
 

1 

 ל סידור הרמב"ם, "חי העולמים" וייחוד השםע

 הלוי-אדיר ב"ר יוסף דחוח

 1 ......................................................................................... א. חשיבות ניקוד המילה "חי"

 2 ............................................................................................... ב. משמעות אופני הניקוד

 3 .................................................................................................... הייחוד יסוד תורתנוג. 

 3 ................................................................................................ ד. על סידור הרמב"ם )א(
 4 ............................................................ה. מהי משמעות הביטוי "חי העולמים" לפי חז"ל?

 6 ...................................................................................................................... ו. מסקנה

 7 ...................................................................................... ז. דעת רס"ג בניקוד המלה "חי"

 8 ......................................................................................... ח. "חי העולמים" וייחוד השם

 8 ................................................................................................ ט. על סידור הרמב"ם )ב(

אחד הנושאים החשובים במשנת הרמב"ם הוא הבנת הלומד או המתפלל את 
 וציא מפיו, וכפי שכתב רבנו במורה:המילים שהוא מ

וכל זמן שאתה עושה מצוה, ]אם[ אתה עושה אותה באבריך כמי שחופר 
ים מן היער, מבלי להתבונן בעניין אותו המעשה, גומה בקרקע או חוטב עצ

ולא ממי בא ולא מה תכליתו, אל תחשוב שהגעת אל התכלית, אלא תהיה 
יֹוֵתיֶהם"אז קרוב למי שנאמר בהם  ָרחֹוק ִמִכלְּ ִפיֶהם וְּ ]ירמיה  "ָקרֹוב ַאָתה בְּ

 1.יב, ב[

ברכת את דברינו הפעם נייחד לניקוד המילה "חי", הנאמרת בתפילה בחתימת 
 "ברוך שאמר" ובברכת "ישתבח", וכן בברכת "בורא נפשות".

 א. חשיבות ניקוד המילה "חי"

 :סק בהלכות יסודי התורה וזה לשונוהרמב"ם פו

הקב"ה ]...[ אינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנחנו יודעין, שאין 
 אבל הבורא הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל ִפנָה,אנו ודעתנו אחד. 

שאם היה חי בחיים ויודע בדעה היו שם אלהות הרבה, הוא וחייו ודעתו, 

                                                 
 הכופר,אבל רס"ג כותב דברים דומים, וזה לשונו: " מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, נא.   1

הוא העוזב את היסוד כלומר האחד הכולל הכל יתברך ויתעלה, ועזיבתו אותו תהיה 
או שהיה מסופק באמונתו והרי הוא נקרא  [ ]היסוד השלישי:[...] על שלשה יסודות

בשם דתי, ויתכן שהוא מתפלל ומתחנן, ואין לבו שלם ולא מאמין, והרי הוא משקר 
בּו 'ומרמה בדבריו ובאמונתו, כאותם אנשים שבהם נאמר  ַכזְּ ׁשֹוָנם יְּ ִפיֶהם ּוִבלְּ ַפתּוהּו בְּ ַויְּ

נּו ִבבְּ , לוֹ  ֹלא ֶנֶאמְּ ִלָבם ֹלא ָנכֹון ִעּמֹו וְּ , והרי זה נקרא מי לז[–' ]תהלים עח, לוִריתוֹ וְּ
קפב(. –[". )הנבחר באמונות ובדעות )קאפח(, עמ' קפא...] שנתחלל שם שמים בו

הכופר  :"ומדברי רבנו נראה שהם שקולים יחדוהעיר שם ָמרי יוסף קאפח, וזה לשונו: 
ם נראה בכל ואינו מאמין במאומה או המאמין בהבלים הזיות ושטיות. ומדברי הרמב"

כי האחרון קשה יותר, מפני שהוא טופל על ה' את חלאת טמטומו ועקשותו. ראה מו"נ 
 חלק א פרק לו ופרק ס. והאחר ריק מן הכל".
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נמצאת אומר,  אלא אחד מכל צד ומכל פנה ובכל דרך ייחוד.ואין הדבר כן, 
הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה הכל אחד. ודבר זה אין כח בפה 

