
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

 

אחת ההשקפות החשובות שהרמב"ם מלמד ומנחה אליה, היא 
תים, ההשקפה שהמלאכים אינם כבני אדם, הם אינם אוכלים ושו

אינם הולכים לנוחיות, ואינם בנויים מגוף ובשר וגידים ועצמות. 
המלאכים לדעת הרמב"ם הם "צורה בלא גולם", כלומר ישות 
רוחנית שלא ניתן לראות בעיניים או למשש בידיים, ליישות זו אין 
"גולם" דהיינו גוף שהיא אחוזה וקשורה בו, כמו נפש האדם 

 לגוף האדם.הרוחנית שקשורה דבוקה ואחוזה 

ד(: "כל מה שברא –וכך פוסק רבנו בהלכות יסודי התורה )ב, ג
כלל והן  צורה בלא גולםהוא בעולמו ]...[ ומהן ברואין -ברוך-הקדוש

המלאכים, שהמלאכים אינן גוף וגויה, אלא צורות ]=ישויות 
 רוחניות שלא קשורות בגוף חומרי[ נפרדות זו מזו".

מתעוררת שאלה גדולה, רבנו ֵער לשאלה לאור קביעתו זו של רבנו 
זו, והוא שואל אותה ומשיב עליה )שם(: "ומה הוא זה שהנביאים 
אומרים שראו המלאך אש ובעל כנפיים? ]תשובה:[ הכל במראה 
הנבואה ודרך חידה, לומר שאינו גוף ואינו כבד כגופות הכבדים, כמו 

י שנאמר ' ים ד, כד[, ואינו אש אלא ' ]דברֹלֶהיָך ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא·א  יי כִּ
' ]תהלים ֹעֶשה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהטמשל. וכמו שנאמר: '

 קד, ד[".

מדברי רבנו עולות שתי תובנות חשובות: האחת שכל תיאורי 
המלאכים כבעלי גוף וכלים גופניים, אינם אלא מראה המלאכים 

האחרת, רבנו מבאר , והם משלים לעניינים שונים. ובחזון הנבואה
הוא ואת המלאכים כאש -ברוך-לנו כאן מדוע תיארו את הקדוש

הוא והמלאכים -ברוך-אוכלה ואש לוהט, זאת כדי ללמדנו שהקדוש
אינם גוף ואינם כוח בגוף. כי כמו שאין לאש משקל כמשקל 

הוא והמלאכים אינם בעלי גוף -ברוך-החומרים והגופים, כך הקדוש
 והגופים.ומשקל כמשקל החומרים 

וכך אומר ָמרי יוסף קאפח בהערה להלכות תשובה )עמ' תריא(: "ואין 
אדם יכול לראות מלאך בעיני בשר ולא לשמוע מלאך באזני בשר, 

". ומי הם ָהֵהם? נראה לי ואין מופשט מתגשם אלא אצל ָהֵהם
שכוונתו לראשוני אשכנז ה"גדולים וטובים" שנזכרו בדברי הראב"ד 

שהלכו בזו המחשבה והגשימו את הבורא לפי  בעמ' קודם )תרי(,
דמיונם וסכלותם )ראו מאמרי: "אמונות אליליות בקרב ראשוני 
אשכנז" באתר אור הרמב"ם(. ומסיים ָמרי את דבריו שם: "וכמו 
שכתב רבנו במו"נ ח"ב ר"פ מב, שכל מקום שנזכרה ראיית מלאך או 

ב. ובפ' מד דיבורו אין זה אלא במראה הנבואה או בחלום, ע"ש היט
 פתח: הנבואה לא תהיה אלא במראה הנבואה או בחלום".

 מעלות המלאכים

הרמב"ם מלמדנו בהלכות יסודי התורה שם, כי למלאכים יש עשר 
הקודש, -מעלות, ומכאן נובעים שינויי השמות של המלאכים בכתבי

כדי ללמדנו על דרגתם ומעלתם. וכך כותב הרמב"ם )שם, ה(: "ובמה 
זו מזו?", כלומר האם יש הבחנה בין מעלות  יפרדו הצורות

המלאכים או שכולם באותה דרגת חשיבות? והוא משיב: "אלא כל 
אחד מהן ]=כל מלאך מעשר מעלות המלאכים[ למטה ממעלתו של 
חברו". כלומר עשר מעלות המלאכים הן מעין סולם דרגות שכל 

 מעלה ומעלה דרגה רוחנית בפני עצמה.

(: "שינויי שמות המלאכים על שם מעלתם וכך פוסק רבנו )שם, ז
היא, ולפיכך נקראים חיות הקודש, והם למעלה מן הכל, ואופנים, 

להים, ·להים, ובני א·ואראלים, וחשמלים, ושרפים, ומלאכים, וא
וכרובים, ואישים. כל אלו עשרה השמות שנקראו בהן המלאכים על 

לת שם עשר מעלות שלהן הן". המעלה הגבוהה ביותר היא מע
הצורות שנקראות "חיות הקודש", ורבנו מסביר שזו הסיבה שנאמר 

 בנבואה שהן תחת כסא כבודו.

י ֶאל ְבֵני ָאָדם" ים ֶאְקָרא ְוקֹולִּ יׁשִּ  "ֲאֵליֶכם אִּ

המעלה הפחותה ביותר מעשר מעלות המלאכים היא מעלה 
הנקראת "אישים", וכך פוסק רבנו )שם, ח(: "ומעלה עשירית היא 

, והם המלאכים שמדברים עם אישיםנקראת מעלת הצורה ש
הנביאים ונראין להם במראה הנבואה, לפיכך נקראו אישים 

 שמעלתם קרובה ]לה' יתעלה[ ממעלת דעת האדם".

