
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

 

עשרה היסודות שקובע רבנו ליהדות הוא -היסוד השישי משלוש
הנבואה, וזה לשון רבנו בפירושו למשנה מסכת סנהדרין פרק י )עמ' 

הנבואה. והוא, ָלַדַעת שזה המין האנושי יש  –קמב(: "והיסוד השישי 
שיימצאו בו אישים בעלי כישרונות מפותחים מאד ושלמות גדולה, 

השכל ]=עד שתצא מן הכוח אל -צורתותתכונן נפשם עד שמקבלת 
 הפועל[ ]...[, וייאצל עליהם ממנו אצילות שפע, ואלה הם הנביאים".

כלומר, שני התנאים הבסיסיים לנבואה הם: קיומם של כישרונות 
טבעיים, והוצאת הכישרונות השכליים הללו מן הכוח אל הפועל, עד 

לקבל  שהנפש מתרוממת למעלה גדולה שבה היא מסוגלת ומוכשרת
את השפע הנבואי מאת ה' יתעלה. בהלכות יסודי התורה )ז, א(, 
הרמב"ם מפרט מהי אותה ההתכוננות הנפשית הזו שבה השכל יוצא 

 מן הכוח אל הפועל, ומתרומם למעלה הנשגבה הזו:
האדם. ואין הנבואה חלה אלא -ל מנבא את בני·"מיסודי הדת לידע שהא

, ולא יהיה יצרו מתגבר עליו על חכם גדול בחכמה, גיבור במידותיו
בדבר בעולם, אלא הוא מתגבר בדעתו על יצרו תמיד, בעל דעה רחבה 

 נכונה עד מאד".
נמצא שההתכוננות הנפשית כוללת שני עניינים מרכזיים: א( הכשרת 
הכוחות השכליים ורכישת חכמה ודעת; ב( התגברות מוחלטת או 

בשני העניינים כמעט מוחלטת על יצר האדם. אדם שהגיע לשלמות 
הללו: כלומר אדם שהתגבר על תאוותיו, טיהר וזיכך את מחשבתו מן 
ההבלים וההזיות, ויישר וכונן את שכלו להשכיל את המדעים; אדם 
כזה ראוי ומוכן לקבלת השפע הנבואי, אם ירצה השם בכך. וכמו 

 שמבאר רבנו עניין זה בהקדמתו לאבות הפרק השביעי )עמ' רנט(:
יא אינו מתנבא אלא אחר שנקנו לו כל המעלות "ודע, שכל נב

ההגיוניות ]=השכליות[ ורוב המעלות המידותיות והחמורות שבהן, 
והוא אמרם ]שבת צב ע"א[: 'אין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור 

הוא כולל את כל המעלות ההגיוניות בלי ספק; ועשיר  –ועשיר'. חכם 
ובה, לפי שהם קוראים היא מן המעלות המידותיות, כלומר עין ט –

 עשיר ]אבות ד, א[:העשיר, והוא אמרם בהגדרת  –לבעל עין טובה 
כלומר שהוא מסתפק במה שהמציא לו 'איזהו עשיר השמח בחלקו', 

גם הוא מן  –וכן גיבור  הזמן ואינו מצטער על מה שלא המציא לו.
המעלות המידותיות, כלומר שהוא מדריך את כוחותיו בהתאם 

]=השאיפה להשגת ה' יתעלה[ ]...[, והוא אמרם ]שם[: 'איזהו למחשבה 
 גיבור הכובש את יצרו'".

 גבורה פיסית ועושר כמותי
אמנם, בתלמוד שם המשיכו להביא ראיות גם על גבורה פיסית ועל 
עושר כמותי, אך ָמרי כבר מלמד אותנו בפירושו להלכה שם: "אין 

ליהם, וכפי שבאר רבנו הכוונה כפשט הדברים, אלא כך דרך חז"ל במש
בהקדמתו למורה, ולפיכך אין להתעכב על פרטי המשל והמשכו". 
כלומר לדעת רבנו, יש מִמשלי חז"ל אשר אין להתייחס לפרטיהם, וכל 
מטרתם היא עניין אחד מסוים החבוי בכללות המשל ורק הוא המטרה. 

 הנבוכים )עמ' י(:-וכך אומר רבנו בהקדמתו למורה
שהוא מאבד סלע או מרגלית בתוך ביתו, עד שהוא  "רבנן אמרי: 'זה

מדליק פתילה באיסר מוצא את המרגלית', כך המשל הזה אינו כלום, 
תורה הם המרגלית, ופשטו של משל אינו כלום, ]...[ -]...[ סתרי דברי

 ופשט המשל הוא בית אפל ובו חפצים רבים".
שדברי תורה שם, שגה לחשוב -ברם, ר' יוסף קארו בפירושו למשנה

חז"ל בתלמוד, שהזכירו גם גבורה פיסית ועושר כמותי כוונתם לפשט 
הדברים, ולא הבין כי מדובר בפרטי המשל שאין לייחס להם כל 
חשיבות. וזה לשונו: "אלא ששם משמע בגמרא דגיבור כפשוטו שיהא 

כוח, וכן עשיר כפשוטו שיהיה לו ממון הרבה. לכך נראה דרבנו -בעל
 .סברא דנפשיה קאמר"

 

הבנתו את מבנה משלי חז"ל תכליתם ומגמתם, גרמה לו לחשוב -ואי
שרבנו פסק על דעת עצמו ובניגוד לדעת חכמי התלמוד. וכבר אמר ָמרי 

שבעתיים בעיניי כיצד ר' שדבריו שם: "דברי תימה". ואוסיף, כי תמוה 
תורה מבלי -יוסף קארו הרהיב עוז לפרש את רבנו הרמב"ם במשנה

הנבוכים! ובכל פירושו -להכיר אפילו את הקדמת רבנו לספרו מורה
 הוא אינו מזכיר את המורה ולו פעם אחת! "כסף משנה"

בהמשך דבריו, ר' יוסף קארו ציטט את דברי הרא"ש, אשר חילק בין 
ת לבין נבואה שאינה בקביעות, להלן תמצית דבריו: כדי נבואה בקביעו

להתנבא בקביעות יש צורך בכל מה שהזכירו בתלמוד, וכדי להתנבא 
תורה. ועל זאת אומר -שלא בקביעות די במידות שרבנו הזכיר במשנה

ָמרי שם: "והחילוק בין נבואה בקביעות לנבואה זמנית הם דברים 
אר רבנו את מהות הנבואה גם תמוהים מאד במשנת הרמב"ם, כפי שב

 מד".–הנבוכים ב, לב-המשנה, וביתר הרחבה במורה-כאן גם בפירוש
ואוסיף, שאיני מבין כיצד עלה זה על דעת הרא"ש והרי"ק, שהרי מה 
שייך עושר כמותי וגבורה פיסית לעניין נבואה בקביעות? והלא כל 

, המחשבה השכליתמהותה של הנבואה היא הגעה לפסגת רוממות 
החשבון בבנק עשויים לרומם את האדם -הגוף ושורת-וכיצד פיתוח

 חומריים מובהקים!-לפסגת הנבואה?! והלא אלה עניינים חיצוניים
ולפי היגיון זה, אדם זקן שכוחותיו הפיסיים חלשים, או אדם שאינו 

