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 דברי פתיחה
 ה התשע"האש השנערב ר

וד, עיון והתבוננות בית המדרש הפתוח ללימוד משנת הרמב"ם שם דגש על לימ
: הנחלת ערכי מחשבת רז"ל המקורית והרמב"ם כדי לקרב את הדעות ומטרתו ידועה

עם דגש על לימוד ועיון  ,למאור שבתורה, להתנהגות חברתית חושבת ומתחשבת
הרחיק את המתבונן והמעיין מעיוות המביאים לידי מעשה כדי לקרב דברים אל השכל ול

ועירפול מושגים הנובעים מלימוד שטחי שהוא אחד מגורמי המחלוקות בין בני אדם 
ובעיקר בין שלומי אמוני ישראל שהם צאצאיהם של אלה שאמרו יחד במעמד הנשגב 
והנורא ההוא "נעשה ונשמע" ושלצערנו במהלך הגלות והחבלים המסובכים של המשיח 

 אמירה מבטיחה זו.  נשתכחה מעט

מלמד אותנו כיצד להתבונן דרך "משכיות הכסף" שהוא  ,הרמב"ם רבנו הגדול
ת" )בפתיחתו למורה הנבוכים עמ' י, משל מחוכם להתבוננות ו"לתיקון החברה האנושי

"י קאפח( והמעיין בלשונו המוזהבת בכתביו השונים יטעם מעט מן האור מהד' ר
 והמאור.

עיון והתבוננות, סיירנו בארצנו היפה ואם יגזור ה' בחיים גם השנה נפגשנו לימי 
. בחודש מרחשוון הבא עלינו לטובה נצא למפגש עיון לות מגוונתנמשיך גם השנה בפעי

והתבוננות באכזיב בנושא: "וידעת כי שלום אהליך" המיועד לזוגות המעוניינים 
 להעצים ולזכך את חייהם המשותפים.

ר אפרים בן מנחם דאוד בבית החולים וקובץ מאמרים בימים אלה נמצא חברנו היק
זה נכתב בתפילה ובתחינה לבורא עולם שירפאהו מחליו ויעמידהו מחליו לחיים טובים 

 ולשלום.

שנת השמיטה בפתחנו והיא עדות ותזכורת לכמה עקרונות במישור האמונות 
 והדעות ומביאה לתיקון החברה ויש הרבה מה לתקן ולא רק בדרום.

, ממוסחרת וכפופה לכל מיטה זו תפסיק להיות כמו קודמותיהצון ששנת שיהי ר
 מיני מנגנונים גוזרי קופונים ויבוא לציון גואל.

יבורכו כותבי המאמרים והחברים שסייעו בהוצאת הקובץ שלפניכם ויהי רצון 
שתהא שנה זו שנת ישוב הדעות, שנת נחמה שמחה ואהבה, רפואה והחלמה לחיילים 

שתמיד תודה והערכה לחברנו יוסי בן משה פרחי  .הפצועים בגוף ובנפש ישראל ולעם
 ולירון קרני המגוייס קבוע לפעילותו של בית המדרש. בעריכה,מתגייס לסייע 

 

 תבושרו במחילה סליחה וכפרה. 
 .קדומים. מאיר בן אברהם עפארי                                                           
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 א מפי כתבמפי רב ול
 הערות על הלכה ועל מנהג בחוגריה ובדרום תימן

 אפרים יעקב

 

 מקור המנהגים בתימן

דבר שגרם לאובדן מסורות וכל שבידינו היא מסורת שבעל  .בתימן כידוע אין בתי דפוס
פה, מפה לאוזן ועל פי הראיה. אני שייך לדור התפר שבין גאולה קליטה והופעתו של 

עלם של זקני תימן שרוב מעשיהם הם בבחינת וחוות את פהדור שלא זכה לראות ול
 תורה. לרובנו היו הדברים ברורים כל כך עד שלא היה חשוב להעלותם על הכתב. 

המציאות הארצישראלית הפגישה אותנו עם דעות משובשות חסרות עומק 
בפסח דברים העומדים  "מכירת חמץ"היסטורי, דעות שהן מוטעות מלכתחילה כגון 

 מוחלט לכתוב בתורה, דעות הרוצות לשנות דרכנו ממסורותינו העתיקות.  בניגוד

בחרותי עברה עלי במעברה הרבה קודם שכל המתוחכמים בעלי רגשי הנחיתות 
 מול 'השיטה האשכנזית' נולדו.

ארצּות הינה כמעט אופי. הדור דהיום אינו מכיר כלל -הבורות שולטת בכל והעם
מן יממנהגי ת תר יוצאי תימן. אני מקבץ כאן מקצהתנהגותו ההלכתית ובכלל של דו

 יתי בילדותי, הגם שיודע אני שחלקם יביאו לידי תמיהה. ושחו

כל המעלה על דעת שלתרבות תימן, שהיא תרבות קדומה גם אצל גויי הארץ 
חודה של יוסלמים, חייבת להיות הוכחה או מקור בכתובים, לא השכיל להבין את ימה

והיא כי  ,ר על תרבות קדומה שאינה מופיעה במשנה נוסח תימןנעי התרבות התימנית.
 אין בר מצוה בתימן.

שנים הרבה אני מתרה בפני העוסקים והעושים בלימודי תימן שיש ללקט ולאסוף 
את התרבות התימנית שאינה כתובה קודם שיהיה מאוחר. לא אחת אני נשאל על דברים 

הקשור לתרבות תימן אלו זה כתוב?'. בכל  מסוימים שאלות דוגמת 'מניין לך?' או 'היכן
אין להם מקום. ברי לי שכל המחפש מקורות כתובים למנהגי תימן  וברשאלות שעל פי 

 הקדומים הוא חסר הבנה ובחשיבה התימנית את ההלכה והמנהג.

בכל מסגרת הרימותי קולי והצעתי מכל מי שיכול להקליט וללקט כל מידע. והנה 
מסיבות שונות בסביבות לא תימניות, והוא מרים גבה כאשר  גדל דור צעיר המסתובב

רואה הוא הדס רב האגוד סביב הלולב כדי תפיסת כל היד. יש מי מהתמימים האוסרים 
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זאת משום בל תוסיף. להוי ידוע שאריגת בית קיבול להדס ולערבה משני צידי הלולב 
 ח.כנהוג היום מנהג ברור הוא של הכנסיה המזרחית ומשם הוא לקו

הדעת נותנת שמסורות תימן קדמו למסורות המודפסות. יהודי תימן לא למדו 
יהדות, הם חיו יהדות. יהדות תימן היא יהדות קדומה לכל קדומים והיא מחזיקה בידה 
מסורות קדומות שאינן כתובות שזו עובדה שצריך לאמצה כאשר באים אנו לבדוק את 

שתורתם נלמדה מפי כתב ולא מפי רב. עולם ההלכה והמנהג בתימן, ביחוד מול אלה 
הרמב"ם מפני שתורתו תאמה ידועה טענתו של מרי יוסף קאפח שיהודי תימן נתחברו ל

 1לתורתם.

כה המנהג והמחשבה יכולים אנו לעקוב אחר מקורות ההל 51-רק למן המאה ה
הקיימים בתימן. נקודת מפנה בכל אלה היא מהפכת הדפוס, כלומר ספרי הדפוס שהחלו 
להגיע לתימן ולהשפיע השפעה מערכת על ההלכה והמנהג, ואלו דחו אפילו השפעות 

החזקה ברוב תימן -לא תימניות אחרות שהשפיעו על תימן קודם לכן, דוגמת דחיית היד
 לומר מאז עלות הדפוס משתנה עולם ההלכה בתימן.מפני השולחן ערוך. כ

שני מצבים בלבדיים מצויים בקיומה של הלכה: יצא ידי חובה, או לא יצא ידי 
חובה. כשר או לא כשר. אין חצי יציאת ידי חובה ואין חצי כשר. אי אפשר לצאת יותר 

ת ידי הנחת תפילין מהנחת תפילין. אי אפשר לאכול כשר יותר משהוא כשר. הגע
הביאה לתימן  ,השולחן ערוך לתימן כמעט מיד עם הדפסתו בויניציה בשנת שכ"ה

מושגי חשיבה חדשים בהלכה והרחיבה את עולם המעש היהודי לעניינים נוספים, 
למשל הנוהג להשליך את הלולב עם תום מצוותו על גג היכל בבית הכנסת, ובפסח 

המצות. זו אינה מצוה נוספת אלא לשרוף איתו את החמץ או להדליק בו את תנור אפיית 
תוספת אשכנזית שחדרה לתימן באמצעות השו"ע. דברים כאלה נוספו לעשרות אם לא 

יה היהודי והתימני בכלל. אך לא רק ענייני מעש חדרו לתימן דרך ילמאות בעולם העש
 השו"ע אלא גם תובנות הלכתיות.

ניו הגיעו לתימן רק עם עניין ההחמרה בהלכה אינו מוכר כלל בתימן היהודית וניצ
השפעת השולחן ערוך. בנוסחה המסכמת חלק מענייני הלכה מובא משפט ידוע: 
'והמחמיר תבוא עליו ברכה'. בשולחן ערוך כתובה נוסחה זו כך: 'והמחמיר תע"ב'. על 
מנת להמחיש את אי הסכמתם של יהודי תימן להחמרה בענייני הלכה מספרים כי יהודי 

'והמחמיר ִתֵעב', כלומר המחמיר עייף עצמו לדעת ואין לה צורך  תימן קראו משפט זה:
בהחמרה. דוגמא זו ממחישה בצורה אירונית את יחס של יהודי תימן להחמרה. ובאמת 

מנהגי תימן הקדומים היו גם היו מי שהחמירו על עצמם. באזוריה הקבליים של תימן 
שים בענייני כשרות במטבח נוגעים לתחומים הרבה שבהלכה הלא כתובה. לעתים ידעו נ

יותר מאשר הגברים שלא היו מעורים תמיד בענייני מטבח. נשות תימן מרטו את נוצות 
התרנגולים בעזרת מים חמים. כלומר היו שופכים מים על נוצות התרנגול על מנת להקל 

 את המריטה מהתרנגולת השחוטה, ולא חשו לבישול הבשר קודם הכשרתו במלח. 

 
 ראה לדוגמה הקדמתו של הרב יוסף קאפח לספרו "הרי"ף על מסכת חולין", הוצאה עצמית, תש"כ. ועוד.   1
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ודי תימן בפני תרבויות הפחותות מהם החלה כבר בתימן, אם על התרפסותם של יה
ידי מכירת כתבי היד לכל המרבה במחיר ואם קבלת עצותיהם של שדרי"ם למיניהם דבר 

 יחודם.יהמעיר כי יהודי תימן בתימן, כמו בארץ, לא תמיד הבינו את עוצם 

ביטול  התרפסות זו של יהודי תימן בפני נוסעים שהטעו אותם ממסורתם כמו
חיו בארץ י שאירע בצנעא העיר. יהודי תימן קבורת מת ביום טוב שני של גלויות כפ

כמעט ולא פגשו יהודים. כאשר הגיעו שדרי"ם  ,שלא גבלה עם שום ארץ בה יש יהודים
לתימן עשה הדבר רושם רב על יהודי תימן והיתה בהם נטיה לקבל את ביקורתם הרבה 

 על מה שנעשה בתימן. 

נתחדדה למשל למהרי"ץ רק כאשר טיב ספרי הדפוס העלו בפניו מאליהם הבנה זו 
 את ההבדל בין יהדות תימן לתרבויות אחרות.

יכולתה של סביבה עירונית לשמר תרבויות פחותה מסביבה כפרית. ככל שהכפר 
מרוחק יותר ממרכז השפעה תרבותי כך משמר הוא טוב יותר ענייני לשון ותרבות מפני 

ות להשפעות. מבדיקה שעשיתי עולה כי הלשון הערבית באזור שהם חשופים פח
החוגריה קרובה יותר לערבית הקלאסית מאשר הערבית של מרכז תימן. ניתן להרחיב 
בעניין זה כהנה וכהנה אך ברצוני לדון כאן בענייני מנהג והלכה שאף בהם קיימים 

 הבדלים בין שני האזורים.

תה במלוא עוזה עוצמתה וחיוניותה ולא יינולדתי לקהילה התימנית בנהריה שה
הכירה אלא את מנהגיה שהובאו זה עתה מתימן. כאן לא היינו צריכים ללמוד יהדות 
אלא לחיות אותה, לחיות את היהדות התימנית המתקיימת בכעין פיסת תימן קטנה 
בארעא דישראל. על כגון זאת אומרים יהודי תימן 'מפי רב ולא מפי כתב', כלומר אין 

ן לימוד של סברות וכד' אלא לימוד מהסתכלות ממעשה הזקנים בפועל, מעשים כא
הטבועים בהם מימות עולם. המעט שאני מביא כאן הוא מה שעיני, עיני אדם שגדל 

 בבית מרכזי וראה את מרבי צדדיה של הקהילה והדוגמאות הן אקראיות לחלוטין.

 

 שבת

ול. כלומר מותר להוציא בשבת אוכל כלל נקוט אצל יהודי תימן: אין בישול לאחר ביש
 מבושל מהמקפיא היישר לפלטה ללא חשש או יצירת חששות.

בידוע שקריאה בתורה בציבור בבית כנסת אינה תפילה. בשבת בבוקר מיד אחר 
תפילת שחרית והצאת ספר התורה, נהגו נשות דרום תימן להיכנס לבית הכנסת ולתת 

היו אוכלים ושותים בבית הכנסת בזמן  לבעליהן דבר מאפה, שעועית וקפה, ואלה
 הקריאה בתורה )!(.
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בשבת באבן )מזחק( נהגה בתימן בשבת על כל המרכיבים  2טחינת פלפל וחולבה
מתחילה ועד סוף ולכתחילה. כך נהגו כל עולי תימן בארץ ישראל. זוכר אני את תור 

ודם סעודה שלישית שהיו עומדות וממתינות לתורן או הקוראות אשה הנשים בגינתנו ק
ן אנחנו ומרי חיים סינואני שהיה ב לרעותה שתשמור תור עבודה. כך ראינו וכך אכלנו

 בית בבית הורי בנהריה.

כמו כן הורדת כביסה מהחבל בשבת, קריעת נייר לכתחילה בשבת, אך לא שבירת 
 וטין.קיסם מעץ ואפילו היה הוא יבש לחל

כיום פוגש אני צעירים שאינם מאמינים שההלכה מתירה שחיטה ביום טוב ושאנו 
 היינו שוחטים ביום טוב.

 אין מחיאת כף בשבת בשום אופן ופנים. 

 השבת יוצאת עם שלושה כוכבים ולא ע"פ שעון. : זמני כניסה ויציאת שבת

 ת השבת.ערבית שלמוצאי שבת מסתיימת עם צאת השבת ואינה מתחילה אחר צא

 

 מנהגי קדם

המשנה במסכת סוכה אומרת: מצא כלים נאים מעלן לסוכה. שאל השואל: מדוע מעלן 
ולא מכניסן או מורידן או כל אמירה אחרת? בדקו ומצאו שמבנה הבית היהודי בתימן 

נה הבית היהודי בארץ ישראל בתקופת המשנה, קרי אולי תקופת גלותם של בהוא כמ
יתה הסוכה בקומתו העליונה י. בבית היהודי בארץ ישראל היהודי תימן מארץ ישראל

של הבית. היו גורעין מגג הבית שבעה על שבעה טפחים ומסככים )עפ"ר בעשב )!( 
 מיוחד התייבש אחר זמן רב(.

 

 הפסק

עניין הפסק בתפילה, או אחר נטילה או מכל סיבה אחרת, לא היה מוכר בהלכה ובנוהג 
עניות דעתי השפעה קבלית או השפעה מאוחרת. יהודי  התימני. ענין ההפסק הוא לפי

תימן מדברים לכתחילה בין נטילת ידים לברכת המוציא וכך נהגו הכל. תודעת האסורים 
 חדרה רק כאן בארץ ישראל. 

לריה"ל. יש הנוהגים לומר  "מי כמוךפיוט "כידוע בשבת זכור נוהגים לומר את 
ימן אומרים אותו בתוך היוצר ממש במקום אותו אחר ההפטרה. יהודי החוגריה ודרום ת

 בו אומרים "מי כמוך...ועני אביון מגוזלו".

 
 כך בכל המילונים הערבים, חּולבה ולא חילבה.    2
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כך אין חשים לעניין הפסק בפיוטי הימים הנוראים. בעניין זה מצינו מחשבה 
 משותפת על רבנו תם שאף הוא טען שפיוטים אינם מהווים הפסק. 

ר ברכת התורה את קריאת התוכחה פותחים בפסוק "מוסר ה' בני אל תמאס" אח
 שיטענו שהקהל הטיפש יחשוב שזה כתוב. רולא חישינן לטיפשי הדו

 

 אזכרה

מופיעה לראשונה בתימן ככל הנראה עם הגעת ספרי הדפוס האשכנזיים  'אזכרה'המלה 
בהם מופיעה המילה 'יארצייט', כלומר יום השנה. עד אז לא היה קיים בתימן מונח 

מיוחד למי שאחיו נפטר עליו[. בהזדמנות מיוחד למלה אזכרה ]כשם שאין מונח 
ראשונה שיהודי תימן ומרוקו נתקלו במונח המציין אזכרה, הוא יארצייט, הם אימצוהו 

 מיד. 

על כל פנים לא נהגו בחוגריה לקום לספר תורה או להפטרה כאות או סימן לאזכרה 
ת היא ומספר סיבות לדבר. מפני שבתימן לא היה כמעט מניין בכפרים. סיבה נוספ

שתימן אינה מקדשת את המתים, אין בתימן מצבות ואף לא עולים ביום השביעי של 
האבל לקבר אלא ביום השלישי. שליחו של האבל עולה לקבר ביום השלישי ומניח מים 

 וגרגרי חיטה עבור ציפורים )!(, ושמעתי כי גם במקומות נוספים בתימן נהגו זאת.

 

 ברכת המזון

במטבח התימני, מרבית יהודי תימן ואף גדוליה לא ידעו את בשל חסרונה של החיטה 
ברכת המזון ע"פ. בשל כך אין בידנו נוסחת ברכת המזון יחודית לתימן. שלוש פעמים 
בשנה אכלו יהודי תימן חיטה, בסעודת פורים ובשני לילות ההגדה. מה יצא פורים 

מאוחסנת התבואה מסעודת השבת בעניין זה? הסיבה לדעתי היא פתיחת היקבים בהם 
והכנתם לקראת הפסח. לפי דעתי זו גם הסיבה לשתיית יין בפורים היא למעשה הכנת 

 היין לקראת הפסח. מן הבחינה המעשית המונח 'קובע סעודתו' לא היה ידוע בתימן.

 

 ימי ספירת העומר

אין לך ימים שמחים בישראל כמו ספירת העומר. ימי הספירה שהם ימי קציר ואיסוף 
שיש לו לאדם להיות שמח בהם להודות ולהלל על הטוב ועל השפע. האגדה  מזון,

המאומצת בדבר פטירת תלמידי ר' עקיבה אינה מוכרת בתימן ויהודי תימן לא נהגו כל 
עד לדור האחרון בו אבדו הם הרבה מבטחונם העצמי מול  ,מנהג אבלות בימים אלה

 נפסדותם של הרבה מספרי הדפוס שזרמו לתימן. 
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 ור המסיים צוםממז

 שלוש הצומות מסתיימים במזמור תפלה לעני )תה' קב( חוץ מכפורים ופורים.

 

 מגע בשרים

)!( להתנשק ולהתחבק, נשים וגברים כאחד, במידה ויש יהודי תימן נהגו לכתחילה
 קרבה מסויימת ביניהם ואפילו קרבת חברים.

 

 פסח

. הצמד "כשר לפסח" אינו המילה פסח אינה מוכרת בתימן בשפת הדיבור אלא "ניסן"
מוכר במזרח, וכן לא בתימן. המילה הבאה להזהירנו מפני דבר מה האסור בפסח היא 
המילה "חמץ" או "חמיצי", המונח ליל הסדר הוא מונח איתו נפגשנו רק כאן בארץ 

 ישראל, המונח התימני הוא "לילת אלהגדה".

 אין מכירת חמץ בפסח כשם שאין גוי של שבת.

 

 לתפילת חו

אין חזרה במנחת חול. אלא חצי קדיש, תפילה בקול עד אתה קדוש, והשאר בלחש. ללא 
 כל חזרה.

