יצחק בצלאל

חכמי המזוח בפנים מאירות

צבי זוהר  ,האירו פני המזרח  :הלכה והגות אצל חכמי ישראל במזרה התיכון

תל  -אביב  :הקיבוץ המאוחד  ,תשס " א  479 ,עמ ' .

.

ההלכה וההגות של יהודי המזרח בעת החדשה הן כעולם עלום  ,שנחשף אך מעט למחקר צבי זוהר ,
מחלוצי החוקרים בתחום זה  ,מעלה בספרו מאפיינים ומסקנות חדשניים  ,אולי מהפכניים ,

1

המסתכמים לכדי דיוקן מואר של רבני המזרה  ,שאיננו מורגלים לשכמותו במחקר או בשיה הציבורי

עליהם .
שני מוקדים לספרו  :האחד מהקרי  -דיוקנם של רבני המזרח במאה התשע  -עשרה והעשרים ,

ובשל חדשנותו אסקור את מסקנותיו ( אעסוק פחות מכך בדיון ההלכתי )  ,ואסיים בהערותי עליהן
במרוכז ; והאחר ציבורי אקטואלי  -זוהר רואה במסורת הפסיקה הספרדית חלופה לזו הקיימת ,

האשכנזית ביסודה  ,ולא אפרט בכך .
הפרקים בספר  ,הסדורים בארבע חטיבות גאוגרפיות  ,עוסקים ברובם כל אחד בסוגיה הלכתית

.

פרטנית  ,בדרך כלל של פוסק אחד בצירופם הם משקפים עיקרים במשנתם של עשרה רבנים מן
המרכזיים בארצות אלו  :עבדאללה סומך ויוסף חיים בבגדאד  ,יצחק דיין בחלב  ,רפאל אהרן בן  -שמעון

1

כמו בספרו הקודם  ,העוסק ביתר הרחבה ברבני מצרים וסוריה  ,ראו  :מסורת ותמורה  -התמודדות חכמי ישראל
במצרים ובסוריה עם אתגרי המודרניזציה ,

ן

ירושלים תשנ " ג .
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ואליהו חזן במצרים  ,יעקב שאול אלישר  ,בן  -ציון מ " ת עוזיאל  ,יעקב משה טולידאנו  ,היים דוד הלוי

.

ועובדיה יוסף בארץ  -ישראל כמה פרקים עוסקים בסוגיה משותפת לכמה רבנים  ,מהם נוספים לאלה

.

שצוינו כל הפרקים  ,פרט לאחד  ,עוסקים בהתמודדות עם אתגרי המודרניזציה  ,שהתהוללה בארצות

.

אלו בהדרגה מהמחצית השנייה של המאה התשע  -עשרה הדיון שזור לרוב במקבילות מהפסיקה

.

האשכנזית  ,ובכמה פרקים זוהר משווה פסיקה זו בפירוט לזו הספרדית מההשוואה מתברר כי חכמי
המזרת התאפיינו בפתיחות מחשבתית  ,בנכונות לחדש בהלכה

ולהתאימה למציאות המשתנה  ,באופק כלל  -ישראלי אחדותי
ובנטייה להקל  ,לעומת זאת הרבנים האשכנזים החרדים גרסו
בהתמודדותם עם המודרניזציה כי ' חדש אסור מן התורה ' ,

ביקשו לכוף את ההלכה במתכונתה בעבר ( מנהג אבותינו

בידינו ) על המציאות המשתנה  ,נטו להחמיר ואופק פסיקתם

גבל בעדה החרדית הפרטיקולרית ולא בכלל ישראל .
המדור הראשון בספר  ,על רבני בגדאד  ,פותח בתשובות
של הרב עבדאללה סומך

( ) 1889 - 1813

העוסקות בשורה של

תמורות טכנולוגיות ומנהליות שחלו עם המודרניזציה  :נסיעה
ברכבת  ,אמינות הטלגרף  ,ענייני מימון  ,יחסי גבר ואישה ,

.

נוהגי נישואין ועוד מכלל תשובותיו עולה כי הרב סומך סבר
כי יש למצוא פתרונות הלכתיים הולמים למציאות החדשה ולא

.

נרתע מחידושים עקרוניים יותר הם שני הפרקים הבאים ,
האהד עוסק ביחסם של חכמי בגדאד אל ההלכה האשכנזית
והאתר באתוס ההלכתי הספרדי  ,ושני הפרקים מבוססים
בעיקר על כתבי הרבנים סומך ויוסף חיים

( ) 1909 - % 835

.

זוהר

מוצא כי רבני בבל הכירו היטב את כתבי רבני אשכנז ולעתים
הרב עובדיה יוצף

של תל  -אביב

.

פסקו על פי תקדים קדום מחכמי התוספות ובניגוד לפסיקה הספרדית ( עמ '  ) 65הרב סומך אף ציטט
 רבניתמתיך כתבי הרבנים האשכנזים יותר מאשר ממקביליהם הספרדים והסתמך גם על ספרות חוץ
בסיכום  ,רבני בבל הזדהו כספרדים אך לא היו מחויבים לפסיקה הספרדית ואף לא ליסוד המוסד שלה ,

.

.

המרן קארו  ,ולא העדיפו אותה על זו האשכנזית לדעת ר " י תיים דרכם של חכמי ספרד היא לחפש

.

בכל ספרי ההלכה של הראשונים והאחרונים  ,אך ללא כפיפות לתקדימים ולכללים פורמליים הפוסק

.

האידאלי בעיניו הוא זה היצירתי והמחדש שיקולים מהותיים בפסיקתו הם התחשבות במציאות ההווה ,

טובת הציבור  ,כגון תקנה המנומקת ' כי היא לתועלת ולטובת בני עמנו ' ( עמ '  , ) 66ומה שעשוי להיות

קביל עליו  .המאפיינים האלה בפסיקתו אינם הולמים את האתוס ההלכתי האשכנזי .
אשר לעקרונות בפסיקת הלכה  ,ייחודית היא עמדת הרב עובדיה יוסף  ,הנדונה במדור על רבני

.