ולפיכך לאמרו, ולא באוזן לשמעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. 
אומרין ֵחי נפשך, ֵחי פרעה, ואין אומרין ֵחי יי אלא ַחי יי, שאין הבורא וחייו 

 2.שנים כמו חיי הגופות החיים, או כחיי המלאכים

 :רי יוסף קאפח שםומבאר מָ 

על נושא זה, כלומר שאין לומר ביחס לה' ֵחי בצירי, אלא ַחי בפתח, ואין 
ואחת היא אם זה פרעה  לומר ביחס לשום נברא ַחי בפתח, אלא ֵחי בצירי,

מחמת חומרתו בעיני רבנו חזר או כל המציאות "העולם" או "העולמים", 
 עליו יותר על ארבע פעמים, מה שאין דרכו ולא נהג כן בשום עניין אחר

 3]בפ"ח מהקדמתו לאבות; כאן; מו"נ ח"א, סח, סט, עב ועוד[.

 דמתו לאבות:כדי לנסות להבין מעט עניין זה, נצרף את לשון הרמב"ם בהק

שלוש שורות -ועניינים אלה קשים, אל תחשוב שתבינם בשלמות בשתים
מדברי, אלא יהיה לך מזה ידיעה ]שטחית[ בלבד. ולפי היסוד הגדול הזה, 
אין העברית מרשה לומר ֵחי ה' כמו שאמרו ֵחי נפשך, ֵחי פרעה, כלומר 

[ ולפי שום נספח, כיון שהנספח והמסופח אליו שני דברים נפרדים ]...
שִחיות ה' היא עצמותו ועצמותו חיותו ואינה דבר אֵחר זולתו, לא אמרו 
אותה בסיפוח, אלא אמרו ַחי ה', הכוונה שהוא וידיעתו ]וחיותו[ דבר אחד 
]...[ ואין יכולת בשכלנו לדעת מציאותו יתעלה בשלמות, וזה מחמת 

 4שלמות מציאותו וחסרון שכלנו.

 ב. משמעות אופני הניקוד

 יוסף קאפח מוסיף ומבאר שם מדוע הרמב"ם החמיר כל כך בעניין זה:רי מָ 

כופר בייחוד והטעם מפני שלדעתו כל האומר ֵחי בצירי ביחס לה' הרי זה 
לפי שמשמע הדברים שהוא וחייו שנים, כי דבר אחד מחייה אותו, והרי  ה'

"האומר שיש שם מנהיג אבל הוא שנים זה בכלל מה שמנה בפ"ג תשובה: 
. וכך האומר ַחי בפתח ביחס לעולם, או לעולמים, או לכל נברא תר"או יו

אחר הרי זה כופר, מפני שהוא מייחס את האחדות המוחלטת לנברא כל 
ואין האחדות המוחלטת לנברא כל שהוא ]...[ אלא לאחד המיוחד שהוא, 

 5.הוא הבורא ברוך הוא

(, אלא שהוא לא רק שהוא כופר לדעת הרמב"ם )אם הוא מבין מה שהוא אומר
 רי יוסף קאפח שם:, וזה לשון מָ נעקר מן העולםגם 

                                                 
 יג.–משנה תורה )קאפח(, הלכות יסודי התורה ב, יב   2
 שם, בפירושו.   3
 פירוש המשנה )קאפח(, הקדמה למסכת אבות, הפרק השמיני.   4
 משנה תורה שם.בפירושו ל   5
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וכל המייחס לבלעדי ה' דבר שהוא לה' לבדו ]כלומר, כשאומר ַחי בפתח 
על זולת ה'[ הרי זה נעקר מן העולם ]...[ ]וכמו שכתב רבנו[ בפי"א 

וכל המשתף דבר אחר עם שם הקב"ה בשבועה נעקר מהלכות שבועות: "
ה' היא שבועה[, שאין שם מי שראוי לחלוק לו כבוד ]וַחי  מן העולם

 כשנשבעין בשמו אלא האחד ברוך הוא". ]...[

אף כאן, כל המייחס האחדות המוחלטת לשום נברא הרי זה משתף שם 
לפיכך, האומר "ַחי העולמים" בפתח הרי זה נעקר מן שמים ודבר אחר. 