מכאן יובן הפסוק במשלי )ח, ד( שבראש פרק זה, שלמה המלך מתאר 
ֲהֹלא ָחְכָמה את החכמה קוראת לבני אדם להתרומם למעלת אדם: "

ְקָרא ּותְ  ֵתן קֹוָלּהתִּ " )שם, א(. אך למי החכמה קוראת? האם בּוָנה תִּ
החכמה והדעת ראויות לכל מי שמהלך על שתי רגליים? מן הפסוק 
בהמשך עולה, שהחכמה קוראת דווקא ל"אישים" ול"בני אדם", 
כלומר לבני אדם ששואפים לרומם את נפשם ולהיות מלאכים 

ת מידותיהם ובוחנים אנושיים עלי אדמות, לבני אדם שמשכללים א
את מעשיהם, לאוהבי האמת ולשוחרי הדעת. להם ודווקא להם 
תערב החכמה וימתקו אמריה מדבש ונופת צופים, וכך נאמר 

ים ְלֹמְצֵאי ָדַעתבהמשך משלי )שם, ט(: " יָׁשרִּ ין וִּ ים ַלֵמבִּ ". כָֻּלם ְנֹכחִּ
אך אלה שלא ראו אור, ההולכים בחושך ומגששים באפילת ההזיות 

י ָחָכם ְוָיֵבן הדמיונות, אלה נזכרו בסוף נבואתו של הושע )יד, י(: "ו מִּ
ים ַדְרֵכי  י ְיָׁשרִּ ים ֵיְלכּו ָבם  ה'ֵאֶלה ָנבֹון ְוֵיָדֵעם כִּ קִּ ָכְׁשלּו ְוַצדִּ ים יִּ ּוֹפְׁשעִּ

 ".ָבם

הנביא הושע מדבר על אותם שנדמה להם שהם גדולי ההולכים בדת 
של רש"י ורבנו תם, מתנשאים משה, מניחים על ראשם תפלין 

בחומרות סגפניות, המתקדשים והמטהרים אל הגנות, הלוך וטפוף 
להים ונושאים ·יילכו, נפוחי הגאווה והגדלות. רואים את עצמם כא

ונותנים במלחמתה של תורה מנעורם לפי דמיונם ובסיבובי גודלם, 
אך באחת יבערו ויכסלו, מוסר הבלים עץ הוא. השקפותיהם 

ות ודעותיהם העכורות, מדרדרות אותם להיכשל בדברי המשובש
תורה, לעוות לעקש ולשבש את דברי התורה הישרים והמשמחים, 
להפכם קרדום לחפור בו, ולהחדיר להמון בני האדם את תבשילם 

 הנתעב.

ולכן, כמו שלמה המלך, גם הרמב"ם קורא רק לאישים ולבני האדם, 
הנבוכים, כי יודע הוא -הוא מציב פסוק זה בפתיחת ספרו מורה

שספרו מתאים לאותם שלכל הפחות שואפים להגיע למעלת אדם. 
ים ובני אדם האמורים ולכן ָמרי יוסף קאפח מעיר שם )עמ' ה(: "איש

כאן הם המשכילים בעלי הדעת והתבונה, ולהם רבנו קורא ועמהם 
". תוכחתו של ָמרי ולא עם בעלי חיים הולכי על שתייםרבנו מדבר, 

זועקת ומהדהדת, ועל כל אדם ששואף להיות אדם לבחון את עצמו: 
האם הוא הולך על שתיים ששואף להגיע למעלת אדם? או שמא 

לוה ·נם על שתיים, אך מפנה עורף שוב ושוב לצלם האהולך הוא אמ
 שהוענק לו, ושוב ושוב עושה עוול לנפשו העשוקה והנכאה.
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 הסוברים שהמלאכים כבני אדםביקורתו של רבנו על 
חריפה על אותם הסוברים שהמלאכים רבנו הרמב"ם מותח ביקורת 

גופות כבני אדם. וזה לשונו במאמר תחיית המתים )עמ' עו(: "וכן 
כל נברא נפרד ]מגוף[ כלומר המלאכים והשכל ]=של האדם שהגיע 
לדרגת אדם, והוציא את שכלו מן הכוח אל הפועל[, הרי הוא 

אותו יציב מאד וקיים יותר מכל גוף ]=שהגוף כולה ובולה במצי
[. ולפיכך אנו בדעה כי כי עפר ואל עפר בבחינת לעפר הפךונ

הבא נפשות נפרדות, כלומר -המלאכים אינם גופות, ושבני העולם
 שכלים ]=נפרדים מן החומר ונקיים ממנו[".

עוד הוא אומר שם: "ואם לא יסבור כן אחד הסכלים, וייטב בעיניו 
פות, ושהם גם אוכלים לפי שכבר נאמר בלשון לסבור שהמלאכים גו

' ]בראשית יח, ח[. ]...[ ולואי שכל סכל לא יסכל אלא ַוֹיאֵכלּוהכתוב '
ונקווה שיהיו דעותיהם שלמות מלסבור את הגשמות בכיוצא בזה, 

". כלומר, סבירת הגשמות ביחס לבורא חמורה בהרבה בבורא
יישור הדעת מסבירת הגשמות ביחס למלאכים, אך לפי דעתנו 

בעניין המלאכים, הוא שער ליישור הדעת גם ביחס לסילוק כל 
 מושגי הגשמות מהבורא יתעלה.

