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 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 שנקלע למצוקה כלכלית קשה.אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו 
 נתניה, 259-בנק לאומי סניף  6510651 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון

 תזכו למצוות! שד' בנימין. –הרצל 

 ' / הרב עידו פכטרבחלק  –קטניות 
מלבד קטניות בעין, כמו אורז, שעועית וכד', מסתבר שרוב המוצרים הקיימים כיום בשוק 

 כשרים אף לנמנעים מקטניות
ברשימה הקודמת העלנו שני טיעונים כבדי משקל מדוע יש להקל בימינו עד כמה שניתן בחומרת הקטניות. 

עדתיות בימינו והקמת משפחות מעורבות מאשכנזים וספרדים אינן מאפשרות לקיים את -האחד, החתונות הבין
לשמוח, האשכנזים לא יוכלו המנהג במלוא חומרתו; והשני, לא ייתכן שבחג הפסח, בו יש חובה לאכול, לשתות ו

לדעתי שתקום מועצת הרבנות היה ראוי אכן, לאכול מאכלים כה רבים ויחיו בעיקר מביצים ותפוחי אדמה. 

הראשית ותבטל את החומרה מעיקרה )הלא בעניין זה אין צורך כלל בסנהדרין(, אבל כל עוד הדבר לא נעשה 
 ו את הדרך.הרי שלפחות ראוי להקל במקומות שהפוסקים האירו לנ

 גבולות האיסור
נתחיל מן הכלל הפשוט: היות שאיסור הקטניות מקורו במנהג עממי )כנראה שהחל באזור פרובנס וצרפת( ולא 

בגזירת חכמים, אין לנו לאסור אלא את מה שהיה באותה עת ולא להוסיף על כך. בטיעון מעין זה השתמש 

מפני  רק ו לאסור בפסח את השימוש בתפוחי אדמהכנגד אותם אלו שביקש)שאילת יעבץ ב, קמז( היעב"ץ 
 , וכך גם טען ר' משה פיינשטיין ביחס לבוטנים )אגרות משה או"ח ג, סג(:שעושים מהם קמח

כיון שלא תיקנו בקבוץ חכמים לאכול דברים שיש חשש שיתערב בהן מיני דגן ודברים שעושין מהם קמח, 
אלא המינים שהנהיגו ולא שאר מינים שלא הנהיגו מפני שלא אלא שהנהיגו שלא לאכול איזה מינים לא נאסרו 

רק שא"א  ךכר לכן חכמי הדורות האחרונים לא רצו להוסיף לאסור עוד המינים שניתוספו אח... היו מצויין אז

ובמקום שליכא מנהג אין לאסור  ...ולכן גם הפינאטס לא אסרו בהרבה מקומות להתיר מה שכבר נהגו לאיסור...
  . כאלו אין להחמיר כי בדברים

הנה כי כן, במשפחה או במקום שאין מנהג ברור להימנע מבוטנים בפסח, אין שום בעיה לאוכלם, שכן אלו לא 
היו בעת מיסוד המנהג. באותו האופן ניתן לומר על תירס. גם תירס התגלה בתקופה מאוחרת יותר, ביבשת 

גם בהחלט יכול את התירס שאין לו סיבה טובה לאסור אמריקה, ולכן גם הוא לא נכלל במנהג המקורי. כך שמי 
 לצרוך אותו.

 שמן קנולה

ומכאן ללפתית. הלפתית ידועה לציבור בעיקר משמן הקנולה שמיוצר ממנה. משום מה, במשך שנים רווחה 
הדעה כי שמן קנולה הוא קטניות, אך לא ברור כל כך מדוע. ראשית, בדומה לבוטנים ולתירס, גם בלפתית לא 

ך מלבד זאת, קיים עוד נימוק מרכזי מדוע שה שימוש בעת מיסוד המנהג וממילא היא לא כלולה בחומרה. אנע
 אין לאסור קנולה. הנה, כאשר הרמב"ם מגדיר את מיני הזרעים הוא מגדיר מהי קטנית )הלכות כלאיים א, ח(:

והשני מהן הוא הנקרא  ...האחד מהם הוא הנקרא תבואה והיא חמשה מינין :זרעונין נחלקין לשלשה חלקים

והשלישי מהן הוא הנקרא זרעוני גינה, והן שאר זרעונין ... זרעים הנאכל לאדם חוץ מן התבואה קטנית, והן כל
 ...שאינן ראויין למאכל אדם

גינה ולא של קטנית,  לאור הגדרת הרמב"ם, הלפתית, שאינה נאכלת לאדם, נופלת תחת ההגדרה של זרעוני
השמנים שנעשים מקטניות רבתה כלל . עוד נימוק להיתר: על ולכן גם מצד זה היא צריכה להיות מותרת

המחלוקת האם הם אסורים או לא. שכן, בניגוד לימים עברו, תהליך הייצור של השמנים כיום אינו כרוך במגע 
 עם מים, וייתכן לפיכך שכל שמן מותר. 

