
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

      

בחודש שעבר למדנו על שתי בקשותיו של משה רבנו מאת ה' 
ָרֶכָך""הֹוִדֵעִני יתברך, בקשתו הראשונה היא:  )שמות לג,  ָנא ֶאת דְּ

יג(. וראינו שלפי הרמב"ם משה רבנו ביקש מה' שיודיע לו את 
הטבע -, כלומר ילמד אותו כיצד הבריאהפעולותיו בעולם

המשוכלל והנפלא שסביבנו הופעל ופועל ברצון הקב"ה. וזה לשון 
 הרמב"ם ב"מורה הנבוכים" )א, נד(:

ה רבנו[ ידיעתן והודיעֹו "הנה נתבאר, כי הדרכים אשר ביקש ]מש
]...[ המשל בכך, כאשר  הם הפעולות הבאות מאיתו יתעלהאותן 

הושגה עדינות ניהולו בהתהוות עוברי בעלי החיים, והמצאת 
כוחות בו ובמגדליו לאחר לידתו המונעים ממנו את המוות 
והאובדן ושומרים עליו מן הנזקים, ועוזרים לו בצרכיו החיוניים, 

ו לא תיעשה מצידנו כי אם לאחר התפעלות וכעין פעולה ז
 והתרגשות והוא ענין הרחמנות, לכך נאמר עליו יתעלה רחום".

ֲאִני ַאֲעִביר ָכל "ה' נענה לבקשתו זו של משה רבנו, ונאמר לו: 
)שמות לג, יט(, כלומר ה' הודיע למשה רבנו על  "טּוִבי ַעל ָפֶניָך

הטבע וכיצד הוא פועל באיזון -אופני הנהגתו את הבריאה
ובחכמה נפלאים ומופלאים. ודי ללמוד מעט על הטבע המשוכלל 
שסביבנו לפי המדע המתקדם שבימינו, כדי לעמוד ולהודות 

ָמה "להלל ולשבח לפאר ולרומם לה' יתברך על נפלאות הבריאה 
ָמה ָעִשיתָ  ה'ּבּו ַמֲעֶשיָך רַ  ָחכְּ  )תהלים קד, כד(. "כָֻּלם ּבְּ

 האם ה' רחום וחנון?

ַחּנּון"נאמר בתורה במפורש  )שמות לד, ו( ולכאורה  "ֵאל ַרחּום וְּ
התשובה הברורה היא כן. ברם, הרמב"ם מלמדנו ב"מורה 
הנבוכים" שפסוקים אלה אינם כפשוטם, כלומר ה' איננו "חנון 

 ורחום" במושגים הפשוטים של האדם, ונסביר את הדברים.

כאשר אב מחליף טיטול לבנו התינוק וקם באמצע הלילה לקול 
עושה זאת מתוך שרחמיו נכמרים בכיֹו להאכילו ולהרגיעו, הוא 

ולבו יוצא אליו בָשמעו את התייפחותו. כלומר, הבכי של התינוק 
בקרב האב רגשות חמלה ורחמים כלפי בנו, ואלה מציפים  מעורר
אותו לטפל בבנו ולמלא את צרכיו גם מתוך  ומעורריםאותו 

 "התפעלות נפשית"קושי או אי נעימות. לזאת קורא הרמב"ם 
לפעול  שעורר אותוהשינוי שחל בנפשו של האב שמבטאת את 

 להיטיב עם בנו.

גם ה' יתברך נוהג עמנו בחמלה ורחמים אך לא מתוך התפעלות 
רגשית, שהרי ה' איננו בשר ודם, אין לו גוף ולא דמות הגוף, 
ולעולם לא יחול בו שינוי כמו שחל באב כאשר רגש החמלה 

)מלאכי ג, ו(. אלא, ה'  "ִתיֹלא ָשִני ה'ִכי ֲאִני "מציף את נפשו, 
פועל פעולות של חמלה ורחמים מתוך ידיעה שללא חמלה 

האדם לא יוכלו להתקיים, וזה לשון -ורחמים העולם ובני
 הרמב"ם בבארו עניין נפלא זה )שם(:

"ואין הענין כאן שהוא בעל מידות ]חנון, רחום, ארך אפיים, רב 
לפעולות הנעשות  חסד, וכו'[, אלא ]הוא[ עושה פעולות הדומות

על ידינו כתוצאה ממידות, כלומר כתוצאה מתכונות נפשיות, לא 
שהוא יתעלה בעל תכונות נפשיות ]...[ לכך נאמר עליו יתעלה 

ַרֵחם ָאב ַעל ָּבִנים'כדרך שנאמר  'ַרחּום' ]תהלים קג, יג[ ]...[ לא ' כְּ
אלא כאותה הפעולה הבאה מצד שהוא יתעלה מתפעל ומתרגש, 

י הבן שהיא תוצאה של רגישות וחמלה והתפעלות האב כלפ

בהחלט, תבוא מצידו יתעלה כלפי חסידיו לא מתוך התפעלות 
 ".ולא מתוך שינוי

נפשי כמו התעוררות של -כלומר, אסור לייחס לה' שינוי רגשי
רחמים )ומה שאומרים "לעורר רחמי שמים" הוא טעות גסה לפי 
הרמב"ם(, מפני שכל אלה שייכים לנפש שנמצאת בתוך גוף 
ומושפעת ממה שהיא קולטת בעיניה, באוזניה וכו'. אך ה' יתעלה 

לעולם איננו עובר  ויתרומם אינו גוף ואינו נפש בגוף, ולכן הוא
 35שינוי מכל סוג שהוא. וכמו שכותב ָמרי יוסף קאפח בהערה 

"כי כל אלה ]ההתפעלויות והשינויים הרגשיים[ הם שם: 
עֹות הגוף ]...[ וה' לעולם לא ישתנה מפני שאין לו דבר  אֹורְּ ִממְּ

 שיגרום לו שינוי".
 ת ייחוד השםמצוַ 

ֹבֶדָך""הַ של משה רבנו  בקשתו השניהנחזור עתה ל ֵאִני ָנא ֶאת כְּ  רְּ
)שמות לג, יח(, וכאמור לפי הרמב"ם ב"מורה הנבוכים" )א, נד( 

ברם,  ".עצמו ואמתתו שיודיעוֹ משה רבנו ביקש בזאת מהשם "
מהי ידיעת עצמו ואמתתו? האם ניתן לדעת וללמוד על ה' באופן 

 ישיר?

