
שיחת השבתשיחת השבת
ב”ה   ערב שבת קודש פרשת “ויקהל-פקודי”   כ״ו באדר התשע”ז   24.3.17   גיליון מס’ 15

ובה  ״החודש״,  שבת  נקראת  זו  בשבת 
והאחרונה  הרביעית  הפרשה  את  נקרא 
בחודש  שנקראות  הפרשיות  ארבע  מבין 
נקראת  החודש  פרשת  לו.  ובסמוך  אדר 
חודש  בראש  או  ניסן  חודש  ראש  לפני 

ניסן, זאת ״כדי לקדש חודש ניסן דכתיב 
בתורה ׳החודש הזה לכם ראש חודשים׳״ 
ס״א  תרפ״ה  סימן  המשנ״ב,  )כלשון 
הינה  החודש  קידוש  מצוות  סק״א(. 
ישראל  לבני  שניתנה  הראשונה  המצווה 
התורה  קבלת  בטרם  עוד  מתהווה,  כעם 
ואף טרם יציאתו ממצרים. מצווה זו נזכרת 
התורה,  על  הראשון  הרש״י  בדברי  כבר 
השואל מדוע התורה פותחת ב״בראשית 
ברא...״ולא ב״החודש הזה...״, ומשיב את 
אשר השיב. מכל מקום, עלינו להבין מה 
פישרה של הבכורה שבה זוכה מצווה זו? 
לשאלה,אבקש  שניתנו  ההסברים  מבין 
מאמר  על  הנסמך  הפירוש  את  לבכר 
עד  לתורה״.  קדמה  ארץ  ש״דרך  חז״ל 
יש  התורה,  את  מקבל  ישראל  שעם 
כאומה  ולהכשירו  לעם  מיחידים  לגבשו 

מתוך  בה  ופרט  פרט  כל  לכבד  היודעת 
אחדות, שלום וכבוד הדדי. פרשת החודש 
אחדות  את  מכל  יותר  אולי  מסמלת 
החודש  קידוש  באמצעות  שהרי  ישראל, 
נקדש את המועדים בזמן אחד על ידי עם 
אחד המתקדש על ידי אל אחד, בבחינת 
״מקדש ישראל והזמנים״. פרשת השבוע 
הנקראת על הסדר היא פרשת ״ויקהל - 
נקרא  שבהן  מחוברות,  פרשות  פקודי״. 
הוקם  אשר  וכליו,  המשכן  מעשה  על 
ראש  הוא  הלוא  הראשון,  בחודש  באחד 
בחנוכת  המתקדש  חודש  ניסן,  חודש 
ישראל  עם  שבו  המועד,  הוא  המשכן, 
חטא  על  הכפרה  לאחר  באחדותו  עומד 
קדימות  חשיבות  מודגשת  בכך  העגל. 
התורה,  קבלת  לפני  רק  לא  האחדות, 
אלא אף לפני הקמת משכנו של הקב״ה, 
ככתוב: ״ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם״. 
ואין הקב״ה משכין שמו במקום האחדות 
והשלום, שכן אחד משמותיו של הקב״ה 
בעת  שלום  באמירת  אגב,  ״שלום״.  הוא 
שקשרי  רומזים,  אנו  זה  עם  זה  מפגש 
הידידות והאהבה בעם ישראל מבוססים 
על שמו של הקב״ה, וכך הידידות עמוקה 
היאאת  מבטאת  שכן  יותר,  ואמיתית 
הפרשיות  ארבע  העליונה.  האחדות 
בפרשת  פותחות  אדר  בחודש  הנקראות 
מחצית  לזיכרון  קראנו  שבה  ״שקלים״, 
ואחד  אחד  כל  ידי  על  שניתנה  השקל 
ישראל  בני  ראש  נשיאת  בעת  מישראל 
כל  בפני  ולהדגיש  לציין  יש  לפקודיהם. 
איש ואיש מאתנו שאינו עומד בפני עצמו 
זולתו,  עם  הוא  כאשר  כי  ישראל,  במניין 
נותן מחצית השקל ולא שקל שלם,  הוא 
ושלמותו של כל איש מעם ישראל נובעת 
אך ורק מאחדותנו. הנה לנו פתיחת מעגל 
״כאיש  בסימן  וסגירתו  הפרשיות  ארבע 

אחד בלב אחד״.

*הכותב הוא רב קהילת ״אורות אברהם״ 

החודש הזה לכם ראש חודשים / עו״ד הרב שחר מתנה-רחובות
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החודש הראשון-חודש האביב
ביניהם:  נוספים,  שמות  יש  ניסן  לחודש 
“החודש הראשון” ו”חודש האביב”. השם 
שנאמר  כפי  חודשים”,  “ראש  הראשון, 
למשה רבנו זמן קצר לפני יציאת מצרים. 
ציווי שכלל גם את מצוות קידוש החודש: 
חודשים, ראשון  לכם ראש  הזה  “החודש 
הוא לכם לחודשי השנה” )שמות י”ב, ב’(. 
מאחר  האביב”,  “חודש  השני,  השם 
המצות תשמור: שבעת  חג  “את  שנכתב 
למועד  ציוויתך,  אשר  מצות  תאכל  ימים 
יצאת  האביב  בחודש  כי  האביב,  חדש 

ממצרים” )שמות ל”ד, י”ח(. 
על פי ההלכה, בחודש ניסן לא צמים, לא 
לבית  עולים  לא  תחנון,  בתפילה  אומרים 
אומר  ועוד. במסכת ראש השנה  העלמין 
העולם.  נברא  ניסן  “בחודש  יהושע:  רבי 
ניסן הוא חודש הגאולה. בניסן בני  חודש 
עתידין  אנו  ניסן  ובחודש  נגאלו,  ישראל 
ליגאל”. כלומר, רבי יהושע מחזיק בדעה 
חודש  והוא  ניסן  בחודש  נברא  העולם  כי 
לכל  יבוא  ניסן  רצון שחודש  יהי  הגאולה. 
אחווה,  אהבה,  של  באביב  ישראל  בית 

שלום ורעות.
שבת שלום, יחיאל מלכה
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גיליון מס’ 15
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

עיסוק העיקרי של פרשות “ויקהל-ה
פקודי” הינו בניין המשכן. העבודה 
התכנון  משלב  בפירוט  מתוארת 
ועד להעמדתו. ובתוך התיאור גלום סיפור 
בחירתו  ולא מרכזי: תהליך  צדדי  לכאורה 
של בצלאל בן אורי לתפקיד אמן ואדריכל 

המשכן.  
על  פרנס  מעמידין  אין  יצחק:  רבי  “אמר 
הציבור אלא אם כן נמלכים בציבור שנא. 
)שמות ל”ה, ל’( ראו קרא ה’ בשם בצלאל. 
משה,  למשה:  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר 
של  ריבונו  לו:  אמר  בצלאל?  עליך  הגון 
עולם, אם לפניך הגון, לפניי לא? כל שכן. 
אמר לו: אף על פי כן לך אמור להם. הלך 
ואמר להם לישראל: הגון עליכם בצלאל? 

