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 יראפע ריאמ

 דברי פתיחה

משום שהשופר  אמרו חכמים: 'אי אפשר לעולם בלא תקיעת שופר' )ראש השנה ט:(
מסלק את מידת הדין ומקרב את מידת הרחמים למי שזוכה להתעורר ואם כבר נוטלים 

  יקתא רבתי כב(.שופר כדי לתקוע בו צריך לחדש את המעשים ולשוב בתשובה )ע"פ פס

' בשנת התשס"ט. חברים 3-הקובץ הקודם 'מקורות שלש שנים חלפו מאז הופעת
רבים וטובים לדרך בקשו שנוציא את הקובץ בתדירות גבוהה יותר ולמרות הרצון הטוב 

 לא היה סיפק בידינו למלא את שאלתם.

ים שמטרתם לכלול את החכמה והמעשה בכדי לקרב את הצורך לפרסם קובץ מאמר
הדעות התגבר בעיקר נוכח מתקפת העלונים והגליונין המציפים את בתי הכנסת בבחינת 
'הכל כלול' ותכנם על פי רוב עוסק באמונות והתחכמויות פרשניות אודות הימים הנוראים 

המועט של אלה שאינם והדלפות מישיבות בית דין של מעלה בעניין העונש הגדול והשכר 
תורמים למבצעי גימטריות של תפילות לזיווגים וכפרות שונות באמצעות העוף המסכן. 
באותם מאמרים מלעיטים את הציבור בציטוטים מרז"ל ואת ההקשר מכוונים למטרתם 
במבצעים השונים ומכל גרגר קטן של אמת או אמת מדומה מנפחים ויוצרים הר גבוה... 

 (.65לתלמידו ר' יוסף בן יהודה בתרגום מורנו ר"י קאפח הערה )עיין אגרת רבנו 

קובץ המאמרים שלפנינו יוצא לאור בשיתוף 'הליכות עם ישראל' סניף נתניה, ועל 
בית המדרש הפתוח ללימוד משנת הרמב"ם, שמטרתו הנחלת  –פי חזון עמותת "מקורות" 

זרקור מגדלו אנו ערכי מחשבת היהדות המקורית ע"פ משנת רבנו הרמב"ם שלאור 
פוסעים תוך קירוב הדעות למאור שבתורה, להתנהגות חברתית חושבת ומתחשבת, עם 
דגש על לימוד המביא לידי מעשה, ולא תאוריות של 'יש אומרים' ו'יש סוברים', כדי לקרב 
את הדברים אל השכל, וכדי לגרום לשינוי מחשבתי התנהגותי בחברה, ולמנוע עיוות, 

 ושגים הנובעים מלמוד שטחי או מחוסר לימוד ועיון.טשטוש ועירפול מ

יבורכו העוסקים במלאכה ובראשם ידיד נפשי אבי חמדי, אביעד רצאבי, יוסי פרחי 
עורך הקובץ, שזכה תוך כדי עריכת החוברת להכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, 

 יהי רצון שיזכו לגדלו לתורה, לחופה, למעשים טובים וברורים.

הכותבים אפרים יעקב, אלי נגר, זכרון חסון ומתי צברי, לחברי הטוב הצלם  לחברי
ציון עוזרי מגלות מנהטן ניו יורק שגם צילם את התמונה המופיעה בשער הקובץ, לחברי 
המסור ירון קרני גזבר העמותה המסייע בכל עת, לחברים התורמים להוצאת הקובץ 

 ולתורמים בעתיד.

 רהתבושרו במחילה, סליחה וכפ

 .קדומים ,מאיר בן אברהם עפארי ,ערב יום הכפורים ה'תשע"ג
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 רגנ ילא

 – "םייחל ונרכז"ו "ונחנא רפע יכ רוכז"

 תובשחמו םירוהרה

 פתיחה

בסיומה של תפילת העמידה בראש השנה נוהגים לומר את נוסח התפילה המפורסם: 
מלך אלא אתה". בתלמוד מופיעה תפילה זו לראשונה ויחד עמה  "אבינו מלכנו אין לנו

מופיע גם נוסח התפילה של "למענך רחם עלינו", ברם, הופעתן בתלמוד אינו בהקשר של 
על בסיסה של  1תפילות ראש השנה אלא הן מוגדרות כתפילות שנאמרות בעת בצורת.

נוספו בקשות נוספות, כאשר כל פניה נחתמת באמירה משותפת של "אבינו מלכנו" 
הציבור: "אבינו מלכנו". בנוסח התפילה של הרמב"ם לא מופיע נוסח אמירת אבינו מלכנו 
בראש השנה, ואף בסידורי תימן הקדומים אין איזכור של אמירת אבינו מלכינו לאחר 

לחיים", אך משמע מלשונו  אמנם, הרמב"ם מזכיר את נוסח "זכרנו 2שחרית של ר"ה.
שהוא אינו מנהג מושרש, ואף עיקר אמירתו אינה בראש השנה אלא כתוספת בעשרת מי 

מעבר לכך, תוספת זו מציבה קושי בשיטת הרמב"ם לאור מה שפסק שבשלוש  3תשובה.

                                                 

קריאת שם למאמר אינה דבר של מה בכך, ובלשון חז"ל: "לאו מילתא זוטרתא היא", לפיכך, חובה  *
נעימה לי להודות לד"ר אפרים יעקב שסייע לי לגבש שם מתאים למאמר זה. כמו כן תודתי נתונה 

ר, והסיר מעקשים לשוניים. ותודה מקרב לב לר' אדיר דחוח הלוי, על שהואיל לעבור על המאמ
 לידידי יוסי פרחי, על הניצוח במלאכת העריכה ובהצעת תיקונים מועילים.

"מעשה ברבי אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות ולא נענה ירד רבי עקיבא אחריו   1
נו וירדו גשמים הוו מרנני ואמר אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה אבינו מלכנו למענך רחם עלי

רבנן יצתה בת קול ואמר'ה לא מפני שזה גדול מזה אלא שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר על 
מדותיו" )תענית דף כח ע"ב(. כאן יש לשים לב שלא עצם אמירת אבינו מלכינו גרמה להיענות, אלא 

לבבות שהביא עניין זה בשער המידות של המתפלל. ואכן עניין זה עולה גם מדברי בעל חובות ה
הכניעה פרק ו. וכך גם ציין בעל ספר אורחות צדיקים שהעמיד עניין זה כפועל יוצא של מידת הענוה: 
"העניו תפילתו מקובלת לפני הקדוש ברוך הוא, כי הוא מעביר על מידותיו, ובגלל זה נתקבלה 

. שער הענוה אורחות צדיקים(. תפילתו של רבי עקיבא כשאמר 'אבינו מלכנו'" )תענית דף כה ע"ב
 לא ידוע מי מחברו של בעל הצדיקים והדבר נותר בגדר תעלומה עד עצם היום הזה.

 .129, בני ברק, )תש"ע(, כרך ד, עמ' מחקרים בסדורי תימןעמד על כך מ' גברא,   2
כמוך  "יש מקומות שנהגו להוסיף בעשרת ימים אלו בברכה ראשונה זכרנו לחיים כו' ובשנייה מי  3

אב הרחמים וגו' ובהודאה זכור רחמיך וכו' ומוסיפין בברכה אחרונה בספר חיים וכו' וכן יש מקומות 
שנהגו להוסיף בעשרת ימים אלו בברכה שלישית ובכן תן פחדך ובכן כו' אבל בראש השנה וביום 

לה ב, , הלכות תפימשנה תורההכפורים מנהג פשוט הוא להוסיף בשלישית ובכן תן פחדך וכו'" )
 יט(.
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. במסגרת מאמר זה, אין אנו מבקשים 4הברכות הראשונות אסור להוסיף בקשת צרכים
וסחים או בהתחקות אחרי מנהג אמירת "אבינו מלכנו" או "זכרנו לעסוק בתולדות הנ

לחיים". מטרתנו לנסות ולמצוא את המשמעות הרעיונית הגלומה בשתי בקשות אלו. יחד 
עם זאת בסופו של העיון אבקש להראות שלאור המשמעות הרעיונית, תבא על פתרונה 

אמור, נוסח "אבינו מלכנו" גם הסתירה בשיטת הרמב"ם לעניין אמירת "זכרנו לחיים". כ
ו"זכרנו לחיים" אינם מעיקרה של תפילת ראש השנה, ואף על פי כןאנו רשאים להרהר 
במובנם ובמשמעותם לאור גישת הרמב"ם. לאחר דברי הפתיחה נעבור לעיון ולדיון 

 בנוסחי התפילות.

 "זכור כי עפר אנחנו"

שמעות של העובדה כי קטע זה מעורר כמה שאלות: מה תוכן הזכירה הזו, ומה המ
עפר אנחנו? כלום רק עפר אנחנו? ידוע כי ייחודו של האדם הוא בשל היותו נברא בצלם 

רבנו הרמב"ם למדנו  5אלהים, וכפי שנאמר במסכת אבות: "חביב האדם שנברא בצלם".
שמשמעות הבריאה בצלם קשורה והדוקה ביסוד התודעתי של האדם, באותו כח שבו 

 שהו אחר, וז"ל:האדם הוא אדם ולא מ

והדעת היתרה המצויה בנפשו של אדם היא צורת האדם השלם בדעתו ועל צורה זו 
נאמר בתורה נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כלומר שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות 
שאין להם גולם כמו המלאכים שהם צורה בלא גולם עד שידמה להן, ואינו אומר על צורה 

א הפה והחוטם והלסתות ושאר רושם הגוף שזו תואר שמה, ואינה זו הניכרת לעינים שהי
הנפש המצויה לכל נפש חיה שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש ומהרהר, אלא הדעה שהיא 
צורת הנפש ובצורת הנפש הכתוב מדבר בצלמנו כדמותנו, ופעמים רבות תקרא זאת 

הן וכל שם ושם ילמד הצורה נפש ורוח, ולפיכך צריך להזהר בשמותן שלא יטעה אדם ב
 6מענינו.

יתרה מזו, עצם העובדה שהאדם עומד לפני האל מבטאת את ההכרה במאפיין השכלי 
לאור  7של האדם וכנוסח תפילת נעילה: "אבל אתה הבדלת אדם ותכירהו לעמוד לפניך".

זאת, ההתייחסות אל האדם בחייו כעפר לא ברורה כל צרכה והיא דורשת הסבר. יש 
ְצֵרנּו ָזכּור  י הּוא ָיַדע יִּ להעיר, כי צורת הנוסח הזה מופיעה בספר תהילים בשינוי קטן: "כִּ

י ָעָפר ֲאָנְחנּו". בנוסף, חשוב לציין שהמזמור פותח בשבחים לה' על כך שהוא מוחל  8כִּ
וסולח ומרפא לכל חולי. נראה, כי חוליית הקישור לפסוק זה מצויה בהמשך בו מידת 

ליחה מוטעמת כביטוי למידת החסד האלוהי. להלן הפסוק דלעיל יחד עם המחילה והס
 הפסוקים שקודמים לו:

                                                 

]..[ ושלש ראשונות ואחרונות לעולם אין מוסיפין בהן, ואין פוחתין מהן, ואין משנין בהן דבר"   4
ואם רצה לשאול כל צרכיו בשומע תפלה  ]...[ )משנה תורה, הלכות תפילה וברכת כהנים, א,יא(.

 ג(.שואל אבל לא ישאול לא בשלש ראשונות ולא בשלש אחרונות" )שם,שם פרק ו', 
 מסכת אבות פ"ג הי"ד.  5
משנה תורה, הלכות יסודי התורה, פ"ד. באותו אופן הרמב"ם הגדיר צלם במורה הנבוכים וז"ל:   6

 "בגלל ההשגה השכלית הזו נאמר בו בצלם אלוהים ברא אותו".
לבהמות, ולא למי נקודה זו מתחדדת לאור דברי הרמב"ם, המטעים בזה הלשון: "כי לא יהיה הצווי   7

 , ח"א, פ"ב(.מורה הנבוכיםשאין לו שכל" )
 תהילים קג, יד.  8
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 )י( ֹלא ַכֲחָטֵאינּו ָעָשה ָלנּו ְוֹלא ַכֲעֹוֹנֵתינּו ָגַמל ָעֵלינּו:

ם ַעל ָהָאֶרץ ָגַבר ַחְסּדֹו ַעל ְיֵרָאיו: ְגֹבַה ָשַמיִּ י כִּ  )יא( כִּ

ַמֲערָ  ְזָרח מִּ ְרֹחק מִּ ֶמּנּו ֶאת ְפָשֵעינּו:)יב( כִּ יק מִּ ְרחִּ  ב הִּ

ַחם ה' ַעל ְיֵרָאיו: ים רִּ  )יג( ְכַרֵחם ָאב ַעל ָבנִּ

י ָעָפר ֲאָנְחנו: ְצֵרנּו ָזכּור כִּ י הּוא ָיַדע יִּ  )יד( כִּ

לאור האמור לעיל ניתן לומר כי ידיעתו של ה' את טיבה של הווייתינו היא זו 
סליחה שאנו מייחסים לו. נפנה עתה לשאלה שמשמשת כמקור לגילוי תכונת המחילה וה

 שהועלתה לעיל: מהי מטרת ידיעתנו כי עפר אנחנו?

 דעת ר' יחיא צאלח 

לדעת מהרי"ץ, פנייה זו לה' נועדה לבטא את פחיתותו וחסרון חשיבותו של האדם, 
 וז"ל:

זכור כי עפר אנחנו שאנו מודים בשפלותינו, וא"כ מחול וסלח כי די לנו שפלותנו, 
 9ה כן דרך חן וחסד ובהיותך מוחל וסולח.ועש

לאור דברים אלו, הדגשת עובדת היותינו שפלים משמשת כמקור לעורר עלינו רחמים 
ובכך היא משמשת כתריס בפני העונש. כנגד פירוש זה אפשר לטעון איפכא מסתברא, 
דווקא ההכרה בשפלותינו עשויה להיות סיבה לחוסר התחשבות. כך למשל אנו מוצאים 

בסוגיית ההשגחה, הרמב"ם שולל מבעלי החיים את ההשגחה הפרטית דווקא בשל ש
 פחיתותם.

ואשר הביאני לדעה זו, לפי שלא מצאתי כלל לשון ספר נביא שמזכיר שיש לה' 
 בעלי החיים זולתי באישי האדם בלבד, וכבר תמהו הנביאים גם על מאישי השגחה באיש

להשגיח עליו, כל שכן מה שזולתו מבעלי  שיש השגחה באישי האדם, ושהוא פחות מכדי
 10החיים, אמר "מה אדם ותדעהו" וגו', "מה אנוש כי תזכרנו".

                                                 

 סידור עץ חיים למהרי"ץ, תפילת שחרית ר"ה, דף סד ע"ב.  9
 מורה הנבוכים, ח"ג, פי"ז. וכך גם כתב בחלק הראשון: "וכן אם חלה מכה על אומה או על אקלים  10

לפני תיאור אותה המכה, שאותם האנשים פקד ה'  כפי רצונו המוקדם, אשר מקדימים ספרי הנבואה
כך הביא עליהם את העונש, הרי הוא מכנה גם את העניין הזה בירידה. מפני שהאדם  מעשיהם, ואחר

ייתכן ומהרי"ץ  מעשיו ויוענש עליהם אלמלי הרצון" )מורה הנבוכים, ח"א, פ"י(. שיפקדו קל מכדי
כי אמירה זו אחוזה וקשורה בזו שאחריה מחול וסלח. הרגיש בקושי זה, ולפיכך הוא מוסיף ומציין 

נעשית לאור עיקרון מוקדם לפיו הוא מוחל וסולח, וכן על דרך החן והחסד. כלומר, לפנים משורת 
 הדין, ומכלל הן נשמע לאו.
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 דעת התרגום 

פתרון אחר עשוי לעלות לאור דברי התרגום של ספר תהילים, אשר מתרגם את הפסוק 
 כדלהלן:

 11ארום קדמי גלי יצרא בישא דמתעי יתנא דכיר קדמוי ארום מן עפרא אנחנא.

הדברים: המחילה והסליחה היא תוצאה של הידיעה שיצר הרע הוא זה הסבר 
שמחטיא את האדם. לפי פשטם של דברים, האדם אינו חוטא בבחירתו אלא יש בו כח 
הגורר אותו לחטוא, לפיכך, ניטל עוקצו של יסוד האשמה. ברם, הבנה זו סודקת את כל 

בר השריש הרמב"ם את אמיתת רעיון הבחירה ואף מרוקנת מתוכנו את רעיון התשובה, וכ
 עיקרון הבחירה בהבלטה יתירה וקבע מפורשות:

אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני ישראל 
שהקב"ה גוזר על האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן, אלא כל אדם 

או חכם או סכל או רחמן או אכזרי או ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם 
כילי או שוע וכן שאר כל הדעות, ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד 
משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצה, הוא שירמיהו אמר "מפי 

וב ולא להיות עליון לא תצא הרעות והטוב", כלומר אין הבורא גוזר על האדם להיות ט
 12רע.

דברי הרמב"ם ברור מיללו, הבחירה והתשובה, כרוכים זה בזה, ולא תיתכן מציאות 
 האחת ללא חברתה.

 דעת ר' דוד קמחי

 אפשרות פרשנית אחרת עולה לאור פירושו של הרד"ק אשר מפרש כדלהלן:

מר כמו ידע, כלו –זכור כי עפר אנחנו, הפסוק כפול במילות שונות, כי פירוש זכור 
 13כמו יצרנו. –זכור לפניו תמיד, ופירוש עפר אנחנו 

מילת "עפר" פירושה יצר הרע של האדם, ולדעתו של רד"ק, שתי צלעות הכתוב אינן 
שני עניינים שונים אלא אותו עניין החוזר במילים שונות. על רקע הבהרה זו, הרד"ק 

 מבהיר את משמעות האמור בכתוב:

הם עפר, כי באותם התאוות ידמה האדם לבהמה, כי היצר הוא התאוות הבהמיות ש
שהיא כולה מן העפר. אבל באדם יתרון הנשמה העליונה, שהיא מגזרת המלאכים: ובעת 
שילך אדם בדרך הנשמה העליונה פניו "פני אדם" ובעת שילך בדרך הנפשות השפלות 

 14פניו "פני אריה" ו"פני שור" ו"ופני נשר" ודי בזה למשכיל.

                                                 

 ובתרגום לעברית: בגלל שכבר גלוי לפניו שיצר הרע מתעה אותנו, זכור לפניו כי מהעפר אנחנו.  11
 רה, הלכות תשובה, ה,ב.משנה תו  12
 , תהילים קג, יד.מקראות גדולות הכתרפירוש רד"ק לתהילים, בתוך:   13
 פירוש רד"ק שם.  14
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יטוי חד, היחס בין הצד החומרי של האדם לבין הצד השכלי שבו, כאן בא לידי ב
כאשר בתווך עומד עיקרון הבחירה הגורס שהאדם הוא זה שבוחר את דרכו: אם בדרך 
המביאתו להיות אדם או שמא פניו לדרך שמביאתו להידמות לפני החיות שנמנו לעיל. 

הוא רומז לנו שאותם  רד"ק עושה שימוש בדמויות המופיעות במרכבת יחזקאל, ומכאן
הדמויות המופיעות במרכבה אין כוונתם לסמל צורות של חיות, אלא הם משל לתכונות 

בהמשך, רד"ק מבקש ללמדנו מדוע התאוות נזכרו  15המאפיינות את אותם חיות שנזכרו.
 בלשון עפר, וז"ל:

הוזכר יסוד העפר אפע"פ שהם בגוף ארבע יסודות, לפי שהעצמות הם מוסדי הגוף, 
 והם מיסוד העפר, שהם קרות ויבשות כמו העפר וכן כי עפר אתה ואל עפר תשוב.

העפר הוא שם כולל לחומר המורכב מארבע היסודות, והכתוב הזכיר את העפר בגלל 
שעיקרו הוא העצמות. לפי פירוש זה, העפר אינו מבקש לבטא שיפלות אלא את עיקר 

במילת "עפר" נועדה לציין זהות  בניינו של האדם, אשר בנוי על העצמות, והשימוש
ניתן לסכם ולומר, שהזכירה כאן מתייחסת לידיעה שהאדם הוא מורכב  16בתכונת המזג.

מחומר, ומעצם עובדת היותו חומר הוא בהחלט עלול לטעות, על דרך האמור: כי אין 
צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. אם כן, לאור פירוש הרד"ק מתיישבים יפה דברי התרגום, 

הם עולים בקנה אחד עם רעיון הבחירה. אולם, גם כאן עדיין אין הדעת שוקטת וטענת ו
האיפכא מסתברא מגיחה לה שוב: הואיל והאדם פועל מתוך בחירתו הרי שעליו לשאת 
באחריות. לפיכך, כיצד עובדת היותו בעל חומר משילה מעליו את האחריות ונעשית מקור 

"ם, אשר קובע את חובת האחריות דווקא מכח לחמלה וחנינה? וכך גם סח לנו הרמב
 עיקרון הבחירה שביד האדם.

וכיון שכן הוא ]=שהאדם בעל בחירה ומפי עליון לא תצא הרע והטוב[, נמצא זה 
החוטא הוא הפסיד את עצמו, ולפיכך ראוי לו לבכות ולקונן על חטאיו ועל מה שעשה 

שכתוב אחריו מה יתאונן אדם חי וגו' וחזר ואמר הואיל ורשותנו לנפשו וגמלה רעה, הוא 
בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו שהרשות עתה 

 17בידינו הוא שכתוב אחריו נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה.

 דברי הרמב"ם על איוב

איוב, כפי שהללו באו להלן אנסה להציע הסבר הנשען על יסוד שלבי ההכרה של 
לידי ביטוי במורה הנבוכים. הרמב"ם הציג את איוב כמי שעבר שלבים שונים בהכרתו. 

גישה זו מייחסת לה' אחריות  18בשלב ההכרה הראשון, איוב הכיר את ה' "לשמע אוזן".
ישירה להרעפת הטובות או לעשיית הרעות, השיקול להיטיב או להרע הוא פועל יוצא של 

                                                 

בהקשר זה, יש לתת את הדעת לאותן "גילויי אריות" המופיעים בהיכלי הקודש של בתי הכנסת.   15
דת יהודית או  –נסיות סקירה מקיפה ומלומדת בעניין זה ראו: א' קאפח, "ציורים וקישוטים בבתי כ

 .106–82, ה, עמ' מסורה ליוסףדת אלילית?", 
פירושו מבוסס על פירוש הראב"ע שכתב בזה הלשון: "וטעם כי עפר אנחנו כי העצמות הם מוסדות   16

הגוף והם קרות ויבשות כמתכונת העפר". הרמב"ם במשנה תורה פירש שהאדם יוחס לעפר הואיל 
 ורוב בניינו מהעפר.

 , הלכות תשובה, פ"ה ה"ב.תורה משנה  17
 איוב מב, ה  18
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דם. מכח הכרה זו, איוב פעל באופן נמרץ בעשיית הטוב, והכתוב העיד עליו התנהגות הא
דא עקא, לא די בכך שצדיקותו וחסידותו  19שהוא: "איש תם וישר ירא אלהים וסר מרע".

לא מנעו את בוא הצרות והאסונות, אדרבה, הן היוו כעין אמתלא לסדרת האסונות שניחתו 
ו. מתוך כך, הוא החל לקלל את יומו ובא בטרוניה עליו בזה אחר זה ופגעו בו ובכל אשר ל

על העוול ואי הצדק שנגרם לו. הוא מצא את עצמו בהתכתשות עם ריעיו ומכריו שבאו 
לנחמו ולהציג לפניו טיעוני סניגוריא על הצדק האלוהי. איוב לא שעה לדבריהם והמשיך 

 לטעון כנגד הצדק האלוהי. 

ו בשל תפיסה שגויה של מושג ההשגחה הרמב"ם מסביר, שטענותיו של איוב נבע
והצדק האלוהי. הוא מצא לכך תימוכין בעובדה שהכתוב שמנה את שבחו לא כלל את 
התואר חכם, ומכלל ההן נשמע הלאו. כמו כן, הרמב"ם ציין מקורות מתוך ספרות חז"ל 

והעמידו אותו ככופר שביקש להפוך את  20שסנטו באיוב ואמרו: "עפרא בפומיה דאיוב",
ערה על פיה. ברם, לפני הרמב"ם ניצב קושי העולה לאור דבר ה' הקובע שריעיו ומכריו הק

  21של איוב לא צדקו " כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב ".

