
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

      

בחודשים שעברו למדנו מעט על מצוות ידיעת השם, ראינו 
שידיעת השם נקנית באמצעות התבוננות בבריאה ובכל מה 
שבתוכה, מפני שמהתבוננות בבריאה )כלל היקום( ובנבראים )חי, 
צומח, דומם(, אנו למדים על פעולותיו של בורא עולם, ובהכרת 

א עולם אנו מתקרבים להשגתו ולידיעתו. פעולותיו של בור
המסקנה שעלתה היא, שמצות ידיעת השם היא ציווי לאדם 
ללמוד מדעים, מפני שלימודם מרומם את האדם לידיעת פעולות 

 השם ואופני הנהגתו את העולם.

 הזיקה למצוות אהבת השם

עוד למדנו, שיש קשר בין מצוות ידיעת השם לבין מצוות אהבת 
ועל פי הדעה ותב הרמב"ם בסוף הלכות תשובה: "השם, וכמו שכ

. אם מעט מעט ]=אהבת השם[ ]=ידיעת השם[ תהיה האהבה
לפיכך צריך האדם ]...[ להבין ולהשכיל ואם הרבה הרבה. 

בחכמות ותבונות המודיעין לו את קונו כפי כח שיש באדם להבין 
". כלומר, מצות ידיעת השם מובילה למצוֹות אהבת השם ולהשיג

את השם, ולכן כאשר הרמב"ם מורה לאדם את הדרך לאהבתו ויר
וליראתו, הוא מפרט מעשים ממעשי ריבון העולמים, כלומר מעט 
ממדעי הטבע. וזה לשון הרמב"ם בהלכות יסודי התורה בתחילת 

 פרק ב:

בשעה שיתבונן האדם "והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? 
ן חכמתו שאין לה במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ויראה מה

מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר, ומתאווה תאווה  ערך ולא קץ,
גדולה לידע השם הגדול ]...[ וכשמחשב בדברים האלו עצמן, מיד 
הוא נרתע לאחוריו, ויירא ויפחד וידע שהוא בריה קטנה שפלה 

ולפי אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות ]...[. 
לים גדולים ממעשה ריבון העולמים הדברים האלו אני מבאר כל

ִבין לאהוב את השם ַתח ַלמֵּ ". ואת שאר פרק ב וכן כדי שיהיו פֶּ
 להות.-פרק ג שם, ייחד הרמב"ם לענייני מדעי הטבע ומדעי הא

 רק בלימוד המדעים –ידיעת השם 

הרמב"ם כותב בספרו מורה הנבוכים, שאין דרך להשיג את השם 
ו שם )א, לד(: "ואתה יודע שכל אלא בלימוד המדעים, וזה לשונ

ואין דרך להשיגו אלא על ידי הדברים הללו קשורים זה בזה ]...[ 
, והם המורים על מציאותו, ועל מה שצריך לסבור בו, מעשיו

ולכן חובה בהחלט כלומר מה לחייֵּב לו ומה לשלול ממנו, 
, כדי שניקח להתבונן בכל המציאות כפי שהיא ]=כל מדעי הטבע[

ודבר הקדמות אִמתיות ונכונות שיועילו לנו במחקרינו מכל דבר 
 להיים".-הא

במשפט האחרון הרמב"ם מלמדנו דבר נוסף והוא, שמצוות 
ידיעת השם, לא רק שהיא שער לאהבת וליראת השם, היא גם 

של  בעצמו ואמתתולהות, והוא הלימוד שעוסק -שער למדעי הא
אי"ה בחודשים השם יתברך )היא מצוות ייחוד השם, ועליה נדון 

הבאים(, ובשאר סתרי תורה. גם מרי יוסף קאפח כותב שאין דרך 
להשיג את השם אלא בלימוד המדעים, וזה לשונו בהערה לספר 
"גן השכלים" )עמ' כג(: "כי רק על ידי הסתכלות בבריאה ניווכח 

 על מציאות הבורא, חכמתו ויכולתו".

 

 המדעים המכשירים והמובילים

הרמב"ם מפרט מהם המדעים המכשירים  בהמשך דבריו שם,
והמובילים שאותם יש ללמוד כדי להתרומם למעלת ידיעת השם, 

להות[ הנלקחות מטבע -וזה לשונו: "יש הקדמות ]למדעי הא
המספרים ]מתמטיקה[, ומסגולות התבניות ההנדסיות 
]גיאומטריה[ ]...[ אבל ענייני התכונה ]אסטרונומיה[ ומדעי הטבע 

שהם ניקה, זואולוגיה[ איני חושב שיהא לך ספק ]פיזיקה, בוטא
עניינים הכרחיים להכרת יחס העולם להנהגת ה' היאך היא 

 השלמות האנושית]...[, והרי הכרחי למי שירצה להגיע אל  באמת
]להתרומם למעלת ייחוד השם[, להכשיר את עצמו תחילה 
במלאכת ההיגיון ]לוגיקה[, ואחר כך במקצועות ההכשרתיים כפי 

להות". -סדר, ואחר כך במדעי הטבע, ואחר כך במדעי האה
כלומר, ידיעת השם, שכוללת את לימוד מלאכת ההיגיון, המדעים 
המכשירים והמובילים, היא המצווה אשר מובילה למצוות ייחוד 

 השם.

