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ַאֲהַבת ִיְשָׂרֵאל 
מצוות  היא  ישראל”  “אהבת 
כל  על  לפיה  בתורה,  “עשה” 
כל  לאהוב  ישראל  מבני  אחד 
אדם מבני עמו. בסידורים רבים 
הכניסו בתחילת תפילת שחרית 
את הפסקה: “הריני מקבל עלי 
לרעך  ואהבת  מצוות עשה של 
כמוך”, על מנת שהתפילות יהיו 
רצויות ויתקבלו. מצוות “אהבת 
היסודות  אחד  היא  ישראל“ 
החסידות.  בתנועת  החשובים 
רבות  עוסקת  החסידות  משנת 
ובאופני  המצווה  במשמעות 
יישומה. הבעש”ט, מקים תנועת 
מהותה  על  הצביע  החסידות, 
של מצוות אהבת ישראל כציווי 
נשמתו,  מצד  יהודי  כל  לאהוב 
בחסרונותיו  להתחשב  מבלי 

ומגרעותיו.

פנינת השבת

המרתקות א התופעות  חת 
המתגלות למעיין בפרשתנו 
בין  הגדול  הפער  הוא 
על  המקרא  של  הדלים  התיאורים 
עלייתו  קודם  אברהם  של  מעשיו 
האגדי  העושר  לבין  ישראל,  לארץ 
המגולל עשרות סיפורים לפרטיהם. 
כיצד הושלך אברהם המרדן לכבשן 
אביו,  פסילי  את  ניפץ  איך  האש, 

יש  כי  גילה  כיצד 
לבירה  בית  בעל 
כל  ועוד.  ועוד 
הללו  המדרשים 
נעדרים מהחומש. 
סיפר  לא  מדוע 
המקרא?  זאת 
את  השאיר  מדוע 
דרכם  הנתיבים 
פילס אברהם את 
האמונה  אל  דרכו 
נסתרות  באלוקים 
מעינינו? האם לא 
להראות  נכון  היה 
כיצד  כל  לעין 

אברהם גילה מסירות נפש והקרבה 
על  האש  לכבשן  ליפול  בנכונותו 
מסתפק  אלה  כל  במקום  אמונתו? 
הכתוב בתיאור הלאקוני שבו מבקש 
אלוקים מאברהם לשנות את מקום 
מובטח  שבו  אחר  מגוריו למקום 
גדולה,  משפחה  להקים  שיוכל  לו 
“ואעשך לגוי גדול”, והברכה שתחול 
עליו תשפיע על העולם כולו, “ונברכו 
בך כל משפחות האדמה”. ניסיונותיו 
הפסוקים  פי  על  אברהם  של 
יותר מאלו המופיעים  נראים קטנים 
במדרש. דומה שהפער בין המתואר 
בפסוק  שמתברר  לזה  במדרש 
מתאר  המקרא  בעלמא.  טכני  אינו 
בחיינו,  יומיומית  כמעט  התמודדות 
בעוד המדרשים מפליגים ומתארים 

שקשה  מידה  בקנה  הירואית  דמות 
אחד  לכל  פונה  המקרא  לתופסו. 
אפשרות  לו  שיש  לו  ואומר  מאתנו, 
רובנו  אברהם.  של  לאתגר  להיקרא 
מעברים,  עם  להתמודד  נצטרך 
התרחקות מחבר ושכן רע, השפעות 
מעטים  וכדומה.  שונות  תרבותיות 
כבשן  של  בניסיונות  לעמוד  יצטרכו 
להציג  והמקרא מבקש  ייתכן  האש. 
כמי  אברהם  את 
שכל אחד מאתנו 
לראות  יוכל 
לחיקוי.  מודל 
זאת  לעשות  כדי 
לספר  אפשר  אי 
את  גלוי  באופן 
כיון  סגולותיו,  כל 
כזה  שבמקרה 
הופכים  היינו 
למישהו  אותו 
שהוא חצי מלאך, 
וממילא אי אפשר 
ממנו  ללמוד 
דבר. דווקא מפני 
שגרתי,  לכאורה  בניסיון  שמדובר 
מדובר  זאת  בכל  בצידו,  ששכרו 
מוכנים  נהיה  האם  חיים.  בניסיון 
לנו  הקורא  השם  דבר  את  לשמוע 
המובטח  לשכר  נאמין  האם  ללכת, 
הדברים  בה  הקלות  למרות  לנו. 
מוצגים, מדובר בניסיון המעצב דרך 
חיים, ובכך הוא הופך לאירוע ששקול 
יצחק מליאת  בעיני חכמינו לעקדת 
הליכה  גם  והגבורה.  ההקרבה  הוד 
שבהם  הערכים  בעקבות  יומיומית 
אדם מאמין, מצריכה עוצמות ושאר 
רוח לא פחות מאותם אירועי גבורה 

המוזכרים במדרש.
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דורו א בבני  אברהם  היה  חד 
האמונה  מפיץ  ולדורות. 
הוא  בתבל  והגדול  הראשון 
וגילה  ותפיסות,  אלילים  שניפץ  זה 
להחדיר  והצליח  עולם,  יחידו של  את 
הכוח  את  נתן  בניו,  ולנו,  אמונה. 
להמשיך את האמונה. בגיל 75 הקב”ה 
איך  לך?  לך  לאן  לך”.  “לך  לו:  אומר 
נודע?  הלא  אל   75 בן  אדם  שולחים 
בעיה...  אין  ע”ה  אבינו  אברהם  אצל 
הזה  במסע  הולכים.  אז  אומר,  ה’ 
אברהם אבינו ע”ה לכאורה מאבד את 
הכוח, עוצמת הקשרים, האוהבים, את 
הכבוד מהמשפחה ואת התמיכה. מה 
ודווקא  שזה אומר שהלכה ההצלחה, 
גדול...  לגוי  אעשך  ה’  לו  אומר  כאן 
יתרחש?  בדיוק  זה  איך  ברכה...  והיה 
היש בנמצא שהלך זר טיפס כמטאור? 
)בראשית  הקדוש  החיים  אור  מסביר 

לנו  מעבירה  התורה  שכאן  כ”ב(  א, 
מסר שההצלחה לא באה מהשתדלות 
“שאין הטובה מהשתדלות” כי לו העוז 
והמשרה. אנו, כפי שמכנה אותנו רבנו 
בחיי )בהקדמה(, “ילדי עולם הדאגה”, 
צריכים להשליך על השי”ת את יהבנו, 
סוגי  שכל  ולדעת  להאמין  לבטוח, 
ההצלחות רק בידי השי”ת, וכפי שכתב 
האלשיך הקדוש )בראשית פרשת ויצא 
מהישען  לברוח  לגבר  “טוב  ל(:  פרק 
על דברים טבעיים, כי אם על ה’ לבדו 

כי מושיע אין בלתו יתברך לעד”.