הרמב"ם גם מודע לקושיות שעלולות לצוץ בעניין זה, מפני שרבות 
הן הדרשות שמורות לכאורה על כך שהמלאכים כבני אדם בעלי גוף 

ו פשטי דרשות וצרכים גופניים, וזה לשונו שם )עמ' עז(: "ולא ייעדר
רבות שיש בהן תשובה ]=קושיות[ עלינו, ואין תימה בכך, כמו שיש 
מקראות רבים שיש בהן תשובה עלינו ]=להשקפתנו שה' אינו גוף 

לוה גוף בעל עין ·או כוח בגוף[, ואף גם נבואות שמורה פשוטן שהא
ואוזן". לקושיות אלה משיב הרמב"ם שם כך: "אבל כיון שנתבררו 

יות וההוכחות על מניעות דבר זה ]שלא יעלה על הראיות השכל
הדעת שה' או המלאכים בעלי גוף או כוח בגוף[, ידענו שהם ]=כל 
תיאורי המקראות הגופניים ביחס לה' ולמלאכים[ כמו שאמרו 

 ברה תורה כלשון בני אדם".י]חז"ל[: ד
כלומר, כל התיאורים הללו נוסחו לפי מערכת המושגים של בני 

חומריים. וכדי לבאר -נויה על תיאורים גשמייםהאדם, שכולה ב
ולהנחיל לבני האדם השקפות ודעות נכונות יש הכרח להסביר להם 
במושגים שהם מבינים, תוך שאנו מבהירים להם שבכל המושגים 
הללו "דיברה תורה כלשון בני אדם", ויחידי הסגולה שבהם אף 

 יתרוממו אט אט לשגב המחשבה.
ת ביחס לה' או למלאכים או למציאות ברם, אלה שסוברים גשמו

הבא, לא יבינו את הראיות וההוכחות שהרמב"ם -השכל בחיי העולם
מזכיר בדבריו, מפני שהם מדמים להגיע "לידיעת מושגי האמת 

, ובאותן המחשבות הקהות ]=כלומר שלא חודדה מתוך התענוגות
מחשבתם ולא הורגלו לחשיבה מעמיקה[, וברפיון הלימוד, והעדר 

המדעים ]=שהרי המדעים מכשירים את האדם להבין את  כל
כאילו לא נאמר כלל  בפשטי המקובלותהמושכלות[, וההסתפקות 

בלשון חכמים ]...[ שדברי תורה יש להם פשט וסוד, ולפיכך נקרא 
 הסוד סתרי תורה" )דברי רבנו שם, עמ' עז(.

דבריו כדי לבאר שני עניינים שנאמרו בדברי רבנו לעיל, נצרף את 
הנבוכים המתארים את החכמים בעיניהם, שמדמים שיבינו -במורה

מושגי אמת "מתוך התענוגות", וזה לשון רבנו שם )א, ב(: "ומי 
שדימה שיבין ספר ]התורה, והכוונה למושגי האמת[, ]...[ בעברו 
עליו במקצת העתים הפנויים מן המשתה והתשמיש, כמו שהוא 

 או על אחד השירים". עובר על אחד מספרי קורות הזמן
נצרף את ביאורו של ָמרי ל"פשטי המקובלות" שנזכרו בדברי  ,כןכמו 

(: "והכוונה על 93רבנו, וזה לשונו במאמר תחית המתים שם )הע' 
בני אדם המקבלים הזיות הבנויות על שיחות פלאים המקובלות 

בלי לבדוק ולבחון אותם במאזני השכל". ואף הדרשנים מבהמון, 
נוהגים לשבץ בדבריהם הזיות מפליאות, ולעתים שומע אני בימינו 

רחשי השתאות )פששששש...( בקרב הפתאים השומעים בשקיקה 
י ָלֶכם ְלָחְכָמהאת דמיונות הדרשנים, " יׁשּון ּוְתהִּ ֵתן ַהֲחֵרׁש ַתֲחרִּ י יִּ " מִּ

 )איוב יג, ה(.

 ידיעתם של המלאכים את הקדוש ברוך הוא
לות למלאכים, ויש לשאול, מהו קנה הזכרנו לעיל שישנן עשר מע

ידיעת המידה שמבחין בין דרגות המלאכים? התשובה לכך היא 
ככל שמעלת המלאך גבוהה יותר כך ידיעתו את השם עמוקה  – השם

י(: "וכל הצורות האלו חיים –ומקיפה יותר. וֹכה דברי רבנו )שם, ט
רה ומכירים את הבורא ויודעין אותו דעה גדולה עד למאד. כל צו

וצורה לפי מעלתה, לא לפי גדלו ]=לא לפי מעלתו האמתית של 
הבורא יתעלה, שאין שום מלאך שיודע את השם ידיעה שלמה[. 
אפילו מעלה הראשונה אינה יכולה להשיג אמתת הבורא כמו שהיא, 

 אלא דעתה קצרה להשיג".
ומה היא כן יכולה להשיג? "אבל משגת ויודעת יותר ממה שמשגת 

ורה שלמטה ממנה, וכן כל מעלה ומעלה עד מעלה ויודעת הצ
עשירית. ומעלה עשירית גם היא יודעת הבורא דעה שאין כח בני 
אדם המחוברין מגולם וצורה, יכולים להשיג ולידע כמותה. והכל 

 אינן יודעין את הבורא כמו שהוא יודע את עצמו".
נלמד גם לקנה המידה למעלת  המלאכיםמקנה המידה למעלות 

ככל שהאדם יודע את השם יותר, כך מעלתו הרוחנית  :האדם
האמתית גבוהה יותר, וזו תכלית האדם עלי אדמות וכמו שכותב 

תורה: "יסוד היסודות ועמוד החכמות -רבנו בפתיחת ספרו משנה
" את ה' יתעלה. וכמו שכותב ָמרי יוסף קאפח בהערתו לפסוק לידע

ְדָקְתָך ְמֹׁשְך חַ תורה: "-שהציב רבנו בראש ספרו משנה ְסְדָך ְלֹיְדֶעיָך ְוצִּ
ְׁשֵרי ֵלב  " )תהלים לו, יא(.ְליִּ

וזה לשון ָמרי שם: "כוונת רבנו בהביאו פסוק זה כאן, למה שכתב 
י ָנא ֶאת במו"נ ח"א פנ"ד וזה לשונו: ְוָאְמרֹו ]=משה רבנו:[ ]' ֵענִּ הֹודִּ

