
 

 
 
 

  
 
 
 

  
   

 

      
 

" תורה-"משנההמצוה הרביעית בספרו הגדול של רבנו הרמב"ם 
עולה, שמצוה  המצוות"-השם. מדברי רבנו ב"ספר-היא מצות יראת

זו היא לירוא מעונשו של ה' יתעלה ולהימנע מלעבור על 
הוא הציווי  והמצוה הרביעית,אזהרותיו, וזה לשון רבנו שם: "

שנצטוינו לקבוע בדעתנו יראתו יתעלה ולערוץ מפניו, ואל נהיה 
וזהו אמרו  לביאת עונשו בכל עת. אלא נחושכשאננים הבוטחים, 

יָרא' ]דברים ו, יג[".·יתעלה: 'ֶאת ה' א    ֹלֶהיָך תִּ

ואכן, ָמרי יוסף קאפח מעיר שם, שזו משמעותה הפשוטה של 
המצוה: לירוא מעונשו ולערוץ מפניו, ברם הוא מוסיף שם בהערה, 
שמדברי רבנו בשני מקומות בהלכות יסודי התורה עולה לכאורה, 

ו היא ליבוש מפניו של ה' יתעלה, כלומר מצות הבושה, שמצוה ז
העונש, -(: "כאן להדיא כי היראה היא יראת25וזה לשונו שם )הע' 

ב, וכן פ"ד הל' יב, משמע –אבל בהלכות יסודי התורה פ"ב הל' א
 הרוממות".-כי היראה היא יראת

 התורה-דברי רבנו בהלכות יסודי

תורה", וננסה להבין -ב"משנהנעבור עתה לבדוק את דברי רבנו 
העונש, או -יראת –השם: האם כשמה כן היא -מהי מצות יראת

שמא היא מצות הבושה מלפני ה' יתעלה. וזה לשון רבנו שם )ב, 
 ב(:–א

ל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה ממנו, שנאמר ]...[ ·"הא
יָרא' ]דברים ו, יג[. והיאך היא הדרך·'ֶאת יי א   לאהבתו  ֹלֶהיָך תִּ

וליראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים 
הגדולים, ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ ]...[. וכשמחשב 
בדברים האלו עצמן, מיד הוא נרתע לאחוריו, ויירא ויפחד וידע 
שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני 

י  י תמים דעות, כמו שאמר דוד: 'כִּ נֹוש כִּ ֶאְרֶאה ָשֶמיָך', 'ָמה א 
ְזְכֶרּנּו' ]תהלים ח, ד  ה[".–תִּ

 ָמרי יוסף קאפח בפירושו שם, מסביר כך )אות ב(:
הרוממות' אך -"לכאורה נוטה לשון רבנו כאן למה שקוראים 'יראת

נראה לי שאין זו כוונתו, אלא מצות היראה משמעה כפשוטה 
לעיל[. ]...[ וכתב ]רבנו[  . וזה לשונו בסה"מ ]הובאהעונש-יראת

לפי שגם  –בפירושו לאבות )א, ג(: 'ויהי מורא שמים עליכם 
יָרא', ·בתורה כבר נאמר הציווי על היראה שנאמר: 'ֶאת ה' א   ֹלֶהיָך תִּ

ואמרו חכמים: 'עבוד מאהבה עבוד מיראה' )ירושלמי ברכות ט, ז; 
לא יעבור שוטה ה, ה(, ואמרו 'האוהב לא יזניח את הציווי, והירא 

מרה זו מקורה בספרי המוסר הערביים, ואין צורך -על האזהרה' )אִּ
למה שנדחקו למצוא לה מקור בירושלמי, וכדי להצדיק דבריהם 
-שיבשו נוסחת הירושלמי(, והרי ליראה תפקיד גדול במצוות לא
תעשה ובפרט במצוות השמעיות' )=מסוג "חוקים", שאלמלי 

כאן -למה שאינו מבין(". עדהיראה הרי אין אדם מטבעו מתמסר 
 לשון רבנו בפירושו לאבות, וממשיך ָמרי ואומר שם:

-יראת"הבאתי את דבריו המפורשים ]של רבנו[ שהיראה היא 
הרוממות' אינו אלא ערפול -, כי לדעתי מה שקוראים 'יראתהעונש

וערבוב מושגים, שהחליפו את הבושה ביראה, וטשטשו את מצות 
 ן כאן המקום להאריך בזה".השם ללא צורך, ואי-יראת

ובהמשך פירושו שם, בהלכות תשובה, ָמרי יוסף מבאר בהרחבה 
הרוממות' ודבריו -השם כ'יראת-את התנגדותו לפירוש מצות יראת

יובאו לקמן. ברם, כפי שרמז ָמרי לעיל, לא רק מהלכה זו עולה 
הרוממות, מהלכה נוספת עולה כן, -השם היא יראת-שמצות יראת
 בנו שם )ד, יח(:וזה לשון ר

להות[, ומכיר ·"בזמן שאדם מתבונן בדברים אלו ]במדעי הטבע והא
כל הברואים ממלאך וגלגל ואדם וכיוצא בו, ויראה חכמתו של 

בכל היצורים ובכל הברואים, מוסיף אהבה  הוא-ברוך-דושהק
הוא. ויירא -ברוך-למקום ותצמא נפשו ויכמּה בשרו לאהוב המקום

תו כשיערוך ]=כשישווה[ עצמו לאחד ויפחד משפלותו ודלו
מהגופות הקדושים הגדולים. כל שכן לאחד מהצורות הטהורות 
הנפרדות מן הגלמים שלא נתחברו בגולם כלל ]=המלאכים[. 

 וימצא עצמו שהוא ככלי מלא בושה וכלימה ריק וחסר".

