 
שינו את שמם. הירידה למצרים הייתה 
מניע  בסיס  ועל  חופשית  בחירה  מתוך 
אחי  ובניו.  יעקב  משפחת  של  כלכלי 
הפך  שלהם  הדחוי  שהאח  גילו  יוסף 
למשביר של ארץ מצרים, ולאור המצב 
האח  הזמנת  ובעקבות  בארץ  הכלכלי 
הוחלט  המשפחה,  מן  מנותק  שהיה 
למצרים  ההגעה  עם  למצרים.  ירדו  כי 
אחד  באזור  להתיישב  להם  היה  נוח 
פנימי  חיים  מערך  ולקיים  לנסות  כדי 

המנותק מהשפעות חיצוניות. השמירה 
בעיקר על שמם וגם על לשונם ומלבושם 
הייתה מעין חומת מגן המשמרת זהות. 
היכולת להמשיך ולקרוא לבן המשפחה 
בשם העברי בדיוק כפי שקראו בארץ, 
מבטא שהגלות היא זמנית. גלות אינה 
וגיאוגרפיה.  סמנטיקה  של  שאלה  רק 
של  בעיקר שאלה  ואולי  גם  היא  גלות 
תודעה. זהות אף היא שאלה של תודעה. 
הדרך.  על  שומרת  השם  על  השמירה 
הציבוריות הישראלית עוסקת באחרונה 
בשאלות של זהות ודרך. יש החושבים כי 
תמו ימיו הפוליטיים של ראש הממשלה, 

ויש מנגד אותם הסוברים כי הם מפגיני 
מבלי  צד,  ולכל  מקרה  בכל  ה“בעד“. 
גבולות  בהעמדת  יש  עמדה,  להביע 
שליליות.  תופעות  מפני  כבלם  ברורים 
נסיים עם מה שהפרשה פותחת איתו - 
ריכוז כל שמות ההולכים. כידוע התורה 
אזי מה הטעם  במילים.  אינה מרחיבה 
בציון מפורש של כלל השמות? הדגשת 
המחויבות האישית של כל בן משפחה 
גם  אורחותיו  את  ישנה  לא  כי  לטעון 

כשהוא בגלות. 
בר  באוניברסיטת  מרצה  הוא  *הכותב 

אילן ובמכללת ספיר. 

צו השעה – אחדות בבית הלאומי

”ואלה שמות“- שאלה של זהות

ד“ר מוטי גולן - פתח תקווהפרשת השבוע

רועי לחמנוביץ‘-שהםחברה והלכה



ואמר: ב אביו  על  גבאי  סיפר  נאומו 
איש  היה  ז"ל,  משה  שלנו,  "אבא 
חזק. הוא עבר הרבה מאוד קשיים 
בגיל  שהתייתם  ילד  של  קשיים  בחיים. 
יתום.  כילד  פשוטים  לא  חיים  ועבר  שש, 
שלו,  הסיפורים  את  שומעים  כשהיינו 
הגיע  אבא  מאליהן.  זולגות  היו  הדמעות 
פשוטה  מאהבה  גדולה,  מציונות  לכאן 
לארץ  ישראל,  למדינת  שלו  ובסיסית 

ישראל ולירושלים".
עבור  בשנה  הכי חשוב  היום  כי  ציין  גבאי 
אביו היה יום ירושלים. "יותר מכל יום אחר 
בשנה", סיפר, "גדלנו וחונכנו על החשיבות 

והסמליות של ירושלים". 
את  נסיים  "לא  גבאי:  אמר  הנאום  בסיום 
האירוע המרגש הזה בלי תפילה לשבויים 
ולנעדרים שלנו, ובתוכם אורון שאול והדר 
נעשה  אנחנו  במהרה.  שיוחזרו  גולדין 
יקרה. בזכות ספר התורה  הכול כדי שזה 
שהכנסנו הערב, אני מקווה שהדברים יקרו 

בקרוב, אמן".
שנכחה  יחימוביץ  שלי  הכנסת  חברת 
ספר  "הכנסת  בטוויטר:  צייצה  באירוע, 
תורה לזכר אבא של אבי גבאי, משה ז"ל. 

עם האימא המדהימה שלו שרה, שאותה 
הכרתי (והתאהבתי) לפני שנתיים בשבעה, 

אחרי שמשה נפטר".

עוז"  "מגדל  הכנסת  לבית  יכנס  הספר 
גילה בירושלים, בית הכנסת של  בשכונת 

המשפחה.

3

הכנסת ספר תורה לזכרו של משה גבאי ז"ל
במלאות שנתיים לפטירת אביו של יו"ר המחנה הציוני, אבי גבאי, התקיים מעמד מרגש 

של הכנסת ספר תורה בהשתתפות חברי הכנסת של הסיעה, שרים ואישי ציבור

יֹוָמא ִעְנְיֵני ְדּ

מבוא פ משמשת  "שמות"  רשת 
המתוארים  המרכזיים  לאירועים 
ומתן  יציאת מצרים  בספר שמות: 
של  הראשונות  חייו  ושנות  לידתו  תורה. 
משה, כולל הדוגמאות לדאגתו לזולת מחד, 
ושמיעת ה' את נאקת בני ישראל וזכירתו 
אל  מובילות  מאידך,  האבות  ברית  את 
אירוע הטלת ההנהגה על משה ליד הסנה 
ל. ותוהים הפרשנים יחד  הבוער שאיננו ֻאָכּ
איתנו על הסמליות הטמונה במראה הזה 

לגבי השליחות שתוטל על משה.
על-פי נחמה ליבוביץ', בעיוניה, היו כאלה 
ובראשונה  בראש  בא  המראה  שלדעתם 
משה  של  לבו  תשומת  את  למשוך  כדי 
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ומה  תגובה:  בשאלת  אלה  יענו  בחיזיון? 
יבחר, כשעל כל אשר ייבחר תוכל לשאול 

