
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

      

בחודש שעבר למדנו מעט על מצוות ידיעת השם, ראינו שמצווה 
זו חשובה מאין כמותה משתי סיבות: האחת, היא המצווה 

שניתנה לנו במעמד הר סיני, והשנייה, מצווה זו היא  הראשונה
. עוד מפי הגבורהאחת משתי המצוות היחידות שניתנו לנו 

בים לדעת את השם, וזאת באמצעות למדנו כיצד אנו מחוי
מהתבוננות התבוננות בבריאה ובכל מה שבתוכה, כלומר 

. נמצא, שמצוות ידיעת השם בפעולות נלמד על פועל הפעולות
 נקנית בהתבוננות בנבראים, ובמלים אחרות בלימוד המדעים.

כמו כן, הבאנו בחודש שעבר שתי ראיות לטענתנו, עתה נביא 
אחת מתוך פירוש המשנה לרמב"ם, שתי ראיות נוספות ה

והשנייה מתוך ספר מורה הנבוכים לרמב"ם. כאמור בחודש 
שעבר, בראש ספר המדע הרמב"ם כותב כך: "יסוד היסודות 

שיש שם מצוי ראשון" וכו'. מהן היסודות  לידע החכמות ועמוד
 ומהן החכמות שמביאות לידיעת השם לפי הרמב"ם?

 מהי החכמה? –" אְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִתָמצֵ "
מהגדרת הרמב"ם את המלה "חכמה" בספרו פירוש המשנה עולה, 

, וזה ידיעת מדעי הטבע השוניםשהמושג "חכמה" מבטא את 
"החכמה, והיא לשונו בפירוש המשנה )הקדמה לאבות, עמ' רנ(: 

ידיעת הסיבות הרחוקות והקרובות אחרי ידיעת מציאות הדבר 
, לאחר שלמדנו על קיומה של . כלומראשר חוקרים את סיבותיו"

תופעת טבע מסוימת, אנו חוקרים כיצד היא נוצרה ופועלת, 
ממה היא מורכבת, מהן המאפיינים הייחודיים שלה, כיצד היא 

 משפיעה ומה תכליתה, וכיו"ב.
נמצא, כי מההתבוננות בבריאה )כלל היקום( ובנבראים )חי, 

ולם, ובהכרת צומח, דומם(, אנו למדים על פעולותיו של בורא ע
פעולותיו של בורא עולם אנו מתקרבים להשגתו ולידיעתו. עוד 

תטז(: –כותב הרמב"ם בספרו מורה הנבוכים, וזה לשונו )עמ' תיג
אשר תכליתן  השגת האמתיותנאמר בעברית ]...[ על  חכמה"ֵשם 

" ]איוב כח, יב[ ]...[. ְוַהָחְכָמה ֵמַאִין ִתָמֵצאהשגתו יתעלה, אמר "
כי התכלית ]...[ היא מי שהגיע להשגתו יתעלה כפי נמצא, 

יכולתו, וידע השגחתו על ברואיו בהמצאתם והנהגתם היאך 
 ".היא

מהמשפט האחרון "וידע השגחתו" וכו' עולה בבירור, שהחכמה 
האמורה היא לימוד מדעי הטבע וכל מדע שיש לו זיקה להבנת 

שנם הבריאה, העולם וכל מה שנמצא בו. חשוב להזכיר, שי
, כגון מתמטיקה והנדסה, שלימודם אינו מוגדר מדעים מכשירים

כידיעת השם, אך חשיבותם רבה מפני שהם מכשירים את דעת 
האדם להבנת מדעי הטבע, ולהבחנה בין אמת לבין שקר, בין 

 מציאות לבין דמיון, בין הזיה לבין השקפה נכונה.