 ייחודן של שתי ההלכות

ולה התורה, שע-נשים לב, כי לשתי ההלכות הללו מהלכות יסודי
מהן לכאורה שמצות יראת השם היא מה שנקרא 'יראת 
-הרוממות', יש מאפיין משותף והוא: שבשתיהן נזכרת מצות יראת

השם. לעומת זאת, במקורות שנתבארה -השם לצד מצות אהבת
השם לבדה בפני עצמה היא נתפרשה כמצוה לירוא -מצות יראת

 מעונשו של ה' יתעלה.
השם נקשרה למצות -יראת ייראה לי כי יש סיבה לכך שמצות

-השם, והיא שההתבוננות בבריאה שביסוד מצות אהבת-אהבת
השם. כלומר, התבוננות האדם -השם, היא גם המבוא למצות יראת

בברואיו של ה' יתעלה ובמעשיו הנפלאים והמשוכללים, הערוכים 
וסדורים בחכמה נפלאה ומפליאה אשר מרתקת את החושים 

זו מרוממת את האדם לתובנה, כי  ומפעימה את הנפש. התבוננות
חכמה גדולה ומשוכללת כזו שתכליתה נשגבה מאד מהבנת האדם 

-ל תמים·ויכולת תפישתו השפלה, חכמה אינסופית זו מעידה על א
דעות שלא נמלט דבר מהשגחתו, אין שכחה לפני כסא כבודו, את 
הכל יביא במשפט ועל הכל ייחקק דין מלפניו, בין לטוב בין 

 למוטב.
וכאשר אדם יודע שאינו עומד לפני שופט בשר ודם, שניתן לשחדו 
או להשפיע על שיקול דעתו בשליטה באמצעי התקשורת שיתמרנו 

המלכים, שאין לו -מלכי-אותו לפסוק כרצוי להם, אלא לפני מלך
אז באמת יירתע  –שום נקודת השקה והשוואה לשופט בשר ודם 

ראה ברתת ובזיע לפני לבו ותחרד יישותו ויהמה לבו באימה ובי
יכולתנו להגיע -קונו. כלומר, תחושת הבושה מלפני השם והבנת אי

השם אמתית, ולכן -עד חקר שלמותו, הן אולי הצוהר ליראת
השם, -התורה למצות יראת-הרמב"ם קשרן יחדיו בהלכות יסודי

הרוממות. אך -השם נוטה להתפרש שם כיראת-ולכן מצות יראת
בה די כדי להרחיק את האדם מעבירה, יראת הרוממות לבדה אין 

לחקור הרוממות מרוממת את האדם -אלא כאמור, רק כאשר יראת
את השם יתעלה, רק אז היא עשויה להביא את האדם  ולידע

 לירוא מעונשו שהיא תכלית המצוה ומטרתה, וכשמה כן היא.

 דברי רבנו בהלכות תשובה
עד עתה ראינו, כי לצד שתי ההלכות שמהן עולה לכאורה שמצות 

, יש שני מקורות אחרים בדברי הרוממות-יראתהשם היא -יראת
והאחר בפירושו למשנת אבות,  המצוות"-רבנו: האחד ב"ספר

. עתה העונש-יראתהשם היא -שמהם עולה בבירור שמצות יראת
ספק נעבור לעיין בהלכה נוספת, הפעם בהלכות תשובה שת

תשובה סופית ותכריע במחלוקת לכאורה שבין המקורות, וזה 
 ב(:–לשון רבנו שם )י, א

 12 ליון, גילק"י
 שנה לאור הרמב"ם!

 תשע"ח אייר
ְשַטֵרי  בשכ"ט לִּ

 

 המשך בעמ' הבא

 חפשו בגוגל: "אור הרמב"ם" אתר "אור הרמב"ם"ל

 תודה לכל נדיבי הלב וישרי המחשבה

 על תמיכתם בעלון מתוך אהבה לה' ולאדם

 יבורכו ממקור הברכות!

ת יראת השם  הלוי יצ"ו-אדיר ב"ר יוסף דחוח  מצַו

. 

 



 

 
ת יראת השם  המשך מעמ' קודם  מצַו

"אל יאמר אדם: 'הריני עושה את מצוות התורה ועוסק בחכמתה, 
-כדי שאקבל את הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם

כדי שאנצל מן הבא. ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן, 
 –הבא' -או כדי שלא אכרת מחיי העולם הקללות הכתובות בתורה

עובד אין ראוי לעבוד את ה' על דרך זו. שהעובד על דרך זו הוא 
, ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובד את מיראה

הארץ והנשים והקטנים, שמחנכין אותן -ה' על דרך זו אלא עמי
 לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה".

בלבד, השם -מהלכה זו עולה, שעבודת השם מכוח מצות יראת
. נמצא, שמצות העונש-יראתמשמעותה לעבוד את השם מכוח 

העונש, וכן כותב ָמרי יוסף קאפח -השם היא מצות יראת-יראת
ְרָאה' במשנת רבנו  יִּ בפירושו שם )אות ה(: "זהו מושג ]עובד[ 'מִּ

העונש -, ואחת היא יראתהעונש-יראתובמשנת רוב קודמיו, כלומר 
 או יראת אובדן הטובה".

השם -דבריו שם, ָמרי מערער על תפישת מצות יראתבהמשך 
הרוממות', וזה לשונו: "ואחרים יצרו תוצר שאין לו -כ'יראת

הרוממות' ומושג זה אין -שורשים במקורות וקוראים לו 'יראת
מאחוריו מאומה, לא אהבה ולא יראה. אין בו הדחיפה או יותר 

יעה של נכון המשיכה של האוהב לקיים את דברי האהוב, ולא הרת
הוא ה'  –הירא שלא לעבור על אזהרת הירוי ]=מי שיראים מפניו 

יתעלה[. ולא נוצר אלא כדי לסתום חלל ריק שבנפש מי שאינו 
אמון על חשיבה מעמיקה ונוקבת עד התהום". ָמרי מוסיף ומצטט 

 שם בהרחבה את פירוש רבנו לאבות שכבר הובא לעיל.
ת תשובה לעיל, רבים ועד שתרבה הדעת כמו שפוסק רבנו בהלכו

השם, שנפשם חלולה בחללים גדוילים -רבים הם מההמונים ואנשי
ריקים מדעת, ולא זכו או שאינם רוצים להכיר את משנת רבנו 
הזכה, המכשירה את האדם לחשיבה מעמיקה ונוקבת, ומרוממת 

 דעות שלו לבדו נתכנו עלילות.-ל·אותו לידע א

 מים"ש-"גדול הנהנה מיגיע כפיו יותר מירא

בהמשך דבריו שם, ָמרי יוסף קאפח מבאר את אחת הדרשות 
הקשות שנזכרו בתלמוד, וקושיה חזקה עולה וניצבת לעומתה: 
היעלה על הדעת שמי שנהנה מיגיע כפיו מעולה מאדם ירא 

 שמים? וזה לשונו של ָמרי שם:
"ובדברי רבנו אלה מתפרשת דרשה קשה בברכות ח א, 'גדול 

שמים כתיב: -שמים', דאלו גבי ירא-תר מיראהנהנה מיגיע כפיו יו
יש ָיֵרא ֶאת ' כפו -ה' ]תהלים קיב, א[, ואלו גבי נהנה מיגיעַאְשֵרי אִּ