לג, יג[, מלמד, כי מי ' ]שמות ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן ְבֵעיֶניָך [ְדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך
ֶׁשֵיַדע את ה' הוא אשר ימצא חן בעיניו... וכל מי ֶׁשְיָדעֹו הוא הרצוי 
המקורב, ומי ֶׁשָסַכל ידיעתו הוא ַהָזעּום ]=שיש זעם כלפיו מאת ה' 
יתעלה[ המרוחק, ולפי ערך הידיעה והסכלות יהיה הרצון והזעם, 

 ]שם[". 'ְלֹיְדֶעיָך ַחְסְדָךְמֹׁשְך והקרבה והריחוק, ע"ש. ולפיכך פתח '

רי יוסף קאפח זצ"לשל מ   פנינים מתורתו

 

מלמדנו, כי חכמי  )עמ' כט( ר' בחיי בספרו "תורת חובות הלבבות"
התלמוד הראשונים היו מקצרים את לימודיהם בגמרא ועוסקים 

, כדי להקדיש את ימיהם ולילותיהם לתיקון בלבד בסדר נזיקין
 מעשיהם וליישור לבם לדרך האמת.

הוא מצטט מהגמרא שאומרת שבשנות רב יהודה היו החכמים 
היו לומדים  שלאחריהםסדר נזיקין, והחכמים בדורות לומדים רק 

חכמים: מדוע בשנות בצורת אנו האת כל הסדרים. ושואלים אותם 
לו רב יהודה זועקים וצווחים לה' ואינו נענה לנו להוריד מטר, וא

 ?נעלו וכבר היה יורד גשם שהיה מתמקד רק בסדר אחד, היה חולץ
השם, אך אנו אין -ומשיבים: הראשונים היו מוסרים נפשם על קידוש

השם. וָמרי יוסף קאפח מבאר שם מהו -אנו מוסרים נפשנו על קידוש
"כאשר אדם מישראל עטור בדעה  (:69)הע'  השם האמור-קידוש

ה תָ י אָ דִּ בְ השם גדול מזה, בבחינת עַ -מוכתר בנימוסין אין לך קידוש
 ר".ָאפָ תְ אֶ  ָךר בְ ׁשֶ ל אֲ אֵ רָ שְ יִּ 

על האדם להשקיע בליטוש נפשו ממגרעותיה, וליישר לבו ולטהרו 
אינו לימוד לעבוד את בוראו באמת ובלבב שלם. לימוד התורה 

הנוסח ולכן ותכליתו להביא לידי מעשה. חיי המעשה המנותק מ
י שֵ עוֹ ם ביד "ומסרת ]...[ פושעי הוא בחנוכההנכון של "על הניסים" 

", ולא "עוסקי תורתך". כי דת משה ניתנה לנו לשמור לעשות תורתך
ללא  אף בתורהדי לעסוק ולקיים, ולא רק לעסוק בה, והתפישה כי 

וכמו שאמר רב  שגויה מאד. –יישום השקפותיה, מוסריה והלכותיה 
 לוה!·דומה כמי שאין לו א כל העוסק בתורה בלבדהונא: 

ם מבאר את הפסוק בירמיה )ט, כג(: " בספרו בעמ' לר' בחיי  י אִּ כִּ
ְתַהֵלל  ְתַהֵלל ַהמִּ יְבֹזאת יִּ י ,ַהְשֵכל ְוָיֹדַע אֹותִּ י  כִּ ֹעֶשה ֶחֶסד  ה'ֲאנִּ
ְׁשָפט ּוְצָדָקה ָבָאֶרץ  ם מִּ י ְנאֻּ י ְבֵאֶלה ָחַפְצתִּ  ".ה'כִּ

הוא אומר כך: "ובאור עניין תשובה זו, אלא ]מי ראוי להתהלל 
בעולם הזה?[ יתהלל המתהלל בהבנתו אותי והבחנתו את חסדי 
וטובי מתוך הסתכלות בנבראים, והלמידות ממעשיי על יכולתי 

 וחכמתי".
]...[ וכאן "שיבין להכיר לדעת את ה' שם אומר ָמרי:  83ובהע' 

מדובר על ידיעת ה' שהיא המסקנא מהבנת דרכיו, וכדמסיים 
 רבנו".

כלומר, בהתבוננות בנבראים ובהנהגת ה' אותם אנו למדים על 
מעשיו ופעולותיו של ה' יתעלה בעולם, ומדרכי פעולותיו כמו שהן 

את הרצוי באות לידי ביטוי בטבע הבריאה, אנו מתרוממים להבין 
 ודות השגחתו וניהולו את העולם.לפניו, ואת יס

 

 
 

 המשך מעמ' קודם מלאכים כבני אדם? 

"כלומר שיהא האדם תוכו כברו. שלא : 84אומר ָמרי שם בהע' 
נו את השם רק מן הפה ולחוץ ולעיני יתהא משמעתנו ועבודת

כשם שההתנשאות אינה מוכיחה גדלות ורוממות, כך  רואים".ה
 .ום חושים ועיוורוןמטטת, ההתחסדות מוכיחה על צביעו

 

 באתר אור הרמב"ם! "אפיקים"בקרוב: כל גליונות 



 

 

קאפח-/ גולי חוברי בחלק  םיִּ לַ ׁשָ ירּובִּ  הָאבָ הַ  הנָ שָ לַ   

 ינִּ אֲ ! ַאָבא, ָךלְ  יפִּ יֹ " –
 ,ָךילְ בִּ ׁשְ בִּ  החָ מֵ שְ  ׁשמָ מַ 
 הׁשֶ קָ  היֶ הְ יִּ  ילִּ  לבָ אֲ 
 .רבֹ עֲ לַ 
 ?"ָךתְ עְ דַ  המַ  – ְךכָ  לעַ 
י, יןבִּ מֵ  ינִּ אֲ " – , ְגאּולִּ

