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ספר זה לא נועד לכל אדם. יש כאלו שספר כזה יבהיר ויחדד להם את יסודות  
לדחותן,   שניתן  דעות  לבין  האמונה  חיובי  בין  להבחין  להם  ויסייע  המחשבה, 

באמונתם התמימה וביסודות שמסייעים לאמונתם,  ויש כאלה שספר כזה יפגע  
    ומסייע יש בו ממש.

  כיצד אדע האם אני מאלו שהספר נועד בשבילם? 

את   לחדד  לך  מסייע  זה  בספר  שהעיון  תראה  אם  מאוד:  פשוט  הוא  הכלל 
בבירור האמת ולהעמיק  להרחיב בדעות השונות  שלכל  יסודות האמונה,  , או 

  הרי שהספר בשבילך.   – מסוימות שמועילות לךהפחות אתה מוצא בו ידיעות  

מעורר אצלך שאלות שאינך רגיל לעסוק בהן,    ון אך אם תרגיש שרפרוף בספר 
חששות לפגיעה בתמימות אמונתך, או גורם לך לבלבול, ובפרט אם אתה חש  

ומעץ הדעת לא נועד בשבילך.    שהואהרי    –שלהרגשתך יש בו דעות פסולות  
לאדם לדדות בעזרת קביים עקומים  לו  וכשם שעדיף  טוב ורע לא תאכל ממנו.  

בלעדיהם ליפול  לחיותעדי כך  ,  מאשר  לו  מאשר  ב  ף  עמוקה,  שאינה  אמונה 
  קשיים עמוקים. ב

בו. באשר לא   אנשים כאלו יבינו מדברי ספר זה היפך המכוון   זאת ועוד אחרת,
המחשבה    –הורגלו   מן    –בעולם  יותר  עמוקות  ולסברות  מורכבים  לרעיונות 

שבספר זה כתובים ומפורשים    –על פי הבנתם    –הכתוב. על כן, יצדקו באומרם  
 רעיונות פסולים. 
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  מהרה"ג משה צוריאל שליט"א מכתב 
  וצרות גדולי ישראל", "לקט פירושי אגדה", "אוצרות המוסר" ועוד"א מחבר ספרי 

  

  בס"ד יג טבת, תשפ"ב 

  מכתב ברכה 

אמיתי   אביגדור  הרב  של  ספרו  טהורה",  "אמונה  של  העתק  לידי  הגיע 
עם  ערוך  יָמה,  ַמְרׁשִ בקיאות  מלא  חמדה,  כל  אוצר  שהוא  ספר  שליט"א, 
ניתוחים הגיוניים של נושאים הקשורים לאמונה אמיתית בדברי חז"ל. טוב  
גדולי   מדברי  בציטטות  שבספר  ודבר  דבר  כל  שביסס  המחבר  הרב  עשה 

דבר שחידש על דעת עצמו, אלא חכמתו  קדמונינו, כ אין שום  ך שכמעט 
ָאָמנּות נהדרת מערכה מול מערכה, אלו שבעד חקירה  היא במה שסידר ּבְ

  ומחשבה ביקורתית, ואלו מגדולינו המתנגדים לכך. 
  

מגדולי בעלי המוסר, ר' שמחה זיסל מקעלם, מתלמידי ר' ישראל סלנטר, 
  , פסקא סב): כתב בספרו "חכמה ומוסר" (ח"ב עמ' נ'

בני אדם  מינים  שני  יש  כי  אבותינו',  ואלוקי  'אלוקינו  אומרים  "טעם למה 
אבותיו   בדרכי  שהולך  מחמת  בהקב"ה  מאמין  אחד,  בהשי"ת.  המאמנים 
הקדמונים, ועם כל זה אמונתו חזקה. והשני, שבא על אמונת הדת מחמת  

תו, אף  חקירה והחילוק ביניהם: הראשון יש לו מעלה שאי אפשר לַפתות או
חזקה   אמונתו  כי  אמונתו,  את  ח"ו  הסותרות  חקירות  כמה  לו  יאמרו  אם 
מצד קבלת אבותיו. ועוד שלא חקר מעולם. אבל יש לו חיסרון שהאמונה  
אצלו רק 'מצות אנשים מלומדה' בלי טעם ושכל. אבל השני יש לו מעלה  
שמחמת שהכיר הבורא ית"ש, מחמת גודל חקירתו הוא חזק אצלו באמונה  

מה ובאהבה גמורה. אבל גם כן יש לו חיסרון שבקל יכול לַפתותו שאם  שלי
אין   בידו  המדות  ששתי  מי  אבל  ח"ו.  יתפתה  הסותרות  ראיות  לו  יביא 
לו   באה  וג"כ  בחוזק,  הקדמונים  אבותיו  על  שסומך  דהיינו  ממנו;  למעלה 
'אלוקינו   אומרים  אנו  ולזה  וטובה  שלימה  אמונה  היא  זו  בעצמו.  שחקר 

ותינו". גם יש לפרש הפסוק 'טעמו וראו כי טוב ה' ' ר"ל "טעמו"  ואלוקי אב
שנהגו   כמו  [לנהוג]  הנהגה  ראיית  לשון  הוא  "וראו'  חקירה,  מחמת 

  אבותינו". [עכ"ל] 
  

למדנו מדבריו "אחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידך". אמנם כמו שהזהיר הרב 
רגל  המחבר בדף ראשון שלפני דף השער בספרו, יש אנשים שאין להם ה
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להאריך בלימוד דברי מחשבה, "ומרוב עצים לא יספיקו לראות את היער",  
המחשבה לראות תמונה כוללת של נושא חשוב  - כלומר אין להם אריכות

ובלי סבלנות לקרוא את הכל.   זה ויתבלבלו כי יראו רק מקצת מהדברים, 
לכן טוב עשה הרב המחבר שכתב בתחילת הספר לוח תוכן, שם מפורט כל 

המחשבה  נושא   לאריכות  מורגלים  שאינם  שאלו  כך  עצמו.  בפני  ונושא 
  יבחרו באותו ענין ונושא שמעניין אותם והם רואים בזה חשיבות. 

  

שלמדו   אלו  באמונות,  מחשבה  בלימוד  שהורגלו  תורה  מבני  אלו  אבל 
ב ב"כוזרי",  ודיעות",  ב"אמונות  נבוכים"פרקים  העיקרים",  "מורה  ב"ספר   ,

חמדה,   כל  המכיל  הגדול,  האוצר  על  שמחה  ברוב  יתענגו  להם,  וכדומה 
שערך הרב המחבר בבקיאותו ובעיונו. וראוי שספר יקר זה יהיה בהישג יד  

  שיבה וישיבה, שם לומדים תורת הש"י באהבה וביראת הרוממות. של כל י
  

יתן הש"י ודברי חכמה ויראה שהספר מעורר אותם ימצאו מסילות ללבבם  
  של העוסקים בתורה.  

  
  בברכה מקרב לב, 

  משה צוריאל 
מלקט ספרי "אוצרות התורה", "אוצרות המוסר" "לקט פירושי אגדה",  

  י ישראל", ועוד "לקט מהגיוני התורה" "אוצרות גדול
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  הראשון שערה
 נצרכות  הקדמות

   א פרק
  דבר הכותב אל המעיין

  ספר זה אינו כשאר ספרים. 

  דעתו של מחברם.  –שאר ספרים, שורשם ומטרתם 

כך.   אינו  זה  בפני  ספר  לפרוס  אלא  בא  אינו  זה  דברי ספר  את  המעיין 
הסברות   את  בפניו  ולהציע  אלו,  בסוגיות  והאחרונים  הראשונים  הגאונים 
פי   על  תהיה  המעיין  של  מסקנתו  אלו.  בעניינים  ולכאן,  לכאן  העיקריות, 

  דעתו והבנתו. 

דעתו של הכותב בסוגיות אלו, שכן דעתו    ילכן, אין טעם לנסות להבין מה
וא  אינה דאמר".  מורידה.    ינהמעלה  "מאן  הוא  באין  אף  ר־המעיין  הדעת 

מה מסוים  מקטע  להסיק  שקשה  בכדי.  ד  ייבחין  ולא  הכותב,  מטרת עת 
  הספר, כאמור, לסייע למעיין להעמיק בסוגיות אלו, כדרכה של תורה. 

   ב פרק
  הודעה והודאה 

זה. כל מה שאני כותב כאן הוא רק משום "בשעת    ספראינני ראוי לכתוב  
  הצורך הציבורי החשוב והגדול לעיסוק בנושא זה.  ומפאת, 1המכנסים פזר" 

שהרי   זה,  בספר  למעיין  מינה  נפקא  מכך  אין  פנים,  כל  אמרו  על  כבר 
  . 2" שמע האמת ממי שאמרה ראשונים "

   ג פרק
  מטרות הספר 

  שלוש:   –מטרות הספר 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 .ע"א ברכות סג 1

 ".שאמרהושמע האמת ממי הקדמת הרמב"ם למסכת אבות (שמונה פרקים) פרק ד: " 2
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בסוגיות   השונות  הדעות  את  הלומד  בפני  להציע  בעולם  א.  יסודיות 
  ת. שבמקרים רבים אינן מוכרו המחשבה, 

חיוב   אין  שבהן  במחשבה,  סוגיות  שאר  לבין  האמונה  חיובי  בין  לחלק  ב. 
  לסבור כצד זה או כצד זה. 

ג. להציע בפני המעיין גם את דרכם של גאונים ראשונים ואחרונים רבים, 
בדרך   ושאחזו  מתיישב  השכל  שאינו  מה  כל  וריחקו  עם החקירה, 

 המושכלות. 

   ד  פרק
  כבוד תלמידי חכמים 

בבואנו לדון ביסודות האמונה והמחשבה, עלינו לזכור את חשיבות כבודם  
חשיבות זו  עוד יותר מכך לזכור ש, ושבכל דור ודור  חכמיםהשל תלמידי  

כדעתי"  מצומצמתאינה   שסבורים  חכמים  ל"תלמידי  רבנן 3רק  הנו  וכי   ,
  . 4?רבנן, והנו רבנן לאו רבנן

למידי חכמים, דומה למי שמסרו לו  הלומד סוגיות אלו ואינו חס על כבוד ת
לו מסרו  לא  החיצונות  ומפתחות  הפנימיות,  אל  מפתחות  ייכנס  ובמה   ,

פנימה ספר התורה    . הקודש  את  טיפשים האנשים שמכבדים  כמה  ואמרו, 
  . 5ואינם מכבדים את תלמידי החכמים

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ולא כאלו שדרכם, כאשר הם רואים ספר שאינו מתאים לדעתם, שאינם שוקטים ואינם    3
שיגע עד  א ינחים  בו  ומוצאים  שבטל  י־ם  מסיקים  ומכך  לדעתם,  פנים  כל  על  טעויות,  אלו 

  .מקצתו בטל כולו

למישרא.  ר' ישמעאל בר ר' יוסי הוה ליה נדרא  וכאן יש להעיר מהגמרא נדרים כג ע"א: "  4
אתא לקמייהו דרבנן אמרו ליה: נדרת אדעתא דהכי? אמר להו אין. נדרתא אדעתא דהכי?  
אמר להו אין. כמה זימנין. כיון דחזא ההוא קצרא דמצטערי רבנן, מחייה באוכלא דקצרי. 
אמר: אדעתא דמחי לי קצרא לא נדרי, ושריה לנפשיה. א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא: האי 

יק אדעתיה דמחי ליה קצרא, ותנינא אין פותחין לו בנולד! א"ל: האי לאו נולד הוא, דלא מס
  ".נולד הוא, דשכיחי אפיקורי דמצערי רבנן

רבנן", ואם כן כיצד    הכובס היכה אותו בגלל "דמצטערימפורש שהרי  השאלה, שנשאלת  ו
 ?מופקר, שמבזה תלמידי חכמים –מאשימים דווקא את הכובס בכינוי "אפיקורי" 

  –, אבל לשם כך מבזה רב אחר  נים מסוימיםרב  ם שלאלא, שחסיד שוטה, שמקנא לכבוד
  ...אינו "מקנא לכבוד רבו", אלא מופקר ששכיח שיצער תלמידי חכמיםבעצם 

פשאי שאר אינשי דקיימי מקמי ספר תורה ולא קיימי  יט  אמר רבא: כמה : "ב"מכות כב ע  5
  ".מקמי גברא רבה
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לישראל"  משיח  "אין  אמר  האמוראים  שאחד  בתלמוד  מצינו  ואף  6וכבר   ,
פי שהיא טעות בדבר של עיקרי הדת,   ו7הכירו בגדולתו על  לא חשבוהו  , 

, ולא ביטלו חלילה את  9לא חדלו לומר דבר הלכה משמו , ו8לכופר חלילה 
. ואף על  10ועאכו"כ שחס וחלילה לא הוציאוהו מכלל ישראל תוארו "רבי",  

  .11טעותו נקטו בלשון עדינה "שימחל לו אדונו" 

נגד   כמותה  היתה  שלא  מלחמה  נבוכים,  המורה  דברי  נגד  במלחמה  אף 
הראשונים  מגדולי  אחד  של  מתנגדיו   בא,  12דבריו  מגדולי  ואע"פ  13אחד   ,

, הודה שבכל זאת מצווה לחוס על כבודו  14ב ש"לשריפה הוא עומד" שכת

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ע  6 צט  "  א"סנהדרין  ע"א):  צח  שם  שכבר  (וכן  לישראל,  משיח  להם  אין  אומר:  הילל  רבי 
  ."אכלוהו בימי חזקיה

7  ) "  ב הקדמה אות כה "שטרן) חלר' משה  שו"ת באר משה  והוספתי:  רבי  ד"ה  ועליו אמר 
משיח   שאין  חזקיהלל  בימי  אכלוהו  שכבר  בדבריו הלישראל  הלל  רבי  שטעה  והגם   ,

  "., אבל עכ"פ גדול מאוד היה'לרבי הלל השרא ליה מרי'כדאמרו 

סנהדרין    8 שהרי הלל שהיה מחכמי התלמוד  : "א"צ עסוף  ריא"ז (קונטרס הראיות) מסכת 
אומר   חזקיהו'היה  בימי  אכלוהו  שכבר  לישראל  משיח  שנא'אין  המקראות  וכל  על ,  מרו 

הגואל היה מפרשן לשעבר, ולא נקרא כופר בכך, שהרי היה מיישב המקראות, אלא אמרו  
 '".שרא ליה מריה להלל'

סי  9 ד  רנח)  'שו"ת רדב"ז חלק  (אלף  "קפז  וטעה באחד מעיקרי :  גדול  היה אדם  והרי הלל 
שאמר   חזקיהו'הדת  בימי  אכלוהו  שכבר  לישראל  משיח  להם  לא  'אין  הטעות  זה  ומפני   .

 ."דאם לא כן איך היו אומרים שמועה משמו ,חשבוהו כופר ח"ו

והנהגות    10 ח"תשובות  משה שטרנבוך)  סי(הרב  "  צ  'ו  והגראב"ו:  דבגמד"ה  הקשה    רא וכן 
,  'אין משיח לישראל שכבר אכלוהו בימי חזקיה'איכא אמורא הלל שאמר (סנהדרין צח ב)  

  ."ון שכפר בטעות באחד מי"ג עיקריםולומר שהאמורא הנ"ל יצא מכלל ישראל כי וח"ו

בבית    –  אמר רב יוסף: שרא ליה מריה לרבי הילל! חזקיה אימת הוה: "א"סנהדרין צט ע  11
ראשון, ואילו זכריה קא מתנבי בבית שני ואמר גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה 

 . "עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנותמלכך יבוא לך צדיק ונושע הוא  

 ובפרט שנלחמו נגד דבריו גם בתקופת האחרונים.  12

  ראש קהילת יהודי טולדו.), הרופאהנשיא (רבי יהודה  רבי יהודה אלפכאר 13

הלא ידעת אם לא אגרת רבי יהודה הרופא אל הרד"ק המתחילה "יגער ה' בך השטן": "  14
ודודם חמק  ,  בוכים הם בארץ סגר עליהם המדברנ  ,שמעת כי מקצת דברי מורה הנבוכים

  ... בשגגה על משנה גמורה[המורה נבוכים] לפי שחלק , ועבר עליו רוח קנאה... עבר
הנבוכים,   מורה  בספר  המחזיקים  בחשך  ההולכים  העם  כי  דבר  מוצא  מן  ותשכיל  ותדע 

בעיניהם פניהם,  החכמים  נגד  להם,  הנבונים  מה  וחכמת  מאסו  יי'  בדבר  הם  ,  אשר  נרפים 
הסעיפים,  נרפים שתי  על  יורדים  ,  ופוסחים  באמת  והם  ולכאן  לכאן  הם  כי  חושבים  והם 

ולא שם חכמה  ,  לא אור התורה נגה עליהם,  ואינם עולים אלא עומדים בתוך לנדה ביניהם
בהםוי נקרא  הגוי,  ונית  וכמשפטי  אומר  הכתוב  נוסף  יועליהם  ועוד  עשיתם,  לא  ההם  ם 
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בתורה גדלותו  על  ולהודות  הרמב"ם  צבאוובמידות  של  ה'  מלאך  כי  ת  ־, 
אחר   להרהר  ואין  זכות,  לכף  לדונו  וחייבים  כמוהו,  קם  לא  ואחריו  הוא, 

  . 15מידותיו, כי מה האדם שיבוא אחר המלך 

כלפי אנשים רמי    יםתפרצמארורה שה כת  חלילה לאיש ישראל מהיות מה ו
  . 16המעלה שכבר נודעה חכמתם אצל החכמים

והוסיף הראי"ה קוק שהדואג לחומת הדת צריך הוא לדעת שביזוי תלמידי  
  . 17חכמים הריהו הרס גדול יותר, שמהרס את כל בניינה של תורה 

ר  מזהי,  , שאדם צופה בו מסוף העולם ועד סופוובכלל, הרי אורה של תורה
אמינא,  ־של הוה   –אספקלריא שאינה מאירה  אם יעבור דרך  כל כך, שגם  

  .ארץ ברחמים לדרי היש בו כדי להאיר  –דעות שנדחו או טעויות  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

רבים דברים  כתוביםה,  עליהם  המורה,  לא  ספר  ומורה,  על  יורה  בעיניכם  הוא  ,  אשר 
  ... ובעינינו פתחון פה לכל סורר ומורה

א  וכי היא מולדת חוץ לא יב,  על אותו ספר מורה כלם,  ויתנו את קולם,  שא כל העדהיות
יי' עד עולם וללמד,  להם בקהל  בו  יהיה אדם רשאי ללמוד  שלא  ולשריפה ,  וגזרו  הואיל 

 ".הוא עומד

אגרת רבי יהודה הרופא אל הרד"ק המתחילה "יגער ה' בך השטן", בהמשך דבריו שם:   15
משה  " רבינו  של  כבוד  על  לחוס  עלינו  מצוה  זאת  ולהודות[הרמב"ם]  ובכל  היה  ,  ז"ל  כי 

תורת  ,  דותיו רבות ונכבדותי ויותר מהמה מ,  ולו בכל חכמה עשר ידות,  בדורו כאיש חמודות
בו,  קיו בקרבוואל ספר,  ותרועת מלך  על  הנותן אמרי  ,  הוא כתב את משנה התורה הזאת 

ידרושו,  שפר גוים  אליו  עמים  לנס  עומד  יבקשו,  אשר  תורה  צבאו,  ומפיו  יי'  מלאך  ת ־כי 
דותיו כי יוחייבין אנו לדון אותו לכף זכות, ואין להרהר אחר מ,  ואחריו לא קם כמוהו,  הוא

 ".והלךוכל שכן דל כמוני , מה האדם שיבא אחרי המלך

חלק  16 לפרק  בפירושו למשנה בהקדמה  "רמב"ם  רבים  ,היוהכת השני:  והם אותם   ,גם הם 
כ שאין  וחשבו  כפשטו,  והבינוהו  שמעוהו  או  חכמים  דברי  אלא  ושראו  בכך  חכמים  ונת 

על   וילעיגו  מוזר,  שאינו  מה  למוזר  וחשבו  וגנוהו  בו  זלזלו  ולכן  הדברים,  פשטי  משמעות 
, וחושבים שהם יותר נבונים מהם ויותר זכי רעיון, ושהם עליהם דברי חכמים לעתים קרובות

  ... השלום פתיים חסרי דעת סכלים בכל המציאות, ואינם משיגים שום דבר כלל
  ".והם כת ארורה שהתפרצו כלפי אנשים רמי המעלה שכבר נודעה חכמתם אצל החכמים

ח  17 הראיה  צבור  , א"מאמרי  בהלכות  "פרק  סי:  לעשות  באנו  הלא  ג  יואם  הדת,  לחומת 
בנ כל  גדול שמהרס את  היותר  לגרום את ההרס  לדעת שלא  אנו  תורה, יצריכים  של  ינה 

 .  "שבא ע"י ביזוי ת"ח ח"ו
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   ה פרק
  כבודם האמיתי של חז"ל 

תנה התורה לאשר  יכי לא נ,  ננו השי"ת דעהוהיא שיחבקשתנו הראשונה  
לו  דעת  הבדלה  . 18אין  יש  דעה  יש  ובין    . ואם  לחול  קודש  בין  והמבדיל 

שכבודם וסמכותם של חז"ל נובעים מידיעתם ועמלם יודע  ישראל לעמים  
תסור".   "לא  ומהציווי  שלהם,  השמיים  מיראת  ולרוחבה,  לעומקה  בתורה 

ת פרט זה או  גדלותם זו אינה תלויה ואינה קשורה לידיעויודע להבדיל ש
   . 19אחר שידעוהו או שנתעלם מהם לפי שעה 

בעולם  שגו בפרט מסוים בחיי חיותם, הרי עכשיו שהם    ילואאף  דרבה,  וא 
דרקיעאהאמת   האמת   , במתיבתא  מכירים  שנתקן ,  20הרי  להו  וניחא 
כן  וובוודאי שיעידו כך כשנזכה לשומעם בתחיית המתים.  ,  21דבריהם אם 

  . לאמיתה  הרי שעליו לברר את האמת , הרוצה להידבק בדעתם הנכונה

בעניין   נקודה אחת ממה שהסכימו בו חכמי ישראל הקדושים   ואל תיבטל
  הלכה. 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

אבן עזרא בהקדמה לתורה: "שיקול הדעת הוא היסוד, כי לא ניתנה התורה לאשר אין    18
 דעת לו".

הרמ  19 כדברי  הדמיון,  מה שבדהו  לבין  ידיעת האמת  בין  להבחין  (שיש  נבוכים  ב"ם  מורה 
אלא שהולך אחר   ,אבל מי שחושב בה' ומרבה לזכרו בלי ידיעה: ") בעניין אחרח"ג פרק נא

מסוים או אחרי דעה שק הרי הוא לדעתייסתם דמיון  היותו מחוץ לחצר    ,בל מזולתו,  עם 
ואשר   כי אותו הדבר אשר בדמיונו,  בו.  חושב  ואינו  ה' באמת  זוכר את  אינו  ורחוק ממנו, 

  ".למצוי כלל, אלא הוא מוצר שיצרו דמיונו הוא מזכיר בפיו, אינו מתאים

וכן   ,שאף הרשב"א אם היה חיסוף ד"ה ולכאורה: "  עג  'ב סי "ח  חו"משו"ת אגרות משה    20
בעולם שהוא  עדן  עתה  בגן  וגמ  ,האמת  במשנה  שמנו  מאלו  מקצתן  שיש  שהן    ראמודה 

 ". טריפות שיכולין לחיות

סי  21 תשובות  קובץ  סופר  חתם  שבדברי   פב  'שו"ת  לטעות  מתייחס  שם  (אמנם  ומה  ד"ה 
שדברי תוס' אלו    )שם(בחיי כי הראה לי א' מהתלמידים כי הרגיש שער המלך  אחרונים): "

ע ותמהתי  למלך,  מהמשנה  התוס'  נעלמו  דברי  את  עלינו  נעקש  כן  מפני  וכי  מעלתו,  ל 
למלך   ומשנה  שמואל  בית  רצוני  האלו,  והקדושים  ח"ו,  [המה]הוה(ופשוטם  בעלמא   ) 

וניחא להו שנוציא שגיאותם כי שגיאות מי יבין, ולא ח"ו שיגרמו לנו לעוות היושר   ,דקשוט
  ."ולעקר דברי תוס' מפשוטם ואמתיותם, וכן לא יעשה
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  השני  שערה

  חשיבות זיקוק עולם המחשבה 

   ו פרק
  חשיבותו של ספר זה

הבענייני   וגדרי  מהותית. ה אמונה  בהירות  חוסר  ישנה  תחומי    מחשבה 
מאוד.  רחבים  דעות    המחשבה  סותרות  שונותרבות,  ישנן  אנשים  ,  ואף 

שונות,    כוחונ  שונים ישנן  ולהשקפות  שונים    . סותרות  הדרכותלרבנים 
פעמים רבות ישנה הרגשה ש"ברור" מהי דרכה של היהדות, שיש  מאידך,  

הדורות,   כל  חונכו  שבה  ברורה  שחונכנו  ו דרך  ממה  פרט  על  שהמערער 
  . מסתכן בחשש אפיקורסות

נדמה   אף  שיסודותיהם  ב  שאמנםלעיתים  לכולנו  ברור  בהלכה,  שאלות 
שקלא   והאחרונים  הראשונים  והאמוראים  התנאים  דרך  שבכתב,  בתורה 

עקרונות במחשבה נקבעים ע"י הדרכה בעל   , אך בניגוד אליהםוטריא וכו',  
פרטי של אחד מגדולי הדור או מכתב  לא  הנוכחי או הקודם  פה  וכאילו   ,

כדרכה    שקלא וטריאו   ן התלמוד ומן הסברהראיות מ  ע"פנידונו בראשונים  
  . של תורה

השתרשות תפיסות אלה גורמת לקשיים רבים. ראשית, פשוט אין זה נכון.  
אחת  ממקשה  בנוי  היהודי  המחשבה  עולם  הרעיון שכל  מכך:  יתרה    אבל 

אין לערער על שום פרט ממזהב טהור בו מקום לסברות נו,  ,  גורם    –  ואין 
לקשיים אמוניים רבים כאשר האדם נתקל בקושי אמיתי לגבי פרט זה או  

  . בהותר מקצתו הותר כולו ולתהות , שלא יבוא חלילה לטעותאחר

ובדרך פשוטה.    ספר בעיות אלה,  את  לפתור  לחדש    הספרזה בא  בא  לא 
דעות   את  הקורא  בפני  להציג  אלא  חדשה,  דרך  הראשונים    גדולי שום 

שבהו האמונה  עיקרי  שבין  החד  לחילוק  יתוודע  הקורא  כך    ם האחרונים. 
שבו   המחשבה  עולם  רוב  לבין  להאמין,  מחויבים  של  מגוון  אנו  דעותיהם 

מאוד  ישראלגדולי   שאי  רחב  שבוודאי  הראשונים  בגדולי  ויסודותיהם   ,
   את דעותיהם.  לפסולאפשר 

השאלה "איזו דעה מותרת" לבין השאלה  ישנו חילוק בין  חשוב לשים לב ש
נכונה" דעה  בהן,   , "איזו  להחזיק  איסור  שאין  דעות  להיות  יכולות  שהרי 

אינה  ש להחזיק בדעה  לעיתים  ש לדעת  אלא שאינן נכונות. עם זאת חשוב  
בהמשך.   –נכונה   שנביא  וכפי  איסור,  בעצמו  של    זהו  העיקרית  מטרתו 
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כמפורש   היא,  גם,  בשערהמאמר  מותרת",    שאלהב  לדון  דעה  גם  ו"איזו 
  . שאלה "איזו דעה נכונה"ב

   ז פרק
  למה יש חשיבות לנושאים אלה?

בן   "משיח  המושגים  את  מכיר  בוודאי  אתה  הרי  נכונה.  אינה  זו  שאלה 
יוסף", "השגחה פרטית", "ששת אלפים שנות העולם" ועוד ועוד. בוודאי יש  

  לך דעה מסוימת לגביהם. 

בע אלא כיצד תיקָ נושאים אלה,  אם יש חשיבות לה  אינהאם כן השאלה  
לגביהם   שנלמד    –דעתנו  או  בילדותנו,  שקלטנו  כפי  תישאר  היא  האם 

, נעמיק בהבנתם אותם מתוך דברי הראשונים והאחרונים כדרכה של תורה
  . ונרחיב בדעות השונות שנאמרו בהם

דברי חז"ל "לא עם הארץ חסיד" בוודאי שייכים גם לעולם המחשבה, ואכן  
שטעו בעיקרים, מפאת חוסר עיונם היו גדולים וטובים ממנו  הדורות  בכל  

  או חוסר העמקתם בסוגיות אלו. 

ואוי    סוגיותוהרי   והמצוות,  התורה  יסודות  הן  והמחשבה  להן  האמונה 
    לבריות שעומדות ואין יודעות על מה הן עומדות. 

בהשקפות   מאמינים  שאמנם  החכמים,  שאותם  הרמב"ם,  כתב  וכן 
אמיתיות ועוסקים בדיני מעשה העבודות, אך לא התעמקו ביסודות הדת  ה

לברר את אמיתות הדעות, הרי הם כאנשי משמעתו של המלך  ולא חקרו  
וכן   . 1שהגיעו עד חצרו ומחפשים את פתחה, ועדיין רחוקים מהמלך עצמו 

שמתוך    , למוד הגדה  ?רצונך להכיר את מי שאמר והיה העולם חז"ל,  אמרו  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

נב  1 " מורה  נא:  ג פרק  על מה  וכים חלק  נוסף  עניין  כולל  אינו  בו עתה,  נחל  זה אשר  פרק 
  ...  שכבר נכלל בפרקי מאמר זה, אלא הוא כעין חתימה

ואומר  לך,  אשא  אשר  במשל  זה  בפרק  הדברים  את  פותח  וכל ,  והנני  בארמונו,  המלך  כי 
מהם אשר אחוריו  ,  ואותם אשר בעיר.  אנשי משמעתו, מהם אנשים בעיר ומהם מחוץ לעיר

מי שהגיע עד החצר, והוא מקיף   ויש מן הפונים...  לדרך אחרת  המלך ופניו מופנים אל חצר
פתחה את  מחפש  בפרוזדורים,  סביבה  מהלך  והוא  השער  מן  שנכנס  מי  מי ,  ומהם  ומהם 

  ... לרחבת החצר ונמצא עם המלך במקום אחד והוא חצר המלך שהגיע עד כדי שנכנס
אבל אותם שהגיעו אל החצר שהם מקיפים  ...  זה אשר נשאתי ואומרואני אבאר לך משל  
השקפות האמיתיות דרך קבלה, ועוסקים בדיני מעשה ההמאמינים את    סביבה, הם החכמים

  ".תת דעהיהעבודות, ולא התעמקו בעיון ביסודות הדת ולא חקרו כלל על בירור אמ
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  .2מכיר את מי שאמר והיה העולם  כך אתה

   ח פרק
  העיסוק בתחום המחשבה

הראשונים בין  המפרשים,  שנחלקו  האחרונים  3ידוע  חיוב 4ובין  יש  האם   ,
לחקור ולהוכיח את ייחוד הבורא באופן שכלי, או שעדיפה אמונה תמימה,  

  להאמין ע"פ קבלה מאחרים, ולא לעסוק כלל בראיות שכליות לכך. 

אלא שבעוונותינו, בדורנו הורגלנו למצב חדש, בו אנשים רבים לא עסקו  
מחד, אך הם בוטחים בעצמם   –מימיהם בעיון שכלי עמוק לראיות לאמונה  

נכוחות ראיות  בידיהם  זו    ונכונות   שיש  וכששומעים    –לאמונה  מאידך. 
העלאות  דיבוקים,  מפיהם את הראיות שבידיהם, הרי אלו סיפורי גלגולים,  

דילוגים  רוח המולד,  זמן  ועל  הארץ  כדוריות  על  חז"ל  ידיעות  באוב,  ות 
להם בורות בורות    חצבו  בתורה, נפלאות לשון הקודש ועוד כהנה וכהנה. 

  . שתיקותם יפה מדיבורם . נשברים אשר לא יכילו המים

ומכופלת כפולה  רעה  וכמה,  כמה  אחת  שנחשבים על  אנשים  כאשר   ,
שכאלו.  "ראיות"  בשיעוריהם  מביאים  בהמון,  האמונה  להפצת  כמומחים 
הרי בתקופת הגאונים והראשונים, אלו שעסקו בחקירת ראיות לאמונה היו  
ובדברי   חוכמות,  ובשאר  ההיגיון  בחוכמת  בקיאים  שהיו  ישראל  גדולי 

.  5וזרי והרמב"ם למיניהם. צא ולמד מדברי הרס"ג הכ והפילוסופים הכופרים 
רבנים   אותם  כי  ניכר  אלה  בשיעורים  כיום,  בידע    אינםואילו  אף  בקיאים 

שמפורסם להמון השומע את דבריהם. שהרי רבים משומעי שיעורים אלו  
הארץ   כדוריות  את  הוכיחו  שהיוונים  לברר  מעטים  רגעים  תוך  יכולים 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

פיסקא מט  2 בו: "ספרי דברים פרשת עקב  רצונך להכיר   :דורשי הגדות אומרים...  ולדבקה 
שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם    ,למוד הגדה  ?את מי שאמר והיה העולם

  ."דבק בדרכיויומ

 . פרק לבכפי שנביא ב 3

  . פרק לגכפי שנביא ב 4

5  ) האסטרולוגים  בספרי  לימודיו  על  הרמב"ם  דברי  הרמב"ם  למשל,  חכמי   לאאיגרת 
דעו רבותיי, שאני חיפשתי בדברים אלו הרבה,  דעו): "  על גזירת הכוכבים ד"ה  ירשלֵ נטפֶ מוֹ 

לימודי הייתה חכמה שקוראים אותה "גזרת משפטי הכוכבים", כלומר שידע ממנה  ותחילת  
קראתי   וגם  ימיו.  כל  זה  לאיש  יארע  מה  או  במדינה,  או  בעולם  להיות  עתיד  מה  האדם 

כולה זרה  עבודה  ערבי,  .  בענייני  בלשון  זה  בעניין  בעולם  חיבור  נשאר  שלא  לי  כמדומה 
 ".תי אותו והבנתי ענייניו וירדתי עד סוף דעתואשר העתיקו אותו משאר לשונות, עד שקרא
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המ  את  וחישבו  מצאו  והיוונים  והכשדים  הזוהר,  לפני  שנים  ולד  מאות 
משענת חילול השם שכזה, ש  אוי לנו על  . 6הממוצע מאות שנים לפני חז"ל 

  . 7כראיות לאמונה   םפורסת קנה רצוץ

כאשר   היא  לכפירה  העיקריות  הסיבות  שאחת  הרס"ג  לימדנו  וכבר 
כל   שכך  מניחים  והשומעים  שאינן אמיתיות,  ראיות  מפרסמים  המאמינים 

ויהיו משחיקים   ומלעיגים בםהראיות לאמונה,  ובכלל כבר כתב 8עליהם   .
  . 9הרמב"ם שכל שימוש בראיות שאינן אמיתיות, רק גורם להחלשת הטענה 

  . 10ואחרי ככלות הכל, אין עבירה מכבה תורה 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

לא משקרי   –  כל מילתא דעבידא לאגלויי"תלמוד  ויש לעיין אם עוברים בזה על דברי ה  6
 ).ב"ראש השנה כב ע" (בה אינשי

 מציאותן של בנות ים...שיעור בעניין  מדיולאף הגדיל רב (מחבר שו"ת בהלכה) שויש  7

אמונות ודעות הקדמה פרק ז: "עיקרי הסיבות אשר עיכבו את מי שכפר וכיחש מלהאמין    8
  באותות ובמופתים ומלעיין באמונות, ונראו לי מהם שמונה מצויים הרבה... 

והשביעי, הוכחה חלושה שמעה מאחד המייחדים [המאמינים], וזלזל בה וחשב שהכל כך,  
  . '"לעיגים בםויהיו משחיקים עליהם ומ'ובהם אמר הכתוב 

ומה שהאדם טוען שהוא הוכיח שאלה מסוימת בהטעיות, הרי  מורה נבוכים ח"ב פרק טז: "  9
לדעתי אינו מחזק אמיתת אותה הבעיה, אלא החלישה וגורם להכחישה, כי כאשר יתברר  

  ".חלש הנפש מלאמת אותו הדבר שהובאו עליו הראיותיטול אותן הראיות, תיב

ע  10 כא  "א"סוטה  מכ:  לא  עבירה  רבים  מים  שנאמר  תורה,  מכבה  עבירה  ואין  מצוה,  בה 
 ".יוכלו לכבות את האהבה
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  השלישי  שערה

שלוש מדרגות בחיובי האמונה 
ש שיש  מוכח  אלו  בסוגיות  שדנו  הרבים  הראשונים  בדברי  לוש  מעיון 

  מדרגות בחיובי האמונה: 

הרי הוא כופר    םבהם חובה להאמין, והכופר באחד מה  –א. עיקרי האמונה 
עיונו,    . 1בעיקר בהם מחמת  טועה  לדעת שגם בעיקרי האמונה, אם  חשוב 

  .2כתבו ראשונים שאינו נקרא כופר 

מחייבות   דעות  חובה להאמיןגם    –ב.  , אלא שאינן מעיקרי האמונה,  בהן 
  . 3והכופר בהן אינו כופר בעיקר

בהם אין פסיקה מחייבת להאמין כצד מסוים, ואכן   –ג. שאר ענייני מחשבה 
מאוד נחלקו בהם הראשונים, ואין במחלוקות אלו הכרעה.    במקרים רבים

בה גם  לברר  להשתדל  גדולה  חשיבות  שיש  ברור  האמת  םאעפ"כ,  , מהי 
  . ואף יש לעיין כיצד לעשות זאת

  , של עולם המחשבה, יוצא נהר  העולה מכך, שמאותו עץ הדעת טוב ורע
ראשים לארבעה  והיה  ייפרד  שחובה  ומשם  דעות  דעות  :  בהן,  להאמין 

שמותר להאמין בהן, דעות שאסור להאמין בהן, דעות שלא נכון להאמין  
   בהן. 

במחשבתו גם  בדעתו  לחלק  דעה  בעל  שהוא  האדם  הדברים   וצריך  כל 
וזה אסור  ויאמר: שזה    שבאמונה,  וזה מותר להאמין בו,  חובה להאמין בו, 

  להאמין בו, וזה לא נכון להאמין בו. 

וודאי שת שלא נאסור את המותר    –  פילתנו בכניסתנו לבית המדרשודאי 
האסור את  נתיר  הטמא,  ולא  את  נטהר  ולא  הטהור  את  נטמא    –  שלא 

  שייכת גם לגבי עניינים אלו. 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 .[שער רביעי]נדון בהם ב 1

  . פרק יאנדון בכך ב 2

  . פרק יגב ןנדון בה 3
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  הרביעי  שערה

  עיקרי האמונה 

   ט פרק
  י"ג העיקרים שסידר הרמב"ם 

ראשונים רבים העמיקו והרחיבו בשאלה מהם עיקרי האמונה, ואף הביאו  
של   היא  ישראל  בעם  שנתקבלה  הדעה  שונות.  שמנה  שיטות  הרמב"ם 

    . 1עיקרים  שלושה עשר

  נפרטם בקצרה:

  .2להאמין מציאות הבורא יתברךא. 