אינו יכול להגיע  –עשיר אף שכוחותיו השכליים בשיא שלמותם 
 עו ולא יבינו בחשכה יתהלכו.לפסגת מעלות הנבואה. ולא יד

הרא"ש והרי"ק הם רק דוגמה למגמה רחבה וכוללת מאד, כי רובם 
המכריע של חכמי ישראל לא השכילו להבין את מבנה משלי חז"ל 

הבנתם ותפיׂשתם את אגדות התלמוד כפשוטם -מגמתם ותכליתם, ואי
גרמה לשיבוש מערכות מחשבתי כללי בדת משה. ויש אף מהם 

הדת, ובתעייתם סיאבו את דת משה -הוציאום ממסגרת ששיבושיהם
בהחדירם ללבּה הטהור אמונות אליליות: כגון הגשמת הבורא או 
אמונות בשדים, כישופים, אסטרולוגיה ושאר ענייני המיסטיקה 

 והסגולות שדת האמת שלפה חרבה עליהם.
 פרישה מהבלי הזמן

האדם לקראת בהלכה הבאה שם, רבנו מתאר את התהליך שעובר על 
הנבואה. כלומר, כיצד האדם הבריא בגופו ובנפשו, האדם ששכלל את 
מידותיו והכשיר וליטש את שכלו בחכמה ובדעת, מתרומם למעלת 

 הנבואה, וזה לשונו:
"אדם שהוא ממולא בכל המידות הללו, שלם בגופו, כשייכנס לפרדס 

נים ]=לידע את השם, ולהשכיל עומק ייחודו[ ויימשך באותם העניי
הגדולים הרחוקים, ותהיה לו דעת נכונה להבין ולהשיג. והוא מתקדש 

הזמן, והולך ומזרז -העם ההולכים במחשכי-והולך ופורש מדרכי כלל
עצמו, ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מהדברים 

הזמן ותחבולותיו. אלא דעתו תמיד פנויה -הבטלים, ולא מהבלי
הבין באותן הצורות הקדושות למעלה, קשורה תחת הכיסא, ל

הוא כולה מצורה -ברוך-והטהורות, ומסתכל בחכמתו של הקדוש
ראשונה ועד טבור הארץ ]=כלל בריאתו, העליונים והתחתונים[, ויודע 

 הקודש שורה עליו".-מהן גדלו, מיד רוח
הרמב"ם מציין כאן שני עניינים חשובים: האחד, על הנביא להיות בריא 

"הואיל והויית הגוף  שפוסק רבנו בהלכות דעות )ד, א(:בגופו, וכעין מה 
בריא ושלם מדרכי השם הוא, שהרי אי אפשר שיבין או יידע ]דבר 
מידיעת הבורא[ והוא חולה". והשני, חובה על האדם שמבקש 
להתרומם לידיעת השם ולהתקרב למעלת הנבואה, לנטוש את דרכי 

הבל וריק אשר לא הזמן, ושוגים כל שנתם ב-ההמון העסוקים בהבלי
 יועיל ולא יציל.

הנבוכים -ונצרף כאן )עד סוף הפרק( את דברי רבנו המאלפים במורה
 )ב, לו(:

  

 א(חלק ) מיסודות הדת –הנבואה   הלוי יצ"ו-אדיר ב"ר יוסף דחוח

. 
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 לק"י

 המשך בעמ' הבא

 הגהה: שלמה שוקר הי"ו

 הכנסת "מקור חיים" נתניה,-הלב אנשי בית נדיביתודה ל
 על תמיכתם בעלון מתוך אהבה לאמת ולשלום, יבורכו ממקור הברכות

 "אליכם אישים אקרא וקולי אל בני אדם"
 ברכת ה' למשתתפי לימוד "מורה הנבוכים" בימי חמישי!



 

אדם עצם מוחו בעיקר יצירתו בתכלית -שאם היה אחד מבני ,דע"
ואין לו שום מעצור מזגי מחמת אבר ]...[  ,]=בתכלית תקינותו[ האיזון
, וגם שאותו האדם למד והחכים עד ]=כל אבריו שלמים ובריאים[ אחר

ותמותו,  על, ונעשה לו שכל אנושי בשלמותוושיצא מן הכוח אל הפ
אוזנות, והיו כל תשוקותיו לידיעת סודות ומידות אנושיות טהורות מ

 הדברים סיבותיה, ומחשבתו תמיד משקיפה עלוהמציאות הזו 
והתבוננות בפעולותיו  שםהנעלים, והתעניינותו אינה אלא בידיעת ה

לדברים הבהמיים,  ל תשוקותיויטוכבר השבית מחשבותיו וב ]...[,
 .כלומר החשבת הנאת המאכל והמשתה והתשמיש

אשר ביאר אריסטו  חוש המישושכל  , ]שביטל תשוקת[ברכללו של ד
המידות ואמר כי החוש הזה חרפה הוא לנו, וכמה יפה מה שאמר -בספר

חיים לא -מת היותנו בעליחחרפה, לפי שהוא לנו מ וכמה נכון שהוא
ין האנושיות. אבל שאר ייותר, כשאר הבהמות, ואין בו מאומה מענ

פי שהם -על-הרי אף ,ע והראותהריח והשמ התענוגות החושיים כגון
פעם הנאה לאדם מצד היותו אדם כפי -גופניים אפשר למצוא בהם אי

 .שביאר את זה אריסטו

ת ררו  טל תשוקתו לׂשיב]...[ וכן הכרחי גם שיהא האדם הזה כבר ]...[ 
 תיות, כלומר אהבת הניצחון, או שירוממוהו בני אדם וישיגיהבלתי אמ

הרי לא ]...[ אשר אלה תאריו, הזה הרי האדם  ,]...[ם ומשמעתם דָ בו  כְׁ 
לוהיים מופלאים מאד, ולא יחזה זולת ה' ·שיג כי אם דברים אי

 ומלאכיו, ולא יחשוב ולא תושג לו ידיעה אלא בדברים שהם השקפות
 .אדם זה עם זה-ת בנירַ שָ יְׁ הַ נכונות והנהגות כלליות לְׁ 

מות הכוח של :וידוע כי שלושת העניינים הללו אשר כללנו, והם
מעיקר  ]=כוח הדמיון[ ושלמות הכוח המדמה ,מודיההגיוני על ידי הל

ושלמות המידות בביטול המחשבה בכל ]=בריאת אותו אדם[,  היצירה
דלויות הטיפשיות גוסילוק התשוקה למיני ההת ,התענוגות הגופניות

על  יהיו בהם יתרונות השלמים זה ]=אהבת הכבוד והשררה[, הרעות
הללו יהיו יתרונות מעלות כל  ]...[ד, וכפי היתרונות זה רבים מאו

 ".הנביאים

 רוח הקודש
בסוף ההלכה שראינו לעיל, הרמב"ם אומר "ומיד רוח הקודש שורה 
עליו", מהי אותה רוח הקודש? האם מדובר כבר במעלת הנבואה? או 
במעלה שהיא הכנה לנבואה? כדי להשיב על שאלה זו נעיין בהלכה 

 )ז, ג(:הבאה לאחריה 

"ובעת שתנוח עליו הרוח, תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים 
אישים, וייהפך לאיש אחר, ויבין בדעתו שאינו כמות שהיה, אלא 