 יתִּ בָ הֲ ַאׁשֶ  ץמָ אֲ מַ  השֶ ע  אֶ  .ְךבֵ לִּ  יׁשֵ חֲ רַ  תאֶ 
 ֲאֶׁשרכַ ׁשֶ  ְךכָ  ,ְךתֵ בָ הֲ ַא םגַ  היֶ הְ תִּ  ירעִּ לָ 
 ,םׁשֵ אָ  ְךיִּ פַ לַ כְ  יׁשגִּ ְר ַא אֹל – ׁשדֶ קֹ בַ  הלֶ עֲ נַ 
 םגַ וְ  הפָ סְ כְ נִּ ' יכִּ  ,ְךמֵ קוֹ מְ מִּ  יְךתִּ ְר קַ עֲ ׁשֶ  לעַ 
 '''...ה תרוֹ צְ חַ לְ  יׁשִּ פְ נַ  התָ לְ כָ 
םלִּ  רבֹ עֲ נַ ! רדֶ סֵ בְ , ַאָבא, בטוֹ " – , ירּוָׁשַליִּ
 המָ לָ ? רעֵ וֹ ב המַ , יםנִּ ׁשָ  המָ כַ  דעוֹ בְ  לבָ אֲ 
 ?"יםנִּ טַ קְ  דעוֹ  נּוָאׁשֶ כְ  אתזֹ  תוֹ שעֲ לַ 
 ,יתִּ ירָ קִּ יַ , יתִּ בִּ " –

ם  !"יתִּ חָ נּומְ  זוֹ  – ְירּוָׁשַליִּ
  ,החָ מֵ שְ  ינִּ אֲ  ָךילְ בִּ ׁשְ בִּ " –
 ?"החָ נּומְ הַ  ןיַ נְ עִּ  המָ  לבָ אֲ 
 :רמַ ָא ,םלוֹ שָ הַ  יולָ עָ  ,ְךלֶ מֶ הַ  דוִּ דָ " –
ְמנּוָחֶתָך' י ָבַחר  ...קּוָמה ְיהָוה לִּ  ה'כִּ

יֹון י ֲעֵדי ַעד. ..ְבצִּ  .'..ֹזאת ְמנּוָחתִּ
ם זוֹ  – החָ נּומְ : 'יםמִּ כָ חֲ  ּוׁשְר דָ   'ְירּוָׁשַליִּ

 ,יתִּ ירָ קִּ יַ  יתִּ בִּ , יינִּ בִּ תָ  התָ עַ 
ם יכִּ   .יתִּ חָ נּומְ  זוֹ  – ְירּוָׁשַליִּ
  הנָ ּוָ כַ  ברֹ בְ  ללֵ פַ תְ מִּ  ינִּ אֲ  ןכֵ  לעַ וְ 
םלִּ וְ  הנָ רִּ בְ  ְךירָ עִּ  ןוֹ יצִּ לְ  נּויאֵ בִּ הֲ וַ '  ירּוָׁשַליִּ
 זָא קרַ  'םלָ עוֹ  תחַ מְ שִּ בְ  ְךׁשָ דָ קְ מִּ  יתבֵ 
 ."םלָ ׁשְ יֻּ  ימִּ לוֹ חֲ וַ  יפִּ  קחוֹ שְ  אלֵ מָ יִּ 
 ּהתָ אוֹ  תעַ מַ ׁשְ נִּ  הנָ ׁשָ בְ  הנָ ׁשָ  ידֵ מִּ , ְךכָ 
 ּהתָ אוֹ , גהֵ נוֹ  גוֹ הָ נְ מִּ כְ  םלָ עוֹ  ...הינָ גִּ נְ מַ 
םבִּ  הָאבָ הַ  הנָ שָ לַ  ...היָ וָ הֲ   ירּוָׁשַליִּ
 !היָ נּובְ הַ 
ְחֵיא' ר  יאצִּ הוֹ לְ  תוֹ נָ ּוָ כַ  תאֶ  חַ טֵ וֹ ׁש יִּ
 וֹ תבִּ לְ  ירהִּ בְ מַ ּו רזֵ חוֹ  .יתוֹ נִּ כְ תָ  תאֶ  לעַ פֹ לַ 
םלִּ  יםרִּ בְ עוֹ  ילַ אּוׁשֶ  הנָ טַ קְ הַ   – ירּוָׁשַליִּ
 .הנָ שָ הַ  עצַ מְ אֶ בְ 
 לכֹ הַ  תיִּ בַ בַ  ,יתנִּ כְ תָ הַ  זוֹ לְ  םאֵ תְ הֶ בְ ּו
ְחֵיא' ר, יתנִּ בְ תַ  ּהתָ אוֹ בְ  רָאׁשְ נִּ   ינוֹ אֵ  יִּ
 ,יעַ קִּ ׁשְ מַ  ינוֹ אֵ  רבָ דָ בְ ּו יתוֹ בֵ  ץפֵ ׁשַ מְ 
םלִּ  יםלִּ עוֹ  אילָ מֵ מִּ   הזֶ , ברוֹ קָ בְ  ...ירּוָׁשַליִּ
 דעוֹ וְ  הנָ ׁשָ . יםנִּ ׁשָ  פּולְ חָ  ,רּובְ עָ  ...יעַ גִּ מַ 
י, הנָ ׁשָ   ,הנָ טַ קְ  אֹל ללָ כְ בִּ  רבָ כְ  ְגאּולִּ
ְחֵיא' ר לצֶ אֵ  םגַ   בּוׁשחָ  הּושֶ מַ  – יִּ
 .הנָ תַ ׁשְ הִּ 

 

