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  מאיר נזרי

  משנתו ההגותית והחינוכית של הרב רפאל משה אלבאז

  

הצגת משנתו החינוכית ההגותית של הרב רפאל משה אלבאז  מאמר זה עיקרו
. במרוקו �19 אמ� מ� המאה ה� חכ� מדעי ומשורר, רב תלמודי, )א"הרמ: להל�(

המדעית , התורנית: א ובפירוט יצירתו הענפה"נפתח בתולדות חייו של הרמ
  .ואחר נדו� בנושאי� נבחרי� ממשנתו החינוכית וההגותית, והפיוטית

א תולדותיו וחיבוריו"הרמ. א
1 

המתייחס לשלשלת ארוכה של חכמי� וסופרי� עד לחכמי קשטיליה , א"הרמ
לעיר פאס סמיכות גאוגרפית  בעיר צפרו הסמוכה �1823 ג"נולד בתקפ, בספרד

עמר� היו שלושת� תלמידי ' שמואל ודודו ר' אביו ר, יהודה' סבו ר. ותורנית
א "ח הוסמ� הרמ"בגיל כ. מחברי ספרי� ומשוררי�, מנהיגי� רוחניי�, חכמי�

בספרות , וידיו רב לו בתלמוד ובהלכה, היה חכ� פורה ואיש אשכולות. להוראה
בשירה ובמדעי� המכונסי� , בהיסטוריה, נותבקבלה ובפרש, המוסר והדרוש

היטיב להגדירו הרב יעקב משה טולדנו בספרו . חכמות' על ז" באר שבע"בספרו 
רב תלמודי חכ� מדעי ומשורר : "במעט המכיל את המרובה" נר המערב"

   2".מצוי�
ושימש שליח , היה לו בית כנסת משלו. א היה מעורב בענייני הקהילה"הרמ

א היה מעמד "לרמ. עור� חופות וכותב גיטי�, שוחט ומוהל, ודרש�פייט� , ציבור
ורוב פיוטיו , היה מצוי בשירת המלחו� הערבית. ג� בקרב הערבי� ודיבר בשפת�

בנושאי� , ולפעמי� א� במוטיבי�, נשעני� עליה� מבחינה מוסיקלית ופרוסודית
 .ובתכני�

  
, כר� ד, קהילת צפרו, עובדיה' ד' א מובאי� כא� על פי ר"תולדות חייו וחיבוריו של הרמ  1

' מ' ועל פי הרב פרופ; עה–סו' עמ, ה"ירושלי� תשמ, תולדות הרבני� בקהילת צפרו
חשו� � תשרי, אור המערב, ויצירתומשפחתו , א האיש"רפאל משה אלבאז זיע' ר, עמאר
   .סג–נה' עמ, חוברת ב, שנה א, ט"תשמ

  .208' עמ, א"עשירושלי� ת, נר המערב, י טולידאנו"ראו מ  2
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הערי� את א היה בקשר ג� ע� ארגוני� יהודיי� מחו� לקהילה ו"הרמ
 3ח בפריס"ח על מצב קהילתו ששלח להנהלת כי"דוגמות לכ� ה� הדו. פעול�

�ה"ח במעמד חנוכת בית ספר אליאנס בפאס בשנת תרמ"והשיר שחיבר לכבוד כי

1885 .  
רפאל "ומחשבי חשבונות מצאו כי , �1893 ו"ב תמוז תרנ"א נפטר בכ"הרמ

ויו� פטירתו הפ� , פאס זכה להספדי� על ידי חכמי. ו"תרנ –בגימטרייה " משה
בלוד , באשדוד :ליו� הילולה בבתי הכנסת של בני קהילתו הקרויי� על שמו

   .ובבאר שבע

  חיבוריו

  ספרות ההלכה

ת על ארבעת חלקי "שו): ט"תשס, ז"תשל; א"ירושלי� תרס(הלכה למשה  .1
ת המשק� "שו. תשובות 261ובו , א"מפעל חייו המרכזי של הרמ, השולח� ערו�

, א ובקיאותו בכל הפוסקי� ראשוני� ואחרוני�"חכמתו התורנית של הרמאת 
   ע ונושאי כליו"בתלמוד ובשו

ערו� לפי סדר , ספר עזר לדייני� בנושאי חוש� משפט): כתב יד(ציו� במשפט  .2
  אלפביתי ומלווה במקורות לכל נושא 

חאי� עוזיאל אל' לר" משכנות הרועי�"קיצור הספר ): כתב יד(חצר המשכ�  .3
   מחכמי תוניס הגדולי� שראה אור בליוורנו

ובו מראי מקומות לפי " חצר המשכ�"ספר משלי� ל): כתב יד(תורב� החצר  .4
  ת הקשורי� לחוש� משפט "ב לספרי השו"סדר א

  הלכות שחיטה וטרפות ): כתב יד(זבחי צדק  .5
חליצה , ח סימני� על הלכות גטי�"קוב� של י): ו"ירושלי� תשמ(ספר כריתות  .6

  ומיאו� 

  ספרות הדרוש

לעצירת , לשבת תשובה: קוב� של ארבע דרשות): �"ירושלי� תש(דרש משה  .1
  לפטירת אשת חיל ולשבת הגדול , גשמי�

אוס� אנציקלופדי יהודי של כחמש ): ח"ירושלי� תשכ; ש"פאס ת(עד� מקד�  .2
   מראה מקומותערוכי� לפי סדר אלפביתי בליווי ... יבו�, מאות ערכי� כמו אבות

   ל"חידושי תורה ומאמרי חז): ח"ירושלי� תשכ; ש"פאס ת(מיני מתיקה  .3
ספר מוסר ב� ארבעה ): ח"ירושלי� תשכ; ב"פאס תש(ארבעה שומרי�  .4

שומר , שומר מצוה או כנפי יונה על התפילי�, שומר שבת, שומר ברית :קבצי�

  
  .135תעודה , ה"ירושלי� תשל, קהלת צפרו א, עובדיה' ראו ד  3
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פירוש קבלי  –עת ק�  –בסופו בא נספח . עצות לשיפור המידות: תוכחת
   .לפסוקי� בדניאל

  מוסר ומשלי� על מליצת ההיגיו� ): כתב יד(פרשת הכס�  .5
ה בצירו� "ד צירופי הוי"חיבור על כ): ח"ירושלי� תשכ; ש"פאס ת(עטרת פז  .6

  מבוא 
על חמישה " מי� עמוקי�"פירוש חדש לספר ): �"ירושלי� תש(פותר מי�  .7

, א"ירושלי� תרע(חיי� ב� עטאר ' דורו של רב� , יהודה ברדוגו' חומשי תורה לר
  ) ח"תש

  מדעי� 

). דקדוק(ההיגיו� . 1: חכמות הכלולות בו' על ז): ג"ירושלי� תשמ(באר שבע  .1
 .הניגו�. 6 .הטבע. 5 ).אסטרונומיה(התכונה . 4 ).הנדסה(התשבורת . 3. המספר .2
   האלוהות. 7
  על חכמת העיבור ): כתב יד(כח מעשיו  .2
ספר היסטורי הסוקר את סדר המלכויות ): ה"ירושלי� תשמ(המלכי�  כסא .3

   �1884 ד"מבריאת העול� ועד זמנו תרמ

  שירה ומליצה

, מוסר ותוכחה, קוב� פיוטי� על גלות וגאולה): ה"ירושלי� תרצ(שיר חדש  .1
, שבחי צדיקי�, מעגל האד� ומעגל התפילה, סיו� מסכתות, התורה ולומדיה

שירי חכמה ושירי� . טבע והשגחה, הגות והתבוננות, ומריבה ויכוח, שירי הודיה
   בערבית יהודית

רבותיו ובני : ט קינות לנפטרי�"קוב� של י): ה"ירושלי� תרצ(קול בוכי�  .2
   משפחה

  מליצות לאיגרת שלומי� ): כתב יד(אהבה  .3

  הסכמות לספרי�

  ) 1893/ג"ירושלי� תרנ(יעקב אביחצירא ' לר" מעגלי צדק"הסכמה ל .1
   1910/ע"ירושלי� תר, יעקב בירדוגו' לר" שופריה דיעקב"הסכמה ל .2

  תעודות ואיגרות

הקשורות לתקנות , שכתב לבדו או ע� אחרי�, א חתו� על איגרות שונות"הרמ
ז ועד "מתרט, ה"ירושלי� תשל, ב–הקהילה והמלצות המופיעות בקהילת צפרו א

, 355–354, 180–179, 170–169, 165, 158, 114, 79, ב35, 16: התעודות. ג"תרנ
409.  



  רפאל משה אלבאזמשנתו ההגותית והחינוכית של הרב   252

  משנתו ההגותית והחינוכית. ב

  ) ה"ירושלי� תשמ" (כסא המלכי�"ספרו . 1

אבל ה� , פרקי� בהיסטוריה של מרוקו נתחברו על ידי כמה מחכמי מרוקו
כמו קהילת פאס שזכתה היא , מסוימתמתמקדי� בנושאי� נבחרי� או בקהילה 

שאול סירירו מ� המאה ' ר: וחכמיה לתיאור מהיבטי� שוני� על ידי כמה חכמי�
או  4,"פאס וחכמיה"כמתואר בספר , שלמה הכה�' הרב אבנר צרפתי ור, ז"הט

יש שהתמקדו  5 .דוד עובדיה' שזכו לתיעוד מקי� על ידי ר, קהילת צפרו וחכמיה
ויש ששילבו בכתיבת� את  6,"מלכי רבנ�"כמו הספר , בתולדות רבני מרוקו

נר "דוגמת הספר , תולדות חכמי מרוקו ע� פרקי� בתולדותיה של אר� זו
   7".המערב

שאינו מצטמצ� בהיסטוריה של מרוקו או , א"לרמ" ספר מלכי�"ייחודי הוא 
זהו ספר היסטורי הסוקר את סדר המלכויות מבריאת העול� ועד זמנו . בחכמיה

הסקירה כוללת את פירוט מלכי העמי� הנזכרי� בספר . �1884 ד"המחבר תרמשל 
בהמש�  .מלכי ישראל ובית חשמונאי�, בראשית ורשימה של מלכי בית דוד

מלכי� מנמרוד  51 –מלכות בבל ) א( :מתואר סדר ארבע מלכויות שבספר דניאל
מלכות  )ג(; מכורש הראשו� ועד דריוש האחרו� –מלכות פרס ) ב( ;ועד בלשצר

מיוליוס קיסר עד  –מלכות רומי ) ד( ;מאלכסדרוס המוקדוני ועד אנטיגנוס –יוו� 
בהמש� בא סדר מלכות ישמעאל מצמיחת נביא�  .�603 ג"פוקאס הקיסר בשנת תר

הספר נחת� בסקירת המלכי� . לספירה ועד סו� התקופה האנדלוסית 571בשנת 
שבו , "ודו ותנשא מלכותוירו� ה] "הראשו�[במרוקו עד לתקופת מולאי לחס� 

ר שבימיו תושע יהודה וישראל תשכו� לנצח ויתקיימו "יה: "הוא מסיי� בתקווה
   ".ושמו אחד... למל�' והיה ה... דברי איש חמודות

