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20 16.6.17    גיליון מס’  ב”ה    ערב שבת קודש פרשת “שלח”    כ״ב סיון התשע”ז    

“שלח”  פרשת  במוקד 
והחזון  החלום  עומד 
ייסוד  של  הגדול 
ישראל  לעם  מדינה 
אל  ממצרים  היוצא 
מפני  החשש  מול 
חז”ל  הזו.  האפשרות 
החשש  את  מפרשים 
לחטא  שהוביל  הזה 
באופנים  המרגלים 
המדרשים  שונים. 
היתר,  בין  מתארים, 

חשש משינוי אורחות החיים המוכרים 
לעם ישראל והפסקת הנדודים, חשש 
עמי  עם  ולהתמודד  עצמאיים  להיות 
כנען, וגם חשש מאיבוד הייחוד של עם 
ישראל כאשר יידרש לכונן שגרת חיים 
שיש בה עבודה יום יומית וחיי קהילה. 

לפני הכניסה לארץ ישראל, משה רבנו 
נוקט במעשה ריאלי, הוא שולח מרגלים 
“לבדוק  מבקש  הוא  הארץ,  את  לתור 
להתכונן  איך  לדעת  כדי  השטח”  את 
המרגלים  לארץ.  הכניסה  לקראת 
שהוטלה  המשימה  את  ממלאים 
יום הם תרים  עליהם. במשך ארבעים 
ובני  משה  אל  חוזרים  ואז  הארץ,  את 
ומספרים להם את מה שראו.  ישראל 
המרגלים לא מואשמים בכך שהם מסרו 
המציאות,  של  בהטיה  או  שקרי  דיווח 
אותה.  להבין  יכולת  בחוסר  אלא 
בצורות  המציאות  את  לפרש  אפשר 
בדרך  בוחרים  ויהושע  כלב  שונות. 
בוחרים  ושאר עשרת המרגלים  אחת, 
המרגלים  של  הבעיה  אחרת.  בדרך 

ישראל  עם  הרוח.  היא 
להתמודד  מתקשה 
עם המציאות החדשה, 
לו  שיש  עם  הוא  שבה 
המרגלים  חטא  חירות. 
מרצף  מנותק  אינו 
שהתקיימו  האירועים 
הוא  ולאחריו.  לפניו 
מתקיים בתוך ההקשר 
עם  שבו  ההיסטורי 
ישראל כבר כמה דורות 
מציאות  לתוך  נולד 
המרגלים  חטא  בעקבות  עבדות.  של 
הקב”ה גוזר על הדור היוצא ממצרים 
יהושע,  מלבד  לארץ  ייכנס  לא  שהוא 
המנהיג הבא, וכלב: “ועבדי כלב עקב 
אחרי,  וימלא  עמו  אחרת  רוח  הייתה 
שמה  בא  אשר  הארץ  אל  והביאותיו 

וזרעו יורישנה” )במדבר י”ד, כ”ד(. 
המשפט “בארץ ישראל, מי שלא מאמין 
בניסים הוא לא מציאותי”, מיוחס לדוד 
המרגלים  שליחת  פעולת  גוריון.  בן 
היו  ריאלי, אבל המרגלים  היא מעשה 
הגדול”,  “הסיפור  את  להבין  צריכים 
את החזון. אם הייתה להם את נקודת 
המבט הזו, במקום להגדיל את החשש 
את  לראות  יכולים  היו  הם  והחרדה, 
המציאות כמו שכלב ויהושע ראו אותה, 
הם  שלהם,  הריגול  פעולת  ובעקבות 
תחושת  את  בעם  להחדיר  יכולים  היו 

השליחות והיעוד, לחזק בהם הרוח. 

*הכותב הוא ראש מכינת “מיתרים 
לכיש” בבית גוברין, אליאב ונחל עוז. 
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ברכה והצלחה
כ”ד(.  ו’,  )במדבר  וישמרך”  ה’  “יברכך 
בורא עולם ציווה את הכהנים לברך את 
עמו ישראל בשמירה. אומר הבן איש חי: 
“יברכך - שיתרבו נכסיך, וישמרך - שלא 

יהיה לך נזק כתוצאה מריבוי הנכסים.
מעוניינים  שאינם  האנשים  מעטים 
עשיר,  שתהיה  בכך  די  לא  אך  בעושר. 
תינזק,  שלא  יתירה  שמירה  צריך  הנך 
חלילה, מאותו העושר. בכל ברכה שהנך 
חסיד,  צדיק,  המברך  כאשר   מבורך, 
חלה  אחר,  אדם  כל  ו/או  העם  פשוט 
בברכתו ברכת שמים, וההצלחה תלויה 

בברכת שמים!
והצלחות  בברכות  להרבות  עלינו  לכן 
הברכות  בכל  רענו  את  נברך  לרענו. 
לו  אשר  ובכל  ולעסקיו,  לביתו  הראויות 
היכנס בעין טובה, תפרגן, תשבח ותרומם 

אותו, ובסופו של דבר נברך ונבורך!
שבת שלום,
יחיאל מלכה



המערכת
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ים “ טִּ ׁ ִמן-ַהִשּ ן-נּון  ִבּ ַע  ְיהֹוֻשׁ ַלח  ְשׁ ַוִיּ
ֶחֶרׁש  ִלים  ְמַרְגּ ים  ַנִים-ֲאָנִשׁ ְשׁ
ֶאת-ָהָאֶרץ  ְראּו  ְלכּו  ֵלאֹמר: 
ְוֶאת-ְיִריחֹו” )יהושע, ב’, א’(. לא ברור 
אם  “חרש”,  המילה  מתייחסת  למה 
לשליחה,  אם  לריגול.  או  לשליחה 
את  להסתיר  רצה  שיהושע  נראה  אז 
שליחת המרגלים, והשאלה היא למה. 
ואם התשובה היא שאין סיבה נראית 
והנלווה לו,  לעין מקריאת הפרק הזה 
לא מתייחסת  “חרש”  מכאן שהמילה 
למרגלים  אלא  השילוח  לפעולת 
עצמם. הם היו מרגלי-חרש, שם עצם 
עם תואר לוואי. עם זאת לא ברור לאן 
הם נשלחו לרגל. שכן בנוהג שבעולם, 
“לכו  לכללי,  מהפרטי  עובר  התיאור 
ואילו  ואת כל הארץ”,  יריחו  רגלו את 

כאן להיפך, “ְלכּו ְראּו ֶאת-ָהָאֶרץ ְוֶאת-
הארץ  ריגול  שלא  משמע,  ְיִריחֹו”. 
העיר  ריגול  אלא  משימתם  הייתה 
ששלח  למרגלים  בניגוד  בלבד,  יריחו 
מיוחד  היא למה, מה  והשאלה  משה. 

ביריחו?