 השגת האִמתיות
, המדעים נקראים גת האִמתיות""השבמורה הנבוכים לעיל צוינה 

, מפני שמושגים מדעיים נבחנים במונחי "אמת" "אִמתיות"
ו"שקר". לדוגמה, אמת שהמים מורכבים באופן מסוים ושקר 
שהם מורכבים בכל האופנים האחרים, כלומר יש אמת מדעית 

לכל נושא במדע. נמצא, שלימוד המדעים מחדד את שכלו אחת 
ת להבחין בין אמת לבין שקר ובין של האדם, ומעניק לו יכול

הוכחה לסתירה. והחשוב ביותר, המדעים מלמדים את האדם 

לשאוף ולהשיג את אותה האמת האחת בכל נושא ונושא ובכל 
מדע ומדע. וזה לשון הרמב"ם במורה בתארו את מונחי האמת 

 כ(:–והשקר וזיקתם למדעים )עמ' יט
פי שאין אומרים "כי בׂשכל יבדיל בין האמת והשקר ]...[, ל

השמים כדוריים "טוב" והארץ שטוחה "רע", אלא אומרים אמת 
ושקר ]כלומר, אמת שהאטמוספרה סביב כדור הארץ חופפת 
בצורת כדור, ושקר שכדור הארץ שטוח[, וכך בלשוננו אומרים 
על הנכון והשווא "אמת" ו"שקר", ועל ַהָנאֹות ]=התנהגות 

[ "טוב" ו"רע", ובׂשכל ידע מכובדת[ והמגונה ]=התנהגות מגונה
האדם האמת מן השקר, וכך הוא הדבר בכל העניינים המושכלים 

 ]כלומר בכל המדעים[".

 לימדו מדעים!
מצות ידיעת השם היא ציווי לאדם ללמוד מדעים, מפני 
שלימודם מרומם את האדם לידיעת פעולות השם והנהגתו את 

בת לידע את העולם. להלן ראיה נוספת לכך שמצוות השם מחיי
של בורא עולם, וזה לשון הרמב"ם במורה פעולותיו ]=ברואיו[ 

תטז(: "כבר בארו לנו גם הנביאים ]...[ שהשֵלמות שיש –)עמ' תטו
יתעלה ]...[, אמר ירמיה ]...[  ידיעתולהתפאר בה ולשאוף לה היא 

ט, כג[ ]...[. ] "ִכי ִאם ְבֹזאת ִיְתַהֵלל ַהִמְתַהֵלל ַהְׂשֵכל ְוָיֹדַע אֹוִתי"
אמר, כי ההתפארות היא בהשגתי ובידיעת תאריי, כלומר מעשיו 

 ]=ברואיו[".

 קובץ הלכות בידיעת השם
הרמב"ם כותב בהלכות יסודי התורה )ד, יח(, וז"ל: "בזמן שאדם 
מתבונן ]...[ ומכיר כל הברואים: ממלאך, וגלגל ]=אסטרונומיה, 

עת גוף האדם[ ידיעת גרמי השמים ומהלכיהם[, ואדם ]=ידי
ויראה חכמתו של הקדוש ברוך הוא בכל היצורים וכיוצא בו, 

]...[ תצמא נפשו ויכמה  ]=כל שאר מדעי הטבע[ובכל הברואים 
 בשרו לאהוב את המקום ב"ה".

ושם בפרק ז, כותב הרמב"ם: "אדם שהוא ממולא בכל המידות 
הללו ]חכם ומתגבר על יצרו תמיד[, שלם בגופו ]איננו בעל מום 
או בעל ייסורים[, כשייכנס לפרדס ]=ידיעת השם וייחוד השם[, 
ומסתכל בחכמתו של הקדוש ברוך הוא כּוָלה מצורה ראשונה 
]=המלאכים לדרגותיהם[ עד טבור הארץ ]=כל שאר הנבראים 

 מיד רוח הקודש שורה עליו". –ביקום[, ויודע מהן גודלו 
דוע שאין ובסוף הלכות תשובה כותב הרמב"ם: "דבר ברור וי

אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בלבו של אדם עד שישגה בה 
ְבָכל "תמיד כראוי ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה, כמו שציוה 

ועל פי אלא בדעה שיידעהו,  –]דברים ו, ה[  "ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשָך
לפיכך . אם מעט מעט ואם הרבה הרבה. הדעה תהיה האהבה

השכיל בחכמות ותבונות המודיעין לו צריך האדם ]...[ להבין ול
 ".את קונו כפי כח שיש באדם להבין ולהשיג

"וידע שאין דבר ונסיים בדברי הרמב"ם בהלכות מזוזה )ו, יג(: 
העומד לעולם ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולמים, ומיד 

 הוא חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים".
ש הבא אי"ה נמשיך לעסוק בנושא זה, ונעיין במאמרו של בחוד

