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מו“ר הרה“ג רצון ערוסי שליט“אמחלוקת לשם שמים, מהי ? |  

"כל  חז"ל,  שאמרו  מפורסמת  משנה  ישנה 
כל  להתבטל,  סופה  שמים  לשם  שאינה  מחלוקת 

מחלוקת שהינה לשם שמים סופה להתקיים".
"כל  פרושים,  שני  אמר  מברטנורא  עובדיה  ר' 
מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים" כמו 
וקיימים,  חיים  הם  שלדורות  ושמאי,  הלל  בית 
חיים  האמת  בעולם  וגם   ,120 עד  הזה  בעולם  גם 
וקיימים,  מאידך "וכל מחלוקת שאינה לשם שמים 
שנבלעו,  ועדתו  קורח  כמו  זה  להתבטל"   סופה 
עובדיה  ר'  מאומה.  מהם  נשאר  ולא  נשרפו, 
שהרי  זה  בפירוש  קושי  שיש  הרגיש  מברטנורא 
סופה  המחלוקת  המחלוקת,  על  מדובר  במשנה 
על  ולא  להתבטל,  סופה  והמחלוקת  להתקיים, 
החולקים , לכן אמר פירוש נוסף "שמחלוקת לשם 
"ומחלוקת   , להתקיים  סופה   - תכליתה  שמים" 

שאינה לש"ש, אין תכליתה , סופה להתקיים.
 וביאר "מלאכת שלמה" )מחכמי תימן שפלפל ארוכות 
סופה  ש"תכליתה  ועמוק(  ארוך  פלפול  הזה  הפירוש  סביב 

כך  האמת  בירור  האמת,  בירור  הכוונה  להתקיים" 
התכלית  וזה  האמת,  מתבררת  סוף  סוף  כך,  או 

וסופה להתקיים.
ועדתו,  קורח  כמו  לש"ש  שאינה  מחלוקת  אבל 
בתורה  כפרו  שהם  שלה?  התכלית  הייתה  מה 
שהם  נשאר  זה,  מכל  נשאר  מה  אז  השמים,  מן 
בעל  הרי  הדברים,  את  נחדד  יותר,  ולא  זרים  כמו 
המלאכת שלמה הוא היה חכם גדול מאוד מאוד, 
מאוד,  יפה  בצורה  לעומק,  ומפלפל  מפלפל  הוא 
גם  שמים  לשם  שמחלוקת  ומבאר  אומר  וכאן 
ובסופו  שנים,  שלוש  נחלקו  וב"ה  ב"ש  נניח  אם 
אמרו  הרי  ב"ה,  כמו  הלכה  הוכרעה  דבר  של 
במשנה,  היחיד  דברי  את  רושמים  למה  חכמים, 
ירצו לפסוק הלכה כמו היחיד,  שאם בדור מסוים 
הזה,  לו, כבר עלה על שלחן מלכים הדיון  ויאמרו 
וכבר הוכרע להלכה, אבל שנדע שכל דעה יש בה 
להפסק  ראויה  והיא  האלוקית,  האמת  מן  משהו 
פעם להלכה, כך או כך. ובאמת  אף שדעתם של 
ב"ש נזכרה במשנה ונפסקה הלכה כמו ב"ה, "וב"ש 
במקום ב"ה אינה משנה", צאו וראו את גדולי חכמי 
ב"ש,  של  ההלכות  את  לוקחים  אחת  לא  ישראל, 
ראייתם,  הייתה  מה  תורה  בסתרי  להאיר  ומנסים 
ראיתם  ומה  ב"ה  של  ראיתם  מה  להסביר  מנסים 
חיים,  ואלו דברי אלוקים  זו אמת! אלו   , ב"ש  של 
הראיות  אבל  להטות,  רבים  אחרי  היא  הכרעה 
לכאן או לכאן הם ראיות אלוהיות, כי הכוונה לשם 

שמים, זה רואה בכה וזה רואה בכה.
ואילו, קורח ועדתו, זה מה הוא אומר? שהתורה 

לא מן השמים? אין לך שקר גדול מזה.
בשום  יעלה  שלא  להתקיים,  סופה  אין  אז 
לחשוב,  רעיון  איזשהו  יעלה  לא  דור  בשום  דור, 

שהתורה לא מן השמים. 

ששמע  חנה,  בר  בר  רבה  של  ההגדה  עומק  וזה 
מבטן האדמה עד עצם היום הזה את קורח אומר  
"משה אמת ותורתו אמת" כי אין שריד בישראל, 
ואילו  שמים,  לשם  שאינה  מחלוקת  של  לשקר 
אלוקים  דברי  ואלו  אלו   - שמים  לשם  המחלוקת 

חיים.
שמים,  לשם  שמחלוקת  לדעת  עלינו  ומכאן, 
"רתחא  שנקרא  מה  יש  קיימת  שהיא  בזמן 
כל  כי  פשוטים,  לא  האלה  הדברים  דאורייתא", 
אחד ואחד לא מסתכל על השני, אלא על מסתכל 
שלכאורה  דברים  על  אפילו  ולכן  צבאות,  ה'  דבר 
מצד  ישראל  לחכמי  יש  קטנה,  חומרתם  דרגת 
"מן  אומרים  בתימנית  ונחלקים...  האמת,  רדיפת 
יודע  לא  מי  הנה,  להשאר.  מוכנים  לא  קוץ",  הדא 
את המחלוקת המפורסמת בין חמישה זוגות, נשיא 

בישראל, ואב"ד. 
ביו"ט  הקרבן  ראש  על  לסמוך  האם   ? מה  על   
זה  מה  הרי  רבותי  ביו"ט,   הקרבן  לסמוך  לא  או 
על  ידו  וסמך  ביו"ט,  הקרבן  ראש  על  ידיו  לסמוך 
ראש קרבנו ובכל כוחו, זה רק גזירה, שבות, שמא 
זוגות  וחמישה  יותר.  לא  חיים,  בבעל  ישתמש 
התגלגלו "ויכבטו" בעניין ,מה זה? זה נגיעות? לא, 
זה קדושת האמת. ואעפ"כ, הוכרעה ההלכה שאכן 
לסמוך ,המחלוקת הזו, שהיא בשביל סמיכה, שכל 