יריחו יושבת במיקום אסטרטגי חשוב 
עד כדי כך שהיה לה מלך משל עצמה, 
ָאַמר ְלֶמֶלְך ְיִריחֹו  שנאמר )שם, ב’(: “ַוֵיּ
ְיָלה  ַהַלּ ה  ֵהָנּ אּו  בָּ ים  ֲאָנִשׁ ה  ִהֵנּ ֵלאֹמר: 
ר ֶאת-ָהָאֶרץ”. יריחו  ֵני ִיְשָׂרֵאל ַלְחֹפּ ִמבְּ
ביותר  הקרובה  הגדולה  העיר  היא 
לירדן,  ממזרח  שחנו  ישראל  בני  אל 
כיבוש  המלח.  ים  של  הצפוני  בחלקו 
בה.  להתחיל  צריך  לפיכך,  הארץ, 
לא  מרגלים  שירות  יש  יריחו  למלך 

נוכחותם של  רע, שמודיע לו מיד על 
מרגלים ישראלים בעירו, אך הוא לא 
מצליח ללוכדם. הם מצליחים לעמוד 
רחב  דרך  בעיר,  הרוחות  הלך  על 
ציוני.  תעמולה  כשופר  מתגלה  שפיה 
יודעת את דברי ימי ישראל, היא  היא 
רוצה  והיא  ישראל  באלוהי  מאמינה 
לחסות בצלו. אחר שהם מבטיחים לה 
את שלומה ואת שלום משפחתה, הם 
חוזרים ליהושע לספר לו ש”ָנַתן ְיקָוק 
ל- ָכּ ְוַגם-ָנֹמגּו  ל-ָהָאֶרץ  ֶאת-ָכּ ָיֵדנּו  ְבּ
ֵנינּו” )שם, כ”ד(. ה’ לא  ֵבי ָהָאֶרץ ִמָפּ ֹיְשׁ
אמר להם שהוא ייתן בידם את הארץ. 

רחב ניבאה להם.

*הכותב הוא ד”ר לחינוך 
ולהיסטוריה של עם ישראל. 

המרגלים ביריחו
ד”ר מנשה  זכריה-מודיעיןהפטרת השבת

רשת “שלח לך” פותחת באחד פ
מן החטאים הדרמטיים ביותר 
חטא   - ישראל  עם  בתולדות 
ציצית,  במצוות  ומסתיימת  המרגלים, 
בבגד  להתעטף  ההלכתית  בחובה 
הבגדים.  שכבות  לכל  מתחת  מיוחד 
במבט על נראה כי אין קשר בין תחילת 
הפרשה לסופה. במבט מעמיק נראה 
בבחינת  הוא  הפרשה  של  הסיפא  כי 

תיקון לחטא המופיע בראשיתה. 
הפרשה  עצמו.  בחטא  לרגע  נדון 
והפרשנים  לך”,  ב”שלח  פותחת 
אתה  אם  ואומרים  משה,  אל  מכוונים 
אזי  מרגלים,  לשלוח  לעצמך  מבקש 
תשלח. גם אם עצם שליחת המרגלים 
נקי  מבט  עדיין  אמתי,  ממקום  מגיעה 
בעצם  לראות  יכול  יחפה”  ב”קריאה 

שליחת המרגלים מתוך רצונו של משה, 
של  ביכולת  הספק  הטלת  כתחילת 
תחילת ספק  הארץ.  את  לרשת  העם 
לאבות  עד  שחוזרת  בהבטחה  אמוני 
התיאורטי  הספק  תחילת  האומה. 
עד  הגיע  המרגלים  שליחת  בנקודת 
אמון  וחוסר  העם  של  טוטאלי  לרפיון 
אמונה  והיעדר  אמון  חוסר  מוחלט. 

הבאים לידי ביטוי חיצוני. 
נבדוק מהי הציצית. בגד חריג בהרכבו 
אינו  הוא  במתכונתו  מוכן  אינו  שאם 
כשר. בגד שנלבש מתחת לכל הבגדים, 
ולעניין האם נכון להראות סימן חיצוני 
ממנו אין הסכמה הלכתית. אין הסבר 
רציונאלי למצווה זו למעט עצם הציווי 
שתהיה  זוכה  הציצית   מצוות  עצמו. 
רבן  בית  של  מתינוקות  החל  מקוימת 

ביטוי  כולה  וכל  ישראל  תפוצות  בכל 
לאמונה. מגיעה מצוות הציצית בסופה 
המרכיב  את  ו”מתקנת”  פרשתנו,  של 
של חוסר האמונה בפרשת המרגלים.

לבין  הציצית  בין  מקשר  נוסף  הבט 
וזכרתם  אותו  “וראיתם  המרגלים: 
את...” הציצית, על פי הפרשה, אמורה 
יסודית  אבן  המצוות:  כל  את  להזכיר 
שלמה.  תיאוריה  מתפתחת  פיה  שעל 
כך היא עבודת ריגול: עבודת מודיעין. 
בסיסי,  גולמי”  “חומר  מביא  המרגל 
שעל בסיסו נבנית מערכת תיאורטית 
ומצוות  המרגלים  פרשת  שלמה. 

ציצית: תיקון אמוני ובסיס משותף.  

*הכותב הוא מרצה באוניברסיטת בר 
אילן ובמכללה האקדמית ספיר.

חטא המרגלים

רועי לחמנוביץ’-שהםחברה והלכה



אחדעל           לשבת אחד
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יחיאל מלכה

• איזו פרשה או תפילה 
אתה אוהב במיוחד?

פרשת  את  הב  או י  אנ
שני  את  ובמיוחד  "בראשית", 
של  הראשונים  הפסוקים 
היא  לכך  הסיבה  ה'.  פרק 
שנים  במשך  התעקש  שאבי 
העלייה  את  לקנות  ארוכות 
לתורה שבה קוראים את שני 
הפסוקים האלה, לא חשוב מה 
המחיר שהיה עליו לשלם. "ֶזה 
ֹרא  יֹום, ְבּ ֵסֶפר, ּתֹוְלֹדת ָאָדם: ְבּ
ֱאֹלקים,  ְדמּות  ִבּ ָאָדם,  ֱאֹלקים 
ָרָאם;  ָעָשׂה ֹאתֹו. ָזָכר ּוְנֵקָבה, ְבּ

ְרָאם". אבי נהג להזכיר לנו  יֹום, ִהָבּ ָמם ָאָדם, ְבּ ְקָרא ֶאת-ְשׁ ַוִיּ ַוְיָבֶרְך ֹאָתם, 
שהפסוקים האלה מדברים על כך שאלוקים ברא אותנו בדמותו, בצלמו, 
ושהדבר הזה מאוד מחייב אותנו שנהיה אנשים ישרים ויראי שמים. ודבר 
שני, בפסוקים האלה אלוקים מברך את בני האדם. אז מבחינתו של אבי, 
העלייה לתורה בחלק הזה של הפרשה – סמוך – היא הדרך שלו לקבל 
ברכה מאלוקים לילדים שלו, שנחיה ברווחה כלכלית  ונפשית ושנצליח 

בכל שנעשה. 

• ספר בקצרה על זיכרון מבית אבא.
אני לא מכיר משפחה עיראקית שלא נוטעת עץ דקל בגינתה. כשנוטעים 
דקל, לא ברור אם הוא זכר או נקבה. רק כשהוא גדל מגלים את מינו של 
הנטוע. הזכר נותן אבקת הפריה והנקבה את התמרים. אני זוכר שפעם 
אבא שלי נכנס לבית עם פנים קודרות והודיע לאימא שלי, בקול שבור: 
כלום".  ממנו  יצא  ולא  אותו  והשקנו  אותו  גידלנו  חבל.  הצליח,  לא  "זה 
לקח לי זמן להבין שאבא שלי לא מדבר על איזו טרגדיה  נוראה, אלא 
על האכזבה העמוקה שלו כשגילה, מספר שנים לאחר שנטע את עץ 
מקבל  הוא  תמרים  ושבמקום  בזכר,  אלא  בנקבה,  מדובר  שלא  הדקל, 

אבקת הפריה. 