שאלה כזאת? 
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"מאוכל", הוא איננו נשחק ומתעייף מכך, 
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* הכותב הוא חבר הוועד המנהל ברשת 
"מיתרים"

 הסמליות הטמונה בבעירת הסנה   
פינחס מלכיאור-רעננה
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מנכיחה פ שמות  ספר  תיחת 
משפחתי  מסיפור  המעבר  את 
המשפחה  לאומי.  לסיפור 
סממנים  מקבלת  למצרים  שירדה 
מגיע  לא  הלאומי  הסימון  לאומיים. 
מבפנים. מי שמסמן את הקבוצה ושם 
הוא  לה  הייחודיים  הזהות  לסממני  לב 
מי שמביט מבחוץ: פרעה. פרעה מסמן 
ואת  המהירה  התרבותם  את  אותם, 
האיום, לכאורה, ליציבותה של מצרים. 
שנים אחר כך יסמן המן את עם ישראל 
להשמידה:  שיש  מתבדלת  כקבוצה 
מכל  ומפורד  מפוזר  אחד  עם  ”ישנו 
העמים“. שמירת הייחוד והשוני בולטת 
מושכת  היא  מחיר,  לה  ויש  במצרים 
שמית  ברשימה  הפרשה  פתיחת  אש. 
השם  כוונות.  הצהרת  היא  מפורטת 
קריאה  כאן  יש  הייחודית.  הזהות  הוא 
לעם ישראל להיות אחראי על שמו ועל 
זהותו. עלינו להגדיר את עצמנו ואת מה 
במדבר  במדרש  ואכן  להיות.  שנבקש 
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ישראל היא שלא שינו את שמם. היינו: 

לא שינו זהותם במצרים.
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– לא משנה מה יקרה: אני א-ה-י-ה.

לכל איש יש שם אבל לאלוקים יש שמות 
היו  וישראל  לישראל,  היה  יעקב  רבים. 
ממשפחה לעם. כוחם בייחודם וייחודם 

בסיפורם.

* הכותבת היא רכזת היהדות של בי“ס 
התיכון המשלב ”יחד“ מודיעין המלווה 

ע“י רשת ”מיתרים“

סמדר פייל - מודיעיןנקודות ציון בחינוך

שאלה:
על מי חל תשלום דמי ועד הבית עבור 

דירה ריקה?

תשובה:
המקרקעין  חוק  עפ“י  מדינה  מנהג 
בעלים  מי שהוא  1969- שכל  תשכ“ט 
כל  עבורה  ישלם   בבניין  דירה  של 
בדירה.   גר  אינו  אם  גם  הוועד  תשלומי 
דייר שאינו דר בדירה עליו לשאת בכל 
ההוצאות הקשורות לתחזוקתו של הבית 
המשותף, כך נפסק שו“ע חו“מ קסג ב: 
”מי שיש לו חצר בעיר אחרת בני העיר 
שיחים  עמהם  לחפור  אותו  משעבדים 
ובורות..“. וכן בהמשך קסג ג שמי שיש 

לו פיקדון ביד אחרים הרי שצריך לשלם 
מס עבור כך, למרות שהוא דר במקום 
אחר. מכאן איפוא שאין מקום המגורים 
מבחינת המחייב אלא המחייב לתשלום 
מס הוא הרכוש שיש לו, ומשום הבעלות 

על הרכוש קיים התשלום.
נוסף  גורם  קיים  התשלום  במרכיבי 
מידת  גם  הוא  המחייב  הרי  לשותפות, 
ההנאה, לכן מי שלא דר במקום מסוים, 
תחזוקה  של  קבועים  שתשלומים  הרי 
שהם  תשלומים  שאין  מה  עליו,  חלים 
בבחינת תחזוקה שוטפת, הרי יש מקום 
ראה  כך,  על  חייב  אינו  שהוא  לסברא 
בפת“ש  (מובא  קז  ציון  שיבת  שו“ת 
חו“מ קסג ס“ק ב).  משום  סיבה זו יש 
מקום לטענה שאפשר להוריד מסך ועד  

תחזוקה  על  העולים  תשלומים  הבית 
שלושים  בין  שוטפת, שההערכה שהם 

לארבעים אחוז.
לשטיפת  הקשור  ההנאה  תשלום 
המקום, אור וכדומה, הרי יש מקום לבעל 
בין  להפריד  אפשר  שאי   לטעון  הדין 
שהכל  קבוע,  לשאינו  הקבוע  התשלום 
בכלל תחזוקת הבית. אם הדיירים שבאו 
מתנהל  שהבניין  בחוזה  חתמו  לבניין 
הוא   לגביו  והקובע  עפ“י התקנון המצוי 
יחול  שזה  ברור  הרי  המקרקעין,  חוק 
משורת  לפנים  מקרה,  בכל  לגביהם. 
יחסי  חלק  להם  להוריד  אפשר  הדין, 

מהתשלום.  

* בשיתוף האגודה לתרבות הדיור

ועד הבית

של מי השם הזה? 
ענייני שם וזהות בפרשה

הרב אפרים קורנגוטשכנים בבניין המשותף 
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משפט הלכה ומורשת ישראל

מתואר ב בראשית  ספר  תום 
מבלי  ויוסף  יעקב  של  מותם 
שהוסמך מנהיג או ממשיך דרך 
מנצל  פרעה  ישראל.  עם  את  שינהיג 
ישראל,  עם  בתוך  היעדר ההנהגה  את 
ובהדרגה מתוחכמת משעבד את העם, 
והופך את בני ישראל לעם של עבדים. 