הרמב"ם עוסק במצות ייחוד השם בפרק א מהלכות יסודי 
ם, בין ההלכות שעוסקות בייחוד השם הוא מבאר התורה. וש

ֹבֶדָך"מהי בקשתו של משה רבנו באמרֹו  ֵאִני ָנא ֶאת כְּ . מזאת "ַהרְּ
, וזה למּותבשנלמד שמשה רבנו ביקש לידע את ייחודו של השם 

לשון הרמב"ם )שם, י(: "מה הוא זה שביקש משה רבנו להשיג 
ֹבֶדָך'כשאמר  ֵאִני ָנא ֶאת כְּ ביקש לידע אמתת המצאֹו של '? ַהרְּ

הקדוש ברוך הוא ]...[ והשיבו ברוך הוא שאין כח בדעת האדם 
 ".על בוריוהחי שהוא מחובר מגוף ונפש להשיג אמתת דבר זה 

כלומר, מצַות ייחוד ה' עוסקת בידיעת עצמו ואמתתו של הקב"ה 
, ובא משה רבנו וביקש לדעת מעבר לגבול זה, עד גבול מסוים

ַאִני ָהָאָדם ָוָחי"ה' יתעלה  ועל כך השיבו )שמות לג, כ(  "ִכי ֹלא ִירְּ
לא ניתן להשיג את עצמּותֹו של ה' יתעלה כמות שהיא. מכל  –

עוסקת בידיעת עצמו ואמתתו  שםת ייחוד השמצומקום למדנו, 
אלא שאף ייחוד ה', כמו ידיעת ה', איננה עוסקת  של הקב"ה,

מצַות ידיעת השם  בידיעת ה' באופן ישיר אלא באופן עקיף:
של בורא עולם ומהן אנו למדים על  פעולותיועוסקת בידיעת 

של  עצמו ואמתתומציאותו, ומצות ייחוד השם עוסקת בידיעת 
בורא עולם, אך לא באופן חיובי כי אם באופן שלילי, ונסביר את 

 הדברים.

ָחֵבר שאינו מכיר  כאשר אנו רוצים לתאר חפץ מסוים שראינו לְּ
ץ, הרי ככל שנוסיף ונרבה בתיאורים כגון: גודל, את אותו החפ

צבע, כמות, צורה, מרקם, איכות, מקום, ריח וכיו"ב, כך נצליח 
להעביר לחברנו תיאור יותר מוצלח ומדויק של אותו החפץ, וכך 
הוא יותר יצליח להבין על מה אנחנו מדברים. ברם, כאשר אנו 

בשום תיאור רוצים לתאר את בורא עולם, לא ניתן לתאר אותו 
חיובי, כלומר לומר שה' הוא כך או כך, מפני שה' יתברך איננו גוף 
ואיננו כח בגוף, וכל התיאורים שלנו לקוחים מהעולם היחיד 
שאנו מכירים שהוא עולם החומר עולם הגופות. אם כן, כיצד 

 ?עצמו ואמתתונתקרב לידיעת בורא עולם? כיצד נדע את 

 המשך בעמ' הבא
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 נאמנה וברכה תודה
עוזרים למסייעים ול

 ת העלוןוצאלה
 יבורכו מפי עליון!

 

ם! קרי הי ם  ראי קרים!לקו הי ם  ראי קרים!לקו הי ם  ראי    לקו
רי כל ביקורת תילמד ותתקבל בברכה ובתודה, מפני שדברי מָ 
הם מאור רב עוצמה: "שכל ביקורת, תהיה מטרתה אשר 

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



 

 
ת ייחוד השם   המשך מעמ' קודם מבוא למצו 

לפי הרמב"ם, הדרך היחידה להתקרב לידע את בורא עולם היא 
כל התיאורים הלא נכונים  , כלומר דרך שלילתבדרך השלילה

ביחס לה'. לדוגמה, כאשר הצלחנו לקבוע במחשבתנו את 
ההשקפה שה' איננו גוף ואיננו כוח בגוף התקרבנו אליו, מפני 
שהסרנו בדרך השלילה השקפה או תיאור לא נכון ממחשבתנו 
ביחס לה' יתעלה. וכך, עם שלילת עוד ועוד דברים לא נכונים 

ירים עוד ועוד "מסכים" בינינו לבין ביחס לה' יתברך, אנו מס
בורא עולם, ומתקרבים אליו כפי יכולת האדם. וזה לשון הרמב"ם 

 במורה הנבוכים )א, נט(:
"לפי שכל מה שאתה מוסיף בתארי המתואר ]מן הברואים[ כך 

כך כל מה הוא מתייחד יותר ומתקרב המתאר להשגת אמתתו, 
, ותהיה קרוב שתוסיף לשלול ממנו יתעלה אתה מתקרב להשגה

 ".כח לך אתה שלילתואליו יותר ממי שלא שלל מה שהּו
מּות ]=הגשמיּות, שלילת כל מושגי החומר  ובשלילת ַהַגשְּ

שם )א, א(: מהבורא[ תושג מצות ייחוד השם, וזה לשון הרמב"ם 
אבל מה שצריך להיאמר בשלילת הגשמות וקביעת האחדות "

תדע  בהרחקת הגשמותת כי אם אשר אין לה אמתּו האמתית,
. כלומר, בשלילת הגשמות נקבעת הוכחת כל זה מן המאמר הזה"

 .אחדותו של בורא עולםבמחשבתנו 

ֵעיֶניָך" ָצא ֵחן ּבְּ ַמַען ֶאמְּ  "לְּ

במצוֹות ידיעת השם וייחוד השם אנו מתקרבים אל ה' יתברך: 
ובמצות ייחוד השם  פעולותיובמצַות ידיעת השם אנו למדים על 

)בדרך השלילה(. שתי מצוות אלה  עצמו ואמתתועל אנו למדים 
וזו לפי הרמב"ם תכלית  "ידיעת השם"נקראות גם בשם כולל: 