י ֹתאֵכלנאמר: '] יַע ַכֶפיָך כִּ  –' ]שם קכח, ב[ ַאְשֶריָך ְוטֹוב ָלְך [ְיגִּ
שמים -זה, אין לירא-אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. לפי

'. ולדברי רבנו, שהירא ְוטֹוב ָלְךשהרי חסר לו ' הבא,-חלק לעולם

פי שלא עשה את -על-רק אינו עובר על האזהרה נמצא, אף
הבא. -השלילי, בכל אופן גם לא עשה חיובי שבו יזכה לחיי העולם

ונמצאו דברי האגדה שהם דברי עולא קיימין כפשוטם. ולכן ציוו 
 החיובי". 'עבוד מיראה' עם היראה צריך לעבוד, היינו לעשות

העונש, -השם, שהיא יראת-ברם, לאור מה שהסברנו, אם יראת
נובעת מהכרת מציאותו של הבורא יתעלה, והבנת אפסותנו 
לעומת אינסופיות חכמתו וידיעתו, שלא נמלט ממנה דבר ולו 
מעשה קל שבקלים ממעשינו, ולא יימלט ממנה שכר או עונש על 

לא בהחלט אז יראת השם נובעת לא רק מ'סור מרע' א –פעולתינו 
 גם מ'ועשה טוב'.

ואגב הדברים למדנו על חשיבות המלאכה, כמה חשוב שאדם 
ייהנה מיגיע כפיו, ויפרנס את עצמו ומשפחתו משלו ובהיתר, ולא 
יטיל צרכי כלכלתו על הציבור או קופת המדינה. וזה לשון רבנו 

 בחשיבות המלאכה שמובאים בהלכות תלמוד תורה )ג, יא(:
למי שהוא מתפרנס ממעשי ידיו, ומידת חסידים "מעלה גדולה היא 

-הזה ולעולם-הראשונים היא. ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם
י ֹתאֵכל ַאְשֶריָך ְוטֹוב ָלְךהבא. שנאמר: ' יַע ַכֶפיָך כִּ ' ]תהלים קכח, ְיגִּ

 הבא שכולו טוב".-הזה וטוב לך לעולם-אשריך בעולם –ב[ 

ת תלמוד תורה, ללמדנו שמי לא לחינם נאמרה הלכה זו בהלכו
שמתפרנס ממעשי ידיו ולומד תורה לשמה, זוכה להיות במחיצת 
החסידים הראשונים חכמי המשנה והתלמוד, וזוכה לכל כבוד 

דברינו כך דברי ָמרי יוסף -הזה והעולם-וטובה שבעולם הבא. וכִּ
 קאפח בפירושו שם, וזה לשונו )אות מא(:
ברכות ח ע"א[: 'גדול הנהנה "דרשה קשה מאד לכאורה, שם נאמר ]

יש שמים כתיב: -שמים, דאלו גבי ירא-מיגיעו יותר מירא ַאְשֵרי אִּ
י ֹתאֵכל יי', ואלו גבי נהנה מיגיעו כתיב: 'ָיֵרא ֶאת  יַע ַכֶפיָך כִּ ְיגִּ

הבא. ולגבי -הזה וטוב לך לעולם-אשריך בעולם –' ַאְשֶריָך ְוטֹוב ָלְך
כתיב ביה'". ע"כ לשון התלמוד בברכות, ' לא ְוטֹוב ָלְךשמים '-ירא

 וממשיך ָמרי ומבאר:
-הבא. והיה אפשר לפרשּה על-שמים חלק לעולם-"אם כן, אין לירא

פי פירוש רבנו באבות ]א, ג[: 'הירא אינו עובר על הלאו והאוהב 
שמים ]רק[ אינו עובר על הלאוין, -מקיים את העשה'. ולפי זה, ירא

הבא. שרק בעשיית החיובי -ין זוכין לעולםובהעדר השלילי עדיין א
זוכין לחיי עד. אלא שבזה ביארנו תחילת הדרשה, וסופה שנהנה 
מיגיעו זוכה לחיי עד, לא נתבאר ]=שהרי קשה: רק ביגיע כפיו 

תורה זוכה לחיי עד?[, ולפיכך פירוש רבנו כאן -ללא לימוד
 ה".עיקר, דרוצה לומר עם לימוד התור –]=בהלכות תלמוד תורה[ 

 

זצ"לרי יוסף קאפח פנינים מתורתו של מ  

 

 AdirHadar@gmail.comדואר המערכת: 
 

[, פנה אל תבונתך והשתמש בשכלך 'בחיי: "אלא אמר ]ה 'אמר ר
]...[ אחר שתעמוד עליהן ]על מצוות התורה[ מצד הקבלה הכוללת 
את כל מצוות הדת ויסודיו ופרטיו, וחקור עליהן בשכלך והבנתך 

כלומר יש חובה  .(ז)תורת חובות הלבבות, עמ' כ "וכושר שיפוטך
 להתבונן במצוות לאחר שאנו מקבלים לקיימן כמות שהן.

התורה =: "כי המסורת והקבלה ](47)הע' ועל זה מעיר שם ָמרי 
פה[ יוצרים את המסגרת והכיוון, לבל ייצא האדם מחוץ -שבעל

 למסגרת, אבל החדירה לעומק תלויה באדם עצמו".

התחקיתי על עקבות דור הישרים שקדמונו : "(שם) בחיי 'אמר ר
]...[ ומצאתי ]...[ כי התעסקותם במצוות שהן חובתם המיוחדת 
להם עצמם ]=תורת תיקון הנפש וחובות הלבבות, שהם שלמותו 
הנעלה של אדם, ומהן יעלה לידיעת ה' באמת שהיא מטרת האדם 

תר [, היתה יו(58הע'  ,)ָמרי שםבחיים, ושבה הוא זוכה לחיי נצח 
גדולה וחמורה מהתעסקותם בפרטי הדינים המשפטיים וקושיות 

 השאלות הנדירות".
"ההמצאות  :(59)הע' ומבאר ָמרי שם מהם "השאלות הנדירות" 
תכנו. וכוונת רבנו יהפלפוליות הנדירות ביותר, או אף אשר לא י

ב'פרטי הדינים המשפטיים' יצירת הנחות משפטיות ובירור דינם 
 עו".לכשיארעו אם יאר

 

בחיי: "אין מן הנכון שיסתפק בכך ]=בידיעת המסורת  'אמר ר
וקבלת המצוות ללא עיון והעמקה[ ]...[ אלא הראוי הוא לעיין 
בכל מה שניׂשג בדרך השכל והבאת הראיות עליו בהוכחה 

אומר  55. ובהע' )שם, עמ' כח(ההקשית למי שאפשר לו דבר זה" 
אר המידות ואינו דווקא היקש, אלא גם כל ש –ָמרי: "'אלקיאס' 

וכדומה". 'הושו-גזרה'ו 'וחומר-קל'כגון 

 
 

: "השתדלותם ]=של דור הישרים שקדמונו[ )שם(בחיי  'אמר ר
 היתה בכללי הדינים ויסודי המותר והאסור".