אל מציאות טראגית זו נולד משה.  
עיון בקורותיו של משה מעלה כי לכאורה 
לשמש  רקע  או  תכונה  כל  נעדר  הוא 
כמנהיגם העתידי של בני ישראל. בשנותיו 
ובשלווה  ברווחה  חי  הוא  הראשונות 
בשנות  גדל  ושם  פרעה,  של  בארמונו 
נערותו ותחילת בגרותו, מנותק מסבלות 
אחיו. אם לא די בכך, הוא היה כבד פה 
וכבד לשון בעוד שיכולת ההתבטאות היא 

תכונה חיונית לכל מנהיג.   
תכונה  משה  אצל  קיימת  זאת,  חרף 
אחת שמאפיינת אותו מראשית חייו ועד 
ועמידה  הצדק  רדיפת  והיא  אחריתם, 
בצאתו  מיד  החלשים:  של  לימינם 

מארמונו של פרעה הוא רואה מצרי מכה 
עברי וללא היסוס משיב לו כגמולו, למרות 
הסיכון לחייו ולמעמדו. אולם חוש צדק זה 
לבני  יהודים  בין  לא רק למאבקים  רגיש 
נכר, ולמחרת כאשר נקלע משה למאבק 
בין שני יהודים, הוא ממשיך בדרכו ומוכיח 
את הרשע מביניהם. אלא שאז הוא מבין 
נאלץ  והוא  חייו בסכנה,  זו  תכונה  שבגין 
של  ההשלכות  עם  להתמודד  לראשונה 
ולנוס על חייו לארץ זרה. אך  זו,  תכונתו 
נקלע להתעמרותם  הוא  גם שם, כאשר 
של הרועים כלפי בנותיו של יתרו, מאבק 
בין נוכרים לנוכרים, הוא עומד ופועל ללא 
ואף  הרועים מהבאר,  את  ומגרש  היסוס 

דואג בעצמו להשקות את צאנם. 
רק  לא  אותו  זו של משה מלווה  תכונתו 
אף  אלא  טרום-מנהיגותו,  של  בימים 
למנהיג  שנתמנה  לאחר  שאת  וביתר 
כך  במדבר.  ישראל  עם  את  והוביל 
ולמרות  הנדודים במדבר  בתחילת שנות 
דבקות  מתוך  משה  ההנהגה,  טרדות 

בתכונת הצדק ואהבת האמת, יושב לבדו 
הערב.  עד  מהבוקר  ישראל  עם  את  ודן 
כאשר רואה זאת יתרו, הוא נזעק ומסביר 
”ָנֹבל  י“ח):  י“ח,  (שמות  זו  בדרך  כי  לו 
ֹלא- ה...  ַהֶזּ ם-ָהָעם  ַגּ ה,  ם-ַאָתּ ל--ַגּ ֹבּ ִתּ
מוכן  משה  אז  ורק  ָך“.  ְלַבֶדּ ֲעֹשׂהּו  תּוַכל 
לחדול מדרך זו, מתוך הבנה כי בדרך זו, 
אין אפשרות להגשים את אידאל הצדק 
באופן מוחלט. כך גם בפרשות ”המקלל“ 
(ויקרא כ“ד, י-י“ד); ”המקושש“ (במדבר, 
ט“ו, ל“ב-ל“ו); ”בנות צלפחד“ (שם, כ“ז, 
ואיך  ידע כיצד  א-י“א), כאשר משה לא 
ניסה  לא  הוא  למעשה,  הלכה  לפסוק 
לפסוק הלכה על דעת עצמו, אלא מתוך 
תודעת הצדק, פעל לביצוע משפט צודק 

והוגן לחלשים ואף לחוטאים.

נעדר  משה  של  היותו  חרף  כן,  כי  הנה 
הצדק  מידת  אופייניות,  מנהיגות  תכונות 
היא זו אשר הובילה אותו להפוך לדמות 

המנהיג לדורות.

ָבִרים ָאֹנִכי“ - על מנהיגות של משה ”ֹלא ִאיׁש ְדּ

טל: 050-3122336  
פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, 
מודעה זו יכולה

 להיות שלך

מבית

yossib@makorrishon.co.il

עו“ד אברהם סופר
ק. שמואל-חיפה
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למנהיג  שנתמנה  לאחר  שאת  וביתר 
כך  במדבר.  ישראל  עם  את  והוביל 
ולמרות  הנדודים במדבר  בתחילת שנות 
דבקות  מתוך  משה  ההנהגה,  טרדות 

בתכונת הצדק ואהבת האמת, יושב לבדו 
הערב.  עד  מהבוקר  ישראל  עם  את  ודן 
כאשר רואה זאת יתרו, הוא נזעק ומסביר 
”ָנֹבל  י“ח):  י“ח,  (שמות  זו  בדרך  כי  לו 
ֹלא- ה...  ַהֶזּ ם-ָהָעם  ַגּ ה,  ם-ַאָתּ ל--ַגּ ֹבּ ִתּ
מוכן  משה  אז  ורק  ָך“.  ְלַבֶדּ ֲעֹשׂהּו  תּוַכל 
לחדול מדרך זו, מתוך הבנה כי בדרך זו, 
אין אפשרות להגשים את אידאל הצדק 
באופן מוחלט. כך גם בפרשות ”המקלל“ 
(ויקרא כ“ד, י-י“ד); ”המקושש“ (במדבר, 
ט“ו, ל“ב-ל“ו); ”בנות צלפחד“ (שם, כ“ז, 
ואיך  ידע כיצד  א-י“א), כאשר משה לא 
ניסה  לא  הוא  למעשה,  הלכה  לפסוק 
לפסוק הלכה על דעת עצמו, אלא מתוך 
תודעת הצדק, פעל לביצוע משפט צודק 

והוגן לחלשים ואף לחוטאים.

נעדר  משה  של  היותו  חרף  כן,  כי  הנה 
הצדק  מידת  אופייניות,  מנהיגות  תכונות 
היא זו אשר הובילה אותו להפוך לדמות 

המנהיג לדורות.