, מותר אדם שלא הספיק לומר קדושה ,אם נזדמן לבית הכנסת או למניין מתפללים
 את הציבור ולומר קדושה עד ואתה קדוש. אחר כך חוזר הציבור לסדר תפילתו. לו לצרף

 

 משנה עתים

טפים בטלית כל היום. כאן בארץ ישראל נתבטלה לה מצות ההליכה יהודי תימן מתע
בטלית כל היום והטלית נותרה רק בבית הכנסת גם בימות החול בתפילות מנחה וערבית 

 ולא רק בשחרית ובמוסף. כיום אף זה נתבטל ורק הש"ץ מתעטף בציצית. 
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 סעודה מפסקת של ט' אב 

יני יכול להתייחס לאכילת בשר בקר בארץ ישראל מיעטו באכילת בשר בהמה ולכן א
בסעודה מפסקת של ט' באב. אך לכתחילה נוהגים לאכול בשר עוף בסעודה מפסקת של 

 עד חצות היום. רט' באב, למרות שהרמב"ם מתי

 

 נענוע הגוף בתפילה

אין יהודי תימן מנענעים את גופם כלל בזמן התפילה, והדברים עתיקים. הצעירים 
ע את דרשת האשכנזים כל עצמותי תאמרנה. וכי לא ידעו תימן דורשים היום על הנענו

 האמונים על המקרא פסוק זה שמתהילים?

 

 געיא

המונח געיא על תפקידו אינו מוכר כלל בדרום תימן. אימוץ הגעיה ע"י יהודי הדרום 
נעשה רק כאן בארץ ישראל. יהודי הדרום ממשיכים בימים אלה ממש לחני תפילת שבת 

 .של יהודי צנעא

 

 הדלקת אש ביום טוב

נכון הוא שהכיבוש התורכי את תימן הביא אתו מעט ברכה לתימן ביניהם את הגפרור. 
ובכל זאת יהודי תימן וביניהם מרי חיים יחיא סינואני נהגו להדליק ]לא להבעיר![ גפרור 

 וחשמל ביום טוב, אך לא לכבותם, מפני שכיבוי הגפרור יוצר פחם.

 

 שבועהוספת פסוקים לפרשת ה

פרשת בלק מסתיימת בסיפור המגפה. כלל נקוט אצל יהודי תימן שאין מסיימים אלא 
ללא  –בדבר טוב. לכן נהוג אצל חלק מיהודי הדרום להוסיף פסוקים מפרשת פנחס 

 עד 'בריתי שלום', על מנת לסיים את הקריאה בטוב ובשלום.  –תרגום 

יד מתחילים 'בראשית בשמחת תורה מסיימים את קריאת פרשת וזאת הברכה ומ
ברא' כידוע וכנהוג. בין המלה 'ישראל' למלה 'בראשית' נוהג כל הציבור ובכלל זה 

 הקורא להוסיף 'בסימנא טבא בראשית ברא' ללא חשש הפסק או תוספת.

בדיקת התפילה בתימן מחייבת לתת את הדעת למכלול. כך יש לשאול למשל מדוע 
תין עם סיום אמירת פטום הקטורת. הפסקה נוהגים מתפללי תפלת המנחה לעצור ולהמ
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זו משקפת ויכוח שנעלם מאתנו על אודות קליטת פטום הקטורת לסדר התפילה 
שמעיקרו אינו מנהג תימן. כל מי שחשקה נפשו לומר פטום הקטורת אמרה עד סיומה, 

 וכאן התחיל הבאדע את 'אשרי' כנהוג והציבור אחריו.

ה קה אשר כזו הנוהגת בתפילה, היא ההפסעניין נוסף אותו ניתן ללמוד מהפסק
. מנהג תימן הקדום היה אמירת ישתבח קודם ויושע. "ויושע"שבפסוקי דזמרה קודם 

ביטול נוהג זה הביא מן הסתם לויכוחים, אך בכל מקרה ההפסקה שהיתה בין פסוקי 
 דזמרא לישתבח נשתמרה לה. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 כל נדרי

התפילה המוזרה ביותר שרוב עם ישראל מתרגש מתכנה היא בעצם התרת נדרים 

 שאנו אסרנו על עצמנו ומבטלים אותם.

ובנושא זה  ,במקורות השונים אנו למדים על הקפדה ואיסור על נדרים ושבועות

ממשיך האדם קל הדעת  ,למרות זאת. ועותנדרים ושב: עוסקות שתי מסכתות בתלמוד

שליח הציבור קורא אותה במנגינה עצובה ושוברת לבבות , ולנדור, לבטל ולהשבע

 כאילו היתה קינה בערב תשעה באב על חורבן התורה והמקדש.

תפילה בעייתית זו שנוייה במחלוקת אצל רבים מחכמי העדות השונות גם משום 

וגם מבטל  מוך על היהודי שנשבע ומפר שבועותסששונאי ישראל רואים שאי אפשר ל

 אותן ואם היהודי ישבע בבית דין אי אפשר להאמין לו...
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של הרמב"ם לזיהוי הצומח  מקורותיו
   בפירושו למשנה והחי

 זהר עמר

 

פרשני ימי הביניים שעסקו בזיהוי הצמחים ובעלי החיים הנזכרים בתנ"ך ובמשנה אינם 
מציינים בדרך כלל את מקורות המידע שלהם, כלומר, אם קיבלו את המסורת הפרשנית 

בחינה מדוקדקת של הפירוש שמביא  1מרבותיהם או שהיא פרי של לימוד תאורטי.
הרמב"ם לזיהוי הצמחים ובעלי החיים במשנה מראה שהוא מסתמך על כמה מקורות 

תלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי, מסורות מתקופת מידע עיקריים: התרגום הארמי, ה
הגאונים, פרשנויות מימי הביניים או היסק עצמאי על פי המציאות שנחשף אליה 

ואף לאחר שסיימה  -כתיבת פירוש המשנה ארכה שבע שנים, ובמהלכה   2במחוזות חייו.
ר בו בפרטים מסוימים, הוסיף פרטים הרמב"ם לא פסק מלעדכן את פירושו: הוא חז -

אחרים ומחק ותיקן לפי הצורך. כך עולה מטיוטות הפירוש ומנוסח הפירוש שבכתב 
ך כתיבה זו מאפיינת את דרכו של דר 4ולמעשה גם על פי עדותו המפורשת. 3ידו,

הרמב"ם: תנועה וחתירה מתמידות לבירור ידיעת האמת. מתוך מגמה זו הוא לא היה 
מחויב לקו פרשני מסוים, וכשהתאפשר הוא הכריע על פי מה שנראה בעיניו אמתי, נכון 

 וישר. 

הפירוש של הרמב"ם היה מיועד לקהל קוראים דוברי ערבית, ולפיכך זיהוי 
ם הוא בשפה זו. בתחילת תרגומו של הרב יוסף קאפח לפירוש המשנה, תרגום המונחי

שהוא נר לרגלנו, הוא עמד על הקשיים 'לקלוע' לדברי הרמב"ם ועל השיבושים שנוספו 

 

 .רי  "הצומח והחי במשנת הרמב"ם" , שעתיד להתפרסם  במהלך שנת תשע"הפרק מתוך  ספ * 

 .91-91, תל אביב תשס"ד, עמ' מסורת העוףראו בהרחבה: ז' עמר,     1

הרמב"ם נהג פעמים רבות להזכיר בפירושו את המציאות באזורים הגאוגרפיים שחי בהם, ולעתים הוסיף את    2

אלאנדלס... ופי מצר... ופי אלשאם... ופי אלמגרב". על משמעות זו  המילה  "אצלנו", למשל: "וענדנא פי

 . 05-81, ח )תשס"ב(, עמ' נטועיםראו: ד' פיקסלר, "ספרד, ארץ ישראל ומצרים בפירוש המשנה לרמב"ם", 

)מהדורת פקסמיליה של הרב ס' ששון(, קופנהגן תשט"ז: ס' הופקינס,  פירוש המשנה לרבי משה בן מימון ז"ל   3

 , ירושלים תשס"א. וטוגראפיים מגניזת קהירפירוש הרמב"ם למסכת שבת, טיוטת הפירוש לפי קטעים א

כך הסביר את הביקורת נגד אלו שטענו שיש לעתים שיבושים וחוסר אחידות בפירושו )אגרות הרמב"ם   4

רוש המשנה -]מהדורת י' שילת[, עמ' שה בו  הוא כֻּלו מפני שִתקנתי –שו(: "וזה הגמגום שהם מגמגמים על פֵּ

מקומות, בורא עולם יודע שרובם הטעני בהם המשכי אחר הגאונים ז"ל... ואפילו הייתי אני המשתבש, אין אני 

טוען שהגעתי אל שלמותי האחרונה בתחלה, ולא שאני לא טעיתי מעולם, אדרבה: כל מה שנתבאר לי חלופו 

 חזרתי ממנו תמיד, בכל דבר מחבורי ומטבעי". והשוו: שם, עמ' רפו.
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טעויות בתרגום עשויות לנבוע גם  לדבריו בעקבות חוסר הבנתם של מתרגמים אחרים.
שונות, וייתכן שריבוי המשמעויות בשל העובדה שלכמה מילים בערבית יש משמעויות 

ישפיע על ההבנה הנכונה שלהן. מנקודת המבט המצומצמת של תחום הבוטניקה, נוכל 
הרמב"ם מבחין בשיטתיות הבחנה לשונית   להצביע כאן על תופעה אחת הראויה לציון.

(  ובין צמחים שמכונים "פחצי" بريברורה בין צמחים שמכונים בערבית "ברי" )
תרגום הרגיל של שני מיני צמחים אלו הוא צמחי בר, אך למעשה אלו שתי (. הفحصي)

קטגוריות שונות. דיוק בלשון הרמב"ם מגלה שהמונח "ברי" בחיבור זה הוא למעשה 
.  לעומת זאת, במונח "פחצי" הוא משתמש 5כינוי לצמח תרבותי שערכו נחשב פחּות

 6לציון צמח בר או "שדה" בלשון חז"ל.

יהודית פירושו משובץ במונחים העבריים מן המקרא ומלשון -כמקובל בערבית
הוא מביא לעתים את שמותיהם בעברית עם  חז"ל. כשזיהוי הצמחים ובעלי החיים ברור,

הוא מקפיד בדרך כלל  8כנהוג בעברית המשוערבת. - 7למשל אלעָרָבה -ה"א היידוע 
לזהות את המונח או לתרגם אותו באזכורו הראשון. לאחר מכן הוא נוהג לפי העניין 
והצורך: לעתים הוא סומך על זיכרונו של הקורא ולעתים הוא חוזר על זיהויו, ולא פעם 

  הוא מוסיף: "כבר פירשנו".

בלשון מליצית בהקדמתו לפירוש המשנה, שפירושו מיוסד על הרמב"ם כתב 
התלמודים, התוספתא והספרי ועל דברי הגאונים, ושהוא ניפה, עיבד ופירש מקורות 

 9אלו, ואף הוסיף להם נופך משלו: "ככסף הצרוף זקקתיהו, ובמעבה לבי יצקתיהו".
 המקורות ששימשו לו בסיס בזיהוי הצמחים ובעלי החיים:להלן נמנה כמה מן 

א. תרגומים: על השימוש בתרגומים הארמיים למקרא, ראו בערכים: אשכרע, 
 חציר, עכביות, קדה לבנה ורכפה.

ב. תלמודים: אין ספק שהתלמודים היו הבסיס העיקרי לפירושו של הרמב"ם. 
וד הירושלמי, ובסדרים אחרים בזיהוי הצמחים שבסדר זרעים התבסס כמובן על התלמ

התבסס גם על התלמוד הבבלי. כשיש מחלוקת ביניהם הכריע בה לפי הבנתו: לעתים 
ובמחלוקת בנוגע לזיהוי צמחים שנזכרים בסדר זרעים הכריע בדרך  10הכריע לפי הבבלי,

לעתים שילב בין שני זיהויי התלמודים, למשל בערך  11כלל לפי זיהוי הירושלמי.
 "יחנון".

 

תֹור ִשיפֹון,ראו ערכים: בצלצול, כוסמת, שבולת שועל,    5 ַובְׁ ָמה וַתרְׁ ָמִנית, ִשקְׁ  .שְׁ

 ראו בכל הדוגמאות שמובאות בפירוש המשנה, כלאים א, ב, וכן בערך: גרגיר שלאפר.   6

 פהמ"ש סוכה ג, ג. וראו גם "אלעכברים" )פהמ"ש בבא מציעא ג, ז(; "אלצפרדע" )טהרות  ה, א(, ועוד.   7

 9, מחניםפעת מן הערבית", עוד על תופעה זו בקרב הכותבים בימי הביניים, ראו: א' ממן, "העברית המוש  8

 .990-951)תשנ"ב(, עמ' 

 הקדמה למשנה )מהדורת י' קאפח(, עמ' א.   9

 למשל בערכים: ארנים, יועזר וברדלס )צבוע(.  10

 : אשכרע, גופנן, דלעת רמוצה, זונין, חריע, לוף, שעועית ותרובתור.למשל בערכים  11
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ג. פירוש כללי: בערכים רבים הרמב"ם מפרש פירוש כללי בלבד על פי דברי חז"ל, 
קומציא,  למשל בערכי הצמחים: חצוב, יחנון ופול החרוב, ובערכי בעלי החיים: איל

 חליק, כוי וסייחים.  

ד. תרגום מילולי: כמה פעמים אין הרמב"ם מזהה זיהוי מסוים, והוא מתרגם 
מילולית את שמות הצמחים שבמשנה לערבית, למשל בערכים: דלעת מצרית, חרדל 

 המצרי.

הוא הפעיל  12ה. בלשנות: בפירושו למשנה הרמב"ם מתייחס לספרי בלשנות.
בזיהויו שיקולים בלשניים, לדוגמא: שימוש בדמיון אטימולוגי; ראו למשל בערכי בעלי 
החיים: חולדה, פרוטיות וקוליס האספנן. בכמה מקרים, למשל בערך דגה, פירושו 

 מבוסס על הקשר דברי המשנה. 

צמחים  היבט מעניין אחר הוא זיהוי צמחי המשנה על פי דמיון השם העברי לשמות
 ראו בערכים: אבוב רועה, אירוס, חצב ולוטם. בערבית;

זיהויים שמובאים בספרות הגאונים: כאמור לעיל, הרמב"ם אינו מציין במפורש ו. 
את מקורותיו, אך השוואת פירושו לפירושיהם של פרשנים אחרים מעידה שהיו לנגד 

עם זאת, לפעמים הוא  13עיניו מסורות שונות מתקופת הגאונים, למשל מסורתו של רס"ג.
מציג קו פרשני עצמאי, ולפעמים הוא מביא את דבריהם של מפרשים אחרים, מסתפק 

  בהם או חולק עליהם.

ז. מסורות פרשנות ומציאות שנחשף אליהן בארצות נדודיו: כפי שכתבנו לעיל, 
ל התמורות שחלו בכתיבתו של חיבור חלק מן הזיהויים שבפירוש הרמב"ם  מעידים ע

במהלך נדודיו בארצות אחרות: צפון אפריקה, ארץ  9919זה במהלך כתיבתו משנת 
ישראל  ומצרים, ובמהלך הפלגותיו הממושכות בים התיכון. בסופו של דבר, הושלמה 

, כפי שהעיד במפורש בסוף חיבורו. באותם ימים כבר ישב 9911מלאכת הכתיבה בשנת 
ותר משנתיים, והוא כבר התוודע למציאות החיים בארץ זו ולמסורות פרשניות במצרים י

 שרווחו בה.  

דוגמא לזיהויים שהושפעו מן המסורת הפרשנית הספרדית אפשר להדגים מן הערך 
 –שפן: עקבותיה הברורים מצויים בחיבורו של ר' יונה אבן ג'נאח. בערך קוליס האספנן 

מתייחסות למין דג שנקרא עד היום  14'אלשבוט'" המילים "ידוע אצלנו במערב בשם
. זו רק דוגמא אחת לשימושו של הרמב"ם בשפה הספרדית, והיא סותרת japutaבספרד 

"ם נולד והתחנך בצעירותו כידוע, הרמב 15את הסברא שהרמב"ם לא הכיר כלל לשון זו.
בקורדובה שבספרד, וחלק מהכשרתו במדעים רכש בצפון אפריקה )עד תחילת שנות 

 

 ה, ה.ראו פהמ"ש תרומות א, א; שוטה   12

 למשל בערכים: בצלצול, גופן ולוטם.  13

 פהמ"ש מכשירין ו, ג.  14

 .91כך סבר הרב י' קאפח; ראו בהקדמתו לפירוש המשנה לרמב"ם, א, עמ'   15
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לאחר מכן הוא כתב בחיבורו "ביאור  16העשרים לחייו(, ורופאיה נמנו על אסכולה אחת.
עשרות שמות בדיאלקטים ספרדיים )נוסף על שמות הרפואות" לעזים רבים, ובהם 

הערבית האנדלוסית(, ובהקדמה לחיבורו הוא נוקב בשמות כמה מחברים ספרדיים 
במזרח,  כרבים ממלומדים אלה, גם הרמב"ם, שברוב ימי חייו פעל 17שהסתמך עליהם.
תחום שבו זיהוי  -שכן לפחות בתחום הלקסיקוגרפיה הרפואית  18ִלבו היה במערב,

המשכילים הספרדיים הפגינו תחושת  –שמות הצמחים ובעלי החיים הוא חלק מרכזי 
 19שבמזרח.עליונות מדעית על פני עמיתיהם 

השפעת ה'מערב' בולטת מאוד בזיהוי הצמחים שזיהה הרמב"ם, וכמה פעמים הוא 
נראה שכך משמע  20מזכיר במפורש את הזיהוי המקובל בספרד או בצפון אפריקה;

דוגמא מובהקת לכך היא זיהוי הערך "ארז" עם עץ  21אופן מובלע גם מערכים אחרים.ב
"והוא המין המפורסם בארץ המערב,  (:(Juniperus thurifera יהערער הספרד

 ן זה,שמשתמשים בו בכל בניניהם, ונקראו אצל כל ההמון אלשפין. ואני לא ראיתי מי
מקור זה  22אשר ראיתי שם, לא בארץ ישראל ולא בארץ מצרים כלל עד הזמן הזה".

 23שחלק זה של פירושו נכתב או עודכן כשישב במצרים. מוכיח

ח. השפעת מדע הרפואה: הכשרתו הרפואית של הרמב"ם ניכרת במקומות רבים 
פירושו של הרמב"ם למשנה. הוא מרבה לשבץ בדבריו משלים ודוגמאות מעולם ב

 

 ; 84-84, עמ' 9119, בירות בחות' פי תאריח' אלטב ואלצידלה ענד אלערבראו אבראהים בן מראד,    16

:  התפתחותה, מאפייניה, 94 -ועד המאה ה 1 -הערבית למן המאה ה י' סרי, הלקסיקוגרפיה הרפואית  

, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, ואבן אלסוידימקורותיה והשתקפותה בחיבוריהם של אבן בכלארש  

 .954-958תשס"ז, עמ' אוניברסיטת בר אילן, רמת גן 

 .91)מהדורת ז' מונטנר(, ירושלים תשכ"ט, עמ'  ביאור שמות הרפואותרבינו משה בן מימון,   17

 .05-84ז )תשנ"ג(, עמ'  מסורות,",  "'אצלנו באלאנדלוס, אצלנו במגרב'י' בלאו,   18

. ונראה שכך היה גם בתחומי מדע נוספים. בפהמ"ש ערכין ב, 995-954ראו בהרחבה: סרי, לקסיקוגרפיה, עמ'   19

ב, הרמב"ם מזכיר חיבור בענייני אסטרונומיה שחובר בספרד, וחשיבותו גדולה מחשיבות חיבורים שנכתבו 

בה במערב ולא בשיטת הרקיחה בתחום זה במזרח. הרמב"ם עצמו העדיף לרפא בשיטת הרקיחה שנהגו 

שנהגו בה במזרח, וכפי שכתב באחת מאגרותיו הרפואיות: "מה שהעבד מיעץ כנחוץ הוא עשית מי חלמות, 

אולם של קליפות שורשיו ולא של עליו כמנהג סוריה וארץ ישראל ומצרים, וכך ראינו כל חכמי אנדלוסיה 

עליו"; ראו תשובות רפואיות, בתוך: רמב"ם, ביאור, ובכל ארץ מגרב המצווים לקחת מקליפות שרשיו ולא מן 

 .941עמ' 

 ראו בערכים: אגס, בצל, חלף, עכביות, פטריות, קינרס ושומשמין.  20

 ראו בערכים: אלה, זית, טופיח, עקרבנין ותמכה.  21

פהמ"ש פרה ג, ט. ואילו בפהמ"ש בבא בתרא ב, יג, הוא מזהה את הארז עם עץ אחר שגדל בספרד ונקרא    22

 , ולא "ברוש", כפי שתרגם הר"י קאפח.Fagus silvatica)הוא אשור היערות ) בערבית "זאן",

דוגמאות נוספות לזיהויי בעלי חיים שמבוססים כנראה על המציאות שהרמב"ם הכיר בימי שהותו במצרים,   23

 ראו בערכים: דג המצרי, חולדה, כבשים, עכנאי וקוף.



