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 מאיר עפארי

 דברי פתיחה

ואין חדש תחת  ,מקורות הקודם כתבתי על "הרוחות החדשות ביהדות"בקובץ 
חמות, צוננות, קפואות ולוהטות, היו תגובות ההשמש הקופחת של ארצנו המובטחת. 

כל אחד לפי מהללו ויכולת הבנתו. ואשריהם ישראל, ה' אשר בחר בם ובזרעם לנחלה 
ולא כלו ולא יכלו דתן לו, והוליך אותם במדבר ארבעים שנה "עד תום כל הדור", 

אזנם כרויה לשביבי אשר יוסיפו ללכת בדרכי דור המדבר "לספות עוד"... ש ואבירם
הדים עמומים שיוצאים מקרב בעלי ההגהות למיניהם, קולטים ומאמצים אותם אל 

שמא לעומקם של דברים,  ירדוחלילה להם מלנסות ל .הנאה ובחיכוך ידייםחיקם ב
מישרים, ת חושך יישותם ומציאותם הרחוקה מדרכי אור הדעת יכה בסנוורים א

 והדברים עתיקים...

, שלמה המלך סלל את הדרך להבנת משמעותם השכלית של סודות התורה
. הוא היה בקי בחכמת הטבע ובחכמת המדע וביארם באמצעות משלים ודימויים

עות באמצ (,ד יד,)ל במדרש שיר השירים רבה "ועל פי רז ,פיסיקה(אהפילוסופי )מט
סודות התורה הנעלמים )בעיקר רבים מלאישי הדעת הנבונים הוא גילה המשלים 

יו נתבארו וחידותמשליו  .בספר שיר השירים שעוסק במאבקה של הנפש להשארותה(
החיים ולזכות -ידי פרשנים רבים, כדי לסייע לטהורי המחשבה לאכול מפרי עץ-על

 הבא.-להשארות הנפש ולחיי הנצח בעולם

 להתגבר על ה"אשה הזרה", מצליחיםורק יחידים  ,עץ החיים אינה קלההדרך אל 
 הישרה, המסכים אשר מסיתים ומטים מן הדרך הם התאוות והעוונות, אשר הם

כדי לזכות באושר  ת האדם בפיתויי חבלי החטאת מטה מטה לשאול קבר.ומושכים א
"אשת על האדם להתרחק מהאשה הזרה ולהתאמץ לדבוק בהנצחי שבעץ החיים, 

, להכניע ולרסן את המיית לבו ותאוותיו, וזאת יעשה בהצלחה רק אם יהגה החיל"
 בתורת אמת זכה נקיה וברה מסיגי השקר והרמיה.

 עירובין כא נאמר: מסכת בתלמוד 

 [...] תורה שלושת אלפים משלשבמלמד שאמר שלמה על כל דבר ודבר 
שאין  [סל]=התורה דומה לכפיפה  בתחילה היתה [...] לימד דעת את העםו

 .]=ידיות אחיזה[ עד שבא שלמה ועשה לה אזניים ,לה אוזניים
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 , וזה לשונו:הנבוכים-לספרו מורה תוכותב בפתיח ם"רבנו הרמב

ֻבר ַעל ָאְפנָּׁיו" ]משלי כה, יא[ אמר החכם ר דָּׁ בָּׁ ֶסף דָּׁ ּיֹות כָּׁ ב ְבַמְׂשכִּ הָּׁ י זָּׁ  "ַתּפּוחֵּ
אים עליהם השלום, פשטיהם חכמה מועילה בעניינים וכך הם משלי הנבי [...]

שנראה מפשטי משלי  רבים, מכללם תיקון מצבי החברה האנושית כפי
ותוכן חכמה מועילה בהשגת הדעות האמיתיות כפי  ,ודברים הדומים לכך

 .)מהד' מו"ר יוסף קאפח, עמ' י( אמיתתן

וניינים להגיע אל ל צריכים ביאור כדי לסייע למע"רזשלמה המלך וכאמור, דברי 
הביניים שנודו -וזאת עשו המפרשים הפילוסופים של ימי ,"עץ הדעת" ולאכול מפריו

הם ראו את תכליתם העיקרית  .8במקורות מספר והושמצו ועליהם כתבנו במאמר 
החיצוניות של המשל ולגלות את הגרעין החבוי, את האמת  "קליפות"לחדור מבעד ל

 למוס ומחלוקת מאז ועד היום.ועל פירושם התפתח פו ,שבתוכו

שברכת ה' שופעת על הכל, לא כל אחד מסוגל ומוכשר לקבל את אותו למרות 
ולכן  .אלא רק "אחד מעיר ושניים ממשפחה" זוכים להגיע אל החכמה"שפע שכלי", 

למעט את תאוותיו מוסריות ועיוניות, הקדמות שיר את נפשו בלימוד צריך האדם להכ
זוכה  את נפשומי שהכשיר  .רק לצרכים החיוניים של הגוףהגשמיות ולהשתמש בהן 

העונג  שבהליהנות מ"עץ החיים", לדבוק "בשכל הפועל" דבקות מתמדת לאחר מותו 
  .והיא תכלית האדם הנצחי

את "ימי  נרתוםו למעמד נשגב זה, יהי רצון שנשכיל להבין ולהכשיר את עצמנו
 העקושות והדווקניות.עות ולזיכוך הד הלבבות תהרחמים והסליחות" להכשר

  .תזכו לשנים רבות ותבושרו במחילה סליחה וכפרה, בריאות ושפיות

 זצ"ל מארי יוסף צדוק
 ירושלים תשמ"ד

 , מנהטןצילום: ציון עוזרי
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 מאיר עפארי

 לזכרו של חברי הטוב –"החכמה הגדולה" 

 החוגרי האחרון ,אפרים יעקב

דאוד ובדור יעקב  והמיוחד אפרים בן מנחםמאמר זה נכתב לזכרו של חברי הטוב 
 מהיו השמיישעלה בסערת ח )כפי שנהג לרשום את שמו(, "החוגרי האחרון" ,נגאר

קולו הערב ואהבתו לשירה  בערב "ליל האגדה" פסח התשע"ה וחסרונו מתגבר.
 .ולמוסיקה הביאוני לכתוב את הדברים

פרשנות מאוחרת של ולצערנו בעקבות  ,המוסיקה תופסת מקום מרכזי בחיינו
ירדה לשולי היא  2,נשכחה ה"חכמה הגדולה" 1,פוסקים בעלי דעות מחמירות

 לא התייחסו אליה כלל. אף ההתייחסות ולעיתים 

 מהי ה"חכמה גדולה"?

כאשר פורטים על מיתר המתחיל לרטוט, הוא מרעיד את האוויר מסביב ומשמיע 
אורכו ובצורה שבה פורטים עליו. קול. רעד המיתר תלוי במתיחתו, עוביו, צפיפותו, 

יר בתוך והקול נכנס לתוך תיבת התהודה ומהדהד בתוכה. צורת ההדהוד של האו
יר בתיבה מרעיד גם את ווכי הדהוד הא ,התיבה תלויה במבנה ובצורת תיבת התהודה

כני שלה, בצורה ובחומרים מהם היא ה עצמה ורעד התיבה תלוי במבנה המהתיב
שגוון  ,ומעים בסופו של דבר הוא העיקר. נמצאנו למדיםעשויה. הצליל שאנו ש

על עצמת הצליל משפיעים תנודות  .הצליל ואיכותו נקבעים על ידי תיבת התהודה
, עובי דפנות תיבת המיתר, גודל תיבת התהודה, צורת חיבור הגשר לתיבת התהודה

 התהודה ועוד.

ב לקולות הרבה הקשי, שהרי הוא רגע שנברא האדםהמ החלו ימיה של המוסיקה
הטה את אזניו בטבע, והאדם מעת בריאתו  הקולות היו קיימים .לפני שהיו מילים

המיית הרוח, לבלטפם את האבן, המים  לזרימת :ולות ולצלילים שסבבו אותולק
הלמות צעדיו לקולות הנשמעים בלילה, ל נהימת החיות,, לריםופישירת הצלרעמים, ל

הטביעו בתוכו את תחושת כל אלה  ועוד. יקות ליבודפ, לעץאו ילוכו על חול, סלע בה
ועוד לפני שלמד לדבר ידע להביע בקריאות גרון ובתנועות יד וגוף, רגשי  ,הקצב

נו קולות הצעקה והנאקות לקווים של ובהמשך התעד ,שמחה ופחד, נחת רוח וכעס

                                                 

 ובעיקר בעקבות גזירות רז"ל לאחר חורבן הבית השני.  1
 אבן עזרא, בראשית ד, כא.  2
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תופים תנועות הגוף עודנו והפכו לריקוד, ספיקות הכפיים הוחלפו בנקישות מנגינות, 
 תמיות.יקצובות, ר

 בקשות, תחנונים,תפילות,  :בה הביע את אשר עם ליבוהאדם יצר לו מוסיקה 
לקרוביו ואהוביו ולמחוזות העבר  הלל ושבח בימי טובה, קינות למתים וצלילי געגוע

 שלו.

ישנם מנגנים הנוהגים לעצום עיניהם בשעה שהם מנגנים כי הצלילים חודרים 
ואפילו  ,נשמה ו כאלה שייחסו לכל המרכיבים בטבעקדומות הילנשמתם. בתקופות 

בסיס אמונתם היא האמונה ב"גלגול נשמות" שפירושה, נשמת  3.לעצמים דוממים
כנף, צמחים ואבנים. ישנם נגנים שעוצמים החיים, בעלי ההמת מתגלגלת לגוף בעלי 

או המאזין  ולעולם אין לדעת מה חושב הנגן ,את עיניהם לשם ריכוז ועונג רוחני
 או על עונג רוחני. ...למוסיקה באותם רגעים שהוא עוצם את עיניו, האם על הגלגול

אחד מהם היה  4,בספר בראשית מסופר על עדה אשת למך שילדה לו שני בנים
מעניין שרש"י הסביר ש"חכמתו"  5.חכמת הניגוןשידע את  הראשוןיובל והוא היה 

 6זרה...-התה בעצם לשם עבודישל יובל בנגינה הי

אין לנו ידיעות סדורות על מהותה ודרכי התפתחותה של המוסיקה העברית 
ולעיתים נדירות  ,. בתורה מוזכרים פה ושם כלי נגינהעתיקההקדומה בחיי תרבותנו ה

שטען כלפי  ,קשורה בלבן הארמי לכך הדוגמה הראשונה .נרמז על שימוש במוסיקה
ישראל עם -ון לעזוב אותו ולשוב לארץוא מתכוהיה מודיע לו מראש שה יעקב שלּו

 7."בשמחה ובשירים בתוף וכינורותו לדרכו "בנותיו ונכדיו, הוא היה משלח א

מרים הנביאה לקחה את התוף בידה וכל הנשים יצאו אחריה בתופים נוספים 
ציווה את משה לעשות ה' במסע הארוך במדבר, בני ישראל היו בזמן ש 8.ובמחולות

הכהנים  9.של המחנותתם תנוע את תחילת מןלהקהיל את העדה ולס, כדי לו חצוצרות
 10.נצטוו להריע בחצוצרות לפני היציאה לקרב ולתקוע בהן בימי שמחה, מועד וחג

ואין גם  ,דתי-נגינה לצרכי פולחן-כל רמז המקשר אותנו לשימוש בכלי אין לנו
פרות המאוחרת רק בס .תיאור כלשהו ביחס לתבנית כלי הנגינה או לטכניקות ביצוע

 המשנה והתלמוד אנו מוצאים הרחבה בנושא זה.ובספרות ספר תהילים ביותר, 

                                                 

התופעה נקראת "אמיניזם". מקור המילה לטיני ופירושו: יש לכל מרכיבי הטבע נפש/נשמה.   3
 מתפרנסים יפה מאמונות הבל אלה.תחום זה שייך לפסיכולוגים ורבנים שבימינו 

 בראשית, שם.  4
 רס"ג ורד"ק, שם.  5
 שם.  6
 שם לא, כז.  7
 שמות טו, כ.  8
 במדבר י, ב.  9

 שם ט, י.  10
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בעקבות ההתפתחות התרבותית של החברה  ,בימי המלוכה והבית הראשון
וכאן אנו מבחינים  ,התעשרו חיי התרבות אומה והשפעת תרבות העמים השונים,וה

המוסיקה משמשת השראה . עםשהשימוש בכלי ובצלילי נגינה מוגדרים יותר בחיי ה
והמה  נגינה "נבל, ותוף וחלילהקול כלי  נשמע ברקע, כאשר לנביאים המתנבאים

 שפרכינור כדי לבעבדי שאול מייעצים לו לקחת מישהו הבקי בנגינה  11."מתנבאים
שהיה מפורסם  ,דוד בן ישי כידוע היהלשם כך והאיש שמצאו  12,את מצב רוחו העגום

 כנגן בקי.

שירי ערש,  .מוסיקה להשיב את הנפש, לרגעי שמחה, עצב או בדידותאין כמו 
שירי ילדים, שירי עבודה של גברים ונשים, שירי מסע, שירי הלל, בלאדות אפיות 

וביקורת חברתית,  וגם שירים בעלי תוכן פוליטי ,וחגיגיות, שירים סטיריים והומור
 שירי קודש. , ולהבדילפה פי רוב דברים של ניבול-דוח המכילים עלשירי היתול ובי

אין חיים. חשיבותה של  וצמה ונדמה שללא מוסיקהח ועוכיום יש למוסיקה כ
הלמידה, ו הזיכרוןעל האינטליגנציה,  להשפיעלתה ליצור רגש, ויכבהמוסיקה היא 

 בטיפול בקשיים נפשיים.בסיוע ו

שהעולם  וברעסקו בכוחה של המוסיקה, הם סהפילוסופים החשובים של יוון 
שהמוסיקה  ,ברמחזיקה את היקום. אפלטון למשל סמבוסס על הרמוניה ה

 13,סבר )'חכמה בגויים האמן...(וניטשה  ,וההתעמלות מסייעים ליצירת אזרח מושלם
 ומבלי מוסיקה החיים היו טעות... ,שהרעש מחסל את המחשבה

ות כן ישנן קבוצ-פי-על-נוהגים לומר שהמוסיקה היא שפה בינלאומית ואף
מיבשות שונות או מאותה יבשת באזור אחר, המתקשות להבין את השירים השונים 

השוני של  14.שמקורן מחוץ לסביבתם הקרובה מן הסיבה שיש לשפות "אופי טונאלי"
לשנות את עשוי אפילו והטון בהברה אחת בלבד מקשה על הבנתה של המילה כולה 

 משמעותה של המילה לחלוטין.

תמשים בשפות "טונאליות", יוצרים בדרך כלל מוסיקה עמים או קבוצות המש
אולם דבר זה אינו קיים  ,המשתמשת בהתפתחותה המלודית בטונאציה של המילים

המשתמשים בלשונות מסוג  .כמעט במקומות שהלשון מוצאת את ביטויה בהטעמות
ואינם שמים לב להברות וזו הסיבה  ,זה מקפידים במיוחד בזמן שירתם על ההטעמות

ורק  ,יקרית שבגללה קשה לקבוצה אחת להבין את השירה של הקבוצה האחרתהע
וכאן בדיוק טעותם של אותם  את שיריהם,לעיתים רחוקות הם מצליחים לשיר 

 פי מסורת אבותיו.-יקמו את אפם הארוך כשאפרים שר על"מבינים" שלעגו וע

                                                 

 שמואל א י, ה.  11
 שם טז, יא.  12
 .1900–1844הוגה דעות, משורר ומלחין גרמני, חי בין השנים   13
 או נמוך וטון זה אינו ניתן לשינוי.כל הברה היא בעלת טון קבוע מראש, גבוה   14
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דבר  ,אלהלא מעט כוהיו  ,שלעגו לשירתו אפרים ריחם על טיפשותם של אלה
המעיד על חוסר תרבות, ידע וסובלנות. אזור חוגריה שממנו הגיעו הוריו של אפרים 

שהרי ידוע שבתימן היו  ,היה עשיר בתרבות שלא דמתה לתרבות עיר או אזור אחרים
כשמתוך שטח  ,קמ"ר 527.970ישובים שהיו פרוסים על שטח של  1500 -למעלה מ

 קמ"ר! 332.970 -כזה תפסה דרום תימן שאזור חוגריה בתוכה 

. , ועודהמדרש שלנו-בשבתות של בית, בשמחותלא פעם הייתי עם אפרים 
ביו, הורמו גבות שלא הכירו בבית אשלמד פי המסורת -אשר אפרים פצח בשירה עלוכ

 משיך לשיר.מתעלם מהם והיה מ ציה" ולגלגו. אפריםאטונאת ה"

שאינם מכירים או  כך דרכו של עולם שהטיפשים שורצים בו. הם בזים לכל מה
כי מוחם הזערורי ואזנם המיקרוסקופית  ממה שהורגלו בו, מה שנראה או נשמע שונה
 אינם יכולים להכיל איכות.

פרקים בתולדות הקבלה בתימן",  –ספרו של אפרים שנקרא: "אלוה מתימן יבוא 
ידי חברו הטוב -, ונערך עלמבוסס על עבודת הדוקטור שכתב באוניברסיטה העברית

 אשר כותב בהקדמתו וזה לשונו:-. בראשר-בר 'ופ' מפר

היה חדור תודעת שליחות, שנבעה מהיותו בן להורים בני הדור ]אפרים[ 
האחרון בתימן והדור הראשון לחיים חדשים בארץ. הוא ראה בעצמו אחרון 

אין תחום בחייהם של יהודי תימן שאפרים לא היה [. ...] יהודי אלחוגרייה
ו ולתעדו. עבודתו בפונותיקה הלאומית הוקדשה בעיקר מלא סקרנות להכיר

לתיעוד של מסורות הפיוט שהילכו בתימן. בשימורן מילא תפקיד כפול, הן 
הן של מסרן, שסיפק בעצמו מידע , ושל מאסף, מקליט, מתאר, רושם ומקטלג

על המסורות האלה כמעט מכלי ראשון. הוא אף שימר בקולו הערב עשרות 
ם מוגשים להאזנה באתר "הזמנה לפיוט". כל זאת עשה ורבים מה ,פיוטים

 בעבודתו בפונותיקה הלאומית.

 (:33במבוא לספרו "אלוה מתימן יבוא" אומר אפרים כך )עמ' 

שעה שישבתי  ,פה שאותן ינקתי מילדותי-לא אוכל להתעלם ממסורות שבעל
 בין זקני תימן שזה עתה עלו ציונה. הסביבה התימנית המובהקת שבה גדלתי
היתה שלוחה ממשית, כעין פיסת ארץ מאדמתה ומתרבותה של תימן כאן 
בארעא דישראל. כל ימי גידולי, מנעורי עד עתה, בחנתי צפיתי הבטתי למדתי 

את אורחם רבעם ומפעלותם של  ,רשמתי ראיתי חוויתי חקרתי דרשתי שאלתי
הזקנים שגדלתי במחיצתם, את טיב שפתם ולשונותיהם, עברית ערבית 

ית, למדתי את שפת גופם, את ידיעותיהם ספריותיהם והעדפותיהם וארמ
מודם, שמעתי את הלימודיות והאינטלקטואליות בשכבם ובקומם. ישבתי בלי

הכנסת, במדרש, בבית, בימות החול כבימי מועד, -שיחם ושיגם, בבית
בשמחות ובאבל, עד שמורשת תימן קבעה לה מקום נטוע בלבי. הסתכלות 

צוינו הדברים  עתים בלי משים ולא תמיד ,עת בספרי כאןותובנה זו משוק
 .בהערות
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, אמר אותו ההדיר, העיר והביא לדפוס", מבוא לארץ אלחוגריה – תימנה"בספר 
 (:21–20, וכך הוא כותב )עמ' דברים ששמע ורשם מפיו של מרי יוסף רצ'אאפרים 

שהתכנסו מינקותי ועד הנה, נוהג אני לשבת במחיצתם של זקני אלחוגריה, 
ספור שיחות, שנסבו אודות תימן -ם של כבוד אבא ואמא, ומקשיב לאיןבבית

ואשר נעשו בשפה  טים משיחות אלה של משיח לפי תומוואורחותיה, פר
בהערותי ניסיתי להשלים חוסר זה [. ...] הערבית, משוקעים בהערות

ולהסתייע במפות ובחברות בינלאומיות, ואף נעזרתי בסוכנות החלל 
 .יקאית, שממנה רכשתי תצלומי לווין של תימןהאמר

הורי  , ובעת ביקוריו בביתביקוריו הרבים בביתי בקדומיםכי בעת זכורני 
הרבה אפרים לשיר במנגינות ערבות לאוזן, מנגינות שלא הכרתי  ,המנוחים בהרצליה

כלל. הוא הרבה לשאול את אבי המנוח )שהיה איש אשכולות צנוע שהעמיד תלמידים 
ואפרים  ,שאלות על מעגל החיים בתימן, בהלכה, בשחיטה, במנהג, בשירה הרבה(

 רשם והקליט הכל.