להים ואדם. -האדם, ובזאת נמצא חן וחסד ושכל טוב בעיני א
ֵאָדֲעָך "שהרי משה רבנו ביקש מה' יתעלה  ָרֶכָך וְּ הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת דְּ

ֵעיֶניָך ָצא ֵחן ּבְּ ַמַען ֶאמְּ ות לג, יג(, ועל זאת כותב הרמב"ם )שמ "לְּ
 ב"מורה הנבוכים" )א, נד(:

ֵעיֶניָךואמרֹו '" ָצא ֵחן ּבְּ ַמַען ֶאמְּ ע את ה' הוא דַ יֵ כי מי שֶ  ,מלמד' לְּ
אשר ימצא חן בעיניו, לא מי שצם והתפלל בלבד, אלא כל מי 

 ידיעתו ]=ששיבש את[ לכַ סָ הוא הרצוי המקורב, ומי שֶ  – עוֹ דָ יְּ שֶ 
המרוחק, ולפי ערך הידיעה  ]שיש זעם כלפיו[ םעּוזָ הוא הַ  –

 ".]אל ה' יתברך[ רבה והריחוקיוהסכלות יהיה הרצון והזעם והק

ונסיים בדברי ָמרי יוסף קאפח על דברי רבנו "לא מי שצם 
(: "כוונת רבנו לתפילה 6והתפלל בלבד", וזה לשונו )שם, בהערה 

ומכל  דו באמת.ללא השכלת מציאות ה' וייחושל אמירת מלים 
מקום, אם היתה יציאתו של אדם זה מבית הכנסת כביאתו, והיה 
זה שכרו שנמנע מרכילות ולשון הרע בחוץ. אך אותו הבא 

טובה קבירתו חי  –בדרישות שררה וריב ומצה ומתיחות 
מתפילתו" ]![. ואין ספק שאמר את דבריו מתוך הניסיון המר 

 שנתנסה.

ולהבהיר את מצות ייחוד השם  בפעם הבאה אי"ה נמשיך לבאר
 כפי יכולתנו.

האם לאור יש צבע? –נקודת מדע   יצ"ו אלעזר קייסי

 סיקה עוסק בחקר תכונותיהם של עצמים חומרייםיהפמדע 
שלהם, מקור  טמפרטורהרמת התנועתם במרחב,  ובודק את

 האנרגיה )כגון תנועה, חום וכיו"ב(, ועוד.

מלבד העיסוק בעצמים חומריים, יש בפיסיקה תחום חשוב נוסף 
הוא ה"אור". האור ו שאינו מורכב מחומר "עצםב" שעוסק

מאפשר לנו לראות, ולכן תמיד היה קשה במקצת להפריד את 
ה, חקר האור הפיסיקלי מחקר מנגנון הראייה האנושי. לדוגמ

בזמן העתיק לא התייחסה לאור כאל  האחת ההשקפות שרווח
מעין יכולת , אלא סברה שהראייה היא אנושית-תכונה טבעית

את הגוף הנראה, ממש כפי  תמהעין ותופס תשיוצא טבעית-על
 נמצא קרוב אלינו.ששאנו יכולים לשלוח יד כדי לחוש גוף 

אות מדוע אי אפשר לר להסביר הצליחה השקפה זו לא ,אולם
 של דבר תפסה את מקומה השקפה אחרתבחושך, ובסופו 

"האור הוא צורה של אנרגיה הנפלטת המקובלת כיום והיא: 
מתפשטת במרחב עד שהיא פוגעת בעצם שמגופים מאירים, 

מוחזרת אל העין,  הזו אנרגיההכאשר  הנראה ומוחזרת ממנו".
מידע למוח על העצם הנראה שבו פגעה וממנו היא מעבירה 

 נראהשבתודעה שלנו את תמונת העצם הוחזרה, והמוח משרטט 
 המידע שהתקבל מהעין. לעין, באמצעות ניתוח

 צבעיםה –תכונות האור 

 לראות בצבע תכונה של האור. אפשר מבחינות רבות אפשר
ת קרן שמש( דרך לוח זכוכי )כמולמשל, להעביר קרן אור "לבן" 

ראה יעל משטח לבן כלשהו: המשטח ילכוונּה כך שתּוטל אדום, ו
אדום, ומכיוון שאנו יודעים שאין מדובר בתכונה בצבע לעינינו 

 "אור אדום". משטחלאור שפגע ב קוראיםשל המשטח עצמו, אנו 

שלוח הזכוכית הצבעוני משנה  ,בימי הביניים היה מקובל להאמין
 ,את תכונות האור העובר דרכו, והופך אותו מלבן לאדום. אולם

)פיזיקאי ומתמטיקאי אנגלי,  אייזק ניוטון ביצע 1666בשנת 
( 1727–1642נחשב לאחד המדענים הגדולים ביותר בכל הזמנים, 

בו הניח לקרן שמש לעבור וניסוי הנפיצה המפורסם שלו, ת א
)רכיב אופטי בצורת משולש תלת מימדי  כוכיתז דרך מנסרת

. קרן השמש "הלבנה" המשמש לשבירת והחזרת קרני אור(
התפצלה במעברה דרך המנסרה לקרניים בצבעים שונים, 

ו, זה וכשפגעה בקיר יצרה עליו כתם אור מוארך שמופיעים ב
 לצד זה, צבעי הקשת השונים.

ניות באמצעות ד את קרני האור הצבעוניוטון הצליח גם ללכֵ 
 ,העברתן במנסרה שנייה, ולקבל שוב אור לבן. מכאן הוא הסיק

שהמנסרה הראשונה איננה משנה את תכונות האור אלא רק 
 למעשה מפרקת אותו למרכיביו, ולפיכך האור "הלבן" הוא

אם כך הדבר, הרי שגם  !תערובת של אור בצבעי הקשת השונים
אלא רק  ,האור הזכוכית הצבעונית אינה משנה את תכונות

חלקים ממנו, והאור הצבעוני שעבר את הזכוכית הוא  "בולעת"
. באופן דומה, כאשר גוף בזכוכית הצבעונית שלא נבלעאור ה

ולהחזיר  ולבן, הוא יכול לבלוע כמה ממרכיביכלשהו מואר באור 
לעינינו רק אור בצבעים מסוימים, ולכן גופים שונים נראים לנו 

 .צבעוניים
 בצבעי הקשתסביבון 

ולרגל חנוכה... 
החוקר האנגלי 
 סר איזיק ניוטון
הוכיח בשנת 

 כאמור, 1704
שהאור הלבן 
מורכב מצבעים 

סביבון  שונים.
ון, וכאשר נקרא גם גלגל ניוטהקשת  יהצבוע בשבעת צבע

נדמה לעין שהסביבון כולו בצבע לבן מסובבים אותו במהירות 
בין הצבעים השונים  הבדילאחיד. העין אינה יכולה להבחין ול

לנגד כאילו מתמזגים ושהם  לעינינו ונראה ,מהירות הסיבוב בשל
 עינינו עולה ומתקבל צבע לבן.

