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 עמרם עוזירי

 עדה שלמה של בני תורה –יהדות תימן 

 1פתיחה

כתב על יהדות תימן את  ,יןישלמה דב גויט 'פרופאחד מגדולי חוקרי יהדות תימן, 

 2המילים הבאות:

העדה הזאת היא היהודית שבכל העדות היהודיות. היא לא הלכה 

לגלות ולא הורקה מכלי אל כלי מאז תקופת התלמוד. ארץ תימן 

מכורתה, היא מבצר השמיות הטהורה, כפי שכינה אותה התייר הגדול 

יוסף הלוי. שפת הדבור של יהודי תימן היא אולי השפה השמית 

העברי הוא הצח ביותר. למוד הטהורה ביותר הקיימת כיום. מבטאם 

התורה, המשנה והרמב"ם, מנורת המאור וכיו"ב הוא נפוץ ומצוי יותר 

מבכל עדה אחרת, והוא יוצר טיפוס של משכיל עממי שהסב לתימני 

את התואר של "ליטבק המזרח" שהיה נכון אלמלי היה בולט בו קו 

אשר  חסידי מובהק החסר בליטבק הצפוני. המבנה הסוציאלי של תימן,

הקצה ליהודים את המקום של קסטה של בעלי מלאכה, גרם לאורח 

חיים דומה לשל אבותינו בתקופת התלמוד. ואני עדיין סבור, 

והחקירות האחרונות של הא' סקוט וחבריו אשרו לי את זאת, כי גם 

הם יהודי  –אם הצד הזה ניתן בכלל לחקירה מדעית  –מן הצד הגזעי 

תינו הראשונים. ראויה אפוא העדה תימן הקרובים ביותר לאבו

התימנית שחקירתה תשמש התחלה ודוגמא לאתנולוגיה של שבטי 

 ישראל.

                                                           
נון, -בעריכת ד"ר אדם בן ,33ליון יהעת "תהודה", ג-רובו בכתבמאמר זה פורסם ב  1

 .בהוצאת האגודה לטיפוח חברה ותרבותו

 .93גויטיין, אריך בראואר, עמ'   2
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דברי גויטיין מורים בין היתר, כי עלינו לבדוק את שאר עדות ישראל במה הן 

זוכות להיות דומות לעדה התימנית, כיוון שהעדה התימנית משמרת בהליכותיה את 

התלמודית. מדבריו נלמד שאם רואים אנו שינוי בין  היהדות המקורית, את היהדות

העדה התימנית לשאר העדות, יש להניח שהדבר נובע מכך ששאר העדות סטו מהדרך 

 המקורית, שכן יהדות תימן היא סמל היהדות המקורית.

אי לכך, דמות התימני הלמדן שתיאר גויטיין, ראויה לבדיקה. האם אכן גם פה 

הודית עתיקה בעוד שבשאר המקומות עזבוה? אם כן הוא דבקו יהודי תימן בדרך י

הדבר, יהיה עלינו לבדוק גם את דרכי לימוד התורה של יהדות תימן שהרי הם יהיו 

 לנו לתועלת גם לשאר עדות וגם לעדת תימן בדורות הבאים. 

 א. לימוד התורה והתלמוד בתקופת הראשונים

"וכל  3יהודי תימן בזו הלשון:בפתיחת איגרת תימן כתב הרמב"ם בהערצה רבה על 

היום הוגים בתורת משה, הולכים בדרך הורה רב אשי, רודפי הצדק מחזיקי הבדק, 

מעמידי עיקרי התורה על תילם, מקבצים נפזרי עם ה' במילולם, מקיימי כל המצוות 

 בדקדוקיהם במקהלותם, אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה ברחובותם".

מוזכרת יהדות תימן  4שיש המייחסים אותה להרמב"ם, באיגרת לעדת לוניל גם

מהאיגרת עולה  5בין המקומות הבודדים בעולם שעדיין קיים בהם ריבוץ התורה.

שהעולם היהודי עומד בפני שואה רוחנית המאיימת חס ושלום לכלות את לימוד 

התורה בקהילות ישראל. לפי דברי בעל האיגרת רוב העולם היהודי כבר מת מבחינה 

מנם עוסקים ורוחנית. היוצאים מן הכלל הם מקצת חכמים בחאלב שבסוריה שא

בתורה אך אינם ממיתים עצמם על התורה, שניים שלושה גרגרים בעיראק של ימינו, 

בתימן ובערי הערביים העוסקים בתלמוד אבל אינן מכירין הגרים יהודים הוכן מעט 

  6אלא דרוש וקבל שכר.

                                                           
 איגרות הרמב"ם )קאפח(, עמ' טו.  3

 ובכל אופן נתייחס אליה, כי היא מתארת את המציאות שבעיני כותבה.  4

גרסת אגרת תימן ע"פ הגניזה הקהירית )בהוצאת  איגרות הרמב"ם )שילת(, ב, עמ' תקנח.  5

כולם כך "ובכל תימן וערי המצר הערבים  ם ורטהיימר, ירושלים התש"ס( היאהרב אברה

 , אבל אינם מכירים אלא הדרוש וקבל שכר".סקים בתלמודכמעט עו

 עיין סוטה דף מד ע"א.   6
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כל הקורא את האיגרת לא יכול שלא להתפעל ולהעריץ את יהודי תימן שאפילו 

בתקופת שפל רוחני נוראי שבו "בכל המקומות האלה אבדה תורה מבנים, ורוב 

המדינות הגדולות מתות, ומיעוטן גוססות", הצליחו יהודי תימן במאמץ כביר לשמור 

הנתון הנוסף שגם קהילת  על אש התורה שלא תכבה ולעסוק בתלמוד. ואם נוסיף את

וגם  8מנתה רק כשלוש מאות איש, 7לוניל שבעל האיגרת תולה בה גדולות ונצורות

הם לא שרדו זמן רב מאז כתיבת האיגרת, יוצא שאין כמו יהדות תימן בלימוד התורה 

 והתלמוד בכל העולם. 

מנם הנתונים העולים מדברי האיגרת קשים, ולכאורה תמוהים. הלוא בידינו וא

השתמרו לא מעט חיבורים תורניים חשובים באשכנז ובפרט בספרד של תור הזהב. 

 על כן ננסה להציג את לימוד התורה, כלומר התלמוד, בספרד ובאשכנז. 

 לימוד התורה והתלמוד בספרד

וכבר כתב  .מסתבר לומר שחיבוריהם של חכמי ספרד אינם מייצגים את כלל הציבור

 9מאה הי"ג( בלשון זו:בי ספרד הראשונים )מחכמ ,במפורש רב ששת בר יצחק

כי לפני הגיע החיבור משנה תורה לארצות ספרד, היתה קריאת 

ההלכות )אלפסי( וכל שכן התלמוד נפלא ונשגב בעיני יושביה, כי לא 

הבינו אותם. והשופט ההוא היה דן יחידי לרצונו ואין חולק עליו, כי 

היו צריכים לו וזקוקים  לא היו יודעים הדין אנה נוטה הדין, וכולם

 להוראותיו.

גם רבי אברהם אבן דאוד בעל ספר הקבלה )המאה הי"ב( כותב שעד בואו של רבי 

משה בר חנוך לספרד )כמאה וחמישים שנה לפניו( לא הייתה תורה בספרד ו"לא היו 

בקיאים אנשי ספרד אז בדברי רבותינו ז"ל, ואעפ"כ באותו מעט שהיו יודעין היו 

 ש ומפרשים ועולים ויורדים".עושין מדר

                                                           
וכלשון בעל האיגרת: "ולא נשארה לנו עזרה אלא אתם, אחינו אנשי גאולתנו, חזקו   7

ונתחזק בעד עמנו, והשתדלו להיותכם אישים בני חיל, כי הדבר תלוי בכם". או כלשונו 

 בתחילת האיגרת: "ולהם לבדם היא היום למורשה". 

קופה. ראה ר' בנימין, כן כתב התייר הנודע ר' בנימין מטודילה שביקר בלוניל באותה הת  8

 מסעות, עמ' ד. 

 רמא. 'הובא אצל רבינוביץ, מבוא, בתוך: איגרות הרמב"ם )רמב"ם לעם(, עמ  9
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, כותב על המצב בזמנו (י"ד)המאה הגם רבי יצחק אבוהב בעל מנורת המאור 

 שכמעט ואין לומדי תלמוד, והא לך לשונו:

ובראותי כי התלמוד, אשר הוא יסוד ועמוד, נשאר בעונותינו גלמוד, 

מאין קורא ושונה, איש לאהלו פונה, ואין קול ואין עונה. ואם מעטים 

ו שונים, עוסקים בו ימים או שנים ]...[ שונים שנים או שלושה דפים, ב

נרפים הם נרפים, ומכלין ימיהם בתוספות וחידושין, ובקושיות 

ותירוצין מחודשין, ]...[ מניחין אבנים טובות ומרגליות, ומוציאין ימיהן 

בקושיות של עדיות והוריות, ואין מוציאין פסק ההלכה, תופשין כלה 

ה, למחלתם לא עלתה ארוכה. ועמלים ללחום ולצבוא צבא, בלא ברכ

על דברי רבי עקיבא ובהויות דאביי ורבא. זה נאה לתלמידים, אל דבר 

ה' חרדים בראשיתם ובתחילתם, לפלפל את שכלם, אבל אינו טוב 

 10להם, להוציא בזה כל ימיהם.

 לימוד התורה והתלמוד באשכנז

ואם כך בספרד, הרי שבאשכנז המצב חמור עוד יותר. שכן אפילו מי שהיו נחשבים 

שם לגדולי תורה כמו רבנו משולם, רבנו גרשום מאור הגולה, רבי אליעזר הגדול ורבי 

רבות לא  יהודה הכהן )סוף המאה הי', והמחצית הראשונה של המאה הי"א(, פעמים

כפי  11על המקרא)!( ועל המשנה.הסתמכו בכתביהם ובפסקיהם על התלמוד אלא 

ה את התלמוד בשלמותו. אף הפירושים המודפסים חכמים האלהנראה, לא היה ל

 ום, אינם שלו, והם נכתבו כמאה שניםהיום במסכתות הש"ס על שמו של רבנו גרש

 12אחריו על ידי תלמידי תלמידיו.

                                                           
לאחר שכתבתי את מאמרי זה, ראיתי שגם י. תא שמע בספרו "הלכה, מנהג ומציאות  10

ד כותב על תקופת "תור הזהב" של ספרד, כי יהודי ספר 55באשכנז" )ירושלים תשנ"ו( עמ' 

"המצב הירוד מאוד של לימוד התורה בספרד בתקופה  נאלצו ליבא רבנים מבחוץ בגלל

כותב כי שכבה דקה של תלמידי חכמים היו בספרד, והיא "הותירה  56ובעמ'  ההיא",

הספרותית כאילו הייתה חיל חלוץ ההולך לפני מחנה לומדים  האשליהאחריה את 

 ולמדנים גדול, בכל עיר ועיר..."

 

 .155, 73גרוסמן, חכמי אשכנז, עמ'   11

 .167–165גרוסמן, חכמי אשכנז, עמ'   12
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 רבי ןמאיר ב ל אנו מוצאים עדות מפורשת שמסר רבי יצחק הלוי לרביכך למש

שאסר בשר בחלב במשהו  שחי במגנצא במאה הי"א שמואל על רבי אליעזר הגדול

כך: "אם אחד  14על עדות זו כתב גרוסמן 13מכיוון שלא למד את מסכת עבודה זרה.

ואשר אליו פנו  15מחכמיה המובהקים, שעמד בראש הישיבה המפוארת במגנצא,

בשאלות גם ממרכזים אחרים, לא למד מסכת עבודה זרה, שגופי תורה רבים תלויים 

בה, יש בכך כדי להקטין את דמותו של מרכז התורה במגנצא, ואף ללמד במעין קל 

  וחומר על המצב בקהילות אחרות".

ישנן עדויות שונות שנשתמרו במקורות המוכיחות שהמצב הכללי בידע התורה 

ותם ימים היה חלש. ראה למשל את התשובה המיוחסת לרבי משולם בן רבי בא

המדברת על מציאות עגומה של בית דין ( י"א–קלונימוס )חי במגנצא במאה הי'

אחוז לומדי התורה באשכנז היה קטן מאוד, ורוב ככל  16המורכב משלושה הדיוטות.