לה יש שלושה נימוקים להיתר, שכל אחד חזק בפני עצמו: הלפתית לא נודעה בשעת מיסוד נמצא אפוא שלקנו

לאור זאת, נראה שמי שאוסר המנהג, הלפתית איננה כלל קטנית, ולדעת גדולים שמן קטניות אינו אסור כלל. 
 קנולה אינו אלא מן המתמיהים.

 צירוף סניפים
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קטניות כותב בשם תרומת הדשן צד להיתר )שולחן ערוך נקודה אחרונה. הרמ"א, שמזכיר את המנהג לאסור 

משמע, שאם התערובת מצויה  ."מיהו פשוט דאין אוסרים בדיעבד אם נפלו תוך התבשילאורח חיים תנג, א(: "
כבר לפנינו ניתן לאכול תבשיל שיש בו קטניות, כל עוד אין הן נראות בעין )וניתן לשולפן( ואין הן הרוב. תחת 

המכילים שמן קטניות. בכל  –טיפים ועוד ועוד ח, כמו שוקולדים –מוצרים נופלים עשרות ומאות  טגוריה הזאתהק
אלה ברור שאין שמן הקטניות )שכאמור, על עצמו קמו מתירים( הוא הרוב ועל כן נראה שהם מותרים אף 

 לאשכנזים. 

ל כולם, בנוסף לשני הנימוקים אז כמובן, על כל סניף שהעלנו עשויים לקום מערערים ומתנגדים, אבל צירוף ש
כבדי המשקל שהעלנו להקל בכלל בנושא, מראים את הפתח להיתר. ומכאן, שמלבד קטניות בעין, כמו אורז, 

קטניות ואין צורך להתייחס נמנעים מרוב המוצרים הקיימים בשוק כשרים היום לפסח אף לנראה ששעועית וכד', 
ההולך בדרך זו יחזור הטעם )פשוטו כמשמעו( לחג הפסח, ובכלל אין ספק שלאשכנזי  לחותמות האוסרות אותם.

 עם ישראל ירוויח קירוב לבבות ואיחוד מנהגים.  

הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה ומרבני 
 צוהר ועורך העלון.

 

 / ד"ר ניצה דורי צוהפטרת 
פסוקים, מעין מכתם או פתגם שירמיהו  2נבואה קצרה, בת הכוללת בירמיהו פרק ט הפטרת פרשת צו לקוחה מ

 רצה ללמד את שומעיו, ואולי אף לשננה בפיהם. וכך אומר ירמיהו: 

 )כב( ּכה ָאַמר ה' 
 ַאל יְִתַהלֵּל ָחָכם ְבָחְכָמתו 

 ִבגְבּוָרתו  וְַאל יְִתַהלֵּל ַהגִבור
 ַאל יְִתַהלֵּל ָעִשיר ְבָעְשרו: 

 )כג( ִּכי ִאם ְבזאת יְִתַהלֵּל ַהִמְתַהלֵּל 
 ַהְשּכֵּל וְיָדַע אוִתי 

ץ  ד ִמְשָפט ּוְצָדָקה ָבָארֶׂ סֶׂ ה חֶׂ  ִּכי ֲאנִי ה' עשֶׂ

 ִּכי ְבאֵּלֶׂה ָחַפְצִתי נְֻאם ה' 
נבוכים, חיפש פסוק שיבטא את הדרישה לשלמות האדם.  כאשר חיפש רמב"ם פסוק לסיים בו את הספר מורה

 פסוק שימצה במשפט אחד את כל מה שרמב"ם הטיף לו במורה נבוכים, שיתאר תמצית האדם במשפט אחד. 
 הפסוק שרמב"ם בחר לסיים בו את מורה נבוכים הוא הפסוק הזה של ירמיהו: 

 )כב( ּכה ָאַמר ה' 

 ַאל יְִתַהלֵּל ָחָכם ְבָחְכָמתו 
 וְַאל יְִתַהלֵּל ַהגִבור ִבגְבּוָרתו 

 ַאל יְִתַהלֵּל ָעִשיר ְבָעְשרו: 
 )כג( ִּכי ִאם ְבזאת יְִתַהלֵּל ַהִמְתַהלֵּל 

 ַהְשּכֵּל וְיָדַע אוִתי 
 אדם מצטיינים בהם, כותב רמב"ם.  נעיין בפסוק על חלקיו השונים. ארבעה הם התחומים שבני

הקניין הכספי. מה שיימצא לאדם מממון ובגדים וכלים ועבדים וקרקעות. תחום זה,  -התחום הראשון הוא העושר 

כותב רמב"ם, הוא התחום הירוד והפחות חשוב מכל התחומים שבהם האדם פועל. והסיבה היא שהרכוש של 
י. רכושי אבל אין הוא אני. אני חי בנפרד. רכושי אינו חלק ממנ -האדם הוא תמיד מחוץ לו. חשבון הבנק הוא שלי 

 אינו משנה את עצמי. וכמובן, אם רכושו של אדם אבד, לא נשתנתה אישיותו. 
זהו גופו של אדם, חוזקו ויופיו. אדם חזק, או אדם יפה, הם עצמם חזקים  -התחום השני קרוב יותר לאדם עצמו 