כולו ענין של שבות.
נאמר  בזמנם,  זה  דבר  הגיע  רמות  לאיזה  תראו 
בהלל  מעשה  רבנן  תנו  ע"א  כ'  דף  ביצה  במסכת 
הזקן שהביא את עולתו לעזרה לסמוך עליה ביו"ט, 
חברו עליו תלמידי שמאי הזקן, אמרו לו מה טיבה 
שלמים  ולזבחי  היא  נקבה  אמ"ל  זו?  בהמה  של 
הבאתיה, שיקר, למען השלום מותר לשקר, אמר 
בזנבה  להם  כשכש  ה'  בבית  שלמים  וזבחי  להם 
על  ב"ש  של  ידם  גברה  היום  ואותו  להם,  והלכו 
זקן  שם  והיה  כמותם,  הלכה  לקבוע  ובקשו  ב"ה, 
שמו,  בוטא  בן  ובבא  הזקן  שמאי  מתלמידי  אחד 
צאן  כל  והביא  ושלח  כב"ה,  שהלכה  יודע  שהיה 
שבירושלים והעמידם בעזרה ואמר, כל מי שרוצה 
לסמוך יבא ויסמוך, באותו היום גברה ידן של ב"ה 
שערער  אדם  שם  היה  ולא  כמותן,  הלכה  וקבעו 

בדבר כלום.
שוב מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ב"ה שהביא 
אחד  תלמיד  מצאו  עליה,  לסמוך  לעזרה  עולתו 
זו סמיכה, אמ"ל, מה  לו מה  מתלמידי ב"ש, אמר 

זו שתיקה, שתקו בנזיפה, והלך לו.
ומתכוונים לשם שמים  הואיל  בזמן  המחלוקת, 
הבאים,  הדורות  חובת  אבל  דאורייתא,  רתחא  יש 
לב"ש,  ב"ה  בין  המחלוקת  אחרי  שנים  שלוש 
ואסיים  בכבוד,  ולנהוג  ההלכה  את  להכריע  צריך 
טומאות  ועניני  גזירות,  עניני  כולו  כל  משהו,  בעוד 
את  לכנס  זמנים  באותם  היה  קשה  וטהרות, 

של  לעלייתו  עלו  סוף  סוף  אז  להכריע,  הסנהדרין 
ונצלו את ההזדמנות בשביל לדבר  גרון,  בן  חזקיה 
ולראות, גזרו 18 גזרות, 18 גזרות רבו ב"ש על ב"ה, 
הסכמה,  הייתה  לא  גזרות   18 הסכימו,  גזרות   18
אבל תראו רבותי מה נאמר בגמרא מסכת שבת דף 
יז' ע"א "תקעו חרב בבית המדרש ואמרו, כל הנכנס 
יכנס, איש לא יצא מכאן,  עד שלא תהיה הכרעה ! "
של  האלה  שהדברים  לומר,  כדי  כך,  כדי  עד 
ולתמיד לסיים  מחלוקות לש"ש, צריך פעם אחת 
ומי שנדבק במחלוקת,  ולא להתגלגל במחלוקות, 

אפילו הוא תלמיד חכמים, לא מגיע לו כבוד. 
חכם  שהיה  גיטין,  במסכת  בגמ'  חכמים  אמרו 
אחד קראו לו "גניבא", ראו אותו שמתקרב אליהם, 
של  תלמידו  ת"ח  הוא  לפניו,  נעמוד  בואו  אמרו 
אין  אמ"ל  רב,  של  משמו  שמועות  אומר  רב, 
לעמוד מפניו כי הוא "פלגאה" הוא יותר מידי בעל 

מחלוקת, ולא עמדו מפניו כי הוא "פלגאה".
 וי"א למה קוראים לו גניבא ?, כי אחד כזה שהוא 
,ואפילו שהוא חכם, הוא אמר שמועה  גם פלגאה 
רק  בכלל,  רבו  אמרה  לא  שעוד  רב,  רבו  בשם 
בשביל לדבר, אז זה גניבה, גונב דברים, אז צריכים 
להזהר , כי רדיפת האמת אין למעלה ממנה טובה. 

במסכת  מלסיים  מזה  יותר  טוב  דבר  אין 
לוי  בן  יהושע  ר'  אמר  האחרונה,  במשנה  עוקצים 
שלוש  וצדיק  צדיק  לכל  להנחיל  הקב"ה  עתיד 
יש  אוהבי  להנחיל  שנאמר  עולמות  ועשרה  מאות 
לא  מה  יש,   - ויש  אין,   - יש  אמלא.  ואוצרותיהם 
תורה - זה אין, תורה - זה יש! כי התורה זה אמת, 
צדיקים  אין,  זה   - שקר  זה   , תורה  לא  מה  יש,  זה 
שעמלים על התורה כל אחד בדרכו שלו , יש לו יש, 

יש לו את האמת, יש לו חיי עולם הבא.
אמר ר"ש בן חלפתא לא מצא הקב"ה כלי מחזיק 
ברכה לישראל אלא השלום שנא' ה' עוז לעמו יתן 

ה' יברך את עמו בשלום.
ה' עוז לעמו יתן, כלומר ה' נתן לעמו ישראל עוז 
רוחני - זה בתורתנו, זה מתן תורה ומעמד הר סיני, 

התורה היא מקור השלום.
והתורה  ופעמים  יש  המפרשים,  אומרים  אבל 
אם  האלה,  המחלוקות  אבל  למחלוקת,  גורמת 
מביאות  דבר  של  בסופו  הם  הרי  שמים  לשם  הם 

לשלום.
נתפלל לאבינו שבשמים, כי אכן באמת לא ירחק 
אחד  כל  עדתינו  בקרב  הנכסף  לשלום  ונזכה  היום 
עוצמת  עם  רבותיו, אבל  בדרך שהורוהו  ילך  ואחד 
בנותינו,  על  בנינו,  על  לשמור  רבותי  נוכל  הביחד, 
של  בעולמה  שישארו  צאצאינו  כל  על  נכדנו,  על 
את  להחיות  רבותי  ונצא  ה"יש",  בעולם  התורה, 
קדושת  למען  ובתפארת,  בגאון  אבותינו  מורשת 

שמו יתברך.
        ) מתוך  כנס " שני המאורות " פתח תקווה תש"ע ( 
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הראיון המלא בכתב העת אפיקים וצילומו באתר נצח ישראל ובתודה לר' תמיר רצון הי"ו על עזרתו בזה

פורסמה בכתב העת אפיקיםראיון מרתק שערך זכריה דורי עם הרב יוסף קאפח
 בשנת 1968. 

יוסף  הרב  של  ביתו  בפתח  עמדתי  היעודה  בשעה 
וקיבלני  הספרותית  ממלאכתו  נתפנה  אשר  קאפח, 

בלבביות ובברכה, כמדת הכנסת אורחים מסורתית.

