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ֵ ןֵאֵ ישֵ   תח הדברים()בפ   ם...דֵ ר ֵלֵת 

. ראש השנה אינו "חג" של תעורר" חובה עלינו להנוראיםלקראת הימים הנקראים "

ם לא א   ,את עצמו ''ספ  לא  ''אלא הזדמנות לאדם  ,בלבד ''סימניםשל '' השתייו האכיל

"לרגעים  –עה ובכל רגע שהרי האדם נידון בכל ש, ַהֵקן...''( )''ִאם ָאֵפס ֹרַבעעשה זאת יום יום 

וכאילו הוא הצעה  יום תשובה והערה לבני אדם מתרדמתם..."וראש השנה הוא  ,"ּוּננ  ח  ב  ת  

והתרדמה שלנו כוללת דעות עקומות ועקושות  ,(ג, מג "נה)מו "ופתיחה ליום הצום...

 שאימצנו לעצמנו, לניפוח האגו והתדמית .

ם הא   ,מחלוקת מחשבתית בין בית שמאי ובית הלל שנּהי   , ע''ב(יג)עירובין בתלמוד      

"בית שמאי אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר  .ת לבריאת האדם או לאתה כדאיּוהי

משנברא. ובית הלל אומרים: נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. נמנו וגמרו: נוח 

דרש רבה גם במ .לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, עכשו שנברא, יפשפש במעשיו"

רא האדם ּבים י" בין קבוצת מלאכים הא  ' אנו מוצאים "התלבטותה אדםנעש  על הפסוק '

" שנוח "הסכמהל הגיעו ,בין בית שמאי ובית הלל . בסיכומה של המחלוקתראּביאו לא י

ש שפ  פ  עליו ל" ,)לא שאלו אותו...( ון שנברא בלי שירצהאבל כיו   ,לאדם שלא נברא

ן ק  ית  דהיינו יבדוק מה עשה בעבר ו   ,"ימשמש במעשיו" :רסה נוספתשנה גיוי   ''.במעשיו

 לעתיד .

אור להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש' ו'על פי התכנית האלוהית היינו אמורים '     

. אנחנו מחליפים ת שני והפסקת חשמל לסובב אותנואבל בחרנו להיות כהני בי ,'לגויים

ים , חטוביותר בריאים ויפים ,שדופים הא  ר  כדי שּנ   סוכר-יאוכלים עלים דל  , ניםו  תּכמ  

ואין פלא שהמלאכים התלבטו אם  .אבל מנותקים זה מזה ,נגישים ומתוקשרים ;וחצופים

 .א מין זה של אדםר  ב  כדאי שהקב"ה י  

ך ּבע שהאדם מסּוד  י  . על מעשי ידיו עלינו,ריחם חס ו – הקב"הואחרי שברא אותנו      

 של 'ןו  מתּכ'נתן לו  .אמת בכוחות עצמון לו את האפשרות להגיע אל הולכן נת ,ךּבמס  ּו

אבל האדם העקשן בחר  .וט בנחשולי החיים הסועריםּו  תורה על מנת לסייע לו לנ  

  .ובא בטענות כלפי שמיים שהחיים לא מאירים לו ,בתורתו שלו

להעיר את המנמנמים  :השופרתקיעת מטרת בדיוק זוהי חברים יקרים, הלוא      

א מצליח להעיר רבים , השופר ללצערנו. והרדומים שיחפשו ויפשפשו במעשיהם

למי שלא רוצה ואולי קול השופר לא מובן  .בל, מהרדיפה אחרי הה  מתרדמת החומר
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ם שמזכיר ל ש  צלו  , רימון או פרי עם מ  אכל סלקם י  ומעדיף לחיות באשליה שא   ,להבין

יגיע  – בשּכשל ם יאכל ראש של דג או וא   .ישיג את ייעודו – ת, הצלחה ועושרבריאּו

 לכנסת ...

 שלמי תודה

)''וכל השביעיות '' השביעי מקורותבחסדי השי''ת, זוכים אנו להוציא לאור את קובץ ה''

ולא היינו מצליחים לעמוד במשימתנו אלמלא חברים וידידים שסייעוני, אם  .חּביבין''(

נה תודתי. לא את כולם אפשר להזכיר בשמם, אך לפחות את מעט ואם הרבה, ולהם נתו

 מקצתם, אזכיר גם אזכיר.

פר, מר       ישראל ראש לכולם, אזכיר לטובה ולברכה את חברי היקר, איש הלשון והס 

, שביוזמתו האישית ביקש והתנדב לערוך את קובץ המאמרים הזה, הן עריכה והב

המיוחדת ּוכי ד בקיאותו הטובה עליו. הוא לא פי דרכו -צורנית והן עריכה לשונית, על

חסך עמל וטורח כדי לשפר את סגנון המאמרים ולתקן שיבושי לשון. גם נתן את דעתו 

וחים הנחוצים, רו  מ  ל  ת ו  בלטו  ה  ואף הוסיף ניקוד חלקי המסייע לקריאה מהירה, רציפה  ל 

י ידיך! ומדויקת של הכתוב. תודה לָך, ישראל. הקב''ה ישלח ברכה והצלח  ה בכל מעש 

ל לסקרתודתי לגב'  י  י )בקובץ זה אביג  ר  , בתו של איש נעים הליכות, המנוח אברהם ס 

מובא מאמר שּכתבתי לזכרו(, שסייעה לי בעריכה הגרפית של קובץ זה. ימלא ה' כל 

 ּותבורך במיטב הברכות. משאלותיה לטובה

 .צות הטובותעידוד והעה , עליוסי פרחיאבי חמדי וי ודה כאן גם לידידא     

 ,, לתורמיםשבסיועו מתקיימת פעילות בית המדרש ,ירון קרניתודה לחברי הטוב      

נּו משתתפים שבמהלך השנים הפכו למסייעים ול מ   מגובשת. 'משפחה'לביחד ע 

המעודד והמסייע  ,ממנהטן שבאמריקה ציון עוזרים ל  הצ   ,תודה מיוחדת לחברי הטוב     

 תמיד .

 ! בספר החיים ובספר הזכרון תמּוח  ת  ו   תבּוּכ  ת  , קהל הקוראים הנכבד, ואתם     

 

 עפאריבן אברהם  מאיר העורך,כ''ד 

 קדומים      



 

 י נע"גר   לזכרו של ר' אברהם ס  
 

 מאיר עפארי
 

 

לבית עולמו.  )סירי( יר  ס  בר' משה  אברהםביום רביעי ט' סיוון התשע"ו ליווינו את ר' 

גליל התחתון, ליד בש' 'ארץ החיים'הוא נקבר על ההר אל מול האופק בבית העלמין '

ין'', ְעְבל  ים' או 'יהודי בו היה בעבר הישוב השבמקום  היישוב הערבי ''א  כפר 'ֶאְבַלי 

שחי את  ,עובדה סמלית זו מתאימה לאישיותו של ר' אברהם .המוזכר בתוספתא 'אובלין

 איות בעולמנו הנגיש והמתוקשר.ּנחייו כאותן דמויות ּת

השחרים והשקיעות  .וכך בעצם אנחנו מעולם בסוף כל הדרכים ,הלכנו אתו והוא אתנו

 בלי דעת אל ההוד והנצח.נלך  ּהמעלינו נמסכים בדרך שב

. תורתו ומשנתו הנקייה אינם פוסקים יה  ר' אברהם היה חוליה בשרשרת ערכים שערכֶ 

ציינו לו את התנהגותו. הוא ידע שהוא רק בשר ודם ושהתורה מלמדת לרסן יצרים 

ורק המקרא  ,ת שהם ערכי עולםולעודד תכונות אנוש במסגרת הרמונית של סדר ומרּו

-עושים את האדם ליהודי שלם ומכשירים אותו לעמוד בקשיי היום והתלמוד במיזוגם

 כאדם.יום כיהודי ּו

ר' אברהם הצליח לחדור לעומקה של התורה, קידם את מוסריותו, למד לאהוב את 

רוח התורה ריחפה מעליו והוא הצליח להתרומם  הזולת אהבה שאינה תלויה בדבר.

 רה היתה לו סם חיים.וזכה שהתו ,הוא היה אדם מתבונן, סקרן .אליה

י ד  ח. הוא פסע בצ  רַ וכל קוץ היה בעיניו פֶ  ,רוח הנושא ערכים-היתה לו אישיות של אציל

ונשאר מחובר לאלוהיו גם בימים שבריאותו לא  ,נעה, לא התלונןשבילים בענווה ובצ  

ב ר  ק  ם בימים ו  ל  ''עד שכאשר בא הש   היתה במיטבה ונתקיימו בו דברי רבנו הרמב"ם

קּות( ויגדל הלהט ,תוספת גדולה ת המּוׂשּכלות () שלמּומוסיפה אותה ההשגה  ,תמּול  )הדב 

 ''במצב אותו העונג רד הנפש מן הגוף אזּפיעד אשר ת ,באותה ההשגה והחשק למושג

 . )מו"נ ג , נב(
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ט בפסילי העץ והאבן והאמונות עַ היה דעתן ומתבונן, איש חושב שב   אברהם סרי

ל בדרך שַ והתרפק עליו גם כשכוחו הפיזי ּכ   ,, איש של חזון שלא נרתע מחזונולותפ  הּת

-יט  עּוהוא סילק מנגד עיניו דברים פְ  ,מתוך הכרה בייעודו .החיים זרועת המכשולים

 ית גידולו בתימן.ב  זו היתה דרך חינוכו המוסרית שנרכשה עוד בהיותו ילד ב .משקל

וחחנו על תרבות תימן המעטירה נו יחד וׂשזכיתי להכירו במשך שנים רבות. ישב

והתענגתי לשמוע את סיפוריו על  ,ר שנשטף בזרמי הזמןרו  שנבלעה בדורנו, דור הד

הרב יחיא שהיה מתלמידיו של ) נסים מנצורה יחיאילדותו בתימן ועל מורו הגדול ר' 

ומדעים, למד לימודי קודש  הוא אצלו .סבו של הרב יוסף קאפח נע"ג( ,"הישיש" ,אלקאפח

-בלתי ממנו במתנה משניות עם פירוש הרמב"ם בכתביכתיבה בערבית ואסטרונומיה. ק

 וכן את הספר "מלחמות ה'" ,שהיה תלמיד חכמים מופלג ,ושל אביו הרב משהשלו ידו 

 עם הערות בכתב ידו בשולי העמודים מתקופות בחרותו בתימן . ,)שּכ תב מארי ''הישיש''(

עבר  ,מורי אברהם עפארי נע"ג. לאחר שחלה-וחבר כדמות אביב ָאר' אברהם היה לי ּכ

במסירות יוצאת דופן.  ו/בהםלהתגורר עם אשתו בישובנו קדומים אצל בתו שטיפלה ב

אשריו  עד שנקרא לישיבה של מעלה. 'בית אבות'כשנה לפני מותו התגורר עם אשתו ב

 !י חלקו  ואשר  

 

 

 



 

 

 

די אברהם בן משה סרי הלוי ז"ל  זיכרון לדֹו
 

 ירון סרי
 

 

מעלה. -לישיבה של יר  אברהם ס  למניינו( נתבקש דודי  15.6.2016ביום ח בסיוון השנה )

אדם פשוט, ירא אלוהים  –רבי מוֵסי )משה( סרי הלוי  –דודי אברהם, בן בכור לאביו 

 ית אביו. אביו, סבי מוסי ז"ל,וסר מרע, איש צנוע בכל אורחותיו. מידות אלו רכש בב

שהיה מקור השראה לכולנו, תלמיד חכמים עצום היה, עניו וצנוע, נחבא אל הכלים, 

תלמידם המובהק של שני מאורי הדור בזמנו: הרב "הישיש"  –תלמודיסט, רמב"מיסט 

 הגאון ָמרי יחיא קאפח זצ"ל, והרב הגאון ָמרי יחיא אלאביץ'. 

 

יך הולדת בניו בשולי מדרש תנחומא שלו: "נּוָלד בני הנחמד, סבי ז"ל נהג לתעד את תאר

ה' לחודש תמוז ש'  –ד' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים  –ראשית אוני, אברהם 

מלפני בעל הרחמים  )=יהי רצון(בסוף הרשימה כתב סבא: "יה"ר  ".(24.6.1925)תפר"ה 

  שאזכה לראות בנים ְלָבַני בעלי תורה ויראה".

 

העצומה של הרב הישיש מרי יחיא קאפח זצ"ל  יתו  ויָ וָ אברהם זכה להשתתף בלַ  דודי

, כשהוא ילד קטן בן שש, שנישא על (21.11.1931)במוצאי שבת, יא בכסליו תרצ"ב 

 1כתבי אביו לכל אורך מסע ההלווייה.

 

הקשר הקרוב עם מרי יחיא קאפח ומשפחתו החל עוד בתימן כאשר שתי המשפחות דרו 

סבי, הלא הוא סבו של דודי אברהם, יוסף בן סאלם סרי הלוי היה -אביבשכנות. 

י מרי יוסף קאפח, נכדו של 'הישיש', נזכר בספרֵ  2'הישיש'.מרי מתלמידיו המובהקים של 

 
1

 וָייתו  נשתמרו במסמך נדיר שכתב נכדו, ראה: י' פרחיתיאור מפורט של פטירת מרי יחיא קאפח זצ"ל ומסע ַלּוָ   

יג )תשע"ה(,  תימאי(", ̇ושדי )ֻוֲשצ   נכדו שלום תיאור פי על קאפח )'הישיש'( יחיא ג"הרה סרי, "פטירת וי'
 .123-105עמ' 

' הרב יוסף קאפח מזכירו בהספדו למרי רצ'א ַצאֻרם במהדורתו לספר חובות הלבבות, ירושלים תשל"ג, עמ  2
תנא: "בראשית השיעור היינו רק שנים אני והרב יוסף עמר, ובשעה שלוש הצטרפו אחרים, ביניהם כמה 
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פה ושם שמו של יוסף סרי. כשלמדנו אצלו הלכות חמץ ומצה להרמב"ם תמיד נשאל 

סיפור על מדנו. הרב השיב בהאם הנשים יודעות את כל ההלכות הסבוכות שאותן ל

  :יוסף סרי דנן –השכן 

כשלמד יוסף סרי בתימן לפני 'הישיש' את הלכות חמץ ומצה פקפק בבקיאות 

'הישיש' יעץ לו לבחון אותן בעצמו. יוסף סרי הגיע בעת  .הנשים בהלכות הפסח

ת הפסח על מנת לראות במו עיניו כיצד מיישמות הנשים הלכה למעשה ֹוּצהכנת מ  

ב לצד התנור יש  הלכות חמץ ומצה. הוא העמיד פני חולה שהתקרר וביקש ל  את 

החם. מתחילת תהליך הכנת המצות ועד סופו הוא עקב אחריהן בעין בוחנת עד 

ר מן הרמב"ם  ְכש  ם א  )אתן שסיימו הכל. או אז התנער ממקומו והכריז: ַאנְתֻּ

 !רות" יותר מהרמב"ם(שֵ "ּכ

 

נשמר גם בארץ ישראל: דודי אברהם נהג לבקר את מרי 'הישיש' מרי הקשר עם צאצאי 

 יוסף קאפח זצ"ל כל אימת שנזדמן לו לעלות לירושלים. 

 

ן שאב את כל הידע שלו: הוא י  נַ רבים ידעו על בקיאותו בתורה, ברם רק מעט יודעים ְמ 

ורה זצ"ל, בית מדרש צזכה ללמוד בבית מדרשו של הרב הדגול מרי יחיא ניסים מנ

מידי חכמים גדולים שהידוע שבהם היה הרב הגאון מרי יוסף קאפח זצ"ל. שהצמיח תל

 .בבית מדרש זה למדו בצורה מסודרת היקף עצום של חומר

  3וכך מתאר הרב יוסף קאפח את סדר הלימוד אצל הרב יחיא מנצורה:

ְפִסיר רס"ג  :יום א התרגום  –לצד פרשת השבוע, ְקָרא ותרגום קראו גם את ת 

 סעדיה גאון למקרא. נוהערבי של רב

למדו נביאים וכתובים על הסדר עם תרגום יונתן בן עוזיאל, משנה עם  :יום ב

)בשפת המקור. שּכן בזמנו עדיין לא הייתה מהדורת הרב הרמב"ם  פירושו הערבי של

 העברית כגון: ספר השורשים של אבן ג'נאח ועוד.  , ספרי דקדוק הלשוןקאפח!(

ה תורה משנ   –'ם והעתקת ספרים וללימוד "החיבור" הוקדש לכתיבת סת' :יום ג

 דהיינו קריאת הלכות על הסדר. –לרמב"ם 

 
זקנים כגון: יוסף סרי, ר' אברהם ערוסי ועוד ". יוסף סרי דנן הוא אותו י"ס שנזכר בסיפור המעשה על יהודי 

כלים''.זקן חד וממולח שהביאו  מרי יוסף קאפח בהערות למבוא במהדורתו לחיבור '   'גן הש 
3

 .54-55הרב יוסף קאפח, הליכות תימן, ירושלים תשל"ח, עמ'       
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ושוב כתיבת סת"ם ולבסוף  ,יום הבחינה השבועי על פרשת השבוע :יום ד

 תלמוד!

ובעיקר לימודי חול: חשבון ולימודי הלשון הערבית על  ,שוב כתיבת סת"ם :יום ה

 .מדו גם אסטרונומיהוכתיבה. היו של קריאה ,ּהריָ ּוּב

 ושוב שינון פרשת השבוע... ,שוב תלמוד, ושוב כתיבה :יום ו

 

במסגרת לימודיו למד דודי אברהם שחיטה. הוא סיפר בגאווה כי משחיטתו אכלו אפילו 

היו שסירבו לאכול  ,לה בתימןּבים"! כידוע, בעקבות המחלוקת האיומה על הקַ ש  ְק "ע  

בני "דור דעה". הוא סיפר שבדרכם לארץ ישראל היה מי שהלעיז עליו ופסל  משחיטת

י, אביו של ע  ְד ְר את שחיטתו רק משום היותו "דַ  י", אולם אז נחלץ לעומתו ר' יעקב ֻצַּבְיר 

י הידוע, והכריז שיהיה הראשון לאכול משחיטתו כדי להוכיח שאין שום  הרב יוסף ֻצַּבְיר 

 פסול בשחיטתו. 

 

אברהם ידוע היה בקולו החזק, העצום, המיוחד, עד שלעתים נדמה שהוא סודק את דודי 

בה עודנה מהדהדת תקרת בית הכנסת בָעצמתו. קולו היה בוקע את הרקיע. תפילתו הערֵ 

קריאתו בתורה הרהוטה, המדויקת,  . וכןבי ולעולם תישאר חקוקה בזכרוני לעד

ת. –ה, השירות י ברכת כהנים, קריאת המגילּוירהמסולסלת, ק     ובמיוחד השירו 

 

: הגייה נכונה ומדויקת של לשון הקודש שימור מסורת אבותכל חייו היו למעשה 

ושמירה קנאית על מנהגי תימן העתיקים, שלצערנו הרב נדחקים מפני מנהגי ארץ 

 ישראל.

 

אהבה עצומה אהב את בית הכנסת "שיבת ציון" בקרית אתא, שהיה בין מייסדיו. היה 

יד לפקוד אותו גם בגילו המופלג ולמרות הקשיים בהליכה שמהם סבל במשך שנים תממַ 

 רבות. 