 
11 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 והוא מזכיר את שמות הצמחים שמקובלים בפי הרופאים, למשל: "השמן 24הרפואה,

רין אותן "הרופאים מזכיעל חלתית כתב:  25'זית אלאנפאק'". הרופאים אותו שקורין
 27לנֵּץ הָחָלב: "הוא צמח ידוע מאד אצל הרופאים".ובנוגע  26בספרי המזונות",

תורת הרפואה בימי הרמב"ם הייתה מבוססת על תורת היסודות, המזגים והלחויות. 
אש, אוויר,  -מארבע יסודות מנוגדים בבסיס תורה זו ההנחה שהעולם וברואיו בנויים 

המתקיימים באיזון מיוחד שמאפשר להם לקיים את גוף הברואים  -מים ואדמה 
חום, יובש, קור  -בהרמוניה מלאה. ארבעת היסודות האלה מגולמים בארבע תכונות 

הערוכות בזוגות ויוצרות את 'טבעו' של היסוד, למשל: כוח האש הוא חם  -וַלחות 
ה זו מוטמעת גם בזיהוי צמחי המשנה. בנוגע לטופיח הוא מזכיר את דעת ויבש. תפיס

   28הרופאים שהוא דומה ב"טבעו לטבע השעורים".

הדוגמא המובהקת ביותר היא זיהויו של החצוב, שכן הסבר המשנה לדעת הרמב"ם 
חה בימים ההם: מתבסס על התפיסה המדעית שרוו  -וגם זיהוי החצוב שנגזר ממנה  –

כדי שיקרר אותו ויאזן מזג פריו   –בתוך החצוב שיהא מקירו  תאנה של יחור נוטעין "אין
  29לפי שהוא חם".

ט. ספרי זואולוגיה: אין ספק שכדי לתאר כמה מתיאורי בעלי החיים שהרמב"ם 
ם ובספרי זואולוגיה שנכתבו בימי הביניים, למשל מתאר בפירושו, הוא הסתייע במילוני

ערבי של "ספר החיות" שכתב בערך "אדני השדה". דוגמא לחיבור כזה היא תרגומו ה
, ספר שגם בימי הרמב"ם היה מקור מידע מהימן, ורמזים לשימוש בו אפשר אריסטו

רמב"ם למצוא בערכים "דבורה" ו"קורא". אין לשכוח שבתור רופא בעל שיעור קומה, ה
היה בקי בסגולותיהם הרפואיות של בעלי החיים כפי שתיארן פעמים רבות בחיבוריו, 
וגם מלומדים שחיו לאחר חייו מצטטים את דבריו, למשל: דמירי מצטטו בשני ערכים 

 30על פרוקי רגליים בחיבורו על בעלי החיים.

 

 לסיכום המקורות ראו: עמר, היבטים.  24

 פהמ"ש מנחות ח, ג.  25

 פהמ"ש עקצים ג, ה.  26

 פהמ"ש שביעית ז, א; שם ח, ג; עקצים ג, ב.  27

 פהמ"ש כלאים א, א.  28

 וראו בהרחבה בערך "חצוב". פהמ"ש כלאים א, ח;  29

 ספר הסמים" שכתב הרמב"ם; ראו:דמירי מצטטו בערך "רת'ילא" )עכשוב( ו"ג'רארה" )מין עקרב( מתוך "  30

Maimonides, On Poisons and the Protection against Lethal Drugs (G. Bos ed.), Provo. Utah 

2009, pp. 30 – 31. 
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 אחדות

 רון חסוןזכ

 

הרהרתי בליבי מה כבר הוזמנתי בדחיפות לכנס שאורגן ע"י חיות הטבע. בדרכי לכנס 
כל כך דחוף. העובדה שכל חיות הטבע יכולות להתכנס יחדיו מבלי שהאחת יכול להיות 

תטרוף את השנייה המחישה לי את רצינות העניין.  מי יכול לארגן כנס כזה? הרהרתי 
 יש פה משהו יוצא דופן.  .ה מלך החיותבליבי. בוודאי לא  הארי

. ציוץ של רעש והמולה קיבלו את פני הגעתי לכנס והתיישבתי במקום שהוכן לי.
פתאום שקט  .נהמות של חיות טרף. נציגי כל המינים נגלו לעיני ,קופים ציפורים צרחות

מאחורי המסך נציגים של כל המינים ממש כמו  .הס דממה רועמת מילאה את האולם
מי נוח רגע לפני המבול. והנה מאחורי המסך מופיע בנה של האתון מפרשת בלעם. בי

קראו לו הדברן כי רק הוא יכול היה לדבר בשפה  ,איך לא חשבתי  ,ברור שזה הוא
את הכנס הזה ארגנו כי ראינו את "אנושית ולתרגם את שפת החיות. פתח הדברן ואמר: 

 ."הרעה הקרבה אלינו

זיהם את  לוגיות מופלאות לשלום ומלחמה, אךה טכנוראו מה עשה האדם, בנ
רופא חיות כדי שיענה על ר חסון "הזמנו את ד סביבתנו וחיינו אנו נתונים בסכנה.

 .השאלות נשאלו וקובצו יחד .שאלותינו

 שאלה ראשונה  וחשובה מכולם:

מדוע אתם בני האדם משחיתים את העולם?! אנו החיות כשיש לנו די מזון רובצים 
במקומות מחייתנו נחים ומשחקים ואיננו משחיתים יותר מצרכינו, ואילו אתם בני  אנו

ם חומדים עוד ועוד ומביאים האדם, למרות שיש לכם די והותר לצרכיכם אינכם שבעי
על עולמינו. פוגעים בעצמיכם במלחמות מיותרות משחיתים את  הטבע ומחריבים כליה 

ים חיינו בהרמוניה עם הטבע עד שהגעתם התקיימנו בלעדיכם אלפי שנ את עולמינו.
והנה העולם הולך ונחרב.לפעמים עולה בנו המחשבה שדווקא אתם, שנבראתם בצלם 
אלוהים, מהווים סכנה  חמורה לקיומכם וגם לקיומנו. צלם אלוהים שהוטבע בכם הוא 

 הוא  בעוכריכם.

 מה יש לך לומר?

 תשובה:

, אמת ע בתודעתנו הפכים, טוב ורעבריאתנו בצלם אלוהים משמעותה שאלוהים נט 
בתוכנו ההפכים האלה נתן לנו גם את אפשרות  ומשנטע  .ושקר, קודש וחול, טהור וטמא
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הבחירה החופשית, נראה שלא השכלנו לבחור נכונה, תאוות העונג הרגעי מכריעה 
 אותנו והשאלה כיצד מגיעים להכרעה נכונה הוא מהאתגרים החשובים לעצם קיומנו.

 אום הנמלה ושאלה:קפצה פת

 למה אתם  בני האדם אינכם מסתפקים במה שיש לכם?

תכונה ייחודית  תשובתי אליך אחת היא. כשם שכל אחת ואחת מכם מאופיינת ב
מעבר לצורך שלנו לשרוד אנו מחפשים משמעות לקיומנו. בעוד לה, כך גם אנו, 

האדם, אין די  שההישרדות אצלכם מתבטאת בחיפוש מזון וגידול צאצאיכם, לנו בני
יא הקובעת את הישרדותנו בהישרדות החומרית המשמעות שאנו נותנים לחיינו ה

 הרוחנית.

 הזדקר הפיל ושאל בכובד ראש.

המשמעות הזו שאתם נותנים לחיים גורמת לכם סבל, ובסבלכם אתם זועקים אל 
 מה שווה חיפוש המשמעות אם הוא גורם לכם סבל. אלוהיכם שיקל עליכם ויושיעכם.

 ומי מבטיח לכם בכלל שאכן ישנה משמעות  אולי זה סתם אשליה?

 תשובה:

המשמעות היא חלק ממהות קיומנו. איננו יכולים בלעדיה, אבל ניתן להכניס בה 
 תכנים המאפשרים לנו להיות מאושרים, גם אם אושר זה הוא אשליה, גם הוא לטובה.

 הרימה הנברנית את ראשה מתוך עיון ושאלה:

תראה אותנו,  לכם בני האדם אין לכם משמעות אחת ויחידה לחיים? אם כך מדוע
החתול הגר בצרפת הוא בדיוק כמו החתול החי באנגליה וכמו חתול מישראל, 

 כששלושתם יפגשו לא תראה הבדל בהתנהגותם.

מדוע ריבוי המשמעויות אצלכם? האם מתוך מהותכם הדבר? האם מתוך צלם 
אכן  זאת על היוצר שברא אתכם, שהרי אתם צלו? אלוהים שבתוככם נוכל ללמוד בכל

 חכמה נתן האלוהים בחיות אלה וסתם את פיהם כדי שלא נבוא במבוכה מתוכחתם.

 תשובה:

שאלה יפה. אם נלך ונחקור את האדם, אישיותו, מנהגיו, רצונותיו, תשוקותיו וכך 
אדם הוא רק הלאה אזי נוכל ללמוד משהו על האלוהים? עלינו לזכור כי צלם אלוהים ב

למשל, האם מתוך צלו של  האם מתוך הצל נוכל לראות את המקור? צלו של אלוהים.
הצל הוא רק קו מתאר של המקור . עץ נוכל ללמוד על העץ? והתשובה היא כמובן שלא

 אך איננו מבטא ומשקף את מהותו.

 שדומה לאדם ושאל. הסתכל הקופיף על מתארו 
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 ולאלוהים?אם ככה מהי התכונה המשותפת לאדם 

האמת שלא התכוננתי לדיון פילוסופי שכזה, אך מכיוון שגם אותי הטרידה שאלה 
 זו מזה שנים הייתה לי תשובה באמתחתי.

 תשובה:

העצמאות היא התכונה המשותפת, העצמאות מתאפשרת בזכות הבחירה  ,לפי דעתי
  החופשית, שהרי לא תתכן עצמאות ללא בחירה חופשית.

מלך החיות? התעורר שאל האריה שהרי הוא   אליה תכוון מהי העצמאות שאתה מ
 .המלך סוף סוף

 תשובה:

לא לכל מלך ישנה עצמאות אמתית. העצמאות שאני מתכוון אליה היא היכולת 
היכולת לשלוט על הצרכים אפילו הקיומיים  לשלוט בדחפים וביצרים הבסיסים ביותר.

 ביותר היא דבר שאין לכם אותו.

זניהן הביטו בעיניהן מסביבן במבטים מודאגים. אכן תשובה זקפו החיות את או
 טובה נתת לנו.

מדוע אינכם שולטים בעצמכם שהרי אתם מחריבים את  אם כן אתם בני האדם
 העולם למרות עצמאותכם?

שמחתי שניתנה לי ההזדמנות להסביר לחיות שנקבצו סביבי  למרות שבמהותן 
 יקשה עליהן להבין דבר שאיננו בהם.

 ה:תשוב

ך לטפח העצמאות הינה תכונה אלוהית והיא נמצאת עמוק בתוכנו, כדי לגלותה צרי
 .אותה ואז היא עולה מאליה

וכיצד מטפחין אותה, הווי אומר בעזרת המצוות שהאלוהים נתן לנו ואילולא 
כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו והיה "המצוות גרועים נהיה מכם ועל זה נאמר 

וזוהי לפי דעתי המשמעות היחידה  והי התורה והפרי הוא העצמאותים זפלגי מ". ...תןי
העצמאות מתפתחת במאמצים רבים, במאבקים רבים ובהתמדה כשם שמשקים  לחיים.

מי שחושב שבעזרת תפילות, דבר שלכן החיות אין, יצמח הפרי אינו אלא  את העץ.
 טועה.

ן מפרות את העץ. התפילות באות רק להכין את נפשנו, לטעת בנו תקוה, אך אינ
לנו אזי נציל את העולם ואת לפריו נזכה רק אם נדע להתמודד עם היצרים הקיומיים ש
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וכמו  . התורה הרוחנית עוזרת לנו להתחבר עם ההפכים שבנו להיות אחדעצמנו
 ."מי יתן והיה לבבם זה להם"שאלוהים אומר 

 שימה גדולה מוטלת עלינו בני האדם.אכן מ

ובציפייה לעולם טוב יותר ובחתירה שלנו לעצמאות הכנס הסתיים בתקווה 
 אמיתית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יום הכיפורים

אמר רבן שמעון בן גמליאל לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום "

 הכיפורים..."

את  על פי משנה זו יוצא שיום הכיפורים היה יום חג הדומה לט"ו באב, חג השידוכין.

ואילך(  המנהג הזה שאותו מזכירה המשנה קיימו בתקופת השופטים )שופטים כא, יט

בשלמא יום " :מנהג זה שנשכח כבר בזמן התלמודוגם בתלמוד יש התייחסות ל

הכיפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות אלא ט"ו 

אמר  : יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה...מאי היא? אמר רב יהודה אמר שמואלבאב 

 .)תענית ל:( "בנימין לבוא בקהלרב יוסף אמר רב נחמן: יום שהותר שבט 

יוצא ממקור זה שט"ו באב היה פעם יום סליחה ומחילה כיום הכיפורים ולא בין האדם 

 לקב"ה אלא בין השבטים שלא תמיד חיו בשלום ביניהם.
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ידיעת התורה  –יה תורת ה' בפיך" "למען תה

 *פה ומעלתה במשנת הרמב"ם-על

 ירון סרי

 

ורני כתרים רבים נקשרו לרבנו הרמב"ם בזכות חכמתו העצומה והיקפה, בזכות יבולו הת
הבלתי נדלה ותרומתו לעולם היהדות. לשבחו של רבנו יש לומר שהכמות העצומה 

נהפוך הוא: כידוע, הוא העדיף  –שכתב אינה גורעת בשום אופן מן האיכות של חיבוריו 
בלשון ברורה תמיד להעביר את המסר לתלמידיו באופן המדויק, הברור והקצר ביותר )"

ל מי שחשקה נפשו ללמוד תורה על מנת לקיימה "(. כל מטרתו הייתה שכודרך קצרה
הלכה למעשה יוכל לעשות זאת בנקל. לשם כך הקדיש רבנו מחשבה מרובה ואת 
חיבוריו ערך וניסח בצורה "ידידותית למשתמש". גולת הכותרת של מפעלו התורני היא 
 ללא ספק חיבורו המונומנטלי 'משנה תורה', שכן הוא אמור להוות מעין תחליף לתורה

 כפי שהוא מעיד בהקדמה לחיבור:  –פה -שבעל

לפיכך קראתי שם חיבור זה 'משנה תורה' לפי שאדם קורא בתורה שבכתב 
תחילה, ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ואינו צריך 

 לקרות ספר אחר ביניהם.

נה עיון מדוקדק בדברי הרמב"ם מגלה שהוא אינו מסתפק בכך שספרו יהיה קל להב
כך שהיהודי הממוצע יוכל ללמוד את כל התורה על מנת  –'לקטן ולגדול'  –וללימוד 

מד על פה. לנגד עיניו  לקיים את מצוותיה, אלא שאיפתו האמתית הייתה שחיבורו יילָּ
שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל  –היה מאמר התלמוד: "ת"ר: 'ושננתם' 
אמור לו מיד" )קידושין ל ע"א(. בהקדמתו לחיבור לך אדם אל תגמגם ותאמר לו, אלא 

 הוא אומר את הדברים במפורש:

וראיתי לחלק חיבור זה הלכות הלכות בכל ענין וענין. ואחלק ההלכות 
כדי שיהיו לפרקים שבאותו ענין. וכל פרק ופרק אחלק אותו להלכות קטנות 

 .סדורים על פה

ים מחיבוריו, ואפילו באלה שכתב מסתבר ששינון החומר על פה חוזר אצל רבנו ברב
בצעירותו. בדומה למה שכתב ב'משנה תורה' כך גם בהקדמתו ל'ספר המצוות', מתאר 

 אשר עמדו לנגד עיניו:  –'משנה תורה'  –רבנו את שיקולי עריכת החיבור 

 

כהן, -מאמר זה נתפרסם לראשונה בספר הזיכרון לרב אבשלום עדן, וישם מדברה כעדן, עורך ש' פנחס * 

 .634-634ירושלים תשע"ד, עמ' 
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וכאשר כיוונתי במחשבתי אל התכלית הזאת, תרתי בלבי על אופן חלוקת 
וי להיות: האם אחלקנו כחלוקת המשנָּה ואלך החיבור הזה וסידורו היאך רא

בעקבותיה, או אחלק חלוקה אחרת ואקדים ואאחר כפי מה שיחייב העיון 
שהוא הראוי והיותר קל ללמוד. אז נתברר לי, שחלוקתו הטובה ביותר תהיה 
שייעשה הלכות הלכות במקום המסכתות שבמשנה... ושאחלק כל כללות 

... וכל פרק יהיה מחולק הלכות הלכות, לפרקים והלכות כמו שעושה המשנה
 . למי שירצה ללמוד ממנו דבר על פה –כדי להקל ידיעתו על פה 

בפירושו למשנה, חיבור קדום עוד יותר, בהקדמתו לסדר טהרות )שם, עמ' כא( חוזר 
הרמב"ם על עניין השינון על פה כמה פעמים וביתר שאת. לדעתו, על מנת להבין את 

עוסקות בדיני טהרות חייב הלומד שיהא לו בסיס נתונים איתן הסוגיות הסבוכות ה
שעליו יוכל להסתמך בעת לימודו. לפיכך, שליטתו של הלומד בחומר שנלמד על פה 

ובלעדיה אין ערך  –'כמו קרית שמע'  –היא חיונית ביותר וצריכה להיות מושלמת 
מות על פה אין שום ללימוד נושא סבוך ומורכב כזה. יתר על כן, גם לאחר ידיעת ההקד

 ערובה שהדברים יובנו מפאת היותם קשים ביותר להבנה: 

ואני רוצה להעירך כאן על מה שאפשר לשגות בו, והוא ראוי לך אם את ממי 
שתדע שגבר חשקו לדעת הטומאות והטהרות והבנת כל מה שנכלל בסדר זה, 

הזה על פה תחלה כל ההקדמות שהקדמתי במבוא זה עם לשון הפרק הראשון 
של כלים וגם פירושינו בו עד שתדעהו על פה היטב מאד, עד שיהא כל זה 

. ולא יספיק לך כלל לכך שגור בפיך בלי שתצטרך לאמץ מחשבתך כדי לזכרו
ואפילו תקראהו אלף פעמים בלי שתדעהו על פה לקרוא אותו ולעבור עליו, 

לי יושג לך ואו לא יספיק לך כל זה, אלא יהיה שגור על לשונך כמו קרית שמע
עם זכרון טוב והבנה וכשרון הבנת מה שנכלל בסדר זה, מפני שהם דברים 

 קשים מאוד כשלעצמם רבות הספקות ועמוקי העיון. 

בהמשך דבריו בסוף ההקדמה )שם, עמ' כד( מוסיף הרמב"ם עוד נימוק לכך ששינון 
קומות ההקדמות לסדר טהרות הוא הכרחי. משום שאותם הכללים חוזרים על עצמם במ

רבים, זכירתם על ידי הקורא חוסכת ממנו להזכירם שוב ושוב וכך מונעת אריכות 
 מיותרת:

וצריך לזכרו כמו אבל מה שהקדמנו אנחנו במבוא זה הוא מספיק מאוד מאוד 
. ולא ידע באמת ערך התועלת שבו אלא מי שכבר יגע ימים ונדד שאמרנו

פסחים או חגיגה שינה לילות בהלכה מאותם ההלכות שבתחילת שבת ו
וזבחים וחולין ודומיהן ולא נתברר לו כלל לסמוך עליו, ואחר כך יקרא מבוא 
זה ומה שאחריו ויהיו לו כל אותם הדברים בנויים על יסודותיהם, הרי אז יידע 

וכל מה שהגדלנו דבר זה הוא כדי לשדל ולזרז על ערך מה שנעשה כאן.... 
א אצטרך להזכיר כללים אלו בכל , כדי שלידיעת המבוא הזה וזכירתו תמיד

מקום שאהיה צריך להן אלא אציין עליהן בלבד, מפני שהסדר עצמו צריך 
    להאריך בו די אף בלי לכפול בו את העניינים.