, ובה מאות שמות ותאריכי�, הכרוניקה עשירה וגדושה בפרטי� ובמאורעות
  . פרטי� נדירי� והערות מעניינות תו� ציו� היחס של כל מל� ליהודי� שבתקופתו

  
  מטרות לימוד ההיסטוריה 

א את החשיבות של לימוד ההיסטוריה שה� מטרות "בהקדמה לספרו מציב הרמ
  ". כסא מלכי�"כתיבת הספר 

  
ירושלי� , כר� א, פאס וחכמיה, )מוציא לאור(עובדיה ' ד' ראו פרקי� נבחרי� אצל ר  4

  .ט"תשל
  .ב"תשנ ,ה"תשמ, ו"תשל�ה"תשל ירושלי� ,)ה–א(קהלת צפרו , עובדיה' ראו ד  5
  .א"ירושלי� תרצ, תולדות רבני מרוקו, ב� נאיי�' ראו י  6
  .)2לעיל הערה (טולידאנו   7
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) א: (דתיות ולאומיות, מטרות הספר ה� דידקטיות, א"של הרמכדבריו 
שאינו נזכר במקור , השלמת פרק היסטורי בדברי הימי� בתולדות ע� ישראל

לדעת דור דור ושופטיו לבל יהיה האד� כסומא אשר לא ידע איכות ) "ב( ;כלשהו
 כל כלי"להראות נצח ישראל המתקיי� בכל הדורות והממלכות אשר ) ג( ;"האור

יש בה כדי לבשר  ידיעת ארבע מלכיות שבספר דניאל )ד( ;"יוצר עליו לא יצלח
לאחר שמלכות רביעית , ק� הגלות ועת בוא משיח צדקנו ומל� מל� והשכיל"את 

    ".אתחלתא דגאולה"מעי� נוסח חדש של , "כבר כלתה וחלפה
ד "לש� השוואה נצטט כא� חלק מ� המטרות של הוראת ההיסטוריה בחמ

  : רי�"כפי שנוסחו על ידי המפמ

ג�  ".בכל דרכי� דעהו"דתי הוא הציווי � יסוד חשוב בתפיסת החינו� הממלכתי
הכלליי� עשויי� לשמש מסילות להכרת פעולתו של הבורא בעול�  הלימודי�

ע� ישראל ושל מדינת ישראל ולימוד  לימוד ההיסטוריה של... היצירה והעשייה
, היסטוריה בכלל מאפשר לתלמידי� להכיר ולהבי� את המורשת הדתית

, לאר� ישראל, לחזק את זיקת� לע� ישראל, התרבותית והלאומית שלה�
.למדינת ישראל ולחברה המתפתחת בה

8 

  א"לרמ" שיר חדש"לפיוטי הגאולה ב" כסא המלכי�"הזיקה שבי� . 2
י פיוטי גלות וגאולה שאפשר לראות בה� פיתוח התודעה של "א חיבר ח"הרמ

בחזונו הפיוטי הוא בונה את  .הגאולה כהמש� המטרות ללימוד ההיסטוריה
ומסרטט את דמותו , בית המקדש והסנהדרי� ,ירושלי� החדשה ואת מוסדותיה

  . הרבגונית של המשיח
רי� ה� על מספרי השי(ט "ביניה� שיר מ, בולטי� במרכזיות� כמה פיוטי�

הנה  .העוסק בציפייה לק� הגלות ולבשורת הגאולה) פי המהדורה האלקטרונית
  :כמה בתי� נבחרי� ממנו

�ָרה�  ְ%ִתְקַות ִעֵ*ר ְיַצֶ(ה א�ָרה /ָ&ד�ל ְונ�ָרא ' !�א י�� ה / ָ%לו ֵעיַני ֵמַיֵחל ְ!
  ַע� ז* ָקִניָת ְרֵאה ֲעָמל� /ַלָ-ָרה ֱאמֹר ַדי  / 0*ָבה ַעד ָמַתי ָ%ל ִקִ-י� ָ%ל*

  .ִ%יֵמי ֶקֶד� ְ!ִניָס� ִנְגֲאל* /ָקֵרב ֵק� ְ(ד*ִתי / ֵעת ְלֶחְנָנה ִ%י ָבא מ�ֵעד 

... בעקבות משיחא חוצפא יסגא"מפייט את הסוגיה התלמודית ) ח"מ(שיר נוס� 
הנה בתי�  9".ועל מי יש לנו להשע� על אבינו שבשמי�... וחכמת סופרי� תסרח

  : נבחרי�

  
8  meyda.education.gov.il/files/Tochniyot.../HistoriaMmd.pdf.  
  .א"ע, צזסנהדרי� , ובבלי; טו, על פי משנה סוטה ט  9
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  ָ!א מ�ֵעד ִע4ְב�ת ְמ0ִיָחא / ְרֵאה ָעְנִיי ִ%י ֵעת ְלֶחְנָנה 
  ַ(7* ֱאמ*ִני�/ ...6ְבד* 5ְנ0ֵי ֱאמ*ָנה 

  ָסְרָחה ...ָחְכַמת ס�ְפִרי�/ 9ְַבְק8ָ0ֶה ...ְ(ר*ָטה ָכְלָתה
  0ְַלמִֹני�...א�ֵהב/ ִאי0 ְלִבְצע� ָפָנה  

  ְ(ֵני ְזֵקִני� ַיְלִ!ינ* / ֵיב0ֹ* ְיָלִדי� לֹא ...
  ַ%ָ>ה ְבָחמ�ת 9ֵָעז ָ(ִני�.../ ַ!ת ְ!ִאָ;: ָקָמה

  : והמסקנה באה בסו� השיר

  י�ֶרה ֵדָעה ָיִבי� 0ְמ*ָעה / 0ְ9ִַלח ְמַבֵ=ר ְמאֹד ַנֲעָלה 
  ְ%ָבִני�...ִא�/ 9ְִז%ֹר ְלַע� ָלְ� ְסג<ָ>ה 

�א ַמְלכ*ָתא ִ?ְרִקיָעא / ָ� ִיְגַ?ל ַ!ֲעָגָלא ֲאַזי 0ְִמ ֵ8ָ9ִ  
ִני�...&�י/ ֶיְחֶסה ְבֵצל ְ%ָנֶפיָ�    .0ֵֹמר ֱאמ<

כינו� : עניינו בקשה לחידוש המוסדות הממלכתיי� בציו�) 'נ(שיר מרכזי אחר 
   :חידוש הקרבנות וזמרת הלויי�, המקדש והסנהדרי�

8ָה / ע�ָל�  ֶאת ָיַמי 9ְַחֵ?0 ִ%יֵמי   ְלָפֵאר ִמ0ְֶמֶרת ְ%ה<
  *ְלִוִ@י� ְ!ק�ל ִר8ָה/ ִ%י לֹא ָזָזה ְ�ִכיָנה  

  *ְבֵני י�ָנה ...0�ר/ �0ָ ַנְקִריב / 0ִיר ָעֵרב 
  ִע� ָ%ל ְ!ָ�ִמי� *ְלב�ָנה/ *0ְֵחֶלת ְוָנָטA ...*ְקטֶֹרת

  ָסִביב ל� ַסְנֶהְדֵרי ְגד�ָלה / ְלכ�ֵנ� ִמְקָ?0 ְוא*ָל� 
9�ָרה *ְגד<ָ>ה/ ֲחִצי גֶֹר� ֲעג<ָ>ה  ��  ...ְמק

, נכלל מוסד הסנהדרי� ע� מעלותיה של ירושלי�) ז"מ" (אל עיר קדש"בשיר 
 ָ<ִמיד י=ֵ>ב ַעל /-ֵבית ִ*י� ָיֶפה / ַרָ%ִתי ַע� ְ#ִליַלת יִֹפי " :והוא אחד מנופיה היפי�

על פי מקורו " בית די� יפה"המונח ). 18–15טורי� " (ְ#מ= ֲחִצי Cֶֹר� ֲעגAָ@ה/ ִמְצֶ?ה 
של בית די� בעל תוק� בניגוד לגולה  טעו� כא� משמע, )ב"ע, כתובות צט, בבלי(

   .שבה נזקקי� ישראל לערכאות של גויי�
משיח הגואל המופיע ה: המשורר מעצב את דמות המשיח בכמה גווני�

כגואל ומושיע את , כלוח� את מלחמות ישראל, בחזונו של ישעיה כמקב� גלויות
, המל� המשיח יזכה להצלחה .כמנצח על בניית המקדש וכמל� באר�, ישראל

/ ְיִהי ִאי> ַמְצִליַח : "לאומית ולכבוד מלכי� המביאי� לו מנחה ושי� להכרה בי�
  ". ַמְלכ-ת= ִ<#=� ִיְ>קֹט ָינ-חַ " ,)ט"ל..." (ְלֵכי ַתְרִ>י> ְוִאDִי�מַ / ֵאָליו י=ִביל- ִמְנָחה 

והמשורר יודע להסמי� , נושא הגאולה מופיע בחותמ� של רוב הפיוטי�
שעניינו ) ב"ל" (ק=ל ד=ִדי *=ֵפק"כמו סו� הפיוט , עניינית את תוכ� הפיוט לגאולה
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' רחמי ה –" תשוב תרח�"יית הקישור וידוי ותשובה הנסמ� לגאולה על ידי חול
    :על השב בתשובה ועל האומה

  9ָ5ה ְתַכְ(ֵר�/ 09ָ*ב 9ְַרֵח� ְ!ֶצֶדק *ְבֵמי0ִָרי� / ִ%י 5ֲחֵרי 0*ִבי ב9ִ0ְֹי ְוִנְכַלְמ9ִי 
 ���*/ *ְבֵנה ַמֵהר 5ִ(ְרי�� / ְוִ�י� מ�0ְָבָ� ֵאיָת� / 9ָק*� 9ְַרֵח� ִצ@��� ָעָליו ִ%ְמ0 

  ָחָת�

ַ@ל: "בעול�' הגלות היא חילול ה Aהטעו� תיקו� על ידי , "ִיְגַ*ל ֵ>� ָקְד>= ֲאֶשר ח
/  ִ>ְמָ� צ-ר ְקד=ִ>י: "והמלכתו מחדש בישראל' הגאולה שיש בה משו� קידוש ה

ֵ>� : "ובעול�, ) 21,ה"ל" (רִיְגַ*ל <=� ֵעָדה ְקד=ָ>ה ְ%עֹז ְוָהדָ / ִיְתר=ַמ� ִיְתַנEֵא 
הגאולה היא ". ִיְמלְֹ� ְלע=ְלֵמי ַעד ֶאָחד ְוֵאי� ֵ>ִני/ ָקְד>= ִיְתCַַ*ל ִנCָFְב ְיָי ְלַב*= 

... ִעָ@Hה ָגַבר/ ֱאלֵֹהי ָכל ָהHֶר� ִיGֵָרא / ֲאַזי ִ>ְמָ� ִיְתַעֶ@ה : "ניצחו� כוח של מעלה
  ). 25, ט"ל" (ַהJְל-ָכה" ַלה

  א"שבע החכמות על פי השקפת הרמ. 3

העיסוק בשבע החכמות הוא אחד הנושאי� המרכזיי� שזכה לדיו� מקי� במשנתו 
על שבע " באר שבע"המקור העיקרי ספרו ) א: (א בשלושה מספריו"של הרמ