כמו כסף הנמצא ויפים. היופי איננו כמו הרכוש, שהוא מחוץ לאדם. האדם עצמו הוא אדם יפה. הכוח אינו 

בכספת הבנק. הכוח הוא האדם עצמו, שהוא חזק. ובכל זאת, הכוח והיופי אינם האדם עצמו. ככל שיהיה אדם 
לעולם לא ירוץ מהר כמו הסוס, לא יוכל להרים משאות כמו הפיל, ולא יהיה מושלם ביופיו כמו תמונה.  -חזק 

יהיו קשורים בו עד שיעבור הזמן והיפה יהיה מכוער היופי והחוזק אינם מהותו של האדם. הם קשורים בגופו, ו
 והחזק ייחלש. אבל אין הם האדם עצמו. 

טוב הלב, מאור הפנים, הנכונות לעזור לזולת, להקשיב לסובל. כל  -התחום השלישי הוא התכונות של האדם 

שיר או גבורתו של אלה הן תכונותיו של האדם עצמו. תכונות אלו קרובות לאדם עצמו יותר מאשר כספו של הע
 הגיבור. 

ומה אומר ירמיהו? אל יתהלל חכם בחכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל העשיר בעושרו. כי אם 
בזאת יתהלל המתהלל: השכל וידוע אותי. לא החכמה ותכונות הנפש הטובות הן סיבה לאדם להתהלל בהן, לא 

לאדם להתהלל: השכל וידוע אותי. ובלשונו של רמב"ם: הגבורה, ובוודאי לא העושר. בדבר אחד ראוי לו 
 "השלמות שראוי להתהלל בו ולבקשו הוא ידיעת האלוהות, שהיא החכמה האמיתית". 

תכלית האדם, מסביר רמב"ם את דבריו של ירמיהו, היא להכיר את האלוקים, להבחין בכך שהוא משגיח על 

 דרכים שקבע לנו: לעשות חסד, צדקה ומשפט. הברואים ומנהל את העולם, ולאור הבנה זו ללכת ב
 )מדברי יהודה איזנברג על הפטרת צו(.

קדמית הדתית שאנן בחיפה ועורכת אראש החוג לגיל הרך במכללה ה -ד"ר ניצה דורי 
 המשנה של העלון.
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  רונן לוביץהרב ד"ר ניהול זמן/ 
שבת הגדול מזמנת לנו הזדמנות להרים את הראש ולרענן את המחשבות בדבר היציאה 
שלנו לחרות והשליטה שלנו על הזמן זה הזמן לעסוק בכמה שאלות שהזמן גרמן )תרתי 

כדי שאנצל אותו טוב משמע(: מה כובל את הזמן שלי ומה עושק אותו? ממה עלי להשתחרר 
יותר? מה עוד הייתי רוצה להכניס לתוך הזמן שלי כבן חורין שיכול לעשות בזמנו כרצונו, 

 שכן אחרי הכל הזמן שלנו הוא החיים שלנו.

 הקפדה על לוח זמנים



דקות", כך פתח אחד הפרשנים הפוליטיים את דבריו, בעקבות השינוי שהתרחש ככל  09"כדורגל משחקים 

בימים האחרונים של מערכת הבחירות הארוכה )מידי(. אינני יכול לשפוט אם צדק בנוגע לפרשנותו  הנראה
הפוליטית, אולם במה שנוגע לכדורגל הוא בוודאי צדק. אפשר להכריע משחקים ואליפויות בהבקעת שער 

ית בכך ולא לא עש –בשניה האחרונה של המשחק. לעומת זאת אם הבקעת גול שניה אחת אחרי שריקת הסיום 
כלום. בכדורסל, גורם הזמן משחק תפקיד מרכזי עוד יותר, ושעון העצר האלקטרוני מדייק על קוצה של כל 

 עשירית שניה. 

ישנם כמה סיפורים על אדמו"רי חסידות ידועים שלמדו כללי מוסר והדרכות לחיים מהוויות עולם החולין, ואף 
ים. אילו חיו בזמנינו הם היו מן הסתם לומדים ממשחקי מט וקלפ-ממשחקים פופולאריים דוגמת דמקה, שח

 הכדור על החשיבות העצומה של גורם הזמן בחיינו. 
ההקפדה על לוח הזמנים מתחברת לפרשת השבוע שלנו, פרשת "צו" ולימי ערב פסח. הפרשה עוסקת בין 

די לצבור אותם בערימה השאר בהרמת הדשן, פעולה בה הכהנים היו גורפים ועורמים את שיירי הקורבנות, כ
בתפוח על המזבח. לכאורה, זו פעולה טריוויאלית שניתן היה להשאירה לשיקול דעתו של הכהן האחראי. 

