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אגדת חייו
אבישי בר אושר
תולדותיו
בהיות רבנו בגיל שבע
בהיותו בגיל  7שנים נפל לבאר שבחצר ביתם ,וכפסע
היה בינו לבין המות ח״ו ,לאחר מאמצים מרובים
שבה אליו רוחו .על כך רמז המקובל הגאון הרב
שמעון אגסי ,שרבנו היה ניצוץ יוסף הצדיק ע״ה
שהושלך לבור.
בהיות רבנו בגיל ארבע עשרה
האגדה מספרת כי בהיות רבנו בגיל  14שנה ,שלחו
חכמי ירושלים אגרת לאביו הגאון הרב אליהו ובה
שאלה הלכתית מסוימת .בעוד שהיה אביו מעיין
בסוגיא ,ישב רבנו וכתב תשובה מקיפה בעניין,
ואילולא שחתם שמו על האיגרת ששלח ,לא ידעו
חכמי ירושלים כי רבנו כתבה .הרבנים נדהמו נוכח
גדולתו של רבנו ,ובמכתב תודה לאביו הרב אליהו
כתבו לו כבר קדמך בנך הקטן ר׳ יוסף ,ו׳׳בן חכם
ישמח אב״ .מאז התפרסם רבנו ושמו הלך לפניו ונודע
הוא בשערים ,כאחד מגדולי ההוראה.

 ((1882עד אלול
משבע שנים רצופות ]טבת תרמ״ב ))1882
([ בתקופה זו של התבודדות זכה רבנו
[(1889
תרמ״ט ))1889
להגיע לדרגות גבוהות של חסידות ופרישות והיה זה
לרבנו תיקון והתעלות רוחנית מיוחדת.

מיוסף ועד יוסף
גדולי ישראל בדורות האחרונים טבעו את הביטוי
״מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף״ בהסבירם כי ממרן
רבנו יוסף קארו ועד החיד״א לא קם כיוסף ,כלומר
מאז מרן ״השולחן ערוך״ בעל ״הבית יוסף״ ועד לרבנו
חיים יוסף דוד אזולאי – החיד״א ,לא קם רב ופוסק
גדול כדוגמתם .ומובא בשמו של ה״סבא קדישא״
הגאון הרב שלמה אליעזר אלפנדרי זצוק״ל שהרחיב
את האמרה ופירשה כך :שרבנו יוסף חיים הוא ה״יוסף
השלישי״ ולכן נאמר :מיוסף הראשון עד יוסף השני
לא קם כיוסף השלישי – רבנו יוסף חיים.
אני נדהם
סיפר הגאון המקובל אפרים מנשה כהן זצוק״ל
שסיפר לו הרה״ג ר׳ צדקה משה חוצין זצוק״ל,
 ,(,(1904עלו הוא והרב יחזקאל עזרא
שבשנת תרס״ד ))1904
רחמים זצוק״ל )בעמ״ס עצי היע״ר( והרה״ג ר׳ יעקב
חיים סופר זצוק״ל )בעמ״ס ״כף החיים״ על השו״ע(
לירושלים ,והלכו לביקור אצל הראשון לציון ״היש״א
ברכה״ ,הרה״ג יעקב שאול אלישר זצוק״ל .הראש״ל
תמה עליהם באומרו; מדוע באתם אלי כשיש לכם
את ראש הגלות הגאון יוסף חיים בבבל ,באומרו
״באמת שאין כמותו בכל העולם״ .והוסיף ״האמינו
לי כשאני לומד בספריו אני נדהם ,ובשעה שאני
מזמר מפיוטיו אני מתעורר לתשובה שלמה״.

בהיות רבנו בן כ״ב שנים
כתב עליו זקן מנהיגי הדור הגאון רבנו חיים פלאג׳י
)בספרו ״חוקות החיים״ ,חושן משפט סימן נ״א
:(1873
(:
)תרל״ג1873-
)תרל״ג-
״תשובה מחיים ,ראיתי את כל הכתוב לחיים ,דברי
פי חכם חן ,ריכא ובר ריכא מזרע המלוכה ,דין הוא
הדר החכם השלם הדיין המצוין בר אבהן ובר אוריין,
כמוהר״ר יוסף נר״ו ,מר בריה דרבינא. ...
 ((1856ורבנו רק בן כ״ב שנים.
היה זה בשנת תרט״ז ))1856

על מיקום ישיבת פורת יוסף
וכך כותב בספרו ״עוד יוסף חי״ ,חלק הלכות שנה א׳
פרשת יתרו:

שבע שנות התבודדות
 (1881נקלעו בני המשפחה בעסק
בכסליו תרמ״ב ))(1881
המשפחתי ,למצוקה כלכלית שגרמה להסתבכות
והפסד עצום עם חובות כספיים .בהתערבות
השלטונות נאסרו אחיו ולבסוף הוכחה זכאותם והם
שוחררו והחוב הוחזר .בסמוך למקרה זה נפטרה אם
המשפחה מרת מזל טוב )ז׳ אב תרמ״ב( .פרשיית
המאסר והאירועים בעיקבותיה השפיעו על רבנו אשר
גזר על עצמו ״מאסר בית״ והסתגר בביתו למעלה

״ולכן בודאי בית כנסת או בית מדרש שהוא בנוי עתה
קרוב וסמוך להר הבית הוא מעולה ומקודש יותר ,כיון
שהיא סמוכה וקרובה לשער השמים ,וכל שכן אם
העומדים שם יכולים לראות ממנו קרקע בית המקדש
מן החלונות שבו ,הרי זה מעולה יותר ויותר ואשרי
הזוכה להתפלל שם ולעסוק בתורה במדרש הבנוי
שם״.
זו הסיבה כי רבנו פעל ודירבן להקמת ישיבת
״פורת יוסף״ בעיר העתיקה מול שריד בית מקדשנו
ותפארתנו.״

5

בעל ״הלשם״ על הרי׳׳ח
בקונטרס ״ארי במסתרים״  -תולדות בעל ״הלשם
שבו ואחלמה״ ,עמ׳ י״ד ,כותב בשם בעל ״הלשם״
הרב שלמה אלישיב )תר״א  -תרפ״ח( שאמר ,שישנו
חד בדרא הבקי בנגלה ובנסתר והוא הגאון הנורא רבי
יוסף חיים זצוק״ל מבגדאד .והיה מתהלל שזכה לקבל
כעין הסכמה על ספרו מרבנו ,ושם הכתירו רבנו
בתואר ״ארי במסתרים״.
בהמלצת הרב מבריסק
...הספר הקדוש ״בן איש חי הלכות״ ספר אשר הגאון
הגדול מר״ן הרב מבריסק יעץ לתלמידים אשר אולצו
להתגייס למלחמת עולם הראשונה לקחתו לתרמילם
מפני שהוא בלול בכל מקצועות התורה.
הרי׳׳ח הטוב ,אלול תשס׳׳ט

פרשת ריפויו של הרב
עבדאללה סומך
יצחק גורמזאנו גורן

6

פקודת הוואלי ,הוא מושל העיר מוצטאפא עאצם
פאשא ,כבר זעזעה את קהל ישראל עוד שבועיים
קודם .על-פי פקודה זו ,נאסר על יהודי הכפרים
בסביבות בגדד להיכנס העירה ,וזאת בגלל השתוללות
מגֵפת הדבר.
ר' יוסף חיים היה מודאג מאוד .הוא ידע שרבּוֹ
האהוב ,הרב עבדאללה סומך ,שהה באותה עת בכפר
גרארה .שליח מוסלמי שהגיע אל מנהיגי הקהילה
בבגדד הודיעם שר׳ עבדאללה לקה כנראה במחלה.
מיד נרתמו ראשי הקהל בניסיון לקבל היתר מיוחד
מידי הוואלי להביא את הרב לבגדד לריפוי .בקשתם
נדחתה על הסף .משלחת שלהם התייצבה אצל ר׳
יוסף חיים ,וחבריה ביקשו את התערבותו .תחילה
טען ,שאין הוא מאמין שבמקום שבו הם נכשלו
יצליח הוא .הם השיבו לו מיד שהם מוחלים על כבודם
ומתפללים שבמקום שבו נחשפה אזלת-ידם תתגלה
גבורתו לעיני כול .העיקר הייתה בעיניהם התוצאה.
הרעיון לחזר על פתחו של המושל היהיר היה לו
לזרא ,אבל על רגשי-הסלידה שלו גברו חיי מורהו
ורבו המוטלים על הכף.

...הוזמנה כרכרה סגורה .יוסף חיים חמק מעיני
הסקרנים.
לא עברה שעה וכבר עמד נוכח המושל .הוחלפו דברי
הברכה הרגילים.
״האיש שלא יצא את פתח ביתו שבע שנים מואיל
לכבד אותנו בביקורו! יום גדול הוא לנו!״ פתח
הפאשא בחיוך לגלגני.
״לא למעני בא אני אליך ,כבודו .לעצמי איני מבקש
דבר .אלא למען גדול בישראל ,ולמען קהילה קדושה
זו של בגדד.״
״אם-כך ,צר לי להודיעך ,כבוד הרב ,שלחינם טרחת.
אין בידינו להפר חוק שקבענו .אפילו היה בני שוהה
בימים אלו מחוץ לתחומי בגדד ,גם אם בריא ,הייתי
אוסר עליו לחזור העירה ,מחשש שמא יביא עמו את
המחלה .לא כל שכן הרב שלכם ,שכבר ידוע שהוא
חולה!״
״אנחנו מבטיחים לשמור עליו בבידוד מוחלט.
רופאינו ידאגו לכך.״
״לא אוכל לסכן את בריאות הציבור למען איש אחד,
ויהיה חשוב ודגול ככל שיהיה .אם הרופאים שלכם
כה מוצלחים ,אדרבא ,ילכו הם אליו .אבל אז לא
יוכלו כמובן לחזור.״
״אם לא יובא לבגדד ,אין כל סיכוי להצילו.״
״הכול בידי אללה .אם נגזר...״
״הכול נגזר ,אבל הרשות נתונה! כך אומרים אצלנו.
והרשות במקרה זה בידיך ,כבודו.״
״אם אחתום על ההרשאה ,מחר יבואו אחרים והסכר
ייפרץ ושיטפון של חולים יציף את בגדד!״
״אין סכנה כזאת .הרב עבדאללה סומך נערץ לא רק
על היהודים כאן אלא גם על המוסלמים ,ואיש לא
יאשים את כבודו שהוא נוהג איפה ואיפה.״
״עליי לחשוב על-כך ולהתייעץ...״
״צר לי ,אבל הזמן אינו מאפשר זאת.״
״אמור תודה שלא קיבלת ממני תשובה שלילית
ומידית ,כבוד הרב .חזור מחר ואודיעך.״
״אם ימות הרב הלילה ,כבוד הפאשא ,דמו יהיה
בראשך! כלום תהיה מוכן ליטול על עצמך את
האחריות הזאת?״
הדברים האחרונים נאמרו מתוך החלטיות שקטה
שאינה מותירה שום פתח לדיון.
הוואלי נפנה אל הרב חיים כשהוא פוער פיו מרוב
תדהמה .מימיו לא נתקל ביהודי בן-שטן כזה שיעז
לדבר אליו כך.
״אינך פוחד להחציף לשון אל מושלה הכל-יכול של
בגדד ,יהודי?״

״כיהודי ,ירא אני רק את השם-יתברך .אנא זכור,
שגם סרכאטיבי מוצטאפא נורי פאשא לפני שלושים
שנה ,חשב שהוא כל-יכול ,וניסה לגזול מן היהודים
את קבר נביאנו יחזקאל .כשהגיע אליו כתב-ההדחה
מקושטא ,חש את עצמו כעכבר עלוב.״ הוא עצר
בדיבורו ונעץ את מבטו העז בפני איש-שיחו שלא
ידע איך יגיב לחוצפתו של היהודי .ר׳ יוסף חיים
החליט לרכך את עמדתו ולהעניק ליריבו מוצא של
כבוד :״אבל כבודו איננו כסיל כאותו מושל יהיר.
משום-מה אומר לי לבי שרק לבחון את מידת
נחישותנו רצה מעלתו .ברור שלא הייתה בלבו שום
לבזות את גדול רבני בגדד ,איש הנערץ הן על
כוונה ַ
היהודים והן על המוסלמים בעירנו .על-כן ,אין בלבי
ספק שברוב נדיבותו יחתום על כתב-הרשאה חריג
זה.״ ומניה-וביה הושיט לו את המסמך ואפילו טבל
למענו את העט בקסת-הדיו.
הוואלי פרץ בצחוק ,נטל את הקולמוס והריץ את
חתימתו.
יוסף חיים קד קידה גדולה ויצא.
פרק מהספר :אלחכם מבגדד,
אגדת חייו של ר׳ יוסף חיים

על אגדת חייו
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רפאל אהרון
הרומן הסוחף והמרגש הזה ,העוסק בדמותו המרתקת
ובאישיותו רבת-הפנים של הרב יוסף חיים ,אינו
רק מסמך היסטורי ,הוא נגיעה עדינה ,מורכבת
ומופלאה בין קודש לחול ,בין חיי הכלל בקהילה
היהודית הענֵפה בבגדד לבין חיי הפרט בה ,ומאיר
האפלות והמאיימות באור רך של
אף את סמטאותיה ֵ
אמונה ,חסד ואנושיות צרופה .כמנהיג רוחני ,תפיסת
עולמו היהודית הרחבה והמעמיקה של הרב יוסף
חיים הפכה כל מחלוקת בין היהודים לבין עצמם ,או
עימות בלתי נמנע עם הערבים והשלטון העותומני,
מגזֵרה שהציבור אינו יכול לעמוד בה ,לדרמה בעלת
צביון אנושי ממשי ,הניתנת לפתרון .בכך הוא סייע
ותרם למיעוט היהודי – החש נרדף – לעבור תקופות
קשות ואף לפרוח מבחינה כלכלית ורוחנית.
״אלחכם מבגדד״ הוא קודם כול רומן יהודי מקורי
מעניין ונוגע ללב ,ורק לאחר מכן רומן ישראלי
עכשווי מאוזן ותמציתי .הוא יוצר גשר ארוך ויציב
על נהר הזמן בין הקהילה היהודית על גדות החידקל,
לבין הקהילה היהודית ״הים-תיכונית״ בישראל,
המחפשת עדיין את דרכה ואת מנהיגיה הרוחניים
שיובילו אותה אל המנוחה והנחלה .המכירים את
גדולתו ויצירתו של אלחכם ,יגלו ברומן שבעים פנים
חדשות למקור חשיבתו המקורית ודרכי פעולתו.
לאילו שאינם מכירים את אלחכם מבגדד ,זוהי
הזדמנות פז להכיר ולהבין משהו מהיהדות המזרחית
האמיתית ,שמשום מה אבד ממנה משהו מהיופי,
התנופה ,ההעמקה והאחריות לקהילה ,בדרך מן
המזרח לכאן ועכשיו.
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 1סקירה על ספרו של יצחק גורמזאנו גורן ,אלחכם
מבגדד ,אגדת חייו של ר׳ יוסף חיים הבן איש חי,
רומן היסטורי ביוגרפי על גדול רבני עיראק.

מאגדה לאגדה
תיקונים בכלא
הרב יהודה ברכה
שמעתי בימי חורפי מהר"ר דוד משתא שליט"א
ששמע מפי נכדו של הבן א"ח הר"ר דוד חיים ז"ל
שסבו נחבש בכלא של בגדד כחודש ימים משום
"חשד ריגול" ,ולאחר שהתברר שזוהי עלילת
שווא שוחרר מהכלא .לאחר מכן לא נחה נפשו
של הרי"ח :מדוע גילגל הקב"ה דבר זה! ועשה
שאילת חלום .ואמרו לו בחלום שישנן נשמות
מגולגלות בכתלי בית הכלא ,זה מאות בשנים ,והן
זועקות לתיקונן ,לפיכך סיבבו משמים שהרי"ח
יגיע לכלא כדי לתקן את אותן נשמות.
וסיפר שבתוך החודש הזה חיבר את ספרו על
הקבלה "דעת ותבונה" ,ולאחר מכן באו אותן
נשמות ואמרו לו :תנוח דעתך שהנחת דעתנו.
שמחת יהודה ,חגים ומועדים ,חלק ב' עמ' סז

זכתה לאריכות ימים
אבישי בר אושר
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הייתה אישה שמידי בוקר הייתה מכינה לו שתייה
חמה ומניחה מחוץ חדרו והרב היה יוצא מחדרו
ולוקח את השתייה.
באחד הימים כשיצא מחדרו ,ראה שהאישה
הכינה שתי כוסות קפה ,דבר שחזר על עצמו גם
למחרת .הרב קרא לאישה ושאלה ,מדוע הכינה
שתי כוסות קפה ומה פשר העניין? ענתה:
שמעתי קול מדבר עם כבודו והייתי סבורה שיש
לך אורח ולכן הכנתי כוס נוספת.
ביום השלישי כשהביאה את שתי הכוסות פקד
עליה הרב לעלות לארץ ישראל ולא לספר לאיש
מה שהיא שמעה ,כי ברגע שתספר תלך לעולמה,
וברכה לשלום ושתזכה לאריכות ימים.
אישה זו עלתה לארץ ,זכתה לאריכות ימים וחיה
 100שנים.
מ100-
למעלה מ-
באחד הימים הרגישה שהיא צריכה לספר את
המעשה והלכה לרבנים ב״פורת יוסף״ ,וביניהם
הרב בן ציון חזן ,והרב יהודה צדקה וסיפרה להם
את המעשה .כעבור  3ימים הלכה לבית עולמה.

מעשה בילד פלא
הרב יגאל שקלים
גם בשמים ובמתיבתא דרקיע נתקבלה תורתו של
רבנו והסכימו עליה שהיא תורת אמת ומפומא
דקודשא בריך הוא ,וזה נודע על ידי המעשה
המופלא אשר היה בשנת תשט״ו על ילד אשר
נולד למשפחה מעדת החסידים בירושלים .כאשר
היה בן ארבע שנים ,ראו כולם שהיה בקי ואומר
בעל פה בש״ס ובראשונים דברים שלא שמעה
אזנו בגלגול זה כלל) .והביא מעשה זה גם מרן
”הסטיפלר״ בעל ה״קהילות יעקב״ בספרו ’חיי
עולם׳ פרק י״ב .ואני שמעתי מעשה זה עם כל
פרטיו מפי אחיו הגדול של אותו ילד שגר כאן
בשכונתנו בבני ברק(.
הרבה תלמידי חכמים באו לראות ולבחון את
הילד הזה ,וביניהם היה מרן ראש ישיבת פורת
יוסף הגאון רבי יהודה צדקה זצ״ל,שהעיד שהוא
בחן את הילד המופלא ההוא גם על ספר הבן איש
חי וגם אותו ידע )וכן שמעתי מפי מרן הגאון רבי
אי״ל שטינמן שליט״א( .ושמעתי מרבי יעקב כהן
שרבי יהודה צדקה תיאר לו איך בחן את הילד
מתורה לנביאים ומנביאים לכתובים ,ואחר כך
גמרא ומשניות וספרי ראשונים והכל ידע ,ואחר
כך שאלו בספר ’בן איש חי׳ בכמה מקומות והילד
ידע להמשיך לומר בעל פה .וכשסיפר לו זאת,
בכה רבי יהודה צדקה ,ואמר לו שזה פלא איך
זכה רבנו לדבר כזה ,שזה היה רק קרוב לחמישים
שנה לאחר פטירתו ,וכבר זכה שתורתו נתקבלה
לתורת אמת ומלמדים אותה בשמים.
הקדמה לספר ”אוצרות פסקי הבן איש חי״,
כרך א׳ ,עמ׳ יג-יד

איש ההלכה
דרך פסיקתו
הרב עובדיה יוסף
שיטתו בפסקיו ההלכתיים מושתתת על יסוד דברי
מרן רבינו יוסף קארו בבית יוסף ובשולחן ערוך ,אשר
קיבלנו הוראותיו .וכמו שכתב בספרו הקדוש ״רב
ברכות״ )בדף קכב סע״ב( ,שכל תושבי ארץ ישראל
ובגדאד וסוריה קיבלו עליהם הוראות מרן רבינו יוסף
קארו ,בין להקל בין להחמיר .וכן כתב עוד שם )דף
קנד ע״א( ,שאע״פ שהרב זרע אמת לא סמך להתיר
ע״פ סברת מרן ,מפני שכמה אחרונים סתרו דברי מרן
הב״י ]הבית יוסף[ בהחלט ,וקי״ל ]וקיימא לן[ הלכה
כבתראי ,מכל מקום זה לא שייך לדידן ,דאנן אתכא
]על שולחן[ דמרן סמכינן בין להקל ובין להחמיר וכו׳.
ובספרו הגדול רב פעלים חלק ב )חיו״ד סי׳ ז( כותב,
שאפילו מאה אחרונים חולקים על פסק מרן ,אין
אנו שומעים להם להקל ]ההדגשה שלי .א׳׳ס[ אפילו
בהפסד מרובה ,אנו חייבים ללכת אחרי הוראות מרן
מכוח הקבלה שקיבלנו.
דרך הוראותיו מצאה ביטוי בדברי פתיחתו לספרו
רב פעלים חלק א :שהדרך הטוב והנעים ביותר
בדרכי הפסק ,להיות זריז ונשכר לדפוק על דלתות
ספרי הראשונים והאחרונים ,ובעלי התשובות ,עד
לאחרוני האחרונים .למקטון ועד גדול .ואפילו על
ספרים שבזמנינו אשר מחבריהם עודם בחיים וכו׳.
הוא היה נאה דורש ונאה מקיים ,כאשר יעידון יגידון
תשובותיו הנדפסות בארבעת חלקי ה״רב פעלים״,
שלא הניח מלאסוף כעמיר גורנה מדברי גדולי
האחרונים עד אחרוני האחרונים ,מגדולי חכמי ספרד
ומטובי גאוני אשכנז .תשובותיו בהלכה מלאות
ציטטות מספרי הנודע ביהודה ,הפנים מאירות
והחכם צבי ,החתם סופר והגאון ר׳ עקיבא איגר,
המהר״ם שיק והאמרי אש ,הכתב סופר והחתן סופר
הגר״ש קלוגר והשואל ומשיב ,המנחת חינוך והדברי
חיים מצאנז ,ויתר גדולי אשכנז.
ולעומתם פסקיו מלאים וגדושים גם מגדולי
הספרדים ,המהר״ם בן חביב והפרי חדש ,המהרי״ט
אלגאזי ומרן החיד״א ,המהר״י עייאש והערך
השולחן ,החקרי לב והנדיב לב .ואחרי ככלות הכל,
משדד עמקים ,ולן בעומקה של הלכה ,בסברא
ישרה והיגיון בריא ,כי אין מדרכו של רבינו להיכנס

בפלפולים נפתולים וחריפים החורגים מהשכל הישר,
והמשבשים אורחות נתיבות ההוראה .הן אלה קצות
דרכיו בהלכה.
מתוך ההקדמה לספרו ״הליכות עולם״ ח״ג

קווי יסוד לפסיקה הספרדית
על פי השקפתו
פרופ׳ צבי זוהר
ספר השאלות והתשובות העיקרי של הרב יוסף חיים
הוא ׳שו״ת רב פעלים׳ .ב׳׳פתיחת הספר׳׳ שבראש
הכרך הראשון של חיבור זה ,דן המחבר במאפיינים
שונים של יצירתם ודרכם של חכמי ההלכה שלאחר
השולחן ערוך ,המכונים ״בעלי תשובות ובעלי
אסופות״ 1.תוך כדי דיונו מצביע הרב יוסף חיים על
חלופות שונות ביחס לדרך הנכונה בפסיקת הלכה,
וקובע מהן החלופות הראויות בעיניו.
ראשית מבחין הוא בין מי שפוסק הלכה תוך ברירה
בין החלופות הקיימות משכבר בספרות ההלכתית
וקביעה איזוהי החלופה הרלוונטית לנידון שבפניו,
לבין מי שדן בחומר תוך חידוש ופריצת נתיבים
חדשים בהבנת העניינים הנידונים ,ופוסק הלכה
מתוך חידושים אלו:
׳׳בבעלי תשובות יש שני סוגים .כי ,יש נשאל באיזה
עניין שאלה אחת או חקר חקירה אחת .והוא נכנס
לתוך חדר של אותו עניין ,ורואה שם שולחן ערוך
מוכן ומוצג לפניו ,קערות מלאות תבשיל מבושל
ומבוסם עם כל פרי מגדים ,זה אומר בכֹה וזה אומר
בכֹה .והוא עורך תשובה לאותה שאלה או החקירה,
ממה שאסף ולקח מן השולחן הערוך לפניו .והנה
בוודאי לזה צריך חכמה ,לברר מן השולחן הערוך
לפניו בירור נקי ובר ומנוקה ]את[ הראוי ונוגע
לאותה שאלה ,ולא יתלה תניא בדלא תניא .אך זה
״חכים״ יתקרי ,״רב״ לא יתקרי.
ויש נשאל באיזה עניין שאלה או חקר חקירה ,והוא
משדד עמקים באותו עניין; ומן החדר של העניין
ההוא פותח לו דרכים ושבילים חדשים לצאת וללכת
בהם לחדרים אחרים ,ימה וקדמה וצפונה ונגבה.
ובכל מקום אשר נכנס שם ,עולה ויורד קושר ומתיר
 1שו"ת רב פעלים ,כרך ראשון ,ירושלים תרס"א,
"פתיחת הספר בס"ד" ,עמוד ראשון.
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מכניס ומוציא .ומכל אלה עורך תשובה שלימה
ברורה ונקייה מנופה בי״ג נפות .הנה לזה ,״חכים״
יתקרי ו״רבי״ יתקרי ,ועליו נאמר :״רבות בנות
עשו חיל ואת עלית על כֻּלנה״ )משלי לא ,כט(׳׳.
המשיב הראשון מתייחס לספרות ההלכתית כאל
אוצר של תקדימים ,כאשר מלאי התקדימים הקיים
ְממצה את מגוון התשובות ההלכתיות האפשריות
לשאלה הנידונה .על מנת להשיב על שאלה שהוצגה
בפניו ,על משיב זה לעבור שני שלבים :ראשית,
לזהות נכונה את מצאי התשובות הרלוונטיות לנושא
שעליו נשאל; שנית ,עליו להכריע איזו מתשובות אלו
היא המתאימה ביותר לנידון השאלה.
המשיב השני מתייחם אל הספרות ההלכתית הקיימת
כאל שדה תרבותי-אינטלקטואלי ,אשר מלאי
התקדימים והדיונים הקיימים בו אינו ממצה את כל
משמעויותיו .דיונו בשאלה המוצגת בפניו משמש
לו הזדמנות לפתח משמעויות חדשות בשדה השיח
ההלכתי .הוא עושה זאת על-ידי יצירת קישורים
חדשים בין סוגיות ועניינים הלכתיים שונים ,וכן
על-ידי הסתכלות מקורית על כל אחד מסוגיות
ועניינים אלו .באופן זה ,הוא יוצר פרספקטיווה
מקורית על הסוגיה העומדת לדיון ,ומתאפשרת לו
פסיקה שאינה הצבעה על תקדים מסוים שהיה קיים
מקדמת דנא ,אלא תרומה מקורית המעשירה את
עולם ההלכה בחידושה .מדברי הרב יוסף חיים ברור
שהוא מייחס מעלה גבוהה יותר למשיב זה ,החדשן
והמקורי; אם אמנם הפוסקים מן הסוג הראשון
״עשו חיל״ ,הרי שהפוסק מן הסוג השני ״עולה על
כולנה״ ,ודרגתו נעלה יותר.
מן הדברים האמורים עד כה עולה לכאורה שהחידוש
והמקוריות חשובים יותר מהכרת מצאי הדעות
הקיים משכבר בספרות התורנית לדורותיה ,אולם
מהמשך דבריו של מחברנו עולה ,שלדעתו זוהי
השוואה מטעה .הוא ממשיך ומציג חילוק אחר בין
הסוגים השונים של חכמי ההלכה:
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עוד יש בבעלי תשובות שני סוגים בעניין אחר .והוא:
יש ,אם נשאל שאלה בעניין אחד ,הוא זריז ונשכר
לדפוק על דלתי הספרים של כל בעלי התשובות,
ראשונים ואחרונים ואחרוני אחרונים למקטון ועד
גדול עד זמנו; ואפילו על ספרים אשר ַה ְמ ַח ְבּ ָרם
עודנו בחיים .וכוונתו לחפש חיפוש מחיפוש כדי
לראות ולידע דעת כל חכם וחכם אשר ידבר בעניין
זה שנשאל בו .והנה ,דרך זה הוא מה טוב ומה נעים.
חדא :אם ימצא חכם מחבר שנכנס בעניין כזה ,וגם

הוא מסכים בעניין כהסכמתו ,נמצא הדין אשר נשאל
עליו לעשות מעשה ,נפסק על-פי דבריו ועל-פי
דברי אותו חכם ,ואין זה ״דן יחידי״ .והשנית ,הנה
בוודאי אי-אפשר למדרש בלא חידוש ,ולא ייבצר
מהיותו מוצא בספרי המחברים איזה סברה ,או
חילוק ,או איזה ראיה והוכחה מדברי הראשונים,
או מדברי הגמרא ,אשר זה החכם שנשאלה ממנו
אותה השאלה  -ולא יְדעהּ ולא הכירהּ ולא הרגיש
בה ,אף-על-פי שהוא חכם גדול וגאון ומובהק ,אשר
ידו רב לו במלחמה של תורה ,ובקי עשר ידות על
החכם המחבר הספר ההוא .ובדרך זה נוהגין חכמי
הספרדים בתשובות ובפסקים שלהם :לתור ולדרוש
מכל הספרים ראשונים ואחרונים ואחרוני אחרונים
אשר תשיג ידם ,כדי לברר ההלכה בתשובותיהם.
ועליהם נאמר :״יפוצו מעיינותיך חוצה״) .״פתיחת
הספר״ ,שם(.
סוג ראשון זה של פוסק הלכה מעיין ביצירתם של
אחרים לא מתוך כורח כפיפותו לסמכותם ,אלא מפני
שהוא מוצא עניין בכלל היצירה ההלכתית הניתנת
להכרה .לפיכך הוא מבקש להכיר דעות של חכמים
מן העבר הקרוב או בני זמנו ,גם אם הם פחותי-
מעמד יחסית אליו .פוסק מעין זה מעוניין להכיר את
מלוא קשת הדעות המצויות בספרות ההלכה ,משתי
סיבות .האחת רלוונטית לפסיקת ההלכה בשאלה
העומדת על הפרק; אם יגיע הפוסק למסקנה לא-
מקובלת ,הוא רשאי לפסוק על-פי שיקול דעתו ,אך
בכל זאת עדיף שימצא במרחבי הספרות התורנית
לפחות דעה אחת נוספת התואמת לשלו .יש לשים
לב להנחה המובלעת בדברים אלו :הפוסק אינו כפוף
ל״דעת הרוב״ של הפוסקים והחכמים שלפניו ,ואין
הוא מחויב לפסוק אפילו כדעת מיעוט ניכר מקרבם.
עקרונית ,פוסק רשאי לפסוק על-פי דעתו האישית,
גם כאשר אין שום דעה הלכתית שמסכימה עמו.
אולם הרב יוסף חיים ממליץ מאוד לא להגיע לידי כך,
אלא לאתר לפחות חכם הלכתי אחד כלשהו ,המסכים
לעמדתו החריגה של הפוסק.
מחברנו קושר העדפה זאת של איתור לפחות דעה
המסכמת עם הפסק שבהווה למאמר של רבי
אחת ַ
ישמעאל ב״ר יוסי :״אל תהי דן יחידי ,שאין דן
יחידי אלא אחד״ 2.במקורם נאמרים דברים אלו
כלפי דיין היושב בבית-דין :גם אם חכם מובהק
ובעל סמכות רשאי לדון יחידי ,אין ראוי לעשות כן,
 2משנה ,מסכת אבות ,פרק ד ,משנה ח.

אלא לדון בהרכב של שלושה 3.הרב יוסף חיים מסב
דברים אלו לסיטואציה אחרת  -של חכם שנתבקש
להשיב על שאלה בהלכה .המצב הרגיל הוא שחכם
זה נשאל כיחיד ומשיב כיחיד ,ולא ביחס לפסיקה
מעין זאת נאמרו דברי רבי ישמעאל .אולם מחברנו
מציע לפוסק לראות את כלל חכמי הדורות כעמיתים
פוטנציאליים להכרעת הלכה.

הפוסק רשאי לנקוט בדעת מיעוט
מדברי הרב יוסף חיים יוצא בבירור ,שאין רב הפוסק
הלכה כפוף לרוב דעות של בעלי התקדימים ,וכי הוא
רשאי בהחלט לנקוט דעת מיעוט .אולם ,כאמור,
המלצת מחברנו היא שהפוסק יעדיף מצב שבו הוא
פוסק עם עוד ״חבר״ לצדו ,וישתדל להימנע ממצב
שבו הוא מקבל על-פי שיקול דעתו שלו בלבד הכרעה
הלכתית שמעולם לא התקבלה על דעתו של חכם
הלכה אחר כלשהו .הווי אומר :ככל שירחיב הפוסק
את אופקי היכרותו עם עושר הספרות התורנית ,כך
יקל עליו להכריע ,כמיטב הכרתו ,גם בניגוד לדרכם
של מרבית חכמי ההלכה ,שהרי בזכות שליטתו
הנרחבת במקורות יעלה בידו למצוא לפחות אח ורע
אחד השותף לגישתו וכך לא יהיה ׳דן יחידי׳.
סיבה שנייה להתעניינות במלוא מגוון הדעות
שבספרות ההלכתית אינה קשורה בהכרח לפסיקת
ההלכה בסוגיה מסוימת העומדת על הפרק ,אלא
להעשרה האינטלקטואלית של הפוסק .אין אדם,
חכם ומקורי ככל שיהיה ,שממקורותיו הפנימיים
בלבד מסוגל להגיע למלוא האפשרויות הפרשניות
והאנליטיות ,המתאימות למקורות ההלכה
לדורותיהם .מכיוון שלכל אדם פרספקטיווה
אינטלקטואלית אישית ,ייתכן מאוד ,ואף מסתבר,
שחכם בעל שיעור קומה נמוך משלך יגיע לתובנות
מעניינות ,שעליהן לא חשבת .על כן ראוי וכדאי
גם לחכם גדול מאד לקרוא את כל מה שיוכל ,בלא
להגביל עצמו לעיון בדבריהם של אלה שהם לדעתו
גדולים או רבי-סמכות ממנו .הכרת מלוא היצירה
התורנית עשויה דווקא לקדם את יכולת היצירתיות
העצמית והמקורית של חכם ההלכה.
הרב יוסף חיים מציין שגישה זאת  -״לתור ולדרוש
מכל הספרים ראשונים ואחרונים ואחרוני אחרונים
 3המשנה הראשונה במסכת סנהדרין קובעת" :דיני
ממונות בשלושה" .אולם בדיון התלמודי על אתר
נקבע ,שאם מדובר בחכם שהוא "מומחה לרבים",
או בחכם שבעלי הדין קיבלוהו עליהם על מנת
שידון בגפו ,רשאי הוא לדון יחידי )סנהדרין ה ,א(.

אשר תשיג ידם ,כדי לברר ההלכה בתשובותיהם״ -
היא הדרך שבה ״נוהגין חכמי הספרדים בתשובות
ובפסקים שלהם״ .על חכמים אלה ועל שכמותם,
אומר מחברנו ,נאמר ״יפוצו מעיינותיך חוצה״.
בהיגד אחרון זה רומז מחברנו לתלמידי רבי יוחנן
בן זכאי ,הנזכרים במסכת אבות )פרק ב ,ח( .שני
תלמידיו הגדולים ביותר היו רבי אליעזר בן הורקנוס
ורבי אלעזר בן ערך.
ומה הייתה מעלתם של חכמים גדולים אלו? רבי
אליעזר בן הורקנוס היה ״בור סוד שאינו מאבד
טיפה״ ,ורבי אלעזר בן ערך ״מעיין המתגבר״.
וכלשון הגירסה המורחבת שב׳אבות דרבי נתן׳:
חמישה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי .לכולן
קרא להם שמות .לאליעזר בן הורקנוס קרא ״בור
סוד שאינו מאבד טיפה ,קנקן זְפוּתה שמשמרת את
יינה״ ...ולאלעזר בן ערך קרא לו :״נחל שוטף ומעיין
המתגבר ,שמימיו מתגברין ויוצאין לחוץ ,לקיים מה
׳יפצו מעינֹתיך חוצהָ ,בּרחובות
שנאמר ]משלי ה ,טז[ֻ :
4
פלגי מים׳״.
רבי אליעזר בן הורקנוס דומה לדמות החכם שתוארה
בראשית דבריו של הרב יוסף חיים :מי שמכיר את
מצאי כל הדעות שבספרות ההלכה עד זמנו ומשיב
לשואליו מתוך מצאי זה.
רבי אלעזר בן ערך דומה לדמות החכם השני ,בעל
היכולת היצירתית המקורית .וכך מסופר על רבי
אלעזר בן ערך ,כאיור לדברי המשנה )חגיגה ,פרק
ב ,א( ״אין דורשין ...ב]מעשה[ מרכבה ביחיד ,אלא
אם כן היה חכם ומבין מדעתו״ .העיסוק במעשה
מרכבה הוא סוג של פעילות שבה אמור התלמיד
לחדש דברים שלא שמעם מעולם; ואכן בתוספתא
חגיגה )ב ,א( מתואר ,כיצד הרצה רבי אלעזר בן ערך
בענייני מרכבה בפני רבן יוחנן בן זכאי ,בלא שלמד
עניינים אלו מאדם כלשהו; הוא הגיע אליהם מכח
הגותו העצמאית בלבד.
רבי אלעזר בן ערך ,שאותו איפיין רבו ״כמעיין
המתגבר ...יפוצו מעיינותיך חוצה״ ,הוא איפא מעין
אב טיפוס של דמות החכם האידיאלי על פי השקפת
הרב יוסף חיים .הרב מזהה גישה זאת כאפיינית
לחכמי הספרדים ,המשלבים שליטה והתעניינות
במלוא שדה השיח ההלכתי עם מקוריות ויכולת
חידוש.

 4אבות דרבי נתן ,פרק יד ,משנה ג.
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גאוני אשכנז ומגבלותיהם
בהנגדה לדרכם של חכמי הספרדים ,מעמיד הרב
יוסף חיים את גישתם של חכמי האשכנזים ,שאותם
הוא מאפיין כך:
אין דרכם לתור ולדרוש בספרי האחרונים בכל עניין
אשר יבוא לפניהם ,אלא פונים דווקא אל דברי
הפוסקים הראשונים ,וכותבים מה שנראה להם
באותו עניין לפי הכרעת דעתם וסברתם ,כאשר
תשיג ידם באותו עניין .לקיים מה שנאמר :״כי תשב
ללחום את מושלִ ,בּין תבין את אשר לפניך״ )משלי
כג ,א( .ובדרך זה מתנהגים על הרוב גאוני אשכנז.
)״פתיחת הספר״ ,שם(
דרכם של גאוני אשכנז היא להתעלם מכל הכתוב
בחיבוריהם של חכמי ההלכה האחרונים ,כלומר ,מכל
מה שנכתב אחרי השולחן ערוך של רבי יוסף קארו.
זאת מפני שעל-פי המקובל במסורת ההלכתית פוסק
בהווה חייב ציות והכנעה רק כלפי הראשונים ,ולא
כלפי האחרונים .כיוון שדעות האחרונים במאות
השנים האחרונות אינן בעלות תוקף מחייב ,רואים
עצמם חכמי אשכנז פטורים מהתייחסות לדעות
אלו ,וכרשאים לפסוק על-פי הכרע-דעתם ,כל עוד
5
אין בכך סתירה מדברי הראשונים.
הרב יוסף חיים מבקר בתקיפות גישה זאת של פוסקי
ההלכה האשכנזיים ,וכותב:
אני אומר ,אחרי אלף מחילות מכבוד תורתם :לא
טוב הדבר אשר עשו .כי זה כלל גדול בתורה :״אין
התורה נקנית אלא בחבורה״ .ולכך נקראו החכמים
״בעלי אסופות״ 6.ותמיד תמצא שהגדולים צריכים
לקטנים .והתנא הגדול אמר :״הרבה תורה למדתי
7
מכולם״.
מרבותי ,ויותר מחבירי ,ומתלמידי יותר מכולם״
)״פתיחת הספר״ ,שם(.
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 5דוגמה מובהקת לחכם אשכנזי בעל גישה מעין
זאת הוא הרב משה פיינשטיין .בהקדמתו
לחיבורו שו"ת אגרות משה ,אורח חיים ,כרך
א )נוא יארק תשי"ט( הוא מצהיר" ,שהאמת
להוראה הוא מה שנראה לחכם אחרי שעמל
ויגע לברר ההלכה בש"ס ובפוסקים" .היינו,
על החכם לעיין בתלמוד בקודקסים כגון משנה
תורה ,ארבעה טורים ושולחן ערוך ,ולפסוק
הלכה על בסיס הכתוב שם .בוודאי שאין לו כל
צורך או עניין בשו"תים של "אחרונים" .ואכן,
המעיין בחיבורו ייווכח שהוא ממעט לצטט
מדברי האחרונים.
 6ראו תוספתא סוטה ,מהדורת ליברמן ,פרק
ז ,ט" :בעלי אסופות – אלו תלמידי חכמים
שיושבין אסופות אסופות".
 7מכות ,ז ,א .הדברים מובאים שם מפי רבי יהודה
הנשיא.