על רקע עדות זו, הניסיון לצייר את איוב כטועה, טעונים בירור וליבון. הרמב"ם פתר 
של איוב מתפיסה ילדותית של  את העניין בקביעת הבחנה בין שלבי התפתחות השקפתו

מושג ההשגחה לתפיסה בוגרת ואחראית. הקביעה המצדיקה את איוב ביחס לחבריו 
מתייחסת לשלב שבו התחולל המפנה בתודעתו של איוב. מַעבר זה נרמז בדברי איוב 
עצמו: "לשמע אוזן שמעתיך ועתה עיני ראתה". לפנינו אפוא, מעבר מתפיסה דתית 

יעה )=המסורת העממית(, לתפיסה המבוססת על הראייה )=הכרה המבוססת על פי השמ
רק בשלב מתקדם זה, איוב הגיע לכלל הבנה שטענותיו כנגד הצדק האלוהי  22שיכלית(.

 בטעות יסודן, וזה לשון הרמב"ם בתארו את התהליך שעבר על איוב: 

נצור אבל כאשר ידע את ה' ידיעה אמיתית, הודה שהאושר האמיתי, שהוא ידיעת ה', 
שידעו, ולא יעכירוה לאדם שום ייסורין מכל הייסורין הללו. אלא שהיה איוב  לכל מי

מיני האושר המדומים הללו הם התכלית, כגון הבריאות והעושר והבנים כל זמן  מדמה כי
את ה' על פי ההגדה לא בדרך העיון, ולפיכך נבוך באותם המבוכות ואמר  שהיה יודע

ין אמרו "לשמע אזן שמעתיך ועתה עיני ראתך על כן אמאס הוא עני אותם הדברים, וזה
ונחמתי על עפר ואפר". עניין הדברים כפי העניין, על כן אמאס כל אשר הייתי מתאווה, 

 23והוא יושב בתוך האפר. על היותי בתוך עפר ואפר, כפי שהונח מצבו ונחמתי

אינו חל על  נוכחנו אפוא, כי נקודת המפנה חלה כאשר איוב הבין שמושג ההשגחה
החומר אלא על ההכרה השכלית. מרגע זה ואילך איוב הבין שהרעות הם תוצאה של 
החומר ואין להם שייכות למושג 'השגחת השם' )=ידיעת ה'(. לדוגמה, אם נשליך דף נייר 
לתוך האש הוא יתכלה ויישרף, תכונת הבעירה של האש לא תשתנה אם הדף המושלך 

', ובדברי חכמה וקדושה, או שהוא גדוש ומלא בשמות לאש יהיה גדוש ומלא בשמות ה

                                                 

 איוב א, א.  19
 בבא בתרא טז ע"א.  20
 איוב מב, ז.  21
העין, והושאלו שלשתן להשגת  שלשת הלשונות הללו נאמרים על ראיית ראה והביט וחזה "דע כי  22

 ח"א, פ"ד. מורה הנבוכים,השכל". 
 , ח"ג, פכ"ג.מורה הנבוכים  23
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של אלהים אחרים ובדברי נאצה ונבלה. כך גם באשר לטבעו של החומר, כפי שכתב 
, הרעות נובעות מחומר האדם וללא קשר עם אדיקותו הדתית של האדם.  24הרמב"ם

חה הרמב"ם מציג תפיסה זו כבעלת חשיבות רבה לשיחרור האדם מהספקות הרובצים לפת
  25של שאלת ההשגחה והצדק האלוהי.

וכאשר ידע האדם את זאת יקלו בעיניו כל ייסורים, ולא יוסיפו הייסורים ספקות בה': 
הוא יודע או לא יודע, או משגיח או הזניח; אלא יוסיפו בו אהבה, כמו שאמר בסוף  האם

הבה וכמו שאמרו ז"ל: "עושים מא הזה 'על כן אמאס ונחמתי על עפר ואפר, החזון
  26ושמחים בייסורין".

 "זכר כי עפר אנחנו": שני אופני הבהרה

לאור האמור לעיל, אבקש להתייחס לעניין הקריאה: "זכר כי עפר אנחנו", ולאחר 
מכן, אנסה לשזור את המשך הבקשות שמופיעות בתפילת "אבינו מלכנו" ברוח ההבנה 

, הבנה בהתאם להכרתו שתוצע. נראה, כי הפנייה הזו כוללת שני אופני הבנה: האחת
הראשונה של איוב והיא לשמע אוזן, כלומר, הפניה תהיה לה' בבקשה לזכור שאנו נתונים 
תחת השפעת החומר ועל כן נדרשת מחילה וסליחה. אך אפשר גם להבינה בהתאם לדרגה 
השניה, כלומר, מטרת הפנייה היא להעמיד את האדם על עובדת היותו נתון בתוך יריעות 

השגחה לא חלה על החומר. לפיכך, אם האדם חפץ בשלמות, עליו לחוס ולרחם החומר וה
על עצמו לבל ישגה בהבלי הזמן ותחבולותיו. הכרה זו, תשכיל את המתבונן בה בעובדה 

                                                 

כל אובדן והפסד או חיסרון אינו אלא מחמת החומר, וביאור הדבר באדם דרך משל, שכיעור "כי   24
אם  מטבען, וכן חולשת כל פעולותיו, או ביטולם, או התרופפותם, ואין הבדל מראה וחריגת אבריו

הנפסד לא לצורתו. וכן כל חי  יהיה כל זה בעיקר התולדה או שאירע לו, הרי כל זה נספח לחומרו
האדם וחטאיו כולם נספחים הם  מרדי מת וחולה כי אם מחמת חומרו לא מחמת צורתו, וכלאינו 

 ח"ג, פ"ח(.מורה הנבוכים, לחומרו לא לצורתו, וכל מעלותיו נספחים הם לצורתו" )
תפיסת ההשגחה בזיקה ישירה לידיעת ה'. עולה מהערתו של הר"י קאפח במורה הנבוכים ח"א פנ"ד   25

ס הר"י קאפח לדברי הרמב"ם, שהקרבה לה' היא רק בידיעתו ומנגד ההתרחקות . שם התייח10הערה 
היא בהעדר הידיעה על כך. במאמר מוסגר הרמב"ם העיר שדבריו אלו אינם מעניין הפרק הנדון, 
ועל כך העיר הר"י קאפח שהחריגה מעניין הפרק לעניין ידיעת ה' אינה עניין של מה בכך והוא כותב 

אשר לקמן בח"ג פרק יז ובפרט בפרק נא ידובר בו  ז רבנו כאן סוד ההשגחהרמכדלהלן: : "אבל 
".)ההדגשות שלי; א"נ(. כאן המקום להוסיף ולהעיר, שהרמב"ם כרך בחדא מחתא בעטוף ובהעלם

את עניין ההשגחה ואת ספר איוב, כעולה מדבריו בראש במורה נבוכים ח"ג כב. והמעיין היטב יווכח 
מופיע גם באופן בו מציג הרמב"ם את הדמויות המתוארות בספר  לם"לגלות שאותו "עטוף והע

איוב. על הצורך בעיון מדודק בהערותיו של הר"י קאפח, יעויין מאמרו של י' פרחי, "על "דברים 
אחדים": הקדמת הרב יוסף קאפח לספר מורה הנבוכים", מסורה ליוסף, ז נתניה )תשע"ב(, עמ' 

-52ב, )תש"ס(, עמ' -ברמב"ם ובהערות הגר"י קאפח, מסורה ליוסף א . וכן א' נגר, 'עיונים149-118
האופן בו מוצגת דמותו של איוב במורה ועל הקשיים העולים מהיגדיו השונים של הרמב"ם  . על25

בזיקה לתורת ההשגחה, ראו: ח' כשר, 'דמותו ודעותיו של איוב בספר מורה הנבוכים', דעת הרמב"ם 
. 255-231ת הרמב"ם, )עורך: מ' חלמיש(, רמת גן, )תשס"ד(, עמ' ילקוט מאמרים בחקר משנ –

 . 217-205לדעה שונה ראו ר' ישפה, "ספר איוב כמורה נבוכים מקראי", שם, שם, עמ' 
 , ח"ג, פכ"ג.מורה הנבוכים  26
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, בכך שימחק את שטרי החובות 27שאין שינוי ותמורה בה', ולפיכך גזר הדין תלוי בו עצמו
 יעה בחומר.שנגרמו בעטייה של זניחת המושכלות ושק

 "זכרנו לחיים"

על יסוד האמור לעיל נראה, כי המשמעות של "זכרנו לחיים", צריכה להימצא באותם 
הדברים שההשגחה חלה עליהם. הרמב"ם, בהתייחסו להוראותיו של שם המשותף 'חי', 
ציין ששם זה מכיל הוראה על משמעות פיסית אך גם על משמעות הקשורה לעולם 

 המושכלות.

כי מוצאי  רכישת חכמה: "ויהיו חיים לנפשך וכבר הרבו להשתמש בשם זה גם לעניין
מצא חיים", "כי חיים הם למוצאיהם" וזה הרבה. ועל פי זה קרא את הדעות הנכונות חיים, 

מות, אמר יתעלה: "הנה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב" וכו', הנה  והדעות הנפסדות
אמרו יתעלה "למען  הוא מוות, ופירשם. וכך אני מבאר ביאר כי הטוב הוא חיים, והרע

ומחמת נפוצות  ייטב לך" וכו', תחיון", כעניין מה שנאמר בפירוש המקובל באמרו "למען
שימוש זה בלשון אמרו: "צדיקים אפילו במיתתם קרואים חיים ורשעים אפילו בחייהם 

 28קרואים מתים", דע זאת.

אומר דרשני, ומפרשי הרמב"ם מצאו בה  סיומו של הרמב"ם בהדגשה: "דע זאת"
עניין רב משמעות. במסגרת זו לא אכנס לרמיזתם, אך אציין שגם ללא משמעות סמויה, 
רעיון אחד ברור עולה מהדגשה זו, ולפיו הדגשה זו נועדה להסב את תשומת ליבנו לעיקר 

מורה  המשמעות של המושג 'חיים', כמתייחס אל המושכלות ולא אל המורגשות. ללומדי
וביחס לנדוננו,  29הנבוכים ידוע, כי זהו ההבדל בין עץ החיים לבין עץ הדעת טוב ורע.

                                                 

 כיוון פרשני לקריעת גזר הדין עולה גם מהערתו של הר"י קאפח לדברי 'הלחם משנה', בהבנת דברי  27
"ם בהלכות תשובה. הרמב"ם ציין ארבע אופנים של דרכי התשובה, תפילה, צדקה, שנוי הרמב

מעשה, ושנוי השם. ]=כלומר שינוי הסטיגמה השלילית של השם של האדם שנוצרה בערבות 
לדברי הרמב"ם. במקור מופיע ארבעה  התלמודי מעשיו. א.נ.[. הלחם משנה על אתר ציין את המקור

ינו של אדם, וכן משמע מהתלמוד שכל אחד מארבעה הדברים דיו בלבד לקרוע דברים מקרעין גזר ד
גזר דינו. אולם מלשון הרמב"ם משתמע שיש צורך בכל הארבעה הדברים יחד. הלחם משנה מיישב 

בהבחנה בין קריעת גזר הדין לבין הגדרת התשובה הגמורה. לדעתו מה שנאמר בלתמוד  את ההבדל
כל אחד מארבעת הדברים הללו מספיקים לשם כך, ומה שכתב הרמב"ם מתייחס לקריעת גזר הדין ש

מתייחס להגדרת התשובה הגמורה. שיש צורך בכל ארבעת הדברים. ככל הנראה הלחם משנה מבין 
את משמעות "גזר הדין כפשוטו" ועל כך הר"י קאפח העיר לגבי ההבנה של הרמב"ם את משמעות 

"ם, א.נ.[, מפרש מקרעין גז"ד ]=גזר דינו[, כלומר אם גזר הדין באופן הבא: "נרא שהוא ]=הרמב
יתמיד בהן כולן מתוך תשובה גמורה הם הדרך העשוי להשפיע עליו נפשית וגופנית להתנתק כליל 
מדבריו הראשונים ובכך נקרע ג"ז]=גזר דינו[. )משנה תורה, הלכות תשובה, מהדורת רי" קאפח, 

עת גזר הדין תלויה באדם עצמו וקריעה זו מכילה של עמ' תקצ, הערה ז(. הנה כי כן משמעות קרי
 שתי מרכיבים, א. התנתקות ממעשים שליליים. ב. התמדה במעשים טובים.

 ח"א, פמ"ב. מורה הנבוכים,  28
, ח"א, פ"ב. ורמז לכך הרמב"ם בהלכות תשובה, שם הוא בקש להשיב על השאלה מורה הנבוכים  29

כך השיב כדלהלן: "הקב"ה נתן לנו תורה זו עץ חיים היא  כיצד הייעודים שבתורה הם גשמיים? ועל
וכל העושה כל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה זוכה בה לחיי העולם הבא, ולפי גודל מעשיו 
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נוכל לפרש שבקשת "זכרנו לחיים" מבטאת את השאיפה לחיי תורה ודעת, שהם המהווים 
בהתאם לנאמר, הכתיבה בספר החיים  30את עיקר החיים לא רק בעולם הזה אלא גם בבא.

למות המידות ושלמות המעלות השכליות באופן שיחקקו היא הנחיה לאדם להשיג אתש
בקרבו כאותיות החקוקות וטבועות בספר. אך יחד עם הפניה למושכלות, אסור להזניח 
את העבודה והמלאכה, ועל כן האדם צריך לכתוב עצמו בספר פרנסה וכלכלה ובכך יזכה 

 למחילה גדולה ולגאולה וישועה. 

 פתרון הסתירה ברמב"ם

שמעות זו הבעייה ההלכתית שהוצגה בשיטת הרמב"ם לאמירת "זכרנו על יסוד מ 
את השאלה והתשובה זאת ר' אברהם  לחיים" עשויה לבא על פתרונה. וכפי שהיטיב לנסח

 הלוי בספרו "איכות הנבואה" כדלהלן:

]...[ ומקשים על זה ממה שאמרו "אל ישאל אדם צרכיו לא בשלוש ראשונות ולא  
ראה לנו לתרץ, כי לא אסרו אלא בצרכי הגוף כמו שיורה לשון צרכיו, בשלוש אחרונות?. ונ

אבל מותר לשאול צרכי הנפש שיכנה האל לחיי עד, בהללה אותו כפי האמת ודבקותו עמו 
כי זה מכלל שבחי הבורא. וההודאה לו בגמולו חיים וחסד, שהם חיים נצחיים לנפש 

וריו ברחמים לחיים' שהוא דרך כאמרו בברכות גבורות,'מי כמוך אב הרחמן זוכר יצ
הודאה. ועוד, כי לא זכר באחד מהם, רק חיים. גם כי חיי הגוף הכרח ותנאי להשלים 

 31הנפש.

הנה כי כן, הסבת תשומת הלב שברכות אלו מוסבות למישור ההכרתי ולא למישור 
 הפיסי. 

                                                 

ורוב חכמתו הוא זוכה, והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה 
ו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן, תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנ

וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, כגון שובע ושלום ורבוי כסף וזהב כדי 
שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן, אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה 

ת תשובה, פ"ט, ה"א(. כאן הרמב"ם רמז שהתורה , הלכומשנה תורהכדי שנזכה לחיי העולם הבא" )
נקראת עץ חיים דווקא בשל העובדה שהיא מנחה את האדם להשגת השלמות ולא לצרכי החומר, 

 ההטבות החומריות הם רק אמצעי לא תכלית.
את העולם הבא הרמב"ם מגדיר כחיים שאין עמם מות. ומכלל הן נשמע לאו שהחיים כאן אינם   30

במובנם האמיתי, וז"ל: "הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא והיא החיים מוגדרים כחיים 
שאין מות עמהן והטובה שאין עמה רעה הוא שכתוב בתורה 'למען ייטב לך והארכת ימים', מפי 
השמועה למדו 'למען ייטב לך' לעולם שכולו טוב, 'והארכת ימים' לעולם שכולו ארוך, וזהו הוא 

, הלכות תשובה, פ"ח, ה"א(. נקודה זו באה לידי ביטוי גם בהקדמתו תורה משנההעולם הבא". )
לפירוש המשנה, כאשר הרמב"ם תיאר את מותו של משה רבינו הוא כתב: "והיה זה מותו ביחס 

 אלינו במה שנפקד מאיתנו, וחיים ביחס אליו במה שנתעלה אליו" )שם(.
, )מהדיר: חיים קרייסל(, באר שבע ודות התורהאיכות הנבואה וס –לווית חן לר' לוי בן אברהם   31

 .540תשס"ז, עמ' 
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 הערת הר"י קאפח 

תי שהוצג לעיל על פתר את הקושי ההילכ אגב אורחא אבקש להעיר, שהר"י קאפח 
יסוד הבחנה בין שינוי שהם מעניין הברכה לבין שינוי שאינו מעניין הברכה והוא תומך 

 את הבחנתו בתשובת הרמב"ם כמובא להלן: 

שכל שהוא מענין הברכה ונושאה מותר להוסיף. וכבר נשאל  ולי נראה שדעת רבנו 
ום ישראל שם נעבדך, ושם רבנו על יחיד שהיה רגיל להוסיף בעבודה נוסח זה "בהר מר

נדרש את כל אשר צויתנו, בריח ניחוח תרצה אותנו ותחזינה עינינו וכו'. והשיב: נוסח זה 
שהוסיף בעבודה אינו מזיק ואין קפידא בו, ואין זה שואל צרכיו אלא הוא מעניין הברכה, 

ו הרי להדיא שכל שהוא מענין הברכה רשאי היחיד להוסיף. ומכאן למה שנחלק עכ"ל.
שאף  על האומר זכרינו לחיים ומי כמוך בשאר הימים. ]...[ ונראה בדעת רבנו האחרונים

 32לכתחילה יכול לאמרם דלא גריעי מנוסח שאדם יוצר מליבו כנ"ל.

הווה אומר, שמירת רוחה ואופיה של הברכה הוא זה שקובע בעניין, ולא עצם הנוסח  
עניין הברכה". מזכיר במידת מה את הלשון " הלשוני. יושם אל לב. ר"י קאפח נקט בלשון:

בהציגו את מטרת הספר: "מאמר זה מטרתו  שבחר הרמב"ם בפתיחה למורה הנבוכים
שנאמרו בספרי הנבואה". כוונת הרמב"ם, שעיסוקו במורה  ענייני שמותהראשונית באור 

ההיבט  והרעיונית של השמות ולא להתייחס אל הוא לבאר את המשמעות העניינית
  פורמלי לשוני. מטרה זו התפרשה היטב ע"י הרמב"ם עצמו בציינו:ה

ודע, כי כל שם אשר נבאר לך שיתופו במאמר זה אין הכוונה בכך ההערה למה 
הפרק בלבד, אלא אנו פותחים שער ומעירים אותך על עניני אותו השם  שהזכרנו באותו

 33מסוימת. לא כפי מטרת העוסקים בלשון בעלי שפה שיועילו כפי מטרתנו,

 והר"י קאפח העיר על אתר כדלהלן:

ולא ספר  35ולא מכלול 34וחזר רבנו על הערה זו לקמן תחילת פרק י, כלומר: לא מילון
 בא רבנו לחבר, אלא מבוא ושערים לתבונה. 36שורשים

"שערי הדעת  אם כן,'ענייני השמות' מוסב כלפי המשמעות הפילוסופית העוברת דרך
"עניין  ר יש מקום לשאול: כאשר הר"י קאפח נקט במטבעוהתבונה". על רקע האמו

 מקום הוא בקש להותיר הברכה", האם כוונתו להורות רק על ההיבט ההילכתי או שמא
 37גם למשמעות הרעיונית המחשבתית הגלומה בברכה כפי שהצבענו עליה לעיל?

                                                 

 , הלכות תפילה וברכת כהנים, מהדורת הרי קאפח עמ' קי, הערה לא.משנה תורה  32
 , א, ח, לקראת סוף הפרקמורה נבוכים  33
 כגון מילון אבן שושן ושאר מילונים.  34
 והדקדוק. כגון ספר מכללול של הרד"ק העוסק בענייני הפעלים  35
 כגון ספר השורשים לר' יונה אבן גאנח, העוסק בשורשי המילים ונגזרותיהם.  36
אם כי בזמנו של מארי עוד לא פורסם ספר לוית חן, אך עצם המשמעות הפילוסופית של "זכרנו   37

י קאפח הכירו. כעולה לר' יעקב אנטולי שהר" מלמד התלמידיםלחיים" ושאר ברכות הובעו בספר 
. ואף בשיחה 92מהערתו במאמרו על הפולמוס על שיטת הפרשנות האליגורית. כתבים, ג, הערה 

עימו הוא ציין בפניי שיש שקראו לספר בשם מלמד נקוד פתח תחת המם וציריי תחת הריש. ולא 
ואף  ,מלמד בנקוד פתח תחת המם ושווא תחת הלמד. התעקשתי לטעון שהצורה השנייה הנכונה
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לחיים האחת המוסבת  נסכם ונאמר שהצגנו שתי צורות הבנה לזכר כי עפר אנחנו
למישור החומרי והשנית למישור ההכרתי תודעתי. מבין השיטין ראינו כי הצורה השניה 

אם נבקש להשתמש  המקנה משמעות עמוקה לברכות אלו במישור הרעיוני וההילכתי. היא
 במטבעות הלשון של הרד"ק שהבאנו לעיל, נוכל לומר שההבנה הראשונה היא הבנת "פני

 וההבנה השניה היא הבנת "פני אדם". ני שור",אריה" ו"פ

 

                                                 

ציינתי בפניו שבהקדמתו הוא מתייחס לכתוב מלמד הבקר ודן בו, ומכאן שזוהי צורת הקריאה 
לא הסכים לראות בכך דבר  הנכונה. והאמת שכך נקרא שם הספר בפי כל המלומדים. אך מארי

מוחלט. ביני לבין עצמי תהיתי וחשבתי שמא שגגה נפלה בידי מארי, אולם בהגיעי הביתה עיינתי 
בהקדמה הכתובה בזו הלשון: " וקראתי לחיבור זה מלמד לפי שזה השם נופל על הלימוד והוא  שוב

, הוצאת מקיצי נרדמים, סוף מלמד התלמידיםשם ליד הכלי שמלאכתו הערה על העבודה" )
ההקדמה. ]ההקדמה ללא עימוד[. (לפי לשון זה אפשר לחלץ את שתי המשמעויות. אם כי כאמור 

 המלמדים הוא על פי הצורה השניה. השם שהשתגר בפי כל
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 בקעי םירפא

 שדוח שארמ ינמיתה רודיסב דוסו הלבק

 תרצע ינימש דעו לולא

בבואנו לבדוק את הסידור התימני קודם חדירת הספרים המודפסים לתימן מוצאם 
עד מאד. הסידור חסר כל אזכור קבלי והוא כמעט חסר פיוט. ספרי אנו סדור מצומצם 

הדפוס ותורת הקבלה שינו את הסידור התימני, שאמי כבלדי, בכל תחום הגותי וליטורגי. 
תרבותה של תימן היהודית שונתה על ידי שני גורמים אלה לבלי הכר והשפעתם זו היא 

מחוץ לתימן. שינויים אלה לא השפעה מכרעת, וברור הוא שכל הקבלה הגיעה אלינו 
פסחו על אף בית כנסת בתימן ועל אף נוסחת תפילה באף קהילה עד שקשה למצוא שני 
סידורי תפילה כתובי יד זהים. כדאי להעיר כי אצל נושאי המנהג השאמי כמו הבלדי 

 מצויים עניינים הלקוחים מספר חמדת ימים השבתאי.

שחדרו לסדר התפילה והמנהג התימניים בדברינו כאן מביא אני מקצת פרקי קבלה 
מר"ח אלול עד סוף סכות, ויותר משבאה רשימה זו לנתח באה היא להזכיר. אין אני מתיחס 
להשפעות קבליות הנוהגות כל ימות השנה כמו מנהג הקבלת שבת ואמירת בריך שמיה, 
אלא לטכסטים ומנהגים המיוחדים לימים מיוחדים אלה. השפעת הקבלה בימים אלה 

 ניכרת במרחב הציבורי דוגמת בית הכנסת ובזה הפרטי כמו הבית והסוכה.

