
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

      
בחודש שעבר ראינו כיצד הרמב"ם מוכיח שלא יעלה על הדעת 
שיש לה' גוף, ובסוף הוכחתו שם הוא מוסיף, שהעובדה שה' איננו 
גוף מובילה בהכרח לדעה שה' אחד באחדות מהותית אמתית, וזה 

הואיל ואינו גוף לא יארעּו לו "לשונו )הלכות יסודי התורה א, ו(: 
]=הגוף מטבעו  ונפרד מאחרמאורעות הגופות כדי שיהא נחלק 

לפיכך אי  עשוי לחלוקה, להיפרדות ולהתפוררות לאינסוף חלקים[,
 'ה' :אפשר שיהיה אלא אחד. וידיעת דבר זה מצות עשה, שנאמר

 .]דברים ו, ד[" 'ֶאָחד ה' ֹלֵהינּו·א  
כלומר, ההשקפה שה' איננו גוף ולא חלים בו מאורעות הגופות 

ת, חולי, חולשה, גוון, טמפרטורה, כגון: זקנה, כיליון, התחדשו
מביאה אותנו בהכרח להשקפה שה' הוא אחד. מפני  –וכיו"ב 

שאם איננו גוף, הוא לא מתחלק לחלקי גוף ולתאים, ואם אינו 
מתחלק בשום צורה הוא בהכרח אחד. כלומר, שלילת מושגי 

וככל שמוכיחים  הגשמות מהבורא יתעלה מובילה לידיעת ייחודו,
בדרכים רבות ומגוונות שה' איננו גוף כך מתחזקת ההשקפה שה' 

 הוא אחד.
 ראיות לכך שאין ה' גוף

הרמב"ם מבאר את מצַות ייחוד ה' בהלכות יסודי התורה, ושם 
הוא פורׂש בפנינו כמה ראיות בסיסיות לכך שהבורא איננו גוף או 

הסיבה ברורה כוח בגוף ]=כמו נפש האדם שהיא כוח בגוף[. ו
כאמור: ככל שמוכיחים בדרכים רבות ומגוונות שה' איננו גוף כך 

 מתחזקת ההשקפה שהוא אחד. וזה לשון הרמב"ם )שם א, ז(:
הרי מפורש בתורה ובנביא שאין הקדוש ברוך הוא גוף וגויה. "

י ה' א  ' :שנאמר ים ·ֹלֵהיֶכם הּוא א  ·כִּ ַמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ֹלהִּ ם מִּ ַבָשַמיִּ
י ' :, והגוף לא יהיה בשני מקומות. ונאמר' ]יהושע ב, יא[ָתַחתמִּ  כִּ

יֶתם ָכל ְתמּוָנה י ' :, ונאמר' ]דברים ד, טו[ֹלא ְראִּ י ְתַדְמיּונִּ ְוֶאל מִּ
 ."לו היה גוף היה דומה לשאר גופיםי, וא' ]ישעיה מ, כה[ְוֶאְשֶוה

כמובן שיש ראיות נוספות, ברם מטרתו של הרמב"ם ב"משנה 
רה" וב"הלכות יסודי התורה" להציג רק את הראיות הקלות תו

והבסיסיות ביותר, כדי שכל אדם, גדול וקטן, יידע לכל הפחות את 
 יסודות הדת.

 ההשקפה שה' איננו גוף מובילה למסקנות ותובנות

מן ההשקפה שה' איננו גוף עולות מסקנות ותובנות ביחס לה' 
ולהשגתו. כל המסקנות הללו יתברך, שמקרבות אותנו לידיעתו 

נלמדות בדרך השלילה, כלומר באמצעות שלילת מאפיינים 
ותארים מה' יתברך. בדרך זו אנו מתקרבים אליו בדעתנו 
ובמחשבתנו, וזוכים להשקפות אמת. לפניכם רשימה תמציתית 
מאד של המסקנות והתובנות שעולות כתוצאה משלילת הגשמות 

 ב"ם )שם, יב(:ביחס לה' יתעלה, וזה לשון הרמ
"וכיון שנתברר שאינו גוף וגוויה, יתברר שלא יארעֹו ]=יארע לו[ 
ולא ]=אפילו לא[ אחד ממאורעות הגוף. לא חיבור ולא פירוד 
רבה לעצם חומרי והתרחקות ממנו[, ולא מקום ולא מידה  ]=קִּ
]=שהרי אין לו גוף, ולכן אינו נמצא במרחב החומרי ואף אינו ניתן 

ך[, ולא עליה ולא ירידה ]=אינו עולה או יורד למדידה בשום דר
כמו עצמים חומריים[, ולא ימין ולא ׂשמאל ]=אין לו גוף כדי 
שיהיה ניתן לחלקו לצד ימין ולצד שמאל, ואינו פונה לימין או 
לשמאל כמו גוף חומרי שנע לצדדים[, ולא פנים ולא אחור ]=אין 

יבה ולא עמידה לו גוף אז אין לו צד קדמי וצד אחורי[, ולא יש
]=איננו יושב או עומד כי אין לו גוף[. ואינו מצוי בזמן עד שיהיה 
לו ראשית ואחרית ומנין שנים ]=כל מושגי הזמן אינם חלים 

עליו[. ואינו משתנה ]כל שינוי, חיצוני או פנימי[, שאין לו דבר 
 שיגרום לו שינוי".