אמר הוא ו ,כל אשר פנהבאהבתו והערכתו של אפרים לבית גידולו ליוותה אותו 
לא למטרת ניגוח , את דבריו החדים והמחכימים בכל מקום שהוזמן לשאת דברים

שהרי לרבים היה  ם הגיעו מעצמם...והויכוחי ,וויכוח אלא לשם הלימוד והידיעה
שהרי רבים מהמוגדרים  ,ואין זה פלא ,קשה להכיל את שנינותו, חריפותו וידיעותיו

" "דתיים" אינם עוסקים בהגות וחייהם הרוחניים הם בבחינת "לשמע אוזן שמעתיך
עלוני ועיתוני סוף שבהלכתית הרכילות בלבד, ומקור מזונם הרוחני הוא בדברי ה

 רשתות החברתיות.השבוע וה

אפרים אהב לשיר בכל מיני מנגינות ולאו דוקא נעימות תימניות, הוא אהב שירי 
ותמיד עצם את עיניו בעונג  ,בקשותהניגוני קרליבך, פיוטים ושירת , משוררים שונים

 ,נעימת תפילתו היתה מרגשת, לא מתח משפטים ופסוקים רוחני והשתפכות הנפש.
 יוחד.אלא כמונה מעות ועם רגש מ

 גם. עסקתי במוסיקה והשמעתי עשרות אלפי שירים בעבררבות שנים 
אלא  ,כשהתנדבתי לשדר מספינת "קול השלום" של אייבי נתן ולא מטעמים פוליטיים

ואולי בתמימותי האמנתי שהמוסיקה יכולה לקרב בין עמים  ,מתוך אהבה למוסיקה
מעדיפים להשתמש בכלים אנשים אולם, ואנשים ומסתבר שלא כל כך לצערי הרב. 

, זלזול כלפי השונה, שימוש בחרב הפיפיות שבפיהם במקום בכלי נגינה, אחרים
 ולעתים אף בכלי מלחמה ממש.

ישראל צריכים -אף שזהו המצב בין העמים, היחסים בין איש לרעהו בקרב עם
ועוד  ,היכם"ישראל: "בנים אתם לה' אל-להיות שונים לחלוטין, שהרי נאמר על עם

, אך המחייבים אותנו לכבד את הזולת, להקשיב לו ולסייעמרו פסוקים ורעיונות נא
 ...לא היא
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העבירו את הם שבטים באפריקה השתמשו בטכניקת "התופים המדברים". 
כדי הודעותיהם מכפר לכפר בדרך פשוטה ביותר, הם היו מקישים בכלי ההקשה 

י עמלעובדה ששפות  דבר זה התאפשר הודות .שפה הרגילה אצלםבמילים לבטא 
אפריקה הם טונאליות והתופים השונים שנועדו להעביר הודעות וידיעות, מכוונים 

לתם של המתופפים לחזור בדיוק ומשום כך יש ביכ .לשני טונים יסודיים של השפה
בידיים מאומנות על כל הברה ועל כל מילה. כל תוף מ"התופים המדברים" ונמרץ 

לפי חוזק המתיחה של העור, חלל ו ,היו מכוסים בעור , וכולםהיה עשוי מחומר אחר
 הקופסה, מיקום ועצמת ההקשה, הועברו "השיחות" למרחקים שונים.

משה המוסיקה בראש ובראשונה לצרכי קודש ועבודת ה'. יבימי הבית הראשון ש
כגון  ,ובמסיבות חגיגיות ,בלו כאמור השראה מצלילי הכינור והנבליהנביאים ק

משוררים לה' ומהללים להדרת , העמיד המלך "בימי מלחמהאו  15,הכתרת מלכים
לצרכי במוסיקה היה גם שימוש  ,פי הנביא ישעיהו-על 16."קודש בצאתם לפני החלוץ

והנביא ירמיהו מתנבא על שמחה עתידית "עוד תעדי תופייך ויצאת  17,חול בבתי היין
 18.במחול משחקים"

ביחס ו ,יותר מבכל מקור אחרבספר תהילים אנו מוצאים מושגים מוסיקליים 
או רק נרמזו בהם צורות  ,אם הם כלי נגינה שהיו בימים ההםלא ברור הרבים מהם ל

שושנים, מינים, עוגב,  21,עלמות 20,מחלתכגון  19 ,שיר או גם מודוסים שנודעו בשם זה
בספר  ועוד. יש הסוברים שהם כלי נגינה. ,צלצלי שמע, צלצלי תרועה, נבל עשור

 22,סבכאים שלא מצאנו שכמותם בכל התנ"ך: רים כלי נגינה אחרדניאל מוזכ
יתכן שכך היו יו 26,וכל זני זמרה 25,פסנתרין, סומפוניה 24,קיתרוס 23,משרוקיתא

 שמותם בשפת המקום.

על  ,אין ספק שהיו השפעות של העמים השונים שאתם באו בני ישראל במגע
צאים הערה שניתן אולי בתלמוד אנו מו אופיה של המוסיקה וקשה לקבוע עד כמה.

 :ללמוד ממנה על עובדה היסטורית שהיה במוסיקה שימוש לרעה

                                                 

 דברי הימים ב כג, יג.  15
 שם כ, כא.  16
 ישעיה כד, ח.  17
 ירמיה לא, יד.  18
 שיטת נגינה המשמשת כתבנית לחומר מוסיקלי כלשהו ליצירת מנגינה.  19
 מין חליל.  20
 חליל כפול.  21
 יש הסוברים שהוא נבל.  22
 חליל.  23
 ציתר.  24
 חמת חלילים.  25
 דניאל ג, ח.  26
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אמר ר' יהודה אמר שמואל: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה הכניסה לו 
-ה פלונית, וכך עושין לעבודהזר-י זמר ואמרה לו: כך עושין לעבודהאלף מינ

 27.ולא מיחה בה ,זרה פלונית

כלי  .במקרא אנו מוצאים כלי מיתרים, נבל וכינורמבין כלי הנגינה הנזכרים 
נשיפה, חליל וחצוצרה. כלי הקשה שונים, תוף ומצילתיים, צלצלים, מנענעים, 

 אולם המקרא לא מתאר כלל את צורת כלי הנגינה. ,שלישים ועצי ברושים

אנו מוצאים מעט תיאורים  ,בתלמוד ובמקורות אחרים מימי הבית השני ולאחריו
הוא נבל,  נה עתיקים אלה ועל דרך השימוש בהם. ר' חייא בר אבא מסביר:של כלי נגי

 28.הוא כינור, נימין יתירות בין זה לזה

 אנו מוצאים תיאור של כלי הקשה וכלי מיתרים: 29,גם אצל יוסף בן מתתיהו

 30,וצורת כלי השיר בערך כך, לכינור מחוברים עשרה מיתרים ומכים בו במקל
ואלו המצילתיים היו  ,עשר קול פורטים באצבעות-ועל הנבל אשר לו שנים

 רחבים וגדולים ועשויים נחושת.

 שירי קודש

ולא חזרה על  ,יסוריןאו כאב אי אי אי, לא אנחות , ואין "ניגונים"בשירת הקודש 
 מילים או פסוקים. כולה שבח אל הקב"ה, השתפכות הנפש בתפילה ובקשה לגאולה,

 ות וגאולה.דגשת אפסות האדם מול הבורא, גלה

שואל ומשיב  (,1938–1882) גדול חוקרי שירת תימן, אברהם צבי אידלסון
בהקדמתו לספרו "שירי תימן" )הוצאת בית המדרש לרבנים סינסינטי, אוהיו ארה"ב, 

 א(:"תרצ

שגרמה לתימנים התעוררות לחיים חדשים ורעננים, לחיים  מה היתה הסיבה
של חיי  מאות שנים מזמן מוחמד, אחרי כמה של פעולה רוחנית ופיוטית

 שפלות וגלות בדוחק ובצער?

כפי הנראה גרמה הקבלה, זו התפיסה הרוחנית שהתעוררה במאה השניה בכל 
ואשר הגיעה למרום התפתחותה  ,תפוצות ישראל שבמזרח ובמערב

והשפעתה על ידי האר"י בראשית המאה הרביעית. התסיסה הזאת 
ילאה את כל המזרח מ ,רוחנית וגופנית ידי הגעגועים לגאולה-שהתחוללה על

ותחדר עד ירכתי תימן  ,ידי גולי ספרד שבעי רוגז וצרות-ותתגבר בפרט על
לאה בתקופה יהקבלה העיונית מ [....] ותפח רוח חיים בעצמות היבשות הללו

                                                 

 בבלי, שבת נו.  27
 ירושלמי, סוכה פרק ה הלכה ו.  28
 יג.–קדמוניות ז, יב  29
 הוא כנראה מתכוון למפרט שהיה עשוי מחומרים שונים: עץ, אבן, עצם, קרן, שן וכו'.  30
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ההיא את הלבבות, את האויר, היא עוררה את הדמיון, הלהיבה את הרוחות 
להביע את רחשי ליבו בצורה פיוטית. ההזיה, עד שכל אדם בעל רגש ניסה 

 יתכטל ירדה הקבלה ההזית .הדמיון והחלום גברו, הרגש והגעגועים התחזקו
כנפיים הצמיחה להם  על לב הגולים המעונים ותרווה את נפשם העייפה,

להתרומם מעל לעולם שחשך בעדם, עולם מלא עשן מוקדי אש של בשר 
 ן."רות ותתן את פריה, שירת החהאנוסים והקדושים, של פראות ובע

בה וכשנתבונן אל הפיוט התימני נכיר ששירה זו רוויה היא מרוח הקבלה. ר
היא לחתונה, ההובלה אל החופה, החזרה מהחופה ושבעת ימי המשתה. 
שירה זו אינה שירה של שמחה ומשתה על דרך הפשט כי אם על דרך הסוד. 

 ,המשורר על החתן והכלההחתונה משמשת בה נושא מסתורי. אמנם ידבר 
אך כוונתו אינה להזווג של בשר ודם כי אם החתן הוא הקב"ה והכלה כנסת 

 .ישראל

בהמשך דבריו הוא נותן דוגמאות לכך שהשירים הם בעלי תוכן אליגורי 
הם רמזים לאהבת עם ישראל את ה' כפי שאנו  ,והנושאים כגון אהבה, אשה ויין

שאמצנו לנו בהקבלת השבת על יסוד דברי  ,מכירים את תוכנו של "שיר השירים"
 המקובלים.

ים", יהודי תימן הקפידו על סדר ומשמעת מוחלטים בשעה ששרו. אין "צחוק
נדיאל ושאר הבלים של ובטח שלא פטפוטים על המו ,פטפוטים ולא קריאות "לחיים"

 "הכל כלול".

גינות היו ה או סעודות השבת, המנלפני סעודת מצו 31,שירי קודש נשמעו בג'עלה
ורק מהדיוואן שרובו שירי קודש,  ,נפשהמתוך התרוממות ותחנון  הודיה של תפילה

 רפו עימםיוצ במהלך השנים הודפסו דיוואניםמעגל חיי האדם. בהתאם לשבח והודיה 
ברוח גלי מציאות חיינו  ,כנם הבל וריקוכולל פזמונים שת ,למיניהם שירי חול

ילו לעשות כמה מבני העדה שערכו "דיוואנים" העוסקים ברדידות ו"רייטינג". הגד
 בלו תפקיד במסגרת תקציב המחלקות ה"תורניות".יבהוצאת המפלגה שבה ק

להשלמת הידיעה מומלץ לעיין במאמרו של מורנו הגדול הרב יוסף קאפח 
 920–909 עמ' ,בעריכת פרופ' יוסף טובי ", פורסם בכתבים ב,אכילת ג'עלה מה היא"

 ולאחר קריאת המאמר נותר לנו להתנחם בבנין ירושלים.

זכה וזיכה אותנו להתבונן ולהכיר את יהדות  ,ג "החוגרי האחרון""אפרים נע
אין כיום יהדות, יש " :כפי שנהג לומר בעצב רב, ו"אחת היהדויות" ,אלחוגריה

 יבין. ", והמביןיהדויות

                                                 

מילה פרסית שפירושה "תקרובת", ונהגו להגיש על השולחן קליות ופירות בערב שבת כדי   31
ת )בבלי, מנחות מג ע"ב(, וכן בסעודות מצוה למיניהן שהן למעשה סוג להשלים מאה ברכו

 של "קרבן תודה" לבורא. ומעולם לא היו מתכנסים לישיבת ליצנות ופיטפוטי הבל.
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 מאיר עפארי

 כוחה של תשובה

כדי  ,וחכמים אומרים שתיהן שוות ,עדן אלא כותל או טפח"אין בין גיהנום לגן 
הכל תלוי בהסתכלות ובהתבוננות כלומר, . )קהלת רבה ז, ג( שיהיו מציצות זו מזו"

מי שבוחר לראות את הרע ויש מי שבוחר לראות את  יש – האדם על מעשה האלהים
 הטוב.

האדמה אשר לעבוד את , עד יום מותוה מגן עדן "לאחר שחטא האדם גרשו הקב
"מקדם לגן עדן", ואמרו המפרשים שהקב"ה גרשו להר  . אדם גורשלוקח משם

והפקיד את להט החרב  ,רגום יונתן ומדרש הגדול(המוריה שמעפרו נברא )ת
י( כדי שתמנע ממנו להכנס אל הגן "לשמור את דרך עץ החיים" "המתהפכת )עיין רש
 )עיין ספרי עקב, מ(.

 חיים?המהו עץ 

 לנו על מהותו של עץ החיים, וזה לשונו )מדרש הגדול, שם(: המדרש רומז

א יה ונתן לנו את תורתו ה"אותו העץ שהיה כל האוכל ממנו וחי, הסתירו הקב
 ורואה. אדם מסתכל בה "א למחזיקים בהיעץ חיים ה"שנאמר  ,עץ החיים

ומיד הוא חוזר  ,ה וחוקיו ומשפטיו הצדיקים והישרים"ממנה חכמתו של הקב
שנאמר  ,וקונה לעצמו חיי העולם הזה והעולם הבא ,ומתעסק בהן לדעתו

 ".נו כהיום הזהים האלה לטוב לנו כל הימים לחיותילעשות את כל החוק"

את הבל אחיו. אשר חטא קין בנו של אדם הראשון והרג זר על עצמו כוהסיפור ח
ספר לנו המדרש מ ל"קדמת עדן" כמו אביו.גלה ונדד וקין  מלפניו,גרש אותו  ה"הקב

פגע בו אדם הראשון ואמר לו: מה : "כב( ,)בראשית רבה על המפגש שלו עם אביו
ה "הקל" בעונשו "הקב כלומר, ."נעשה בדינך? אמר לו: עשיתי תשובה ונתפשרתי

הוא שמע את תשובתו  ביוא. לאחר ש"גדול עווני מנשוא" התוודה ואמרלאחר ש
יודע?! מיד עמד אדם הראשון ואמר מר: "כך הוא כוחה של תשובה ואני לא הייתי או

 ,מזמור שיר ליום השבת. אמר ר' לוי: המזמור הזה אדם הראשון אמרו ונשתכח מדורו
 ובא משה וחדשו על שמו".

 במדרש תהילים צב נאמר:

אדם הראשון אמרו כדי שילמדו כל הדורות שכל מי  –" טוב להודות לה'"
להגיד בבקר [. "...] ניצול מדינה של גיהנם –שמודה על פשעים ועוזב 
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לכל  –" ואמונתך בלילות" .לכל באי העולם הבא שהן דומין לבקר –" חסדיך
ה "אמונתו וחסדו של הקב ,באי העולם הזה שהוא דומה ללילה יגידו ויאמרו

 מדינה של גיהנם. והצילנישעשה עימי 

 ,"כל שלא אמר אמת ויציב שחרית: (ברכות יב)כאן אמרו חכמים בתלמוד מ
כל זאת כדי להודיע חסדיו ורחמיו של  מונה ערבית לא יצא ידי חובתו".ואמת א

שהוציאנו ממצרים ונתן לנו את השבת שהיא מעין העולם הבא, סולח  ,ה עלינו"הקב
 ומוחל לכל המודה והמתוודה ושב מדרכו הרעה.

אם התשובה היא  ,חכמים שבאו אחריהםהלא נכנס כאן למחלוקת הגאונים ו
 בהלכות תשובה סקוולנו אין אלא את דברי רבנו הרמב"ם שפ ,מצוה או הוידוי

והתודו את [ ...] איש או אישה כי יעשו' :"שנאמר)א, א(:  שהוידוי הוא המצוה
שם ומורי מעיר ". ווידוי זה מצות עשה ,זה וידוי דברים –' חטאתם אשר עשו

ולא היא, אלא לדעת רבנו  אף שלכאורה משמע שהתשובה היא המצוה": בפירושו
 ."הוידוי הוא המצוה והתשובה אינה אלא הכנה והכשרת האדם לקראת הוידוי

עוונותיכם היו מבדילים "כי אם  בוראוהחטא הוא המחיצה המפרידה בין האדם ל
ועל האדם לסלק את המחיצות כדי שיוכל  )ישעיה נט, ב(, ביניכם לבין אלהיכם"

 פרק השביעי משמונה פרקים(.בח ו תשובה ז,הלכות ב נולהתקרב אל ה' )עיי

במקורות המדרשיים אנו מוצאים שגם ראובן וגם יהודה שבו בתשובה והודו 
מתארים את שיבת ראובן ר' אליעזר ור' יהושע  (,וישב פד)במעשיהם. במדרש רבה 

"מעולם : אל הבור שאליו הושלך יוסף כדי להחזירו לאביו, וכך אומר הקב"ה לראובן
אדם לפני ועשה תשובה ואתה פתחת בתשובה תחילה, חייך שבן בנך עומד לא חטא 

 .ופותח בתשובה ואיזה זה? הושע, שנאמר שובה ישראל עד ה' אלוהיך"

תשובה על מעשה בלהה ויהודה על מעשה תמר. היו כאלה שלמדו שב בראובן 
אף שקדמו  ".ושבת עד ה' אלהיךהפסוק בדברים )ל, ב(: "את מצות התשובה מן 

מכל מקום את מעלת התשובה  ,תשובהאת העם לשוב בהוכיחו שנביאים הושע ל
שקין לא עשה תשובה כפי  ,לפי זה נראה .הודיע לנו הושע שהיה משבט ראובן

ויצא קין מלפני "אלא פרק עול שמיים מעל צוארו שנאמר  ,שמופיע בכמה מדרשים
 )בראשית רבה כב(. "ה'

והתשובה היא הכנה  ,י הוא העיקר כאמורהוידו ,כך או כך אין מקשים על הדרשן
הואיל " ד(:–בהלכות תשובה )ה, ג וכך פוסק רבנו ,והכשרת האדם לקראת הוידוי

ורשותנו בידינו ומדעתנו עשינו כל הרעות, ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רשענו 
עיקר גדול הוא והוא עמוד  [חפשית]=הבחירה הועיקר זה [, ...] שהרשות עתה בידנו

 .התורה והמצוה"
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 מאיר עפארי

 תמורות ושינויים ביהדות

בכל דור ודור קיים מאבק בין עגל הזהב לבין לוחות הברית. בין הכמהים למדינת 
 ,לבין המתגעגעים לבצלים ולשומים שאכלו במצרים "חינם" ,דיתיהלכה וגאולה מי

והמעבר  ,כל הרעות". הדרך הארוכה וכאמור לעיל בדברי רבנו "ומדעתנו עשינו
מעבדות לגאולה יוצרים משברים ותלונות, הפיזור בגלויות השונות והצורך לשמור 

יש מסביב עוינות והתנכלות. המפגש עם אשר על מסגרת של "עם סגולה" אינו קל כ
תרבויות זרות מקעקע לעיתים את היסודות וזעזועים פוקדים את הקהילות השונות. 

והארץ  ,הצמיח את נבטי התחיה והאמונה בגאולה העתידית המקדש-ביתרבן וח
מתנבאים משיחיים ומגידי עתידות. הפרושים שנואי נפשו של "אותו במלאה נת

ועם אבדן  ,עשו סייגים רבים לתורה כדי למנוע את ערעור עיקריה ,האיש" ותלמידיו
לים כדי מילאה יבנה את תפקידה של ירוש ,העצמאות המדינית וחורבן המקדש

סכנת  7-לשמור על מהותו וייעודו של העם. לסכנת הנצרות נתווספה במאה ה
הוראה המורי  ,מגובשת ומוגנת מבחינה רוחניתהיתה כבר אז היהדות ברם  ,האסלאם

 תמרנו בין הנצרות לאסלאם ורק מעטים יחסית עברו על דתם ודעתם.

את ראשית חקירת המקרא עמו הביא  (942–882) ג"רס תקופתמשבר הקראות ב
ידו לגבור על בל ועלה "ג הכריע במשבר הנ"בויכוחים עם היריבים הקראים. רס

ולבנות שיטה ביהדות בקרב בני זמנו ואפילו  ,הקיפאון שפשט בקרב "התלמודיים"
מנע את הפיכת התורה לנכס מעוות רבנו הרמב"ם הושפע ממנו רבות. פירושו לתורה 

בשפה הערבית  ,ג היה הראשון שכתב פירוש לתורה"רס)אגב, ובלעדי של הקראים 
עם הופעת  .י הוא הראשון"אותנו לימדו שרשאך  ,ההגרית שהיתה מקובלת בזמנו

 פונט זה עד היום נקראו ,הודפס בפונט היחידי שהיה קיים אז פירוש רש"יהדפוס 
הנבחר "י כתב את פירושו בצרפתית עתיקה(. בספרו "רש, אך האמת שי"""כתב רש

את עיקרי היהדות עם פילוסופית האסלאם שברובה רס"ג שילב  ",באמונות ובדעות
 מושתתת על הפילוסופיה היוונית )חכמה בגויים האמן(.

צצו ועלו זרמים  באותה התקופה, התמודדות בין התלמודיים לקראיםעקבות הב
ם זראחד הזרמים הללו הוא . לקיפאון מחשבת היהדותרוחניים שונים שעלו כתגובה 

שהחל להופיע עוד בימי התנאים כגון ספר יצירה, מעשה מרכבה,  יסטיקההסוד והמ
תפרסמו בימי ספרים אלה ה ספרות ההיכלות, שיעור קומה, אותיות דר' עקיבא ועוד...

