
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

 

בשני החלקים הראשונים של המאמר עסקנו ביסודות האיסור למחוק 
את אחד משבעת שמותיו הקדושים של הקב"ה ובדינים החשובים 

מהלכה זו. בחלקו האחרון של המאמר, נדון בשאר  שמסתעפים
הקודש, בדינם -הכינויים שמשבחים בהם את הקב"ה, בקדושת כתבי

הקודש שכתבום מינים וגויים, בשינוי שמות ה' כגון -של שמות וכתבי
 להים" ואומרים "אלקים", ועוד.·מה שמשנים את השם "א

 שאר הכינויים שמשבחים בהם את הקב"ה
לכות יסודי התורה )ו, ה(, וזה לשונו: "שאר הכינויין רבנו פוסק בה

הוא, כגון חנון ורחום, הגדול הגבור -ברוך-שמשבחין בהן את הקדוש
הקודש -הרי הן כשאר דבריוהנורא, הנאמן קנא וחזק וכיוצא בהן, 

". מהלכה זו עולה, כי כל ספר או עלון שאין בו שם ומותר למחקן
מהלכה נוספת בעניין זה עולה  משבעת השמות, מותר למחזרו. ברם,

-לכאורה סתירה בדברי רבנו הרמב"ם, וזה לשונו שם )ו, ח(: "כתבי
הקודש כולן ופירושיהן ובאוריהן אסור לשרוף אותן או לאבדן ביד, 

 מרדות".-והמאבד ביד מכין אותו מכת
ָמרי מבאר את הסתירה לכאורה וזה לשונו שם: "ולא קשיא מידי, דהכא 

קון או שיפור, ושם מיירי דרך השחתה וביזוי. אבל מיירי לצורך תי
השבעה שמות אפילו דרך שיפור וייפוי אסור, כגון דיו ]=צבע שחור[ 

גבי כתב בצבע -על גבי סקרא ]=צבע אדום, כי הכותב בצבע שחור על
אדום משביחו[". נמצא, כי בכל מקום שמחיקת הכינויים היא למטרת 

התיר רבנו למחקם בהלכה ה,  מותר למחקם, ולכן תיקון או שיפור
וכאשר המטרה היא השחתה וביזוי אסור למחקם, ולכן אסר רבנו 

 למחקם בהלכה ח.
זאת ועוד, מהיתרו הגורף של רבנו בהלכה ה למחוק את כינויי ה', אנו 
למדים כי ההיתר למחקם לצורך תיקון או שיפור כולל בתוכו מגוון 

רק לצורך תיקון או  רחב של צרכים, מפני שאם ההיתר למחקם היה
שיפור כתיבת הכינוי עצמו, לא היה רבנו מתיר למחקם בהלכה ה 
באופן גורף. נמצא אפוא, כי מחיקת הכינויים לא הותרה רק לצורך 
תיקון או שיפור כתיבת הכינוי עצמו, אלא בכל מקום שלא מדובר 
 במחיקה של השחתה וביזוי, מותר למחוק כינוי מכינויי השם יתעלה.

ה, אם היה כתוב כינוי על בשרו, מותר לו לשטפו לכתחילה במים לדוגמ
כדי לנקות את גופו, מפני שזו דרך תיקון או שיפור ואין זו דרך השחתה 
וביזוי. כמו כן, מותר לפי זה למחזר ספרים ועלונים שיש בהם כינויים, 
מפני שהמטרה אינה השחתה או ביזוי אלא תיקון שיפור וייפוי 

 שביארנו בחלקו הקודם של המאמר.עולמינו, וכמו 

 כינויים שמשבחים בהם הגויים את הקב"ה
רבנו פוסק בהלכות סנהדרין )כא, ג(, וזה לשונו: "השמות שקוראין בהם 

הוא הן ככל הכינויין". ומוסיף ָמרי ומבאר -ברוך-הגויים להקדוש
התורה שם )אות י(: "ושמעתי כי שם 'אללה' שקורין -בהלכות יסודי

לוה' בעלגות, ואינו נכון, ·הקב"ה אינו נמחק כי הוא שם 'אבערבית ל
שכך כתב רבנו בתשובה )הובאה בפירוש ר' סעיד עדני(, וזה לשונו: 
'וזה השם שאומרים בלשון ערבי והוא 'אללה' הרי הוא כשאר הכינויין 

 המרחץ'".-ומותר למחקו ולאמרו בבית
למחקו", ומזאת גם בתשובתו רבנו נוקט בלשון גורף ומכליל: "ומותר 

נאשש ונחזק את דברינו לעיל, שכל מחיקה שאין בה השחתה או ביזוי 
-מותרת. ואגב למדנו עוד עניין, שמותר לומר את כינויי ה' בבית –

הכסא -המרחץ, כלומר אם פגשנו חבר במקום הכיורים שבמבואות בית
מותר לומר לו "שלום" בעדינות, ואין צורך לשתוק ולהינבך. וברור כי 

הכסא עצמו במקום האסלה, אין לנהל -ארץ, בתוך בית-שום דרךמ
 ׂשיחות וׂשיגים.

 
 
 

 הקודש שכתבום מינים וגויים-וכתבישמות 
בהלכות תשובה )ג, טו(,  ראשית עלינו להבין מיהו מין? רבנו מגדירו
הבא, אלא נכרתין ואובדין -וזה לשונו: "ואלו שאין להן חלק לעולם

ונדונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים: המינים ]...[. 
לוה ואין לעולם ·שם א [ האומר שאין1חמשה הן הנקראים מינים: ]

[ והאומר שיש שם מנהיג אבל הם שניים או 2מנהיג ]=האתאיסט[; ]
[ והאומר שיש שם ריבון אחד אלא שהוא גוף ובעל 3יותר ]=הנוצרי[; ]

[ וכן האומר שאינו לבדו 4תמונה ]=הסובר שיש לה' גוף או יד ממש[; ]
זולתו כדי להיות מליץ בינו ובין  לוה·[ וכן העובד א5ראשון וצור לכל; ]

ריבון העולמים ]=כל פנייה ל"מליצי היושר" הדמיוניים למיניהם, 
 כל אחד מחמשה אלו הוא מין". –המתים והחיים[ 

התורה )ו, -לאחר שלמדנו מיהו מין, נעיין בדברי רבנו בהלכות יסודי
תורה שורפין אותו עם האזכרות ]=שבעת -שכתב ספר מין ישראלח(: "
שמות הקדושים[ שבו, מפני שאינו מאמין בקדושת השם, ולא כתבֹו ה

אלא והוא מעלה בדעתו שזה כשאר הדברים. והואיל ודעתו כן לא 
ומצוה לשרפֹו כדי שלא להניח שם למינים ולא נתקדש השם, 