של כל המושגים הללו שמזכיר הרמב"ם מתארים מצבים שונים 
עצמים חומריים כגון בני האדם, ומפני שהוכח שאין לה' גוף, עולה 
ומתבהרת התובנה שכל המושגים הללו לא שייכים אליו ולא 

 מתארים אותו בשום צורה. עוד פוסק הרמב"ם )שם, יג(:
"ואין לו מוות ולא חיים כחיי הגוף החי. ולא סכלות ולא חכמה 

ם והיא דבר נרכש, כחכמת האיש החכם ]=החכמה היא תואר לאד
כלומר האדם וחכמתו הם שניים, ולעומתו ה' הוא החכמה 
והחכמה הוא[. לא שינה ולא הקיצה ]=אינו גוף ולכן אין לו 
חולשה או עייפות שמזקיקים אותו לשינה[, ולא כעס ולא שחוק, 
ולא שמחה ולא עצבות ]=ה' אינו משתנה בשום צורה, וכל 

חה, נובעת משינוי במצב התעוררות רגשית, כגון כעס או שמ
הנפשי הנתון[, ולא שתיקה ולא דיבור כדיבור האדם ]=אינו גוף 
ולכן אין לו את כלי הדיבור, ואינו זקוק להם[. וכך אמרו חכמים: 
ּפּוי' ]=לא  'אין למעלה לא ישיבה ולא עמידה ולא עורף ולא עִּ

 פירוד ולא חיבור; חגיגה טו ע"א[".
ות האנושיים מה' יתעלה, אומר וביחס לשלילת כל מגוון הרגש

ָמרי יוסף קאפח שם )אות סב(: "כי כל אלה ]=הכעס והשחוק, 
השמחה והעצבות, וכל שאר ביטויי הרגשות[ אינם אלא 
התפעלויות ]=שינויים נפשיים שבאים לידי ביטוי בהתעוררות של 
רגשות[, והם ממאורעות הגופים, וכל התפעלות היא תוצאה של 

יצוני ]=רשמים חיצוניים שנקלטים באחד הפעלה או גירוי ח
מחמשת החושים, גורמים לשינויים רגשיים[ או גירוי פנימי כשינוי 

להים אמת נעלה ומרומם ·מחשבה ]=ללא רשמים חיצוניים[, וה' א
מכל זה". מפני שאין שום גורם, פנימי או חיצוני, שיכול להשפיע 

 עליו ולשנות את מהותו.

 םדיברה תורה כלשון בני אד
, הרמב"ם בוחן את שה' איננו גוף לאחר הבאת היסוד החשוב הזה

ולכן הוא פורׂש מבחר פסוקים , שונות עמידתו כנגד התקפות
שניתן לכאורה ללמוד מהם שה' יתעלה הוא גוף או כוח בגוף )שם, 

 ט(:–ח
מה הוא זה שנאמר בתורה  ]=שה' איננו גוף כמו שהּוכח[, אם כן"
ים ְבֶאְצַבע א  ', ות כד, י[' ]שמְוַתַחת ַרְגָליו' ים·ְכֻתבִּ ' ]שם לא, יח; ֹלהִּ

ָאְזֵני ', ' ]זכריה ד, י, ועוד[ֵעיֵני יי', ' ]שמות ט, ג[ַיד יי', דברים ט, י[
הכל לפי  ? ]תשובה:[, וכיוצא בדברים האלו' ]במדבר יא, א, ועוד[יי

ברה תורה ידעתן של בני אדם הוא, שאינן מכירין אלא הגופות, וד
י ְבַרק ' :כלשון בני אדם, והכל כינויין הן, כמו שנאמר ם ַשּנֹותִּ אִּ

י אלא  ?, וכי חרב יש לו ובחרב הוא הורג' ]דברים לב, מא[ַחְרבִּ
 משל, והכל משל.
 את שנביא אחד אומר שראה ]=שהכל משל[ ראיה לדבר זה

ָּור'הקדוש ברוך הוא  ְתַלג חִּ ו , ואחד ראה' ]דניאל ז, ט[ְלבּוֵשּה כִּ
ָבְצָרה' ים מִּ . ומשה רבנו עצמו ראהו על ' ]ישעיה סג, א[ֲחמּוץ ְבָגדִּ

, ובסיני ]מכילתא דרי"ש, בשלח ד[ בור עושה מלחמהיהים כג
לומר שאין לו דמות וצורה,  –]ר"ה יז ע"ב[  בור עטוףיכשליח צ

תת הדבר אין דעתו של אלא הכל במראה הנבואה ובמחזה. ואמִּ 
לֹוַּה ·, וזה הוא שאמר הכתוב "ַהֵחֶקר א  אדם יכולה להשיגו ולחקרו

ְמָצא ית ַשַדי תִּ ם ַעד ַתְכלִּ ְמָצא אִּ  ".?' ]איוב יא, ז[תִּ

 המשך בעמ' הבא
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ת ייחוד השם  המשך מעמ' קודם  בחלק  – מצו 

 מסכם את הלכות ייחוד השם ופוסק )שם, יד(:הרמב"ם 
"והואיל והדבר כך הוא ]=שאין לה' גוף ולא חלים בו שינויים 
רגשיים[, כל הדברים הללו וכיוצא בהן שנאמרו בתורה ובדברי 
ְׂשָחק'  ם יִּ הנביאים הכל משל ומליצה הן, כמו שנאמר 'יֹוֵשב ַבָשַמיִּ

י ְבַהְבלֵ  ֲעסּונִּ יֶהם' ]דברים לב, כא[, 'ַכֲאֶשר ָׂשׂש יי' ]תהלים ב, ד[, 'כִּ
]שם כח, סג[, וכיוצא בהן. על הכל אמרו חכמים 'דיברה תורה 

ים' ]ירמיה ז, יט[,  סִּ י ֵהם ַמְכעִּ כלשון בני אדם'. וכן הוא אומר 'ַהֹאתִּ
י' ]מלאכי ג, ו[, ואילו היה פעמים  יתִּ י יי ֹלא ָשנִּ הרי הוא אומר 'ֲאנִּ

שתנה. וכל הדברים האלו אינן מצויין כועס ופעמים שמח היה מ
אלא לגופים האפלים השפלים שוכני בתי חומר אשר בעפר יסודם. 

