
 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

      חלק אחלק אחלק א   –––   שםשםשםחינוך הבנים לדרך החינוך הבנים לדרך החינוך הבנים לדרך ה   הלוי הלוי הלוי ---דחוחדחוחדחוח   ב"ר יוסףב"ר יוסףב"ר יוסף   אדיראדיראדיר
ביותר בדורנו הוא לחנך את הבנים  האתגרים הגדוליםאחד 

והבנות ללכת בדרך ה'. השפעת הרחוב, האינטרנט, 
והתרבות המערבית גדולים מאוד  ,הרשתות החברתיות

לא אחת אנו ומהווים אתגר עצום להורים ולמחנכים. 
שומעים על בנים להורים משלומי אמוני ישראל אשר נטו 
מדרך ה', וההורים עומדים תוהים ובוהים אינם יודעים 
כיצד להתמודד עם הרעה שנחתה עליהם. והלא כמו 
שהוריהם גידלו אותם, כך גם הם גידלו את בניהם, ומדוע 

 אפוא הם אינם מצליחים בחינוכם?

חינוך זקוקים בראש ובראשונה ראשית נודה, כי להצלחה ב
להי לא יבוא אם אנו לא נעשה -להי, ברם העזר הא-לעזר א

ל צעדים בכיוונים הרצויים, בבחינת " ָראֵּ נֵּי ִישְּ ר ֶאל בְּ בֵּ דַּ
ִיָסעּו " )שמות יד, טו(. כדי לתת לבנינו כלים רוחניים וְּ

להתמודד עם השפעת הרחוב והתרבות המערבית, לא די 
של אמונה אלא יש לחנך אותם בדרך של לחנך אותם בדרך 

 ידיעה. ואסביר את הדברים.

רבים מאיתנו גדלו על ברכי האמונה בדרך ה', הורינו וסבינו 
להים בשמים", ולכן צריך לשמור -חינכו אותנו "שיש א

מצוות ולהקפיד על עניינים רבים מאוד. ברם, דרך זו היא 
על  מאוד מוגבלת ושטחית ביותר, מפני שהיא מבוססת

אמונה בלבד, כלומר על הקשר הרגשי שיש לבן או לבת עם 
הוריהם, והרצון שלהם למצוא חן בעיני ההורים ולעשות 
כרצונם. להאמין במציאותו של הבורא רק מפני שההורים 
שלי אמרו זו אמונה מאוד שטחית, וקשה לה להחזיק מעמד 

 בגלים הסוערים של התקופה.

ובבחרותם אנשים רבים  הבנים פוגשים בילדותם, בנערותם
שמשפיעים על חייהם, במציאות ובמסכים, ותהיה השפעת 
ההורים רבה ככל שתהיה, אם האמונה בה' מבוססת רק על 
אמונה, כלומר רק מפני שההורים שלי ציוו עלי שזו האמת, 
וכך צריך לנהוג, עלול לבוא אדם או רעיון או תרבות 

בהנאות  שתמשוך את הבנים, ותציע בפניהם עולם מלא
ובשיכרון חושים. מדוע אפוא שהבנים לא יוותרו על מה 
שהוריהם מסרו להם בדרך של אמונה בלבד? והלא העולם 

 הגדול מציע להם לכאורה פי כמה וכמה.

ולכן, יש לחנך את הבנים בדרך של ידיעה, בדרך של ראיות 
והוכחות, בדרך של הקניית ידע והשקפות נכונות. כאשר 

דרך באמצעות הקניית דרך חיים מתואמת אדם מתווה לבנו 
ומשוכללת, גם כאשר יעמדו בפני בנו פיתויי העולם 
המודרני, הוא עשוי לעמוד בהם בהצלחה מפני שניתנו לו 
כלים להתמודד. כלומר, ניָתן לו לבן מענה רוחני שמצייר 

 בנפשו דעות נכונות, ומספק לו עונג רוחני באמיתתן.