הפרייה למדנית
בראשית הקטע שלפנינו חוזר הרב יוסף חיים
לפן אחר של הנושא שהעלה כבר לעיל :הפעילות
התורנית כהשתתפות בקהילת-שיח .לעיל התייחס
לכך בהקשר של פסיקת הלכה )״אל תהי דן יחידי״(.
כאן ההדגש הוא על ההפריה המחשבתית ,הנובעת
ממעורבות בקהילה זאת .הרב יוסף חיים מדגיש,
שאין מדובר בקבוצת-עילית של יחידי סגולה ,שרק
הם צריכים להתעניין איש בדברי חברו ,אלא מדובר
בקהילה רחבה ,ששותפים בה מומחים גדולים
בתורה ,תלמידי חכמים מן השורה ,וכן תלמידים.
והרי גדול התנאים העיד על עצמו ,שיותר מכול למד
מתלמידיו .ומה הן השלכות גישה זאת לפוסק ההלכה
בהווה? כותב מחברנו:
על כן ,אם המחבר ]מחבר[ הספר הוא אחרון ,וזה
החכם בעל התשובה הבא להשיב על השאלה שנשאל
הוא חכם גדול ורב מובהק  -למה לא יבקש לדעת
מה כתב זה המחבר באותו עניין של השאלה ,הן
ִמ ְסברת עצמו ,הן ממה שאסף וקיבץ לו מן הראשונים
ואחרונים באותו עניין? ושמא ואולי עלתה מצודתו
של המחבר הזה דבר חדש וסברה חדשה אשר נעלמה
מאותו הרב המובהק? ואם זה הרב המובהק השקיף
על דברי המחבר הזה ולא מצא דבר חדש ,מה הפסיד
בהשקפה זו? הלא בוודאי הגמור על כל אופן שיהיה,
מהשקפה זו רווחא שמעתתא טפי גביה ]= הסוגיה
רווחת יותר אצלו ,היינו ,הבנתו את העניין הנדון
משתפרת[ .וכאשר מצינו ,שהיה רבי יוחנן מצפה
לקושיות תלמידיו שמקשים לו ,כדי שעל-ידי כך
רווחא שמעתתא גביה .והיה נוח לו בזה יותר מאותו
]תלמיד[ דאמר ״הא תנא דמסייע לך״ 8.וגם כאן,
אם ימצא איזה שגיאה וטעות בדברי המחבר באותו
עניין ,הנה אדרבה  -מזה רווחא שמעתתא טפי) .שם(
דעתו של הרב יוסף חיים היא ,שככל שילמד אדם
יותר מקורות וחיבורים ,אף כאלה שמחבריהם אינם
גדולי עולם ,יעשיר הוא את אופקיו האינטלקטואליים
 8הרב יוסף חיים מאזכר כאן סיפור מפורסם
המובא בתלמוד הבבלי )בבא מציעא פד ,א( ,על
אודות רבי יוחנן ותלמידו/עמיתו ריש לקיש .ריש
לקיש היה יריב אינטלקטואלי קשה לרבי יוחנן,
והיה רגיל לתקוף אותו בקושיות רבות וחריפות
תוך כדי לימודם המשותף .לאחר ריב קשה שפרץ
ביניהם ,נפטר ריש לקיש ,ורבי יוחנן נשאר בלא
חבר ללימודים .לאחר ניסיון ללמוד בצוותא עם
התלמיד המצטיין אלעזר בן פדת ,שקע רבי יוחנן
בעצבות ,שכן ,על כל דבר שהזכיר רבי יוחנן היה
התלמיד מביא ראיות :״הא תנא דמסייע לך״
תחת לאתגר את רבו.

ואת תובנותיו במקורות שבהם הוא דן .לפיכך
שוגים חכמי אשכנז ,המתעלמים מספרות ענפה
זאת ומעיינים רק בדברי אותם חכמים שחיו ופעלו
בתקופת הראשונים.
יוצא ,שעל-פי קריטריונים אלו ממש ,האופייניים
)לדעת הרב יוסף חיים( לאתוס ההלכתי הספרדי,
ראוי לחכם הלכה להניח ידיו על כל הספרים
התורניים שביכולתו להשיג ,לעיין בהם ,ולהפיק
מהם את מלוא ההעשרה האפשרית .הגבלה-עצמית
של חכם ספרדי לעיון בספרות הלכתית תורנית
שמחבריה הנם ספרדים ,תוך התעלמות מכוונת
מיצירה תורנית אשכנזית ,הנה איפוא אנטיתזה
למהות האתוס הספרדי .ואמנם ,חכמי עיראק
כלל לא נמנעו מהתייחסות לעולם התורני-הלכתי
האשכנזי ,וציטטו חיבורים רבים פרי יצירתם של
חכמים אשכנזים.
האירו פני המזרח,
ספריית הילל בן חיים הוצאת הקיבוץ המאוחד ,תשס"א

הרב עובדיה יוסף מערער על
פסקי ה״בן איש חי״
הרב ד׳׳ר בני לאו
כשהיה הרב עובדיה יוסף בן שבע עשרה ,ביקש ממנו
הרב עטייה ללמד שיעור יומי בהלכה לקהל מעולי
פרס בבית כנסת בשכונת בית ישראל ,על פי הספר
״בן איש חי״ 1.בהקדמה לחלק א של ספרו ״הליכות
עולם״ משחזר הרב עובדיה את הכנת השיעור:
וקודם מסירת השיעור הייתי מעמיק חקר בכל הלכה
והלכה ,לדעת איך לנהוג הלכה למעשה ולהורות את
בית ישראל .ראה ראיתי בספר ״בן איש חי״ כמה
וכמה הלכות נגד דעת מרן ה״שולחן ערוך״ ,הן משום
שהרב ״בן איש חי״ חסדאין מליה *1הן משום שכן
הסכים מדעתו הרחבה ,אולם לדעתינו דברי מרן
ה״שולחן ערוך״ נכונים יותר ואמיתיים ,ובפרט שאנו
קבלנו הוראות מרן ״שולחן ערוך״ בין להקל ובין
להחמיר ,מפני שהוא מרא דאתרא… ואף שהיו כמה
מבני בבל מתרעמים עלי שאני פוסק נגד ״בן איש
חי״ ,החזיק בידי מורי הגאון רבי עזרא עטייה זצ״ל
ועודד אותי להמשיך להורות הלכה כאשר עם לבבי,
ולא להשגיח על דברי ההמון האלה אשר לא ידעו ולא
יבינו )״הליכות עולם״ ,הערות והארות על הספר ״בן
איש חי״ ,ירושלים תשנ״ח ,עמ׳ ה .בהקדמה לכרך ב׳
השמיט הרב עובדיה את המלים האחרונות :״ולא
להשגיח על דברי ההמון האלה אשר לא ידעו לא
יבינו״(.
הרב עובדיה רומז כאן בעדינות למלחמה קשה
שהיתה לו עם חלק ממנהיגי העדה הבגדדית ,שחשו
כי הוא פוגע בכבודו של ה״בן איש חי״.
במכתב שהרב עובדיה כותב ל״רב אחד״ בשנת תשי״ב
 ,(1952נחשף עוד טפח בפרשת יחסי הרב עובדיה
),(1952
עם רבני בבל .הרב עובדיה מביא את התכתובת הזו
בספרו הליכות עולם )בהקדמה( ,ולא מפרש מיהו
אותו רב .אבל בזכרונות מתגלה הסוד :מדובר ברב
נסים ,הראשון לציון בשנים תשט״ו-תשל״א ))1971-
1971 .(.(1955נראה שהרב נסים הגן על הרב עובדיה פעם
1955
ופעמיים ,אך כתב לו שמכיוון שהרב עובדיה שם לו
למטרה לחלוק על ה״בן איש חי״ ,לכן לא יגן עליו
 *1הביטוי ״חסדאין מיליה״ ]=דבריו דברי חסידות[
מופיע עשרות פעמים אצל הרב עובדיה יוסף
בהתייחסו ל״בן איש חי״ .מקורו בתלמוד הבבלי
)גיטין ז ע״א( במקום שבו האמורא רב חסדא אמר
דבר נפלא ,אבל לא נכון להלכה.
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עוד .במכתב זה עונה הרב עובדיה לרב הנ״ל ״שאמר
להמוני העם והבטיחם שיגעור בי״ ,ואומר:
ואינני מכחיש שיש לי קונטרס מיוחד הערות על
דברי הרב ״בן איש חי״ ,ומה יש בזה?…וידעתי כי
כל מלחמתו של מר עתה היא להטיל עלי אימה שלא
אדפיס את הקונטרס הלזה ,אבל כבר למדונו רבותינו
לא תגורו מפני איש ,לא תאגור דבריך מפני איש ,אלא
שאין בדעתי עתה להדפיסו ועוד חזון למועד.

זה היה השלב הראשון בו ביטא הרב עובדיה עמדה
עצמאית ומקורית ,הקוראת לכל יהודי המזרח
להתיישר בהלכותיהם על פי פסקי רבי יוסף קארו
בכל כתביו ,גם במחיר עזיבת מסורת ה״בן איש חי״
שהביאו עמם מן המזרח .הטענה העיקרית שלו כלפי
ה״בן איש חי״ הייתה שהוא פוסק במידת חסידות:
״חסדאין מיליה״ ,היינו נוטה להחמיר כדי לצאת ידי
כל הדעות ,גם אם הדעה המחמירה היא של הרמ״א,
שפוסק על פי המסורת האשכנזית 2 .טענה נוספת
שיש לו על פסקי ה״בן איש חי׳״ היא ,שהוא מעדיף
את פסקי האר״י על פסקי ה״שולחן ערוך״ ,ולדעת
הרב עובדיה זהו סדר עדיפות מוטעה .לאמיתו של
דבר ,החריג בפסיקה הספרדית הוא דווקא הרב
עובדיה ,שביחס לקבלה פוסק על פי מסורת הקרובה
לפסיקה האשכנזית מחוגי ה״חתם סופר״ .ואילו
ה״בן איש חי״ פוסק כמקובל בכל קהילות המזרח
להעמיד את מנהגי האר״י מעל פסקי ה״שולחן
ערוך״.
עברו שנים רבות עד שהוא החל לפרסם את קובץ
״ההערות על דברי הרב בן איש חי״ שנזכר במכתבו
לרב נסים .קובץ זה הופיע כסדרת ספרים בשם
״הליכות עולם״.
נראה באופן ברור שמתכונת הספר מבקשת להביא
בהדרגה לכך ש״הליכות עולם״ ישמש תחליף ל״בן
*2
איש חי״.
ממרן עד מרן.
משנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף.
מסורת לעם  /ידיעות אחרונות וספרי חמ"ד ,תשס"ה
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 *2המתכונת הזו מבטיחה שבבא היום )והוא אינו
רחוק( יבוא תלמיד זריז ויוציא בכרך אחד את
עולם ,,רק על פי חלקו העליון ,היינו
הליכות עולם
ההלכות שנקבעו על ידי הרב עובדיה ,על פי סדר
ה"בן איש חי" .השמטת דברי ה"בן איש חי"
וההערות המרובות של הרב עובדיה ,יהפכו ספר זה
לספר קל ללימוד לכל בית ,ובזה תושלם ההחלפה
של ה"בן איש חי".

השגה ותעוזה בה
ד׳׳ר אריאל פיקר
בהקדמה לספר הליכות עולם כרך א 1,מפרסם הרב
יוסף מכתב תגובה שכתב בשנת תשי״ב במענה
לביקורת שהטיחו בו רבנים יוצאי בבל ,עקב פסיקה
שפרסם בספרו חזון עובדיה .בפסיקה זו חולק הרב
יוסף על עמדתו של ר׳ יוסף חיים ומשתמש במליצה
פוגענית.
רב מסוים מבין יוצאי בבל גער ברב יוסף והאשים
אותו שפגע בכבודו של ר׳ יוסף חיים .הרב יוסף כתב
לו בתגובה שלא התכוון לפגוע בכבודו של ר׳ יוסף
חיים ושמליצה מסוג זה מקובלת בין חכמים .הוא
מגן על עמדתו ואף מספר:
ואינני מכחיש שיש לי קונטרס מיוחד הערות על
דברי הרב בן איש חי ,ומה יש בזה? אטו רבינו זרחיה
הלוי לא חיבר ספר המאור להשיב על דברי הרי״ף וכן
הראב״ד על הרי״ף והרמב״ם ] [...וכבר סיפרתי למר
לפני שנה היאך נתחבר הקונטרס הנ״ל כי בהיותי זה
כט״ו שנה )משנת תרח״ץ( מלמד בהמון ספר בן איש
חי ובכל פעם הייתי מעיין במקורות ההלכה ,כתבתי
מה שהיה לי להעיר או לנטות מפסקיו ] [...וידעתי
כי כל מלחמתו של מר עתה היא מכוונת להטיל עלי
אימה שלא אדפיס את הקונטרס הלזה ,אבל כבר
לימדונו רבותינו לא תגורו מפני איש לא תאגור
דבריך מפני איש .אלא שאין בדעתי עתה להדפיסו
ועוד חזון למועד ]ועד שאעיין בו יותר ויעברו ימי
העלומים ,ועד שאגיע לבינה[ דעד מ׳ שנים לא קאי
איניש אדעתא דרביה.
אם כן ,הרב יוסף לא מסתפק בביקורת על ר׳ יוסף
חיים במסגרת השיעורים ,הוא אף מארגן את
ביקורתו בקונטרס מיוחד שהוא מבקש להדפיס.
בקונטרס ההשגות הוא רואה את עצמו כבעל המאור
המבקר את הרי״ף וכראב״ד המשיג על הרמב״ם,
דימוי שמבטא ביטחון עצמי והערכה עצמית גבוהה.
למרות זאת ,מיתנה התרעומת נגדו את התנהגותו
והוא אכן השהה את הדפסת הספר לתקופה ארוכה.
 1ראו גם יחווה דעת )ד ,נה בהערה " :( 1והמה ראו
כן תמהו שצעיר לימים כמוני ירהיב עוז לחלוק על
((100
הרב בן איש חי" .מרגלית קציר )תשנ״ז ,עמ׳ 100
מספרת שבגלל הביקורת שספג הרב יוסף מעולי בבל
הוא התמוטט ושכב חולה במשך שלושה שבועות.

רק בשנת תשנ״ח ,כשישים שנה לאחר שהחל לעסוק
בעניין ,פרסם את החלק הראשון של הליכות עולם,
שהוא גלגולו המורחב של אותו קונטרס.
משנתו של הרב עובדיה יוסף בעידן של תמורות,
חקר ההלכה וביקורת תרבותית,
אוניברסיטת בר אילן תשס"ז

הערת עורך:
קיימת סתירה בהתייחסותו של הרי''ח לרבי יוסף
קארו .בהקדמתו ל'רב פעלים' הוא מדריך את הפוסק
להחליט כנראה בעיניו ובלבד שייסתמך על דעת
פוסק כלשהו ,ואין כל איזכור לרבי יוסף קארו )ראה
במאמרו של פרופ‘ צבי זוהר( .אך בשלושה מקומות
אחרים )"רב ברכות" קכב ע"ב ,קנד ע"א; רב פעלים
חלק ב ,חיו"ד סי' ז( מציין הרי''ח את רבי יוסף קארו
כפוסק על )ראה במאמרו של הרב עובדיה יוסף( .ויש
מקום לברר כיצד יישם הרי''ח את כלליו המנוגדים.
להשלמת העניין
הרב יצחק הוטנר בהקדמתו ל׳דרכי משה השלם׳
משווה את הדרך שבה קיבלו ישראל עליהם את
סמכות התלמוד הבבלי לקבלת סמכותו של השולחן
ערוך .אך היו גם מסתייגים .כותבים בני הגר׳׳א על
אביהם :׳׳מרן בית יוסף ז״ל הוא היה המאסף לכל
הדעות ונשא ונתן בהם ...ומר אבא הגאון זצ׳׳ל
בחיבורו זה הראה את מקורן של כל תיבה ותיבה
 ...מה שלא שערו מר״ן ב״י וכל קדמוננו׳׳) .הקדמה
לפירוש הגר״א שו״ע או״ח( .ואכן פירוש הגר׳׳א
לשו׳׳ע גדוש בהערות ובהארות שבהן הגר׳׳א חולק
על המחבר והרמ׳׳א.
חכם אחר שהשיג על פסקי השולחן ערוך ,ואף
השתמש בביטויים חריפים ,היה רבי חזקיה דה
 ((1659-1695בפירושו ׳פרי חדש׳ על השולחן
סילוה ))1659-1695
ערוך .המדפיסים ריככו את ביטוייו ואף את לשון
השגותיו .בין הסומכים על פסקיו נמנו רבי יהונתן
אייבשיץ ורבי יוסף תאומים .אך רבני מצרים החרימו
ונידו את הספר בשל ביטוייו.
בתימן נחלקו השאמיים ,שקיבלו עליהם את פסיקת
רבי יוסף קארו ]ואף חיברו פירושים לשולחן ערוך[,
עם הבלאדיים שדגלו בציות לפסקי הרמב׳׳ם .הגדיל
לעשות הרב דוד שלוש רבה של נתניה שבספרו ׳חמדה
גנוזה׳ טען שרבי יוסף קארו לא נחשב כ׳מרא דאתרא
דישראל׳ ,ואף לא כרבה של צפת ומעולם לא הוסכם
שיש לקבל את כל פסקיו .דיון נוסף מובא בספרו
של השופט פרופ׳ מנחם אלון ז׳׳ל ׳המשפט העברי׳
ובמאמרו ׳שלחן ערוך׳ שבאנציקלופדיה העברית.

המקובל
גדולתו בחכמת הנסתר
הרב עובדיה יוסף
צא ולמד מ״ש נאמן ביתו של רבינו הוא הרה״ג בן
ציון מ׳ חזן זצ״ל בפתיחת ספר דעת ותבונה וז״ל:
בספר בן יהוידע ח״ב דכ״ט ע״ב כתב רבינו המחבר
בזה״ל ,׳׳זה קרוב לחמישים שנה חלם חכם אחד חסיד
ומקובל פה עירנו על ח׳ רשום שהיה עודנו חי פה
עירנו שהוא גלגול אחז ממלך יהודה וברשות קוב״ה
הנני מגלה סוד שהוא היה מו״ר הרה״ג רבי עבדאללה
סומך זללה״ה והיה רבו של רבינו המחבר ז״ל,
ורבינו המחבר ז״ל היה שולח ומודיעו איזה לימודים
ותיקונים לתיקון שורשי נר״ן ]נפש רוח נשמה[ שלו,
וכל מה שהיה בימי רבינו הרע״ס ]הרב עבד אללה
סומך[ מתחילה ועד סוף ומקרי הזמן בחייו ואחר
פטירתו כידוע ,רובם ככולם גילה אותם רבינו המחבר
זלה״ה וגילה טעמיהם וסמכם על אדני האמת והצדק.
)ויען כי הדברים נאמרו בסוד גדול ליחידי סגולה לבי
מהסס לפרסמם בכתב ,הגם כי יש לחלק ולומר כי
רבינו מיאן לפרסמם מרוב הענווה ,שמא יחזיקו אותו
לבעל רוה״ק ודמי לבר אלהין׳׳( .עכת״ד.
ונראה כיוון שחטא המלך אחז בדבר זה שאחז בתי
מדרשות שלא ירביצו שם תורה ,על כן תיקון שלו
צריך שיתגלגל ברב אחד המרביץ תורה בישראל
באיזה דור שיהיה כדי לתקן עוון זה .עכ״ל.
הרה״ג ר׳ יעקב ש .קצין זצ״ל ,מספר בספרו פרי עץ
הגן )דף סט ע״א( :בליל יג אלול תרס״ט אחר חצות
לילה ,היה הגאון המקובל האלוהי ר׳ אברהם עדס
זצ״ל ,עוסק בתורה כדרכו בקודש ,ולפתע נתנמנם,
והנה חלום ,כי הרה״ג ר׳ אברהם לניאדו ז״ל ,לבוש
לבנים והולך ,שאלהו ר׳ אברהם עדס ,להיכן הולך?
ויענהו :דע לך כי נפטר הרה״ג ר׳ יוסף חיים בעי״ת
בבל ,ואני הולך להביאו לירושלים .וייקץ מתנומתו.
ויישן ויחלום שנית ,והנה הובאה מיטתו של הגאון
ר׳ יוסף חיים ,וקהל גדול עומדים על רגליהם ,ויעמדו
כמה רבנים מגדולי ירושלים ויספידוהו מספד גדול
וכבד מאוד .ויתעורר שנית והנה חלום .ואז לא הייתה
שום ידיעה מזה בירושלים .ויפן בבוקר לחכמי בבל
אשר בירושלים ,וישאלם לשלום הגאון ר׳ יוסף חיים.
ולא יכלו לענותו כי לא ידעו דבר .הרב ר׳ אברהם עדס
שתק ולא סיפר מחלומו דבר .כעבור כמה שעות הגיע
מברק מבבל לירושלים ,בו מודיעים :כי הגאון ר׳ יוסף
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חיים עלה בסערה השמימה בליל אמש .ויהי כשמוע
הרה״ג ר׳ אברהם עדס תוכן דברי המברק ,סיפר
להם מה שראה בחלום בחזיון לילה ,ויעשו כדבריו,
ויעמדו אותם הרבנים הגדולים מיקירי ירושלים
ויקשרו עליו מספד גדול וכבד מאוד .והגאון הרידב״ז
אמר בהספדו עליו :כי אבד רבן של כל בני הגולה.
חבל על דאבדין ולא משתכחין .הוסרה נזר ישראל
ותפארתם .מי יתן לנו חליפתו מי יתן לנו תמורתו.
הוא נסע למנוחות ועזב אותנו לאנחות.
מתוך ההקדמה לספרו ״הליכות עולם״ ח״ג

מקומו בשושלת הקבלה
1
הבגדאדית
ד׳׳ר מיכאל גרוס

2

הסודות האלו מן הספרים״
אבל מצד שני ,רי״ח תוחם את דבריו של האר״י בתוך
הקשרם ההיסטורי:
הואיל והזמן ההוא היה עדיין בו תגבורת של קליפה יש
לחוש פן ייכשלו ויבואו לידי טעות ח״ו ,ולכן הזהירם
בזה ,גם ידע כי מה שכתבו הם שמועות ממנו בספר
לא ידעו לכתוב הדברים כהווייתן לפי כונתו ונפל בהם
טעות...
אמנם עתה בזה״ז שבאו כל דברי רבינו ]האר׳׳י[ זלה״ה
מסודרים יפה יפה כפי שמועות האמיתיות ששמע
רבינו מהרח״ו )הרב חיים ויטל( ז״ל ממנו ,והוא אחר
פטירת רבינו זלה״ה טרח ויגע בהם יגיעה גדולה עד
שסידרם יפה יפה ,וגם ועוד שנתמעטה הקליפה בזמן
הזה ויש סייעתא דשמייא לאדם הלומד לשם שמים
שלא ייכשל ,הנה בודאי כל אדם שיודע ערכו ונזהר
לבלתי יוסיף או יגרע ח״ו מדעתו ,ואם יתקשה באיזה
קושיא ידע שהקושי בא מחסרון ידיעתו ,והכל הם
דברי אלהים חיים ,הנה ודאי שאין כאן שום חשש
בלימוד ואין לו לאדם לפטור עצמו מן הלימוד הקדוש
הזה ,ורק ייזהר ויישמר בכל האזהרות שהוזהר בהם
בענין לימוד הזה וה׳ לא ימנע טוב להולכים בתמים.
)דעת ותבונה ,פתיחה שניה ,דף ו ע״א(.

מוריו של רי"ח בקבלה
העדר דמות קבלית מפורסמת ומקרינה בדור שלפני
רי״ח מחייב אותנו לברר ממי למד רי״ח קבלה ומי
עיצב את אישיותו הקבלית?
האם ייתכן שרי״ח למד קבלה בעצמו מתוך הספרים?
הוא דן באפשרות זו ,ברמה העקרונית .מצד אחד
הוא סבור שלא ניתן ללמוד קבלה באופן עצמאי
)שו״ת רב פעלים חלק א  -יו״ד סימן נו( ,הסיבה לכך
היא ״יען כי יש דברים שאי אפשר לכתבן ואי אפשר
לציירם בקולמוס ,אלא רק ע״י מסורת מפה לפה״
)שם( .רי״ח מזכיר לא פעם את חששותיו של האר״י
לפני מותו שמא תלמידיו לא הבינו אותו כראוי ואת
אזהרתו ״שמהיום והלאה לא יתעסקו כלל בחכמה
זו שלימדתים״ .הוא גוזר מכאן קל וחומר ״אם
לתלמידיו הגדולים שלמדו הסודות האלו ממנו עצמו
מפה לפה אמר להם כך ,ק״ו בן בנו של ק״ו להלומד
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 1מאמר זה הוכן במסגרת עבודת דוקטורט בנושא
"דרכו הפרשנית של הרב יוסף חיים מבגדאד
בפירושיו לאגדות התלמוד" בהנחייתו של ד"ר
אברהם אלקיים ,אוניברסיטת בר-אילן.

רי״ח מעודד כאן את לימוד תורת הנסתר ואף
מאפשר לימוד זה מתוך ספרים .מותר לנו לחשוב
שכאשר רי״ח מדבר על ״אדם שיודע ערכו״ ,לומד
לשם שמים ונזהר מלהוסיף או לגרוע מדעתו׳׳ הוא

 2דעת ותבונה ,פתיחה שניה ,דף ה ע"ב; ראה גם רב
פעלים ח"ב ,סוד ישרים סי' ה ,שם ח"ג ,סוד ישרים
ס' א .ועוד שם" :כי הדברים הקדושים דברי קבלה
נקראים ואין אמיתותם מושגת לאדם אלא ע"י רב
מוסמך שמקבל ממנו .כי אין הקולמוס מטיף דברים
ברחבה כאשר יטיף הלשון מפה לאוזן" .ועוד שם ,סי'
יג" :ודע דכל ענין סוד ובפרט הכונות של התפילות
דעבדי בהו עובדא לעילא בבנין ותיקון עולמות
העליונים ופרצופים העליונים אם לא קבל בהם
האדם הקדמות בע"פ מן רב מובהק עליו ועל כיוצא
בו נאמר ויאמר ה' אל משה רד העד בעם פן יהרסו
אל ה' לראות ונפל ממנו רב ... ,ר"ל אם נפל ממנו רב
שחסר ממנו רב ללמדו סוד הדברים המסורים מפה
לאזן".

מכוון גם אל עצמו 3.הגישה האמביוולנטית של רי״ח
בסוגיה זו המכירה במוגבלויות של השפה הכתובה
לצד ההכרח להיסמך על הספרים עולה יפה מתוך
התשובה המובאת ברב פעלים ח״ב ,סוד ישרים סי׳
יג ,נביא להלן את עיקרי הדברים:
״ואשר בקשת להבין ולהסביר לך איך עומדים עולמות
ואשר
העיגולים והיושר ,ואיך המה במחצב הספירות ומחצב
הנשמות ומחצב המלאכים .תשובה ,אין אני יודע
כלום בדבר זה ואפילו אם הייתי יודע אי אפשר
להסביר ולפרש דברים במכתב אלא במסורת מפה
לפה ,ואביא לך דבר אחד לדוגמא...
הרי ידעת שאי אפשר להבין דברים אלו מתוך ספרי
דבי רב רבינו הגדול זלה״ה ,ועל כן אנא עניא מה אשיב
לך ומה אסביר לך על דברים אשר בקשת ושאלת׳׳.
יש כאן ביטוי כנה להבחנה בין ידיעה לבין הבנה
והפנמה .בהמשך רי״ח ממשל ״משל על הלומד דברים
אלו מפי ספרים למה הדבר דומה? לאדם שהיה סגי
נהור מבטן אמו ואומרים לו :בוא עמנו לחצר בית
המלך ,והולך עמהם״ .העיוור מקשיב לתיאור הארמון
מפי מארחיו ,הוא קולט מהם מונחים – גג ,חלון,
עליה ,שער ,גינה ,אילנות וכדו׳ – הוא אף ידע אחר כך
לחזור על הקשרים שביניהם אבל למען האמת אין לו
תפיסה של ממש בדברים .כך הלומד מתוך הספרים:
וכן הענין כאן אע״פ שביאר לנו רבינו דרושים
הרבה ביושר ועיגולים ובמעמד הפרצופים ובמחצב
הספירות ובמחצב הנשמות ,אין אנו יודעין איך הם
עומדים ואיך הם מלבשים זה לזה ,ואיך עולין מזה
לזה ואיך נכללים זה בזה ,ואיך מאירים זה לזה ואיך

 3ראה רב פעלים ח"ג ,סוד ישרים ס' א" :אזובי קיר
כמונו שלומדים הדברים מן הספר בלי מלמד מובהק,
ומוסמך שקבל מרב מוסמך ,יש לנו ללמוד קל וחומר
מדברים שאמר רבינו על תלמידיו הגדולים ומזה ידע
האדם ערכו ולא יהרוס לעלות אל ההר כאשר ישאנו
הרוח .דע לך ידידי כי אני הדל תהילות לאל יודע אני
בעצמי שאיני יודע כלום ,על כן אומר ראוי להיות
נקרא יודע מאחר שאני מכיר האמת על עצמי שאיני
יודע".
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מעמדם ומצבם ותכונתם.״
רי״ח מסכם:
קנצי למילין ,דברים אלו אי אפשר להבין אותם אפילו
במקצת מתוך הספר ,אלא צריך ללמוד מה שכתוב
בספר על ידי חכם ורב ,וכמ״ש המשורר בקערת כסף,
׳׳עשה לך רב ואל תבטח בספרא ,אך אם גם הרב שלך
כל בטחונו בספרא מה תועלת יש לך בו׳׳ 5.מיהו אם
חכם ונבון ושכלו ישר ואמיתי בחכמת הפשט ,וודאי
יוכל להשיג מספרי הקודש דברי אמת שיהיו אצלו
ברורים ומפורשים יותר ,אע״פ שאי אפשר להבינם על
בוריין בלתי קבלה מפה לאוזן.

המורם מכל האמור:
רי״ח פגש בקבלה מצעירותו כנוכחת נוכחות קבועה
וגלויה באווירה התרבותית של יהודי בגדד .אורח
6
החיים הדתי בבית הוריו התנהל על פי הקבלה,
את ידיעותיו הוא רכש מתוך התמדה ועיון בספרים
כשהוא נסמך על כישרונו האנליטי ועל זכרונו
המופלא .מכוחם הוא רכש ידיעה מקיפה בספרות
הזוהר ובקיאות נדירה בכתבי האר״י והרח״ו אשר
הביאוהו לכדי יכולת ארגון ושליטה של החומר הקבלי
הרב והמסובך.
אבישי בר אושר ,הרי׳׳ח הטוב ,אלול תשס׳׳ט
 4וכן :״דע ,כי סדר התלבשות המחצבים הנז׳ זה בזה,
וכן בכל מחצב ומחצב הנז׳ סדר התלבשות הפרצופים
זה בזה ,אין אנחנו יכולים לידע ולהשיג איך הוא
ואיך נעשה ,כי גם עמידת עולמות היושר ועולמות
העיגולים אשר כל מה שיש בזה יש בזה ,אין אנחנו
משיגים ויודעין איך הם עומדים ,כי השכל האנושי
בהיותו עצור ומונח בגוף גשמיי ,א״א לו לצייר
ולהשיג בדבר רוחניי.
אברא) ,אמנם ,אמת( שהראשונים בעלי נבואה
ורוה״ק עד אחרן רשב״י זיע״א ,ועד אחרון האחרונים
רבינו האר״י ז״ל ,ודאי היו יכולין להשיג מחמת
קדושתם וזיכוך חומרם ,כל אחד כפי מדרגתו ,אך
ודאי א״א שישיגו השגה שלימה כאשר ישיגו אחר
פטירתם בגן עדן התחתון ,וכ״ש בהיותם בגן עדן
העליון ,דהשגתם תהיה יותר גדולה מהיותם בג״ע
התחתון .והנה אע״פ דמשיגים בהיותם בעוה״ז מה
שיכולים להשיג כפי מדרגתם ,מ״מ כשהיו מוסרים
הסודות של כל עניינים הנז״ל לתלמידיהם ,א״א
שיסבירו להם ויודיעום כפי מה שהם משיגים ויודעים,
ורק יסבירו להם הדברים בדרך משל ודמיון ,כפי מה
שיוכל התלמיד לסבול ולקלוט״ )שו״ת רב פעלים ח"א,
או"ח סי' ב(.
 5יוסף אזובי ,קערת כסף .הרב בן ציון חזן הדפיס את
השיר בתחילת נפלאים מעשיך ,אוסף סיפורי רי"ח.
 6רבות הדוגמאות לכך ,ראה למשל על מנהגי ליל שבת
)רב פעלים ח"א ,סוד ישרים יג( ועל מנהג נשות
משפחתו לקום באשמורת הבוקר ללמוד פתיחת
אליהו "ודברים כיוצא בזה" )שם ,סוד ישרים ט(.
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כשהמקובל משקיף על
הפילוסופיה
פרופ׳ שאול רגב
הרי״ח לא היה פילוסוף אלא בעיקר איש הלכה
ומקובל .בדרך כלל הוא אומר דברים חריפים וקשים
נגד הפילוסופיה .חסרונה הגדול של הפילוסופיה
לדעתו הוא בהיותה יצירה אנושית ללא אסמכתא
אלוהית היכולה לכוון ולהדריך אותה לכיוון הנכון.
בפילוסופיה הוא מתכוון לזו האריסטוטלית.
הוא יוצא להגנתו של הרמב״ם שעסק בפילוסופיה
ואשר מטרתו ,לדעת הרי״ח ,היתה לסנן את
הפילוסופיה האריסטוטלית ולהביא בפני הקורא
היהודי רק את הדברים החיוביים ולא את אלה
המביאים לכפירה .אף על פי כן הותקף הרמב״ם
על ידי חכמי דורו ונתבזה מאוד ורק הרמב״ן יצא
להגנתו.
הרי״ח רומז למסורת שהיתה רווחת בימי הביניים
בדבר חזרתו של אריסטו מן הפילוסופיה שלו לאחר
שפגש את שמעון הצדיק .מסורת זו מביאה למשל ר׳
יוסף בן שם טוב בביאורו לספר המידות לאריסטו,
וכן ר׳ יהודה מוסקטו בפירושו קול יהודה על ספר
7
הכוזרי.
ידועה המחלוקת לגבי לימוד הפילוסופיה אם היא
מותרת או אסורה .סלע המחלוקת הוא המאמר
בתלמוד ״מנעו בניכם מן ההגיון״ )ברכות כח ע״ב(
אשר הובן כחוכמה יוונית דהיינו פילוסופיה יוונית,
או על פי מספר הוגים בימי הביניים לשון יוונית.
את הביטוי הזה מפרש הרי״ח בצורה סלקטיבית ,כך
שמחד לא תפגע בהשכלה ובאפשרות מציאת עבודה
מכובדת ומאידך ,תשמור את הנער או המבוגר
היהודי נאמן למסורת אבותיו:
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 7ראה ר' יוסף בן שם טוב פירוש לספר המידות ,כ"י,
7א .ר' יוסף מביא ידיעה זו
 ,22513דף א.
סי' במתכ"י ,22513
בשם חכמים אחרונים" :ואמרו החכמים האחרונים
כי במצרים נמצא ספר ממנו שב בו ממה שהניח
שהעולם קדמון ומשאר הדעות אשר חולק בהם
תורת משה ושהחזירו שמעון הצדיק ז"ל" .מסורת
על השפעת היהודים על אריסטו מופיעה כבר בספרו
של יוסף בן מתתיהו ,נגד אפיון ,תרגום שמחוני ,תל
 ,1968עמ׳ כט..
אביב ,1968

״מנעו בניכם מן ההגיון ר״ל ]רוצה לומר[ לשונות
הגויים שאין צריכים להם במקומם בשביל משא
ומתן מפני חשש שילמדו בספרים שלהם ובאים לידי
פקרות׳׳.

הדרשן

דרכו בפישוט מושגים

על דרשותיי

הרב שלמה משה עמאר,
הרב הראשי לישראל

הרב יוסף חיים
...כמו כן במחוזנו נמצא בית הכנסת הגדול )״קודש
אל-כבירי״( שהוא בית הכנסת של סביכם הנשיא
ששון נ״ע ,ויש בו עד היום ספר תורה שלו שקוראים
בו בימים טובים לפי חזקתו הקדומה .בבית כנסת זה
נהוג לדרוש דרושים גדולים בשבת הגדול ובשבת זכור
ושבת כלה ושבת תשובה ,כאשר כל הקהל מתאספים
בו .וכעת המקוחם לא מכיל את כולם ויש לחץ גדול
משום שהוא מתמלא מפה לפה .ויש צפיפות גדולה
בהיכלות ובחצר ובגגות .גם עזרת נשים מתמלאת
נשים והמסכנות הן מוכרחות לשבת בשמש משום
שעזרת נשים קטנה .הן נאלצות לעלות לגג ונצלות
בחום השמש הלוהטת .וידוע לך שהשבתות שנערכות
בו דרושים גדולים הם חלים בימי החום והשמש
שורפת .אפילו שבת זכור שחל בחודש אדר גם כן
השמש חמה מאוד ,גם הקהל שיושבים למטה בהיכלות
יש צד ]פתוח[ מהחצר ומההיכלות שדרכם באה שמש
מאוויר החצר ,וכל מה שעושים מחסה במחצלאות
– אינו מספיק ,משום שאינם יכולים לכסות אותם
לגמרי ,כי יהיה מחנק בלתי נסבל .עכשיו התעוררנו
)״ט ְר ַמא״( גבוה
לעשות בגג בצד מערב בלבד מסדרון ַ
ועל-ידי-כך תעצר השמש ולא תגיע למטה .כי הדרוש
נערך אחה״צ משעה  1.7בזמן ההוא השמש באה
ממערב ,לפיכך אם יהיה מסדרון בגג בצד מערב – לא
תרד השמש למטה .גם הנשים שיושבות על הגג בצד
מערב תשבנה תחת תקרה ,והשמש לא תגיע אליהן.
הצעיר יוסף חיים ח״ר אליהו ח״ר משה חיים יצ״ו.
מתוך מכתב לפירחה ששון ,אברהם בן יעקב,
פרקים בתולדות יהודי בבל ,עמ׳ 440

 1לפי שעון ערבי.

רבנו ע״ה היה בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו
מגיע השמימה .הראש בשמים אבל כולו בארץ,
מביט ומסתכל למה זקוק הדור ,איך לקרב ,להרבות
טהרה וקדושה ועבודת ה׳ .הרב ע״ה הגדיל לעשות
כאשר בחידושיו שכתב על פרשיות השבוע ,ביחד
עם ההלכות וכוונתו הייתה לגרום להמון העם שידעו
את הדרך אשר ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון,
שילב בזה גם דברים על דרך הסוד על אף שאינם
שווים לכל נפש ,בכדי שגם בזה יהיה להם חלק כמו
שכתוב בזוהר הקדוש :׳׳בגין יפקון ישראל מגלותא׳׳
 בכוח לימוד הזוהר והקבלה נצא מהגלות.בפרשת חיי שרה בירכו האחים את רבקה אחותם,
לפני שהלכה עם אליעזר להינשא ליצחק ,ויברכו את
רבקה אחותם ויאמרו לה ״אחותנו את היי לאלפי
רבבה״ ,שואל הבא״ח ]הבן איש חי[ מה זה ׳׳אחותנו
את היי לאלפי רבבה׳׳? למה אמר ״את׳׳ ,וגם מה
זה ׳׳אלפי רבבה׳׳? ומסביר הרב יוסף חיים ע״ה,
ופה אני רוצה להביא את הדוגמה איך הוא מנסה
לקרב את חכמת הקבלה או לפחות יסודות שלה,
גם לדעתם של צעירים או של בעלי בתים פשוטים,
שזה מראה שיש לו מטרה בזה .הרב מסביר :ישנם
ארבעה עולמות ידועים  -אצילות ,בריאה ,יצירה,
עשייה .העולם שלנו הוא עולם העשייה ,ויש
עולמות רוחניים גבוהים ,ואומר הרב שזה הולך לפי
המספרים :אחדים זה עשיה ,עשרות זה יצירה ,מאות
זה בריאה ,ואלפים זה אצילות .למעלה מהאצילות
זה רבבות ויותר למעלה ,ואומר הרב ז״ל שמאת ה׳
הייתה הברכה הזאת והוא שם אותה בפיהם ברוח
הקודש ,ואמרו לה :׳אחותנו את׳ ,אמרו את המילה
׳את׳ ,כלומר :את ולא אנחנו ,לא הם אחי רבקה
לא לבן ולא חביריו שהם נשארו תחת חסותה של
הסיטרא אחרא ,אבל את ,רבקה ,שעומדת להתחתן
עם יצחק ולהידבק בקדושה ,ולהקים את עם ישראל,
את היי לאלפי רבבה ,כלומר שאת וזרעך תגיעו גם
לאצילות שזה אלפים וגם למעלה מזה שזה רבבות,
אבל הם שאר הגויים יכולים להגיע רק לעשייה,
ליצירה ולכל היותר לבריאה ,שהם יחידות ועשרות
ומאות ולא יותר .ומוסיף בשם רבנו האר״י שכוחות
טומאה אלה ,שהם לא מזרע ישראל ,הם לא מגיעים
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לאצילות ,ועל זה נאמר ׳׳לא יגורך רע׳׳ ,הרע לא
יכול להגיע שם .וזה מה שאמר דוד המלך ,׳צאננו
מאליפות׳ ,הצאן שלנו ,עם ישראל ,מגיעים גם
לאלפים דהיינו לאצילות וגם לרבבות .אבל האחרים
יכולים להגיע רק למאות דהיינו רק לבריאה ותו לא,
משם ,לא יכולים לעלות עוד ,על כן אמרו ׳אחותנו
את׳ ,דהיינו ,את ולא אחרים ולא הם עצמם ,אלא
את היי לאלפי רבבה.
בדוגמה זו אנו רואים איך הרי״ח מפשט ,לוקח
את העולמות ועושה מהם יחידות ועשרות כמו
שמלמדים חשבון ,כדי להביא רעיונות נשגבים
ועמוקים ולקרב אותם לדעת מתחילים בלימוד .מזה
רואים את גדלותו של הרי״ח ,שהיה ענק בקבלה,
היכן הוא היה אוחז ,באיזה ספירות הוא היה נמצא,
ולרדת להסבר כזה ולכתוב את זה ,זה מראה על
הרצון על הראייה המיוחדת שלו על העם ,כדי להביא
את תורת ה׳ לכולם בלי יוצא מהכלל.
אבישי בר אושר ,הרי׳׳ח הטוב ,אלול תשס׳׳ט

פירושיו לאגדות התלמוד
דר מיכאל גרוס

20

בקיץ תרנ״ו כותב רי״ח לפרחה ששון :״אני עסוק
מאוד בסידור החיבור על מאמרי ׳עין יעקב׳ על כל
התלמוד .עלי לחזור לסדרו ולהעתיקו מחדש בעזרת
השם וישועתו״.
רי״ח חיבב מאוד חיבורו זה ,והוא מבקש בהקדמה
ש״כל הקורא בהאי ספרא אם יוכשר בעיניו להזכיר
איזה דבר מהספר הזה לומר אותו משמי״ .לספר הזה
הוא קרא בשם בן יהוידע .הוא הכין מחזור נוסף של
פירושים בשם בניהו.
הספרים בן יהוידע ובניהו זכו למספר מהדורות ,כן
הוספו להם פירושים שהתגלו בדפים ובגיליונות
בכתב ידו של רי״ח ושל מעתיקים שונים כך שעומדת
לרשותנו כיום מהדורה עדכנית ברורה ונהירה
באותיות מרובעות הכוללת את ספר בן יהוידע
בארבעה כרכים ועוד שלושה כרכים של ספר בניהו
המגישים ללומד פירושים של רי״ח על כל האגדות
בתלמוד הבבלי ועל חלק של האגדות מהתלמוד
הירושלמי )מהדורת ישועה סאלם( .חלק מפירושי
רי״ח לאגדות אבדו וחבל על דאבדין.
ישנם מגוון רחב של פירושים והם נבדלים בתוכנם,
בסגנונם ובמתודה הפרשנית שלהם .נציג אותם על

פי החלוקה הרווחת :פירושים בדרך הפשט ,פירושים
בדרך האלגוריה והרמז ופירושים בדרך הסוד.