 אבל הוא ברוך הוא יתעלה ויתרומם על כל זה".

ךָ " הלוי יצ"ו -אדיר ב"ר יוסף דחוח ֶ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאמ  ב ֵּ  "כ  
המצוות שניתנו לנו בהר  613אחת המצוות הגדולות ביותר מבין 

סיני, היא החובה לכבד את ההורים. וכך נאמר בדיבר החמישי 
כּון ָיֶמיָך ַעל מעשרת הדיברות:  ֶמָך ְלַמַען ַיֲארִּ יָך ְוֶאת אִּ "ַכֵבד ֶאת ָאבִּ
)שמות כ, יב; דברים ה, טז(.  ֹנֵתן ָלְך"ֹלֶהיָך ·ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ה' א  

לכאורה יש להקשות, מדוע מדובר במצוה כל כך גדולה? שהרי 
ההורים הביאו את בנם או בתם לעולם בעיקר כדי להשתעשע 
בהם וליהנות מהם, נמצא אפוא שההורים והילדים גומלים זה את 
זה, ההורים משקיעים בטיפוח הילדים והם מצידם מעניקים 

ם נחת והנאה. מדוע אפוא יש חובה כל כך גדולה לכבד להוריה
 אותם בשל כך, והלא מדובר לכאורה ביחסי גומלין?

"כיבוד אב וזה לשון הרמב"ם בבארו מצוה זו )הלכות ממרים ו, א(: 
ואם מצַות עשה גדולה, וכן מורא אב ואם, שקלם הכתוב בכבודו 

מֶ  יָך ְוֶאת אִּ ָך' ]שם[, וכתוב: 'ַכֵבד ֶאת ובמוראו. כתוב: 'ַכֵבד ֶאת ָאבִּ
יָראּו'  יו תִּ מֹו ְוָאבִּ יש אִּ ה' ֵמהֹוֶנָך' ]משלי ג, ט[. ובאביו ואמו כתוב: 'אִּ

יָרא' ]דברים ו, יג[, כדרך ·]ויקרא יט, ג[, וכתוב: 'ֶאת ה' א   ֹלֶהיָך תִּ
 שציוה על כבֹוד שמו הגדול ומוראו כך ציוה על כבודם ומוראם".

שוותה את כבודו של הקב"ה לכבודם  הרמב"ם אומר, שהתורה הִּ
של ההורים, ואת היראה מפני ה' ליראה מפני ההורים. כלומר, כמו 
שיש חובה לכבד את ה' ולירוא מפניו, כך יש חובה לכבד את 
ההורים ולירוא מפניהם. נמצא שהרמב"ם בדבריו אלה מלמד על 

ואם לא היה ברור מדוע  לירוא מן ההורים.חובה נוספת והיא, 
שנה חובה כל כך גדולה לכבד את ההורים, עוד יותר לא ברור י

מדוע ישנה חובה לירוא מהם. ומדוע התורה משווה בין כיבוד 
 ההורים ומוראם לכבודו ומוראו של הקב"ה?

 עד היכן מצות כיבוד אב ואם?
אם חשבנו שחובת כיבוד הורים היא משהו פשוט, כלומר 

פרופ' באוניברסיטה או להתייחס אליהם כמו שאנחנו מתייחסים ל
לפקיד ממשלתי נכבד, ובכן צפו להפתעה, החובה לכבד את 
ההורים היא חובה עצומה ונוראה, וזה לשון הרמב"ם )הלכות 

 ממרים ו, ט(:
"עד היכן כיבוד אב ואם? אפילו נטלו כיס של זהובים שלו 
והשליכוהו בפניו לים, לא יכלים אותן, ולא יצעק בפניהם, ולא 

 ם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק".יכעוס כנגד
לפי ההלכה, אפילו כאשר האב או האם זורקים את הארנק של 
בנם לים, כלומר משחיתים ומכלים את ממונו של בנם, אסור לבן 
לכעוס עליהם או אפילו לגעור בהם גערה קלה, אלא עליו לקבל 
את ציוויו של הקב"ה שציווה אותו במצות כיבוד הורים ולשתוק, 

להכלים את אביו ואמו בשום פנים ואופן. הרמב"ם מוסיף  ולא
 וכותב )שם, י(:

"ועד היכן מוראן? אפילו היה לבוש בגדים חמודות ויושב בראש 
כוהו על ראשו  בפני קהל, ובאו אביו או אמו וקרעו בגדיו או הִּ
וירקו בפניו, לא יכלים אותן, אלא ישתוק ויירא ויפחד ממלך מלכי 

ך. שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא המלכים שציווהו בכ
מצער אותו יותר מזה, לא היה יכול לפרכס בדבר ]כלומר להביע 
מחאה ולו הקלה ביותר, כמו הנעת איבר מאיבריו כביטוי לאי 

 שביעות רצון[, קל וחומר למי שאמר והיה העולם ברצונו".
ו לפי ההלכה הזו, אפילו כאשר הבן לבוש במיטב בגדי יוקרה שעל
אלפי דולרים, ויושב בטקס שמצולם ומשודר למאות אלפי אנשים 
ברחבי העולם, והוא ראש המכובדים ויושב בראש השולחן, ובאו 
אביו או אמו וירקו בפניו, ישתוק ולא יכעס עליהם, ואסור לו 
אפילו לבטא זעם או אפילו אי שביעות רצון בתנועת יד או 

ק ויפחד מהקב"ה במבטים נוקבים. אלא ישפיל מבטו, וישתו
 שציווה אותו בכבֹוד אביו ואמו ובמוראם.