: "כלומר היו לומדים רק את הכללים (59)הע' ומעיר שם ָמרי 
, ואילו הפרטים וההסתעפויות, למדו ]=בענייני ההלכה[ והיסודות
מתוך אותן הכללים והיסודות,  ,כאשר יארע המעשה]רק[ לשעתן 

ואם מישהו טעה באחד הדורות הרי  .כל דור לפי רמתו וחכמתו
רק הוא טעה ולא התעה אחרים, מה שאין כן כשכל אחד מברר 
לפי דמיונו כל פרט ורושם בספר גורם לאחרים לטעות אחריו, 

לוקת בישראל ונעשית תורה כעשרות תורות. ומחמת ומרבה מח
 פה".-חשש זה אסרה תורה לכתוב תורה שבעל

 כמה רחוקים בתי המדרש בימינו מאותו דור ישרים...ו
 

 
בחיי: "וכל זמן שאירעה שאלה בפרטי הדינים ]...[  'אמר ר 

לשעתה ]...[, ולומדים דינה מן  ]החכמים הקדמונים[ מעיינים בה
מחשבתם לעיין בה לפני כן,  את הכללים ]...[, ואינם מטרידים

 .)שם( מתוך זלזול בעולם הזה ובכל ענייניו"
או  נייני העולם הזה,: "כי כל הדינים אינם אלא מעמעיר ָמרישם ו

דיני ממונות שבין אדם לחברו, שבדרך כלל הן תוצאה של רשעות 
שהן תוצאה של  האדם הרואה עצמו זכאי, או באיסורי מאכלות
 תאוות העולם הזה, ואין צריך לומר ענייני עריות".

 

 



 

 

קאפח-חלק א / גולי חוברי םיִּ לַ שָ ירּובִּ  הָאבָ הַ  הנָ שָ לַ 
 לַא! ַאָבא, ַאָבא" –
, הנָ שָ הַ  תלַ חִּ תְ  קרַ  !לַאְש תִּ 
 נּולָ  הרָ פְ סִּ  רבָ כְ ּו, ללָ כְ בִּ 
 ףסוֹ בְ שֶ  ,הרָ וֹ ּמהַ  םוֹ יהַ 
 ְךרֹ ָא לּויטִּ לְ  אצֵ נֵ  הנָ שָ הַ 
", דאֹ מְ  ְךרֹ ָא". ..."ארָ נוֹ 
. איֵ חְ יִּ ' ר – ַאָבא ןקֵ תַ מְ 

". היֶ הְ יִּ שֶ  רקָ עִּ הָ " ,הּנָ טַ קְ הַ  היבָ שִּ מְ ! בּושחָ  אֹל
 ירֵ ה  , חַ טּובָ  ללָ כְ  יּנִּ ינֶ אֵ  ְךכָ בְ ! ןיָ נְ עִּ הָ  הּוזֶ "
 רשֶ א   דעַ  חַ נּוָא אֹלוְ  טקֹ ְש אֶ  אֹּלשֶ  ,ְךלָ  יתִּ ְר מַ ָא
 רבֹ ע  לַ  םלוֹ ח  הַ  תאֶ  יםשִּ גְ הַ לְ  ',ה רזֶ עֵ בְ  ,יחַ לִּ צְ ַא
 ...."םוֹ יהַ  אבוֹ בְ  ,םיִּ לַ שָ רּויְ  שדֶ קֹ הַ  ירעִּ לְ 
 יושָ כְ עַ  המָ  לבָ א   ...רדֶ סֵ בְ  ...בטוֹ  ...תעַ דַ יוֹ  ינִּ א  "
 ילַ אּו !אידַ וַ ּו אידַ וַ ! רשֶ קֶ  שיֵ " – ?"רשֶ קֶ הַ 
 נּוירֵ עִּ לְ  רבֹ ע  לַ  הנָ שָ הַ  הכֶ זְ נִּ וְ  ידַ  ירִּ ע  צַ לְ ' ה מרַאיֹ 
 יתִּ טָ לָ חְ הַ  יהִּ וֹ ּזשֶ  תעַ דַ יוֹ  ירֵ ה   תְ אַ  ?השָ דוֹ קְ הַ 
 תנַ ְש  תאֶ  אןכָ  ימִּ יְ סַ תְ  אֹּלשֶ  ןכֵ תָ יִּ  זָא ,השָ חּוּנְ הַ 
 – לּויטִּ הַ  דעֵ מוֹ בְ  אּמָ שֶ  אוֹ  ...יםדִּ ּוּמלִּ הַ 
 ..."יםדִּ רּוטְ  היֶ הְ נִּ  הרָ בָ ע  הַ בְ 
 רמֵ אוֹ  התָ אַ  הנָ שָ  תלַ חִּ תְ  לכָ בְ , ַאָבא, יאוֹ " –
 אֹל, םלּוכְ  הרָ קָ  אֹל תמֶ א  בֶ ּו ,רבָ דָ  תוֹ אוֹ  תאֶ 
 דעַ , יתִּ בִּ  ילִּ אּוגְ , ןכֵ ָא" – ..."רבָ ע  מַ  םּוש היָ הָ 
 תוֹ ברַ ' יכִּ  םלּוכְ  הרָ קָ  אֹל, יּוּנשִּ  היָ הָ  אֹל התָ עַ 
 ',םקּותָ  יאהִּ ' ה תצַ ע  וַ  ,ישאִּ  בלֶ בְ  תבוֹ שָ ח  מַ 
 תלּודְ תַ ְש הִּ  תוֹ ׂשע  לַ  תעֵ  לכָ בְ  ינִּ א   יְךשִּ מְ מַ , לבָ א  
 שדֶ קֹ בַ  תלוֹ ע  לַ  ידִּ יָ בְ ' ה עַ יֵ סַ יְ שֶ  ללֵ פַ תְ הִּ לְ ּו
 ..."לחֵ יַ א   יולָ אֵ  םקוֹ ּמָ בַ  ינִּ כָ ְש מִּ  עַ בֹ קְ לִּ וְ 
 השָ גָ ְר הַ הַ  תאֶ  תבֶ הֶ אוֹ  יּנִּ ינֶ אֵ שֶ  תמֶ א  בֶ , ַאָבא" –
 יּנִּ ינֶ אֵ שֶ  ,השָ דָ ח   הנָ שָ  לכָ  תלַ חִּ תְ בִּ  ילִּ  שיֵ שֶ 
 ,יםלִּ ְש אַ  הנָ שָ הַ  תאֶ  יתִּ תָ כִּ בְ  םאִּ  תעַ דַ יוֹ 
םלִּ  ףסוֹ -ףסוֹ  ילַ אּו יכִּ   ..."יםלִּ עוֹ  נּוָא ירּוָשַליִּ
י" –  !תאּודָ ּוַ הַ  יאִּ  לעַ  רעֵ טַ צְ הִּ לְ  ְךלָ  לַא, ְגאּולִּ