 .מרי "לימודי 'חול' במשנת הרמב"ם"
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 לק"י

עלון ביה"כ 

רמב"ם 
-רמת

 עמידר 

י """   הלוי הלוי הלוי ---אדיר ב"ר יוסף דחוחאדיר ב"ר יוסף דחוחאדיר ב"ר יוסף דחוח ִכ י ָאֹנ ִכ י ָאֹנ ִכ יָך---א  א  א     '''הההָאֹנ יָךֹלֶה יָךֹלֶה  (((בבבמצוות ידיעת השם )מצוות ידיעת השם )מצוות ידיעת השם )   –––" " " ֹלֶה

 אלול
 תשע"ז
בשכ"ח 
 ותלשטר

ו " הי "וחברי המערכת  הי "וחברי המערכת  הי    חברי המערכת 
 משה כהן, משה חמדי, אלעזר קייסי.

 גן.-רמת 10כתובת: רחוב סיירת דוכיפת 
OR.HARAMBAM.RG@Gmail.com 

היקרים! היקרים!לקוראים  היקרים!לקוראים     לקוראים 
כל ביקורת תילמד ותתקבל בברכה ובתודה, מפני שדברי 
מרי הם מאור רב עוצמה: "שכל ביקורת, תהיה מטרתה 

 )מבוא לתהלים, עמ' יד(.אשר תהיה, יש בה מן הלמוד" 



 גאות ושפלגאות ושפלגאות ושפל   –––נקודת מדע נקודת מדע נקודת מדע       אלעזר קייסיאלעזר קייסיאלעזר קייסי

. "והשפל הגאות" היא ביותר המעניינות הטבע מתופעות אחת
נסוג  הים השפל ובזמןמבקש להציף את החוף,  הים הגאות בזמן

 ִכי ה'לַ  ָאִשיָרהראל שר ומהלל לה' "לאחור. בשירת הים עם יש
" )שמות טו, א(. האם יש רמז ַבָים ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  סּוס ָגָאה ָגֹאה

" לתופעת הגאות, שבאמצעותה ה' הטביע ָגָאה ָגֹאה ִכיבמלים "
את המצרים? אם כן, הייחודיות של הנס הייתה בעוצמת הגאות, 

 ובתזמון המדויק שבו היא התרחשה.

הארץ כתוצאה -הקודם למדנו, שהירח נע סביב כדורבעלון 
ממסת החומר הגדולה של כדור הארץ ביחס לירח, מסת החומר 
של כדור הארץ היא המקור לכוח המשיכה שבו נמשך הירח 
לכדור הארץ. ברם, גם לירח יש כוח משיכה משלו שפועל בזמנים 
מסוימים, כלומר לפי מיקומו של הירח ביחס לשמש ולכדור 

למשוך אליו את מי  . באותם הזמנים, הוא מצליחהארץ
 ."גאות"תופעה זו נקראת האוקיינוסים, 

הגאות החזקה ביותר מתרחשת באזור הקרוב ביותר לירח באותו 
הזמן, וכאשר כדור הארץ, הירח והשמש, נמצאים על קו דמיוני 
אחד. באזור הקרוב לירח באותו הזמן, מתרחשת הגאות החזקה 

ת כוח הכבידה של השמש שמשפיע על ביותר, בשל תוספ
המערכת כולה, אף שההשפעה העיקרית היא של הירח בשל 

 מרחקו הקטן מכדור הארץ.

מאחר שכדור הארץ סובב סביב צירו, בכל פעם הגאות תופיע 
בקו אורך אחר. בנוסף, תופיע גאות גם בצידו השני של כדור 

 מעלות משם, וזאת בשל הכוח 180הארץ, בנקודה הנמצאת 
הצנטריפוגלי, כוח שנוצר כאשר גוף נע בסיבוב במהירות גבוהה, 
וכוח זה דוחף כלפי חוץ כתוצאה מהתנועה הסיבובית. לדוגמה, 
כדור שיש עליו טיפות מים, אם הוא לפתע יסתובב סביב עצמו 

 במהירות, טיפות המים יעופו ממנו למרחק בעת סיבובו.