אמרו לו, אם לפני הקדוש ברוך הוא ולפניך 
)ברכות  שכן”  כל  לא  לפנינו?  הגון,  הוא 

י”ב(.
כמי  הוא  ברוך  הקדוש  מתואר  במדרש 
שכבר ייעד את בצלאל לתפקיד, אך עדיין 
למהלך.  משה  של  הסכמתו  את  מבקש 
משזה נענה לו ברצון, מתעקש הקדוש ברוך 
הוא שיביא את המינוי אל העם להסכמתם. 
יוצא  הושלם,  הזה  שהתהליך  אחרי  רק 

המינוי, ואיתו עבודת המשכן, לדרך.
ָחְכָמה ּוִבְתבּוָנה  א ֹאתֹו רּוַח ֱאֹלקים, ְבּ “ָוֲאַמלֵּ
ֹבת,  ַמֲחָשׁ ב  ַלְחֹשׁ ּוְבָכל-ְמָלאָכה.  ּוְבַדַעת 
ת  ּוַבֲחֹרֶשׁ ת.  ֹחֶשׁ ּוַבנְּ ֶסף  ּוַבכֶּ ָהב  ָזּ ַבּ ַלֲעׂשֹות 
ָכל- ְבּ ַלֲעׂשֹות  ֵעץ,  ת  ּוַבֲחֹרֶשׁ ְלַמֹּלאת  ֶאֶבן 

ְמָלאָכה”.

במדרש הקצר הזה גלומה תבנית אידיאלית 
למנהיג  הרצון  מחד,  מנהיגות.  ליצירת 
לתפקיד הספציפי  תכונות מתאימות  בעל 
בעל  וכן  ביותר,  הטוב  באופן  לבצע  שיש 
יכולות מנהיגות כלליות. ומאידך, החשיבות 
את  לקבל  העם  לרצון  המכריע  והמשקל 

המנהיג עליהם ככזה.

ההגדרה הבסיסית של דמוקרטיה, ובעצם 
הפירוש המילולי שלה, הינה “שלטון העם”. 
לתהליכי  ששותף  כמי  העם  של  התפיסה 
ההנהגה למרות שאינו שותף להם ישירות 
מוצגת פה בפרשה שלנו בבירור, ומדגישה 

את חשיבותה. 
שבת שלום.

ם,  ֵשׁ ֵני ִיְשָׂרֵאל: ְראּו ָקָרא ה’ ְבּ ה ֶאל ְבּ אֶמר ֹמֶשׁ “ַוֹיּ
ה ְיהּוָדה” )שמות ל”ה, ל’( ן-אּוִרי ֶבן-חּור ְלַמֵטּ ַצְלֵאל ֶבּ ְבּ

רועי לחמנוביץ’-שהםחברה והלכה
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יחיאל מלכה

• כיצד נראים ערב שבת וליל 
שבת בביתך?

ערב שבת בביתי הוא ערב משפחתי 
ביחד,  תמיד  המשפחה  ורגוע. 
חברים  אורחים:  עוד  עם  לפעמים 
או בני משפחה. אנחנו עושים קידוש 
ויחד  עליכם",  "שלום  שרים  שלפניו 
אחת  כל  את  מברכים  ואני  אישי 
כשרה  אלוקים  "ישימך  מבנותינו 
רבקה רחל ולאה, יברכך ה' וישמרך, 
יאר ה' פניו אליך ויחונך. יישא ה' פניו 
אליך וישם לך שלום". אחרי הארוחה 

)הצמחונית והעשירה( אם לא מאוחר מידי, אנחנו יושבים למשחק 
ועיתוני הסופשבוע. אנו שומרי שבת  משפחתי או לקריאת ספרים 
וללא  טלפונים  ללא  ומסכים,  טלוויזיה  ללא  שקט  ערב  וזהו  בבית, 

ריבים סביב המסכים".

• איזו פרשה או תפילה את אוהבת במיוחד?
הייתה  שזאת  מכיוון  בראשית,  פרשת  היא  עלי  האהובה  הפרשה 
מאוד  היה  האירוע  חתונתנו.  לפני  חתן-כלה"  "שבת  של  הפרשה 
המוכרים,  הנושאים  לכל  מעבר  זאת,  בפרשה  ומשמעותי.  מרגש 
ולשמרה",  "לעבדה  העולם  על  לשמור  האדם  חובת  על  מדובר 
ומתוך הפרשנות ב"בראשית רבה" מגיעה האמירה "תן דעתך שלא 

תקלקל כי אין מי שיתקן אחריך".

• ספרי על זיכרון ילדות מבית הורייך.
הוריי מאוד אהבו לקחת אותנו לטיולים, ובימי שבת וחגים יצאנו הרבה 
זוכרת לטובה את הטיולים  פעמים לטיולים בטבע. בימי חורף אני 
לחיפוש פטריות ביערות אורנים )בילדותי היה יער בן שמן קצת יותר 
פטריות  מול  מאכל  פטריות  לזהות  למדתי  שבהם  מהיום…(,  גדול 
רעילות. כשחזרנו הביתה הכנו מרק פטריות טעים מכל הפטריות 
שאספנו. היום יש לי הערכה גדולה לחינוך שקיבלתי לאהבת הטבע, 

שהביאה אותי כנראה להיות כזאת פעילה למען הסביבה.

• כאישה וחברת כנסת הנלחמת למען הגנת הסביבה, 
ספרי בקצרה על הקשיים העומדים בפנייך.

האתגר הגדול ביותר שלי כפוליטיקאית סביבתית הוא להביא לשינוי 

בנושא הסביבתי, שהוא בעל חשיבות 
אחד  כל  לגבי  פחות,  לא  קיומית, 
התודעה  אך  לי,  צר  מאתנו.  ואחת 
סביבה יחסית  בענייני  הציבורית 
ככזה  לעיתים  נתפס  הנושא  נמוכה. 
שנגיע לעסוק בו כשנפסיק להילחם 
פה, כשנפתור את הבעיות האחרות 
היא  זו  תפיסה  בישראל.  לנו  שיש 
פשוט שגיאה. זיהום האוויר לדוגמה, 
גורם למוות של 2500 אנשים ונשים 
מכל  מאשר  יותר  הרבה  זה  בשנה, 

גורם בטחוני .

• מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית 
ודמוקרטיה?