 

הוא זכה לעלות ארצה ולהתיישב בה. הוא התפרנס למחייתו כַצָּבע במפעל 'אוטוקארס' 

בישראל. הוא זכה שיתקיים בו  רה כולּהּצ, המכונית היחידה שיּו'סוסיתא'לייצור  –
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כאבותיו ואבות אבותיו  ,)תהלים קכח, ב( "ְךוטוב לָ  יָךשר  ַא להפסוק: "יגיע כפיך כי תאכֵ 

בני תימן אשר קיימו הלכה למעשה את מאמר רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא 

שיגיעת שניהם ְמַשַּכַחת עוון.  –: "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ )ב, ב( במסכת אבות

ּמ  ן".עוו  לה וגוררת סופּה בטֵ  –ּה מלאכה וכל תורה שאין ע 

 

ארבע בנות יראות שמים, שאף הן הלכו בדרכיו  –דודי אברהם גידל משפחה לתפארת 

ה דאגה לו יחד עם רעייתו צביה, שּכ   –והעמידו צאצאים לתפארת העם והארץ 

 ולמשפחתם הענפה. ה' ישלח לה רפואה שלמה בכלל חולי עמו ישראל. 

  

ו חייו של נכדו היקר, שקד לסקר שנים נגדע 10את שמחת חייו גדע אסון נורא: לפני 

עשרה שנה בלבד בהתפוצצות מחבל מתאבד בכניסה ליישוב שבו -הי"ד, כשהוא בן שש

 קדומים. –התגורר 

 

מספר חודשים לפני שנפטר הוכנס ספר תורה לזכרו של נכדו האהוב לבית הכנסת 

 בקדומים. דודי אברהם ביקש להציץ בספר התורה ולעיין בו. מָעצמת ההתרגשות

הלך  ָקפו  אירוע מוחי שממנו לא התאושש עד יומו האחרון. מאותו היוםשאחזה בו תְ 

 ודעך אט אט. הצער על מות שקד לא הרפה ממנו מעולם. 

 

יהי רצון שנשתדל כמוהו להלך בדרכי אבותינו בראש גאה ובנפש חפצה, ּונַחֵנְך את בני 

וָעבדהו בלב שלם ובנפש  ביתנו כצוואת דוד המלך לשלמה בנו: "דע את אלהי אביך

, כפי שנהג דודי בכל הליכותיו ברוח הנשר הגדול הרמב"ם, ובו )דה''א כח, ט(חפצה" 

ר משמרתי, מצווַתי )בראשית כו, ה( נתקיים הפסוק שמ  : "ֵעקב אשר שמע אברהם בקולי, ַוי 

  חוקוַתי ותורוָתי".

 

 



 

  המלכת הקב"ה בעולם –ראש השנה 
 )הארות התלמוד הירושלמי(

 

 הרב אברהם בל"ס הכהן

 
 

ר עם צריך בראש ובראשונה לבחו   ,ר מצב שכל אומות העולם יאמינו בקב"הכדי ליצו  

עולם במלכות שדי. אחד המאפיינים המרכזיים של ([י''ו])ג''ת: לַתּכן שתפקידו הוא לתקן 

ר שיש לעם מאפיינים אחַ מ  ייחודיים כמו ארץ ושפה.  הוא שיש לו מאפיינים ,עם

ר חברת מופת שתקרין על אומות העולם. במקרה שהעם לאומיים, הוא עצמו חייב ליצו  

 זאת.הנמצא במצב של חוסר ריבונות, מובן מאליו שהוא לא יצליח במשימה 

 

א העולם ְמַרפֵּ  עם ישראל כִּ

. העם הנבחרהוא  היר לנו שעם ישראלטורח להב )ראש השנה א, ג(במסכתנו  ירושלמיה

 .א את העולםפ  כדי לרַ הקב"ה בחר בעם ישראל 

 נפלאותיך ומחשבותיך אלינו' ,י'אמר ר' סימון: כתיב: 'רבות עשית אתה ה' אלה  '

: למלך שהיה לו לוי. מאמר זה מומחש על ידי אמוראים שונים: אמר ר' )תהלים מ, ו(

בר חנינה: למלך שהיה לו  היוסֵ לו. אמר ר'  ּהר  ס  כיון שעמד בנו מ   ,)שעון( אורלוגין

: למלך שהיו לו יצחקלו. אמר ר'  ּהר  ס  כיון שעמד בנו מ   )סוכת שמירה( הרֵ מֵ שֹו

ֵשלֵי: לרופא שהיה לו אמר   רבנןלו. ו רּה, כיון שעמד בנו מס  אוצרות נרתיק

 . ''כיון שעמד בנו מסרם לו רפואות

הוא שהקב"ה נתן בידו של עם  ,גמא האחרונהובמיוחד מהדו ,העולה מכל הדוגמאות

 . 1 א את העולם 'וממילא לרפ ,ישראל את התפקיד להאיר

 
 ,שאנו נהיה בני חורין ייד  -תכן רק עליכה זו תל  כל המגמה של תקיעת השופר היא להמליך את הקב"ה בעולם. המ   1

ממלכת כהנים וגוי 'חינת להקים מדינה שהיא ב –כלומר נצהיר שיש ביכולתנו להאיר את אור הקב"ה בעולם 
 . 'קדוש
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מאמר זה של הירושלמי מובא לאחר המאמר הממחיש את היסוד שעם ישראל הוא זה 

 הזה,גם במאמר הממחיש  2שקובע את התאריך, וממילא הוא זה שמנהיג את העולם.

רת להעמיד בימה כדי לאשר קביעה זו. ההמחשה דרך בא שהקב"ה אומר למלאכי השמּו

באה לומר שקביעתו של עם ישראל עומדת במרכז הבימה. עם ישראל  'בימה'המונח 

 הוא מרכז העולם. 

 

 ם ישראל ביחס לעמלקעַ 

. עמלקעניין ב מובא במסכתנו פעם נוספת ,יסוד זה שעם ישראל הוא שמנהיג את העולם

מביא  ''וכי ידיו של משה עושות מלחמה ?'' :נה ג, ח()ראש השביחס למשנה המפורסמת 

 :)שם( הירושלמי

ן היה. מה היה עושה? היה מעמיד בני אדם ביום פ  ש  ֹוריב"ל אמר: עמלק ּכ''

 גינוסיא שלו, לומר לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיא שלו''.

 
פר ניכר מס ביום שבו נולדועמלק ידע לנצל את עולם הטבע, ולכן הוא פתח במלחמה 

מה עשה  3י.שכן ביום ההולדת של האדם מתעורר הפוטנציאל שלו באופן מרּב ,מלוחמיו

ובכך עזר  ,ה את התאריךבמהלך זה משה רבנו שיּנ המזלות". ערבב את" ?משה רבינו

לעם ישראל להתגבר על עמלק. היכולת של עם ישראל לקבוע את התאריך היא למעשה 

א של הקב"ה יכול ּסצור עולם טוב יותר. אין הּכ  נתינת ההגה ביד ישראל במגמה לי

העם שנלחם בכל כוחו כדי לנצל את  –להיות שלם בלי שימחו את זרעו של עמלק 

להבין את שילוב המאמר במסכת ראש השנה  ניתן ה.תות ולא כדי לשפר אהמציאּו

שליח הציבור של עם ישראל, רק אם נציב  ,העוסק בלוחמי עמלק ובתגובתו של משה

 כנושא המרכזי של המסכת. המלכתו של הקב"ה עניין את

 

 

 

 
  שיסוד זה אינו מומחש ואינו מודגם. אלאגם הבבלי מסכים עם היסוד שעם ישראל הוא זה שקובע את המציאות,  2
התכונה המיוחדת של חג הפסח היא חירות, הרי שבכל  ,יסוד זה שייך ליסוד המעגלי של החיים. אם דרך משל 3

האדם  ,לפי המסורת :נבין נקודה נוספת השייכת לראש השנה ,ות. אם כךפסח מופיעים בעולם כוחות של חיר
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 מה עניינו של השופר ?

 ?. מה עיקר עניינו של השופרת תקיעת שופרצוַ מ  צוה המרכזית של ראש השנה היא המ  

ן יוּוירושלמי על ּכתלמוד הר הברצוני להצביע לאו   .נאמרו הסברים רבים ה זובשאל

ק בשאלה מדוע תוקעים בשופר במוסף ולא עוס )ראש השנה ד, ח(ירושלמי מרכזי. ה

שהראשונה שבהם מובילה לטענה שנרצה  ,בשחרית. הירושלמי עונה מספר תשובות

 להעלות.

 

פעם אחת תקעו  .מפני מעשה שאירע :רבי יעקב בר אחא בשם ר' יוחנן''

ם. מיגו גּור  ה  ועמדו עליהן ו   ,רין שמא עליהן הם הולכיןוהיו השונאים סבּו ,בראשונה

אינון אמרין  ,י ותקעיןי  ּל  צ  מ  ין וקוראין באוריתא ּוי  ּלצ  מ  יי שמע ּוא  ר  אינון חמי לון ק  ד

  .''יקיןבנימוסון אינון עס  
 
קוראים בתורה  ,מתוך שהשונאים רואים אותם קוראים קריאת שמע ומתפללים: תרגום)

 . ומתפללים ותוקעים, הרי הם אומרים שבנימוסיהם הם עסוקים(
 

 ?!, הרי מדובר בסיבה היסטוריתמדוע הירושלמי הנציח סיבה זולה היא השאלה העו

והוא  ,גאהמהר"ל מפר ר הצביע עליוהתשובה לדברים בנויה על יסוד שכב

שלגויים יש כישרון רוחני לזהות את המהות המיוחדת של עם ישראל ואת המאורעות 

הוא שהגויים  ,יההסבר לטעם זה של הירושלמ ההיסטוריים המיוחדים הקשורים אליו.

איתו יוצאים שמבינים היטב את המגמות הנכונות של עם ישראל. השופר הוא הכלי 

רצון עז לחולל ו הסכמה להתרגל לשגרה-יא ּהפירוש ,למלחמה. יציאה למלחמה

הוא כמובן מרידה בשלטון הזר  ,מהפיכה של תיקון. אחד מהדברים הצורכים תיקון

כה המהפעדיין ישראל היא בריבונות יהודית, וגירושו מהארץ, אולם גם כאשר ארץ 

  מצריכה פעולות נוספות שמגמתם היא תיקון העולם.

כה החותרת ליצירת חברת מופת. למרבה מהפ –כה היהודית השופר מסמל את המהפ

לא תמיד היהודים מפנימים שתקיעת השופר היא קריאה למהפכה, והם  ,הצער

 4.'בנימוסיהם הם עוסקים' –ר המצוות שאאל ת השופר כמו צוַ מתייחסים אל מ  

 

 
נברא במטרה ליצור חברה שתמליך את הקב"ה בעולם. פוטנציאל ההמלכה בא וא הראשון נברא בראש השנה. ה

 לידי ביטוי בצורה המרבית דווקא בראש השנה.
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שאכן  צריך להצטייד באמונה עמוקה ,כדי לפעול במגמה להמליך את הקב"ה בעולם

 –מגמה תוגשם הת כל המכשולים והמשברים בסופו של דבר, למרו  

 
: ' אברהם, כך עתידים בניך נאחזים בעוונות )ירושלמי תעניות ב, ד('אמר לו הקב"ה '

מבבל למדי וממדי ליוון ומיוון לאדום. אמר לפניו: ריבון  - תבמלכויוומסתבכים 

'וה' אלהים  -האיל הזה  העולמים כן לעולם? אמר ליה וסופן להיגאל בקרניו של

 .)זכריה ט, יד( ' ''בשופר יתקע והלך בסערות תימן

 

 כמסמלת את הציפייה לישועה התקיעה

 
ובמאמר זה  ייה לישועהפ  הצ  הירושלמי ממחיש במספר פרטי דינים את היסוד של 

  :נסתפק בשתי דוגמאות

אין בידו אלא  ,תקע בראשונה ומשך בשנייה בשתיים'' :)ראש השנה ג, ג(מובא בירושלמי 

 . ''אחת

הסבר הדברים: אדם שתקע סידרה של תקיעות ובתקיעה שבסוף הסדרה, כלומר 

קיעה הראשונה התקיעה שלאחר התרועה, הוא מאריך כדי שתקיעה זו תיחשב לו גם לת

שבסדרה הבאה וכך יחסוך תקיעה אחת, הרי שלדעת הירושלמי לא נחשיב לו את 

התקיעה הזו כתחילת סידרה חדשה. התקיעה הארוכה תחשב לתקיעה אחת שמשלימה 

את הסדרה הקודמת ותו לא. העיקרון העומד מאחורי הדברים הוא שהתקיעה האחרונה 

ייה לישועה. אם נערב כאן יסודות אחרים שבכל סידרה היא התקיעה המסמלת את הציפ

 הרי שנפגע בעוצמתה של ציפייה זו.

 

שתקיעה שמטרתה להיות אחרונה  ,דעה נוספתאלא מביא  ,הירושלמי אינו מסתפק בכך

בסדרה וראשונה בסדרה נוספת אינה עולה לסדרה הקודמת. ההסבר העומד מאחורי 

שבאה לידי  ,יה לישועהייסוד הציפהדברים הוא שבעל התוקע צריך להיות מרוכז כולו ב

 ובשום פנים ואופן לא לערב כוונות נוספות.  ,ביטוי בתקיעה הסוגרת את הסדרה

אם אדם תקע תשר"ת בנשיפה אחת יצא  ,הוא )ירושלמי ראש השנה ד, י(דין נוסף בעניין זה 

ת ת. אנו מוצאים כאן ארו  ד  ידי חובה. מה שיותר חשוב מן התקיעות הבודדות הן הּס  

 
ר, הבנה שללא ספק היא מרכזית בטעם הירושלמי רוצה להנציח את ההבנה של אומות העולם לגבי מהות השופ 4

 השופר.
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ל בעולם, בין המשברים שקיימים בפועַ ויסוד המחבר בין עולם בראשיתי ישר  ואות

 מה בעולם מתוקן.באמונה של   ומסיים

 

 )תנאי מוקדם להמלכה( ראש השנה כיום של שמחה

שעיקר  ,שבא לידי ביטוי מרכזי בתקיעת השופר ַהְמָלָכה תהליךבראש השנה מתבצע 

עניינו חוץ מההצהרה שאנו מאמינים שבסופו של דבר העולם יהיה מתוקן וממילא 

הקב"ה יהיה מלך על כל הארץ, כל אחד ואחד מצהיר שהוא יעשה את כל המאמצים 

לשם מצדו כדי לשפר את העולם על ידי שיוציא לפועל את כל הפוטנציאל הטמון בו. 

י היסוד של ההמלכה הם ש בן חורין. תנא  להיות שרוי בשמחה ולהרגיהאדם צריך  כך,

 שמחה וחירות.

לפעול בדרכים שבאופן טבעי מפריעות לתחושת  וכדי שאדם יהיה שמח, אסור ל

צום מפריע להרגשה הזורמת של שמחה, ולכן אסור לצום בראש  :השמחה. לדוגמא

י בתלמוד הבבלי אין כל רמז לאיסור תענית בראש השנה. לעומת זאת בירושלמ השנה.

 אנו פוגשים שני מקורות מפורשים האוסרים תענית ביום ראש השנה. 

 
  :)א, ג(בירושלמי ראש השנה המקור הראשון הוא 

 
אדם יודע שיש לו דין לובש  ,חד אמר: אי זה אומה כאומה הזאת. בנוהג שבעולם''

אבל ישראל  ; שאינו יודע היאך דינו יוצא ,ל זקנוד  שחורים ומתעטף שחורים ומג  

נו כן, אלא לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם ואוכלין ושותין אי

 '.'ושמחים, יודעים שהקב"ה עושה להם ניסים

 
 קובעת:  )תענית ג, ג(המשנה  .)ג, ג(בירושלמי תעניות מקור נוסף הוא  
 

)= תוקעת ת ע  ר  ת  מ  וכן עיר שלא ירדו עליה גשמים... אותה העיר מתענה ּו''

מתריעות אבל  :כל סביבותיה מתענות ולא מתריעות. ר' עקיבא אומרו ,בשופרות(

 '.'לא מתענות
 

ם הבדל בין העיר הספציפית הסובלת מהצרה לבין סביבותיה. א   שנו  המשנה מסבירה שי  

חובה גם להתענות וגם להתריע, הערים הקרובות אליה חייבות  העיר הסובלת מוטלתעל 

מסביר  )תעניות ג, ג(הירושלמי  ותו לא. ,עת ר' עקיבא()דאו להתריע  חכמים( )דעתלהתענות 



 
 
 

    
 

 

 
  

 
 

 

 
 
 

 ס הכהן"הרב אברהם בל | 16
 

 

 ,"שכן מצאנו ,את דעתו של ר' עקיבא הסובר שסביבותיה מתריעות אבל לא מתענות

 ".בראש השנה מתריעין אבל לא מתענין

 

גם  ריבוי השמחהאלא מדבר על  ,נשים לב שהירושלמי אינו מסתפק רק באיסור הצום

יש את החגיגיות של ראש השנה על ידי שהוא מחייב מן הצד החיובי. הירושלמי מדג

"אלא לובשים לבנים ומתעטפים לבנים  -בגדים חגיגיים והופעה חיצונית נאותה 

 5".ומגלחים זקנם

 

 : מדוע דווקא שופר כפוף?תירּוובנושא החֵּ 
 

שנה מחלוקת במשנה האם תוקעים בשופר פשוט או בפרק ג' במסכת ראש השנה י  

פוסק כדעת ר' יהודה המצריך שופר  )ראש השנה כו, ב(ד הבבלי בשופר כפוף. התלמו

כופף את עצמו יותר בתפילת ראש השנה, הדבר טוב מככל שהאדם  ,והסיבה היא .כפוף

הוא מדגיש את דעת תנא קמא שבראש  ,יג מהלך שונה. ראשיתצ  יותר. הירושלמי מַ 

הוא מסביר את דעת ר'  גם כאשר ראש השנה ג, ג(, )ירושלמיהשנה תוקעים בשופר פשוט 

הרי הסברו הוא שהתקיעה בראש השנה בשופר כפוף היא לא  ,)ראש השנה ג, ה(יהודה 

שופר  –לכפוף את קומתנו, אלא בגלל סיבה טכנית  משום שאנו נדרשים בראש השנה

 ת בראש השנה.אין בנמצא דעה שמצריכה כפיפּו ,כפוף שכיח יותר. לדעת הירושלמי

 

 הוא שעומד במרכז הכלל –בשעת ההמלכה 

 

היא שהכלל ולא הפרט הוא זה  ,בשעת ההמלכה חייבים להדגיש שאנוונקודה נוספת 
יל הבאנו את דברי  6שעומד במרכז. ג שבעולם'' הירושלמילע  נשים לב  וכו'. ''בנוה 

ולא של  – ''אבל ישראל אינו כן'' –שהירושלמי מדבר על המשפט של כל הציבור 
ה בדין, ואם אדם פרטי זוכ   ,ישראל גם אם אינו נוהג כראויבכל מקרה, עם  7הפרטים.

 רוצה להבטיח את דינו בראש השנה, הריהו חייב לבטל את עצמו כלפי הציבור.

