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  פתיחה

  

, אפרים בן מנחם דאוד סף לבית עולמו ידידי ורעי כאח ליליל האגדה" פסח התשע"ה נאבערב "

  ) לאחר יסורין מהסוג הלא חביב.ליד שמו ובדור יעקב נגאר (כך נהג אפרים לרשום

מחדש. אפרים שאל הרבה שאלות זכיתי להיות חברו הטוב. כל מפגש אתו היה מסקרן ו

" נהג לשאול כשקיבל תשובה שאינה מספקת. תשובות שאינן שגרתיות. "אבל למה?וחיפש 

כמה " ?"האם התנין יכול להוציא לשון"בכל פעם שנפגשנו התקיל אותי בשאלות כגון: 

? אפרים נהג "מהו המשקל הכולל של הנמלים על פני כדור הארץ"? "עפעפיים יש לגמל

  ם קום כדי ללמוד, לעיין ולהתבונן.להשכי

קר עם וקר שוחחנו באריכות, גם אם הייתי עסוק הקשבתי לו כי להתחיל את הבובכל ב

קר שבו נסע ואפרים זו היתה חוויה. הוא היה מתאר לי אנשים מנומנמים ומצבים באוטובוס הב

ו והוסיף "אתה לאוניברסיטה בירושלים, מסביר לי שלא ישן טוב בלילה כי היתושים הציקו ל

יפות הגשם מבלי לפגוע באף יודע שהיתושים הארורים שעקצו אותי בלילה יכולים לעוף בין ט

  טיפה"?!

" בו הוא מעיר על שלו "מפי רב ולא מפי כתבבקובץ המאמרים הקודם פרסמנו מאמר 

הלכות ומנהגים בחוגריה ובדרום תימן שעורר מהומה בקרב לומדים מהסוג השמרן המתבונן 

המציאות בעינים של סוס הרואה שתי תמונות שונות בכל עיין ומבחין רק בצבעי המאכל על 

שהוא אוכל ולא יותר. "לא שמענו ולא ראינו" אמרו במקהלה אותם "לומדים" כשקראו את 

דברי אפרים אודות מנהגי בית אביו כאילו אין מסורות ומנהגים נוספים, קהילות ושפות אלא רק 

  ולמו של "הרב אמר".עולמם המצומצם או ע

" הכעיסה את אפרים מאוד למרות שהיה רגיל לגבות מורמות תגובה זו של אותם "לומדים

בכל מקום שבו הרצה או אמר דברי טעם משום שהוא הזדעזע בכל פעם מחדש מהעובדה 

שאנשים לא מעיינים ולא בודקים דברים כי לדעתם/חוסר דעתם אין עולם סביבם אלא עולמם 

  בלבד.

בו אהבת האדם באשר הוא אדם ללא אבחנה בין דת, גזע ומין. היו לו חברים מכל  היתה

  הדתות, התחבר עם שועי עולם ועם עמך מבלי להתנשא.

אפרים היה בין מקימי בית המדרש שלנו, השתתף בפעילות בית המדרש, לימד ולמד, 

  ו אותו.הרגיז רבים ללא כוונת קינטור אלא לשם בירור האמת בלבד ולא רבים הבינ



  

  

  

     
 

 

  

   

  
  
  

  

  

  

  

עוד נכתוב עליו ונמשיך בדרכו, דרך העיון וההתבוננות שהיא גם דרכו של  בית המדרש 

  שלנו שאת שמו "בית המדרש הפתוח ללימוד הרמב"ם" הגה אפרים.

  הוא נקבר בנהריה, העיר שבה גדל ואהב, על גבעה מול הים.

, לעורך י לדרךבקש להודות לחברים הכותבים, לתורמים, לחברי הטוב ירון קרני שותפא

ולכל חברי בית המדרש המשתתפים בימי העיון וההתבוננות הכוללים לימוד  החוברת יוסי פרחי

  וסיורים בטבע.

            

        תכתבו ותחתמו בספר החיים ובספר הזיכרון ובספר שמחה ושפיותתכתבו ותחתמו בספר החיים ובספר הזיכרון ובספר שמחה ושפיותתכתבו ותחתמו בספר החיים ובספר הזיכרון ובספר שמחה ושפיותתכתבו ותחתמו בספר החיים ובספר הזיכרון ובספר שמחה ושפיות

  

  מאיר בן אברהם עפארי

  ערב ראש השנה תשע"ו

  



  מאיר בן אברהם עפארי

  החוגרי האחרון 

   אפרים בן מנחם דאוד ובדור

  

  

בית מדרש כתוב" שהוקדש למורים פרופ' ישעיהו -בראשית דבריו לכתב העת "לימודים
  כתב אפרים את הדברים הבאים : ,ליבוביץ ולאחותו נחמה

ע על אודות הקרבן. זה הוא שאמרו: ושון שיתקיים בנו מאמרו של ר' יהרצ יהי
שבעה קולות. כיצד קולו שבעה? שתי  – קולו אחד, וכשהוא מת – כשהוא חי

עיו לנבלים, ובני שתי חצוצרות, שני שוקיו שני חלילין, עורו לתוף, ומ – קרניו
  1מעיו לכינורות.

רעי  2ראויים להיאמר על אפרים, מצאתים שלש עשרה שנים לאחר כתיבת דבריו אלה
וחברי הטוב ביותר שבכל יום שעובר הוא חסר לי מאוד שהרי נפגשנו רבות ושוחחנו יום 
יום ולעיתים קרובות מספר פעמים בשעות לא שגרתיות על נושאים רבים, הוא מספר או 

  ני משיב ושואל ותמיד בנושאים מהותיים סביב צל החכמה.שואל וא

אפרים היה בן בית בביתנו שבקדומים. משפחתי נקשרה אליו ובכל פעם שהגיע 
למסורת ובמנגינות מחוגריה ש 3,, בזמזומיו הליריים, בשירתוהקפיץ את הבית בנוכחותו

  התהלכו סביבו.ש 4אבותיו זו הקדיש את חייו למרות לעגם של חסרי דעת

מעטים היכירוהו, העריכו את חכמתו וידיעותיו, ורבים אחרים, למחצה לשליש 
  לא רבים יחכמו'.אפרים זה לא עניין משום שהבין ' ולרביע, אבל את

שעיהו אפרים לא השתמש אף פעם בכתרו של מורו ורבו, ענק הרוח פרופ' י
ר רז"ל 'גדול שימושה של מחכמתו ינק ויישם את מאמ ליבוביץ שאצלו היה בן בית.

  5.תורה יותר מלימודה'

  

 .משנה, מסכת קינים ג ה   1

 .31/3/15האגדה' ביום ג' יא' ניסן התשע"ה  לנאסף לבית עולמו סמוך ל'לי   2

 .ובשירי הרב קרליבך שאותו העריץ משום שלא היה רב שגרתי והמבין יבין   3

ש"ידיעותיהם" המעטות עברו דרך בטנם ולא היה בכוחם לעלות למעלה אל השכל. ידוע שגם בקרב עדתנו    4

ישנו יחס מזלזל של קבוצות מסויימות כלפי מה שהם לא מכירים כמו אצל רוב בני האדם. נוכחתי לא פעם 

 במצבים מסוג זה.

 בבלי, ברכות ז: ועוד.   5



  

  

  

     
 

 

  

   
  
  
  

  

  

  

        מאיר עפארימאיר עפארימאיר עפארימאיר עפארי    | 6

צניעותו הרבה וגאוותו להיות בן לארץ חוגריה ולאביו מנחם דאוד יעקב נגאר 
ולאמו בדור (סעידה) בת משה סלימאן הכהן ליווהו בכל יום ובכל רגע מימי חייו. אני 

את שמם ואת בית גידולו בנהריה  יודע זאת משום שבכל שיחה שהייתה בינינו העלה
שאליה היה קשור בכל נימי נפשו למרות שחלפו שנים רבות מאז שעבר לירושלים 

  משה.ושני בניו דוד ויהונתן  עם אשתו אהובה 6ולאחר מכן לעיר רעננה 

הביא אפרים מבחר הספדים שנאמרו  7ו הראשונים של הספר 'מעיל קטן'דיבעמו
לפני מיטתו של אביו מנחם דאוד יעקב נגאר נע"ג שהם כעדות של אנשים שהיכירוהו 

  ועובדה זו מראה עד כמה היה אביו יקר לו. והוקירוהו

מבוא לארץ חוגריה' שגם אותו ההדיר, העיר והביא  –בראשית דבריו לספר 'תימנה 
  לדפוס כתב:

, שהתכנסו י לשבת במחיצתם של זקני אלחוגריהמינקותי ועד הנה, נוהג אנ
בביתם של כבוד אבא ואמא, ומקשיב לאין ספור שיחות, שנסבו אודות תימן 

עשו בשפה רחותיה. פרטים משיחות אלה של משיח לפי תומו, ואשר נואו
  8הערבית, משוקעים בהערות.

ריכזתי והרצאתי במכללה האקדמית "מורשת יעקב" שברחובות בקורסים  1996בשנת 
פניתי למר יוסף . ם את המורשתשעסקו במורשת תימן וחיפשתי מרצים/חוקרים המכירי

יו"ר עמותת "אפיקים" שהמליץ לי על מרצים מומחים. פניתי לכולם ורובם  9דחוח הלוי
  המכריע נאות להרצות במסגרת הקורסים איש איש בתחומו. 

משעה וזאת עם אפרים שוחחתי בשעת לילה מאוחרת ושיחתינו זו נמשכה למעלה 
  מבלי שאכירו כלל ולא ידעתי עליו דבר.

, התלהבותו וידיעותיו בנושאים שונים ו את ליבי פשטות דיבורו וצניעותושב
משום . ובמיוחד על אזור דרום תימן שעליו אין הרבה מחקרים כמו על אזור מרכז תימן

עיר צנעא רוב הידיעות שיש לרבים מצאצאי בני דרום תימן הסתכמו בידיעות על ה ,מה
מילים  ואילו על אזור דרום תימן ידעו כולם ארבע .ועל מורשתה הרוחנית והחברתית

  טנם.ב –כיאה לאנשים שמחשבתם ומלאווח"  זחוק, "גחנון כובאנה

דבר זה הוציא את אפרים משלוותו כי הוא ידע שמורשת דרום תימן עשירה מאוד 
  ובתחומים מסויימים עולה על תרבות מרכז תימן :

  

 , השיב: "ברפת" או "במחסן".לאפרים היה קשה מאוד להיות ברעננה. כששוחחנו ושאלתיו היכן הוא   6

' לר' שמואל אוטולינגי שאותו לספר 'מעיל שמואל 18 -לח מחכמי תימן במאה הפירוש של מרי יחיא צא   7

 .ההדיר והביא לדפוס

 .1995התשנ"ה  נהריה. ירושלים. וושינגטון, חדרי תימןהוצ'    8

 .איש מיוחד ושנון, ה' ישלח לו רפואה שלימה   9



  

  
  
   

  
  

  
  

  
  

  

  

  

7|     החוגרי האחרוןהחוגרי האחרוןהחוגרי האחרוןהחוגרי האחרון
  

  

ר האיזון המחקרי בכל הנוגע לחקר יהודי תימן, נובע, אולי, מהעובדה כי חוס
הדור הראשון של מתוי הדרך בחקר יהודי תימן, דוגמת ש"ד גויטיין ואריך 
בראור עסקו בצנעא, מתוך כך שהנחקרים התימנים הראשונים בארץ היו מגולת 

לה זו צנעא אשר בירושלים. שני חוקרים אלה כבשו את המסילה לחקר קהי
לדור השני של חוקרי יהדות תימן, כמו מרי יוסף קאפח, ויהודה רצהבי, 
שעניינם סבב, אף הוא, סביב צנעא ותרבותה. כך, באין חוקרים ממחוזותיה 
האחרים של תימן נזנח חקר מרכזים יהודיים כמו דמאר, אב, שרעב, אלחוגריה 

  10ומקומות אחרים שלא נבחנו ולא קמו לגאולה.

סיכמנו על מס' הרצאות וכשהגיע להרצות ביום ובשעה שנדברנו הבחנתי מיד שאפרים 
אינו מרצה המלקט פירורי מידע שאותו הוא מוציא לאחר לעיסתו, אלא מורה מרתק 

בעצמם בנים ליוצאי דרום שהם  11י הרב, היו לא מעטים מבין המוריםמאין כמוהו. לצער
תימן שלא הבינו על מה הוא מדבר כיוון ששטפו להם את המוח במסגרות "החינוכיות" 
האשכנזיות שבהם למדו והשתלמו על תימן אחרת, ציורית ואידילית נטולת חכמה 

  וספרות ולא היא.

אפרים חי את ידיעותיו. גם באקדמיה התייחסו אליו בשלוש עיניים. שתיים רואות 
חת חושדת והיא העין המסוכנת שרובנו מכירים בשם "עין רעה" ולא במובן המאגי. וא

  חבל שלא השכילו לנצל את כישוריו ובעולם הפוך כשלנו, אין מה לצפות.

משום שעשה  12והו כמעורר מהומות ושובר מיתוסיםלכל מקום שהגיע, רא
מהידיעות הדלות שבידי הנאספים 'גל של עצמות' שהרי רבים אינם לומדים ונשענים על 

  כפי שאומרים בצרפתית לא מדוברת. 13חצאי ורבעי שמועות "קאלו קאלת" 

סות לפני האשכנזים ' האשים את הספרדים בהתרפ7בריאיון שהתקיים אתו ב'ערוץ 
שיבח את יהודי  דבר הגורם לדעתו בהתנשאות אשכנזית כלפי הספרדים. בסוף הריאיון

: "יהודי תימן הם אדוניה של היהדות" ואמירה זו קוממה עליו רבים תימן ויצא בהצהרה
  שכרגיל, לא הבינו את דבריו וחיפשו את המשמעות המתאימה להם.

באכזיב אירחנו חתן וכלה טריים ותמימים.  באחת מהשבתות של בית המדרש שלנו
הזמנתי אותו לומר דברים של טעם לכבוד החתן והכלה. אפרים  14כשישבנו לעונג שבת

: "אני לא לוהפנה מבטו לעבר החתן והכלה והרעים בקו, עמד בשקט למספר שניות

  

 13שית דברים עמ' תימנה, רא   10

 ולצערי אני מכיר היטב רבים מן "המורים"   11

לנחם אבלים היה שואל "מה במיוחד בבתי אבל שם "חוגגים" ולא מתאבלים. כשהייתי מציע לו לבוא איתי    12

 התפריט?"....

 אמרו, אמרה...   13

 .ג'עלה   14



  

  

  

     
 

 

  

   
  
  
  

  

  

  

        מאיר עפארימאיר עפארימאיר עפארימאיר עפארי    | 8

כנתא, מבין למה התחתנתם?! בשביל מה אתם צריכים את הצרה הזו?! תשלומים, מש
.". אלה אני לא מבין מה הנאה יש בדבר.. תרחץ כלים, תעשה כך ותעשה כך...

כיר את סגנונו של נותרו פעורי פה והמומים. החתן ה כירו את אפריםמהנוכחים שלא ה
  ולאחר מספר דקות כולם נרגעו. אפרים וחייך, אבל הכלה היתה בהלם...

ו לכל מקום שממנו יוכל לשאוב סקרנותו של אפרים לא ידעה גבול, הוא כיתת רגלי
מבוגרים וזקנים והתחבר , עדויות על קהילות, מנהגים והנהגות. שוחח עם צעירים

בקלות עם כל מי שנקרא בדרכו וידע תמיד "להשחיל" בדיחה או אמירה צינית שעוררה 
צחוק בפי הנוכחים. יום אחד נסע לקבר המיוחס ליונתן בן עוזיאל בעמוקה הסמוכה 

ה לראות מקרוב את הקבוצות הרבות של רווקים ורווקות, גרושות ואלמנות, לצפת במטר
נשים וגברים נשואים מה שנקרא בשפת אנשי השנור "מעוכבי חיתון" פירוש אנשים 
שהאלוהים שלהם "גזר" עליהם שחתונתם או מציאת בן/בת זוג תתעכב עד שיקראו 

ויעשו "תיקון/שיפוץ" ורק תהילים, יתרמו "ח"י שקלים...גוסס שקלים...מת שקלים" 
לאחר מכן הפקק ישתחרר...והכי חשוב, לאחר שהתרומה תגיע לכתובת הנכונה, יגיע 

  הזיווג הדמיוני.

בתדהמה. !" אמר עמוקה. "אתה לא מאמין מה הולך שםאפרים נשא רגליו ונסע ל
  "."זה יותר ממה שאתה חושב!

הו עם זקן כמו של גש אלי מישילאחר תיאור הסביבה והדמויות חייך ואמר "נ
: אתה בא לקחת ד ראש, שאל אותי"סנטה קלאוס" ולאחר שבחן אותי מכף רגל וע

  .זיווג? אמרתי לו: באתי להחזיר..."

הרוב המוחלט של הסטודנטים . זכיתי ללמוד אצלו כסטודנט באוניברסיטת בר אילן
תוח לכל חדרו שבאוניברסיטה היה פ. העריצוהו וראו בו מורה חבר שדלתו פתוחה לכל

חפץ בעצה או שאלה ואפרים היה תמיד רכון ליד המחשב, כותב ומעיין ואף פעם לא 
  15.השיב ריקם את הבאים

נוצרים, יפנים, , לאפרים היו חברים מסוגים שונים ובכל מקום. יהודים, ערבים 
נים", אמנים לסוגיהם השונים, אנשי אפריקאים, זקנים וצעירים, שועי עולם ו"תפר

אקדמיה ושגרירים, בעלי עסקים ודורשי עבודה, בנקאים ורוכלים בשוק, רבנים, כופרים 
לכולם התייחס בכבוד הראוי לאדם  ובעלי אמונות תפלות, שכלתנים ורפי שכל ועוד...

באשר הוא אדם והם החזירו לו אהבה אבל תמיד היו באמצע הדרך חלושי דעת שלא 

  

בסקר מרצים שנערך לפני מס' שנים באוניב' בר אילן כתבו עליו תלמידיו: 'מרצה יחיד בדורו, ראוי לכל    15

...הפך אותי מסטודנט לאיש השירות והתושבחות...מרתק...ישר דרך, איש אמת...למדתי ממנו הרבה

משכיל...לא מדקלם חומר...מאתגר...מרצה קשוב, מדבר בגובה העיניים...זמין לתלמידים...חכם ושנון...לא 

 אוהב כשמדברים שטויות'.
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קחו אותו ברצינות כי הוא לא החזיק מעצמו ולא הסתובב כטווס בעל זנב צבעוני כי ל
  טווסים מסוג זה, דוהים ומתכלים.

כשהקמנו את בית המדרש הפתוח ללימוד משנת הרמב"ם התגייס לפעול ולהפעיל. 
הציע הצעות ודרכים לשיפור ותמיד השתתף בשבתות וימי העיון וכמובן שגם שילם 

  א יכלו לממן את שהותם.עבור כאלה של

לאפרים היו זיכרונות רבים מבית הוריו בנהריה והקפיד להיות שם בחגים ובחול 
המועד למרות שהדור שאתו גדל וממנו ינק הלך לעולמו. הוא מסר שם שיעורי תורה, 
עבר לפני התיבה, ניחם אבלים, ביקר חולים ושימח חתנים בכל רחבי הארץ כפי שאביו 

בנהריה היה פתוח לכל, רבים מעידים על כך ואין זה פלא שאפרים  נהג לעשות. ביתם
  נהג כך.

. ימים ושעות רבות הקדיש אפרים כדי להקליט את מסורת השירה של אזור חוגריה
היתה לו תכנית ברשת א' שבה אירח ידענים בנושאים שונים ואף פעם לא התרברב כפי 

  ימוד ושימור ולא לשם התפארות.שנוהגים מקצת "ידוענים". כל דבר שעשה היה לשם ל

שנים רבות ישב בביתי לסעודת פורים ותמיד הגיע עם קרטון שתיה ומיני מאכל כדי 
במנהג זה החזיקו אבותינו כשהיו מתארחים אצל קרוביהם מן הסיבה . לא להקשות

  וגם כשהיה מספיק ויותר, הקפידו על כך. 16שאולי אין הסעודה מספקת לבעליה 

באחד מימי הקיץ הלוהטים הגיע אפרים לביתי עם אריזת תאנים גדולה ושאלתי 
אותו מהיכן התאנים, הוא סיפר לי שבדרכו אלי הבחין בילד פלסטיני העומד בצד 

אפרים כל . הירותהכביש בחום הלוהט ומנסה למכור תאנים לנהגים שחלפו על פניו במ
כך התפעל ממסירותו של הילד העומד בשמש הקופחת, עצר את רכבו וקנה ממנו את 

  התאנים וגם הוסיף לו כפול מדמיהם, "ורחמיו על כל מעשיו" אמר לי.

לפני כשנה היה אפרים מוטרד ולא הבנתי מדוע. הבחנתי שמשהו עובר עליו ולא 
ובעיקר על עבודתו באקדמיה. ניסיתי לחבר סיפר לי. לחצתי עליו ואז דיבר סחור סחור 

  ולקשר בין דבריו ורק סמוך לפטירתו פתח את סגור ליבו ואינני יכול לפרט יותר.

כחודש לפני אשפוזו קבענו שאאסוף אותו במוצאי השבת לניחום אבלים בהרצליה. 
 נסעתי עם רעייתי ובני וכשהגענו לרעננה התקשרתי שירד לקראתנו. "אני לא חש בטוב"

אמר וקולו נשמע רפה מאוד. שאלתי אותו אם לקחת אותו למיון והשיב שלא." אני 
אהיה בסדר" אמר. אמרתי לו שאסע לנחם את האבלים ולאחר מכן אתקשר לשאול מה 
קורה אתו. היתה לי תחושה לא טובה ומיד כשהגענו לבית האבלים התקשרתי ואפרים 

ממתין לי בכניסה לביתו כשהוא חיוור מיד נסעתי אליו ומצאתי אותו . ענה לי בכבדות

  

 עליה. חולין ז: ועוד.חכמים היו נזהרים שלא ליהנות מסעודה שאינה מספיקה לב   16
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אפרים  17והמתנו אתו עד שיסתיימו הבדיקות. ורועד. נסענו בזריזות לבית החולים מאיר
קר באתי לבקרו, הוא היה נראה יותר טוב, אמר שהוא ממתין ואושפז ולמחרת בב
בדיקות שעשה. לאחר מספר ימים שוחרר ושוב בהמתנה לבדיקות לתשובת תוצאות ה

נוספות ומקיפות שעשה בזמן האשפוז ואז גילה לי את הממצא. הייתי בהלם אבל היתה 
תחושה שיתגבר וגם הוא האמין "אני אצא מזה". את הממצא לא סיפר לאף אחד חוץ 

  . עוד מימי ילדותם בנהריה מד"ר זיכרון חסון, חבר שלו

פגישה אצל מנהל המחלקה הכירורגית. ישבנו אתו ועם עוד רופא אורח נקבעה 
אפרים העלה אפשרות של טיפול בארצות . מצרפת שהסבירו את הסיכונים והסיכויים

הברית שם ישהה בכפר טיפולי טבעוני בניסיון להתגבר על המחלה לאחר ששכנענו 
  אותו לשנות את קצב חייו.

התבדח על מצבו ובמיוחד עם שכנו לחדר  לאחר כשבוע נותח ושכב במחלקה שם
שהיה הקברן של נתניה שאושפז לבירור. אפרים צחק על המפגש ההזוי בינו לבין 

  הקברן. 

הקברן הציע לאפרים ללכת לרב ולקבל ברכה. אפרים הביט בו ואמר בחיוך: "אני 
י " וגם הקברן חייך. למחרת הבאתי לו מרק תימנמקנא בך שאתה מאמין בשטויות האלה

  טרי עם חלבה והוא התעקש לחלוק את המנה עם הקברן שאכל בהנאה ובשקיקה.

שהיו בו לקחו  'קוצים'ה. מצבו של אפרים השתפר מעט ושוחרר מבית החולים
ובאוניברסיטת בר אילן כשהוא בקושי  18אותו לעבודה באוניברסיטה העברית בירושלים

עומד על רגליו. לאחר מספר ימים אושפז בדחיפות במחלקה לטיפול נמרץ שם שהה 
כחודש כשהוא בין חיים למוות. המראה לא היה קל. אפרים הנמרץ מוכרע ומחובר לאין 

נמרץ ספור מכשירים כשמשפחתו ואשתו המסורה נמצאים סביבו. רופא מחלקת טיפול 
  . כינס אותנו ופניו אמרו הכל. "תתפללו, לא בטוח שהוא ישרוד את הלילה" אמר

מספר ימים לאחר המפגש עם רופא מחלקת טיפול נמרץ פקח אפרים את עיניו 
באורח פלא ותקשר עם הסביבה. אשתו אהובה סיפרה לי שהדבר הראשון שאמר "אני 

  רוצה להיות בשבת אצל עפארי...".

בכל . קום בבית החולים לוינשטיין שברעננה שם שהה כחודשייםמשם הועבר לשי 
קר הגעתי אליו כדי ואני אצא מזה" אבל לא עשה כלום בפועל. בכל בפעם אמר לי "

לבקרו ולסייע לו בהנחת תפילין, הקפדתי להביא לו מהדרך פרח יסמין כדי שיפתח את 
  19.הבקר עם ריח טוב וברכה

  

 הרופא אמר לי שאם היה מאחר להגיע בשעתיים, לא היה במי לטפל.   17

 .יה יהודיתארכיון הצליל הלאומי ובאוניב' בר אילן כמרצה לקבלה והיסטור -  אפרים עבד ב"פונוטקה"   18

 .עד שאריח את הפרחים מלמטה..." בשלב זה ואמר לי "חכהאפרים לא איבד את חוש ההומור    19
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לוינשטיין העציבה אותו מאוד ובמיוחד בשל בית אפרים סבל מאוד. השהייה ב
אתמול " :באחד הימים אמר לי, תקופת "הימים הנוראים" ראש השנה ויום כיפורים

ום, עולם הייתי באוניברסיטה, עובד, שותה קפה ומדבר עם אנשים ותראה היכן אני הי
הוא ידע בתוך תוכו שאין לו הרבה סיכויים לחיות. בכל יום . של שקר, עולם של שקר..."