עד� "בספרו ) ב( 10;ב שני� לחייו"א ב� מ"והרמ, ה"החכמות שנשל� בתרכ
המחבר מקדיש ארבעה עמודי� לשבע החכמות בשמו  11"חכמות"בער� " מקד�

פיוט לכבוד ) ג(; "באר שבע"דברי� שהיו מקור השראה לספרו , של רבנו בחיי
  ". שיר חדש"שבע החכמות המופיע בקוב� שיריו 

לימוד שבע החכמות הוא נושא לדיו� המלווה את חכמי ישראל מ� המאה 
עי� וחכמות שאינ� מחכמת ועיקרו שאלת מעמד� של מד, העשירית ועד ימינו

הוויכוח על לימודי חול  –שבע חכמות "בספרו היסודי והמקי� . התורה
ל כחמישי� מחכמי ישראל מתקופות "מציג החוקר דב רפל ז 12"ביהדות

  . ה� ומקורותיה� שבה� מחווי� דעת� בשאלה זו, ומקהילות שונות
מעשיר ספר שהיה , נתעל� מהחוקר דב רפל" באר שבע"אי� ספק שהספר 

שהייתה לו ג� משנה חינוכית סדורה , רב ותלמיד חכ�, את מחקרו בנציג ממרוקו
והשקפת עול� מגובשת באשר להוראת המדעי� ושילוב� בלימוד התורה במאה 

   .�19 ה

  
בשורתו התחתונה רשו� . ראו ש� צילו� שער הספר בכתב יד. ג"ירושלי� תשמ, באר שבע  10

נולד  א"הרמ]. ה"תרכ[=' את עבדי צמח'סימ� שנת סיו� החיבור שנת כי הנני מביא 
    .ג"בתקפ

  .קטו–קיב ' עמ, ער� חכמות, ח"ירושלי� תשכ, עד� מקד�  11
  .�"ירושלי� תש, ימודי חול ביהדותהוויכוח על ל –שבע החכמות , רפל' ד  12
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 –למעלה : שער הספר מעוטר בארבעה פסוקי� המרמזי� על שבע חכמות
לכו לחמו " –טה למ; )א, משלי ט" (חכמות בנתה ביתה חצבה עמודיה שבעה"

, "חכמות בחו� תרנה ברחבות תת� קולה" –מימי� ". בלחמי ושתו ביי� מסכתי
  ). לג, כא' בר" (אל עול�' ויטע אשל בבאר שבע ויקרא ש� בש� ה" –משמאל 

  ) בקיצור(תוכ� הענייני� של פרקי הספר 

  .ראבנייני� וטעמי המק, גָזרות, פעלי�, שוואי� ודגשי�, הגאי�: חכמת ההגיו�. 1
  .כפל וחילוק, חיבור וחיסור: ארבע פעולות החשבו� –חלק א : חכמת המספר. 2
שורש המעוקב , שטחי המשולש והמעגל, שורש המרובע ואלכסונו: התשבורת. 3

   .ותשבורת למשנה ערוגה
מהל� , כוכבי לכת �7 כדורי שמי� ו 7, ידיעת ארבע יסודות האר�: התכונה. 4

מהל� , ראשי חודשי� ומועדי�, י עונות השנהסדר, המזלות �12 שבילי החמה ו
מהל� גלגל , ציר צפוני ודרומי, קו השווה, סיבת אור� היו� והלילה ,גלגל החמה

כוכבא , כוכבי הזנבות): אסטרולוגיה(חכמת הכוכבי�  ;לקות חמה ולבנה, הלבנה
   דשביט

   רהחי והמדב, הצומח, הדומ�, העפר, המי�, הרוח, יסודות האש: חכמת הטבע. 5
  . דרכי השיר והמוסיקה וכוח השפעת�: חכמת הניגו�. 6
  ס התורה"פרד, חומר וצורה, ארבע עולמות: חכמת הקבלה. 7

חמ� , בשר בחלב, ז"ע, יי� נס�: פרטי איסורי� בכלשהו: שיעורי תורה: חלק ב

  בפסח 

  בית רובע , רוחב הסיט, טפח, אצבע, כביצה, כזית, כשעורה: שיעורי מידות
   ככר, סלע, שקל, דרה�, דינר, פונדיו�, איסר, פרוטה: מטבעותשיעורי 

שיעור , סאה, הי�, עישרו�, לוג, רביעית, מלא לוגמיו, קורטוב: שיעורי נוזלי�
  מקווה 

  .1000, 201, 101, 61, 60, 59, 51, 50, 10–1 :שיעורי מניי� לביטול איסור בהיתר
  חודשי� ושני�, ימי�, שעות: שיעורי זמ�

ציורי� גיאומטריי� של , דיאגרמות, וה בעשרות לוחות וטבלאותהספר מלו
והכול בכתב יד , חישובי� מתמטיי� ואסטרונומיי�, משולשי� וריבועי�, מעגלי�

כולל תרגילי� , לימודי –הספר בחלקו בעל אופי מחקרי ובחלקו . ברור ומרשי�
   :הנה דוגמה מחלק הדקדוק בנושא הוראת שבעת בנייני הפועל. ללומדי�

שאי� בו לא דגש ולא אות נוסA אלא אותיות , הוא נקרא בני� הקל' הבני� הא
וה� ָ(ַעל : ונמצא שרש זה על שלשה משקלי�...פקד, כמו שמר, השרש לבד
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י ְולֹא ָיכֹל מ0ֶֹה ָלב�א ֶאל אֶֹהל מ�ֵעד %ִ : ושלשת� תמצא בפסוק אחד ,ָ(ֵעל ָ(ע�ל
).לה, מ' שמ(ָמֵלא ֶאת ַהִ;�%ָ0ְ ' 0ַָכ� ָעָליו ֶהָעָנ� *ְכב�ד ה

13

    

. שיעורי החשבו� מלווי� בתרגילי חישוב וחידוד החשיבה ומלווי� בפתרונות
  : לדוגמה הנה תרגיל

והיו בדר� ורצו , כדי�' שני בני אד� היה משותA ביניה� נוד אחד של שמ� של ח
אחד , י�רק היו לה� שני נאדות ריקנ, לחלוק ולא נמצא את� משורה לחלוק בה

   ?כיצד יחלוקו, כדי� 'כדי� ואחד ג' מחזיק ה

  )ד"שיר י(החכמות ' על ז "ֲאַדֵ!ר ְוִיְרַוח ִלי"הפיוט 

... על שבע חכמות... פיוט יסדתיו: "א ג� לפיוט"החכמות זכו על ידי הרמ' ז
שכול� מתאימות וכלולי� בתורתנו הקדושה וממנה יצאו וכול� סול� לעלות אל 

פי השיר וכתובתו נוכל לקבוע כמה הבחנות ביחס ההיררכי על ". חכמת האמת
ביחס בי� שש חכמות הראשונות לשביעית וביחס של כול� לתורה , בי� החכמות

שכול� : "כל החכמות נובעות ממקור אחד ולכול� מעמד שווה) א: (עצמה
שש החכמות הראשונות אינ� אלא ) ב(; "מתאימות וכלולי� בתורתנו הקדושה

ְוַעל רֹאָ>� : "השביעית הנחשבת מעל כול�, "לחכמת האמת סול� לעלות"
) ג( ;"ְ#ָכל ַה<=ָרה #K@ָA/ ֶ*ֶרְ� ֱאֶמת ְ>ק-ָלה / ָחְכָמה ַ%#ֹל ְ#ל-ָלה / ִמְלַמְעָלה 

הדברי� מתבהרי� היטב בהקדמה לחכמה השביעית . התורה עצמה מעל כול�
כול� ה� סול� לעלות לחכמת  וכבר ידוע כי שש החכמות" ":באר שבע"בספרו 

האלהות שכול� מתאימות ונכללות בתורה ואי� עיקר כל המצות שבתורה 
 והיא מצות עשה מ� התורה דכתיב, והתכלית שלה� אלא להגיע אל החכמה הזאת

... היא הידיעה בעיקר חכמת האלהות... 'האלהי� בשמי�' כי ה... וידעת היו�'
מגמה זו של הפרדה בי� שבע  14;"הלפי שהידיעה היא עיקר ושורש בעבוד

/ ְבַחְדֵרי <=ָרה ִנְרא- / #Aָ@� ִנְקְ%צ- ָבא- : "ז"החכמות לתורה משתמעת ג� מבית ט
א� , כל שבע החכמות נכללות בתורה". ְוח=ַמת ֵא> ָהי- ָלK/ -ִמJֶָנה ֵיֵצא- 

בעמל מעמד� של שבע החכמות מחייב ללמד� ) ד(; משמשות לה ג� חומת אש
 ִמי ָחָכ� י=ֶרה ֵדָעה: "ולהורות� לאחרי�, "ָ%ה ֶנֶפש ָעֵמל ָעְמָלה: "כעמלה של תורה

 /Kֶאת ָ#ל ְ>ָלָל �הוא רמז להשקפה שמקור " ְלַקֵ%� ֶאת ָ#ל ְ>ָלָלK"הביטוי ". ְלַקֵ%
המשורר מציי� את . לכ� חובה להחזיר� למקור�, החכמות בישראל ונלקחו ממנו

  
בכל ספרי הדקדוק שנקרו לידי במש� השני� כמורה ללשו� העברית לא נתקלתי בדוגמה   13

  .של פסוק המכיל את שלושת משקלי הפועל
  .שצט' עמ, באר שבע  14
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חכמת המספר מחדדת את : ל כל אחת משבע החכמות הנמנות בשירמעלותיה ש
  ... חכמת התכונה מחזקת את האמונה, השכל

בראשו� : השיר נחת� בשני בתי גאולה :שבע החכמות וגאולת ישראל
ַדי : "מבקש המשורר שחות� התורה יהא מוטבע בכל לימודיו AJל ֵעיַני -ְבִלCַ /

". ֱאמֹר ַ*י ִלְנד-ַדי: "זכות העיסוק והאיסו� של חכמותיהוב, "ֲחתֹו� <=ָרה ֵאל ַ>ַ*י
החרוז ַדי מהדהד בבית המתקרב לסיו� השיר ויוצר זיקה בי� סיו� מניית החכמות 

ָחְכמ=ת ַ%ח-� ָ<רLָֹה / ְוִגְבַעת ַהְ@ב=ָנה / ֶאֱעֶלה ִקְרַית ָחָנה : "בזכות�. לסיו� הגלות
 /Kישראל יש מימוש לשבע החכמות כחכמת , "ָ%ְרחֹב=ת ִ<ֵ<� ק=ָל �כי רק באר

כחכמת הניגו� לזמרת הלוויי� , העיבור הנחוצה לסנהדרי� לעיבור חודשי� ושני�
�א "כפי שפירט הרמ, במקדש וכחכמת הטבע הקשורה למצוות התלויות באר

  ". באר שבע"בספרו 

  )ו"שיר ט(והוראת לימודי החול " כל ישראל חברי�"בשבח חברת . 4

, ח נזקק ע� קודמו על שבע החכמות בזיקה סוגתית ורעיונית"השיר לכבוד כי
 .באשר עולה ממנו מת� הכשר לחכמות ולמדעי� הנתפסי� כנכללי� בתורה