ארץ  -ישראל  ,בסוף הספר  ,על פי ארבע מתשובותיו ( א ) לדעת הרב יוסף  ,בארץ  -ישראל הכול  ,גם

.

האשכנזים  ,חייבים לנהוג לפי מרן קארו  ,שכן הוא ' מרא דאתרא ' של כולם ( ב ) הספרדים מתירים

חכמי המזרח בפנים מאירות

נישואין בין י " ז בתמוז לא ' באב והאשכנזים אוסרים זאת  ,אך בארץ  -ישראל  -או בתל  -אביב  -הורו

.

רבני הספרדים לנהוג כמנהג האשכנזי הרב יוסף התנגד לכך  ,אף שגם כמה רבנים ספרדים בהו " ל

.

אסרו נישואין בפרק זמן זה  ,כי לדעתו אין פסיקתם רלוונטית לקביעת ההלכה בארץ על פי תפישתו

התיחום בפסיקה הוא בין ארץ  -ישראל לגולה ולא בין ספרדים לאשכנזים  ,ובארץ הכול חייבים לנהוג
כמרן קארו  ,ואילו האיסור שהטילו רבנים ספרדים בארץ הוא משום שהכפיפו עצמם שלא כדין

.

לעמיתיהם האשכנזים ( ג ) אף שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמן  ,יש המקיימות מצוות אלו ,

.

ולפי המנהג האשכנזי מותר להן גם לברך על המצווה  ,בניגוד למנהג הספרדי גם בעניין זה פסק

.

הרב יוסף על פי מרן קארו וקבע שבארץ אסור להן לברך ( ד ) בתור נוסה תפילה אחיד שכוונתו

להביא לאהדות העדות  -בצה " ל ובמגזרים נוספים  -הוצע נוסח ספרד של החסידים

האשכנזים .

הרב יוסף התנגד לכך וטען שיש כבר נוסח אחיד ארץ  -ישראלי  ,זה שבפי הספרדים  ,וראוי שישמש
בפי כולם ,

מה גם שהוא עדיף גם לדעת כמה רבנים אשכנזים .

לסיכום  ,השקפתו הדתית  -ההלכתית של הרב יוסף מתאפיינת לדברי זוהר בשלילת הגלותיות

ודפוסיה הפרטיקולריים ובהתירה לאהדות תרבותית  -ערכית של עם ישראל  ,ויש לה מן המשותף עם

.

הציונות הארץ  -ישראלית שתי ההשקפות דוגלות בחברה יהודית ללא מחיצות אתניות  ,שאינה

.

פלורליסטית אלא מאמצת דגם אחיד שאינו צירוף רכיבים מתוך מסורות עדתיות שונות אך שלא

.

כהשקפה הציונית  ,השואפת לדגם חדש  ,הרב מציע דגם אחיד ישן  :פסיקת המרן קארו על כן לדעתו
אין תוקף לפסיקה ולמנהגים של האשכנזים והספרדים כאחד בדורות האחרונים כל אימת שהם

.

.

מנוגדים לה השקפתו הדתית של הרב יוסף משלבת גם נרטיב היסטורי לדבריו החברה הספרדית
בהווה הידרדרה בהשוואה לקודמתה הירושלמית הוותיקה  ,שהייתה מחויבת לפסיקת מרן  .זאת משום
שהיישוב האשכנזי סירב לאמץ את הנוהג המקומי האחיד  ,כמתחייב על פי הדין  ,ודבק במורשת

.

הכיתתית  ,במנהג אבותיו בגלות ובהמשך  ,משנתרבו האשכנזים בארץ  ,הם נקטו מעין ' אימפריאליזם
תרבותי ' בהשפיעם על רבני הספרדים לאמץ הלכה ' אחידה '  ,בעצם אשכנזית  ,אולם באמת שיטתם
להעדיף את מסורת אבותיהם על פני מסורת רבנית כללית מהווה מכשול לאהדות דתית של עם

.

ישראל זוהר מגדיר את השקפת הרב יוסף רסטורטיווית  -רפורמית ומוסיף שהרב גורס כי כוח ההיתר

עדיף  .את הערותי בנדון אביא בהמשך .
המדור השני והשלישי בספרו של זוהר עוסקים ברבני הלב ומצרים  ,שכמה מעמדותיהם ההלכתיות

.

בעת ההדשה נדונו כבר בספרו ' מסורת ותמורה ' בספרו החדש  ,המדור על חלב עוסק בעיקרו
בשמרנות רבניה ובהתנגדותם הנמרצת לכל חידוש  ,במשך יותר

מ 100 -

שנה משנת

% 835

ואילך .

הפרשות הנדונות הן  :שרפת הפירוש של הרב בן  -אמוזג לתורה משום שהוא ייחס ערך לחכמות

חיצוניות והביא לאמור במקרא מקבילות מהעולם העתיק ; אי  -הכרה בתחיקה אזרחית עות ' מאנית כגון
בעניין רישום מקרקעין  ,אף כי רבני בגדאד למשל הכירו

בה ; חרם על כל המהלל שבת והאוכל לא

כשר ; התנגדות לייסוד לשכת ' בני ברית ' בחלב וקריאה להימנע מחברות בה בגלל עצם החידוש שבה

.

והיותה אגודת סתר ; שלילת העברית כשפה חיה ועוד רבני הלב פעלו כקבוצה פוליטית  -חברתית

מלוכדת ואף ניסו לצרף אליהם רבנים מקהילות מזרחיות אחרות  ,וביותר מירושלים  ,מיוחדת היא
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פרשת ' בני ברית '  ,שכן במקרה זה פסקו רבני חלב בניגוד לרב הראשי הספרדי של ארץ  -ישראל

.