 
 ראה לעיל עמוד זה המקור שמופיע בירושלמי ראש השנה א, ג 5
 וונים חיוביים.ישרק מלך או ציבור יכולים להזיז דברים בכ תבררבמציאות הארצית מ 6
בהוצאת  ,על מסכת ראש השנה )מאת אברהם בלס( ''אורות הירושלמי''בעניין משפט הפרטים עיין בספר  7

 עלוי. אם האדם אינו מבטל את עצמו כלפי הציבור, חובותיו 48הקב"ה דן את האדם'. עמ'  'כיצד –ספריית בית אל
 )תענית ד, א(הירושלמי  אצל חנה. הכלל מול הפרט בא לידי ביטוי מעניין צא חייב בדין. נושאי  והוא על זכויותיו 
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. אולם גם אז אין הוא מתעלם מהצד הפרטי, נכון שהירושלמי מדגיש את הצד הציבורי
 :תו של רבי יוסימפרט את דע )ראש השנה א, ג(עובדה זו אנו למדים מכך שהירושלמי 

 
זו אכילתו... ר' יצחק רבה  – 'ּוּנ'לרגעיםַתבחנ ַזו פרנסתו.  – לבקרים'ַּוּנפקדַ תַ ו ַ''

בשם רבי: מלך וציבור נידונין בכל יום. מאי טעמא? 'לעשות משפט עבדו ומשפט 

 '.' 'מו ישראל דבר יום ביומוע  

 
, והוא חייב לקדש שם האדם הפרטי הוא מייצגו של הקב"ה עלי אדמות ,לדעת רבי יוסי

אכילה ועבודה, שהרי בסופו של דבר עם  –מעשיו החומריים בכולל  ,שמים בכל מעשיו

דעתו של רבי יוסי מבליטה את היסוד  8ר לקדש שם שמים בתחתיות ארץ.ישראל אמּו

שעם ישראל תפקידו לקדש את המציאות הארצית. מהעובדה שהירושלמי מפרט את 

דים שגם העבודה הפרטית של האדם היחיד חשובה ביותר. דעתו של רבי יוסי אנו למ  

ון שבסופו של דבר, כדי לבצע שינויים ההלכה גם לפי הירושלמי אינה כרבי יוסי, כיו  

ת היחידים קובעת חשובים, אנו נדרשים למהלכים ציבוריים, כמו שבמלחמה לא עוצמַ 

לפחות לפי  –ברור ם כל זה עאת גורל המערכה, אלא המהלכים הטקטיים הציבוריים. 

 ית.ּבדבר אינו פוטר את היחיד מלקדש שם שמים בצורה מרַ הש–הירושלמי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
שרק ציבור  ,הרבתה להתפלל. מסקנת הסוגיה שםכי נענשה  שחנה ,טוען בסוגיה העוסקת בעידוד ריבוי התפילה
  לא יחידים. ךא ,)או יחיד בתוך הציבור( רשאי להרבות בתפילה

את העובדה ששמות החודשים  )ראש השנה א, ב(הירושלמי מדגיש את העולם הטבעי, שכן הוא מביא במסכתנו  8
חזקת את הטענה שמשימתו המרכזית של עם הדגשת עולם הטבע מ תופעות של עולם הטבע. במקרא נקבעים לפי

 ארץ. -בתחתיות ישראל היא לקדש שם שמים
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 על השטחיות בלימוד הרמב"ם
 

 אליהו נגר
 

 

ל. לא ונעשה שגור בפי כ  ', 'נגישּותמושג חדש יחסית, ''בלבבות  'התאזרח'בתקופתנו 

, לפחות כאידיאל ערּכי ת'נגישּו''אמר שדורנו כולו עומד בסימן של מגמת הטעה אם נ  נ  

 תמיד מכּוָון לביצוע.שיש לשאוף אליו, אם גם לעיתים הוא נֱאמר מן הׂשפה וַלחּוץ, ולא 

 אפשר לומר שהנגישות מופיעה בשני  היבטים: 

יאנשים  למעןר מעבָ -ידרכות ודרכ  בהנגשת מ   ,אחתה מגבלות פיסיות. בהקשר הזה  בעל 

 ;1ואף זכתה להיות חקוקה בסדרת תקנות חקיקתיות  ,הנגישות היא דבר ראוי ומבורך

 בקש לתאר להלן: י מנאותה או –בהנגשת הלימוד ורכישת הדעת  ,שניתוה

ץ להעמיק בהגות ומי שחפ   ,שלא ניתן לקנות דעת ללא עמל ויגיעה ,דבר ברור וידוע

מה עליו להתמודד עם טקסטים הכתובים בשפה ּוהרמב"ם ובספרות מחשבת ישראל ׂש

 ,כבדה וקשה. מצב זה עורר יוזמות להנגיש את החומר עבור הלומדים בראשית דרכם

ל דבר הגורם שּכ – ודליל חומר העיוני מוגש באופן קלילה וקוץ בה. האולם אליָ 

של תורה מתרוקנים מתוכנם וממשמעותם, ואת מקומה  האידיאל של קניין הדעת ועמלּה

י'' ַמשֶלה את עצמו לומד ה .של הרצינות והשקילות תופסת הקלישות והתלישות טח  ה''ש 

ילּות וב''ריחוף באוויר''  ַקל  ד בְּ א'' )''כאילו אפשר ללמו  ֲהו  י אלְּ , בלשון אבותינו ]מע'[( –פ 

א ור על ההתמודדות עם החומר במלּויּתו  תוך כדי פסיחה ודילוג על העיון המדוקדק ּו

 . 2כובד הראש הראוי 

 

על מלאכתם המסּורה. טֹוֵבי עין הם  ישראל והבּולעורך הלשון  מאיר עפאריתודתי נתונה לעורך הכללי *

 יבֹוָרכּו ! 
1

נּו משנת תשס''ז=  קְּ ואילך, ואף בשנות  2007כגון:  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלּות, שנִּיתַּ

ך )נגישּות למבנים, לתשתיות וסביבה, לאתרים ולמקומות ציבוריים; נגישּות רכב השכרה תשע''ג/ד ואיל

 ואוטובוסים(. ויֶשנן עוד תקנות בעניין. 

 
2

אּו    בעיה זו קיימת, כמובן, בתחומי לימוד שונים, וכך היא זכתה להתייחסות גם לגבי לימודי המשפטים. רְּ

 .421-437כה: )תשס"ב(, עמ'  משפטעיוני  'על החינוך לשטחיות', י' פרידמן, 
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 החיפוש אחרי קיצורי דרךכי כבר הרמב"ם עמד על  בעיית  ,האמת ניתנת להיאמר

הגורמות לחסימת  חמש סיבות, הוא מונה (ד''לפח"א )נבוכים הבמורה  ללימוד יסודי.

אנו נידרש לסיבה השלישית  ,לענייננו .התורהסתרי הדרך בעד השגת קניין הדעת של 

המשמשים כמצע לרכישת  תמו  . כלומר הצורך בלימוד הקדָ ת המצעיםאריכּוהמתייחסת ל

   : החכמה

אלא שעל  ,אריכות המצעים, כי יש לאדם בטבעו חשק לחקירת התכליות  – והסיבה השלישית''

אם תעירהו כמו  ,אפילו הפתי ביותר ,הרוב הוא נלאה או דוחה את המצעים. ]..[ וכל אדם

ספרם, ם הללו כמה מ  י  האם אינך משתוקק עתה לדעת את השמ   :ן ותאמר לושמעירים את היש  

]..[ ומה היא הנפש  ]..[, ומה הם המלאכים, והיאך נברא העולם בכללותו, ומה היא תכליתו

וכיוצא  ,ם תיפרד היאך ובמה ואל מהוא   ,והאם נפש האדם תיפרד ,הוותה בגוףוהיאך הת

בלי ספק, וישתוקק לידיעת דברים הללו כפי אמתתן  'כן'הוא יאמר לך  –בחקירות אלה 

ידיעת כל אלה  (והשגת) אלא שהוא ירצה לשכך את תשוקתו זו ]ולהשיג[ ,השתוקקות טבעית

אבל אם תחייבהו להתבטל מעסקיו שבוע ימים כדי  .ום לאמר  במלה אחת או בשתי מלים שת  

וידחה את  ,ת בהםח  ֹויּנת לכך אלא יסתפק בדמיונות כוזבים שנפשו נ  אֹולא י   ,שיבין את כל זה

 '.'ת רבות וזמן רב לחקור עליהםהדבר אם תאמר לו שיש דברים הצריכים הקדמֹו

בילים את הלומד ליפול הם שמו ,נכונות להשקיע במה שנדרשבלי דע יֶ השגת התשוקה ל

, יליםל  סיפוק חומרי לימוד קַ ע''י  ואשר יביאו מזור לתשוקת 'י אשליותכר  מו  'בפח של 

מרחיקים אותו מהתכלית הנדרשת. לכשנתבונן ניווכח לגלות שזהו הם ל בפועַ  אולם

מוכן להשקיע  (התלמיד)הוא אם  ראותהמבחן הראשוני שהציב הרמב"ם לתלמידו ל  

.  הרמב"ם לא מיהר לספק לתלמידו 3" א תשוקתו גדולה מהשגתושּמאו " ,בעמל הנדרש

ורק כאשר הוא עמד בנטל הנדרש  ,אלא תבע ממנו ללמוד ולהעמיק ,יליםל  הסברים קַ 

הצדקה לראותו כמי שראוי לגלות לו סתרי תורה, רק אז מצא  ,ראש הראויה-דבכובֶ ּו

 ים. בעבורו את מורה הנבוכ ואשר בשלב מאוחר יותר כתב 

מידה להעריך מה -תהאיגרת הנלווית למורה נבוכים יכולה לשמש עבורנו אּמ ,אם כן

החשש של הרמב"ם  ,מדיו ומהבאים בשערי סודותיו. יתירה מכךו  מצפה הרמב"ם מל

 'צוואת המאמר'מפני הפיכתו לספר עממי אילצה אותו לנקוט באמצעי של הכרזה על 
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 נבוכים. האיגרת הפתיחה למורה  
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נהג ית ההוראה וההתראה לבל ו  בלטה מּוהצוואתוך ב .ת שבועה על הקוראלַ חָ והֶ 

 :בקלישות

כי אז תזיקני ולא תועיל לעצמך, אלא צריך אתה ללמוד כל מה שצריך  ,ת'' אל תעיין בו בקלישּו

 .4ועיין בו תמיד, והוא יבאר לך רוב הדברים הקשים שבתורה שהם קשים לכל משכיל ''  .ללמוד

 שלושה דברים משמיענו הרמב"ם :

 לל לאו נשמע ההן שחייבים ללמוד בעיון וברצינות. ומּכ ,ן בקלישות. לא לעיי(1)

כלומר לא להסתפק בקיצורי דרכים או בלימוד לפי פרקים  ,.ללמוד כל מה שצריך(2)

 .ונושאים מסוימים

 ש. ל  לשַ לשנן ּולחזור ּו ,הוי אומר .. ללמוד בו תמיד3

מורה הנבוכים הפך לפתע של הרמב"ם הפך לתרחיש אמת.  שבתקופתנו חששו   ,נייןמעַ 

"מלאכת קודש". במקום ספר כמעט להיות פופולארי והמגמה להשטיח אותו נעשתה 

עיון הדורש לימוד מעמיק ויסודי תוך שימת לב למורכבות של הכתיבה ועיון במפרשי 

שלפני  ,ייטינג.  זכורניספר סגולה לפרנסה טובה או לצבירת ר   מוה''נהמורה, נעשה 

על המשמעות  , הוא דיבררביצקיאביעזר פרופסור של ת מהרצאותיו באח ,כעשרים שנה

הוא חתם את הרצאתו בציון  .במרוצת הדורות יווההתייחסות אל ה''נמוספר של 

התקבל בציבור הרחב  בכך שלאדווקא ספר הינה השל האמיתית העובדה שההצלחה 

מוקה הגלומה כספר פופולרי. שכן רק באופן זה הוא שומר ונותן ביטוי למשמעות הע

שכאשר הוא נעשה  ,לל הן נשמע הלאוואשר על כן הוא נחלתם של היחידים. ומּכ ,בו

ומהו רמב''ם כי רמב"ם עממי אינו רמב"ם.  ,נבוכיםאמיתי למורה עוד  הואאין  ,עממי

רצה, נוכל להשיב שזה כעיןאם 'עממי'?  ל הפיל שַ מְּ  דברי הרמב''ם עצמו ַבהביאו  את נ 

 .ח"א, סא(ה''נ ו)מוהמוצר הכוזב 

*  *  * 
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 עמ' יב(. ,)במהדורת מארי'צוואת מאמר זה'  :, פתיחהנבוכיםהמורה  
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אין בדברים הללו הסתייגות מעצם חשיפת סודותיו של מורה הנבוכים.  ,למען הסר ספק

ת רו  עָ ף שגם ההמונים יזכו ל  ַאראויים הם לגילוי וחשיפה, והרמב"ם בוודאי שָ  ,אדרבא

שיושג לך " :כפי שכתב הרמב"ם לתלמידובתנאי אחד,  ך זאת א ;5עליהם דעת ומחשבה

עשה בכובד יגילוי זה צריך שי  , .  לפיכך6"בדרכיו, לא שיבוא הנכון בדרך מקרההאמת 

הראש הראוי תוך לימוד מעמיק ויסודי לא רק במורה הנבוכים אלא גם במפרשים 

, המים וּוקָ מאמר י  , ד התלמידיםמַ לְּ מַ , ספרי רס"גכגון ספר  'ובספרות עיונית נוספת

ל הספרות העיונית הזו מונחת בקרן זוית והיא כ ,לב-ועוד. אלא שלמגינת מעשה ניסים

ת של ספרי ילּול  . כי מי שמרגיל את עצמו לקַ 'הנותרה כסוכה בכרם וכמלונה במקשָ '

מוצא קושי של ממש להתמודד עם , וב'סיכומים'( בתקצירים )כלומר שימוש 'השָ גָ נְּ הַ 'ה

שכן בסופו  ;פסדּהיוצא בהֶ  כרּהונמצא שההזדקקות לספרות זו ׂש ,הטקסטים המקוריים

ת הזמן שהקדיש ם אֶ וא   .ללא יכולת לצלול לעמקי המחשבה הלומד נותר ,סעּמ-שלַ 

אז היה כבר  ,ד"ב  ּכָ ''ה לקריאת ספרות הנגשה היה מקדיש להתמודדות עם הטקסט

ת מכל נו  יהָ והיה יוצא נשכר בכך שהיה יכול בנקל ל   ,מתרגל לסגנון הכתיבה המחשבתי

מכלול על  ,גותית ולהרחיב ולהעמיק בתורת הרמב"ם באמתהספרות העיונית והה

  . צדדיהָ ּו טיהָ היב

במידה מסוימת במקום לקרב את  ,הרושם הוא שספרות ההנגשה ,בסיכומו של עניין

היא מקריבה את הרמב"ם על מזבח הקלישות  ,רמב"םעומק חשיבתו של ההלומדים ל

י הקורא יריעת עיון המוצגת הפורסת לפנ והקלילות. זאת בשונה מהספרות המחקרית

לאין שיעור.  ההעמקה בו גדולללחקר הרמב"ם ו ותרומתה ,ראש וברצינות ראויה-בכובד

השומרת על רמת בהירות נאותה מבלי לפגום בעומק  ספרות מקצועית נגישהיש  ,כמובן

אולם זהו המעט שאינו  ;וכיוצא בהן 'האוניברסיטה הפתוחה'כגון ספרי  ,וברוחב הדעת

כפי הוראת הרמב"ם אין תחליף לעצם הלימוד במורה  ,כן-פי-על-על הכלל, ואףמלמד 

 נבוכים ובספרי ההגות העיונית. ה
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מאמרו של אביעזר דברי מארי בתחילת הקדמתו למורה נבוכים ובעקבות  בעניין זה אני צועד בעקבות  

פרֹו '',יוחינוך פילוסופ איזוטריות הרמב"ם:''רביצקי  ' , ירושלים ותל אביב )תשס"ו(, עמ עיונים מימוניים בסִּ

 .80לעניין דנן עמ'  .80 – 59
6

 .נבוכיםהאיגרת הפתיחה למורה  
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 'להנגיש'בו יוצאים ספרים המבקשים שהתחום ההלכתי בהקשר הזה ראוי להעיר גם על 

במקום שהטקסט של  ,כלומר .7חסר מהספרבהם ל העיקר אולם בפועַ  ,את הרמב"ם

מתרחש  ,או כפירוש וכתוספת ביאורווקד העניין ודברי הכותב יבהרמב"ם יעמוד במ

ודברי הכותב עיקר. על כך אפשר  ,דברי הרמב"ם מוצנעים בהערה :תהליך הפוך

 ,([מע'] ב''ק מב, ע''א קורו בגמר)ניב שמ 8''א?יָ מַ י שְּ מ  שרא ב  ו  יג  יבא בארעא וְּ ּציַ ''לתהות: כלום 

וכבר העיר מארי בלשונו  .הרמב"ם עלאלא לומד רמב"ם  אינו תלמידונמצא שה

 המושחזת כדלהלן:

י בתר בוררים ולוקטים, לקוט   ,'מפעם לפעם נמצאים מלומדים שמזדמן לפניהם ספר זה או אחר'

ה קטע משם, בורר על יד על יד, כדי לתת לקורא הרודף בהרים י, מפרסמים קטע מפ  לקוט  

אולי קוצר   – בציבור הרחב גברה השטחיותנו יר שם, כי לצעריר פה זע  מושגים מקוטעים זע  

בכל אופן קוצר רוח. כל אחד רוצה לדעת את הכל בלי לטרוח ולהשקיע זמן בקריאת  ,זמן

 . 9' 'י מתבזבז בדברים של מה בכךאו הכ  ל  זמן שּב ,ספרים במקורן

 תרגומיםאף ב אלאמקוריים, ת הזו באה לביטוי לא רק בספרים ילּול  השטחיות והקַ 

ת וחוב'וכפי שכתב מארי על העיבוד המודרני של ספר  ;ה למדיילָ ל  וגשים בדרך קַ המ

ן ַפקּוַדה,  'הלבבות בְּ י י א  ן תיבון שהוא כבד בשם הצביע על תרגום ר' יהודה א  לרבנו ַבחְּ

תרגום אחר , לעומת זאת ;אך קושי זה נבע מטעם ראוי בשל ההיצמדות למקור ,וקשה

 .שביקש להקל נמצא גורע 
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 על תופעת ספרות הקיצורים והחובה לבדוק מקורות עמדתי במאמרי  'על חובת העיון ובדיקת מקורות', 

הבעייתיות בכתיבת חידושי הלכה תוך בירור בשיטת  על עצם . 60 - 59, עמ' (2010):  135 -134 אפיקים

 – הרמב"ם ושיטת מארי עמד בהרחבה אדיר דחוח הלוי, במאמרו 'כתיבת חידושי הלכה במשנת הרמב"ם
 .250 - 207 'ט )תשע"ו(, עמ מסורה ליוסףהמהפכנות שבשמרנות', 

8
הפרשן דברי =  ")בשמיא גיורא" (= הרמב"ם למטה בהערות )בדרך חידוד נוכל לומר " יציבא בארעא 