ָבִרים ָאֹנִכי“ - על מנהיגות של משה ”ֹלא ִאיׁש ְדּ

טל: 050-3122336  
פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, 
מודעה זו יכולה

 להיות שלך

מבית

yossib@makorrishon.co.il

עו“ד אברהם סופר
ק. שמואל-חיפה
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אבי דאבוש-קיבוץ ברור חילפרשת השבוע

של פ הפרשה  היא  "שמות"  רשת 
מהפכת האנטי- גיבורים. כדי להציל 
את בני ישראל משיעבוד הממלכה 
דם  על.  בגיבורי-  צורך  יש  באזור,  הגדולה 
ואש ותמרות עשן, נכון? הפרשה מגלה לנו 
גיבורים ראשיים שונים לגמרי. שפרה ופעה, 
פרעה.  את  בכחש  המסובבות  המיילדות, 
משה, העברי הנמלט, רועה הצאן המגמגם. 
המקרא  ובוחר  האל  שבוחר  האנשים  אלו 
לשים כסמלים של המאבק. ויש בזה יופי כל 
המסירות  את  מייצגים  כולם  הם  עמוק.  כך 
למאבק, מתוך צניעות ושליחות אמיתית. הם 
מוכנים להיות שליחים של האל הקורא להם 

בחלומות הלילה ובסנה הבוער.
להיות  ויהפך  יתלקח  זה  שכל  כדי  אבל, 
של  במוכנות  צורך  יש  ממש  של  תנועה 
ִמים  ַבָיּ ”ַוְיִהי  לנו:  מספרת  הפרשה  העם. 
ָאְנחּו ְבֵני- ָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים, ַוֵיּ ים ָהֵהם, ַוָיּ ָהַרִבּ

ְוָעָתם  ַשׁ ַעל  ַותַּ ְזָעקּו;  ַוִיּ ִמן-ָהֲעֹבָדה,  ִיְשָׂרֵאל 

ֱאֹלִקים,  ַמע  ְשׁ ַוִיּ ִמן-ָהֲעֹבָדה.  ֶאל-ָהֱאֹלִקים, 
ִריתֹו, ֶאת- ר ֱאֹלִקים ֶאת-ְבּ ְזֹכּ ֶאת-ַנֲאָקָתם; ַוִיּ

ְרא ֱאֹלִקים,  ַאְבָרָהם ֶאת-ִיְצָחק ְוֶאת-ַיֲעקֹב. ַוַיּ
ב,  (שמות  ֱאֹלִקים“  ַדע,  ַוֵיּ ִיְשָׂרֵאל;  ֵני  ֶאת-ְבּ

כ“ג-כ“ה).
זכה  תפילה  היתה  ישראל  בני  של  הזעקה 
מלב וגוף שבורים, שהזיזה מהלכים בשמיים. 
האחרונות  בשנים  מקבל  תפילה  של  כוחה 
מדעיים  מחקרים  גם  כאשר  תוקף  משנה 
ולזה  למתפלל  מסייעת  שתפילה  מגלים 
הזוכה לתפילות. המחקרים מגלים גם שלא 
צריך להיות בעל אמונה בכוחות עליונים על 

מנת להשפיע ולהיות מושפעים מתפילה.

תפילה להורדת גשמים
לכן, לצד הביקורת על מנהיג פוליטי שחומק 
מהאחריות הציבורית שלו, יש טעם להסתכל 
על חיצי הלעג על התפילה הפומבית, לבקשת 
גשמים, בביקורתיות. מסכת "תענית" עוסקת 

גשמים.  עצירת  על  בתעניות  ככולה  רובה 
מה שבימינו הוא מכה קלה בכנף, היה הרה 
אסון בחברה חקלאית, שהיתה תלויה לגמרי 
נתפסה  גשמים  עצירת  המשקעים.  בכמות 
קריאה  היתה  זו  משמיים.  ואמירה  כאירוע 

לחזרה בתשובה, אישית וקולקטיבית. 
ויש בזה דבר יפה, מבלי להיכנס למנגנונים 
הלב  את  מועכת  גשמים  עצירת  אמוניים. 
ומייצרת פחד וחשש לעתיד. ורצון להיטהר 
בני  כמו  ממש  לטובה.  חיינו  את  ולשנות 
הזעקה  יכולה  להבדיל,  במצרים,  ישראל 
יודע, אולי גם להועיל  ומי  לעלות השמימה, 
ורבנים.  כותל  זה  צריך בשביל  לא  במשהו. 
מול  אחד  וכל  הכנסת  ובבתי  בקהילות  גם 
לירידת  להתפלל  יכולים  ואלוקיו,  מצפונו 

גשמים. במהרה בימינו.
*הכותב הוא גבאי בית הכנסת בקיבוץ ברור 

חיל

כוחה של תפילה מהלב

שלום דוד-גן יבנהפרשת השבוע

שבוע אנו קוראים בפרשה הפותחת ה
את  חומש שמות. סקירת הפרשה: 
מצרים  על  חדש  מלך  קם  בפרשה 
אשר לא ידע את יוסף, התחלת שעבוד בני 
בעם  הן  מנהיגות/תקופה  החלפת  ישראל, 
ְוָכל  יֹוֵסף  ָמת  ”ַוָיּ המצרי.  בעם  והן  ישראל 
ַעל  ָחָדׁש  ֶמֶלְך  ָקם  ַוָיּ ַההּוא.  ַהּדֹור  ְוכֹל  ֶאָחיו 

ר ֹלא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף“. ִמְצָרִים ֲאֶשׁ
ה,  מעניין מאוד כי הפרשה פותחת בפסוק ”ְוֵאלֶּ

ֵני ִיְשָׂרֵאל... ְויֹוֵסף, ָהָיה ְבִמְצָרִים... מֹות ְבּ ְשׁ
נשאלת השאלה מדוע היה חשוב לנותן התורה 
בני  לומר,  התורה  יכלה  השמות?  את  לכתוב 
יעקב ירדו למצרים, והרי אנו יודעים את שמם. 
אם כן, מה התורה רצתה לרמוז לנו בכך? יתר 
היה  שיוסף  העובדה  הודגשה  מדוע  כן,  על 