לה'. וכל האומר , לפי שהוא מייחס לעולם דבר שהוא מיוחד רק ]![ העולם
 6"ֵחי ה'" בצירי הרי זה אומר שהוא שנים ואין לו חלק לעולם הבא ]![.

 ג. הייחוד יסוד תורתנו

פילוסופיה, וכאילו מצוֹות ידיעת מדעים ולמרות שלא לומדים היום בישיבות 
ה' וייחוד ה' נעקרו מעולם הדת, שהרי אם תשאל את המלומדים שבבני התורה לא 
ידעו לומר לך דבר וחצי דבר על עניינים אלה. למרות זאת, האמת לא תשתנה ולא 
תוחלף, וידיעת ה' וייחוד ה' הם יסודות תורתנו. ידועים דברי הרמב"ם בפתיחתו 

וכו', ונצרף כאן רק עוד שני  לידעיסוד היסודות ועמוד החכמות למשנה תורה, 
 ת קצרים, כותב רבנו במורה:מקורו

וזה יסוד תורתנו והוא ]הוא ודעתו וחייו[ עניין אחד שאין בו ריבוי ]...[ 
]...[ כלומר שהוא אחד בלבד ולא יסופח אליו דבר אחר ]...[ ולפיכך 

 7.ומרים ַחי ה' ואין אומרים ֵחי ה'א

ומחמת עניין זה ]ייחוד השם[ נאמר בלשוננו ֵחי העולמים, ועניינו : וד כותב שםע
ובשני הפרקים הללו האריך מאוד בעניין פילוסופי עמוק זה  8שהוא ִחיּות העולם".

 שרק בו קרוב ה' לכל קוראיו באמת.

 ד. על סידור הרמב"ם )א(

תריו ראיתי, לאחרונה זכינו ויצא לאור "סידור הרמב"ם". כשעיינתי בין ב
שבברכות "ברוך שאמר" ו"ישתבח" נּוקדה האות חי"ת שב"חי העולמים" בפתח, 
ובסוגריים נכתבה שוב "חי" מנוקדת בצירי. תמהתי מאוד על כך שבסידור הרמב"ם 
הובא בנוסח המרכזי מילת "חי" בפתח. כששאלתי חבר יודע דבר לפשר הדברים, 

י" אך ורק בפתח, ובעקבות הערה הוא אמר לי שבתחילה רצו לנקד את מילת "ח
 שנתקבלה במערכת הוחלט להוסיף את מילת "חי" בסוגריים מנוקדת בצירי.

את שיחתי עם אותו יודע דבר שמע אדם שהיה בקרבתנו, והוא הפטיר כלפינו: 
"עזבו אתכם, מה זה משנה כיצד לנקד את המילה", ולכאורה הצדק עמו, האם ראוי 

וט? ובכן דומני שאין חשוב מעניין זה, מפני שהוא נוגע לבזבז מלים על עניין כה פע

                                                 
 שם.   6
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק א, סח.   7
 שם, סט.   8
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את ה' יתברך, ומי שמקיים מצוות ואינו יודע  לידעביסוד היסודות ועמוד החכמות 
רי בסוף מאמר גם תורה אין לו )עיין בדברי מָ  –את המַצווה בהן ולא את מטרתן 

 ללא יסודות.ואין חכמה  שהרי ידיעת ה' היא יסוד היסודות ועמוד החכמות,זה(, 

תובן עתה אפוא תמיהתי על כך שנכתב בנוסח המרכזי "ַחי העולמים" בפתח. 
ואסיים בהערה חשובה, ברור שאין להעיר לשום אדם על עניין זה בעת התפילה 
וכיו"ב, כי כולנו לצערנו שבויים בעולם דתי רחוק מאוד משבילי מחשבתו הטהורים 

ולהביאו למודעות בשל חשיבותו  של רבנו. ברם, מחובתנו להעלות עניין זה
 האדירה.