כל יום מארבעים הימים שמר"ח אלול ועד יום הכפורים, נוהגים בכל רחבי דרום 
תימן להתקבץ בבתי כנסיות על מנת לקרוא תיקון זוהר. מנהג זה נוהג עד היום במספר 

ת המנהג הקבלי של אמירת מזמור קהילות של דרום תימן. כמו כן נוהג המנהג השאמי א
כז מתהלים )ה' אורי וישעי( אחר סיום כל תפילה בכל חודש אלול ועד מוצאי שמיני עצרת. 

 כדאי להעיר כי הליכה זו של זוהר ותהלים יחדיו מצויה הרבה אצל לומדי זוהר.

 באשמורות מצוי קטע תפילה מתורת הסוד הפותח במילים: 

 משרתים פניך / המבקשים רחמים על ישראל עמך: למען מלאכיך ה 38עשה

  39כת יש למעלה מבטלי גזרה.

כתוב: 'נקראים מבטלי גזרה וכן הוא בכל השאמי'. מהרי"ץ  40בתכלאל מהרי"ץ
כותב: 'כת יש למעלה כן הוא בכל נוסחאות ישנות ובס' משרא קטרין )לר' אברהם בן 

סח זה כל עת נוסח סוד שרפי קדש (, מצאתי דטוב להתחנן בנו1535-1530אליעזר הלוי 

                                                 

תכלאל שיבת ציון, חלק א מדור אשמורות, עמ' כה הע' א. "עי' היטב חדושי המאירי ספ"ד   38
 סנהדרין":

יון חלק א מדור אשמורות עמ' כה הע' ב. עי' ויש נוסחה: "נקראים מבטלי גזרה..." תכלאל שיבת צ  39
 הרמב"ם מו"נ ח"א פרקים נח נט ס. בתכלאל של מרי, המלה 'נקראים' אינה מופיעה.

 עץ חיים חלק ב עמ' מו דף ב.  40
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כיו מדובר נכבדות לעורר הרחמים ונסדר בס' אלפא ביתא כדי לעורר זכות התורה שניתנה 
בכ"ב אותיות ואין להוסיף ואין לגרוע מנוסח זה דמה טעם להוסיף תארים בקצת אלפא 

 ביתא. ואני ראיתי נוסח זה בפרקי היכלות דרבי ישמעאל לא פחות ולא יותר'.

שהתרת נדרים, ובלשון בני תימן התר, הוא עניין לתחום ההלכה והמשפט ואין הגם 
אמירתו אלא מנהג הוא קיבל בעולמה של היהדות צביון וניחוח קבליים וככזה הוא נתקבל 
ונקלט בתימן. הוא מצוי בתימן בנוסחאות שונות. מרי יוסף קאפח כותב: מנהג הוא 

נדרים ושבועות. ובסידור תפלת החודש  להתאסף בערב ראש השנה בבית הכנסת להתרת
נוסח עדן מצינו אף 'סדר התרת קללות'. ואם חסרים חברים בבית הדין הרי ניתן על פי 
סידר זה לצרף את הקב"ה בכבודו ובעצמו 'בצירוף קודשא בריך הוא ושכינתא... גופכם 

 נפשכם רוחכם ונשמתכם לעלת כל העלות וסבת כל הסבות...'.

ויות שתי בקשות הפותחות את כל תפילות הימים הנוראים אלו בסידור השאמי מצ
הן תפילות קבליות במובהק. האחת נועדה להעלות את התפילה והאחרת נועדה לשליח 

 הציבור.

תפילה נוספת היא תפילה על הפרנסה. תפילה זו מצויה בנוסחאות תפילה תימניות 
בלית במובהק והיא נקלטה השונות ואף רחוקות משהו האחת מרעותה. תפילה זו הינה ק

ה'קלאסי' )מהדורת חסיד( מודפסת  היטב אף בבית הכנסת הבלדי. בתכלכל עץ חיים
התפילה על הפרנסה בסוף הסידור כנספח ולא בגוף הסידור ממש. בנוסח הבלדי מובאת 

 הערת המביא לבית הדפוס: 

הארץ  בליל ראש השנה ובליל יום הכפורים קודם עלינו לשבח אומרים מזמור לה'
 ומלואה עם כונה בניקוד ההויות ומובטח לו שלא יחסרו מזונותיו.

גם בפסוק 'פותח את ידיך' שבאשרי יושבי ביתך ישנן בסידור הבלדי הנחיות קבליות 
 שאינן מצויות אפילו בסידור השאמי כמו: 

ויכוין בר"ת וס"ת פא"י ]=בראשי תיבות וסופי תיבות פותח את ידיך[, וס"ת של 
 ידיך=חת"ך. פותח את 

 השפה בכאן הינה קבלית במובהק.

הקבלה לא הניחה פינה בה לא השאירה היא את חותמה. כמו להרבה תחומים חדרה 
היא אל מעמקי מעמד תקיעת שופר שבסידור השאמי הפך מעמד תקיעת השופר למעמד 

תימניים ושאינם הפותחים ומלוים את המעמד  41קבלי מובהק. במעמד זה מצוים פזמונים
קיעת שופר שהפך להיות ארוך במיוחד. אצל נוהגי הנוסח השאמי מצויים פזמונים ת

אחדים שהעיקרי שבהם הוא הפזמון 'אשאל אדון עולם', פזמון המבוסס כולו על הקבלה. 
את הפזמון 'אשאל אדון עולם' חיבר אב"ד שרעב, המשורר והמקובל מרי דוד יוסף חיים 

של ראש השנה על דרך הסוד. נעיר, כי יהודי תימן  צאירי. הפזמון עוסק בכוונת התקיעות
 42משתמשים במונחים קבלה וסוד כאחד, כמאמר השיר בדיואן: "בקבלה וסוד תפתח".

בשעת התקיעות ממש, בין תקיעה לתקיעה)!(, מעכב הסומך העומד לשמאל התוקע 
 את התוקע בין תקיעה לתקיעה על מנת לקרוא הסומך את הכוונות הקבליות הראויות
לאותה תקיעה כמעט מקור כולן בספרי הדפוס. דבר זה נשתכח לו כאן בארץ ישראל 

                                                 

 מה שאצל עדות קרוי פיוט, אצל יהודי תימן קרוי הוא פזמון.  41
 ת מדעי והוא יפורסם איה"ב בקרוב.פירוש שלי לפזמון אשאל אדון עולם נשלח לאחרונה לכתב ע  42
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במרבית הקהילות. עדויות אילמות לכך נשתמרו בקונטרסי התקיעות הרבים שהגיעו עדינו 
 מתימן.

מנהג קבלי נוסף שחדר לדרום תימן עם כלל השפעות ספרי הדפוס הוא קריאת כל 
משני ימי ראש השנה. כידוע בספר תהלים יש מאה וחמישים פרק. ספר תהלים בכל אחד 

קריאת ספר תהלים בשני ימי ראש השנה עולה למניין שלש מאות שהם בגימטריה 'כפר'. 
למרות שאין גימטריה עניין קבלי עניין זה בא מבית מדרשם של מקובלים שמחוץ לתימן 

ר נמצא בעובדה שמנין פרקי כמו כל ענייני הקבלה שחדרו לתימן מן החוץ. ראיה לדב
התהלים בתימן עולה לכדי קמז פרקים שאין מניינם בשני ימי ראש השנה עולה למניין 

 כפר.

מנהג קבלי נוסף הוא האיסור לישון בשעות היום של שני ימי ראש השנה, איסור 
 שמקורו באמונה ששינה בימי ראש השנה תביא לכך שהשנה תישן עליך.

ור להתהלך ברחובות עיר עם שופר לא עטוף על מנת שכלב ועוד. אמונה היא כי אס
לא יראהו כי קיים חשש שהוא יפגע, שהכלב ככל הנראה יפגע בכושרו של השופר. זוכרני 
כי בילדותי כאשר הלכנו עם שופר בידינו ברחובות קריה היינו מחביאים את השופר 

תנני כירחי קדם. מתגעגע מאחורי גבנו על מנת שכלב לא יראהו אף אם השופר מכוסה. מי י
 אני עד מאד לימי תום אלה, לימי אמונה תמימה זו.

'כתר מלכות' יצירתו הנהדרת של ר' שלמה אבן גבירול פשטה בכל קהילות תימן. 
המקובל מרי יחיא אלצ'אהרי הוסיף לכתר מלכות זה פיסקה נוספת, המבוססת כולה על 

קהילות נוסחת הבלדי והיא ככל הנראה  אדני הקבלה. המעניין הוא שפיסקה זו אומצה ע"י
 אינה מצויה אצל מתפללי הנוסח השאמי.

אמירת ברכת הלבנה במוצאי יום הכפורים ולא מיד עם ראייתה אף היא עניין קבלי 
 הנוהג אצל השאמי והבלדי כאחד.

ובסכות, כל מי שהצליח לרכוש סידור למועדים אימץ את המנהג הקבלי של הזמנת 
כינוי לנשמות אבות האומה שלפי הקבלה באים להתארח בסוכה במהלך  אושפיזין לסוכה.

שבעת ימי חג הסכות איש איש ביומו. בכל יום מגיע לסוכה, על פי המסורת, אושפיז אחר, 
ועמו מגיעים האורחים האחרים. כל האושפיזין הם דמויות תנ"כיות מן ההיסטוריה 

 אומץ ביותר כאן בארץ ישראל.מנהג זה היה ידוע אמנם בתימן אך הוא  היהודית.

( היה מצוי 1880גם הספר 'חמד אלהים' העמוס תיקונים לז' ימי הסכות )ליוורנו 
בדרום תימן ויראה לי כי רק בעלי ממון ומזל החזיקהו מפני ששימושו הוגבל, ככל הנראה, 

 למרחב הפרטי בלבד ולא לזה הציבורי.

א רבה היא קבלית. המילה 'תיקון' תיקון ליל הושענא רבה: כל מהותו של ליל הושענ
שעיקרה מהכותר 'תיקון ליל הושענא רבה' הוראתה קבלת האר"י. הגם שקהילות החוגריה 
ושרעב מוחזקות כקבליות ההתיחסות ללילה זה כלילה קבלי מחוזקת יותר אצל קהילות 
הבלדי בעצם העובדה שבבית הכנסת הבלדי תוקעים בשופר בלילה זה, מה שאין כן אצל 

קהל השאמי. פרדוכס כיוצא בו מצוי גם בעניין אמירת הפיוט הקבלי בר יוחאי הנוהג כל ה
השנה רק אצל חלק מקהילות הבלדי ולא בדרום תימן. הספר המשמש לילה זה ובו מצוי 
"תיקון ליל הושענא רבה" קרוי 'קריאי מועד' והוא נפוץ בכל תימן. לילה זה מקובל לקרוא 

ד המלך מפני שהוא האושפיז ביום הושענא רבה. על הפי את ספר תהלים המיוחס לדו
 המסורת היה דוד המלך ער בלילותיו ואנו בעקבותיו מעוררים מדה זו שלו.
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 ןוסח ןורכז

 ס"נתמכ תסנכה-תיב

לשמור על הלכידות של עם ישראל, כשחז"ל המציאו את בית הכנסת הרי זה היה כדי 
מה שנקרא 'מקדש מעט'. אם בית הכנסת מקדש מעט אז מה תפקידו? ידוע שבית המקדש 
בבית ראשון ושני שימש את העם להבאת קורבנות מסוגים שונים על סוגים שונים של 
חטאים וכן עליה לרגל . הקרבת הקורבנות שימשה על כפרת עוונות, אבל לא סתם כפרת 

ת. כפי שהגמרא מתארת את טקס הקרבת הקורבן, הרי שהמקריב עובר תהליך של עוונו
היטהרות פנימית והבעת חרטה ובכלל מתפתחת אצלו מודעות לחטא, כמו שאמרו חז"ל 
"אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות" )סוטה, ג ע"א(. מודעות סביבתית 

יב פעם אחת קורבן חטאת שוב אינו ופנימית מחייבת מודעות מתמשכת. אדם שהקר
מקריב. וכשאדם שמקריב קורבן עובר את הטקס הזה, חל בו שינוי לטובה. "ברוב עם 

 הדרת מלך" נאמר גם על אנשים במעמד זה. האדם עולה בדרגה לערנות הפנימית שלו.

באשר לתפקיד השני של בית המקדש, העליה לרגל, הרי זה אחדות עם ישראל. 
 ים אין עם ולשון יכולים להם. כשישראל מאוחד

 אם כן ראינו, שלמקדש שני תפקידים חשובים

 קורבנות (1

 עליה לרגל (2

 בית הכנסת, שהוא בחינת מקדש מעט, יש לו שני תפקידים עיקריים חשובים:

 תפילה )במניין( (1

 לכידות התכנסות (2

האדם היהודי שלפני בית ראשון, סדר יומו הדתי כלל עבודת ה' שהתבססה על עבודת 
 קורבנות וכן מצוות שבין אדם לחברו.ה

לא היו תפילות, כגון: שחרית מנחה וערבית. לא היו בתי כנסת, לא היתה גמרא 
ומשניות. כל מה שהיה להם אלו מצוות התורה כהוויתם, ובכל זאת קמו נביאים לעם הזה. 

רו האדם היהודי, מצא את רוב יהדותו בתוך מערכת יחסים שבין אדם לחברו. וזה מה שאמ
הנביאים השכם והערב "עשות חסד צדקה ומשפט". היום לצערינו כל הנושא של אדם 
לחברו נדחק לקרן זוית. האושר החיצוני הוא בהימצאות אנשים טובים מסביבנו. מה 
שחשוב היום הוא התעסקות באובייקטים הלכתיים: נטילת ידיים, תפילין, ציצית, בית 

אם זה מוביל אותנו לאהבת ישראל? אהבת ה' כנסת, ופשוט שכחנו מה הם מייצגים. ה
 היא אהבת ישראל במובן של קיום המצוות, שרובם הם בין אדם לחברו.

ראו איך אנשים מקפידים על בחירת לולב, שחס וחלילה לא יתפצלו עליו, וצריך 
להיות חד כנשר. מביאים זכוכית מגדלת ומביטים בעלי הלולב. עוד מעט יביאו גם 

רוני לבחון את המבנה המולקולרי של עלי הלולב בשילוב עם בדיקה מיקרוסקופ אלקט
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גנטית לדעת אם הם תואמים את הלולב הקדום. כאילו שכחנו מה בא בעצם הלולב לסמל. 
 האם דקדוק יתר זה מועתק ליחסים שבין אדם לחברו? או בדקדוק הפנימי התודעתי? 

עבודה זרה ועשיית חסד הנביאים היו מוכיחים את העם על שני דברים עיקריים. 
צדקה ומשפט. לא ראינו נביא אחד שהוכיח את העם על זה שלא מניחים תפילין, או ציצית, 

 או מזוזה. מעניין למה. 

האם עקב ריבוי ההלכות והמנהגים נעשינו יותר דתיים רוחניים? לצערי הרב ממה 
 ושר והיגון.שאני רואה במציאות שלנו לא כן הדבר. אנחנו בני האדם יוצרים את הא

היום בית הכנסת משמש גם כמקום מפלט לאנשים שלא רוצים לתקן את דרכם, 
וחושבים שבית הכנסת הוא היעוד הדתי רוחני, ועצם הימצאותו של היהודי בבית הכנסת 

 תקנה לו יתרון וחסינות מבורא העולם. אך לא מחשבותיכם מחשבותי. 

הוא נראה. בנין המשמש לפעילות לכן כשאני מדבר על בית כנסת כמתנ"ס, אכן כך 
חברתית קהילתית, שממנו יוצאים גם לטיולים, אירועי שמחה למיניהם, וכן מקום 
להתכנסות חברים. שומעים סיפורים על אנשים, מפגש חברתי על דה והא. בקיצור בית 
הכנסת כמקום תרבותי. בית הכנסת נותן הרגשה טובה שאולי נגעתי באלוהים בזמן 

לאמיתו של דבר, הנגיעה באלוהים היא דרך מאבקים פנימיים, ולא להטריח התפילה. אך 
 .ירמיהו יא טו(סתם את בורא העולם, כמו שנאמר: "מה לידידי בביתי" )

שאלו פעם מדען יהודי בעל פרס נובל, למה הוא הולך לבית הכנסת אם הוא לא 
ות בו מבחינה מאמין באלוהים. התשובה שלו הייתה נורא פשוטה. זה מקום טוב להי

תרבותית. אדם נכנס לבית הכנסת במשקל רוחני מסוים, ויוצא עם אותו משקל. שהרי לא 
נעשה בו שינוי רוחני. התפילה בבית הכנסת לא שינתה את הכרתו ותוכנו הרוחני. היא לא 
הביאה אותו למודעות גבוהה במעמדו הדתי, בסה"כ הוא קיים מצות תפילה ומבחינתו 

למה הדבר דומה, לסל שממלאים בו תפילות, וזהו. לאחר מכן הולכים  הוא עשה את שלו.
לשתות בפאב השכונתי. מילאנו את חובותינו, ולכן התפילה נעשית לנו כנטל. רוצים 

 לסיים וללכת הביתה.

אז מה עושים? מנסים להפוך את בית הכנסת למקום של התוועדות, בחינת "יהיה 
אחר התפילה וידונו האחד עם השני על מערכות ביתך בית ועד לחכמים". אנשים ישבו 

היחסים בקהילה, וכיצד ניתן לשפר אותם. אדם גם צריך לשבת עם עצמו בבית הכנסת 
 לפני התפילה או אחר התפילה.

כי תפילה בציבור משיחה את דעתו של אדם מלהיות עם עצמו, כמו שנאמר: "יושב 
טב והנה אמת נכון הדבר". אם אין בדד וידום". "נחפשה דרכינו ונחקורה". "ודרשת הי

חיפוש פנימי, הרי שבית הכנסת הוא סתם מתנ"ס, שאוכלים מידי פעם בורקסים, קוגלים, 
 עוגות וסתם שיחת רעים על חוויות השבוע. אני לא פוסל זאת, בסה"כ זה נחמד וטוב.

בית הכנסת הוא גם מתנ"ס אך לא רק מתנ"ס. בית הכנסת יכול לשמש כקרש לקפיצה 
 חנית, אך גם לקבעון רוחני נטול רוחניות ואשלית עבודת ה'.רו

 עם אבותינו. כאשר היה יהי ה' עמנו
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 יראפע ריאמ

 לש ךותיהה רוכב ןמית ידוהי תרוס(א)מ

 לארשי-ץרא

אבותינו הישרים לפני במאמר זה ננסה להלך בשבילי החיים אותם סללו לנו 
שההתחכמות רבתה בעולם המודרני/מרדני בו אנו משתדלים לחיות. נעמוד בהמשך על 
כמה מנהגים שסולפו ושהשפיעו על ההתדרדרות הרוחנית והחברתית של צאצאי זרע עם 
קודש בכור ההיתוך של מדינת ישראל שהפכה את הדת והמסורת לשיטות: 'אורות 

בתות עיון, ביקור המוני ב'קברות צדיקים', קברות התאווה של 'הכל ימי וש 43מהלכים'
 כלול' סדנאות בנושאי עגלונים, חסידים מההר, מהגבעה והצמתים.

דבר ידוע הוא שהאדם יוצר לעצמו מקלטים שאליהם הוא בורח ומסתתר מן 
המציאות שאינה מאירה לו פנים, ואין זו בריחה בלבד. שעשועי הדמיון שלו הם דרך 
להתמודד עם סביבתו הקרובה והם גם עולם שהוא יצר לעצמו כדי לחיות בו את אותם 

ע"פ הכללים שהוא יצר  44רגעים/שעות/ימים או שנים בשעון החול של החיים הזמניים
לעצמו ותחושתו היא שמכאן הוא יצא מחוזק ומוכן יותר להתמודד עם המציאות שאין 

 בכוחו לשנותה, אבל תמיד הוא מנסה.

בסופו של דבר, האמת חזקה משעשועי הדמיון, האדם מוצא את עצמו לא מוגן וכל 
המסכות הדמיוניות שיצר לעצמו חושפות את האמת, הוא סבלן וגם חסר סבלנות, סובלני 
כלפי זרים וחסר סבלנות כלפי בני עמו, חולם חלומות בהקיץ ומציאותי בחלומותיו וכאן 

 ובטחון. טמון סוד הבלבול באין תורה, אמונה

לאור הנ"ל, אם נתבונן בנתיבים בהם צעדו אבותינו נוחי הנפש ואצילי הדעת מאותו 
גאולה שבתימן נגלה את -רגע שניתקו גלגלי המטוס ממסלול ההמראה שבמחנה חאשד

הנקודה הכואבת, המאכזבת במידה מסוימת בתוך התקוות של אנשים מאמינים, כנועים, 
קודש שבה אין מחללי שבת, אין רמאות וצביעות שהאמינו שהנה הם מגיעים לארץ ה

 ושאר תכונות הפורחות כיום עם ובלי מסוה והעמדת פנים.

התמימות והיושרה של אבותינו נבעה מהכנעה משום שידעו שהם זמניים בעולם ויש 
 דין וגם דיין לעולם הרואה, השומע והיודע, ומפניו אין לאן לנוס ובטח שלא להסתתר.

שנסו למכור להם בארץ היתה במסוה של מפלגה המשלבת תורה ועבודה ה"ציונות" 
וכך נלכדו ונשאבו אבותינו אל תוך הרמאות והצביעות בחשבם שמצאו את מקומם הנכון 

                                                 

בזיווג, בריאות והצלחה...כל קבוצה ואלילה  'לאורו נלך' נצעד לחשבון הבנק ונשלם דמי אמונה  43
 התורן...

 כולנו נמות בלי נדר...  44
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 45כפי שלמדם רבנו הרמב"ם לאור דברי רז"ל: "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ".
איים ומה שקבלו היתה ה"ציונות" שהם הכירו היתה שיבה לציון מכוח הייעודים הנבו

"ציונות" של גימטריה מעוקמת של תקציבים, ג'ובים ומענקים לאנשי שלומם של אותם 
 אלו שהחזירו את העטרה לחשבון הבנק.

הפוליטיקאים הממולחים שבאו מאירופה, גייסו לעזרתם מעולי תימן משתפי פעולה 
הקודש, שכנעו את שלמדו את סוד ההתחכמות ושהבינו מהר מאוד שצריך להסתדר בארץ 
שנופפו בסיסמת  46אבותינו התמימים להצביע למפלגה הציונית של הכיפות הסרוגות

זו לא היתה תורה ובטח  47המפלגה 'תורה ועבודה' בעוד שלחלקם הגדול של אנשי מפלגה 
 לא דרך ארץ.

לאחר מספר שנים החלה התעוררות דתית לכיוון החרדי המקפיד יותר, המשגיח שאף 
של  49והחסה, מזלט"ים ריחפו מעל החממות  48סתנן חלילה לכוזברהתולעת לא ת

המגדלים המחמירים וכך בא לעולם מקצוע המכונה 'משגיח כשרות' וכל הדרישות 
לעיסוק במקצוע זה הסתכמו בכיפה שחורה והשתייכות לקבוצה/זרם פוליטי המחובר 

 לברזי התקציב.

ה הפכו ללא דתיים מספיק שהרי אבותינו נצבו חסרי אונים מול הדת החדשה ובן ליל
ולא עוד אלא שנחשדו כאוכלי  50לא חבשו כיפה שחורה ולא השתייכו לזרמים המתאימים

תולעים סמויות, מקלים בהלכה ומחמירים במנהג, והכי חמור, אוכלים קטניות בפסח 
ומשתמשים באקונומיקה ללא הכשר של הרב הגאון כיאה ל'מחמירים' וכך מצאו את 

ה'אחרים' כי צריך לפרנס את המשפחה ועת צרה היא  רירה מיישרים קו עםעצמם בלית ב
 ליעקב...צריך ל'הסתדר' בחיים...

צאצאיהם שהושפעו מהרוחות החדשות שנשבו בעולמה המחודש של היהדות 
התקציבית ושפקפקו או התביישו במנהגי אבותיהם שמקורם בתלמוד והנקיים מחומרות 

בקר או לאכול אצל הוריהם שלדעתם לא מספיק מבינים רבני אשכנז, החלו להמנע מל
וכך התפרקו משפחות  51כמו החכמים האשכנזים הנוהגים להחמיר ואפילו בדבר המותר

והצער והבדידות נשארו מנת חלקם של ההורים שנותרו בביתם כסוכה בכרם וכמלונה 
  52במקשה ובמקרים רבים גם לא זכו לטיפול מסור כשתש כוחם לעת זקנתם.