 .(הטקסטגוף למעלה ב
9

אן ַאלעֻּקּול', לרבי נתנאל בירב פיומי–''כליםגן הש  ''פתח דבר לספר הר''י קאפח, ב   המחשה  .'בֻּסתַּ

 ,ברורה משנה. יוסף' 'ילקוט החיבור לבין 'ברורה 'משנה החיבור בין בהבדל למצוא אפשר ָלעניין, מעניינת

 רבה תרומה תרם, האשכנזית לבעלי המסורת מּופנות פסיקותיו ואשר ערוך' חןה'שול על כפירוש שנכתב

 הטעם. השו''ע לפי הפסיקה את למסד מבקש שבעיקרו ,ילקו''י מהחיבור יותר, שו''ע החיבור והפצת ללימוד

 ללמֹוד שהמבקשים השו''ע, ונמצא של לטקסט היצמדות ללא עצמאי כחיבור נכתב שילקו''י מפני הוא לכך

 השו''ע. של ישיר ללימוד ולא לילקו''י פונים השו''ע של ההלכ

 לטקסט בצמוד פירושו את כתב הר''י קאפח. ם"הרמב על הנכתבת הספרּות אודות גם  המצב שזהו חוששני

 על הנכתבים הספרים שאר זאת, לעומת. וכלשונו ככתבו ם"הרמב ללימוד תורם הוא ובכך ם,"הרמב של
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דילול וקילוש,  10ה על פי תרגום זה עיבוד מודרני, פעולת קילול עש  ''בתקופה יותר מאוחרת נ  

וכאילו תורגם מחדש לעברית קלה ושוטפת, אך אין זה אלא שוב חזרה לתרגום ר' יוסף קמחי 

 . 11 בשפה נאה שאינו אלא ריחוף מעל המקור, ופעמים אף מחוץ לחומת פאגי''

*  *  * 

ּביעל חשיבות ל  ן תיבוןמוד מורה הנבוכים גם עם תרגומו של ר' שמואל  א 

ספר ל (יוסף קאפח)הוא הרב  כי על אף שזכינו לתרגומו של מארי ,כאן המקום להעיר

מורה הנבוכים, וללא ספק  תרגומו של מארי ככל שאר תרגומיו פתחו עידן חדש בלימוד 

ד את מורה ורך והחשיבות ללמו  אין בעובדה זו כדי לייתר את הצ עדיין  – המורה נבוכים

ּבן תיבוןגם עם תרגומו של הנבוכים  מפני  ,האחד. שני טעמים לדבר: 12 ר' שמואל א 

רה זכות ראשונים בהיותו המתרגם שעמד בקשר מכתבים עם אבן תיבון שמּו ''ששלר

ואף הרמב"ם באיגרתו  ., וגם בנוגע לתרגום מורה הנבוכים13הרמב"ם בנושא ההשגחה

הציע לו כיצד לתרגם מילים שהתקשה  גםו ,אותו במה לעיין לצורך התרגום נחהאליו ה  

 

ל אולם ם,"הרמב ללומדי מסייעים הם כי הגם ם,"הרמב  של הלימוד ועצם תכלית, נהפך האמצעי בפועַּ

 .ומשתכח הולך  ם"הרמב

 
10

כדי לרמוז שזה בעצם קללה וקלקלה. ביקורת חריפה על  ,ויתכן שבכוונה כתב כך מארי .'תילּול  ק  'לשון מ 

ורה נבוכים כפי דהוא וכן על תרגומו של אלחריזי למדילול כזה הובעה גם בהקדמתו לתרגומו לספר הכוזרי. 

על ביסוס תרגום על מילונים ראו דבריו בהקדמתו לפירוש המשניות של בהקדמתו של ר"י קאפח למו"נ. 

  .6-7זרעים עמ' ר סד ,הרמב"ם
11

]כך גי'  "יאג  חומת פ  "הביטוי   .)ירושלים תשל''ג, עמ' ח(' ת הלבבותוחובהר''י קאפח במהדורתו ל' תהקדמ  

נזכר בתלמוד מנחות דף עח, ב, ועוד. הרמב''ם  – ([י''ו''ָפאגִּי'' )הערת  ן היוונית.  ג''א:תימן, וכן הוא בלשו

ועוד  )כדעת ר' יוחנן בגמרא. מחוץ לחומת העיר מצאם מקום הנהוא שֵ ש בפירושו למשנת מנָחֹות פ''ז, ג, כותב

ּלמקום שאופים בו חלות תודה ורקיקי מצה שני ביאורים: הוא מביא ָשם ה נגזרת לדעתו מלשון ''פתבג המלך''. ; ושהמִּ

 ב(. בפרק יא,ּוראּו שם גם 
12

, בוןימן הרמב"ם לשמואל אבן תן תיבון ראו קרלוס פרנקל, בעל מפעלו התרגומי של ר' שמואל אִּ   

 והערותיו נבוכים למורה תבון אבן שמואל של לתרגומו חדש וכן גם צבי לנגרמן, 'מקור. 2007ירושלים 

יםעליו',   .51-74( תשנ''ז) 72 פעמ 

 

  
13

 Hebrew Union College Annual 11ן תיבון, איגרת ההשגחה, מהדורת צ' דיזנדרוק,   שמואל אב 

(1936) , PP. 352- 366.ר' שמואל 'אבי רביצקי,  :ראו  ן תיבון ותפיסת ההשגחה. על טיבה של פרשנות אב

עיונים הופיע שוב בספרו  .46 -19תשמ"ג(, עמ' )10 דעתבתוך כה''ע  ',אבן תיבון וסודו של מורה הנבוכים

 .מימוניים
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ב''תבהן  מפני שכמעט כל המונחים המופיעים בהגות היהודית בימי  ,שנית . 14 א 

ב''תהביניים טבועים בחותם הלשוני של   'מורה הנבוכים' יפרשנ   רוב, וכך גם א 

יתקשה מאוד להרחיב  ,לשונו ומי שלא יתרגל לסגנון .מתייחסים ישירות לתרגומו

 .13* רמב"ם לא תהיה כיאותה תו אתולהעמיק במפרשי הרמב"ם וממילא גם הבנ

ץ להעמיק בהערותיו של מארי אינו יכול לעשות זאת באופן גם מי שחפ   ,בר לכךמע  

אחרי שהוא תרגם  15.מושלם ללא שימת לב לתרגום אבן תיבון כפי שציין מארי בעצמו

ב''תהשוואה עם  הוא ערךה''נ את מו או  ו,תרגומו שללעיתים את תיקן ו , ועל פיתרגום א 

:  כפי שמארי כתב, חלק מהערותיו על המפרשים קשורים זאת ועוד חר. ופן אאברגם ּת  

ב''ת,לכך שלדעתו הם פירשו מה שפירשו בהסתמך על  כאשר לדעת מארי דווקא  א 

. נמצא שעל כל פנים גם כדי 16ם" רם לפירושגשֶ במקום זה "התרגום הבלתי מדויק הוא 

 . 17זקק לאבן תיבון ילהעמיק במארי ולהבין את מפעלו  אנו נדרשים לה

)הוצ'  מיכאל שוורץתר לציין, שאחרי תרגומו של מארי יצא לאור תרגומו של לא למו  

ובכך בעצם אולי  ,המתאפיין בשפה הקרובה יותר ללשון המודרנית תשנ''ז( אוני' ת''א,

לקהל יעד מסוים שהשפה הרבנית הדתית אינה חלק מהכשרתם  ''נמוהקירב את 

 
14

ביע בהקדמתו לספר מוה''נר"י קאפח האם כי  . תקנד-, מהדורת י' שילת, ב, עמ' תקיאגרות הרמב"םיא   מַּ

ר לנו אינו המהדורה ּכן תיבון המּותרגום אבנראה שהוא סבור כי ניין איגרת זו, עִּ ביגויות ימעט הסת

סיון לתת בידי הלומדים י. ייתכן שיוזמתו של ר"י קאפח לתרגם את מורה הנבוכים היא נאההאחרונה המלֵ 

 ן תיבון עד שזו תהיה לפנינו. ין המהדורה האחרונה שיצאה מתחת ידי אבתרגום שיהיה כעֵ 

 

. משפחת ה''תיבונים'' תרמה תרומה חשובה ביותר להתפתחות )א(: ישראל והבהערות עורך הלשון, 13*]

ילה-תרגומי                                                           )ע''י עברית הלשון ה ֵמערבית, לשון ''משּועֶרֶבת'', מבנים  שאִּ

ָּכז'  ילה: 'קֹוֶטר', 'ֶמרְּ רֵּכז'[תחביריים וכיו''ב. דּוגמות שאִּ לִּית'': 'מַּ 'תנועה', 'תשבוֶרת', 'מן הּכוח , ]ג''ת, במשקל המסורת ה''ָבבְּ

ל'(.א רובד מיוחד של ''לשון ימה''ב'', והיא נלמדת -אכן, ''לשון התיבונים'' נקבעה ע''י הבלשנים כתת ל הפועַּ

מעטות באוני' -בקורסים מיוחדים באוניברסיטאות ובמכללות. אף אנִּי י''ו, זכיתי ללמוד אותה לפני שנים לא

ני, שּכבר בשנה א' חּויַּבנו ת.בלשון העברית וַאחיֹוֶתיָה הֵשמיֹו במסגרת התמחותי אילן,-בר ללמֹוד  ּוזכּורַּ

פרקים מֵספר הכוזרי לריה''ל בתרגום ''אבי המעתיקים/המתרגמים'', ר' יהודה אבן תיבון, עם שאר ספרים 

, ראוי שהלומדים מונחיםבעניין ה )ב(.  • עתיקים וחדשים, כדי להכיר את רובדי הלשון העברית לדורותיה. 

 1928של יעקב קלצקין, שהוציא לאור בשנת אוצר המונחים הפילוסופיים'' ּות ב''יעיינו היטב ובקביע

 [.)ע''כ י''ו(של המאה העשרים.  30-ובתחילת שנות ה

 
15

 .28עמ'  בהקדמתו למורה הנבוכים, דברים אחדים, 
16

 .29שם, עמ'   
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 ,במבחן התוצאה ,יחד עם זאת. 18תרגומו של שוורץ זכה לשבחים  אעפ''כ .והשכלתם

, שכן הפער ה''נקושי ממשי ללומדים להעמיק במו הדווקא ההקלה בסגנון הלשון יצר

הוא גדול  ,של מארי םותרגה שוןלואפילו ל   ,בן תיבוןבין הלשון המודרנית לזו של א  

לא רק  ,באמצעות תרגום זה בלבד, הוא בגדר חיסרון ניכר ה''נלימוד מו י. על כןלמדי

שכפי האמור לעיל הלשון  ,, אלא אף לגבי העיון בשאר ספרי הגות19לגבי מורה הנבוכים

 והסגנון כתובים במטבעות הלשון השאובים מהשפה התיבונית.

להבנת ספרי הנבואה היא הכרת לשון הנביאים שהמפתח  ,נו הרמב"םדָ כבר ליּמְּ 

שעל מנת להכיר את משנת הרמב"ם וכל  ,באותה מידה אפשר לומר .20לים שבהם שָ והּמ

 ןה הןוצורות הניסוח שב מטבעות הלשון, חייבים להכיר את של ימה''ב ההגות העיונית

אולם זוהי דרכה של תורה  ,דה ומסורבלת ודורשת מאמץב  ּכ לשון זונכון ש .19*נכתבו

 . 'לפום צערא אגרא'ו

*  *  * 

לרכוש דעת  ינסהל ַא ,תד בעיון ובעמקּוליבו ללמו   מי שנשאו   ,בסיכומם של הדברים

סיססע לא רק שלא יּמַ כי בסופו שלַ  ,באופן קליל ודליל אלא  ,מחשבת הרמב"ם בין את בְּ

ד של ספרי ב  הּכָ  נםסגנולהבין את  והרגל ה עליוקשֶ יַ בלימודו,  ץ להעמיקו  גם כאשר יחּפ

ונמצא שלא עלתה בידו לא קריאה ראשונה ולא  ,ההגות ואז יתייאש לגמרי מהעיון

  .שנייה

 
17

י את הערותיו דבעֵ ן ּכִּ על מנת להבי הרמב"םשל  למוה''נ םשיוריפאת הד למֹועל החשיבות ואף הנחיצות לִּ  

ח )תשע"ד(, עמ'  מסורה ליוסףעמדתי במאמרי 'כיצד יש ללמוד את הערות הרב יוסף קאפח ?',  ,של מארי

73-94. 
18

 , עמ')תשנ"ז( 72פעמים  ה, 'בשבחי המתרגם: על תרגום עברי חדש של מורה נבוכים'.מזָ טרּושרה סְּ  

יבה ילה של התרגום, וּלִּ בבעייתיות של הלשון הקַּ  רגישהשסטרומזה הִּ , הין השיטין עולֶ . מבֵ 139-144 גם מסִּ

שמלאכת  ,נמצא אם כן. אצל שוורץ ותהיא ציינה את החשיבות של ההפניות המחקריות הרבות המופיעזו 

 ת בספרות המחקרית.יעזרּומה ללא ההֵ התרגום לשפה המודרנית אינה שלֵ 
19

)תוך שימת לב לתרגומי הר''י תרגומו של אבן תיבון  פי-עלד מֵ לַּ משיכה לְּ י פרופסור חנה כשר  הִּ כדִּ לא ב  

י מחשבת ישראל להתמודד עם השפה על תלמידֵ  להטילחובה  ראתה. היא קאפח ומיכאל שוורץ לעברית(

נבוכים במחלקות למחשבת ההמגמה הרווחת בקרב כל העוסקים בהוראת מורה  זוודומני ש התיבונית.

 ישראל.
20

 כט. פתיחה למורה נבוכים, ובח"ב 

 [.13ראו לעיל הע' * 19*]
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    את הדברים במשל המדרשי :דד ומצאתי לנכון לח

נֵי ָמה ָהעֹוֵרב הֹוֵלְך    פְּ יָדה מ  ק  רְּ ת ָרָאה ָהעֹוֵרב //    ? ּב  ם ַאח  ע  פ 

ָכל ָהעֹופֹות.יֹונָה הֹוֶלֶכת ה   יָכה יָָפה יֹוֵתר מ  ָרה/  ל  ּיֹונָה יָשְּ יכ ת ה  ל  ֵעינָיו ה  ּבֹו: . / ּבְּ ל  ר ּבְּ ָאמ 

נ י כְּמֹוָתּה ֵּבר. // ֵאֵלְך ג ם א  ש  ָהיָה מְּ ָצָמיו וְּ יָכה ע  ל  ה  ָהיּו ָהעֹופֹות,  ּב  ים וְּ ק  ח  ש   //   לֹו. מְּ

ה   ר: ֶאֱחזֹר ל  ּיֵש ָהעֹוֵרב וְָּאמ  ּב  אשֹונָה.נ תְּ י ָהר  יָכת  ֵקד /   ל  ר  ָהיָה כ מְּ יָדֹו –וְּ ָתה ּבְּ ֹלא ָעלְּ ֹלא  וְּ

רֹונָה. ֹלא ַאח  אשֹונָה וְּ יָכה ר  ל  ֹלא ָהיָה יָכֹול, //     ה  זֹר וְּ ח  אשֹונָה ָּבא ל  יָכתֹו ָהר  ל  .  ֶשָשכ ח ה 

 .(48אלפא ביתא דבן סירא, נוסח א, בתוך: אוצר המדרשים, עמ' (

שהמשל הזה עשוי להסביר יפה את העניין דנן. הסגנון הקליל מפתה את הקורא  ,דומני

 'מבחן התוצאה'בלא עמל ובלא יגיעה. אלא שב םלהניח שיעלה בידו לרכוש קנייני

חקים "מׂשַ  עניין ומלומדים-יבינ  ל הוא ירגיש שּמְּ ק  נָ וב ,מקוטעתההשגה תהיה חלקית ו

בבחינת  הואמה שיש בידו  ,לדידם .תיתיכלומר מגחכים על אי ידיעתו האמ ,לו"

שהמוטיבציה  ייתכן, "איסתרא בלגינא". וגם כאשר הוא יחפוץ לחזור לספרות העיונית

ן הכבד תחת הסגנון הקליל כי הקושי להתחיל להתרגל לסגנו  ,והתשוקה להתמיד תדעך

יּוָ ואז הוא  ,עשוי לייאש יה. זהו יבידו לא קריאה ראשונה ולא שנ תעֶלהולא  ,ר כמרקדות  י 

של  אשליההעיון הקלוש בעיניו ר יצו  י   ,גרוע יותרהבמקרה ואילו , יחסית המקרה הטוב

ה לעצמו ּמֶ ידַ ו    ז בדעות שגויות ורדודותאחַ הוא י  , ובמקום דעה צלולה ונכונה ,הבנה

 רמב"ם באמת. אינו רמב"ם ש

שנ השר בין עיון קלוש לתפיסות מוטעות מקבלות אצל הרמב"ם הקֶ   בדבריו ּתוֶקף -מ 

שם הוא מתייחס בין היתר גם   .טאהמתייחסים לדרכי הריפוי של התורה מהח  במוה''נ 

 ת מחשבתית שהיא תוצר ישיר של עיון קליל:לטעּו

מר שנתגבשה בדעתו השקפה בלתי נכונה מחמת בטלנותו ורשלנותו כלו ,''ואם היה החטא עיוני

מלחשוב במאומה  דלונּהבחקירה ובהתבודדות בעיון, ישתמש נגד זה בביטול מחשבתו וח  

י ּב  ר ל  ת  ס  ּב   ת  פ  י  ו  ' :מרכעניין שנא   .מענייני העולם כי אם במושכל בלבד ובבירור הדעה הרצויה

http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=42732&st=&pgnum=52&hilite=
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=42732&st=&pgnum=52&hilite=
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כמו  ,ת, שזה משל על העצירה והחידלון בעת הרגשת הטעּווב לא, כז()אי' יפ  י ל  ד  ק י  ש  ת  ו  

 . 21שביארנו בתחילת מאמר זה'' 

זאת כדי שנזכה ו ,אין עצה ואין תבונה לרכישת דעת אלא בעיון מקיף ומעמיק ,כן אם

ולא  , 22 )זכריה ג ,ז(' ים בין העומדים האלהכ  לְּ הְּ מַ  ונתתי לָך' :מר בהםנאֱ שאותם  מ  להיות 

וראיתי לנכון  לחתום את הדברים בעצתו הנבונה של . 23ם ההולכים ברקידה כעורב מאות

מארי כפי שזו נוסחה במליצה נאה  בספרונו ''שיחת דקלים''. ׁשם הוא ׂשם בפיו של צפנת 

 את הדברים הבאים:

כי הרץ ינגף ; ]שלב בסולם, מדֵרגה[ועל ֲחו וק ֲחו ק גל גל ר  ה על הסולם על ר  ל  ע  ה  ן המתן, ו  ת  מ  ה  ''

תח הבית בדרך סלולה מלהיכנס מן החלון בדרך עקלקלה. של. וטוב לך להיכנס מפ  והקופץ יּכ

היא דרך זו ם. כי דרך יה  ת  תֹוש  יסודותיהם ו   עת דברים עמוקים קודם דעתָךד  ואל תהי נבהל ל  

הבנין, אלא אם כן  ןֹוּכת: כי לעולם לא י  מּול  לים, נמהרי הלב, אשר לא יגיע אליהם שום ש  כ  הס  

  23.''ן היסודכֹונ  

 

 
21

 מורה נבוכים, ג: מו. 
22

: רמז בין העומדים האלהת כדלהלן: " למּופירש פסוק זה לעניין השגת הּש תנחום הירושלמיור'   

למלאכים העומדים לפניו במראה  הנבואה כמו שביארנו. והכוונה הנסתרת שנפשו, אם תגיע לשלמות, 

)פירוש תנחום בן יוסף הירושלמי לתרי המלאכים שנפרדו מן החומר"  תתקיים לנצח, ותהיה קיימת כקיום

 .280ירושלים, תשנ"ב, עמ'  עשר,]ההדירה.. תרגמה .. הדסה שי[,
23

ֶמנִּי" ינֹויְּ אפשר לומר שלכך רמז הכתוב בצַּ    ק מִּ חַּ בְּדּונִּי וְּלִּבֹו רִּ ָפָתיו ּכִּ ׂשְּ יו ּובִּ פִּ זֶה, בְּ י נִּגַּׁש ָהָעם הַּ ן ּכִּ  "יַּעַּ

שההבנה מתמעטת  ,וכוונת העניין '.תנגישּו'לשון  ''ניגש''בדרך דרש וחידוד אפשר לפרש כי  שעיה כט, יג(. )י

 וזונחים את ההתמודדות עם לב העניין. 'נגישה'הואיל וניגשים ללימוד רק מצד השפה ה
 .29, עמ' ירושלים תשס"ה, )בעריכת אורי מלמד( חיבור בלתי נודע לרב יוסף קאפח, – שיחת דקלים  23



 

 רתפילה עבור האח  

  
 ד"ר אסתר קאפח

 

 

מטרת התפילה? להביא את האדם להכרת  ימהּומהי תפילה? שיח האדם עם אלהים. 