צבנו בראש  לפי הלכות אלה, מתחדדת עוד יותר השאלה שהִּ
דברינו, מדוע ישנה חובה לכבד את ההורים, ומדוע היא כה 
עצומה? כמו כן, מדוע ישנה חובה לירוא מהם, ומדוע חובה זו כל 

 כך נוראה?
 חשיבות כיבוד ההורים ומוראם

מניח שיש תשובות רבות לשאלה הנדונה, ברם בדברינו אלה אני 
 נתייחס לנקודות שהן מרכזיות לדעתנו:

מצות כיבוד הורים היא היסוד לכל המידות הטובות, מפני  א(
. אדם שאין בו הכרת הטוב להוריו, הכרת הטובשביסודה נמצאת 

, הוא אדם שפׂשתה בקרבו מידת תודהאדם שאינו יודע לומר 
מידה רעה זו היא השורש לכל המידות הרעות ולכל , והגאווה

 העבירות. וכך כותב הרמב"ם על מידת הגאווה )הלכות דעות ב, ו(:
"ויש דעות ]=מידות[ שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית 
]=בשביל הזהב, בדרך המאוזנת[, אלא יתרחק עד הקצה האחר, 

דם עניו והוא גובה הלב ]=הגאווה[. שאין הדרך הטובה שיהיה א
בלבד, אלא שיהיה שפל רוח, ותהיה רוחו נמוכה למאד. ולפיכך 
נאמר במשה רבנו 'ָעָניו ְמֹאד' ]במדבר יב, ג[ ולא נאמר 'ָעָניו' בלבד. 
ולפיכך ציוו חכמים: מאד מאד הוי שפל רוח. ועוד אמרו: שכל 

ֹלֶהיָך' ·המגביה לבו כפר בעיקר, שנאמר 'ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָשַכְחָת ֶאת ה' א  
]דברים ח, יד[. ועוד אמרו: בשמתא ]=בנידוי[ דאית ביה ]=מי שיש 

 בו[ גסות הרוח ואפילו מקצתה".
מהלכה זו אנו למדים שמידת הגאווה גוררת אחריה גם כפירה בה' 
יתברך, מפני שהאדם שמתגאה בעושרו או בכבודו, גורם לעצמו 

נמצא אפוא,  להיו וללכת בשרירות לבו ותאוותיו.·לשכוח את ה' א
שכיבוד הורים היא היסוד לכל המידות הטובות ואף לזכירת ה' 

 יתברך בדעתו ובמחשבתו.
מצות כיבוד הורים היא כאמור היסוד לכל המידות הטובות, ב( 

. כאשר אדם הריסון והמתינותמפני שביסודה נמצאת גם מידת 
מרסן את עצמו ומכבד את אביו ואמו, אפילו בעת שהם מכלימים 

ברבים או בכל עת שנדמה לו שהם טועים, הוא מסֵגל לעצמו  אותו
. אדם שכועס בכלל ועל המתינות והשליטה העצמיתאת מידת 

אביו ואמו בפרט מזיק מאוד לנפשו, וכמו שכותב הרמב"ם וזה 
 ח(:–לשונו )הלכות דעות ב, ז

"וכן הכעס דעה רעה היא עד למאד וראוי לאדם שיתרחק ממנה 
ד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי עד הקצה האחר. וילמֵ 

לכעוס עליו. ואם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו, או על 
הציבור אם היה פרנס ]=מנהיג ציבור[, ורצה לכעוס עליהן כדי 
שיחזרו למוטב, ַיראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי לייסרם, 

 ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו ]...[.
הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אמרו חכמים 

ואמרו שכל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, ואם 
נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו. בעלי כעס אין חייהם חיים. 
לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו 

 לדברים המכעיסין. וזו היא הדרך הטובה".
וד מצַות כיבוד הורים ישנן שתי המידות נמצא אפוא, שביס

החשובות והיסודיות ביותר לחיים מאושרים: הענווה והמתינות. 
 אך ישנה עוד סיבה אחת חשובה לא פחות.

 המשך בעמ' הבא

 חדש! אתר אינטרנט "אור הרמב"ם"
 "אור הרמב"ם" :חפשו בגוגל

 AdirHadar@gmail.com דואר המערכת: !והרשמו לרשימת התפוצה



 

 

קאפח-/ גולי חוברי גחלק  ץ?מֵ אַ תְ הִּ י לְ לִּ בְ  –ץ מֵ ת חָ ירַ כִּ מְ 

י  ְחֵיא ּוְמַשֵּנן ְבפִּ חֹוֵזר ר' יִּ
ְלכֹות ֶהָחג  ֹכל ֶאת הִּ

 ְונֹוֵתן הֹוָראֹות,
יר ַהֻחְמרֹות ְוטֹוֵען  ַמְסבִּ

דֹו  צִּ מּוָכן הּוא  –ֶשמִּ
ֹכל ָחֵמץ ַרק  ֶלא 

 ְבָשבּועֹות...
יג ַעד   ְבַכָּוָנה –ְכֵדי ָכְך הּוא ַמְפלִּ

ֶרֶצת   ֵכָנה: –ְכֵדי ְלַהְראֹות ַעד ַכָמה ֶעְמָדתֹו ֶנח 
ֹכל ְלַאַחר ֶהָחג ַרק ָחֵמץ ֶשָעַבר ַאֲחֵרי ֶּפַסח  ֶלא 

יָנה ים ְוַרק ָעַבר , ְטחִּ ְוֹלא ָכֶזה ֶשָלן ַבַמְחָסנִּ
לּו ֲהגּוָנה... יָרה, ֲאפִּ  ְמכִּ

ְחיֵ  ְקֻדָשה ר' יִּ ְתכֹוֵנן בִּ ְבֵני ֵביתֹו ְלהִּ יץ בִּ א ֵמאִּ
ְפֵני בֹוא יֹום ה'  ּוְבמֹוָרא: ים! 'לִּ יּו ְנכֹונִּ "ה 

 ַהָגדֹול ְוַהּנֹוָרא!'"
יַע ֶעֶרב ֶהָחג  ְחֵיא ַבֹבֶקר  –... ּוְבַהגִּ ַוַיְשֵכם ר' יִּ

ֶאל ֲחנּותֹו  –ַוַיֲחֹבש ֶאת... אֹוַפָּניו, ַכמּוָבן 
י ַהָשָעה ֹכה  ַטָּנה ְמיָֻעדֹות ָּפָניו...ַהקְ  ְוַאף כִּ

ים  ֻמְקֶדֶמת, ֶאת ָּפָניו ְכָבר  –ֲחבּוַרת ְיָלדִּ
 ְמַקֶדֶמת.