אדם החכמים, כמו שנאמר בשאול: -שנתעלה על מעלת שאר בני
ִאיש ַאֵחר' ָת לְׁ ַפכְׁ ֶנהְׁ ַנִביָת ִעָמם וְׁ ִהתְׁ  ' ]שמואל א י, ו[".וְׁ

כך: "כאן מדובר ב'רוח הקודש' והיא המעלה השנייה ָמרי אומר שם 
לנבואה, ]...[ וזו די לה בכישרון הטבעי, ובכישורים ההכנה ממעלות 

החינוכיים והלימודיים. ]...[ וכוונת רבנו באמרו: 'ובעת שתנוח עליו 
הקודש ותהיה חלק מישותו או -הרוח', כלומר בעת שתתמקם בו רוח

ת, להבדיל מהבהמית[, רק אז תתערב אף כל ישותו האדמית ]=האנושי
נפשו וכו' ותצלח עליו רוח השם. והראיה שאין מדובר כאן בנבואה של 
ממש, ממה שסיים ברָאיה מנבואת שאול, ושם במורה )ב, מה(, כאשר 
דיבר על המעלה הראשונה הזכיר את נבואת שאול ]...[, כי שאול לא 

 היה נביא ולא הגיע לדרגת הנבואה כלל".

לנבואה, אך אינה בגדר נבואה ממש.  השערהקודש היא -כי רוחנמצא, 
ומכל מקום, מהי אפוא מעלת "רוח הקודש" הזו? והאם זו מעלה שניתן 
להגיע אליה בימינו? כדי להשיב על שאלות אלה נעיין בהגדרת רבנו 
במורה )ב, מה( לשתי המעלות אשר קודמות למעלות הנבואה ואינן 

להי; ב( מעלת רוח הקודש. וזה לשון ·הא בגדר נבואה: א( מעלת העזר
 רבנו:

להי יעוררו  ויזרזו  ·]...[ שילווה את האדם עזר א המעלה הראשונה,"
לעשות טובה גדולה בעלת ערך, כגון הצלת קבוצת חסידים מידי קבוצת 
רשעים, או הצלת חסיד גדול, או השפעת טובה על אנשים רבים, וימצא 

לפעולה, וזה נקרא רוח ה', והאדם  מצד עצמו לכך התעוררות ודחיפה
אשר ילווהו מצב זה אומרים עליו: צלחה עליו רוח ה', ]...[ וזו היא 

 ישראל-דרגת כל שופטי ישראל ]...[ וזוהי גם דרגת כל משיחי
 ]...[. [ החסידיםהמלכים]=

מה חל בו, וכוח אחר -היא שירגיש האדם כאילו דבר המעלה השנייה,
ידבר בדברי חכמה או תהילה, או בדברי עבר עליו שמדובבו, ואז 

להיים, וכל זה בהקיץ ·תוכחת מועילים, או בדברים מדיניים או א
ובמצב של שימוש החושים כרגיל, וזהו שאומרים עליו שהוא מדבר 

הקודש חיבר דוד ִתִלים, וחיבר שלמה -הקודש. ובכיוצא בזה מרוח-ברוח
הימים ושאר -דבריהשירים, וכן דניאל ואיוב ו-משלי וקהלת ושיר

 יםהקודש נתחברו. ולפיכך נקרא-הכתובים, בכיוצא בזה מרוח
-הקודש, ובפירוש אמרו מגילת-'כתובים', כוונתם שהם כתובים ברוח

 הקודש נאמרה".-אסתר ברוח

הקודש היא מעלה שניתן להגיע אליה -נראה אפוא, כי מעלת רוח
בימינו, והיא תלויה בעיקר באהבת האדם לאמת. ככל שהאדם יטהר 

להי אשר עשוי ·את מחשבתו ויתקרב לבוראו, כך הוא יזכה לעזר א
 הקודש.-להובילו ולרוממו למעלת רוח

 מדוע אין נביאים בימינו?
מדוע אין נביאים, ובתלמוד מסכת אחת השאלות הגדולות בימינו היא 

המקדש, ניטלה -בבא בתרא )יב ע"ב( אף אמר ר' יוחנן: "מיום שחרב בית
נבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים ולתינוקות". וכן ָמרי אומר בפירושו 
להלכה שם )אות ב(: "וכל הדברים הללו ]של המפרשים השונים שם[ 

ל הטוען נבואה או התגלות מוזרים מאד במשנת הרמב"ם, ]...[. לפיכך, כ
 מלאך, בימינו, אם אינו מן התינוקות בגילו, הרי הוא מן האחרים".

וָמרי לא דייק בלשונו, שלא היה צריך לומר "בימינו", שהרי בתלמוד 
המקדש", ולא רק בימינו. ומכל מקום, כל מי -נאמר "מיום שחרב בית

ן שנתגלה שטוע –שטוען שהוא נביא, במפורש או בעקיפין: במפורש 
שטוען שיודע את העתידות או  –לו מלאך או מגיד; ובעקיפין 

הנסתרות. אינו אלא אחד משניים: או ששכלו חלוש כשכל ילד קטן, 
או שהוא מן האחרים המטעים בטכסיסי שקר את ההמונים לנהות 
אחריהם. ואסור לרחם עליהם או לדון אותם לכף זכות, שהרי רבנו 

האכזריות על אלו שמטעין את העם (: "ו, פוסק בהלכות סנהדרין )יא
ַמַען ָישּוב 'שנאמר  רחמים היא בעולם, אחר ההבל ָנַתן  ה'לְׁ ן ַאפו  וְׁ ֵמֲחרו 
ָך ַרֲחִמים ' ]דברים יג, יח[". ומטרתם בזייפם הילת נביאּות ורוממּות לְׁ

סביבם, היא להוציא כספים מן הפתאים, ולזכות בכבוד, ׂשררה וטובות 
 הנאה לרוב.

יחס לדברי ר' יוחנן בתלמוד ברור שהם אינם כפשוטם, שהרי לא ב
יעלה על הדעת שילד קטן או שוטה יתנבא או יידע את העתידות, ולכן 
אין לי כל ספק, שדברי ר' יוחנן הם בגדר משל, וכוונתו בדומה למה 

המקדש ניטלה -שאומר ָמרי כאן בפירושו. כלומר, מיום שחרב בית
הם  לטעון שהם נביאיםחידים שעדיין עשויים נבואה מן הנביאים, והי

הדעת בעלי השכל הרפה כילדים הקטנים, או נוכלים שרלטנים -מחוסרי
והם השוטים, אשר נדמה להם שיוצר הכל אינו יודע את רשעם 

מישרים. ואמר ר' יוחנן  ,ומעלליהם, ושוגים לחשוב שדרכם העקלקלה
 "שוטים" ולא "רשעים" כדי להסתיר את הנמשל מן ההמונים.

המקדש לא זכינו לנביאים באמת, וכל אלפי סיפורי -ומאז חורבן בית
המעשיות והפלאות שהלעיטו בהם מאות רבות בשנים את ההמונים 
הפתאים, והסעירו את דמיונם בסיפורי הזיות ונמנעות על נסים 

א היו ולא נבראו, כל אלה הבל מהובל ופתי יאמין לכל ונפלאות של
דבר. ובעשותם כן, החדירו לדת משה את האמונה בסגולות ובהזיות 

אמת זכה וישרה, וכדברי -אליליות, והרחיקו דורות רבים ממחשבת
ידי כך עצום מאד, -המצוות )לאווין לב(: "וההפסד הנגרם על-רבנו בספר

נעשים אפשריים בעיני הסכלים לפי שהדברים הנמנעים לחלוטין 
והנשים והנערים, ותורגל מחשבתם לקבל את הנמנעות ולחשוב שהם 

 אפשריים להיות, והבן זאת".