                                                 

ה כתירוץ המשמש אבות. ב,ב )מהדו' רי' קאפח(. אבותינו תמיד עסקו במשהו ולא נפנפו בתור  45
להתחמקות.שגרת יומם היתה מתוקתקת ונסבה סביב בית הכנסת, מלאכה ועסק תורה.גם עזרו 

 במלאכות הבית לפני שהגיעו המכשירים המכבסים, המפשירים וכו'...
 לשורש ס.ר.ג. בערבית פירוש בעל משמעות אחרת והמבין יבין.  46
 בחיריק והמשמעות: המפלגת.מעניין שאבותינו ביטאו את האות מ' בפתח ולא   47
 המכונה 'כבזרה' ואבותינו אהבו סוג זה של ירק שהינו מרכיב חיוני ב'סחוג' וב'חלבה'.  48
 וחשבון הבנק.  49
 משום שלקח זמן עד שהדתיים הלאומיים נאלצו להצטרף למחמירים כדי ליישר קו עם חשבון הבנק.  50
 ף.עיין ביצה ב: ודברי רש"י ד'ה כוחא דהתירא עדי  51
 אבל על הירושה, הבנים נלחמים במסירות.  52
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אין פלא שאכזבתם היתה גדולה ועולמם חשך עליהם. נחמתם היתה באמונתם כפי 
שחינכום בתימן שהבטחון הוא רק בקב"ה ושהנביא צדק באמרו 'בנים גדלתי 

 53ורוממתי...'.

אותם בנים שנטשו את מסורת אבותם התבטלו בפני אחרים ולא יצרו סביבה משלהם. 
ו לזרמים העובדים דמויות 'ציוניות' ושכחו רבים מהם עברו להתגורר בישובים והצטרפ

שהם חייבים ליצור סביבה מסייעת משלהם כדי לגרום לחוסן רוחני וחברתי במטרה לשמר 
את מנהגי אבותם המבוססים על התלמוד אבל העדיפו ל'התחבר' לזרמי האופנה 
המשלבים את חסידות רקדני הצמתים, דוחפי העגלות ומצפי הגאולה עם הנטיה למבט 

 דולאר ושאר מגידים וחזנים.ה

כדי למצוא חן בעיני הסביבה הקפידו אותם בנים מתדרדרים לפנק את שכניהם 
בחלבה, סחוג וכובנה והשתדלו להתפלל במניינים שונים ומשונים ובשעות שאינן 
מוזכרות במקורות חז"ל כי אין כוח לקום מוקדם ויותר נוח להמצא בבית כנסת שהיא 

לקום באשמורת הבוקר וללמוד משנה.הבנים הנ"ל אמצו את מאשר  54מועדון חברים
העגה האידית ו'שלום עליכם' הוחלף ב'שולם עלייכם', שבת שלום הפכה ל'שאבס' ושירי 

 שהושמעו בסעודות השבת.  55הדיואן נדחקו לקול אנחות חסידים

 תרבות בית אבל

ה בתשובה מאיימת להחזר 56בית אבל אינו בית מדרש ברוח חכמי התוספות או בימה
ובטח שלא מרכז התרמה וגיוס כספים לבטלנים עם המלצת הרב אלא מקום בו החי צריך 

 ליתן אל ליבו כמאמר החכם באדם.

"ואמר רבי יהודה אמר רב: אין המנחמין רשאין לומר דבר עד שיפתח האבל שנאמר 
אוד אבל הלכה לחוד ומציאות לחוד לדאבוננו הרב מ 57אחרי כן פתח איוב את פיהו...",

ועיננו רואות את הנעשה בבית האבלים ובמיוחד כשיש מערכת הגברה ומיקרופון פתוח 
לכל דיכפין המדבר מבטנו ומנסה להסביר לאבלים ולמנחמים את חוסר ידיעותיו אודות 

 העולם הבא, גן עדן וגיהנם.

כי כך היה נהוג  58את ההלכה הנ"ל למדנו מרעי איוב שבאו לנחמו 'וישבו אתו לארץ'
ן המנחמין רשאים לישב על גבי כסאות ובטח שלא להשתלט על המיקרופון ולהשמיע שאי

  60אלא עד שיסמן להם האבל בתנועת ראש קלה וברורה. 59את דעותיהם,

                                                 

 ישעיהו א, ב.  53
 המוצפים גליונות 'פרשת שבוע' מלאים ברכילות וסיפורי מעשיות.  54
 אי,אי,אי...  55
ולא במה שייעודה הוא לעבודה זרה,עיין בבלי סוכה נא: והערוך לר' נתן בן יחיאל מרומי אות ב,   56

מילון אבן שושן ערך בימה, במה. בפי אבותינו: במה,לעבודה זרה כולל תיאטרון ומיני הצגות, 
 בימה, מקום מוגבה בבית הכנסת לדרשן, לקריאה בציבור ועוד.

 רמב"ם אבל יג,ג. שו"ע יורה דעה שעו,א.  57
 איוב ב,יג.  58
 רבים וטובים נכשלים בפטפטת הנובעת משיקולי כבוד וטפשות.  59
 ן שם דברי רס"ג והערת רי' קאפח לפסוק א פרק ג.עיי  60
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'אנחנו  62ולא כל מיני גברברים המפטירים 'תהיו חזקים', 61את האבלים ינחם ה'
 מעין הבטחה של חסרי בטחון. 63אתכם',

בטלית וכולו הכנעה, יראה ומכונס בעצמו, מקבל את הדין האבל יושב לארץ מעוטף 
 ומתבונן על חיו ורגעיו והמנחמין צריכים להיות עם רגישות גדולה לבל יטריחו עליו.

האבל אסור בכמה דברים, ביום הראשון מן התורה ובשאר הימים מדרבנן. אחד מן 
  64רים משמחי לב'הדברים האסורים עליו הוא לקרות בתורה משום שנאמר 'פקודי ה יש

אבל מותר לו לעיין בכל הקשור לאבילות כגון בפרק "ואלו מגלחין" והראשונים 
החונים עליו בהלכות אבילות ובטור, בית יוסף ושאר הפוסקים... ומותר לו לאבל 
לעיין בספר מוסר לשוב בתשובה שלימה... ולהתחזק ביראת שמים באמונה בה' 

חילוק בין אבל לבין ט' באב ומכל מקום ספרי  יתברך ובמידות נעלות ובכל זה אין
מוסר המסתעפים מענין לענין ומביאים ביאורי פסוקים בדברים המביאים לידי 

 65אסור.-שמחה

כל הנ"ל בלבד ראוי שיאמר בבית האבלים וזהו העיקרון המנחה את כל הפוסקים 
'חידושים'  ומוסכם שדברי התורה צריכים להיות רק בענייני מוסר, מחשבה ואמונה ולא

 67והתקשורת כפי נטיות חוסר דעתו של הדרשן 66מהפרשה או התקפה על יהודי חופשי 
הפולט למיקרופון ממחשבות בטנו בביטחון גמור כאילו הוא משה רבנו או אחד מן 

  68הנביאים.

                                                 

 תנוחמו מן השמים.  61
 תעשו שריר...  62
 וכל צוות העובדים...  63
 א.-א, שפד-רבנו הלכ' אבל ה,א ושו"ע יו"ד שפ  64
ילקוט יוסף חלק ז סימן יג.ומה אנו שומעים כיום? שהנשמה מטיילת ברחובות העיר והבית כי קשה   65

לה להפרד, ואם במקרה עפה לה ציפור מעל סוכת האבלים, הדרשן ממהר להסביר שבתוך הציפור 
נמצאת הנשמה שהיגיעה לשמוע מה אומרים עליה וכך גם כל זבוב או יתוש שיושבים על הלחם או 
החילבה הם בעצם הנשמה של הנפטר ועוד מיני הבלים מעולם השירות החשאי. לפני מספר שנים 

שגר בסמיכות לביתנו ואינו מבני עדתנו. מיד לאחר ששבו מבית העלמין הבחינו ביונה נפטר יהודי 
שנכנסה לחדר שבו ישבו האבלים והתישבה לה מעל למכשיר הטלויזיה.מיד נתנה הוראה מוסמכת 
שאסור לגרש אותה משום שהיא נשמת הנפטר וכך נשארה היונה במשך יומיים כלואה בחדר למרות 

ציאה כדי לצאת אל החופש. היונה נשאה תפילה ליושב במרומים שזימן לה שנסתה למצוא פתח י
אשה הסובלת מאסטמה שבאה לנחם והרגישה מחנק כיוון שהחדר לא מאוורר, פתחה את החלון 

 כדי שיכנס אויר והיונה/הנשמה נצלה את ההזדמנות ופרחה אל החופש...נס!
 מצוות, או 'קבילי' במקרים חמורים.כך נהגו אבותינו לכנות יהודי שאינו שומר תורה ו  66
 'רב גדול' המקושר למחשב/לפייסבוק של הקב"ה וחבר בועדת גן עדן וגיהנם.  67
 ותמיד מגיעים בסוף הדרשה לעניין התרומה המזכה את התורם והמחייבת את חשבון הבנק שלו...  68
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 'לא שינו לבושם' 

'אין הולכין בחוקות הגויים ולא מדמין להם, לא במלבוש ולא בשיער וכיוצא 
.אלא יהיה הישראלי מובדל מהן וידוע במלבושו ובשאר מעשיו...לא ילבש במלבוש בהן..

 כיאה לעם נבחר בארץ הקודש. 70. רבנו נותן לנו מתכון להתנהגות אדמית 69המיוחד להן...

כידוע, צורת הלבוש התפתחה במשך השנים ובתלמוד אנו מוצאים שהגברים לבשו 
רכים. לא בגדים בצבעים עזים המושכים בגדים צבעוניים  –בגדים בהירים, והנשים 

וניתן  71תשומת לב כגון אדום מבריק ונוצץ. היה להם לבוש המתאים לקיץ, לסתו ולחורף
לומר שהלבוש היה זהה ברוב המקומות אבל בשום מקום לא לבשו הגברים מכנסיים כפי 

מלה ורק נשים לבשו מכנסיים וכמובן שמעליו ש 72הנהוג היום משום שזה נחשב כעלבון
 ארוכה.

בתימן, היו הגברים כורכים סביב מתניהם בד אריג כפול מכותנה, 'מייזר', וחברו 
אותו בחגורת עור, 'חיזאם' ומלמעלה חלוק, וכמעיל עליון, גלימה שהגיעה עד לברכיים 
והיתה פתוחה לצד פנים וסגורה בכפתור אחד בלבד. משני צידי הגלימה היה קרע שרימז 

ף התעטפו ב'שמלה' שבכנפיה הטילו ציצית ובה היו מכסים את ובנוס 73על חרבן הבית

                                                 

 ב.-הלכ' עבודה זרה יא, א  69
 נות האנושיות. עיין פירוש המשנה בבא קמא ד, ג.אדם בהגדרת רבנו הוא זה שנשלמו בו התכו  70
 מנחות מא.  71
זכורני כשהתחילה אפנת המכנס הקצר ובחורים צעירים אמצו את האפנה ובהמשך הגיעו עם אופנה   72

זו לבית הכנסת ועל כך הגיבו הזקנים בתמיהה: 'גדלת מאתמול'?!.בילדותי נהגו לרכוש לנו ביגוד 
ה או חג פסח ותמיד בשתי מידות מעל מידתנו כדי שנגדל אתם...וכאן או הנעלה רק לקראת ראש השנ

טמון סודם של אבותינו שהסתפקו במועט בלי קשר לתנודות האפנה עד שהדור הפך לחצוף ותובעני 
כי לחברים יש ולמה שלא יהיה גם לי ואין התחשבות או הערכה למאמצי ההורים לפרנסת הבית 

אומר 'נקנה לו' והשני לא מסכים והילד לוחץ בגלל החברה וכשאין סמכות בבית ואחד ההורים 
המודרנית/מרדנית, אזי גם מתחצפים ומצפצפים על ההורים וזוהי עוד נקודה שגרמה להם צער. 
בגדים בכמויות של חנות כפי שיש היום לכל נער או נערה תפסו מקום וכשיש הרבה בגדים צריך 

)וישמן ישורון ויבעט( גרמו לכך שלכל ילד יש חדר ארון ועוד ארון והבית קטן. הפינוק והשפע 
נפרד, מחשב נפרד ומחשבה נפרדת ואין מי שיאמר לנער או לנערה מה תעשה ומה תפעל כי יש להם 
'זכויות' וצריך להתחשב בדעתם בניגוד להבנת חז"ל כפי שחנכו אותנו אבותינו שהנער הוא עדיין 

ירים של 'הדור החדש' שהקדימו נעשה לנשמע ופלא 'ג'אהל' ועדיין לא 'מעקול' כי לא היו המכש
הדבר שישנה התלהבות ממכשירי הקדמה הנ"ל כיון שהם הפכו את האדם לרובוט שאין בו רגש 
והתחשבות ולא מחשבה מעודנת. במקום להשתמש בטכנולוגיות החדשות בפיתוח התעשייה 

ו חצופים וחסרי תרבות שפתחו של אדם שנשלמו בו תכונות אנושיות, קבלנ והמדע ולבניית אישיות
שהחזירו לנו את דור המבול וסדום וכשאין תורה, חלק מעם ישראל החדש מיישר  תוכנות ותכניות

 קו מבלי לסנן, איש הישר בעיניו יעשה.
 על פי בבא בתראה ס: והמנהג לזכור את ירושלים.  73
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כמו גם לנשיאת הסחורה מן השוק משום שהטלית היא בגד 'מצוה שאין  74גופם ביום
 75בגופה קדושה'.

שהיו יהודים בתקופת הנטייה להדמות לגויים במלבוש אינה חדשה ואנו מוצאים 
 המשנה והתלמוד שלבשו בגדים אשר שמותיהם העידו על מוצאם:

ופן תדרוש לאלוהיהם לאמר...שלא תאמר הואיל והם יוצאין באבטיגה, אף אני יוצא 
באבטיגה )לבוש חשוב(, הואיל ויוצאין בארגמן אף אני יוצא בארגמן, הואיל והם 

ד ארוך ומפואר שנהגו ללבוש בארצות יוצאין בתולסין, אף אני אצא בתולסין )בג
 76המזרח(.

 רבנו ממליץ לנו: 

מלבוש תלמיד חכמים מלבוש נאה ונקי ואסור לו שימצא בבגדו כתם או שמנונית 
וכיוצא בה, ולא ילבש מלבוש מלכים כגון בגדי זהב וארגמן שהכל מסתכלין בהן 

 77ולא מלבוש עניים שהוא מבזה את לובשיו אלא בגדים בינוניים'.

על פי דברי רבנו הנ"ל, צריך האדם לשמור על הופעה חיצונית צנועה, לא בולטת 
ולא צעקנית מדי ויש לקחת בחשבון את עניין האקלים משום שאם האדם ילבש בגדים לא 

ולכן חייבים ללבוש בגדים המתאימים  78נוחים, הדבר ישפיע על תפקודו ומצב רוחו
 מארצות הקור. 79לאקלים ולא לתרבויות זרות

השפעות רבות חדרו לכרם בית ישראל ורבים מבני תימן המעטירה נתפסו להשפעות 
 80אלו שראו באופנה זו בגדים המחשיבים את לובשם כבן תורה גם אם אינו יודע "ברוך"

 והעיקר שיראה כבן תורה.

 החשיפה לאמונות הבל

מלכת על פי תכניתו המקורית של הקב"ה, אנחנו אמורים להיות 'עם סגולה' וגם 'מ
אנחנו. הפרנו  -כהנים וגוי קדוש' אבל נראה שהתכניות 'השתבשו' והאשמים העיקריים

 81את הברית ואשמתנו גדלה עד לשמים.

                                                 

 ובלילה כמצע לשינה.  74
 רבנו הלכ' ציצית ג,ט.  75
דברים פא.ועיין מורה הנבוכים חלק ג,לז שם רבנו מביא טעם נוסף שהיו בגדים ששמשו אצל ספרי,   76

 הגויים כסגולה נגד מזיקים ועין הרע.
 הלכ' דעות ה,טז ועיין הערות רי' קאפח.  77
 צמוד מדי ומגביל את התנועה ובמשך הזמן תהיה השפעה על תנועות גופו.  78
 וף מגבעת שאינה קובעת, 'כומרים' בלשון בני תימן.לבוש שחור של כמרים ונזירים בציר  79
פסחים קיא: ,זקני תימן נהגו לכנות 'בן תורה' שכזה 'מא יערוף קורנת אלאלף', לא מכיר את קצה   80

האות א'. ועיין בתלמוד שבת קמה: 'מפני מה תלמידי חכמים שבבבל מצויינין? לפי שאינן בני תורה' 
ן בלבושים נאים שאינן בני תורה כל כך לכבדם כבני ארץ ישראל רש"י מסביר: מציינין/מקשטין עצמ

 מחמת תורתם, מכבדים אותם מחמת לבושיהן שנראין חשובים.
 כפי שאנו נוהגים לומר בנפילת אפיים שאנו מדקלמים כל בקר.  81
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 ברוב חוצפתנו אנו מעיזים לומר בכל בקר במשך חודש אלול: 

בשנו במעשינו ונכלמנו בעוונותינו, אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש...חטאנו 
וינו הרשענו...אל תרחק ממנו כי צרה קרובה...צרינו בוססו את עם אבותינו הע

 82מקדשינו...

התנהגותינו היא שהביאה ל'צרינו בוססו את מקדשינו' וצרינו לא הגיעו סתם כך כי 
 היה להם משעמם. יש תוצאות לכל מעשה ואת זאת אנו שוכחים.

הסתפקו במועט, אבדנו את דרכנו התמימה, הפנינו עורף למסורת אבותינו הצנועים ש
, העירו את השחר 83לבשו בגדים מתאימים לאקלים, לא התרימו למען 'תורתו אומנותו'

וללכת  85כדי ללמוד תורה, להתפלל, לשלש 84כדברי אלשבזי 'איומתי תעורר הישנים'
למלאכתם ומה גדול הצער בראותנו את אימוץ מנהגי האמורי, הפריזי, החיוי, הגרגשי, 

עממין ואת הסגידה ל'רבנים גדולים', 'מקובלים אלוהיים', 'עמודי והיבוסי ושאר  86הרגשי
תקרות ורצפות עולם המאומנים בחליבת כספים למען 'מטרות קדושות' ולשם  87תורה',

 88שמים שגבהם כגובה בנין הבנק במגדלי עזריאלי, ה' יעזור.

שורות אלה, צלצל הטלפון בביתי ועל הקו היתה אשה שהזדהתה בשמה בעת כתיבת 
והוסיפה למען הסר ספק שהיא ממשפחה מסויימת ושיש לה קרובים בישוב בו אני 
מתגורר, הזכירה את שמם והוסיפה שהיא גם מכירה שני זוגות שהיו בעבר בגרעין שפעל 

נוכלת "והיום אי אפשר בישוב בו התגוררה בעבר וכל זאת למה? כדי שאדע שהיא לא 
לסמוך על אף אחד ולכן הצגתי את עצמי ואת השמות שמכירים אותי", אמרה. והוסיפה 
שהיא פועלת בשם ארגון מסויים המטפל באוכלוסיה מסויימת ואם לא יהיו תרומות אזי 
המפעל החשוב שהזכירה יסגר וחבל. לאחר דברי הקדמה רבים בשבח הארגון רמזה לי 

מה. הסברתי לה שכרגע אני לא יכול לתרום ואני מברך את הארגון שהיא מבקשת תרו
שיצליח ואז אמרה: "אז אולי תרומה סמלית כדי שהרב )מסויים( יברך אותי כדי שברכת 
הרב תתפוס ובזכותו ירווח לך ותוכל לתרום בהמשך". הסברתי לה שאני לא מאמין 

תה לא מאמין בברכה של בברכות מסוג זה ואז שמעתי בקולה זעזוע, " ה' ישמור, א

                                                 

 מתוך הוידוי של ה'אשמורות'.  82
 אצל אבותינו 'המנותו' מלשון המן...  83
 ה, התורה מעירה את הישנים כדי שיעסקו בה 'להתלמד בסוד תורה תמימה' מתוך הדיואן. השכינ  84
כך בפי אבותינו ע"פ התלמוד קידושין ל. וראה רמב"ם הלכות תלמוד תורה א,יג הוצ' מכון מש"ה   85

 ק. אונו.
 הדמיון כבש את השכל.  86
ן,אנסטלטורים ועובדי רבני רנטגן, בודקי מזוזות, קוראים בצפרניים, בגרבים, שחקנים וקבלני בני  87

מחלבה, גננים וזגגים, תקליטנים וירקנים לשעבר, מהעבר וגם מהעבר הפלילי שהבינו שאפשר 
להתפרנס מטפשותם של אחרים והכל לשם שמים..והיום בעוונותינו הרבים על כל נפש מת מחברים 

ך' ופתאום ספרים מעשיות ואגדות על צניעותו, נפלאותיו והניסים שעשה ומצהירים 'לאורו נל
הנפטר הוא אב וסב לכל ישראל וספרי הבל אלה מונחים על כל מדף שני ותחת כל עץ רענן כמביא 
ברכה וסגולה לבית הרוכש שניים במחיר אחד מה שאנו קוראים בסדר עבודה אודות הכהן 'אחת 

 ואחת...ויהי כמצליף...'.
ונות דרכים ואפילו הפשרת ומפזרים הבטחות של ישועה, פריון, הצלחה בעסקים, הגנה מתא  88

 מגרשים בשטחי העולם הבא...
 



 3גיליון מספר  –"מקורות" 

 

 
29 

רב??!!" השבתי שלא' ושוב הזדעזעה ואמרה: "אני לא מתווכחת אתך אבל זה מאוד 
מוזר מה שאתה אומר", לא יכולתי יותר לשמוע את דברי אמונתה ואמרתי: "עם ברכה 
של רב מגיעים למיון ואני לא מעוניין בשלב זה להגיע למיון כי אני צריך לסיים את 

 89לתאר את ההלם בו היתה וכך נסתיימה שיחתנו. ה' ישמור!המאמר". יכולתי 

נסתלקו מעולמינו המהביל מצער ומכאב בראותם את כל  אין פלא שרבים מזקנינו
הרמאות והצביעות שאנו מקדשים ומאמצים שהיא תוצאה של אבדן דרך ואימוץ דרכי 

דמיוניות שהיו אמונה ברבנים ובאנשים שפתחו תיאוריות של מודעות עצמית ושאר תורות 
מנת חלקם של בני הפלגשים אשר לאברהם שהשכיל להבין שכדאי להרחיקם מיצחק בנו 

ולצערנו, בני בניו נוסעים בהמוניהם לאותן ארצות כדי לחפש  90קדמה אל ארץ בני קדם
את עצמם. מביני דבר "הבקיאים" בדרכיו של הקב"ה יגידו שהכל לטובה ועדיף שיסעו 

דת האמת שהיא לצערנו אמונה בגילגולים, שרוכים אדומים,  לשם, יחפשו וישובו את
 קברי צדיקים וריקודי צמתים.

