
 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

      בבבחלק חלק חלק    –––   שםשםשםחינוך הבנים לדרך החינוך הבנים לדרך החינוך הבנים לדרך ה      הלויהלויהלוי---אדיר ב"ר יוסף דחוחאדיר ב"ר יוסף דחוחאדיר ב"ר יוסף דחוח
בחודש שעבר הצגנו את האתגר הגדול של דורנו והוא חינוך 
הבנים והבנות ללכת בדרך ה'. השפעת הרחוב, האינטרנט, 
הרשתות החברתיות, והתרבות המערבית גדולים מאוד ומהווים 

חנכים. הצבענו על העובדה שחינוך בדרך אתגר עצום להורים ולמ
בלבד, דהיינו בדרך של מסירת מידע ללא ביסוס  אמונהשל 

וראיה, איננו מספק את הבנים היום, ואיננו נותן להם מענה 
 רוחני בפני סערות התקופה.

דוגמה למסירת השקפה בדרך של אמונה היא, במסירת אב לבנו 
זולתו. ההשקפות  ל מצוי או שהוא אחד ואין-או לבתו כי הא

הללו מתקבלות בלב הבן או הבת כדבר נכון, מפני שאבא או 
ואיבודן יהא על נקלה  דעהאמא אמרו כן. ברם, הן אינן בכלל 

בבוא דמות מכוננת בעיני הבן או הבת, שתאמר להם אחרת, 
ועלולה בקלות לבטל באמירתה החדשה את האמירה הראשונה 

 ד.מהוריהם שניתנה בקבלה ובמסורת בלב
לעומת זאת, אם נׂשכיל להעניק מענה רוחני הולם לבנינו, ונספק 
להם תשובות לשאלות, וראיות והוכחות להשקפות שבידינו, 
נוכל לתת להם מענה רוחני זמני, עד שהם יׂשכילו לחקור 
בבגרותם אחר יסודות השקפות הדת. ואם יזכו לעשות כן, ויקיפו 

דעה מבוססת  את הנושא לרוחבו ולעמקו, תצטייר בנפשם
ויציבה שלא ניתן יהא להמירה או לסלקה, כי אם בהוכחות 
מופתיות כנגדה שכידוע אין בנמצא. שהרי הקב"ה הבטיח לנו 
שלעולם נצליח להתגבר על ראיות הסותרים את התורה 

 והמתווכחים לבטלה, וזה לשון הרמב"ם באיגרת תימן )עמ' כ(:
ה על ידי ישעיהו... "לפי שכבר קדמה לנו הבטחת ה' יתברך ויתעל

וכן כל מתווכח הזומם לבטל מה שבידינו יאפיס ה' הוכחתו 
ויבטלה וידחה אותה ולא תעמוד, כמו שאמר יתברך ויתעלה 

ְך בהבטחתו: ' קּום ִאתָּ ׁשֹון תָּ ל לָּ כָּ ח וְּ לָּ ַלִיְך ֹלא ִיצְּ ִלי יּוַצר עָּ ל כְּ כָּ
ִׁשיִעי ט ַתרְּ פָּ ין זה בספרו ובאר רס"ג עני ' ]שם נד, יז[".ַלִמׁשְּ

"והודיענו כי "הנבחר באמונות ובדעות", וזה לשונו )עמ' כד(: 
כאשר אנו מעיינים וחוקרים יוציא לנו העיון האמתי... ככל אשר 
הודיענו על ידי שליחיו, ונתן לנו בטחון שלא ייתכן שתהא נגדינו 
הוכחה מצד המכחישים את דתנו ולא טענה מצד המפקפקים 

 באמונתנו".
הבטיח לכל מי שהולך בדרך האמת, שאם הוא ישתדל  כלומר, ה'

ויתאמץ לחקור ולעיין, לעולם הוא ימצא ראיות והוכחות 
להתגבר על מתנגדיו, ולעולם ה' ַיראה לו את הדרך להאפיס 
ולבטל את ההשקפות שאינן נכונות, ולהוכיח את צדקת דרכו. 
 והוא הדין בחינוך הבנים, מי שישתדל ויתאמץ ללכת בדרך האמת
ולקנות לעצמו השקפות נכונות, ה' לעולם ַיראה לו את הדרך 
הנכונה, שבה יוכל להעניק לבניו דוגמה אישית, ולהנחות אותם 

 ולהקנות להם מענה רוחני אמתי לסערות התקופה.