 
00 
 
 

    
 

 

 
  

 
 

 

פרופ' שרה סטרומזה סבורה כי שיטה זו של עריכת הספר בצורה שתאפשר את זכירתו 
ית מובהקת, וזאת על סמך היכרוّהיא השפעה ֻמַוח   תה עם ספרות ההלכה שנכתבה על ד 

  2הרמב"ם בספרד ובצפון אפריקה. בתקופה שבה חי 1דּוןّידי הֻמַוח  

זה יישם הרמב"ם גם בכמה מחיבוריו הרפואיים. במילונו את סגנון הכתיבה ה
הנודע 'ביאור שמות הרפואות הנפרדות' נוקט הרמב"ם באותה תמציתיות או תכליתיות 
אופיינית. במבוא הקצר לחיבורו מגדיר הרמב"ם את מטרת חיבורו ומגביל את מספר 

  התרופות שיכלול בספרו על פי הקריטריונים הבאים:

 ימות בתקופתו. תרופות הקי .א
 תרופות הידועות במקומו.  .ב
 תרופות המשמשות במלאכת הרפואה.  .ג
תרופות המצויות בספרי הרפואה הנפוצים העומדים לרשותם של בני האדם  .ד

 במקומו. 

מדבריו עולה כי הוא איננו מתיימר להביא ספר שלם המקיף את כל התרופות 
חרים בני תקופתו אין בכוונתו לנסות הקיימות או הידועות במדע הרפואה, ושלא כא

ולפענח את כל התרופות שנזכרו בחיבורו המונומנטלי של דיוסקורידוס כדרך שעשו 
רופאים אחרים בני זמנו או כאלה שקדמו לו. משום כך לא נכללו שמות רפואות ידועות 
 שאין עליהם מחלוקת בין הרופאים וְשמן מקובל על הכל, בין אם מדובר בשם ערבי או
שאינו ערבי, כדרך שנהגו מחברי מילוני הלשון הערבית בימי הביניים להשמיט מילים 

 ידועות. 

מעניין לציין שהרמב"ם לא ברר לחיבורו רק את חומרי המרפא המנוסים והבדוקים 
שיעילותם הוכחה ואף לא הזכיר את הקריטריון הזה בהקדמתו, חרף היותו התכליתי 

ה לכך נעוצה בעובדה שזהו חיבור שתכליתו היא ביותר מכל האחרים. אפשר שהסיב
ביאור שמות הרפואות ולא מילון תרופות נפרדות סטנדרטי הכולל את התועליות 

 הרפואיות ואת דרכי הריפוי. 

כפי הנראה צמצום נפח החיבור וקיצורו נעשו כדי לשוות לו ֵממד ידידותי ולא 
יו ומתוך כך לגרום לו שירבה מאיים ועל ידי זה לקרב את הקורא אל הספר ולחבבו על

לעיין בו והמטרה המוצהרת היא להקל על זכירתו. בהקדמה ל'ביאור שמות הרפואות' 
 חוזר הרמב"ם פעמיים על הרעיון הזה:

 

בספרד, צפון אפריקה ומצרים. הייתה ידועה ביחסה הקיצוני  21-שושלת ברברית מוסלמית ששלטה במאה ה  1

לכל מי שאינו מוסלמי. בשל רדיפותיה הקשות חיבר הרמב"ם את 'אגרת השמד' הנודעת והוא עצמו נאלץ 

 לנדוד למצרים. 

2  S. Stroumza, "Philosophes Almohades? Averroes, Maimonides, et l'ideologie almohade", in: 

P. Cressier, M. Fierro & L. Molina (eds.), Los Almohades: Problemas y perspectivas, II, 

Madrid 2005, pp. 1150-1151. 
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... מטרת וכדי להקל על זכירתולא אזכירו שוב... וכל זאת מתוך כוונה לקצר 
להגדיל את  וכך על מנת להקל על זכירתומאמרי זה היא לצמצם את היקפו 

 3תועלתו.

יצוין כי גם אבן בכלארש, רופא יהודי ספרדי ששימש אחד המקורות החשובים של 
הרמב"ם בחיבוריו הרפואיים, בהקדמתו לחיבורו עמד על היתרון שבתמציתיות מתוך 

לדוגמא, בכל הקשור למיני  4 על העיון בו וכדי שייקל על הקורא לזכרו. מגמה להקל
האבנים והמינרלים, התבסס אבן בכלארש כקודמיו בעיקר על החיבור 'נעות אלאחג'אר' 

אבן בכלארש מזכיר רק עשרים וחמישה מיני ]=תיאורי האבנים[ המיוחס לאריסטו. 
 מספר זעום בהשוואה למספר הרב של מיני האבנים שתוארו בספרות בת זמנו.  –אבנים 

אמר המחבר ]=אבן בכלארש[: אריסטו תיאר בספר 'תיאורי האבנים' שבע 
י זה, על מיּונָּן והזכרת  מאות אבנים! ואני בניתי על תיאור רובן בספר 

תיהן, סגולותיהן, תועליותיהן וטבען. ומשהתבוננתי בהן תיאוריהן, תכונו
תתן, ראיתי שאת רובן לא מכירים האנשים ואינם בקיאים בהן  ונתבררה לי אמ 

ְמעט מהן ולא להרבה,  על מנת להקל ולא נתקלים בהן ולפיכך, הצטמצמתי ל 
רובן לא עמדנו  –ולאפשר את ידיעתן ]...[ ומה שתיארנו מהן  על זכירתן
ולא ראינום, כי אם שמענו ועמדנו על אמיתת סגולותיהן ותועליותיהן עליהן 

נּו. מָּ  5ממי שְקדָּ

חיבור רפואי נוסף של הרמב"ם שבו ניכר סגנונו הידוע הוא 'ספר הסמים וההישמרות 
מפני התרופות הקטלניות'. בספר זה מביא הרמב"ם תרופות שונות שנועדו לרפא את מי 

כלשהו, בין אם ננשך או הוכש או נעקץ על ידי בעל חיים כל שהוא או שניזוק מרעל 
שהורעל או בלע רעל שלא במתכוון. מטבע הדברים מתן התרופה בזמן המהיר ביותר 
הוא זה שיציל את חייו של המטופל או שיחרוץ את גורלו למוות, שכן אין שהות להמתין 

קצר, יעיל ותכליתי שיוכל לשמש עד שיגיע רופא. לשם כך חיבר הרמב"ם חיבור פשוט, 
כל אדם. הוא ברר מספר מצומצם של חומרי המרפא המצויים והיעילים ביותר למטרה זו 
וסידרם בחיבורו בצורה ברורה כך שניתן יהיה לזכור את חיבורו על פה. וכך במקרה 
חירום במקום לעיין בספרי רפואה כדי לברר את דרכי הטיפול, חוסך הידע האצור 

 ל האדם זמן יקר וחשוב שעשוי להציל את חייו של המטופל. במוחו ש

ואין בדעתי במטרה הזו להביא דבר מופלא שלא נכתב ולא דבר מוזר שלא 
נזכר, אלא המטרה הנעלה היא ליקוט דברים מועטים במספרם ומרובים 
בתועלתם. ומשום כך כאשר הזכרתי את התרופות הנפרדות המועילות לנושא 

הואיל וריבוי התרופות מה שנזכר שכן מכך רציתי להימנע,  הזה, אזכיר את כל

 

 .21, עמ' , מהדורת ז' מונטנר, ירושלים תשכ"טביאור שמות הרפואותרבינו משה בן מימון,    3

 .6-3, עמ' 1445יד מדריד, הספרייה הלאומית, מס' -, כתבכתאב אלמסתעיניאבן בכלארש,    4

 .44שם, עמ'    5
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ושיסתמך האדם על הספרים בבדיקתן בעת הצורך,  מחייב שלא ייזכרו על פה
 6.ומיעוטן מחייב את זכירתן

לאדם המודרני נדמה כי שינון חיבורים שלמים על פה הוא דבר בלתי אפשרי ואפילו 
דמיוני, ברם בימי קדם, שבהם לא היו אמצעי הלימוד הקיימים היום, מדובר היה 
בתופעה נפוצה. אבותינו בני הדור הקודם עדיין שימרו מסורת קדמונים, וידועים היו 

הנשר  –רות חז"ל וכמובן בחיבורי רבנו הרמב"ם בבקיאותם העצומה במקרא, בספ
הגדול. עדות לכך ניתן לראות בסיפורו המרגש והנוגע ללב של מלומד תימני, מפיו של 

 אחד מגדולי חוקרי התלמוד וספרות חז"ל, הרב פרופ' שאול ליברמן:   

כאן לדון בעדה יחידה ומיוחדת במינה, בעדה התימנית, ומעשה שהיה  ברצוני
ש  כך היה. לפני יותר מארבעים שנה לימדתי במוסד תורני חשוב ובו ַשמָּ
חרובים מערב שבת לערב שבת. -יהודי זה גר במרתף וניזון בקב של .תימני

מספיק לו אלא בצירוף עבודה שניה במוסד אחר. לא היה  ואף אותו קב לא
כראוי... ביום מן הימים הזמנתי אותו לחדרי  סיפק בידו למלא תפקידו

בלתי  יתי בו שאם לא ייטיב אתוהתר דרכו הנני רואה אותו כמפוטר. לא ק 
תפקידו באמונה ובדיוק, אלא הפסיק לדבר  תשובה, ומאותו יום ואילך מילא

רפה... הזמנתיו שוב ושאלתיו למה  אתי, וכשֵברכתיו לשלום השיב לי בשפה
לאתי את חובתי ב כשנזפתי בו. שתק שעה קלה והשי הוא רוגז עלי, הרי מ 

דת תלמידי שאמנם צדקתי בעצם הדבר, אלא שלא נהגתי בו חכמים, -כמ 
. פתחתי ספר על פה באדם שיודע משנה ורמב"םוהוסיף: אצלנו אין נוהגין כן 

שמשנה תורה שהיה מונח על שולחני,  סיים על  קראתי בו הלכה אחת, והַשמָּ
 זי. לא האמנתי למשמע אזני. שהרי אף בליטא, מקום מרכפה את השאר

התורה, לא ראיתי שמש שמתנהג כיהודי פשוט בקי במשנה וברמב"ם על 
 7פה.

 

6   G. Bos (ed.), On Poisons and the Protection Against Lethal Drugs: A Parallel Arabic-

English Edition, Utah 2009, p. 6. 

, ירושלים תשל"ו, עמ' שמט; הרב י' קאפח, , יהדות תימן: פרקי מחקר ועיוןי' ישעיהו וי' טובי )עורכים(  7 

 .2414ב, עורך: י' טובי, ירושלים תשמ"ט,  עמ'  כתבים,
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 " בספרות חז"ליש"אותו הא

 מאיר בן אברהם עפארי

 

 "בלי הקדמה כגוף בלי נשמה /מאמר"ספר –הקדמה 

אולם את התפוררותו של ה"צוק" נמשיך לראות  ומאחורינניתן לומר שימי "צוק איתן" 
בעל השמות והכינויים הרבים "אותו האיש" המאמר שלפנינו עוסק ב עוד ימים רבים.

משל היה וגם  –לדעת רבים שרז"ל הדביקו לו בניסיון לגמד את ההילה שיצרו סביבו ו
 בכדי להזהיר אותנו מפני התוצאות של פילוג וכיתתיות שבה אנו שקועים כיום.

גם מפילים רבים  ולצערנומשיחים מסוגו של "אותו האיש" קמים ונופלים 
בסיסמאות ונבואות אודות "מזרח תיכון חדש" וגבולות פתוחים המובילים לבתי מלון 

חים את שעריהם לוועדי עובדים, שומרי ולמדינות השטופות בזימה והוללות הפות
שאכל במצרים  דגיםלאבטיחים ול ,המתגעגע לבצלים ולשומים מסורת והמון העם

 חינם.

אם נעיין בכל האירועים שהתרחשו מאז שהאימפריה היוונית הופיעה בשמי 
ההיסטוריה של היהדות ובתרבותה שאותה אמצו רבים והיא למעשה אחת מנקודות 

ושנשמור על , נבין מדוע רצתה התורה שלא נתדמה לגויים כיוםהמפנה של מצבנו 
 , ביטוי שהפך כיום לבדיחה עצובה.ייחודינו כ"עם סגולה"

לבין הפרושים הוביל להקמת מדינה חשמונאים  םהמתייווניהפולמוס הידוע בין 
תנועות שונות שאותן מכנים רז"ל שלא החזיקה מעמד והסיבות ידועות. בתקופה זו קמו 

ותיה ועל דמותה להיאבק על עקרונ הניסת"כיתות" שפרחו מאוד וכל אחת מהן  בשם
, מאבק שנמשך למעשה עד היום בעד ונגד וכשיש התנגדות לבעד של האומה היהודית

 יש התנגדות לנגד וחוזר חלילה.

"כולם בני אדם" דבר  מדינה ליבראלית וסיסמתה:ה רוצ החדשה תההתייוונו
גדרת הוא מעוות משום שהשבה "הכל כלול" ציאות שלנו שבבסיסו הוא נכון אולם במ

 .ופרשנות רז"ל היא שונה לגמריאדם על פי התורה 

חזק את רוחם בתקופת שמד ובה רבנו הרמב"ם שלח איגרת ליהודי תימן על מנת ל
 1זהר מאותם אנשים תועים ומטעיםיכיצד שיש לה באמצעות מקראותמסביר ומנחה הוא 

 

, כלומר אותם רעיון זה שהיסורין והסבל באים על האומה כדי להפליט מתוכה את הגיעולים": קאפח מעיר י"ר  1

 ,יח עמ' ,וסד הרב קוקממהדו' , תימן . איגרתבני אדם הבלתי מהוגנים ואשר נתערב בהם זיהום חיצוני..."

 .09הערה 
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ואת תוצאות השפעתם המוסלמי מונה את "אותו האיש" ואת ה"משוגע" וביניהם הוא 
ואמצנו לנו תורות נו כי רחקנו מייעודנו ואם לא נשכיל להתעורר מטפשותי 2כדוגמא
 עמוד ענן... ...חומת מגן נמשיך להתפורר במילים נשגבות כגון "צוק איתן...חדשות 

 " וה' הטוב יכפר.עופרת יצוקה

ן ביחס של רז"ל ל"אותו האיש" ולתוצאות "משיחיותו" מטרת המאמר היא לעיי
גורמים בארץ לחזק את  הנסיונות של שהרי הנצרות היא מאויביה של היהדות למרות

אסלה הקדושה שטבחה והרגה אלפים ה –הקשרים עם מה שנקרא "הכס הקדוש" 
ורבבות מישראל שאת דרכה כיום מחליף ברחבי העולם האיסלאם הקיצוני והעולם 

 , אוכל, מבלה ומתבלה.נם וישןמנמ

 

 ישו הנוצרי –מבוא 

. ליהדות ולנצרות יש חלק מן היהדות וממנה יצאאין חולק על כך שהנצרות עצמה היא 
מוצא משותף אך מתפצלות ממנו לשתי דרכים נפרדות. עולמם של חז"ל הוא עולמו של 

י בית שני שזהו הזמן בו ישו ואנו למדים זאת לא רק מן המקורות ההיסטוריים של שלה
. אם נייחס משקל לשאלת התאריכים, הנצרות אלא גם מן הטקסטים הרבנייםפעל ישו 

קודמות  3תבו כמה עשרות שנים לאחר מות ישווהברית החדשה שספריה השונים נכ
 ,099תלמוד הירושלמי בשנת לספירה, ה 099לספרות התלמודית. המשנה נחתמה בשנת 

והמדרשים הרבה יותר מאוחר. החלק היותר גדול של כתבי  099התלמוד הבבלי בשנת 
" וגם הספרים שנכתבו הברית הישנה" הנוצריים הוא יהודי ונקרא בפיהם: הקדש

ולכן  ""ברית הישנהבעקבות הברית החדשה עוסקים ברובם בביאורים ובפירושים ל
וצרים לצייר תמיד את התורה החדשה כטובה יותר ואת התורה הוכרחו התיאולוגים הנ

הישנה כפחותה בערכה ממנה. מלבד זאת ראתה הנצרות ביהדות ובהמשך קיומה 
לדורות כסתירה מוחלטת לעיקריה והשקפותיה ומכאן התפתח יחס ההתנגדות והאיבה 

 של הנצרות ומאמיניה ליהדות.

את  המרובים המלווים את תולדות חיי ישו ודמותו מעסיקים 4סיפורי הנפלאות
שנה וכל המידע שיש לנו עליו מלידתו ועד מותו הוא מספרי  0999 -האנושות למעלה מ

ים אי בהירות, חילוקי דעות וסתירות רבות של המקורות אודות הברית החדשה הרצופ
מכאן הגיעו מקצת מהחוקרים במאתיים השנים האחרונות למסקנה  .ויזמנו ותולדות חי

 

 שם. עמ' כא.  2

. הבשורה על פי מרקוס היא הקדומה מבין , תשרי תשס"ה09. עמ' 111לדעת פרופ' אייל רגב קתדרה   3

נופטיות והתחברה במהלך המרד הגדול או מיד לאחריו וממנה העתיקו מתי ולוקס והבשורה על הבשורות הסי

פי יוחנן היא המאוחרת מבין ארבע הבשורות שבברית החדשה והתחברה כנראה בסוף המאה הראשונה אי שם 

 .00עמ' . בתפוצה ההלניסטית. שם

. ת לנצרות במאות הראשונות לספירה'. ליקט ותרגם: דוד רוקחהמאבק בין היהדו' בתוך: .00-11מתאי, א,   4

 .וצ' האוניברסיטה העברית. ירושלים תש"ןה
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ודמותו כאילו לקוחה מן המיתולוגיה והיא בעצם תוצאה של  5לא היה ולא נברא שישו
 אמונות שרווחו בציבור.

, נצלב בירושלים ביום לפנה"ס 0ולד ישו בבית לחם בשנת נ 6כג,על פי לוקאס, ג, 
שנים  10ישו חי לספירה ולפי חישוב זה  00יד' ניסן שנת שלושת אלפים תשפ"ט = 

המלך הורדוס היה עדיין בחיים  ,בלבד. בסיפוריו של לוקס נזכר שבזמן הולדתו של ישו
מחשבון זה  .לפנה"ס שהיא שנת מותו של הורדוס 0ומכאן שישו נולד לפחות בשנת 

עולה כי מספר השנים שנוהגים הנוצרים למנות אינו להולדת ישו וישנן כאמור דעות 
 7זמנו של ישו.ומגמות שונות בנושא 

( מתארים את חייו )מתי, לוקס, מרקוס ויוחנן 8אוונגליונים"", הפרי הבשורהס
ופועלו של ישו. המידע על לידתו של ישו מופיע אך ורק בכתבי הברית החדשה ובעיקר 

 00 -ום הולדתו של ישו בבבשורות של מתי ולוקאס. המסורת הנוצרית קבעה את י
 ה"ס.לפנ 0-6( ועל פי רוב החוקרים ישו נולד בין השנים בדצמבר )חג המולד

ורוב  ,במחקר של היום אין השלילה הקיצונית על ההיסטוריה של ישו מקובלת
החוקרים סוברים שיש בחומר הקיים אודותיו למרות הסתירות הרבות, כדי לוודא את 
עצם קיומו וכמה מאורעות בימיו ונותרו אי אלו נושאים השנויים במחלוקת בין 

 החוקרים.