 ה. מהי משמעות הביטוי "חי העולמים" לפי חז"ל?

 ספרות המקראמן המפורסמות שלשון מקרא לחוד ולשון חכמים לחוד. לפי 
משמעות המלה "עולמים" היא תמיד "נצח נצחים" )אין בכל המקרא "העולמים" 

בה"א  "חי העולמים"יטוי בה"א הידיעה!(. אנו מבקשים להבין מהי משמעות הב
, ואז "נצח נצחים"הידיעה לפי חז"ל: האם לדעתם מילת "העולמים" משמעותה 

)לעולמים(, ונסיק שלדעתם יש  ַחי לנצח נצחיםמשמעות הביטוי תהיה שהקב"ה 
 היקום-הבריאהלנקד את המילה "חי" בפתח; או שמילת "העולמים" היא 

כלומר את  מחֶיה את העולמיםב"ה )העולמות(, ואז משמעות הביטוי תהיה שהק
 היקום, ונסיק שלדעתם יש לנקד את המילה "חי" בצירי.-הבריאה

)חי לנצח  מתייחסת לקב"המכיוון שבשתי המשמעויות הללו מילת "העולמים" 
ביחס לה' או מחֶיה(, עיינּו בכל המופעים של מילת "העולמים" בספרות חז"ל 

פעמים  570-מים" נמצאה בספרות חז"ל כ. להלן הממצאים: המילה "העוליתברך
-בכל המופעים הללו, משמעות המילה "העולמים" היא הבריאהביחס לה' יתברך. 

 שלפי חז"ל יש לנקד את המילה "חי" בצירי!נמצאנו למדים,  היקום!

 להלן פירוט הממצאים:

-)כ "ריבון העולמים"פעמים בביטוי:  550-המילה "העולמים" מופיעה כ (1
העולמים"(, ואין ספק שמשמעות ביטוי זה היא  כלם מופיע "רבון פעמי 140

 .היקום-שהקב"ה הוא השליט על כל הבריאה

ושוב אין  9,"שומר העולמים"פעמיים מופיע בתלמוד הירושלמי הביטוי  (2
 .היקום-ספק שמשמעות המילה "העולמים" היא הבריאה

א מֹלאומר ברוך שכוחו  ועל ]...[על הזיקים במשנה בירושלמי נאמר: " (3
 .היקום-כלומר מלוא הבריאה 10",העולמים

                                                 
 ירושלמי )וילנא(, תענית א, א; ירושלמי )ונציה(, תענית א, א.   9

 ירושלמי, ברכות ט, ב.   10
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והכוונה לקב"ה שמשכין שלום בכל  11,"שלום העולמים"פעמיים מובא  (4
 .היקום-הבריאה

, והכוונה שהקב"ה הוא יחיד ומיוחד "גדול העולמים"שלוש פעמים מופיע ( 5
 12.בכל העולמות, כלומר אין כיוצא בו בכל הבריאה

בסוף והוא יהיה ]...[ חו וגבורתו מלא עולם וכבה נאמר: "בשמות ר (6
והכוונה שהקב"ה קיים לנצח, גם לאחר שייחרבו "העולמים" כלומר  13",העולמים

 .היקום, לפי התפיסה הזו-כלל הבריאה

ואין ספק שגם כאן הכוונה  14,"אדון העולמים"שש פעמים נמצא הביטוי כ (7
 .היקום-שהקב"ה הוא אדון הבריאה

, מתוספת מילת "כל" נלמד "צור כל העולמים"לוש פעמים מופיע הביטוי ש( 8
היקום )בדומה ל"רבון כל -שמדובר בכל העולמות, כלומר בכל הבריאה

העולמים"(. וזו משמעות מילת "העולמים" בברכה שבסוף קריאת ההפטרה "צור 
ות צור העולמים אדון כל הברי"כל העולמים". כמו כן, באוצר המדרשים מובא: 

וברור מהקשר הדברים, שגם כאן מילת "העולמים" הכוונה בה  ",אלוה כל הנפשות
 ליקום ולכל מה שנכלל בהם.-לבריאה

ָצב אשר ממנו  ובספרו "מורה הנבוכים" הרמב"ם מבאר כי "צּור הוא שם ַהַּמחְּ
ֶתםחוצבים את אבני המתכות ' הזה ' ]ישעיה נא, א[. ומן העניין ַהִביטּו ֶאל צּור ֻחַצבְּ

הושאל שם זה ליסוד כל דבר ומוצאו ]...[ ועל פי העניין הזה נקרא ה' יתעלה צור 
ולפי ביאורו זה, משמעות  15כי הוא המוצא והסיבה העושה לכל מה שזולתו".