 ְךלַ הָ , קבֵ אַ תְ הִּ  רוֹ פָ עֲ בַ ׁשֶ , יקדִּ צַ הַ  וֹ ברַ 
ְחֵיא' רוְ , מוֹ לָ עוֹ לְ   העָ שָ הַ  וֹ זׁשֶ  יןבִּ הֵ  יִּ
  .מוֹ לוֹ חֲ  יםׁשִּ גְ הַ לְ 
 ,הנָ טַ קְ הַ  תוֹ נּוחֲ  רכֹ מְ לִּ  הנָ פְ נִּ  דיָ מִּ 
 גַאדָ  אֹלוְ  ,הסָ מָ עֲ מַ לְ  ןמַ זְ הַ  םעִּ  הכָ פְ הָ ׁשֶ 
םבִּ , הילָ לִּ חָ , אמָ ׁשֶ  ללָ כְ   אֹל ירּוָׁשַליִּ
 .הסָ נָ ְר פַ  לוֹ  היֶ הְ תִּ 
 ׁשבוֹ אֵ  אֹלוְ  םלֵ כָ אֶ  אֹּלׁשֶ  ינִּ חַ טּובְ "
 "'ׁשבֹ לְ לִּ  דגֶ בֶ ּו לכֹ א  לֶ  םחֶ לֶ ' ילִּ  ןמֵ זַ יְ ' ה
ְחֵיא' ר  יתוֹ בֵ  תאֶ  רכֹ מְ לִּ  רהֵ מַ מְ  ףַא יִּ
 תוֹ רָ מּותְ בִּ  ןכָ מּוּו הנָ גִּ לְ  דמּוצָ הַ , חּוָ רֻּ מְ הַ 
םבִּ , תנוֹ קְ לִּ   ...הנָ טַ קְ  הירָ דִּ , ירּוָׁשַליִּ
 הלֶ עֲ נַ וְ  מּוקּו"
 ארֵ קוֹ  –!" ןוֹ יצִּ 
ְחֵיא' ר  זרוֹ כָ כְ  יִּ
 החָ מְ שִּ בְ  ןתֵ נוֹ וְ 
, תאוֹ הָ  תאֶ 
...זרֹ א  לֶ  ילחִּ תְ הַ לְ 

  זרוע אוריון וערפילית אוריון הלוי -אדיר ב"ר יוסף דחוח

בחודש שעבר למדנו שמערכת 
השמש שלנו נמצאת בתוך 

החלב, ושהיא -גלקסית שביל
אחת ממאות מיליארדי גלקסיות 
שנמצאות ביקום שברא ה' 
יתעלה. עוד למדנו שבכל גלקסיה 

מאות וגלקסיה יש עשרות או 
מיליארדי כוכבים! לדוגמה, 

החלב שהיא -בגלקסית שביל
 400–200הגלקסיה שלנו יש בין 

 מיליארדי כוכבים!
החלב מצוי -במרכז גלקסית שביל

כנראה חור שחור אשר סביבו סובבים כל הכוכבים בגלקסיה. הנחה זו 
מתבססת על העובדה, שבאזור מרכז הגלקסיה נמדדו כוחות כבידה 

נצפה באזור הזה גרם שמים בעל מסה גדולה מספיק  חזקים, אולם לא
 כדי להוות מקור לכוחות האלה.

הספירליות, בגלל -החלב נמנית עם קבוצת הגלקסיות-גלקסיית שביל
צורתה הספירלית בעלת מספר הזרועות. הזרועות הן )מן החיצונית 

)המכילה את מערכת  זרוע אוריוןפנימה(: זרוע ברבור, זרוע פרסאוס, 
 קנטאור, זרוע סרגל )ראו תמונה-שלנו(, זרוע קשת, זרוע מגן השמש
 , באדיבות אתר ויקיפדיה ערך "זרוע אוריון"(.למעלה

 זרוע אוריון
-זרוע אוריון היא אחת משש הזרועות המרכיבות את גלקסיית שביל

הארץ ומערכת השמש )בנקודה -החלב, והזרוע עליה ממוקמים כדור
קטנה יחסית, והיא ממוקמת בין שתי הצהובה שבתמונה(. זו זרוע 

הזרועות המאסיביות של הגלקסיה, זרוע פרסאוס הרחוקה יותר 
 ממרכז הגלקסיה, וזרוע קשת הקרובה יותר למרכז הגלקסיה.

הזרוע מורכבת מערפיליות וקבוצות כוכבים המאגדים מיליוני כוכבים, 
טת והשם זרוע אוריון ניתן לה בגלל קרבתה לקבוצת הכוכבים הבול

המרהיבה. מרחקה של זרוע  בשם "אוריון" וכן ל"ערפילית אוריון"
 שנות אור. 26,000-אוריון ממרכז הגלקסיה הוא כ

 ערפילית אוריון

כוכבי של גז ואבק המורכב מיסודות -( היא ענן ביןNebulaערפילית )
שונים, שבו נוצרים כוכבים חדשים. הגדולים שבכוכבים מסיימים את 

 ערפילית אשר ממנה יווצרו כוכבים חדשים. מהלך חייהם בתור

ערפילית אוריון מורכבת מיסודות כגון מימן, הליום, פחמן, חמצן, חנקן 
ועוד. ערפילית זו ממוקמת בקבוצת הכוכבים אוריון, והיא מרשימה 

שנות אור ממערכת  1,300-ומרהיבה. הערפילית נמצאת במרחק של כ
כמה סוגי ערפיליות, וערפילית שנות אור. יש  24-השמש שלנו, וגודלה כ

 פליטה".-אוריון מוגדרת כ"ערפילית
מזוינת ככתם -ניתן לראות את הערפילית ממקום חשוך בעין בלתי

מעורפל, משקפת המוחזקת על בסיס יציב תגלה את צורת הפרח 
האופיינית לערפילית זו, ועושר הפרטים שלה מתחיל להתגלות כבר 

אוריון היא אחד האובייקטים  בעזרת טלסקופ חובבים. ערפילית
ידי אסטרונומים מקצועיים, ואחת המטרות -הנחקרים ביותר על

 הנצפות ביותר בעזרת טלסקופי מחקר.