הבעל שם טוב הקדוש: “מבט 
מסע חייך“

בכל  ונסיעה  הליכה  שכל  לך  דע 
חושב,  שאתה  מהסיבה  אינה  רגע 
סיבה,  לך  נתן  הסיבות  מסובב  אלא 

אך  שהגעת,  לאן  שתגיע  וסובב 
העליון  הרצון  היא  האמיתית  הסיבה 
סדר  מובא  בתורה  מסעי(.  )פרשת 
מ”ב המסעות. אומר הבעל שם טוב: 
“לכל אדם במשך חייו יש 42 מסעות, 
תחנות, מעברים ושלבים בחיים”. אמר 
השי”ת  שאמר  “מאז  הרש”ב:  הרבי 
לאברהם אבינו ע”ה ‘לך לך’, התחילה 
גזירת  פי  ועל  הבירורים,  עבודת 
ההשגחה העליונה, אדם הולך למקום 
שהניצוצות מחכות לו לבירור ותיקון”.

אהבת ישראל
• היה אומר “הקול אריה” רבי שלמה 
מענדל  מנחם  שהרבי  הי”ד,  זלמן 
לאהוב  “צריכים  אומר:  היה  מלינסק 
יראה  אם  שאפילו  עד  כך,  כל  יהודי 
אותו אחרי שעשה עבירות, יוכל לנשק 

אותו באהבה רבה”.

המערכת

יונתן שמואל אוחנה כפר חב”דפנינים ואוצרות

חברה והלכה
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גיליון מס’ 5
נא לשמור על קדושת הגיליון.

“העלון טעון גניזה”

לפני מ התחושה  את  כירים 
אל  אמיתי,  מסע  מסע? 
להיות  יכול  זה  נודע.  הלא 
ילד  לפני עבודה חדשה, לפני הולדת 
לפני  או  ושלישי  שני  גם  אולי  ראשון, 
מוכרים.  לא  עולם  לחבלי  נסיעה 
מכירים את תחושת הבטן המתהפכת, 
ההשתוקקות  ורתיעה?  בהתרגשות 
והפחד? התערובת הזו, הדוחפת אותנו 

לגבולות היכולת שלנו.
בגיל  לכם  קורה  זה  שכל  לכם  תארו 
מדרשי,  פלא  ילד  שהיה  אברם,   .75
כש”גילה” שיש בורא לעולם ולפסלים 
את  העביר  יראו”,  ולא  להם  “עיניים 
שרי,  חייו,  אשת  אביו.  בבית  חייו  כל 
אברם  עקרה.  בעשור,  ממנו  מבוגרת 
בציפייה  כמעט  שלמים  חיים  העביר 
לו  שיתן  אותו,  שינחה  ממעל,  לקול 
והוא איננו  יש בורא לעולם,  כיוון. אם 

פסל דומם, אז ודאי הוא מדבר. רואה 
בימי  אברם  לו  חשב  אולי  כך  אותי. 
שבתו בחרן, תחנת הביניים של תרח 
שאמור  קטוע,  במסע  שנעצר  אביו, 
לארץ  כשדים  מאור  להימשך  היה 

כנען.
והנה בא הקול. “הלכתי כי קרא הקול” 
היו  מאיתנו  כמה  סנש.  חנה  כותבת 
הולכים, בגיל כזה, לאחר חיים שלמים 
של ציפייה בבית נוח ומשגשג? ואברם 
אברם  של  המסע  כיוון.  ללא  הולך. 
ממולדתו,  מארצו,  מהליכה  מתחיל 
מבית אביו. לאן? אל הארץ אשר יראה 
יוצר  לו הקול, הבורא, הנעלם הגדול, 

כול.
יציר  הוא  המקרא,  לפי  אברהם, 
שהביא  הראשון,  האנושי  הכישלון 
של  העמוקה  לאכזבה  והביא  למבול, 
האל מיצירי כפיו. גם האל ישב שותק 

אי- ברית  כרת  הוא  האדם.  למול 
המבול.  מי  כשוך  האדם,  עם  לוחמה 
אברם  הוא.  אף  והמתין  קר...  שלום 
המתין.  והאלוקים  ממתין,  המתבגר 
שבורי לב שניהם. וברגע אחד “לך לך 
אביך, אל  ומבית  וממולדתך,  מארצך, 
הארץ אשר אראך”. האל מכריע. אם 
האדם לא נואש, ולומד לדבר לאלוקיו 
של  ההתחמקויות  את  מתקן  )וכך 
האדם הראשון ובנו קין, משיח אדם- 
לאדם  תקווה  עוד  יש  אולי  אלוקים(, 

העומד בפני ה’. 
לעמוד  למסע,  לצאת  בוחר  אברם 
בנסיון הראשון, שבמובנים רבים הוא 
בנו מסוגל  מי  מכולם.  והקשה  הגדול 
להפוך  נודעת,  לא  ארץ  אל  ללכת 

אותה לארץ מובטחת, ומקיימת?...
הכותב הוא גבאי בית הכנסת בקיבוץ 
ברור חיל
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אוהב את פ אני  אירועים.  ומלאת  היא עשירה  רשת השבוע 
הפרקים הראשונים של “בראשית” ואת הפרשות הראשונות, 
שכן הן עמוסות באירועים, בהתפתחויות ובדרמות אנושיות. 
בקריאה חוזרת מדי שנה תמיד ניתן למצא היבטים חדשים שאיכשהו 
נעלמו בשנה שעברה. התנ”ך הוא אכן ספר הספרים, ותמיד אפשר 

למצוא איזו שהיא זווית חדשה או היבט שנסתר מן העין. 
בתל  רבין  בכיכר  ישראל  רבים מעם  נפגשו  הזה  בתחילת השבוע 
אביב. זו השנה ה-21 מאז רצח רבין, היו כבר 20 עצרות מאז וכל 
אחת עדיין מעבירה בי רעד והתרגשות. הכרתי את רבין היטב. תקופה 
ארוכה מרחוק, ואחר כך התמזל מזלי ועבדתי במחיצתו כאשר חזר 
לשמש כשר ביטחון בשנת 1983. בהמשך שוב עמדנו בקשר. רבין 
נרצח, כמובן, במעשה פוליטי מאין כמותו לאחר שחתם על הסכמי 
שלום שנועדו להסדיר בהדרגה את יחסינו עם שכנינו הפלסטינים. 
הייתי, אגב, גם בטקס חתימתם על מדשאות הבית הלבן.  הסכמי 
לבין  בינינו  דמים  מאבק  של  ארוכות  שנים  לאחר  נחתמו  השלום 

הפלסטינים מתוך רצון הדדי להיפרדות ולכונן שלום אמיתי 
לא  מעולם  לשעבר.  ביטחון  ושר  רמטכ”ל  ביטחוניסט,  היה  רבין 
היה מסכן את קיומה של מדינת ישראל. בהדרגה אימץ את הרעיון 
שהיפרדות בינינו לבין הפלסטינים, המבוססת על יסודות ביטחוניים, 
תבטיח את מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית ולא תסכן כמובן 

את קיומה. 