במצרים? מה החידוש פה?
חז“ל אמרו: ”בשביל ג‘ דברים נגאלו ממצרים - 

בשביל שלא שינו את שמם, לבושם ולשונם“
ָאַמר  הּוָנא  ”ַרב  (בעל הטורים לספר שמות). 
ָבִרים ִנְגֲאלּו  ָעה ְדּ ִביל ַאְרָבּ ְשׁ ָרא ִבּ ר ַקָפּ ם ַבּ ֵשׁ בְּ
ְוֶאת  ָמם  ְשׁ ֶאת  ּנּו  ִשׁ ֹּלא  ֶשׁ ִמִמְצַרִים,  ִיְשָׂרֵאל 
נתנו  חז“ל  לב).  פרשה  ויקרא  (רבה  ְלׁשֹוָנם“ 
למרות  השם.  שינוי  לעניין  משמעותי  ביטוי 
צורך  היה  ישראל,  עם  של  הפיזית  הירידה 
למנוע את הירידה הרוחנית. לכן יעקב שולח 
בתי  הוראה,  בתי  לו  לבנות  יהודה  בנו  את 
השקעה  ידי  על  שרק  הבין  יעקב  כי  מדרש, 
יוכלו  הם  תורה,  בשילוב  ארץ  דרך  בחינוך 

להתמודד עם הקשיים במצרים. 

ַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹוֹרת ְלָפָניו  ”ְוֶאת ְיהּוָדה ָשׁ
כח).  מו,  (בראשית  ן“  ֶשׁ ֹגּ ַאְרָצה  בֹאּו  ַוָיּ ָנה  ְשׁ ֹגּ
למרות זאת הטומאה במצרים הייתה כה גדולה  
שבני ישראל שקעו במ“ט שערי טומאה, והיה 
מה  נטויה.  ובזרוע  חזקה  ביד  להוציאם  צורך 
בדורנו  להשקיע  עלינו  כמה  אותנו  שמלמד 
התקופה.  אתגרי  עם  להתמודד  בכדי  בחינוך 
להזכיר  צורך  היה  מדוע  מבינים  אנו  כעת 
שלמרות  למצרים,  היורדים  של  שמם  את 
ירידתם הפיזית למצרים, שמרו על המסורת, 
מהמצרים,  שונות  על  אבא,  בית  מנהגי  על 
יהודית  בקהילה  מגורים  על   - גשנה“  ”ויבואו 
המקרא  זאת  לעומת  מאוחדים.  היותם  ועל 
הייתה  לא  ליוסף  במצרים.  היה  שיוסף  מציין 
את הפריבילגיה, את הבחירה, לחיות במקום 
אחר. הוא נמכר על ידי האחים, והתגלגל לבית 
האסורים. הוא כבר נפל לבירא עמיקתא, הוא 
ידע מה זה לחיות במקום הנמוך ביותר, במקום 
של טומאה, ולכן היה חשוב לו שהאחים יגורו 

במקום של טהרה בגושן.
ְוַאל  ָעְצבּו  ֵתּ ַאל  ה  ”ְוַעָתּ לאחיו:  אמר  כך  ועל 
ְלִמְחָיה  י  ִכּ ה  ֵהָנּ ֹאִתי  ם  ְמַכְרֶתּ י  ִכּ ֵעיֵניֶכם  ְבּ ִיַחר 
ייעוד ברדתי  ִלְפֵניֶכם“. לי היה  ָלַחִני ֱאֹלקים  ְשׁ
מגורים  מקום  לכם  להכין  נשלחתי  למצרים. 
רוחני בכדי שתוכלו לחיות כיהודים השומרים 

על הגחלת שלעולם לא תכבה.
יום עשרה בטבת שבו  לפני כשבוע ציינו את 
גם  נקבע  זה  יום  ירושלים.  על  המצור  החל 
את  מזכירים  אנו  בו  יום  הכללי.  הקדיש  כיום 

שיום  השואה  חללי  שנרצחו,  יהודים  אותם 
בשל  נרצחו  אלו  קדושים  נודע.  לא  פטירתם 
היותם יהודים שלא שינו את שמם, שלא שינו 
נהגו  בתפוצות  היותם  למרות  מלבושם,  את 
מנהגי אבות, לא נטמעו בין האומות ושמרו על 

היותם עם סגולה, העם הנבחר.
חז“ל אמרו: ”שלושה שותפים לו לאדם, אביו 
המיועד  שמו  את  מקבל  אדם  והקב“ה“.  אמו 
אותנו שלהורים  מלמדת  הקבלה  כשנולד.  לו 
שיוכלו  כדי  זמנית  נבואית  יכולת  מוענקת 
השם  לילדם.  והמתאים  הנכון  בשם  לבחור 
קשור במהותו של האדם, הרי הוא נושא בחובו 
גם את עתידו של האדם, בלשונו של הרב קוק: 
אבל  לאדם,  שם  ינתן  שבמקרה  פי  על  ”אף 
אין המקרה ההוא חופשי, כי אם מתאים הוא 
חז“ל  לד).  א,  ברכות  אי“ה,  (עין  העתיד“  אל 
שלשה  מוצא  ”את  תנחומא:  אמרו במדרש 
שקוראים  מה  אחד  לאדם,  לו  נקראו  שמות 
לו אביו ואמו, ואחד מה שקוראין לו בני אדם, 
ואחד מה שקונה הוא לעצמו. טוב מכולן מה 

שקונה הוא לעצמו“ (פרשת ויקהל סימן א).
ועתיד.  הווה  עבר,  מסמל  האדם  של  שמו 
המעשים שהוא עשה, עושה ויעשה בחייו, הם 
עמו  ועל  צאצאיו  על  עליו  שישפיעו  הפירות 
בעולם הזה ובעולם הבא. ועל כך נאמר, טוב 

שם משמן טוב.
שבת שלום!