גם להורים אין ידיעה בחינוך  אמנם, לעתים לא רחוקות
מסוג זה, מפני שבדורות הקודמים לא חינכו בדרך זו, אלא 

כל מי שלא הלך בדרך ה' לפי האמונה הבסיסית, ספג 
עונשים ולעתים אף מלקות. במקרים אלה, על ההורים 
להיות מודעים לחוסר שלהם בדעות ובהשקפות נכונות, 

ניהם, את אותן ולחפש ולבקש מקום שבו יַּקנו, לעצמם ולב
השקפות נכונות שִיתנו מענה רוחני כנגד התרבות המערבית 

 שמכלה כאש.

   ידיעה מול אמונהידיעה מול אמונהידיעה מול אמונה
עתה נעבור לעיין במקורות ובהבחנה שנעשתה בהם בין 
ידיעה לבין אמונה. וכך הגדיר רס"ג את המונח ידיעה בספרו 
"הנבחר באמונות ובדעות", וזה לשונו )עמ' יא(: "ראוי 

הדעה וֹנאמר, הוא עניין המצטייר בנפש  שנבאר מה היא
לכל דבר מסוים כפי המצב שהוא נמצא בו, וכאשר תצא 
ֶלָנה השכל ִויִקיֶפָנה, ותושג בנפש ותתמזג  לְּ תמצית העיון ִיכְּ

 בה, ונעשה האדם בעל דעה באותו הדבר שהושג לו".

כלומר, אם יש לאדם אמונה שטחית בעניין מסוים, לדוגמה 
ם ולא מעבר לזה, הרי שאמונה זו איננה להי-שה' הוא הא

מבוססת בנפשו, והיא תסולק ממנה בקלות יחסית. ברם, 
כאשר אדם רוכש דעה בעניין מסוים, לדוגמה הוא לומד על 

בשכלו -מציאות ה' ופעולותיו בעולם, אז מצטייר בנפשו
ציור של אותה הדעה, והיא צרובה בתודעתו כתמונת 

ם לא תסור מדעתו, ותהווה אומנות יפהפייה, תמונה שלעול
מקור לעונג רוחני ולמענה איתן ויציב בפני סערות התקופה 

 המטלטלות.

הרב יוסף קאפח מבאר את דברי רס"ג שם, וזה לשונו: "דבר 
גדול השמיענו רבנו כאן בהסבירו מלת 'אעתקאד', אשר רוב 
הראשונים מתרגמים אותה 'אמונה' שהוא תרגום בלתי נכון 

הגדיר רבנו היטב מונח זה שהוא דעה בהחלט... וכאן 
והשקפה שהאדם מגיע אליה כתוצאה של מחקר, ולא סתם 
אמונה שהוא דבר הבא בקבלה ובמסורת, או אף מתוך ִעורון 

 לב וסתם ִשבוש".

הרב קאפח מוסיף ומלמד, שרבות מן האמונות עלולות 
להיות בעצם שיבושים, כלומר עלינו לעשות בדק בית 

ותינו שמא נדבקו בהן אמונות הבל במחשבתנו ובהשקפ
וחזיונות שווא. שהרי קל מאוד להכניס כל אמונה ללב, 
מספיק להאמין, אך כדי להוכיח ולצייר אמונה אמיתית 
במחשבתנו, יש לערוך מחקר מקיף ומעמיק, ולאחר שבחנו 

בשכל, -אז תצטייר בנפש –אותה מכל צדדיה ונמצאה אמת 
אר ברמה הבסיסית ואז נתרומם למעלת ידיעה ולא ניש

 מאוד של האמונה.

אי"ה נמשיך לעסוק בנושא זה בחודש הבא, מתוך שאיפה 
לעורר למודעות לנזקי העדר ההשקפות הנכונות, ולרומם 

 את שכלנו ונפשנו להבנת מעלת המחשבה והידיעה.
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 אזהרות לפי מניין הרמב"םאזהרות לפי מניין הרמב"םאזהרות לפי מניין הרמב"ם      מרי יוסף קאפחמרי יוסף קאפחמרי יוסף קאפח

בחודש סיוון של שנת התרצ"ה בימים ההמה ובעת ההיא 
( בהיותי כבן שבע עשרה שנה, כאשר סיימתי באותה 1935)

השנה למידת ספר המצוות של הרמב"ם ]...[ הושפעתי מאד 
אז מדברי הביטול של רבנו שבהם ביטל הוא לחלוטין את 
מנין המצוות שמנו הראשונים, ובמלים חריפות את פעולת 