היפרדות בין רועי מקנה אברהם לרועי מקנה לוט
רועי  לבין  אברהם  מקנה  רועי  בין  ריב  מתפתח  לך”  “לך  בפרשת 
מקנה לוט. זה ויכוח על שטחי מחיה שהיו כמובן במשורה והרועים 
אומר  ובעקבותיו  ומתן  משא  מנהלים  ולוט  אברהם  להם.  נזקקו 
ֹרֶעיָך:  ּוֵבין  ֹרַעי,  ּוֵבין  ּוֵביֶנָך,  יִני  ֵבּ ְמִריָבה  ְתִהי  אברהם ללוט: “ַאל-ָנא 

ֵמָעָלי:  ָנא  ֶרד  ִהָפּ ְלָפֶניָך,  ָכל-ָהָאֶרץ  ֲהֹלא  ֲאָנְחנּו.  ַאִחים,  ים  י-ֲאָנִשׁ ִכּ
ִמין ְוַאְשְׂמִאיָלה” )בראשית י”ג, ח-ט(.  ֹׂמאל ְוֵאיִמָנה, ְוִאם-ַהָיּ ִאם-ַהְשּ
שני הפסוקים האלה אומרים את האמת הפשוטה והעצובה. כאשר 
שייפרדו.  עדיף  ביחד,  לחיות  יכולים  אינם  עמים,  שני  שני שבטים, 
הדמים  וקשר  המקורות  פי  על  אחים,  הם  והערבים  היהודים  הרי 
עם  שכל  נסיבות  יצרו  החיים  אבל  היסטורית.  עובדה  הוא  ביניהם 
רוצה ריבונות ועצמאות והדרך היחידה להבטיח זאת היא באמצעות 

חלוקה, היפרדות. 
פורצת  כך  אחר  פחות.  לא  חשובה  תוספת  גם  יש  הזה  לסיפור 
לוט  נופל  הזאת  ובמלחמה  בחמישה,  הארבעה  מלחמת  מלחמה, 
יוצא  והוא  המבשר,  הפליט,  מפי  כך  על  שומע  אברהם  בשבי. 
בני עמו.  ואת כל  לוט, את רכושו  ומשחרר את  מיד למבצע צבאי 
המשמעות היא שלא רק פרידה הייתה בין לוט לאברהם אלא גם 

ברית הגנה הדדית נגד אויב משותף.
ומה זה אומר במונחים של ימינו? לנו ולפלסטינים יש אויב משותף. 
הטרור הרדיקלי, שמסכן את הסיכוי לחיים משותפים, למשל החמאס 
או דאע”ש או מי שיהיה בעתיד. ישראל והרשות הפלסטינית איתרו 
שיתוף  כוננו  זה  אינטרס  ובתוקף  שלהם  המשותף  האינטרס  את 
פעולה ביטחוני, חשאי, אשר מצליח בדרך כלל למנוע טרור ברשות 

הפלסטינית ובישראל.
רבין חתם על הסכם שלום עם ירדן, שגם הוא מבוסס על אינטרסים 
ביטחוניים ומדיניים, וניסה להגיע להסדר עם סוריה ועם הפלסטינים. 

המשא ומתן האחרון הביא גם לסיום חייו. 
העצרת במוצאי שבת לימדה כי ציבור עצום במדינת ישראל עדיין 
בהסדר  הוא  פלסטיני  הישראלי  לסכסוך  היחיד  שהפתרון  מאמין 
מדיני ובדו קיום ושלום. אני מקווה ומתפלל כי נהיה חזקים מספיק 

ונחושים להגשים את החזון הזה.

3

יֹוָמא ִעְנְיֵני ְדּ

יֹוָמא תהלה פרידמן ִעְנְיֵני ְדּ

ח”כ דר’ נחמן שי סיעת המחנה הציוני

ופעם ה ב”בראשית”.  אחת  פעם  פעמיים.  מתחילה  תורה 
אחת ב”לך לך”. ב”בראשית” אנחנו נחשפים לעולם הפועל 
על פי חוקיות טבעית, ולבני אדם הפועלים בתוכו. הציוויים 
הם כלליים ומופנים למין האנושי כולו. אין קבוצות ולאומים בעלי 
אופי מובחן, ובעיקר אין ממש תכלית ומטרה לחיי האדם הספציפי 

או הקבוצה הספציפית. 
ההתחלה השנייה מתרחשת כשאברהם מתחיל ללכת. הוא הולך 
בעקבות קול אותו הוא שומע. הוא עוזב ארץ, מולדת ובית, והולך 
משהו  לתקן  עליו  המצווה  קול  שומע  הוא  כי  ידוע,  לא  יעד  אל 
בעולם ולהיות ברכה, והוא נענה לו. ב”ישראלית” אנו משתמשים 
במילה תיקון כהיפך של קלקול. ב”יהודית” תיקון משמעותו יצירה 
- חז”ל מתקנים תקנות, כלומר מחוקקים ויוצרים. בתפילת “עלינו 
ליצור  כלומר  שדי”,  במלכות  עולם  “לתקן  מצווים  אנחנו  לשבח” 
הוא שומע  כי  הולך  הנוכחות האלוקית. אברהם  עולם בהשראת 
חדש.  עם  יצירת  באמצעות  חדש  עולם  לתקן  עליו  המצווה  קול 

לתקן עולם ולהביא לו ברכה. 
ההליכה של אברהם מופיעה בתורה יש מאין. איננו יודעים מי הוא 
ומה הוא עשה לפני כן. איננו יודעים למה דווקא הוא זה שהצטווה 
החדש.  העם  את  וליצור  להתחיל  שנבחר  זה  הוא  מדוע  ללכת. 

חז”ל ממלאים את הפער הזה במדרשים המתארים את סגולותיו 
המיוחדות של אברהם. אברהם כראשון שחיפש והבין שיש א-ל 
מול  לעמוד  האומץ  כבעל  אברהם  העולם.  מאחורי  העומד  אחד 
עולם עובד אלילים ולהתנגד לו. הם מציירים את אברהם כדמות 

הרואית שמעשיו זיכוהו בשליחות המיוחדת. 
רבי יהודה לייב אריה, בספרו “שפת אמת” מציע כיוון פרשני אחר. 
אברהם,  לפני  הרבה  בעולם  נשמעה  לך”  “לך  הקריאה  לטענתו 
לדבריו  נשמעה,  הזו  הקריאה  הזמן.  כל  להישמע  ממשיכה  והיא 
ולא רק שמע, אלא  “לכל האנשים תמיד” אלא שאברהם שמע. 
ובית  ושפה  ארץ  לעזוב  והבטוח,  הנוח  מהמוכר  לצאת  מוכן  היה 

וללכת אל הלא נודע על מנת לתקן עולם ולהיות ברכה. 
כי  אברהם,  להיות  יכול  מאיתנו  אחד  כל  אמת”,  ה”שפת  פי  על 
לקול  היענות  כיום.  גם  בעולם  מנסר  ולתקן  ללכת  הקורא  הקול 
לא דורשת תמיד עזיבה פיזית של בית ומולדת, אך תמיד נדרשת 
עזיבה של המוכר והנוח על מנת לתקן ולהיות ברכה לעולם. האם 

נשמע את הקול? האם נענה לו?