בפרק החמישי מפרקי הקדמתו לאבות, הרמב"ם מוסיף ומלמדנו 
ע( והמדעים על תפקידם של המדעים המובילים )מדעי הטב

המכשירים )מתמטיקה, גיאומטריה(, וזה לשונו )עמ' רנז(: "וכן כל 
כל מה שהוא מהם דרך מה שילמד מן הלימודים והמדעים, 

לאותה התכלית ]כלומר, כל מדע שמוביל לידיעת ה'[ הרי אין מה 
לדבר בו ]כלומר, ברור שהוא הכרחי לידיעת השם, והכוונה 

עלת ]ישירה[ לאותה המטרה . ואשר אין בו תולמדעי הטבע[
]לידיעת ה'[ כגון שאלות האלגברה, וההשוואות, וספרי 
התשבורת ]חשבון[, והריבוי בשאלות ההנדסה, והרבה כאלה ]הם 
המדעים המכשירים[, תהיה המטרה בהם חידוד השכל והרגל כוח 

ויהיה לו זה דרך שיגיע בו לידיעת ההיגיון לדרכי ההוכחה ]...[, 
 ".יתעלהאִמתת מציאותו 

נוסף למדעים המובילים שנזכרו, הרמב"ם מזכיר גם את לימודי 
]גוף האדם[, כמדע חשוב שמוביל לידיעת השם, וזה  האנטומיה

, 592לשונו של מרי במאמרו "למודי 'חול' במשנת הרמב"ם" בעמ' 
ִרי וזה לשונו: "וזוהי כנראה לדעת רבנו כוונת איוב באמרֹו ' שָׂ ּוִמבְּ

ֱחזֶּה אֱ  ' ]איוב יט, כו[, כלומר בהתחקות אחר מבנה גוף הַ לוֹ -אֶּ
, הרפואההאדם, והשפעת חלקיו זה על זה". מדע חשוב נוסף הוא 

וזה לשון הרמב"ם בהקדמתו לאבות שם )עמ' רנו(: "ולפי דרך זו 
יהי למלאכת הרפואה עניין רב מאד במעלות ]המידותיות[ 

ם את ובידיעת ה' ובהשגת האושר האמתי". כן הזכיר הרמב"
 .ידיעת הלשון ודקדוקהחשיבות לימוד 

 מצות ידיעת השם והעדרה

נצרף עתה את דברי מרי מתוך מאמרו שנזכר לעיל, וזה לשונו 
מצוה מן (: "הרי הרמב"ם סבור כי 594–593שם )כתבים ב, עמ' 

ללמוד את המדעים הללו אשר משום מה קוראים אותם  התורה
כל אותם המקצועות והמדעים 'לימודי חול'. ]...[ אמור מעתה, 

אשר משום מה מכנים אותם 'לימודי חול', אם אדם לומד אותם 
כדי להגיע דרכם אל המושכלות ולידיעת ה' שהוא יסוד היסודות 
ועמוד החכמות, ואשר אי אפשר לדעת הרמב"ם להגיע לאותה 

 [3]המשך בעמ'      [...] הרי הם קודש מקודשהידיעה בלעדיהם, 
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    שלמי תודה שלמי תודה שלמי תודה   
תודה מקרב לב לידידנו היקר יוסף חמדי ורעייתו הי"ו, 

שתרמו את העלון לזכר בנם דורון, שהיה תלמיד חכמים, 
 נעים הליכות, שוחר דעת ואוהב אמת, חבל על דאבדין! 

ו " הי "וחברי המערכת  הי "וחברי המערכת  הי    חברי המערכת 
 משה כהן, משה חמדי, אלעזר קייסי.
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לפני כעשרים שנה, בהיותי בגבעתי בשירות סדיר, אירעה 
התרחשות מעניינת שקשורה למרי, והוא השפיע באופן ישיר על 

אביב ובה כידוע אין דתיים -משפחתי. אנכי גדלתי בשכונת רמת
חזרה רבים, ובזמנו, היה פעיל שם גרעין חרדי שעסק בה

בתשובה. האנשים באותו הגרעין היו טובים ונעימי הליכות, אך 
 ראו בדרכם חזות הכל.

-אחי הי"ו, שצעיר ממני בשנתיים וחצי, למד בישיבה תיכונית
מדעית והיה על סף סיום תעודת בגרות בהצטיינות. דא עקא, 
כמה חודשים לפני מבחני הבגרות בכיתה י"ב, נתפס לאותו גרעין 

ליחו לשכנע אותו לעזוב את לימודיו בישיבה חרדי והם הצ
ברק. ואכן כך היה, -מדעית ולבוא ללמוד בישיבה בבני-התיכונית

אחי, תלמיד מצטיין ומוערך בישיבתו, עזב את לימודיו כמה 
סטולין -חודשים לפני הסיום, והחל ללמוד בישיבת קרלין

 לחוזרים בתשובה.

לא חת ומורא, לא אבי מורי הי"ו, שידוע כאיש ציבור שפועל ל
מדעית, -ויתר על בנו, וניסה בכל דרך להשיבו לישיבה התיכונית

אך אותו גרעין חרדי, בחכמה, הצליח להוציא פסק הלכה מאת 
הרב ח' קניבסקי, שמורה לאחי שעליו לעזוב לאלתר את לימודיו 

מדעית, ולעבור ללמוד בישיבה שחורה. אותו -בישיבה התיכונית
חי רבות, ולא היה ניתן לשכנעו שימתין פסק הלכה השפיע על א
 עד שיסיים את לימודיו.

 פנייה לרבני העדה

בצר לו, אבי פנה לשניים מגדולי רבני העדה, כדי שיתנו "פסק 
הלכה" לאחי, שעליו לסיים קודם את לימודיו, ואחר כך, אם 

בבקשה שיעשה כן, אך קודם  –יחליט ללמוד בישיבה השחורה 
אשון שאבי פנה אליו, גלגל עיניו וידיו יסיים את לימודיו. הר

למרום ואמר, אם הרב הגדול ח' קניבסקי הורה לבנך ללכת 
 לישיבה שחורה, איך אני יכול להורות אחרת?

אבי ראה שישועה לא תבוא מאותו רב, והלך לרב אחר, אמנם, 
הרב השני לא היה שרוי ברגשי נחיתות כה עזים מהגדולים 

תערב בעניין מטעם אחר, הוא טען האשכנזים, אך הוא סירב לה
שהוא סובל רבות מהעדה החרדית, והוא אינו מעוניין לסכן את 
עצמו, ולהיות מטרה לחיציהם הארסיים. במלים אחרות, אימת 
הרב קניבסקי שיתקה את הרב הראשון, ואימת תלמידיו וחסידיו 

 של הרב קניבסקי שיתקה את הרב השני.