  . 3חוד השם יתברךייב. 

  . 4שלילת הגשמות ממנו  ג. 

  . 5הקדמות ד. 

ולעשות  שהוא  ה.   גדולתו  ולהודיעו  ולגדלו  לעבדו  הראוי  הוא  יתברך 
  .6מצוותיו 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  בהקדמתו לפירוש המשנה של פרק חלק. 1

נמצ"  2 שם  שיש  והוא  יתברך  הבורא  מציאות  הוא  להאמין  המציאות,  דרכי  בכל  שלם  א 
 ".בו קיום מציאותם וממנו קיומם –  עילת המציאות. הנמצאים כולם

יתבר"  3 ולא    כלומר שנאמין שזה שהוא סברת הכלך.  יחוד השם  הזוג,  ואינו כאחד  אחד. 
הפשוט האחד   הגוף  כמו  ולא אחד  רבים,  לאחדים  האחד שנחלק  כאיש  ולא  המין,  כאחד 

סוף לאין  החילוק  שמקבל  כמותה .  במניין  שאין  באחדות  אחד  יתברך  השם  הוא  אבל 
 ". אחדות

א  וזהו שנאמין כי האחד הזה שזכרנו, אינו גוף ולא כוח בגוף, ול .  שלילת הגשמות ממנו"  4
במקרה.   ולא  עצמות  מצד  לא  והמשכן,  והמנוחה  התנועה  כמו  הגופים  מאורעות  ישיגוהו 

  ".ולכן שללו ממנו החכמים ז"ל החיבור והפירוד

והוא שנאמין כי זה האחד האמור, הוא קדמון בהחלט, וכל נמצא זולתו בלתי  .  קדמות"ה  5
 ". קדמון בערכו אליו

ושלא יעשה  .  הודיעו גדולתו ולעשות מצוותיושהוא יתברך הוא הראוי לעבדו ולגדלו ול"  6
כזה למי שהוא תחתיו במציאות, מן המלאכים והכוכבים והגלגלים והיסודות ומה שהורכב  
מהם. לפי שכולם מטובעים, ועל פעולתם אין משפט ולא בחירה אלא לו לבדו השם יתברך.  
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  .7הנבואה ו. 

  .8נו ע"ה ינבואת משה רבז. 

  .9היות התורה מן השמים ח. 

ההעתק, והוא כי התורה הזאת מועתקת מאת הבורא השם יתברך לא  ט.  
  . 10מזולתו 

עינו    י.  מעלים  ואינו  אדם  בני  של  מעשיהם  יודע  יתברך,  השם  הוא,  כי 
  . 11מהם

כי הוא, השם יתברך, נותן שכר למי שעושה מצות התורה. ויעניש למי  יא.  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ד יכוונו המחשבות, וכן אין ראוי לעובדם כדי להיותם אמצעים לקרבם אליו, אלא אליו בלב
 ".ויניחו כל מה שזולתו

מעולות .  הנבואה"  7 ממידות  טבעים  בעלי  בהם  ימצא  האדם  מין  שזה  אדם,  שידע  והוא 
מאוד ושלמות גדולה, ונפשותיהם נכונות עד שהן מקבלות צורת השכל אחד. כן ידבק אותו  

אים. וזו היא  השכל האנושי בשכל הפועל, ונאצל ממנו עליו אצילות נכבד. ואלה הם הנבי
  ".הנבואה וזו עניינה

והוא שנאמין כי הוא אביהם של כל הנביאים אשר היו מלפניו  .  נו ע"הינבואת משה רב"  8
, כולם הם תחתיו במעלה. והוא היה הנבחר מכל מין האדם אשר השיג  ואשר קמו מאחריו

מידיעתו יתברך יותר מכל מה שהשיג או ישיג שום אדם שנמצא או שימצא. וכי הוא עליו  
המלאכים,  במעלת  ונכלל  המלאכותית,  המעלה  עד  האנושות  מן  התעלותו  הגיע  השלום 

ופני, ולא נתערב לו שום חסרון בין  לא נשאר מסך שלא קרעו ונכנס ממנו. ולא מנעו מונע ג
המתעורר  כוחו  ונבדל  והשגותיו,  והחושיות  הדמיונות  הכוחות  ממנו  ונתבטלו  למעט,  רב 
יתברך   עליו שהיה מדבר עם השם  נאמר  הזה  ועל העניין  ונשאר שכל בלבד.  המשתוקק, 

  ".בלא אמצעיות מן המלאכים

נו ע"ה, יזאת הנתונה ע"י משה רבוהוא שנאמין כי כל התורה ה.  היות התורה מן השמים"  9
יתברך, בעניין שנקרא על   שהיא כולה מפי הגבורה. כלומר, שהגיעה אליו כולה מאת ה' 

. ואין ידוע היאך הגיע, אלא היה משה ע"ה שהגיע לו, וכי הוא היה  'דיבור'דרך השאלה  
ך נקרא  כמו סופר, שקוראים לו והוא כותב כל מאורעות הימים, הסיפורים והמצוות. ולפיכ

  ' לגש יותמנע היתה פ'  'ושם אשתו מהטבאל'  'ובני חם כוש ומצרים'. ואין הפרש בין  'מחוקק'
. כי הכל מפי הגבורה, והכל תורת ה' תמימה טהורה 'שמע ישראל'ו  'קיךואנכי ה' אל'ובין  

  ".וקדושה אמת

והוא כי התורה הזאת מועתקת מאת הבורא השם יתברך לא מזולתו"  10 ועליה .  ההעתק, 
 ".וממנה אין לגרוע לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה ,ן להוסיףאי

לא כדעת מי  .  ואינו מעלים עינו מהם  , כי הוא, השם יתברך, יודע מעשיהם של בני אדם"  11
גדול העצה ורב העליליה אשר  ', אלא כמו שנאמר (ירמיה לב)  'עזב ה' את הארץ'שאמר  

וגו' (בראשית    'וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ'וגו',    'עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם
  ".(שם יח) 'זעקת סדום ועמורה כי רבה'ו) ונאמר 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 ________________________________________   25 _________________________________________  

  . 12שעובר על אזהרותיה 

  . 13והוא להאמין ולאמת שיבוא , ימות המשיחיב. 

  . 14תחיית המתים יג. 

הוא  " בה',  אמונתו  ונתברר בה  כולם,  היסודות  יאמין האדם אלה  וכאשר 
מה   בכל  עמו  ולנהוג  עליו,  ולרחם  לאהבו  ומצווה  ישראל,  בכלל  נכנס 

איש לחב יתברך  ואפילו עשה מה  ישציווה השם  והאחווה.  רו מן האהבה 
נענש   הוא  הגרוע,  הטבע  והתגברות  התאווה  מחמת  העבירות  מן  שיכול 

  ל. ש לו חלק לעולם הבא, והוא מפושעי ישראכפי חטאיו, אבל י

וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות, הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר, 
נאמר   ועליו  לשונאו,  ומצווה  בנטיעות,  וקוצץ  ואפיקורוס  צדוקי  ונקרא 

  ". 'הלא משנאך ה' אשנא'

שבדור הצדיקים  לסברת  שמסכים  הקב"ה  של  ו15דרכו  מביא  ,  הקב"ה  אין 
, ולעמך כולם צדיקים לא כל שכן. לא יעלה על הדעת  16ים תקלה לצדיק

שהקב"ה היה מגלגל תקלה בענייני העיקרים, וכיוון שגלגל הקב"ה שאלו  
  –  העיקרים שייפסקו להלכה ויגדירו מי נכנס בכלל ישראל ומי כפר בעיקר

   אנן סהדי שאלו רצונו וכוונתו של נותן התורה. 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

מצו"  12 שעושה  למי  שכר  נותן  יתברך,  השם  הוא,  על  וכי  שעובר  למי  ויעניש  התורה.  ת 
 ".הכרת –העולם הבא, והעונש החזק  –וכי השכר הגדול . אזהרותיה

ולאמת שיבוא, ולא יחשוב שיתאחר, אם יתמהמה חכה לו,  והוא להאמין  .  ימות המשיח"  13
אומרים  וחכמים  ביאתו.  זמן  להוציא  במקראות  סברות  לו  יעשה  ולא  זמן  לו  ישים  ולא 

  ן'.תיפח רוחן של מחשבי קיצי'(סנהדרין צו.) 
ושיאמין שיהיה לו יתרון ומעלה וכבוד על כל המלכים שהיו מעולם, כפי מה שניבאו עליו 

משה רבנו ע"ה עד מלאכי ע"ה. ומי שהסתפק בו, או נתמעט אצלו מעלתו,  כל הנביאים מ
  . כפר בתורה, שיעד בו בתורה בפירוש בפרשת בלעם ופרשת אתם נצבים

על   החולק  וכל  בלבד,  שלמה  ומזרע  דוד  מבית  אלא  לישראל  מלך  שאין  זה  יסוד  ומכלל 
 ".המשפחה הזאת כפר בשם השם יתברך ובדברי נביאיו

 ".וכבר ביארנוה. המתיםתחיית " 14

ע  15 נ  קמא  בבא  "  א" שיטה מקובצת  זרעו:  בו  יכשל  הוא  ד"ה  ברוך  של הקדוש  דרכו  שכן 
 ".שמסכים לסברת הצדיקים שבדור

16  " רבים:  מקומות  ובעוד  ע"ב  ה  הוא  חולין  ברוך  הקדוש  אין  צדיקים  של  בהמתן  השתא 
  ן?". מביא תקלה על ידן, צדיקים עצמן לא כל שכ
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   י פרק
  פרטי י"ג העיקרים 

  מחלוקות.  נןישהעיקרים  שלושה עשרשבלגבי הפרטים 

גוף,   לו  יש  ש הראב"ד כתב  לגבי העיקר השלישי, שאין  המאמין שלקב"ה 
אינו   כךגוף,  שסברו  וטובים  גדולים  שהיו  והוסיף  חכמים    . 17מין,  היו  אכן 

  .18בתקופת הראשונים שסברו כך 

יש   למשה,  ניתנה  כולה  התורה  שכל  השמיני,  העיקר  לגבי  לדון  גם 
   . 19באריכות, כפי שנבאר בהמשך

מהראשונים   יש  בתורה,  שינוי  יהיה  שלא  התשיעי,  העיקר  לגבי  גם  כך 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

בון אחד אלא  יוהאומר שיש שם ר: "ז"ג ה"הלכות תשובה פהראב"ד על הרמב"ם  השגות    17
מין לזה  קרא  ולמה  א"א  תמונה.  ובעל  גוף  בזו   ?שהוא  הלכו  ממנו  וטובים  גדולים  וכמה 

במקראות  ,המחשבה שראו  מה  את    ,לפי  המשבשות  האגדות  בדברי  שראו  ממה  ויותר 
 . "הדעות

עמוד    –תוך "אוצר נחמד" ח"ג), בתחילת הספר  רבי משה תקּו בספרו כתב תמים (נדפס ב  18
על 58 ומלך  מכולם  למעלה  קדושה  מיני  בכל  וקדוש  כבוד  מיני  בכל  המכובד  "והבורא   :

כולם, ולכך קראו אברהם ה' אלוקי השמיים, ופעמים יורד משם לפורענות מכעיסיו ופעמים  
  שהוא למעלה". 

עמוד   ב59שם  ובראם  לעבודתו  אדם  ובני  מלאכים  "וברא  שיש  :  כמו  תבניתו,  דמות  צלם 
וכתובים משנה ותלמוד ואגדות. תורה   נביאים  דכתיב נעשה אדם בצלמנו   –לעדות תורה 

  ואראה את ה' יושב על כיסא...". –כדמותנו... ובנביאים 
רבי שלמה בן אברהם מן ההר סבר שאמנם אין לבורא דמות ותמונה גוף ואברים, אך יש לו  

אברהם בן הרמב"ם י ע"ב: "וכן אמר רבי שלמה [בן אברהם    מקום מסוים. מלחמות ה' לרבי
מן ההר] בכותבו שיש שם מחיצה מבדלת בינו ובין בריותיו, כפשט דברי המדרש וההגדה... 
כפשט   שהם  חגיגה  המדרש  דברי  כפשט  המקיפים,  וערפל  ענן  חושך  באמונתו  זכר  וגם 

לבורא   מפני מה הודית שאין   ... לו:  נאמר  והנה  גוף הפסוקים...  ולא  ותמונה  יתברך דמות 
  ואיברים, וחזרת ועשית לו יתברך וברוך שמו מקום מסוים ומחיצה של חושך?". 

" הרמב"ם):  (באגרות  המתים  תחיית  מאמר  שהיה  תחילת  נחשב  שהיה  אדם  פגשנו  שכבר 
ישראל מחשבתו    ,מחכמי  לפי  תורה  של  במלחמתה  ומתן  משא  דרך  היה  יודע  השם  וחי 

סופק אם השם גשם בעל עין יד ורגל בני מעיים כמו שבא בפסוקים או והוא היה מ  ,מנעוריו
אמנם אחרים שפגשתי מאנשי קצת ארצות פסקו לגמרי שהוא גוף והחזיקו לכופר    .אינו גוף

וכיוצא   .והבינו דרשות רבות על פשוטיהן  ,וקראוהו מין ואפיקורוס  ,מי שהיה מאמין חילופה
שהם  לגמרי  האובדים  באלו  ידעתי  וכאשר  ראיתי  שלא  אנשים  קצת  על  שמעתי  בזה 
דרך   תועי  ויותר  אדם  שבבני  הסכלים  הם  והם  ישראל  חכמי  שהם  וחושבים  מוקצים 

  ". מהבהמה

 .פרק עהב 19
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  . 20שחלק, כפי שנבאר בהמשך

"   עשרם־עיקר השניב זמן  מפורש  לו סברות במקראות להוציא  יעשה  ולא 
אומרים   וחכמים  קיצין'ביאתו.  מחשבי  של  רוחן  שכן  "'תיפח  יש  כידוע   .

  .21, כפי שפרט בהמשך על סמך סברות במקראות ןחישבו קיצי

ולגבי עצם העיקר השנים־עשר, להאמין בביאת המשיח, כתב החתם סופר 
וד הכל להאמין בתורה  עיקר יס כיוון שש שאין זה מעצם עיקרי הדת, אלא  

ש  , ובנביאים והנביאים הרי  התורה  בהאמנת  כופר  בגאולה  שמפקפק  מי 
  .22שניבאו על גאולתנו האחרונה 

  שינויי גרסאות בפרטי י"ג העיקרים 
העיקרים לי"ג  שונים  תרגומים  שלעיתים  23ישנם  לכך  לב  לשים  וחשוב   ,

ביניהם משמעות  שינויי  הנוסח    . 24ישנם  בין  שינויים  ישנם  המקורי  כך 
  .25שבפירוש המשנה, לבין הנוסח שבסידורים, שאין ידוע מי חיברו

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 .פרק קכבב 20

 . פרק קיזב 21

  ה אך א"א לי בשום אופן להאמין שיהי: "שנו  'סיתחילת  ב (יורה דעה)  "שו"ת חתם סופר ח  22
פול החומה חלילה ושנאמר אלו הי' ח"ו יפול היסוד תיושאם י  ,מעיקרי הדתחד  גאולתינו א

נדחים   שהם  השבטים  בעשרת  לר"ע  וכדס"ל  עולם  גירוש  אותנו  שיגרש  גורמים  חטאנו 
יו" של  קוצו  לשנות  או  השמים  מלכות  עול  לפרוק  הם  רשאים  זה  המפני  אפילעולם    לו ד 

לעשות רצונך   ה,אנחנו לא נעבוד ה' לאכול פרי הארץ ולשבוע מטוב  ,חלילה  ,מדברי רבנן
ואין זה עיקר   .מנו כרצונו וחפצוייעשה ע  ,ועכ"פ ועל כל אופן עבדי ד' אנחנו  ,אלקי חפצתי

  .ןיולא יסוד לבנות עליו שום בני
 רשת ולתינו האחרונה בפאך כיון שעיקר יסוד הכל להאמין בתורה ובנביאים ושם נאמר גא 

אם כן מי שמפקפק   ,והרבה מזה בדברי נביאים  ,כמ"ש רמב"ן שם  ,האזינו  רשתצבים ובפינ
  ."על הגאולה הלז הרי כופר בעיקר האמנת התורה והנביאים

  שהרי הרמב"ם כתבם, כחלק מפירוש המשנה, בעברית יהודית.  23

24  " ורה הזו הנמצאת בידינו היום  שנאמין שכל התביסוד השמיני, ישנו חילוק בין התרגום 
שנאמין כי כל התורה הזאת הנתונה ע"י  ", לבין התרגום "הזה היא התורה שניתנה למשה 

  ".נו ע"ה, שהיא כולה מפי הגבורהימשה רב

השנים  25 יום ־ביסוד  בכל  לו  "אחכה  האשכנזים  שבסידורי  הנוסח  בין  חילוק  ישנו  עשר, 
 " המקורי  הנוסח  לבין  שיבימות  שיבוא",  ולאמת  להאמין  והוא  לומר    ,אוהמשיח,  ואין 

  ".אם יתמהמה חכה לו ,שנתאחר
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   יא פרק
  טועה בעיונו

אדם שכופר באחד    –היו מהראשונים שחידשו את המושג "טועה בעיונו"  
העיקרים, אך עושה זאת בשגגה, שמחמת עיונו בסוגיות אלה, מצד השכל  
והבנת הפסוקים, טעה והסיק כנגד אחד העיקרים. ועל כך כתבו הראשונים 
וחסידיהם, אלא שהוא חוטא   ישראל  שאינו כופר, אלא הוא בכלל חכמי 

  . 27נחשב כאנוס ופטוראף , או ש 26בשוגג וצריך כפרה 

ע בו והעיר  שאין  בעניין  העיקרים  באחד  כופר  שאם  קוק  הראי"ה  כך  ל 
  .28מחלוקת, וכל חכמי הדור מזהירים עליו, אינו נחשב "טועה בעיונו" 

שהכופר  וכתב  בעיונו",  "טועה  המושג  את  קיבל  לא  האברבנאל  מאידך 
בעיקר מעיקרי האמונה, אין לו חלק לעולם הבא, גם אם עשה זאת מחמת  

  . 29טעות

   יב פרק
  לגבי מניין העיקרים החולקות על הרמב"םדעות 

  מניין העיקרים:בבגאונים ובראשונים היו עוד שיטות שונות 

אמונה בקב"ה, אמונה בנביאים, אמונה    –רבנו חננאל: ארבעה עיקרים    . א

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

26  " ב:  פרק  תחילת  א  מאמר  העיקרים  ויאמין ספר  משה  בתורת  מחזיק  שהוא  מי  אבל 
טהו העיון לומר שאחד מן יבעיקריה, וכשבא לחקור על זה מצד השכל והבנת הפסוקים ה

אחרת דרך  על  הוא  ה...  העיקרים  העיון  יאו  חושב טהו  להיותו  ההוא  העיקר  להכחיש 
אין זה כופר, אבל הוא בכלל חכמי ישראל   –...  שאיננו דעת בריא תכריח התורה להאמינו

 ".וחסידיהם, אעפ"י שהוא טועה בעיונו, והוא חוטא בשוגג וצריך כפרה

27  " רנ"ח):  (אלף  קפז  סי'  ח"ד  הרדב"ז  עיונו  שו"ת  מחמת  הדת  מעיקרי  באחד  שטועה  מי 
כופר  שלא  ,הנפסד זה  מפני שחושב שמה שעלה  וכי...  נקרא בשביל  כפירתו אלא  ון שאין 

 ".בעיונו אמת ואם כן אנוס הוא ופטור

עמ'    28 ציבור"  בהלכות  "פרק  ח"א  הראיה  "  58מאמרי  העיקרים):  בו  (בדעת  שאין  בדבר 
 "., י"ל שאין זה טעות בעיוןהזל מחלוקת וכל חכמי הדור מזהירים ע

פ  29 לאברבנאל  אמנה  כבר  ראש  האמונה  מעיקרי  בעיקר  כשיהיה  הכוזב  "שהדעת  יב:  רק 
אותו   יעשה  שלא  אע"פ  הבא,  העולם  לחיי  יביאהו  ולא  האמיתית  מהצלחתו  הנפש  יסיר 
בכוונה למרוד. כי כמו שהסם הממית כשיאכל האדם אותו יכלה רוחו ונשמתו אליו יאסוף  

ירה והאמונה הכוזבת אע"פ שנאמר שאכל אותו בחושבו שהיה מאכל בריא, ויאות כן הכפ
 בעניין עיקרי הדת".
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  .30אמונה בביאת המשיח  לצדיקים,  בעולם הבא ושכר

עיקרים  הכוזרימ  . ב ישראל,  בחירת  :  משמע שישנם חמישה  ישראל, ארץ 
  . 31, נבואה, גמול ועונש ת משה מפי הגבורהתור

שורש האמונה, אחדות, תאריו של    –: שישה עיקרים  הראב"ד הראשון  . ג
  .32הקב"ה, פעולותיו, אמונה בנביאים, שהקב"ה נבדל מכל מה שנאמר עליו 

ְק   . ד ידיעת ה', השגחה, יכולת, נבואה,    –: שישה עיקרים  שׂ קַ ׂשְ ֶר ר' חסדאי 
  .33בחירה, תכלית

עיקרים  . ה שלושה  אלבו:  יוסף  מן   –  ר'  תורה  השגחה,  ה',  מציאות 
  . 34השמיים

  דעות החולקות על מהות העיקרים 
חלקו על רעיון העיקרים בכללותו, וכתבו שאין להניח   והרדב"ז  אברבנאלה

  . 36וכן כתבו האחרונים בשם חלק מהמקובלים. 35בתורתנו שום עיקר

בו חזר  כנראה  עצמו  שהרמב"ם  שחידש  מי  העקרונית    ויש  מדעתו 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 נו חננאל שמות יד לא (בתוך ספר מגדל חננאל).ירב 30

אמנם הכוזרי לא הגדיר זאת כ"עיקרים", אך הם משתמעים ממנו במאמר א אות יא (וכך    31
י אברהם יצחק ויעקב המוציא  וקאנחנו מאמינים באלהבין הרב הנזיר ב"כוזרי המבואר"): "

בני   את  את  והמנחילם  במדבר,  והמכלכלם  ובמסות,  ובמופתים  באותות  ממצרים  ישראל 
ארץ כנען, אחר אשר העבירם את הים והירדן במופתים גדולים, ושלח משה בתורתו, ואחר 
ועונש  לשומרה,  הטוב  בגמול  מיעדים  תורתו,  על  מזהירים  אחריו  נביאים  אלפי  כמה  כך 

  ."שכתוב בתורה, והדברים ארוכיםהקשה לממרה אותה. ואנחנו מאמינים בכל מה 

 האמונה הרמה תחילת מאמר ב. 32

  אור ה' מאמר ב.  33

 ספר העיקרים מאמר א פרק ד.  34

ראש אמנה לאברבנאל פרק כג: "שאין ראוי שיונחו בתורה האלוקית עיקרים ולא יסודות   35
  בעניין האמונות". 

 ".לתורתנו התמימה שום עיקראין דעתי מסכמת לשום שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שדמ: "

36  "   שיר   ואמנםסידור בית יעקב ליעב"ץ, בתחילתו, "סולם בית אל" דף טו ע"א ד"ה וכגון: 
  נסתר   מטעם  לבד  לא.  עמו  ונימוקו  ל"ז  י"להאר  מקובל  היה  לא  .נאה  שבח  היותו  עם  יגדל
  ג"י  על  והתורה  האמונה  עיקרי   להעמיד  נכון  לא   יבנגל  גם   באמת  אלא חן,    ליודעי  ידוע

  ".וכתריהן אותיות בואיר כשישים המה רבים כי. בלבד
יכוח אם יש י"ג  וין הוייקרתו הגיעני ענ: "ו"סימן שנתחילת  ב יורה דעה  "שו"ת חתם סופר ח

אלבו   כהר"י  ג'  או  כ  –עקרים  נפקותא  שום  ידעתי  בלבד  םאי  לא  שם  ולדעת    .קריאת 
  . "מה בין זה לזה ,כי כל קוצים של תורה הם עיקרים ,המקובלים אין כאן עיקר
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י את  שהחשיב  העיקריםהראשונה  והדת  "ג  האמונה  רצה  ,  כיסודות  ולא 
וישנם    , לה ומצוותיה עיקרים הםלקבוע עיקרים לאמונה, כי כל התורה כו

  .37עיקרים רבים נוספים גם באמונה 

   יג פרק

  דעות מחייבות 

ישנן דעות שאינן מעיקרי האמונה, ואעפ"כ בוודאי שאנו מחויבים להאמין 
  בהן.

לחלקן   דעות    עיקר  :לארבעהניתן  מהתורה,  שמוכחות  דעות  התורה, 
  ששומרות על כבוד התורה, הימנעות מסכלות. 

  התורה  עיקרא. 
פשוטי   מי שיעקור  נגד  רבה  בחריפות  ובראשם הרשב"א,  ראשונים,  כתבו 
יחזרו הכל לתוהו   ויעמיס במקומם רעיונות פילוסופיים, שאם כן  מקראות 

את  38ובוהו  להוציא  הוכחה  שאין  שבמקומות  לכך  הסכים  הרמב"ם  גם   .

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ד"ה אולם: "אולם אע"פ שראינו כי י"ג    570תורת השבת והמועד (הרב שלמה גורן) עמוד    37
ביד   גם  השלילה)  (בדרך  מרומזים  בעצמו,  הרמב"ם  של  כלשונו  היסודות  או  העיקרים, 

זאת כ בו מדעתו העקרונית הראשונה שהחשיב את  החזקה בהל' תשובה, בכל  חזר  נראה 
ידיעתם כיסודות האמונה והדת, והזהיר על ידיעתם באופן מיוחד וחייב כל יהודי בהם, כפי 
שכתב בפרק חלק שם בין השאר 'אבל אני עשיתי זה לפי שראיתי בו תועלת באמונה לפי 

א דע  לכן  גדולים,  מספרים  מפוזרים  מועילים  דברים  בו  והצלח  שאספתי  וחזור  ותם  בהם 
  עליהם פעמים רבות והתבונן בהם התבוננות יפה' וכו'. 

על אף כל זאת לא קבע אותם בצורה כזאת כחובת האמונה על כל יחיד בספרו ההלכתי  
'היד החזקה'. זה מוכיח שבכל זאת שינה הרמב"ם לבסוף את דעתו ולא רצה לקבוע עיקרים  

ק ומצוותיה  כולה  התורה  כל  כי  רבים  לאמונה,  עיקרים  וישנם  הם  עיקרים  כחמורות  לות 
  ". נוספים גם באמונה

38  ) תטז  סי'  ח"א  הרשב"א  פילוסופיהשו"ת  לימוד  נגד  השני  החרם  "כתב  באבותינו ):  ואף 
זרה  ,הקדושים שלחו לשונם כי    , מה שלא עשו עובדי עבודה  יאמרו על אברהם ושרה  כי 

השמע עם מיום התחלק    ,ושנים עשר שבטי ישראל הם שנים עשר מזלות  ,הוא חומר וצורה
הו. ועוד אומרים וכי יחזרו הכל לתוהו וב ,הארץ לגבולות כדבר הרע הזה או הנשמע כמוהו

הק כלי  כי  השם  אשר והמנאצים  האצטורלאב  כלי  הם  והתומים  האורים  המוקדשים  דש 
  "להם אנשים. הכאלה נמצאו בנים כחשים? יעשו

גם רבי ידעיה הבדרשי (הפניני), ב"כתב ההתנצלות" שלו שכתב בתגובה לדברי הרשב"א  
" לכך:  הסכים  הטהורים, הללו,  באבות  והמשל  צורה  מעשות  לאדוננו,  סופר  אשר  הנה 

וצור חומר  שהם  ושרה  באברהם  אמיתת    ה.ואמרו  על  מעיד  והנני  היה.  כך  לא  העבודה 
במעמד שהיו  השומעים  מן  רבים  ומפי  בעצמו,  האומר  מפי  החקירה  אחר  אמנם ..  .העניין 

זה לא שמענוהו מעולם   – מאמר היות שנים עשר בני יעקב אבינו ע"ה הם שנים עשר מזלות
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  .39ם, אין לעשות זאת יההמקראות מפשט

  . דעות שמוכחות מהתורה ב
קרים הדגיש שישנן דעות שמוכחות מהתורה, ובוודאי שמחויבים ספר העי

להאמין בהן, אלא שהעובר על כך אינו "כופר בעיקר", כיוון שאינן מעיקרי  
השבים  את  מקבל  שהוא  תפילה,  שומע  יתברך  שהשם  למשל:  האמונה. 

מחודש,  40אליו  שהעולם  התורה,  באמצעות  בישראל  שורה  שהשכינה   ,
  . 42ועוד  41ים מאז ומתמיד דהיינו שהוא לא היה קי

  . דעות ששומרות על כבוד התורה  ג
, כדי שלא לאבד את  להסברת אגדות כפשוטן בחריפות  התנגד    הרמב"םכך  

  ואעפ"כ, אין זה מעיקרי האמונה.  . 43הדר התורה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ".ולא הוגד לנו בו דבר. אבל שמענו פעמים רבות מקצת הדרשנים ההפך

[להוציא את הפסוקים    חק שיביא אותנו לכךאבל אין שום דומורה נבוכים ח"ב פרק כה: "  39
טה  ינ  ון שלא הוכחה, לא השקפה זוואבל כי  ., אלא אילו הוכחה אותה ההשקפהמפשטם]

 ". את המקראות כפשוטם נפנה כלל, אלא ניקח אליה, ולא לאותה ההשקפה האחרת

העיקרים    40 כגספר  פרק  א  "מאמר  הנתלות  :  האמונות  הללו  האמונות  בכלל  מנינו  לא 
יתברך  במצו שהשם  להאמין  שראוי  ולומר  וזולתם,  והתפילה  התשובה  כמו  פרטיות,  ות 

תפ באלו  ישומע  וכיוצא  אליו,  לשבים  בתשובה  מקבל  שהוא  וכן  לפניו,  הצועקים  לת 
יותר  באמונה  מצווה  שום  למנות  ראוי  שאין  לפי  מיוחדות,  במצוות  התלויות  האמונות 

  ". מזולתה

41  " ג:  פרק  א  מאמר  העיקרים  הוראת  ספר  כפי  העיקרים  מנה  לא  ז"ל  שהרב  נאמר  ואם 
– אבל מנה בעיקרים האמונות האמיתיות שראוי להאמינם כל בעל תורת משהר,  עיק שם

שנאמר   אם  כמו  התורה,  באמצעות  בישראל  שורה  שהשכינה  בעיקר  מנה  לא  למה   כן 

ישראל בני  בתוך  מנה,  ושכנתי  לא  אותה   החידוש ולמה  להאמין  כל  שהוא אמונה שראוי 
 ".יתקבעל דת אלו

42  ) העיקרים  ספר  כתב  גם  מבכך  פרק  ד  לשיטתו מאמר  המשיח,  בביאת  האמונה  לגבי   (
שהמכחיש    ,ועל כן נאמר שאין האמנת ביאת המשיח עיקר"שהיא אינה מעיקרי האמונה:  

  ". אבל היא אמונה אמיתית יחויב כל בעל תורת משה להאמינה ,ביאתו יקרא כופר בעיקר
סוף א  במאמר  "  ושם  בקצרה:  זאת  כתב  ב  ששמו  פרק  דברים  בקצת  שיאמין  פי  על  ואף 

והחידוש   המשיח  כביאת  עיקרים,  קדמון]  הראשונים  אינו  שאינם [שהעולם  בהם,  וכיוצא 
כמו שיאמין פתיחת פי  ,  עיקרים אלא שהן אמונות אמיתיות יחויב המאמין בתורה להאמינם

וכיוצא   השמים,  מן  האש  ובירידת  קרח,  במחלוקת  הנהארץ  מן  היעודים  יבהן  מן  או  סים 
עם שאינם עיקרים לתורה, אין זה כופר בתורה חלילה, ולא    –שנזכרו בתורה שהם אמיתיים 

 ". בעיקריה

וחי ה' כי הכת הזו מאבדים הדר התורה ומחשיכים זהרה, ועושים  בהקדמתו לפרק חלק: "  43
 ".תורה ה' בהפך המכוון בה



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 ________________________________________   32 _________________________________________  

  . הימנעות מסכלותד
כך כתב הרמב"ם לגבי מי שסבור שלמלאכים יש גוף, ושבני העולם הבא  

  . 44ברי סכלות, ואעפ"כ הטוען כך אינו כופרשאלו ד –חיים בגוף 

  

עשר העיקרים, לגבי אמונות אלו אין פסיקה  ־אמנם, שלא כסוגיית שלושה
להאמין   ברורה חובה  מהראשונים  שלחלק  אמונות  ישנן  לכן  שנתקבלה. 

  בהן.  מוחלטת , ואין בידינו הכרעה 45בהן, וחלקם חלקו עליהן 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

בהקדמה:  יא  44 לרמב"ם,  המתים  תחיית  ההמון,  "גרת  מן  אחד  זה  להאמין  ירצה  לא  ואם 
בפסוק   שבא  אחר  כן,  גם  יאכלו  ושהם  גוף,  המלאכים  כי  להאמין  בעיניו  , 'ויאכלו'וייטב 

אנחנו לא נקפיד עליו בזה, ולא נשימהו לכופר, ולא נרחיק   – ושבני העולם הבא גם כן גופות
סכל לא יסכל רק זה השיעור,  מעליו, ולא יוסיף אצלנו כל מי שיאמר זה סכלות. ולוואי כל  

ואין היונהיה בטוחים שת יתברך,  יאמינוהו  ימלט אמונתם מאמונת הגשמות בבורא  זק אם 
  . "בנבראים הנבדלים

קרים כפי הוראת שם יואם נאמר שהרב ז"ל לא מנה הע"מאמר א פרק ג:  ספר העיקרים    45
רת משה, אם כן  קרים האמונות האמתיות שראוי להאמינם כל בעל תויקר, אבל מנה בעיע

בע מנה  לא  מנה  קרילמה  לא  ולמה  הנ...  בכל  להאמין  כפשטן,  י שראוי  בתורה  שבאו  סים 
  ."ואמונות אחרות פרטיות שראוי שיאמינם כל בעל תורת משה

פרק  ודאי שיש ראשונים ואחרונים שחלקו עליו והוציאו את ניסי התורה מפשטן, כדלקמן  
 .פג
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  החמישי  שערה

  שאר ענייני מחשבה היחס ל 

   יד פרק
  אין פסיקה בענייני מחשבה

כללי   פוסקים,  ישנם  ידועות.  הפסיקה  דרכי  הלכה  ספרי בעולם  פסיקה, 
, ידוע שבמקומות רבים 1ברור שאין רשות לומר דבר נגד התלמוד   פסיקה. 

נהרא   נהרא  אמרו:  רבים  ובמקומות  ברכה,  עליו  תבוא  המחמיר  אמרו: 
  ופשטיה. 

בדברי   שמפורש  כפי  שונות,  ההכרעה  דרכי  המחשבה  בעולם  אך 
רבים במקומות  והאחרונים  של2הראשונים  הפסיקה  בדרכי  הרגיל  אכן,   .  

נדהם   כאיש  יהיה  ההלכה  בדרכי עולם  העצומים  ההבדלים  מול  אל 
ורבים3ההכרעה  שמו  ־.  שלא  מחמת  ורחבות  עמוקות  בטעויות  טעו  רבים 

  ליבם לחילוק זה. 

בין שני עולמות אלו הוא שההלכה באה לומר מה לעשות,   יסוד ההבדל 
והמחשבה באה לומר מה לחשוב, או ליתר דיוק: המחשבה באה לדון מה  

  נכון. 

  עצומות.  השלכותלחילוק זה יש 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

נודע ביהודה מהדורא תניינא אבן העזר    1 " עט  'סיתחילת  שו"ת  ויהיו :  דע תלמידי החביב 
הכלל הגדול שאין לכל חכמים שאחר התלמוד    :כרוןיבך לזידברים הללו חקוקים על לוח ל
התלמוד נגד  דבר  לומר  יחשב    ,רשות  לא  התלמוד  מדברי  יו"ד  קוצו  לסתור  דבר  והאומר 

  ".בכלל חכמי ישראל
כ"ש   ,אין רשות להוסיף ולא לגרוע  ראדעל הגמ: "כה ס"ק ו  'ביאור הגר"א חושן משפט סי

  ".נא ורב אשי סוף הוראהרבי ם [בבא מציעא פו ע"א]הפועלי רקכמ"ש בפ ,לחלוק

ואינו שייך   2 ושורש העניין, שמה שאנו מחויבים לדברי חז"ל הוא מכללי פסיקת ההלכה, 
 . פרק נאלתחומים אחרים, כדלקמן 

  רעות במחלוקות בהלכה, לגבי שאלות באגדה. ויש לדון איזה מקום יש לכללי הכ 3
הנה בדבר שאלתך אם נפלים יקומון  ): "קלח  'ג סי"יורה דעה חלמשל, דברי האגרות משה (

אמר בסנהדרין   ,א זמן תחיית המתים במהרה, הנה רבינא דהוא בתרא שהלכה כמותווכשיב
שנקלט הזרע    דף ק"י ע"ב על קטן מאימתי בא לעוה"ב שהוא משעה שנזרע ופרש"י משעה

  ... מו ונמחה יש לו חלק לעתידישה אפילו הפילה איבמעי א
יהיו לך אחים   ,ולכן תהא בטוח שבמהרה שיעלה רצון השי"ת שהוא הזמן לתחיית המתים

 . "צדיקים שלא טעמו טעם חטא מעולם
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ההלכה   לספרי  מחויבים  שאנו  הוא  וברור  פשוט  דבר  ההלכה  בעולם 
ו  , הידועים כידוע.  הראשונים,  מתקופת  כבר  חוברו  שאנו  שכמותם  הטעם 
  . 4מפני קבלת עם ישראל הוא  לפסקיהםמחויבים 

  –פרט לעיקרי האמונה והדעות המחייבות    –לעומת זאת, בענייני מחשבה  
כתבו הראשונים שאין פסיקת הלכה מחייבת. חובת הלבבות כתב שענייני  
מחשבה אינם כלולים בציווי "כי יפלא ממך דבר למשפט וגו' ועשית על פי  

, 5הדבר אשר יגידו לך וגו' לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" 
הנגיד ו שמואל  במחלוקות    והדגיש  7הרמב"םו  6רבי  הלכה  נפסקה  שלא 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ישי    4 פישר(בית  שלמה  דרשותלרב  דורות,   )  מחייבת  הרבים  שקבלת  זה,  "ודבר  טו:  סי' 
  מפורש הוא בתורה נביאים וכתובים".