יקר ממשפחות החכמים יצאו ממשפחות בודדות. למשל במגנצא יצאו החכמים בע

הלוי. תופעה זו של משפחות בודדות  בי דודכהן ורה רבי יהודהקלונימוס, אבון, מכיר, 

  17שמהן יוצאים תלמידי חכמים הייתה קיימת גם בוורמיזא ובשפיירא.

שינוי לטובה בלימוד התלמוד חל ביהדות אשכנז רק בסוף המאה הי"א למניינם. 

הוא היה שייך לשכבה קטנה של רבנים ו יאך גם אז אחוז לומדי התורה היה קטן מד

 18מורמים מעם, ממשפחות מסוימות, שייתכן שאף לא באו בנישואין עם שאר העם.

ידוע לנו שמצאצאי אותם חכמים יצאו ראשי חסידי אשכנז, ואלה לא התערבו בתוך 

שאר העם, אלא הם היו שכבת עילית שפרשה מן הציבור כדי לקיים לעצמה חיי יחיד 

 על דרישות תובעניות יותר. המבוססים

                                                           
. אומנם גרוסמן מנסה לתרץ באופן אחר, אך גם הוא 231 'גרוסמן, חכמי אשכנז, עמ  13

 מודה שתירוצו מוציא עדות זו מפשוטה.

 .231גרוסמן, חכמי אשכנז, עמ'   14

הקדומה המהוללה ומשובחה, מכל ר' שלמה בן שמשון הכתיר אותה בכתר "הקהילה   15

 (. 107, הערה 231קהילות מלכות" )גרוסמן, חכמי אשכנז, עמ' 

 .112, הערה 61גרוסמן, חכמי אשכנז, עמ'   16

 .400, 396גרוסמן, חכמי אשכנז, עמ'   17

 .408 'גרוסמן, חכמי אשכנז, עמ  18
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אף בזמן בעלי התוספות, שהיו אז גדולי תורה מפורסמים, עדיין היו לומדי התורה 

, והם לא (שאותן משפחות מיוחסות הצמיחו עשרות רבניםמועטים )גם אם נאמר 

את המצב הכללי. המצב הרוחני הירוד היה נחלת הכלל, עד כדי כך שהמעברים  שיקפו

 19ת( היו "מעשים בכל יום".לנצרות )השתמדויו

שחי אז  היה זלזול גדול בשמירת המצוות, ורבנו תם באותה תקופה )במאה הי"א(

רבנו תם פסק לאסור קבורה  20ציין כי "עשר שנים שבכל מלכותינו לא היו מזוזות".

מעתה נבין מדוע רבי מנחם בן  21שבני דורו "אינם בני תורה". ום טוב שני, מאחרבי

על רש"י ש"אלמלא  22אמר, במאה הי"ד() י זרח שגורש מצרפת לספרדרבי אהרן בן רב

הוא, נשתכחה דרך הבבלי בישראל". כלומר, רש"י הציל את בני אשכנז משכחת 

 התלמוד לגמרי. 

בן יצחק אליעזר המצב במזרח אירופה גרוע יותר מהמצב במערבה, שכן רבי 

לרבי יהודה החסיד על  "ג( כתבי–מתלמידי רבנו תם, חי במאה הי"ב, פראג) םמביה

 23כך: יהדות מזרח אירופה

מתוך  ,ברוב מקומות שבפולין ורוסיה ואונגרין, שאין שם לומדי תורה

דחקם, ושוכרין להם אדם מאשר ימצאו, והוא להם שליח ציבור ומורה 

בניהם, ומבטיחים אותו על כל אלה, ומשתבטלם לא צדק ומלמד 

ארו בלי תורה ובלא תפלה יספיק שכרם למחייתם וירדו מתומתם, ויש

 ובלא מורה צדק. 

עוד ידוע  .תורה בודדים, אלא אין שם לומדי תורה כלל לא רק שאין שם גדוליכלומר, 

שדעתו של הרמב"ם הייתה שדייני צרפת  ,פנחס הדיין יגרת הרמב"ם לרבילנו מא

ת, )פרנצא כלשונו( בפרט ואירופה בכלל היו חלשים ביחס לדייני המזרח בדיני ממונו

                                                           
 . 82 'אורבך, בעלי התוספות, עמ  19

 אורבך, שם.  20

 תוספות ביצה דף ו ע"א ד"ה האידנא.  21

 בהקדמתו לספרו צדה לדרך.  22

 הובאו דבריו על ידי אור זרוע, א, סימן קיג, עמ' קח.  23
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ולא היו בקיאים בתלמוד כמו דייני המזרח, וכאשר חכמי מצרים תמהו על פסיקתו 

 24צרפתי, הגיב הרמב"ם בזו הלשון: של ר' פנחס הדיין שהיה

אמרתי להם, אל תתמהו, אלו בני פרנצא, גם כל היהודים שבערי 

(, אפילו חכם גדול שבהן אינו )כלומר, במדינות הנוצרים. ע"ע הערלים

, לפי שאינן רגילין בהן, שאין הערלים מניחין אותן לדון כמו בקי בדינין

הישמעאלים. וכשיבוא להם דין, יאריכו בו יותר מדי, ולא ידעו אותו 

עד שיחפשוהו בתלמוד הרבה, כמו שאנו עושין בדין מדיני הקרבנות 

 25.לפי שאין אנו עוסקין בהן היום,

 

 וצפון אפריקה )אשכנז( צרפתצוואת הרמב"ם לבנו להתרחק מיהודי 

לרמב"ם,  עולם, ניכר גם באגרת אחרתהמצב הרוחני הירוד ברוב קהילות ישראל ב
שבה תוקף הרמב"ם את המון העם ואת , 26ת גם צוואת הרמב"ם לבנוונקרא

החכמים שבצרפת וצפון אפריקה בצורה חריפה ביותר על רמתם המוסרית, 
 וכך הוא כותב לבנו:הדתית והלימודית הנמוכה. 

  
והישמר לך שלא תטריד שכלך הזך ונפשך היקרה אלא בחיבורינו )כלומר, חיבורי 
הרמב"ם ע.ע.( וחיבוריו )של ר' אברהם אבן עזרא ע.ע.(, וזולתם שווא ותפל, ויכלה 
הזמן והם לא יכלו. ושמור נפשך מאוד מדברי רוב חבורי אנשי צרפת היא פרנצ"ה, 

אלא בעת אכלם בשר השור שלוק אשר לא יראה להם שהם מכירים הבורא יתברך 
מטובל בחומץ ובשומים, והוא טבול הנקרא בלשונם סלס"א, ויעלה איד החומץ ועשן 
השומים אל מוחם, ויחשבו אז להשיג בהם הבורא יתברך בכל שעה, ושהוא קרוב 
בתפילותיהן וצעקותיהן בקראם בתלמוד וזולתו מחבורים ומדברי ראשי ישיבות, גם 

מדרס לשונם בספרם ובזכרם הבורא יתברך בכל שעה, באותם  בשומם הבורא יתברך
הדברים המגשימים הבורא יתברך עלוי רב וגדול מדברי הכופרים חלילה לו )ואכן 

הראב"ד בהשגותיו בהלכות תשובה פ"ג ה"ז חדרה לאשכנז, שכן זו אמונה אלילית 

                                                           
 איגרות הרמב"ם )שילת(, ב, עמ' תמו.   24

שכביכול לרמב"ם הייתה "ראייה  מכל הנ"ל מובן כי השערת הרב שילת )שם, עמ' תקנה(  25

יעת מרכזי התורה במזרח, ועלייתם בארצות אירופה", מפליאה, חזונית, של תהליך שק

 סיס. היא חסרת ב

 התרכ"א. אגרות הרמב"ם , לפסיאמוסר נאה מאוד מהרמב"ם ז"ל,  26
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או ספרי (, ויוציע.ע. רח"ל שטענו שהוא גוף צרפת )אשכנז(חכמי כמה ממעיד על 
תורה ללא צורך יברכו בהם הקהלות. אולם בעבור זאת, יסכימו לעשות צדקה 

יקח שתי נשים עד שלא  27מדרה"ם אחד או מפשוט אחד, וכל אחד מהם על הרוב
יהיה קבע מחשבתם אלא בתשמיש ובאכילה ובשתייה ובשאר הנאות הגוף, לא בדבר 
אחר. ויאמינו כי השם יתברך קרוב להם ושומע להם מזה. לא זו הדרך ולא זו העיר 
להתקרב אליו יתברך, אלהיהם עבוד ותורתם שמור, ומהם מאוד הרחק ואל תחבק 

רתך הנעימה אלא עם אחינו אוהבינו הספרדים הנקראים חיק. ואתה בני, לא תהיה חב
  אנדלוזיא"ס כי יש להם שכל ובינה וזכות מוח, ומזולתי אלה הזהר מהם.

וגם כן שמור עצמך ממקצת אנשים שהם שוכנים במערב הנקרא אליזרב"י, והם 
המקומות אשר הם בארצות ברבריא"ה כי יש להם יובש וטבע גס. וחוזק השמירה 

ריאה של מצרים דמיד מאוד מן האנשים השוכנים בין טוני"ס ובין אלכסניהיה לך ת
ושוכנים גם כן בהרי ברבריא"ה, כי הם יותר טיפשים אצלי משאר בני אדם, אף על 
פי שהם חזקים מאוד באמונה. והשם יתברך עד ודיין עלי, שאינם אצלי אלא כדמות 

כלל בכל עסקיהם בתורה הקראים הכופרים בתורה שבעל פה, ואין אצלם זכות מוח 
ובמקרא ובתלמוד, ולא בהיותם דורשים בהגדות ובהלכות. וקצת מהם דיינים יאמינו 
וינהגו בעניין הנידה כמו שיאמינו וינהגו בני מאו"ם והם אומה מן האומות הדרים 
בארצות הישמעאלים. לא יראו הנידה כלל ולא יעיינו בקומתה ולא במלבושיה ולא 

ם ללכת בקרקע אשר דרכה כף רגלה, ולא יאכלו מבשר הבהמה ידברו עמה, ואוסרי
רביע האחרון, ודברים ארוכים רבים יותר מאלו שיש לדבר בהם ובמנהגיהם 

 .28ובמעשיהם
 

 

צרפת ואשכנז כמקומות תורה וצפון אפריקה רו מדינות ספרד כעת ברור מדוע לא נזכ

גדולי התורה שהיו גם אם נאסוף את כל כיוון שלעדת לוניל,  ואיגרתהרמב"ם בבדברי 

הנדפסים, עדיין נמצא ובפירושיהם כל החכמים שהתפרסמו בחיבוריהם וכן את שם, 

  .בתוך ים של עמי ארצותביותר היו מיעוט קטן שהם 

 

                                                           
. , כיוון שרובם נשאו שתי נשיםזו הסיבה לחרם המפורסם דרבנו גרשום בצרפת ואשכנז 27

 חרם.לעומת זאת, במזרח היה דבר זה בטל במיעוטו, ולכן לא נצרך שם 

רחוקים יהודי אירופה וצפון אפריקה ממורשת התלמוד שכתבה הרמב"ם בספריו,  היום עד 28

מצוה גדולה על צאצאי גולת יהדות על כן,  .יהםבמנהגהן ו יהםבדעותהן , יהםבאמונותהן 

דרכם של הגאונים ללמד את אחיהם את  ים את דרך היהדות המקורית,הממשיכ ,תימן

  ולהחזיר עטרת היהדות המקורית לישנה. והרמב"ם,וחכמי תימן הקדמונים 
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ברונא מחלש, שכן מהר"י  התורה במזרח אירופהגם בתקופה שלאחר מכן, היה מצב 

( כתב על קהילת קראקוב שנחשבת ט"ומכן )במאה ה שחי כמאתיים שנה לאחר

  29למפוארת בקהילות פולין שהם "אינם בני תורה".