הרקע לחיבורו הוא הביקור של השר הצרפתי פירו אצל מל� , כמפורש בכתובתו
אתו נשלח יחד . ח להתעניי� בגורל יהודי מרוקו"שנשלח בתיאו� ע� כי, מרוקו

מתו� כתובת לשיר . ח בפאס"ס כי"ג� מורה ללימוד החשבו� והצרפתית בבי
שלו� אזולאי מצפרו אנו למדי� שהשיר נתחבר ' דומה שחיבר באותו מעמד ר

התשיעי לאלה , �1881 א"ואילו בית הספר נפתח בתרמ, �1885 ה"באייר תרמ
לממשלת , �א שיר הערצה לצרפתי"לכבוד המאורע חיבר הרמ 15.שנפתחו לפניו

� שבית הספר הראשו� שלה נפתח בתיטוא� ב, רשת זו. ח ולמוריה"לכי, צרפת

מכלל  80%שהיו , �1960 תלמידי� ב 33.000בתי ספר ע�  83מנתה , 1862
אחת התוצאות מהקמת הרשת היא דחיקת  16.התלמידי� היהודי� במרוקו

השאלה היא כיצד מתיישבת . המסגרות המסורתיות שלימדו בה� רק לימודי קודש
ח הבא על חשבו� החינו� "במפעל מתוצרת כי, ד"מ וראב"ר, א"תמיכת הרמ

  . המסורתי
ח בכלל ולמעורבותה "התשובה לשאלה זו קשורה בהבנת הרקע להקמת כי

בפריס חרת על  �1860 ח שנוסד ב"הארגו� היהודי כי. בקרב יהודי מרוקו בפרט
הגנה על זכויות היהודי� בכל מקו� על ידי מעורבות ) א: (דגלו שתי מטרות

הקמת רשת בתי ספר להפצת תרבות צרפת ) ב(; מדינית ומשפטית, קונסולרית

  
ויהודי אג� הי� התיכו� '' כל ישראל חברי�'' –חינו� חברה והיסטוריה , רודריג' ראו א  15

  ..ש� 38–37' לרשימת בתי ספר ראו עמ. א"ירושלי� תשנ, מכו� ב� צבי, 1929–1860
  .95' עמ, א"תשמ, 9פעמי� , החינו� היהודי במרוקו, מ לסקר"ראו מ  16
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ושפתה והקניית חינו� והשכלה ליהודי� בארצות האסלא� כאמצעי לקידו� 
ח נתפסה לראשונה בתודעת המנהיגות "כי 17.הכלכלה והחברה ולהשתלבות בחיי

כמו בארגוני� יהודי� , ח"בכי. היהודית כארגו� הצלה יותר מאשר רשת חינוכית
ראו מנהיגי הקהילות , בלונדו�" אגודת אחי�"או " הוועד האמריקאי"אחרי� כמו 

ולש� שיגרו את מכתביה� ותינו את  18,היהודיות במרוקו כתובת בעת צרה
להשאיר שגריר מסוי� על , בבקשה שיתערבו אצל המל� למענ� 19מצוקותיה�

ח וכיוצא בה "המקרי� הרבי� שבה� התערבה כי. כנו ולפעול במצבי מצוקה
רק הגבירו את תלות� של הפוני� וחיזקו את , לטובת היהודי� ושיפרה את מצב�

ד והוקרה עד ח היו מלAוות ברגשות כבו"כל פניותיה� לכי. אמונת� בארגוני� אלה
אחינו בני בריתנו אנשי גאולתנו המכונות והעמודי� : "כדי הערצה של קדושה

המצב . ב"וכיו" ועד קדוש"או " החברה הקדושה", "אשר ישראל נשע� עליה�
מצב מוסדות החינו� . ח כרשת חינוכית"ששרר בקהילות הכשיר את הקרקע לכי

מתנאי התברואה , י� בכיתותמצפיפות וקיבו� של בני גילי� שונ, שסבלו מהזנחה
כל אלה דAווח  –ירודי� ומהפחיתות במעמד המורה המחוסר שכר קבוע ומוסדר 

א בתקופתו על "ח ששלח הרמ"דוגמה לכ� הוא הדו. עליה� בעיתונות המערב
מה� עניי�  250מפרנסי�  750מתו� . מצב קהילתו שממנו עולה תמונה עגומה

ויש מה� סופרי� ומלמדי ", שמעמד� טוב 20רוכלי� עניי� ורק  50עוד . ביותר
מצב  20".המקו� ימלא חסרונ�... תינוקות ומחיית� הפרס הנית� לה� מידי שבוע

על הרקע הקשה . והורי� נאלצו להוציא את ילדיה� לעבודה, זה פגע ג� בחינו�
ח לתמונה ופרסה רשת של בתי ספר שהורי התלמידי� ראו בה� "הזה נכנסה כי

כולל תמיכת� של רבני� , ח"זה הרקע לתמיכה בכי. להעוד פעולת חסד והצ
שהשקפתו בנושא שבע חכמות חיזקה , א"ישועה אזולאי והרמ' בדמות� של ר
    :הנה שני בתי� ראשוני� משיר השבח". זה וזה גור�"ח בבחינת "את ההכשר בכי

   ֵמיַטב ִלְקִחי ְוֶהְגי�ַני/ ֲאע�ֵרר ִזְמַרת ְרָנַני 
��  א�ֵהב ֶצֶדק ַ�ר ְוָגד�ל/ ָרא* ֵעיַני  ַמה 8ְִכָ!ד י

  ְמַיְלֵדי ָ(אִריז ַהִ!יָרה / ֲאד�� ִאי0 9ְִפ6ָרה 

  
בכל ספרי הדקדוק שנקרו לידי במש� השני� כמורה ללשו� העברית לא נתקלתי בדוגמה   17

  .של פסוק המכיל את שלושת משקלי הפועל
  .רפח–רפז' עמ, )2הערה  לעיל(ראו טולידאנו   18
; 135' תעודות מס, א) 5לעיל הערה (קהלת צפרו , דוגמאות למכתבי� אלה ראו עובדיה  19

 –מלאח ומדינה ", ל בראו�"וכ� אצל ק; 676–675; 615–614, ב; 253–250; 159–158
 4, פעמי� )"בקירוב 1930–1880בשנות , סאלה(עיר במארוקו והרובע היהודי בה 

  .59–58' עמ, א ונספח בנספח , )מ"תש(
  .135תעודה , א, )3לעיל הערה ( קהלת צפרו, ראו עובדיה  20
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  ַהָ-ְרָפִתי� ר�ְדֵפי ֶצֶדק/ ִציר ֶמְמ0ָָלה ַה8ְא�ָרה 

  :ח בשלו� אחיה� והמושיטה עזרה לחלשי�"התעניינותה של כי

  ֵבִרי� כ ָּל ִיְ�ָרֵאל חֲ ...�0ָ ָנַג: א�ר ֶחְבַרת
  ֵה� ָ(ְתח* 0ֲַעֵרי ֶצֶדק/ ִל0ְל�� ֲאֵחיֶה� 0�ֲחִרי� 

  ַנְפש�ת ֶאְבי�ִני� ה�0ִיַע / ֵנר ִהָ>� ֵמֵעת ה�ִפיע 
  .רֹב ַחְסָ?� ְוַעְנָוה ֶצֶדק/ ְלַקְצֵוי ֶאֶר� ִהִ&יַע 

  : חשבו� ואזרחות, כתיבה, קריאה: הוראת מיומניות היסוד – פעילות חינוכית

  ... ְ%ָתב ְוָל0�� ְוִחיָדה/ ְלַלֵ;ד ִלְבֵני ְיה*ָדה 
  .ַ?ְרֵכי ֶצֶדק *ֵמי0ִָרי�/ ְלַח8ְֵ� ֶאת ַה8ְָעִרי� 

לבל יידחקו לימודי היהדות מפני השפעתה של ההשכלה  השגחה צמודה
  : הצרפתית

  ִיְרֶאה נ�ָרא�ת ְ!ֶצֶדק / ְיִהי ֵבית� ְ%ֵבית ֶ(ֶר� ..../ ַמ0ְִ&יַח ה*א ע�ֵמד ַ!ֶ(ֶר� 

     ".ֵה� ֵהִרימ- ָ%ח-ר ֵמָע�/ ַרִ%י� ָ>ת- ִמDֵי� ִ>ְפָע� " – תוצאות
, עזרה וצדקה: בסופי הבתי� טעונה במגוו� משמעויות" ֶצֶדק"מילת הקבע 

 Liberté: ירה את הססמה המשולשת של המהפכה הצרפתיתומזכ, אמת ושוויו�
Egalité Fraternité  =)ערכי� שמה� נהנו יהודי צרפת, )שויו� ואחווה, חירות ,

  . ואות� רצו להעניק ג� לאחיה�
ארה על מלכות המשיח 'ישראל נג' לר" יגלה כבוד מלכות�"ג� לח� השיר 

כ� . ח כגואלי� ומושיעי�"כי מראה את האופ� שבו ראו מנהיגי הקהילה את נציגי
הנה . שחיבר ג� הוא שיר באותו מעמד, שלו� אזולאי' ח ג� בעיני ר"משתקפת כי

  : כמה בתי�

  ָזְרָחה ַעל ָ&ל*ת ֲאִריֵאל / 0ֶֶמ0 ֶחְבַרת ָ%ל ִיְ�ָרֵאל 
  *ַמָ=א *ֶמֶלְ� ְוָ�ִרי�/ ָ(ְרק* עֹל ָ&ל*ת ַ?ל 0�ֵאל 

  
  ְקִריֵאי מ�ֵעד 5ְנ0ֵי �0ֵ/ ְלָ!�0ֵ ָלְב0* ֶצֶדק ַו@ִ 

 ��  ֶחְבַרת ִיְ�ָרֵאל ֲחֵבִרי�/ ֶק0ֶר ֲאג<ַ?ת ַה!ֶֹ
  

  ְ%ֵצאת ַהGֶֶמ0 ִ!ְגב*ָרה / ַלְ@ה*ִדי� ָהְיָתה א�ָרה 
  ...ְו0ָל�� ַרב 8ְ%ַָהִרי�/ ֵמֵעת ָנַג: א�ר ַהֶחְבָרה 
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�ָכב ַמְזִהיר ִציר ָצְרָפָתה %/ 0ְ5ֵרי ַעִי� ט�ב ָרֲאָתה   

...ֵיְרְ? ִיְמ0ֹל ְ!5ִ?יִרי�/ ַ�ר ְוָגד�ל ל� ָיֲאָתה 
21   

שיש בה� משו� הכרת הטוב , יש אפוא להתייחס לשירי� אלה בהיבט היסטורי
כלפי יהודי צרפת שלמע� התמיכה באחיה� הקימו ארגו� שתקציבו נשע� על 

ובו מימנו את , שנה �100 צרפתי� במש� כתרומה חודשית של אלפי יהודי� 
הקמת מבני בתי הספר ואת תשלו� המשכורות למאות אנשי חינו� במרוקו 