מתחלקת אלומת האור לצבעים נדון בשאלה כיצד מאמר הבא ב
 ?לצבעים אלודווקא ומדוע 

עלינו "להתבונן בטובות שהשפיע ושמשפיע על עולמו 
]כלל הבריאה ומדעי הטבע[, שמתוכן אנו מכירים את 

 מי שאמר והיה העולם"
 (.74, הערה ט)תורת חובות הלבבות, עמ' י

 

"שאין היובל נוהג אלא בארץ, ובזמן שכל יושביה 
שרוי על אדמתו ואינם מעורבים. עליה, וכל שבט 

ורה אלא בארץ והשמיטה אינה נוהגת מן הת
 (.1הערה עמ' כא, )שם,  ובזמן שהיובל נוהג"

   פנינים מתורתו של ָמרי יוסף קאפח נע"ג  



 
 

 

קאפח-/ גולי חוברי א ץ?מֵ אַ תְּ הִ י לְּ לִ ּבְּ  –ץ מֵ ת חָ ירַ כִ מְּ  

ָך, ָהַרב...  – "ָשלֹום לְּ
ִחיֵאל?"  יְּ

כּוָנה, ֲחִצי  ִריז ַרב ַהשְּ ַמכְּ
 שֹוֵאל...

 –"ֲעֵליֶכם ַהָשלֹום!"  –
ֵגלֹו  ֶהרְּ ֵיא כְּ ֵמִשיב ר' ִיחְּ

אֹור ָפִנים, מֹוִשיט ָיד  ִּבמְּ
ִמינֹו ֵאָליו ַלֲחנּות  ִנים. –ָלַרב ּוַמזְּ  ִּבפְּ

 –"ַאְך ָלָמה ּוַמדּוַע ֹתאַמר ֶשֲאִני ַרב  –
ִריֹות ָלִריב   ֹלא ֹאַהב"... –ַוֲהֵרי ִעם ַהּבְּ

לֹוצֵ  דֹוֶחה ֶאת ֹתַאר ַהָכבֹוד,ִמתְּ ֵיא וְּ  ץ ר' ִיחְּ
ִגיש ֶשהּוא ַרק ִאיש ָפשּוט ֶשרֹוֶצה ַלֲעֹבד...  ַמדְּ

ִלּבֹו הּוא ָתֵמַּה  ַפֵלא –ּובְּ  ִמתְּ
בֹודֹו עֹוֶלה   –ַמה הּוא ֶזה ֶשִּבכְּ

כּוָנה ֶאל ֲחנּותֹו ַמִגיעַ   ֶשַרב ַהשְּ
תִ  ַמפְּ ֹאם ּבְּ ֶעֶרב ֶפַסח, ִפתְּ  יַע.ּבְּ

 ִכֵסא הּוא ָלַרב ַמִציַע, –ּוִמָיד 
ִמיַע: ָברֹו ַמשְּ ֶאת דְּ ָסֵרב וְּ  אּוָלם ֶזה מְּ

ַפר ַדּקֹות, – ֹאד, ֵיש ִלי ַרק ִמסְּ ַמֵהר ֲאִני מְּ  "מְּ
ָקן  ִהָכֵנס ַלֲחנֻּיֹות ַרּבֹות, ֶחלְּ חֹוקֹות. –ָעַלי לְּ  רְּ

ָין  ִפיָכְך ֶאַגש ָיָשר ָלִענְּ  לְּ
אֹוִדיֲעָך ָין.  וְּ ִקנְּ ֶקֶשר לְּ  ֶשָּבאִתי ּבְּ

כּוָנה, ָך ֲאִני ַרב ַהשְּ  ֵמַאַחר ֶשַכָידּוַע לְּ
ַתֵדל ַלֲעשֹות ֶאת ֲעבֹוָדִתי ֶנֱאָמָנה,  ֲאִני ִמשְּ

ֶעֶרב ַחג ַהֶפַסח  ֵמש ּוָבא –ּובְּ ַמשְּ  ַהמְּ
ֹכר ֶאת ֶהָחֵמץ   ֲהֵרי זֹו חֹוָבה! –ִלמְּ

ָוִנים ֹלא  ֵדי ֶשֶחנְּ אּוַלי ַאף ֹלא ּוכְּ חּו וְּ רְּ ִיטְּ
ֹכר, ִליחּו ִלזְּ  ַיצְּ

ֲאִני ָּבא ֲאֵליֶהם 
ֵדי ֶשֶאת ֲחֵמָצם  כְּ

ֹכר. לּו ִלמְּ  ִלי יּוכְּ
ִני, ַגם ָכאן  ָאז ִהנְּ

ָפֶניָך, –  לְּ
ַאָתה  ֹכר ִלי  –וְּ מְּ

 ָכֵעת ֶאת ֲחֵמֶצָך.