• מה דעתך על המצב הכלכלי-חברתי בארץ?
עשירה במשאבים  מדינה  אנחנו  כלכלית.  מבחינה  איתנה  מדינה  אנחנו 
כלכליים, ולכן נחמץ הלב כשאנחנו מגלים כי הפערים אצלנו הם מהגדולים 
בעולם המערבי, שחמישית מהאוכלוסייה שלנו – כולל ילדים, אימהות חד 
הוריות וקשישים – חיים מתחת לקו העוני. לכן אחד מהמאבקים החשובים 

שלנו זה המאבק להבטיח חלוקה יותר הוגנת של העושר הלאומי שלנו. 
יוכלו להבטיח  וכל אב ואם  יוכל לחיות בכבוד מפרי עמלו,  כך כל אדם 

קורת גג, ארוחה חמה וחינוך טוב לילדיהם. 

• על אילו הצעות חוק ופעילויות אתה שוקד בימים אלו?
הנושא המרכזי של הפעילות שלי בכנסת הוא צדק חלוקתי בין רשויות 
מקומיות. אנחנו יודעים כי מקום מגוריו של הילד והכנסת הוריו קובעים 
ולהשתלב  עצמו  את  לממש  בלימודיו,  להצליח  סיכוייו  את  רבה  במידה 
שבקידומן  החשובות  החוק  מהצעות  אחת  לכן  בחברה.  מיטיבי  באופן 
הייתי מעורב, זה החוק להקמת קרן ארנונה ממשלתית, שמחלקת מחדש 
ולמועצות  לרשויות  המדינה  ידי  על  המשולמים  הארנונה  תשלומי  את 
ציבוריות, כך שהחלשות יקבלו תשלומי ארנונה ממשלתיים בשיעור גבוה 
יותר מרשויות אמידות. בימים אלה אני שוקד על העברתם של שני חוקים: 
חוק ילדים חולים, שנועד להבטיח שהמדינה תספק שירותי חינוך לילדים 
בגילאי 3-4 המרותקים לביתם או לבית חולים, וחוק האדריכלים, שנועד 
וההכשרה של אדריכלים, דבר שמקל  לעשות רפורמה בתחום הלימוד 

עליהם לרכוש את המקצוע ולהיכנס מהר יותר לשוק העבודה". 

• מה דעתך על המתח הקיים בין זהות יהודית ודמוקרטיה?
אחד האתגרים הגדולים הניצבים בפנינו הוא להקטין עד כמה שניתן את 
המתח בין אופייה היהודי של מדינת ישראל לבין אופייה הדמוקרטי. קיים 
הנשמה  על  ממשי  באיום  חוזים  שאנחנו  לאחור,  נסוגים  שאנחנו  חשש 
היתרה שלנו; על המאמצים שלנו להבטיח הלימה מקסימלית בין אופייה 
זכותנו  בין  אופייה הדמוקרטי, להבטיח הלימה  לבין  היהודי של המדינה 
קיומנו כמדינה הלאום היהודי לבין הערכים היפים שהונחלו  לבסס את 

לאנושות כולה על ידי נביאי ישראל.

• מה דעתך על המצב המדיני ביטחוני בארץ?
במהלך של שבעה עשורים מאז שקמה המדינה שלנו, הפכנו למעצמה 
יכולים  אזורית, לכוח הצבאי החזק ביותר במזרח התיכון. על כך אנחנו 
להיות גאים. אין כיום צבא או מדינה באזורנו שיכולה לאיים על הקיום 
ושנגדו  שלנו. אכן, קיים איום הטרור, שמתממש לצערנו לעיתים רבות, 
יש להשתמש באמצעים הנדרשים. עם זאת, אני מאמין שהיתרון הצבאי 
שלנו מאפשר לנו לחשוב על פתרונות יצירתיים לסכסוך המתמשך בינינו 
לבין שכנינו, ובמיוחד, בינינו לבין הפלסטינים. אני מאמין, כפי שאמר שר 
הביטחון, שהיום אנו "קרובים להסדר מאי פעם". אני מאמין שחובה עלינו 
שישראל  מצב  למנוע  כדי  וזאת  הסכסוך,  לסיום  פתרונות  על  לחשוב 
הופכת למדינה דו לאומית ומאבדת גם את אופייה היהודי וגם את אופייה 

הדמוקרטי. 

חבר הכנסת פרופסור יוסי יונה )"המחנה הציוני"( )64( נולד במעברה בקריית-אתא, לסלמן ולסבריה, שניהם 
ילידי עיראק. את שירותו הצבאי החל בשנת 1971 בחיל השריון, והשתתף בקרבות התעלה במלחמת יום 
פילוסופיה,  למד  שם  חיפה,  באוניברסיטת  האקדמיים  לימודיו  את  החל  יונה  טנק.  צוות  כאיש  הכיפורים 
היסטוריה כללית ותולדות האמנות. עם סיום לימודי התואר הראשון החל לימודי דוקטורט במסלול ישיר 
במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת פנסילבניה, פילדלפיה. הוא לימד באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת 
בן גוריון, שימש עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים, עמד בראש צוות החינוך של הוועדה המיוחדת 
לפיתוח חברתי במשרד ראש הממשלה יצחק רבין וכיהן כיו"ר עמותת "מעיינות", שמטרתה פיתוח והפעלה 
של תכניות לימוד מתמטיקה בבתי-ספר בפריפריה החברתית. פרופ' יונה היה ממייסדי הקשת הדמוקרטית 
ובחו"ל  בארץ  ופעל  ז'נבה,  יוזמת  ראשי  ועם  ולשלום  חברתי  לצדק  הפורום  מייסדי  עם  נמנה  המזרחית, 
להפצת עמדותיה הפוליטיות. במסגרת פעילותו הציבורית, פרופ' יונה כיהן כנציג הציבור בוועדת האתיקה 
יו"ר השדולה לקידום החינוך  הוא  ולרדיו. כחבר כנסת  בפרסומות של מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה 
ההומני ומדעי הרוח, יו"ר השדולה לחיזוק החינוך הציבורי, יו"ר השדולה לצדק חלוקתי וכן חבר בשדולות 

ובוועדות כנסת רבות העוסקות בקידום השוויון החברתי והרב-תרבותי.
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עו”ד אברהם סופר ק. שמואל-חיפהנקודות ציון בחינוך

רני חזון-וייס - ירושלים פרשת השבוע

י לא מכיר או מכירה את גן סאקר מ
הפארקים  אחד  בירושלים? 
שבהם,  הגדול  העיר,  של  הידועים 
המובילה  הדרך  של  מרכזי  ציר  על  הנמצא 
שעוקב  מי  העיר.  של  הפנימיים  לחלקים 
לו  יוצא  סתם  או  החברתית  ברשת  ועוקבת 
או לה לעבור באזור, לא יכול/ה שלא לראות 
שהקימו   – שדה  חולים  בית   – האוהל  את 
וילדים חולי  משפחות ירושלמיות של ילדות 
סרטן במחאה על סגירת המחלקה ההמטו-