ילך ויערום אותו בערימה יפה ומסודרת, ואולם ההלכה קבעה זמנים מוגדרים  -כשיראה הכהן שהדשן התפזר 

רגלים מתחילת שליש אמצעי של לילה, וביום ביותר להרמת הדשן, כפסק הרמב"ם: "משיעלה עמוד השחר, וב
 יא(. לשם מה היה צורך לקבוע לכך זמנים מדויקים?-הכיפורים מחצות הלילה" )הלכות תמידין ומוספין ב, י

נראה כי יש ללמוד מכאן שעניינים חשובים מחייבים כללים ברורים מתי וכיצד הם מתבצעים. אסור להשאיר 
ול להיות מושפע ממידת המרץ והחשק של האדם, או ממידת העייפות אותם לשיקול הדעת המשתנה, שיכ

 והעצלות שלו. למשימות חיוניות יש לקבוע זמנים ברורים.

 על העיקרון של קציבת הזמן מלמדת אותנו הפרשה גם בעניין קורבן התודה שבפרשה, שאחד מדיניו הוא 
ך הזמן הזה הוא הופך ל"נותר" ויש לשורפו. החובה לאכול אותו תוך יום ולילה בלבד. אם הוא לא נאכל בתו

בדומה לכך גם קורבן פסח, שאנו אמורים להקריב ביום שישי הקרוב, צריך להיאכל עד זמן מוגדר ותחום: עד 
טוב, שנאמר: "ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו" )שמות יב, -עלות השחר של יום

 י(. 
 ועבר זמנו בטל קורבנ

על כול אלה יש לשאול: וכי מה זה בעצם משנה עד מתי אוכל המקריב את קורבנו? וכי מה יקרה אם יאכל אותו 

קצת מאוחר יותר? שאלה זו נכונה במיוחד לגבי קורבנות כמו התודה והפסח שבאים מתוך הודיה ושמחה של 
 המקריב, והיה מקום לצפות שתהיה גמישות רבה באשר לזמן אכילת הבשר.

ולם, הלכות הזמנים של אכילת בשר הקורבנות ממחישים לנו עד כמה חשוב לתורה לקבוע זמנים מוגדרים. א
אמנם נכון שהתודה והפסח שניהם באים מתוך הודיה ושמחה, אבל גם הודיה ושמחה צריכים להיות מרוכזים 

כז ולמקד את ההודיה בצורה מבוקרת וממוקדת, על מנת שלא ייטשטשו, ובכך ימסמסו את המומנטום. כדי לר

 לה' ואת השמחה יש לקבוע ולקצוב להם זמנים.
אם בדוגמה של תרומת הדשן למדנו על החשיבות של קביעת זמנים מוגדרים לפעולות חיוניות, הרי שבדוגמאות 

 של סוף זמן האכילה בקורבנות אנו למדים על החשיבות של תחימת הזמנים והקצבתם. 
 שורה של זמנים קריטיים

מידי שנה עם התקדש חודש ניסן אני מכין לחברי קהילתי לוח זמנים מפורט לימי הפסח, ובכל שנה מחדש אני 

שם לב לכך שבפסח הזמן משחק תפקיד מרכזי ביותר. בשבתות ובחגים אחרים מעניין אותנו זמן הכניסה 
ינה הלכתית היא והיציאה בלבד. בפסח לעומת זאת, יש שורה ארוכה של זמנים חשובים שמשמעותם מבח

קריטית: זמן בדיקת חמץ, סוף זמן אכילת חמץ, סוף זמן ביעור חמץ, סוף זמן אכילת אפיקומן. אם בחגים 
האחרים הלו"ז שלנו עוסק בעיקר בזמני התפילות, הרי שבפסח הוא קובע ענייני הלכה שמדאורייתא. רגע לפני 

הוא עבר על  -לא ביצע שום עבירה, ורגע אחרי כן  האוכל חמץ  -תחילת זמן האיסור )מדאורייתא בחצות היום( 
 איסור כרת.

יתירה מזו: מה בעצם ההבדל בין חמץ ומצה? הלא שניהם עשויים מקמח ומים, ובכל זאת האוכל מצה בפסח 

מקיים מצווה מן התורה, והאוכל לחמניה עובר עבירה שעונשה כרת? כל ההבדל הוא במשך הכנת הבצק עד 
יד -דקות, הוא הופך לחמץ, ואכילתו הופכת ממצווה לעבירה. ואכן באפיית מצות 81הה אם הבצק ש –לאפיה 

 ניתן לראות היטב כיצד לחץ הזמן הוא המושל בכיפה. אפיית מצות היא למעשה מרוץ נגד הזמן.
ההלכה מחנכת אותנו להחשיב את הזמן, להעריך כל רגע, ובהתאם לכך עלינו לתכנן את הזמן בצורה מבוקרת 

 ובד ראש ולנצל את הזמן באופן מיטבי ומרבי. גורם הזמן הינו מרכיב חשוב בכל תחום בחיינו.ובכ

 ראיתי פעם קטע אנונימי שתיאר זאת בצורה חדה וקולעת:
 שאל תלמיד שנשאר כיתה -אם תרצה לדעת את ערכה של שנה אחת 

 שאל אימא שילדה פג -אם תרצה לדעת את ערכו של חודש אחד 
 שאל עורך של עיתון שבועי -את ערכו של שבוע אחד אם תרצה לדעת 