ו"חסידים", רחקו  ורבים מאותם המפורסמים כ"גאונים" ו"גדולים"
ים, והתעה עִ וְׁ באמת מדרכי מישרים, ולכן ָמַסְך השם בקרבם רוח עִ 

שעזבו אורחות יושר תמימים, רבים  אותם בכל נתיבים, שהרי לא רק
מהם פנו לדרכי חושך עקלקלים, ומסרו נפשם המה ואבותיהם לתאוות 
הבשרים ובפרט לתאוות הׂשררה והמצלצלים. וכשלו ביסוד דת משה: 
"לא תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קורדום לחפור בהם", והיאך 

מסך ל יחיד תמים דעים? ו·יתרוממו למעלת הקרובים באמת לפני א
עבה ואטום חוצץ בינם לבין ידיעת השם וייחוד השם. ואמונת 
ההמונים שהם גדולים כנביאים מאפשרת להם לתעות ולהתעות, 

הו ובמים הרעים.  לחטוא ולהחטיא את הרבים באפלת הת 

ָלּה" ת ִתֵתן קו  בו  ח  ָנה ָברְׁ ת ַבחּוץ ָתר  מו  ר  : ָחכְׁ ֵחי בְׁ ִפתְׁ ָרא בְׁ ת ִתקְׁ ִמּיו  אש ה 
אֵמר: ָעִרים ָבִעיר ֲאָמֶריָה ת  ֵאֲהבּו ֶפִתי שְׁ ָתִים תְׁ ן  ַעד ָמַתי פְׁ ֵלִצים ָלצו  וְׁ

אּו ָדַעת: נְׁ ִסיִלים ִיׂשְׁ דּו ָלֶהם ּוכְׁ ִתי ִהֵנה ַאִביָעה ָלֶכם  ָחמְׁ ַכחְׁ תו  ָתשּובּו לְׁ
ֶכם: ָבַרי ֶאתְׁ ִדיָעה דְׁ ִשיב:ַיַען קָ  רּוִחי או  ֵאין ַמקְׁ ָמֵאנּו ָנִטיִתי ָיִדי וְׁ  ָראִתי ַותְׁ

ִתי ֹלא ֲאִביֶתם: ַכחְׁ תו  עּו ָכל ֲעָצִתי וְׁ רְׁ ַעג  ַוִתפְׁ ָחק ֶאלְׁ ֶכם ֶאׂשְׁ ֵאידְׁ ַגם ֲאִני בְׁ
ֶכם: דְׁ א ַפחְׁ ב  ֶכם בְׁ דְׁ שו ָאה ַפחְׁ א כְׁ ב  א ֲעֵליֶכם  בְׁ ב  סּוָפה ֶיֱאֶתה בְׁ ֶכם כְׁ ֵאידְׁ וְׁ
צּוָקה: ִני: ָצָרה וְׁ ָצֻאנְׁ ֹלא ִימְׁ ִני וְׁ ַשֲחֻרנְׁ ֹלא ֶאֱעֶנה יְׁ ִני וְׁ ָרֻאנְׁ ַתַחת ִכי  ָאז ִיקְׁ

ַאת  ִירְׁ אּו ָדַעת וְׁ כט(.–" )משלי א, כֹלא ָבָחרּו ה'ָׂשנְׁ
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ת... פו  לְׁ ת, חו   ַהָשִנים ָאצו 
ת, ת ָיפו  ִנים ֲחנִֻכּיו  אּוִלי בו  ָלֶדיָה ֶשל גְׁ  יְׁ

נו   צו  ִליק ִכרְׁ ָכל ֶאָחד ַמדְׁ ָבָלה! –וְׁ ֹלא ַהגְׁ  לְׁ
ֵלב ָהֵאם  ִפָלה... –ּובְׁ ֵבה תְׁ ַהרְׁ ן ָהֱאמּוָנה וְׁ רו   ִזכְׁ
ָכל ֲחנָֻכה  ָשָנה, –וְׁ ֶאת ַאָבא ר'  ִמֵדי ָשָנה בְׁ

ָפָחה  ָכל ַהִמשְׁ ֵיא וְׁ ִמיָנה. –ִיחְׁ  ִהיא ַמזְׁ
ָחן, ִביב ַהֻשלְׁ ִסים ֻכָלם סְׁ ַכנְׁ  ִמתְׁ

ָבר מּוָכן... ֵיא כְׁ ֶשַהַפַלאֶפל ֶשל ַסָבא ִיחְׁ  כְׁ
מו  ָיָדיו ת בְׁ ַעֵקש ַלֲעׂשו   ֶזה ֶשִהתְׁ

ָתיו נו  ַׂשֵמַח בְׁ ֵדי לְׁ ָכָדיו... כְׁ  ּונְׁ
 .ִמָּיִמים ֲאֵחִרים.. ּוַמֲעִלים ִספּוִרים,

ֵתיָמן ַסֵפר ַעל ֲחנָֻכה בְׁ ַסָבא מְׁ  וְׁ
ָמן... ד ָכֵהָנה ֵארּוִעים ֶשָקרּו ִמזְׁ עו   וְׁ

ַחג ַהֲחנָֻכה  ָשָנה, לְׁ ֵסף –ִמָשָנה לְׁ ֵיא כו   ר' ִיחְׁ
תו   ַפחְׁ ֵני ִמשְׁ ֶאת ָכל בְׁ ֵביתו  הּוא –וְׁ ֵסף. לְׁ  או 

ַעֵקש, ַלֵהב, ַמָמש ִמתְׁ ָחה הּוא ִמתְׁ ִׂשמְׁ  בְׁ
ִמין ֶאת ֻכָלם ֵאָליו  ַהזְׁ ַבֵקש. –לְׁ  הּוא מְׁ

את  ָאֳהִלי! –"ֲחנָֻכה ז  סּו ֻכָלם בְׁ ַכנְׁ  ִיתְׁ
ֶכם  ַכֵבד ֶאת ֻכלְׁ ִלי! –ָחֵפץ ֲאִני לְׁ  ֶאצְׁ

ַנאי ֶשַאף ֶאָחד ֹלא ָיִביא ָדָבר,  ּוִבתְׁ
ֶכם ַוֲאִני  ָבר!..." –ִאמְׁ ַתֵדר כְׁ  ִנסְׁ

סּות ַהז את  ַכנְׁ ִדיל  –ּוַבִהתְׁ ֵיא ַמגְׁ ַסָבא ִיחְׁ
ת: ֵקַח, ֵמִביא ּוַמִגיש, ַלֲעׂשו  ִאיש! לו   ֹלא ֶנֱעַזר בְׁ

ֵניֶהם  ֶאת ֲאֶשר ָעָׂשה... ִיֵתן ִלפְׁ
הּוא  ֵמד ֲעֵליֶהם... –וְׁ ָרָהם ָאִבינּו  עו  ַאבְׁ  –כְׁ
ִאל לּו... ּו,כְׁ אכְׁ י  ֵארּוִעים ָכֵאֶלה,  ַרק ֶש... ֵיָהנּו וְׁ