שבאתי אמר לי "תבוא עוד, תבוא עוד..." וזאת למרות שהקפדתי להגיע אליו יום יום 
למעט מקרים בודדים הקשורים לעבודתי. הצוות הטיפולי התאהב בו, הערותיו השנונות 

תי תגובתו והתפעלותו מהברכות שנתנו לו אנשי האחזקה בדרכו לא פסקו והדהימה או
"אמן, אמן" ופרץ בבכי. הטרידה אותו העובדה שלא יספיק לסיים את  :לטיפולים, ענה

הספרים שעבד עליהם. העובדת הסוציאלית סידרה לו חדר עם מחשב כדי שיעבוד בין 
  טיפול לטיפול אבל למרות שרצה, היה לו קשה מאוד.

היה שיפור במצבו שוחרר לבית הוריו שבנהריה שם רצה להיות כי  לאחר שלא
הבין שמצבו מורכב והסיכויים קלושים. "אני רוצה למות במיטה שאימי שכבה לפני 

: "כאן וריו בנהריה אמר לי בבכי קורע לבשנפטרה" אמר לי. כשבקרתי אותו בבית ה
  ו אני שוכב על מיטתה וגם אני אמות כאן".יאימי שכבה ועכש

ביום הולדתו ז' אדר יצאנו רגלית מבית הוריו בנהריה, אשתו אהובה וזוג חברים 
למסעדה חלבית בשדרות הגעתון ולאפרים היה מצב רוח מרומם. הוא אהב את נהריה. 

  בדרכנו למסעדה הביט שמאלה וימינה כנפרד ממקום אהוב.

ש שלנו מצבו הלך והתדרדר אבל הוא לא ויתר וביקש להיות עם חברי בית המדר
באכזיב שם שהינו בפורים מיום רביעי עד מוצאי השבת. בסעודת פורים אמר דברי תורה 
שנונים כהרגלו, בשבת עלה לתורה וישב עם החברים מתחת לעץ הפיקוס שם אנו 

  נוהגים ללמוד במסגרת בית המדרש הפתוח, השתתף בשיחות כמה שיכל וחזר לחדרו.

מכאבים. הוא אושפז בבית החולים רמב"ם התפתל והוא מצבו החמיר יותר ויותר, 
בחיפה ליום ויומיים, הוחזר לביתו שבנהריה ושוב לבית החולים עד שהחזיר את נשמתו 

ניסן התשע"ה, בשבנהריה ביום שלישי, יא'  בבית החולים המזוככת לאביו שבשמים
  והשמש שקעה.

דברי  דמותו לנגד עיני תמיד, קולו ודבריו נשמעים וישמעו ואלה הם למעשה
המשנה שבה פתחנו 'כשהוא חי, קולו אחד (וחד), וכשהוא מת, קולו שבעה (פי שבעה, 

ולדבריו השנונים והחכמים סוף  כי לאחר מותו, אולי יקשיבו לקולו באתר האינטרנט
  סוף).

חבריו הקרובים, תלמידיו ומתפללי בית הכנסת בנהריה ליווהו שבורים ודומעים 
  שגדל ואהב, על גבעה הצופה אל העיר נהריה ואל הים. למקום מנוחתו האחרונה במקום
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        דברי הספד שאמרתי לפני מיטתודברי הספד שאמרתי לפני מיטתודברי הספד שאמרתי לפני מיטתודברי הספד שאמרתי לפני מיטתו

כפי שכתבתי לעיל, היו לי שיחות ארוכות עם אפרים על כל נושא שבעולם, כמעט. 
המוות היה אחד הנושאים ו"סיכמנו" שרק הוא יספיד אותי ורק אני אספיד אותו והדבר 

ודע שרק אפרים יגיד את האמת עלי ואני אגיד את כל תלוי, מי יקדים את מי שהרי אני י
  האמת, עליו. סמכתי עליו שיעשה זאת בלי להגזים והבטחתי לו את אותו הדבר.

אפרים לא חשש מדברי רז"ל ש"אסור לאדם שיפתח את פיו לשטן" וש"ברית 
  ודעים איך.כי כולנו נמות גם בע"ה ובלי נדר רק לא י 20,כרותה לשפתיים..."

        דעתו על בתי הקברותדעתו על בתי הקברותדעתו על בתי הקברותדעתו על בתי הקברות

'צריך להביא דחפורים, לחרוש את כל המצבות ולבנות במקום דירות מוזלות 
ולולא דמסתפינא מחיסול ממוקד, . לזוגות צעירים, פשוט חבל על נכס נדלני שכזה...'

  אודה על האמת, הסכמתי איתו.

מו המתים החשש מפעולה שכזו נובע מן האמונה ההמונית שבתחיית המתים יקו
מקבריהם ואם נחרוש את הקברים, איך יקומו? עם אבנים על הראש ומעוכים 

  מהדחפורים???

כדי לנפץ אמונה  זו יש לעיין היטב בדברי רבנו לפירושו למשנה פרק חלק ולדברי 
רס"ג "משל האריה" בספרו 'הנבחר באמונות ובדעות' ואני לא מציין מקור מדויק כדי 

אפרים היה צערא, אגרא'.  ו לחפש בכוחות עצמם 'ולפוםלזכות את הרבים שיתאמצ
  אומר שיפנו ל"רב גוגל"....

בנתיים אפרים נקבר באזור יפה ומטופח, בית קברות חדש ויש מספיק מקום לכל 
המעוניין ותרשו לי לזרוק "דבר נבואה" קטן : יבוא היום ויעלו אל קברו לבקש מחילה 

  בעוני ושנון.וסליחה כי אפרים היה צדיק עכשווי , צ

        להלן דברים שאמרתי לפני מיטתו בחצר בית הכנסת בנהריה:להלן דברים שאמרתי לפני מיטתו בחצר בית הכנסת בנהריה:להלן דברים שאמרתי לפני מיטתו בחצר בית הכנסת בנהריה:להלן דברים שאמרתי לפני מיטתו בחצר בית הכנסת בנהריה:

  גיע. רגע האמת ה

  כשישבתי הבקר וחשבתי כיצד לנסח את הדברים, התלבטתי.

התלבטתי משום שלומר דברים לפני מיטתו של ענק זה, אפרים אחי בלב ובנפש, החבר 
  הכי טוב ויקר לי, זוהי משימה לא פשוטה.
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ות אפרים. אין יום שלא שוחחנו ואין שעה על סקלת השעון שבה לא היו לי המון שע
  ופל, שקיעות, אוכל טעים, יין טוב.שוחחנו ועל הכל. על אלוהים, בני אדם, עלה נ

  מאמרים ומחקרים, מנהגים ואמונות והרבה על לחנים ותפילות.

ץ היה אפרים היה החוגרי האחרון, איש אשכולות. כתלמידו של פרופ' ישעיהו ליבובי
חד כתער וכמעט לכל מקום שאליו הגיע, השאיר אחריו אדמה חרוכה וגבות מורמות 

  בעיקר של למדנים מזוייפים שלא הבינו את עומק ואמיתות דבריו.

אפרים היה בקי בכל פינות התורה, גאה במוצאו ובעיקר באביו ואמו מנחם דאוד ובדור 
  הם, שמעתי מרבים.שאותם לא זכיתי להכיר אבל על מידת החסד שהיתה ב

לאפרים לא היתה סבלנות לפטפטנים ולאנשים שאין להם חשיבה מקורית המבססים את 
  הידע שלהם על שמועות או על עיון שטחי.

, בילינו בשיחות ובלימוד ברמות של התעלות הנפש. בפעמים הרבות שבהם ביקר בביתי
  תמיד שאל שאלות חדות והשיב בשום שכל ובחריפות.

היה קל להבין. הוא היה תמיד ברמת ידע שקשה היה להתחרות בה ומצד  את אפרים לא
  שני ניסח את דבריו בבהירות ובחדות מדהימה כיאה לאיש ספר מעמיק ושנון.

צניעותו ופשטות הליכותיו גרמו לסובבים אותו להעריצו ו"לסלוח" לו על דבריו החדים 
  של לוחם במלחמתה של תורה, מלחמה על האמת.

רים היו סוערים וכמו בפעילות של גוף חשאי היו לו צדדים לא ידועים ולא חייו של אפ
  מובנים למי שלא היכירו וכאמור, המבינים היו מעטים ביותר.

למדתי ממך אפרים דברים שלא למדתי מאף אדם. היית אוהב אדם אמיתי ולפעמים לא 
דאוד אביך  ברור ומלא סתירות אבל תמיד מאיר פנים, איש חסד כיאה לבנו של מנחם

הנערץ עליך ומעטים הם היודעים שתמכת והאכלת רעבים, שמחת חתן וכלה, ניחמת 
  אבלים וגם עצבנת...

אין טעם להאריך, עוד יכתבו עליך, ידברו, ותמיד תשאר חקוק בליבות רבים מחבריך, 
  משפחתך המסורה, אשתך וילדך.

אליו הולכת נשמתך אני מאוד מקווה שתגיע סוף סוף אל המנוחה האמיתית במקום ש
  הגדולה ותשתדל מאוד מאוד לא לעורר שם מהומות...בהנהלה המרכזית.

  'הצור תמים פעלו'

  



 



  ד"ר ירון סרי

  הבן יקיר לי אפרים –אנ"י נחשב לאי"ן 
  

  

היה זה לפני למעלה ממחצית יובל, עליתי ירושלימה ובאתי בשעריה של הספריה 
הלאומית, ואני בתחילת דרכי האקדמית. נכסוף נכספתי אל מכמניו של בית הספרים 

ובמיוחד להקלטות אשר תיעדו את מסורות יהודי  –ל הספרים, אל כתבי היד הלאומי: א
תימן. היעד הראשון שלי היה הפונותיקה הלאומית, דהיינו, ארכיון הצליל הלאומי. 
החילותי לרוות צמא בן שנים בהאזנה אינסופית להקלטות בנות עשרות שנים; ושם 

  יעקב.  אפרים נגר  –פגשתיו לראשונה, את אשר אהבה נפשי 

נפשו, אברהם, תלמיד -בשירו הנודע "יא טאיר אלבאן", סופד רבי שלום שבזי לידיד
חכמים  בעל שיעור קומה ומידות נאצלות. שיר זה נתפרסם בעיקר בזכות קטע מאוד 
מוכר שתחילתו: "ָׂשר הממונה, גנת אגוז קום פתח נא". דומני שאין מילים ראויות יותר 

שיותו ואת מידותיו של יקירנו הנאסף, המלומד, החבר, לתאר בהן את דמותו, את אי
  ד"ר אפרים יעקב נע"ג [=ְנָחלֹו עדן גן].  –האדם 

  חבר ותנא, שונה הלכות ומשנה, סודו ללבי יעוררה

  ישאל ויען, תוכף טבעי ואופן, עניו בלי תחרות וריב

  בקי בענין

  ִדרשה ובנין

  נובע כמעין

  מסכן צעיר וִסיבפרנס וִחנן, כמה עניים ונתן, לחמו ל

  משכים בכל יום ומעריביום צר וכוַפן, אסף לדלים וָסַפן, 

בקטע הזה באים לידי ביטוי שתי תכונות חשובות בולטות של אפרים: למדנותו 
וידענותו העצומה מחד, ומידת החסד והנתינה האינסופית שלו, מאידך. אפרים היה 

שיחה עמו מעשירה ומותירה רושם מעיין נובע מהלך של ידע אשר לא יכזבו מימיו. כל 
עצום בל יישכח. אפרים היה מורה בכל רמ"ח איבריו ושס"ה גידיו ולעולם הקפיד 

מזל על שזכה -יהא אשר יהא. אפרים היה בר –להותיר את דלתו פתוחה למען כל שואל 
  לבֹור לו את כל מעלותיהם של בני תימן ולהימנע מרוב מגרעותיהם.  
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שלא להבחין ביפי השפה ועושרה ויכולת הביטוי המיוחדת של : אי אפשר צחות לשונוצחות לשונוצחות לשונוצחות לשונו
בדואר האלקטרוני, מסרונים בטלפון ובכל  –האיש הזה. מאות הודעות קיבלתי ממנו 

משעשעת. את אגרותיו  –וכל אחת מהן מעניינת, מקורית ויותר מכל  –דרך אפשרית 
"ר א"ו [=אחי ורעי] אליי היה תמיד פותח במילים: שלום עליכם מרי, רבי וד"רי או מו

או רעי ואהובי, בוקרך טוב? מה נתחדש בעולמו? אימתי אתי מר? מתי אתה נאסף 
רוצה אסיפה? אני אלין הלילה ביבוס [=ירושלים]... את  –מהכא? אני עולה ירושלימה 

הודעותיו חתם בראשי תיבות: ובכן ושושואל"ש [=ואתה שלום, וביתך שלום, וכל אשר 
  רים נגר יעקב].ראשי תיבות שמו: אפ –נחשב לאי"ן [=אנ"י או אי"ן לך שלום] או אנ"י 

אפרים הקפיד לבטא ולהטעים כהלכה את מילותיו. במיוחד אהב להדגיש מילים 
מסוימות כפי הגייתם המיוחדת של בני תימן: מה ִאְּכַפת(!) ָלך?, מה ִטּבֹו(!) ֶשְלזה? 

'של המועד', בכוונת מכוון!".  ולא –פעם אחת העירני על כך: "כתבתי לך 'שלמועד' 
באחד הימים סח בפניי את כאבו על אסיפתם של אחרוני שארית הפליטה מזקני תימן 
ואת היעלמות העברית הנדירה שבפיהם: כשבא לתעד ולהקליט באחד הריכוזים 
התימניים שאלֹו זקן: "אדוני, יהיה לנו מזה ְׁשָבח [=תועלת כספית]?". אפרים נהג לתבל 

במונחים חז"ליים אין ספור פעמים. דומני שזוהי ההשפעה העצומה של בית  את לשונו
אבא: הוא נהג להשלים מדי שבת בשבתו סדר אחד שלם של המשנה. בשנים האחרונות 

שלו לפרקי תנ"ך מוקלטים על הסדר. זו הייתה דרכו שלא  IPAD-נהג להאזין במכשיר ה
האזין לכל ספר יואל...". העברית לאבד זמן לבטלה: "בדרכי מחדרי לספריה הספקתי ל

שבפיו הייתה יפיפיה, אותנטית ולא מאולצת: "כמים שאין להם סוף" (כמות אינסופית), 
"ברוך יוצריך, ברוך עושיך, ברוך קוניך, ברוך עושיך" או בקיצור "ברוך יעק"ב" (בריה 

דודי נאה ביותר), "אין לי פה להשיב" (אתה צודק לחלוטין!). אפרים ידוע היה בחי
לשונו ולעתים אף טבע שמות חדשים: את שכונת עמק רפאים שבירושלים נהג לכנות 

  "עמק אפרים"!

בזכות כשרונותיו הרבים, ובמיוחד לשונו הנקיה ומבטאו הצח, נתבקש אפרים על 
חברו הטוב לספסל הלימודים, להגיש תכנית רדיו ברשת  –ידי מנהל הרדיו, מיכאל מירו 

אפרים יעקב" שמה. בתכנית זו הוא אירח מומחים מתחומי "אקדמיה באלף עם  –א 
מחקר שונים לשיחה מרתקת בת כשעה; לכל אחד ואחד יוחדה סדרת הרצאות. 
לשמחתי, זכיתי להיות ראשון האורחים בתכניתו. משראו קברניטי הרדיו כי טוב, 

". הפצירו בו לתרום מידיעותיו גם לפינת הלשון הידועה של הרדיו: "רגע של עברית
אפרים כתב והגיש כמה פינות כאלה בנושאים שהיו קרובים ללבו: מסורת יהודי תימן. 

  דש פינת "רגע של עברית" לזכרו.  לאחר מותו, הוא אף זכה שתוק

        

תימן יותר מאפרים -: אין אדם שמזוהה כיום עם יהדות חוגריה שבדרוםהחוגרי האחרוןהחוגרי האחרוןהחוגרי האחרוןהחוגרי האחרון
ולא החמיץ שום הזדמנות לסנוט  יעקב. אפרים היה גאה מאין כמוהו במוצאו התימני
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אדוניה של  –במי שאינו תימני: שגורה הייתה על פיו תדיר המימרה : "יהודי תימן 
היהדות" או "אתה בחרתנו [=יהודי תימן] מכל היהודים...". זכורני שפעם ציטט בפניי 

שביקר בצנעא: "היהודים בתימן נראים כמעט  17-את ניבוהר, חוקר גרמני בן המאה ה
". בשל מוצא משפחתו, אך טבעי הם רק יותר נקיים ולא כה מרושלים!!!הם רק יותר נקיים ולא כה מרושלים!!!הם רק יותר נקיים ולא כה מרושלים!!!הם רק יותר נקיים ולא כה מרושלים!!!ו הפולנים. כמ

היה שמכל קהילות יהודי תימן חביבה הייתה עליו במיוחד קהילת חוגריה (התעתיק 
המדויק: ֻחַג'ִרַּיה). אפרים שהיה מודע להשפעתן הרבה של קהילות מרכז תימן עשה כל 

פשרית את מורשתה הייחודית של קהילה זו. שביכולתו כדי לשמר ולתעד בכל דרך א
הערות על הלכה ועל מנהג בחוגריה ובדרום  –במאמרו האחרון "מפי רב ולא מפי כתב 

) הוא מעלה על נס את מנהגי תימן בכלל, ואת 10-3(תשע"ה), עמ'  5 מקורותמקורותמקורותמקורותתימן" (
ל אלו של יהדות חוגריה בפרט, ויוצא חוצץ נגד אלו המבקשים למצוא סמך כתוב לכ

מנהג ומנהג שנוהגים יהודי תימן. הוא ראה בכך חוסר הבנה ואי הכרת החשיבה 
התימנית ביחס להלכה ולמנהג. מעל כל במה אפשרית הוא קרא לתעד ולהנציח את 
מנהגי תימן בטרם יהיה מאוחר. שגורה על פיו תדיר האמירה: "יהודי תימן לא למדו 

סביבה עירונית לשמר תרבויות  הם חיו יהדות!". הוא סבר שיכולתה של –יהדות 
פחותה מסביבה כפרית, וככל שהכפר מרוחק יותר ממרכז השפעה תרבותי כך משמר 
הוא טוב יותר ענייני לשון ותרבות מפני שהם חשופים פחות להשפעות. בכך למעשה 
ראה את יתרונה ואת עליונותה של יהדות חוגריה על פני יהדות מרכז תימן, וזו הייתה 

רית שהניעה אותו להתמקד בשימור תרבותה ומנהגיה של קהילת חוגריה. הסיבה העיק
אפרים שימש לקהילה זו חוקר ומידען בו זמנית: מי שזכה לשמוע את שירת יהודי 
חוגריה ואת לחניה הייחודיים בקולו הוירטואוזי העצום של אפרים לא יכול היה 

ן אפרים ואף התקבל להישאר אדיש. לא רבים יודעים שבמסגרת שירותו הצבאי נבח
ולא ללהקת הרבנות! אחד הדברים שציערו אותו ביותר לאחר שחלה  –ללהקה צבאית 

את חליו אשר ימות בו היה איבוד היכולת לשיר ולהתפלל בציבור כבעבר. אשריה 
 –קהילת בני תימן בנהריה שזכתה במשך שנים לחזן מחונן כמותו בכל ימות השנה 

ו חוגרי גאה שמר אפרים על מבטאו החוגרי הייחודי ועל ובמיוחד בימי שבת ומועד. כמ
מסורת בית אבא: כשבירכתיו לרגל אחד המועדים: "תזכה לשנים רבות ולמועדים 
טובים", השיבני כדרכם של בני חוגריה: "תוסיפו שנים רבות ומועדים טובים, ששים 

יתה לו ושמחים בחגיכם ובמועדיכם ובימיכם ובשניכם הטובים". חיבה מיוחדת הי
לאפרים לחג הסוכות ולסוכה בכלל, אלא שבשנים האחרונות משהו העיב על שמחת 
חגו; פחות ופחות אנשים מקרב בני תימן יושבים בסוכתם וכך גם פסק זרם המבקרים 
בסוכה המשפחתית שלו שהייתה ֵשם דבר בנהריה: "היש לך אושפיזות בסוכה? אתמול 

טים, חוץ ממנו אפילו החתולים מדירים היה בסוכתנו יהודה קיסר, מלך הגיטריס
רגליהם. החגים שהכרנו בילדותנו או החגים שהתורה התכוונה להם תמו ספו מן העולם. 

 אנחנו זכינו".

        



  

  

  

     
 

 

  

   
  
  
  

  

  

  

        ירון סריירון סריירון סריירון סרי    | 18

: כמי שיצק מים על ידי גדולי המלומדים באקדמיה בתחום מנקיי הדעת שבירושליםמנקיי הדעת שבירושליםמנקיי הדעת שבירושליםמנקיי הדעת שבירושלים
מלהביע את  מדעי הרוח סיגל לו אפרים חשיבה רציונלית טהורה ומעולם לא נמנע

דעותיו, אף שלעתים גרמו דבריו הקשים והחריפים לתסיסה בקרב השומעים. אף שהיה 
מגדולי המומחים שהכרתי בתחום המיסטיקה היהודית בכלל וזו התימנית הפרט, סלד 
אפרים מכל גילוייה של תורת הנסתר ובייחוד מכל העוסקים בה: "השוער בבניין שלנו 

שים" וכדו' וכל שני וחמישי הוא עולה לקברי "קדושים", הוא מאמין תמים בקברי "קדו
אמרתי לו הנח להם, הם בקושי תיפקדו בחייהם כל שכן במותם...". יותר מכל תיעב 
אפרים את הממסד הרבני ואת כל מה שהוא מייצג: "רהבנים, סליחה רבני"ם=רבנים 

פילין בחולו (רשעים) בחייהם נקראים מתים". כששאלתיו פעם אם נוהג הוא להניח ת
של מועד ענה: "אני מניח רק בשבת לכן אנחנו כואבים. האמת היא שלא, ואני תמיד 
מהסס בעניין, אולי מטעמי נוחיות. בחנוכה השנה [תש"ע] מת התימני האחרון בנהריה, 
סאלם יהודה, שהיה מניח תפילין בחולו שלהמועד. על כל פנים, אין לי פה להשיב". 

השיטה האשכנזית' על בני תימן ואת רגשי הנחיתות שחשים אפרים ביכה את השפעת '
דברים [=שפותחים באות גימ"ל] יצרו האשכנזים: גוגל מוגל,  גגגגבני עדתנו כלפיה: "

  גפילטע פיש, גזענות". 

        

פרופ' ישעיהו לייבוביץ'  –: אפרים העריץ שלוש דמויות בעולם האקדמי חכמיםחכמיםחכמיםחכמים- - - - תלמידתלמידתלמידתלמיד
ופרופ' יוסף בן שלמה ז"ל; ודמות רבנית אחת  ז"ל, פרופ' משה אידל, ייבדל לחיים,

  הרב יוסף קאפח זצ"ל.  –ויחידה 

חבר' -אפרים היה בין האנשים הבודדים בעולם שיכולים להתהדר בתואר 'תלמיד
של פרופ' ישעיהו לייבוביץ'. הדברים באו לידי ביטוי בהקדמות לספריו של פרופ' 

ה לי מסמך לפיו פרופ' לייבוביץ' לייבוביץ', שאפרים הביאם לדפוס. אפרים אף הרא
העניק לו את כל התמלוגים שקיבל מספריו, אלו שאפרים הביא לדפוס. אפרים היה בן 
בית אצל פרופ' לייבוביץ'. לטענת אפרים, פרופ' לייבוביץ' לא רווה נחת מעיסוקו 
בקבלה בתימן והיה שמח יותר אילו עסק בפילוסופיה, ובמיוחד בהגותו של הרמב"ם. 

ם נהג לספר אודות רבו שכל חייו הצטער על כך שלא למד את השפה הערבית. אפרי
ייתכן שזו הסיבה שלקח על עצמו ללמוד ערבית והעריך מאוד את הבקיאים בה. הוא 
הודה בפניי לא אחת שהושפע מליייבוביץ' רבות ואף אימץ וסיגל לו דברים רבים 

ללא שום משוא פנים, ובייחוד בתחומים שונים: את הישירות, האמירה החדה והחריפה 
את הפרובוקציה. לטענתו, הללו מקבעים אצל השומע את המסר והוא זוכר אותו היטב 

  גם אם לא תמיד הוא מסכים אתו. 