והעדיפו את עמדת ההרדים האשכנזים הקיצוניים בירושלים ואת רבנותם האנטי  -ציונית מסכת

שמרנית זו  ,שהיא יוצאת דופן במזרח  ,אין לה הסבר מספק לדעת זוהר במניעים חברתיים ופוליטיים .
בארצות  -הברית  .הרב דיין
רב תלבי שונה לחלוטין הוא ר ' יצחק דיין נפטר בשנת

2

1964

(

)

הרציונליסט הדגיש את הממד המוסרי  -האוניוורסלי בתורת ישראל ואת תעודת היהודים כלפי העולם ,
ההשיב את הכרת ההיסטוריה של עם ישראל  ,שלל בחריפות את הגלות  ,והדגיש את הממד הלאומי
במובנו המודרני בקיום היהודי  ,עד כדי החשבת ביאליק וטשרניהובסקי כמקורות

לסמכות רוחנית .

חשיבות פרק זה  ,נוסף על ההתוודעות אל רב מזרחי נאור ומודרני  ,בכך שניתן להסיק ממנו כי

שמרנות או היפוכה אינן מאפיין גאוגרפי .

,,.

מ,
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את עמדתם ההלכתית של הרבנים הראשיים באלכסנדריה ובקאהיר בתקופה זו

,,

מאפיין זוהר בפתיחות  ,בהדשנות הלכתית בפסיקתם ובקבלת המציאות
כנתון שיש להתחשב בו גם כשאין היא נראית בעיניהם ( כגון בעניין גילוח

,
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ונראה שהצליה בכך לדיון בסוגיה זו מקדים זוהר דברי רקע על תאוריות
לוגיות ומידע עובדתי בנדון  ,המאירים את צדקת עמדתו של הרב .
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משיכתו הם פעלו אף לקירוב היהודים לקראים ולהתרת נישואין
ביניהם  ,לאחר כ  1 , 000 -שנות ניכור חברתי והלכתי בין שתי העדות

'1
',

אלישר ( ישיא

.

שמעון ( קאהיר ) נהג ביחס מהמיר  ,לא סלחני  ,כלפי מתאבדים  ,בכוונה להרתיע ,

''",'',

הרב יעקב שאול

ל ' ש לתן ער ך ' נס

יסקל נרי

.

הנ תן  ,נ27רי

ר ' אליהו חזן ( אלכסנדריה )  ' :ואין העת והזמן מוכשר להוסיף איסורים
הדשים ודיינו שנעמוד בשלנו ' ( עמ '  ) 151עם זאת עמיתו הרב רפאל אהרן בן -

,א

ברכת )
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 7ביותר  ,הוא המדור
'
ל  ,שבו נדונות עמדותיהם של המישה רבנים ( בהם

',

'

י

ר " ע יוסף  ,שעמדתו נסקרה לעיל

)

וסוגיה קולקטיבית שתובא בהמשך .

יעקב שאול אלישר (  , ) 1906 - 1817הרב הראשי הספרדי והחכם באשי של ירושלים  ,היה הפעיל

ביותר ועתיר הכתבים בין נושאי משרה זו עלי כפל תפקידיה  ,המנהיג הרשמי שלי היישוב היהודי ורב

2

שמרנותם של רבני חלב וגורמיה ראויים לעיון מקיף בשל מעמדם הניכר בחיי הדת של הספרדים בירושלים ,
למשל בעיצוב המוזיקה הליטורגית של הספרדים ( המכונה הנוסח הספרדי הירושלמי ) ובהשפעתם על הישיבות

.

הספרדיות וראו גם
3

בהערה הבאה .

.

יצוין כי הקהילה בחלב לא הייתה מקשה אחת של יהדות חשוכה ככל הידוע לי נעשה בה הניסיון היחיד במזרח

להקים קהילה רפורמית ( ראו  :י ' הראל  ' ,תסיסה רומנית במזרח  -יסודה של קהילה רפורמית בחלב בשנת , ' 1862
 , ] 1992 [ 63 , HUCAעמ ' יט  -לה )  .מלבד זאת היו בה ציונות וחינוך מודרני ( כי " ח )  ,הוקמה בה לשכת ' בני ברית ' ,
ופעלו בה סוכני מודרנה נוספים נוסף על המקורות שמביא על כך זוהר בהערותיו אנו למדים על כך מסיפוריו
של אמנון שמוש ( שמוצאו מחלב )  ,בעיקר  :אחותי כלה  ,רמת  -גן  ; 1974מישל עזרא ספרא ובניו  ,רמת  -גן ; 1978

.

וגם

בקובצי סיפוריו האחרים .

חכמי המזרח בפנים מאירות

.

ופוסק ספרדי זוהר דן בנאום הכתרתו של הרב אלישר לחכם באשי  ,נאום המשקף את תפישתו

תדדה

187
-

.

הדמוקרטית בדבר מקור הלגיטימציה של מנהיג בישראל ומעמד הציבור בבחירתו דברי הרב כי
להלכה מקור הלגיטימציה הוא רצון האל אך
רצונו

בהכרעת הרוב בציבור ,

משתקף

מקנים תוקף דתי לנוהל גשמי  ,תפישה שהיא
שונה מזו של הדמוקרטיה החילונית  ,שלפיה

.

העם הוא הריבון זוהר מרחיב ומסכם את

עיקרי משנתו הפוליטית  -החברתית של הרב :
התכונות

את

הנדרשות

למנהיג  -ואין

כלולות בהן מעלות דתיות  -את חובתו
ליחסי שיתוף ואהווה עם הציבור  ,התנהגות
שתהווה מופת ליחסי אנוש ועוד  ,וכן את

ההברתי  -המשיחי .