כאשר כל כוונת� הייתה להעניק לאחיה� ממה שה� זכו בעקבות , ובשאר ארצות
    22.המהפכה הצרפתית

 )ד שיר( התבוננות בטבעי בני אד� ובאומניותיה� –תורה ומלאכה . 5
דיו� ראשוני בסוגיה זו במקורות . א מתמודד ג� ע� שאלת תורה ועבודה"הרמ

הרבה עשו : "ובסיכומה נאמר, ישמעאל' י ור"ידוע לנו מ� המחלוקת שבי� רשב
א "הרמ 23".ולא עלתה ביד� –שמעו� ב� יוחי ' כר, ועלתה ביד� –ישמעאל ' כר

סוגתית , תימטיתחיבר שיר הד� בטבעי בני אד� ואומנויותיה� הנשע� מבחינה 
ומוסיקלית על שיר ערבי ידוע בתקופתו ומבחינה רעיונית על סוגיה תלמודית 

פיוט יספר מפלאות תמי� דעי� : "כרשו� בכתובת השיר, )ב"ע, קידושי� פב(
יש אשר חשקה נפשו במלאכה יקרה ויש אשר . אשר חלק ושינה טבעי בני אד�

' בלא ַב�Eָ ובלא בורסקי וכול אי אפשר לעול� "ש חז"חפ� במלאכה בזויה וכמ
): לח� שיר ערבי(לנוע�  .תמימה' והמובחרת שבכל המלאכות היא תורת ה

    ).ישתבח האל בטבעי האנשי�" (=סבחא� אלאה פטבאיע דנאס"
, במלאכותיה�, השיר העברי הוא שיר הגות והתבוננות בטבעי בני אד�

ובוח� את מה שעיניו סוקר , שדרכו מתבונ� המשורר, בתכונותיה� ובנטיותיה�
מערי� ומשבח את הראויי� לשבח ומגנה את הראוי לגינוי וחות� , רואות

/ ִמOָָהב ִמָ?ז ְיָקָרה / זֹאת <=ָרה ע=ָלה ַעל Cֵַ%יֶה� : "במובחרת שבכל המלאכות
  ". ְמֶלאֶכת ָ>ַמִי� ִיְבַחר ַנֲחָלה ל=

/ ְ>ָבָחיו ְלַמְעָלה ָרמ- / ְכָמה י=ֵצר ֶאת ָהHָד� ְ%חָ : "השיר פותח בשבח היוצר
וכ� , אחר כ� עובר בסקירת האומני� ומלאכותיה�, "ָ#ל ֶאָחד ְלִפי ֶעְר#= ְור-� ַמOָל=
  : בתכונות בני אד� ונטיותיה�

  
נספח לספר שירי� להרב הכולל , ב"אסכנדריה תרנ, לנוסח השיר במלואו ראו צלצלי שמע  21

  .א"ע, ד� ע, ו"ר שלו� אזולאי יצ"כמוה
נתקלתי בדוגמה בכל ספרי הדקדוק שנקרו לידי במש� השני� כמורה ללשו� העברית לא   22

  .של פסוק המכיל את שלושת משקלי הפועל
  .ב"ע, ברכות לה, בבלי  23
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ִאְכל- / ְלכ- ַלֲחמ- ְ%ַלְחמ= / ֵי> Cְָדָלה ַמֲעָלת= ָרָמה : "בשבח בעל המעמד
  ; ."..ֵרִעי� ִמPְָמָניו

  ".ַ>ְבִ<י ְוָראֹה ִאי> ִמְלָחָמה: "בשבח הגיבור הלוח�
  ֹ ".ָ#ל ְ*ָבָריו ַמה Lֲָעמ-/ ֵי> א=ֵמר ֲאִמיָרה ְנִעיָמה : "ֹבשבח הרטוריק�

  ". Fִיָחיו ְ%ִעְמֵקי ֵלב ָ#ֶאֶב� ָצְלל-...ִאי> ִנְדָמה: "בגנות העילג
�Eָ%ִַמי�: "בשבח ַהFָה ְוַקָ@ה...ְוֵי> מ=ֵכר ִמיֵני ְבDֵָרה- ְמַלאְכ<= ְנִק<ְQ ."  
�Lָ ח-ָכא ְוִאְטל-ָלא: "ובגנות העבד� Aפ= ְמט-C ל#ָ ."  
  ". ֶ#ֶס� ְוָזָהב ָלַקח ל= ְלַנֲחָלה...ֵי> נֵֹפַח ְ%ֵא> ֶ?ָחִמי�: "בשבח הצור�

  ". יֹאַכל ְוִיFְַ%ע ַלְחָמK...ְוֵי> ע=ֵבד ֲאָדָמה: "בשבח עובד האדמה
  ". ִקJְ>ִֹני� ָעָלה כA@=/ ָעַבְרִ<י ַעל Fְֵדה ִאי> ָעֵצל : ובגנות העצל�
-ָמצ-י ֶאְצָלK / ַהPֵַגל י=ֶ>ֶבת ֶאְצל= / ִאי> ְ#ִסיל : "בגנות הכסיל

  ". ַ#ַ<ְרְנג=ִלי�
ָ#ל /ִקֵ*> ַעְצמ= ְבמ=ָתר ל= ...ַצִ*יק": בשבח הצדיק המקדש עצמו

  ". קֶֹד> ִה@-ִלי�...ִ?ְרי=
ֲאִמיר=ָתיו / ְ%ִ>יָריו רֹ� ָירֹ� / ְוֵי> ְנִעי� ְזִמיר=ת : "בשבח נעי� זמירות

/  ְוֵי> Fְַבע ְמר=ר=ת: "ובגנות הנאנח מרורות  ,"ְ%ַ*ַעת -ְבִכְ>ר=�/ ְטה=ר=ת 
  ". ֵיHַנח ְ%ִ>ְבר=�

  : ולבסו� בשבח מי שתורתו אומנותו
  ".ל=... ְמֶלאֶכת ָ>ַמִי� ִיְבַחר/ ִמOָָהב ְיָקָרה / זֹאת <=ָרה ע=ָלה ַעל Cֵַ%יֶה� "

רבי , אתני: "מקור השראה רעיוני הוא המקור התלמודי הנזכר בכתובת השיר
, אשרי מי שאומנותו בס�, אי אפשר לעול� בלא בס� ובלא בורסקי: ... אומר

רבי ... , לעול� ילמד אד� לבנו אומנות נקיה וקלה... ואוי לו מי שאומנותו בורסקי
   24".מניח אני כל אומנות שבעול� ואיני מלמד את בני אלא תורה: נהוראי אומר

הכל "ל "יות נכללת במאמר חזהשקפת העול� העולה מ� השיר מבחינת הנט
מכא� הגינוי לנוא� ולרוצח והשבח לצדיק ". בידי שמי� חו� מיראת שמי�

באשר לבחירת האמנות יש כא� מיזוג משולש של . המקדש עצמו במותר לו
פיוט יספר מפלאות תמי� : "תכונות מולדות משמי� כמו הגיבור ובעל נוי וקומה

יש : "ע� ההשתדלות והבחירה החפשית, "דעי� אשר חלק ושינה טבעי בני אד�
בשילוב הגור� , "אשר חשקה נפשו במלאכה יקרה ויש אשר חפ� במלאכה בזויה

אי אפשר לעול� : "כלכלי או הבררה הטבעית הקשורה בהיצע וביקוש� החברתי
   ".בלא ַב�Eָ ובלא בורסקי

  
  .ב"ע, קידושי� פב, בבלי  24
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שיר ". סבחא� אלאה פטבאיע דנאס"המקור השני הוא שיר הלח� המלחוני 
ורג� לעברית על ידי במסגרת מאמר המשווה בינו ובי� השיר העברי של זה ת
מ� ההשוואה עולה שההישענות על שיר הלח� איננה רק פרוסודית  25.א"הרמ

: שני השירי� דני� בטבעי בני אד� ובעיסוקיה�. אלא א� תמאטית, ומוסיקלית
הנדיב , העובד האדמ, העוסק בשירה, כבד הלשו�, הדאג�, הגיבור, נעי� האמירות

א השכיל לשוות לשיר המעובד אופי יהודי ולהשעינו על מקור "הרמ. והמצליח�
וכנאמר בכתובת , "זאת תורה עולה על גביה�"תלמודי ולהוביל ג� ליעד מועד� 

הרבה מ� הדברי� בשיר . שאינו מגיע ליעד כלשהו, לעומת מקורו הערבי, השיר
  . בע עניי� לעצמובשיר העברי כל בית קו. הערבי חוזרי� על עצמ�

  מעלותיה ודרכי השגתה –התורה . 6

המונה ' א מתאפיי� פיוט י"בי� הפיוטי� לכבוד התורה ולסיו� מסכת שחיבר הרמ
הפיוט עשיר . שלמותה ועמלה, חלקה הנסתר, כוחה ההגנתי: את סגולות התורה

רְֹדֶפיָה : "6כמו השיבו� המקראי בטור , במקורות הבאי� לפעמי� במשמע חדש
יגעתי : "המקביל כא� על פי עניינו למאמר התלמודי) ג, איכה א" (� ִהEִיג-הָ הֵ 

/ ִעְנָיֶניָה ְמאֹד ָנֲעמ- : "35או השיבו� בטור , )ב"ע, מגילה ו" (ומצאתי תאמי�
ג� שינוי בטעמי המקרא חוש� : שמובנו כא�, )א, תהלי� לד" (ְ%ַ>L=ת= ֶאת ַטְעמ=

העוסקת בעמלה של תורה ' מודגש במחרוזת ד צד דידקטי .רעיונות חדשי�
שמקור� , יגיעה ופלפול, זמרה, קריאה בקול ר�, הגייה: באמצעי� שוני�

: עמלה שלתורה כולל ג� העיסוק בכל ענפיה). ב"ע, עירובי� נג, בבלי(בתלמוד 
ָלקַֹח ֶאת ֵסֶפר " –ִהLֵה ִ#י ֵכ� ֶנֶפ> ָעֵמל ָעְמָלה : "גמרא והלכה, משנה, מקרא

ונתינת הלב להבנת החומר , "ִמְ>ָנה -ְגָמָרא... ֶיֱהֶגה %= ְבק=ל ִזְמָרה/ <=ָרה הַ 
  ".ֶצֶדק ָיִלי� ָ%K...ִ?ְל?-ֵלי ִמְ>ָ?ֶטיָה ְוִדיֵני ָיְ>ָרK/ ָלֵתת ֵלב ְלָהִבי� ִ<ֵ@י ִ<ֵ@י : "הנלמד

  א"ת הלכה למשה לרמ"טובת הילדי� וחינוכ� בשו. 7

א לנושא טובת הילדי� "אנו מוצאי� התייחסות של הרמ" הלכה למשה"בספרו 
לעני� : "בסימ� ו. ח–ו: בשלושה סימני� רצופי�, "אב� העזר"וחינוכ� בחלק 

א� יכולה להעלות בניה עמה או ) לאר� ישראל(=י "אלמנה שרצתה לעלות לא
ות� עמה שהא� יכולה להעל, א בחיוב"פוסק הרמ, "א� יכולי� קרוביה� לעכב