ִחים, ַׂשמְׁ יָֻחד מְׁ ָכל  ֶאת ַסָבא ִבמְׁ ִכי ָזִריז הּוא בְׁ
ִחים... רְׁ ָנַסת או  ַהכְׁ ַגם בְׁ ת וְׁ וו   ַהִמצְׁ

 

ד ַחג ֲחנָֻכה...  עו 
ן  ַלק  –ֵנר ִראשו  יֻדְׁ
ֵליל ַשָבת ֵיא  בְׁ ר' ִיחְׁ וְׁ

אּולִ  ַקֵשר ִלגְׁ  י ַהַבת.ִמתְׁ
ִחַלת ַהָשבּועַ  ָבר ִבתְׁ  ַבֲהָכנו ת הּוא ָשקּוַע, כְׁ

ִכיר שּוב ָושּוב, ֵזר ּוַמזְׁ  ַעד ַכָמה ֶזה ָחשּוב: חו 
ת ֲחנָֻכה  תו  ֵתי ַשבְׁ ר, –"שְׁ כ   ֵיש ִלזְׁ
ת ָלנּו  ֵתי ַשָבתו  ר!"... –שְׁ  ֶשל או 

את  ִכיר ז  ָכל יו ם הּוא ָשב ּוַמזְׁ ָחה,וְׁ ִׂשמְׁ  בְׁ
ֵמָהה: –ּוִבתו   ִביָנה, ַמָמש תְׁ  ֹלא מְׁ

ר! כ  ַוַדאי ֶשֶאזְׁ ָאָגה! בְׁ  "ַאל דְׁ
ָמן  ד זְׁ  ַעד ַשַבת ָהאו ר!..." –ֵיש עו 

ָתיו, ַשֵנן שּוב ֶאת ִמלו  ֵזר ּומְׁ , חו  ֶשלו  ֵיא בְׁ ר' ִיחְׁ  וְׁ
בָ  ִבתו  ֶאת דְׁ ִביר לְׁ ָב"ם ּוַמסְׁ ַצֵטט ֵמָהַרמְׁ  ָריו:מְׁ

ַות ֵנר ֲחנָֻכה  ָוה ֲחִביָבה... –'ִמצְׁ  ִמצְׁ
ִהָזֵהר ָבּה...'  ָצִריְך ָאָדם לְׁ ַאֲהָבה, –וְׁ  בְׁ

ָקא, –ַאֲהָבה  ַחג ַהֲחנָֻכה...". ַדוְׁ  בְׁ
ד ֶאָחד... עו   ַחג ֲחנָֻכה ֶאָחד וְׁ

ָכל ַפַעם ֵמָחָדש  יָֻחד... –וְׁ  ָיִחיד ּומְׁ
 ָתּה ֲחנִֻכָּיה ֲהדּוָרה,ל, או  ·ָכל ָשָנה, ַהֶשַבח ָלאֵ 

ָרּה... ד או  א  ל מְׁ ָגדו  ִזיָוּה וְׁ ֶהֶקת בְׁ  ֶשָתִמיד בו 
מּוָנה... ָתּה תְׁ  ָשָנה ַאַחר ָשָנה... או 

ִציאּות  ֶשַהמְׁ ָנה... –ַגם כְׁ ה שו   כ 
אּוִלי  ֵעיֵני רּוָחּה ֶשל גְׁ ת  –ּובְׁ מּונו  ת ָכל תְׁ פו  לְׁ חו 

ת  ֲחנָֻכה, ֻתָבלו  ִתיָקה,מְׁ ִמיֵני מְׁ ָמה, כְׁ ֵרי ָחכְׁ ִדבְׁ  בְׁ
ַטָנה,  ֶשל ָאִביָה ַבֲחנּותו  ַהקְׁ
ַתָנה... לּום ֹלא ִהשְׁ ִאלּו כְׁ  כְׁ

ִגיָשה  ָדה רְׁ ַטָנה, –ֶשל ַילְׁ ַטנְׁ  קְׁ

ַקֶבֶלת ֵמַאָבא  ִשעּוֵרי ֶשמְׁ
ֶשל ַאָבא ַצִדיק,  ֱאמּוָנה...

ָאר ֵהב -ַבַעל שְׁ רּוַח, או 
ת, וו  ַלֵמד  ִמצְׁ ָבה לְׁ ֶשִהרְׁ

ת. ַצּוו  ַעם לְׁ נ  ָרה ּובְׁ  תו 
ָתיו, ֲהדו ת ֲעַדִין ִמלו  ַהדְׁ ֶניָה מְׁ ָאזְׁ  ּובְׁ

ָב"ם ַעל ַחג ֶזה ֶשָאַהב:  ֶשִצֵטט ֵמָהַרמְׁ
ַות ֵנר ֲחנָֻכה  ָוה –"ִמצְׁ  ֲחִביָבה... ִמצְׁ

ִהָזֵהר ָבּה..."  ָצִריְך ָאָדם לְׁ ַאֲהָבה. –וְׁ  בְׁ
ָקא, –ַאֲהָבה  ַחג ַהֲחנָֻכה... ַדוְׁ  בְׁ

ָשָנה, ִמֵדי ָשָנה בְׁ ָכל ַחג ֲחנָֻכה, כְׁ ָכְך בְׁ  וְׁ
ַסֵפר ַעל ַסָבא  ָפָחה לְׁ ַכֶנֶסת ַהִמשְׁ ִאיש  –ִמתְׁ

ת ֶשל  ָהֱאמּוָנה. ִליִקים ֵנרו   ַחג ָהאּוִריםַמדְׁ
ִרים. ַדבְׁ ֵיא, מְׁ ֶשַבח ַסָבא, ר' ִיחְׁ  ּובְׁ
ֶגֶשת, ִנרְׁ ָפָחה וְׁ ֵמָחה ָכל ַהִמשְׁ  ׂשְׁ
ֶרֶשת. ָכזו  מו  ָתה לְׁ  ַעל ֲאֶשר ָזכְׁ
ר" ָרה או  תו  ָוה וְׁ  "ִכי ֵנר ִמצְׁ
ָמח"  ר ַצִדיִקים ִיׂשְׁ "או  ר! –וְׁ כ   ָכְך ִנזְׁ

ָכן-"ֵאי ר" -ֶזה ַהֶדֶרְך ִישְׁ ָרנּו, –או  ֵיא הו   ַסָבא ִיחְׁ
ָלֵכן "ַאֲחָריו ָיִאיר ָנִתיב"  ָרֵכינּו... –וְׁ ָכל דְׁ  בְׁ
ר  או  ָבֶרָך, וְׁ ִלי דְׁ ַרגְׁ ִכי "ֵנר לְׁ

ִתיָבִתי", ֵיא  ִלנְׁ  –ר' ִיחְׁ
ד ֱאמּוָנִתי  סו  ַחֵזק יְׁ מְׁ

ַאֲהָבִתי.  וְׁ
 
 

ְגֻבָרתוֹ "  יצ"והלוי -דחוח אדיר ׁש ב ִּ מֶּׁ ֶּׁ ֵצאת ַהׁש      חלק א –" ְוֹאֲהָביו כ ְ
במאמר שעוסק במערכת השמש למדנו, כי המרכיב המרכזי במערכת 
השמש שלנו הוא כמובן השמש עצמה. השמש מייצרת קרינה 
באמצעות היתוך גרעיני של מימן להליום. בתהליך זה, גרעיני אטומים 

הליך מתמזגים לגרעין גדול יותר, והוא כרוך בפליטת אנרגיה רבה, ת
ההיתוך הגרעיני המתרחש במרכזם של דומה מתרחש בפצצת מימן. 