 ".למעשיהם
ָמרי שואל ומשיב שם באות יא על דברי רבנו הללו, וזה לשונו: "למה 

ה בדעתו שזה כשאר הדברים'? ]...[ אלא בא רבנו כתב רבנו 'והוא מעל
לומר, שמותר לשרפו מפני שאינו חושב את השם הזה אלא כאחד 
הפרטים שבעולם ]כגון[ אבן או קורה". ושם באות יח הוא מוסיף: "זה 

יישרף,  –תורה -להות, אם כתב ספר·]=הסופר[ שכפירתו תלויה בא
כתב רבנו 'והוא מעלה להים אמת, לפיכך ·מפני שאינו מאמין בה' א

 בדעתו שזה כשאר הדברים', כלומר עץ או אבן או תיבה או ספסל".
החדשה המתורגמים לעברית, האם יש חיוב -ויש לשאול, ספרי הברית

לשרפם? שהרי הנוצרים הם בגדר "מינים"? תשובה, נשים לב כי רבנו 
". כלומר, דווקא ישראל שהשתבש ישראלדייק בלשונו בהלכה "מין 

התורה הזה -תורה, חובה לשרוף את ספר-להות וכתב ספר·שגי האבמו
עם כל האזכרות שבו. זאת ועוד, מן הטעם שמביא רבנו בסוף ההלכה 
"כדי שלא להניח שם למינים ולא למעשיהם" עולה, שכל ההקפדה היא 
דווקא על מין ישראל, כדי שלא יבואו ישראלים אחרים ללמוד ממושגיו 

ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְשֹכן לא איננו מתחשבים בהם, "הרעים. אבל הגויים ממי
 " )במדבר כג, ט(.ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָשב

תובנה נוספת קשה ומהדהדת עולה מהלכות אלה: סופר סת"ם יהודי 
שסובר שיש לה' מאפיינים גופניים, הוא בגדר מין וחובה לשרוף את 

וסיפו חז"ל התורה שכתב עם כל האזכרות שבו. ולא לחינם ה-ספר
 המיניםעשרה בתפילה: "למשומדים אל תהי תקוה, וכל -בברכה התשע

והמוסרים כרגע יאבדו". אולם, ברבות השנים נשמטו המינים 
והמשומדים שתיקנו חז"ל מסידורי התפילה האירופים. והשאלה 
המתבקשת היא, האם יש לכך קשר לעובדה שרבים מראשוני אירופה 

 גופניים?סברו שיש לבורא מאפיינים 
ידי מין ישראל? כלומר, פירוש -זאת ועוד, מה דין פירוש שנכתב על

ידי ישראל שמאמין שיש לבורא מאפיינים גופניים? אם -שנכתב על
התורה הקדוש שניתן מפי הגבורה, -כך בעניין ספר-התורה החמירה כל

כן, אם כתבו מין חובה לשרפו עם כל האזכרות שבו! מה -פי-על-ואף
ינו של פירוש לתורה או לתלמוד שאין בו אזכרות כלל, יהא אפוא ד

ולא רק שהוא לא ניתן מפי הגבורה, אלא מלא וגדוש בהזיות שיבושים 
ודמיונות?! האם לכל הפחות לא ראוי לומר עליו שמצוה לגנזו 

 "כדי שלא להניח שם למינים ולא למעשיהם"?!ולהעלימו 
 
 

  

 גחלק  – שבעת השמות שאסור למחקם  הלוי יצ"ו-אדיר ב"ר יוסף דחוח

. 

 

 טתשע" מרחשוון
 ִלְשַטֵרי לבש"

 

 18לק"י, גיליון 

 המשך בעמ' הבא

 חמישי! מיביהנבוכים -לימוד מורהיישר כוח למשתתפי 

 הכנסת-נדיבי הלב ויקרי המחשבה, אנשי ביתתודה ל
אהבה לאמת על תמיכתם בעלון מתוך חיים" נתניה, -"מקור

 לברכת אבות!ולשלום יבורכו ממקור הברכות ויזכו 

 

 הגהה: שלמה שוקר הי"ו

 הלוי על תרומתו לעלון-תודה לר' אליהו עמר
 יבורך ממקור הברכות ויזכה לברכת אבות
 ויהי נועם ה' עליו ואור חסדו על צאצאיו



 

ומן המינים הארורים נעבור לגויים, בהמשך ההלכה שם רבנו פוסק, 
הקודש -גונזין אותו, וכן כתביוזה לשונו: "אבל גוי שכתב את השם 

שבלו או שכתבן גוי יגנזו". כלומר, אסור ללמוד מספרי התנ"ך 
החדשה שהוציאו לאור הגויים, אלא חובה לגנזם. עוד עולה -והברית

הקודש )ספרי התנ"ך(. ברם, -מהלכה זו, כי אסור למחזר את כתבי
פירושיהם וביאוריהם וכל שכן שאר וורטים מתעים ומתעתעים, 

וה רבה היא בימינו, ובמיוחד לאור שיבושי רבים מהפרשנים מצ
"ומי יתן : אשר עליהם אומר רבנו בהקדמתו לפרק חלקוהדרשנים, 
 .יג, ה[" ה' ]איובִמי ִיֵתן ַהֲחֵרש ַתֲחִרישּון ּוְתִהי ָלֶכם ְלָחְכמָ 'ושתקו ]...[ 

בהמשך דבריו שם, ָמרי גם מבאר את אופן הגניזה שרבנו הזכיר 
בהלכה, וזה לשונו באות כא: "ואופן גניזתן כמו שכתב רבנו בהלכות 

ותו בכלי חרׂש וקוברין אותו... וזו היא תורה )י, ג(: 'נותנין א-ספר
גניזתו', וכדאיתא במגילה כו ע"ב. ומה שעושים היום שעוטפים 

עבירה היא בידם, שהם  –אותם בשקי ניילון וקוברים אותם 
 כמאבדים אותם בידיים, כי הניילון נרקב תוך זמן קצר מאד".

 שם שהוסיפו בתוכו מקף או נקודה האם מותר למחקו?
יסור הוא רק לשמות שנכתבים כהווייתם, אך אם יש נראה שהא

היכר או הפרדה כלשהי, ואפילו בנקודה, שנועדה לבטא את הפרדת 
מותר למחקם, שהרי לפי המסורת יש כעשרה מקומות  –המלה 
תורה שבהם יש להוסיף נקודות מעל אותיות או מלים -בספר

ומכל  מסוימות, ומזאת נלמד כי גם לנקודה עשויה להיות חשיבות.
להים" עדיף לכתוב "אלדים", ּוכמסורת ·מקום נראה, כי את השם "א

 אבותינו הקדמונים.