ועמיתה  ב”קולות”  מנהיגות  פיתוח  היא מנהלת מרכז  *הכותבת 
במכון שחרית. ירושלים

תיקון עולם

היפרדות-שמירה על מדינת 
ישראל יהודית ודמוקרטית
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עו”ד דובי ארבל גבעת שמואלנקודות ציון בחינוך

ילדים, ראו ה ולהם ארבעה  וטובים,  ורים מסורים 
שקרבה שעתם. ביקשו מהבכור: “דאג להעביר 
את מורשתנו לילדים: הקפדה על קלה כחמורה, 
אך  אורחים.  הכנסת  הרע,  לשון  איסור  כשרות,  שבת, 
חשוב מכך, דאג שתישארו אוהבים ומאוחדים. בכל תנאי 

– אכלו יחד מידי שבת”. ציוו ונפטרו. 
הילדים גדלו. הבכור ניסה ככל יכולתו, אך חלק מהילדים 
לא זכרו שהיו כלל הורים. חלקם אמרו: “יש מורשת, אך 
אתה מפרשה לא נכון”. חלקם אמרו, שהם זוכרים שהיו 
וגם מאמינים לו שביקשו להנחיל את המורשת,  הורים, 
אך היא לא מדברת אליהם. הם רוצים לחיות כפי שהם 

מבינים. ואת חלקם – זה בכלל לא עניין...
דבר...  כל  על  יסעדו?  כיצד  השבת:  הגיעה  והנה 
מחלוקת: מה יאכלו - כשר או לא? בבית או במסעדה? 
האם להתחשב בתפילה בקביעת השעה? האם אפשר 
להשתמש בפלאפון ובמוזיקה? האם ישירו? אילו שירים? 
ובכלל למה צריך לסעוד יחד כאשר כולנו כה שונים זה 
מזה... והבכור לא ידע נפשו. לפי הדרך שלו, חלק מהילדים 
לא ישתתפו, ומה יהא על בקשת ההורים לאכול יחד בכל 

תנאי?! אולי לוותר ושכל אחד יחיה בדרכו ובנפרד?

בפרשתנו זו נולדנו כעם. בין אם אנו מסורתיים, חרדים, 
אותם  לכולנו   – שביניהם  מה  כל  או  דתיים,  חילוניים, 
לא  ישראל.  שבטי  יחד  אחת:  בקשה  ולהורינו  הורים. 
חשובה  האחדות  כי  קובעת  היהודית  המורשת  בנפרד. 
בשלום  אנחנו  כאשר  רק  עלינו  מולך  שהקב”ה  מכול, 
ישראל  “שאפילו  לקבוע:  הגדילו  ואף  פ”ג(,  )עוקצין 
עובדים עבודה זרה ועושים חבורה אחת, אין מדת הדין 
פוגעת בהם” )דרך ארץ זוטא, פ”ט(. אך אליה וקוץ בה 
– המשימה הזו של להיות יחד איננה פשוטה כלל ועיקר, 
מכל המשימות שבעולם.  והקשה  היא המסובכת  ואולי 
הקושי נובע מהצורך לוותר. להתקצר. לסגת. אך כיצד 
אוכל לוותר על הערכים הכי חשובים שלי? למה שאני 

אוותר? עדיף שהוא יוותר. הוא יכול ולו קל יותר. 
אז מה עושים? אין לכך תשובה פשוטה או ברורה, אך 
כפי  יחד  להיות  נוכל  לא  הנסיגה,  ללא  הוויתור,  ללא 
משימת  ולכן,  שלנו.  והתרבות  המורשת  שמבקשות 
היכולת  את  הזו.  לקדם את האחדות  היא  החיים שלנו, 
להיות שותפים, למרות וחרף השוני והמחלוקת. לך - לך 

מתוך עצמך כדי להתקרב לאחר.
* הכותב הוא מנהל בי”ס על יסודי מיתרים רעננה

אשר מדובר בהליכה מבחירה כפי שנראה בפרשת כ
את  שואלת  אני  פעם  שלא  מודה  אני  לך”,  “לך 
עצמי איך מתקבלת החלטה לעזוב את המרחבים 
המוכרים, לקום, ללכת ולהתחיל מחדש. מי יהיה הראשון, 
מאין הכוחות ומה מחזק את האמונה כי היציאה לדרך היא 
נכונה, וכי בסופה תהיה מנוחה ונחלה, מקום לבנות בה את 

הבית, את המשפחה ואת הקהילה? 
אברם  ונדודים.  בחירות  של  פרשה  היא  לך”  “לך  פרשת 
נושא  שאותה  השפחה,  הגר  ורועיו,  לוט  עבדיהם,  ושרי, 
ילדים,  לו  שתלד  מנת  על  שרי  אשתו  לבקשת  אברם 
ובוחרות לנדוד. כל אחת  כולן דמויות הנדרשות לבחירות 

מסיבותיה.
ממקרא הפסוקים נראה כי הליכתו של אברם היא הליכה 
מבחירה. אברם הולך אל הלא נודע, ורק לאחר מכן מקבל 
בתחילת  המופיע  להליכה  הציווי  כי  נראה  הפירוט.  את 
הפרשה הוא אמנם על אברם, אך הוא אינו יוצא לבד לדרך. 
הוא אמנם מותיר מאחוריו חלק ממשפחתו, ואת המסורת 
שעליה גדל, אך נראה כי הוא בוחר לצאת למסע, ויחד אליו 
בהמשך  ביתו.  ומבנות  מבני  חלק  ומצטרפים  מצטרפות 
ואולי זה  ולאדמת הארץ,  יבואו גם ההבטחות להמשכיות 
מה שמניע אותם להמשיך ללכת, אולם ברור כי כדי לבנות 
ולהבנות היה צורך באברם אחד ובני ביתו שיצאו אל הדרך, 

זו הלא נודעת. 