פירושים בדרך הפשט
בפירושים אלה סיפור האגדה נתפס כאנקדוטה
מציאותית ורי״ח מתמקד במרכיבים הלשוניים
ומסביר את משמעותם ונחיצותם בהקשר למכלול
האגדה .הוא מדקדק בביטויים ובעניין כדי שהאגדה
תהיה מובנת וקוהרנטית ,גם הגיונית ומציאותית וכל
פרט בה מדויק .כגון במעשה בבתו של רבי חנינא בן
דוסא )תענית כה ע״א(:
ערב שבת אחד ראה את בתו עצובה .אמר לה :בתי
למה את עצובה?  -אמרה ליה :כלי של חומץ נתחלף
לי בכלי של שמן ,והדלקתי ממנו אור לשבת - .אמר
לה :בתי ,מאי אכפת לך? מי שאמר לשמן וידלוק הוא
יאמר לחומץ וידלוק .תנא :היה דולק והולך כל היום
כולו ,עד שהביאו ממנו אור להבדלה.
רי״ח מדקדק בסיפור ושואל:
למה ראה אותה עצבה ,הרי עד ששאל והחזירה לו
תשובה שנתחלף לה השמן בחומץ ,עברו כמה רגעים
שכבר הדליק החומץ ,וא״כ התחיל הנס ,כי החומץ לא
ידליק אפילו חצי רגע וכיון דנדלק א״כ ראתה הנס
ולמה נעצבה?
רי״ח מיישב את הקשיים תוך ההנחה שלא החשש
שמא בגלל החומץ הנר לא יידלק העציב את בתו של
רבי חנינא:
ונראה לי שאמרו רז״ל אם עושים לאדם נס מנכים לו
מזכיותיו ,ובוודאי לפי גודל הנס כן יהיה ניכוי הזכיות
יותר .גם ידוע ששם הוי״ה ברוך הוא פועל למעלה מן
הטבע ,ומצדו אין הפרש בין דבר טבעי לדבר שאינו
טבעי ...אבל שם אלקים הוא פועל בטבע דוקא...
ומה שאמרו ׳מנכים מזכיותיו׳ הוא לאדם שהשפעתו
והנהגתו ע״י שם אלקים ,דאז כל דבר שהוא הפך
הטבע חשוב נס .ולכן בתו של ר׳ חנינא בן דוסא
היתה עצבה ,כי היא ראתה שכבר נעשה הנס שהדליק
החומץ ,ונעצבה כי אמרה מי יודע כמה זכיות ינכו לי
בעבור נס פלאי כזה! ואמר לה אביה :מאי אכפת לך
 אצלנו לא יש ניכוי זכות ,כי הנהגתינו היא ע״י שםהוי״ה ברוך הוא ,ששם אין הפרש בין טבע ללא טבע,
ולגבינו מי שאמר לשמן וידליק יאמר לחומץ וידליק.
רי״ח מיישב את כל הקשיים ומחזק את ההיגיון
הפנימי של האגדה תוך שהוא מזכיר עקרון מוסרי

הקרוב ללבו לפיו אין ליהנות ממעשה נסים.

פירושים בדרך האלגוריה והרמז
גם כאשר סיפור האגדה קביל על פי פשוטו ובעיקר
כאשר הוא אינו קביל רי״ח נוטה להציע פירושים
אלגוריים.
לדוגמה ,הדרשה הבאה על הפסוק ״וה׳ ברך את
אברהם בכל״ )בבא בתרא טז ע״א(:
רבי אלעזר המודעי אומר :אצטגנינות היתה בלבו
של אברהם אבינו ,שכל מלכי מזרח ומערב משכימין
לפתחו; רבי שמעון בן יוחי אומר :אבן טובה היתה
תלויה בצוארו של אברהם אבינו ,שכל חולה הרואה
אותו מיד מתרפא ,ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן
העולם  -תלאה הקדוש ברוך הוא בגלגל חמה.
רי״ח סבור ש״לשון מליצה הוא זה״ ושהאצטגנינות
]= ראיה בכוכבים[ אינה אלא דימוי ל״חכמה
מפוארה״ והאבן הטובה היא ״כח רוחני וקדוש
הנמשך עליו מלמעלה ,כמו החן הנמשך על האדם״.
בהתאם לכך מדובר כאן על השפעתו השכלית
והרוחנית של אברהם על החכמים ,על היות אברהם
מסביר ומיישר דעות מעוותות ולא שהוא מרפא
מחלות גופניות .האלגוריה בנויה כאן על דימויים
)מלכי המזרח הם החכמים הצעירים ומלכי המערב
הם הזקנים( ועל מדרשי אותיות )״משכימים לפתחו״
פירושו :מעיינים באות א הפותחת את השם אברהם
ואשר משמעה לאלף ,ללמד(.
בדומה לכך הסיפור הידוע על רבי עקיבא והתרנגול,
החמור והנר )ברכות ס ע״ב  -סא ע״א( מתפרש על
ידי רי״ח באופן אלגורי:
אירע לו ]לר׳ עקיבא[ ג׳ דברים שהיו נראים רעים
בתחילת הלילה ,ואחר כך לעת בוקר התברר שהיו
לטובה להגן עליו ,על כן יש בהם רמז על צרות ישראל
בגלותם שנראים תחילה פורענות ,ואחר כך לעת בקר
בגאולה יתברר שהכול נעשה לטובת ישראל .וענין
האריה שאכל את החמור ירמוז לחורבן בית ראשון,
שהיה על ידי נבוכדנצר הרשע שנמשל לאריה .וענין
שונרא ]=חתול[ שאכל התרנגול רמז ליוון ,שהחריבו
בבית שני במקצת ,ועשו פרצות ,וטמאו הבית במקצת,
והרגו בישראל .והרוח שכבתה את הנר ,רמז לאדום,
שהחריבו בית שני לגמרי והרגו בישראל עם רב ,ואדום
נמשלו לרוח סערה .ולעת בקר הוא זמן הגאולה יתגלה
שכל צרות אלו היה לטובת ישראל.
כך מרחיב רי״ח את הראיה האמונית והאופטימית
– ״כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכול לטובה!

– מהמישור האישי אל המישור הלאומי .אף ממרות
הלכתיות יכולות להתפרש לדעת רי״ח באופן אלגורי.
ההנחיה בהקשר למנורה ״שתהא השלהבת עולה
מאליה״ )שבת כא ע״א( היא לדבריו משל לכוונות
של האדם בעת עשיית המצוות; האישה נמשלה
לתורה ועל כן הקביעה לפיה ״האישה נקנית בשלושה
דרכים״ )קידושין ב ע״א( מתפרשת כדרכים בהן
האדם לומד וקונה את ידיעות בתורה; האזהרה ״לא
יסקל אדם מרשותו לרשות הרבים״ )בבא קמא נ
ע״ב( משל הוא להשפעת חטאי האדם על סביבתו,
ועוד כאלה רבים.

פירושים בדרך הסוד
רי״ח היה מקובל ,כל עולמו הרוחני מושתת על
הקבלה והוא נתן לכך ביטוי בכל ספריו )בהלכה,
בפיוט ,בדרשנות ,בתיקונים ועוד( .גם בפרשנות
האגדה הקבלה נוכחת מאוד .כאמור ,יש ורמזי
האותיות מובילות אל מושגים קבליים ,אלה הם
ביאורים נקודתיים סביב מונח זה או אחר באגדה
בהם רי״ח אינו נוהג להרחיב ברעיון הקבלי האחוז
ברמז .כמו בביאור הבא הקשור למעשה רבי שמעון
בר יוחאי במערה )שבת לג ע״ב(:
נברא להם חרוב ומעיין מים .רמזו בזה מן השמים
על מיתוק הגבורות בחסדים אשר יהיה על ידי עסק
תורתם ,והיינו ׳חרוב׳ גימטריא גבורה ,ו׳מים׳ הם
חסדים ,גם רמזו להם שיקבלו את הייסורים בשמחה
כדי שבזה יתמתקו הגבורות.
סגנונו של רי״ח נהיר והרצאתו ברורה ,ללא רמזים
וגימטריות ונראה שהוא מעוניין להסביר ולהנחיל
את העקרונות הקבליים ולהבהיר אותם לא פחות
מאשר לפרש את האגדה התלמודית אשר לפניו.
רי״ח אינו נושא ונותן בענייני קבלה ,הוא נצמד תדיר
ובלעדית אל האר״י ואל מושגי הקבלה הלוריאנית,
הוא אינו פורץ גדר והוא נזהר בחידושיו.
נמחיש דרך זו בפירושי רי״ח בעזרת דוגמה אחת.
התלמוד )תענית כג ע״ב( מספר:
׳׳שני תלמידים היו לפני רבי יצחק בן אלישיב ,אמרו
לו :יבקש נא אדוני רחמים עלינו שנחכים הרבה .אמר
להם :עמי היתה ושלחתיה׳׳.
דו-שיח קצר זה מובא בתלמוד אחרי שהגמרא
הראתה במספר דוגמאות שתפילותיו של רבי יצחק
נשמעות ומתקבלות .רבי יצחק מנמק את סירובו
להתפלל לטובת תלמידיו במשפט החידתי ״עמי היתה
ושלחתיה״ .לדעת רי״ח ,רבי יצחק חש שתפילתו כבר

21

22

אינה מתקבלת כבעבר משום שחל בו שינוי אותו
ניתן להסביר על פי המושג ״גלגול בחיים״ .רי״ח
מבהיר את המושג ולאחר מכן מראה איך באמצעותו
ניתן להבין את דברי רבי יצחק:
והנה לולי דמסתפינא ]לולי הייתי חושש[ הייתי
מפרש שהיה יודע בעצמו שהיה לו גלגול בחיים,
והוא מה שאמר רבנו האר״י ז״ל בשער הגלגולים,
שאפשר להיות לאדם גלגול בחיים .דהיינו אם היה לו
נפש ,וזכה שהשלים התיקון שלה כראוי ,לא יצטרך
למות ,אלא בעודנו בחיים תסתלק ממנו אותה הנפש
שנתקנה ותעלה למעלה ,והוא בעודנו חי יכנס בו
הרוח ,ויהיה הרוח רוכב על נפש הגר בקרבו .כי אי
אפשר שאותה הנפש שנתקנה תהיה מרכבה לרוח,
שעדיין לא נתקן ,על כן מוכרח שהנפש שכבר נתקנה
תעלה למעלה ,ותשב שם עד שיושלם תיקון הרוח,
וכל זה יהיה בעודנו אותו אדם חי בעולם הזה .ועל
דרך זה יהיה אח״כ תיקון הרוח ויעלה גם כן למעלה
ויתחבר עם אותה הנפש ,ותיכנס באותו אדם הנשמה
על דרך האמור ,וזה נקרא גלגול בחיים.
לכן לבי אומר לי ,שאפשר רבי יצחק כשהיתה בו
הנפש ,היה יכול להתפלל על כל דבר שירצה ונענה
תיכף .שזה הכוח היה לו מכוח הנפש שבקרבו
שהיתה גדולה וגבוהה מאד ,ומצד בחינתה ושרשה
היה ראוי לכך להיות שערי תפלה פתוחים לפניו,
ובפרט כי הנפש היא סוד תפילה ,כי דבר זה יתחייב
להיות כפי השורשים .אך אחר שזכה להשלים תיקון
הנפש לגמרי ,זכה שיהיה לו ׳גלגול בחיים׳ ,שתסתלק
הנפש ותעלה למעלה ,ויכנס במקומה הרוח 1.והם
בקשו ממנו להתפלל בזמן שכבר עלתה הנפש ונכנס
בו הרוח ,ומצד שורש הרוח ובחינתו לא היה לו כוח
זה ,ולכן אמר להם ״עמי היתה ושלחתיה״  -רמז על
הנפש אשר מכוחה היתה לו יכולת זו ,וכבר שלחתיה
בעודי חי ,ואינה עתה בקרבי כדי שתהיה לי יכולת זו.
כן יש לפרש בדרך אפשר כי לא אוכל להחליט דבר
זה ,וברוך היודע.
הפירוש הזה מדגים יפה את נאמנותו של רי״ח
לתורת האר״י ובטחונו שיש בכוחה להבהיר את
האמירות ואת ההתנהגויות של חז״ל .נעיר שעיסוקו
של רי״ח בקבלה מתמקד בנושאים הנוגעים לפרט
ולעבודת השם האישית )שורש הנשמה ,תורת
הגלגול ,כוונות ,תיקונים( והוא ממעט בנושאים
כלליים )קוסמוגוניה ,אסקטולוגיה ,גאולה וכדו׳(.
 1הערת עורך :הרב יוסף חיים חווה 'גלגול מחיים'
כשהשתטח על קברו של בנייהו בן יהוידע.

הספרים בן יהוידע ובניהו מתאפיינים בריבוי
הפרשנויות שמציע רי״ח לאגדות .ניתן להסביר
את התופעה באופן בו נכתבו הספרים ,כאסופה של
פירושים שהתחברו תוך לימוד ועיון חוזר ונשנה
באגדות במשך תקופה ארוכה .ריבוי הפרשנויות
משקף גם את עמדתו העקרונית של רי״ח ביחס
לאגדות שלדעתו חז״ל יצרו ונסחו אותן בהשראה
אלוהית  -״רוח ה׳ דבר בם ומילתו על לשונם״.
מכיוון שכך האגדות מכילות אין ספור משמעויות
ומובנים ,אף מעבר למה שכיוונו אומרם ,וכל תלמיד
ותיק רשאי ואף נקרא לגלות בהן צפונות ולהציע
חידושים.
רי״ח בוודאי הושפע מפרשני הפשט כמו רש״י ,בעלי
התוספות והמהרש״א וכן מחכמי אשכנז האחרונים
כמו בעל הספר ״פני יהושע״ ובעל הספר ״ציון לנפש
חיה״ והוא היה בקי בספרי החיד״א .ניכרת גם קרבה
לדרכו של מהר״ם אלשייך בפירוש התורה ושל
המגיד מדובנו בשימוש במשלים ובמעשיות .רי״ח
מזכיר לא פעם את החיבורים הנ״ל אך מעל הכול
הוא נצמד לתורת האר״י ורח״ו וצועד בעקבותיהם
בתורת הסוד והקבלה.

המחנך
תורה עם דרך ארץ
צבי זוהר
 ...בהקשר זה יש להבין את גישתם החיובית של הרב
סומך והרב יוסף חיים להקמת בתי ספר בבגדאד,
שתוכנית הלימודים שלהם משלבת לימודים תורניים
עם לימודים כלליים .כך סירב הרב סומך להיענות
לדרישת הרב החרדי עקיבא יוסף שלזינגר למנוע
הקמת בית-ספר אליאנס בבגדאד ,וגם שלח את אחד
מבניו ללמוד שם.
האירו פני המזרח ,עמ׳ רלג-רמג.

יחסו ללימודי חול
פרופ׳ שאול רגב
מבוא
החל מראשית המאה התשע עשרה אנו עדים
לשינויים ארגוניים ומהותיים בקהילה היהודית
בכלל ובחינוך היהודי בפרט .כמה תהליכים אפיינו
את חדירת המודרניזאציה לבבל .בין הגורמים הללו
אפשר למנות את ההגירה לערים הגדולות ,והשפעתם
בחיי המסחר .שיפור מעמד היהודים ואפשרות
השתלבותם באדמיניסטראציה הממשלתית ,וחדירת
החינוך המודרני במקום החינוך המסורתי .החינוך
היהודי בבבל עד אז היה החינוך התורני ב׳חדר׳.
החדר היה המקום בו למדו לקרוא ופעמים גם לכתוב
ובעיקר הכשיר החדר את היכולת להתפלל ולקרוא
בחומש ובמפרשיו .הלימוד בחדר היה מגיל חמש
בערך ועד גיל שלוש עשרה לכל היותר .לאחר מכן
או תוך כדי הזמן הזה יצאו הילדים לעבודה ולעזור
בפרנסת הבית .חינוך גבוה יותר ואף חינוך ישיבתי
היה יקר המציאות .ברבע השני של המאה התשע
עשרה נוסדה הישיבה הידועה ׳מדרש בית זילכה׳,
שבראשה עמד הרב עבדאללה סומך ,ואשר מטרתו
היתה לטפח דור של תלמידי חכמים ורבנים שיוכלו
לשמש את הקהילה היהודית בבגדאד וסביבותיה.
החדר שהיה יחידה עצמאית ובראשו עמד המלמד
הפך ל׳מדרש תלמוד תורה׳ .׳מדרש תלמוד תורה׳

שינה לאט לאט את תוכנית הלימודים שלו .הוסיפו
במדרש תלמוד תורה גם מקצועות חול בעיקר חשבון
ושפות :ערבית ,תורכית ,פרסית ,שפות שיכלו לעזור
לנערים בהכנסם למעגל העבודה כיון שעיקר העיסוק
היה המסחר לצורותיו השונות.
במקביל נפתחו גם בתי-ספר של ה׳אליאנס׳ )כל
ישראל חברים=כי׳׳ח( ,שם מערכת הלימודים הייתה
מפותחת הרבה יותר.
תחילה למדו בבתי-ספר של האליאנס צרפתית
כשפה אירופאית מודרנית אולם לאט לאט נדחקה
הצרפתית מפני האנגלית שנכנסה בהשפעת חברי
ההנהלה האנגלים של בית הספר מחד ,ובהשפעת
הסחר הבריטי והתפשטותו בעיראק ובהודו מאידך.
אחד הגורמים החשובים בתנופת פיתוחו של בית
הספר של כי״ח היתה העובדה שר׳ עבדאללה סומך
 ,(,(1889גדול הרבנים בבגדאד בתקופתו ,שלח
1889-1813
)-1813
את בנו ללמוד בבית הספר על אף מחאות של רבנים
אחרים .נכדו של הרב עבדאללה סומך למד בסמינר
 ..1876גם בנו הצעיר
למורים של כי״ח בפאריס בשנת 1876
של הרב עזרא דנגור למד בבית-ספר כי״ח.
בין הגורמים שאפשר למנות לגישה האוהדת של
הרבנים להתפתחות המודרנית של החינוך היא
העובדה שהרבנים היו מעורים בחייה ובצרכיה.
רובם המכריע של רבני בבל במאה התשע עשרה לא
התפרנס מן הרבנות אלא מן המסחר ,או שהיה שותף
סמוי במסחר .לכן רבנים אלה היו בעלי ענין לפתח
ולהכשיר את הדור החדש שיוכל להשתלב בכלכלה
ובמסחר .הם הכירו בערך לימוד השפות הן לצרכי
המסחר והן לצרכי הדת.

שני דרושים
בספר אמרי בינה מובאים בסופו שני דרושים שדרש
ר׳ יוסף חיים לחנוכת בתי-ספר בבגדאד .הראשון
הוא הדרוש לחנוכת ׳בית מדרש תלמוד תורה הנקרא
נוריאל׳ ,בית-ספר אשר נוסד בסיוע חברת כי״ח.1
השני הוא לחנוכת ׳מדרש תלמוד תורה הנקרא על
שם אהרן מצליח׳ ,גם הוא בבגדאד .בדרוש הראשון
מביא הרי״ח כדרכו שני משלים מהם נצטרך להבין
את רעיון היחס שבין ההשכלה התורנית להשכלה
חילונית בשילוב הנכון בבית הספר .המשל הראשון
 1על פעילותה של חברת כי"ח ראה :א' רודריג ,חינוך
חברה והיסטוריה' ,כל ישראל חברים' ויהודי אגן הים
 ,,1929ירושלים תשנ"א .על פי רודריג,
התיכון 1929--1860
) .1902שם ,עמ'
מדרש תלמוד תורה זה נחנך בשנת .1902
.(.(36
36

23

הוא משל הסוחרים ,הסוחר החכם יניח את הסחורות
השונות כל אחת לפי מיזוג האויר הנאות לה .סחורה
הזקוקה לרטיבות כדי לשמרה הוא יניח במקום נמוך
שיש בו לחות ואילו סחורה שזקוקה ליובש הוא
יניח במקום יבש .ואילו הסוחר שאינו חכם יניח את
הסחורות בערבוביה ובכך סחורתו תתקלקל.
המשל השני הוא משל עריכת השולחן ,הצריך להיות
לפי טיב ואיכות המזון המוגש לאוכל .מאכלים
המוגשים בסדר נאות יזינו את הגוף ואילו אם
מביאים את כל האוכל ומניחים אותו על השולחן
לא בסדר נאות אוכליו יסבלו מקלקול קיבה מה גם
שערבוב טעמים נוגדים זה את זה אינו ערב לחיך.
לאחר שני משלים אלו אומר הרי״ח:
״נמצא קיום הנמצאים שבעולם באוצרות שלהם
וקיום הגופים של בני אדם באכילתם והנחתם הם
תלויים בסדרים הנכונים שיעשו להם .ואם המה בלי
2
סדרים יגיע להם קלקול והפסד.׳׳
הנמשל הרוחני הנוגע לעניין ההשכלה הוא כמו
המשל הפיזי הנוגע לחיי החומר ברור ,וכפי שהוא
אומר:
וכן הענין בלימוד המושכלות שהוא החלק הנפשי הן
לימוד תורתינו הקדושה הן לימוד דרך ארץ שהוא
לשונות וכתיבה וכיוצא ,אם הלימוד מתוקן בסדרים
נכונים ויפים אז הלימוד ההוא יתקיים בלב הלומד
ולא תשלוט בו השכחה ולא יהיה נעקר מלבו של אדם.
אבל אם לא יהיה מתוקן בסדרים נכונים וטובים אינו
מתיישב בלב וסופו להתאבד שישכח האדם את מבחר
הלימוד אשר למד׳׳.3
בית-ספר זה על אף שמו ׳מדרש תלמוד תורה׳ ,4הוא
בית-ספר מודרני רגיל .הלימודים הנלמדים בבית
הספר מחולקים ללימודי חול ולימודי קודש .וכאמור
צריך להיות סדר בלימוד שיתיישב בלב הלומד ולא
לימוד בערבוביא.
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 2אמרי בינה ,ירושלים תשמ"ו ,דרוש א לחנוך מדרש
ת"ת ,עמ' רלה.
 3שם ,שם .וראה בתשובות הרשב"א ,ח"א ,סי' תיד-
תיח ,הויכוח על לימוד הפילוסופיה.
 4מדרש תלמוד תורה הוא מעין שלב ביניים בין בית-
הספר המודרני לחדר המסורתי .למדו בו נוסף על
לימודי קודש גם מעט לימודי חול ,חשבון ,ערבית
ותורכית .המבנה היה כשל חדר ,דהיינו מלמד אחד
המלמד את כל המקצועות ,אולם היה בו גם דירוג
,,447
כיתתי כמו בבית-הספר .ראה :מאיר ,עמ' 447--428
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בית ואוהל
את לימודי החול ממשיל הרי״ח לאוהל שהוא לימוד
עראי .עראיותו של הלימוד הזה אינה בכך שהוא ניתן
לשכחה ולא חשוב אלא מבחינת תכליתו של האדם.
כל לימודי החול עוסקים ומועילים רק בחיי העולם
הזה שהוא עולם עראי ,ולכן תכליתו אינו מוחלטת
אלא עראית .ואילו לימודי הקודש ,לימוד התורה
הוא הלימוד הקבוע והתכליתי כיון שהוא מביא לידי
נצחיות בעולם הבא ולכן הוא ממשיל אותו למשכן
הבית הקבוע.
״והנה המקום המיוסד ומתוקן לעסק הגשמי ,שהוא
לימוד לשונות וכתיבה ושאר דברים של דרך ארץ ,זה
המקום נקרא ׳אוהל׳ שהוא עראי ,יען כי זה הלימוד
הוא לצורך עוה״ז שהוא מושב עראי ,אבל מקום
המיוסד ומתוקן ללימוד הנפשיי שהוא לימוד תורתנו
הקדושה נקרא ׳משכן׳ שהוא שם הנקרא על דבר קבוע
שהוא לצורך עוה״ב שהוא מושב קבוע׳׳.
הלימוד החילוני שהוא הנקרא כאן ׳דרך ארץ׳ אינו
מפורט .פרט ללשונות וכתיבה ,וכנראה הלשון
הערבית או התורכית ,מקצועות שיעזרו להם
להתעסק במסחר ולהתמצא בעולם הסובב במידה
המינימאלית רק כדי יכולת להתפרנס ממנו ולא בכדי
להבינו או להתמחות בתרבותו של העולם החילוני
הזה .שנות הלימוד הראשונות של הנער בהיותו
עדיין חופשי מדאגות הפרנסה יוקדשו כדלהלן:
״בשתי הלימודים הללו אחד של תורתינו הקדושה
ואחד של דרך ארץ שהוא לשון וכתיבה וכיוצא
בהן״ .5זוהי הנוסחא הרגילה בפיו של הרי״ח באותה
דרשה מבלי לפרט את הלימודים .בהמשך הדרוש הוא
נדרש לשאלה אחרת ,האם מותר ללמד לימודי חול
בבית הכנסת ,מקום שמיועד ללימודי קודש ,ומשיב
שכאשר הלימוד סמוך ומצורף ללימודי הקודש אין
בעיה הלכתית ללמדם אפילו בבית הכנסת .אולם

 5אמרי בינה ,עמ' רלו.

כאשר הם באים בנפרד אסור.6

לשון ערבי צח ומתוקן
לימודי החול הנזכרים שם הם :חשבון וכתב ולשון
ערבי ,ומדובר בלשון הערבית הספרותית ,והיא
משמשת כדוגמא ללימודים חיצוניים שצריך האדם
ללמוד כדי שיוכל לתקשר בעניני יום יום הן לצורכי
פרנסה והן כדי להבין את שכנו או שכניו .שלא יווצר
מצב שהשכן יזלזל ביהודי מפני שאינו מבין את שפתו
או שאינו יכול לקרוא ממקורותיו הספרותיים של
השכן.
ואולי מסתתרת כאן נימה נוספת והיא ענין הפולמוס
עם האיסלם והיכולת לעמוד בוויכוח .לשם כך חייב
היהודי לדעת את המקורות האיסלמיים כגון הקוראן
או לפחות להבין ציטוטים בערבית הספרותית שאולי
השכן יצטט וינסה לפרשם בצורה מגמתית ולהוציא
 6שאלה כזו נשלחה אליו והיא מופיעה בשו"ת רב
פעלים ,ח"ב ,אורח חיים ,סימן כב' :שאלה .פה עירינו
בגדאד יע"א ]=ישמרה עליון אמן[ ,יש מדרש תלמוד
תורה שלומדים בו תינוקות של בית רבן מן אבג"ד
עד לימוד דברי רבותינו ,עד ועד בכלל .שיושבים שם
שורות שורות כל מין לימוד בפ"ע ]=בפני עצמו[,
ועוד ג"כ ]=גם כן[ המקום ההוא הוא מקום תפילה
שמתפללין בו הקהל שמ"ע ]=שמונה עשרה[ בכל יום
ושבתות וי"ט ]=וימים טובים[ ,וכל ילדים היושבים
בבה"מ הנ"ז ]=בבית המדרש הנזכר[ הם עניים,
והכולל מספיק להם אכילה ושתיה ושכר המלמדים,
ועתה לשאול הגיעו ,שרוצה הפקיד להביא להם אחד
שילמדם כתיבה שלנו ,וגם כתיבה של ישמעאלים,
וגם לשון ערבי צח ומתוקן וחשבונות ומוכרח
שיביא להם העתק מכתבים מן הסוחרים המדברים
במו"מ ]=במשא ומתן[ ,ושאר הגיונות של ערבי ,כדי
שילמדו צחות הלשון ,וגם סידור האותיות שקורין
ארה ,ושואל אם מותר ללמדם בביהמ"ד הנז'
ִע ַב ַ
]=בבית המדרש הנזכר[ שהוא מקום תפלה ,ומקום
ת"ת ]=תלמוד תורה[ ,שיש לו קדושת בית הכנסת
ובהמ"ד ]=ובית המדרש[ אך המלמדים שמביא להם
בעבור הנז' ]=הנזכר[ הם יהודים ולא גוים .או"ד ]=או
דילמא = או אולי[ לא אריך ללמדם שם לימודים
האלה שהם חול גמור .יורינו ושכמ"ה ]=ושכרו כפול
השמים[' .תשובתו אינה מתייחסת לאיסור או
מן השמים['
היתר של לימוד כזה אלא לשאלה אם הוא מותר
בבית הכנסת דוקא .הוא מתיר ללמוד כל הדברים
הללו בחדרים הקשורים לבית הכנסת אך לא נועדו
למקום תפילה ,אפילו בעזרת הנשים ,אולם לא בבית
הכנסת עצמו או במקום שרגילים להתפלל .באותה
תשובה הוא גם משוה את בית המדרש הזה לבית
הספר המודרני שהחל להתפתח בתקופה זו ,בלשונו:
'האסכולה' ,כמקום המיועד ללימודים כאלה' .כי
עתה בזה"ז ]=בזה הזמן[ יש בכל עיר אסכולה ללמד
כתיבה ולשונות אך עושים ובונין ושוכרין להם מקום
ללמוד זה ואין מושיבין אותם בבתי כנסיות ובבתי
מדרשות'.

אותם מהקשרם לטובתו ולרעת היהודי .שומה על
היהודי להבין את הלשון הזו על בוריה כדי שלא יווצר
מצב שבו:
כאשר אנחנו רואים פה בעירנו יע״א ]=ישמרה עליון
אמן[ דלשון המדינה היא לשון ערבי אך אין בני עמנו
מדברים ערבי צח ומתוקן ,ויזדמן שהנכרי מדבר דברים
בלשון ערבי לפני היהודי ויש כמה מלות שאין היהודי
יודע ומבין משמעותם .אמרו נא היש חסרון יותר מזה
שהאדם אינו מכיר את לשונו ויודעו.7
וכאמור הלשון הערבי הוא כמשל לשאר הלשונות
לפי הצורך :תורכית ,צרפתית ,אנגלית ועוד ,והראיה
שהוא מביא מדברי חז״ל שידעו שבעים לשון
ושהתורה נכתבה בשבעים לשון כפי דברי חז״ל
בפרשת ׳כי תבוא׳ לפסוק ׳וכתבת על האבנים את כל
דברי התורה הזאת באר היטב׳.8

בית המדרש והחדר
הרי״ח מעדיף את בית המדרש על פני החדר גם
בסדריו המושלמים ולא רק בתכניו .בית המדרש
נמשל ל״גנות עלי נהר״ ,המקבלים מן הנהר את כל
צרכיהם תמיד ,בזרימה מתמדת ,ואינם ממתינים
לאחד ומיוחד שיבוא להשקות אותם .בית המדרש
שבו חדרים שונים בהם לומדים הילדים ועוברים
מחדר לחדר בזרימה מתמדת הוא המודל הטוב
שבו צריכים הילדים ללמוד .ובפרט שבין לבין הם
מקבלים גם ארוחות וכך הם יכולים ללמוד מתוך
רווחה ולא מתוך צער .תנאים אלו מרחיבים דעתו
של הילד ומאפשרים לו ללמוד בנחת וכך יקלוט את
חומר הלימוד .גם השינוי הפיזי של מעבר מכתה
לכתה וגם המעבר הרוחני מחומר לימודי אחד
לחומר לימודי שני מאפשר התרגעות ויכולת קליטה
טובים יותר מאשר אותו מורה שילמד כל הזמן
באותו מקום ובאותה אוירה וכמובן ללא הפסקות
וללא מזון שיבוא אל פי הילד במשך כל היום.
מסקנתו של הרי״ח היא:
"מדרש תלמוד תורה המתוקן בתקנות טבעיות כאלה
וכיוצא בהם מהם אחר זמן וגם יהיה להם לב מבין
לקבל כמה מיני לימודים הנצרכים לאדם .ואם אינו
מתוקן בדברים כיוצא בהם אין ללימודים שנעשים
בו קיום והעמדה בלבות הילדים ויהיה הנער מהיר
לאבד מה שמלמדין אותו ,וגם לא יהיו הדברים
 7אמרי בינה ,עמ' רלז.
 8דברים כז ,ח .סוטה ,לב ע"א.
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שילוב המביא לשלמות
השילוב של לימודי קודש ולימודי חול מביא
לשלימות אחת ,ועל כן אף שלימודי החול באים על
חשבון הזמן שיכול היה להיות מוקדש ללימודי קודש
אין הרי״ח רואה בזה ביטול זמן .התנאי של הרי״ח
לקבל את בית הספר החדש ואת תוכנית הלימוד שבו
היא השילוב הזה שבין שתי תוכניות הלימוד ,ושל
הגישה החיובית וההקפדה על לימודי הקודש כמו
לימודי החול ולהיפך.
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סדר הלימוד ומקצועות הלימוד
דברים שנשארו סתומים בדרוש הראשון הורחבו
ופורטו בדרוש השני:
סדר הלימוד .בסדר הלימוד מתייחס הרי״ח לשני
נושאים ..1 :שעות הלימוד ביום  -את תכנית
הלימודים ממליץ הרי״ח לחלק בין לימודים קשים
ללימודים בינוניים וקלים יותר ,ולשלב ביניהם.
דהיינו נושא קשה לאחריו נושא בינוני ולאחריו נושא
קל בצורה זאת יוכל הילד להשקיע מאמץ ולהרפות
מעט את המאמץ שנעשה בשיעור הקשה על ידי
הלימוד הבינוני והקל ויתכונן ללימוד הקשה הבא.
הוא גם ממליץ לתת ,מלבד הארוחות שדברנו עליהם
כבר ,מנוחה בין השיעורים ,או בלשונינו הפסקות
משום ׳ורווח תשימו בין עדר ובין עדר׳ ,ואף ממליץ
על שעה אחת חופשית באמצע היום בלשונו ׳שעה
של בטלה׳ .וכשם שהעובד במלאכה אינו יכול לעבוד
רצוף ללא מנוחה גם הילד אינו יכול ללמוד רצוף ללא
מנוחה .בשניהם התוצאה תהיה לא אפקטיבית דיה.
מקצועות הלימוד  -מלבד התורה וענפיה ודרך
ארץ שהם לימודי השפה וחשבון שהם נחשבים
לענפי התורה הוא מחייב לימודים נוספים הכרחיים
כדי להעמיד את האדם מישראל בין המשכילים
שבאומות .כלשונו :׳׳ואם יהיו כל אישי ישראל
שלמים בידיעות אלו יגדל כבודם בעיני כל בריה
והכל יאמרו עליהם ׳עם חכם ונבון הגוי הגדול
הזה׳׳׳ .10לימודי הטבע למיניהם כגון התהוות הגשם,
הרעמים והברקים ,הקשת וכדומה ,אלו ,מלבד
הצורך בידיעתם מבחינת ההשכלה הכללית יש להם
חשיבות גם מבחינה דתית ,כדי שיבין מדוע הוא
מברך עליהם ׳שכוחו וגבורתו מלא עולם׳ .לימודי
 9אמרי בינה ,עמ' רמא.
 10שם ,דרוש ב' לחנוך מדרש ת"ת ,עמ' רנ.

הגיאוגרפיה חשובים שיוכל להתמצא במקומו
בעולם ויחסו למקומות אחרים כגון היכן נמצאת
ארץ ישראל ביחס לעיראק וכדומה .חכמת התכונה
שהרי גם חכמי התלמוד וחכמי ישראל בכל הדורות
היו בקיאים בה.

חנוך לנער על פי דרכו
את הדברים הנ״ל משלב הרי״ח כדרכו בדרוש ומוצא
להם אסמכתאות מן הכתובים .לפסוק ׳חנוך לנער על
פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׳ )משלי כב ,ו( נותן
הרי״ח פירוש חדש:
׳׳ולזה אמר ׳חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור
ממנה׳ ,כלומר ,אל תאמר :אעמיס משא כבד על הנער
ללמדו תורה בלבד ימים ולילות ולא אלמדנו כתיבה
ולשון הקודש ודקדוק וחשבון וידיעות הטבע וענייני
העולם כמו גיאוגרפיא וכיוצא בה כדי שלא יתאבד
הזמן בלימודים אלו ולא ילמד אלא תורה גמורה
ושלימה בלבד .לא כן תעשה .אלא חנוך לנער גם על
פי דרכו דהיינו השייכים לעולם הזה שנקרא בשם
׳דרך׳ כאמור לעיל כי אע״פ שעיקר החנוך צריך להיות
בלימוד התורה הנה תאחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך.
ברם ,צריך אתה להתבונן בלימודים אשר תלמדם לנער
שיהיו על פי סדרים נכונים ומתוקנים שיתקיימו בידו
באופן שגם כי יזקין לא יסור ממנה שלא ישתכחו
ממנו׳׳.11
אין ספק שהרי״ח ראה חשיבות רבה בפיתוחה של
תוכנית הלימודים בבתי-ספר והרחבתה ללימודי
חול במקצועות השונים .חשיבותם של מקצועות
אלה לא רק כלפי חוץ אלא גם כלפי פנים שהרי כמה
גופי הלכות וענינים הקשורים בתורה מובנים יותר
על רקע הידיעה בחוכמות חיצוניות אלה כפי שהדבר
יוצא ברור מידיעותיהם הרבות של כל חכמי ישראל
בכל הזמנים בהם.
מתוך :׳׳היחס להשכלה בקרב הרבנים בבבל:
ר׳ יוסף חיים ור׳ שמעון אגסי׳׳ ,מחקרים בקורות
יהודי בבל ובתרבותם ,בעריכת י׳ אבישור וצ׳ יהודה,
תשס״ב ,עמ׳ 118 – 97
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הרב יוסף חיים – נשיא כבוד
של כי"ח )כל ישראל חברים(
ד"ר ירון הראל
אלבלה שהיה ראש כי״ח בבגדד ביקש לקרב את
הרבנים למוסדות החינוך של כי״ח כדי להקל על
הנהגת הקהילה להעביר כספים לעידודה ולהרחבתה
של פעילות החברה בקרב הנוער.
עם זאת ,דעתו של אלבלה על הרבנים המקומיים
הייתה שלילית ביותר .הם היו בעיניו קנאים ,נבערים
מדעת ואויבי הקידמה .לטענתו ,הרבנים ביקשו בעבר
להשחיר את פניה של כי״ח בעיני הציבור באמצעות
האשמות שווא ,שהעיקרית בהן הייתה כי במוסדות
כי״ח אין מלמדים עברית כלל .אלבלה ביקש להוכיח
קבל עם ועדה כי האשמותיהם כוזבות ,והוא התגרה
בהם באמצעות הגברת הוראת השפה הצרפתית בבית
הספר .מחאת הרבנים לא איחרה לבוא ,וגם הרב
יוסף חיים שלח לשליח כי״ח מכתב בעניין .אלבלה
נפגש עם הרב יוסף חיים והסביר לו פנים אל פנים
את חשיבות לימוד הצרפתית .הוא אף הזמין אותו
לבקר עם שאר הרבנים בבית הספר כדי לבחון את
התלמידים בעברית והבטיח כי על פי תוצאות הבחינה
הוא יהיה מוכן לבחון מחדש את שאלת מקום הוראת
הצרפתית .הרב יוסף חיים – שאלבלה העיד עליו כי
שלא כשאר הרבנים הוא היה ״איש משכיל שהשפעתו
מתפרסת על פני כל עיראק״ – נענה לאתגר .הוא הגיע
לבית הספר מלווה בדייני הקהילה ובחן את התלמידים.
התוצאות הפתיעו אותו ,שכן הילדים ידעו לקרוא
בתנ״ך ובגמרא ואף יכלו להסביר את אשר קראו .הוא
התפעל ממחברות העברית של התלמידים ובעיקר
מכתיבתם התמה .על פי עדות אלבלה ,הרב יוסף חיים
פנה אל הרבנים והעמיד אותם על הטעות שהייתה
לו ולהם בהבנת המתרחש בין כותלי מוסדות כי״ח.
הוא שיבח את לימוד העברית ודיבר בזכות לימוד
השפות הזרות ככלי שיועיל לילדים בחייהם .הוא
התנצל לפני אלבלה על שהיטה אוזן לשמועות הרעות
על בית הספר והבטיח כי יתמוך בבקשתו להעניק
למוסד מכספי הקהילה .יתרה מזו ,הרב יוסף חיים
מונה לנשיא הכבוד של ועדת כי״ח המקומית החדשה.
לצדו עמד הגביר מאיר אליהו )אליאס( ,שמונה לנשיא
הוועדה .תקוות אלבלה ותומכיו הייתה כי הקהילה
תצעד לקראת מודרניזציה והשכלה ,בהנהגתו של
חכם באשי חדש שיזכה לתמיכתו המוסרית של הרב
יוסף חיים.
בין תככים למהפכה ,מכון בן צבי תשס״ז ,עמ׳ 312

