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 חזרה בתשובה:

ה כגון זנות וגזל ואל תאמר שאין התשובה אלא מעבירות שיש בהן מעש"

וגניבה. כשם שצריך אדם לשוב מאלו, כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש 

לו ולשוב מהן, מן הכעס ומן האיבה ומן הקנאה ומן התחרות ומן ההתל 

ואלו העוונות קשין  ומרדיפת הממון והכבוד ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן...

הוא לפרוש..." )הלכות  מאותן שיש בהן מעשה שבזמן שאדם נשקע באלו קשה
 ג(. ה" ז,פ"תשובה 

 מיותרת. – וכל מילה נוספת
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 דברי פתיחה

 אש השנה התשע"דערב ר

כשם שהחכם ניכר בחכמתו ובדעותיו והוא מובדל בהן משאר העם, כך צריך שיהיה "
ניכר במעשיו, במאכלו ובמשקהו ובבעילתו ובעשיית צרכיו ובדיבורו ובהילוכו 

המעשים האלו נאים ומתוקנים ובמלבושו ובכלכול דבריו ובמשאו ובמתנו. ויהיו כל 
 ."ביותר

ם בפרק החמישי מהלכות לו פסק רבנו הרמב"את הדברים העצובים הל
. אדם העוסק בתורה ופוקד את  בית המדרש ניכר בהתנהגותו כפי שרבנו דעות/מידות

בהמשך דבריו כתב על האחרים שאותם אנו רואים ושומעים לצערנו הרב . פסק לעיל
 בכל צד ובכל פינה ולא נרחיב בתיאורם כדי לא להרבות צער.

סניף נתניה של "הליכות עם ישראל" בניצוחו של חברי  השנה שיתפנו פעולה עם
השלים את היקר אבי חמדי, אביעד רצאבי ומסייעים נוספים שנמצאים תמיד כדי ל

 אריאל פרחי הי"ו.המלאכה ובהם 

ץ ב'מור אכזיב' בהשתתפות חברים רבים שנה, נפגשנו בפורים וכן בנופש קיה
לבנון, השתתפו בשיעורי תורה בצת, מערת קשת וגבול ה-שצעדו אתנו בנחל שרך

 ושמעו הרצאות מחכימות על אסטרונומיה וחקר מערות.

 -בית המדרש הפתוח שם דגש על לימוד, עיון והתבוננות בנפלאות הטבע ומטרתו
הנחלת ערכי מחשבת רז"ל המקורית והרמב"ם שלאור זרקור מגדלו אנו משתדלים 

ברתית חושבת ומתחשבת עם להלך תוך קירוב הדעות למאור שבתורה, להתנהגות ח
דגש על לימוד המביא לידי מעשה כדי לקרב דברים אל השכל וכדי לגרום לשינוי ונקיון 
מחשבתי מטשטוש, עיוות ועירפול מושגים הנובעים מלימוד שטחי או מחוסר לימוד 

 ועיון ועל כך יצביע הפסיפס האנושי המרתק הלוקח חלק בפעילות בית המדרש.

ים, התורמים ומסייעים בכל הצורות לפריחת בית המדרש תודה לחברים הכותב
וכן אודה לחברי הטוב יוסי פרחי על עבודת  ובראשם לחברי הטוב ירון קרני הי"ו.

 העריכה.

יבורך חברי ורעי ציון עוזרי מגלות מנהטן המסייע בשלט רחוק ועל תמונת השער 
 הנפלאה המופיעה באופן קבוע בשער החוברת.

 יחה וכפרה...והוא רחום...תבושרו במחילה סל

 קדומים-מאיר בן אברהם עפארי                                                           



 
 
 

    
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 מדוע אין קורין את ההלל בראש השנה?

ראש השנה ולא ביום הכיפורים לפי שהם ימי "...לפי שאין קורין הלל לא ב

תפילה והכנעה לפני ה' ויראה ממנו וניסה אליו ותשובה ותחינה ובקשת 

מחילה ואין ראוי במצבים כאלה לשמוח ולשיש" )פירוש המשנה ראש השנה 
 ז(ה" ד,פ"

ימים אלה אינם ימי שמחה שבהם אנו מבטאים את השמחה באמירת ההלל 

אין לומר בהם "חג שמח" משום שראש השנה אינו חג  אלא ימי חשבון נפש וגם
 אלא יום דין למרות שיש בו אכילה ושתייה )מרובה(.
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 בלדי שאמי -מוזע  גלות

 ד"ר אפרים יעקב

 

למוזע שבחופו הדרומי של ים סוף הוא מאורע טראומתי  9761גירוש יהודי צנעא בשנת 
עבור יהודי צנעא וסביבותיה. הגליה זו השפילה את יהודי צנעא והביאה חורבן ממשי 
על הקהילה, והדברים עתיקים. מעניין הדבר שעדות על גלות נוראה זו הגיעה לנו 

 דרומי ולא צנעני והיא שירו של אלשבזי 'וצלנא האתף אלאלחאן'.ממקור יהודי 

הגליה זו של יהודי צנעא דרומה, הגם שהיתה קצרה, כשנה אחת, השפעה תרבותית 
מסויימת היתה לה על תרבות הדרום. חלק מיהודי צנעא נשאו איתם לדרום כתבי יד 

התגורר בדרום ולא ואנשים נשאו איתם מסורות ומנהגים. יש מיהודים אלה שנשארו ל
שבו לצנעא אחר ביטול הגזרה ובידינו עדויות ברורות על התישבות גולים בחוגריה 
ובסביבתה. בכפר אלגדס נשתכנו להן שתי משפחות שהגיעו לגדולה האחת משפחת 
כ'לף והשניה משפחת אלעוזיירי. למשפחת כ'לף היו סניפים משפחתיים גם בשרעב. 

לדרום, קרי לאלגדס, כנראה מנורת המאור ובודאי משפחת אלעוזיירי הביאה איתה 
תכאליל. תכלאל אחד כתוב יד שהוגלה מצנעא למוזע ונשתקע באלגדס זכה להכנס 
לארץ ישראל. חיש קל מצאה משפחת אלעוזיירי את מקומה באלגדס והיתה נושא דגל 

"פ. היהדות באלגדס. הם היו הלמדנים, החכמים, יודעי הפסוק ההלכה והתפילה, והכל ע
אומר את האשמורות  02-באשמורות היה מרי אברהים אלעוזיירי שחי בתחילת המאה ה

על פה. היו קטעי פיוט שלא היו בקונטרסים שהיו לפני באי בית הכנסת אלא היו שגורים 
בפי משפחתו שידעה אותם והעבירה אותם על פה מדור לדור. הטכסטים הינם מתוך 

הרי"ץ את הסידור. כלומר כפר בעל מנהגים נוסח צנעא שקדם בזמן לעיצובו של מ
 שאמיים המשלב באשמורות קטעים מתוך נוסחת הבלדי.

נהגו לומר עוד  -שגם אליה הגיע מספר מה של גולי צנעא למוזע  -בחוגריה למשל 
בתימן את האשמורות מתוך התכלאל, רק את האשמורות. הגם שהתכלאל במתכונתו 

או מסורת קדומת זמנים שראשיתה אולי עוד קודם הנוכחית לא הגיע לתימן. זהו שריד 
חדירת הנוסח השאמי לתימן ואשר נתבטלה עם השנים. מתוך כך עולה לה השאלה האם 

 המונח בלדי קיים היה קודם הגעת השאמי.

 

 

 



 
 
 

    
 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
אחד, כי הוא יום תשובה והערה לבני אדם מתרדמתם "...וכן ראש השנה יום 

ולפיכך תוקעים בו בשופר כמו שביארנו במשנה תורה וכאילו הוא הצעה 

ופתיחה ליום הצום כפי שהנך רואה מפורסם במסורת האומה מרציפות עשרת 
 ג(."מפ ג,ח"ימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים" )מורה הנבוכים 

' ולא יומיים משום שהוא "יומא אריכתא" על פי הפיכת ימי )רבנו כתב 'יום

רז"ל( ראש השנה ליום של אכילת ראשים,דלעת ותפוחים נוטפי דבש 

שהמאמינים מאמינים שבאכילתם יזכו לשנה מתוקה וסוכרתית, מקורו בדברי 

ב אודות משיחת מלכים ליד מעיין כסימן -אגדה בתלמוד כריתות א

וד סימנים של אמונות שהתפתחו להימשכות המלכות ואגב גררה הובאו ע

והביאו לעליית מחירי ראשי הדגים, הכבשים, הרימונים והתפוחים ושלא נזכיר 
 את מחירי הדבש.
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 ותמחשב

ן  זכרון חסו

 

י אליך שר בסך אדדם" ולא אדע לאן מחשבותלא "א .י אליך אלוקים הם מעשיתפילות
 ה',

 ולא אדע דרכי אשר אנוכי הולך עליה.

 בך. היא או רק דמיון, כי כל מחשבותי אם דרך ישרה

 מי יודע דרכי ה'.

 איך נתת לאדם כוח להשמיד אדם.

 כי באדם החבאת כל חיות היער.

 תפרוץ ומתי איש אינו יודע.ואיזה מהן 

 ך רואות.הסתכל על האדם מה עיני

רואה אני פרצוף ותצורה. אך מה הן תצורות מחשבותיו אשר יהפכו לרוח רעה ויהיו 
 כשאול.

 אם יש כוח בי ואוכל לראות הנפש בתצורותיה ומחשבותיה בהיווצרם,

 כי אז אפול ולא אוכל קום 

 ורק פחד יאחזני ולא ירפני 

 תעתע ואבקשה נפשי והייתי כמ

 ואשובה ואראה פני האדם כבראשונה למען תנוח נפשי. לחמול עלי

 ך ליפול אל אגם החייםפי קומתך, כתמר נפשי ותני לפרותילכן זק

 והיה כאשר תיגע התמר במים החיים 

 יעלו הגלים ויניעו את סירתי 

 אשר חשבה להישבר אל סלעי התבונה,
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  כי רק התבונה נשארה מיתר הרפאים.

 אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני 

 אך היא נראית כמטחוי קשת.

 אמרתי אמתחה קשתי אך קשה היא כסלע  

 ותשלח לי את שמן המשחה 

 אשר ימשחו בה נביאים ומלכים.

החכמה ואמתחה את תבונות הקשת עד  ואקח את שמן המשחה ואשים בקצות קשת 
 אשר יגע ברוחי וארפה 

 א הכבוד.ותעוף החץ ותיגע למרגלות כיס

 אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם.

 התורה קוראת לאדם בשם אלוהים.

ומר התורה מכנה את החברה האנושית המילה אתם אינה פונה ליחיד אלא לרבים, כל
 בשם אלוהים.

 ובא הפסוק "כי בצלם אלוהים עשה את האדם"

שית באשר היא יכול, כל החברה האנוכלומר, על מנת שנגיע לדרגה של אלוהים כב
 צריכה להתלכד יחד ואז יהיה 

 מובן למילה אלוהים רק כאשר היא באה בחברה מתוקנת.

 כלומר, הפאזל החברתי צריך להתמלא בכל רבדי החברה האנושית.

רק אחרי הלכידות החברתית יבוא האיחוד החברתי, ובעקבות כך יצוץ האלוהים מתוך 
 האדם החברתי.

 חברה תהיה צלם אלוהים.לא שהחברה היא אלוהים אלא ה

המצוות הן הדבק שבהן יתלכדו בני האדם והתפילות באות לעזור לנו להיות מודעים 
 למעידות בדרך להשגת צלם אלוהים.

 התפילות הן לא התכלית הן רק בקשות מהקב"ה לעזור לנו לקיים המצוות.

 התבנית המרחבית בנפש האדם יש לה משמעות תודעתית עמוקה מאוד.
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תלים הרוחניים במרחב הנפשי יוצרת תמונה הולוגרמית תודעתית אשר את סידור הש
 ביטוייה ניתן לראות בהשגה רוחנית.

ר הקניינים הרוחניים ערוכים בסדר הפאזל הרוחני יוצר את התמונה התודעתית רק כאש
 ובצירוף הנכון.

 כי החכמה ניתכת אל הסלע ומתפוצצת אל חדרי תרבויות העמים והמה יעשו מטעמים
 כאשר תאווה נפשם.

 ואנחנו נלך בשם השם אלוהינו ונצליח בדרכנו.

 שנה טובה.

