
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

      

ת ידיעת השם היא ר שלמדנו בחודשים האחרונים, שמצולאח
ת ו  נבוא עתה לבחון את הקשר שבין מצ ציווי לידיעת המדעים,

. לדעת הרמב"ם, קיום שאר המצוות המעשיותידיעת השם לבין 
כל מי שמקיים מצווה מבלי להתבונן באותה המצווה, מבלי 
לדעת את טעמה ותכליתה, ומבלי לדעת את ה' יתברך שציווה 
אותנו בה, הרי הוא "כמי שחופר גומה בקרקע או חוטב עצים מן 

"אם אין האדם יודע את ה' ומייחדו רי: מו שכותב מ  כוהיער". 
להי אמת, ומה ערך אם כן למצוות -הרי הוא עובד ללא א ,באמת

(. וזה לשונו 71)תורת חובות הלבבות, עמ' יט, הערה  שעושה?"
 )ג, נא(: "מורה הנבוכים"של רבנו הרמב"ם ב

"וכל זמן שאתה עושה מצווה, ]אם[ אתה עושה אותה באבריך 
ופר גומה בקרקע או חוטב עצים מן היער, מבלי להתבונן כמי שח

בעניין אותו המעשה, ולא ממי בא ולא מה תכליתו, אל תחשוב 
רֹוב 'שהגעת אל התכלית, אלא תהיה אז קרוב למי שנאמר בהם  ק 

יֹוֵתיֶהם חֹוק ִמִכלְּ ר  ִפיֶהם וְּ ה בְּ ת   ]ירמיה יב, ב[". 'א 

החזיק בדעה  י"ד()ר' יעקב בן הרא"ש, המאה ה אמנם, הטור
יוסף קאפח בבארו עניין  מרישהיא הפוכה לדעת רבנו, וזה לשון 

זה: "והטור ]ביו"ד[ סי' קפא חלק על רבנו ודעתו שאין להביא 
טעם למצוות אלא לעשותן כגזרות. ]...[ אבל באמת סבור רבנו 
]הרמב"ם[ כי המקיים את המצוות כדרישת הטור הרי הוא 'כמי 
שחופר גומה בקרקע או חוטב עצים מן היער' כלשונו במו"נ ח"ג 

כמ"ש  ו דחיית טעמי המצוות אינו אלא 'חוִלי נפש'ולדעתפ' נא. 
 שם פ' לא".

כי  ,ותוואין אנו צריכים לבקש טעם למצוזה לשון הטור שם: "
 ברם, לפי רבנו". לא נדע טעמןאם אף  ,ות מלך הם עלינוומצ

ֻחִקים "מצוות התורה אינן גזירות מלך שרירותיות כלל, אלא 
ִדיִקם ִטים צ  פ  ד, ח(, שנועדו להביא לחיים בריאים )דברים  "ּוִמשְּ

ִדיקִ 'הרמב"ם: "וכבר ידעת כי עניין ומאוזנים, וזה לשון   –' םיצ 
מו טורח ולא גרעון כ ןעבודות שאין בה ן. לפי שהמאוזנים

בודדים בהרים ודומיהם, ולא ייתור המביא לידי תנזירים והמה
תאוותנות וזללנות עד שתיגרע שלמות האדם במידותיו ועיונו 

 ]=וחכמתו[" )מו"נ ב, מ(.

 מדוע שגו לחשוב שאין טעמים למצוות?
מי שדוחה את טעמי המצוות וסובר שאין להן  ,לדעת הרמב"ם
שמונעת מן הסובל ממנה מגרעת שכלית סובל מ ,טעם או תכלית

נפש )שם  ילראות את האמת. וזה לשון הרמב"ם ביחס לאותו חולִ 
ה ובעיניהם מתן טעם למצואדם אנשים שקשה -: "יש בבניג, לא(

ווי ולאזהרה יכיל לצות, ויותר חביב עליהם שאין להׂשומן המצ
י שמצאוהו בנפשם ין כלל. ואשר הביא אותם לידי כך הוא חולִ יענ

 .ואינם יכולים לבטא אותו ואינם מצליחים להסבירו"

, שהם שגו מפני שחשבו שאם יש טעמים הרמב"ם מסבירושם 
באו ממקור אנושי של מחשבה ורעיון, למצוות אז זה סימן שהם 

ֵׂשֶכל אדם אינו יכול להבינן, זה  אבל אם אין להן שום טעם, וְּ
להי. ולא שמו לב לחוסר -המצוות באו ממקור א-סימן שהן

ההיגיון שבשיטתם, שהרי לפיה האדם יותר חכם ממי שברא 
אותו, כי האדם פועל ועושה להשגת מטרה ותכלית, ואילו מי 

 רה לעשות דברים ללא מחשבה ומטרה.שברא אותו מו

אלה חלושי הדעת, האדם בעיניהם  וזה לשון רבנו: "וכאילו ]לפי[
יותר שלם מעוֵׂשהו, כי האדם הוא אשר ֹיאמר ויעשה מה שמביא 

לוה אינו עושה כן, אלא יצווה אותנו -לתכלית מסוימת, והא
לעשות מה שלא יועיל לנו, ויזהירנו מלעשות מה שלא יזיק לנו. 

ֵּונּו אלא הדבר הוא בהיפך זה, וכל המטרה היא תועלתנו ]...[ ]' צ  יְּ ו 
ֲעׂש ה' ֵאֶלהל  ֻחִקים ה  ל ה  ֹיֵתנּו  ...[ֹות ֶאת כ  ח  י ִמים לְּ ל ה  נּו כ  טֹוב ל  לְּ

ֶזה יֹום ה  ה   ' ]דברים ו, כד[".כְּ

מצוות  613-ומסכם רבנו את העניין ואומר: "כל מצוה מאלו ה
השקפה נכונה או לסילוק השקפה רעה, או למתן היא: או למתן 

חוק צדק או לסילוק עוול, או להדריך במידה נעלה או להזהיר 
 ממידה רעה".