ַשֵלם, –ַרק ֹקֶדם אֹוִדיֲעָך   ַכָמה ָעֶליָך לְּ
דִ  ַהסְּ ֵדי לְּ ֹאֶפן כְּ ִכיָרה, ּבְּ יר ֶאת ַהמְּ

 ָשֵלם"...
ֵתן"... – בֹוד ָהַרב, ָאָּנא ַהמְּ  "ֶרַגע, כְּ

ַמֵתן. ֵיא, ֶאת ַהֶּקֶצב מְּ רֹו ר' ִיחְּ  עֹוצְּ
ֵעיֶניָך... –  "ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְּ

ָעֶדיָך!" ִּביר ֶאת צְּ ַהסְּ  הֹוֵאל ָנא לְּ
ִחיּוְך ָנסּוְך ַעל פָ  ֵיא וְּ  ָניוִמַתֵמם ר' ִיחְּ

ָפָניו. ִנָכר ֶשָהַרב ָּבטּוַח ֶשִאיש ָפשּוט לְּ  וְּ
מֹו ֵאינֹו ּבֹוֵטחַ  ַעצְּ ִאלּו ּבְּ ֶאה כְּ ֵיא ִנרְּ  ר' ִיחְּ

ַבֵּקש ּופֹוֵתַח:  ּוִמָיד פֹוֶנה שּוב ָלַרב, מְּ
ָך ֶאת ֶהָחֵמץ? – ֹכר לְּ ָת ֶשֶאמְּ ָנם ִּבַּקשְּ מְּ  "ַהאֻּ

ָכְך ָכל ֹקִשי! ֹלא ָצִר  ַאֵמץ!ֵאין ּבְּ ִהתְּ  יְך לְּ
חֹוָרִתי ֲאִני  ָך ַכָמה ַעל סְּ ֲאִני, ַהמֹוֵכר, ֹאַמר לְּ

ַבֵּקש ַשֵלם ִלי ָכל ַמה  – מְּ ַאָתה, ַהּקֹוֶנה, תְּ וְּ
 ֶשִיָדֵרש"...

ִחיֵאל!"  – ָך ֵמִבין, ֶרּב יְּ פֹוֵסק  –"ֹלא, ֵאינְּ
ֹטַח שּוב ֶאת  ָהַרב, ָבר מּוָכן הּוא ִלשְּ ּוכְּ
ָברָ  ֵיא  יו...דְּ ִחיּוְך ָרָחב, –ַאך ר' ִיחְּ לֹוַמר ֶאת  ּבְּ

ָברֹו ַגם הּוא ָחב:  דְּ
ָנם סֹוֵחר ָחָדש ּוָפשּוט – בֹוד ָהַרב, ֲאִני ָאמְּ  "כְּ

ָלֵלי ַהשּוק: ָך ֶאת כְּ ִּביר לְּ ַהסְּ  ַאְך ָכל ֶיֶלד ָיכֹול לְּ
חֹוָרה –ִמי ֶשּקֹוֶנה  ַקֵּבל סְּ נֹוֵתן ֶכֶסף  מְּ  –וְּ

מ לּום –ּוִמי ֶשמֹוֵכר  ּוָרה,ִּבתְּ ַקֵּבל ַתשְּ  מְּ
לּום! ַשֵלם כְּ ֹלא מְּ  וְּ

ָלִלים לּום ֵאין ֵאֶלה ַהכְּ ִפיֶהם נֹוֲהִגים  כְּ לְּ
דֹוִלים? ַטִּנים ּוגְּ  קְּ

נֶֻּסה"... ֲהֵרי ָכְך ַיֲעֶשה  ַגם סֹוֵחר ֹלא מְּ
ָלִלים ֵאֶצל  – "ָאֵכן, מֹוֶדה ָהַרב, "ֵאֶלה ַהכְּ

ֵיא,  – ַהסֹוֲחִרים"... ָיֶפה", פֹוֵסק ר' ִיחְּ "טֹוב וְּ
ַהֲעִרים?   –"ָאז ָלָמה ֹקִשי לְּ

ָך ֲאִני חֹוָרִתי-ֶאֵתן לְּ  ַהמֹוֵכר ֶאת סְּ
ַאָתה ִריָשִתי. –ַהּקֹוֶנה -וְּ ִפי דְּ ַשֵלם כְּ  תְּ

ָלִלים, ֲעֵליֶהם ָאנּו  ִפי ַהכְּ ַהֵאין ֶזה לְּ
ִכיִמים?"  ַמסְּ

ָלִלים  "ֵכן, ֶרּב – ַגֵּבי ַהכְּ ִחיֵאל, לְּ ֵנינּו  –יְּ שְּ
ִמיִמים,  ֲאָבל ָכאן ֵיש ַמֶשהּו ַאֵחר, תְּ

ַדֵּבר... ַעל ֶזה ֲאִני מְּ ִדיר ֶאת  וְּ ַהסְּ ֲאִני ָצִריְך לְּ
ִכיָרה ַין ַהמְּ ֹפס', ֵאין  ִענְּ ֵדי ֶשָהֵעֶסק 'ִיתְּ כְּ

ֵרָרה"... ֵיא, "ִאם  –"נּו טֹוב"  – ּבְּ ֵמִשיב ר' ִיחְּ
ַאֵמץ  ָך ָשָכר! –ִתתְּ  ַמִגיַע לְּ

ָך ַמֲאָמץ, ֲאִני ָאִביא ֶאת  ֲאָבל ֶאֱחֹסְך לְּ
חֹוָרִתי ֵאֶליָך   ַעד ָמָחר!" –סְּ

ֹסר ִלי  – ָך ָצִריְך ַמָמש ִלמְּ ִחיֵאל, ֵאינְּ "ֹלא, ֶרּב יְּ
ָך! חֹוָרתְּ  ֶאת סְּ

ָך כֻּלֹו  ָך... –ָכל ֲחֵמצְּ  ִיָשֵאר לֹו ַּבֲחנּותְּ
ָיכֹולַאָתה ִתמְּ   ֹכר ִלי ֶאת ֶהָחֵמץ ַרק ִכבְּ

ֵיָחֵשב ֶכָעָפר  ֶתֶרת וְּ ִפָּנה ִנסְּ ֶזה ִיָשֵאר ּבְּ  –וְּ
ַטֵּוינּו  – ַכחֹול"... בֹוד ָהַרב, ֲהֹלא ִנצְּ "ֲאָבל, כְּ

ַלֲעֹבר ַעל ִאסּור  ַעל 'ַּבל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיָמֵצא'... וְּ
ָלל רֹוֶצה...  ָחמּור ֶזה ֵאיֶנִּני כְּ