ואמרתי  ברכות  סדר  תום  לאחר  פתחתי  הרב,  כב׳ 
העדה,  בני  בקרב  הרגשה  קיימת  התנצלות,  בנימת 
רבני  לבין  ביניהם  מרחק  נוצר  האחרונות  בשנים  כאילו 
מסתגרים  כי  נראה,  אשר  הרוחניים,  ומנהיגיה  העדה, 
בעולמם הפרטי ואינם מכירים ואינם חיים את הבעיות 
בהן נלבטים יוצאי תימן בחיי היומיום, האמנם מוצדקת 

הרגשה זו, לדעתך?
תשובה: יכול להשיב אלא בשם עצמי אם אמנם נוצר 
ועמוקות,  רבות  סיבותיו  הרי  העדה  בתוך  וריחוק  פער 
עולמם  בתוך  מסתגרים  העדה  רבני  כי  מאמין  איני  אך 
הרגשתי  לפי  להיפך,  העדה,  מבעיות  ומתעלמים 
וכל  מקדישים הם מחשבה רבה לבעיות העדה והצבור, 
לו  הנראה  ובתחום  יכולתו  ככל  לתרום  משתדל  אחד 

כחשוב.

ש. אפתח בשאלה המטרידה ביותר. הנה יהדות תימן 
דורות,  במשך  יהודיים  תרבות  ערכי  ושימרה  שמרה 
לישם  שתפעל  בהתארגנות  לדעתך,  צורך,  יש  האם 

ולשלב ערכים אלו בתרבות המתהווית כיום בארץ?
ת. מלאכת ההתארגנות, לדאבוננו, קשה ביותר. הנסיון 
יצוצו  ומיד  העדה  בני  את  לארגן  תתחיל  רק  כי  מלמד 
מארגנים רבים, ויופיעו חשדות, קנאית וצרות עין. אתה 
אם  זאת  לעומת  הריסות,  יופיעו  ולפניך  לאגד  תחתור 

תניחם כפי שהם, תמצא כי שלום ישכון באוהלם.

ש. יש בכך כדי ליאש, אך האם לדעתך תכונות אלו הן 
טבעיות ואופייניות בכלל לעם היהודי?

ת. איני יודע. אצלנו צצו תכונות אלו, כנראה, על רקע 
בנו  פיתחו  הערבים  בין  והמגורים  המגע  בגלות.  חיינו 
הן  אלו  תכונות  הגויים.  כלפי  ואנוכיות  חשדנות,  שנאה, 

בעוכרינו כיום, כשאנו מפנים אותן איש כלפי רעהו.

ש. אם כך הרי יש מקום לתקוה כי מקרב הדור הגדל 
בארץ תיעלמנה תכונות אלו, וניתן יהיה לארגנם?

לרעיון  כי  חושבני  אך  לארגנם,  יהא  ואפשר  יתכן  ת. 
הם מסתייגים מתרבות אבותם  כי  בתימן,  קשור  שאינו 
כמובן  שונה  בארץ  שקיבלו  החינוך  כי  ידע,  מחוסר 
בכך  האשמה  לכך  נוסף  אבותיהם.  שקיבלו  מהחינוך 
של  בערכה  ומפחיתים  מזלזלים  שהחלו  במבוגרים  היא 

התרבות והערכים שנשאו אלפים שנות גלות.

ש. מה הם המוסדות והערכים שנהרסו לאחר העליה 
ארצה? האם הסבה לכך היא הדמוקרטיה?

ת. נהרסה תרבותם היהודית, רמתם המוסרית, חגיהם 
ומועדיהם, חתונותיהם ושמחותיהם! היכן הם המפגשים 
נסוכה  נפשית  ושלוה  ענוה  תורה,  של  שאדרה  הנאים 
עליהם?! היכן ״ולבי טוב ושמח ?!״ כמה אנשים יכולים 
לעלות לספר־תורה ולקרוא במנגינה ובמבטא הנאצלים? 
לקרוא  לחזן  נותנים  ל״ספר״  העולים  מן  רבים  היום 
במקומם. ובין המוסדות שנהרסו ״שלטון האב״, ו״כבוד 
להתערערות  אלא  השלטון,  לצורת  קשור  זה  אין  הרב״. 
יוצאי המערב מצייתים להוריהם ומכבדים  המוסר. הנה 
מצורת  הפתאומי  שהמעבר  יתכן  ורבניהם.  מוריהם  את 
כי  להוסיף  כדאי  לרעה.  השפיע  לאחרת  אחת  חיים 

בדמוקרטיה אין חדש, שהריהי עפ״י תורת ישראל. המלך 
היה ״מקרב אחיו״ ויועציו באו מן העם. לצדו של יהושע 

היו הזקנים ובימי עזרא 120 חברי הסנהדרין.

זו  תרבות  כן  אם  מהי  תרבותנו,  על  אנו  מדברים  ש. 
שנשאנו בתימן?

ת. היא כוללת אורח חיים מיוחד, לבוש, קישוט ושירה 
וכיו״ב. תרבות זו היתה, ביסודה עברית קדומה, שכן לא 
שירת  לדוגמא,  הערבית,  התרבות  מן  הרבה  הושפענו 
ישראל בתימן נותרה מיוחדת ושונה מן השירה הערבית, 

ואין צורך להגיד גם מהנוצרית.

לתרבות  זו  מתרבות  משהו  תרמנו  האם  ש. 
'הישראלית'?

יודע אם הגיעה העת לבדוק אם תרמנו וכמה  ת. איני 
תרמנו, שהרי אין זה תלוי בנכונותנו לתרום, אלא דוקא 
בנכונות האחרים לקלוט. והנה הכל משבחים את תרבותנו 
שמחשיבים  חוששני  ממנה.  לקבל  ששים  אינם  אבל  זו 
אותנו כחרסים ארכיאולוגיים. במקרה נזדמנתי להרצאתו 
של פרופ׳ יגאל ידין שסיפר בהתלהבות על גילוי תפילין 
ההתלהבות  למרות  האדמה,  במעמקי  מים  במקוה 
התפילין נותרו זרים ורחוקים ממנו. ישנה הערכה אך אין 
מעשים בעקבותיה. כזאת גם אצל המלומדים הבקיאים 
בתרבות יהודי תימן שאינם מבני עדתנו. כולם ידמו את 
תרבותנו לשמש המחממת ומאירה, אך כל זה טוב ויפה 

כשהיא רחוקה.

ש. נעבור לעניין מעמד האשה היהודיה בתימן. ישנה 
טענה כי לא היו לה זכויות רבות.