 שאל עקרת בית שעה לפני שבת -אם תרצה לדעת את ערכה של שעה אחת 
 שאל אדם שפספס רכבת -אם תרצה לדעת את ערכה של דקה אחת 

 שאל אדם שניצל מתאונת דרכים -אם תרצה לדעת את ערכה של שניה אחת 

 המסר החשוב מההכנות לפסח
סח הם תרגולת מעולה בתכנון וניהול הזמן. ימי העבודה לקראת פסח גם ממחישים לנו שאנו יכולים ההכנות לפ

להכניס לתוך הזמן משימות רבות, בעוד שבימים רגילים היינו טוענים שאנו עמוסים לעייפה, ואין לנו מקום 



שגרת חיינו, ויחד איתה  להכניס אפילו סיכה בסדר היום הגדוש שלנו. בימי ערב פסח אנו מצליחים לקיים את

לבצע עוד שורה של מטלות נוספות. מכאן ניתן להסיק שגם בימים אחרים אנו מסוגלים להשחיל לשגרת יומנו 
 עוד ועוד משימות חשובות, כגון לימוד תורה, ביקור חולים, וגמילות חסדים.

יהול זמן לתחום עליו נערכות בעולם המודרני אנשים סובלים מבעיית זמן מתמדת, ולא בכדי הפך הנושא של נ
כיום סדנאות מנהלים, ובו מתמקדים לא פעם כשעוסקים באימון אישי או בייעוץ ארגוני. ניהול זמן נכון מחייב 

לקבוע סדרי עדיפויות. הוא דורש מאתנו להבחין בין משימות ולזהות מה חשוב ודחוף, מה חשוב אבל אינו דחוף, 

פי חלוקה זו אפשר לקבוע את ערכם של מעשים -וף ולא חשוב. עלמה דחוף אך אינו חשוב, ומה לא דח
 ועיסוקים, ליצור חלוקת זמנים נכונה, ולנהל את זמננו ביעילות.

אין זה מקרה שניהול וקיצוב נכונים של הזמן מהווים נושאים מרכזיי דווקא בחג החרות. השליטה על הזמן היא 
בניגוד לעבד שזמנו מסור ונשלט בידי אדוניו. שבת הגדול מזמנת  מרכיב מהותי בחרות ובאוטונומיה של בן חורין,

לנו הזדמנות להרים את הראש ולרענן את המחשבות בדבר היציאה שלנו לחרות והשליטה שלנו על הזמן זה 
הזמן לעסוק בכמה שאלות שהזמן גרמן )תרתי משמע(: מה כובל את הזמן שלי ומה עושק אותו? ממה עלי 

אותו טוב יותר? מה עוד הייתי רוצה להכניס לתוך הזמן שלי כבן חורין שיכול לעשות  להשתחרר כדי שאנצל

 בזמנו כרצונו, שכן אחרי הכל הזמן שלנו הוא החיים שלנו.

 רבני בית הלל מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון 'רונן לוביץד"ר הרב 
 

 משה אוסי/  על קצה הלשון לפרשת צו
 

  'כוכב' ללא מזל –ר' אברהם אבן עזרא 
האגדה מפגישה בין הרמב"ם לראב"ע. כל משך שהותו של הראב"ע בקהיר, היה יוצא ובא בביתו של הרמב"ם 

ומקבל ממנו את כל הדרוש לו. פעם אחת חש הראב"ע בעיניו. תחילה ניסה לטפל בעצמו במחושיו, אך כאשר 

הלכו וגברו כאביו, החליט לבקש את עזרת ידידו הרופא. אולם בבואו אל הרמב"ם צפתה לו אכזבה מרה. הפעם, 
שלא כהרגלו, התנהג עמו ידידו באופן מוזר. אך הביט בפניו, הסב את ראשו ממנו ואף לא ברכו לשלום, גם כאשר 

אלא פנה למשרתו וציווה עליו לאמור: "לך התלונן הראב"ע על הכאבים בעיניו, לא התייחס הרמב"ם לדבריו כלל, 
וסגור את האיש הזה בדיר הבהמות, כי כך נאה וכך יאה לו". המשרת רץ מיד למלא אחר פקודת אדוניו, וחיש 

הובהל הראב"ע אל הדיר ונכלא שם מאחורי דלתיים ובריח. אנחה כבדה פרצה מליבו של הראב"ע, ודמעות החלו 
ה זה?!" בכה במר נפשו. "מי היה מאמין, שידידי הטוב והמיטיב יהיה מסוגל לעולל שוטפות את פניו. "מה זה ועל מ

לי כזאת, על לא עוול בכפי?". כל הלילה בכה הראב"ע בכי תמרורים על צרתו הגדולה, ולא נתן תנומה לעיניו 

, ידידי?" לרגע קט. והנה לפנות בוקר, נפתחה הדלת לפתע, ובפתח ניצב הרמב"ם בכבודו ובעצמו. "מה שלומך
פנה אל הראב"ע במאור פנים, כהרגלו מימים ימימה. מופתע ומשתומם הביט בו הראב"ע, ולא ידע אם חלום הוא 

זה או מציאות. אז חייך הרמב"ם והשיב: "כאשר הופעת אמש בביתי, הבחנתי מיד במחלה שפקדה את עיניך, 
למחושיך. לפיכך, נהגתי כפי שנהגתי, וסייעתי ומנסיוני ידעתי, כי רק דמעות רבות שתשטופנה את עיניך תועלנה 

 לך להרבות בבכי. ואכן נוכח אני לראות כי עיניך נרפאו כליל מן המחלה".