יחסו לארץ ישראל
חיבתו לארץ ישראל
אבישי בר אושר
חיבה יתרה הייתה לרבנו לארץ ישראל .אהבתו לארץ
הקודש בערה בו כאש יוקדת .רבנו תמך בעניי ארץ
ישראל ובתלמידי חכמים שבה ,וכך כתב בהסכמתו
על עניין קופות עניי ירושלים בבתי הכנסת:
''הנה ידעתם הסכמת רבני ירושלים על קביעת
הקופות ,שאין רשות לשום שליח כולל ומפעל לקבוע
קופה בכותל בית הכנסת כלל ,ואפילו לצורך עניי
העיר אסור לפרוץ גדר ,שכבר זכו עניי ירושלים,
וקופה זו היו תהיה אחת היא לאימה ירושלים עיר
קדשנו ותפארתנו''.
את השדרי"ם מארץ ישראל היה מכבד ומוקיר ותומך
בהם ביד פתוחה וברוח נדיבה.
כותב ר' שניאור זלמן מנחם מנדל שהיה שד"ר
ירושלים חברון )זיכרון ירושלים ,דף כ' ע"ב(:
כתב לי ...אור עיני וחמדת לבי הרב החסיד המקובל
המפורסם מו"ה יוסף חיים הי"ו ,ואחיו החכמים
השלמים ,יראי ה' בעלי צדקות וביתם פתוח לרווחה
לעניים ,וגזר עלי שאתאכסן בביתם'',
כן תמך רבנו ברב אליהו מני שעלה לארץ ישראל
וכיהן כרבה של חברון .רבנו שלח כסף לרב אליהו מני
כדי שיקנה עבורו בית שדה וכרם ,כדי שיוכל לקיים
מצוות התלויות בארץ.
בעצתו ובהשפעתו של רבנו ,נדב הגביר יוסף אברהם
שלום מכלכותא שבהודו את מיטב הונו לייסוד ישיבת
"פורת יוסף" ,וזאת מתוך אמונתו "כי מציון תצא
תורה ודבר ה' מירושלים".
השקפתו זו ,מתבטאת הרבה בספריו הקדושים ,וכך
כותב בספרו "עוד יוסף חי" ,חלק הלכות שנה א'
פרשת יתרו:
"ולכן בודאי בית כנסת או בית מדרש שהוא בנוי עתה
קרוב וסמוך להר הבית הוא מעולה ומקודשת יותר,
כיון שהיא סמוכה וקרובה לשער השמים ,וכל שכן אם
העומדים שם יכולים לראות ממנו קרקע בית המקדש
מן החלונות שבו ,הרי זה מעולה יותר ויותר ואשרי
הזוכה להתפלל שם ולעסוק בתורה במדרש הבנוי שם".
זו הסיבה כי רבנו פעל ודירבן להקמת ישיבת
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"פורת יוסף" בעיר העתיקה מול שריד בית מקדשנו
ותפארתנו.
רבנו השתדל להדפיס את ספריו בירושלים ,משתי
סיבות :האחת קדושת המקום שבוודאי תשפיע,
השניה היא אהבתו העזה לארץ ישראל ויושביה.
לפיכך רצה שהם ייהנו מרווחי הדפוס ויוכלו להתקיים
בכבוד.
ואכן זכה רבנו להדפיס את רוב ספריו בירושלים
בדפוסו של ר' ישראל דב פרומקין ,כפי שהעיד בנו
השופט גד פרומקין במאמרו "עיתונות וצנזורה
בירושלים לפני יובל" )"האומה" ,חשון תשט"ו ,עמ'
.(.(11
11
רבנו הגשים את חלומו ומשאלתו .וביום שלישי ,כ"ה
 ,(1869יצא לביקור בארץ ישראל
ניסן שנת תרכ"ט )),(1869
עם אחיו רבי יחזקאל .על אף הסכנות המרובות
שהיו כרוכים במסע זה ,החליט רבנו לצאת למסעו,
כי ארץ ישראל היתה נשמת חייו .בי"ב באייר הגיעו
רבנו ומלוויו לדמשק ושם נתקבל בכבוד רב ע"י רבני
וגדולי הדור ,ומשם יצא לירושלים .רבנו התקבל
בירושלים בכבוד מלכים כיאה לגדול הדור ,והתאכסן
בבית קרובו נכד הרמ"ח  -הרב שלמה בן יחזקאל
יהודה ,משם פנה לישיבת המקובלים בית מדרש
חסידים "בית אל" בעיר העתיקה ,אשר רבנו מזכירם
בספריו ומתבסס עליהם הרבה בהלכות ומנהגים.
רבנו ציפה לפגוש את חכמי ומקובלי ישיבת "בית
אל" ,אשר מנהגיהם נתפרסמו בכל העולם ורבנו
הרבה לחקור אודותיהם באמצעות הרב אליהו מני.
שם פגש גם את ראש הישיבה הגאון המקובל הקשיש
רבנו ידידיה רפאל חי אבואלעפייא שנודע בכינוי
'היר"א' ,מתלמידיו של בעל ה"דברי שלום" נכד
הרש"ש ,אשר הכריז על רבנו את המימרא "ארי עלה
מבבל" ,השניים המתיקו סוד בתורת הקבלה ,כרעים
ותיקים.
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טח על קברי
להשתטח
כאמור רבנו בא לעיר חברון להשת
האבות .בחברון השתכן רבנו בביתו של רב העיר
הרב אליהו מני ,וכך הודיע הרב אליהו מני בשנת
 (1870למערכת העיתון "הלבנון" בפריז )שנה
תר"ל ))(1870
 ,,36-37בעריכת הרב מאיר להמן(:
 ,5עמ' 36-37
ז' גיליון ,
"וזה איזה חדשים ,ארי על מבבל ויאיר לנו עד חברון,
הלא זה הוד הרב הכולל חסין קדוש יאמר לו מגזע
היחס והמעלה ,כבוד מורנו הרב יוסף חיים יצ"ו".
לאחר מכן נסע רבנו לערי הגליל להשתטח על קברי

צדיקים ,וביניהם קברו של בניהו בן יהוידע )אשר
חלק נכבד מספריו קרויים על שמו( .השתטח על
קבר הרשב"י במירון ושם שר את פיוטו המפורסם
 ((1869חזר לעיר
"ואמרתם כה לחי" .באלול תרכ"ט ))1869
מולדתו בגדאד להמשיך לרעות את צאן מרעיתו
שציפו לו בכליון עיניים.
הרי׳׳ח הטוב

יחסו לארץ ישראל  -הלכה
ומעשה
פרופ׳ שאול רגב
חיים 1מלמדות
שתי עובדות בחייו של הרב יוסף חיים
על יחסו לארץ ישראל .האחת היא העובדה שאת
כל ספריו הדפיס בירושלים ,והשניה היא ביקורו
הקצר בארץ ישראל ,ביקור שנזכר במקרה אגב
ביאור אגדות התלמוד .מאידך ידועה התעניינותו
הרבה בכל הקשור למנהגי ארץ ישראל וחלקם הוא
אף אימץ ליהודי בבל .פרט לאותו ביקור קצר בארץ
ישראל ,כל חייו עברו עליו בבבל .מה הייתה מטרת
הביקור בארץ?
,(,(1869
ביקורו של רי״ח בא״י היה בשנת תרכ״ט ))1869
ובחברון 2ואח״כ נסע לנציבין
הוא ביקר בירושלים ובחברון
בתירא 3.לאחר מכן
לעלות על קברו של ר׳ יהודה בן בתירא.
התחיל במסעו חזרה לבבל ,בדרכו עבר דרך דמשק
ומשם חזרה דרך מוצול לבגדאד .מסע זה אינו מוסבר
בשום מקום וכן גם סיבת חזרתו.
בספרו בן יהוידע 4מסביר הר׳ יוסף חיים את המאמר
״אתה בנציבין ומצודתך פרושה בירושלים״ 5שנאמר
על ר׳ יהודה בן בתירא ואומר:
אם אתה בירושלים ומצודתך בנציבין אין זה חידוש
ופלא כי זכות א״י מסייעה אותך ...אך החידוש והפלא
הוא דאת בנציבין בחו״ל ומצודתך פרושה בירושלים.
מעמדו וגדולתו של הרב היושב בחו״ל מתבטאים
 1עליו ראה D.S. Sassoon, A History of the Jews
 .in Baghdad, Letchworth, 1949, p. 149-156א' בן

2
3
4
5

יעקב ,הרב יוסף חיים מבגדאד ,אור יהודה ,תשמ"ד.
בן יעקב הנ"ל .בן יעקב אינו מזכיר את הביקור
בנציבין.
בן יהוידע ,ח"ב דף יח ע"א .ראה להלן.
בן יהוידע הנ"ל בהערה 34
.34
פסחים ג ע"ב.

ביכולתו להשפיע גם על יושבי א״י ולא רק על אנשי
מקומו ,ומצביעה על כוחות רוחניים גדולים ,יותר
מאשר במצב ההפוך שהוא המצב היותר טבעי .א״י
היא המרכז ו״מציון תצא תורה״ ואילו המצב ההפוך
מצביע על מרכזיותו של הרב והמקום שבו הוא יושב.
בהמשך מביא הרב יוסף חיים מעשי ניסים הקשורים
במקום קבורתו של ר׳ יהודה בן בתירא ומסיים
ואומר:
ואנא עבדא בשנת תרכ״ט עליתי לעה״ק תוב״ב
ובחזרתי לעיר בגדאד באתי על דרך נציבין וזכיתי
לנשק אבני הציון שלו ולמדתי שם המאמר הזה
דמכילתין .יהי רצון שזכותו יגן בעדינו ובעד כל
ישראל.
אין ספק שלר׳ יהודה בן בתירא היתה משמעות
מיוחדת אצל הר׳ יוסף חיים .מצבו זהה לזה של הר׳
יוסף חיים ,גם הוא יושב בגולה ומצודתו פרושה
בארץ ישראל ,זאת ראה הר׳ יוסף חיים על פי קבלות
הפנים שערכו לו בארץ ישראל בכל מקום אליו הגיע,
וכן על פי השאלות שנשאל מחכמי ארץ ישראל
ספרדים ואשכנזים גם יחד.

חשיבותה של בגדאד
בפתיחתו לספר מראות יחזקאל מביא הרב יוסף
חיים מחקר מיוחד על תולדותיה של העיר בגדאד.
בסיום סקירתו זו מצביע הרב יוסף חיים על
חשיבותה של העיר גם במה שהיא נזכרת בתפילה
מיוחדת שמתפללים עליה בארצות אשכנז :תפילת
״יקום פורקן מן שמיא״ .בתפילה זו מברכים את
חכמי ארץ ישראל וחכמי בבל .אף שבמקורה התפילה
היתה מכוונת למרכז הבבלי שבתקופת התלמוד
והגאונים ,הרב יוסף חיים רואה את ישיבות בגדאד
שבתקופתו כממשיכות מסורת הגאונים ,והתפילה
הנאמרת היום היא למעשה תפילה לחכמי בגדאד.
וכך הוא אומר:
והנה בזמן הזה לא נשארו בעלי תורה בבבל אלא רק
במדינת בגדאד ,ותשואות חן חן להאומרים נוסח
6
׳יקום פורקן׳.
ובמעין התנצלות אפשר לראות את דבריו על אותם
חכמי התלמוד והגאונים שהעדיפו להיקבר בבבל
ולא ביקשו להעלות את עצמותיהם לקבורה בארץ
ישראל .ביניהם שניים :יחזקאל הנביא שהעדיף
 6מראות יחזקאל ,נדפס בסוף ספר עוד יוסף חי,
דרשות ,ירושלים תשמ"ה ,דף ג.

להקבר בבבל ,ועזרא הסופר שלפי המסורת חזר
לבבל להיקבר שם.

קבורה בבבל
׳׳והגם כי היה דרכם בזמן התלמוד להעלות הצדיק
הנפטר במחוז בבל לארץ ישראל לקברו שם אם הוא
יצוה בכך ,הנה יש גדולים ורבים שלא היו מצווים בכך
ונוח להם שתהיה קבורתם במקום מחוז בבל ,וכל
אחד יש לו טעם בזה לבחור קבורתו במקום פטירתו
להיות שם עד זמן התחייה .וכאשר נמצאת שיטה
זו גם אצל אדונינו יחזקאל הנביא ע״ה ועוד אצל
אדונינו עזרא הסופר זכותו יגן עלינו אמן ואדונינו
יהושע בן יהוצדק כהן גדול זיע״א ועוד גדולי עולם
7
זיע״א׳׳.
הרב יוסף חיים ייחס חשיבות מרובה לקבר יחזקאל
הנביא ואף ראה בו דמות מיוחדת מבין הנביאים
האחרים.
כידוע ,נפטר הר׳ יוסף חיים בהיותו בביקור בקבר
יחזקאל הנביא ,שם הוא בילה את פרק חייו האחרון.
האם מקרה הוא? או אולי ראה ברוח הקודש 8שמגיע
קיצו והוא עלה לקבר הנביא יחזקאל לתקן תיקונים
ולטהר עצמו .ייתכן שחברו כאן יחד גם הזדהותו
העצומה ליחזקאל הנביא.
גאולת השכינה
קטע מעניין הנוגע לענייננו מוצאים בספר ״מים
חיים״ שהוא בעיקרו ספר מוסר .בדברו על עניין
הגאולה והשכינה אומר הרב יוסף חיים:
׳׳ועיקר כוונתנו לבקש הגאולה שתהיה במהרה
בימינו אכי״ר ]אמן כן יהי רצון[ הוא בעבור השכינה
9.
כביכול ולא בשביל עצמנו׳׳
עיקרו של דבר ,בני ישראל מבקשים את הגאולה עבור
השכינה שנמצאת בגלות ולא עבור עצמם .משגלו
ישראל גלתה שכינה עמהם ,והיא נמצאת מאז איתם
בגלות .גאולת ישראל היא גאולת השכינה .עזיבת
הגלות ועלייה לארץ ישראל כמעשה אנושי יזום ולא
כשיבה מן הגלות על פי התוכנית ,הגאולה המשיחית
משמעה כביכול לעזוב את השכינה בגלות ולעלות
לארץ ישראל .עלייה לארץ ישראל בדרך שאינה דרך
 7מראות יחזקאל הנ"ל ,דף א.
 8המסורת העממית מייחסת לו כח כזה שהיה רואה
,,32
דברים ברוח הקודש .ראה בן יעקב הנ"ל בהערה 32
עמ' קלד ואילך.
.46
 9מים חיים ,ירושלים תשנ"ג ,עמ' 46
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הגאולה המשיחית ושאין מצורפים לה כל סימני
הגאולה ,כגון בנין בית המקדש ,הופעת המשיח,
קיבוץ גלויות ועוד אסורה מכיון שהיא מזניחה את
העיקר בחו״ל והיא השכינה .הצדיק שמכיר ויודע
את משמעות הישיבה בגלות והעליה לארץ ישראל
אינו יכול לעזוב את השכינה בגלות ולעלות לארץ
ישראל אם לא מדובר בענין אישי .במילים אחרות
עלייתו של הצדיק שלא תגרור אחריה עליה ציבורית
אלא תשאר במסגרת פרטית הינה חיובית ,אולם
אם הפעולה הזו תרוקן את הגלות מלימוד תורה או
תגרור עליה מסיבית שעלולה להרוס את הקהילה
ובכך הזנחת השכינה היא שלילית.

להגיע לשלמות רוחנית
תכליתו של האדם היא להגיע לשלימות רוחנית
שכלית דהיינו להגיע לרמה כזאת שיוכל להבין את
העולם העליון ולהיות ראוי לקבל את הנבואה .בקיום
כל המצוות יגיע האדם לדרגה כזו של שלימות .אולם
ישנן מצוות שאפשר לקיימן רק בארץ ישראל ועצם
הכניסה לארץ ישראל עוזרת להגיע לשלימות כזאת.
אישים מיוחדים בדרגתם הגיעו למצב שלימות כזה
שהכניסה לארץ ישראל לא יכולה לעלות או להוריד
לגביהם .כזה היה משה רבינו שהכניסה הייתה
מיותרת לגביו .אחרים הסתפקו בכניסה לארץ לזמן
קצר ביותר ובכך הרגישו שתיקנו את שהיה חסר
להם .כזה הוא מקרהו של ר׳ נחמן מברסלב ,שמכר
את כל רכושו כדי שיצליח לעלות לארץ .וכשעלה
לארץ שהה בה יומיים והיה מוכן לחזור לחו״ל כיון
שכבר תיקן את עצמו.10
נראה לי שגם את מקרהו של הרב יוסף חיים אפשר
לראות בצורה כזו .הוא מגיע לארץ להשלים את עצמו
וביקורו כולו מתרכז סביב ביקור קברי האבות שעליו
הוא התעקש .11לאחר השלמת הביקור בקברי האבות
היה מוכן לחזור לחו״ל .תפישה כזו נרמזת בדברי הרב
יוסף חיים ,ומעוגנת בדברי קבלה .לפיו ,החכם השלם
אינו צריך את ארץ ישראל כי החוכמה באה למלא
את מקום א״י ,כשם שגם משה רבינו לא היה צריך

30

 10ראה חיי מוהר"ן סימן קלד" :שמעתי בשמו שאמר
קודם שנסע לארץ ישראל שרוצה לנסוע כדי להשיג
חכמה עילאה ...ובשביל זה הוא נוסע לארץ ישראל
ונשמע מפיו הקדוש שאמר שתיכף כשהלך ארבע
אמות בארץ ישראל תיכף זכה להשיג כל מבוקשו
וחפצו שנסע בשבילו לארץ ישראל" .וראה גם יעקב
 ,,1981עמ'
אבן חן ,ר' נחמן מבראסלאב ,ירושלים1981 ,
.131
131
 ,32עמ' כז.
 11בן יעקב הנ"ל בהערה ,32

להיכנס לארץ ישראל בגלל מדרגתו בחוכמה .וכך
הוא אומר:
)לעניין שלוש מתנות שנתן הקב״ה לישראל תורה
וארץ ישראל ועולם הבא(  ...ונראה לי דשלוש אלה
נשתלשלו מן ג׳ ספירות ראשונות שהם חב״ד.12
והיינו א״י מן החוכמה לכן אמר ׳׳ה׳ בחכמה יסד
ארץ׳׳ .ולזה אמרו רז״ל ׳׳אוירא דא״י מחכים׳׳ .ובזה
פירשתי המדרש :א״ל הקב״ה למשה :חכם אתה,
13
ואתה מבקש ליכנס לארץ?
כמובן אין הרב יוסף חיים מחשיב עצמו במדרגת
משה רבינו אלא בודאי בכמה מדרגות למטה ממנו.
ההבדל הזה שבמדרגות יכול לשפוך אור מנקודת
מבט נוספת לביקורו של הרב יוסף חיים בארץ
ישראל .משה שהיה במדרגה גבוהה יותר לא היה
צריך אפילו לבקר בה ,ולמרות כל הפצרותיו אפילו
רק להיכנס ולבקר בארץ ישראל לא ניתן לו מבוקשו.
תשובת ה׳ היא ״רב לך״ דהיינו הגעת כבר למדרגה
הגבוהה יותר ואין אתה צריך להוסיף עוד מדרגה כדי
להגיע לשלימות ,הרב יוסף חיים שלא היה במדרגה
זו צריך עדיין את התוספת שבמעלת ארץ ישראל
ועל כן הוא בא לביקור בה.

עלייה מבבל
על פי הנאמר בתלמוד ,העלייה מבבל לארץ ישראל
אסורה .14התלמוד מספר על ר׳ אבא שרצה לעלות
מבבל לארץ ישראל וחיפש תירוצים שונים לעשות
זאת .את הסיפור התלמודי הזה מסביר הרב יוסף
חיים בספרו בן יהוידע ואומר שלפעמים חכמים
כיוון שחשקה נפשם בתורה הם עוברים על איסורים
מסויימים ומוכנים לסבול כל עונש ובלבד שלא
יצטרכו להיפרד מאותו מעשה .להסבר דבריו מביא
הרב יוסף חיים משל לחכם אחד שכל כך רצה ללמוד
תורה ולא יכול היה להפסיק מלימודה עד שגם
באבלותו התחבא בחדר לפנים מחדר ושם למד
תורה .לחכמים שבאו לנחמו ומצאוהו לומד תורה
הסביר שחביבה עליו מצות לימוד תורה כל כך שהוא
מוכן לקבל עונש על עבירות מדרבנן של איסור
 = 12חכמה בינה דעת.
 13בן יהוידע לברכות דף ח ע"ב.
 14ברכות כד ע"ב .נראה שפרשנותו של הר׳ יוסף חיים
מיוחדת לבבל ולא לשאר ארצות הגולה ,לפי הפסוק
שמובא בתלמוד כאסמכתא האומר'' :בבלה יובאו
ושם יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה''' )ירמיה כז,
כב( אע"פ שהפסוק במקורו מדבר על כלי המקדש
ולא על הגולים.

לימוד תורה באבלות כדי שלא ייפרד ממנה .מקרהו
של ר׳ אבא בתלמוד היה מקרה דומה .הוא רצה כל כך
לעלות לארץ ישראל שהיה מוכן לסבול העונש המגיע
לו בעוברו על איסור של עלייה מבבל לארץ ישראל.15
העליה לארץ ישראל מבבל היא משום איסור הלכתי
ומי שעושה כן יודע שהוא יענש על עבירה זו.

חשיבותה של בבל
העלייה והשיבה לארץ ישראל יכולה להיות רק בדרך
של גאולה ,כפי הבנת הפסוק הנ״ל מירמיה .עד אז,
לדעת הר׳ יוסף חיים ,חייבים להשאר בגולה בבבל.
משחרב בית המקדש עברה ההגמוניה הרוחנית מארץ
ישראל לבבל .חכמי בבל מעולים ועדיפים על חכמי
ארץ ישראל .החיים הדתיים ,ההלכה ,נקבעה על פי
חכמי בבל ולא על פי חכמי ארץ ישראל .מבחינתו של
הר׳ יוסף חיים גולת בבל עם כל השינויים והתמורות
שחלו בה מתקופת המשנה והתלמוד ועד ימיו ,היא
המשך אחד גדול.
ועדיין חכמי בבל עולים על חכמי ארץ ישראל.
מבין ההספדים השונים שנשא ר׳ יוסף חיים על
חכמים בדורו שנפטרו אחד המעניינים הוא ההספד
שנשא על ר׳ אליהו מני חבירו וידידו )ההספד נישא
בי״ג תמוז תרנ״ט (.שעלה מבבל לירושלים ולאחר
מכן השתקע בחברון .ההספד כולו עוסק ביחס שבין
חכמי ארץ ישראל וחכמי בבל ומי מהם עדיף .ר׳ יוסף
חיים ממשיל את חכמי ארץ ישראל לעין .כאשר
העין נפגעת מיד הכל מבחינים בנזק ורוצים למצוא
לו רפואה או תחליף .ואילו את חכמי חו״ל הוא
ממשיל לאוזן שכשהיא נפגמת אין לה היכר מבחוץ
ועל כן לא מנסים מיד למצוא לה תחליף .חכם מארץ
ישראל שנפטר מיד ניכר ההפסד ואילו חכם מחו״ל
שנפטר לא ניכר ההפסד מיד .לפי דברים אלו נראה
לכן שחכמי ארץ ישראל חשובים יותר מחכמי חו״ל.
אולם בהמשך הדברים מתהפך העניין כאשר הוא
נמדד מבחינת התועלת לעולם כולו.
בהגותו של הרב יוסף חיים אין הגלות כולה מקשה
אחת .למעשה הרב יוסף חיים מדבר על שלוש דרגות
של מעלה :ארץ ישראל ,בבל ,כל העולם .בבל וא״י
משלימות האחת את השניה ומי שגר בבבל כאלו גר
בא״י.16
 15בן יהוידע לברכות ,ח"א דף ח ע"א] .ראה במאמרו
של הרב מועלם המובא ב''דף זה.
 16כתובות קיא ע"א.

סיכום
ישנו פער בין החשיבות שר׳ יוסף חיים מייחס לארץ
ישראל במישור העיוני הלכתי לעומת המעשה ,דהיינו
עצם העליה לארץ ישראל .כאן הוא מנסה למצוא
סימוכין והצדקה לשהותו בבבל עד כדי העלאת
ערכה של בבל על שאר הארצות והעמדתה כמעט
כשוות ערך לארץ ישראל .מבחינתו האישית הוא
יכול להשיג אותן התוצאות משהייה קצרה בארץ
ישראל ואינו צריך להיות בה לאורך זמן .מאידך
המהלך ארבע אמות בארץ ישראל יש לו חלק לעולם
הבא ,דהיינו זכה לשלימות ,ועל כן מספיק בתנאים
מסויימים רק להלך ארבע אמות בארץ ישראל.
הר׳ יוסף חיים מנסה להעתיק את מנהגי המקובלים
והחסידים בירושלים לבגדאד ,בעזרת ידידו וגיסו ר׳
אליהו מני .העתקה זו של מנהגי המקובלים בא״י
היא ניסיון להשוות את רמתם הדתית של בני בבל
לזו של ארץ ישראל .מאידך מנסה למצוא הרב יוסף
חיים לגיטימציה לשהייתו בבבל ולכך שאינו עולה
לארץ ישראל .כך הוא מביא את הדוגמאות של
מנהיגים כגון יחזקאל הנביא ועזרא שחזרו לבבל
להמשיך ולהנהיג את העם בחו״ל ואף דאגו למות
ולהיקבר שם.
על אף עליונותם של חכמי ארץ ישראל על חכמי
חו״ל בכלל ,הרי שהרב יוסף חיים מיסב עליונות זו
למימד האישי ,שלדעתו הוא בטל במימד הלאומי.
לכן במימד הלאומי חכמי חו״ל ובבל בפרט עולים
על חכמי ארץ ישראל שכן הם יכולים לחזור בגלגול
ולעזור מבחינה לאומית.
ביקורו של הר׳ יוסף חיים בארץ ישראל בא למלא
חסרון אישי .זוהי מדרגה שאליה הוא צריך לעלות
כדי להגיע לשלימות ,ואולי גם הוא פורש בכך את
כנפיו גם על בני ארץ ישראל .לשם השלמת מדרגתו
הוא אינו צריך לשהות בארץ ישראל זמן רב ולכן
הוא חוזר מיד לאחר הביקור והעליה במדרגה חזרה
למקומו להמשיך את תפקידו לעזור לבני חו״ל להגיע
לשלימותם הדתית ובכך לקרב את הגאולה .כל זמן
שהשכינה בחו״ל בגלות גם מנהיגי העם צריכים
להשאר בגלות ,כדי שהשכינה לא תשאר לבדה
בגלות .מבחינתו של הרב יוסף חיים אין לזרז את
הגאולה בצורה פיזית אלא בדרך של תיקון רוחני.
 ,2התשנ׳׳ח
חוברת יהדות בבל ,
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מצוקת המשיח
הרצל ובלפור חקק
על-פי משל אחד ונמשלו בכתבי הרב יוסף חיים:
משל על אסופי יתום ובת מלך יפה ,ואיך כל זה
מספר לנו סיפורה של גלות וסיפורה של גאולה.

זו האגדה ,זה המשל:
)הכתיב על פי המקור(

׳משל לעשיר שהיה לו בת יחידה יפה מאד ,וגדל
בביתו יתום אחד שהוא חכם ויפה מאד .ורמז אותו
עשיר לאותו יתום שרצונו לתת לו את בתו לאשה.
וישמח מאד ,והנה יום אחד שלח שותפו של אותו
עשיר מעיר אחרת בחור אחד יפה מאד להביא לו
חפץ יקר שהיה לו אצל זה העשיר בפקדון ,וכתב לו
מכתב שימסור החפץ לזה הבחור .והנה היתום היה
יושב אצל העשיר אדונו וראה שזה הבחור הביא
מכתב מן שותף אותו עשיר ומסרו לו והוא חשב
בדעתו כי השותף שלח את זה הבחור לאותו העשיר
כדי שיתן לו את בתו ,ונתכרכמו פניו.
והעשיר הרגיש שכך חשב זה היתום ולכך נתכרכמו
פניו  .מה עשה ,הודיע לו הענין בחכמה לשמח לבבו
ויאמר לו :זה הבחור שלחו שותפי אלי שאמסור לו
חפץ יקר המופקד אתי ,ואני חושש פן זה יאכל החפץ
ויברח למקום אחר .מה אעשה ? ואז צהבו פניו של
היתום כי ידע שלא בא ליקח בת העשיר ,וגם ידע
שלא נשא )השליח( חן בעיני העשיר ,אע״פ שהיה
יפה מאד ,דהא חושש פן יגזול החפץ׳.
על מה מספר המשל? כיצד מאירה המציאות
האנושית של המשל את בעיית המשיח הנבוך?
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ר׳ יוסף חיים מספר כאן על עשיר ,שהייתה לו בת
יפה וכן גידל בביתו אסופי ,ילד יתום מאב ומאם
שהיה חכם ויפה .כשהגיעה הבת לפרקה ,רמז העשיר
ליתום ,שהוא חפץ לתת לו את בתו לאישה .נעצור
בשלב זה של המשל וננסה לראות את ההתאמה
שבין המשל והנמשל )מי שבא לעסוק במשלים יודע
שמשלים אינם סיפורים אלגוריים ולא כל פרט ופרט
שבהם רומז לפרט המקביל בנמשל(.
באופן פשטני ההקבלה היא:

משל
עשיר
בת
יתום
שליח זר

משיח מאומות העולם )כורש(

17

נמשל
הקב״ה
בית המקדש ,גאולה
המשיח הגנוז
17
משיח מאומות העולם )כורש(

לעשיר יש בת נאה ,במציאות מקביל הדבר לה׳
ולבית המקדש ,שאת בנייתו הוא רוצה להטיל על
מישהו .כאן יש להבחין :הבת היפה היא פרט מוחשי,
שכבר קיים בסיפור ,לעומת זאת בניית הבית היא
בגדר משימה לעתיד .היתום חפץ בבתו של העשיר,
והנמשל :המשיח מעוניין להקים את בית המקדש.
היתום גר אצל העשיר ולא ברור מי היו הוריו ומדוע
אספו העשיר אל ביתו ,אפשר להבין על-פי המשל,
שהעשיר חפץ ביקרו של הבחור ,שהרי הוא מייעד לו
את בתו ,והנמשל :הקב״ה מעדיף את המשיח הגנוז
על פני המשיח מאומות העולם כורש.
למשולש המוכר בסיפורי העם )העשיר ,בתו,
היתום  /המחזר( ,מצטרף גורם נוסף המתחרה על
תפקיד הצלע השלישית ,על תפקיד המחזר .המוזר
הוא ,שתחרות זו אינה קיימת ממש במשל ,לפחות
לא במציאות הגלויה שהמשל מצייר .כל זה קיים
רק בפחדיו של היתום החושש שהשליח שבא אל
העשיר רוצה את הבת ,וכי השליחות קשורה בנושא
זה .מפחדיו של היתום אנו עוברים למחשבות
העשיר המנחש את מחשבות היתום העצוב .אבל
לכל זה אין מקום כלל במחשבות השליח התמים,
שיש בידו שליחות ושאותה הוא ממלא בתום לב
ובנאמנות מבלי לחשוק כלל בבת העשיר .במציאות
המצטיירת במשל אין לשליח ולבת כל עניין זה בזה,
ואין ביניהם קשר לחלוטין.
בהמשכו של המשל :העשיר ,החש את מצוקת
היתום הסובל ,מעביר לו שדר .השדר מועבר בצורה
עקיפה אך תוכנו ברור :הוא  -העשיר ,אינו סומך
על הצעיר הזר ,שנשלח אליו על-ידי שותפו .כיצד
קושר הרי״ח סיפורו של משל זה שכולו נסב סביב
מצוקת יתום מאוהב החרד לאבד את נערתו היפה
לענייננו? מה בין כל התסבוכת הנפשית הזו לבעיות
המשיח הגנוז וכורש? האם אכן דומה האסופי
העצוב למשיח המתוסכל ,מה בין אהבתו של היתום
 17ראה עליו במאמרי הצמוד ''הרי''ח והמשיח הגנוז
)בעקבות המסה('' ,א' ס'.

לכמיהתו של המשיח למלא מהלך היסטורי ,מה בין
רגש מתמשך וקבוע לבין שאיפה הקשורה במהלך חד
פעמי ,ברצון לקיים מהלך ,שמישהו אחר נכשל בו?
המשל יכול להאיר פינות נסתרות בנמשל:
א .השליח הזר אינו רואה את הבת היפה כחלק
משליחותו ,היקף השליחות מצומצם בעיניו :קבלת
פיקדון )מן העשיר( כדי להחזירו לאדוניו )שהוא
שותפו של העשיר( .בהקבלה ניתן לומר שכורש אינו
יודע את היקף שליחותו )בניין בית-המקדש על ידיו
ולא על-ידי אחרים  -וכן גם קיבוץ כל הגלויות(.
ב .היתום נמצא בקרבת העשיר עוד לפני בואו של
השליח הזר ,והעשיר מייעד את בתו ליתום ולא
לשליח .אין אפילו רמז במשל ,שהעשיר בוחן את
השליח כדי לבדוק אם ראוי הוא לשאת את הבת
לאשה ,והנמשל :מתחזקת התפיסה שהמשיח הוא
גנוז ,ומשימת הגאולה נועדה לו .הוא קיים גם בעת
ניסיון הגאולה של כורש )וכבר הערנו לעיל ,שעל
פי המשל כורש עצמו אינו יודע ,שהוא משיח ואינו
מודע לכך ,שמוטלת עליו משימה של גאולה(.

גאולה ואהבה – הדמיון מחבר בין
כל הכוחות
אם נתבונן ,בדרך שהרב קושר את קצות המשל
לקצות הנמשל ,נמצא שמצוקת היתום היא עיקרו
של המשל  -והיא אכן גם עיקרו של הנמשל :מצוקת
המשיח.
המשיח מתייסר ,הוא חושש שמא לא ייבנה בעתיד
בית שלישי לאחר נבואת חגי .ההבדל כמובן הוא
בכך ,שבנמשל כבר היה קשר בין כורש )השליח( לבין
בניין הבית )כורש תכנן את הבית ,נתן את המשאבים
והיה היוזם העיקרי של המהלך הזה(.
לעומת זאת במשל הדברים שונים :אין כל קשר בין
השליח לבין הבת .הקשר הוא בדמיונו של היתום-
האסופי בלבד .הדמיון מניע בצורה זו או אחרת את
גלגלי המשל והנמשל :במשל  -הקשר בין המתחרה
 ׳המחזר׳ לבין הבת קיים בדמיונו של היתום ,ודמיוןזה יוצר את העומק הנפשי )את מבוכת האסופי ואת
דרכו הפסיכולוגית של העשיר לחלץ את הצעיר
המתוסכל מיגונו( .בנמשל – הבית ,שייבנה ,הוא
עדיין בגדר מהלך דמיוני ,מהלך חזוי ,שנפש המשיח
העצוב כמהה אליו.
גאולה ואהבה דומות אכן זו לזו ,ואין שתיהן יכולות
׳לזוז׳ ללא הדלק המיוחד להן :הדמיון ,הכמיהה,

הפחד ממתחרים .האסופי מדמיין לו תחרות כדי
ללמדנו דרכה של אהבה בהתעצמותה .המתחרה
מועדף רק בדמיונו שלו .המשיח צופה במתחרה,
שהועדף על פניו כדי לדמיין את דרכו שלו לבנות
את הבית ,את יכולתו שלו להפוך את הבית לקבוע
ומושלם .אהבה מול גאולה ,היש סיכוי למימוש מלא,
לשלמות? הרי״ח מנסה דווקא בנקודה זו למצוא קשר
בין המשל לנמשל.
הרי״ח מתעלם מכל נקודות הדמיון הבולטות יותר
בסיפור ומתמקד דווקא בדרך עקיפין שבה העשיר
רומז ליתום שאינו חפץ בשליח הזר .הוא משווה זאת
לדרכו של הקב״ה ברומזו למשיח שאין הוא מרוצה
משליחותו של כורש .לרי״ח חשוב להדגיש ולחזק
את התקווה לבניין הבית כדי להסיר כל מחשבת
ייאוש ,שמא ההזדמנות המשיחית חלפה לנצח לאחר
ההחמצה של כורש.

המתח המשיחי :התקווה והחרדה
משל זה יכול לשמש צוהר להשקפתו של הרב על
הגאולה המשיחית ,גם אם זהו משל בלבד .ואם
בגאולה עסקינן ,עולה תהייה נוספת :שמא מרמז
המשל על יחסו של הרב יוסף חיים לציונות?
לפנינו ,ניגוד ברור בין המשיח המיועד )שהוא בגדר
משיח גנוז( העושה גאולה בידי שמים ,ובין כורש,
שגאולתו היא גאולה מעשה ידי אנוש .במשך דורות
ציפה עם-ישראל לשעת רצון של ה׳ .התפיסה הייתה,
שגם אם הגאולה תלויה בחסד ה׳ ,התרחשותה היא
ארצית ,והמשיח הוא בשר ודם .ואכן בנמשל נרמז,
שאילו כורש היה מממש את השליחות במלואה ,היה
נחשב משיח ללא עוררין.
עם זאת ,המוטיבים של ׳משיח גנוז׳ הקרוב לקב״ה
על-ידי ה׳ ממש מרחיקים
המקדש ,שייבנה על ידי
בית-המקדש,
ושל בית
את מושג הגאולה מהספירה האנושית .הניגוד המוצג
במשל בין גאולה כושלת בידי אדם )כורש( ובין
גאולה נצחית בידי שמים )כשתגיע בעתיד שעתו
של המשיח המיועד( צופן בחובו חרדה כבדה של
הרב יוסף חיים .אנו מניחים ,שהרי״ח זכר את עננת
העצבות ,שרבצה על עם-ישראל לאחר כישלונו של
מרד בר-כוכבא .כישלון המרד עורר בלב חלק מן
החכמים ספקות לגבי כישלונה של גאולה ארצית על
בימת ההיסטוריה ,והיו חכמים שוויתרו לחלוטין על
היסודות הריאליים שבמעשה הגאולה ושיבצו אותה
מכאן ואילך בתוך תהליכים על-טבעיים ,וכל זה על
הריסות המציאות  -על הריסות ההיסטוריה.
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מעבר למשל מרחפת תגובת הייאוש ,שרווחה
בעם לנוכח כשלון הגאולה הארצית בימי כורש
ובימי בר-כוכבא .אל נשכח ,שבמשך הדורות קמו
ונפלו משיחי שקר רבים ,והמשבר החריף מכולם
((1676-1626
היה חזון התעתועים של שבתי צבי ))1676-1626
 ,(1666שיצרה יחס חשדני
והתאסלמותו )בשנת ,(1666
כלפי כל ניסיון של גאולה.
ר׳ יוסף חיים ידע שהשאיפה לגאולה לא פגה ,באשר
הגלות הייתה לא פעם מרה וקשה .היהודי המשיך
להביע אמונתו וציפייתו :׳ואף על-פי שיתמהמה,
עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא׳ .קשה היה
לשאת את הקיום במנהרה החשוכה של הגלות,
ללא האמונה שבקצה המנהרה יש אור .גם בימיו של
הרי״ח פעמה שאיפת הגאולה כמו בכל דור .היהודים
האמינו תמיד ,שיש סיכוי לגאולה ויש סיכוי למשיח.
במשל כאן מתואר המשיח כסובל וכדרוך לגאולה.
הוא מבטא את ׳המתח המשיחי׳ ,את החרדה
לגאולה במשך דורות .עלינו לזכור ,שבמאמרי חז״ל
ידוע המוטיב של המשיח הסובל ,הדרוך לבואה של
ההזדמנות המשיחית )כך אומר המשיח במדרש
במסכת סנהדרין צ״ח ,ע״א :״דילמא מבעינא דלא
איעכב״ :שמא אתבקש לגאול ,שלא אתעכב .במדרש
שם המשיח קושר פצע ומתיר פצע ,כדי להיות מוכן
תמיד(  .לא פלא על-כן ,שהרב מתאר את המשיח
במשל כאסופי ויתום.
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היחס לציונות
ניתן לשער על-פי משל זה מה היה יחסו לניסיון
הציוני.
משל זה הופיע במקורו בספרו של הרב ׳בן יהוידע׳
)חלק ג׳( ,אשר חמשת חלקיו הופיעו בין השנים
 .(.(1904-1898שנה לפני פרסום
תרנ״ח-תרס״ד ))1904-1898
החלק הראשון ,נערך הקונגרס הציוני הראשון
 ((1897ביוזמתו של תיאודור הרצל.
בבאזל )אוגוסט 1897
לפעילותו של הרצל קדמה פעולתה של תנועת ׳חיבת
ציון׳ והקמת יישובים חקלאיים בארץ-ישראל .אין
ספק ,ששמע הפעילות הציונית הגיע לאזניו של
הרי״ח.
ייתכן שמאחורי הדברים נושבות רוחות התקופה,
מהדהדים קולות הזמן בדבר הגאולה הציונית
והלגיטימיות שלה .אין ספק שהרב ידע על
המחלוקת ,ונראה ,שהוא נוקט כאן עמדה בהבאת
המשל והנמשל – וכך גם יש להבין את העדפתו
את הגאולה בידי שמים והסתייגותו מגאולה בידי

אדם .מצוקת המשיח שיקפה מצוקה של דור ,מצוקה
שעדיין לא תמה .עדיין נותרו התהיות שלנו בדור
הזה כיצד לממש את הגאולה ,מהי הגאולה הרוחנית,
האם תם עידן הגאולה הארצית.

הרי׳׳ח והמשיח הגנוז
)בעקבות המסה(
אריה סטריקובסקי

להלן דברי רקע לנבואה,
לסוגיה ולדרשה ,ולקשר ביניהן.
נפתח בנבואה:
ימינוֹ ְל ַרד
ֲשׁר ֶֽה ֱחז ְַק ִתּי ִֽב ִ
אָמר ה׳ ִל ְמ ִשׁיחוֹ ְלכוֹרֶשׁ ,א ֶ
ֽכֹּה ַ
ֲפ ֵתּ ַח ִל ְפתּ ַֹח ְל ָפנָיו ְדּ ָל ַתיִם
וּמ ְתנֵי ְמ ָל ִכים א ַ
ְל ָפנָיו גּוֹיִם ָ
ֲדוּרים ֲאיַשּׁר
וּשׁ ָע ִרים א י ִָסּ ֵֽגרוּ׃ אֲנִ י ְל ָפנֶיֵ אלֵַֽ וה ִ
ְ
ַדּ ַע׃ ְו ָֽנ ַת ִתּי ְל
יחי ַב ְרזֶל ֲאג ֵֽ
וּב ִר ֵ
ֲשׁ ֵבּר ְ
חוּשׁה א ַ
ַדּ ְלתוֹת נְ ָ
וּמ ְט ֻמנֵי ִמ ְס ָתּ ִרים ְל ַמ ַען ֵתּ ַדע ִֽכּי אֲנִ י
וֹצרוֹת ח ֶֹשַׁ 
ֽא ְ
ֱהי י ְִשׂ ָר ֵאל׃ ְל ַמ ַען ַע ְב ִדּי ַֽי ֲעקֹב
ה׳ ַהקּוֹרֵא ְב ִשׁ ְמ א ֵ
ֲכנְּ  וְא י ְַד ְע ָתּנִ י
ָא ְק ָרא ְלִ בּ ְשׁ ֶמ א ַ
ְוי ְִשׂ ָר ֵאל ְבּ ִח ִירי ו ֶ
)ישעיה מה א-ד(.
הקושי שבקטע זועק :כיצד מוכתר כורש ,מלך פגני,
כמשיח?
הגמרא במגילה יב ,ע׳׳א פתרה את הבעיה באמצעות
פרשנות יצירתית:
דרש רב נחמן בר רב חסדא :מאי דכתיב )ישעיהו
מ״ה( ׳׳כה אמר ה׳ למשיחו לכורש אשר החזקתי
בימינו׳׳ ,וכי כורש משיח היה? אלא אמר לו הקדוש
ברוך הוא למשיח :קובל אני לך על כורש ,אני אמרתי:
הוא יבנה ביתי ויקבץ גלויותי .והוא אמר) :עזרא א(
׳׳מי בכם מכל עמו ...ויעל׳׳ )מגילה יב/א(..
רב נחמן הציב פסיק אחרי המילה ׳למשיחו׳ ובכך
הפך את משמעות הקטע משבח לנזיפה :ה׳ אינו
מדבר לכורש אלא למשיח ,ואינו מהלל את כורש
אלא מתלונן עליו :היה עליו )על כורש( להעניק לבני
ישראל קיבוץ גלויות מלא ,כמובא בנבואת ישעיהו,
אך הלה לא מימש את הציפיות.
הרב יוסף חיים קשוב לחרדתו של המשיח ממינויו
אָמר
של כורש וקורא את הפסוק עם סימן שאלהֽ :כֹה ַ
ה׳ ִל ְמ ִשׁיחוֹ ְלכוֹרֶשׁ]?[.