 30על הרבה רבנים בדורו כך: תבכבמאה הט"ו באשכנז )גרמניה( שחי ל יגם מהר"י ווי

הרבה רבנים דאפילו צורתא דשמעתא לא ידעי, ואין בידם לא לחם 

השתרר ביתם ריקם מכל טוב, יש מהם המתייהרים ל 31ולא שמלה,

ולהשתמש בכתר הרבנות, וכוונתם בשביל כבוד עצמם כדי שישבו 

בראש וילכו בראש, ויש מהם שכוונתם להרבות ממון, וכל המידות 

שמנו חכמים שצריך ת"ח להתנהג בו, הם אינם נוהגים באותם המידות 

 ]...[, ופשיטא שאין להם דין ת"ח.

המלעיגים ומלעיבין בתורה  על המצב הכללי הוא כותב: "כיוון שרבו פריצי עמנו

 32ובלומדיה, ואינם שומעים למוכיחים, אם היינו מוחים בידם איכא למיחש לסכנה".

נכתב: "אינני  מהר"י מברונא לרב ישראל מברונא )חי במאה הט"ו בגרמניה(גם בשו"ת 

  33רואה תקנה בדור הזה, בתוספת עונשים והטלת מרורות, פן ח"ו יפרקו עול לגמרי".

( אנחנו שומעים לראשונה על רב בקהילות פולין. רב זה 1370ר"ל )'הרק בשנת 

יובא מבחוץ, הלוא הוא רבי יחיאל לוריא שהובא ממדינת "עלזאס" בין צרפת לגרמניה 

  34)סבו של מהרש"ל(.

 לימוד התורה והתלמוד באשכנז בתקופת האחרונים

במזרח  35"ישיבה" במאות השנים הבאות באירופה אין שינוי גדול. ייסוד מוסד הנקרא

התחיל רק במאה הט"ז. הראשונים שהקימו ישיבה היו ר' יעקב פולאק  אירופה

                                                           
 שו"ת מהר"י מברונא, סימן נה, עמ' כה.  29

 ווייל, שו"ת מהר"י ווייל, סימן קסג, עמ' רי.  30

 הכוונה שאין בהם לא מקרא, לא משנה ולא תלמוד. על פי שבת דף קכ ע"א.  31

 ווייל, שו"ת מהר"י ווייל, סימן קנז, עמ' רב.  32

 מהר"י מברונא, סימן נח, עמ' כז.שו"ת   33

 .14 'אלפסי, היחיד בדורות, עמ  34

ישיבה הייתה יכולה להיקרא גם אם היא מכילה שישה בחורים בוגרים ועוד שישה   35

מספר התלמידים נקבע לפי כוח הקהילה לשאת  (.46)ראה אסף ד', פולין, עמ'  נערים
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מקראקוב ור' שלום שכנא מלובלין, כדי שלא יהיו יתומים מתלמידי חכמים. בקהילה 

גדולה וחשובה כמו קהילת טיקטין שבה התכנסו מדי פעם "ועד ארבע ארצות", שכרו 

תלמידים, ואם יתאפשר  חמישה עשריותר מ ראש ישיבה והרשו לו להחזיק לא

 36לא יותר. עשרים וחמישה ולכך ה, סעשרהלקהילה יוסיפו עוד 

נטע הנובר )מקובל והיסטוריון בן המאה נתן  רבילעומת זאת המעיין בדברי 

 לין כמקום תורה שאין בכל העולם היהודי.תיאר את יהדות פויראה כי הוא  37הי"ז(

צינן הרבה את ההתלהבות שעלולה  38מקנדיא )היש"ר(רבי יוסף שלמה רופא אך 

על אף ריבוי הקמת הישיבות  39לתפוס את מי שקרא את דברי ר' נתן נטע. לדבריו,

ובתי המדרש )באופן יחסי למה שהיה מקודם. ע"ע( הרי כמות הלומדים קטנה מאוד 

ם כי כול 40יהודים(, 300,000-ביחס לכמות האנשים הגדולה )רק בפולין היו אז כ

רודפים אחרי הנאות גשמיות, ואפילו מעט השקדנים, כל מגמתם היא השררה והרווח 

  41תב:כך הוא כהגשמי ו

אלא שאני רואה כי הנה החושך יכסה ארץ, והן רבים עתה עם הארץ, 

שגם כי מלא רוחב ארצך ישיבות ומדרשים, הלא מצער הוא הלימוד 

יה והכלכלה בערך ריבוי האישים, וכולם כאחד רודפים אחרי המח

הגשמית, משאות שוא ומדוחים, גם המסולתים שבהם השוקדים על 

דלתות בית ה', שערי ציון המצויינים בהלכה, הנה כל מגמתם להיות 

 .זו רעה חולה –מלמדים שופטים או ראשי ישיבה 

                                                           
לום שכר לימוד ומתשלומי את כמות התלמידים. תלמידי הישיבה היו פטורים מתש

מיסים, הם לא טרחו לפרנסתם, ולמעשה היה קיומם נטל כבד על כתפיה של הקהילה 

שהייתה צריכה לדאוג למחייתם ולכלכלתם. הם התאכסנו בבתים הפרטיים של בני 

 הקהילה ואכלו על שולחנם.

 אסף ש', מקורות לתולדות, ד, עמ' פז.  36

 .44–42הנובר, יון מצולה, עמ'   37

, פילוסוף, רופא, מתמטיקאי בן המאה הי"ז. טייל בארצות רבות במזרח ולא רק ת"ח  38

 למניינם(. 1625–1620באירופה ושהה בליטא ובפולין חמש שנים )

 ג.–יש"ר מקנדיא, מעיין גנים, עמ' ב  39

 .16 'אלפסי, היחיד בדורות, עמ  40

 ג.–יש"ר מקנדיא, מעיין גנים, עמ' ב  41
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 42:במקום אחרברוח זו כתב גם 

והאיש הנבון הפקח יבקש דבר חכמה שבו אומנות להחיות ביתו 

בטהרה. כאשר הם ראשי ישיבות במדינת פולין, שלהם  ולהתפרנס

כל אומנות שבעולם ואל תלמד בנך  ח]=בפולין[ תני עושר ושררה. ובה

 .אלא תורה

בפולין, כי בו זוכה האדם לעושר  ות ישיבהראששל כלומר, כדאי הוא המקצוע הזה 

 ושררה.

מסתבר שדברי הרב הנובר הם ביחס למדינות שסביב פולין. כנראה עקב השיפור 

שחל עם ייסוד הישיבות )מה שלא היה לפני כן כלל בפולין(, חשב שאין כמו יהדות 

מנם התרבו בתי ויד שאיפולין. אולם אדם שראה עולם כמו היש"ר מקנדיא מבחין מ

התורה היא נחלת שכבה דקה המדרש בפולין אבל כמות הלומדים מועטה. לאמור, 

 של תלמידי חכמים.

מצב התורה באשכנז היה חמור יותר אף ממצב התורה בפולין בתקופה הזו, שכן 

  43את הרבנים של גרמניה ייבאו מפולין.

נמשיך ביהדות פולין. אף השכבה הדקה של אלו שנסמכו לרבנות הייתה חלשה, 

 44:ט"ז(וכמו שהעיד המהרש"ל )מגדולי חכמי פולין במאה ה

מאחר שלא נמצא עכשיו ת"ח ממש ]...[, ואפילו אם נמצא אחד מני 

אלף, רבה פרוץ על העומד, שכולם רוצים להלוך בדרך זו, כי בעוונותינו 

ומיד כשהוא נסמך, ]...[.  הרבים, הנסמכים מרובים והיודעים מועטים

מתחיל להשתורר ולקבץ בחורים בהון עתק כדרך השרים ששוכרים 

ץ לפניהם... אוי לנו לאותה בושה, שאנשי אמונה יודעי דעת עבדים לרו

נאבדו, ואפילו אם נמצא לפעמים חריף גדול ולמדן, מ"מ מעשיו 

מקולקלים, ואינו דורש לשמה ולקיים המצוה, רק להאריך הפלפול 

ואני הגבר  [....] ולגדל השם, ובדרך זה הולכים עכשיו כל התלמידים

                                                           
 אילם, עמ' סד.יש"ר מקנדיא,   42

 .317–314שמרוק, בחורים מאשכנז, עמ'   43

 לוריא, ים של שלמה, סימן נח, עמ' פט.  44
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עיר הומיה בעוון זה, ולעג הרבה היה ראיתי כמה פעמים אך שנתמלא ה

מן ההמון שאומרים, בעבור זה לומדים הרבה כדי תשלומים וגמולים, 

 .יש שאינם ראויים לליטרא של נחושתו [...] שיקבלו ליטרא דדהבא

"והבור ריק אין  )שבת דף כב ע"א(: כאשר אין תורה נכנסים הבלים, כמאמר חכמים

הרופא  י"ח(–)מהמאה הי"ז יה", עד שרבי טובבו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו

שנדד ברחבי אירופה מעיד על ארץ פולין "שאין לך ארץ שעוסקים יותר בענייני שדים 

 45ע"ע(." .וקמיעות, השבעות וחלומות כארץ הנזכרת )פולין

: "כל אנשי העיירה זלאטפולה היו "ספר "תפארת מהר"לאלפסי אף ציטט שם מ

, והיהדות היתה אצלם בשפל המצב מאוד. מנטילת ידים בורים גמורים ועם הארצים

לא ידעו בכלל, אצלם השופר היה כל כך דבר איום, עד שהיו מתייראים אפילו להביט 

על השופר, ומכל שכן לנגוע בו. כדי לקיים מצות שופר היו מבקשים מזקן או חולה 

לא תלו זאת שימסור את נפשו ויסכים לתקוע בשופר, ואם לא היה מוציא את שנתו, 

במחלתו או בזקנותו, אלא בתקיעת שופר שבו, שהרי כל תקיעת שופר באה לבלבל 

 את השטן, ולא הצליחו לבלבלו".

על כך כתב אלפסי: "באוירה של בורות כזו, נוכל להבין כיצד השתלטה האוירה 

המשיחית על הציבור, וכיצד נחלה השבתאות כיבושים גדולים בפולין". לאחר תנועת 

 תנועת החסידות וכבשה את פולין.לה ות, על קרקע פורייה של בורות, קמה השבתא

המצב החמור של ידיעת התלמוד והתורה בכלל באירופה המשיך גם עד הדורות 

 האחרונים כפי שתראה לקמן בדברי רבי יוסף מקריניק תלמיד רבי חיים מוולוז'ין.

כאמור הם לא אם כן, על אף שהיו חכמים גדולים פה ושם בתלמוד, אבל  

משקפים את מצב הלימוד באופן כללי, כיוון שהרוב המוחלט עזב את התלמוד, 

. וידיים לדבר שבאופן כללי מצב ידיעת התורה היה רע. וכבר והשאירוהו כמו גלמוד

בתקופת הראשונים רוב יהודי אשכנז וספרד לא הבינו ארמית ומשום כך ביטלו את 

 לא יכלו ללמוד גמרא שרובה ארמית.ומכאן נבין שרובם  46קריאת התרגום,

                                                           
 .31 'אלפסי, היחיד בדורות, עמ  45

 ראה טור שו"ע סימן קמה, הלכה ג.  46
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 לימוד התורה והתלמוד בתימן בדורות שאחרי הרמב"םב. 

בניגוד למצב בספרד ובאשכנז, ביהדות תימן לימוד התורה בה היה נחלת הכלל ולא 

ת יחידים תלמידי חכמים, וכן נראה מדברי הרמב"ם באיגרת תימן שנזכרו רק נחל

כה גם לאחר הרמב"ם, כך אנו מוצאים את שקידה הכללית על התורה המשיה לעיל.

יהודי תימן שקודים על התורה והיא אצלם נחלת הכלל שהרי כך כותב עליהם 

הרמב"ן: "כי שמענו ממגידי אמת שבכל ארצות מלכות תימן קהילות רבות עוסקים 

בתורה ובמצוות לשמן". הרמב"ן כותב זאת במכתבו לחכמי צרפת, שבו הוא מזהיר 

ת ספרי הרמב"ם, כיוון שהדבר יגרום לזלזול כלפיהם מצד יהודי אותם מלהחרים א

גם רבי עובדיה מברטנורא מתאר  47תימן הלמדנים, שידועים בדבקותם ברמב"ם.