 זכרון חסון
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 התבוננות ועיון במשפטי התורה:

שפטי התורה הקדושה ולידע סוף עניינה כפי כחו "ראוי לאדם להתבונן במ

ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ואל יהרוס 

לעלות אל ה' פן יפרוץ בו ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי 
 ו(ה" ח,פ"החול..." )הלכות מעילה 

כתוצאה  רבנו מזרז אותנו לעיין וללמוד היטב ולא להסיק מסקנות נמהרות

מעיון שטחי ורדוד ולשם כך אין זה מספיק להשתתף בשיעור פעם בשבוע או 

להקשיב להרצאות ולחשוב שבכך למד ועיין אלא על האדם להשכים 

ולהעריב לבית המדרש, לבדוק ולהשוות ולהפעיל את המתנה שקיבל והיא 
 השכל.
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 ן ליום הזכרוןבין יום הדי

 יוסף פרחי

 

" יום תרועה יהיה לכםראש השנה מוזכר במקורות כ"יום הזכרון" ומהות היום היא "
)במדבר כט(. הסבר ל"גזירת הכתוב" זו של תקיעת שופר, מזכיר הרמב"ם לא בהלכות 

ג פ"שופר, המיוחדות לדיני השופר, סוגי התקיעות וכו', אלא דווקא בהלכות תשובה )
 :דבריוואלו  ז(ה"

 רמז יש בו. –אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב 
ישנים משנתכם, והקיצו נרדמים מתרדמתכם, וחפשו  עורו עורוכלומר; 

 במעשיכם, וחזרו בתשובה, וזכרו בוראכם.
אלו השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק, אשר לא 

 יועיל ולא יציל.
 ם!הביטו לנפשותיכ

 והטיבו דרכיכם ומעלליכם!
 ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה, ומחשבתו אשר לא טובה.

מדברי הרמב"ם הללו עולה כי תקיעת שופר זו בכוחה להשפיע על האדם, והיא מהווה 
 –תמרור אזהרה שנתי, מעין אזעקה כלפי האדם המאמין, שמטרתו להגיע לשלמות 

שות חשבון נפש. ודאי אין בה כדי להשפיע להתעורר משנתו, משגיתו בהבלי הזמן, ולע
על עולמות עליונים, ולכן אין צורך לכוון בה כוונות וייחודים. אף אין היא באה לעורר 
רחמי שמים או לערבב את השטן. ומה שנאמר בתלמוד בעניין זה, אין כוונת חז"ל לשטן 

, המטה אותו רוחנית, אלא למהות האדם כיצור נברא מחומר-מיתולוגי כמהות חיצונית
 מהשגת השלמות המידותית והשכלית. 

כפי שכתב הרמב"ם בפתיחת הלכות שופר וסוכה ולולב: "מצות עשה של תורה 
לשמוע תרועת השופר בראש השנה". ואמנם, מצריך הרמב"ם כי צריך שיתכוונו לצאת 

 ידי חובת מצוות שמיעת קול שופר, הן התוקע )=המשמיע( והן השומע. 

לין, אכילת מצה, נטילת לולב וכיו"ב, הן מצוות שיש בהן מעשה מצוות הנחת תפ
ואינן צריכות כוונה. מה שאין כן מצוות שעיקרן במחשבה, כדוגמת הפסוק הראשון של 

לא יצא ידי  –קרית שמע. שאף על פי שקרא קריאה שלימה ומדוקדקת, אם לא כיוון לבו 
וזו אינה אלא במחשבה  חובת קיום המצוה. כי המטרה "קבלת עול מלכות שמים",

והרהור. כדי לצאת ידי חובת "זכרון תרועה" יש לשמוע את קול השופר ולהתעורר 
 לתשובה. 
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על ההבדל בין תקיעת שופר של יובל לשמיעת שופר בראש השנה ענה הרמב"ם 
בתשובה לשאלה שהופנתה אליו )בלאו, קמב( "ההבדל בינהם גדול מאד", שכן תקיעת 

 פרסום והכרזה על שחרור העבדים. שופר ביובל משמעותה

ב( אומרת: "בראש השנה כל באי עולם עוברין ה"א פ"המשנה במסכת ראש השנה )
 לפניו כבני מרון, שנאמר: "היוצר יחד לבם המבין את כל מעשיהם". 

אין ספק כי המונח "יום דין" המבטא משפט הנערך בשמיים, שבו הקב"ה דן את ברואיו 
הוא קשה מאד, שהרי הקב"ה "אין לו דמות הגוף ואינו גוף... ביום מסויים אחד בשנה 

ראשון ואין ראשית לראשיתו", כלשון ר' דניאל בן יהודה הדיין, מחבר הפיוט "יגדל 
 אלהים חי", וכפי שכתב הרמב"ם בספר מורה הנבוכים: 

והחלק הרביעי מן התארים הוא לתאר את הדבר ביחסו לזולתו, כגון ליחסו 
ם, או לאדם אחר. כגון תארך את לוי שהוא אביו של פלוני, או לזמן, או למקו

שותף של פלוני, או גר במקום פלוני, או שהיה בזמן פלוני... ונראה בעיון 
אלא שכאשר ראשון שאפשר לתאר את ה' יתעלה באופן זה מן התארים, 

נדקדק ונדייק בעיון תתברר מניעת זה. מה שה' יתעלה אין יחס בינו לבין 
כאשר סוקרים בה  מקום הרי הוא ברור, כי הזמן מקרה נספח לתנועה,הזמן וה

עניין הקדימה והאיחור תמצאנה נכנסת תחת המספר, כמו שנתבאר במקומות 
וה' יתעלה אינו גוף, ולכן אין המיוחדים לעניין זה. והתנועה מנספחי הגופים, 

וראה גם ח"ב . )ח"א פנ"ב. יחס בינו לבין הזמן, וכן אין יחס בינו לבין המקום
 פי"ג(

פן נוסף של קושי בעניין זה עולה כאשר מתארים את הקב"ה בשיתוף עם המונחים: 
"כסא דין" ו"כסא רחמים", מכיון שאנו יודעים כי לא יחול בה' שינוי ותמורה: "אך אתה 

לא  תדע כי ה' יתהדר ויתרומם אינו גוף ולא יתפעל, כי ההתפעלות שנוי והוא יתעלה
 )שם, ח"א פל"ה( ישיגהו שנוי".

 ואכן, בבואו לפרש את דברי המשנה לעיל, כותב הרמב"ם:

אמריא. כלומר שמחשבים עם בני אדם  –הצאן. ותרגום כבשים  –בני מרון 
ודנין אותם לבריאות ומחלה ומות וחיים וזולת זה משאר מצבי האדם". ופשט 

 ה מאד.אבל סודו וענינו אין ספק שהוא קשלשון זה ברור כמו שאתה רואה, 

רואים אנו, כי הרמב"ם לא הסתפק בפירוש הפשוט של דברי המשנה, אלא המשיך 
 לפתח לנו צהר בדמות "סוד" ו"עניין" לא פשוטים.

נראה כי הרמב"ם התייחס במשפט זה לכל המליצות המוזכרות בדברי חז"ל, כפי 
 שהביאן הוא בעצמו בהלכות תשובה פרק שלישי, הנוגעות לספרי צדיקים, רשעים

ובינוניים הנפתחים ונכתבים בראש השנה, ונחתמים סופית ביום הכפורים, שכמובן אין 
 לפרשם כפשוטן.
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עיון בסוגיה זו הוא די מורכב, ונעסוק בו אי"ה במקום אחר. אך כעת ננסה לבחון את 
משמעות ראש השנה דרך עיון בכתבי היד הקדומים של המשנה, שבהם נוכל לראות כי 

 שונה. משנה זו נקראת מעט

הביטוי "בני מרון". במסכת  כבר חז"ל, בתלמוד הבבלי, ניסו להבין את משמעות
 ראש השנה )יח ע"א( מובאים שלשה הסברים:

 ככבשים שמונין אותן לעשרן. . "כבני אמרנא", כלומר1 

 . כמעלות בין חורון )לפנינו: "בית מרון"(.2 

 .. כחילות של בית דוד3 

מתיישבים עם הביטוי "בני מרון", שכן מה עניין  האחרונים אינם שני ההסברים
בית דוד )רש"י אמנם מסביר ש"מרון" הוא לשון מרות, אך איננו  מרון לחורון ולחילות

 המשנה(.  מכירים לשון כזו בשאר

בכתב יד קאופמן מן המאה האחת עשרה, שמקובל להניח כי הוא המדויק ביותר 
שם המילים "כבני מרון", אלא מופיעה מילה  המצוי בידינו, אנו מגלים כי לא מופיעות

ְבנֹוְמרֹון". )ראה צילום( נומרון אינו אלא תעתיק של המלה היוונית  אחת, "כִּ
, noumeron ."שפירושה "גדוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על משפט אלא על מצעד צבאי זוהי אם כן, פרשנות אחרת לגמרי. ואין מדובר כאן 
כגדוד לפני המלך. הדבר מתקשר לנו היטב, שהרי בראש השנה אנו ממליכים את ה'. 
ביום זה העם כולו מריע לכבוד המלך, ובאופן זה אף נתקנה בראש תפילת מוסף של 

ברכת "מלכיות". כעת נקל להבין גם את התוספות הנאמרות החל מראש  –ראש השנה 
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ורים בתפילת שמונה עשרה. כל התוספות הללו מדברות על מעמדו השנה ועד יום הכפ
 של האדם העומד מול אלהיו.

יתירה מכך, אנו רואים שבכל נוסחאות התפילה הקדומות, אין זכר בתפילות ראש 
 –השנה לפיוטי סליחות שחדרו לנוסחים המאוחרים, שהרי יום שבו ממליכים את המלך 

מחילה. נציין שלדעת הרמב"ם הוא בכלל יום טוב הוא יום חג ולא יום בקשת סליחה ו
 . (שאסור לומר בו סליחות )שו"ת הרמב"ם, בלאו, סי' רח

שנביא את המשך דברי הגמרא מעבר לדעות המוכרות והרווחות של רבי אם כן, ראוי 
 מאיר ורבי יהודה: )ראש השנה, טז ע"א(

, דברי פוריםבראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכתניא: הכל נידונים 
 רבי מאיר.

הכל נידונין בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם כל אחד רבי יהודה אומר: 
; בפסח על התבואה, בעצרת על פירות האילן, בחג נידונין על ואחד בזמנו

 .ואדם נידון בראש השנה וגזר דין שלו נחתם ביום הכפוריםהמים 
 ( 'ותפקדנו לבקרים', שנאמר )איוב זאדם נידון בכל יוםרבי יוסי אומר: 
 , שנאמר )איוב ז( 'לרגעים תבחננו'.אדם נידון בכל שעהרבי נתן אומר: 

ובעיקר דעת רבי נתן, הן ההכרה הדתית העמוקה ביותר. בכל  שדעת רבי יוסיאנו רואים, 
שעה ושעה, ובכל רגע ורגע, האדם עומד לדין. כך יוצא, שבכל מעשה האדם הוא 

 ת הדין שבו הוא מועמד, ומעשיו הם הדנים אותו לטוב או למוטב.בעצמו יוצר לעצמו א

על פי האמור, וכדי להצמיד את הדברים לראש השנה, נוכל לומר כי ראש השנה 
 הוא "זכרון תרועה" שנועד להזכיר לנו כי אנו מועמדים לדין באופן תמידי.  

לראש שלם" לסיום אעתיק את לשון הגר"י קאפח זצ"ל, בהקדמתו לסידור "שיח ירו
 המתאימים ביותר לימים אלו:השנה, 

רגילים אנו לומר לפני תקיעת שופר, קטע ממשנה תורה של הרמב"ם והוא 
המתחיל, "אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה" וכו', קטע מאד נעלה, אך האם 
כולנו שמים לב למלים המתגלגלות בפינו, נשוב נא מדרכינו הנלוזות באמת, 

ת מפינו, נהרהר בהם, נטהר מחשבותינו, ניישר נשים לב למלים היוצאו
דרכינו, נסקל את מסלותינו, נזהר מכל מעידה ולו לכאורה הקלה בעינינו, 
ונשובה אל ה' בכל לבינו ובכל נפשינו ובכל מאדינו, ומן השמים יסלקו 

 המעצורים מלפנינו, ושערי התשובה יהיו פתוחים בפנינו"

 נפשותינו, ונזכה להיות עובדי ה' מאהבה.יהי רצון שדברים אלו יהיו כמעורר ל
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 רת ישראלבחי

 מאיר בן אברהם עפארי

 

 מבוא

 1שה' יחדו וייעדו לעצמו מכל העמיםעל פי התורה, עם ישראל הוא סגולה לה' במובן 
 . מהפסוק שקדםלארץ היעודה לו את התורה והכניסונתן  2בכך שהוציא אותו ממצרים,

 ועתה אם שמע תשמעו בקולי ושמרתם את": למדים שלבחירה אלוהית זו יש תנאיאנו 
 3".בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים...