בזכויות.  ולא  בחובות  שווה  האשה  כיום  טעות.  זו  ת. 
והיום  ברשותה  ויומה  בביתה  כמלכה  היתה  היא  בתימן 
היא מתרוצצת כסוס עבודה. ומי כתורת ישראל שדאגה 
לה  הבעל  כשמת  התורה  לפי  למשל  האשה.  לזכויות 
הירושה לכל ימי חייה, והיום מתחלקים הנכסים יחד עם 
קרובים ובנים ולא נותר לה דבר והיא הולכת ככלי ריק. 

לדעתי, נטלו מן האשה את אשר היה לה.

הבית  מן  האשה  שיציאת  סבור  האינך  הרב,  כב׳  ש. 
לעבודה גורמת להתפתחותה?

חיי  את  הכיר  שלא  לאדם  רק  מתעוררת  זו  שאלה  ת. 
היתה  היא  עבודת הבית  האשה בתימן. לאחר שכילתה 
תפקידה  וכיו״ב.  לרקום  רעותיה,  את  לבקר  חופשית 
היה חשוב ביותר בחינוך הבנים. אינני יודע אם ספונג׳ה 
או פקידות טוב יותר לאשה. בתימן האשה היתה גברת 

לעצמה, היום היא נשלטת ע״י גברת.

ש. אבל הנשים עצמן טוענות כי עתה טוב להן מאז.
ת. אולי לנשים שגרו בכפרים הנידחים ביותר טוב יותר, 
אך אם אלו הטוענות כך מדברות בכנות, הרי יתכן כי היום 
מבינות הן יותר בבעיות העולם, אך השאלה היא מה זה 

הוסיף או גרע למהותן, ואם אמנם זה תרם לאושרן.

גופנית  מבחינה  כחסינים  נתגלו  התימנים  כי  ידוע  ש. 
לגבי מספר מחלות. מהי הסיבה, לדעתך, לחסינות זו?

ת. בודאי לא מריבוי נשים. דומני שהסבה היא בהיותם 
אנשי עמל, ובמסכת 'דרך ארץ' כתוב ״אין אדם מת אלא 
מבטלה״. נוסף לכך הם היו שלווים, כדברי השבזי: ״בלב 
שוקט ובוטח ירפא מחלי״, והרי אין כמתח החיים סכנה 

לגוף.

ש. האם אין לתזונה חלק בחסינות זו?
אלא  פולחן,  היתה  לא  התזונה  בתימן  ספק.  בלי  ת. 
והעדפנו  החי,  מן  שומנים  לאכול  הרבינו  קיום.  לצורך 
אכילה חמה וטריה ישר מן המקור, מן השדה, והאכילה 
קלה  אכילה  היא  ״הג׳עלה״  לגבי  ומפולפלת.  מתובלת 
טען  והרמב״ן  תועלת  בה  ויש  האחרונה,  לארוחה  קודם 
שיש לאכול תחילה אכילה קלה. יש לזכור כי לג׳עלה יש 
חשיבות רוחנית־חברתית לא פחותה מערכה התזונתית. 
לכך  מביאה  התימניים  האכילה  הרגלי  נטישת  והנה 

שרבים לוקים במחלות שמקודם לא נראו בקרבנו.

ש. מה דעתך, איפוא, על הרפורמה בחינוך, האם יש 
בה כדי לתרום לפתרון נייודים אלה?

הרפורמה,  תוכנית  בפרטי  בקי  שאיני  היא  האמת  ת. 
אך לחינוך היהודי בתימן והחינוך בארץ יש גישות שונות 
ומחנכים  מאוכלסות,  כתות  היו  לא  בתימן  לחלוטין. 
הלמוד  וכשריו.  נטיותיו  לפי  פרט  כל  לחנך  ידעו  טובים 
היה עד גיל 10 והמלקות לא היו אלא אמצעי משמעתי. 
זה  אולם  חובה,  הלימוד המאורגן  היה  לא  זה  לגיל  מעל 
גדולי  חכמים.  לרגלי  התאבק  ללמוד  צמאה  שנפשו 
שלאחר  עצמי  מלימוד  לגדולתם  הגיעו  בתימן  התורה 
אהבת  מתוך  לא  לומדים  התלמידים  כיום  המלאכה. 
ולכן  החומרי,  המצב  את  לשפר  מנת  על  אלא  תלמודם 
בדבר.  תלויה  תלמודם  אהבת  כי  להישגים,  מגיעים  לא 
קבלת  אם  יודע  אינני  בלמידה.  דביקות  שתהא  חשוב 
לומד  התלמיד  היום  כי  ביותר,  חשובה  היא  תארים 
ואח״כ שוכח את תלמודו,  ושוקד עד שיקבל את תארו 
יש  כי  ונראה  והתורני,  החילוני  בחינוך  כיום.  הכיוון  וזה 
לחולל רפורמה בתחום זה דוקא. ליקוי אחר בחינוך הוא, 
שבעוד בתימן הילד שאף להידמות לאביו, אשר נחשב 
בעיניו ובעיני החברה למופת הראוי לחיקוי ולימוד, הנה 
ללימוד.  הראוי  למופת  עוד  ונחשב  נראה  אין האב  כיום 
גם בית הספר אינו רואה באב ערך חיובי כלשהו, ומכאן 

התנגשות בין הבית לבית-הספר.

ש. כבוד הרב, נעבור לאתחלתא דגאולה. האם לאחר 
העת  שהגיעה  סבור  אינך  הבית  והר  ירושלים  שחרור 

לגשת לבנין המקדש ולחדש העבודה?
הנביא  רק  כי  זאת,  לעשות  נוכל  לא  נביא  בלי  ת. 
לכשיקום יהא מוסמך לקבוע מי הם הכוהנים ואיה מקום 
המזבח. ועד להופעתו עלינו לשמר את מסורותינו ולמנוע 

כל התרופפות באמונה.