קבוצת עולים שבאה מעדן בזמנו במילים האלה: "וכולם מגדולם ועד קטנם בקיאים 

 כלומר, התורה היא נחלת הכלל בתימן.  48בהרמב"ם".

ר בהנהגתם של גדולי ישראל בתימן עסקו יהודי תימן מקטנם בכל דור ודו וכך

ועד גדולם בתורה עד הדור האחרון לגלותם, וכפי שבא הדבר לידי ביטוי במכתבו של 

 הרב קוק לאביו, וז"ל:

פה במושבה נוסף ב"ה דבר לטובה, ע"י הד הקול של קיבוץ גלויות 

]=מאחינו בית  לארץ הקודש שבא לארץ תימן באו רבים מאחב"י

רובם  היושבים שם וכו' והם אנשים מסתפקים במועט מאד, ישראל[

                                                           
וכבר מצאנו לרבנו זכריה אלצ'אהרי שתקף בחריפות את הראב"ד על שמיעט בכבוד   47

י מעידים, לברר השמועות מעמיקים, וכל כבוד ומוסר הרמב"ם: "ובית הלל ובית שמא

וענוה בחצריהם וטירותם דבוקים, ולא נשמע דבר חרפה בפיהם ולא קנאה ונקראו 

מציקים, כמו ראב"ד אשר מילא חדריו ללעג עם הבלים נחלקים, עלי גאון אשר האיר 

קדמה (. גם בה453לתבל בפרושיו למשפטיו וחוקים" )אלצ'אהרי, ספר המוסר, עמ' 

לשו"ת רב פעלים, כתב רבי יוסף חיים דברים קשים כנגד הראב"ד ולא נשא לו פנים, 

 בגלל יחסו לרבנו הרמב"ם.

ומה שכתב "אין להם ספר התלמוד כי אם ספר רב אלפס עם פירושים עליו, והרמב"ם   48

ז"ל", זאת מכיוון שיהודי תימן דבקו בהוראת חז"ל שתחילה יש ללמוד מקרא ומשנה 

מצוינים ביותר נכנסים לתלמוד, כפי שהורונו חז"ל בכמה מקומות כגון בויקרא ורק ה

רבה ועוד, מה שאין כן בשאר קהילות, שלא נשמעו להוראות חז"ל ודילגו על המקרא 

והמשנה )וההלכה( ומיד קפצו לגמרא, ובסוף יצאו קרחים מכאן ומכאן, וכפי שתראה 

 לקמן.
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כלל, ]=עם הארץ[ ככולם בני תורה, כמעט שלא נמצא ביניהם ע"ה 

ומה טוב שאלה ימלאו את המקום  וכולם חרדים ויראי ה' מאד וכו'

אי  של הפסולת דמסיטרא דערב רב הבאים מרוסיא, שהגרועים שבהם

בכנפות הארץ וינערו  ם אחיזה בארץ ישראל, "לאחוזאפשר שתהיה לה

והתימנים הללו וכו' מתפללים בכל יום ג' פעמים  רשעים ממנה".

ושקדנים בתורה, ביראת שמים תמימה ואין פרץ  בציבור בכוונה וכו'

ומריבות בשכונתם וכו' כן ירבה וכן יפרוץ ויאספו אספת נדחי צאן 

 .פזורה

על מדמותם הנעלה של יהודי תימן בשל היותם בני אנו כיצד הרב קוק התפ רואים

תורה וזאת מצא לנכון לציין ולהדגיש בוודאי משום שלא ראה כך בין אחיו האשכנזים 

למצוא  . אין"תארצּו־י התורה היו במיעוט ורבתה בהם ה"עםוהספרדים, שאצלם לומד

ולם עדה אחת מכל עדות ישראל שאפשר לומר עליה את דברי הרב קוק: "רובם ככ

 בני תורה".

וכבר קדם לרב קוק תיאור מעניין של גוי מסיח לפי תומו ושמו לורנס אליפנט, 

פגשתי  דם אחוי" 49שגם הוא עשה השוואה בין יהודי תימן לשאר היהודים, וזו לשונו:

עמוקות מנועם תרשמתי הו ,הכותל המערבי אחדים מהם ]מיהודי תימן. ע"ע[ אצל

תורת אבותיהם ועל ם בותבקיאיצאו להם מוניטין על . דרכיהם ומאצילות פניהם

־ארץהיהודי האפשר לומר על אי מה ש – היו צבועיםשיבלי הם בדתם אדוקים ש

". אליפנט לא מדבר רק על ידענותם בתורה המפורסמת בין היהודים ללככ יישראל

 אלא גם על צביעות מול כנות, והדברים מדהימים וד"ל.

 50בריו של ליברמן על העדה התימנית, וכך הוא כותב:מן הראוי להוסיף כאן את ד

ברצוני כאן לדון בעדה יחידה ומיוחדת במינה, בעדה התימנית, ומעשה 

שהיה כך היה. לפני יותר מארבעים שנה לימדתי במוסד תורני חשוב 

ובו שמש תימני. יהודי זה גר במרתף וניזון בקב של חרובים מערב 

מספיק לו אלא בצירוף עבודה שבת לערב שבת. ואף אותו קב לא 

ביום  [....] שנייה במוסד אחר. לא היה סיפק בידו למלא תפקידו כראוי

                                                           
 .208אוליפנט, חיפה, עמ'   49

 ט.עמ' שמהלכות תימן, ליברמן,   50
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מן הימים הזמנתי אותו לחדרי והתריתי בו, שאם לא ייטיב את דרכו 

הנני רואה אותו כמפוטר. לא קבלתי תשובה, ומאותו יום ואילך מילא 

ברכתיו לשלום תפקידו באמונה ובדיוק, אלא הפסיק לדבר אתי, וכש

הזמנתיו שוב ושאלתיו למה הוא רוגז עלי, [. ...] השיב לי בשפה רפה

הרי מלאתי את חובתי כשנזפתי בו. שתק שעה קלה והשיב שאמנם 

חכמים, ־ר, אלא שלא נהגתי בו כמדת תלמידיצדקתי בעצם הדב

והוסיף: "אצלנו אין נוהגין כן באדם שיודע משנה ורמב"ם על פה". 

ה תורה שהיה מונח על שולחני, קראתי בו הלכה פתחתי ספר משנ

אחת, והשמש סיים על פה את השאר. לא האמנתי למשמע אזני. שהרי 

 אף בליטא, מקום מרכזי התורה, לא ראיתי שמש שמתנהג כיהודי

נודע לי אחר כך שקיימים [. ...] פשוט בקי במשנה וברמב"ם על פה

תפרנסים מיגיע בירושלים הרבה יוצאי תימן, יהודים פשוטים שמ

 כפיהם, והם בקיאים בתורה שבעל פה.

 סיבה לריבוי התורה בתימןה

יצד הגיעו יהודי תימן לרמה כזו גבוהה בידיעת התורה, שלא מצאנו עת נבחן ככ

הבה נראה כיצד צמח יהודי ממוצע בתימן. מגיל חמש ועד גיל  .כמותה בשום עדה

 "אלשנה, ועיקר לימודם אצל "מארי אלעישתים עשרה שיננו התלמידים מקרא ומ

)=מארי הילדים( היה בשינון, והיינו "גירסא דינקותא". אולם טעות חמורה לחשוב 

י )=מאר "מארי אלכניסהיה אצל "עיקר הלימוד  51שכאן היה עיקר לימודו של הילד.

ביו לשיעורי התלמוד, כשהיה הילד מתלווה אל א בית הכנסת שבעצם היה בית מדרש(

נחשף הילד יום יום לחברת המבוגרים שלמדו  . כאןרוךעלחן יעקב, הרמב"ם ושו עין

  52בדרך משא ומתן ועיון.

במסגרת ה"שילוש" של  חד מהתנ"ךיום לפחות פרק אבכל היהודי בתימן למד 

גם לימוד המשנה היה במסגרת  ף במשך חייו פעמים רבות את התנ"ך.הבוקר, והקי

נו עובדיה. כך "ם או רבור ממש, עם פירוש הרמבלמדו אותו כשיעהיו שהשילוש, ו

                                                           
לא כמו שכתב בטעות אליעזר שלוסברג במבואו לפירוש ר' אברהם בן שלמה התימני   51

 לישעיה.

 .868קאפח י', קהילת צנעא, עמ'   52
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רבים ידעו  כל ששת סדרי המשנה כמה וכמה פעמים.שיהודי ממוצע סיים את 

 ששת סדרי המשנה על פה. כל את מסכתות רבות על פה, ויש מן הרבנים שידעו 

בדרום עור קבוע בפרט לאחר תפילת ערבית. עין יעקב נלמד עם המפרשים בשיגם 

עין יעקב על פה, לא שגרסו אותו מבלי הבין, אלא דיעת ה התהדרו ביתימן ובצפונ

לדרוש או כדי לדעת להשיב על  השתדלו מעבר ללימוד גם לדעת אותו על פה כדי

שהפשוט שבחכמי שרעב "יש לו מאה  53סעדיה חוזה ראה למשל בדברי הרב אתר.

 ם בגמרא, במסכתות שונות בעל פה".מאמרי

היה רווי ויכוחים בקושיות ותירוצים, כי  רוךעשולחן ימוד ההלכה ברמב"ם או בל

 למי שרצה להיות גם בעל 54.זהו אופיים הטבעי של בני תימן "חריפי המוח והלשון"

י תלמידי חכמים מופלגים. הרב שלום יצחק תלמוד, היו שיעורים יומיומיים על יד

ה על הש"ס הלוי מוסר שבצנעא היו קבוצות של תלמידי חכמים שנהגו לעבור תוך שנ

זאת מלבד השיעורים לכלל הציבור שהיו בבתי המדרש השונים. היו מגדולי ו 55,כולו

 56,רובו. כפי שהעידו על רבי יוסף קארהאת התורה שהיו יודעים כל התלמוד על פה או 

שבזמן הלמוד היה מרבה לצטט לשונות הגמרא והמדרשים  וכן על רבי יחיא קאפח

 57.והפוסקים מלה במלה לרוב בקיאותו וחריפותו

 חז"ל ידעו שהתלמוד אינו מיועד לרוב הציבור

נחלת הכלל באף מקום בעולם, ואפילו לא במרכזי לא היה  אף פעם לימוד התלמוד

 שמקצוע הלימוד עולם, ככל תורה בבבל בזמן התנאים והאמוראים. כך טבעו שלה

אם כן, כיוון שהמקרא קל מהמשנה  נה יותר.כך כמות הלומדים תהיה קט ,קשה יותר

אזי מטבע הדברים שהבקיאים במקרא יהיו פי כמה מהבקיאים במשנה ובהלכה, כמו 

שהבקיאים במשנה והלכה יהיו פי כמה מהבקיאים בתלמוד, כמפורש במדרש קהלת 

  58:רבה

                                                           
 תולדות הרש"ש, א, עמ' פד.  53

 .12 'גויטיין, התימנים, עמ  54

 .4, הערה 147–146מורג, על רקעה, עמ'   55

 .כח 'תימן, עמ קורח ע', סערת  56

 .399 'ראה קאפח א', יריעות אהרן, עמ  57

 פרשה ז, פסוק כז.  58
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, בנוהג אתי, אדם אחד מאלף מצאתיי ולא מצאשר עוד בקשה נפש

שבעולם אלף בני אדם נכנסים למקרא, יוצאין מהן מאה למשנה, 

 . 59יוצאין מהן עשרה לתלמוד, יוצא מהם אחד להוראה

על פי דברי חז"ל אלו, אחד מני אלף זוכה להיות בקי בתלמוד וידיעת פסיקותיו כראוי. 

בתימן הרי שמטבע הדברים תבין שעל אף שלימוד התורה היה נחלת הכלל  ומעתה

שהבקיאים בתלמוד יהיו במיעוט. אך בכל זאת, כל יהודי הרווה את צימאונו בתורה. 