לאורך הפרשה נראה פיצולים בדרך, אך נדמה כי אלו יעשו 
והפרשה  ובדיאלוג,  בשיח  משותפת,  בהחלטה  במודע, 
מסתיימת בשינוי שמותיהם של אברם ושרי לאברהם ושרה, 
ובמילתו של אברהם וכל בני ביתו, וביצירת עם. יש שכר 
לפעולתם. הלבטים האלה עומדים בפני כל מי שמבקש או 
ולפעול  מבקשת לעשות את השינוי, לצאת לדרך חדשה 
בתוך המציאות. בהביטי על תהליכים ושינויים המתרחשים 
בחברה הדתית בארץ, למנהיגות שבחרה לצאת בראשית 
הדרך יש מקום ביצירת המציאות. שמחת תורה מאחורינו, וזו 
אולי הזדמנות להביט על הדרך שעברו המניינים השוויוניים 
בארץ. לפני למעלה מעשור היינו זקוקות וזקוקים לפורצי 
היציאה  כי  הידיעה  לפנינו.  דרך  עוד  ויש  הדרך,  ופורצות 
לדרך נעשתה מבחירה ובמודע, וכי היום עוד ועוד מניינים 
ערים  קהילות,  של  במגוון  הארץ  ברחבי  קמים  שוויוניים 
וישובים, קהילות המבקשות להמשיך בהן את מסורת בית 
אבא ואימא, למצוא ולתת את המקום לכולם וכולן לקחת 
בו  בדור  וחיים  חיות  אנו  כי  התחושה  את  מחזקת  חלק, 
השינויים מתרחשים עוד בחיינו בתחומי החיים השונים. יש 
עוד דרך, אך כפי שניכר בפרשה, שנים של נדודים מולידים 

בסופו של דבר עם, ואיתו גם גאולה. 

* הכותבת היא מנהלת תיכון “דרור” בירושלים, 
חברת הנהלה ב”נאמני תורה ועבודה” 

יחד שבטי ישראל

בין מסורת וחדשנות
רני חזון-וייס ירושלים פרשת השבוע
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עו”ד ירון קנר-מודיעין

ַחת ָיֶדיָה )ט”ז, ח-ט( י ַתּ ְך ְוִהְתַעִנּ ִבְרֵתּ ׁשּוִבי ֶאל ְגּ
שני  המתארות  דומות  מילים  שתי  ועבדות.  עבודה 
מצבים שונים בתכלית: העובד בן חורין, המרוויח את 
לחמו בכבוד ונהנה מיגיע כפיו. העבד הוא מי שחירותו 
הייתה למרמס – הוא אינו אדון על זמנו ועל למעשיו, 
אין לו זכות לבעלות על רכוש )“מה שקנה עבד קנה 

רבו”( והוא תלוי לחלוטין באדוניו.
העבדות   – המצבים  שני  בין  מבחין  המקראי  החוק 
והעבודה - על פי סיבת התהוותם: העובד בחר לעבוד 
בעבודתו והוא יכול לעזוב אותה בכל עת. העבד נמכר 
בחובו מבלי שיוכל להתנגד לכך. הוא הופך מאותו רגע 

לרכוש אדוניו עד שפירות עבודתו ישלמו את חובו.
על  מרחיב  מעט  מבט  ימינו  בת  הישראלית  לחקיקה 
התהוו  כיצד  רק  לא  בוחנת  היא  העבדות.  הגדרת 
יחסי העבודה אלא גם מהם מאפייניה של ההעסקה. 
נצלנית  בהעסקה  החוק   יראה  מסוימים  בתנאים 
פלילית  עבירה  עבדות”,  בתנאי  “העסקה  ומחפירה 

שעונשה מאסר.
מהם מאפייניה של העסקה שכזו? לפני כחודשיים ניתן 
 6237/12 )ע”פ  רחב  דין  פסק  העליון  המשפט  בבית 
מהי  לראשונה  המגדיר  ישראל(  מדינת  נגד  ג’ולאני 

אותה “עבדות מודרנית”, המקימה מרבצה את הגדרת 
אנו.  ימינו  על  אותה  ומחילה  ההיסטורית  העבדות 
לסוגיה בעקבות הרשעתם של  נדרשו  העליון  שופטי 
אנושיים  לא  בתנאים  זרה  עובדת  שהעסיקו  זוג  בני 
אותה  העבידו  השירותים,  בחדר  אותה  שיכנו  הם   –
מבוקר עד לילה ללא הפסקות ומנעו ממנה את צרכיה 
הבסיסיים. מקרה זה, לבושתנו, אינו נדיר. הוא מייצג, 

כדברי השופט מלצר, תופעה רחבה:
בינלאומי  במאבק  חלק  לקחת  ביקש  “המחוקק 
“העבדות  תופעת  וכנגד  אדם  בבני  סחר  כנגד  רחב 
מגיעים  עניות  מדינות  אזרחי  במסגרתה  המודרנית”, 
לעבוד במדינות רווחה כדי להיטיב את מצבם הכלכלי, 
אך מוצאים עצמם משועבדים לגורמים המנצלים את 
חולשתם וזרותם במדינת היעד. יש להילחם בתופעה... 
 – ודמוקרטית  יהודית  ישראל – כמדינה  כדי שמדינת 

תישאר נאמנה לעקרונותיה, שורשיה וערכיה”.
הגמרא,  אומרת  לעצמו”  אדון  קנה   – עבד  “קנה 
בהתייחסה לשלל החובות של האדון כלפי עבדו. ואם 
לעבד בימים עברו כך, לעובד חופשי במדינת ישראל 

– על אחת כמה וכמה.
*הכותב הוא מנכ”ל הינם לסובלנות חברתית

מהי עבדות

המושג השבועי:
שלל וביזה במלחמה

אחד האירועים בפרשת “לך לך” הוא מלחמת ארבעת מלכי בבל כנגד חמשת מלכי כנען )מלכי בבל 
ביקשו להכניע את השלטון המקומי בארץ, ולקחת את יושבי הארץ תחת חסותם(. אברהם עוזר למלכי 
כנען, ולאחר המלחמה מבקשים המלכים להשיב לו כגמולו, ולתת לו משלל המלחמה, אך אברהם מסרב 
בכל תוקף. ואכן, בניגוד לנוהג שהיה קיים בימי קדם, ובכלל זה כפי שמתואר גם באירועים שונים בתנ”ך, 
בהם הכוח הכובש נהנה גם מן הביזה והשלל, דרכו של אברהם מלמדת אותנו על הדרך המוסרית הנעלה 

שיש ללכת בה: “ובביזה לא שלחו את ידם”, כפי שאכן נקבע בחוק הישראלי.
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מעשה בעז

שליד ב בכפר  תימן, 
יהודי עני  צנעא, חי 
רב  בקושי  מאוד. 
ולמחיית  למחייתו  הרוויח 
בני ביתו. יום-יום היה יוצא 
את  לרעות  כדי  לשדה 
והדלות  המועטות  העזים 
חולב  היה  בערב  לו.  שהיו 
אותן ומוכר את חלבן במחיר 
זול. רק אנשים עניים מאוד 
היו קונים ממנו חלב, כי לכל 
עזים  בביתם  היו  היהודים 
ופרות, שרועים ערביים היו 
מובילים אותן לשדה. אבל 
היהודי העני שלנו היה יוצא 
את  לרעות  לשדה  בעצמו 
עזיו, והיה טורח הרבה כדי 
מרעה.  מקום  להן  למצוא 
בערב,  חוזר  היה  כאשר 