למרי יוסף קאפח. הוא סיפר  אבי לא אמר נואש ונסע לירושלים
לו את הסיפור וביקש את עזרתו. מרי לא היסס ולּו לרגע קט 
ואמר "תביא אותו אלי". וכך היה, אבי נסע עם אחי למרי יוסף 
לירושלים, הם שוחחו ביחד, ולאחר מכן מרי שוחח עם אחי שעה 
ארוכה. בתום השיחה מרי הורה לאחי שימשיך ללמוד בישיבה 

ת, והוא ייתן לו המלצה לכל ישיבת הסדר מדעי-התיכונית
 שירצה.

-וכן היה, לאחר שלושה שבועות אחי עזב את ישיבת קרלין
מדעית, סיים את לימודיו -סטולין, חזר לישיבה התיכונית

בהצטיינות, והמשיך את לימודיו בישיבת ההסדר "קרני שומרון". 
לימים, הוא אף סיים שם הסמכה לרבנות, תואר שני בחינוך, 

היה ממצטייני התלמידים בישיבה. היום הוא מנהל בית ספר ו
 :תורני גדול בעיר אשקלון. ואם הייתי יכול הייתי אומר למרי

 !תודה

יָך מֶּ פֹוא ֲחכָׂ  ?ַאיָׂם אֵּ

ואני תמה על אותם שני גדולי רבני העדה, שעד היום נחשבים 
לגדולים. האם הצלת נפש מישראל לא ראויה בעיניהם לשים 

הנחיתות ואת תחושת קטנותם ואפסותם? האם  בצד את רגשי
לא ראוי לבטוח על הקב"ה ולא לחשוש מפני איש? והלא אתם 

י ִאיׁשדיינים וחכמים והתורה ציוותה אתכם " נֵּ גּורּו ִמפְּ "? ֹלא תָׂ
ואיך ייתכן פחדכם ומוראכם? האם האמת אינו מאור שמספק די 

 כוח ותעצומות נפש לפעול?

ינּו גרועים ממרגלי המדבר, " לצערנו הרב, הפכנו להיות ינֵּ עֵּ ִהי בְּ ַונְּ
ם ינֵּיהֶּ עֵּ ִיינּו בְּ ן הָׂ כֵּ ִבים וְּ ". כלומר, היו שתי כיתות בין המרגלים ַכֲחגָׂ

החוטאים, היו חלושי דעת שראו את עצמם כאפסים וקטנים 
ִהי " ינֵּינּוַונְּ עֵּ ִבים בְּ ". אך היו ביניהם גם חכמים, שהכירו את ַכֲחגָׂ

ן כחגבים " נראים בעיניהםמכך שאנחנו  ערך עצמם, אך חששו כֵּ וְּ
ִיינּו  םהָׂ ינֵּיהֶּ עֵּ ", אף על פי שהם ידעו שאין אנחנו באמת כן. בְּ

מֹות  תחושת אפסיותם ומוראם מבשר ודם, גרמה לעוון חמור ּולְּ
 כל הדור ההוא במדבר.

זכורני פעם אחת, שתמהתי על אחד מאנשי השם שמפורסם 
 )בערך בשנת תש"ס( בזמנו כאחד מגדולי הדור, שהרשה לעצמו

, אותה (BMW 745il)כמיליון שקל  אז לנסוע במכונית שעלתה
כנראה קיבל כתרומה מאחד מחסידיו. וחככתי בדבר, אם הוא 
מבין באיזה רכב הוא נוסע, איה הצניעות? איה הדוגמה 
האישית? איה האיסור ליהנות מכבוד תורה? ואם הוא איננו 

מו שטוענים, שהוא "מרחף מבין באיזה רכב הוא נוסע, כ
בעולמות עליונים", אז השבתי, האם ראוי שרב שמנותק מהעם 

י בחמת זעם, ושלח יפסוק הלכה למעשה? והיה אחד שקם על
 בפני חבריי שיצרו את צעדיי.את חיצי לשונו 

 איש אמת באמת –מרי 

מרי יוסף היה איש אמת באמת, ואדם ניכר בכוסו כיסו וכעסו, 
ר ל"מכון הרי פישל" את כל הכסף שהם נתנו לו וידוע שהוא החזי

בשנות לימודיו לדיינות. והיום, היש היום רבנים שונאי ממון? 
לעתים נדמה שנתעוורנו כל כך עד שהשלכנו אחרי גוונו את 
מאמר חז"ל: "לא תעשם עטרה להתגדל בהם ולא קורדום לחפור 
, בהם". אדרבה, הדת הפכה להיות כלי לגיטימי להפקת רווחים

משכורות מנופחות וטובות הנאה. וכפי שכבר אמר הרמב"ם 
ורוב אנשי הדת מבעלי השררה, "באיגרתו לתלמידו ר' יוסף: 

 ."כאשר הדבר קשור בשררה נעלמת יראת שמים

אך מרי לא כן עמו, אהב את ה' באמת, לא החשיב את הממון 
ולא את הכבוד, היה פתוח לשמוע כל אחד בסבלנות, ותמיד 

ביקורת, שהרי אמר בעצמו: "כל ביקורת ותהא  שמח לשמוע
יש בה מן הלימוד" )בהקדמתו לתהלים(.  –מטרתה אשר תהא 

מרי היה יקר המציאות, ואינני חושש לומר כי ממשה עד משה 
לא קם כמשה, וממשה עד יוסף לא קם כיוסף. ודי לתעמולת 

 ם על גדוליהם, זוהי האמת הפשוטה.האשכנזי

מרה "חבל על דאבדין ולא באחשבתי לסיים את דבריי 
משתכחין", אך היא איננה מתאימה למרי, מפני שהוא חי וקיים, 
ודברי האמת שלו חיים וקיימים מחלחלים ונוקבים עד התהום, 
ַחיּו את עצמותינו היבשות, נקום  ַעד יבוא יום, והמים יְּ
משפלותנו ונכיר בערך מורשתנו, שאין שנייה לה, מורשת אמת 