 סירוס שם השם יתעלה
באחת מתשובותיו ָמרי יוסף קאפח כותב כך )שו"ת הריב"ד, עמ' 
כד(: "אבל להזכיֵרם ]את שבעת השמות שאינם נמחקים[ בתוך שטף 

לאמרן  ]הדגשים במקור[מצוה דברים יהיו אשר יהיו מותר, ואף 
כמות שהן. כי הסירוס הזה בקו"ף לדעתי ולמשמע אזני, גנאי הדבר 
ומכוער מאד, גם כלפי הדיוט כל שכן כלפי שמים. ]...[ אלא שאוזניך 
כבר מלאים מן הכינוי המשובש 'אלקים צבקות', ולכן כבר אינך חש 

 את הזרות ואת הכיעור שבדבר".
ת שם השם המקורי בפסוק, ולא א( מצוה לומר אמדבריו עולה: 
אין עבירה ברם, נראה שב( כפי שאנו רגילים לומר;  לומר "השם"

לומר "השם" במקום אחד משבעת שמותיו של הקב"ה, מפני שמלת 
"השם" איננה שם חדש כמו "אלקים" וכיו"ב, אלא משמעותה היא 

 שמו של הקב"ה יהיה אשר יהיה באותו הקשר.
וראיה לדברינו ממשנה ביומא )ד, ב(: "קשר לשון של זהורית בראש 

עוויתי  אנא השםשעיר המשתלח ]...[ וכך היה אומר ]הכהן הגדול[: 
כפר נא לעוונות ולפשעים ולחטאים  אנא השםפשעתי וחטאתי ]...[ 

, שהרי "אנא השם" הוא חלק משנה זונראה שניתן ללמוד מ]...[". ו
ואסיים בדבריו  הֹוִשיָעה ָנא". ה': "ָאָנא )קיח, כה( הליםמפסוק בת

של ר' זכריה סולימן הי"ו מתוך ספרו "שרשרות גבלות" )הוצאת 
 (, וז"ל:299–298מכון מש"ה, עמ' 

בין  שמות השם,, בנביאים ובכתובים נזכרים בתורתנו הקדושה
שמות שהן חלק משמות בני אדם ובין שמות שנקראו על שם 

שנבנו, כולם נזכרו כמות שהן ולא שינו אותם ולא  מזבחות
 החליפום בכינויים.

 ה'ַוִיְקָרא ַאְבָרָהם ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא נאמר )כב, יד(: " בספר בראשית
ַוִיְקָרא ֶאת ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ֵבית שם עוד נאמר )כח, יט(: ". ו"ִיְרֶאה
". ֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל·ל א  ·ַוַיֶצב ָשם ִמְזֵבַח ַוִיְקָרא לֹו אֵ עוד שם )לג, כ(: ". "ֵאל

]ובספרו הוא מביא דוגמאות רבות נוספות[ ]...[. גם בתורה מוזכרים 
להים עם הערות המסורה והראשונים, זה ·פעמים רבות שמות א

שיח שבין יעקב ללבן, לבן אומר ליעקב -קודש וזה חול. כגון ]...[ בדו
ֹלָהיָלָמה גָ " ִעם ֲאֶשר ִתְמָצא " )שם לא, ל(, ויעקב משיב לו "ַנְבָת ֶאת א 

ֹלֶהיָך ֹלא ִיְחֶיה " )שם, לב(. ודוגמאות רבות נוספות מתורתנו ֶאת א 
ַוֲעַבְדֶתם " )שמות לד, יד(, "ִכי ֹלא ִתְשַתֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחרהקדושה, "

ֹלִהים ֲאֵחִרים יא אומר לנביאי " )דברים יא, טז(, ואף אליהו הנבא 
ֹלִהים ·ְוָהָיה ָהא   ה',ֹלֵהיֶכם ַוֲאִני ֶאְקָרא ְבֵשם ·ּוְקָראֶתם ְבֵשם א  הבעל: "

 " )מל"א יח, כד(.ֹלִהים·ֲאֶשר ַיֲעֶנה ָבֵאש הּוא ָהא  
, אלא "אלקים" לא נתכנו הקודש-שנזכרו בכתביאפילו האלילים ו

השם  הנָ ּוש לאאחת כמה וכמה, ש אלהים", וכל שכן ועלנזכרו בשם "
אמרו ככתבם וכלשונם ביראה ונ להים" ושאר שמות ה' יתברך·"א

ולא כאותם ה"יראים" אשר  ,היראה והכבוד הנכונים וזו .וכבוד
: "אלוקים" מבזיםאת ה' יתרומם ויתעלה בשמות  ומגדפים חרפיםמ

ויש שהגדילו לעשות וכותבים במקום שם או יו"ד ֵקי וא"ו ֵקי ]=
נו, יאלה לא ׂשערום אבותסילופים  י ביזיון וקצף[."יקוק", וכדַ הויה 

 ,סילפו את שמות ה', אך אינם אלא מבזיםוכאילו מ"יראתם" 
ִמי ֶזה ָאַמר ַוֶתִהי בקראם את ה' יתרומם ויתעלה בשמות גנאי. "

 " )איכה ג, לז(.ֹדָני ֹלא ִצָּוה·אֲ 
ים צריך לכנות שמות לגנאי. כמו שכתוב בפרשת לעומת זאת, לאליל

" )דברים יב, ג(, ומפרשים: לכנות להם שם ְוִאַבְדֶתם ֶאת ְשָמםראה: "
עין קוץ. ]...[ בית גליא, לשון  –בית כריא, עין כל  –לגנאי, בית גליא 

גובה, בית כליא לשון כליון, או בית כריא, לשון בית הכסא וכו'. וכך 
דורי דורות. ובתימן קראו לבית תפילתם, בית נהגו אבותינו מ

קראו  ,תיפלותם. למסגד, קראו ַמְסֵּגף. לנביאם, קראו נבל. ולקוראן
קלון, וכן רבות. באמצעות שינוי אות אחת, שונתה משמעות המלה 
לגנאי. נמצאנו למדים, כי כל שינוי, אפילו באות אחת, הרי הוא 

" ֹלֵהיֶכם·א   ה'ֲעׂשּון ֵכן לַ ֹלא תַ מגנה ומבזה. ]...[ וכציווי הפסוק "
 )דברים יב, ד(.