 במאמר זה אנסה לברר את השאלות הבאות המתבקשות אודות בחירה אלוהית זו : 

 עלולה להשתנות ? מה המניע לבחירה בעם ישראל והאם היא .א

 מהי סגולתו של עם ישראל ? .ב

 ג . מדוע הוא סובל והאם יש מטרה לסבלו ?

. אין עוד אומה בעולם שאינה יורדת נרדף מאז שעלה על מפת ההיסטוריה עם ישראל
 . לאורך ההיסטוריה האנושית היו אומות שעלו על מפתמסדר יומו של העולם

. כל אותם עמים גדולים ינו את מקומם ונעלמוו אך לבסוף פ, פעלו והשפיעההיסטוריה
, יוון ורומא שבזמנם נחרדו הבריות רק למשמע וחזקים כגון בבל, אשור, מצרים, פרס

, עם ישראל רי ההיסטוריה ואילו העם הקטן הזה, שוכנים כיום במוזיאונים ובספשמם
אין לו הייסורים הנורא שעבר ושדוקא הוא שרד לאורך כל ההיסטוריה למרות מסלול 

, אינקויזיציה אח ורע בתולדות האנושות, פוגרומים, רדיפות ושמדות, גזירות ומסעי צלב
 , שואה נוראית ומה לא ?ועלילות דם

י משחק, עם ישראל שבר את אם יש להיסטוריה ולתולדות העמים חוקים או כלל
רק הוא חורג מכל המסגרות ומנוגד לכל התקדימים אך ייחודיותו לא מסתכמת כולם. 

 בעצם קיומו ושרידתו.

, הוא ניהל מאבקים כשידיו להיסטוריה האנושית גדולה וידועה תרומת העם היהודי
ושרד באורח פלאי וניסי . רבים ניסו לתהות מה כוחו ומה  היו כבולות ועמד בהם בכבוד

 .פשרו, מהו 'טבעו' המיוחד ומהו סוד נצחיותו

 

 ." שמות יט, וואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש..."  1

 , ז ." שמות וולקחתי אתכם לי לעם..."  2

 .ה, שם, יט  3
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 . התורה התשובה ברורה וחד משמעית,

הברית שכרת ה' עם האבות ומותנית  האלהית לעם ישראל היא מכחההבטחה 
והנחלתן לבניו אחריו ובשכר זה  שהעם הנבחר ישמור את התורה על ידי קיום המצוות

הוא ינחל את הארץ המובטחת לאבות. הפרת הברית תביא עמה סבל וגזירות ובשתי 
מו של עם ישראל יש . לעצם קיולנו על פי התורה קרבת ה' לישראל מידות אלה מתגלה

מכוונים כדי להשפיע על השפעה והוא ממלא תפקיד בתולדות האנושות ואין מעשיו 
, בעצם עמידתו בהתחייבות שבה התחייב במעמד הר סיני מגולמת משמעות זולתו

  4.הבחירה בו . כמו כן אין לשאול מדוע דוקא בחר ה' בנו

כל עוד הם שומרים את הברית וגם אם  5את בניו הבטיח לאבות שלא יטושה' 
לא יטוש אותם בעבור  טחה ויבואו עליהם גזירות קשות, ה'חלילה יפרו את ההב

הבטחתו והייסורים יסייעו להם להשלים את תפקידם בעולם הזה ויזכו לשכר כפול 
 בעולם הבא על כך שנשארו נאמנים לה' ולתורתו . 

שכתב  7גרתלבחירה זו כפי שנלמד מהא 6במאמר זה נתמקד בגישתו של הרמב"ם
 .העוסקת סביב הנושאים שכתבתי לעילליהודי תימן 

 

 אגרת תימן

למניין  545ימן מרדיפות וגזירות. בשנת סבלו יהודי ת 21 -במחצית השניה של המאה ה
 והקים תנועה שקראה לתשובה 8קם איש ושמו עלי אבן מהדי 2251המוסלמים בשנת 

והתעוררות בין המוסלמים וכתוצאה מכך החלה קנאות דתית קיצונית שבעטיה נרדפו 
תנכלויות והעלילות של שליטי הארץ . ההיפות וגזירות קשותהיהודים וסבלו רד

והתואנה הנפוצה והמקובלת היתה  9המוסלמים החלו עוד לפני הופעתו של אבן מהדי 
 סביב שתי שאלות מרכזיות : 

 

 .25הערה ל סמוך להלן  4

לפי שכבר אמר בתחילת העניין כי ה' בחר את  ...וכן כתב הרמב"ם בפירושו למשנה, זבחים, יד ח: "  5
את האומה הזו אשר בחר ירושלים לשכינתו ובחר את ישראל לו יתעלה סגולה, ואחר כך אמר כי ה' לא יטוש 

 .לנחלתו..."
 .2211-2114, ר' משה בן מיימון  6

 ' שאכתוב עליה להלן . 'אגרת תימן  7

פות . תנועתו שילבה אידיאלים דתיים וגם שאי2211 -2241, 21 -' בתימן במאה הראש תנועת 'אל מהדי  8
וקי דעות בקרב המאמינים ' הוא כינוי לגואל באסלאם שלגבי זהותו ישנן חילפוליטיות, הכינוי 'אל מהדי

' מחמד שיביא לנצחון הצדק ובעקבותיו יגיעו פי אמונת המוסלמים הוא ממשפחת 'הנביא , עלהמוסלמים
 .ת בוא יום הדיןהסימנים המבשרים א

רח מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במז, , המשיח בתימן והשמדהרמב"םמרדכי עקיבא פרידמן,   9
 . 11 – 11, עמ' והאוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים, תשס"ב
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האם תורת משה קיימת לעולמי עד או שכבר בטלה ובאה במקומה אחרת  .1
 כדברי המוסלמים ?

 אם מחמד נביא אמת או לא ?ה .2

, זולתי אם ימיר , הרי אחת דתו להמיתאם נשאל היהודי ויאמר שמחמד אינו נביא אמת
, חייב הוא להתאסלם שמחמד נביא אמת הרי לאור הודאתו , ואם יאמרדתו כופר נפשו

 10וללכת על פי תורתו.

ל בעקבות אותה קנאות דתית נקלעה יהדות תימן למצוקה ובלבו 2211 בשנת
והנסיונות של אותם קנאים לשכנע את היהודים שהדת המוסלמית היא הדת האמיתית 

. דבר ן התורה עצמה לאמיתות דת האיסלאםהחדשה וגם ניסו להביא ראיות לכאורה מ
זה בלבל את היהודים ובנוסף קם יהודי שהתאסלם שהחל להטיף לקראת הגאולה וחלק 

שלח מכתב להרמב"ם וביקש את חוות  11. ר' נתנאל בן יעקבבו כמשיחראו מיהודי תימן 
דעתו למצב שנוצר. הרמב"ם השיב לו באיגרת דברים בוטים כנגד האסלאם וכנגד מחמד 

מב"ם לכתוב דבר שכזה הוא הסתכנות במוות שהרי . מבחינת הרוכינהו "משוגע"נביאם 
. הרמב"ם לקח סיכון כדי להיות חד משמעי חי במדינה מוסלמית כשהאסלאם שלטהוא 

 .וברור ככל שניתן

את אגרתו פותח הרמב"ם בדברי הערכה ליהודי תימן וגם בדברי הערכה לנגיד 
ם ישראל לנוכח כל תימן ר' יעקב בן נתנאל ובהמשך הרחיב אודות חזון הדורות של ע

הצוררים שקמו וקמים עלינו לרעה וציין את נצחיות תורתנו ועמנו ועוד דברים שיכלו 
ימן ולנטוע בהם תקווה לתשועה. כדי להוכיח להם שאותו "משיח" לעודד את יהודי ת

מי ראוי להיות משיח, מה מקום כתב להם הרמב"ם קובץ דיני משיח.  ,הוא משיח שקר
, נבואתו ומנהיגותו הבינלאומית ומאותו קובץ הלכתי יכלו יהודי ותוהתגלותו, זמן התגל

 , אינו אלא משיח שקר .משיחתימן להשתכנע שאותו אדם שהציג את עצמו כ

, לברוח ב"ם כיצד להתמודד עם גזירות השמדבהמשך איגרתו מנחה אותם הרמ
וך למקומות שבהם אפשר להסתתר ולהמשיך ולקיים את התורה אפילו אם הדבר כר

 

מוסד הרב קוק, הדפסה שנייה,  ''אגרות הרמב"ם , בתוךהרב יוסף קאפח, מבוא ל'אגרת תימן', עמ' יא  10
 .ירושלים, תשמ"ז

אבקש להעיר שכל הציטוטים שאכתוב במאמר זה יהיו מהמהדורה הנ"ל כיוון שהיא חביבה עלי. הרב קאפח   *
 שהוא כותב במבואו למהדורה דלעיל:. הלקין וכפי מש במהדורתו המצויינת של פרופ' א. שהשת

. ת תשי"ב בניו יורק שבארצות הבריתקין שהוציא לאור בשנש הלשתמשתי במהדורתו המצויינת של רא"ה"
 בהוצאה זו נמצא המקור הערבי עם שינויי נוסחאות על פי חמשה כתבי יד וכן שלשה תרגומים עבריים...

, שיהם וחסרונותיהם של כל התרגומים, רא"ש הלקין לא עשה תרגום משלו למרות שראה שיבוברם דא עקא
, ואילו עשה תרגום ומרבית השיבושים נשארו כמות שהם ם על פי המקור,אלא הטליא בהם טלאים מעטי

. והואיל ולא עשה זאת היה מוציא מתחת ידו תרגום מדוייקמשלו לא הייתי נזקק למהדורתי זו ובטוח ש
, ובמקומות שהנוסח בעמוד אינו נכון לדעתי ואחת הנוסחאות תי את המקור הערבי על פי מהדורתוהעתק

וכך לפי דעתי הובא בעמוד במהדורה זו הנוסח  , החלפתי את המשובשת בנכונה,לי נכונה איתשבשוליים נר
, דבר חדש ראיתי בכך עבודה מיותרת הואיל ואין בידי הנכון של המקור, לא הבאתי שינויי נוסחאות למקור,

 .רתו של הלקין הכל מסודר וערוך"כיוון שבמהדו
 חי במאה האחרונה לאלף החמישי בתקופת הרמב"ם, שימש כנגיד היהודים והיה הסמכות הרוחנית בדורו.  11
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. הוא הדגיש כי עליהם להמשיך לקיים את התורה בכל מצב כי דוחק ואבדן נפשותבחיי 
 .ה ויצטרכו לתת את הדין על מעשיהםלבסוף כולם יעמדו לדין של מעל

מטרתו של הרמב"ם היתה לחזק את ידיהם הרפות של יהודי תימן לבל יתיאשו מן 
הנביאים על כך שה' בחר בעם  הפורענות ומן השמד והסביר להם פסוקים מן התורה ומן

ישראל ולא יטוש אותם למרות הצוררים שקמו עלינו בכל זמן ושתורת ישראל היא תורת 
הנצח שלא תוחלף ונבואת משה היא הנבואה האמיתית ושיש לזכור את מעמד הר סיני 

 ולחנך את הבנים ואת בני הבנים באמונה זו .