ביה“ס  מנהל  סגן  ומחנך,  מורה  הוא  *הכותב 
היסודי ממ“ד ”אריאל“ באשדוד

לכל איש יש שם. טוב שם משמן טוב          
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את הפתרונות ניתן לשלוח ל"מיתרים" רשת לחינוך יהודי משלב רחוב גנרל פייר קניג 32, ירושלים. 
או למייל info@meitarim.org ולציין שם פרטי ומשפחה, גיל, כתובת וכתובת דוא"ל באם יש. 

בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב“מיתרים“

מאת: אליסף תל אורהפינה לילדים

מֹות“ ת ”ְשׁ ָרַשׁ ָפּ
חּוַמׁש  ֶאת  ַהּפֹוַתַחת  מֹות“  ”ְשׁ ת  ָרַשׁ ָפּ
ּוָבָניו  ַיֲעֹקב  ְיִריַדת  ֵתאּור  ְבּ ּפֹוַתַחת  מֹות,  ְשׁ
ֶאֶרץ  ְבּ ַׂרר  ָשּ ֶשׁ ָהָרָעב  ל  ֶשׁ בְּ ִמְצָרִים  ֶאל 
חּוַמׁש  סֹוף  בְּ הֹוִפיַע  ָבר  ְכּ ֶשׁ אּור  ֵתּ ַנַען.  ְכּ

ית. ֵראִשׁ ְבּ
יַצד  ה ְלָתֵאר ֵכּ ָרָשׁ יָכה ַהפָּ ה זֹו ַמְמִשׁ ֻקָדּ ִמְנּ
ֶאת  ָיַדע  ֹּלא  ֶשׁ ָחָדׁש,  ֶמֶלְך  ִמְצָרִים  בְּ ָקם 
ְוֹלא הֹוִקיר לֹו ּתֹוָדה  יר אֹותֹו  ִהִכּ יֹוֵסף, ֹלא 
ִיְשָׂרֵאל  ַעם  ְבּ ָרָאה  ֹזאת  ְוַתַחת  ַעל ּפֹוֲעלֹו, 
ֶזה  ֹתַאר  ְבּ אֹוָתם  ְלַכּנֹות  ָהִראׁשֹון  ְוָהָיה   -
ְוִהיא  ַמְמַלְכּתֹו.  ַעל  ֶמת  ַהְּמַאֶיּ ה  ְקֻבָצּ  -
ְכֵדי  ִבּ ַזר  ָגּ ֶשׁ ׁשֹות  ַהָקּ ֵזרֹות  ַהְגּ ְמָפֶרֶטת ֶאת 
ְלַהְחִליׁש  ּוִבְכֵדי  ִיְשָׂרֵאל  ַעם  ְבּ ר  ְלִהְתַעֵמּ

אֹותֹו.
יו  ה ֶאת קֹורֹות ַחָיּ ָרָשׁ ֶרת ַהָפּ ְך ְמַסֶפּ ֶהְמֵשׁ ַבּ

ְרֹעה ִהְצִליַח  ֵזַרת ַפּ ר ַלְמרֹות ְגּ ה, ֲאֶשׁ ל ֹמֶשׁ ֶשׁ
ָחתֹו  ְוַהָנּ ָנתֹו  ַהְצָפּ ָדתֹו,  ִמֵלּ ָהֵחל  ֵצל:  ְלִהָנּ
ְמִציָאתֹו ַעל  ֶרְך  ֶדּ אֹור,  ַהְיּ ֵתָבה ַעל ְשַׂפת  ְבּ
ְוַעד  ְרֹעה,  ַפּ ֵבית  ְבּ ּדּולֹו  ִגּ ְרֹעה,  ַפּ ת  ַבּ ְיֵדי 
ִריִבים  ְרֹעה, ִהְתָעְרבּותֹו ְבּ ית ַפּ ִציָאתֹו ִמֵבּ ִלְיּ
ְרֹעה  ַפּ ֶשׁ ׁש  ֵמֲחָשׁ ְלִמְדָין  ּוְבִריָחתֹו  ׁשֹוִנים 

ַיֲהֹרג אֹותֹו ַעל ַמֲעָשׂיו.
ה ְמָתֶאֶרת ַהּתֹוָרה ֶאת  ָרָשׁ ל ַהָפּ ּוְבסֹוָפּה ֶשׁ
ִהְתָעְרבּותֹו  ִמְדָין: ֶאת  ְבּ ה  ֹמֶשׁ ל  ֶשׁ קֹורֹוָתיו 
ִיְתרֹו,  ּוְבנֹות  אן  ַהֹצּ רֹוֵעי  ין  ֵבּ נֹוָסף,  ִריב  ְבּ
ן ִעם  ּמֹוִביל אֹותֹו ְלִהְתַחֵתּ ֵהן ִמְדָין, ָמה ֶשׁ ֹכּ

ִצּפֹוָרה ְוִלְרעֹות ֶאת ֹצאן ָאִביָה – ִיְתרֹו.
ֶאל  ה‘  ל  ֶשׁ ּלּות  ִהְתַגּ בְּ ֶמת  ֶיּ ִמְסַתּ ה  ָרָשׁ ַהָפּ
ִליַח  ׁ ָשּ ַכּ ִחיָרתֹו  ְבּ ַהּבֹוֵער,  ֶנה  ְסּ בַּ ה  ֹמֶשׁ
ְלֵחרּות,  ֵמַעְבדּות  ִיְשָׂרֵאל  ַעם  ֶאת  ּיֹוִציא  ֶשׁ
ּתֹוְך  ְרֹעה  פַּ ִלְפֵני  ַאֲהֹרן  ִעם  ַיַחד  ַוֲעִמיָדתֹו 

י. ְחֵרר ֶאת ַעם ִיְשָׂרֵאל ַלָחְפִשׁ ה ְלַשׁ ִריָשׁ ְדּ

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ
זֹו?  ָרָזה  ְכּ ל  ֶשׁ ִליִציָרָתּה  ָהֶרַקע  ָמה 
מֹות“? ת ”ְשׁ ְוֵכיַצד ִהיא ְקׁשּוָרה ְלָפָרַשׁ

ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
מֹות ב‘, י“א) ִסְבֹלָתם“ (ְשׁ ְרא ְבּ ֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַיּ ”ַויֵּ

ְרא“? ַמהּו ”ַוַיּ
ִסְבלֹוָתם ּובֹוֶכה ְואֹוֵמר: ֲחָבל ִלי ֲעֵליֶכם, ִמי  ָהָיה רֹוֶאה ְבּ ֶשׁ

ן מּוִתי ֲעֵליֶכם! ִיֵתּ
יט.ְוָהָיה נֹוֵתן  ַהִטּ ֶלאֶכת  ִמְמּ ה  ָקָשׁ ְמָלאָכה  ְלָך  ֵאין   ֶשׁ

ַע ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמֶהם. ֵתָפיו ּוְמַסֵיּ ְכּ

 [...]