בדרכנו  ואני  מארחי  ויצאנו  מנחה  תפלת  זמן  הגיע 
לצדו  אני  צועד  שבזי.  ברחוב  אשר  הכנסת  בית  אל 
ומהרהר, בלבי, אכן אין רבנינו מתעלמים משאלות הדור 
ובעיותיו, אך מדוע אין הם יוצאים חלוץ בראש הפעילות 
הצבורית לתיקון המצב. בטאתי הרהורי בקול והתשובה 

באה בשכנוע רב.
וכל  ליעשות  החייבת  המלאכה  רבה  הרב,  אומר  אכן, 
היכול לתרום חייב לתרום למעשה ולתיקון אך בסופו של 
דבר אופי הפעולה ותחומה מותנים בנטיותיו של האיש. 
מקוה אני כי אצליח לתרום כלשהו לגאולת אוצרות הרוח 
שהביאה עדתנו אתה מגלותה. לגבי התחומים האחרים, 
כגון הפעילות הצבורית, מאמין אני כי יימצא והעושים גם 

שם ויתוקנו הפרצות שניבעו בחומותינו.
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הרב עופר קאפח

נתבקשתי להעלות קווים לדמותו של סבא זצ"ל, הרב, 
ההלכה,  ואיש  המחשבה  איש  המנהיג,  הפוסק,  הדיין, 
בשכונת  צנועה  בדירה  היושב  פורה,  וסופר  משורר 

נחלאות ותורתו פרושה עד מעבר לאוקיינוס.
"מזמור לדוד, ה' מי יגור באהלך, מי ישכון בהר קדשך. 

הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו".
"הולך תמים", כתב סבא, זהו אשר כל ימיו גר באהלי 
גם בעת עשיית חפציו נמצא  גם בעת לכתו ברחוב,  ה', 
דבורו  מפעליו,  פעולותיו  הליכותיו  וכל  ה',  באהלי  הוא 
מחשבותיו  שגב  במרומי  הדוקים  קשורים  שיחותיו, 

מושכליו, הצמודים בידיעת מי שאמר והיה העולם.
זוהי ההנהגה אשר אפיינה אותו.

לגדול על ברכיו של הרב קאפח, פירושו להיות בטוח 
שכל רב יודע את כל התנ"ך בעל פה. שכל רב מכיר את 
הש"ס והרמב"ם על בורים. שכל סבא יכול לתרגם בעל 
המתרגם  כשהילד  התורה,  קריאת  בזמן  פסוק  כל  פה 
סבא  בית  שבכל  חשבתי  הנכון.  המקום  את  מוצא  לא 
שוחט תרנגולת לכבוד שבת, או כבש לכבוד החג, ואחרי 

השחיטה פושט את העור ומנקר את הבשר. 
קולמוס,  ממנו  מכינים  קנה,  לוקחים  מזוזה,  כשצריך 
פסול  של  הסיטואציה  את  הכרתי  לא  מזוזה.  וכותבים 
ואז  התורה,  קריאת  באמצע  תורה  בספר  המתגלה 
נפסקת הקריאה ומשתרר שקט בבית הכנסת, וקוראים 
לרב לבדוק ולפסוק. סבא עבר ביום שישי על כל הפרשה 
בספר בו יקראו בשבת, קולמוס בידו, ותיקן כל הדרוש. 

בילדותי הייתי משוכנע שבכל בית יש עץ דקל, והדס, 
וערבה, ולקראת סוכות קוטפים מצווה. 

לביתו  סבא  של  בשליחותו  ללכת  היה  שיגרתי  דבר 
להתכבד  זצ"ל,  יוסף  עובדיה  הרב  לציון,  הראשון  של 
ע"ה,  מרגלית  הרבנית  של  מידיה  פירות  בסלסילת 
הרב  של  לביתו  ללכת  מהרב,  בלחי  בצביטה  ולזכות 
לבקר  צדק,  שערי  ברח'  זצ"ל  וולדינברג  יהודה  אליעזר 
האקדמיה  נשיא  אורבך,  אלימלך  אפרים  פרופ'  את 
מנחם  לפרופ'  חבילה  להעביר  למדעים,  הישראלית 
אלון, סגן נשיא בית המשפט העליון, או לפגוש בחדרו 
של סבא את פרופ' נחום לאם, נשיא הישיבה יוניברסיטי. 
חוקרים  רבנים,  עם  עניפה  תכתובת  היתה  לסבא 
וספריות בכל רחבי העולם. בכל פעם שיצא ספר חדש 
שני  אצלו  התייצבו  תורה,  למשנה  הפירושים  מסידרת 
מליובאוויטש.  הרבי  בשביל  עותק  לקבל  חב"ד,  חסידי 
השליחים  אך  בדואר,  עותק  לרבי  לשלוח  רצה  סבא 
את  קאפח  מהרב  להביא  עליהם  פקד  שהרבי  אמרו 

הספר באופן אישי, מיד ליד, וברגע שהוא יוצא לאור.
בקשו ממנו לא פעם: "מורי, תקים ישיבה, תפיץ תורתך 
ברבים". והוא הסביר. שיעור ניתן לעשרות אנשים, פעם 
אחת, פעמיים, חלק מהדברים נקלטים וחלק לא. לעומת 

זאת ספר ילמד על ידי אלפים, ולדורות. 
של  תורתם  היא  סבא,  של  תורתו  את  להכיר  הרוצה 
יהודי  למעשה  הלכה  פסקו  מה  לדעת  הרוצה  קדמוננו, 
הרוצה  בתימן,  העיקריים  הדין  בתי  הכריעו  כיצד  תימן, 
להבין דרכי החשיבה של יהדות תימן המפוארת, העדה 

השמרנית ביותר בעם ישראל, ילמד בספריו. 
יבול תורני רוחני עשיר  סבא השאיר אחריו בכתובים 
ביותר, עד שדרשו עליו "מיוסף עד יוסף לא קם כיוסף". 
ועד  הרמב"ם,  של  הגדול  המפרש  קארו,  יוסף  מרבי 
הרב יוסף קאפח, גדול מפרשי הרמב"ם בדורנו, לא קם 
שאינו  אדם  היה  קאפח  יוסף  "הרב  מצטט:  אני  כמוהו. 
מדורנו, ואף לא מהדור הקודם. אם היינו רוצים לראות 
הרב  את  לראות  צריכים  היינו  נוהג,  היה  הרמב"ם  איך 
השלום".  עליו  קאפח  יוסף  הרב  ומגדול,  מעוז  הגאון, 
לא מדורנו ואף לא מהדור הקודם. מי יכול לומר משפט 
כזה? מי הכיר את גדולי התורה של הדורות האחרונים 

ואת סבא כל כך טוב,שיכול היה לומר עליו דברים אלה? 
מי יכול להשוות את סבא להרמב"ם?