כוכבים, הוא שגורם להם להקרין אנרגיה לסביבתם הרחוקה במשך 
 .יםמיליארדי שנ

מעלות  6,000עד  5,000-כ טמפרטורת פני השטח של השמש היא
. השמש מיליון מעלות 15.7-צלזיוס, ובמרכזה הטמפרטורה מגיעה ל

מיליון  5מיליון טונות של מימן להליום, מהם  500יה הופכת בכל שני
ה אשר שולחת את קרניה המאירות והמחממות טונות הופכים לאנרגי

 .לכל רחבי מערכת השמש

 שני היסודות הנפוצים ביותר ביקום –מימן והליום 
שהזכרנו הוא גז חסר צבע דליק מאד, והוא גם  (Hydrogen)המימן 

היסוד הקל ביותר. ניתן להפוך את גז המימן לנוזל אשר משמש להנעת 
חוזים שאם יפותחו בעתיד תהליכי הפקה זולים שלו, טילים לחלל, 

בעבר השתמשו  הוא יהווה תחליף נקי לנפט ומוצריו כדלק לכלי רכב.
יוון שהוא קל מהאוויר. בשנת אוויר ובלונים כ-במימן למילוי ספינות

-בשמי ניו , ובשריפה"הינדנבורג"ניצת המימן שבספינת האוויר  1937
בני אדם. בעקבות זאת הופסק השימוש במימן ובמקומו  36נהרגו  ג'רסי

נעשה שימוש בהליום. אסון זה הביא לקיצן של הטיסות המסחריות 
 .אוויר-בספינות
צבע ונטול ריח, והוא היסוד  שהזכרנו הוא גז חסר (Helium)ההליום 

השני הנפוץ ביותר ביקום, אחרי המימן. כמו המימן גם ההליום, בשל 
-משקלו הסגולי הנמוך מזה של האוויר, משמש למילוי בלונים וספינות

היתוך גרעיני בתוך כוכבים כמו תהליך כיום נוצר הליום באוויר. 
ובלונים אוויר -ספינות השמש, וחומר הגלם להיתוך הוא המימן.

מכיוון שהוא  ,הליום, למרות שהוא יותר יקר ופחות יעילבמנופחים 
 אינו דליק.

 האם השמש תאיר לנצח?
מיליארד שנים,  10-אורך חיים טיפוסי של כוכב מסוג השמש הוא כ

והוא מתקיים עד שמלאי המימן בליבה שלו מתכלה. לאחר שהמימן 
, וקוטרו של בליבת הכוכב מתכלה, ניצת המימן שבמעטפת הכוכב

הכוכב גדל עשרות מונים, עד שהוא הופך להיות ענק אדום. צבעו אדום 
 מפני שטמפרטורת פני השטח שלו נמוכה יותר.

לאחר שמתכלה גם המימן במעטפת הכוכב, הוא מתחיל לקרוס לתוך 
עצמו, עד שהתנאים בליבה יהיו מתאימים להיתוך הליום לפחמן 

ההליום, משיל הכוכב את שכבותיו ולחמצן. בסיום תהליך היתוך 
החיצוניות ואלה הופכות לערפילית פלנטרית, גם הליבה הפחמנית של 

 הכוכב קורסת והיא הופכת לכוכב שנקרא "ננס לבן דחוס".

 ערפילית פלנטרית ו"ננס לבן"
החיים -כוכבי אשר נוצר בשלבי-ערפילית פלנטרית היא ענן גז זוהר בין

קיומן של הערפיליות הללו קצר למדי,  המאוחרים של הכוכבים. משך
ועומד על כמה עשרות אלפי שנים בלבד, בהשוואה למיליארדי שנות 

 1500-החלב" נספרו כ-חייו של כוכב כדוגמת השמש. בגלקסיית "שביל
ערפיליות פלנטריות )בתמונה: ערפילית הפרפר(. בעבר למדנו על 

ת הגדולות נוצרים ערפילית אוריון, שהיא "ערפילית פליטה", בערפיליו
 כוכבים חדשים.

הערפיליות חשובות מאד לאסטרונומיה, 
מפני שהן ממלאות תפקיד משמעותי 
באבולוציה הכימית של הגלקסיה בהחזירן 
חומר שהועשר ביסודות כבדים )פחמן, 

כוכבי. -חמצן, סידן וחנקן( לתווך הבין
לערפיליות צורות רבות ומורכבות, 

ובן מעוצבות כחמישית מהן כדוריות, אך ר
בצורות שונות ומשונות בהשפעת כוח 
הכבידה, שדות מגנטיים ורוחות כוכביות. 

 מזוינת.-הערפיליות הן עצמים חיוורים, ולא ניתן לצפות בהן בעין בלתי
הננס הלבן הוא כאמור גרם שמים, אשר מהווה את השלב האחרון 
במחזור החיים של כוכב כמו השמש. לאחר שמלאי המימן שבכוכב 
הּותך להליום, הכוכב גדל לענק אדום שבו מתבצע תהליך היתוך גרעיני 
מהליום לפחמן ולחמצן. השכבות החיצוניות הקרות יהפכו כאמור 

 לערפילית, וליבת הענק האדום תהפוך לננס לבן. 
בשל הקריסה המהירה של הננס הלבן, הוא חם מאוד כשהוא נוצר, 

הוא מקרין בהדרגה אנרגיה ומתקרר. קרינה זו היא המקור כן ול
לבהירותו העמומה. בחלוף הזמן, תדירות הקרינה תרד בהדרגה, עד 
אשר הוא ייעשה אפל. בשלב זה הננס הלבן יהיה לננס שחור. אך בשלב 
חיים זה של היקום, אפילו הננסים הלבנים העתיקים ביותר עדיין 

. לכן, ככל הנראה, לא מעלותלפי קורנים בטמפרטורה של כמה א
קיימים ננסים שחורים כיום.

ה ֲחֻנכ ָ ַ ְוָקא ב  מתוך הספר "החוט של סבא" שכולל סיפורי מופת  חוברימאת גולי   גחלק  – ד ַ
מחייו של ר' יחיא ב"ר חיים קאפח זצ"ל. הספר 
ת שזור באיורים צבעוניים מאירי עיניים. לרכיש
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 מדוע חרבה ירושלים? איר בן אברהם עפארי יצ"ו מ

המקדש -התלמוד במסכת שבת )קיט ע"ב(, מונה מספר סיבות לחורבן בית
וכל סיבה שונה וחמורה מחברתה, ר' יהודה שם אומר: "כל המבזה 

חכמים אין לו רפואה למכתו". ברם, כנראה שדף התלמוד הזה -תלמידי
הקודש והבד"צים -המדרש של עיר-אינו מופיע בתלמודם של חלק מבתי

ִמינו  "ֲאֶשר ֶיש ָבּה  ֵרה ִרבו  ָאָדם ֲאֶשר ֹלא ָיַדע ֵבין יְׁ ֵתים ֶעׂשְׁ ֵבה ִמשְׁ ַהרְׁ
אלו   מ   ..." )יונה ד, יא(.ִלׂשְׁ

