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 העין נאבקת על המסורת-ראשל העבר: מבט א
 הלוי-יוסף דחוחמאת 

, סערה שהצליחה לזעזע במעט את העין-דשה מתחוללת בימים אלו בראשסערה ח
ן, הם מקדישים לו תימ ין, שכיוצאייתושבי עיירה רדומה זו משלוותם, שכן נוגעת היא לענ

, בייחוד בניהם בתפילה ובקריאת התורה לפי מסורת תימןחינוך  :והואחשיבות מרובה 
 יה והמבטא.יהגין היענ

כולם מיוצאי תימן. בעיקר  ביהין, שתושהע-פצו ועדיין מופצים בראשכרוזים שונים הו
מות עירים המשכילים של העיירה. רבנים מיוצאי תימן ממקונוטלים חלק בפעילות הצ

מנצורה, לרב שלום ואף היו פניות  ,העין-ו דעתם במכתבים שהריצו לראשחיו שונים בארץ
 העין.-ראשו"ר מועצת י

)אגב, העין -הספר של החינוך העצמאי בראש-תין נוגע לנסיונו של אחד ממנהלי ביהעני
, לשנות את מנהגיהם של בני העין נמצא בידי החינוך העצמאי(-החינוך כמעט כולו בראש
ספרדי  בטאפר לקרוא במהס-תלמידי ביתבהכריחו את תפילה, התימן במסורת הקריאה ו

הוא את התלמידים לקרוא בעצמם בעת עלייתם לתורה כן מונע  .בטא תימניולא במ
נשמעו  ,ורא. כמו כן(, אלא הם מברכים והחזן קיהודי תימן וכן הדין לדעת כולם)כמנהג 

תלמידיו שדורש מ ,הספר-ה יותר על נסיונות הכפייה של מנהל ביתטענות חמורות הרב
 מנהג תימן.את לבטל אשכנז ולנהוג כמנהג 

הספר עצמו ואל -ופנו בטענות אל מנהל בית ,הורים רבים התמרמרו על ניסיון משונה זה
קידומם של מיזוג עדות ושל חינוך העין, אגודה שמטרתה היא "-יונה" בראש-אגודת "כנפי

י )עזאני( נגודה מר צדוק העצפנה מזכיר הא ,המסורת". לפני כחודשהנוער ברוח התורה ו
קריאה המסורת בורנשטיין, בבקשה לשמירת הספר, הרב -בשם היו"ר אל מנהל בית

 לפי המסורת של יוצאי תימן.רה השגורה ברכות בהבהתפילות והבתורה ואמירת 

 וזה לשון הבקשה:

 ,ספרכם-ביתלומדים ב ,עתידםדור  ,ורים אשר בניהםלינו השנה פונים א-זה למעלה מחצי
)אחד ההורים אף ולם ד קורא לכאחש הלברך על ספר תורורת אבות מס שינויבעניין 

יורשה לנו תימן בפרט.  יהודיבכלל ומסורת פנה בכתב בנדון זה(, והדבר נוגד את הדין 
מצוה עולה למנין שבעה -גיל ברלכבוד תורתו כי אצלנו גם קטן שטרם הגיע ל להעיר

תא קמייתא כפי שקבלנוה בת, וקורא בציבור בשישי לפי מסורשבקריאת התורה ב
 על אחת כמה וכמה שתלמידים .דף קסד( מאבותינו )ראה בזוהר הקדוש פרשת שלח

לקרוא, יבים לקרוא בעצמם, ואין לנו כל ספק שהם יודעים בעצמם חישהם בני מצוה, 
 דושהשארות הנפש בארצנו הקרת מסורת אבותינו אשר נשארה לנו היגסוכל חריגה ממ

 הפירוש – ידי מי שמתנכל או אפילו חושב להתנכל לה-או בשגגה על בין אם באה במזיד –
שנשתמרה בתוכנו מאז אלפי  ,עץ יונק ממים חיים של מסורת טהורה כריתתזן לגרהנפת 

אשר בו אנו מתכבדים  ,פר קדוש ונכבדס-ן כי בביתולא ייתכ .שנים ושמרנו עליה בנר"ן
ן מסורת זו יבוא מי שיבוא וינסה לשבש בעקיפי בנינו, –בו את היקר לנו ומפקידים 
, וגורם להם עגמת נפש גם לבנים עצמם לזרא הוא זה דבר .שלבים, מפי בנינוב ולהכריתה