 כוח ועוצמה. יפהפייה אדירת

   הלויהלויהלוי---לשנות ולהשתנות / הדר דחוחלשנות ולהשתנות / הדר דחוחלשנות ולהשתנות / הדר דחוח

 אחד מתפקידנו החשובים
 לשכלל את מידותינו מבפנים

 לעשות בדק בית ולראות
 מה צריך שיפור ובמה להשתנות

 אך חשוב מאד לזכור:
 כאשר מדובר בזולתנו

 –שיפור מידותיהם על פי רוב 
 זה לא תפקידנו

 לפיכך עלינו לשנות את המבט
 הטוב והמאיר שבזולתלראות את 

 אז נראה שהתמונה משתנה ומאירה
...ואנו זכינו לעוד שכלול מידות מופלא

 ',ץפעם שלחו למרי יוסף קאפח מכתב ובו הוא נתבקש לספר על המחלוקת שהייתה בתימן בין מרי יחיא קאפח לבין מרי יחיא אביא 
 "וה' ידריכך בדרך הישרה".רי כתב משפט אחד בלבד, והוא: במכתב התשובה לשואל מָׂ 



 

 

 

 

ה / גולי חוברי  נָׂ ֹראׁש ַהשָׂ ה בְּ נָׂ ׁשֻׁ ה מְּ קאפח-ַתֲעלּומָׂ

ה. נָׂ ב ֹראׁש ַהשָׂ רֶּ  עֶּ
יֵּא ַבֲחנּותֹו  ִר' ִיחְּ

ה. ַטנָׂ  ַהקְּ
י  ַאֲחרֹונֵּ ֹנַעם בְּ ִאיץ בְּ מֵּ

 –ַהקֹוִנים 
יֹות,  לָׂ ִׁשים קְּ ַבקְּ ַהמְּ

ִליִנים. ַתבְּ ה וְּ פֶּ  קָׂ
ִרים... ַותְּ ם מְּ ין הֵּ יו אֵּ י יָׂדָׂ  ַעל ַמֲעשֵּ

ִרים"... ִדיִמין' ַכֲאחֵּ ִריִזין ַמקְּ ם 'זְּ ינָׂ אֵּ ל ׁשְּ  "ֲחבָׂ
ר – צֵּ ִלבֹו מֵּ ְך הּוא בְּ  כָׂ

ר... ַביֵּצֶּ ת ַהַכַעס ׁשֶּ ק אֶּ דֹוחֵּ  וְּ

י ֲחצֹות ַהיֹום! ר ַאֲחרֵּ בָׂ  כְּ
יֵּא ָאֹים... ר' ִיחְּ א וְּ ִגיׁש נֹורָׂ  ַמרְּ

ם סֹוֲחִרים, אֹותָׂ ין הּוא כְּ  אֵּ
ַמֲהִרים, ינָׂם מְּ ל אֵּ לָׂ ת כְּ י ַׁשבָׂ נֵּ ִלפְּ  ׁשֶּ

גֶּל ִמן ַהשּוק... ה רֶּ לֶּ ִתכְּ ִתיִנים ַעד ׁשֶּ  ּוַממְּ
חּוק. דָׂ חּוץ וְּ יֵּא ֹכה לָׂ יו ר' ִיחְּ ׁשָׂ ר ַעכְּ בָׂ ן, כְּ  ַעל כֵּ

ֹגר  ז הּוא ִלסְּ פָׂ נֶּחְּ
ִלי וְּ  ל כְּ נֶּת,כָׂ צֶּ  ִצנְּ

ַהֹכל  א ׁשֶּ ַודֵּ מְּ
ר  דֶּ סֵּ ַעִין  –בְּ בְּ

נֶּת,  בֹוחֶּ
יו,  נֹותָׂ ק ִבבְּ דֹוחֵּ
עֹות, ַסיְּ ִצדֹו מְּ לְּ  ׁשֶּ

ל  ַקַחת כָׂ לָׂ
ַגם  ן... וְּ צֹונָׂ ִברְּ ׁשֶּ

עֹות... ת מָׂ צָׂ  קְּ

ן  אֹות הֵּ  –יֹוצְּ
הּוא  ן. –וְּ יהֶּ  ַאֲחרֵּ

ַגע!"  ַגע! רֶּ ִצים  –"רֶּ רָׂ ִאים עֹוד קֹוִנים, ׁשֶּ קֹורְּ
ה...ִכמְּ  ׁשּורָׂ  ַעט בְּ

ס יֹום  נָׂ ַעט ִנכְּ ִכיר: "עֹוד מְּ ַחיְֵּך ּוַמזְּ ַאְך הּוא מְּ
א!"... נֹורָׂ דֹול וְּ  גָׂ

מֹון, ד מָׂ סֵּ פְּ ל ַעל הֶּ לָׂ יֵּא, כְּ ס, ר' ִיחְּ ֹלא חָׂ  וְּ
ם ׁשּוב  נֵּיהֶּ ל ִבפְּ ַנצֵּ ִיתְּ מֹו ׁשֶּ ַעצְּ ִטיַח לְּ  –ּוַמבְּ

יֹום ִראׁשֹון...  בְּ

יֵּא כְּ  ר ַבחּוץ!סֹוף סֹוף, ִהנֵּה ר' ִיחְּ  בָׂ
ַח ַהנָׂחּוץ, תֵּ ת ַהַמפְּ עּול אֶּ ץ ַבַמנְּ  נֹועֵּ

ה... ִעילָׂ י נְּ נֵּ ת ִלפְּ לֶּ ת ַהדֶּ  סֹוגֵּר אֶּ
ה! לָׂ יזֹו ַתקָׂ  ַאְך, ֲאבֹוי! יֵּׁש אֵּ