רּוְך הּוא: דֹוׁש ָבּ ָאַמר ַהָקּ
ִיְשָׂרֵאל  ל  ֶשׁ ַצֲעָרם  ְבּ ִלְראֹות  ְוָהַלְכָתּ  ֲעָסֶקיָך  ְחָתּ  ִהַנּ ה  ַאתָּ

ֶהם ִמְנַהג ַאִחים, ְוָנַהְגָתּ ָבּ
ָך. ר ִעְמּ ְחּתֹוִנים ַוֲאַדֵבּ יַח ֶאת ָהֶעְליֹוִנים ְוֶאת ַהַתּ ֲאִני ַמִנּ

ָבר ַאֵחר: ָדּ
ֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה, ִסְבֹלָתם“ – ָרָאה ֶשׁ ְרא ְבּ ”ַוַיּ

בּוַע  ָשׁ ׁש לֹו ֶעֶבד, ִאם ֵאינֹו ָנח יֹום ֶאָחד ְבּ ֵיּ ְוָאַמר ְלַפְרֹעה: ִמי ֶשׁ
הּוא ֵמת

בּוַע ֵהם  ָשׁ יַח ָלֶהם יֹום ֶאָחד ְבּ ה ַמִנּ ְוֵאּלּו ֲעָבֶדיָך, ִאם ֵאין ַאָתּ
ֵמִתים.

אַמר. ֹתּ מֹו ֶשׁ ָאַמר לֹו: ֵלְך ַוֲעֵשׂה ָלֶהם ְכּ
ת ָלנּוַח. ָבּ ׁ ן ָלֶהם ֶאת יֹום ַהַשּ ָהַלְך ֹמֶשה ְוִתקֵּ

ּתֹוָרה:  ׁשּוָבה ַבּ ֵאין ָלּה תְּ ֵאָלה ֶשׁ ְדָבָריו ַעל ְשׁ ְדָרׁש עֹוֶנה ִבּ • ַהִמּ
ְצָרִים.  ֵני ִיְשָׂרֵאל ִמִמּ ה ִנְבַחר ְלהֹוִציא ֶאת ְבּ ְוָקא ֹמֶשׁ ַמּדּוַע ַדּ
ֵאָלה  נֹוֵגַע ִלְשׁ ָפֵנינּו ְבּ ְלּ ְדָרׁש ֶשׁ ׁשּובֹות ָהעֹולֹות ֵמַהִמּ ַמֵהן ַהְתּ

זֹו?
ֵעיֵניֶכם ָחׁשּוב  ְבּ כּונֹות נֹוָספֹות ְוַעל ַמֲעִשׂים ֶשׁ בּו ַעל ְתּ • ִחְשׁ

ֶרַקע ִלְבִחיַרת ַמְנִהיג אֹו ַמְנִהיָגה. ֲעְמדּו ָבּ ַיּ ֶשׁ



אביחצירא  מסעוד  רבי  בן  יעקב  רבי 
הוא  רבני מרוקו.  היה מגדולי  (השני) 
ידוע בתואר ”אביר יעקב“, וכסבו של 
סאלי  הבבא  אביחצירא  ישראל  רבי 
זיע“א. רבי יעקב אביחצירא נולד וגדל 
בצעירותו  מרוקו.  במזרח  בתפילאלת 
את  מסעוד,  הרב  אביו,  אצל  למד 
התנ“ך עם טעמי המקרא ולאחר מכן 

משנה ותלמוד.
עוד בהיותו צעיר הוסמך לרבנות על ידי 
הרב ישועה דנינו. בני הקהילה בתפילאלת 
ודרשן.  לרב  אותו  ומינו  מאוד,  חיבבוהו 
עצום  מתמיד  היה  אביחצירא  יעקב  רבי 

רמז  בפשט,  התורה,  בלימוד 
כי  עליו  מספרים  תורה.  ובסתרי 
גם כשגדל, עדיין היה קובע בכל 
שולחן  גמרא,  במשנה,  סדר  יום 
חצות  לפני  קצת  ופוסקים.  ערוך 
הליל היה ישן שנת עראי, ובחצות 
חצות.  תיקון  להגיד  קם  היה 
היה  חצות  תיקון  אמירת  לאחר 
לומד עץ חיים, זהר הקדוש וזהר 
מגיע  היה  בבוקר  והשכם  חדש, 
כל  וכך,  להתפלל.  הכנסת  לבית 
השבוע, ממוצאי שבת לליל שבת, 
המדרש  בבית  יושב  הרב  היה 
ולביתו  ולילה,  יום  בתורה  ועוסק 
היה מגיע אך ורק בשבתות. הרב 
אביחצירא הקפיד בנתינת צדקה 
בהכנסת  ידועים  היו  ביתו  ובני 
אורחים. אט אט נודע שמו כצדיק 
פועל ישועות, כצדיק גוזר והקב“ה 
מקיים, ועשרות רבים הגיעו אליו 

לקבל ברכה ולהיוושע.