אם לא בתלמוד, הרי במשנה ובהלכה או במקרא, כל אחד לפי יכולתו ותשוקתו, לכל 

 חות באחד ממקצועותיה אם לא יותר.יהודי היה חיבור לתורה לפ

 לימודסדר ההוראות חז"ל בהציות ל

 , אחריו משנהמקרא קודם ז חז"ל בתקופת המשנה והתלמוד הואסדר הלימוד מא

רה ורק אחר כך תלמוד: "בן חמש שנים למקרא, בן עשר שנים למשנה, בן שלוש עש

שיש עמלו בהש"ס, ולא שיהא אדם אבל אשרי " 60."למצוות, בן חמש עשרה לתלמוד

ועוד החמירו חז"ל שתלמיד חכם חייב להיות  61."א להש"סודולג במקרא ובמשנה ויב

"אמר רבי לוי א"ר שמעון בן לקיש, מה כלה  62:בקי בתנ"ך כמובא במדרש שמות רבה

 ".זו מקושטת בכ"ד מיני תכשיטין, כך תלמיד חכם צריך להיות זריז בכ"ד ספרים

באשכנז ובספרד לא נשמעו להוראות חז"ל ללמוד מקרא ומשנה כראוי, ופיתחו 

כל מי , החדשה שיטתםעל פי  63ה אשר לא שערום אבותיהם ואבותינו.דרך חדשלהם 

יתה להם שאיפה כל ילא הו ,ד לתלמוד בגיל צעירידילג מי בתורה שרצה להיות גדול

זו הסיבה למיעוט לימוד התורה שם, כי  כך להיות בעלי מקרא ואף לא בעלי משנה.

מלימוד התלמוד, וכאשר אין  מאונו בתורה רקילהבין ולרוות צ מתאיםלא כל אדם 

 משנה, יוצא האדם קרח מכאן ומכאן.רצון ללמוד מקרא ו

שע ירופה ללמד את הילד גמרא מגיל שמונה או תמהר"ל כבר תקף את הגישה בא

והעיד שבסופו של דבר יוצאים התלמידים מבית רבם  ו עדיין לא ראוי לגמרא,ושכל

                                                           
 שים לב, כי ע"פ חז"ל תכלית התלמוד הוא ההוראה, כלומר, ידיעת ההלכה. 59

 .כה אבות ה,  60

 .ט, וסופרים ט כתמס  61

 .פרשה מא ,כי תשא  62

 רמו, סעיף ד. 'יורה דעה, סי תוספות עבודה זרה דף יט ע"ב ד"ה ישלש; וכן פסק הרמ"א  63
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להיות רק בעלי תלמוד אינם  רה מזו, אף השואפיםית 64.כשאינם יודעים מאומה

וקי שמעתתא לאס"נוקטים בשיטת הלימוד המסורה עוד מימות חכמי התלמוד 

כל עסקם אינו אלא לשם הפלפול, כך שגם הבנת התלמוד לוקה ו 65אליבא דהלכתא",

בחיסרון גדול. וכתב המהר"ל כי בגלל התסכול של הבחורים שהם רואים שלא יגיעו 

משכים אחר הפלפול, שאינו אלא בלבול ושקר כלשונו, לרמת לימוד גבוהה אז הם נ

עלה בידו לשנות את לא לתקן את המעוות באירופה,  "לשל המהרסיונותיו יולמרות נ

 66השיטה.

ל התלמוד, על חיבורים ע ותבכ אלהגאונים  .שיטת הגאוניםאולם לא כך הייתה 

נת ההלכה. ת בתלמוד, כיוון שלדידם התלמוד הוא אמצעי להבאף שליטתם המוחלט

החלק ההלכתי הוא העיקרי. לעומת זאת, באשכנז ובעקבותיהם בספרד הם פריבסלכן 

היא )הנוצרית(, היפכו את היוצרות, כי לדידם התכלית הוא האמצעי, כלומר, התכלית 

. וכבר התריע הרמב"ם על כך באיגרתו לתלמידו המשא ומתן התלמודי ולא המסקנה

 אלא ידיעת ההלכה על בורייה.לימוד הפלפול רבי יוסף בן יהודה שאין תכלית ה

נו הרמב"ם, אלא ואין זו רק דעת רב 67לימוד למטרת פלפול הוא ביטול תורה גמור.ו

במסורת מהאמוראים בעלי התלמוד. יוצא  שקיבלוהכך היא המסורת מהגאונים 

  68שהפלפול אינו מטרה, אלא אמצעי למטרה שהיא ידיעת ההלכה.

                                                           
 מהר"ל, תפארת ישראל, פרק נו, עמ' קע.  64

 .יומא דף כו ע"א  65

תמצא גם אצל  גינוי שיטת הלימוד האשכנזיתראה מהר"ל, דרשות מהר"ל, דף ה ע"ב.   66

 לונטשיץ, עמודי שש, דף סב ע"ב.

  קלו.–קלה 'איגרות הרמב"ם )קאפח(, עמ  67

כאשר חז"ל שיבחו פלפול, היה זה כאשר מטרתו ידיעת ההלכה, כלומר, כדי לדעת האם   68

פטור או חייב, טמא או טהור וכיוצא בזה, כמו שתראה למשל במסכת תמורה דף טז 

לף וארבע מאות קלין וחמורין, וגזרות שוות, ודקדוקי סופרים, נשתכחו בימי ע"א: "א

במקרה זה היה הפלפול כורח  בפלפולו".אבלו של משה, והחזירן עתניאל בן קנז 

המציאות כדי להחזיר את ההלכות שנשתכחו. הפלפול הוא אמצעי כדי להגיע אל 

המטרה החשובה של הלימוד, והיא ידיעת ההלכה. אגב נעיר, כי כבר העירו שהביטוי 

 הרווח "קב"ה חדי בפלפולא דאורייתא" לא קיים בדברי חז"ל. 
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אותם לכדי  הביא 69נראה שריחוקם הפיזי של האשכנזים והצרפתים מהגאונים 

ניתוק ממסורת ישראל הקדומה, והם לא זכו לקבל במסורת את דרכי לימוד התלמוד 

כפי שקבלו הגאונים מהאמוראים וכן את חיבורי הגאונים, ולכן היו נבוכים בהבנת 

ה ם קשיים בו, כיוון שלא הייתגם כשהתלמוד היה מובן, היו לה יחד עם זאת .הגמרא

בקושיות ותירוצים  משופעתלכן צורת לימודם . להם מסורת לפי מי נפסקה הסוגיה

 )!(,מחסרון מסורת, ועם השנים הפך חיסרון גדול זה בלימוד לשיטת לימוד לכתחילה

שכך היא המסורת בלימוד התלמוד, ולא ידעו  כי חשבו בני הדורות הבאים אחריהם

תוצאה מניתוק מהגאונים וחסרון מסורת. אך בספרד )המוסלמית( שהיא נוצרה כ

הגאונים, לא היו נבוכים בהבנת מ הלימוד מסורתעברה אליהם ש במקוםובמזרח, 

לכתוב את המסקנות העולות מן הגמרא, של תכלית האל הגמרא, ולכן התפנו 

 70.הסוגיות, כלומר, חיבורים הלכתיים

נו הרמב"ם, הדבר נבע חכמי אירופה על רב מקום שבו חלקומכאן גם תבין, שבכל 

ה נו הרמב"ם הייתה מסורת מהגאונים כיצד לפסוק, בעוד שלחכמי אירופמאחר שלרב

                                                           
רש"י הביא מדברי הגאונים בכל פירושו לתלמוד מגיע לדוגמה, מספר המקומות ש  69

לכעשרים מקומות, וגם הם רובם לרב האיי גאון שהיה אחרון הגאונים. בכלל, לא ידוע 

לנו אם היה קשר כלשהו בין האשכנזים והצרפתים למרכז התורה בבבל בראשותם של 

ליהודי המזרח הגאונים. גם אם היה, הוא היה קלוש וזמני ביותר, יחסית לקשר שהיה 

עם המרכז הבבלי. בנוסף לכך, רוב החומר הגאוני שהגיע לאשכנז, היה דרך כלי שני 

לפחות. גם החומר שהגיע אליהם לא היה תמיד אמין, לדוגמה, רוב ככל חכמי אשכנז 

וצרפת סברו, בטעות, שספר "הלכות גדולות" חובר על ידי רב יהודאי גאון )ולא על ידי 

 .203 'ראה בספרו החשוב והמקיף של אלאלוף, הרי"ף, עמרבי שמעון קיירא(. 

גם המושג "לימוד בעיון" התעוות בדורנו בהשפעת הישיבות האשכנזיות, שכן הרמב"ם   70

לב האיש ההוא כתב על גדול חכמי ספרד בדור שלפניו, הוא רבנו יוסף אבן מיגאש, כך: "

אשר כמעט נאמר בו 'וכמוהו בתלמוד מבעית למי שיסתכל בדבריו ועומק שכלו בעיון עד 

" )הקדמת הרמב"ם לסדר זרעים(. והינה כל מעיין לא היה לפניו מלך' במנהגו ובדרכו

רואה שביאוריו אינם בדרך הפלפול כלל, אלא דומים לחיבורי  בפירושי הר"י מיגאש

הרמב"ם והגאונים שמטרתם לבאר נכון ולהגיע להלכה. זהו העיון העמוק שאליו התכוון 

הרמב"ם. שיטת הלימוד של בעלי התוספות מנותקת ממסורת הגאונים, והם לא יכולים 

רי הגאונים הם שקיבלו ללמד את הגאונים שכל דבריהם קבלה, מהו עיון תלמודי, שה

 במסורת את הלימוד העיוני מיוצרי התלמוד.

 



 עדה שלמה של בני תורה –יהדות תימן 

  

20 

נו הרמב"ם, כי חשבו שגם הוא פוסק מסברתו לא הייתה מסורת. הם חלקו על רב

נו הרמב"ם, הוא בעצם חולק על הגאונים ל רבכמותם, ולא היא. לכן, מי שחולק ע

 . 71וד ממשועל התלמ

בימינו, ששיטת הלימוד האשכנזית )שכאמור הייתה מנותקת משיטת הלימוד 

ים בטעות נאמני השיטה הקדומה יא השלטת בישיבות ואין בלתה, נתפסהקדומה( ה

ללא מעמיקים בתלמוד, זאת מכיוון שבני הישיבות אינם מכירים שיטת לימוד אחרת 

"הוי א הפלפול. בחינת והלימוד הזית הסבורה בטעות שמטרת מלבד השיטה האשכנ

האומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חשך לאור ואור לחשך, שמים מר למתוק ומתוק 

עד כדי כך שיהודים תימנים שהתחנכו . למר. הוי חכמים בעיניהם, ונגד פניהם נבונים"

ואם  .בארץ בישיבות אשכנזיות חושבים עצמם ליותר מעמיקים בתלמוד מאבותיהם

ורבא יכולים לדבר, היו גוערים בהם ואומרים, אוי לכם שעיוותתם את היו אביי 

תלמודנו, וחבל על הכישרון המתבזבז על הבלים. דומה הדבר לבדיחה על אותו 

מת ברמב"ם הרמב"ם בעולם האמת על הלכה מסוי "למדן" ליטאי שמתווכח עם

ביר לו ב"פלפול עצום" וכאשר הרמב"ם לא מסכים עם הפלפול האקרובטי שלו ומס

מה גדולה ופוטר את הרמב"ם בתגובה הלכה בשכל ישר, מתמלא זה הלמדן חאת ה

לא פלא שגדולי רבני תימן שעלו לארץ התאכזבו  .!"?"מה מבין פרענק ברמב"ם :יהירה

מרמת לימוד התלמוד בארץ, המושתת על הלימוד הישיבתי האשכנזי המעודד סברות 

 פתלתלות ודחוקות על פני שכל ישר. 