ים ָשָנה ֶשָעְבָרה ָיֶפה זֹוְכרִּ ֶשֶהָחֵמץ , ֵהם ֲהֵרי מִּ
ים  ימִּ ם ֹלא ַמְקדִּ ָּנם ְבֶעֶרב ָחג, ְואִּ ֵיש  –ְבחִּ

ים...  תֹורִּ
מְ  ים ָאז ְבׂשִּ ים: –ָחה ֵהם ָרצִּ יעִּ  ְמרִּ

יַע!"  גִּ י הִּ ים! –"ַהֵתיָמנִּ יעִּ  ֵהם מֹודִּ
ְׂשָתֵרְך, ים ַאֲחָריו מִּ  ְוטּור ָאֹרְך ֶשל ְיָלדִּ
ים ְלֹאֶרְך ַהֶדֶרְך: ים ֲאֵחיֶהם ְוצֹוֲעקִּ  ְמָזְרזִּ

י!" ָּנם ַהיֹום ֵאֶצל ַהֵתיָמנִּ  "ֶהָחֵמץ ְבחִּ
י  ים ֶזה ֶאת ֶזה: "ֲאנִּ אשֹון! ַאָתה דֹוֲחקִּ ָהרִּ

י!"  ַהֵשנִּ

בֹו ְמַהְרֵהר: ְתבֹוֵנן, ְמַחֵיְך ְולִּ ְחֵיא מִּ  ְור' יִּ
יר, ֵאֵלְך ַוֲאַׂשְמֵחם ַמֵהר! י ַמכִּ ים ֵאֶלה ֲאנִּ  ְיָלדִּ

ְשָּפחֹות ָהְראּויֹות  מִּ ים מִּ ֶחְלָקם ֲהֵרי ָבאִּ
ְצָדָקה, ְצָוה זֹו ַהי לִּ י ַלֲעׂשֹות מִּ ַכנִּ ֹום ָברּוְך ֶשזִּ
 ַדְוָקא!

ְחֵיא, ַמה ֵיש ְלָך ָלֵתת ַהיֹום?" – ְחֵיא, יִּ  "יִּ
ם ַהְּנָיר ָהָאֹדם?" – ְשַאר ֵמַהָּוֶפל עִּ  "נִּ
יֹות!",  – י רֹוֶצה עּוגִּ ים!"  –"ֲאנִּ י ַוְפלִּ  –"ַוֲאנִּ

ָכל ֶּפה... ָכל ֵעֶבר, מִּ ְשַמע מִּ  נִּ
ְשַאר ְלָך אּוַלי עֹוד ֵאיֶזה ָוֶפל ְמֻצֶּפה?". –  .."נִּ

ְקָרא: "ְלַאט  ים ַויִּ ְחֵיא ֶאת ַהצֹוֲעקִּ ַוַיַהס ר' יִּ
ְפֵניֶכם! ָלֶכם! ֵּנה ָכאן ָכל טּוב ה' ְבֶשַפע לִּ  הִּ

יק ְלֻכָלם!  ָברּוְך ה', ֵיש ַהְרֵבה ֵמַהֹכל, ַמְסּפִּ
ישּו עֹוָלם...  ַרק ַאל ָתֵרעּו ֶזה ָלֶזה ְוַאל ַתְרעִּ

ְמָחה ָלתֵ  י ְבׂשִּ  –ת ְלָכל ֶאָחד מּוָכן ֲאנִּ

י ֶחְפצוֹ  י ֶשֹיאַכל ַמֵהר,  ,ְכפִּ יַח לִּ ְתַנאי ֶשַיְבטִּ בִּ
ית"  יעִּ  ."ֲחֵמצוֹ  –"ַעד סֹוף ָשָעה ְרבִּ

ים  ים  –ְוַהְיָלדִּ יבִּ ים, ְכָלל ֹלא ַמְקשִּ ְלהּוטִּ
ְדָבָריו... ְתַמֵזג  לִּ ַרק ְיֵדיֶהם מּוָשטֹות ְוקֹוָלם מִּ
 ְלַרַעש ָרב.

ירּות מוֹ  ְמהִּ יֹות ְמֹלא בִּ ים ְועּוגִּ ְחֵיא ַוְפלִּ יט ר' יִּ שִּ
יסֹות  ָחְפָניו, ים  –ֲחפִּ יסֹות, ְלָכל ָהעֹוְמדִּ  –ֲחפִּ

ים ְלָפָניו. ין,  ְמַקְּפצִּ יְך ְלַהְמתִּ ְחֵיא ָצרִּ ְוֵאין ר' יִּ
י ַהְתַנאי, ַלַהְבָטָחה, ים  ְלפִּ י ֻכָלם זֹוְללִּ כִּ

ְמָחה...  ַבָמקֹום, ַבֲהָנָאה ּוְבׂשִּ
ים ְלסֹופֹו שּוב –אש ַהתֹור ּוֵמרֹ   חֹוְזרִּ

יקּו ְלַקֵבל עֹוד ַמֶשהּו ָמתֹוק ְוָאהּוב.  אּוַלי ַיְסּפִּ
ים ָיד, י ֶשדֹוֵחף, ְמַרֶמה ּוֵמרִּ  ֵיש ַכמּוָבן ַגם מִּ