 תוצאת ההתרחקות מהשקפות נכונות

 כלומרהרמב"ם מבאר, שככל שהאדם מתרחק מהפילוסופיה, 
דעות והשקפות נכונות ובריאות, הוא מתדרדר מטה  מקניית

: "וכן הזכירו )שם ג, כט( וזה לשונו מטה במדרון הסכלות,
]עובדי העבודה הזרה מאומת ה"צאבה", שהיו בתקופת בספריהם 

פרו ]...[ ומשקרים שקרים יפרו מה שסי[ ]...[ וסאברהם אבינו
ועל שהם היו מצחיקים מאוד, המורים על חוסר דעת חמור, 

אדם מן הפילוסופיה, ושהם היו בתכלית -בניבהרחוקים ביותר 
 ".הסכלות

תכלית הסכלות. וזו הסיבה  הוא שהריחוק מן הפילוסופיה ,נמצא
בהלכות  – ב"ספר המדע" "משנה תורה"שרבנו פותח את ספרו 

שמטרתן להאיר את ׂשכלו של האדם בדעת, לרוממו לבחון 
בֹו למעלת אהבת האמת, ולבקֵ  גְּ ׂש  ר חידושים בעין המחשבה, לְּ

לידיעת ה' יתעלה  –ליסֹוד היסודות ועמוד החכמות  ולהדריכוֹ 
 ויתרומם.

מדוע הרמב"ם קורא  :לשאלה וברורה עתה תשובתו של מרי
? וזה "יסודי התורה" "משנה תורה"לקבוצת ההלכות הראשונה ב

: "קרא שם הלכות אלה לשונו בפתיחת פירושו ל"ספר המדע"
ֶמה לו 'יסודי התורה' ולא 'יסודי האמונה'  כי לדעת רבנו, מי ֶשִנדְּ

תורה, ואינו יודע את ה' בדרכו של רבנו ובשיטתו, גם  שהוא יודע
רק לאחר הנחת היסודות המחשבתיים כלומר, ". תורה אין לו

ׂשא יהנכונים יש מקום לבוא וללמוד הלכות ודינים, וכל מי שי
תן בהלכות התורה ללא שהונחו בדעתו יסודות הדת יוי

 .מאד מהאמת הוא רחוקעדיין המחשבתיים 

 השקפות נכונותסיבת ההתרחקות מ
מדוע התרחקו רבים מקניית השקפות נכונות, ואף מגנים אותן, 
כאילו הן דבר שאין בו צורך? אחת התשובות לכך נמצאת 
בהקדמתו של הרמב"ם לספרו "מורה הנבוכים", וזה לשונו שם 
)עמ' יב(: "אבל המבולבלים אשר כבר נתטנפו מוחותיהם בדעות 

ים אמתיים, הבלתי נכונות ובדרכים המטעים, ויחשבו אותם מדע
ומדמים שהם בעלי עיון ואין להם ידיעה כלל בשום דבר הנקרא 

, הם יירתעו מפרקים רבים ממנו ]ממורה הנבוכים[, מדע באמת
כי מהם ומה מאד יקשו עליהם, כי לא יבינו להם עניין, ועוד 

תתגלה פסולת הסיגים שבידם, שהם סגולתם ורכושם המיועד 
 ".לאידם
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 המשך מעמ' קודם –ידיעת השם והבנת טעמי המצוות 

כאן, הסיבה הראשונה להתרחקות מן  דבר גדול מלמדנו רבנו
, אשר העדר ידיעת המדעים הסכלות,ההשקפות הנכונות היא 

מכשירים את האדם להתרומם ולרכוש דעות והשקפות נכונות. 
, אותם אנשי השם הנחשבים הרשעותהסיבה השנייה היא 

לחכמים גדולים, מטעים את ההמון ללכת אחריהם, וכדי 
יח את הבורות והסכלות בקרב שיצליחו במשימתם, עליהם להנצ

ההמון. אדם משכיל וחכם אינו הולך באופן עיוור אחר שום אדם, 
ואף יידע לבֵקר, לנֵתח ולשקול את הוראות "החכם" בפלס הדעת 

 וההיגיון.

אם חסידיהם של אותם "חכמים" היו משכילים, אז הם לא היו 
יותר חסידים, מפני שהדעת הייתה מאירה את מחשבתם ושכלם, 
והייתה מגרשת את הדעות הנפסדות שרבותיהם הלעיטו אותם. 

, כי מהם תתגלה פסולת הסיגים שבידם""ולזאת רומז רבנו: 
כלומר מההשקפות האמתיות שהרמב"ם מלמד ב"מורה 

וכים", תתגלה הפסולת שנראית לסכלים כהשקפות נכונות. הנב
מסיבה זו התנגדו רבים לספר "מורה הנבוכים", מפני שהוא מסיר 

 את הלוט מעל פני השקר וההטעיה שרבים תפרו להם לגלימה.

ונסיים בנקודה למחשבה, מדוע אומר רבנו שההשקפות הנפסדות 
תשובה, מתוך  "?המיועד לאידם "סגולתם ורכושםהן 

השקפותיהם הנפסדות יצמיח הקב"ה את העונש לאותם 
ה"חכמים" רודפי הבצע והכבוד. כלומר, במעשיהם הרעים הם 
מכשירים את הקרקע למפלתם שתבוא כתוצאה טבעית של 

.פעולותיהם

סיכוך במחצלת לפי הרמב"ם צ"ו הלוי י-אדיר ב"ר יוסף דחוח

 ה לזההאם מותר לסכך במחצלת שפסי העץ שבה מחוברים ז
שאסור לסכך בחבלים ק סופ רבנולכאורה  ?בחוטים מעובדים

דולי יגבגדר  אינםלכן הם ו נשתנית צורתםמפני שמעובדים 
, וכך פוסק רבנו בהלכות סוכה )ה, ה(: "ואם דק ונפץ אותן קרקע

מפני שנשתנית ]את פשתי העץ ועשאם חבלים[ אין מסככין בו, 
החבלים שקושרים ואף ש". צורתו וכאילו אינו מגידולי קרקע

רב יש"ע עמם את פסי העץ של המחצלת דקים מאד, רבנו פוסק
אע"פ ניהן, כך בשידבר שמסככין בו בדבר שאין מסככין בו וס

הלכות השתי שם, יד(. מ" )פסולה – תר על הפסולושהכשר י
שאסור לסכך במחצלת שקשורה בחוטים לכאורה  הללו עולה

 מעובדים או בכל דבר שאינו בגדר גידולי קרקע.