" )דברים יב, ג(, ְוִאַבְדֶתם ֶאת ְשָמם" ואור החיים מפרש את הפסוק
ואומר: רבותינו ז"ל אמרו: מה בא פסוק זה ללמדנו, הרי כבר נאמר 

"? בא ר' עקיבא ומפרש, ְלַשנֹות את ַאֵבד ְתַאְבדּוןבפסוק הקודם "
זרה[ לביזיון, ע"כ. ומה מכנה שם לחברו נאמר עליו -שמה ]של עבודה

אפילו דש ביה באותו שם )ב"מ נח ע"ב( הבא, ו-שאין לו חלק לעולם
ים, קכלומר אפילו מי שהתרגל לשנות ולכנות את שם ה' ולומר אל –
ה, וכיו"ב, גדול עוונו מנשוא. קָ י, קָ י, שקֵ וא"ו  ֵקיות, יו"ד קל, צבק

]עד כאן דבריו[.
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 י יוסף קאפחפנינים מתורתו של ָמר
הנפשות ]של בני האדם[ רבות " עמ' לד:באומר רבנו בחיי 

התשוקה והתאווה לתכלית הרע, ונסוגות מלעסוק בחסדים, 
נלאות מלרוץ לעשיית הטוב, נוהות בדבקות ובתמידות במדבר 
הבידור והׂשחוק, ואם נזדמנה להן הזדמנות תאוותנות המושכת 
אותן, משתמשות בנימוקי אוון כדי לפנות אליה, ומטֹות את 

 ".הטענה בעדה
מעיר ָמרי בסוף הדברים: "]הנפשות שתוארו לעיל[ ממציאות ושם 

טענות לצדקת הנטייה אל התאוות ומאשרות את סטייתן". וכמה 
 עלינו להיזהר מייצר הרע שלא ימציא הצדקות לעשיית הרע.

וידעתי ידיעה ברורה כי הבורא " :לז–ובעמ' לאומר רבנו בחיי 
יתעלה, כיוון שהוא אחד באמת ]...[ אין מחשבתנו מסוגלת להשיג 
]את עצמו ואמתתו[ ]...[, לפיכך חובה שנדעהו ונכיר את מציאותו 
מצד ברואיו". ולכן רבנו בחיי קבע בשער השני בספרו "תורת 
חובות הלבבות" את "שער הבחינה בברואים". והשער הראשון 

 הוא שער טוהר ייחוד השם יתעלה.
וָמרי מעיר שם: "להסתכל ולהתבונן בנבראים ומתוך כך להכיר 
את מי שאמר והיה העולם". וכבר ייחדנו סדרת מאמרים למצות 

פורסמו בעלון ובאתר אור הרמב"ם(, והיא המצוה השם )-ידיעת
הראשונה שנצטוינו עליה בעשרת הדיברות. וכאמור, לדעת רבנו 
היא המצוה הנעלה ללמוד מדעים, שבהם אנחנו לומדים להכיר 
 –את מי שאמר והיה העולם, והם יסוד היסודות ועמוד החכמות 

: "וכאשר התבוננתי בעניין מה שמיוחד זאומר רבנו בחיי בעמ' ל לידע את ה' יתעלה ויתרומם.
בו ]בה' יתעלה[ ]...[ ואינו משותף לשום דבר ולא דומה לשום דבר, 
צירפתי לעניין זה את ייחודו במשמעת ובעבודה, כלומר בייחוד 

 בו זולתו עמו".מעשינו לשמו, כי לא יתקבל לפניו מעשה שמשותף 
וָמרי מסביר שם מיהו המשתף את מעשיו: "מי שעושה את המצוה 
כדי למצוא חן בעיני בני אדם או כדי להפיק תועלת גשמית". 
ולצערנו מזמן כבר הפכו את הדת לקורדום לחפור בה, ומעניין 

 כמה יישארו ללמוד בכוללים ללא המשכורות החודשיות...

חובות הלבבות, והוא ספר תורת : "חאומר רבנו בחיי בעמ' ל
ומטרתי בו להעיר ]="תלטף" במקור הערבי[ ולעורר את הפתאים 
 ושאינם ממלאים את חובתם מאנשי תורתנו ונוחלי חוקי דתנו".
ושם ָמרי מסביר את המלה "תלטף": "הערה הנעשית בתבונה 
ובעדינות לפי דרכו של אותו שמעירים לו". כלומר, מעוררים את 

 ָלשֹון ַרָכה ִתְשָבר ָּגֶרם...האדם בנועם לדרך האמת, וְ 



 

 

 ֶעֶרב ֲחנָֻכה. –עֹוד ָשָנה ָחְלָפה, ְושּוב 
 ֵיש ַהְרֵבה ֶשֶמן! –ְוַהַפַעם 

 ֵאיזֹו ַהְרָּגָשה ְמתּוָקה!
 ַבֲחנּות ְקַטָנה ָמָצא ַפְרָנָסה, –ר' ִיְחֵיא 

 ִהְרִחיב ה' לֹו, ְכָבר ֵאין ֹקִשי ּוַמֲעָמָסה!
 ַהְקַטָנה ַעד ְמֹאד ּוְמַחָכהְׂשֵמָחה ְּגאּוִלי 

 ֶשּסֹוף סֹוף ַיִּגיַע ְזַמן ַהַהְדָלָקה.
ְשלֹוָשה  –ְבמֹו ֵעיֶניָה ִהיא ָרֲאָתה ַהְרֵבה ֶשֶמן 

 ַבְקבּוִקים!
ִבְשָמִנים ְמֻהָדִרים, 
 ְצלּוִלים ְוַזִכים...

ר'  –ַאָבא  ,ֲאָבל
שּוב ָלּה  –ִיְחֵיא 
זֹו  ֶשֵאין ַמְסִביר,

ַמָמש ַכמּות ְּגדֹוָלה 
ְצִריִכים  –ִכי ְלַהְדָלַקת ַהֵנרֹות ַבַבִית  ְלַמְכִביר,

 –ּוְלִפְרסּום ַהֵנס ַבֲחנּות  ַבְקבּוק ֶאָחד,
 ַהַבְקבּוק ַהֵשִני ְמֹיָעד...

 ַלֲחנִֻכָיה ֶשִלי! –"ֹיִפי! ְוַהַבְקבּוק ַהְשִליִשי  –
 ַּגם ִבְשִביִלי!" –ֶשֶמן  סֹוף סֹוף ֵיש

 "ֹלא, ִבִתי, ֲעַדִין ֵאין ְלָכְך ַהְצָדָקה! –
ָצִריְך ָלֵתת  –ִכי ֶאת ַהַבְקבּוק ַהְשִליִשי 

 ִלְצָדָקה!
ֶשֵאין ָידֹו  ַמִכיר ֲאִני ְיהּוִדי ֶאָחד, ָכֵשר ְוָעָניו,

ָצב,  ַמֶשֶגת ִלְקנֹות ֶשֶמן ּוַוַדאי הּוא ֶנע 
 ָאְמָנם רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ִעְצבֹוֵנְך ְוַצֲעֵרְך,

 ִיְהֶיה ַּגם ְׂשָכֵרְך. –ַאְך ַעָתה ְבִמְצַות ְצָדָקה 
 ִהֵנה ְוֶאְשָלֵחְך ְלאֹותֹו ָאָדם

 ֻשָתָפה ַּגם. –ְוִתְהִיי ַאְת ִעִמי 
 ַאְת ָאְמָנם אֹותֹו ֵאיֵנְך ַמִכיָרה,

 ֶשִלי –ֲאָבל, זֹו ְבַכָּוָנה 
 ַהְבִחיָרה.

