זכריה דורי

עס הרב יוסףקאפח
לאחר סיור בקריית האוניברסיטה
העברית בירושלים ,שמתי פעמי ל
שכונת נחלת־אחים ,לשיחת היכרות
עם הרב' יוסף קאסח ,חבר בית הדין
הרבני בירושלים ,לשיחה שזומנה־ מ
ראש .שיחת היכרות למהז! משום
שנראה כי אנשי התורה בעדחנו
ניכוו בדוד האחרון ברותחין והם נז 
הרים מאוד שלא לחרוג מעולמה של
תורה אל עולם החול ,אך אין הם
אדישים ,חלילה .לבעיות הצבור ,אלא
להיפך ,אם תהא בך הנכונות לחנות .
קימעא באוהלם ,סופך לשאוב עידוד
בגלותך כי ערים הם מאוד לסובב
אוחם ,כואבים בשל הא ושמחים
בשל דא,
ובבואך ל״נחלה״ — היא שב׳ נח-
לת־אחים■ ,מיד יודע אתה כי ,בתוך
עמי אנוכ■-׳ יושבת /שהרי רבים הם
יוצאי תימן השוכנים כאן מזה שנים
רבות ,וחיוניותם הטבעית ניזונה שב
עתיים מאוירד ,של ירושלים.
בשעה היעודה עמדתי בפתח ביתו
של הרב יוסף קאפח ,אשר נתפנה
ממלאכתו הספרותית וקיבלני בלבביות
ובברכה ,כמדת הכנסת אורחים מסו־
דחית.
כב׳ הרב .פתחתי לאחר חום סדר
ברכות ואמרתי בנימת התנצלות,
קיימת הרגשה בקרב בני העדה ,כ
אילו בשנים האחרונות נוצר מרחק
ביניהם לבין רבני העדה ,ומנהיגיה
הרוחניים ,אשר נראה ,כי מסתגרים
בעולמם הפרטי ואינם מכירים ואינם
חיים את הבעיות בהן נלבטים יוצאי
תימן בחיי היומיום ,האמנם מוצדקת
הרגשה זו ,לדעתך?
תש וכה  :יכול להשיב אלא בשם
עצמי אם אמנם נוצר פער וריחוק
בתוך העדה הרי סיבותיו רבות ועמו• -
קדת ,אך איני מאמי ,כי רבי י !•עדה
מסתגרים בתוך עולמם ומתעלמים ם
בעיית העדה .להיפך ,לפי הרגשתי
מקדישים הם מחשבה רבה לבעיות
העדה והצבור וכל אחד משתדל ל 
תרום .ככל יכולתו ובתחום הנראה
לו כחשוב.
ש .אפתח בשאלה המסדירה ביותר.
הנה יהדות תימן שמרה ושימרה ערכי
תרבות יהודיים במשך דורות ,האם
יש צורך ,לדעתך ,בהתארגנות ש 
תפעל לישם ולשלב ערכים אלו ב
תרבות דמהווית כיום בארץ 7
ת .מלאכת ההתארגנות ,לדאבוננו,
קשה ביותר .הגסיון מלמד כי רק
תתחיל לארגן את בני העדה ומיד
יצוצו מארגנים רבים ,ויופיעו חשדות,
קנאות וצרות עין .אתה תחתור לאגד
ולפניך יופיעו הריסות ,לעומת זאת
א□ תניחם כפי שהם ,תמצא כי שלום
ישכון באוהלם.
ש .יש בכך כדי ליאש ,אך האם
לדעתך תכונות אלו הן טבעיות ו
אופייניות בכלל לעם היהודי1
ת .איני יודע .אצלנו צצו תכונות
אלד ,כנראה ,על רקע חיינו בגלות.
המגע והמגורים בין הערבים פיתחו
בנו שנאה ,חשדנות ,ואנוכיות כלפי
הגויים .תכונות אלו הן בעוכרינו
כיום ,כשאנו מפנים אותן איש כלפי
רעהו.
ש .אם בך הרי יש מקום לחקור,
כי מקרב הדור הגדל בארץ תיעלמנה
תכונות אלו ,וניתן יהיה לארגנם ?