אבל ", שיש בזה ג� חינו� ערכי לאר� ישראל, דאגה לילדי�, מטע� עיקרי
ובפרט , כשמוליכת� לשכו� על ארצנו ועל נחלת אבותינו כעירה וכמשפחתה דמי

כי א� אחות , שאי� מי שיטפל בה, החכמי� הפוסקי�) למה שכתבו(=ש "למ

  
�ט"קשרי� תמאטיי� בי� שירי ההגות והטבע העבריי� במרוקו במאות הי", נזרי' ראו מ  25

  .113–105' עמ, )ח"תשס(ד , בי� עבר לערב, "למקורותיה� לחניה� במלחו�' הכ
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תגדל ולטעת ועכשיו היא הולכת ע� אחיה ואחותה ואמה וא� אמה לה, קטנה
ולבקר בהיכלו פשיטא דזהו תועלת ' שורק במקו� נאמ� מקו� קדוש בנוע� ה

]. ח"תרכ" [=לב ירושלי�דברו על : "תו� שהוא נות� סימ� לשנת הפסיקה, "הבת
עינינו : "הטע� של הטיפול בבני� פוחת, ואמנ� כשהאלמנה נישאת לאיש

חת� על בניה� הרואות כי רוב האלמנות הנישאות לאיש אחר מתמעטת השג
ובכגו� דא לא תיקנו רבנ� הבת אצל , שמאיש הראשו� ונעשו טפל לבניה� השניי�

א� , במקרה זה). סימ� ז" (שהרי עיקר תקנה זו היתה לתועלת הבת, אמה
ג� . כי חינו� הילדי� קוד�, יכולי� הקרובי� לעכב, מוליכת� אמ� לאר� ישראל

שלח תשלח את הא� : "אחר א את תשובתו מאותה שנה בסימ�"כא� חות� הרמ
שא� ] כר['בעני� הנז" :והנה בסימ� ח יש עדכו� ].ח"תרכ" [=ל� ואת הבני� תקח

: שזוהי תועלת� יכולה להעלות� ,)לבית די�(=ד "כיו� שנראה לבי, שנשאת
כאשר חכמי� הגידו שיש קרבת תועלת בהיות הב� , ועילא מנהו� זאת התורה"

... להדריכו בדר� הטובה והישרה וללמדו תורהאצל זקנו אבי אמו יאר פניו אליו 
ומה הת� דאביו ] קל וחומר[=ו "והלא דברי� ק... דהא זקנו באר� ישראל יחנכנו

ש "כ, י ללמדו תורה עדי� טפי"כיו� דאיכא זקנו בא] אפילו הכי[=ה "אפ, קיי�
י הוא המשגיח עליה� בכל "שזקנ� העולה עמ� לא, ]כל שכ� בנידו� זה[=ז "בנד

פשיטא דטוב לה� להיות ע� אמ� וזקנ� מהיות , וקרוביה� לא כ�, דמיטבמילי 
     ).סימ� ח" (ע� קרוביה�

  א "השיטה המשלבת של הוראת תחומי היהדות בפיוטי� נוסח הרמ. 8 

א ה� דג� לשיטה הלימודית המשלבת ויכולי� לשמש "כמה מפיוטיו של הרמ
: שוני� בלימודי היהדותחומר לבניית מערכי שיעור בכיתה המשלבי� מקורות 

דוגמה לכ� היא הפיוט המעצב את דמותו . תלמוד וקבלה, מדרש ואגדה, מקרא
אליהו המלא� לפני בריאת  :על פי מקורות שוני�) ד"שיר כ(של אליהו הנביא 

אליהו המקראי בדמותו של פנחס ... העול� המתערב בבריאת אד� הראשו�
אליהו  26,פורטי� בספר מלכי�אליהו הנביא ומעלליו המ, המקנא קנאת האל

אליהו , אליהו התלמודי המתר� קושיות ובעיות, אליהו הקבלי בזוהר, המדרשי
אליהו המתגלה בחלו� ואליהו , אליהו מלא� הברית, העוזר לדלי� בדמות אנוש

בפיוט זה נחש� הלומד בפני דמותו רבת האנפי� של אליהו על פי  .מבשר הגאולה
    .גב הוראת הפיוטמגוו� מקורות שנחש� לה� א

המתאר ויכוח בי� איש ) 'שיר ג" (קול ענות גבורה"דוגמה אחרת היא הפיוט 
ביצירה זו מגוו� רב . כשכל צד מונה את יתרונותיו ואת חסרונות היריב, ואישה

  
�ט"קשרי� תמאטיי� בי� שירי ההגות והטבע העבריי� במרוקו במאות הי", נזרי' ראו מ  26

  .113–105' עמ, )ח"תשס(ד , בי� עבר לערב, "למקורותיה� לחניה� במלחו�' הכ
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וה� דוגמה להוראה משלבת ומסכמת של , של טיעוני� המעוגני� כול� במקורות
ל� טבלה משווה בי� טורי השיר לה. מקורות בנושא מעמד האיש והאישה

  . ומקורותיה� התלמודיי�

 חסרונות האישה ונזקיה   

  

  מקור תלמודי  נוסח פיוטי  הטיעו�

  4–3טורים  תלות האישה בבעלה

ין  ָרה ַקּבִ ה ַקב ֵמֲעׂשָ ָ רֹוָצה ִאׂשּ

ף ֲאָמִרים יָחה ְלַרּדֵ   ׂשִ

 ב"ע, כתובות סב

רוצה אשה בקב ותיפלות "

  ".ופרישותמעשרה קבין 

  4–3טורים  נטייתה לפטפוט

ין  ָרה ַקּבִ ה ַקב ֵמֲעׂשָ ָ רֹוָצה ִאׂשּ

ף ֲאָמִרים יָחה ְלַרּדֵ   ׂשִ

  ב "ע, קידושין מט

עשרה קבין שיחה ירדו "

  ".לעולם תשעה נטלו נשים

 48–47טורים האישה גרמה מיתה לעולם

י ... ַאּתְ ִהיא   ֲהלֹא ִתְרִאי ּכִ

ֲחֶרֶבת ָעִרים   ַהּמַ

בֹוָדם ְלָקלֹון  ַרְמּתְ ִמיָתָתם ּכְ ּגָ

  הּוָמר

  ד"ב ה"פ ירושלמי

הנשים מהלכות תחילה "

  ".שהן גרמו מיתה לעולם

  26–25 טורים  סכנתה גדולה מאריה

ים כ ּ◌ִ◌י ֵתֵלְך ַאֲחֵרי ...ֹאַרח ַחּיִ

ִרים    ֲאִרי ְבִמְסּתָ

ה ַאֲחִריָתּה  ָ לֹא ַאֲחֵרי ִאׁשּ

יֹום ָמר   ּכְ

  א "ע, ברכות סא, בבלי

לא יהלך אדם אחרי אשה "

אחורי ...אשתו" בדרך ואפי

  ".ארי ולא אחורי אשה

 28–27טורים סירחונה

ה דֹוָמה ְלֵחֶמת ּוִפיָה ָמֵלא  ָ ִאׁשּ

  ָדם ּוַמִים ֲעכּוִרים

יֹנו  ַזר ּדִ ְמצּוָדָתּה ּגְ ד ּבִ ִנְלּכָ

  ִנְגָמר

  א "ע, שבת קנב, בבלי

 אשה חמת מלא צואה ופיה"

מלא דם והכל רצים 

  ".אחריה

  50–49 טורים  חסרת דעת

מֹוִני ֵאין ָנכֹון לֹו  ֲאָבל ִאיׁש ּכָ

י ַהֲחֵסִרים ָבּתֵ ן ּבְ ּכֹ   ִלׁשְ

ה ָהִכי  ים ַקּלָ ל ָנׁשִ ַעת ּכָ ּדַ

ַמר   ִאּתְ

  א "ע,עסנהדרין,בלי

  "נשים דעתן קלה"

 52–51טורים  השיחה עמה מביאה לחטא

ה  ָ י ָוָלְך ִאׁשּ ָיָפה ְוָסַרת ַמה ּלִ

ה ְדָבִרים ל ַמְרּבֶ   ַטַעם ּכָ

ֵמִביא ֵחְטא ַאֲחִריתֹו אֹוֵבד 

  ְכתֹוא ִמְכָמר

   ה, אבות א

כל זמן שאדם מרבה שיחה "

עם האשה גורם רעה לעצמו 

ובטל מדברי תורה וסופו 

  ..."יורש גיהנם
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יתרונות האישה   

  ומעלותיה

  

 13–12טורים גאולת מצרים בזכות הנשים

יל קֹוִני ְלַעם  ַמְרִעיתֹו ִהּצִ

ְצִרים ית ֲעָבִדים ֶאֶרץ ַהּמִ   ִמּבֵ

ים ַצְדָקִנּיֹות ֵריחֹו  ַכר ָנׁשִ ׂשְ ּבִ

  לֹא ָנָמר

  ב "ע, סוטה יא, בבלי

בשכר נשים צדקניות שהיו "

באותו דור נגאלו אבותינו 

  "ממצרים

  35 טור  מצילה את האיש מעבירה

א ָ ל ָיָמיו ָעָליו ְלַמׂשּ   ...ּכָ

ָמרֵמֵחְטא לֹ    א ִנׁשְ

  ב "ע, קידושין כט, בבלי

בן עשרים ולא נשא אשה "

  "כל ימיו בעבירה

  35–33טורים מקור הטובה והברכה לאיש

ה  ָ לֹא ִאׁשּ רּוי ּבְ ָ ל ַהׁשּ   ּכָ

לֹא טֹוָבה ּוְבָרָכה רּוי ּבְ   ׁשָ

לֹא תֹוָרה ְמָחה...ּבְ לֹא ׂשִ   ...ּבְ

  ב"ע, יבמות סב, בבלי

שרוי  כל אדם שאין לו אשה

ברכה בלא ...שמחה בלא

  ...בלא תורה...טובה

  8טור   גם לנשים יש נביאות

ֵאּלּו ַמה  ַבע ְנִביאֹות ּבְ ׁשֶ

  ּתֹאָמר

  א"ע, מגילה יד, בבלי

שבע נביאות שעמדו להם "

  ".לישראל

  
אין דין סורר ומורה נוהג

  בבת

 43–40טורים

ן סֹוֵרר  ִנים ּבֵ ָאִביָנה ַבּבָ

  ...ּוֹמוֶרה

  ב "ע, סנהדרין סח, בבלי

כי יהיה לאיש בן סורר "

בן ולא  )יח,כא" דב" (ומורה

  ".בת

  

  א בעריכת חיבוריו"שיטתו המדעית של הרמ. 9

ה� ערוכי� ומסודרי� . א ה� דוגמה לכתיבה שיטתית ומתודית"חיבוריו של הרמ
א ה� ספרי עזר "כמה מספריו של הרמ. בצורה המקלה על המעיי� והלומד בה�

לחלק מספריו אופי מונוגרפי או . כולל לדייני�, והְכוונה ללומדי� ולמתקדמי�
כמה מה� כבר תוארו . קיצורי� השלמות או, אחרי� ה� מפתחות, אנציקלופדי

ספר כריתות , תורב� החצר, חצר המשכ�, ציו� במשפט: לעיל ברשימת חיבוריו
על " מי� עמוקי�"הוא מהדורה חדשה לספר " פותר מי�"ספרו  .וכסא המלכי�

 מעי�, חיי� ב� עטאר' ב� דורו של ר, יהודה ברדוגו' חמישה חומשי תורה לר
    .מהדורה משופרת

ספר מי� עמוקי� והוא פשטי� : "א את הספר המקורי"בתחילה מציג הרמ
כדי לחדד את . בלשו� צח וקצר ועמוק. על חמישה חומשי תורה. נחמדי�
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. לפרש דבריו. ואני אבוא אחריו: "החדש ובהמש� מציג את פירושו, "התלמידי�
. ומלאתי את דבריו. ולגלות רמזיו וסתריו. ולבוא עד תכונתו להסבירו לתלמידי�

הנה דוגמה לפירוש מקורי ואחריו פירוש של  ".ה פותר מי�"וקראתי ש� הפריש
ה� אני ערל שפתי� ואי� ישמע אלי ' ויאמר משה לפני ה"על הפסוק : א"הרמ

טעמו ועוד : ואני ערל שפתי�" :ברדוגו כ� יהודה' כותב ר) ל, שמות ו" (פרעה
את הפירוש הזה מבאר ". אני ערל שפתי� בעבור שהרגיש פרכת הקל וחומר

  ": פותר מי�"א ב"הרמ
שזה הוא אחד , ידוע' ה� בני ישראל לא שמעו אלי וכו"פירוש שפסוק זה 

ולא שמעו "תיב שהרי כ, מכל מקו� אית ליה פרכא. מעשרה קל וחומר שבתורה
נת� טע� , לכ� כיו� שהרגיש משה פרכת הקל וחומר! ' ?אל משה מקצר רוח וכו

  ". כי אני ערל שפתי�"שלא ישמע אליו פרעה : אחר

  מקורות ההשראה של שירתו ושדרוג� . 10

א לא נרתע מלחזור ולעבד יצירות קדומות או קודמות ולשדרג� למעי� "הרמ
ו היא מסר חינוכי ומדעי שלא להירתע תופעה ז. מהדורה חדשה ומשופרת

אלא לחתור לאמת על פי , מלחזור ולטפל ביצירה או במפעל מחקרי שכבר נעשו
    27".כי רבי� חללי� הפילה"הצו התלמודי לפסוק 

יצירות המתארות ויכוח בי� המשורר : שדרוג של יצירות עבריות
מוכרות לנו , )ג–אשירי� (בי� האיש והאישה , בי� היו� ובי� הלילה, והפרעושי�

א מפייט אות� "הרמ. יהודה אלחריזי' מ� התקופה הספרדית במקאמות משל ר
והוא יוצא , עשירה ומפתיעה, מחדש ועושה מה� מהדורה חדשה ומשופרת

ה� באמנות , בתחרות זו וידו על העליונה ה� בתיאור הפלסטי בדמיו� היצירתי
� התלמוד המופיעי� השיבו� ובהפתעות של מגוו� המקורות מ� המקרא ומ

ה� בשנינה ובהומור וה� בהנאה הנגרמת לקורא מ� , בהקשרי� ובמשמעי� חדשי�
המקאמה המתארת ויכוח בי� : דוגמה להשוואה. האמנותית� הכתיבה האסתטית

מסלפת את המקורות ונועדה להכפיש את , האיש והאישה מגמתית ביסודה
ֶ>ֵה� / � ְ*ַבר יֶֹ>ר ַ%Lִָ>י� ַרק ִ#י ֵאי: "האישה ומסתיימת לרעתה ובניצחו� הגבר

רב  יצירתו מאוזנת במגמתה ועשירה במגוו� לעומת זאת". ָלִאי> ֶעְרָוה ְוַג� %-ָ>ה
של טיעוני הצדדי� המעוגני� במקורות מקראיי� ותלמודיי� המַשווי� לשיר 

אי� מנצחי� ואי� . הוויכוח הגות ומחשבה ולא הצלפות אישיות שרירותיות
פיוט בדר� צחות "עניי� זה מובע מראש בכתובת השיר . אלא שוויו�, צחי�מנו

  
כי רבי� חללי� הפילה ועצומי� ' ,כו ,משלי ז: מאי דכתיב'': א"ע, טה כבסו, על פי בבלי  27

ועצומי� כל , ח שלא הגיע להוראה ומורה"זה ת –כי רבי� חללי� הפילה '? כל הרוגיה
  .''ח שהגיע להוראה ואינו מורה"זה ת –הרוגיה 
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". השוה הכתוב אשה לאיש... והוא ויכוח לאיש ואשה שזכו שכול� שוי� לטובה
  : ובשוויו� זה ג� החתימה

  ִיְק!ֹ� ָ%ל ִיְ�ָרֵאל ְלת�כ�/ַח8*� ִיְבֶנה ֵבית ִמְקָ?0ִי 
  ד ִאי0 ְוִאGָה Hָ0ֶכ*ַיחַ / ֲאָנ0ִי� ְוַה8ֵי ְנ0ֵי 

  6ַמְר9ִי ֶאֱעֶלה ְבָתָמר/ ַיֲעֵלִני ִלְנֵוה ָקְד0ִי 

א כבר פשטה "בתקופתו של הרמ :עיבוד� העברי של מקורות השראה ערביי�
, יי� וטבע, אהבה: נושאי המלחו� מגAווני� .שירת המלחו� ג� במחנה העברי�

למעלה ממחצית . ביקורת חברתית ועוד, שירי ויכוח, שבח וגנאי, מוסר ותוכחה
א נשעני� על שירה זו ונקשרי� עמה בקשר מוסיקלי ופרוסודי "שיריו של הרמ

מחקר משווה בי� השיר . בחריזה ובמשקל, בתבנית הסטרופית, במבנה השיר
נביא . ולפעמי� א� תמאטי 28א יוצר ג� קשר אלגורי"העברי לערבי מעלה שהרמ

אהבה בי� האיש והאישה מנוצל בשירי הגלות מוטיב ה: כא� מספר דוגמאות
שירי המזכרות . וישראל הידועי� ג� מ� המקורות היהודי�' והגאולה ליחסי ה

שהאהובה מפקידה , בקצידה הערבית עוסקי� במזכרת בצורת שער או תכשיט
א אחד "על סוגה זו השעי� הרמ. בידי אוהבה ומצווה עליו לשמרו מכל משמר

תורתנו [ק "למעלת התורה ולומדיה ובו ידובר שבחי תוה פיוט) "שיר י(משיריו 
בפיוט  ].עגיל אמיזאר" [דוואח אמיזאר"נוע� . שלא עשה כ� לכל גוי] הקדושה

המשלת התורה לתכשיט רב ) 1: (זה ניכרת השפעת שירי המזכרות בכמה ביטויי�
ֶ@ה " "ֶחְפִצי ָבK"ער�  Aְוָרחֹק ִמְ?נִ / ַוֲחִלי / -ַבָ?ז לֹא ְתסKמחרוזות א" (יִני� ִמְכָר–

ֶ%� Hָד� / ִיְתר=ַמ� א=ֲהָבK ְו>=ְמָרK "הצור� בשמירה על החפ� היקר ) 2(  ;)ב
K%ָ 3(; )ג" (ַיֲחִזיק (Kסודי אישי שהאהובה מעניקה לאוהב �: המזכרת כחפ

אול� כא� ) 4(; )ד" (ָרKט-ב ַהTָפ-� ט-ָבK -ְפאֵ / [...] Qְ>ֵרי ֱאנ=> ס=ָדK ל= ְתַגֶ@ה "
/ ָ<ִריק ְלָ� ְ%ָרָכה / ְ%ָ>ְכְ%ָ� ִ<ְ>מֹר ָעֶליָ� : "התורה עצמה שומרת על המחזיק בה

המוטיבי� הערביי� עולי� ומהדהדי� רק  ).יח–יז" (ִלְ>ָמְר�ָ / ָ<ִאיר ָ?ִני� ֵאֶליָ� 
. זוג הנפלאלמי שמכיר את שיר הלח� הערבי היוצא נשכר פעמיי� ונהנה מ� המי

א� על פי כ� הקורא שאינו אמו� על השירה הערבית אינו חש כל חיסרו� בשיר 
כ� השכיל המשורר לספק . שכל ביטוייו ודימוייו מוליכי� למקורות יהודיי�

   ".זה נהנה וזה לא חסר"שירה אמנותית עשירה לכול בבחינת 

  
למקורות לחניו ' הכ� ט"קשרי� אלגוריי� בי� השיר העברי במרוקו במאות הי", נזרי' ראו מ  28

' ספר היובל לכבוד פרופ –מטוב יוס� , )עורכי�(בר מעוז ' אטינגר וד' א: בתו�, "במלחו�
  .א"חיפה תשע, )400–399' עמ, א(יוס� טובי 
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תוכ� ע�  המקיימי� ג� זיקה של, א� כי מעטי�, יש פיוטי�: זיקה תמאטית
שהדגמנוהו ) שיר ד" (יוצר את האד� בחכמה" –הראשו� . מקורות לחניה� הזרי�

הנשע� על קצידה ערבית מקור ) שיר ו" (צמאה נפשי"השני הוא הפיוט , למעלה
, הביטחו� באל, עושר ועוני, אכזבה מחברי�: שעניינה ביקורת חברתית, הלח�

עברית דנה באות� נושאי� הקצידה ה 29.הירוד והמוות מוצאו, ואפסות האד�
ג� כא� הקורא העברי הטהור או התמי� אינו  .ושייכת לשירי המוסר והתוכחה

אבל הקורא האמו� ג� על השירה הערבית כשהוא . חש כל עירוב או כל רעיו� זר
  . מעיי� בשיר הלח� מגלה נושאי� משותפי� בשתי היצירות

  המש� וחידוש –א "מפעלו של הרמ. ג

א יחיד הוא בפתיחותו ובהשכלתו "מאמרנו זה בשאלה הא� הרמאנו חותמי� את 
או אינו אלא ממשי� את מסורת , המדעית והספרותית, התורנית, תחומית� הרב

   .במה הוא שונה מה�, וא� כ�, קודמיו
המצוי בתולדותיה� של חכמי מרוקו מתקופת הגירוש ואיל� יודע , אכ�

, שירה ובפיוט ובחכמות כלליותכמו ג� ב, שידיעותיה� הענפות בתחומי היהדות
כל אחד , הוא הצד המחבר את רוב� מ� המאה השש עשרה ועד המאה העשרי�

ההולכי� , דנא� כל� אצל חכמי משפחת ב�. על פי מידותיו ותחומי ענייניו
מתו� כלל "ש, מראשוני המגורשי�, רב סעדיה ב� דנא�, בעקבות אבי המשפחה

: כלשונו של אפרי� חז�, "איש אשכולותיצירתו וכתביו עולה דמות ענקית של 
פרש� , איש הגות ופילוסופיה, בלש�, היסטוריו�, משורר מעולה, איש הלכה"

שהיה , ז"שמואל שאול סירירו מ� המאה הט' או ר 30".מקרא וא� מבקר ספרותי
שהיה גדול , יעקב אב� צור' או ר 31;פוסק והיסטוריו�, פרש� המקרא, הוגה דעות