ְקִחי ִעָמְך ַבְקבּוק 
ַאְך ַאל ָתֵעִזי ִלְדֹפק ַבֶדֶלת  ַלְכֹתֶבת ַהְברּוָרה,

 –ַרק ַהִניִחי ֶאת ַהַבְקבּוק ֶשַבַשִקית  ַהְּסגּוָרה,
 ַעל ַהַּסף, ַעל ַהִמְפָתן...

ְבִלי ָלַדַעת ִמי  –ְוַאַחר ֶלְכֵתְך ִיְמָצֶאנּו ַהְיהּוִדי 
 ָנַתן!

 ְוָהָיה ִאם ִתְפְּגִשי ִמיֶשהּו ַבֶדֶרְך,
 ַאל ֹתאְמִרי ָדָבר, ַּגם ֹלא ְבֵעֶרְך!

 ֵאין ָלְך ִמֶמִני ֶהֵתר, –ְלשּום ִמָלה 
 ִהיא ַרק ְבֶהְסֵתר!" –ִכי ְצָדָקה ֲאִמִתית 

ֶרֶגל ִמן ִעם ְשִקיַעת ַהַחָמה, עֹוד ְבֶטֶרם ִתְכֶלה 
ִהְדִליק ר' ִיְחֵיא ֶאת ַהֵנר ְוִנְפָנה ִמָכל  ַהשּוק,
 ִעּסּוק.

 ְכֵדי ְלהֹוִדיַע ַהֵנס, –ַהֲחנִֻכָיה ְבֶפַתח ַהֲחנּות 
 ֹלא נֹוֵתן ְלִאיש ְפִניָמה ְלִהָכֵנס. –ְוהּוא ְלִצָדּה 

ּוְמַנֵצל ַהְזָמן  ְמַעֵכב הּוא ֶאת ַהְמַמֲהִרים
 ה ְקַטָנה ְוֶהְסֵבִרים:ִלְדָרשָ 

 ַמהּו ַחג ֲחנָֻכה, ָלָמה ֹלא עֹוִׂשים ַעָתה ְמָלאָכה
ַמדּוַע ֹלא נֹוָרא ִאם ִיְקנּו ֵאֶצל ְשֵכנֹו ֶשִבְקֵצה 

 ַהִמְדָרָכה...
 ְמַסֵפר הּוא ֶאת ִספּור ֲחֻנָכה ַלְיָלִדים ַהְקַטִנים

 ִתיִנים.ְבעֹוָדם ַממְ  –ּוְמַחֵלק ֻסָכִריֹות 
 ִעם ְּגאּוִלי ִבתֹו הּוא יֹוֵשב, –ּוְלֵעת ֶעֶרב 

קֹוֵרא ִהְלכֹות ֲחנָֻכה ֵמָהַרְמָב"ם, ְואֹוֵמר ַמה 
"ָאְמָנם 'ַמְדִליק ֵנרֹות ְכִמְנַין ַאְנֵשי  חֹוֵשב:
ֲאָבל ִאם ָאֵכן ֵיש ַרק עֹוד ְקָצת ֶשֶמן  ַהַבִית',
  ְתרּוָמה ְלָהִריםַמְעִדיף ֲאִני ִמֶמנּו –ַזִית 
 ְלַזכֹות ַּגם ֲאֵחִרים. –ּוְבָכְך 

אּוַלי ַיְרִחיב ִלי ה' עֹוד 
ְוָאז  ְוִיְפַתח אֹוָצרֹו ַהּטֹוב

ַיְסִפיק ַהֶשֶמן ִלְצָדָקה  –
 ְוַגם... ְלַשֵלם ָלְך 'ַהחֹוב'...

ִבְרַכת ה'  ֵביְנַתִים, ַהְטִמיִני ָנא ֶאת זֹו ַהֲחנִֻכָיה,
 ּה'..."-'ֲאַסֵפר ַמֲעֵׂשי יָ  –ִתְהֶיה... ְועֹוד 

 ָיִמים טֹוִבים ָבאּו ַעל ר' ִיְחֵיא ּוְבֵני ֵביתֹו.
 ְישּוָעתֹו. –ָאֵכן, ָזָכה ְלִבְרַכת ה' ְוָרָאה 

 ַּגם ְבַחג ָהאּוִרים: –ָיִמים ֲאֵחִרים 
 ַחלֹון,ִנֶצֶבת ַעל ֶאֶדן הַ  ַמָמש ְכמֹו ַבֲחלֹום,

 ֻמְכֶסֶפת, –ֲחנִֻכָיה ָנָאה 
 ָכזֹו ֶשֵאֶליָה ַהֶנֶפש ִנְכֶסֶפת,
  ִעם ָקִנים ָנִאים ּוְגדֹוִלים,

 ֶשֶשֶמן ַזִית ֻמְבָחר ְמִכיִלים,
 ַכמּוָבן, ַהֲחנִֻכָיה ֶשל ְּגאּוִלי ֵמֵחָמר! –ּוְלִצָדּה 

 ָעָבר...ֶאת ִזְכרֹון הֶ  –ֶשֹּלא ַמְשִכיָחה ִמֵלב 
 ל, ְוִשְבחֹו ְבָכל ֶרַגע ַמֲעֶלה,·ְור' ִיְחֵיא מֹוֶדה ָלאֵ 
 ֹלא ִיְכֶלה: –טּובֹו ְוַחְסדֹו  –ִמְתַפֵלל ֶשָלַעד 

 "ַוַתְגֵדל ַחְסְדָך, ֲאֶשר ָעִׂשיָת ִעָמִדי,
 ְוֹלא ַתְכִרית ֶאת ַחְסְדָך ֵמִעם ֵביִתי,

 יֵרֶאיָך,ָמה ַרב טּוְבָך, ֲאֶשר ָצַפְנָת לִ 
 ְואֹוֶדה ֶאת ְשֶמָך, ַעל ַחְסְדָך ְוַעל ֲאִמֶתָך"...