אונקולוגית בהדסה עין כרם בירושלים. 
את  מצאו  ומשפחות  נסגרה,  המחלקה 
שלהם  והילדים  בילדות  טיפול  ללא  עצמן 
האחרונים  בחודשים  גדול.  ודאות  ובחוסר 
המשפחות, הרופאות והרופאים ניהלו מאבק 
בחוסר  ובימים האחרונים  הקלעים,  מאחורי 
והקימו  למחאה  יצאו  מענה  ובהיעדר  אונים 
של  הבירה  עיר  ירושלים,  שדה.  חולים  בית 
נותרה  ישראל, העיר הגדולה בארץ,  מדינת 
של  ובילדים  בילדות  וטיפול  מענה  ללא 
המשפחות  של  הפרטי  הסיפור  המשפחות. 
הציבורי,  המרחב  אל  יצא  הרפואי  והצוות 
לקדמת  עברה  הקלעים  מאחורי  העשייה 

אני  מתעלמת,  הפוליטיקה  ובעוד  הבמה, 
של  רק  סיפור  לא  זה  כי  לומר  מבקשת 
המשפחות אלא זה הסיפור של כולנו, והוא 
לא  ואנו  רעך”  דם  על  “לא תעמוד  בבחינת 

נוכל להתעלם. 
באחד הימים נכנסתי לאחת הכיתות בתיכון 
“דרור” בירושלים אותו אני מנהלת, ושיתפתי 
את התלמידים במחאה ובמטרותיה. הצעתי 
להקשיב  להיפגש,  למאהל,  יחד  ללכת 
ברופאות  במשפחות,  לתמוך  ולשוחח, 
וברופאים, להפגין סולידריות. השיחה לוותה 
תלמידות  רבים.  וחששות  בהתנגדויות 
עם  מהמפגש  חששות  העלו  ותלמידים 
סרטן,  חולי  וילדים  ילדות  ועם  המשפחות 
נתנו  הכול  מעל  שלהם/ן.  בגיל  חלקם 
והריחוק  הפחד  לפחד.  מקום  התלמידים 
הם רק שתיים מההתמודדויות שהמשפחות 
יצאה  שלמחרת  ביום  מתמודדות.   הללו 
קבוצת תלמידות ותלמידים לאוהל כדי לחזק, 
לשמוע ולשאול שאלות, כדי לשוחח ולשמח. 
של  נוספת  קבוצה  מכן  שלאחר  ביומיים 
תלמידות תלמידים וצוות מבית הספר ביקשו 
נוספות  קבוצות  מגיעות  המקום  אל  ללכת. 

כדי לתמוך, במקום מתקיימים שיעורים, יש 
משחקים ועוד. התלמידות והתלמידים חזרו 
והעבירו אותו הלאה. אני שמחה  מהמפגש, 
לראות כי הציבור - בתי ספר ותנועות הנוער, 
בדרכים  לתמוך  מגיע   - ויחידים  משפחות 
שונות: במשחק, במזון, בתפילה ובצעדה. על 
מפגשים מסוג זה נאמר: באנו לחזק ויצאנו 

מחוזקות ומחוזקים. 
הנושא אולי מורכב ונדרשת הנהגה שתיקח 
מה  אולם  פתרון,  על  שתילחם  אחריות, 
זוהי  ניתן לעמוד מן הצד.  שברור הוא שלא 
חובתנו החינוכית, המוסרית והחברתית, זוהי 
“לא  בבחינת:  וההלכתית,  הדתית  חובתנו 
תעמוד / תעמדי על דם רעך / רעותך” ואולי 
מי יודע או יודעת, עד פרסום הגיליון יימצא 
פתרון, כי זהו כוחו של הציבור, הכוח שלנו. 
ואם לא ימצא – תקפצו לאוהל להגיד שלום, 
בבריאות  ובהכרה.  בתמיכה  בסולידריות, 

שלמה. 

*הכותבת היא מנהלת תיכון “דרור” 
בירושלים מבית האגודה לקידום החינוך 
וחברת הנהלה ב”נאמני תורה ועבודה”. 

עמומה ב פרשה  מתוארת  פרשתנו 
“פרשת  בשם  הידועה  וסתומה 
אבקש  הבאים  בדבריי  המקושש”. 
לפרשת  ביחס  ומיקומה  טיבה  על  לעמוד 

המרגלים.
בני- של  שהותם  במהלך  כי  מציין  הכתוב 
מקושש  איש  מצאו  הם  במדבר  ישראל 
ְצִאים  עצים במהלך יום השבת, והביאהו “ַהֹמּ
אֹתֹו” לפני משה ואהרן. ברם, מאחר ש”ֹלא 
ָעֶשׂה לֹו” הניחו אותו במשמר, עד  ֹפַרׁש ַמה ֵיּ
ועונשו  מוות  דינו  כי  למשה  אמר  שהקב”ה 

בוצע על ידי כל העדה.
כדלהלן:  תמיהות  מספר  מעלה  זו  פרשה 
תיאור התרחשותה במדבר באופן כללי, ללא 
ציון מפורט של שם המקום, מנוגד למקובל 
במקרים אחרים; הקשרו של האירוע לפרשת 
המרגלים שקדם לו אינו מובן; מהו יחודו של 
האירוע: הרי מדובר בחוטא יחיד ולא בחטא 
של רבים, ומן הסתם היו עוד רבים שחטאו 

בחטאים שונים במהלך השהות במדבר.
הרקע והתגובה למעשה 

ישראל  עם  על  נגזר  המרגלים  חטא  בתום 
לנדוד במדבר למשך 40 שנה עד שכל יוצאי 
לארץ  יכנסו  בניהם  אז  ורק  ימותו,  מצרים 
הייאוש  תחושת  את  לשער  נקל  ישראל. 

לא  מעתה,  ישראל.  במחנה  שקיים  והרפיון 
בדרך  למקום  ממקום  ומסע  נדידה  עוד 
ללא  סרק,  נדידת  אלא  המובטחת,  לארץ 
מוצאת  זה  רקע  על  מוצא.  כל  וללא  ייעוד 
לנכון התורה להדגיש את התרחשות מעשה 
אלא  גיאוגרפי,  בהקשר  רק  לא  המקושש, 

בעיקר בהקשר מנטלי.    
המקושש  כיצד  מתארת  התורה  בהמשך, 
ביוזמתם  מובא  ישראל,  בני  ידי  על  נמצא 
העדה  כל  כי  ומציינת  משה,  אל  האישית 
למחנה-ישראל  מחוץ  אל  אותו  מוציאה 
ורוגמת אותו באבנים. לא נאמר כדרכו של 
)השווה:  עצים  ויקושש  איש  ויצא  המקרא: 
ויקרא כ”ד, י’ ואילך(, אלא “ויהיו בני ישראל 
ויקריבו  וגו’  מקושש  איש  וימצאו  במדבר... 
ביוזמה  מדובר  כלומר  המוצאים...”.  אותו 
ערבות  תחושת  מתוך  העם  מן  שמקורה 

ואחריות ציבורית. 