ועליה  זהותה  זאת  ודמוקרטית,  יהודית  מדינה  היא  ישראל  מדינת 
חובתנו לשמור. הזהות היהודית והזהות הדמוקרטית קשורות זו בזו. 
וצדק חברתי, שמביאה  היהדות היא דת שהבסיס שלה הוא שוויון 
מודל לחברה המושתתת על צדק ושוויון, שיש בה עקרונות חזקים 
והאלמנה. החברה  ביותר, כמו היתום, הגר  של הגנה על החלשים 
ולהביא  לעולם,  מודל  להיות  יכולה  היהדות  ערכי  על  שמבוססת 
לתיקון עולם. ערכים אלה של צדק ושוויון הם כמובן גם הבסיס של 

הדמוקרטיה.

• העלון מופץ בפרשת "ויקהל-פקודי", שבת מברכין, 
מספר ימים לפני כניסת חודש ניסן שהוא חג האביב. מה 

תאחלי לבית ישראל?

אני מאחלת לכל בית ישראל חג פסח שמח וכשר, שנזכור תמיד כי 
גרים היינו בארץ מצרים, וכשיצאנו ממצרים ויצאנו מעבדות לחירות 
הפכנו לעם. אני מקווה ומייחלת שנשכיל להחזיר את האחדות בעם, 
שכל כך נחוצה לנו היום. חרוץ כמעט בכל תחום אפשרי. בנוסף אעסוק 
בנושאים ציבוריים רחבים כגון: מאבק בגזענות בכלל ובאפליה כלפי 
יוצאי אתיופיה בפרט, ביטול חוק ההסדרים וקידום בנייתה מחדש של 
רשת הביטחון החברתית. אתגרים רבים עוד בפנינו. יחד עם זאת, אין 
לי ספק כי בעזרת הציבור הרחב ובעזרת השם - נעשה ונצליח. אני 
וכל  ובני משפחותיהם  'שיחת השבת'  מבקש לברך את קוראי עלון 

העושים במלאכת הקודש, בברכת שבת שלום ומבורכת".

ח"כ יעל כהן-פארן )44(, נשואה, מתגוררת בפרדס-חנה ואם לשלוש בנות. יעל שירתה בצה"ל כקצינת 
מודיעין ביחידת 8200 ושוחררה בדרגת סגן. היא בעלת תואר ראשון בפיזיקה מהאוניברסיטה העברית 
הישראלי  "הפורום  את  ייסדה  כעשור  לפני  תל-אביב.  מאוניברסיטת  ציבורית  במדיניות  שני  ותואר 
2015. היא אף נמנית עם כותבי המסמך "אפס פליטות  ושימשה כמנכ"לית שלו עד שנת  לאנרגיה", 
פחמן בישראל – חזון למשק האנרגיה בשנת 2040 – הסבת משק החשמל של ישראל לנטול פליטות גזי 
חממה", שפורסם על-ידי הפורום בשנת 2013. ח"כ כהן-פארן נכנסה לכנסת העשרים בנובמבר 2015 
מטעם "המחנה הציוני", היא חברה בוועדת הפנים והגנת הסביבה ובוועדת המדע, ומכהנת כיו"ר ועדת 
המשנה לקידום טכנולוגיות לאנרגיה מתחדשת ולמעקב אחר יישום החלטות ועידת פריז. כמו כן היא 
יו"ר השדולה להצלת ים-המלח ויו"ר משותפת של השדולה למען תושבי מפרץ חיפה, שדולת המים, 

השדולה למען המגזר השלישי והשדולה למען זכויות בעלי-החיים.



נקודות ציון בחינוך

4

ארז אמבר - 

בפסוקים ס מסתיים  שמות  פר 
אוהל  את  הענן  ”ויכס  הבאים: 
מועד וכבוד ה’ מלא את המשכן: 
כי  אוהל מועד  לבוא אל  יכול משה  ולא 
שכן עליו הענן וכבוד ה’ מלא את המשכן: 
בני  יסעו  המשכן  ועל  הענן  ובהעלות 
ישראל בכל מסעיהם: ואם לא יעלה לא 
יסעו עד יום העלותו: כי ענן ה’ על המשכן 
ראש תהיה לילה בו לעיני כל בית ישראל 

בכל מסעיהם” )סוף פרשת “פקודי”(.
ובפירוט  באריכות  מתוארת  המשכן  בניית 
שהתורה  לאחר  פרשות.  מספר  פני  על 
הציגה בפרטי פרטים את הכלים השונים, 
אלו:  כל  לאחר  ועוד,  המשקלים  המידות, 
“וכבוד ה’ מלא את המשכן”. כבוד הקב”ה 
מילא את המשכן באופן כזה שהוא מוזכר 
פעמיים, ובנוסף אפילו משה לא יכול לבוא 

אל אוהל מועד. 
דיוק בפרטים הקטנים

הפרטים  עם  המשכן  בניית  של  הפירוט 

אנו  ה’.  שכינת  תכליתו  והקטנים  הגדולים 
קטנים מלהבין מה משמעות פירוט הדברים 
לבסוף  אך  המדויקות,  במידות  החומריים 

“ענן ה’ על המשכן ואש תהיה לילה בו”.
אמריקאי  קומיקאי  שמעתי  לאחרונה 
שאומר שזה מזל גדול שביהדות אין מצווה 
לעץ אשוח. אם הייתה מצווה כזו אז ודאי היו 
על כך לפחות 300 הלכות:  באיזה גובה? 
מה משקלו? כמה ענפים ומה רוחבו? כמה 
כל  לברך  ומתי  עליו?   לברך  צריך  ברכות 
דיוק,  מבקשת  היהדות  ועוד...  עוד  ברכה? 
מבקשת  לא  שהיהדות  נזכיר  זו  ובנקודה 
אלא  החיים  השבתת  או  הקצנה  הפרזה, 
תורת חיים. ומטרת הדיוק היא שכינת השם 

בקרבנו.
דוגמה אישית לאמונה

הקשות  התחושות  אחת  היא  ודאות  חוסר 
להתמודד  צריכים  היו  ישראל  ובני  לאדם, 
בתנאים  ארוכה  תקופה  זה  מצב  עם 
קשים במדבר. ”ובהעלות הענן... ייסעו בני 

ישראל... ואם לא יעלה לא ייסעו...” זהו מצב 
של חוסר ודאות. מתי ללכת ומתי לעצור? 
לכמה זמן עוצרים? כמה ציוד לפרוק? כמה 
צידה צריך לדרך? כמה זמן תימשך הדרך? 
מי שהיה  חשובות שכל  אלו שאלות  ועוד. 
שמדובר  מבין  אחד,  מיום  ליותר  בשטח 