ת .יתכן ואפשר יהא לארגגם .אך
חושבני כי לרעיון שאינו קשור ב
תימן ,כי הם מסתייגים מתרבות אבר
חם מחוסר ידע ,כי החינוך שקיבלו
כארץ שונה כמובן מהחינוך שקיבלו
אבותיהם .נוסף לכך ראש מה בכך
היא במבוגרים שהחלו מזלזלים ומפ
חיתים בערכה של החרבות והערכים
שנשאו אלפים שנות גלות.
ש .בפה תסביר איסוא את הנכר

על בעיות חברה ותרבות

נות לקבל עליהם מנהיגות של מנ סים אינם נהוגים בישראל מפאת ד~,
אקלים החם ,אלא מפאת ״המיני״,
היגים מיוצאי י המערב7
־
ת .משום שאנוכיותו ומרדנותו של והרצת להידמות לאדם וחוות
ש .אם עוסקים אנו בלבוש ,אשאל
בן־תימן ,מתגלית לגבי המנהיג שמ
בני העדה ,אך עם זאת הציות למנהיג שאלד ,אחרת המטרידה את הבריות:
מערבי אינו אמיתי ,אלא נובע מ כיום קובעים דתיותיו של יהודי עפ״י
חששו של התימני כי יסמלו עליו הכובע ,האמנם זה נכון לפי ההלכה 7
תו של ״עדתי״ ,באם יתמרד במנ
ת^ .ענין כיסוי ראש מלבוש ה־
היגות כזאת ,אך במעמקי הלב קיימת כוהנים .הדיוטות הבש ■1מגבעת וכהן
התנגדות גם למנהיגות של יוצא ה 7דול מצנפת לכבוד ולתפארת .ולבוש
כוהניס הדיוטות הוא כלבוש העם !
מערב.
ש .כיצד ,אם כך ,נקבל את עובדת מכאן שבני ישראל נשאו מגבעות
קיומה ש.ל מנהיגות העדה במפלגות בראשיהם .הימב״ם כתב שאסור ללכת
השונות 7
בגילוי ראש .תפישה דומה קיימת גם
ת .אינני יודע באיזו מדה המנהי באיסלאם ,המחייב אדם המכבד את
גים אליהם אתה מתכוון צמחו כמנ עצמו ללכת בכיסוי דאש .עם זאת
היגי העדה ,שהרי רובם הגיעו ל נציין כי ישנן עדות שאינן נוהגות
תפקידם מכח פעילותם במפלגותיהם לחבוש .כובע .נראה כי החבישה אינה
ומכח כשרונותיהם האישיים .יש מהם עניין של איסור.
הפועלים יותר בקרב בגי עדתם ויש
ש .האם חובה ללבוש טלית קטן
מהם הפועלים פחות ,אך בכל מקרה כלבוש ז
לא העדה בחרה בהם ולא בה תלוי
ת .לפי ההלכה אין זד ,חובה .אבן־
המשך מנהיגותם .וזד ,טוב להם.
עזרא 'אומר :ראוי ללבוש בחו^־מ“
ש .מה הם המוסדות והערכים ש  אשיר' בבית כגסת ,כי אין בנית ח-
נהרסו לאחר העליה ארצה 7האם _כנסת דברים שלבו יתיר אחריהם.
הסבה לבך היא הדמוקרטיהד
בתימו לא נהגנו ללבוש מלית כל
ת .נהרסה תרבותם היהודית ,רמתם היום חדז ממחוז שרעב ועדן.
המוסרית ,חגיהם ומועדיהם ,חתונותי־
ש .נעבור לענין מעמד האשד ,ה
הם ושמחותיהם; היכן הם המפגשים יהודיה בתימן .ישגה טענה כי לא
הנאים שאולרה של תורה ,ענוד ,ו היו לה זכויות רבות.
שלוה נפשית נסוכה עליהם?! היכן
•ת .זו טעות .כיום האשה שווה
״ולבי סוב ושמח ! 7״ כמד ,אנשים בחובות ולא בזכויות .בתימן היא
מסורת וחינוך
יכולים לעלות לספר־יתורה .ולקרוא היתר ,כמלכה בביתה ויומה ברשותה
ש .מד ,דעתך על מרכזי ישוב
במנגינה ובמבטא הנאצלים  7היום והיום היא מתרוצצת כסוס עבודה.