ממה שאמר הכתוב כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם  " חובת הלבבות הקדמה ד"ה האחד: 5
ין מן  ישלא הזכיר בכללם ענ  ...'ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך וגו  'לדם בין דין לדין וגו

יושגויהעני אשר  בעני  נים  כשתסתפק  אמר,  לא  כי  השכל,  הימצד  או  ין  הוא,  איך  יחוד 
ובמ ובשיבשמות הבורא  שיגיע אליו האדם ...  רשי הדתורש משודותיו  והדומה לזה, ממה 

בדרך השכל וההכרה, שתאמין בהם על ידי חכמי התורה והסמך, ותסמוך על דברי קבלתם  
אבל במה    [אלא]  בלבד,  בשכלך  ותשמש  דעתך  אל  שתשוב  אחר אמר  לזה,  שדומה 

וש  עליו מצד הקבלה, שהיא כוללת כל מצוות התורה  ותחקור  ושתעמוד  ופרקיהן,  רשיהן 
עליו בשכלך ותבונתך ושקול דעתך, עד שיתברר לך האמת וידחה השקר, כדכתיב וידעת  

 ."היום והשבות אל לבבך וגו'

המ  6 חייב  שלא  מחלוקת  "כל  בסופו:  ברכות)  מסכת  לאחר  (נדפס  התלמוד  חלוקת מבוא 
  לא נגדור בו הלכה כפלוני". –במעשה אלא בדעת לבד 

  כך כתב הרמב"ם בשלושה מקומות בפירוש המשנה:  7
" לחזור):  עתידים  השבטים  עשרת  האם  התנאים  מחלוקת  (לגבי  מ"ג  פ"י  סנהדרין  כבר א. 

אלא  במעשה  תלויה  ואינה  החכמים  בין  שתהיה  מחלוקת  שכל  פעמים  כמה  לך  הזכרנו 
  ". סברה בלבד אין מקום לפסוק הלכה כאחד מהםקביעת 

וכבר אמרתי לך לא פעם  (לגבי המחלוקת האם זכות תולה במים המרים): "   ג"ג מ"סוטה פב.  
שאם נחלקו חכמים באיזה השקפה ודעה שאין תכליתה מעשה מן המעשים הרי אין לומר 

  ". שם הלכה כפלוני
וכבר ביארנו שכל  (לגבי המחלוקת על מה מכפרים קורבנות מסוימים): " ד"א מ"שבועות פג. 

הלכה  בה  נאמר  לא  חכמים  בה  המעשים שנחלקו  מן  מעשה  בה  שאין  הסברות  מן  סברא 
  ". כפלוני

" המתים):  תחיית  אגרת  הרמב"ם,  (אגרות  כתב  מחלוקת  ובאגרותיו  בו  שיש  דבר  [בין וכל 
וכבר    .ע בו אחד משני המאמרים על חברואפשר להכרי  ,ולא יביא מעשה חכמי התלמוד]  

  ".זכרנו זה בפירוש המשנה פעמים
ואילך,    4(נדפס בהמעיין טבת תשל"ו עמוד    על אגדות חז"ל  הרש"ר הירשבמאמר  וכן העיר  

ין מה השייך  יבענ): "10ח"ג הרש"ר הירש סעיף  (לרב משה צוריאל) ובאוצרות גדולי ישראל
[  ...להאגדה גם)  (דברים  בהרבה  מזושגם  זו  שונה  דעתם  הלכה   ,מקומות]  כלל  נאמר  ולא 

  ".כדברי פלוני באגדה כמו בשמעתתא
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שאין מחויבים לקבל כל דברי חז"ל  יתרה מכך, כתבו רבים  עניינים אלה.  ב
  . 8מחלוקת   לא מצינו בהם בחז"לבאגדה, גם במקרים ש

באמונות המחייבות לדון  לאחר שסיים  ה',  אור  לדון בדעות  9בספר  , החל 
, וכתב על כך שאופן החקירה בהן  10תבארו בתורה בפירוש נוסברות שלא  

הראיות  את  להציע  הצד    הוא  את  יברור  שהמעיין  כדי  צדדיהן,  לשני 
לב מבין לשמוע את  ו אף אתה עשה א  . 11הצודק  לך  וקנה  זניך כאפרכסת, 
  . 13, ודע להבחין אי זה יכשר 12אלו ואת דברי  אלודברי 

המקובלים אחד  מהותית    14גם  שאלה  לגבי  נקט  האחרונים,  מתקופת 
, שכיוון שאין מופת חותך וראיה מכרחת לשום אחת מן הסברות,  15מסוימת 

  .16לכן כל אחד יבחר הסברה אשר תישר בעיניו 

מעל   חוץ  המחשבה,  ענייני  כל  על  ייענש  לא  שאדם  חידש  אף  הרס"ג 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 . פרק יחנאריך בכך לקמן  8

 מאמרים א עד ג.  9

 ביניהן: אם העולם נצחי, אם הגלגלים מדברים, קמיעות, שדים, גלגולים. 10

11  " ד:  מאמר  תחילת  ה'  באלו אור  הצודק  המשפט  בפרוש  בתורה  התבאר  שלא    ולפי 
 כשנראה פנים בכל אחד מהם לשני ירה בהםפן החקוהנה א ,רושים, אם החיוב והשלילהדה

". אמנם בסיום כל  ר הצודק מהבלתי צודקוין לברילמע  הסותרים, כדי שיהא נקל  [הצדדים]
  שאיר את ההכרעה רק למעיין.האחד מהדרושים הללו הוא נוטה להכריע בעצמו, ולא 

זניך כאפרכסת, וקנה לך לב מבין לשמוע את דברי  ואף אתה עשה אע"פ חגיגה ג ע"ב: "  12
מטמאים ואת דברי מטהרים, את דברי אוסרין ואת דברי מתירין, את דברי פוסלין ואת דברי  

 ".מכשירין

13  " עשה:  ד"ה  שם  רש"י  לע"פ  שכולן  לשמיםימאחר  א   ,בן  ודע  ועשה  ולמוד,  שומעת  זנך 
 ".מותוקבע הלכה כ –דברי כולן, וכשתדע להבחין אי זה יכשר 

חיבר הרב הפילוסוף   '.אמונת חכמים: "'מערכת ספרים אות א [קז](לחיד"א)  שם הגדולים    14
חכמות ושאר  ותשבורת  רב  ותוכ"ן  שלום    ,המקובל  שר  עד  אבי  מהר"ר  בהן  ומופלג  בקי 

 ."באזילה אב"ד ור"מ בקק"י מנטובה

 האם יש גלגולים. 15

16  ) חכמים  אמונת  באזילה רביספר  שלום  שר  באביעד  המחבר. )  "אמר  הספר:  פתיחת 
מחלוקת היא בין הפילוסופים אם הנשמה הולכך מגוף לגוף. ולפי שאפשר שלא באה דעתי  
בחיבור הזה מבוארת ככל הצורך, אומר אני באמת וישר שלא מצאתי בפילוסופיאה שום  
בפילוסופיאה  יבחר  אחד  כל  ולכן  הסברות,  מן  אחת  לשום  מכרחת  וראיה  חותך  מופת 

  ישר בעיניו".הסברא אשר ת
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  . 17כפירה

לחייב את עםואכן,   שנועדו  ספרים  חוברו  לא  פרטי    מעולם  לגבי  ישראל 
    המחשבה, פרט לעיקרי האמונה. 

רוב   עליו  שהסכימו  שדבר  פשוטה,  מסברה  להתעלם  אפשר  אי  אעפ"כ, 
מניינם של גדולי ישראל,   רוב  או  לכך  בניינם  ו בוודאי שהיתה  לאו  סיבה, 

  . אימילתא זוטרתא ה

   טו פרק
  הטעם שאין פסיקה בענייני מחשבה

הוא,  לזה  שהטעם  אדם בעולם  ש  נראה  לחייב  בהחלט  אפשר  ההלכה 
כל פרט  ידוע שלא  בפרטים מסוימים, מצד עצם קבלת עם ישראל, אע"פ ש

. לעומת זאת, בעולם המחשבה אין אפשרות לחייב  18גמורות   ותהוכח בראי
את האדם להאמין בפרטים רבים שאין עליהם ראיות מוחלטות, ואין דרך  

  . 19ע"י כללי פסיקה קבועים כאלולפסוק במחלוקות 

ניתן להוסיף שהמציאות שבה עולם המחשבה נשאר רחב, ללא מחויבות  
לכל פרטיו, הצילה את עם ישראל. אילו בתקופת הראשונים היו "פוסקים"  

כ האדם,  של  עתידו  על  הכוכבים  בהשפעת  להאמין  דברי  שחובה 
הראשוניםוכ  20התלמוד  רוב  האמינו  הנראה  שככל  עושים 21פי  היו  מה   ,

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ה  17 מאמר  ודעות  "  אמונות  וכיוון:  שד"ה  מה  הדברים  בכל  ועל  יואין  עליו  האדם  יענש 
אם  כי  אליו  אדם  יגיע  לא  דבר  הוא  כי  בבורא,  מהכפירה  חוץ  מצפונו,  ועל  מחשבתו 

  ". במחשבה בלבד

מפרשיו    18 במחלוקת  שאין  תלמודנו  לומד  כל  "יודע  ה':  מלחמת  לספר  בהקדמה  רמב"ן 
גמור חשבון  ראיות  כגון  ברור  מופת  הזאת  בחכמה  שאין  חלוטות,  קושיות  ברוב  ולא  ות 

התשבורת וניסיוני התכונה. אבל נשים על כל מאודנו ודיינו מכל מחלוקת בהרחיק אחת מן  
 הדעות בסברות מכריעות". 

", לכן מעניין לשים לב שבסברות בלימוד בענייני הלכה רגילים לנקוט לשונות "ונלענ"ד  19
ודווקא בסברות בעניינים שבמחשבה, שרחוקים   "ויש עוד לעיין בזה",  "ולולי דמיסתפינא",

ודאיות נוקטים לשונות  יותר מהשגותינו,  ולעיתים אף פוסקים על פיהם ומוחלטות  הרבה   ,
 להלכה... 

ע"א)  20 קנו  (שבת  הגמרא  דברי  וזכות   גם  תפילה  שע"י  הוא  פירושם  לישראל",  מזל  "אין 
מזלו השפעת   משתנה  עצם  על  שחולקים  ולא  לישראל),  מזל  אין  ד"ה  שם  (רש"י  לטובה 

  הכוכבים, וכמו שמוכח מהמעשים שבהמשך הגמרא שם. 

 . פרק קדנדון בכך לקמן  21
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שמיים   יראי  להאמין  יהודים  מהם  נמנע  שבהם  האחרונים,  בדורות  רבים 
ואם כן,  בכך? האם היו "מחויבים" להאמין בדבר שידוע להם שאינו נכון?  

  יתה משמעות לחיוב כזה?יהאם ה

מובן שבענייני   –של החילוק המהותי בין הלכה למחשבה    –מאותה סיבה  
סתירה  הלכה שייך שכל אחד ילך אחר רבותיו, ונהרא נהרא ופשטיה, ואין  

בכך שנורה לכל אחד לעשות כדעת רבו. אך בענייני מחשבה יש שאלות  
  מהותיות שאין זה שייך לתלותן בדעת רב זה או אחר. 

הגיונית   אפשרות  נוצרות  השאלהש  לומראין  כינים  תיקבע    האם  מעצמן 
סגנון הישיבה שבה למד כל אחד, והשאלה האם הקב"ה משגיח על    יפל  ע

תלויה האם האדם הוא מתלמידי הרמב"ם או  התולעת שנאכלת ע"י הדג  
  . מתלמידי הבעל שם טוב.. 

חשיבות   אין  שלכאורה  זה,  מאמר  לימוד  של  מההשלכות  חלק  לכן, 
לומר    מוחלטתבענייני מחשבה, כאשר אין סיבה    ה מסוימתלהילחם על דע

יותר מדעות אחרות. בפרט לגבי סוגיות שבהן אין שום דרך    תא צודקישה
איזו דעה צודקת, למשל בענייני השגחה או   אנושית לברר באופן מוחלט 

  . 22צמצום

מחשבתיות   בשאלות  האמת  מהי  ידיעה  בחוסר  לחיות  קושי  ישנו  אכן, 
שיש לפני שני דרכים, אחת של  שונות. אך גם קשה לחיות בחוסר הידיעה " 

ואח גהגן עדן  יודע באיזו מוליכים אותי ונ ית של  ואיני  קושי  ,  "23ם,  יש  וכן 
או   הבא  לעולם  בו  נידונים  האם  הכרעה  לנו  אין  כאשר  השנה,  בראש 

הזה  בקשי.  24לעולם  אין  כן,  פי  על  הספק.    אלו   יםואף  את  להכריע  בכדי 
על כל    ו, דודיהמוסיף דעת הרבה, לרוב ח, ש25אכן, יוסיף דעת יוסיף מכאוב

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

יכולות  22 לכאורה  מהסוגיות  חלק  ע"פ    לגבי  האמת,  את  לברר  טבעיות  דרכים  להיות 
 סטטיסטיקה, למשל לגבי עין הרע.

כיו: "ב"ברכות כח ע  23 נכנסו תלמידיו לבקרו.  בן זכאי,  יוחנן  ן שראה אותם  ווכשחלה רבי 
ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת  ...  אמר להם..  התחיל לבכות.

  ". ולא אבכה? – של גיהנם, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי

(ראש השנה טז ע"ב   פירשו התוספות: "ג"ג ה"תשובה פ  'הל  על הרמב"ם  הגהות מיימוניות  24
ונחתמין) אלו   ד"ה  השנה]  דחיים  בראש  עד  רושפי  [שנידונים  פי  ,לחיי  זו   ושה רומיתה 

וז"ל(בשער הגמול)  אבל הרמב"ן    .לגיהנם נידון בר"ה אלא לענייני העולם    :כתב  אין אדם 
וזה שאמר לחיים ולמיתה אינם בימים בלבד אלא כל העונשים שבעולם הזה נגעים   ,הזה

וכינו השכר והגמול הטוב    ,ומיתת בנים ועוני וכיוצא בהם כינו אותם חכמים בלשון מיתה
  ". בלשון חיים

  א יח.  קהלת 25
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   . 26תשובה יוסיף קושיות 

  על הראשונים ועל האחרונים
בין דעת   עובדה מעניינת היא, שבכמה סוגיות במחשבה ישנו חילוק גדול 
רוב הראשונים לבין דעת רוב האחרונים. עד שבימינו דעת רוב הראשונים 

ובסוגיית    27כך בסוגיית השגחה על בעלי חיים   כמעט ואינה מוכרת להמון. 
  . 28מעשי הקב"ה כנגד חוקי ההיגיון

שהוא   ויתכן  והחסידות,  הקבלה  הפצת  השפעת  הוא  לכך  שהטעם  יתכן 
  ". בבחינת "אכשור דרי

היתה  עכ"פ,   וכי  הדעות,  רוב  ע"פ  מחשבה  בענייני  פסיקה  היתה  אילו 
  משתנה המציאות עם שינוי דעתם של רוב גדולי ישראל?

   טז  פרק
  חשיבות סוגיות המחשבה

ראינו שאין פסיקה במחלוקות במחשבה, אך אין להסיק מכך שאין   אמנם
העמיקו   הראשונים  מגדולי  רבים  נכונה.  דעה  איזו  לשאלה  חשיבות 
והרחיבו רבות בענייני מחשבה, הן בפרטים על סוגיות רבות במחשבה, והן 
עניינים  שבירור  ומוכח  אלה.  בסוגיות  לאמת  להגיע  עלינו  כיצד  בכללים 

  ואף הדעת נותנת שיש לך חשיבות רבה.  עיניהם. אלו היה חשוב ב

לאמת י  הרובכלל,   להגיע  ולהשתדל  להתאמץ  להשתוקק  הנפש  ,  29טבע 
שאדם ירא שמיים ישתוקק לדעת את יסודות    מהוכמה  כחת  אל  ואם כן, ע

  האמונה והמחשבה. 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ישיש כי ימצא תשובה מה לתקן כל    ,דוכי אשר אין שכלו גדול מא: "אלשיך קהלת א יח  26
לרוב   כי  וקושי,  מכאוב  יוסיף  תשובה  כל  על  הרבה,  דעת  המוסיף  אך  לו.  יניח  ואז  ניגוד 

  ". שךודוד ירבה הניגוד וקושיות ומכאובות וחייו אינם חיים, ונמצא הולך בחיהח

ולא פרטית. ולאחרונים רבים היא    27 חיים היא מינית  לרוב הראשונים ההשגחה על בעלי 
 .פרק לטפרטית. כדלקמן 

אחרונים  לרוב הראשונים הקב"ה לא יכול לעשות מעשים שנוגדים את חוקי ההיגיון. ול  28
  .פרק לההוא יכול לעשות זאת. כדלקמן רבים 

ין טבעי אל יבתחילת ההקדמה לספרו דרך תבונות: "חמדת ידיעת האמת הוא ענרמח"ל    29
י ָמצא אדם בריא בשכלו שלא יתאמץ וישתדל  יהנפש השכלית הזאת אשר בנו, עד שלא 

 ח השכל שבו לגלות אותה".וכפי כ
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, שכר מצווה בעולם 30דנו בשאלות צדיק ורע לו רשע וטוב לו   בתלמודוכן  
  . 33, האם גאולה תלויה בתשובה 32לה , זמן הגאו31הזה 

ע"י    הראי"ה להיגרם  יכולה  אלו  בסוגיות  העיסוק  שמניעת  הוסיף  קוק 
מן   ירא  האדם  החטא  מן  ירא  להיות  שבמקום  שמיים,  ביראת  חיסרון 

  . 34המחשבה, והרי הוא הולך וטובל בבוץ הבערות שמעיבה על רוחו 

לימוד   שכלי עמוק מתוך  בבירור  אלו  עניינים  את  בוודאי שיש לברר  לכן 
שעשו וכפי  הראשונים,  עצמם  דברי  לעסוק    . הראשונים  ממנו  שנמנע  ומי 

בסוגיות אלו יקבל את דעת רבותיו שהם ביררו אותן בדרכים הללו. אלא  
    שאין בכך פסיקה לכל עם ישראל. 

   יז פרק
  נכונים  םהבעיה באמונה בדברים שאינ

בזה שאדם יאמין בדברים שאינם נכונים, אם הם לא    פסולמה  ואם תאמר,  
  ?35עגולה שאין השמש  יסבורומה בכך אם אדם  בגדר כפירה?

ספר העיקרים כתב שיש בזה בעיה עצמית, שראוי לאדם לדעת מה אמיתי  
  . 36ומה לא 

טעויות   , בנוסף של  מערבוב  מכשול  לצאת  שיכול  והרמב"ם  הרס"ג  כתבו 
תתגל שכאשר  האמונה,  על  בענייני  ממנה  להשליך  יבואו  כזו,  טעות  ה 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 ע"א.  ברכות ז 30

 ע"ב. קידושין לט 31

 ע"א. סנהדרין צז 32

 ע"ב. סנהדרין צז 33

סרון היותר גדול שיש בתכונתה של יראת  יהח: "ראש דבר עמוד כו  גח"אורות הקודש    34
מה שבמקום יראת חטא, היא מתחלפת ים, שאינה מחוברת יפה באורה של תורה, היא  ישמ

וכיו המחשבה,  יראת  מתיועל  להיות  מתחיל  שהאדם  וטובל ין  הולך  הוא  הרי  לחשוב,  רא 
  .  "חו, ומעיבה את רוחוובבוץ הבערות, הנוטלת את אור נשמתו, מכשלת את כ

ספר האמונות (לרבי שם טוב אבן שם טוב הראשון) שער א סוף פרק א: "אין ספק שלא    35
  עת אדם להעניש בדין שמיים מי שיטעה שאין השמש עגול".עלה על ד

האמונה שראוי שתשים את האדם מצליח היא האמונה : "ספר העיקרים מאמר א פרק כב  36
נמצא   שאינו  במה  האמונה  לא  בלבד,  האמיתי שהוא אמיתי  ובמה    –בדבר  נמצא,  שהוא 

  ".שאינו נמצא –שהוא נמצא 
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בהם  ולזלזל  האמיתיים  בעבר ,  37היסודות  אירע  שאכן  ומן ,  38כפי 
  . המפורסמות שהדבר נפוץ בדורנו

הוסיף על דבריהם וכתב בחריפות שאף יש בכך חילול    39הרב יונה מרצבך
ללעג   אותנו  ועושה  המציאות,  שוללי  הם  השם  שיראי  שיאמרו  השם, 

  .40ולצחוק בעיני אחרים

הבל רבות,  ת־אמונו  נפוצובעבר  .  לצורך המחשה נעיר על תופעה כואבת

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ד"ה    37 לרס"ג הקדמה  ודעות  "אמונות  נכונה[  ראיה חלושהואסמיך:  שמע אותה    ,]שאינה 
   ".והוא חושב כי הכל הוא כן ויהיו משחקים עליהם ומלעיבים בם ,חדיםימאחד מן המי
נבוכים   "ז"טרק  פב  ח"מורה  ראיה  [  האדם אומר שעשה מופת על שאלה אחת בהטעאות: 
נכונה ההוא  ,]שאינה  המבוקש  האמנת  אצלי  מחזק  מטר[  אינו  את  מחזק  אבל  ]תואינו   ,

ת ההם  הראיות  הפסד  כשיתבאר  כי  עליו,  לטעון  ומדריך  להאמין ימחלישו  הנפש  חלש 
 ". כאשר נעשה עליו הראיה

): "והנה מה שתפס הרב 117מאמרי הראיה ח"א "לאחדותו של הרמב"ם" ד"ה והנה (עמ'    38
בספרו תולדות ישראל] את רבינו [הרמב"ם] בדבר תכלית   ז"ל  זאב יעבץ  [רבי  ז"ל  המחבר 
מגמה   שיש  אלא  האדם  בשביל  רק  הוא  שהכל  לצייר  שאין  כתב  שהרמב"ם  הבריאה, 
עליונה של ההוויה כולה הידועה רק ליוצרה, הרי אנחנו צריכים להחזיק טובה לרבינו על 
יסוד   זה  אין  האדם  לצורך  רק  בכללותה  כולה  ההוויה  כל  שהיות  דעתו,  את  גילה  אשר 

שנתרבו בעולם, ביחוד מאז שנתרחבו הגבולים  שהתורה עומדת עליו. כי הלא כל הכופרים  
הקוסמיים על פי שיטתו של קופרניקוס והבאים אחריו, לא יסדו את כפירתם כי אם נגד זה  

 היסוד, שחשבו שכל עיקר האמונה מושרש הוא רק על היות האדם מרכז היש כולו.  

ז ציור  היה  עליה,  סובבים  והגלגלים  באמצע  עומדת  שהארץ  היה  שהציור  נח  ובעת  ה 
להתקבל, אבל עכשיו שהציור נתרחב עד כדי התפיסה שכל הכדור הארצי כולו לא נחשב  

  כ"א כמו גרגיר קטן בתהום אין סופי, באו מזה לכפירה מוחלטת. 
ועל כן צריכים אנו להתפאר בהשקפתו של רבינו שהציל את מעמד האמונה בכללותו במה 

ולל יותר ממין האדם, בכל זאת יש  שהורה שגם אם נאמר שהתכלית של כל ההוויה הוא כ
מקום לתורה ואמונה. וכן הוא דרכו של רבינו תמיד, לבנות את יסודות האמונה על בסיסים  

  חזקים מה שאי אפשר לפחות מהם...".

 ראש ישיבת קול תורה. 39

, בספר עלה  עמוד יא  (לרב איתן ציקינובסקי (ציקוני))  ו, הובא בחזון שמיים", תשלדגלנו  40
וביונה ישראלקובץ  ,  יורק  מונסי  אור  "  ניו  נ"ט:  גיליון  תש"ע  פניו שנת  את  הוא  מסתיר 

  מהמציאות ומאשים אחרים בגילוי פנים? 
את כועס ולועג אני, ואף לא בגלל מה שע"י כן קורא  זולא בגלל הבערות שיש בקנאת ה' ה

אלא חוששני משום שלושה דברים: משום    ,וכו'  סיםרוא למאמינים וחרדים מינים ואפיקוה
ששוללי  על  שלועגים  אחרים  בעיני  ולצחוק  ללעג  אותנו  עושה  כן  שע"י  השם  חילול 

אמונה   מושגי  מבלבל  הוא  כן  שע"י  האמונה  טהרת  ומשום  היראים,  הם  במה המציאות 
וב להאמין  חייבים  במה  אמרו  וחז"ל  לאשהתורה  הוא מה  כן  שע"י  הרבים  סיכון  ומשום   ,

עיניהם   שיפתחו  מאחרים  וישמעו  פעם  שיצאו  הנוער  מבני  אלה  של  אמונתם  את  מסכן 
  ".וילמדו בנין אב ממה שבדבר זה לימדונו בערות להגיב ח"ו על כל מה שלימדונו כך
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מסברתו של כל  זה מכבר  כליל    דחונ, ו41ן בעמים פרימיטיביים ותיהשמקור
המתעקשים עדיין להאמין בהן   נםיש  צער. למרבה העיניו בראשואדם ש

אילו הן  ומתייחסים אליהן כ דווקא מתוך מה שנראה להם כיראת שמיים,  
תורההן   אלה  ,  גופי  שאמונות  דומיהן  כיוון  בדברי או  לעיתים  הוזכרו 

שקדמונינו.   רעיונות  כיצד  יחתו  חלקם  ופלא,  כי  האמורי,  לדרכי  קרובים 
כמה חילול  ? ו42, השתרשו דווקא אצל יהודים שומרי מצוות הגויים מהמה

כמה   ראו  תורה,  שלמד  לפלוני  לו  "אוי  אומרות  הבריות  כאשר  יש  השם 
ישראל הללו, שברכתן  "",  מקולקלות מחשבותיו וכמה מכוערות אמונותיו 

    ". ?ברכה וקללתן קללה, יעסקו בדברים הללו

הנמנעים בדברים  התורה  בשם  שאמונה  הרמב"ם  כתב  מקורה  43וכבר   ,
המדעים,   מן  וריחוק  התורה,  והיא  בסכלות  הדר  את  וגורמת  מאבדת 

. ואם הרמב"ם כתב כך בזמנו,  44שיאמרו "רק עם סכל ונבל הגוי הקטן הזה" 
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הצאבה,  : "ז"ד מ"משנה עבודה זרה פל  ופירושב  את דברי הרמב"ם  נזכירכדוגמה בעלמא    41
והם העמים אשר יצא אברהם אבינו מכללם וחלק על דעותיהם הנפסדות במה שאצר ה' 
בליבו מן החכמה, והיו מגדלים את הכוכבים ומייחסים להם פעולות שאינן להם, והם אשר 
והשדים   הכוכבים  ושיחות  הרוחניות  והורדת  והלחשים  והכישוף  הכוכבים  גזירת  את  יסדו 

ריבוי והניחוש לכל  והרבה מאלה הענ  והקסם  ודרישת המתים,  ינים אשר שלפה  ימיניהם, 
 ".התורה האמיתית חרבה עליהם וכרתה אותם, והם שורש עבודה זרה וענפה

הקטיוס  42 בשם  כב)  אות  ראשון  מאמר  אפיון  נגד  (בספרו  מספר  מתתיהו  בן    גם כי    ,יוסף 
שלבתקופת שזלזל  ו  יהודים  היו  לפנה"ס,  הרביעית  במאה  מוקדון,  בניחושיהם  אלכסנדר  ו 

, וביניהם נמצא גם  נויירדתי אל הים האדום יצאו איתנו רוכבים לשולח  רשל היוונים: "כאש
ר איתנו הודו שוכביר כח וכל היוונים והלועזים א  בל  והוא אמיץ  ,ושמו משולם  יאיש יהוד

  כי הוא הטוב שבכל רובי הקשת.  
ָאאּוגּור, כהן דת הבודק ולעת אשר נמצאו האנשים הרבים האלה במסע, הביט מנחש אחד [

את אישורם של האלים לפני עשיית מעשים, ע"פ מעוף הציפורים] במעוף הציפורים וציווה  
את כל הנוסעים לעמוד על מקומם. והאיש הזה (משולם) שאל אותם למה הם מתמהמהים.  
וכאשר הראה לו המנחש את הציפור ואמר כי הכל חייבים לעמוד כל העת אשר לא תמוש  

עליהם ללכת לפנים, ואולם אם תעוף    –  , ואם תפרח הציפור ותעוף אל עבר פניה ממקומה
גם עליהם לשוב לאחור, לא ענה האיש (משולם) דבר, רק הוציא את קשתו ודרך   –לאחור  

  אותה וקלע אל הציפור והמיתה. 
'למה תהלו, ש  חהמנ וקיללוהו, אך הוא קרא אליהם:  עליו מאוד  רבים קצפו  ועוד אנשים 

עליה אומלל כי  ידעה  לא  'הן הציפור הזאת  ואמר:  בידו  זאת לקח את הציפור  ואחרי  ים?' 
להציל את נפשה, ואיך תעוץ לנו עצה נכונה בדבר מסענו? הן אילו יכלה לדעת עתידות,  

  "., פן יורה בה חץ וימיתנה'ילא באה אל המקום הזה, ביראתה את משולם היהוד

  טן. לגבי המפרשים אגדות חז"ל התמוהות כפש 43

אשר נפגשתי עמהם ואשר    [האנשים]  רוברמב"ם בפירושו למשנה בהקדמה לפרק חלק: "  44
ח אותם  יראיתי  מבינים  עליהם,  שמעתי  ואשר  חז"ל]  בוריהם  אגדות  ואינם  [את  כפשטם 

הנמנעות   כל  אצלם  ונעשו  כלל,  אותם  אפשריים]  מסבירים  בלתי  מחויבי    –[מקרים 
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לאי שנתרבו  לימינו  וחומר  והשכליות,  ן־קל  הטבעיות  הידיעות  שיעור 
  . 45ולה לשמור על כבודם של דברי חז"ל ומצווה גד 

, גורמת לאדם שיימנע מלעסוק  תוהו אשר לא יועילו  ועוד, שאמונה בדברי
והמועילות  הטבעיות  בית  46בדרכים  חורבן  זה  בעניין  תלה  אף  והרמב"ם   ,

נמנעו   ולכן  בכוכבים,  החוזים  דברי  על  שסמכו  כיוון  וגלותנו,  מקדשנו 
  .47ובכיבוש ארצות מלעסוק בלמידת מלחמה 

העיר   לכך,  עלולות  בנוסף  נכונות  לא  השקפות  שלעיתים  קוק  הראי"ה 
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  ... סכלותם בחכמות וריחוקם מן המדעיםהמציאות, ולא עשו כן אלא מחמת 
סכלותם על  לפי מחשבתם  ,רחמנות  החכמים  את  רוממו  שהם  אלא משפילים   ,לפי  ואינם 

התורה  הדר  מאבדים  הזו  הכת  כי  ה'  וחי  בכך,  מרגישים  ואינם  השפלות  בתכלית  אותם 
תורתו  חכמת  על  אמר  שה'  לפי  בה,  המכוון  בהפך  השם  תורת  ועושים  זהרה,  ומחשיכים 

דברים  אש חכמים  דברי  מפשטי  דורשין  הזו  והכת  וכו',  האלה  החוקים  כל  את  ישמעון  ר 
  . .. אשר אם ישמעום העמים יאמרו רק עם סכל ונבל הגוי הקטן הזה

ן שאינם מבינים מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה, או היה להם וומי יתן ושתקו כיו
לא היאך פירושו, אלא חושבים שהבינו,  לומר אין אנו יודעים מה רצו חכמים בדברים אלו ו

ודורשין  חכמים,  שאמרו  לא מה  עצמם  שהבינו הם  לעם מה  להבין  עצמם  ומעמידים את 
  ".להילה במיבפני ההמון בדרשות ברכות ופרק חלק וזולתם כפשוטם מ

,  )דף מ ע"ב), מאמר "לא נחש ביעקב" ד"ה ולדעתי (נויזץאליעזר ליפמן  מי מנוחות (לרבי    45
  –ונה בכשפים: "ואם הרמב"ם לזמנו כתב כן ונשבע על זה בחיי השם יתברך ע"ש  לגבי אמ

ק"ו לזמננו שיש בהם מריבוי הידיעה והדרישה בטבעיות [חוכמות הטבע], ומפורסם בבירור 
השכל שפעולות הקסמים הבל המה, ודאי מצווה גדולה בהטריח לסתום פיות המתחכמים  

  דברי חז"ל המצודקים והתמימים".  מבני עמנו ומשארי אומות מדבר עתק על

יזיק"    46 יועיל לא  לילה" (הרב שלמה אבינר) ערך "אם לא  "נר באישון  האריך בכך בספר 
הטענה שכל רע אינו נגרם מאמונה    :לסיכום): "39) וסיכם זאת כך (בעמוד  36-39(עמודים  

מסוכנת ואף  נכונה  אינה  פסידו  .בהבלים  וחשיבה  תפלות  למין  מדעית    אמונות  מזיקות 
ועקיפות ישירות  בדרכים  וכלליות  ,האנושי  בהערכת    ,פרטיות  ראש  להקל  ניתן  ולא 

 ". השפעתן

לחכמי  יא  47 הרמב"ם  הכוכבים  ירשלֵ נטפֶ מוֹ גרת  גזירת  מלכותנו  "  :על  שאבדה  היא  וזו 
לפי   ואינם,  חטאו  שאבותינו  הלום.  עד  והגיעתנו  גלותינו  והאריכה  מקדשנו  בית  והחריבה 

ספרים עיקר    שמצאו  הם  אלו  שדברים  בכוכבים,  החוזים  דברי  של  הדברים  באלה  רבים 
חכמות  שהם  ודימו  אחריהן,  ונהו  טעו  זרה,  עבודה  בהלכות  שביארנו  כמו  זרה,  עבודה 
מפוארות ויש בהן תועלת גדולה, ולא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות, אלא 

  . מו שאותן הדברים יועילו להםיד
  . ם הנביאים סכלים ואוויליםולפיכך קראו אות

  ".ודאי סכלים ואווילים היו, ואחרי התוהו אשר לא יועילו הלכו
" ע"ב:  ט  יומא  הגמרא  דברי  את  ביאר  הרמב"ם  שכך  חרב?  [נראה  מה  מפני  ראשון  מקדש 

 ."]לוי עריות ושפיכות דמיםישה דברים שהיו בו: עבודה זרה וגומפני של
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  .  48להביא למידות רעות ולטמטום הלב 

שדרכו לראות את שורש האמת שבשני    –  הראי"ה קוקואחרי ככלות הכל,  
שיש שמחמת סיבות נפשיות וכד' נצרכו לאמונה    הדגיש   –  צידי המחלוקת

יש   מזה,  זה  נבדלים  והסיעות  שהאנשים  וכיוון  נכונים,  שאינם  בפרטים 
שחלקם כבר אינם נצרכים לאמונה המוטעה ההיא, ובאים להיטהר ממנה, 

שעדיי יש  ביסודות    ןולעומתם  כפרצה  נראית  זו  ובעיניהם  לכך,  זכו  לא 
והיזק לשום אדם  כל דיבור שיגרום רפיון  מלבטא  וראוי להיזהר    . 49האמונה 

ותפיסתו  פי מצבו  כנכונים   , 50על  נראים    . 51אפילו אם הדברים מצד עצמם 
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י קומושג כוזב כזה ביחש המשפט האל): "ע"א  ברכות נה(  כג   פרק ט אותעין איה ברכות ב    48
י מילא  לידי  להביאו  כ"א  מעשיו,  ולשפר  האדם  את  להשכיל  טוב  פרי  רעות יתן  דות 

טבעו  לכיעור  לרדת  אותו  ומביאים  הלב,  את  המטמטמים  אחרים  רבים  כוזבים  ומושגים 
והזכרת עונותיו. כי הפעולה המוסרית הפועלת מהבנה ישרה בהדיעות האמוניות תסתלק  

   ."בהתערב בה מושגים גסים מכוערים כאלה

(עמוד    49 ב  אות  האמונה,  מהות  האמונה,  "74אורות  ה):  האמונות  לשתי ניכל  נחלקות  ן 
) עליהם הרמב"ם  העיר  פרק כחהמערכות שכבר  ח"ג  נבוכים  לאמונות אמיתיות    –  )מורה 

ה האמיתיות  האמונות  מוכרחות.  האמונה, יואמונות  כללות  את  המקיים  היסוד  נן 
נן כמו קליפה ושומר לפרי. לפי הערך של כל עם וכל קיבוץ המתאחד תחת  יוהמוכרחות ה

דה שהאמונה היסודית היא יותר נשגבה נצחית ואמיתית,  יהמ  דגלה של איזה אמונה, כפי 
ים אליה יותר צחים חזקים ברורים ומושכלים, וכפי זה הערך עצמו, יהיו גם הדברים הנלו

  מתאימים לדרישות המוסר היותר טהורות, ולאור המדע היותר בהיר. 
יב כולפעמים  שיגלה  זמן,  המוכרחותוא  מהאמונות  דבר  איזה  לסלק  הכרחי  חוג   ח  מתוך 

האמונה, מפני שכבר הגיע מצב הקיבוץ ההוא למדה זו, שאיננו צריך עוד להיות נסעד בצד  
הדבר   נראה  אחד  מצד  תסיסה,  מין  איזה  תוחל  אז  זו.  אמונה  ציור  של  ההוא  ההכרחי 

ח וכפרצה ביסוד האמונה, ומצד השני כהארה והזרחת אור על האופק האמוני, והוספת כ
  ליסודה. 

נם דברי אמת. לא כל האנשים ולא כל הסיעות יבוכרו בפעם אחד  יצדדים הובאמת שני ה
המ אותה  עד  בא  כבר  אחד  שחלק  הדבר,  ויזדמן  אחת,  הכרתו יובתקופה  בפתוח  דה 

וכיו צד מן האמונה המוכרחת,  איזה  צריך עוד לאותו ההכרח של  ן  וותרבותו, עד שאיננו 
הענ הרי  עלישכן,  מעכב  שהוא  אצלו,  יתר  דבר  ההוא  נשמתו    ין  וקדושת  רוחו  מהלך 

ותעופתה. אבל באותו החוג שלא בא עדיין למדה זו, וההכרח הוא עומד לו בעינו, סילוק  
 "ענין מוכרח זה היא קציצה בנטיעות והריסת האמונה.

למשל, ההבנה שיש בדברי חז"ל ידיעות שאינן מדויקות, עלולה לפגוע באהבת התורה    50
שלא זכו להעמיק במהותה האמיתית של התורה ובגדלותם ובכבוד תלמידי חכמים אצל מי  

 האמיתית של חז"ל.

ח  51 הקודש  הקודש  "אורות  מוסר  "ג  הדיבורים":  "בירור  יח  להאות  כל  יראוי  מלבטא  זהר 
ש רפיון  שיגרום  נראים ידיבור  עצמם  אפילו אם הדברים מצד  איש.  שום  בחיי  טת המוסר 

קש הוא  להשומע, אם  מזיקים  הם  הרי  מנוגד מהדברים  כנכונים,  בתוכן  בחוגו המוסרי,  ור 
  . "הנשמעים לו, באותו פרק
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מן   גם  כורחו  בעל  הורס עמם  להרוס את השקרים,  ועוד, שלפעמים הבא 
  . 52האמת, מפני שעדיין הם משולבים זה בזה 

ב שמקורן  טעויות  לגבי  בייחוד  זכות  לכף  לדון  מקום  יש  כוונה  ובכלל, 
  ליראת שמיים, בבחינת "טועה בדבר מצווה". 