בדילמות אמיתיות.
צריך  הוודאות  חוסר  עם  להתמודד  כדי 
שיוביל  גדול  מנהיג  וצריך  גדולה,  אמונה 
את העם בתוך חוסר הוודאות. אבל...”ולא 
שכן  כי  מועד  אוהל  אל  לבוא  משה  יכול 
יכול להיכנס לאוהל  עליו הענן”. משה לא 
משה  שגם  רואה  העם  כך  ובעצם  מועד, 
כאחד  משה  ודאות,  חוסר  עם  מתמודד 
אנו  מתחזקת.  מנהיגותו  כך  ומתוך  העם, 
מחנכים במקומות שאנו בכלל לא מתכוונים 
לחנך, אנו מחנכים במעשים שלנו, הגדולים 
נמצא  משה  גם  כולם  כמו  יותר.  והקטנים 
מהווה  הוא  ובכך  ה’,  ענן  לתזוזת  בציפייה 

דוגמה אישית לכולם לאמונה גדולה.
*הכותב הוא

פותחות פ “ויקהל-פקודי”  רשות 
כל  את  משה  “ויקהל  בפסוק 
שמגיע  כמי  ישראל”.  בני  עדת 
מעומק הראייה הקהילתית, הפסוק הזה 
תמיד מרגש אותי. האנושות, כפי שאנחנו 
של  מחיבור  נבנתה  היום,  אותה  מכירים 
אנשים לקהילה. ההישגים המדהימים של 
הגדולות,  הקטסטרופות  )לצד  האנושות 
מקבוצה  תמיד  החלו  להודות(  חייבים 
של אנשים שהתחברה לקהילה. קהילה 
גיאוגרפית, קהילה סביב שותפות יעוד או 
קהילה סביב שותפות גורל, כפי שמבחין 

הרב סולובצ’יק.

זו  משמעותית  לקהילה  אותנו  שהופך  מה 
עיקר  המדרש  “לא  משמעותית.  משימה 
אבות.  בפרקי  נאמר  המעשה”,  -אלא 
“ויקהל- פקודי” פותחות בקהילה,  פרשות 
כיוון שלראשונה מקדמת עדת בני ישראל 
משימה משותפת. עד עכשיו בני ישראל היו 

פאסיביים. “והוצאתי”, “והצלתי”, “וגאלתי”, 
יציאה  להם:  נעשה  הכול  “ולקחתי”. 

משעבוד לגאולה ומתן תורה.
בניית המשכן הייתה המבחן הגדול של בני 
התרחש  לקהילה,  מעדה  המעבר  ישראל. 
על ידי העמידה במבחן הזה. אלוהים ציוה 
על הקמת המשכן, אבל הוא לא יכול היה 
תפקידים  יש  ובקהילה  קהילה,  ללא  לקום 
מרובים, מגוון של אנשים, יכולות ומשאבים. 
הפרשה מציגה את התורמים לבנייה: “ְקחּו 

ל ְנִדיב ִלּבֹו, ְיִביֶאָה”. רּוָמה... ֹכּ ֶכם ְתּ ֵמִאְתּ
הכישרונות  בעלי  את  גם  מציגה  הפרשה 
המיוחדים, שהתגייסו לבניית המשכן וכליו: 
ובהמשך  ָיֹבאּו”,  ֶכם,  ָבּ “ְוָכל-ֲחַכם-ֵלב, 
ההתגייסות  את  ומפרטת  ממשיכה 
הקהילתית המרשימה של הקבוצות השונות 
הקהילתיות  על  לחשוב  שלא  קשה  בעם. 
חוסים  שכולנו  הרחב  האוהל  הישראלית, 
בצילו. לפני מאה שנים זו הייתה המשימה 
הציונית, אשר חיברה את “עדת בני ישראל” 

ישראל  תפוצות  בין  החיבור  לקהילה. 
והקהילות שהגיעו לכאן, על מנת להגשים 
מסביב  היה  הציוני,  החלום  את  ולממש 
לה  היו  “קהילה”.  נוצרה  וכך  למשימה. 
ניכר מהכוחות  פגמים. היא השאירה חלק 
היא  אבל  צדדי,  חברתי  במקום  אן  בחוץ, 

ודאי הייתה עמוד האש לפני המחנה.
קהילתית  שאלה  של  בצומת  אנחנו  כעת 
אותנו  שמחבר  מה  יש  האם  עמוקה. 
על  שלנו  והחיים  שלנו  האזרחות  מלבד 
הקהילתיים  החיבורים  ארץ?  כברת  אותה 
עירוניים,  אנחנו  לנו.  ברורים  “הקטנים” 
דתיים  חרדים,  אנחנו  קיבוצניקים,  אנחנו 
או חילונים. ערבים או יהודים. השאלה היא 
האם יש משימה ומנהיגות שיכולה להביא 
אם  גם  גדולה,  אחת  קהילה  להיות  אותנו 

מרובת גוונים ויכולות?

*הכותב הוא גבאי בית הכנסת בקיבוץ 
ברור חיל

פרשת “פקודי” -דיוק ודוגמה אישית

כוחנו בקהילתנו

אבי דבוש-קיבוץ ברור חילפרשת השבוע
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בפרשת ב המשכן  מלאכת  תום 
רבנו  משה  מגיש  ״ויקהל״, 
דין  ״פיקודי״  פרשת  בתחילת 
וחשבון מפורט על כל התרומות שנאספו 
לצורך הקמת המשכן והוצאותיו, וכלשונו 
של רש״י: ״בפרשה זו נמנו כל משקלי 
ולנחושת  ולזהב  לכסף  המשכן  נדבת 
ונמנו כל כליו לכל עבודתו״ )ח׳, כ״א(. 

את  לחלק  ניתן  כי  מעלה  בפרשה  עיון 
דיווחו של משה לארבע קטגוריות:

ע  ַשׁ תֵּ ָלאָכה...  ַלְמּ ֶהָעׂשּוי  ָהב,  ל-ַהָזּ ״ָכּ  •
ים  ֹלִשׁ ּוְשׁ ֵמאֹות  ַבע  ּוְשׁ ר,  ָכּ ִכּ ְוֶעְשִׂרים 
ֶדׁש״ )ל״ח, כ״ד(, שבו  ַהֹקּ ֶקל  ֶשׁ ְבּ ֶקל,  ֶשׁ

ציפו כלים ושילבו בבגדי הכהונה.
ר;  כָּ ִכּ ְמַאת  ָהֵעָדה,  קּוֵדי  ְפּ ״ְוֶכֶסף   •
ְבִעים,  ְוִשׁ ה  ׁ ַוֲחִמָשּ ֵמאֹות  ַבע  ּוְשׁ ְוֶאֶלף 
כ״ה(, שבו  )ל״ח,  ֶדׁש״  ַהֹקּ ֶקל  ֶשׁ בְּ ֶקל  ֶשׁ
ציפו את אדני הקדש, אדני הפרכת וווי 