רבים מן העולים ל״ססר״ גוחנים לחזן ומי כתורת ישראל שדאגה לזכויות תימניים 7
ת .יש בהם חיוב ושלילה כאחד.
לקרוא במקומם .ובין המוסדות ש.־ האשה .למשל לפי התורה כשמת
נהרסו ״שלטון האב״ ,ו״כבוד הרב״ .הבעל לה הירושה לכל ימי חייה ,החיוב הוא ביכולת לשמר ממורות
אין זה קשור לצורת השלסון אלא והיום מתחלקים הנכסים יחד עם ואורח החיים ,אך השלילה היא בכך
להתערערות המוסר .הנה יוצאי ה -קרובים ובנים ולא נותר לה דבר שכאשר יוצאים הם מישובם מושפעים
מערב מצייתים להוריהם ומכבדים והיא הולכת בכלי ריק .לדעתי ,נטלו הם בצודה שטחית ולמדים רק את
החיצוני והשלילי של שכניהם ובשובם
3ת־ מוריהם ורבניהם .יתכן שהמעבר פן האשד ,את אסר היה לח
ש .כב׳ הרב ,האינך סבור ש הדלים הם מטפח את הטוב שבהם
הפתאומי מצורת חיים א־!ת לאחרת
השפיע לרעה .כראי להוסיף כי ב יציאת האשד ,מן הבית לעבודה גורמת ובמסורתם .ובך עדות אחרות רואות
בגו רק את השלילי .החיים ברכוזים
דמוקרטיה אין חדש ,שהריתי עס״י להתפתחותה 7
ת .שאלה זו מתעוררת רק לאדם כאלה חיוביות□ נמנעת גם עקב ה
תורת ישראל .המלך היה ״מקרב
אחיו״ ויועציו באו מן העם .לצדו שלא הכיר את חיי האשד ,בתימן .חינוך שאינו מתחשב במסורות של
של והושע היו הזקנים ובימי עזרא לאחר שכילתה עבודת הבית היא העדות ורגשותיהן.
ש .מד ,דעתך ,איסוא ,על הרפור־
 120חברי הסנהדרין.
היתה חופשית לבקר את רעותיה,
ש .מדברים אנו על תרבותנו ,מהי לרקום וכיו״ב .תפקידה היה חשוב מד ,בחינוך ,האם יש בה כדי לתרום
אם כן תרבות זו שנשאנו בתימןד  ביותר בחינוך הבנים .אינני יודע אם לפתרון נייודים אלה?
ת .האמת היא שאיני בקי בפרטי
ת .היא כוללת אורח חיים מיוחד .ספונג׳ל ,או פקידות טוב יותר לאשה.
לבוש ,קישוט ושירה וכיו״ב .תרבות בתימן האשד ,היתר ,גברת לעצמה .תוכנית הרפורמה ,אך לחינוך היהודי
בתימן והחינוך בארץ יש גישות שו
זו היתד .ביסודה עברית קדומה ,שכן היום• היא נשלטת ע״י גברת.
ש ,י אבל הנשים עצמן טוענות כי נות לחלוטין .בתימן לא־ היו כתות
לא הושפענו הרבה מן התרבות ה
מאוכלסות ומחנכים טובים ידעו לחנך
ערבית ,לדוגמא ,שירת ישראל בתימן עתה סוב להן מאז.
ת .אולי לנשים שגרו בכפרים ה־ כל פרס לפי נטיותיו וכשריו .הלמוד
נותרה מיוחדת ושוגה סן השירה
הערבית ,ואין צורך להגיד גם  .מ־ נידחים ביותר־ טוב יותר ,אך אם־ אלו היד ,עד גיל  10והמלקות לא היו אלן.
הנוצרית.