לסכך במחצלת שנועדה לסיכוך אף אם  מותרברם, לפי דעתי 
לעיל  לשון רבנוביש לדייק היא קשורה בחוטים מעובדים, מפני ש

, שהן לכאורה כך בשניהן"י"וס שתי מילים חשובות שהוסיף
, שהרי אם נקרא את ההלכה בלעדיהן לא תהיה ההלכה מיותרות

 םבה םפרק מדבר בדברים שמסככיחסרה מאומה, ובפרט שכל ה
כך י: "סב רבנותוכ )יד( ההלכהאותה בהמשך  . זאת ועוד,בפועל

אפוא שהרמב"ם עוסק  כלומר ברור", [...] בזה לעצמו ובזה לעצמו
במי שעירב סכך כשר עם סכך פסול וסיכך בשניהם, מדוע אפוא 

 "וסיכך בשניהם"?חוזר רבנו ומדגיש 

 משמעות המילים "וסיכך בשניהם"

רק סכך פסול  (א: עולה כך בשניהן"י"וסלים יהמתוספת מ
 פסול. אולם, סכך פסול שקשר – למטרת סיכוך שעירבוֹ 

באמצעותו סכך כשר, ומטרתו רק להחזיק את הסכך הכשר ולא 
תוספת  בו רק כשישהסכך הפסול פוסל  (בכשר;  –לסֵכך בעצמו 
כלל ביחס ל שוליתהסכך הפסול תוספת אם ברם,  .ממשית לצל

הוא זניח מפני שצל הסוכה בהעדרו יקטן ואם נעדירו לא  ,סכךה
, שהרי הוא אינו מסכך בפועל, ורק אם שניהם אין לפסלו – מאוד

כים   פסול. –מסכְּ

 – על הפסול תרוישהכשר  ף על פיתב: "אורבנו כזאת ועוד, 
אם היה רוצה רבנו ללמדנו שסכך פסול פוסל . כלומר, פסולה"

רב דבר י: "עבהלכה יד כחמץ בפסח היה כותב כך בכל שהוא
 –כך בשניהן יוס ,במשהו דבר שאין מסככין בובשמסככין בו 

כל המשך בפסולה", והיה רבנו מסיים כאן, ואין לכאורה צורך 
 ההלכה.

 ראיה מחבילי קש עצים וזרדין

שם, וזה לשון  יאניתן להביא מהלכה  טענתנוראיה נוספת ל
"חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין אין מסככין בהן,  רבנו:

מלך וישב ויִ  גזרה שמא יעשה אדם חבילות על גגו כדי ליבשן,
לה לא עשה סכך זה לצל, יתחתיהן לשם סוכה, והוא מתח
חבילה  ואם התירן כשרות. ואין ונמצאת כסוכה שנעשית מאליה.

 ".]=ענפים[ שה בדיםיוחמ-פחותה מעשרים

חבילות קשורות, לסכך ב ושאסרגזירת חז"ל מהלכה זו למדנו, כי 
מאליה, ישב בחג בסוכה שנעשית בו אדם למנוע מצב ש נועדה

 ה בהלכהוכל חומרת החבלים שקשר בהם את החבילות לא נזכר
! ואם אכן החבלים עצמם היו אוסרים את החבילות, אפילו כלל

שנועדו רק להחזיק את הסכך ואין להם חשיבות כסכך בפני 
עצמם, מדוע טרחו חכמים לגזור גזירה חדשה משום סוכה 

ות משום שנעשית מאליה? הרי היו יכולים לאסור את החביל
 החבלים שהן קשורות בהם?

-ויתרה מזאת, בסוף ההלכה נאמר: "ואין חבילה פחותה מעשרים
וחמשה -וחמישה בדים", כלומר חבילה שהיא פחותה מעשרים

בדים מותר לסכך בה, ואפילו שהיא קשורה! ואם היה אסור 
לסכך בחבילות אלו מפני החבלים שהן קשורות בהם, היה על 

לסמוך על ההלכה שאסרה באופן כללי סכך  רבנו לציין זאת ולא
"שנשתנית צורתו וכאילו אינו מגידולי קרקע". שהרי שם דובר 

, וכאן מדובר בחבלים שמשמשים רק מסכך בחבלים עצמםש
, והיה על רבנו להדגיש שהחבלים שקשר בהם את להחזקת הסכך

 .את הסכך להחזיקנועדו רק אף שהחבילות פוסלים את הסכך 

עלי מקשה ויאמר, שהחבלים שמדובר בהם כאן הם ואם יקשה 
חבלים של סיב ושל חלף, שהם בגדר גידולי קרקע, נשיב לו: וכי 
יעלה על הדעת לקשור עשרות ענפי עצים בסיבים? וכל מי 

 שקשר ענפי עצים יודע שצריך חבלים חזקים לשם כך.

 ראיה מחבילות שאגדן למנין

: יב שם, וכך פוסק רבנו לכהראיה נוספת ניתן להביא מה
 ]כלומר כדי להקל על מניינן[ למנין"חבילות קטנות שאגדן 

 – . וכן החותך ראש הדקל והחריות אגודות בומסככין בהן
ואפלו קשר ראשי מסככין בו, שאגד בידי שמים אינן כחבילה, 
אחד משני ראשיה  החריות כולן מצד האחד שנמצאו כחבילה.