 של איש אשכולות א. תולדות חייו
ם כפרשן מקרא ופילוסוף, בלשן ומשורר, רופא ומתמטיקאי, אסטרולוג  איש אשכולות היה הראב"ע, וקנה לעצמו שֵּ

בטודילה שבצפון ספרד. מסכת חייו הקיפה  8910ואסטרונום )מכתש על הירח נקרא על שמו(. הוא נולד בשנת 
א חי בספרד, והתיידד עם ר' יהודה הלוי הו 09חיבורים( ומסע חובק עולם. עד גיל  891פעילות יצירתית מדהימה )

שהיה עשיר, וקשרי חיתון היה ביניהם, ושניהם סיירו יחדיו בקהילות שבצפון אפריקה. התקופה השנייה בחייו 

 הוציאתני מארץ ספרד חמת המצוקים' 'ואני אברהם בר מאיר מארץ מרחקים,מתחילה , כאשר נאלץ לברוח מספרד: 
'אהה ירד על ספרד רע מן השמים, חם לבי בתוך קרבי על למים, כשהוא מקונן: עקב רדיפות של קנאים מוס –

. נפשו הגאה ומזגו הסוער לא הניחו לו לשבת במקום מחוז חפצה לארץ טמאה גלתה' –נפשי אשר עיוְותה, ומארצה 
ו נפרד 'אשר נשאר עד כה כעלה נובלת, ומארצאחד; נע ונד היה וביקר באיטליה, בצרפת, באנגליה ובישראל: 

 נבהלת'. אשר היא בספרד, ואל רומי ירד בנפש
א תרבות בכל מסע  ב. נַשָּׂ

ערבית העשירה של  –הוא ייעד עצמו להיות 'נַשא תרבות', ובכל מקום זָרע את הזרע הפורה של התרבות היהודית  

י הארצות הנוצריות . יהודספרים חיברתי, וסודות ביארתי וכראי מוצקים' –'בכל מקום גרתי 'תור הזהב' בספרד: 
נחשפו ע"י ספריו ותרגומיו )מערבית לעברית( לספרי מדע למיניהם, בלשנות ופרשנות; ועל זה כתב משורר מצרפת: 

. 'ואבותינו סיפרו לנו שמחת גדולי הארץ הזאת...לקראתו בעוברו עליהם, והוא החל לפקוח עיניהם בגלילותינו'
'אני עבד לאברהם מתוך ענווה גדולה כותב אליו:  –תם, ורבנו תם  רבנו –בצרפת הוא התיידד עם נכדו של רש"י 

 .למקנֶׂה, ואקודה ואשתחוה לאפיו'

 ג. 'ה)ע(שיר בעוניו'
עני מרוד היה כל חייו, אך תמיד הזכיר את ייחוסו: 'אברהם הספרדי'. כפי שהיו מקובל בדורו, האמין באסטרולוגיה, 

ֵּרת המזל שבו נולד האדם. על חוסר מזלו הוא כותב ואין  וחשב כי גורל האדם מסור בידי המזלות, מנוס מגז
 בסארקזם:

 לּו יהיו נרות סחורתי,
 לא ייאסף שמש עדי מותי,

 לּו אהיה סוחר בתכריכין,



 לא יגוועון אישים בכל ימי.

 בגלל עוניו הוא חיפש תמיד עשירים ופטרונים שיפרנסו אותו, אך המשרתים לא האירו לו פנים:
 אְֹמִרים: ְּכָבר ָרָכב! –לְבֵּית ַהָשר ַאְשִּכים 

ב   אְֹמִרים: ְּכָבר ָשָכב! –ָאבֹא לְעֵּת עֶׂרֶׂ
ְרָּכב, אֹו יֲַעלֶׂה ִמְשָּכב    –אֹו יֲַעלֶׂה מֶׂ

 אֹויָה לְִאיש ָענִי, נֹולַד ְבלִי כֹוָכב!