 בית יוצר לכוכבים
בדומה לערפיליות פליטה אחרות, ערפילית אוריון היא בית יוצר 
לכוכבים. ענני הגז והאבק מהם מורכבת הערפילית נדחסים בהשפעת 

 בידתם העצמית, ומתחממים עקב הדחיסה.גלי הלם וכ

כשהטמפרטורה בלב אזור דחוס כזה מגיעה לסדר גודל של כעשר 
מיליון מעלות צלזיוס, מתחיל תהליך של היתוך גרעיני וכוכב נולד. 
הכוכבים הצעירים שנוצרים, אפופים עדיין באבק ובגז, ולכן לא ניתן 

אדום -ר תתלצפות בהם באור נראה, אך טלסקופים רגישים לאו
-מאפשרים מבט חודר דרך כיסוי האבק, ומגלים שבערפילית ישנם כ

כוכבים במצב עוברי ממש, שרק החלו  200-כוכבים צעירים וכ 2,300
 את תהליך ההיתוך הגרעיני.

 תמונות של ערפילית אוריון
 

 

מתוך הספר "החוט של סבא" שכולל סיפורי 
מופת מחייו של ר' יחיא ב"ר חיים קאפח זצ"ל. 
הספר שזור באיורים צבעוניים מאירי עיניים. 

 050-5911022: דוד ת ספר נפלא זהלרכיש

 

 

 תודה לגולי חוברי על סיפוריה המרתקים,
 תבורך יחד עם דוד בברכת צור עולמים!

 



 

 

ש   -התמעטות הלב  מאיר בן אברהם עפארי יצ"ו  ַע ַר  ה' לֹא ב 

פעמיים ביום אנו אומרים בקרית שמע את הפסוק )דברים ו, ו(: 
י ְמַצְּוָך ַהיֹום ַעל ְלָבֶבָך" ים ָהֵאֶלה ֲאֶׁשר ָאֹנכִּ ", וברור שהלב ְוָהיּו ַהְדָברִּ

 למקור הבינה והידיעה. הוא משל
בתלמוד מסכת תמורה )טו ע"ב ואילך(, ישנו דיון אודות הלכות 
שונות שנשתכחו בימי אבלו של משה רבנו, משום שלא שיננו אותן 

שכחה. לפי חכמים, הסיבה  –ולא עסקו בהן, והתוצאה היתה 
לשכחה היא התמעטות הלב )"ליבא דאימעיט"(, שפירושה חוסר עיון 

למעשה הסיבה המרכזית למחלוקות, למריבות,  ולימוד שהוא
 לשנאות ולקטטות.

בתלמוד שם מצטטים את הברייתא המובאת בתלמוד )שוטה מז 
ע"א(, אשר מתארת את תחילת ההתדרדרות הרוחנית בעקבות 
הסתלקותם של גדולי הדור והתמעטות הלב, מפני שלא המשיכו את 

 ת החיים הזמניים.דרכם, נטו לזלזל בכבוד הזולת והעדיפו את הנאו
חכמים ניסו להתחקות אחר תחילת תהליך החורבן הרוחני שהחל 
למעשה בימי אבלו של משה רבנו, והגיע לשיאו בימי יוסי בן יועזר 
שהיה הנשיא הראשון בתקופת הזוגות. יוסי בן יועזר לא כונה 
בתואר "רב", "גאון" או "כבוד קדושת" ושאר פיטומי שמות הגורמים 

איש שהכל בו,  –זלזול. הוא היה פשוט איש אשכולות להתנשאות ו
כלומר בעל ידע בכל פינות התורה, וכפי שאמרו על ר' עקיבא בהמשך 

 שהיה "אוצר בלום" )גיטין סז ע"א(.
רבים תמהים על כך, כיצד יתכן שאין בימינו אנשי אשכולות? והרי 
יש לנו היום ישיבות מרוממות ורבנים מרוממים ומורמים מעם?! 

 תשובה פשוטה למבינים, והמשכילים יבינו...ה

"שיטת הפלפול" שמייסדה למעשה הוא עתניאל בן קנז שהיה חריף 
ומעמיק )תמורה טז ע"א(, הפכה במהלך הדורות לשיטת התחכמות 
של "תן לי קושיא ואתן לך תירוץ"... הנחת הנחות היפותטיות ב"לו 

כינו אותן  יצוייר" שאין בהן תוצאות של הלכה למעשה, ורז"ל
"מעיילי פילא בקופא דמחטא", דהיינו משחילים פיל דרך חור של 
מחט... ויש לנו גם את אלה שאין בהם הרבה חכמה, אבל מתנהגים 
ונשמעים כבעלי ידע רב "אסתרא בלגינא קיש קיש קריא" )בבא 

 מציעאה פה ע"ב(.

 למצב של התמעטות הלב? איך מתדרדרים
שהוא משל לשכל אדם, להאיר את חיי כאשר אנו לא נותנים ללב, 

יום שלנו, הוא נתקע בחלק אחד של הגוף ושם נעצר, ובמקום -היום
לקחת אותו משם ולהביאו למקום שבו יוכל לפעול, הוא מתרוקן 

 כמו מצבר ללא שימוש.
התמעטות הלב גורמת להיווצרות חלל ריק, שלתוכו תמיד נכנס 

את ההלכה  משהו אשר משבש את המחשבה ובעקבות כך גם
למעשה. ללא חכמת לב אין הבחנה בין אמת ושקר, וזהו החלל אשר 
מדרדר את האדם לשקוע בשיקולים סובייקטיביים של טוב ורע, ולא 
להתרומם לבחינת שיקולים של אמת ושקר. כך, משתבש לו האדם 

בתפיסות ומושגים עקומים שאין להם בסיס ועליהם הוא מכלה את 
 ומחלוקות, והתוצאות הרסניות. חייו בויכוחים, מריבות