" שהכריז על עצמו שכזה ש "המשיחהרמב"ם קבע באופן נחרץ  בנושא משיחיות השקר
. הדבר היה חשוב לו משתי חר שפירט והסביר מי הוא נביא אמתהוא משיח שקר לא

 סיבות :

הוא לא רצה לאפשר ליהודי תימן להאמין בנביא שקר למרות שתקוותם תלויה  .א
בו מכיוון שחשב על הצעד הבא והוא מה יקרה לאמונה כשהנביא ימות ? נראה 

 " יערער את האמונה יותר מאשר יחזק אותה.ת אותו "משיחשהוא סבר שמו

, הרי שתימן המוסלמית לא לך ונשמעים לו" הוא בעצם ממכיוון ש"המשיח .ב
תאפשר זאת ותתייחס ליהודים כאל מורדים והפתרון המעשי היחידי הוא 
לכלוא את אותו משיח שקר כמשוגע כדי שיתפרסם אצל המוסלמים שהיהודים 

, יש לשחרר אותו גם וגע ואז כשכל העניין ישכח ויירגעשסוברים שהוא מ
 .כולהלטובתו וגם למען יהודי תימן 

מצנעא  האגרת היא למעשה תשובת הרמב"ם לפנייתו של ר' יעקב בן נתנאל אלפיומי
בירת תימן שפנה אליו וביקש לשמוע את דעתו כיצד לנהוג במשיח שקם בתימן והטיף 

.היו נים המבשרים את ראשית ימות המשיחימן סימלגאולה לאחר שלכאורה נתגלו בת
, שמו של יו של יהודי שהמיר את דתו לאסלאםכמה יהודים שהתאסלמו עקב הטפות

מאמינים רבים נהו אחריו ובנקודה זו החל ר' יעקב  12.' יהודי אינו ידועאותו 'משיח
 13פנה אל הרמב"ם בשאלה כיצד לנהוג. להיות מוטרד ולכן

 

 בחירת ישראל

 לא נבחר בגלל מעלותיו אלא מפני השבועה לאברהם ואהבת ה' לישראל ואין עם ישראל
 מקום לשאלה מדוע דוקא בחר ה' בישראל או מדוע בחר להשרות רוח נבואה על אדם 

  14.זה ולא על זולתו ועוד שאלות של למה כך ולא כך והתשובה היא: 'כך חייבה חכמתו'

 

הנסיונות שנעשו לזהות את הפושע, כולם עמל תהו ...' במהדורתו לאיגרת תימן ' הלקין לדעת פרופ' א. ש  12
 .12הערה  viiראו מהדורתו עמ' 

במאה הי"ט", ספרית הלל בן חיים, הקיבוץ משיחים ומשיחיות: יהודי תימן בת ציון עראקי קלורמן, "  13
 . 152-141, עמ' 2225המאוחד, תל אביב 

 הוצ' מוסד הרב קוק, ירושלים, תשל"ז .מורה הנבוכים, חלק שני, פרק כה, עמ' רכא,   14
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 מפרט הרמב"ם את דרך יצירת האומה הישראלית ומסביר את 15בהלכות עבודה זרה
 עד להפצת 16"...אז הוחל לקרא בשם ה'" השתלשלות הטעות באמונה מימי אנוש ש

 בניו אחריו עדהאמונה באל אחד על ידי אברהם אבינו לאנשי מקומו ובהמשך ל
וכשירדו למצרים חזרו לעבוד עבודה זרה חוץ  17שנעשתה בעולם אומה היודעת את ה'
 :משבט לוי והיה מצב של כמעט איבוד

ומאהבת  העמים ותעיותן, וחוזרין בני יעקב לטעות ם...העיקר ששתל אברה
ה' אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו עשה משה רבנו רבן של כל 
 הנביאים ושלחו. כיוון שנתנבא משה רבנו ובחר ה' ישראל לנחלה הכתירן

 18במצוות...

היא מעשה של אהבה, בחסד  מן האמור לעיל אנו למדים שעיקרה של הבחירה בישראל
 :ם של האבות וכפי שכתב הרמב"ם ב 'אגרת תימן'ה' ובמעשיהם הטובי

ועתה אחינו ראוי לכם יחד להאזין ולהתבונן במה שאביא לפניכם, ותלמדוהו 
לקטנים ולנשים, כדי שיתחזק להם מה שנחלש ונתרופף מן האמונה, ויתחזק 

ויצילכם כי זו היא דת האמת בליבם הנכון אשר לא יסור. והוא יצילנו ה' 
הנכונה אשר ניתנה לנו על ידי רבן של כל הנביאים הראשונים והאחרונים, 
אשר רוממנו ה' בה על כל העמים, כאמרו רק באבותיך חשק ה' לאהבה אותם 
ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים. ולא היה זה מפני שאנו זכאים לכך, 

נו מידיעתו ומשמעתו, כאמרו לא אלא שהטיב לנו בגלל מה שקדם לאבותי
 19העמים חשק ה' בכם...מרובכם מכל 

לעם ישראל יש השגחה מיוחדת ובתורה שנתן לנו הבדיל אותנו למעשה משאר העמים 
שתקדש את אברהם אבינו נבחר בגלל רצונו להקים אומה  .ולא מפני שאנו 'זכאים' לכך

, ומדוע היה מימוש הבחירה בפועל רק בבניו של יעקבשם ה' ורצונו התממש בפועל 
מביא הרמב"ם אגדה שהפכה להלכה המספרת לנו  20שמע בבני יעקב ? בהלכות קריאת

יוום על הדרך בה הלך על רגעי הפרידה של יעקב אבינו מבניו שאז זירזם על יחוד ה' וצ
קב אבינו הבין לפני פטירתו שכאשר יש משפחה שלימה היודעת . יעאברהם אבינו

שתקום גם בעתיד אומה שתלך בזו הדרך וכך גם פסק  ומייחדת את ה', אז יש סיכוי
 21.הרמב"ם להלכה

 

 .פרק א  15

 כו . בראשית ד  16

'משנה תורה' , קרית אונו, התשנ"ג. )כל הציטוטים מ, מכון מש"הרמב"ם, הלכות עבודה זרה, פ"א ה"ג  17
 שאביא בהמשך, הם ממהדורה זו( .

 .יח –. הלכות יז שם  18

 ( עמ' יט.21'אגרות הרמב"ם', )לעיל הערה  , בתוךאגרת תימן 19 

 .פ"א ה"ד  20

  .דה זרה , סוף פרק אהלכות עבו  21
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ני ישראל ולא אעזוב את עמי ושכנתי בתוך ב" הבחירה בעם ישראל היא נצחית :
 וכן אומר הנביא יחזקאל למרות כל תיאור המעשים הרעים שעשו ישראל: 22ישראל".

הבטחת ה' לישראל היא יסוד שהתורה והנביאים חוזרים  23".ושכנתי בתוכם לעולם"
  .ושעם ישראל הוא עם הנצח עליו פעמים רבות

ולא נכחד ולא נעדר וכבר הבטיח לנו ה' יתעלה על ידי נביאיו שאנו לא נכלה 
מהיות אומה נעלה, וכשם שלא יתכן לתאר ביטול מציאותו יתעלה, כך לא 

לא שניתי ואתם בני יעקב , אמר כי אני ה' עולםיתכן להכחידנו ולכלותינו מן ה
. וכן בשרנו והבטיחנו יתרומם שמו כי מן הנמנע לפניו יתעלה לא כליתם

, אמר כה אמר ה' והמרינו מצותושמרדנו בו  ואף על פי לשנוא את כללותינו ,
אם ימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי הארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע 
ישראל על כל אשר עשו נאום ה'. וכן על הדבר עצמו קדמה ההודעה בתורה 

ולא על ידי משה רבנו , אמר ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים 
  24געלתים לכלתם להפר בריתי אתם.

הרמב"ם ממשיך לעודד את יהודי תימן על נצחיותו של עם ישראל ומסביר שבחירת ה' 
בישראל קוממה את אומות העולם עלינו ושנאתם לנו נובעת מקנאתם על מעלת ישראל 

וזאת משום שאומות  ובגלל שה' נתן לנו את התורה , המחיר שעם ישראל משלם כבד
 ם להלחם בה' ולכן הם נלחמים בעם שנושא את השליחות והייעודהעולם אינם יכולי

המפיץ את תורת האמת בעולם שהרי כולם מכירים במודע או שלא במודע שעם ישראל 
 .הוא היחידי שהאמת הגדולה מצויה בידו

ינו על כל השאר במשפטיו רוממות וכאשר ייחדנו במצוותיו וחוקותיו, ונגלתה
רו חסדיו עלינו, ומי גוי גדול אשר לו חוקים , כאמרו יתעלה בספותורותיו

שנאו אותנו כל העמים על כך בקנאותם ותעייתם ונחלצו ומשפטים צדיקים , 
מלכי הארץ לרדפינו בגללו ברשע ובזדון, ברצותם להתקומם נגד ה' אשר אין 

 25נגדו... יכולת להתקומם 

 ר על עם ישראל בשתי צורות עיקריות :אומר הרמב"ם , ניסו תמיד להתגב אומות העולם

 .ון עמלק , נבודנאצר, טיטוס וזולתםמלחמה והרג כג –בכח הזרוע  .1

על ידי ויכוחים , טענות והוכחות לביטול התורה וגם על נסיונות אלה  –בכח המח  .2
 :הובטחנו שהן תהיינה מועדות לכשלון

עריץ ועז, עושה את  ולא היה דור מאז ועד עתה אלא כל מלך אלם או עיקש או
מטרתו הראשונה והחשוב שבענייניו לסתור תורתינו ולבטל דתינו בהכרח 
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ובאונס בחרב, כגון עמלק וסיסרא וסנחריב ונבוכדנאצר וטיטוס ואדריאנוס 
וזולתם מכל הדומים להם. זהו הסוג האחד משני הסוגים הזוממים לנצח את 

חכמיהם, כגון הסורים הרצון האלוהי. אבל הסוג השני הם פקחי העמים ו
והפרסים והיוונים, כי גם אלה זוממין לסתור תורתינו ולבטלה בהוכחות 
שמטעים בהן ובויכוחים שהם מחברים, וזוממין לבטל את התורה ולמחות 
עקבותיה בחיבוריהם כמו שזוממין האלמים בחרבם ולא זה יצלח ולא זה יצלח, 

ידי ישעיהו שכל עריץ  לפי שכבר קדמה לנו הבטחת ה' יתברך ויתעלה על
הזומם להתגבר על תורתינו ולבטלה בכלי מלחמתו יכלה ה' אותם הכלים ולא 
יצליחו, וזה על דרך המשל שזממו לא יושג לעולם וכן כל מתווכח הזומם 

ד כמו לבטל מה שבידינו יאפיס ה' הוכחתו ויבטלה וידחה אותה ולא תעמו
וכל לשון תקום יך לא יצלח , כל כלי יוצר עלשאמר יתברך ויתעלה בהבטחתו

 26אתך למשפט תרשיעי.

אומות העולם לא חדלו מלהלחם בעם ישראל וניסו דרך חדשה המשלבת את שתי 
הצורות העיקריות דלעיל וזאת על ידי יסוד דת חדשה מאת ה' כביכול המחליפה את 

 תורת ה' המקורית שגם היא לא תצלח : 

, ויעודדו ם בקצוות ראוי לכם לאמץ זה את זהציולכן אחינו כל ישראל הנפו
גדוליכם לצעיריכם, ויחידיכם להמוניכם, ותהיה דברתכם אחידה על פי האמת 
אשר לא תשתנה ולא יתחלף, וקריאת הצדק אשר לא תפול לעולם ולא תתרופף, 

, רבן  והיא שה' יתעלה אחד לא כשאר האחדים, ושמשה נביאו אשר דיבר עמו
, והוא שהשיג מה' מה שלא השיג שום נביא והשלם שבהםשל כל הנביאים 

ושספר התורה הזה כולו מבראשית עד לעיני כל  27,לפניו ולא ישיגהו אחריו
בו ולא יגרע  ושלא יבטל ולא יוחלף, ולא יתוסף. ..ישראל דברי ה' למשה רבנו

 28...לעולם ולא תבוא תורה מאת ה' זולת זו לעולם לא ציווי ולא אזהרה

וכך ניסו להכניס ספקות ומבוכה דתית בעם ישראל כד שיעזבו את תורת ה' וגם דרך זו 
לא הצליחה. הראשון שניסה דרך זו היה יש"ו מייסד דת הנצרות ואחריו נקט בדרך זו 

  ד מייסד האיסלאם.מחמ

ואחר כך נולדה כת אחרת שהרכיבה מצב משני המצבים גם יחד, כלומר 
העריצות וההוכחות והויכוחים... והראשון שהזיד בעצה זו ישוע שחיק עצמות 