הביניים ותכנם עוסק בעיקר במה שלמעלה מהבנתנו, יצורי עליון, רקיעים, עולם הבא, 
 גן עדן וגיהנם.
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ות בין הדוגלים בשלטון השכל לבין בעלי הסוד לא איחרו כמובן שחילוקי הדע
תורת המסתורין שבה מצאו "חוף האמין לוכבר בתקופת הגאונים רבים נטו ל ,לבוא

הרגישו  , וכןמהתלאות והצרות שפקדו אותם ,מבטחים" כיד הדמיון הטובה עליהם
רסו והם שחרור מכללי ההלכה הנוקשה והכובלת. המחיצות בין האדם ובין הבורא נה

 פי דעתם וראו את הגאולה מעבר לפינה, שם ארבו לה.להרגישו קרובים אל ה' 

לבין הנוטים להבנה  ,במקביל לויכוחים בין בעלי התלמוד והפרשנות האליגורית
נערכו ויכוחים חרמות והאשמות בין  ,פשטית של התורה ולתורת הסוד והמסתורין

במיוחד  ,נוצרים ויהודים מומרים ביןויכוחים  נערכו גם ובהמשך ,היהודים עצמם
 (,1263בשנת  )"ויכוח ברצלונה" המפורסמים באחד הויכוחים, כאשר ן"בימי הרמב
עזוב את ספרד והוא נאלץ ללאחר מכן נרמז לו . ן והביך את ראשי הנצרות"גבר הרמב

משכו גם לאחר מותו של הרמב'ן וכתבנו על נהויכוחים  ישראל.-לעזוב ולעלות לארץ
 . הקודם מקורות קובץכך ב

לאחר גירוש ספרד והופעת שבתאי צבי )שחסידיו התנכרו להלכה ולמצוות הדת( 
התנגדויות. הויכוחים ו, נמשכו המפולת השבתאותבעקבות החסידות קמה תנועת 

וחששו שתנועת החסידות החדשה תגרום  ,המתנגדים ראו בלימוד התורה ערך עליון
ט העריכה מאוד את לימוד התורה אבל "עשלביטול תורה. החסידות בראשות הב

הוסיפה עליה את כוונת הלב, מצוות ומעשים טובים כדי להרוס את המחיצות בין 
העצבות . שירגיש שווה ערך ,פשוטהאדם ה בקרבוליצור יהדות  ,שכבות העם

פינתה את מקומה לעבודת ה' בשמחה )"סימכ'ה  והרדיפות כתוצאה מהצרות
בלה ירים ק"ותופעת החצרות של האדמו ,רמת המוראל...(וריקודים ומשקה חריף לה

ט נעשתה שמירת המצוות לקלה "תנופה ונפתחה לכל דורש ומבקש. בהשפעת הבעש
אבל המתנגדים לא ראו בעיין יפה  ,שכן היא באה מתוך חדוות חיים וקלילות ,יותר

 גברה. לחסידות את השמחה נטולת לימוד התורה וההתנגדות 

המלחמה בין המשכילים לבין השמרנים החלה ההשכלה ו בהמשך קמה תנועת
שאנו צריכים לשוב בתשובה  ,לצערנו הרב נראה .עד היום, וזו נמשכת האורתודוקסים

 גדולה כדי להתנקות ממה שדבק בכולנו מאז ועד היום.

 אדם הנבוךל תרופה

דרכי האדם במבוכה. הוא מחפש את דרכו בקורי שבילים, נפתל ומתלבט. פעם 
הדבר ו ,ר ריכוזסובל מחוסטרוד במחשבות ו .פעם מלאך ופעם מלאך חבלה אדם,

לא נותנות לו מנוח שהתנודות בנפשו  .ניכר בהילוכו, בדיבורו ובנהיגתו ברכב
החברה ויוצרות בה אי יציבות. סטייתו של האדם מדרכי התורה  חיימועתקות ל

לזלזול בזכותם של מכשול לעצמו ולאותו  , והופכתאלהיוהקשר ל את קרבוממיתה ב
עצמו במרכז, מאבד את הביקורת את מעמיד הוא  אחרים. באופיו נוצרת אנוכיות,

 .הקשים והחדים סלעי המציאותאל העצמית, וסופו שיתנפץ 
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, אדם המבקש את אלהיו מוצא אותו בכל מקום, בסודות הטבע, בחי ובצומח
-ונה הדיגיטאליתחברה. בחברת המכהאדם והיחסי  לומד להבין עלומתוך כך הוא 

סביבה אילמת. אחרים מדברים לתוך טכנולוגית האדם צועד לתוך בדידות גדולה, 
שגעון בבית  הכמוכ המסכיםוהוא שותק תקוע מול  ,ומשמיעים דעות, נעים ושרים

 עלמין גדול.

על האדם לכבוש את יצרו, לדכא את טבעו האנוכי ולגבור על חולשותיו. אדם 
משתעבד לחולשותיו הדוחפות אותו ות סביבתו, חסר מידות דורס ורומס א

קבלת עול תורה ומצוות מרגילים את  להשתוללות חברתית פרועה ולניוון רוחני.
האדם להיות מעודן ובעל מידות. בלימוד התורה מקבל האדם כלים לשליטה ביצרי 

 נושא ערכים.רוממו להיות אדם משמעת, לובראשית, להצבת גבולות 

אלא בדכא ושפל  ,צאין בגסי הרוח ולא בלב כל גבה לבדברי תורה אינן נמ
 .[ח הלכות תלמוד תורה ג,]ומסיר התאוות ותענוגי הזמן מליבו  רוח...

 היא קרובה ונגישה לכל החפץ.  ,התורה אינה נמצאת בשמים

 :ז( רבנו )שם,עוד פוסק 

 ,שרבנו לא מציין היכן פסוק זה כתוב שם, כא אותמורי מעיר ב]כתוב בתורה 
לא בשמים היא ולא מעבר [, כתוב על התורה או בעניין התורה אלא כוונתו

 – ולא מעבר לים היא ,לא בגסי הרוח היא מצויה – לא בשמים היא :לים היא
 לא במהלכי מעבר לים היא.

התורה לא מתקיימת אצל אדם שלומד תורה ומתנהג בהתנשאות ובשחצנות או 
בדרכים לשם סחורה. התורה צריכה  באחד שעסוק רוב זמנו בנסיעות ומיטלטל

"אין התורה מתקיימת אלא במי האדם:  ות משמעותית בחייעליה להיהשקעה ושינון ו
 יג(. )שם,שממית עצמו באהלי החכמה" 

 תורה-משנההמצווה הראשונה ממצוות עשה היא ידיעת ה'. רבנו פותח את ספרו 
כמות לידע שיש שם "יסוד היסודות ועמוד הח מכולן: במצוה הראשונה והחשובה

וראו את לימוד מדעים רבים שמכשירים את האדם )מצוה זו כוללת . מצוי ראשון"
 הערתו של מורי שם ד, כ באות לא(.

ללמוד ומה קודם בסדר הלימוד, והוא מוסיף גם רבנו גם נותן לנו הצעה כיצד 
אדם ר אשכ טז(.–יג שם, תכון שבו ואתו נמלא את חיינו בתוכן )הלכות תלמוד תורהמ

הוא הופך לבן תרבות מעודן. לא מתנגח עם  ,לומד בצורה מסודרת ומשקיע בלימודיו
הבריות, לא מתווכח ותורם לחברה. אבל כשהוא שקוע בתוך רצונותיו הוא הופך 

כלוא בתוך רצונותיו. רק מי שלומד תורה הוא בן חורין. כל מפני שהוא להיות אסיר 
 השאר, סיסמאות.

ת ותירוצים שונים לכך שהאדם מתרשל או לא מסוגל ללמוד יש כמובן סיבות רבו
 )א, לד(.ורבנו מונה אותן במורה הנבוכים  ,בנחת
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האדם בטוח שהוא יודע ומכאן הדרך למחלוקות , מפני שלימוד שטחי הוא מסוכן
לשליש  "חכמיםכל מיני "ההיסטוריה הובילו את המחלוקות מהלך קצרה ביותר. ב
 צרכם והתנשאו מעל לציבור.משו כל יולרביע שלא ש

על אחת הסיבות  השם-בספרו מלחמות מצביע ,רבנו אברהם בנו של רבנו
והיא שאותם מעוררי המחלוקת לא עסקו  ,חלקו על אביו והשמיצו אותו שבגללן

 :בעיקרי הדת

אבל עיקרי דתינו שהם יחוד הבורא וקדושתו וקדושת שמו הגדול והנורא, 
שעמי הארץ אינם עוסקים אלא בעול הזמן  ,םרוב הגלויות אינם עוסקים בה

 .וסומכין במעשה המצוות על הוראת חכמי התורה ,והבלי העולם הזה
והמשא ומתן והקושיא  ,והתלמידים אינם עוסקים אלא בהוויות דאביי ורבא

 [.כגון תן לי קושיא ואתן לך תירוץ ,בפלפולים והתחכמויות]והפירוק 
ולהבין וללמד אותו לבעלי  ,ה לידע האמתוהעוסקים בעיקרי התורה ויסודותי

הם החכמים הגדולים,  [ידיעת ה']השכל והבינה החפצים לדעת דעת קוניהם 
 .ולא רבים יחכמו

התשובה ללא לימוד תורה אמיתי אינה תשובה. שמירה על כשרות או על 
ארוכה עוד ולאור הדברים שכתבנו לעיל, הדרך  ,המסורת היא שלב בדרך הנכונה

  .את האדם לתקן את דרכיו, להתבונן ולפשפש במעשיוומחייבת 

ונזכה כולנו לדעת  ,תפילה שיקויים בנו "הבא ליטהר מסייעין בעדו"נשא אפוא 
 את ה', לכבד ולאהוב את הזולת גם אם אינו חושב כמונו.
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 ירון סרי

 כיצד היה? –אתרוגו של הרמב"ם 

סוגיה שלא עסקו בה כמעט היא מה טיבו של האתרוג שאותו הכיר הרמב"ם. 
חובבי תורת רבנו הרמב"ם מקרב בני עדתנו יאמרו שמן הסתם היה זה האתרוג 
התימני, שהרי הזיקה בין הרמב"ם ובין יהודי תימן הינה מן המפורסמות שאינן 

 צריכות ראיה. 

אתרוגו של רבנו, ברם מחיבוריו מחיבוריו התורניים קשה מאוד לדעת כיצד היה 
 הרפואיים אפשר גם אפשר.

האתרוג נמנה עם חומרי המרפא החשובים של העולם הקדום. ניתן ללמוד לא 
מעט על האתרוג, על מבנהו, על חלקיו ועל השימושים השונים שנעשו בו במלאכת 

 הרפואה. 

: כל מתיאורי האתרוג בכל חיבורי הרפואה מימי הביניים עולה מסקנה אחת
אתרוג מכיל חלק "לימוני" או דמוי לימון. אמור מעתה, הזן התימני של האתרוג הוא 
חריג ולא ידוע כמעט בעולם הקדום בכלל ובאזורנו בפרט, משום היותו נעדר החלק 

 ה"לימוני". 

האתרוג )בערבית: ֻאְתֻרְנג' או ֻתֻרְנג'( קרוי ביוונית: "תפוח מימי" על שום דמיונו 
וכו ה"מימי". ומכאן ראיה לסוג האתרוג שהכירו היוונים הקדמונים הרבה החיצוני ות

 לפני תקופת המשנה והתלמוד.

הספרות הרפואית הערבית של ימי הביניים, שמתבססת כולה על זו היוונית 
הקדומה, מונה את השימושים הרפואיים שנעשו באתרוג החל מעלי עץ האתרוג וכלה 

 בפרי על כל חלקיו:

ְש  (1  החלק החיצוני של פרי האתרוג. –ר( קליפה )קִּ

החלק האמצעי שבין הקליפה והליבה, צבעו לבן, עשוי  –"בשר" )ַלְחם(  (2
 רקמה בשרנית עדינה.

היא הקרויה ֻחַמאץ', ציפת הפרי, החלק שבו נתונים הזרעים,  –ליבה )ֻלב(  (3
 מכילה שקיקי מיץ.

ְזר( (4  .זרעים )בִּ
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הלימון שנעדר לחלוטין מן הזן התימני. הֻחַמאץ', ליבת האתרוג, הוא החלק דמוי 
י  –חמיצּות, ַמאא ַאְלֻאְתֻרג'  –במקורות השונים הוא קרוי בעוד שמות: ֻחמּוַצ'ה  מֵּ

מילולית: שומן, אלא שכאן הכוונה לתוך הפרי מלבד הזרעים. הצד  –האתרוג', ַשְחם 
ץ. הוא השווה שבכולם שמדובר בחלק הפנימי של הפרי, נוזלי משהו, ובעיקר חמו

חמוץ ביותר ולכן אינו משמש למאכל, עד כי נאמר שמרוב חמיצותו הוא עשוי להזיק 
לריאות. לליבת האתרוג שימושים רבים ברפואה הקדומה. גם הרמב"ם, כשאר 

 הרופאים, מציין כמה מהם:

בתשובותיו הפרטיות לשאלות רפואיות מציין הרמב"ם מיני מרקים  (1
חומצת מרק שלו מי לימון או מיץ מומלצים: "גם התבשיל אשר הושם ב

 ".האתרוג

מסיר הצמא, והוא יחזק להשקיע  חמוץ האתרוגבפרקי משה ברפואה: " (2
 ]הליחה[ האדומה, ומחזק הנפש". 

תכונותיו הבסיסיות של הֻחַמאץ' לפי הסיווג הרפואי הקדום הן: קר ויבש בדרגה 
בתמצית או  השלישית. משתמשים בו כמות שהוא, דהיינו, במיץ שנסחט ממנו,

בסירופ שמכינים ממנו. שימושיו ברפואה הם מגוונים: נוהגים למרוח אותו כדי לרפא 
נגעים או מחלות עור, כגון: נמשים, סעפת )גלדת(. כמו כן הוא משמש להפגת עצבות 
ודאגה ומעורר תיאבון, הוא משכך את הצמא ומחזק את הקיבה, עוצר שלשולים 

ראיה לחריפותו וחוזקו של החומר הפעיל שבו,  והקאות וכן מוריד את חום הכבד.
 היא יכולתו להסרת כתמי דיו מן הבגדים. 

בניגוד למה שנהוג לחשוב, הימצאות החלק ה"לימוני" באתרוג אינה פוסלת 
-אותו מחשש שהוא מורכב. ואף שתופעת הרכבות צמחים ידועה הייתה במרחב הים

לכך שום אזכור בספרות חז"ל ואין רומית, אין -תיכוני החל מן התקופות ההלניסטית
שום ראיה שהייתה קיימת בתקופת המשנה והתלמוד. עדויות ראשונות לחשש מפני 

ישראל, באיטליה ובפולין -אתרוגים מורכבים הופיעו בספרות ההלכה היהודית בארץ
עשרה. כיוון שכך, האתרוג עם ציפת הפרי דמויית הלימון -רק החל מן המאה השש

 א היה מורכב. שהכיר הרמב"ם ל

ראיה נוספת לכך שהאתרוג שנטלו היהודים בספרד )כור מחצבתו של הרמב"ם( 
בימי הביניים היה בעל ליבה "לימונית" ניתן למצוא בדברי רבי יצחק אבוהב הספרדי, 

 בעל "מנורת המאור", שחי כמאתיים שנה לאחר הרמב"ם: 

ות כאשר הם ולפי שהמין הראשון שהוא אתרוג יש בו דוגמת ארבעה יסוד
בנוים בעולם השפל. הקליפה העליונה דומה ליסוד האש במראהו, ובטבעו 
חם ויבש כמותו. והלובן שתחת הקליפה דומה במראהו ליסוד האויר, והוא 

 ,והוא כמים קרושין ,והלח שסביב הגרעינין דומה ליסוד המיםחם ולח כמוהו. 
עפר, וקרים ויבשים . והגרעינין הן קשים כארץ דומין ליסוד הוקר ולח כהן

 .]סימן קמט[ כמותו
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ישראל" הקיף פרופ' זהר -במחקריו החשובים "ארבעת המינים" ו"אתרוגי ארץ
עמר סוגיות רבות הנוגעות לאתרוגים: מוצאם, סוגיית ההרכבות וההכלאות, מיניהם 
השונים, מהו ההידור או הנואי באתרוג. אחת הסוגיות המרתקות היא התחקותו אחר 

ישראל שהיו בזמן חז"ל: האם היו גדולים או קטנים, בעלי פיטם או -ץאתרוגי אר
חסרי פיטם, חלקים או בעלי גבשושית. מסתבר שכבר בזמן חז"ל היו כמה זני 
אתרוגים: גדולים וקטנים, על פי רוב מגובששים ולא חלקים, בעלי פיטם וחסרי פיטם 

ל(.  והיו אף כאלה בעלי "מותן צרה" )ַגְרטֵּ

ישראל גם בעת החדשה ובצאצאיהם -שתמרו באתרוגי ארץתכונות אלו נ
-הנמכרים עד היום בשווקים של ארבעת המינים בשמות שונים. רוב אתרוגי ארץ

ישראל המסורתיים הינם חסרי פיטם בדומה לזן התימני. צורתם כדורית כאבטיח או 
תאר גס עם בליטות -מאורכת, על פי רוב חסרי סימטריה מלאה, לעתים בעלי מִּ

קעים עמוקים. חיצונית הם דומים מאוד לאתרוג התימני הטיפוסי, אלא שהם בעלי וש
ישראל עשויים לצמוח -ציפת פרי דמויית לימון. כמו האתרוג התימני גם אתרוגי ארץ

ק"ג משקל פרי רגיל, אלא שקיימות עדויות שהגיעו  2–1לממדים גדולים מאוד: 
בישולם יהיה גודל האחד כאבטיח לממדים עצומים. לדברי ר' יעקב ספיר: "ובגמר 

 12הגדול". ר' יהוסף שווארץ, בעל ספר "תבואות הארץ" מתאר אתרוגים "במשקל 
  ק"ג![ ויותר". 6-ליטראות ]=כ

ינו לדעת כי אתרוגו של הרמב"ם, כמו גם אתרוגי ארץ ראֵּ ישראל העתיקים וכן -הָּׁ
מון )ולא היה אלו המסורתיים ששרדו עד ימינו, הכיל ליבה או ציפה דמויית לי

 מורכב!( והיה שונה מן האתרוג שבו השתמשו יהודי תימן.
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 ימתי צבר

 למהותה של מחלוקת

של קרח במחלוקתו כנגד משה רבינו, והוזכרו מניעים של רבות דיברו על מגמתו 
עטופים בטיעונים הגיוניים המסתירים את ברם, המניעים הללו  וכעס. כבוד, קנאה

 היסוד האישי במחלוקת.

בדבר שליחותו של משה, העסקת בני  של קרח ביסוד הדברים מסתתרת טענתו
כל העדה כולם וכך אומר קרח: "כי  מעמד נבואתו. ,והחשוב ביותר משפחתו,

יש לגשת לבחירות . במלים אחרות, "?קדושים, ומדוע תתנשאו על קהל ה'
 דמוקרטיות והעם יבחר.

ן כי ה' שלחני לעשות את כל בזאת תדעומשה רבנו משיב לדברים אלה ואומר: "
כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד  המעשים האלה,

שליחותו משה מעמיד למבחן את . (כט–כח )במדבר טז לא ה' שלחני" עליהם
זה עם זה,  אדםהלתיקון יחסי בני המיוחדת מאת ה', שליחות אשר מציגה תוכנית 

בספרו  כך כותב הרמב"םו אל השלמות האנושית. רוממוי לכד ותיקון נפשו של האדם
 •הנבוכים )ב, לט( בעניין נביאותו של משה רבנו:-מורה

נבואת משה  והואיל ודיברנו במהות הנבואה והודענו אמיתתה, ובארנו כי
נתחייבה  רבנו נבדלת מנבואת זולתו, לכן אני אומר כי מאותה ההשגה בלבד

ואמר  כמו שבאר את אזונה ,כך הדבר בתורה הזו הקריאה אל התורה ]...[.
 – וכבר ידעת כי עניין צדיקים ]דברים ד, ח[ "חקים ומשפטים צדיקים"

 מאוזנים.

עבודות שאין בהן טורח ולא גרעון כנזירים  ן ]=המצוות[לפי שה
ותנות וזללנות עד וולא יתור המביא לידי תא והמתבודדים בהרים ודומיהם,

 .כמו שאר חוקי העמים הקדמונים מידותיו ועיונושתגרע שלמות האדם ב

המבחן שלפיו יש לזהות תורת אמת, והוא מציג את  דבריו רבנו הרמב"םבהמשך 
וזה לשונו  הוא אנושי )אתיקה(, או אלוהי )פרקסיס דתי(.בדיקת מקור התורה, האם 

 :)ב, מ( שם

                                                 

תורה שיבואו להלן הן לפי מהדורותיו של הרב יוסף -הנבוכים וממשנה-כל הציטטות ממורה  •
 קאפח.
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תכנן  וכל מטרת בעליה אשר ,כל זמן שתמצא תורה מסויימת אשר כל תכליתה
אינו אלא תקינות המדינה ומצביה ומניעת העושק והאלימות  ,פעולותיה

ולא יהיה בה כלל נטיות אל הדברים העיוניים, ולא פנייה לשלמות  ממנה,
ואין בה שימת לב להשקפות אם נכונות או רעועות, אלא כל  הכח ההגיוני,

גו אושר מצבי בני אדם זה עם זה באיזה אופן שיהיה, ושישי המטרה תקינות
כפי השקפת אותו המחוקק, תדע שאותה התורה נחקקה בידי  מסויים משוער

 ]...[. אדם

וכאשר תמצא תורה שכל טכסיסיה להביט במצעה על תקינות המצבים 
וגם בתקינות הדעות, ונותנת הדגשתה למתן השקפות נכונות בה'  הגופניים

ולהעירו עד  ובמלאכים, ורצונה להחכים את האדם ולהבינו יתעלה תחילה,
מאתו כפי הצורה האמיתית, תדע שאותו הטכסיס  שידע את כל המציאות

 יתעלה ושאותה התורה אלוהית.