ת! גֶּרֶּ ל ֹלא ִנסְּ לָׂ ת כְּ לֶּ  ַהדֶּ
ת  דֶּ מֶּ ׁש ֹלא ִנצְּ ת! –ַממָׂ גֶּרֶּ  ֲאִפלּו ַלִמסְּ

רֹוִמים, יו ִלמְּ ינָׂ יֵּא עֵּ א ר' ִיחְּ  ִמיָׂד נֹושֵּ
ַרֲחִמים... ה וְּ רָׂ זְּ ׁש עֶּ ַבקֵּ ה... מְּ ִפלָׂ ל תְּ מֵּ ַמלְּ  מְּ

ַיַחד ִעם ֹזאת  ל ַרֲעיֹון  –וְּ ה ַגם כָׂ ַמֲעלֶּ
ִרי, ׁשָׂ פְּ  אֶּ

ִריא: יֹון ַהבָׂ ֹקר רּוַח, ַבִהגָׂ ב בְּ  חֹוׁשֵּ
ִרים, הָׂ ת לְּ צָׂ ת קְּ לֶּ ת ַהדֶּ ִהירּות אֶּ ה ִבמְּ ַנסֶּ  מְּ

ן ִציִרים, מֶּ ִביא ׁשֶּ הָׂ ן לְּ סָׂ ַהַמחְּ ה... מֵּ רָׂ ַנס ֲחזָׂ  ִנכְּ
ל ִציר, כָׂ ג וְּ ל ֹברֶּ ק כָׂ  בֹודֵּ

ִביר, ַמכְּ ן לְּ מֶּ ם ׁשֶּ יהֶּ  ַמזֶּה ֲעלֵּ
ִביב, ה ִמסָׂ ל ִפנָׂ ה כָׂ ַנקֶּ  מְּ

ִביב, ִגיר ּוׁשְּ ל ַגרְּ ק כָׂ ַסלֵּ  מְּ
ַע, ַנֲענֵּ  מֹוִליְך ּוַמֲחִזיר ּומְּ

ׁשּו ִביַה, מֹוִריד וְּ ַע,ַמגְּ ַנֲענֵּ  ב מְּ
ִחיק... ב ּוַמרְּ רֵּ קָׂ ִמיְך... מְּ ה ּוַמנְּ  ַמֲעלֶּ
ִחיק! א ַמדְּ זֶּה נֹורָׂ ה! וְּ לָׂ ׁשֶּ לֶּת בְּ ַהדֶּ  וְּ

לֶּת ת ַהדֶּ גֶּרֶּ ן ֹלא ִנסְּ ׁשּום ֹאפֶּ  בְּ
לֶּת... עֶּ יֶּה ִננְּ ִתהְּ רּות ׁשֶּ ׁשָׂ פְּ ין אֶּ אֵּ  ּוַוַדאי ׁשֶּ

יָׂכֹול יָׂה, ִכבְּ ִמרְּ ת בְּ דֶּ לֶּת עֹומֶּ  ַהדֶּ
עֹון ַאְך, ֲאבֹוי  ַלֲעֹמד ֹלא יָׂכֹול! –! ַהשָׂ

ה: טָׂ לָׂ יֵּא ַהחְּ ל ר' ִיחְּ ַקבֵּ  ִמיָׂד מְּ

 
 
 

ִבי  יטְּ מֵּ ִשיִתי כְּ ה. –עָׂ תָׂ  ַעד עָׂ
ִאַלּך  אן וְּ ה –ִמכָׂ תּוחָׂ לֶּת פְּ ה ַהדֶּ ר לָׂ אֵּ  ִתשָׂ

זֶּר ה עֵּ ה! – 'ּובְּ טּוחָׂ נּות בְּ חָׂ יֶּה הֶּ  ִתהְּ
ה זֹו  לָׂ ַתקָׂ ם –בְּ ׁשֵּ ין ֲאִני אָׂ  אֵּ

כּו ג ּוִבזְּ חָׂ ֹמר ה –ת הֶּ  ...'ַעל ֲחנּוִתי ִיׁשְּ

יו יֵּא ַעל אֹוַפנָׂ ה ר' ִיחְּ  עֹולֶּ
יו. נָׂ ן פָׂ ַכּוֵּ יתֹו מְּ ר בֵּ בֶּ עֵּ  ּולְּ

רֹות: ַתִקיפּות אֹותֹו עֹוצְּ יו בְּ נֹותָׂ  ַאְך בְּ
ָארֹות! נּו ִנׁשְּ אן ֲאַנחְּ כֹות. כָׂ נּו ֹלא הֹולְּ  "ֲאַנחְּ

ה... רָׂ רֵּ י בְּ ין ֲהרֵּ ר! אֵּ אֵּ ִהשָׂ  ַחיִָׂבים לְּ
נּות  ִאיֹות ַעל תֹורָׂ יֶּה ַאֲחרָׂ נּו ִנהְּ ֲאַנחְּ

ה!" ִמירָׂ  ַהשְּ
צֹות, רָׂ ַנגֵּד ִנמְּ ן ִמתְּ יֵּא ֲאִביהֶּ ם ר' ִיחְּ  אּולָׂ

יו  ִהיר ּוִמלֹותָׂ צֹות: –ִדבּורֹו מָׂ  נֱֶּחרָׂ
עּור! ִוכּוַח אֹו ִערְּ קֹום לְּ ין מָׂ  "אֵּ

נּות  חָׂ ג בֶּ חָׂ ר בֶּ אֵּ ִהשָׂ ִרי  –לְּ ׁשָׂ פְּ ִתי אֶּ ִבלְּ
ָאסּור!  "וְּ

רֹות  ׁש נֱֶּעצָׂ נֹות ֲהמּומֹות... ַהִמִלים ַממָׂ ַהבָׂ
רֹון... ן ַבגָׂ הֶּ  לָׂ

ה  רָׂ רֵּ ר בְּ ֹחסֶּ ת  –ַאְך מֵּ ֹפס אֶּ צֹות ִלתְּ רָׂ
ַאֲחרֹון... אֹוטֹובּוס הָׂ  הָׂ

