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 מאיר עפארי

 דברי פתיחה

"עולם כמנהגו נוהג והולך" והקב"ה הרחום והחנון הבטיח שרק השוטים שקלקלו 
לא  כלום (.ע"ב עבודה זרה נד) םשוטילא יאבד את עולמו מפני ה ולעולםיתנו את הדין 

השתנה מהשנה שעברה, השוטים ממשיכים לקלקל והיושב בשמים ממשיך לחוס 
 .ולרחם

וחכמים דרשו בתלמוד: "אין  ,"כי אם בתורת ה' חפצו" בתהילים פרק א: נאמר
ממקום שליבו חפץ" וישנה המלצה של רב חסדא "כל הלומד  אלאאדם לומד תורה 

ברכה לעולם". בתלמוד מסבירים שמדובר ב"סברא"  סימןואה תורה מרב אחד אינו ר
כדי שהלימוד לא יהיה מבולבל בגירסאות.  אחדאבל בלימוד תלמוד, עדיף ללמוד מרב 

חריפות וחידוד הלב לאחר שהאדם  ללמודהמילה "סברא" הוא  רש"י מסביר שפירוש
 (.ע"א למד ושגורה בפיו גירסת התלמוד )שם יט

" היא ההגיון, השימוש בשכלו של האדם להבנת מהות שלנו, "סברא במילים
חז"ל,  בספרותבלתי פוסק  העיוןו הלימודבמציאות ולכן רק  התבוננותהדברים תוך 

הסטוריים וכו' יסייעו לאדם להגיע לשלמות השכל  ובתהליכיםהתלמודית  בריאליה
פיל לחור כדי שלא יגיע האדם למצב של מכניס  מאודוהידיעה בעבודת ה', הדבר חשוב 

במאמרי בנושא הפולמוס על לימודי  בהמשךוזלזול והרחבתי על כך  לויכוחיםשל מחט, 
 הפילוסופיה.

 "סימנים". מקור המנהג הוא בתלמוד )הוריות יב אכולהשנה התפתח מנהג ל בראש
עסקו בנושא משיחת המלכים והסימליות בעובדה שמושחים אותם בשמן  ( שםע"א

לכך שהמלכות שלהם "תזרום" כמים ותהיה "חלקה" כמו  כסגולהודוקא ליד מעיין 
ואגב דיון בכך התלמוד  ותעבור "חלק" כמו השמן... צרותהשמן דהיינו מלכות ללא 

לאכול )ישנה גירסא שם  המלצהעם  וסימליותמביא דוגמאות נוספות שיש בהן סגולה 
ו אימץ שם ולא לאכול אבל מישה המנוייםבתלמוד שאדם צריך לראות את המאכלים 

כי אנו רגילים לחשוב דרך  ...כברדוקא את הגירסא "לאכול" ולא לראות, אם כבר אז 
סלק כדי  לאכולהשנה מאכלים שיש בשמם מיצלול סגולי כגון  בראש .הבטן...(

 ...והחילבהשעוונותינו יסתלקו ועוד כמה ירקות שאנו נוהגים לאכול ליד המרק 

 ר הסימנים שאנו אוכלים אלא "גוייס"ודרך אגב, הרימון לא מוזכר שם כמו ית
ממקום אחר כדי ללמד זכות על כל אדם מישראל ולא משנה אם הוא חכם, צדיק או רשע 

הרימון ובמיוחד בימי הכנה אלה  שלמצוות כמו הפרודות )הגרגירים(  הרבהשיש בו 
בדין וכדי להגביר את הכבוד לזולת שחסרונו היה מהסיבות  שנזכהשאנו בהם כדי 

 המקדש. בןלחור

"האושפיזין" בסוכות יש סימליות, סגוליות ותקווה שמטרתה להגביר  במנהג גם
אורחים ודוקא בחג הסוכות ובפסח. בסוכות יש מצוות שמחה ואדם  הכנסתאת מצוות 

 בנושאין להם כדי ששמחתו לא תהיה "שמחת כרסו" כפי שר אלהצריך גם לשמח את 
, ובפסח השתחררנו מעבדות ולכן אנו מזמינים )פרק ח( ולולבפוסק בהלכות שופר סוכה 
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שמזמינים בליל הסדר "כל דכפין ייתי ויכול", כל  כפי( םאל הסוכה "אושפיזין" )אורחי
ומכבדים את הזולת וכל עוד לא הגענו  מתחשביםמי שרעב יבוא ויאכל כדי שנהיה 

דה והירקות של שוק מחנה יהו הפירותלמצב של אהבת חינם נצטרך לאכול את כל 
בפקק הארוך של  תקעשנ המשיחכדי לזרז את  בירושלים ושוק הכרמל שבתל אביב...

 שהם המעכבים את הגעתו. לזולהשנאה, הקנאה והז

 תודה שלמי

איננה גורמת  להזכירכם שתרומתכם ,לתורמים המסייעיםו חברים הכותביםל תודה
 מקורותלהכיר שלא זכו לעילוי הנשמות, אלא מסייעת להפצת דברי אמת וידע לרבים 

 נלמדומשום שהיו כאלה שדאגו שהרבה ממקורות היהדות לא ) ואירועים מהעבר
 !ישר כוחכםי ,כםכויצליח את דר אתכם ה' יברך ,(סיבות שונות ומגוונותמ

  על העזרה בעריכה הלוי-דחוח ב"ר יוסף אדירהטוב  לחבריתודה. 

  אלן בת  ,את אשתובתפילה לרפו ציון עוזרי, ,לחברי היקר והטוב כאח ליתודה
 ".אל נא רפא נא לה"מרים ומשה הכהן, 

  ברכת תודה  .בנותיולבניו ולאשתו, ל יאיר שגן,לחברי היקר והטוב תודה
ב מורי יחיא בן הסו ,ר' חיים בן דוד שגן האבלהנצחת תרומתם  לעוהצלחה 

 .מורי שוכר ג'רופי נע"ג

  אהובה שושנה כרון לסבתה היז יואב,אשת חברי היקר  לאביגיל שמרתודה
 .אהרון לבית עוזרי נע"ג

רצון  יהי .לכל החברים הנוספים שתרמו, ה' יברך אתכם בבריאות, שמחה ושפיות
בספר  ותחתמושהקב"ה ימלא משאלות לבכם לטובה, תזכו לבריאות ושמחה, תכתבו 

 החיים ובספר הזכרון.
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 מאיר עפארי

 חדשות ביהדות רוחות

ורם מהותי המסייע בחינוך ובחיזוק האמונה שסברו שמחקר ההיסטוריה הוא ג היו
היו באירופה מספר זרמים דומיננטיים כגון חסידים,  18-הדתית. באמצע המאה ה

המסורתית נאלצה להתאים את  הפרשנות מתנגדים, משכילים, רפורמים ומתבוללים.
עצמה לתרבות החדשה שהתפתחה על רקע המשברים והתהפוכות שעברו על יהדות 

פעה רבות מהסביבה הנוצרית וכדי לשמר את המסורת היהודית ולהנחילה אירופה שהוש
לדור ההמשך נאלצו רבים ליישר קו עם הישגי התבונה והמדע שבאמצעותם יגיע האדם 

 לאמת רוחנית על ידי השכל ולא על ידי האמונה המסורתית המקובלת.

לשנות נאלצו שמרנים רבים  ריוסופיהובהיסטו ילוסופיהשבה עסקו בפ בסביבה
כיווני חשיבה ורק מעטים נשארו נאמנים למסורת המקובלת והתנגדו לכל חשיבה חדשה 

להתמודד עם בעיית היהדות  הניסיון 1.ואמצו את אמרת התלמוד 'חדש אסור מן התורה'
ברוח התקופה החדשה במישור הפילוסופי והמדעי הוביל גם להתנצרות מתוך בחירה 

ובני טובים מקרב חכמי הדור שהתמקדו בקיום ללא כפיה מצד הכנסייה של טובים 
'שבילי  בספר .מחשבתי -המצוות המעשיות והתעלמו מהמדעים ומהעולם הרוחני 

ודבריו  3,המחבר על השינוי המחשבתי שעבר מאז שהכיר את הרנ"ק כותב 2,עולם'
שעליהם יצאו מתנגדים  גוריתשל רוב העוסקים בפרשנות האל ריהםמשקפים את דב

 4.והשפלות חרמותלו רבים, וכל

צאן עמי גם אני בעניי נער נעור משולל המוסר ונעדר התבונה הייתי  צעיריכאחד 
ואף כי על ברכי אב יקר איש תבונה תופש תורה ותמים דרך ילדתי אשר לא חדל 

ואשר  5,מלהפיח בקרבי עודי באיבי אש התשוקה להגות בתורה ולאהוב מישרים
ובים  הפשט ו לרגל ביאורי בחורי התרים אחרהוליכני במסילות דעת כתב קדשינ

התלמוד אורח סלולה לא אכשל בה בכל זאת כעין פרא איש נבוב הייתי, לא ידעתי 

                                                 

 התנגדותו את לבטא כדי זה בביטוי השתמש( 1762-1839) סופר ם"החת. ע"א לח קידושין  1
 השמרנים והחוגים והרפורמים המשכילים כנגד כוונו אלה ודבריו המקובלים במנהגים לשינוי

 .ועיקר דבר לכל זאת לקחו אחריו שבאו השמרנים והחוגים בזמנו שהופיעו
 לאור שיצא הראשון המודרני הגיאוגראפי הספר שהוא 1784-1845 הלוי בלוך שמשון' ר מחברה  2

, ונהרותיהם ימיהן וצאצאיהם אווירן, למחלקותיהן תבל אודות כל תכונות"ב העוסק בעברית
 ".ומעלליהם לשונם, וידיעותיהם חכמיהם, ממשלתן מנהגי, תושביהן ודתי אמונות

 ההשכלה שבאנשי הבולטים מן והסטוריון דעות הוגה שהיה 1785-1840 קרוכמל נחמן' ר  3
 מתנגדים היו לו וגם' הזמן נבוכה מורה' הספר מחבר', ישראל חכמת' תנועת וממייסדי בגאליציה

 .אחרת שחושב מי כל על ומתמיד מאז שנוהגים כפי קראי שהוא עליו העלילו והחסידים רבים
 .בספרד 14-וה 13-ה במאות הפילוסופיה ללימוד ההתנגדות על להלן שנכתוב כפי  4
, עונתי" גדול" ידי על הנאמר שכל ",מלומדה אנשים מצוות" בבחינת וטובים רבים נוהגים כך  5

 .מקורות ולבדוק לעיין מבלי הלכו ולאורו קדוש הכל
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בפי ובשפתי  7,אף אם במו פיו קראתיו כציפור המגיד לאדם מה שיחו 6,את ה'
וליבי רחק ממנו, לא הכרתי דרכיו, לא חשבתי בנתיבותיו, מפלאות  יבדתיוכ

הבטתי ולהתבונן במעשה אצבעותיו לא התאוויתי כי נפשי ריקה מפעליו לא 
נדחה ממנה מכל אשר בתבל מכל צבאות הבריאה שמץ דבר לא  ייהמחכמה ותוש

 יןידעה כי במה יזכה נער עשתונותיו ילטוש עיני בחינתו להתבונן בכמו אלה בא
 מורה ומנהל או אחוזת מרעים רועי תבונה אשר אש קנאתם תלטהו? ואם לשמע
אוזן שמעתי וגם בספרים בינותי, כי החכמה והמדע בחיק יראי אלוהים צפונות 
ולהם לבדם נחשפו השפונות, כיתר ההמון זמותי כי רק להולכים בחושך ולאשר 
יצללו בעיניהם עצומות במחשכי התעלומות המה למנות ולכן בחרתי גם אני דרכם, 

ואף כי חזות חתומה כל  דרכתי בנתיבותיהם וכעיוור באפילה מששתי כליהם...
דבריהם בכל זאת הבנתים ככותבם וכחכמיהם ותורת ה' הטהורה ומשיבת נפש 

ככה שקעה נפשי במצולות הפתיות, ככה עפו מבחרי  כמעט אחרי גווי הלכתי...
 עיתותי בהבל וברעות רוח...

את רוב דבריו כיוון שאני יודע שספר זה אינו מצוי ודבריו המאלפים  העתקתי
את מחשבות ליבם של רבים שגילו את הלימוד המעמיק והבינו שכילו את רוב משקפים 

ולא הפעילו את צלם האלוהים, את השכל שקבלו מה' שהוא המלאך המקשר בין  נםזמ
 האל והאדם.

 נגד לימוד הפילוסופיה הפולמוס

בפרובנס )דרום צרפת( ובפרט נגד  13-ה אהעל לימוד הפילוסופיה החל במ הויכוח
והמשכו בחרמות המפורסמים בברצלונה אשר בספרד שבהם גזרו  ,ו הרמב"םספרי רבנ

נגזרה שריפה על הספרים  ,כמו כן 8.שאין ללמוד פילוסופיה לפני גיל עשרים וחמש
רשו את התורה בשיטת הפילוסופים שכונו "מגלים פנים בתורה שלא ישפרשניהם פ

 כהלכה".

ה ומקורות חז"ל יכולה לגרום הרמב"ם סבר שהבנה מילולית פשטית של התור רבנו
. שיטה זו גוריתאל בצורהולכן יש לפרש את חלק מהמקורות  ,לטעויות קשות באמונה

שהיא סותרת את המסורת  ברוגדלה והתרחבה ועמדה במרכז הפולמוס ומתנגדיה ס
 ,שהמשכילים היודעים את כוונות התורה ואת דרשות חז"ל חששוהמקובלת. המתנגדים 
המעשיות  מצוותלא יקיימו את ה ,)משלי א, ו( חכמים וחידותם"מה שקרוי "דברי 

וכל דקדוקי המצוות המעשיות ישארו בעצם נחלת  ,ויסתפקו בחיבור רוחני לקב"ה
 שממילא לא מבין את טעמן לדעת המשכילים. ,ההמון

                                                 

 ואותי" באב תשעה בשחרית להפטיר נוהגים שאנו בהפטרה ,ב ,ט בפרק ירמיה הנביא דברי כעין  6
 לא', ה את לדעת למדו לא דהיינו ,"אלפו לא דחלתי ומדע" :מתרגם ויהונתן ",'ה נאום דעוי לא

 ."מלומדה אנשים מצות" כאמור אלא' ה ולאהבת' ה לידיעת המביאים בנושאים עסקו
 התפיסה כפי השמועה מן' ה את הכיר איוב. (ה ,מב" )שמעתיך אוזן לשמע" איוב וכדברי  7

 .כד-כג פרקים ג חלק נ"מו בהרחבה עיין. ההמונית
 .הירחי מרי אבא' לר "קנאות מנחת" בתוך א"הרשב חרם  8
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שהתפכח משיטת הלימוד  ,לעיל את דברי מחבר הספר "שבילי עולם" הבאנו
ונביא מקצת מדברי אחד מגדולי הפרשנים לתורה המתאר  9,הטכנית שבה הורגל וחונך

 והקושי למצוא חבר לדעה כפי שרבים מהמעיינים חשים. ,את בדידותו הרבה

על  8עמ' בכותב בספרו "טירת כסף"  ,מגדולי פרשני המקרא 10,' יוסף כספיר
בדידותו, על כך שאין לו חבר לדעה וככל שחיפש, התאכזב ביותר. היו כאלה שאמרו 

ועל כך שהתרחק מחברת בני  ,מרבה "לשבח" את עצמוהוא שהוא קצת שחצן מפני ש
 ,את כאב הבדידות מביניםאבל זוהי דרכם של אלה שאינם  .אדם מהסוג שנזכיר להלן

כרבים מאנשי העדר המהלכים  ,כשמסביבך מהלכים אנשים שאינם מפעילים את מוחם
  הוא כותב : וכך אמר".המשלמים מיסים ואוכלים כשר מזרם "הרב  ,בינינו

כי לא השתדלתי מימי להראות לכלל בני האדם מאשר אין  ,ידע שכני ומכירי כבר
ואני יודע שבכלל משכילים וסכלים וגם הסכלים הם  11,רצוני לקבץ בין שני הפכים

עד שנשמרתי מאוד מעשות  ,לכן היה מנהגי מעט החברה עם בני אדם 12הרבים...
 13.חם כלל ליתרוני על הסוסים והפרדיםולא אתנ ,ר גבוהותאו דבֵּ 

ני ' יוסף כספי היה אחד מר דבריו אלה יצא הקצף אבל הוא לא התרגש במיוחד. על
והערכתו הרבה לרבנו הביאה  ,רבים שאימצו את דרכו המחשבתית של רבנו הרמב"ם

כדי ללמוד תורה מפי צאצאיו של הרמב"ם, כך  ,אותו בגיל צעיר לנדוד מספרד למצרים
אנו מוצאים הדים לפולמוס שהיה נגד לימודי  בחיבוריובספרו "טירת כסף". כתב 

ובהמשך  ,ובפרט נגד ספרי רבנו הרמב"ם ,)דרום צרפת( הפילוסופיה שפרץ בפרובנס
' ר בחרמות המפורסמים בברצלונה שבספרד שהוציא הרשב"א נגד הלומדים פילוסופיה.

וידע שלא רבים  ,י להבנת התורהראה בלימוד הפילוסופיה כלי הכרח ,יוסף כהרמב"ם
 15.להבין את הדבש והחלב שתחת לשון החכמים 14,מסוגלים מסיבות שונות

 מראשי המתנגדים ללימוד הפילוסופיה היה ר' אבא מרי הירחי מפרובנס אחד
שילבו בפרשנותם גם  ,שראה שחלק מהחכמים ודרשני תקופתו ,)אמצע המאה הי"ג(

ששללה את הניסים והאמונות התפלות שרבים  ,פילוסופיה מבית מדרשו של אריסטו
שהיה  16פנה לעזרת הרשב"א. הוא וחשש ששיטה זו תערער את האמונה ,האמינו בהן

בעקבות וכדי להיעזר בו להטיל חרם על לומדי הפילוסופיה  ,גדול הדור בעת ההיא

                                                 

 ."שמעתיך אוזן לשמע" איוב שיטת  9
 ביניהם ספרים 30-מ למעלה כתב. המקרא ובפרשנות בפילוסופיה, בדקדוק עסק. 1279-1340  10

 .ם"הרמב לרבנו "הנבוכים מורה"ל פירושים ושני לתורה פירוש ספרי שני
 ...כספי יוסף' ר כמובן הוא החכם. והסכל החכם ןבי  11

 והן עליה בני ראיתי": מה בסוכה י"רשב ודברי (,ט ,לב איוב) "יחכמו רבים לא" בבחינת  12
 ".מועטים

 .העם המון את מתאר הוא כך  13
 מו"נ, חלק א, פל"ד.ב הסיבות את כתב ם"הרמב  14

". הם ומעטים לשכמותו" כתב הנבוכים ורהמ ספרו שאת ,יהודה בן יוסף' ר לתלמידו כתב רבנו  15
 .קאפח יוסף' ר' מהד למורה הפתיחה באיגרת ראה

 .1235-1310 אדרת בן שלמה' ר  16
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לחתימה על החרם כדי שישפיע על הרשב"א  17הרא"ש, ולאחר שגייס גם את פנייתו זו
ואסרו על  ,שאותם כינו "מגלים פנים בתורה שלא כהלכה" ,לומדי הפילוסופיה דנג

לימוד פילוסופיה מתחת לגיל עשרים וחמש וקבעו שיש לשרוף את הספרים המפרשים 
והשלטון הצרפתי  למוסים. בעקבות החרם פרצו מריבות ופושטהאת התורה שלא כפ

 ..נאלץ להתערב ומעניין שהיה לצד לומדי הפילוסופיה.

פרסם אבא מרי הירחי את האגרות עם  ,1306גירוש יהודי צרפת בשנת  לאחר
החרמות בספר הנקרא "מנחת קנאות". בספר זה הוא גם ביקר את "מורה הנבוכים" ויש 

והולך.  והגלציין שבעקבות החרמות הויכוחים לא פסקו בעצם עד היום ועולם כמנהגו נ
וגם היום ישנה התנגדות סמויה  ,שים"בתימן היתה מחלוקת בין "דרדעים" ו"עק גם

 וגלויה לכל מי שחושב אחרת....