                                                           
באירופה הרשו לעצמם החכמים לשנות את נוסחאות התלמוד כפי ראות  יתרה מזו, 71

עד כדי כתיבה מחדש של התלמוד. עיין על כך במבוא ופנים חדשות באו לו, עיניהם, 
שינויים נרחבים נעשו . 83-84ו 13-14לספר "מנהג אשכנז הקדמון" לפרופ' תא שמע עמ' 

תופעת להתפלא על  שאין, עיי"ש, ומכאן תביןגם בספרי חכמי ישראל שלאחר התלמוד, 
קדמונים ייחסו אותם בשקר לתנאים יהודים מאירופה פשטה שם )שזיופי הספרים 

עד , (הזרותואמונותיהם  לחלוק על דעותיהם , כדי שיהודים נאמנים לא יוכלוזתע"א
המסורה לנו מהגאונים וחכמי תימן  הרחוקה מאוד מהיהדות המקוריתשיצרו יהדות 

 זה ראוי למאמר בפני עצמו. חשוב ונושא , הקדמונים והרמב"ם ועוד
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נז בארץ תימן מציאות של ישיבות במודל שהיה קיים באשכ־י שחשב שאייש מ

 אם חלילה היו ישיבות בתימן בשיטת .72הוא חסרון, ולא היא, ההיפך הוא הנכון

יתה כמות תלמידי החכמים יורדת פלאים בגלל שיטת הלימוד שאינה יאשכנז, ה

ם השולט חכ שר, וממילא אינה יוצרת תלמידמעודדת הספק וחתירה להלכה בשכל י

בתלמוד עד להלכה. בשיטה האשכנזית מתפלפלים על כמה שורות במשך שבועות, 

יעלו שמים ירדו תהומות וחושבים זאת למעלה גדולה, שכביכול מתפתח שכלם, 

בלשונו  הגר"י קאפחהיטיב לתאר זאת שרון מולד. יואינם יודעים כי חריפות היא כ

אות משפטיות אשר מי יודע אם יארעו "פנו לדרך הפלפול והחקירה בהמצ 73הקולעת:

וכיוון  .אחת לאלפים שנה, כאלו מטרת חיי האדם התרגול באקרובטיקה הפלפולית"

שלימוד התלמוד הוא מקצוע קשה, ובפרט באשכנז שמשתדלים להקשותו עוד יותר 

ממה שהוא )כאילו שיש עניין להרחיקו ח"ו מכלל הציבור(, היו לומדי התלמוד 

מיעוטא ממש אפסי, ושאר כל העם עמי ארצות. לא כן בתימן, מי באשכנז מיעוטא ד

 שלא היה בעל תלמוד, הרי שהיה לפחות בעל מקרא ואגדה או אף בעל משנה והלכה. 

 תימן מול בריסק

לעיל הראינו כי מספר לומדי התורה באשכנז היה קטן באופן יחסי לכלל הציבור. כעת 

"בריסק דליטא" הידועה בכל ת קהילב . נתמקדבדורות האחרוניםנראה שכך היה גם 

לה בלמדנותה הרבה, ואף על פי כן, ציבור לומדי התורה שבה יהעולם לשבח ולתה

 ד.והיה מועט עד מא

והם  74ארבעים אלף יהודים( כ1913'תרע"ג )קהילת יהודי בריסק מנתה בשנת ה

היא  1949תש"ט )'כל יהודי תימן בשנת הלעומת זאת  ר.ית העייהיוו את רוב אוכלוס

                                                           
הרב י. ז. על ת"ח תימני  כעסח כסאר הגר"ראה איך שכי  מעידו הרב איתמר חיים כהן יצ" 72

 הטעות כי חונך ועוצבסיבת בטעות ) חשבש, ישראל חניך הישיבות האשכנזיות שבארץ

ח בתימן. הגר"המצב טוב יותר מ שהמצב בארץ בלימוד הגמרא הואבישיבות אשכנזיות( 

"אדרבא, עיקר ת ונחרצבלו  אמר , ובין יתר דבריוטעותוהעמידו על כסאר הוכיחו בתוקף ו

על גדולי רבני  ועיין עוד בסוף מאמר זה מה שאמר לי הגר"ח כסאר )בתימן(". !הלימוד שם

 תימן לעומת גדולי רבני אשכנז וספרד שבארץ ישראל.

 נון שהפנה אותי לדבריו.־אדם בןד"ר יא. תודתי ל 'בהקדמה לתורת חובות הלבבות, עמ  73

 .82ראה שטיינמן, אנציקלופדיה, עמ'   74
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 ן, מבחינה מספרית,כאם  .שנת עלייתם הגדולה לאה"ק( מנו כארבעים וחמש אלף

 ההשוואה בין שתי הקהילות נאה ומתקבלת.

שם זה בבריסק דליטא היו עשרים ושמונה בתי כנסת שכונו בשם "בתי מדרש". 

כיוון שבכל ערב לאחר תפילת ערבית היו מתכנסים מבעלי בתים שבעיר ניתן להם 

עות ש"ס, משניות, מדרש, עין יעור אחד, והשיעור היה באחד מן המקצולשמוע ש

היו עוד שנים עשר שטיבלאכים. ובאחד מבתי הכנסת מלבד "בתי מדרש" אלה  75יעקב.

האלו הנקרא "משמר" ניצבה לה הישיבה הגדולה "תורת חסד" ובה למדו כמאה 

מכלל י התורה כלומר אחוז לומד 76בתכונת הישיבות המוכרות לנו היום. בחורים

(, וזהו כל לימוד התורה בעיר 0.25%אפסי ביותר ) הוא ת היהודים העצומהיאוכלוסי

־נשווה את הנתונים הנ"ל לעיר בניהדבר דומה,  למה המפורסמת בליטא היא בריסק.

ותהיה בה רק ישיבה אחת בודדה ה כיום כמאה ושישים אלף תושבים, ברק ת"ו המונ

א תהיה ובלבד, הלזו יקרא עיר התורה והחסידות, הל ובה כארבע מאות בחורי ישיבה

 למשל ולשנינה בעיני כל רואיה.

זאת, יהדות תימן הייתה קרובה למאה אחוז של לומדי תורה כדברי הרב  לעומת

. לך נא ראה כי בקהילה המפורסמת של תימן היא עי"ת צנעא שנזכרו לעילקוק 

בבתי  מדרש. שהיו גם בתי 77סת,נכ שלושים בתיהיו  שמנתה כששת אלפים יהודים

קר לא הסתפקו בשיעור אחד ביום כמו בבריסק, אלא כמה שיעורים בבומדרש אלה 

שעות לימוד שהיו כמה בתי מדרש ולפנות בוקר, בערב ולפנות ערב. מלבד זאת 

כן כתב הרב שלום ו התורה שבהם היה כמו ב"כוללים" של ימינו, היינו כשמונה שעות.

"מעולם לא פסקו ישיבות מתימן אבל לא כל היום, אלא יש שקבעו שתי  78קורח:

יום ובלילה מצטרף לשמונה שעות ויש שלוש או ארבע ויש שכלל שעות הלימוד ב

מידי תוכנית הלימודים כללה שיעורים בש"ס ופוסקים בהעמקה מפי תלשעות". 

א קאפח, הרב , רק בשלושת בתי המדרש של הרב יחיחכמים מופלגים עיי"ש. לדוגמה

 79.תלמידים השוקדים על התלמוד 150-והרב אברהם בדיחי היו למעלה מ ץיחיא אבי

                                                           
 .188ראה מלר, הרב מבריסק, עמ'   75

 .359שטיינמן, אנציקלופדיה, עמ'   76

 .94נחשון, בתי כנסת, עמ' ראה   77

 פב. 'קורח ש', איגרת בוכים, עמ  78

 גמליאל, חכמי היהודים, עמ' מא, נא, קנה.ראה   79
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זאת מלבד בתי מדרש נוספים שהמרכזי שבהם הוא "בית שרעבי" בראשות הדיין הרב 

  80.אהרן הכהן שעל פי עדות הרב יוסף קאפח משך אליו רבים מרבני הדור

בחשק גדול באופן שהצליח לסחוף שריבוץ התורה בתימן היה בהתלהבות ו אחרמ

, כי כל אחד בתימן מצא את חלקו (את ההמונים )מה שלא היה בשאר קהילות ישראל

הצליחה יהדות  במשנה שלישי בהלכה ורביעי בתלמוד,בה, אחד במקרא ובאגדה, שני 

תימן להקים מתוכה גדולי תורה הבקיאים בתלמוד ובפוסקים הרבה מעבר למצופה 

י המדרש פם ארץ תימן וגם קהילת בריסק היו אמורות להצמיח על הקטנה. גמכמותה 

 ראות בישראל.כארבעים מורי הו הנזכר

שישה מורי כרק )שאמורה הייתה להצמיח זה פלא, קהילת צנעא הקטנה  וראה

מורי הצמיחה בדור האחרון פי כמה יותר ( הוראות בישראל ביחס לכמותה המזערית

שהיו  אשי בתי המדרש בצנעא ותלמידיהםרהוראות מקהילת בריסק האדירה. 

 בעוד שבבריסק היו רק כמה יחידי 81בקיאים מופלגים בש"ס ופוסקים הגיעו לעשרות

מבין חכמי תימן אלו שזכו לעומת זאת  82.סגולה שנחשבו מורי הוראות ונער יספרם

רק מיעוטא דמיעוטא מהם התפרסמו לפי ששימשו ברבנות, בדיינות  לעלות לארץ

 . הוכיוצא בז

כי לא רק בצנעא היו ישיבות ללימוד תלמוד ופוסקים, כי גם בשאר מקומות  ודע

מלבד בתי שם הייתה ישיבה גדולה יומם וליל של משפחת בנין ) 83,היו, כמו בעדן

גדולים מבני הקהילה וגם כאלו שבאו  כמיםחמדרש נוספים( ובה היו תלמידי 

נו לשבח ולתהילה מפורסמים בדורעב, ושניים גדולים ממחוזות סמוכים כמו שר

למד בישיבה הגדולה "התורה : הרב חיים סנואני שבנגלה ובנסתר למדו שם

                                                           
 ראה קאפח י', ר' אברהם.   80

הרב שלום מנצורה, שהיה  . גם154–150מעט מהם מנה גמליאל, על חכמי היהודים, עמ'   81

תלמידי חכמים מופלגים בעיר  54מגדולי חכמי תימן לפני כמאה וחמישים שנה, מנה 

, הבירה צנעא שהיו כהגדרתו: "מורי הוראות הקולעים אל השערה ולא יחטיאו" )כהן

 (. תולדות, עמ' תפא

 .והלאה 334ראה מלר, הרב מבריסק, עמ'   82

 .קנא 'ראה תיאור לימוד התורה שם ברוב עם יומם וליל אצל מנזלי, הקיצו ורננו, עמ  83
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גם  85.סיםישלמד בבית מדרשו של הרב משומר נ והרב מרדכי שרעבי 84,וה"ווהמצ

עסקו חבורות עדאקה שבאם ועוד ־מאר, מנאכה, ביתד 86,במחוזות נוספים כמו רדאע

 ים הקבועים לציבור בהלכה ובאגדה.השיעור מלבד תלמודב כמיםחתלמידי 

ששם  כפר גרואחבכמו  ,גם במקומות שלא עסקו בתלמוד ברבים צמחו גאונים

שהוא "בקי בתלמוד וברמב"ם עד אחרונים  87הרב יוסף בן סעיד שעליו כתב ספירצמח 

וזאת מלבד יתרונו הברור במקרא ובזוהר  ,כאחד המורים הגדולים בארצותינו"

הרב יחיא יעיש אלהשאש מקהילת ם, והוא אך כבן ארבעים שנה. גם ובקבלה עליה

ובר שהיה שואל מאחרים מסכתות תלמוד כדי ללמוד לעצמו, וכשהיה מסיים צ'אל

ואף על פי כן היה גוברא רבה כניכר  88,היה מחזיר ושואל אחרות כי לא היה לו בעצמו

. אם כן, גם בקהילות שלא לימדו בהם תלמוד ברבים, היו מספריו שעדיין בכת"י

יחידים שלמדו לעצמם ונהיו גדולי תורה מובהקים. אפילו במקומות נדחים בתימן 

יצאו גאוני עולם הבקיאים בכל התלמוד, כגון רבי יוחנן מזרחי שחיבר את הפירוש 

                                                           
 .20 'מקדש, עמראה סנואני, מקום   84

הרב משומר ניסים היה מגאוני עדן, עיין נדאף, ענף חיים, סימן . 44 'מאמר מרדכי, עמ  85

 סח, עמ' רמא.