 הרמב"ם מעניק עליונות לנבואת משה רבנו בהתאם לנוסחת בדבריו כאן,
הוא מסכם את דבריו  ההבחנה בין חוקה ממקור אנושי ובין חוקה ממקור אלוהי.

 :)הפרק הרביעי לפי תרגומו של ר"ש אבן תיבון( אלובהקדמתו לפרקי אבות בדברים 

תורת ה' " – וזאת התורה התמימה המשלמת אותנו, כמו שהעיד עליה יודעה
[ לא זכרה ח מחכימת פתי" ]תלים יט, תמימה משיבת נפש, עדות ה' נאמנה

וכן [. ...] נה להיות האדם טבעי הולך בדרך האמצעיתדבר מזה, ואמנם כיוו
והפרט,  ,השכחה, הפאה לקט,הכל מה שבתורה כנתינת המעשרות, 

עוללות, ודין שמיטה ויובל, והצדקה די מחסורו, זה כולו קרוב ביתרון טוב הו
לבב, עד שנתרחק מקצה הנבלה רחוק גדול ונתקרב לקצה יתרון טוב לבב עד 

הן בנו לב טוב. ובזאת הבחינה בחון רוב המצוות ותמצאן כולן, ש שיתחזק
כוחות הנפש, כמו שאסרה הנקימה והנטירה וגאולת הדם  מלמדות ומרגילות

 , ה[,שמות כג] "עזוב תעזוב", [יח ,ויקרא יט] "ולא תטור לא תקום" –באמרו 
 "השב תשיבם"עד שיחלש כח הכעס והרוגז, וכן [, ד ,דברים כב] "הקם תקים"
תקום והדרת פני  מפני שיבה"וכן,  עד שתסור תכונת הכילות, [א ,דברים כב]

לא תסור מן ", [יב ,שמות ב] "כבד את אביך ואת אמך", , לב[ויקרא יט] "זקן
עד שתסור תכונת העזות ותגיע תכונת  ,[יא ,דברים יז] "הדבר אשר יגידו לך

 .הבושת

בוץ מענה לשלמות הקי כללו של דבר, משה רבנו הוא נציגה של תורת ה' הנותנת
 השכלית.-האישיתהחברתי יחד עם השלמות 

 חכם,-כור שקורח היה עשיר, בעל מעמד שנרכש בשנים רבות, תלמידצריך לז
ערער , לא רק קרח אולם בעל קשרים, ובעל השפעה כריזמאטית על הסובבים אותו.
טענה טענות אחותו  '. גםעל מעמד נבואתו של משה, בטענה שכולם שווים לפני ה

 במה? יתרונך עלינופוא את משה, מהו . קרח שואל א"דומות: "הלא גם בנו דיבר
 שונה דרגת נבואתך מדרגת נבואתנו?
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דם עליונות גזעית, אתנית, א, מפני שאין לשום הן טענות הגיוניותטענותיו 
רעיון דומה לדברינו מוצא  הים.לפני האלאדם אחר כל כלכלית על פני  או חברתית

 את ביטויו בפסיקת הרמב"ם בראש הלכות יסודי התורה:

הגלגל בכח שאין  והוא המנהיג ,, אדון כל הארץאלוהי העולםצוי הזה הוא המ
שיסוב  לו קץ ותכלית, בכח שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד, ואי אפשר

 בלא מסבב, והוא ברוך הוא המסבב אותו בלא יד ולא גוף. וידיעת דבר זה,
נו מסיים יושם אל לב, כי הרמב"ם אי]אלוהיך"  '"אנכי ה :שנאמר ,מצות עשה
 .[את הפסוק

ברואים, ואינה מתייחדת לעם כלומר, אלהותו של האל היא אלהות של כל ה
וכל  העולםכל קבוצה אתנית כלשהי, אלא הוא אלוהי לאו  לגזע מסוייםאו מסויים 

 .הנבראים באופן שווה

הרמב"ם  )הלכות יסודי התורה ז, א( תורה-ם בדיונו בתורת הנבואה במשנהג
אפילו למשיח . ויתרה מזאת, מיסודי הדת לידע שהאל מנבא את האדם"כי: "קובע 

וכך העולם.  יהיה מאומותאף אין עליונות גזעית, ויש אפשרות סבירה למדי שהוא 
 בפרשת בלק: "גכותב רלב

המתחייב מהפסוק הזה שלא קם נביא עוד כמשה, שהיה נביא בישראל לבד, 
כמו  גם כן, והוא מלך המשיח, אבל יהיה שיהיה עם זה, נביא באומות העולם

הנה ישכיל עבדי, שכבר יהיה יותר גדול ממשה, ויתבאר  :שבארו במדרש
 .שנפלאותיו גם כן תהיינה למעלה מנפלאות משה

 גם להםשהרי  אם כן, עליונות נבואתו של משה רבנו לעומת שאר בני האדם, מהי
הרמב"ם את מהות ב( מציג –יש את היכולת להתנבא? בהלכות יסודי התורה )ז, א

 הנבואה, וזה לשונו:

ואין הנבואה חלה אלא על חכם שהאל מנבא את האדם,  מיסודי הדת לידע
יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם, אלא  גבור במידותיו, ולא גדול בחכמה,

 עד מאד. דעה רחבה נכונה, בעל תמידעל יצרו בדעתו הוא מתגבר 

בגופו, כשיכנס לפרדס וימשך אדם שהוא ממולא בכל המדות האלו, שלם 
והוא  להבין ולהשיג.דעת נכונה באותן העניינות הגדולים הרחוקים, ותהיה לו 

 מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם ההולכים במחשכי הזמן, והולך ומזרז
עצמו ומלמד נפשו שלא תהיה לו מחשבה כלל באחד מדברים בטלים, ולא 

 הזמן ותחבולותיו. מהבלי

באותן הצורות  להביןפנויה למעלה, קשורה תחת הכסא, יד דעתו תמאלא 
מצורה  הוא כולה-ברוך-בחכמתו של הקדוש ומסתכלהקדושות הטהורות, 

 עליו. מהן גדלו, מיד רוח הקודש שורהויודע ראשונה עד טבור הארץ, 
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)חלום, ת המאפיינים העקרוניים של הנבואה א רבנו הרמב"ם בהמשך מציג
לנבואת  רבנו נבואת משה ןבישדבריו הוא מציין את ההבדלים ובסוף , מראה, חידות(
 שאר הנביאים.

 ער. –בחלום או במראה, ואילו משה רבנו  מתנבאים כל הנביאים( 1

פנים  –ידי מלאך, משל וחידה, ואילו משה רבנו -מתנבאים על כל הנביאים( 2
 אין משל או חידה, אלא תמונה ברורה. –פה אל פה  אל פנים,

כאשר ידבר איש  – ל הנביאים יראין ונבהלין ומתמוגגין, ואילו משה רבנו( כ3
 אל רעהו.

 כל הנביאים לא מתנבאים בכל עת שירצו אלא מכוונין דעתם, ואילו משה רבנו (4
" )במדבר לכם 'עמדו ואשמעה מה יצווה ה" –עת שירצה ואינו צריך לכוון דעתו בכל 

 .ט, ח(

את תכנית ההכשרה להגיע לדרגת  מציג הרמב"םבהקדמה למסכת אבות 
שהיא יעודו של כל אדם, וזה לשונו בפרק החמישי )בתרגומו של ר"ש אבן  נבואה,ה

 תיבון(:

 וצריך לאדם שישעבד כחות נפשו כולם לפי הדעת, כפי מה שהקדמנו בפרק
שלפני זה, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא השגת השם יתברך כפי 

ותו, וישים פעולותיו כולן, תנועותיו, מנוחותיו וכל האדם לדעת א יכולת
לזו התכלית, עד שלא יהיה בפעולותיו דבר מפועל ההבל,  דבריו מביאים

ודע שזאת המדרגה היא  .[...] יביא אל זאת התכלית רצוני לומר, פועל שלא
לא ישיגוה אלא מעט מזער ואחר הרגל גדול,  מדרגה עליונה מאד וחמודה,

עניינו, איני אומר שהוא למטה מן הנביאים,  ות האדם שזהוכשתזדמן מציא
וישים תכליתם ידיעת השם יתברך  רצוני לומר, שישמש כוחות נפשו כולם

דבר אלא שהפעל ההוא או  , ולא יעשה מעשה קטן או גדול, ולא ידברלבד
והוא יחשוב ויסתכל  הדבר ההוא מביא למעלה או למה שמביא אל מעלה,

 .ראה אם יביא אל התכלית ההיא או לא יביא, ואז יעשהובכל פעל ותנועה וי

המסקנה המסתתרת בדברי עצם רוצה הרמב"ם לומר בדברים אלו? מה ב
. ההכשרה להגיע לדרגת נבוא נכון, אני מציג פרוגרמה של מסלול –הרמב"ם היא 

גזעית או אתנית. אבל ישנה פרוגרמה עם  הפרוגרמה שהיא אוניברסאלית, ללא העדפ
ביותר  נבואה, והיא הדרגה הגבוהה מסלול שונה שגם במסלול זה ניתן להגיע לדרגת

שאינני מכיר אותה, אינני יכול להבין אותה, ואין לי הסבר מכולם, פרוגרמה מסוג אחר 
 כיצד מגיעים לדרגה זו.

שונה הזו נבואה , ותי להם""ושמי ה' לא נודע – שאיננה כהשגת האבות זו נבואה
. מופתיו של נביא זה שונים מכל "ולא קם נביא עוד כמשה" – מכל מי שיבוא אחריו
 .ישראל" כללעיני  "– מופתי שאר הנביאים
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 הנבוכים )ב, לה(:-בספרו מורה ואומר בעניין זה הוא מסכם את דבריו

ה איות אותה ההשגואחר שתבדיל במחשבתך נבואת משה ומופתיו, כי פל
שאין ותהיה בדעה שזו מעלה  ,[של משה] כפלאיות אותם המעשים [של משה]

 להשיגה כפי אמיתתה. ביכולתינו

ומחלוקת  כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים, ,הנה אמרו חכמים
 שאיננה לשם שמים אין סופה להתקיים.

 דםכל מחלוקת שהיא לגופו של עניין יש לה עתיד חיובי להביא את הא ,כלומר
לקראת שלמותו. אבל מחלוקת שהיא לגופו של אדם, היא חסרת סיכוי ומובילה רק 

 להרס וחורבן, כי מניעיה הם אישיים.



 9גיליון מספר  –"מקורות" 

 

 

27 

 הלוי-אדיר דחוח

ן" מוּ חֵּ ַנ רוּ ֶהֶבל ְי ּבֵּ ַד וא ְי ָּׁ ֲחלֹמֹות ַהש ּ  "ַו

 אפוא מהו. ג; 28 ומהותו המדמה הכוח פעולת. ב; 28 החלום מקור. א
. ה; 31 ?אמתיים חלומות יש האם. ד; 30 ?המדמה הכוח של תפקידו
 ודמיונות חלומות. ו; 35 האנושות בתולדות ליחידים רק – אמתיים חלומות

. ח; 37 בחלומות שנתבררו והלכות השקפות. ז; 36 זרה-לעבודה שמובילים
 39 חלומות בענייני הלכות שתי. ט; 38 מסקנות

אחד הנושאים אשר מרתקים ביותר את לב האדם ומסעירים את דמיונו הוא 
ההחלומות " ְילָּׁ ֶחְזֹינֹות לָּׁ ים מֵּ ּפִּ ְׂשעִּ ה ַעל  בִּ מָּׁ ְנֹפל ַתְרדֵּ יםבִּ לעתים  ." )איוב ד, יג(ֲאנָּׁשִּ

נדמה לאדם שהוא רואה בחלום דברים אמתיים, והדבר גורם לו להשתאות או לחרדה. 
משפחה שהלכו לעולמם, ובחלום הם משוחחים -יש גם רבים שרואים בחלומם קרובי

 השכל.-עמם ומקבלים מהם "הוראות", תוכחה או מוסר

סו שמתגורר במרחק רב ממנו עם מנת סיפר לי פעם חבר כי פעמיים הגיע אליו גי
בשר יפה, והודיע לו כי אמו ז"ל באה אליו בחלום, ואמרה לו מדוע הוא אינו דואג 
לגיסו, ושיביא לו מנת בשר יפה. כמו כן, זכורני אחד שחלם שאביו ז"ל בא אליו 
בחלום, לאחר שהתעורר ספק בקרב המשפחה אם לקיים גם בשנה העשרים למותו 

רבתי, והורה לו שימשיכו לקיים את האזכרה לכבודו גם בשנת  אזכרה וסעודה
 העשרים לפטירתו.

דומני שאין סוף לסיפורים מעין אלה, ויש לשאול, האם יש אמת בדברים אלה? 
משפחה שנפטר, האם זה באמת הוא -לדוגמה, כאשר אנחנו רואים בחלומנו קרוב

משך תקופה ארוכה לאחר כי ב ,שבא לשוחח עמנו? וזכורני שפעם רעייתי סיפרה לי
מות סבה, כל המשפחה סביבה געשה ורעשה, כל אחד סיפר שהוא ראה את הסבא 

 בחלום עושה כך ואומר כך, ורק היא לא ראתה אותו בחלום.

נפש גדולה, מדוע כולם רואים את סבא בחלום -בתור ילדה הדבר גרם לה לעגמת
ם ויהי מה. כל היום היא ורק אני לא? יום אחד היא החליטה לראות את סבּה בחלו

חשבה עליו באופן ממוקד במיוחד, ואכן, בלילה היא "זכתה" לראות את סבּה בחלום, 
ולשתף את בני משפחתה בחוויה שהנה גם היא ראתה את סבא בחלום... נחל אפוא 
 לעיין בעניין זה לאור משנת רבנו הרמב"ם, וננסה להשיב על כל השאלות הללו ועוד.
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 א. מקור החלום

הנבוכים, כי החלום הוא למעשה תוצר של -בנו הרמב"ם מבאר בספרו מורהר
כוח הדמיון שיש באדם. כוח הדמיון של האדם מסוגל לזכור את העצמים המוחשיים 
שהוא רואה לנגד עיניו, ולׂשרטט אותם בקווים כלליים בדמיון. כך לדוגמה יוצרים 

ויצירת תרשים לפי ידי תשאול העדים -במשטרה תמונת פרופיל של חשוד, על
מפני שכוח הדמיון אינו זוכר  ,כלל-תיאוריהם. תיאורים אלה אינם מדויקים בדרך

 עצמים באופן מדויק, אלא בקווים כלליים.

ם  בספרו שם )א, ג(, רבנו מתאר את פעולת הדמיון, וזה לשונו: "תמונה הוא שֵּ
דרו מכנגד הנאמר ]...[ על הצורה הדמיונית של אדם הנשארת בדמיון אחרי הע

החושים ]...[ כלומר דמיון לנגד עיניי בשינה". אדם יכול להעלות בדמיונו את תמונתו 
של חברו בעודו ער, וכן בעת השינה כוח הדמיון עשוי להעלות את תמונתו של חברו 

 בדמיון. ברם, נדמה כי הדמיון בעת השינה חזק בהרבה מהדמיון בעת המודעות.

ו מתאר שוב את אופן פעולתו של כוח הדמיון, וזה בהמשך ספרו שם )ב, לו(, רבנ
לשונו: "וכן כבר ידעת פעולות הכוח הזה המדמה בזכירת המוחשות והרכבתן, 
והחיקוי אשר בטבעו, ושהחשובה והנכבדה בפעולותיו אינה אלא בעת מנוחת 
החושים ושביתתם מפעולותיהם ]...[, וכבר ידוע כי הדבר אשר האדם בעת יקיצתו 

ושיו עסוק בו מאד, שקוע בו ומשתוקק לו, הוא אשר פועל בו הכוח המדמה ושימוש ח
 בעת השינה כאשר שופע השכל עליו כפי הכנתו".

מדבריו אלה אנו למדים, כי הכוח המדמה גם מחקה נסיבות או סיטואציות 
שהאדם ראה או השתתף בהן במהלך היום, ומעלה אותן באופן מעורבב ומעוות 

דנו, כי בעת השינה הכוח המדמה פועל בשיא כוחו, כנראה במהלך השינה. עוד למ
מפני ששאר חושי האדם וכוחותיו שוקטים במנוחה, ולכן בעת הזו הכוח המדמה 
יכול לפעול ללא הסחה והפרעה, ובאופן המלא והמשמעותי ביותר. עוד למדנו, כי 

קק כלל האדם רואה בחלום את הדברים שהוא עסוק בהם במשך היום או משתו-בדרך
מסכת ברכות )נה ע"ב(: "אין מראין לאדם אלא תלמוד להם, וכמו שאמרו חז"ל ב

 מהרהורי לבו".

 ומהותו הכוח המדמהב. פעולת 

במקומות נוספים בספריו, רבנו מפרט ומרחיב בשאלת מהו אותו כוח מדמה 
רמט(, שם רבנו –ומהן פעולותיו, וזה לשונו בהקדמתו למסכת אבות פרק א )עמ' רמח

 על חמשת חלקי הנפש, וביניהם הוא מלמד גם על הכוח המדמה:מסביר 

והחלק המדמה, הוא הכוח הזוכר רשמי המוחשות אחר היעלמם מלפני 
החושים שהשיגום, ומרכיבם זה בזה ומבדילם זה מזה, ולפיכך מרכיב הכוח 
הזה מן הדברים שהשיג דברים שלא השיגם מעולם ואי אפשר להשיגם 

[. כמו שמדמה האדם וכפי שיתאר להלן ת בדורו]=נכון להתפתחות המדעי
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-אניית ברזל רצה באוויר או מין אדם ראשו בשמים ורגליו על הארץ, ובעל
הללו מרכיב הכוח המדמה  הנמנעותחיים באלף עיניים למשל, והרבה מן 

וממציאם בדמיון. וכן טעו כת המדברים ]...[ ולא ידעו שהכוח הזה מרכיב 
 כמו שהזכרנו. עניינים נמנעי המציאות,

כאן הרמב"ם מרחיב ומפרט את מה שנאמר לעיל בעניין פעולת הכוח המדמה, 
, והן כל ההשערות הנמנעותואגב למדנו על מושג חשוב במשנת הרמב"ם והוא 

הסברות והשיטות ההלכתיות והמחשבתיות שהשכל הבריא ימאן לקבלם, כי ימצא 
האמתית. ובמלים אחרות, מקור אימוץ היתכנותן וקיומן במציאות -מיד את נקודת אי

הנמנעות הוא חולשת הדעת והתגברות כוח הדמיון וההזיה שבאדם, עד שהוא מדמה 
 שהזיותיו הן מציאות אמתית.