בזכות מה חש הרי׳׳ח שהוא מוסמך לשמש כדוברו
וכמייצגו של ׳המשיח הגנוז׳?
לפי הגמרא )סנהדרין צח ע׳׳ב( ,גדול הדור הוא משיח
בכוח .ואכן רבי יוסף חיים יכול היה לראות עצמו
כפוסק של כלל ישראל או לפחות כאחד מחשובי
הפוסקים .בהקדמתו ל׳רב פעלים׳ הוא מציג את
שיטת הפסיקה המאתגרת שלו ,1שיטה המחייבת
להתחשב במכלול הדעות של הפוסקים מכל העדות
ועם זאת מאפשרת לפוסק להביע את פסיקתו
העצמאית ולא להצטמצם בהוראותיו של רבי יוסף
קארו .ואכן לרי"ח הייתה תודעה עצמית של פוסק
על.

ראשון ולא במקדש שני )ברכות יח/ב(.
׳ובניהו בן יהוידע׳  -זו סנהדרין  ...וכן הוא אומר
הפּלתי׳׳ ולמה נקרא
הכּרתי ועל ְ
׳׳ובניהו בן יהוידע על ְ
שמן כרתי ופלתי? כרתי  -שכורתין דבריהן ,ופלתי -
שמופלאין מעשיהן )סנהדרין טז/ב(.
כשהיה הרי׳׳ח בן  35ביקר בארץ לצורך תיקון
נשמתו .התיקון התחולל כשהתפלל על קברו של
בניהו בן יהוידע וייחד ייחודים קבליים שהביאוהו
להתחדשות נשמתית שהפעילה בקרבו שפע של
חידושים וגילויים .הוא שיתף בחוויותיו ידידים
ותלמידים מקורבים שתיעדו אירוע מרגש זה

כגדולתו בהלכה כך גדולתו בקבלה
שאותה מיזג לא רק עם אגדה אלא
גם עם הלכה .כמקובל נחשב הרי׳׳ח
לגדול שבדורו וכדרשן הוא היה יחיד
בדורותיו.
הרב יוסף חיים יכול היה לראות עצמו
כמנהיג החשוב שבדור ,גם בגלל שבגדד
וירושלים ,הקהילות החשובות בעולם
היהודי ,החשיבוהו כמנהיגן הנערץ ,אף
ששכן בבגדד ,מצודתו הייתה פרושה
2
על ירושלים.
צוהר להערכה עצמית של הרי׳׳ח נמצא
בהתקשרות הנשמתית שנוצרה בינו
לבין בניהו בן יהוידע שעליו נאמר:
}חיִל{ ַרב
ְוּב ָניָהוּ ֶבן יְהוֹי ָָדע ֶבּן ִאישׁ ַח ִי ַ
ֲר ֵאל
ְפּ ָע ִלים ִמ ַקּ ְב ְצ ֵאל הוּא ִה ָכּה ֵאת ְשׁנֵי א ִ
ֲרי{ ְבּתוַֹ הבֹּאר
}הא ִ
ֲריה ָ
מוֹאָב וְהוּא י ַָרד ו ְִה ָכּה ֶאת ָהא ִ
ְבּיוֹם ַה ָשּׁלֶג.
)שמואל ב ,כג כ(.
ודרשו חכמים:
׳בן איש חי׳  -שאפילו במיתתו קרוי חי ,׳רב פעלים
וקבץ פועלים לתורה ,׳והוא ִהכּה
מקבצאל׳  -שריבה ִ
את שני אראל מואב׳  -שלא הניח כמותו לא במקדש
 1ראה בדיונו של צבי זוהר המובא ב'דף' זה ובעבודת
הדוקטוראט של ר' שמואל מונדיני ,אוניברסיטת בר
אילן על הפסיקה שבספר בן איש חי.
 2ואכן הוא השתטח גם על קברו של רבי יהודה בן
בתירה בנציבין ,והפליג בחשיבות שבחו ש''יושב
בנציבין ומצודתו פרושה על ירושלים'' .ראה על
כך במאמרו של שאול רגב'' ,יחסו של ר' יוסף חיים
לארץ ישראל'' המובא ב''דף'' זה.

בתיאורים השמורים לגדולי הדורות .הרב דוד חזן
מתאר גילויים של רזין דרזין והרב שמעון אגסי
משתמש בטרמינולוגיה של ׳יורה דעה׳ כשמספר
שבהתקשרות נשמתית זו ׳׳מצא מין את מינו וחזר
וניעור׳׳ .לדבריו תיקן רי׳׳ח את התיקון הגאולתי
החשוב ביותר ,׳׳תיקון היסוד׳׳ ובכך הוא משווה את
הרי׳׳ח לרבי יהודה הנשיא הידוע כ׳רבנו הקדוש׳.
נ׳׳ל ,שכשרי׳׳ח מתאר חוויה של ׳׳גלגול מחיים׳׳,
שבעקבותיה נולד האדם מחדש 3,הוא משחזר את
החוויה שעברה עליו.
אומנם מובא ב׳ילקוט ראובני׳ שרבי משה קורדובירו
 3ד״ר מיכאל גרוס ,פירושי רי"ח לאגדות התלמוד.
מובא בדף זה בהקשר לסיפור ממסכת תענית כג/ב.
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ורבי אליהו וידאש היו גלגולים של רוחו ונפשו של
בניהו .אלא שאותם חכמים לא ציינו זאת ואילו
הרי׳׳ח ציין ואף בחר לספריו שמות וביטויים
המובאים בפסוק דלעיל :בניהוֶ ,בן יְהוֹי ָָדעֶ ,בּן ִאישׁ
ַחיֶ ,בּן ִאישׁ ַחיִל) .גם לפי הקרי וגם לפי הכתיב(ַ ,רב
ומ ַקּ ְב ְצ ֵאל.
ְפּ ָע ִלים ִ
השערתם של בלפור והרצל חקק כי רבי יוסף חיים
התנגד לציונות מקבלת סיוע ממחקרו של פרופ׳
רגב המובא ב׳׳דף׳׳ זה .רגב העלה זאת מניתוח דברי
הרב יוסף חיים באגדה ובקבלה .ברצוני לסייג את
התנגדותו של הרי׳׳ח לציונות המדינית כ׳עלייה
בחומה׳ .רי׳׳ח ,כדוברו של המשיח הגנוז ,פונה
לתנועה הציונית :אל תעלו בחומה! אל תשאפו
לעצמאות מדינית חסרת סיכויים .הסתפקו בעידוד
עלייה ובבניית הארץ! דעו ,בשׂורת העצמאות
המלאה מסורה למשיח בלבד.
לי נראה שהרב יוסף חיים לא האמין בעתיד הציונות
המדינית גם במישור המעשי .הרב יוסף חיים הכיר
את מפעלו ודעותיו של הברון מוריס הירש ואף
הספיד אותו .הירש שהכיר מקרוב את השולטן
הטורקי ,הסתייג מהציונות מפני שסבר ,ובצדק ,שאין
סיכוי להגיע להסכמה עם השולטן ,וסביר להניח
שהרב יוסף חיים הסכים עמו.
כשם שהרב יוסף חיים לא תלה תקוות בציונות
החדשה כך הוא לא תלה תקוות ביישוב הישן .הוא
אהב את הארץ בכלל ואת ירושלים בפרט 4אך העדיף
את בגדד הפתוחה והמשׂכילה על ירושלים הקנאית,
המסוגרת והמפולגת.
בירושלים הוא לא היה יכול להספיד את הברון הירש,
בירושלים הוא לא היה יכול לשמש כנשיא האליאנס
ולא היה מעז להתיר רכיבה על אופניים בשבת
5
ומירושלים הוא לא היה מתכתב עם פרחה ששון.
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 4הוא יצר פסיקה יייחודית על עלייה מבבל לארץ .אף
שפסק כרב יהודה )כתובות קיא( ש''כל העולה מבבל
עובר בעשׂה'' ,הוא סייג וקבע שמותר ואף מצווה
לנכספים לארץ לעבור על האיסור] .בדרך דומה
הוא פסק שלתלמידי חכמים הדבקים בלימוד תורה
מותר ללמוד בתשעה באב או בתקופת אבלות על
קרובים[ .ואף תמך מכיסו בעולים בבליים שנכספו
לעלות ארצה ]ראה במאמרו של הרב מועלם[ .כמו
כן הוא יזם וגייס את המימון להקמת ישיבת 'פורת
יוסף' בירושלים.
.21-18
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לדידו ,שבחי בבל המובאים בתלמוד תקפים בבגדד,
המוכנה תחת הנהגתו ,לאתגרי המאה העשרים.
* * *
כאן אני מוצא פן משותף בינו לרב שמשון רפאל
הירש .הוא שיקם את יהדות בבל והרב הירש את
יהדות אשכנז 6.וכרב הירש ,הוא קרא את ההווה אך
לא צפה את העתיד .הוא לא צפה שארבעים שנה
אחר פטירתו תתקבץ יהדות בבל במדינת ישראל
ובה יתקיים דיון פורה על משנתו ופסיקותיו.
 6ההשוואה תקפה אם נביא בחשבון את ההבדלים
התרבותיים בין גרמניה לעירק.

גלות וגאולה
פרופ' שאול רגב
התקופה הטרום משיחית
הרי"ח מודע לגלות המתמשכת ומצפה יחד עם
כלל ישראל לביאת הגואל .הרי"ח מנסה למתן את
התופעות של חבלי משיח ולמצוא סימוכין במציאות
הסובבת לקרבתה של התקופה המשיחית.
מבין חידושיו היפים והמיוחדים הוא פירושו למאמר
חז"ל על התקופה המקדימה לביאת המשיח .וכך
אומרת הגמרא במסכת סנהדרין )דף צז ע"א(:
תניא ,רבי נהוראי אומר :דור שבן דוד בא בו :נערים
ילבינו פני זקנים ,וזקנים יעמדו לפני נערים ,ובת קמה
באמה ,וכלה בחמותה ,ופני הדור כפני כלב ,ואין הבן
מתבייש מאביו.
בדרך כלל הפירוש הוא התנהגות שלילית של
הצעירים כלפי הזקנים והמבוגרים .דהיינו ,המשיח
יבוא כאשר העם יירד לשפל המדרגה ולכן הוא
צריך לעבור הליך של הזדככות וחזרה בתשובה כדי
שיהא ראוי לגאולה .הרי"ח הופך את הקערה על פיה
ומסביר את כל חלקי ההתנהגות הזו בדרך חיובית.
דהיינו ,השלב הקודם והסמוך לביאת המשיח הוא
זמן שבו יגיע עם ישראל לשיא פריחתו ובכך הוא
יהיה ראוי וזכאי לביאת הגואל.
''נערים ילבינו פני זקנים'' ,גם דברים אלו הם לטובה
שהנערים ,שהם תלמידים קטנים היושבים לפני זקנים
שהם חכמים גדולים ,גם הם יהיו חכמים מחוכמים

כמו הזקנים הגדולים .לכן בחריפותם וחוכמתם ילבינו
פני זקנים הגדולים כי הגדול שאומר חידוש גדול
בתורה ושמח בהשגתו שהשיג חידוש זה מדעתו הנה
הוא רואה שיבוא הנער וגם הוא יחדש ויאמר דבר זה
מדעתו ,לכן יבוש מעצמו שזה הנער הוא חכם גדול
כמוהו ואין לו יתרון בחכמה על זה הנער .ולכן זקנים
יעמדו לפני נערים ,בראותם שהם חכמים גדולים
1
כמותם ,שחייבים לכבדם בכבוד תלמידי חכמים.
הרי"ח מתאר כאן תקופה בה תרבה הדעת התורנית
והחוכמה בקרב הצעירים והזקנים ,עד שהצעירים
יחכמו יותר מן המבוגרים ומפאת חוכמתם של
הצעירים הזקנים יתביישו בעצמם שהצעירים
חכמים יותר מהם .2כמו כן יצטרכו המבוגרים
לקום מפני הצעירים כאשר הצעירים הם היותר
חכמים ,ולכן צריך לקום מפני כבודם .דהיינו הרי"ח
מתאר את התקופה באופן הפוך מן הפירוש הרגיל
ומלמד סניגוריה על עם ישראל .גם מבחינת המוסר
וההתנהגות האישית ,התקופה הזאת תצטיין בכיבוד
המבוגרים על ידי הצעירים.
''בת קמה באמה'' ,כלומר זהירים יהיו בכבוד אב
ואם ,דאפילו הבת ,שהיא דשה באימה ,עם כל זה
קמה על רגליה בשביל אימה לכבדה בקומה לפניה.
וכל שכן ,שקמה בפני אביה .וכלה בחמותה ,אע"פ
שדרך הכלה לשנוא חמותה ,עם כל זה ,אהבה יהיה
ביניהם וכשעוברת חמותה לפניה היא קמה על רגליה
לכבדה.
שלא כמו במקרה הראשון שבו הידע והחוכמה היו
קנה המידה לכבוד ולחשיבות ,כאן קנה המידה הוא
הגיל והמעמד .האם והחמות המבוגרות יותר זוכות
לכבוד מהכלה ומהבת .בשני המקרים הללו המציאות
השכיחה מראה כי בדרך כלל ,אין יחסי כבוד מיוחדים
ביניהם .אך באותה תקופה עתידית ,הכלה תכבד את
חמותה ותקום מפניה לכבדה.
גם את ההמשך "פני הדור כפני הכלב" מפרש הרי"ח
בצורה חיובית .הכלב מסמל נאמנות לאדוניו והכוונה
 1בן יהוידע לסנהדרין דף צז ע״א ,ח״ד עמ׳ צא .באדרת
אליהו מפרט הרי״ח” :ידוע שדור אשר יבוא בו משיח
צדקנו יתפשט לימוד הסודות הרבה כי לימוד הסוד
הוא מסוגל יותר לקרב הגאולה .ולכן תמצא כי מזמן
רבינו האר״י זיע״א התחיל להתפשט לימוד הקבלה
כי ימים אלו קרובים לגאולה״) .אדרת אליהו פרשת
וישב דף כה ע״ב(.
 2עם יסוד בתי ספר של האליאנס בבבל דיבר הרי״ח
בשיבחם ,אך לאחר בחינת תוכניות הלימודים
והמצאותם של מורים חילונים בבתי ספר שינה את
דעתו ויצא נגדם.

כי עם ישראל יהיה נאמן לה' .הרי"ח מתכוון בדבריו
למעמד נוסף בעם הם המון העם ,שהרי על תלמידי
החכמים כבר דיבר בראש המאמר .גם המון העם
שאינו מן החכמים ולכן הוא מדמה אותם לכלב ,יהיו
נאמנים לה':
''פני הדור כפני הכלב''  ...פני לשון חשיבות כחשיבות
הכלב שאמרו רז"ל :כולו לב ונאמן לאדוניו ,כן הם כל
המון העם ,יהיה כל אחד מהם נאמן לאדון העולם
ויש לו חשיבות זו שיהיה כולו לב מבין.
האפיון האחרון באותו מאמר הוא "אין הבן מתבייש
מאביו" ,שהוא האפיון המקביל ליחסי הבת והאם
או הכלה והחמות .גם אפיון זה מסביר הרי"ח באופן
חיובי .לפי הסברו הסיבה שהבן מתבייש מאביו הוא
הפער הקיים בין רמתו האינטלקטואלית של הבן לזה
של האב .יש להניח שדבריו נובעים מתוך המציאות
שהחלה להשתנות בזמנו של הרי"ח עם ייסודם
של בתי ספר מתקדמים .המציאות של הילדים
הלומדים יצרה שכבה של ילדים שהם משכילים יותר
מאבותיהם דבר הגורם לבן להתבייש באביו .אבל
בתקופה הטרום משיחית יהיו כולם משכילים ולכן
לא יהיה מצב של בן מתבייש באביו.
ואין הבן מתבייש מאביו ,פירוש עתה יזדמן שיהיה הבן
חכם ואביו עם הארץ גמור ואז הבן מתבייש מאביו
כאותו חכם שהיה אביו קצב ועם הארץ והיו קורים
אותו בן הקצב והיה לו בושה גדולה בזה .אך לעתיד
לא יזדמן שיהיה כך האב עם הארץ והבן חכם ,אלא
אבות ובנים כולם חכמים ,ולכן לא יבואו לידי זאת.
בהמשך נאמר שהמלכות תיהפך למינות ,על פי
ביאורו של הרי"ח שכאמור רואה את התקופה של
חבלי משיח באופן חיובי ולא שלילי ,אז המלכות
אינה אלא מלכות הגויים שהיא תיהפך למינות,
דהיינו שהם יכפרו באמונות שלהם ויחזרו למקור.
אין הכוונה שהם כולם יתגיירו אלא שיתחילו לקיים
שבע מצוות בני נח כולל האמונה בה':
''ונהפכה כל המלכות למינות'' ,פירוש מלכיות שהם
עכו"ם עוד לא יאמינו בכומרים ובדת שלהם ,אלא
יפקרו בם כמו המינים שהם הצדוקים שפקרו בתורה
שבע"פ כן הם יפקרו בדת שלהם ויהיו באמונת בני נח
שלא יאמינו אלא בהקב"ה לבדו.
היוצא מכל האמור כי למעשה הרי"ח הפך את
הקערה על פיה הן מבחינת הרעיון הכללי של
התקופה הטרום משיחית שבה לפי חז"ל יהיו עם
ישראל בשפל המדרגה מבחינה חברתית מוסרית
ודתית ,ומתוך שקיעה זו יוציאם ויגאלם ה' .מצב זה
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דומה למעשה למצבם של בני ישראל במצרים לפני
הגאולה ממצרים .אולם הרי"ח אינו יכול לראות
מצב מוסרי דתי כזה בפרט לאור העובדה שההשכלה
בכלל מתרבה ומתפשטת בעם ישראל .יחד עם
ההשכלה הכללית לפי תוכניתו של הרי"ח צריכה
להיות גם השכלה דתית ולכן מבחינה זאת הדורות
רק משתפרים.

המשיח בפתחה של רומי
3

ידועה האגדה על המשיח היושב בפתחה של רומי
בין כל הנדכאים החולים והמצורעים כשהוא כמוהם
חבוש כולו )סנהדרין צח ע"א( .באותה מגמה חיובית
של התקופה הטרום משיחית גם מצבו של המשיח
משתפר בהסברו של הרי"ח .רומי מזוהה אצלו עם
גן עדן ,מלשון מקום שהוא החשוב והמרומם ביותר
בארץ .המשיח יושב בפתח גן עדן ומחכה לקריאה
לבואו.
והיכא יתיב? אפתחא דרומי ,הכוונה ,על פתח גן עדן.
קרי לגן עדן 'רומי' בלשון מליצה .כי הוא מרומם על
הארץ הלזו.
ומכאן שכל האחרים המצטערים סביבו של המשיח,
הם הצדיקים שמלובשים עדיין בגוף החומרי כיוון
שהתלבשות הנפש בגוף הוא צער לה.

הגאולה העתידית נתונה בידינו
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בהמשך לנאמר לעיל המתאר לפי הרי"ח את התקופה
הטרום משיחית כתקופה אידיאלית כמעט מבחינה
דתית ומוסרית ,יש לו כמה התבטאויות באותה רוח
לגבי הגאולה .הקו המנחה הוא כי הגאולה העתידית
נתונה בידינו .אם אין אנו מוכנים לגאולה ,אין עניין
כביכול לפני האל להכריח אותנו לקבל אותה ,שלא
כבגאולות האחרות שהיו כפויות על עם ישראל.
במסכת ברכות )דף ד ע"ב( ישנה התייחסות לגאולה
העתידה:
אמר רבי יוחנן :מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי?  -מפני
שיש בה מפלתן של שונאי ישראל ,דכתיב' :נפלה לא
תוסיף קום בתולת ישראל' .במערבא מתרצי לה הכי:
נפלה ולא תוסיף לנפול עוד ,קום בתולת ישראל!
בפירושו את הסיפא בדברי התלמוד מבחין הרי"ח
בין הגאולות הראשונות לגאולה האחרונה .הגאולות
הראשונות היו הכרחיות ,כיוון שהיה צורך לקיים
 3הקטע מובא להלן במדור ’ממשנתו׳.

את ההבטחה האלוהית בדבר הגלויות השונות .כדי
לקיים את הבטחת הגלות היה צורך בגאולה כדי
שאחריה תבוא עוד גלות .לאחר הגלות הרביעית
והאחרונה ,גלות אדום ,בה אנו נמצאים ,אין הכרח
שתהיה גאולה אחריה .לכן היוזמה של הגאולה
צריכה להיות של עם ישראל.
'נפלה ולא תוסיף ליפול' ,פירוש :הקב"ה גזר ד' גלויות
על ישראל וצריך לקיים דברו .לכך הפילם בגלות וחזר
והקים אותם כדי שיפילם פעם שנית וחזר והקים
אותם עד שהפילם בגלות אחרון של אדום .ואחר
שנתקיימו הנפילות שגזר עליהם לא נשאר עסק
להקב"ה בהקמה .ולזאת אמר 'אם נפלה ולא תוסיף
ליפול' כלומר ,שנשלמו הנפילות שגזר עליה הקב"ה,
אז לא יקים אותה הקב"ה כאשר הקים אותה קודם בין
נפילה לנפילה .אלא קום בתולת ישראל שהיא צריכה
4
לקום מאיליה.
הגאולה ,כתלויה ביוזמת העם ,באה לידי ביטוי
גם בדברים הבאים הדורשים את הפסוקים בשיר
השירים .אמנם אין הרי"ח מסביר לאיזו גלות הוא
מתכווין האם לשיבת ציון בימי עזרא ונחמיה כפי
הדעה המובאת בתלמוד או לאפשרות של יוזמה
מאוחרת יותר .כדי שהגאולה תתבסס צריך שכל עם
ישראל יעלו לארץ ישראל כאחד ויתבססו בה ,אחרת
אין הם מגלים כי דעתם לגאולה.
'אם עשיתם עצמכם כחומה'  ...ישראל אם היו עולין
כולם ,היתה עלייתם שם בקבע ,דוגמת החומה שלא
היו זזים מא"י לילך לחו"ל .אך כיוון דלא עלו כולם,
דומין בזה לדלת :פעם סתום פעם פתוח .כן הם פעם
עולין לארץ ישראל פעם נשארים בחו"ל ,ואין ישיבתם
5
בא"י בקבע.

עתידה פרס שתיפול ביד רומי
במקרה אחד הנוגע לעניין המשיחי לא מוצא הרי"ח
הסבר מניח את הדעת ומשאיר אותו ב'צריך עיון',
או בלשונו "וברוך היודע" .מדובר במאמר הנמצא
במסכת יומא האומר "עתידה פרס שתיפול ביד
רומי" .המאמר מתיחס לפי הרי"ח למלכות כורש
שצווה על בניית בית המקדש אלא שמחשבתו היתה
רעה לדעת המדרש ,שאפשר יהיה לשרוף את בית
המקדש במידה והיהודים ימרדו בו ולכן לא החזיקה
מלכותו .המאמר אומר "גזרת מלך היא זו שיפלו
 4בניהו לברכות דף ד ע״ב ,ח״א ,עמ׳ ו.
 5שם ,ליומא דף ט ע״ב ,ח״ב ,עמ׳ כא.

בונים )פרסים( ביד סותרים )רומאים(" .בהמשך
מסביר הרי"ח את השינוי הדתי שחל בפרסים
בקבלם עליהם את דת האסלאם ,ויתכן שהגזרה
הזו השתנתה שהרי לא מדובר על אותו עם עובד
עבודה זרה .הרי"ח תוהה אם גזירת הגלות המקורית
ואפשרות הגאולה נשארה בעינה או שהיא השתנתה
במשך הדורות .ובלשונו:
דע כי עתה פרס נשתנו בדתם אחר שיצאה דת
הישמעאלים ,והם אינם עובדים עבודה זרה כאשר היו
בתחילתם ,אלא נעשו בכלל דת הישמעאלים .ואפשר
כי גם עניינים אלו נשתנו כאשר נשתנו כמה עניינים
היודע.
של חבלי משיח מחמת אורך הגלות ,וברוך היודע

הגאולה העתידית כגאולת מצרים
את שלבי הגאולה לומד הרי"ח מגאולת מצרים.
בגאולת מצרים היתה תקופה של כחצי שנה בה
ישראל לא היו משועבדים כבר אבל גם לא היו
חופשיים לגמרי ,דוגמת העבדים בשנת היובל .שנת
היובל מתחילה מראש השנה אך התקיעה בשופר
המציינת את היובל היא רק ביום הכיפורים .נמצא
שעשרה ימים אלה העבדים אינם עבדים אך אינם
יוצאים לחופשי עדיין ,כפי מאמר הגמרא במסכת
ראש השנה )ח ,ע"ב(:
מכאן אמר רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא:
מראש השנה עד יום הכפורים לא היו עבדים נפטרין
לבתיהן ולא משתעבדין לאדוניהם ,אלא אוכלין
ושותין ושמחין ועטרותיהן בראשיהן .כיון שהגיע
יום הכפורים  -תקעו בית דין בשופר ,נפטרו עבדים
לבתיהן ,ושדות חוזרות לבעליהן.
הגאולה העתידית תהיה כדוגמת גאולת מצרים,
דהיינו ,שתהיה תקופה של עצמאות מדינית אבל לא
יהיו ישראל עצמאיים לגמרי עד שיבוא המשיח שאז
יהיו עצמאיים לגמרי.
על דרך זו היתה החירות והגאולה לישראל ביציאת
מצרים ,כי בראש השנה פסקה העבודה מאבותינו
ובניסן יצאו ממצרים ,נמצא מתשרי ועד ט"ו ניסן לא
נפטרו ויצאו לחירות שלימה ממצרים ,אלא עודם
במצרים ,אך לא היו משועבדים שם .וכיוצא בזה יהיה
לעתיד בגאולה העתידה להיות בב"א .דכמה שנים
קודם הגאולה יהיה חירות לישראל )תנצ'ימאת(
חזקה בכמה דברים שיהיה להם מעלה וכבוד כאילו
הם בני מלכים ,וגם לא יהיו נגאלין לגמרי ,וכשיבוא
 6יומא י ע״א.

מלך המשיח במהרה בימינו אמן יהיה חירות ממש
ויהיו ישראל מלכים וישובו לארצם ולמולדתם היא
7
ארץ ישראל.
הרב יוסף חיים :פרקי מחקר במלאת  90שנה לפטירתו

אבן הייתה לחכם יוסף חיים
בלפור חקק
יוֹסף ַח ִיּים ִמ ַבּגְ ָדּאד
ְתה ְל ָח ָכם ֵ
ֶא ֶבן ָהי ָ
בוּעה ְבּכ ֶֹתל ַה ִמּז ְָרח ְל ֵאל ַשׁ ַדּי
ֶא ֶבן ְק ָ
ירוּשׁ ַליִם ְבּ ֵבית ְתּ ִפ ָלּתוֹ
ֶא ֶבן ִמ ָ
ְבּק ֶֹדשׁ ַה ָקּ ָד ִשׁים ֶשׁל ַה ֵבּן ִאישׁ ַחי.
יֵשׁ ְמ ַס ְפּ ִרים ֶשׁ ַבּ ֵּלילוֹת ָראוּ ִצנְ ֶצנֶת ַה ָמּן
דוֹשׁה
ַחת ַעל ָה ֶא ֶבן ַה ְקּ ָ
ֻמנּ ַ
וּב ּבֹ ֶקר ֻה ְצ ְפּנָה ָבּאָרוֹן,
ַ
ֶיה ֶאת ַמ ֶטּה אַ ֲהרֹן.
ְויֵשׁ ֶשׁ ָראוּ ָעל ָ
ידיו
ָדּ ַרשׁ ֶה ָח ָכם ִל ְפנֵי נִ ְכ ֵסי צֹאן ַתּ ְל ִמ ָ
ֲמ ָּקה ו ְָצ ָרה
ָפל ְבּי ְַלדּוּתוֹ ִל ְב ֵאר ע ֻ
ֶשׁנּ ַ
יוֹסף
ֱלץ ִמן ַהבּוֹר ְכּ ֵ
ְכּ ֶשׁ ֶּנח ַ
תּוֹרה,
ָדר ְל ַה ְק ִדּישׁ ַע ְצמוֹ ַל ָ
נַ
ירה.
ַלעֲלוֹת ְל ֶארֶץ ַה ְבּ ִח ָ
תוּמים ַבּלֵּילוֹת
הוּא ָראָה ַה ְשּׁ ָע ִרים ַה ְסּ ִ
ָאים ַבּגּ ִָליל
ְבּ ִק ְברֵי ַה ַתּנּ ִ
פוּנוֹתיוִ ,בּ ְת ִפלּוֹת
אוֹתם ִבּ ְצ ָ
ו ְִת ֵקּן ָ
ֶאת ֶק ֶבר ְבּ ָניָהוּ ֶבּן יְהוֹי ַָדע ָפּ ַקד ו ְָד ַרשׁ
אוֹתהּ י ַָרשׁ
ְל ִה ְת ַדּ ֵבּק ְבּנִ ְשׁ ָמתוֹ ֶשׁ ָ
ירוּשׁ ַליִם ֵה ִביא ֶה ָח ָכם ִמ ַבּגְ ַדּאד
ֶא ֶבן ִמ ָ
ְרוּשׁ ַליִם ִפּזֵּר ַעל ִר ְצ ַפּת ִמ ְק ַדּשׁ ְמ ַעט
ֲפר י ָ
עַ
ְשׁ ַמ ְע ִתּיו ַבּחֲלוֹם דּוֹרֵשׁ ְבּ ַשׁ ַבּת זָכוֹר
הוֹרי
ִבּ ְצ ַלאת ִאל ְכּ ִבּ ִיריִ ,מ ְתבּוֹנֵן ְבּ ַ
יוֹסף ַחי.
ֲשׁים :עוֹד ֵ
ו ְֵהם לוֹח ִ
ֲפרוֹ ְלז ִָכּרוֹן
ָכּ ַת ְב ִתּי שׁ ֶֹבל ע ָ
ֲרי נִ ְכ ֵסי ֶא ֶבן צֹאן.
ְל ַהנְ ִחיל אַח ַ

 7בניהו ליומא דף י ע״א ,ח״ב ,עמ׳ כב.

39

יחסו לנשים

קדיש
אסור לאשה לומר קדיש על הוריה )תו״ל ,כז(

ד׳׳ר אריאל פיקאר

כפרה

האישה במשנתו
תלמוד תורה
נשים אינן משתתפות בתיקון ליל שבועות אך
משתתפות בתיקון ליל הושענה רבה .ההבדל הוא
במשמעות הקבלית השונה של שני תיקונים אלו.
)ר״פ ,א סוד ישרים ,ט(
מצוות עשה שהזמן גרמן
יש לרב יוסף חיים הסברים קבליים לפטור נשים
ממצוות אלו .לדעתו נשים מברכות על מצוות אלו
אף שהן פטורות ממנה ,להוציא מצוות ציצית ,תפילין
וספירת העומר שאין הנשים רשאות לקיים אותן כלל
מסיבות קבליות )ר״פ ,א סוד ישרים ,יב( .אף שנשים
חייבות בקידוש של שבת עדיף שגבר יקדש עבורה
וזאת מסיבות הקשורות לחכמת הקבלה) .ר״פ ,ג סוד
ישרים ,ו(.
נשים חייבות במצוות אכילה בערב יום כיפור מפני
שחייבות בתענית )תו״ל ,קסב( .ר׳ יוסף חיים מספר
כי הנשים בבגדד מקפידות לשמוע קול שופר ,וישנות
בסוכה היות וצריכות לישון עם בעליהן ,אך אינן
מקפידות לאכול בסוכה) .ח״ה מג( .על אף שנשים
חייבות במגילה עליהן לשמוע מן האנשים ולא לקרוא
בעצמן )בא״ח ,א הלכות פורים(.

טבילת נשים בערב ר״ה ויוה״כ
מנהג הנשים לטבול בזמנים אלו כדי שתבואנה
להתפלל בבית הכנסת בטהרה .המנהג נכון גם לגבי
בתולות וגם לגבי נשים בתוך שבעה נקיים) .ר״פ ,ד
יו״ד ,טז; בא״ח ,א נצבים ,ג(
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ראש חודש
מנהג הנשים בראש חודש שאינן עושות מלאכה
ומדליקות נרות בליל ר״ח) .ח״ה מג( זוהי זכות לנשים
שאין לאנשים מפני שהנשים לא חטאו בחטא העגל
)בא״ח ,ב ויקרא א(

האיש זקוק לכפרה יותר מהאשה מפני רבוי המצוות
ועוון ביטול תורה )תו״ל ,נב( .מאותה סיבה כאשר
מבקשים רחמים על אדם מזכירים את שמו ושם אמו
ולא שם אביו כי על הנשים יש פחות קטרוג) .תו״ל,
שצט(

צניעות
הפנים והידים של הנשים דרכן להיות מגולים ואינם
ערווה ולכן מותר לקרא כנגדם קריאת שמע) .בא״ח,
א בא ,ח( .המנהג בבגדד הוא שהאשה מכסה את
פניה כשיוצאת חוץ לביתה )ח״ה יז( .אשה שמניקה
ומגלה דדיה אסור לקרוא ק״ש או לברך כנגדה ויש
אומרים שכיון שדרכה של אשה לגלות דדיה בעת
ההנקה נחשבים הדדים באותו זמן ככפות הידים
והפנים ,ויש לסמוך על סברא זו בשעת הדחק .הנשים
באירופה אינן נוהגות לכסות את ראשן ולכן מותר
לקרוא קריאת שמע כנגדן) .בא״ח ,א בא ,ח-יב(

תנאי בנישואין ,פיצויי גירושין וביגמיה
בעל שגירש את אשתו ללא סיבה מוצדקת צריך
לשלם לה דמי בושת וכן עליו לפצותה על הנזק
שנגרם לה בכך שתהיה גרושה ואסורה לכהן וערכה
ירד ותזדקק לנדוניה גדולה יותר )ר״פ ,ב אה״ע ,ג(.
מציע לעשות תנאי בנישואין במצב בו יש חשש עיגון
מפני שהיבם מומר או נעלם .התנאי הוא שאם ימות
הבעל בלא זרע של קיימא יהיו הקידושין בטלים
למפרע )ר״פ ,ב אה״ע ,ו(.
האיסור לשאת אשה שניה הוא רק מתורת מנהג
ולכן אם בית הדין משתכנע שיש סיבה הכרחית
מתירים לאיש לישא אשה נוספת) .ר״פ ,ב אה״ע ,יג(.

יחס האשה לבעלה
אף שהאשה חייבת בכבוד בעלה ,אין היא חייבת
לשמוע בקולו כאשר מצווה עליה לעשות דברים
המבזים אותה )תו״ל שיט( .אשה אינה יכולה לתת
צדקה בלא רשות בעלה וכן אינה יכולה להתענות
תענית יחיד בלא רשות בעלה) .בא״ח ,ב צו(

ספר חוקי הנשים
נכד המחבר מספר שמדי שבת ומועד היו נשות
המשפחה מתאספות וקוראות מתוך הספר )ח״ה עמ׳
 (5המחבר מתבל את דבריו בסיפורי מעשיות ערביים
(
שהלקח הנלמד מהם מתאים לדבריו.
הנשים נדרשות להיות חרוצות ולהמנע מתפנוקים
״וכל אשה אשר שנתה קלה תהיה בעיני בעלה יפה
ואהובה היות ותתעורר בקריאה ראשונה שיקראוה וזר
לא יוכל להתקרב אצל מיטתה״ )שם ג( .להימנע ממשחקי
קלפים ודמקה המשחיתים את הנפש )שם ג(.
הוא מלין על התגובה השלילית בעת לידת בת ,תגובה
שעלולה לגרום נזק ליולדת )שם ו( .הוא קורא לנשים
לנהוג במשרתי הבית בכבוד ולא להקניטם גם אם
שגו )שם ח(.
על האישה להבין למצוקותיו של בעלה ולדעת
שעבודתו קשה ומטרידה ועליה להשלים אם כך
שלעתים הוא כועס ורוגז כתוצאה מן הלחצים בהם
הוא נמצא )פרק ט׳( .בהמשך הפרק הוא מבטא
הבנה לרגשות הנשים בענין זה :״נשים ,ישמרכם
הרחום ,אם תאמרו צויתנו על בעלינו ,צריך אתה
גם לצוות בעלינו עלינו ,הצדק איתכם ,יש לי ציווים
רבים לבעליכם עליכם אבל זה החיבור הוא חובר
במיוחד לכן ובחיבור אחר נסביר דברים המכוונים
אצל בעליכם״ )שם( .על האישה לשמור את סודות
בעלה ולא תגלה אותם למשפחתה )שם יא( .האשה
צריכה לשרת את בעלה )פרק לג( להעיר אותו להכין
לו קפה ולעודד אותו ללמוד תורה .על הסיוע לבעלה
בלימוד התורה היא מקבלת שכר ,כשאשה מקשיבה
לדברי תורה אף שאינה מבינה ,נשמתה קולטת אותם
וכשתגיע לגן עדן תפגוש את דברי התורה הללו
ששמעה )שם(.

ביבליוגרפיה וקיצורים
ספר חוקי הנשים) ,קאנון אל נסא( ,בגדד תרס״ו ,תורגם
לעברית ע״י ר׳ בן ציון מוצפי ויצא לאור בירושלים
תשנ״ז =] .ח״ה[
רב פעלים ,ירושלים תש״מ )ירושלים תרס״א-תרע״ב(
]=ר״פ[
בן איש חי ,ירושלים תשנ״ד ]=בא״ח[
תורה לשמה ,ירושלים תשל״ו ]=ת״ל[

אלנּ ַסא״ )חוק הנשים(:
ִ
״ ַקאנוּן
חיבורו היחיד לנשים
בערבית-יהודית
פרופ' ַנ ֵח ם אילן
הקדמה
הספר תורגם לעברית תחת הכותרת ״חוקי הנשים״,
וממנה לספרדית לצרפתית ולאנגלית .בשנת תשנ״ז
יצאה לאור בעברית מהדורה מנוקדת ,ובה גם
החידות ופתרונן.
בדבריי להלן אדון בחמישה עניינים:
תכולת הספר והמבנה הפנימי שלו.
מטרת החיבור וקהל היעד שלו.
הרקע החברתי והתרבותי של החיבור.
הסוגה הספרותית של החיבור.
מקומו של החיבור בכלל יצירתו של הרי״ח.

תכולת ״קאנון אלנסא״ והמבנה הפנימי שלו
יש בספר ארבע חטיבות עיקריות :דברי מוסר בשבח
הצניעות ,החיסכון והציות לבעל ולבני משפחתו
)אמו ,אחיותיו(; האחריות הפעילה של האם לחינוך
ילדיה ,ובמיוחד בניה ,וכיצד יש לממשה; קיצורי
הלכות :נידה ,הפרשת חלה ,הדלקת נרות ,כשרות,
ייחוד ,חופה וקידושין ,איסורי עריות; תפילות,
בקשות ווידויים שעל הנשים לאומרן )לכל יום
ולחודש אלול ועשרת ימי תשובה( .בפרק האחרון יש
שישים חידות בלתי פתורות.
המטרה וקהל היעד של ״קאנון אלנסא״
בהקדמתו הקצרה קבע הרי״ח כי ״אין בּוּר ירא חטא״
)אבות ב ,ה( ,והוסיף:
...ולכן זקוקות הנשים שיהיו להן ידיעות על קצת
ממצוות התורה כדי שידעו את הדרך אשר ילכו בה,
ויבינו מה המעשה המוטל עליהן לעשותו .לפיכך
חיברתי את הספר הזה ,שמבוארים בו ענייני מוסר
ותוכחה ודינים ,ושאר עניינים השייכים לנשים,
וקראתיו חוק הנשים .עליהן לחזור עליו לפחות פעם
בשישה חודשים.
הרי״ח מבחין בדבריו בין ידיעה להבנה ,וההבחנה
הזו ניצבת ביסוד הספר וקובעת את דמותו .הבנה
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אינה תלויה במידע בלבד ,אלא מותנית גם בתפיסה
הכרתית ובעמדה נפשית ,ולשם כך ספוג הספר
בדברי ״מוסר ותוכחה״ לרוב .הרי״ח אינו מסתפק
– ובדין – בקביעת נורמות התנהגות אלא חותר
להשפיע על תודעת הנשים ועל אמונותיהן ,ולשם
כך נחוצים הסברים ,נימוקים וטעמים ,המתובלים
בדברי "מוסר ותוכחה" .ההבנה אמורה להעצים
את הזדהותן של הנשים עם מעשה המצוות ,ולחסן
אותן מפני השפעות שריחפו באותם ימים באוויר.
מה פלא אפוא שכך אפיין את סגנונו )בחרוזים(:
נשות עמי היקרות
ראו את ספרי זה
אין בו חרבות הפוצעות את הבשר
ולא אש המתיכה את השומן
אך יש בו דברים
אשר מאירים את החושך
וקורנים כמו השמש בצהרי היום
באמצעותם יתעורר האדם
וישים לב המנמנם
ויתפכח ]מיינו[ השיכור.