הטוענות כך מדברות " בכנות ,הרי אמצעי משמעתי .מעל לגיל זה לא
ש .האם תרמנו משהו מתרבות זו יתכן כי היום מבינות הן יותר ב היד ,הלימוד המאורגן חובה ,אולם
בעיות העולם ,אך השאלה היא מה זה שנפשו צמאה ללמוד התאבק ל
לתרבות ,הישראלית׳ י
ת .איני יודע אם הגיעה העת ל זה הוסיף או גרע למהותן ,ואם אמנם רגלי חכמים .גדולי התורה בתימן
הגיעו לגדולתם מלימוד עצמי ש 
בדוק אם תרמנו וכסה תרמנו ,שהרי זה תרם לאושרן.
אין זה תלוי בנכונותנו לתרום ,אלא  -ש .המדינה אפרד ,ריבוי נשים ,לאחר המלאכה .כיום התלמידים לומ
דוקא בנכונות האחרים לקלוט .והנה האיו בכך ניגוד לנוהג בתימן או דים לא מתוך אהכת תלמודם אלא
על מגת לשפר את המצב החומרי,
ההל משבחים את תרבותנו זו אבל להלכה 7
ת .דעה זו נובעת מאי הבנה .גם ולכן לא מגיעים להישגים ,כי אהבת
אמם ששים לקבל  .ממנה .חוששני
שמחשיבים אותנו כחרסים ארכיאולר במקרא וגם בתימן לא ראו ריבוי תלמודם תלויה בדבר .חשוב שתהא
דביקות בלמידה .אינני יודע אם קבלת
גיים .במקרה נזדמנתי להרצאתו של
פרופ׳ יגאל ידין שסיפר בהתלהבות נשים בעין יפה ,ואם נשאו יותר תארים היא חשובה ביותר ,כי היום
אברם
לצורך.
זה
היה
אחת
מאשר,
על גילוי תפילין במקור ,מים במעמקי• נשא את הגר ,כי לשרה לא היה ולד .התלמיד לומד ושוקד עד שיקבל את
לבן■ תארו ואח״ב שזבח את תלמודו ,וזד,
האדמה ,למרות ההתלהבות התפילין .יעקב נשא שתיים בגלל
רמאותמפאת הכיוון כיום בחינוך החילוני והתורני,
פנינה
נותרו זרים ורחוקים ממנו .ישנה הארמי .אלקנה נשא
את נשא שתים .ונראה כי יש לחולל רפורמה בתחום
לא
הערכה אך אין מעשים בעקבותיה .עקרות חנה .יצחק
לתענוגות נחשב לחטא .זד ,דוקא .ליקוי אחר בחינוך הוא,
כזאת גם אצל המלומדים הבקיאים ריבוי הנשים
״וכעסתה צרתד״ ...מדברות שבעוד בתימן הילד שאף להידמות
בתרבות יהודי תימז שאינם מבני
המליםאשד ,אחת .מכל מקום ריבוי לאביו ,אשר נהשב בעיניו ובעיני
עדתנו .כולם ידמו את תרבותנו ל
בעד
שמש המחממת ומאירה ,אך כל זה נשים הוא רשות מבחינת היהדות .עם החברה למופת הראוי לחיקוי וליסוד,
זאת אין לדבר על האיסור שאסרה הגה כיום אין האב נראה ונחשב עוד
סוב ויפה כשהיא רחוקה.
המדינה ■ למופת הראוי ללימוד .גם בית הספר
ש .הזכרת את הלבוש בתימן ב
שכן
נצחון,
בחדוות
המדינה
געגועים .-האינך סבור שאינו מתאים אסרה ריבד ישים )פוליגמיה( ע״י אינו רואה באב ערך חיובי כלשהו.
חופה וקידושין ,אך לא אסרה ריבוי ומכאן התנגשות בין הבית לבית־
לאקלים ארצנו?
ת .לב ,ש חם הוא ענין של הדגל .נשים שלא ע־׳י הופה וקידושין כלומר הספר.
ש ,יש הטוענים כי ריפורפה בדת
אך הלבוש בתימן .זית מוסרי וצנוע ,אסרה את המותר והתירה את האסור.
וכאן אינו מוסרי ולא יהודי .המחש!״ יחנה רבים היושבים אתנו שיש לחים
)ו;פשך בענד (14
מספר פילגשים ואפילו אשת איש,
ולא עוד ,אלא שעפ״י המשפט ה
אזרחי ״אשר ,הידועה בצבור״ זוכה
בירושה וממון.