 ינִּ א  שֶ כְ  ...תאּויָ כַ , תמֶ א   תבַ ה  ַא ְךדֵ ּמְ לַ א  וַ  יאִּ וֹ ב
, תוֹ ברַ  יםנִּ שָ  ינֵ פְ לִּ  ,ןטָ קָ  דלֶ יֶ , ְךילֵ גִּ בְ  ייתִּ יִּ הָ 
ינּו יום  םיוֹ  .ןימָ תֵ בְ  יתִּ ְר גַ  'ָשם ָיַשְבנּו ַגם ָבכִּ

יֹון', ם תאֶ  אנּוׂשָ נָ  ְבָזְכֵרנּו ֶאת צִּ , נּובֵ לִּ בְ  ְירּוָשַליִּ
 ..."ןיוֹ לָ כִּ בְ  ּהלָ  נּוגְ רַ עָ 
 !ּהלָ כ   לאֵ רָ ְׂש יִּ -ץרֶ אֶ  ...הזֶ  ןוֹ יצִּ  לבָ א  , ַאָבא" –
 ..."הלָ כוֹ יְ  ינִּ א   יבבִּ ָא-לתֵ בְ  רגּולָ  םגַ , ןכֵ לָ וְ 
 דוִּ דָ  רמַ ָא ָמה תְ אַ  תעַ דַ יוֹ  לבָ א  , יתִּ בִּ  ,ןכֵ ָא" –
'ְיֵפה נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָכל ָהָאֶרץ,  :ברָ  ןחֵ בְ  ְךלֶ ּמֶ הַ 
ְרַית ֶמֶלְך ָרב'-ַהר יֹון... קִּ  יחֵ בְ שִּ בְ  דעוֹ וְ  צִּ

ם  :יעַ מִּ שְ הִּ וְ  נּולָ  אהּו יףסִּ הוֹ  ְירּוָשַליִּ
ְכַלל יֹון מִּ צִּ י א  -'מִּ יַע...'·ֹיפִּ ים הֹופִּ  ֹלהִּ

 לשֶ  ּהיָ פְ יָ כְ  יפִּ יֹ  ָךלְ  יןאֵ ' :ינּותֵ וֹ ברַ  ּושְר דָ וְ 
ם  – ּהיָ פְ יָ וְ  ,יאהִּ  םלָ עוֹ -ֶשל רוֹ ּובטַ  ...'ְירּוָשַליִּ

 רבָ כְ  ילַ אּו ארָ מָ גְ בַ  רמַ א  נֶ  דעוֹ וְ  .םיִּ ינַ עֵ לָ  ׂשוֹ ׂשמָ 
 דּוְר יָ  יפִּ יֹ -ֶשל יןבִּ קַ  הרָ ׂשָ ע  ' ...הרָ וֹ ּמהַ  ןכֶ לָ  הרָ פְ סִּ 
ם הלָ טְ נָ  העָ ְש תִּ  – םלָ עוֹ לָ   לכָ  – דחָ אֶ וְ  ,ְירּוָשַליִּ
י ' :םגַ  רמַ א  נֶ  יהָ לֶ עָ  ...'םלָ עוֹ הָ  יַלת ֹיפִּ  –ְכלִּ

 ראֵ תָ לְ ּו יףסִּ הוֹ לְ  ןכָ מּו ינִּ א  וַ  'ָמׂשֹוׂש ְלָכל ָהָאֶרץ
 תעַ דַ יוֹ  ינִּ א  , ַאָבא, נּו" – ..."ץרֶ מֶ בְ  ּהיָ פְ יָ  תאֶ  ְךלָ 
 – רבָ ע  מַ  לעַ  יםרִּ ּובדִּ הַ  לכָ מִּ  לבָ א   ,הפָ יָ  יאהִּ שֶ 
םבִּ  רגּולָ  יְךרִּ צָ  אֹל ...הפָ יֵ ע   ינִּ א    ידֵ כְ  ירּוָשַליִּ
. ּהבָ  ליֵ טַ לְ  םעַ פַ  ידֵ מִּ  הלֶ ע  נַ  !ּהיָ פְ יָ  תאֶ  תאוֹ ְר לִּ 
 אירָ וִּ א  'שֶ  תְ דְ מַ לָ  אֹל יכִּ וְ " – ?"היָ עָ בְ הַ  המַ 

ְׂשָרֵאל-ְדֶאֶרץ  ,ינּומֵ כָ ח   רּומְ ָא ְךכָ  '?יםכִּ חְ מַ  יִּ
ּוֵמַאַחר  ...יםקִּ דְ צוֹ  םהֵ וְ , הכָ רָ בְ לִּ  םנָ וֹ רכְ זִּ 

ם  ְבֵרי דֹוְרֶשיהָ  –ֶשְירּוָשַליִּ  "ַטבּור ָהָאֶרץ", ְכדִּ
ְמי ָחד  יא בִּ ֵרי ָברּור ֶשהִּ יַמת ָכל ה  ַמְחכִּ

ָנֶשיָה... -ץרֶ אֶ בְ  יםמִּ כָ ח   הבֵ ְר הַ  שיֵ  םגַ וְ " – א 
םמִּ  קחוֹ רָ  יםרִּ גָ שֶ  ,ּהלָ כ   לאֵ רָ ְׂש יִּ   אוֹ , ירּוָשַליִּ
  ..."ּהלָ מּו קרַ  ּולפִּ א  
 ,םבָ שָ מוֹ  םקוֹ מְ  יהָ לֶ אֵ  יקּותִּ עְ יַ  םאִּ  לבָ א  , ןכֵ " –
 !םתָ מָ כְ חָ  לפַ כְ ת   ּולפִּ א  וַ , דאֹ מְ  דעַ  הבֶ ְר תִּ 