אהבת החכמה מעלה את ערכו של האדם והוא מבחין בין ערך 
 רע, ובין אמת לשקר.ללצורך, הוא יודע להבחין בין טוב 

אם נתבונן סביבנו כיום, נגלה שאנו מוקפים בצביעות ובריקנות, 
במתחכמים ווכחנים המקפידים להישמע ולהיראות כבעלי ידע, 

ל גם נושאים תפקידים ציבוריים ורוחניים, והם בטוחים וחלקם הגדו
שהם ורק הם יודעים את האמת, ומזלזלים באלה הפוסעים בצידי 

 השבילים שבעיניהם כל קוץ הוא פרח, מכבדים ומתחשבים.
יש לנו גם את שכירי העט ובעלי המרפקים, המסלפים מושגים בכך 

ך מסתלפת שהם משלבים בדבריהם חכמה וכסילות לסירוגין, וכ
ההיסטוריה ומשתרגים בה אמת ושקר בערבוביה. כסילים מונצחים 
כ"גדולי הדורות" ואנשי הרוח אנשי האמת הופכים למשוגעים. דברי 
ההגות והחכמה מונחים בקרן זווית בגדר של "הלכה ואין מורין כן", 
תוך קידוש המנהג גם אם אין לו שום ביסוס, כך המחשבה היוצרת 

 .הולכת ומתמעטת
כאשר אנו רוצים לומר על מישהו שהוא "בן תורה" אנו לא 
מתכוונים שהוא בקי ולמדן רק בחמשה חומשי התורה, אלא שהוא 
גם בקי בספרות התלמודית, במדרש, בהלכה ובאגדה, ומבין את 
הדקויות השונות והטעמים שחכמים נתנו לנושאים שונים )עיין 

 יבמות מו ע"א, ד"ה ר' חייא(.
הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה )ג, ז ואילך(, משובצים דברי רבנו 

בדברי דרש מעניינים: "כתוב בתורה לא בשמים היא ולא מעבר לים 
היא", כלומר התורה לא נמצאת בגסי הרוח המתנהגים בהתנשאות 
ובזלזול אשר פוגעים בזולת רק משום שהוא חושב או נוהג אחרת, 

חומר, ושקועים כל ובוודאי שאינה נמצאת באלה שרודפים אחרי ה
ימיהם במרדף בלתי פוסק אחר הנאות החיים, גם אם הם נראים 
בלבושם כבני תורה. חכמים ידעו להבחין בין כאלה שהם בני תורה 
ההולכים בתמים, לבין אלה שהם בני "תורא" המנגחים ומזלזלים 
את הזולת )עיין שם דברי מרי יוסף קאפח בהערה כא, ובתלמוד 

 שבת קמה ע"ב(.
עמד הר סיני היו קולות וברקים, ענן כבד ואש עצומה, והשאלה במ

הנשאלת: מדוע היה צריך את כל הפירוטכניקה הזו? גם אצל אליהו 
יב(. והתשובה, –הנביא אנו מוצאים תיאור דומה )מלכים א יט, יא

כדי ללמדנו כי רק כאשר חֵדל הרעש אז יש מקום לדעת ולאמת 
אש, אלא בקול דממה דקה לפרוח ולשגשג, לא ברעש ה' ולא ב

לוה שבו. האמת תמצא מקום רק ·שהאדם מקשיב לה בצלם הא
באדם העובד את ה' מתוך לימוד ולא מתוך גסות רוח ומחלוקות, 

 באדם מעודן ומתחשב.
לצערנו הרב, השפעת אותם קולות שנועדו לשבר את העקמימות 
שבלב ולהכניע אותנו לעבודת ה', לא החזיקו מעמד זמן רב ועברנו 

ְשְרפּו ֶאת ֵבית ָהא  מהר מאד מהר סיני הבוער באש ל" ים·ַויִּ " )דברי ֹלהִּ
  ובבנין ירושלים ננוחם. יט(.–הימים ב, לו

 

 050-6576418לתמיכה בעלון:  יבורכו ממקור הברכות! חברי מערכת אור הרמב"ם יצ"ו: מאיר עפארי, אברהם חמדי, ואלעזר קייסי.

 תודה לשלמה שוקר הנפלא והמופלא על סיועו בהגהה

-יקיר !יראִּ מֵ תודה לרב הַ 
 עפארי הי"ו לבנו מאיר

 

 לכל חברנו לדרך האמת, היקרים מפז מזהב ומפנינים, חיזקו ואמצו!
 בורי החיל!נושאי דת האמת השרידים אשר ה' קורא, ה' עמכם גי

 
 הלוי-הדר דחוחמאת /  יפִּ ת יוֹ ילַ לִּ כְ 

 מתבוננת בך מוקסמת
 כל כך יפה את ירושלים
 מאירה את ֵמאורך לכולנו

 עשרה קבין של יופי ירדו לעולם
 ותשעה נטלת את ירושלים

 יופי עמוק רוחני
 אותך ירושליםיופי של קדושה אופף 

 ואויר צלול מיוחד נושב בך
 מתבוננת בך ירושלים
 וכולי תפילה, תחינה

 שתחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים...
 

תנחומים לחברנו היקר רפאל טביב ומשפחתו על 
הסבתא ז"ל. תנוחמו מן השמים ולא -מות האם

  תוסיפו לדאבה עוד. ויהי נועם ה' עליכם
 צאצאיכם, אכי"ר.ואור חסדו על 

 כתובת חדשה לאתר "אור הרמב"ם":

OrHarambam.com 
 היכנסו והוארו באורו של הרמב"ם!

 היו שותפים ללימוד משנת הרמב"ם!
 הלוי,-חמישי עם שלמה שוקר ואדיר דחוח בימי

 גן.-רמת 10בביה"כ הרמב"ם רח' סיירת דוכיפת 

 הנבוכים,-מעיינים במורה 20:45עד  20:00-מ

 הרמב"ם.-באגרות 21:30עד  20:45-ומ