 
 
 
 
 

"ם מב הר י  פ ל ה  ע י ד י םה " מב הר י  פ ל ה  ע י ד י םה " מב הר י  פ ל ה  ע י ד י    ה

הרמב"ם הקדיש פרק בספרו "מורה הנבוכים" כדי לבאר את 
"דע... כי הדעה אינו עה(: –)עמ' עדהמושג "ידיעה", וזה לשונו 

העניין הנאמר בפה, אלא העניין שהצטייר בנפש כאשר מאמתים 
אותו שהוא כך כפי שהצטייר. אם אתה מאותם שמספיק להם מן 
ההשקפות הנכונות, או שחושבים שהם נכונות, בכך שתאמר 
אותם בפיך בלי שתׂשכיל אותם ותבינם, כל שכן שתחקור בהם 

זה קל מאוד, כפי שאתה מוצא רבים מן הפתאים  על הנכון, הרי
 תופסים דעות שאינם מבינים להם עניין כלל".

הרמב"ם מלמדנו כי מי שמחזיק בהשקפות נכונות, או שהוא 
חושב שהן נכונות, ומאמת אותן בזה שהוא אומר אותן בלבד 
ומחזיק בהן בעקשנות ללא הבנה וידיעה, הרי זה קל מאוד. קל 

נה מאשר לעמול להשכיל ולהבין. ולכן, מי להתעקש על אי הב
שרוצה להתקרב אל ה' באמת, עליו לבחון את דעותיו 
והשקפותיו, אלו מהן השקפות אמת נכונות ומבוססות? ואלו 

 השקפות שהוא אימץ לעצמו בלא התבוננות באמיתתן?
"ואין קביעת דעה כי אם לאחר וממשיך הרמב"ם ומבאר שם: 
אימות מה שהושכל... ואם הושג  השכלה, כי קביעת הדעה היא

עם דעה זו שלא יתכן היפך הדעה הזו כלל, ולא ימצא במחשבה 
מקום לדחיית דעה זו ולא השערת אפשרות הפכה, יהיה זה 

כלומר, ציור דעה בנפש הוא רק לאחר השכלה, דהיינו נכון". 
לאחר לימוד, עיון וחקירה, חקירת הדעה עצמה, ובדיקת כל 

 חייתן באופן מושכל.ההשקפות שכנגדה וד

 –"הדעה ונסיים בתמצית מביאוריו של הרב יוסף קאפח שם: 
כאן מגדיר רבנו מושג זה היטב, ובהחלט אין לתרגמו 'אמונה' כי 
אמונה היא השקפה התפוׂשה בידי האדם במסורת וללא ידיעה 
יסודית ]...[, כי דעה היא השקפה שאדם מגיע אליה מתוך חקירה 

מקיפה של ההקדמות אשר הובילו אליה,  יסודית, ותוך בדיקה
ואף תוך בדיקת המתקפות הצפויות נגדה, כדי לדעת אם היא 
ת  ַאמֵּ עשויה להחזיק מעמד נגדן". וביחס לאופן שבו אנו צריכים לְּ

 בשכלנו השקפה או דעה, הוא מוסיף:
כאשר בודקים היטב את אִמתתו מכל  –"'כאשר מאמתים אותו' 

מת ונכון כפי שהצטייר הושכל הבחינות, ומוצאים שהוא א
והוקבע בנפש. ואפשר לפרש כאשר האדם קובע בלבו בהחלט 

ההשקפות  –'או שחושבים שהם נכונות' שזהו האמת הנכון... 
שמדמים ההמון שהם אמת, בעוד שבאמת הם הבלי שווא ותפל 

 –'בכך שתאמר אותם בפיך' אם לא עבודה זרה בכל גסותה... 
יסודות הדת שהסדיר רבנו עשו  מעניין שמאותם שלש עשרה

 'אני מאמין' מלולי ]=הפיוט "יגדל"[".
היא קניית השקפה מתוך חקירה יסודית מקיפה  הדעהלסיכום, 

מעמיקה, לעומת אמונה שהיא אימוץ שטחי ושרירותי של כותרת 
השקפה, נכונה או לא נכונה, ללא חקירה ובדיקה אחר מוצאה, 

ת בנינו לדרך ה' ולתת להם מענה מהותה ואמיתתה. וכדי לחנך א
רוחני אמתי שיספק להם תריס בפני פורענות התקופה, עלינו 
לטעת בהם ידיעות והשקפות נכונות, שיצטיירו בשכלם כתמונת 

 אומנות יפהפייה, נפלאה ומופלאה.
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   חברי המערכת הי"וחברי המערכת הי"וחברי המערכת הי"ו
 , אלעזר קייסי.משה כהן, משה חמדי

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

   !!!וראים היקריםוראים היקריםוראים היקריםלקלקלק
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" 

תודה לידידנו היקר משה כהן הי"ו על תרומתו להוצאת 
 העלון, ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים,

 ממקור הברכות ויזכו לברכת אבות כויבור
 שאין ברכה גדולה הימנה. אכי"ר.