לאמור ,המחבר השתדל לנקוט לשון רכה במיוחד;
אין דבריו בספר הזה יכולים להסב כל נזק ,אלא רק
להועיל ולחולל שינוי בתודעתה של הקוראת בו" .נזק"
משמעו בהקשר זה פגיעה ,ביקורת אישית ,הטלת
אשמה ,גינוי וכדומה .כל אלה היו תגובות אפשריות
כלפי אתגרי הזמן .הנימה הרכה שזורה כחוט השני
לאורך כל הספר – הרי״ח מודע לנחיצותו של הספר
עבור ציבור גדול של נשים הנוהגות באופנים שאינם
מניחים את דעתו ,אולם הוא נזהר מאוד מלפגוע
בנשים ככלל ,ומקפיד על לשון זהירה ומעודדת.
מאחר שהעברית אינה שגורה על פיהן של הנשים
בבגדאד החליט הרי״ח לכתוב במיוחד בעבורן ספר
בערבית מדוברת ,שהיא השפה המוכרת להן.
הרי״ח הצהיר פעמיים כי בכוונתו לכתוב ספר מיוחד
לגברים ,ובו ללבן את ההיבטים ה״גבריים״ של יחסי
הגומלין והשותפות שבין בני זוג.
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הרקע החברתי והתרבותי של ״קאנון אלנסא
במקומות שונים בספר סיפק הרי״ח מידע מועיל על
שהתרחש באותה העת בבגדאד.
ברקע מקנן חשש גדול של היחלשות המסגרת
הקהילתית המסורתית .יש מתח וחשש מפני

האתגרים שמציבה המודרנה .באופן קונקרטי יותר
הכוונה להשפעה המצטברת של בתי הספר שהקימו
אנשי ״כל ישראל חברים״ )להלן כי״ח( ,ואשר נועדו
גם לבנות .בנסיבות כאלו גם הסמכות הרבנית משנה
את דמותה .הרי״ח היה מודע לכל אלה ,ולכן נקט
לשון כפולה במהלך הפרק הראשון – תחילה ביטא
את אמונו בנשים ,ורק אחר כך הביע את חששו מפני
נטישת המסורת:
״הוי הנשים ,אני אחיכן ובן עירכן ,מכיר אתכן ועוקב
אחר ציותכן וטוהר לבכן ,ואני רואה את לבכן רך וכנוע
לעבודת הבורא ,ישתבח ויתעלה.
] [...אתן ,בנות שרה אמנו ,אתן בעלות רגש הכבוד,
השבח לכן .אל תשנו את דתכן ואל תחליפו את
התנהגותכן אשר החזקתן בה מימי אבותיכן ואבות
אבותיכן. ...״

בכמה מקומות ציין הרי״ח במפורש כי ביקורתו
מוסבת כלפי ״הבנות המיוחסות״ – על שהן מנהלות
שיחות באופן חופשי עם זרים בבתיהן ,ואפילו
מכניסות אותם לחדריהן .הדברים חמורים יותר
משום שבביתן אין הבנות הללו מקפידות על לבוש
צנוע כנדרש ,ולעתים הן משוחחות בידיהן ומתחככות
בגברים כאילו ״שניהם נשים״.
הרי״ח מטיל על האישה-האם להרגיל את ילדיה לקיים
מצוות מקטנותן ,להקפיד על לשונם ,לעקוב אחריהם
משהגיעו לבגרות ,ובקצרה – ״תעסוק בחינוכם,
תפקח על צניעותם ,בכל עת תחנכם ולא תעבור
בשתיקה על מעשיהם״ .כדי לעמוד בכל המטלות
האלה נדרשת האישה להיות בקיאה בפרטי ההלכות
של סדר הבוקר ,בברכות הנהנין ,בסדרי התפילה ,ואף
להתמצא בחומר הלימוד המסורתי של התלמידים
הצעירים ,שאלמלא כן לא תוכל לממש את אחריותה.
כל אלה הן חובותיה כלפי בניה; כלפי בנותיה חובות
מקיפות יותר – ״על האם להשקיע כל מאמץ וכוח
בחינוך בנותיה ,שכן חינוך הבנות וצניעותן נדרשים
מאימן שהרי בכל עת היא יושבת איתן״ .ובהמשך:
״עליה לתת דעתה ללמד את בתה מלאכה :תפירה,
סריגה ,טוויה ,התאמה וסידור הבגדים וגזירתם ,וכל
מה שהאישה עושה לבעלה ,כדי שתשיא אותה ]האם
את בתה[ מושלמת בכל מלאכותיה״.
עוד נדרשת האם לעמוד בקשר שוטף עם המלמדים,
וכלשון הרי״ח:
בכל עת תשלח אל המלמדים של בניה ותשאל אותם
על פקחותם ועל קלות דעתם ,ותמריץ אותם ללמדם,

ותצווה אותם להשגיח עליהם ועל תפקודם ,חינוכם
והליכותיהם ,וכשתראה שהמורה שלהם אינו מסוגל
ללמדם ,מייד תיקח את ילדיה ממנו ,וככל שיתחנן
ויפציר לא תשים לב אליו ולא תפחד מקללותיו.

הפיסקה הזו מאלפת במיוחד ,שכן היא מניחה
שבכוחה של האם להנחות את המלמדים של
בניה ,לבקש מהם משוב על השגי הבנים ותפקודם,
לבקר את עבודת המלמדים ,ואם יש צורך – גם
לפטרם .בדברי הרי״ח משתקפת מציאות שבה
האבות=הבעלים נעדרו הרבה מן הבית ,אולי משום
מסעותיהם כסוחרים ,ובנסיבות הללו לא רק שאין
מנוס משיתופה הפעיל של האם בחינוך בניה ,אלא
יש גם לחזק את ידיה לטפל במשימה הנכבדה הזו
בנחישות רבה .הרי״ח מתייחס לתופעה שהלכה
והתפתחה בבגדאד באותם ימים ,ולפיה למדו הילדים
בבוקר בבית ספר מודרני ,ואחר הצהריים למדו באופן
פרטי אצל מלמד שהשלים את שהחסירו ב״לימודי
קודש״ .פיטוריו של מלמד כזה יכול היה להיעשות
בידי האם ,שהיא זו שהעסיקה את המלמד.
אחת הבעיות הקשות שעמן ניסה להתמודד הייתה
נישואים לא ראויים של הבנות והסיבוכים שנבעו
מהם .מעת שהבנות מתחילות להתבגר האמהות
״מנדנדות״ להן שיינשאו .הרי״ח קובל על שתי בעיות
סביב השאת הבנות .הלהיטות של האמהות להשיא
את בנותיהן מביאה לכך ש :א .הבנות נישאות כשאינן
בשלות לחיי זוגיות ,לא מבחינה נפשית ולא מבחינה
גופנית .הרי״ח מכנה את החיפזון להשיא את הבנות
״שיגעון ובורות״ .הוא קורא לאמהות להשיא את
הבנות רק משבגרו בבית ,למדו את מלאכותיו והתנסו
בהן ,הן יודעות לברך ולהתפלל ,ובעיקר – פועלות
מתוך שיקול דעת .ב .האמהות אינן בודקות כראוי
את הבעלים המיועדים ,הן משיאות את בנותיהן
לבחורים שאינם מתפרנסים למחייתם ונטולי חינוך.
עוד רעה חולה בבגדאד הם דברי הלעג והגידופים
הנשמעים כשנולדת בת ,והרי״ח מגנה את ההתנהגות
הזו בלשון חריפה ונחרצת.
סוגייה טעונה ומרכזית היא שאלת הלבוש כביטוי
לצניעותה של האישה .הנוכחות של נשים יהודיות
אירופאיות בבגדאד עימתה את נשות בגדאד עם
אופנה חדשה ,שאינה עולה תמיד בקנה אחד עם
ההלכה .אף בעניין זה סביר מאוד להניח כי אף זו
מהשפעות כי״ח ,שהרי חלק מן המורים בא לעירק
מצרפת.

הרי״ח טוען שלוש טענות )א( צניעות משמעה כיסוי
כל הגוף מלבד הפנים ,הצוואר וכפות הידיים; )ב(
הצניעות נובעת לא רק ממקור ציווי חיצוני )=ההלכה(
אלא גם ממקור ציווי פנימי ,טבעי )=האינטואיציה(,
ויעידו על כך דווקא נשות אירופה ,ובמשתמע כוונתו
לנשים יהודיות; )ג( יש ממש בטענת יהודי אירופה
ולפיה אין שערן הגלוי של נשותיהן מגרה מפני
שנעשה שגרה רווחת.

מצוות ומנהגי נשים
עוד יש בספר ״קאנון אלנסא״ פריטי מידע על אופני
הקיום של מנהגים ומצוות בשבתות ובחגים ,בעיקר
ביחס לנשים:
בהעדר שמן זית נהגו יהודי בגדאד להדליק נרות
שבת בשמן שומשום ,שנקרא ״סירג׳״ ,אך אביו של
הרי״ח ,חכם אליהו ,היה מביא שמן זית מדמשק כדי
להדר במצווה בלילות שבת ומועדים.
מתברר כי רוב הנשים בבגדאד בימי הרי״ח הקפידו
לשמוע תקיעת שופר וברכותיה בבית הכנסת בא׳
בתשרי.
נשים מעטות נהגו ליטול ארבעה מינים ,אף כי הרי״ח
מציין שמספרן גדל משנה לשנה.
נשים לא הקפידו לאכול בסוכה ,אך נהגו לישון בה
בגלל בעליהן.
בעניין ספירת העומר קבע הרי״ח כי הנשים אינן
מברכות ,אולם מיד הביא דעה של אחד האחרונים
אשר התיר לספור בברכה; ואף שהרי״ח פרסם
קונטרס נגדו ,מכל מקום סיים את דבריו שם באומרו
כי אם הן רוצות ,הן יכולות לספור בלא ברכה.
נשים קבלו על עצמן להדליק שני נרות בליל ראש
חודש ,ויש שהדליקו ארבעה נרות ,והן אלה שהדליקו
בליל שבת שבעה נרות.

אמונות רווחות
הד לאמונות רווחות נשתמר בפיסקה הבאה:
העין והנפש גורמות לחסרונות ולכל הנזקים ,בלא
מספר וחשבון .כל אדם צריך לירוא מן הסיבות הללו.
במיוחד בעירנו זו ,ה׳ ישמרנה ויצרנה ,יש לפחוד
הרבה מהן ,שכן מזמן קדום נגזרה על בבל הגזירה הזו,
ואנשים רבים ארעו להם אסונות רבים בגלל העין
הרעה ,והם ראו דברי פלא.
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תפילות
הרי״ח הביא בספרו כמה תפילות המיועדות לנשים
בהזדמנויות שונות ,ואלה נדפסו באות גדולה מן
הרגיל .ביניהן יש תפילה שיש לאומרה כשהנשים
עורכות ״זיארה״ על קברי צדיקים .וכן יש תפילות
שעל הנשים לאומרן בכ״ה באלול ,בערב ראש השנה
או בעשרת ימי תשובה .התפילות האלו כוללות דברי
שבח ובקשת סליחה ותחנונים ,הדומים לנוסחי
ה״סליחות״ ונראים מיוסדים עליהם במידה רבה.
״תווי פנים״ של קהילת בבגדאד
מכל האמור עד כה מסתמנים כמה ״תווי פנים״ של
הקהילה היהודית בבגדאד במפנה המאות הי״ט-הכ׳,
ובמיוחד של נשות הקהילה .רובן מסורת אמותיהן
בידיהן ,והן חסרות גישה ישירה אל ספרי ההלכה.
יש ביניהן המקבלות על עצמן גם מצוות עשה שהזמן
גרמן ,אף שמן הדין הן פטורות מלקיימן .דומה שלא
שיקול הלכתי פורמלי עומד ביסוד התנהגותן ,אלא
גם מסורות ומנהגים ,בלי קשר של ממש לתוקפם
ההלכתי.
אך המסורתיות שעל ברכיה גדלו הנשים שוב
לא הבטיחה שתלכנה בדרכי אמותיהן .שינויים
משמעותיים חלו בבית ומחוצה לו – נטל החינוך רבץ
לעתים במלואו על האם ,וממנו נגזרו חובות כלפי
המלמדים; הנשים נמצאו גם מחוץ לביתן – תחילה
כתלמידות בבתי ספר ,ומשבגרו גם כנשים עצמאיות,
והן נחשפו לאופנת לבוש ולקודי התנהגות אירופיים;
ולצד כל אלה כמובן רווחו גם השקפות חדשות .ולכן,
גם אם לא הייתה סכנה מיידית של נטישת הדרך
המסורתית ,התעורר הצורך לחזק את ידי הנשים
ולהמריצן לנהוג כמנהג אמותיהן .הדרך הנאותה לכך
הייתה לא על ידי דרשות בבית הכנסת ,שגם נשים
באו להאזין להן ,שהרי הדרשות נועדו לכל הנוכחים,
ולא רק לקבוצה מתוכם .האמצעי הראוי לדעת הרי״ח
הוא ספר שהופנה במוצהר ובמכוון אל הנשים ,בשפה
שבה הן שלטו .הנסיבות החדשות ואופן ההתייחסות
של הרי״ח אליהן קבע גם את דמותו הספרותית של
״קאנון אלנסא״.
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הסוגה הספרותית של ״קאנון אלנסא״
מן הבחינה הספרותית לפנינו חיבור שהוא ספר
עממי .ארוגים בו ספרות עממית ,סיפורי עם ,דברי
מוסר ותוכחה ,וליקוטי הלכות.

בספר יש עשרות סיפורים ומעשים ,שחלקם לקוחים
במוצהר ממקורות לא יהודיים .יש בו משלים רבים,
פתגמים וחידות .חלקים ממנו כתובים בחרוזים .כך
נפרס בפני הקוראות טקסט מגוון מצד הלשון ,מצד
הסגנון ומצד התוכן.
 ,104תשס״ז
פעמים ,104

חכמה הבאה מן ה״חלון״
ד׳׳ר רבקה קדוש

עיון בסיפורו
של ר׳ יוסף חיים מבגדאד:
׳הבת החכמה של הגביר
שחשקה בלימוד תורה׳
מבוא
הטענה המרכזית במאמר שלפנינו היא שהרי״ח,
גדול הפוסקים בבבל ובקרב יהודי המזרח בכלל ,נקט
עמדה מתקדמת לזמנו ומקומו בייחסו לנשים ומעמדן
בקרב משפחתן ,והביע בסיפור שלהלן את דעתו גם
בסוגיית לימוד תורה לבנות .אף שהמסקנות אודות
עמדותיו ודעותיו בעניין לימוד תורה לבנות הוסקו
בעיקר על בסיס סיפור בודד ,אך יש בכלל כתיבתו
ובעיקר ביחסו לדמויות הנשיות המופיעות בחלק
נכבד מסיפוריו יחס מכבד ומעריך מאד ..כמו כן,
בהתבסס על פרטים ביוגרפיים הקשורים לדמויות
של נשים שונות בחייו ,כגון יחסו המתבטל כלפי אמו
הלמדנית ,מערכת קשריו ובמיוחד חלופת מכתבים
עם אשת הגביר דוד ששון ,מרת פרחיה ששון,
העוסקים בין היתר בשאלות חינוכיות הנוגעות
לחינוך בנה ובתה של הגברת ,שהייתה בעצמה
1
תלמידה חכמה.
להלן נציג תחילה פרפראזה של סיפור המעשה לאחר
מכן נציין בקצרה את ההקשר הדרשני ,נתמקד
בעיקר בניתוח הספרותי ונחתום באינטגרציה בין
הטקסטים.
 1בן יעקב ,אברהם ,פרקים בתולדות יהודי בבל; קורות
ענף אחד ממשפחת ששון הבגדאדית ,ירושלים
תשמ״ט.
הגברת ששון כתבה מאמרים בכ״ע של התקופה
ואף דרשה בענייני תורה לרגל פתיחת תלמודי תורה
שפתחה באנגליה.

סיפור המעשה:

׳מעשה בגביר שלמדה בתו תורה׳
פרפרזה של סיפור המעשה:
מעשה בגביר חכם גדול ועשיר מופלג ,שנהג ללמוד
עם חבירו תורה בכל יום מן הבוקר עד הצהרים.
המספר מפרט את חומר הלימוד :גמרא עם ראשונים,
רי"ף ,רא"ש ורמב"ם ונושאי כליו .לאחר הלימוד
היה פונה לעסקיו .לגביר הייתה בת חכמה" :חריפה
ובעלת שכל גדול להפליא" ואביה שכר לה מלמד
תלמיד חכם חשוב ללמדה:
"מקרא כל התנ״ך כולו עם ביאור רש״י ורד״ק ,וגם
חכמת הדקדוק שיש במקרא ,ולא רצה שתלמד תורה
שבעל-פה ,שהוא תלמוד בבלי וירושלמי כלל…״
האב שיער שהלימוד ימשך שנתיים ולכן שכר את
המלמד בהתאם לכך ושילם לו מראש.
אולם ,הבת החכמה השלימה את לימודה בפרק זמן
של שבעה חדשים בלבד ,והמלמד שנשכר לשנתיים
וקיבל את כספו מראש החל ללמדה תורה שבעל-
פה )משנה וגמרא( ,למרות האיסור של אביה .לאחר
שנה ואחד עשר חודשים ,כאשר בא אביה לראות
אם השלימה את לימודה ,מצא אותה ואת המלמד
שקועים בליבון סוגיה עמוקה בגמרא .האב התפלא,
כיצד הגיעה בתו למדרגה זו ולשאלתו עונה המלמד
הנבוך :״שהכל מחמת חריפות שכלה״ .האב מחליט
לשחרר את המלמד ואף מוותר לו על חודש ההוראה
הנותר ששולם לו מראש ,זאת למרות שלא עמד
בכללי ההסכם ביניהם שלא ללמדה גמרא .הבת
החכמה כועסת על פיטורי המלמד ,ואף טוענת כלפי
אביה שהיה עליו לשכור את המלמד לעוד שנתיים.
האב משיב לה תשובה טיפוסית למקובל בחברה
בזמנו:
״למה את צריכה ללמוד תורה שבע״פ… הלא אישה
את ואחר ארבע שנים תגיעי לפרק הנישואין ,כמנהג
אנשי העיר… י״ח שנים ואז אשיא אותך ותטפלי
בעסקי הבית והריון ולידה וגידול בנים ,ולא יהיה
לך פנאי ללמוד תורה… והלוואי שיהיה לך פנאי
שתלמדי מקרא ביום שבת.״
דברים אלו משקפים בעקיפין את הנורמות
המקובלות בזמנו של הרי״ח .נורמות הקשורות לגיל
הנישואין הרצוי לבנות ולמטלות המוטלות עליהן
בבית; מטלות שאינן מותירות זמן להשקעה בענייני
לימוד כלל וכלל ,ואי לכך לא ערבו הדברים לגיבורת
הסיפור.

בתו של הגביר לא מוותרת בקלות ומחליטה להיות
כמו ברוריה ,בתו של ר׳ חנינא בן תרדיון ואשת התנא
ר׳ מאיר שהייתה כאחד התנאים בני זמנה )דמותה
של ברוריה המשמשת לה מקור ומודל לחיקוי ,מעין
דמות אם מייסדת( .לשם כך היא מסתתרת מאחורי
החלון הסמוך לחדר שבו אביה והחברותא שלו
לומדים תורה ,ומאחורי הפרגוד היא עוקבת בדריכות
אחר התקדמות הלימוד של שני תלמידי החכמים,
כאשר היא בתפקיד של רואה ובלתי נראית.
המספר מתערב ואומר שהבת החכמה החכימה
בסתר אף יותר משני תלמדי החכמים ,והמצב יכול
היה להימשך עוד ועוד אילולי התקרית הבאה שגרמה
לשינוי במצב העניינים.
יום אחד נזדמן לבית הגביר איש זר שאיבד את ארנקו.
מתוך תשובותיו הסתומות של האורח לשאלות האב,
הבינה הבת בחכמתה שלפניה תלמיד חכם )השאלות
והתשובות מפורטות בסיפור( .היא מחליטה על
דעת עצמה לתת דינר של זהב צדקה לאיש ,ולא כפי
שאביה ציווה לתת לו דינר של כסף .לאחר שהאב
מגלה שבתו נתנה את דינר הזהב ,הוא כועס ומגנה
אותה במילים חריפות אלו :״אם היית נוצרת זכר
שיהיה לך עסק במסחר היית מחרבת הבית״ .הבת
עונה בשלווה ובביטחון גמור ,שהיא הצודקת וכי
מדובר בתלמיד חכם גדול הראוי למתן מכובד יותר.
האב ההמום מבקש למצוא את האורח ולבחון אותו
בעצמו .האיש נמצא ,האב משוחח עמו ומוצא שאכן
מדובר בתלמיד חכם גדול ,כפי שאמרה בתו .האב
משלים לעשרה דינרי זהב את תרומתו לאיש.
לאחר הסתלקות האיש מבקש האב מבתו שתגלה לו,
כיצד ידעה שלפניה תלמיד חכם גדול .הבת מתרצת
בחכמה שמתוך תשובותיו של האיש לשאלות
הטריוויאליות ששאל אותו אביה ,היינו ,מאין הוא?
מה שם אביו? והאם מכיר הוא מאן דהו מאותה
העיר? שאלות שעליהן השיב תשובות בדרך הפשט,
הרמז והדרוש  -דרכן זיהתה היא מה רבה חכמתו.
האב הנדהם מבקש לדעת מאין באה לה חכמה זו.
הבת עונה בקצרה :״מן החלון״  -תשובה תמציתית
שיש בה מן הסמליות ,ומספרת לאביה בפרוטרוט על
לימוד תורה בסתר )מאחורי החלון( במשך כל ארבע
השנים מאז הפרידה מן המלמד שאביה פיטר.
האב הנדהם מתוודה שהוא בלימודו במשך עשרים
שנה לא הגיע לשליש מחכמתה שנרכשה במשך
ארבע שנים מאחורי החלון .הבת מדגישה שיש הבדל
בין לימוד הנקנה באופן גלוי ללימוד מרוכז וגדוש
הנקנה בסתר ובצנעה.
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מקור הסיפור וההקשר הדרשני
חי2
הסיפור מופיע בספרו של הרי״ח ,עוד יוסף חי
פרשת תרומה ,עמ׳ קעט-קפא .זהו ככל הנראה
סיפור מקורי של הרי״ח.
לסיפור קדם דיון דרשני על הפסוק :״ונתת את
הכפורת על הארון מלמעלה ואל הארון תיתן את
העדות אשר אתן אליך״ )שמות כ״ה ,פס׳ כ״ב(.
הרי״ח מביא את קושיית ה׳אור החיים׳ על הפסוק:
למה הוצרכה הכפורת לכסות את הארון ,והלא
הארון עצמו תפקידו לכסות את הלוחות שבתוכו.
זאת ועוד הייתה כבר פרוכת שהבדילה בין הקודש
לקודש הקודשים ,אם כן לשם מה הוצרך הארון
לכיסוי נוסף? לצורך תירוץ הקושי הובא הסיפור
שהזכרנו לעיל.
ההקשר הדרשני עוסק במוטיב הכיסוי ובדרגות של
קדושה הבאות לידי ביטוי באופני כיסוי שונים מן
הקדוש אל הקדוש ביותר  -כיסוי בתוך כיסוי.
ניתוח הדמויות ותפקידן בסיפור
בסיפור יש מספר מצומצם של דמויות :שתי דמויות
מרכזיות  -האב ובתו ודמויות שוליות המשמשות
כדמויות רקע בלבד  -דמות האם ,חברו של האב
ודמותו של הזר ,שלמרות שוליותה יש לה תפקיד
חשוב בסיפור.
הדמויות כולן אנונימיות .הכרת הדמות ואופייה
מתממש ומתעצב בסיטואציות קונקרטיות ,כפי
שנראה .להלן נתמקד בשתי דמויות החשובות להבנת
משמעות הסיפור :דמות הבת ודמותו של ה׳זר׳.
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דמותה של הבת
הבת ,גיבורת הסיפור ,ממוקמת לאורך כל הסיפור
בתוך הבית ,במרחב שבו נהגו הנשים לבלות את
מרבית חייהן בדאגה לענייני הבית השוטפים ,כשהן
מכשירות את עצמן לתפקיד רעיה ואם ,כפי שהאב
ציין בפני בתו.
בעוד שהאב ושותפו נהגו לצאת מחוץ למרחב הבית
לעסקים ,ישבה בת הגביר בחדרה או ליד חלון חדר
הלימודים של אביה ודרכו האזינה בסתר לתלמודם
של שני הגברים ,כשהיא שותפה סמויה לתהליך
הלימוד .לצורך המעקב אחר הלימוד של האב
והחברותא שלו ,הקפידה הבת מבעוד מועד להכין
 2ר' יוסף חיים ,עוד יוסף חי ,ירושלים תשי"ח.

את הספרים שבהם התעסקו באותו היום ,ומתוך
אותם עותקים כפולים שהיו בספריית אביה עקבה
הבת מקרוב אחר מהלך הלימוד של שני הגברים
במשך כארבע שנים.
למרות שהיה לבת חדר משלה שבו למדה שאפה
הבת ,כתוצאה מפיטורי המלמד ,להרחיב את המרחב
שנתן לה אביה ,פלשה לטריטוריה שלא הייתה
מיועדת לה ובתנאים לא כל-כך נוחים המשיכה
לפתח את כישוריה האינטלקטואליים .היא יוצרת
שינוי משמעותי בחייה וברגע האמת ,לאחר הופעת
הזר מתגלה חכמתה ,קולה נפתח והיא מצליחה לנהל
דיאלוג אמיתי ובטוח עם אביה .כמו בסיפור העממי,
מתגלה בסוף הסיפור שדווקא הנדכא הקטן והנחות
עולה למרכז הבמה וזוכה להפוך לגיבור הסיפור.

תפקידו של הזר ״האחר״ בסיפור
העני המופיע לקראת סוף הסיפור מקדם את העלילה,
משנה את מאזן הכוחות בבית ואף מסייע בגילוי סוד
חכמתה של הבת .הבת מתגלה לא רק באמצעות
שאיפותיה האינטלקטואליות ,אלא גם ביחסה אל
ה׳אחר׳ והרגישות שהיא מגלה כלפיו.
תפיסת ה״אחר״ עומדת בתשתית הסיפור .גם הבת
וגם העני העומדים במובן מסוים בשולי החברה,
מתגלים כאחרים שהוערכו על-פי דעות קדומות;
שניהם לא זוכים להערכת יכולתם האינטלקטואלית,
אלא להערכה מוטעית .האב ,טעה בהערכת חכמתה
של הבת והוכיחה שאילו הייתה מנהלת את עסקי
הכסף הייתה מחריבה את הבית ,כפי שטעה בהערכתו
את ההלך הזר על-פי חיצוניותו ומעמדו בלבד.
התחכום המתגלה בתשובותיו של ה׳זר׳ זוכה לפענוח
דווקא על-ידי הבת החכמה  -האחר הנשי .היכולת
שלה לאמפתיה מבוססת על היכולת להזדהות עם
האחר ולהבין את החוויה שלו בצורה קוגניטיבית
3
ורגשית.
המספר
המספר הוא מרכיב פנימי וחלק אינטגרלי של היצירה
 3הפסיכולוגית קרול גיליגן ,עמדה על ההבדל
הפסיכולוגי בין אופן החשיבה וההתנהלות הגברית
לבין אופן החשיבה הנשית ותפיסת הנשים את
מושג הצדק .לדעתה ,הדאגה לאחרים מהווה חלק
אינטגראלי מזהותה האישית .לנשים היכולת
להתקשר וגם ליצור קרבה רגשית יותר מאשר לרוב
.1995
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הסיפורית .בשעה שמושמע היגד כלשהו ,בהכרח
קיים בעל היגד ,בין סמוי ובין גלוי ,והוא ״המספר״.
הסיפור מתווך באמצעות מספר האחראי לבחירת
4
החומר שנמסר ולאופן ייצוגו לפני הקורא.
המספר מייצג את הנורמות ואת סולם העדיפויות
שבהן מעוניין הדרשן .הסיפור מגלה את נקודת
התצפית של המספר .לדמותו של המספר בסיפור
המשובץ במסגרת דרשה ולאופן תיווכו נודעת
חשיבות רבה .מפי המספר אנו שומעים על המתרחש;
הוא מודיע מי הדמות המדברת בכל פעם; דברי
הדמויות ועיצובן מנוסחות על-ידו ,והוא אחראי
לארגון החומרים הסיפוריים .פעולתו המפרשת
של המספר ניכרת גם בדברי האפיון וההערכה שלו
לדמויות ולאירועים.
יש לציין שלהיגוד ישיר של הסיפורים מפי הרב-
דרשן השפעה רגשית חזקה על קהל המאזינים .גם
אם התפיסות בסיפור נראות לעתים לא נורמטיביות,
כמו בסיפור שלפנינו.
המספר מגלה את הערכתו למעשיה של הדמות
באמצעות הכנסת הקורא לתודעתה של הדמות.
דרך גילוי מחשבותיה של הדמות אודות דמותה
של ברוריה אשת התנא ר׳ מאיר ,המשמשת עבורה
כדמות חיקוי אכסמפלרית .הקוראים או לסירוגין
מאזיני הדרשה מזדהים עם העמדה המעריכה של
המספר/הדרשן .למרות שאין כאן דברי הערכה
הנאמרים באופן גלוי ,אך הבחירה ׳מה לספר׳ ,׳כמה׳
ו׳איך׳ לספר מגלה את הערכתו של המספר לדמותה
של הבת .כמו כן מערכת הדיאלוגים בין האב לבתו
לאורך כל הסיפור מאפשרת לגיבורה להשמיע את
קולה ואת טענותיה החורגים אף מעבר למקובל
בזמנה .העניין מגיע עד כדי מחמאות שניתנות
באופן גלוי על-ידי האב המופתע בסוף הסיפור
מגודל חכמתה הבאה מן החלון.
סמל החלון
מוטיב החלון משמש כמוטיב ספרותי כללי המבטא
את מקור החכמה וראוי לבחינה בפני עצמו .הסמל
המרכזי בסיפור שלפנינו הוא סמל החלון .החלון
שמצד אחד הסתיר מאחוריו את בתו החכמה של
הגביר והבדיל בינה לבין הגברים הלומדים תורה,
ומנגד פתח הזדמנות ואפשר לה להקשיב לתלמודם
במשך ארבע שנים תמימות מבלי שהדבר מתגלה.
החלון מסמל את חכמת התורה בניגוד לסמל החלון
בשירת ביאליק המסמל את אור ההשכלה ,אשר גרם
4
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לנהירה כללית על חשבון עזיבת חכמת התורה.
יש לציין ,סיפור חיים שאולי שימש השראה לסיפור
שלפנינו והוא סיפורה של רבנית בשם אסנת
בראזני ,בתו של הרב שמואל שהיה מלומד חשוב
 ..16הרב שמואל
ה16-
בקורדיסטאן של שלהי המאה ה-
בנה ישיבה במטרה לשפר את רמת הלימודים
הנמוכה שם .האב ,שכנראה לא זכה לבן משלו ,לימד
את אסנת בתו כל שיכול היה ,והיא בתמורה הקדישה
את כל כולה ללימוד תורה .תלמידו המעולה נעשה עד
מהרה לחתנו ,וירש את מקומו כראש הישיבה .אולם,
אסנת ניהלה למעשה את המוסד ,משום שבעלה היה
שקוע עמוק בלימודיו .לאחר פטירתו של בעלה החלה
לעבוד במישרין ולנכס לעצמה מקום ותפקיד של
ראש הישיבה .הרבנית אסנת הייתה כל כך משכילה,
עד שאף אחד לא עלה עליה בידיעותיו התורניות.
איש לא ערער על ראש הישיבה החדש ממין נקבה,
הואיל והיא לימדה שם זה מכבר את התלמידים,
5
כשהיא מצויה מאחורי פרגוד.
ברצוני לטעון כי הקולות הנשמעים בתוך הטקסטים
שלפנינו הם דיאלקטים מצד אחד תלויי מקום וזמן,
דהיינו מציגות את הנשים בתוך מרחב הבית ,אולם
נשמע קול נוסף המאפשר פתיחת חלון ללימוד תורה
גם לבנות ,אמנם במסגרת הצניעות.

האינטגרציה ,דרשה וסיפור
הדרשה מתעכבת על החזרה על פעלי כיסוי וההצנעה
הקשורים בארון הקודש שבו מונחים הלוחות בהן
נכללה כל התורה באופן המרוכז ביותר .ההוראה
הכפולה קשורה לדרגות שונות של כיסוי שהיו
מצויות בארון .הלוחות מוצנעים בכיסוי בתוך כיסוי
כפול  -ארון הברית מכוסה בכפורת ומובדל בפרוכת.
הדבר בא ללמד שהתורה מתקיימת במי שלומד
אותה בהצנע יתר ,כפי שלמדה גיבורת הסיפור בסתר
מאחרי החלון.
הלימוד בסתר מכשיר באופן סמלי את היכולות של
הגיבורה לגלות נסתרות לא רק בתחום לימוד פרד"ס
התורה אלא גם בחיי היום יום ,ביכולת שלה לזהות
את טיבו של הזר.
העיקרון המארגן את הדרשה ואת הסיפור קשור
למוטיב הכיסוי )פרוכת ,כפורת( המגולמים בסיפור
בסמל החלון .מעניין לציין כי קיימת כפילות גם
 5ראו עליה אצל ,לוין מלמד ,רינה" ,הרבנית אסנת:
ראש הישיבה בכורדיסתאן" ,פעמים ) 82תש"ס( עמ'
.178-163
178-163
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מבחינה לשונית; המילים פרוכת וכפורת מלבד היותן
צמד מילים שווה אותיות הנתונות בסדר שונה,
משמעותן הכללית זהה  -מסך שתפקידו להבדיל
ולהצניע .
באמצעות הדרשה והסיפור העוסקים במוטיב הכיסוי
רוצה הדרשן ללמד כלל גדול בלימוד תורה גם עבור
הגברים והוא ,שיש ללמוד בצניעות וללא רגש גאווה
ויוהרה.
להנחלת כלל זה הדרשן קישר בין בקושי העולה מתוך
פסוקי הפרשה לבין הסיפור שגיבורתו היא למרבה
הפלא נערה צעירה ,אשר רכשה את חכמתה בסתר.
באופן זה מציג הדרשן את תפיסת עולמו גם בנוגע
לדרך לימוד התורה בכלל לגבי גברים ונשים גם יחד.

לסיכום
במאמר זה ניסינו לחשוף את המסר הצפון בלבוש
הסיפורי ולבחון את תרומתו להבנת עולמו הרוחני
והשקפתו של הרי״ח .הדרשן מפרט את רעיונו
החדש באמצעות עלילה סיפורית ,המציגה גיבורה
אשר חרגה מן הנורמות המקובלות ביחס ללימוד
תורה בזמנה ,בגבול מימד הצניעות הנדרש מן
האישה .אולם ,מימד זה על-פי ההקשר הדרשני הוא
זה שמוסיף לה בסופו של דבר עוצמה.
יש לציין ,כי סיפור מעין זה וודאי החמיא לנשים
שנכחו בדרשה המקורית ושאפו מכך עידוד למילוי
משאלות בכיוון דומה )כמו בסיפור העממי( ,אולם
אין כאן קריאה לשינוי חברתי מהפכני המעודד נשים
לנהוג כפי שנהגה גיבורת הסיפור .הרעיון החברתי
המתקדם נותר בגבולות המעשה ולא פורץ לעבר
אמירה חברתית ממשית.
ד׳׳ר קדוש מלמדת במכללה לבנות ירושלים
ובמכללה בגבעת וושינגטון.
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הרב יהודה פתיה  -מקובל,
[1859-1942
למדן וחסיד ]]1859-1942
פרופ׳ חביבה פדיה
המקום ממנו אני מספרת :דרך אמי וסבי ודרך
האקדמיה.
בראשית דרכי המחקרית הוצעה לי מילגה גבוהה
מאוד בלי שביקשתי כלל – וזאת במידה ואעבור
לחקור את תחומי המזרח וספציפית את הסבא רבא
שלי .אני מבינה היטב את הגורמים הבכירים במכון
באוניברסיטה העברית שיזמו את הפנייה הזאת אלי
ומעריכה את החשיבה המקורית שלהם ומצד שני אני
מאוד שמחה שלא נעניתי לכך .לא נעניתי כי באותו
זמן ובאותם תנאים זה היה נראה לי כמו לא לחקור
ולא ללמוד אלא פשוט לספר מה הסבא רבא שלי
אומר ומה עוד ידוע לי עליו ולקשר את זה לבגדד.
הייתי צריכה לעבור דרך ארוכה ושנות מחקר רבות
כדי להרגיש שמתוך המחקר ומתוך החיים אני
יכולה להציע פרי בעל משמעות הנוגע לדבר הקרוב
ביותר .כלומר צריך ללכת מאוד רחוק ולהרחיק הרבה
בכדי לחקור את הקרוב ולהגיע לנקודה שבה אתה
מצליב הרבה קטגוריות חשיבה והרבה פרספקטיבות
ופריזמות כדי לחקור את הקרוב אליך לשים את
עצמך כאובייקט חקירה מתוך התבוננות של תודעה
היסטורית ופילוסופית משוחררת.
הן בנושא המזרחי והן בנושא של טיפוס הדתיות
המזרחית המסורתית  -מעטפת הזהות הקרובה
ביותר היא זו שהשלנו אותה כדי להתקרב לתרבות
הסובבת; ללמוד; להתפתח; להכנס לדיסקורס
התרבותי; הבית היה לא רק העבר על ציר הזמן הבית
היה גם המודחק של המרחב .שאבנו בשקיקה את
הלוגוס .התרחקנו מן המקור ובחירות דומות נעשו
באופן לא מודע או מתוך פריצתו של המודחק .אולם
המהלכים שעברנו היו הבסיס אחרי החור השחור
בהתפתחות הנפשית והאינטלקטואלית אפשר
לחזור ולנסות לערוך סינתיזות.
לא תמיד הבאנו בחשבון שבעוד שאנו חוקרים את
מה שנראה לנו ה"אחר" המובהק כגון קבלת ראשונים
או החסידות אנחנו מפעילים באופן לא מודע
וללא המשגה רפלקטיבית תובנות פנומנולוגיות
אוניברסליות שהרגישות המיוחדת אליהן נבעה
מהמיקום שלנו ברצף תרבות וברצף דורי המאיר

בזוהר הבוקע מפני המזרח .היום אני חושבת
שהרגישות שלי מראשית המחקר לנושא כפילות
הסוד והפשט ובפרט לנושא החשיבה התמונתית
והצורך להבחין בין טיפוסים של אקסטאזה – כולם
נבעו באופן מדוע פחות או יותר מתחושת החסר
של המבט.
כדי להבין את הרב יהודה פתיה יש להבין איך קריאה
רוחנית מיסטית משתלבת עם קריאה למדנית
וגישה לספר עץ חיים כמזקיק פירוש השקול לפירוש
רש"י .מעבר לאיפיון הקריאה הרוחנית פנוימאטית
כשלעצמה הרי שגם לא ניתן לנתק בינה ובין עמדת
מעשי חסד ועמדת חסידות בתוך המציאות כלומר
עמדת תודעה והוויה כוללת.
שרשרת המסירה שלי אל הסבא רבא או כפי שקראנו
לו הסבא הגדול ,היא דרך בנו חכם שאול אבי אמי
שמחה עובדיה פתיה שנלקחה לבית עולמה לפני
שנה .היא היתה המוציאה והמביאה בכל ענייני כתביו
והקימה מכון על שמו ,היא נולדה בכח אב ותמיד
ראתה בכך משמעות סמלית כלפיה ,היה היתה העדה
היחידה ברגע פטירתו בהיותה בת שמונה .הוא עצם
את עיניו לרגע קל ,תוך כדי עיון בספר קבלי ,ולא
פקחן שוב ,זאת בהיותו שוכב על מיטתו.

נכנס יין יצא סוד
הרב יהודה פתיה ,ידידי ועמיתי פרופ' יהודה ליבס
הגדיר אותו כגדול המקובלים במאה העשרים ומעודד
אותי כל העת לכתוב עליו .עתה שנת השבעים
לפטירתו של אבי סבי הרב יהודה פתיה זצ"ל ומלאה
שנה לפטירת אימי ,המתווכת אותו כלפי .אני עדיין
זוכרת את המודעות הגדולות" :נכנס יין יצא סוד"
מודעה רבה לאורייתא על פירסום הספר יין הרקח,
פירושו לאידרא ואת הסברו של סבי שהן יין והן סוד
הם  70בגימטריא.
ואכן אפשר גם לדרוש הוטמע ומיצה את עצמו סוף
סוף יין התרדמה 70 ,שנות שיכרון והתכחשות של
תרבות ישראלית למקורותיה ביהדות ,ובפרט לכאלה
הנובעים ממזרח ,חוני המעגל מתעורר משנתו ,שנת
הדור ,וסוף סוף הסוד שנדחה יוצא לאור וסיפורים
עתיקים תובעים קשב מחודש ומי שאזנו כרוייה
מוביל את הרנסנס התרבותי הזה בתחומים שונים.
השגות שכליות ,פרשנות פשט והשגות
של התגלות וחלום
בכל הנוגע לרב יהודה פתיה יש להבחין בין השגות

שכליות ובין השגות הנשענות על התגלות וגילויים.
כאן יש להזכיר את ההבחנה של הרב קוק לגבי
רמח"ל" :גדול היה כבוד הרמח"ל בעיני הרב )קוק(,
והיה בקי בספרי הקבלה שלו ,קל"ח פתחי חכמה
ואדיר במרום וכו' ,ולנבוני לחש אמר הרב שיש
להבחין בכתבי רמח"ל בין דברים שהם השגות
שכליות לבין דברים שהם גילויים עליונים") .׳חיי
הראי״ה׳ שמבוסס על דברי הרב נריה ,עמ׳ קס״ח(.
הבחנה זו נכונה גם לגבי הרב יהודה פתיה שאחז
בשתי צורות הגישה אל הטקסטים הקבליים:
השגת ידע בכלי חשיבה ובכלי הקש שכלי כמתבטא
בספרו בית לחם יהודה ובכלים של השגות התגלות
וגילויים כמתבטא בספרו מנחת יהודה שהינו חלק
מכלל מסורות רחבות יותר בענין זה.
בעקרון ישנו דמיון בין גישתו הפרשנית של הרב בכל
הספרים הקבליים שם ראה את עצמו כמעין פירוש
רש״י קבלי ,מלקט מסדר מגיה ומתרץ קושיות ,קובע
את הזיקות הפנימיות בתוך כתבי האר״י ובינו לבין
הזוהר; בעוד שהרבה מן המפרשים לפניו הגדירם
כבעלי תוספות ,דהיינו כממוקדים בישוב סתירות
בדברי האר״י.
פירוש על האדרא רבא משקף חברותה של לימודו
עם אביו נכתב בשנת תרנ״א; בשנת התרס״ח
כארבע שנים לאחר פטירת אביו הוא מחבר
לבדו את הפירוש לאדרא זוטא; את ה״סבא
דמשפטים״חיבר באחרית חייו ,בשנת ברצו״ת
דהיינו שנת תרצ״ח-תרח״ץ.
הוא קיווה שאת ספרות האידרות יקראו וילמדו
מראש חודש אלול ועד מוצאי כיפור ,שכן ספרות
זאת מייצת את תיקון י״ג מידות של רחמים והיא
סגולה לפתיחת שערי רחמים .ונהוג היה שאת הסבא
דמשפטים )פרשת משפטים שבזוהר( לומדים בערב
לעילוי נשמה מפאת הדיון הרחב בגורל הנשמה
בחיבור זה.