 16המלים "צור העולמים" בברכה הוא "מקור היצירה והקיום לכל העולמים".

לאחר שהוכח שבכל מקום בספרות חז"ל שבו נאמר "העולמים", ביחס לה' 
, "חי העולמים", נעבור לבחון את הביטוי ליקום-לבריאהיתברך, הכוונה היא 

פעמים. לאור העובדה שבכל מקום שנאמרה מילת  100-שמופיע בספרות חז"ל כ
עמים(, פ 570-היקום )כ-"העולמים" בספרות חז"ל ביחס לה' משמעותה הבריאה

קרוב לוודאי שגם מילת "העולמים" שבביטוי "חי העולמים", שנאמר אף הוא ביחס 
, ולפיכך לפי חז"ל יש לנקד את המילה "חי" היקום-הבריאהלה' יתברך, משמעותה 

                                                 
אלבק(, תולדות סו, ד"ה -בראשית רבה )וילנה(, תולדות סו, ב; בראשית רבה )תיאודור   11

 ר' ברכיה.
אלבק(, ויחי קא, ד"ה ויאמר; -בראשית רבה )וילנא(, ויחי ק, ה; בראשית רבה )תיאודור   12

 מדרש שכל טוב, בראשית כא, כא.
 מדרש רבה, שמות ה.   13
 אסתר רבה )וילנא( ח, ז; מדרש שכל טוב, שמות ו, ג; שם, שמות ז, יז; ועוד.    14
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק א, טז, עמ' לב.   15
חּו בַ י הפסוק בישעיה )כו, ד(: "ולגב   16 ָיּה  ה'ִבטְּ ", משמעו, צּור עֹוָלִמים ה'ֲעֵדי ַעד ִכי בְּ

חּו בה' תמיד מפני שהוא "מחסה ומבצר העומדים לעולמים ]=לנצח נצחים[" )דעת  ִבטְּ
מקרא, שם(. נמצא שגם בפסוק זה, כבכל פסוקי המקרא, ביאור המלה "עולמים" ללא 

 נצחים.ה"א הידיעה הוא נצח 
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. ברם, לא הסתפקנו בזאת, והבאנו ראיות מעצם ההקשרים שבהם נאמר בצירי
ת "העולמים" בהם היא הביטוי "חי העולמים", ומהם עולה שמשמעות מיל

. להלן הממצאים, שכמעט כולם חוזרים על עצמם שוב ושוב ברחבי היקום-הבריאה
 ספרות חז"ל:

' ַלַּמֲעֵנהּו ה'ֹכל ָפַעל ]...[ שנאמר ' כל שכן בשבח ותהילה של חי העולמים"( 1
במה אנו משבחים את הבורא יתעלה? במעשיו ופעולותיו שאנו  – 17]משלי טז, ד["

 .בבריאה )ראו לדוגמה תהלים קד(רואים 

", וכל ליום שכולו שבת מנוחה לחיי העולמיםבסוף משנת תמיד נאמר: "( 2
 .המפרשים שם מבארים לחיי העולם הזה, ולעולם שלאחריו, אחר שייחרב הראשון

גם מכאן משמע  – 18"שהכל שלועל אחת כמה וכמה למלך חי העולמים "( 3
 .הקב"הביקום, שכולו של -שמדובר בבריאה

כלומר הברכה עוסקת  ( "בורא נפשות רבות על כל מה שברא חי העולמים",4
-בבריאת ה' ובכל מה שבתוכה, ולכן ברור שמשמעות "העולמים" בה היא הבריאה