]כלומר, ואפילו אם יש  מסככין בהן בידי שמים ואחד בידי אדם,
בדים[, שהאוגד עץ אחד אינו חבילה, וזו כעץ  25-בחבילה יותר מ

י אחד היא שהרי אגודה בידי שמים. וכן כל אגד שאינו עשו
 לטלטלו אינו אגד".

 ותרושקש ותבמפורש לסכך בחביל מתיר גם בהלכה זו, רבנו
ומשמע שכולם אין כל הסתייגות מסוג חבלים מסוים ובחבלים, 
ויתרה מזו, רבנו ייחד בסוף ההלכה משפט שבו הוא  .כשרים

ממש נוגע בהגדרת כשרות האגד: "וכן כל אגד שאינו עשוי 
לטלטלו אינו אגד", ואם יש חשיבות לאגד שיהיה מחבל שאינו 

 ?בהגדרת האגד לציין זאת כאן הכרחימעובד, האם לא 

ובר כאן בחבלים ואגב, אם גם כאן יקשה המקשה ויאמר שלא מד
חזקים ומעובדים אלא בסיבים שהם בגדר גידולי קרקע, נשיב לו 

 כדלעיל: וכי יעלה על הדעת לקשור חריות של דקל בסיבים?

 הצבת קושיה כנגד טענתי ופירוקה
התייחס לכאורה ניתן להקשות עלי ולומר, הרי רבנו כבר 

תן בפשתי העץ שלא דק או ּהכ  כְּ : "סִ בהלכה ה לכשרות החבלים
ואם דק ונפץ אותן אין מסככין ולא נפצן כשרה, שעדיין עץ הוא. 
מסככין  דולי קרקע.ילו אינו מגיבו, מפני שנשתנית צורתו וכא

ת, בחבלים של סיב, ושל חלף, וכיוצא בהן, שהרי צורתן עומד
 ואין החבלים כלים".

 ה בתחילת פרקמהלכה זו ניתן ללמוד לכאורה, שרבנו כבר ציין 
את כשרות החבלים, וכל שאין צורתן עומדת, דהיינו חבלים 

. )אף שאינם בגדר כלים( פסולים –עיבוד של שעברו תהליך 
ולומר שרבנו לא ציין את כשרות  עלי להקשות מקשהויכול ה

 וֹ החבלים בעניין החבילות והאגד, מכיוון שהוא כבר הגדיר
 שם.בהלכה ה, ורבנו סמך על כך שנלמדהו מ
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ה  נ  ש  ֹראש ה  ה בְּ ֻשנ  ה מְּ ֲעלּומ  קאפח-/ גולי חוברי ב ת 

ה... נ  ש   ֵליל ֹראש ה 
ה? נ  ת  ֶשהּו ִהשְּ לּום מ   כְּ
ֵיא ִמֵבית  חֹוֵזר ר' ִיחְּ

יו  נ  ֶנֶסת ּופ  כְּ ה 
ִאירֹות.  מְּ

ּסֹות  נ  יו מְּ נֹות  בְּ
ִבירֹות: סְּ ֵבר... מ  ד   לְּ

ִאי ֵתנּו!"ֶזה ֹלא ַאֲחר  ס  נ  רְּ ל פ  ה כ  נ  כ  ס   ! בְּ
ֵלינּו... יּות ע  ַאֲחר  נּו... ה  ֵשה ל  רְּ א, ה  ב  א, א  נ   א 

ר...?" ש  ִבינֹות, ֵאיְך ֶאפְּ ֹלא מְּ לֹות ֵהן וְּ מְּ לְּ מ   מְּ
יו ֹכה  נ  ן?... ֵאיְך פ  ֲעד  ֵאיְך ֲאִביֶהן עֹוֵצר ב 

נֹות?... ֲאנ   ש 
ה  ָאג  פּולֹות –ִמדְּ ֵניֶהן ֲעצּובֹות, נְּ ִבין , פְּ ה  לְּ

כֹולֹות... –ֶנֶפש ֲאִביֶהן  ן יְּ  ֵאינ 
 

ֵיא  יֹוֵשב ר' ִיחְּ
ן  ח  ֹראש ֻשלְּ בְּ
ל טּוב, ֵלא כ   מ 

ֵקש  ב  מְּ
ד  ִביר ע  סְּ ה  לְּ
ֹמח   ה ִלׂשְּ מ  כ 
שּוב. יו ח  ש  כְּ  ע 
ֹאם אֹורּו  ִפתְּ

יו  מֹו  –ֵעינ  כְּ
יּו ַאף  ֶשֹּלא ה 

ם ע  הּוא  פ  וְּ
מֹוִדיע  ֶשֵיש 
ה  ְך ִסב  כ  לְּ
ם... ע  ט   ו 

 
ה ֵאיזֹו ֶהָאר  ה לְּ כ  מֹו ז   ּוכְּ

ה: ר  ה  צְּ ה  זֹו ה   הּוא מֹוִדיע  בְּ
יֹון! ִנּס  יֹום בְּ ֲעִמיד אֹוִתי ה   "הקב"ה מ 

יֹון! ש ֶחֶסד ֶעלְּ מ  כּות ִהיא ִלי! מ   זְּ
יֹום ֶזה  עֹוד בְּ ִדין... –וְּ  יֹום ה 

ֵכן  ִבין?!ֵאיְך ִית  נ  ִכיר וְּ  ֶשֹּלא נ 
ן  ט  ק  ה  ל וְּ ק  שּוט, ה  פ  ש  –ֲאִני ה  מ  ֶזה מ  יֹום ה  ב 