 עדות לדרך האמת –יהדות תימן 
דב גויטיין: -(, כותב פרופ' שלמה6מבחר מחקרים" )עמ'  –בספרו "התימנים 

]עוד בהיותו בעיר קלן שבגרמניה[  "התימנים לפי מה שקראנו על אודותם
 שם הוא אומר כך: 3היו היהודים ביותר מבין כל היהודים". ובעמ' 

"אחת המתנות הטובות שזכיתי בהן בחיי הייתה היכרותי את השבט 
התימנים. הייתה בכך העשרה רבה של מחשבתי המדעית.  –היהודי היקר 

המזרח בכלל, ומדמה היכרות זו פתחה לי אשנב ושמא חלון גדול אל עולם 
אני שבלעדיה לא הייתי מוכשר להבין כראוי את החברה היהודית בתקופת 
הגניזה הקהירית שבה אני עסוק למעלה משלושים שנה, למרות ההבדל 
הניכר בין ההווי התימני, הרוחני, היהודי יותר ]![ לבין זה המדבר אלינו 

עיר בורגנית. אך מתוך דפי הגניזה, שיש בו מידה מסוימת של חומרנות ז
תימן[ היה בו גם צד אנושי יקר. ההרגשה -המפגש התימני שלי ]עם יהודי

כאילו הושב לי משהו שאבד לאבותיי ז"ל, בגלותם הארוכה בארצות 
הצפון, או, כפי שביטא זאת חוקר העמים הדגול של המאה הי"ח: כאילו 

ת יותר נוספה לי נשמה על נשמתי. קיבלתי אפוא ממגעי עם העדה התימני
ממה שנתתי. התייחסתי אל התעסקותי זו כאל לימוד ולא כאל נושא 

ישראל הרוצה -מחקר". את דבריו אלה הוא מסיים במלים: "כשם שכל בר
להיקרא 'יהודי' חייב לדעת שנשיאת שם זה מחייבת את נושאו, כך התואר 
הנוסף 'תימני' עשוי להעניק גאווה מוצדקת אך גם להגדיל את רגש 

]=המוטלת עלינו לשאת על נס את דרך האמת המקורית  האחריות
 ישראל[".-הקדומה של עם

הכנסת "הגורל" שבירושלים )שם -כאשר ביקר גויטיין עם חברו בבית
התפלל הרב חיים כסאר נע"ג(, הוא התפעל מאד מהתפילה, ומאופני 
התנהגותם האצילית והמכובדת של הציבור והילדים הקטנים. בצאתו 

לו חברו לאחר שתיקה ממושכת: "עכשיו אני יודע יהדות מהתפילה אמר 
הקודש ההיא לא מתרגשים מפרופ' -מהי". יהדות, לא תפילה! אך בעיר

 החשודים במחלת ה"מזרוחנקיות", וגם לא מן התימנים.
תימן הוא פרופ' שאול ליברמן, אשר -חוקר נוסף שחקר את מורשת יהודי
שעבד במוסד אותו ניהל: בית תימני -כותב על מפגש שהיה לו עם אב

"ברצוני לדון כאן בעדה מיוחדת במינה, בעדה התימנית. ]...[ לפני יותר 
מארבעים שנה לימדתי במוסד תורני חשוב ובו שמש תימני. יהודי זה היה 
גר במרתף וניזון בקב של חרובים מערב שבת לערב שבת ]=הוא חי 

יוניים" או בצמצום כי הוא לא ביקש לקבל תקציבים מהמוסדות "הצ
נדבות מגבירים[, ואף אותו קב דל לא בא לו אלא בצירוף של עבודה שנייה 
במוסד אחר. לא היה סיפק בידו למלא את תפקידו כראוי וכיאות במוסד 

 ששימשתי בו אני.
נזפתי בו כמה פעמים, והוא עשה את שלו. ביום מן הימים הזמנתי אותו 

הנני רואה אותו כמפוטר. לא  לחדרי והתריתי בו, שאם לא ייטיב את דרכו
קבלתי תשובה, ומאותו יום ואילך מילא את תפקידו באמונה ובדיוק, אלא 
שהפסיק לדבר איתי, וכאשר ברכתיו לשלום השיב לי בשפה רפה כחבר 

באב. לא עברו ימים קלים עד שהזמנתיו שוב -המשיב להדיוטות בתשעה
כשנזפתי בו. הוא  ושאלתיו למה הוא רוגז עלי, והרי מילאתי את חובתי

שתק שעה קלה, והשיב לי שאמנם צדקתי בעצם הדבר, אלא שלא נהגתי 
חכמים, והוסיף: אצלנו אין נוהגים כן באדם שיודע משנה -בו כמידת תלמיד

 פה. -ורמב"ם על
תורה שהיה מונח על שולחני, קראתי בו הלכה אחת, -פתחתי ספר משנה
מע אזני, שהרי אף פה את השאר. לא האמנתי למש-והשמש סיים על

בליטא, מקום מרכזי התורה, לא ראיתי שמש שמתנהג כיהודי פשוט, ויחד 
פה. פייסתי אותו בכל מיני פיוסים -עם זאת בקי במשנת הרמב"ם על

והשלמנו על אתר. התחלתי ללמוד ממנו דברים על ביטויי התימנים 
ה יהודים במשנה ועל ניקודם ]...[. נודע לי אחר כך שקיימים בירושלים הרב

כפיהם, והם בקיאים -תימן, יהודים פשוטים שמתפרנסים מיגיע-יוצאי
פה. התורה היא לאו דווקא נכס מיוחד של קהילה זו או -בתורה שבעל

אחרת, אלא גם בפינה נידחת, במרחקים, במקום רחוק מרוב הישוב היהודי 
 פה.-שיננו יהודים פשוטים את התורה שבעל

תימן שמרו לנו אוצרות שלא -לי, שיהודי קריאה קצרה בספריהם הוכיחה
היו ידועים לנו עד כה. עדה זו מיוחדת מכל עדות המזרח, בזה שספריה, 
מנהגיה וההווי שלה, משמשים ארכיון של תעודות ממקורות שאבדו לנו, 
ומי יודע כמה אוצרות גנוזים נשארו טמונים באדמת תימן" )יהדות תימן 

 (.שנ–פרקי מחקר ועיון, עמ' שמט –
הקודש ההיא לא מתרגשים מפרופ' החשודים -אך כאמור, בעיר

החכמים -ב"מזרוחנקיות" ואין צורך לומר מן התימנים... רבים מתלמידי
ספר, בעבודת דחק, בפרדס, -התימנים עבדו למחייתם כשמשים בבתי

בנטיעות ובעקירות, בסיקול אבנים ובכל עבודה שמצאו, כדי להאכיל את 
שו לקבל תקציבים ונדבות בעבור לימוד התורה ביתם, ולא ביק-בני

וידענותם. אך עם כל הקושי, מצאו זמן לעסוק בתורה, תרמו לחברה והיו 
שותפים להקמת המדינה. הם השכימו קום כדי ללמוד, לשנן ולשלש ולא 

 היום והשבת.-התחילו את התפילות בצהרי
העיר ההיא שותפים לחרפה )כפי שפורסם לאחרונה  אני יודע שלא כל דרי
מרכז הרכילות לשם שמים(. ברם, לפני כשבוע  –באתר "כיכר השבת" 

)פרשת וירא( נסתלק לבית עולמו לאחר מחלה קשה רב תימני מכובד, 
ששימש ברבנות העיר למעלה משישים שנה. הוא העמיד תלמידים הרבה, 

מידו ולא למדתי ממנו אפילו אות כתב ספרים ועסק רבות בחסד. אינני תל
שראשיה בחרו אחת, אבל אני חייב בכבודו כמו רבים מתושבי העיר ההיא, 

והסיבות ידועות ומוכרות מימים אבל לזכרו! -שלא להוציא אפילו מודעת
העיר לא נזדעזעה, ואחיי התימנים הנאמנים למורשת אבותיהם  ימימה.