היתה של ר'  14-נוספת ובולטת בויכוחים על העיסוק בפילוסופיה במאה ה דמות
עורר את  ,בפרובנס 13-חיבורו "לווית חן" שנכתב בסוף המאה הש 18,לוי בן אברהם

בדורו ר' שלמה בן  םהפוסקיזעמם של מתנגדי הפרשנות הפילוסופית ובראשם גדול 
. בכתב החרם ובעוד כמה כינויים "עסיסיים" "רבן של אלו"אדרת. הרשב"א כינה אותו 

 :כך כותב הרשב"א

והספרים כספרי  ,והספרים שחקקו אחת מאלה בתוכם אנו דנין הבעלים כמין
עד שישרפום ולא יזכרו  ,קוסמין והרי הם והמחזיק בהם בנידוי ובחרם כיוצא בהם

כמצוות התורה בפסילי אלוהיהם לשרוף באש ולאבד את  ,עד תומםעוד בשמם 
 19.שמם

כפי שפרשו  ,"א חשש שסוג זה של פרשנות הופך את מצוות התורה כמשלהרשב
ולמרות עיני כבוד כל ישראל פורצים " ובכתב החרם השני הוא כותב: ,אותן הנוצרים

ושנים עשר  20מר וצורהכי יאמרו על אברהם ושרה כי הוא חו לעיני כל גדרי התורה...
בעקבות דבריו של  שם כותב ,קרייסל 'ח המהדיר 21".שבטי ישראל הם שנים עשר מזלות

 הרשב"א:

שלא היתה לו כל כוונה לדחות את  ,של ר' לוי בן אברהם עולה בבירור מחיבוריו
אלא לתת למצוות ולסיפורי התורה  ,פשט המצוות ולא את פשט הסיפורים

 ישתונות האלגורית. מבחינה זאת אין מרחק רב בין גמשמעות נוספת דרך הפרש
 .ואף הרשב"א נמנה עמם ,של ר' לוי וגישתם של המקובלים שפעלו באותה תקופה

, ר' לוי מציע הסברים טבעיים לניסיםכך ש הביקורת עלהיו כאלו שסברו ש ,אולם
רואה עיקר הנהגת האל את העולם דרך הסדר  ,' לוי בעקבות הרמב"םר. מוצדקת

 .טבעי. הוא טורח לקרב את התורה, גם תוכנה וגם עצם נתינתה, לאותו סדרה

                                                 

 ראש שימש שם בספרד להתגורר ונסע גרמניה את שעזב ,1250-1327 יחיאל בן אשר רבנו  17
 .שכנזא חכמי של שיטתם את מאשר ספרד חכמי של לימודם שיטת את העדיף הוא. ישיבה

 לוי' ר ,ג"הרלב של סבו .משורר גם היה, בפילוסופיה דורו מחכמי רבים כמו עסק. 1240-1315  18
 .נוספים ותחומים המקרא פרשני מגדולי גרשון בן

 לווית חן, איכות הנבואה וסודות התורה, לר' לוי בן אברהם, מהד' ח' קרייסל, עמ' יג.  19

 .54ברהם, מהד' ח' קרייסל, עמ' לווית חן, מעשה בראשית, לר' לוי בן א  20
 .יט' עמ ,שם קרייסל  21
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לנו  איןשעל קורות חייו  ,נוסף מאותה האסכולה היה ר' ניסים בן משה ממרסיי חכם
 22:פרטים מדויקים כדברי המהדיר חיים קרייסל

לא רק בגישתו הפילוסופית אלא גם באופן הצגת  ,"םהרמב ר' ניסים הולך בעקבות
המקשה  23אזוטריתו, בדומה להרמב"ם גם הוא משתמש בטכניקה של כתיבה דברי

בחיבורו אין כמעט סימן לפולמוס על עיסוק  לעיתים על הבנת עמדותיו...
ר' ניסים רואה צורך להגן על הדת באותן נקודות שמתגלה בהן  בפילוסופיה...

שכל הוא תפקידו החשוב ביותר של ה לכאורה סתירה בינה לבין הפילוסופיה...
 24לכוון את האדם לתכלית האמיתית של החיים הלוא היא השלמות השכלית...

 :כך הוא כותב 25,ואתחנן רשתלפ בפירושוו

בענין השכל אשר חנן  ]מלשון ספק[ וטעם לא תנסו את ה' אלוהיכם, שלא תספקו
ה' יתברך לאדם, שלא יוכל להטיב לכם ולשמור אתכם. כי זה אין ספק בו כי הוא 

בין האדם ובין אלוהיו, שלחו ה' לשמור האדם ולהנהיגו ולישר דרכיו, כי המלאך 
וטעם שומר הברית והחסד לאוהביו ולשומרי  כל ארחותיו חסד ואמת ושלום...

ושומרי מצוותיו, היודעים בדרך  26,אותו בדרך השכל ודעיםמצוותיו, אוהביו, הי
 27.הקבלה ועושים מיראה דמיונית

כדי לחשוף  ,ודות כמה מהחכמים שנכללו בחרם הרשב"אמקורות א ציינתי, לסיכום
ואין מטרתי לעורר ויכוחים ולפסול אחרים  ,בפני הקוראים שאינם מכירים את הנושא

ולמדנו שיש "שבעים פנים לתורה". ביטוי זה בא לבטא את הרבגוניות שבדרכי לימוד 
 קבלו דעתי".ולכן כל פירוש יכול להתקבל ואף אחד לא יכול לבוא ולומר " ,התורה
 הופיע לראשונה בימי הביניים ואינו מופיע בספרות חז"ל. הנביא ירמיהו אומר הביטוי ז
ובתלמוד דרשו פסוק זה  ,הלוא כה דברי כאש נאום ה' וכפטיש יפוצץ סלע"" :)כג, כט(

)סנהדרין לד  "מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצות אף מקרא אחד יוצא לכמה טעמים"
 "האמת והשלום אהבו: "וי זה שרבים מהפרשנים משתמשים בונולד ביט כך. ע"א(

 .כך למדונו רבותינו ,)זכריה ח, יט(

כדי שלא נכשל בדרכי  ,עלינו לברר את האמת ולדעת את המקורות השוניםאולם, 
המבוססים על  םודשים בעקבם פתגמי ,ה'. לצערנו רבים אינם קובעים עיתים לתורה

וסיפורי סיפורים על "צדיקים" שספק אם היו אי פעם שמועות, "וורטים","אידישקייט" 
שהרי אחת הסיבות לחורבן המקדש היתה התרחקות מהתורה "על עזבם את  28,במציאות
ועל כך קונן הנביא ירמיה במגילת איכה "כי  ,כלפי הזולת ותוהתנשא לזולוז ,תורתי"

נראים להם חסרי הייתי זוללה", ומשום מה רבים עוברים לסדר היום ומזלזלים בדברים ה

                                                 

 .3' עמ, מבוא ,ניסים מעשה  22
 .מצומצם לחוג המיועד כתיבה סגנון של סוג  23
 .15' עמ, ו6עמ' , שם  24
 .447' עמ, שם  25
 .6 הערה לעיל עיין  26
 .2 הערה ",עולם שבילי" הספר מחבר דברי לעיל עיין  27
 שבת, באירועים שונים, ובעיקר בבתי אבלים, ברוך דיין האמת...דרשני בית הכנסת בערב   28
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מאי כרום זולות לבני אדם? " חשיבות ומכאן לזלזול בזולת, הדרך קצרה. בתלמוד נאמר:
 29."ט(. אלו דברים שעומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם )תהילים יב,

 הקבלה, המיסטיקה ותורת הסוד לימוד

לי ספרד, צפת, ארוכה עברו רעיונות המיסטיקה והסוד מימי בית שני דרך מקוב דרך
ושאר קבוצות משיחיות הזויות ו"מסובבים" למיניהם עד  ,שבתאי צבי, חסידות אשכנז

הקבלה אינה מהווה איום על היהדות בתכניה  תורת לימינו אנו שבהם נפרצו הגבולות.
הידע האמיתי והנסתר מיועד ליחידי סגולה  ,אלא בתפיסה העומדת מאחריה שלפיה

 ,ל מיני "צדיקים נסתרים" ובעלי כינויים שונים ומוזריםותפיסה זו גרמה לכ ,לבדב
"לחלוב" כספים מאנשים תמימים המאמינים בכל יתוש. רבים מ"הצדיקים" ובעלי 

 הכוחות נתפסו בקלקלתם, נשפטו ועברו לטייל בחצר הכלא במקום בגן העדן.

פשוטים לכל מבין ומי  הדברים השאלה, מדוע תפיסה זו היא בעייתית? נשאלת
והבלבול חוגגים.  מההמהו ,וצה להבין. כשאין ביקורת ובדיקה, לימוד ועיוןשר
ואין הבדל בין רבנים "גדולים" או  ,להציג מקורות לביסוס יביםלומדים מחוהכש

לכל פסק או דעה יש כתובת  – או אחרונים םקטנטנים, בין תנאים לאמוראים, ראשוני
תורמים כדי להדפיס ספרים מלאים קל להשיג  כיוםומקור וכך היא מסורת אבותינו. 

וגם תמיד ימצא רב הזוי שיתן "הסכמה" על אי שפיותו/גדולתו של הכותב.  ,בהזיות
מעבר אף יש להן על מי לסמוך ובעניינים ש ימותמסורות שבהן נהגו קהילות מסו שנןי

 לכך, הכל צריך להיות על השולחן, שולחן בית המדרש.

וההמון  ,ית" חומרות ואיסורים בשם הסודרבים מהמקובלים מקובל "להנח אצל
וחוץ  ומי יעז לחלוק על מקובל??? ,שהמקובלים המציאו מהעונשיםמשקשק מפחד 

: לא ילך לו בחיים שמא ,ובעיקר החשש ,בברכהמי ירצה לאבד את הסגולה ש ,מזה
ואם רוצים "תיקון" משלמים קצת או רוכשים  .ישאר ללא זיווג, לא יקנו בחנות שלו וכו'

ותמיד תסייע הוראת קבע כדי שתפילת הצדיק תעבור את התקרה,  ,מיע שהרב נגע בוק
. די לראות את ההמון לואין לשכוח את זריקת הנרות על קיר מצבת הצדיק היותר גדו

כדי להבין מעט מן ההזיות של מאות ואלפים  ,ל"ג בעומר במירון הילולתבמה שנקרא 
בקר  ובני בקרכבשים,  מעבירים", קאת" םלועסיהמשולהבים, שרבים מהם שותי ערק, 

אם לא  אחרת, הנסיעה של החסידים לאומן בראש השנה נכתוב בהזדמנות לוע .האש על
 ומנוסה. בדוקיגיע עד אז המשיח, 

אבל מי שומע להם? לנוטים  ,הפוסקים פסקו שאין לערבב קבלה עם הלכה גדולי
לומדים אלא מסתפקים  כיוון שאינם ,לקבלה ולחסידות יש כללי פסיקה אחרים

וכשאתה באקסטזה והמוח  ,חורב"סימכ'ה", בריקודי צמתים ובתזוזות לפנים ולא
 ואימוץ 30,רבים מיהודי אשכנז נקבע ש"מנהג מבטל הלכה" אצל בתזוזה, מי לומד?

 ,כי יותר נוח "לעגל" פינות לכיוון הרצוי למתחמקים ,אמרה שכזו מבטלת הלכות רבות
 כמים גם אם זה לא נוח לשומע.מאשר לקיים את דברי ח

                                                 

 ע"ב. ו ברכות  29

 מנהג" נאמר יב פרק יבמות ירושלמיב במקור ,"המדינה כמנהג הכל" ע"א. סז מציעאה בבא  30
 את מתאימים היתר למצוא כשצריכים אבל ,לגמרי אחר בעניין מדובר ושם ,"הלכה מבטל

 ...לאינטרס בהתאם המקורות
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בעולם הדתי בימינו נפוץ מאד מטבע הלשון "לעילוי נשמת" או בקיצור "לע"נ". 
מי שמצוי בתוך העולם הדתי ודאי מכיר את הביטוי הזה הואיל והוא הפך להיות אחת 

אנו מוצאים ביטוי זה על גבי פרוכות, ארונות וסידורים שנתרמים  מאושיות הדת בימינו.
לבית הכנסת, על גבי הנצחות או מזכרות שנעשות לכבודו של מת מסוים, כאשר 
בתחתית הברכה או התפילה שנדפסה נכתב: "לע"נ פלוני אלמוני". כמו כן, כאשר אנו 

את "דברי התורה" שלו  אין רב שלא פותח או מסיים ,מגיעים להלוויה או לבתי אבלים
באמירת "ויהיו הדברים לע"נ המנוח או המנוחה". גם כאשר נפטר רב גדול אנו שומעים 
כי משפחת הנפטר מבקשת מהציבור שיתפללו לעילוי נשמתו, וגם בכנסים שעושים 

מציינים שהכנס הוא לעילוי נשמת אותו רב גדול. מהו  ,לזכרו שנים רבות לאחר מכן
ת"? האם יש לנו יכולת להשפיע על המתים? האם יש לנו יכולת אותו "לעילוי נשמ

יטיב עמם?  "להעלות" אותם ממקום שפל למקום נכבד? האם יש לנו את היכולת להֵּ

 המקור המרכזי לאמונת מעלי הנשמותא. 

לפני שנעיין בדעת הרמב"ם, נציג את המקור המרכזי לאמונת מעלי הנשמות. 
א ]...[ בָ ם הַ לָ עו  ק לָ לַ ם חֵּ הַ ין לָ ים ]...[ אֵּ כ  לָ ה מְּ שָ ֹל"שְּ במשנה במסכת סנהדרין נאמר: 

)י, ב(. משנה זו נידונה בהיבטים מדרשיים שונים בגמרא, ושם  ה"שַ מנַ ב ּוחָאַאוְּ ם בעָ רָ יָ 
מדוע מנו במשנה את  חזקיהו, מנשה, אמון, יאשיהו: –שאלו ביחס לשושלת המלכים 

בנו, שהיה אף הוא מלך  אמוןגם את  בכלל הרשעים, ולא מנו באותה רשימה מנשה
 יאשיהורשע? והשיבו, שאמון זכה שלא נזכר שמו יחד עם המלכים הרשעים, בזכות בנו 

וזאת למרות שאביו  ,שהיה צדיק, ואילו מנשה לא זכה שישמיטו את שמו מהרשימה
היה צדיק. מסקנת הגמרא ממדרש זה היא, שבן מזכה את אביו אך אב אינו מזכה חזקיהו 

. הּויָ אש  י   לְּ שַ  דו  בו  י כְּ נֵּ פְּ ן? מ  מו  ת ָאַא נּוא מָ ה ֹלי מַ נֵּ פְּ "מ  בנו, וזה לשון הגמרא שם:  את
)שם קד  א"רָ י בְּ כֵּ זַ מְּ  אא לָ בָ א, אַ בָ י אַ כֵּ זַ א מְּ רָ ! בְּ הּויָ זק  ח   לְּ שַ  דו  בו  י כְּ נֵּ פְּ י מ  מנֵּ א נ  י לָ מֵּ ה נַ שַ נַ מְּ 

 ע"א(.
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 דעת הרמב"ם ורס"גב. 

י שננסה לבאר גמרא מדרשית זו לפי דעת הרמב"ם, נציג את דעתו ביחס לעילוי לפנ
הנשמות. הרמב"ם היה בדעה שאין כל יכולת לחיים להשפיע על המתים, אדם שנפטר 

. מעלתו בעולם הבא לנצח נצחיםדין של מעלה לפי מעשיו -מן העולם הזה, נידון בבית
רמב"ם מפורשות בפירושו למסכת תב הואיננה משתנה לא לטובה ולא לרעה, וכך כ

מות ולא תוספת. ו"כבר ביארנו בעשירי דסנהדרין שאין אחר המאבות )ד, כב(:  ות שלֵּ
ל  מות ויוסיף מעלה אלא בעולם הזה, ועל זה רמז שלמה באמרו ']כ  ולא יקנה האדם שלֵּ

שְּ  חֶׁ ה וְּ ין ַמֲעׂשֶׁ י אֵּ ה[ כ  ֲחָך ֲעׂשֵּ כ  ת בְּ ָך ַלֲעׂשו  ָצא ָידְּ מְּ ר ת  ר ֲאשֶׁ ל ֲאשֶׁ או  שְּ ָמה ב  ָחכְּ ַדַעת וְּ ן וְּ בו 
ְך ָשָמה' ]קהלת ט, י[, אלא באותו מצב שאדם הולך, בו הוא נשאר לעולם.  לֵּ ַאָתה ה 

ולא להעבירו אלא בלימודים בלבד לפי  ,ולפיכך ראוי להשתדל בזמן הקצר והמועט הזה
 .שהפסדו עצום שאין לו חליפין, ואין אפשרות תשלומין לכך"

כות תשובה הרמב"ם פוסק, שמי שעבר על העבירה החמורה ביותר והיא ובהל
פורים, אלא עד יום מותו עוון יחילול השם, לא מתכפר לו העוון רק בייסורים וביום הכ

: זה לשונו )ספ"א(חילול השם יעמוד לחובתו, ורק במיתתו יתכפר לו כפרה גמורה, ו
יום הכפורים והוא עומד  "אבל המחלל את השם, אף על פי שעשה תשובה והגיע

ָלה  גְּ נ  בתשובתו, ובאו עליו יסורין, אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות ]...[ שנאמר 'וְּ
ֻמתּון' ]ישעיה כב, יד[" ה ָלכֶׁם ַעד תְּ ן ַהזֶׁ ָעו  כַֻפר הֶׁ ם יְּ ת א  ָבאו  ָני ה' צְּ ָאזְּ . מדבריו אנו בְּ

ת מיתתו, ברם, לאחר למדים, כי הכפרה האחרונה שהאדם עשוי לזכות בה היא בע
 מיתתו אין עוד אפשרות לכפרה. וכך ביאר הרב יוסף קאפח את דברי הרמב"ם הללו

"כי אין לדעת רבנו ]הרמב"ם[ שום תיקון לאחר המוות לא על ידי מה : )בפירושו שם(
שנקרא ייסורי גהינם ולא על ידי דבר אחר ]כמו עילוי נשמות[, אלא במצב שאדם הולך 

גמורים נידונין לעולם ולעולמי עולמים, ושאר אדם זוכה מבחינות בו נשאר, רשעים 
וסובל ממגרעות שבו כפי בחינות מגרעותיו שהלך בהן,  ,אם מעט ואם הרבה ,שזכה בהן

 ולעולם ולעולמי עולמים ללא שינוי".

שנים  300-הרמב"ם איננו היחיד שהחזיק בדעה זו, אף רבנו סעדיה גאון שחי כ
חרצות שאין כל תוספת וגרעון במעלת האדם לאחר שהוא נפטר, בע נולפני הרמב"ם, ק
"כשם שגמול אלף זכֻיות : ח(–בספרו "הנבחר באמונות ובדעות" )ט, ז וזה לשון רס"ג

 ,אין לו הפסק, כך זכות אחת אין הפסק לגמולה, וכשם שאין הפסק לעונש אלף עבירות
שהם תמידיים  ל פיף עכך עבירה אחת אין הפסק לעונשה. אלא שהגמול והעונש א

מי שעשה טובה  :למעשה אחד ולאלף מעשים, הרי מצב כל אחד יהיה לפי ערך מעשיו
יהיה מצבו בגמול כפי ערך מה שעשה, אלא שהוא תמידי  ,אחת או עשר או מאה או אלף

עור מה  ,]...[ וכן מי שעשה עבירה אחת או עשר או מאה או אלף יהיה מצבו בעונש כשֵּ
"יהיה מצבו . נשים לב במיוחד למשפט האחרון בדבריו: י"שעשה אלא שהוא תמיד

כלומר לפי רס"ג אין "תספורות", אין "מחיקת חובות"  בעונש ]...[ אלא שהוא תמידי",
ואין "קיצור שליש" בעבור "התנהגות טובה", עונש האדם על פשעיו הוא נצחי לפי מה 

 שיקבע דיין האמת והצדק.