כאילו הוא נשלח מאת ה' לבאר קושיות שבתורה  והוא מישראל... ונתראה
התורה באור המוביל  ושהוא המשיח שהובטח בו על ידי כל נביא ואז באר את

לביטול כל התורה ואי עשיית כל מצוותיה ולעבור על כל אזהרותיה כפי כוונתו 
ומטרתו... וכבר קדמה לנו ההערה על כך על ידי דניאל, ואמר שיזום איש 
מפריצי ישראל וחריגיהם לבטל את הדת... ושה' יכשילהו כפי שנכשל, והוא 
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ן ונכשלו... ואחר כך עמד אחריו אמרו ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזו
משוגע שהלך בדרכו לפי שהוא פילס לו את הדרך והוסיף על כך מטרה אחרת 

 29מה שכבר ידוע.והיא בקשת השליטה ושישמעו לו, ואז חידש 

הרמב"ם מחזק את יהודי תימן ואומר כי ה' הבטיח שעם ישראל לא יושמד ולא יאבד 
הקבוצות הללו שמנסות לערער על עם ישראל ועל התורה לא לעולם וטוען ששלש 

יצליחו בכך למרות שנראה שהן מתגברות עלינו לתקופה קצרה או ארוכה ושהמצב הזה 
 הוא זמני ולבסוף הם יאבדו . הוא מביא שתי דוגמאות מההסטוריה של עם ישראל : 

זרה ולבסוף נבוכדנאצר החריב את בית המקדש ורצה שעם ישראל יעבוד עבודה  .1
 . הושמד וירד מגדולתו

האדם לעבודה  ואתם אחינו דעו, כי בזמן נבוכדנאצר הרשע הכריח כל בני
 30שהיה... עלה והשמיד חוקיו וחזר האמת לכמו... ואחר כך השמידו ה' יתזרה

 מלכות יוון נסתה להשמיד את עם ישראל ותורתו ולבסוף נכחדו ואבדו...  2

ני כאשר נצחה מלכות יון הרשעה גזרו שמדות חמורים וקשים על בבית ש וכך
לחלל שבת , ושלא  כדי להכחיד את התורה לפי דמיונם וחייבום עם ישראל

 , ושיכתוב כל אחד על בגדו אין לו חלק בה' אלהי ישראל,ימולו את בניהם
כחיד ה' מלכותם ואחר כך יחרוש בו... ואחר כך ה ושיחרוט על קרן שורו כך

 31קיהם גם יחד.וחו

 משל :  כהוכחה לטענה זו שעם ישראל ישאר לנצח ואויביו יאבדו מביא הרמב"ם

וכבר הבטיח ה' יתעלה לאבינו יעקב כי בניו אף על פי שיכניעום האומות 
, אמר יתעלה והיה ם אחריהם, התמידיים בלעדיהםוינצחום, הרי הם הקיימי
, אף היותם מושפלים כעפר מדרך לכל כלומר כי עלזרעך כעפר הארץ וכו' ... 

סוף עולה על דורכו סוף יגברו וינצחו. ועוד על דרך המשל כמו שהעפר ל
 32ונשאר בלעדיו.

הייחודי שניתן ' היתירה והמעמד 'זכותה ?ולתו של עם ישראל ומדוע הוא סובלמהי סג
  :בספרי נאמר 33לישראל, היא התורה.

חביבין ישראל, כשהוא מכנן אין מכנן אלא בכהנים שנאמר ואתם כהני ה' 
ויים תאכלו ובכבודם תתימרו, וכשהוא חיל ג תקראו משרתי אלהינו יאמר לכם

 

 כב. -שם, עמ' כא  29

 .שם, עמ' כה  30

 .כו -שם, עמ' כה  31

 . עמ' כושם,   32

...שתהא בבניו ". וליצחק הבטיח: "יתן תורה לבניו ויעשם סגולה...לאברהם ש" ה' הבטיח .עמ' לג שם,  33
 ...".הנה נתבאר מלשונות התורה שהיא מעל הדת שהובטח בה אברהם תורת ה' ודתו...
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השרת שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה  , אין מכנן אלא במלאכימכנן
שהתורה יוצאה מפיו הרי הוא יהו כי מלאך ה' צבאות הוא. בזמן יבקשו מפ

 34.הרי הם כחיה וכבהמה שאינה מכרת את קונה, כמלאכי השרת ואם לאו

 את עם ישראל ככהנים או משרתי ה' וכהנים כמלאכים . המשרת נמדד על הספרי מתאר
, הוא מאבד את מעמדו. במידה ועם פי יעילות שירותו ונאמנותו, אם איננו משרת כראוי

, וללא תורה הם משולים לבהמה פיו בתורה נחשב הוא ככהן וכמלאך ישראל ממלא את
ה שאינה מכרת את קונה ומכאן אנו למדים שאין מעמד עצמי לאדם מישראל אלא וחי

 מעמד קנוי על ידי יגיעה בתורה שמובילה למעמד של כהנים / מלאכים .

קבלנו תורה שתאפשר את הייעוד, את המשך אמונת הייחוד  במעמד הר סיני
אויים לכך ?! תה ומי אם לא בניו רשהפיץ אברהם אבינו ושאף להקים אומה שתפיץ או

 . בדברינות לו מידות המהוות תשתית לדעותמצוות התורה מעדנות את האדם ומק
החיזוק והעידוד של הרמב"ם ליהודי תימן הוא תוקף את הסכל המנסה להשוות בין 

 :וכך הוא כותב תורת ישראל לבין תורת "המשוגע" מחמד,

מיתית כל ואילו הבין סודות שתיהן היה נודע לו כי התורה האלהית הא
יותן דברים בפנימיותה, ושאין בה ציווי ולא אזהרה שאין בפנימ החכמה

יקין נזק העוצר בעד אותה האנושית ומרחהמביאים תועלת בשלמות 
להמון כפי יכולת קיבולם, , ביאין למעלות מידותיות והגיוניותומ השלמות,

עם ה" :וליחידים כפי השגתם, ובה יהיה הקיבוץ האלהי )הרב קאפח מעיר
( נעלה משיג שתי השלמויות יחד, כלומר "היהודי, מקבלי התורה ומקיימיה

ופן ובמצב המתאים ביותר השלמות הראשונה שהיא התמדת קיומו בעולם בא
והשלמות השניה והיא השגת המושכלות כפי שהם בהתאם ליכולת  ,לבני אדם

 35האדם...

במידות ולדעתו לימוד התורה מעצב את  –ולת ישראל מדברי הרמב"ם אנו למדים שסג
...לפי שמי שלא נשלמו בו התכונות " :המידות של האדם, הרמב"ם מגדיר 'אדם'

הקשר בין לימוד התורה לבין  36."האנושיות אינו אדם באמת ואין תכליתו אלא לאדם
התנהגותו של האדם , אחד הוא . לימוד תורה מקנה לאדם מידות טובות וזהו מסימניהם 

המביאים את האדם  37וות התורה מכשירים את כוחות הנפש. מצשל זרע אברהם
גנטית,  –לעם ישראל אין סגולה עצמית  38מידותיות. למעלות הגיוניות ולמעלות

, שהעוסק בה רוכש מדות ודפוסי התנהגות מחייבים הסגולה באה לישראל מכח התורה
 המעצבים את אישיותו המקרינה לסביבתו ובזה הוא נבדל וניכר. 

 

  ., תרע"הר איש שלום, ברעסלויאקרח, פסקא קיט, מהד' מאי ספרי,  34

 כד. -, עמ' כגאגרת תימן  35

 לים, תשכ"ה. ועיין עוד ויקרא רבה,בפירושו למשנה בבא קמא, פרק ד משנה ג, מהד' מוסד הרב קוק, ירוש  36
 ."כל תלמיד חכמים שאין בו דעת נבלה טובה הימנו...": פסקא א

 ירושלים, תשכ"ה. הרב קוק,הקדמה למסכת אבות, פרק רביעי, עמ' רנד, מוסד ב  37

 שם.  38
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 ות שבאו על יהודי תימן הם " נסיון " או עונש על הפרת הברית ?האם הצר

בדברי העידוד של הרמב"ם ליהודי תימן הוא מזכיר להם שהזמנים הקשים שבאו עליהם 
כדי לבחון את אמיתות אמונתם בתורה ומבקש מהם להשאר איתנים באמונתם  הם נסיון

 למרות הקושי ולהמשיך לשמור את הברית : 

, ואל יבהולכם אשר דבריהם אמת 39חינו על המקראות הללוולכן השענו א
 נסיון, לפי שכל זה פות הידיים עלינו וחולשת דברתינותכיפות השמדות ותקי

כי אם החסידים היראים מזרע יעקב,  , כדי שלא יחזיק בדת ולא ישאר בווִזקוק
באר שהם , הרי ראעליהם נאמר ובשרידים אשר ה' ק , אשרהזרע הטהור והנקי

, והם האנשים אשר עמדו אבותיהם על הר סיני ושמעו הדיבור מפי אחדים
הגבורה, והרימו ימינם לברית ה' והטילו על עצמם המשמעת והקבלה ואמרו 

שאמרו לנו נעשה ונשמע ונתחייבו בכך עליהם ועל הבאים אחריהם, כמו 
 40ולבנינו עד עולם...

מטרתן לזקק את היהדות כדי שישארו בה רק האנשים מזרע יעקב הגזירות והצרות 
שנכחו במעמד הר סיני כי יש הבטחה שמי שנכח במעמד הר סיני, כל צאצאיו יהיו 

. הרמב"ם מדגיש את חשיבות זכירת מעמד הר סיני שהוא עיקר האמונה מאמינים
ם להתגלות ועליו מבוססת אמיתות התורה כיוון שבמעמד זה זכה ציבור של היהודית

 אלוהית ודבר זה נעשה כדי לחזק את אמונת עם ישראל בזמנים קשים כגון השמד
 .הנוכחי בתימן

לגזירות שבהם  41הרמב"ם משתמש בפסוקים משיר השירים שהם לדעתו רמזים מוצפנים
 : וחלק מתהליך גאולת ישראל ומוסיף נמצאים יהודי תימן שהם ככפרה

ה לפני ה' יתעלה על היותה סובלת קושי השמדות וכבר נשתבחה האומ
ונושאת את יסוריהן... ולכן ישישו הנמצאים בו במה שסובלים מן היסורים 

, כי כל זה תפארת להם לפני ה' ן הרכוש והגלות וקלקול כל מצביהםואבד
יתעלה והישג עצום וכל אשר יארע להם הוא כקרבן כליל על גבי המזבח 

  42ת עליכם היום ברכה.היום לה' ולת וייאמר להם מלאו ידיכם

הסבל לדעת הרמב"ם מטרתו לעזור לעם ישראל למלא את תפקידו וככפרת עוונות ולכן 
. דרך הסבל מתפרסם שם ישראל בעולם בכך שאומות עליהם לקבל את הגזירות באהבה

בחנים ובכך מזדככת אמונתם ומתחשלת לעמידה במ ,העולם רואים את הדבקות בה'
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קורא ליהודי תימן לחזק איש את רעהו ולפרסם את אמונתם באמיתות . הוא עתידיים
 .תורת ה' שאין לה תחליף וגם לא תוחלף בעתיד

ושלא נעשה זה אלא כדי לחזק את האמונה חוזק שלא ישנהו משנה, ויושג לנו 
בו מן האמת מה שמייצב את רגלינו בעיתים הללו הקשים, עם כובד השמדות 

יה הגמורה, והוא אמרו יתעלה בלמדו אותנו כי לבעבור נסות אתכם בא והכפ
האלהים וכו' כלומר שלא נגלה כך אלא כדי שתתחזקו בעת כל נסיון שינסה 
אתכם בו לעתיד, ולא תסטו ולא תטעו. ולכן חזקו אחינו בבריתכם ואמצו 

 43.בבטחונכם ועמדו באמונתכם

כיצד להתמודד עם הגזירות הקשות תוך  הרמב"ם מדריך בצורה מעשית את יהודי תימן
 נאות העולם הזה כדי שלא יחטאו:ויתור על כל טובות וה

ולפיכך ראוי להם לברוח ולנוס ולהכנס ליערות ולמדברות, ואל יחוסו על 
הפרידה מן הקרובים ולא על אבדן רכוש, כי כל זה מעט ודבר מזער כלפי ה' 

בעולם הזה ולעולם  שכר טובמלך המלכים המושל בכל... ונאמן הוא לשלם 
 44הבא...