 .היקום )כמו בברכה שלאחר ההפטרה(

במעשה זה שהוא מתגאה לומר אני דורש בירושלמי חגיגה ב נאמר: "( 5
 ,א"ר יוסי בן חנינה המתכבד בקלון חבירו אין לו חלק לעולם הבא ]...[ בראשית

?", גם מכאן ברור שכבוד חי העולמים המתכבד בכבוד חי העולמים לא כל שכן
 .שמדובר כאן, הוא כבודו בבריאה שברא

ָחִסיד  ה'ַצִדיק ' אמר:שנ ,חי העולמים: "במכילתא דרי"ש מובא( 6 ָרָכיו וְּ ָכל דְּ בְּ
ָכל ַמֲעשָ  מהם דרכיו ומעשיו של הקב"ה? בריאתו והנהגתו  – 19' ]תהלים קמה["יובְּ

 .את העולם

שהוא קונה שמים אוי לכם שהנחתם לחי העולמים, במדרש תהלים נאמר: " (7
אוי לנו שִהנחנו את קריאת "חי העולמים" בצירי, וייחסנו את האחדות  20."וארץ

 המוחלטת לבריאה באמרינו "חי העולמים" בפתח.

 קנהו. מס

 –ביחס לה' יתברך  "העולמים"בכל מקום בספרות חז"ל שנאמרה בו מילת 
. כלומר, לפי חז"ל יש לנקד את הביטוי "חי העולמים" היקום-הבריאהמשמעותה 

, שהרי אם משמעות "העולמים" היא הבריאה לא ייתכן לנקדה בפתח. בצירידווקא 
ה "נצח נצחים", שהרי ניקודה בפתח מחייב שמשמעות המילה "העולמים" תהי

 היקום-הבריאהוהרי תמיד מילת "העולמים" בספרות חז"ל ביחס לה' משמעותה 
 כמו שהוכח.

                                                 
 מסכתות קטנות, מסכת סופרים יג.   17
 שם, מסכת דרך ארץ ה.   18
 רבין(, פרשת בא, טז.-מכילתא דר' ישמעאל )האראוויץ   19
 מדרש שוחר טוב, מזמור לא; ומובא גם בילקוט שמעוני שם.   20
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 ז. דעת רס"ג בניקוד המלה "חי"

רי יש הטוענים שרס"ג סבר שיש לנקד את "חי העולמים" בפתח. ברם, לדעת מָ 
 :עם הרמב"ם בעניין זה, וזה לשונו יוסף קאפח, רס"ג עומד יחד

ֵרית"ים מהאמור בדניאל )ד, לא( וראיתי מקש ַהדְּ ֵחית וְּ ָמא ַׁשבְּ ַחי ָעלְּ  "ּולְּ
שהיא כתובה בפתח, ולק"מ כי "חי עלמא" בלא ה"א פירושן: החי 
לעולמים, וכך תרגם רס"ג כאן "חי אלעאלם": החי לעולמים. ושם )יב, ז( 
"וישבע בֵחי העולם", שהיא כתובה בצירי, תרגם רס"ג "חיוה אלעאלם" 

כי הראשונה בה"א הידיעה והשנייה בלי העולם. וההבדל ברור,  חיּות –
 21.]הרמב"ם[ וכשיטת רבנו ה"א הידיעה,

רי יוסף קאפח דק ודקדק כמנהגו הטוב, ובמקום שמלת "עלמא" או כלומר, מָ 
משמעותה  –"עולמים" באה ללא ה"א הידיעה )כפי שהיא בכל ספרות המקרא( 

"נצח", ולכן רס"ג תרגם בפסוק הראשון "החי לעולמים". ברם, כאשר מופיעה ה"א 
הידיעה בראש מלת "העולם" )וכפי שהיא מופיעה במלת "העולמים" בספרות 

 משמעותה היקום, ולכן בפסוק השני רס"ג תרגם "ִחיּות העולם". –חז"ל( 

 22ולמים" מנוקד בפתח.בברכת בורא נפשות, "חי הע יש לציין, שבסידור רס"ג
והדבר תמוה מאד, מפני שניקוד "חי העולמים" בפתח סותר את שיטתו בפירושו 
לדניאל, ומפני שהברכה עוסקת בבריאת ה' ובכל מה שבתוכה, ולכן ברור 