מעשה המקושש כתיקון למעשה 
המרגלים

ובפרט  המקושש  בזהות  התורה  קיצור 
לפיו  ברור  רושם  מותיר  המעשה,  בתיאור 
האיש  סביב  אינו  זו  מפרשה  הלקח  עיקר 
וחטאו. בנוסף, התורה אף מותירה את זהות 

התורה  כי  ניכר  מעומעם.  באופן  המוצאים 
מייחסת חשיבות לחלקם באירוע לכל אורכו, 
נראה  כן  זהותם. על  אולם לא מפרטת את 
המקושש  את  המוצאים  של  נוכחותם  כי 
מתוארת לא בשל זהותם, אלא בשל היותם 
איננו  הסיפור  מוקד  כולו.  הציבור  מייצגי 
ביום  עצים  שקושש  יחיד  אדם  של  חטאו 
השבת, אלא המעשה של בני ישראל כעדה 
מלוכדת, המוצאים איש יחיד מקרבם שחטא, 
ודורשים לבער מקרבם ומיוזמתם את החטא 
ל-ָהֵעָדה, ֶאל- ִציאּו אֹתֹו ָכּ וכלשון הפסוק: “ַוֹיּ
מֹת...”,  ַוָיּ ֲאָבִנים,  ָבּ מּו אֹתֹו  ְרגְּ ַוִיּ ֲחֶנה,  ַלַמּ ִמחּוץ 
כל זאת על הרקע של נדידה סתמית במדבר 

ותודעת ייאוש הנלוות לה. 

של  התיקון  למעשה  הוא  המקושש  סיפור 
“כל  אחריות  המרגלים.  לחטא  ישראל  בני 
העדה” בפרשת המקושש, מתוארת כתיקון 
משום  המרגלים.  שבפרשת  הרעה”  ל”עדה 
בסמוך  מוזכר  להיות  הסיפור  הוא  ראוי  כך 
לפרשת המרגלים, לומר שעיקרו של הסיפור 
הוא המעבר ממרידה בה’ מתוך שיקול דעת 
עול מצוות  והגררות המונית, לקבלת  אנושי 
ואחריות  תשובה  מתוך  ה’,  רצון  ועשיית 

ציבורית-לאומית.

לא תעמוד ולא תעמדי על דם רעך ורעותך 

ׁש ֵעִצים” ְמְצאּו ִאיׁש ְמֹקֵשׁ ר: ַוִיּ ְדָבּ ִמּ ְהיּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל ַבּ “ַוִיּ
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רּו ֹאָתּה״ ״ ר תָּ ת ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ בַּ ִציאּו ִדּ ַוֹיּ
)י״ג, ל״ב(

המרגלים דיברו אמת כשדיווחו על 
מה שראו בארץ כנען, ובכל זאת נחשבו 
חוטאים. הפרשנות המקובלת מסבירה 
הדיווח;  את  מסרו  שבה  בדרך  זאת 
דעה,  הבעת  העובדות  על  הוסיפו  הם 
לארץ  להיכנס  לא  העם  את  והסיתו 
אינה  לבדה  אמירת האמת  המובטחת. 
מספיקה - יש לבחון את הקשרה ואת 

דרך אמירתה.
כשלעצמה  האמת  המדינה,  בחוקי  גם 
איסור  חוק  אמירה.  כל  מכשירה  אינה 
העלול  דבר  לפרסם  אוסר  הרע  לשון 
או  הבריות  בעיני  אדם  ״להשפיל 
לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג 
דיברתי״  ״אמת  ההגנה  טענת  מצדם״. 
אם  רק  מתקבלת  הדיבה  מפרסם  של 
לדברים שנאמרו או פורסמו היה, בנוסף 

לאמיתותם, גם עניין וחשיבות ציבוריים. 
פרסום מידע מכפיש, גם אם נכון, ללא 
ויזכה  הרע  לשון  הוצאת  ייחשב  צידוק 

את הנפגע בפיצויים.
שונים  במקומות  מודגש  זה  עיקרון 
אהבו״-  והשלום  ״האמת  חז״ל.  בדברי 
חשובה  אך  האמת,  אמירת  חשובה 
למי  נאמרת,  היא  שבה  הדרך  ממנה 
מטרה.  ולאיזו  נסיבות  באילו  נאמרה, 
באמת  לדבוק  ציוותה  שהתורה  אף 
תשקרו  ״לא  תרחק״,  שקר  )״מדבר 
של  ש״חותמו  ואף  בעמיתו״(,  איש 
הקב״ה – אמת״, הינה תיסוג האמת לא 
פעם במקרים של התנגשות עם ערכים 
״ואדוני  אומרת  שרה  כאשר  אחרים. 
זקן״ משנה ה׳ את ניסוחה, בשיחה עם 
אברהם, ל״ואני זקנתי״ כדי שלא לפגוע 
בו. גדול השלום, אומרת על כך הגמרא, 

שאפילו הקדוש ברוך הוא שינה בו. 

כך גם במצוות התוכחה. ״הוכח תוכיח 
חטא״.  עליו  תישא  ולא   – עמיתך  את 
להתריע  בשער,  להוכיח  יש  לעתים 
או  הרבים  של  ועוולות  מחדלים  על 
לא מבלי לשקול את  אך   – היחיד  של 
יש  אם  התוכחה.  נזקי  את  ״החטא״, 
את  לבחון  יש  מדי,  קשות  תוצאות  לה 
תועלתה מול נזקיה, בהוכחת היחיד כמו 
בשיח הציבורי. אמירות בוטות, הפוגעות 
להבות  ומגבירות  שלמים  בציבורים 
לעתים  מבטאות  להנמיכן,  במקום 
עיוורות  אך  האומר,  של  פנימית  אמת 
שבה  הצורה  מן  הנובעות  להשלכות 
הם  שקר.  דיברו  לא  המרגלים  נאמרו. 
השתמשו באמת כדי להסית ולהתסיס, 

ומכאן חטאם.

*הכותב הוא מנהל מרכז הינם 
לסובלנות חברתית

אמת דיברתי
עו״ד ירון קנר - מודיעין משפט הלכה ומורשת ישראל

תכנית הרצוג-מיתרים
לבוגרי המכינות למנהיגות

מעוניינים להביא את רוח המכינות למעגלים רחבים? 
מעוניינים להתמקצע בהדרכה במכינות? 

מעוניינים להשתלב בהוראה בבתי הספר המשלבים?

מכללת הרצוג, עמותת מיתרים וראשי מכינות, תפרו במיוחד עבורכם, מסלול הכשרה ייחודי, 
אשר יכשיר אתכם להשתלב בעבודה במוסדות החינוך המשלב.

התוכנית מיועדת לבוגרי המכינות למנהיגות.

 .(B.Ed.) הלימודים יימשכו ארבע שנים לתואר ראשון בהוראת היסטוריה ותושב"ע

הלימודים יתקיימו בימי רביעי בקמפוס היכל שלמה, המלך ג'ורג' 58, ירושלים

בואו להיות חלק מבשורה גדולה לחברה הישראלית, לבטא בקולכם את חשיבות מפגש
האוכלוסיות ושילוב הערכים, תוך שמירה על ייחודיות זהותן של הקהילות השונות.