 



 מדוע אנרגיית השמש לא נגמרת ומה היה לו...מדוע אנרגיית השמש לא נגמרת ומה היה לו...מדוע אנרגיית השמש לא נגמרת ומה היה לו...   –––נקודת מדע נקודת מדע נקודת מדע       אלעזר קייסיאלעזר קייסיאלעזר קייסי

כלומר בשמש מתרחש , אש של עצום כדור היא כידוע השמש
תהליך של שריפה. במשך אלפי שנים התחבטו בשאלה מהו 
החומר שגורם לבעירה כה עצומה, שמא תאמרו נפט או גז 

 ?לעולםבישול? וכיצד ומדוע הבעירה איננה נפסקת 

כלומר, קרוב לודאי שהשמש בוערת במשך מיליוני שנים ללא 
שעות  24אשית אינם ששה ימים בני הפוגה! מפני שששת ימי בר

 אלא משל לתהליכים ארוכים ועצומים של התפתחות הגלקסיה.

שמש מורכבת מנפט, לאחר זמן מה כמות הנפט ה שכל נניח
היתה אמורה להיעלם, אף שהיא תבער בעוצמה רבה, סופה 
להיעלם, וכמו שאנחנו מכירים את בעירת הנפט על כדור הארץ. 

 על וכידוע רב חמצן השנדרש ל פעולה היא שריפהיתרה מזאת, 
 חמצן כלל! אין השמש

 ,נכונה הנאינ , שחומר הבעירה של השמש הוא נפט,זו הנחה
 השמש ואנרגיית ,עשן יוצר הוא נשרף בעירה חומר שכאשר מפני
. שהרי אם השמש אחר מזהם חומר כל או עשן פולטת הנאינ

ני כדור היתה פולטת חומר מזהם, לא היה נשאר יצור חי על פ
 הארץ...

 בכדור הארץ יום-יוםה בחיי מכירים שאנו השריפה פעולת
 הכימיים בקשרים האגורה אנרגיה, כלומר כימית נרגיהנובעת מא

, עץ כמו הדלק בחומרי קיימת, אנרגיה זו החומר מולקולות בין
 חמצן נדרש זה מסוג שריפה להפיק כדי'. וכו גולמי נפט ,פחם
 הדלק חומרי כל בעתיד זמן בנקודתו ,(מסייע חומר) קטליזטורכְּ 
 .וייעלמו יתכלו הארץ כדור פני על

 של תוצאה היא בשמש שמתרחשת השריפה, זאת לעומת
 ,האטום גרעין בתוך שרשרת תגובות היוצרת גרעינית ריאקציה
 מעלות 5000 שלבגובה  חום לאנרגית חומר של מסה והופכת
 של הירותבמ חלקיקים של ותנועה ,השמש פני על צלזיוס
 !בשנייה קילומטר 300,000

 החוצה" לברוח" החלקיקים כל שואפים הרב החום בגלל
( מסות שתי בין משיכהה כוח) הגרביטציוני הכוח אך ,מהשמש
 ושוב ,השמש מרכז אל חזרה החלקיקים מיליארדי את מושך
 חדשות שרשרת תגובות היוצרת גרעינית ריאקציה נוצרת
 ...חלילה וחוזר ותנועה חום גיתאנר נוצרתכך , יותר גדולות

 השמש אל ,החלקיקים שאר כמו ,נמשך הארץ כדור שגם מעניין
 לחלל לעוף הארץ מכדור מונע, והוא זה שגרביטציוני כוח מאותו

 השמש תוך אל" נבלע" לא כדור הארץ מדוע ,כן אם .האינסופי
 ?בריאתו מאז

 כוח" הנקרא הגרביטציוני לכוח הפוך כוח קייםתשובה, 
 בגלל .מהשמש הארץ כדור את" לדחוף" שדואג ,"נטריפוגליצ

 שבו מסלול הארץ כדור לו מוצא ,אלהה כוחותה שני בין האיזון
 .לנצח השמש סביב ינועהוא 

שמש היהיה פחות חם,  ולו במעט, תתקרר השמש אם חלילה
וכך גם יקטן אותו הכוח ששואף לזרוק את החלקיקים  ,תקטן