 ברית מילה לנפטרים

ה' כרת ברית עם אברהם אבינו ובזכותו אנו מוגנים כשומרי ברית ומי שמפר את 
יושב  91הברית נחשב ככופר בבריתו של אברהם אבינו וכמובן שאינו מוגן. על פי האגדה

בפתח גהינם ואינו מניח לאדם מהול מישראל להכנס לשם. אמונה עממית אברהם אבינו 
"היום יושב בחיק אברהם אבינו".  92התפתחה מדברי אגדה אלה ועל אדם שנפטר נאמר

 93יש מקרים שאברהם אבינו לא מזהה את בן הברית ואז אבוי לאותו אדם. בחברה קדישא

                                                 

אני מכיר זוג צעיר שהבעל אינו עובד והאשה פוטרה מעבודתה כמורה, וגם מן הסיבה שהופעתה   89
לטעמם של חלק מן ההורים הצדיקים, אינה ע"פ כללי הכשרות של גוש קטיף והבד"צ, היא התייעצה 

עתי היא מוכשרת מאוד ויש לה כשרון טבעי לעסוק איתי ועודדתי אותה לא לוותר, משום שלד
בחינוך. כמובן שיעצתי לה לדרבן את הבעל לעבוד בכל עבודה שהיא ואט אט העניינים יסתדרו 
משום שהבטלה מביאה לשעמום וכו'. היא ספרה שבעלה התחיל 'להתחזק' ושהוא הולך ללמוד 

'תורתו אמנותו' ואם יתחזק בלימוד  אצל רב מסויים שמנתב אותו ללימוד תורה במסגרת מה שנקרא
התורה, הכל יסתדר. בהמשך העלה אותו רב רעיון שיכול לזרז ולשפר את בעייתם הכלכלית של בני 
הזוג, הבחור המתחזק יתרום סכום כסף מחסכונותיו כדי 'לזכות' שפרשה אחת מספר תורה העומד 

התמים רואה ברב נציג בנק להכתב במסגרת בית מדרשו של הרב תקרא ע"ש בני הזוג. הבחור 
המשכנתאות של הקב"ה ולוחץ על אשתו הנבונה להסכים לרעיון כי 'הרב אמר'. מיותר לציין 
שהאשה נקרעת בין טפשותו של הבעל, לשלום הבית. הצעתי לה בהלצה לתרום לי את אותו הסכום 

שבוע בעולם הבא ועם הקשרים שיש לי עם הקב"ה, אארגן להם אפילו ילד או שניים, מכונית וסוף 
 , ועוד כמה הבטחות, אם לא יועיל, לא יזיק. ה' יצילנו.7עם טיסה בשמי גיהנם ותצפית לעבר תנור 

 בראשית כה,ו.  90
 עירובין יט. ועוד.  91
 קידושין עב:  92
 מפעל 'קדוש' המוכר קרקעות ל'שם שמים' וחשבון הבנק.  93
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כל סיבה שהיא יש למולו כדי הקדימו תרופה למכה והנהיגו שכל נפטר שאינו מהול מ
 94שיהיה קל לאברהם אבינו הזקן לזהות אותו ולמנוע את כניסתו לגהינם.

קידוש פשטי הכתובים והבנת אגדות רז"ל כפשטן הובילו למנהג נוסף שהוא הטבלת 
 מתים כדי שיקברו "בטהרה" ועוד כהנה וכהנה תעלולי פשט לחומרא וברוך שהבדילנו.

 יה'מנהג תימן 'מאן דכר שמ

עם המראתו של אחרון מטוס העולים ממחנה גאולה שבתימן, ירדה מסורת תימן 
 המעטירה למרתפי השכחה ואט אט כמעט ולא נותרו המחזיקים בה.

שראה בבית הכנסת קשר קפיצה לפוליטיקה, שלטון ומקור לפרוק בו  95קם דור צעיר
קלאסי לפריקת  את תסכוליו וידוע שבית הכנסת משמש אצל חלק מיוצאי תימן כמקום

העצבים שבמעגל חיו, מהעבודה, האשה והילדים וסתם שכנים מעצבנים שלא חושבים 
כמוה. ישנם מקרים שבועד בית הכנסת יושבים מתוסכלים מסוגים נוספים והם בדרך כלל 
לא מכירים את הנהגות אבותינו בתפילה, מה אומרים ומה לא נוהגים לומר ובעקבות זאת 

גות שראו אצל קהילות אחרות או שקראו עליהם באותם גליונות מאמצים מנהגים והנה
המציפים בכל שבת את בית הכנסת שרובם מלאים בפרסומות של טיולי חוץ לארץ, גחמות 
של רבנים מסוג חדש שעברו את מבחני הרבנות בציון דחוק אבל הצליחו להבריג 

 ובים והעיקר לשלוט.ולהתברג דרך אותן קבוצות פוליטיות הממנות רבנים לשכונות ויש

ישנן בתי כנסיות שבהן שותים לשכרה בתפר שבין קריאת התורה להפטרה, לועסים 
'קאת', אוכלים כובנה, שותים קפה ומשוחחים על האולימפיאדה, תכניות טלויזיה ושאר 

 מרעין בישין ולית דין ולית דיין.

רציני, משכים ניתן למצוא פה ושם בתי כנסת שהתפילה שם נעימה וזורמת, הציבור 
 96ללמוד לפני התפילה, לאחר התפילה, ומחזיק במסורת תימן בצורה המכבדת את העדה

שהשתלטו על קצב  97וישנן בתי כנסת שהגיעו אליהן שועלים קטנים מחבלים כרמים
 התפילה וברוב חוצפתם גם מעירים הערות על אופן ההגייה, וכו'.

ם מלוקטים מציפים את השוק ספרים רבים העוסקים בהלכות מקוצרות וילקוטי 
האם הם מתאימים למסורת  98ואותם ועדי ביהכ"ס שהזכרנו רוכשים אותם ללא הבחנה

תימן או לא, גם סידורים, תאג'ים 'מדוייקים', 'מדוקדקים' שהודפסו על ידי מומחים 
המזדהים כ'נכדים ונינים' של בעלי המוסרה מעירים הערות שונות ומשונות על איך צריך 

, לזרגג, לרזם, ושאר הוראות שלא ידענו ולא שמענו מאבותינו וידוע שיש מסורות להטעים

                                                 

אם אברהם אבינו מזהה גם את אלה שאינם יהודים ועשו ברית רק מטעמי הגיינה כנהוג ומעניין   94
 בתפיסות מודרניות/מרדניות.

 'ושעירים ירקדו שם'  95
אזכיר כדוגמא את העיר קרית אונו שבה עדיין ניתן למצוא שמירה על מנהגי תימן ולימוד מסודר   96

ות וימים כדי להנהיג בטוב טעם ודעת את בניצוחו של מו"ר הרב רצון ערוסי הי"ו העושה ליל
 הקהילה. 

 פליטים מנוסחי תפילה שונים וגם משונים...  97
 כדי להראות שהם 'מזיזים' את העניינים בבית הכנסת...  98
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הבעיה שאותם מחדשים מבטלים זה את מסורתו של זה  99שונות וצורות קריאה שונות,
מרגיש שיש לו משימה לתקן את הקוראים רק כפי מה שהוא יודע  100וכל מוציא ספר תורן

מאחד מאותם תאג'ים של הידענים והמדקדקים ולמד ובנוסף, מתווכח ומוכיח את טענתו 
 החדשים.

בתימן וכמעט עד יומו האחרון  16היה מלמד תינוקות מאז שהיה בן  101אבי נע"ג
 102לימד ולמד בדעה צלולה. אבי מורי היה מזקני העדה שהיו בקיאים בכל פינות התורה

ומעולם לא שמעתי ממנו ביקורת על מסורת זו או אחרת. הוא נהג תמיד לומר 'אלו ואלו 
דברי אלוהים חיים' והזהירני מלפסול נוסח או מנהג שיש לו שורשים ואינו סותר את דברי 

 חכמים.

הנופלים עלינו אין כמעט  103בספרות הקיצורים והליקוטים, החידושים והדיוקים
קורותיה המשנה, המדרשים והתלמודים כאסמכתא, אלא איזכור של מסורת תימן שמ

כמעט ורק מחידושי ופלפולי האחרונים כפי שנוהגים ללמוד בישיבות 'הקדושות' ואם 
חלילה ינהג מישהו שלא כדעת פלוני הפלפלן, הקדוש והגדול, חייב הוא בהתרת נדרים, 

 '.צום שני וחמישי ואיך לא?! תרומה לפדיון נפש לאחד מן ה'כוייללים

 מנהג תימן בלווית המת

ליצר הרע יש הרבה חליפות ומסכות והמתים הם בני אדם שחייהם נסתיימו בצורה 
זו או אחרת וזוהי עובדה. נראה שבדורנו, דור הדרור והחומרות, החששות והפחדים, ירדה 
היהדות של מספר שכבות מהמוני בית ישראל לרמת פולחן שרז"ל הרחיקו ממנה כדי 

מים אחרים ונראה על פניו שאנו צועדים לאחור ושוכחים את ייעודנו שלא נתדמה לע
 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'.

הררים של הלכות והוראות באו לעולם כיצד, מי ולמי מותר ללוות את המת, על מי 
מותר להסתכל ועל מי לא, האם לנגב ידיים או ליטול ידיים, על איזה קבר 'משתטחים' 

דליקים ומשליכים נרות, איזה פרק בתהילים מועיל ל'תיקון' ומשתטים ועל איזה קבר מ
את המת לרקיע ומי רשאי לצעוד אחרי מיטת המת ועוד כהנה וכהנה  104המעלית המעלה 

אמונות חיצוניות שדבקו בחלק מאחינו בית ישראל שהיו אתנו על פי המדרש בטקס הנורא 
 אלוהים אחרים על פני'. לרגלי הר סיני ושמעו בדיוק כמונו את הנאמר 'לא יהיה לך

אחת התופעות המבישות החוזרות על עצמן היא הויכוח שאינו מסתיים האם מותר 
'מקום שנהגו  105לנשים ללוות את המת או לא, ואם כן באלו תנאים ומתי. שנינו בסנהדרין:

                                                 

 ישובים והמנהגים היו שונים מטבע הדברים. 1400-בתימן היו למעלה מ  99
מלשון 'חזה' המראה לקורא מהיכן להתחיל והיכן לסיים וכן מראה לו באצבע)מכוואט( טעמי חזן   100

 תורה אם אין הקורא בקי.עיין הערה יז לרי' קאפח הלכות תפילה וברכת כהנים יב,ז.
 מארי אברהם עפארי נאסף בראש חודש סיון התשס"ג.  101
 ועל כך יעידו רבים.  102
 ויריים'.הרב קאפח מכנה אותם 'דיוקים א  103
 לעילוי נשמת.  104
 דף כ.  105
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נשים לצאת אחר המיטה, יוצאות' והדברים פשוטים וברורים מבלי התחכמות גם למי 
 נותו, מותר לנשים ללוות את המת. נקודה. שאין תורתו אמ

. 'נשים מהלכות תחילה 1בתלמוד הירושלמי מנוסחים הדברים בתוספת הסתייגות: 
.'אנשים תחילה 2אחריהם'  –)אחרי המיטה( מפני שהן גרמו מיתה לעולם, והאנשים 

והנשים אחריהם מפני כבוד בנות ישראל שלא יהו מביטין בנשים'. קרבן העדה במקום 
 106ביא טעם שבימינו נשמע תמוה: 'גנאי לנשים שהגברים מביטין בהם'.מ

נותר לנו  107הטעם שמביא הירושלמי 'מפני כבוד בנות ישראל' הוא מסתבר וברור.
 לברר מהו מקור הטעם 'נשים גרמו מיתה לעולם'.

 108הפוסקים ובעיקר האחרונים הביאו טעמים כגון 'גורמות רעה לעולם וראוי למנען',
ון על אשה נידה שלא טבלה, ומה דינה של בתולה שאינה טובלת כל עוד היא וישנו די
 109רווקה...

ומארי  110רבנו הרמב"ם הביא את דין התלמוד כלשונו מבלי להוסיף את עניין הסכנה
'וכמה יפים מנהגותינו בתימן שלא יצאו נשים ללוויה כל עיקר,  111קאפח מעיר במקום:

לבית הקברות אבל רק לאחר שנקבר המת  הנשים לצאת 112אמנם היו מקומות שנהגו
 והגברים עזבו את חלקת הקבר'.

מדברי מארי אנו למדים שלא נהגו הנשים לצאת ללוויה והדברים מתאימים ללשון 
 לא יוצאות'. –התלמוד 'מקום שנהגו, יוצאות, ומקום שלא נהגו 

 יש לשים לב שבתלמוד עוסקים בנשות משפחת הנפטר, דהיינו דרגת קרבה ברמה
של אשה, בת, אחות ואם ולא מן הסוג שמארי מעיר עליו: 'המביימת התעלפות ובאים 

 113הגברים ומחבקין אותן כאילו שלא תיפולנה'.

תמיד ימצאו מתנדבים 'לסייע' לנשים בעת מצוקתן ללא קשר לבית הקברות ורבנו 
 מלמד אותנו שישנם בני אדם שהיצרים מובילים אותם, ובכך הם גורמים רעה לעצמם
ומזמינים חרבן על ביתם ועל חייהם ואם שקעו בתאווה לנשים, אזי זהו תחילת המוות, 

וזוהי המיתה שהנשים גרמו לעולם בתוספת חרבן  114הגוף נחלש וכולה וחייו אובדים
 וכפי שאנו רואים וקוראים ואל לנו להיתמם בפרשנות אחרת. 115המשפחה והפרנסה

                                                 

 סנהדרין פרק ב הלכה ד.  106
 למרות שהיום גלה כבוד מישראל ולא רק מבנות ישראל המהלכות ברחוב בלבוש חוה.  107
 מרן השו"ע יו"ד שנט,ב  108
פתחי תשובה יו"ד סוף סימן קצה בשם ה'חמודי דניאל' ועיין גם דברי הרמ"א בסימן הנ"ל ועוד   109

 עיינים האוסרים ומחלקים חילוקים.מקהלות של מ
 הלכות אבל יב,יב.  110
 הערה יא.  111
 והדגש על 'מקומות שנהגו'.  112
 שם.  113
 כח.-הלכות דעות ד, כו  114
 'גוף וממון'.  115
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יסתכל בהן ואפילו בשעת לווית המת  אם כן, הראנו לדעת שהשטוף בתאווה לנשים,
ולא רק  116ולכן רז"ל הרחיקו ואמרו: 'מפני כבוד בנות ישראל שלא יהו מביטין בנשים'

מפני השטופים בתאוות בשרים אלא כל אדם יכול להכשל במבטיו שהרי 'אין אפוטרופוס 
 לעריות'.

 רבנו פוסק:

וש מן העריות ואין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם אלא לפר
והביאות האסורות. אמרו חכמים בשעה שנצטוו ישראל על העריות בכו וקבלו מצוה 

על עסקי משפחות, ואמרו חכמים גזל  –זו בתרעומת שנאמר בכה למשפחותיו 
ועריות נפשו של האדם מחמדתן ואין אתה מוצא קהל בכל זמן וזמן שאין בהם פרוצין 

 117בעריות ובביאות האסורות.

מובא הסבר שחוה 'היתה אם כל חי', נכשלה ופותתה והתוצאה: יצר  118רבספר הזה
הרע/מלאך המוות מפתה ומתאווה וגורם לצרות ומוות במקרים רבים כשנופלים ברשתו. 

 ומה עושה מלאך המוות בין הנשים המלוות את המת?

רוב בני אדם אינם מתים לפני זמנם חוץ מאלו שאינם יודעים לשמור על עצמם, כי 
שמוציאים את המת מביתו לבית הקברות, נמצא מלאך המוות בין הנשים ולמה  בשעה

נמצא בין הנשים? משום שכך היא דרכו מיום שפיתה את חוה ובשבילה גרם מוות לכל 
העולם והגברים נמצאים עם המת ומלאך המוות נכנס בין הנשים בדרך עד לבית הקברות 

פניהם של הנמצאים לפניו בדרך לבית ויש לו אז רשות להמית בני אדם והוא מסתכל ב
הקברות משעה שמוציאים את המת מביתו לבית הקברות עד שחוזרים לביתם ומשום זה 
גורם מוות לכמה אנשים בעולם טרם שמגיע זמנם משום שעולה ומשטין ומזכיר עוונותיו 

 של האדם לפני הקב"ה והוא )האדם( נידון על אלו העוונות ונסתלק מטרם שמגיע זמנו.

ואיך אדם יכול להנצל מפני מלאך המוות? בשעה שנושאים את המת לבית הקברות, 
יחזיר אדם את פניו ויעזוב הנשים שיהיו אחר כתפיו, ואם הנשים מקדימות )הולכות 

ואחר שחוזרים מבית  119לפניו(, ילך לאחוריהן באופן שלא יתראה עמהן פנים אל פנים,
מדות ולא יסתכל בהן כלל אלא יטה את עצמו הקברות לא יחזור באותה הדרך שהנשים עו

רוב  -בדרך אחר ומשום שבני אדם אינם יודעים ואינם מסתכלים )שמים לב לכך(, על זה
העולם נידונים בדין ומסתלקים מטרם שבא זמנם ואמר ר' אלעזר לאביו ר' שמעון: אם כך 

את עצמו הדבר טוב לאדם שלא ילווה את המת כלל. השיב לו: לא. כי האדם השומר 
באופן הזה )לא להסתכל על נשים בבית הקברות( הוא ראוי לאריכות ימים וכל שכן לעולם 
הבא. הזוהר ממשיך ומסביר: לא לחינם התקינו הראשונים לתקוע בשופר להוצאת המת 

שלא  120מביתו לבית הקברות. אין זה לכבוד המת בלבד, אלא להגן על האנשים החיים

                                                 

 ירושלמי, סנהדרין ב,ד  116
יט.ודי להציץ בעתונים ובשאר כלי התקשורת עד כמה אנו דומים לאנשי -הלכ' איסורי ביאה כב,יז  117

 דור המבול וכל אותם שהכעיסו את ה' ולצערנו, עולם כמנהגו נוהג והולך. סדום,
 פרשת ויקהל עם פירוש הסולם.  118
 כדי שמלאך המוות לא יתעד אותו.  119
 בינתיים, בשלב זה.  120
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השטין למעלה וישמרו ממנו. ה' יצילנו ממבטיו של מלאך ל 121ישלוט עליהם מלאך המוות
 המוות, מחברים וחברה רעה.

 המנהגים והתקדשותם

הזעזועים שפקדו את הקהילות השונות גרמו  122המנהגים החלו להתפשט באירופה.
לשכחה של תקנות ומנהגים שונים ובכדי להחזיר אותם נערכו חקירות יסודיות על מנת 

רת ולהתגבר על השיבושים שנפלו כתוצאה מהזעזועים השונים לחדש את הקשר עם המסו
 שעברו על הקהילות.

הרצון לדייק גרם לכך שהעניקו תשומת לב מוגזמת לעניינים פעוטים וחסרי ערך 
שהיום נראים לנו תמוהים ורחוקים. במקרים מסויימים קדשו כל עיטוש קטן שיצא מפיו 

 123של ה'חכם' והפכו אותו למנהג חומרא.

כה המוגזמת למנהג יצרה סיסמאות שהמנהג הוא העיקר וכדי לשמר אותו ההער
השחילו אותו בסידורי התפילה, בהלכה ובספרים שונים והיו שקדשו אותו למעמד של 

ואנו  124דין. במשך השנים כתוצאה מהתמעטות העיון גברה החשיבות וההערכה למנהגים
ל המנהג במקרים רבים וככל רואים שמרן השו"ע,הרמ"א והמפרשים השונים מסתמכים ע

שכל שינוי במסורת האבות הוא  126, התעצם כוחו של המנהג עד שקבעו125שהזמן חולף
 עבירה על איסור גמור וחמור.

אם נוסיף לסלט המנהגים את השפעת תורת הסוד ובעקבותיה את הוראות 
, נקבל ים של דעות וספרים בעריכת 'מומחים' למסורת המבטלים זה את 127המדפיסים

 רי זה והמבוכה והמחלוקת חוגגים ומרחיקים את הדור הבא מבית הכנסת.דב

 מייסס''–סיפורי מעשיות 

נאסף לבית עולמו אחד מתלמידי החכמים הצנועים, החריפים  128לפני מס' שנים
מו"ר אברהם קורמן נע"ג. הוא לא היה רב ולא בעל תעודות  129והשנונים שזכיתי להכיר,

                                                 

 הנמצא בין הנשים.  121
 לערך. 1349בעיקר בגרמניה ואוסטריה משנת   122
 להחמיר'. שהרי ידוע שבעיטוש אחד מופצים מאות חיידקים.'וטוב   123
ותורת ישראל הפכה ל'אידישקייט', פולקלור יהודי, המטבח היהודי, תרבות יהודית ושאר הגדרות   124

 וחסידויות.
 כתוצאה מההתמעטות בעיון.  125
 בעיקר אצל יוצאי אירופה.  126
 שכל מטרתם היא להחזיר את העטרה לחשבון הבנק.  127
 לד בפולין בשנת התרע"ז, נאסף ביום ט אדר התשס"א.נו  128
בספרייתו של אבי נע"ג גיליתי יום אחד ספר בשם 'מבוא לתורה שבכתב ושבע"פ' עם הקדשה לאבי   129

'לר' אברהם אח מסעודה בהוקרה אברהם קורמן המחבר'. עיינתי בספר ואורו עיני. מיד צלצלתי 
קורמן. צלצלתי אליו והזדהיתי כאחיין של מסעודה לדודתי ובקשת את מס' הטלפון של ר' אברהם 

ובקשתי לפגוש אותו. 'ברצון' אמר לי. למחרת בשעות הבקר נסעתי לביתו שברחוב דובנוב שבת"א. 
)הוא התגורר בבית ישן בקומת קרקע ומס' שנים לאחר מכן עבר לדירה מרווחת יותר בקומה ראשונה 
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היתה 'סרוגה' פשוטה ומעולם לא 'לבש שחורים' ולא הבליט את עצמו. ממוסדות, כיפתו 
והתגורר בתל אביב. עבד  130הוא ואמו נצלו משואת אירופה הנוראה, עלה לארץ בגפו

במחלקת הרווחה באזור עמק לוד ובתוקף תפקידו ומעבר לתפקידו עשה חסדים רבים עם 
המעידה על חכמתו  132ת' וניירתלימד במוסדות שונים וכל זה בלי 'תעודו 131עולים רבים,

ספריו ומאמריו עוסקים  133הרבה. ר' אברהם למד בבית המדרש של חסידות באבוב.
 בחיבור שבין התורה והמדע, אמונות ודעות ועוד.

ר' אברהם לא היה מסוגל לקבל סיפורי מעשיות הנוגדים את השכל, הכיר היטב את 
נות שדבריהם היו על גבול האבסורד. הנפשות הפועלות ובשנינותו הרבה 'עקץ' דמויות שו

בספריו הרבה להעיר ולהבהיר ותיבל בהערות מחכימות על אותן דרשות מוזרות, 
 'שטויות' וסיפורי בדים, ונביא דוגמא אחת כדי לשבר את האוזן: 

'שני חסידים התווכחו איזה אדמו"ר גדול יותר. אחד אמר, שכשהרבי שלו לא מצא 
לו לשלם דמי נסיעה, הוא רכב על דג מלוח ונסע. כיצד  עגלה לנסוע בה או שלא היה

יתכן דבר שכזה? שאל השני, השיב הלה: הרי אתה רואה שזה כך... ה'מתנגדים' 
מוסיפים לסיפור זה שמעשה שהיה כך היה. אחד אמר, הרבי שלי נסע בעגלה ופתאום 

הגשם ירד גשם זלעפות, הוא הוציא מטפחת, ניפנף ימינה ושמאלה ומרגע זה ירד 
משני צידי העגלה והוא נסע באמצע ללא גשם. השני אמר: שלי יותר גדול. הוא נסע 
בעגלה בערב שבת והנה השמש מתחילה לשקוע והמרחק הביתה גדול. הוא הוציא 

                                                 

שיחתנו נמשכה עד סמוך למנחה גדולה ואז ירדנו בהמשך הרחוב(. הוא קיבל אותי במאור פנים. 
להתפלל יחד בבית המדרש הנמצא ברחוב מאנה הסמוך. אציין שר' אברהם ניהל קופת גמ"ח 
ממשרד קטן וצנוע הנמצא בכניסה לבית הכנסת במשך שנים רבות. שגרת יומו היתה קבועה ונסבה 

נמשך שנים רבות והקפדתי לבקרו תמיד במסלול של משרד הגמ"ח, תפילה וכתיבה. הקשר בינינו 
אחת לחודש ותמיד קיבל את פני במאור פנים ובשמחה. כשנסע לבקר את אמו בקנדה היה שולח לי 
ולרעייתי גלוית נוף עם דברי חידוד. ר' אברהם גם ביקר אותי בביתי שהיה אז בהרצליה בשעת ערב 

ופה שלא היה ברשותי רכב, למרות שכמעט לא השתמש ברכבו הפרטי הקטן ולא הרבה לנהוג. בתק
הציע לי להשתמש ברכבו 'האוטו חונה מתחת לבנין כאבן שאין לה הופכין, תהיה אתה ההופכין 
שלו...' אמר. ר' אברהם אהב את העדה התימנית, הוא הכיר והוקיר את אבי המנוח ומצא אתו שפה 

סידים שלעיתים משותפת, אהב את הפשטות וסלד מהתחכמות. כששאלתי אותו אודות סיפורי הח
נשמעו לא הגיוניים, השיב: ר' מאייר, את חכמי חיילם )חלם,עיר בפולין( אתה מכיר?!, אז אלה הם 

 הסיפורים...'.
 .1950בשנת   130
רבים ספרו לי על החום והדאגה שהעניק להם. השם 'קורמן' היה ידוע באזור ואמר הכל. היו גם   131

שא אשה מעולם, את הסיבה מדוע, סיפר לי מבלי כאלה שירו חיצי רעל על כך שר' אברהם לא נ
שאבקשו וגם כאן אין ברצוני לספר. לו ידעו אותם מרעילים את הסיבה היו מקבצים עשרה אנשים 

 ומבקשים סליחה מעל קברו.
ספרים ומאמרים רבים  20-באוניברסיטת ת"א ובמדרשית נעם שבפרדס חנה ועוד, כתב למעלה מ  132

' אברהם השאיר לי מס' מאמרים מודפסים במכונת כתיבה ולמיטב הבנתי שאת חלקם זכיתי להגיה. ר
 חלקם לא פורסמו עד היום וחלקם עברו הגהה נוספת ושובצו במאמרים שונים.