הקבלה למסלול מותנית בראיון אישי.

פרטים והרשמה:  דורי הנמן

dorihaneman@gmail.com        |      052-7203234

שנה ראשונה

חינם לזכאים
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המלך. ה של  האישי  רופאו  היה  משולם  רב 
באחד הימים פנה אליו המלך ושאלו: "לפי 
כפויי  היו  אבותיך  שלכם,  בתורה  המסופר 
טובה, כל הטובות שהעניק להם בוראם לא נשאו חן 
בעיניהם, והם הרבו להתלונן... אתן לך דוגמה: בורא 
עולם הוריד להם את המן מן השמים, במן יכולים היו 
לחוש טעמים רבים, טעמים העולים ממטעמיהם של 
מלכים, אם-כך הם הדברים, מדוע התלוננו וביקשו 

קישואים ושומים, הרי אלו מאכלי עניים?"
"את תשובתי אתן לך מחר" השיב רבי משולם ופנה 
בוקר,  "בכל  לשר:  אמר  כשהגיע  הטבחים.  לשר 
של  קטן  בפלח  לקנח  רגיל  המלך  הארוחה,  בסוף 
אני שהדבר  יודע  רופאו האישי,  ומכיוון שאני  שום, 
לו  תגיש  אל  ממחר  כבר  על-כן,  לבריאותו,  מזיק 
שום". הסכים שר הטבחים וביום המחרת לא הוגש 
למלך פלח שום... למחרת עם סיום הארוחה המתין 

המלך כהרגלו לפלח השום, אך, כמובן שהשום לא 
הגיע...

"היכן השום שלי?" קרא המלך בכעס. "רופאך הורה 
לא להגיש לך יותר שום" השיב שר הטבחים. קראו 
הורית לשר לא  "מדוע  ציווה המלך.  לרופאי!"  מיד 
להגיש לי שום?" תבע המלך לדעת. השיב הרופא: 
"השומעות אוזניך מה שפיך דובר? רק בארוחה אחת 
ישראל,  בני  ואילו  התלוננת,  וכבר  שום  אכלת  לא 
לשומים  במצרים  שהתרגלו 
ולקישואים שנים רבות, אמורים 
היו ללכת במדבר ארבעים שנה 
לא  הם  וכי  שום,  לטעום  מבלי 

יתלוננו על-כך?"
בעל  מאתנו  ואחת  אחד  כל 
שונות  מחשבות  שונה,  טבע 
ודעות ששייכות רק לו. עובדות 
הגורמות לנו לשפוט את האחר 
המחשבה  שלו,  הטבע  על-פי 
שלנו  השיפוט  שלו...  והדעה 
מהיר ומוחלט, לעתים אנו באים 
ודנים  בטענות, מטיחים אשמה 
את חברנו לחובה, מדברים לשון 
הרע בלי לחשוב, ויוצרים לאחר 
היינו  רק  לו  שלילית.  תדמית 
מסגלים לעצמנו את אמרתו של 
הלל הזקן: "אל תדון את חברך 
עד שתגיע למקומו" )אבות ב', ד'( היינו מסתכלים 
על פעולותיו של האחר בצורה טובה וסלחנית יותר, 

דנים אותו לזכות ומדברים עליו רק דברי שבח.
והתחל להסתכל על  כעת, עשה השתדלות קטנה 
והשתדל  יותר,  ומכיל  רגיש  שונה,  באופן  חברך 

לשפוט אותו לכף זכות.

)סיפור עממי מתוך "החיזוק היומי"(

כף זכות 

יחיאל מלכה

הבהרה:
בגיליון 19, במאמר שכתב יורם אזולאי, צוטטו קטעים ממאמרו של ד"ר אביעד הכהן "מתן תורה: 

בסוד היחיד והַיַחד", שפורסם בתאריך 18.5.2015 באתר "70 פנים", ללא התייחסות למקור. 
אנו מתנצלים על כך.
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מאת: אליסף תל אור

ה: ָרָשׁ ִחיָדה ַלָפּ
ל  ְפֵניֶכם הּוא ִסְמלֹו ֶשׁ ִלּ ֶמל ֶשׁ ַהֶסּ

ָלה: ְמָשׁ ְשְׂרֵדי ַהֶמּ ֶאָחד ִמִמּ

ְשָׂרד? • ַמהּו ַהִמּ
ֵתנּו? יַצד הּוא ָקׁשּור ְלָפָרָשׁ • ֵכּ

• ּוַמּדּוַע ְלַדַעְתֶכם ִנְבָחר ַדווָקא 
ה? ְשָׂרד ַהֶזּ ֶסֶמל ֶזה ֲעבּור ַהִמּ

ה: ָרָשׁ ִסיּפּור ַלָפּ
ֵאינֹו  ָהעֹוָלם  ת  ַמַפּ ַעל  טָחּה  ׁ ִשּ ֶשׁ ה  ְקַטָנּ ך  ָכּ ל  ָכּ ֶאֶרץ  זֹוִהי 

תֹוכֹו.  ָמּה ְבּ ֵדי ִלְכתֹוב ֶאת ְשׁ יק ְכּ ַמְסִפּ
רֹות. עֹוָלם, זֹוִהי ֶאֶרץ ַהָצּ יֹוֵתר ָבּ ָרה ְבּ זֹוִהי ָהָאֶרץ ַהָצּ

י ְיָלֶדיָה.  ּה לֹוֶמֶדת ָהֵאם ֶאת ְשַׂפת ָהֵאם ִמִפּ זֹוִהי ֶאֶרץ ָבּ
ִרים  ּוְמַדְבּ ִלית,  ַאְנְגּ קֹוְרִאים  ִעְבִרית,  ּכֹוְתִבים  ּה  ָבּ ֶאֶרץ  זֹוִהי 

רּוִסית. 
ְעּתֹו, ַאך ֵאין חֹוק  ּה ְלָכל ֶאְזָרח ְזכּות לֹוַמר ֶאת ַדּ זֹוִהי ֶאֶרץ ָבּ

יב.  הּו ְלַהְקִשׁ ב ִמיֶשׁ ַהְמַחֵיּ

ִביַתת  ָרה ַעל ַהֵחֶרם ָהַעְרִבי, ַאך ֹלא ַעל ְשׁ ְבּ ִהְתַגּ זֹוִהי ֶאֶרץ ֶשׁ
יֹון ַהִעירֹוִני.  ָקּ עֹוְבֵדי ַהִנּ

ל ָאָדם.  ל ַחָיּ ל, ּוְבָכל ֹזאת ָכּ ל ָאָדם – ַחָיּ ּה ָכּ זֹוִהי ֶאֶרץ ָבּ
ַבת ֶעְשִׂרים.  ת ֲחִמיִשים ֲאָבל ֲחָכָמה ּוְמנּוָסה ְכּ זֹוִהי ֶאֶרץ ַבּ