, שיווי המשקל יופר ולא יהיה קיום מחוץ לשמש, אם יקרה כזאת
 בראשית מימיעוד  לנו מובטח הרילכדור הארץ... אך אל דאגה, 

ל ֹעד" י כָּ מֵּ ָאֶרץ יְּ ִציר ֶזַרע הָּ קָּ ֹקר וְּ ֹחם וְּ ַקִיץ ,וָּ ֹחֶרף וְּ  מסלול]= וָּ
יֹום [,השמש סביב א"כדוה ה וְּ לָּ ַליְּ [ צירו סביב א"כדוה מסלול]= וָּ
ֹבתּו ֹלא –  כב(. " )בראשית ח,ִיׁשְּ

 .ה"ע צאלח בת זהרה מורתי אמי של לזכרה

 

תודה לידידינו אלעזר קייסי על התגייסותו ברצון לכתיבה בעלון, 
 וכן על היוזמה הברוכה לקיים שיעור תורה בליל שבועות.
 ה' יברכו בבריאות טובה ואור מעולה יחד עם כל בני ביתו.

 וימלא כל משאלות לבם לטובה. אכי"ר.

 רקע: מרי יוסף קאפח רוכן על כתבי הידב

סח פעם שאלו את מרי יוסף קאפח ע"ה, מה דעתו על נו
 התפילה ה"שאמי" שהרי הוא כמו נוסח הספרדים,

 והשיב, כל הנוסחים כשרים,
 ובלבד שיכוון ליבו לאביו שבשמיים...

 
 פעם נשאל ר' אהרן חמדי ז"ל על ידי אחד מבניו:
 מה דעתך אבא, יש לנו תורם שמוכן לבנות
 בית כנסת מפואר, אך יש לו תנאי אחד:

 שיתפללו בו רק בנוסח "שאמי".
 הרן לא היסס וענה לבנו:ר' א

 בני היקר, יש לי תורם שיבנה לכם בית כנסת נפלא,
 אך יש לו תנאי אחד: שלא יתפללו בו...

 

 והחי יתן אל לבו...
תנחומין לידידינו שמעון כהן על מות בנו אלעד. תנוחמו 
 נחמה שלמה מן השמים ולא תוסיפו לדאבה עוד. אכי"ר.

 הכנסת-שיעורים בבית
 .שיעור עם הרב רצון ערוסי בהלכה – שש הבשע ג'יום 
 שיעור ב"אגרות הרמב"ם". –בין מנחה לערבית  ב'יום 

 שיעור בשתיים בהלכה. –יום שבת 

 

 כנס לזכרו של מרי יוסף קאפח
יתקיים הכנס השנתי לזכרו  17:00בשעה  בתמוזיח  ד'ביום 

 .56המלך גו'רג' רחוב ב, הגדול בירושלם ה"כשל מרי בבי

 !הזדרזו להרשם לירחי כלה
מיום  במלון לביאימי הלימוד והנופש יתקיימו השנה 

 .(22.7, כח בתמוז )ש"( עד מוצ18.7כד בתמוז ) ,שלישי

 פנינים מתורתו של מרי 
"מטרתו העיקרית ]של רבנו בחיי בן יוסף בספרו 
"תורת חובות הלבבות"[ היא המוסר והשלמות 

יננו הנפשית האנושית אשר בלעדיה האדם א
אדם. וכיון שאי אפשר להאכילו לספות לו 
ולהלעיטו שלמות נפשית בלי שידע את ה' 
ידיעה ברורה, לפיכך ורק משום כך בא הפרק 
 "הראשון ]שער ייחוד השם בספרו של ר' בחיי[

 .)שם, עמ' יא(
 

 

 עין טובה  
 להסתכל על המציאות ממבט מרומם ומעמיק

 להרכיב משקפיים מיוחדות
 המחדדות את היופי והטוב

 להסתכל אל האור שבזולת ולהתמקד בחיובי,
 בכישוריו המיוחדים

 מבט טוב הינו המאור הגדול,
 שמש שמאירה, מצמיחה ומעצימהכ

 הלוי-כתבה: הדר דחוח
 ה

ַכת ה' א  " ִברְּ דֹו כְּ ַנת יָּ ַמתְּ ְך"-ִאיׁש כְּ ַתן לָּ  ֹלֶהיָך ֲאֶׁשר נָּ
 .תרומות להוצאת העלון יתקבלו בברכה)דברים טז, יז(. 

 050-6221213נא לפנות למשה חמדי:  
 46סעיף פי , מוכר ל580032803עמותה: מס' 

 