עּוִרים, ין עֹוד ִערְּ אֵּ ַאַחר ׁשֶּ  ּומֵּ
ִרים  בָׂ ר ּודְּ ִלי ֹאמֶּ  –בְּ

ר ַהַמׁשְּ  בֶּ עֵּ לֶּת לְּ ת ַהדֶּ יֵּא אֶּ ְך ר' ִיחְּ  –קֹוף מֹוׁשֵּ
ר, ׁשָׂ פְּ אֶּ ה ׁשֶּ  ַעד ַכמָׂ

חֹוק  רָׂ חֹות מֵּ פָׂ לְּ י ׁשֶּ דֵּ ֹלא  –כְּ ה, וְּ גּורָׂ ה סְּ אֶּ רָׂ תֵּ
ר... בָׂ ַדע ַהדָׂ  ִיּוָׂ

המשך בחודש הבא אי"ה

בלעדי המדעים הכלליים המקנים לאדם לב, כך לדעת הרמב"ם, 
והמובילים אותו למושגי האמת במדעי התורה והיהדות, לא יוכל 

 ".דם הוא, להתקיים הקיום הנצחיהאדם באשר א

אמנם, לצערנו הרב, פשט השיבוש החמור בעולם הדתי, כאילו 
המדעים הם לימודי חול, ולא רק שחכמי ישראל אינם יודעים 
מהם מאומה, הם אף מזלזלים ומבטלים את לימודי המדעים 
כאילו חלילה היו כפירה. וזה לשון הרמב"ם במאמרו תחיית 

אשר ידענו את אלה המפסידים מאד ושהם המתים )עמ' ע(: "וכ
מסופקים ]מלשון ספק, אינם יודעים אם יש לה' גוף ויד ורגל או 

והם מדמים שהם חכמי ישראל, והם היותר סכלים בבני לא[, 
אדם ויותר תועים מן הבהמות, וכבר נתמלאו מוחותיהם פלאות 

ראינו שראוי שנבאר בחיבורנו והזיות ודמיונות נפסדות ]...[ 
הלכתיים יסודות הדת על דרך ההודעה, לא על דרך הלמידות, ה

כי הלמידות על אותן היסודות ]יסודות הדת הפילוסופיים, מדעי 
שאין חכמי התורה  להות[ דרוש לה בקיאות במדעים רבים-הא

 .יודעים מהם מאומה"

וביחס לטענת הכפירה, כבר השיב רס"ג בספרו "הנבחר באמונות 
הקדמה, פרק ו(: "ואם יאמר אדם היאך ובדעות", וזה לשונו )

ם לנו לדעה  נשליט עלינו את העיון במדעים ודיוקן עד שנקבעֵּ
ובעיניהם העיון מביא ]...[, והרי בני אדם מכחישים מלאכה זו, 

. אני אומר אין זה אלא בעיני לידי כפירה ומוביל אל האפיקורסות
ים שיש בוריהם, כפי שאתה רואה ]...[ מקצת בורי אומתינו חושב

דבר כעין תנין בולע את הירח והוא הלקיון ]שהירח חסר משום 
שתנין בולעו ופולטו חליפות[ ]...[ ודומה לאלה רבים ממה 

 שמעוררים את הצחוק".

(: "ומה נפלא הדימוי 589ונסיים בדברי מרי במאמרו שם )עמ' 
שלו ]של רס"ג לעיל[, שהאמירה שהמדעים מובילים אל הכפירה 

שתנין בולע את הירח. ולדבריו אפוא, על זה תקנו דומה לאמירה 
להינו -לנו חז"ל להודות לה' יום יום, ולומר בסדר היום 'ברוך א

 '".שהבדילנו מן התועיםברוך אדוננו ברוך בוראנו 

 וה' ב"ה יאר עינינו במאור תורתו ויזכנו לאהבתו ויראתו.

   
בתום הלווייתו של ר' מאיר בן אברהם חמדי ז"ל, 
קם אחד מרבני ה"חברה קדישא", והורה בקול רם 

ו מן הקבר באותה הדרך להמון המלווים, שלא ישוב
שבה הגיעו אליו. מיד קם הרב אהרן חמדי ז"ל מבני 
ברק, עמד על מקום גבוה, והורה בקול רם למלווים: 

"רבותי, אני מבקש מכל המלווים, לחזור בדיוק 
באותה הדרך שבה הגענו", לאחר שסיים את דבריו 

 על לבו והוסיף: "עלי"... הניח את ידו
 תה הדרך שבאו...וכן היה, כולם חזרו באו

ַכת ה' אֱ " ִברְּ דֹו כְּ ַנת יָׂ ַמתְּ יָך-ִאיׁש כְּ ְך"ֹלהֶּ ַתן לָׂ ר נָׂ )דברים טז,   ֲאׁשֶּ
נא לפנות למשה  תרומות להוצאת העלון יתקבלו בברכה.יז(. 

 46, מוכר לפי סעיף 580032803מס' עמותה: , 050-6221213חמדי: 

 ברכות לאדיר קרסו בהגיע הבן דוד למצוות,
בנועם  ,תזכו לראותו בהדר חייו, בזיו חכמתו

 הליכותיו ובתפארת מעשיו הטובים, אכי"ר.

כולל הסיפור מתוך הספר "החוט של סבא" ש
סיפורי מופת מחייו של ר' יחיא ב"ר חיים קאפח 

זצ"ל. הספר שזור באיורים צבעוניים מאירי עיניים. 
כתוב בחריזה ומנוקד על ידי ד"ר אורי מלמד. 

 050-5911022לרכישה: דוד 
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תנחומים לחברנו היקר עזרא עוזרי ולכל משפחתו 
 הי"ו בפטירת רעייתו רינה ע"ה, תנוחמו מן השמים.