ושיש לנקדה בצירי. לאור הקשיים  היקום-הבריאהשמשמעות "העולמים" בה היא 
הם אשר מבטאים נכונה את דעתו  הללו סביר להניח, שדווקא דבריו בפירושו

האמתית, והמלה "חי" בסידורו נוקדה בפתח בשגגה, או שלא נוקדה על ידו, אלא 
על ידי אחד המעתיקים שחיבר את נקודות הצירי לפתח )בכתבי יד אחרים שראיתי 

 לסידור רס"ג המלה "חי" לא נוקדה(.

רס"ג במהדורת ואסיים בעניין פעוט לכאורה, עיינתי בכתב היד של סידור 
במהלך השנים, וקו לבן דק  ם"מקיצי נרדמים", והפתח שתחת "חי העולמים" נפג

לשניים, ולא רק זאת, כתם שחור שהוא כנקודת צירי התמקם לו במקום  וחוצה אות
המתאים לנקודת הצירי השמאלית, עד שהפתח היא מעין צירי )ושמא הייתה זו 

 צירי?(.

 

 

 

                                                 
 משנה תורה )קאפח(, הלכות יסודי התורה ב, ל.   21
 רושלים תש"ס.סידור רס"ג בהוצאת מקיצי נרדמים, י   22
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 השםח. "חי העולמים" וייחוד 

שמעתי טענה שאין לקשור את עניין ייחוד השם שנזכר בהלכות יסודי התורה 
: זכר במפורש, וזה לשון הרמב"ם שםלביטוי "חי העולמים", שהרי הביטוי לא נ

"ולפיכך אומרים 'ֵחי נפשך', 'ֵחי פרעה', ואין אומרין 'ֵחי יי' אלא 'ַחי יי', שאין 
ואיני יודע מדוע טענו כן, והלא  23.הבורא וחייו שנים כמו חיי הגופות החיים"

ה הרמב"ם בעצמו קושר את הביטוי "חי העולמים" לעניין ייחוד השם במורה, וז
"ומחמת עניין זה ]ייחוד השם[ נאמר בלשוננו ֵחי העולמים ]בצירי[, : לשונו שם

גם מרי קושר בין הביטוי "חי העולמים" למצוות  24.ועניינו שהוא חיּות העולם"
 :שונו בפירושו להלכות יסודי התורהוזה לייחוד השם, 

על נושא זה, כלומר שאין לומר ביחס לה' ֵחי בצירי, אלא ַחי בפתח, ואין 
לומר ביחס לשום נברא ַחי בפתח, אלא ֵחי בצירי. ואחת היא, אם זה פרעה 

מחמת חומרתו בעיני רבנו  –או כל המציאות: "העולם" או "העולמים" 
מה שאין דרכו, ולא נהג כן בשום עניין  ,ם ]![חזר עליו יותר מארבע פעמי

אחר ]...[. וכך האומר ַחי בפתח ביחס לעולם או לעולמים או לכל נברא 
מפני שהוא מייחס את האחדות המוחלטת לנברא  ,הרי זה כופר ]![אחר 

כל שהוא, ואין האחדות המוחלטת לנברא כל שהוא ]...[ אלא לאחד 
 25המיוחד הוא הבורא ברוך הוא.

רי יוסף קאפח, אין צא, כי לדעת חז"ל, רבנו הרמב"ם, רס"ג בפירושו, ומָ נמ
לומר "חי העולמים" בפתח, מפני שמי שאומר כן ומבין את דברי פיהו, משחית את 

 ייחוד השם יתברך ויתעלה. –היסוד של דת משה 

 ט. על סידור הרמב"ם )ב(

יכות", יצא לאחר שפורסמו הפרקים הראשונים של מאמר זה בעלון "אור ההל
לאור קונטרס ובו מובאים דברי עורך סידור הרמב"ם, שבהם הוא מאריך מאד 
להצדיק את העובדה שהוא ניקד בסידור הרמב"ם את מילת "חי העולמים" בפתח. 
וזאת אשאלהו: אם לדעת הרמב"ם ניתן לומר "חי העולמים" בפתח לפי דבריו, 