את ישו ואת פעולותיו. המקור היחיד מאותה  כותבי דברי הימים בזמנו לא הזכירו
אבל ניכר שאלה הם הוספות של הנוצרים והזיוף ניכר מתוכן  9תקופה הוא בדברי יוספוס

גם יוסטוס  .. לדעת המבקרים העתיקו מאמינים נוצרים תוספות לדברי יוספוסהדברים
, האזור שבו ל וחי את מרבית חייו באזור הכנרתמטבריה שהיה היסטוריון שיצא מהגלי

, אין בכתביו ולו חצי מילה העוסקת ישו לימד ודרש את דרשותיו, ותעל פי הבשור
מתקופתו של יוספוס המזכיר את ישו ולא בשמו הוא ההיסטוריון המקור היחידי  10.בישו

 

העידן  סיפור עלילותיה ומסע הרפתקאותיה של מיסטריה מן - 'תרתי דסתרי -מילטון ארון 'ישו והנצרות   5

הצופים, הוצ' ספרים ע"ש מאגנס, האונ'  פרסומי הר ,0. תרגם מאנגלית: אביגדור שנאן, עמ' הבתר פגאני

 .העברית. ירושלים תשנ"ג

בברית החדשה. מילטון ארון טוען שלוקס  לוקאס. קדוש נוצרי המייחסים לו את הספר השלישי והחמישי  6

ישו  ביקש להרשים את קהל שומעיו ולהגביר את רושם האמת של הסיפורים שלו אודות רגעיו האחרונים של

 .1ובכלל. שם. עמ' 

יהודי ספרד ופרובנס בימי הביניים', תודעה היסטורית ודימויי עבר בקרב  – מול תרבות נוצריתרם בן שלום '  7

 .במזרח והאונ' העברית, ירושלים תשס"ז הוצ' מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל ,101-100עמ' 

. לדעת מילטון ארון יש להתייחס לארבע הבשורות בחשד משום בבלי שבת קטז בפי חז"ל: 'עוון גליון'. ראה  8

שהן מלאות במבוכה וחוסר בהירות ואין לנו כל ידיעה למספר המאמינים ששיבשו את הטקסט המקורי 

מילטון  והשאירו בו את רישומם ואין כמעט קטע אחד שמקוריותו לא הועמדה בספק בידי חוקר זה או אחר.

 . 0' ( עמ1)הערה 

האריך יוספוס שלא פעם יוסף בן מתתיהו הכהן, קדמוניות היהודים, סימן יח, פרק ג, ג. מילטון ארון סובר "  9

 . 1עמ' במילים וגיבב דברים". שם, 

 . , שםמילטון ארון  10
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בי השם כריסטיאנים א" :לספירה וכך הוא כותב 111-06הרומי טקיטוס שחי בין השנים 
( אשר בימי שלטונו של טיבריוס הוצא להורג על ידי הוא כריסטוס )המושיע

  11."פרוקורטור )נציב( פונטוס פילאטוסה

על השאלה בקשר למשפחתו המלאה קשה לענות ויתכן שחסרים פרטים אבל קשה 
! ישו נתכנה בכינויים ם כלליה קיילהניח שאביה הרוחני של הדת הנפוצה בעולם לא ה

 12.: מטיף, מורה, נביא, אל, משיח, קוסם, מנהיג כריזמטי ועושה נפלאותרבים

בן ' 14ממזר'.בן נידה ו' 13מכשף, מסית ומדיח',' בתלמוד הבבלי הוא נקרא
  15.'בן סטדא' פנטירא',

תולדות ' מכשף ובן זונה' היו רווחים כפי הנראה ולא מעט בהשפעת ספר' התארים
אנו מוצאים בדרשתו של ישו על ' ת ומדיחמסי' מול הטיעון התלמודי שישו היה 16.ישו'

יאים, לא באתי להפר כי אם שבו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנבאל תח' ההר:
אנא לא " ת הציטוט הזהה לציטוט של מתי:גם בתלמוד אנו מוצאים א 17.'למלאות

 18."תילמיפחת מן אוריתא דמשה אתיתי, לאוספי על אוריתא דמשה אתי

ראשית הנצרות ותהליך ההיווצרות של הברית ורות השונים והמרובים: "המקעל פי 
 החדשה היו נושאים פולמוסיים מובהקים אשר עוררו עניין בהיסטוריוגרפיה של תקופת

 19."בית שני והמאות הראשונות לספירה

בספרות הנוצרית הענפה לדורותיה אנו רואים שנעשה מאמץ פרשני ומגמתי לפרש 
סיפורי  20.פסוקים רבים פירוש כריסטולוגי מה שהביא בימי הביניים לכתיבת ספרי ניצוח

הנפלאות המרובים המלווים את תולדות חיי ישו מלידתו ועד מותו מלאים כאמור 
שאינם  21יבה ועלייתו השמיימהיתו לאחר הצלותמיהות ובמיוחד סיפור תחי בסתירות

 

' או 'אנלים' מהמילה שנה, הם רשימות אירועים ע"פ סדר . 'ספרי השנים111מ' שנים', ע'ספר הטקיטוס   11

 כרונולוגי המתארים את האירועים שהתרחשו. בדרך כלל נכתבו ה'אנלים' בכתב היתדות.

 מילטון ארון, שם, עמ' ח.  12

 '.בבלי, סנהדרין מג: 'על שכישף והסית והדיח את ישראל  13

ראה בבלי, מקור זה הוא מהמקורות הרומזים לישו ואינם עוסקים בישו כפי שאכתוב בהמשך. : מסכת כלה טז  14

 יבמות מט.

 .עוד כינויים שנזכיר בהמשךו בבלי. שבת קד: סנהדרין מג:  15

. תורגם ידוע ומטרתו ללעוג לעיקרי הנצרות. מחברו אינו יה נפוץ בימי הביניים בקרב ההמוןפר עברי שהס  16

 . כנז קראו בו בלעג ובהפגנתיות ב"ליל הניטל" שהוא הלילה בו נולד ישוליידיש. יהודי אש

 .11, 0מתי.   17

 .101עמ' בבלי שם, קטז: ח. מרחביה, שם,   18

. 'נס בימי הבינייםתודעה היסטורית ודימויי עבר בקרב יהודי ספרד ופרוב – רם בן שלום. 'מול תרבות נוצרית  19

 תשס"ז. לות ישראל במזרח והאוניב' העברית, ירושליםהוצ' מכון בן צבי לחקר קהי. 090עמ' 

המקרא בעולם הנוצרי בימי הביניים' היחס לספרות ישראל שלאחר  – התלמוד בראי הנצרות, 'חיים מרחביה  20

 ירושלים תשל"א. , עמ' י', הוצ' מוסד ביאליק,099 -1001

ות לנצרות במאות הראשונות לספירה'. ליקט . בתוך 'המאבק בין היהד0ג,  אוסביוס, היסטוריה כנסיתית  21

 תש"ן. ותירגם: דוד רוקח, האונ' העברית, ירושלים
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נראים כמאורעות חיים אמיתיים ואת רובם המציאו הנוצרים כדי להראות שהייעודים 
מים אודות משיח העתיד שאנו מוצאים אצל נביאי ישראל, נתגשמו האמיתיים או המדו

ונתגלמו בחיי ישו וכל מאורע זה או אחר שהתרחש, קרה בעצם כדי שתתקיים נבואה זו 
 או אחרת.

בבשורות ישנה מגמה תאולוגית לכלול בסיפור חייו של ישו אירועים שהוסברו על 
ניסתו לירושלים רכוב על חמור או כידי המבשרים עצמם כגון לידתו של ישו בבית לחם 

וזאת כדי לשכנע את היהודים כי ישו והנצרות הם ממשיכי דרכה של היהדות  22לבן
נבזה וחדל אישים, איש " ד:-הנביא ישעיהו בפרק נג, גושישו הוא זה שעליו נתנבא 

הוא נשא  , אכן חוליינומסתר פנים ממנו נבזה ולא חשבנוהומכאובות וידוע חולי וכ
 .חשבנוהו נגוע מוכה אלהים ומעונה" ומכאובינו סבלם ואנחנו

 

 המפנה -ישו היהודי 

אזכור המעניין ביותר , ישנו הכמה מאות שנים אחרי זמנו של ישו בתלמוד, שנכתב
, התנא ר' יהושוע בן פרחיה ולפי סיפור זה נידה ר' פירתו" של ישו לרבוכ" המייחס את

. האם שיבח את שאמר דברים שעליהם חלוקות הדעות אחריהושוע את תלמידו ישו ל
בעלת האכסניה או שמא גינה אותה ורוב החוקרים נוטים משום מה לקבל את הפירוש 

 המשבח את בעלת האכסניה ברמזים מיניים.

: ינאי נולוגית בתרגום חופשי עם מעט רקעאסכם את הסיפור הבעייתי מבחינה כרו
( כמו אביו השתייך לכת הצדוקים שנה קודם ישו 009 -ל ינאי היתה כהמלך )תקופתו ש

גד הנבטים ולפי יוספוס ויחסיו עם הפרושים התערער בעקבות מפלתו במלחמה נ
כי הצדוקים לא  ( לאחר שסירב לנסך את המים במקדשפלאביוס )קדמוניות ספר יג

נפגע באותה שעה רגם אותו העם באתרוגים. ינאי ( והאמינו בטקס זה )בבלי. סוכה מח
והמצב התדרדר  , הוא הורה לסגור את שערי העזרה ולשחוט את כל הנמצאיםמכך מאוד

. לאחר נצחונו במלחמת האזרחים הוא ערך די מלחמת אזרחים שנמשכה כמה שניםעד כ
טבח אכזרי במתנגדיו וביניהם רבים מההנהגה הפרושית ובעקבות כך ברחו רבים 

. חכמים יהושוע בן פרחיה נמלטו למצריםר' מחכמי ישראל לחוץ לארץ וישו עם רבו 
. בשנותיו האחרונות של ן שטח הסתתרו במקומות שונים בארץאחדים ואתם שמעון ב

ינאי היתה רגיעה ולאחר מותו עבר השלטון לידי הפרושים בראשותו של שמעון בן 
לר' יהושוע . שמעון בן שטח שלח איגרת ז חזרו מנהיגי הפרושים חזרה לארץשטח וא

. בדרך לארץ שהו ר' יהושוע בן פרחיה וישו תלמידו באכסניה חיה שיחזור לארץבן פר
ור' יהושוע שיבח את בעלת הבית שאירחה אותם יפה ודאגה לכל מחסורם ועל כך העיר 

...כלום על זה אתה " . על כך כעס ר' יהושוע ושאל אותו:אבל עיניה טרוטות..." .." :ישו
. באחד שניסה להתפייס ולהסביר את עצמוו " ולאחר מכן נידה את ישמסתכל?!

 

 ט,ט. זכריה  22
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הנסיונות של ישו לדבר עם רבו רצה ר' יהושוע לסלוח לו אבל על פי המסופר הוא היה 
באמצע קריאת שמע וסימן לישו שימתין אולם ישו הבין את התנועה כדחייה נוספת 

לבנה ועשה אותה עבודה זרה. ר' יהושוע ניסה  ומכאן התלמוד מספר שישו העמיד
כל החוטא " שיב לר' יהושוע שהוא לימד אותונע אותו לחדול ולחזור אולם ישו הלשכ

וישו הלך וכישף את ישראל " אין מספיקין בידו לעשות תשובה ומחטיא את הרבים
 .ם שהבריח ממצרים"בכשפי

ו מכאן ואילך ישו התנהג כפי העולה על רוחו ויצא לתרבות רעה ועל רקע אי קבלת
ישנם  23."לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת" מר בתלמוד:בתשובה על ידי רבו נא

 24.מקורות נוספים בתלמוד שמאזכרים את הסיפור הנ"ל עם ובלי שמו של ישו

ה במקום גבוה בהר מעניין שבתלמוד ישנו סיפור על רבן שמעון בן גמליאל שהי
" וגם ר' עקיבא הצטער על מה רבו מעשיך ה'" וראה אשה גוייה נאה ביותר ואמרהבית 

א גינו אותם חכמים על כך יופיה של אשת טונוסרופוס שאותה נשא לאשה לבסוף ול
. כנראה שסיפורו של ישו אם היה הוא מורכב יותר וחכמים דקדקו" עם ישו???" ומדוע

א העירו על רבן גמליאל ור' אחרת מדוע הפלו אותו לרעה ול ראו בו סכנה ליהדות
 25עקיבא?!

 

 בתלמוד –" פנטירי, בן פנדרא, מסית ומדיח, מכשף ישו בן פנדרא, בן"

ישו מוזכר מספר פעמים בתלמוד בשמו או בכינויו. ישנם דפוסים שמהם הושמט שמו 
 .בעיקר באירופה 26הצנזורה פרים אודותיו וזאת מאימתאו קטעים המס

' המוזכרים בתלמוד מתכוונים לישו, בן סטדא, בן פנדרא' אם נאמר שהכינויים
' נזכר שם כבן בן סטדא' בתלמוד.נוספת העולה מן העיון  נצטרך להתמודד עם בעיה

 זמנו של פפוס בן יהודה ופפוס נזכר כמי שחי בימיו של רבי עקיבא וזוהי טענת רבנו תם
בניגוד לדעה שישו הנזכר בתלמוד  27בן סטדא' עם ישו.' כשבא לדחות את הזיהוי של

איננו ישו הנוצרי, קבלו מרבית ההיסטוריוגרפים ובעלי הפולמוס היהודים את הדעה כי 
: מגמה אחת נסתה לערער את ש ובעניין זמנו התפתחו שתי מגמותמדובר באותו האי

 

 קז: בבלי ׂשוטה מז. סנהדרין  23

 .בבלי בבא מציעא פז. ירושלמי סנהדרין פרק עשירי הלכה ב  24

 .בבלי. עבודה זרה כ  25

בהוראת האפיפיור כדי למנוע הפצת  1010ביקורת ספרים לפני הדפסתם שהנהיגה הכנסיה הקתולית בשנת   26

 .דעות הפוגעות בכבוד הנצרות

רבנו תם מסביר שכאן לא מדובר בישו הנוצרי ובן סטדא המדובר כאן חי בימי פפוס  תוספות לבבלי, שבת קד:  27

ה שחי בזמנו של ר' עקיבא כפי שמוכח בפרק האחרון של מסכת ברכות דף סא וישו היה בימי יהושוע בן יהוד

חיה שדחה לישו ולא כרבי יהושוע בן פררק האחרון של מסכת שוטה ושם נכתב: "בן פרחיה כפי שמוכח בפ

 . 116-111. עמ' הנוצרי בשתי ידיים" ורבי יהושוע קדם בהרבה לר' עקיבא. מרחביה. שם
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 ,הכרונולוגיה הנוצרית על סמך העדויות מן התלמוד ועל סמך ביקורת הברית החדשה
  28.שנייה קבלה את הגרסה הנוצרית לזמנו של ישו ומגמה

 30ישוע בן פנטירי 29,ישו בן פנדרא" לא:ו מופיע במקורות שונים בשמו המיש
חז"ל היא ללעוג על  ולמעשה כל כינוייו הם מדרש שם ומטרתם של 31וישוע בן פנדרא

מופיעים כינוייהם של חמשת דייני סדום שנקראו על פי  32מוצאו המפוקפק. במדרש
" מזכיר את כינוייו רב מסטידין" ו"קלא פנדר" שמותם של שניים מהם מעשיהם ומצלול

 וייו של ישו., בוגד ובן בליעל ויתכן שמכאן כינישו. הראשון מסטה את הדין והשני של

ישנם חוקרים המעדיפים כנראה מקורות זרים וגם אם הוא לא ברור כדי ללמוד 
ות יהודיים בטענה שיש ממנו על פני מקורות יהודיים ונמנעים מלקבל גירסאות ממקור

 33בהם סתירות.

שיש בהם רמז על ממזר או מדיח נתפרשו על ידם ומאמרים שונים שבתלמוד 
כמתייחסים לישו כאילו ישו היה הממזר היחידי בהיסטוריה וגם לא הבחינו שיש בעיה 

במקומות שהצנזורה לא שלטה  ,סדר הדורות. בשני מקומות בתלמודעם הכרונולוגיה ו
סקילתו סיפור הוצאתו להורג ו, מעלליו ובן סטדא", ייחוסו" בהם מופיע סיפור על

. לא בכל מקום בתלמוד שמזכירים ממזר ורבים מצאו בו רמז לישו הנוצרי 34.בלוד
א על בת ישראל אפילו היא אשת איש, גוי הב" נה היא לישו משום שההלכה קובעתהכוו

 35."הולד כשר ואינו ממזר

איש " חסין שנמצאה בירושלים וכתוב בההמשנה ביבמות מט. מספרת על מגילת יו
י המקור הנאמר . לא מחייב שכאן מתכוונים לישו משום של פפלוני ממזר מאשת איש"

" ובהמשך דברי בן מר כל שחייבין עליו מיתת בית דיןר' יהושוע או ...ממזר איזהו: "כאן
" נועדו איש פלוני ממזר מאשת איש" גילת יוחסין בירושלים ובה כתובעזאי שמצא מ

" והרי ישו ע"פ שכל שחייבין עליו מיתת בית דין" להתאים לדברי ר' יהושוע הסובר
ו לא הוצא להורג מפני שהיה ממזר. . ישמסויימות הוצא להורג ע"פ בית דיןדעות 

הסיבות היו אחרות וסיפור זה שהובא בתלמוד אינו קשור לדעתי במישרין לישו אלא 
כפי שכתבתי לעיל שחכמים ניצלו מצבים מסויימים ומקרים שונים כדי להשחיר את 

 . פניהן של כתות הנוצרים שאותן תיעבו

 

'. יהודי ספרד ופרובנס בימי הבינייםתודעה היסטורית ודימויי עבר בקרב  – מול תרבות נוצריתרם בן שלום '  28

 תשס"ז. לות ישראל במזרח והאונ' העברית, ירושלים. הוצ' מכון בן צבי לחקר קהי090עמ' 

 . תופעת הידמותה של האות ד' לאות ט' מוכרת בשפה העתיקה.ירושלמי עבודה זרה, פרק ב הלכה ב  29

 כד., ב, מהד' צוקרמנדייל , חוליןתוספתא  30

 ., טזמדרש איכה רבתי. מהד' בובר. ה  31

 בראשית רבה. נ. פסקה ג.  32

 .1066 ,תל אביב . הוצ' זהר,100קורמן, 'זרמים וכתות ביהדות' עמ'   33

 פרק ז הלכה טז. , ירושלמי סנהדריןסנהדרין. סז.: קד ,שבת ,בבלי  34

. 100 -101ים וכתות ביהדות' עמ' רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק טו. קורמן. 'זרממה: בבלי, יבמות מד:   35

 .1066תל אביב דפוס זהר, 
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יהיה מצב של תקלה כשיהודי  הדיון בין החכמים נועד לברר במי מדובר כדי שלא
ירצה להתחתן ולא ידע שיש פגם של יחוס במישהו שהרי ממזר אסור לבוא בקהל. לא 
מצאנו בתלמוד שישו היה ממזר ולעומת זאת לא חסכו חכמי ישראל בביטויי גנאי ואמרו 

 . (. )להלןמדיח ומכשף ,עליו שהיה מסית

ערב פסח. בן וכן עשו לבן סטדא בלוד ותלאוהו ב" :נאמר 36:סזבתלמוד סנהדרין 
: בעל סטדא בועל פנדירא בעל פפוס בן יהודה סטדא, בן פנדירא הוא? אמר רב חסדא

כדאמרי בפומבדיתא סטת דא היה אלא אמו סטדא אמו מרים מגדלא נשיא הואי 
סטתה אשה ש " משום שאמו היתהבן סטדא" על פי מקור זה נקרא ישו" מבעלה".