ש .ידוע כי התימנים נתגלו כ־
הסיגים מבחינה גופנית לגבי מספר
מתלות .מהי הסיבה ,לדעתך ,לחסי
נות זו?
ת .בוראי לא מריבוי נשים .דומני
שהסבה היא בהיותם אנשי עמל ,וב
מסכת .דרך ארץ׳ כתוב ״אין אדם מת
אלא מבטלה״ .נוסף לכך הם היו
שלווים ,כדברי ד,שבזי. :בלב שוקם
ובוטח ירפא מחלי״ ,והרי אין כפתח
החיים סכנה לגוף.
ש .האם אין לתזונה חלק בחסינות
זו?
ת .בלי ספק .בתימן התזונה לא
היתד ,פולחן ,אלא־־־־לצורך קיום .הדי
בינו לאכול שומנים מן החי ,והעדפנו
אכילה חמה וטריה ישר מן המקור,
מן השדה ,והאכילה מתובלת ומפול 
פלת .לגבי ״הג׳עלה״ היא אכילה קלד,
קודם ?ארוחה האחרונה ,ויש בה תו-
ע'5ת7־־והומב״ן טען שיש לאכול תהילה
אכילה קלה .יש לזכור כי לג׳עלד,
״יש .חשיבות רוחגידדחברתית לא פחד
תה מערכה התזונתית .והנה נטישת
הרגלי האכילה התימניים מביאה לכך
־ש־^^־־־־יודלן^־־במח״לורר־שמקודם לא
נראו בקרבנו.
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ל ה ע1י השם תוטדי
חודש זה הוא ראש השנה למנין
בריאת העולם אך הד..י החודש השבי
עי לחדשים והוא מהווה סוף  1התחלת
הע״ה החקלאית .סתיו וקיץ ימי דין
ושמחה משמשים בו בערבוביה .כך
הדבר לגבי הגוי השם תשרי שבגי
כל העדות בישראל הוגים אותו :
תשרי בצירה ואלו יוצאי תימן בלבד
הוגים ומגקדים הברה אחרונה ב
חיריק .הרב יצהרי עודדבי בחקר השם
וגגשתי לחפש בכתב יד תימני עתיק
של מסכת ״ראש השנה״■ .יגעתי ולא
מצאתי .כי התימנים לא נקדו תורה
שבעל־פה מלבד אלה שנכנסו ב־
״ת!״;זליל״ כמו ״פרקי אבות״ ,וחלק
״ממסכת יומא״.
ביודעי שתרבות יהודי תימן תרפה
משלה לחיינו המתחדשים בשמור
ערכים אני מגיח והצדק עמת בבטוי
שם הדשינו אך הדברים דלושים
הוכחות :
במקרא כידוע חודש זה נקרא ״ה
חודש השביעי״ ואלו בספרות התל
מודית — ״תשרי״ שם זה נגזר מן
המלה האכדית ״תשריתו״ שמובנה
ראשית ויתכן שגם המי׳ה ראשיתו נג
זרה מ״חשריתו״ המנוקדת בחיריק.
'בהוכחות הבאות נעזרתי בחריזה ורר
מסקנה תשרי בחיריק .במסכת ״ראש
השנה״ שנינו:
באחד בתשרי
ראש השנה לשנים
ולשמסין. .
)הפזור שלי(
השורות מסתימות בצליל חרוק היות
שהספרות התלמודית נלמדה בעל־פה
יש השיבות רבה לדמיון הצלילים.
בקינה של ובינו סעדיה גאון שחי
במחצית הראשונה של המאה העשי
רית והגאמרת ב״צום גדליה״ .רביגו
חורז :
אבלה נפשי והשך תארי

בית תפארתי נשרף ביד הארי
גם פליטים אשר עזבו שארי
דועכו היום בשלושה בתשרי.
ב״ספר תחכמוני״ ליהודה אלחריד ב
שער החמישי חורז:
ראש החדשים תשרי
בעת כל טוב יפריא
וכל טוב במרום השמחה ימריא.