הזונו

נאומו

של הרב

אלישר בא להתמודד עם המתה בין השמרנים
למחדשים

בקהילה הספרדית

בירושלים .

ובהקשר זה זוהר סוקר את מעמדם העצמאי של הרבנים הספרדים  ,את אפיון הנהגת קהילותיהם
בירושלים  ,שהייתה בעיקר בידי הרבנים  ,ואת
1
באימפריה העות ' מאנית  ,את ייחודה של 1ההנהגה

.

השינויים שחלו בה לאחר כהונת הרב אלישר
ההלכתית שלן הרב בן  -ציון מאיר חי עוזיאל , ) 1953 - 1880 ( 1חכם באשי שלי יפו והרב
ן
גדולתו
ן

הראשי הספרדי בסלוניקי ואחר  -כך בתל  -אביב ובארץ כולה  ,משתקפת בדיונו בשתי סוגיות המובאות

.

.

בספר סוגיה אחת היא מתן זכות בתירה לנשים זוהר משווה את העמדות שנקטו הרבנים קוק ועוזיאל

.

בסוגיה זו בסמיכות זמן הרב קוק התנגד למתן זכות בחירה לנשים בנימוקים הלכתיים לאומיים -

ציוניים ומוסריים כאחד  ,שניתנו בשתי תשובות בשנים  ; 1920 - 1919לעומתו הרב עוזיאל התיר

.

לנשים לבחור ולהיבתר טיעוניהם ההלכתיים מעניינים במיוהד  ,בשל ההשוואה בין שני הרבנים  ,ואין

.

כאן מקום להאריך בעניין זה אסתפק אפוא בציטוטים מעטים מדברי הרב עוזיאל  ' :נשים בנות
השכלה ודעת הן כאנשים ' ; ' אין הדעת מקבלת לשלול מהנשים זכות אישית זאת ' ; ' ואיך אפשר [ ] , , ,
להטיל עליהן החובה המשמעתית של נבחרי העם ולשלול מהן זכות

בהירתן ? ' ן

' אחרי שלא מצאנו

שום רמז לאיסור זה  ,אין אני מוצא שום צד של זכות להתנגד או אפילו לסרב לשאלה שהלק מהציבור
רוצים בו ' ( עמ '

) 247

.

נאורותו של הרב עוזיאל בולטת יותר בהתחשב בכך שבאותו זמן  ,בשנת , 1921

עשרה  -עשרה מדינות בעולם כולו
רק בחמש

ניתנה זכות בהירה לנשים .

נועזת יותר היא עמדת הרב עוזיאל בסוגיית עדותם של תילונים  ,לדעתו אף שהם פסולים לעדות

.
התיר הרב עוזיאל עדות של לא  -יהודי ושל אישה  ,אשר לדבריו יכולה גם לכהן כדיין בבית דין רבני .

לפי ההלכה  ,עדותם קבילה בבתי הדין הרבניים בישראל  ,משום ' שלום הקהל ' בתשובות אחרות

.

בדיונו הוא קבע שתי הלכות בסיסיות האהה  -כמעט כל ההילונים בישראל הם בעלי ' חזקת כשרות '

הרב בן  -ציון מאיר

חי עחיאל בתכנם "
ספי " ירה לק  ,ביד
עין

"

צייים ' גיס

צ יו'

תש ז

יצחק
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.

הלכתית והאחרת  -לציבור היהודי בישראל כמות שהוא יש מעמד של ציבור  ,ולנבחריו  ,דהיינו

.

לכנסת  -מעמד של ' ראש קהל ' על כן הכנסת רשאית לחוקק חוקים בעניינים אזרחיים החורגים מן
ההלכה  ,משום ' שלום הקהל '  ,וחוקיה מחייבים את בתי הדין הרבניים בישראל  ,ללא זכות וטו לרבנות

.

או לגורם תורני כלשהו עליהם זוהר מביא את דברי הרב במלואם בלוויית הערותיו  ,והדברים

ופרשנותם מאירי עיניים  ,אסתפק כאן בעוד ציטוט אהד מדברי הרב  ' :כתוצאה מזה [ מפסילת עדותם

של ההילונים ] יכולים לפסול את רוב פסקי הדין ותיפסק  ,חס והלילה  ,הגשמת דין התורה בארצנו

...

[ עלינו ] התובה למצוא את האפשרויות שהדין נותן לנו להשתמש בעדים כמו שהם נמצאים

. ) 254 - 253

( עמ '

היום '

זוהי דוגמה נוספת לעמדה שלפיה יש להגמיש את ההלכה כאשר היא מנוגדת

למציאות שאי  -אפשר לשנותה  ,שהיא עמדה הפוכה מ ' החדש אסור מן התורה '  ,שנקטה האורתודוקסיה

.

האשכנזית ואכן ביטאונה ,

'

המאור '  ,שבו פורסמו דברי הרב עוזיאל בנדון  ,הסתייג בחריפות מדבריו .

אין תמה שזוהר בסכמו סוגיה זו מציין כי כחמישים שנה לאחר פטירת הרב ' ניכרים יותר ויותר

.

גדולתו ושיעור קומתו עם זאת הוא לא היה היחיד מחכמי הספרדים בארץ  -ישראל במאה העשרים
שנקט עמדות " כלל ישראליות " מקוריות ורבות עניין לנוכח המציאות

,

4 ) 532

הישראלית  -הציונית ' ( עמ '

כפי שנראה על אתר .

הרב יעקב משה טולידאנו

של תל  -אביב משנת

1942

( - ) 1960 - 1880

שכיהן ברבנות בקהילות בגולה  ,כרב הראשי הספרדי

עד פטירתו וכשר הדתות  -ניכר בספר תשובותיו ( משנת

.

העמוקה עם הציונות זוהר דן בתשובה מתוכו לשאלה היש בזמננו ( בשנת

) 1931

בהזדהותו

חובה לכבוש את

) 1929

.