דברים אלה אמר לא אחר מאשר הראשון לציון, גדול 
מרדכי  הרב  הגאון  לישראל,  הראשי  הרב  המקובלים, 
היה  הוא  "כידוע,  סבא:   על  אמר  ועוד  זצ"ל,  אליהו 
מנקיי הדעת שבירושלים, נקי ממש. לא רק בחיצוניותו 
"חז"ל  והוסיף הרב אליהו:  וצדיק בפנימיותו".  נקי  אלא 
לבית  הכנסת  מבית  היוצא  כל  לוי,  ר'  "ואמר  אומרים: 
פני  ומקבל  זוכה  כנסת,  לבית  המדרש  ומבית  המדרש, 
שכינה, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, יראה אל א'-ם  בציון. 
אפשר  אולם  השכינה.  כנפי  תחת  עתה  שהוא  וברור, 
לא  ממש.  אלי",  אתכם  "ואביא  הכתוב  את  עליו  לומר 

תחת כנפי השכינה אלא לצידה".
סבא הטביע חותם ניכר על עולם היהדות רבות בזכות 
השונים,  לתחומיהם  חיבוריו  לאור.  שהוציא  הספרים 
תרגומיו, מאמריו ומחקריו מהווים מפעל יצירה אדיר – 
של איש אחד. ללא צוות עורכים, ללא חבורת מגיהים, 
מעל לכל מפעלו העצום לההדרת כתבי הרמב"ם. גולת 
ל"משנה  מהדורתו  ספק  ללא  היא  בחיבוריו  הכותרת 
תורה", עמוד התווך של עולם התורה, עשרים וארבעה 
החזקה"  ל"י"ד  פירושו  את  סבא  העמיד  בהם  כרכים 
ומקורות,  פירושים  של  בלום  אוצר  וכלל  להרמב"ם, 
בהירות  שיטות.  וברורי  הלכה  פסקי  ומסורות,  גרסאות 
יצרו  מדוייקת  ניסוח  ויכולת  רגיש  ניתוח  המחשבה, 
והוציא  שיזם  עצום  מפעל  זהו  וקולחת.  ברורה  כתיבה 
ערוסי  רצון  הרב  הרה"ג  בראשות  משה  מכון  לאור 

שליט"א. 
אחד  עליו  כתב  זה,  מפעלו  את  סבא  סיים  כאשר 
כזה  גדול  דבר  נעשה  ואיפה  אימתי  הישיבות:  מראשי 
בידי אדם אחד? האם אין בכך אות מן השמים כי חכם זה 

בידו הופקדו מפתחות לאוצרות תורתו של רבנו משה?
לפני כן, כהכנה לפרוייקט הענק, תרגם את שאר ספרי 
לספר  נחשב  אז  שעד  המשנה,  פירוש  בהם  הרמב"ם 
משובש ובלתי ניתן ללימוד, ספר המצוות, מורה נבוכים, 

אגרות, וביאור מלאכת ההגיון.
מסורות  על  רבות  נשענה  תימן  בני  של  תורתם 
הגאונים, ובראשם רב סעדיה גאון. סבא תרגם את ספריו 
את  ובדעות",  באמונות  "הנבחר  את  מחדש  והוציא 
ספר יצירה ואת ספרי הפרשנות למקרא. מתורתם של 
חכמי ספרד וצרפת הוציא לאור עולם בתרגום חדש את 
רי"ף  ועוד  בחיי,  לרבנו  הלבבות  חובות  לריה"ל,  הכוזרי 
למסכת חולין, בעלי הנפש להראב"ד ושו"ת הריטב"א. 
לאלה נוספו ספרי מדרש, פירושים לספר נביאים לחכם 
תימני מלפני שש מאות שנה, הגדה של פסח וסידורים. 
הנותנים  מאמרים,  עשרות  השנים  במהלך  כתב  בנוסף, 
תימן,  יהדות  של  דרכה  ועל  השקפתו  על  רחב  מבט 
"הליכות  ספרו  את  גם  ומגוונים.נזכיר  רבים  בעניינים 
הנרחב  האתנוגרפי  למחקר  היום  עד  הנחשב  תימן", 

ביותר שנעשה על עדה בישראל.
הזה, למעלה משבעים ספרים הספיק  לסיכום הפרק 
מקיף  באופן  תימן  תורת  משוקעת  ובהם  להוציא, 
ביותר. ואם בעקבות הכינוס החשוב הזה, יתווסף לימוד 

בספרים שהשאיר אחריו סבא, והיה זה שכרנו.
דברי  אין  לקיש:  ריש  אמר  פ"ג,  דף  שבת  במסכת 
תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר 
לא  מעולם  סבא  באהל".  ימות  כי  אדם  התורה  "זאת 
לומר.  נהג  הרמב"ם",  הוא  שלי  "החופש  לחופש.  יצא 
שקידה,  בעמל,  רק  מושגת  בתורה  "גדלות  ביטוי:  ועוד 
התמדה בלימוד ונדוד שינה". הוא צמצם ביותר בשינה. 
בנערותו נהג לישון שעתיים  שלוש בלילה, כשהוא יושב, 
אחת עשרה  עד  שלא תחטפנו השינה.  אל הקיר,  נשען 
או שתים עשרה בלילה למד עם הרב עזרי גיאת חכמת 

התכונה, ובשעה שתים בבוקר כבר מעיר אותו הרב רצ'א 
צארום, ללמוד גמרא סדר נשים. שותף ללימוד זה היה 

הרב יוסף עמר, מנקד הש"ס.
תפיסה  דופן,  יוצאת  התמדה  בו  ניכרו  בילדותו  כבר 
לסוף  עד  עזבוהו  לא  אלה  רגיל.  בלתי  וזכרון  מהירה 
ימיו. סיפר  לי יהודי ישיש מבני ברק,  שהוא וסבא היו 
אחד  אף  אבל  ביחד,  תמיד  ששיחקה  ילדים  בחבורת 
חבורת  הלכה  אחת  פעם  בשובבות.  לסבא  נשתווה  לא 
זצ"ל,  קאפח  יחיא  הרב  הישיש,  הסבא  אחרי  הילדים 
ושמעה את אחד התלמידים שואל אותו: מורי, מה יהיה 
אחריך? מי ינהיג אותנו? מי יפסוק לנו? "יוסף", ענה לו 

מורי הישיש קצרות.
הפסיק  סבך.  השתנה  האיש,  לי  סיפר  יום,  אותו  מאז 
רב  זמן  השקיע  והוא  רצינות,  עליו  ירדה  להשתובב, 

בלימוד תורה.
באיזה גיל היה סבא? שאלתי. בגיל שש, ענה לי.