ובאותו שער משורר ספרד מוסיף ו
חורז:
תנה הכום לפניך בתשרי
ותפרה בה כעץ רענן ותפריא.
אלחריזי הוא ממשוררי ספרד שחי
לפני שמונה מאות שנה ,מכאן שה
גוי תשרי בחיריק היה נהוג גם ב
יהדות ספרד של אז ומשום מד .אבד
ההגוי החרוק מפי יהודי ספרד של
היום.
גם בשירי שבזי נמצאה חריזה בשיר
״שמעו קול שופר״ לענין ״ראש דד
שנד״״ :
בחודש תשרי איומה צולחת
ללמד שבטי יה תשובה נצחת
ונפשי עם שכלי בשוער שומה ת
מדובר כאן על חרוז פנימי ״תשרי־
שכלי״.
ראוי להוסיף שגם בלוח המוסלמי
יש שני חודשים׳ הנקראים ״תשרין
אלאול״ ״תשרין אלתאבי״ תשרי ה
ראשון ותשרי השני.
מכל הנאמר תשרי בחיריק הוא
הגוי עתיק יומין אשר רק תרבות
תימן שמרה עליו ויש לחזקו ולהפיצו
בפי כל ישראל.
אם כך מדוע אומרים תשרי ב
צירה ? יש להניח שההשפעה נבעה
ממספר סליחות הפותחות ב״ישרי״
)ניקור בצירה( ו״ישבוק״ .מובן ה 
מילה ־״ישרי״ יעזור ,יסיר ,היינו היא
מילת פועל ואין מילת פועל בשינוי
הגוף תשרי תשמש לשם עצם.
אמור מעתה תשרי בחיריק ולא
תשרי בצירה!

בדו״ זה נדונים על המים ,אם תהא
השנה גשומה או שחונה ,ועל כן
מרבים אנו בתפלות ובבקשות .מבי
אי□ אנו לבית הכנסת את נציגי
הצומח והם ארבעת המינים והאדם
הוא נציג עולד־־ההי ,ובלם יחדיו
מתפללים למים .בהושענא רבה חוב
טים אנו ערבה ,והרי זה שיתוף ב
תפילה של צמת הזקוק ביותר למים
והסובל ביותר מחסרונם.
כשעמד בית המקדש על מכונו ך״יו
הכוהנים נוסכים במשך שבעת ימי
התג על המזבח מים — צורת תפלה
ובקשה למים .במוסף של שמיני־
עצרת מתהילים להזכיר אחת מתכך•
נות הבורא כמשיב הרוח ומוריד ה
גשם ,וממשיכים בהזכרת .תפלה זו
עד האביב.
ריבוי התפלות והתחנונים למים
אינו מפליא שהרי הם התנאי להמשך
קיום דהיים .המים הם המרכיבים ה
עיקריים של הצמחים*■ ושל גוף בעלי
החיים ,אשר כ־ 70%ממשקלם —
מים .זרעי יבולי השדה לא ינבטו
ללא מים ,שהרי הזרעים ד״מוסמנים
באדמה תופחים בסופגם מים ,קורעים
את קליפתם ובוקעים אל פגי האדמה
עקב ״לחץ התפיחה״ .הודות למים
מתפרקות מוליקולות הענק של אבות
המזון שיזרע ליחידות קטנות שה!
זמינות וחדירות לתוך תאי הנבט
ההולך וגדל ובעתיד יתן* פריו .בלי
מים לא תהיה איפוא נביטה בצומח
ואף בעל־החיים ימות ,שכן .המים
חיוניים לפעילות הפלסמה שבתאים.
בכמות המים המצויה מותנית הפדי
חה .הצמחים קולטים מלחים מן ה

קרקע רק בהיותם נמסים במים .המים
הם אהד מחומרי הגלם הדרושים ל
תהליך הפומוסינתיזת )ההטמעה( ה
נעשה בתאים הירוקים של הצומח,
ואשר בהימשכו של תהליך זה בוצר
מזון ליקום .כאשר המים במצב מוצק
— משמע בצורת קרן — הם מסייעים
לנו לשמר את מזוננו .ובהופיעם ב
צורת אדי קיטור ד״ם משמשים מקור
לאנרגיה ,שהרי בלחץ אדי הקיטור
אנו מניעים מכונות .המים הם החומר
הנפוץ ביותר בין החומרים המסיסים,
ובגלל המבנה הרו־קסבי של מוליקד
לת המים הם ־בולים להדק ולהמים
חומרים רבים.