רבה זו מעלה את האדם, מחזקת בו את האמונה וממילא רבת אלוהים. ק  לק  הבורא ּו

  .מקורות על מהות התפילה ומטרתהמגיעה אליו יותר סייעתא דשמיא. אציג להלן מספר 

 

אומר, כי תפקיד התפילה לשנות את האדם, ולא את  ''ספר העיקרים''ב 1יוסף אלבוי רב

רות אחרות. ושינוי זה מתרחש על ידי ה, ממילא ראויות לו גז  שתּנמ  רצון ה'. וכשהאדם 

הקב"ה מוריד גזרות לעולם לטוב ולרע לפי דרגות קבועות מראש. האדם נע התפילה. 

וד תורה, קיום מצוות ומעשי חסד, וכך בעצם מדרגה לדרגה באמצעות תפילה, לימ

ורק דרגת  ,כלומר, לדעת הרב אלבו רצון הקב"ה קבוע .רות שהוא מקבלז  משנה את הּג

 . האדם משתנה על פי מעשיו ותפילותיו

 

ת רוחנית יכולה להתבצע במספר אופנים, וממילא לשנות את מצב האדם. אולם התעלּו

ְחי י נּוב  ר  על המיוחד בתפילה למדנו מ שער חשבון  ,'תורת חובות הלבבותבספרו ' .ב 

 הוא כותב בזו הלשון: ,חשבון ט( ,)פרק גהנפש 

לפניו,  תּהכניעּות, ּו”ת הנפש אל השילֹושתדע שאין כוונת התפילה אלא כ   ,י"וראוי לך אח   

 עליו". ומפארת ומשבחת את שמו ומשליכה כל יהבּה שמרוממת את בוראּה בשעה

 

 :  )חלק ד פרק ה(' ' בדרך הבספרו 'ל ”רמחמציג ה גישה אחרת

רה החכמה העליונה הוא שלהיות ּד"ענין התפילה הוא, כי הנה מן הסדרים שס  

שפע ממנו יתברך, צריך שיתעוררו הם אליו ויתקרבו לו ויבקשו  הנבראים מקבלים

כ בשאר ”אח ְךש  מ  י השתדלותו. עד שכאשר י  קר  י וע  פניו, ויהיה זה ראשית כלל  

 
ש, מחבר שק  ו היה רבי חסדאי קר  רב .לערך 1444-1380בשנים  בספרד, חי ספר העיקריםמחבר  ,רבי יוסף אלבו 1

  .רבי יוסף אלבו היה רב בכמה ערים בספרד. 'אור ההספר 
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ת, כיון שכבר ת וחומריּודרכי ההשתדלות, לא יקרה שיסתבך וישתקע בגופניּו

 הקדים ותלה הכל בו יתברך ". 

כי רצונו של הקב"ה הוא להשפיע טובה לעולם. התפילה לא משנה  ,מדבריו אנו למדים

 אלא רק מאפשרת לשפע להתקבל על ידי בני האדם ולהוריד אותו לעולם.  ,את רצונו

 

, להבין שהכל מאתו ולפתוח ב את האדם אל בוראור  לק  של דבר, התפילה נועדה  עיקרו

רבת אלהים לי טוב" :פתח לקבלת ברכת ה'. כפי שאומר דוד המלך  ים עג, כח(ּל)תה   "ואני ק 

על כך, כתב  . אבל מה קורה אם התפלל כלאחר יד וראשו טרוד בענייני העוה"ז?

לה שאינה בכוונה אינה תפילה. ואם התפלל בלא כל תפי“: )הלכות תפילה ד, א( ם”הרמב

. כאשר האדם מגיע לדרגה של תפילה בכוונה, ראוי הוא ”חוזר ומתפלל בכוונה ,כוונה

 להתפלל על האחר. 

 

 רמקורות בתנ"ך לתפילה עבור האח  

 דו את התפילה. יּסאברהם, יצחק ויעקב י   – שלושת האבות ,כידוע

"וישכם אברהם בבקר אל  )בראשית יט, כז(: , שנאמרשחריתתיקן תפילת  אברהם

ל". ל  יפ  נחס ו  י"ויעמוד פ)תהלים קו( ואין עמידה אלא תפילה, שנאמר:  ;המקום אשר עמד שם"

בשדה", ואין שיחה  ח  ּוצא יצחק לׂש"וי  )בראשית כד, סג( , שנאמר: מנחהן תפילת ק  ית   יצחק

ן ק  ית   יעקב".  יחֹוך ׂשֹוולפני ה' ישּפ ,ףֹו"תפילה לעני כי יעט )תהלים קב(אלא תפילה, שנאמר: 

ואין פגיעה אלא תפילה,  ,ן שם"ל  י "ויפגע במקום ו  )בראשית כח, יא( , שנאמר: ערביתתפילת 

  " ואתה אל תתפלל ... ואל תפגע בי ". (ז, טז)ירמיה שנאמר: 

 

דין מוות, , שבזכותה אדם זה ניצל מגזר רתפילה על אדם אח  בספר בראשית אנו מוצאים 

, כמו שנאמר: אבימלךרה. הכוונה היא לתפילת אברהם על ז  ולא רק הוא ניצל מן הּג

יש א  ת ה  ש  ב א  ש  ה ה  ת  י ה ,הּוא כ י נ ב יא "ו ע  ָך ו ח  ד  ע  ל ב  ל  ּפ  יב .ו י ת  ש  ינ ָך מ  ם א  ע כ י מֹות  ,ו א  ּד 

ְך" ר ל  ל ֲאש  ה ו כ  ת  מּות א   . )בראשית כ, ז( ת 

וד תפילה מיוחדת היתה לאברהם אבינו על אחרים, אבל במקרה זה התוצאות היו ע

ם  ומרו:בָא סדוםשונות. אברהם התפלל בכל מאודו על אנשי  יק  ים צ ּד  ש  י י ש ֲחמ  "אּול 

יר ע  ר   ,ב תֹוְך ה  ר ב ק  ם ֲאש  יק  צ ּד  ים ה  ש  ן ֲחמ  ע  מ  קֹום ל  מ  א ל  ש  ה ו לא ת  ּפ  ס  ַאף ת  ָך  :ב ּהה  ה ל  ל  ל  ח 

י ה ע ו ה  ש  ם ר  יק ע  ית צ ּד  מ  ה  ז ה ל  ר ה  ב  ֲעׂשת כ ּד  ע מ  ש  יק כ ר  ְך .כ צ ּד  ה ל  ל  ל  ץ  ,ח  ָאר  ט כ ל ה  ֲהשפ 



 

 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
ר                                                                                                           31|  תפילה עבור האח 
 

 

ט ּפ  ש  ה מ  ת שאילו היו עשרה צדיקים בתוך ”העיד השי' .)כה-)בראשית יח, כד "?לא י ֲעׂש 

על אמיתת תפילתו, כי רק תפילה שהיא  העיר היתה תפילתו מתקבלת, וזה לאות

 . 'בשלמות האמת אפשר לזכות על ידה להשיג מבוקשו

 

יהו ה "התפלל על אשתו העקרה.  יצחקל אל יצחק בנו. לח  מעשה אברהם ח   ק ל  ר י צ ח  ת  ו י ע 

נ   תֹול  ש  וא כ ח א  ה ה  ר  תו" ,כ י ֲעק  ש  ה א  ב ק  ר ר  ה  ר לֹו י הו ה ו ת  ת  הר ז  (. ּובראשית כה, כא)ב ו י ע 

'עשרים שנה נשתהה יצחק עם אשתו ולא ילדה. עד שהתפלל תפילתו. ' :פרשת תולדותל

והוא משום שהקב"ה חפץ בתפילתם של צדיקים, בשעה שמבקשים מלפניו בתפילה על 

מה שהם צריכים. מהו הטעם? כי הצדיקים בתפילתם פותחים צינור עליון, ואז, אפילו 

 . '' ים להיענות, נעניםאותם שאינם כדא

 

אחותו  מריםתפילה קצרה אך מפורסמת בתורה מתבטאת בבקשתו של משה לסלוח ל

צ   ּהא  פ  לר  ּו ה בה, ככתוב: מן ה  ת  ק  ת שהיא ל  ע  לר  ה, א  ק מש  א  י הו ה ל אמר:-"ו י צ ע  פ  ל נ א ר  א 

ּה וכל כך למה?  .'אפ  ר  'בסיס התפילה מושתת על מילה אחת  ,בעצם .)במדבר יב, יג( 2"נ א ל 

 על כן משה מאריך עליה בתפילה.  ,אחותו היא :שלא יאמרו

  

בפרק ב בספרו, הוא מעיד  .נחמיהעיד על עצמו שהתפלל, הינו מ   מנהיגבו שמקרה אחר 

 3על עצמו שהתפלל לפני שפנה למלך ארתחשסתא: 

 

ס   (.א) ש  ח  ת  ַאר  ים ל  ר  ׂש  נ ת ע  ן, ש  ש נ יס  חד  י ב  ְךו י ה  ל  מ  א ה  ת--ת  א א  ש  נ יו; ו א  פ  י י ן -י י ן ל  ה 

ְך, ו לא ל  מ  נ ה ל  ת  נ יו-ו א  פ  ע ל  י ר  י ית  ינ ָך ו י   .(ב) .ה  ה א  ת  ים, ו א  ע  נ יָך ר  ּדּוע  ּפ  ְך מ  ל  מ  י ה  ר ל  אמ 

ה ין ז ה, כ י--חֹול  אד.-א  ה מ  ב  ר  א, ה  יר  ב; ו א  ם רע  ל  מ  ו א   .(ג) א  ר ל  י ה; מ  ם י ח  עֹול  ְך ל  ל  מ  ְך, ה  ל 

ּדּוע  לא ית-מ  יר ב  ע  ר ה  נ י, ֲאש  עּו פ  רֹות ֲאב  -י ר  ב  ש.ק  א  , ֻאכ לּו ב  יה  ר  ע  ה, ּוש  ב  י ֲחר   ת 

ל .(ד) ְך, ע  ל  מ  י ה  ר ל  ה-ו יאמ  ל-מ  ל, א  ל  ּפ  ת  ש; ו א  ק  ב  ה מ  ת  ה א  י ם-ז  מ  ש  י ה  ר ו א   .(ה) .ֱאלה  מ 

ל   מ  ם--ְךל  ל-א  ם-ע  ְך טֹוב, ו א  ל  מ  נ יָך:-ה  פ  ָך ל  ּד  ב  ב ע  ל י יט  נ י א  ח  ל  ש  ר ת  ל-ֲאש  ה, א  יר -י הּוד  ע 

י רֹות ֲאבת  ב  נ נ ה—ק  ב   .''ו א 

 

 
 .במדבר יב, יג בספר ,עיין רש"י על הפסוק 2
 למשל, בפרק א, פסוקים ד, ו, יא. .וכן בעוד מס' מקומות בספרו 3
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ו ּד  "התפלל:  עזראהכתוב מספר כי  ת  א ּוכ ה  ז ר  ל ע  ל  ּפ  ת  ים תֹו ב  ּוכה  ֱאלה  ית ה  נ י ב  פ  ל ל  נ ּפ  ת  ה ּומ  כ 

ב   הנ ק  כ  ה ב  ב  ר  ם ה  ע  כּו ה  ים כ י ב  ד  ים ו יל  ים ו נ ש  אד ֲאנ ש  ב מ  ל ר  ה  ל ק  א  ר  י ׂש  יו מ  ל   )עזרא, י, א( ".צּו א 

 4מעיד על עצמו שהתפלל. דניאלבאותה תקופה אנו מוצאים כי גם 

ו רֹוש'' ש  ן ֲאח  י ו ש ב  ר  ד  ת ל  נ ת ַאח  ש  י ב  ד  ע מ  ר  ז  ר ,מ  ְך ֲאש  ל  מ  כּות ה  ל  ל מ  נ ת  ע  ש  ים. ב  ּד  כ ׂש 

ים ר  פ  ס  י ב  ינת  נ י אל, ב  כֹו, ֲאנ י, ּד  ל  מ  ת ל  נ ים ,ַאח  ש  ר ה  ּפ  ס  ר י הו ה מ  ב  י ה ד  ר ה  מ   ֲאש  ל י ר  י ה א 

יא נ ב  ֹּל ה  מ  ל  ל  בֹות י רּוש  ר  ח  נ ה. םאות ל  ים ש  ע  ב  ל ֲאד   ש  נ י א  ת ּפ  נ ה א  ת  ש ו א  ק  ב  ים ל  ֱאלה  נ י ה 

נ א ֲאדנ י,  ה: א  ר  ה, ו אמ  ו ּד  ת  י ו א  יהו ה ֱאלה  ה ל  ל  ל  ּפ  ת  ר. ו א  פ  ק ו א  צֹום ו ׂש  ֲחנּונ ים, ב  ה ו ת  ל  פ  ת 

א, ש   נֹור  ג דֹול ו ה  ל ה  א  ו   ה  צ  י מ  ר  שמ  יו ּול  אֲהב  ד ל  ס  ח  ית ו ה  ר  ב  ר ה  אנּו מ  ט  יו. ח  ת 

ו ינּו נּוה   ,ו ע  ד  ר  נּו ּומ  ע  ש  ו   ו סֹור ר  צ  מ  יָך.מ  ט  ּפ  ש  מ  ָך ּומ  ר  ת  ים ֲאש  יא  נ ב  יָך ה  ד  ל ֲעב  נּו א  ע  מ  ו לא ש 

ינּו ו ֲאב   ר  ינּו, ׂש  כ  ל  ל מ  ָך א  מ  ש  רּו ב  ב  ל כ לּד  ינּו, ו א  ץ ת  ָאר  ם ה  ָך ֲאד   .ע  ה ינ  ל  ק  צ ד  נּו ב   ה  ת ו ל  ש 

נ ים ּפ   ז( -ט, א אלדני) .''ה 

, מנהיגיםתפילתו של דניאל הונצחה בסידורי התפילה לדורות. דניאל עזרא ונחמיה היו 

  5ת הקשה בישראל ובגולה.שהתפללו על עם ישראל עקב המציאּו

* * * 

 כוחה של תפילה עבור האח ר

. כך למדו תפילת יחיד עבור חברוהעצום שיש ל ח  ל למדנו על הכ  ”במקומות רבים בחז

? ילך אצל חסיד שבדור, יּהנת  קמאי ת -ואם לחש ולא נענה “ (:, ע''א)חתענית  במסכת

ואין פגיעה אלא תפילה,  )איוב לו, לב(. עליה במפגיע" וירבה עליו בתפלה, שנאמר: " ויצו

"ואתה אל תתפלל בעד העם הזה ואל תשא בעדם רנה ותפלה ואל  )ירמיהו ז, טז( שנאמר

 ”.תפגע בי

כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל  :דרש ר' פנחס בר חמא“: בתרא קטז.( )בבאעוד שנינו 

  )משלי טז, יד(. " 'הנ  ר  ּפ  כ  ואיש חכם י   ,תו  י מ  לך מלאכ  מת מ  חֲ ' :עליו רחמים. שנאמר חכם ויבקש

 

 :(, ע''א)ידעל חשיבותן של תפילות צדיקים למדנו במסכת סוכה 

 
ונתחברו  ,כולו ובתנ"ך הכתוביםהם שלושת הספרים האחרונים בחלק  ב-א ודברי הימים דניאל, עזרא ונחמיה 4
 -מתארים דמויות ואירועים בגולה וביהודה מתקופת הבית השני  ונחמיה עזרא ,דניאל יספר   .תקופת הבית השניב

 ל המלךשאּו ב, הפותח ברשימות יחס מן האדם הראשון ועד-ואילך. ואילו ספר דברי הימים א כורש הכרזת מימי
עזרא ונחמיה  ,דניאל י. ספר  והכרזת כורש ת בבלגלּו עוסק בעיקר בהיסטוריה של עם ישראל מימי המלוכה ועד

 .נ"ך, הכתובים עבריתבניגוד לספר דברי הימים ולכל שאר ספרי הת ,וארמית עברית - כתובים בשתי שפות
 ונחלקו ראשונים בעניין. לכל הדעות היה בעל רוח הקודש. ,ל יש שתי סוגיות סותרות בסנהדריןלגבי דניא 5

http://kodesh.mikranet.org.il/i/tr/t25a01.htm
http://kodesh.mikranet.org.il/i/tr/t25a01.htm
http://kodesh.mikranet.org.il/i/tr/t25b01.htm
http://kodesh.mikranet.org.il/i/tr/t25b01.htm
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ר? לומר לך, מה עתר זה תן שללמה נמשלה תפ   :אמר רבי אלעזר“ ת  ל צדיקים כע 

דעתו  תכ  ּפ  ה  תן של צדיקים מ  לאת התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפ   ְךּפ  ה  מ  

, )סד ובמסכת יבמות ”.רחמנות תת אכזריות למיּדשל הקדוש ברוך הוא ממיּד

מה עתר זה מהפך  6למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר? :ר יצחק”א“  (:ע''א

ה ”ת מידותיו של הקבכ  ּפ  ה  ום למקום, כך תפלתן של צדיקים מ  התבואה ממק

 ”.רגזנות למדת רחמנות  ממידת

 

 :)לח(ר בפסיקתא רבתי פעל איוב מסּו

 :שנאמר ,אותה שעה שב עליו הקדוש ברוך הוא ,קש רחמים עליהםיה להם וברצ  כשנ  “

ן ת  נ  ו  ' :ן הוא אומרוכ '.בהתפללו בעד רעהו' ?אימתי .(מב, י) ת איוב"ּו"וה' שב את שב

 .'ָךמ  ח  ר  רחמים ו   לָך

סימן זה יהא בידך, כל זמן שאתה מרחם על חברך  :אמר רבי יוסי בן דורמסקית

מיד נטל  ,קש רחמים על אבימלך ונתפלל בעדויהמקום מרחם עליך. אברהם מפני שב

 .(ת כ יז)בראשי א אלהים את אבימלך ואת אשתו'ּפ  ר  י  ו   ,אברהם שנאמר: 'ויתפלל .שכרו

 ”.שנפקדה אשתו וילדה לו בן  ?ומה שכר נטל

 

לפי הנאמר לעיל, התפילה באה לתקן את הכרת הבורא אצל המתפלל. כיצד אם כך 

  ?הרי המתפלל מתעלה ולא החולה -מועילה תפילת אדם על חברו 

בדרך זו מועילה תפלת הצדיק בעד חברו, כיון “: (87)ג מכתב מאליהו' 'רב דסלר בביאר ה

כאשר  ,. כלומר”ה”הצדיק בגילוי מדת החסד והכרת טובה לקב וא נעשה כלי לעלייתשה

חבר שותף לכך ומתעלה. לכן גם מעשה רבת אלוהים בזכות חברו, גם ה  יע לק  ּגאדם מ  

ת קּודב  יק על אחרים, גורמת לצדיק התעלות רוחנית באמונה ּוּדהתפילה של היחיד הצ  

הגורם להתעלות שותף לשכר, ובהכרח משתנה  בבורא עולם, הנותן האמיתי. ממילא

 . נו  אז  מ  

 

חז"ל מלמדים אותנו כי אין תפילה שחוזרת ריקם. תפילה אמיתית מתקבלת לפני האל. 