העמודים.
ִים  ר, ְוַאְלפַּ ָכּ ְבִעים ִכּ נּוָפה, ִשׁ ת ַהְתּ • ״ּוְנֹחֶשׁ

ֶקל״ )ל״ח, כ״ט(, שבו  ָשׁ ע-ֵמאֹות,  ְוַאְרַבּ
עשו את אדני פתח אהל מועד, מזבח 

הנחושת, כלי המזבח ועוד.
ִני,  ׁ ָמן ְותֹוַלַעת ַהָשּ ֵכֶלת ְוָהַאְרָגּ • ״ּוִמן-ַהְתּ
)ל״ט,  ֶדׁש״  ֹקּ ַבּ ֵרת  ְלָשׁ ִבְגֵדי-ְשָׂרד  ָעׂשּו 

א׳(.
זו היא מרתקת לאור העובדה  הנהגתו 
שמשה לא צווה על ידי הקב״ה בביצועה, 
יש  ממילא  בלבד.  יוזמתו  פרי  והינה 
לשאול מה גרם לו להציג דו״ח שכזה. 
כ״ז(  סימן  )כי תשא,  תנחומא  במדרש 
ישראל  מבני  היו  לפיה  דעה  מובאת 
עשה  הוא  לפיה  כלפיו  דיבה  שהוציאו 
האישים.  לצרכיו  ציבור  בכספי  שימוש 
מצב דברים זה הוביל את משה להציג 
ההכנסות  סך  אודות  מפורט  דו״ח 

וההוצאות לצורך הקמת המשכן.    
    

הנהגה זו שימשה לימים השראה לחכמי 
״גבאי  כי:  הוצע  ובעקבותיה  ישראל, 
צדקה הכשרים אין מדקדקין אחריהם, 

מהשם  נקיים  שיהיו  כדי  מקום  ומכל 
ומישראל טוב להם שיתנו חשבון״ )טור, 
דברים  על  תמה  הב״ח  ב(.  רנ״ז,  יו״ד; 
אלו, וטען כי אין להם מקור בפוסקים, 
רבינו  ממשה  למדו  ״ואולי  השיב:  אך 
ע״ה שנתן חשבון בנדבות המשכן, כי מי 
כמוהו נאמן ביתו ונתן חשבון כדי שיהא 

נקי מהשם ומישראל״.  

ודוק: אין מדובר בהוראה מחייבת, ואף 
אין  כי  ערוך  בשולחן  מפורשות  נקבע 
)יו״ד;  צדקה  גבאי  עם  חשבון  עושים 
רנ״ז, ב׳(. ברם, כתב הרמ״א: ״מ״מ כדי 
ליתן  טוב  ומישראל  מה׳  נקיים  שיהיו 

חשבון...״.
נאמן  להיות  לאדם  לו  שאל  לנו,  הרי 
להיות  הוא  חייב  אלא  בלבד,  ה׳  כלפי 
שהרי:  הבריות  של  בעיניהם  אף  נאמן 
״לא די שיעשה צדק-אלא הצדק חייב 

גם להיראות״. 
*הכותב הוא

דין וחשבון בעשיית צורכי ציבור

עו”ד אברהם סופר ק. שמואל-חיפהמשפט הלכה ומורשת ישראל

להנחייה וריכוז יהדות בבתי הספר המשלבים

info@meitarim.org קו”ח יש לשלוח למייל

למיתרים דרושים:

נשות ואנשי חינוך

היקף המשרה משתנה בין בתי הספר 
ותלוי גם במספר שעות ההוראה.

במסגרת התפקיד:    
הכשרת צוותים בעבודתם החינוכית בחינוך המשלב: 

השתלמויות, הנחייה, צפייה בשיעורים וכו’ | ליווי ביה”ס 
במעגל השנה: אירועי שיא, מפגשי הורים ילדים, פרויקטים 

ייחודיים ועוד. | ליווי תהליכי אקלים חברתי ונראות בבית 
הספר. | ליווי תהליכים יחד עם הורי הקהילות. | השתתפות 

בישיבות רכזי מיתרים.

דרישות התפקיד:
חדוות למידה ורצון כן להשפיע בעולם החינוך היהודי 

הפלורליסטי. | רגישות, נועם הליכות ויחסי אנוש 
מעולים. | הזדהות עם ערכי מיתרים )ניתן להתרשם 
בדף הפייסבוק ובאתר(. | ידע עשיר בהוראת יהדות 

והיכרות עם ערכי עולם ההתחדשות היהודית. | 
השכלה וניסיון בהנחיית מורים או קבוצות. | היכרות 
עם החינוך הפורמלי היסודי - יתרון גדול | גמישות 

מחשבתית וגמישות בשעות העבודה.

ה ד ו ת  . ה נ י נ ע ת ת  ו מ י א ת מ ת  ו י נ פ ק  ר
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קשה ב עוני  שרר  רבות,  שנים  לפני  ירושלים, 
ואנשים  דלה,  הייתה  המזון  אספקת  ביותר. 
אכלו שאריות שנשארו בפחים. בעיר גר רבי 
לביתו  נכנס  היה  שבוע  מידי  אשר  גוטליב,  ישראל 

כשספר חדש בידו. מאחר שהדבר חזר על 
אשתו  אליו  פנתה  ושוב,  שוב  עצמו 

לנו  אין  היקר,  "בעלי  ושאלה: 
כסף לאכול, מדוע אתה קונה 

קודש  ספרי  אמנם  ספרים? 
הבית  אך  חשובים,  הם 

זועק למזון גשמי כרגע".
גוטליב:  הרב  לה  ענה 
כרגע  אך  צודקת,  "את 
יש לנו מספיק אוכל כדי 

להתקיים".
והרב  הימים,  עברו  כך 
המשיך לקנות ספרים עד 

הייתה  בביתו  שהספרייה 
הרב  על  הפליאה  מלאה. 

בקרב  רק  לא  גדולה  הייתה 
ביתו אלא בעיר כולה.

בוקר אחד נכנס לביתו רבי חיים מצנז', ושאלו: 
"כבוד הרב, יש עליך פליאה גדולה, איך כבודו קונה 
לרוב כשהמצב הכלכלי שלך רחוק מלהיות  ספרים 
וממעט בקניית מזון?  טוב. מדוע אתה קונה ספרים 
בנוסף, שמך ידוע ומפורסם ברבים, אתה רב חשוב, 

אך מתי תספיק לקרוא את כל הספרים הללו?"

ענה לו הרב גוטליב: "אומר לך את האמת. כידוע לך 

יש משפחות רבות בירושלים שאין להן כסף לקנות 
כדי  שבביתן  הספרים  את  מוכרות  הן  לכן  אוכל, 
לאסוף כמה פרוטות להחיות את גופן. לכן אני אוסף 
כמה פרוטות מידי פעם, וקונה בהן ספרים כדי שיהיה 
להן ממה לחיות. אני לא קונה את הספרים 
להחיות  כדי  אלא  בהם  ללמוד  כדי 

נפשות".