הסיפור על כתיבת עץ חיים.
מות ר' יוסף חיים ומות ר' שמעון אגסי היוו זרז
משמעותי בגישתו לבאר את הספר הזה:
"אשר שני צדיקים אלו הם לבדם היו נמצאים בעירנו
שרוב עסקם היה בעץ חיים ובשמונה שערים .כל
אחד ואחד הוא עוסק לבדו בחדר משכיתו בפני
עצמו .והמה בזכותם וצדקתם היו מגינים על העיר,
זה מפה וזה מפה .אפס כשגרמו העוונות ,ונלקח
ארון האלהים ח"ר יוסף חיים ז"ל בשנת התרס"ט
בי"ג אלול ,התחיל העיר להיות צולעת ] [...והיינו
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תלמידיו
תלמידי רי״ח
ד׳׳ר מיכאל גרוס
במהלך השנים היו בחורים אשר קיימו בו את מצוות
הדבקות בתלמידי חכמים והוא היה מקבל אותם בסבר
פנים יפות ומקרב אותם ,כפי שכותב אחד מהם:
״כשהיה רואה הלמדנים הצעירים שיודעם ומכירם
שנפשם אותה בתורת ה׳ וכו׳ היה מראה להם פנים
צהובות יותר ויותר .ובדידי הוה עובדא כשהייתי רך
בשנים לערך עשרים שנה או כ״א ,והייתי הולך לביתו
היה קם מלפני ומושיבני אצלו ומדבר עמי כאב את
בן ירצה״ .כך שאין לדבר על מסגרת פורמאלית ,גם
לא על חבורת תלמידים שהתגבשה סביבו ,אלא על
יחס אישי ופרטני של רב ותלמידו.
להלן נספר על בחירי התלמידים:

הרב שמעון אגסי
בני דורו ועירו התייחסו לרב שמעון בן אהרון אגסי
 (1914-1852כמשנה לרי״ח 1,הוא ראה
)בגדד(1914-1852 ,
2
את עצמו כתלמידו ועם פטירתו נשא עליו הספד.
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 1ראה בהמשך ,הע' 33
 2הרב אגסי מזכיר את רי"ח בהקדמה לספרו בני
אהרון ומכיר לו טובה בשתיים ..1 :הציבור נסער
מאוד מפטירתו של בנו אהרון ,תלמיד חכם וצדיק
בן צדיק ,ערב יום חופתו "עד שקם גאון עוזנו
מו"ר ועט"ר יוסף חיים נר"ו והשקיט שאון המונם
בדרשתו היקרה והסביר להם הענין בטוב טעם ודעת
ע"י אמונת הגלגול ובזה קמה סערת לבבם לדממה"
)עמ'  ..2 .(.(9כאשר הרב אגסי התייאש מלהשלים
את החיבור רי"ח עודד אותו להשלים את העיון
והכתיבה" :ולכן פעמים רבים נסוגותי אחור ואמרתי
ללבי נואש .אך אמרות טהורות היוצאות מלב טהור
אשר כפעם בפעם תזלנה כטל על לבי מפי איש
אלוקים קדוש הוא מופת הדור מו"ר ועט"ר הרה"ג
כמהר"ר רי"ח הטוב נר"ו המה הרהיבוני חזקו ידים
רפות וברכים כושלות אמצו לחזור על המקרא"
)שם( .הרב הלל )הוד יוסף ,עמ' טז-יז( ליקט דברי
הכנעה של הרב אגסי כלפי הרי"ח .את ההספד של
הרב אגסי על רי"ח ראה בספר אמרי שמעון ,עמ'
רלב-רמו.

3

שניהם שהו בבגדד והתכתבו בענייני הלכה וקבלה.
לפרנסתו עסק במסחר ואת עיקר זמנו הקדיש
לתורה ללמוד וללמד ,דרש בציבור בעתות מזדמנות
אבל סירב ולשאת משרה רשמית .הוא פעל בתחום
החינוך ,בסיוע הנדבן מאיר אליהו הקים בית ספר
להכשרה מקצועית של יתומים בתחום הנגרות וכן
בית מדרש לתלמידים מצטיינים להכשירם לרבנות.
הרב אגסי לימד בעצמו במוסדות אלה וכן נתן
שיעור בגמרא לבעלי עסקים .הוא היה ממקימי
אגודת ״תומכי תורה״ לתמיכה כלכלית בתלמידים
4
ובמלמדים .הוא כתב מספר ספרים.
הרב אגסי עסק בקבלה מצעירותו ואחרי פטירת בנו
אהרון התעמק בתורת הגלגול .ברשימותיו נמצא
יומן של חלומות ומראות שחזה הוא וחברו הטוב
הרב יהודה פתיה כדי לברר את פשר פטירתו של
אהרון .כמו כן נמצא פתק המתאר התגלות שהיתה
לו על יום הסתלקותו.

הרב יעקב חיים
 (1920-1854היה בנו יחידו
הרב יעקב חיים )בגדד(1920-1854 ,
5

 3כגון התכתבות ארוכה בעניין פטור הנשים ממצוות
סוכה )אמרי משמעון ,עמ' קפח-רן ,וכן רב פעלים
ח"א ,סוד ישרים יב" :נשאלתי מהרב הכולל סובר
הרזים מהר"ר שמעון אג'סי נר"ו" ,ראה קונטרס
"סוד יוסף" בתוך הוד יוסף .ההתכתבות היתה
בחשון תרנ"ב; רב פעלים ח"א ,סוד ישרים יד:
שאלות שונות בענייני קבלה; שם טו; שם יז; ח"ב
סוד ישרים ח .בהוד יוסף )תשנ"א ,עמ' ד-טו( ישנה
התכתבות הלכתית בעניין ערלה ,הרב אגסי אינו
מקבל את תשובתו של רי"ח ומתווכח עמו.
 4שם משמעון ,פירוש ל"עץ חיים" של רח"ו .הספר
נכתב בתרל"ב בהיות ר' שמעון בן  20בלבד ,כתב היד
היה מונח בחדר הספרים של רי"ח והובא ארצה ע"י
ר' שאול דוד חי ויצא לראשונה בתשמ"ד .בני אהרון
על שער הגלגולים לרח"ו )בגדאד ,תרס"ח; ירושלים
תשמ"א( ,נכתב אחרי פטירת בנו אהרון בתרנ"ח.
קונטרס יסודי התורה ,ביאור לי"ג העיקרים של
הרמב"ם .נכתב בתרע"א והודפס בשלישית ירושלים
תשנ"ח .חוברת דרשה ,דרשה שנשא ר' שמעון בעת
הצרות של תרע"ג ,יצא בירושלים תשכ"ד .אמרי
שמעון ,ירושלים תשכ"ח ,פירושים לנ"ך ,חידושים,
פיוטים ,דברי הגות ומחשבה בדרך הנגלה ,בהקדמה
מאמר על חייו ופועלו מאת בנו אליהו אגסי .שו"ת
זהב שבא ,ספר תשובות בהלכה ,כתב היד נשמר
אצל בנו עזרא-ציון אשר העתיק והגיה וכו' ונדפס
לראשונה בירושלים תשמ"ט .כמו כן הרב אגסי ערך
יחד עם חכם יחזקאל עזרא אליה את הספר זבחי
צדק של ר"ע סומך.
 5ראה עליו :א' תווינא ,גולים וגאולים ,נספח לספר
,,1979
השביעי ,רמלה תשל"ט עמ'  ;;9א' בן יעקב 1979
עמ' ר; הנ"ל ,הרב יוסף חיים מבגדאד :תולדות חייו
..61
ורשימת כתביו ,אור יהודה ,תשמ"ד ,עמ' לג הע' 61

של הרי״ח )לרי״ח היתה גם בת ,שמחה( ורוב תורתו
ממנו .הוא שימש ברבנות ולאחר פטירת אביו המשיך
את השיעור היומי בסוף תפילת שחרית וכן מילא
את מקומו בדרשות השבתיות .הוא כתב פירוש
לתורה בדרך הפרד״ס ציצים ופרחים ,פירוש לפרקי
אבות בשם זכות אבות ותשובות בהלכה ,רי״ח
6
מביא בשמו פירושים לאגדות בבן יהוידע ובבניהו.

הרב יהודה פתיה
((1942
הרב יהודה פתיה )בגדד  – 1859ירושלים 1942
התמסר ללימוד קבלה בגיל צעיר ועסק בפיתרון
חלומות ,בתיקוני נפש לנפטרים ובהוצאת דיבוק.
הוא כתב ספרים הרבה ,סגנונו ברור ופשוט ומובן
לכל נפש ,לא במשלים וברמזים .נציין את ספריו
הידועים בהם הוא מזכיר גם את רי״ח .ספרו בית
לחם יהודה 7הוא פירוש לספר עץ חיים של רח״ו
״למתחילים בלימוד ע״ח )עץ חיים( ולא לחכמים
שכבר מילאו כריסם מחכמת האמת״ .הוא מזכיר את
רי״ח בהקדמתו 8.בספר מנחת יהודה 9שהוא ביאור
עניינים שונים אגב פירוש על פסוקי המקרא בדרך
6

7
8

9

ציצים ופרחים ,ירושלים תרס"ד; זכות אבות בגדאד
תרס"ז ,תרע"א וירושלים תשט"ז ,הודפס יחד
עם פירוש אביו חסדי אבות; ט"ל תשובות קצרות
הודפסו ב"קונטרס טל אורות" שנכלל בתוך הוד יוסף
וכן בידי חיים .ר' יעקב כתב עוד שבחי אביו )הקדמה
לבן איש חיל ח"ב( וכן נשאר ממנו יצירה ספרותי
אחת )בן יעקב א' ,פרקים בתולדות יהודי בבל א-ב
 ,,456-452שם הע' .(.(1
ירושלים ,תשמ"ט עמ' 456-452
בית לחם יהודה )ב' חלקים( ,ירושלים תרצ"ו-
תרצ"ט.
בהקדמה לספר מסביר הרב פתיה מה הביא אותו
לכתוב פירוש על ספר עץ חיים" :והנה בעירנו בגדאד
יע"א היו לנו שני כרובים זהב הסוככים על העיר מבית
ומחוץ והמה אשר היו לנו לחומה ולמחסה ביום זעם.
הראשון בקודש צדיק יסוד עולם ח"ר יוסף חיים בן
ח"ר אליהו בן ח"ר משה בן חיים זצוק"ל .ושני בקודש
הרב הגאון ח"ר שמעון אהרן אבא בר אבא המכונה
אגסי זצוק"ל ,המחבר ספר בני אהרן על ש' הגלגולים.
אשר ב' צדיקים אלו הם לבדם היו נמצאים בעירנו
שרוב עסקם היה בע"ח ובשמונה שערים כל א' וא'
הוא עוסק לבדו בחדר משכיתו בפ"ע" .בהמשך מספר
הרב פתיה איך בא אליו הזקן כמה"ר צאלח שלום
משה יעקב שונא ודחק בו לעסוק בעץ חיים להצלת
העיר כי לדעתו הרב פתיה הוא ממלא מקומו של הרב
שמעון אגסי נ"ע .עם זאת ברור שמרכזיותו של ספר
עץ חיים לא התחדשה לו אז ,כבר בספרו יין הרקח
על אידרא רבה וזוטא שתחילת כתיבתו בתרמ"ד הוא
הקפיד להיסמך רק על פירושים התואמים את עץ
חיים ושמונה שערים )ראה שם בהקדמה(.
מנחת יהודה ,בגדד תרצ"ג .הספר נקרא גם נשמות
)או :רוחות( מספרות .זכה לכמה מהדורות ,האחרונה
ירושלים תשנ"ה.

הקבלה ,משולב בו גם פתרון חלומות )פרשת מקץ(
וגירוש שדים ורוחות )ספר יחזקאל( ,הרי״ח מוזכר
10
בהקשר להוצאת רוח.

הרב בן ציון מרדכי חזן
 (1952אומץ על
הרב חזן )בגדד  – 1877ירושלים (1952
ידי רי״ח מינקותו ,הוא עצמו כותב ״ואני זכיני
השי״ת והייתי מעבדיו ותלמידיו הנאמנים״ )הקדמה
לנפלאים מעשיך
הרב חזן היה חזן בבית הכנסת של הרי״ח .הוא עלה
 1898והתיישב בירושלים ,בה היה פעיל
ב1898-
ארצה ב-
במו״לות ובהקמת ישיבת ״פורת יוסף״ ,וישיבות
המקובלים ״שושנים לדוד״ )תרס״ז( ו״מעין גנים״
)תרס״ט( ובניהולן .במאורעות של  1948הנהיג את
הישוב היהודי בעיר העתיקה עד הכניעה והגירוש.
הוא שימש כאיש הקשר של רי״ח בירושלים ,דאג
להוצאת ספריו ,תיאם עמו את רכישת השדה עבור
ישיבת ״פורת יוסף״ והיה מעורב בניסיון למנות את
הרי״ח למשרת ראשון לציון.
הרב חזן נודע כמקובל ,שאלות משמו מובאות בסוד
ישרים 11.הוא עסק גם בגירוש רוחות ודיבוק וכתב
 10מסופר שם על אודות אדם בשם יחזקאל עזרא בן
ישראל המכונה בכור אשר בא להיוועץ ברב פתיה
משום שנכנס בו רוח הדוחק בו להיות פרוטסטנטי
חו"ש .וכך אמר לו האיש "וזה לי כמו עשרים שנה
שהלכתי אצל ח"ר יוסף חיים בן ח"ר אליהו נר"ו
וסיפרתי לו ענין זה .וח"ר יוסף חיים נר"ו שלח
איגרת לח"ר אליהו סלימאן מני נר"ו לעיר חברון
תובב"א .והשיב לו כי קליפה גדולה מלובשת בתוך
לב בכור הנזכר ,אין לו עסק בה ,עד כאן היתה
התשובה .וח"ר יוסף חיים יעץ אלי לכתוב מזוזה
ולישא אותה על לבי ,אבל לא הועילה לי כלום.
בבקשה ממך בדוק אותי אם רוח נכנס בקרבי" )עמ'
 .(138בהמשך מספר הרב פתיה שהוא הלך להתייעץ
.(138
עם הרב אגסי ועם הרי"ח והם הזהירו אותו שלא
להתעסק עם הרוח הזאת פן ינזק .הרב פתיה לא
שמע לעצתם ומספר באריכות איך הצליח להשקיט
את הרוח שהיתה רוחו של משיח השקר שבתאי צבי.
מן הסיפור יצאנו למדים שרי"ח נגע גם בתחום זה
של קבלה מעשית אך נראה שהוא משך ידו מעניינים
כגון אלה והשאיר אותם לרב פתיה שהתמחה בכך.
 11שו"ת רב פעלים חלק ג  -סוד ישרים סימן ז:
"נשאלתי מאת החכם השלם והכולל חכם בן ציון
מרדכי חזן נר"ו מעה"ק ירושלים תוב"ב .יודיעני
בהאי מלתא די אנא בגללה נבוך טובא ,והוא כי מרן
הרש"ש זלה"ה סידר בסדר המדרגות של המרכבה
אזנים ואח"כ עינים ,אמנם מעכ"ת נר"ו סידר בספר
בן איש חי בפרשת מקץ עין רואה ואזן שומעת".
וראה גם רב פעלים ח"ד ,סוד ישרים סי' ב.
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על כך במעשה נורא של הרוח )ירושלים תרס״ד(.

הרב סלאמן אליהו
הרב סלאמן אליהו )בבגדד תרל״ט  - 1879ירושלים
 ((1940גדל במשפחה של סוחרים אמידים ,קיבל
1940
חינוך כללי ועסק במסחר עד שדבקה נפשו בתורה
למורת רוחה של משפחתו .בהשפעת הרי״ח הוא
עזב את בגדד ועלה לירושלים .כאן הוא למד בישיבת
המקובלים ״רחובות הנהר״ ונהיה תלמיד-חבר של
הרב שאול חיים הכהן דוויק .הוא נחשב בין גדולי
המקובלים והמכוונים בירושלים .הרב אליהו כתב
את ספר כרם שלמה ,פירוש מקיף )ששה כרכים( על
עץ חיים של רח״ו ,יתר כתביו אבדו.
13

הקבלה בדור שלאחר רי״ח
החכמים הנ״ל 14ראו את עצמם כתלמידי רי״ח
ומתייחסים אליו כאל רבם.
שלא כמו הרי״ח עצמו שחי ונפטר בבבל ,רבים
מתלמידיו עלו לארץ ישראל והתיישבו בירושלים.
בחלק מהמקרים קיימת עדות על כך שהעלייה היתה
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 12בן יהודה ביקר אותו על כך )השקפה ,שנה ח ,תרס"ד,
גל' טו ,טז ,יח( .ראה גם ספר מעשה נורא ברוח
בעריכת נקדימון רוגל ,ירושלים תשנ"ה.
שלמה,,
 13ראה עליו "תולדות רבנו המחבר" בתוך :כרם שלמה
כרך רביעי ,ירושלים תשמ"ח ,עמ' ה-כח.
 14ברשימת תלמידי רי"ח יש למנות עוד את הרב
,(,(1939
יעקב חיים סופר )בגדד  – 1870ירושלים 1939
מחבר כף החיים .גם אם לא ידוע אם זכה ללמוד
ממנו ישירות הרי שבתחום ההלכה אפשר לראות
בו ממשיך דרכו .הוא גם היה מקובל ועם עלייתו
 (1904הצטרף לישיבת "בית אל" ואחר
לירושלים ))(1904
כך לישיבות "רחובות הנהר" ו"שושנים לדוד" .הרב
סופר מרבה לערב בפסיקתו את הקבלה ובפרט
הנחיות האר"י ,הוא אף התחשב בחלומות בקביעת
ההלכות )ראה על כך הקדמה לספרו ישמח ישראל,
ירושלים תשמ"ט ,עמ'  6ואילך( מה שלא נמצא כלל
אצל הרי"ח .כן נזכיר את ר' יחזקאל עזרא רחמים
 ,(1908אחיו הגדול של
)בגדד  – 1876ירושלים ,(1908
הראשון לציון הרב יצחק נסים רחמים ,שהיה מבאי
 ,1904כתב
ב,1904-
ביתו של הרי"ח .אף הוא עלה לישראל ב-
ספר בהלכה עצי היער ,עסק גם בקבלה כפי שאפשר
לראות בשאלתו לרי"ח המובאת בסוד ישרים ח"ד,
סי' א ,השאיר בכתב יד גם פירוש על תהילים בדרך
הפרד"ס ודרשות על התורה .נזכיר עוד את הרב
((1973
יהושע שהרבני )בגדד  – (?) 1879ירושלים 1973
אשר קיבל גם מר' שמעון אגסי .עלה ארצה בתרס"ג,
היה שותף ב"שושנים לדוד" וחברותא של ר' סלאמן
אליהו ,שימש כרב בשכונת בקעה בירושלים.

שלל רי״ח 15.העובדה שהעולים
בהסכמתו ואף בעצתו ש
הצטרפו לישיבת המקובלים ״בית אל״ תכב״ץ או
חברו לישיבת ״רחובות הנהר״ מעידה על קרבתם
של מקובלי בגדד לעמיתיהם בירושלים ,העלייה
ארצה רשומה ברצון להמשיך לעלות במעלות התורה
והקבלה ולכוון את כוונות האר״י והרש״ש בתוככי
ירושלים.
לכל התלמידים הנודעים של רי״ח זיקה חזקה לקבלה
וחלקם נחשבו למקובלים חשובים .רובם כתבו
פירושים לספרי קבלה ,במיוחד לספר עץ חיים של
רח״ו .מעניין לציין שדרך כתיבתם שונה מזו של רבם.
כתבי רי״ח בקבלה עומדים בסימן הריסון והצמצום.
הפירוש בניהו על תיקוני הזוהר )הפירוש על הזוהר
אבד( הנו ביסודו הערות קצרות המחזקות את המובא
בתיקונים על ידי רמזי אותיות או הפניות למקורות
נוספים .בספריו הקבליים האחרים ,במיוחד בסוד
ישרים ובדעת ותבונה נמנע רי״ח מלחדש בקבלה
ומעדיף להגיש לשואל ולקורא אסופות ומקורות
מתוך ספרים של אחרים .אין למנות את רי״ח בין
מפיצי תורת הקבלה ,הוא דגל בשמירת הסודות
לצנועים ולמעולים .יש להבחין בעניין זה בין הנהגות
על פי הקבלה ,כולל כוונות פשוטות וקריאת הזוהר
בחבורה ,אותן רי״ח מעוניין ופועל להפיץ ולפשט
המקובלים אותם הוא מדרג
לבין עיון והעמקה בכתבי המקובלים

 15יחסו של רי"ח לתנועה הציונית ,לעליה לארץ
ולאפשרות להתיישב בה היא סוגיה מורכבת שאין
כאן מקומה .בהקשר לעליית התלמידים נפנה את
תשומת הלב לדברי רי"ח הבאים" :נמצא לפי זה
חכם של חוץ לארץ אם יעלה לארץ ישראל ,יתחכם
ויעלה בחכמה פי ארבעה ,על היותו בחוץ לארץ"
יהוידע ,,כתובות עה ע"א(; "על פי מ"ש הגאון
בן יהוידע
)בן
יערת דבש ז"ל בדרוש ג' בענין שמונה עשרה ברכות
העמידה ,שהאדם יקח מוסר השכל לקיים הוא בעצמו
ענין הדברים שמוציא מפיו בשמונה עשרה ברכות
העמידה ,ואזכיר דבריו בקיצור ובשינוי קצת ...וברכה
עשירית תקע בשופר גדול וכו' ,שהוא קבוץ גליות,
גם הוא ישתדל לברר ניצוצי הקדושה אשר נתפזרו
על ידו ,ועל ידי אדם הראשון ,להחזירם למקומם
אל מקום הקודש ...וברכה ארבע עשרה תשכון וכו',
ילמוד להשתדל לעשות תיקון לישוב ארץ ישראל,
ולקרב התועלת ליושביה ,וידרוש בשלומה ,ויחזיק
ביד יושביה ,וכן ישתדל להיות מתושביה ,להתפלל
תמיד על משיח בן יוסף" )שם ,בבא קמא ל ע"א(.
בקשר לתלמידים יש המדברים על אילוצים אשר
דחפו את החכמים לעזוב את בבל בעצת מורם :הרב
סלאמן אליהו ברח מהלחץ המשפחתי שהפריעה לו
להתמסר ללימוד תורה ,הרב בן ציון חזן נמלט בפני
המופתי של בגדד שעמד לאנוס אותו לשמש מואזין
במסגדו)!(.

הדור הבא נועדו או לפשט את
ומרסן 16.ואילו פירושי הדור
דברי העץ חיים ולעשות אותם מובנים למתחילים
)בית לחם יהודה לרב יהודה פתיה( או להרחיב את
היריעה ולהעמקה בלשון פשוטה ונהירה )כרם שלמה
לרב סלאמן אליהו( או ליישוב סתירות והשוואה
בין פרשנים )שם משמעון לרב שמעון אגסי( .ייתכן
והדבר מעיד על כך שבעוד בימי רי״ח רבים גרסו אך
בודדים עיינו בספרי הקבלה הרי שבדור תלמידיו
17
התרבו המעיינים ואף הועמק העיון.
מכאן להבדל נוסף בתחום הקבלה המעשית .בעניין
זה נמצא מעט מאוד בכתבי רי״ח .תלמידיו ,לעומת
זאת נודעו כעוסקים בקבלה מעשית ,כתבו יומני
חלומות ,חזיונות וגירוש רוחות וחלקם ,כמו הרב
פתיה והרב חזן ,אף פרסמו אותם.
ניתן לחוש בהעצמה של הקבלה והרחבת נוכחותה
בחיי היהודים של בגדד בתקופתו של רי״ח ,חבורות

 16ראה שו"ת רב פעלים ח"ג ,סוד ישרים סימן א ,וראה
שם את משל רב החובל .וכן שם סי' יג" :לא ישר בעיני
דרך אותם האנשים המצפצפים בחכמת הקבלה והם
נגשים לתפוס הסידור של רבינו הרש"ש ז"ל ולכוין בו
ע"י הסתכלות עיניהם בסידור ,דהא ודאי טלית זו של
הכוונות נאה להשרידים אשר תורת הסוד אומנותם
ואין להם עסק במילי דעלמא ויגעו בלימוד חכמה זו
בעיון ולא בגרסא בלבד ,וכל אדם צריך לבדוק עצמו
ויכיר ערכו."...
 17ראה לדוגמה את ההקדמה לספר מתוק לנפש,
ירושלים תרצ"ט .המחבר ,ר' יהודה פתיה מספר
בהקדמה על מנהג בבל לקרוא בסבא דמשפטים בליל
היאר צייט בחבורה "וכאשר ראיתי גודל תשוקתם
בלימוד הסבא ויד הכל ממשמשין בו והם מצטערים
להבין דברי קדשו נכספה וגם כלתה נפשי ללקט דברי
פירוש דברי הסבא מכתבי האר"י ז"ל ומספר מק"מ
והרמ"ז ז"ל ומשאר דברי המפרשים ז"ל אשר נדפסו
בגליון הזוהר ,ומעט מן המעט הוספתי נופך משלי
שהוא פי' היותר מתאים לפשטיות הזוהר" .וראה
עדותו של דוד סולימאן ששון )מסע בבל ,ירושלים
תשט"ו ,ערך :מ' בניהו ,עמ' רכו( המספר שבימי ר'
יעקב בן הרי"ח היה בבגדד "דופק על הדלתות" שהיה
מסתובב בין הבתים ומעיר שתים שלוש שעות לפני
עמוד השחר ללמוד זוהר בבית הכנסת.

ספרים נדפסים ,מתעלה הידיעה
הלימוד מתרבות 18,ספרים
ומתעמקת ההבנה בתורת הסוד ,צומחים תלמידי
19
חכמים מקובלים.

סיכום
לא כדורות שקדמו לרי״ח כדורות שלאחריו ,והוא
קובע מחיצה לעצמו .בדורות הראשונים היתה
לתורת הקבלה נוכחות קבועה וטבעית ביהדות בבל
ומאז התקבלותו של החיד״א היא גם הלכה והשפיעה
הלכה למעשה.
רי״ח דחף להדפסת סידורי תיקונים ,עודד אסיפות
לימוד ,הנהיג הנהגות קבליות והפיץ כוונות פשוטות
בתפילה ובמצוות ,שילב דברי קבלה בדרשותיו
ופירושיו וכן הדגיש את הפן הלימודי והעיוני בעלייה
לקברי צדיקים .בכל אלה הוא פעל להטמעת יסודות
הקבלה בשכבות רחבות ובעיקר תרם להעלאת רמת
ההתייחסות מהעיסוק בה כמצוות אנשים מלומדה
תוך ערבוב של אמונת אומן עם אמונות תפלות
להזדהות עם ערכי הקבלה והפנמת מסריה .הרי״ח
גם הכשיר צנועים ומעולים להתעמק בתורת האר״י
ותבע מהם שליטה ברזי התורה עד ש״ידע שרשו
ם העליון היכן״.
האדם
ואחיזתו בגוף האד

 18להערה הקודמת נוסיף את עדותו של ר' עזרא דנגור
על פופולאריות של ספר משמרת החודש ,שהוא
תיקון לימוד לליל ראש חודש מאת רי"ח ,בהקדמה
" :(1908וכבר נהגו פה
למהדורה השלישית )בגדד :(1908
בגדאד יע"א החרדים לדבר ה' לעשות התיקון
בכנופיא וילמדו בו כל הלילה ,וכמה בעלי בתים אנשי
חסד מכינים מקום להקבץ אצלם אנשים ללמוד
התיקון הלז".
 19השווה את התרשמותו של בנימין השני בשנת תר"ח
"בדבר הנוגע לאמונת-ההבל ...רחקו יהודי בגדאד
כרחוק מזרח ממערב מדרכי שאר אחיהם בארצות
הקדם ויוכלו להיות להם למופת כעם בינות" )ישראל
יוסף בנימין ,מסעי ישראל ,תרגם מצרפתית :דוד
 (45לזו של ברוור כמאה
גארדאן ,ליק תרי"ט ,עמ' (45
שנה אחריו לפיו "אין לך כמעט בית בלי סמלים
לסגולה בפני עין הרע מעל לשער" ,מדובר בסנדל
של אישה או של ילד ,צרור עשבים או חמשה .ברוור
מציין שבבגדד התופעה שכיחה אצל היהודים ,כולל
המשכילים והחילוניים שביניהם ,הרבה יותר מאשר
אצל הנוצרים והמוסלמים )אברהם יעקב ברור,אבק
 .(163-160גם בניהו
דרכים א ,תל אביב תש"ד עמ' .(163-160
יודע לומר ש"יהודי בבל בדורות הקודמים לא הרבו
לעסוק באמונות אלו ודווקא בשנים האחרונות
נתחזקה השפעתן בקרב העם" )דוד סלימאן ששון,
מסע בבל ,עמ' רל-רמב(.
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מתנחמים בח"ר שמעון אהרן ] [...אחרי חמש שנים
מנחם שנת המביט לארץ ותרע"ד
בליל ו' ח' לחודש מנחם
נסע גם הוא למנוחות ][...

גלות במצב
התגלות
חלום .מצב ביניים בין עירות ושינה :הת
נים ולא נים .התגלות בהקיץ :ראיית הבת כמבארת
לו קושיות ומורה לו את מקום פתרונן בספרים.

מיד אחרי פטירת החכמים הללו ,מלחמת טורקיה
בבריטניה ,שטפון בעיר בגדד ,מגפת דבר ,שריפת
הטורקים את העיר טרם בריחתם וכניסת הבריטים.

יש לציין שגם גם בפירושו לספר עץ חיים משולב
לעיתים ובצורה מובחנת ידע שהגיע באמצעות
חלום.

בחלום הלילה כבר בתוך שבעת ימי האבלות על ר'
שמעון אגסי ,אחד מהקהילה מודיע לו שהוא הנבחר
לקיים את הקהילה; על מה מתבסס קיום הקהילה?
קיומה הוא באמצעות לימוד עץ חיים
"ותיכף אחרי הסוכות בתחלת שנת התרע"ה ,אזרתי
כגבר חלצי והתחלתי ללמוד בעץ חיים בשקידה
גדולה והיה לי הלילה ללימוד והיום לתפילה ולצעקה,
ולצאת על קברי הצדיקים ולסליחות ולתעניות עם
הציבור ולגמור בכל יום התהלים עם שבעה כורתי
ברית ולהרבות בצדקות מפני הצרות אשר סבבונו".
הווה אומר :על אף שהתחיל בלימוד זה מהיותו בגיל
) 24שנת תרמ"ב( ,הוא ניגש אליו רק בגיל זה מתוך
תחושת אחריות מנהיגות הדור )שנת תרע"ז(.
הלימוד השכלי הסכמטי של הקבלה בונה מצב תודעה
וגם בונה מצב הוויה .לימוד חוכמת האמת הוא "מגן
וצינה נגד מידת הדין" דוחה את הגזרות על הדור.
וזו בפירוש הגדרת המצב של החכם הלומד "בחדר
משכיתו בפני עצמו" ומחזיק את הקיום החיצוני
והגשמי של הדור.
מעניין לתת את הדעת על האזהרה שלו מלפלפל
בדברי המפרשים .קבלה לא נועדה ללימוד פילפולי
ומפרשי עץ חיים אין לפלפל בהם כמו שמפלפלים
בתוספות.
מענין שבנו של הרב יוסף חיים ור' שמעון אגסי
מתוארים בספרו מנחת יהודה כמי שנכשלים באיתור
השד היהודי בשם אליהו שנכנס בנער אחד וחושבים
.(.(64
שהוא אכן אליהו הנביא) .מנחת יהודה עמ' 64
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הרב יהודה פתיה לא היה מקובל מתבודד .דלת ביתו
היתה פתוחה לכל שואל ומבקש ,לדורש בעצת חלום
ולחרד ,הוא אף סבר במודע כי דחייה של המוני העם
מובילה אותם לדרוש בעצת ידעונים ומאגיקונים
מוסלמים.
בלימוד ההתגלותי של הרב יהודה פתיה אני מבחינה
בין  4קטגוריות :מצב עירנות אקסטטי :לימוד
הזוהר בדמעות; מצב שינה :התגלות באמצעות

פירושי החלומות של הרב יהודה פתיה
באחד מחלומותיו הגדולים שהינו באמת בעל אופי
חזיוני ,אנו שומעים כבדרך אגב על המקום שייחס
לחלום והוא אומר" :ואפילו שפסקו אחר כך הנביאים
בבית שני ,על כל פנים היו לנו בעלי רוח הקודש או
משתמשים בבת קול או בעלי חלומות אמיתיים
המגידים לנו סיבת הצרה ההיא" דהיינו הוא מוסיף
מדרגה מתחת לבת קול :והיא חלומות אמיתיים.
ישנו הבדל ניכר בין החלומות שמפרש הרב
יהודה פתיה לאנשים ובין החלומות שחולם הוא
עצמו .החלומות נחלקים בצורה ברורה וחדה:
חלומות שהוא מפרש לזולתו יש בהם לעיתים
קרובות מרכיבים שכביכול ניתנים לפירוש בשפה
פרוידיאנית וכאן אזכיר את המהלך של יורם בילו
ואילו חלומות שהוא עצמו חולם או בני משפחה
קרובים שלו חולמים או שחולמים אנשים בעלי
אינטרסים רוחניים מתאימים יותר להתפרש
בטרמינולוגיה ובהקשר קרוב יותר ליונג ותורת
הארכיטיפים .כלומר תפיסת החלום שלו אפשר
בהחלט לומר רחבה יותר מהפיצול של הליבידו
למין )פרויד( או לאנרגיה כללית )הכוללת דחפים
רוחניים( .אין תיאוריה אחת כמו שאין טיפוס אנושי
אחד ,יש שימוש בתיאוריות לפי טיפוסי בני אדם.

הרב יהודה פתיה ור׳ נחמן מברסלב
אצל הרב יהודה פתיה היה רצף בנשוא שהטריד אותו
בין מצבי תודעה עירות שינה וחלום שונים ,כלומר יש
סדרות תודעתיות מה שמאוד מזכיר תקופות אצל ר'
נחמן ,שאחד מהמפתחות להבנה אצלו לדעתי ,הוא
המעברים המתפתלים והישירים בין מצבי מציאות
ומצבי תודעה.
לצד חרדתו מהיות דיין ,כאשר כבר קיבל על עצמו
להיות שופט בבית דין לקח זאת על עצמו בכובד
ראש וכתעלומה בלשית לכל דקדוקיה כמו אצל
אגתה כריסטי כולם חשודים וזכאים מההתחלה.

פסיקת ההלכה שלו גם בענייני מנהגים היתה
מבוססת תמיד על דברים שבחן בעצמו :איסורי
קטניות בפסח  /איסורי גבינה מלוחה  /שחיטת בשר
– וזאת מתוך עמדה שלא להכביד על ציבור עני שלא
לצורך.

מיקומים כרונולוגיים וקונטקסטואליים של
המזרח ושל הרב יהודה פתיה
מקובלים וחכמי ירושלים כמו האדמו"ר מגור שהיה
מגיע לרקוד עימו בשמחת תורה בבית כנסת אהל
רחל ברחוב דויד ילין הקרוב למשכן חסידות גור,
בהחליפם כובעים .כאשר ראיתי בערב הושענא רבה
בתקוע את הרב מנחם פרומן מרקד בכובעו של הרב
גץ זצ"ל ,נזכרתי בסיפור החלפת הכובעים .הרב פסח
פרנק הוא בין המסכימים על ספריו .יותר מאוחר
בהדפסת ספרו על ידי סבי חכם שאול ,הרב יעקב
ווכטפוגל ,ראש אב בית דין החתום על ההסכמה
לספרו ,אינו אחר מאשר סבו של אדם ברוך .את
המידע הזה הביא לידיעתי אדם ברוך עצמו .עוד אחד
מאנשי חסידים ומעשה בדרכו שלו ,שאבדו לדורנו.
החלום  -פריודיזציה מזרח ומערב
בזיקה לפריודיזציה של הליכי חילון ומודרניזציה
באירופה יש ירידה ברורה במערב של מצבי חלום
מצבי דיבוק הזייה וכניסת רוחות כאשר יש להבחין
כמובן בין מערב אירופה למזרחה ,אולם תחום זה
הוא בירידה גם במזרח אירופה כמשתקף מההקדמה
לשבחי הבעש"ט .ההקדמה לשבחי הבעש"ט בנוגע
לסיפורי דיבוק וחלום – הפריודיזציה של ההוויה
המנטאלית של העולם שכבר לפני מחבר ספרי
הבעש"ט נעלם עדיין שרירה וקיימת במפנה המאות
התשע עשרה עשרים בעירק .אנו רצופים אליה ברצף
מסורתי חי .האם היא מלמדת אותנו רק על עירק?
בהחלט לא הדמיון לא רק של ספר מנחת יהודה אלא
של האטמוספרה בה גדלתי בילדותי לספר החזיונות
של הרח"ו ]הברב חיים ויטל[ הוא הגבוה ביותר:
חלומות הדדיים בקהילה ,מערכת יחסים רבנית
חברתית גלוייה שיש לה גם מערכת יחסים נשמתית
תודעתית גבוהה יותר ,התת-מודע מכיל משחקים
אחרים של הגמונית הכוחות ,שיקוף מצב הקהילה
מבחינת חילון ועברותיה מבחינת גילוי עריות,
אכילת טרפות ,משיכה להודו ,ובקיצור שיקוף כל
הקהילה.
הלא מודע של הקהילה.
בזיקה לרב קוק ולרב אשל"ג – הרב יהודה פתיה לא

פועל מתוך תודעת שבר וכשאין תודעת שבר בידע
הקבלי לא מנסים לערוך סינתיזות .אולם המקום
שהוא מהווה חוליה ברצף אינו מובן בשום פנים
מהתמודדות רק עם אחד מכתביו .יש להביא גם
בחשבון כתיבה איזוטרית ואקזטורית.
חסידות ממזרח
על אופני החסידות במזרח כתבתי גם במאמרי על
הרב יוסף חיים .באשר לרב יהודה פתיה החסד כגולת
הכותרת של החיים הרוחניים התבטא בפסוק אותו
שינן לנו סבי ללא הרף בשם אביו'' :הגיד לך ה' מה
טוב ומה אלוהיך דורש ממך כי אם אהבת טוב עשות
חסד והצנע לכת עם אלוהיך'' .משמעות ה"הצנע
לכת" היתה ייחודית מאוד בדבריו ודמתה במשהו
לשימוש של פרנץ רוזנצוויג בפסוק זה .אולם אין לי
להרחיב בכך עכשו.
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הרב יוסף חיים וסבי
הרב יהודה מועלם
גילוי אליהו
רב יאושע שרבאני זכה ולמד מהרב רי״ח
סבי ההרב
והיה רגיל להיות מבאי ביתו ,וכשרצו חכמי הישיבה
לשאול מהרי״ח היו שולחים את סבי .פעם אחת היו
רוצים חכמי הישיבה לוודא שאליאו הנביא מתגלה
אליו ,נשלח סבי רבי יאושע לביתו ותיכף כשנכנס
לחצרו יצא הרב בעצמו בפתח הבית ואמר לו השאלה
ששאלו חכמי הישיבה ,התשובה היא ככה וככה ,ולא
נתן הרב שייכנס לביתו ,כנראה באותה שעה נגלה
אליו אליאו הנביא ומזה ידעו חכמי הישיבה שהיה
אליאו.
יאו.
לו גילוי אל
כשרצה סבי לעלות לארץ
לעלות לארץ ,הרי״ח
כשרצה הרב יאושע שרבאני לעלות
אמר לו ״מדוע אתה עולה לארץ ,קשה שמה
הפרנסה״ .כי בזמן הזה לא היו ישיבות ורק אצל הרב
הראשי דאז הרב יעקב שאול אלישר זצ״ל הייתה
ישיבה שהיו נותנים שם מג׳ידי )מטבע תורכי( לכל
לומד .ואז נתן לו מכתב עבור הרב יעקב שאול אלישר
זצ״ל כדי שיקבל את הרב שרבאני לישיבה .כשהגיע
סבי לארץ ישראל הוא פנה אל הרב אלישר ונתן לו
המכתב וקיבל אותו לישיבה .אמר לו ,איך אתה עוזב
רב גדול כזה ובא לכאן? ענה לו סבי ,חשקה נפשי
הרבב יוסף חיים הוא בתוך
לעלות לארץ ישראל וגם הר
ליבי.
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הפרידה
בעת שעלה סבי לארץ ישראל הרי״ח זצ״ל ליווה
אותו עד הרכב ונתן לו מלא חופניו מטבעות כסף
שיוכל להתפרנס עד שיסתדר .ואמר סבי שבכסף היה
ברכה והספיק לו לכמה חודשים.
סיפר לנו סבי הרב שרבאני שבזמן הליכה של הרי״ח
מבית המדרש היו מלווים אותו אפילו המוסלמים
והיו ניגשים לנשק את ידיו שיברך אותם ובשל ריבוי
האנשים היה פושט את שתי ידיו שינשקו אותם כי
האנשים.
ים.
רבים היו האנש
ישיבת ״פורת יוסף״
״ח ,שמו יוסף אברהם שלום
הרי״ח,
אחד מחסידיו של הרי
שהיה בהודו .וכל דבר היה מתייעץ עם הרי״ח

ועלה בדעתו לבנות ישיבה לרבנים שיוכלו ללמוד
ולהתפרנס .וייעץ לו הרי״ח שיקנה קרקע בסמוך
לכותל המערבי ושמה יבנה ישיבה .הכסף של
ההוצאות נשלח לידי הרב בן ציון חזן זצ״ל ,ועל
ידי זה קנו את הקרקע בעיר העתיקה סמוך לכותל
המערבי ,ונקרא על שמו ״פורת יוסף״ ,וכמובן
השאיר הנדיב כסף נכבד להוצאות החודשיות
לחלק לחכמים והקרן הייתה באנגליה ,ומהרווחים
היו מחלקים לרבנים ,וזה היה עד מלחמת השחרור
שנחרבה הישיבה ,ולבסוף הביאו את הקרן מאנגליה
על ידי הרב הראשי ,הראש״ל הרב בן ציון מאיר חי
עוזיאל זצ״ל.
ידוע שבנו ישיבה גם בחברון ונקראת ״פורת יוסף׳׳,
ביוזמתו של הרי״ח והישיבה התקיימה ,וגם הייתה
מרפאה בסמוך לה שהיו מחלקים תרופות.
המחבר מכהן כאחד מראשי ישיבת ״פורת יוסף״

ַס ָּבא י ְִצ ָחק
הרצל חקק
ַס ָבּא י ְִצ ָחק ֵבּן ִציּוֹן ַח ְבּ ָשה
תּוֹלֶה ִבּי ֵעי ַניִם ְכּ ֻחלּוֹת.
ִיתי ֶילֶד וְהוּא ַרב ַה ַמּ ְע ָבּ ָרה
ָהי ִ
יקים
וּשׁ ֵמי ֵעינָיו ַמ ְב ִר ִ
ְ
ְבּ ַל ַהט ַהחוֹלוֹת.
ַס ָבּא י ְִצ ָחק ֵבּן ִציּוֹן ַח ְבּ ָשה
ֶסף ַשׁ ְר ֶשׁרֶת
תּוֹלֶה ְשׁעוֹנוֹ ַעל כּ ֶ
ימי
ְבּתוִֹ כּיס ֶמ ִשׁי ְפּנִ ִ
ְבּ ִמ ְקטֹרֶן ַפּ ִסּים
ְמ ַחיְֵּ בּ ַג ֲאוָה א נִ ְס ֶתּרֶת:
אָבי ִציּוֹן
זֶה ִק ַבּ ְל ִתּי ֵמ ִ
ָשׁים.
ָקר ָבּ ֲאנ ִ
ַהיּ ָ
עוֹתיו ַה ַדּקּוֹת
ַמ ְפ ִשׁיל ֶא ְצ ְבּ ָ
יוֹסף ַחיִּים
״בּן ִאישׁ ַחי״ ֶשׁל ַר ִבּי ֵ
ַעל ֵ
ימי:
וּמ ַמ ֵשּׁשׁ ַה ָשּׁעוֹן ַבּ ִכּיס ַה ְפּנִ ִ
ְ
ָסים
נוֹצצוֹת ָפּנ ִ
ַה ְסּ ָפרוֹת ז ְַר ָחןְ ,

מוֹהן
ַל ַסּ ָבּא י ְִצ ָחק ֵעי ַניִם ֶשׁ ֵאין ְל ִא ִמּי ְכּ ֶ
יסים.
ְיוֹקד ָבּ ִר ִ
ֶשׁ ְכּחֹל ֵעינָיו ָעמֹק ו ֵ
ִיתי ֶילֶד וְהוּא ַרב ַה ַמּ ְע ָבּ ָרה
ָהי ִ
נוֹשׂא
אָביו ָהיָה ֵ
ֶאת ֵשׁם ִ
ָקר
אָביו ַהיּ ָ
ֵשׁם ִ
ירה.
וּב ָכל ַה ְפ ָט ָרהְ .כּמוֹ ִשׁ ָ
ְבּ ָכל ְדּ ָר ָשׁה ְ
ֲמרֶיָ עלוּ ְל ִציּוֹן
ִציּוֹן ַח ְבּ ָשׁה א ָ
ֵכר
ִמ ַנהֲרוֹת נ ָ
ָשׁר
ִציּוֹן ַח ְבּ ָשהִ ,אישׁ ַצ ִדּיק ְוי ָ
ַס ָבּא י ְִצ ָחק ָתּ ָלה ֵעינָיו ַבּ ָשּׁ ַמיִם.
ֶאת ְכּח ָֹלן
הוֹרישׁ.
א ִ
ָטל ַעמּוֹ
נַ
ַמ ְח ִרישׁ.
עוֹלמוֹ
ֱהיו ו ְִעם ָ
ַמר ָהיָה ִעם א ָ
אָביו ִציּוֹן ו ְִעם ִאמּוֹ.
וּבחֲלוֹמוֹ ִדּ ֵבּר ִעם ִ
ַ
ְכּ ֶשׁ ָמּ ְצאוּ ֶאת ַה ָשּׁעוֹן ַעל ָחזֵהוּ ַה ֵמּת
בּוֹכים.
ֻתּנְ תּוֹ ֻכּתֹּנֶת ַה ִ
ְאת כּ ָ
וֶ
רוֹעד.
א ז ְָכרוּ ַגּ ֲאוָתוֹ ִח ֶוּרֶת ,ז ְַר ָחן ֵ
ֶסף
ְנוֹת ָרה ַשׁ ְר ֶשׁרֶת ַהכּ ֶ
ו ְ
ְתוֹמה ַל ַּמ ִתּ ִיכים.
י ָ
ַרק ַעל ְס ָפ ָריו ָהיוּ ָח ִסים.
נוֹצ ִצים
ִמי י ְִמכֹּר ַדּ ִפּים א ְמ ֻע ְד ָכּנִ ים ,א ְ
דוֹשׁה
ְבּ ִע ְב ִרית ְק ָ
ֶשׁ ֵאין ָלהּ בּוֹ ְזזִים.
ַס ָבּא י ְִצ ָחק אוֹהֲבוֹ ֶשׁל ִציּוֹן ַח ְבּ ָשה
ָשׁים
ָקר ָבּ ֲאנ ִ
ִק ֵבּל ְשׁעוֹנוֹ ִמן ַהיּ ָ
וְא ָהיָה לוֹ ִאישׁ
ְשׁנָה
זּוֹר ַחתַ ,היּ ָ
ֶשׁיּ ְִתלֶה ַגּ ֲאוָתוֹ ַה ַ
ִיס ֵפּר ְבּ ִשׁ ְבחוֹ אוֹ י ְַח ִרישׁ
ו ַ
ֱמנָה.
ַע ְצבוּתוֹ ַה ֶנּא ָ
״בּן ִאישׁ ַחי״.
ֵ
הוֹרישׁ
ְכּחֹל ֵעינָיו א ִ
ְל ִאישׁ.