עוֹ  ד חּוץ ִמֶזה, ִאם ֵאין ַאָתה לֹוֵקַח ֶאת וְּ
חֹוָרִתי לּום ַהַמִגיַע  סְּ ָך ַעל ַהַתשְּ ַוֵתר לְּ ֲאִני מְּ

ִריָשִתי... ִפי דְּ  לְּ
ֶיה ַחָיב ִלי ָדָבר ָדר  ֹלא ִתהְּ סְּ ָין ֲהֵרי מֻּ ִכי ָהִענְּ

ָבר... לּום כְּ בֹוד ָהַרב, ַאָתה ָפטּור ִמַתשְּ  ָאֵכן, כְּ
לּום,ַוֲאִני הַ  ָך כְּ  מֹוֵכר ֲהֵרי ֹלא ַחָיב לְּ

ִציֹון גֹוֵאל'  ָרֵאל!'..." –'ּוָבא לְּ ָשלֹום ַעל ִישְּ  'וְּ
ָבִביּות ֵיא ִּבלְּ  ָצַחק ר' ִיחְּ

ָהַרב  ַגָמִתיּות... –וְּ ִחינֹו ַּבמְּ ַהבְּ  ָשַתק, ּבְּ
ַעת ֹכֶשר ֵיא שְּ  אֹו ָאז ָמָצא לֹו ר' ִיחְּ

ָדתֹו,  ִּביר ֶעמְּ ַהסְּ ֹיֶשר:לְּ ֹתם ּובְּ ִחישּות, ּבְּ  ִּבנְּ
ַצֶפה ֶקֶצב ֶשֵאין ִאיש מְּ ִהים, ּבְּ ֵשֶטף ַמדְּ  ּבְּ

ָמָרא  ֵרי ֲחָכִמים ֵמַהגְּ ַצֵטט ִדבְּ ַמָמש  –ֵהֵחל מְּ
ַעל  ֶפה!-ּבְּ

ָהַרב  ָתֶאה –וְּ ֶפה ָפעּור, ִמשְּ  עֹוֵמד ּבְּ
...האֶ ם גֵ ִמיכָ יד חֲ מִ לְּ ם תַ אוֹ תְּ פִ  תוֹ וֹ לגַ ּבְּ 

מי הוא זה "דיקרנוסא"? הלוי יצ"ו -אדיר ב"ר יוסף דחוח

-בליל ראש השנה כולנו שומעים את "תפילת הפרנסה" בבית
הכנסת. קריאתה הפכה למנהג קבוע, אך השנה החזן הגדיל 

בקול מבעית מחריש אוזניים, ועמד שניות לעשות וקרא אותה 
ארוכות לפני המלה "דיקרנוסא" כדי "להרהר" בה )כמו שכתוב 
בסידורים(. המקור לתפילה זו הוא בספר "פרי עץ חיים" )שער 

 ( תלמיד האר"י.1620–1542העמידה, יט( שחיבר חיים ויטאל )
מי הוא זה "דיקרנוסא" הזה? ובכן, בתפילת הפרנסה נאמר: 

למענך ולמען קדושת המזמור ]...[ ולמען השמות הקדושים  "עשה
היוצא  ולמען שם הגדול והקדוש 'דיקרנוסא'הנזכרים בו ]...[ 

ִלי ָדי' ]מלאכי ג, י[". יוצא אפוא,  ָרָכה ַעד ּבְּ מפסוק 'ַוֲהִריֹקִתי ָלֶכם ּבְּ
שמחבר תפילה זו סובר שהוא שם משמותיו של הקב"ה. ואכן, 

תשובות  שלוש להלןמאמץ גישה זו, הממסד הרבני בימינו 
 :בענייננו של רבנים בעלי שם שמופיעות באינטרנט

האם מותר לומר את השם המופיע בספרים  רב אחד נשאל א(
)דיקרנוסא( או רק להרהר בו? והשיב: "אסור בהחלט לבטא את 

 השם הקדוש בשפתיים, כמו כל שמות הקודש".
הוא משמות הקודש  : "השם הקדוש 'דיקרנוסא'רב אחר קובע ב(

של בורא עולם ושם זה מסוגל לפרנסה, ואין מבטאים את השם, 
 אלא במחשבה בלבד".

, כיצד יוצא השם הקדוש "דיקרנוסא" ורב שלישי נשאל ג(
"ו֒הר֒י֒ק֒ותי לכם ברכה עד מהפסוק "והריקותי לכם" וכו'. והשיב: 

דוש בלי ד֒י, נ֒ס֒ה עלינו א֒ור פניך", כלומר לדעתו מדובר בשם ק
 שאותיותיו מובאות בפסוק.

 שמות הקודש של ה' יתברך

הרמב"ם בספרו הקדוש "מורה הנבוכים" )א, סב( מבאר מהם 
שמותיו של הקב"ה. ֵשם המפורש הוא יו"ד ה"א וא"ו ה"א: "ואינו 
ידוע אצל כל אדם היאך לבטא אותו ]...[ והיו בעלי החכמה 

ותיות "שלא היה א 12מוסרים הדבר זה לזה". והיה עוד ֵשם בן 
-שלושה שמות סך כל אותיותיהם שתים-ֵשם אחד, אלא שנים

עשרה, והיו מכנים בו ]...[ כמו שאנו מכנים היום באל"ף דל"ת". 
אותות ]...[ והיו אלה מספר מלים סך כל  42"והיה עוד ֵשם בן 
 וארבעים".-אותיותיהם שתים

י שמות נמצא שישנו שם המפורש, כינויו במלת אדנות, ועוד שנ
שנועדו להוסיף וללמד על "עניינים אלהיים מכלל העניינים שהם 

עניינים  סתרי תורה". כלומר, כל שמותיו של הקב"ה נועדו ללמד
סתרי תורה, כדי שנתרומם למעלת ידיעת השם  אלהיים שהם

 הרמב"ם שם )א, סא(:ה לשון ולא כדי שיעשו עמם "כישופים". וז
הקמיעות, ומה שתשמע מהם או  ואל יעלו על לבך הזיות כותבי"

בספריהם הטפשיים, ֵשמות שהם מצרפים אותם שאינם מורים 
על שום עניין כלל, וקוראים אותם 'ֵשמות', ומדמים שהם צריכים 

מותר רק להרהר בהם...[, שאסור לאמרם ו קדושה וטהרה ]או
ושהם עושים נפלאות, כל הדברים הללו סיפורים שאין ראוי 

 מעם, כל שכן לסבור אותם".לאדם ָשֵלם לש
ומוסיף הרמב"ם ומלמדנו כיצד התפתחה תעשיית "ֵשמות 

 שם )א, סג(: ה לשונוהקודש", וז
 המשך בעמ' הבא
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 המשך מעמ' קודם  מי הוא זה "דיקרנוסא"?