ָיד: ין בֹו מִּ ְחֵיא ַמְבחִּ  ַאְך, ַכָצפּוי, ר' יִּ
 "ָלָמה ֶאת ֵרֲעָך ַתֶכה? –

 ְבַסְבָלנּות ְכמֹו ֻכָלם ְתַחֶכה?"אּוַלי 
ית  ְחֵיא ְלרֹוֵקן ֶאת ְשֵארִּ י ָלחּוץ ר' יִּ ְוַאף כִּ

יד ְכֶהְרֵגלֹו ְלַלֵמד ֶאת  ֶהָחֵמץ ְבֶמֶרץ, הּוא ַמְקּפִּ
ים ֶדֶרְך ְתַנֵהג  ֶאֶרץ,-ַהְיָלדִּ י ֶשְלָפָניו ֹלא יִּ ּומִּ

 ן ַהשּוָרה!ֹלא ְיַקֵבל ָדָבר ְויְֻרַחק מִּ  ַכשּוָרה,
ְחֵיא ְבָכל ַמֲעָׂשיו, י ָכְך ַדְרכֹו ֶשל ר' יִּ  כִּ

י ֶשְמָׂשֵרְך ְדָרָכיו...  ְלַחֵּנְך, ְלַלֵמד ּוְלַתֵקן ָכל מִּ

המשך בחודש הבא

" )זכריה ט(   אלעזר קייסי ֹו צ  ק ִח ָר ָ ב  א כ  ָצ יָ כוח החשמל בבריאה –"ְו

זרם חשמלי רגעי יזרום כמעט תמיד בין שני גופים שיחוברו יחדיו. 
למשל, אם נחבר שני חוטי מתכת זה לזה, אפילו ללא מקור 
אנרגיה כגון סוללה וללא סגירת מעגל חשמלי, ניצור זרם זמני 

 קצר שניתן למדידה.
ר מפני שבכל גוף קיימת צפיפות של מטענים הזרם החשמלי נוצ

חשמליים. מושג זה מתאר את מספר החלקיקים שנושאים מטען 
חשמלי לכל יחידת נפח. חלקיקים אלה מגיבים למתח חשמלי 
ויוצרים הולכה בחומר כאשר הם באים במגע עם גוף אחר, בדרך 

 כלל חלקיקים אלה הם אלקטרונים.
שתנה בין גוף לגוף, אם נחבר רמת צפיפות המטענים החשמליים מ

שני גופים או משטחים שרמת צפיפותם שונה, רמת הצפיפות של 
הגופים המאוחדים תשאף לשיווי משקל, ושאיפה פיסיקלית זו 
תבוא לידי ביטוי בזרימת מטענים בין הגופים, עד להשגת שיווי 
-משקל ברמת צפיפות המטענים החשמליים שנושאים החלקיקים

 האלקטרונים.
ם בגוף האדם קיימים מטענים חשמליים כל עוד הוא חי, כאשר ג

אדם בא במגע עם הסובב אותו הוא גורם לתנועה של זרמים 
חשמליים זעירים של אלפיות וולטים )וולט היא יחידה למדידת 

 חשמל(.
 מהתופעות המפעימות בבריאה –הברק 

אחת התופעות המדהימות והמוכרות ביותר של צפיפות מטענים 
יים בין שני גופים והשאיפה לשיווי משקל, היא הופעת חשמל

אוויר סוער. הברק נוצר משום שבתחתית ענני -ה"ברק" במזג
)ראו תמונה(, נוֶטה  "ולונימבוסיםקומ" הסערה שנקראים

 שלילי גדול מאוד. מטען חשמלי להצטבר
הסיבה להצטברות זו איננה ידועה, אך ההשערה המקובלת היא, 

" )בגרמנית "ברד רך", והכוונה גראופלהענן בין "שנוצר חיכוך בתוך 
מתקררות ומתעבות סביב  מים שנוצר כאשר טיפות משקעל

ר( ובין כפושל קרח אוויר ו תלכיד , התוצאה היאשלג פתית
 חלקיקי הקרח וטיפות המים שבתוך הענן.

וגורם להם  אטומיםמה אלקטרוניםחיכוך זה משחרר את ה
חשמל להצטבר בתחתית הענן )חיכוך דומה יוצר גם את ה

וכאשר  שנוצר כאשר מסתרקים או משפשפים בלון בנייר(, הסטטי

מצטברת בתחתית הענן כמות גדולה של מטען שלילי, הוא שואף 
להתפרק אל האדמה שתחתיו, מפני שבאדמה יש מטען חשמלי 
חיובי שנמשך אל תחתית הענן. ברק זה ייקרא ברק שלילי, אם 
יצטבר בתחתית הענין מטען חשמלי חיובי ויתפרק אל מטען 

 שלילי שבקרקע, הברק ייקרא ברק חיובי.
המטען החשמלי שבענן שואף להתחבר עם המטען החשמלי 
שבקרקע, והמטען החשמלי שבקרקע שואף להתחבר עם המטען 
החשמלי שבתחתית הענן. שני הכוחות החשמליים הללו ישלחו 

פי זה בשאיפה להיפגש, וכאשר יתרחש שלוחות חשמליות זה כל
ביניהן חיבור חשמלי, המטען יועבר במלואו דרך האוויר ותתרחש 

 תופעת הברק.
המטען השלילי שבתחתית הענן חזק עד כדי כך שאפשר לחוש בו 

ה בין המטען החיובי שבקרקע לבין המטען ה. המשיכאדמעל פני ה
השלילי שבענין עשויה לגרום לשערות לסמור. במקרה זה רצוי 
להתרחק מהאזור, שכן תופעה זו עלולה לבשר על פגיעת ברק 

 קרובה.
 100–20בין תחתית הענן לבין הקרקע נע בין  מתח החשמליה

 אמפר. 150,000, ועוצמת זרם הברק עשויה להגיע עד וולט מיליון
אחת מתוצאות הזרימה החשמלית הזו היא, שהאוויר בו עובר 
-הברק מתחמם מאוד ויכול להגיע לטמפרטורה של למעלה מ