מעצמו,  לתת  הזוכה  אדם 
למשפחתו,  מעט,  ואפילו 
לחבריו ומחייה את נפשם 
לוקח איתו שק  הכאובה, 
אמנם  זכויות.  של  מלא 
פעולה  רק  עושה  הוא 
אחת, אך גורם בעקבותיה 
בזכותו  יעשה  שחברו 

פעולות רבות אחרות.

גמילות  תחילתה  התורה 
חסדים.  גמילות  וסופה  חסדים 
טוב  המרופדת  קופסה  לך  כשיש 
בכל  אותה  למלא  תוכל  צדדיה,  מכל 
טוב בלי לחשוש שהיא תתפרק. אם תגמול 
עמידה,  קופסה  לעצמך  תיצור  האחר,  עם  חסדים 
ידי החסד  על  אוצרותיך.  כל  להכיל את  תוכל  שבה 
אתה עוטף את עצמך בחומות מגן קשיחות ובצורות. 
מה שעליך לעשות הוא להסתכל מעט יותר על צרכי 
הרבים. חסד אמיתי הוא חסד שעושים עם כל אדם 
גם כשאין לך, גם כשקשה לך, גם כשאתה בעצמך 

נצרך.

הספרים של הרב ישראל גוטליב



הפינה לילדים

7

מאת: אליסף תל אור

www.meytarim.org.il

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”

7:00 17.3

assaf.horen33@gmail.com 054-7388367
5

קּוֵדי”  ְקֵהל - ְפּ ת “ַוַיּ ָרַשׁ ָפּ
ת  ּוָפָרַשׁ ְקֵהל”  “ַוַיּ ת  ָרַשׁ פָּ רֹות:  ְמֻחָבּ ָרׁשֹות  ָפּ י  ֵתּ ְשׁ קֹוְרִאים  בּוַע  ׁ ַהָשּ
ֶאת  קֹוְרִאים  ֲעֵליֶהן  נֹוָסף  מֹות.  ְשׁ ֵסֶפר  ם  ֶנְחַתּ סֹוָפן  ְבּ ר  ֲאֶשׁ קּוֵדי”,  “ְפּ
ּה ֶנֱאָמר  ת ַהֹחֶדׁש - ָבּ ָרַשׁ ּיֹות: ָפּ ְרִשׁ ע ַהפָּ ין ַאְרַבּ ה ָהַאֲחרֹוָנה ִמֵבּ ָיּ ְרִשׁ ַהָפּ

עֹוַנת ָהָאִביב. ַסח ְבּ ם ֶאת ָחג ַהֶפּ ֹמר ּוְלַקֵיּ ׁש ִלְשׁ ֵיּ ֶשׁ
ן: ָכּ ְשׁ ֲהִליְך ֲהָקַמת ַהִמּ ְקֵהל” ּו”ְפקּוֵדי”, ְמֹתָאר ַתּ ָרׁשֹות: “ַוַיּ י ַהָפּ ֵתּ ְשׁ ִבּ

ת, ּוִבְכָלל  ָבּ ַשׁ ֹּלא ַלֲעׂשֹות ְמָלאָכה ְבּ ְקֵהל” חֹוֶזֶרת ּוַמְזִהיָרה ֶשׁ ת “ַוַיּ ָרַשׁ ָפּ
ְבֲחרּו  ִנּ ֶשׁ ים  ְך ְמָתֶאֶרת ַהּתֹוָרה ֶאת ָהֲאָנִשׁ ֶזה - ְלַהְבִעיר ֵאׁש. ַאַחר ָכּ
ְלׁשֹוָנּה  ִכּ ים “ַחְכֵמי ֵלב”,  ֲאָנִשׁ ְוֵכָליו,  ן  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ת  ִנַיּ ְבּ ִלְהיֹות ֲאמּוִנים ַעל 
ה  ָרָשׁ ָפּ ן ְמֹפָרט ַבּ ן אּוִרי. ְלַאַחר ִמֵכּ ַצְלֵאל ֵבּ ל ַהּתֹוָרה, ּוְבָראׁשּוָתם ְבּ ֶשׁ
ּה,  יָכה ֶאת קֹוַדְמָתּ קּוֵדי” ַמְמִשׁ ת “ְפּ ָרַשׁ ָליו. ָפּ ן ְוָכל ֵכּ ָכּ ְשׁ יַצד ִנְבנּו ַהִמּ ֵכּ
ְכֵדי ְלָהִקים ֶאת  לּו ֵמָהָעם ִבּ ִהְתַקְבּ רּומֹות ַהּׁשֹונֹות ֶשׁ ּוְמָתֶאֶרת ֶאת ַהְתּ
ְגֵדי  ִבּ ֲהָכַנת  ְמָתֶאֶרת ֶאת  ִהיא  ן  ִמֵכּ ּוְלַאַחר  ָליו,  ֵכּ ְוִלְבנֹות ֶאת  ָּכן  ְשׁ ַהמִּ

ֲהִנים. ַהֹכּ
ת  ֲחֻנכַּ ַבּ הּוא  מֹות  ְשׁ ֵסֶפר  ל  ְוֶשׁ קּוֵדי”  “ְפּ ת  ָרַשׁ ָפּ ל  ֶשׁ ָהַאֲחרֹון  ֶחְלָקּה 
ְצָרִים, ְלַאַחר  ֵני ִיְשָׂרֵאל ִממִּ ה  ְלֵצאת ְבּ ִנָיּ ׁ ָנה ַהְשּ ׁ ָשּ ִניָסן, ַבּ א’ ְבּ ן. ְבּ ָכּ ְשׁ ַהמִּ
יֹוֵרד  ֲהִנים,  ַהֹכּ ְוֶאת  ן  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֵלי  ְכּ ֶאת  ָחה  ְשׁ ַהִמּ ֶמן  ֶשׁ ְבּ ַח  מֹוֵשׁ ה  ֶשׁ ֹמּ ֶשׁ
ַאף  ִניָמה,  פְּ ֵנס  ְלִהָכּ ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוִאיׁש  ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֶאת  ה  ְמַכֶסּ בֹוד,  ַהָכּ ֲעַנן 