 לעַ  ְךלָ  רפֵ סַ א   םגַ וְ 
 שיֵ שֶ  הלָ ע  מַ  דעוֹ 
םלִּ   יאהִּ וְ , ירּוָשַליִּ
 לכָ ' :הלָ פִּ תְ הַ  ןיַ נְ עִּ בְ 
 ללֵ פַ תְ מִּ  אהּושֶ  ימִּ 
םבִּ   ּולאִּ כְ  ירּוָשַליִּ
 אסֵ כִּ  ינֵ פְ לִּ  ללֵ פַ תְ מִּ 
 אהּו רעַ שַ שֶ  ,דבוֹ כָ הַ 
 חַ תּופָ  חתַ פֶ ּו, םשָ 
םבִּ  יםרִּ דָ לַ  'הלָ פִּ תְ  עַ מֹ ְש לִּ   רתֵ יוֹ  תכּוזְ , ירּוָשַליִּ
-ארֵ וֹ ב ינֵ פְ לִּ  םבָ לִּ  יחַ ׂשִּ הָ לְ  םָאבוֹ בְ  ,םלָ כ  מִּ 
ם – תכוֹ רָ בְ בַ ּו הלָ פִּ תְ בַ  םיוֹ  לכָ  ...םלָ עוֹ   ְירּוָשַליִּ
, אןכָ  אהּו הּנֵ הִּ  – ּהנָ בָ ְר ח   רכֶ זֵ וְ  ינּותֵ פָ ְׂש  לעַ 
 ..."ינּוינֵ עֵ  למּו
 ירקִּ בְ  קלֶ חֵ  תָ ְר ַאְש הִּ , ַאָבא תעַ דַ יוֹ  ינִּ א  , ןכֵ " –
 ...רעָ כֹ מְ  שּמָ מַ  הזֶ  ,ּולפִּ א   יחַ טִּ  ילִּ בְ  היסָ נִּ כְ הַ 
 ללָ כְ בִּ  המָ לָ  ...ּולאִּ כְ , ןבָ ְר ח   תמֶ א  בֶ  האֶ ְר נִּ 
 לכָ  אילָ ּמֵ מִּ  םאִּ  ,םיִּ ינַ עֵ הָ  למּו הזֶ  תאֶ  יםיכִּ רִּ צְ 
ם תאֶ  יםרִּ כְ זוֹ  םוֹ יהַ   ?"ְירּוָשַליִּ
 תאֶ  ינּומֵ כָ ח   נּולָ  ירּואִּ הֵ  הכֹ , הבָ הּוא  הָ  יתִּ בִּ " –
 רבָ דָ  וֹ ב ריֵ שַ מְ ּו ידסִּ בְ  יתוֹ בֵ  םדָ ָא דסָ ' :םיִּ ינַ עֵ הָ 
םלִּ  רכֶ זֵ  – טעָ מּו  לכָ בְ  ינִּ א   ןנֵ וֹ בתְ מִּ  ְךכָ  'ירּוָשַליִּ
 הנֶ בְ יִּ שֶ  ללֵ פַ תְ מִּ ּו םלָ ְש מ   ינוֹ אֵ שֶ  ייתִּ בֵ בְ  תעֵ 

ם תאֶ  ה"הקב  .םלָ עוֹ  ןיַ נְ בִּ , ְירּוָשַליִּ
 ירעִּ  תאֶ  ינִּ א   בהֵ אוֹ  הּמָ כַ  דעַ  ,יתִּ בִּ  ,תְ אַ  הָארוֹ 
 ץמָ א  י מַ נִּ א   הׂשֶ עוֹ , יהָ רֶ עָ שְ בִּ  סנֵ כָ הִּ לְ  ןכֵ לָ וְ  ,שדֶ קֹ הַ 
..."שדֶ חֹ  לכָ 

 מעט מזער על היקום הסובב אותנו  הלוי -אדיר ב"ר יוסף דחוח

היקום הוא מושג כללי לכל הבריאה העצומה הסובבת אותנו. מקורה של 
ים יֹום ַעל ָהָאֶרץ כג(: "-המילה בפרשת נח )ז, יז י ַהַּמבּול ַאְרָבעִּ  ]...[ַוְיהִּ

ַמח ֶאת ָכל  ָדָמה ֵמָאָדם ַעד ְבֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש ְוַעד  ַהְיקּוםַויִּ ֶשר ַעל ְפֵני ָהא  א 
ן ָהָאֶרץ ָּמחּו מִּ ם ַויִּ  ".עֹוף ַהָשַמיִּ
ידי האנושות הוא קטן מאד, וקרוב לוודאי -חלק היקום הניתן לצפייה על

שהוא רק חלק מזערי מכלל היקום. הסיבה לכך היא שגם לאור דרוש זמן 
כדי לעבור ממקום למקום, ולכן אנו מסוגלים לראות רק את המקומות, 
שהאור שיצא מהם הספיק לעבור את המרחק העצום עד שהוא הגיע 

 אלינו.
, והוא כולל היקום הידועאו  היקום הנצפהחלק זה של היקום נקרא 

החלב", שבה -די גלקסיות. לדוגמה, רק בגלקסיית "שבילבתוכו מיליאר
מיליארד כוכבים! היקום  400-ל 200שוכנת מערכת השמש שלנו, יש בין 

כולל בתוכו מיליארדי גלקסיות, שבכל אחת מהן מאות מיליארדים של 
 כוכבים.

מעבר למערכת המצאות כגון "הטלסקופ", שהרחיבו את מפת השמיים 
השמש שלנו, העלו לתודעת האדם את אינסופיותו של היקום, לפחות 

חוללו מפנה עיקרי, בעיקר  20-במונחים אנושיים. גילויי תחילת המאה ה
בהתפשטות עם התגלית של המדען "אדווין האבל" שהובילה להכרה 

. הכרה זו, הולידה את מודל "המפץ הגדול", כלומר אם היקום היקום
סביר שהוא היה מרוכז בנקודה אחת אשר ממנה "נולד". מתפשט 

השערת אופן היווצרותו של היקום בדרך זו, פותחת גם פתח לחישוב 
 גילו.