בו שאין כל "עליית נשמה" או שינוי במצבה  ואין זה המקור היחיד שרס"ג קובע
"והתבוננתי קרון השכר והעונש הוא כותב כך: ילאחר המוות. כאשר רס"ג מנתח את ע

היאך הועיד לו ]אלהים לאדם[ את העינוי העצום וייסורי גהינם התמידיים, וראיתי כי יש 
כך, לא יתאוו לו לא היו יא ,הטובה הנצחית והגמול התמידי, ושניהם יחד את כנגד זה

יראו מזה ]מן העונש הנצחי[" ,]בני האדם את[ זה ]את חיי העולם הבא[ ב(. ד,  )שם ולא י 
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לו יא ,"כלומרהרב יוסף קאפח ביאר שם את המשפט האחרון בדברי רס"ג, וזה לשונו: 
לא היו הרשעים נרתעים מן העבירות מפחד  ,לא היו שניהם נצחיים ]השכר והעונש[

רבים במעשה הטוב ושואפים רק לזמן מוגבל. וכן לא היו הכשרים מַ  כיון שהוא ,העונש
כיון שהוא מוגבל  ,בגלל אי חשיבותו בעיניהם ,מתוך תקווה ותאווה לעולם הבא ,לו

 בזמן".

בהמשך ספרו, רס"ג מדגיש שוב את השקפתו בעניין נצחיות השכר והעונש, וזה 
ת אל העונג הנצחי והאושר השלם (: "כי הפעולות ]קיום המצוות[ מובילו)ו, דלשונו 

]בחיי העולם הבא[, ועל דרך מה שפירשנו במאמר החמישי שהמשמעת ]לה', קיום 
נמצא, כי . המצוות[ מוסיפה זוהר בעצמותה, ושהעבירות מדעיכות את עצמותה ]...[

הנפשות הזכות המזוקקות אשר נצרפו, יבהיקו ויתגלו ]...[. ואף על פי כן, אפילו ]הנפש[ 
כלכת שבהן, כל זמן שהיא בגוף אפשר לה לשוב להזדכך ולהתנקות, ולפיכך המלו

וכאשר יצאה ]הנפש[ ממנו ]מן הגוף[ אי אפשר התשובה מקובלת כל זמן שהאדם חי, 
ת ָאָדם  מו  : 'בְּ לה להתנקות ממה שכבר יש בה, ואף אין לקוות לה מאומה מזה, כאמרו 

י נ  ת או  לֶׁ חֶׁ תו  ָוה וְּ קְּ אַבד ת  בפירושו  גם רס"ג כותב ך]משלי יא, ז[". וכ ם ָאָבָדה'ָרָשע ת 
למשלי שם, וזה לשונו: "שהרשע יש לקוות שישוב כל זמן שהוא חי, וכאשר מת 

 מתייאשים ממנו, כי אין תשובה בעולם הבא".

בו הוא מסביר מדוע אין הצדיקים ו ,לסיכום דעת רס"ג נצרף קטע נוסף מספרו
שובתו היא, שאלהים משלם לצדיקים בעולם הזה רק ת .זוכים תמיד לטובה בעולם הזה

מעט משכרם, כדי שיישאר להם רוב השכר לטובה הנצחית הנצורה להם לחיי העולם 
רגה הבא. ואגב הדברים שם הוא מבאר, שלא יעלה על הדעת שאלהים מעביר נשמות מדַ 

שהוא  ,ה"וממה שקבע החכם ]אלהים[ בעניין ז :)ה, ב( רגה בעולם הבא, וזה לשונולדַ 
משלם לעבדיו בעולם הזה על מיעוט מעשיהם ]הטובים[, כדי שישאיר להם הרוב ]רוב 

כי לא ייתכן שיעבירם בעולם הבא מדרגה לדרגה, לפי שכל פלג  השכר[ לעולם הבא,
ן  או  רְּ ד  ת לְּ ה ַלֲחָרפו  לֶׁ אֵּ ָלם וְּ י עו  ַחיֵּ ה לְּ לֶׁ ]כת[ מן הנגמלים נשאר במה שהוא בו, כאמרו 'אֵּ

ָלם'   ".ב[ ]דניאל יב,עו 

 ת אמונת מעלי הנשמותומגרעג. 

מדברי רס"ג אנו מגיעים לשלב הבא במאמרינו, והוא שלב הראיות לאמיתת דעת 
הרמב"ם ורס"ג, לעומת המגרעות העולות משיטת שאר חכמי ישראל לדורותיהם, 
שהאמינו כי ניתן לשנות את מצב הנשמה ומעמדה לאחר מות האדם, וכתבו על כך 

אנו מגיעים  שהובא לעיל, תשובות ופרשנויות. מדברי רס"ג במאמר הרביעיאינספור 
 רובם של חכמי ישראל: למגרעת הראשונה שבשיטת רוב

אם הרשעים  –א( עונש לזמן מוגבל גורם לריפוי ידי הצדיקים וחיזוק ידי הרשעים 
 יסברו שהעונש זמני, הם לא יירתעו מלבצע עבירות מפני שהעונש הוא לזמן מוגבל,

שאנו רואים היום בני אדם שגונבים ופושעים מתוך ידיעה שגם אם יתפסו אותם  מווכ
הם יירצו מאסר מוגבל בזמן, ויוכלו לאחר שישוחררו להמשיך וליהנות מפירות 
מעשיהם הרעים. ולא רק הרשעים, גם הצדיקים, אם חלילה יסברו שהשכר אינו נצחי, 

השכר בעבור המעשים הטובים הוא ש מפני נמרצת,רדיפתם את הצדק והאמת לא תהא 
 בר חלוף.
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אם בני האדם יסברו כי  –ב( אמונת עילוי הנשמות גורמת לרשלנות מידותית ודתית 
לאחר מותם ניתן בהחלט להעלות את נשמתם ממדור שפל למדור מרומם, הדבר עלול 

: בני האדם ישגו המצוות קיוםדם בלגרום בוודאות כמעט מוחלטת לרשלנות מצ  
ם יכולים להמשיך בהתנהלותם הבינונית ומטה, שהרי לאחר מותם יבואו ה שהבמחשב

-יגדילו לעשות בתרומת ממון רב לביתאף צאצאיהם, יאמרו קדישים או יתנו צדקה או 
מדרש לעילוי נשמתם, ובזאת הם למעשה פוטרים את עצמם -הכנסת או להקמת בית

. שהרי מכל מקום, בין אם מלהתאמץ ולהשתדל בקניית מעשים טובים כאן בעולם הזה
יתעצלו מלהיטיב לזולת, ובין אם יתאמצו, בסופו של דבר, לאחר אמירת כמה עשרות 

ותרומת הנצחות מפוארות לעילוי נשמתם, הם יגיעו לאותו מקום נעלה ומרומם  ,קדישים
 בעולם הבא.

ולא רק לבני אדם הבינוניים זו תקלה ומכשלה, זו  –ג( פוליסת ביטוח לרשעים 
לה במיוחד לרשעים שיאמרו כי ניתן לפשוע, לגזול ולחמוס, ולפני מותם יׂשכרו תק

למשך כמה שנים כמה אברכים מהכולל שיאמרו עליהם קדישים; וראו זה פלא, בזכות 
הקדישים ועילוי הנשמה הם ייצאו לחופשי מייסורי הגהינם וייכנסו למנעמי עולם שכולו 

 טוב.

ואף נקבע בהלכה  ,אדם מת אין מספרים בגנותוכידוע, כאשר  –ד( ביזיון לנפטר 
. ברם, יספידו אותושחובה לומר הספד על כל אדם אלא אם כן הוא ציווה במפורש שלא 

כאשר נפטר אדם כשר ובאים לפתע כל בניו וקרוביו לומר עליו מאות ואלפי קדישים 
ה הם ועל כל הנצחה הם מקפידים לרשום "לעילוי נשמתו", מ ,בדבקות ובחרדת קודש

בעצם אומרים? הם בעצם מעידים על כך שאביהם או קרובם נמצא במעלה שפלה 
בעולם הבא, והוא זקוק נואשות לעילוי נשמה, אם בכדי להוציא אותו מהגהינם, מנת 
חלקם של הרשעים, ואם בכדי לרומם אותו ממעלתו העלובה. הדבר מוזר במיוחד כאשר 

ם נפטר, רבנים שבמשך כל חייהם הרגילו אותנו  אחד מהרבנים המפורסמים בעלי השֵּ
חסידיהם שמדובר ב"גדולים" שמעלתם זהה כמעט לאלהים. ופתאום חסידיהם מגלים, 
ש"גדוליהם" משיבים את נשמתם לבוראם ככל האדם, ולמרבה הפלא, למרות גדולתו 
המפורסמת של אותו "גדול", בני משפחתו וחסידיו מתחננים וזועקים לכלל הציבור 

 "עילוי נשמתו".להתפלל ל

לעתים אני משתומם, האם זוהי בדיחה? האם אינם חשים בסתירה הפנימית 
שבשיטתם? הרי הרגילו אותנו במשך עשרות שנים שאותם "גדולים" קרובים לאלהים 
וכמעט אלהים בעצמם, ופתאום הם מתחננים וזועקים שנתפלל לעילוי נשמתם? 

שמה? האם אין בהתחננם לעילוי לשיטתם, האם "גדוליהם" זקוקים כלל לעילוי נ
נשמתם עדות לכך ש"גדוליהם" היו למעשה במעלה נמוכה? ואיני יכול שלא לצרף את 

שמת וחזר  פר מדרש אגדי על רב יוסףהאמור בגמרא במסכת פסחים )דף נ ע"א(, שם סּו
זֵּית"מַ  ר' יהושע בן לוי: לחיים, שאל אותו אביו י, ת  יא  ך רָ פּום הָ לָ "עו  אמר לו:  ?"אי חְּ

אין ספק שאין אגדה  ".יתָ א  ר רָ רּום בָ לָ י, עו  נ  : בְּ ר לו  מַ ה. ָאעלָ מַ ים לְּ נ  ו  חתתַ ה וְּ טָ מַ ים לְּ נ  ליו  עַ 
זו כפשוטה, אלא נועדה ללמדנו שהעולם הזה הוא עולם השקר וההטעיה, ולא לחינם 

 נקרא העולם הבא "עולם האמת".

הנשמה מעוררת תמיהות עצומות אמונה זו בעילוי  ה( האם אלהים איננו דיין צדק?
הלל יו ,א בנוובי כלפי דין שמים. אדם שפשע בעולם הזה וקיבל מאסר עולם, והנה עתה

רומם את מעלתו וגדולתו, האם ייתכן שהאב יזכה להקלה בעונשו ישבח לשופט ויו
בזכות מהללי בנו? האם זהו דין צדק? האם לא מדובר כאן בשוחד דברים? כלומר 

תוצאה מדברי חנופה ושבחים לשופט. האם אלהים הוא שופט בשר בשוחד שנגרם כ
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ודם? האם אלהים מושפע משוחד דברים? האם אלהים יקל בעונש אדם מסוים בזכות 
שבנו מהלל ומשבח אותו? והלא התורה שאלהים נתן לנו, מעידה בעצמה על בורא 

ים ָפֳעלו  משפט צדק:  עולם שדינו דין אמת ומשפטו   ל  "ַהּצּור ָתמ  ָפט אֵּ שְּ ָרָכיו מ  י ָכל דְּ כ 
ָיָשר הּוא"  יק וְּ ל ַצד  ין ָעוֶׁ אֵּ )דברים לב, ד(. כיצד אפוא ניתן לייחס לו עוול מעין ֱאמּוָנה וְּ

 זה? וכיצד ניתן לייחס לו מגרעת אנושית של לקיחת שוחד והטיית הדין?

בהשקפת מעלי הנשמות, שבה הבן מהלל ו( האם אלהים הוא שופט בשר ודם? 
ומשבח את בורא עולם, ובכך משנה את דינו של אביו, טמונה רעה חמורה שקשורה 
לעבודה זרה. כאשר אנו אוחזים בהשקפה שיש בידינו כוח להשפיע על בורא עולם, או 
שבורא עולם מתרגש מדמעותינו וממהללינו, וחל בו שינוי פנימי ]=התפעלות[ שגורם 

ה לפי הרמב"ם. כלומר, אם נסבור שה' יתעלה לו לרחם עלינו ולחון אותנו, זו עבודה זר
בעל רגשות וחלים בו שינויים נפשיים כתוצאה מגורמים חיצוניים )"לעורר רחמי 
שמים"(, אנו בעצם מייחסים לו נפש אנושית ותכונות אנושיות, וחלילה לנו לסבור כן, 

לומר אלא ה' "עושה פעולות, הדומות לפעולות הנעשות על ידינו כתוצאה ממידות, כ
מתכונות נפשיות, לא שהוא יתעלה בעל תכונות נפשיות ]...[. כאותה הפעולה שתבוא 
מצד האב כלפי הבן שהיא תוצאה של רגישות וחמלה והתפעלות בהחלט, תבוא מצדו 

 יתעלה כלפי חסידיו לא מתוך התפעלות ולא מתוך שינוי" )מו"נ א, נד(.

–ב"ם במורה הנבוכים )א, להולהבנת חומרת השקפה רעה זו, נצרף את דברי הרמ
לו(: "אבל שלילת הגשמות וההתפעלויות ]שינויים בתכונות הנפש, כגון התעוררות רגש 
החמלה[ ממנו  ]מה' יתעלה[, הוא דבר שראוי לפרשו ולבארו לכל אדם ]...[, כי 
ההתפעלות שינוי, והוא יתעלה לא ישיגהו שינוי ]...[. ואתה דע, שכל זמן שתהא בדעתך 

]ביחס לה', כגון ייחוס תכונות נפשיות[ או מאורע ממאורעות הגוף, הנך מקנא גשמות 
 ומכעיס וקודח אש חמה ושונא ואויב וצר, יותר חמור מעובד עבודה זרה בהרבה".

בהמשך דבריו שם, הרמב"ם קובע שאף אין מקום לדון לכף זכות את מי שסובר 
נך מינקותו לעבוד עבודה זרה, גשמות ביחס לה', כמו שאין לדון לכף זכות את מי שחו

וזה לשונו: "ואם יעלה בדעתך שיש ללמד זכות על מאמיני הגשמות בשל היותו חונך כך 
או מחמת סכלותו וקוצר השגתו, כך ראוי לך להיות בדעה בעובד עבודה זרה, מפני 

. ואם תאמר כי פשטי מנהג אבותיהם בידיהםשאינו עובד אלא מחמת סכלות או חינוך, 
ם הפילום בשיבושים אלו, כך תדע שעובד עבודה זרה לא הביאוהו לעבדה כי הכתובי

אם דמיונות ומושגים גרועים. נמצא שאין התנצלות למי שאינו סומך על בעלי העיון 
 האמתיים אם היה קצר יכולת עיונית".

מדבריו נלמד, כי גם מי שמדרשים מסוימים שיבשו את השקפותיו ביחס לבורא 
אותו לכף זכות, ועליו לשוב לדרך האמת מיד, לקבוע במחשבתו את עולם, אין לדון 

שלילת הגשמות, להרחיק כל השקפה שמדרדרת אליה, ולאמץ כל השקפת אמת 
שמרוממת את האדם לידיעת ה' ולמחשבה נכונה ביחס לבורא עולם. עוד למדנו, שמנהג 

ו הנחילו לנו, אבות לא תמיד נכון, ואין לאמץ באופן גורף את כל ההשקפות שאבותינ
 –לאמצה באהבה, ואם איננה אמת  –אלא לבחון כל השקפה לגופה: אם אמת היא 

לדחותה מעלינו תוך שמירה על כבוד אבא. בל נשכח שמתחילה עובדי עבודה זרה היו 
 אבותינו במצרים...
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 רס"ג והרמב"םד. מעלות דעת 

ת כמה ממעלות עד כאן מנינו את מגרעות אמונת מעלי הנשמות. נעבור עתה למניי
ההשקפה הנכונה לדעת רס"ג והרמב"ם, והיא כאמור, שאין כל דרך לרומם את הנשמה 

 בעולם הבא.

לדעת רס"ג והרמב"ם, אמונת  –א( קניית השקפה אמיתית והצלה מהזיה דמיונית 
מעלי הנשמות אינה אלא הזיה דמיונית. וכל הזיה דמיונית לדעתם, גורמת נזק עצום לבני 

ועלולה  ,ל שגייה בענייני מחשבה והשקפה מרחיקה את האדם מבוראואדם, מפני שכ
להמיט אסון רוחני על האדם. לעומת זאת, כל יישור דעה וכל קניית השקפה נכונה, 
מקרבת את האדם לבוראו ולמילוי ייעודו בעולם הזה שהוא: קניית מידות נעלות 

"מטרת סטו: ידברי ארורכישת השכלה מדעית ותורנית. וכפי שכתב הרמב"ם בצטטו את 
)הקדמתו לפיהמ"ש, עמ' כג(. כלומר, מטרת השם בנו  ה' בנו שנהיה נבונים צדיקים"

שנהיה משכילים ובעלי מידות טובות, משכילי דעת והשקפות נכונות, ובעלי מידות 
שמרחיקים מקרבם את התאוות. להלן נשתדל להוכיח מתוך דברי הרמב"ם, את 

 תית לעומת ההפסד באימוץ הזיה דמיונית:חשיבותה של קניית השקפה אמי

לדעת הרמב"ם, אחת מההשקפות החשובות ביותר היא "שכר ועונש", כלומר שה' 
משלם שכר לצדיקים ומעניש את הרשעים, והשקפה זו לדעתו היא מיסודות דת משה. 

"כי נצא מזה לשאלת השכר והעונש ]...[ וזה לשונו בפירושו למשנה )ברכות ספ"ט(: 
ום זה מתאים לדבר בו על העניין הזה, אלא שדרכי תמיד בכל מקום שיש איזה ואין מק

רמז בענייני אמונה אבאר משהו, כי חשוב אצלי להסביר יסוד מהיסודות יותר מכל דבר 
כלומר, עיקרון השכר והעונש הוא יסוד מיסודות הדת. נמצא אפוא, . אחר שאני מלמד"

הדת  ותאת אחד מיסוד שבשתות מהרמב"ם ורס"ג, אמונת מעלי הנשמ כי לדעת
 !החשובים ביותר

קרון השכר והעונש הוא יסוד מיסודות הדת, נעיין בדברי ילאחר שלמדנו שע
הרמב"ם ביחס לאלה שעזבו את יסודות הדת ומה היא אחריתם. לעיל הצגנו את המשנה 

ב חָאַאוְּ ם בעָ רָ ...[ יָ א ]בָ ם הַ לָ עו  ק לָ לַ ם חֵּ הַ ין לָ ים ]...[ אֵּ כ  לָ ה מְּ שָ ֹל"שְּ במסכת סנהדרין 
"]התנא[ הזכיר . בפירושו למשנה שם, הרמב"ם כותב דברים מעוררי מחשבה: ה"שַ מנַ ּו

את אלו ]המלכים[ מחמת גודל מעלתם בחכמה, והיה חושב מי שיחשוב שברוב חכמתם 
וזכות התורה שהיו יודעים אותה ידיעה גדולה יש להם חלק, לפיכך השמיענו שיסודות 

ולפיכך נדחו מחיי העולם הבא"  ,לקלו אצל אלו והיו להם ספקות במקצתםהאמונה נתק
בתורה ויש לו זכויות אמיתיות בלימוד התורה,  באמת)י, ב(. ללמדנו, שגם מי שגדול 

, ריחוקו מאלהים כה גדול ועונשו כה חמור, דתיסודות ה נתקלקלו אצלואפילו הוא, אם 
לדעת  כלומרכרתתו מחיי העולם הבא! ה –שהוא עלול לספוג את העונש הקשה ביותר 

שאוחזים בכל כוחם בהשקפה נפסדת שנוגעת ישירות ליסוד  ,הרמב"ם, מעלי הנשמות
 מיסודות הדת, מתרחקים מאלהים, ובריחוקם עלולים להביא על עצמם רעה גדולה.