   יח פרק
  האם מחויבים לקבל כל דברי חז"ל באגדה 

ביניהן  סוגיות רבות בעולם המחשבה מפורשות כבר בדברי חז"ל באגדה, 
האלוקות,   בחכמת  וסיפורים  בסהגדות  באמונה  נצרכים  דברים  פורים  יאו 

  . 53ות ואחר המ ביןבחיים ו בין , ן הגמול והעונשיבעני

והמוסר שבדבריהם,  ורוממות החכמה  אין חולק על כך שאין ערך לגודל 
האגדה  דברי  חז"ל  ושיבחו  פיארו  כן  ועצום   54ועל  רב  ולימוד  55שערכם   ,

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

כל דעה של אמת, מסבבת ע"פ שילוב  : "תרטז  אותקובץ א    (לראי"ה קוק)שמונה קבצים    52
היחיד   ששכל  הערך  ולפי  שקר.  של  דעות  חסרון שכלול שכל האדם, כמה  של  הרעיונות 

הערך של הסיפוח של השקר בנחלת והרבים ונטייתם לטוב ולצדק היא לקויה, ככה יגדל  
ית, היא שואפת להסיר תמיד, וקיה העולמית, שהיא מגמת כל העבודה האליהאמת. העל

  מעט מעט, את הזיקוק של השקרים אל האמת.  
ויוצא להרס   יש, שאחד חושב שכבר הפריד בין חלקים של שקר לשורש האמת,  לפעמים 

והוא מהרס בעל כרחו את האמת, מפני שעדיין הם משולבים זה בזה. הננו   את השקרים, 
שלם   השם  ויהיה  עמלק,  במחיית  מהאמת  השקר  כל  את  לגמרי  להפריד  מכוונים  תמיד 

  . "סא שלםיוהכ

וידוע כי כל דין ומשפט  ): "46-45ספר פיאה (לר' משה אבן תיבון) סוף ההקדמה (עמודים    53
ב בתורה או  אור על הכתויות עשה או לא תעשה אם בושנכתב בתלמוד על אחת מהמצ

שהתורה הדרכים  מן  באחת  שנלמוד  או  מסיני  למשה  שנאמר   הלכה  או  בהם  נדרשת 
אור או בכללים ירה ולא בא בו מחלוקת או שנפסקה הלכה בביבסברא או יעשו תקנה או גז

וקיים אין לסור   ומי הלכה כמותו בדברים שיש בהם מחלוקת הוא אמת  שניתנו לדעת מי 
לו נכתב בתורה בביאור והכל כתוב באמת על פי התורה יוהכל כאממנו ואין להרהר עליו  

   .נו מהםיכי הכל מקובל ביד רוךאשר יו
האל או  והתכונה  הטבע  בחכמת  או  בתלמוד  שנכתבו  והסיפורים  ההגדות  או וקאמנם  ות 

בס באמונה  נצרכים  בעניידברים  המיפורים  אחר  או  בחיים  אם  והעונש  הגמול  או ון  ות 
זולת אלויבענ נודעו  ,ינים  ולא איך ראוי להכריע בהם אם יהיה בהם   ,לא נכתב בהם איך 

ואפי'    ,גם אם מחויב להאמין בכל מה שנכתב על אלו הדברים ולא בא מחלוקת  ,מחלוקת
  ".יהיה רחוק משכל האדם נמנע על פי הטבע כפשוטו

, (הודפס ב"המעיין" טבת תשל"ו  על אגדות חז"ל   אלו דברי הרש"ר הירש בתחילת מאמרו  54
: "ראש דבר  (כדלקמן) הוא מאריך בכך שהאגדות אינן מחייבות מאמר זה שבהגם  – )4עמוד 

אני אומר, הלא באין ספק, אין ערך לגודל ורוממות החכמה והמוסר אשר המציאו לנו חז"ל 
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העולם  והיה  שאמר  מי  את  להכיר  הדרך  הוא  המביא  56האגדה  והוא   ,
חטא  ש.  57ליראת  שבענייני  אלא  כתבו  וראשונים  גאונים  וכמה  כמה 

  בים אפילו לדברי האגדה שבחז"ל:  מחשבה אין אנו מחוי

מביאין ממנה ראיה  אין  אגדה,  דברי  כתבו שאין סומכין על  גאונים רבים 
ממנה  מקשין  "אומדנא",  58ואין  הן  אגדה  דברי  הלכה,  לדברי  שבניגוד   .

ונאמרו רק על דרך "אפשר", והרבה יש שאינו כן, ולפיכך אין אנו סומכין  
  .60יש מכחישים להם מן השכל , ולא יקובלו דברים במקום ש59עליהן

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

בדברי אגדותם ומדרשיהם, וודאי כל מי בינה ודעת ששאבה רוחם הטהור והנעלה ממעייני  
נ נטעו  והמצוות  דברי התורה  חז"ל  ושיבחו  פיארו  כן  ועל  פרדסיהם.  ערוגת  בתוך  אמנים 

  האגדה שהם מושכין לב האדם ומביאין אותו לאהוב את אביהו שבשמיים". 

): "וכי דברי אגדה דברים  13שם אות ב ד"ה ומה שמראה (עמוד מאמרו של הרש"ר הירש  55
ם לעיקר כוונת [נותן] בטלים ושיחת חולין המה?! הלא ערכם רב ועצום, ודאי גם המה שייכי

 התורה והמצווה ב"ה". 

רצונך להכיר    :דורשי הגדות אומרים...  ולדבקה בו: "ספרי דברים פרשת עקב פיסקא מט  56
שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם    ,למוד הגדה  ?את מי שאמר והיה העולם

 ."דבק בדרכיויומ

באבות דר' נתן מי שלא ראה אגדה לא טעם    אמרינן: "ספר הרוקח הלכות שבת סימן קיד  57
  ".יראת חטא

" כל מי שיש   :רבי יצחק בן פנחס אומרבאבות דרבי נתן (פכ"ט מ"ז) שלפנינו הגירסה היא: 
בידו מדרש ואין בידו הלכות לא טעם טעם של חכמה. כל מי שיש בידו הלכות ואין בידו  

כוונה לאגדה, וכן משמע  ". אכן פירשו המפרשים שה מדרש לא טעם טעם של יראת חטא
 מתוך העניין.

(באוצר הגאונים חגיגה מילואים לצד    58 ורב האי גאון  "ואין מביאין ראיה מכל  60רס"ג   :(
  דברי אגדה ואין מקשין מדברי אגדה... ואין סומכין על דברי אגדה".

ס    59 דף  תורה  ספר  הלכות  (אלבק)  האשכול  שרירא:  אע"ספר  [רב]  מר  "ואמר  מילי  :  הני 
והרבה יש שאינו כן, כגון מה שאמר ר'    ...י מפסוקי ומקרי מדרש ואגדה אומדנא נינהודנפק

צלפחד היינו  דמקושש  צו  עקיבא  זה  ]ע"ב  [שבת  העשירי  שצום  שמעון  ר'  שאמר  וכגון   ,
. וכן אגדות  ..עשרה בטבת, והם הזכירו דעתו של כל אחד ואחד, ואנו לפי שכלו יהולל איש

ון רבי תנחומא ורבי אושעיא וזולתם, רובם אינו כן, ולכך אין  שאמרו תלמידי התלמידים, כג
המקרא מדבריהם ומן  השכל  מן  שמתחזק  מהם מה  והנכון  אגדה.  דברי  על  סומכין  ...  אנו 

ז"ל האיי  רב  ממר  לא  ...  והשיב  ...ונשאל  אם  בתלמוד  שכתובין  פי  על  אף  ומדרש  הגדה 
הוא   כללינו  כי  עליהם,  לסמוך  אין  ישתבשו  ואם  מה  יכוונו  אלא  ההגדה,  על  סומכין  אין 

ש מוצאין להסיר  בתלמוד שאנו  בו  ישקבוע  שיש  לולא  כי  עלינו לעשות,  יש  ולחזקן  בושן 
בושו נעשה כדברים שאין  י מדרש לא נקבע בתלמוד. ומה שאין אנו מוצאין דרך לסלק ש

 ."הלכה

מ גם  הביא  שם  וסט  סח  ובסי'  סז,  (סי'  יד  חגיגה  הפירושים  חלק  הגאונים  דברי  ובאוצר 
  ,לאו כשמועה הם  הוו יודעים כי דברי אגדההאשכול דלעיל) הביא מדברי רב האי גאון "
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גם בדברי הראשונים מצינו שאין ללמוד מן ההגדה אלא מה שיעלה על  
  , אין ראוי לאדם להניח דברים של דעת ושכבר נתאמתו בראיות, ו61הדעת 

החכמים מן  יחיד  בדברי  דבר   , ויתלה  ממנו  שנתעלם  ואפילו  62שאפשר   ,
אותנו   מונע  זה  אין  ב"תיובתא",  מסוימת  דעה  דחה  התלמוד  שבו  במקום 

להאמינם63מלקבלה  חייבים  אנחנו  אין  אגדה  בדרך  שנאמרו  שדברים   ,64  ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

, לא דבר חתוך, לפיכך  'לומר  ויש'  , 'אפשר'מה שעלתה על ליבו כגון    אלא כל אחד דורש
הלכה אלא    הללו לא דבר שמועה הם ולא דבר   סומכים עליהם. ועוד כתב והמדרשות  אין

  ". בעולם קאמר 'אפשר'
אמנם באר הגולה (למהר"ל, באר שישי פרק טו ד"ה אמנם) כתב על דברי רב שרירא הנ"ל:  

כי הגאון ז"ל בא לומר, שאל יאמר כי כאשר דרשו דבר מן המקרא, והם באמת רחוקים מן  "
ן  ילשון המקרא, ועל זה אמר כי הם אומדנא, רוצה לומר הסברא מחייב זה, רק שסמכו העני

דעת והסברא מחייב אותם, לא היו דורשים אותם מן המקרא. על הכתוב. ואם לא היה ה
  ."וזהו לשון 'אומדנא נינהו', ופשוט הוא

עם המשך דברי רב שרירא שם (כגון "והרבה יש שאינו כן")  אלא שדבריו אינם מתיישבים  
 כפי שהבאנו.

שמואל  60 כד־רד"ק  כח  "א  פי:  ז"ל  רושזהו  הגאון  חפני  בן  שמואל  פי    :ואמר  , רב  על  אף 
האש שהחיתה  היה  אמת  כי  בגמרא  ז"ל  החכמים  דברי  שמואלימשמעות  את  לא   ,שה 

  ".יקובלו הדברים במקום שיש מכחישים להם מן השכל

והגדה הוא  ד"ה והגדה: "  רבי שמואל הנגיד (הודפס לאחר מסכת ברכות)ל מבוא התלמוד 61
ואין לך ללמוד   ,זו היא הגדה  ,והון שלא יהיה מציא בתלמוד על שום עניושיב  רושכל פי

ה  ון מצויממנה אלא מה שיעלה על הדעת. ויש לך לדעת שכל מה שקיימו חז"ל הלכה בעני
. אבל בל מפי הגבורה אין לך להוסיף עליו ולא לגרוע ממנוישהיא מפי משה רבינו ע"ה שק

מה שפירשו בפסוקים כל אחד כפי מה שנזדמן לו ומה שראה בדעתו, ולפי מה שיעלה על  
 ". אין סומכין עליהם –לומדים אותם, והשאר  –רושים הללו הדעת מן הפי

שכל דברי החוזים בכוכבים  "  :על גזירת הכוכבים  ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי    ל אאיגרת הרמב"ם    62
ואני יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו דברי יחידים מן החכמים   .שקר הן אצל כל בעלי מדע

אד של  תולדתו  שבשעת  מראים  שדבריהם  ובמדרשות  כך  בתלמוד  הכוכבים  לו  יגרמו  ם 
  , נויי ישאין הדרך שיניח אדם הלכה למעשה ויהדר אפירכי ואש  ,אל יקשה זה בעיניכם  .וכך

ויתלה   ,וכן אין ראוי לאדם להניח דברים של דעת ושכבר נתאמתו בראיות וינער כפיו מהן
כלומר   ,או שיש באותן הדברים רמז  ,שאפשר שנתעלם ממנו דבר  ,בדברי יחיד מן החכמים

ולעולם אל ישליך אדם דעתו   ...או אמרן לפי שעה ומעשה שהיו לפניו  ,שאינם לפי פשוטם
  ". שהעיניים לפנים הן ולא לאחור ,אחריו

ואף על פי  ע"א (לגבי סוגיית אין מיתה בלא חטא ואין ייסורין בלא עוון) "  שבת נהמאירי    63
ת של פשוטי מקראות  אין עיקרי האמונות תלויות בראיו  ,שנשאר דעת האומר כן בתיובתא

  ".וכבר ידעת שאין משיבין באגדה ,ואגדות

דרך    64 שאמרוה  "דברים  הב':  ההקדמה  התשב"ץ)  שו"ת  (בעל  לרשב"ץ  מצווה  מלחמת 
אגדה למשוך לב הבריות וקטני התלמידים כאשר היו יגיעים ומתעסקים בדברים על דרך  

וכיוצא בו אמר שלמה   זה המשל והחידה, לתת לפתאים עורמה לנער דעת ומזימה, ועל זה
חייבים   אנחנו  אין  בזה  ודבריהם  וחידותם,  חכמים  דברי  ומליצה  משל  להבין  בחוכמתו 
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את  כבר יימצאו בהם דברים סותרים קצתם  ו  , 65לא נכתב בהם איך נודעו ו
  . 66םקצת

הוודאות,  גם מבעלי התוספות משמע שלעיתים אגדות חז"ל אינן על דרך  
  .  67אלא שמסתמא כך היה 

, שאמנם צריך אדם להפוך ולהפוך בדברי אגדה אם  חידשוהוסיף  ויש מי ש
יוכל בשום עניין להסכימו עם האמת, או למצוא בו עניין טוב. אך אם לא, 

  . 68שיש אגדות שחיברו סופרים שאינם מבעלי הדת ומחכמי התלמוד  נאמר

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

בזה   דבריהם  כל  כי  ויברכם  המושכל  אל  להשיבם  ישתדל  לב  חכם  איש  אבל  להאמינם, 
 אינם על דרך נגלה אלא על דרך הנסתר". 

וידוע כי כל דין ומשפט  ): "46-45(עמודים  ספר פיאה (לר' משה אבן תיבון) סוף ההקדמה    65
אור על הכתוב בתורה או  יות עשה או לא תעשה אם בושנכתב בתלמוד על אחת מהמצ

שהתורה הדרכים  מן  באחת  שנלמוד  או  מסיני  למשה  שנאמר   הלכה  או  בהם  נדרשת 
אור או בכללים ירה ולא בא בו מחלוקת או שנפסקה הלכה בביבסברא או יעשו תקנה או גז

וקיים אין לסור  שני ומי הלכה כמותו בדברים שיש בהם מחלוקת הוא אמת  תנו לדעת מי 
לו נכתב בתורה בביאור והכל כתוב באמת על פי התורה יממנו ואין להרהר עליו והכל כא

   .נו מהםיכי הכל מקובל ביד רוךאשר יו
האל או  והתכונה  הטבע  בחכמת  או  בתלמוד  שנכתבו  והסיפורים  ההגדות  או וקאמנם  ות 

בס באמונה  נצרכים  בעניידברים  המיפורים  אחר  או  בחיים  אם  והעונש  הגמול  או ון  ות 
זולת אלויבענ נודעו  ,ינים  ולא איך ראוי להכריע בהם אם יהיה בהם   ,לא נכתב בהם איך 

ואפי'    ,ה שנכתב על אלו הדברים ולא בא מחלוקתגם אם מחויב להאמין בכל מ  ,מחלוקת
   ...יהיה רחוק משכל האדם נמנע על פי הטבע כפשוטו

בכל להאמין  חייבין  אנחנו  אם  ידענו  שכת  .ולא  מה  לפי  קבוע   ב אמנם  גלגל  על  ז"ל  הרב 
חוזרים ע"ב (  ומזלות  צד  מדברינו  )פסחים  דבריהם  נראין  באומרו  רבי  עם   )שם(  שהביא 

אין אדם מחויב להאמין בכל מה שאמרו אם    ,עתם אחר דעת הנביאיםהיותם נמשכים לד
זולתםוקמודים או אליהם בדברים טבעיים או ל וה או אמונה  ושאין בו דין או מצ  ,יים או 

   .כאשר ימצאהו רחוק מן השכל או שהביאו הם החכמים מופת כנגדו

למאמ  66 נביט  לא  בהם  ובכיוצא  העניינים  "שבאלו  א:  כט  בראשית  כמו  רלב"ג  אומר,  ר 
מבואר   והוא  והעיון,  התורה  שורשי  על  שיאות  מה  אל  נימשך  הרב המורה, אבל  שהורנו 
שאין ההאמנה בכל מה שאמרוהו רז"ל מחוייבת לנו, כי כבר יימצאו בהם דברים סותרים 

 קצתם קצת, ולזה לא נרחיק היות בהן דברים בלתי צודקים בכמו אלו הדברים".

פז ע"א    67 פסחים  זנונים דריש שמסתמא כך ד"ה אמר: "תוס'  לו לקחת אשת  ממה שאמר 
 ."אמר לו וכך השיבו

(עמוד    68 ההקדמה  סוף  תיבון)  אבן  משה  (לר'  פיאה  שיהפ):  46ספר  אדם  צריך  ך וואמנם 
יוכל בשום עני בו עניויהפוך בו אם  ותוך או טוב בכל ין להסכימו עם האמת או למצוא  ין 

לא    ,או סברתו  ,ר לצורך שעה או כן היה דעת אנשי זמנויאמר כי נאמ  , ואם לא  .דרך שיוכל
וזה אומר בכה  .ה להאמין אותוושבזה מצו זה אומר בכה  כמה מדברים אלו  בזמן    ,כי  או 

זמן  ,אחד אחר  בתלמוד    ]אינם[ורבים    . או  הסופרים  חברו  ההגדות  כי  התלמוד  מחכמי 
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ראשונים  רבים  שבמקומות  מצאנו  חז"ל   69ואכן  על  באגדה  ואף  70חלקו   .
לפרדס  שנכנסו  ארבעה  של  המעשה  שהכחישוהו  71לגבי  מהגאונים  יש   ,

הלכה  זה  שאין  בדעות  72ואמרו  אחזו  רבים  ראשונים  כן,  על  יתר   .
גם לגבי   –  73ואף ממעשים שסופרו בו   –תלמוד  שבפשטות נסתרות מדברי ה

שבחז"ל  תמוהות  אגדות  כגון  מחשבה,  בענייני  שונים  השפעת 74יסודות   ,
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ".ובספרי ההגדות שאינם מבעלי הדת

חזר  הראשון, ד"ה חזר, ד"ה ואען, ד"ה אמרתי, כתב הרמב"ן: "  בספר ויכוח הרמב"ן, היום  69
וטען כי בתלמוד אמרו שכבר בא המשיח, והביא אותה הגדה שבמדרש   [המומר]  פראי פול

אמר ליה, אסור תורתך אסור פדנך אסור   ...איכה בההוא גברא דהוא (רדי) וגעת תורתיה
  .קנקנך, דאיתיליד משיחכון

  '.  ייאבל ראיה היא לדבר )כלל(יני מאמין בהגדה זו א' :ואומר[הרמב"ן] ואען 
    '.ראו שהוא מכחיש בספרים שלהם': אז זעק אותו האיש (ואמר)

באמת שאיני מאמין שנולד המשיח ביום החורבן, וההגדה הזאת או שאינה אמת  '  :אמרתי
  ". '...או שיש לה פירוש אחר מסתרי החכמים

אלא שאין מכך הוכחה גמורה, שהרי מדובר בוויכוח מול כופר, ובכגון זה כבר אמרו חז"ל  
שמלאי" ר'  בצידן  : אמר  תשובתן  המינין  שפרקו  מקום  אהן    ... כל  מה  אותו  ושאלו  חזרו 

כדמותינו בצלמינו  אדם  נעשה  להן  ?דכתיב  אל  :אמר  אין וקויבראו  בצלמם  האדם  את  ים 
לנו    ,לאלו דחיתה בקנה  :אמרו לו תלמידיו  .ת אדם בצלמוים א וקאלא ויברא אל  ,כתיב כאן

 ובעוד מקומות). א"ט ה"ירושלמי ברכות פ?" (מה אתה משיב

בית ישי (לרב שלמה פישר) דרשות סי' טו ד"ה וגוף: "ובדברי אגדה נחלקו אף הראשונים    70
  על דברי רז"ל, וכל דברי רש"י והרמב"ן מלאים מזה".

  .פרק נבהבאנו דוגמאות כאלו ב

 ע"ב.  חגיגה יד 71

ודשאלתון הא דתנו רבנן  : "צט  'סיתחילת וסוף  מוסאפיה)  הוצאת ליק ( תשובות הגאונים    72
ז"ל וכיוצא בו  ...ארבעה נכנסו לפרדס   ,שהרבו לקרות בספרי נכרים  ,ומר רב שמואל גאון 

המראו  :אומרים לנביאיםאין  אלא  נראות  הללו  לנביא  ,ת  אלא  נס  יעשה  ומכחישין    ,ולא 
ואמרו כי אין זה הלכה. ואף במעשה של ר'    , בכל מעשה שנאמר כי נעשה בו נס לצדיקים

על כל אלה    ,ומעשה ר' נחוניא בן הקנה ור' ישמעאל וכיוצא בהן  ,עקיבא שצפה בהיכלות
  ."אינם הלכה :אומרים

וכפי שהגמרא עירובין מ  שעל מעשים אלו צרי  באופן  73 לומר "לא היו דברים מעולם".  ך 
 ע"א דחתה בלשון זו קושיה ממעשה מסוים.

דיתיב רבי יוחנן וקא דריש: עתיד הקדוש ברוך הוא  , סנהדרין ק ע"א: "א"בבא בתרא עה ע  74
עשרים   על  עשר  בהן  וחוקק  שלשים,  על  שלשים  שהם  ומרגליות  טובות  אבנים  להביא 

שלים. לגלג עליו אותו תלמיד, השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן,  ומעמידן בשערי ירו
מינסרי   וקא  דיתבי  השרת  מלאכי  חזא  בים,  ספינתו  הפליגה  לימים  משכחינן?  האי  כולי 
אבנים טובות ומרגליות שהם ל' על ל' וחקוק בהן עשר ברום עשרים, אמר להו: הני למאן?  

ליה: שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמידן בשער יוחנן,  אמרו  ירושלים. אתא לקמיה דרבי  י 
אמר ליה: דרוש, רבי, לך נאה לדרוש, כאשר אמרת כן ראיתי. אמר לו: ריקא! אלמלא (לא)  

  ."ראית לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים אתה, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמות
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, 77, תכליתם של הכוכבים 76, השגחה פרטית 75הכוכבים על מזלו של האדם
משפט בלא  המצוות 78מיתה  בציווי  שינוי  אליהו 79,  ביאת  בן  80,  משיח   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ועוד ראשונים התנגדו בחריפות להסברת אגדות אלו כפשטן, כדלקמן ב  פרק אך הרמב"ם 
  .נד

ע"ב אריכות רבה ומעשים שונים על השפעת זמן הלידה והכוכבים על   –  שבת קנו ע"א  75
עתידו של האדם, וכן בירושלמי ראש השנה פ"ג ה"ח המעשה במלחמת עמלק בעניין מזל  

  יום הלידה. 
 .פרק קדכדלקמן ב ,יפות את רעיון זהאך הרמב"ם ועוד ראשונים דחו בחר

 [רשב"י]:   אמר  [של הסתתרותו במערה]  לסוף תלת עשר שנין: "א"ט ה"ירושלמי שביעית פ  76
נפיק יוצא]   לינה  ויתיב ליה  ?חמי מה קלא עלמא  [איני  חמא חד    .על פומא דמערתא  נפיק 

[פני משה: חסד]    'דימוס'אמרה  [בת קול]  שמע ברת קלא    ה,פרס מצודתי  , צייד צייד ציפרין
יבדא  :אמר  .ציפור  אואישתיזב לא  שמיא  מבלעדי  נשא  כןש ל  כ  ,ציפור  לצאת    בר  [ויכול 
  ". מהמערה]

  .פרק לטאך הרמב"ם ועוד ראשונים כתבו שאין השגחה פרטית על בעלי חיים, כדלקמן 

ע  77 לב  "ב"ברכות  הוא:  ברוך  הקדוש  לה  ישראל]  אמר  מזלות [לכנסת  עשר  שנים  בתי,   :
כ ועל  ברקיע  שלבראתי  לו  בראתי  ומזל  מזל  לו ול  בראתי  וחיל  חיל  כל  ועל  חיל  שים 

שים רהטון ועל כל רהטון ורהטון בראתי  ושים לגיון ועל כל לגיון ולגיון בראתי לו שלושל
שים גסטרא ועל כל גסטרא וגסטרא ושים קרטון ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו שלולו של

של בו  וחמותליתי  וששים  מאות  ריש  אלפי  החמהבוישה  ימות  כנגד  כוכבים  לא    ,א  וכולן 
  ...".בראתי אלא בשבילך

תכלית  לגבי  דנו  וכן  לתועלת האדם,  הכוכבים  כל  שתכלית  יתכן  שלא  כתב  הרמב"ם  אך 
  .פרק לזשאר פרטי הבריאה, כדלקמן 

ע"א מאריכה בביאור הפסוק "ויש נספה בלא משפט", ומביאה      ה  –הגמרא חגיגה ד ע"ב    78
  על כך מעשה שבו אישה מתה בגלל טעות של שליחו של מלאך המוות. 

" ע"א):  ה  (חגיגה  כך  על  כתב  חננאל  משפטרבינו  בלא  נספה  מגדלא   ,יש  דמרים  מעשה 
ויש מי   .נשיא ומרים [מגדלא] דרדקי דאתחלף ליה לשליחא ואייתי מרים מגדלא שער נשיא

ן חלום ראה דברים הללו. ולא עוד אלא רב ביבי בן אביי היה מתעסק בראיית  ישאומר כעני
ופתרון יש נספה בלא וגו' כגון    . ואין סומכין עליו  ,השדים לפיכך יש לומר כדרך הזה ראה

 ."אדם שהרג חבירו

נט    גמרא  79 "בע"סנהדרין  בשר :  לו  הותר  לא  הראשון  אדם  רב:  אמר  יהודה  רב  אמר 
ולא חית הארץ לכם. וכשבאו בני נח    –לאכילה, דכתיב לכם יהיה לאכלה ולכל חית הארץ  

  ."התיר להם, שנאמר כירק עשב נתתי לכם את כל
ויתיר יחזור  האפשרות שהקב"ה  את  בחריפות  דחה  (בראשית א כט):    והרלב"ג  מה שאסר 

וגו'   עשב  כל  את  לכם  נתתי  הנה  אלוקים  מצווה,   –"ויאמר  לא  טבע,  ונתינת  בריאה  היא 
והעד הנאמן אמרו בסוך העניין 'ויהי כן', ואופן הבריאה הזאת הוא שנתן בכח האדם שיהיו  

  הצמחים מזו לו עם היותם רחוקים מאוד מטבעו, וכן נתן זה הכח לשאר בעלי חיים. 
וזה שהוא מבואר מצד העיון ומצד   יסופק בזה המאמר,  זה הספק אשר  יוסר  ומזה המקום 
המאמר  מזה  שיחוייב  שחשב]  מי  [היה  יחשב  וכבר  ישתנה,  לא  האלוקי  שהרצון  התורה 
בזה   מנע  יתברך  שהשם  יחשב  שכבר  וזה  מהמצוות,  שיצווהו  במה  השם  רצון  שישתנה 

לנח   כך התירו  ואחר  יהיה  המאמר אכילת בשר לאדם  לכם  חי  כל רמש אשר הוא  אמרו 
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ד81יוסף  את  שיישבו  במקום  גם  ניכר .  התלמוד,  דברי  עם  עותיהם 
  . 82שהשתמשו בשינויי דחיקי 

מסיני,  קבלה  על  מיוסדים  אינם  האגדה  דברי  שכל  הוסיף  הירש  הרש"ר 
וחלקן אינו אלא  ,  83או דרך מוסר ויראהרק על סברות ואומד הדעת,    אלא

ולכן לא נכרתה עליהם ברית "נעשה ונשמע", ואין חיוב ללכת  ,  84השערה
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  לאוכלה. 
רז"ל, אלא   קצת  זה בדרש  וכבר אמרו  כל בעל דעת,  וזהו שקר עצום, ראוי שיברח ממנו 
אבל   המורה,  הרב  שהורנו  כמו  אומר,  למאמר  נביט  לא  בהם  ובכיוצא  העניינים  שבאלו 

בכל ההאמנה  שאין  מבואר  והוא  והעיון,  התורה  שורשי  על  שיאות  מה  אל  מה    נימשך 
לא   ולזה  קצת,  קצתם  סותרים  דברים  בהם  יימצאו  כבר  כי  לנו,  מחוייבת  רז"ל  שאמרוהו 

 נרחיק היות בהן דברים בלתי צודקים בכמו אלו הדברים".

ע"ב מפורש שאליהו יבוא יום אחד קודם ביאת משיח בן דוד:    –בגמרא עירובין מג ע"א    80
לח לכם את ודאמר קרא הנה אנכי ש  שאני התם,...  תא שמע: הריני נזיר ביום שבן דוד בא"

  . "אליה הנביא וגו', והא לא אתא אליהו מאתמול
" מוחלט:  אינו  זה  שדבר  מפורש  ה"ב  פי"ב  מלכים  הל'  דברי  ברמב"ם  של  מפשוטן  יראה 

ומגוג  גוג  מלחמת  ושקודם  ומגוג,  גוג  מלחמת  תהיה  המשיח  ימות  שבתחילת  הנביאים, 
ויש מן  ...  אמר הנה אנכי שולח לכם את אליה וגו'יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין לבם, שנ

וכל אלו הדברים וכיוצא בהן לא ידע   .א אליהווהחכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יב
סתומין שיהיו, שדברים  עד  יהיו  איך  קבלה   אדם  להם  אין  גם החכמים  הנביאים,  הן אצל 

 ".בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים אלו

בגמרא סוכה נב ע"א מפורש שיבוא משיח בן יוסף, וברמב"ם הל' מלכים פי"ב לא הוזכר    81
 כלל.

זה: "ובזה תבין הדבר מזכיר את דברי הבית ישי (לרב שלמה פישר) דרשות סי' טו ד"ה וב  82
עניין הדוחקים והאוקימתות שעושים האמוראים כשמקשים עליהם מדברי התנאים, שרבים  
תמהו על זה. דהואיל והאמוראים יודעים שהאמת עמהם, ורק האיסור לחלוק הוא העומד  

  בפניהם, לכן דוחקים בלשון התנאים להתאים דבריהם עם האמת".

הירש  מאמר  83 חז"ל  הרש"ר  ב"המעיין" טבת תשל"ו, עמוד  , אועל אגדות  (נדפס  ב  ): 13ת 
"אלה [ההלכות] נאמרו איש מפי איש ותחילת מקורם שמיעת אוזן מפי משה מסיני, ואלה 
[האגדות] אף שנאמרו איש מפי איש (כמו דברי אגדה שאמר תלמיד מה ששמעו מרבו ורבו  

מרוחב בינתו   מרבו) תחילת מקורם מה שהגיד החכם מדעתו ומסברת נפשו, כפי מה שהבין
מדברי תנ"ך ומדרכי העולם ומנהגו, או שאמר דרך מוסר ויראה למשוך לב שומעיו לתורה 

  ומצווה". 

, אות א, ד"ה ואודה (נדפס ב"המעיין" טבת תשל"ו,  מאמר הרש"ר הירש על אגדות חז"ל  84
"ואודה ולא אבוש כי מעולם לא טרחתי לדרוש ולחקור על מהות עניינים אלה 8עמוד    :(

ולשאול ולחקור על מהות העוה"ב  [כיש נוטה לדרוש  נפשי  וכו'], כמו שלא מצאתי את  וף 
ועולם התחיה וכיוצא. כי אמיתת דברים אלה ואלה נעלמים מעיני כל חי ואי אפשר לעמוד  
קרובה   היותר  לכל  השערה  אלא  אינו  עליו  הנאמר  וכל  חותך,  במופת  בוריים  על  כלל 

ואין חוב כלל בתוך [ה וכיוצא בהם. לאפשרות האמת,  חוג?] הישראלי לדעת דברים אלה 
ואי שום תועלת צומחת מידיעתם למלאות תפקידם עלי האדמה    ן ות"ל אינם צריכין כלל 
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דור 85אחריהם להעשרה בכל  ונתון  חופשי  עוד   . 86, שהמישור של האגדה 
הוסיף, שהדעה שהאגדות מקובלות מסיני ואין חילוק ביניהן לבין ההלכות,  

  .87היא דרך מסוכנת שעלולה להביא לכפירה 

שבחז"ל, שאין זה מוכרח שכך  וכן דעת ר' גדליה נדל לגבי מעשי האגדה  
  . 88היה, אלא שחז"ל הסיקום ממה שנראה ומסתבר מהכתוב

  . 89עוד אמרו, כל מקום שאין הלכה, אין הכרעה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

האלה   השערות  יודע  שאינו  למי  חיסרון  שאין  כמו  ובעשייתם,  והמצווה  התורה  בשמירת 
  ואינו מתעסק בחקירתם". 

חז"ל  85 אגדות  על  הירש  הרש"ר  בהמעיין  מאמר  עמוד    (נדפס  תשל"ו  ואילך,   4טבת 
): "גדר גדול גדרו  10ח"ג הרש"ר הירש סעיף    (לרב משה צוריאל)  ובאוצרות גדולי ישראל

וההלכה...   השמועה  דברי  בין  מסיני  חז"ל  קבלה  על  מיוסדים  אינם  האגדה  דברי  שכל 
המגיד [החכם]  סברת  רק  אלא  והנשמע  הנעשה  ברית  נכרת  ואף   השעליה  דעתו,  באומד 

מיושו בק  דאי  מוח  לו  יכוף ו דקושיש  חפצה  ונפש  שמח  בלב  ולהשכיל  להבין  ולב אדם    דו 
ראשו לדעת כל חכם וחכם מחז"ל, אף שאינו מבאר הקבלה אלא מרוח בינתו הוציא מלין,  

מ  "אשר כל אחד ואחד מהם גדול ונשגב מכולנו יחדיו אשר כחגבים נדמינו בעינינו נגדם, מ
אחד   מסברת  נוטה  שסברתו  מי  יחשב  וכופר  כמין  לא  וגם  הישראלי,  חיוב  מכלל  אינו 

 ".להאגדה ן מה השייךימחכמינו ז"ל בעני

: "כל הנמצא  )2דפס ב"המעיין" טבת תשל"ו עמוד  מאמר הרש"ר הירש על אגדות חז"ל (נ  86
של  יחידים... המישור  של  השקפות  מייצג  והוא  היות  מחייב,  אינו  (אגדתא)  השני  במפעל 
וגדול   הולך  יצירתו  חופש  יבואו.  בימים  [להעשרה]  (להמשך)  ונתון  חופשי  הוא  האגדתא 

הרא שהמפעל  ברשות  במידה  ועומד  הושלם  יותר,  ומבוסס  עצמי  הוא  (השמעתתא)  שון 
 עצמו". 

חז"ל  87 אגדות  על  הירש  הרש"ר  תשל"ו, מאמר  טבת  ב"המעיין"  (הודפס  ב  אות  תחילת   ,
חילוק  12עמוד   ואין  מסיני  לפי דעת מכתנ"י מקובלות הנה  עניין האגדות, אשר  "אודות   :(

פי השמועה, במחילת כבודו נ"י, לפי קוצר ביניהם לעניין זה ובין דברי ההלכות הנאמרים מ
השג יד שכלי המך, דרך מסוכן וסכנה עצומה לפני התלמידים שיתגדלו על ברכי סברה זו,   

  וכמעט ח"ו שערי מינות נפתחו בזה תחת רגליהם".

קלה: "מניין למדו זאת חז"ל [שהרן הושלך לכבשן   –בתורתו של רבי גדליה עמודים קלג    88
ולא ראו מה היה. תמיד צריך להבין, שמה שחז"ל אומרים, הם  האש]? חז"ל לא הי ו שם, 

ומסתבר  שנראה  ממה  כלומר,  שכתוב,  ממה  הסיפור  את  בנו  חז"ל  כאן  גם  בתורה.  מצאו 
  מהכתוב, גם אם אינו מוכרח (ולפיכך אנו מוצאים מחלוקות במדרשים בעניינים כאלה)... 

  גם אם אינו מוכרח".  כאמור, כל הסיפור נבנה על הכתובים, לפי המסתבר,

ז"ל: כל מקום   89 זכר דוד (רבי דוד זכות מודינא) מאמר ב פרק ג: "וכבר אמרו חכמי עירנו 
  שאין הלכה אין הכרעה".

) תחילת פרק ה: "עוד נאות יחד במה שכתבו  אביעד שר שלום באזילה רביאמונת חכמים (
רננ כנף  ספר  בהקדמת  טראבוט  נתנאל  כמהר"ר  ובראשם  מודונה  כשם חכמי  שבהגדה  ים, 

  שאין הלכה אין הכרעה" [אמנם ספר אמונת חכמים עצמו בהמשך הוסיף הסתייגות על כך].
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  . 90גם בדברי הפוסקים מצאנו שאין משיבין מן האגדה 

צורת   את  מתאר  התלמוד  כיצד  לקושיה  למשל  מקום  אין  זה,  פי  על 
אבינו אברהם  של  פי91המטבעות  על  כאשר  לנו,   ,  הידועים  הממצאים 

  .92מטבעות בעלי צורה נוצרו לראשונה בתקופה מאוחרת בהרבה

דברי   לכל  מחויבים  שאנו  לכאורה  מהם  שמשמע  ראשונים  יש  אמנם 
  האגדה שבחז"ל: 

, 93שיש לסמוך אף על מדרשי אגדה, אם אינם סותרים את הנאמר בתלמוד 
ת ברור ודברי שכל הנכתב בתלמוד, בין בהלכות ובין במדרשות, הכל אמ

, ואף האגדה ניתנה מן השמיים כשאר תורה שבעל פה, ואף  94אלקים חיים 
מסיני  למשה  שנמסרו  במידות  נדרשת  חז"ל  95היא  מדברי  והנוטה    אפילו , 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

סי  90 צבי  חכם  "מט  'שו"ת  כרת:  בן  הוא  הרי  מפ  . דמשהגדיל  עליו  שסמכו  ר'    רקוהסמך 
  ואין משיבין  , דברי אגדה הם  –"  דל עשרין שנין דלא ענשת עלייהו"  [שבת פט ע"ב]   עקיבא

  ".מן האגדה
  מקורה של לשון זו בדברי רס"ג ורב האי גאון שהבאנו לעיל.