לאלה שקשה להם להתמודד עם הפרידה מהמשפחה והקרובים מציע הרמב"ם שלא 
להתרשל ולחשוב שממילא אין הוא יכול לקיים את המצוות בגלל השמד לכן הוא פטור 

  :מקיומן

ומי שנבצר ממנו לצאת זמן מסויים אל יזניח את עצמו ויתפקר בחילול שבת 
ילת האיסורים וידמה שכבר נסתלק ממנו עול התורה, כי זו תורה שלא ואכ

ישתחרר ממנה אדם מבני יעקב לעולם, לא הוא ולא זרע זרעו, ירצה או לא 
ירצה, אלא הוא נענש על מה שמבטל ממצוותיה או עובר על אזהרותיה, ואל 
יחשוב אדם כי בעברו על החמורות אינו נענש על הקטנות ויתפקר בהם... 

 45התורה, דעהו ולמדהו והקישו עליו. זהו עיקר יסודי מיסודותו

זהו כלל חשוב שהרי מי שאינו מקיים את התורה בכל מצב, מפר את ההתחייבות שבה 
 46.התחייבו אבותיו לרגלי הר סיני וגורם להטלת ספק אם הוא שייך לזרע יעקב

 

 סיכום

, בחירת עם ישראל והבדלתם משאר תימןאיגרתו אל יהודי על פי דברי הרמב"ם ב
ציר הדת וההוכחה המובילה נתינת התורה במעמד הר סיני שהוא "האומות התבטאה ב
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וזאת מאהבת ה' את האבות ובראשם אברהם אבינו שציווה את בניו אחריו  47"אל נכון...
 .לשמור את דרך ה'

לאומות העולם ובשמירת מצוותיה נזכה התורה היא המבדילה בין עם ישראל 
לשבת בארץ המובטחת ואם חלילה נפר את הברית שה' כרת איתנו בסיני מכח ההבטחה 

, מובטח לעם ישראל שלא יכלה ויתקיים נסבול משעבוד וגזירות ולמרות הכל, לאבותינו
כי אל רחום ה' אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבתיך "לנצח נצחים 

 48".אשר נשבע להם

סגולת ישראל היא בהפצת אמונת הייחוד ואברהם אבינו נבחר כיוון שהיה הראשון 
. מימוש חזונו של שאף להקים אומה שזה יהיה ייעודה שפעל כיחיד לשם מטרה זו ואף

אברהם היה בבני יעקב שהסכימו כמשפחה ובהמשך כאומה לקבל את התפקיד שקבעו 
: "רק נבחרה בפועל על ידי ה' ונקבעה השגחה מיוחדת על צאצאיהם האבות ואז

 49".ה' לאהבה אותם ויבחר בזרעם אחריהם בכם מכל העמים כיום הזהבאבותיך חשק 
"היום הזה נהיית לעם לה' תהליך היצירה של עם ישראל החל במעמד הר סיני 

 50אלהיך".

, יוצא מכלל ף לייעוד זה או פועל בניגוד אליוהרי שכל מי שמפנה עור מכאן והלאה
בשעה  51יותר מאשר לשאר אדם מאומות העולם.ישראל והיחס אליו יהיה חמור 

. נקודת המוצא לשנאת ישראל היתה שווה את התורה החלו ההתנכלויות כלפינושקבלנו 
בשיטות שונות, אך אמנם  נאי ישראל היתה זהה.מטרתם של שו בכל מקום ובכל זמן וגם

 .העיקרון נשאר

ה שנאה כבושה שגילו כלפינו באיגרת תימן הגדיר והבהיר הרמב"ם את אות
שנבעה מכך שעם ישראל הוא העם היחיד בתבל שהאמת הגדולה של האמונה  52העמים,
אומות וקנאה זו מביאה אותם לידי בידו ולנוכח עובדה זו מתעוררת קנאה בלב ה נמצאת

 שנאה אותנו גם אם לעיתים הם עוטפים אותה בכיסויים שונים.

. אך מכיוון ת השנאה כלפי עם ישראל היא ברורה. מלחמה בה' ובתורתומטר
, הם נלחמים בעם שמפיץ את האמת בעולם ובשיטות שונות יכולים להלחם בה'שאינם 

 .ימרו להיות תחליף לתורת ודת האמתת שיתיומגוונות כגון לייצר תיאוריות ודתו

 

 .שם, כח  47
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 .אגרת תימן, עמי ט  52



 
01 

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

הרמב"ם מצטט פסוקים מן התורה ומן הנביאים ומרז"ל המחזקים את דבריו במטרה 
כל כלי יוצר " לעודד את יהודי תימן בתקופה הקשה ההיא ובעיקר את ההבטחה האלהית

 53כל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי"., ועליך לא יצלח

העידוד האלה של הרמב"ם שימשו כתקוה ונחמה ליהודי תימן שהיו נתונים באופן דברי 
  קבוע תחת לחץ המוסלמים בידעם שהמלחמה נגדם הינה בעצם מלחמה נגד ה' והתורה.

באגרתו ליהודי תימן פעל הרמב"ם כמנהיג משכמו ומעלה ומדבריו למדנו שרק 
, היא שיכולה לשמור על ייםתחומי חיינו הציבוריים והפרט ההלכה המקיפה את כל

, היא שהבטיחה את ל הרמב"ם כמנהיג ואיש הלכה מובהקנצחיותינו, דרכו זו ש
 הצלחתו בקרב יהודי תימן.
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 מנהג טבילה בערב יום הכיפורים:

"...דבר ברור וגלוי שהטומאות והטהרות גזירת הכתוב הן ואינן מדברים 

. וכן הטבילה מן הטומאות אדם מכרעתן והרי הן מכלל החוקים שדעתו של

מכלל החוקים היא. שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים אלא גזירת 

הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת הלב. ולפיכך אמרו חכמים טבל ולא הוחזק 

כאילו לא טבל. ואף על פי כן רמז יש בדבר, כשם שהמכוון לבו לטהר, כיוון 

שטבל טהר ואף על פי שלא נתחדש בגופו דבר, כך המכוון לבו לטהר נפשו 

בו ון ודעות הרעות, כיוון שהסכים בלמטומאות הנפשות שהן מחשבות האו

 א,"יפ)הלכות מקוות  לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת, טהר..."
 ו(."טה

מבלי להכנס למנהג הטבילה בערב יום הכיפורים שמקורו קבלי ומנהג יפה 

הוא, אם כיוון האדם להתנתק מהדעות הרעות שאימץ לעצמו במהלך השנה, 
 השיג את מטרתו ואם לא, חבל על המים והסבון.
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 דת אלהים לשמה ושלא לשמהעבו

 מתי צברי

 

אחת האגדות המפורסמות בתלמוד היא פרשת התפקרותו של התנא אלישע בן אבויה, 
שהיה בן דורו של רבי עקיבא ורבו של רבי מאיר. גרסאות שונות מובאות בשני 

 התלמודים בדבר הסיבות שהביאו אותו למהלך הקיצוני בחייו התיאולוגים.

מב"ם המבטא את וד על העיקרון המהותי במשנתו של הרבמאמר זה, נבקש לעמ
לצורך כך,  הים, הוא התחום שבין תורה לשמה ושלא לשמה.מהותה של עבודת אל

 נעשה שימוש בפרשת התפקרותו של אלישע בן אבויה, ודמותו של רבי עקיבא מנגד,
 ובמיוחד פרשת מותו הטרגי, כדי לתאר עיקרון זה.

בויה היה ידוע כחכם בתורה בעל שיעור קומה, וחברו חשוב לציין, כי אלישע בן א
לספסל הלימודים של רבי עקיבא, ועל כן, אין לנו להקל ראש ברמתו האינטלקטואלית 

 בתורה בפרט ובחכמה בכלל, ובשליטתו המלאה בנגלה ובנסתר.

 וכך מספר עליו המדרש:

גיבור אמרו עליו על אלישע בן אבויה שלא היתה העזרה ננעלת על איש חכם ו
בתורה בישראל כמותו, וכיוון שהיה מדבר ודורש בלשכת הגזית או בבית 
המדרש של טבריא, היו כל החברים עומדים ומאזינים לדבריו, ואחר כך באים 

ומר בשאר מדינות כולם ונושקים אותו על ראשו. אם בטבריא כך, קל וח
 (רות רבה פרשה ו'ובשאר עיירות. )

 ובעת הערכה עצומה לאלישע, והכרה בעוצמתו הרוחנית.ניתן לראות כי בדברים אלו מ
אולם בהמשך נדרש המדרש להסביר את הסיבות שהביאו אותו לחציית הקווים, סיבות 

 המדרש:ממשיך שהחלו מייד עם לידתו. וכך 

(. אמר ליה אלישע לרבי מאיר, ומה את וב אחרית דבר מראשיתו )קהלת ח. זט
וא קונה סחורה בנערותו והוא מפסיד, אמרת ביה. אמר ליה: יש לך אדם שה

ובזקנותו והוא משתכר בה. ד"א, טוב אחרית דבר מראשיתו, יש לך אדם 
שעושה מעשים רעים בנערותו, ובזקנותו עושה מעשים טובים. ד"א, טוב 
אחרית דבר מראשיתו, יש לך אדם שהוא למד תורה בנערותו ומשכח, 

עקיבא ר מראשיתו. אמר ליה: וב אחרית דבובזקנותו הוא חוזר עליה, הוי ט
 רבך לא כך אמר, אלא טוב אחרית דבר כשהוא טוב מראשיתו. 
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קרא לכל גדולי  יובי היה מעשה. אבויה אבי, היה מגדולי הדור, וכשבא למולנ
ירושלים וקרא לרבי אליעזר ולרבי יהושוע עמהם. וכשאכלו ושתו שרון אלין 

 אמרין מזמורים ואלין אמרין אלפבתרין.
ליעזר לרבי יהושוע, אילין עסקין בדידהון ואנן לית אנן עסקין בדידן. א"ר א

התחילו בתורה, ומן התורה לנביאים, ומן הנביאים לכתובים והיו הדברים 
 שמחין כנתינתן מסיני והאש מלהטת סביבותיהן....

אמר: הואיל וכן הוא גדול כחה של תורה, הבן הזה אם מתקיים לי הריני נותנו 
 לשם שמים לא נתקיימה בי תורתי.  ידי שלא היתה מחשבתולתורה. ועל 

במדרש זה כבר מתוארת אחת הסיבות למהפך הדתי שחל בו, כפי שנתפסת בעיני עצמו 
הוא. כלומר כבר בתחילת חינוכו ספג מתודה של לימוד תורה שלא לשמה, אלא לשם 

ת מטרה ולא קבלת דבר בתמורה. במילים אחרות, המצוות נתפסו בעיניו כאמצעי להשג
 כמטרה עצמה.

 במסכת אבות מובא מאמר בשמו של אלשע בן אבויה וזה לשונו:

הלומד ילד למה הוא דומה. לדיו כתובה על נייר  – אלישע בן אבויה אומר
 (.)אבות ד כה בה על נייר מחוק.חדש. והלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתו

ע בן אבויה ובין משנתו של במאמרו זה ניכרת המתיחות בין משנתו הדתית של אליש
שונות מובאות בדבר הסיבות שהביאו  ואולם גרסאות רבי עקיבא שעוד נדון בה בהמשך.

 אותו למפנה הקיצוני בחייו בדתיים.

בתלמוד הבבלי מסופר שכאשר ראה אלישע את לשונו של רבי חוצפית התורגמן, 
מרגליות ילחך עפר?"  פה שהפיק" אחד מעשרת הרוגי מלכות, נגררת על ידי חזיר, אמר:

בתלמוד הירושלמי מובאת גרסה שונה אך זהה בעיקרון תגובתו של  ע"ב(. )קידושין לט
 אלישע.