הדר, לכל חכם הוא 'ובאדום )ארצות אשכנז( אין וכשראה שיהודי העיר קמצנים השחיז את תער קולמוסו נגדם: 
'ְמלָֻבש, ְמֻשָבץ, ְמֻרָקם ְבָרָקם ְּכסּותֹו ; ועל איש עשיר שלא קם לכבודו כתב: דר, באדמת בן נכר ועלינו שורקים'

עוד מספרים על פגישה עם הרמב"ם, אשר בודק אותו, ובמקום תרופה הוא נותן לו מעטפה  גְאּותו וְלא זָע וְלא ָקם'.
 פא את העני.עם כסף, כי זה מה שיר

 ד. פרשן אך לא פשרן
. מכיוון : 'לבאר כל כתוב כמשפטו, דקדוקו ופשוטו'בפירושו על המקרא חיפש ראב"ע את דרך האמת עפ"י הפשט

ש מדע ניסה לפתור את הבעיות שהתגלו בתורה בדרך שמתיישבת עם ההיגיון והמציאות; למשל, על שהיה אי

'והיודע עת ההריון יכול לדעת עת הלידה )ולהיפך(, וחמש פעמים ניסיתי גם הולדת משה )שמ' ב' ב'( הוא כותב: 
כי אל ממך ִרחק את בנך, יחידך 'אבי הבן ְקרב לספוד, '. בנו יצחק התפרסם בשל שיר אבֶׂל שכתב עליו אביו: אני

. גישתו בפרשנות אך לריק יגעתי וילדתי לבהלה' ,לעת זקנה היותו רוח והצלה אשר אהבת את יצחק, כי חשבתי
אמיצה ועצמאית, סגנונו קצר, מלוטש וענייני, עם רגישות לשונית מפליאה: הגֵּר, נקרא כך, כי הוא דומה לגרגר 

-' קרוב לזרחא 'אזרח רענן', כי הוא דומה לעץ נטוע על פלגי מים ) שרש 'אבודד על אשכול, לעומתו התושב נקר

לצדיק"(. הוא אינו חושש לבטל דעותיהם של חכמים גדולים או בלשנים מפורסמים,  ח/זרוע', ודומה לו: "אור זרוזרע'
, כי רעהו תיאור 'אמר בן זוטא )הקראי( –והוא אף מלגלג עליהם: "וכי יגוף שור את שור רעהו" )שמ' כ"א ל"ה( 

ע אלא בן זוטא לבדו'. הראב"ע מצטט פירוש אחד שמובן המילה  לשור )השור יגוף את חברו השור(... ואין לשור רֵּ
"וערפתו" )פטר חמור( הוא שתכתוב על ערפו, והוא מעיר: 'ואומר אני, שהוא חמור, קשה עורף'. בייחוד מתנגד 

ה גאון, למשל: הגאון סבור כי שני הלוחות האחרונים הם הראב"ע להרבה מהדעות הפילוסופיות של רב סעדי
נכבדים מהלוחות הראשונים, מפני שניתנו ביום קדוש )יום הכיפורים(, ונעשה ארון בשבילם, ולא נשתברו, ושלוש 

בריתות נאמרו אצלם. כאן אין הראב"ע מסתפק בביטוי 'ולא ייתכן', אלא הוא משתמש בביטויים חריפים מאד: 'הם 

חלום, לא מעלין ולא מורידין'... הוא כותב שראוי להתחקות אחר טעמי המצוות: 'הלא משה אדוננו אמר על כדברי 
כל המצוות: "רק עם נבון וחכם הגוי הגדול הזה"; ואם אין להם טעמים שנוכל לדעת מה טיבם, איך יאמרו העמים 

מאות הוא מקבל מהרמב"ם הכותב חכמים?' )יסוד המורא(. מח –שהם חוקים צדיקים ואנחנו השומרים אותם 
בצוואתו לבנו, אברהם; 'ואתה בני הנאמן לי, אני מצווה לך שלא תעיין בפירושים וחיבורים... אלא בפירוש הראב"ע, 

 כי טובים ומועילים... והסתכל בהם בשכל זך ועיון דק'.

 ה. פייטן ומשורר שנון
תול ושנינה, מכתמים, חידות והלצות. הנה מפתגמיו: א. אבן עזרא כתב שירים ופיוטים, סליחות ותוכחות, שירי הי 

שליח השם ד. מאסו בעושר  –המתעסק באוכל ושתייה לא יחכם לעולם ב. הסכלות ממיתה בלי עת ג. השכל 
'לשון הקודש... עיר פרוצה אין היתה לו ביקורת על הפיוט הקדום בא"י, וכך כתב על לשונם:  וִבטחו בתום ויושר!

. הוא תקף את המשוררים המתייחסים בזילות חרוזים עניים ואביונים, מחזרים על הפתחים' –ם חומה...והפיוטי

'לא תחרוז בשור ובחמור יחדיו, לחריזה ויצא נגדם בהלצה הנסמכת על דב' כ"ב י', תוך המרת ה'תחרוש' ב'תחרוז' : 
 –ַהיְִשְמעֵּאלִים הוא כותב:  על האופי של שירת האומות שלֵּח תשלח את השור למישור ואת החמור לארץ המור'.