הנבוכים )א, עג( רבנו מבאר, כי הכוח המדמה מצוי גם -במקור אחר בספרו מורה
רי מסביר זאת שם )בהערה -לבעלי חיים פעם אחת -ל(: "כי בהכותך בע39החיים, ומָּׁ

במקל, הרי בהרימך עליו את המקל פעם אחרת יברח, כי הרמת המקל פועלת בדמיונו 
שתכליתה ]של המכה[ כאב. ואף בהשמיעך קולות מסוימים בעת הכאתו, הרי 
רי  בהשמיעך את אותם הקולות פעם אחרת אף ללא מקל יברח". לאחר ביאורו של מָּׁ

 קמג(:–נעבור לעיין בדברי רבנו שם )עמ' קמב

החיים ]...[, ושאין פעולת הדמיון -כבר ידעת כי הדמיון מצוי לרוב בעלי
פעולת השכל אלא הפכו, והוא, שהשכל מפרק את המורכבות ומבחין בין 
חלקיהן, ומפשיטן ומׂשכילן כפי אמיתתן וסיבותיהן, ומשיג מן הדבר האחד 

הדמיון עניינים רבים מאד, שונים אצל הׂשכל כשוני שני בני אדם אצל 
במציאות ]...[. ואין לדמיון פעולה במאומה מן הפעולות הללו ]מן הפעולות 

לעיל[, כי אין הדמיון משיג כי אם הפרט המורכב  רבנו העיוניות שפירט
בכללותו כפי שהשיגוהו החושים ]כלומר בקווים כלליים[, או שמרכיב את 

מר כל פרטי הדברים שהם נפרדים במציאות ומרכיבם זה על זה. והכל ]כלו
הרשמים בדמיון מתארים[ גוף או כוח מכוחות הגוף, כמו שמדמה המדמה 

, "המוצר הכוזב"אדם וראשו ראש סוס ויש לו כנפיים וכיוצא בכך, וזה הנקרא 
ואין הדמיון יכול להשתחרר במושגיו מן לפי שאינו תואם שום מציאות כלל, 

 .ולכן אין להתחשב במדמה החומר ]...[

כי הדמיון הוא כוח מסוכן שעלול להביא את האדם לידי שיבוש,  מדבריו עולה,
מפני שהוא אינו כוח שמׂשכיל דברים כפי אמיתתן, אלא מעלה דברים מעורבבים 

זה, ואת כולם סובל הדמיון ואינו דוחה אותם מרשמיו. במעוותים ומורכבים זה 
ת, מפני שהוא כלומר, אדם שנדמה לו שדמיונותיו אמתיים עלול ליפול בתהום הסכלו

אינו מבין שהכוח המדמה אינו כוח שכלי שמביא לידי דעות והשקפות נכונות, אלא 
 בכלכוח שמרכיב רשמים וחוויות ללא הגבלה וללא בקרה. וחלילה לסבור כי יש אמת 

החלומות והדמיונות, ולכן הדגישו חכמים ואמרו "דברי חלומות לא מעלין ולא 
רחק תכלית הריחוק מן ההזיות והדמיונות אל עבר מורידין" )סנהדרין ל(, כדי שנת

 הדעת וההיגיון.
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 דברים דומים וחריפים אף יותר כותב רבנו בהמשך דבריו שם )א, מט(:

וכבר ידעת כי השגת המנוקה מן החומר, המעורטל מן הגשמות לגמרי, קשה 
מאד על האדם, זולתי לאחר הכשרה ממושכת. ובפרט ]קשה הדבר[ למי 

בין מושכל לדמיון ורוב הסתמכויותיו על השגת הדמיון בלבד, שאינו מבחין 
ויהיה אצלו כל מה שהמדמה ]=הכוח המדמה[ מדמהו מצוי או אפשרי 
המציאות ]במקום שיסבור שהוא בגדר הנמנעות ויסלקהו ממחשבתו[, ומה 
שאינו נתפש ברשת הדמיון הוא אצלו נעדר ונמנע המציאות, הרי האנשים 

 נים לא יתאמת להם עניין לעולם ולא יתברר להם ספק.הללו והם רוב המעיי

כלומר, מי שהזניח את שכלו וכוחו ההגיוני כחש ונתדלדל, כוח דמיונו גובר מאד 
עד שחזות הדמיון הופכת להיות הכוח המרכזי בשפיטת השכל, וכל מסקנותיו ודרכי 

חר ההזיות חשיבתו נגועות בהזיות הדמיון. עד כדי כך רבנו מרחיק אותנו משקיעה א
"הרי האנשים הללו והם רוב הדמיוניות, שהוא חותם את דבריו במסקנה קשה ביותר: 

 ולא יתברר להם ספק". ]![ לא יתאמת להם עניין לעולם ]![ המעיינים

נראה כי מסיבה חשובה זו, הרחיקו אותנו הנביאים והחכמים ממתן משמעות 
י לחלומות, וכמו שאומר הנביא זכריה )י, ב(: " זּו כִּ ים חָּׁ ְברּו ָאֶון ְוַהּקֹוְסמִּ ים דִּ פִּ ַהְתרָּׁ

רּוֶשֶקר  וא ְיַדבֵּ מּון ַוֲחֹלמֹות ַהשָּׁ ", כלומר אנשים עשו שימוש בחלומות כדי ֶהֶבל ְיַנחֵּ
ישראל אחר ההבל. דברים -זרה ובהטעיית עם-לשקוע בהזיות שקשורות לעבודה

י ְבֹרב ֲחֹלמֹות ַוֲהבָּׁ דומים אומר קהלת )ה, ו(: " ים כִּ ֱאֹלהִּ י ֶאת הָּׁ ה כִּ ים ַהְרבֵּ רִּ ים ּוְדבָּׁ לִּ
א אותנו  ותשמרחיק הזיות", ובמלים אחרות, ריבוי החלומות מרבה את ההבל ואת הְירָּׁ

 מן התכלית האמתית והיא יראת אלהים.

 של הכוח המדמה?אפוא תפקידו מהו ג. 

תפקידו הנעלה ביותר של החלום הוא לשמש כאמצעי להעברת  ,לדעת רבנו
הנבוכים )ב, לו(: "אז ]בעת השינה[ יאצל עליו -מסרים נבואיים, וזה לשון רבנו במורה

, והוא סיבת החזיונות הצודקות והוא עצמו כפי ההכנה]על שכל האדם[ שפע מסוים 
בארם, רבנו מלמד כי סיבת הנבואה". דברי רבנו עמוקים ביותר אך ננסה בכל זאת ל

בעת השינה כל חושי האדם שוקטים ושלווים, ובעת זו עשוי האדם להשיג שפע רוחני 
. מהמילים האחרונות עולה, כי לא כל אדם זוכה כפי ההכנהעולם -מסוים מאת בורא

 לנבואה או לחזיונות אמתיים, אלא רק מי שהכשיר את עצמו לנבואה או קרוב לכך.

 רבנו ממשיך שם ואומר:

, וזה "חלום –נובלת נבואה "ואמרו ]חז"ל בבראשית רבה יז, ז; מד, יט[: 
דימוי נפלא, כי הנובלת הוא הפרי בעינו ובעצמו, אלא שנָּׁבל לפני שלמותו 
ולפני שיגיע זמנו. כך פעולת הכוח המדמה בעת השינה היא פעולתו בעת 

 הנבואה, אלא שיש בו חסרון ולא הגיע לתכליתו.
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לום הוא אמצעי חשוב לחזון נבואי, אך החלומות הרגילים מדבריו עולה, שהח
שפוקדים את בני האדם אינם בגדר נבואה, מפני "שיש בו ]=בחלום[ חסרון ולא הגיע 
לתכליתו". ויש לשאול, מדוע החלום לא הגיע לתכליתו הנבואית? נראה לומר 

נו בלעדיה השפע הנבואי אינוהכשרה שכלית,  העדרשהסיבה המרכזית לכך היא 
שכלו של האדם. משכלו של האדם עובר השפע גם לכוח המדמה אשר מאיר את 

מצייר חזיונות בדמיון בהתאם לרמת השכל ואיכותו. נמצא, כי בהעדר הכנה שכלית, 
כל מה שנותר לכוח המדמה הוא ליצור חזיונות לפי השכל הקיים, כלומר לפי 

 ו.דמיונותיו הזיותיו ותשוקותיו, ולפי רמתו ורמת מושגי

 ?אמתייםהאם יש חלומות ד. 

האם ייתכן שאדם שאינו נביא ואינו קרוב לכך יחלום חלום שיש בו אמת? כדי 
הנבוכים )ב, לז( הרמב"ם מבאר, כי -במורה .להבין עניין זה יש ללמוד מעט הקדמות

ישנו שפע שכלי אשר שופע מאת ה' יתעלה על האדם, על הכוח ההגיוני ועל הכוח 
י הזה אינו שפע נבואי בהכרח, אלא מעין ברכה ששורה על כל המדמה. השפע השכל

ל הכוח המדמה שבו ועכפי הכשרתו השכלית, : על שכל האדם באי עולםאחד ואחד מ
השפע השכלי הזה עשוי להיות גם שפע נבואי בהתקיים  תקינותו.וכפי איכות יצירתו 

הכוח המדמה  ב(; האדם הכשיר את שכלו באופן המעולה ביותר א(תנאים:  לושהש
ברצונו של הבורא לנבא את אותו  (ג; איכותי מאד מראשית יצירתו ופועל במלא כוחו

 האדם המסוים.

הנבוכים )ב, לז( בבארו את עניין השפע השכלי ששופע -וזה לשון רבנו במורה
 עלינו מאת ה' יתעלה:

דע כי השפע השכלי, אילו היה שופע על הכוח ההגיוני בלבד ואינו שופע ]א[ 
מנו מאומה על הכוח המדמה, בין מחמת מיעוט הדבר השופע או מחמת מ

מגרעת שהייתה במדמה מעיקר היצירה עד שאינו יכול לקבל את שפע השכל, 
 הנה זה הוא סוג של חכמים בעלי העיון.

ואם היה השפע על שני הכוחות יחד כלומר ההגיוני והמדמה ]...[ והיה  ]ב[
כלומר שאין בו מגרעת אורגנית[, הנה המדמה בתכלית השלמות היצירתית ]

 זה הוא סוג הנביאים.

שתי האפשרויות הראשונות פשוטות יחסית להבנה, כדי להיות נביא צריך 
ההגיוני והשכלי, ומי שהשפע השכלי  –שהשפע השכלי מאת ה' יגיע לשני הכוחות 

מגיע רק לכוח ההגיוני שבו לא יהיה נביא אף שיזכה למעלת החכמה. האפשרות 
 שלישית קשה יותר להבנה, וזה לשון הרמב"ם שם:ה

ואם היה השפע על המדמה בלבד, ויהיה ההגיוני מוגבל בין מעיקר היצירה ]ג[ 
או מחמת מיעוט ההכשרה, הרי הסוג הזה הם מנהיגי המדינות מייסדי 
החוקים, והקוסמים והמנחשים, ובעלי החלומות הצודקים, וכן עושי הפלאות 
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ופלאות ומעשי הלהטים על אף שאינם חכמים, הם ידי התחבולות המ-על
 כולם מן הסוג הזה השלישי.

 נבחן אפוא את אותם אנשים שהשפע האלהי מגיע אליהם לכוח המדמה בלבד: 

מנהיגי דת ומדינה נוטים להשאיר מורשת  –מנהיגי המדינות מייסדי החוקים  (1
נכון בהכרח, וברוב שמבטאת את חזונם ותפישת עולמם, אך אין הדבר אומר שחזונם 

המקרים הוא אף משובש, כמו מנהיגי הדתות השונות, הוגי הדעות, יוצרי סוגי 
לא רק שאין בדבריהם מן השלמות האלהית אלא והמשטרים למיניהם, וכיו"ב. 

שלעתים קרובות מעורבים בדבריהם דברי סכלות, רשעות וחוסר צדק. דוגמה 
ן פרס ל"מזרח תיכון חדש". ולהבדיל מפורסמת הקרובה אלינו היא חזונו של שמעו

 אלף אלפי הבדלות, חזונו של היטלר לנצחיות גרמניה הנאצית ב"רייך אלף השנים".

הכוונה למי שעוסקים בעוררות כוח ההשערה בכל מיני  –קוסמים ומנחשים ( 2
דרכים שהתורה אסרה אותם, ואין בדבריהם ולו זיק של אמת, אלא כל דבריהם נובעים 

ון וההשערה שהם מעוררים באמצעים חיצוניים, כגון זריקת מקל על מכוח הדמי
רי  הארץ, קריאה בקפה, פעילות גופנית מאומצת, שקיעה בטרנס דמיוני, וכיו"ב. ומָּׁ
מעיר שם שהכוונה "כשהם עצמם תועים, אבל אותם הרמאים המתעים אינם מסוג 

המצוות )לאווין -פרזה". כדי להשלים את ההבנה בעניין זה, נצרף את דברי רבנו בס
 לא(, וזה לשונו:

לעורר את כוח והמצוה האחת ושלושים, האזהרה שהוזהרנו מלקסום, כלומר 
באחד ממיני העוררות. לפי שכל בעלי הכוחות הללו המגידים מה ההשערה 

שיהיה לפני היותו לא ייתכן להם דבר זה אלא מפני שכוח ההשערה שבהם 
חזק, ויארע על הרוב כפי האמת והנכון, לפיכך ישערו מה שיהיה, ויש להם 
יתרון זה על זה כמו שיש לכל בני אדם יתרון זה על זה בכל כוח מכוחות 

כדי  ,והכרחי לבעלי הכוחות ההשערתיים הללו לעשות איזה מעשההנפש. 
לעורר בו את כוחו ולעודד את פעולתו. יש מהם מי שמכה במקל על הארץ 

ה מחשבתו, ועושה כך זמן נֶ פַ ְמ הכאות תכופות וצועק צעקות משונות ּו
ממושך עד שיארע לו מעין מצב העילפון ויגיד מה שיהיה, ]...[ ויש מהם מי 

אבנים קטנות ביריעת עור ומאריך להביט בהן ואחר כך יגיד, ]...[ ומהם  שזורק
מי שזורק חגורת עור ארוכה על הארץ ומביט בה ומגיד. והמטרה בכל אלו 
לעורר את הכוח שיש בו, לא שאותו דבר עצמו פועל משהו או מורה על 

 משהו.

כי כדי  הכוונה לאלה שעוסקים באחיזת עיניים, –עושי הפלאות והלהטים ( 3
למצוא דרך לעשות פלאות ולהטים יש צורך בכוח דמיון חזק, שיוביל את האדם לכל 

את ההמון. לשם השלמת העניין נצרף גם כאן את  בהן מיני דרכים יצירתיות להטעות
 המצוות )לאווין לב(:-דברי רבנו בספר

ובכלל המעשה הזה ]=איסור לא תעוננו[ גם איסור מעשה אחיזת העיניים, 
]סנהדרין סה ע"ב[, והוא סוג  "מעונן זה האוחז את העיניים" :ולשון חכמים
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גדול מסוגי התחבולות ונוסף לכך קלות תנועת היד, עד שמדמים לאדם דברים 
בלתי אמתיים. כמו שאנו רואים אותם עושים תמיד, שלוקח חבל בידו ונותנו 

לאוויר ומוציאה  בכנף בגדו לעיני בני אדם ואחר כך מוציאו נחש, וזורק טבעת
וכיוצא בזה ממעשי אוחזי העיניים המפורסמים אצל  ,מפי אדם שלפניו

והוא  "אוחז את העיניים"ההמון. כל מעשה מאלו אסור, והעושה אותו נקרא 
מין ממיני הכשפים, ולפיכך סופג מלקות, ועם זה הוא גונב דעת הבריות, 

נעים לחלוטין נעשים ידי כך עצום מאד, לפי שהדברים הנמ-וההפסד הנגרם על
אפשריים בעיני הסכלים והנשים והנערים, ותורגל מחשבתם לקבל את 

 .הנמנעות ולחשוב שהם אפשריים להיות, והבן זאת

רי שם בהערה  מוסיף: "ורבנו סובר שלא על קלות הידיים הוא לוקה ]כדעת  78ומָּׁ
ת מושגי אלא על ההטעיה ויצירלוקה[,  הרדב"ז שם שתמה מדוע האוחז את העיניים

 ".שווא ותפל במוחות הטיפשים והפתאים

כל הרשימה לעיל עוסקת באנשים שהכוח המדמה  –בעלי החלומות הצודקים  (4
מובילם בעיקר להבלים, ובודדים מובילם אולי גם למעט השקפות נכונות )כמו מנהיגי 
המדינות ששופטים את עמם בצדק וביושר(. מסקנתנו זו מתחדדת מהמשך דברי רבנו 

 ם שאומר כך )ב, לח(:ש

כדי  "הנביאים האמתיים"ודע כי הנביאים האמתיים ]...[ והתניתי באמרי 
אלא להשתחרר מאנשי הסוג השלישי אשר אין להם הגיוניות כלל ולא חכמה 

ם כוחו לַ ולפיכך ראוי שלא לשים לב למי שלא שָּׁ ]...[  דמיונות והשערות בלבד
 .יתההגיוני ולא הגיע לתכלית השלמות העיונ

ונם דמיונות והשערות יכלומר, כל אנשי הסוג השלישי, משיגים בחלומם או בחז
דבריהם הם בגדר השערות, אין לייחס לדבריהם חשיבות כלל, מפני שלכן בלבד, ו

אם כן, מדוע וכטיבן של השערות, חלקן עשויות להתברר כנכונות וחלקן כשגויות. 
במלה  ? נראה שכוונתו לומראפוא קורא להם רבנו "בעלי החלומות הצודקים"

, כגון חלומות שמראים שעתיד להתרחש חלומות שנתבררו כנכונים –"צודקים" 
אירוע מסוים ואכן הוא מתרחש. ואם ישאל השואל, כיצד יחלום אדם חלום אמתי אם 
הוא אינו נביא? ובכן, כמו שאדם יכול לשער השערות וחלקן יתממשו ברב או במעט, 

ח מדמה חזק מסוגל לשער השערות מגוונות שיופיעו כך גם אדם שיש לו כו
אף עשוי  של החזיונות שמקורן בהשערות, בחלומותיו בדרכים שונות, וחלקן

 לאופן שבו ראה אותן בחלומו. בדומהלהתקיים 

 כדי לחזק את הבנתנו זו נצרף את דברי רבנו שם )א, לז(:

השלישי יתחדשו וממה שאתה צריך לדעת ברור הוא, שמקצת אנשי הסוג הזה 
להם דמיונות מופלאים וחלומות והפתעות בהקיץ כעין מראה הנבואה, עד 

ויתפלאו מאד במה שהם משיגים מאותם  .שמדמים לעצמם שהם נביאים
ידי לימוד, ויבואו -הדמיונות, וחושבים שהושגו להם מדעים שלא על

ים ומתערבבים אצלם הדברבבלבולים גדולים בעניינים הנעלים העיוניים, 



 קובץ מאמרים בהלכה ובמחשבת היהדות

 

 

34 

כל זה מחמת חוזק המדמה  האמתיים בדברים הדמיוניים תערובת מתמיהה,
וחולשת ההגיוני, והיותו אין בו ]=בכוח ההגיוני[ מאומה כלל, כלומר שלא 

בו יצא אל הפועל ]=שאותו אדם לא לּומד ולא הּודרך כדי שהכוח ההגיוני ש
 ייצא אל הפועל[.

י, "מתערבים אצלם הדברים ממקור זה אנו למדים כי אנשי הסוג הזה השליש
האמתיים בדברים הדמיוניים תערובת מתמיהה", ודברים אלה תואמים את האופן 
שהסברנו, שאותם אנשי הסוג השלישי מסוגלים לשער השערות רבות ומגוונות, 

אמר שחלקן יימצאו כצודקות. וזו כנראה כוונת מאמר חז"ל באמרם )נדרים ח ע"א(: "
כך אי אפשר לחלום בלא  ,שם שאי אפשר לבר בלא תבןרבי יוחנן משום רשב"י: כ

 : "חלום אחד מששים בנבואה".במסכת ברכות )נז ע"ב( ", וכןדברים בטלים

 שם )ב, לב(, וזה לשונו:עוד אומר רבנו 

בין שהיה זה מצד הקסם והרגש או וכן אל יטעך ]...[ לפי שכל מגיד נעלמות 
פיכך נקראו נביאי הבעל ונביאי הרי הוא נקרא נביא. ול שהיה מצד חזון אמת,

ם "האשרה נביאים, הלא תראה אמרו יתעלה  יא אֹו ֹחלֵּ ְרְבָך נָּׁבִּ י יָּׁקּום ְבקִּ כִּ
 ]דברים יג, ב[. "ֲחלֹום

כלומר, מגידי הנעלמות מתחלקים לשני סוגים: האחד נביאי ה' רואי חזיונות 
 אמת, והאחר נביאי השקר שכוח ההשערה שלהם חזק מאד, וחזיונותיהם
בחלומותיהם נובעים מכוח ההשערה הרגש והתחושה, לא מכוח השכל וההיגיון. 
ולכן, מצד אחד הם מסוגלים להגיד עתידות, שהרי יש להם כוח דמיון חזק, אך הם 
אינם מסוגלים לדייק אל האמת כחוט הׂשערה כנביאי הצדק, שהרי רשמי חלומותיהם 

ן כל השערה. וכמו שכותב רבנו מעורבבים ועשויים להיות צודקים או שקריים, כדי
 .נביא" –שם )ב, מה(: "שאין כל הרואה חלום צודק 

התורה כבר הזהירה אותנו מכך שחלומותיהם עשויים להתקיים  ובל נשכח כי
ֶליָך אֹות אֹו ד(: "–באמרה )דברים יג, ג ם ֲחלֹום ְונַָּׁתן אֵּ יא אֹו ֹחלֵּ ְרְבָך נָּׁבִּ י יָּׁקּום ְבקִּ כִּ

ת.  אוֹ מֹופֵּ א הָּׁ תּובָּׁ ים ֲאֶשר ֹלא  ת ְוַהמֹופֵּ רִּ ים ֲאחֵּ י ֱאֹלהִּ ה ַאֲחרֵּ אֹמר נְֵּלכָּׁ ֶליָך לֵּ ֶבר אֵּ ֲאֶשר דִּ
ם ְבדֵּ ם ְונָּׁעָּׁ : "היוכל אדם לדעת את באתר אור הרמב"ם " )בעניין זה ראו מאמריְיַדְעתָּׁ

 (., והוא חשוב להשלמת הבנת חזיונות נביאי השקרסוד העתידות?"

וש הבנתנו, רבנו שם )ב, לח( מוסיף ואומר: כי נצרף מקור אחרון לחיזוק ולאיש
הברכה הזו מגיעה -"מן הכוח ההגיוני יגיע השפע למדמה", כלומר גם כאשר השפע

רק למדמה, היא עוברת למעשה דרך הכוח השכלי. וייתכן שזו הסיבה שהיא מגיעה 
בשיבוש אל הכוח המדמה, כי עברה דרך שכל שאינו מוכשר לקבלת אותו השפע, 

 אל הכוח המדמה לאחר עיוות עיקום ועיקוש. והגיעה

נמצא אפוא, כי מה שאומר רבנו לעיל שמכוח הדמיון אדם עשוי לראות "חלומות 
צודקים", כוונתו היא כזו: בכוח ההשערה שמקורו בכוח הדמיון, אדם מסוגל לשער 
את העתידות ואף להצליח לקלוע אל המטרה בחלק מן המקרים. אותן השערות 
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מקורן בכוח המדמה עשויות להיראות גם בחלום, וככל השערה אף דמיוניות ש
עשויות להתממש. במקרה שהשערות החלום מומשו נקראים חלומות אלה "חלומות 

אותן ההשערות  שבפועלצודקים", לא בגלל שאלה חלומות מאת ה' אלא בגלל 
פי שמקור חזונם אינו -על-התקיימו. וכמו שהתורה קוראת לנביאי השקר "נביאים" אף

מאת ה' אלא בהשערה ובדמיון, כך נקראו החלומות "צודקים" אף שמקורם איננו 
 מאת ה' אלא בהשערה ובדמיון.

כי החלומות האמתיים היחידים הם חלומות נבואיים או  ,בפרק הבא נראה
ירים ביותר שנאמרו מאת ה' כהערה מיוחדת לאדם מסוים ולצורך היסטורי חלומות נד

 רב משמעות.

 רק ליחידים בתולדות האנושות – חלומות אמתייםה. 