הרב יחיא ב"ר יחיא אחד מחכמי רדאע בדור האחרון שלימד גמרא בציבור יום יום היה   86

, כי לסבו ר' יחיא בסיס היו חמש . סיפר לי בנו, הרב עזריה, רבה של ראש־העיןבסיס ז"ל

בנות ולא היו לו בנים, על כן החליט לפזר את כל מסכתות התלמוד שהיו לו בכל בתי 

הכנסת של רדאע לזיכוי הרבים, וכתב לעצמו היכן שם כל מסכת. הוא פיזר שני סטים 

 שלמים של תלמוד בבלי שהיו לו. והינה זכה סוף סוף לבן תלמיד חכם מופלג, הלוא הוא

הרב יחיא בסיס שלימים היה אחד מרבני קהילת רדאע, ונולד לו עוד בן הוא רבי חיים 

בסיס. לימים, כאשר לימד הרב יחיא בסיס גמרא היה קשה לו בכל עת שהיה צריך לעיין 

להביא מסכת פלונית מבית כנסת זה ומסכת פלונית מבית כנסת אחר, והינה שמע כי 

, רוצה למכור את כל הש"ס שלו לאחר פטירת מאר, הרב שלמה מלאחידאב בית דין 

אביו )כמדומני שרצה הרב מלאחי אז לעזוב את תימן ולעלות לארץ(, מייד הזדרז ושלח 

לקנות את כל הש"ס ולמד ולימד בו בקהילתו מתוך נחת. שמעתי גם מהרב נחמיה, בנו 

 הגדול של הרב יחיא בסיס, כי לאביו היה גם תלמוד ירושלמי בתימן.

 ר, אבן ספיר, דף נ ע"ב.ספי  87

 כך אמר לי א' אריה בן קהילת מחוית, הסמוכה לאלצ'ובר.  88
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נדחים  לפני כארבע מאות שנה, והוא חי בכפרים קטנים 89"מזרחי" על כל הש"ס

כניכר מחיבורו  90א. והיה האיש בקי עצום בתלמודצ'רך לבידרומית לרדאע בד

ההלכתי. וגם כאן נדגיש, היות ואותן קהילות קטנות היו בנות כמה עשרות נפשות 

בלבד )ואף היו כאלה שהיו פחות ממניין אנשים(, הרי שלומדי התלמוד בהם לא היו 

 , שכן הם חיו בקהילות קטנות מאוד.בגדר אחוז מבוטל, אף על פי שהיו יחידים

לציין כי גמרא אחת יכלה להספיק לכמה תלמידי חכמים, כך שכמות ספרי  יש

וכפי שאמר לי עטרת ראשי אבי אדוני  דד לכמות לומדי הגמרא.הגמרא אינה מהווה מ

שרואים אנו שבארץ ישראל כמות הספרים רבה וכמות הלומדים ביחס  זלה"ה,נסים 

אילו בתימן המצב הפוך, כמות הספרים מועטה וכמות הלומדים אליהם מועטה, ו

וקא מיעוט הספרים גרם להשתוקקות בלימוד ולכמות לומדים ורבה. נראה כי ד

 91,, לא חסר דברלתימן ועיגם הן שכל הספרים הנצרכים לתלמיד חכמרובה. יש לציי

רה ית .םהיו כמה לומדילכך שסביב ספר אחד  ייתה מצומצמת וגרמההכמות האומנם 

מזו, בעוד שבתימן היו נאמנים לספרי היסוד, קרי, מקרא ומדרש משנה תלמוד והלכה, 

ם הרי שבמקומות אחרים, מטבע הדברים, בגלל ריבוי הספרים שאינם יסודיים, שאינ

לפול על התלמוד וספרי חסידות וכיוצא בהם, בשר אלא פרפראות, כגון ספרי הפ

 ון הספרים העיקריים של התורה שבעל פה.תפשו שעות רבות בעיסוק בהם על חשב

של עניין, כשמשווים את קהילת תימן לקהילת בריסק, יוצא באופן ברור,  לסיכומו

שיהודי תימן עסקו בגמרא פי כמה וכמה יותר. מסקנה פשוטה וברורה זו, לא ידועה 

מכמה  כנז למדו תלמוד יותר מאשר בתימן(לרבים בימינו )הטועים לחשוב שבאש

-נמנה חלק מהן: ראשית, היות וכמותם של יהודי אשכנז היא עצומה )כ סיבות,

(, אז גם 80,000-לפני השואה( ביחס לכמותם הקטנה של יהודי תימן )כ 17,000,000

אחוז אפסי מיהדות אשכנז הוא גדול יותר במספרים מהאחוז הממשי שביהדות תימן. 

ד התלמוד היה נפוץ, אלא כלומר, כמות גדולי התורה שבאשכנז לא נבעה מכך שלימו

 מכמותה המספרית העצומה של יהדות אשכנז.

                                                           
רוב החיבור עדיין בכת"י, כמו רוב חיבורי חכמי תימן זתע"א המלאים אוצרות בכל חלקי   89

 התורה.

 ונראה שאף בתלמוד הירושלמי, אף שלא היה מצוי בעולם היהודי כידוע.  90

 .172 'מראה קראסו, מסע תימן, ע  91
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הטועים רואים לנגד עיניהם רק את בני הישיבות שבאשכנז שאומנותן שנית, 

ן שגם ותורתן, ורק אותם משווים לכל יהודי תימני אפילו הפשוט שבהם ]כיו

מהרוב המוחלט הפשוטים בתימן היו בני תורה[, ומבלי שימת לב מעלימים עיניהם 

  92.באשכנז שכלל לא למד תורה

ישובים ישובים. רוב היידוע שיהודי תימן היו פזורים בלמעלה מאלף ישלישית, 

לא עלו על יותר מכמה עשרות נפשות, ופעמים רבות אף פחות מכך. רצוני לומר, 

בצנעא. אדם  היהודים מספרביחד ללהגיע  יישובים יכולמאות מספר היהודים ב

מקומות רבים בתימן או שומע דיווחים ממקומות רבים בתימן יכול לקבל שמטייל ב

רושם מוטעה שיהודי תימן כמעט ולא לומדים תלמוד, אך הוא לא שם לב שגם אם 

ם , לא יגיעו בכמותיםיאסוף את כל היהודים מהמקומות שמהם הוא מקבל את הדיווח

ות תימן ובהם ריבוץ את רובה המוחלט של יהד לקהילות גדולות שהן הן המייצגות

  התלמוד גבוה.

רופה ואי מציאותם בתימן )כי מציאות בית דפוס רביעית, מציאות בתי הדפוס באי

שנים של ב(, הביא להדפסה עצומה זה מאות בתימן נאסרה ע"י השלטון המוסלמי

ספרי חכמי אירופה, בו בזמן שהחכם התימני כמעט ולא מעלה בדעתו לכתוב חיבור 

בר יי"ח מהרי"ץ ז"ל לא חגאון חכמי תימן במאה התורני שהרי אין לו בית דפוס. אף 

, ואם לא הייתה לו תקווה זו, יתכן את ספריו אלא מתוך תקווה שיודפסו בארץ הודו

כביכול במקום שבו לא מדפיסים ש רושם מוטעהנוצר  כך .93מאוד שלא היה כותב

                                                           
גם רבי זכריה אלצ'אהרי השווה בין כלל יהודי תימן לבין תלמידי חכמים שהתרכזו   92

בישיבות המפוארות שאותן פגש בתוך קהילות עשירות וגדולות הכמות באימפריה 

(. ישיבות אלה מומנו על ידי עשירים 426, ספר המוסר, עמ' העותמאנית )אלצ'אהרי

מופלגים של אותה התקופה כמו דונה גרציה ואחרים. עם זאת, על אף שהכיר באותה 

התקופה את אדירי התורה כרבי יוסף קארו, רבי משה מטראני ורבי משה קורדובירו, 

כמי קהילת ג'יבלה הרי מי שהיה בעיניו ראוי לתואר "גאון הדור" הוא דווקא ראש ח

שבתימן, רבי סעדיה בן יוסף. רצהבי שלא הבחין שהרב זכריה אלצ'אהרי עשה השוואה 

בטעות בין כלל יהודי תימן אל מול חכמי הישיבות דווקא ולא לשאר המון העם, קבע 

 (.37כי יהודי תימן "מיעטו בלימוד התלמוד" )רצהבי, מבוא, בתוך ספר המוסר, עמ' 

עם זאת, למרות שלא היה בית דפוס בתימן, חיברו חכמי . 840-860עיין כתבים חלק ב' עמ'  93

מהם שרדו עד  , שמאותבכל מקצועות התורהרבים תימן בכל הדורות ספרים ופירושים 

פי כמה גדולה . לו היה בתימן בית דפוס, הייתה כמות החיבורים של חכמי תימן לימינו
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, ובמקום שבו מדפיסים ספרים לרוב )ואפילו ע"י בר תורהלומדי מיעוט  ספרים, יש

בתימן היה ריבוץ ההיפך הוא הנכון, ש והאמת היא .בי רב דחד יומא( יש ריבוי תורה

עגומה ולעומת זאת באירופה הייתה מציאות , למגדולם ועד קטנםמאוד תורה גדול ה

ת שכבה דקה מן מאוד במצב לימוד התורה, ולא היה שם לימוד התורה אלא נחל

 .וכפי שהרחבנו לעילשל לומדים  הדקה

 מצב לימוד התלמוד באירופה בדורות האחרוניםג. 

ראיתי לנכון להוסיף כאן את דבריו של רבי יוסף מקריניק תלמידו של רבי חיים 

פה בדורות האחרונים, ימוד הגמרא באירומוולוז'ין שמתאר את המצב הנורא של ל

 וזה לשונו:

על ידי מלאך ה' )כוונתו לישיבת וולוז'ין. ע"ע( שמקודם שהוסד בית ה' 

(, היה העולם שומם, תוהו . ע"ערבנו הקדוש )הוא רבי חיים מוולוז'ין

ובוהו ממש, כי לא נודע בעולם אפילו שם ישיבה, ומהו העניין של 

גם לא נודע שם תלמוד תורה דרבים, כי היה ישיבה, ומה עושים בה, ו

העולם שמם מתורה, וגם ספרי ש"ס לא היו נמצאים בעולם כלל, כי 

אם אצל יחידי סגולה, גבירים מפורסמים, ואפילו בבתי מדרש מעיירות 

גדולות לא נמצא ש"ס שלם, כי לא היה נצרך בעולם מחמת שלא היו 

וש את הישיבה שלו, ואלמלא לא קבע רבנו הקד [....] עוסקים בם

הייתה משתכחת ח"ו תורה מישראל, ועל כן מרגלא בפומיה תמיד של 

 94.בנו הקדוש, כמה גדולים מעשי חייאמורנו ור

והצילו את יהדות  1890-גם הישיבות שנוסדו בעקבות ישיבת וולוז'ין שנסגרה ב

תה שם דורות רבים, פרנסו כמות אפסית יאירופה מחרפת השממה הרוחנית שהי

                                                           
. מתוך מאות רבות של חיבורים מחכמי תימן כל הארץ, ובלי ספק שהיה שמעם בוכמה

לחיבוריהם של חכמי תימן  דולה ביותרשנותרו בידינו בכתב יד, ישנה חשיבות ג

הראשונים, ההולכים בדרך היהדות המקורית של הגאונים והרמב"ם, וכמעט שאינם 

על  מצוה גדולה להוציאם לאור, ואז אור חדש מושפעים מחיבורי חכמי אשכנז וספרד.

  ציון יאיר.

 .27עמ'  שמוקלר, תולדות רבנו,  94
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באירופה שלא ידעו מימינם ליוני היהודים יביותר של לומדי תורה ביחס למ

הגם שהתלמידים נהגו ללמוד בישיבה שנים ספורות, וגם לא נהגו ללמוד  ומשמאלם.

את כל הש"ס כי אם את מיעוטו, מסכתות נבחרות בלבד ואפילו רק פרקים נבחרים 

ם של חכמי התלמוד היא בלבד, וגם אותם למדו בדרך הפלפול והבלבול ולא בדרכ

 דרכם של יהודי תימן לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.

 סוף דבר

בדקנו את דבריו של גויטיין על מציאות התימני הלמדן במהלך הדורות, ועל היקף 

לא נה, צדקו דבריו, מציאות היהודי הלמדן שאפיינה את יהודי תימן, יתופעה זו. וה

שקידתם ש באופןהיו יהודי תימן מקדם קדמתה,  ךכ הייתה רק בדורו של גויטיין, שכן

בתורה הייתה מקטנם ועד גדולם, ולא רק נחלת אחוז קטן של תופשי תורה כפי שהיה 

אף אחוז לומדי הגמרא בתימן היה גדול יותר משאר עדות ישראל  בשאר עדות ישראל.