  37.( בבעלה)בגדה

" אינו שמו האמיתי של ישו אלא כינוי גנאי על בן סטדא"מן המקור הנ"ל למדנו ש
פנדירא" ואמו היא מרים מגדלא שער " או כינויו של אביו מולידו הוא שמו. שם אמו

 39בן סטדא" היה במצרים ועסק בכשפים" .אביו החורג הוא פפוס בן יהודה 38,נשיא
. בערב הפסח 40ל כך הוצא להורג על ידי הסנהדריןולבסוף הסית והדיח את ישראל וע

ב"צואה  את ישו האשימו גם שלעג וזילזל על דברי החכמים ונידון על פי האגדה
יא והלא בן סטדא הוצאליעזר בן הורקנוס אומר לחכמים: "' קצת תמוה שר 41."רותחת

" שייך לדור שני או שלישי משום ש"בן סטדא" כשפים ממצרים בסריטה שעל בשרו
רש"י מסביר שישו הוציא על בשרו את הכשפים כיוון שהחרטמים היו . יעזראחר ר' אל

בודקים את היוצאים כדי שלא ילמדו את אנשי המדינות האחרות את הסודות של 
 . ישו את הכשפים" הסתיר" הכשפים וכך

ההסבר לתמיהה זו הוא שר' עקיבא שהיה תלמידו של ר' אליעזר חי מאה ועשרים 
ור' עקיבא ... ששה זוגות שנותיהם שוות: "י.ק בראשית רבה שנה וזאת על פי מדרש

ולמד תורה ארבעים שנה ושימש את  ,ארבעים שנה (היה בור ועם הארץ)עשה בור 
מוסבר שזמן מועט לאחר שדיבר עם  42בתלמוד . ארבעים שנה (לימד תורה)ישראל 

ורג של ר' עקיבא לאחר מכן נראה ומסמיכות תיאור הוצאתו לה ,נאסר ר' עקיבא ,פפוס
בשעה שדיבר עם פפוס בן יהודה היה ר' עקיבא לכל  ,אם כן. שהיה זה לאחר מאסר זה

שייך לפחות אם לא  בנו של פפוס לפי רבנו תם" בן סטדא"הפחות בן מאה ומסתבר ש
הקטע המובא בתלמוד שאת ישו תלו בעיר לוד . יותר מכך לדור הנכדים של ר' עקיבא

 

 ד: : בבלי. שבת, קסףמקור נו  36

יוסף,  - ישנו תיאור הולדתו של ישו. שם מספר מתי שאביו של ישו 11-00, א ,בספר הבשורה הראשון מתי  37

חשב לשלח את מרים אם ישו כיוון שגילה שהיא בהריון שלא ממנו ואז נגלה אליו מלאך ה' ובישר לו שהיא 

 והילד שיוולד לו יושיע את העם. בהריון מרוח הקודש

 : , דחגיגה, בבלי  38

 ."שפים ממצרים בסריטה שעל בשרויא כהוצשבת קד: "  39

לכתיים השופט חיים בכלים משפטיים וה . הטיב לנתח אותןדעות חלוקות וישנן עדויות סותרותעל נושא זה ה  40

 . 1061תל אביב . הוצ' דביר, "כהן בספרו: "משפטו ומותו של ישו הנוצרי

 : . נונו, בבלי גיטין  41

 :. סאברכות בבלי  42
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ור בעייתי משום שכל המקורות כותבים שישו הוצא להורג בירושלים ולא הוא כאמ
 . בלוד

בשני  ,על פי ההלכה. צליבתו –כנראה שישו התחייב במיתה המחייבת את תלייתו 
על שתי עברות . מגדף ועובד עבודה זרה. מקרים בלבד תולים את הנידון לאחר מותו

הים אותם זמן קצר ביותר וזאת נלמד תולים אותם ומש ,אלה נידונים בסקילה ומשנסקלו
ותלית קודם כל' והומת' ורק לאחר מכן'  43."...והומת ותלית אותו על עץ: "מהפסוק

גם יוספוס המתאר  44ירה מתי וכמה זמן תולים את החייב.וההלכה גם מסב' אותו על עץ
  45.הוא נתלה ,ביצוע של פסקי דין מוות מציין שלאחר שהנאשם נסקל

בסיפור הוצאתו להורג של ישו ישנן דעות וסיפורים שונים מפי שמות שונים 
דרין והכהן בברית החדשה מסופר על משפט שנערך לישו על ידי הסנה. בתקופות שונות

לפי . הגדול )כייפא( לקח בו חלק מכריע וגם פסק הדין שניתן לישו היה מיתה משונה
עונה ישו לפני הצליבה וגם לאחריה ובספרי הנוצרים מופיעות האשמות  ,התיאורים

משונות נגד היהודים והתוצאה היא שנאה וגזירות נגד היהודים שאותן אנו חשים עד 
 . היום

. ם המלמדים אותנו אודות זיהויו של ישו בכינויים שהבאנו לעילישנן מקורות נוספי
ן מומר לפני המלכה המפורסם שנערך בין רבנו יחיאל מפאריס לבי 46בויכוח פריס

ועל כך כעסו ההגמונים שהבינו " בן סטדא" והשרים, ציטט המומר את דברי התלמוד על
רבנו יחיאל מפאריס דחה את . "מרים" והמדובר הוא באמו של ישו הנקראת אצלם

 אך אם נעיין בדבריו נראה שהוא דחה אותם בזה ,אינו ישו" בן סטדא"דבריהם ואמר ש
 . אינו מתאים למה שכתוב בספריהם על ישו" בן סטדא" שהאמור בתלמוד על

 

 המקורות למשיחיותו של ישו

בספרות היהודית . אין שום מקור תלמודי או מדרשי שישו מוזכר שם כמשיח ,למעשה
לעומת זאת . אין כל איזכור לישו ולנוצרים הקדומים ,המוקדמת, המקורות התנאיים

נזכרים ישו ותלמידיו מספר  ,וראיםבמקורות התלמודיים והמדרשיים מתקופת האמ
הדברים נאמרו בהתייחסות לטענות או לכתבים הנוצריים המאוחרים ולא . פעמים

 . כתגובה לדברים שאמר ישו או לאירועים שבהם נטל חלק

 

 דברים. כא, כב  43

 הוצ' מכון משה. ק. אונו., חבבלי. סנהדרין מו: רמב"ם. הלכות סנהדרין פרק טו הלכה ט. מהד' הרב יוסף קאפ  44

 . ס'ד. ד. קדמוניות  45

ב  . הויכוח הודפס1009ויכוח פאריס נערך בין רבנו יחיאל מבעלי התוספות לבין המומר ניקולאי דונין בשנת   46

 . " בעריכת יהודה דוד אייזנשטיין"אוצר הויכוחים



 
03 
 
 

    
 

 

 
  

 
 

 

. הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק יא הלכה י ,דמות המשיח ביהדות מובאת בהרמב"ם
משיח על פי הקריטריונים במקורות בהלכה זו מתאר הרמב"ם את דמותו של ה

 : המקראיים ומזכיר את ישו

כבר נתנבא בו דניאל  ,אף ישוע הנצרי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין
וכי יש מכשול גדול מזה? . שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו

שכל הנביאים דברו שמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק 
תן וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה מצוו

 .ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה'

ישנה טענה נוצרית . ישו לא עונה על אף אחד מהקריטריונים ,מן האמור בהלכה הנ"ל
קדוש מעונה והפרק  -שפרק נג' בישעיהו מדבר בישו היות וישו הציג את עצמו כסובל 

על קדוש שנעשה לו עוול ללא סיבה אזי תיאור זה מתאים לפרשנות הנוצרית  מדבר
 . שחיפשה פסוקים במקרא ובנביאים שיתאימו ויחזקו את טענותיהם

והנצרות יכולה לטעון שמאחר שישו מופיע  47מוזכר בתלמוד" ישו הנוצרי"
להסתמך על מקור זה אולם למעשה אפשר להוכיח את טעותם ודאי שאפשר  ,בתלמוד

אם ישו היה תלמידו של יהושוע . כרונולוגית משום שיש מרחקי זמן בהבדלי התקופות
יוצא מכאן  ,לפני הספירה ונפטר כמאה שנים לאחר מכן 109בן פרחיה שנולד בשנת 

 . פירהלס 9לפחות בשנת  09שישו התלמודי המדובר כאן היה חייב להיות בן 

. חייו וצליבתו של ישו ,מן האמור לעיל למדנו שישנן חילוקי דעות אודות זמנו
ותולדותיו הן בגדר  ,המקורות היווניים והרומים לא מספקים לנו ידיעה ברורה על מעשיו

 . חידה שגם חכמי ישראל וגם חכמי אומות העולם לא יכלו לפתור

היהדות וקיים את מצוות ישו גדל על ברכי " הברית החדשה" על פי מחברי
האגדות אודותיו שבתלמוד . האמין באמונות שונות וריפא חולים ברוח הקודש 48,התורה

ועי הם למעשה סוג של סיפורי עם ויש בהן לעיתים אגדות הנראות כסותרות את איר
דברי הימים המקובלים כמו נושאים אחרים שלא תמיד מסתדרים עם הכרונולוגיה 
המקובלת במחקר ההיסטורי וזאת משום שהתלמוד עוסק בנושאים שונים במעגל חייו 

רעיון או ללמד מוסר ואין ההקשר מתאים בעיני הלומד שאינו האדם במטרה להביא של 
  49".משל ומליצה דברי חכמים וחידתםלהבין " אמון על הבנת התלמוד ברוח הפסוק

בין יתר הנושאים בהם דן התלמוד הוא בדעות ואמונות שונות ומשונות ובין היתר 
אין במקורות . העולם הבא, תחיית המתים וימות המשיח ,גם בנושא גן עדן וגהינום

 תלמידי חז"ל דברים ברורים ומפורשים בנושא הגאולה וימות המשיח לפני דורם של

 

 : קז סנהדרין. מז, (וטה  )כך בכתבי ידבבלי. ׂש  47

 .1019 ,הוצ' משרד הבטחון ,00, האונ' המשודרת. עמ' 'רותהמקורות היהודיים של הנצדוד פלוסר, '  48

 משלי א, ו.  49
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את המדרשים והאגדות שבתלמוד בכל הקשור למשיחיותו של ישו  50רבן יוחנן בן זכאי.
הם  51מודוספרי המינים המוזכרים בתל" הגליונין" .אין לראותם כאנטי נוצריים דוקא

ניים על ימות המשיח בנבואות או בתיאורים דמיו ,ספרים העוסקים בחזון אחרית הימים
התלמוד לא דן בנוצרים ובנצרות ואם כן אז בהקשר . יב בספר דניאל-כמו בפרקים י

הפירושים שנתנו חכמי התלמוד לכל הקשור לישו . הכרונולוגי ומעט בהקשר הפולמוסי
 את העולם הנוצרי שלא הבין את דברי חז"ל והסיבה לכך היא שהם למדו אתהרגיזו 

דברי  התלמוד לשם ביקורת וקינטור ולכן לא יכלו לעמוד על הכוונה האמיתית של
ואם נתבונן באותן האגדות העוסקות או מזכירות את ישו נראה שלא כולן היו  52חז"ל,

האמונה הנוצרית במשיחיותו של ישו על פי האוונגליונים יצרה התנגשות . מכוונות אליו
ם אציין שג. עם הפרשנות והרמיזות באותן סוגיות שבהן דנו חז"ל בכל הקשור למשיח

בקרב חכמי ישראל היו חילוקי דעות בכל הקשור למשיח ואגב דיון ביניהם הזכירו את 
אמונת הנוצרים אודות משיחיותו של ישו ואמונה זו הושתתה בעיקר על פסוקים 

גם בדברי חכמים . מהמקרא בפרשנותם ועל פי הבנתם של הוגי וסופרי הכנסיה
ולה או רה אין בהם רמיזה על לידת בתשבתלמוד הדנים אודות ריבוי אלוהות או עבודה ז

  53על תקומת משיח מקברו.

משיחיותו של ישו עיקרו של הפולמוס הנוצרי נגד היהודים החל בעיקר בנושא 
וסופרי הכנסיה התאמצו להוכיח את משיחיותו של ישו בשיטת המדרש היהודי וכך 
התרחבה והתעמקה הפרשנות הנוצרית במהלך הדורות והחלה לקלוט לתוכה 

ספרות הפרשנית מהמדרשים היהודיים וכתוצאה מכך נשתקעו מדרשים יהודיים רבים ב
ללא ציון המקור העברי ומדרשים אלה הפכו לנכסי צאן ברזל של  54והכללית של הכנסיה

קל לדחות את אותם מדרשים בקנה ולטעון  ,לדעת ליברמן. הפרשנות הנוצרית לדורותיה
  55.נראה שאין הדבר כך ,ונתעמק באותם מדרשים שהם זיוף אבל כשנחקור

. המדרש הוא פרשנות והבנת פסוקי המקרא בנסיון להראות את משמעות הכתוב
רמזים למדרשים מובהקים  ,בברית החדשה ישנם מדרשים שלמים וגם בדברי ישו

גם מותו של ישו והאמונה . הבאים להוכיח את אמיתת הנצרות על סמך פסוקי המקרא
מוסברים על ידי מדרשים שנוצרו על ידי הנוצרים או " אלוהית"ה בתחייתו ודמותו

. שמקורם במדרשים יהודיים וכל כוונתם להסביר שסיפורי המקרא התקיימו בחיי ישו

 

ירושלים תשכ"ט,  , הוצ' ספרים ע"ש מאגנס, האונ' העברית,011 עמ' ל פרקי אמונות ודעות,"חזא"א אורבך,   50

 ירושלים.

 :קטז, שבת בבלי  51

מנהגים ומקורות ספרותיים של היהודים שנשתקעו בספרי , דברים אחדים על אגדות שקיעין, שאול ליברמן  52

  .תש"ל םירושלי, הוצ' ספרי ואהרמן, 1 עמ, הקראים והנוצרים

המקרא בעולם הנוצרי בימי הביניים' היחס לספרות ישראל שלאחר  - התלמוד בראי הנצרות' חיים מרחביה  53

 .תשל"א, ירושלים, הוצ' מוסד ביאליק. ( עמ' יא099-1001)

אפיפאניוס , אבסביוס, ניתן למצוא בחיבוריהם של אבות הכנסיה הראשונים כמו אירניאוסמדרשים מסוג זה   54

 . 1-0שם עמ'  מרחביה, ועוד

 .0עמ' , שקיעין, שאול ליברמן  55
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למדרשים הללו צורפו פסוקים שונים הדומים זה לזה כדי להוכיח את האמור בפסוק וכך 
רים גם בפיהם של החכמים החדשה מדרשים ארוכים שהיו שגונוצרו בברית 

  56והדרשנים.

אמונות ודעות של  ,בכתבים הנוצריים הראשונים משתקפים רעיונות ,לדברי פלוסר
בכתבים אלה משתקף עולמם של החכמים . השני זרמים של היהדות בימי הבית

ולה באות לידי ביטוי התקווה לגא ,מדרשים ומשלים שיצרו ובנוסף ,והתלבטויותיהם
  57והאמונות המשיחיות של היהדות.

  :המקור הראשון שמזכיר את ישו כמשיח הם דברי יוספוס

מעשי ניסים ומורה דעת לבני  היה עושה בימים ההם היה ישו איש חכם...
הוא . ונהרו אליו יהודים רבים וגם יוונים ,האדם המקבלים את האמת בשמחה

ואף אחרי שדן אותו פילאטוס לצליבה לא עזבוהו אלה שאהבוהו  היה המשיח
כמו שניבאו  ,מקודם כי הוא הופיע אליהם אחרי שלשה ימים שנית כמו חי

אחרים וגם היום לא חדלו המינים  נביאי ה' על הפלא הזה ואלפי נפלאות
  58."האלה הנקראים משיחיים על שמו

מקור ראשון הוא . אנו מוצאים מספר מקורות שיש בהם יש רמז על משיחיותו של ישו
נים של ישו ושם הוא מתאר את התגלותו בספר הבשורה שחיבר מתי מתלמידיו הראשו

ושיע את העם ועליו ובישר לו שיוולד לו בן שי יוסף –של מלאך ה' לאביו של ישו 
  59לקרוא לו ישוע.

רק אחרי שיוחנן  60ישו התחיל לדרוש ולבשר ,על פי האוונגליונים של מרקוס ומתי 
שה פרש ישו מחברתו של יוחנן המטביל ויסד עדה משלו. מצד אחד המטביל נאסר ולמע

 ,מתרחק ממנו. יוחנן לא הבין מדוע ישו מתרחק ממנו ,ישו משבח את יוחנן ומצד שני
 : וכאשר שלח יוחנן המטביל אל ישו לשאול אותו אם הוא המשיח, רמז לו ישו במילים

  61".אשרי שלא יכשל בי"

שהוא למעשה האחרון לפני שישו הוצא להורג מספר שבשעה שלקחו  מקור נוסף
את ישו והוליכוהו לבית הכהן הגדול, שם נאספו כל הזקנים וראשי הסנהדרין ביקשו 

לבסוף מצאו שני עדים שגילו . אולם לא מצאו כי אם רק עידי שקר ,עדות כנגדו להמיתו
ו זה את זה ואז שאל את ישו גם בעדות זו הם סתר. שישו התבטא כי יהרוס את ההיכל

ועוד שאל אותו . הכהן הגדול קיפא האם ברצונו להשיב על העדויות, אולם ישו שתק
אני הוא, וכעת תראו את בן ": הכהן הגדול האם הוא המשיח ולשאלה זאת ענה ישו

 

 .1019 , הוצ' משרד הבטחון,01דוד פלוסר, 'המקורות היהודיים של הנצרות', האוניברסיטה המשודרת, עמ'   56

 .0מ' דוד פלוסר, שם, ע  57

 כאמור לדעת החוקרים קטע זה הוא תוספת נוצרית ומזוייף.. ג, פרק ג, סימן יחקדמוניות,   58

 . 00 -11א,  מתי  59

 . 00 -01ד. . שם מתי  60

 .6שם. יא,  מתי  61
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: פנה אל הזקנים ואמר ,. הכהן הגדול קיפא קרע את בגדיו"האדם היושב לימין הגבורה
ואז היכו " בן מוות הוא האיש הזה. ד לבקש עדויות והלא במו אזנינו שמענומה לנו עו"

  62.הנאספים את ישו

על פי . מסרו הסנהדרין את ישו לידי הנציב הרומי ,בשעה מוקדמתלמחרת בבקר 
אולם הם סרבו בטענה כי  ,הציע פילטוס ליהודים לשפוט את ישו על פי דין תורה 63יוחנן

אין להם סמכות לדון דיני נפשות וכמו כן לא רצו להכנס אל תוך אולם המשפט מחשש 
? "מלך היהודים" את ישו האמנם הואפילטוס שאל  ,כאמור. לטומאה בזמן חג הפסח

  64."אתה אמרת: "וישו השיב את התשובה המפורסמת

 

 " המינים" ברכת -מינים בספרות חז"ל ה

קללה האמורה בתפילת שמונה עשרה ואותה  –האמורה כאן היא למעשה " הברכה"
והצטרפו לקבוצה אחרת שהיא תקנו כנגד אותם יהודים שעזבו את היהדות המסורתית 

ה משיחית בתוך הנצרות החלה לפעול כבר בזמן בית המקדש השני כתנוע 65הנצרות.
היהדות שהתגבשה סביב דמותו של ישוע הנוצרי והשפעתה התגברה בימי רבן גמליאל 
דיבנה שבתקופתו החלו לשקם ולעצב מחדש את חיי הדת בעקבות החורבן והמטרה 

המינים מבתי הכנסת והחברה היהודית ואחת הפעולות  –היתה להרחיק את הנוצרים 
גם שמואל הקטן שניסח את . "ברכת המינים" היתה תיקון ברכה מיוחדת הנקראת

בגניזה  66.גם הוא הצטרף לכת המינים הברכה ולאחר כשנה שכח אותה נחשד שמא
ולמשומדים אל תהי תקוה אם לא ישובו " :נתגלה נוסח ברכת המינים 67הקהירית
 . "ימחו מספר החיים ועם צדיקים אל יכתבו ,הנוצרים והמינים כרגע יאבדו ,לתורתיך

. מפני אימת הצנזורה בימי הביניים" נוצרים" בסידורים שלפנינו הושמטה המילה
ם קובע שמדובר ס הוא הראשון המזהה במפורש את הנוצרים עם המינים וגהירונימו

  68בכת נוצרית יהודית.