 

ן קֹוָלהּ "  יצ"והלוי -דחוח אדיר ּתֵּ     "ֲהלֹא ָחְכָמה ִתְקָרא ּוְתבּוָנה ּתִ
בספר משלי בראש פרק ח, שלמה המלך מתאר את החכמה אשר 

ֲהֹלא ָחְכָמה ִתְקָרא החיים באמת: "-הדעת אוהבי-לשוחריקוראת 
". בתחילה נאמר שהחכמה קוראת מן המקומות ּוְתבּוָנה ִתֵתן קֹוָלּה

", ובהמשך נאמר שהיא ְבֹראש ְמרֹוִמים ֲעֵלי ָדֶרְךהגבוהים הרחוקים: "
ְמבֹוא ְפָתִחים ]...[ ְלַיד ְשָעִרים קוראת ליד פתח ביתו של האדם: "

". מדוע אפוא שלמה המלך מתאר את קריאתה של החכמה ֹרָנהתָ 
האדם בשתי דרכים מנוגדות אלה? על שאלה זו משיב רבנו -לבני

 סעדיה גאון בפירושו למשלי שם, וזה לשונו:
', כוונתו ְלַיד ְשָעִרים' ואחר כך אמר 'ְבֹראש ְמרֹוִמים"אמרֹו תחילה '

רחוקה ממנו כאילו היא  בכך כי החכמה רואה אותה התלמיד תחילה
בראש מרומים, וכאשר ישתדל בה תהיה קלה בעיניו עד שתהיה 
כדבר המונח לפניו על הארץ. וכבר אמר ה' יתברך ויתעלה שאין 

' ֹלא ִנְפֵלאת ִהוא ִמְמָך ְוֹלא ְרֹחָקה ִהואהחכמה רחוקה, הוא אמרֹו: '
ֶאְחָכָמה ְוִהיא ָאַמְרִתי ]דב' ל, יד[, ואמר שלמה שהיא רחוקה כאמרֹו: '

' ]קהלת ז, כג[, ואין סתירה בין שני הדברים, כי ללא ְרחֹוָקה ִמֶמִני
השתדלות בה תיראה כאילו היא רחוקה, וכאשר ישתדל בה יתברר 

ִכי ָקרֹוב ֵאֶליָך ַהָדָבר ְמֹאד ְבִפיָך ּוִבְלָבְבָך שהיא קרובה כאמרֹו: '
 ' ]דב' ל, יד[".ַלֲעֹׂשתוֹ 

-וכמה גדול הלקח שבדברי רבנו סעדיה, לעתים אדם נכנס לבית
המדרש ואפילו אינו שם לב שמתנהל שיעור, יושב הוא במקומו 
ופותח בשיחה עם חברו או עובר בין כל חבריו לדרוש בשלומם 

הכנסת מועדון חברים לגיל השלישי. -בקולי קולות, משל היה בית
גבאי מכריז שייאמרו ולעתים גרוע מכך, מיד כאשר שומעים את ה

יוצאים החוצה לעשן )בחגים(  –תורה במשך עשר דקות -עתה דברי

ֵמִסיר ָאְזנֹו ִמְשֹמַע תֹוָרה הארצות. "-ולדבר דברי ליצנות והבלי עמי
 " )משלי כח, ט(.ַּגם ְתִפָלתֹו תֹוֵעָבה

ברם, על כל אלה יש ללמד זכות, כי אותם שנוהגים כן אינם יודעים 
ש מהו, מעולם לא למדו ברצינות דברי חכמה ודעת, ולכן מדר-בית

גם אם יתנו דעתם לדברי המלמד, הדבר יגרום להם לכאב ראש 
קשה ומתמשך. על הצעירים והמבוגרים ללמוד, כי הקושי ברכישת 
הדעת הוא קושי זמני, ועליהם להתאזר בסבלנות עד שטפטוף מי 

ם בנווה מדבר הדעת יחדור לסגור לבם, ויפריח את שממת מחשבת
מרענן ומוריק, שיאיר את נפשם בשמחה, וישלח ממימיו להפרות 

 ולהחיות את כל נימי נפשם הרדומים והמאובנים.

 סוד ההצלחה בחיים
בהמשך דברי רבנו סעדיה שם, הוא מוסיף לשבח ולרומם את 
החכמה ומעלתה, ומגלה לנו את סוד אהבתה, וזה לשונו: "החכמה 

חנו דבריה, ביודעה כי הבוחן כל מה כל מטרתה ותכליתה שייב
שיבחן יותר יתוסף בו חשק, מחמת מה שמתגלה לו יותר, ולפיכך 

ֶמת ֶיְהֶּגה ִחִכי', 'ִשְמעּו ִכי ְנִגיִדים ֲאַדֵברמכריזה ' ְבֶצֶדק ָכל ִאְמֵרי ', 'ִכי א 
ח[. והנה צדקה החכמה שכל ענייניה טהורים, והדרכה –' ]שם, וִפי

לדרך האמת והשלום[ וטֹוב ויושר ואושר והצלחה  ]שהיא מדריכה
ונחת וחן ּוָברּות ]=זכה וברה[ ואמת וצדק ומשפט, ומה שלא יסופר 

 מסוגי החסד והרוממות ]=אין גבול לרוממותה ולמעלתה[".
ֵראִשית ָחְכָמה למדנו מדבריו, כי סוד ההצלחה בחיים היא החכמה: "

" )משלי ד, ז(. נמצא, כי שוגים אלה ְקֵנה ָחְכָמה ּוְבָכל ִקְנָיְנָך ְקֵנה ִביָנה
הסוברים שבזכות "שמות קדושים" "תיקונים" ו"סגולות" יזכו 
-לפרנסה ולהצלחה בחיים. ואפילו לא בזכות פרסום שמם בבית

שברכים והנצחות, ואף מגרעת גדולה יש בהם, -הכנסת בשלל מי
מעט ראוי לשבח להלל ולברך רק להשם יתעלה. -מקדש-שהרי בבית

ד איני מבין את אותם שמנציחים את שמם על גבי פרוכת ובמיוח
ההיכל, כיצד אינם מתביישים שבפרוכת היכל קודשו של ה' יתעלה 
יתנוסס שמם ויתואר מהללם? איה יראתנו ובושתנו מפני ה' 
יתעלה?! כיצד אינם חוששים לשתף שמם עם שמו יתעלה? האם 

היכל, הם באמת רוצים שבכל פעם שהמתפללים ישאו עיניהם ל
במקום להיזכר בבוראם הם יראו את שמם וייזכרו בגדולתם?