ן! ח   ִנבְּ

נּות מְּ ד  ד ֵיש ִלי ִהזְּ יֹון ֶאח  ִנּס  ֲעֹמד בְּ  ל 
נּות. זֹו ֶהח  ח לֹו בְּ כּוִשי ֻמנ  ל רְּ ֶשכ   כְּ

ה  ח  ִׂשמְּ ֶטֶרף בְּ ל, ל  ע  ִלי  ֵני בְּ קֹום ֶשבְּ מ  בְּ
ִצים בוֹ  בּוה   ר  סֹובְּ ָאז יְּ בֹוִרים ֹדֲעכּו  –וְּ ִכדְּ

ֵאש קֹוִצים...  כְּ
ִביט ה  ן לְּ י  ִענְּ ל ה  מֹוִני ע  ֶכם כ  ֶקשְּ ְך, ֲאב  ִפיכ   לְּ

ֵשר  ַאפְּ ֹלא לְּ ת יֹום טֹוב  –וְּ ח  ֶאת ִׂשמְּ
ִבית. שְּ ה   לְּ

נּות  ל ֶהח  בּו ע  שְּ חְּ ֲאִפלּו ַאל ת  רּו ו  בְּ ד  ַאל תְּ
ה תּוח  פְּ ל הֶאל   ה  ֶכם ע  בְּ ה  ִליכּו יְּ שְּ  – 'א ה 
ה"... ח  ִבטְּ  בְּ

ח כ  ל ִמי ֶשנ  כ  י ה לְּ ֶמה ה  ה ִנדְּ ֵהר  ד מְּ  ע 
ן  י  ִענְּ ל ה  ִאלּו ֶאת כ  ח. –כְּ כ  ר ש  ב  ֵיא כְּ  ר' ִיחְּ

ל ֹזאת  כ  יו, –ּובְּ נ  פ  ד לְּ יֻח  ֶשהּו מְּ י ה מ  ר ה   ִנכ 
ה  ֻשנ  ה מְּ ח  ל  –ִׂשמְּ ה ע  סּוכ  ש נְּ מ  יו,מ  נ   פ 

ה,  כ  ּה ז  ֹאם ל  ִנית ֶשִפתְּ לּות רּוח  ע   ִהתְּ
ה... ֲעכ  ֹלא ד  ה וְּ מ  צְּ ע  ק ִהתְּ ע ר  ֶרג  ע לְּ  ֶשֵמֶרג 

: ג הּוא פֹוֵצח  ִפיּוֵטי ֶהח  יֶֻחֶדת בְּ שּות מְּ גְּ ר  ִהתְּ  בְּ
" ֵתח  ִהפ  ֲחִמים לְּ ֲעֵרי ר  ֵסל "ֵעת ש  לְּ ס   מְּ

ם: "עֹוֵקד וְּ  יו עֹוִנים ֻכל  ַאֲחר  ד וְּ ק  ֶנעְּ ה 
." ֵבח  ִמזְּ ה   וְּ

ר ט ִנח  ע  רֹונֹו ִכמְּ ֵיף הּוא ּוגְּ ַאף ִכי ע   וְּ
ה א   ל  ֶמֶרץ: "ע  ִשיְך בְּ מְּ ה, ה-מ  רּוע   'ֹלִהים ִבתְּ

ר!" קֹול שֹופ   בְּ

ה... ל  יְּ ִהי ל  יְּ ִהי ֶעֶרב ו  יְּ  ו 
ִרים, ש  ת יְּ נ  ֵשן שְּ ֵיא י   ר' ִיחְּ
ֵרי ֵעִרי מְּ ג  ִית לְּ ב  ֵני ה   ם.ַאף ֶשבְּ

ת ֳחר  מ  יֹום ה  ה לְּ ִסים ֵעצ  כְּ ט   מְּ
ט... ר  ֹראש ֶנח  יֹון ֶשב  עְּ א ר  צ  ר ִנמְּ ב   ּוכְּ

ִהי ֹבֶקר... יְּ ה ו  ל  יְּ ִהי ל  יְּ  ו 
בֹוֵרא. ת ה  ֲעבֹוד  ִכים ל  שְּ ֵיא מ   ר' ִיחְּ
ר ֹלא קֹוֶרה! ב  שּום ד  ל ִשנּוי וְּ  ֵאין כ 

ִליח  ִצבּור  ֶמֶרץ עֹוֶלה  –שְּ ִמיד, בְּ ת  הּוא כְּ
ן דּוכ  ִחנֹות  ל  ִפלֹות ּותְּ ֹטח  תְּ ֵלב  –ִלשְּ ל ה   –ִמכ 

ן, ה  הּוא מּוכ  ד  ע  ִחיל ּורְּ ר תֹוֵקע   –בְּ שֹופ   ב 
ה  ב  ה ר  נ  ּו  כ  . –בְּ ל שֹוֵמע   מֹוִציא כ 

ִים... ֳהר  ִהי צ  יְּ ִהי ֹבֶקר ו  יְּ  ו 
ה ֵשנ  ג דְּ ת ח  עּוד  ר סְּ ַאח   לְּ

נּומ   ֵיא תְּ ה.חֹוֵטף ר' ִיחְּ נ  ט   ה קְּ
ִים ֵעינ  צּועֹו, עֹוֵצם ֶאת ה  ל יְּ  עֹוֶלה ע 
ִים... ל  גְּ ר  ֵשר ֶאת ה  י  ... לְּ ֲחִליף ֹכח  ה   לְּ

נּות  מְּ ד  ִהזְּ ֵצל ֶאת ה  נ  יו לְּ נֹות  צֹות בְּ  –ָאז קֹופְּ
ֲחנּות! נֹוֵגע  ל  ֶשהּו בְּ ֲעׂשֹות מ   סֹוף סֹוף ל 

ֵשנֹות ֵהן ִבים ֶשיְּ ם חֹושְּ עֹוד ֻכל  ן בְּ ת  נ   ֶאת שְּ
ן. ח ֵבית  אט ִמֶפת  ל  קֹות ֵהן ב   חֹומְּ