ה.  ֹלא ֹמֶשׁ

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ
ִנְמָצא  ַלִים,  ירּוָשׁ ִבּ ְוֹלא  ָאֶרץ,  ָבּ ַהְּמקֹומֹות  ַאַחד  ְבּ
ן  כָּ ְשׁ ַלִמּ ּדֹוֶמה  ֶשׁ ִמְבֶנה  ארכאולוגיות  ֲחִפירֹות  ַבּ
ְוֹקֶדׁש  ַהֵהיָכל   - ֲחָדִרים  ֵני  ְשׁ ְוכֹוֵלל:  ׁש,  ְקָדּ ְוַלִמּ
ֹקֶדׁש  ְבּ ָעְמָדה  ְרֶאה  ִנּ ַכּ ֶשׁ ֲחָלָקה  ָבה  ַמֵצּ ים,  ָדִשׁ ַהֳקּ
ִפי  תֹות )ְכּ נּוי ֵמֲאָבִנים ֹלא ְמֻסָתּ ַח ַהָבּ ים, ִמְזֵבּ ָדִשׁ ַהֳקּ
ֵלי  ְכּ ַח(,  ְזֵבּ ַהִמּ ֶאת  ִלְבנֹות  ׁש  ֵיּ ֶשׁ ּתֹוָרה  ַבּ ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ
ְלאֹור  ׁש.  ְקָדּ ַהִמּ ֲעבֹוַדת  ַבּ ׁשּו   ְמּ ִשׁ ְרֶאה  ִנּ ַכּ ֶשׁ ֹקֶדׁש 
ֶזה  ָהָיה  י  כִּ ַהחֹוְקִרים  יִחים  ַמִנּ ים,  ָהַרִבּ ְמָצִאים  ַהִמּ

ׁש “ְיהּוִדי”. ִמְקדָּ

קֹום? • ַמהּו ַהָמּ

ְרֶאה ָהָיה  ִנּ ַכּ ֶשׁ ה  יִרים ֶאת ָהֻעְבָדּ ם ַמְסִבּ יַצד ַאֶתּ ֵכּ  •
ָהָיה  ֶשׁ ׁש  ְקָדּ ַהִמּ ַבד  ִמְלּ ְיהּוִדי  ׁש  ִמְקָדּ ֶזה  ָמקֹום  ְבּ

ַלִים? ירּוָשׁ ִבּ

ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ְועֹוד  ְוַתם,  הֹוֵלְך  ֲאָדר  ֹחֶדׁש  ִני.  ׁ ַהֵשּ ׁש  ְקָדּ ַהִמּ ית  ֵבּ ְיֵמי  ִמים  ַהיָּ
ים,  ָבִשׂים ְוִעִזּ ֲהִנים ְכּ ֶהם ִיְקנּו ַהֹכּ יעּו ְיֵמי ֹחֶדׁש ִניָסן, ָבּ ְמַעט ְוַיִגּ
ּבּור. ל ַהִצּ ם ָכּ ֵשׁ רֹוָבה ְבּ קּוָפה ַהְקּ ְתּ ׁש ַבּ ְקָדּ ִמּ אֹוָתם ַיְקִריבּו ַבּ ֶשׁ

ים ְלַהְכָרַעת  ֲהִנים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְקנֹות ְמאּוָמה. ֵהם ְמַחִכּ ַאְך ַהֹכּ
ל  ֵאין ָכּ דֹוִקים טֹוֲעִנים ֶשׁ דֹוִקים ְוַהֲחָכִמים: ַהְצּ ין ַהְצּ ְחֹלֶקת ֵבּ ַהַמּ
ָבִשׂים  ַהְכּ ִלְקנֹות ֶאת  ִביל  ְשׁ ִבּ ל ָהָעם  ִמָכּ רּומֹות  ְתּ ס  ְלַגֵיּ ה  ִסָבּ
רּוָמה  ר ֵלָהנֹות ֵמַהְתּ ּבּור, ּוִבְמקֹום ֶזה ֶאְפָשׁ נֹות ַהִצּ ים ְלָקְרָבּ ְוָהִעִזּ
ים,  ִשׁ ִמְתַעְקּ ֲחָכִמים  ְוִאּלּו  ַלִים.  ְירּוָשׁ יֵרי  ֵמֲעִשׁ ה  ָמּ ַכּ ל  ֶשׁ ָפה  ַהיָּ
ל ְיִחיִדים, ֵאָלא  ם ֶשׁ ְסָפּ ים ִמַכּ ָבִשׂים ְוָהִעִזּ ֹּלא ִלְקנֹות ֶאת ַהְכּ ֶשׁ

ִהיא  ַטֲעָנָתם  ּבּור.  ַהִצּ ל  ִמָכּ ְלָכְך  רּוׁש  ַהָדּ ֶסף  ַהֶכּ ֶאת  ֶלֱאֹסף 
ֲעבֹוַדת  כּות ַבּ ָיּ ם ָלֶהם ֵיׁש ַשׁ י ַגּ ם ִכּ ָלּ יׁשּו ֻכּ ֱאֶמת ַיְרִגּ ְך ֶבּ ַרק ָכּ ֶשׁ

ׁש. ְקָדּ ַהִמּ
ֲחָכִמים  ִהְצִליחּו  ִניָסן  ֹחֶדׁש  ֹראׁש  ְבּ ה  ְוִהֵנּ חֹוְלִפים,  ִמים  ַהָיּ  
ָבִשׂים  ְוַהְכּ ִיְהֶיה,  ְך  ָכּ ָאֵכן  ֶשׁ ּוְלַהְכִריַע,  דֹוִקים  ַהְצּ ֶאת  ְלַהְכִניַע 

ּבּור! ל ַהִצּ ֱאַסף ִמָכּ ֶנּ ֶסף ֶשׁ נּו ִמן ַהֶכּ ים ִיָקּ ְוָהִעִזּ
יׁש ֵחֶלק  ּבּור ַיְרִגּ ל ַהִצּ ָכּ בּו, ַמּדּוַע ָהָיה ָחׁשּוב ַלֲחָכִמים ֶשׁ • ִחְשׁ

ׁש? ְקָדּ ֵמֲעבֹוַדת ַהִמּ
ל  דֹוִקים אֹו ֶשׁ ל ַהְצּ ִהים? ֶשׁ ם ִמְזָדּ • ִעם ֵאיֶזה ֵמָהֲעָמדֹות ַאֶתּ

ֲחָכִמים?



הראשי הספרדי  היה הרב  ז”ל  עוזיאל  הרב 
של מדינת  הראשון  לציון(  )הראשון 
במחצית  הרבנים הבולטים  ישראל, ואחד 
נולד  הוא  העשרים.  של המאה  הראשונה 
שהיה  עוזיאל,  רפאל  יוסף  לרב  בירושלים 
נשיא בית הדין הרבני של הקהילה הספרדית. 
תורה  ובתלמוד  אביו  אצל  למד  בילדותו 
“תפארת  בישיבת  מכן  ולאחר  ציון”,  “דורש 
ירושלים”, ונודע כבר אז כעילוי ושקדן. בגיל 
20 החל ללמד בישיבת “תפארת ירושלים”, 
ראש  להיות  הפך  שנים  ארבע  ולאחר 
הישיבה. כמו כן, הקים את ישיבת “מחזיקי 
ללמוד  לאברכים  לאפשר  שנועדה  תורה” 
ללא טרדות על ידי מתן תקציב קבוע לכל 

אחד.