 

 

 

 

    אחדאחדאחד   השםהשםהשם   –––רי רי רי ורת מ  ורת מ  ורת מ  פנינים מתפנינים מתפנינים מת                                                                                             

רבנו בחיי פותח את ספרו "תורת חובות הלבבות" כך: "יתברך ה' 
]...[". על שלוש המלים  האחד במושגו האמתילהי ישראל, -א

האחרונות מעיר מרי שם: "הכוונה להבדילו מן האחד המספרי 
]...[ וכן מן האחד המיני ]מין החי, הצומח, והדומם[ והאחד הסוגי 

 האחדים יתר   וכל והחומרים[,   ,הצמחים  ,החיים  בעלי ]סוגי 

שבמושגו הפשוט של האדם". כלומר, הקב"ה 
, אין לו חלוקה ואין במובן המוחלטהוא אחד 
. ולזה אנו , כלומר אין עוד כמותוכיוצא בו

" אחדמכוונים באמירת "שמע ישראל ]...[ ה' 
 אין כיוצא בך! –

עָׂ """      עפארי יצ"ועפארי יצ"ועפארי יצ"ו   בן אברהםבן אברהםבן אברהם   מאירמאירמאיר עָׂ וְּ עָׂ וְּ ין   ֹלאֹלאֹלא   םםםוְּ ִב יןיָׂ ִב יןיָׂ ִב ט   יָׂ בֵּ לָׂ טִי בֵּ לָׂ טִי בֵּ לָׂ " )הושע ד(" )הושע ד(" )הושע ד(ִי
ומאפשר לאדם  ,מכסה את העבראשר הוא אבק דרכים  הזמן

שבו ידריכו המצוות חדש והמתוקן, להתקרב אל ה"אני" ה
שנה אנו מציינים את  בכל והמעשים הטובים את מעגל חייו.

שהם  ,תשובה"העשרת הימים שבין כסא לעשור כ"עשרת ימי 
 ינו נוחי הנפש."הימים הנוראים" בפי אבות

-הימים שבין ראש , נכללו בתוך הימים הללו גםהשנים במהלך
השנה. ובכל הימים הללו, מר"ח אלול עד -ראשחודש אלול עד 

נהגו רבים להשכים לבתי כנסיות ולהתחנן במה  ,יום הכיפורים
מחגיגת "הקאת",  לרגע ונתעלם ,"אשמורות" קרוא:שנהוג ל

שנושים המסייעים לאדם ושאר הני ,הסיגריות, הקפה והתה
נועד  אמירת ה"אשמורות", מנהג להתקרב/להתרחק מבוראו.

, לעורר אותו לדרך האמת ותקוות האדםלב להכניע את גבהות 
יה יעסוק באכילה ושת הבל שבהן היההשנות הנפש, ולזנוח את 

 ושאר התאוות.
 ואנו הילדים ,מלא במתפלליםה הכנסת הי-שבילדותי בית זכורני
ציבור בקול גבוה וצייצני את העניות הים לשליח עונ היינו

 :תה חגיגת סיום החופש הגדוליזו היבשבילנו המקובלות. 
יתה יוה ,המבוגרים קראו את ה"אשמורות" בקולם הערב והמרגש

במהלך בורא עולם. אולם, ל אמתית וקרבה ותהרגשת התעל
הפכה לנעירות של שליחי ציבור קריאת האשמורות השנים 

 נבחנו , שאוליאפ-לוהות דרך רבני הסטנד-גילו את האמזדמנים ש
 "עובר"וקיבלו ציון  "שולחן ערוך"ברבנות על כמה סעיפים ב

כוללים המכונים "מחזירים בתשובה"  ראשיכן ו ,מהמחשב
בכל הקשור למשכורתם בעולם מפחידים את צאן מרעיתם ש

 בעולם ההבל הזה.הם מתרומות חסידיהם  לשכרםואגים וד ,הבא
הפך לאפר. נדירים הם בעלי הקול  הפאר נתאונן ומה נאמר? מה

ורבים מתנדבים לקום  ,בקיאים בנעימת האשמורותאשר הערב 
עלולה מבלי לקחת בחשבון שנעירתם/קריאתם  ,ציבור יכשליח

בתשובה אין  לשוב ברכת "הנותן לשכוי".להיות גוררת עמה את 
פות לכפרה או לשלשל מעות לקו רנגוליםפירושו לשחוט ת

שאותן דואגים להניח ארגונים שונים על תיבת שליח  ,המרובות
בטיחים להעביר את רוע הגזירה , ואשר מהכנסת בביתהציבור 

 חשבון הבנק שלהם.העברה לדרך 

לבין המציאות  ,התורה ודברי חכמים ימרחק רב בין ציווי ישנו
ארץ -חסרי דרך שבה אנו חיים. רבים מישראל משוללי רסן,

המוסר של האדם היא מערכת ערכים בפני  רמת נוגות.ורודפי תע
. : גדול תלמוד שמביא לידי מעשהבלימודו עצמה ותלויה בידע

בתורת ישראל, במורשת  טמון החברהמקור אצילות האדם ו
 אל האמת והטוב. האדםשאיפתו של וב, וברצונו האבות

חברת החולין  מים,, תקופת פריקת עול מלכות שבתקופתנו
 ,והנאותיורוח האדם לפי העולה על ושגי המוסר את מ קובעת

ה מכל קשר עם הדת. בחברת ב יםזו מנתקת את הנוהג ותפיסה
הגות ל "סמכא יברוהפרט רואים את עצמם כ" , הציבורהחולין
ולהפכם לפלסתר ללא  ,פי "צו פנימי" אישי-ערכים על סולם

 ,המושגים בידי האדם והשימוש בהם לרעה סילוף נקיפות מצפון.
 ,לשפיכות דמיםאף גורם לביזוי כבוד האדם ובמקרים קיצוניים 

האשמה  ,כם"יהיא "ואשמם בראשלכך הסיבה  ,ובדרך כלל
וכמו שדרשו חז"ל וכמו שאמר  ,במנהיגיםו מתחילה בראשים