) לא הכיר את דברי הגאונים הללו, ולכן תמה  ד"ה מ"ברכות פ(יש סדר למשנה  אמנם בספר 
 , ולקוצר דעתי לא ידעתי ראיה מפורשת אנה מצא דאין משיבין מן האגדהעל החכם צבי "

מק או  מטעמא  או  מסורין  האגדה  דברי  להווכל  גמירי  דהכי  שאינם    ,בלה  בדברים  רק 
  וכו'". וכמה וכמה דינים למדין מן האגדה ,פשוטים אמרינן דיש לה סוד נעלם

ואיזהו מטבע של אברהם אבינו? זקן וזקינה מצד אחד, ובחור ובתולה : "ב"בבא קמא צז ע  91
 ".מצד אחר

 לפנה"ס. 7־המאה ה 92

הישר  93 סי(לרבינו תם),    ספר  "  מו  'חלק התשובות  ב:  שכל דבר סתום בתלמוד שלנו אות 
  ".ומדרשי אגדה מאריכין בו, עליהם יש לסמוך

" ג:  אות  מה  סי'  ובמסשם  גדולות  ובהלכות  עמרם  רב  בסדר  בקי  שאינו  סופרים   כתוכל 
אין לו להרוס דברי הקדמונים    –אליעזר ובדרבה ובתלמוד ובשאר ספרי אגדה    ביובפרקי דר

  ."ברים שאינם מכחישין תלמוד שלנו אלא שמוסיפיןומנהגם, כי יש עליהם לסמוך בד

אבן    94 מאיר  (רבי  אמונה  ישבילי  ערך  ֶאְלָדּבִ כי  ודע  ד"ה  השמיני  הנתיב  הראשונים)  מן   ,
ל אמת ברור  הכ  ודע והאמן אמונת אמת ואמונה כי כל הנכתב במשנה ובתלמודהתלמוד: "
זה אומר בכה    במדרשותראה החכמים חולקין בהלכות או  תי ש"ואעפ  ,ים חייםקודברי אל

מראים   ם לולא כא  אל תחשוב שיש בהם דבר נאמר לריק חלילה חס ושלום  ,וזה אומר בכה
 . "וקיםמדולים ועגים מטע

חס ליה לר' יהושע בן לוי שיאמר שאין  ד"ה תשובה: "  רלב (אלף שג)  'ד סיח"שו"ת רדב"ז    95
ונ ועיקר  אמת  השמייהאגדה  מן  פה יתנה  שבעל  תורה  כשאר  פה    ,ם  שבעל  שתורה  וכמו 

דות האלו ידות. וכל המישים ושש מודות כן האגדה נדרשת בשליש עשרה מונדרשת בשל
 . "נמסרו למשה רבינו מסיני
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  . 96גדה הוא אפיקורוס ואין לו חלק לעולם הבא בא

באגדות  להאמין  חייבים  שאנו  אחרונים  כמה  כתבו  הן    , 97וכן  יצאו  שהרי 
  .99וקיבלו ישראל עליהם גם את האגדה  , 98סיניב יתברך למשהמפיו 

מהאחרונים  ו היא    שהוסיפו יש  הרי  באגדה  חז"ל  בדברי  ספק  שהטלת 
כשאר   תורה  דברי  אינן  שהאגדות  שהאומר  המהר"ל  כתב  כך  כפירה. 

לו חלק בעולם הבא  אין  בסיני,  כתב  100התורה שנאמרה  וכן  איש .    , החזון 
הם  באגדה,  ובין  בהלכה  בין  בגמרא,  הנאמר  שכל  האמונה  שמשורשי 

לנו ע"י כוח נבואי, והטלת ספק בדברי חז"ל בין בהלכה ובין   שנתגלודברים  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

הר"ן    96 אחר"דרשות  בסגנון  ה  "דרוש  שנצט":  במשפטי ווכמו  הסכמתם  אחר  לילך  וינו 
וקים, יהיה  ינו לכל מה שאמרו לנו על צד הקבלה מהדעות ומדרשי הפסוהתורה, כן נצטו

מביאורי  שאינו  במה  אפילו  מדבריהם  הנוטה  ישראל  יהיה,  לא  או  מצווה  ההוא  המאמר 
  ..ות, הוא אפיקורוס ואין לו חלק לעולם הבא.והמצ

 ..".כי ישראל החולק על דברי רבותינו ז"ל, כחולק בעיקר התורה.

עמוד    97 תרצ"ז  (ורשה  ראוי  ולכן  ד"ה  יב  פרק  הקדושה  שער  חכמה  ניא ת"  ):289ראשית 
אין    ,אידך זה האומר  בזה  ה׳  מן השמיםתכי דבר  תורה  ואפילו אמר  מן השמים  וץ ח  ורה 

   ..מפסוק זה שלא אמרו הקב״ה אלא משה מפי עצמו אמרו זהו דבר ה' בזה.
סופרים ומה  רי  כן אנו חייבין להאמין בכל דב  ,ורת משהתוכמו שאנו חייבים להאמין בכל  

במדרשות   לתלות  שאמרו  לנו  יש  הטבע  מן  חוץ  דבר  שהוא  שיראה  ואע״פ  ובהגדות. 
בהשגיהח כדאמרינן  ת  סרון  נענש  מדבריהם  דבר  שום  על  והמלעיג  במאמרם  ולא  דעתנו 
פי(ע בר"רובין  דרבה  משמיה  פפא  א״ר  בצואה    ב)  נדון  חכמים  דברי  על  הלועג  כל  עולא 

על שלגלג על דברי ר' יוחנן    דה) וכן מצינו שנענש איזה תלמי"רותחת. וכן אמרו בגיטין (פ
וכו' כדאיתאו על של  םשיוה להביא אבנים טובות של"שאמר עתיד הקב בב"ב   שים אמות 

  .פ"ה"

ו  98 פרק  ד  שער  החיים  "נפש  הקדושה:  מתורה  והלכה  דין  גזרה    ,וכל  ית' שכן  רצונו  הוא 
וא עסוק  רצונו שיהא כך הדין כשר או פסול טמא וטהור אסור ומותר חייב וזכאי. וגם אם ה

בורו של הקדוש ברוך הוא. כי יג"כ הוא דבוק בד  ,בדברי אגדה שאין בהם נפקותא לשום דין
ודקדוקיה ופרטיה  הכל יצא    , ואפי' מה שהתלמיד קטן שואל מרבו  ,התורה כולה בכלליה 

  ."כמ"ש רז"ל סוף פ"ב דמגילה ,מפיו ית' למשה בסיני

בלו  יק"והנה כאן    שנ"ז דף לז ע"ב):  (ונציה  חפרק  , ח"ד  )הרמ"ע מפאנו(עשרה מאמרות    99
מצוות   כגון  והמעשית,  ואגדה,  מדרש  כגון  העיונית,  פה  שבעל  תורה  גם  עליהם  ישראל 

בית דינו של משה  מהן גופה של תורה שבע"פ, הכל    ) [אפוא]איפה(אלה    ואזהרות דרבנן...
גבור"מפ בגימטרי"י  שהוא  מצוות    מדרבנן"  א ה  גם  זה  בעניין  כולל  שהוא  לב  לשים  [יש 

דרבנן, ולכן מסתבר שכוונתו "מבית דינו של משה" היא על סמכות חז"ל, ולא על כל פרט  
  ופרט מדבריהם]. 

אבל שלא יהיו האגדות  ד"ה אמנם מה: "   באר השישי פרק טו(למהר"ל)  ספר באר הגולה    100
  ".ך אין לו חלק בעולם הבאהאומר כ –דברי תורה כמו שאר תורה שנאמרה מסיני 
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  . 101באגדה היא כשמועה של גידוף, והנוטה מזה הוא ככופר ופסול לעדות 

  

בדברי שני הצדדים הללו יראה שאם יש ביניהם מחלוקת,    המעמיקאמנם  
א שנקטו  היא  אלו  גם  שכן  ראשונה.  בהשקפה  שנראה  כפי  מהותית  ינה 

חשיבות   כמובן  שיש  בפירוש  כתבו  חז"ל,  לדברי  בזה  מחויבים  אנו  שאין 
אלו חז"ל  בדברי  גם  לה לעסוק  המושכל ,  אל  להשיבם  לכוף  ,  102שתדל 

חז"ל  לדעת  מסרים   , 103ראשינו  אלו  חז"ל  בדברי  שיש  שכתבו  ויש 
  .104עמוקים 

גם   פרטי   לאלומאידך,  כל  שלא  ברור  בזה,  לחז"ל  מחויבים  שנקטו שאנו 
  . 105האגדה ניתנו מסיני, ויש בהם מחלוקות, וחלק מפרטיהן בוודאי מסברה

נוכל   ולא  כפשוטן,  האגדות  דברי  כל  את  לפרש  אפשרות  שאין  וברור 
של האומרן. וכפי שכתב הרשב"ץ שם    האמיתיתלהכריע מה היתה כוונתו  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

א  101 ח"א  חזון איש  "והנני שב לאמונה הפשוטה בתורה שבעל פה, יקובץ אגרות  טו:  גרת 
  ואינני נכנס להשיב 'מפני מה', רק רצוני להיות כישראל הדיוט המספר 'מה' שקיבל...

משורשי האמונה שכל הנאמר בגמרא בין במשנה ובין בגמרא בין בהלכה ובין באגדה הם  
ה השכל  הם  עם  הנאצל  השכל  של  נשיקה  כוח  שהוא  נבואי  כוח  ע"י  לנו  שנתגלו  דברים 

  המורכב בגוף בזמן שהנבואה היתה חזון נמצא... 
נרתעים אנחנו לשמוע הטלת ספק בדברי חז"ל בין בהלכה בין באגדה כשמועה של גידוף 

ופסול   נבילה  ושחיטתו  חז"ל  בדברי  ככופר  קבלתנו  לפי  הוא  מזה  והנוטה  לעדות רח"ל, 
 ועוד". 

 . "אבל איש חכם לב ישתדל להשיבם אל המושכל ויברכם" :כדברי הרשב"ץ שם 102

"ראש דבר אני אומר, הלא באין ספק, אין ערך לגודל ורוממות :  כדברי הרש"ר הירש שם  103
החכמה והמוסר אשר המציאו לנו חז"ל בדברי אגדותם ומדרשיהם, וודאי כל מי בינה ודעת  

והנ הטהור  רוחם  ערוגת ששאבה  בתוך  נאמנים  נטעו  והמצוות  התורה  ממעייני  עלה 
פרדסיהם. ועל כן פיארו ושיבחו חז"ל דברי האגדה שהם מושכין לב האדם ומביאין אותו  

  לאהוב את אביהו שבשמיים... 
בקושו מוח  לו  שיש  מי  יכוף  ו דקודאי  חפצה  ונפש  בלב שמח  ולהשכיל  להבין  ולב אדם  דו 

ראשו לדעת כל חכם וחכם מחז"ל, אף שאינו מבאר הקבלה אלא מרוח בינתו הוציא מלין,  
  ...אשר כל אחד ואחד מהם גדול ונשגב מכולנו יחדיו אשר כחגבים נדמינו בעינינו נגדם

ר ערכם  הלא  המה?!  חולין  ושיחת  בטלים  דברים  אגדה  דברי  המה וכי  גם  ודאי  ועצום,  ב 
  שייכים לעיקר כוונת [נותן] התורה והמצווה ב"ה".

 ". כי לולא שיש בו מדרש לא נקבע בתלמוד" :וכן כתב בפירוש רב האי גאון שם 104

ודימה   105 שהרי הרדב"ז שם כתב שמה שנמסר מסיני הוא המידות היאך האגדה נדרשת, 
שיש   וידוע  וברור  בהלכה,  הדרש  של  מידות  לי"ג  ע"פ  זאת  בהן  נדרשת  שהתורה  מידות 

  , כמו ק"ו ובניין אב, ויש בהן מחלוקות.הסבר
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  . 106אמרו על דרך הנסתרשדבריהם נ

וגם אם כל הנאמר בגמרא הוא ע"י כוח נבואי, כהגדרת החזון איש, אין זה  
ומחלוקות   הו"א  שגם  בוודאי  זו  לדעה  שהרי  להם,  מחויבים  שאנו  אומר 
ואין   קדושה,  יש  שבגמרא  להו"א  שגם  ברור  ואכן  נבואי.  כוח  ע"י  נאמרו 

מטונפות למבואות  אותה  מכניסים  ואין  בה,  היא    מזלזלים  ואעפ"כ,  וכו'. 
  . 107נדחתה למסקנה 

  

רבים,    לצייןחשוב   כתבו  כבר  בש"ס,  שהובאו  מדעיים  פרטים  שלגבי 
בזמנם,  נפוץ  שהיה  בידע  שמדובר  והרמב"ם,  גאון  שרירא  רב  ובראשם 
מסרים   אלו  בעניינים  להעמיס  ניסו  לא  ואף  נכון.  שאינו  לנו  ידוע  והיום 

  .108עמוקים 

הכרעה בענייני אגדה, שהרי על כורחנו  ויש מי שהביא מכך הוכחה שאין  
  . 110, נגד דברי חז"ל 109יודו כל חכמי ישראל בכדוריות הארץ 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 .דע כי יש באגדה דבר נגלה ונסתרד"ה תשובה: "  ד סימן רלב (אלף שג)"שו"ת רדב"ז ח  106
הלב את  מושך  חן  ,והנגלה  ליודעים  אלא  נתן  לא  וראוי   ,והנסתר  עולם  של  כבשונו  והם 

 ". דבש וחלב תחת לשונךדכתיב  ,להסתירם ממי שאינו ראוי להם

שכל  סוף אות רעז): " תולדות אדם בית חכמה (תליתאה)( של"ה וכן יש להעיר על דברי ה 107
דברי חכמים שבכל דור ודור, ומה שמחדשים, וכל פלפולם, הוא מסיני, ולא שכל אנושי רק  

  ".י, רק שהם הוציאו מכח אל הפועלוקשכל אל
דברי   אם  שאף  לומר,  יש  בזה  ברור וגם  הרי  האלוקי,  משכל  הם  הדורות  שבכל  החכמים 

 שאין זה מונע מלחלוק עליהם.

: "צריכין אנן למימר לכון  78גיטין עמוד    סי' שעו, הובא באוצר הגאונים  רב שרירא גאון   108
מניהון [מה שראו בזמנם]  דרבנן לאו אסיתא אינון [אינם רופאים], ומילין בעלמא דחזונין בז

וכחד חד קצירא אמרונין ולאו דברי מצוה אינון, הילכך לא תסמכון על אילין אסותא [אל 
ודאי מחמת  ותסמכו על רפואות אלו] וליכא דעביד מנהון מידעם אלא בתר דמיבדק וידע ב

 רופאים בקיאים וכו'". 

ב נבוכיםרמב"ם  מענ  ואל"  יד:פרק    גח"  מורה  שאמרו  מה  כל  לתאם  התכונה יתבקשני    יני 
ברו בכך יעם המצב כפי שהוא, לפי שהמדעים באותו הזמן היו חסרים, ולא ד  ]אסטרונומיה[

משום שיש להם מסורת באותם הדברים מן הנביאים, אלא מצד שהם ידעני אותם הדורות  
  ". באותם המקצועות, או שמעום מידעני אותם הדורות

בר אלא כפי שהביאו יבר בהם כל מי שדיכי הדברים העיוניים לא דח): "עוד כתב (שם ח"ב  
  ". אליו העיון, ולפיכך צריך לסבור מה שנתקיימה ההוכחה עליו

 . פרק נזנאריך בזה לקמן 

109  ) חכמים  באזילה רביאמונת  שלום  שר  במה    ) אביעד  יחד  נאות  "עוד  ה:  פרק  תחילת 
שכתבו חכמי מודונה ובראשם כמהר"ר נתנאל טראבוט בהקדמת ספר כנף רננים, שבהגדה  
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נגד   חשוב להדגיש שאפילו המאירי, שנקט את הלשונות החריפות ביותר 
אלא   חלילה,  חז"ל  נגד  אלו  לשונות  נקט  לא  שבתלמוד,  סגוליים  עניינים 

הכנ  שחז"ל  וביאר  בהם,  מאמין  שהיה  להמון  לצורך  ייחסם  בתלמוד  יסום 
  .111ההמון, ע"פ האמונות שרווחו בו בתקופתם 

  דברים שאמרו לנו על צד הקבלה 
כתב הרמ"ה שאמנם יש מדברי חז"ל באגדה שמקורם בסברה, ועליהם יש 
נכפור   ולא  קבלה,  דברי  שהם  מדבריהם  יש  אך  לחלוק,  לחולק  רשות 

  . 112בקבלה שבידינו 

המפור קבלה  יש  שכאשר  הרשב"א,  כתב  הזקנים, וכן  ביד  באומה  סמת 
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

חכמי ישראל בכדוריות שמיים וארץ  כשם שאין הלכה אין הכרעה, ושעל כורחין יודו כל  
  יע"ש" [אמנם ספר אמונת חכמים עצמו בהמשך הוסיף הסתייגות על כך].

בפירוש.    110 אחרונים  כמה  כתבו  וכן  שטוחה,  שהארץ  מוכח  צד  פסחים  הסוגיה  מפשט 
  .פרק נחהארכתי בזה לקמן בסוף 

סז  111 שבת  לחשים)  ע"א  מאירי  מהם  "  :(לגבי  ע"ה הרבה  רבותינו  [מהלחשים] וזה שכתבו 
   :הם נעזרו בדבר זה בצירוף בשני דברים ,בסוגיא זו ובמקומות אחרים

שלא היה שם דבר כדאי להטעות אלא הבלים המוניים וכזבי הנשים כמו שתראה    –חד  הא
אותם על שם הנשים המיניקות והמגדלות את הילדים ומגדלות אותם   ברובם שהיו מיחסים

  .בלימוד הבליהם והוא אמרם אמרה לי אם וכו'
הענ  –והשני   באותם  בטוח  זמן  באותו  ההמון  ונמצא  ישמצד שהיו  מתחזק  ינים היה טבעם 

  .מצד ההרגל עזר טבעי בהם
קג  שבת  קמיעות)  ע"א  מאירי  כותבים   בקמיעין"  :(לגבי  המוניים  שמקצת  ההבלים  ובאלו 

  ".גילטורי בעלמא ראבלחישות והוא הנקרא בגמ
קט פסחים  זוגות)  ע"ב  מאירי  דברי"  :(לגבי  אחר  נמשכים  העם  היו  הזמנים    םשבאותם 

המוניות ופעולות  ונחשים  כלחשים  ודרכי   ,המוניים  זרה  עבודה  סרך  בהם  היה  שלא  וכל 
בהם חכמים לע לא חששו  כך    ,קרםוהאמורי  כל  בו  הרגילות אצלם  במה שהיה  וכל שכן 

בעני מקבל  טבעם  חישהיה  חולשהין  או  זו    ,זוק  בסוגיא  שהעידו  ליה  "וכמו  קפדינן  דקפיד 
ליה קפדינן  לא  קפיד  לה  ",דלא  רגילים  שהיו  הוא  אלו  דברים  הזוגותיוממין  מן   , זהר 

הוצרכו לרוב מצד אותם ההבלים    ,קנו חכמים ארבע כוסות שלא לגרוע או להוסיףיוכשת
 ". רגילותם לתת טעם לדבריהם

ו  א"יד רמ"ה סנהדרין צ ע  112 ועוד יש ללמוד משם  תמה: "ה(הקדמה לפרק חלק) סוף ד"ה 
לו היו דברי קבלה  ישא  ,שאין דברי הברייתא הזאת דברי קבלה אלא דברי סברא בעלמא

יחזקאל שהחיה  ממתים  ללמוד  דעתנו  על  עולה  היה  נכפור    ,היאך  אלו  שמתו  מפני  וכי 
בקבלה שבידנו במתים שעתידין לחיות בימות המשיח ונתחייב לומר שכל המתים שעתידין 

סופן למות יחזקאל  ?לחיות  מן המתים שהחיה  נראה שדברי    ,ומאחר שאמרו שיש ללמוד 
שיש רשות לחולק לחלוק על ברייתא זו ולומר שמתים שעתיד הקדוש    ,התנא מסברא הם

  ...".להחיותן לימות המשיח חוזרין לעפרןברוך הוא 
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שקיבלו אותה דור אחר דור עד משה רבינו או עד הנביאים, כעניין תחיית 
המקראות   את  לפרש  וחובה  מחקירתנו,  למעלה  ה'  שחכמת  הרי  המתים, 

  . 113כצורתן, ואין להשימם כמשל, אף אם החכמה סותרת אותם 

  .114חלוקה זו מצאנו גם באחד האחרונים 

הסיקו   ומה  בקבלה  קיבלו  מה  בהחלט  לברר  בידינו  שאין  להעיר  יש 
לחכמים  היתה  לא  לבוא,  שלעתיד  האירועים  סדר  לגבי  ואף  מסברתם. 

אלו  בדברים  מחלוקת  להם  היתה  ולפיכך  במקומות  115קבלה,  ואפילו   .
  .116שפירשו שמקורם מהלכה למשה מסיני, אין בידינו לברר זאת בהחלט 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ודע כי כל חכם מחכמי תורתנו החסידים כשיראה ד"ה ודע: "  ט  ' א סי"שו"ת הרשב"א ח  113
הפ דרכםידברי  בעיניו  וישר  פרש    ,לוסופים  כהפכם  המורים  הכתובים  אצל  מגיע  כשהוא 

בעני עניאותם  ומשים  הפילוסופית  לחקירה  נאות  שיהיה  המקראות  ין  שאין ין  לפי  משל. 
  ה.  ודוחק אותו ענין נבואי או מצו

ישראל חכמי  אצל  מגיע  כשהוא  שהחכמה    ,אבל  פי  על  ואף  כצורתן  המקראות  יפרש 
ין תחיית המתים שאין הכתובים מוכרחים בו הכרח נחתך יהפילוסופית סותרת אותם. כענ

כענ משל.  בדרך  המקראות  כל  לפרש  בעניויש  מבוארים  יותר  שבאו  המקראות  מתי  יין  ין 
יודה שהקבלה   הזה  ובמקום  באומה.  הכרח הקבלה המפורסמת  שהכריחם  ואלא  יחזקאל. 
כנגד   בחקירה  משגיחין  שאין  ממנו  הוראה  לנו  תהיה  ואז  הפילוסופית.  החקירה  תבטל 

  הקבלה. לפי שחכמת השם למעלה מחקירתנו. 
ו מעמנו.  והזקנות  הזקנים  ביד  קבלה  שיש  דבר  בכל  הדין  מן  לנו  יקרה  נסתור  וככה  לא 

קבלתם רק אחר הקיום שאינו באיפשר חלילה. ולמה נסתור קבלתם ואין קבלה פושטת ביד 
יהיה  ופעמים  הנביאים.  עד  או  ע"ה  רבינו  משה  עד  דור  אחר  דור  אותה  שקבלו  רק  עמנו 

ויתאמת יהענ הקבלה  תכריחנו  רק  מוכרח  ההוא  הרמז  שיהיה  ולא  בכתוב.  נרמז  ההוא  ין 
ין שאמרתי בתחיית המתים הרואה אתה. והיה אחד מחכמי  יוכענין הכתוב עם הקבלה  יהענ

עם   שוכב  הנך  בכתוב  שבא  ממה  התורה  מן  המתים  תחיית  ענין  מעצמו  דורש  ישראל 
  ."ין במקום ההואיתית נודע אצלנו שנרמז העניאבותיך וקם. אלא שעם הקבלה האמ

נר  114 "וע"כ  ה:  פרק  תחילת  באזילה)  שלום  שר  אביעד  (רבי  חכמים  עוד  אמונת  שכל  אה, 
החולק עליהם אינו    –שנראה בבירור שחז"ל אמרו דבר אחד מסברתם לבד, בלי שום קבלה  

פוגם אמונתו כלל. אך ורק לפי דעתי כאן צריך ליזהר שהגם שאינו פוגם אמונתו, עם כל 
הוא טועה בוודאי, לפי שדעתם רחבה מדעתנו ואנחנו    –זה, אם הדבר מוסכם לגמרי ביניהם  

  דיהם...". תלמידי תלמי

הל  115 פי  'רמב"ם  ה"מלכים  " ב"ב  חכמים:  אלא    ,אמרו  לימות המשיח  הזה  העולם  בין  אין 
יות בלבד, יראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה  ושיעבוד מלכ

וכל  ...  בםימלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין ל
וכיוצ הדברים  אצל  אלו  הן  סתומין  שדברים  שיהיו,  עד  יהיו  איך  אדם  ידע  לא  בהן  א 

ולפיכך יש   הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, 
 ". להם מחלוקת בדברים אלו

  . פרק סבכפי שנביא לקמן  116
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   יט פרק
  רה" כדי להכריע במחלוקות? האם יש בטענת "חשש כפי

שהצד   טוען  הצדדים  אחד  מחשבה,  בענייני  מחלוקות  וכמה  כמה  לגבי 
לו   שאין  במי  חלילה  להיכלל  החשש  וכדומה.  באפיקורסות  נגוע  החולק 

ועוד   אסור  ויינו  לעולם הבא  לדון   –חלק  הבא  בעיני  פחד  בוודאי מעורר 
  בסוגיה כזו.  

  ות: אלא שבעניין זה חשוב לשים לב לכמה הער

יוסיף מכאוב. אלא שהוא   ויוסיף דעת  בוודאי אמיתי,  זה  א. הפחד בעניין 
אינו דרך להכריע במחלוקות. כמו כל רגש אחר, הוא אינו נכלל בשלוש  

  . 117הדרכים לבירור האמת, כפי שמנאן הרמב"ם

חששות כבדים. לעיתים האזהרה    נםבמקרים רבים, גם בדעה הנגדית ישב.  
ב נאמרת  פשוט  ברמה  מ"כפירה"  קיימת,  היא  אבל  אחד,  צד  ע"י  גלוי 

  . 118מסוימת, גם בצד השני 

. כאן המקום בוודאי שקיים החשש מהגעה לכפירה ע"י דעה פשטנית מידי
יראת שמיים פשטנית, טועים בתארי הקב"ה,  כך שיש שמתוך  להעיר על 
בייחוד   ולפגיעה  להגשמה  קרוב  והדבר  צער,  או  כעס  לו  לייחס  כגון 

  . 119השם
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על אגדות חז"ללדוגמא,    118 (הודפס ב"המעיין" טבת מאמר הרש"ר הירש  ב  , תחילת אות 
): "אודות עניין האגדות, אשר לפי דעת מכתנ"י מקובלות הנה מסיני ואין 12וד  תשל"ו, עמ

חילוק ביניהם לעניין זה ובין דברי ההלכות הנאמרים מפי השמועה, במחילת כבודו נ"י, לפי  
ברכי  על  שיתגדלו  התלמידים  לפני  עצומה  וסכנה  מסוכן  דרך  המך,  שכלי  יד  השג  קוצר 

  ת נפתחו בזה תחת רגליהם".סברה זו,  וכמעט ח"ו שערי מינו

ון שנתברר שאינו גוף וגוייה יתברר שלא  ווכיהי"ב: "־א"א הי"יסודי התורה פ  'הלרמב"ם    119
והואיל  ...  ולא כעס ולא שחוק ולא שמחה ולא עצבות...  יארע לו אחד ממאורעות הגופות

מש  הכל  נביאים  ובדברי  בתורה  שנאמרו  בהן  וכיוצא  הללו  הדברים  כל  הוא,  כן  ל  והדבר 
ומליצה הן, כמו שנאמר יושב בשמים ישחק, כעסוני בהבליהם, כאשר שש ה' וכיוצא בהן,  

אבל הוא ברוך הוא יתברך ויתרומם ...  על הכל אמרו חכמים דברה תורה כלשון בני אדם
  ."על כל זה

ושכשם שנמנע היותו גוף, כך נמנע היותו בעל תואר  וכן כתב במורה נבוכים (ח"א פרק נ): "
וההרגלים...  עצמי התאוות  מן  תתפשט  שאומר  ,  וכאשר  במה  ותתבונן  תבונה,  בעל  ואתה 

ממי   תהיה  ואז  בהכרח,  הדבר  לך  יתאמת  התארים,  בשלילת  יבואו  אשר  אלו  בפרקים 
נאמר   אשר  מכלל  ויהיה  עניין,  לו  מבין  ואינו  בפיו  שאומרו  לא ממי  יחוד השם,  שמשכיל 

 ". 'קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם' בהם
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מכך, פעמים רבות עצם העלאת הטענה כנגד דעה מסוימת שהיא    ג. יתרה
מצוי   הדבר  וטובים.  רבים  לדעת  באמונה  פגיעה  עצמה  היא  "כפירה", 
בגדר  שהן  כנגדן  שהטוען  וההיגיון,  המציאות  על  המתבססות  בדעות 
"כפירה", מבליע בתוך דבריו שהאמונה סותרת את השכל. דבר שבוודאי  

  .121, ואף חילול השם120יםדעת רביש בו פגם באמונה, עכ"פ ל 

ד. כבר מצינו כופרים שהאמינו שדעתם היא האמונה האמיתית, והאשימו  
  . 122בכפירה במינות ובאפיקורסות  –דווקא את המאמינים 

  שוב, יש לעיין על מה מתבססת הדעה שמזהירה מ"כפירה".  ה. 

, 123יתכן גם שהדעה שמוגדרת כפסולה ע"י צד אחד, מתגלה כדעת גדולים 
    . 124כיצד יתכן לפסול אדם שמחזיק כדעה אחת במחלוקת שלא הוכרעה ו

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 . פרק לדכדלקמן  120

ב  121 שהובאו  תורה]  קול  ישיבת  [ראש  מרצבך  יונה  הרב  תשלדגלנודברי  בחזון ",  הובא  ו, 
(ציקוני))  שמיים ציקינובסקי  איתן  יא  (לרב  יונהעמוד  עלה  בספר  ישראל  ,  אור  ובקובץ   ,
"  מונסי נ"ט:  גיליון  תש"ע  שנת  יורק  אחרים  ניו  ומאשים  מהמציאות  פניו  את  הוא  מסתיר 

  בגילוי פנים? 
את כועס ולועג אני, ואף לא בגלל מה שע"י כן קורא  זולא בגלל הבערות שיש בקנאת ה' ה

אלא חוששני משום שלושה דברים: משום    ,וכו'  סיםרים וחרדים מינים ואפיקוהוא למאמינ
ששוללי  על  שלועגים  אחרים  בעיני  ולצחוק  ללעג  אותנו  עושה  כן  שע"י  השם  חילול 

אמונה   מושגי  מבלבל  הוא  כן  שע"י  האמונה  טהרת  ומשום  היראים,  הם  במה המציאות 
לא ובמה  להאמין  חייבים  במה  אמרו  וחז"ל  ומשהתורה  הוא ,  כן  שע"י  הרבים  סיכון  שום 

עיניהם   שיפתחו  מאחרים  וישמעו  פעם  שיצאו  הנוער  מבני  אלה  של  אמונתם  את  מסכן 
 ".וילמדו בנין אב ממה שבדבר זה לימדונו בערות להגיב ח"ו על כל מה שלימדונו כך

122  " הרמב"ם):  (באגרות  תחיית המתים  קצת  תחילת מאמר  שפגשתי מאנשי  אמנם אחרים 
פסקו   שהואארצות  חילופה    ,גוף  [הקב"ה]  לגמרי  מאמין  שהיה  מי  לכופר  [מי  והחזיקו 

  ".וקראוהו מין ואפיקורוסשמאמין שלקב"ה אין גוף וצורה] 
(לרבי משה תקּו), נדפס בתוך אוצר נחמד ח"ג, עמודים   : "שמי שמפרש  59-60כתב תמים 

הוא   מין  שמא  חיישינן  אותו'  ברא  אלוקים  בצלם  שעוש  –'בצלמו  מי  אצל  כלומר  פסק  ה 
  'בצלם', משום שרוצה לומר שאין הקב"ה צלם". 

המאירי,    123 של  יינו  את  שותים  היו  לא  ואפיקורסות"  ב"כפירה  המאשימים  באמת  האם 
 למשל? 

בדעות שהרבנים הללו : " 58מעין דברי מאמרי הראי"ה ח"א "פרק בהלכות ציבור" עמ'    124
  ו". שטועה בעיונפשיטא דלא שייך שום עונש אפילו למי  –חלוקים ביניהם 

כמו בגופי הלכותיה של תורה ישנם  : "112וביתר אריכות שם "לאחדותו של הרמב"ם" עמ'  
מ את  בהם  לקיים  נוהגים  ואנו  דעות,  וחילוקי  שונים  איפנים  עשה  של  התורה  זנך ודת 

דברי  המחייבים,  ודברי  המזכים  דברי  המטמאים,  ודברי  המטהרים  דברי  ושמע  כאפרכסת 
ין ההלכה למעשה  יודברי המכשירים, מפני שכולם נתנו מרועה אחד, אע"פ שלענהפוסלים  
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לבינה העיתים  ש  125למשל,  יששכרכתב  המולד   בני  אורך  את    למדו 
דבריו    126הממוצע  על  כתב  איש  והחזון  טבעיות,  מהכזבים  שבדרכים  הם 

ומינות שהיצר מחבבן זרה  דעבודה  יצרא  וכעין  כדברי  ממש    128אמנם  . 127, 
נמצא   הללו  לבינה  הראשוניםהעיתים  מתקופת  כתבו  ,  129במדרש  וכן 
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מ כך  הדעות,  מן  לאחת  מיוחדת  הכרעה  הדעות  יישנה  בהלכות  נוהגת  עצמה  זו  דה 
הקודש,  ואנשי  התורה  גדולי  האומה  לאבות  המוחזקים  ישראל  חכמי  שהעלו  והאמונות 

על אחת מדעותיהם ולהחליט  נגדם,  ראש  להקל  לנו  ושהם   חלילה  חיצונים,  דברים  שהם 
וקל וחומר שאסור לנהוג מנהג זה נגד דעותיו של אביהם של ישראל ,  נדחים מגבול ישראל

  כמתו וקדושתו, רבינו הרמב"ם ז"ל. והמאיר עיני הדורות בתורתו ח
וגם באילו הדעות אשר אנו מוצאים שרבים מחכמי הדורות חולקים עליהן, יכולים אנחנו 

כרעי מוכרעים להחזיק בהדעות שרוב גדולי ישראל נטו אליהן, אבל חס  רק לומר שהננו מו
  לנו להחליט על דעותיו של רבינו הגדול שהן דעות חיצוניות, חלילה!

ואחרי שרבינו הרמב"ם, שתורת ד' היתה מקור חייו, מצא את לבבו נאמן לד' ולתורתו ועמו  
הן דבר שיוכל להטיל טינא  באלה הדעות, הלא זה הדבר בעצמו הוא הצד המכריע, שאין ב

  ". בלב או לדחות את מי שהוא מקדושת התורה וקדושת ישראל

  –: "שלא בזמן קצר נחשבו דברים אלו כי אם אחר שנים רבות... והוא  תחילת מאמר א  125
השני   חודש  בסוך  כשראו  אבל  יום...  כ"ט  בסך  לבנה  של  החודש  לקבוע  סברו  בתחילה 

הוס אז  אחד,  יום  עוד  הלבנה  שנים שאיחרה  שעברו  עד  שעות...  י"ב  חודש  כל  על  יפו 
    . הרבה... וכך גם יצא להם זמן חודש לבנה בדקדוק כ"ט יום י"ב שעות תשצ"ג חלקים"

 כ"ט יום, י"ב שעות, תשצ"ג חלקים. 126

ומש"כ בספר עתים לבינה דשמואל לקח  מועד סי' קלח ס"ק ד ד"ה ודע: "־חזון איש או"ח  127
התוכנים של  ישנה  י  ,שיטה  בב"א  וכן  נולד  לא  תשצ"ג  מחבבן   –"ב  שהיצר  מהכזבים    , הם 

דע"ז יצרא  את    , וכעין  ועבד  כן  לומר  שמותר  וחשב  שגה  אבל  יר"א  היה  המחבר  כי  ואם 
  ". המינות בשוגג

בשיטת    128 להחזיק  שאפשר  כתב  גם  לבינה  העיתים  עניין,  באותו  שלא  לעניין  ומעניין 
סוף ד"ה הנה), ובספר נברשת ח"ב  קופרניקוס, שהארץ נעה סביב השמש (פתיחה למאמר ב  

באריכות  כנגדו  יצא  והלאה  ע"ב  ל  דף  לבינה"  לעיתים  "תשובה  לנברשת"  "השמטות 
  ובחריפות רבה. וזה מכבר הוכח שצדקו דברי העיתים לבינה.

: "במדרש שאל איך ידע רבן גמליאל? ואומר כי מבית דוד למדו,  ה קגומצוסמ"ק מצוריך    129
באוכלי שולחנו... מאי עשו? ראו לבנה בחידושה כי מטא ירחא    ובני דוד מבני יששכר שהיו

אחרינא אשכחן כ"ט יום בינתייהו, לירח שלישי אשכיו ל' יום, אמרו נחלק אותו יום לשני  
החודשים, מנו כ"ט יום וחצי לכל חודש... המתינו עוד ל' שנה... עוד ל' שנה... עוד ל' שנה...  

ושת וחצי  יום  כ"ט  יששכר  בני  מנו  י"ב  אז  כ"ט  וסימן  בחודש,  חלקים  וע"ג  שעה  ידות  י 
  תשצ"ג". 

הסמ"ק מבעל  אינו  זה  שקטע  הדגיש  מצווה)  ד"ה  יב  עמוד  המבוא  בסוף  (שם  היד    בכתב 
ככל   היא  ההעתקה  שנת  עכ"פ  מרבותיו.  שקיבל  כפי  המעתיק  דברי  אלא  עצמו,  מצוריך 
המדרש שהביא  ואף  עצמו,  וא"כ המעתיק  בפתח),  ד"ה  (המבוא שם  ה'קס"ב  הנראה שנת 

רבותיו   ראש    –בשם  קמאי  שיטות  בקובץ  גם  הובא  זה  מדרש  הראשונים.  מתקופת  הינם 
 .השנה כה. עמוד שיד
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נוספים  עולם   . 130אחרונים  היסוד  הביא  131גם  הראשונים,  מן  שהיה   ,
 יפל  אבותיו של רבן גמליאל עאורך המולד הממוצע נתגלה לשאפשרות  

  . 132, ולא ראה בזה דעה פסולה מחקרם העיוני

נוספת,   עינייםדוגמא  שדברי    המאור  אלא  כתב  ודאיים  אינם  האגדות 
שרירא   רב  דברי  על  בזה  מסתמך  שהוא  בפירוש  וכתב  בעלמא,  אומדנא 

גאון  האי  ורב  בחריפות,  133גאון  נגדו  יצא  המהר"ל  את  וטען  .  הבין  שלא 
שרירא  מרב  יצאו  הדברים  האם  פקפק  ואף  גאון,  שרירא  רב  גם   . 134דברי 

זו  דעה  נגד  בחריפות  כתב  איש  ועוד  .  135החזון  האשכול  בדברי  אמנם 
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(ע"פ    130 העברונות  בשנת ספר  מרקריאה  יעקב  ר'  חיברו  עברונות,  ערך  ח"ג  הדורות  סדר 
   .שכ"א, דהיינו תחילת תקופת האחרונים) בתחילת הספר

  ד"ה והטעם. ע"א שער א דף לבתפארת צבי 

 לרבי יצחק הישראלי, תלמיד הרא"ש. 131

: "ודע כי יש לומר שאבותיו של רבן גמליאל נתגלה  יסוד עולם מאמר שלישי סוף פרק יב  132
שעשו  כמו  החמה,  לקיות  או  הירח  [ליקויי]  לקיות  מצד  העיוני  מחקרם  ע"פ  זה  סוד  להם 
חכמי האומות, אבל בדיוק וכיוון גדול יותר מהם כפי שכלם הזך וליבם הרחב, או משום צד  

נבי מפי  שמא  או  אצלם,  ידוע  שהיה  והביקור  המחקר  מדרכי  קבלה  אחר  זה  היה  צדק  אי 
  בידם, והוא הנכון לומר, ובשביל זה היתה זאת המידה בידם כ"כ נכונה ומצומצמת". 