, שיש לומר "ֵחי העולמים" בצירי, וזה בנו כותב במפורש ב"מורה הנבוכים"מדוע ר
"ומחמת עניין זה ]ייחוד השם[ נאמר בלשוננו ֵחי העולמים ]בצירי[, לשון רבנו: 

מדוע אפוא התעלם עורך סידור הרמב"ם מלשונו  26ועניינו שהוא ִחיּות העולם".
 המפורש של רבנו, וניקד את "חי העולמים" בסידור הרמב"ם בפתח?

ו עוסקים בעניין כה חשוב, וכמו שהוא כותב בקונטרסו ויתרה מזאת, אם אנחנ
בפתיחת דבריו: "מפאת חשיבות העניין, ובפרט שנוגע הוא לאחד מיסודות 

                                                 
 משנה תורה )קאפח(, הלכות יסודי התורה ב, יג.   23
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק א, סט.   24
 משנה תורה )קאפח(, הלכות יסודי התורה ב, יג, בפירושו שם.   25
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק א, סט.   26
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אם כן, מדוע לא ראוי להחמיר בעניין זה כדעת מרי?  27האמונה, אפרט בזה ביותר".
והלא ב"עולם הדתי" בימינו מחמירים בהבלים והבלי הבלים, כל שיטה שטיא 

ים לתורה ועליה מקדשים מלחמה ובונים דייק של שנאה. האם לא ראוי הופכ
את ה' יתברך"? ואגב,  לידעלהחמיר בעניין שהוא "יסוד היסודות ועמוד החכמות 

, הדעה והידיעההביטוי "יסודות האמונה" איננו תואם את משנת רבנו, שקידש את 
"הלכות יסודי  ולכן ראוי לומר "יסודות התורה", וכמו שדייק הרמב"ם וכתב

 (.2–1)ועיין עלוֵני "אור הרמב"ם"  התורה"

 ף קאפח בראש הלכות יסודי התורה: רי יוסדבריו של מָ צרף את ונ

כי לדעת רבנו,  "יסודי האמונה"ולא  "יסודי התורה"קרא שם הלכות אלה 
ֶמה לו שהוא יודע תורה, ואינו יודע את ה' בדרכו של רבנו  מי ֶׁשִנדְּ

 .ה אין לוובשיטתו, גם תור

רק לאחר הנחת היסודות המחשבתיים הנכונים יש מקום לבוא וללמוד הלכות 
ודינים, וכל מי שישא וייתן בהלכות התורה ללא שהונחו בדעתו יסודות הדת 

 המחשבתיים עדיין רחוק הוא מאד מהאמת...

"והוצרכתי להאריך כי לא : ימת דברי מרי בהלכות יסודי התורהונחתום בחת
לעומק קפידתו של רבנו, ואף ראיתי מי שהצמיד לדברי רבנו גיבובי מלים,  רבים ירדו

 28וראויים הם אליו".

את ה' כפי יכולת האדם, וכשם שנתקיימה  לידעיהי רצון שנזכה להתרומם 
ָדעּוִני"נבואתו של ירמיה )ב, ח(:  ֵשי ַהתֹוָרה ֹלא יְּ ֹתפְּ , כך תתקיים בנו נבואתו של "וְּ

ָאה ָהָאֶרץ ֵדָעה ֶאת י "כִ ישעיה )יא, ט(:  ַכִסים ה'ָמלְּ  ."ַכַּמִים ַלָים מְּ

תודה מיוחדת לידידי הרב ַהֵּמִאיר, מאיר בן אברהם עפארי יצ"ו, ה' יאריך ימיו 
 בטוב ושנותיו בנעימים, אכי"ר.

                                                 
 קונדריס מאמרים ועיונים, עמ' נה.   27
 סודי התורה שם.משנה תורה )קאפח(, הלכות י   28