ה ְיהּוִדי ֵאינֹו ְיהּוִדי.  ָבּ עֹוָלם ֶשׁ זֹוִהי ָהָאֶרץ ַהְיִחיָדה בָּ
ּה.  ֲאִני ָיכֹול ִלְחיֹות בָּ זֹוִהי ָהָאֶרץ ַהְיִחיָדה ֶשׁ

י!   )אפרים קישון( ִלּ זֹוִהי ָהָאֶרץ ֶשׁ

ַלח ְלָך” ת “ְשׁ ָרַשׁ ָפּ
ִלים, ְנִציֵגיֶהם  ֵנים ָעָשׂר ַהְמַרְגּ ל ְשׁ ׁש ְלִסּפּוָרם ֶשׁ ַלח ְלָך” ֻמְקדָּ ת “ְשׁ ָרַשׁ ל ָפּ ִרי ֶשׁ ֶחְלָקה ָהִעָקּ
ֲחָזָרָתם  ם. ַבּ ר ָראּו ָשׁ ר ֶאת ֲאֶשׁ ָנַען ּוְלַסֵפּ ֶאֶרץ ְכּ ל ְבּ חו ְלַרֵגּ ְשְלּ ָבִטים ֶשִנּ ׁ ֵנים ָעָשׂר ַהְשּ ל ְשׁ ֶשׁ
ִטים  ַהֵהיֵבּ ֶאת  יֲארּו  תֵּ ם  ַגּ ֵהם  ַהִחיּוִבי  יאּור  ַהֵתּ ְלַצד  ַאך  ָהָאֶרץ,  ַבח  ֶשׁ ְבּ ִלים  ַהְמַרְגּ רּו  ִסְפּ

ָלּה. ִליִלִיים ֶשׁ ׁ ַהְשּ
ֵנים-ָעָשׂר  ך הֹוִסיפּו ֲעָשָׂרה ִמּתֹוך ְשׁ ְדַרש ֵמֶהם. ַאך ַעל ָכּ ִנּ ִלים ֶאת ֶשׁ אן – ָעׂשּו ַהְמַרְגּ ַעד ָכּ
ֶקֶרב ָהָאֶרץ( הּוא  ב ְבּ ּיֹוֵשׁ ִלים ֶאת עמדתם ְלִפיָה: ֹלא נּוַכל ַלֲעלֹות ֶאל ָהָעם )ָהָעם ֶשׁ ַהְמַרְגּ
ן נּון ְוָכֵלב  ֶבּ ַע  ִלים ַהּנֹוָסִפים: ְיהֹוֻשׁ ֵני ַהְמַרְגּ ִמיעּו ְשׁ ם זֹו, ִהְשׁ ִניגּוד ְלֶעְמַדָתּ ְבּ נּו.  ָחָזק ֵמִאָתּ
ּיֹוִריש ְלַעּמֹו  ֱאלֹוֵהי ִיְשָׂרֵאל ֶשׁ ֵהם ַמְצִהיִרים ַעל ֱאמּוָנָתם ְבּ ׁ ן ְיפּוֶנה, ֶעְמָדה ֲהפּוָכה ּתֹוך שֶּ ֶבּ
ְבֵריֶהם.  ַתְכֵנַע ִמִדּ ִלים, ִמְשׁ ית ַהְמַרְגּ ל ַמְרִבּ ְבֵריֶהם ֶשׁ ּׁשֹוֵמַע ֶאת ִדּ ָנַען. ָהָעם ֶשׁ ֶאת ֶאֶרץ ְכּ
ן ְיפּוֶנה  ֵלב ֶבּ ְנסּו ָלָאֶרץ, ְלַבד ִמָכּ ּלא ִיַכּ ל ַהּדֹור ַההּוא ֶשׁ ֵני ָכּ ך – ִנְגַזר ַעל ְבּ ּוְכעֹוֶנׁש ַעל כָּ
בּועֹות ֲאָחִדים, ִהְתָאֵרך  יַע ְלִקיצֹו ּתֹוך ָשׁ ְלַהִגּ ָהָיה ָאמּור  ֶשׁ ָעם  ן ַמסָּ ֵכּ ְוַעל  ן נּון.  ַע בֶּ ִויהֹוֻשׁ
ֵתנּו ִסיּפּור נֹוָסף, ַעל ָאָדם  ָפָרָשׁ ר ְבּ ַבד ִסיּפּור ֶזה ְמסּוָפּ ָנה. ִמלְּ ִעים ָשׁ ן ַאְרָבּ ע ֶבּ ְוָהָיה ְלַמַסּ
ּוַמה  ִדינֹו  ָיַדע ַמה  ּלא  ֶשׁ ה –  ֹמֶשׁ ֵעִצים.  ׁש  ְלקֹוֵשׁ ת  בָּ ׁ ַהַשּ ּיֹום  ְבּ ָצא  ָיּ ֶשׁ ִיְשָׂרֵאל  ֵני  ִמְבּ ֶאָחד 
ָבר ה’ ִנְגָלה  ל ָדּ ל אֹותֹו ָאָדם. ּוְבסֹופֹו ֶשׁ ה ָעָליו, ְוֹיאַמר לֹו ַמה ִדינֹו ֶשׁ ֶלּ ה ֶשׂה’ ִיְתַגּ עֹוְנׁשֹו, ִחיָכּ

ְסִקיָלה.  ל אֹותֹו ָאָדם – ָלמּות ִבּ ה ְוִנְגַזר ִדינֹו ֶשׁ ֶאל ֹמֶשׁ
ה ִציוּוִיים ּוָבֶהם: ַהְפָרַשת ָחָלה ּוִמְצַות ִציִצית. ָמּ ֵתנּו ַכּ ָפָרָשׁ נֹוָסף ְלִסיּפּוִרים ֵאּלּו ֵיׁש ְבּ ְבּ

ִקיׁשֹון,  ֶאְפַרִים  ל  ֶשׁ ֵאּלּו  דּוְגַמת  ְכּ ִטים  ָפּ ִמְשׁ עֹוד  הֹוִסיפּו   •
ט  ָבּ קּוַדת ַהַמּ ָתֲארּו ֶאת ָהָאֶרץ ִמנְּ ְיּ ֶשׁ ִליִלִיים,  ִחיּוִבִיים אֹו ְשׁ

ֶכם. ָלּ ית ֶשׁ ָהִאיִשׁ

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”

טל: 050-3122336  פקס: 153-50-3122336

מפרסם יקר, מודעה זו יכולה להיות שלך



מי  זצוק”ל,  יוסף  עובדיה  הרב  מרן 
הרבנים  כבכיר  רבים  בעיני  שנחשב 
הספרדים בדורו, נולד בבגדד, עירק. 
משפחתו  עלתה  ארבע,  בן  כשהיה 
בשכונת  והתיישבה  ישראל,  לארץ 
מנעוריו  בירושלים.  ישראל”  “בית 
התבלט בכישרונו ובלהיטותו לתורה. 
הראשונה  הספרותית  יצירתו  את 
כתב   12 בן  בהיותו  תשע,  בגיל  כתב 
הוסמך   20 ובגיל  הראשון,  ספרו  את 

לרבנות ודיינות.