הארץ בכל האמצעים  ,ואם אין איסור ללמד יהודים תכסיסי מלחמה להגנה על עצמם בתשובת הרב

.

נפרשת משנה ציונית מדינית  ,ואביא את עיקריה הצידוק הדתי לציונות מקורו בשלילת הגלות ,
ו ' שלוש השבועות '

( בבלי  ,כתובות קיא  ,א

)

-

שהיו מעיקרי האמונה של האורתודוקסיה האנטי -

.

ציונית - 5הסרות תוקף במה שנוגע למפעל הציוני הרב טולידאנו מתה ביקורת קשה על רבני
הגלות ,

שהורו

ליהודים

לכוף

ראשם

בפני

הפורענויות ,

שכן

הרבנים

יכלו

להציל רבים

.

מאבדן  -והדברים נכתבו לפני השואה באירופה ; הם גם עיוותו את גילויי הגבורה שבתנ " ך כאן

ראוי לציין עיקרון הנקוט בידיו בביקורתו על הרבנים  ,והמנוגד למשמע העכשווי של ' דעת תורה ' ,

.

שעל פיו רבנים מנועים מטעות  -לדעת הרב טולידאנו רבנים עשויים לטעות לדבריו כפיפות
הקומה מניעיה הם נפשיים  ,והיא ניכרה בעיקר בחלקים מיהדות אשכנז  ,ורק בדורות האחרונים אחזה

.

גם ביהדות המזרה כיבוש הארץ הוא מצווה מהתורה  ,והרב גרס  -שלא כמקובל  -שהן הרמב " ם והן

.

הרמב " ן סברו כך ונחלקו רק על הדרך למימושה הגנה עצמית  -ולא קידוש השם  -היא נורמה

4

עוד מציין זוהר כי הרב עוזיאל ' ידוע מהות מהרב קוק אף כי אינו ראוי פחות להערכה ולכבוד ' ( עמ '

) 236

.

אני

מעז להעיר כי באשר להזדהות עם הציונות ועם המוסדות היישובים החדשים בארון אין בין הרבנים הראשיים

.

הספרדים והאשכנזים כאחד מי שישווה בכך לרב עוזיאל באין ביוגרפיה נאותה ודי מחקרים המסכמים על פועלו ,

.

הערה זו מצריכה פירוט שלא כאן מקומו אוסיף כי דיונו של זוהר
5

במשנת הרב עוזיאל מסייע להערכה זו .

על רישומן של ' שלוש השבועות ' בתולדות ישראל ראי  :א ' רביצקי  ,הקץ המגולה ומדינת היהודים  ,תל  -אביב
תשנ " ג  ,עמ '

305 - 277

.

.

הספר בכללו עוסק ביחסם של זרמים שונים ביהדות הדתית  ,בעיקר האשכנזים  ,לציונות

ולמדינת ישראל העיון בו מחדד את ראיית השוני של הרבנים

הספרדים אשר זוהר דן בהם .

כמי המזרת בפנים מאירות

.

הלכתית  ,וגם אברכי הישיבות מחויבים להשתתף באימונים ובפעילות צבאית לעומת זאת שיבה הרב
טולידאנו את החלוצים הציונים  ,הגם שרובם חילוניים  ,שהאל נתן בלבם לאמץ את התפישה החיובית

.

להגנה עצמית במשנה ציונית זו משתקפת תפישתו של הרב את יחסי היהודים עם הגויים בגלות

ובארץ  ,המתאפיינים בעיקר ביריבות ובעימות .

6

הרב חיים דוד הלוי (  , ) % 999 - % 924תלמידו של הרב עוזיאל  ,כיהן בתפקידים רבניים בארץ  ,בהם

הרב הראשי הספרדי של תל  -אביב  ,חיבר כתבים מרובים בהלכה וכן בהגות ומאות מאמרים עתיים .
משנתו מתאפיינת באוניוורסליזם הומני ונאור ובדבקות ציונית  -דתית  ,תוך התייחסות פרטנית

.

לאקטואליה היהודית והכללית בדורות האחרונים  ,ואציין את עיקריה במישור הכולל גרס הרב כי

.

תכלית ההיסטוריה היא כלל  -אנושית  ,ולא יהודית ייחודית לכל בני האדם  ,ולא ליהודים בלבד ,

.

כרותה ברית עם האל  ,שכן כולם נבראו בצלם אין לייחס לקיום היהודי ערך עצמי המנותק מהכלל -
אנושי  ,ואפילו הקמת מדינת ישראל היא שלב לגאולה האנושית  ,ודאגה לשלום ישראל חופפת

.

לדאגה לשלום העולם יש תכנית אלוהית להיסטוריה  ,אך מימושה מותנה בהחלטות האדם  ,שיש לו

.

תופש בחירה בסיסי על כן מהלך ההיסטוריה הוא רצף של ' חלונות הזדמנות '  ,אופציות שאין ודאות

.

במימושן חזון הנביאים הוא שלום העולם וגאולתו  ,ובמאת השנים האחרונות הוא התל להתממש
במישור הבין  -לאומי והיהודי כאחד  ,כמשתקף בעקרונות הסדר העולמי ( הכרה בזכות ההגדרה
העצמית לכל העמים ובכלל זה לעם היהודי והקמת מדינת ישראל  ,ייסוד חבר הלאומים וארגון

ועוד .
)

האו " ם

תפישתו של הרב הלוי הייתה תפישה ציונית  -דתית  ,המייחסת משמעות דתית לקיום המסגרת

הפוליטית היהודית בארץ  ,על אף תפישתו הרציונליסטית היו מוטיבים קבליים ומשיחיים

הוא כתב בשנת תשל " ה כי בשנים

תשמ " ח ותש " ן

בהגותו .