ן  ת  ח  ל  צְּ ל ה  ֵמחֹות ֵהן ע  ת  –ׂשְּ ל ַאח  ַאף ֶשכ 
ת ע  ֵפי ֲאִביֶהן  יֹוד  ל  ת  –ֶשכְּ ֵנב  ש גְּ מ  זֹו מ 
ת... ע   ד 

 
ה  ח  ִׂשמְּ צֹות ֵהן בְּ  –ָאצֹות ר 

ִגיעֹות ה מ  ֵהר  ד מְּ ע  ה. וְּ ח  פ  ִמשְּ ֲחנּות ה   ל 
חֹוק ם ֵמר  ֵתיֶהן ש  ה שְּ נ  ֵצבְּ י  ִתתְּ ה  ו  ה מ  ֵדע  לְּ

ֵשי  ִעיק ֶאת ַאנְּ זְּ ה  ִאם ֵיש לְּ ּה, וְּ ֶׂשה ל  ֵיע 
ֹחק...  ה 

 
ם ִאיש ִהֵנה ֵאין ש  ה וְּ נ  ֵבטְּ ת   ו 

קֹום  מ  ל ה  כ  ֲחִריש, –וְּ  דֹוֵמם, מ 
ִנית"  ד  רְּ "מ  ֶדֶלת ה  ה  ֵאית –וְּ תֹות ִנרְּ ל  דְּ ל ה  כ   כְּ

ֵאית... ִנית אֹו י ד ִנלְּ ר  קְּ ִין ס  ּה מֹוֶשֶכת ע   ֵאינ 
ִים ת  שְּ עּו ִמי ד ה  גְּ ֶעֶרב  ִנרְּ שּוב ב  רּו ל  בְּ ר ִנדְּ ב  ּוכְּ

ִים... ֳהר  צ   ּוב 
 

ִמים ע  ר פְּ פ  ׂשּו ִמסְּ ְך ָאֵכן ע  כ   וְּ
י ִמים, לֹוֶשת ה  ם שְּ ל אֹות  ֶמֶשְך כ   בְּ

א" שֶ  א ֲאִריכ  תֶשל אֹותֹו "יֹומ  ב  ש  ד ל  מ   ִנצְּ
ת, ל ב  ּה ֶשל כ  ת  נּוח  ה מְּ ע  רְּ ְך... ִנגְּ כ   וְּ

בֹוָאן  ן ּובְּ ֵצאת  ע ִאיש בְּ ֹלא י ד   –וְּ
ן... מ  צְּ ת ע  ע  ל ד  ֲעלּו, ע  ֵּסֶתר פ   ִכי ב 

 

המשך בחודש הבא אי"ה

המשך מעמ' קודם –במחצלת לפי הרמב"ם סיכוך 
בהלכה ה רבנו התייחס לחבלים כך, על קושיה זו יש להשיב 

לשם  םמשמשים בפועל כסכך וייעודהחבלים  שהם בעצמם סכך,
נזכרו לעיל ואשר מהן לעומת זאת, בהלכות האחרות ש .סכך

 כאגד לסכך רק , רבנו מתייחס לחבלים שמשמשיםהבאנו ראיות
ך בפני עצמשמש כל מיועדיםנם ואי אם נראה לי ברור, ש. וםסכ 
ולא  ביחס זניחללמדנו שסכך פסול פוסל אף  היה רוצה רבנו

משמעותי, ואפילו כשאינו נועד לסיכוך בפני עצמו אלא אף 
, מעין איסור משהו של הכשר לקשירת הסכך רק כשייעודו הוא
קומו, ולא רבנו לציין זאת במפורש במ צריךהיה  – ]![ חמץ בפסח

ובכלל, וכי יעלה על הדעת  לסמוך על כך שנלמד זאת מהלכה ה.
 שסכך פסול יפסול במשהו מעין איסור החמץ בפסח?

 ראיה נוספת
: "היו נואי בהלכה יט שם רי לדברי רבנוואסיים בפירושו של מ  

 מופלגין ]=קישוטי הסוכה שמשתלשלין מגג הסוכה[ הסוכה
שנמצא  .פסולה – מגגה ארבעה טפחים או יתר ]=רחוקים[

א לו אינו תחת הסכך, אלא תחת הנואי שהויהיושב שם כא
 .אוכלין וכלים שאין מסככין בהן"

ים בסכך ירי: "ראיתי מי שפירש שנואין הללו תלותב מ  וושם כ
שאין זה נכון, ואין זה  ראה ליומשולשלין בחוט שארכו ארבעה. ונ

, "משולשלים"אם כן היו אומרים , ש"מופלגים"משמע לשון 
 "תלה בה מכבדות והן תמרים" ]לדברי אותו המפרש[ ולדבריו

[, מי הגביל לנו שיד המכבדה לא תהיה ארבעה סוכה יג ע"ב]
כלום  ,[; ושם י ע"א]שם "פרכילין ובהן ענבים"טפחים? וכן 

 ףמצאנו מי שהגביל שיד הפרכיל לא תהיה ארבעה טפחים? וא
ל המרגלים הנישא בשניים כשרה. לפיכך אם יתלה בה אשכו

 ומופלגים מן הסכך ארבעה בדפנותים ינראה כי נואין הללו תלו
 לפיכך התולה נואין [..." ]מופלגים"וזהו לשון  ]טפחים[

נראה שאף אם החוט ארוך  ,רם בחוטבסכך וקש ]=קישוטים[
שאמרו  "מופלגים"אין בכך כלום ואין זה מושג  ]טפחים[ ארבעה
 .חז"ל"

רי שבהלכות שנוגעות לסיכוך הסוכה, כאשר  למדנו מדברי יש מ 
ולא צוין בה  ,שמתירה )=מכבדות ופרכילין( מפורשת הלכה

 ,יש להתיר ללא חשש – במפורש איסור או הגבלה או הסתייגות
לכאורה הסתייגות  עולהשממנה  אחרת וזאת למרות שיש הלכה

הן עולה ולעיל הבאנו ראיות מהלכות שמ הלכה המתירה.מה
בבירור שאין כל איסור לסכך בסכך כשר שקשרו בחבלים. ומכל 

, כדי להתיר "וסיכך בשניהם"מקום לדעתנו, די לדייק בלשון רבנו 
 בשופי לסכך במחצלת שקשורה בחבלים דקים.