שינתה תפיסה שלימה"   בסיפרה אחת  וכיצד טעות  מסיני  ניתנו  הלוח  כללי  "האם  במאמר 
פרק ח הבאנו שהתיבות "והוא הנכון לומר" לא מופיעות בכל הדפוסים, ואף לא בכל כתבי  

  היד.

יוציאנו מן המיצר   אמרי  133 "ואמנה אשר  ד):  בינה פרק טו ד"ה ואמנה (מאור עיניים חלק 
הזה יהיה הגאון האמיתי רב שרירא ז"ל וגם בנו ההולך בדרכיו הגאון רב האי ז"ל... וזה כי  
רב שרירא ז"ל במגילת סתריו על דבר האגדות כתב... אשר מאלו ניקח שהאגדות בלי ספק  

 אבל אומדנא בעלמא מן הממציא אותה".אינם הלכה ודאית ומקובלת 

הגולה  134 באר  טו  (למהר"ל),  ספר  פרק  השישי  "באר  בא:  לתלות  רצה  אשר  לנא יאמנם 
רברבא קדישא, שנמצא בשם רב שרירא גאון, הנה לא הבין דברי הגאון. שאם היה כוונת  
לו  היה  למה  המחשבה,  לפי  הם  רק  ברורים,  אינם  אגדה  דברי  כי  כמו שהבין,  שרירא  רב 
לומר 'הני מילי דנפקא מגו פסוקא', וכי לא נמצא אגדות רק אותם שיוצאים מן הכתובים, 

  ולמה לא כלל כל אגדה לומר אומדנא הוא. ולכך לא הבין את דבריו. 
כי הגאון ז"ל בא לומר, שאל יאמר כי כאשר דרשו דבר מן המקרא, והם באמת רחוקים מן  

ין  יצה לומר הסברא מחייב זה, רק שסמכו הענלשון המקרא, ועל זה אמר כי הם אומדנא, רו
על הכתוב. ואם לא היה הדעת והסברא מחייב אותם, לא היו דורשים אותם מן המקרא. 

  וזהו לשון 'אומדנא נינהו', ופשוט הוא.  
על הא מ זה ראש ותכלית  יוגם לא מר בריה דרבינא חתם  לתא, שיעשה האיש הזה דבר 

  ."אולדבריו לתלות באילן גדול בחבלי שו

א  135 ח"א  חזון איש  "והנני שב לאמונה הפשוטה בתורה שבעל פה, יקובץ אגרות  טו:  גרת 
  ואינני נכנס להשיב 'מפני מה', רק רצוני להיות כישראל הדיוט המספר 'מה' שקיבל...

משורשי האמונה שכל הנאמר בגמרא בין במשנה ובין בגמרא בין בהלכה ובין באגדה הם  
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הבינם   שהמאור עינייםמובאים דברי רב שרירא ורב האי באריכות, ומוכח  
  . 137לא זו אף זו, אלא שראשונים נוספים כתבו מעין זה . 136ככוונתם 

גם מה שכתב המאור עיניים שלשון חז"ל לגבי עונשן של עבירות מסוימות  
, ובא  138תיר אסורים הוא בדרך גוזמא, שהיה מי שיצא נגדו וכתב שהוא מ

שצדקתם   אחרים  גדולים  כמוהו  שחשבו  והוכיח  ניפי  חננאל  רבי  אחריו 
  . 139אסורים  ימתיר וויראת חטאם גלוי לכל בני עמנו, ושלא הי 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ע"י  לנו  שנתגלו  הדברים  השכל    הם  עם  הנאצל  השכל  של  נשיקה  כוח  שהוא  נבואי  כוח 
  המורכב בגוף בזמן שהנבואה היתה חזון נמצא... 

נרתעים אנחנו לשמוע הטלת ספק בדברי חז"ל בין בהלכה בין באגדה כשמועה של גידוף 
לעדות  ופסול  נבילה  ושחיטתו  חז"ל  בדברי  ככופר  קבלתנו  לפי  הוא  מזה  והנוטה  רח"ל, 

 ועוד". 

הני מילי  : "ואמר מר [רב] שרירא:  ספר האשכול (אלבק) הלכות ספר תורה דף ס עמוד א  136
והרבה יש שאינו כן, כגון מה שאמר ר'    ...דנפקי מפסוקי ומקרי מדרש ואגדה אומדנא נינהו

צלפחד היינו  דמקושש  צו  עקיבא  זה  ]ע"ב  [שבת  העשירי  שצום  שמעון  ר'  שאמר  וכגון   ,
. וכן אגדות  ..ו של כל אחד ואחד, ואנו לפי שכלו יהולל אישעשרה בטבת, והם הזכירו דעת

שאמרו תלמידי התלמידים, כגון רבי תנחומא ורבי אושעיא וזולתם, רובם אינו כן, ולכך אין  
המקרא מדבריהם ומן  השכל  מן  שמתחזק  מהם מה  והנכון  אגדה.  דברי  על  סומכין  ...  אנו 

ז"ל האיי  רב  ממר  ומדרש...  והשיב  ...ונשאל  לא    הגדה  אם  בתלמוד  שכתובין  פי  על  אף 
מה   אלא  ההגדה,  על  סומכין  אין  הוא  כללינו  כי  עליהם,  לסמוך  אין  ישתבשו  ואם  יכוונו 

ש מוצאין להסיר  בתלמוד שאנו  בו  ישקבוע  שיש  לולא  כי  עלינו לעשות,  יש  ולחזקן  בושן 
ן  בושו נעשה כדברים שאיי מדרש לא נקבע בתלמוד. ומה שאין אנו מוצאין דרך לסלק ש

 ."הלכה

מדברי   גם  הביא  שם  וסט  סח  ובסי'  סז,  (סי'  יד  חגיגה  הפירושים  חלק  הגאונים  ובאוצר 
  ,לאו כשמועה הם  הוו יודעים כי דברי אגדההאשכול דלעיל) הביא מדברי רב האי גאון "

, לא דבר חתוך, לפיכך  'לומר  ויש'  , 'אפשר'מה שעלתה על ליבו כגון    אלא כל אחד דורש
הלכה אלא    הללו לא דבר שמועה הם ולא דבר   ועוד כתב והמדרשות  סומכים עליהם.  אין

 ". בעולם קאמר 'אפשר'

  .פרק יחכדלעיל  137

: "ומצאתי... השגות על כל ספר מאור עיניים  11ליקוטים מכתבי הרב חננאל ניפי עמוד    138
הנ"ל בכתב יד מכונים למהר"ם פרובינצאלי דשפך חמימי וחמימי דחמימי על רבינו המחבר 
בכל פינה ופינה, ובפרט על מה שכתב בחלק אמרי בינה פרק כ דף פ"ו, שמה שהגדילו רז"ל 

ד הוא  עבירות  הרבה  לו  עונש  'אוי  עליו  וכתב  עליו  נחלק  פרובינצאלי  והר"ם  גוזמא.  רך 
 ".לבעל דעת זו שביקש להתיר אסורים'

עמודים    139 שם  ניפי  חננאל  הרב  מכתבי  דעוון  12-11ליקוטים  בזוהר  שכתב  דמה  "אלא   :
הוצאת שז"ל חמור מכל העבירות ואין לו תשובה, וכן מ"ש רז"ל שהוא כשופך דמים, לא 

אלא נתכוונו לומר דחמור מאוד ממה שהדעת חושב. ובוא וארך דאינו  דיברו בדווקא ממש  
כ"ג)   (סי'  אה"ע  ערוך  שולחן  מפרש  שמואל  בית  בעל  להרב  מצאתי  יען  זו,  בדעת  יחיד 

  שהביא מה שכתב בספר חסידים...
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ש  ו.  ואף  ומאסוהו  מסוים  לספר  שהתנגדו  גדולים  שהיו  אירע  דנוהו  כבר 
חכמים לשריפה, ודורות לאחר מכן באו בונים אחרים, מאי בנאים תלמידי  

ימיהן  כל  עולם  של  בבניינו  פינה. 140שעוסקין  לראש  ועשאוהו  שאף    ,  ויש 
  אותם שהתנגדו בעצמם חזרו בהם. 

ואף לספר המדע של הרמב"ם,   , 141ששרפום כך אירע לספר מורה נבוכים 
, 142זמן קצר לאחר מכן נשרפו ספרי התלמוד על אפרם של ספרי הרמב"םו

  .  143ובא רבינו יונה והודה ואמר "משה ותורתו אמת וכולנו בדאין" 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

וז"ל, דומה למה שהפליגו פרק יש בערכין על   וכן מה שכתב עוד מהר"ר עזריה מאדומים 
שהוא גדול מן השלוש החמורות וכאלה לאין קץ, אשר אמרו בהבאי    בעל לשון הרע לומר

  וגוזמא כדי להרחיק אדם מן העבירה, ע"כ גם בזה מצאתי לו חבר גברא רבא...
אין כוונתי אלא להוכיח שסברת הר"ר עזריה מאדומים איננה סברה כוזבת ופסולה, בהיות  

ת חטאם גלוי לכל בני עמינו,  שעינינו הרואות שחשבו כמוהו גדולים אחרים שצדקתם וירא
 ושלא היו מתירי אסורים".

  שבת קיד ע"א. 140

): "וכבר ידעת מה שאירע לספר המורה והמדע  206סדר הדורות ח"א ד"א תתקכז (עמוד    141
  ". ששרפו אותם

אגרת רבי הלל החסיד אל רבי יצחק הרופא, ד"ה אחי שאל נא לימים ראשונים, נדפס   142
"א: "ולכן אחי אל תתמה אם השם יתברך ענש את תורת בני  בתוך "אגרות קנאות" דף יד ע

צרפת לכבוד רבינו משה ולא נשא פנים לספרי התלמוד שלהם, וישקף עליהם בעמוד אש  
הרגו   הגזירות הגדולות, את הקהילות  נתחדשו  ואז  כל הגלחות  וענן עד שהרעיש עליהם 

לשריפה ניתנו  כולם  שלהם  התלמוד  ספרי  ואת  אלפים,  מלושת  ואז    יותר  אש  ולמאכולת 
  יצאה הגזירה שלא ילמדו עוד ספרי תלמוד בגלוי עד היום הזה.

ואם תשאל, מי יודע שאותם הגזירות היו בעניין שריפת המדע והמורה, אענך, הנה האות  
והמופת, שלא הפסיקו ארבעים יום בין שריפת ספרי רבינו לשריפת ספרי התלמוד, ובאותו 

וה הסדרים  כל  נשרפו  עצמו  ספרי  מקום  אפשר  ונתערב  [פריז],  בפריש  שנמצאו  פירושים 
גלוי   אמת  דבר  וזה  במקום.  האפשר  היה  עדיי  כי  והמורה,  המדע  ספרי  באפר  התלמוד 
שלח  וממרום  היה,  דין שמיים  כי  הכל  ידעו  ולאלתר  וגוים,  יהודים  לכל העמים  ומפורסם 

 אש על אשר שלחו יד בספרו הקדוש".

צחק הרופא, ד"ה והר' יונה, נדפס בתוך "אגרות קנאות" אגרת רבי הלל החסיד אל רבי י   143
יונה   "והר'  ע"א:  יד  הרעות דף  אותם  כל  על  וקצין  ראש  היה  זצ"ל  מברצלונה  הגדול 

הגדולות שנעשו בצרפת, ואז נמס לבבו ולבב כל עוזריו, וקיבל עליו ללכת ולהשתטח על 
שימחול לו על אשר מעל בספריו,  קבר רבינו במניין עשרה ולבכות על קברו שבעה ימים  

והודה בפיו בפני כל העם ואמר בלשון זה: 'הנני מכה על פני ובוש ומתחרט על אשר פערתי  
וה וספריו,  מיימון  בן  משה  הר'  הקדוש  רבינו  נגד  משה נפי  ואומר,  ומנפש  מלב  מודה  ני 

בדאין' וכולנו  אמת  לפותותרו  [פריז]  פריש  של  הכנסת  בבית  אמר  הזה  כלשון  הקהל ...  ני 
 ".הנותרים מן הגזירה
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עיניים מאור  ספר  קארו 144אף  יוסף  שרבי  ש  146והמהר"ל   145,  ראוי  כתבו 
  פסק בדורנו בספר חזון עובדיה   וכן,  147וגם היעב"ץ יצא נגדו לשורפו באש,  

בו  לקרוא  ישראל  רבים  כבר  ו,  148שאסור  את  מגדולי  לאסור  חשו  לא 
נראה בעיניהם שיש  , ולא היה  קריאתו, ולא נמנעו לשאוב ממקור חכמתו

בספר מדבריו ו  , זה  דופי  הביא  עצמו  היעב"ץ  זאת    . 149אף  שתלה  מי  ויש 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  לרבי עזריה מן האדומים. 144

מחזיק ברכה (לחיד"א) קונטרס אחרון סי' שז ס"ק ה: "מצאתי בגנזי רב גדול זלה"ה פתקא   145
נלווה עימו הרב הגדול   וגם אשו"ר  זלה"ה  אחת שכתב הרב הגדול מהר"ר אליזע גאליקו 

  מהר"ם אלשיך והעתקתיה אות באות וז"ל: 
'למען לא תהיה האמת נעדרת, אודיע נאמנה איך הובא לפני ספר שחיבר ה"ר עזריה מן  
עובר משום   בלי ספק המקיימו  כי  ובפתחי עמדתי מרעיד,  עיניים'  'מאור  האדומים הנקרא 
קארו  יוסף  כמהר"ר  הגדול  הרב  והדרו  הדור  מופת  לפני  הובא  ובכן  ימצא,  ובל  יראה  בל 

יווה אותי לסדר כתב אחד אשר יחתום בו, ותורף המכוון זלה"ה, ואחר ימים שלח אחרי וצ
הרבנים  על  ושתמה  מקום,  בכל  הנזכר  הספר  את  באש  ולהעביר  לשרוף  ראוי  שהיה  היה 

  אשר במקומו איך הניחו להדפיסו ולא חשו לכבוד התורה ועיקריה.
שר בו  ובהיות כי אני החמצתי בדבר וביני ביני חלה הרב הגדול [ר' יוסף קארו] את חוליו א

ובכל  באמת,  זצ"ל  דבריו  את  הודעתי  בידו,  לחתום  יכול  ולא  של מעלה,  בישיבה  נתבקש 
  חכמי ישראל מחזיקי האמת אדברה שלום. 

[ר'   נאום הצעיר אלישע גאליקו. ככל הדברים האלה שמעתי גם אני מפי מהר"ר זצלה"ה 
  יוסף קארו] נאום הצעיר משה בה"ר חיים אלשיך זלה"ה'".

הגו  146 באר  י(למהר"ל)  לה  ספר  פרק  השישי  "  באר  והיה:  דבריו ד"ה  נתנו  כי  מזה,  ויותר 
בדפוס לפרסם דברים כאלו, אשר הם ראוים להשרף, כמו ספרי מינים וספרי קוסמים, והם  

גרועים מהם בינה  ...  יותר  י"א מאמרי  'מאור והנה בפרק  בספר  [זהו שמו של אחד הלקים 
 עיניים']...". 

): "שמו הנאה לו 'מעור  38מיר תרל"ד עמוד  ורה א אוצר א (זיטמגדל עוז (ליעב"ץ), מגו  147
הדור  חכמי  שגם  ושמעתי  כסוטות,  בדיקה  צריך  גופה  כל  טרוטות  שעיניה  וכלה  עיניים', 

  באותו זמן שנדפס הספר ההוא גזרו לבער אותו ספר, שכל עסקו בדרשות של דופי".

  ריאה בשטרי הדיוטות סוף ס"ק החזון עובדיה (הרב עובדיה יוסף) הל' שבת חלק ו, הל' ק  148
: "ספר מאור עיניים שחיבר ה"ר עזריה מן האדומים, אין לקרות בו אפילו בימות  (עמוד סט)

  החול (מחזיק ברכה בקונטרס אחרון סי' ש"ז סק"ה בשם מרן)". 

149   ) סח  עמוד  (ליעב"ץ)  ארש  בינה  מהדורתלוח  אמרי  בספר  בזה  "ועיין  [שהוא    תשס"א): 
  לר' עזריה מהאדומים (פרק נ"ה)". חלק מספר מאור עיניים]

: "ובספר אמרי בינה, על אחד שהיה (מהדורת תשס"א עמוד קעו)  לוח ארש בשו"ת סי' תעט
  ".[במקום: 'ביציה'] 'כי תעזוב לארץ ביציך'(לט יד) קורא באיוב 

בו בסוף ימיו וכתב עליו "לא תתעב אדומי", והוסיפו שאולי אמנם יש שכתבו שכנראה חזר  
מן   "עזריה  ערך  ח,  חלק  ישראל  (אוצר  לכסף  מצרף  בספרו  התנצלותו  לאחר  בו  חזר 
האדומים", פרק "נוסח איסור הקריאה של מאור עיניים"), אך יש מי שערער על כך וכתב  

(ר בחסד  חיים  מכלכל  (ספר  מעולם  דברים  היו  ולא  בו,  חזר  ירושלים שלא  קרויס,  חיים   '
 תשמ"א) עמוד יז בהערה).
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עזריה רבי  של  ש  , 150בהתנצלותו  מי  בכך  ויש  זאת  היתה  תלה  ה'  שמאת 
שגם    , ויש מי שכתב151זאת שרבי יוסף קארו לא הספיק לחתום על כתב זה 

אלא   חלילה,  ואפיקורסות  מינות  שמץ  בו  מצאו  לא  לדבריו  המתנגדים 
ויבוא לנטות   הגון  איזה תלמיד שאינו  ביד  הספר הזה  יגיע  שחששו שמא 

  . 152רז"ל ולכפור בעיקרי תורתנו הקדושים תמקבל

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

מאור    150 ספר  שהזכירו  "החכמים  פרק  האדומים",  מן  "עזריה  ערך  ח,  חלק  ישראל  אוצר 
לא חשו עוד החכמים לאסור   'מצרף לכסף'אחרי התנצלות של ר' עזריה בחוברת  עיניים": "

פיקורסות. ואף כי עוד  כי כנראה נוכחו לדעת כי כוונתו רצויה ואין בו שמץ א,  את קריאתו
ממקור   לשאוב  נמנעו  לא  מן האדומים,  עזריה  ר'  את שם  להזכיר  שיראו  נמצאו מחברים 

אמנם נמצאים גם כאלה אשר הזכירו את  ,  חכמתו, כמו בעל שלשלת הקבלה והרב חיד"א
שם ר' עזריה לתהילה, כמו ר' דוד גאנס בצמח דוד ובספר נחמד ונעים, ובעל תוי"ט (מנחות  

ג), במצרף   פ"י  דילמידיגו  שלמה  ור'  ה),  י"ד  (זכריה  שי  במנחת  נורצי  ידידיה  שלמה  ור' 
פראגילידאד -דה  לחכמה (ת' ע"ב), ור' יהודה אריה ממודינא, ור' מנשה בן ישראל בספרו

עינ מאור  מהספר  פ"ג  ענייני  רוב  לקח  ישראל"  "תשועת  בספר  אך  פ',  הזכיר ידף  מבלי  ים 
מה שהועתק על ידי לשון הזהב  'בסוף ספרו תבנית היכל,    שמו. ר' יעקב יהודה אריה הדפיס

. גם הזכירו ר' יצחק למפירונטי בספר "פחד  'םיוהאדרת ר"ע מן האדומים בספרו מאור עיני
יצחק" ערך כליות, ר' מלאכי הכהן בספר יד מלאכי כללי שני התלמודים, סי' י"ב, ר' ישעיה 

  ". דף ב' ע"ג קלש בספר מלאכת הקדשברלין בספר מיני תרגומא בסופו, ר' אליעזר פלי

"מוהר"ר    151 ב  סעיף  ע,  אות  הגדולים,  מערכת  חזן),  שלמה  (לר'  לשלמה  המעלות  ספר 
: "מזה מוכח בבירור שהרב הכנה"ג ז"ל קרא ספר מאור עיניים... ולא זו  עזריה מן האדומים"

"ל [שקרא  אף זו אלא שהעלה אותו על ספרו... וכזאת וכזאת יש להפליא על הגאון חיד"א ז
בו]... ושו"ר בספר לקט הקמח [שהביא מדבריו]... וגם בכמה ספרים אחרים ראיתי שמביאים  

  דברי ספר מאור עיניים הנזכר, נלאיתי לכותבם. 
, בהכרח צריך לומר שכל הרבנים שלמדו בספר מאור עיניים וציינו אותו  ועל כל אלין דהוו

להל אפשר  הנזכר,  בספר  דופי  שיש  בעיניהם  נראה  לא  בחכמתם  המה  בספרתם  ץ  יהלא 
חתם עליה מרן    אבעדם ולומר שקסברי מרבנן שמאחר שלא נכתבה ההסכמה הנזכרת ול

ז"ל לכותבה. .. כל כי האי מאת ה' היתה ז"ל רק בפה הוא דאמר להרב כמוהר"א גאליקו 
זאת דלא אסתייעא מילתא, ולא בדרך מקרה... שלא סייעו מן השמיים בההסכמה הנזכרת. 

  ענ"ד להליץ בעד הרבנים הנזכרים".לכנ

עמוד    152 ניפי,  חננאל  הרב  מכתבי  "10ליקוטים  לע:  כי"ונראה  דכל  דרתחו   ד  ריתחא  האי 
 , שמץ מינות ואפיקורסות ח״ו  ני שנמצא בואינו פ  ,על הספר הנזכר  הנ"לעמודי וגאוני עולם  

מ דתמיד  ויבין  יחכם  בו  הקורא  כל  וביען  וצדקתם   ומםריען  רז״ל  חכמת  ומפאר  ומשבח 
אלא מפני שבדרוש ימי עולם התעורר ,  ים שלהםמרים סתומאמומשתדל לבאר דבריהם ו

שיש ואמר  העולם  שנות  מספר  על  ד  ,מספרםבספק    לחקור  הפנים  דסיק  מאע״ג  ם גלכל 
  ש.  "חכמינו ז״ל ע והליץ בעד ,מספר הנהוג אצלנו נכוןה

וישתה מים הרעים   ,הגון  מכל מקום חשו רבנן שמא יגיע הס׳ הזה ביד איזה תלמיד שאינו
שם   שהביא  מחברים  מכמה  שונות  דעות  הרבה  כדעתו   ניםיעניבשל  רושם  ויעשו  האלו 

רזוויב מקבלת  לנטות  תורתנו"א  בעיקרי  ולכפור  בזה  בעיניהם    ל  נראה  והילכך  הקדושים, 
  מינו".דראוי להסיר מכשול מדרך ע
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ב"כפירה  ז.   האחר  את  שמאשים  הצד  דווקא  ההמון,  אצל  רבות  פעמים 
שטענותיו   זה  הוא  דברי ואפיקורסות",  את  למד  לא  כלל,  מוכחות  אינן 

תקבעו בו  נ, עיקר דעתו נובעת רק מכך ששורשי דעתו  ההראשונים בסוגי
אפיקורסות מילדותו בגדרי  בקיא  אינו  ואף  הרמב"ם 153,  לדברי  בדומה   .  

החולקים   נגד  ובהשמצות  בצעקות  להשתמש  נוהגים  הטועים  שהאנשים 
    . 154ולא כלום  ןבה  עליהם, וכשבוחנים לעומק את טענותיהם לא מוצאים

. עוד יש להזהיר את הבא לדון בסוגיות במחשבה, שאם הוא קבע בדעתו  ח
מה שבדרך כלל לא מבוסס דיו, על   –מראש שדעה מסוימת היא כפירה  

ברור שכבר ניטלה ממנו היכולת לדון לאמיתם    –כל פנים לא לכל הדעות  
  . 155של דברים

שמים, ט ביראת  פוגעת  שהיא  כך  על  מסוימת  מדעה  האזהרה  לעיתים   .
"יראת   להצטייר  אמורה  כיצד  הנחת־יסוד  מבלי־משים  בתוכה  מבליעה 

  .  156שמיים אמיתית", כאשר כמובן אין סיבה אמיתית שכך הוא 
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לרוב נראה שהם לא עיינו בדברי הרמב"ם (הלכות תשובה פ"ג ה"ז וה"ח) להבנת גדרי    153
 אפיקורסות, ועאכו"כ שהם לא מכירים את גדרי "טועה בעיונו".

154  " נ"א:  פרק  ח"א  נבוכים  מטעמורה  שאינו  מי  כל  ויודע  יודע,  שאתה  עצמו,  כפי  את  ה 
ומתאמתים בצעקות  ,  בריבוי הדברים ובמשלים מטעים  [אלו שסברותיהם חלושות]  מוגנים

שכנגדם]  ובהשמצות   הצד  מו[על  מורכבים  רבים  והשאהוובאופנים  סרק  וכאשר  .יכוחי 
דעותיו אל  עצמו  עם  אלו  בדרכים  ומקיימם  אומרם  בטענותיהם],    יחזור  לעומק  לא  [יעיין 

למבוכ פרט  מאומה  מצויימצא  שאינו  מה  להמציא  מדמה  שהוא  מפני  ידיעה,  וחוסר  ... ה 
  הדמיונות".  אלא שהזקיקם לכך מה שאמרנו מאימוץ

זהו כלל גדול במלחמת הדעות,  ומעין זה העיר באגרות הראי"ה ח"א קלד ד"ה ובכלל: "  155
דו לא  בתחילה  אנו  צריכים  התורה,  מן  דבר  איזה  לסתור  הבאה  דעה  לסתור ושכל  קא 

ובעבור אותה,   ידה,  על  מתרוממים  הננו  ובזה  לה,  ממעל  התורה  ארמון  את  לבנות  כ"א 
יכולים   הננו  דבר,  משום  נלחצים  אנו  כשאין  ואח"כ  מתגלות,  הדעות  הזאת  ההתרוממות 

  ".לחם עליה ג"כיבלב מלא בטחון לה

על   דוגמה  156 החרם  נגד  המאירי  של  באיגרתו  הראשונים,  בתקופת  כבר  מצאנו  זה  מעין 
הפי עמוד  לימוד  הרלב"ג  באוצרות  (הובאה  " 33לוסופיה  כתב:  שכלך )  חנית  עוררו  רבים 

ולגרשה   ]הפילוסופיה[  לבטל ענין החכמה  ]א"הרשב[והניעו כוונתך עם כוונת אדונינו הרב  
לאמ פשע  דבריהם  על  והוסיפו  בנחלתנו.  מיום'ר:  ומהסתפח  בארץ    כי  החכמה  התפשט 

. אכן יש ה׳  'מנעוריו  יודעיה ירא את ה׳בטלה חסידות ויראת חטא עד שלא נמצא אחד מ
  ...".במקום הזה ואתה ידעת
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   כ פרק
  בענייני מחשבההחמיר האם ל

ובכך   להחמיר,  מקום  שיש  בוודאי  הלכה  בענייני  וספיקות  במחלוקות 
אך  לה איסור.  מחשש  שעדיף  ינצל  לומר  קשה  ואמונה  מחשבה  בענייני 

  , וזאת משלושה טעמים:להחמיר

אינה   המחמירה  הדעה  אם  אמיתי.  מה  לדעת  חשוב  ערך  לנו  יש  א. 
זאת.  לדעת  עלינו  נכון    אמיתית,  שאינו  בדבר  בפני    –להאמין  איסור  הוא 

  לפחות לכמה ראשונים שנביא בהמשך. , עצמו

חב.   רבים  לדעה  במקרים  איסור,  ואפילו  קולא,  היא  אחת  לדעה  ומרא 
האחרת. יש מי שבעיניו תפילה על קברי צדיקים היא מעלה גדולה, ולדעת  
לכל   מחויבות  שבעיניו  מי  יש  חמורים.  לאיסורים  בחששות  מדובר  השני 
דברי חז"ל כאמת מוחלטת היא חובה יסודית, והשני מכיר ויודע שדעה זו  

לכפירה.  לעיתים  בתקופת מצא  מביאה  כבר  חריפה  בצורה  זאת  נו 
רבי משה תקוּ  כתב שמי שרוצה לומר שאין לקב"ה    157הראשונים, כאשר 

. ומאידך כידוע הרמב"ם פסק בי"ג  158חיישינן שמא מין הוא   –צלם ודמות  
העיקרים שאין לקב"ה שום צלם ודמות, והחולק על כך כופר בעיקר. וכבר  

ולכן הוא נכנס ביותר חמור   הזהיר הרס"ג שיש שאדם נזהר מדעה מסוימת, 
  . 159ממה שנשמר ממנו 

לעיתים  נכנסים  נכון,  שאינו  בדבר  מאמינים  להחמיר  רצון  מתוך  אם  ג. 
לאיסור של "לשבחו במה שאין בו". למשל, המאמין בהשגחה פרטית על 
על   הקב"ה  את  ולשבח  לחפש  חשיבות  יראה  בוודאי  וצמחים  חיים  בעלי 

ך לדעות רבות בראשונים אין שום  מקרים שנראים לו כהשגחה פרטית. א
חמור   היה  זה  חשש  בו".  שאין  במה  "לשבחו  בבחינת  והוא  כזו,  השגחה 

מהתפילה  מסוימות  תשבחות  להשמיט  בשביל  הנביאים  בעיני  ,  160מספיק 
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או בשמו "רבי משה    מוזכר בראשונים בכמה וכמה מקומות בשמו "רבי משה בר חסדאי"  157
ז   חלק  הגדולים  אוצר  בספר  שהובא  כפי  הש"ס,  על  ותוספות  למשנה  פירוש  חיבר  תק"ו". 

 .קנט) –אות תשלח (עמודים קנז 

לרבי  158 תמים  תקוּ   כתב  עמוד    משה  ג)  חלק  נחמד"  "אוצר  בתוך  "שמי   59(נדפס  למטה: 
 שמפרש... חיישינן שמא מין הוא... משום שרוצה לומר שאין הקב"ה צלם".

ותמצא   , איני סובר כך בגלל כך ,ושמא יאמר אדםאמונות ודעות לרס"ג הקדמה פרק ה: " 159
  ". שהוא נכנס ביותר חמור ממה שנשמר ממנו

160  " סט:  האאתא  יומא  אמר  הגד־משה  הגול  נוביל  ואמר:  ירמיה  אתא  והנורא,  כרים  ור 
נ אמר:  דניאל,  אתא  נורא.  אמר  לא  נוראותיו?  איה  בהיכלו,  משתעבדים  ומקרקרין  כרים 
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כ  אותו  לשקול  שיש  יש ר  שאובוודאי  הקב"ה.  את  לשבח  במה  מחפשים 
ש חשיבות לשבח את  להיזהר בנקודה זו גם בעניין סיפורי ניסים. בוודאי שי 

בו. לכן לדעות   להיזהר שלא לשבחו במה שאין  יש  ניסיו, אך  הקב"ה על 
לניסים   אפילו  טבעיים  הסברים  לתת  והעדיפו  ניסים,  בהסברת  שמיעטו 

בתורה  שיכול  161המתוארים  אירוע  "נס"  מלהגדיר  להיזהר  שיש  בוודאי   ,
למקרים סתמיים  . הדבר נכון גם לגבי פרשנות  162להיות מוסבר באופן טבעי

  . 163כ"גילויים משמיים" 
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ג אמר  לא  גבורותיו?  איה  גבורתו  יבבניו,  גבורת  היא  זו  אדרבה,  ואמרו:  אינהו  אתו  בור. 
נוראותיו הן  ואלו  לרשעים.  אפים  ארך  שנותן  יצרו,  את  של    –  שכובש  מוראו  שאלמלא 

הוא ברוך  הכי    ,הקדוש  עבדי  היכי  ורבנן  האומות?  בין  להתקיים  יכולה  אחת  אומה  היאך 
בהקדוש   שיודעין  מתוך  אלעזר:  רבי  אמר  משה!  דתקין  תקנתא  שאמועקרי  הוא  תי  יברוך 

 . "הוא, לפיכך לא כיזבו בו

 . פרק פגכפי שנביא ב 161

  בוודאי שצריך להיזהר במקרים שמקובלים כחלק מסטטיסטיקה.   162
הסטטיס וע"פ  מצבו  שע"פ  קשה,  במצב  החולה  אדם  מוערכים  למשל,  למות  סיכויו  טיקה 

. בסופו של דבר הוא חי. בוודאי שיש לו להודות לקב"ה לפחות כמו הודאה על כל 99%־ב
אכן   אם  כנס,  זאת  להגדיר  שאין  פשוט  אך  בבוקר.  הקימה  כמו  טבעי,  אנשים    99אירוע 

נוטים לשדר   אחרים שהיו במצבו מתו (יש גם לדעת שבמקרים רפואיים מסוימים רופאים 
  . ות כדי להימנע מתביעות בהמשך)פסימי

נפגעים. הרי מצוי מאוד, למשל, שאוטובוס יוצא מתחנה, ויש מי  ־כך מי ששרד אירוע רב
שרצה להשיגו ולא הצליח. אלא שאם יקרה חלילה אסון לאוטובוס, אותו אדם יפרסם זאת  

  כנס.
מכיוון   שכן  שואה.  ניצולי  לגבי  גם  נכון  הדבר  מסוימת  הגיוני מבחינה  מיליונים,  שנרצחו 

שהמעטים שניצלו הם אלו שכמה וכמה פעמים היו קרובים למוות, ומסיבות שונות חייהם  
גוי שהיו  ההנחה  את  מקבלים  אם  טבעי  באופן  מובן  אלו  מניסים  שחלק  גם  מה  ם יניצלו. 

הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב , ובבחינת "בודדים שסייעו ליהודים בבחינת "מתן בסתר"
שעהאלא   באותה  רחמיו  גם    ."נהפכו  שירתו  הגרמני  בצבא  השואה  שבתקופת  גם  מה 

להסתיר  והצליחו  יהודי,  היה  מסביהם  לפחות  או  מהוריהם  שאחד  חיילים  אלפי  עשרות 
  זאת.

שמתייחסים  משום  רק  ב"נס"  שמדובר  רושם  שנוצר  הוא  הללו  המקרים  לכל  המשותף 
הגי המקרים. כשל  ומתעלמים משאר  שהצליחו  של  למקרים  מוטה"  "דגימה  מכונה  זה  וני 

 "כשל זרקור".

עניינים    163 או  שבוע,  באותו  שאירעו  למעשים  השבוע  פרשות  בין  הקישורים  למשל, 
שהוזכרו בדף היומי, מתוך אמונה שמדובר בסימן משמיים. כיוון שמספר הנושאים שמוזכר 

שמתרחשים   האירועים  מספר  וכן  גדול,  הוא  בדף  או  ק  –בפרשה  שיימצאו  ישורים  טבעי 
כאלה. ניתן לבדוק זאת בקלות אם מחפשים קישורים כאלו לפרשה אחרת, או לדף אחר, 

  ואכן מוצאים אותם.
כל   שבין  יום ההולדת", על שם הנתון המעניין  "פרדוקס  זו מכונה  רוב    23תופעה  אנשים, 

מקרים  הסיכויים שיהיו שניים מהם בעלי יום הולדת זהה. מה שנראה במבט ראשון כצירוף  
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על כן, דווקא משום חשיבותן של סוגיות המחשבה והאמונה, שהן מלאכת  
שמיים, יש ליזהר בהן הן שלא לחסר בהן אות אחת, והן שלא לייתר בהן 

   . אות אחת, שנמצאת מחריב כל העולם כולו

   כא פרק
  האם להכריע בענייני מחשבה ע"פ תוצאותיהן החינוכיות? 

יותר   שיועילו  בדעות  לאחוז  שעדיף  סברה  שמיים, יש  ליראת  לחינוך 
  ולהתרחק מדעות שעלולות להביא חלילה לערעורים בענייני אמונה. 

סברה זו בוודאי נכונה לגבי הנהגות, ויש לה מקום בשאלות האם להעמיק  
רבים  ואחרונים  ראשונים  שנחלקו  כפי  לאמונה,  לעסוק  164בראיות  האם   ,

סיגופים   או שמחה  בסיפורי צדיקים, להדגיש את האהבה או את היראה, 
  וכדומה. 

האם  פרטית,  השגחה  יש  האם  כגון  עצמן,  הדעות  על  הדיונים  לגבי  אך 
הרי    –התורה ניתנה בכתב אשורי, האם פרשיות שונות בתורה הן כפשוטן  

שייך   ולא  כזו,  או  כזו  היא  המציאות  האם  מציאותיות,  בשאלות  מדובר 
  לשנות את המציאות האמיתית לצרכים חינוכיים. 

חשו לזה  שדעה  בנוסף  יש  חינוכי.  באמת  מה  נדע  תמיד  שלא  לדעת  ב 
יש   ומאידך,  וכד',  חז"ל  כבוד  על  יותר  שומרת  לעינינו  נראית  מסוימת 

יותר  וכפי שכבר העיר הרס"ג על 165בעומקה חשש של פגיעה קשה עוד   ,
המושכלות   נגד  אף  הקב"ה  של  יכולתו  לגבי  להישמר  שהשתדלו  אלו 

  . 167ע, ותיארוהו במה שהוא שווא , ונכנסו במה שהוא יותר ר166הראשונות 

עם זאת, אפשר שהיו גדולי ישראל שהכריעו בשאלות על פי תוצאותיהן  
של   שבליבם  ומה  כאלה.  הכרעות  פרסמו  הפחות  לכל  או  החינוכיות, 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  בלתי סביר.

 . פרק לגוב פרק לבכפי שנביא ב 164

  .פרק יטוכפי שכתבנו ב 165

 . רק להפנאריך בזה לקמן ב 166

ותמצא   ,איני סובר כך בגלל כך  ,ושמא יאמר אדםאמונות ודעות לרס"ג הקדמה פרק ה: "  167
כדרך שנזהרו מקצת המייחדים מלומר שאין   .שהוא נכנס ביותר חמור ממה שנשמר ממנו

והרי נכנסו במה שהוא יותר    .ו בחוסר יכולתה' יכול להחזיר את אתמול, כדי שלא יתארוה
  ". רע, ותיארוהו במה שהוא שווא
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   . אחרים הוא מהדברים המכוסים מבני האדם

   כב פרק
  האם יש מקום להמשיך לאחוז בדעה שנסתרת ע"י המציאות? 

הדג והרמב"ם  ע"י  הרס"ג  שנסתרת  בדעה  להחזיק  מקום  שאין  ישו 
לא  168המציאות  "המוחש  רבים  ובפוסקים  במפרשים  כונה  זה  עיקרון   ,

  יוכחש". 