תכנית הספר מקנה להם בהתאם ל-ם שביתימודים לב גם ללואינם שמי ,ודיכאון נפשי
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עקב מקרה מוזר זה שנגרם להם בבוקרו וזאת (, הילדים להוריהםשסיפרו המקובלת )כפי 
פילו עלול הדבר לגרום לילד להתרחק מאמונה ומעיון וא .ום השני והחמישי בשבועישל 

וא נקרא בשבת לספר העקב זאת לכש ,במסורת אבותיו, ועלול הענין להביאו מדחי אל דחי
וזאת כפי שהסכינוהו ריאה, ו בסדר הניגון והקבש בלשונו אתורה לקרוא בציבור משת

הוא הדין בברכות ותפילות הנאמרות בין וכנ"ל.  לבימות החו מוריו, – נוללא רצוה בכפיי
לחירוף  ין דהוא לדידן ייחשביברית המשובשת המדוברת, ענהספר בהברה בע-כותלי בית

וחגב  –ם ימירו לבנינו זהב בסיגים ספר-חמנא ליצלן, ולא ייתכן כי דווקא בביתף רוגידו
 בלויתן ודגים.

בהם  ספר אשר המחנכים-ידי בתי-רב כי אלו הדבר היה נעשה עללא נכחד מכבוד ה
לא היינו  אז גם ,אתך ויהודי באהלך"טלא של "היה אדם בצשייכים למתעטפים באיצ

מחנכיו ו ועם מורי ,ספרכם הקדוש-לגבי ביתחשים, קל וחומר בן בנו של קל וחומר שמ
שה שלא נחשה, בהיותנו בטוחים כי לא נעלם ואשר הדרת פניהם אומרת טוהר וקד

די , וואשר אנו מביעים אותם על הנייר בזה ,מכבודכם חומרת הדברים הכואבים לנו
 ...אלחכימא ברמיז

באם יתן הוראה לכל המורים והמחנכים הכפופים  ,ודווהוקרה לכבי תודה נהיה אסיר
רה הזכה כי כל הברכות והתפילות בלי יוצא מן הכלל, ייאמרו בלשון הקודש בהב ,להנהלתו

להורות יש  ,כמו כן .)אשר טרם עברו ביטויים זרים וחולין בתוכה(והתמימה השגורה בפינו 
יברך ויקרא  ,ה בשני ובחמישי בשבועלושין שכי כל בן מצוה העולה למנ ,לכל המורים

ינו מדור מפי אבות במסורת המסורה לנו ,בעצמו על ספר תורה כפי שזה מקובל אצלנו
 לדור מאז אלפי שנים עד משה רע"ה.

 .בקשהעד כאן לשון ה

ר , לפיקוח על החינוך העצמאי, למעיןה-הכנסת בראש-נשלחו לבתיהעתקים מן המכתב 
החינוך העצמאי ל עזריהו ממשרד החינוך המפקח על החינוך העצמאי, למנהל הכללי ש

לרב שלום יצחק הלוי הרב יצחק מאיר, לפרופ' שלמה מורג מן האקדמיה ללשון העברית, 
עצת הרבנות הראשית, לרב יוסף קאפח חבר ביה"ד בירושלים, לרב יוסף צובירי רב ממו

העין הרב דוד חג'בי, -א אלשיך, לרב המקומי בראשיפו, לרב יחי-לעדת התימנים בת"א
"א, לרב כהן מתתקוה, למר סעדיה כובאשי מת"א, לרב זכריה -מפתחלרב ישעיהו משורר 

ה לוי מהועד הפועל של ההסתדרות, לרב יעקב מזרחי דיזכריה כהן מנהלל, למר סע
 ,העין-במועצת ראשמרחובות חבר מרכז אגודת ישראל, לרב יוסף מלמד יו"ר ועדך החינוך 

 אפיקים"."ולמערכת עיתון 

ין תפילה יבענ ,עיןה-מר העצני פנה בשם אגודתו אף לרב שלום מנצורה, יו"ר מועצת ראש
 ה.שנתי שבבעלות המועצ-הספר התיכון הדו-וקריאה בנוסח אשכנז בבית

סף צובירי והרב דוד חג'בי, תה הגיעו תגובותיהם של הרב שלום יצחק הלוי, הרב יועד ע
נהוג ידים לכי מן הדין אין לכפות על התלמהספר, -רנשטיין, מנהל ביתשהסבירו לרב בו