 

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

 050-5911022 ד"ר אורי מלמד. לרכישה: דוד
 

 

ודברי הבל "השכל שנפגם ונפגע בהזיות 
אינו מסוגל עוד לראות נכוחה ולהבין 

 (.34רה דברי אמת" )שם, עמ' טו, הע

"אין הקב"ה צריך לביריותיו, וצדקתם ורשעתם 
רק להם ולא לו, כי עצם המצאתם להורות על 

מרי יוסף קאפח, דרכיו, ולא שייטיבו עמו" )
 (.5תורת חובות הלבבות, עמ' יג, הערה 

 



 

 

 
   חודש מרחשוון והמנהגים שנקשרו במים עפארי יצ"ו  בן אברהם מאיר
ודרשות רבות נאמרו על מקור השם "חשוון", וביניהן  פרשנויות

גם אמונות תפלות. בתלמוד הירושלמי נאמר )ר"ה א, ב(: "ֵשמות 
שבו העלה נובל, ]חשוון[  ירח בולחודשים עלו בידם מבבל ]...[ 

 והארץ עשויה בולות בולות, ובו בוללים לבהמה מתוך הבית".

תחילת  –: נובל "בול"כאמור, פירושים שונים הובאו למילה 
האדמה הופכת לגושי עפר מפוררים; "בול"  –השלכת; בולות 

מלשון בלילה, כלומר בחודש זה בוללים לבהמה את מזונה משום 
שאין לה מרעה. עוד פירשו לפי מצלול המילה אשר נשמע כמו 
מבול, כי בחודש מרחשוון החל המבול ומתחילים גשמי היֹורה. 

זה מסתיים איסוף התבואה. יהונתן  וכן מלשון "יבול", כי בחודש
"ירח מיסף  –בן עוזיאל מתרגם במלכים א )ו, לח(: "ירח בול" 

 אבביא", דהיינו החודש שבו תם איסוף הפירות.
ן"יהודי תימן הוגים את שם החודש במילה אחת  ו  חשְּ ר  , כלומר "מְּ

ח ר  ן(, אולי מפני שהבינו שאין טעם -החודש השמיני )מְּ ו  שְּ
 שות כפי הירושלמי לעיל.להתחכם בדר

 ובחג נידונין על המים
מנהג חיבוט הערבה בהושענה רבה והתפילה על הגשם )תיקון 
הגשם( הם ביטוי למשאלות ליבנו. למסתכל מן הצד, חובטי 
הערבה על הקרקע נראים כאחוזי טירוף, וישנם רבים החובטים 
בתנועות אלימות, וקשה שלא להיזכר בזקני תימן העדינים 

ו קלות ולא יותר משלוש פעמים. בילדותינו ניצלנו את שחבט
הכנסת, -מנהג חיבוט הערבה והיכינו מכת מרדות את ספסלי בית

אף הקפדנו לברור את הענפים הקשים והחזקים של הערבה, 
והוצאנו את מרצנו בחבטות לקול גערתם של הזקנים, ההמומים 

 מהתרבות שלא הכירו ולא רצו להכיר.
בה על הקרקע היא סמלית, ומבטאת כאמור פעולת חביטת הער

ישראל שהשנה הבאה תהיה טלולה -את משאלת הלב של עם
ֶכם וגשומה כדי שהיבול יצמח לברכה, בבחינת " צְּ ר ַארְּ ט  ִתי מְּ ת  נ  וְּ

ֶרָך ה  ִיצְּ ָך וְּ ִתיֹרשְּ ֶנָך וְּ ג  ת  דְּ פְּ ָאס  קֹוש וְּ לְּ ִעתֹו יֹוֶרה ּומ  " )דברים יא, יד(. בְּ
עּופוף לתנאי "כל זאת כמובן בכ מְּ ֹמע  ִתשְּ י ה ִאם ש  ה  " )שם יא, וְּ

בתלמוד נאמר )יומא כא ע"ב(: "במוצאי יום טוב האחרון של  יג(.
עניים שמחין  –חג הכל צופין לעשן המערכה, נוטה לכיוון צפון 

ובעלי בתים עצבין, מפני שגשמי שנה מרובין ופירותיהן מרקיבין. 
עלי בתים שמחין, מפני עניים עצבים וב –נטה כלפי דרום 

 הכל –נטה כלפי מזרח  שגשמי שנה מועטין ופירותיהן משתמרין.

הכל עצבין דאזיל ואתי כדיקלי ואבדורי לא  –שמחין. כלפי מערב 
מבדר ]כלומר העשן היה מתנועע כמו עץ הדקל ברוח אבל לא 

ההסתכלות בכיוון העשן נועדה לשם הבנת כיוון הרוח  מתפזר[".
 ניחוש או כישוף. גשם ואין כאן שום מעשההמביאה ענני 

מנהג ההקפות בהושענא רבה שבו מקיפים את התיבה עם 
המינים בתוספת עלי ערבה )מספיק בד אחד של ערבה( -ארבעת

הוא זכר להקפת המזבח במקדש. בהשפעת הקבלה, מן המאה 
הט"ז אומרים סליחות ותוקעים בשופרות, וכן נהגו ללמוד תורה 