 ,אנו מוצאים לעתים קרובות –ב( קיום מצות כיבוד הורים בחייהם במקום במותם 
רחוקים מאד מהוריהם במהלך חיי ההורים, ולעתים אף היו מנותקים מהם שבנים שהיו 

נתק מוחלט. לפתע, לאחר מות הוריהם, הם מתחילים להכות על חטא ולנסות לכפר על 
יחסם להוריהם בכך שהם עושים אזכרות, מגיעים לבית הכנסת, אומרים קדישים במשך 

עילוי נשמתם". באותן הפעולות, שנים, מנציחים את זכרם בתרומות ובצדקות וכיו"ב ל"
הבנים משקיטים באשליה את המיית מצפונם, שמייסרם על כך שזנחו את הוריהם במשך 
שנים רבות או לא כיבדום כראוי להם. אם היו יודעים במהלך כל אותן השנים שלא 
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כיבדו את הוריהם, שאין כל דרך להיטיב עם הוריהם כי אם בחייהם, וכי לאחר מותם אין 
בָידעם שחלון  ,רך להיטיב עמם, ייתכן שהיו מזדרזים לכבד את הוריהם בחייהםכל ד

ההזדמנויות לזכות במצות כיבוד הורים הולך ונסגר עם השנים. חותני מספר על אביו, 
ברו לאחר שימות, -אהרן חמדי הלוי ז"ל, שהיה מורה לבניו שלא יבואו לבקר אותו בק 

יקש והפציר בהם "תכבדו אותי ואני בחיים, הואיל ו"הוא לא יהיה שם", אלא תמיד ב
 לאחר מותי אינני מבקש מכם דבר".

 –ג( הבנת האמת שהכל תלוי במעשינו מעוררת את האדם לאחריות על מעשיו 
כאשר האדם מבין שחלון ההזדמנויות שלו הולך ונסגר בהתקרבו  בתום כל יום אל יום 

הזה ולגודל אחריותו למעשיו ואף  מותו, הוא עשוי להתעורר לגודל חשיבות חייו בעולם
בראש  והובא תב הרמב"םושכ מולמחשבותיו. הואיל ועל הכל הוא ייתן דין וחשבון, וכ

"ולפיכך ראוי להשתדל בזמן הקצר והמועט הזה, ולא להעבירו אלא בלימודים  :דברינו
אין אפשרות בלבד, לפי שהפסדו עצום שאין לו חליפין, ואין אפשרות תשלומין לכך". 

להשלים את מה שלא עשינו כאן, ולפיכך יש להתעורר למעשים טובים ולמידות טובות 
 כאן בעולם הזה.

כאשר אדם מקיים מצווה מאהבת ה' בלבד, וללא  –ד( קיום מצווה לשמה מאהבה 
הרי הוא זוכה בה שום מחשבה על תועלת מכל סוג שהוא שתצמח לו או למי מקרוביו, 

דם עושה מצווה לתועלת מסוימת לפי דמיונו, לפרסום ברם, כאשר א לחיי העולם הבא.
שמו או לעילוי נשמת קרובו, הרי זה גורע מאיכות המצווה ומעלתה. וזה לשון הרמב"ם 

-ה מושאם קיים האדם מצו ,מיסודות האמונה בתורהבפירושו למשנה מכות )ג, יז(: "
ה אלא עש ל,תף עמה מטרה ממטרות העולם הזה כליולא ש ,מצות כראוי וכהוגן 613
לכן אמר ר'  הרי הוא זוכה בה לחיי העולם הבא,ה לשמה מאהבה כמו שביארתי לך, אות

בוי המצות אי אפשר שלא יעשה האדם אחת בכל ימי חייו בשלמות יחנניה כי מחמת ר
 ."ויזכה להשארות הנפש באותו המעשה

 א" לפי הרמב"םבָ י אַ כֵּ זַ א מְּ רָ "בְּ ה. 

 ?א"רָ י בְּ כֵּ זַ מְּ  אא לָ בָ א, אַ בָ י אַ כֵּ זַ א מְּ רָ בְּ פי הרמב"ם? מהי אפוא משמעות אמירה זו ל
ראשית יש להניח בוודאות מוחלטת שהרמב"ם ורס"ג הכירו את הגמרא הזו, אם כך, 
כיצד הם הבינו אותה? להבנת התשובה יש להקדים, שהרמב"ם סבר שאין להבין 

שהבן מזכה  ,ם הביןמדרשים כפשוטם ואף אסור לעשות כן. ולכן, יש להניח שהרמב"
. כלומר, כאשר אדם מעשי האב בעצמו והשתדלותו בחינוכו ובטיפוחואת האב בזכות 

של בנו, הואיל ולמעלתו  מסתלק מן העולם, בורא עולם מוסיף לו שכר בהתאם למעלתו  
. כך יוצא אפוא, שאין הבן מזכה להשתדלות האב בחינוכושל בנו יש קשר הדוק וישיר 

פעמי -הוא אומר קדיש וכיוצא בזה, אלא הוא מזכה אותו באופן חדאת האב בכל פעם ש
כאשר האב נפטר, בכך שהאב זוכה לשכר לפי מידת השתדלותו בחינוכו ובטיפוחו, ולפי 

 מידת חלקו בהכשרת בנו למעשים טובים ולמידות טובות.

ולחיזוק דברינו נצרף את דברי רס"ג בפירושו לתורה, וזה לשונו: "וממה שנאמר 
תו  וַ ' שְּ ָקה א  בְּ ' ]בראשית כה, כא[ צריכים אנו לדעת מדוע נתאוו הראשונים לבנים, ַתַהר ר 

אמר,  ָך, כמו שנאמר: 'ויזכו על ידם כדי שילמדום ענייני הדתונ  תֶׁ ל ֲאמ  יַע אֶׁ ד  ים יו  ָבנ  ' ָאב לְּ
ר]ישעיה לח, יט[, וכבר אמרה תורה ' ַדבֵּ ם לְּ נֵּיכֶׁ ת בְּ ָתם אֶׁ ם א  תֶׁ ַמדְּ ל  דברים יא, יט[, ' ]וְּ

ת ָבָניווכבר נאמר באברהם ' ה אֶׁ ַצּוֶׁ ר יְּ ַמַען ֲאשֶׁ יוסף  מרי' ]בראשית יח, יט[" )מהד' לְּ
 קאפח, עמ' לד(.
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 חזרת הנשמות לגהינםו. 

אחת ההשקפות התמוהות ביותר בעיניי מצוטטת על ידי מהרי"ץ בסידורו "עץ 
ד, נאמר: "ונוהגים לחזר ש–בעמ' שג ,לפני תפילת ערבית של מוצאי שבת . שם,חיים"

להעמיד יתומים על אב ואם תוך י"ב חודש להתפלל במוצאי שבת, כי אז הוא זמן 
החזרת נשמות לגהינם וכשהבן אומר קדיש וברכו פודה אביו מגהינם כמו שלמדנו 

 ממעשה דר' עקיבא עם בן המוכס".

ים את ואיני מצליח להבין השקפה זו, ובמיוחד לא את אלו, שבטוחים שהם מעכב
החזרת אביהם או אמם לדינם בגהינם, וממהרים בשל כך להיות שליחי ציבור בתפילת 
ערבית של מוצאי שבת. וכי הם באמת מועילים לאביהם או לאמם בכך? והלא אין ביזיון 
חמור מזה, שהרי בדבקותם לשמש כשליחי ציבור במוצאי שבת, הם מעידים על כך 

 ידונו לעינויי הגהינם...שאבותיהם או אמותיהם היו רשעים ונ

ואגב הבירור נציג את מקורותיהם  ננסה עתה לברר מאין נבעה השקפה זו,
ר' משה איסרלש בשו"ע יו"ד כותב כך )שעו, ו(:  המדרשיים של מאמיני עילוי הנשמות.

, ובחיי בשם תנחומא וספרי"ונמצא במדרשות לומר קדיש על אב )כל בו וריב"ש בשם 
(. על כן נהגו לומר תנא דבי אליהו רבא, ובאור זרוע בשם הזוהר, וב"י בשם מסכת כלה

על אב ואם קדיש בתרא י"ב חודש, וכן נהגו להפטיר בנביא, ולהתפלל ערבית במוצאי 
שבתות שהוא הזמן שחוזרין הנשמות לגהינם, ושהבן מתפלל ומקדש ברבים, פודה אביו 

 ואמו מן הגהינם )כל בו בשם הגהות(".

תנחומא פ' נח  – ל דברי הרמ"א וזה לשונו: "ונמצא במדרשותהגר"א מעיר שם ע
כידוע שחסר  אבל אינו בתנחומא ומס' כלה שלנוומסכת כלה מעשה בר"ע וכו' ]...[ 

 ועוד בתנא דבי אליהו סוף פי"ז מעשה בריב"ז. ועוד בזוהר חדשמהם בדפוס הרבה. 
 ספרי ולא מצאתיוב תנחומא, במסכת כלה,]...[". חיפשתי את הסיפור על ר' עקיבא ב

לא בתנחומא, לא . נמצא אפוא, שהסיפור על ר' עקיבא איננו מופיע אותו בשום מקום
ויש לשאול, וכי מדובר במקרה בלבד? כיצד  !בספרי, ולא במסכת כלה שנמצאים בידינו

 ייתכן שהסיפור נעדר מכל המהדורות שבידינו לתנחומא, לספרי, ולמסכת כלה?

מתוך הספר "אור זרוע" )ר'  לפניכם הנה תמציתו   ?עקיבאמהו אותו סיפור על ר' 
: מסופר על ר' עקיבא שראה אדם שחור כפחם, (13-יצחק בן משה, אוסטריה, המאה ה

והוא סיפר לו שהוא בעצם איש מת ושהיה רשע גדול, וכל יום הוא חוטב עצים, 
מות העליונים נים עליו בגהינם שורפים אותו בהם. כמו כן, אותו רשע שמע בעולוהממּו

שהממונים ישחררו אותו מעונשו אם בנו יאמר עליו ברכו וקדיש. ר' עקיבא מצא את 
 .שבת, נ( )שם בנו, לימד אותו לומר ברכו וקדיש, וכך ניצל אותו רשע מדינה של גהינם

התמיהות המרכזיות הן: וכי , רבות, ולא הבאתי את כולו סיפור זה תמוה מבחינות
הגהינם זקוקים לעצים מן העולם הזה כדי להבעיר בהם את  יעלה על הדעת שממּוני

וכי יעלה על הדעת שמי שנידון לגהינם יחזור לעולם הזה כדי לחטוב עצים הרשעים? 
והלא  חיים?עולם הכי יעלה על הדעת שאדם מת ישוב לבכלל, שישרפו אותו בהם? ו

ישוב לעולם ישנם פסוקים רבים במקרא שמורים על היסוד שהאדם לאחר מיתתו לא 
ר הזה בשום פנים ואופן )למעט תחיית המתים לצדיקים(. לדוגמה, " בֶׁ ם ָימּות גֶׁ א 

יֶׁה חְּ ה?" )איוב יד, יד(, "ֲהי  ל ֹלא ַיֲעלֶׁ או  ד שְּ רֵּ ן יו  ַלְך כֵּ ְך " )שם, ז, ט(, "ָכָלה ָעָנן ַויֵּ לֵּ ם אֵּ רֶׁ טֶׁ בְּ
ֹלא ָאשּוב א " )שם י, כא(, "וְּ לֶׁ ה פֶׁ ים ַתֲעׂשֶׁ ת  ָלהֲהַלמֵּ דּוָך סֶׁ ים ָיקּומּו יו  ָפא  ם רְּ " )תהלים פח, א 

ֹלא ָישּוביא(, " ְך וְּ לֵּ  " )שם עח, לט(.רּוַח הו 
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זה לא נמצא בספרות חז"ל שבידינו, וגם אור זרוע  דמיוני סיפור ,מכל מקום, כאמור
: "מנהגנו שםבעצמו אינו טוען שהוא לקוח מספרות חז"ל. על סיפור זה כותב אור זרוע 

אבל בצרפת ראיתי לאחר שיאמרו הציבור 'אין כאלהינו' עומד היתום ואומר קדיש. ]...[ 
וכמנהגנו  נער יתום או נער שיש לו אב ואם. ושאינם מקפידים על אמירת קדיש, ואומר

מסתברא משום מעשה שהיה בר' עקיבא". למדנו מדבריו, שהיו אפילו בצרפת שלא 
וסיפור זה מתאים לסיפורי אלף  הנשמות. נהגו במנהג זה, ולא סברו את השקפת עילויי

 לילה ולילה, ולא לסיפור השקפה מחשבתי שמעצב את פני העולם הדתי לדורות.

מה שהובא את הסיפור שנמצא במדרש אליהו זוטא, וכן הציג את לאפוא נותר לנו 
הוא איננו בגדר ספרות חז"ל, ואנו עוסקים כאן אך ורק בספר הזוהר. לגבי ספר הזוהר, 

מוחלט למשנת גמור ויש בו השקפות רבות שמנוגדות בניגוד רות חז"ל. בנוסף, בספ
הרמב"ם, כך שאיני רואה לנכון להתייחס אליו, מה גם שייחוסו לרשב"י מוטל בספק 

ואתן רק דוגמה אחת לתהום הפעורה בין הרמב"ם לספר הזוהר: כותב הרמב"ם  גדול.
ואל יעלו על לבך הזיות כותבי הקמיעות, בספרו "מורה הנבוכים", וזה לשונו )א, סא(: "

מות שהם מצרפים אותם שאינם  ומה שתשמע מהם או תמצא בספריהם הטיפשיים שֵּ
מות", ומדמים שהם צריכים קדושה וטהרה,  מורים על שום עניין כלל, וקוראים אותם "שֵּ

ם לשמעם, כלושהם עושים נפלאות,   כל הדברים הללו סיפורים שאין ראוי לאדם ָשלֵּ
 ".שכן לסבור אותם

 מקור אחד בלבד, והוא מדרש אליהו זוטאלבדוק מספרות חז"ל נותר כאמור, 
. מסופר שם סיפור דומה על ר' יוחנן בן זכאי, שהלך בדרך )מהד' איש שלום, ספי"ז(

ומצא אדם מלקט עצים, אותו אדם סיפר לריב"ז שהוא בעצם אדם מת, ושנגזר עליו 
ובעצים הללו שורפים אותו ואת חבריו הרשעים. הוא לאחר מותו להישרף מדי יום, 

הוסיף, שתקנתו היא שבנו יאמר עליו "ברכו", ואז הוא יעלה מדינה של גהינם. מעניינת 
העובדה, שבסיפור שמופיע במדרש אליהו זוטא, לא נזכרה אמירת קדיש לעילוי נשמת 

' עקיבא, האב, אלא אמירת "ברכו" בלבד. כמו כן, לא אתפלא אם הסיפור על ר
שבמקורו ארוך פי שלושה בערך, הוא למעשה עיבוד והרחבה מאוחרים שנעשו על ידי 
מגיהים שונים: הם לקחו את הסיפור על ריב"ז ועיבדו אותו מחדש כדי שיתאים 

 לשיטותיהם.

ואני מוסיף לתמוה על עצם השקפת מעלי הנשמות: אם מדובר ב"טריק" כל כך 
גהינם, מדוע הוא לא נפסק להלכה בתלמודים? מדוע חשוב, שמציל בני אדם מדינה של 

חכמי התלמוד לא דנו בעילוי נשמות במסגרת דיון הלכתי רציני? מדוע התורה לא 
דיברה בו? וכי יעלה על הדעת שתורתנו תורת חיים תסתיר עניין כה חשוב מאתנו? נראה 

ת אותם אפוא לדעת הרמב"ם, שיש לדחות את פשטי המדרשים הללו, ואולי אף לדחו
כליל, שהרי הרמב"ם לא נמנע מלדחות מדרשים שאינם תואמים את יסודות הדת ואדני 
המחשבה, וזה לשונו בספרו "מורה הנבוכים" על מדרש פרקי דר' אליעזר )ב, כו(: 
"ראיתי לר' אליעזר הגדול דברים, בפרקים המפורסמים הידועים בשם פרקי ר' אליעזר, 

בדברי אף אחד מההולכים בתורת משה רבנו ]...[. ומי  לא ראיתי כלל יותר תמוהים מהם
 ייתן וידעתי מה סובר חכם זה ]...[".
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ונסיים בדברי הרמב"ם ב"מורה הנבוכים" )ב, ו(, שם הוא מותח ביקורת חריפה על 
אותם המדמים שהם חכמי ישראל, אשר בונים את השקפות חייהם המשובשות לפי 

ור סמאון הסכלים וכמה מזיק הוא, אילו אמרת פשטי המדרשים, וזה לשונו: "וכמה חמ
כי ה' שולח מלאך נכנס בבטן האישה ומצייר  חכמי ישראללאדם מאותם המדמים שהם 

שם את העובר היה הדבר מוצא חן בעיניו ומקבלו, ורואה שזו עוצמה ויכולת ביחס לה' 
די וחכמה ממנו יתעלה, על אף שהוא סבור כי המלאך גוף של אש בוערת שיעורו כ

שליש העולם בכללותו, וייראה לו כל זה אפשרי ביחס לה'. אבל אם תאמר לו כי ה' נתן 
בזרע כוח מצייר הקובע תבנית איברים אלו ותארם והוא המלאך ]...[, יירתע מכך, מפני 

 שאינו מבין עניין העוצמה והיכולת האמתית הזו".

 מדוע נזנחה האמת שבדעת הרמב"ם?ז. 

אלא  ,ותרו שאלות רבות פתוחות, אם כי לא ביחס להרמב"םבתום מאמר זה עדיין נ
ביחס למציאות הדתית שאנו חיים בה כיום. לדוגמה, כיצד ייתכן שנושא זה של "עילוי 

על דיון מדרשי  בעיקר", שתופס נתח כה נכבד מעולם הדת של ימינו, מבוסס ותנשמ
על פסוק מן המקרא? זניח, שמבאר בסה"כ אופן ניסוח משנה מסוימת, ואפילו לא נסמך 

כיצד לא נשאר זכר במהלך הדורות לדעת רס"ג והרמב"ם? וזאת למרות איתנותה 
ההשקפתית ומעלותיה המחשבתיות? כיצד ייתכן שמי שמציג את דעת הרמב"ם בימינו 
בנושא זה, מסתכן בכך שיאשימוהו בכפירה? ואולי השאלה הקשה מכל, כיצד ייתכן 

ם חוששים לחילול השם שיש בדבר? שכביכול דת שאוחזי ההשקפה הנפסדת הזו אינ
 האמת שמה לה ליסוד אמונת הבל שכזו?