 אחת החסידויות הגדולות שנוסדה על ידי ר' שלמה הלברשטם שהיה גם האדמו"ר הראשון שלה.  133
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מטפחת, ניפנף שמאלה וימינה ומשני צידי העגלה ירדה השבת והוא המשיך לנסוע 
 134בשביל החול...

כים רבים מחלושי הדעת להאמין בכוחם המיסטי של סיפורים מסוג זה ואחרים מוש
רבנים מסויימים ובפרט חשוכי בנים ומחפשי שידוכים ופרנסה הנתלים בכל תרמית כאילו 

פשטה היום ורבנים רבים שכנעו את עצמם שיש להם כוחות  135היא נס. אופנת ברכת הרב
והכל  136ים חודריםלייצר ניסים דרך כורסאות, יינות ורטבים, סנדלים וגרביים וגם מבט

 בהתאם לטפשותו של העומד מולם.

התופעה הנ"ל קיימת בארץ גם בקרב בני עדתנו וגם בתימן היו מאמינים מסוגים 
והסיבה לכך, נפש לא יציבה,שכל לא מתוחזק ולא מוטען בלימוד ועיון ושאר  137שונים

 138אבחנות שרבנו מונה בהקדמתו לאבות.

בני העדה וצאצאיהם דוקא כאן בארץ  הנהייה אחר אמונות הבל התפשטה בקרב
בהשפעת הסביבה המתחרדת והחורדת מכל עיטוש והסיבה לכך היא חוסר  139הקודש

לימוד ועיון וגם יותר קל ונוח להשאב לכל אותם חוגי מודעות של רבים המנצלים את 
תמימותו/טפשותו של העדר המאמין מתוך פחד שאם לא יצטרף, יקרה לו משהו, ומי 

לו משהו לא נעים??? כדי שזה לא יקרה , אזי כדאי לדעת המנחים בשיטות  רוצה שיקרה
תכשיטים עם שמות מוזרים ואליליים, לזנק על קברים  140השונות, לענוד שרך אדום,

ולזרוק נרות למדורת הניסים ולא מזמן ראו עינינו את העדר של ל"ג בעומר במירון וברוך 
 דיין האמת.

 חזרה לתרבות אבות – התרופה

מדברים על תופעות מוזרות, יש להבין שהתופעות לא באו מאליהן סתם כך. כש
נטישת דרכי אבות וחיקוי מנהגים זרים ומוזרים כדי להיות מישהו אחר הנמשך אחר 

 תרבות העדר הן שהביאו לכך.

הצעירים מתחנכים במסגרות שונות שכל אחת מהן מושכת לכיוון שלה על פי שיטות 
רוח רז"ל שכיוונו אותנו ל 'והודעתם לבניך ולבני בניך'. בני העדה לימוד שאין בבסיסן את 

הגוררים אחריהם שירה, לבוש ואפילו צורת הגייה ושימוש  141מתמקדים בלימודי חסידות

                                                 

 .183בספרו 'האגדה ומהותה' הוצא' המחבר עמוד   134
 שלעיתים לא מכיר את צורת האות א.  135
 לחשבון הבנק...  136
 לא בהיקף שקיים היום  137
 שמונה פרקים.  138
שאלתי את אבי נע"ג )לאחר שרבים ספרו לי שבתימן היו נוהגים לבוא אליו אנשים ונשים כדי   139

..". עיין אבני, הם האמינו.-שיפתור להם את בעיותיהם( איך יתכן שהוא עסק בזה והשיב לי : "יא
הלכות שבת יט, יג והערה לגר"י קאפח 'אף כי הבל הם כיוון שאין בהם איסור הניחו את המדמים 

 בדמיונם'.
וסרט צהוב להשבת שבויים, כחול נגד תאונות, סגול ליציאת עכברים מהארון וטיסת מקובלים בשמי   140

 הארץ להורדת גשמים ועוד כל מיני מעשה 'חלם'.
 אירופה.  141
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שלא הכרנו ולא שמענו וכך אנו מאבדים תרבות אצילית ומקורית  142בשפה והרגלים
 ומחליפים את המקור בחיקוי.

ים בבתי הכנסת, באירועים וברחוב עד כי אם מישהו ינהג את התופעות הנ"ל אנו רוא
 ילגלגו עליו ויראה מיושן ויצא לו שם של אחד שאינו מבני ברית. 143בצורה שונה

לא לחינם קבעו לנו רז"ל כיצד להתנהל בחיינו. החל משעת היקיצה ועד לשעת 
, לאכול, השינה הקיפו אותנו בהמלצות לסדר יום מועיל. כיצד להתלבש, לדבר, ללמוד

מה מברכים ומה לא מברכים וכו' אבל גילינו שאנו חכמים מהם ועל כן באה עלינו הצרה 
  הזאת, אבדן הדרך.

 144נסיים את מאמרנו זה בדברי אחד מגדולי חוקרי תימן שלמה דב גויטיין:

אחת המתנות הטובות שזכיתי בהן בחיי, היתה היכרותי את השבט היהודי היקר, 
עשרה רבה של מחשבתי המדעית. היכרותי זו פתחה לי אשנב התימנים. היתה בכך ה

ושמא חלון גדול אל עולם המזרח בכלל ומדמה אני שבלעדיה לא הייתי מוכשר 
להבין כראוי את החברה היהודית בתקופת הגניזה הקהירית שבה אני עסוק למעלה 

לבין זה  שנה. למרות ההבדל הניכר בין ההווי התימני, הרוחני, ה'יהודי' יותר, 30-מ
 בורגנית. -המדבר אלינו מתוך דפי הגניזה, שיש בו מידה מסויימת של חומרנות זעיר

אך ה'מפגש התימני' שלי היה בו גם צד אנושי יקר: ההרגשה כאילו הושב לי משהו 
שאבד לאבותי, זכרונם לברכה, בגלותם הארוכה בארצות הצפון, או, כפי שביטא זאת 

, כאילו נוספה לי נשמה על נשמתי. קבלתי איפוא 18-חוקר עמים דגול של המאה ה
ממגעי עם העדה התימנית יותר ממה שנתתי. התייחסתי אל התעסקותי זו כאל לימוד 
ולא כאל נושא מחקר. אחת הסיבות ליחס זה היתה ההכרה שהתימנים, שיש בהם קו 
אופי חזק של למדנות, עשויים לקחת בידם את חקר שבטם בעצמם... מלומדים 

ים נתנו לנו חיבורים למופת מלאי ידע וערוכים בטעם ודיינו לקרוא בשמותיהם תימנ
של הרב יוסף קאפח ופרופ' יהודה רצהבי... העולה מכל אלה היא דמות של קיבוץ 
יהודי שהוד קדומים חופף עליו עם כל המעלות ומקצת המגבלות הקשורות בעמדה 

רי הגלות ועל דלות חומרית כזאת. קיבוץ עטור בנזר הסבל, שידע להתגבר על יסו
בכישרון מעשה ובהסתפקות במועט מצד אחד ובאהבת התורה מצד אחר. אפילו 
אצל פשוטי התימנים הרגשתי פעמים הרבה איזו אצילות רוחנית שלא מצאתי תמיד 

 כמוה אצל אנשים אמידים ומשכילים יותר מחוגים אחרים. 

אם אינני טועה(  1956)בשנת כשהרציתי כדברים האלה באזני גברת תימנית חשובה 
'תימנים? אין עוד תימנים! איה ההסתפקות במועט? איה המסירות  145קבלה:

לעבודה? איה אהבת התורה?... מה שקרה בנתיים הוא, שההתבוללות של שבטי 
ההיתוך של מדינת ישראל התקדמה מאוד, אך יחד עם זה נתעוררו -ישראל בכור

ות. לא כל הנעשה בשטח הוא בעל ערך רוחות חדשות של החייאת מסורות שבטי

                                                 

 ים שונים כגון זמני תפילות,צורת לימוד וקריאה, מאכלים ועוד.בנושא  142
 שהיא המקורית.  143
מגדולי ההסטוריונים של תולדות היהודים בארצות האיסלאם וגדול חוקרי ה'גניזה  1900-1985  144

 הקהירית'.
 האות ק' בקמץ  145
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אמיתי, התפארות ריקה ויחוס ערך מדומה לדברים שאין בהם ערך, אינם מוסיפים 
כבוד לשבט. יש להתייחס לדברים אלה ברצינות. מורשת אבות מחייבת. כשם שכל 
בר ישראל הרוצה להקרא יהודי חייב לדעת שנשיאת שם זה מחייבת את נושאו, כך 

  146עשוי להעניק גאווה מוצדקת אך גם להגדיל את רגש האחריות...התואר 'תימני' 

בהמשך דבריו מציין גויטיין שמה שהלהיב אותו ביותר היא העובדה שעבודת 
הכפיים אצל יהודי תימן היתה דרך חיים טבעית בעוד שאחינו האשכנזים 'היו אנשי עבודה 

צתם של תימנים וככל מתוך הכרה'. גויטיין מספר שכאשר השתקע בירושלים חי במחי
 שהתאפשר לו הדבר, התפלל יחד אתם:

שום סדר תפילה לא סיפק את נטיותי הדתיות כתפילת התימנים במיוחד כפי שהיתה 
. סדר התפילה התימני שילב 30-באותם ימים, סוף שנות העשרים וראשית שנות ה
עם העצמה וההתלהבות של  147את ההידור ודרכי הכבוד של בית הכנסת הספרדי

ה'עמידה' שלהם, דהיינו התפילה 'בלחש' הדוממת, היתה  148התפילה החסידית.
חוויה נשגבה. שלא כאשכנזים, הם לא נענעו גופם, אלא נצבו בדממה גמורה מתוך 
ריכוז, התעמקות ולהיטות, ניתן היה לשמוע סיכה נופלת ארצה. המספר הרב של 

ונצבו ללא ניע, ממש  149זאטוטים שהתלוו לאבותיהם היו מרותקים מקדושת המקום
 כמבוגרים.

, כאשר הפרופסור לוי גינצבורג המנוח, שהיה אז ראש 1932זוכר אני כיצד בשנת 
המדברים בלימודי היהדות בארצות הברית, עשה בירושלים שימשתו לו מורה דרך 
לבתי הכנסיות של קהילות יהודי המזרח. באחד מלילות שבת הבאתי אותו לבית 

המוכר עתה למבקרים רבים בעיר הקודש. ניתן היה לראות  150,הכנסת התימני 'גורל'
כיצד התפילה נגעה לליבו. בדרכנו אל מלונו, לאחר שתיקה ממושכת, אמר לי: 

 151'עכשיו אני יודע יהדות מהי'.

 ומיותר להוסיף על דבריו אלה.

  

                                                 

 ועל כך אני זועק!  146
 שגם אחים יקרים אלה עברו זעזועים והתמעטות דורות  147
וכיום יש התנענעות כעצי היער וכפי שמעיר ר"י קאפח בתורת חובות הלבבות לרבנו בחיי בן פקודה   148

שער חשבון הנפש בתרגומו וביאורו עמ' שמה לעניין כיצד עומדים בתפילה: 'כוונת רבנו לאפוקי 
מאותם הנוהגים בעת תפילתם לרקוע ברגליהם ולהניף בידיהם ולרקוד ולקפוץ בגופם ובקולם 

עושים בפניהם ובעיניהם כל מיני העוויות אשר אלו היו לפני מלך בשר ודם היה משלחם בחרפה ו
 מלפניו, אלא התפילה צריכה מנוחה גמורה של הגוף וריכוז המחשבה בשקט גמור.

 ולא שיחקו והרעישו בתוך ומחוץ לבית הכנסת כנהוג היום.  149
 שם התפלל מארי חיים כסאר המנוח  150
חיי רוח. הוצאת מכון בן צבי,  –סדרי חברה -לא יהדות! גויטיין 'התימנים' הסטוריהולא תפילה, א  151

 .3-7ירושלם התשמ"ג עמ' 
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אני רגיל לקבל טלפונים מקוראים מזדמנים המעבירים את ביקורתם על דברי 
תם היא ש'אתה כותב יפה ואני אוהב לקרוא את דבריך, אבל...', וכאן הם הכתובים וטענ

מתפתלים ומתנצלים שוב ושוב על כך שהם מעירים על המילים שלדעתם חריפות מדי, 
'ואולי תכתוב מילים אחרות...'. אז במעמד זה אני מוחל לכל אותם מטלפנים המעמידים 

נותיהם אמיתיות אני מודיע שוב שלכל פנים ודבריהם רכים משמן ולאותם מתקשרים שכוו
אחד יש את סגנונו ואין כוונה לפגוע חלילה באף עדה או מנהג אלא כל כוונתי היא לעורר 
את הישנים והנרדמים ורמז יש בו... מחול לכולם ויהי רצון שנתעורר מהבלי הזמן, נחזור 

 למסורת אבותינו ולברית שה' כרת עמנו בחורב לפני החורבן.

 

 לרפואת תלמידי היקר והאהוב נעם בן זאב שנקמן, הזקוק לרחמי שמים. •
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 ירבצ יתמ

 םינושאר לש םכרד ךישממ – ם"במרה

 הקדמה

במשך דורות רבים, מאז נוסדה היהדות כדת ישראל על בסיס האמונה באל אחד, 
מחכמי ישראל, אשר ניתנה להם הסמכות הרוחנית  נתעצבה ונתגבשה היהדות על ידי רבים

 על ידי משה רבינו.

החל במקרא ובכתבי הקודש, דברי הנביאים, דרך חכמי המשנה והתלמוד, המדרשים 
וספרות הגאונים, חכמי ימי הביניים, ספרות השו"ת, פסקי ההלכה על פי הקהילות 

ף היא ממשיכה בעיצובה השונות, וכלה בספרות ההלכתית חדשים לבקרים בת ימינו, שא
 המיוחד של היהדות.

גם מנהגים שונים והשקפות שונות חדרו אל היהדות בדרך לא דרך והשפיעו על 
היהדות ובכך פגעו במקוריותה, ובימינו אנו ממשיכים לראות השפעות זרות נוספות שניתן 

 לפקפק בקשר שלהן ליהדות,

צביונה המקורי של היהדות, ומן הסתם לא נפסיק לראות ניסיונות המשפיעות על 
כאלו. אם נקביל את היהדות המקורית כפי שעוצבה על ידי חכמי המשנה והתלמוד, 
לעומת היהדות בת זמנינו, נגלה פערים עצומים ושונות בולטת ביניהם. על דרך הקוריוז, 

ברחובות ישראל של היום, בבתי לו ביקר, באורח פלא, רבי עקיבא או מי מחכמי המשנה 
הכנסת על נוסחיהם, בבתי העלמין, )הן של הצדיקים והן של ההמון(, בחופות הנערכות 

לבטח היה רואה באולמי השמחות, בבתים פרטיים של מי שמוחזקים שומרי תורה ומצוות, 
 את ההבדל בין מה שהכיר כיהדות ובין מה שהופיע לנגד עיניו.

את עמודי העולם הבולטים ביותר שעיצבו ושימרו את  במאמר זה, אבקש להציג
אופיה המקורי של היהדות מהשפעות זרות, מתוך חשש אמיתי והכרת המציאות בהווה 

 ובעתיד שתשתכח תורה מישראל.

במובן זה אבקש לטעון כי כל אחד מהם הוא ממשיך דרכו של קודמיו תוך שימוש 
 באותה הדרך והשיטה

קורית תוך דבקות בשיטה ולא פיתוח שיטה חדשה או לחיזוק ושימור היהדות המ
 דרך חדשה.

מתוך כך אראה כי השיטה התנאית היא ממשיכת השיטה המקראית, והשיטה 
המימונית היא המשכה של השיטה התנאית ומתוך כך גם המשכה של השיטה המקראית. 

ורה )הכוונה לכל כתבי הקודש(. במילים אחרות אבקש לטעון כי הרמב"ם לא פיתח ת
חדשה או שיטה חדשה בהבנת היהדות, הן ההלכתית והן ההגותית, אלא המשיך את דרכם 

 של קודמיו.
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המסקנה המתבקשת מכל זה תהיה, כי הביטויים: "דעת הרמב"ם", "משנת 
הרמב"ם", או "להולכים ע"פ הרמב"ם", הינם ביטויים שגויים מעיקרם, משום שכל 

ו "דעת המשנה", או "להולכים ע"פ התלמוד", הביטויים הללו זהים ל:"דעת המקרא", א
ואין הם מבית מדרשו של הרמב"ם, ולפיכך אין לייחס את הדרך, את הדעה, את ההליכה 

להרמב"ם, משום שהרמב"ם לא פיתח משנה משלו, אלא כפי שציינו, משנתו היא  –על פי 
 צעידה בעקבות משנת ראשונים חכמי המשנה והתלמוד.

 ם הבאים:במאמר זה אתמקד באישי

 אברהם אבינו. •

 משה רבנו. •

 עזרא הסופר. •

 רבי יהודה הנשיא. •

 רבנו משה בן מימון. •

המאפיין הבולט והמשותף בין כולם הוא שבתקופתם, המצב האמוני הרוחני 
התיאולוגי היה ירוד בכל קנה מידה וניכרת היתה סכנה ברורה להשתכחותה של האמונה 

 באל אחד או השתכחותה של התורה.

מן האישים הללו נדרש מעצמו לעשות מעשה הסטורי כדי למנוע את האסון כל אחד 
 הממשמש ובא. השאלה, באיזו סמכות הם פועלים את פעולתם תידון בהמשך המאמר.

 אברהם אבינו .א

בהלכות עבודה זרה פותח הרמב"ם בתיאור היסטורי המסביר כיצד התפתחה עבודה 
ומתאר מימי דור אנוש עד אברהם  152אחד. זרה, או לחילופין, כיצד נשתכחה האמונה באל

נשתכח השם הנכבד והנורא מפי אבינו את ההידרדרות תיאולוגית לאורך זמן שבסופה: "
 153".כל היקום ומדעתם, ולא הכירוהו

 מנגד, בתוך כל ההידרדרות התיאולוגית הזו, מציין הרמב"ם עובדה חשובה והיא:

                                                 

לשירים וסיפורים יש מקום לשאול, מה תועלת יש בתיאור זה, מה גם שהרמב"ם כידוע התייחס   152
בקלות ראש, ואף התבטא בחריפות כלפי הפייטנים. ואולם כאן טורח הרמב"ם לשטוח בפני הקורא 
את סיפור תולדותיה של עבודה זרה. קשה להניח שנחה על הרמב"ם רוח של קלות ראש, אין זאת 

הרחבה ראה באלא "דרכו" של הרמב"ם להחדיר ברוחו של הקורא השקפה אמיתית או מידה טובה. 
ירשלים  185מאמרו החשוב של ליאו שטראוס בתוך "אתונה וירושלים" שער שני פרק שלישי עמ' 

 תשס"א.
ספר המדע, הלכות עבודה זרה פרק א הלכה ז. כל הציטטים במאמר זה מכתבי הרמב"ם הינם ע"פ   153

 מהדורתו של הרב יוסף קאפח זצ"ל. מכון מש"ה קרית אונו התשמ"ד.
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בעולם, כגון חנוך  יחידים אבל צור העולמים לא היה שם מכירו ולא יודעו אלא 
 154ומתושלח ונח ושם ועבר.

כלומר, אמונת הייחוד היתה נחלתם של יחידים ששמרו ידיעה זו בקרבם ולא 
 155העבירוה לציבור: "עד שנולד עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו".

פרסמה לציבור, היתה תופעה הידיעה שנשתמרה בקרבם של יחידים ולא הת
שהתרחשה עד זמנו של אברהם אבינו, אולם משעה שהופיע עמודו של עולם התרחשה 

התחיל לשוטט בדעתו והוא " מהפכה. משום שבהמשך מתאר הרמב"ם את אברהם כמי ש:
ולא קיבל דבר מקודמיו  157",לא היה לו מלמד ולא מודיעבהדגשה רבה לכך ש " 156".קטן

וד, אלא: "ליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק אודות אמונת הייח
 158מדעתו הנכונה".

מכאן ואילך, שלא כדרך קודמיו, הוא פותח במסע הסברה אמוני ופותח בסדרה בלתי 
 פוסקת של הרצאות וויכוחים תיאולוגים עם סביבתו, הוא מפיץ את אמונת הייחוד בעולם:

שיש אלוה אחד לכל העולם  ולהודיעםכל העם והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול ל
  159ולו ראוי לעבוד.

אולם, אברהם של הרמב"ם לא פתח קתדרלה תיאולוגית כדי להפיץ אמונה חדשה, 
 את העולם לדרך האמת שנשתכחה מימי דור אנוש: להחזיראלא כל מגמתו היא 

אחד כפי דעתו לכל אחד ו מודיעוכיון שהיו מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו, היה 
 160לדרך האמת. שיחזירהועד 

כלומר, אברהם של הרמב"ם משיב אבדה לבעליה. זוהי חשיבות פועלו של 
אברהם,הוא מחזיר את העולם לדרך האמת של קודמיו הוא אינו ממציא דת חדשה. בנוסף 
לכך, אברהם של הרמב"ם גם מודע לשוני בין בני האדם בנוגע לרמתם השכלית.והוא 

. כלומר, אין מדובר כאן בהרצאת דברים בנוסח אחיד "כפי דעתו"כל אחד ואחד מודיע ל
לכל באי עולם, אלא התאמת הדברים לציבור השומעים על מנת שייקלטו באוזן המסוגלת 

, ומתוך כך: "נשתל בליבם העיקר הגדול "שיחזירהו לדרך האמת"לקלוט ידיעות אלו כדי 
 161הזה".

את דרך האמת שנשתכחה  מחזירם בפעולתו, הדגש בדברי הרמב"ם הוא, שאברה
לעם המתקבצים סביבו, הוא אינו מפתח תיאולוגיה חדשה אלא מחזיר את הטועים 

 והתועים לתיאולוגיה האמיתית.

                                                 

 שם הלכה ח.  154
 שם.  155
 שם הלכה ט.  156
 שם.ההדגשות שלי. עוד נשוב לקביעה חשובה זו בהמשך המאמר  157
 שם הלכה י  158
 שם, הלכה יג.  159
 שם, הלכה יד.  160
 שם.  161
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יותר מכך, הרמב"ם מדגיש בהמשך, כי אברהם גם מטיל על הבאים אחריו להמשיך 
 א מן העולם:בפעולת ההחזרה לדת האמת, כדי שלא ישתכח השם הנכבד והנור

ליעקב ומינהו ללמד  הודיעו. ויצחק ומחזיר והודיעו ליצחק בנו . וישב יצחק מלמד
 כל הנלוים אליו.ומחזיר וישב מלמד 

אברהם מבצע מהלך שיש בו כדי למנוע השתכחות השם הנכבד, כפי שנשתכח בימי 
 דור אנוש, עד שבסופו של דבר נוצרת משפחה אחת גדולה כי :

בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך ה' יעקב אבינו למד 
כדי שלא ישתכח ולשמור מצות אברהם. וציווה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה 

 162הלימוד.

מכל זה עולה כי דת האמת נשתלה בליבם של ציבור, אמנם מצומצם בתחילה, אולם 
 בהמשך הוא מתפתח ומתייצב : 

 ומתגבר בבני יעקב ובנלוים עליהם, ונעשית בעולם אומה שהיאוהיה הדבר הולך 
 163את ה'. יודעת

ואולם, גם לתיאור הפנטסטי הזה צפויה סכנת השתכחות כמעט סופית, כפי שנראה 
 בהמשך, אלמלא בא משה רבינו, ומנע את הסכנה.

הדברים שציינו לעיל, יוצא אם כן, כי אברהם אבינו פעל לפרסם את לסיכום, מכל 
אמונת הייחוד בעולם עקב משבר עמוק בתפישת האמת, וטעות שטעו בדורות הקודמים 

את  ולהחזירלו, גרמה לכך " שנשתכח השם הנכבד והנורא". הוא נדרש לעשות מעשה 
 הטועים לדרך האמת.