יתחיל העידן המשיחי של גאולת העולם  ,ובחלוף

.

שנים אלו היו בפיו הסברים לסימנים המאששים זאת תפישתו המשיחית שונה מהמקובל בכך שהיא

מכוונת גם ליחסים נאותים עם האומות ועם הערבים וכן למצוקות חברתיות וכיוצא באלה .
המדור על ארץ  -ישראל פותח במאמר יוצא דופן מכמה בחינות בין פרקי הספר  .המאמר ,
ג לטין של מלך '  ,מסכם את דעותיהם של חכמי הספרדים בארץ בין השנים

'

1849 - 1777

' בני

בדבר טעם

ההיים בארץ  -ישראל  .צידוקיהם הם מרובים  :יושבי הארץ נעלים מבהינה אינטלקטואלית  -דתית ;
ישיבתם כאן מממשת הזדהות עם צער השכינה ומכפרת בעד כל ישראל ( ועל כן הם גם נענשים

בחומרה ) ; הם נהנים כאן מרוב טוב שהסבל מתגמד לעומתו  -יחס ישיר לאל  ,כפרת עוונות ,

היענות לתפילתם  ' ,אווירא דארץ  -ישראל מחכים '  ,בריאות  ,אריכות ימים ופוריות  ,זכייה לעולם

הבא ועוד ; יש מעלות בקבורה בארץ ( ולא בהעלאת גופה מהו " ל לארץ ) ; יהודי הארץ ממלאים
משימות לאומיות ( כגון מתן תוקף לתגים

ועוד .
)

לעומת זאת על פי תפישותיהם אין ערך להיים

בגולה ; אין בדבריהם חובה להימנע מעלייה לארץ ואין ציוויים להגבלתה ; אין איזכור של אתרים
6

ראוי לציין כי רכיבים רבים בתפישתו זו ( חובת היהודים החרדים לצדד בציונות  ,דהייה מוחלטת של הגלות ,
ראו  :י " מ

ההכרח בהגנה עצמית  ,הכרת תודה לחלוצים החילוניים ועוד ) מובאים במאמר שלו משנת , 1912
טולידאנו  ' ,מי ירפא לך '  ,החרות  ,קמח ( תרע " ב )  ,עמ '  . 2 - 1הרב טולידאנו היה פעיל בעניינים יישוביים וציוניים ,
ועמדתו בשאלות שונות הייתה אקטיוויסטית ; ראו ( בינתיים )  :ת " ד גאון  ,יהודי המזרח בא " י  ,ב  ,ירושלים תרצ " ח ,
עמ '

. 270 - 268

ואפשר להוסיף לכך  ,כגון עמדתו

בשאלה הערבית .
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.

קדושים ; לא נאמר כי החיים בארץ נועדו לזרז את בוא המשית חלק נכבד מהנמקות הרבנים

שבעיוננו  -וביותר אותם טיעונים שאינם כלולים במשנתם  -מנוגדים לתפישות של רבנים
אשכנזים חרדים  ,במיוחד מהחסידים  ,שלא ההשיבו ישיבה בארץ  -ישראל הממשית  ,והקיצוניים שבהם

אף אסרו על העלייה אליה .

7

חשוב במיוהד בעיניי הוא סיומו של המאמר  ,שבו מעלה זוהר בבחינת

היפותזה את הזיקה בין תפישות אלה ובין הפתיחות והאהדה כלפי הציונות שאפיינו את הרבנות ואת

.

האליטה של הספרדים בארץ בתקופה מאוחרת יותר זוהר צודק בהנחתו  ,אף כי אין בינתיים

פרסומים מדעיים על כך .

8

ספרו של זוהר  ,נוסף על הקר נושאו המוגדר  ,מכוון כאמור לתכלית אקטואלית בכמה פרקים

.

ובמפורש באחרית דבר  ' :המסורת ההלכתית היהודית נמצאת כיום במצוקה ' לדבריו רבני האשכנזים
ורוב רבני הספרדים אינם מאמצים את המסורת הספרדית שתוארה בספר  ,והוא מקווה שדווקא היא

תהפוך לנורמה כוללת  .בלשונו  ' :המסורת התרבותית  -הדתית הספרדית [ . .

 ] ,הנה אוצר תרבותי ראשון

.

במעלה בעבור עם ישראל כולו השיבות מסורת זו אינה לעבר  ,אלא להוה ולעתיד  :היא משמעותית

[.

.

 ] , ,לכל מי שחפץ בזיקה ליהדות חיה  ,נושמת  ,נבונה ומגיבה ' והוא מייחל ל ' ההייאתה ושיגשוגה

בעתיד '

(

עמ ' . 364
)

אסיים בכמה הערות לספר  ,הניתנות כאן במרוכז  ,משום שיש וההערה היא לעניין הנדון בפרקים

שונים .
לעניין המינוח  :בעיראק היו שתי עדות יהודיות  ,בבלים וכורדים  ,שההבדלים ביניהן היו גדולים ,
והכללות מן האתת על השנייה מטעות  ,ודאי בתקופה הנדונה בספר ( ' שער עיראק '  ' ,חכמי עיראק '
ועוד  ,בפרקים

)3 - 1

.

עדיף המונה  ( :חכמי

)

בבל או בגדאד .

באותו עניין  ,זוהר דן בשאלה מיהו פוסק ספרדי ומציין ' שלהיות צאצא למגורשים [ מספרד ] אינו

תנאי מספיק [ . . .
( עמ '

40 - 39

] אף אינו תנאי הכרחי לכך '

ובהמשך

)

(

עמ ' . 40
)

מצריך תשתית תאורטית

המסקנה נכונה  ,אך הדיון הנרחב בשאלה זו

ראויה .

המונח ספרדים משמש במאות השנים

האחרונות בשני משמעים  ,האחד מצומצם  -היהודים הדוברים לאדינו ( ג ' ודזמו )  ,והאחר

.