הלילה כדי לכפר על כל הזמן שבזבזו בהבלי הכנסת כל -בבית
הזמן במשך השנה, וגם כדי שמצות לימוד התורה תשמש 
בעבורם ככפרת עוונות. זאת מתוך אמונה מוזרה שבליל הושענא 
רבה הוא ליל חיתום הדין, ולא היא, שהרי אמרו חכמים במשנה: 
"ובחג נידונים על המים" )ר"ה א, ב(. ביום הכיפורים נסגרים 

סי השנה שחלפה והחשבון הבא הוא המים, והיות וגלוי פנק
לפניו יתברך שהאדם מועד לעולם, לכן אומרים מיד בסיום 

 תפילת הנעילה לפני תפילת ערבית "והוא רחום יכפר עוון".
שמחת בית בתלמוד נאמר )סוכה נא ע"א(: "מי שלא ראה 

ה  אּוב  שְּ ]לא שואבה[ לא ראה שמחה מימיו". שמחה זו של ה 
איבת המים ממעיין השילוח שסיפק מים לעיר ירושלים באותם ש

הימים, באה לתת ביטוי לסיום השנה החקלאית ולעורר את 
הלבבות להתפלל לגשם שכל כך זקוקים לו. חיבוט הערבה 
 ושפיכת המים במקדש שימשו ביטויים סמליים למשאלת לב זו.
ם גם ביום הכיפורים, לאחר שיצא הכהן הגדול מן ההיכל בתו

סדר העבודה, הוא התפלל תפילה קצרה על הגשמים )יומא נג 
ע"ב(: "יהי רצון שתהא שנה זו גשומה". וכבר בראש השנה 

ג( שם נאסף העם –התפללו על המים כמסופר בנחמיה )ח, א
בראש השנה, וקראו בתורה ברחוב שלפני שער המים, כדי שהעם 

ִאיש אֶ ישוב בתשובה: " ם כְּ ע  ל ה  פּו כ  ֵיָאסְּ חֹוב ֲאֶשר ו  רְּ ד ֶאל ה  ח 
ת  ִביא ֶאת ֵסֶפר תֹור  ה  ֹּסֵפר לְּ א ה  ר  ֶעזְּ רּו לְּ ֹיאמְּ ִים ו  מ  ר ה  ע  ֵני ש  ִלפְּ

ִביִעי]...[ ֹמֶשה  שְּ ֹחֶדש ה  ד ל  יֹום ֶאח  ֹמע  בְּ א בֹו ]...[  ִלשְּ ר  ִיקְּ ִמן  ]...[ו 
יֹום ֲחִצית ה  ד מ  אֹור ע   ".ה 

לקרוא בספר התורה באחד לחודש נראה שהיתה מסורת עתיקה 
ִיםהשביעי " מ  ר ה  ע  ֵני ש  ". וכיום נותר בראש השנה מנהג ִלפְּ

ה"תשליך", שהוא אולי שריד למנהג התפילה, אך הוא התרחק 
 מאד מהמקור ולבש צורה חדשה לחלוטין בהשפעת הקבלה.

השפעת סיבוב כדור הארץ סביב השמש על עונות השנה יצ"ו  אלעזר קייסי

הארץ -ההשפעה הבולטת ביותר על האקלים נובעת מסיבוב כדור
סביב השמש, והיא באה לידי ביטוי בארבע עונות השנה 

מקיף  המוכרות לכולנו. אנו מגדירים כשנה את משך הזמן בו
הארץ את השמש סיבוב שלם, ומחלקים את השנה הזו -כדור

לארבע עונות: סתיו, חורף, אביב וקיץ. כל אחת מעונות השנה 
 .מאופיינת באקלים שונה
הארץ -ציר הסיבוב של כדור

סביב עצמו מוטה בזווית של 
מעלות ביחס למסלול  23.5

סיבובו סביב השמש )ראו 
איור(. ולכן, במהלך השנה 

פגיעת קרני השמש זווית 
הארץ משתנה, והיא משפיעה ישירות על רמת הקרינה -בכדור

 שעולה במקומות שמקבלים קרינה קרובה וישירה.
הארץ משתנה, דבר -גם במשך היום פגיעת קרני השמש בכדור

אשר משפיע על שעות התאורה במקומות שמקבלים אור, לעומת 
במהלך  הלילה במקומות שמוסתרים מקרני השמש-שעות החושך

 היממה.
כאשר קרינת השמש פוגעת יותר בחצי הכדור הדרומי ישרור בו 
קיץ, ובה בעת ישרור בחצי הכדור הצפוני חורף. וההיפך, כאשר 
קרינת השמש פוגעת יותר בחצי הכדור הצפוני ישרור בו קיץ, 
ובה בעת ישרור בחצי הכדור הדרומי חורף. באיור הבא ניתן 

הארץ והיחס שלו לשמש בעת -כדורלראות את ציר זווית סיבוב 
הסיבוב במשך השנה )הכדור הימני והשמאלי מבטאים את שיא 
הקרינה על הקטבים, הצפוני והדרומי לחילופין(. בנוסף, ניתן 

לשים לב לחלק המואר 
לעומת החלק החשוך 
)יום ולילה(, כתוצאה 

 מקרינת השמש.
כתוצאה מתנועתו של 

הארץ מסביב -כדור
לשמש, בכל פעם חלק 

הארץ -אחר של כדור
בנוסף, ככל  ופנה כלפי השמש ומקבל קרינת שמש חזקה.מ

שנתרחק מקו המשווה לכיוון הקטבים ההבדלים יהיו קיצוניים 
יותר, וההבדל שבין אורך שעות היום לבין אורך שעות הלילה 

 יהיה גדול יותר.

ת ה' א  ִאיׁש " ַ כ  ִברְּ ְּ ַנת יָדֹו כ  ַמת ְּ ְּ "-כ  ר ָנַתן ָלךְּ  לֶֹהיָך ֲאׁשֶ

 תרומות להוצאת העלון יתקבלו בברכה.)דברים טז, יז(. 
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