, כפי שמדגיש חזרהגיה חדשה, אלא לא דת חדשה, לא שיטה חדשה או תיאולו
 הרמב"ם, לדרך האמת המקורית, כפי שהיתה לפני הטעות הגדול.

אברהם אבינו פועל את פעולתו מתוקף סמכותה של האמת, קרי, אלהים. כלומר הוא 
 מחזיר לדרך האמת מפני שהיא אמת.

 מהות פעולתו של אברהם באה לידי ביטוי בקביעה הנוקבת של הרמב"ם :

מאהבה עוסק בתורה ובמצוות, והולך בנתיבות החכמה, לא מפני דבר בעולם, העובד 
ולא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, אלא עושה האמת מפני שהיא אמת, 

 164וסוף הטובה לבוא בגללה.

 לא בכדי הדגם של הרמב"ם לעובד מאהבה הוא לא אחר מאשר אברהם אבינו :

אין כל חכם זוכה לה. והיא מעלת אברהם אבינו ומעלה זו היא מעלה גדולה עד מאד ו
 165שקראו הקדוש ברוך הוא אוהבו לפי שלא עבד אלא מאהבה.

                                                 

 שם, הלכה טו.  162
 שם, הלכה טז.  163
 הלכות תשובה, פרק י הלכה ג.  164
 שם, הלכה ד.  165
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 משה רבנו .ב

"נעשית בעולם אומה שהיא יודעת מפעלו הגדול של אברהם אבינו נסתיים בכך ש 
. אולם גם מפעלו של אברהם, ובתוכו גם פעולותיו למניעת השתכחות על ידי מינוי את ה'"

 ו ובני בניו לשמור דרך ה', לא היה בו די למנוע סכנת השתכחות, וזאת משום:בני

עד שארכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהן ולעבוד עבודה זרה כמותן, 
 166חוץ משבט לוי שעמד במצות אבות ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה.

 –אורך הזמן. והשניה  –הרמב"ם מציין שתי סיבות להידרדרות התיאולוגית. האחת 
 ההשפעה הסביבתית.

הידרדרות הרבים היתה מאד תלולה, והאמונה בעיקר הגדול הפכה להיות שוב 
נחלתם של יחידים, כלומר בני שבט לוי שעמדו במצות אבות, ושמרו על אמונת הייחוד 
ודרך האמת.) בדיוק כפי שהיה בתקופה שלפני אברהם אבינו( ואולם עם מותם של אותם 

חידים עשויה למות גם אותה אמונה, שכן ככל שמספר המאמינים בדרך האמת, גדול, י
ופועל בהתאם לאותה דרך שהיתווה אברהם לשמור את דרך ה', יהיו סיכוייה של דרך 

 האמת לשרוד, גדולים במידה ניכרת מאשר כשתהיה אמת זו נחלתם של יחידים.

 אברהם :התקופה היא תקופה של סכנת השתכחות העיקר ששתל 

וכמעט קט היה, והעיקר ששתל אברהם נעקר, וחוזרין בני יעקב לטעות העמים 
 167ותעיותן.

שוב חוזרין לאותה טעות קדמונית, ושוב נדרשת אישיות שתציל את דת האמת מפני 
 השכחה. ובאמת:

ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבנו רבן של כל 
 168הנביאים ושלחו.

האדם שקיבל על עצמו את השליחות לפעול כפי שפעל אברהם, ולהחזיר את העם 
לדרך האמת הוא משה רבנו. ואולם, משה רבנו מבין שלא היה די בגדרותיו של אברהם 
למניעת השכחה, שכן המציאות הוכיחה שגם גדרות אלו יכולות להיפרץ, ולכן הוא נרתם 

את השתכחותה של האמת. ניתן להבחין  למהלך נרחב כולל ומקיף שימנע במידה ניכרת
 "עשה משה רבנו ורבן של כל הנביאים ושלחו".במילותיו של הרמב"ם אנחת רווחה, 

וכאן מציג הרמב"ם את המהלך המקיף וההיסטורי חסר התקדים מבחינה תיאולוגית 
 של משה רבנו :

דרך  והודיעןכיוון שנתנבא משה רבנו ובחר ה' בישראל לנחלה הכתירן במצוות, 
 169עבודתו, ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל הטועין אחריה.

הוא מתנבא, ומתוקף נבואתו, הוא נשלח על  –משה רבנו מבצע מס' פעולות. האחת 
הוא מכתירן במצוות, היינו פעולות פולחניות  –ידי ה' לבחור בישראל לנחלה. השניה 

                                                 

 הלכות עבודה זרה פרק א הלכה טז.  166
 שם הלכה יז.  167
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 שם הלכה יח.  169
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מודיע לישראל את  הוא –שיש בכוחן לגדור פרצות אפשריות בדרך האמת. השלישית 
דרך עבודת ה' בפעולות פולחניות אלו, שכן אדם מישראל עלול גם בפעולות אלו לעבוד 

את הדרך הזו ידעו עבודה זרה, אם לא יקפיד על הסייגים והגדרות של פעולות אלו. 
 אברהם והנלוים עליו, וכן יצחק ויעקב וכל הנלוים עליהן, וכן גם בני לוי.

דרך עבודתו. זו אינה  להודיע –זרה על פעולתו של אברהם פעולתו של משה הינה ח
דרך חדשה, אלא דרך שנשתכחה באורך הזמן ובהשפעה המצרית שבתוכה חיו. במילים 

את האמת שנשתכחה. והפעם שלא כמו אברהם, הוא מחזק את  מחזיראחרות, משה רבינו 
 היסודות של אמת זו על ידי תורה ומצוות.

", עולה בקנה ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל הטועין אחריההתוספת של הרמב"ם, "
 אחד עם קביעתו:

כיון שהיתה מטרת כל התורה וצירה אשר עליו היא סובבת הוא סילוק עבודה זרה 
 170ומחיית עקבותיה... והוא אמרו, ולא תלכו בחוקות הגוי.

", למצב הקטסטרופלי שהיה במצרים מבחינה תיאולוגית, היתה "התערבות אלוהית
שכן הפעם נשלח אדם אל ציבור למסור להם את דבר ה'. בניגוד לאברהם שלא נשלח 
למסור את דבר ה' לאנושות, אלא היה יותר פילוסוף לציבור, מאשר נביא מחוקק. משה 
רבנו מוגדר על ידי הרמב"ם כבחיר האדם, ונותן לו ולתורתו שנמסרה לו מפי הגבורה 

ת יחודיותה של נבואתו כנותן התורה כאחד בלעדיות מוחלטת , בכך שהוא קובע א
 משלשה עשר העיקרים.

רק משה רבנו הוא נביא לציבור, לעם שלם, ומחוקקם של ציווים אלוהיים בתורה 
אמיתית העומדת לעולם ולעולמי עולמים. המאפיין החשוב והבולט ביותר במערכת 

ד, ללא כל סטיה חוקים זו הוא בכך שזוהי תורה השוה לכל נפש. זהו ספר חוקים אחי
 המיועד לכולם כאחד. גם להמון וגם למשכיל כל אחד כפי כחו.

דבר ברור ומפורש בתורה שהיא מצוה עומדת לעולם ולעולמי עולמים. אין לה לא 
את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם אותו  –שינוי ולא גרעון ולא תוספת. שנאמר 

והנגלות לנו  –ם יג א(. ונאמר תשמרון לעשות לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. )דברי
ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. )שם כט כח(. הא למדת שכל 

 171דברי תורה מצוין אנו לעשותן עד עולם.

הנה כי כן, רואים אנו כי משה רבנו פוסע בעקבות אברהם, אלא שהוא מחזק את 
ת יותר של מערכת העיקר ששתל אברהם בכך שהוא בונה פלטפורמה יציבה ומורכב

 חוקים ומצוות מאשר בנה אברהם.

עקירת עבודה זרה וביסוס האמונה באל אחד אשר רק  –בסופו של דבר מגמתם זהה 
 לו ראוי לעבוד.

אולם, האם בכך חלפה סכנת ההשתכחות של אותו עיקר ששתל אברהם ? האם יש 
"וכמעט קט היה, במפעלו הכביר של משה רבנו כדי למנוע הידרדרות נוספת לכיוון של 

 והעיקר ששתל אברהם נעקר וחוזרין בני יעקב לטעות העמים ותעיותיהן"?

                                                 

 מו"נ חלק ג פרק לז.  170
 הלכות יסודי התורה פרק ט הלכה א  171
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כפי שניווכח בהמשך, יש במפעלו של משה רבנו כדי להאיט את קצב הנפילה אך לא 
 למנוע אותה לחלוטין.

 עזרא הסופר .ג

כפי שציינו בהקדמה, בתקופתו של כל אחד מהאישים שהחלטנו לדון אודות מפעלם, 
ש משבר אמוני שהיווה סכנה להשתכחות העיקר ששתל אברהם. מכאן ואילך, התרח

 המשבר האמוני מהווה סכנה להשתכחות התורה.

מציין המקרא את תחושת הייעוד שהציב לעצמו.  172בתום תאור ייחוסו של עזרא,
 173"כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת ה' ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט".

ניתן ללמוד כי עזרא חש בסכנת ההידרדרות של המצב הדתי של מתוך הכנת לבבו 
עם ישראל השבים מן הגולה, ולכן נדרשת התערבות דחופה על מנת למנוע הידרדרות זו. 
התואר הניתן לו בספר הוא: "עזרא הכהן הסופר סופר דברי מצוות ה' וחוקיו על 

ו לעם ישראל את דבר פעולה זו דומה בתאורה לפעולתו של משה רבנו בהביא 174ישראל".
 ה' בצורת תורה ומצוות.

"ראוי היה ואכן חז"ל מתייחסים אל עזרא כמי שהיתה ראויה התורה להינתן על ידו: 
 175עזרא שתינתן תורה על ידו אלמלא קדמו משה."

 ואכן חששו של עזרא מתאמת.

 וככלות אלה נגשו אליי השרים לאמר לא נבדלו העם ישראל והכהנים והלווים מעמי
הארצות כתועבותיהם לכנעני החיתי הפריזי היבוסי העמוני המואבי המצרי והאמורי. 
כי נשאו מבנותיהם להם ולבניהם והתערבו זרע הקדש בעמי הארצות ויד השרים 

 176והסגנים היתה במעל הזה ראשונה.

הגויים, נפרצת, והסכנה הגדר שהציב משה רבנו, על מנת להבדיל את ישראל מן 
שיתערבו בגויים וילמדו מעשיהם)ע"פ תהילים קו, לה( נעשית עתה מוחשית ביותר ומתוך 

 כך גם השתכחות התורה.

כבר עברו, והרחיקו לכת אל הפסוק הבא:  177",וקרא לך ואכלת מזבחואת הדרך מ: "
תגובתו המחרידה של עזרא  178"ולקחת מבנותיו לבניך והזנו את בניך אחרי אלהיהן."

 : מגלה עד כמה היה המצב ירוד

                                                 

 יא.-עזרא פרק ז פסוקים א  172
 שם, פסוק י.  173
 שם, פסוק יא.  174
 בבלי, סנהדרין כא ע"ב.  175
 ב.-עזרא ט, פסוקים א  176
 שמות לד, טו.  177
 שם לד, טז.  178
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וכשמעי את הדבר הזה קרעתי את בגדי ומעילי ואמרטה משער ראשי וזקני ואשבה 
  179משומם.

 ובהמשך, הוא פותח בנאום התנצלות לפני האל ובוידוי קורע לב :

ראש ואמרה אלהי בשתי וגם נכלמתי להרים אלהי פני אליך כי עונתינו רבו למעלה 
  180ואשמתנו גדלה עד לשמים.

בתום התפילה והוידוי נקבצים "אליו מישראל קהל רב מאד אנשים ונשים וילדים כי 
והם מבקשים ממנו לחדש את הברית בין אלהים ובין ישראל,  181בכו העם הרבה בכה".

 אחר כך:ומיד 

 182ויקם עזרא וישבע את שרי הכהנים הלוים וכל ישראל לעשות כדבר הזה וישבעו.

ומים לא  "לחם לא אכלמעניין מאד הדמיון בין עזרא ומשה המתואר בהמשך: 
 183שתה".

עזרא מבצע מהלך שימנע את השתכחות התורה, כששיאה הוא חידוש הברית וכריתת 
אמנה, המהווה חידוש האמונה בתורת משה. "ובכל זאת אנחנו כרתים אמנה וכתבים ועל 

 184החתום שרינו לוינו כהנינו".

 שאנחנו:  כשהדגש הוא

מחזיקים על אחיהם אדיריהם ובאים באלה ובשבועה ללכת בתורת האלהים אשר 
ניתנה ביד משה עבד האלהים ולשמור ולעשות את כל מצות ה' אדנינו ומשפטיו 

 185וחקיו.

ההנהגה הרוחנית בראשותו של עזרא מבצעת פעולת מנע להשתכחותה של תורת 
 הייחוד ששתל אברהם. משה שאף היא באה למנוע השתכחותה של אמונת

רואים אנו, אם כן, כי עזרא ובית דינו פוסעים באותו משעול שצעדו קודמיהם, משה 
 ואברהם. עד כאן התאור המקראי לפעולתו החשובה של עזרא.

מכאן, נעבור לפעולותיו ותקנותיו של עזרא שהיכו שורש בעם ישראל עד עצם היום 
שתכחות הפולחן הדתי ומתוך כך גם הזה, וגם בהם יש לראות פעולת מניעה של ה

 השתכחות התורה.

בהלכות תפילה דן הרמב"ם באופיה הפולחני של מצות התפילה כפי שהיתה נהוגה 
לפני תיקון התפילה על ידי עזרא ובית דינו. בשלש ההלכות הפותחות את הלכות תפילה, 

י של מצווה זו קובע הרמב"ם את מצוות התפילה כמצוה מן התורה, ודן באופייה התורנ

                                                 

 עזרא ט, ג.  179
 שם, ו.  180
 שם, י, א.  181
 שם י, ד.  182
 שם י, ו.  183
 נחמיה ט, א.  184
 שם י, ל.  185
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תוך הדגשה את עובדת היותה השתפכות נפש ובקשת צרכים אישית ללא מוגבלות של 
ואולם מדגיש הרמב"ם: "ואם היה ערל  186זמן ומקום ותוכן, אלא: "כל אחד כפי כחו".

שפתיים מדבר כפי יכלו ובכל עת שירצה... והכל היו מתפללין נוכח המקדש בכל מקום 
זהו התאור ההסטורי של אופייה  187".ממשה רבנו עד עזראמיד שיהיה... וכן היה הדבר ת

 188של התפילה כפי שהיה בעבר טרם נתקנה התפילה ע"י עזרא ובית דינו.

בהלכה ד' מתאר הרמב"ם הידרדרות בתחום התפילה שנבעה מגלות ישראל בימי 
 נבוכדנצר הרשע, שהביאה להתערבותם של ישראל: 

בנים בארצות הגויים, ואותן הבנים נתבלבלה בפרס ויון ושאר האמות ונולדו להם 
שפתם, והיתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה. וכיון שהיה מדבר, אינו 
יכול לדבר כל צרכיו בלשון אחת אלא בשיבוש, שנאמר, ובניהם חצי מדבר אשדודית 

 ומפני זה כשהיה אחד 189ואינם מכירים לדבר יהודית וכלשון עם ועם )נחמיה יא כד(.
מהם מתפלל, תקצר לשונו לשאול חפציו או להגיד שבח הקדוש ברוך הוא בלשון 

 הקדש, עד שיערב עמה לשונות אחרות.

התיאור ההיסטורי העגום של התפילה שלאחר הגלות אותו מציג הרמב"ם, בא לנמק 
את מפעלו חסר התקדים של עזרא ובית דינו, "וכיוון שראה עזרא ובית דינו כך, עמדו 

, וילמדו אותן בפי הכלהם שמנה עשרה ברכות על הסדר... כדי יהיו ערוכות ותיקנו ל
 190".אלו העלגים תפילה שלמה כתפילת בעלי הלשון הצחה, ותהיה תפילת במהרה

הנימוק שמשתמש בו הרמב"ם לנמק את היצירה החדשה של עזרא ובית דינו הוא 
ב"ם עולה כי שיגרת הידרדרות הסטורית תרבותית שגררה רפיון דתי. מתאורו של הרמ

התפילה היתה נחלתם של בעלי הלשון הצחה, זו שלא היתה מעורבת בלשונות אחרות, 
ולאחר שילמדו אותה אלו העלגים  ",יהיו התפילות ערוכות בפי הכלובפעולתו של עזרא, "

תהיה נקלטת בלשונם במהרה וברהיטות ללא גמגום, וכך הופכת התפילה להיות תפלה 
 התוצאה היא, סטנדרטיזציה כללית של תפילת החובה. שלמה ונחלת הכל. 

ומפני עניין זה תיקנו כל הברכות והתפילות הסדורות בפי כל ישראל כדי שיהיה כל "
התוקף ההלכתי של תקנה זו היא שמעתה חייב כל אדם  191".עניין, ברכה ערוכה בפי העלג

יקיים את מצות  להתפלל תפילה זו על הסדר והיא היא תפילת החובה. על מנת שהעלג
התפילה, שהיא מן התורה, שתקנו עבורו, נחוץ היה שתקנה זו תחייב את כולם, כולל חכמי 
העם. מעתה, לא תהיה לעלג תפילת עלגים אלא תפילה אחידה המוטלת גם על אלו שהיו 

 מסוגלים להמשיך ולקיים את הנורמה שהייתה קיימת מימות משה ועד עזרא.

                                                 

 הלכות תפילה פרק א הלכה ב.  186
 שם.  187
יעקב בלידשטיין, התפילה במשנתו ההלכתית  -להקדמה קצרה זו ראה בהרחבה ובדיון מקיף אצל  188

של הרמב"ם, המתאר את פועלו הכביר והמהפכני של עזרא. הוצאת הספרים של אונ' בן גוריון, 
 ירושלים תשנ"ד.

 הלכות תפילה פרק א הלכה ד.  189
 שם הלכה ה.  190
 שם, הלכה ו.  191
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ה, לדברי בלידשטיין, אינו בא לתאר מצב שבו חצי הרפיון המתואר בספר נחמי
מהילדים מדבר אשדודית, אלא ה"חצי" מתייחס לציבור. כלומר, אין מדובר בהזנחה 
מוחלטת של הלשון על ידי חלק מן העם, אלא הזנחה חלקית של הלשון על ידי כל העם. 

נו הראשונים... והואיל ותפילה חזקה כל כך, הסדירו לזוהי בעיית צחות הלשון. ולכן: "
תפילה ששוים בה החכם ועם הארץ. ואין החכם מוסיף עליה ואין עם הארץ גורע ממנה 

 192".והיא תפילת שמונה עשרה

ניתן לסכם ולומר, כי פעולתו של עזרא באה לידי ביטוי הן בחידוש הברית בין האל 
היצמדות  ובין העם והן בקביעת נוסח תפילה אחיד, זמנה, ומניינה, כל אלו יבטיחו את

האדם לשגרה פולחנית מקיפה יותר מאשר חובת התפילה פעם ביום, והטלת מערכת זו 
 193כחובה על כל אדם מישראל יוצרת מציאות חברתית המשפיעה על הזקוקים לה ביותר.

כל זאת על מנת לחזק את התודעה הדתית של האדם ולמנוע ככל האפשר את רפיונו הדתי 
 כפי שהתרחש בזמנו של עזרא.

גם עזרא, אם כן, פוסע באותו משעול, ופועל כמו קודמיו לחיזוק מוסדות הדת, שלא 
 תשתכח.

 רבי יהודה הנשיא .ד

משנה תורה, מתאר הרמב"ם את השתלשלות ההעברה של  –בהקדמתו לחיבור 
התורה שבעל פה ממשה רבנו ועד רבינא ורב אשי. ואולם, בהגיעו לרבי יהודה הנשיא 

 הוא מדגיש:

לא חיברו חיבור  . ומימות משה רבנו ועד רבנו הקדושרבנו הקדוש חבר המשנה 
שמלמדין אותו ברבים בתורה שבעל פה. אלא בכל דור ודור ראש בית דין או נביא 

 מלמד על פהמרבותיו והוא  ששמע זכרון השמועות כותב לעצמושיהיה באותו הדור 
ר התורה ומהלכותיה כמו ברבים. וכן כל אחד ואחד כותב לעצמו כפי כחו מבאו

ומדברים שנתחדשו בכל דור ודור בדינים שלא למדום מפי השמועה אלא  ששמע
וכך היה הדבר תמיד עד במדה משלש עשרה מידות והסכימו עליהן בית דין הגדול. 

 194".רבנו הקדוש

 כאן מגלה לנו הרמב"ם כיצד היתה נלמדת התורה שבעל פה.

ין או נביא כותב לעצמו במעין פנקס, ראשי ראוי להדגיש שבכל דור, ראש בית הד
פרקים של השמועות ששמע לצרכי זכרון. אך הלימוד עצמו נעשה בעל פה בצורה של 
הרצאת דברים, שכן חייבים היו להיצמד לאיסור: "דברים שבע"פ אי אתה רשאי לאמרן 

 195בכתב."

                                                 

 1945, תרגם ב. קלאר, ירושלים 22אגרת הנחמה לרבי מימון בן יוסף )אביו של הרמב"ם( עמוד   192
, מוסד ביאליק, ירושלים  45יעקב בלידשטיין, התפילה במשנתו של ההלכתית של הרמב"ם, עמ'   193

 תשנ"ד.
 דמה למשנה תורה. יב.הק  194
 גיטין ס ע"ב.  195
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וצה כלומר העלאת התורה שבעל פה על הכתב לצורך שימוש פרטי היתה תופעה נפ
 לאורך הדורות, אולם העברתה לציבור המשיכה להיות בעל פה.

 כך היו פני הדברים עד רבנו הקדוש. משבא רבנו הקדוש, השתנו פני הדברים.

והוא קיבץ כל השמועות וכל הדינין וכל הבאורים והפירושין ששמע ממשה רבנו  
משנה. ושננו ושלמדו בית דין שבכל דור ודור בכל התורה כולה וחיבר מהכל ספר ה

לחכמים ברבים ונגלה לכל ישראל וכתבוהו כולם. ורבצו בכל מקום כדי שלא תשתכח 
 196תורה שבעל פה מישראל.

רבי יהודה הנשיא מבצע פעולה מהפכנית חסרת תקדים בכך שהוא עורך את המשנה 
באופן סופי, היא התורה שבעל פה ממשה רבנו, ולא זו בלבד אלא שהחיבור הזה משונן 

 ברבים והם מעלים אותו על הכתב, ומפרסמים אותו לכל ישראל, כספר המשנה. לחכמים

–מהם הגורמים והסיבות שהביאו את רבנו הקדוש למהלך שכזה, שבעקבותיו קבע 
 כדי שלא תשתכח תורה שבעל פה מישראל?

. "ולמה עשה רבנו הקדוש כך ולא הניח הדבר כמות שהיה" –על כך עונה הרמב"ם 
"לפי שראה שהביאו לשנות את מה שהיה תמיד מימות משה ועד זמנו כלומר מה הצורך 

, כלומר, הוא חש בהידרדרות שקדנות התלמידים, שהתלמידים מתמעטין והולכין"
נסיבות  –"והצרות מתחדשות ובאות ומלכות הרשעה פושטת בעולם ומתגברת" 

גלין והולכין וישראל מתגל" אובייקטיביות הקשורות ליחס השלטונות הנכרים לעם ישראל
", דהיינו, פיזור ישראל בתפוצות הגולה מתוך מגמה להינצל ממלכות הרשעה. כל לקצוות

הגורמים הללו יהוו דחיפה עצומה למצב שבו תשתכח תורה שבעל פה מישראל. ולכן, 
 מתוך מגמה דתית מובהקת ומתוך דאגה אמיתית לתורת משה

ולא ישכח. וישב כל ימיו  מהרהבכדי שילמדוהו ביד כולם להיות  חיבור אחד"חבר 
 197הוא ובית דינו ולמד המשנה ברבים".

זוהי ההצדקה למעשהו המהפכני של רבי יהודה הנשיא בחיבור המשנה. )חיבור 
 במובן של עריכה(.