אין לי אלא להסביר, שרוב רובם של חכמי ישראל במאות השנים האחרונות היו 
רחוקים מאד מהשקפת הרמב"ם הייחודית וממחשבת ישראל בכלל. היעדרות משנה 

במאות השנים האחרונות כדת  מחשבתית מקיפה, מעמיקה וסדורה, גרמה לדת להיראות
פרימיטיבית וחשוכה: דת שאין בה חכמה להתייחס נכונה למדעים ולטכנולוגיה, דת 
שהתרחקה מאלהים עד כדי שהיא מכשירה לעתים אמצעי פסול להשגת מטרה, דת 
שבנויה על אמונות טפלות והזיות שאין להן כל בסיס, דת שחלק נכבד מחסידיה הם עדר 

ורוחות, עדר של מקדשי טומאה ועבודה זרה בפנייתם למתים  של מאמינים בשדים
ולטומאת בתי הקברות, עדר של מאמינים בנשיקת המזוזה במקום בהבנת הרעיון שהיא 
נועדה לייצג, עדר של מאמצי קמיעות וסגולות הבל, עדר של תועים אחר מנהיגי דת 

אחת מדברי הרמב"ם, דוגמה רק שאינם רוצים להכיר באמת ופונים מעליה. ונציין כאן 
בתמיהתו על אותם "גדולים" שהפכו את התורה קרדום לחפור בה, ותובעים וגובים כסף 

"ואני תמה על אנשים גדולים שעיוורה אותם התאווה ]![ בעבור לימוד התורה: 
והכחישו את האמת ]![ והנהיגו לעצמם הקצבות ]תקציבים[ בעד המשפטים והלימוד 

)נדרים  יות קלושות. ונדבר בעניין זה במקומו במסכת אבות"]לימוד התורה[ ונתלו ברא
 ד, ג(.
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 סוף דבר

ין  אֵּ ד וְּ סֶׁ ין חֶׁ אֵּ ת וְּ ין ֱאמֶׁ י אֵּ ץ, כ  י ָהָארֶׁ בֵּ שְּ ם יו  יב ַלה' ע  י ר  ל, כ  ָראֵּ ׂשְּ נֵּי י  ַבר ה' בְּ עּו דְּ מְּ "ש 
ץ" ים ָבָארֶׁ י")הושע ד, א(  ַדַעת ֱאֹלה  ָדעּונ  ָרה ֹלא יְּ י ַהתו  ׂשֵּ פְּ ת  האם הדת  –)ירמיה ב, ח(  "וְּ

הרווחת כיום היא דת האמת? האם הדת שהופצה במאות השנים האחרונות מייצגת 
נאמנה את דת משה? זאת ועוד אחרת, לצערנו נדמה שיש היום אלפי דתות ושיטות 

שקריאתו  בשעתו, מן העבר האחד ניצב הרמב"ם, כאברהם אבינו ות ומחשבתיות.הלכתי
ָראלדת האמת:  קְּ ָלם" "ַוי  ל עו  ם ה' אֵּ שֵּ )בראשית כא, לג( עדיין מהדהדת בפסקול  ָשם בְּ

ת האנושות; ומן העבר האחר, כל שאר מחזיקי השיטות ההלכתיות המחמירות יהיסטורי
ת האמת; ולצידם, רבבות בעלי האמונות ווהתמוהות, נעדרי המחשבה הזכה והשקפ

 גבול איסור העבודה הזרה. הטפלות ושקועי ההזיות, שלעתים רבות חוצות בגסות את

ונסיים בפסוק מדברי שלמה המלך שמסכם היטב את מאמרינו, ומזרזנו על עשיית 
ָך וך הנפש: עולם המעשה וזיכ ,שהוא ורק הוא ,הטוב בעולם הזה ָצא ָידְּ מְּ ר ת  ל ֲאשֶׁ "כ 
ה ֲחָך ֲעׂשֵּ כ  ת בְּ ָמה  ,ַלֲעׂשו  ָחכְּ ַדַעת וְּ ן וְּ בו  שְּ חֶׁ ה וְּ ין ַמֲעׂשֶׁ י אֵּ ְך ָשָמה"כ  לֵּ ר ַאָתה ה  ל ֲאשֶׁ או  שְּ  ב 

 )קהלת ט, י(.

 יתרון האדם על בעלי החיים  

"הרי אין יתרון בני האדם על יתר בעלי החיים כי אם בהגיון אשר להם שהוא 
נּו 'הידיעה ]...[. ודבר זה אף שהוא ברור ]...[ נאמר באיוב ]לה, יא[:  פֵּ ַמלְּ

ף ַהשָ  עו  ץ ּומֵּ ת ָארֶׁ ַבֲהמו  נּומ  מֵּ ַחכְּ ם יְּ כלומר שהוא מלמדנו למעלה מן  ',ַמי 
הבהמות ]...[. ולפי שהאדם משותף עם הבהמות בטבע בעלי החיים 
ומידותיהם, אלא שהוא נכבד מהם במדע ]בדעת[ ובהבחנה שיש בו, נתחייב 
שתהא ההגדרה הנעלה שבהגדרותיו מנהיגה את השפל שבה, כלומר שיהא 

 השכל הוא הנעלה והטבע הוא השפל.השכל מנהיג את הטבע, לפי ש

ואם נהג האדם בצדק והשליט את שכלו על טבעו תתגלה עליונות אנושיותו. 
ואם נהג בעוול והשליט את טבעו על שכלו תהיה פעולתו כבהמות. ועניין זה 

ָך 'אף שהוא ברור למסתכל, הרי ה' יתרומם ויתהדר אמר בו בספרו:  ילְּ כ  ַאׂשְּ
ְך זּו רֶׁ דֶׁ ָך בְּ רְּ או  ְך וְּ לֵּ ין, תֵּ ין ָהב  ד אֵּ רֶׁ פֶׁ סּוס כְּ יּו כְּ הְּ ט(. ]...[ –)תהלים לב, ח 'ַאל ת 

כלומר, אני אשכילך ואורך על הדרך אשר תלך בו ואיעצה עליך בהשגחתי, 
ולכן אל תהיה כבהמות שאין בהן תבונה וזקוקות למתג ורסן לרסנן בו לבל 

 יקרבו אליך להזיק".

 ט.–חמתוך הקדמת רס"ג לספר משלי, עמ' 
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 ירון סרי

י מסע להודו –השפעותיה של הודו על תימן   רשמֵּ

מאמר זה נכתב בהשראתו של ידידי כאח לי, ד"ר אפרים יעקב נגאר נע"ג, בעקבות 
ויכוח שניהלנו אודות מידת השפעתה של הודו על ארץ תימן, על תרבותה ועל מנהגיה. 

ובתחום השירה  –לל אפרים הצביע על שלושה מקורות השפעה עיקריים על תימן בכ
בפרט: הודו, אתיופיה ותורכיה. הוא נהג לצטט את פרופ' שלמה דוב גויטיין, שסבר 
שחלק נכבד מן הלחנים שקנו להם אחיזה בקרב יהודי תימן מוצאו מהודו. אני טענתי 

את סברתו, שהרי הוא שעם כל הכבוד לפרופ' גויטיין בעניין זה אין אנו מחויבים לקבל 
איננו מוזיקולוג אלא היסטוריון. כשהיה אפרים על ערש דווי יצאתי בלווית חברי הטוב 

פברואר  26-15עשר יום להודו )-פרופ' זהר עמר למסע קצר לצרכי מחקר בן שנים
(, שבסופו שבנו עם מסקנה ברורה: להודו הייתה השפעה עצומה על תימן, ומשום 2015

י שרוצה להעמיק את ידיעותיו על תימן לבקר בהודו. נטלתי את כך חובה על כל מ
המחשב הנייד שהכיל את מאות התמונות שצילמתי שם ומיהרתי אל אפרים כדי לחלוק 
אתו את חוויותיי. אפרים התבונן בתמונות מהודו כשהוא שכוב במיטתו ועל פניו ארשת 

 של ניצחון: "אמרתי לך...".

העושר של העולם הקדום. בהקדמה לספרו מקדמת דנא נחשבה הודו מקור 
'אמונות ודעות' )עמ' כד( מביא רבנו סעדיה גאון את אמונת ההמון שכל מי שהולך 
לארץ הודו מתעשר. פרופ' גויטיין עסק רבות בקשרי הסחר של הודו עם ארצות המזרח 
התיכון לאור מסמכי גניזת קהיר. קשרי תימן עם הודו הם עתיקי יומין. ייתכן ששם 

י' הוא על שום מוצאה  ד  נְּ מהודו. במהלך הביקור בבית הכנסת 'כנסת  –המשפחה 'ה 
( ניתן להבחין בארון קופות הצדקה בין יתר השמות 1884אליהו' במומביי )נוסד 

'אבות העולם', שרה אמנו, רחל אמנו, אליהו הנביא,  –הידועים החקוקים על הקופות 
 לא נעדר גם שמו של 'מורי סאלם שבזי'! – עזרא הסופר, רבי שמעון בר יוחאי ואחרים

אף שמסענו בהודו היה קצר הייתה לו תרומה עצומה להכרת אורח החיים הקדום, 
התרבות החומרית והריאליה בכלל וזה של תימן בפרט. העין לא ידעה שובע. עולם 
מרתק נפתח בפנינו ופתאום צפים ועולים זכרונות מבית אבא, מסיפורי ילדות ששמענו 

 קנינו או שקראנו בספרים שתיעדו את אורח חיי היהודים בתימן.מז

בּו'' )  Bos taurus:שם מדעיבכל מקום בהודו ניתן למצוא את הבקר ההודי, ה'זֵּ

indicus  הניכר היטב בחטוטרתו הגדולה והבולטת. מין בקר זה הוא המצוי בתימן עד ,)
 ישראל בעבר.-היום, וכפי הנראה היה מצוי גם בארץ

ן שהזכרנו את הבקר, נציין את השימוש בגלליו. לאורך הדרכים, בעיקר מחוץ כיוו
לערים, ניתן להבחין במעין ככרות של גללי בקר שהונחו בשמש לייבוש. לאחר ייבושם 
נוהגים לסדר אותם במבנים נאים מאוד איש איש כפי כשרונו; הללו משמשים להסקה. 

א  בֵּ זה. אגב, באחד האזורים העניים של דלהי עד עצם היום ה –בתימן הם קרויים: כ 
ראיתי זקנה בלה שעסקה בגיבול עיסה מגללי אדם שאספה. היא קרצה מהם ככרות 

 קטנים והניחה אותם לייבוש על מעקה של גשר.
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מנהג נוסף משותף להודים ולתימנים הוא הקינוח במים לאחר עשיית הצרכים. בין 
לעולם יקנח  –ליעה'( או באסלה מודרנית אם התפנה אדם בשדה, בשירותי שדה )'בול ק

גופו במים. בין אם מדובר בשירותים ציבוריים, במוסדות ציבור, במסעדות ואפילו בבית 
 הלָ טְּ נַ מעין לעולם יימצא דלי מים ובו  –הכנסת 'כנסת אליהו' במומביי שבו ביקרנו 

 קטנה כדי לקנח את הגוף מן הזוהמה.

ים. לכל אחד מהם ייחודו ומאפייניו. המראות הודו משופעת בשווקים רבים ומגוונ
עוצרי נשימה; את הצבעים והניחוחות קשה מאוד לתאר במילים. באחד השווקים צדה 
עיני סכין מיוחדת שמעולם לא ראיתי כמותה במו עיניי, אלא בעיני רוחי בלבד. נזכרתי 
בתיאורים ששמעתי בבית אבא על הקצבים בתימן ומלאכת פירוק הבהמה לאחר 
שחיטתה. אבי נוהג עד היום להעמיד את הסכין מבלי לאחוז בה בידו כך ששתי ידיו 
ך אותו לחתיכות קטנות ביעילות, בזריזות ובדייקנות. הסכין  פנויות לאחוז בבשר ולחתֵּ
שנמכרה בשוק בדלהי הייתה מחוברת לבסיס מתכת או עץ באמצעות ציר, כך שבעת 

מעלות תוך כדי הנחת כף הרגל על הבסיס,  90השימוש יש לזקוף אותה עד לזווית של 
כשהסכין הניצבת נתונה בין הבוהן לאצבע של הרגל. באופן הזה ניתן לאחוז בחתיכות 

ר קלות.  בשר גדולות וכבדות במיוחד בשתי הידיים ולחתוך אותן ביֶׁתֶׁ

עוד מראה שהזכיר את תימן: תכשיטי כסף שראיתי בחלון ראווה במומביי. מדובר 
נעשו בטכניקה עתיקת יומין הקרויה פיליגרן, דהיינו, שימוש בחוטי זהב בתכשיטים ש

או כסף ובכדורים קטנטנים המחוברים במגוון צורות, לעתים על בסיס מתכת ולעתים 
בלעדיו, כך שמתקבלת בסופו של דבר מלאכת מחשבת אוורירית מעין רשת. בארץ 

ייתה קיימת בעוד מקומות מזוהה אומנות הפיליגרן עם הצורפות התימנית, ברם זו ה
במזרח הקרוב ואפילו באירופה במשך השנים. לפני כשבוע ראיתי תכשיטי כסף שנעשו 
בטכניקה הזו ממש, דומים להפליא בצורתם ובאיכותם לאלו שהכינו יהודי תימן בכפר 

ַקַרה ) פְּ  ( שבאי קפריסין.Lefkaraלֵּ

מכרו בתימן הודו ידועה בתעשיית הבשמים והקטורת שלה. רוב הבשמים שנ
ד' על שום מוצאו מהודו  נְּ ה  מוצאם בהודו. הבושם היקר ביותר המופק כיום קרוי 'עּוד אלְּ
ַבר )ענבר(,  כ )מושק( וַענְּ סְּ וסביבתה. גם בשמים שמוצאם אינו מן הצומח, כגון: מ 
ים שבמומביי פקדנו את חנות  מופקים ומשווקים ברחבי הודו. בביקורנו ברובע הַבָׂשמ 

גדולה והידועה ביותר שם. להפתעתנו הרבה פגשנו שם חבורה שמנתה הבשמים ה
שלושה גברים ואישה מדרום תימן. הם הגיעו להודו כדי לקבל טיפול רפואי ובדרכם 
חזרה הביתה החליטו לקנות לאישה בושם. הם ישבו שעה ארוכה עם הזבנים, ניסו, בחנו 

כאילו מדובר  –י האישה והשוו בשמים שונים עד אשר נמצא הבושם שמצא חן בעינ
 ערך.-היה בתכשיט יקר

ג', עיר שנודעה מקדמת דנא  אחד היעדים החשובים במסענו היה העיר ַקנו 
בתעשיית הבשמים בטכניקות מסורתיות עתיקות יומין עד ימינו. תוך כדי שיטוט בעיר 
ניתן להריח את ניחוחות הבשמים העולים מן המפעלים הרבים הפזורים בה. כל 

מופקים בטכניקה של זיקוק, דהיינו, הרתחת הנוזלים המכילים את הצמח  הבשמים
שממנו מופק הבושם, האדים העולים מתעבים בחלקו העליון של הכלי ומשם הם 
מועברים באמצעות צינור לכלי נפרד. בשיטה הזו נהגו זקנינו להכין בארץ ישראל ערק 

מיוחד דמוי קנקן שהוכן מעור  או מי ורדים וכיוצא בהם. את הבשמים שמרו בכלי קיבול
ים( בתימן ונקרא  ין' )ַבָׂשמ  בת ג'אמוס. כלי זה היה בשימושם של ה'ַעַטאר  מנופח של קֵּ
'י', צמח הבושם המזוהה ביותר עם תימן מוצאו  שם: 'ַבַטה'. כפי הנראה אפילו ה'ַכאד 
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'י' מצוי בשפע  ַרה. ה'ַכאד  וְּ ַדה או כֵּ וְּ שוכנת ה אוריסה מדינתבמהודו; הוא קרוי שם: כֵּ
. הוא גדל שם כצמח בר, אך גם כגידול תרבות. יש שם לחוף מפרץ בנגל הודו במזרח

'י' בטכניקה המסורתית של זיקוק.  כפר שמתמחה בהפקת שמן ה'ַכאד 

מקרב מאמיניה של דת זו חיים בהודו.  96%הדת הרווחת בהודו היא ההינדואיזם. 
לילים לכל דבר. למתבונן מן הצד המאמין באל מבחינת היהדות דת זו היא עבודת א

אחד נראה הפולחן מוזר עד מאוד: פסלים וצלמים בכל מקום, תקרובת של מזון 
ת, בעלי חיים מקודשים  –לאלילים דוממים, פולחן עצים קדושים  רו  פרות ועוד.  –ַאשֵּ

עדות חיה לכל אותם הדברים שהזהירה התורה מפניהם וכבר נכחדו מארצנו. ניתן 
ללמוד לא מעט מהתבוננות במנהגי הודו האליליים: ביום מן הימים נקלענו בשעת בוקר 
מוקדמת לאחד השווקים. היינו הלקוחות הראשונים בחנות. מששלפנו את שטרות הכסף 
כדי לשלם בעבור הסחורה שרכשנו, קיבלם הסוחר בידיים רועדות והעבירם אחר כבוד 

ועברו מיד ליד בדחילו ורחימו עד שהוגשו לאדם אחר שעבד אתו בחנות וכך הללו ה
לפסלו של בודהא הקבוע בקיר החנות. לאחר מכן נישק הסוחר את שטרות הכסף והניח 
אותם במקומם. האמונה, שהכסף שהושג מן העסקה הראשונה ביום יש בו ברכה, ידועה 

ַתאח, ובפי ההמון  פְּ ת  סְּ ַתח. –גם במקומותינו וקרויה בפי הערבים: א  יפְּ כפי הנראה  ס 
 מוצאה של אמונה עממית זו מהודו ולא במזרח התיכון המוסלמי.

יָוה ) (, אחד האלים Shivaנתמזל מזלנו ובעת שהותנו בהודו חל יום חגו של ש 
בפברואר. המוני  14-13החשובים ביותר בהינדואיזם. יום אידם זה חל מדי שנה בתאריך 

ם ובידיהם תקרובת לעבודה זרה. העם יוצאים לפקוד את מקדשיהם במיטב מחלצותיה
את עיני צדו דווקא מלבושי הקשישים כשהם מהלכים בדרך בלבוש חג מסורתי ועל 
כתפם הימנית צעיף )דּוַפאַטה(, כשהוא מקופל ומשתלשל משני צדי הגוף. מראה מלבב 
זה עורר בי זכרונות ילדות כשהייתי מתבונן בזקני עדת תימן בעת שהיו פוסעים מעדנות 

 ת הכנסת בערב שבת כשטליתם מקופלת על כתפם.לבי

עוד זיכרון שהיכה בי לפתע ביום אידם: בָעברי באחת הסמטאות של דלהי בקעו 
צלילים מן הרמקולים האימתניים של אחד המקדשים הגדולים. נשמע קולו של אדם 
שקרא מעין תפילה בקול קצוב במנגינה שנשמעה לי די מוכרת. תפילה זו חזרה שוב 

עשרות פעמים ללא הפסק. פתאום נזכרתי היכן שמעתי את המנגינה הזו: יש מבני  ושוב
תימן שנהגו לומר בדורות האחרונים בעת שמלווים את המת )לאיש בלבד!( ממקום 
ההקפות עד הקבר את הפסוק: "ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות 

)בראשית כה, ו(. את הפסוק הזה וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל ארץ קדם" 
ואפילו כל היום כולו. המנהג של אמירת טקסט  –אומרים שוב ושוב עד שייסתם הגולל 

מקודש תוך חזרה עליו פעמים הרבה מקורו בהודו, שכן זהו חלק מרכזי בדת 
ַרה. מאמיני ההינדואיזם מאמינים כי יש בכוחה של  טְּ ההינדואיזם; טקסט זה קרוי ַמנְּ

מילה או של משפט הנאמרים בחזרתיות להשפיע על התודעה. מכאן ראיה הברה, של 
שמדובר במנהג חדש שקנה לו אחיזה עם התפשטות הקבלה והמיסטיקה בתימן. אמירת 
 פסוק זה נועדה להגן מפני מזיקים כביכול, ואין ספק שמדובר בהשפעה הודית מובהקת.
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 מתי צברי

 דעת של ניחוח

 :הבאות ההלכות שובשל פותח, תורה המשנ, ם"הרמב של ההלכות ספר

. הנמצא כל ממציא והוא ראשון מצוי שם שיש לידע החכמות ועמוד היסודות יסוד
 ואם. המצאו מאמיתת אלא נמצאו לא שביניהן ומה וארץ שמים מן הנמצאין וכל
 הדעת על יעלה ואם. להמצאות יכול אחר דבר אין מצוי אינו שהוא הדעת על יעלה
. לביטולן הוא יבטל ולא ,מצוי יהיה לבדו הוא מצויין מלבדו ןהנמצאי כל שאין
 אין לפיכך .מהן לאחד ולא להן צריך אינו הוא ברוך והוא, לו צריכין הנמצאין שכל