החום האדיר גורם לשתי התופעות  מעלות צלזיוס. 27,000
 המוכרות שמלוות את התרחשות הברק:

הבזק אור שנובע מהשתנות מהירה של המטען החשמלי של  (1
הרעם, שנובע מהתפשטות מהירה  (2האוויר שדרכו עובר הברק; 

 .שדרכו עובר הברקשל גל החום באוויר 

הסיפור מתוך הספר "החוט של סבא" שכולל 
סיפורי מופת מחייו של ר' יחיא ב"ר חיים 
קאפח זצ"ל. הספר שזור באיורים צבעוניים 
ד"ר  מאירי עיניים. כתוב בחריזה ומנוקד על ידי

 050-5911022אורי מלמד. לרכישה: דוד 
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 על השכרות והדתות השונות במגילת אסתר מאיר בן אברהם עפארי יצ"ו 

ָדֵתי אחשורוש היה הסמכות הבלעדית בממלכתו והעובר על "
ית" )אסתר ג, ח( "ַהֶמֶלְך אין רחמנות  –" )שם ד, יא( ַאַחת ָדתֹו ְלָהמִּ

ואין זכויות אזרח, אין ועדות חנינה וערעורים או הפגנות מחאה 
ים של יפי נפש. את הפסוק בבראשית )לז, יז( " י ֹאְמרִּ י ָשַמְעתִּ כִּ

" מסביר רש"י: "לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם", ֵנְלָכה ֹדָתְיָנה
בזולת בשם הדת. ואנו יודעים היטב איך רבים מתחכמים ופוגעים 

המילה "דת" חוזרת במגילה מספר רב של פעמים ובימינו אנו 
 מוצאים גם שכרות בשם ה"דת"...

 מהן הדתות שנזכרות במגילה?

הצווים המלכותיים של אחשוורוש נקראים דתות, גם חוקי התורה 
נקראים "דת" או "דת משה". ברם, הדת היהודית שונה משאר 

יםְוָדֵתיֶהם ֹשנוֹ הדתות: " ָכל ָעם ְוֶאת ָדֵתי ַהֶמֶלְך ֵאיָנם ֹעׂשִּ " ת מִּ
)אסתר ג, ח(. זהו אופיו של העם היהודי ודתו הייחודית, גם 

יד ַלֲהֹרג כשהכל מתהפך לטובתם והיהודים קיבלו אישור " ְלַהְשמִּ
" )שם, יג(, לא ניצלו את הצו המלכותי ּוְשָלָלם ָלבֹוז]...[  ּוְלַאֵבד

ְמַבְקֵשי ָרָעָתם ח יד בביזה אלא רק "שניתן להם כדי לשלו ]...[ בִּ
ָזה ֹלא ָשְלחּו ֶאת ָיָדם  י(.-" )שם ט, בּוַבבִּ

ידוע לכל כי שמו של הקב"ה אינו מופיע במגילה, ויתכן שמסיבה זו 
ישנה מחלוקת בתלמוד אם אסתר ברוח הקודש נאמרה )מגילה ל 

ודש. ע"א(, ובשאלה האם ניתן להכליל את המגילה בכתבי הק
לאחר שרז"ל עיינו במגילה, הם הביאו כמה פסוקים כהוכחה לכך 

בוֹ שהמגילה נאמרה ברוח הקודש כגון " " )אסתר ו, ַוֹיאֶמר ָהָמן ְבלִּ
ו(, איך ידע מחבר המגילה מה אמר המן בליבו? המסקנה אפוא 

 שהוא ידע ברוח הקודש.

המן טוען שהיהודים אינם מקיימים את דתי המלך כדי להצדיק את 
השמדתם, והקב"ה גילגל את העניינים במגילה בצורה כזו 
שמזימתו של המן, שהיה מזרע עמלק, לא תתקיים, והוא הפך 

ָּנֵקם להיות לאויב המלך ונכלל ב"דת" המלך ליהודים " ְלהִּ
דים הם מעתה גם אויבי " )אסתר ח, יג(, שהרי אויבי היהוֵמֹאְיֵביֶהם
 המלך.

 מסיכות רעשנים שירים וריקודים

מעניין שבימינו נתהפכה גם השמחה של מצוה, ומאפייניהם 
המרכזיים של ימי הפורים בימינו הם ה"מסכות והרעשנים השירים 

קרנבל של תחפושות ותהלוכות רחוב כמנהגי  –והריקודים" 
דע" )מגילה ז הגויים בימי אידיהם. ודברי התלמוד "עד דלא ע"ב(  יִּ

הפכו לַעד שיתבזה ויאושפז וכהרגלם של השותים/שוטים שאינם 
שולטים על מה שנותר מׂשכלם. האבסורד הגדול הוא, שמנהג 

מטופש זה פׂשה בקרב רבים משלומי אמוני ישראל, שבימים 
כתיקונם לומדים תורה ועוסקים במצוות, ובימי הפורים נכנס בהם 

 אחשורוש.שד השטות כמו במשתה 

אחשורוש היה ידוע כמלך הולל, וישנה מחלוקת בקרב רז"ל לגבי 
אישיותו: "רב ושמואל, חד אמר מלך פיקח היה וחד אמר מלך 
טיפש היה" )שם יב ע"א(. בהמשך אנו לומדים על דעה נוספת: 
"רבן גמליאל אומר מלך הפכפך היה" )שם טו ע"ב(, ואם נעיין היטב 

יה בעצם מלך פיקח, ודווקא משום במקורות נבין שאחשורוש ה
שהיה הפכפך ידע לנצל את הנסיבות כפוליטיקאי משופשף, 

ְלָכל ָהָעם והמשתה שעשה לא היה רק לשריו ועבדיו אלא "
ָגדֹול ְוַעד ָקָטן יָרה ְלמִּ ים ְבשּוַשן ַהבִּ ְמְצאִּ  " )אסתר א, ה(.ַהּנִּ

מינה הפכפכותו של אחשורוש מתבטאת בכך שהוא טיפח את המן, 
אותו לראש ממשלתו, ונתן בו אמון. ולכן, כשהמן העלה את רעיון 
השמדת היהודים הוא אפילו לא בדק מה הסיבה לגזירה, 
ומהעובדה שהוא אישר את מבצע השמדת היהודים אנו למדים 
שהוא עשה זאת מתוך רשעות ולא טפשות. אך לבסוף אחשורוש 

 התהפך והביא לסופו של המן ובני ביתו.