מוכלל  -כל היהודים שאינם אשכנזים אחד המאפיינים המשותפים לספרדים במובן המורחב  ,ויהודי

בבל בכללם  ,הוא בפסיקת הלכה שיסודה במרן קארו ( ראו לדוגמה דברי הרב סומך  ' :מרן ז " ל שקבלנו

הוראותיו ' [ עמ ' . ] 42

) 9

זוהר מקדים לרוב לדיון ההלכתי דברי רקע ממקורות מגוונים  ,ועדיין יש שמתבקש רקע היסטורי

נרהב יותר  ,במיוהד במדור על ארץ  -ישראל ( בדיון על חכמיה בין השנים
הרבנים אלישר  ,עוזיאל וטולידאנו  ,פרקים

) 14 - 10

.

777ן 1849 -

ובהמשך על

עם זאת לזכותו של זוהר אומר כי המחקר

המסוכם בסוגיות אלה הוא מועט ולא על כולו ניתן להמליץ .
ן

8

ראו  :רביצקי ( לעיל  ,הערה  , ) 5פרקים , 2
הנהה זו ( וגם האמור בהערות , 4 , 2

6

5

והנספח  ,וביביליוגרפיה נוספת

שם .

ועוד ) יסודה בעבודה שאני שוקד עליה עתה  ,ולא כאן המקום להעמיס פירוט

וביבליוגרפיה על כך .
9

לעניין המינוח והמאפיינים של העדות ראו :

שני  ,פרקים , 10

21

1971

4 . ,א

 .הסוגיה בכללה טעונה דיון נוסף .

Patai , Tents o facob , Englewood Cliffs ,
~

 .א בעיקר חלק

המזרח בפנים מאירות

בדיון על טעם החיים בארץ על פי הכמי הספרדים ( פרק

החלה עליית החסידים ובשנת

1777

הערה

)2

1849

) 10

 191קתדרה

גדרי הזמן מנומקים בכך שבשנת

יצא לאור אחרון כתביו של הרב יצחק פרתי ( עמ ' , 400 - 399

 .שני האירועים לא היו משמעותיים בחיי היישוב הספרדי כדי לגזור לפיהם תקופה מובחנת .

ועוד  ,פרק זה הוא היחיד בספר שהדיון בו אינו רהוט  ,הרקע ההיסטורי חסר  ,אין רשימה כוללת של
הרבנים המצוטטים ומאפייניהם  ,וגם המעבר התכוף מרב
אחד למשנהו אינו מוסיף לבהירות  ,חבל  ,כי דיון זה

.

ומסקנותיו השובים ביותר זוהר מציין כי הוא לא מיצה

את הדיון גם לפי האזכורים שאיתר ( עמ '  , 400הערה , ) 5
ואני מאתל לו שישלים בקרוב ויעשיר את הדיון גם

בסוגיה זו .
על דברי הרב סומך ' נתמתקו הגלויות . . .

וכמעט שהיו

[ יהודים וגויים ] לעם אתד ' ( עמ '  , ) 29מעיר זוהר כי אמנם
הרב לא התכוון לטמיעה במשמע של ויתור על הזהות
היהודית העצמית אך גישתו ' קרובה במידת  -מה לזו של
יהודי צרפת בני הזמן '  ,שהיא ' באופן מודע אידיאולוגיה

של התבוללות '  .נראה לי כי אין קשר בין שתי התופעות .
לא הייתה התבוללות בקרב היהודים בבבל עד לשנות
השלושים למאה העשרים  ,וגם אז הייתה זו תופעה שולית
שנכשלה,

10

לעומת זאת דברי הרב מסתברים כראייה

אופטימית של התפתחות יחס הגויים אל היהודים  ,בדומה

להשקפתו של ר ' יהודה אלקלעי על זמנו .

11

לדיונו בדברי הרב אלישר מקדים זוהר דברים על
התפקוד הפוליטי של הרבנים הספרדים בארץ ועל

.

עצמאותם הפוליטית  -ההנהגתית בהשוואה לרבנים בתפוצות ( עמ '  , ) 222זו קביעה גורפת במאה

השמונה  -עשרה היו הרבנים הספרדים כפופים ל ' ועד פקידי א " י בקושטא ' ,

12

ומאוחר יותר  -לחכם

.

באשי בקושטא 13וגם לרבני האשכנזים הכפיפות לאשכנזים לא הייתה סטטוטורית ( להפך  ,הספרדים
10

על קבוצת אינטלקטואלים יהודים בעלי זיקה עמוקה לשפה ולתרבות הערבית שאף שקלו להתאסלם  ,אך נתפכחו
תוך זמן קצר  ,ראו  :נ ' קזז  ,היהודים בעיראק במאה העשרים  ,ירושלים תשנ " א  ,עמ '
המודרניזציה בקרב יהודי בבל ראו  :פעמים ,

11

האחרון .

בהקשרים רבים כתב ר " י אלקלעי כי שלא כבעבר  ,יחסן של אומות העולם ובמיוהד ימם מלכיהן אל היהודים
בדורו הם טובים  .לדוגמה  ' :אבל מלכי דורנו הם מלכי חסד ורחמים  [ . .והאלן נתן גדולה וכבוד לגדולי ישראל
ואת חנם בעיני מלכי הארץ ' ראו  :כתבי הרב יהודה אלקלעי  , 2 ,ב  ,ירושלים תשל " ה  ,עמ '  , 440מתוך הקונטרס
' ספר חיים '  .ויש דוגמות נוספות לכך
על ' ועד פקידי א " י בקושטא '  ,שהוקם בשנת  , 1726ושהיה ממונה למעשה על הנהגת הקהילות בארץ בענייני
כספים ובעוד כמה תחומים  ,ראו  :י ' ברנאי  ,יהודי א " י במאה הי " ח  :בהסות ' פקידי קושטא '  ,ירושלים השמ " ב ,

.