 לבדו הוא, אמת אלוהים 'וה :אומר שהנביא הוא. מהן אחד כאמיתת אמיתתו
 אין כלומר, מלבדו עוד אין :אומרת שהתורה והוא. כאמתו אמת לאחר ואין, האמת
 והוא ,הארץ כל אדון העולם אלוהי הוא הזה המצוי. כמותו מלבדו אמת מצוי שום

, תמיד סובב שהגלגל, הפסק לו שאין בכח ,ותכלית קץ לו שאין בכח הגלגל המנהיג
 וידיעת. גוף ולא יד בלא אותו המסבב הוא ברוך והוא, מסבב בלא שיסוב אפשר ואי
 .אלוהיך 'ה אנכי :שנאמר ,עשה מצות זה דבר

 ממש .תאולוגית מבחינה ויסודיות מהותיות קביעות ם"הרמב קובע זו בהלכה
 קדום יסוד שישנו הרי, המציאות את המקיימים יסודות ישנם אם ,קובע הוא בהתחלה

 .אלו יסודות המקיים יותר

 .יותר קדום אחד עמוד על עומדות החכמות שכל הרי, במציאות חכמות ישנם ואם
 סתמית מציאות רק אלא מתקיימת לא, ידיעה ללא .הידיעה – הוא זה דועמו זה יסוד
 ם"הרמב כי, הדברים פני על נראה אולם .חיים בעלי בעיני המציאות לתפיסת הזהה
 שמשמעותה וספציפית מסויימת ידיעה על מצביע והוא, זו ידיעה של מהותה את מסייג

 מצוי אותו מכנה שהוא אלא, קיים שאלוהים ידיעה כלומר, אלוהים מציאות ידיעת –
 . ראשון

 בביטוים להתפתל לקורא לגרום כדי ידו על ננקט אינו ",ראשון מצוי" הביטוי
 ניכרת כאן. תואר ולא שם אין לאלוהים – ם"דהרמב שאליבא משום אלא ,פילוסופים
, מצוי – הביטוי גם האמת למען. מאלוהים תואר כל לשלילת והנחרצת המתמדת מגמתו
 אולם, מצוי במקום נעדר בלתי בביטוי להשתמש מעדיף היה והוא, ם"מבלהר לו קשה
 מקדיש ם"הרמב .לו מובן בלתי יהיה זה ביטוי כי הקורא של נפשו את ם"הרמב יודע

 בשלילת משנתו את פורש הוא בהם (סט–א, נג) הנבוכים מורה – בספרו רבים פרקים
חלק ) "עצמותו על נוסף מיתיא עצמי תואר לו אין באמת אבל": נחרצות וקובע התארים

 .(מז פרק סוףא, 

 מה". הנמצא כל ממציא הוא, ""ראשון מצוי" שאותו מציין הוא ההלכה שךמבה
 להבין ניתן כיצד. ברא – בביטוי לנקוט יותר פשוט היה לא האם? זו מלה של פירושה
 ?זו קביעה
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 אולם, ם"הרמב מסתייג שממנו תואר הוא גם, לאלוהים המיוחס, "בורא" הביטוי
 לברוא החליט שבגינה לאלוהים ביחס התפעלות הזה הביטוי בחובו טומן, לכך בנוסף
 :לאלוהים התפעלות ייחוס כלפי נחרצת בעמדה נוקט הרמבם, ואולם. עולם

 לפרשו שראוי דבר הוא ממנו וההתפעלות הדימוי וסילוק הגשמות שלילת אבל
 כמו התבונה ולחסרי ולפתאים ולנשים לקטנים ולשננו, לו כראוי אדם לכל ולבארו

 'ה כי תדע אתה אך ...זולתו לעבוד ושאין קדמון ושהוא אחד שהוא להם שמשננים
 ישיגהו לא יתעלה והוא ,שינוי ההתפעלות כי, יתפעל ולא גוף אינו ויתרומם יתהדר
 שום מהם דבר שום עם תכללהו ולא, שזולתו מכל דבר לשום ידמה ולא, שינוי
 מו"נ, א לה(.) ללכ ההגדרות מן הגדרה

, במציאות המתרחשת לסיבתיות המקור, שפירושו "ממציא" בביטוי נוקט ם"הרמב
 לדייק אם, אלוהים המצאת הם המציאות של להיווצרותה ותוצאה סיבה בין הקשרים

 ביטוי הוא, "ברא" הביטוי. אלוהים של מציאותו מעצם מתקיימת המציאות, יותר
 ."ממציא" בביטוי נוקט הוא ולכן, ינושצי כפי תאולוגית מבחינה בעייתי

 אלא נמצאו לא שביניהם ומה וארץ שמים מן הנמצאין וכל"הוא אומר:  ולכן
 לולא. המציאות את המקיימת היא אלוהים של הימצאו אמיתת. "הימצאו מאמיתת
 אלוהים ,המציאות ללא, פחות לא חשוב, אולם .דבר מתקיים היה לא, אלוהים מציאות
 .אלוהים נשאר

 המשולש? המשולש מהו :להגדירו וננסה משולש בדעתנו נעלה? דומה הדבר למה
 שלשה ישנם שאם, קובעים אנו זו בהגדרה .זה את זה החותכים ישרים קווים שלשה הוא
 מציאותם מעצם ישנו המשולש, כלומר .משולש שישנו הרי, זה את זה החותכים קווים
. משולש אין, זה את זה חותכים אינם הקווים אם .זה את זה החותכים קווים שלשה של
 של במציאותו מותנית אינה שמציאותם ישרים קווים שלשה נותרו ?כן אם נותר מה

 .המשולש

 בין החיתוך תכונת מעצם נובעת המשולש של מציאותו, הדברים מן היוצא המורם
 של מציאותו מתקיימת אין, החיתוך תכונת מתקיימת היתה לא ואם .הקווים שלשת
. הישרים הקווים כן לא אך, אפשרית מציאות הוא המשולש – היא המסקנה .לשהמשו
 מחוייבי הם זו מבחינה ולכן ,המשולש של במציאותו תלות ללא במציאות נמצאים הם

 .המציאות

 אפשר, מורכבותה על כולה המציאות. אלו בדברים ם"הרמב רומז שאליו היחס זהו
 מותנה שאיננו) מציאות מחוייב של תובמציאו מותנית שהיא משום ,תהיה שלא היה
 מצוי הוא אלוהים, אלוהים כן לא. מחוייבת ואינה אפשרית היא המציאות ולכן(, בדבר
, הוא ורק הוא ולכן ,למציאותו סיבה ואין, בדבר מותנית אינה שמציאותו משום, אמת
 כפי, זו מציאות אולם. מציאותו אמיתת מעצם נובעת, מציאות כל ולכן. אמת מצוי

 ולכן, אלוהים מציאות תיבטל לא, תיבטל וכשהיא, אפשרית אלא הכרחית אינה ,שראינו
 .המציאות מחוייב הוא

 : ההלכה בהמשך אלה קביעות מציג ם"הרמב

 על יעלה ואם. להימצאות יכול אחר דבר אין, מצוי אינו שהוא הדעת על יעלה ואם
 יבטל ולא, וימצ יהיה לבדו הוא, מצויים מלבדו הנמצאין כל שאין הדעת

' וה, "אומר שהנביא הוא, מהן אחד כאמיתת אמיתתו אין לפיכך ...לביטולם
 ומציאותו, למציאותו סיבה שאין] האמת לבדו הוא [,י, י ירמיהו]" אמת אלוהים
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 המציאות שכל לפי, יחיד הוא ולכן] כאמיתתו אמת לאחר ואין, [בדבר מותנית אינה
, [לה ,ד דברים]" מלבדו עוד אין"– אומרת שהתורה והוא[, קודמת בסיבה מותנית
 '[.ה אחדות] כמותו מלבדו אמת מצוי שום אין כלומר

 ועמוד היסודות יסוד" הם הללו הדברים ידיעת כי, ם"הרמב ציין הדברים בתחילת
 מצות שזו בהמשך פוסק ם"שהרמב גם מה. אלו דברים לדעת ניתן כיצד". החכמות
 בכלל ומהי ,(ב ,כ שמות) "'אלוהיך 'ה אנכי' :נאמרש ,עשה מצות זה דבר וידיעת: "עשה
 יענה כך על? אמת ידיעת היא שידיעתנו נדע כיצד .נכון יודעים שאנו נדע וכיצד, ידיעה
 :ם"הרמב

 לפני לאדם ניתן אשר והוא הסופית שלמותו שהוא לאדם 'ה השפיע אשר השכל
 כמו ונצטווה עימו דובר ובגללו, ובדמותו אלוהים בצלם שהוא בו נאמר ועליו מריו

 למי ולא לבהמות הציווי יהיה לא כי, [טז ,ב בראשית] ..."אלוהים 'ה ויצו" שנאמר
 א, ב[. נ"מו] והשקר האמת בין יבדיל בשכל כי ,שכל לו שאין

  ?עד כמה יש להתרחק מן הגאווה 

איזה "וכבר ראיתי בספר מספרי המידות ששאלו לאחד החסידים ואמרו לו: 
אמר, יום אשר הייתי נוסע  בשמחה יותר מכל ימי חייך? יום עבר עליך

ַפל המקומות, והייתי לבוש בלויי סחבות, והיו  בספינה, והיה מקומי בה שְּ
בספינה סוחרים ובעלי רכוש, ואני הייתי מוטל במקומי, ואחד מנוסעי 
הספינה עמד להשתין, והשפיעה עליו שפלותי והמצב הגרוע שהייתי בו עד 

ו והשתין עלי ]![, התפלאתי על התחזקות תכונת העזות שגילה את עצמ
בנפשו, ובאמת לא הצטערתי בליבי במעשיו כלל ולא נתעורר בי שום 

געתי עד כדי כך שלא הרגיזני זלזול התרגשות,  אז שמחתי שמחה גדולה שה 
ר ולא שמתי ליבי אליו. ָחסֵּ ואין ספק שזה הגבול האחרון בשפלות  אותו הֶׁ

 ן הגאווה".הרוח כדי להתרחק מ

 מתוך דברי רבנו הרמב"ם העניו בפירושו לאבות )ד, ד(.

  עיקר וטפל 

"ונשאל אחד החכמים על שאלה נדירה מדיני הגירושין, והשיב לשואלו, אתה 
השואל על מה שלא יזיקהו אי ידיעתו, האם ידעת היטב כל מה שאתה חייב 

ת להפליג בעיון עד שנתפני ,לדעת מן המצוות ואשר אינך רשאי להתעלם מהן
אשר לא תרכוש בידיעתן מעלה בדתך  ,בשאלות הנדירות וקושיותיהן

אבל אני הריני  .]![ ואמונתך, ולא תתקן בהן מגרעת שבמדותיך הנפשיות
נשבע שקיבלתי על עצמי לעיין במה ששייך לי עצמי מחובות דתי זה 

ים, וחמש שנים, וידועים לך השתדלותי ואפשרויותיי בהשגת הספר-שלושים
והאריך בכך בתוכחת ולא נתפניתי עד כה למה שנתפנית אתה לשאול עליו. 

 ."חמורה והכלמה קשה

 .רבנו בחיי לספר "תורת חובות הלבבות", עמ' כדמתוך הקדמת 
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 זיכרון חסון

 רובוט ביולוגי

 
תכונות מסוימות המאפשרות  ,המאפיינים הייחודיים שלהיש את לכל חיה בטבע 
הדבורה העפה לה מפרח  ,מר רואה דברים שאנחנו לא רואיםהנ לה להתקיים בטבע.
חרת מאתנו. הנשר רואה א רואה את הפרחים וצבעיהם בצורהו ,לפרח למוץ צוף

כדי למצוא את  ,הנחש מפלס את דרכו בעזרת לשונו המפוצלת למרחקים גדולים מאתנו.
לם זהו גן טרפו. החיידקים בתוך המעיים שלנו מתקיימים בתוך סביבה צואתית ובשבי

וגם תורמים למערכת החיסון שלנו. האתון של בלעם ראתה  ,עדן. הם אוכלים, מתרבים
 יתכן?יכיצד  ,אותו לא ראה בלעם האדם ,את המלאך העומד בדרכה

שאנו איננו יכולים  תכן כי הראיה של האתון מאפשרת לה לראות אורכי גליי
 אות.הופיע באורכי גל שרק האתון יכלה לר 'לראות. מלאך ה

 עולמויצור יצור ו

אנחנו בני האדם אינינו כה שונים מהחיות שסביבנו בהקשר ההישרדותי. המורכבות 
 ,הסקרנות, חיפוש דרכים להבנת היקום המוחית שלנו היא זו שעושה את ההבדל הגדול.

לויים הביאו לגי – הרצון האנושי לברוח מהסבל "שהעניקה" לנו הבריאה ,והחשוב מכל
טכנולוגיות פיסיקליות המעניקים לנו ביטחון. בתנאי תחות הרפואה ומדעיים ולהתפ

כמו למשל זיהום אוויר  ,עצמו מתופעות הלוואי של חיפוש זהשהאדם לא יהרוס את 
 ל להתגבר.ואפקט החממה, עליהם אני מאמין יוכ

כוחות הנפש שלנו מנהיגים אותנו בחיפוש הזה. ישנו דבר מרכזי ביותר בהווייתו 
האדם, אוהב  והוא שהאדם ולא רק ,ליו כבר עמדו פסיכולוגים בעלי שםשל האדם ע

היות והאדם הוא בעל יכולות  ליהנות ולהתענג. קח זאת ממנו ומנת חלקו תהיה סבל.
אבל איך בורחים מן הסבל? ישנם שני סוגים של  בידיו היכולת לברוח מן הסבל, ותשכלי

כגון:  ,מהאדם עצמו האדם הסוג האחד הוא סבל הבא על :סבל הבאים על האדם
מלחמות, מריבות וקנאה, תככים למיניהם. הסוג השני הוא סבל הבא מכוחות הטבע 

 כגון : רעידות אדמה, פגעי מזג האוויר, מחלות ומגפות למיניהן.

 ,רוב הסבל הבא על האדם הוא מהסוג הראשון, האדם אינו יכול לשלוט על עצמו
הגורמת לו להיות בסכסוך  ,ת הכפויה עליומשל כאילו מצויה בו תוכנה התנהגותי

ה האם באמת הדבר אינסופי עם עצמו והסביבה האנושית בה הוא חי. נשאלת השאל
 מוכרח להיות כך?
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 דיגיטלי-רובוט ביולוגי

המטילות ספק  ,לאט לאט הולכות ומצטברות ראיות מדעיות בחקר מדעי המוח
 ,דם הוא סוג של רובוט ביולוגיאוכל לטעון שהא ,בבחירה החופשית שיש לאדם. כלומר

הרובוט הביולוגי שהוא  ,להבדיל מרובוט דיגיטלי מכני שעשוי ממתכת ומפלסטיק
רובוט. רובוט הוא  באופן כללי מהו עשוי מתאים חיים. תחילה אבהיר בעצם אנחנו

מכני הבנוי מתוכנות ושבבים דיגיטליים אלקטרונים, אשר ממלא תפקיד מוגדר,  מכשיר
גירוי חיצוני או פנימי. כעת האם ניתן לשלב בתוך  ל ידיץ או מתוכו עהנשלט מבחו

-האם אז נקבל אדם ביולוגי כנים דיגיטליים?ירכיבים מ ,קרי האדם ,הרובוט הביולוגי
הקטן  בניסוי שנערך בעכבר הסובל מאי יציבות בתנועת גופו, הושתל במוחו דיגיטלי?

לו. וראה זה פלא, מצבו של העכבר שבב אלקטרוני אשר השתלב יפה במארג העצבי כו
 השתפר ותוך חודש הליכתו התייצבה.

רכיבים דיגיטליים במוח האדם כבר מושתלים היום במוחם של חולי פרקינסון 
ומייצבים את תנועותיהם. אחרי שנמלא את מוח האדם בשתלים אלקטרונים עקב חסרים 

האם יש לאדם  :שאלהשאל מחדש הידיגיטלי. עכשיו ת -במוחו, נקבל יצור ביולוגי
בחירה חופשית? ובאיזה מקום במוח נמצא הרכיב הביולוגי של הבחירה החופשית? 
 האם כל המוח משתתף בבחירה החופשית או שיש מקום מיוחד לזה בתוך המוח?

 התשובה היא, אכן נמצא מקום כזה.

אלוהים באדם עושה אותו בעל בחירה חופשית? ואיפה ההאם הטבעתו של צלם 
קרי במערכות הגוף? האם כשנניח שלאדם  ,נמצא צלם האלוהים במובן האנטומיבדיוק 

 דבר זה ישנה משהו בקיום המצוות?האם  ,אין בחירה חופשית

מהי חשיבה רציונאלית תשובתו הייתה,  ,חתן פרס נובל ,אומן 'פעם נשאל פרופ
גם  האם ואם אראה חתול שחור ואירק שלוש פעמים ,תעשה מה שטוב לך. ושוב נשאל

ך טוב אכן זוהי חשיבה זו חשיבה רציונאלית? תשובתו הייתה אם היריקה עושה ל
 רציונאלית.

את הברכה  ."ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, "כתוב בפרשת "ראה"
 ",אלוהיכם 'ות הווהקללה אם לא תשמעו אל מצ. אלוהיכם.. 'אשר תשמעו אל מצוות ה

 ",תעשה מה שטוב לך" ,ת של החשיבה הרציונאליתבאופן חופשי? התפישה הזא כלומר
היא קרובה יותר לפונקציה הרובוטית הדואגת למרכז ההנאה והתענוג. התורה מלמדת 

הטוב שיוציא אותנו מהסבל האנושי  אותנו שכדאי לנו לבחור בטוב אך מכיוון אחר.
ידאג  שהרי כל יצור ,שאנחנו מצויים בו. סוג כזה של חשיבה אפשר להשתיל ברובוט

מהי בחירה  ,גם אם נניח שאין לו בחירה חופשית. אם כן ,לטוב שלו ,להישרדות שלו
חופשית שאנחנו בני האדם כל כך גאים בה? כשאנחנו אומרים בחירה חופשית, המילה 

ממה היא חפשיה? וכי האדם יכול להתנתק  ,חופשית מה משמעותה? הבחירה שנעשית
 חופשי? מהמציאות הסובבת אותו ולבחור באופן

 –" תעשה מה שטוב לך, "מקום בתורה שלאדם יש בחירה חופשית שוםלא כתוב ב
שמיים השקיף על מ)יד, ה( "כתוב בתהילים  התורה מנסה לשכנע אותך לבחור בטוב.