  



  

  
  
   

  
  

  
  

  
  

  

  

  

19|     הבן יקיר לי אפריםהבן יקיר לי אפריםהבן יקיר לי אפריםהבן יקיר לי אפרים    ––––אנ"י נחשב לאי"ן אנ"י נחשב לאי"ן אנ"י נחשב לאי"ן אנ"י נחשב לאי"ן 

  

  

מורה נוסף נערץ עליו היה פרופ' משה אידל, מי שהנחה אותו בעבודת הדוקטורט: 
הדות בכדור הארץ, יש "הייתי כל הבוקר אצל המלך משה אידל, בעל הבית של מדעי הי

לי הוכחות!!! כאשר אדם עומד לידו הוא מרגיש שהוא עומד בזמן ומתבטל: ההספק 
  3".זה לא נתפס –והארגון שלו, יכולת הזיכרון, הפרטים שהוא זוכר 

דומני שהאדם הנערץ והאהוב עליו ביותר היה מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, ָמִרי יוסף 
נהג להגדירו: "הדמות הכי חשובה במדעי היהדות קאפח (ובקיצור: ָמִרי!). הוא 

בימינו". מיום שהכירו נקשרה נפשו בנפשו. דומני שהחוט המקשר ביני ובין אפרים היה 
ההערצה האינסופית לָמִרי. ברב יוסף קאפח התקבצו כל התכונות שאפרים כה העריץ 

: הקנאות אצל זקני תימן, והוא היה מבחינתו היהודי התימני השלם בכל הליכותיו
ובייחוד  –למנהגי תימן הקדומים, הזכרנות המופלגת, נועם הליכותיו, ההומור הנדיר 

שליטתו העצומה בשפה הערבית. אפרים ניצל כל זמן פנוי ונטל עמו את טכנאי ההקלטה 
החביב עליו, אבי נחמיאס ז"ל, ושם פעמיו לבית הרב קאפח כדי להקליט ולתעד כל 

ים נהג לספר בבדיחות שפעם ביקש ממנו הרב לקרוא בפניו שביב מידע שיצא מפיו. אפר
את פרשת השבוע. משסיים התפעל הרב מנעימת הקריאה והחמיא לו: "אתה קורא ממש 
כמו צנעאני!"; אפרים השיבו מיד: "ואני אומר שָמִרי קורא כמו חוגרי!". אפרים היה 

קדמת: "כבר בירכת מי שבישר לי את דבר מותו של רבנו האהוב והנערץ בשעת בוקר מו
'ברוך דיין האמת'?". אפרים הגיע להלוויה כשהוא מצויד בסכין יפני ושידל את 
תלמידיו המובהקים של רבנו לקרוע קריעה: "אתה מפחד על החולצה? אני אשלם לך 

ואולי אף יותר.  –עליה...". אפרים מירר בבכי בהלוויה כאילו בכה על אביו ועל אמו 
  שהבינו את גודל האבידה.  הוא היה בין הבודדים 

  

: אפרים היה מורה ומרצה מחונן, אף שברבים מן המוסדות שבהם הועסק המורה הדגולהמורה הדגולהמורה הדגולהמורה הדגול
דפים!)  9בחייו לא ידעו להעריכו כראוי. לא הועילו לו קורות החיים המרשימים (מעל 

פרופ' משה אידל, פרופ' שלום רוזנברג,  –וכל ההמלצות מחוקרים גדולים וידועי שם 
אורי שרביט, פרופ' יהודה ליבס, פרופ' אפרים חזן, פרופ' ישראל אדלר, פרופ'  פרופ'

פרייר, פרופ' יצחק גלוסקא, פרופ' שאול רגב ואחרים. כששלח לי פעם את - פרנק אלוורז
ממה שיש  70%ההמלצות שברשותו הוסיף בנימה מבודחת: "ַחֵּבר לזה מנגינה. זה רק 

גדיר פעם את 'תימנה', ספרו החשוב של אפרים, לי...". פרופ' משה פיאמנטה המנוח ה
כעבודת השדה החשובה ביותר שנעשתה מאז פרסום עבודותיו של פרופ' ש"ד גויטיין. 
ולמרות הכל על גבו של אפרים חרשו חורשים, מנעו ממנו לעתים לפרסם את דבריו, 

כך שאפילו צנזרו ועדיין מצנזרים את דבריו ואף כי אחרי מותו. אפרים הלין לא אחת על 
מורשת יהודי תימן" ("האגודה לטיפוח הקיפוח"  –ב"אגודה לטיפוח חברה ותרבות 

בלשונו הזהב) אין בוחרים בו כמרצה אורח בשבתות ובאירועים שארגנה, וכמעט תמיד 
מוזמנים אותם המרצים. לּו רק ידעו שם את ממצאי סקרי רמת ההוראה והמשובים 
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סדות במגוון הקורסים שלימד. הוא לימד שקיבל כמרצה מצטיין בכל אותם המו
במכללת אריאל עוד בטרם הוכרזה כאוניברסיטה את הקורסים הבאים: הקבלה וסוד 
ספר הזוהר, מבוא לפילוסופיה יהודית, מבוא לקבלה, התיישבותם של עולי תימן בארץ 

, איש ושכונה, ציונות והתיישבות של יהודי תימן בארץ ישראל, 1948-1882ישראל 
, קמע ומגיה בארצות המזרח. במכללת אשקלון לימד את הקורס: רעיונות יסוד לחש

אילן לימד את הקורסים הבאים: היהודים באגן -בפילוסופיה היהודית. באוניברסיטת בר
הים התיכון, הפזורה היהודית אחרי גירוש ספרד, חברה וכלכלה במזרח, שבתאות, 

זורה היהודית באגן הים התיכון, השבתאות בארצות המזרח, משיחים ומשיחיות, הפ
חברה וכלכלה בתימן, החיד"א, ספרי מסע ונוסעים, לחש, קמע וכישוף, יהודי תימן 

ישראל, מקובלים של לילה, הדפוס ובתי הדפוס, פילוסופיה יהודית, עתונות -בארץ
יהודית בארצות המזרח. יש בידי מכתבים רבים שבהם התארגנו תלמידי קורס מסוים כדי 

ת לו על היותו מרצה מעולה, מעניין, לא שגרתי, ובמיוחד הם מתחננים שיאפשרו להודו
להם ללמוד אצלו גם בשנה הבאה. מסתבר שבדיעבד שבחים אלו היו לו לרועץ, שכן 
היו שסברו ברשעותם שהוא זה שמכוון ומנחה את תלמידיו לעשות כן. תלמידיו הרבים 

עם כשנדמה היו לו שתלמיד נפגע משבחים אותו על שגילה אנושיות ואף התנצל פ
מדבריו. הם מספרים על דרך הוראה ייחודית, שונה, מלאת עניין, כזו שגורמת 
לסטודנטים להרחיב אופקיהם ולפתח צורות חשיבה חדשות. רבים ציינו שנהג לשהות 
אחרי ההרצאה על חשבון זמנו החופשי עם תלמידיו כדי לדון עמם בנושאים שונים 

כולם מעידים על היותו מרצה בעל ידע כללי עצום, מרתק, מעניין, שהועלו בהרצאה. 
ובמיוחד מהנה ממש. סיפרו עליו  –מגרה את תלמידיו לחשיבה ביקורתית ויצירתית 

משום שלדעתו תועלתה  –במקום בחינת סוף שנה  –שהטיל על תלמידיו עבודת שדה 
  ותרומתה גדולות בהרבה. 

  

על כך יעידו מספר חבריו העצום ומספר אנשי  : אפרים אוהב אדם היה.החבר והאדםהחבר והאדםהחבר והאדםהחבר והאדם
הקשר בטלפון המיותם שהותיר. אדם ישר דרך היה שפיו ולבו שווים. נדיבותו הייתה 
ֵשם דבר: לא מעט אנשים הוא זן לבל ירעבו, היו כאלה שסייע להם בתשלום שכר 

פרים. ובייחוד ס –לימוד, רבים מאוד זכו לקבל ממנו חומרי לימוד, רעיונות, מאמרים 
לא אחת זכיתי ממנו לקיתונות של רותחין בשל סירובי המתמיד לקבל ממנו ספרים: 
"מנוול, מדוע אינך מוכן לקחת ממני? אינך אינטלקטואל אמתי אם אתה לא אוהב 
ספרים?". אפרים הותיר אחריו אלפי ספרים; חלקם הגדול עוסק ביהדות תימן. ממון רב 

ו דפוסים ראשונים נדירים, ספרים יקרי ערך, כתבי הזיל מכיסו כדי להשיגם. היו ברשות
ספר' במלוא -יד ובייחוד ספרים על תימן שאינם בשום ספריה בארץ. אפרים היא 'איש

מובן המילה. אהבתו לספרים באשר הם הייתה עצומה. הוא ידע הכל על ספרים; הוא 
פר הכיר היטב את הפרטים הטכניים של כל שלב ושלב בהתהוותו והכנתו של הס

שנה הוא שימש עורך הוצאת  17מתחילתו ועד סופו. הוא הכיר זאת מקרוב שכן 
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'אקדמון'. אפרים נהג לחלק ספרים לאנשים שהוקיר איש איש לפי תחום עניינו 
והתמחותו. היה לו סיפוק מכך שהספר יגיע למי שראוי לו באמת ועשוי להפיק ממנו 

אני  –י 'תימני'! אני לא 'תימני' תועלת, ולא שיעלה אבק בספרייתו: "אל תאמר שאנ
  מפרגן!".

היה לו לאפרים יחס מיוחד לטכנולוגיה. הוא העריץ את המוח האנושי ואת 
יכולותיו לפתח כלים ומכשירים שיש בהם כדי לשפר את איכות חיינו. חיבה מיוחדת 
הייתה לו למחשבו האישי. הוא נהג להתפאר בפניי שבכל בוקר לאחר התפילה בטרם 

את המחשב הוא מברך בשם ומלכות: 'ברוך שחלק מחכמתו לבשר ודם': "זה לא ידליק 
  פלא בעיניך? איך ממציאים דבר כזה? חייבים להודות לה' על כך". 

אולי  –בשלוש השנים האחרונות לחייו הייתי אחד האנשים הקרובים ביותר אליו 
אילן. בתיבת -יטת ברהקרוב ביותר. שעות רבות ִמֵּדי יום בילינו יחד בחדרו שבאוניברס

הודעות  10הודעות שכתב לי; לעתים שלח לי מעל  1500הדוא"ל שלי הצטברו מעל 
ביום! דומני שהייתי בין הבודדים שזכו מן השפע העצום, מן ההומור יוצא הדופן 
והנדיר ומחכמת החיים שלו. תרגמתי בעבורו ללא שום תמורה מסמכים מתימן 

תו ערבית עד כמה שיכולתי. הוא ראה בי 'מורו ורבו לבקשתו. למדתי ממנו ולימדתי או
לערבית' וכדרכו נהג בי כבוד בשל כך: הוא היה נוהג לקום מפניי! כשנזדמנו יחד לבית 
הכנסת והוזמנתי לקרוא בתורה הוא עמד לכבודי (זה היה 'שביעי' ארוך...). למותר לציין 

ת הלימוד שבה היה מרצה שכל מחאותיי ותחנוניי לא הועילו. גם כשבאתי אליו לכית
הוא קם לכבודי מול כל התלמידים והסביר להם מדוע נהג בי כך. בחודשים האחרונים, 
לפני שנתגלתה מחלתו, הבחנתי שחל בו שינוי: את שיחות הטלפון בינינו נהג לסיים 
במילים: "אני אוהב אותך... תודה, תודה, תודה". תמהתי על מה הוא מודה לי, והוא 

לּו רק יכול  –כך שאתה מדבר אתי...". ועתה אני מחזיר לו באותה המטבע בשלו: "על 
  היה לשמוע: 

  

  נפשי האהוב, -אפרים חברי, ידיד

  אני אוהב אותך... 

  תודה לאל על שזכיתי לחבר כמוך... 

  תודה על כל דקה ודקה שבילינו יחד... 

  תודה על כל מה שלימדת אותי...   

  

  



  

  

  

     
 

 

  

   
  
  
  

  

  

  

        ירון סריירון סריירון סריירון סרי    | 22

  23.01.14כ"ב בשבט תשע"ד 

  בוד ראש החוג ליהדות לכ

  העתק:דיקן הסטודנטים

  

        הנדון: מכתב הערכה לדר' אפרים יעקבהנדון: מכתב הערכה לדר' אפרים יעקבהנדון: מכתב הערכה לדר' אפרים יעקבהנדון: מכתב הערכה לדר' אפרים יעקב

אילן, מזה כחצי שנה, בחוג -קוראים לי אמיל צ'רקסקי, אני סטודנט באוניברסיטת בר
  ניהול לוגיסטיקה. אני הנדסאי חשמל ואלקטרוניקה מהטכניון. 

  אני רוצה להביע את הערכתי למרצה דר' אפרים יעקב. 

  , את הנושא של 2013-2014ר' אפרים יעקב, לימד אותי במהלך סמסטר א' בשנים ד

  נושא אשר מתייחס ליהודים בתימן וליהודים באתיופיה וסודן.  -היהודים באגן ים סוף 

צורת ההוראה של המרצה אינה קונבנציונאלית ומרתקת במיוחד. המרצה מאפשר 
ימסור את המידע הרלוונטי בעצמו,  להשתתף בהרצאה באופן פעיל ומבקש כי הסטודנט

התשובה –כאשר באמצעות המידע הזה, המרצה מכוון אותו לצורה המחשבה הנכונה 
  הנכונה. 

הייתי שמח אם עוד מרצים היו מלמדים בשיטה שלו. מדובר באדם שיודע להעביר את 
חומר הלימוד בצורה מרתקת ומדהימה, הוא גורם לסטודנט להפנים את החומר 

  אליו יותר.  ולהשתוקק

את זה אני יכול להעיד על עצמי כי כאשר נרשמתי לקורס הוא פשוט הסתדר לי מבחינת 
  השעות אך כאשר הקורס נגמר אני חייב לומר שזה היה לצערי קורס מאוד קצר.

המרצה תמיד ערוך לשיעורים מא' ועד ת', הוא תמיד יודע לענות על כל השאלות, בקיא 
ה והסטודנט עונה לא נכון או לא יודע תשובה מסוימת, בחומר בצורה מדהימה. במיד

המרצה יודע לתקן בצורה מופלאה, כך שהטעות לא תחזור, על ידי הפנמת הטעות 
וניתוחה עד השורש וזאת כדי שהחומר ישקע במקום הנכון בראש, ולא תהיינה עוד 

  טעויות מעין אלה. 

  אם היו עוד מרצים כמוהו.הייתי שמח מאוד 

  ____________  

  אמיל צ'רקסקי 



  אורי מלמדד"ר 

ם ִי ַר ְפ י ֶא יר ִל ּקִ ן יַ ֵב   ֲה
  

  

  ערב טוב, גבירותי, מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד,

חודש סיון, כמנהגו -נתכנסנו כאן הערב לשתי מטרות: האחת, לקיים את ישיבת ראש
נייה, להתייחד עם זכרו הקבוע של המרכז הקהילתי על שם הרב חיים בשארי זצ"ל; והש

  של עמיתנו, חברנו וידידנו, ד"ר אפרים (אפי) יעקב, תהא מנוחתו כבוד.

אפתח בשבָחּה של אכסניה ואוַמר: אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה 
יפה מאוד ירושתנו! אשרינו שאנו מתכנסים פעם בחודש, מכל רחבי הארץ, ושומעים 

ותלמידיהם, החובשים את ספסלי בתי המדרשות לקחי תורה ומדע מפי חכמים 
והישיבות או את מושבי האוניברסיטאות השונות. קהל רב שיראת שמים נסוכה על פניו, 
ותורה וחכמה אופפים את כל הווייתו. בדור זה ובימים אלה של וה"ן ["ַוְּתִהי ָהֱאֶמת 

הרי זה מחמם את הלב ואת השכל לפגוש ציבור של שוחרי האמת,  1ֶנְעֶּדֶרת"],
  2ּקּוֶדיָך".המתכנסים חברים כל ישראל, בבחינת "ָחֵבר ָאִני ְלָכל ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך; ּוְלׁשְֹמֵרי ִּפ 

לפיכך, ֵּתיֵתי ְלהֹון לכל ראשי הקהל ולעיני העדה, הפקוחות על הפעילות התורנית 
הזאת במקום זה, ותהא משכורתם שלמה מן השמים על כך. ובמיוחד לידידינו היקרים 

ו את אבי חמדי, יוסי פרחי, הרב מאיר עפארי, וידידי היקר, ד"ר ירון סרי, על שהסמיכ
ערב הלימוד החודשי הזה אל לימוד המוקדש לזכרו המבורך של אפי, שנסתַּלק לבית 
עולמו זה לא כבר, לאחר שנתמרק ונזדכך במסכת ייסורים קשה, ועלה אל מעלות 

  קדושים וטהורים, כדי ליטול את שכרו ִמָּׁשֵלם או ֻמְׁשָלם.

****        

*   **   **   **   *        

רסיטה העברית בירושלים, היא שנה לאחר שהחילותי את לימודיי האקדמיים באוניב
), היכרתי את אפי הצעיר, בקמפוס של גבעת רם והתיידדנו מיד. 1975שנת תשל"ה (

התגוררנו במעונות שבֵאזור זה, והיינו עולים ויורדים אל חדרי ההרצאות יחדיו לשמוע 
את פירות ידיעותיהם של חכמי המוסד, כל אחד מאיתנו בחוג לימודיו שבחר. הוא 

  

חודש סיון במרכז הקהילתי -עקב, במסגרת ישיבת ראשדברים שנאמרו בכנס שנערך לזכרו של ד"ר אפרים י  *

  ).2015במאי  18'מקור חיים', נתניה, כ"ט באייר ה'תשע"ה (

 ישעיה נט, טו.   1

 תהילים קיט, סג.   2
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יסטוריה של עם ישראל ופילוסופיה יהודית וקבלה, ואנוכי בחוגים לשונות בחוגים ה
שמיות עתיקות והלשון העברית. אם לא נסענו לסופי שבוע לבתי הורינו, נהגנו לטפס 
יחדיו ממעונות הסטודנטים במעלה הגבעה אל שכונת גבעת מרדכי הסמוכה, כדי 

שִׁשְמעֹו יצא למרחב, בירושלים  להתפלל בבית הכנסת "שלום ורעות" במניין של תימנים
ובארץ. כל הדרך לשם ומשם החלפנו בינינו שיחות נפש מושכלות ומעניינות, ושאלנו 
זה את זה שאלות נוקבות, שלא תמיד ידענו את התשובות עליהן, אבל הצימאון האקדמי 

  והתורני ההדדי היה הדבק שחיבר בינינו.

דים בביתו הצנוע של האיי גוברא רבא בית קטן ללימו-לאחר זמן לא רב ייסדנו חוג
ויקירא, מארי עזרי ג'יאת' נע"ג. היינו מתכנסים בקביעות אצלו: בנו, ר' חיים ג'יאת', 
אפי, ד"ר ציון עוקשי, ישראל והב, ועבדכם הנאמן, ללימוד של קריאת תפסיר רס"ג של 

צלו את פרשת השבוע, בכל יום חמישי בערב. כמו כן בכל מוצאי שבת הלכנו ללמוד א
  הלכות קידוש החודש להרמב"ם, כפי מנהגם של חלק מיהודי תימן.

עם השנים נתהדקה ידידותנו והלכה, ואפי שיתף אותי במספר מפעלים שהוא ניהל 
במסגרת מחקריו או במסגרת תוכניתו הקבועה ברדיו. והיום באתי כדי לדווח לכם על 

לר' זכריה (יחיא) אלצ'אהרי  מפעלנו המשותף והאחרון, בהרצאתי כעת על "ספר הענק"
  ).1608-1531ה'שס"ח/-ה'רצ"א

  

****        

*   **   **   **   *  

אפי נתחבב עליי מאוד בשל שלוש מתכונותיו החיוביות, שניכר היה כי נתפתחו בקרבו 
יומית עם תלאות החיים -כתוצאה מן החינוך שקיבל בבית הוריו, ומן ההתמודדות היום

  וִמְׁשְּבֵריֶהם. ואלו הן:

ם להתרועע, בעל מזג טוב, נוח לכעוס אבל גם נוח להתפייס, א. הוא היה איש רעי
שדיבר עם זולתו תמיד בגובה העיניים וללא פניות כלל וכלל. הצביעות הייתה רחוקה 

שיחו, גם אם זו הייתה מכאיבה -ממנו, והוא נהג להטיח את האמת במערומיה בפני בן
מיד בצורה בוטחת מאוד. אמת זו, שלפעמים הייתה אמת אישית שלו, הציג אפי ת

ממעמקי לבו בצירוף טיעונים הגיוניים, עד שכל השומעו היה משתכנע על נקלה, גם 
  מבלי שיצטרך להביא ראיה לדבריו.

ב. גאוותו הייתה כפולה, אבל לא חלילה בשל דברים שאמר או מעשים שעשה, 
דווקא בשל השתייכותו לשני מעגלי מוצא אלא  3פיך"; –בבחינת "יהללך זר! ָולא 

  

 חידוד לשוני, על פי משלי כז, ב.   3
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חשובים. הראשון, המעגל החיצוני, ההשתייכות לעדת בני תימן; והמעגל הפנימי, 
מערב תימן שבנפת ַאְלִחַּג'ִרֵּיּה או כפי ששם זה היה שגור -השתייכותו לחטיבת בני דרום

את גינוני  בפיו, ַאְלֻחַגִרַּיּה. יכלה הזמן ולא אוכל לפרט כאן בדוגמאות הולמות
ההתלהבות שלו ואת ביטויי השבח שפיזר כל פעם שעלה לדיון נושא כלשהו הקשור 
באחד משני המעגלים הללו, ובהשוואה לשאר קהילות ישראל או בהשוואה ליתר 

  קבוצות המוצא מתימן.

ג. עבודתו רבת השנים במפעל הפונותיקה שבספרייה הלאומית בירושלים חיזקה 
הייתה טמונה בטבעו, והיא הסקרנות הבלתי נלאית לדלות אצלו את היכולת שכבר 

ולגלות את מכמני העבר הטמונים בקהילות ישראל, ממזרח וממערב. הוא כיתת רגליו 
ונסע למקומות רבים בארץ, הכיר אנשים רבים, ותיעד אותם ואת מסורותיהם, הלשוניות 

בל כל הכשרה והמוסיקאליות, עד שלאט לאט הפך להיות אתנוגראף בקי, מבלי לק
על כך יעיד עליו  4אקדמית עיונית כלשהי אלא כאיש "יודע ציד (ֶמְחָקִרי), איש שדה".

על כל העושר האתנוגראפי והפולקלוריסטי הטמון בו, שהייתה לי  5ספרו "תימנה",
הזכות להגיהו היטב ולנקד את תיבותיו הבלתי נודעות או לתעתק את הגיותיהן הבלתי 
מצויות. הוא בעצמו היה מסרן ומידען מעולה, שאצר בידיעותיו מכרה זהב של ידיעות 

ד לֵאזור המוצא של הוריו, על קהילות דרום תימן, כגון שרעב ועדן, אבל במיוח
  אלחוגריה.

  גבירותיי, מוריי ורבותיי,

זכה אפי לצקת מים על ידיהם של שלושה מגדולי החוקרים במדעי היהדות, והוא 
) ופרופ' שלמה 1994-1903למד מהם את רובי תורתו המדעית: פרופ' ישעיהו ליבוביץ (

ל. כולנו תקווה שהחיבורים ), וייבדל לחיים ארוכים, פרופ' משה איד1999-1926מורג (
שהותיר אחריו יראו בעתיד הקרוב את אור הדפוס ויאירו עיני רבים בתגליותיו 

צבי, מטופל כעת על -ובמחקריו. ספרו על הקבלה בתימן, שאמור לצאת לאור במכון בן
צבי, וידידו הקרוב -אשר, ראש מכון בן-ידי צוות חוקרים בראשותו של פרופ' מאיר בר

; מילונו הערבי החוגרי המיוחד, שנתלקט במשך השנים, מטופל כעת, כפי מאוד של אפי
שנמסר לי, בידי ד"ר יחיאל קארה, מן האקדמיה ללשון העברית; דיואן שיריו של רבּה 
הראשי של קהילת יהודי אלחוגריה בדור האחרון, הלוא הוא מארי חיים אלסנואני 

אל בית הדפוס במהרה. ועוד  ), גם הוא ממתין להשלמתו כעת ולהבאתו1979-1897(
  חיבורים אחרים שמצויים בעזבונו, ומצריכים השלמות וטיפול יסודי בטרם הדפסתם.

  

  

 חידוד לשוני, על פי בראשית כה, כז.   4

  מבוא לארץ אלחוגריה, למרי יוסף ַרַצ'א; ההדיר, העיר והביא לדפוס אפרים יעקב, נהריה:  –תימנה    5

 .1995חדרי תימן, תשנ"ה/
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****        

*   **   **   **   *  

לסיום, ארשה לעצמי לחתום את דבריי בדרשה קצרצרה, שאולי יש בה רמז דק להוויתו 
 של אפי. כשאומרים אנו "אפי" או "אפרים", קשה שלא להיזכר בפסוק הנודע של הנביא
ירמיה, הנאמר בכל קהילות ישראל, בחתימת ההפטרה של יום שני שלראש השנה: "ֲהֵבן 

ָהמּו ֵמַעי לֹו,  ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים, ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעֻׁשִעים; ִּכי ִמֵּדי ַדְּבִרי ּבֹו, ָזכֹר ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוד; ַעל ֵּכן,
נדרש הרמב"ם לחלק מפסוק זה, כדי  7"מורה הנבוכים",ב 6ְייָֹי".-ַרֵחם ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם

הביא את לשון המקרא לייחס  8להוכיח, שהכלל החז"לי "דיברה תורה כלשון בני אדם",
לשון  ל פעולות או תארים הקשורים בחושים אחדים בלבד. אף על פי ששימושי-ָלא

הללו עלולים להיתפס אצל ההמון כביטויי הגשמה, הרי הם הובאו כלשונם כדי 
להמחיש את מציאות הבורא יתברך בתודעה הכללית. דרך הילוכו שם אומר הרמב"ם 

  9כדברים האלה:

  

        ום העברי:ום העברי:ום העברי:ום העברי:התרגהתרגהתרגהתרג        המקור הערבי:המקור הערבי:המקור הערבי:המקור הערבי:

... ולם יסתער לה מן אלאעצ'א 
אלבאטנה אלא אלקלב, לכונה אסמא 
משתרכא; והו אסם אלעקל איצ'א; והו 
מבדא חיאה' אלחי, לאן קולה המו מעי לו, 
המון מעיך, יריד בה איצ'א אלקלב, לאן 
מעי אסם, יקאל בעמום וכ'צוץ; פהו אסם 
אלאמעא בכ'צוץ, ואסם כל עצ'ו באטן 

ן איצ'א אסם אלקלב, ודליל בעמום. פיכו
ד'לך קולה ותורתך בתוך מעי, מסאויא 
לקולה: בתוך לבי. ולד'לך קאל פי הד'א 
אלפסוק: המו מעי, המון מעיך. ולשון 

... ולא הושאל לו מן האברים 
הפנימיים כי אם הלב, מפני שהוא שם 

שם השכל; והוא מוצא  משותף; והוא גם
"המון  10חיי החי, כי אמרֹו "המו מעי לו",

הכוונה גם בהם על הלב, כי  11מעיך",
"ְמִעי" ֵׁשם הנאמר באופן כללי ופרטי; 
והרי הוא שם המעים ִּבפרט, והוא שם כל 
אבר פנימי ִּבכלל. ונמצא שהוא גם שם 

"ותורתך בתוך  הלב, והראיה לכך, אמרֹו
 13כאילו אמר: "בתוך לבי". 12מעי",

ולפיכך אמר בפסוק זה: "המו מעי", 

  

 ירמיה לא, יט.   6

 מורה הנבוכים, חלק ראשון, פרק מו.   7

 כגון בבלי, נדרים ג ע"א ועוד.   8

 התרגום העברי על פי מהדורת מו"ר, הרב יוסף קאפח, ירושלים תשל"ב, כרך א, עמ' קג.   9

 ירמיה לא, יט.   10

 ישעיה סג, טו.   11

 תהילים מ, ט.   12

 תהילים מ, יא.   13
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המיה אנמא ג'א פי אלקלב מן סאיר 
  אלאעצ'א: הומה לי לבי.