 מהי גלקסיה?
גלקסיה היא אוסף של כוכבים שקשורים יחד 
בכוח כבידה משותף, וכולם סובבים ונעים יחדיו 
עם הגלקסיה. ביקום קיימות מאות מיליארדי 

 200-טלסקופים מודרניים מאתרים כגלקסיות, 
מיליארד גלקסיות, ועם שיפור הטכנולוגיה 
מתגלות עוד ועוד גלקסיות. כאמור, בגלקסיית 

, שבה שוכנת מערכת )בתמונה( החלב"-"שביל
מיליארד כוכבים!  400-ל 200השמש שלנו, יש בין 

מספרן של הגלקסיות ביקום נאמד בסדר גודל של מאות מיליארדים, 
 כל גלקסיה יש בממוצע עשרות רבות של מיליארדי כוכבים.כאשר ב

 החלב"-גלקסית "שביל
החלב היא אחת ממיליארדי הגלקסיות -שביל

-ביקום, ובה נמצאת מערכת השמש שלנו. קוטרה כ
שנות אור, והיא  1000-שנות אור, עוביה כ 100,000
מיליארד כוכבים כמו השמש, הסובבים את מרכז  400עד  200-מכילה כ

 ק"מ בשנייה. 220-גלקסיה במהירות הקרובה לה
כדי להמחיש את גודלה של הגלקסיה ֹנאמר כך: אילו כּווצה מערכת 

וץ באותו יחס, השמש שלנו לגודלו של מטבע, כי אז קוטר הגלקסיה, מכּו
כוכבי בתוך -היה כרוחבה של יבשת אמריקה הצפונית. כלומר, מסע בין

ות ביותר, בטכנולוגיה הנוכחית, החלב, ולו בין המערכות הקרוב-שביל
החלב אינו מוגדר באופן חד, -יימשך דורות רבים. קצה גלקסית שביל

 ידי הריכוז של הכוכבים ההולך ויורד.-אלא על
מכיוון שאנו מסתכלים על הגלקסיה מתוכה, היא נראית בלילות 
חשוכים ונקיים כמעין שביל לבן, ומכאן התקבל שמה. שביל החלב מקיף 

יפת שמים, ולמעשה כל הכוכבים הנראים בשמי הלילה ללא את כל כ
החלב גורמת לכך, -החלב. צורתו של שביל-טלסקופ שייכים לשביל

שכוכבים מרוחקים נראים צפופים כל כך, עד שנקודות האור שלהם 
 מצטרפות לפס צר של אור לבן.

-ק"מ בשנייה, גילה מוערך בכ 600-הגלקסיה כולה נעה במהירות של כ
מיליון שנה בלבד לאחר  600-מילארד שנה, כלומר היא נוצרה כ 13.2

הגדול". לאור זאת עולה, כי ששת ימי הבריאה הם משל בלבד -ה"מפץ
)ראו הקדמת הרמב"ם למורה עמ' ח( להתפתחות ולבריאת העולם 

 בשישה שלבים שארכו מיליארדים רבים של שנים.
סובבים כל החלב מצוי כנראה חור שחור אשר סביבו -במרכז שביל

הכוכבים בגלקסיה. הנחה זו מתבססת על העובדה, שבאזור מרכז 
הגלקסיה נמדדו כוחות כבידה חזקים, אולם לא נצפה באזור הזה גרם 

 שמים בעל מסה גדולה מספיק כדי להוות מקור לכוחות האלה.
 הספירליות"-החלב נמנית עם קבוצת ה"גלקסיות-גלקסיית שביל
, בגלל צורתה הספירלית בעלת )בתמונה למעלה(

מספר הזרועות. הזרועות הן )מן החיצונית פנימה(: 
)המכילה  זרוע אוריוןזרוע ברבור, זרוע פרסאוס, 

-את מערכת השמש שלנו(, זרוע קשת, זרוע מגן
 קנטאור, זרוע סרגל.

 תודה לגולי על סיפוריה הנפלאים!
 תבורך יחד עם אישּה בכל הברכות שבתורה!

 

הסיפור מתוך הספר "החוט של סבא" שכולל 
סיפורי מופת מחייו של ר' יחיא ב"ר חיים 
קאפח זצ"ל. הספר שזור באיורים צבעוניים 

 כתוב בחריזה ומנוקד על ידימאירי עיניים. 
 050-5911022ד"ר אורי מלמד. לרכישה: דוד 
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 ?להיות עם "חופשי" בארצנו –יום העצמאות   מאיר בן אברהם עפארי יצ"ו

המקדש ויחד עמו נולדה -הגלות היא מושג שנוצר לאחר חורבן בית
המקדש נולד הגואל" )ירושלמי -אמונת הגאולה, "ביום שחרב בית

ברכות פ"ב(. לאמונת הגאולה הצטרפה ונספחה במהלך הדורות מה 
שנקרא בימינו "יהדות התרבות" או בשפה המקובלת "תרבות 

קר מאכלים מסוגים יהודית", שבסיסה ניגונים, טקסים, ובעי
שונים, מתכונים, תחרויות בישול וכו'... וידועה אמרת יהודי תימן 

 "תרבות...". –על הפורשים מחוקי הדעת 
העצמאות המתרגש ובא עלינו אין מסורת או מנהגים -ליום

קבועים מחייבים, והוא מסתכם בטקסים סמליים שונים, ובעיקר 
 מים ובפארקים.בא לידי ביטוי באכילת בשרים בשדות, בכר

זכינו למולדת "עצמאית" לאחר שאיבדנו אותה בדרכנו העקלקלה 
לפני כאלפיים שנה, ולאחר תקופה ממושכת של גלות וגולה, 
חוברה תפילה מיוחדת שיועדה להאצת התהליך הארוך שמוגדר 
כ"ראשית צמיחת גאולתינו", ואשר רבים רואים בה תפילת הודיה 

ר שיגובשו כל "המסורות ותקווה. ייתכן שיום אחד, לאח
היהודיות", יתקנו "על הניסים" ליום העצמאות, וכולנו נאמר הלל 

 לבן.-בקירוי ונשענן בדגל הכחול
סיני שבו קיבלנו את התורה, הפכנו לעם עצמאי -במעמד הר

וחופשי בבחירתו, וזאת למרות שההר נכפה עלינו כגיגית. ברם, אף 
עיגלנו פינות, לא תמיד  שהצהרנו "נעשה ונשמע", לעתים קרובות

שמענו ופעמים רבות גם לא עשינו, אבל הקב"ה רחום וחנון יודע 
שאנחנו לא מהמתמידים, ובכל זאת ישב בשמים, האריך אפו 

 למשובותינו ולא גמל לנו כמעשינו...