הכול סר יחדיו נאלחו אין עושה טוב אין  ,בני אדם לראות היש משכיל דורש את אלהים
 לעשות טוב. דויד פונה אל שלמה בנו ואומר לו . כלומר לדרוש את אלוהים זה"גם אחד

ואתה שלמה בני דע את אלוהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש : ")דברי הימים כח(
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. ואיך "וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך 'כי כל לבבות דורש ה ,חפצה
 .תדרשנו? תעשה טוב

פטים כי לא לאדם אל השו ]יהושפט[ ויאמר: יט()פרק  דברי הימים בבוכן כתוב 
א נו עולה ומׂש אלהי 'כי אין עם ה ,שמרו ועשו כם בדבר משפט...ועמָ  'כי לה ,טותשפְּ 

עם  'חזקו ועשו ויהי ה באמונה ובלבב שלם... 'ביראת ה ,כה תעשון פנים ומקח שוחד...
 ,אותה חשיבה רציונאלית הדוגלת תעשה מה שטוב לך כלומר, . איזה פסוק יפה"הטוב

 ום של כבוד בתורה.לא תופשת מק

. בריאת האדם לא "כי לקח טוב נתתי לכם" ,ותוהמצקיום הטוב בתורה משמעו 
 ,ות באדם ורק כך יהיה לו טובואלוהים הוא התגלמות המצהצלם  ,נשלמה עם בריאתו

 המצוות. קיום דרך ,האדם ל ידיהשלמת בריאתו של האדם נעשית ע ,יהיה איתו 'כי ה

דיגיטלי. -תו בעשיית טוב אזי הוא רובוט ביולוגיואם הוא לא משלים את בריא
ועשיית " ,ידי קיום המצוות הכתובות בתורה-עלרק אלוהים מתאפשר המימוש צלם 

 ."הטוב

 ורדיפת הצדק אהבת האמת  

ברת אדם מסויים וחזרתו " אבל קביעתו ]של ר' יהודה הנשיא במשנה[ ס 
: בית שמאי אומרים כך וב ית הלל אומרים כך, מאותה הסברא, כגון אמרו 

למדך אהבת האמת ורדיפת לכדי וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי, 
לפי שאלו האישים הגדולים החסידים המשכילים, המופלגים בחכמה,  הצדק,

שלימי הדעת, כאשר ראו דברי החולק עליהם נכונים יותר מדבריהם והגיוניים 
כשיראה שיריבו אר בני אדם יותר נכנעו וחזרו לדעתו, כל שכן וקל וחומר ש

וזהו דבר ה' צדק צדק תרדוף, ועל זה אמרו חכמים  צודק שייכנע ואל יתעקש,
אף על פי שאתה יכול לחלץ את עצמך הוי מודה על האמת, רצו לומר: 

בטענות ויכוחיות, אם תדע שדבר יריבך הוא האמת, אלא שטענתך נראית 
 ".ור לדבריו וחדל להתווכחיותר מחמת חולשתו או בגלל יכלתך להטעות, חז

 מתוך דברי רבנו הרמב"ם בהקדמתו לפירוש המשנה )עמ' יג(

"וכן מכלל מטרות התורה העדינות והגמישות, ושלא יהא האדם בעל 
 עקשנות וגסות, אלא בעל היענות ומשמעת ויישוב הדעת וגמישות ]...[".

 מתוך דברי רבנו הרמב"ם בספרו הטהור "מורה הנבוכים" )ג, לו(
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אחד הנושאים החשובים במשנת הרמב"ם הוא הבנת הלומד או המתפלל את 
וכל זמן שאתה עושה " נא(:המילים שהוא מוציא מפיו, וכפי שכתב רבנו במורה )ג, 

מצוה, ]אם[ אתה עושה אותה באבריך כמי שחופר גומה בקרקע או חוטב עצים מן 
היער, מבלי להתבונן בעניין אותו המעשה, ולא ממי בא ולא מה תכליתו, אל תחשוב 

ק "שהגעת אל התכלית, אלא תהיה אז קרוב למי שנאמר בהם  ָרחו  ם וְּ יהֶׁ פ  ב ַאָתה בְּ ָקרו 
י לְּ כ  םמ  יהֶׁ תֵּ את דברינו הפעם נייחד לניקוד המילה "חי", הנאמרת  ."]ירמיה יב, ב[ "ו 

 בתפילה בחתימת ברכת "ברוך שאמר" ובברכת "ישתבח", וכן בברכת "בורא נפשות".

 א. חשיבות ניקוד המילה "חי"

 יג(:–הרמב"ם פוסק בהלכות יסודי התורה וזה לשונו )ב, יב

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

אלא אחד מכל ויודע בדעה היו שם אלהות הרבה, הוא וחייו ודעתו, ואין הדבר כן, 
דעה נמצאת אומר, הוא היודע והוא הידוע והוא ה צד ומכל פנה ובכל דרך ייחוד.

עצמה הכל אחד. ודבר זה אין כח בפה לאמרו, ולא באוזן לשמעו, ולא בלב האדם 
י יי אלא ַחי יי, להכירו על בוריו.  י פרעה, ואין אומרין חֵּ י נפשך, חֵּ ולפיכך אומרין חֵּ

 .שאין הבורא וחייו שנים כמו חיי הגופות החיים, או כחיי המלאכים

 ומבאר מרי יוסף קאפח שם:

י בצירי, אלא ַחי בפתח, ואין לומר על נושא זה, כלו מר שאין לומר ביחס לה' חֵּ
י בצירי, ואחת היא אם זה פרעה או כל  ביחס לשום נברא ַחי בפתח, אלא חֵּ
המציאות "העולם" או "העולמים", מחמת חומרתו בעיני רבנו חזר עליו יותר על 
ו ארבע פעמים, מה שאין דרכו ולא נהג כן בשום עניין אחר ]בפ"ח מהקדמת

 לאבות; כאן; מו"נ ח"א, סח, סט, עב ועוד[.
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 כדי לנסות להבין מעט עניין זה, נצרף את לשון הרמב"ם בהקדמתו לאבות:

שלוש שורות מדברי, -ועניינים אלה קשים, אל תחשוב שתבינם בשלמות בשתים
אלא יהיה לך מזה ידיעה ]שטחית[ בלבד. ולפי היסוד הגדול הזה, אין העברית 

י  י פרעה, כלומר שום נספח, כיון מרשה לומר חֵּ י נפשך, חֵּ ה' כמו שאמרו חֵּ
יות ה' היא עצמותו  שהנספח והמסופח אליו שני דברים נפרדים ]...[ ולפי שח 
ר זולתו, לא אמרו אותה בסיפוח, אלא אמרו ַחי ה',  ועצמותו חיותו ואינה דבר אחֵּ

ו לדעת מציאותו הכוונה שהוא וידיעתו ]וחיותו[ דבר אחד ]...[ ואין יכולת בשכלנ
 יתעלה בשלמות, וזה מחמת שלמות מציאותו וחסרון שכלנו.

 ב. משמעות אופני הניקוד

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

י בצירי ביחס לה' הרי זה כופר בייחוד ה' לפי  והטעם מפני שלדעתו כל האומר חֵּ
י דבר אחד מחייה אותו, והרי זה בכלל מה שמשמע הדברים שהוא וחייו שנים, כ

. וכך האומר "האומר שיש שם מנהיג אבל הוא שנים או יותר"שמנה בפ"ג תשובה: 
ַחי בפתח ביחס לעולם, או לעולמים, או לכל נברא אחר הרי זה כופר, מפני שהוא 

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

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

וכל המייחס לבלעדי ה' דבר שהוא לה' לבדו ]כלומר, כשאומר ַחי בפתח על זולת 
וכל שכתב רבנו[ בפי"א מהלכות שבועות: " ה'[ הרי זה נעקר מן העולם ]...[ ]וכמו

]וַחי ה' היא שבועה[,  המשתף דבר אחר עם שם הקב"ה בשבועה נעקר מן העולם
 שאין שם מי שראוי לחלוק לו כבוד כשנשבעין בשמו אלא האחד ברוך הוא". ]...[

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

י ה'" בצירי הרי זה אומר  מייחס לעולם דבר שהוא מיוחד רק לה'. וכל האומר "חֵּ
 שהוא שנים ואין לו חלק לעולם הבא ]![.

 ג. הייחוד יסוד תורתנו

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

נצרף כאן רק עוד שני מקורות קצרים, כותב רבנו במורה )א, וכו', ו לידעועמוד החכמות 
]...[ וזה יסוד תורתנו סח(: "והוא ]הוא ודעתו וחייו[ עניין אחד שאין בו ריבוי ]...[ 

כלומר שהוא אחד בלבד ולא יסופח אליו דבר אחר ]...[ ולפיכך אומרים ַחי ה' ואין 
י ה'". עוד כתב שם )סט(:  י "ומחמת עניין אומרים חֵּ זה ]ייחוד השם[ נאמר בלשוננו חֵּ

יּות העולם". ובשני הפרקים הללו האריך מאוד בעניין  העולמים, ועניינו שהוא ח 
 פילוסופי עמוק זה שרק בו קרוב ה' לכל קוראיו באמת.
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 ד. על סידור הרמב"ם )א(

לאחרונה זכינו ויצא לאור "סידור הרמב"ם". כשעיינתי בין בתריו ראיתי, שבברכות 
שאמר" ו"ישתבח" נּוקדה האות חי"ת שב"חי העולמים" בפתח, ובסוגריים  "ברוך

נכתבה שוב "חי" מנוקדת בצירי. תמהתי מאוד על כך שבסידור הרמב"ם הובא בנוסח 
המרכזי מילת "חי" בפתח. כששאלתי חבר יודע דבר לפשר הדברים, הוא אמר לי 

ערה שנתקבלה במערכת שבתחילה רצו לנקד את מילת "חי" אך ורק בפתח, ובעקבות ה
 הוחלט להוסיף את מילת "חי" בסוגריים מנוקדת בצירי.

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

מעניין זה, מפני שהוא נוגע לבזבז מלים על עניין כה פעוט? ובכן דומני שאין חשוב 
את ה' יתברך, ומי שמקיים מצוות ואינו יודע את  לידעביסוד היסודות ועמוד החכמות 
שהרי גם תורה אין לו )עיין בדברי מרי בסוף מאמר זה(,  –המַצווה בהן ולא את מטרתן 

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

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

 תו האדירה.ברם, מחובתנו להעלות עניין זה ולהביאו למודעות בשל חשיבו

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

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

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

)לעולמים(, ונסיק שלדעתם יש לנקד את המילה "חי"  ַחי לנצח נצחיםתהיה שהקב"ה 
)העולמות(, ואז משמעות הביטוי  היקום-הבריאהבפתח; או שמילת "העולמים" היא 

היקום, ונסיק שלדעתם יש לנקד -ר את הבריאהכלומ מחיֶׁה את העולמיםתהיה שהקב"ה 
 את המילה "חי" בצירי.

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

פעמים ביחס לה' יתברך.  570-הממצאים: המילה "העולמים" נמצאה בספרות חז"ל כ
נמצאנו למדים,  היקום!-בכל המופעים הללו, משמעות המילה "העולמים" היא הבריאה

 שלפי חז"ל יש לנקד את המילה "חי" בצירי!

פעמים בביטוי:  550-המילה "העולמים" מופיעה כ (1להלן פירוט הממצאים: 
, ואין ספק שמשמעות העולמים"( כלפעמים מופיע "רבון  140-)כ "ריבון העולמים"

פעמיים מופיע בתלמוד  (2היקום; -ביטוי זה היא שהקב"ה הוא השליט על כל הבריאה
, ושוב אין ספק שמשמעות המילה "העולמים" היא "שומר העולמים"הירושלמי הביטוי 

אומר  ועל ]...[על הזיקים במשנה בירושלמי )ברכות ט, ב( נאמר: " (3היקום; -הבריאה
"שלום פעמיים מובא  (4היקום; -", כלומר מלוא הבריאהא העולמיםמֹלברוך שכוחו 
שלוש פעמים ( 5היקום; -, והכוונה לקב"ה שמשכין שלום בכל הבריאההעולמים"
, והכוונה שהקב"ה הוא יחיד ומיוחד בכל העולמות, כלומר אין "גדול העולמים"מופיע 
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ו וגבורתו מלא עולם חוכבשמות רבה )שמות, ה( נאמר: " (6כיוצא בו בכל הבריאה; 
", והכוונה שהקב"ה קיים לנצח, גם לאחר שייחרבו בסוף העולמיםוהוא יהיה ]...[ 

שש פעמים נמצא הביטוי  (7היקום, לפי התפיסה הזו; -"העולמים" כלומר כלל הבריאה
( 8היקום; -, ואין ספק שגם כאן הכוונה שהקב"ה הוא אדון הבריאה"אדון העולמים"

, מתוספת מילת "כל" נלמד שמדובר "צור כל העולמים"הביטוי שלוש פעמים מופיע 
היקום )בדומה ל"רבון כל העולמים"(. וזו משמעות -בכל העולמות, כלומר בכל הבריאה

מילת "העולמים" בברכה שבסוף קריאת ההפטרה "צור כל העולמים". כמו כן, באוצר 
וברור מהקשר  ",תצור העולמים אדון כל הבריות אלוה כל הנפשו"המדרשים מובא: 

 ליקום ולכל מה שנכלל בהם.-הדברים, שגם כאן מילת "העולמים" הכוונה בה לבריאה

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

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

"העולמים" שבביטוי "חי העולמים", שנאמר אף הוא ביחס לה' יתברך, משמעותה 
פקנו . ברם, לא הסתבצירי, ולפיכך לפי חז"ל יש לנקד את המילה "חי" היקום-הבריאה

בזאת, והבאנו ראיות מעצם ההקשרים שבהם נאמר הביטוי "חי העולמים", ומהם עולה 
היקום. להלן הממצאים, שכמעט כולם -שמשמעות מילת "העולמים" בהם היא הבריאה
 חוזרים על עצמם שוב ושוב ברחבי ספרות חז"ל:

ל ָפַעל ]...[ שנאמר ' כל שכן בשבח ותהילה של חי העולמים"( 1 ' ַמֲענֵּהּולַ  ה'כ 
במה אנו משבחים את הבורא יתעלה? במעשיו  –]משלי טז, ד[" )מסכת סופרים, יג( 

בסוף משנת תמיד נאמר: ( 2ופעולותיו שאנו רואים בבריאה )ראו לדוגמה תהלים קד(; 
", וכל המפרשים שם מבארים לחיי העולם ליום שכולו שבת מנוחה לחיי העולמים"

על אחת כמה וכמה למלך חי "( 3ייחרב הראשון; הזה, ולעולם שלאחריו, אחר ש
ביקום, -גם מכאן משמע שמדובר בבריאה –" )מסכת דרך ארץ( שהכל שלוהעולמים 

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

זה בירושלמי חגיגה ב נאמר: "( 5היקום )כמו בברכה שלאחר ההפטרה(; -יאההבר
א"ר יוסי בן חנינה המתכבד בקלון  ]...[ במעשה בראשיתשהוא מתגאה לומר אני דורש 
?", גם מכאן המתכבד בכבוד חי העולמים לא כל שכן ,חבירו אין לו חלק לעולם הבא

במכילתא דרי"ש ( 6ו בבריאה שברא; ברור שכבוד חי העולמים שמדובר כאן, הוא כבוד
יק ' אמר:שנ ,חי העולמיםמובא )פרשת בא, טז(: " ָכל ַמֲעָׂשיו ה'ַצד  יד בְּ ָחס  ָרָכיו וְּ ָכל דְּ ' בְּ

 (7מהם דרכיו ומעשיו של הקב"ה? בריאתו והנהגתו את העולם;  –]תהלים קמה[" 
שהוא קונה שמים אוי לכם שהנחתם לחי העולמים, במדרש תהלים )מזמור לא( נאמר: "

נחנו את קריאת "חי העולמים" " וארץ )מובא גם בילקוט שמעוני שם(. אוי לנו שה 
 בצירי, וייחסנו את האחדות המוחלטת לבריאה באמרינו "חי העולמים" בפתח.

 ו. מסקנה

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

, שהרי אם משמעות "העולמים" היא הבריאה לא ייתכן לנקדה בפתח. שהרי בצירי
ניקודה בפתח מחייב שמשמעות המילה "העולמים" תהיה "נצח נצחים", והרי תמיד 

 כמו שהוכח. היקום-הבריאהמילת "העולמים" בספרות חז"ל ביחס לה' משמעותה 
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 עת רס"ג בניקוד המלה "חי"ז. ד

יש הטוענים שרס"ג סבר שיש לנקד את "חי העולמים" בפתח. ברם, לדעת מרי 
 יוסף קאפח, רס"ג עומד יחד עם הרמב"ם בעניין זה, וזה לשונו )יסודי התורה ב, ל(:

ית"וראיתי מקשים מהאמור בדניאל )ד, לא(  רֵּ ַהדְּ ית וְּ חֵּ ָמא ַשבְּ ַחי ָעלְּ שהיא  "ּולְּ
תח, ולק"מ כי "חי עלמא" בלא ה"א פירושן: החי לעולמים, וכך תרגם כתובה בפ

י העולם", שהיא  רס"ג כאן "חי אלעאלם": החי לעולמים. ושם )יב, ז( "וישבע בחֵּ
כי חיּות העולם. וההבדל ברור,  –כתובה בצירי, תרגם רס"ג "חיוה אלעאלם" 

 .]הרמב"ם[ וכשיטת רבנו הראשונה בה"א הידיעה והשנייה בלי ה"א הידיעה,

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

ולכן רס"ג תרגם בפסוק הראשון "החי לעולמים". ברם, כאשר מופיעה ה"א הידיעה 
 –לת "העולמים" בספרות חז"ל( בראש מלת "העולם" )וכפי שהיא מופיעה במ

יּות העולם".  משמעותה היקום, ולכן בפסוק השני רס"ג תרגם "ח 

יש לציין, שבסידור רס"ג )מקיצי נרדמים, ירושלים תש"ס(, בברכת בורא נפשות, 
"חי העולמים" מנוקד בפתח. והדבר תמוה מאד, מפני שניקוד "חי העולמים" בפתח 

ומפני שהברכה עוסקת בבריאת ה' ובכל מה  סותר את שיטתו בפירושו לדניאל,
ושיש לנקדה  היקום-הבריאהשבתוכה, ולכן ברור שמשמעות "העולמים" בה היא 

בצירי. לאור הקשיים הללו סביר להניח, שדווקא דבריו בפירושו הם אשר מבטאים 
נכונה את דעתו האמתית, והמלה "חי" בסידורו נוקדה בפתח בשגגה, או שלא נוקדה על 

אלא על ידי אחד המעתיקים שחיבר את נקודות הצירי לפתח )בכתבי יד אחרים ידו, 
 שראיתי לסידור רס"ג המלה "חי" לא נוקדה(.

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

יים, ולא רק זאת, כתם שחור שהוא כנקודת צירי התמקם לו במקום המתאים לנקודת לשנ
 הצירי השמאלית, עד שהפתח היא מעין צירי )ושמא הייתה זו צירי?(.

 

 

 

 ח. "חי העולמים" וייחוד השם

שמעתי טענה שאין לקשור את עניין ייחוד השם שנזכר בהלכות יסודי התורה 
הביטוי לא נזכר במפורש, וזה לשון הרמב"ם שם )ב, יג(: לביטוי "חי העולמים", שהרי 

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

ם במורה, וזה לשונו שם )א, סט(: קושר את הביטוי "חי העולמים" לעניין ייחוד הש
י העולמים ]בצירי[, ועניינו שהוא חיּות  "ומחמת עניין זה ]ייחוד השם[ נאמר בלשוננו חֵּ

. גם מרי קושר בין הביטוי "חי העולמים" למצוות ייחוד השם, וזה לשונו העולם"
 בפירושו להלכות יסודי התורה )שם(:
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י בצירי, אלא ַחי בפתח, ואין לומר על נושא זה, כלומר שאין לומר ביחס לה' חֵּ 
י בצירי. ואחת היא, אם זה פרעה או כל  ביחס לשום נברא ַחי בפתח, אלא חֵּ

מחמת חומרתו בעיני רבנו חזר עליו יותר  –המציאות: "העולם" או "העולמים" 
מה שאין דרכו, ולא נהג כן בשום עניין אחר ]...[. וכך האומר  ,מארבע פעמים ]![

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

 שהוא ]...[ אלא לאחד המיוחד הוא הבורא ברוך הוא.

נמצא, כי לדעת חז"ל, רבנו הרמב"ם, רס"ג בפירושו, ומרי יוסף קאפח, אין לומר 
מים" בפתח, מפני שמי שאומר כן ומבין את דברי פיהו, משחית את היסוד של "חי העול
 ייחוד השם יתברך ויתעלה. –דת משה 

 ט. על סידור הרמב"ם )ב(

לאחר שפורסמו הפרקים הראשונים של מאמר זה בעלון "אור ההליכות", יצא לאור 
צדיק את קונטרס ובו מובאים דברי עורך סידור הרמב"ם, שבהם הוא מאריך מאד לה

העובדה שהוא ניקד בסידור הרמב"ם את מילת "חי העולמים" בפתח. וזאת אשאלהו: 
אם לדעת הרמב"ם ניתן לומר "חי העולמים" בפתח לפי דבריו, מדוע רבנו כותב 
י העולמים" בצירי, וזה לשון רבנו:  במפורש ב"מורה הנבוכים" )א, סט(, שיש לומר "חֵּ

יּות "ומחמת עניין זה ]ייחוד השם[ נאמ י העולמים ]בצירי[, ועניינו שהוא ח  ר בלשוננו חֵּ
מדוע אפוא התעלם עורך סידור הרמב"ם מלשונו המפורש של רבנו, וניקד את  העולם".