פעם אחת היה יושב ושונה בבקעת גינוסר וראה אדם אחד שעלה לראש הדקל 
ונטל אם על הבנים וירד משם בשלום. למחר ראה אדם אחר שעלה לראש 

וירד משם והכישו נחש ומת. אמר:  םהדקל ונטל את הבנים ושילח את הא
לך והארכת ימים  , שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטבכתיב

ולא  ?)דברים כב ז(, איכן היא טובתו של זה? איכן היא אריכות ימיו של זה
לעולם הבא שכולו  יודע שדרשה רבי יעקב לפנים ממנו: למען ייטב לך, היה

ולו ארוך. ויש אומר, על ידי שראה לשונו של לעתיד שכ ,טוב. והארכת ימים
: זו תורה וזו שכרה?! זהו חתום נתון בפי הכלב שותת דם, אמרר' יהודה הנ

הו הלשון שהיה יגע בתורה כל ?! זשון שהיה מוציא דברי תורה כתיקנןהל
 שאין מתן שכר ואין תחיית המתים. ?! דומהימיו?! זו תורה וזו שכרה

 הדתית של אלישע. מגמת פניו בעבודת ה' הינה קבלת שכרכאן ניכרת בברור עמדתו 
בעבור קיום המצוות. וכאשר רואה הוא שהמתודה הזו אינה עומדת במבחן המציאות, 
אין דרך אחרת מלבד להכריז שדרך זו אינה אמת, ולשוא עמלים העמלים בתורה. מגמה 
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יננטית ששררה זוהי המגמה החינוכית הדומ זו מתחילה כבר בבית הוריו, עם לידתו.
 בבית הוריו, ומן הסתם גם בקרב ההמון.

מגמה זו של אלישע, איננה רדומה, אלא מפעפעת ותוססת ומבקשת להשפיע על 
סביבותיה, מגמה זו נלחמת על חייה מפני המתנגדים לה בדרכם בשונה. והמתנגד 
הבולט בשתיקתו המוחלטת למגמה זו הוא רבי עקיבא, המבטא את שיטתו בעבודת ה' 

 וכך ממשיך התלמוד ומציג את מגמתו הלוהטת של אלישע. הראויה לחכמים השלמים.

גם  –לאחר שיצא לתרבות רעה. אמר לו : מאי דכתיב  ר' מאירשאל אחר את 
(. אמר לו : כל מה שברא יד ז את זה לעומת זה עשה האלוהים ) קהלת

ת. אמר ברא נהרו –ברא גבעות. ברא ימים  –הקב"ה, ברא כנגדו. ברא הרים 
ברא רשעים, ברא גן  –לו : רבי עקיבא רבך לא אמר כך. אלא , ברא צדיקים 

בראה גיהנם. כל אחד ואחד יש לו שני חלקים, אחד בגן עדן ואחד  –עדן 
נטל חלקו  –נטל חלקו וחלק חברו בגן עדן. נתחייב רשע  -בגיהנם. זכה צדיק

 וחלק חברו בגיהנם. 
לא  –צא לתרבות רעה. מאי דכתיב שוב שאל אחר את רבי מאיר לאחר שי

( אמר לו : אלו דברי תורה יז יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז.) איוב כח
שקשין לקנותן ככלי זהב וכלי פז ונוחין לאבדן ככלי זכוכית. אמר לו : רבי 
עקיבא רבך לא אמר כך. אלא, מה כלי זהב וכלי זכוכית אע"פ שנשברו יש 

 (טו ע"א גהבבלי, חגי) יש לו תקנה.להם תקנה, אף ת"ח שסרח 

ואלישע בן אבויה לאחר הפקרותו,  ' מאירמתקיים בין ר כל הדיאלוג הזה, אם התקיים,
 ר' מאירכשלפתע הוא מופיע רכוב על סוס בשבת, סמוך לפתח בית המדרש שבו דורש 

 מפסיק את דרשתו ויוצא לקראתו, והם מהלכים בדרך:  ר' מאיראת דרשת השבת שלו, ו

מאיר, חזור לאחוריך,  למוד תורה מפיו. אמר לו:מהלך אחריו ל ר' מאירהיה ו
בי הסוס עד כאן תחום שבת. אמר לו: אף אתה חזור בך. שכבר שיערתי בעק

 כבר שמעתי מאחורי הפרגוד שובו בנים שובבים חוץ מאחר.אמר לו: 

 ומשם הם עושים סיור מקיף בבתי המדרש השונים ברחבי העיר :

"ל לינוקא: פסוק לי פסוקך! אמר לו: "אין יה לבי מדרשא, אתקפיה עייל
ה לבי כנישתא אחריתי. א"ל ( עיילישלום אמר ה' לרשעים" )ישעיהו מח כב

ר ותרבי לך בורית נכתם : "כי אם תכבסי בנתאמר לו: פסוק לי פסוקך! לינוקא
 : פסוקה לבי כנישתא אחריתי. א"ל לינוקאעיילי (.כב הו ב)ירמי "עונך לפני

ואת שדוד מה תעשי כי תלבשי שני כי תעדי עדי זהב י פסוקך! אמר ליה: "ל
עייליה לבי כנישתא  (ל יהו דבפוך עינייך לשוא תתיפי" וגו'. )ירמ כי תקרעי

 אחריתי. עד דעייליה לתליסר בי כנישתא, כולהו פסקו ליה כהאי גוונא. 
ם מה לך ולרשע אמר אלהילבתרא אמר ליה: פסוק לי פסוקך! אמר ליה: "

וגו'. ההוא ינוקא הוה מגמגם בלישניה. אשתמע כמה דאמר ליה:  "לספר חקי
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סכינא הוה בהדיה, וקרעיה, ושדריה  –. איכא דאמרי ולאלישע אמר אלהים
אמר אי הואי בידי סכינא, הוה קרענא  –לתליסר בי כנישתי. ואיכא דאמרי 

 ליה. )שם(.

בבתי המדרש השונים ולשמוע את  השאלה הזועקת מאליה היא, מה לו לאלישע לבקר
שיח התיאולוגי בניהם. כאדם שכבר -והדו ' מאירמה לו המפגש עם ר פסוקי התלמידים.

חצה את הקווים והגיע למסקנה שהכל הבל, ראוי לו יותר לאמץ השקפה הדוניסטית 
ולבקר בתיאטראות, בבתי המשתה, במרחצאות, בבתי הקרקס, ובמגרשי הספורט, 

לים, ובכלל ליהנות מהחיים כל עוד חיים. מדוע משתוקק הוא לבקר  ובטיולים שמעבר
 דווקא בבית הספר של התינוקות ולשמוע את דרשותיהם היומיות.

על מנת להבין את דברי המדרש, עלינו לדמיין לעצמנו את הרב הראשי לישראל, או 
לובש דמות תורנית מפורסמת ומקובלת על הרוב, מוריד את זקנו, מסיר את מגבעתו ו

בגדי הפקר, מודיע ומכריז בכלי התקשורת על ההבל בעבודת אלהים, אין דין ואין דיין, 
אין שכר ואין עונש, איש בישר בעיניו יעשה, ממני תראו וכן תעשו. סביר מאד להניח, כי 
כל העולם הדתי היה מזדעזע ממהלך שכזה. כל מוסדות החינוך לזרמיהם השונים היו 

ך בנושא זה. בעולם האקדמי התופעה היתה נחקרת פסיכולוגית נדרשים לקיים שעת מחנ
וסוציולוגית. רבנים וראשי ישיבות ידרשו להתייחס למהלך זה, ולהציע את הסברם בפני 
אנשים נשים וטף וכל שומעי לקחם. במילים אחרות, מערכת החינוך יוצאת מגדרה כדי 

ומקיימת ערבי עיון לעצור את הסכנה הטמונה בפני המצב החדש העומד בפניהם, 
וסמפוזיונים בנושא זה, כשכל מגמתם היא להראות את הפסול שבדרך זו בכל דרך 

עת לעשות, וכל הדרכים כשרות, ובמקום שיש חילול ה' אין  –אפשרית, בבחינת 
 חולקים כבוד לרב.

כל התיאור המדרשי בדבר אותם תלמידים שנפגשו כביכול עם אלישע, בא להציג 
אשר קמה על רגליה ומתמודדת עם זעזוע עמוק וקשה העשוי  את העמדה הדתית

 להשפיע על מערכת החינוך בגיל הרך, היסודי והעל יסודי.

זאת  גם הרמב"ם נדרש להתנגד להשקפה הרואה בשכר את מגמת קיום המצוות.
 ב(-עשה בהלכות תשובה )פ"י הלכה א

שאקבל אל יאמר אדם הריני עושה מצוות התורה ועוסק בחכמתה כדי  .א
הברכות הכתובות בה, או כדי שאזכה לחיי העולם הבא. ואפרוש מן 
העברות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה, 

 או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא.

אין ראוי לעבוד את ה' על דרך זו. שהעובד על דרך זו הוא עובד מיראה,  .ב
ם. ואין עובד את ה' על דרך זו ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמי

ה, עד אלא עמי הארץ והנשים והקטנים שמחנכים אותן לעבוד מירא
 שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה.
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הנה דברי הרמב"ם צהירים ובהירים לעיני השמש. הוא יוצא למלחמת חורמה כנגד 
התפיסה הרואה את שכר המצוות כערך וכמטרה. אין הוא מותיר לאדם ברירה אחרת 

קיים את מצוות ה' באשר הוא המצווה ותו לא. אלהים, לדידו של הרמב"ם איננו אלא ל
עובד אצל האדם, אלא האדם הוא הוא הנדרש לעבוד את האלהים באשר הוא אלהים, 

 וזו חובתו הדתית המובהקת, ולא יותר מכך.

הדברים מובאים בחריפות יתר בהקדמתו לפרק עשירי במסכת סנהדרין, בהביאו את 
 דרך חינוכו של נער קטן. ראויים הדברים להביאם במלואם: המשל על

ואתה המעיין בספר זה, תבין זה המשל שאני ממשיל לך ואז תכין לבך 
 ותשמע דברי בכל זה.

שים בדעתך כי נער קטן הביאוהו אצל המלמד ללמדו תורה. וזהו הטוב 
ולשת הגדול לו לעניין מה שישיג מן השלמות. אלא שהוא, למיעוט שנותיו וח

שכלו, אינו מבין מעלת אותו הטוב, ואל מה שיגיעהו בשבילו מן השלמות. 
ולפיכך בהכרח יצטרך המלמד, שהוא יותר שלם ממנו, שיזרז אותו על 

קרא ואתן לך ים אצלו לקטנות שנותיו. ויאמר לו: הלימוד בדברים שהם אהוב
לעצם אגוזים או תאנים, ואתן לך מעט דבש. ובזה הוא קורא ומשתדל. לא 

הקריאה, לפי שאינו יודע מעלתה, אלא כדי שיתנו לו אותו המאכל. ואכילת 
אותן המגדים אצלו יקר בעיניו מן הקריאה, וטובה הרבה בלא ספק. ולפיכך 
חושב הלימוד עמל ויגיעה, והוא עמל בו כדי שיגיע לו באותו עמל התכלית 

יק שכלו ויקל האהוב אצלו, והוא אגוז אחד או חתיכה דבש. וכשיגדיל ויחז
בעיניו אותו הדבר שהיה אצלו נכבד מלפנים, וחזר לאהוב זולתו, יזרזו אותו 

קרא ואקח לך : ויעוררו תאוותו בו מאותו הדבר החמוד לו, ויאמר לו מלמדו
מנעלים יפים או בגדים חמודים. ובזה ישתדל לקרוא, לא לעצם הלימוד, אלא 

התורה, והוא אצלו תכלית לאותו המלבוש. והבגד ההוא נכבד בעיניו מן 
קריאתו. וכאשר יהיה שלם בשכלו יותר, ויתבזה בעיניו זה הדבר גם כן, ישים 

: למד פרשה זו או פרק זה, ואתן שהוא גדול מזה, ואז יאמר לו רבו נפשו למה
לך דינר אחד או שני דינרים. ובכך הוא קורא ומשתדל ליקח אותו הממון, 

ד, לפי שתכלית הלימוד אצלו הוא שיקח ואותו הממון אצלו נכבד מן הלימו
הזהב שהבטיחוהו בו. וכשיהיה דעתו שלמה, ונקלה בעיניו זה השיעור, וידע 

למוד כדי שתהיה : שזה דבר נקל, יתאווה למה שהוא נכבד מזה. ויאמר לו רבו
ראש ודיין, ויכבדוך בני אדם ויקומו מפניך, כגון פלוני ופלוני. והוא קורא 

מעלה זו, ותהיה התכלית אצלו הכבוד שיכבדו אותו בני  ומשתדל כדי להשיג
ואמנם יצטרך למיעוט שכל אדם  .וכל זה מגונהאדם וינשאוהו וישבחו אותו. 