כמו התפילה כפי שהתנהלה לפני עזרא גם כאן, מסורת שהועברה בעל פה עוברת 
 לאובדנה המוחלט. תהליך המכין אותה להעלאה על הכתב, מתוך החשש

 הנה כי כן, עוד פעולה של חכם מישראל מתבצעת באותו משעול שפעלו קודמיו.

                                                 

הקדמה למשנה תורה. יג. חשוב לציין, כי רבי יהודה נשיא לא כתב את המשנה אלא ביצע עריכה   196
 שלפני כתיבה.

 שם. יד.  197
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 הרמב"ם .ה

בבואו לחבר את חיבוריו, מנמק הרמב"ם את הצורך שהביאו לכתוב חיבור זה. יש 
 שהוא מסביר את הצורך לכך בגוף החיבור, או בהקדמותיו.

תורה, הוא סוקר סקירה רחבה של מסירת התורה שבע"פ ממשה בהקדמה למשנה 
 198ועד רב אשי ורבינא. "נמצא מרב אשי עד משה רבנו עליו השלום ארבעים דורות".

אולם מסירה זו שנמסרה במשך ארבעים דורות, לא היתה רק לאותם חכמים הנזכרים 
ים הם גדולי כל אלו החכמים הנזכר" –בסקירתו בהקדמה למשנה תורה, אלא שהם היו 

", ולאותם גדולי ראשי גלויות ומהם מסנהדרי גדולה הדורות. מהם ראשי ישיבות ומהם
ועמהם בכל דור ודור אלפים ורבבות ששמעו מהם, הדורות הצטרפו תלמידים רבים: "

 199".ועמהם רבינא ורב אשי הם סוף חכמי התלמוד

שבע"פ  התאור הפנטסטי של הרמב"ם את המצב הדתי של שמירתה של התורה
 ומסירתה, די מרגיע מפני הידרדרות אפשרית של השתכחות התורה מישראל.

השתכחות התורה מישראל זהה להשתכחות העיקר הגדול  -)חשוב לחזור ולציין, כי
ששתל אברהם, מפני שמגמתה של תורת משה הינה לעגן את אותו עיקר באופן שלא 

 לא ישכח אותו עיקר(.ישכח. לפיכך כל מגמת פעולתם של אישים אלו הינה ש

 ואולם, לא כך הם פני הדברים.

אחר בית דינו של רב אשי שחבר התלמוד בימי בנו וגמרו, נתפזרו ישראל בכל 
הארצות פיזור יתר, והגיעו לקצוות ולאיים הרחוקים, ורבתה הקטטה בעולם 

 ונשתבשו הדרכים בגייסות. 

עט תלמוד תורה, ולא הרמב"ם מונה את הסיבות שהביאו לתוצאה הנוראה: "ונתמ
 200נתכנסו ישראל ללמוד בישיבותיהם אלפים ורבבות כמו שהיה מקודם".

המציאות שהיתה בדורות הקודמים שלפני רב אשי כבר לא קיימת. כבר לא מדובר 
באלפים ורבבות הפוקדים את ספסלי בית המדרש, אלא גם עכשיו מדובר בהתמעטות 

 התלמידים, כפי שהרמב"ם כותב בהמשך: 

א מתקבצים יחידים השרידים אשר ה' קורא )ע"ד הכתוב ביואל ג, ה( בכל עיר אל
ועיר ובכל מדינה ומדינה, ועוסקים בתורה, ומבינים בחיבורי החכמים כולם ויודעים 

 מהם דרך המשפט היאך הוא.

כלומר, לימוד התורה כבר לא נחלתם של "אלפים ורבבות", אלא של יחידים 
בינים את חיבורי החכמים, ומתוך כך יודעים את דרך הבקיאים בשבילי הלימוד המ

המשפט. אותם שהיו בעבר אלפים ורבבות שפקדו את ספסלי בית המדרש היו מעתה המון 
 העם שלא היה לו מבוא ומוצא בתורה לדעת היאך הדין והמשפט.

כאן מתאר הרמב"ם נפילה קשה שבאה כתוצאה ממצוקות העיתים, פיזור יתר, 
ייסות, וריבוי המלחמות בעולם. ממצב בו היו עוסקים בתורה אלפים שיבוש הדרכים בג

                                                 

 . אונ' בר אילן תשסד77אברהם מלמד. על כתפי ענקים. עמ'   198
 שם. כא.  199
 שם, כח.  200
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ורבבות למצב בו עוסקים בה יחידים שבכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה.גם בתקופתו של 
( אותם 3אברהםלא היו מכירים ויודעים את צור העולמים אלא יחידים. )ראה לעיל הערה 

 ההמון את שאלותיו. יחידים הם הנקראים גאונים, ואליהם היה מפנה

ושאלות רבות שואלין אנשי כל עיר ועיר לכל גאון אשר היה בימיהם לפרש להם 
 201דברים קשים שבתלמוד, והם משיבים להם כפי חכמתם.

את התשובות שהיו הגאונים משיבים, היו השואלים מעלים על הכתב בצורה של 
יב על הדברים הקשים מקבץ תשובות. נחמה פורתא היא שנותרו עוד חכמים שידעו להש

 שבתלמוד.

 כך היה הדבר עד תקופתו של הרמב"ם. ובאשר לתקופתו שלו, הוא מדווח כך :

ובזמן הזה תכפו צרות יתרות, ודחקה שעה את הכל, ואבדה חכמת חכמינו ובינת 
 202נבוננו נסתתרה.

הרמב"ם מעיד כי בזמנו התרחשה הקטסטרופה הנוראה של הנפילה בצורה של אבדן 
חכמה והסתתרות התבונה, משום שהצרות המתרחשות בזמנו הינן תכופות יותר מן ה

הקודמות, והשעה דוחקת את כולם, ולא נותרה שעה אחת לעצור את המרוץ ולחזור 
 ללמוד ולהבין, וכתוצאה מכך אבדה ונסתתרה החכמה והבינה.

נפילה רוחנית זו מאפיינת את אותן נפילות שהתרחשו בתקופתם של האישים ואולם, 
שהוזכרו במאמר זה, בעוצמה כזו או אחרת, והיא זו שדרבנה אותם לקום ולפעול לבלימת 

 ההידרדרות. זהו קו העובר בין כולם.

בזמנו של הרמב"ם, כפי שהוא מעיד, לא נותר זמן לעסוק בתורה, שכן השעה דוחקת 
הרמב"ם מתאר משבר תורני עמוק המחייב פעולה מיידית ורחבת היקף שיש  את כולם.

"אבדה חכמת חכמינו ובינת בכוחה למנוע את האסון הממשמש ובא. אמנם, לדבריו, 
, אולם היא לא נעלמה. החכמה אבדה, אך ניתן להשיב את האבדה. הבינה נבוננו נסתתרה"

 נסתתרה, אך ניתן שוב לחשוף אותה.

כיצד למנוע את האסון של השתכחות התורה, ואיזו פעולה מיידית  נשאלת השאלה,
על כך עונה הרמב"ם בעצמו תשובה חד  203יש לבצע, ומי הוא המוסמך לבצע פעולה זו?

ונשענתי על  אני משה בן מימון הספרדיאני האיש: "ומפני זה נערתי חצני  –משמעית 
יפת כבוד וכיוצא בזה, אלא הצור ברוך הוא", לא מתוך שיקולים של פופולריות או רד

 מתוך מניעים דתיים טהורים, ומובטח הוא שהצור יהווה לו משענת ויתמוך בפעולתו:

                                                 

 שם, לד.  201
 שם, לז.  202
על כתפי ענקים. אונ'  -הידרדרות הדורות מובא ביתר הרחבה בספרו החשוב של אברהם מלמדתאור   203

בר אילן ירושלים תשס"ד. שם דן המחבר בפולמוס בדבר עליונותם של האחרונים לעומת הראשונים 
ולהיפך, בהגות היהודית בימי הביניים ובראשית העת החדשה. במאמרנו זה אנו עוסקים במשעול 

עו עמודי העולם בזה אחר זה מתוך שחשו באסון הממשמש ובא ועשו מעשה. חובתי האחד בו פס
 לציין כי מקור ההשראה לכתיבת מאמר זה הוא ספרו של אברהם מלמד.

אין זה מיותר לציין כי השגיאות שנפלו במאמרי זה ,אם נפלו, הינן באחריותי הבלעדית, ואם שגיתי   
 איתי תלין משוגתי.
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, וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים בעניין ובינותי באלו הספרים
האסור והמותר הטמא והטהור עם שאר דיני התורה, כולם בלשון ברורה ודרך קצרה, 

בלא קושיא ללא פירוק, לא זה אומר  בפי הכלשבעל פה כולה סדורה עד שתהא תורה 
בכה וזה אומר בכה, אלא דברים ברורים קרובים נכונים על פי המשפט אשר יתבאר 

 204מכל אלו החיבורים והפירושים הנמצאים מימות רבנו הקדוש ועד עכשיו.

ל פה מדבריו אלו, ניכרת עוצמת האחריות שלקח על עצמו הרמב"ם: "תורה שבע
". הרמב"ם מעיד על עצמו כי כל הספרים והחיבורים והפירושים הכל בפיכולה סדורה 

הנמצאים מימות רבנו הקדוש ועד עכשיו נמצאים ברשותו, ויותר חשוב מכך הוא: 
". כלומר, קרא את כל הספרות ההלכתית מימות רבנו הקדוש ועד ובינותי באלו הספרים"

ההלכתי המצוי בספרות זו, וירד לסוף דעתה של ספרות זו, עכשיו, הבין את כל החומר 
ולכן הוא מוסמך לבצע מהלך מהפכני זה למניעת ההידרדרות הרוחנית. קרי, סכנת 
השתכחות התורה. במילים אחרות, הרמב"ם מעיד על עצמו כי הוא אחד מאותם יחידים 

 ויודע , כולםמים בחיבורי החכ ומביןבתורה  העוסקבכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה 
 מהם דרך המשפט היאך הוא, ובניסוח נועז יותר,

כבר קדמוני גאונים וגדולים שחברו חבורים ופסקו הלכות בלשון עברי ובלשון ערבי  
לא קדמני אדם  –בענינים ידועים. אבל לפסוק הלכות בכל התלמוד ובכל דיני תורה 

  205אחר רבינו הקדוש וסיעתו הקדושה

 206לדרך האמת. את כולם מחזירדויקות יותר, ובמילים אחרות ומ

לפיכך, לאור המצב הקשה של התמעטות התלמוד ופיזור יתר של ישראל בכל 
הארצות והשתבשות הדרכים בגייסות והתרבות המלחמות בעולם, סכנה ברורה מרחפת 
על התורה שבעל פה, סכנת ההשתכחות. ולכן חש הרמב"ם לעשות מעשה שימנע את 

ך שיהפוך את הספרים המובנים וידועים רק לחכמים יחידים, לנחלת הסכנה על ידי כ
 הכלל.

עד שיהיו כל הדינים גלויים לקטן ולגדול בדין כל מצוה ובדין כל הדברים שתיקנו 
חכמים ונביאים... כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל, 

התקנות והמנהגות והגזרות  עם כולהאלא יהיה חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה 
שנעשו מימות משה רבנו ועד חיבור התלמוד, וכמו שפירשו לנו הגאונים בכל 

 חיבוריהם שחיברו אחר התלמוד. 

מן הרגע שהספרות ההלכתית מימות משה רבינו ועד הגאונים, הפכה להיות נחלת 
כתובים, הכלל, אין שום סכנה שתשתכח תורה שבע"פ מכל סיבה שהיא, שכן הדברים 

"כולם בלשון ברורה ודרך קצרה". זהו המסמר האחרון שנעץ הרמב"ם בארון המתים של 
 סכנת ההשתכחות.

קשה להניח שהרמב"ם כתב את משנה תורה למטרות פרסום או מטרות כבוד, יהיה 
זה חוסר אחריות מצידו, שכן על הספר הזה כדבריו ניתן לסמוך במלוא האחריות כמשקף 

                                                 

 לח., 51לעיל הערה   204
 אגרת לרבי פנחס הדיין.  205
 .9ראה לעיל הערה   206
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ואין שום צורך בספר אחר "כדי שלא יהיה אדם צריך לחיבור אחר את תורת היהדות 
 בעולם בדין מדיני ישראל".

 עדויותיו המרגשות של הרמב"ם במקומות שונים מדברות בעד עצמן.

שכל חיבורינו אמנם הם קב ונקי, אין כונתנו להגדיל גוף הספרים, ולא לכלות הזמן 
ש אלא מה שצריך לפרוש, ובשיעור נפר במה שלא יביא אל תועלת, ולזה כשנפרש לא

שיובן לבד, וכשנחבר לא נחבר אלא קצור ענינים... ולו היה אפשר לנו לשום כל 
 207לא היינו משימים אותו בשני פרקים. –אחד  התלמוד בפרק

 ובהקדמה לשמונה פרקים כותב הוא:

ודע שהדברים אשר אומר בפרקים אלו ובמה שיבוא מן הפירוש, אינם דברים 
מעצמי, ולא פרושים שחידשתים, אמנם הם עניינים ליקטתים מדברי  שבדיתים

חכמים במדרשות ותלמוד וזולתם מחיבוריהם... ומדברי הפילוסופים גם כן 
 ושמע האמת ממי שאמרה. –הקדמונים והחדשים, ומחיבורי הרבה בני אדם 

 208וכן במאמר תחיית המתים:

ור דיניה, נתכווננו בכך שאנו כאשר נחלצנו למה שחיברנו במשפטי התורה ובא
לרצונו יתעלה, לא לבקש שכר מבני אדם ולא כבוד, אלא להדריך ולבאר ולהבין למי 
שקצרה בינתו להבין דברי קודמינו מחכמי התורה ז"ל, כפי מה שחשבנו ונראה לנו 
שאנו קירבנו והיקלנו דברים רחוקים וקשים, וקיבצנו וחיברנו דברים מפוזרים 

אנו מרוויחים על כל פנים, והוא, אם היה הדבר כפי שחשבנו ומפורדים, וידענו ש
שאנו היקלנו וקירבנו וקיבצנו מה שלא עשה כמותו אף אחד ממי שקדמנו הרי כבר 
השגנו שהועלנו לבני אדם, והשכר הושג.ואם אין הדבר כך ולא הושג מדברינו 

שכר תוספת באור ולא הקלה כעל מה שחיבר הזולת ממי שקדם, הרי השגנו את ה
בלבד ואין לנו אלא מחשבתינו, ורחמנא ליבא בעי.והכרת עניין זה הוא אשר שחרר 
 את היד והלשון יחד לחבר בכל עניין שקוינו בו מה שאמרנו מן האיסוף ומן הבירור.

כמו כן, על דיוקו של הרמב"ם בבחירת המילים בפרט, ובכתיבתו בכלל בכל כתביו, 
 שמואל בן עלי וזה לשונו.  מעיד הרמב"ם בתשובה לאיגרתו של רבי

וראינו בדברי הגאון ש"צ חמלה גדולה עלינו ורחמנות בשביל שלא רצה לדקדק בכל 
מלה ומלה שהיו באותה התשובה בכתב ידינו. ואנחנו מבקשים ממנו עתה ומחלים 
את פניו ומתחננים לפניו ה' יתמיד עלוי מעלתו, שלא יעשה כן, אלא ידקדק על כל 

 209שובה ובאותה התשובה הקודמת ובזולתה.מלה ומלה שבזו הת

 גם בצוואתו בפתיחה למו"נ כותב הרמב"ם:

כי מאמר זה לא נאמרו בו הדברים איך שנזדמן, אלא בדקדוק רב ובמשנה דיוק  
 210וזהירות מגרימת טעות בהבנת דבר קשה.

                                                 

 אגרת תחית המתים, מהדורת ר"י קאפח, עמ' שסב, שסד.  207
 שם, עמ' עא.  208
 שם, בהקדמת ר"י קאפח עמ' סו.  209
 מורה הנבוכים, מהדורת ר"י קאפח, עמ' יב.  210
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האיזוטרי, נכתב כדבריו בזהירות רבה מגרימת טעות, שהוא כשלעצמו  211אם ספרו
הכלל, על אחת כמה וכמה שהחיבור משנה תורה, נכתב באותה מידה של  אינו נחלת

 זהירות מגרימת טעות, שכן הוא מיועד לנחלת הכלל. 

גם בשיטתו האלגורית במורה הנבוכים בפרט, ובכתביו בכלל, פוסע הרמב"ם בדרכם 
 של קודמיו, והפעם אלו הם חז"ל. וכה דבריו. 

עלינו לסבר פרוש על דבריהם ולהוציאם מפשטם כדי שיאות לשכל ואיך יקשה 
והם בעצמם סוברים בפסוקי המקרא ומוציאים  -ויסכים עם האמת ועם כתבי הקודש

  212והוא האמת. –אותם מפשטם ומשימין אותם משל? 

בסופו של דבר, רואים אנו כי הרמב"ם פסע באותו משעול שבו פסעו קודמיו, 
רבי יהודה הנשיא. משעול שכל מגמתו היא בלימת השתכחותו של אברהם, משה, עזרא, ו

 העיקר הגדול ששתל אברהם אבינו, חיזוק מוסרותיו, והפיכתו לנחלת הכלל.

לאור כל האמור לעיל, נמצאנו למדים, כי הרמב"ם סיכם סיכום סופי את כל גופי 
שת ההלכות שבתלמוד ובספרות ההלכתית שלאחר התלמוד. המסקנה הנוספת המתבק

היא, שהרמב"ם לא חידש דבר מעצמו כדבר מקורי אלא נצמד לתלמוד באופן אדוק, 
 ומבחינה זו חיבורו משנה תורה, הוא הוא התלמוד.

פעמים בלשונות: "יראה  177-ואכן, יכולה להישאל השאלה, והלא הרמב"ם נוקט כ
י זו הוכחה לי", "אני אומר", או "קרוב בעיני ש..." גם בספרו ההלכתי משנה תורה, והר

 כי הרמב"ם כן חידש דברים בהלכות מדעתו שלו ולא מן התלמוד? 

 יתר על כן, באגרתו לרבי פנחס הדיין כותב הרמב"ם:

ודע שכל הדברים שבו )במשנה תורה(, תלמוד ערוך הוא בפירוש בבלי או בירושלמי 
ר או מספרא וספרי או משנה ערוכה או תוספתא, על אלו סמכתי ומהן חיברתי. ודב

הורו הגאונים או תקנת הגאונים היא  –שהוא מתשובת הגאונים, אומר בפירוש 
יראה לי שהדבר כך וכך, או אני אומר,  –וכיו"ב. ודבר שהוא מפילפולי אומר בפירוש 

 מכאן אתה למד שהדבר כך וכך...

והרי אלו לכאורה, הוכחות להוספת דעותיו המקוריות בפסיקה במשנה תורה. להלן 
 .נשיב על כך

ואולם, לא כך הם פני הדברים. ביטויים אלו שנוקט הרמב"ם באים לציין כי לדברים 
 אלו לא מצא הרמב"ם מקור אלא הם מפלפולו האישי שאינו כנגד מקור כלשהו. 

אחד החוקרים בן זמננו מציין כי הרבה דברים שהיו נראים בעיני הפרשנים הקלאסיים 
דורות מקורותיהם התלמודיים, ואיננו מובטחים כמקוריים לרמב"ם, נתגלו להם במשך ה

שדברים שאנו חושבים אותם עדיין כמקוריים לרמב"ם, שוב לא יוכלו להיגלות המקורות 
 213התלמודיים שהרמב"ם שאב מהם.

                                                 

י של מורה נבוכים, , ולא לחינם. ראה ליאו שטראוס, ירושלים ואתונה, אופיו הספרות"המאמר"  211
 ירושלים תשס"א.

 .113(, עמ' 52ראה אברהם מלמד )לעיל הערה   212
 .101יעקב לוינגר, הרמב"ם כפילוסוף וכפוסק. ירושלים תש"ן, עמוד ראה   213
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"חיבורנו הגדול". חיבור, הינו  –חשוב ביותר לציין, כי הרמב"ם קורא למשנה תורה 
יניהם קשר ענייני המכניס את אותם דברים איסוף וקיבוץ של דברים מפוזרים שיש ב

לקטגוריה משותפת. פעולתו של הרמב"ם הינה איסוף וקיבוץ כל ההלכות שבתלמוד. 
 לפיכך, עלינו להגדיר את הרמב"ם כתלמודיסט ולא כרמב"מיסט.

לסיכום דברינו, נמצאנו למדים כי הרמב"ם מבצע את כל הפעולות שביצעו קודמיו. 
ואוסף את כל ההלכות בנושאים השונים הקשורים לאורח חייו של הוא צולל בים התלמוד 

 האדם הדתי בלשון ברורה לכל. )רבי יהודה הנשיא( 

הוא מעלה על הכתב את ספרות התושב"ע התלמודית המחייבת את כלל ישראל 
)משה רבנו( הוא כותב את נוסח התפילה בסוף הלכות תפילה בשפה ברורה ונגישה לכל 

ה תורה, הוא פותח בפעולתו של אברהם בכך שהוא מציג )מודיע( )עזרא(. בפתח משנ
בפני האנושות על העיקר הגדול ששתל אברהם, וקורא לו: "יסוד היסודות ועמוד 
החכמות". הוא נלחם מלחמת חרמה בהגשמת האל, הן במציאות הממשית והן בתודעה 

 הדתית ומרוקן את התודעה הדתית מכל דימוי של האל.

ר מדוייקות, לסיום מאמר זה, כדבריו של רבי חיים הירשנזון בספרו אין מילים יות
 המתאר את הפעילות ה"אברהמית" של הרמב"ם:  214מושגי השוא והאמת,

זכה הרמב"ם ז"ל לנטוע בישראל מה שלא זכו הנביאים והחכמים אשר שמו כל 
תעודת חייהם לעקור ע"ז מישראל ולא יכלו, וכנראה המחלוקת הגדולה ממתנגדיו 
עזרה להפצת דעותיו, ולעשות פומבי ליסודות פילוסופים לעשותם עממיים, עד 
שקטן מישראל יאמר בפיו וליבו לא רחק מזה שהקב"ה איננו גוף ולא ישיגוהו משיגי 

 הגוף".

 

                                                 

 .103-104פרק מב עמודים   214



 3גיליון מספר  –"מקורות" 

 

 
57 

 ואלה יעמדו על הברכה, על תרומתם הנדיבה להוצאת החוברת
 
 ישמח משה, קרית אונו - מר טוב צדוק ❖

 ירושלים, מר שמואל עומייסי ומשפחתו ❖

 רחובות, מר חיים מסורי ומשפחתו ❖

 הרצליה, מר איתן עוזרי ומשפחתו ❖

 קדומים, ד"ר אורי זרצקי ומשפחתו ❖

 קדומים, מר אלי אנגל ומשפחתו ❖

 גינות שומרון, ומשפחתומר דביר אלוני  ❖

 חשמונאים, מר שלום כתריאל ומשפחתו ❖

 מושב הזורעים, מר בנצי ימיני ומשפחתו ❖

 עמית ליסאי ורעייתו עינבמר  ❖

 גנע" פנחס ופנינה חיימוביץזכרון להוריה היקרים  ,כפר סבא, גב' ענת קרני ❖

 אהרון בר' שמואל חמדי הלוי נע"ג זכרון לאביו ,אלקנה, מר שלמה חמדי ❖

 נע"ג שמריהו-כרון לאביו ר' דוד בן דוד מחפודז ,הרצליה, יואב שמרמר  ❖

זכרון להוריו הצנועים והישרים ר' חיים בן שלום , מנטהן ניו יורק ,מר ציון עוזרי ❖

 .נע"ג ונדרה בת עמרם אשת החייל למשפ' ג'רפי ,עוזרי

לבעלה היקר איש החסד והנתינה ציון בן יחיאל  הרצליה, זכרון, גב' יונה קסרי ❖

 נע"ג

אהובינו הבחור היקר עודד  םזכרון לבנ ,נתניה, מר אבי חמדי ורעייתו אהובה ❖

 בו' בכסלו ה'תשע"ב שעלה בסערה השמיימה ,איש החסד

 זכרון לר' יחיא בן ג'מיל גמדני, נע"ג ❖

כולות שהעמיד זכרון להורי היקרים אבי מורי אברהם בן יחיא עפארי איש האש ❖

 ולאימי מורתי שעתלה בת יהודה שעתל שפרסה מלחמה לדל ,תלמידים הרבה

 .נע"ג

 נע"ג זכרון לחמותי היקרה רלה ליבוביץ בת דוד למשפחת פופוביץ ❖

 