למצרים וחזרה
)1947( עבר למצרים, שם  בשנת תש”ז 

היה סגנו של הרב הראשי, ולאחר 
שלוש שנים חזר לישראל. חוויותיו 
במצרים השפיעו עליו רבות, גם 
שמהם  הראייה  ליקויי  בדמות 
ואשר החמירו עם השנים.  סבל, 
הוא  ממצרים,  לישראל  מששב 
האזורי  בביה”ד  כדיין  שימש 
לאחר  ובשנים  תקווה  בפתח 
מכן כיהן כדיין בירושלים. בשנת 
תשי”ב )1952( פרסם את ספרו 
על הלכות הפסח “חזון עובדיה”, 
את  ייסד  מכן  לאחר  ושנתיים 
לאברכים  ישיבה  התורה”,  “אור 
הייתה  זו  מצטיינים.  ספרדים 
ישיבות  של  ראשונה  סנונית 
במהלך השנים שלאחר  שהקים 
בניו(,  בעזרת  השאר,  )בין  מכן 
במטרה לייצר בני תורה ספרדים 
המנהיגות  שדרת  את  שיהוו 
הרב  העתיד.  דור  של  התורנית 
יוסף זכה בפרס הרב קוק לשנת 

תשי”ד )1954(, בפרס ירושלים לספרות 
ותשכ”ב   )1957( תשי”ז  לשנת  תורנית 
)1962(, ובשנת תש”ל )1970( זכה בפרס 
תשכ”ט  בשנת  תורנית.  לספרות  ישראל 
)1968( נבחר הרב יוסף לכהן כרב ראשי 

בתל אביב-יפו, לצד הרב שלמה גורן. 

רב ראשי לישראל ומנהיג ש”ס
נבחר   )1972( ה’תשל”ג  בחשוון  בז’ 
לישראל  לרב הראשי  יוסף  עובדיה  הרב 
ולראשון לציון. בשנות פעילותו כרב ראשי 
פעל הרב יוסף במספר עניינים הלכתיים 
וחברתיים בעלי תהודה ומשמעות לאומית: 
קראים,  עם  נישואין  התרת  השאר,  בין 
לאחר שלמדו את יסודות התורה שבעל 
מצוות;  שמירת  עצמם  על  וקיבלו  פה, 

לכל  יהודים  הם  ישראל  ביתא  כי  קבע 
דבר, פסיקה היסטורית שהובילה להחלת 
והתיר  אתיופיה;  יהודי  על  השבות  חוק 
את כל עגונות נעדרי צה”ל במלחמת יום 
ישב  שבו  בראשותו  דין  בבית  הכיפורים, 
פירון,  מרדכי  לצה”ל,  הראשי  הרב  עם 

וסגנו, הרב גד נבון.
באייר תשמ”ג )1983(, הסתיימה כהונתו 
המשיך  והוא  ראשי,  כרב  יוסף  הרב  של 
הגדול.  הרבני  הדין  בבית  כדיין  לכהן 
והקים  ש”ס  מפלגת  את  הנהיג  במקביל 
את “מועצת חכמי התורה” של המפלגה, 
מתפקידו  פרש  כך  בעקבות  בנשיאותו. 
הבחירות  לאחר   .)1986( בתשמ”ו  כדיין 

תשנ”ב  בשנת  עשרה  השלוש  לכנסת 
סיעת  לחברי  יוסף  הרב  הורה   )1992(
רבין  יצחק  של  לממשלתו  להיכנס  ש”ס 
ז”ל. מאז הפך למנהיגה הבלעדי והבלתי 
של  למוקד  והגיע  ש”ס,  של  מעורער 
אישיות חוץ-פוליטית  פוליטי ששום  כוח 

במדינת ישראל לא זכתה לו מעולם.

פסיקות מקלות וגישת הרע 
במיעוטו

היא  מחמירה  פסיקה  יוסף,  הרב  לדעת 
הנוכחי,  בדור  ובמיוחד  מעיקרה,  פסולה 
שבו  והדרור”,  החופש  “דור  כינה  שאותו 
הדור  את  להביא  עלולה  יתרה  החמרה 
הרב  דתית.  פרקטיקה  כל  לזנוח  הצעיר 

אישה  שירת  לשמוע  התיר  ז”ל  יוסף 
וכדומה,  תקליט  או  רדיו  מכשיר  דרך 
הזמרת.  את  מכיר  אינו  כשהשומע 
הזמרת  לשירת  להאזין  נהג  עצמו  הוא 
המצרייה אום כולתום. הוא התיר בשעת 
הדחק ללמד בנים ובנות יחד עד גיל תשע 
שחרורו  בעבור  מחבלים  לשחרר  והתיר 
של גלעד שליט. הרב יוסף ביקש לקרב 
את הקבוצות היהודיות-ישראליות לקיום 
מרבי של המצוות עד כמה שאפשר. כדי 
מדיניות  לנקוט  מוכן  היה  זאת  לעשות 
הלכתית שמצד אחד, תמזער את הפגיעה 
בה  יש  אחד,  ומצד  ההלכה,  בדרישות 

ויתור על קיומה המלא של ההלכה. 

יחסו למדינת ישראל 
ולשירות צבאי

סבור  היה  ז”ל  יוסף  הרב 
תוקף  יש  ישראל  שלמלחמות 
זאת,  של “מלחמת מצווה”. עם 
ישיבות  שבחורי  חשב  לא  הוא 
אבל  לצבא,  להתגייס  צריכים 
על  בירך  הוא  אישיות  בשיחות 
הצליחו  שלא  בחורים,  גיוס 
בלימודיהם, לנח”ל החרדי. נכדו 
יחסו  על  הצביע  יוסף  הרב  של 
צה”ל,  לחיילי  סבו  של  החיובי 
היה  בכך שבכל פתיחת ההיכל 
קורא תפילה לשלום חיילי צה”ל. 
בנו של הרב יוסף, הרב אברהם 
צבאי  כרב  בצה”ל  שירת  יוסף, 
במשך כ-13 שנה. זכורה במיוחד 
עובדיה  הרב  מרן  של  דרשתו 
הלחימה  בזמן  כאשר  יוסף, 
בשנת  יצוקה”  “עופרת  במבצע 
תשס”ט )2009( אמר לציבור כי החיילים 
את  להעריך  צריך  נפשם,  את  “מוסרים 
חייל?  לראות  אותם.  לברך  הזה,  הדבר 

צריך לנשק אותו!”

פטירתו
בעקבות  תשע”ד,  סוכות  המועד  בחול 
הרב  אושפז  הבריאותי,  במצבו  החמרה 
כרם  עין  הדסה  החולים  בבית  יוסף 
“חיים”  השם  את  לו  הוסיפה  ומשפחתו 
יוסף נפטר  ימים. הרב  כסגולה לאריכות 
בבית החולים ב-ג’ בחשוון תשע”ד בגיל 
93. הלווייתו נערכה באותו ערב בירושלים, 
בה  והשתתפו  סנהדריה,  הקברות  בבית 
הלוויה  הייתה  זו  אנשים.  אלפי  מאות 

הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל. 

רגע היסטורי
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מרן הרב עובדיה יוסף זצוק”ל

י”ב בתשרי ה’תרפ”א )23 בספטמבר 1920(
ג’ בחשוון ה’תשע”ד )7 באוקטובר 2013(