יהֶׂם ַבֲאָהִבים וֲַעגִָבים, וְָהֲאדֹוִמים )הנוצרים(  ִבְמָשלִים  –ְבָחְכמֹות ּוְמזִמֹות, וְַהָהִדיִים  –ְבִמלְָחמֹות ּונְָקמֹות, וְַהיְוָנִים  –ִשירֵּ
 אֹות!ְבִשירֹות וְִתְשָבחֹות לַה' ְצבָ  –וְִחידֹות, וְַהיְִשְראֵּלִים 

פיוטיו מושרים ע"י קהילות ישראל, ומשירי שבת המפורסמים שלו: כי אשמרה שבת, ארץ ורום בהיבראם, צמאה 
ישנה  -נפשי לאל חי, אגדלָך. באשר לפיוט: 'לך אלי תשוקתי' הפותח את תפילות ליל יוה"כ אצל עדות המזרח 

במותו, וכתב  57כן נקבר, אך ידוע שהיה בן מחלוקת בין החוקרים בשאלה האם הוא בעל הפיוט. אין יודעים הי

 ועליו ייאמר: כוכב ללא מזל! – 'ואברהם בן חמש ושבעים שנה בצאתו מ..חרון אף השם'סימן לעצמו: 
 ו. תחבולתו של הראב"ע

פעם אחת עבר הראב"ע אורחות ימים והיו עמו חמישה עשר מתלמידיו ועוד היו כמספר הזה אנשים ריקים ופוחזים, 
בסך הכול שלושים איש. ויהי היום וה' הטיל רוח סערה גדולה בים, והים היה הולך וסוער והאנייה חשבה דהיינו 

להישבר. ויצו רב החובל להשליך את חצי העם אשר בספינה אל הים להקל מעליהם. וירא החכם אבן עזרא כי 

וזה הדבר אשר נעשה, נפילה  כן, ויאמר, טוב הדבר אשר דיברת לעשות, כי טוב שנמות חציינו משנמות כולנו.
גורלות מי ומי ההולכים לטבוע בים. וזה דבר הגורל אשר נעשה: יעמדו כל השלושים איש בשורה אחת, ונתחיל 

לספור מן הראשון עד התשיעי ואותו התשיעי יושלך לים. וכך נחזור חלילה עד שכל מי אשר יילכד במספר התשיעי 
ויאמרו אל החכם אבן עזרא קום, כי עליך הדבר, אתה תסדר אותנו כרצונך. יושלך בים; ויאותו האנשים לעשות כן. 

ויקם לסדר השורה באופן שתמיד במספר התשיעי נלכד אחד מן הריקים עד שתמו כולם מן הספינה והתלמידים 
-אחד, וב' תלמידים, וריק -בראשונה העמיד ד' תלמידים, אחר כך ה' ריקים, ו וזהו הסדר שסידרם:שלו יצאו נקיים. 

ב' תלמידים, -ב' ריקים, ו-ג' ריקים, ותלמיד אחד, ו-ב' תלמידים, ו-ב' ריקים, ו-ג' תלמידים, וריק אחד, ותלמיד אחד, ו

 וריק אחד.
 ז. נא לנסות ולפתור את חידות הראב"ע:

יְך ַתְחשֹוב ִּכי נְֶׂעלָם, וְהּוא נְִראֶׂ  .8  השם נמצא במלה 'נראה'(. –ה )רמז ִאם ַתֲהפֹוְך ִמלָה לְִמצֹוא ְשמֹו, ִתְראֶׂה, אֵּ



 משחק(.  –ארץ בלי אדמה, מלכיה ושריה הולכים בלי נשמה. אם המלך שממה לא תחיה כל נשמה )רמז  .2

 ומה שם בן אשר הוא אב לאביו?  .3
 שמונה בהסירך מחמשה, שמו תמצא באותיות שלשה.  .0

 ארבעה עמדו על הים: .7
 צור וציר וצאן וצר.

 לציר.צר הציק לצאן וצאן צעק 

 וציר חנן לצור ,וצור ציוה לציר: 
 צֵּא וחלֵּץ צאני מיד צר.

 "אבי אל חי שמך, למה מלך משיח לא יבא?" –מה המיוחד במשפט זה?  .6
צור=הקב"ה, ציר=משה, צאן=בני ישראל,  7משה  .0נר -אבנר בן .3השחמט  .2אהרן  .8 פתרון חידות הראב"ע:

) אפשר להזמין אותי להרצות על (       פאלינדרוםישר והפוך )ניתן לקרוא את המשפט  .6צר=פרעה והמצרים 
 הראב"ע/יהדות ספרד(

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פסח שמח וכשר לכל 
 קוראנו ולכל בית ישראל

 מסע אל יהדות ספרד  
 על אתרים יהודיים  מצגתהרצאות בליווי 

ספרד תחת הכיבוש הערבי; משוררים ות"ח ב"תור הזהב"; שירת החול  

לצפת; הלאדינו, הפלמנקו    האינקוויזיציה  והגירוש; מטולדו  והקודש; 

חוזרים חוזרים אל שירת    האנדלוסית; זמרים ישראלים והמוסיקה הא 

 ספרד, ועוד.

 נא לפנות למשה אוסי   
09-8335016 mosheossi@gmail.com      

   

 

 שח-פה – "והגדת לבנך"   
שיחה על האביב, חודש ניסן, 

 והגדה עם סיפורים וחידה פסח
 09-8335016 –משה אוסי 

 
 