 זאת חוקרי הלשון כי הצדק איתם.די יוצאי תימן ואישרו נז, מה עוד שמקובל בימנהג אשכב
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ר ה' האגודה העין כרוז בעילום שם בחתימתם של "החרדים לדב-בד בבד, הופץ בראש
-עירי ראשכילים הפעילים מצרי שם זה מסתתר מחנך, אחד המשולעזרת אחים" )מאח

 העין(, בכרוז נאמר:

 את סתפק לפנות אך ורק לאנשים אחדים, במקום לעוררתו של מר העצני, בזה שהטעו
יתה, שלא אמת לאמספר להם את הציבור ולהודיע לכל החרדים לדבר ה' במקום, וללב ה

אלא  – לימודים נמוכה שאין אח ודוגמה להספר אלה עומדים על רמת -ידי שבת
ים מתלמידים בני יוצאי הספר של האגודה, המאוכלס-בבתי קודש זו-שהעוסקים במלאכת

תימן, מנסים לפשוט מעליהם את לבושם האמתי, הוד תפארתם ומסורת אבותיהם 
שיסודם באירופה  ,חיים משונים ותואורח הקדושה והצרופה, ולבלבל אותם במנהגים

 נושנה, שאין מקומם במסורת העברית היפה.-הישנה

בבת עינה. סגורה עדה עתיקת יומין, ששמרה על גחלת המסורת כדות תימן ידועה כיה
דעת -ת ראשון, ואין שום אדם ברמלפני חורבן בימרה טבע שנשת-ומסוגרת, כשמורת

כחש לקדמותה, לדייקנות לשונה, ליסוד ניבה והגייתה, להת להרשות לעצמו אשר יכול
 למדה ממעשיהם.וכח העובדה שלא התערבה בגויים ולא וזאת, נ

בגלוי, דים בידי חוקרים ואנשי מדע, מוכל המחקרים הלשוניים והמדעיים שנעשו עד כה, 
, המדוקדקת והעתיקה, הבבלית והטבריינית, היא זו וההגייה האמתיתשהלשון העברית 

 )ראוי לשמו( שאינו מודהבלשן תימן. אין שום רב, ואין ששמורה עד היום בפי יהודי 
בים הם שאמרו: אילו ניתן להנחילה כיום וצאי תימן, ורבמסורת הלשון המדוייקת שבפי י

. וכאן עטרת ישראל ליושנה, היה הדבר בבחינת הוד קדומים והחזרת לכל העם היהודי
ספרו הגדול "העברית שבפי יהודי תימן" מורג ב למהאחרון החוקרים פרופ' שנצטט את 

 (:292עמ' )

גייה התימנית היא היחידה שיש בה המשך ינות, שמסורת ההננו מלמד, בין שאר עניועי"
'ספרדית' אין בה יה המסורת ההגי .הבבליתהמסורת  –הגייה קדומה ישיר של מסורת 

כפי גייה ה'אשכנזית' הריהי מאוחרת, הישראלית, וה-הארץהמשך ישיר למסורת המבטא 
האחרות. בוא וראה מה רבה חשיבותה של יהדות תימן  גיותו, ביחס לשתי ההשראינ

בתחומי הלשון, שלולא נתקיימו בידיה כי אז תחומי הספרות והן כמשמרת ערכים, הן ב
יהדות נכסי ספרות עשירים נשתמרו בתימן דורות מרובים ובזכותה של  : א(אבדו ונגנזו

ותיה קנזאת יוומסורת  –לשון של בבל של תקופת הגאונים מסורת ה (ב; תימן נתקיימו לנו
 מוארת מכוח מסורתם של בני תימן".נמצאת  –ישראל הן יוצאות -מארץ

סה לערער ותם של יהודי תימן, היא בשמירת המסורת היהודית הקדומה, וכל אדם שינגאו
יפך, אף אם יהגה יצליח להוכיח את ההאת מהימנות הדיוק האיתן בהגייה התימנית, לא 

 שייגע לריק ותקוותו למפח נפש.סופו  –ות כימים הוא והדורות הבאים אחריו ליל

נו ולדאבון לבנו, לא די לנו שבני הישיבות מתערטלים בחלקם ומתרוקנים... כאילו לצער
בפני  אנו כאין וכאפס. והנה עומדיםהוא  –השנים יהדות תימן במשך אלפי כל עברה של 

היקר הפיקדון  –וההגייה התימנית אף מפי ילדינו ופעה אחרת, לערער את הגירסא ת
 בחיינו.