שבמקורה היא מילת " פרושים" לדעת פלוסר המינים הם בעצם הקבוצה הנקראת
מינים. בספרות  ,ויותר מאוחר כינו את הפרושים 69ם הנבדלים משאר העםגנאי לאנשי

 

 -1. 11 . יוחנן01 -1, 01. 11 -61, 01 -01, 00 . לוקס11 -1. 10. 60 -01, 10 . מרקוס06 -1, 01. 61 -01, 06 מתי  62

 . הגירסא הנ"ל משותפת לארבעת המבשרים. 11 -1, 10. 09

 שם.  63

, כתב העת של המערכת המשפטית של צה"ל, 10גליון מס' , משפט וצבא: ארז חסון, . המקור00, 01. שם מתי  64

 .111-110, עמ' ", "משפטו ומותו של ישו הנוצריקריאה בספרו של חיים כהן, משפט המילניום

 : כח, ברכות תלמוד בבלי  65

 . כט, שם  66

פוסטאט שהיא קהיר העתיקה שבמצרים, כתבי וקטעי כתבי יד שנשתמרו בבית הכנסת על שם עזרא הסופר ב  67

 ירושלים. . הוצ' ראובן מס,ניינן והתפתחותןע, מהותן - הגניזה והגניזות א. מ. הברמן,

 . 0990, . האוניברסיטה הפתוחה010 - 010עמ' , 'שלש מאות השנים הראשונות -הקדומה'הנצרות  רבקה ניר  68
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של אנשים  ,לביקורת של חוגים שליליים" פרושים" החכמים ישנו שימוש במילה
נבדלים או של כאלה שנשרו מן היהדות וכך קבלה המילה תוכן שלילי חדש שנמצא גם 

  70.חנפים וצבועים: בתלמוד והוא

בספרות חז"ל הם בני הכתות הנוצריות " מינים"נראה מהמקורות השונים שה
באותה התקופה אולם לעיתים במהלך הדורות מחמת הצנזורה והחשש ממנה נעשו 

: התייחסות בתלמוד לנוצרים והמינים כונו בשמות חלופייםתיקונים במקומות שיש 
ועוד.  ,מומרים, משומדים ,כופרים ,עובדי כוכבים ומזלות ,נכרים ,צדוקים ,כותים

מוחלפים מידי פעם וכנראה שהיה " מין" או" צדוקי" בתלמוד אנו מוצאים שהכינויים
 . ביניהם קשר הדוק או שמא נקראו בכל מיני שמות שמשמעותם זהה

צדוקי" את רבן גמליאל ואת " אנו מוצאים שאלה ששאל. במסכת סנהדרין לט
" מין" בביטוי. את נכדו של ר' יהודה הנשיא בחולין פז:" מין" אותה שאלה שאל

דמורי בה " (רש"י, חגיגה ה:" )מינא תלמידי ישו" ל על פי רוב לנוצרים"התכוונו חז
וכן בתלמוד הבבלי ראש השנה  (תרא כה.רש"י, בבא ב)מיני, תלמידי ישו מורים הוראה 

" התלמידים אשר הפכו דברי אלהים חיים לרעה כצדוקים ובייתוסים –המינין : "דף יז
  71.וצרינ  שויאמין ממשמעו בראשי תיבות: " מין" . יש הסוברים שהכינוי(רש"י)

כוונת חז"ל לדחוק את ספרי המינים אגב  אנו למדים על 72וספתא ובתלמודיםבת
 ,לא מצילין" גיליונין"את ה. דיון הלכתי בנושא מה מותר להציל מן הדליקה בשבת

לילי אודות ספרי המינים מקור זה מבטא את דעתם של ר' טרפון ור' יוסי הג. שישרפו
 . ולמינים בכלל

במסגרת הרחקתם של ספרי מינים ומינים בטלו גם את אמירת עשרת הדברות 
שלא יאמרו המינים ועמי הארץ אין  73"תרעומת המינים" מקריאת שמע בכל יום מפני

  74אמת ורק את אלו בלבד קיבלו מסיני.שאר התורה 

במקורות נוספים אנו למדים על הסכנות האורבות בהתחברות למינים או להסתייע 
במדרש קהלת רבה א, ח.ד מסופר על חכם בשם חנינא בן אחי ר' יהושוע שהלך . בהם

המינים לחשו עליו לחשים והעלו אותו רוכב על חמור  75,ם שבו פעל ישולכפר נחו
הוא הלך לר' יהושוע חברו שנתן לו משחה וריפא אותו על ידי לחש שהביאו לו . בשבת

מכיוון שהתעוררת על ידי חמור של רשע : אמר לו ,מישו" מרשם" המינים כנראה על פי
 

 .ברכות, ג, כה תוספתא,  69

, האונ' העברית המשודרת, הוצ' משרד הבטחון, 00-01עמ'  , 'המקורות היהודיים של הנצרות',דוד פלוסר  70

1019. 

 .1066 , תל אביב,דפוס זהר, 101עמ'  אברהם קורמן, 'זרמים וכתות ביהדות',  71

 . שבת טז, טו , ירושלמי,קטז עמ' א, ה. בבלי, שבת יג שבת, תוספתא  72

 . פרק א הלכה ה ,ירושלמי  73

(. מכילתא דר' ישמעאל, מהד' חיים , יב: )ודברי רש"יברכות . בבלי,א הלכה גפרק שלמי. ברכות, תלמוד ירו  74

 .009עמ' , הורביץ

 .": "והוא התקבע בכפר נחוםד, יג מתי  75
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. ומת שם בזקנותו לשלום ,ינך יכול להשאר בארץ ישראל. מכאן הלך לו לבבלא ,זה
הזכרת החמור במדרש . (119-110)חנניה בן אחי ר' יהושוע הוא תנא מהדור הרביעי 

חילול השבת ברכיבת  ,שהוא הבהמה שעליו רכב ישו בזמן כניסתו המשיחית לירושלים
שהוא כנראה ביטוי " הרשע הזה" חמור בשבת שהיא גזירה מדרבנן והזכרת הביטוי

 . מתייחס לישו ,מאוחר יותר מתקופת התנאים

סיפור הפגישה של ר' חנניה עם המינים בכפר נחום בשנים הנ"ל נשמע יותר סביר 
אם משווים לסיפורים דומים בספרות חז"ל כגון סיפור פגישתו של ר' אליעזר בן 

ואופי הסיפורים הוא  76מקומותע במספר הורקנוס עם מין בשם יעקב איש סכניא שמופי
שני הסיפורים מתרחשים באותה התקופה ובשניהם יש התערבות של חכם אחד . תנאי

אל המינים בחזרה " נסחף"ול נוסף וחזרה של החכם שגינוי של חכם גד ,עם המינים
 . ליהדות הנורמטיבית

נים ועל פי הסיפור היו כאלה שייחסו לר' אליעזר בן הורקנוס קרבה לנוצרים הקדמו
לו אותו לבמה מעשה בר' אליעזר שנתפס על דברי מינות והע"... 77המסופר בתלמוד:

בהמשך מסופר שר'  ."...זקן כמותך יעסוק בדברים הללו ?: אמר לו אותו הגמון. לידון
שהרי הקב"ה מעניש מידה כנגד מידה וחז"ל ) אליעזר התעצב על המצב שאליו נקלע

לא קיבל את  ,וכשבאו תלמידיו לנחמו (בדקו את עצמם כשבאו עליהם צרות וכדומה
היה לו ברור מדוע נתפס עד שנכנס ר' עקיבא שניסה  התנחומים שלהם כל זמן שלא

פעם אחת היה מהלך בדרך של ציפורי "לדובב אותו על העניין ואז נזכר ר' אליעזר ש
ואמר דבר  (גירסת הבבלי) אמר לי כתוב בתורתכם ,מצאתי יעקב איש כפר סכנין שמו

ההנאה  ".נתפס" יהשעל" המינות" וזוהי כל, של מינות משום ישוע בן פנטירי והנאני..."
שגרם לו הסיפור בשם ישו שעבד עבודה זרה והסית והדיח את ישראל כפי שהיה נהוג 

זאת נודע לו מר' עקיבא שבא לעודד אותו ותיחקר אותו שמא הוא שמע דבר . לומר עליו
הרחק מעליה דרכיך ואל תקרב אל אל : "תורה או התקרב לאחד מהמינים שהרי נאמר

אין הכרח שיעקב איש כפר סכניא שמע זאת בעצמו מפי ישו . (ח ,ה ,משלי" )פתח ביתה
שהשתמש בו יעקב איש כפר סכנין " כתוב בתורתכם" הביטוי. ויתכן ששמע זאת משמו

  78.פ התורה"מוכיח שהוא מוציא עצמו מן הכלל ומתכוון למשנתו של ר' אליעזר ע

ומצאתי אדם : "...בנוסח התלמוד הבבלי עבודה זרה טז: מהדורת שטיינזלץ נאמר
כבר אין את אימת  מתלמידי ישו הנוצרי ויעקב איש כפר סכניא שמו..." ובמהדורה זו

 . הצנזורה

 

הלכה ב. תוספתא, יד,  קהלת רבה, פרשה א, ח, ג. ירושלמי, ע"ז, ב, ב. ירושלמי, שבת, פרק יז. טז, בבלי, ע"ז,  76

 ע"ז. כו: חולין, ב, כב. בבלי,

 .יז טז, ובשינויים בבבלי. עבודה זרה, שם. תוספתא חולין,  77

 . 1066 , תל אביב,דפוס זהר, 111עמ' , זרמים וכתות ביהדות, קורמן  78
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זר בן דמא שנפגש סיפור נוסף מובא בהקשר של איסור התקרבות למינים על ר' אלע
ורצה להתרפא ממנו  ()ויתכן שמדובר באותו יעקב מהמקור הקודם 79עם מין בשם יעקב

האיסור המדובר במקרה זה הוא משום שהגויים חשודים על . לאחר שהכישו נחש
. שפיכות דמים גם על ידי הרפואות שלהם שהם על דרך הכישוף ויש בהן משום סכנה

כשיש  ,על מצב שבו נמצא אדם במצב שיש ספק אם יחיה או ימות מחוליובתלמוד דנים 
אבל אם החולה ודאי  ,אסור לו להיעזר בריפוי על ידי גוי שמא יהרוג אותו הגוי ,ספק

אז מותר לו והסיפור של אלעזר בן דמא  ,ימות ממחלתו אם לא יתרפא בעזרת הגוי
דמא להתרפא על ידי גוי בגלל  משמש כדוגמא לאירוע שהתרחש ובו נאלץ ר' אלעזר בן

אמר לו אלעזר בן דמא לר' ישמעאל שהוא . מצבו ור' ישמעאל מנע ממנו לעשות זאת
 -משמעה' מותר' יכול להביא מקור מן התורה שמותר להתרפא על ידי אותו גוי והמילה

ואז קרא עליו  ()רש"י" מותר"ויצאה נשמתו ב" טהור. הוא לא הספיק לסיים את המשפט
אשריך בן דמא שגופך טהור ויצתה נשמתך בטהרה ולא עברת על דברי " עאלר' ישמ

וחי " ומה עם הציווי: שואלים בתלמוד ."חבריך שהיו אומרים ופורץ גדר ישכנו נחש
ומסבירים שריפוי בעזרת מינים חמור הוא שמא ימשך האדם " ?!ולא שימות בהם ,בהם

ובפרהסיה יש חילול ה'  ,בפרהסיהאחריהם וחוץ מזה המקרה של ר' אלעזר בן דמא היה 
 . ()רש"י

יתכן שהחכמים שהזכרנו היו בקשר עם אותם מינים נוצרים ממוצא יהודי בתקופה 
שבין תקופת יבנה למרד בר כוכבא שאז החלה ההתנתקות מהמינים והוצאתם מחוץ 

 . ליהדות

 מערכת היחסים בין היהודים לבין הכיתות הנוצריות השונות החריפה לאחר המרד
עד חרבן הבית היתה ביהדות סובלנות כלפי הכיתות השונות שקמו במהלך . הגדול
לאחר החרבן הבינה ההנהגה היהודית שהפלגנות והכיתתיות מהווים סכנה . השנים

להמשך שלמות האומה היהודית ולאחר המרד שמה לה ההנהגה היהודית למטרה 
יך שמטרתו הסופית היתה להביא לידי חיסולן של אותן כיתות פלגניות במסגרת תהל

נה, לשקם ולהגדיר את היהדות לאחר חרבן בית שני וזוהי גם ממאפייניה תקופת יב
  80היעלמותן של הכיתות היהודיות.

 

 רההרחקות וסייגים כלפי עובדי עבודה ז

התורה מזהירה . איסור עבודה זרה כולל בתוכו גם אמונות וכל פולחן לכל מיני אלילים
וגם  81...לא תעשה לך פסל וכל תמונה...".לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני" על כך

כל "ש הנביאים הרחיקו והזהירו מפניה מפני שעבודה זרה שוללת את האמונה באל אחד

 

 כז: . בבלי,הלכה בב למוד ירושלמי, עבודה זרה פרק ת  79

 . 0990, הוצ' האוניברסיטה הפתוחה, 001עמ' , שלש מאות השנים הראשונות' – 'הנצרות הקדומה. רבקה ניר  80

 .ה-כ, ג שמות  81
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לאבדה  ,עלינו מוטל איסור עבודתה 82."ה זרה ככופר בכל התורה כולההמודה בעבוד
 והרחקתה בהרחקות שונות שקבעו רז"ל ממנה ומעובדיה. 

אמנם התורה מצווה אותנו להתרחק ממנה ומעובדיה אך מציאות חיינו היא שאנו 
דבר זה מעלה שאלות רבות בכל היישום של גרים בשכנות להם וגם סוחרים אתם ו

 . החובה המוטלת עלינו להתרחק מהם

חכמים מכנים את ימי )המשנה בעבודה זרה א, א אומרת ששלשה ימים לפני חגיהם 
להלוות או  ,אסור לעשות אתם עסקים או להשאיל להם חפצים "(אידיהן ימי" חגיהם

 . ללוות מהם וגם לא לפרוע מהם חובות

 ?" י אידיהןימ" ומה הם

 יום הראשון בכל חודש ובכלל זה היום הראשון של השנה. -קלנדא 

 . בדצמבר 00 - 11חג שחגגו הרומאים בין התאריכים  -סטרוניא 

 . יום עליית הקיסר לשלטון -קרטסים 

 . יום החג של מלכיהם -יום גנוסיא 

ויהי " לדתהמקום היחידי במקרא בו מוזכר יום הו)כגון יום הולדת  -יום הלידה 
 כ(מ, בראשית. ביום השלישי יום הולדת את פרעה..."

וגם כיום אנו מחקים את מנהגיהם בכל מיני אזכרות ועלייה לקבר  -יום המיתה 
 וכו'...

וגם אנו מחקים את התגלחת בחגיגות העומר שבמירון וימים  -יום תגלחת זקנו 
 . וכו' ...'יום החתול' ',יום האשה', 'יום הגבר: 'נוספים כגון

בהמשך הסוגיא שבתלמוד על משנה זו מובאים דבריו של רב תחליפא בר אבדימי 
ההולך  -נוצרי : "רש"י מסביר ."לדברי ר' ישמעאל לעולם אסור ,נוצרים: "בשם שמואל

 . "בטעות של אותו האיש שציווה להם לעשות יום איד באחד בשבת

' נוצרי' ו של ישו אלאחשוב לציין שברוב המקומות בתלמוד לא מזכירים את שמ
לעיל כנראה מתכוון " אותו האיש" רש"י בהסברו. בלבד ונראה שכוונתם היא לכל נוצרי

" אותו האיש" לא בכל מקום שנכתב. לישו ויתכן שמחמת אימת הצנזורה הושמט שמו
וגוי שעשה " מציין התלמוד" ימי אידיהן" לאחר שהמשנה מונה את. הכוונה לישו

מדובר . ואין הכוונה לישו" ר אלא אותו היום ואותו האיש בלבדמשתה לבנו אינו אסו
ביום הלידה ויום המיתה של כל אדם והימים שהמשנה מונה שנוהגים בהם איסור 

 מדברים על כל אדם.

 

 ז.תתע" תורה, ילקוט שמעוני כט. בבלי שבועות  82
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 הבעייתיות בישום האיסורים

בעקבות האיסורים על משא ומתן עם הגויים עולה דיון בתלמוד ובו החכם שמואל 
ולא הימים שלפני ואחרי ימי אידיהן " ינו אסור אלא יום אידם בלבדבגולה א: "קובע

שנמנו במשנה משום שאנו חיים בין הגויים ואי אפשר להמנע מעשיית עסקים אתם 
עצמנו מלישא וליתן עמהם  (למנוע)אין אנו יכולים להעמיד : "לגמרי ולכן רש"י מנמק

חששו של רש"י נובע  ."שביניהם אנו יושבים ופרנסתינו מהם ועוד משום יראה
 . ממציאות החיים של סביבה נוצרית בה הוא חי

הראשונים הסבירו כי יש . מדברי שמואל בתלמוד אנו למדים שבגזירה אינה כוללת
להבין את המשנה לא כגזירה כוללת אלא כדבר התלוי בכל מקום לגופו וכפי עניינו ולכן 

ל גויים המקושטת ושאינן אנו מוצאים הרחקות של חכמים שאסרו לקנות בחנות ש
מקושטת בקישוטי עבודה זרה מפני החשד שמא יראה האדם כנושא ונותן עמהם או 

  83ללכת בדרך המובילה לעיר שיש בה עבודה זרה מפני החשד וכו'...

אבל אין מדובר  ,כל האיסורים הנ"ל אינם אמורים אלא בעובדי עבודה זרה ממש
גויים שבחוץ לארץ לאו : "עובדי עבודה זרה וזאת על פי דברי ר' יוחנן בעמים שאינם

וזו גם הסיבה שהקלו הראשונים  84."עובדי עבודה זרה הם אלא מנהג אבותיהם בידיהם
לאחר שנתברר להם שאין  (עבודה זרה)בכמה מן האיסורים האמורים במסכת שלנו 

תועבות שעובדי אלילים חשודים עליהם ובכל מקום אותם גויים חשודים בכל מיני 
 . על פי המציאות שבו ,ומקום

 

 סיכום

מועטות הן ומהימנותן  ,ההתיחסות לישו במקורות ההיסטוריים שאינם ספרי השליחים
קשה מאוד לקבל תמונה מדויקת בכל הקשור לישו באמצעות התלמוד . תלויה בספק

 . החדשה והכתובים וכל שנותר לנו הם כתבי הברית

ישו ותלמידיו פעלו על רקע תקופה בה הופיעו בישראל ובסביבותיה זרמים שונים 
ובהשקפותיהן התערבבו אמונות  85לתקן את העולם כל אחד על פי דרכוומגוונים שרצו 

קרב היהודים חלקן ניסו לעשות נפשות ב. פילוסופיות ואליליות בנות אותה התקופה
 . ואחרים נאבקו נגד עם ישראל בדרכים פוליטיות וגם על ידי הלשנות לרומאים

 

 יב. בבלי, עבודה זרה,  83

 : יג בבלי, חולין,  84

 יג.ה., ס"ב : מלחמות,ספר כ,ח קדמוניות,  85
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רוב מאמיניה מקרב  ,נראה שבעשרות השנים הראשונות של הופעת הנצרות
 . היהודים עדיין ראו עצמם כיהודים ושמרו את מצוות התורה

בין הנוצרים שנה לאחר מותו של ישו השפיע על היחס  09-חורבן המקדש שאירע כ
מרד בר כוכבא החריף את מוקדי המריבה . ליהודים והיווה נקודת מפנה ביחסים אלו

והפולמוסים והויכוחים האידיאולוגיים והפוליטיים בין היהדות המסורתית והנצרות 
ביבנה ' ברכת המינים' נתקנה ,הלכו וגברו ובימי רבן גמליאל, דור אחד לאחר החורבן

 . היהודים מכלל ישראל לגמרי - שהביאה להוצאת הנוצרים

האגדות שבתלמוד ובספרות חז"ל אודות ישו והנצרות נועדו להכחיש את האגדות 
ואת סיפורי המעשיות שמקורן כנראה באוונגליונים ושהיו בידי היהודים הנוצרים בזמן 

מול האגדה שישו נולד מרוח הקודש אמרו חז"ל שישו נולד מבעילה אסורה . התלמוד
גם מאמרי חז"ל המאזכרים את ישו מקורן באגדות שהיו נפוצות בקרב . נו ידועואביו אי

 . ההמון

בראשית דרכה הוקעה הנצרות על ידי הרומאים כאמונה טפילה המתבססת על 
מאות השנים הראשונות  199במהלך . היהדות ולכן הוכרזה כדת אסורה באימפריה

 199 -כ 111לתי פוסקים ובשנת לאחר מות ישו היו הנוצרים נתונים לרדיפות והרג ב
החלה לרדוף  ,שנים לאחר מות ישו כשהפכה הנצרות מדת נרדפת לדת מותרת ומועדפת

הנצרות טענה שהואיל . את שאר הדתות ונוסף מימד חדש ביחסים שבין היהדות לנצרות
יש בכך הוכחה  ,והיהדות והיהודים מושפלים ונרדפים ואילו הנצרות והנוצרים פורחים

 ,הכנסיה הנוצרית -שבריתו של האל עם ישראל מתקיימת עכשו בישראל האמתי ניצחת 
 . ואילו היהודים סובלים ויסבלו לנצח משום שלא קבלו עליהם את האמונה האמתית

 : אסיים בדבריו של מילטון ארון שספרו גרם לי לעונג רב ובעיקר מסקנותיו המפוכחות

אגיד בינלאומי בן זמנינו ולא ת...הכנסיה היא מעשי ידיהם של בני אדם ככל 

היא התופעה המופלאה לית מאן דפליג שהנצרות ... שיסודה בהתגלותדת 

היא באה לעולם כתוצאה מצירוף . התרבות האנושית מימיהביותר שידעה 

רות הרי הנצ. מקרים ועלה בידה לפרוח ולשגשג בשל נסיבות מקריות אחרות

. שכבר חלפו מן העולם מיסטריות אחרות היא מיסטריה הזהה לתריסר

שתומכיו והמאמינים בו קבלו  הכנסיה היא יצור בן כלאיים ששרד רק משום 

הזמן הכרוכים  על עצמם רק לעיתים רחוקות ביותר את הטרחה ואובדן 

אין לנצרות   ,דבר אחד נעלה מעל לכל ספק. בבדיקת טענותיו ומהימנותן

רק הדימוי המעוות אך וכל שיש להן הוא . ולכנסיה דבר עם ישו ההיסטורי

  86.מדמותו של הקדוש היהודי בן הגלילשיצרו הן עצמן 

 

עמ' פגאני, -ל מיסטריה מן העידן הבתרסיפור עלילותיה ומסע הרפתקאותיה ש תרתי דסתרי, – ישו והנצרות 86

 תשנ"ג. העברית, ירושלים' , תרגום: אביגדור שנאן, פרסומי הר הצופים, הוצ' מאגנס, האונ001-000
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 לעוון העג

 מתי צברי

 

הוא  –, מופיע בפרשת כי תשא ות המבישים בהסטוריה של עם ישראלאחד המאורע
 הגנות והבושה במאורע זה באים לידי ביטוי בקביעת חז"ל  כפי שמופיעה חטא העגל.