 שיבה לברית עולם
ְשַמע ְבקֹול הברית שה' כרת איתנו, מחייבת: " ם ָשמֹוַע תִּ  ה'ְוָהָיה אִּ

י ְמַצְּוָך ַהיֹום ,ֹלֶהיָך·א   ֶשר ָאֹנכִּ ְצֹוָתיו א  ׂשֹות ֶאת ָכל מִּ ְשֹמר ַלע  ּוְנָתְנָך  ,לִּ
" )דברים כח, א(, ומצד שני: ֹלֶהיָך ֶעְליֹון ַעל ָכל גֹוֵיי ָהָאֶרץ·א   ה'
ְשַמע ְבקֹול " ם ֹלא תִּ ׂשֹות ֶאת ָכל  ,ֹלֶהיָך·א   ה'ְוָהָיה אִּ ְשֹמר ַלע  לִּ

ְצֹוָתיו וְ  י ְמַצְּוָך ַהיֹוםמִּ ֶשר ָאֹנכִּ ֹקָתיו א  ּוָבאּו ָעֶליָך ָכל ַהְקָללֹות  ,ח 
יגּוָך שִּ  " )שם, טז(.ָהֵאֶלה ְוהִּ

החיוביים והשליליים, ובכל  –אנחנו נבחנים במעשינו המצטברים 
מקרה של הפרת הברית מופרת גם ההדדיות בין הבוחר והעם 

וכמו שאומר הנביא עמוס הנבחר, והנבחר נושא בתוצאות ההפרה, 
ֵליֶכם )ג, ב(: " ָדָמה ַעל ֵכן ֶאְפֹקד ע  ְשְפחֹות ָהא  ֹכל מִּ י מִּ ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעתִּ

ֹוֹנֵתיֶכם לא נעים. מהאמור עולה, שגאולת הדור  –" ֵאת ָכל ע 
ַוְתַחְסֵרהּו ְּמַעט מותנית בהתנהגות הכלל וכושרו להתקרב לדרגת "

ים·ֵמא   , ו(, וכאשר נזכה להיקרא "אדם" ולהתחבר " )תהילים חֹלהִּ
ְוָכבֹוד ְוָהָדר לוה שבנו, יתקיים בנו המשך הכתוב: "·לצלם הא
 ".ְתַעְטֵרהּו

 מתח בין דת ומדינה

נכון להיום טרם מצאנו את שביל ההבנה בין הדת והמדינה. הדת 
לא שואפת למדינה בעלת חוקים אוניברסליים, והמדינה "סובלת" 

פירוד והויכוחים נמשכים ואף מתעצמים. האדם את הדת, וכך ה
הדתי חושש שיפגעו לו בדת, והחילוני חושש לחירותו האזרחית: 

מצרים -לסגירת החנויות בשבת, למצעדים צבעוניים תוצרת ארץ
פי התורה לא ייתכן -ותועבותיה, וכיו"ב. ולצערנו שוכחים שעל

 קיום לעם היהודי אם ינהג וייראה ככל הגויים. ההפרדה
ישראל -והמחלוקת בין הדת והמדינה יוצרת פער בין קיומו של עם

 לאומית.-כעם יהודי, ובין קיום המדינה כמסגרת מדינית
התרבות היהודית נעדרת מצוות מעשיות וחסרה תוכן רוחני 
אמתי, אלה הן הסיבות המרכזיות לתהליך ההתבוללות. מי 

סטית, שהגדרת יהדותו מעוצבת לפי תרבות חיצונית פולקלורי
צומחת בקרבו זרות ליהדות, הוא מתרחק ומתנתק ממוצאו, 

הערכית. ערכי האור -ושוקע בתהליך של אובדן דמותו הייחודית
והנצח נזנחים, והוא מאמץ ערכים שאינם אלא דמיונות חולפים. 
תהליך הריחוק מהאמת גובר, והיהודי החדש כבר איננו מאמין 

עתה בפולקלור בנצחיותו וצדקת דרכו, יהדותו מסתכמת 
"יידישקייט" של מאכלים, בילויים בקניונים, השתעבדות 
למכשירים, לרכב חדש ובזבוזי זמן, והכי חשוב: ווכחנות ריקה 

 מתוכן.
 לאור כל זאת נשאלת השאלה: איזו עצמאות אנו חוגגים??? 

 

 050-6576418לתמיכה בעלון:  יבורכו ממקור הברכות! מערכת אור הרמב"ם יצ"ו: מאיר עפארי, אברהם חמדי, ואלעזר קייסי. חברי

 ברק-פעם שאלו את הרב אהרן חמדי ז"ל מבני
 ה:מה דעתו על "גלגולי נשמות"? תשובתו הית
 "וכי יעלה על דעתך שלקב"ה חסר נשמות
 עד שהוא צריך לגלגל מאחד לשני?".

פעם אחת עלה לתורה אחד שלא התכונן ושיבש 
את קריאתו, לצדו עמד ר' אהרן חמדי ז"ל 

הכנסת הרמב"ם, וכאשר שמע -ממייסדי בית
משבש את הפסוקים, כיסה את הספר  שהלה

במטפחת לאחר שלושה פסוקים, ואמר לקורא 
פעם אחת הגיע ר' אלי נגר להקבלת פני רב  בהחלטיות: "ָבֵרך!".

בירושלים אצל ָמרי יוסף קאפח זצ"ל. הוא הגיע 
הכנסת. -בביתמעט מוקדם ולא היו אנשים רבים 

ָמרי שאל אותו היכן כולם, ואלי ענה לו שהם 
 נסעו לסיור בכותל ולאחר מכן יבואו לשיעור.
ָמרי שמע את דבריו ותמה: מדוע הלכו לכותל 
 ולא באו ללמוד? והלא כאן יש ארבעה כתלים... 

פעם שאלו את ָמרי יוסף קאפח, אם היה יכול 
לפגוש את הרמב"ם לחמש דקות מה היה אומר 

 !תודה –הייתי אומר לו מלה אחת  :לו? והשיב

 האמת?יש לכם סיפור מעניין מחיי אבותינו אנשי 

 שלחו אלינו ונפרסם לזיכוי הרבים ולהנצחת מעשיהם לדורות!

 הלוי-יוצאים למסע / הדר דחוח
 יוצאים למסע בחיק הטבע

 בל נשכח מים ומזון ושאר דברים נחוצים
 Waze-וכמובן להפעיל את ה

 מנת להגיע ליעד המתאים-על
 יוצאים למסע החיים

 לאלו דברים אנו זקוקים?
 ,נעצור ונחשוב

 – הרוחני Waze-נפעיל את ה
 כדי להגיע ליעד עם עושר אמתי...

 

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

 גן.-רמת 10בביה"כ הרמב"ם רח' סיירת דוכיפת 

 הנבוכים,-במורהמעיינים  20:30עד  19:30-מ

 באגרות הרמב"ם. 21:30עד  20:30-ומ

 ברוכים הבאים!

 כתובת חדשה לאתר "אור הרמב"ם":

OrHarambam.com 
 היכנסו והוארו באורו של הרמב"ם!