ל. אנו מבקשים בכל ראש חודש שהקב"ה ימלא אנו לא מבינים כיצד מנגנון התפילה פוע  

יום שלו בתפילת משאלות לבנו לטובה. אמרו חז"ל: יהודי קם בבוקר ופותח את ה

 
 קלשון חפירה בעל ארבע שיניים, שמהפכין בו את התבואה או האדמה וכיו"ב. ראו מילון אבן שושן. – ֶעֶתר 6
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ר שהקב"ה קבע בעולם. אנו ין ת  מע   ,קשר ישיר שנעשה אל הקב"ה היאשחרית. תפילה  ד 

ר ואי אפשר להבין כל דבר. אך אנו מרגישים ומאמינים, ת  ס  נמצאים בעולם של ה  

שתפילה אמיתית פועלת. זו מתנה שהקב"ה נתן לנו, האפשרות להתפלל. אדם יכול 

 לשפוך שיחו לפני ה'. 

 

אדם פרטי שאינו נביא, האם יכול להתפלל על דברים אישיים שלא  :נשאלת שאלה

באות כתוספת בקשות הפרטיות למעשה למדנו מרבותינו, כי ה קשורים לכלל ישראל?

על התפילה הכללית המנוסחת על ידי הנביאים. כך שאם האדם הפרטי יתפלל בנוסח של 

כשאדם מתפלל  הבקשה הכללית. הנביאים מתוך הסידור, רצונו הפרטי מסתדר עם

 .מעומק הלב, התפילה אינה חוזרת ריקם

 

צריך “ :(, ע''ב)לבכפי שלמדנו במסכת סוטה  ,במקרים מיוחדים נעזרים בתפילות ציבור

ותפילת רבים לא תשוב ריקם. על כך למדנו  .”ורבים מבקשים עליו רחמים להודיע לרבים,

 : ח, א( הל' תפילה)ברמב"ם 

ים. אין הקב"ה מואס תפלתן של א  ט  ר נשמעת תמיד ואפילו היו בה ח  תפילת ציבו''

רבים. לפיכך צריך אדם לשתף עצמו עם הציבור, ולא יתפלל יחידי כל זמן שיכול 

 '.'להתפלל בציבור

 .ן קדשומעו  משיתקבלו תפילותינו  יה"ר
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ורק לחלק  ,לה זו היא הרבה יותר כללית. בתורתנו קיימים תרי"ג מצוותהאמת היא ששא  

ומהם  ,חכמים ברכות. מה יוצר את ההבדל והשוני שבין מצוה למצוה נּוק  מהם ת  

נים ברכה ולאיזו מצוה לא ראו חכמים ק  ע לאיזו מצוה מת  לפיהם נקבשהקריטריונים 

 ?לתקן ברכה

ומניין שכל המצוות טעונות ברכה ? ר' תנחומא ר' '':מרנא   תלמוד הירושלמיב

ְנ ְתְ אְ ו ְטבא בר כהנא בשם ר' אליעזר :   – התורהְוהמצוהוהְלךְאתְלוחותְהאבן
 ברכותירוש' ) ''ברכה הקיש תורה למצווה, מה תורה טעונה ברכה אף מצווה טעונה

 (.הלכה א ,פרק ו

 מפשט הירושלמי עולה שחובה לברך על כל מצוה ומצוה.

 דעות פוסקים 'ראשונים'

 -וכיוון שעיקר הוא בלב  ...מחשבת הלבונראה כיוון דעיקר הדבר הוא '' כותב: מהר"לה

 .(פרק סב ,גבורות ה')' 'לא שייך ברכה אלא במצווה שעיקר שלה היא במעשה

חיזוק  ולא העשייה גרידא.  הוא מחשבת הלב ןשעיקרמברכים על מצוות  , שאיןמכאן

שברכות הם  ,ועוד'... ' המסביר את מטרת הברכה:ריטב"א לקו זה ניתן למצוא בדברי ה

 (.פסחים ז:דבריו ב )''וראוי להקדים עבודת הנפש למעשה שהיא עבודת הגוף ,מעבודת הנפש

כמו  ,כי עצם התפילה ,א שייכת ברכהת תפילה לצו  במילים אחרות, על מ  

 ת ה'.צוה מקבלת משמעות רק בהיותה מצו  נועדה להזכיר לאדם שהמ   ,רכההּב

תשובה  1.לא ּלּוימברכים ועל א   תמצוו ּלּוירבים מהראשונים ניסו לתת כללים על א  

לא נמצא לאחד מן הראשונים דרך שווה שתנהג הברכה '' :רשב"אקולעת וקצרה הביא ה

 
1

 .טור תקיט '',ברכת המצוות''רך ע   ,כרך ד' ,עיין אנציקלופדיה תלמודית 
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וסוף דבר אין לנו בזה אלא מה שנהגו העולם על איזו מצווה לברך ואיזו שלא  ,מצוותבכל ה

  (.סימן רפג ,חלק ג - שו"ת)''לברך

כל הדברים שהם מפני הסכנה אין מברכים על  )א(. לימד אותנו כללים:רמב"ם רבנו ה
 עשייתם.

 עשה שהיא בין תכל מצו   )ד(. אין מברכים על המנהג.. (ג) אין מברכים על איסור. (.ב)

 מצוה שהיא חובה בין מצוה שאינה חובה מברך עליה קודם עשייתה. אדם להקב"ה בין

מה הסיבה שהוא לא הזכיר לדעת אנו צריכים  ,כדי להבין את הכלל האחרון שכתב רבנו

נמצא שאצל רבנו אין  ,וכשנעיין במורה הנבוכים ;ת שבין אדם לחברובמפורש מצוו  

למרות שיש  ,... בין אדם למקום' 'בין אדם לחברוים לכנותן חילוק בין מצוות שרגיל

הוא מוסיף שתי  ,ולכן לאחר שהוא מזכיר חלוקה זו .להגדרות אלה יסוד בדברי רז"ל

פרק  ,"נ חלק גהמו)ן זה' ב  וה  ' :מרמילים הבאות ללמד אותנו שיש לשים לב טוב טוב לנא  

 .(לה

 'ת שבין אדם לחברומצוו  'היא שאין  ,2"זהְוָהֵבן על פי הבנתנו, משמעות צמד המילים "

והדרך היחידה  ,מהסיבה שכל המצוות כולן בלי יוצא מן הכלל נועדו להגיע להכרת ה'

שממנו משתמע  ,ולכן אפילו נוסח התפילה ;לכך היא עבודתו, דהיינו קיום מצוותיו

 כל זה אינו ,עשרה-כר בתפילת שמונהש  שאנו כביכול מבקשים בקשות אישיות ו  

 ,למעשה השכר והעונש כלולים בעצם הכרת ה' או אי הכרתוּו ,התכלית של התפילה

 וכוונת רבנו היא שרק המבין יבין זאת .

ולקנות לעצמנו מידות  ,וכו'היֵה חנון  מה הוא חנון אף אתה – 'ללכתְבדרכיו אנו נדרשים

אבל  ,אלה שנתנהג בהן כלפי הסובבים אותנו כדי להתעלות ולחזק את הקשר עם המצוה

רכיכם תיכם ולא ד  בֹוחש  י מ  ת  'לא מחשבֹו'לא לנהוג במידות אלה כלפי הקב"ה משום ש 

 ''בותיכםחש  מ  י מ  בות  חש  מ  רכיכם ּוד  י מ  כ  ר  ד   גבהּוכן  ,רץשמים מָא כי גבהּו :נאום ה' ,יכ  ר  ד  

 .ט(-ח, ישעיהו נה)

נִָאים  דעות תַּ

 
 ועוד.', והבן מטרה זו', 'ולכן הבן אותו', 'הּונ  ח  בּו ,ולכן הבן כל מה שנאמר', 'ודע זה' :או 2
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לוקי דעות האם לעשות את התפילה קבע למעשה, כבר בתקופת התנאים אנו מוצאים חי

 .(משנה ברכות ד, ג)''בכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה''אומר: רבן גמליאלשהרי  ,או לא

כאן הוא קובע שבכל יום מוטלת על האדם חובה להתפלל אותה התפילה, כלומר, 

ויש הסוברים כי לכל אורך תקופת בית שני לא היתה התפילה  ברכות.עשרה -השמונ  

ד נוסח קבוע אלא בעצם ּוּסולפיכך חידושו של רבן גמליאל אינו בי   ,ראל חובה כללביש

נשיא ישראל, מתמודד עם הסכנות שאיימו על  ,רבן גמליאל קביעת החובה להתפלל.

זו  המטרתו בקביע .רבן המקדש שהיה מרכז לאומי ורוחני כאחדועם ישראל בעקבות ח

 ין מקדש.א  ד את העם ּבכ  ל  היא להציע פעילות דתית אחידה שת  

ויתור על הספונטניות והאינדיבידואליות  :והוא ,מצד שני, לקביעתו זו יש גם מחיר

המייצג  אליעזר הגדולוביניהם גיסו ר'  ,ין זקני דורו קמו מתנגדיםמּב ,ואכן .שבתפילה

כפי העולה מהסיפור  ,את דמותו של האינדיבידואל הנאמן לעמדתו גם במחיר כבד

שם עמד על דעתו ולא נכנע לדעת הרוב למרות כל  ,תנורו של עכנאי'המפורסם '

 "הניסים והנפלאות" שהתרחשו.

ניתן ( שם , ד) "אין תפילתו תחנונים ,"העושה תפילתו קבעכנגד אמירתו של ר' אליעזר 

שהיכולת להתמיד בעבודת  ,ופירושו ;שהעושה תפילתו תחנונים אין תפילתו קבע ,לומר

 יסוד חשוב בעבודת ה'. , וזהווצים או כשנוח להתפללה' היא לא רק כשר

 תובים?ומה נֱאמר בּכ

ד רבן יּסשי  טיפוס לצורת התפילה -ניתן למצוא תפילה היכולה לשמש כאב תוביםכב

 גמליאל:

י ע ד  י י ד  נ יֵאל כ ד  ב א, ע  -ו ד  ים כ ת  ש  ֶלם; ר  יֵתּה, נֶֶגד י רּוש  ל  ע  ן ֵלּה ב  יח  ת  ּו ין פ  י ֵתּה, ו כ  ב  ל ל 

ל ֵרְך ע  א הּוא ב  יֹומ  ה ב  ת  ל  נ ין ת  ֵהּה, כ ל-ו ז מ  ם ֱאל  צ ֵלא ּומֹוֵדא ֳקד  י, ּומ  כֹוה  ר  י-ב  -ֳקֵבל ד 

ןה   ֵבד, מ  נ ה-ו א ע  ת ד  מ  ד    .)דניאל ו, יא( .ק 

ולפיכך הוא  ,התפילה היא עבודת ה' ויסוד הזמן חיוני בה ,לפי תפיסתו של דניאל

אף על פי שידע דניאל  מתעקש להתמיד בה שלוש פעמים ביום גם במחיר סיכון נפשו.

שלים הוא עלה לביתו והמשיך להתפלל כנגד ירו ,על כתב המלך האוסר להתפלל

דניאל נענש על שהפר את  כפי שנהג לעשות קודם לכן. ,ולהודות לה' שלוש פעמים ביום
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ׁש, וזה צו המלך י ו  ר  בזכות דניאל יינצל האמין ש . המלך עצמולגוב האריות שליכו  ה   ד 

מר שם: ה'את עבודתו   בתדירות. וכך נא 

מ'' נ יֵאל, ּור  ד  יו ל  י ת  ר, ו ה  מ  כ א א  ל  י ן מ  ר ֵבאד  כ א, ו ָאמ  ל  נֵה מ  א; ע  י ו ת  י ַאר  א ד  ֻגב  ֹו ל 

ח ל  ( פ  י אנתה )ַאנ ת  ְך ד  ה  נ יֵאל, ֱאל  ד  נ ְך-ל  א, הּוא י ֵשיז ב  יר  ד  ת   .(שם, יז) ''.ֵלּה ב 

בזכות התפילה שהוא  :ה' ילו  ּצה   ּהּלש  המלך הזכיר לדניאל את הסיבה האמתית שּב

 .קבעמתפלל בדרך 

 ה ומשמעותהמהות התפיל

 ,מייצגות כלל את רצונותיו של האדם אלה אינן ,אם נחזור לבקשות הצרכים שבתפילה

כביטוי זה האדם מקבל עליו הנוסח האת  .לוהמוכתבת אלא הן נוסח תפילת החובה 

לא היתה לה משמעות דתית. המשמעות  ,ואילו היתה זו תפילתו של האדם ,לעבודת ה'

מבטאת את רצונו ואינה  ,חובה ת מכך שהיא תפילתהדתית היחידה של התפילה נובע

 של האדם המתפלל אותה .

שאם המשמעות של בקשת הצרכים בתפילה היא לבקש ולהתחנן  ,המסקנה מכך היא

מתוך והרי קיום המצוות  ,אלא את עצמנולפני ה', הרי למעשה אנו לא עובדים את ה' 

 ,מן הבהמה והחיה ,בהרבה שונהשיהיה דומה, או לא מחשבה תועלתנית גורמת לאדם 

 ה רבוא אדם ובהמה רבה".ים עשרֵ שתֵ "...אשר יש בה הרבה מ   :יונהכדברי ה' אל 

בדומה לכל המציאות הטבעית שאין לה משמעות, גם האדם מהווה פרט באותה 

שהוא  ,של האדם לפני האלוהים מעמדויש משמעות לעניין  ,אולם יחד עם זאת .מציאות

 :וכפי שאומרים בתפילת הנעילה ,הרמב"םחידוש של יון זה איננו הוא הערך העליון. רע

אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד " – ומיד בהמשךתר האדם מן הבהמה ..." "ומֹו

במעמדו לפני אלוהים יש אדם: יש אדם ש-שני סוגי בניוזהו ההבדל הגדול בין  .לפניך"

את בכך ולמעשה הוא מעמיד  ,והבנה ואמונה שהוא מצפה למשה ,הכרה ,תחושהמין לו 

כשהוא רואה במעמדו זה חובה  :או בכיוון הפוך . ויש אדם הפועלה' כאמצעי למענו

רק מתוך כוונה לעבוד את ה' ואינו מצפה שה' יעבוד  והוא מוכן לקבלּה ,המוטלת עליו

 אותו...
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אלא האדם הוא המעניק  ,לא זו בלבד שאין כאן שום ציפייה לשכר, גמול או מענק

וזה הוא ההבדל בין ההתייחסות לתפילה כמשהו מעניק לבין  ,מתוכו את כל מה שיש לו

 ראייתה כמשהו תובע. 

 עיון תפילה

אבל הבנת התפילה  ,הדתית של האדם מישראל ובחוויה ויהוהתפילה היא עניין גדול בה

קיום המצוות לשמה או לא  ,וי אומרוה .לא ללמד על עצמה באה אלא ללמד על הכלל

ות ממקושני ב   ''.עיון תפילה''למתקרבים ומגיעים למונח אנו כאן ו .הלשמ

אחד הדברים המוזכרים  ."שלשה דברים מזכירים עוונותיו של אדם" :מוצאיםבתלמוד אנו 

מר נא   ובמקום אחר .(בבלי ראש השנה טז: , בבלי ברכות נה) עיון תפילה שם לגנאי הוא

בבא ) יום, הרהור עבירה ועיון תפילה ולשון הרע"רות אין אדם ניצול מהן בכל י"שלש עבֵ :

 .הרהור עבירה ולשון הרעשל אותו מישור מצוי ב עיון תפילה כלומר, :(.בתרא קסד

ישנו  ?ומתי לא מתי התפילה הופכת לגנאי :וכאן אנו צריכים להבין  

מה באה אמירה זו לחדש לנו? וכי יש  ."המתפלל צריך שיכוון לבו לשמים"כלל האומר 

האמורים כאן  'םי  מ  ש  'אלא שה ,ברור שלא דם שיחשוב שהוא מתפלל לקיר או לפסל?א

וכפי , באים להוציא את העניינים הארציים, דהיינו צרכיו של האדם, רפואה, פרנסה וכו'

ת תפילה מצו   ,וי אומרו, הוון לבו לתפילה""המכ   אומר שיש עיון תפילה שלהרשב"ם ש

זהו  .אם אמנם הוא מתכוון לעבוד את ה' ,שאין לה שום קשר עם בקשות שהאדם מבקש

אוכל פירותיהם בעולם הזה ''עליו נאמר לנו שהוא מן הדברים שהאדם ש עיון תפילה

מצפה הוא זה שהאדם ' ,שמוזכר לגנאי 'עיון תפילה' ואילו ,''והקרן קיימת לו לעולם הבא

בין לצרכים צרכים חומריים ולבין  ,ה באיזו בקשה מדוברּנלא מש  ו 'שתבוא בקשתו

וכי מה מונע מהאדם לטהר את לבו  '.וטהר ליבנו לעבדך באמת' רוחניים, כמו הבקשה

 או מי מונע בעדו לעשות זאת?  ,בכוחות עצמו

 התעסקות בו יתברך –תכלית המצוות 

ה "ודע כי כל מעשה העבודות הללו כקריאת התור כותב:רמב"ם רבנו ה

אין תכליתן אלא שתוכשר בהתעסקות במצוותיו יתעלה  – והתפילה ועשיית שאר המצוות

מלעסוק בענייני העולם כאילו התעסקת בו יתעלה לא בזולתו. ולכן אם אתה מתפלל 
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בנענוע שפתיך ופניך אל הקיר ומחשב בממכרך ומקחך וקורא את התורה בלשונך ולבך 