. בשיאו השפל היהי, הגאות מתרחשת שבהם אורךה קווי שני בין
 כשבשניים, :   רבעים לארבעה הארץ כדור עת בכל מתחלק כך

)העליון  האחרים )הימני והשמאלי( תהיה גאות, ובשניים מהם
 .שפל והתחתון( יהיה

והוא , דקות 52-ו שעות 24 נמשך )פעמיים( ושפל גאות מחזור
 כדור על כלשהי נקודה של מלא סיבוב להשלמת הדרוש הזמן
מסיים  הארץ כדוראמנם,  .הירח מול שנית התייצבותהו הארץ

 הארץ כדור שעות 6 לאחר, ושעות 24 כל צירו סביב את סיבובו
 הירח . ברם,למזרח ממערב בכיוון מסיבובו רבע משלים כבר
 13 נדרשות ולכן ,מזרחה נע אלא, לו ומחכה במקומו עומד ונאינ

ויהיה  יעבור בשפל קודםהיה מש שהמקום כדי נוספות דקות
 .גאותב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    פנינים מתורתו של מרי פנינים מתורתו של מרי פנינים מתורתו של מרי   
"מאז שיצא חיבורו זה של רבנו בחיי זצ"ל לאוויר 
העולם ]תורת חובות הלבבות[, ויסודותיו תקועים 

ראל במעמקי נבכי נפש האדם, צצו ונבטו ביש
עשרות רבות של ספרי מוסר מהם הקרובים לדברי 
רבנו ולשיטתו ]...[ ומהם מוסר הבלים עץ הוא, 
ומפני הכבוד, לא כבוד אותם הספרים, אלא כבוד 

 .)שם, עמ' יב(ספרו זה של רבנו, לא אזכיר את שמם" 

 

 

, קנה מכספו ר' מאיר בן אברהם (1980בשנת תש"מ )
דולר! הוא ייחד  13,000-חמדי זצ"ל מכונת צילום ב

חדר בביתו והפכו לחדר צילום, ובמשך כעשר שנים 
הוא ונכדיו יצחק וניר הי"ו הדפיסו בביתו את 
הספרים: מלחמות השם, עם תועי לבב, ועלטה, 

ֶזַרע ַאְבָרָהם והפיצום לכל דורש ומבקש דעת. "
מא, ח(, אוהבי השם ואוהבי האמת  'ישע" )ֹאֲהִבי

לבדה. ה' יאר עינינו במאור תורתו ויזכה אותנו 
 להתענג על יושר דברי אמת.

 ֹלֶהיָך ֲאֶשר ָנַתן ָלְך"-ִאיש ְכַמְתַנת ָידֹו ְכִבְרַכת ה' א  "
 תרומות להוצאת העלון יתקבלו בברכה.טז, יז(.  ')דב

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

תודה מקרב לב לכל הפועלים והתומכים בהוצאת העלון 
ובפעולה בין בעידוד וחיזוק במילה והפצתו, בין בסיוע 

 יבורכו ממקור הברכות ויזכו לברכת אבות.טובה. 
 

 הלוי-הטענה רוחנית / הדר דחוח
 להתמלא מבפנים
 לעבוד על המידות
 לתקן את המעוות
 זו התכלית האמתית
 כאשר מתמלאים
 במידות נעלות
 נאות רוחניות

 אזי החומר תופס מקום מועט
 והשמחה ורוממות האדם האמתית

 מגיעה מהעבודה הרוחנית

 כדור הארץ, הירח והשמש
 .על קו ישר

 נקודת גאות מקסימאלית

 תנקודת שפל מקסימאלי

כאשר הירח נמצא בזווית של 
מעלות לשמש, הגאות  90

מינימאלית בשל השפעת כוח 
הכבידה של השמש על מי 
האוקיינוס הנמצאים אף הם 

מעלות, אך  90בזווית של 
 ביחס לירח.

 ענבי הגפן בגפן  
 מעטירותונעימות  מרובבות ברכות מאליפות
 ,היקרות ולמשפחת טביב למשפחת שוקר

 נ"י, אופירחתונת הבן שפחת שוקר ללמ
 נ"י, אליהולמשפחת טביב לחתונת הבן 

 ימלא כל משאלותיהם לטובה ולברכה,ה' 
 מסובלים בתורה ובנות ויזכו לראות בנים

 , אכי"ר.מעשים טוביםבמצוות וב
 