 כי מעשה העגל ניקרא ולא מיתרגם.  1במסכת מגילה

כן הדבר שהעם היוצא ממצרים, כיצד יתפנינו היא, השאלה הגדולה העומדת ב
לאחר שראה לנגד עיניו את כל ניסי מצרים, חצה את הים בחרבה, חזה במפלת 

עמד למרגלות הר סיני ושמע קול אלהים מדבר אליו במעמד  משעבדיו, ניזון מן המן,
קולות וברקים וקול שופר חזק מאד תוך שהוא נרתע לאחור, נושע בתשועת ה' כהרף עין 

דור  אותו עם,  2.הנביאים המדבר עם אלהים פנים בפנים, בכל רגע שירצה ומלווה באדון
אותות ומופתים והשגחה  ל ידידעה, היוצא ממצרים חש בנוכחות אלהים בכל רגע, ע

מד הנשגב למרגלות הר פלאית שלמעלה מן הטבע, אותו עם, לאחר ארבעים יום מהמע
אלה אלהיך ישראל אשר קורא בקולי קולות : " סיני, עושה עגל. וכלפי עגל זה הוא
 העלוך מארץ מצרים" )שמות לב. ד.(

אלו ? האם לא די בכל נאמר לעיל לא עשה עליהם שום רושם? האם כל ההכיצד
 ?כדי להכיר בחובתם כלפי אלהים

פרשן מציג את הסברו ע"פ רוח ה' אשר נחה כמעט כל הפרשנים נדרשו לשאלה זו, וכל 
  עליו. גם חז"ל מתייחסים לעניין זה:

ע בן לוי, מאי דכתיב וירא העם כי בושש משה, אל תקרי בושש יהושאמר רבי 
אלא באו שש. בשעה שעלה משה למרום אמר להן לישראל, לסוף ארבעים 

. אמר להן, יום בתחילת שש אני בא. לסוף מ' יום בא שטן ועירבב את העולם
באו שש, ולא השגיחו עלה למרום. אמר להן  משה רבכם היכן הוא. אמרו לו

 מת, ולא השגיחו עליו. הראה להן דמות מטתו והיינו דקאמרי ליה לאהרוןבו. 
   3.כי זה משה האיש וגו'

וכתוצאה מכך  לשיטתם של חכמים, אירעה כאן טעות בחישוב זמן שובו של משה,
 תומך במסקנה זו. מבוכה. פירושו של רש"י על אתר לפסוק זה,בלבול ו

 

 .ע"במגילה כה    1

 רמב"ם הלכות יסודי התורה פר' ז. הל' יג. ע"פ מהדורת הרב י. קאפח.   2

 שבת פט.   3
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אמר להם לסוף מ' יום אני בא בתוך שש שעות. הם סבורים שאותו יום שעלה 
בו, מן המניין הוא, והוא אמר להם מ' יום של ימים, יום ולילו עמו, ויום 

היה. יז' בתמוז -ז' בסיוון עלה, נמצא יום מ' ב-עלייתו אין לילו עמו, שהרי ב
יו' בא שטן ועירבב את העולם והראה דמות חושך ואפלה, דמות ענן וערפל -ב

וערבוביא, לומר ודאי מת משה שהרי באו כבר שש ולא בא, ואי אפשר לומר 
שלא טעו אלא ביום המעונן בין קודם חצות לאחר חצות שהרי לא ירד משה 

 4.וישכימו ממחרת וגו' –עד יום המחרת שנאמר 

כללו של דבר, חלה כאן טעות בחישוב כתוצאה מבלבול ועירבוב העולם ע"י השטן 
זה משה  קום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו, כי: "משה מת, ולכן –והמסקנה היא 

בסופו של עניין, פירוש זה בא ללמד סנגוריה על ישראל,   5."האיש לא ידענו מה היה לו
 תרחש, ובעקבותיה מסיקים מסקנות. שכן טעות עלולה לה

, שכן תהיה הסיבה לטעות רוש זה אינו עונה על השאלה מדוע חטאו בעגליאולם פ
כלומר, יש כאן לכל היותר נסיון  , עדיין לא מוצדקת הדרישה לעבוד אלילים.אשר תהיה

  להסביר את טעותם בחישוב, אך אין כאן תשובה לשאלה המופיעה בכותרת המאמר.

 "ן הולך בדרך זו ומנסה לפתוח פתח להבנת זה העניין.גם הרמב

קום עשה לנו אלהים וגו'. הכתוב הזה הוא מפתח לדעת עניין העגל ומחשבת 
עושיו, כי בידוע שלא היו ישראל סבורים שמשה הוא האלהים ושהוא בכחו 
עשה להם האותות והמופתים, ומה טעם שיאמרו כיוון שהלך משה ממנו 

כי בפירוש אמרו אשר ילכו לפנינו, לא שהיו נותנין להם נעשה אלהים, ועוד 
חיים בעולם הזה או בעולם הבא, אבל היו מבקשין משה אחר, אמרו, משה 
שהורה לנו הדרך ממצרים עד הנה, שהיו המסעים ע"פ ה' ביד משה, הנה אבד 
ממנו, נעשה לנו משה אחר שיורה הדרך לפנינו ע"פ ה' בידו, וזה טעם הזכירם 

ש אשר העלנו, לא האל אשר העלם, כי יצטרכו לאיש אלהים... משה האי
ומחיה וקבלו העניין כמו שאמרתי שלא יבקשו העגל להיות להם לאל ממית 

  6 שיהיה להם במקום משה מורה דרכם. , אבל ירצועבודת אלוהותו עליהם

י בני ישראל ביקשו מנהיגות חדשה עד כמה שהדברים מובנים, מנסה הרמב"ן לטעון, כ
על פני משה, שכן משה האיש אבד ואיננו, ויש כביכול הצדקה לבקשה זו. גם בדברי 

 למה עגל. –הרמב"ן יש לימוד סנגוריה על ישראל, ועדיין לא ניתנת תשובה מהותית 

": "לא יהיה קולי קולות"מדוע , לאחר ששמעו קול אלהים בהר סיני מצוה אותם ב
אל את כבודם בתבנית שור אוכל עשב )ע"פ ", ממירים ישרם אחרים על פנילך אלהי

 .כ( תהילים קו

 

 לב א. רש"י  שמות   4

 .שם   5

 .רמב"ן פירוש לתורה  על אתר   6
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כדי שהעם  התרחשמה עוד צריך ל לחילופין, נרצה לשאול את השאלה בכיוון אחר.
הדרך היוצא ממצרים יקבל את אלהותו של אלהים ויציית לחוקיו ומשפטיו לאורך כל 

 ?תוך הכרת חובתו כלפי האלהים

גישה בין אותו קיסר לבין ר' יהושע בן תלמודית יודעת לספר לנו אודות פהאגדה ה
ע בן חנניה, רצוני לראות את אמר לו קיסר לר' יהוש להלן האגדה בתרגום חופשי.חנניה. 

אלוהיכם. אמר לו, לא תוכל לראותו. אמר לו, על כרחך צריך אתה להראותו לי. הלך 
קיסר, איני יכול. בשמש( , אמר לו הבט בו )אמר לו ה וקראו להרים בימי תקופת תמוז.

 7סתכל, שכינה לא כל שכן.ע, על אחד משמשיו של הקב"ה אינך יכול להאמר לו ר' יהוש

ע אותו קיסר. הרי הראה לו ר' יהוש מה נשתנה בעקבות הגילוי המוחשי אצל
האם חל קיסר גר? האם בעקבות כך נעשה אותו בחושים מוצקים שאין בסיס לשאלתו. 

ר' יהושוע  ?האם שינה יחסו כלפי היהודים תיאולוגי לקראת קיום תורה ומצוות?שינוי 
ינו אינו גוף ואין לו דמות האל –הציג בפני הקיסר את האמת הדתית האחת ואין בילתה 

 יפל ע ?אלהים בעקבות ההוכחה של ר' יהושע האם חש חובה דתית כלשהי כלפיהגוף. 
 פנינו בתלמוד, לא מוזכר שינוי כזה.העדויות שיש ב

בספרו  הרמח"ל לוקח אותנו צעד אמיתי קדימה כדי לפתוח פתח אל תוך מבוכה זו.
 הוא כותב את הדברים הבאים. "מסילת ישרים"המפורסם 

 יודעוהנה אנחנו רואים בעיננו כמה וכמה פעמים שכבר ליבו של האדם 
ומה שחובה עליו מצד אצלו מה שראוי לו להצלת נפשו  ונתאמתחובתו 

 8.יניחנו בוראו, ואף על פי כן

רמח"ל פורש בפנינו הסבר פסיכולוגי נדיר ביופיו ופשוט בעמקותו, המסביר את נבכי 
מסביר רמח"ל, כי אין בהכרת העובדות על אמיתותן כדי לחולל שינוי  הנפש האנושית.

 וסרית של האדם.בדרכו הדתית והמ

הלא רואים אנו כמה וכמה אנשים עוברים על עבירות התנועה, והולכי רגל החוצים 
את הכביש באור אדום אף על פי שברור להם ומאומת בדעתם, שחובתם לציית לחוק 
שנועד להגן על נפשם. קובע הרמח"ל, כי מדובר בנטיה פסיכולוגית של האדם ואין 

 כאן ניתן פתח להבנת חטא העגל.הגותו. כרת האמת כדי לשנות את התנבה

שראו ישראל את המסות הגדולות, האותות והמופתים, לא חדרה  אף על פי
להכרתם החובה הדתית כלפי הבורא.  המסקנה העולה מדברים אלו היא, כי אין בהכרת 

 ( על  אמיתותן כדי לבסס את האמונה.)הן החושיות והן האינטלקטואליות העובדות
אינם מקיימים  ןכואף על פי נו כיצד טוענים הבריות על אמונתם באלהים הלא רואים א
 תורה ומצוות.

 

 חולין נט ע"ב.   7

 מסילת ישרים פרק ו' בבאור מידת הזריזות.   8
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( רבבות ומיליוני שימוש בדבריו של ישעיהו ליבוביץ'מנגד, )וכאן אני עושה 
יהודים קדושי עליון נהרגו על קידוש ה' בתקופות שונות בהסטוריה של עם ישראל, אף 

יה להם נביא מלווה, ולא נושעו על ידי אלהים, על פי שלא התרחשו להם ניסים, ולא ה
ובכל זאת מסרו נפשם על יהדותם ולא הסכימו להמיר דתם ולהתכחש לאורח חייהם 

 הדתי המחייב.

על כך עונה הרמב"ם  ?הקובע את התנהגותו הדתית של האדםמהו אם כן המפתח 
 תשובה פשוטה ביותר ועם זאת עמוקה ומהותית.

להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק  רצהאם כל אדם נתונה לו,  רשות
 9.בידו הרשותלהטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע רצה בידו. ואם   הרשות

 יפל כאן קובע הרמב"ם מעל לכל ספק, כי הנטיה הדתית של האדם נקבעת אך ורק ע
 , ולא כתוצאה מחשיפה לעובדות כאלו או אחרות.הכרעתו האישית

האדם הוא זה שקובע אם יעבוד אלילים או יעבוד אלהים. לא הניסים והמופתים 
והתשועות והנחמות, הן שיבססו את אמונתו של האדם באלהים והכרת חובתו כלפיו, 

 והמשך הדברים. בלבד.  ברצונו אלא הכרעתו האישית התלויה

ר זה שאומרים טפשי האמות ורוב גלמי בני ישראל, אל יעבור במחשבתך דב
שהקב"ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע. אין הדבר כן. 
אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו, או רשע כירבעם, או חכם, 
או סכל, או רחמן, או אכזרי, או כילי, או שוע, וכן שאר כל הדעות. ואין לו מי 

אלא הוא ולא גוזר עליו, ולא מי שימשכו לאחד משני הדרכים,  שיכפהו
 10.מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה

הוא קובע באופן נחרץ כי אופיו של האדם  ראשית,כאן עושה הרמב"ם שני דברים. 
נקבע ע"פ בחירתו האישית, ולא מתוך השפעה כלשהי, אלא הדבר נתון לבחירתו 

מנפץ את חומת התירוצים של הנטיה האנושית להאשים  הרמב"ם שנית,  ד.האישית בלב
 הרמב"ם מסיים בקביעה נוקבת.ולבסוף  את כל העולם מלבד את עצמו.

ועיקר זה עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה. שנאמר ראה נתתי 
( וכתוב )דברים ל טולפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע 

( כלומר שהרשות )שם יא כו נכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה.ראה א
בידכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה בין טובים בין 

 רעים.
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בני ישראל עבדו את שובה לשאלה שפתחנו בה היא פשוטה. לאור דברי הרמב"ם, הת
"ל, הם בדעתם לעבוד את אלהים על אף הכרת חובתם, כדברי רמח שלא רצוהעגל מפני 

 הצלולה וברצונם בלבד העדיפו לעבוד את העגל על פני עבודת ה'.

הנה כי כן הראנו לדעת, כי דרכו הדתית של האדם עם כל המשתמע מכך, נקבעת 
 11אך ורק על פי רצונו ואין לו מי שיכפה עליו, כדברי הרמב"ם, אפילו לא אלהים.

 ומסיים הרמב"ם.

(, כלומר שאין )דברים ה כון, נאמר, מי יתן והיה לבבם זה להם ומפני זה העניי
או רעה, אלא לבם  הבורא כופה בני האדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה

 12מסור להם.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חופשיתירה חב

וכיוון שכן הוא, נמצא זה  "אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע...

החוטא הוא הפסיד על עצמו ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על מה שעשה לנפשו 

הרעות, ראוי לנו  וחזר ואמר הואיל ורשותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל וגמלה רעה...

, ועיקר זה )הבחירה החפשית( לחזור בתשובה ולעזוב רשענו שהרשות עתה בידנו...

שאין הבורא כופה בני אדם ולא גוזר  עיקר גדול הוא והוא עמוד התורה והמצווה...

 עליהם לעשות טובה או רעה אלא ליבם מסור להם" ) הלכות תשובה פרק ה(.

 .העומדים בסתירה לדברי רבנו כתוב מלמעלה" וקשה לשמוע את דברי ההמון "הכל
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 קובץ המאמרים: תודה לחברים שתרמו וסייעו להוצאת

 

  יכרון לבנם עודד אציל הנפש נע"גז –משפ' אבי ואהובה חמדי 

 זיכרון להוריו הישרים והצנועים ר' חיים  –מנהטן י, משפ' ציון עוזר
 בן שלום עוזרי ונדרה בת עמרם למשפ' ג'רפי נע"ג

  זיכרון לר' אהרון ב"ר שמואל חמדי  –משפ' שלמה והרצליה חמדי
 סאלם טיירי נע"גולר' שלמה בן 

  זיכרון להורי ענת פנחס ופנינה חיימוביץ  –משפ' ירון וענת קרני
 נע"ג

  זיכרון לאביו יחיא בן שלום סרי נע"ג –משפ' עידו לוי 

  הרצליה –משפ' אמנון ואסתר יצחק הלוי 

  הרצליה –משפ' מאיר ושושנה נדב 

 ר' שמואל עומייסי ובני ביתו 

  םחשמונאי –משפ' מדעי 

  חשמונאים –משפ' כתריאל 

  מודיעין –משפ' אבי לוי 

  מודיעין –משפ' יזהר אפגן 

  זיכרון לאביה הרב יוסף בן סעדיה זביב  –משפ' יואב ורונית צארום
 נע"ג רב שכונת נחלת עדה הרצליה

 הגב' מיטל שכטר וילדיה 

  רעננה –משפ' שמואל ובת שבע כהן 

  רמת השרון –משפ' בנימין ושרה יהודה 

  כפר סבא –משפ' דוד ולימור שאול 

  הרצליה –משפ' אבי אטיאס 



 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

  הרצליה –משפ' אבי סעד 

 הזוג הצעיר יצהר וענבל חזן 

  רעננה –משפ' הדר שמואל וציפי 

  ירושלים –משפ' ד"ר זיכרון חסון 

  כפר יעבץ –משפ' עדי וחן מרגלית 

  רמת גן –משפ' יוסף וגאולה סיאני 

 רמת גן –פ' נחום ניסים ויונה מש 

 משפ' אלעד ותמר לוי 

 משפ' אסף ואלינור לוי 

 משפ' יעל וגליה לוי 

 משפ' פנחס עודד 

  כרמיאל –משפ' רצון ושושנה יפת 

  של שמחה, אהבה למתן ועינב צדוק הזוג הצעיר שיזכו להקים בית
רכי , לחיי תוכן עם בנים ובנות ההולכים בדואחווה שלום ורעות

 אבותם'-ויקויים בכם 'תפארת בנים האבות הישרים

 ( ה' יבנה לבחור אריאל פרחי לעילוי נשמתו )...ביתו וימלא כך ביקש
 כל משאלות ליבו לטובה

  זיכרון להוריה היקרים דוד ואסתר ויזל נע"ג –הגב' חנה הלס 

  זיכרון לאשתו רלי בת דוד נע"ג  –חמי ברנרד ליבוביץ 

 נוה נאמן –ך גריידי משפ' ר' ברו 

  באר שבע –הגב' נעמי פנחס 

  נתניה –גדי ודורית בראונשטיין 

  ר' זיכרון להורים ר' שלמה ובתיה מסורי –משפ' מסורי חיים ואסתר ,
 ובנם יצחק אייזיק סימקוביץ נע"ג יהודה צבי וחנה 

 קרית אונו – משפ' ר' משה ירימי 



 
 
 

    
 

 

 
  

 
 

 

  ימלא כל משאלות ליבה ובני ביתה , ה' קרני שומרון –גב' אילה רפד
לטובה ולברכה. זיכרון לסבים היקרים הישרים והצנועים שזכו וזיכו 

 –מורי סאלם עוזרי מקרית אונו ומורי יצחק עומייסי  את הרבים,
 הרצליה נע"ג

  גינות שומרון, זיכרון לבנם האהוב עופר  –משפ' חיים ולאה כהן
 נע"ג ולהצלחת המשפחה

 ובריאות לילדיהם גינות שומרון, להצלחה –ה כהן משפ' מוטי ורבק
 ולנכדים כן ירבו

  זיכרון לאיש האשכולות אבי מורי אברהם בן יחיא עפארי ואימי
 מורתי שעתלה בת יהודה שעתל נע"ג

 לכל החברים שתרמו בעילום שם 
 
 

ו הקב"ה ימלא משאלות ליבם לטובה ויזכ
 לעבוד את ה' בשמחה ובישוב הדעת
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