ה ֲחֻנּכָ ְוָקא ּבַּ מתוך הספר "החוט של סבא" שכולל סיפורי מופת  חוברימאת גולי   בחלק  – ּדַּ
מחייו של ר' יחיא ב"ר חיים קאפח זצ"ל. הספר 
ת שזור באיורים צבעוניים מאירי עיניים. לרכיש
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 !עודדו את יצירות הרוח של יהודי תימן
 הביאו ברכה לביתכםו רכשו את הספר

 תמונה א'

 המשך בעמ' הבא

ָהֶבָך. –רס"ג מבאר את הפסוקים במשלי )ט, ח ט(: "הֹוַכח ְלָחָכם ְוֶיא 
הֹוַדע ְלַצִדיק ְויֹוֶסף ֶלַקח". וֹכה דבריו: "אבל  ,ֵתן ְלָחָכם ְוֶיְחַכם עֹוד

הצדיק הרי איך שתטיף לו יאהב אותך על כך. ]...[ כי טהור 
ידי -המחשבה ישמע את הדבר המועט וילמד ממנו דבר אחר על

ולמד מתוכו, והוא מה שאנו קוראים אותו 'מבין דבר  שמסעפוֹ 
ל ָמרי יוסף קאפח ונראה שזהו מקורו ש ]שם, עמ' פד[". מתוך דבר'

כל ": )עמ' יד( לאמרתו הגאונית במבואו לספר תהלים מהדורתו
 ".ביקורת, תהיה מטרתה אשר תהיה, יש בה מן הלימוד

 תודה לגולי ולאישּה דוד היקרים
 על הסיפורים הנפלאים

 די·ל ש·יבורכו בברכת א
 ובעתרת ברכות עד בלי די

 



 

 

 הלכה, לא אופנה! –שמירת הבריאות  איר בן אברהם עפארי יצ"ו מ

השנה הקפדנו להרבות -מאחורינו: בראש ימי המועדים והחגים
באכילת הסימנים בתקוה שהשנה נהיה יותר מצליחים ומוצלחים, 
ובמועדים טיילנו בחורשות וביערות, באגמים ובנהרות על שלל 
האטרקציות המוצעות: בסוסים בחמורים ובגמלים, במסעדות 

המזון, והמחמירים העדיפו את "הכל כלול" -בפיצריות ובדוכני
לארץ. יחד עם זאת, היד עוד נטויה וברוך שלא חיסר -השבחוצ

 בעולמו כלום והמפרנס את הכל בטוב, בחן, בחסד וברחמים.
הנבוכים )ג, יז(, רבנו הרמב"ם מבאר את מטרת התורה: -בספרו מורה

"תיקון הנפש ותיקון הגוף". בימינו עוסקים רבות בנושאי בריאות 
בריאות -פידים על מאכליבריאות, ו"המחמירים" מק-ובעיקר במאכלי

ופעילות גופנית שמטרתם להיראות טוב, כדי לקבל מחמאות 
העבודה ואפילו סתם עוברים ושבים. -מהמשפחה, החברים ממקום

כל זאת מנוגד לדברי רבנו אשר מלמדנו, ששמירת הבריאות היא 
למעשה צו דתי, מפני שלא ניתן לעבוד את השם בשלמות כאשר 

 בהלכות דעות )ג, י(:הגוף חולה, וזה לשונו 
אם ׂשם על ליבו שיהיה כל גופו  –פי הרפואה -"המנהיג את עצמו על

ושיהיו לו בנים עושים מלאכתו ואיבריו שלמים וחזקים בלבד, 
אלא ישים על ליבו שיהיה גופו שלם  אין זו דרך טובה.ועמלין לצרכו, 

שאי אפשר שיבין  נפשו ישרה לדעת את השם,וחזק כדי שתהיה 
ויׂשתכל ]=יתבונן. ויׂשתכל מלשון שכל[ בחכמות והוא חולה או אחד 
מאיבריו כואב". נמצאנו למדים, כי מטרת השמירה על הבריאות, 
להביא את האדם לשלמות שכלית. ולכן, שמירה על בריאות הגוף 

 פסולה היא. –במטרה לקבל מחמאות או כדי להיראות טוב 

בנו פוסק, שהאדם צריך כז( ר–בהלכות מאכלות אסורות )יז, כו
להיזהר בכל מה שהוא מכניס לפיו, ובכל מה שהוא מוציא מפיו. 
כלומר, על האדם לשמור על היגיינה גופנית ורוחנית, באכילתו 
ובתקשורתו עם הסביבה. אדם כזה מביא "קדושה וטהרה יתרה על 

ְוִהְתַקִדְשֶתם ִוְהִייֶתם נפשו, וממרק נפשו לשם הקב"ה שנאמר: '
 ' ]ויקרא יא, מד[".ִשיםְקדֹ 

לאור דברי רז"ל בחשיבות השמירה על הבריאות ראוי לשאול: מדוע 
שמירת הבריאות והניקיון אינן מעוגנות בחוק הישראלי? יש לנו 
שלטים רבים המכריזים על כך ש"אין להשליך אשפה במקום זה"; 
"העישון אסור" ועוד; אף צומצמה מכירת שקיות הפלסטיק; ובכלל, 

 מת לב רבה מייחסים בימינו לבריאות לניקיון ולאסתטיקה.תשו
ברם, בניגוד למגמת הבריאות, המטייל ברחובות הערים "הקדושות" 
אוטם אפו מן הריחות העולים מהפחים העמוסים לעייפה, עוצם 

ראות את הזוהמה בכל פינה, ומדלג מעל זרימת הביבין עיניו מ
הזוחלין ונפלטין מתעלות השופכין. האם כל זאת נעדר מאפם 
ומעיניהם של יושבי הערים המתהדרים בהקפדתם על קלה 

הכשרות, -ניקיון ממשפחת משגיחי-כבחמורה? מדוע אין משגיחי
ת שהרי שמירת הבריאות והניקיון נובעת מתורתנו התמימה משיב

הנפש. היכן מפעלי ומפעילי הבד"צים? קול קורא במדבר... לשנה 
הבאה נוסיף לסימנים כוסית אקונומיקה שעליה ֹנאמר: "יהי רצון 

שיתלבנו מעשינו ורחובותינו", ונאמר אמן.

ן קֹוָלהּ " ּתֵּ המשך מעמ' קודם  "ֲהלֹא ָחְכָמה ִתְקָרא ּוְתבּוָנה ּתִ

 לנפשותיכם וזכרו בוראכםהביטו 

ִכי טֹוָבה ָחְכָמה ִמְפִניִנים  ְקחּו מּוָסִרי ְוַאל ָכֶסף ְוַדַעת ֵמָחרּוץ ִנְבָחר:"
יא(. בהמשך פירושו שם, רס"ג –" )שם, יְוָכל ֲחָפִצים ֹלא ִיְשוּו ָבּה

מבאר את הפסוקים הללו, וזה לשונו: "וחזרה ]=והוסיפה החכמה[ 
לבאר כי טוב סחרה שאין כוונתה שירכשו בה ממון, אלא כוונתה 
שיחליף האדם את ההשתדלות ברכישת ההון בהשתדלות בלימודה 
ובקיום כל מה שהיא מצווה". ומעיר ָמרי יוסף קאפח שם על המלים 

ן כוונתה שירכשו בה ממון", וזה לשונו: "כי חכמים מצווים "שאי
 להיפך: 'אל תעשם עטרה להתגדל בהם' ]אבות ד, ה[".