לפני החשכה, לביתו, היה עייף, יגע ושבור.
וביקש  למרעה,  יצא  לא  הוא  העני.  חלה  אחד  יום 
משני בניו, שאחד מהם היה בן ארבע-עשרה ואחד 

בן עשר: "צאו למרעה במקומי".
לא  אך  המרעה,  את  לחפש  ויצאו  בבוקר  בניו  קמו 
התחילה  לפתע  בדרך.  טעו  כי  אליו,  להגיע  הצליחו 
בן  הגדול,  והבן  העדר,  מן  להתרחק  העזים  אחת 
הארבע-עשרה, הלך אחריה כדי להחזירה. התחילה 
אחריה.  והבן  בורחת,  העז  אחריה.  והבן  לרוץ,  העז 
קרא הבן הבכור אל אחיו הצעיר: "חזור בינתיים עם 
שאר העזים הביתה, ואני אחזיר את העז העקשנית 

באיחור מה".
הבכור  והבן  הביתה,  העזים  עם  הצעיר  האח  חזר 
מה,  זמן  עבר  הבורחת.  העז  אחרי  לרדוף  הוסיף 
לו,  לדאוג  הבית  בני  התחילו  לביתו.  שב  לא  והבן 
היום  למחרת  הדאגה.  רבתה  כן  הזמן,  שעבר  וככל 
התחילו להתפלל לשלומו ואף פתחו בצום, אך הבן 
לא שב הביתה. המשיך בן-הרועה לרדוף אחרי העז, 
עד שלעת ערב הגיע בעקבותיה למקום נפלא, שבו 
תפוחי- אילנות  כשמש,  הזוהרים  תפוחי-זהב  ראה 
עץ המאירים כאור הירח, אגסים הנוטפים עסיס רב, 
למיניהם  עצי-הפרי  בין  וכרמי-גפנים.  מטעי-זיתים 
זרמו מים זכים וצוננים, המשיבים את הנפש והמהנים 

את העין.
השתכשכה העז במים הצלולים ושתתה מהם, אחר-
ממראה  השתכר  והבן  העצים,  בגזעי  התגרדה  כך 
יכול היה  ולא  גן-עדן,  המקום, שהיה בעיניו כמראה 
לעזבו. הוא אכל מעצי הפרי, ועז היה רצונו להישאר 

ליהנות  ולהמשיך  במקום 
מטובו ומיופיו.

לקח בן-הרועה נייר ורשם 
עליו: אבי היקר, אני נמצא 
שבו  מופלא,  במקום 
נמצאים כל מעדני העולם 
ויופיו, ממש בגן-עדן. אנא, 
הדל  הבית  את  עזוב  אבי, 
ליהנות  כדי  לכאן  ובוא 
עוד  ולא תסבול  מכל טוב, 
עוני ומחסור, כי האל האיר 
אותי  הביאה  והעז  דרכי, 
שסיים  אחרי  זה.  למקום 
קיפל  הפתק,  את  לכתוב 
אותו ושם אותו באוזן העז, 
וזו התחילה לחזור אל בית 

הרועה העני.
הרועה,  לבית  העז  חזרה 
ושלמה.  בריאה  כשהיא 
הבית  בני  כל  מיהרו  העני,  לבית  הגיעה  כאשר 
בשמחה לקבל את פניה, אך גדול היה כאבם כאשר 
ראו, כי העז חזרה בלי הבן ובלי כל סימן למה שעבר 
ולא  עליהם. בני הבית תיארו לעצמם, כי בנם נהרג 
יחזור הביתה. מיד פתחו בבכי ובמספד מר על בנם 
האומלל שאבד. אחרי שקמו מימי אבלם, לקח האב 
השכול את העז, ומרוב צערו וכאבו על מות בנו שחט 
היה להסתכל בסיבת המוות של  יכול  לא  כי  אותה, 
האהוב  בנו  את  והערב  השכם  לו  הזכירה  העז  בנו. 

ואת הגורם למותו.
הדל  בשרה  את  ומכר  העז  את  האב  ששחט  אחרי 
בתשלום זעיר, מצא פתאום פתק באוזנה. הוא מיהר 
מה  פזיזותו.  על  חרטה  נתמלא  ומיד  אותו  לקרוא 
הדרך  את  עתה  לו  להראות  יכולה  העז  שאין  חבל 
והשפע,  בנו, למקום האושר  אל המקום שבו נמצא 
למקום הנחלה והשובע. נשאר האב העני מסכן עד 
סוף ימיו, ולא הוסיף לשמוע דבר על אודות בנו בכורו. 
שהוא  הנפלא  המקום  ממעדני  ליהנות  הוסיף  והבן 
כגן-עדן, וחיכה בכיליון עיניים לבואו של אביו ושל כל 

בני המשפחה.
לעולם לא הבין הבן, מה מנע את אביו ואת בני ביתו 

מלהגיע אליו…
עגנון:  ש"י  של  לסיפורו  העממיים  המקורות  )אחד 
סרי  רחל  על-ידי  נרשם  הסיפור  בעז".  "מעשה 
חיים  בעלי  "סיפורי  נוי,  דב  ראה:  יונה.  גיסתה  מפי 
בעדות ישראל", עיריית חיפה, המוזיאון לאנתולוגיה 
ולפולקלור, ארכיון הסיפור העממי בישראל )אסע"י(, 