מן האמור עולה כי לדעת רבנו, הדרך היחידה שאדם שאינו נביא יראה חלום 
ושות שמּורה ליחידים בודדים בתולדות האנהאמתי מאת ה', היא בהערה נדירה ביותר 

 הנבוכים )ב, מא(:-)נראה שמסוג זה היו החלומות של יוסף(. וזה לשון רבנו במורה

אין זה נבואה כלל  "ויבא אלהים אל פלוני בחלום הלילה"אבל מה שנאמר בו 
ולא אותו האיש נביא, כי עניינו שבאה הערה מאת ה' לאותו האדם, ובאר לנו 

נועת אדם זה למען הצלת שאותה ההערה הייתה בחלום. כי כמו שמסבב ה' ת
כך סיבב התחדשות דברים שרצה שיתחדשו במראה אדם אחר או השמדתו, 

כי אין לנו ספק שלבן הארמי רשע גמור וגם  .]כלומר בכוח המדמה[ חלום
פי שהיה איש צדיק בעמו הרי כבר אמר -על-זרה, ואבימלך אף-עובד עבודה

ְרַאת" :אברהם אבינו על ארצו וממשלתו ין יִּ קֹום ַהֶזה ַרק אֵּ ים ַבמָּׁ  "ֱאֹלהִּ
ים "]בראשית כ, יא[. ונאמר בכל אחד מהם כלומר לבן ואבימלך:  ֹבא ֱאֹלהִּ ַוּיָּׁ

ה ְילָּׁ יֶמֶלְך ַבֲחלֹום ַהלָּׁ ה"]שם כ, ג[, וכך בלבן:  "ֶאל ֲאבִּ ְילָּׁ ]שם לא,  "ַבֲחלֹום ַהלָּׁ
 כד[".

וונתו בהמשך דברים דומים כותב רבנו בהמשך דבריו )ב, מב(, אף שייתכן שאין כ
של מסר מאת ה' שיארע לאדם שאינו מוכשר  אחרדבריו שם לחלום דווקא, אלא לסוג 

פנים קרוב לוודאי שגם מסר זה מגיע לאדם באמצעות -כל-ומעותד לנבואה, אך על
 הכוח המדמה, וזה לשון רבנו שם:

וממה שהקדמנו ]שם ב, לב[ מהכרחיות ההתכוננות לנבואה, וממה שהזכרנו 
בשיתוף שם מלאך, תדע כי הגר המצרית אינה נביאה, ולא מנוח ואשתו 

 בת קולנביאים, לפי שאותם הדברים אשר שמעו או עלה ברעיונם הוא כעין 
שמזכירים חכמים תמיד, והוא מצב מסוים שיארע לאדם שאינו מעותד, אבל 

עה בזה שיתוף השם ]שנאמר בהגר ומנוח שראו מלאך[. וזה הוא היסוד מט
 שמסלק את רוב הקשיים שבתורה.
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 זרה-חלומות ודמיונות שמובילים לעבודהו. 

כדי להבין את סכנת האמונה בחלומות ובהזיות, נצרף מקור נוסף מדברי רבנו 
אותו הפולחן הנבוכים )ג, מו( שעוסק בפולחן לשדים, ובאמונה שבאמצעות -במורה

ם עתידות ונסתרות. וכבר כתבנו במאמרים יהיבואו השדים בחלום ויגלו לעובד
אחרים כי אמונות רעות אלה באות לידי ביטוי גם בימינו, בנטילת ידיים שלוש פעמים 
כדי להשקיט את הרוח שלא יזיק, בהקפות סביב המת כדי שהמזיקים הדמיוניים לא 

חנוכת הבית כמנחה לפיוס וסילוק המזיקים. ועוד  יזיקו לו, בשחיטת תרנגולים בעת
ישראל, שמטרתם להסיר נזקי השדים והמזיקים או -מנהגים רבים שקנו אחיזה בעם

 זרה. -לפייסם, וכבר הוכחתי כי מדובר בעבודה

 הנבוכים, וזה לשונו שם:-לדברי רבנו במורהעתה נחזור 

דם אצלם טמא ]=אומת עובדי אלילים קדמונים[ היה ה "צאבה"ודע כי ה
מאד, ועם זאת היו אוכלים אותו בדמֹותם שהוא מזון השדים ]="יצורים רעים 

רי שם([, וכאשר אוכלו מי שאוכלו מתחבר  ורוחות רעות שבדמיון ההוזים" )מָּׁ
כפי שמדמים ההמון  הו העתידותוויבואו אליו ]=בחלום[ ויודיעעם השדים, 

שדים פועלים ועושים מענייני השדים ]"כוונתו מה שהשוטים מדמים שה
רי שם([.  ומטיבים ומרעים כמפורסם וכידוע" )מָּׁ

ואוכלים  ,חיים ומקבצים דמו בכלי או בגומה-]...[ ולפיכך היו שוחטים בעל
עּות ]=עם  ]...[ ,בשר אותו הנשחט סביב אותו הדם שהוא מזונם ותושג הרֵּ

 ויבואו אליהםהשדים[ כיוון שהכל אכלו על שולחן אחד בקבוצה אחת, 
כל אלה השקפות  ם נעלמות ויעזרו להם.ובדמיונם אותם השדים בחלום, ויודיע

הזמנים, והיו חשובות ומפורסמות, לא היה ספק אצל  םשהלכו אחריהן באות
]וגם בימינו יש אמונות אליליות, שאין ספק להמון ולגדולים  ההמון באמיתתן

 .באמיתתן[

אלה החולאים  לסלק את –השלמה אצל יודעיה  –ולכן באה התורה 
המושרשים, ואסרה אכילת הדם, והחמירה באיסורו כדרך שעשתה באזהרה 

ם"זרה בדיוק, אמר יתעלה: -על עבודה ֹאֶכֶלת ֶאת ַהדָּׁ ַני ַבֶנֶפש הָּׁ י פָּׁ וגו'  "ְונַָּׁתתִּ
ַני"]ויקרא יז, י[, כמו שאמר בנותן מזרעו למולך:  י ֶאת ּפָּׁ י ֲאנִּ יש  ְוַׂשְמתִּ אִּ בָּׁ

וגו' ]שם כ, ה[, ולא נאמר כיוצא בפסוק זה במצוה נוספת  "ְשַּפְחתוֹ ַההּוא ּוְבמִּ 
זרה והיא -כי אכילתו מביאה למין מעבודהזרה ואכילת הדם, -זולת עבודה

 .עבודת השדים

נמצא, כי החלומות הדמיוניים ושאר ההזיות שימשו כלי מרכזי בידי עובדי 
ספק שרבים מהם היו בטוחים  עם שדיהם בדרך זו, ואין לי השדים, שהיו "מתקשרים"

)ועד היום יש זקנים שמוכנים לישבע שראו  שהם רואים ושומעים דברים אמתיים
זרה זו היא כאמור, שהשדים -מטרתם בעבודהו. ושמעו שדים ושאר מרעין בישין(

 יבואו להם בחלום ויגלו להם עתידות ונסתרות לפי דמיונם.
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ובדמיונות, והרעה שהיא מובילה אליה, דוגמה נוספת לסכנת האמונה בחלומות 
 המצוות )לאווין לח(:-אנו מוצאים באיסור לדרוש אל המתים, וזה לשון רבנו בספר

והמצוה השמונה ושלושים, האזהרה שהוזהרנו מלדרוש ידיעה מן המתים, 
פי שהם אוכלים -על-כפי מה שמדמים אשר הם מתים באמת ]=הרשעים[ ואף

ל שמי שעושה כך ו ,ומרגישים אֵּ שָּׁ לובש כך יבואהו המת בשנתו ויגיד לו מה ֶשּיִּ
א ְבָך"והוא אמרֹו יתעלה:  עליו. צֵּ מָּׁ ים]...[  ֹלא יִּ תִּ ש ֶאל ַהמֵּ ]דברים יח,  "ְוֹדרֵּ

דורש אל המתים זה המרעיב את עצמו "יא[. ובגמר סנהדרין ]סה ע"ב[: –י
ל לאו זה . והעובר ע"הקברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה-והולך ולן בבית

 חייב מלקות.

 שנתבררו בחלומות והלכות השקפותז. 

לעתים אנו שומעים או קוראים על אדם שטוען שגילו לו בחלום הלכות או 
ידי גילוי מלאך או ששמע קולות או מראות בחלומו שחידשו -השקפות, בין אם זה על

ס אצלו מחשבה או דעה. ויש לבדוק האם יש בדברים הללו אמת? הרמב"ם מתייח
רי אומר על כללות דברי  28הנבוכים )ב, לח(, ושם בהערה -לאנשים מסוג זה במורה מָּׁ

"ושמא רומז רבנו לשאלות מן השמים או שאלות חלום שהיו  רבנו בעניין זה:
נכונים גם לר' יוסף  לקמן מקובלות על חכמי צרפת אז?". ואין לי ספק כי דברי רבנו

 באופן קבוע. וזה לשון רבנו שם: וםבחל שמגיד שמימי מתגלה אליו שטעןקארו 

כדי  "הנביאים האמתיים"ודע כי הנביאים האמתיים ]...[ והתניתי באמרי 
אשר להשתחרר מאנשי הסוג השלישי ]וכבר למדנו עליהם בהרחבה לעיל[ 

רי  אין להם הגיוניות כלל ולא חכמה ]"חושבני שיותר נכון לתרגם 'מדע'" )מָּׁ
ד. ואפשר שהם כלומר מה שמשיגים אותם שם([ אלא דמיונות והשערות בלב

 האנשים, אינם אלא רעיונות שהיו להם ]"אשר קלטום ושמעום מאחרים"

רי שם([ ונשארו רשמיהם חקוקים בדמיונם עם כל מה שבכוח המדמה  )מָּׁ
שלהם, וכאשר רוקנו דמיונות רבים וביטלום נשארו רשמי אותם הרעיונות 

עניין שבא מבחוץ. והם דומים לבדם ונגלו להם, וחשבום דבר שהופיע ו
]=רמז לבהמיות  חיים-לדעתי לאדם שיש לו בביתו אלפי בעלי

, ויצא כל מי שהיה באותו הבית פרט לאחד שהוא היה מכלל השקפותיהם?[
מי שהיה בבית, וכאשר נשאר אדם זה עם אותו האחד לבדו נדמה לו כי עתה 

 יצא.בא אליו לבית, ואין הדבר כן, אלא הוא מכלל מי שלא 

רבנו מלמד, כי ייתכן שתתחדש לאדם בחלום השקפה או הלכה, והוא יהיה בטוח 
שאלהים או מלאך מדבר אליו, והאמת היא שמדובר ברעיון שנדחק בין שאר אלפי 
הרשמים שבכוח הדמיון, עד שבשעת השינה, כאשר כל הכוחות שלווים ושוקטים 

תו הוזה יהיה בטוח שהוא נביא השתחרר רעיון זה מנבכי דמיונו והופיע בחלומו, ואו
 כמשה רבנו.
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 רבנו ממשיך ואומר שם:

מכלים את שכלו  הללו ]=ההזיות ומקום זה מן המקומות המטעים המאבדים
, ורבים אבדו בו מאותם שרצו להבחין ]="מן המחזיקים עצמם של האדם[

רי מוסיף בהערה: "ולפי הבנה זו שגם היא  כחכמים" )תרגום ר"ש שם(, ומָּׁ
"[. ולפי זה תמצא 'מאותם הרוצים להתבלט'היה נכון יותר לתרגם  אפשרית

אנשים שבררו השקפותיהם בחלומות שראו, ושדימו כי אותו שנראה להם 
 בחלום הוא דבר זולת ההשקפה שהיו סוברים אותה או שמעוה בהקיץ.

כלומר, רבים הם שמרוב להיטותם ליוקרה ומעמד, ומרוב שאיפתם להערצת 
זּו ונשתבשו לסבור שהם נביאים או מעין  ההמונים וטובות ההנאה הנלוות לכך, הָּׁ
 נביאים, והפיצו על עצמם אגדות וסיפורי בדים על ראיית מגידים שמימיים בחלומות

הם, כי או שמדובר בהוזה הזיות וכיו"ב. ואין לשעות אל דברי או עשיית נסים נפלאות
שנוטה נטייה חמורה כלפי הדמיונות ההזיות ושאיפת הגדלות, או שמדובר בנוכל 

שמטמטם את ההמונים אחר שיבושיו, כדי לזכות בהערצתם  מדעת ערוםערמומי 
 ובטובות ההנאה שנלוות לכך.

לַ  ם כוחו רבנו מסיים שם את דיונו כך: "ולפיכך ראוי שלא לשים לב למי שלא שָּׁ
ההגיוני ולא הגיע לתכלית השלמות העיונית, כי אותו אשר הגיע לשלמות העיונית 
הוא אשר אפשר שישיג מדעים אחרים בעת שפע השכל האלהי עליו, והוא אשר נביא 
באמת". ואם נתבונן באמת בחכמי ישראל המפורסמים באלף השנים האחרונות, 

ליהם ששלם כוחם ההגיוני. כי כל מי דומני שלצד רבנו יש רק בודדים שניתן לומר ע
שמקיים את צוואת חז"ל ומודה על האמת יודע, שספרי הראשונים והאחרונים 
גדושים ועמוסים לעייפה בשיבושים הזיות והבלים, עד כדי שניתן לומר עליהם מה 
לתבן את הבר. וחבל על הזמן היקר שמאבדים בעיון בהם, ועוד יותר חבל על 

ר ֲחלֹוםישראל מן האמת. "-את עםשהזיותיהם מרחיקות  תֹו ֲחלֹום ְיַסּפֵּ יא ֲאֶשר אִּ  ,ַהנָּׁבִּ
י ֱאֶמת רִּ ר ְדבָּׁ תֹו ְיַדבֵּ י אִּ רִּ ר ְנֻאם  ,ַוֲאֶשר ְדבָּׁ  .["ירמיה כג, כח]ה' ַמה ַלֶתֶבן ֶאת ַהבָּׁ

 מסקנותח. 

לאור היריעה שפרׂשנו לעיל נראה ברור, כי כל החלומות של הנפטרים וכיו"ב הם 
ם של הכוח המדמה, והוא יוצר אותם מכוח געגועי וכיסופי האדם לקרובו תוצרי

שנפטר. כלומר, כל רשמי החלומות משקפים למעשה מחשבות פנימיות עמוקות של 
המודע במהלך היום והשתחררו למודע -האדם ושאיפות חבויות, שנדחקו לתת

 ים.בעת שגעש החיים שוכך וכל כוחות הגוף שוקטים ושלוו ,במהלך השינה

ביחס לחלומות שטוענים שמתגשמים, אם לא מדובר בנוכלים ושרלטנים 
שרוצים להציג את עצמם כנביאים, הרי שמדובר באנשים שיש להם כוח השערה חזק 
מאד, וכוח זה מקבל כאמור משנה תוקף בעת השינה. כלומר, כמו שהם מעוררים את 

בר זה אסור מן הם בעת שהם ערים ומנחשים את העתידות )ודבכוח ההשערה ש
התורה כפי שראינו(, כך בדיוק עושה כוח ההשערה שלהם בעת שנתם, ויוצר אצל 
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אותם ההוזים דמיונות וחלומות שמקורן בהשערות הכוח המדמה. וכשם שההשערות 
כך גם רשמי שמעלים ההוזים בהקיץ חלקן מתקיימות וחלקן אינן מתקיימות, 

בהשערות הכוח המדמה שפועל בעת ן החזיונות שעולים במהלך השינה, שהרי מקור
 השינה באופן חופשי ומשמעותי יותר.

קצרו של דבר, חלומות אינם מעלין ואינם מורידין, אין להתייחס אליהם כאל 
מבשרים עתידות, אלא כאל שיקוף מחשבות תשוקות וחששות של האדם, שנדחקו 

הדרך היחידה ידי הכוח המדמה. כלומר, -במשך היום ופרצו החוצה בעת השינה על
האמתית ללמוד מהחלומות היא לא על העתידות או על הנסתרות, אלא על נבכי נפש 
 האדם החולם, ואולי בדרך זו יכול ללמוד האדם על עצמו ולהכיר את נפשו טוב יותר.

 שתי הלכות בענייני חלומותט. 

 רבנו פוסק בהלכות תלמוד תורה )ז, יא( וזה לשונו: א(

ילו ידע מי נדהו צריך עשרה בני אדם ששונין הלכות מי שנידוהו בחלום, אפ
להתירו מנידויו. ואם לא מצא טורח אחריהן עד פרסה. לא מצא, מתירין לו 
עשרה ששונין משנה. לא מצא, מתירין לו עשרה שיודעין לקרות בתורה. לא 
מצא, מתירין אפילו עשרה שאינן יודעין לקרות. לא מצא במקומו עשרה, 

 שלושה. מתירין לו אפילו

אם חולם החלום יודע מי נדהו מדוע הוא  (1הלכה זו קשה משני צדדים לפחות: 
מנידויו? מדוע שלא ילך לשאול את החכם  אותוצריך לטרוח ולמצוא עשרה להתיר 

שנראה לו בחלום אם הוא באמת נדהו, ולפי זה יפעל. שהרי מדובר בחלום, והרי אין 
מדוע  (2ספק שאותו חכם כלל לא נדהו, אלא רק נדמה לו בחלום כל החיזיון הזה; 

הוא צריך למצוא עשרה אנשים יודעי הלכות? והלא נידוי רגיל מתירים אותו אפילו 
בפני שלושה הדיוטות! מדוע החמירו בעניין זה יותר מנידוי רגיל, והלא לא התרחש 

 כאן שום נידוי בפועל?

התשובה פשוטה, חכמים ידעו את נפש האדם, ומי שרואה בחלום שנידוהו 
ומזדעזע בשל כך, כנראה שיש דברים בגו, והוא ראוי לנידוי ואולי אף חמור מכך. 

דם מבחינה רוחנית לכפרה ומבחינה פסיכולוגית ולכן, כדי להביא את אותו הא
להשקטת סערת רוחו, הטילו עליו משימה למצוא עשרה אנשים ולערוך טקס התרת 

את אותו האדם לידי  ויביא והבושה הנלווית לו, נידוי, כדי שכל הטורח בתהליך הזה
 תשובה וחרטה ממעשיו והרהוריו הרעים.הכנעת הלב, 

לומדים והחכמים בעיני רבנו: שונין הלכות, שונין ואגב למדנו על סדר מעלות ה
משניות, יודעין לקרות בתורה. וכמה רחוקים שבילי מחשבתו של רבנו בהבנת שלבי 
לימוד התורה ותכליתה מהעולם הדתי בימינו שקידש את הפלפול, ההזיות והבערות 

ים מן המדעים. ועוד חולאים רעים ונאמנים שאין כאן מקום לפרטם, ומאמרים רב
 כתבתי עליהם ועל נושאיהם באתר אור הרמב"ם כדי להציל אנשים מליפול ברשתם.



 קובץ מאמרים בהלכה ובמחשבת היהדות

 

 

40 

 רבנו פוסק בהלכות זכייה ומתנה )י, ז(, וזה לשונו: ב(

הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו ולא ידע היכן החביאן, ואמרו לו 
. "הןשל מעשר שני ", או "כך וכך הן ובמקום פלוני הן, ושל פלוני הן"בחלום 

ומצאן במקום שנאמר לו וכמניין שנאמר לו, זה היה מעשה ]במסכת סנהדרין 
 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין"."ל[ ואמרו חכמים ]שם[: 

פי שנאמר לו -על-כלומר, חכמים התירו לאותו אדם לזכות באותן המעות אף
היא,  בחלום שאותן המעות שייכות לאדם אחר או שהן של מעשר שני. הסיבה לכך

שקרוב לוודאי שאותן המעות הן של אביו, ובמהלך חייו אביו סיפר לו או רמז לו על 
מקומם וסכומם, ואותה הידיעה אוחסנה עמוק בנבכי זכרונו, ובשעת השינה השתחרר 

ידי הכוח המדמה בחלומו. ומה שנאמר -אותו זיכרון דחוק מירכתי תודעתו והוצג על
מעשר שני, אין בדברי החלום הללו כוח להוציא  שהןלו בחלום שהן של אדם אחר או 

ממון מיד בעליו או לשנות את מהותו ומטרתו של הכסף, מפני שדברי חלומות אינן 
 מעלין ואינן מורידין.

כמו כן, החשש להפסד ממון הוא חשש אוניברסלי כי כלל ידוע הוא שאדם חס 
ן והממון אינם ישנים על ממונו, ולעתים אף יותר מאשר על גופו, ורבים מבעלי ההו

מפחד בלילות שמא יבולע ליקר להם. ולכן, קרוב לוודאי שחששו של אותו יורש 
שמא הוא יפסיד את הכסף, יצר בקרבו מועקה נפשית חבויה, וכדי לתת ביטוי ופורקן 

המודע, יצר הכוח המדמה שלו חוויה דמיונית -המודחק שמעיק על נפשו בתת ולחשש
 הכוח המדמה את מועקתו הנפשית החבויה.בחלום, ובאמצעותה שחרר 

 הלכה דומה מצאנו בהלכות מעשר שני ונטע רבעי )ו, ז(, וזה לשון רבנו:

, "מעשר שני של אביך שאתה מבקש הרי הוא במקום פלוני"אמרו לו בחלום: 
דברי חלומות לא מעלין "אינו מעשר, ש –פי שמצא שם מה שנאמר לו -על-אף

 סנהדרין ל[.בב' מעשר שני ו, א;  'שם ה, ח; ירוש ]תוספתא "ולא מורידין

 ומה שאמרנו לעיל נכון גם כאן.