ָעִרים את הלשונות הללו, "וכאשר מצאו האנשים  ָשִעים ַהּבְּ ָהרְּ
ַדֵּבר, שמצרפים איזה אותות ]=אותיות[  ַשֵּקר ּולְּ מצאו מקום לְּ
שירצו ואומרים ֵשם זה פועל ועושה אם נכתב או נאמר באופן 
פלוני ]כביכול נועד לכישופי ולחשי המכשפים[, ואחר כך נכתבו 

ָזִבים אשר בדה אותם הרשע ַהַּבעַ  ר הראשון, והגיעו אותם ַהכְּ
אותם הספרים לידי הכשרים החלשים הפתאים אשר אין להם 
קנה מידה להבחין בין אמת ושקר והצניעום, ונמצאו בעזבונם, 
ָכל ָדָבר'  וחשבו בהם שהם אמת, כללו של דבר 'ֶפִתי ַיֲאִמין לְּ

 ]משלי יד, טו[".
י כלומר, לפי הרמב"ם הראשונים שייסדו את תעשיית ִכישּופֵ 

שמות ה"קודש" הם בגדר "רשעים" )ואין זו גוזמא, שהרי מכשף 
זרה וחייב כרת וסקילה: "כי המכשף הוא -הוא בגדר עובד עבודה

עובד עבודה זרה בלי ספק" )מו"נ ג, לז((, ואלה שבאו אחריהם 
 ודעתם חלושה כדי להבחין בין אמת לשקר, הם בגדר "פתאים".

 מקור השם "דיקרנוסא"

-נראה שמקור השם הוא בלטינית ויש לחלקו לשני חלקים: "די
קרנוסא". המלה "די" בלטינית היא "אלהים" או "אל", ואילו 

קרניס" -"קרנוסא" היא "קרניס" בלטינית שהיא "בשר", כלומר "די
. אגב, כל מי שיודע מעט אנגלית ייזכר "אל בשר"בלטינית היא 

שר", הארי לדוגמה שמשמעותה "אוכל ב Carnivoreמיד במלה 
 נכלל בקבוצת בעלי החיים הטמאים אוכלי הבשר.

זאת ועוד, ייתכן מאד שהמלה "קרנוסא" היא שילוב של שתי 
מלים בלטינית: "קרניס" ו"סאנגּוִויס", "קרניס" הוא כאמור בשר 

נגוויס" הוא סא-קרניס-דיבלטינית, ו"סאנגּוִויס" הוא דם. כלומר, "
ה בשל הקיצור הושמטה סוף המלה . אלא, שכנרא"אל בשר ודם"

"אל בשר ודם", כאשר  –קרנוסא" -השלישית ונותרנו עם "די
 היו"ד השנייה התחלפה בוא"ו.

מי הוא זה ואי זה הוא אותו "אל בשר ודם"? ובכן יש רק אחד 
שטוענים שהוא אל מבשר ודם והוא יש"ו. אם כך, יש לפנינו 

ור התפילה השפעה נוצרית שחדרה לתוך דת משה ולתוך סיד
וחובה לבערּה מקרבנו. וכי יעלה על הדעת שבליל ראש השנה, 
באותו רגע מרומם שבו פותחים את ההיכל לתפילת הפרנסה 
שנאמרת בדבקות עילאית, דווקא בשיא ה"קדושה" נטמאת 
מחשבתנו בזוהמת העבודה הזרה? יהי רצון מלפניך לבער את 

זו הנסתרת העבודה הזרה מקרבנו, זו הגלויה המתועבת ואף 
 הערמומית העוטה רדיד יהודית.

ונסיים בדברי האמת של הרמב"ם בחומרת ייחוס הגשמיות 
"ואתה לבורא יתעלה, וזה לשונו בספרו "מורה הנבוכים" )א, לו(: 

דע, שכל זמן שתהא בדעתך גשמות או מאורע ממאורעות הגוף 
]ביחס לבורא עולם[, הנך מקנא ומכעיס וקודח אש ומעלה ֵחָמה 

 ונא ואויב וצר יותר חמור מעובד עבודה זרה בהרבה".וש
שם שהפיץ סרטון ביוטיוב על מקור השם -תודה ליהודי יקר עלום

 "דיקרנוסא" והאיר את עינינו.

 אש ואור קודש וחול מאיר בן אברהם עפארי יצ"ו 

לאחר הדלקת נר חנוכה אנו אומרים: "הנרות הללו קודש הם 
סופרים  )מסכתואין לנו רשות להשתמש בהן אלא לראותן בלבד" 

 ו(. כ,
( קיימת מחלוקת לגבי השאלה מהו המקור ע"א בתלמוד )שבת כב

קדושה יש וכי נר " , ושם גם נשאל:לקדושתם של נרות החנוכה
 ,ו בזויות על האדםהתשובה היא כדי שהמצוות לא יהי בה?"

כלומר נקבעה לנרות "קדושה" כדי להבחין בין שימוש בנר לצורך 
חול לבין שימוש בנר לצורך מצוה, אך עדיין לא ברור מה המקור 
ל"קדושה" זו. ייתכן שהמקור הוא יחס הקדושה שניתן למנורה 
בת שבעת הקנים שנקראה בתורה "המנורה הטהורה", ויחס דומה 

ת גם לחנוכיה, שנקראה כך כדי להבחין בינה ניתן במהלך הדורו
 לבין מנורות החול שבהן השתמשו לתאורה.