1976 עמ' 98-96(

איור: שושנה דביר



ת "ֵלְך ְלָך": ָרַשׁ ָפּ
ָשַׂרי  ַאְבָרם,  ל  ֶשׁ ְיִציָאָתם  ִסּפּור  ְבּ ַמְתִחיָלה  ְלָך"  ת "ֵלְך  ָרַשׁ ָפּ
ם ַוֲהִליָכָתם ֶאל  ל  ְרכּוָשׁ ל ַאְבָרָהם) ַיַחד ִעם ֹכּ ְולֹוט (ַאְחָינֹו ֶשׁ
יָכה ְלָתֵאר ֶאת קֹורֹות ַאְבָרָהם  ם ִהיא ַמְמִשׁ ׁ ַנַען. ּוִמָשּ ְכּ ֶאֶרץ 
ַנַען,  ְכּ ֶאֶרץ  ְבּ ְהיֹוָתם  ִבּ אֹוָתם  ַקד  ָפּ ֶשׁ ָהָרָעב   ְחּתֹו:  ַפּ ּוִמְשׁ
ִהְתעֹוְררּו  ֶשׁ ָתִחים  ַהְמּ ְך;  ָכּ ל  ֶשׁ ְבּ ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ֶאל  ִויִריָדָתם 
ָבר  ל  דָּ סֹופֹו ֶשׁ ר הֹוִבילּו ְבּ ין רֹוֵעי ַאְבָרם ְורֹוֵעי לֹוט –  ֲאֶשׁ ֵבּ
י  ִכּ ְלַאְבָרם  ֻמְבָטח  ּה  ָבּ ֶשׁ ַהְּבָתִרים,  ין  ֵבּ ִרית  ְבּ ְרדּוָתם;  ְלִהָפּ
ֶאֶרץ   ְבּ ד  ְעָבּ ְמֻשׁ ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ ִלְפֵני  ַאְך ֹלא  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ִיְנַחל  ַזְרעֹו 
ֵאיָנּה ַמְצִליָחה  ְפַחת ָשַׂרי: ָשַׂרי ֶשׁ ל ָהָגר, ִשׁ ִמְצַרִים; ִסּפּוָרּה ֶשׁ
ְלַאַחר  ַאְך  ָהָגר.  ְפָחָתּה,  ִשׁ ֶאת   לֹו  נֹוֶתֶנת  ֵמַאְבָרם,  ַלֲהרֹות 
ָבר  יָנּה ְלֵבין ָשַׂרי ִמְתַעְרֶעֶרת, דָּ ָחִסים ֵבּ ּזֹו ָהָרה, ַמֲעֶרֶכת ַהיְּ ֶשׁ
ל ָהָגר. ְוזֹו חֹוֶזֶרת ְלֵבית ֲאדֹוֶניָה,  ּסֹוף ִלְבִריָחָתּה ֶשׁ ּמֹוִביל ַבּ ֶשׁ
ְלָאְך ה' ִנְגָלה ֵאֶליָה, ּומֹוֶרה ָלּה ַלֲחֹזר, ּוְמָבֵרְך ֶאת  ַמּ ְלַאַחר ֶשׁ

ָמֵעאל. ן ָאֵכן נֹוַלד – ִיְשׁ ַמן ָקָצר ְלַאַחר ִמֵכּ ְזּ ָנּה, ֶשׁ ְבּ
הּוא  ּה  ָבּ ַאְבָרם,  ִעם  נֹוֶסֶפת  ִרית  בְּ ה'  ּכֹוֵרת  ה  ָרָשׁ ַהָפּ סֹוף  ְבּ
ה  ֶנּ ָשׂר ָעְרָלָתם, ּוְמַשׁ ָמֵעאל ִלּמֹול ֶאת ְבּ נֹו ִיְשׁ ה אֹותֹו ְוֶאת ְבּ ְמַצֶוּ

ל ָשַׂרי ְלָשָׂרה. ָמּה ֶשׁ ל ַאְבָרם ְלַאְבָרָהם, ְוֶאת ְשׁ מֹו ֶשׁ ֶאת ְשׁ

הפינה לילדים
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משפחת גרוס מחיפה זכו בפרס 
על הפיתרון לעלון פרשת "וילך"

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”

ֶאת  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָמָצא  יַצד  כֵּ ה:  ָרָשׁ ֵמַהָפּ ִסּפּור 
ֵאל ֶאָחד? ָהֱאמּוָנה בְּ

ַמִים  ׁ ַהָשּ ּכֹוְכֵבי  ֶשׁ בּו  ְוָחְשׁ ָהָאָדם  ֵני  ְבּ ָטעּו  ֶקֶדם  יֵמי  ִבּ
בֹוד ְוַלֲעֹבד  ן ֵיׁש ַלֲחֹלק ָלֶהם ָכּ ַמְנִהיִגים ֶאת ָהעֹוָלם, ְוַעל ֵכּ
ֶהם  ָבּ ים, ֶשׁ ִשׁ חֹות ּוִמְקָדּ ָסִלים, ִמזָבּ נּו ְפּ ְך, ָבּ ָכּ יָון ֶשׁ אֹוָתם. ֵכּ

ָסְגדּו ְלאֹוָתם ַהּכֹוָכִבים.
ּיֹום ֶאָחד נֹוַלד ַאְבָרָהם ָאִבינּו. ַאְבָרָהם ָאִבינּו, עֹוד  ֶשׁ ַעד 
ׁשּו  ְקּ ִבּ ֶשׁ ִרים  ַהֶהְסֵבּ ֶאת  ל  ְלַקֵבּ ָהָיה  מּוָכן  ֹלא  ַיְלּדּותֹו,  ְבּ

ד אֹותֹו. תֹות ְלַלמֵּ ֲהֵני ַהָדּ ֹכּ

ֵמָאִביו  ל  ֵבּ ִקּ ֶשׁ ָהֱאמּוָנה  ִעם  ֵאר  ׁ ְלִהָשּ ים  ִהְסִכּ ֹלא  הּוא 
ִניַח  ְוַהֵמּ יֹוֵתר  ְבּ ֶהָעמֹוק  ר  ַהֶהְסֵבּ ֶאת  ׂש  ִחֵפּ הּוא  ּוֵמִאּמֹו. 

ל ָהעֹוָלם. יר ֶאת ְמִציאּותֹו ֶשׁ ְסִבּ ַיּ ַעת, ֶשׁ יֹוֵתר ֶאת ַהַדּ ְבּ
ַמִים ֵהם  ׁ ּכֹוְכֵבי ַהשָּ ֵכן ֶשׁ ָאַמר ַאְבָרָהם ְלַעְצמֹו: "ֲהֵרי ֹלא ִיָתּ
ְוַאף  ִלְבֹרא,  ָצִריְך  ָהָיה   אֹוָתם  ַאף  ֲהֵרי  ֶשׁ ָהעֹוָלם,  ֱאֹלֵקי 
ֶאל  ִשְׂכלֹו  ַח  ִמֹכּ יַע  ִהִגּ ְוָכְך  ְנִהיג".  ַיּ ֶשׁ ִמי  ָצִריְך  ָהָיה  אֹוָתם 

יֵדי ֵאל ֶאָחד. ּלֹו ֻמְנָהג ִבּ ל ָהעֹוָלם ֻכּ ָכּ ָהֱאמּוָנה, ֶשׁ
ֶנה ּתֹוָרה" לרמב"ם, ֲהָלכֹות ֲעבֹוָדה  י "ִמְשׁ ד ַעל ִפּ )ְמֻעָבּ

ֶרק א'( ָזָרה ֶפּ

כּונֹות ִנְדָרׁשֹות ָלָאָדם ַלֲחֹלק ַעל ַמֲעַרְך ָהֱאמּונֹות  ֵאּלּו ְתּ
ְסִביָבתֹו ּוְבֵביתו? ִלים בִּ ֻקָבּ ְמּ עֹות ֶשׁ ְוַהֵדּ

ם ֵאיְנֶכם  ֶהם הֹוֵריֶכם ַמֲאִמיִנים, ְוַאֶתּ ָבּ ָבִרים ֶשׁ ָנם ְדּ ַהִאם ֶיְשׁ
ֶהם? ַמֲאִמיִנים ָבּ

ִחיָדה:
בּוַע? ׁ ת ַהָשּ מּוָנה ְלָפָרַשׁ ְתּ ַבּ קֹום ֶשׁ יַצד ָקׁשּור ַהָמּ ֵכּ

עו"ד ירון דהאן 
זכיין רימקס

ס?
נכ

נה 
 קו

 או
כר

מו

רק עם 
המקצוענים 
של רי\מקס

*2286
08-9229302
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שליחי הציבור שלכםשליחי הציבור שלכם

איתנו אתם יכולים!