 תלינו בטוב!
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 הלוי-אדיר דחוח

 המתים לפי הרמב"ם-האמונה בתחיית

ב. מדוע הרמב"ם האריך ; 42 א. טעותם נבעה משיבוש ׂשכלי; 41מבוא 
-ג. מדוע הרמב"ם קיצר בביאורו לתחיית; 43הבא? -לבאר את חיי העולם

ה. מדוע ; 46המתים -ד. ראיות נוספות מתוך מאמר תחיית; 45 המתים?
ו. מדוע ; 47 המתים?-הדת סברו שהרמב"ם כופר בתחיית-נושאי

ז. מהי לדעתי ; 48המתים? -הפילוסופים סברו שהרמב"ם כופר בתחיית
 49טעות הפילוסופים? 

 מבוא

אחת השאלות המעניינות ביותר בחקר הרמב"ם היא, האם הרמב"ם כפר 
ולמרות שהתשובה עליה פשוטה מאד, כפי שנראה לקמן, ניתן  ?המתים-בתחיית

המתים היא יסוד בדת משה, -ללמוד רבות מעצם הדיון בנושא. נחל אפוא, תחיית
לעתיד לבוא הקב"ה יחזיר את נשמות הצדיקים לגופם, ויחזרו לחיות חיים כי שקובע 

 מלאים, בריאים, שמחים ומאושרים.

בלשון אמרו המתים או ש-"ם כופר בתחייתברם, היו לא מעטים שטענו שהרמב
הוא סובר שהיא איננה כפשוטה", אך "האירופי: ש תוך חיקוי הסגנון ההפכפכ

-למעשה משמעות שתי הטענות היא זהה: לדעתם הרמב"ם לא באמת האמין בתחיית
-המשנה, ואף דבריו במאמר תחיית-תורה ופירוש-המתים, ודבריו בספריו משנה

)צרפת,  את דעתו האמתית. ראשון מוציאי הדיבה היה הראב"דהמתים, אינם משקפים 
 שקר ברורמר רבנו שם )עמ' פב(: "אבל מה שהזכיר ]...[ הוא ו, ועליו אהמאה הי"ב(
 בהחלט מצד אומרו". והוצאת דיבה

מטרתי במאמר זה להציג את דברי הרמב"ם, והקורא ישפוט ויחליט מהי דעתו 
, מדוע סברו שהרמב"ם כופר אי"ה ביןהאמתית. בהמשך דברינו אף נעמיק לה

המתים, וכיצד עלה על דעתם שדבריו המפורשים אינם משקפים את דעתו -בתחיית
 האמתית.

נחל אפוא בהצגת לשון הרמב"ם בהלכות תשובה )ג, יד(: "ואלו שאין להם חלק 
לעולם הבא, אלא נכרתין ואובדין ונדונין על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי 

-]ד[ והכופרים בתחיית ]א[ המינים, ]ב[ והאפיקורסים, ]ג[ והכופרים בתורה, עולמים:
 ]...[".המתים 
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בפירושו למשנה מסכת סנהדרין, בהקדמתו לפרק העשירי, הרמב"ם כותב וזה 
אין דת ואין קשר המתים יסוד מיסודות תורת משה רבנו, -לשונו )עמ' קלט(: "ותחיית

אלא שהיא לצדיקים, ולשון בראשית רבה:  בכך, עם האומה היהודית למי שאינו מאמין
המתים[, והם -המתים לצדיקים בלבד'. והיאך יחיו הרשעים ]בתחיית-']...[ תחיית

מתים אפילו בחייהם? וכך אמרו עליהם השלום: 'רשעים אפילו בחייהם קרואים 
 מתים, וצדיקים אפילו במיתתן קרואים חיים'".

עשר יסודות תורת משה, -את שלושה לקראת סוף הקדמתו שם, הרמב"ם מונה
, המתים, וכבר ביארנוהו"-תחיית –עשר -"והיסוד השלושהוזה לשונו )עמ' קמד(: 

 כן והובא בפסקה הקודמת.-וכוונתו למה שכתב שם לפני

ביחס למאמר חז"ל "רשעים שבחייהם קרויים מתים", נצרף את דברי הרמב"ם 
ושלושים, האזהרה -והמצוה השמונההמצוות, וזה לשונו )עמ' ר(: "-החשובים בספר

כפי מה שמדמים אשר הם מתים באמת, ואף על שהוזהרנו מלדרוש ידיעה מן המתים, 
רי יוסף קאפח, וזה לשונו: "וכפי שדרשו פי שהם אוכלים ומרגישים ". ומעיר שם מָּׁ

ומה שהם אוכלים ושותים  חז"ל בברכות יח ע"ב: 'אלו רשעים שבחייהן קרויין מתים'.
י דהוי אזנב ם ומלשינים ומזיקים לצדיקים, ומרגישי דֵּ אינו אלא ריחוש בעלמא מִּ
 ".הלטאה

-תורה ופירוש-ר דברי הרמב"ם המפורשים בספריו משנהחנחזור לענייננו, לא
המתים היא יסוד אמתי בדת -המשנה, ניתן לומר בבירור שהוא היה בדעה שתחיית

יסוד זה. ברם, אנו יודעים  משה, ושיש חובה תורנית להיות בדעה ובהשקפה באמיתת
המתים, ולאור דבריו -שהיו לא מעטים שהאשימו את הרמב"ם שהוא כופר בתחיית

המפורשים בספריו, יש לתמוה כיצד קרה שטעו ושגו בהבנת דברי הרמב"ם 
 המפורשים?

 א. טעותם נבעה משיבוש ׂשכלי

, המתים"-הרמב"ם משיב על שאלה זו בפתיחת מאמרו הנפלא: "מאמר בתחיית
המתים, וזה לשונו שם -שנכתב כתשובה להאשמות שהאשימוהו בכפירה בתחיית

 ע(:–)עמ' סט

אין זה בלתי מצוי שיתכוון האדם לבאר את העניינים, כלומר עניין משפט 
מסוים בדברי הסבר פשוטים וברורים שדייק בהם, להסיר כל ספק ולסלק כל 

]="בעלי דעות  הנפשותחולי כן יבארו בו -פי-על-אפשרות באור אחר, ואף
רי שם([ ]...[, היפך  קדומות בלתי הגיוניות, הבנויות על הזיות והבלים" )מָּׁ

 המשפט אשר נתכוון לבארו.

וכבר אירע כיוצא בזה בדברי ה' יתעלה אחד ואין כיוצא בו, ]כאשר רצה ה'[ 
בעלי ַהַשְניּות ]=הנוצרים  לסלק מדעתנו אותן הסברות הבטלות אשר סברום

ודומיהם שמאמינים שיש יותר מאלוה אחד[, אמר בבארו את היסוד הזה: 
ל " אֵּ ְׂשרָּׁ ינּו  ה'ְשַמע יִּ ד ה'ֱאֹלהֵּ והנה למדו הנוצרים בפסוק זה, כי ה'  ",ֶאחָּׁ
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הרי אלו  –יתעלה שלישי לשלושה, ואמרו: אמר ה', ואמר אלהינו, ואמר ה' 
, ראיה שהם שלושה, ושהשלושה אחד. "אחד"כן  שלושה שמות, ואמר אחרי

יתעלה ממה שסכלו ]="ביטוי של התנצלות על שביטא את דברי הסכלות 
רי  הללו, מעין חלילה לו מכך, או והוא מרומם ונעלה ממושגי הבל אלה" )מָּׁ

 שם([.

ואם זה אירע בדברי ה', קל וחומר שיארע כיוצא בזה בדברי אדם. כדרך 
רי שם([  תקלי הדעשאירע למקצת  ]="בעלי מגרעת שכלית אורגנית" )מָּׁ

בביאור דברינו ביסוד מיסודות התורה. כי כאשר נתכוונו להעיר על יסוד גדול 
המתים[, -שנתעלמו ממנו ]=העולם הבא[, נסתפקו על ידי כך ]ביסוד תחיית

 .וד ברור ופשוט באומה שאין בו ספקוהוא יס

לב: דעות קדומות משובשות הרמב"ם מבאר שטעותם נבעה משיבוש שכלי משו
שצמחו פרא בקרקע רוויית הזיות והבלים למכביר, יחד עם מגרעת שכלית אורגנית. 
ברם, כיצד הם השתבשו בהשקפה זו? מה היו הלכי מחשבתם שהביאום לשיבוש זה? 
הרמב"ם מסביר, כי טעותם נבעה מאי הבנת דברי הרמב"ם ביסוד אחר בדת משה 

 לשון הרמב"ם שם )עמ' פט(: הבא. וזה-והוא: חיי העולם

המתים, מפני -ויראה לי, כי אשר גרם לאנשים הללו לטעות בדברינו בתחיית
הבא, ומבארים אמיתתו, ומזכירים -שאנו מאריכים ומרחיבים בתיאור העולם

-את כל דברי הנביאים והחכמים המורים עליו, וכאשר הזכרנו את תחיית
 .המתים יסוד אמתי-מרנו כי תחייתואהמתים הזכרנוה בכמה מלים, ]וקיצרנו[ 

הבא, ומצד שני -כלומר, מצד אחד הרמב"ם האריך והרחיב בביאורו לחיי העולם
המתים, כפי שראינו בתחילת דברינו לעיל. לכן הם -הוא קיצר מאד בביאורו לתחיית

המתים היא -הבא מורה על כך, שתחיית-חשבו, שאריכות דברי הרמב"ם בחיי העולם
-הבא. הבנה מוטעית זו, הובילה אותם לחשוב שתחיית-י העולםמושג שקשור לחי

הבנתם היא חיי הנצח של -המתים לפי אי-המתים היא רק לנשמות, כלומר תחיית
 הבא, אך לגוף היא כבר לא תחזור לעולם.-הנשמה בעולם

הבא, ומדוע -עתה ננסה להבין, מדוע באמת האריך הרמב"ם בביאור חיי העולם
 המתים?-קיצר בביאור תחיית

 הבא?-ב. מדוע הרמב"ם האריך לבאר את חיי העולם

המתים -יש לכך שלוש סיבות מרכזיות לדעתנו, וזה לשון הרמב"ם במאמר תחיית
 עד(:–)עמ' עג

הבא[ ]...[ בפרק חלק ]...[, -והדגשנו והארכנו בדברים ]על חיי העולם
מתים ה-אדם נושאין ונותנין כי אם בתחיית-ואמרנו, שאין אנו רואים בני

בלבד, והאם יקומו ערומים או בבגדיהם וכיוצא בשאלות אלה אבל חיי 
 הבא הזניחוהו.-העולם
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]כהשלמה להבנת דבריו כאן, נצרף את לשונו בהקדמתו לפרק חלק )עמ' 
קצז(: "אלא שואלים בני אדם כולם, יחידיהם והמוניהם, היאך יקומו המתים? 

עצמם אשר נקבר בהם ערומים או לבושים? והאם יקום באותם הבגדים 
ברקמתם וקישוטיהם ויופי תפירתם? או בלבוש המכסה גופו בלבד? ]...[ 

 והרבה מן השאלות הללו לעתים קרובות"[.

המתים יסוד מיסודות -בפרק חלק[, כי תחיית=וכן בארנו שם בפירוש ]
הבא, -התורה, ושאינה התכלית הסופית, אלא התכלית הסופית היא חיי העולם

לבאר את הקושי הגדול שחושבים שאין בתורה גמול כי אם בעולם וכל זה כדי 
הבא בפירוש, לפיכך ביארנו -הזה, ושלא נזכר בה גמול ולא עונש לעולם

הקבלה ]=מעתיקי השמועה, מקבלי -מלשונות התורה כפי שביארו לנו בעלי
שהתורה נתכוונה לתכלית  ,פה, איש מפי איש עד משה רבנו[-התורה שבעל

 .הבא-ל והיא חיי העולםסופית בגמוה

-מדברי הרמב"ם הללו עולות שלוש סיבות לאריכות דבריו בביאור חיי העולם
 הבא:

הבא, -האדם הזניחו את העיסוק ביסוד חשוב בדת משה הוא חיי העולם-בני א(
וזאת למרות חשיבותו הרבה, מפני שהוא התכלית הסופית של האדם. במקום זאת, 

ם שאינו התכלית הסופית, ולכן היה צורך להאריך המתי-הרבו לעסוק ביסוד תחיית
לתקן את שגיאת ההמון כדי  :המתים-ולקצר בתחיית הבא-דווקא בחיי העולם

 .בעניין תכלית האדם עלי אדמות העביר מסר חינוכי חשובול

הבא, יש צורך -גם ללא הזנחת העיסוק בתכלית הסופית שהיא חיי העולם ב(
-הבא ובביאור חשיבותם יותר מאשר בעניין תחיית-להאריך בביאור חיי העולם

המתים שאינה התכלית -המתים, מפני שהם התכלית הסופית, מה שאין כן תחיית
 הסופית.

הזה, ולכן היה -אנשים שגו לחשוב שמתן השכר בעבור המצוות הוא בעולםג( 
הבא, כדי להסביר להם שעיקר מתן השכר בעבור -צורך להאריך ביסוד חיי העולם

 הבא.-הזה אלא בעולם-המצוות הוא לא בעולם

לשלוש הסיבות החשובות הללו יש להוסיף סיבה רביעית, וזה לשון הרמב"ם 
 צ(:–שם )עמ' פט

בנת עניין עמוק ]באופן כללי[ האריכות ]בהסברת עניין מסוים[ אינה אלא בה
כדי שתהא הבנתו שלמה או בהבאת ראיות על אמיתתו, והרי דבר זה יש צורך 
בו בשלושת סוגי המדעים: כלומר ההכשרתי ]=חשבון, הנדסה וכיו"ב[, 
הטבעי ]=כל מדעי הטבע, ביולוגיה, פיסיקה, אסטרונומיה וכיו"ב[, והאלהי 

, וכיו"ב[, כי ]=ייחוד השם, השגחת האל, הבנת מהות הנפש והמלאכים
פעמים רבות יש בהם עניין נעלם וקשה להבנה עד שיבוארו הגדרותיו באור 



 9גיליון מספר  –"מקורות" 

 

 

45 

מספיק, ופעמים רבות זקוק העניין שרוצים להבינו לראיות רבות מאד עד 
 שיתברר מה שרוצים לבררו. ]...[.

הבא ומבארים אותו מחמת עמקותו, ומפני -ולפיכך אנו מפרשים את העולם
מנהגו של עולם, כלומר השארות הנפשות ]=הגוף שהוא הדבר אשר בטבע 

 .ם זכתה לכך[כולה ומתפרק לעפר, אך הנפש נשארת לנצח א

הבא הוא עניין שבטבע, כלומר כל אדם ואדם -הרמב"ם מסביר, שחיי העולם
עולמים, והנפש שלא זכתה -נצחים קשורה בדעת צור-שזכה לכך, נפשו נשארת לנצח

ן שמדובר בעניין ששייך לטבע המציאות ולמדעי נכרתת מאותו השגב. ולכן, מכיוו
המתים, יש מקום לבארו -פעמי כמו תחיית-האלוהות, ולא לעניין שהוא בגדר נס חד

ככל שניתן. ובדומה לצורך לבאר את שאר המדעים בהגדרות, בראיות ובדוגמאות, 
 הבא כדי שיובן ככל שניתן.-כך יש צורך להאריך בעניין חיי העולם

 המתים?-"ם קיצר בביאורו לתחייתג. מדוע הרמב

 רמזנו לעיל על התשובה לשאלה זו, וזה לשון הרמב"ם )שם(:

-המתים, הזכרנוה בכמה מלים ואמרנו, כי תחיית-וכאשר הזכרנו את תחיית
 המתים[ שני דברים:-המתים יסוד אמתי. וגרמו לכך ]=שקיצרנו בתחיית

שכל חיבורינו אינם אלא קב ונקי, שאין מטרתנו להגדיל כמות  האחד,
]=כמו לימוד  ולא לאבד את הזמן במה שאינו מביא לידי תועלתהספרים, 

התורה הפלפולי של ימינו, וכמו האריכות הפרשנית וההלכתית האינסופית 
להם ולדורות רבים  שגרמושנהגו ונוהגים בה חכמי ישראל לדורותיהם, 

ייחוד ה' וכיו"ב, שהם יסוד היסודות לידיעת ה', ל –דת האמת ל הפנות עורףל
ועמוד החכמות ותכלית כל המצוות[. ולפיכך, אם פירשנו, אין אנו מפרשים 
אלא מה שטעון פירוש ובכדי שיובן בלבד, ואם חיברנו, אין אנו מחברים כי 

 אם מסקנות העניינים. ]...[.

עניין עמוק ]וכפי שתואר לעיל[ כי האריכות אינה אלא בהבנת  והדבר השני,
]...[. אבל עניין הניסים אין הבנת מה שנזכר מהם עמוק ולא קשה, ואי אפשר 
להביא ראיות על אמיתת מה שאירע או מה שהובטח בו מהן, אלא רואים 

 אותם בחושים או מקבלים אותם ממי שראה אותם. ]...[.

מובן, ואין שם המתים הוא עניין נסי ופשוט מאד שעניינו -אבל תחיית
]=במחשבה, בעיון בנושא זה[ כי אם להאמין בו בלבד כפי שבאה לנו 
ההודעה האמתית ]=בנבואה מאת דניאל, ויובא בהמשך המאמר[, והוא עניין 
מחוץ לטבע המציאות, ואין עליו ראיה מדרך העיון, והרי הוא נוהג מנהג כל 

 ו לומר בזה או להאריך?וכי מה יכולים אנהנסים, ולכן מקבלים אותו לא יותר. 
-וניות לחייב בהם את תחייתהיעלה על לב שאנו מתבקשים להביא ראיות עי

 המתים?!
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כלומר, אין הרמב"ם מאריך להסביר דברים שאין צורך או אפשרות להסבירם. 
המתים היא נס, ומכיוון שמדובר בנס, אין אנו יודעים מתי יהיה -ויתרה מזאת, תחיית

ולא ניתן להביא ראיה עיונית על התרחשות נס עתידי, אלא ואיך יהיה עד שיהיה, 
 להאמין בו בלבד שהוא עתיד להתקיים.

המתים והיא, מפני -לדעתנו יש סיבה נוספת לכך שהרמב"ם קיצר בעניין תחיית
שהרמב"ם רצה בטובת האדם ובהתרוממותו הרוחנית יותר מכל דבר אחר, והוא הבין 

תי יהיה ואיך יהיה עד שיהיה, אינה מועילה שהתעסקות בדבר שאין אנו יודעים מ
לאדם ואינה מקדמת אותו לשום מקום. ולכן, עדיף להתעסק בדברים שאנו יודעים 
את פרטיהם בוודאות, ואשר לימודם מקדם ומרומם את נפש האדם לחיי הנצח שנפשו 

 כה עורגת לאורם ולטּובם.

ני החומר והנאותיו, המתים הוא למעשה עיסוק בעניי-זאת ועוד, העיסוק בתחיית
וברוב המקרים עניינים אלה גולשים בקלות ובמהירות לתאוות דמיוניות ולשקיעה 
בהזיות הבל על הנאות ומותרות החיים החומריים. והרמב"ם ביקש להרחיק אותנו 

 מעיסוק בהזיות ובדמיונות, לקרבנו לעסוק במושכלות, ולרוממנו למעלת העיון.

כי ראה שגם ככה נפש  ,המתים-תיו בעניין תחיהרמב"ם צמצם את דבריכלומר, 
האדם נסחפת אחר החומר והגשמיות, ולכן צמצם את דבריו בעניין זה, כדי שנתרומם 
למעלת הבנת המופשט ולא נתמקד בשאיפה וברדיפה אחר החומר והנאותיו. מעין 

ו עובדין מאהבה, ושגו בדבריו כמו ששגו בדברי יאיש סוכו שיה דברי אנטיגנס
 .)וידוע מה היה סופם של שני התלמידים ששגו בדברי אנטינגס( סאנטיגנ

 המתים-ד. ראיות נוספות מתוך מאמר תחיית

-המתים משולבות אמירות מפורשות של הרמב"ם, שתחיית-במאמר תחיית
המתים היא יסוד אמתי מיסודות הדת, ולפיו הנפש תחזור לגוף, והגוף יחיה חיים 

עד למותו בשיבה טובה. בדברינו לקמן, העתקנו ציטוטים בריאים, שלמים ומאושרים 
המתים היא יסוד -מתוך דברי הרמב"ם שם, שבהם הוא כותב מפורשות שתחיית
 מיסודות הדת, ושמדובר בחזרת הנפש לגוף, וזה לשון הרמב"ם:

המתים יסוד תורתי, והיא -"ובקשו ממני תשובה ]...[, ובארנו להם כי תחיית א(
המתים" )עמ' -הבא אחר תחיית-ואין להוציא זה מפשוטו, ושהעולםחזרת הנפש לגוף 

 עט(.

המתים הידועה באומתנו ]...[, עניינה חזרת הנפש לגוף אחר הפרידה, -"תחיית ב(
-וזה מה שלא נשמע באומה הפכו, ולא הסבירו בו שום הסבר כלל ]...[. ועוד, שתחיית

ר הזכירּה גם דניאל בצורה המתים הזו, והיא חזרת הנפש אל הגוף אחר המוות, כב
יצּושאינה סובלת באור אחר, והוא אמרו: ' ר יָּׁקִּ פָּׁ נֵּי ַאְדַמת עָּׁ ְּישֵּ ים מִּ י  ,ְוַרבִּ ֶלה ְלַחּיֵּ אֵּ

ם ְראֹון עֹולָּׁ פֹות ְלדִּ ֶלה ַלֲחרָּׁ ם ְואֵּ ץ ' ]דניאל יב, ב[. ודבר המלאך לו: 'עֹולָּׁ ְך ַלּקֵּ ה לֵּ ְוַאתָּׁ
ץ  ְלָך ְלקֵּ נּוַח ְוַתֲעֹמד ְלֹגרָּׁ יןְותָּׁ מִּ  ' ]שם יג[" )עמ' פב(.ַהּיָּׁ
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-"אבל מה שהזכיר ]הראב"ד, ודבריו יובאו לקמן[, שאנו אמרנו כי תחיית ג(
המתים שבמקרא משל, הוא שקר ברור והוצאת דיבה בהחלט מצד אומרו, והנה 

 חיבורינו כבר נתפרסמו, הלא יקראו אותם וַיראו היכן אמרנו דבר זה?" )שם(.