 
4 

לכל הציבור צריך לפנות היה הוא  ,יםטים פרנשילאמר צ' העצני של פנייתו במקום 
ניתשת ונהרסת  ,ניתצת , שלנגד עיניהםיהודי תימןעל לתנות, לספוד ולבכות  :קריאהב

ם שאין לנו אכפת להם. כשאילו לא בות אבותיהם והם מחשים, כמסורת אבותיהם וא
בשת הספר של החינוך העצמאי לשנות את הברתם המשו-זכות לתבוע ממורי בתי

אין להם כל זכות מוסרית להאביד כך  –היא לדרוש מהם( והמסורסת )אע"פ שזכות 
מכבדים כל חינוך הבא  ו והגייתנו המדוייקת. אנוננו וגרסתזכר מסורת ושלהשבית מאנו

 את להשרישכל מי שבא לגרוע מהטוב ו ולתמוך בטוב, ואנו דוחים בשאט נפש להוסיף
מאשימים אף אחד ממורי האגודה, ואין לנו ח"ו כל טינה נגד גירסתם . אין אנו הרע

בני כבר העיר הנביא, כי לאחר שהוגלו והגייתם, כי כל זה נבע מהגלות הארורה. על כך 
אמור: ה שפתם ונתמעטה צחות לשונם כ, נתבלבלצרנדידי סנחריב ונבוכ-ישראל על

 מיה יג, כד(.)נח" ּוְבֵניֶהם ֲחִצי ְמַדֵבר ַאְשּדֹוִדית ְוֵאיָנם ַמִכיִרים ְלַדֵבר ְיהּוִדית"

אנו פונים אל כל אלה החותרים תחת ההגייה וההברה התימנית ואומרים: "אל תחטאו 
ו והיה הדבר לכם בפי ילדינציפור הנפש של שפת הקודש שאת בילד" ואל תנסו לעקור 

 צדקה.ל

צאי תימן ומזכירים את הדברים המובאים בגמרא )עירובין , הננו פונים לציבור יוולבסוף
". םתורתם בידנתקיימה  –שהקפידו על לשונם  ה: בני יהודה אמר רב"אמר רב יהוד: נג(

מה נגאלו ישראל ממצרים, בשביל שלא שינו את לשונם". אין ובמקום אחר נאמר: "מפני 
גאולתה השלמה. על כן, עלינו לקיים ת לשוננו, זכתה גולת תימן לירשמ ת, כי בזכוספק

ר ְבֵניֶכםְוִלַמְדֶתם ֹאָתם ֶאת ": בכל יום ובכל שעה את הפסוק ק באותיותיה ]ולדקד ָבם ְלַדבֵּ
 כא(.–" )דברים יא, יטְלַמַען ִיְרבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם []... דוקיה[ובדק

*** 

 פנייתה של מערכת "אפיקים" השיב המנהל בהתחמקות וברוגז.ל

שאינו עולה  קבוצה מסוימת על קבוצה אחרת, לא רקיון לכפות מנהגי י הניסכ ,דעתנו היא
בקנה אחד עם ההלכה, אלא אף מעיד הוא על התנשאות והתייהרות שאין לה על מה 

שנמנעים יוצאי גלות מסוימת מלאכול  כךלשתסמוך. דומה פרשה זו לעניין השחיטה, 
 ,משחיטתם של יוצאי תימן. וכבר הגיעה אלינו השמועה על פלוני רב צעיר מיוצאי תימן

ובעת שערך מסיבה לרגל כך,  ,ברק-ה מרבו באחת מישיבות בנייכות שחיטסמשקיבל 
צעירים מיוצאי עוד נוכחנו בקבל עם ועדה.  נמנע רבו מלאכול משחיטת תלמידו וכך ביזהו

יהם או בבית קרוביהם מחמת שאין מלאכול בבית הורנמנעים אשר תימן שנתחנכו בארץ, 
 .כמנהג אשכנזהם נוהגים 

, מוכיחה על צביעות תסדותחוכיחה גדלות ורוממות, כך ההתנשאות אינה מההוכשם ש
 טמטום חושים ועיוורון.

מנוע ניסיון כפייה זה של וביחוד של צדוק העצני, נחושה ל ,העין-דעתם של צעירי ראש
 ,. אנו תקוה כי לא יהא צורך במאבק חריף לעניין שהוא כה פשוט וברורהספר-מנהל בית

 ספר יבין כי עליו לעודד את תלמידיו לשמור על מסורת אבותיהם.ה-מנהל ביתוכי 

 .14, עמ' ואב תשכ"-במנחם טו, יד–יגהעת אפיקים גיליון -מאמר זה פורסם לראשונה בכתב