שר כלשונו "יעלו שמים ירדו תהומות" בלכתם הפייטנים א
בעיניים עצומות אחרי קודמיהם, והדברים מכוונים בוודאי 
גם כלפי האזהרות שחרז ר' שלמה בן גבירול, ואשר בתימן 
נהגו בשלוש מאות השנים האחרונות לאמרם בבתי הכנסת 
בשני ימי חג השבועות לאחר קריאת ההפטרה, את העשה 

ון והלאווין ביום שני, ואף הוכנסו יום ראשבמר זנהגו ל
לסידורי התפילה שנכתבו בשלוש מאות השנים האחרונות. 
ולפנים לא היו נהוגים כלל בתימן, ובכל הסידורים 
העתיקים אין למו כל זכר, ובכל אופן כבר הונהגו בימינו 
ונעשו כאמתה של תפלה וכדבר שבחובה, ומנגינתם 

ני תימן נעשית חלק המיוחדת להם שנוצרה והורגלה בין חז
ה של חג אממהותו של חג השבועות, ואי אפשר לתאר השר

 השבועות בלי האזהרות וסלסוליהן.

והיה לי אז מאבק נפשי רב, היאך לפייט לפזם דבר שאינו 
נכון, וזה גרם שאותה ההנאה הרוחנית שהיתה לי בהם 
לפנים פגה במקצת, אותה ההרגשה הנעלה שבסלסול תרי"ג 

עט, כי חוש הביקורת בכל קטע עלתה על מצוות דעכה מ
הנאת הטעם שבסלסול החזן. ואם אניח שלא אקראם 

ג שבועות בלי קריאת כל מצוות ה'? חשבתי הייתכן ח
לקרוא את מנינו הקצר של הרמב"ם שבתחלת ספרו משנה 
תורה, אך הרי אינם חרוזים וקצובים, ואם אמנם יש בהם 

הנאת הפיוט  הנאת הלמידה הרי אין בהם הנאת התפלה,
שגב החריזה ורוממות השירה, אשר חסרון זה משרה בלב 
הרגיל בהם הרגשה של תפלת חג השבועות בלתי שלמה 

.]...[ 

וכך עלה בלבי הרעיון לפתור את מצוקתי הנפשית על ידי 
עשיית מעין אזהרותיו של רשב"ג ושיהו בנויים על פי מנינו 

, אחת לאחתשל הרמב"ם, וכך עשיתי, כתבתי חרוזים אלה 
המשכתי לשמוע בבית הכנסת את סלסול אזהרותיו של 
רשב"ג על אף תחושת הביקורת שהיתה לי נגדם בבחינת 

 התפלה פיזמתי בביתי לעצמיולאחר  "אל תפרוש מן הצבור"

חרוזים אלה  
באותה הנעימה 
ובאותו הלחן של 
אזהרות רשב"ג, 
והיתה לי הרגשה 
שמניתי את מצוות 
ה' כפי מניינן 

ועם זאת גם  ,וןהנכ
הסלסול והמקצב 
הלחני לא חסר לי. 
]...[ והיא למזכרת 
לי לימים עברו 
ואינם, ימי עלומים 
אי שם בפינת 
עולם עתיקת 
תרבות והליכות 
  חיים.

 

   

 

 

 ריריפנינים מתורתו של מפנינים מתורתו של מ   

להות לזולתו אע"פ -"שלא יאמין שיש א
שאינו עובדו, כגון שיאמין באיזה רוח 
או שד שיש בכוחו להועיל ולהזיק, כי 

)תורת זה סעיף מסעיפי עבודה זרה" 
 .(1חובות הלבבות, עמ' שמ, הערה 

 

ת ה' א  " כַּ ִברְּ ת ָידֹו כְּ נַּ תְּ מַּ ן ָלְך"-ִאיש כְּ  ֹלֶהיָך ֲאֶשר ָנתַּ
 תרומות להוצאת העלון יתקבלו בברכה)דברים טז, יז(. 