על אלה שהפכו את הדת  על שני סוגי בני אדם מדבר כאן רס"ג: א(
לכלי מסחר, ומטרתם הראשונה בה היא הפקת רווחים וטובות 

הבנק -שבוןועל אלה שלא חסר להם מאומה בבית או בח הנאה; ב(
אך אינם יודעים ָׂשְבָעה, מכלים את ימיהם ברדיפתם אחר ההון, 
שוכחים את ה' יתעלה בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק 

 אשר לא יועיל ולא יציל.
יהי רצון שנזכה להביט לנפשותינו ולזכור את בוראנו לא רק בעשרת 

שעה ככל שיזכנו ה' יתעלה, שהרי -יום שעה-ימי תשובה, כי אם יום
הלכות תשובה לדעת רבנו הרמב"ם אינן בספר זמנים אלא בספר 

זמן מוגדר המדע. כלומר, מצות התשובה אינה מצוה בעלת פרק 
יומית, וחבל שהפכו את התשובה -ומסוים, אלא מצוה תמידית יום

 למצוה שהזמן גרמא.

 !יראִ מֵ תודה לרב הַ 
 מאיר עפארי הי"וידידנו 

יבורך ממקור הברכות ויזכה 
 לברכת אבות

 

 050-6576418תמכו בו! אבי חמדי אנא נהנים מהעלון? 

 הלוי-/ הדר דחוח קרבתךדרשתי 

 אנא השם בורא כל הנבראים

 דרשתי קרבתך ולא רק בימים הנוראים

 ימים 365דרשתי קרבתך 

 חפצה להתעורר לתשובה בכל עת

 להתמיד בקדושה שאפפה בכל מקום

 להמליך אותך בוראי בכל יום ויום

הֹוֵלְך ַבֹתם ֵיֶלְך ֶבַטח ּוְמַעֵקש רס"ג מבאר את הפסוק במשלי )י, ט(: "
". וֹכה דבריו: "הדורש את התום והאמת אינו זקוק ְדָרָכיו ִיָּוֵדעַ 

יודע שינצח ביושר, והדורש זולת האמת לתחבולות לפי שהוא 
הרי הוא מעקש את דרכיו ומעקמן, ְוִיָּוֵדַע ולא יועיל לו זה 
מאומה". וָמרי מעיר שם: "יכירו וירגישו בני אדם מרמותיו 
ותחבולותיו ולא יועילו לו מאומה". יהי רצון שנזכה להתמיד 
ולדייק בדרך האמת ככל יכולת האדם, ולשים את יראת השם 

 עתו וייחודו לנגד עינינו בכל אורחותינו.ידי

 אריסירות נפש ללימוד התורה אצל המָ מ
הלוי, היתה אשה יראת שמים ומשכילה מאד, -אמי ז"ל, יונה דחוח

מחנכת ומורה במקצועות רבים ומגוונים, אך מעל לכל היא מסרה 
את נפשה בעבור חינוכי וטיפוחי ובמיוחד על הלימוד אצל המארי. 

היתה דואגת שאלך למארי ארבע פעמים שנים  12עד  3.5מגיל 
עה(, ולומד אצלו במשך בשבוע )נסיעה באוטובוס של קרוב לש

שעה וחצי. גם בגשם, בשרב ובכל מצב היא לא ויתרה על הלימוד 
הזה, כי הבינה שהוא יסוד היסודות לעבודת השם. היתה תקופה 
שהמארי חלה, היא לא ויתרה, ושלחה אותי בשלושה אוטובוסים 

התקוה. כך עלה, שהמארי מבחינתי היה -למארי שהיה גר בשכונת
 בלתי נפרד מנוף ילדותי.מאז ומעולם חלק 

ארגנה בביתנו אף  שנים לא מעטות לפני כעשרים שנה, היאבמשך 
הכנסת, הזמינה -לימוד תורה קבוע. היא אספה את ילדי בית

לביתנו את מארי דוד מדר ז"ל, וקיימה מדי שבוע לימוד קריאה 
תימן. יום אחד, בשובה מביקורה -לפי נוסח יהודי ושירה בתורה

ז"ל בחדרה ירד גשם שוטף, והיא, שרק לפני כמה סבתי -את אמּה
הוציאה רשיון נהיגה, חששה לנהוג בגשם  (57)בגיל  חודשים

 השוטף ועמדה בצד הדרך עד שייפסק גשם הזלעפות.
דא עקא, משאית שנסעה מאחוריה איבדה את הבלמים, והרכב 

קיבל מכה חזקה מאחור  )סוזוקי סוויפט( הקטן שבו נסעה
בדרך נס אמי לא נפגעה קשה, אך סבלה  והושחת לחלוטין.

חבלות. לפתע הופיע גרר והציע לה לגרור את הרכב מספר מ
יסיע הנהג חולים לבדיקה מקיפה. אמי סירבה שה-ולהסיעה לבית
שעה היה היום ובאותה ההחולים, כי בדיוק באותו -אותה לבית

צריך להגיע לביתנו המארי ללמד את הילדים. ולכן היא ביקשה 
גרר שיסיע אותה לביתה. היא הגיעה לבית, פתחה את מנהג ה

הדלת למארי ולילדים, קיימה את השיעור בעיתו ובזמנו, ורק 
החולים. התייחסותה -לאחר מכן נסעה לצילומים ובדיקות בבית

 "הפח נשבר ואנחנו נמלטנו". לתאונה הייתה קצרה וקולעת:
לאחר שנפטר מארי דוד מדר ז"ל, שהיה מארי משכמו ומעלה, 
תלמיד חכמים ובעל מידות נעלות, אמי לא ויתרה, היא המשיכה 
לקיים את השיעור ולימדה בעצמה את הילדים לקרוא בתורה. 

טעם כזה או דקדוק וזכורני שהיתה שואלת אותי מדי פעם על 
תרגמים לימים, הילדים שלימדה גדלו וצמחו להיות מ אחר.

 תימן.-דייקנים בעלי נעימה, ועלו לתורה בבטחון כמנהג יהודי
אמי לא זכתה לאריכות ימים, ונפטרה ממחלה קשה ביום ב באלול 

 שנים בלבד. "אשה יראת ה' היא תתהלל". 62תשס"א, בהיותה בת 

מודה לכל התומכים והמסייעים בין ברוח בין אור הרמב"ם מערכת 
 תבורכו ממקור הברכות! –בחומר להצלחת מיזם "אור הרמב"ם" 

 –למד היטב  

 חקור והׂשכלת!

אחד ממאפייני 

הדעת הוא 

המחקר והעיון, 

קבלה במסורת 

הוא רק השלב 

 הראשון...