12

36

( תשמ " ח )  ,ההוברת כולה פרט למאמר

. 72 - 66

על תהליכי

:

.

.

דוגמאות רבות לכפיפות של הרבנים הספרדים בארץ לסכם באשי בקושטא  ,למשל הוא הורה להם להתעלם

ק יהודה
הרב

"

יצחק
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היו הבכירים ) אלא אינטרסנטית ( כפיפות הספרדים לממסד האשכנזי בהקצאת התרומות מאירופה

לארץ ) ,

לדוגמה מהלכי הרבנים הספרדיים בפרשת מאסרו של אליעזר בן  -יהודה .

14

והערה אחרונה  -היחידה בעניין הלכתי  ,שאינו בגדר התמהותי  ,והיא נסמכת על דברי
זוהר  -בדבר מאפייני תפישתו ההלכתית של הרב יוסף ( עמ '

) 352 - 337

.

זוהר מאפיין אותה כתפישה

אחדותית  ,המנוגדת לתפישה הכיתתית של ההרדים האשכנזים  ,וכבעלת צד שווה עם ' זרם דומיננטי
באליטה הציונית הארצישראלית

[ שהוא ] :

החתירה לאחדות תרבותית ערכית של עם ישראל

בא " י .

שניהם אינם פלורליסטים ואינם סבורים שרצוי שבארץ יתקיימו דגמים שונים של יהודים ישראלים ' .
נראה לי כי תפישתו של הרב יוסף אינה אחדותית  -הרף הרטוריקה שלו בעניין זה  -אלא כיתתית ,

שכן הוא מותיר מחוץ לאחדות את האשכנזים  ,את הספרדים שאינם גורסים כמוהו  ,את היהודים

.

בגולה וודאי את החילונים אפשר להביא ראיות לכך מאמירותיו שלא נכללו בספר  ,כגון שאין

.

להזדקק לבתי משפט חילוניים  ,ומפועלו הפוליטי  ,אך אצמד למובא בספר הרב יוסף התיר להינשא
בין י " ז בתמוז לא ' באב  ,בניגוד לאשכנזים ולחלק מהספרדים  ,הממשיכים להימנע מנישואין במועד

זה  ,כלומר הפילוג בעניין זה נמשך ולא תהיה אחדות  ,והרי מדובר בעניין לא עקרוני  ,שראוי ' ליישר

.

.

בו קו ' עם אתרים למען האחדות  ,הוא הדין בפסיקותיו בסוגיות האחרות הנדונות בספר אמנם
תפישתו שונה מזו של החרדים האשכנזים  ,שעגים מעגל לקהלם המצומצם  ,ושכלל ישראל אינו

.

.

מעניינם אך תפישתו שונה מאוד גם מחתירת הציונים או הרב עוזיאל לאחדות התביעה שהכול

.

ינהגו כדעתו ( פסיקה על פי מרן קארו ) אין בה רבותא ואין בה אחדות אחדות מצריכה נכונות

.

לוויתור וחיפוש מכנה משותף גם לא נראה לי לכנות את תפישתו ספרדית  -ארץ  -ישראלית רדיקלית ;

.

כינוי זה הולם את תפישתו של הרב עוזיאל ואת זו של הרב הלוי ואילו הרב יוסף מתאפיין בתפישה
פונדמנטליסטית  ,השואפת לחזרה לאיזה עבר ,

בלי להתחשב בכל מה שהשתנה במציאות מאז .

15

יש עוד זוטות  ,כגון פריטי ביבליוגרפיה באנגלית שראוי היה להביא גם את הנוסת העברי שלהם

( כגון  :כהן  ,עמ '  , 383הערה

;6

לנדאו  ,עמ '  , 392הערה  , ) 13או כתב  -העת ' המאור ' ועורכו  ,שהתנגדו

לדברי הרב עוזיאל  ,ושמתבקש לציין פרטים על אודותם ( עמ '

פליטת קולמוס כמו הרב יואל הלוי הרצוג
לעמעם את ההשיבות המרובה של ספר זה ,

( ) 260

.

; ) 258

עריכה מוקפדת הייתה מונעת

אולם זוטות אלו וההערות בכללן אין בהן כדי

העשוי להפרות כל דיון מוכלל על יהודי ספרד והמזרח.

אני מאהל לצבי זוהר שיוסיף להעשיר את המחקר ,

16

ובעקיפין את השיה הציבורי  ,ב ' הארת פני

המזרת ' .
.
מינוי החכם באשי בירושלים ובארץ כולה .

מהרצל בעת ביקורו בארץ לאחר מות הרב

14

אלינור

( בשנת

) 1906

הייתה למכם באשי בקושטא השפעה מכרעת על

לדוגמה מובהקת זו להתבטלות הרבנים הספרדים בירושלים בפני ההנהגה האשכנזית ראו  :י ' קניאל ( עורך ) ,
אליעזר בן יהודה בבית האסורים חנוכה תרנ " ד (  ( ) 1895איגרות )  ,ירושלים תשמ " ד

.

15

לעניינו של הרב יוסף יש לציין כי בינתיים התפרסמה עבודת הדוקטור של ב ' לאו ' להחזיר עטרה ליושנה  :עיונים

במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף '  ,שהוגשה לאוניברסיטת בר  -אילן  ,תשס " ב  ,אך טרם הספקתי לעיין בה .
16

מאמרו  ' -מדינת ישראל והציונות בעיני חכמים ספרדים  -מזרחים בכירים '  ,צ ' צמרת ומ ' בר  -און ( עורכים )  ,שני
עברי הגשר  ,ירושלים תשס " ב  ,עמ

' - 349 - 330

מתקשר עם הנושאים הנידונים בספר

שבעיוננו .