ים כמו כן שיטת לימוד הגמרא המסורה לנו מהגאונ שבהם היה התלמוד כמו גלמוד.

צצו שיטות לימוד )מפאת הניתוק מהגאונים(  מרה דוקא בתימן, בעוד שבאירופהנשת

, שיטות במהלך הדורות חדשות, הנוגדות את כוונת מחברי הגמרא רבינא ורב אשי.

חדשות אלה השתלטו על כלל לומדי הגמרא בעולם כולו, שהיו כאמור שכבה דקה 

כך יצא, שמכל קהילות ישראל, היו יהודי תימן היחידים שהמשיכו את  של חכמים.

 שיטת לימוד הגמרא המסורה מהגאונים.

יהדות תימן הייתה בקצוות וקטנה בכמותה ולפיכך לא נודעו לשאר אחיהם על 

 95:אף גדלותם בתורה וכמו שבא הדבר לידי ביטוי בדברי הרמב"ם באיגרת תימן

שאתם חכמים וגבורים בתורה ובמע"ט הרי אתם  "ואתם שם באותו הקצה ואע"פ

 .וכו' "מתי מספר, ה' ירבה מספרכם

פעם אחת הלכתי אל מרן הגאון רבי חיים כסאר זלה"ה, כדי לברר לסיום אזכיר ש

, כי ודשקרץ העל גדלותם של חכמי תימן ביחס לחכמי האשכנזים והספרדים פה בא

את גדולי ת גדולי חכמי תימן והן ידעתי שהוא שריד כמעט אחרון שהכיר אישית הן א

והכיר אותם אישית בלימוד יום יום, ולא מתוך  ודשקחכמי אשכנז וספרד שבארץ ה

, כך שעמד היטב על רמת הפוויכוחים בתורה שהיו לו איתם בעל כתביהם אלא מ

                                                           
 רמב"ם, איגרת תימן, עמ' לט.  95
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עיונם בש"ס וראשונים, ועל כן שאלתיו: "מארי, היכן היו חכמי התורה גדולים יותר 

וזאת גם לאחר שהזכרתי  ".בתימן"רץ ישראל?", וענה לי בהחלטיות בתימן או בא

קשתיו ייוסף. וכשב בדיהוב עאלישיב והר סח פראנק והרבפב צבי בפניו שמות כמו הר

ח לאותם גאונים שאין כמותם באף עדה, השיבני "מארי יחיא אלקאפ ייתן לי דוגמהש

 ".ץ'ומארי יחיא אלאבי

ה"ה כתב שלעומת הלימוד הנכון בהבנת הסוגיות גם מרן הגאון רבי יוסף קאפח זל

בגמרא בתימן, הרי שבישיבות ארץ ישראל "אבדה לנו ישרות המחשבה ויושר 

  96החשיבה בהבנת סוגיות הגמרא".

שנה, ולהקים ישיבות וללמד בהם ועל כן, חובה על יהודי תימן, להחזיר עטרה לי

את אחיהם הספרדים והאשכנזים את מסורתם העתיקה בכלל, ואת דרך לימוד התורה 

והתלמוד בפרט, כי מסורת יהודי תימן היא היא המסורת האמיתית שבעבר הרחוק 

 תה מצויה גם אצל אבותיהם הקדמונים של הספרדים והאשכנזים לפני שהשתנו. יהי

                                                           
בשיחה שהייתה לי איתו הוא אמר לי שהוא לא שינה  .950קאפח י', על התלמוד, עמ'   96

כהוא זה משיטת לימודו התימנית גם בלומדו בישיבת "מרכז הרב". הישיבה הייתה לו 

 לאכסניא.
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 ביבליוגרפיה

, 1885–1882כתבות מארץ ישראל  –חיפה לורנס אוליפנט,  אוליפנט, חיפה

 )רחבעם זאבי מהדיר(, ירושלים תשל"ו.

 .א, ירושלים תש"ע, אור זרועיצחק בן משה מווינא,  הרב אור זרוע

תולדותיהם,  –בעלי התוספות אפרים אלימלך אורבך,  אורבך, בעלי התוספות

 . 1955, ירושלים שיטתםו חיבוריהם

הרב יוסף קאפח )מהדיר(, רבנו משה בן מימון אגרות,  איגרות הרמב"ם )קאפח(

 ירושלים תשנ"ד.

מעלה  ב,-א ,איגרות הרמב"םהרב יצחק שילת )מהדיר(,  איגרות הרמב"ם )שילת(

 אדומים תשנ"ה.

 ., ירושלים תשע"והרי"ף בין ספרד לאשכנזעמנואל אלאלוף,  אלאלוף, הרי"ף

 , ירושלים תשמ"א.ענף חייםהרב אברהם אלנדאף,  אלנדאף, ענף חיים

צאצאיו,  ,תולדותיו, תורתו –היחיד בדורות יצחק אלפסי,  אלפסי, היחיד בדורות

 אביב תשנ"ז.־, תלתלמידיו והבאים במחיצתו

 )יהודה רצהבי מהדיר( ,ספר המוסררבי זכריה אלצ'אהרי,  אלצ'אהרי, ספר המוסר

 ירושלים תשכ"ה.

, פולין –פרקים בתולדות יהודי מזרח אירופה, ד דוד אסף,  אסף ד', פולין

 .1990אביב ־תל

אביב ־, ד, תלמקורות לתולדות החינוך בישראלשמחה אסף,  , מקורות לתולדותש' אסף

 תש"ג.–תרפ"ה

ז"ל", בתוך: ישראל  שלמה דב גויטיין, "על אריך בראואר גויטיין, אריך בראואר

אביב תש"ה, ־, תלשבות תימןישעיהו ואהרן צדוק )עורכים(, 

 .93–92עמ' 

 , ירושלים תשמ"ג.התימנים, ----- גויטיין, התימנים

, ירושלים בדורנו חכמי היהודים בתימןהרב שלום גמליאל,  גמליאל, חכמי היהודים

 תשנ"ב.
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, "על חכמי היהודים בתימן בשנת העשרים", בתוך: ----- על חכמי היהודים, גמליאל

 .174–135, ירושלים תשמ"ח, עמ' המאסף –אלג'אמע 

 , ירושלים תשמ"א. חכמי אשכנז הראשוניםאברהם גרוסמן,  גרוסמן, חכמי אשכנז

יהודי תימן  ,דוד קראסו, "מסע תימן", בתוך: יוסף טובי )עורך( דוד קראסו, מסע תימן

 .190–127אביב תשל"ו, עמ' ־תל, במאה הי"ט

 ., ויניציאה תי"גיון מצולהנתן נטע הנובר, הרב  הנובר, יון מצולה

  ., א, ירושלים תשס"אשו"ת רבינו יעקב וויילל, ייעקב ווי הרב ויילויל, שו"ת מהר"י יוו

 ב,-א ,ספר תולדות הרב שלום שבזי זצ"ל חוזה,הרב סעדיה  ולדות הרש"שת ,חוזה

 תשמ"ב.–ירושלים תשל"ג

, מעין גניםיוסף שלמה דלמדיגו )רופא( מקנדיא, הרב  יש"ר מקנדיא, מעיין גנים

 שפ"ט.–אמסטרדם שפ"ח

חן טוב  הרב איתמר חיים כהן, "תולדות רבינו המחבר", בתוך: תולדות, כהן

–ברק תשע"א, עמ' תכא־, בנישאלות ותשובות וחידושי דינים

  תפד.

 , פראג שע"ו.ים של שלמהרבי שלמה לוריא,  שלמהלוריא, ים של 

ישראל ישעיהו ויוסף  בתוך:"הלכות תימן", שאול ליברמן,  ליברמן, הלכות תימן

ירושלים  ,יהדות תימן פרקי מחקר ועיוןטובי )עורכים(, 

 שנה.–תשל"ו, עמ' שמט

 –מאמר מרדכי  צוות העורכים של בית המדרש מאמר מרדכי, מאמר מרדכי

, פעליו, תורתו, הנהגתו, ונפלאותיו של ממסכת חייופרקים 

, ירושלים רבינו המקובל הרה"צ ר' מרדכי שרעבי זצוק"ל

 תשע"ב.'ה

 מהר"ל מפראג,

 תפארת ישראל 

 , ויניציאה שנ"ט.תפארת ישראליהודה ליווא בן בצלאל,  הרב

"על רקעה של מסורת הארמית הבבלית של עדת שלמה מורג,  על רקעהמורג, 

מסורות הלשון העברית תימן", בתוך: יוסף ]יובל[ טובי )עורך(, 

, עמ' אביב תשס"ב־, תלוהלשון הארמית שבפי יהודי תימן

145–179. 
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 .ווארשה תרל"ה, עמודי ששאפרים מלונטשיץ,  הרב מלונטשיץ, עמודי שש

, תולדות מרן רי"ז הלוי –הרב מבריסק שמעון יוסף מלר, הרב  מלר, הרב מבריסק

 ירושלים תשס"ג.א, 

 , ירושלים תש"ל.הקיצו ורננויעקב מנזלי,  הרב מנזלי, הקיצו ורננו

 , נתניה תש"ס.בתי כנסת בצנעאיחיאל נחשון,  נחשון, בתי כנסת

 , ירושלים תש"מ.מקום מקדשחיים סנואני,  הרב סנואני, מקום מקדש

]דפוס צילום:  1866ב, ליק -א, אבן ספיריעקב ספיר, הרב  ספיר, אבן ספיר

 ירושלים תש"ל[.

 , ירושלים תשס"ג.יריעות אהרוןהרב אהרן קאפח,  , יריעות אהרןא' קאפח

הרב יוסף קאפח, "על התלמוד המנוקד", בתוך: יוסף ]יובל[  קאפח י', על התלמוד

 .951–950תשמ"ט, עמ' , ב, ירושלים כתביםטובי )עורך(, 

, "קהילת צנעא בתימן", בתוך: יוסף ]יובל[ טובי )עורך(, ----- קאפח י', קהילת צנעא

 .871–861, ב, ירושלים תשמ"ט, עמ' כתבים

, "ר' אברהם הכהן זצ"ל", בתוך: יוסף ]יובל[ טובי )עורך(, ----- קאפח י', ר' אברהם

 .1015, ב, ירושלים תשמ"ט, עמ' כתבים

 , ירושלים תשנ"ג.סערת תימן, קורחהרב עמרם  , סערת תימןע' קורח

 תשכ"ג. שמש־בית, אגרת בוכים, הרב שלום קורח גרת בוכיםי, אקורח ש'

)מרדכי אדלר  ,ספר מסעות של ר' בנימן ז"לר' בנימין מטודלה,  נימין, ספר מסעותר' ב

 (, לונדון תרס"ז.מהדיר הכהן

רבינוביץ, "מבוא ]לאגרת או מאמר תחית מרדכי דב הרב  רבינוביץ, מבוא

מהדורה מנוקדת עם  –המתים[", בתוך: איגרות הרמב"ם 

 שלה.–פירוש לעם, ירושלים תשס"ה, עמ' רטו

  , סאלוניקי תקנ"ח.שו"ת מהר"י מברונארבי ישראל מברונא,  שו"ת מהר"י מברונא

בריסק  –ב  ,גלויותאנציקלופדיה של אליעזר שטיינמן )עורך(,  שטיינמן, אנציקלופדיה

 .תשט"וירושלים  דליטא,
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תולדות רבנו חיים משה שמואל שמוקלר )שפירא(, הרב  שמוקלר, תולדות רבנו

, ירושלים חייו, זמנו, ספריו והישיבה הגדולה –מוואלוז'ין 

 .תשס"ג

חנא שמרוק, "בחורים מאשכנז בישיבות פולין", בתוך: שמואל  שמרוק, בחורים מאשכנז

 ספר יובל ליצחק בער)עורכים(,  ואחרים סאלו בארוןאטינגר, 

 .317–304, ירושלים תשכ"א, עמ' במלאת לו שבעים שנה

 

 