 050-6221213, נא לפנות למשה חמדי: ובתודה

 הכנסת-שיעורים בבית
שיעור עם הרב רצון ערוסי  – 18:00יום שלישי בשעה 

שיעור עם אדיר  –בהלכה; יום שני בין מנחה לערבית 
 הלוי ב"אגרות הרמב"ם".-דחוח

 שיעור בשתיים בהלכה –יום שבת 

ל(, יבַּ לפני שנפטר ר' סעיד ערוסי ז"ל )סעיד קִ 
שאלוהו בנותיו: אבא, האם תרצה שנקיים לכבודך 
סעודה בתום ימי השבעה? והשיב, בנותיי היקרות, 

 ...תערכו סעודה –אם אבוא 

פעם נשאל הרב אהרן חמדי מבני ברק ז"ל, אנחנו 
ולכים בדרכו של הרמב"ם, אולי אנחנו טועים? שה

שהרי אנו מתי מעט? והשיב, אברהם אבינו יחיד 
 היה, וכי יעלה על דעתך שאברהם אבינו טעה?

 הלוי-: הדר דחוחציירה
 

 מצוות עשהמצוות עשהמצוות עשה

צּור כָֻּלם, יְּ א עֹוָלם, ֲאדֹון הַּ ם בֹורֵּ שֵּ  בְּ
ם ִנָכִרים. ָלם, ּובֹו הֵּ ִשכְּ ִדיָלם בְּ בְּ  ּומַּ

ָמה, ן רּוָמה, ֲאֶשר לֹו ָהָעצְּ אֹון שֹוכֵּ  בְּ
ִטי ָאִרים. ֶאת עֵּ  ֲאִני קֹום ָאקּוָמה, וְּ

ֹות אֵּ  ֹפר ִמצְּ ֶאסְּ ָכל דוֹ -וְּ ל,ל, לְּ שֹואֵּ ש וְּ  רֵּ
ָפִרים. ִתָתם ִנסְּ ל, לְּ  ֲאֶשר ָהָרב הֹואֵּ

ִרָבם, דֹול ָהָעם וְּ ָב"ם, גְּ מְּ הּוא ָהָרב רַּ  וְּ
ָקִרים. ר ֶמחְּ חֹוקֵּ ֲחִביָבם, וְּ ָדם וַּ ֶחמְּ  וְּ

ל, עֹוד ֹלא אֹוחֵּ ל, וְּ ָתה ָאחֵּ ן עַּ הֵּ  וְּ
ע ִכי יֵּש אֵּ  ִהיא דַּ צּוִרים.-וְּ יְּ הּוא צּור הַּ  ל, וְּ

אֹותֹו כֵּ  ד,וְּ ָרך הּוא ֶאחַּ ָאמְּ ד, בְּ  ן יַּחֵּ
ָצִרים. יְּ ָכל דּו הַּ ד, בְּ הּו יַּחַּ בֵּ ָאהְּ  וְּ

ָרה, ֶיה ָלך ֶעזְּ ִיהְּ אֹותֹו גַּם ִתירא, וְּ  וְּ
ָחִרים. ָרא, ֲעָרִבים ּושְּ לֹו ָתִמיד ִתקְּ  וְּ

יּו, עּוִני ִוחְּ ִשמְּ יּו, וְּ ִקים בֹו ִתהְּ בֵּ  דְּ
הָ  בּועֹות ִנטְּ יּו, שְּ ָבִעים ִתהְּ ִנשְּ  ִרים.וְּ

ש, דֵּ חַּ ת ִיתְּ ָכל עֵּ ש, בְּ דֵּ מֹו ָתִמיד קַּ  שְּ
יָשִרים. ֶצֶדק מֵּ ש, בְּ ָרָכיו ָתדֵּ  ּוִבדְּ

להמשך האזהרות  
בסידור "שיח  ראו

ירושלם" לשבועות 
 בעמ' קצא.

 

 והחי יתן אל לבו...
תנעמי על מות  משפ', להאםצארום על מות  משפ'ל

 .הדודהעל מות משפ' שוקר , ולהאם
 תנוחמו מן השמים ולא תוסיפו לדאבה עוד.

 קול ששון וקול שמחה
-להולדת בנו איתיכהן  בן יואל ברכות מאליפות לאופיר

 לתורה ומצוות. גל ותבדוד חמדי לכניסת יניב בן דוד, ול
 ירבו השמחות והששונות!