 של מצוהמתית אשמחה 

את שמחת הצלתם והניצחון על האויבים חגגו במשתה, שמחה של 
תשועה והכנעה לפני בורא עולם, וכפי שנהגו אבותינו נוחי נפש 
מאז ומעולם, עד שבאו ליסטים וכבשו דרכים "חדשות", ושינו את 
פני השמחה הרוחנית הפנימית, לשמחה חיצונית של הסתאבות 

 ואיבוד הדעת.

נות איש לרעהו, ונותנים כבנים לזרע קודש אנו מקיימים משלוח מ
מתנות לאביונים כחלק ממצות היום. לאחר שקיימנו את המצוה 
אנו מתישבים לג'עלה וסעודה כיד המלך, ומקפידים לשתות "עד 
דע" כשאנו "מתורכמים" ושקולים בדעתנו, ושמחת המצוה  דלא יִּ

 נשמרת ומתרוממת כיאה לבני אדם שנבראו בצלם.

ךָ " ֶ ד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאמ  ב ֵּ 2המשך מעמ'   "כ  

חכמים לימדונו שיש שלושה שותפים ביצירת האדם: הקב"ה, 
ואביו ואמו. כלומר, ברגע שתינוק נולד לעולם הוא מרוֵמם את 

, ומכוח מעלה זו, ישנה שותפות עם בורא עולםהוריו למעלה של 
חובה לכבד אותם ולירוא מהם, מפני יש להם מעלה משותפת עם 

ורא עולם הביאה מעלת היצירה. שותפות זו עם ב –בורא עולם 
שוותה את מעמד ההורים למעמדו של בורא עולם  לכך שהתורה הִּ
במצוֹות הכבוד והיראה. ולכן הבנים חייבים לכבד ולירוא 

שהם חייבים כלפי בורא עולם. מכוח הכבוד והיראה מהוריהם 
כלומר, בכל עת שאנו מכבדים ומוקירים את הורינו אנו בעצם 

 ששותף להם ליצירת האדם. מכבדים ומוקירים את בורא עולם
נמצא אפוא, שמצַות כיבוד ההורים ומוראם קשורה קשר הדוק 
למצוֹות כבֹוד ה' ומוראו, והיא בעצם השער אליהן. מי שלא חונך 

לכבד את הוריו ולירוא מפניהם, לעולם לא יתרוֵמם למעלת כבוד 
ה' ויראת שמיים, כי מי שלא יודע לכבד ולהוקיר את הוריו שהוא 

וחש מעת היוולדו, לעולם לא יידע לכבד ולירוא מפני בורא רואה 
עולם שאיננו נראה לעין, ואף השגתו שהיא במחשבה בלבד, 

 נעלמת נסתרת ומופלאה.
ונסיים בהלכה שמיועדת להורים, וזה לשון הרמב"ם )הלכות 

"אף על פי שבכך נצטווינו, אסור לאדם להכביד  ממרים ו, יא(:
ודו עמהם, שלא יביֵאם לידי מכשול, עולו על בניו ולדקדק בכב

 כבודו מחול". –אלא ימחול ויתעלם, שהאב שמחל על כבודו 
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 תודה לכל נדיבי הלב וישרי המחשבה
 על תמיכתם בעלון מתוך אהבה לה' ולאדם

אחת התארח ר' אהרן חמדי ז"ל בבית  פעם
כנסת "שאמי", הוא התפלל עם הציבור והיה זה 
יום שבו פותחים ספר תורה, הוא שמע את כל 
התחנון הארוך )חטאנו, עוינו, פשענו, וכו'(, 
ובסוף התפילה פנה לאחד המתפללים ושאלו: 

 מהו אצלכם? כל יום פה כיפור?

 רמב"ם על עזרתםההכנסת -אנשי ביתתודה ל

 פנינים מתורתו של ָמרי יוסף קאפח

"אין לימוד תורת תיקון המידות ותיקונן למעשה מן ( 1
הדברים הקלים כהלכות סוכה ולולב וארבעה שומרים, 
אלא דרוש להן שינון והעמקה ועיתוד במשך שנים רבות, 

 (.27)תורת חובות הלבבות, עמ' כד, הערה וכולי ַהאֵי ואולי..." 

ם ( 2 כותב רבנו בחיי בספרו "תורת חובות הלבבות" )עמ' כה(: "'ַמיִּ
יש  ים ֵעָצה ְבֶלב אִּ ְדֶלָּנה' ]משלי כ, ה[, כלומר שהמדע ֲעֻמקִּ יש ְתבּוָנה יִּ ְואִּ

אצור ומעותד בטבע כל אדם ובכוח בינתו כמים האצורים במעמקי 
האדמה, והמבין המׂשכיל ישתדל לחקור ]...[ וישאב מעצמו כמו 
שמחפשים אחר המים שבעמקי האדמה". על דברים אלה אומר ָמרי 

דעת אם ברב ואם במעט, ועליו : "לכל אדם יש את הכישרון ל30בהערה 
 לפתח את כשרונו ולדלות מה שיש בכוחו לפכות".