תיהם נוחי הנפש, וריחות ימשיכו כנראה לשתוק כפי שחינכו אותם אבו
הצ'ולנט ימשיכו להיתמר מהעיר המתוקצבת הנתרמת והנתמכת ועולם 

 כמנהגו יתנהג וילך.

 גילוי נאות
מעט לפני פרסום האמור לעיל, נודע לי מפי אדם מכובד ויודע דבר כי 
"אותה עירייה תיקנה את המעוות לאחר לחצים מכיוונים שונים". התירוץ 

אבל על פטירתו של הרב -שלא לפרסם מודעת שבו נתלו פרנסי העיר
החשוב והמכובד, היה חששם מפגיעה בכבודו של רב מסוים שבפועל 

אבל לכבודו של רב -שימש כמנהיגם. ואיני מבין כיצד פרסום מודעת
ששימש כרב העיר במשך למעלה מששים שנה, עלולה להתפרש כפגיעה 

ואנשי האמת  בכבוד מאן דהו. אך לאנשי הכבוד והשררה הפתרונים
 התימנים לעולם לא יבינו את דרך הנחבלים והנכשלים.

ואתם אחיי התימנים, זקפו קומתכם והישירו מבטכם אל מורשת אבותינו 
הקדושים והטהורים, כי דרכם דרך האמת וזרעם הוא זרע קודש! והאמת 

 והשלום אהבו.

 הלוי-דחוח דיר/ מאת א "לא תעשם עטרה להתגדל בהם"
לבקר את אחינו האשכנזים תוך התבוננות בתמונה הכוללת. לפי דעתי יש 

שהרי סוף סוף הם אפשרו לרב ש' קרח לשמש במשך עשרות רבות בשנים 
כרב הראשי של העיר ולקבל שלל פינוקים: כבוד, ׂשררה, יוקרה, מעמד, 
וכמובן משכורת חודשית של עשרות אלפי שקלים הכוללת בתוכה 

כירה, גמל, השתלמות, מענקים, הבראה, דובדבנים רבים כגון: לשכה, מז
מדור, רכב, לבוש, פנסיה שמנה ועוד. כך שבעניינו של הרב קרח, שמא אין 

אבל, כי כאמור, אם נתבונן על התמונה -להלין עליהם שלא פרסמו מודעת
אלפים לעומת כלל -אבל הוא עניין הבטל באלף-הכוללת, אי פרסום מודעת

 יועצי אשכנז על הרב ש' קרח ז"ל.הטובות שהרעיפו לפי דעתם חכמי 
ן דומה לראיה. האם ניתן להשוות את הרב ש' דו  נָ כמו כן יש לבדוק האם הַ 

החכמים -קרח שפשט צורה ולבש צורה אשכנזית מובהקת, לתלמידי
התימנים שנהגו כתנאים וכאמוראים בעבדם בשמחה כשרתים או 

ביקשו לעצמם  כפועלים? והלא כפי שאומר ידידי הרב ַהֵמִאיר הם לא
ֶריָך גדולה ושררה, לא תקציבים ולא נדבות, אלא " אֵכל ַאשְׁ ִגיַע ַכֶפיָך ִכי ת  יְׁ

ב ָלְך טו  " )תה' קכח(. כלומר, אחד מהיסודות החשובים שהנחו אותם היה וְׁ
האיסור ליהנות מכבוד תורה! וכבר אמר רבנו באגרתו לתלמידו ר' יוסף 

הׂשררה הללו כאשר הדבר קשור ורוב אנשי הדת מבעלי )עמ' קלא(: "
 ".נעלמת יראת שמים ,בשררה
חכמים אין לו רפואה -יים בביאור דברי ר' יהודה: "כל המבזה תלמידיואס

)וכפי שנהג  אנשי האמתלמכתו". כוונתו למי שמבזה את תלמידי החכמים 
ליברמן ושב בתשובה(. אך כל מי שנהנה מכבוד תורה, יהיה מפורסם 
בגדולתו המדומה ככל שיהיה, מצוה לזלזל בו! וכפסק רבנו בהלכות 

כל דיין שנתן ממון ]או התערב בכל צורה שהיא, כגון (: "סנהדרין )ג, ט
הפעלת קשרים פוליטיים[ כדי שיתמנה ]וכמובן יזכה לׂשררה ולמשכורת 

וציוו חכמים להקל אותו שמנה[, אסור לעמוד מפניו ]=לקום לכבודו[, 
שמתעטף בה  ]או הגלימה השחורה[ ולזלזל בו. ואמרו חכמים, שהטלית

 ".תהי בעיניך כמרדעת של חמור
מטעה את ישראל אחר הכי כל  ,מלמדה( וואצרף את פסק רבנו שם )יא, 

שהאכזריות , אין לחמול ואין לרחם עליו: "הוא בעל שם גדולההבל, ואפילו 
ַמַען ' :רחמים היא בעולם, שנאמר – על אלו שמטעין את העם אחר ההבל לְׁ

ָך ַרֲחִמים ה'ָישּוב  ָנַתן לְׁ ן ַאפו  וְׁ שייתן לנו ' ]דברים יג, יח[". יהי רצון ֵמֲחרו 
, ותהא נשמתו של הרב קרח צרורה בצרור החיים.ה' רחמים

 יצ"ומאיר עפארי איש החיל ידידנו  !יראִ מֵ תודה לרב הַ 
 !יבורך ממקור הברכות ויזכה לברכת אבות

יֶכם" יטוּ ֶאל ַאְבָרָהם ֲאבִּ  הלוי-" / הדר דחוחַהּבִּ

י " ֵ ְמעוּ ֵאַלי רְֹדֵפי ֶצֶדק ְמַבְקש  ִּ ֶבת  ה'ש  ם ְוֶאל ַמּקֶ ְבּתֶ יטוּ ֶאל צוּר ֻחּצַ ַהּבִּ

ם ְרּתֶ יֶכם ְוֶאל , ּבֹור ֻנּקַ יטוּ ֶאל ַאְבָרָהם ֲאבִּ י ֶאָחד ַהּבִּ חֹוֶלְלֶכם ּכִּ ָרה ּתְ ש ָ

הוּ  יו ַוֲאָבְרֵכהוּ ְוַאְרּבֵ  " )יש' נא(.ְקָראתִּ

וכיוון שבא אברהם אבינו והביט, וראה וחקר, והבין וחקק, וחצב 

וצרף, ויצר וחשב, ועלתה בידו ונגלה עליו אדון הכל וקראו אוהבי 

 וכרת לו ברית עולם לו ולזרעו אחריו לעולם )ספר יצירה(. –



 