שהיה ג� הוא גדול , או המלא� רפאל ברדוגו 32;הפוסקי� והמשוררי� בימיו
או הרב יוס� משאש שהיה איש  33;ופרש� של כל המקרא, הפוסקי� בכל המערב
   34.במליצה ובשירה וא� באומנות הכתיבה, בפרשנות, אשכולות ובקי בהלכה

, דוד קיי�' דוגמת ר, א"� לאחר הרממגמה זו נמשכת בכיווני� אחרי� ג
לכל אחת מפרשיות " קצידה"שהיה משורר ומלחי� וא� חיבר פיוט מסוג ה

  
  .113–105' עמ ,)25לעיל הערה (' קשרי� תמאטיי�", נזרי' ראו מ  29
  .137 'עמ, ט"לוד תשס, יריה'השירה העברית באלג, חז�' ראו עליו א  30
אנציקלופדיה לגאוני וחכמי יהדות ספרד  –ארזי לבנו� , )עור�(וענונו ' ראו עליו ש  31

  .2008–2007' עמ, כר� ד, והמזרח
, ח"ירושלי� תשמ, יעקב אב� צור' פיוטי ר, בר תקוה' על מפעלו הספרותי העשיר ראו ב  32

  .24' עמ
  .1029–1022 'עמ, )31לעיל הערה (ארזי לבנו� , ראו עליו וענונוראו   33
  .1011–1006' עמ, כר� ב, ש�  34
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והצטיי� ג� , בקבלה ובדקדוק, בתלמוד, והיה בקי ג� במקרא לפירושיו, התורה
ציור  ,נגרות ועיצוב רהיטי� של בית כנסת, ציור ופיסול: בכישורי� אמנותיי�

דוד ' או ר 35;חריטת מצבות וייצור כינורות ושופרות, דיוקנאות ועיטור כתובות
, במדרש, ס"בש, מלא את כרסו במקרא"בוזגלו מאחרוני המשוררי� במרוקו ש

עסק בהוראה של העברית והחזנות והצטיי� , "בהלכה ובפרשנות המאוחרת
ובבדיחות הדעת והקי� דור של פייטני� , בשירה חדשה, בכתיבה מודרנית

, מורה ומשורר, שהיה דיי�, רפאל חיי� שושנה' או ר 36;רכומעריציו וממשיכי ד
המהדורה , "אעירה שחר"שידיעותיו מוכחות במפעלו הגדול , פרש� ודקדק�

מעשה "והמקי� " כנפי שחר"על פירושה הקצר " שיר ידידות"האחרונה של 
    37".רחש לבי" :נוס� לקוב� שיריו" חרש

לא ללמד על  ורט לעילא כאיש אשכולות כמפ"תיאור הרמ, מכל האמור
שהנה חלפו דורות רבי� , אלא ללמד על כלל חכמי מרוקו יצא, עצמו בלבד יצא

הבקי בכול עדיי� קיימת בדמותו של " החכ� השל�"והמגמה של , מגירוש ספרד
  . א ונמשכת א� אחריו"הרמ

שאי� אצל קודמיו ואצל הבאי� , א ג� צדדי� חדשי�"א� על פי כ� יש ברמ
  :ואלה ה�, "אי� בית מדרש ללא חידוש" בבחינת, אחריו

, שחיבר ספר של� ושיטתי בליווי של ציורי�, א הוא היחידי במרוקו"הרמ .א
ובו פירוט רב של כל , "באר שבע"טבלאות ודיאגרמות על שבע חכמות בש� 

, שכל החכמות ה� חלק בלתי נפרד מתורתנו הקדושה והצהרה בכל פרק ,חכמה
 .הוראת� יש בה כדי לקרב את הגאולה, זאת ועוד. ולהורות�ושעל כ� יש ללמד� 

זהו מסמ� חשוב המכשיר לכתחילה את לימודי הליבה כחלק בלתי נפרד , למעשה
ספר זה זכה להערכה ראשונה על ידי הרב אברה� הכה�  .מתכנית לימודית יהודית

כמות ח' שנוסד על ז' באר שבע'וספרו היקר "קוק כמו יתר ספריו שרא� בכתב יד 
שאגר בו הרב המחבר אוס� גדול מהרבה מדעי� וחכמות ... מעיד על רוחב דעתו

... אמינא לפעלא טבא... שונות ותיק� את כול� בשערי� מסודרי� להפליא
ר ב� ציו� מזרחי "צ לעתיד כמוהר"וחתו� עמו הרשל 38,"להוציא חמדה גנוזה זו

    .עוזיאל

  
  .18' עמ, ג"ירושלי� תשמ, "שירי דודי�", שטרית' ראו עליו י  35
  .318–322' עמ, ט"ירושלי� תשנ, שירה ופיוט במרוקו, שטרית' ראו עליו י  36
  .125–127 'עמ, )ז"תשמ( 30פעמי� , ל"רפאל חיי� שושנה ז' ר ,ע אמזלג"ראו עליו א  37
לא ( 3' עמ, ט"ירושלי� תשס ,רפאל משה אלבאז' מאת ר, "הלכה למשה"לראו ההקדמה   38

  ).ממוספר
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י� שאיננו מצטמצ� בפרק שחיבר ספר היסטורי מק א הוא היחידי"הרמ .ב
תולדות יהודי "זה או אחר בתולדות ישראל ואיננו מצטמצ� לקהילה אחת כמו זו 

  . אלא משלב את היסטוריית העמי� ע� תולדות ישראל לכל קהילותיו ,"פאס
א הוא היחידי המסרטט בהקדמתו את מטרות הוראת ההיסטוריה "הרמ .ג

 חיזוק האמונה והתודעה של) 2(, �"השלמת דברי הימי� שבתנ) 1: (שה� שלוש
כ� ביטא את . הענקת השכלה כללית ללומד) 3(, ע� ישראל השורד בכל תקופה

    .פתיחותו ללימודי הליבה
' א הוא המשורר היחידי מכל משוררי מרוקו שחיבר פיוט בשבח ז"הרמ .ד

החכמות ' שכל ז, החכמות והביע את השקפתו ה� בכתובת השיר ה� בבתי השיר
  . לתי נפרד מתורתנו הקדושהה� חלק ב

". חברת כל ישראל חברי�"א הוא הראשו� המחבר פיוט בשבח "הרמ .ה
כולל הוראת השפה , א מובנת מאוד תמיכתו בלימודי הליבה"משירו של הרמ

שלו� אזולאי ע� פיוט משלו לכבוד ' ואליו הצטר� ג� תלמידו ר, הצרפתית
   ".חברת כל ישראל חברי�"

ר היחידי המתחרה ביצירות עבריות מתקופת תור א הוא המשור"הרמ .ו
יהודה אלחריזי ומשדרג אות� במעלה גדולה ' הזהב בספרד נוסח המקאמות של ר

למדעי  �16 כפי שהוכחתי זאת בהרצאותיי במסגרת הקונגרס העולמי ה, מ� המקור
וכפי שתיארתי במהדורה של שיריו , היהדות באוניברסיטה העברית בירושלי�

   .ה"ב איהיוצאת בקרו
א הוא היחידי בכל משוררי מרוקו מאז שירת ספרד המעבד יצירות "הרמ .ז

, וזאת כאשר הקורא, ערביות והופכ� ליצירות עבריות העולות ברמת� על המקור
     .אינו חש השפעה ערבית כלשהי, שאינו אמו� על השפה הערבית ושירתה

כולל , וספריוא הוא היחיד שזכה לערו� את כל כתביו "הרמ, ולבסו� .ח
כיוו� שלא היו לו בני� וראה . כפי שהדגישו חוקרי תולדותיו, בחייו, שעריו

   .שקד על מלאכת העריכה וההנצחה, בספרי� בניו מנציחיו

  סיכו�. ד

במאמר זה הוצגו כמה מהגיונותיו החינוכיי� של הרב רפאל משה אלבאז מ� 
תולדות חייו של  .אמ�� חכ� מדעי ומשורר, שהיה רב תלמודי, במרוקו �19 המאה ה

שהיה איש אשכולות ותלמיד חכ� רב תחומי , א ופירוט יצירתו מלמדי�"הרמ
מבחינה זו המשי� . בשירה ובמדעי� כמשתק� בחיבוריו, הבקי בכל ענפי היהדות

� א את מסורת הפתיחות של חכמי מרוקו שקדמו לו ואת ההשכלה הרב"הרמ

  . בתוספת משלווא� הרחיב מסורת זו , תחומית שאפיינה אות�
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כמו חיזוק האמונה , בלימוד ההיסטוריה הוא רואה מטרות חשובות
כמו ג� התמצאות , מאחר שבא הק� על כל המלכויות, באתחלתא דגאולה
ה� בבחינת , "שיר חדש"שחיבר בספרו , פיוטי הגאולה .במאורעות העול�

והכנה למראות הגאולה בעתיד שבנה בחזונו " כסא מלכי�"השלמה לספר 
    .המקדש והסנהדרי�, ירושלי�: פיוטיה

 .ה� חלק בלתי נפרד מ� התורה, א"על פי השקפת הרמ, שבע החכמות
ח "יכולה להסביר את הרקע לתמיכתו בחברת כי החכמות' השקפתו זו על ז

  ". אליאנס"וב
א כמשתק� בכל ספריו "התורה הוא נדב� מרכזי בעולמו הרוחני של הרמ

א מודע "אול� הרמ .לכבוד התורה ולסיו� מסכתבפיוטי� שחיבר , וג� בשירתו
לפיכ� הוא רואה חשיבות ג� בלימוד . למציאות שבה התורה אינה נחלת הכול

  . נושא שהקדיש לו פיוט רחב, מלאכה
, מדרש, מקרא: כמה מפיוטיו ה� דג� להוראה משלבת של ענפי היהדות

אליהו : יאכמו עיצוב דמותו הססגונית של אליהו הנב, הלכה וקבלה, תלמוד
אליהו המתגלה בברית ובחלו� ואליהו , הקבלי ,התלמודי, המדרשי, המקראי

פיוטי� אחרי� ה� ריכוז של מקורות לבניית סוגיה תלמודית . כמבשר הגאולה
   .כמו פיוטי הוויכוח ובכלל� מעמד האיש והאישה, מסכמת

לחלק� אופי , א ה� דוגמה של כתיבה שיטתית ומתודית"חיבוריו של הרמ
  .קיצורי� או שדרוג, השלמות, אחרי� ה� מפתחות, ונוגרפי או אנציקלופדימ

לפייט אות� מחדש , לשכלל�, א אינו נרתע מלחזור על יצירות פיוטיות"הרמ
דוגמת שירי הוויכוח , עשירה ומפתיעה, ולעשות מה� מהדורה חדשה ומשופרת

  . שה� שכלול של מקאמות אלחריזי
רביי� זוקקת את שירתו לא רק בזיקה א על לחני� ע"הישענותו של הרמ

, ולפעמי� א� תמאטיי�, אלא א� בקשרי� אלגוריי�, מוסיקלית ופרוזודית
ומשמשת אמצעי דידקטי להפניית הקוראי� מ� השירה הערבית לשירה העברית 

  . והוכחה כי אפשר לכתוב על כל נושא בלשו� הקודש

  