ורא, וכן כל זמן שאתה עושה מצוה אתה עושה בבניין ביתך מבלי להתבונן במה שאתה ק

אותה באיבריך כמי שחופר גומה בקרקע או חוטב עצים מן היער מבלי להתבונן בעניין אותו 

ל תחשוב שהגעת אל תכלית, אלא תהיה אז קרוב ַא .ולא ממי בא ולא מה תכליתו ,המעשה

 . (אנ''פ''ג, מו"נ ח) " 'יהםליותקרוב אתה בפיהם ורחוק מכ  : ')ירמיהו יב, ב(למי שנאמר בהם 

מתכוון לאדם  ברור שאינו ',ב במקח או בממכרש  ח  מ  'כשרבנו כותב על מי שבתפילתו 

 מי שחושב, אלא הוא מתכוון לכל את חשבון עסקיו באמצע התפילה המחשב

שהם לא  הוא כותב עליהם ו.וממכר וכביכול על מקח"השפעה" תהיה  תו זותפיללש

 כי הרי הם עסוקים ברחמים ובתחנונים. ,ותו מעשה ומה תכליתו''ממי בא אמתבוננים 

על עצמם  העידובתלמוד הירושלמי אנו מוצאים דבר מעניין ביותר. מגדולי האמוראים 

וראו עצמם יוצאים ידי חובה  ,שלא היה בכוחם לייחד את מחשבתם בשעת התפילה

ון יּו  שמעולם לא כ עידמ   חייא הגדולת התפילה. ר' צו  בעצם כוונתם לקיים את מ  

 בון בר חייאר'  ;ר אפרוחיםפ  סיפר שּס   שמואל ;בתפילתו מכיוון שהיה טרוד במחשבות

 ,יאש  אני מחזיק טובה לר  ''שאמר:  מתניהוהגדיל מכולם ר'  .ר את שורות אבני הבנייןפ  ס  

 . (ד ,הלכה ה ,ברכות, פרק ב' רוש'י) ''ראשי כרע מעצמו... 'דיםמֹו'משום שכשהייתי מגיע ל

 ונטיית החומר)כוונות האר''י(  השפעת תורת הסוד

לתפילה היא  על התפילה שגישתּה השפעת תורת הסודכותב על  3 יצחק משה אלבוגןר' 

וכל מי שאמר את תפילתו בלא כוונת הלב או המחלל אותה על ידי פניות  ,בסיס 'תיקון'

דות, הכנות נפשיות לתפילה ולכן תיקן האר"י כוונות מיוח .מעכב את הגאולה ,של חולין

של  ת ולהבליט בהרכב תיבותיה  וייחודים, דהיינו האופן שבו צריך המתפלל להגו  

 ועוד... ,ם ה'התפילה את ש  

בר כניסה חידושים רבים בעבודת בית הכנסת והתפשטה לכל עֵ קבלת האר"י ה  ''

ולא היתה עוד תנועה כמוה שבזמן קצר כל כך השפיעה  ,כמחלה מידבקת

גישתו המיסטית של  ;ה נמרצת כזאת על סידור התפילה ועל בית הכנסת...השפע

וכך הגיעו לכל מקום התפילות  ,האר"י אל התפילות הופצה על ידי הדפוס

אמונות תפלות  ;ת, התעניות ותקנות הסיגופים...נֹוב  ת הבלתי מּוונֹוּו  החדשות, הכ  
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ר , בשמות ות לאין ספֹווסגידה לרוחות עילאין הונצחו בנוסחות 'יהי רצון' רב

משמעותה של התפילה בציבור נדחקה לקרן זווית  .ירותמלאכים ובלהג של ספ  

 . 4רב העם בקֶ ובמקומה נתרבו סגולות וקמיעות בסידור התפילה ּו

שמואל ר' החכם התימני את הסכנה הגדולה שבתפילה תועלתנית מנסח בצורה קולעת 

 : 5 צ'אהרי

שיגיעו להם רעות רבות וצרות מפאת נטייתם אחרי ם הרבה מבני אדם שנ  כי יֶ ''

, דהיינו הכוחות  'יצר הרע'חומרם אשר קראוהו החכמים עליהם השלום 

הטבעיות, וכאשר יגיעו עליהם הרעות ההם יזכרו וישובו אל ה' ויזעקו ויתפללו, 

ה'  על רּוב  יד  ו   ,אבדו ברעתם, ויוסיפו חטא על פשעםי  אותם מן השמים, ו   נּוע  ולא י  

ה את נֶ ש  וולה מפני שלא שמע את תפילתם, כאילו הם רוצים שהקב"ה י  סרה וע  

איוולתְ' :)משלי יט, ג( הטבע כפי רצונם ובכל עת שירצו בו, ועליהם אמר הכתוב

 ' .' 'ועלְה'ְיזעףְלבו ,אדםְתסלףְדרכו

 אין תפילה שלא נענית

 הריאּבהבות הבורא בסדרי סיון להביא להתעריהבנת התפילה כביטוי לעבודת ה' ולא כנ

ולפעמים  ,מדוע אין התפילה' :שנקבעו על ידו פותרת את הבעיה שנתקלים בה תכופות

התשובה לעניות דעתנו היא: אין ' לא נענית? ,אף תפילתם של צדיקים ישרים ותמימים

ית ! . מאחר שאין התפילה האמיתית אלא ביטוי למגמתו של המתפלל תפילה שלא נענ  

לשון אחר, תפילה נענית  .', הרי עצם התפילה הזאת היא היא השגת המגמהלעבוד את ה

 
  .1943 -1874 ,פרשן מקרא והיסטוריון ,חוקר תפילה ופיוט 3
צורת התפילה  על .288עמ'  ,1988, הוצאת דביר,התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטוריתי''מ אלבוגן,  4

תורת פר 'ס  מהדורתו לב ערתו של ר"י קאפחעיין ה ,המשונה שהתפתחה בקרב רבים משלומי אמוני ישראל כיום
 )שער חשבון הנפש(. 46 הערה ,ה''עמ' שמ ,חובות הלבבות' לר' בחיי בן פקודה

בר'  שמואלר'  עמ' קעז. ,ליקט תלמידוש ''מדרש שמואל'בדרשתו בנושא 'ברכה ותפילה' בספר ' 5
שכל ודעתן, כתב מאמרים -(, תלמיד חכמים חריף1904ד )'התרנ', יליד ירושלים שנת צ'אהריאברהם 

'מהות הנפש'  ביאר אלפארצ  נ   ואבבנושאים שונים בענייני הגמול והעונש ותרגם את מאמר הפילוסוף 
 ,'משפטי עוזיאל' עוזיאלתגובות ותשובות על ספרו של הרב  ('רגש הדת'הם )ספר , מ  וספרים שונים

הלת, חקירות פילוסופיות ושגים בספר ק  : ביאור מחולק לארבעה חלקים בנושאים שונים' המבו  ם ש  ש  'ל  
שונות, סקירות על כמה מנושאי שיריו של שבזי ותיאוריות ורמזים בנושאים שונים שרק המחבר הבינם 

והביא לדפוס קובץ  מאיר( -)שהיה ידידו של אבי מורינע"ג  יחיא קאפחכמו כן כתב תלמידו ר' ;  כנראה...
בפני  ןכדי שתלמידיו המתפללים בבית מדרשו ישאו אות שאותן כתב המחבר ,דרשות על פרשת השבוע

מדרש י קאפח בפתח הספר ''וחבל. ראה דברי הר' ,הציבור. על אישיות זו לא נכתב ולא נחקר מספיק
 ר חיים קאפח.'יחיא ב'הנ''ל ר' א לאור על ידי תלמידו שיצ   ,שמואל'
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ין  , ותפילה שלא נענתה היא מושג אבסורדי)כהימורי ספורט(' לוגיה-טו  טו  'היא  )מע 

ן''  רו  ימו  קס  במה דברים  בדומה למשולש שאין לו שלוש צלעות.(,  [י''ו] דבר והיפוכו –''או 

ואילו המתפלל  .ומרת בכוונה הדתית של עבודת ה'אמורים? במתפלל בכוונה, זאת א

ויתקיים בו  ,בכוונה פסולה של הפקת תועלת מתפילתו, עלול להתאכזבאו בלא כוונה, 

 .)ישעיה ח, כא( ''יוהְ אלֹובְ ּוְֹוּכלְ מְ לְבְ לְ קְ ףְו ְצְ קְ תְ הְ 'ו ְ'

או  ,דעת רואה שאין קשר בין מה שקורה לאדם בחייו לבין תפילתו-למעשה, כל אדם בר

מקרהְאחדְ''כי  ,זוהי עובדה אמפירית .בין העובדה שהוא עובד או איננו עובד את ה'

ְלטובְולטהור  'מורה'. ואם כן, מה בא הרמב"ם לומר לנו בהלת ט, ב()ק   ''לצדיקְולרשע,

 ם מפני פגעי הטבע ?ל  " את האדם הש  ח  ט  ב  כביכול "מ   הואשם  ,(א''פנ ''ג,ח)

פע ההאדם הָשלֵ   אלוהים והשֶּ

אלא מלמד אותנו מה קורה  ,הרמב"ם לא מדבר שם על מה שקורה כתוצאה מתפילה

 כךכמידת ההכרה 'כי ' ,הוא משגיח באלוהים הוא גם המושגחשר שמאח   ,לאדם השלם

ההשגחה איננה  כלומר ,האדם הוא שקובע את השגחת אלוהים עליו .''מידת ההשגחה

מורתם, אלא היא ביטוי למימוש כושרו בבחינת גמול הניתן לאדם בגין מעשיו או בת

עונש המוטל על ל , אין כוונתו'אלוהים אינו עמו'הטבעי. כשהרמב"ם מדבר על אותו ש

האדם, אלא יש כאן הצבעה על התוצאה הטבעית המנטאלית של מי שמסתיר דעתו מפני 

  .מה' לאדם אלא מן האדם לה' איננו שפע האלוהי'כי למעשה ה' ,יכולת הכרתו

יודע להימלט הוא חכם ה. האדם השלם (א) שה מובנים:ופע זו מתבטאת בשלמידת ש

. האדם השלם מצמצם יחסיו (ב)   .פשים בגלל טפשותםימן הצרות הפוקדות ט

שרוב הצרות והנזקים באים מראה סיון יהנ .עם בני אדם אחרים עד למינימום ההכרחי

ק באלוהים סיכוייו ב  שדמי  6.לא מן האדם עצמו אלא מתוך קשריו ועסקיו עם אחרים

הגורמים  ,י טבע הידועיםגע  פ   גם במקרים של. (ג) להסתכסך מוגבלים ביותר .

ם בל ויסורין, האדם אדם ס  ה-רוב בניל   ל  משום  הם,ק באלוהים איננו חש בב  הד  הש 

מר בו וזהו  .והיא המעסיקה אותו תמיד ,שתודעתו תפוסה בעצם דבקותו בה' )תהלים שנא 

 . נגדי תמיד"ליתי ה' ּו  ש  ": טז, ח(

 
6

 .בי -פרקים יא ,ת, עיין במורה חלק גרו  צ  ו   תעו  על סוגי ר   



 

 לא המדרש עיקר אלא המעשה
 

 מאיר עפארי
 

 

 והחסידות הקבלה הרמב"ם, בין באבות משנה הבנת בסיס גישות על הבדלי

אחת. חברנו אפרים יעקב נע"ג היה  כל ילד יודע, או אמּור לדעת, שהיהדות אינה ִמקשה

, וזאת משום הדעות הרבות והניכור שיש ''יהדויות אין יהדות אלא''נוהג לומר שכיום 

בין הזרמים השונים שהתפתחו כיום בארצנו המובטחת והמאובטחת; ומי שאינו יודע, 

חייב ללמוד ולהפנים את העובדה העצובה הנ"ל, שהרי אם יש לימוד, אין ֶחסרון 

 יעה. וכמאמר רז"ל:ביד

יּה '' ... אין עני אלא בד   ָדא ב  י: דְּ יּה. דְּ  –עה. במערבא אמר  יּה ָלא דָ ּכֹוָלא ב  יּה? מָ  –א ב  ה ב 

 )בבלי נדרים מא.( י?נ  ה קְּ מָ  – ינ  א קְּ א לָ ה ֲחַסר? דָ מָ  – ינ  א קְּ דָ 

קנה דעת, מה דעת, מה יש בו? אם בו ומי שאין  ;הכל יש בו ,עהפירוש: מי שיש בו ד  

 חסר בו? ומי שלא קנה דעת, מה יש בו?

 עה ָחסרָת, מה קניָת? דעה קנית, מה חסרת?''''ד   מר:נא   )במדבר רבה יט, ג, ועוד(במדרש 

י אפשר לחיות ללא  . חיי האדם עמוסים בהתרחשויות שאת חלקן הוא יצר, התבוננותא 

ך''. להתבוננות יש כללים וחלקן האחר הן התרחשויות של ''עולם כמנהגו נוהג והול

ועקרונות, ומשימת האדם, חובתו וייעודו היא לבחור בדרך התורה המַכֶוונת אותו לנהוג 

משימתו של האדם היא  כך ולא לנהוג אחרת, וחובה זו היא מוחלטת ובלתי מּותנ ית.

לשמור ולהשגיח לבל יתנתק מהאל ויסיר את ההשגחה הפרטית שלו מֶמּנּו על ידי יצירת 

 .1'מסכים' מפרידים, שתוצאתם: האדם אינו מושגח כי אינו 'משגיח' על האל 

ם על פי הציווי: ההתמדה בלימוד התורהכתבנו בעבר על חשיבות  שיהיו  – '' ְוִשַּנְנתָּ

 )בבלי מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם דבר, אל תגמגם, אלא אמֹור לו מיד'' דברי תורה

יך להשקיע בלימוד, ולא מספיק 'שיעור' תורה, כי אין 'לגמגם' צר כדי לא. (.ל קידושין
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, והתביעה מן האדם היא להשקיע ולחלק את יומו א,א( )משנה פאהלתלמוד תורה 'שיעור' 

 ואת חייו סביב לימוד התורה:

לעולם יְַּשל ש אדם את שנותיו, שליש במקרא  ... ''אמר רב ָספרא משום ר' יהושע בן חנניא

 .2( קידושין, )שם וד''שליש במשנה שליש בתלמ

או אחרי תפילת שחרית וקראו ללימוד המחייב  3כך נהגו זקני תימן בכל יום לפני 

קב' 'שּויּלשִ '' -ית  כי ּב ,אגדה(-שלושה מקורות שהיו קוראים בהם: נביאים, משנה, מדרש )ע 

-ביב ביתב סְ בַ זקני תימן סָּ  של מעגל חייהם –כלל כִ וְ  ,משו גם כבית מדרשיהכנסת ש

עד שאם מישהו חיפש את פלוני ידע  ,יה 'ללא הפסקה' מתפילה ולימודהכנסת שהָּ 

וללא  ,מאור פניםבִ יושב ועוסק בתורה בכובד ראש, בנועם ּוהכ''נ שימצא אותו בבי

סאות בלי מזגן ובלי ריפוד על הכִ  ;מרות, איסורים והגבלות לא רצויותהתלהמות של חּו
ספר שונים, ריהוט של -א אוסף של שולחנות מבתיכי לא היו אז רהיטים מעוצבים אל ,4

 מחו בחלקם. ולא התלוננו, ׂש; משרד או בית קולנוע שנסגר...

הם  לא. 5?(ם'תָּ נּומָּ הָּ )> ' ותורתם הייתה 'הֹומֹונּוָתם'לים ממלאכה היו בט   :ושמא תאמר

גם עבדו בעבודות קשות ביותר ולא התלוננו, סייעו בעבודות הבית, למדו והשכימו קום 

 ,''ענוגת –שבת בינה ש'' כרמז לְ  ת''שברצו את האותיות ורק בטלני הזמן ת   ,בשבת

בזמן שאצל החרוצים זמן זה  ,יעים לתפילה כשהשמש נמצאת כמעט במרכז השמייםּגמַ ּו

 6זמן שקיעה...מעט נחשב כ

ינת )מלשון 'חרסינה', לא ממדרסנים , מחּו'דבןנַ 'ה כנסיות על שם פלוני-כיום יש לנו בתי

 ,''לעילוי נשמת'ובהן ספריה עמוסה בספרים ' ,ומרוהטים, מעוצבים וממוזגים ח'ֹוראסאן(

 
 י קאפח שם.''ובהערות ר ,ה: 'והואיל והזכרנו...''פרק נד ד'ּו ,, נא 'הערה'עיין בהרחבה מורה הנבוכים ג 1
 ועיין רבנו הרמב"ם, הלכות תלמוד תורה, פרק א. 2
3

 הרּבה לפני שעלה עמוד השחר. 
 ית...כרית מהּב –כל אחד הביא לו ''ִוַסאַדה''  4
ן'', שהשתמשו בו ככינוי גנאי לאנשים ר 5 מָּ יקים ופוחזים. ואם היתה אשה, כינו אותה 'זרש' ַפַרְפראזה על השם ''הָּ

נ ה'  מָּ י:או 'הָּ  ; ולא היו חסרים שכאלה אז והיום.'הֹומֹונ ה'( )ְקר 
 בערבית תימנית: 'ַגַרַּבת ַאלַשְמס'. 6
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הספרים היחידים שזוכים לזוז  7.ואין דורש ואין מבקש ,מן המסד ועד בנק טפחות

שגם אותם נוטשים לטובת  ,תו הם הסידורים או החומשיםת בשּבממקומם מדי שּב

כי יש חוויות ורכילויות  ,קריאת המפטיר וההפטרה הכנסת בזמן-עים מחוץ לביתשיחת ר  

 ביב' בית הכנסת...שלפחות נמצאים 'סְ  ,ואשריהם ישראל .ר ולהעביר לזולתפ  לסַ 

 תוצאות ה''גִּמגּום'' 

המחמיר '... ו'ב להחמירר' ו'טוֹ סּור ָאסּומרות, 'ָאמרות ועוד חּוחוסר לימוד ועיון מביא חּו

וניזונים משמועות המתגלגלות  ,מדים ולא מעייניםשהרי לא לו ;תבוא עליו ברכה'

 ת 'יהודית' של יושבי ויושבות קרנות.ברשתות החברתיות וברכילּו

משמיעים את  ,שסיימו קורסים בנושאים שונות ביהדות ,'פוסקים ופוסקות' מזן חדש

והידיעות הדלות מתפתחות לדעות  ,ת במרחבי הרשתות החברתיותוֹ ּלידיעותיהם הדַ 

ואם תשמיע את דעת התורה שאינה  .מרותות וחּוּלים קּופִ סְ וֹ תוכך ִמ  .ועקושות עקומות

מיושן, טלג כאו את דעת רז"ל שלא יפול מדבריהם ארצה, תקּו ,משתנה ולא תשתנה

 ונועל ארונות מפני היוצאים... קיצוני, גזען

משלומי ליהם רבים וטובים שאבו א   ,פטפוטי הבל ועיסוק ברכילות המציפים את עולמנו

אמוני ישראל שנתפתו לכלות את זמנם ב 'ציוצים' והשמעת דעות לא דעתיות בנושאים 

להיות מחובר, להיות  –והעיקר  ;חסרי משמעות המציפים את הרשתות החברתיות

 והריקנות חוגגת. –שמע ילהת ּוראוֹ י, לה'בעניינים'

 מעלות השתיקה ומיעוט הדיבור

מי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. ''שמעון בנו אומר, כל י :ינּונִ שָּ 

 .)אבות א, טז( העיקר אלא המעשה. וכל המרבה דברים מביא חטא''הוא ולא המדרש 

 
לים, ובהם ִמבצעי טיסות לחגי ומועדי ישראל, וקניות באתרי נופש באירופה, לעּוועִ כי יש עלונים, עלונות  7

רבנים יתפללו בתמורה לתרומה  500סרק, כגון: -שגחה על המעטפות, ושאר פינות העוסקות ּב א מונותבהשגחת הה
נה ועוד לזיווג, להצלחה כלכלית, לחיטוב שרירים, נגד קמטים וזה יותר 'מַעניין'  ;ונשירת שיער, נגד השמָּ

ה מוות בחלונ ינו''  .)ירמיהו ט, כ( מהתפילה. ''עלָּ
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. החלק שבח השתיקהבִ ת הדיבור ּוגנּוּבִ ה רּבבפירושו למשנה זו הרחיב הַ  ,רבנו הרמב"ם

שהרי  ',לא המדרש הוא העיקר'ו '...' :לנושא הדיבור יְךי  המרכזי של המשנה נראה לא שַ 

שנה זו אבל אין ִמ  (,בבלי קידושין מ:) למדנו כמה חשוב התלמוד שמביא לידי מעשה

 ,אלא בגנות הדיבור המיותר ובשבח השתיקה הנחוצה ,עוסקת במדרש במובן של לימוד

 אבות ג, טז.(. ) שהיא סייג לחכמה

ּשהרבנו מחלק את הדיבור ל רשות' . הר עליו, מרוחק, רצוי ּווה בו, מוזחלקים: 'מצּו חמִּ

 מדרש' הוא אומר: 'על החלק החמישי הנוגע לנושא ה

, הוא הדיבור במה שנוגע לאדם במסחרו ופרנסתו ומאכלו שותר  והוא ה – והחלק החמישי''

 – איננו לא רצוי ולא מרוחק, אלא אם רצה – ומשתהו ומלבושו ויֶתר כל צרכיו. וזה רשות

לק הזה, נבחר לאדם מיעוט הדיבור,  – ה, ואם רצהרשאי לדבר בו כמה שירצ ישתוק. וַבח 

וספרי המוסר מזהירים מלהרבות בו . אבל הָאסור והמרוחק, הרי אין צורך לומר ואין צורך 

אבל המצּווה והרצוי, אם יוכל האדם לדבר בהם כל ימי  8לַצוֹות שראוי לשתוק ממנו לגמרי.