"המון מעיך". ולשון ֶהְמָיה לא נאמר אלא 
  14בלב מכל שאר האברים: "הומה לי לבי".

  

אסיפתו ועל פקידתו של ואכן, רחשי הלב והמיית השכל נשמעים בלחניהם הנוגים על 
עדן. יהי זכרו ברוך, ותהא -ידידנו הנכבד, הד"ר אפרים, אפי, יעקב, רוח השם תניחנו בגן

נשמתו צרורה בצרור החיים, אכי"ר. אחתום במכתם אחד קצרצר מתוך חיבורו של ר' 
זכריה אלצ'אהרי, "ספר המבט", אשר תואם והולם מאוד את ידידי ורעי, אלופי ומיודעי, 

  15ל בטרם עתו / ה' ישים כבוד מנוחתו:-לקחו האאשר 

  

  16נהר          ַוְעֵצי ֵעֶדן ַּגן ֱאלִֹהים / ִיְגָּדלּו ַעל אּוַבל אּוַלי    

  17לולי  ּתֹוָכּה ֻחוּפֹות ַלַּמְׂשִּכיִלים / ִמי ִיֵּתן ָּבּה ֶחְלִקי, אּוַלי:      

  

  

  

 ירמיה ד, יט.   14

 המכתם שקול במשקל שמונה התנועות.   15

  ביאור למילת הצימוד הראשונה 'אּוַלי': שם של נהר במקרא, הנמצא בקרבת העיר שושן בפרס. על פי    16

 .דניאל ח, ב,טז

  )'. על פי בראשית َ�ْ�َ��ביאור למילת הצימוד השנייה 'אּוַלי': מילת קישור בהוראת 'שמא, ספק, לולי (   17

 טז, ב ועוד הרבה.



 



  זיכרון חסון

  אפרים

  

  

הייחודיות של אפרים היא מרידה במוסכמות. אדם באשר הוא צריך לבסס את טענותיו 
בצורה כזאת שתהיה פתוחה לביקורת. אפרים רצה לבסס ולגלות את התרבות התימנית 

ו, בכל מקום בכלל ואת התרבות החוגרית בפרט. היתה לו גאווה בספרדיות התימנית של
העלה את נושא אמיתת היהדות התימנית ואף פעם לא הבין את ההתרפסות הספרדית 

הוא העלה על נס את תרומתה של היהדות הספרדית לתכנים הלאומיים  לפני האשכנזית.
  הדתיים של ישראל.

אפרים ניסה להעשיר את האנשים הסובבים אותו בידע. הוא האמין שהאושר 
היתה לו סקרנות לידע כללי, אהב לשחוט פרות קדושות, אמונות  האמיתי הוא ידע ולכן

שוא ואפילו היה מוכן לוותר על אריכות התפילה ובלבד שאנשים ימירו זאת בלימוד 
  בבית הכנסת. תמיד שמחתי לפגוש אותו ולדבר איתו על תכנים אינטלקטואלים.

אתה לומד י שאל אותו 'האם רח סיפר לי שמבאחד הביקורים שלו אצל הרב קאפ
  שאם אתה לא לומד גמרא אתה לא שווה שום דבר. ,ריגמרא'? דע לך אפרים אמר לו מ

אפרים השקיע את כל מרצו באיסוף חומר על יהדות חוגריה ובאמת היה מצטער 
  שלא הקדיש זמן רב ללימוד גמרא.

לבית הכנסת התימני בנהריה היה קשור מאוד, מגיל צעיר היה מתרגם בתורה 
ע את המהירות בה תרגם, מהר אבל ברור עד שהקורא בתורה שאמור היה ואהבתי לשמו

  לשנן את הפסוק הבא בזמן שאפרים תרגם, לא הספיק בגלל מהירות התרגום .

את אפרים הכרתי ממש רק באוניברסיטה העברית למרות שלמעשה גדלנו יחד 
ליבוביץ בנהריה וההיכרות שלנו היתה רבת שנים. הוא אהב את מורו פרופ' ישעיהו 

  ואנשים חכמים בכלל ללא הבדל בין גזע, דת ומין.

לספרים היתה לו חיבה מיוחדת, הוא קרא ספרים על השפעת המלח בעולם, על 
  הקפה וספרי פילוסופיה.

כשתאפשר, נהגנו לאכול ארוחת צהרים פעם בשבוע בקפיטריה ואז היה מספר לי 
כובדים בכל מקום בקמפוס , פגשנו מרצים מם שיש בין המרציםעל התככים האישיי

ונראה שכולם אהבו אותו. הוא התיידד בקלות אפילו עם המלצרים בקפיטריה, לא אהב 
גאוותנים. היתה לו ביקורת על אנשי אקדמיה מסוימים שלא עשו את מלאכתם נכונה 
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וקבלו קידום, אפרים הבין שמי שהולך בתלם ועובד על פי הכללים, יתקשה להתקדם 
  וישאר מאחור.

ניות דעתי אפרים היה ראוי לקבל מזמן תואר פרופסור על כל המחקרים לע
  המקוריים שלו.

היה לו חוש הומור מיוחד והיה לו כשרון להמציא בדיחות, דבר שלא ראיתי אצל 
  אף אחד ממכרי.

כששכב בבית החולים השיקומי " בית לוינשטיין " נהגתי לבקרו לפחות פעמיים 
שלי מוקדם וממהר לבקרו ולא תמיד הספקתי לאכול  בשבוע. הייתי סוגר את המרפאה

ארוחת ערב. יום אחד הגעתי אליו וראיתי בננות מונחות על השולחן הסמוך למיטתו 
ושאלתי אותו למי הבננות מיועדות והשיב לי "זה שלהם" לא הבנתי למי הוא מתכוון 

, קח לך ושאלתי אותו שוב ושוב ענה "שלהם" ואז ענה לי חצי כועס "מה אתה חוקר
אחת " ואז לחש לאהובה אשתו שעמדה לצידו " אני חושב שזיכרון לא בא לבקר אותי, 

  הוא בא לאכול בננות כאן..." כזה היה אפי.

תעשה כמוני, אני הולך נושאים והעלינו רעיונות אמר לי "כששוחחנו על כל מיני 
ונות הן כמו עם דפים ועט ובכל פעם שעולה לי רעיון, מיד אני רושם אותו כי הרעי

  .צפרים, חולפות מעל ראשך ולא נודע כי באו אל קרבך..."

הוא תמיד אהב לשאול שאלות פשוטות, יום אחד אמר לי "בא ואראה לך משהו, 
קח ילד ותשאל אותו בן כמה הוא ובתנאי שיהיה מתחת לגיל שבע" ראינו באקראי ילד 

שאל אותו "מה שבע?"  ואפי שאל אותו בן כמה הוא. הילד השיב, בן שבע ואז אפי
והילד ענה שוב שהוא בן שבע. אפי המשיך לתחקר את הילד ושאל "שבע עוגות, 

  סוכריות, עגבניות, מה שבע?" הילד התמים לא הבין עם מי הסתבך.

"אתה רואה ילדים שלא יודעים שמדובר בשבע שנים, אם  אפי הסתובב אלי ואמר:
..." ניסינו את השאלה הזו עם ילדים שהיו ליה נכון אזי סימן שהוא לא נורמילד עונ

בחברת הוריהם שהסבירו לילדים שמדובר בשנים ואז פנה אל אחת האמהות ושאל 
אותה : "מה מספר הנעליים שאת נועלת?" היא הופתעה ואמרה:" שלושים ושמונה" 
ואז אפי שאל אותה "מה שלושים ושמונה? שלושים ושמונה מטר? סנטימטר?," ואז 

י ואמר, "לא ידעו בחשיכה יתהלכו, דברים שאדם אומר כל יום ולא יודע את הסתובב אל
משמעותן" לאחר כמה רגעים הסביר לאשה המשתאה שפעם היו מודדים גודל של 
נעליים בגרעינים של חרובים..."ובכן" אמר אפי לאשה: "מספר נעלייך הוא שלושים 

  ושמונה גרעיני חרובים אם תעמידי אותם בשורה..."
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הדברים שאפי לא אהב זה את תורת הקבלה הוא הבין את העצמה שבדבר אך בין 
היתה קשה עליו הנהירה של אנשים אחר דברים שלא נבדקו ולא אומתו על ידי השכל, 

  עולם של דמיונות.

באחת התכניות שהגיש ברדיו העלה רעיון לעשות תכנית על ויטרינריה ויהדות. 
צער בעלי חיים ורצינו לבדוק מדוע ההלכה לא נפגשנו בתחנת הרדיו ודברנו על נושא 

מתירה לטפל בשבת בבעלי חיים סובלים משום צער בעלי חיים. צרפנו לתכנית רב ידוע 
ותשובותיו היו מעורפלות. אפרים אהב למצוא נקודות מחשבה בכל דבר ונושא ותמיד 

  היה במקום שאהבו אותו.



 



  זרח זכריה
  נהריה

  
  
  

   אפרים השקדן

  

  

חברי היקר נסתלק לבית עולמו. איש ספר דגול מאין כמותו, מחנך ללימוד ולרכישת 
דעת. אפרים כאביו הדגול ר' מנחם דאוד יעקב נגאר שאותו הכרתי היטב בהיותו חברו 

הם במסירות נפש ואוספים כסף לצדקה הטוב של אבי עליו השלום שהיו מכתתים רגלי
  ומחלקים לנזקקים.

אפרים אהב ללמוד מקטנותו והיה צמא לידע, סקרן. הוא למד בספרים שונים בבחינת 
"דע מה שתשיב" כדי לישר את דעותיהם  של אותם טועים (לפי דעתו...). אפרים סיפר 

ים" שבנהריה , לי שכשהיה בן עשר שנים אהב לשבת בחברת חכמי בית הכנסת "עץ חי
מארי חיים נחמיה, ר' יוסף שאלתיאל, ר' יחיאל אדוואר ועוד כמה תלמידי חכמים 
שעסקו בלימוד המשנה "צרת הבת" שהיא משנה ארוכה ומורכבת וצריך זיכרון טוב כדי 
לזכור את כל מרכיביה וכולם קראו כל אחד בתורו את המשנה בעל פה והסביר אותה 

ה את אפרים "קנאת סופרים" ומאז שם לו למטרה את ובעקבות הדיון במשנה הציפ
שעות  20 -הלימוד שנתחבב עליו, ואכן אפרים השקדן היה מסוגל לשבת וללמוד כ

  ברציפות.

  



 



  אליהו נגר

  יושרה אינטלקטואלית 
  תשובתם של גדולים וחכמים

  

  

בימינו מושג התשובה איבד את המקוריות האמיתית שלו. עניין התשובה נדון בהקשר 
במישור זה לתחום של מצוות שבין אדם למקום. ההתמקדות   מצומצם המתייחס בעיקרו

יצרה מצג שווא לפיה המשמעות של חזרה בתשובה מתייחסת למעבר מחילוניות 
לדתיות. בכך מוחמצת המשמעות העמוקה של התשובה. מעטים נותנים דעתם לכך, 

מן הראוי כאן  1על כל צדדיהם והיבטיהם.שהתשובה מתייחסת לכל תחומי החיים 
  להביא את דברי הרמב"ם המתארים הדק היטב את היקפה של התשובה.

ופשוט הוא כי גם התשובה מן הקבוצה הזו, כלומר: מן ההשקפות אשר לא 
תהא סדירה מציאות אישי התורתיים כי אם בסבירתה, לפי שאי אפשר לאדם, 

ם שטעותו בהחשיבו השקפה או מידה שאינן חשובים שלא יחטא ויטעה, א
באמת, או בהתגברות תאווה או כעס. ואם יהיה האדם בדעה שאין מרפא לשבר 
זה לעולם, יתמיד בתעייתו, ושמא גם יוסיף במריו אם לא תהיה לו עצה. אבל 
עם הסברא בתשובה יחזור למוטב, וישוב למצב מתוקן ביותר, וליותר שלם 

  2.שיחטאממה שהיה קודם 

  

יחסות מפורטת לכל הספרות הרלבנטית מפאת קוצר היריעה והזמן הסתפקתי בהפניות כלליות ללא התי   * 

 שבכל עניין ועניין.

אם כי במציאות של ימינו יש מקום להבחנה בין תשובה של בודדים לתשובה של העם. העם בימים קדמונים    1

העם בכללו קיבל עליו את ההלכה כדרך חיים ואשר על כן התשובה היתה ברורה מאליה, בעוד בימינו רוב 

גורם מכווין ומעצב ועל כן מושג התשובה במובן הציבורי דורש בחינות שונות  העם אינו רואה בהלכה

שספרות התשובה הקדומה ספק אם עסקה בכך או כיוונה לכך. על היבט זה ראו א' גולדמן, 'דרכי התשובה 

 , (בעריכת דניאל סטטמן ואביהגות יהודית בעבר ובהווההגות יהודית בעבר ובהווההגות יהודית בעבר ובהווההגות יהודית בעבר ובהווה– מחקרים ועיוניםמחקרים ועיוניםמחקרים ועיוניםמחקרים ועיוניםבימינו', בתוך: אליעזר גודלמן, 

 . 334-340שגיא), ירושלים, (תש"ס), עמ' 

, א, לו. אם כי גם בהלכות תשובה הוא כתב כיוצא בזה והעדפתי לציין ממורה נבוכים מפני מורה נבוכיםמורה נבוכיםמורה נבוכיםמורה נבוכים         2

שבמורה נבוכים מפורט יותר. להלן אביא את לשונו בהלכות תשובה ולאחר מכן אעמוד על ההבדל בין 

אמר שאין תשובה אלא המורה נבוכים לבין האמור בהלכות תשובה. וזה לשונו בהלכות תשובה: "אל ת

מעבירות שיש בהן מעשה כגון זנות וגזל וגניבה אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש 

בדעות רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן ההיתול ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת 

שים מאותן שיש בהן מעשה שבזמן המאכלות וכיוצא בהן מן הכל צריך לחזור בתשובה ואלו העונות ק

שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהם וכן הוא אומר יעזוב רשע דרכו וגו'" כאן "הדעות הרעות" אינם 

מתייחסות לעניין ההשקפתי אלא למידות ולתכונות הנפש. הביטוי 'דעות' בהלכות תשובה משמש באותה 

ומת זאת במורה נבוכים ההתייחסות היא לכל משמעות כמו בהלכות דעות שהעניין הוא תכונות נפש. לע
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    המכלול גם למידות וגם להשקפות. יתרה מכך, במורה נבוכים יש כעין כפילות בלשון הרמב"ם, "אם

". מידה שאינה כעסכעסכעסכעסאו  בהתגברות תאווהבהתגברות תאווהבהתגברות תאווהבהתגברות תאווהשאינן חשובים באמת", או  מידהמידהמידהמידההשקפה או  בהחשיבובהחשיבובהחשיבובהחשיבו שטעותושטעותושטעותושטעותו

' בהתגברות אואואואותאווה או כעס. הלשון שנקט ' כגוןכגוןכגוןכגוןלכתוב  חשובה, זה כולל תאוה או כעס, ולכאורה היה ראוי

תאווה או כעס, יוצרת מעין הפרדה בין עניין המידה הלא טובה לבין הכעס או התאווה. ככל הנראה הרמב"ם 

מתייחס כאן לשני היבטים שונים בעניין המידות. האחת מידה כתכונה בנפש, והשני פעולה שנגזרת ממידות 

תכונה אלא פעולה מקרית שעדיין אינה טבועה בנפש. הבחנה זו עולה גם מהלכות  אולם היא אינה בגדר

דעות שם הבחין בין תכונות המושרשות לבין התנהגות המובילה לאותם תכונות. עניין זה מודגם באמצעות 

נוח לכעוס ולא כמת שאינו מרגיש אלא בינוני לא  בעל חמהבעל חמהבעל חמהבעל חמהדרכי הריפוי שהיתווה הרמב"ם שם " לא יהא 

אלא יתאוה יתאוה יתאוה יתאוה אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו כדי שלא יעשה כיוצא בו פעם אחרת וכן לא  עוסעוסעוסעוסככככי

, לבין כעס בעל חימהבעל חימהבעל חימהבעל חימהלדברים שהגוף צריך להן ואי אפשר להיות בזולתן. הנה כי כן כאן הוא מבחין בין 

ש בביטוי זה אקראי, וכך גם בעניין התאווה. אם כי כאן הוא לא נקט בלשון 'בעל' תאווה אך הוא השתמ

שחוק ומהתלות ולא עצב ואונן אלא שמח ולא בעל קטטה ולא בעל  בעלבעלבעלבעלבפרק שלאחריו " לא יהא אדם 

" הבדל זה עולה גם בהתוויית דרכי הטיפול של הקניית המידות הטובות או הסרת בעל תאוהבעל תאוהבעל תאוהבעל תאוה    קנאה ולא

ות אלו עד שיקבעו בו המידות הלא טובות שהן תוצאה של התמדה במעשים: " וכיצד ירגיל אדם עצמו בדע

שעושה על פי הדעות האמצעיות ויחזור בהם תמיד עד שיהיו מעשיהם קלים  יעשה וישנה וישלש במעשיםיעשה וישנה וישלש במעשיםיעשה וישנה וישלש במעשיםיעשה וישנה וישלש במעשים

עליו ולא יהיה בהם טורח עליו ויקבעו הדעות בנפשו" (הלכות דעות פרק,א,). נקודה זו התבהרה הדק היטב 

הרמב"ם התייחס לתכונה של המידה, גם בפרק הרביעי משמונה פרקים. נסכם ונאמר שבהלכות תשובה 

בעוד שבהלכות דעות הוא מבחין בין פעולות אקראיות של מידה מסויימת לבין תכונה מושרשת. לעומת 

זאת במורה נבוכים בהתייחסו לעניין התשובה שני ההיבטים שהופיעו בהלכות דעות נכרכו יחד בהסברת 

ך על מה שכתב בהלכות דעות, אולם טעם זה היקף התשובה. אפשר להסביר שהרמב"ם בהלכות תשובה סמ

פותח פתח להבנה שהתשובה היא רק בנוגע לשלב בו המידות קרובות להיות מוטבעות ומושרשות, אולם 

לא לגבי מעשים אקראיים שהן פועל יוצא של מידה לא ראויה כגון כעס וכיוצא בזה. לכאורה אין מניעה 

מדוע במורה נבוכים הרמב"ם כן התייחס לעניין בהקשר  מהותית מלקבל טענה זו. אולם השאלה שתתעורר

של ענין התשובה ולא בהקשר של הלכות דעות? טענה בדבר שינוי דעה ממשנה תורה למורה נבוכים היא 

אפשרית רק כאשר כלו כל הקיצין ואין הסבר סביר לעניין. להלן אבקש ליישב את העניין על יסוד ההבדל 

בה לבין המטרה במורה נבוכים. [והדברים אמורים לעניין ההלכה דנן ולא בין המטרה העומדת בהלכות תשו

לכל הלכות תשובה]. בהלכות תשובה מטרת הרמב"ם להסב את תשומת הלב בנוגע לחשיבות הגדולה שיש 

לתיקון המידות אפילו ביחס לעבירות שהן חמורות מבחינה דתית וחברתית. וכפי שהוא מדגים שם כגון גזל 

השתרשות של מידות רעות הן פגימה לא רק במישור הדתי והחברתי אלא גם במישור הנפשי ועריות. שכן 

פנימי של השלמות שאליה צריכים לחתור. לפיכך הרמב"ם מבקש להצביע על דמיון בין הסיווג של 

העבירות במישור ההילכתי לסיווג של המידות. בנקודה זו הוא מעצים את המשמעות של המידות השליליות 

יס אותן בגדר של עוונות קשים, ואף טוען שהן חמורות יותר מאלו שיש בהן מעשים. ואשר על כן גם ומכנ

לגביהן חלה חובת התשובה גם מבחינה הילכתית. אולם גם כאן אין כוונת הרמב"ם שהמידות נכנסות בגדר 

ס או על עצם של איסור והיתר במובן ההילכתי פורמלי. כי לא שייך להחיל גדר של איסור על עצם הכע

התאווה אלא רק על הפעולה האסורה. שכן גם אם אדם ירצח מתוך רוגע ושלווה הדבר יהיה אסור, ואדרבא 

הכעס עוד עשוי להיות טעם להקל. אולם יחד עם זאת מתוך כעס אדם יכול לעשות הרבה דברים שאינם 

שאולי גם ברגע מסויים אסורים מבחינה הילכתית ואף על פי כן ההתמדה בהן יהפכו לתכונה של כעס 

עלולים לגרור למעשה עבירה אסור כגון שפיכות דמים, אולם גם בלי שזה יגרר לכך עצם התכונה היא 

מתייחס להתמדה באותו  עוונות קשיםעוונות קשיםעוונות קשיםעוונות קשיםפגימה בשלימות הנפשית. לפיכך סיווג המידות הלא ראויות תחת 

ה. לעומת זאת במורה נבוכים המטרה מידות עד שהן נעשות כתכונה אך לא לפעולה סתמית של כעס או תאוו

היא לא הבוחן המשפטי הילכתי אלא ההיבט ערכי רעיוני, ומבחינה זו התשובה חלה על כל פעולה או 

מהמיקום של מהמיקום של מהמיקום של מהמיקום של מעשה טעות גם אם במישור ההילכתי היא לא כלולה בגדר זה. כיון פרשני זה עולה גם א. 

: יודע כל לומד רמב"ם, שדרכו של הנשר ההלכהההלכהההלכהההלכה    מיקוםמיקוםמיקוםמיקום. כפי שיוסבר להלן: א. מצורת ניסוחהמצורת ניסוחהמצורת ניסוחהמצורת ניסוחהב.  ההלכהההלכהההלכהההלכה

הגדול להקדיש את הפרק הראשון שבכל נושא הילכתי לקביעת הגדרים ההילכתיים על צדדיהם השונים של 
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אותו תחום הילכתי. ואכן כך נקט וכך עשה הרמב"ם בהלכות תשובה פרק הראשון של הלכות תשובה 

הם המצוות או העבירות שיש לשוב מהן, וכך הוא מבחין  מוקדש לגדרי ההלכה הקשורים לעניין תשובה מה

בין דרגות שונות של מצוות ועבירות מצוות קלות מצוות חמורות, ועוד. גם הניסוח שם יצוק במטבעות 

הלשון ההילכתיים . בכל הפרק אין אפילו רמז שעניין המידות נכלל בגדרי התשובה, ואף ששם הבחין בין 

מקום לא נרמז דבר בנוגע לאותם מידות שהוגדרו בעניין דנן כעוונות. יתרה  עוונות פשעים וחטאים, מכל

מכך, ההלכה דנן מופיעה בפרק השביעי. פרק זה בעיקרו מתמקד בדברי הערכה והפלגה על עניני התשובה 

שלא חסרים בהם גם דברי הטפה תוך שיבוץ של אימרות מחז"ל בשבחה של התשובה או ליתר דיוק של 

התשובה. הווה אומר הפרק אינו עוסק בהגדרות של התשובה ומכאן שהדברים האמורים הם  מעמדו של בעל

: הדברים שנאמרו לעיל מקבלים משנה תוקף גם צורת ניסוח ההלכהצורת ניסוח ההלכהצורת ניסוח ההלכהצורת ניסוח ההלכהיותר מעין דרשה במסגרת ההלכה. ב. 