ספריו
רבים,  ספרים  כתב  הרב 
ספר  הוא  שביניהם  והמפורסם 
התורנית  במשנתו  יעקב“.  ”אביר 
התייחס רבי יעקב בעיקר לקבלה, 

התמקד במיוחד בפירוש על מזמור קי“ט 
בתנ“ך)  ביותר  הארוך  (הפרק  בתהלים 
על  דגש  יש  בהם  ספרים  שני  וחיבר 
צדק“.  ו“מעגלי  בינה“  ”אלף  זה:  מזמור 
בלימוד  שראה  הרבה  החשיבות  אף  על 
קבלה, התנגד ללימוד קבלה בלא לימוד 
”אלף  לספרו  (בהקדמתו  וכתב  תלמוד 
שיגיע  שייך  לא  התלמוד  ”ובלא  בינה“) 
אדם לידיעת התורה“. כמו כן המליץ על 
סדר הלימוד אותו למד: ”דבתחילה לומד 
המשנה  לומד  כך  ואחר  המקרא  אדם 
לומד  כך  ואחר  הגמרא  לומד  כך  ואחר 

ההלכות על בוריים ואחר כך העיקר הוא 
הסוד על אמיתתו“ (”אלף בינה“, הקדמה 
אות ד). עוד מבין ספריו: ”מחשוף הלבן“ 
- על התורה על פי הקבלה, ”בגדי השרד“ 
”גנזי  הקבלה,  פי  על  פסח  של  הגדה   -
מלך“ - על השבת, ”יגל יעקב“ – פיוטים 

ו“לבונה זכה“ - על התלמוד.

ניסיונותיו לעלות ארצה
לעלות  חפץ  אביחצירא  יעקב  הרב 
לישראל, אך בגלל התנגדות בני הקהילה 
לעלות  ניסה  הוא  ממנו.  נמנע  הדבר 
ה‘תר“מ  ובשנת  פעמים,  שש  לארץ 

(1879) כשניסה לעלות בפעם השישית, 
מאחר  קהילתו,  בני  את  לשכנע  הצליח 
יכול היה לשמש כרב  שבנו רבי מסעוד, 
ישראל  לארץ  בדרכו  במקומו.  הקהילה 
עבר דרך אלג‘יריה, תוניסיה, לוב ומצרים. 
בט“ו בטבת הגיע לאלכסנדריה, שהה בה 
מעט, ובי“ז טבת הגיע לדמנהור והתארח 
הרב  חלה  בדמנהור  סרוסי.  משה  אצל 
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הוא נקבר בדמנהור.

בנו השני, רבי אהרן אביחצירא זצ“ל, כתב 
בהקדמה לכמה ספרים, שבשעת הקבורה 

באו מכובדי היהודים מאלכסנדריה וקבלו 
על כך שאדם קדוש וטהור כמותו ייקבר 
לקחת  והציעו  ומוזנחת,  פשוטה  בעיירה 
אותו בכבוד מלכים לאלכסנדריה ולקבור 
ומכובד  קדוש  לאדם  כראוי  שם  אותו 
כמוהו. אנשי דמנהור התנגדו בכל תוקף 
לדחות  ידם  לאל  היה  שלא  אלא  לוותר, 
את דברי אנשי הממשל המכובדים שבאו 
הסכימו  ברירה  ובלית  מאלכסנדריה 
ההלוויה,  סדרי  קביעת  לאחר  להצעתם. 
לארון  זיע“א  יעקב  רבי  את  הכניסו 
הקבורה, ובאותה עת היו ימים חמים ללא 
בשמיים,  ביותר  הקטן  ולו  ענן  של  זכר 
והנה רק ביקשו להתחיל במסע 
גשם  לרדת  התחיל  ההלוויה 
כלל  מצוי  היה  שלא  זלעפות 
במצרים עד כדי כך שלא יכלו 
להתחיל במסע ההלוויה. בלית 
מתוך  הארון  את  הניחו  בררה 
מחשבה שימתינו עד שיתאפשר 
להם ללכת, והנה רק הניחו את 
הארון הפסיק הגשם כליל והיה 
הרימו  כך,  בראותם  היה.  כלא 
התחיל  והנה  הארון,  את  שוב 
שוב הגשם כמקדם. שוב הניחו 
הגשם  פסק  ומיד  הארון  את 
הראשונה.  בפעם  כמו  לגמרי 
פעמים  כמה  הדבר  נמשך  כך 
היה  שזה  הבינו  שהמצרים  עד 
להיקבר  הצדיק  של  רצונו 

במקומו בדמנהור, ושם נקבר.
השאיר  אביחצירא  יעקב  רבי 
ושתי  בנים  ארבעה  אחריו 
אהרון,  רבי  מסעוד,  רבי  בנות: 
ומרת  יצחק,  רבי  אברהם,  רבי 
והבת  תורג‘מאן  אשת  פריחה 
רבי  אשת  סטי)  (ללה  אסתר 
הידועים  בניו  אדהאון.  מכלוף 
של רבי מסעוד הם: רבי ישראל, 
רבי  סאלי,  הבבא  בכינוי  הידוע 
יצחק, הידוע בכינוי הבבא חאקי 
דוד  רבי  הבכור  ובנו  רמלה,  העיר  רב   -
חלק  במרוקו.  להורג  שהוצא  אבוחצירא 
בדרך  איתו  שהיו  משפחתו  מבני  גדול 
בעוד  למרוקו,  פטירתו  עם  חזרו  לארץ 
ישראל  לארץ  והגיע  המשיך  אחר  חלק 
קבור  אברהם  רבי  בנו  בה.  והתיישב 

בטבריה. 

על שמו של הרב יעקב אביחצירא נקרא 
אזורית  שבמועצה  יעקב  כוכב  היישוב 
מאמינים  אלפי  שנה  מידי  בנימין.  מטה 

משתתפים בהילולות לזכרו.
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רבי יעקב אביחצירא זיע“ארגע היסטורי

ה‘תקס“ו - כ‘ בטבת ה‘תר“מ 
(1805- 4 בינואר 1880)