עם זה שני דברים: האחד, שיהו מעשיו מתאימים  חייו, הרי זוהי התכלית, אלא שהוא צריך

לדברים, כמו שאומרים: 'נאים דברים היוצאים מפי עושיהם'. ועל עניין זה אמר כאן 'לא 

 ''. 'המדרש הוא העיקר אלא המעשה

ולא פטפוטי הסרק ואריכות הדיבורים  ,אותנו שהדוגמא האישית היא העיקר רבנו מלמד

 ת הדרשנים באירועים השונים ובעיקר בבתי האבלים.כפי שאנו שומעים א ,והסיפורים

יש לנו כאן . תִהּלים קיט, ט() ''ַבֶמה יְּזֶַּכה נער את ארחֹו לשמור דבריָך''דוד המלך אומר: 

על ידי כך שהחבר מוכיח את הזולת בדברים,  ראשוןשני סוגים של לימוד מוסר. ה

 ,את האדם מתנהג ביושר ובצדקעל ידי מעשה, דוגמא אישית. כשרואים  שניוה ;במילים

 כפי שלמדנו: ,' ומאהיב שם שמים על ידוה את ארחוֹ כֶ ובכך הוא 'מזַ  ,זה משפיע יותר

שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא אדם שונה וקורא,  – 'ואהבת את ה' אלוהיך' ''

 ודיבורו בנחת עם הבריות, ומשאו ומתנו באמונה. מה הבריות אומרות עליו? אשרי פלוני

או פלוני שָלמד תורה, כמה יפים ונאים מעשיו,  שלמד תורה, אשרי אביו של מדֹו תורה... רְּ

 
 ות שהזכרנו לעיל.כל הפטפוטים והרכילוי 8
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ר לי עבדי אתה, ישראל אשר 'ויאמֶ : )ישעיה מט, ג( כמה מתוקנים דרכיו. עליו הכתוב אומר

  בבלי יומא פו:(.) '' ָאר'בָך ֶאתפָ 

מעשיו ' :רבנו כתבכפי ש –אדם מסוג זה המשמש דוגמא במעשיו, ממעט בדיבורו 

 הוא האדם שאליו התכוונו רז"ל: –מתאימים לדברים' 

אם דומה הרב למלאך ה' צבאות, תורה  – 'ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא' ''

 . בבלי חגיגה טו:() יבקשו מפיהו; ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיהו''

 וכיצד מפרשים ב''חסידּות'' ובּקּבלה?

מפרשים את המשנה הנ"ל ברוח דרשת רז"ל בתלמוד המתייחסת  חסידות ובקבלהב

 ולא על פי דברי המשנה 'לא המדרש' שהבאנו לעיל: ,ללימוד תורה

''וכבר היה ר' טרפון וזקנים מסובין בעליית בית נתזה בלוד. נשאלה שאלה זו בפניהם: 

יבא ואמר, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה ר' טרפון ואמר, מעשה גדול . נענה ר' עק

 . (בבלי קידושין מ:) תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו: תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה

ם' ולא מג  ואם אדם לומד הוא לא 'יגַ  ,חשיבות הלימוד היא במעלה הראשונה ,כך או כך

העובר על  (אבות ג, יד.) ה פנים בתורה'ּלֶ ולא יגיע למצב של 'מגַ  ,יפלוט חצאי שמועות

,שורים פּוּקיתורה בעדברי   כדי להכשיר את השרץ בהתאם לנטיותיו וסטיותיו. יהָּ

שיש  9ת המידות והמעשים כאידיאללמּוש   כאמור לעיל, החסידות והקבלה ראו את

שאינו תופס מקום מרכזי בחיי חלק גדול של  ,ללא לימוד התורה גם לשאוף אליו

הוא זה שלומד תורה ויש  .ה'צדיק' שהוא המקשר בינם לבין הקב"ה נוֹ שהחסידים. יֶ 

 'חסיד'עם היושב במרומים. משימתו של ה 'יתקשר'והוא כבר  ,לפנות אליו בעת הצורך

אז אפשר  ,' לשמחהשּוואם צריך לתת 'פ ,היא לשמוע בקולו ולהשתדל להיות בשמחה

 ץ .פ  לקַ להיעזר ב'משקה' המסייע להתרומם, לרקוד ּו

 
בחר בהארות  הקודם מתוך שני זרמי הקבלה המרכזיים בחרו החסידים לעסוק במהות האל, וִאיּלּו הזרם ה'קבלי' 9

 בהמשך, הפכו שתי הגישות הללו בחסידות לאחת. רוחניות.



 
 
 

    
 

 

 
  

 
 

 

 
 
 

 מאיר עפארי | 48
 

 

והיא  ,השגת המעלות ההגיוניות היאת האנושית האמתית השלמּו ,לדעת רבנו

המידות והמעשים הן תוצאה של לימוד  .)מו"נ חלק ג, נד( המעניקה לו את הקיום הנצחי

 ואינן ירושה או כוחות היורדים מן השמים לסגפנים ובעלי דמיונות.  ,התורה בלבד

 ,גדול תלמודכל יאמרו שהים לשלטון הש  והנוט ,גדול מעשההנוטים לחסידות יאמרו שה

וזהו למעשה שורש ההבדל בין רבנו ? דע האדם מה לעשותי   כיצדכיוון שללא לימוד 

 הרמב"ם לבין החסידים והמקובלים.

 הם כיצד יסבירו החסידים והמקובלים את המשנה הנ"ל באבות? לאור האמור לעיל,

באופן טכני לדעת מה רק מאפשר  מפני שהוא ,יאמרו שהתלמוד אינו גדול מן המעשה

ולהיות אישיות 'תורנית  ,שר ודם שבות שבו, מהּבמיּווגורם לאדם לצאת מהאדָּ  ,לעשות

 רוחנית' הרוצה לעשות מצוות )?!(.

ן טעמים כדי להצדיק את דרכם 'לים המחפשים ק'תהסברים מסוג זה מתאימים למתפ

גוד לדברי רז"ל כפי שרבנו ואם תעיר להם שהם חושבים בני ,המתפתלת והמתפלפלת

ם ירשָּ  . 10ן' ...כוֹ תְ צרָּ עַ מה שאנו קוראים 'ּבְ  ,, יסבירו את דברי רז"ל בפלפול מתפתלפ 

הערצה לרבנו אף בכמעט כל גדולי המקובלים והחסידים התייחסו בהערכה רבה ו

והיו מזכירים את שמו בחרדת קודש.  ,םת שדרכו היתה שונה מדרכלמרוֹ  ,הרמב"ם

 זר בושח   11'מקובל'לעד שעשו אותו  ,מרבנו היתה כה גדולה של המקובליםהתלהבותם 

 לּוגל  ג  '' שהרמב"ם והרמב"ן הם ,כתב בשם האר"י חיים ויטל ר' מהשיטה הפילוסופית.

גלגול של ''. מקובלים אחרים קבעו שרבנו הוא 'שהמֹ ' ונקראהם ולכן  '',של משה רבנו

י העומדים על ּגִ  .''האמורא שמואל  לּגּוֶליָך... !אשר 

וכל פמליה של  ,צדיק בעולמות העליונים והתחתונים החסידות קבעה שרבנו הוא

רגה סביבו אגדות חסידיות מהסוג שבו ָאהיא  .מעלה נשמעת לדבריו בכל דבר שיאמר

 ם ארץ, עגלון וכו'...כלו, עַ כגון שהרמב"ם נולד מוגבל בׂש ',מתמחים'הם 

 
ֻבעֹ ה תרגום אונקלוס למיּל 10 'לסובב' את העניין הוא: בערבית  ''ַיְעֻצר'' פירושו .(במדבר כח, כו)ֶכם'' ית  ''בשָּ

 בהתאם לאינטרס...
, שתרגם ללטינית (15-)סוף המאה ה ַדאֶטסִמיְתַר פלאביוס הראשון שייחס לרבנו את התואר 'מקובל' היה המומר  11

עיקם את דמותו של רבנו, הוא בפירושו ( למורה הנבוכים. 1291 -1240עפיה )את פירושו של ר' אברהם אבול
ם רבי רי הדעת החיים ִעמנו כיום.שאותה ממשיכים לַעּק   ם וטובים מחס 
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כי אם חכמי  ,א יצאו נגדו בזמן הפולמוס על ספריושהמקובלים להיא, לכך  'הוכחה'ה

ן לכל וָּ התלמוד היה אצלם מכּו ים "תלמודיים", שהיו תמימים באמונתם.ּנצרפת המכּו

והתנגדו גם לפילוסופיה וגם  ,הם לא חקרו את תורת ישראל .מעשיהם ומחשבותיהם

 ואתן לך תירוץ" ... ,"תן לי קושיא: קושיות ותירוציםבבפלפול,  ּויּללקבלה. את ימיהם כ

וזהו  ,סר היהדות לצד החוקים והמצוותמּורבנו היה הראשון ששילב אמונות ודעות ּו

שניהם עסקו מלבד בתלמוד גם במוסר היהדות,  .הצד השווה שבין הקבלה והפילוסופיה

כל אחת מהן על פי דרכה, וזה מה שקירב בין שתיהן מול קבוצת  ,באלוהים ובטבע

בחקר  ן מצאה הקבלה בהרמב"ם אילן גדול לתלות בו את עיסוקּהולכ ,"התלמודיים"

 האלוהות.

 לצד קטגורים )להרמב''ם( סניגורים

לדרכו של הרמב"ם היו סניגורים לצד קטגורים. הסניגור הראשון מבין המקובלים היה 

כבודו של הרמב"ם ולביטול החרם  עלשמטרתה להגן  12שכתב איגרת מיוחדתרמב"ן ה

הנבוכים'. את עיסוקו של הרמב"ם בפילוסופיה הוא "מצדיק" בכך  נגד הספר 'מורה

ולדעתו נכתב ספר זה  ,יםישהיה אנוס ומוכרח לכתוב את הספר מפני הפילוסופים היוונ

גרת זו הוא פונה יכדי לקרבם לשכינה. בא ,י האמונה" השוגים במינותּנ  רק בשביל "קטַ 

 לחכמי צרפת "התלמודיים" ושואל:

י התלמוד הטריח עצמו? לא עליכם רבותינו...; והנה ׂשם הרב ספריו כתריס ֶכם גאונלָ ''הֲ 

אֹונם...''  בפני הפורענויות להעלות הטובעים בבֹור שְּ

הוא  .ּברסלבמנחמן היה ר'  ,ין צדיקי החסידותמתנגדו הגדול של הרמב"ם ולשיטתו מּב

 וכך כתב: .'ןכמסּו'וראה ברבנו מתנגד  ,גשרֶ ּבָּ  או היה חסיד של האמונה שבלב

ברו  ''מי שרוצה לחוס על עצמו, צריך להתרחק מאוד בתכלית הריחוק מספרי המחקרים שח 

  קצת הקדמונים, ממורה הנבוכים וממילות ההגיון של הרמב"ם''.

ּכ ל, איסור גדול מאוד ללמוד בהם כי הם פוגמים ל כאשר לַ ּכ  הַ  – מורה הנבוכים'' :ועוד כתב

ן מפני מי ראוי לך להתיירא יותר, אם ומבלבלים את האמונה הקדֹו שה. ושים לבך וָהב 

 
 . 1232בשנת הפולמוס הגדול, שנת  12
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פר מורה הנבוכים הבנוי על פי סברות אריסטו היוון ימח שמו, אם להבדיל מספר הז הר  מס 

ברֹו הרשב"י ברוח הקודשי ... הקדוש  . 13 ''שח 

ו ודברי ,ין כל צדיקי החסידות שהתנגדו לרבנומּב )כמעט( יש לציין שר' נחמן היה היחיד

 וברוך ה' שכך. 14.ודעתו לא נתקבלה ,ניא את ספרי הרמב"םלא השפיעו להׂש

' ששלח להרשב"א 'איגרת ההתנצלות'ב'. להגנת רבנואף הוא א יצָּ , 15 ידעיה הפניניר' 

כתב בסוף  ,בעקבות חרם הרשב"א על לימודי פילוסופיה מתחת לגיל עשרים וחמש

 על הרמב"ם: 16''בחינת עולם'ספרו '

 אחרון הגאונים בזמן, ר אשם//  תאמין בכל מה שהאמין בו. / ימיןיל או תי  תאמין, תשמא

 בכל חכמי ישראל/  אשר אין ערֹוך אליו, // הרב המורה הגדול הרמב"ם זצ"לת, / בחשיבו

את ה' /  –אשר בכל חדרי החכמה והתורה ,/ בזאת אני בטוח. // אחר חתימת התלמוד

 .אלוהיך תירא

* * * 

במאמרו בעיתון  ,זצ"ל על תפיסתו המחשבתית של רבנו י"ה קוקראבדברי ה נסייםו

 ערב פסח התרצ"ה: ,17'הארץ' 

''רבנו משה בן מיימון חי וקיים, הוא היה חי את חייו הנפלאים והקדושים בזמנו, והוא חי חיי 

ם כל טהורי הלב  ם ַעמו וע  אמת. חיים נצחיים בנשמתו האחדותית בגנזי מרומים, וחי ע 

וזה כוחו הנפלא, כוחו  ותיו הנשגבות המאירות את מחשּכי הדורות לעולמים ...והרוח ביציר

בֹו ואשר יָדעֹו ואשר עָבדֹו באמת בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו.  לאלוהיו, אשר אה 

 
13

 , חלק ב.הר''ןומחיי  
גם כך רבים מחסידיו לא מעיינים בספרות רז"ל. יש מהם המסתפקים בריקודים והילולות, וכל הפולמוס  14

ִני( על כל רואיהם...הם יותר חביבים בחיצוניותם ומצליחים להעלות חיוך  שמסביב לא מעניין אותם. גָּ  )לעיתים ַלע 

 פילוסוף ומשורר יהודי מפרובאנס. .1270-1340 15

 מהדורות ותורגם לכמה שפות. 70-ספר זה יצא בלמעלה מ 16

17
 ס'.ֶר אֶ ה 'הָּ ּנהמכּו 
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ומּכוחּה של אהבה תמימה ומושלמת זו הופיעו כל הגדולות והנפלאות, אשר האיר על ידם 

 .18 ובספרותו העומדת לנס עולם'' את מחשּכינו באישיותו הכבירה

נוטים רבים  ,לטלת שלנו הנובעת מחוסר לימוד ועיוןיּטטלטלת והמִ במציאות המְ 

בשילוב  ''ניםקים ובריבוי 'אמ  כים ובבתי קברות, בבצ  רוֹ עכביש, בׂש יר  קּולאמונות ּבְ 

נחיתת  שנחת ''אל על''טוס פורסם בתקשורת על ְמ  ,תיקונים ושיפוצים. לפני זמן לא רב

טבע הדברים היו לחוצים ולמי התפללו יושבי המטוס שמִ  .חירום בשדה התעופה בלוד

 יה...כרבתּו ''ללּול כָּ הכֹ '' הקב"ה היה בחופשת! ר' נחמן מברסלב... ומפוחדים? ל

ן' ?..., ברוך חונן הדעת, אמ   ''סלח לנו אבינו..., דעה קניתָּ מה חסרתָּ

 

 
 .19עמ'  ,כפי שהביא הרב קאפח במהדורתו למורה הנבוכים 18



 
 

 תודה לחברים שתרמו ושסייעו בהוצאת קובץ המאמרים

  

  

 ולמארי נע''גוהב  בן אברהם שלום זיכרון לאביו – ירושלים , ישראל והב •
-ו )בת חיים שרעביחמאמה והב -יונה ולרפואת אמו, )דֹוד אביו( נע''ג ץ'עוא דוד

 .ִג'ֵנא ֻעַזְיִרי(

 קדומים -זרצקי  אורי ואולגה משפ' •

ולר'  חמדי ב"ר שמואל אהרון לר' זיכרון - שלמה והרצליה חמדי משפ' •
 אלקנה – נע"ג טיירי סאלם בן שלמה

 אונו-קריית – משה ירימי ר' משפ' •

גינות  - לוי רוזהול בן עזרא יוסף זיכרון לאביה - רבקה כהן משפ' •

 שומרון

 חשמונאים - לרפואת משפחתו והצלחתה   - שלום כתריאל ר' •

 חשמונאים - אלישע וליבת ליפקין משפ' •

 ר';  בתיה מסוריושלמה  זיכרון להורים ר' - אסתרמסורי חיים ו משפ' •
 רחובות - נע"ג סימקוביץ אייזיק יצחק ובנם חנהו צבי יהודה

 ר' להוריו הישרים והצנועים זיכרון - מנהטן ,ציון עוזרי חברי היקר משפ' •
 נע"ג ג'ראפילמשפ'  בת עמרם ]נצ'רה[ונדרה  עוזרי שלום בן חיים

  נתניה - עזרא ענבי משפ' •

 קרני שומרון - יחיאל ושרה צאיג משפ' •

 נע"ג פנינה חיימוביץופנחס  זיכרון להורי ענת - וענת קרני ירון •

 

 , ברוכים יהיו !כל החברים שתרמו בעילום שם *
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