 "חי העולמים" בסידור הרמב"ם בפתח?

ויתרה מזאת, אם אנחנו עוסקים בעניין כה חשוב, וכמו שהוא כותב בקונטרסו 
יין, ובפרט שנוגע הוא לאחד מיסודות האמונה, בפתיחת דבריו: "מפאת חשיבות הענ

אפרט בזה ביותר". אם כן, מדוע לא ראוי להחמיר בעניין זה כדעת מרי? והלא ב"עולם 
הבלים והבלי הבלים, כל שיטה שטיא הופכים לתורה ועליה בהדתי" בימינו מחמירים 

"יסוד מקדשים מלחמה ובונים דייק של שנאה. האם לא ראוי להחמיר בעניין שהוא 
את ה' יתברך"? ואגב, הביטוי "יסודות האמונה" איננו  לידעהיסודות ועמוד החכמות 

, ולכן ראוי לומר "יסודות התורה", הדעה והידיעהתואם את משנת רבנו, שקידש את 
 (.2–1)ועיין עלונֵּי "אור הרמב"ם"  "הלכות יסודי התורה"וכמו שדייק הרמב"ם וכתב 

קאפח בראש הלכות יסודי התורה: "קרא שם הלכות ונסיים בדבריו של מרי יוסף 
ה לו שהוא יודע תורה, אלה 'יסודי התורה' ולא 'יסודי האמונה'  מֶׁ דְּ נ  כי לדעת רבנו, מי שֶׁ

". רק לאחר הנחת היסודות ואינו יודע את ה' בדרכו של רבנו ובשיטתו, גם תורה אין לו
, וכל מי שיׂשא וייתן בהלכות המחשבתיים הנכונים יש מקום לבוא וללמוד הלכות ודינים

 התורה ללא שהונחו בדעתו יסודות הדת המחשבתיים עדיין רחוק הוא מאד מהאמת...

"והוצרכתי להאריך ונחתום בחתימת דברי מרי יוסף בהלכות יסודי התורה )ב, יג(: 
כי לא רבים ירדו לעומק קפידתו של רבנו, ואף ראיתי מי שהצמיד לדברי רבנו גיבובי 

את ה' כפי יכולת האדם,  לידעיהי רצון שנזכה להתרומם  ראויים הם אליו".מלים, ו
י"וכשם שנתקיימה נבואתו של ירמיה )ב, ח(:  ָדעּונ  ָרה ֹלא יְּ י ַהתו  ׂשֵּ פְּ ת  , כך תתקיים בנו "וְּ

י נבואתו של ישעיה )יא, ט(:  ת "כ  ָעה אֶׁ ץ דֵּ ָאה ָהָארֶׁ ים ה'ָמלְּ ַכס  ם ַלָים מְּ  ."ַכַמי 

יר, מאיר בן אברהם עפארי יצ"ו, שהדריך אותי תודה מיו א  חדת לידידי הרב ַהמֵּ
 והציל אותי מלהתגושש עם השוטים. ה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים, אכי"ר.
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 זיכרון לר' יחיאל בן יעקב למשפחת שמעון דברי

ת שמעון נסתלק לבית עולמו ר' יחיאל )מורי יחיא נע"ג( לבי ,טבת התשע'זב ו"בט
מאחרוני דור הנפילים, אנשי האמת והחסד לאחר יסורין שקיבל באהבה  .בשיבה טובה

 כמו כל אנשי דורו שבית גידולם היה מסורת תימן המעטירה.

שהיתה בעבר עיירת גבול בין האזור שבשליטת  ,בקעטבה 1925נולד בשנת  הוא
 עדן.שב האימאם לבין אזור החסות הבריטי

מיהודי תימן מהעיר  עוליםרות חצובות בהר שבהן התגוררו העיירה היו מע סביב
עדן. בין השנים  – שבצפון ושאר כפרים מרחבי תימן בדרכם לעיר הנמל ידאןצעדה וח

עם התפתחות הלאומנות הערבית במזרח התיכון, גברה השנאה ליהודי  ,1940-1945
משם  יעכדי להגתימן והחלה בריחה המונית מכפרי וערי תימן לכיוון עיר הנמל עדן 

 לארץ הנכספת, ארץ ישראל.

, אחת התחנות בדרכם של העולים היתה קעטבה ורבים מתו מרעב ומחלות כאמור
 ואחרים נותרו חסרי כל, חולים ותשושים.

של משפחת שמעון היה כתובת מסייעת לאותם עולים והיה מקובל לומר לכל  ביתם
 כנסת אורחים".שהגיע לקעטבה "לכו אצל משפחת שמעון ותזכו לה מי

שר' יחיאל שגדל בבית שכולו חסד, לא יפיץ את ריחו הלאה. דרכם של  אזה פל אין
כמו ריח הקטורת של בית המקדש שהגיע  ,שריחם הטוב הולך למרחקים ,בשמים היא
א(. ר' יוסף קרא מסביר את הפסוק  )קהלת ז, "טוב שם משמן טוב" :בבחינת ועד ליריח

סך בשמן, אין לו ממנו הנאה, אולם שם טוב אפילו אין ואומר שאם אדם לא נגע או 
 נוגעים בו, נהנין ממנו.

נהנו מריחו, ממנו, דמותו האצילית,  כולםהיה ר' יחיאל, שמו הטוב הלך לפניו,  וכך
כמו פרפר  ,נוכחותו, מבטו החודר והעמוק, עיניו החכמות משכו אליו גדולים וקטנים

קיפוהו כדי לשמוע את דבריו והערותיו שנאמרו ובכל מקום שהיה, ה ,הנמשך לאור הנר
בדתי אותו, היה לי כאב, דמות יבאהבה מחנכת. גם אני זכיתי להכירו מקרוב. הערצתי וכ

 עם נוכחות מכבדת.

במעשי החסד והצדקה נבעו כאמור מהחינוך שקיבל בבית הוריו בתימן,  הצטיינותו
כו(:  את הפסוק במשלי )לו,הוא רק המשיך את החינוך שקיבל. חכמים בתלמוד דרשו 

ושאלו: וכי יש תורה שאינה של חסד??? אלא, תורה שאדם  ",ותורת חסד על לשונה"
 (.ע"ב )סוכה מט לומדה על מנת ללמדה לאחרים, היא תורת חסד

)ולא כפי שנהגו  "על כנפי נשרים"בעליה הגדולה  1949' יחיאל עלה לארץ בשנת ר
הוא הביא עמו  .ולא על שטיח ,("מרבד הקסמים"ללגלג על יהודי תימן וקראו לעליה 

מרבד של חסד ומעשים טובים, אהבת הבריות ותורה והתיישב במעברת ראש העין. הוא 
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הגיע כאדם אמיד כיאה לבית הוריו ונתן הלוואות לנצרכים ולא תמיד דאג לגבות את 
 כי הבין בחושיו החדים שאין ללווים אפשרות להחזיר. ,החוב

בעבודה פיזית לא קלה, בפיגומים. הוא היה מוצק וחזק כמו הגיעו עבד  עם
פשה מישהו "שמבין" בחשבון )אז לא יאישיותו. המועצה שהוקמה בראש העין ח

 עטבהרכש בבית הוריו בק יעותיוקשו תואר כלשהו( והפנו את המחפשים אליו. את ידיב
 טוב.ערק מה שהביא למשפחה חוסן כלכלי  ורשעסקו במסחר, מכירת נפט וייצ

והיה לו הספק  ,שנים בשבעה תפקידי ניהול שונים 35-ראש העין עבד כ במועצת
של כמעט כל עובדי המועצה. הוא עבד ללא ליאות, נשא ונתן ביושר ובאמונה, לא אהב 

למען עובד  ,ראשי המועצה ללא מורא עםולעיתים התעמת  ,שמנצלים את העובדים
 איש אמת.שקופח או נוצל ועשה זאת ללא מורה כיאה ל

ובימי השבעה הגיעו  ,שזוכרים ומוקירים אותו ,סייע לרבים מתושבי ראש העין הוא
שמשפחתו  ,כשבפיהם סיפורי סיוע שונים ומגוונים ,לנחם את המשפחה אנשים רבים

 .ותואני בעצמי הייתי נוכח ושמעתי עליו נפלא ,שמעה עליהם לראשונה

, אופטימי. את תכונותיו אלה ניצל היה מנהיג מבטן ומלידה, אהוב על הבריות הוא
כמו  ,ובמיוחד סייע לתושבים רבים בעצה ובהכוונה ,להטיב עם כל מי שהיה זקוק

ועסק  ,כתיבת מכתבים מנוסחים למשרדים השונים לצורך פתרון בעיותיהם ומצוקותיהם
 גם בגישור ובהשכנת שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו.

קול חזק וערב. אהב את שירת שבזי שאותה הנחיל  לו חוש מוסיקאלי מפותח, היה
לבניו ולבני בניו הבקיאים במקרא ובשירה. כשעבר לפני התיבה הרטיט את השומעים 

 ."ימים הנוראים"בקולו ובנעימתו ורבים הזילו דמעה ובמיוחד ב

 ,והעריב לבית הכנסת ולבית המדרש השכים ' יחיאל הנציח את עצמו עוד בחייו,ר
ר'  פר בידו כיאה לתלמיד חכמים שלא בזבז את לילותיו בשינה ובטלה,ותמיד היה ס

הוא המשיך  ,העמיד תלמידים הרבה ובמיוחד לאחר שפרש לגימלאות מעבודתויחיאל 
 לרדוף אחר החסד ולסייע לכל מי שהיה צריך.

אצל משפחת שמעון בניצוחו היה חוויה בלתי נשכחת. הוא אירח את  "ליל הסדר"
 כן ירבו. ,, תשעת ילדיו וצאצאי צאצאיו שהיו לערך כמאה אישמשפחתו המורחבת

' יחיאל קיבל את היסורין באהבה, העמיד משפחה לתפארת, זכה לבנים ולבני ר
 ממשיכים בתורת החסד שירשו מאביהם. בנים הנאמנים לה' ולתורתו,

שזכיתם לגדול בבית שכזה, עם אמא  ,י היקריםימשפחת שמעון חבר אשריכם
יים טובים( ואבא שרשיים וצנועים, זכיתם לכבדם באהבה, בחיבה וברטט )שתבדל לח

ו מוטלת עליכם המשימה הגדולה, להמשיך בדרך זו יועכש ,של קדושה מכבדת
 ולהנחילה הלאה לבניכם ובני בניכם עד עולם.

 זכרו ברוך. יהי
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 מאיר עפארי

 בקשה

-1050בן פקודה ) הימים "הנוראים" ראיתי לצטט מדברי רבנו בחיי בן יוסף ברוח
ומאושש על אדני  "ספר שכל כולו בנוי ",תורת חובות הלבבות"(מחבר הספר 1120

 אפחיוסף ק הרבהדעת והתבונה ויסודותיו תקועים במעמקי נבכי נפש האדם" )מדברי 
 קרית אונו(. ,בהוצאת מכון מש"ה , עמ' יב,נע"ג בשער הספר

יתיים שיש בהן הכלמת הנפש בחיי כתב בקשה ותוכחה. תוכחה, דברים תמצ רבנו
 ,ותוכחתה וזירוזה ועוררותה לתפילה, ובקשה, שבח ותהילה לה' יתרומם ויתהדר

)שם,  בעוובקשת סליחה ותחינה בדברי רוך המעוררים את נפש המתפלל ומרגשים את ט
רבים, בספר היא  בלשון עמ' תמ( ,הבקשה )שם תמציתלהעתיק את  בחרתי עמ' תכד(.

שהרי כל אחד מאתנו צריך להתעורר מהבלי הזמן ולבקש ממנו  ,כתובה בלשון יחיד
ואנו מתוקף הערבות ההדדית נתפלל ונבקש  ,ומחילה על התנהגותו יחהיתברך סל

 מחילה וסליחה ונברח יחד אל ה'.

ומה לנו עוד לדבר לפניך ה' אלוהינו אחרי שעבדנו את התוהו וההבל וכילינו כוחנו 
ה' אלוהי הרוחות לכל בשר אם עשינו כאיוולתנו  יושבי תבל, ועתה בעבדותלריק 

למנו לפניך יופשענו, עשה אתה כחכמתך וסלח לנו כי אל תמים דעים אתה, ואם ש
ואם  ,כי יתר מרעהו צדיק וכל שכן הבורא ,רעה תחת טובה גמלנו טוב ולא רע

ואל תבוא במשפט  ,ואל תשפטנו כפעלינו ,הרבינו לפשוע אל תפן אל רוע מעללינו
עבדיך כי המחילה והסליחה תהילתך ועבור על פשע תפארתך, הורנו ה' דרכך את 

ונחנו באורח מישור, וחבר מחשבותינו וטהר רעיוננו מהבלי העולם הזה ליראה את 
והצילנו מכל צרות וצוקות ורעות העולם הזה והעולם הבא, הנגלות אלינו  ,שמך

תנו מעבודתיך, והטריפנו המבדילות ביננו לבינך והמדיחות או ,ווהנסתרות מאתנ
לחם חוקנו והניחנו מעמל ומלבוש והרחיקנו מעוצר לחם ושמלה והרחב ליבנו 
לרוץ דרך מצוותיך וחננו חכמה ובינה, עצה וגבורה ודעת והשכל להוסיף דעת בך, 
ולהשכיל את דרכיך הנעימות וארחות הידידות, והט ליבנו אל עדותיך המקרבים 

על אלוהותך והשוהדים על יחודך עד נשיתך נגדנו  אליך והמורים עליך המעידים
תמיד, ובל תימוט עבודתך מנוכח עיננו כענין שנאמר שיויתי ה' לנגדי תמיד כי 
מימיני בל אמוט, והסר עול מלכות בשר ודם משכמנו והעבר סבל אנוש מעל 
צווארינו, ויחד ליבנו לעמוס עול מצוותיך ונקהו לסבול מוטות קירבתך כי בם חיי 

ונאמר אם אוון פעלנו לא נוסיף,  ,ונשוב אליך בתשובה שלימה בכל ליבנו ,וחנור
לב טהור ברא לנו אלוהים ורוח נכון חדש בקרבנו, אל תשליכנו לעת זקנה ככלות 
כוחנו אל תעזבנו, השיבה לנו ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכנו, יהי ליבנו תמים 

יחלתנו והבטחת לעושי רצונך כי בחקיך למען לא נבוש, זכור דבר לעבדיך על אשר 
נביאך יעזוב רשע דרכו ואיש אוון מחשבותיו  , וקראת בפירחםכל מודה ועוזב ת

יהיו  וישוב אל ה' וירחמהו ואל אלוהינו וירחמהו ואל אלוהינו כי ירבה לסלוח...
 .לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך ה' צורי וגואלי
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  " ָל פְּ יָטה נ  ַאב  יַני וְּ ָךַגל עֵּ ָרתֶׁ תו  ת מ    "או 

]...[  .ןי, דרשות המתאימות לעני]ממטרות התלמוד שחיבר רב אשי[ והרביעי"
אין לחשוב שהוא קל חשיבות או שתועלתו מעטה, כי הוא לתכלית  ]...[ שרָ דְּ הַ 

לפי שאם  .נים הנפלאיםיגדולה מאד, במה שהוא כולל מן הרמזים העמוקים והעני
יובן מהם מהטוב המוחלט מה שאין למעלה  ,דרשותיעויין עיון מעמיק באותם ה

, וכשתביט בהם ]...[ינים אמתיים ייים וענהממנו, ויתגלו מהם מן הענינים האל
 .בפשוטם תמצא בהם נגד המושכל מה שאין למעלה ממנו

האחד לעורר הבנת ]והטעמים שהסתירו רעיונות עמוקים בדרשות וברמזים:[ 
אשר לא יוארו לבותיהם לעולם, ולו תוצע  הלומדים, וגם לשוע עיני הכסילים

לפניהם האמת היו סוטים מעליה כפי חסרון טבעם, שעל כיוצא בהם אמרו אין 
 וולמד ]...[מגלין להם סוד, לפי שאין שכלם שלם עד כדי לקבל האמת על בוריה. 

נְֵּך'ן זה ממאמר שלמה יעל עני שו  ָחָלב ַתַחת לְּ ַבש וְּ , ]שיר השירים ד, יא[ 'דְּ
בים שהנפש מתענגת שהמושגים הערֵּ  ,ן דברים אלוישעני :ופירשוהו ע"ה ואמרו

ראוי שלא ייאמרו ושלא יוצאו מתחת הלשון  ,כעונג חוש הטעם בדבש וחלב ,בהם
נְֵּך'בשום פנים וזהו אמרו  שו   ]...[. 'ַתַחת לְּ

 ,מודיםיעצמו בל את ואם הסיר ה' המסך מעל לב מי שרצוי לפניו אחרי שהכשיר
 ,מוד וההשתדלות בעסק התורהיואין לאדם לעשות עם הלן מהם לפי כח שכלו. יבי

ויעזרהו ויגלה לו  ,ויתפלל לפניו ויתחנן שיחנהו דעת ,אלא לכוון את לבו לה'
יַני 'הסודות הכמוסים בכתבי הקדש, כמו שמצאנו דוד ע"ה עשה כן והוא אמרו  ַגל עֵּ

ָך ָרתֶׁ תו  ת מ  ָלאו  פְּ יָטה נ  ַאב   ]...[ .ם קיט, יח[' ]תהליוְּ

אין ראוי לאדם השלם לפרסם מה שידע מהסודות אלא למי שהוא גדול ממנו או ו
כמוהו, לפי שאם יציענו לפני כסיל, אם לא יגנהו בפניו ודאי לא ייטב בעיניו, 

יָך'ולפיכך אמר החכם  לֶׁ ל מ  כֶׁ ׂשֵּ י ָיבּוז לְּ ר כ  ַדבֵּ יל ַאל תְּ ס  נֵּי כְּ ָאזְּ  . ועוד]משלי כג, ט[ 'בְּ
תכן אלא בדרך חידה ימוד לרבים לא יישהל ]טעם נוסף מדוע הסתירו ברמזים:[

כדי לכלול הנשים והנערים הקטנים, כדי שכשתגיע דעתם לשלמות ידעו  ,ומשל
 ]...[ .ענין אותם המשלים

שלא  ,ולכן ראוי לאדם שאם נזדמן לו מדבריהם דבר שהוא נגד המושכל לפי דעתו
וכשיראה משל ממשליהם  לא ייחס החסרון לשכלו.ייחס החסרון לאותם הדברים א
ין, עד יראוי לו להצטער מאד על כך שלא הבין הענ ,שפשוטו רחוק מאד מבינתו

שנעשו אצלו כל הדברים האמתיים בתכלית הריחוק. לפי ששכלי בני אדם נבדלים 
כהבדלי המזגים, וכמו שמזג אדם זה טוב וקרוב לממוצע יותר ממזג אדם אחר, כך 

ין ישכל אדם זה נכון ושלם משכל אדם אחר. ואין ספק שאין שכל מי שידע עניהיה 
ולפיכך נשגב כשכל מי שאל ידע אותו הענין, לפי שזה שכל בפועל וזה שכל בכח. 

יש דברים שאצל אנשים מסויימים הם נכונים וברורים בתכלית, ואצל אחר הם 
 ."בגדר הנמנעות, כפי ערך מעלתם בחכמה

 כ(–"ם לפירוש המשנה )עמ' יטמתוך הקדמת הרמב