כאשר המים נופלים ממקום גבוה
אפשל לנצלם להפעלת טורבינות וי
ליצירת כח חשמל' .את האנרגיה ה
גלומה במים לפני נופלם קורים אנר
גיה פוטנציאלית ,ואת זו המצויה
בהם לאחר נופלם מכנים אנרגיה
קינטית .בין המפלים הידועים בעולם
מצויים מפלי הניאגרה' שבגבול ארה״ב
קנדה ,בארצנו ידועים מפלי נהרים.
כיום מדברים על תוכנית להזרים
מים מים התיכון לים המלח ,כדי
שלא ייבש עקב ניצול מי הירדן ,וכן
ליצירת מקורות כח ,שכן המים יפלו
לים המלח מגובה  400מ׳ ועוצמתם
הפוטנציאלית תהיה גבוהה ביותר .כ
נגד רוב יתרונותיהם המים משמז״ים
לעתים כגורם להרס ומבול ,כאשר
באים הם בכמויות גדולות במיוחד,
ולכן תפלותינו כי נזכה בשנה ה־
בעל״ט לגשמי ברכה ,שגשוג ושלום.
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יוטף אברמוב
)תלמיד תיכון(

שיחה עם
הרב יוסף קאפח

שני שירים ■*
 -ב צ ל א ל א ל ו ני  -י

)סוף מעט׳ (9
תסייע לקרב אותה אל הדור הצעיר ל
ר> זו פריקה תוך התערסלות ב אד $ומע אותף בבכך
דתם של הטוענים כך ,שהרי אם אין
לא מועד ולא שבת ,ואם מותר לנסוע ועיני רחוקות מלראות .־
ולעשן בשבת ומועד מה נשאר
עודל! אי אפשר להפוד את האסור אני בוכה אותף במר יי
למותר.
ואתה מלהג נשכחות.
ש ,מה לדעתך הרקע לכך שרבים
מבני העדה פורקים עול?
אך חותר גגדף כנבל'
ת .כל חינוך הוא הגבלה וטבע
האדם לפרוק את המסגרת .המחנך ומקבץ תפלות לשלומן?.
צריך שיהיה לו רצון ואמונה בערכים
וחשוב אני בוזז חרונף כשיי־ל.
אותם הוא מבקש להקנות,
מכל כי תהא למחנך סביבה מתאימה וזועק בטרוף לקו־אתף.
המשלימה את החינוך .אך נראה כי
שני תנאים אלו אינם בנמצא כיום .אני לוטף אשפתף במלאות
ההתפרקות קלה מן
מאי־טעיגה .המשמעת ,והמרי־ ועיני צוחקות למלאה.
קה באה
ש .מדוע יהודי תימן פוסלים דד אני לוחש את שמף .בחידות
הקריאה בספרי תורה שלא נכתבו ע״י
ואתוזאת בפך מדכא...
כופרי סת״ם מבני העדה?
ת .אין כאן פסילה מוחלטת ,חלי
לה .זה עניין של הבדלי מסורת
בינינו לבני עדות אחרות .בספדי
תורה שלנו ישנם שינויים בכתיב ,ב.
חסר ויתר בהשראה לנוסחאות .של
עדות אחרות .למשל במלה ״מנוס א״ לעקר לף בכל תג
הסר אצלנו וא״ו ,לעומת זאת
״ד• את כל התפלות
יהיו כל ימי נוח״ יתיר אצלנו וא״ו.
כך־; שונה אצלנו צורת בתיבת שירת ולדומם את שמף
הים ,וכן קיימים הבדלים במספר
סתומות .מסורת כתיבה זו איבה בניסוי מאכזב?
קיימת ב:.פרי תורה של עדות אחרות.