על   מהמציאות  קושיות  שמקשה  התלמוד,  מדברי  גם  מוכח  זה  עיקרון 
סברות חזקות במחשבה, ולעיתים מחמת כך גם הוציא פסוק מפשטו, ולא  

הנרא מהמציאות  להתעלם  שיש  טענה  לעיניים נזכרת  ובמקומות  169ית   .
וכו'  חזינן  קא  "הא  בתלמוד  הקשו  הועיל  170רבים  ולא  כן  עשו  "הרבה   ,"

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

לרס"ג    168 ודעות  והדעהבאמונות  ד"ה  "הקדמה  אמיתות :  ששם  מי  הוא  המשובח  והחכם 
ליסוד, ומשתית על כך את דעותיו... והסכל המגונה מי ששם    ]ראיות מהמציאות[הדברים  

  ". תהיינה כפי דעותיו יאות)(המצ ומדמה שאמיתות הדברים ,דעותיו ליסוד
" עא:  פרק  אמצע  ח"א  נבוכים  אחרי  מורה  נמשכת  המציאות  אין  לך...  אומר  אני  וכלל 

  ". הסברות, אלא הסברות הנכונות נמשכות אחר המציאות
" נגד  יצאו  אלה  המדבריםבדבריהם  ונקראו  כת  (  "כת  המוסלמים,  ומן  מהיוונים שהתנצרו 

המציאות ע"פ מה שהסתבר להם שהיא  כל  את    הירשהגד  –  בערבית: כלאם, או: מתכלמין)
  .הידוע מן הראייהלהיות, ולא ע"פ  אמורה

הרי שאמר לו  ...  וה בהאי עלמא ליכאורבי יעקב היא, דאמר: שכר מצ: "ב"קידושין לט ע  169
אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות, ועלה לבירה ושלח את האם ונטל את הבנים, ובחזירתו  

לעולם    –מיו של זה? והיכן אריכות ימיו של זה? אלא, למען ייטב לך  נפל ומת, היכן טובת י
טוב ימיך    ,שכולו  יאריכון  יעקב   –ולמען  ר'  הוה!  הכי  לאו  ודלמא  ארוך.  שכולו  לעולם 
  ."מעשה חזא

ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב    ,מפני מה יש צדיק וטוב לוכך גם השאלה (ברכות ז ע"א) " 
  ".ויש רשע ורע לו? ,לו

בקוש בראשונים,  גם  מצינו  (יכך  הרמב"ם  על  הראב"ד  פ  'הלית  ה"תשובה  "ב"ג  אדם  ): 
יד הוא מת ברשעו. א"א לא כמו שהוא סובר שכשאמרו ימ  ,ונותיו מרובין על זכיותיוושע

שמ למיתה  לאלתר  נחתמין  כןירשעים  ואינו  מתים,  ר   ,יד  יש  הרבהכי  חיים  אלא   .שעים 
  ".נחתמין לאלתר שלא ימלאו ימיהם שני הדור שנגזרו עליו

לית לה יצרא? והא קא חזינן    –אלא מעתה, בהמה דלא כתיב בה וייצר  "  ע"א:  ברכות סא   170
  !".דמזקא ונשכא ובעטא

  ". והא קא חזינן דמיעני! .אמר רב יוסף: נקיטינן, האי צורבא מרבנן לא מיעני " ע"ב: שבת קנא
דאמר רב חסדא: סילקא חייא קטיל גברא חייא. והא קא חזינן דקא אכלי  "  ע"א:  עירובין כט
  ". ולא מייתי!

  ובעוד מקומות רבים. 
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", וכן "בא הרוג ברגליו", שכמובן שאין מתעלמים ממנו, אף על פי  171להם
  .172שכבר נפסק על פי בית דין שלכאורה כבר מת 

וכתב   זה אף בסוגיה הלכתית,  ומצינו שאחד האחרונים השתמש בעיקרון 
  .173אפשר לחכם שישתבש בחטא החוש, דהיינו בהתעלמות מהמוחש   שאי

להם  נודע  שנהרג  שכיוון  כוזיבא,  בר  עם  הגאולה  בענייני  אף  אירע  וכן 
המשיח מלך  לגלות  174שאינו  שיש  שסובר  מי  יש  אם  ואכן,  בתורה  .  פנים 

בשאלה שיתקשה  הרי  כמציאות,  חישב    שלא  שרבו  תלמיד  יעשה  מה 
והגיע  175קיצין הגיע  אותו  ,  לא  והמשיח  שעליו    וכי  –הקץ  לומר  יהיה 

   מדברי רבו.  עולהלהאמין שהמשיח כבר הגיע, כיוון שכך 

, דחאה רבי  176ואכן לגבי הסגולה שספר רזיאל המלאך מציל מן השריפה

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

עינ  171 ע  "ב"דה  בסחורה. אמרו: :  וימעט  בישיבה,  ירבה  להן:  ויחכם? אמר  יעשה אדם  מה 
שה אדם מה יע...  הרבה עשו כן ולא הועיל להם! אלא: יבקשו רחמים ממי שהחכמה שלו

ויתעשר? אמר להן: ירבה בסחורה, וישא ויתן באמונה. אמרו לו: הרבה עשו כן ולא הועילו! 
יבקש רחמים ממי שהעושר שלו. זכרים? אמר להם:  ..  אלא:  בנים  לו  ויהיו  יעשה אדם  מה 

א לו,יישא  ההוגנת  הועילו!   שה  ולא  כן  עשו  הרבה  אמרו:  תשמיש.  בשעת  עצמו  ויקדש 
  ". רחמים ממי שהבנים שלואלא: יבקש 

תנו רבנן: שבעה בנים היו לה לקמחית וכולן שמשו בכהונה גדולה. אמרו לה  : "א"יומא מז ע
ביתי קלעי שערי. אמרו  קורות  לכך? אמרה להם: מימי לא ראו  חכמים: מה עשית שזכית 

 " [אמנם לא מדובר כאן בדברי אחד התנאים או האמוראים,לה: הרבה עשו כן, ולא הועילו
אך מכך שחכמים הם ששאלו אותה "מה עשית שזכית לכך", מוכח שראו חשיבות בדעתה, 

  לולי שהדבר נסתר מהמציאות]. 

 ".בבא הרוג ברגליו: "ע"ב עדבבא קמא  172

מחוגה    [לר"ש]  האם לא היה לו  ,ותימהתוספות יום טוב כלאיים פ"ה מ"ה ד"ה ומעתה: "  173
ולסמן בה שורות גפ נטועים על ה' ה'לחוגג עגולה ל"ב על ל"ב  ועין בעין היה רואה    ,נים 

אבל אין ספק שלא עשה לו צורה מוחשת ?...  שאי אפשר שיפלו מ"ה גפנים בעגולה הזאת
כי לא היה מכחיש גם החוש. כי    ,שאילו היה רואה אין ספק שהיה חוזר מדבריו  ,לראות בה

מענ המדברים  בטעות  משתבש  ז"ל  החכם  שהיה  אאמין  החושילא  חטא  עלמות [הת  ין 
 . מהמציאות]"

בי עקיבא חכם גדול מחכמי משנה היה, והוא היה נושא ר : "ג"א ה"מלכים פי  'רמב"ם הל  174
כליו של בן כוזיבא המלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי 

  ".ן שנהרג נודע להם שאינוודורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג בעונות, כיו

 . פרק קיז, כפי שנפרט לקמן בלי ישראל שעשו כך במהלך הדורותהרי היו גדו 175

רק   176 בו,  ללמוד  זוכר  שאין  מי  אף  וז"ל:  ד  דף  המלבוש  בספר  "איתא  הספר:  שער  מתוך 
 וזהבו, בוודאי יינצל מן שריפה ומן שוד ושבר, עכ"ל".שהוא בביתו גנוז אצל כספו 
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  . 177נחמן מברסלב מתוך המציאות, שכבר אירע שהספר עצמו נשרף 

אדם הסובר שאמונתנו מחייבתנו להתעלם מהמציאות, הרי שתורף דבריו  
כמה  .  178הוא שהאמת סותרת את אמונתנו, ואין לך חילול השם גדול מזה 

ש זה  אדם  בראשית  השנמ גרוע  הנחש סדרי  את  מאכיל  שהאדם  בפרי   , 
   . העץ שאין בו דעת. ושרא ליה מריה

   כג פרק
  אלו ואלו דברי אלוקים חיים

אלוקים  בסוגיות   דברי  ואלו  "אלו  לומר  שייך  לא  מחשבה  בענייני  רבות 
הגם    –חיים" ו"נהרא נהרא ופשטיה", כיוון שמדובר על מחלוקת במציאות  

למשל, האם יש השגחה על בעלי חיים או לא, או    –שזו מציאות רוחנית  
"אלו   לומר  שייך  לא  הרי  במציאות  ובמחלוקת  כפשוטם.  שדים  יש  האם 

  .179ואלו" 

יש   להנהגת  אמנם  אלא  למציאות  נוגעות  שאינן  במחשבה  מחלוקות 
את  לברר  האם  השאלה  או  המידות,  לעבודת  שונות  דרכים  כגון  האדם, 
שייך   אלו  בעניינים  תמימה.  באמונה  לאחוז  או  שכלי  בירור  ע"י  האמונה 
ובנסיבות המקום   בסגנונו של האדם  זו שתלוי  ואלו", מבחינה  "אלו  לומר 

 182, וכפי שנביא לקמן 181והראי"ה קוק   180סלנטר  והזמן, וכדברי רבי ישראל
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

177  " תעח:  אות  מוהר"ן  הראשון  : אמרחיי  מאדם  אינו  רזיאל  שנתן    ,ספר  הספר  זהו  ולא 
הראשון לאדם  משר  ,המלאך  להציל  כח  בו  א  .פהיואין  נשרףיוכבר  בעצמו  שהספר   , רע 

 ".והאריך בזה בראיות ברורות

חילול השם שבזה מפורש גם בדברי הרב יונה מרצבך [ראש ישיבת קול תורה] שהובאו    178
בחזון שמיים", תשלדגלנוב (ציקוני))  ו, הובא  ציקינובסקי  יא  (לרב איתן  בספר עלה עמוד   ,

מונסייונה ישראל  אור  ובקובץ  י  ,  "ניו  נ"ט:  גיליון  תש"ע  שנת  פניו ורק  את  הוא  מסתיר 
  מהמציאות ומאשים אחרים בגילוי פנים? 

את כועס ולועג אני, ואף לא בגלל מה שע"י כן קורא  זולא בגלל הבערות שיש בקנאת ה' ה
אלא חוששני משום שלושה דברים: משום    ,וכו'  סיםרהוא למאמינים וחרדים מינים ואפיקו

ששוללי  על  שלועגים  אחרים  בעיני  ולצחוק  ללעג  אותנו  עושה  כן  שע"י  השם  חילול 
אמונה   מושגי  מבלבל  הוא  כן  שע"י  האמונה  טהרת  ומשום  היראים,  הם  במה המציאות 

לא ובמה  להאמין  חייבים  במה  אמרו  וחז"ל  הוא שהתורה  כן  שע"י  הרבים  סיכון  ומשום   ,
עיניהם    מסכן שיפתחו  מאחרים  וישמעו  פעם  שיצאו  הנוער  מבני  אלה  של  אמונתם  את 

  ".וילמדו בנין אב ממה שבדבר זה לימדונו בערות להגיב ח"ו על כל מה שלימדונו כך

נז  179 "  ע"א  כדברי רש"י כתובות  פליגי תרי אליבא דחדד"ה הא:  מר אמר הכי אמר   ,דכי 
 ".הו משקרחד מיניי  – פלוני ומר אמר הכי אמר פלוני

ד"ה מוסרים: "מוסרים בשם   7ספר חיי המוסר (ישיבת בית יוסף באוסטרובצה) ח"א עמוד    180
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    שהיו שחילקו בעניין הדרך לאמונה בין הדורות השונים. 

   כד  פרק
  להאמין רק בגלל שכך אמרו גדולים מאיתנו 

מצד   ולא  אמיתתן  מצד  בדעות  לעיין  שיש  כתבו  ראשונים  וכמה  כמה 
ולכן כתבו בחריפות שאין לקבל את דעת הקדמונים בלי 183האומר אותן   ,

עיון והבנה, כאשר ידוע לנו שאינה נכונה, ודבר זה נאסר גם מדרך התורה  
, וכן כתבו במעלת האדם שמשליך מעל פניו את השקר  184וגם מדרך השכל 

ישראל  חכמי  דברי  נגד  גם  באמת  יתחזקו    . 185ובוחר  לא  אמת  ודברי 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

רוב   כי  כלל,  אינו  כן  גם  זה  וכלל  ה',  בעבודת  כלל  שאין  סלנטר שאמר  ישראל  ר'  הגאון 
ואין שייך לומר על איזו שהיא דרך   והזמן,  נסיבות המקום  ההבדלים בשיטות קשורים עם 

 בד ראה וקדש'".ושיטה 'כזה בל

[בין שיטתו של   וההכרעה בזה: "112" עמוד  לאחדותו של הרמב"ם"א  "מאמרי הראיה ח  181
היא נתונה לפי המצב הנפשי ותפיסת הציורים הרוחניים של    הרמב"ם לאלו החולקים עליו]

  והכל לפי מה שהוא אדם.  ,כל אחד לפי תכונתו
ע פועלות  מיוחדות  שדעות  אנשים  שישנם  ספק  שום  את אין  לקשר  טובה,  פעולה  ליהם 

קא וה, וישנם אנשים אחרים שדוולבבם לקדושה ולטהרה, לאמונה ולעבודה, לתורה ולמצו
 ."דעות אחרות הן מסוגלות לקרב את לבבם לכל הדברים הקדושים והנשגבים הללו

  .פרק לבב 182

183  " חז"ל:  דרשות  אודות  מאמר  הרמב"ם,  בן  אברהם  מעיינים  רבי  אינם  ז"ל  החכמים  כי 
אותו,  האומר  מפני  לא  ראיותיהם,  ומצד  אמיתתם  מצד  אלא  אותם,  מביטין  ולא  הדעות 

  ".יהיה מי שיהיה

דעת    184 להעמיד  שירצה  מי  "כל  חז"ל:  דרשות  אודות  מאמר  הרמב"ם,  בן  אברהם  רבי 
והבנה   עיון  בלי  דעתו  ולקבל  גדול],  הוא אדם  שאומרה  [בגלל  אומרה  פני  ולישא  ידועה, 

לא   אם  איתה  אמת  אם  דעת  אותו  מדרך    –לעניין  נאסר  והוא  הרעות,  הדעות  מן  שזה 
  התורה [לא תהדר פני גדול] וגם מדרך השכל". 

" לרמב"ם:  המצוות  לספר  להשגותיו  הרמב"ן  הקדמת  להיות  סוף  וחפצי  חשקי  עם  והנני 
ארי רביד ועל ידי צמיד, לא  ולראשונים תלמיד, לקיים דבריהם ולהעמיד, לעשות אותם לצו

אהיה להם חמור נושא ספרים תמיד. אבחר דרכם ואדע ערכם. אך באשר לא יכילו רעיוני 
יתן    ה'אה עיני. ובהלכה ברורה לא אשא פנים בתורה. כי  אדון לפניהם בקרקע אשפוט למר

  ".חכמה בכל הזמנים ובכל הימים. לא ימנע טוב להולכים בתמים
הקדמונים  לכבוד  רק  תועלת,  בהם  שאין  במנהגים  המחזיק  (לגבי  יד  כח  דברים  ספורנו 

" אותם):  אלשהנהיגו  אחרי  ללכת  לך  מזהואין  גדול  אחרים  לכבוד  יבח  ,הים  דת  דוש 
  ".הים שופטים בארץוונים אשר נחשבו אלקדמ

דעת חכמי אומות  (רבי) (כ)והכריע  רבי אברהם בן הרמב"ם, מאמר אודות דרשות חז"ל: "  185
ואמרו ישראלינ'  העולם...  לחכמי  העולם  אומות  חכמי  רבינו 'צחו  זה  אדון  נקרא  ובאמת   .

לאמיתו,  הקדוש ויכריענו  האמת  ויקיים  השקר  פניו  מעל  כשישליך  האדם  בו  כי  ויחזור   ,



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 ________________________________________   74 _________________________________________  

העולם כל  יחלש הםעלי  בהסכמת  ולא  הארץ    ו,  אנשי  כל  יחלקו  אם 
ו, שהאמת גדולה מכל בני קדם, ואהבת האמת גדולה  ועוד כתב .  186הםעלי

  .187הכל יעדר  –, שאילו תעדר האמת  מאהבת החכמים

הבן איש חי כתב שגם דבריהם של גדולי המקובלים, אלו שאין להם הכרח  
שכלם   מהשערת  נאמרו  אלא  האמיתית  קבלה  מדברי  לנו    –והוכחה  יש 

  .188לדין יש תשובה רשות לדבר ולטעון עליהם מה שנראה לנו לטעון, ואם 

דין   לבית  לשמוע  שיש  שדרשו  מה  הלכה,  בענייני  שאף  אלא  עוד,  ולא 
שמאל  שהוא  ימין  על  לך  יאמרו  אפילו  שתמיד    –  189הגדול  הכוונה  אין 

לסבול   לנו  טוב  מהדברים,  באחד  יטעו  אם  שאפילו  אלא  איתם,  האמת 
טעות אחת ולא שיעשה כל אחד ואחד לפי דעתו, שבזה יהיה חורבן הדת 

  .190חלילה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ".פכה, אין ספק כי קדוש הואומדעתו כשיתבאר לו ה

186   " טו:  ח"ב  נבוכים  אממורה  תוסיף  לא  שהוכח,  דבר  שבו  ישכל  הנכון  יתחזק  ולא  תתו 
העולם כל  תגרע אמ בהסכמת  ולא  אנשי  יעליו,  כל  יחלקו  אם  הנכון שבו  יחלש  ולא  תתו 

 ."הארץ עליו

ספר הגלוי (רבי יוסף קמחי, אביו של הרד"ק), הקדמה, ד"ה ואני: "והנה האמת גדול מכל    187
בני קדם, כאשר משלו משל הדיוטות על חכם אחד שהיה משיב על חכם אחר זקן, אמרו לו:  

  'לא תבוש להשיב על זקן ממך?', אמר להם: 'האמת אשר עימי זקן ממנו'.
רא אפלטון  על  בהשיבו  אחד  פילוסוף  שניהם ואמר  ואפלטון  'האמת  אמר:  החכמים,  ש 

  .אהובינו, והאמת יותר חביבו'
ודברך שציווית על בני אדם לעשות    –  'ראש דברך אמת'כתוב  [ה]גם אמר   ראשית ציוויך 

  ". הכל נעדר –הוא האמת, ודעו כי כאשר תעדר האמת 

שנכתבו    על כן דברים אלו הנז"לד"ה על: "  סוד ישרים סימן ה  –שו"ת רב פעלים חלק א    188
וכמפורש בדבריו שכתב   ,בשם רבינו הרמ"ק ז"ל, כיון שאמרם רבינו הרמ"ק מהשערת שכלו

כי דברים כאלה שהם עומדים ברומו של עולם, אם    .אין לנו לסמוך עליהם  –  ואני אומר וכו'
ומאחר שרבינו    .אין לסמוך עליהם כלל  –אין להם הכרח והוכחה מדברי קבלה האמיתית  

מהשער ז"ל  אמרם  הרמ"ק  שכלו  לנו    –ת  שנראה  מה  עליהם  ולטעון  לדבר  רשות  לנו  יש 
  .'"ואם לדין יש תשובה ,אם קבלה נקבל'לטעון, כי על זה אמרו 

 –  לא תסור מן התורה אשר יגידו לךאות יא: "  ספרי דברים פרשת שופטים פיסקא קנד  189
ימין שהוא    –  ימין ושמאל  .ות לא תעשהומצ שמאל ועל שמאל אפילו מראים בעיניך על 

  ".שמע להם ,שהוא ימין

ועל דרך האמת והשבח הגדול בזאת  סוף ד"ה משורשי המצווה: "  ספר החינוך מצוה תצו  190
לא תסור ממנו ימין ושמאל, אפילו יאמרו לך על  ' )ספרי כאן(אמרו זכרונם לברכה  ,הוהמצו

ממצ תסור  לא  ימין  שהוא  שמאל  ועל  שמאל  שהוא  שאפילו'ותםוימין  כלומר  הם    ,  יהיו 
נעשה כטעותם, וטוב    [אלא]  טועים בדבר אחד מן הדברים אין ראוי לנו לחלוק עליהם אבל

לסבול טעות אחד ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד, ולא שיעשה כל אחד ואחד  
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   כה פרק
  הוכחות מפסוקים 

ראיות   הביאו  אלו,  בעניינים  יסודיות  בסוגיות  ואף  באגדה,  רבות  בסוגיות 
  . 191מפסוקים. הדבר נמצא כבר בחז"ל 

ודרכם של כל חכמי   אמנם בוודאי שלא נסמכו על לשון הפסוקים בלבד, 
הרי  הסברה,  מן  נסתרים  המקראות  שפשטי  שבמקום  החסידים,  תורתנו 

, וישנם מקראות שבעיון ראשון פשוטן  192שמשימים עניין המקראות כמשל 
מראה עניין אחד, והסברה מוכיחה שאינו כן, ואף פסוקים אחרים מוכיחים  

. ובוודאי שאנו מוציאים מקראות מפשוטן על מנת שלא יתפרשו  193כנגדם

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  לוק לב העם והפסד האומה לגמרי. יכפי דעתו שבזה יהיה חורבן הדת וח
ורה אל חכמי ישראל, ונצטוו גם כן שיהיו לעולם כת נים אלה נמסרה כוונת התיומפני עני

מועטת מן החכמים כפופה לכת המרובין מן השורש הזה, וכמו שכתבתי שם במצות להטות  
  ."אחרי רבים

  –יכם, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים  וקבנים אתם לה' אל  ,לכדתניא: "א"קידושין לו ע  191
רבי    .אין אתם קרוים בנים, דברי ר' יהודה  –אתם קרוים בנים, אין אתם נוהגים מנהג בנים  

מאיר אומר: בין כך ובין כך אתם קרוים בנים, שנאמר: בנים סכלים המה, ואומר: בנים לא 
אמון בם, ואומר: זרע מרעים בנים משחיתים, ואומר: והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי  

  . "אתם יאמר להם בני אל חי
ע צז  "ב"סנהדרין  אידך:  אל  ,תניא  תשובה  רבי  עושין  ישראל  אם  אומר:  נגאלין,    –יעזר 

נם  ישנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובתיכם. אמר לו רבי יהושע: והלא כבר נאמר ח
לא בתשובה    –בעבודה זרה, ולא בכסף תגאלו    –נם נמכרתם  ינמכרתם ולא בכסף תגאלו, ח

שובו   נאמר  כבר  והלא  יהושע:  לרבי  אליעזר  רבי  לו  אמר  טובים.  ואשובה  ומעשים  אלי 
ולקחתי אתכם אחד   כי אנכי בעלתי בכם  נאמר  והלא כבר  יהושע:  רבי  ליה  אליכם. אמר 

ים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. אמר לו רבי אליעזר: והלא כבר נאמר בשובה  ימעיר ושנ
ושעון! אמר לו רבי יהושע לרבי אליעזר: והלא כבר נאמר כה אמר ה' גאל ישראל יוונחת ת

מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו. אמר לו רבי    מתעב גוי לעבד משליםקדושו לבזה נפש ל
אליעזר: והלא כבר נאמר אם תשוב ישראל נאם ה' אלי תשוב. אמר לו רבי יהושע: והלא 

ימינו ושמאלו וכבר נאמר ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היא וירם  ר 
וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל  אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי  

  ."אלה וגו'. ושתק רבי אליעזר

ח  192 הרשב"א  סי"שו"ת  "ט  'א  החסידים:  תורתנו  מחכמי  חכם  כל  כי  דברי   ,ודע  כשיראה 
וישר בעיניו דרכםיהפ פ  ,לוסופים  רש אותם יכשהוא מגיע אצל הכתובים המורים כהפכם 

ין המקראות משל. לפי שאין דוחק אותו יין שיהיה נאות לחקירה הפילוסופית ומשים עניבענ
  ".הוענין נבואי או מצו

193  " פרק כה:  ח"ג  נבוכים  כוונה בהם תכלית  מורה  לא  ה'  כל מעשי  כי  אבל אלה שאמרו 
  ת... מסוימ

זה עניין  ראשון  בעיון  פשוטן  שמראה  מקראות  כמה  אצלינו  גם  למצוא   ,  ויש 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 ________________________________________   76 _________________________________________  

  חלילה כהגשמה, כגון "יד ה'". 

גם במקום שהסתמכו על פשטי הפסוקים, בוודאי שאין בכך ראיה מוחלטת, 
. ומצינו  194שהרי מצינו שנחלקו תנאים, וזה וזה הסתמכו על פסוקים שונים 

סמכו בו על הכרע הפסוקים,  שגם לגבי סדר האירועים שלעתיד לבוא, שנ
  . 195נפלו מחלוקות 

ש לדבר,  העיבורודוגמה  ו"ויקרא    196בספר  המים"  "יקוו  מהפסוקים  הוכיח 
קים ליבשה ארץ" שמידת היבשה על כדור הארץ זהה בשטחה למידת  ואל 

. והוסיף שלאחר ראיות אלו, אין צורך להביא ראיה נוספת מן החכמות  הים
 .197החיצוניות 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

וכגון אמרו ומי יאמר  ,  שו אותה ויעשוכגון אמרו ונפ',  כגון אמרו כל אשר חפץ ה' עשה וגו
  ...לו מה תעשה

תורתנו חכמי  המון  הנ"ל]  וכך דעת  שפרטי  [נגד הדעה  והוא  נביאנו,  בפירוש  דיברו  ובכך   ,
ם בחכמה, סדורים וקשורים זה בזה, וכולם סיבות ומסובבים,  יהמעשים הטבעיים כולם עשוי
מה רבו מר  ה מופלגה. כמו שאחוק ולא בטל, אלא מעשי חכמואין מהם מאומה הבל ולא שׂ 

עשית בחכמה  כולם  ה'  באמונה,  מעשיך  וכל מעשהו  ארץ ,  ונאמר  יסד  בחכמה  ה'  ונאמר 
וזה חוזר הרבה אין ראוי לסבור הפכו, והעיון הפילוסופי כך מחייב, שאין שם מאומה  '.  וגו

 חוק ולא בטל בכל מעשי הטבע, כל שכן בטבע הגלגלים שהם יותר מחוכמים הבל ולא שׂ 
  ".  מסודרים כפי חשיבות חומרםו

  כדוגמאות דלעיל. 194

הל  195 פי  'רמב"ם  ה"מלכים  " ב"ב  חכמים:  אלא    ,אמרו  לימות המשיח  הזה  העולם  בין  אין 
מלכיות תהיה    שיעבוד  המשיח  ימות  הנביאים, שבתחילת  דברי  של  מפשוטן  יראה  בלבד, 

וכל  ...  בםימלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין ל
אצל   הן  סתומין  שדברים  שיהיו,  עד  יהיו  איך  אדם  ידע  לא  בהן  וכיוצא  הדברים  אלו 

ולפיכך יש  הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו , אלא לפי הכרע הפסוקים, 
  ". להם מחלוקת בדברים אלו

  לרבי אברהם ברבי חייא הנשיא, מראשוני הראשונים.  196

ע  דהוי יוספר העיבור לרבי אברהם ברבי חייא הנשיא, השער הראשון תחילת פרק א: "  197
כגון כדור שהארץ עגולה    לם על דעת אחתוה הסכימו כזין  יכי כל החכמים המעיינים בענ

ומימי הי כנורת,  על חציהם  או  יסובבון לה  ושם הוא  ,  הגדול  יבשה  ונמצאת הארץ חציה 
  ואין בו יישוב, ושאר הימים אשר במחצית  סינויאוק  וך מימיתבוע בטהשני    הישוב, וחציה

  .דת היםידתה כמיהיבשה בארץ מ ותמצא ,ה המיםובמקו ין האיים אשריענכהיבשה הוא 
ם אל מקום אחד ותראה היבשה  ייב יקוו המים מתחת השמיתדכרה,  התווראיה לדבר זה מן  

כן וכמ  –  ויהי  במקום אחד,  היבשה  נראית  כן  אל מקום אחד  נקוו המים  כן    הז  דתיכאשר 
המים קרא   הוים ליבשה ארץ ולמקווקוכן כתוב ויקרא אל  .דת זה ועל קצבה אחת נחלקוימ

צא  וה מתא  ,וקראן בשני שמות  יםינימים, וכל דבר במעשה בראשית אשר חלקו המקום לש
כמימ האחד  השניידת  אל  ,דת  ויקרא  ולח  יםוקככתוב  יום  וכמו  ולאור  לילה,  קרא  שך 

שישמ יום  למודת  לילהיוה  כמומק  כן  ,דת  המים  מקומות שהיום  ידוה  שיש  וכמו  יבשה,  ת 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 ________________________________________   77 _________________________________________  

   כו פרק
  בעלי החקירה ובעלי הקבלה

מחלוקות  ישנן  במחשבה  רבות  שבסוגיות  המפורסמות  בעלי   198מן  בין 
הקבלה  לבעלי  הראשונים, 199החקירה  ומן  הגאונים  מן  החקירה,  בעלי   .

השכל  אדני  על  המחשבה  עולם  את  וגדולי  200ייסדו  הקבלה  בעלי  בעוד   ,
קבלה מרבותיהם  201החסידות  על  עולם המחשבה  ועל עולם    202ייסדו את 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ומקומות הלילה  על  עו  עודף  מוציא  וכשאתה  היום,  על  עודפת  כנגד  דשהלילה  האחד  ף 
כן יש מקומות בארץ אשר היבשה עודפת ומקומות    ,הזין היעל הענ  ויםוש  השני יהיו שניהם

הארץ    ויתברר לך שמחצית  ,יםוה כנגד זה יהיו שניהם שוזף וכשאתה מוציא  דהים עו  אשר
  .וחציה ים יבשה

 ". צונהיכמה החומדברי הח תואיני צריך להביא ראיה אחר

מ  198 אין  ורחבה,  עמוקה  מחלוקת  בכל  ישנן כמו  אלא  סותרות,  דעות  בשתי  רק  דובר 
 דעות־ביניים רבות, ויש שסוברים בסוגיה אחת כצד זה ובסוגיה אחרת כצד האחר וכו'.

שאינם    199 בדברים  המאמינים  לכלל  אלא  דווקא,  הקבלה  תורת  ללומדי  כאן  כוונתנו  אין 
  מוכחים באופן שכלי.

ייסדו את הראיות וההבנה על הש   200 ובוודאי למותר להדגיש שאמנם הם  כל, אך בוודאי 
שנתנו חשיבות לעולם הרגש. אלא שלא כפועל את ההחלטות, אלא כנפעל מהן ומתפעל  

" ה"ב):  פ"ב  התורה  (יסודי  הרמב"ם  בדברי  למשל  כך  לאהבתו  מהן.  הדרך  היא  והיאך 
הגדולים  ?ויראתו הנפלאים  וברואיו  במעשיו  האדם  שיתבונן  ח  ,בשעה  מהן  כמתו וויראה 

וה גדולה לידע השם  וה תאויד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוימ  , שאין לה ערך ולא קץ
   .ל חי־ים לאקוכמו שאמר דוד צמאה נפשי לאל, הגדול

ביוכשמחשב בדברים האלו עצמן מי ויודע שהוא  ויפחד  נרתע לאחוריו  ה קטנה יריד הוא 
אפישפ אראה ילה  כי  דוד  שאמר  כמו  דעות,  תמים  לפני  מעוטה  קלה  בדעת  עומדת  לה 

ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים    .שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו
ן י בון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם, כמו שאמרו חכמים בענייממעשה ר

 ".ר את מי שאמר והיה העולםשמתוך כך אתה מכי ,אהבה

אלו    201 של  דרכם  ממשיכי  גם  מהסוגיות,  חלק  לגבי  לפחות  זו,  בדרך  המשיכו  לאחריהם 
 שהתנגדו לחסידות. 

י ויקיים כל מה שאני  אותכל מי שיציית    :אמרחיי מוהר"ן (רבי נחמן מברסלב) אות שכ: "  202
יהיה מה שיהיהוב  ,מצווה גדול  צדיק  יהיה  רק   עצמוכל  שליך שלהוהעיקר    .ודאי  לגמרי, 

  ".הכל כמאמרו[רבי נחמן מברסלב] יקיים כאשר יאמר הוא 
" קכג:  אות  תחילת  מוהר"ן  שהכליהעליקוטי  והיסוד  להצדיק   קר  עצמו  לקשר  בו  תלוי 

שבדור ולקבל דבריו על כל אשר יאמר כי הוא זה, דבר קטן ודבר גדול ולבלי לנטות חס  
שופטים)   פרשת  (ספרי  לברכה  זכרונם  רבותינו  שאמרו  כמו  ושמאל  ימין  מדבריו  ושלום 

תו כל החכמות, ולסלק דעתו כאלו אין יולהשליך מא  ',לו אומר לך על ימין שמאל וכויאפ
והרב שבדורל מהצדיק  יקבל  בלעדי אשר  שנשאר אצלו שום שכל    . ו שום שכל  זמן  וכל 

 ".שר להצדיקועצמו, אינו בשלמות ואינו מק
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  הנסתר. 

  אלה לעומת אלה. 

החמורים הספיקות  ייושבו  זה  "בספר  אומרים  בתורה    203אלה  למאמין 
, ואלה אומרים "בספר זה יצאו ישראל מן  204שאינו רוצה לפרוש משכלו" 

, 206. מאלה התנגדו לספרם של אלה וערערו על ייחוסו 205הגלות ברחמים"
  . 208ואף היה מי שערער על ייחוסו  207ומאלה התנגדו לספרם של אלה 

המצדדים   בין  קשים,  בצידי  לעיתים,  ביטויים  אף  נאמרו  אלו  מחלוקות 
  . 210ולכאן  209לכאן

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

למי שמבינו, אבל אני    ואיני אומר שמאמר זה מיישב כל הספקותמורה נבוכים, פתיחה: "  203
  ". והחמורות שבהן אומר שהוא מיישב רוב הספקות

בו והושג יטרת המאמר הזה להעיר לאדם דתי, שכבר נקבע בלממורה נבוכים, פתיחה: "  204
ומידותיו, ועיין במדעי הפילוסופים וידע ענייניהם,   אמיתת תורתנו, והוא שלם בדתו  בדעתו

במעונו להעמידו  והדריכו  האנושי  השכל  בפניו,  ומשכו  שלא   ועמדו  ומה  התורה,  פשטי 
 , ים או המושאלים או המסופקיםהצליח להבינו, או שהבין אותו מענייני השמות המשותפ

ויחשוב ,  או שיימשך אחר שכלו ויעזוב מה שידע מאותם השמות,  ישאר במבוכה והיסוסיו
או שיעמוד כפי מה שהבין מהם ולא ימשך אחר שכלו, ונמצא שפנה ,  שעזב יסודות התורה

ר  שאיהפסד בדתו, ויואחור משכלו ופירש ממנו, ויחשוב עם זאת שהוא הביא על עצמו נזק  
עם אותם הדעות הדמיוניות תוך הרגשת צער ומועקה, ולא חדל להיות בכאב לב ומבוכה  

  ".גדולה

הר יפקון  והאי ספר הז: "בע"דף קכד  פרשת נשא,  כרך ג (במדבר)    ,רעיא מהימנא  ,זוהר  205
  ".ביה מן גלותא ברחמי

  .פרק צבכדלקמן ב 206

): "וכבר ידעת מה שאירע לספר המורה והמדע  206סדר הדורות ח"א ד"א תתקכז (עמוד    207
  ששרפו אותם". 

" תט:  אות  מברסלב)  נחמן  (רבי  מוהר"ן  אם  חיי  האדם  של  בהפנים  להכיר  שיכולים  ואמר 
ודאי הוא  וכי ב  ,רעהל  השתנזה הספר נפנים של זה הלומד  כלומר שה  ),מורה נבוכים(למד  

  ".מאבד צלם אלוקים פנים דקדושה ע"י זה
 חיי מוהר"ן תחילת אות תיא: "והתלוצץ מאוד מטעמי המצוות שבספר מורה נבוכים".

עמוד    208 אך,  ד"ה  א  פרק  (ליעב"ץ)  ספרים  לא  3מטפחת  נבוכים  מורה  ספר  לבעל  "אך   :
רי (בפרטות מה שכתב בעניין הניסים... ובמעשה מרכבה...) רעדה יכולתי לישא פנים, בזוכ

הר"מ  בשם  הקורא  האדם  כל  בחופזי,  אמרתי  כן  על  מותני,  מלאה  חלחלה  אחזתני, 
 כוזב". –[הרמב"ם] על חיבור ספר מורה נבוכים 

סילדוגמה,    209 הריב"ש  "קנז  'שו"ת  בגנות :  מספר  המתפלספים  מן  אחד  שמעתי  וכבר 
הש[הנוצרים]    ילוליםגובדי  הע'  :אומרוהיה    ,המקובלים והמקובלים מאמיני    ,לושימאמיני 
  . ' [עשר הספירות]"העשיריות
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שכלית   הכרעה  אין  אלו  מחלוקות  של  שורשן  לגבי  גם  הפליאה,  למרבה 
  . מוחלטת

הקדמונים   כדעת  שדעתם  טוענים  החקירה  והראשונים,   –בעלי  הגאונים 
הקבלה   בעלי  מאידך,  עליהם.  וחלקו  באו  יותר  מאוחרת  בתקופה  וכיצד 
אלא   בלבד  זו  ולא  הגאונים,  לפני  עוד  קדום  דעותיהם  שמקור  טוענים 

ואידך וכו'.  הרע  עין  שדים  במזלות  עיסוק  מוצאים  אנו  בעלי שבתלמוד   ,
טוע רמזים  החקירה  הם  בתלמוד,  אלו  רעיונות  שהוזכרו  שבמקומות  נים 

שהתלמוד   ועוד,  שנדחו,  דעות  או  יחיד,  דעת  או  שכליים,  לרעיונות 
  . 212בהזכרת רעיונות אלו  211הירושלמי מיעט מאוד 

הללו והללו טוענים שברי הפלוגתא טועים בתפיסתם השכלית, ודעותיהם  
כנ טוענים  החקירה  בעלי  שונות.  אומות  דעות  הקבלה,  הן  בעלי  גד 

אלו דעות    214, ובחלקן213שדעותיהם נובעות ממיעוט ידיעתם בטבע העולם
הקדמונים ההמוניים   215הגויים  כנגד  216וההבלים  טוענים  הקבלה  ובעלי   .