לאור צורת הניסוח של ההלכה. לצורך העניין אציג שוב את לשון הרמב"ם הנדרש לעניינו תוך שאשים 

כגון  שיש בהן מעשהשיש בהן מעשהשיש בהן מעשהשיש בהן מעשהשאין תשובה אלא מעבירות " אל תאמראל תאמראל תאמראל תאמר" :ותיות מודגשת את הנחוץ לצורך הדיוןבא

מן הכל צריך לחזור  לחפש בדעות רעותלחפש בדעות רעותלחפש בדעות רעותלחפש בדעות רעותזנות וגזל וגניבה אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך 

וכן  הםהםהםהםשבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש משבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש משבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש משבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש ממאותן שיש בהן מעשה  ואלו העונות קשיםואלו העונות קשיםואלו העונות קשיםואלו העונות קשיםבתשובה 

אל אל אל אל הוא אומר יעזוב רשע". אין כאן ניסוח הילכתי משפטי אלא ניסוח של פנייה וקריאה להפנמה של העניין "

כמו כן תוספת ההנמקה וההסבר מדוע התשובה צריכה לחול גם על  ).(=אל תחשוב כך אלא אחרת "תאמרתאמרתאמרתאמר

קשים מאותם שיש בהם קשים מאותם שיש בהם קשים מאותם שיש בהם קשים מאותם שיש בהם     שהןשהןשהןשהןדברים שאינם מוגדרים כעבירות שיש בהם מעשה. ודבר זה מוטעם ומוסבר "

". אולם מהבחינה ההילכתית הטהורה לא ניתן להצביע מהי העבירה כאן או מהו העוון כאן, מעשהמעשהמעשהמעשה

האפשרות היחידה היא רק להצביע על ההשלכות של העניין ומתוך כך לכרוך את זה בזיקה הילכתית. לפיכך 

ילכתי ומוסרי פסיכולוגי בכריכה הרמב"ם רומז לכך בשתי אופנים האחת שנקט במטבע לשון הכולל גדר ה

" מחד גיסא עוונות שייך במובן מסויים למישור העוונות קשיםהעוונות קשיםהעוונות קשיםהעוונות קשיםאחת. כוונת העניין היא לביטוי "ואלו 

המוצמד לו מפקיע אותו מהמישור ההילכתי לעבר המישור הפסיכולגי. אם כוונת  קשיםקשיםקשיםקשיםההילכתי אך התואר 

עוונות חמורים או עוונות גדולים. (דוגמה לכך בהלכות הרמב"ם היתה לעניין דרגת האיסור היה ראוי לומר 

נועדה להפנות  קשיםקשיםקשיםקשיםמזה עד מאד והוא בכלל לאו זה והוא לשון הרע). השימוש במילת  עוון גדולעוון גדולעוון גדולעוון גדולדעות "יש 

את תשומת הלב לא לעבר חומרת האיסור אלא מצד הקושי הפסיכולוגי להשתחרר מאותם תכונות. ואכן כך 

". מטבע לשון דומה שבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהםשבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהםשבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהםשבזמן שאדם נשקע באלו קשה הוא לפרוש מהםך דבריו "גם עולה באופן מפורש במש

ובמשמעות כזו מופיעה גם בפרק הרביעי מהלכות תשובה " הן קשין לפרוש" ושם מנה בין היתר גם בעל 

כעס. דווקא שם מוטעם יפה העניין, שם מדובר גם על מידות אבל על מעשים ספציפיים מוגדרים אך 

שון הרע, רכילות, ועוד]. דומני שהרמב"ם כאיש הלכה וכבעל מחשבה הבחין הדק היטב קשורים למידות, ל

שקשה להחיל על מידות גדר הילכתי מובהק ובפרט כאשר אין מעשה מוגדר לפיכך הוא קובע עניין זה לא 

במסגרת של קביעת גדריה ההילכתית של התשובה אלא בפרק העוסק בהטפה לתשובה ואף הוא בוחר 

שון ובניסוחים השאובים יותר מעולם המוסר מאשר מעולם הפורמלי הילכתי. באופן דומה במטבעות ל

מצאנו בעניין השופר. בהלכות שופר הרמב"ם חצב וחקק וקבע את גדריה ההילכתיים של מצוות שופר 

באופן טכני פורמלי לחלוטין. לעומת זאת בהלכות תשובה בפרק השני אגב הילוכו ודיונו בעניין התשובה, 

הוא מצא לנכון להעניק לשופר גם משמעות פסיכולגית שאין לה כל קשר לעצם הגדר ההילכתי. על רקע 

האמור נקל להבין שבמורה נבוכים הרמב"ם כלל גם מעשה של התגברות של כעס או תאוה בזיקה לעניין 

ן להם התשובה, זאת מפני שמההיבט המחשבתי רעיוני מושג התשובה כולל את כל המישורים אף אם אי

משבצת פורמלית הילכתית מוגדרת. יש להעיר: שר"י קאפח במאמרו על התשובה וכן בהערותיו להלכה 

דנן, נגע בעניין זה,ואף הטעים מפני מה הרמב"ם הגדירם כעוונות" כי חומר העוונות הללו הוא שאינן 

". הנה כי כן, שפתי מניחין לאדם ליצור הנפש הקיומית את ההישארות הנפשית כפי שבאר לקמן פ"ח הל' ו

אינו בכדי לציין את חומרתם במובן ההילכתי אלא  עוונות קשיםעוונות קשיםעוונות קשיםעוונות קשיםר"י קאפח ברור מיללו, השימוש במושג 

במישור המחשבתי פילוסופי. נקודת הדגש מושמת בדבריו היא על ההשלכות ההרסניות על הנפש הקיומית. 

ללו הן מוציאות את האדם מגן העיון הווה אומר על השגת השכל הנקנה. בלשון אחר ההיטמעות במידות ה

ומרחיקות אותו לגמרי מחוץ לחומת הארמון. ולא למותר לציין שהשימוש במושג עוונות לעניין זה נעשה 

ע"י הרמב"ם עצמו באותו פרק בו מופיע משל הארמון "אבל אותה הדרגה אשר הזכרנו לעיל לפני זו, הרי 

ר הזכרנו, ולפני ה' התחינה לסילוק המעצורים המבדילים יש לשאוף להגיע אליה על ידי אותה ההכשרה אש
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הנה כי כן התשובה אינה מתמקדת דווקא בעבירות הקשורות ליחס בין דתיים 
" התורתייםהתורתייםהתורתייםהתורתייםלא תהא סדירה מציאות אישי , אלא דווקא מופנית לבני התורה: "לחילוניים

זו גם תחום דיאטה ואף היא מתייחסת לכל המישורים תחום המידות ההשקפות. בנקודה 
  3.ובריאות הוא חלק בלתי נפרד מהתשובה

  

עונותיכם היו עונותיכם היו עונותיכם היו עונותיכם היו  , ואף על פי שרוב אותם המעצורים ממנו, כמו שביארנו בפרקי מאמר זה, בינינו ובינו

ג,נא).שוב אנו רואים שבעניין המידות ושאר מעכבים  ". (מורה נבוכיםביניכם לבין אלוהיכם מבדיליםמבדיליםמבדיליםמבדילים

 במושג עוון וכל זאת לא בגדר ההילכתי אלא הרעיוני מחשבתי. נפשיים הרמב"ם עושה שימוש 

תחומי התפרסותה המקיפים של התשובה הוצגו באופן מקיף ע"י הרב קוק שהעמיד את התשובה בשלוש    3

מערכות: את התשובה אנו מוצאים בשלש מערכות המישור של בריאות הגוף אך גם בריאות הנפש : א) 

  ג) תשובה שכלית. תשובה טבעית, ב) תשובה אמונית, 

בתשובה הטבעית יש שני חלקים: תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. הגופנית סובבת את כל 

העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה, המקושרים עם חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא 

מתברר אצלו הדבר, שהוא מחלות ומכאובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי והכללי. ואחרי הבירור ש

הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב  -בעצמו בהנהגתו הרעה אשם הוא בכל אותו דלדול החיים שבא לו 

  לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע המוסר והתורה, למען ישוב ויחיה וישובו אליו החיים בכל רעננותם.

ראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו, ולא נמצא המדיצינה עוסקת בזה אמנם הרבה, אבל לא נשתכללה כפי הנ

עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית, עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל 

האבוד ממנו מצד החטאים מהרסי הגוף וכחותיו. וכפי הנראה מקצוע של תשובה זו תלוי הוא, בקשר חזק, 

  ונית והשכלית.הטבעית, האמ- ביתר חלקי התשובה הרוחנית

יותר פנימית היא התשובה הטבעית הנפשית והרוחנית. הוא מה שקוראים "מוסר כליות". טבע הנפש 

הרי  -האנושית הוא ללכת בדרך ישרה, וכשסר מן הדרך, כשנפל בחטא, אם נפשו עדיין לא נשחתה לגמרי 

לתקן את המעוות, עד אשר החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו והוא מתמוגג מכאב, והוא מזדרז לשוב 

ירגיש כי נמחה חטאו. חלק זה של התשובה הוא מסובך הרבה מאד, תלוי הוא בתנאים רבים פנימיים 

וחצוניים, ויש בו כמה דרכי הטעה, שחובה היא להשמר מהם, אבל מכל מקום הוא אחד היסודות, שתוכן 

  התשובה נשען עליהם.

ה בעולם ממקור המסורת והדת, שהיא עוסקת הרבה אחרי התשובה הטבעית באה האמונית, היא החי

בתשובה. התורה מבטיחה לשבי פשע סליחה, חטאות היחיד והצבור נמחים על ידי תשובה. הנביאים מלאים 

הם דברים נשגבים על דבר התשובה, ככלל כל ערך התוכחה התורית בנוי הוא על התשובה האמונית. 

  ליהם היסודיים דורשים הרחבת דבורים ובאורים רבים.במעמקיה ישנם פרטים לאין חקר, אשר אך כל

התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית, שכבר באה למדרגה העליונה, אשר 

לא רק צער גופני או נפשי ורוחני, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם מפחד עונש או רשם כל דבר חק 

אם הכרה ברורה, הבאה מהשקפת העולם -הם את התשובה, כי ומשפט הבא מהן אל פנים הנפש גורמים

והחיים השלמה, אשר עלתה למעלתה אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו בה יפה את רשומיה. 

תשובה זו, הכלולה מהקודמות, היא מלאה כבר אור אין קץ, היא באה להפך את החטאים כולם לזכיות, מכל 

נשגבים, ומכל ההשפלות עליות נהדרות. זאת היא התשובה שעיני כל אליה השגיאות היא מוציאה למודים 

). בנקל אפשר לחוש בהבדלים בין עולמו אורות התשובהאורות התשובהאורות התשובהאורות התשובה( נשואות. שהיא מוכרחת לבא ושסופה לבא

ההגותי והמחשבתי של הרמב"ם לבין עולמו והגותו של הרב קוק. יחד עם זאת נקודת הדמיון בינהם באה 

ב"ם והן הרב קוק תפסו את התשובה בהיקשר רחב יותר שאינה מתמקדת רק ביחס לביטוי בכך שהן הרמ

שבין עבירות ומצוות אלא אף במכלולל שלם של דברים והיבטים. נקודה נוספת שלגבי שניהם התשובה 

שואפת להצעיד את האדם אל השגת ה' במלא מובנה, אלא שכאמור שמושג הדבקות והשלמות בין הרב קוק 
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        יטוי של תשובהיטוי של תשובהיטוי של תשובהיטוי של תשובהיושרה אינטלקטואלית כביושרה אינטלקטואלית כביושרה אינטלקטואלית כביושרה אינטלקטואלית כב

על רקע הקדמת הדברים הללו אבקש להראות שהתשובה עשויה לכלול בתוכה גם גילוי 
של יושרה פנימית. דבריי יתמקדו בדבריהם של גדולים וטובים, שבמהלך כתיבתם הם 
מצהירים על חזרה מדעה או הכרה בטעות שרבצה לפתח כתיבתם ואשר על כן הם 

שזה  . עד כמה4ם, הוראתם, או פרשנותם השגויהמודיעים על שער בת רבים על עמדת
נשמע עניין ברור ומבן מאליו, במישור המעשי אין העניין קל גם מי שנחשבים כחכמים 

. ביטוי לכך עולה 5וגדולים בתורה ההודאה בטעות אינה עניין שתמיד קל להודות בו
מתשובה הרמב"ם, בהתייחסו להשגות שכתב עליו ר' שמואל הלוי. מתוך כבוד והערכה 

ולי נפלה לרמב"ם, ר' שמואל הלוי הקדים התנצלויות על כך שהוא נאלץ לטעון שא
טעות אצל הרמב"ם ואחרי הפלגת השבחים השונים הוא ניגש והעיר הערותיו. הרמב"ם 

ןזהו " " " "     מחד גיסא הכיר תודה על מסכת ההתנצלויות הללו וראה בכך הנהגה ראויה
ברם מאידך גיסא הוא לא הסתיר את  6""""הראוי לבעלי המעלות הגדולות בחכמה ובדת

הקדמת ההתנצלות נעשתה מתוך הנחה סמויה, שהרמב"ם נמנה עם   החשש שלו שאולי
אותם חכמים מבני דורו, שקשה להם לקבל הערות או השגות על דבריהם. לפיכך 

ר' שמואל הלוי היה עליו   ב"ם מגלה דעתו באופן ברור וצלול שמבחינתו האישיתהרמ
הערותיו והשגותיו ללא צורך בהקדמת התנצלות והפלגת   להביע את הסתיגויותיו

  שבחים.

ואין ספק אצלי שנדמה לו יצ"ו שאנחנו כרוב בני אדם שיקשה להם כשיסתור  
השם מזה ובורא עולם יודע כי  אדם דבריהם או ישיב עליהם דבר. וכבר הצילנו

אפי' השיב עלינו הקטן שבתלמידיו או חבר, או מתקומם היינו שמחים בזה אם 
  7.השיב תשובה אמיתית ונשמח במה שיעוררנו עליו במה שנתעלם ממנו

  

על נקודות הללו שבין הרב קוק ראו מאמרו של איתמר גרינוולד, 'רעיון התשובה  לרמב"ם שונים.

, זצ"לזצ"לזצ"לזצ"לק ק ק ק הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוהגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוהגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוהגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קו    – יובל אורותיובל אורותיובל אורותיובל אורותבמשנותיהם של הרמב"ם והרב קוק', בתוך: 

 .229-245 (בעריכת בנימין איש שלום, ושחום רוזנברג),לא צויין שנת הוצאה, עמ'

,ירושלים, אשנב לספרות התשובותאשנב לספרות התשובותאשנב לספרות התשובותאשנב לספרות התשובותש' גליק,  מספרות השו"ת ראודוגמאות לחזרותיהם של פוסקים    4

 עמודים בתולדותעמודים בתולדותעמודים בתולדותעמודים בתולדות. בחלק מהמקורות נעזרתי בספר זה ובספרו של יעקב ש' שפיגל, 149-161עמ'  (תשע"ב),

 , רמת גן, תשס"ה. כתיבה והעתקהכתיבה והעתקהכתיבה והעתקהכתיבה והעתקה -הספר העבריהספר העבריהספר העבריהספר העברי

מעניין בהקשר הזה פירושו של אברבנאל למסכת אבות, על דברי המשנה בהן אחת ממעלותיו של החכם    5

.] שתימצא בחכם, היא היותו מודה על האמת ומקבל אותו ממי שאמרו, ..מידה ["ההוא " מודה על האמת". 

אנשי אמת" שאינו נכלל ביראי אלהים, לפי עצמו מנוצח. ועל כן אמרה תורה " ולא יחוש לכבודו שיראה

) ר"י ירוש אברבנאל למסכת אבות פרק ה,ו, פנחלת אבותנחלת אבותנחלת אבותנחלת אבותשעניינו להודות על האמת כשישמע אותה" (

יכול להיות ירא אלהים אך לא בהכרח מודה על האמת ועל כן לדעתו התורה הבחינה  אברבנאל רומז שאדם

 בין יראי אלהים לבין אנשי אמת. 

מארי בהלכות שבת ונדפסה שוב  . תשובה זו הובאה ע"י572, שי, כרך ב', עמ' (בלאו) תשובות הרמב"ם   6

 .130-132כרך ג' עמ'  מכון מש"הבהוצאה המשובחת שיצאה ע"י 

שם, שם,שם. לא למותר לציין שגם בתשובות לחכמי לוניל מופיעה שם הערה על טעות. אם כי ידועה    7

קאפח השולל את בעלותן מהרמב"ם, אולם אף על פי כן הדבר מלמד שגם הזייפן הניח  עמדתו של ר"י
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                דוגמאות לשינוי דעה או פירושדוגמאות לשינוי דעה או פירושדוגמאות לשינוי דעה או פירושדוגמאות לשינוי דעה או פירוש

מאות המבליטים את המודעות של החכם שדעה בדבריי הבאים אני רוצה לתת כמה דוג
שאחז בה אינה נכונה או לחלופין להכיר שהאמת נמצאת אצל האחר ולא להסס להודות 

  בכך.

  שירי חשקשירי חשקשירי חשקשירי חשק – ר' מאיר בן עזראר' מאיר בן עזראר' מאיר בן עזראר' מאיר בן עזרא

    בפרק זהחשבון נפש של משורר. חשבון נפש של משורר. חשבון נפש של משורר. חשבון נפש של משורר. בספרו העיונים ודיונים, רמב"ע מקדיש פרק בשם 
הוא פותח את הפרק בקביעה   לשירה.רמב"ע שוטח את דעתו בעניינים שונים הקשורים 

הוא מביא   אפשר למצא בה מקום לביקורת ועירעור.  שפרט לספרי הנבואה, כל יצירה
התכיר בבני אדם אחד ללא "  בקביעה זו, ביניהם המכתם הבא:  אימרות כנף התומכים

. בהמשך הוא מקדיש מקום גם למסור מעט 8פגם? והשיב: מי שאין בו פגם לא ימות"
  פרטים על עצמו. לענייננו חשובה התיחסותו לתמורה שהתחוללה בו ביחס לשירה:

  

שהרמב"ם האמיתי היה מצוייד בתכונה שאינו בוש להודות על טעות. ואגב אורחא אעיר כי גם לגבי 

תשובות מקוריות של הרמב"ם, כאשר הן עמדו בסתירה לפסיקת הרמב"ם במשנה תורה היו שלא היססו 

כך. שהתשובה יצאה מהרמב"ם. כך למשל אנו מוצאים אצל ר' יוסף קארו שהתייחס לאחת להטיל ספק ב

ואין להתבהל ולומר מי הוא זה ואי זה הוא אשר ימלאנו לבו לחלוק על "מתשובות הרמב"ם כדלהלן: 

תשובת המורה הגדול הרמב"ם מי הוא אשר יבא אחרי המלך כ"ש אנן יתמי דיתמי כי תשובתו בצדו לומר 

התשובו' לפעמים הן נתלות באילן גדול ואולי שלא אמרו כן מעולם ולכן כשנראה איזו תשובה בשם  שדברי

אדם גדול שאין הדעת נוחה הימנה יש לנו רשות לומר שלא אמרה הגדול ההוא מעולם וכההיא דאמרינן 

צאת בשם בפ"ב דיבמות לאו מר בריה דרבינא חתים עלה וכבר כתב הרשב"א כיוצא בזה לדחות תשובה שנמ

גאון שנראה לו שאינה מסכמת להלכה וכיוצא בזה כתב הר"ן בתשובה בדין אשה שהטילה מים בספל 

ונמצא דם על המים. ועוד דהא בנד"ד עדיפא שהרמב"ם עצמו בחיבורו הגדול כתב בהפך כמו שהוכחתי 

נו אומרי' וא"כ אפילו אם היה הרב עצמו ז"ל חתום באותה תשובה עצמה והיינו מכירים חתימתו היי

בילדותו סבר הכי ובזקנותו דהיינו בחיבור הדר ביה וכבר כתב הרשב"א כיוצא בזה על תשובת הרמב"ם 

  (שו"ת בית יוסף דיני יבום וחליצה סימן ד). "בענין הקריאה בספרים שאינם כשרים

תשובה אם כי על עמדתו זו של ר"י קארו התעוררה תמיהה מצד פוסקים אחרים שטענו שדווקא מדובר ב   

מקורית של הרמב"ם. מכל מקום לעניין דנן נמצאנו למדים שאפילו אי התאמה בין תשובה של חכם לספר 

פסקיו כבר הכשירה את הקרקע להטיל ספק במקוריותה. על אחת כמה וכמה כאשר נוסף לכך חוסר התאמה 

"י קאפח כנגד ייחוס בסגנון הכתיבה של המחבר לשונו ודרכי ההבעה. דומני שזהו המשקל המכריע לטענת ר

בתולדות תשובות חכמי לוניל לרמב"ם. על תשובת ר"י קארו וההשגות עליה ראו יעקב י' שפיגל, עמודים 

  השיגו כבר פוסקים אחרים על תשובת ר' יוסף קארו. ש. 250-251,257-258הספר העברי, עמ' 

 

 יונים, (ערך הגיה ותרגם בצירוף הערות אברהם שלמה הלקין),משה בן יעקב אבן עזרא, ספר העיונים והד   8

 .89-90ירושלים, (תשל"ח),עמ' 
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בימי הנעורים ובשנות העלומים הייתי מעריך את השירה [כ]מעשה המביא  
וחושב אותה מכלל האמצעים העושים רושם. אחרי כן דחיתיה ועזבתיה,  פאר

  9כעוזב הצבי את צילו, מתוך רצון לבלות את שנות חיי בדבר הגון ממנה

לא נראה שכוונתו היא לעצם השירה בכללה שחיפש משהו הגון ממנה, אלא ככל הנראה 
ת לניבולי פה או שירי חשק. הבנה זו לסוג מסויים של שירה, שבעיקרה היא מתייחס

מקבלת את אישושה לאור המשך דבריו בה הוא מצהיר על טעותו וחוזר בו מסגנון 
  הכתיבה הקשורה לניבולי פה 

וליצנות היוצאים מן המעט הראוי לתהלה אל הרב הראוי  ואשר לניבול הפה
ם היו לתהלה, רק מעט טיפלתי בהם ולא הייתי להוט לכותבם. האלהים, אלא א

טעות שטעיתי בתקופת הנעורים: כשירי האהבה וקצת מחיבורי השעשועים 
ושירי האזור, ועל כגון אלה אמרו הקדמונים שיטפא דינקותא. ישלם ה' טובה 
למי שנתגלגלו לידיו אבל התרחק מלהזכירם וטרח לגונזם. ואני מבקש מה' 

קלה עם סליחה עליהם ושב עליהם ושב אליו מהם. הנה נאמר: אין עברה 
ההשארה ולא חמורה עם בקשת הכפרה. ונאמר השב מן החטא כמי שאין לו 

  10.חטא

  

        רש"י ורשב"םרש"י ורשב"םרש"י ורשב"םרש"י ורשב"ם

עומד על הסיבות שבגינן התגברה הנטיה לפנות למדרשי  בפתח פרשת 'וישב' רשב"ם
. לדעתו מתוך העיסוק בדרשות 11על פני ההבנה הנכונה והראויה של פשט הכתוב  אגדה

  יכולת ההעמקה בפשט הכתוב:נפגמה 

והראשונים מתוך חסידותם נתעסקו לנטות אחרי הדרשות שהן עיקר ומתוך כך 
בהמשך הוא רומז שמגמה זו גם קיימת  .12לא הורגלו בעומק פשוטו של מקרא"

  ו על כך.כח עימאצל רש"י ואשר על כן הוא התו

  

 .91-92שם, עמ'    9

ספרות -. על שירת האהבה בימי הביניים ראו חביבה שי, ובגן עטים וכתבים נתעלסה באהבים 107-108שם,    10

ערבי בימי הביניים,ירושלים תשע"א. יש לציין שהרמב"ם מתח -האהבה בחלל השיח התרבותי העברי 

 קורת והביע הסתייגות משירת אהבה זו בפירושו למסכת אבות.בי

ין מקרא יוצא מידי פשוטו. אף כי ישכילו ויבינו אוהבי שכל מה שלימדונו רבותינו, כי א -אלה תולדות יעקב    11

עיקרה של תורה באה ללמדנו ולהודיענו ברמיזת הפשט וההגדות וההלכות והדינין ועל ידי אריכות הלשון 

ועל ידי שלושים ושתים מידות של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי וע"י שלש עשרה מידות של ר' ישמעאל 

רי הדרשות שהן עיקר ומתוך כך לא הורגלו בעומק פשוטו של והראשונים מתוך חסידותם נתעסקו לנטות אח

מקרא. ולפי שאמרו חכמים: אל תרבו בניכם בהגיון. וגם אמרו: העוסק במקרא מדה ואינה מדה, העוסק 

בתלמוד אין לך מדה גדולה מזו ומתוך כך לא הורגלו כל כך בפשוטן של מקראות וכדאמרינן במסכת שבת: 

 וגרסינן כולה תלמודא ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו.הוינא בר תמני סרי שנין 
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וגם רבינו שלמה אבי אמי מאיר עיני גולה שפירש תורה נביאים וכתובים, נתן 
לב לפרש פשוטו של מקרא. ואף אני שמואל ב"ר מאיר חתנו זצ"ל נתווכחתי 
עמו ולפניו והודה לי שאילו היה לו פנאי, היה צריך לעשות פירושים אחרים 

ים מה שפירשו לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. ועתה יראו המשכיל
  13.הראשונים

שרש"י לא היסס להודות בפני נכדו שאם היה לו פנאי אז   הדוגמה כאן ממחישה היטב
וב פירושים שונים מאלו שהוא כתב. אם כי אין כאן הודאה על טעות היה עליו לכת

בפירושו או חזרה מפורשת אולם עצם ההכרה ש"הפשטות מתחדשים" ולפיכך יש צורך 
לפירושים אחרים די בה בכדי להצביע על מידת האמת והכנות של רש"י להטות אוזן 

  ט.לביקורת נכדו ולא לראות את פירושו כסוף פסוק סופי ומוחל

        

  כברת ארץכברת ארץכברת ארץכברת ארץ  ר' משה בן נחמןר' משה בן נחמןר' משה בן נחמןר' משה בן נחמן

  מקום מותה של רחל מתואר בבראשית רבא באופן הבא:

  .ְּבִלְדָּתּה ַוִּיְסעּו ִמֵּבית ֵאל ַוְיִהי עֹוד ִּכְבַרת ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאְפָרָתה ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש

. רש"י הציע שלושה פירושים כברתכברתכברתכברתהמפרשים חלוקים בדעותיהם מהי המשמעות של 
ים האחת של מנחם בן סרוק השני של המדרש והשלישי הצעה פרשנית שלו. רמב"ן שונ

  

ם שלושה שלבים בהתפתחות של פרשנות הפשט. שלב אלעזר טויטו, זיהה בדבריו אלו של הרשב"   12

הראשונים אשר מתוך חסידותם נתעסקו לנטות אחרי הדרשות". שלב שני זה השלב של רש"י שלא הסתפק 

במדרשי אגדה אלא "נתן לב לפרש פשוטו של מקרא". השלב השלישי זהו השלב של הרשב"ם שבעצם 

ה פירושים אחרים, ואשר על כן רשב"ם הוא זה שנוטל מתייחס לכך שסבו הודה שאם היה לו פנאי היה עוש

 – הפשטות המתחדשים בכל יוםהפשטות המתחדשים בכל יוםהפשטות המתחדשים בכל יוםהפשטות המתחדשים בכל יוםאת היוזמה ומה שלא הספיק לעשות רש"י סבו, הוא עושה". א' טויטו, 

 .74, רמת גן, תשס"ג, עמ' עיונים בפירושו של רשב"ם לתורהעיונים בפירושו של רשב"ם לתורהעיונים בפירושו של רשב"ם לתורהעיונים בפירושו של רשב"ם לתורה

מגמת הפשט אצל הרשב"ם ניכרת כבר בתחילת פירושו לתורה שם הציב את דרכי ביאורו ופירושו ללא    13

מורא ומשא פנים כדלהלן: יבינו המשכילים כי כל דברי רבותינו ודרשותיהם כנים ואמיתים. וזהו האמור 

א יוצא מידי פשוטו. ועיקר ההלכות והדרשות במסכת שבת: הוינא בר תמני סרי שנין ולא ידענא דאין מקר

יוצאין מיתור המקראות או משינוי הלשון, שנכתב פשוטו של מקרא בלשון שיכולין ללמוד הימנו עיקר 

הדרשה, כמו 'אלה תולדות השמים והארץ בהבראם', ודרשו חכמים באברהם, מאריכות הלשון שלא היה 

יטוי חריף יותר אצל הרשב"ם בכך, שאפילו את שיר צריך לכתוב בהבראם". ההדגשה על הפשט באה לב

השירים הוא פירש על פי פשוטו וכפי שהצהיר בפתח פירושו לשיר השירים שמטרתו בפירושו לספר זה 

היא: " ללמד ולספר את פשוטו, בשיטתו, ומילתו, כאשר יתכן על מכונו בלשונו". שרה יפת, עמדה בהרחבה 

אסופת מחקרים בפרשנות אסופת מחקרים בפרשנות אסופת מחקרים בפרשנות אסופת מחקרים בפרשנות – דור דור ופרשניודור דור ופרשניודור דור ופרשניודור דור ופרשניושירים ראו: ש' יפת, רבה על פרשנותו של הרשב"ם לשיר ה

  .135-170, ירושלים,(תשס"ח), עמ'המקראהמקראהמקראהמקרא

 עתה אפרש פירושי הראשונים בפסוק זה, להודיע לבני אדם למה לא ראיתי לפרש כמותם.
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מביא את פירושו של רש"י על כל שלושת פירושיו אולם הוא מוסיף את פירושו של 
  הרד"ק ומעדיף אותו על אותם הפירושים שהוצעו ע"י רש"י. 