ַרִיְך" ישעיה הנביא )א, כג(: ִרים שָׂ י סֹורְּ רֵּ ַחבְּ ִבים וְּ ב כֻׁלוֹ  ַגנָׂ  ֹׁשַחד ֹאהֵּ
ף ֹרדֵּ ֹמנִ  וְּ  )מעטפות ותרומות(." יםַׁשלְּ

שבין אדם לחברו קודמים ליחסים שבין אדם למקום  היחסים
ר"ט( :  בתורה )דברים ז, נאמר וזוהי פסגת המוסר. ִרית ֹׁשמֵּ  ַהבְּ

ד סֶּ ַהחֶּ יו וְּ ֹאֲהבָׂ י לְּ רֵּ ֹׁשמְּ יו ּולְּ ֹותָׂ כותב  מרסי". רבנו ניסים מִמצְּ
 והביוא" :, וזה לשונופסוק זה עלבפירושו לתורה "מעשה ניסים" 

היודעים בדרך  – היודעים אותו דרך השכל, ושומרי מצוותיו –
, אלא לקבלת יסודות התורה בלת האר"יאין הכוונה לקהקבלה )

" מיראה דמיונית לאו, (על דרך ההודעה, לא על דרך הלמידות
 .(447)מהד' ח' קרייסל, עמ' 

ולא  ,שעל האדם להתאמץ ולקבוע עיתים לתורה ,למדים נמצאנו
. על האדם לזכור תמיד, צחוקים"" ו"ז את זמנו ב"קטעיםלבזב

-הוא המלאך שבין האדם לא, ולוהים שבו-צלם הא הוא שהשכל"
וליישר  הנהיגול ,שלח הקב"ה לשמור על האדם אותוו ,לוהיו

רצון  יהי ." )שם(כי כל אורחותיו חסד ואמת ושלום ,אורחותיו
עם  נפסיק', אל ה נברח שתיעצר המגיפה, יסגרו דלתי הארונות,

 ונקלף מעלינו את הצבעים שהפכו אותנו לצבועים יות,ההתחכמו
 , אכי"ר.רכלנים עשקנים וחמסנים –

 קול השופרקול השופרקול השופר   –––נקודת מדע נקודת מדע נקודת מדע       יצ"ויצ"ויצ"ו   אלעזר קייסיאלעזר קייסיאלעזר קייסי

ויש  .שופר קול לשמוע והיא מן התורה מצווה ישנה השנה בראש
 קול את שנשמע כדי לאוזנינו להגיע צריך בדיוק מהלשאול, 

 נושף כשהתוקע ,עצמו מהשופר היוצא האוויר האם ?השופר
 מגיע שמא או, אלינו עד הדרך כל את בעצמו לעשות חייב, לתוכו
 ?אחר משהואלינו 

 לפיסיקה ר"דוצע במכון וייצמן לעיני קהל, על ידי שב בניסוי
 בחצוצרהשניגנה  מהקהל נבחרה מתנדבת ,רשפון משה ושמו

 שפעמון אף. סבון של בקרום מכוסה היה השל הקדמי שהפתח
, סבון בועת של בקרום חסוםהיה ( שלה הקדמי הפתח) החצוצרה

 החצוצרה צליליעדיין , נגינה כדי תוךהתנפחה והלכה  והבועה
עצמו  שהאוויר צורך שאין, מלמד ניסויאולם. הב היטב ונשמע

. אם כן, צלילים שנשמע כדי לאוזנינו יגיע הקול ממקור יוצאש
 ?לאוזנינו עמגימהו אפוא הדבר ש

 האוויר חלקיקי של הידחסויות של סידרה הוא" קול"ה ,ובכן
 ממקור נעים האוויר חלקיקי כלומר, יםה גלי כמו נעים אשר

 1)= אטמוספרי 1 מעל באוויר לחץ יוצרים, ו(השופר) הצליל
(. הים פני בגובה אוויר של ליאנורמ לחץ, ר"לסמ ניוטון קילוגרם

וממשיכים  לאחורוזרים הם חאם הם נתקלים בדבר מה, 
 .פעולתו את מפסיק הצליל שמקור עדוכן חוזר חלילה  להתקדם,

מקום סגור ב ב"ִריק", כלומר להישמע יכול לא קולמסיבה זו, 
 ללא אוויר.

 המהירות בעצם היא באוויר הקול מהירות
 מהירה והיא, באוויר מתפשט הגל שבה
-כ) לשנייה מטרים 340-ל קרוב: מאוד
 בצורה מתפשטים הקול גלי (.ש"קמ 1,200

 הכנסת-בית בחלל שנמצא אחד כל ולכן ,כיוון לכל מרחבית
 כאשר. חובה ידי ויוצא מהשופר הקול גלי את ישיר באופן מקבל

 אם בעיקרו ,חומה או קיר כגון פיזי במחסום נתקלים הקול גלי
 במחסום" פוגעים" הם ,הצליל למקור מאוד קרוב המחסום
 גל מחזורי שני שומעים אנו ,הקול תמהירו ובגלל ,וחוזרים

: גלי הקול שיצאו ממקור הקול, וגלי הקול שפגעו במחסום שונים
 ."הד"בשם  לנו וחזרו לאוזנינו, תופעה שמוכרת

לאור הסבר זה, תובן עתה ההלכה הבאה שפוסק הרמב"ם )שופר 
אותן העומדים : בתוך הבור או בתוך המערה התוקע"א, ח(: 

אם קול שופר : . והעומדים בחוץיצאובתוך הבור והמערה, 
לתוך  התוקעוכן  ואם קול הברה שמעו, לא יצאו. ;שמעו, יצאו

אם קול שופר שמע, יצא; ואם קול : החבית הגדולה וכיוצא בה
כלומר, אם אדם תקע בתוך בור או בתוך  ."יצאהברה שמע, לא 

השומע שמע את גלי קול אם מערה או לתוך חבית גדולה, 
יצא ידי חובה. אך אם השומע שמע  –ופר עצמו השופר מן הש

במחסום וחזרו, ובדרך שינו את  את גלי קול השופר לאחר שפגעו
 לא יצא. –קולם המקורי 