בישיבת  ור"מ  קרלין  חסיד  בריזל,  נתן  הרב  כתב 
אחת  "בהזדמנות  בירושלים.  באבוב"   – ציון  "קדושת 
כאשר  זה  היה  הגבוהה.  דרגתו  ולהכיר  לגלות  זכיתי 
פנה  שיחה  כדי  תוך  ועונש.  שכר  ענייני  אודות  שוחחנו 
אלי בגילוי לב  בכנות ובתמימות: "הלא לעבוד ולשמור 
את  ומנהיג  הבורא  שהוא  המלכים  מלכי  מלך  מצוות 
העולם הוא השכר הכי גדול שיש לנברא, ומה שייך עוד 
לבקש שכר על זה". והוסיף הרב בריזל, "כדי להעריך את 
גודל השגתו בזה, תעיד העובדה שבכל הדורות שמורים 

ביטויים כאלו לשרפי מעלה".
סיפר הרב שאר ישוב הכהן שליט"א, רבה של חיפה, 
מגיע  היה  קאפח  הרב  כזה.  במתמיד  פגש  לא  שמעודו 
בבוקר,  מוקדם  הרב  מרכז  בישיבת  המדרש  לבית 
לא  בלילה.  מאוחרת  שעה  עד  ברציפות  ללמוד  ויושב 
לצהרים  לא  הבוקר,  לארוחת  לא  מלימודו  מפסיק  היה 
ולא לערב, וכמובן לא היה הולך לנוח. ועוד סיפר, שיש 
הכיצד?  חכמים'.  תלמידי  של  תורה  'ביטול  בישיבות 
כאשר תלמיד ישיבה לומד שעות רבות, או מפצח סוגיה 
ממקומו,  יקום  הוא  להתאוורר.  צריך  הוא  מורכבת, 
את  הבין  פלוני  איך  יראה  המדרש,  בבית  קצת  יסתובב 
יחזור  כך  ואחר  אלמוני,  לומד  דף  איזה  יבדוק  הסוגיה, 
אליו  באו  אם  ממקומו.  זז  היה  לא  סבא  אך  ללימודו. 
לשאול שאלה, ענה בקצרה, בתמציתיות, וחזר ללימודו. 

לא נמשך אחר שיחת רעים ולא קם כל היום כולו.
סבא נסתלק מעמנו, במוצאי צום י"ז בתמוז, בליל י"ח 
י"ח  לכן,  קודם  שנה  חמישים  זה  ביום  תש"ס.   בתמוז 
בתמוז תש"י, החל לכהן כדיין בבית הדין הרבני, ועשרים 
שנה מאוחר יותר, בדיוק ביום י"ח בתמוז תש"ל, הוסמך 
לדון בבית הדין הגדול. ביום י"ח בתמוז תשס"ד, ארבע 
הספר  את  לאור  להוציא  זכינו  הסתלקותו,  אחר  שנים 
"עדות ביהוסף", קובץ פסקי הדין של הרב יוסף קאפח. 

אדם  ימנע  אל  לעולם  יונתן:  רבי  אמר  שבת,  במסכת 
בשעת  ואפילו  תורה  ומדברי  המדרש  מבית  עצמו  את 
מיתה שנאמר )במדבר יט( זאת התורה אדם כי ימות באהל 

- אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה. 
עשר  שבעה  צום  מוצאי  פטירתו,  בליל 
שתים  בשעה  בתורה,  והגה  ישב  בתמוז, 
עשרה בלילה עוד ראתה אותו סבתא יושב 
בחדרו, ספר פתוח לפניו, ופניו מאירות כפני 
מלאך. היא נשאה תפילה חרישית: "ריבונו 
תורתך,  את  לומד  הוא  איך  ראה  עולם,  של 
תן לו בריאות שלימה". בשתים קמה שוב, 

וראתה אותו מוטל על הרצפה, הספר בו למד היה "מעשה 
ניסים" על התורה, לר' ניסים ממרסי, פתוח בסוף פרשת 
תצווה, בדברי אבן עזרא המביא את מדרש רבה: "צורת 

יעקב אבינו חקוקה תחת כסא הכבוד".

מתוך דברים שנאמרו בכנס
לזכרם של שני המאורות הגר"י צובירי והגר"י קאפח ,

בארגון קהילת יד יוסף  - פתח תקווה, תמוז תש"ע על סבא הגר"י קאפח זצ"ל  |

מוקדש לזכר
ר׳ משה ב"ר גמיל סלומי ע"ה

ושמחה ב"ר סעיד נפש
סלומי ע"ה

נדבת הבת ציונה מהצרי הלוי

ת.נ.צ.ב.ה.



עלון זה יוצא במתכונתו החדשה כחלק מהתחדשות הפעילות, וב"ה כוונתינו להמשיך בהתחדשותו בתוכן, עיצוב, והפצה רחבה
)למי שמעוניין להפיץ באיזורו ניתן לפנות למערכת-052-5467887( כרגע ישנם אילוצי מקום למדורים נוספים שרצינו להכניס.

וב"ה עוד נעשה ונצליח יחדיו, לפאר את הליכות עמינו.

הודעת המערכת

הרה"ג יוסף קאפח זצ"למהות ימי תמוז  |  

כוס תנחומין
על הסתלקותו של 

נקי הדעת ,  איש אשר רוח בו , 
ר' חיים נחום לוי ע"ה

ידיד העמותה ושותף נאמן לדרכה.
אשר יש לו יד ושם בבתי ה',

טוב מבנים ומבנות.
ה' ינחם את האחות נחמה שלמה, 

מערכת אור ההליכות

עיצוב ועימוד: 052-7605757
ayalak5757@gmail.com

הכנס השנתי לזכרו
של מו"ר הגר"י קאפח זצ"ל

יתקיים ב"ה
ביום שני י"ט תמוז ) 2.7.18 ( 

בבית הכנסת ישורון, 
רח' המלך ג'ורג' 44 בירושלים

בשעות: 20:30-16:30
הודעה מפורטת בבתי הכנסת ובאתר נצח ישראל 

בית הדין לדיני ממונות
בראשותו של

הרה”ג רצון ערוסי שליט”א
רב העיר קריית אונו וחבר מועצת הרה”ר לישראל

קורא לציבור הרחב להתדיין
רק ע”פ דין תורה בכפוף לחוק הבוררות.

לפרטים יש לפנות אל מזכיר ביה”ד
באמצעות פנייה בכתב לבקשת בוררות,

בציון פרטי הצדדים המלאים והמדויקים לכתובת:
 בית הדין לדיני ממונות, ת.ד 211  קריית אונו 55100

bdmamonot@gmail.com:דוא”ל
או בפקס: 1533-5351119

יש אפשרות לערעור לפני הרכב נוסף

פורסם בשנת תש"ם ב"קול סיני"
וב"כתבים" המרכז את משנתו של הרב 

ומאורעות  בתולדותינו,   המזהירים  החדשים  מן  אינו  תמוז  חדש 
עגומים לא מעטים אירעו בו לאומה מהם דתיים ומהם לאומיים.