תפקידיו בין מלחמות העולם
לתרבויות  עוזיאל  הרב  נחשף  בילדותו  כבר 
ולשפות רבות ומגוונות כגון: ערבית, טורקית, 
רוסית, צרפתית ועברית. חשיפה זו סייעה לו 
בתקשורת עם מנהיגים רבים ברחבי העולם. 
בצעירותו נשא לאישה את רוזה בת אברהם 
אב”ד  ברוך  ניסים  חיים  הרב  נכדת  ברוך, 
ברכה”  ה”ישא  ונכדת  אביה,  מצד  ירושלים 
מצד אמה. נולדו להם שני בנים ושלוש בנות. 
הקהילה  לרב  היה   )1911( תרע”א  בשנת 
הספרדית ביפו, ועסק בהרמת מעמדם של 
היהודים המזרחיים. בשנת תרע”ו, גורש עם 
והערבים  )היהודים  אביב  ותל  יפו  תושבי 
כאחד(, למרות שהחוק איפשר לו להישאר 
הנדודים,  במסע  נפטרה  אף  ואשתו  בעיר, 
והוא עבר לגור בירושלים בדירת אמו. בתום 
מלחמת העולם הראשונה, חזרו תושבי העיר, 
בשנת  ביפו.  לבתיהם  בתוכם,  עוזיאל  והרב 
תרע”ט הוא נשא את עליזה אלטרס. באותה 
השנה נתמנה לנשיא תנועת “המזרחי”, ואף 
ייצג אותה בוועידתה העולמית באמסטרדם.

כשנבחר הרב יעקב מאיר, רבה של סלוניקי, 
ועלה  ראשי  וכרב  לציון  כראשון  לכהן 
תחתיו  לכהן  עוזיאל  הרב  מונה  לישראל, 
בשנים  בתפקיד  ונשא  סלוניקי,  ברבנות 
בסלוניקי   .)1921-1923( תרפ”א-תרפ”ג 
פעל לפיתוח התנועה הציונית ביוון, חיזק את 

הפצת השפה העברית ועודד לימוד תורה. 
ומונה  ישראל,  לארץ  חזר  תרפ”ג  בשנת 
למשרת רבה הספרדי הראשי של תל אביב. 
יעקב  הרב  נפטר   ,)1939( תרצ”ט  בשנת 
הראשון  למשרת  מונה  עוזיאל  והרב  מאיר, 
לציון ורבה הראשי של ארץ ישראל, תפקיד 
תקופה,  באותה  למותו.  עד  שירת  שבו 
השנייה  העולם  מלחמת  תקופת  שהייתה 
להצלת  ועצרות  תפילות  ארגן  והשואה, 
יהודי אירופה, ואף פעל בכמה ועדות הצלה 
שונות. עד להקמת המדינה היה הרב עוזיאל 
בפגישות  והשתתף  הלאומי,  בוועד  חבר 
הוא  היהודית.  הסוכנות  נוסדה  שבמסגרתן 
השלטון  בפני  היהודי  היישוב  את  ייצג  גם 

הבריטי ובפני האו”ם.

עם קום המדינה
ישראל,  מדינת  הוקמה  תש”ח,  באייר  בה’ 
הראשי  הספרדי  לרב  הפך  עוזיאל  והרב 
נדרש,  הראשי  כרב  המדינה.  של  הראשון 
הרצוג,  הלוי  אייזיק  יצחק  הרב  עם  יחד 
ומכריעות  מרכזיות  הלכתיות  בשאלות  לדון 
השניים  חיברו  השאר,  בין  המדינה.  בנושא 
התפילה  את  עגנון  ש”י  הסופר  של  בסיועו 

לשלום המדינה. מסופר עליו שבזמן מלחמת 
העצמאות, כאשר הותקפה ירושלים על ידי 
ביום השבת, משיקולים  הערבים, הוא חפר 
תעלות  שבת”,  דוחה  נפש  “פיקוח  של 
לחיילי צה”ל. הרב עזר להקים שתי ישיבות: 
“מחזיקי תורה” ו”שער ציון”, וכתב על נושאי 
הלכה, קהילה ולאום כמו גם על פילוסופיה 
יהודית. בין כתביו “משפטי עוזיאל”. הוא זכה 
לשנים  תורנית  לספרות  קוק  הרב  בפרס 

תש”ג-תש”ד. 
הוא  דורו  בני  אחרים  ספרדים  רבנים  כמו 
וחברה,  דת  בענייני  מתונות  עמדות  הציג 
בזכות  קוק,  לרב  בניגוד  תמך,  השאר  ובין 
ההצבעה לנשים: “אין הדעת מקבלת לשלול 
“איך  כתב.  זאת”,  אישית  זכות  מהנשים 
להטיל  ראשיו:  בשני  החבל  לתפוס  אפשר 
עליהן החובה המשמעתית של נבחרי העם, 

ולשלול מהן זכות בחירתם!?”
וחינוך  מעמד  לשיפור  פעל  כהונותיו  בכל 
לאיחוד  כהונתו  בזמן  פעל  הוא  הספרדים. 
נוסחי התפילה של יהודי אשכנז ויהודי ספרד 

לנוסח אחד ולהקמת שחיטה אחידה. 

צוואתו של הרב עוזיאל
בשנת תשי”ג )1953(, נפטר בנו יוסף רפאל, 
ולאחר זמן קצר חלה הרב עוזיאל בסוכרת. 
בכ”ד  התחתון.  גופו  בפלג  פגעה  המחלה 
כניסת שבת של פרשת  באלול תשי”ג, עם 
לפני  יומיים   .73 בגיל  נפטר  “נצבים-וילך”, 
 ...“ האחרונה:  צוואתו  את  הכתיב  מותו 
בתפקידי שמתי לנגד עיני ונר לרגלי תעודות 
אלה, להרביץ התורה ומצוותיה, ארץ ישראל 
וקדושתה. אהבה מוחלטת לכל איש ואישה 
ומעשיו,  דיבורו  ונשמתו,  בגופו  מישראל 
ועלילותיו,  צעדיו  ליבו,  והגיוני  מחשבתו 
שלום  להביא  ובעיר,  בכפר  וברחוב,  בבית 
ישראל  בכנסת  ומשפחתו  ישראל  בית  לכל 
ישראל  ובין  ומפלגותיה,  שדרותיה  כולה, 
לאביהם שבשמים... שמרו מכל משמר את 
שלום העם ושלום המדינה - האמת והשלום 
וביקש  אהבו”. כמו כן ציווה שלא יספידוהו, 
להיקבר בהר המנוחות, אף על פי שהוקצה 

לו מקום בהר הזיתים.

רגע היסטורי
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