  מנחם פירש לשון "כביר", מהלך רב.  –כברת ארץ 

זמן שהארץ חלולה ככברה שהניר מצוי והסתו עבר ועדיין ואגדה (ב"ר פב ז): ב
השרב לא בא. ואין זה פשוטו של מקרא, שהרי בנעמן מצינו (מ"ב ה יט): וילך 

  מאתו כברת ארץ. 

  ואומר אני שהוא שם מדת קרקע, לשון רש"י:

והנכון מה שחשב בו ר' דוד קמחי כי הכ"ף לדמיון ואיננה שרשית, ומוצא 
מו (איכה ד י), ותברני לחם (ש"ב יג ה), ענין אכילה מועטת המלה, היו לברות ל

בבקר, ופירושה שיעור מהלך ארץ מן הבקר עד לעת האוכל, כי כן ישערו כל 
  הולכי דרך:

  לפנינו אם כן ארבעה אפשרויות לפרש את מילת כברת

 (מנחם בן סרוק) נגזר מלשון כביר  מרחק רב  1

 מדרש חז"ל) שנגזר מלשון כברהתיאור של מצב הקרקע בעונת השנה (=  2

 תיאור חלקת הקרקע (רש") מבלי להציע גיזרה לשונית 3

 מסויימת (רמב"ן בשם רד"ק). מלשון ברה   יחידת זמן 4

משמעו מרחק   אם כן רמב"ן קיבל את פירושו של הרד"ק ובכך הוא מפרש שכברת ארץ
מקרב רחל לבית  גדול מאוד. שינוי בעמדתו התחולל כאשר הגיע לארץ וראה שהמרחק

  לחם הינו קצר מדי אשר על כן הוא מעדכן את פירושו ומוסיף הערה בזו הלשון: 

זה כתבתי תחילה, ועכשיו שזכיתי ובאתי אני לירושלם, שבח לאל הטוב 
והמטיב, ראיתי בעיני שאין מן קבורת רחל לבית לחם אפילו מיל. והנה הוכחש 

  דת הארץ כדברי רש"י.הפירוש הזה, וגם דברי מנחם. אבל הוא שם מ

שפירושו אינו עומד במבחן המציאות שראו עיניו ואשר על כן הוא   אם כן רמב"ן קובע
לפנינו דוגמה מעניינת לא רק ליושרה של הרמב"ן אלא   14מאמץ את פירושו של רש"י

המחויבות לאמת  15.גם ביטוי לעיקרון לפיו הסברא נמשכת אחרי המציאות ולא ההפך

  

ניתוח של קטע . 126-128, עמ' 4כתיבה והעתקה, לעיל הערה -על עניין זה עמד שפיגל עמודים לספר העברי   14

פירושו מופיע בספרם של יוסף עופר ויהונתן יעקבוסון  ועוד רבים אחרים הקשורים לתוספות של הרמב"ן

 .229-232, ירושלים (תשע"ג). בעניין דנן עמ' תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראלתוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראלתוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראלתוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל

ון שהרמב"ם אימץ מהפילוסופים: "וכלל אני אומר לך: כי הדבר כמו שאמר תאמסטיוס. אמר: כפי העיקר   15

 אין המציאות נמשכת אחרי הסברות, אלא הסברות הנכונות נמשכות אחר המציאות" (מורה נבוכים, א, עא). 
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נות שענייני הפרש  מוצאת את ביטויה גם בהקדמתו לספר מלחמות השם בו הוא קובע
  16.אינם דברים מוחלטים והם ניתנים לביקורת כולל דבריו הוא

  

        השולחן ערוך לרמב"םהשולחן ערוך לרמב"םהשולחן ערוך לרמב"םהשולחן ערוך לרמב"םממממ    ––––    הרי"ץ)הרי"ץ)הרי"ץ)הרי"ץ)(מ(מ(מ(מ    ר' יחיא צאלחר' יחיא צאלחר' יחיא צאלחר' יחיא צאלח

חיבר שתי מהדורות להגדה של פסח. המהדורה הראשונה היתה מבוססת על   מהר"יץ
הלכות ומנהגים שהיו בהתאם לפסיקת השולחן ערוך ושאר מנהגים שונים. כעבור כמה 

שהדרך הנכונה והנכוחה התואמת את   שנים מתוך עיון יסודי ושורשי הגיע למסקנה
להוציא   על כן הוא החליט 17.הקדום הוא על יסוד משנת הרמב"ם יסודות המנהג

נהג הקדום תוך שהוא מכריז במפורש מהדורה שניה המיוסדת על הלכות הרמב"ם המ
  על כך שהוא חוזר בו ממה שכתבת במהדורה הראשונה

אמר הצעיר הכותב הנה בימי בחורותי זה לי כמו ח"י שנה אשר כוננה וטיפחה 
ידי סדר אגדתא דפיסחא בכל הפירושים והדינים השייכים לסדר הלילה כיד ה' 

י לא זו הדרך. יען כי שם הטובה עלי. וראיתי עתה בקצת דינים הבאים שם כ
באו תוך הדינים בקצתם לדעת השולחן ערוך ואחרונים לא לפי המנהג שנהגו 
בו אבותינו קמאי דקמאי על פי ספרים ועל פי סופרים הרמב"ם והגאונים. 
והשתא הדרי בי וחזרתי וליבנתי וביררתי הדינים על פי המנהג הקדום, כל דין 

  ודין בשם אומרו.

  

וזה לשונו בהקדמה לספרו מלחמות ה': "ואתה המסתכל בספרי אל תאמר בלבבך כי כל תשובתי על הרב    16

רבי זרחיה ז"ל כולן בעיני תשובות ניצחות ומכריחות אותך להודות בהם על פני עקשותך ותתפאר בהיותך 

לומדיה או תטריח על דעתך להכנס בנקב המחט לדחות מעליך הכרח ראיותי אין הדבר מספק אחת מהן על 

כן כי יודע כל לומד תלמודנו שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות ולא ברוב קושיות חלוטות שאין 

בחכמה הזאת מופת בדור כגון חשבוני התשבורות ונסיוני התכונה: אבל נשים כל מאדנו ודיינו מכל מחלוקת 

הרחיק אחת מן הדעות בסברות מכריעות ונדחוק עליה השמועות ונשים יתרון הכשר לבעל דינה מפשטי ב

ההלכות והוגן הסוגיות עם הסכמת השכל הנכון וזאת תכלית יכלתנו. וכוונת כל חכם וירא האלהים בחכמת 

וגיא או הסוגיות הגמרא: ויש אשר אנחנו מלמדים זכות על דברי רבינו עם היותם עדיין רחוקים בפשטי הס

אבל כוונתנו בזה לגלות אוזן התלמידים במה שיש בהם מן הזכות ואין אנו מעלימים מהגיד לכל מסתכל 

בספרנו מה שנשאר עליה מן הספק וזה מותר לנו אנחנו מפני שאנו באים ללמד זכות על הרב הגדול ודברי 

 הראשונים" (רמב"ן, הקדמה לספר מלחמות ה').

רבי יחיא צאלח, בני ברק, -על מפנה זה שחל בו והטעמים והסיבות ראו מ' גברא, חכמי ישראל בתימן,    17

כמנהג עולי תימן עם ארבע מפרשים [,,,] התשי"ט  –. ר"י קאפח, אגדתא דפסחא 27-42 תשנ"ד, עמ'

על דמותו  .11-14סחא. (תשנ"ו), הקדמה עמ' אגדתא דפ ר"י רצאבי, .10-11ליצירה, הקדמה, עמ' 

עמדה עקרונית  –ומנהיגותו של מהרי"ץ ראו מאמרו של הרב רצון ערוסי, מנהיגותו הרוחנית של מהריץ 

 .79-91(תשנ"ג), עמ' 55 פעמיםפעמיםפעמיםפעמיםבעד המנהג המקורי ופשרנות ביישומה', 
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לפניו היא שהאגדות של המהדורה הראשונה כבר יצאו לאור ואף  הבעיה שעמדה כעת
הרבה נוהגים על פיה. לפיכך הוא מוצא לנכון להקדיש התייחסות מיוחדת לעניין זה וכה 

        הוא אומר:

ולהיות כי כבר נפשטו סדרי האגדא שכתבתי ויד הכל ממשמשים בהם 
ה קונטריסי, כאשר ומעתיקין אותם, לכן, הנני מחלה פני כל משכיל ומעיין להגי

ישרה שיבור לו האדם על פי מנהג   הי זו הדרך 18כתבתי כאן מהדורא בתרא.
  .19אבותינו ומאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דאבות

הענקת רשות לכל משכיל ומעיין לתקן את המהדורה הראשונה על פי המדורה 
. בדרך כלל גם כאשר מחבר 20האחרונה, מראה בעליל שמדובר כאן במפנה משמעותי

בו מדעה מסויימת עדיין אין מזיחים את דבריו ונוהגים לפי הכלל משנה ראשונה  חוזר
לא זזה ממקומה. והנה כאן מהרי"ץ בכבודו ובעצמו מודה במודים דרבנן שהוא חוזר 
באופן כזה שאפילו את משנתו הראשונה הוא מבקש להזיזה ממקומה. אין ספק שזוהי 

  אמת באופן הנחרץ ביותר.דוגמה מובהקת ליושרה אינטלקטואלית ומידת 

        

        הרב יוסף משאש ביטול אמירת לשם יחודהרב יוסף משאש ביטול אמירת לשם יחודהרב יוסף משאש ביטול אמירת לשם יחודהרב יוסף משאש ביטול אמירת לשם יחוד

הרב יוסף משאש נשאל על אמירת "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה", כאשר 
השואל פונה אליו לאחר שפנה לחכמים אחרים שלא נתנו לו מענה בעניין ואשר על כן 

ת חוות דעתו של הרב השואל כבר הכריע לעצמו שלא לאומרה ואשר על כן הוא שואל א
משאש. תשובתו של הרב משאש מפתיעה בגילוי הנאות שלה, בה הוא מוצא לנכון 

  להודות לשואל שאף הוא נוהג לאומרה אך באמת אינו יודע שום טעם לעניין:

  

פרופ' שפיגל הבחין בין מהדורה מתוקנת לבין מהדורה שנייה. ביסוד אפיון זה קבע שפיגל שכאשר מדובר    18

בתיקונים של מהדורה ראשונה יש להגדיר זאת כמהדורה מתוקנת אולם כאשר מדובר בשינוי משמעותי יש 

של מהרי"ץ במטבע לשון מהדורה בתרא עונה כדבעי על סיווג זה.  להגדיר זאת כמהדורה שנייה. השימוש

 .189-191ועמ'  116-117) עמ' 4ראו  שפיגל (לעיל הערה 

ל ע"א). מתייחס לדברים האמורים במסכת  יש לשים לכך שההיגד מילי דאבות, במקורו (בבלי, בבא קמא,   19

 אבות, אולם מהרי"ץ דורש זאת כמתייחס למנהגי אבות. 

ראל לגואל ישראל. שם הוא מעיר באופן דומה כתב בתוך פירוש ההגדה בעניין הנוסח בין גאל יש   20

שבהתחלה הוא סבר שהגירסה הנכונה היא גאל ישראל אולם לאחר הבירור הגיע למסקנה שצריך להיות 

גואל ישראל ועל כך הוא מביע התנצלות וכותב: " ועל זה אני אומר חטאתי ואשמתי לשבש גירסתם הנכונה 

קרב בפתע פתאום לסתור את אשר בנו ויסדו הם והישרה כי היה ראוי להתישב בדבר ולהיות מתון ולא לי

ז"ל ברוח בינתם המצלאה לה דעת" (אגדתא דפסחא מהדורת ר"י קאפח עמ' צז).התייחסות נוספת למפנה זה 

מופיעה בדבריו בעניין אמירת י"ג מידות בהושענות: "המנהג בכאן לומר ויעבר, וכן הוא בכל התכאליל 

"י זלה"ה. ובחינם דחו מנהג ראשון כי נהרא נהרא ופשטיה. [...] ועכשיו נתבטל המנהג מטעם רבינו האר

ובקונטריס הראשון כתבתי בילדותי דברים נגד מ"ש (=מה שכתבתי. א.נ.) כאן כפי מה שהאמינה אוזני 

 .לאומרים לי עד שהבנתי וראיתי סמוכותיו בס' של"ה ושכ"ג וכל מנהגי הראשונים קיימים"
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דע ידידי, כי גם אני הצעיר רגל על לשוני כבני ארץ מולדתי הנ"ל, לומר על כל   
דעת ובלי תבונה, רק מצות אנשים מלומדה, עם דבר מצוה לשם יחוד וכו'. בלי 

נשיאת עין לשמי קורה. וזה ימים התחלתי לחקור בענין ולחפש אחר פותר 
  .21שיפתור אותה על נכון ולא מצאתי

שעיקר העניין מקורו בקבלה, ועל כן הוא שאל בעלי עניין לגבי  לא נעלם ממנו
אולם לא די שלא נחה דעתו מההסברים שניתנו   המשמעות והפירוש של האמירה הזאת.

   .לו, הוא אף השתומם ונבהל מאותם טעמים שיצרה בו תחושה והכרה

מעין כפירה חלילה מכוסה בצעיף דק אשר לא הבינוה  22י יש בדבריהםכ 
-מחמת פתיותם. וכאשר שאלתים באיזה ספר מצאו הדברים השיבו כך נמ"ך (

נמצא כתוב, א.נ.).בכמה ספרים ואף שם אחד לא הגידו ואז ידעתי כי המה הבל 
  23.לודבריהם מהב

לעניין התיקון מקורו אצל האר"י שלגביו הוא   יחד עם זאת הוא מודע לכך שהיסוד
מעטיר בשבחים ונזהר בכבודו, ואולם בסיכומו של עניין הוא מצא לנכון להימנע 

  מלאומרה הואיל ולא התיישבה דעתו ולא מצא פשר לעניין 

מאיר כי נסתם ממני חזון הדברים, ואף כי עדיין  24ובטלתי אמירתה אצל עצמי 
רגל לשוני לומר קודם ברכת המוציא בשבתות, הנוסח למבצע על ריפתא כאשר 

שה, אף שאין לי בה מובן, התם רגיל בפי כל ישראל אחד האיש ואחד האי
  25שאני, מפני שש בו ניגון ואהבת הניגון מכסה מום חסרון הידיעה

  

        טיהור האמונהטיהור האמונהטיהור האמונהטיהור האמונה    ––––ר' חיים בן יחיא חבשוש ר' חיים בן יחיא חבשוש ר' חיים בן יחיא חבשוש ר' חיים בן יחיא חבשוש 

הלה מתאר את  26,ר' חיים חבשוש כמלווהו של החוקר יוסף הלוי בתיאור המסע של 
ההשפעה הכבירה שהיתה ליוסף הלוי עליו שהאיר לו בדרכי האמונה והציל אותו 

  :ת השדיםמלשחות בים ההזיות של אמונ

  

על אמירת לשם יחוד ראו מ' חלמיש "לשם יחוד וגלגוליו בהלכה , חלק ראשון, סי' סז. מים חייםמים חייםמים חייםמים חייםשו"ת    21

 .45-71עמ' בלה בתפילה בהלכה ובמנהג, רמת גן (תש"ס),ובקבלה', בתוך: משה חלמיש, הק

 הכוונה בדברי אלו שהסבירו לו, ולא בעצם הלשם יחוד.   22

 , חלק אורח סי' סזמים חייםמים חייםמים חייםמים חייםשו"ת    23

כאן ניכרת הזהירות מלבטל אות העניין בציבור אולי מפני החשש למחלוקת, ואשר על כן הוא באופן אישי    24

 הפסיק לאומרה.

 , שם שם.מים חייםמים חייםמים חייםמים חיים         25

ף הלוי לא הכיר טובה לליווי המסור והנאמן של ). כפי שהראה טובי, משום מה יוס1917-1827יוסף הלוי (   26

 פעמיםפעמיםפעמיםפעמיםחיים חבשוש ובשובו לאירופה התעלם כליל מיהודי תימן. י' טובי, יוסף הלוי וחקר יהדות תימן', 



  

  
  
   

  
  

  
  

  
  

  

  

47|     ים וחכמיםים וחכמיםים וחכמיםים וחכמיםתשובתם של גדולתשובתם של גדולתשובתם של גדולתשובתם של גדול    ––––יושרה אינטלקטואלית יושרה אינטלקטואלית יושרה אינטלקטואלית יושרה אינטלקטואלית 

  

  

את עווני לא כיסיתי אודה על פשעיי לאדוני ואת אשר לא שיערתי בנפשי ראו  
עיני ושמעו אוזניי. הוא הטבילני במקוה ישע ההשכלה ואת שיכלי רחצתי 

ואת משרתי הרשעים עושי רצוני על ידי  27מחלאת השדים השוכנים בקרבי
השבעות נתתים במתנה גמורה לאחרים היותר הגונים וטובים ממני להיותם 
להם לרצון ומאז נקשרתי בעבותות אהבתו עד להפליא ובמה יתרצה עבד 

  28לאדונו אם לא כמשלים חפצו

לפנינו תיאור חי של מפנה הכרתי ותודעתי, שהמחבר עומד על טעותו בתפיסת האמונה 
  על אף ולמרות שדווקא ר' חיים חבשוש התפרנס היטב מאמונה זו.

  

        משתיקה לגילוימשתיקה לגילוימשתיקה לגילוימשתיקה לגילוי        - - - - ר' יחיא קאפח ר' יחיא קאפח ר' יחיא קאפח ר' יחיא קאפח 

בהקדמתו לספר מלחמות השם מתייחס ר' יחיא קאפח למאבק על סדרי החינוך בתימן, 
מסכת הבעיות והתלאות שהוא וחבריו מצאו את עצמם לנוכח ההתנגדות   עלועומד על 

שנפתחה כלפיהם. הוא מציין שצורת ההתנגדות לבשה אופי לא מידתי החורגת לגמרי 
מאמות מידה של הגינות מוסרית ודתית. המתנגדים לא בחלו בכל אמצעי על מנת להלך 

ו הובלו לבית סוהר. מתוך עליהם אימים כולל מלשינות שקר שבעטייה הוא וחברי
מציאות עגומה ומרה זו ר' יחיא קאפח לא חת ולא זע אדרבא, יושר דעתו ואומץ רוחו 
העלו בו הרהורי תשובה שהביאה אותו להכרה בריאה שמסכת הייסורים הללו שעוברת 

מלצאת באופן פומבי כנגד ספר הזוהר   שהוא נמנע  עליו ובני חבורתו הם עונש על כך
  לה. וספרי הקב

  

-72. על עיצוב זיכרונו ראו: י' עדיאל, 'עיצוב זכרו של יוסף הלוי, שם,שם, עמ' 23-72(תשס"ד), עמ'  100

פעה גם על ר' יחיא קאפח בעניין שלילת הזוהר והקבלה. כפי שמתאר נכדו הרב . ליוסף הלוי מיוחסת הש90

יוסף קאפח. השפעתו של יוסף הלוי היתה גם על ר' יחיא קאפח והוא תולה את סיבת המחלוקת בהשפעתו 

. אם כי יש מה לדון בדברים הללו אולם לא כאן המקום לדון 219הערה  732של יוסף הלוי. כתבים ב, עמ' 

, עבודת הרקע הרוחני והחברתי לפולמוס הקבלההרקע הרוחני והחברתי לפולמוס הקבלההרקע הרוחני והחברתי לפולמוס הקבלההרקע הרוחני והחברתי לפולמוס הקבלה – פולמוס הקבלה בצנעאפולמוס הקבלה בצנעאפולמוס הקבלה בצנעאפולמוס הקבלה בצנעאיוחאי עדן,  ראו: לעת עתה בהם.

. וכן מאמרו של יוסי פרחי, "לתקופת הימים" הרב יוסף קאפח מספר על סבו 60-63גמר לתואר שני, עמ' 

ן קאפח, ראו גם הרב אהר .13. במיוחד הערה 95-123ח (תשע"ד) עמ'  מסורה ליוסףמסורה ליוסףמסורה ליוסףמסורה ליוסףהרב יחיא קאפח, 

ישראל תשורת הוקרה לרב יוסף מחקרים בחכמת  –שקיעין מתורתו של הרב יחיא קאפח זצ"ל לראש יוסף 

לא למותר לציין שפרופ' רצהבי הסיק מדברי ר"י  .89-90ירושלים תשנ"ה עמ'  (עורך: יוסף טובי),קאפח 

של השפעה זרה. ראו י'  קאפח הללו מסקנה מופרזת ומצא בה סעד להנחה שהוויכוח על הקבלה הוא תוצאה

תרע"ד', (איגרת רבי סעיד בן חיים –רצהבי, לתולדות המחלוקת על הקבלה בקהילת צנעא בשנות תרע"ג 

 .94-124(תשס"א),עמ'  88אלנדאף), פעמים 

שוכנים  יש כאן ביטוי מעניין שהוא הגיע לתובנה שהשדים אינם יצורים ממשיים הקיימים במציאות אלא הם   27

 בו.