יש מבני העדה שאינם מקפידים ד
?נראים בשני נוסחים ולדעתי־ז־הי־פגוט ,לשתוק לף כמו דג
עליהם לבחור שיטח זו או אחרת,
וחושבני כי עליהם להעדיף שיטתנו ,את כל המצולות ־
כי זו בודאי מסורת כתיבה עתיקה
ולקומם נגד ף
יותר.
ש .מדוע פוסלים האשכנזים את יאוש מכזב?
השחיטה התימנית ?
ת .בהלכות שחיטה כחוב ״הכל
שוטחיך׳ ואצלנו אמנם מרובים השו-
הטיט ,לפי טענת האשכנזים על וד לנסות להך־הר
שוחט לו^־וה־ ־־מובחר ,ולא־־עילז,
״;אלא ,את זמנף
שהם ־ מוסיפים הגבלות שאינן כלל
בהלכה ,כגיז שעל השוחט לטבול ולקרוא בקול
במקוה ,ובשעת שחיטה שלא יהא בעל
שאבד?
לרי .החלפה־ לעומת זאת קבעה ש-
T T V
אפילו מומר יכול לשחוט בתנאי
•שעומדים' עליו .ולש מהם המגיעים
לידי הגזמה ונמנעים לאכול מכל לנסות לשקר
שחיטה ־יהודיה .ואוכלים רק משחיסת
רב השכונה שלהם .יש אתרים ה־ להם ולף
טוענים כי הסכינים שהבאנו מתימן
ולהיות גכמו י•אל
אינן משובחות ואילו סכעי מילר
•י * *
מארה״ב עשויות פלדה משובחוד־״ו־
שבגד?...
TT V
 5הנן נשאר חסר פגימות גם לאחר
החירור .אך איו בכר כדי לצערנו ,כי
בני תיפו הם בני תורה ,כולם קוראים
בתולה ורבים מהם שוחטים .לדעתי,
זה נאה ,בתנאי שנשמור על הרמה חייבת ליעשות וכל היכול לתרום חייב
לתרום למעשה ולתיקון אך בסוסו של
*
המוסרית שהיתה לנו.
ש .כבוד הרב ,נעבור לאתחלתא דבר אופי הפעולה ותחומה מותגים
דגאולה .האם לאחד שחרור ירושלים בנטיותיו של האיש .מקוה אני כי
והד הבית׳ אינך סבור שהגיעה העת אצליח לתרום כלשהו לגאולת אוצרות
לגשת לבנין המקדש ולחדש העבודה ל הרוח שהביאה עדתנו אתה מגלותה.
ת .בלי נביא לא נוכל לעשות זאת ,לגבי התחומים האחרים ,כגון הפעי
כי רק הנביא לכשיקום יהא מוסמך לות הצבורית ,מאמין אני כי יימצאו
,לקבוע מי הם הכוהנים ואיה מקום העושים גם שם ויתוקנו הפרצות ש־
המזבח .ועד להופעתו עלינו לשמר ניבעו בהומותעו.
את מסורותינו ולמנוע כל התרופפות
 .יומו של הרב גדוש מאוד .בשעות
באמונה.
הבוקר עסוה הוא במשרדי הרבנות
*
הגיע זמן תפלת מנחה ויצאנו מ הראשית ואחר הצהרים מקדיש עתותיו
ארחי ואני בדרכנו אל בית הכנסת למחקל ועיון ,להעביר מאוצרות ש 
אשר ברחוב שבזי .צועד אני לצדך שימרה יהדות תימן לאוצרד .של ה
ומהרהר ,בלבי ,אכן אין רבנינו מת אומה המתחדש בישראל .אך פטור
עלמים משאלות הדור ובעיותיו ,אך בלא כלום מעבודה ציבורית אי אפשר,
מדוע אין הם יוצאים חלוץ בראש
הפעילות הצבורית לתיקון המצב .ומפעם לפעם חייב הוא להיפנות
בטאתי הרהורי בקול והתשובה באה מחברתם של כתבי־יד עתיקים למען
בשכנוע רב.
לתת עצה לפלוני או ללבן שאלה
אבן ,אומר הרב ,רבד .המלאכה ה הלכתית המופנית אליו.
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