ִהֵּנה " :בברית בין הבתרים נאמר ִהי ַהֶשֶמש ָּבָאה ַוֲעָלָטה ָהָיה וְּ ַויְּ
ַלִפיד ֵאש ֲאֶשר עָ  ָזִרים ָהֵאֶלהַתּנּור ָעָשן וְּ  )בראשית טו, "ַבר ֵּבין ַהגְּ

אל רומז מסמלת את השכינה ו זו אשאומר שם שהרמב"ן  יז(.
בָ "האש שהיתה במעמד הר סיני  ָת ִמתֹוְך ָהֵאשּודְּ )דברים  "ָריו ָשַמעְּ

גם הראב"ע  : "והמשכיל יבין", סתם ולא פירש., ומוסיףלו( ד,
 גם דבר ה' למשהזאת ועוד,  .: "והוא סוד עמוק"רומז ואומר
ִניתָ : "מ( )שמות כה, ַתבְּ ֵאה ַוֲעֵשה ּבְּ ֶאה ָּבָהרם ּורְּ  "ֲאֶשר ַאָתה ָמרְּ

"מגיד שנתקשה  (:ע"א )מנחות כטלעניין האש בדברי הגדה  נקשר
 משה במעשה המנורה עד שהראה לו הקב"ה מנורה של אש".

תקופה שבה ייחסו לאש תכונות על ב נאמרו דברי הגדה אלה
טבעיות, האדם ראה בתופעות הטבע כגון ברקים והתפרצות הרי 

 , תופעות אלה הטביעוכוחות עליוניםבנות מקור לאמו ,געש
 ":. רש"י מפרש "לפיד אשורוחניות תודתי ותחווי ועוררורושם עז 

 ."שלוחו של שכינה שהוא אש"
ה' התגלה למשה בסנה הבוער )שמות ג(. גם ההתגלות בהר סיני 

כשאליהו  .באש וה' דיבר מתוך האש היתה כאשר ההר בוער
 ,ב( )מלכים א יט," ה' שאֵ א בָ "ֹל הוא אומר:נלחם באלילי הבעל 

מכאן ניתן ללמוד שרבים האמינו שיש באש משהו אלוהי. גם 
ִכי "נוכחות האל וחששו שימותו סימן למנוח ואשתו ראו באש 

מתאר  )סו, טו( כב(. הנביא ישעיה )שופטים יג, "ֱאֹלִהים ָרִאינּו
וגם הנביא , א"בוֹ יָ  שאֵ ה ה' ּבָ ּנֵ י הִ "כִ  :את הופעת ה' באש תובנבוא

 יחזקאל בפרק א מתאר דברים דומים.
דאות איסור ובתקופת התלמוד עדיין לא נקבע בונראה ש

 תרעג, "ח)אואמר נ "עהשימוש בנר החנוכה בגלל קדושתו. בשו
שגם לדבר קדושה כגון לימוד תורה אסור להשתמש באור נר  א(,

 החנוכה.
נאים על החשמו ןאורות החנוכיה אינם מזכירים רק את נצחו

, אלא ולא רק את "נס" פך השמן שהספיק לשמונה ימים ,היוונים
המנורה היתה  .גם את מנורת המקדש שהודלקה מדי בוקר וערב

ר נאמבימי עלי הכהן  אחד מכלי הקודש עוד לפני שנבנה המקדש.
ֶּבה" ֵנר ֱאֹלִהים ֶטֶרם ִיכְּ כבר אז היה יחס , כלומר ג( ג, )שמואל א" וְּ

ו של שכינתשל קדושה לאור שהאיר במקדש, אור המסמל את 
גם כהני האש  הביטוי "נר אלהים".זהו מקור ו מקדשהאל ב

 אלוהי. היוונים העריצו את האש כדבר נשגב,והפרסים 
 :נראה שבימי קדם שני אמצעים שונים סימלו את נוכחות האל

דש בשני האל במק נוכחותאת  סמלהאור והערפל. כדי ל
להפיץ  ההכהן הגדול נצטוו בזמן הדלקת הנרות ,הללו אמצעיםה

ַהֲעֹלת ַאֲהֹרן ֶאת ַהֵּנֹרת ֵּבין "ערפל מלאכותי בהקטרת הקטורת  ּובְּ
ֵני  ֹטֶרת ָתִמיד ִלפְּ ִטיֶרָּנה קְּ ַּבִים ַיקְּ ֹדֹרֵתיֶכם ה'ָהַערְּ  ,ח( )שמות ל, "לְּ

ַהר ִסיַני עָ "שמזכיר את ההתגלות על הר סיני  ֵני ֲאֶשר וְּ ַשן כֻּלֹו ִמפְּ
ביום נצטווה אהרן הכהן גם  .יח( )שמות יט," ָּבֵאש ה'ָיַרד ָעָליו 
נכנס לקודש הקדשים לכפר על עוונותיהם הוא בעת ש ,הכיפורים

אותה על גחלי אש לשים ו לקחת קטורת סמים ,של עם ישראל
( כדי שעשן הקטורת יכסה על הכפורת שעליה המזבח )ויקרא טז

הראב"ע והרמב"ן שכתבו  התכוונויתכן שלכך יו ,עמדו הכרובים
 "סוד עמוק" "והמשכיל יבין".

 
כשנולד ר' מאיר חמדי הי"ו, לא ידע אביו אהרן ז"ל כיצד  

בבוקר יום הברית החליט להמתין  לקרוא לו, מה עשה?
ולראות מי יהיה הראשון שיגיע לברית, ומי שיגיע ראשון 
הוא יקרא לבנו על שמו. וכך היה, הראשון שהגיע לברית 

 – היה ר' מאיר חמדי ז"ל, ור' אהרן קרא לבנו על שמו
 שכלנו באור הדעת והחכמה,ר מאיר... ה' יאי

 הברכות שבתורה!ויברך את מאיר חמדי ורעייתו בכל 

 חדש! אתר אינטרנט "אור הרמב"ם":
Adirhadar.wixsite.com/orharambam 

 היו שותפים ללימוד משנת הרמב"ם!
 הלוי.-לומדים בימי חמישי עם שלמה שוקר ואדיר דחוח

 20:00עד  19:00-מורה הנבוכים, ומ 19:00עד  18:00-מ
 אגרות הרמב"ם. בואו ללמוד ונזכה להאיר את נפשנו

 באורו המופלא והבהיר של הרמב"ם!
 