אדם אשר יחזרו נפשותיהם לאותם הגופות, -כי אותם בני"וכן נראה לנו ]...[,  ד(
יאכלו וישתו וישמשו ויולידו, וימותו אחרי אריכות ימים הרבה, כימי אותם הנמצאים 

 בימות המשיח" )שם(.

"אבל מה שאנו מכחישים אותו ונקיים אנו לפני ה' ממנו, היא ההשקפה שלא  ה(
י הכחשה זו מביאה להכחשת כל תחזור הנפש לגוף לעולם ושזה לא יתכן שיהיה, כ

המתים -הנסים, והכחשת הנס כפירה בעיקר ויציאה מן הדת, ולפיכך אנו מונים תחיית
ואין בדברינו כלל מה שמורה על הכחשת חזרת הנפש אל הגוף, אלא מיסודות התורה. 

 פה(.–" )עמ' פדמה שמורה על הפכו

לעיל[ שאינו סובל  "לפיכך משמצאנו לשון נביא ]הוא דניאל שדבריו הובאו ו(
באור אחר, ]ובדבריו הוא[ מזכיר חזרת הנפש לגוף, הרי הושגה ההודעה הנבואית על 
כך ]...[, כללו של דבר, ]אין זה משנה אם[ נאמרה ההודעה הנבואית פעם אחת או 

 פעמים הרבה" )עמ' פו(.

"אלא ]השם[ יחיה את המתים בחפצו ורצונו כאשר ירצה ולמי שירצה, או  ז(
 ת המשיח או לפניו או אחרי מותו" )שם(.בימו

 המתים?-הדת סברו שהרמב"ם כופר בתחיית-ה. מדוע נושאי

כבר ביארנו לעיל, שלדעת הרמב"ם, שתי הסיבות המרכזיות שגרמו לטעֹות 
דעות קדומות משובשות שצמחו פרא המתים, הן -בדבריו ולסבור שהוא כופר בתחיית

כתוצאה  יחד עם מגרעת שכלית אורגנית.בקרקע רוויית הזיות והבלים למכביר, 
הדת שטעו לחשוב, שאריכות דברי הרמב"ם בעניין חיי -מסיבות אלה היו מנושאי

הבא, -המתים היא מושג שקשור לחיי העולם-הבא מורה על כך, שתחיית-העולם
המתים לפי הבנתם -תחיית . כלומר,המתים היא רק לנשמות-ומתוך כך חשבו שתחיית

 הבא, אך לגוף היא כבר לא תחזור לעולם.-צח לנשמה בעולםהיא בעצם חיי הנ

מראשוני הטועים בדברי הרמב"ם היה הראב"ד, את דבריו אלה הוא כותב 
בהשגתו לדברי הרמב"ם בהלכות תשובה )ח, ג(, שם פוסק הרמב"ם וזה לשונו: 

. הבא אין בו גוף וגוויה, אלא נפשות הצדיקים בלבד בלא גוף כמלאכי השרת"-"העולם
על דברים אלה משיג הראב"ד שם וכותב: "דברי האיש הזה בעיני קרובים למי שאומר 

המתים לגופות אלא לנשמות בלבד. וחיי ראשי לא היה דעת חז"ל על זה". -אין תחיית
על הרמב"ם לא הייתה על זה, וכבר אמר רבנו רבנו ובחיי ראשו של הראב"ד גם דעת 

ט", וכבר ביארנו לעיל את מקור טעותו "שקר ברור והוצאת דיבה בהחל שהם דבריו
 ושגייתו, וחזרנו על הדברים בקיצור בפסקה הקודמת.
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רי יוסף קאפח בפירושו שם, תחייתגם זאת ועוד,  המתים היא -לפי דעתו של מָּׁ
המתים[ ברורים פשוטים -"ודברי רבנו שם ]במאמר תחיית יסוד אמתי, וזה לשונו:

תחזור לגוף, ויאכל וישתה וישמש וימות  המתים לגופות, ושנשמת כל צדיק-שתחיית
ואין בדברי רבנו בשום מקום דבר שאפשר לטעות בו לאחר אריכות ימים יחסית ]...[. 

בנושא זה, וכל הטועים בדבריו ]...[ הוא בשל חוסר ההבחנה אשר הורגלו בו עד שאינם 
 ".מסוגלים לראות נכוחה

 המתים?-בתחייתו. מדוע הפילוסופים סברו שהרמב"ם כופר 

-הדת והפילוסופים שסברו שהרמב"ם כופר בתחיית-הצד השווה שבין נושאי
שכולם שגו בזה בגלל שתי הסיבות המרכזיות שצוינו לעיל. ברם, אם  , הואהמתים

-הבא לבין תחיית-הדת הייתה בלבול בין חיי העולם-תוצאת אותן הסיבות אצל נושאי
וצאה הייתה שונה לחלוטין. הפילוסופים המתים, אצל הפילוסופים לעומת זאת, הת

המתים מסיבה עניינית לכאורה, כאשר לנגד עיניהם -סברו שהרמב"ם כופר בתחיית
הבא. להלן נצרף את עיקרי דבריו -מאד את חיי העולם םעמדו דברי הרמב"ם שרומ

 בנושא זה, וזה לשונו בהלכות תשובה פרק ח:

הבא, והן החיים שאין עמהן מוות, -הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם
והטובה שאין עמה רעה ]...[. שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה 

הבא אין בו גוף וגוויה, אלא נפשות הצדיקים בלבד בלא גוף -זו ]...[. העולם
ן ונהנין מזיו צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיה"כמלאכי השרת ]...[. 

]...[, כלומר  "צדיקים"]...[. וזה שאמרו ]חז"ל[  " ]ברכות יז ע"א[השכינה
עטרותיהן "נפשות הצדיקים מצויין שם בלא יגע ולא עמל. וכן זה שאמרו 

ְדעּו ]את ה' בעולם הזה[ שבגללה זכו לחיי העולם"בראשיהן -, כלומר דעה ֶשּיָּׁ
. עטרה שאמרו כאן חכמים היא הבא מצויה עמהן, והיא העטרה שלהן ]...[

? שיודעין ומשיגין מאמתת "ונהנין מזיו השכינה"הדעה. ומהו זה שאמרו 
הוא מה שאינן יודעין והן בגוף האפל השפל ]...[. וזהו השכר -ברוך-הקדוש

הגדול שאין שכר למעלה ממנו, והטובה שאין אחריה טובה, והוא שהתאוו 
 לה הנביאים ]...[.

הבא, אין שום דרך בעולם הזה -ה בה הנפש בעולםהטובה הגדולה שתהי
הזה אלא טובת הגוף ולה -להשיגה בה ולידע אותה. שאין אנו יודעין בעולם

אנו מתאווין. אבל אותה הטובה גדולה עד מאד, ואין לה ערך בטובות של 
הזה ]...[, אלא אותה הטובה גדולה עד אין חקר ואין ערך ואין דמיון, -עולם

ַפְנתָּׁ לִּ "הוא שאמר דוד:  ה ַרב טּוְבָך ֲאֶשר צָּׁ ְך ֶנֶגד ְבנֵּי מָּׁ ים בָּׁ ַעְלתָּׁ ַלֹחסִּ ֶאיָך ּפָּׁ ירֵּ
ם ְתָך ַיֲעֶׂשה " :]לא, כ[ ]...[, הוא שישעיה אומר "ָאדָּׁ ים זּולָּׁ ה ֱאֹלהִּ ָאתָּׁ ן ֹלא רָּׁ ַעיִּ

ה לוֹ  ְמַחכֵּ  .]סד, ג[ "לִּ
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דה הבא, ובשגב מעמ-לאור דברי הרמב"ם הללו ברוממות הנפש בחיי העולם
המתים, -בקרבתה ובידיעתה את ה' יתברך, התקשו מאד הפילוסופים ביסוד תחיית

רי יוסף קאפח את התחבטותם, וזה לשונו   עמ' תרמו(:)הלכות תשובה בוכך תיאר מָּׁ

-אם האדם הצדיק מיד עם מיתתו זוכה כבר לעולם :ועמדה בפניהם השאלה
יעקור אותו מאותו  הבא ונהנה מזיו השכינה כפי חופתו, היאך ייתכן שהקב"ה

ה"העונג הנפשי העצום, אשר  ָאתָּׁ ן ֹלא רָּׁ , ויחזירהו לאכול ולשתות ולבעול "ַעיִּ
השפלה ועונש  ולהיכנס למחראות לעשות צרכיו, האם זה זכות? האין זה

 שאין למעלה ממנו?

עדן, ולא -רס"ג פתר את הבעיה בכך, "שאין נפשות הצדיקים הולכות מיד לגן
תחת  ות, אלא מקום מצבר יש לנפשות, נפשות הצדיקים גנוזנפשות הרשעים לגהינם

מלכלוכי החטאים וטינופיהם, ונפשות  ותנקי ןמעצם היות ותכיסא הכבוד ונהנ
הרשעים משוטטות בעולם וסובלות מטינופי חטאיהם ולכלוכיהם. עד אשר יגיע יום 

לדיראון  הדין הגדול, ואז ידין ה' את כולם ויבדיל, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות
רי יוסף קאפח   תרמז(.–, עמ' תרמושםעולם" )מָּׁ

רי גם הסביר את דעת הרמב"ם בשאלה זו, וזה לשונו: "לדעתו ]לדעת  מָּׁ
אינו קיים מושג יום הדין הגדול, ואין אלא דין אחד. ומי שהוא צדיק בשעת  ,הרמב"ם[

-תחייתהבא והוא הזוכה ל-הוא הזוכה מיד לאחר פטירתו לחיי העולם ,מיתתו ]...[
לגוף וכמו שכתב בהרחבה במאמר  הנשמההמתים היא חזרת -המתים ]...[, ותחיית

, ושני המושגים רחוקים זה מזה, ולא לנפשהמתים ]...[, ואילו עולם הבא הוא -תחיית
קרב זה אל זה במשנתו. ]...[ אלא ]הנפש[ היא החכמה עצמה או בלשונו 'השכל 

עב(:[ 'והוא נבדל מן הגוף בדילות  הנבוכים )א,-הנקנה', שעליו אמר ]במורה
 אמתית'".

רי יוסף קאפח עמוקים מאד ויש ללמוד הקדמות רבות כדי להבינם, ועדיין  דברי מָּׁ
רי, הרמב"ם מבחין בין  לבין  הנשמהעלי להשכיל ולהבין עניין זה. מכל מקום, לפי מָּׁ

"שכל המתים, אך הנפש שהיא ה-הנה מתחייתי, הנשמה היא זו שתחזור לגוף ותהנפש
 הנקנה", תישאר תחת כיסא הכבוד קשורה בדעת צור עולמים, נהנית מזיו השכינה.

 ?ז. מהי לדעתי טעות הפילוסופים

כאמור, השאלה הקשה הזו, כיצד יעלה על הדעת שה' יתברך יעקור את נפש 
הבא, ויחזירה לעולם החומר להתעסק בצרכי -האדם מאותו השגב שבחיי העולם

ה לפילוסופים, עד שהגיעו למסקנה שפיו ולבו של הרמב"ם הגוף השפלים, לא הניח
המתים איננה -אינם שווים. הם סבורים, בעיקר בשל שאלה קשה זו, שתחיית

כפשוטה. ובמלים אחרות, מדובר באגדה שחכמים השתדלו בכל מאודם להפיצה 
הרודפים אחר תאוות העולם והנאותיו,  ההמון ם הנמוכה שלולשמרה, בשל רמת

המתים עלולים הם להגיע לייאוש, לדיכאון -תחיית תתרחשתאמר להם שלא אם שהרי 
 עמוק ואולי אף לכפירה.
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ברם, איך בכל זאת הפילוסופים מסבירים את לשונות הרמב"ם המפורשים 
המתים? ובכן, הם סוברים -המשנה, ובמאמר תחיית-תורה, בפירוש-במשנה

המתים בפרט, כאדם -תחייתשהרמב"ם כתב את כל דבריו בעניין זה בכלל, ובמאמר 
 שמֻכוון אקדח לראשו.

ברם, קשה לי מאד עם טענתם זו, שהרי הרמב"ם ידוע כאדם שהאמת תורה דרכו, 
נו אותו על אמירתה. לדוגמה, כאשר ולא חשש לעולם לאמרה, גם במקום שיגַ 

הנבוכים הוא מצהיר בהקדמתו שהוא איננו חושש לומר -הרמב"ם כתב את ספרו מורה
סכלים,  10,000ואפילו אם היא תתאים למעולה אחד ויגנוהו על אמירתה  את האמת,
 וזה לשונו:

כללו של דבר, אני הגבר אשר אם נסגר סביבו הדבר וצר לו המעבר, ולא אמצא 
עצה ללמד אמת שהוכח אלא עד ידי כך שיתאים למעולה אחד ולא יתאים 

ש לגינוי אותם ולא אחולעשרת אלפים סכלים, הריני מעדיף לאמרו בשבילו, 
הו  ההמון המרובים, ואטפל בהצלת אותו הנעלה היחיד ממה שנלכד בו, ואורֵּ

 .בוכתו עד שיגיע לשלמות וירווח לובמ

גם בראש פירושו למשנה המפורסמת במסכת אבות )ד, ז(, שקובעת שאסור 
תורה )כלומר לקבל כסף או כל טובת הנאה אחרת -באיסור מוחלט ליהנות מדברי

התורה(, הוא כותב דברים דומים, וזה לשונו: "כבר חשבתי שלא לדבר  בעבור לימוד
בצוואה זו מפני שהיא ברורה, וגם מפני שאני יודע שדבריי בה לא ימצאו חן בעיני 

אבל אומר ולא אשים לב ומבלי לחוש למי שקדם רוב גדולי התורה ואולי אף כולם, 
 ".ולא לנמצאים

, מביןשש לומר את האמת כמו שהוא שחו חלש כלומר, הרמב"ם הוא לא טיפוס
ובמקומות אחרים הוא אף לא חושש לחלוק על תנאים או אמוראים שהביעו יסודות 
מסוימים בהשקפה שרחוקים מן האמת לפי דעתו. ומעל לכל, מן המפורסמות שהכלל 

, וכמו שכתב בפתיחת "קבל האמת ממי שאמרו" :שהנחה את הרמב"ם יותר מכל הוא
 ת.הקדמתו למסכת אבו

לאור דברים אלה, קשה לי להסכים עם טענתם זו, שהרמב"ם אילץ את עצמו 
לעקם את האמת באופן כל כך קיצוני, ולא משנה מאיזו סיבה. ולכן לדעתי, טעותם 

שיש דברים שהם מעל  החשובה תובנה הבסיסיתמהעדר ה ובעתשל הפילוסופים נ
תי, שרוממו את שכלם להבנת האדם בשכל האנושי. כלומר, יש מן הפילוסופים לדע

איננו קיים  –עד כדי כך שראו בו חזות הכול, וכל מה שלא מתקבל על דעתם 
לא ייתכן שיהיה דבר מבחינתם. שכלם היה כל כך מרומם בעיניהם עד שסברו ש

נשגב מהבנתם. ואף היו מן הפילוסופים האחרונים, שנחשבו תלמידי הרמב"ם, ש
 ינוהו לאשורו.הבא מפני שלא הב-שכפרו גם בחיי העולם

הנבוכים )א, לא(: -גרמה להם לשכוח או להתעלם מדברי רבנו במורה גםגאוותם 
"דע כי לשכל האנושי מושגים אשר בכוחו וטבעו להשיגן, ויש במציאות נמצאים 

ואין ודברים אשר אין בטבעו להשיגן כלל, ]...[ אלא שערי השגתן נעולים בפניו ]...[ 
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כמו שיש לחושים השגות ואין בכוחם להשיגן בכל  דבר,היותו משיג מחייב שישיג כל 
מרחק שהוא, וכך יתר הכוחות הגופניים ]...[ וכך הוא הדין עצמו בהשגות השכליות 

 האנושיות".

הדת -על האדם לזכור תמיד ששכלו מוגבל, ולא לשעבד את האמונה ביסודי
בעיניו, ובזמן לשכלו. אין מעצור לפני הקב"ה להחיות את המתים באופן שייראה 

שימצא לנכון, מבלי לגרום עוול לנפש האדם ובאופן המושלם והנכון ביותר, ברם 
 שכלנו מוגבל מכדי להבין זאת עתה.

שלום כר' עקיבא, עליו על האדם החכם לידע, שכדי להיכנס לפרדס ולצאת ב
במקום לעבוד את שכך -כדי-ל האדם, ולא לקדש את שכלו עדגבלות שכלהבין את מ

ר משכיל גדול היה, ואולי אף ו ושכלוגופעולם הוא עובד את -בורא . גם אלישע אחֵּ
הבא. ואין לי ספק -המתים ובחיי העולם-יותר מפרופ' מסוימים שכפרו אף הם בתחיית

ר ראיות לא פחות חזקות מהם לדרכו, לשיטתו ולכפירתו.  שהיו לאלישע אחֵּ

ר מן הדת וא נטייתו אחר הגאווה ה ,הגורם הראשון לפי דעתי ליציאת אלישע אחֵּ
ומחשבתו שהוא בכוח שכלו מסוגל להבין הכול, וכל מה שהוא אינו מבין בשכלו 

הבנת היא  ,אדם שמבקש לצאת בשלוםהההנחה הראשונה של אינו קיים. ברם, 
איננו מבין הוא הדת גם אם -לנטות מיסודותלו לאדם גבלות שכל האדם, ולכן אסור מ

ר לממשיכי דרכו בני דורנו.... ואולי רמז יש בשמה מהם דבר  מו של אלישע אחֵּ

בהא נחתינן ובהא סלקינן, יסוד השיבוש בהבנת דברי רבנו הוא השגתו של 
" )דברים כט, יז(, ושימשה במהלך ֹשֶרש ֹּפֶרה ֹראש ְוַלֲענָּׁההראב"ד, וזו הצמיחה "

בנו ולציירו ממוצא אירופי, לתקוף את ר בעלי ענייןבידי  ניגוח הדורות שוב ושוב ככלי
כאיש אמת "בערבון מוגבל", וכמה רחוקים הם מהבנת רבנו בחשבם ברוב סכלותם 

 שמידות רבנו כמידותיהם.

יצּו" ר יָּׁקִּ פָּׁ נֵּי ַאְדַמת עָּׁ ְּישֵּ ים מִּ ם ,ְוַרבִּ ְראֹון עֹולָּׁ פֹות ְלדִּ ֶלה ַלֲחרָּׁ ם ְואֵּ י עֹולָּׁ ֶלה ְלַחּיֵּ  אֵּ
נּוַח ְוַתֲעמֹ  ]...[ ץ ְותָּׁ ְך ַלּקֵּ ה לֵּ יןְוַאתָּׁ מִּ ץ ַהּיָּׁ ְלָך ְלקֵּ  .יג(-)דניאל יב, ב "ד ְלֹגרָּׁ
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 שלמי תודה

, אל אלןממנהטן, ברכת רפואה שלמה לאשתו האהובה  ציון עוזרילחברי כאח לי  •
 נא רפא נא לה.

זיכרון  , יבורכו בהצלחה בכל מעשי ידיהם.היקריםובני משפחתו  לדניאל מזרחי •
 ;עניו, נוח לבריות, אוהב ומכבד, איש ירא שמים, אהרון בן דוד :להורים האהובים

 .ג"נע שרה מזרחיהחיל -ם אשתאֵּ לָּׁ וְ 

החברים מקדומים, יבורכו בהצלחה רבה הם ובניהם: אלירז,  לאברהם ויעל טביב •
 יהודה, יחד עם כל הנכדים האהובים.-אפרת, אמציה, יסכה, איתיאל

 .החברים הנאמנים, יבורכו הם וכל משפחתם בהצלחה רבה לחיים ואסתר מסורי •

 ולמשפחתו היקרה. אורי זרצקילחברי הטוב  •

היקרים, יבורכו בהצלחה רבה הם וכל בני משפחתם. לזכר  ליואב ורונית צארום •
האב זכריה צארום נע"ג והאם יונה בת הרב אהרן תם נע"ג, אשת חסד רבת 
פעלים, ביתה היה פתוח לכל רעב, למשמע דבריה כרו אזניים, למראה פניה אורו 

יל מי ימצא, חכמות נשים בנתה ביתה. ולזכר הרב יוסף זביב עיניים, אשת ח
 ורעייתו שרה. לפני שמש ינון שמם.

חמדי, יבורכו בבריאות איתנה והצלחה להם ולכל בני  לשלמה והרצליה •
 משפחתם.

ממושב גאולים, ה' ישמרהו ויחייהו וימלא כל משאלות לבו  למשה פתחיה •
 לטובה.

אשת החיל, יבורכו ממקור אהובה לרעייתו היקר ו אברהם חמדילאיש האשכולות  •
 הברכות בבריאות איתנה ואור מעולה כל ימי חייהם.

 תודה לכל התורמים והמסייעים לאחר שהקובץ נשלח אל הדפוס. •

 יצ"ו שטרחו ועמלו לזיכוי הרבים. היקרים ואחרונים חביבים, תודה לכל הכותבים •