שישים תכלית החכמה דבר אחר זולתי החכמה, ויאמר לאיזה דבר נלמד, אלא 
ועל לימוד כזה אומרים  הוללות על האמת.כדי שנשיג בו זה הכבוד, וזה 

", כלומר שיעשה המצוות וילמד וישתדל בתורה לא א לשמהשל" -חכמים
 הדבר בעצמו, אלא בשביל דבר אחר. לאותו
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בהמשך הדברים הוא תומך אמריו בדברי חכמים, המבטאים נכוחה את ההשקפה 
 האמיתית בעבודת ה'.

וכבר הזהירו חכמים על זה גם כן, כלומר שלא ישים האדם תכלית עבודת ה' 
בשביל דבר מן הדברים. והוא מה שאמר האיש  יתברך ועשיית המצווה

אנטיגנוס איש סוכו אומר, אל תהיו כעבדים  -השלם, המשיג אמיתת העניינים.
המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב 

שיאמין באמת לעצם (. ואמנם רצה בזה )אבות א ג על מנת שלא לקבל פרס.
במצוותיו אים אותו "עובד מאהבה". ואמרו ז"ל: וזהו העניין שקור האמת.

( וכמה )ע"ז יט ע"א חפץ מאד. אמר ר' אליעזר, במצוותיו ולא בשכר מצוותיו.
עצומה הראיה הזאת, וכמה היא מבוארת, והיא ראיה ברורה על מה שקדם לנו 

הנה התבאר לך זה העניין, ונתבאר שהוא כוונת התורה ויסוד ... מן המאמר
עליהם השלום, ואין מעלים עיניו מזה אלא אוויל משתגע,  כוונת החכמים

 חשבות הסכלות והרעיונים הגרועים.שקלקלוהו ושבשוהו המ

 הרמב"ם קובע נחרצות שכל המחזיק בעמדה דתית אחרת מזו, אינו אלא אוויל משתגע.
אולם הרמב"ם אינו מתעלם מדברי חכמים המציגים עמדה הפוכה מזו, והוא נדרש 

 מק את עמדת חכמים המתירים לקיים מצוות על מנת לקבל שכר.להתייחס ולנ

ולפי שידעו החכמים ז"ל שזה העניין קשה עד מאד ואין כל אדם משיג אותו, 
ואם השיגו אינו מסכים בו בתחילת עניין ואינו סובר שתהיה אמונה ברורה, 
לפי שהאדם אינו עושה מעשה אלא כדי שתגיע לו ממנו תועלת או שתסור 

ה הבל וריק. היאך יאמר סידא, ואם אינו כן, יהיה אצלו אותו מעשממנו פ
ה' " לא לירא מעונש מן לבעל תורה "עשה אלה המעשים ולא תעשה אותם

זה דבר קשה עד מאד, לפי שאין כל בני אדם  , ולא להנחיל שכר טוב.יתברך
 משיגים האמת עד שיהיו כמו אברהם אבינו ע"ה. 

בו על אמונתם, לעשות המצות לתקוות שכר, להמון, כדי שיתייש התירולכן 
ולהינזר מן העבירות מיראת עונש. ומזרזים אותם על זה ומחזקים כוונתם, עד 

 שישיג המשיג וידע האמת והדרך השלם מה הוא,
ואין ההמון בשעת הלימוד כמו שהבאתי המשל...  כמו שעושים בנער

כר, אלא שהם מפסידים מכל וכל בעשותם המצות מיראת העונש ותקוות הש
ח והרגל והשתדלות אולם זה טוב להם, עד שיהיה להם כבלתי שלמים. ו

 בעשיית התורה, ומזה יתעוררו לדעת האמת ויחזרו עובדים מאהבה. 
"לעולם יעסוק אדם בתורה ואפילו שלא לשמה,  וזה הוא מה שאמרו ז"ל:

 ()פסחים נ  ע"בשמתוך שלא לשמה בא לשמה." 

 :את דבריו בעניין זה בדברים הבאים ובהלכות תשובה הוא מסכם

כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר, או כדי שלא תגיע עליו פורענות, הרי זה 
עוסק בה שלא לשמה. וכל העוסק בה לא ליראה, ולא לקבל שכר, אלא מפני 
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אהבת אדון כל הארץ שצוה בה, הרי זה עוסק בה לשמה. ואמרו חכמים, 
 לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לעולם יעסוק אדם בתורה אפילו שלא

לפיכך כשמלמדין את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדין אותן 
אלא לעבוד מיראה וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתרה, 
מגלין להן רז זה מעט מעט, ומרגילין אותן לעניין בנחת, עד שישיגוהו 

 ( ט-פ"י הלכות ח )תשובה וידעוהו, ויעבדוהו מאהבה."

חכמים לגבי הדרגות השונות של בני האדם כאן ניכרת רגישותו של הרמב"ם בעקבות 
 בתהליך האינטלקטואלי בהשגת האמת באשר היא אמת.

כפי שמשתקפת בשתי אגדות מכאן נעבור למשנתו הדתית של רבי עקיבא 
 האחת בשעת הגזירה, והשניה באגדת מותו על קידוש ה'.מפורסמות. 

רבותנו: פעם אחת גזרה מלכות, שלא יעסקו ישראל בתורה. בא פפוס בן  שנו
: הילות ברבים ועוסק בתורה. אמר לויהודה ומצאו לר' עקיבא שהיה מקהיל ק

 עקיבא, אי אתה מתירא מפני מלכות ? 
! אמשול אי אתה אלא טפש –ם עליך חכם אתה : אתה פפוס, שאומריאמר לו

ם שהיה מהלך על שפת הנהר וראה דגילך משל למה הדבר דומה. לשועל, 
: מפני פני מה אתם בורחים? אמרו לו: משהיו רצים לכאן ולכאן, אמר להם

: רצונכם שתעלו שמביאין עלינו בני אדם. אמר להם הרשתות והמכמורות
: אתה הוא ואתם, כדרך שדרו אבותיי ואבותיכם? אמרו לוליבשה ונדור אני 

! ומה במקום חיותנו אנו ה אלא טפשאי את –ליך פקח שבחיות שאומרים ע
זמן שאנו עוסקים ואף אנו כך. ב מתייראים, במקום מיתתנו לא כל שכן.

קין כי הוא חייך ואורך ימיך", אנו מתיראים, אם אנו פוסבתורה, שכתוב בה: "
 (ס ע"ב )ברכות מדברי תורה, על אחת כמה וכמה.

של עבודת אלהים. לדידו,  רבי עקיבא מבטא בדיאלוג עם פפוס בן יהודה את מהותה
עבודת אלהים היא תכלית קיום האדם, היא המקיימת את החיים והמציאות, ובלעדיה 

במילים אחרות עבודת אלהים, כפי שהיא מתבטאת בקיום המצוות,  אדם חשוב כמת.
  היא תכלית האדם.

הדברים עולים בקנה אחד עם דברי הרמב"ם, הקובע כי תכלית המצוות הוא קיומן, 
 ום שההתעסקות במצוות זהה עם ההגות באלוה. וזה תורף דבריו:מש

ודע כי כל מעשה העבודות הללו, כקריאת התורה והתפילה ועשיית שאר 
המצוות, אין תכליתן אלא שתוכשר בהתעסקות במצוותיו יתעלה מלעסוק 

פנ"א  )מו"נ ח"ג אילו התעסקת בו יתעלה לא בזולתו.בעינייני העולם, כ
 רת הרב קאפח(הערה. ע"פ מהדו

ודע לספר את אגדת אולם רבי עקיבא לא רק נאה דורש אלא גם נאה מקיים, והתלמוד י
 :מותו של ענק זה
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בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמע היה, והיו סורקין 
את בשרו במסרקות של ברזל, והיה מתכוון לקבל עליו עול מלכות שמים 

 בינו, עד כאן ?באהבה. אמרו לו תלמידיו: ר
ואפילו הוא כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה: "ובכל נפשך",  :אמר להם

מנו. ועכשיו שבא לידי לא : מתי יבוא לידי ואקייאמרתינוטל את נשמתך. 
? היה מאריך ב"אחד" עד שיצא נשמתו ב"אחד". יצאה בת קול אקיימנו

  )אע" )ברכות ס ואמרה: אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך ב"אחד".

' ראומר להם  לתלמידיו, מבטאת את ההשקפה הנכונה בעבודת ה'. ' עקיבאתשובת ר
לא כך השיטה עובדת. לא כפי שאתם חושבים. לא כך עובד הרציונאל של  ,עקיבא

את עבודת אלהים צריך לרדוף מפני שהיא עבודת אלהים, ולא מפני  עבודת אלהים.
נות לקיום מצוות אהבת ה' במהות ולכן כאשר מגיעה לידי ההזדמ התוצאות שלה.

  כוונתה, איך אחמיצנה.

 הרמב"ם מסכם השקפה זו במילים הבאות :

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

ה זו היא מעלה גדולה עד מאד שהיא אמת, וסוף הטובה לבוא בגללה. ומעל
 ( ד-והיא מעלת אברהם אבינו. )תשובה פ"י ג ואין כל חכם זוכה לה.

(, במצוותיו ולא בשכר קיב אלים )תה במצוותיו חפץ מאד. ועוד אמרו חכמים
מצוותיו. וכן היו גדולי החכמים מצוין לנבוני תלמידיהן ומשכילהן ביחוד, אל 

מנת לקבל טובה אלא היו כעבדים תהיו כעבדים המשמשים את הרב על 
ב ראוי המשמשין את הרב על מנת שלא לקבל כלום, אלא מפני שהוא הר

 )שם ז.( לשמשו, כלומר עבדו מאהבה. 

הנה עומדות זו כנגד זו שתי ההשקפות, זו של אלישע וזו של רבי עקיבא. שתי השקפות 
הבחירה,  וזו סכנתה. דתיות בעבודת ה'. אולם זו של אלישע, הובילה אותו אל פי פחת,

בסופו של דבר, נתונה בידי האדם עצמו. בחירה בין דתיותו של רבי עקיבא או דתיותו 
 של אלישע בן אבויה.

 ה' יתברך יכתבנו ויחתמנו לחיים.



 
 

    
 

 

 
  

 
 

 

 התודה והברכה לחברים שתרמו וסייעו 
 צאת קובץ המאמרים:להו

זכרון להורים ר' שלמה ובתיה  –חיים ואסתר מסורי 

 מסורי, ר' יהודה צבי וחנה סימקוביץ ובנם יצחק 

 אייזיק נע"ג

  

ן לבן האהוב אציל הנפש זכרו –אבי ואהובה חמדי 

 עודד נע"ג

  

ן לאחיו איתן בן שלום רצאבי זיכרו –אביעד רצאבי 

 נע"ג

  

הורים היקרים הישרים והצנועים זיכרון ל –ציון עוזרי 

ונדרה בת עמרם למשפ' ג'רפי  ר' חיים בן שלום עוזרי

 נע"ג

  

 עינב ליסאי להצלחתם ולהגדיל תורהעמית ו

  

ר שמואל "זיכרון לר' אהרון ב –שלמה והרצליה חמדי 

 יירי נע"גחמדי ולר' שלמה בן סאלם ט

  

 להגדלת התורה והדעה –איתן עוזרי ומשפחתו 

  

 



 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 

יקרים פנחס ופנינה להורי ענת הרון וענת קרני זיכרון י

 חיימוביץ נע"ג

  

זיכרון להוריה היקרים  הרב יעקב  –דבורה הורוביץ 

 הושוע ואולגה למשפ' הורוביץ נע"גי

  

..(נשמתו עילוי ל – הי"ו יאריאל פרח  )כך ביקש.

  

בוביץ בת דוד למשפ' זיכרון לחמותי היקרה רלה לי

 פופוביץ נע"ג

  

 רון לאביו יחיא בן שלום סרי נע"גזיכ –עידו לוי 

  

 , העידוד והעצות הנבונותעל הזמן –יעל פרחי 

  

זיכרון לאביה הרב יוסף בן  – רונית צארום אשת יואב

סעדיה זביב נע"ג רב שכונת נחלת עדה בהרצליה, 

 א שמים, ישר דרך ואהוב על הבריותתלמיד חכמים יר

  

אברהם בן יחיא עפארי איש זיכרון להורי אבי מורי 

האשכולות שהעמיד תלמידים הרבה, ולאימי מורתי 

 יהודה שעתל שפרסה מלחמה לדל נע"גשעתלה בת 
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