מבית

 
 באלפי בתי הכנסת ברחבי הארץ

 

 לפרטים: יוסי בן הדור - 052-8908518
yossib@makorrishon.co.il

 לרשותנו מאגר ממוחשב של כל בתי הכנסת 
כולל- רשימת גבאים להפצה ממוקדת לפי קהל היעד

לא קיבלת העלונים? צור קשר ל- 9248* 

לפרסום
מודעות
בעלון

טל: 050-3122336
פקס: 153-50-3122336

malkayy@gmail.com
050-3122336

להפקות דפוס   חוברות ועלונים   פירסום ושיווק

זצוק”ל היה ה יוסף משאש  רב 
ואיש  משורר  פוסק,  דיין, 
ציבור. הוא כיהן כרב באלג’יר 
הספרדי  הראשי  כרבה  וכן  ובמרוקו, 

של העיר חיפה.
מקנס  בעיר  נולד  משאש  יוסף  הרב 
בישיבה  למד  בצעירותו  שבמרוקו. 
וכן  במקנס,  הלפרין  הרב  שהקים 
יוסף  הרב  האחים  בראשות  בישיבה 
נבחר   31 בגיל  אלקובי.  רפאל  והרב 
לכהן כרבה הראשי של העיר תלמסאן 
שבאלג’יר. הוא כיהן בתפקיד זה במשך 
למקנס  חזר  משאש  הרב  שנה.   17
פטירת  לאחר  כדיין  לשמש  מנת  על 
בעל  היה  הוא  טולידאנו.  משה  הרב 
השלטון,  במסדרונות  ומוכר  קשרים 
אף  הרב  מרוקו.  ממלך  לכבוד  וזכה 
קיבל אות כבוד מהמלך ומשר החינוך. 
לו לצורך פעילות  יחסים אלה הועילו 

לטובת היהודים.
הרב עלה לארץ ישראל בשנת 1964, 
לרב  מונה  הוא  חיפה.  בעיר  והתיישב 
בשנת  חיפה  של  הראשי  הספרדי 

1968, והחזיק בתפקיד עד לפטירתו.
רב,  אמנותי  חוש  היה  משאש  לרב 
בעיטורים  לראות  ניתן  לזה  וביטוי 
שאותם  ספריו,  שערי  שעל  הגרפיים 
השונים,  בספריו  כן  כמו  בעצמו.  צייר 

פזורים שיריו.

גישתו ההלכתית
הוא  משאש  יוסף  הרב  של  ייחודו 
בנטייתו למנהג הנוהג בימיו, כשעל פיו 
זו לעתים  ניסח הלכות שונות. בדרכו 
נקלע למצב בו דעתו היא דעת יחיד. 
מן  גם  לעתים  נובע  ייחודו  בנוסף, 
לערער  חשש  לא  שהוא  העובדה 

עולם  בשאר  המקובלים  דברים  על 
שכיום  פסק  הוא  למשל,  הפסיקה. 
מכיוון שחילול שבת הפך להיות דבר 
טרף(,  בשר  מכירת  )לעומת  רגיל 
תורה  באיסורי  שבת  מחללי  גם  הרי 
)שו”ת  כשרות  על  נאמנים  ובציבור, 

“מים חיים”, סימן קמ”ג(. 
יוסף  הרב  של  בסברות  המקוריות 
העובדה,  מתוך  אף  נובעת  משאש, 
מוכיח  לעתים  משאש  יוסף  שהרב 
המקרא.  לשון  מתוך  הלכתי  עניין 
ראש  כיסוי  סוגיית  על  לדוגמה,  כך 
)שו”ת  יוסף משאש  לגבר, כתב הרב 
“ועוד  כ”ג(:  סימן  סוף  חיים”,  “מים 
אלקים  ה’  ‘ויעש  מפורש...  מקרא 
וילבישם’  עור  כתנות  ולאשתו  לאדם 
)בראשית ג’(, ואילו מגבעות לא עשה 

ראשם  לכסות  צריכים  אינם  כי  להם, 
כלל...”.

פסיקותיו הונחו גם מהחשש שפסיקה 
מחמירה תגרום שהחוטא יחוש שהוא 
הרב  שאף  ולכן  למחנה,  מחוץ  נדחק 
בין האדם אשר לא  לשמור על קשר 
מקפיד על סדר יומו מבחינה הלכתית 

כשם שהקפידו הוריו, לבין היהדות. 
היה  ולציונות  ישראל  למדינת  יחסו 
את  מאוד  אהב  והוא  ביותר,  חיובי 
בהתאם  ישראל.  ועם  ישראל  מדינת 
מתלמידיו,  לאחד  פסק  זו  לתפיסתו 
בהלל  יום העצמאות  את  לחגוג  שיש 

והודאה.

 ספרים וכתבים
ספרים,   48 חיבר  משאש  יוסף  הרב 
תודה”,  “זבח  מצווה”,  “נר  ביניהם: 
“נחלת  ירחים”,  “גרש  יוסף”,  “ויזכור 
והגדה  אבות”,  פרקי  “על  אבות”, 
מעשה  ציורים  הכוללת  פסח,  של 
הספר  את  הרב  פרסם  כן,  כמו  ידיו. 
מכתבים  הכולל  המכתבים”,  “אוצר 
ושאותם  משאש,  יוסף  הרב  שכתב 
הוא איגד לספר. בין המכתבים דיונים 
הלכה,  והתלמוד,  המקרא  בפרשנות 
היסטוריים,  תיאורים  נחמה,  מכתבי 
דיון בנושא הקרבנות לעתיד, סליחות 
הרב  בנו,  שונים.  ומאמרים  ושירים 
אליהו משאש, השקיע רבות בהוצאת 
ל”אוצרות  חובר  שהוא  תוך  ספריו, 
המגרב- קרן חכמי מרוקו” )של הרב 
חלק  מוציאה  הקרן  אביטבול(.  מאיר 

ניכר מספריו של הרב יוסף משאש. 
על אף שגדולי הרבנים חלקו על רוב 
יוסף משאש,  פסקי ההלכה של הרב 
עצום  ודרשן  צדיק  גאון,  בו  ראו  הם 

שחיזק הרבה יהודים.

הרב יוסף משאש זצוק”ל

נולד בשנת התרנ”ב, 
1892, ונפטר בתאריך 
ב’ בשבט התשל”ד, 

.25.1.74