ממשנתו
מחזור חיים
הזכר יתחייב במצות בן י״ג שנה ויום אחד על כן ביום
הראשון של שנת י״ד יתפוס האב את בנו בידו ויאמר
׳ברוך שפטרני מענשו של זה׳ויהרהר שם ומלכות
בלבבו וישתדל לעשות סעודה לאוהבים וריעים
ויזמין בה תלמידי חכמים וירבה בסעודה ושמחה כיד
ה׳ הטובה עליו ,שמסעודה זו יהיה סניגוריא גדולה
על ישראל שיאמרו מליצי יושר לפני הקב״ה ׳רבש״ע,
ראה בניך כמה הם שמחים על אשר נכנסים בעול
מצותיך׳!
סעודה זו נקראת סעודת מצוה והברכה הנזכרת
בלי שם ומלכות ,ויאמר האב אותה בתוך הסעודה
והיושבים יברכו את הבן שיזכה לתורה ויראת שמים
וקיום המצוות .והגדולים שבקרואים יניחו ידיהם
על ראשו ויברכו אותו בברכת כהנים .ואם יודע הבן
לדרוש בדברי תורה ,ידרוש ,ואם לאו ,ידרוש האב,
ואם לאו – ידרוש ת״ח אחד מן הקרואים.
וטוב דהבן ילבש בגד חדש ויברך שהחיינו ויכוין גם
על הכנסו באותו היום בעול מצות ואם אין לאל ידו
יברך על פרי חדש.
וגם הבת ביום שתכנס בחיוב מצות אף על פי שלא
נהגו לעשות לה סעודה עכ״ז תהיה שמחה אותו היום
ותלבוש בגדי שבת ואם יש לאל ידה תלבש בגד חדש
ותברך שהחיינו ותכוין גם על כניסתה בעול מצוות.
ויש נוהגין לעשות בכל שנה את יום הלידה ליום טוב.
וסימן יפה הוא וכן נוהגים בביתינו :ושמעתי שיש
מקומות נוהגים לעשות בכל שנה סעודה ביום שנכנס
בו האדם בבריתו של אברהם אבינו ומנהג יפה הוא
וערב לי מאוד .אך לא נהגנו בזה בביתנו ורק אנא
עבדא נהגתי לומר בכל שנה ושנה ביום שנכנסתי
בבריתו של אברהם אבינו בקשה זו:
רבש״ע גלוי וידוע לפניך כי בהיום הזה שהוא יום
כך לחודש פ׳ שהוא היה יום שמיני ללידתי נכנסתי
בבריתו של אברהם אבינו עליו השלום בשנה
הראשונה שנולדתי בה וקיים בי עבדך אבי מצוות
מילה כאשר צווית אותנו בתורתך הקדושה ,ונתחברו
שמונה ושבעים אורות החסדים עם שמונה ושבעים
אורות הגבורות ונתמתקו אורות הגבורות באורות
החסדים:
אנא ה׳ למען שמך הגדול ולמען רחמיך וחסדירך
לשמור אות ברית קודש אשר
תעזריני ותסעייני לשמור
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חתמת בבשרנו ותצילני מכל חטא ומכל הרהורים
רעים ומחשבות פגומות ותזכני שאתגבר על יצר הרע
ותהיה מחשבתי קשורה ודבוקה בקדושתך תמיד כי
ברחמיך הרבים בחרת בנו מכל האומות ורוממתנו
מכל הלשונות ככתוב בתורתך ׳ואבדיל אתכם מן
העמים להיות לי׳ .נודה לך ה׳ אלוהינו ואלוהי אבותינו
על שהוצאתנו מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים
ועל בריתך שחתמת בבשרינו ועל תרתך שלמדתנו
ועל חוקי רצוחנך שהודעתנו ועל חיים ומזון שאתה
זן ומפרנס אותנו .אנא ה׳ לב טהור ברא לי אלוהים
ורוח נכון חדש בקרבי ותמשך עלי מחשבות קדושות
וטהורות זכות ונכונות ויהיה לי לב שמח בעבודתך
תמיד ותעזרני על דבר כבוד שמך מעתה ועד עולם.
אמן כן יהי רצון.
בן איש חי ,ראה ,שנה ראשונה

שחיטת בקר בבית קברות
כסגולה להורדת גשם
נשאלתי מן החכם השד״ר הי״ו ,יש מנהג בעיר ארביל
יע״א ,בזמן עצירת גשמים לוקחים חמש או שש בני
בקר ,ומוליכים אותם על קברי הצדיקים שיש להם
בבית הקברות ,ושוחטים על כל מצבה בן בקר א׳,
ואח״כ מתפללים על המטר ,ואומרים י״ג מידות,
ותוקעים בשופר ,וחוזרין לשלום ומחלקים הבשר
לעניים ,אי אריך )ראוי( למעבד הכי לשחוט הבקר על
מצבות בבית הקברות או לאו ,יורינו המורה לצדקה,
ושכמ״ה )ושכרו כפול מן השמים(.

מבנה התשובה
א .איסור אכילה
ב .זבחי מתים
ג .איסור עבודה זרה
ד .בין תפילה רצויה לפולחן פסול
א .איסור אכילה
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כתב מרן ז״ל בשולחן ערוך יורה דעה בהלכות שחיטה
סי׳ ד׳ סעיף ה׳ ,׳׳השוחט לשם הרים וגבעות ,לשם
חמה ולבנה כוכבים ומזלות וימים ונהרות ,אין לו דין
תקרובת עבודה זרה לאוסרה בהנאה) ,מפני שאין
אלו נעבדים( ,אבל שחיטתן פסולה ואסורה באכילה,
אף על פי שלא נתכוון לעובדם ,אלא לרפואה וכיוצא
בה מדברי הבאי שאומרים העובדי כוכבים׳׳ .וכתב

בספר זבח תודה :׳׳מה שכתב ,׳שאומרים העובדי
כוכבים׳ ,היינו שאומרים :השוחט בהר פלוני או
במדבר פלוני יתרפא מחליו ,או העקרה תהר ותלד,
או לא ימותו בניה׳׳ עכ״ל ,נמצא כל שהם מייחדים
מקום לשחוט בו ,בעבור איזה תועלת סגוליית של
רפואה וכיוצא ,שחיטתו פסולה ,דאסורה מדרבנן,
גזרה משום תקרובת עבודה זרה ממש ,ואם כו הוא
הדין בנידון השאלה הנזכרת שהם מייחדים מקום
לשחיטה ,בשביל תועלת ירידת הגשמים הנעצרים,
לשחוט בבית הקברות על המצבות ,הרי זה בכלל
האמור לעיל ,דהבשר אסור באכילה.
ב .זבחי מתים

ועוד טעם אחר ,בנידון השאלה לאסור הדבר משום
׳זבחי מתים׳ ,והוא ממ״ש מרן ז״ל שם בסעיף
ו׳ ,׳׳שחט לשם שר של הר ,או לשם שר א׳ משאר
הדברים ,בין ששחט לשם מיכאל השר הגדול ,בין
ששחט לשם שר של שלשול קטן שבים ,הרי זה ׳זבחי
מתים׳ ואסור בהנאה׳׳ .וכתב הש״ך ז״ל אפילו אם
לא נתכוון לעבדם הוי זבחי מתים ,וכן פסק מהרש״ל
ז״ל ומפורש בספרי גדולי האחרונים ז״ל ,דאפילו לא
נתכוון אלא לרפואה וכיוצא בו ,הרי זה אסור בהנאה,
גזרה משום עובד לשרים ממש ,דהווה ליה ע״ז
הכתובה בתורה ,ולפ״ז בנדון השאלה שהם מתכוונים
לשחוט בן הבקר על מצבות הצדיקים ,ה״ז דומה לדין
שוחט לשם מיכאל השר הגדול וכיוצא ,דאע״ג דלא
נתכוון אלא לרפואה וכיוצא בו ,ה״ז יש לה דין זבחי
מתים ,ואסורה מדרבנן משום עובד לשרים ממש.
ג .איסור עבודה זרה

וגדולה מזו ,דאיכא עוד בנידון השאלה הנזכרת
איסור עובד ע״ז ממש ,דהא הגאון תבואת שור בסי׳
ד׳ ס״ק כ״ג ,העלה מדברי הרמב״ם ז״ל בהלכות ע״ז
פרק א׳ ופרק ב׳ ,שאע״פ שהאדם יודע שהשי״ת הוא
האלקים ואין עוד זולתו ,ומה שהוא מקריב לאיזה
מלאך או שר או כוכב ומזל אינו מקבלו כאלוק ,אלא
רק כוונתו לכבדו ,מטעם שהיו דור אנוש אומרים
שרצה הקדוש ברוך הוא לכבד את עבדיו אלו וזהו
כבודם בהקרבה זו ,ואין כוונת האדם בהקרבה
והשתחוויה אלא רק לכבד את זה ,מאיזה טעם יהיה
מה שיהיה ,ה״ז האדם נחשב עובד ע״ז בכך.
מסקנה

ולפ״ז בנידון השאלה שהם שוחטין הבקר על מצבת
הצדיקים ,שכונתם לכבדם בכך ,כדי שיבא להם

גשמים ,ה״ז נחשב כמו הקרבה שמקריב להם ,ומאי
מהני )מועיל( מה שמחלקים הבשר אח״כ לעניים,
דאם תכלית כונתם הוא רק לחלק לעניים ,ישחטו
הבקר בביתם ,ויאכלוהו לעניים ,ולמה מביאים הבקר
לבית הקברות לשחטם על המצבות של המתים,
ונמצא לתא דע״ז איכא הכא.
ד .דרישה אל המתים

ועוד איכא טעמא אחרינא לאסור בנידון השאלה,
והוא דמצינו מקשים על התפילות שמתפללים על
קברי הצדיקים ,איך הותר לעשות כן ,וכמ״ש בזוה״ק
פ׳ אחרי דף ע״א:
ֲתא ְדּ ִא ְצ ְט ִריָ ע ְל ָמא ְל ִמ ְט ָרא,
ֵיסאְ ,בּ ַשׁע ָ
אָמר ִר ִבּי י ָ
ַ
ַבּיהוֹן ְדּ ֵמ ַתיָּיא ,ו ְָהא ְכּ ִתיב )דף ע״א
ֲמאי אַ ְזלֵינָן ְלג ֵ
אַ
אָמר לֵיהּ
ְאָסירַ .
ע״ב( )דברים יח( ׳וְדוֹרֵשׁ ֶאל ַה ֵמּ ִתים׳ ו ִ
שׁוּבה
אַתיָין ְבּ ַכ ָמּה ְתּ ָ
אָתאן ִל ְמ ֵתיהוֹןְ ,
ַ ...כד י ְִשׂ ָר ֵאל ָ
יתא
קוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּאִ .בּ ְת ִבירוּ ְדּ ִל ָבּאְ ,בּ ַתעֲנִ ָ
ְל ַק ֵמּי ְ
ֲמי ְל ַק ֵמּי
ישׁין י ְִבעוּן ַרח ֵ
ֳבלֵיהְּ ,וכֹלָּא ְבּגִ ין ְדּנִ ְשׁ ָמ ִתין ַק ִדּ ִ
ָלק ְ
ְקוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא ָחיִיס ַעל
קוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא ָע ַליְיהוּ ,ו ְ
ְ
ָע ְל ָמא ְבּגִ ינֵיהוֹן ]חלק ג דף עא/ב[

תוכן הדברים:
לא הותר לאדם להתפלל על קברי הצדיקים ,לשאול
בקשתו מן הצדיקים עצמן ,כי זה חשיב ׳דורש אל
המתים׳ ,אלא הוא מתפלל ושואל בקשתו מהקב״ה,
ורק מבקש מנפש הצדיק שתתפלל עליו לפני הקדוש
ברוך הוא ,שישמע תפלתו ויעשה בקשתו ועיין ב״ח
יו״ד סוף סי׳ רי״ז מ״ש בזה.
ועל כן בשלמא סליחות ותחנונים שעושין בבית
הקברות אצל מצבות הצדיקים ,יש לפרש כוונתם
הוא שמתפללים לפני הקדוש ברוך הוא שיענה אותם
בזכות הצדיקים ,ושיהו נפשות הצדיקים מתפללים
ומבקשים רחמים עליהם ,אך מה ששוחטים בקר
על מצבות הצדיקים בבית הקברות ,מה טעם יש
בזה ,אין זה כי אם רוע לב לעשות מעשה נחושים
ודרכי האמורי ,ולדרוש מן המתים ,והם כשאר חוקות
הגוים ,ופוק חזי מ״ש בספר חתם סופר יו״ד סי׳
קל״ה ,שכתב רב אחד להגאון המחבר דנמצא כתוב
בצוואות רבינו יהודה חסיד ז״ל ,שיש סכנת מזיקין
לבונה בית במקום שלא היה שם בית מעולם ,ואמרי
אינשי להניח בבית תרנגול זכר ונקבה ולשחטם שם,
וסבר חכם אחד שיש בזה איסור משום דרכי האמורי,
אף על פי דנותנים התרנגולים לעניים ,והגאון
המחבר הליץ ,דליכא בזה משום דרכי האמורי ,הכלל

העולה מכל הני טעמי תריצי שכתבתי דדבר הזה
הנזכר בשאלה הוא איסור גמור ,ואם נהגו בכך צריך
שיבטלו מנהגם ,ורק אם ירצו לעשות צדקה בעת
צרתם בעצירת גשמים ,לשחוט בקר ולחלק הבשר
לעניים ,ישחטו הבקר בבתיהם ,ואסור להם לשחוט
לשם צדיק פלוני וצדיק פלוני ,אלא ישחטו בשביל
צדקה לחלק הבשר לעניים ,והיה מעשה הצדקה
שלום ,ואין שלום אלא מטר ,וכן הוא אומר ׳׳השם
גבולך שלום חלב חטים ישביעך׳׳ ,והשי״ת יאיר
עינינו באור תורתו.
שו״ת רב פעלים חלק ב  -יורה דעה סימן לא

על נסיעה באופניים בשבת
בעניין הקרון שקורין באי״י סכ״ל )אופניים( ,דרוכבים
בו בשבת .שאלה .נשאלתי מאת היקר המשכיל סי׳
]=סיניור[ מאיר צאלח נר״ו ]=נטריה רחמנה ופרקיה
)שומרהו ה׳ והצילהו([ בעיר במביי/ ,בומבי /נמצא
קרון שקורין גאר״י שקבוע בו שני גלגלים ,ואינם
מושכין אותו בהמות ולא בני אדם ,אלא הוא מהלך
מאליו על ידי אדם היושב בו ,שדוחה את הגלגלים
ברגליו ,ורצינו לדעת אם מותר לרכוב בזה הגאר״י
בשבת ויו״ט או לאו ,יורינו המורה ,ושכרו כפול מן
השמים.
תשובה ...כ״ע ]=כוליה עלמא )כל העולם([ יודו
להתיר בעיר שיש בה עירוב ,כיון דהיושב הוא רק
דוחה ברגליו ,והוא מהלך מאיליו... ,ועוד אין לגזור
גזירות חדשות מדעתינו ,ודי שיעמדו אנשי הדורות
האלה להיזהר בגזירות המפורשים להדיא בדברי
חכמים ,על כן יש להתיר בשופי בין בשבת בין ביו״ט,
בעיר שיש בה עירוב אפילו הולך לטייל.
והנה נודע שיש בגאר״י זה הנזכר בשאלה סביבות
הגלגל עור אחד עשוי לאסתי״ג ,והוא מקיף חודו
של הגלגל ,וזה העור מכניסין בו רוח על ידי כלי אחד
המוכן לכך ,כדי שיהיה בו נפח ,שזה העור הוא הנוגע
בפני הקרקע בהליכת הגלגלים ,וצריך ליזהר שלא
יעשה הכנסת הרוח בזה העור בשבת או יו״ט ,משום
דהוי מתקן מנא ,אלא ייזהר לעשות דבר זה מערב
שבת או ערב יו״ט שיהיה נפוח ועומד מבעוד יום...
ברם בעיר שאין בה עירוב ורחובותיה הם כרמלית,
דההוצאה שם איסור ,אין להתיר אלא רק למי
שרבים צריכין לו ,ולאו דווקא רבים צריכין לו לשמוע
חוכמתו ,או שהוא הולך לפקח על עסקי רבים ,וכמו
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שהובא בשולחן ערוך להגאון ר״ז ]=ר׳ זלמן )שניאור
מלאדי([ ז״ל ,אלא הוא הדין אם הוא שליח ציבור,
ואין מי שיכול לקרות הפרשה זולתו ,גם זה חשיב
רבים צריכין לו ,ולא עוד אלא דיש להתיר נמי
בהולך לדבר מצווה ,כגון לבית הכנסת לשמוע קדיש
וקדושה ,שהיא מצוות עשה לדעת הזוהר הקדוש,
והדרך רחוק ,והוא חלוש מאד מחמת חולי או זקנה,
שאינו יכול לילך ברגליו ,גם בזה יש להתיר כדין מי
שרבים צריכין לו...
אשר על כן בנ״ד ]=בנידון דידן[ דהוי כוח כוחו
יש להתיר ,יען דהיושב בזה הגאר״י אינו דוחה
הגלגלים עצמן ברגליו ,אלא הוא דורס בשתי
חתיכות המחוברים בזה הגאר״י ,שנקראים בשם
יאי״י וזה היאי״י דוחה את הגלגלים ,והגלגלים
מושכין ומהלכין לזה הגאר״י שהאדם יושב בו.
ומה שתופס זה היושב בידו את העמודים של ברזל,
שהם מגופו של זה הגאר״י אין תפיסתו בהם עושה
פעולה בעיקר ההילוך והעברה של זה הגאר״י ,כי
אם רק כדי להטותו אל המסילה שרוצה לדרוך בה,
אבל פועל ההילוך כולו נעשה ע״י הגלגלים ,והרי זה
נעשה בכוח כוחו ,דקיימא לן בדיני הוצאה וטלטול
מרשות לרשות בשבת ,דמותר לכתחילה בכוח כוחו
גם ברשות הרבים...
מיהו כל זה אין להתיר אלא למי שרבים צריכין לו,
או שהולך לעשות מצווה גדולה ,כאשר כתבתי לעיל,
אבל להלוך דרך טיול או אפילו לדבר מצווה ,ואין לו
הכרח שילך בזה הגאר״י ,אלא הוא יכול לילך ברגליו,
לא ירכוב בזה הגאר״י אפילו בעיר שרחובות שלה הם
כרמלית ,אבל בעיר שיש בה עירוב מותר לרכוב בזה
הגאר״י אפילו לטייל בין בשבת בין ביו״ט .והשי״ת
יאיר עינינו באור תורתו אכי״ר ]=אמן כן יהי רצון[.
שו״ת רב פעלים חלק א ,או״ח סימן כה

הדמעות מסוגלים לגאולה
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רוּרים ָר ֵחל
אָמר ה׳ קוֹל ְבּ ָר ָמה נִ ְשׁ ָמע נְ ִהי ְבּ ִכי ַת ְמ ִ
כֹּה ַ
ֶיה ִכּי ֵאינֶנּוּ:
ָחם ַעל ָבּנ ָ
ֶיה ֵמ ֲאנָה ְל ִהנּ ֵ
ְמ ַב ָכּה ַעל ָבּנ ָ
ִ ...מנְ ִעי קוֹלִֵ מ ֶבּ ִכי ו ְֵעי ַניִִ מ ִדּ ְמ ָעה ִכּי יֵשׁ ָשׂ ָכר ִל ְפ ֻע ָלּ ֵת
ית נְ ֻאם
ֲר ֵ
ְשׁבוּ ֵמ ֶארֶץ אוֹיֵבְ :ויֵשׁ ִתּ ְקוָה ְלאַח ִ
נְ ֻאם ה׳ ו ָ
בוּלם
ְשׁבוּ ָבנִ ים ִלגְ ָ
ְיהֹוָה ו ָ
ירמיהו ל״א ט״ו-ט״ז

בזכות שלימות העבודה במחשבה ,דיבור ומעשה,
יתבטל כוח עשו שיש לו מן שלושה דמעות שירדו
מעיניו בעבור הברכות ,דאיתא בתנחומא ]קדושים
ט״ו[ :שתי דמעות ירדו ,והשלישית נקשרה ולא ירדה,
בעבור אחת אז ׳׳ויבוא עמלק...׳׳ ,ובעבור השנייה
הייתה גזירת המן ,וכנגד השלישית היה חורבן בית
שני .ולכן הדמעות מסוגלים לגאולה ,דכתיב ]ירמיה
ל״א ח׳[ ׳׳בבכי יבואו׳׳ ,כי דמעות ישראל יבטלו כוח
עשו מאותם דמעות ,ואם נזהרים בשלימות העבודה
בשלושה אלו ,יהיו ניצולין לגמרי משלוש דמעות
ותהיה הגאולה.
ובזה יובן שלושה אלו ]׳׳מנעי קולך מבכי ועיניך
מדמעה כי יש שכר לפעולתך ...ושבו מארץ אויב ,ויש
תקוה לאחריתך ...ושבו בנים לגבולם[׳׳ ,מנעי קולך
מבכי ועיניך מדמעה ,כי אין את צריכה לבטל כוח
דמעות עשו בדמעות שלך ,יען כי יש שכר לפעולתך,
שיש לך עבודה תמה במחשבה ודיבור ומעשה שהיא
מבטלת שלוש דמעות של עשו ,ואז ושבו מארץ אויב,
ולא תחושי לדברי אומות העולם שאומרים אין בית
מקדש עוד אחר בית שני ,אלא יש תקוה לאחריתך ,יש
תקווה לבניין בית המקדש אחריו ,והוא בית שלישי
שייבנה במהרה בימינו ,ואז ושבו בנים לגבולם.
נוה צדיקים א׳ ג׳

ורבים מעמי הארץ מתיהדים
רבי יוסף חיים ורבי אריה אלטר
מובא ביבמות :׳׳...ואחד גרי מרדכי ואסתר אינן גרים
עד שיתגיירו ...כבזמן הזה׳׳ )כד ע׳׳ב( ,אימרה זו לא
מנעה משני גדולי עולם ,בסוף המאה הי׳׳׳ט להכיר
בגיור זה כגיור לכתחילה .הכוונה לרבי יוסף חיים
מבגדד בעל ה׳׳בן איש חי׳׳ ורבי יהודה אריה בעל
ה׳׳שפת אמת׳׳.
נפתח ברבי יוסף חיים:
׳׳וכבר כתבנו בשם הרב ר׳ יהונתן שעיקר השמחה שיש
לנו בפורים בעבור קבלת הגרים שהיא הייתה סיבת
הגאולה׳׳ .את הבעיה כיצד קיבלו גרים ׳׳שיש לחוש
שהתגיירו שלא לשמה׳׳ מתרץ הרב יוסף חיים שקיבלו
רק את אלה שהתגיירו לפני יד באדר ,טרם שהתברר
גורל היהודים.
בעוד שר׳ יוסף חיים מתלבט בדברי הגמרא שגרי
מרדכי ואסתר אינם גרים ,הרי בעל השפת אמת

קורא את הפסוק באופן יצירתי :׳׳ורבים מעמי הארץ
מתגיירים כי נפל פחד מרדכי ]על העמלקים[׳׳ .לדבריו,
העמלקים ׳׳המכסים את ה׳פנים׳ מונעים לבאי עולם
את הגיור ,וכיוון שנפל פחד מרדכי עליהם נתווספו
גרים בישראל׳׳.
בסגנון זה כתב ה׳שפת אמת׳ על יתרו ועמלק .יתרו
פתח שער לגרים ,ועמלק בא לסוגרו .כשם שניצחון
יהושע על עמלק הרחיב את הפתח לגיור כך נצחונו
של מרדכי על המן וסיעתו.

רבי יהושע בן לוי והמשיח
אמר ליה :אימת אתי ]מתי יבוא[ משיח ,אמר ליה :זיל
שייליה לדידיה ,והיכא יתיב ]לך שאל אותו .והיכן הוא
יושב?[ אפיתחא דרומי ,ומאי סימניה ,יתיב ביני ]יושב
בין[ עניי סובלי חלאים וכולן שרו ואסירי ]מתירים
וחובשים תחבשותיהם[ בחד זימנא ,איהו ,שרי חד
ואסיר חד ]מתיר אחת וחובש אחת[ אמר :דילמא
מבעינא ]אולי אידרש דלא איעכב.
סנהדרין צ״ח ע״א

׳אפתחא דרומי׳ ,הכוונה על פתח גן עדן ,קרי לגן
עדן ׳רומי׳ בלשון מליצה ,כי הוא מרומם על הארץ
הלזו .ומה שאמר ׳יתיב ביני עניי סובלי חולאים׳ ,הם
צדיקים והם סובלים יסורין בהתלבשות נפשם בגוף,
דאין הנפש מרגשת ביסורין אלא אם כן תתלבש
בגוף .המשיח ודאי הוא יושב בגן עדן בזיוו והדרו
ויקרו ,ורק נותן ניצוץ מנפשו שתלבש בגוף ויסבול
יסורים בפתח גן עדן עם אותם צדיקים ,ובשבת ויום
טוב יתפשט אותו החלק שלו מאותו הגוף ויתחבר
עם המשיח ,ועל זה החלק שנותן ממנו לסבול יסורין.
והנה אף על פי שאותם צדיקים סובלים צער ויסורים
לכפרות ישראל ,מכל מקום הם שרו ואסרי החולאים
בחד זמנא ,כלומר יש להם עת קבוע וזמן ידוע ,שבו
סובלים היסורין כל אחד כראוי לו לפי בחינתו ,ואחר
כך מתפשטים מאותו הגוף שסובלים בו היסורין,
ובאין למקום תענוג שלהם בגן עדן ,אך המשיח
בלבד ,אינו מוצא אותו החלק מנוחה ,והוא שרי חד
חולי ומכה שמתרפא ממנה ,ותכף אסיר חד ,שבא
לו מכה אחרת וקושר אותה ,וכל דברים אלו לשון
מליצה הן ,והכוונה לומר ,שסובל חולאים רבים ואינו
מוצא מרגוע לנפשו מהם.
ומה שקיבל על עצמו יסורין כל כך בזמן הזה ,היינו
משום דאמר המשיח ,׳דילמא מבעינא דלא איעכבנא׳,
כלומר דילמא יגיע קץ האמיתי ,ואדרש לגאול את
ישראל ,ויהיה אותו זמן קטרוג עליהם ,מצד המעשים
שלהם לעכב אותו מלגאלם ,על כן אני סובל כל כך
כדי שיהיו ריבוי היסורין האלה כדאין לדחות הקטרוג
ואבוא במהרה לגאול אותם.
בן יהוידע
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כיצד מנענעים עולמות
כשהאדם עושה מעשה מצווה בעולם הזה הוא כמשל
עץ רב מימדים ,מסועף בענפים רבים ,וגדול ועצום
הוא ביחס לאדם העומד מתחתיו ,שאינו נראה
לעומתו אלא כאחד מפירותיו.
אך כאשר ינענע האדם את אחד מענפיו של עץ זה
בחוזקה ינועו כל הענפים וכל העץ כולו נע כמרקחה.
כך היא פעולת האדם שבעבודתו לבוראו במעשה
המצווה הנפעלת בעולם הזה גורם הוא לפעולת
עלייה בעולמות העליונים לאין קץ .פעולה נשגבה של
תיקון עולמות והיכלות לאין מספר בבחינת ״תנו עוז
לאלוקים״.
עפ״י שו״ת תורה לשמה
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מפיוטיו
ה ֶל ָחי"
ַא ַמ ְר ֶ ּתם כֹה
"ו ֲ

ַעד ָאנָה יוֹנָה
ַעד אָנָה יוֹנָה ִתּ ְצ ָע ָקה
ְסוּרה
גּוֹלה ו ָ
ָ
שׁוֹק ָקה
ְלְ י ָי ְ
חוֹמה ַתּ ָמּה ָר ָמה
ָ
חוֹמה ַתּ ָמּה ָר ָמה
ָ
כוּת
ַגּלֵּה ַמ ְל ָ

חוֹקה
ִמ ֵבּית ֶח ְמ ָד ָתהּ ְר ָ
ֲשׁוּקה
ֲסוּרה ע ָ
זוּרה א ָ
ְפּ ָ
וּשׁ ַלח נָא ָלהּ ֶעז ְָרה
ַמ ֵהר ְ
ַסּד ָל
ַחי י ֵ
ַחי ְבּנֵה ָל
ירה
יתָ תּ ִא ָ
בוֹדְ בּ ֵב ָ
ְוּכ ָ

גּוֹאל
ָיבֹא ְל ִציּוֹן ַה ֵ
ֶח ַדּל
ֲשׁר הוּא נִ ְב ַדּל ְונ ְ
אֶ
יאל
ֲר ֵ
ִל ְראוֹת ְבּ ִבנְ יַן א ִ

וּפ ַרח י ְִשׂ ָר ֵאל
י ִָציץ ָ
שׁוֹאל
ְוּכמוֹ ַדּל הוּא ֵ
אָרה
ָבּנוּי ְבּ ָכבוֹד ִתּ ְפ ָ

חו נָא
ׂש ְמחוּ
ִ
תּוֹרה
ִשׂ ְמחוּ נָא ִשׂ ְמחוּ נָא ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ָ
רוּכים
ם י ְִשׂ ְמחוּ ְבּ ִ
ֲהוּביים
י ְִשׂ ְמחוּ א ִ
תּוֹרה
אוּלים ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ָ
י ְִשׂ ְמחוּ גְּ ִ
ֲדוּרים
גוּלים י ְִשׂ ְמחוּ ה ִ
י ְִשׂ ְמחוּ ְדּ ִ
תּוֹרה
יקים ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ָ
ָת ִ
י ְִשׂ ְמחוּ ו ִ
ֲס ִידים
ַכּ ִאים י ְִשׂ ְמחוּ ח ִ
י ְִשׂ ְמחוּ ז ָ

זוּרים
וּפ ִ
ַק ֵבּץ נִ ָדּ ִחים ְ
ְשׁ ִרים
נָא ִחישׁ ַהז ְַרח אוֹר י ָ
ֲסוּרים
צוּצים א ִ
חוּצים ְר ִ
ְל ִ
ֵבּין ֶה ָע ִר ִיצים
ירה
ֲלת ֵאל ַה ִבּ ָ
ְל ַנח ַ
ִחישׁ נָא יָעוּפוּ ַכנְּ ָשׁ ִרים

תּוֹרה
הוֹרים ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ָ
י ְִשׂ ְמחוּ ְט ִ
י ְִשׂ ְמחוּ י ְִשׂ ָר ֵא ִלים י ְִשׂ ְמחוּ כֹּהֲנִ ים

ְת ָמּה
י ְַפת ֵעי ַניִם ו ַ
ָפה
נָאוָה ְוי ָ
גּוֹאל אַל י ְִת ַמ ְה ַמהּ
ְשׁ ַלח ֵ

שוֹמ ָמה
ַעד אָנָה ִתּ ְהיֶה ְ
ְהוֹמה
צוֹפה נִ ְכ ָס ָפה ו ָ
ָלָ 
ִחישׁ נָא בֹּא ָיבֹא ִב ְמ ֵה ָרה

תּוֹרה
י ְִשׂ ְמחוּ ְל ִויִּים ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ָ
יאים
י ְִשׂ ְמחוּ ְמ ָל ִכים י ְִשׂ ְמחוּ נְ ִשׂ ִ

ֶבּן ָדּוִד ָדּגוּל ֵמ ְר ָב ָבה
י ְִמשוֹל ְל ַבדּוֹ
טוֹבה
ֲרי י ִָמים ְבּ ָ
ַיא ִ

ָבהּ
יָרוּם וְנִ ָשּׂא ְוג ַ
ְבּהוֹדוֹ ְוּכבוֹדוֹ ְב ִח ָבּה
ֲט ָרה
י ְִל ַבּשׁ ְבּרֹאשׁוֹ ע ָ

א י ְִשׁפֹּט ְל ַמ ְר ֵאה ֵעינָיו
ֶאזַר ַבּקּ ֶֹדשׁ ָמ ְתנָיו
נְ
אָז יַנְ ִהיר ְו ַיז ְִהיר אוֹר ָפּנָיו
ָאיר
ַכּ ֶשּׁ ֶמשׁ י ִ
תוֹרה
וּב ָ
יח ְבּ ָדת ְ
יוֹכ ַ
ִ
ְוגַם א ְל ִמ ְשׁ ַמע אָ ְזנָיו
ַדּ ַעת ְוי ְִראָה ֶע ְליוֹנָה
רוּח נְ כוֹנָה
ִי ְזכֶּה ְל ַ
שּׁוֹשׁנָּה
הוּא ֶצ ַמח ִחישׁ י ְִצ ַמח ַכּ ַ
יִגְ ַדּל ְוי ְִשׂ ַמח
בוּרה
ְרוּח ֵע ָצה וּגְ ָ
ו ַ
וּבינָה
רוּח ָח ְכ ָמה ִ
לוֹ ַ
רוּח ְשׁ ָפ ִלים
ְמ ַחיֶּה ַ
לוֹ ְמ ַב ְק ִשׁים
ְשׁ ַפט ְבּ ֶצ ֶדק ַדּ ִלּים
וָ

ֲפ ִלים
ירה ַלא ֵ
ָא ָ
ְוי ִ
דוֹלים
ישׁים וּגְ ִ
ְדוֹר ִשׁים י ְִשׁ ִ
ו ְ
ְשׁ ָרה
יַנְ ֵחם ְבּ ֶדרֶ י ָ

תּוֹרה
סוֹפ ִרים ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ָ
י ְִשׂ ְמחוּ ְ
י ְִשׂ ְמחוּ ֲע ָנוִים י ְִשׂ ְמחוּ ְפּדוּיִים
תּוֹרה
יקים ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ָ
י ְִשׂ ְמחוּ ַצ ִדּ ִ
דוֹשׁים י ְִשׂ ְמחוּ ַר ְח ָמנִ ים
י ְִשׂ ְמחוּ ְק ִ
תּוֹרה
ֵמים ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ָ
י ְִשׂ ְמחוּ ְשׁל ִ
ימים י ְִשׂ ְמחוּ ַתּ ְל ִמ ִידים
י ְִשׂ ְמחוּ ְתּ ִמ ִ
תּוֹרה
מוּכים ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ָ
י ְִשׂ ְמחוּ ְתּ ִ
תּוֹרה
ִשׂ ְמחוּ נָא ִשׂ ְמחוּ נָא ְבּ ִשׂ ְמ ַחת ַה ָ
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פיוט לט״ו בשבט
ָא ז ְי ַר ֵּנ ן ֵע ץ ַה ְי ָע ִר ים
אַדּ ִירים
אַדּיר ִ
אָז י ְַרנֵּן ֵעץ ַהי ְָע ִרים ִל ְפנֵי ֵאל ִ
אָשׁיר ִשׁיר ָח ָדשׁ
י ִָעיר ז ְִמירוֹת ו ְִשׁ ִירים ִ
וּשׁמוֹ י ְִת ַק ָדּשׁ
י ְִת ָפּאַר ֵאל ַחי צוּרֵנוּ ְ

ֲרבוֹת ַהבּוֹרֵא נְ ָפשׁוֹת ַרבּוֹת
ָבּרוֵּ אל שׁוֹכֵן ע ָ
אָשׁיר ִשׁיר ָח ָדשׁ
ילנוֹת טוֹבוֹת ִ
וּב ָרא ִא ָ
ָ
וּשׁמוֹ י ְִת ַק ָדּשׁ
י ְִת ָפּאַר ֵאל ַחי צוּרֵנוּ ְ

יח ְפּ ִרי ְתּ ֵאנָה
י ְִת ָבּ ַרַ חי ָדּר ְמעוֹנָה ַמ ְצ ִמ ַ
ָרם ֵאל ִבּ ְשׁ ֵמי ְמעוֹנִ ים ָבּרוְּ מ ָברֵַ ה ָשּׁנִ ים
אָשׁיר ִשׁיר ָח ָדשׁ
נוֹדה לוֹ ְבּ ִשׁיר ְוּר ָננָה ִ
ֶ
אָשׁיר ִשׁיר ָח ָדשׁ
יח ִענְּ ֵבי גְ ָפנִ ים ִ
ַמ ְצ ִמ ַ
וּשׁמוֹ י ְִת ַק ָדּשׁ
י ְִת ָפּאַר ֵאל ַחי צוּרֵנוּ ְ
וּשׁמוֹ י ְִת ַק ָדּשׁ
י ְִת ָפּאַר ֵאל ַחי צוּרֵנוּ ְ

ַה ְלּלוּ ֵאל ַחי ִבּז ְִמירוֹת ַה ַמּגְ ִדּיל ַעל ֵמי נְ ָהרוֹת
אוּרים ִהגְ ִדּיל ֲענ ִָפים וּז ְִמ ִירים
ַכּ ְבּדוּ ֵאל ָבּ ִ
אָשׁיר ִשׁיר ָח ָדשׁ
וּמינֵי ֵפרוֹת ִ
ִרמּוֹנִ ים ִ
אָשׁיר ִשׁיר ָח ָדשׁ
וּת ָמ ִרים ִ
ֵיתים ְ
וּב ָרא ז ִ
ָ
וּשׁמוֹ י ְִת ַק ָדּשׁ
י ְִת ָפּאַר ֵאל ַחי צוּרֵנוּ ְ
וּשׁמוֹ י ְִת ַק ָדּשׁ
י ְִת ָפּאַר ֵאל ַחי צוּרֵנוּ ְ

שׁוֹבבוֹת ִשׂ ְמחוּ ָבּנִ ים ִעם ָהאָבוֹת
ִחזְקוּ ְל ָבבוֹת ֵ
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אָשׁיר ִשׁיר ָח ָדשׁ
כֹּה נִ ְזכֶּה ְל ָשׁנִ ים ַרבּוֹת ִ
וּשׁמוֹ י ְִת ַק ָדּשׁ
י ְִת ָפּאַר ֵאל ַחי צוּרֵנוּ ְ