וחלק מהם כבר מנו חז״ל במשנה תענית פ״ד מ״ו "חמשה דברים 
ובוטל  נשתברו הלוחות,  ארעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז..." 
התמיד, והבקעה העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה, והועמד צלם 
זה:  אחרון  למאורע  נוסחאות  שתי  הובאו  בירושלמי  וכבר  בהיכל. 
אית דתני "הועמד" צלמו של מנשה, ואית דתני, "העמיד״ צלמו של 
המוראות  המאורעות  ששני  אבותינו  בידי  מסורת  כי  אפוסטומוס, 

אירע ביום ביש גדא זה.
וכבר בקבלה נקבע יום זה וחביריו ליום צום כללי לאומה במפורש 
וצום  השביעי  וצום  החמישי  וצום  הרביעי  "צום  יט(  )ח  זכריה  ידי  על 
בתמוז  עשר  שבעה  יום  רק  לא  ולפיכך  ב(.  יח,  השנה  )ראש  העשירי" 
מימי  הגון  חלק  גם  אלא  לאומי  דת  לאבל  הונהג  צום  ליום  שנקבע 
ישראל  קהלות  ברוב  הונהגו  באב  תשעה  עד  בו  מי״ז  ]היינו[  זה  חדש 
כימי אבל למיעוט שמחה, ולא לזכרון העבר הרחוק אשר חלף ואיננו 
נקבע צום זה אלא תמרור אזהרה לדורות, לכל דור ודור לו עצמו, ואף 
ולתקן  ליעור מתרדמתינו תרדמת המחשבה לפשפש במעשינו  לנו 
כ״ה  תענית  הלכות  משנה  בספרו  הרמב"ם  כתב  וכבר  אנו,  דרכינו 
הלכה א' ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהם 
זכרון למעשינו  זה  ויהיה  כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה 
הרעים ומעשה אבותינו שהיו כמעשינו  עתה עד שגרם להם ולנו אותן 
הצרות  שבזכרון דברים אלו לשוב להטיב, עכ״ל, הוי אומר שתעניתנו 
לנו אנו בכל דור בכל  ואינם אלא  לדורות אינה רק לזכרונות שעברו 

שנה ובכל עת.
כל  ללא  ומסתם  אבותינו  גזרת  ובקיימנו  שבהתענותינו  אמנם  אם 
התעוררות מצדנו עדיין אין אנו בכלל הא דאמר ר' אלעזר הקפר כל 
היושב בתענית נקרא חוטא )נדרים י, א( כי עצם המעשה בכוונה לקיים 
מצות חכמים מצוה רבה היא, אך חייבים אנו ליתן אל לבנו מטרות 
אשר  המטרות  מלא  את  ואבלנו  ענויינו  מצערינו  ולהשיג  התענית 
וזורע  וז״ל  חי  יא  למשלי  בפירושו  רס״ג  דברי  וכענין  נקבעו,  לשמן 
טוב  בעשיית  הטוב  לעשיית  נעזר  שהצדיק  ענינו  אמת,  שכר  צדקה 
אחר, נעזר בצום לעזיבת החטא ובתפלה ולמוד התורה לעסוק ביום 

הצום, ולכך אמרו חכמים שכר מצוה מצוה. )אבות פ"ו ב( ע״כ.
ומתורה  חכמים  מצות  ומקיימים  הצמים  אלה  מכל  הדבר  אמת 
ללא  או  הצום  מטרות  כל  והשגת  התעוררות  עם  הקבלה  שבדברי 
ספק  וללא  לבם,  שרירות  אחרי  ההולכים  מאותם  אינם  התעוררות 
עמיתים הם בתורה ובמצות, אלא שום מיני עברות שנתחברו בתוכנו 
אט  צריכים  ומהם  כהתר,  לנו  שנעשו  עד  בעקבנו  דשים  אנו  ואותם 
מקרבים  שאינם  רק  לא  כי  לעקור,  אנו  צריכים  ואותם  להתעורר, 
אמר  שעליהם  הם  והם  החרבן  את  ממשיכים  אף  אלא  הגאולה  את 

חז״ל  וכמ״ש  עתה״  כמעשנו  ״שהיו  ז״ל  הרמב״ם 
בעון שנאת חנם חרב הבית השני )יומא ט ב(, רגילים 
סיעה  לתקוף  ומצות  תורה  שומרי  יהודים  בימינו 
ונחלה  וחלק  בעיקר  כופרים  היו  כאלו  חברתה  את 
התוצאות  הרגשת  ללא  ישראל,  באלקי  להם  אין 
זו.  זוועתית  צרה  מכתתיות  הנובעות  ההרסניות 
ידועים הם דברי ר׳ יוחנן בסנהדרין )טו ב( אין עושין 
שלש עיירות הנדחות בארץ ישראל ״משום קהתה״ 
וכבר שאלו על טעם זה של ר׳ יוחנן וכי היכן הוזהרנו 
ויעשו,  יעשו  ישראל?  בארץ  קרחה  לעשות  שלא 
קרחה״  תשימו  ״ולא  היא  האזהרה  כי  אמרו  וכבר 
)דברים יד א( ואין תימה שזה חוץ מפשוטו של מקרא 

מפשוטו  חוץ  מקרא  של  תחלתו  גם  הוציאו  שכבר 
אגודות  אגודות  תעשו  לא  תתגודדו  לא  בדרשם 
)יבמות יא ב(, אמור מעתה סוף הפסוק טעם לראשיתו 

שלא  כדי  אגודות  אגודות  תיעשו  אל  תתגודדו  לא 
ביניכם  שיהיו  תגרמו  שלא  כדי  קרחה,  תשימו 
ברכי  על  אמון  שאינו  הפשוט  האדם  כי  נדחים, 
משומרי  מושלכים  השיקוצים  בראותו  הכתתיות 
תורה על שומרי תורה, והתברך בלבבו לאמר שומר 
במחשבתו  בראשו  קרחה  וקרח  מהם,  ירחק  נפשו 

ובאמונתו, ודמו מיד מי יבוקש?
ולהשיג  לכוון  ויעזרנו  לנו,  שלום  ישפות  והמב״ה 

כל מטרות תעניתנו. 