 .6-7), עמ' , ירושלים ( תשמ"גבשוש ההדיר ותרגם שלמה דב גויטיןמסעות ח   28



  

  

  

     
 

 

  

   
  
  
  

  

  

  

        אליהו נגראליהו נגראליהו נגראליהו נגר    | 48

בעת שהיינו שומעים מהלומדים  29כל זאת באתנו על אשר לא מחינו בכבוד קונינו  
בזוהר ושאר מקובלים דברים שאסור לשומען ומחרישים להם. כמו שאמרו רז"ל 

. ונתקיים בנו מאמר 30דר"א(=שר' אליעזר) נתפש למינות וכו' שמא דבר מינות וכו'
. לכן עזבנו דרכינו 31דמודי להון נפיל בידיהון, דמתרחץ עליהון דיליה דילהון חז"ל

בלמוד השפה העברית והערבית בדקדוקן על כרחינו מפני חמת המציק על ידי מלשינות 
  .32שקר

נה שעולה מכאן היא מפליאה ביותר. לכאורה ההימנעות מלצאת בפומבי בעת התמו
שקראו את אותם הספרים, נבעה ככל הנראה מתוך גישה מרוככת בבחינת הנח להם 
לישראל, או מפאת חשש לא לפגוע באותם קוראים תמימים. אולם בסופו של עניין 

ם לא חדלה מלהזיק לא הירפתה, ולשונ  לא הועילה, יד המתנגדים  השתיקה הזו
והתוצאה היא גדיעת המפעל שהיה בו להביא ברכה של דעת לדור  33,בעלילות כזב

  

 הכוונה שלא מחה על ביזוי כבוד קונינו.    29

בתלמוד בבלי מסכת עבודה זרה טז, ע"ב. להלן אביא את הקטע במלואו כפי נוסחו המנוקד המקור לכך הוא    30

מֹון, ָזֵקן בעין יעקב. תנּו ַרָּבָנן, ְּכֶׁשִנְתַּפס ַרִּב ֱאִליֶעֶזר ְלִמינּות, ֶהֱעלּוהּו ַלַּגְרדֹום ִליּדֹון, ָאַמר ֵליּה אֹותֹו ֶהגְ 

ָעָליו הּוא אֹוֵמר,  -ִלים ַהָּללּו? ָאַמר ֵליּה, ֶנֱאָמן ָעַלי ַהַּדָיין, ְּכָסבּור אֹותֹו ַהֶהְגמֹון ֶׁשְּכמֹוְתָך ִיְתַעֵסק ִּבְדָבִרים ְּבטֵ 

טּור ַאָּתה. ְוהּוא לֹא ָאַמר ֶאָּלא ְּכֶנֶגד ָאִביו ֶׁשַּבָּׁשַמִים. ָאַמר ֵליּה, (האמנתי) [הֹוִאיל ְוֶהֱאַמְנָּת ָעֶליָך], ִּדימּוס ּפָ 

] , ַהְרֵׁשִני ֵּביתֹו, ִנְכְנסֹו ַּתְלִמיָדיו [ֶאְצלֹו] ְלַנֲחמֹו, ְולֹא ִקֶּבל ֵמֶהן ַּתְנחּוִמין. ָאַמר ֵליּה ַרִּבי ֲעִקיָבא, [ַרִּבי ּוְּכֶׁשָּבא ֶאל

ת ָּבא ְלָיְדָך [דף יז) לֹוַמר ְלָפֶניָך ָּדָבר ֶאָחד ִמַּמה ֶׁשִּלַמְדַּתִני. ָאַמר ֵליּה, ֱאמֹור, ָאַמר ֵליּה, ַרִּבי, ֶׁשַּמא ְּדַבר ִמינּו

ַּבּׁשּוק ָהֶעְליֹון ֶׁשל ְוִהְנָאָך ַהָּדָבר, ְוָעָליו ִנְתַּפְסָּת ְלִמינּות? ָאַמר ֵליּה, ֲעִקיָבא ִהְזַּכְרָּתִני, ַּפַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהֵּלְך 

ַמר ִלי, ְּכִתיב ְּבתֹוַרְתֶכם, (דברים ּכג) "לֹא ָתִביא ִצּפֹוִרי, ּוְמָצַאִני ָאָדם ֶאָחד, [ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ְּכַפר ִסְכַנָיא ְׁשמֹו]. ָא

ַמְרִּתי לֹו ְּכלּום. ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ֶּכֶלב ֵּבית ה' ֱאלֶֹהיָך" ְוגֹו'. ַמהּו ַלֲעׂשֹות ִמֶּמּנּו ֵבית ַהִּכֵּסא ְלּכֵֹהן ָּגדֹול? ְולֹא ָא

קֹום ַנן זֹוָנה ִקָּבָצה, ְוַעד ֶאְתַנן זֹוָנה ָיׁשּובּו", ִמְמקֹום ַהִּטּנֹוֶפת ָּבאּו, ִלְמ ָאַמר ִלי, [ָּכְך ִליְּמָדִני], (מיכה א) "ִּכי ֵמֶאְת 

ב ַּבּתֹוָרה, (משלי ה) ַהִּטּנֹוֶפת (ישובו) [ֵיְלכּו]. ְוִהְנַאִני ַהָּדָבר. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַּפְסִּתי ְלִמינּות, ְוָעַבְרִּתי ַעל ַמה ֶׁשָּכתּו

זּו ִמינּות, "ְוַאל ִּתְקָרב ֶאל ֶּפַתח  - יָה ַדְרֶּכָך, ְוַאל ִּתְקַרב ֶאל ֶּפַתח ֵּביָתּה". "ַהְרֵחק ֵמָעֶליָה ַּדְרֶּכָך" "ַהְרֵחק ֵמָעלֶ 

 זֹו ַהִּמינּות ְוָהָרׁשּות. -זֹו ָהָרׁשּות. ִאיָּכא ְּדַאְמִרי, "ַהְרֵחק ֵמָעֶליָה ַדְרֶּכָך"  - ֵּביָתּה" 

לעובדי כוכבים מתרצה להן במה  -  דמודי להוןדמודי להוןדמודי להוןדמודי להוןבבלי, בבא בתרא, צא ע"מ א. וכך פירש הרשב"ם מאמר זה:    31

בוטח שע"י שמתגלה להן לוקחין כל מה  –שאומרים נפיל בידיהון אלא כל דבריהן יסתור: דמתרחיץ 

 .בדברי הימים -יואש ושרף  זקיה ויראם את [כל] בית נכאתו וגו' (מ"ב כ):שיודעין משלו כדכתיב בח

 א), הקדמה. לא צויינו עמודים של ההקדמה."(תרצחמות ה' לר' יחיא אלקאפח,ירושלים ספר מל   32

התייחסות נוספת לעניין זה מעלה ר"י קאפח גם בתשובותיו, ראו א' קאפח, שקיעין מתורתו של יחיא אל    33

(תשס"ד),  100 , פעמים, פעמים, פעמים, פעמים. הנ"ל 'צרור איגרות בקולמסו של הרב יחיא אלקאפח102 101קאפח לעיל עמ' 

כסוך ראו: י' הראל, מעורבותו של סוחר יהודי מאיזמיר .על המעורבות של גורמים חיצוניים בס168-171עמ'

(עורכים: אילת אטינגר     כרך שניספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי, ספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי, ספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי, ספר היובל לכבוד פרופ' יוסף טובי,     - - - - מטוב יוסף מטוב יוסף מטוב יוסף מטוב יוסף בפולמוס הקבלה בצנעא', 

. ב' גמליאלי,'פניית ר' יצחק הלוי אל האמאם יחיא בעניין מתנגדי 156156156156----144144144144ודני בר מעוז), חיפה, (תשע"א),

. קווים למחלוקת ראו יהודה ניני פולמוס מעניין וויכוח עקר על חכמת 16-174ם, עמ' הקבלה/, שם, ש

רמג. ניתוח רחב ומקיף של הפולמוס ראו אצל -יד, עמ' רטו  מיכאלמיכאלמיכאלמיכאלהקבלה בין חכמי תימן בראשית המאה', 

ותיים. היבטים חברתיים ותרב–בת ציון עראקי קלוקמן, 'השכלה,יהדות ואסלאם והוויכוח על הקבלה בתימן 

 .133-180(מאיר ליטבק ואורה לימוד עורכים), ירושלים תשס"ז, עמ'  קנאות דתיתקנאות דתיתקנאות דתיתקנאות דתיתבתוך: 
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הצעיר. ר' יחיא קאפח ראה בכך עונש משמיים על כך שהוא נמנע מלצאת בפומבי נגד 
ת בכדי למחות כנגד לימוד הספרות ספרות הקבלה והזוהר ולא פעל די הצורך בנחישו

הזו בקרב הציבור. לפיכך הוא חוזר בו משתיקתו ומחליט לכתוב את ספר מלחמות השם 
  .ולהציג ביקורת ישירה גלויה וחריפה על הזוהר ושאר ספרי הקבלה

ונפנה אל דרך הקודש כבוד אבינו שבשמיים בביטול דעת הפילוסוף נביא 
ו דעות הפילוסופיה הקדומה עובדי השקר מחבר הזוהר אשר אסף בחפני

  . 34אלילים תמונות וכחות נעלמים אשר בדו מליבם

מכלל הן נשמע לאו. אם כתיבת הביקורת הפומבית היא פניה לדרך הקודש הרי שקודם 
לכך בהיותו שומר על זכות השתיקה לא היתה דרך הקודש. אם כן לפנינו דוגמה מיוחדת 

צד מתחולל מפנה לא בעצם ההשקפה אלא ביישום של ההשקפה. הווה ומעניינת כי
אומר ההכרה שהימנעות מלהביע את ההשקפה באופן ישר וגלוי ובפומבי היא זו 
שהסבה צרות וייסורים, שדרך התשובה להן היא במעבר מהסתרת ההשקפה ליציאה 

  גלויה.

  

        חתימה חתימה חתימה חתימה 

כאשר נקודת הכובד היא במאמר זה הוסבה תשומת הלב לשינויי עמדה אצל חכמים 
בהודאה הישירה והגלויה של אותם חכמים בטעות ובשינוי של גישתם דעתם או 

המזערי   פירושם. כאמור זוהי נקודת האמת הפנימית של האדם ולפיכך גם המדגם
בעלי רקע והשקפה שונים, מתוך כוונה להראות   שהוצע התמקד דווקא בדמויות

כונה בנפש של האדם ללא קשר לתרבותו לדתו או שהיושרה הפנימית היא עניין של ת
מי שהכיר את אפרים ז"ל, בוודאי יכול מיד לחוש ולהרגיש שהנושא של   לכל דבר אחר.

המאמר משקף היטב את אישיותו של אפרים בכך, שהאמת היתה נר לרגליו. הוא קיים 
שאמר . הוא אמר את האמת אסור לה להיות פחדנית ולא ביישניתהאמת אסור לה להיות פחדנית ולא ביישניתהאמת אסור לה להיות פחדנית ולא ביישניתהאמת אסור לה להיות פחדנית ולא ביישניתבעצמו את הכלל: ש

לא בכדי לפגוע ולא בכדי לרצות ולהתרצות, אלא מתוך שכך הוא חשב וכך הוא הרגיש. 
כמדקרות חרב שמי שלא הכירו בנקל היה נפגע ואף נחרד מהאופן   לפעמים דבריו היו

שזהו אפי שדרכו לעיתים הזכירה   המחוספס והבוטה אולם למי שהכירו היה ברור וידוע
ב"ע שאפיין אותה על דרך מליצת הכתוב "תוכחה את תוכחתו של הרמב"ן על הרא

היה באפשרותו לדור   לא מופרז לומר שמכח אמת פנימית זו  מגולה ואהבה מסותרה".
מחד גיסא הוא היה נטוע בעולם הקבלה תוך אהדה    בכמה עולמות בעת ובעונה אחת.

בעולם  ואהבה עמוקה למנהגי המסורת של קהילת חוגרייא ומאידך גיסא הוא היה דבוק

  

 , הקדמה.מלמות השםמלמות השםמלמות השםמלמות השם         34
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המחשבה מבית מדרשו של ר' יחיא קאפח וראה עצמו תלמיד של נכדו ר' יוסף קאפח 
  35.ובן בית בביתו הפיסי והמחשבתי של ישעיהו לייבוביץ

וא סיים את עבודות הדוקטורט שלו ובטרם הגיש אותה, הוא זכור אזכור שכאשר ה
הנה עט אדום והעבודה קח   פנה אליי ובידו עט אדום, ועותק של העבודה, ואמר אלי

ותקטול אותי ככל האפשר בלי לחוס ולרחם כל הערה שתמצא שיש להעיר תכתוב בלי 
ו שאני אומר לך בושה ובלי רחמים. כאשר הרמתי גבה בהיסוס הוא אמר לי כן כן, כמ

ואל תפחד לכתוב אם יש טעות, ואפשרי שלא הבנתי   שנראת לך  תכתוב כל השגה
  משהו. אני לא אפגע, להיפך, אפגע אם לא תכתוב באופן חופשי.

אכן זהו אפרים שמידת האמת היתה אצלו לא רק כלפי אחרים אלא בראש וראשונה 
  הוא תבע אותה מעצמו.

  

על מורכבות מיוחדת זו עמד פרופסור אידל בדברים שנשא לזכרו ביום השלושים לפטירתו שהתקיים    35

 באוניברסיטת בר אילן. 



  מתי צברי

  הנביא יונה והוראתו

  

  

הנביא יונה, הוא דמות מוכרת לכולם, מי מקריאה מדוקדקת ומי מקריאת הספר כסיפור 
במאמר זה ננסה להתחקות אחר דמותו  מרתק הנקרא בהפטרה של מנחת יום הכיפורים.

ננסה גם ללמוד מהי  "פ הרמב"ם.של הנביא, תוך כדי בחינתה של תורת הנבואה ע
ית המוצעת כאן שונה לגמרי וִ הזָ  הוראתו של הספר ומדוע הוא נקרא ביום הכיפורים.

אין זה מיותר לציין, כי תוכן המאמר הינו על  מהניסיונות המקובלים של פרשנים שונים.
  , ואם טועה אני, איתי תלין משוגתי.אחריותי

או לכל הפחות ללכת בדרכי להגיע לדרגת נבואה  הרמב"ם, ייעודו של האדם הוא יפעל 
  זהו ייעודו של האדם ועליו להגשים ייעוד זה.הנבואה. 

ת, והיא השגת המעלות והמין הרביעי היא השלמות האנושית האמיתי...
כלומר ציור מושכלות המביאות להשקפות אמיתיות בעניינים ההגיוניות, 

משלימה את האדם שלמות והיא ה ,התכלית הסופיתהתכלית הסופיתהתכלית הסופיתהתכלית הסופיתהאלוהיים, וזו היא 
  1אמיתית, והיא לו לבדו, והיא המעניקה לו הקיום הנצחי, ובה האדם אדם.

כאשר מגיע האדם להגשמת ייעודו,לא תמה דרכו, אלא משתוקק הוא להתמיד במצב 
עתי זה זמן רב ככל האפשר, ואינו חפץ להינתק מדרגת התבוננות זו. אלא שהדבר תוד

  אינו קל כפי שזה נשמע, שכן טרדות החיים מסיטות את תודעתו לכיוונים אחרים.

יתרומם  '...אבל מי שהעסיק מחשבתו אחר שלמותו באלוהיות, ונטה כולו אל ה
בחקירת הנמצאים כדי  ויתהדר, ופנה מכל מה שזולתו, ושם כל פעולות שכלו

ללמוד מהם עליו, שידע הנהגתו אותם באיזה אופן אפשרית להיות, הרי אלה 
  2המלך, וזו היא דרגת הנביאים. הם אשר נמשלו במושב

  ועוד כותב הוא:

הנה נתבאר כי המטרה אחר ההשגה, ההתייחדות אליו, והפעלת המחשבה 
ה יותר בהתבודדות והתייחדות, ולפיכך מרבה , וזה נעשתמידתמידתמידתמידהשכלית בחשקתו 

  3כל חסיד להתבודד ולא יפגש עם אדם אלא להכרח.

  

מו"נ ח"ג פרק נד. כל הציטטים מכתבי הרמב"ם הינם ע"פ מהדורתו של הרב יוסף קאפח זצ"ל. ההדגשות    1

 שלי.

 מו"נ ח"ג פרק נא.   2

 .שם   3
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  ובהמשך הדברים:

שישים האדם מחשבתו בשם לבדו אחר שהגיע אל ידיעתו. וזאת היא ...
אצלו,  ולעמודולעמודולעמודולעמודלחשוב בו יוסיפו יוסיפו יוסיפו יוסיפו העבודה המיוחדת במשיגי האמיתות, וכל אשר 

  4תוסיף עבודתם.

*  

יונה מצטווה בנבואה לבצע שליחות אל אנשי נינוה, אולם במקום להשתוקק אל הנבואה 
מדוע בורח יונה אם לאור מה שציינו לעיל, : השאלה עולה מאליה הוא בורח ממנה.

  הנביא משתוקק להישאר במצב תודעתי נבואי זמן רב ככל שניתן.ש

יעה. מה גם שחברתם של זאת ועוד, הוא בורח אל מקום סכנה. בים קיימת סכנת טב
האנשים המצויים באוניה, אינה מעוררת אהדה כלשהי.מדובר בחבורת יורדי ים, מלחים, 

חייהם של אנשים אלו  אשר בתוקף עיסוקם אינם מצויים בביתם כדרך שאר בני האדם.
חיי  מתאפיינים בחיי הוללות, חוסר ריסון, ללא חיי משפחה תקינים, הפקרות מוחלטת,

ים. ולתוך עולמם של אנשים אלו, יונה מרשה לעצמו לשקוע שקיעה חומר מוחלט
  עמוקה.

ואולם, בתודעתו של יונה מתחולל סער גדול. מתיחות נוקבת בין הגשמת ייעודו 
  ובין בריחה במודע מהגשמה זו. 

אליו  מתגלה 'שאיפתו של יונה להגיע לדרגת נבואה מתרחשת, שהרי ה – מחד
  כל מגמתו של הנביא היא להתמיד בדרגה זו.ושולח אותו אל אנשי נינוה. 

הוא מתנגד לתוכנה של הנבואה ועושה ככל יכלתו להתנתק מהדרגה  – מאידך
  אליה הגיע.

בתוך הסער הגדול הזה הוא מעדיף לשקוע עמוק יותר אל תהומות  בסופו של דבר,
  החומר.

 אפשר לראות שמתרחש כאן תהליך איטי של התנתקות מהתודעה הדתית הגבוהה
 ?ושקיעה אל תוך מצולות החומר, ושוב עולה השאלה, מדוע בוחר יונה באפשרות זו

? איזה עיקרון מסתתר במגמתו זו? מה מציק לומדוע מתנגד הוא לבצע את שליחותו? 
וכאילו לא די לו במהלך זה, הוא מרחיק לכת צעד נוסף, ונבלע בעומק מצולות החומר, 

  ואי. רק כדי לצאת ממצב נב הוא הדג הגדול,

אולם, כאשר שקוע יונה בתוך העולם החומרי, בבטן הדגה, מתרחשת תפנית 
  מתרחש תהליך הפוך של חזרה אל הייעוד. הפוכה,

  

 .שם   4
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וזר להגות באלוהים הוא משתוקק לחזור ולהגשים את ייעודו האמיתי. הוא ח
הוא איננו פונה אל אלוהים כדי שיציל אותו, אלא מבטא הוא את רצונו במלוא העוצמה. 

אל הייעוד  חזרהחזרהחזרהחזרהלהינצל מטביעה בים החומר לעבר נסיקה אל האלוה. זהו תהליך של 
  האמיתי.

נזכיר שוב, כי ייעודו של האדם הוא להגיע לדרגת נבואה שהרי בכך מוציא הוא את 
  אדם.אל הפועל. כלומר מקבל הגדרה של  שכלו מן הכח

בואה, כפי שמתואר ע"י כאן המקום, אולי, להביא את תיאורו של האיש ההולך בדרכי הנ
  הרמב"ם.

מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את בני האדם. ואין הנבואה חלה אלא על חכם 
גדול בחכמה, גיבור במדותיו, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא 

  הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, בעל דעה רחבה נכונה עד מאד.

גופו, כשיכנס לפרדס וימשך אדם שהוא ממולא בכל המדות האלו, שלם ב
באותן העניינות הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעת נכונה להבין ולהשיג.והוא 
מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז 
עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא 

למעלה, קשורה תחת הכסא,  פנויהפנויהפנויהפנויה    דעתו תמידדעתו תמידדעתו תמידדעתו תמידמהבלי הזמן ותחבולותיו. אלא 
להבין באותן הצורות הקדושות הטהורות, ומסתכל בחכמתו של הקדוש ברוך 
הוא כולה מצורה ראשונה עד טבור הארץ, ויודע מהן גדלו, מיד רוח הקדש 

  5שורה עליו.

כי דמותו  די אם נאמר, לול לתוכם.דברי הרמב"ם כאן, מאד עמוקים ואין כאן המקום לצ
ליך של ההולך בדרכי הנבואה, היא דמות המתקדשת והולכת, כלומר מדובר בתה

  אלוהים. –, כשמושאה של התודעה הוא העפלה אל פסגת התודעה האנושית

*  

לאדם ניתנת הזדמנות להיכנס למצב תודעתי גבוה מידי יום, באותן שלש  אגב נעיר, כי
הדברים מדברים בעד עצמם ומוצגים בפני  האדם להתפלל. תפילות המוטלות על

אחד הדברים המהותיים הוא  הרמב"ם דן בחמשה דברים המעכבים את התפילה. הקורא.
  כונת הלב. –

ואם התפלל בלא כונה תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה.  כונת הלב כיצד, כל
להתפלל עד  , אסור לודעתו משובשת ולבו טרודדעתו משובשת ולבו טרודדעתו משובשת ולבו טרודדעתו משובשת ולבו טרודמצא  חוזר ומתפלל בכוונה.

לפיכך הבא מן הדרך והוא עייף או מצר, אסור לו להתפלל עד  שתתישב דעתו.

  

 הלכות יסודי התורה. פרק ז. הלכות א. ב. 5
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אמרו חכמים, שלשה ימים, עד שינוח ותתקרר דעתו ואחר כך  שתתישב דעתו, 
, ויראה עצמו כאלו הוא שיפנה ליבו מכל המחשבותשיפנה ליבו מכל המחשבותשיפנה ליבו מכל המחשבותשיפנה ליבו מכל המחשבותכיצד היא הכונה,  יתפלל.

, פילה כדי לכוון ליבולפיכך צריך לישב מעט קודם הת עומד לפני השכינה.
  6ואחר כך יתפלל בנחת ובתחנונים.

יוצא אם כן, שגם הנביא וגם העומד לתפילה נדרשים לפנות דעתם וליבם מכל 
המחשבות והטרדות היומיומיות על מנת להכנס למצב תודעתי גבוה שבו הם רואים 

  עצמם כאילו עומדים בפני השכינה.

בהלכות יסודי התורה שהובאו ם זהו הנתיב המוביל לדרגת נבואה, כפי שציין הרמב"ם א
  יוצא, שההיפך ממנו הוא נתיב השקיעה בחומר. כך גם מאשר הרמב"ם את דברינו.לעיל,

הוא המגע אשר ל הזה אשר שפע עלינו מאתו יתעלה, כבר בארנו לך כי השכ
ואם  ת המגע הזה ולעבותו עשה,בינינו לבינו, והבחירה בידך, אם תרצה לחזק א

ואין המגע הזה מתחזק  תרצה להחלישו ולדקקו לאט לאט עד שתפסקהו, עשה.
והחלשתו ודקותו  כמו שבארנו, בהפעלתו באהבתו וההליכה בכיוון זהבהפעלתו באהבתו וההליכה בכיוון זהבהפעלתו באהבתו וההליכה בכיוון זהבהפעלתו באהבתו וההליכה בכיוון זהאלא 

ודע, כי אף אם היית החכם בבני אדם . בהתעסק מחשבתך במה שזולתובהתעסק מחשבתך במה שזולתובהתעסק מחשבתך במה שזולתובהתעסק מחשבתך במה שזולתותהיה 
ומתעסק  'הההה- - - - וקן את מחשבתך מוקן את מחשבתך מוקן את מחשבתך מוקן את מחשבתך משאתה מרשאתה מרשאתה מרשאתה מרבאמתת המדע האלוהי, הרי בשעה 

או בעסק הכרחי, הנך מפסיק אותו המגע אשר  בכל ישותך באכילה הכרחית
וכן אין הוא עמך, כי אותו היחס אשר בינך ובינו  אז, ואינך עימוואינך עימוואינך עימוואינך עימו 'בינך ובין ה

  7כבר נפסק בפועל באותה השעה.

שגם עניין התפילה כפי שציינו לעיל,  תבהמשך הדברים הרמב"ם מצא לנכון להזכיר א
  התפילה היא מעמד של דרגת נבואה.

ל הקיר ומחשב בממכרך ומקחך, ולכן אם אתה מתפלל בנענוע שפתיך ופניך א
ת התורה בלשונך ולבך בבנין ביתך מבלי להתבונן במה שאתה וקורא א

מצוה אתה עושה אותה באבריך כמי שחופר  קורא,וכן כל זמן שאתה עושה
מבלי להתבונן בעניין אותו המעשה ולא מבלי להתבונן בעניין אותו המעשה ולא מבלי להתבונן בעניין אותו המעשה ולא מבלי להתבונן בעניין אותו המעשה ולא מה בקרקע או חוטב עצים מן היער גו

, אל תחשוב שהגעת אל תכלית,אלא תהיה אז קרוב ממי בא ולא מה תכליתוממי בא ולא מה תכליתוממי בא ולא מה תכליתוממי בא ולא מה תכליתו
  8.(ירמיהו יב ב)בפיהם ורחוק מכליותיהם.  קרוב אתה -למי שנאמר בהם

  

*  

  

 הלכות תפילה פרק ד הלכות טו. טז.   6

 מו"נ  ח"ג פרק  נא. הערה.   7

 שם.    8



  

  
  
   

  
  

  
  

  
  

  

  

  

55|     הנביא יונה והוראתוהנביא יונה והוראתוהנביא יונה והוראתוהנביא יונה והוראתו

  

  

אם כן, שהבריחה  יוצא .הנה כאן לפנינו נוסחה חדשה, מהי נבואה וכיצד בורחים ממנה
  כלומר בריחה מהגשמת ייעוד האדם.-מהנבואה היא היא השקיעה בחומר

לשכור אניה ולהפליג בה כדי לברוח מן הנבואה, ליונה לא היה דרוש לרדת יפו ו
כל שדרוש לו הוא לשנות  בחברתם של אנשים שכל עולמם הוא עולם חומר.לעומק הים 

מאלוהים אי אפשר  עסוק בפעילות תודעתית שתכנה הוא הבלי העולם הזה.ול 9,פניו
כל התיאור בספר זה מתרחש למעשה בתודעתו  10.'לברוח, אבל כן אפשר ליסוע מהר ה

  הרמב"ם.לימדנו י שכפ של הנביא יונה. משום שלא זו הדרך להימנע מנבואה

תנתק מן החומר, בסיומו של תהליך תודעתי מאומץ ועקבי, גואל יונה את עצמו ומ
י נינוה תוכן הוא מבצע את השליחות בחוסר חשק מופגן, ומוסר לאנשוחוזר אל ייעודו. 

  ותו לא. 11,"וד ארבעים יום ונינוה נהפכת"ענבואי בן חמש מילים: 

ממשיך שלב  הליך התודעתי של חזרתו אל ייעודו אינו מסתיים כאן. הואאולם הת
הרחק מחברת בני אדם המפריעים את ריכוז כוחות הנפש נוסף ויוצא מחוץ לעיר 

"מי יתנני במדבר מלון אורחים" כדרך שביטא זאת הנביא ירמיהו:  בתהליך ההתנבאות,
  לדרגת נבואה., שכן ההתבודדות היא אחד התנאים להגיע )מיהו ט א(יר

הנבואה עד שרוח הקדש  הראנו הרמב"ם לעיל, כמה קשה דרכו של ההולך בדרכי
ואולם, שם מחוץ לעיר, שוקע יונה אל תוך עצבות ודכאון, ותחושת חוסר שורה עליו. 

? מה מטריד אותו? מה מציק לו ושוב עולה השאלה: מדוע? טעם לחיים מלווה אותו.
 מבצעים אנשי נינוה ומלכם בראשם, מהפך דתי.בעקבות קריאתו אל אנשי נינוה, 

והאלוהים מקבל את . (יונה ג ח) "מדרכו הרעה ומן החמס אשר בכפיהם "וישובו איש
   תשובתם וגזירת ההפיכה מתבטלת.

מצוקת נפשו כאן מתקיים דיאלוג קצר בין יונה ובין אלוהים, הפותח צהר להבנת 
(זו אינה  אנה: "יונה מתפלל ."דולה ויחר לויונה: "וירע אל יונה רעה גומרירות ליבו של 

כי ידעתי כי אתה אל רחום וחנון זה דברי עד היותי על אדמתי... לא , ה'ה מילת בקשה)
ואלוהים משיב שואל לו:  ."טוב מותי מחיי .אפיים ורב חסד ונחם על הרעה.. ארך

  . )ד- (יונה ד א" ההיטב חרה לך '"ויאמר ה

ה בהמשך, כי הדיאלוג הקצר המופיע בפסוקים אלו חשוב ביותר לזכור, כפי שנרא
והנה לאחר הדיאלוג הזה, מחוץ לעיר, בונה יונה סוכה ולן בה. והחום  הוא מצב נבואי.

אלוהים ממהר להושיעו ומצמיח קיקיון להציל לו  מעיק עליו וממאיס עליו את חייו.

  

 ע"פ איוב  יד. כ.    9

 ן בפירושו לתורה. במדבר פרק י. לה."ע"פ בבלי. שבת. קטו. ע"ב. ראה גם רמב   10

 יונה פרק ג. פסוק ד.   11
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חה גדולה מרעתו. לפתע פתאום, עולה החיוך על פניו של האדם המריר הזה, ושמ
  מתרגשת בו.

אך לא לאורך זמן. אלוהים מכה את הקיקיון, והשמש מכה בחזקה על ראש יונה, 
יונה מיטלטל בין שני . )ח שם(למות. ויאמר טוב מותי מחיי" ויתעלף וישאל את נפשו "

  מצבי רוח קיצונים, ובין מצבים אלו מתקיימים דיאלוגים קצרים בינו ובין אלוהים.

יקיון ויאמר היטב חרה לי עד יונה ההיטב חרה לך על הק ויאמר אלוהים אל
אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו שבין לילה  'ויאמר המות. 

ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה  היה ובין לילה אבד.
-(שם טנו לשמאלו ובהמה רבה. משתים עשרה ריבו אדם אשר לא ידע בין ימי

  .)יא

*  

ציינו קודם, כי הדיאלוג הקצר המופיע מוקדם יותר הוא מצב נבואי, וכך גם הדיאלוג 
  המורה: כה דבריו הזה כקודמו.

הנבואה לא תהיה אלא במראה או בחלום כמו שבארנו כמה פעמים ולא נחזור 
נביא, יש שהוא חוזה משל כמו ונאמר עתה, כי כאשר מתנבא ה 12על זה תמיד.

יתעלה במראה הנבואה מדבר עימו,  'ויש שהוא חוזה ה 13שבארנו כמה פעמים.
י אשלח ומי ילך לנו" אומר את מ '"ואשמע את קול ה -כמו שאמר ישעיהו

  14.(ישעיהו מ א)

 אינה מהותית לנבואתו, אלא אפשרית. עם זאת, מוסיף הרמב"ם ששליחתו של הנביא
כלומר, לא שליחותו של הנביא קובעת את היותו נביא אלא היותו הולך בדרכי הנבואה 

  15כפי שהראנו לעיל.

נבואתו לעצמו בלבד להרחיב ליבו ולהוסיף דעתו, עד  אפשר שתהיהאפשר שתהיהאפשר שתהיהאפשר שתהיההנביא, 
לעם מעמי  אפשר שישולחאפשר שישולחאפשר שישולחאפשר שישולחוווושידע מה שלא היה יודע מאותן הדברים הגדולים. 

מנוע הארץ, או לאנשי עיר או ממלכה, לבונן אותם ולהודיעם מה יעשו, או ל
  16אותן ממעשים הרעים שבידיהם.

אולם הרמב"ם גם קובע קביעה חדה ונוקבת הנשענת על נבואתו של אלישע ועל 
  .ע"א) קיז פסחים( הקביעה התלמודית

  

 על מהות המראה והחלום ראה מו"נ ח"ב . מא.    12

 על משלי הנביאים ראה שם . מג.   13

 מו"נ ח"ב מד.   14

 .5ראה לעיל הערה    15

 טו. 'יסודי התורה פרק ז. הל   16
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ם אין מתנבאים בכל עת שירצו, אלא מכוונין דעתן שמחים וטובי לב כל הנביאי
ומתבודדים.שאין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך 
שמחה.לפיכך בני הנביאים לפניהם, נבל ותף וחליל וכינור והן מקבלים 

  17הנבואה.

אם  ביותר המתייחסת לנבואתו של יונה.לאור דברים אלו, עולה ומזדקרת שאלה קשה 
), 14שני הדיאלוגים בין אלוהים ובין יונה הינם מצבים נבואיים (והם אכן כך ע"פ מקור 

מתרחשים במצב בלתי אופטימאלי לחלוטין לתהליך הנבואה. שהרי בשני  הרי שהם
תנבא הדיאלוגים הללו, מצב רוחו של יונה מריר, נסער, דכאוני עד מות. היאך אפשר לה

במצב נפשי זה, אם קבעו חכמים שאין הנבואה שורה אלא מתוך שמחה ולא מתוך 
  עצבות. ואע"פ כן זוהי נבואה.

ח נפשיים המיטלטלים אין לנו אלא לומר, כי אין מדובר כאן אצל יונה במצבי רו
הנה כאן מתרחשת אחת הדראמות מקצה אל קצה. מדובר במצב אחר לגמרי. 

יונה אינו נמצא במצבי  עומק האמונה כפי שמבטא אותה יונה. התיאולוגיות הנוקבות עד
יונה עומד בפני דילמה  נפש קיצוניים, שכן מצבים אלו מונעים את ההתנבאות.

בירור. מדובר בסערת אינטלקטואלית שמהותה בירור  –תיאולוגית שמשמעותה 
 אדם.המתקיים בתודעתו של הנביא יונה והנוגע, בסופו של דבר, בכל אחד מבני ה

הבירור מתחיל בתחילת הספר ומסתיים בסופו. הוראתו של ספר זה הינה הבירור שעל 
  האדם לעשות בינו לבין עצמו עם אלוהיו.

*  

הבירור האינטלקטואלי של יונה נושא אופי נוקב המתאר את מעמדו וחובתו של האדם 
. אולם האדם מטבעו חוטא, אין צדיק בארץ אשר לא יחטא יונה טוען: כלפי אלוהים.

ו בתהליך הוא מתחרט על מעשיו וחוזר לאלוהי לקראת בואו למשפט בפני אלוהים,
בעקבות חזרתו של האדם אל אלוהיו בתשובה שלמה,  תשובה.פנימי וחיצוני המוגדר כ

והעונש שהיה מיועד לו על  18אלוהים מקבל את תשובתו ומוחל לו על כל עוונותיו
  חטאיו מתבטל. האדם ניצל מן העונש.

ל ימי חייו של האדם עד יום מותו. אולם התסריט הזה חוזר על עצמו במשך כ
במשך כל השנה האדם חוטא, והנה עולה ובא יום הכיפורים ולפניו הימים הנוראים, 

מידות, וקול שופר הולך וחזק מאד,  'יג-סליחות ומחילות ו ומשכים לפיוטי והאדם חרד, 
אשמנו בגדנו... ואפשר גם  –ומכה על ליבו בלשון רבים  והוא רועד כמיתר הנפרט,

  

 ח. 'שם פרק ז. הל   17

 .כה)שם מג ( י וחטאותיך לא אזכור"אנוכי אנוכי הוא מוחה פשעיך למענכך הבטיחנו הנביא ישעיהו: "   18
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וכשמגיע מוצאי היום הכיפורים אשר שמו מעיד על מהותו. שיזיל דמעות כמים ביום 
וכאילו נולד  אחד,הקדוש, חש האדם באופן מאד מוחשי את הנקיון הנפשי והגופני כ

  מחדש ודף חדש ונקי נפתח בחייו.

דא עקא, הדף החדש שנפתח מתמלא במשך כל השנה בהבלים ורדיפה אחר החומר 
  והאדם לא למד כלום.והאדם לא למד כלום.והאדם לא למד כלום.והאדם לא למד כלום.ובריחה מהגשמת ייעודו של האדם.   ותענוגות העולם הזה,

עבר, ויזע  ושוב חוזר יום הכיפורים, ושוב אשמנו... ושוב דם הכפרות ניתז לכל
בכי צום ויללה על החטאים יוצע לרבים, וכל המרבה הרי זה דמעות שוטף את האדם, ה

אבל בכל התהליך הזה לא מתרחש כל שינוי שהוא בתודעתו של הדתית של  משובח.
  והכל חוזר על עצמו כל שנה ושנה. האדם.

כך מכיר האדם את מעמדו בפני אלוהים? האם  מה שווה תשובה זו ולאן שבים בכלל.
  ת דמותו של השב בתשובה בפי הרמב"ם.מתואר

לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה  תמידתמידתמידתמידמדרכי התשובה להיות השב צועק 
צדקה כפי כחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו כלומר שאני 
אחר ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים, ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך 

עניו ושפל עניו ושפל עניו ושפל עניו ושפל כפרת עוון, מפני שגורמת לו להיות ישרה, וגולה ממקומו, שגלות מ
  19"רוחרוחרוחרוח

השב בתשובה צועק תמיד, שכן מעמדו התמידי הוא של דברי הרמב"ם ברור מללו. 
ענוה ושפלות רוח בפני האלוהים היא היא הכרת מעמדו, שכן זוהי דרכם של  חוטא.

  ועוד מוסיף הרמב"ם. בעלי תשובה.

ביותר. אם חרפו אותן הכסילים  דרכם להיות שפלים וענויםדרכם להיות שפלים וענויםדרכם להיות שפלים וענויםדרכם להיות שפלים וענויםשובה בעלי ת
במעשיהם הראשונים ואמרו להם אמש היית עושה כך וכך, ואמש היית אומר 
כך וכך, אל ירגישו להן. אלא שומעים ושמחים ויודעים שזו זכות להם. ושכל 
זמן שהם בושים ממעשיהם שעברו ונכלמים מהן, זכותם מרובה ומעלתם 

  20"מתגדלת.

). להגדרת השב בתשובה המתוארת (תלים כד ומי יקום במקום קדשו 'מי יעלה בהר ה
לאור זאת, מה טעם , יד)ע"פ ירמיהו ג ים לענות אחד מעיר ושניים ממשפחה (יכול לעיל,

לחזרה בתשובה אם לא מתרחש כל שינוי תודעתי לקראת שיבה אמיתית אל ייעודו של 
טיעונים הללו מתרחשים בתודעתו של הנביא יונה ומוגדרים כסערת בירור כל ה האדם.

לא כמצבי נפש קיצוניים. יונה אינו יכול לחשוב על אפשרות שבה  אינטלקטואלית.
  האדם אינו דבק באלוהיו תמיד.

  

 הלכות תשובה פרק ב. הלכה ה.   19

 שם פרק ז. הלכה ט.   20



  

  
  
   

  
  

  
  

  
  

  

  

  

59|     הנביא יונה והוראתוהנביא יונה והוראתוהנביא יונה והוראתוהנביא יונה והוראתו

  

  

*  

ה (תשובה שבעצם הוא משיב לעצמו) ההיטב וכאן מגיעה תשובתו של אלוהים אל יונ
האדם אינו שחור או לבן, האדם הוא די צבעוני, ומורכב מכוחות חרה לך על הקיקיון. 

אילולא ימעד האדם, לא יכיר את מעמדו, וממילא בטלה מצות  המושכים לכאן ולכאן.
ובטלה ההזדמנות להתוודע אל ייעודו ולצעוד לעבר יפורים, התשובה, ובטל יום הכ

  הגשמתו.

שבים מתוך כוונה יעודנו וכולנו בורחים כיונה ושבים כאנשי נינוה. בורחים מ
כולנו כיונה בורחים (או  אבל הרבה שדין רוחין ולילין מפריעים בדרך.אמיתית (או לא), 

העכור ביותר,  רצים) אל מצולות החומר (כל השנה או כל החיים)–שמא מוטב לומר 
  ומגלים (אולי) את החמצת ייעודנו, ושבים אל אלוהים.

תכלית היא ידיעת אלוהים והכרת מעמדו של האדם המורם היוצא מן הדברים הוא, כי ה
  כתב: כך הרמב"ם בפני אלוהים.

שהשלמות שיש להתפאר "...כבר ביארו לנו גם הנביאים עניינים אלו עצמם... 
 אמר ירמיהו אשר זה הוא המדע האמיתי. ידיעתו יתעלה -בה ולשאוף לה היא

, כי אם בזאת ואל יתהלל עשיר בעושרו אל יתהלל חכם בחכמתו 'כה אמר ה
וכבר השיגו חכמים ז"ל מן הפסוק הזה את יתהלל המתהלל, השכל וידע אותי... 

וביארו מה שביארתי לך בפרק זה, והוא  העניינים הללו עצמן אשר הזכרנו
  21והיא התכלית, היא השגתו יתעלה. שהחכמה האמורה בסתם  בכל מקום

ידיעת אלוהים והשגתו המוטלת על כל אדם כתכלית ומהי הדרך שבה יורנו הרמב"ם ל
  קיומו.

, ובאה לו התשובה דע, כי רבן של חכמים משה רבנו ע"ה, ביקש שתי בקשות
הבקשה האחת היא,שהוא ביקש ממנו יתעלה שיודיעו עצמו על שתי הבקשות. 

 והבקשה השניה והיא אשר ביקש תחילה, היא שיודיעו תאריו. ואמיתתו.
להודיעו כל תאריו ושהם ל שתי השאלות בכך שהבטיחו והשיבו יתעלה ע

ום מבט והודיעו כי עצמותו לא תושג כפי שהיא. אבל העירו על מקפעולותיו, 
לאדם להשיגו, ואשר השיג הוא ע"ה לא השיגו ישיג ממנו תכלית מה שאפשר 

הודיעני נא את דרכיך  –בקשתו ידיעת תאריו הוא אמרו  אדם לפניו ולא אחריו.
הודיעני נא  –והתבונן במה שנכלל בלשון זה מן המופלאות, אמרו  .'וכוואדעך 

את דרכיך ואדעך, מלמד על היותו יתעלה נודע בתאריו, שאם ידע הדרכים, 
הוא אשר  'למען אמצא חן בעינך, מלמד כי מי שידע את ה –ידעהו. ואמרו 

צוי ימצא חן בעיניו. לא מי שצם והתפלל בלבד, אלא כל מי שידעו, הוא הר

  

 מו"נ ח"ג. פרק נד.   21
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והמקורב, ומי שסכל ידיעתו, הוא הזעום והמרוחק. ולפי ערך הידיעה והסכלות, 
  22יהיה הרצון והזעם הקרבה והריחוק. וכבר חרגנו ממטרת הפרק."

ים הסבר, ועולים בקנה אחד עם כל האמור הדברים מדברים בעד עצמם ואינם דורש
  במאמר זה.

*  

ם, עד כמה חש אני את חסרונו של ד"ר אפרים לסיום, אשפוך ליבי בפני אבינו שבשמי
מורה וידיד. את אפרים הכרתי לראשונה בסדרת הרצאות ברעננה בנושא  –יעקב 

ום ומעל אולם אפרים לא התמחה רק בתחום הקבלה. אלף ידות היו לו בכל תח הקבלה.
אפרים לימד אותי לחשוב, ולא היסס לנזוף ולגעור במי שצפצף  חכמת החשיבה.-לכל

  מילים שאין בבסיסן מסד מחשבתי מוצק.

  אנשי אמונה אבדו, באים בכח מעשיהם. 

  יהי זכרו ברוך.

  

 מו"נ ח"א פרק נד. שאלה מהותית ועקרונית עולה מסיום הקטע בו הרמב"ם מציין כי חרג ממטרת הפרק.   22



  שלמה ֲאַבּיּו
  משורר ומתרגם שירה

  בועת סבון

  

            

  ם "אפי" יעקב ז"ללאפרי

        

        - - - - "ֶרַגע ַקִּליל ְלַאַחר מֹוְתָך "ֶרַגע ַקִּליל ְלַאַחר מֹוְתָך "ֶרַגע ַקִּליל ְלַאַחר מֹוְתָך "ֶרַגע ַקִּליל ְלַאַחר מֹוְתָך 

        ַמה ֶּׁשָהָיה, ַהֻאְמָנם ָהָיה?!ַמה ֶּׁשָהָיה, ַהֻאְמָנם ָהָיה?!ַמה ֶּׁשָהָיה, ַהֻאְמָנם ָהָיה?!ַמה ֶּׁשָהָיה, ַהֻאְמָנם ָהָיה?!

        ִנְרֶאה אֹוְתָך מֹוִכיַח...ִנְרֶאה אֹוְתָך מֹוִכיַח...ִנְרֶאה אֹוְתָך מֹוִכיַח...ִנְרֶאה אֹוְתָך מֹוִכיַח...

        ּתֹוִכיַח ֶׁשִּבְכָלל ָהִייָת!"ּתֹוִכיַח ֶׁשִּבְכָלל ָהִייָת!"ּתֹוִכיַח ֶׁשִּבְכָלל ָהִייָת!"ּתֹוִכיַח ֶׁשִּבְכָלל ָהִייָת!"

        ַהָּגןַהָּגןַהָּגןַהָּגןַעל ֶאָחד ִמַּסְפְסֵלי ַעל ֶאָחד ִמַּסְפְסֵלי ַעל ֶאָחד ִמַּסְפְסֵלי ַעל ֶאָחד ִמַּסְפְסֵלי 

        ְּבאּוִניֶבְרִסיַטת ָּבר ִאיָלן.ְּבאּוִניֶבְרִסיַטת ָּבר ִאיָלן.ְּבאּוִניֶבְרִסיַטת ָּבר ִאיָלן.ְּבאּוִניֶבְרִסיַטת ָּבר ִאיָלן.

        ִׂשיָחה ַקָּלה ַעל ַמה ֶּׁשִּיְהֶיהִׂשיָחה ַקָּלה ַעל ַמה ֶּׁשִּיְהֶיהִׂשיָחה ַקָּלה ַעל ַמה ֶּׁשִּיְהֶיהִׂשיָחה ַקָּלה ַעל ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה

        ַאֲחֵרי ִהְסַּתְלקּוֵתנּו ִמָּכאן...ַאֲחֵרי ִהְסַּתְלקּוֵתנּו ִמָּכאן...ַאֲחֵרי ִהְסַּתְלקּוֵתנּו ִמָּכאן...ַאֲחֵרי ִהְסַּתְלקּוֵתנּו ִמָּכאן...

....        

        ִעם ִּכְׁשלֹוְנָך ְלִהְׁשַתֵּלבִעם ִּכְׁשלֹוְנָך ְלִהְׁשַתֵּלבִעם ִּכְׁשלֹוְנָך ְלִהְׁשַתֵּלבִעם ִּכְׁשלֹוְנָך ְלִהְׁשַתֵּלב

        ְּבֶסֶגל ַההֹוָרָאה ַהָּקבּוַע,ְּבֶסֶגל ַההֹוָרָאה ַהָּקבּוַע,ְּבֶסֶגל ַההֹוָרָאה ַהָּקבּוַע,ְּבֶסֶגל ַההֹוָרָאה ַהָּקבּוַע,

        ַּבִית ְּכֶׁשְּלָך...ַּבִית ְּכֶׁשְּלָך...ַּבִית ְּכֶׁשְּלָך...ַּבִית ְּכֶׁשְּלָך...- - - - ִעם ֻחְרַּבןִעם ֻחְרַּבןִעם ֻחְרַּבןִעם ֻחְרַּבן

        נֹוָאׁש ִהְתָאַחְזָּת ִּביִדידּות.נֹוָאׁש ִהְתָאַחְזָּת ִּביִדידּות.נֹוָאׁש ִהְתָאַחְזָּת ִּביִדידּות.נֹוָאׁש ִהְתָאַחְזָּת ִּביִדידּות.

        ַאַחר ַחְברּוָתה ַּתְרָּת,ַאַחר ַחְברּוָתה ַּתְרָּת,ַאַחר ַחְברּוָתה ַּתְרָּת,ַאַחר ַחְברּוָתה ַּתְרָּת,ֵאִפי, ֵאִפי, ֵאִפי, ֵאִפי, 

        ִאיׁש ֵרִעים ְלִהְתרֹוֵעעַ ִאיׁש ֵרִעים ְלִהְתרֹוֵעעַ ִאיׁש ֵרִעים ְלִהְתרֹוֵעעַ ִאיׁש ֵרִעים ְלִהְתרֹוֵעעַ 

        ִהְׁשַּתֲעַׁשְעָּת ָאז ִלְהיֹותִהְׁשַּתֲעַׁשְעָּת ָאז ִלְהיֹותִהְׁשַּתֲעַׁשְעָּת ָאז ִלְהיֹותִהְׁשַּתֲעַׁשְעָּת ָאז ִלְהיֹות

        ָׁשָנה ְּפלּוס ֶטֶרם ֶלְכְּתָך.ָׁשָנה ְּפלּוס ֶטֶרם ֶלְכְּתָך.ָׁשָנה ְּפלּוס ֶטֶרם ֶלְכְּתָך.ָׁשָנה ְּפלּוס ֶטֶרם ֶלְכְּתָך.



  תודה לחברים שסייעו בהוצאת הקובץ
  

            

  וושינגטון  ,משפ' אהרון נגאר אחיו של אפרים

  וושינגטון, משפ' שמוליק (סמי) אימר

זיכרון להוריו הישרים והצנועים ר' חיים בן שלום עוזרי , מנהטן, משפ' חברי היקר ציון עוזרי

  ונדרה בת עמרם למשפ' ג'רפי נע"ג

  רחובות, ון לאביו יחיא בן שלום סרי נע"געידו לוי זיכר

  כפר אדומים, משפ' לוי אהרון ורינה חבריו של אפרים

משפ' יואב ואביגייל שמר זיכרון לסבא וסבתא היקרים שלמה ושושנה אהרון ולאביו של יואב 

  הרצליה, ר' דוד בן מחפוד שמריהו נע"ג

  מודיעין, יחיאל לוי נע"גמשפ' אברהם ומיקה לוי זיכרון לאבי אברהם התם והישר ר' 

  הרצליה, מאיר ושושנה נדב

  הרצליה, אמנון ואסתר הלוי

  הרצליה, אבי וג'קלין אטיאס

  הרצליה, מש' אבי סעד

  , זכרון לבנם היקר הבחור עודד נע"גנתניה, ואהובה חמדי אבי

  ירושלים, ד"ר זיכרון חסון

  נתניה, ביקש)הבחור היקר אריאל פרחי שיחיה, לעילוי נשמתו מעלה מעלה (כך 

  נוה נאמן ,הישיש היקר ברוך גריידי

זיכרון להורים ר' שלמה ובתיה מסורי, ר' יהודה צבי וחנה ובנם  – משפ' מסורי חיים ואסתר

  רחובות, יצחק אייזיק סימקוביץ נע"ג

  קרית אונו, משפ' משה ירימי

  רעננה, משפ' שמואל וציפי הדר לרפואתם והצלחתם



  

  

  

     
 

 

  

   

  
  
  

  

  

  

  

זכרון לר' אהרון ב"ר שמואל חמדי ולר' שלמה בן סאלם טיירי , משפ' שלמה והרצליה חמדי

  אלקנה, נע"ג

  זכרון להורי ענת פנחס ופנינה חיימוביץ נע"ג, ירון וענת קרני

  רמת גן , משפ' משה חמדי

  רמת גן, משפ' דוד חמדי

  רמת גן, הרב ד"ר אדיר הלוי

  רוןגינות שומ –זכרון לאביה יוסף בן עזרא ורוזה לוי, משפ' רבקה כהן

  קדומים –משפ' שי ונורית יצחקי זיכרון לאמה של נורית אסתר בת חנה

  קדומים, משפ' צפניה ורינה שמעון

  קדומים, משפ' אברהם ויעל טביב

  רעננה, משפ' ליסאי עמית ועינב

  בני ברק, משפ' דוד ואביטל תוהמי

  רחובות, משפ' כרמי עזרא ורבקה

  רחובות, משפ' כרמי ידידיה ודקלה

  קדומים, מתי ורננהמשפ' צברי 

  רמת גן, משפ' שלום ורומיה ערוסי
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