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

מה ששאלתם : "קצא  'אורח חיים, יורה דעה (חלק ח) סי  –שו"ת רדב"ז מכתב יד  לדוגמה,    210
ענ לשמעון  יעל  רב  בקהל  שאמר  ראובן  אפיקורוס, 'ין  מין  אתה  כי  עמך  להתפלל  אסור 

  וקי יצחק, ואמנם אתה תתפלל ותאמר אל  וקיאברהם אל  לוקי בהתפללם יאמרו אואחרים  
שפוכה,  'אריסטוטלוס ובחימה  גדול  בכח  ועדה  קהל  בתוך  ראובן  אמר  וכזאת  כזאת   ,

צ בכנופיא  חבירו, ובפרהסיא  פני  למלבין  חשש  ולא  ויקלל,  פיהו  את  פתח  ככרוכיא,  וח 
  ."וחרפה לא נשא על קרובו

חכמים   אביאמונת  באזילה)  (רבי  שלום  שר  ויצאו  עד  לעצמם,  שביל  יעשו  "לכן  ג:  פרק 
הפועל" לשכל  עולות  יעלה  ונרבוני  מזבח  יבנה  סרסא  במה,  יבנה  אלבלג  [יש    ממחיצתנו, 

דברי   גם  ועוד.  המתים  בתחיית  שכפר  הנרבוני,  לדברי  בחריפות  התנגדו  שרבים  להעיר 
   .אלבלג נדחו]

 אמנם לא נמנע מהם לחלוטין. 211

 מודים (ר' אחיקם קשת) שער י.דרכי התל 212

213  " השני:  החלק  המעשיות,  חלק  הרמב"ם)  בן  אברהם  (לרבי  חז"ל  דרשות  וכמו  אודות 
ל והרואה שאין  כמו  ימעשיות שזכרו בהם שדים,  היו בעולם  כי הם דברים  יחשוב  עמו  בו 

שנכתבו, ויבוא לחשוב ולהאמין דבר הנמנע שאי אפשרי אבל חייב, וכל זה יקרה לו לרוב  
  ".יותו ומיעוט ידיעתו בטבע העולםפת

 האמונה בגזירת הכוכבים, באמיתות יודעי העתידות, לחשים, השבעות.  214

פ  215 זרה  "ז"ד מ"פירוש המשנה לרמב"ם עבודה  יצא אברהם :  והם העמים אשר  הצאבה, 
אבינו מכללם וחלק על דעותיהם הנפסדות במה שאצר ה' בליבו מן החכמה, והיו מגדלים  

הכוכבים  את   גזירת  את  יסדו  אשר  והם  להם,  שאינן  פעולות  להם  ומייחסים  הכוכבים 
והכישוף והלחשים והורדת הרוחניות ושיחות הכוכבים והשדים והקסם והניחוש לכל ריבוי 

הענ מאלה  והרבה  המתים,  ודרישת  חרבה  ימיניהם,  האמיתית  התורה  שלפה  אשר  ינים 
  ".נפהעליהם וכרתה אותם, והם שורש עבודה זרה וע
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החקירה הפילוסופיה 217בעלי  מהשפעת  נובעות  שדעותיהם  ומכך    218, 
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דעו רבותיי שכל אותם דברים  : "על גזירת הכוכבים  ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי    לאאיגרת הרמב"ם  
ימשוך אותו   ומולדו של אדם  כך,  יארע  ולא  יארע כך  גזירת הכוכבים, שהם אומרים  של 

כך לו  יארע  ולא  כך  לו  ויארע  כך  כלל    –  שיהיה  חכמה  דברי  אינם  הדברים  אותם  כל 
הם ח  ...וטיפשות  ולא  זה,  בעניין  נתעסק  לא  ייומעולם  מחכמי  אחד  ספר  בו  שהם  ובר  ון, 
ודאי ח  .חכמים  אותה  יולא  שקראו  הטעות,  אותו  עשו  ולא  כולם,  החיבורים  אותם  ברו 

חכמי אם  כי  והכנענים 'חכמה',  והמצרים  והכלדיים  ודתם  ,  הכשדים  אמונתם  הייתה  וזו 
, שחיברו בחכמות ונתעסקו בכל מיני מדען, והם הפילוסופים  ואבל חכמי יו  ...באותן הימים

מהתלים ושוחקים ומעליבים את אלו הארבע אומות שאמרתי לכם, ועורכים ראיות לבטל  
שכל אותן החכמות שעשו הכשדים   וגם חכמי פרס הכירו והבינו  .כל דבריהם, שורש וענף

  ".והכלדיים והמצרים והכנענים הם שקר וכזב
כולן דברי   [ידיעות העתידות, כשפים וכו'] ודברים האלו" :ז" א הטי"עבודה זרה פ 'רמב"ם הל

והם שהטעו בהן עובדי כוכבים הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהגו אחריהן,   .שקר וכזב הן
משך בהבלים אלו ולא להעלות על לב שיש  יואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים לה

ים האלה אשר  יונאמר כי הגו  תועלת בהן, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל,
וגו', כל המאמין בדברים   כן  ואתה לא  ישמעו  ואל קוסמים  יורש אותם אל מעוננים  אתה 

בו שהן אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן אינן אלא מן  יהאלו וכיוצא בהן ומחשב בל
החכמה   בעלי  אבל  שלימה,  דעתן  שאין  והקטנים  הנשים  ובכלל  הדעת  ומחסרי  הסכלים 

הד חכמה  ותמימי  דברי  אינם  תורה  שאסרה  הדברים  אלו  שכל  ברורות  בראיות  ידעו  עת 
ומפני זה אמרה   ונטשו כל דרכי האמת בגללן,  אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת 

 ."יךוקתורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים תמים תהיה עם ה' אל

ינם בשם ע"ז או  כל מיני הלחשים וההשבעות אחר שאד"ה כל מיני: " א"מאירי שבת סז ע 216
רפואה מדרך   צד  בהם  שאין  האמורי אחר  דרכי  משום  בהם  יש  ומ"מ  ע"ז  מיני  אינן  כוכב 

   .טבע או סגולה
אחרים ובמקומות  זו  בסוגיא  מהם  הרבה  ע"ה  רבותינו  שכתבו  זה ,  וזה  בדבר  נעזרו  הם 

   :בצירוף בשני דברים
שלא היה שם דבר כדאי להטעות אלא הבלים המוניים וכזבי הנשים כמו שתראה    –  חדהא

ברובם שהיו מיחסים אותם על שם הנשים המיניקות והמגדלות את הילדים ומגדלות אותם 
  .  בלימוד הבליהם והוא אמרם אמרה לי אם וכו'

העני  –  והשני באותם  בטוח  זמן  באותו  שהיו ההמון  ונישמצד  מתחזק  טבעם  היה  מצא  נים 
 ".מצד ההרגל עזר טבעי בהם

של   217 מהפילוסופים  במושגים  השתמשו  מקובלים  גם  הראשונים  שבתקופת  לציין  מעניין 
בבריאת   אפלטון  שיטת  וכמו  בחיי,  ורבינו  הרמב"ן  אצל  שמוזכר  היולי"  "חומר  כמו  יוון, 
  העולם שהוזכרה אצל רבי עזרא בן שלמה מגירונה (מגדולי המקובלים מקטלוניה, תלמידו 

 של רבי יצחק סגי נהור) בפירושו לשיר השירים (שיוחס לרמב"ן) ג ט. 

נשמת חיים (לרבי מנשה בן ישראל) מאמר שלישי פרק יב ד"ה אכן: "אם כן יצא לנו מזה    218
הוא   אם  התימה  מן  אינו  ולכן  לפילוסופיאה...  פנים  נשא  מקומות  בהרבה  שהרמב"ם 

לוסופים אינם מאמינים אלא מה שהעין כאריסטו מכחיש השדים, כי הוא נתפתה לדרך הפי
  רואה וגוזר העיון הטבעי... וזאת תורת העולה מהפרק הזה, שמציאות השדים אמת...".

סי דעה  יורה  הגר"א  יג  'ביאור  ס"ק  "קעט  בפי' המשנה:  וכ"כ  נמשך אחר    ...הרמב"ם  והוא 
 ... שקר  שכשפים ושמות ולחשים ושדים וקמיעות הכל הוא  תבלוסופיא הארורה ולכן כיהפ
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  .219שהרבו לקרות בספרי נוכרים

נצ הפלוגתא  שברי  טוענים  והללו  מטעמים  הללו  רק  לדבריהם  רכו 
כדי   לדבריהם  נצרכו  הקבלה  שבעלי  טוענים  החקירה  בעלי  חינוכיים. 

ההמון  לב  בדרכם  220לעורר  שהמשיכו  החסידות  בעלי  הגיעו  ולאחריהם   ,
ולהחיות לב נדכאים לעמוד להם בשעת דחקם.   כדי להחיות רוח שפלים 
פשתה  שבהם  במקומות  חיו  וחבריו  שהרמב"ם  טוענים  הקבלה    ובעלי 

נצרכו   ולכן  הפילוסופיה,  האפיקורוס השפעת  את  את 221להשיב  לחזק   ,
החקירה  222דתינו  בדרך  התורה  את  מקומם  לבני  כ223ולבאר  מענה  , 
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וח"ו   ,טתו ברוב לקחה לפרש הגמרא הכל בדרך הלציי ולעקור אותם מפשטןילסופיא היוהפ
מהמונם ולא  מהם  ולא  בהם  מאמין  בהם    ,איני  שיש  אלא  כפשטן  הם  הדברים  כל  אלא 

אלא של    ,צוניותילוסופיא שזורקין אותו לאשפה שהם חילא פנימיות של בעלי הפ  .פנימיות
  ".בעלי האמת

[בן חפני]  ומר רב שמואל  : "לרב האיי...  צט-צח  ניםגאונים מוסאפיה (ליק) סימתשובות ה  219
ז"ל וכיוצא בו שהרבו לקרות בספרי נכרים אין המראות הללו נראות אלא    :אומרים  ,גאון 

בכל מעשה שנאמר כי נעשה בו נס לצדיקים    ומכחישין  ,ולא יעשה נס אלא לנביא  ,לנביאים
ואמרו כי אין זה הלכה. ואף במעשה של ר' עקיבא שצפה בהיכלות ומעשה ר' נחוניא בן  
ואנו סוברים כי הקדוש   על כל אלה אומרים אינם הלכה.  וכיוצא בהן  ור' ישמעאל  הקנה 

מראה   שהוא  ממנו  רחוק  ולא  גדולות  ונפלאות  לצדיקים  נסים  עושה  הוא  אותן  ברוך 
 ."בפנימיות מראות היכליו ומעמד מלאכיו

ודע שעל ידי למוד הזוהר נעשה חשק לכל  שיחות הר"ן (רבי נחמן מברסלב) אות קח: "  220
ד לעבודת השם ווהלשון הקדוש של הזוהר מעורר מא,  ם של התורה הקדושהימיני למוד

ה'ידה,  יתברך העובד  את  ומפאר  שמשבח  השבח  בזידה,  ינו  הרגיל  הלשון  לומר  ינו  והר 
על    'וי לנשמתה'  ', וי לה'  ',וי וכו''פך הצעקה שצועק  יולה,  ה ועבודה יעל כל מצו  'זכאה וכו''

  ".ד את האדם לעבודתו יתברךואלו הלשונות מעוררים מא – הסר מעבודת ה'
יועץ   "זוהר  ערךפלא  טעם  :  טוב  בו  ימצא  הפשוטים  הזוה"ק  דברי  ומבין  ספר  שיודע  ומי 

  ". מוסרי השכל שמושכים לב האדם לאביו שבשמיםודברים מתוקים מדבש ו

סי  221 הריב"ש  "מה  'שו"ת  ראי:  להביא  כל   הואין  לכן  קודם  למד  הוא  כי  ז"ל.  מהרמב"ם 
תוספת ואגדות  הלכות  בשלמות  כולה  וכולי  אהתורה  וספרי  בבלי    תלמודא  הספרא 

וכדי להשיב את האפיקורוס עשה ספר  יוירושלמי כמו שנראה מספר משנה תורה שח בר. 
בעני  ההמור וכן  העולם  קדמות  לקיים  הפילוסוף  שהביא  והראיות  המופתים  ן ילסתור 

מן   שלמדו  מה  מפני  התורה  בעקרי  נבוכים  מישראל  הרבה  בזמנו  שהיו  ולפי  ההשגחה. 
 ."החכמה ההיא

ובלבד שלא  : "ג סעיף זרק תלמוד תורה פ ' יורה דעה הלעל התניא) (לבשולחן ערוך הרב  222
הפ  ספרי  שהם  מינים  ספרי  בהשגחה ולייהיו  וכופרים  מינים  שהיו  העולם  מאומות  סופים 

ואפילו ללמוד מתוכם איזה מוסר    , ובנבואה שאסור לקרות ולעיין בהם כלל אפילו באקראי
ישר  .ויראת שמים בספרי  גם כשדבריהם הובאו  ליזהר מהםולכן  צריך  ועליהם אמרו   ,אל 

  .חכמים שהקורא בספרים החיצונים אין לו חלק לעוה"ב
והשעה    ,ולא עסקו בהם מקצת חכמי דורות שלפנינו אלא כדי להשיב עליהם ולחזק דתינו
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נבוכים שצריכים להניח את דעתם לעת עתה וגם    , 224לתלמידים  וגם הוא 
  .  225ההולכים בדרכו הכירו בעצמם שאין אלו הפירושים האמיתיים 

הדבר קשור גם לנטיותיהן של הנפשות, על סגנונותיהן השונים. יש שנטיית  
להרחיק  נפשם  שנטיית  ויש  והמושכל,  התורה  בין  לקבץ  להשתדל  נפשם 
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מתו בדורותיהם  שהיו  העולם  מאומות  המינים  לתשובת  לכך  צריכה  עם  והיתה  כחים 
  ".מה שאין כן בדורות אלו ,ישראל

ואל תשיבני מן הקדושים אשר אות יט בהערה: "  בני יששכר מאמרי חודש סיון מאמר ה  223
הקדוש   והחסיד  ודעות,  אמונות  בספר  גאון  סעדיה  ר'  בספרתם,  הלא  המה  החיים  בארץ 
באלף  הדור  את  לקיים  שהוצרכו  כמוס  סוד  בזה  יש  כי  והרמב"ם,  הלבבות,  חובת  בספר 

  ".שעה שך והיתה הוראתוהחמישי שהיה בבחינת ח

עמוד    224 ג  תשמ"ג  מלובביץ')  (הרבי  מנחם  "  1595תורת  יז:  דחג אות  בהתוועדות    דובר 
ד  בועותהש הנצחיות  ענכאודות  אודות יל  מדובר  שבהם  התורה  סוגיות  כולל  התורה  יני 
וכיו"ביענ ור'    בוכיםנרה  שמה שמצינו שיש גדולי ישראל גאונים הרמב"ם במו  .יני רפואה 

ין של שינוי כו' ייות ענהאברהם בן הרמב"ם שכתבו שבנוגע לרפואות שבש"ס וכיו"ב יכול ל
צורך להניח את    ההרי זה מפני שכתבו זאת לתלמידים כאלו שהי  ע,מצד התפתחות המד

ובנוגע לכל    .כנ"ל בארוכה  , אבל אליבא דאמת לא ס"ל כן  ,םהדעתם ולהשיב על שאלותי
ופ זהילפלו בענהשאלות המשונות ששאלו  הנה לכל לראש יש צורך להבהיר שלכולי   ,ין 

עלמא גם ע"פ המענה לתלמידים הנבוכים שצריכים להניח את דעתם עי"ז שאומרים להם  
  ...".ין של שינויינים אלו רפואות שבש"ס וכיו"ב יכול להיות ענילעת עתה שבעני

עמוד   שם  כתב  "  1571וכן  לב:  לעניבואות  שבספומכי  :ננוינוגע  החזקה'רו  ון  פוסק   'יד 
עני שכל  התורה  יהרמב"ם  תושבע"פ(ני  והן  תושב"כ  למש  )הן  מובן    ,מסיני  הנאמרו  הרי 

  ,יני הטבעיכולל גם הסוגיות שבהם מדובר אודות ענ  ,יני התורה נצחיים הםיופשוט שכל ענ
וכיו"ב הרמב"  .כרפואות  לדברי  נבוכים'בספרו    םובנוגע  כתב    –'  מורה  אלו  דברים  הרי 

ה  הרמב"ם של  דעתם  את  להניח  א   ',נבוכים'כדי  ולהבין  לקלוט  ראויים  אינם   ת שעדיין 
כדי שקושיותיהם   ,ולכן לעת עתה אומרים להם כדברים הנ"ל  ,ין בטהרתו כו'יאמיתית הענ

התורה מלימוד  אותם  ויבלבלו  יפריעו  הענ  ,לא  אמיתית  להבנת  יגיעו  הזמן  ין  יובמשך 
כו' בן הרמב"ם  ועד"ז   .דנצחיות התורה  ר' אברהם  בנוגע לדבריו של  לומר  בנוגע    , יש  וכן 

הגאונים   כו'  –לדברי  השואלים  דעתם של  את  להניח  כדי  נכתבו  אלו  אף שהם    ,שדברים 
כן סוברים  אינם  בחז"ל    .עצמם  שמצינו  הלשון  בקשחד'וע"ד  זה  ',ית  שאין  המענה    היינו 

  האמיתי כו'".
הרמ תורה  במשנה  שגם  דבריו,  על  להעיר  והאסטרונומיה יש  הרפואות  מדברי  שינה  ב"ם 

 שבש"ס. 

אלה   225 ומאמרים  בספרים  "המעיין  הערה:  ד"ה  סג  אות  מלובביץ')  (לרבי  אמונה  שערי 
מכוונת   מטרה  לשם  אלא  השיטה,  בחיוב  פנימית  הכרה  מתוך  לא  הם  שכתובים  יראה, 

זה   שאין  הכירו  עצמם  הכותבים  (אפולוגטית)...  ההצטדקות  בספרות  אנו  אלא  שמוצאים 
תירוץ דחוק ביותר... שהכירו בעצמם שאין זה הפירוש האמיתי. ומי לנו גדול מהרמב"ם... 
הנה המעיין בספרו יד החזקה יראה עד כמה הפירושים אשר במורה נבוכים, ובפרט טעמי 

 המצוות, לא היו שיטתו הוא בעצמו בתורה".
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  . 226ביניהם 

איזה   לקבל  אפשר  כיצד  טוענים,  החקירה  בעלי  המחלוקות,  של  ולגופן 
השכל  את  שיכחיש  קיבלו  227רעיון  שכך  שכיוון  טוענים  הקבלה  ובעלי   .

, וחידושיו  228מסורת, ורבים מהמקובלים קיבלו מפי אליהו שנגלה אליהם ב
הקודש  ברוח  אליו  הגיעו  האר"י  מקורות,  229של  דבריהם  לכל  שיש  הרי   ,

השכל.  את  תכחיש  אם  אף  תקבל  היא  קבלה  הוסיפו    ואם  הקבלה  בעלי 
ונסמכו במקומות רבים על עדויות מפי ספרים וסופרים על מעשים נפלאים. 

  . 230רה אמרו "פתי יאמין לכל דבר" ובעלי החקי

  . אינהו בדידהו ואינהו בדידהו

אם   שגם  יש אלא  מוחלט,  באופן  זו  בשאלה  מלהכריע  כהו  השכל  עיני 
הגוף,   עיני  ידי  על  אלו  בשאלות  להכריע  שבאו  והאחרונים  מהראשונים 

את סוגיות המופתים, גן עדן    231שהרי המוחש לא יוכחש, ובחנו במציאות 
ג חישובי הקץהתחתון,  עין הרע, שדים,  אסטרולוגיה,  התחתון,  . 232יהינום 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

226  " לרמב"ם:  המתים  תחיית  שבדבאיגרת  הנאהב  התורה,  אנשי  והערב שהמון  להם  רים 
מן   מופרש  נבדל  דבר  כל  ויוציאו  סותרים,  קצוות  שני  והשכל  התורה  שישימו  לסכלותם, 
המושכל, ויאמרו שהוא מופת, ויברחו מהיות דבר על מנהג הטבע, לא במה שיסופר ממה  

לעתיד. שיארע  שיאמר  במה  ולא  העומד,  מזמן  שיראה  במה  ולא  נשתדל   שעבר,  ואנחנו 
והמוש  התורה  בין  מה  לקבץ  אלא  זה,  בכל  אפשר  טבעי  סדר  על  הדברים  וננהיג  כל, 

 ."שהתבאר בו שהוא מופת, ולא יתכן לפרש כלל, אז נצטרך לומר שהוא מופת

פי: "א כח כד־רד"ק שמואל  227 ז"ל  רושזהו  בן חפני הגאון  יקובלו ...  ואמר  ,רב שמואל  לא 
  ".הדברים במקום שיש מכחישים להם מן השכל

תנה התורה לאשר אין דעת יקול הדעת הוא היסוד, כי לא ניש: "לתורההקדמה  באבן עזרא  
 ".יו הוא שכלווקלו, והמלאך בין אדם ובין אל

שער הגלגולים (ר' חיים ויטאל), "מעשים נוראיים מגלגול", דפוס פרמישלה תרל"ה דף ב   228
[האר"י]  ע"א ד"ה ובעניין: "ובעניין ספרי הקבלה האמיתיים הנמצאים אמר לנו מורי זלה"ה  

כי שלשלת קבלה הראב"ד ובנו ר' יצחק סגי נהור ותלמידיו עם הרמב"ן ז"ל תלמיד תלמידו  
 כולם קבלה אמיתות מפי אליהו ז"ל שנגלה אליהם". –

לנו    229 לידוע  מתאימים  שאינם  פרטים  מצאנו  שבזוהר  מדעיים  עניינים  שלגבי  להעיר  יש 
 בפרק א.   "תוקפן ומקורן –ל "הידיעות המדעיות של חז"היום, כפי שהזכרתי במאמרי 

תשובות רב האי גאון שנדפסו בספר טעם זקנים (לר' אליעזר אשכנזי), תשובה א (עמוד    230
האדם  את  ממיתין  וכי  שם],  כתיבת  [ע"י  מזעפו  נח  היום  כי  לכם  הגידו  "ואשר  ע"ב):  נו 

כל  שמפילין עליו חרס חדש כאשר אמרתם, רחוק הוא מאוד. וכללו של דבר, פתי יאמין ל
  דבר".

 בין על דרך החיוב ובין על דרך השלילה.  231

  כדלקמן בפרקים על נושאים אלו. 232
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להיעשות   יכלו  לא  כאלו  היטב    –בדיקות  להיעשות  יכלו  לא  עכ"פ    –או 
המחלוקת,   נמנעת  שהיתה  בוודאי  נעשות,  היו  ואילו  הקדומים,  בדורות 

  . 233שהרי לא נאמין שהחכמים ז"ל היו טועים בחטא החוש 

רו כעולמות  מופשטות  שאלות  לא  אמנם  לבוא,  שלעתיד  ושאלות  חניים, 
  נוכל לברר עדיין. 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

מחוגה    [לר"ש]  האם לא היה לו  ,ותימהתוספות יום טוב כלאיים פ"ה מ"ה ד"ה ומעתה: "  233
נטועים על ה' ה' ועין בעין היה רואה    ,לחוגג עגולה ל"ב על ל"ב ולסמן בה שורות גפנים 

אבל אין ספק שלא עשה לו צורה מוחשת ?...  שאי אפשר שיפלו מ"ה גפנים בעגולה הזאת
כי לא היה מכחיש גם החוש. כי    ,שאילו היה רואה אין ספק שהיה חוזר מדבריו  ,לראות בה

ה שהיה  אאמין  מענלא  המדברים  בטעות  משתבש  ז"ל  החושיחכם  חטא  [התעלמות   ין 
 . מהמציאות]"
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  השישי  שערה

   ?האמת ימה כיצד לברר 

   כז פרק
  מקומו של השכל 

ניש" לא  כי  היסוד,  הוא  הדעת  לו,  יקול  דעת  אין  לאשר  התורה  תנה 
וכן אמרו חז"ל שקניית הדעת  .  1" יו הוא שכלו וקוהמלאך בין אדם ובין אל

הקניינים חשובה   עצם .  2מכל  שמקור  שקופ,  שמעון  רבי  כתב  כן,  על  יתר 
  –ויש מי שהוסיף עוד, שהחכמה ויראת ה'  .  3החיוב לעבודת ה' הוא שכלי

  .4אחת הן 

יכולת   את  עימה  שומטת  השכל,  על  ההסתמכות  ששלילת  וברור 
על   מבוססת  שהיא  הסתמכות  כל  שכן  אחר,  מקור  כל  על  ההסתמכות 

  . 5הבנת המקור, דימוי אליו, או חילוק ממקורות סותרים –שימוש בשכל 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  .הקדמה לתורהבאבן עזרא  1
בותינו אין כפי שהורונו רוכן כתב החזון איש כלאיים סי' א ס"ק א ויורה דעה סי' קנ ס"ק ח: "

השכלי שימוש  את  לעזוב  ל  ,לנו  השכלייועלינו  היקש  על  הגדול  משקל  את  שהוא   ,יסד 
 ".המלאך בין היוצר והיצור

כולא    –אמר אביי, נקטינן: אין עני אלא בדעה. במערבא אמרי: דדא ביה  : "א"נדרים מא ע  2
  ".מה קני? –מה חסר? דא לא קני  –מה ביה? דא קני  –ביה, דלא דא ביה 

שערי יושר שער ה פרק ב ד"ה ונלענ"ד: "ואף דבהשקפה ראשונה הוא דבר תמוה, איזה    3
ח וחיוב על האדם יהיה לעשות דבר בלי ציווי ואזהרת התורה [אלא רק ממקור שכלי], הכר

ה'   לעבודת  וההכרח  החיוב  גם  דהרי  זה,  עניין  להבין  יש  היטב  בעניין  כשנעמיק  אבל 
 ולמלאות רצונו ית', הוא גם כן עניין חיוב והכרח עפ"י משפט השכל וההכרה".

על הרמב"ם הלכות תשובה פ"ה ה"ב: "בכסף   )ּפלֹוְיטחזקיה פייבל  חיים (ר'  ליקוטי חבר בן    4
משנה (בסופו) דאין עניין סכל לעניין יראת שמיים. לא ידעתי מדוע החליט הרב כזה, הלא 
דברי רז"ל (שבת לא ע"ב) ע"פ (איוב כח) 'הן יראת ה' היא חכמה, בלשון יווני קורי לאחת 

  הן', לומר חכמה ויראה אחת הן".
 אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא יראת שמים בלבד רא שם (" אמנם מפשט דברי הגמ

זהה  שהיא  ולא  היחידי,  הדבר  היא  שיראה  לומר  באה  שהדרשה  משמע  שנאמר...") 
  לחכמה. 

למשל, מי שמחליט "אינני מסתמך על שכלי כלל, אלא רק על רבותי או על פסוקים וכו'"    5
הרי עצם ביטחונו שהוא מבין את דבריהם ושהם מתייחסים גם למקרה המדובר, דורשים    –

 בעצמם סברות שכליות. 
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להכיר  עלינו  חובה  השכליים.  בדיונים  גדולה  זהירות  שצריך  ברור  אמנם 
השכל  לחלק6במגבלות  יש  הכרע    ,  של  סברות  לבין  מוחלטות  סברות  בין 

הדעת, בין אדם שלמד את הדעות השונות ודן בהן לבין אדם שלא שמע  
של   הדעת  שיקול  יכולת  בין  חילוקים  שיש  ודאי  מסוימת,  דעה  כלל 
החלטות   על  להשפיע  הרע  היצר  של  שבכוחו  ברור  השונים,  האנשים 

והחשש   זה ת של "שכליות,  שלא הגיע    כםח ד  למיכי רבים חללים הפילה 
ומורה  בוודאי שייך בענייני מחשבה לא פחות מבענייני הלכה.   7" להוראה 

. ומה שעשתה חכמה עטרה 8אכן, ככל שמוסיף בחכמה יהא מוסיף ביראה 
  .9לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה 

זה הרי    , : "ואם ח"ו נפתח פתחבענייני הלכה  10אורים ותומיםאזהרתו של ה 
לילך שובב בדרך לבם, ולומר    ... משו כל צורכםים שלא שנותן יד לתלמידי

טהור   ממש"...  טמאעל  אין  הבלים  הבל  באמת  ודאיוהם  להיות    ,  צריכה 
   לנגד עינינו גם בענייני מחשבה. 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

הל  6 פ  'רמב"ם  זרה  ה"עבודה  "ג" ב  יכולין :  הדעות  כל  ולא  קצרה  אדם  של  שדעתו  מפני 
להשיג האמת על בוריו, ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו נמצא מחריב את העולם 

דעתו קוצר  כוכבים  ?כיצד  .לפי  עבודת  אחר  יתור  ב  ,פעמים  יחשוב  הבורא יופעמים  יחוד 
שמא הוא שמא אינו, מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור, ופעמים בנבואה שמא 
יודע   ואינו  אינה,  שמא  השמים  מן  היא  שמא  בתורה  ופעמים  אינה,  היא  שמא  אמת  היא 

ין זה הזהירה  יועל ענ  .צא לידי מינותדות שידין בהן עד שידע האמת על בוריו ונמצא יו יהמ
, כלומר לא ימשך  'ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים'תורה ונאמר בה 

אחרי  '  :כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת האמת, כך אמרו חכמים
  '".לבבכם זו מינות

אנושי שלא יטה בטבעו לצד שאי אפשר לשום מסדר נימוס ספר העיקרים מאמר א פרק ח: " 
איזה פחיתות, וישפוט על הנאה שהוא מגונה ועל המגונה שהוא נאה. ולזה לא יהיה עדותו  

אמת והמגונה  הנאה  מן ..  .על  באמיתות  הנאה  להפריד  מספיק  אדם  שום  שכל  שאין 
כמו אם העולם    –וכל שכן בדעות, שאי אפשר להיות עדותו בדרושים העמוקים    ...המגונה

 ".נאמנה, כי אין השכל האנושי מספיק לדעת זה באמיתות – ו קדמוןמחודש א

 . ע"א גמרא סוטה כב 7

ע  8 ו  ברכות  "ב"מאירי  ח:  מצד  שמים  ביראת  יקל אדם  לא  שהוא    ,כמתוולעולם  כל  אלא 
ביראה מוסיף  יהא  בחכמה  מקיל  .מוסיף  חכם שהוא  ולא    שכל  נברא  שלא  לו  נוח  ביראה 

  ". התחכם

  ". וה עקב לסולייסהועשת ענ ,מה שעשת חכמה עטרה לראשה: "ג"א ה"ירושלמי שבת פ 9

ותומים    10 עאורים  סי'  כהן  ומה  זתקפו  לפשוט    ד"ה  רוצה  האחרונים  שבדורות  מי  (לגבי 
 ספיקות שבש"ס). 
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   כח פרק
  על שלושה דברים האמת עומדת 

כי אם    אין רצוי לפניו כי אם האמת, אין מכעיסו,  11חותמו של הקב"ה אמת 
  .12הופכה 

  : , ומנאם כשלושהחידד את היסודות שעל פיהם נקבעת האמת רמב"םה

  . עליו ראיה ברורה מדעתו של אדם ישדבר שא. 

  ב. דבר שיושג באחד מחמשת החושים. 

  . 13דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים עליהם השלום ומן הצדיקיםג. 

הדברים   משלושת  באחד  שהושג  בדבר  אלא  ראוי להאמין  שאין  והדגיש 
ואף  14הללו  לעצמו  .  להגדיר  דעה  בעל  כל  את  במחשבתו  ובדעתו  צריך 

בהם מאמין  שהוא  מראיה,  הדברים  מהם:  אחד  בכל  מאמין  מה  מפני   ,
  חושים, או קבלה. 

זה עניין  משלושת  שבכך    וחתם  שאינו  אחד  בדבר  שיאמין    המינים מי 
נאמר  15ללו ה עליו  דבר",  לכל  יאמין  ש  . 16" פתי  שהוסיף  מי    המאמין יש 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 וש ברוך הוא אמת".שבת נה ע"א, יומא סט ע"ב, סנהדרין סד ע"א: "חותמו של הקד 11

מז  12 ח"ב  נבוכים  מכעיסו"  :מורה  ואין  האמת,  אם  כי  יתעלה  לפניו  רצוי  אין  אם    כי  כי 
  ". השווא

מדובר    13 אין  לעולם  הללו,  ההוכחות  סוגי  משלושת  אחד  כל  שלגבי  לב  לשים  חשוב 
בהוכחות בוודאות גמורה, שהרי ידוע לנו שאדם יכול לטעות בחושיו, בדעתו, בקבלתו. אך 
ואין   השרת,  למלאכי  תורה  ניתנה  ולא  עולם,  של  דרכו  שזהו  להבין  הישר  השכל  מדרך 

רואות. שעיניו  מה  אלא  אע"פ    לדיין  ע"א),  פ  (קידושין  החזקות  על  ושורפין  סוקלין  והרי 
גמורה,  כוודאות  שנחקרו  עדים  לשני  ומתייחסים  טעויות.  בהן  ליפול  שיכולות  לנו  שידוע 

א ולהכחישם ולהזימם. ואף הולכים אחר הרוב בדיני נפשות  אע"פ שידוע לנו שיכולים לבו
 (סנהדרין סט ע"א).

 "מנלן", "מנא הני מילי". –וכדרכם של חז"ל לשאול על כל דבר שאין ברור מקורו  14

לא האמין במה שסותר את השכל, אלא  חשוב אפוא לשים לב שלא זו בלבד שהרמב"ם    15
  שאף לא האמין במה שאינו מוכח ע"י השכל.

הרמב"ם    16 דעו:    ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי    לאאיגרת  ד"ה  הכוכבים  גזירת  שאין על  רבותי  "דעו 
  ראוי לו לאדם להאמין אלא באחד משלושה דברים: 

דבר שתהיה עליו ראיה ברורה מדעתו של אדם כגון חכמת החשבון וגימטריאות    –הראשון  
  ותקופות. 

דבר שישיגנו האדם באחד מהחמש הרגשות [חושים], כגון שידע ויראה שזה שחור   –והשני  
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היות  , קרוב ל17ומעמיס אותם על דברי התורה רעיונות שאינם מבוססים  ב
  . 18"מגלה פנים בתורה שלא כהלכה" 

כתב   לזה  ההיגיוןגם  בדומה  מילות  כתב  19בספרו  דומה  ובאופן  אף  . 
  .20הרס"ג 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

וזה אדום וכיוצא בזה בראיית עינו, או שיטעום שזה מר וזה מתוק, או שימשש שזה חם וזה  
ערב,   ריח  וזה  באוש  ריח  שזה  שיריח  או  הברה,  קול  וזה  צלול  קול  שזה  שישמע  או  קר, 

  וכיוצא באלו. 
  בל אותו האדם מן הנביאים עליהם השלום ומן הצדיקים.דבר שיק –והשלישי 

וצריך האדם שהוא בעל דעה לחלק בדעתו גם במחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם 
ויאמר: שזה האמנתי בו מפני הקבלה, וזה האמנתי בו מפני ההרגשה, וזה האמנתי בו מפני  

  הדעה. 
ע האלה,  המינים  משלושת  שאינו  אחד  בדבר  שיאמין  מי  לכל  אבל  יאמין  פתי  נאמר  ליו 

 דבר".

ששורשם    17 אלא  מחשבות,  אותן  בו  לעורר  שגרמה  היא  התורה  בפועל  כאשר  אפילו 
 בדעותיו ותכונותיו. כדלקמן. 

וכן "והוא דפתר ליה מעין חלמיה...  :  (נה ע"ב)  עין איה (הראי"ה קוק) ברכות פרק ט אות ע  18
יוכלו   ענייני התורה  לפי מצב  הוא בדרכה של תורה, שאמנם  בנפש  רבים  רעיונות  לעורר 

אותם העניינים שיש להם יחש   ם אי נקראת בשם תורה והרחבת ידיעתה כ הנפש, אבל אינה 
תורה של  כוחה  מצד  התורה  אל  ע"פ    ישר  רק  דברים  להרחיב  ללכת  והמרחיק  וכללותה, 

בו אותם  יהתוריים להוליד בל  חזון רוחו, מפני שלפי תכונותיו ודיעותיו גרמו אותם העניינים
  ".המחשבות הוא קרוב להיות מגלה פנים בתורה שלא כהלכה

19  " ח:  שער  תחילת  ההיגיון  ימילות  אשר  על  וויהמשפטים  ראיה  אל  נצטרך  ולא  דעו 
 : אמתותם ארבעה מינים

 . כידיעתנו שזה שחור וזה לבן, זה מתוק וזה מר – המוחשים

הראשונות שהכל  –  והמושכלות  הזוג,    כידיעתנו  מספר  ושהשנים  החלק,  מן  גדול  יותר 
 .יםווים בעצמם בעינם לדבר אחר כולם שווושהדברים הש

 .וה מגונה, וכי חסד המטיב ביותר נכבד נאה ומקובלולוי העריכידיעתנו שג – המפורסמות

והוא כל מה שיקבל מאחד נבחר או מרבים נבחרים, כי אנחנו נבקש ראיה על    –  והמקובלות
יקבל ממנו אמהיות האיש א ומאמר, אבל ישר  כל מאמר  ולא תבוקש ראיה על  תי בכלל 

  ".יסמך בקבלה לא זולתה, כי כבר התבארה אמתותו בכלל מה שסופר ממנוי

המובילים אל האמת והמביאים אל    ראוי שנזכיר אמונות ודעות לרס"ג הקדמה אות ה: "  20
דה המתאימה להיאמר  יבמהנכון, אשר הם מקור לכל מדע, ומבוע לכל ידיעה, ונדבר בהם  

 ,ידיעת השכל  והשני  ,ידיעת הנראה  האחד  :שהם שלושה מובילים  ,במבוא ספר זה. ונאמר
דבר    והשלישי אותושידיעת  מחייב  היסודות    .ההכרח  מן  אחד  אחד  פירוש  לזה  ונסמיך 

הוא מה שהשיג האדם באחד מחמשת החושים, או בראות   ידיעת הנראה  ונאמר, כי  .הללו
או   בשמע  במאו  או  בטעם  או  השכל   אבל   .שושיבריח  בשכל    ידיעת  שמתחייב  מה  הוא 

הוא דבר אשר אם לא    ידיעת ההכרח  אבל.  האדם בלבד, כגון חשיבות האמת וגנות הכזב
וכי מוחש,  או  מושכל  לבטל  יתחייב  האדם  אותו  לביטולוויאמת  דרך  שאין  מחייבו   ון  הרי 

  .. .הדבר לאמת אותו העניין
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הוסיף הרמב"ם וביאר שרוב העולם טועים בכך שמאמינים לכל דבר  עוד  
אם   שכן  וכל  בספרים,  כתוב  קדמוניםשנמצא  בספרים  והנמהרים הוא   .

ע שנתחברו  ספרים  אלפי  שישנם  לקבל  מתקשים  טיפשים,   דייל  בדעתם 
הספרים, אלו  בלמידת  ימיהם  כל  איבדו  אנשים  שאותם    וכמה  ודימו 

מפני  גדולים,  חכמים  שהם  ליבם  על  ועלה  גדולות,  חכמות  הם  ההבלים 
  .21שידעו החכמות ההן 

   כט פרק
  הצדיקים להעמיק ולדון בסברות שקיבלנו מן 

הללו,   הרמב"ם  לדברי  לבבהמשך  לשים  הללו    חשוב  היסודות  ששלושת 
אמצעים   ולכן  הם  האמת,  יש  לבירור  מן הצדיקים,  דבר שאדם מקבל  גם 

עצמם   הם  שעליו  המקור  מהו  בסברנלעיין  מדובר  אם  שאינה    הסמכו. 
   . 22, שאם אין יסוד אין בנייןמוכחת, חזרנו לכך שאין לדבר זה ביסוס מוחלט

סיפרו  ,  ם של יצורים שוניםלכן גם אם נמצא בראשונים שהאמינו במציאות
שונים,   היסטורי  מעשים  ידע  או  מסוים,  ידע מדעי  לשאול    –הביאו  עלינו 

  . , ואם רבי לא שנאה, רבי חייא מניין לומהו המקור שעליהם התבססו

ישראל.   גדולי  שכתבו  מחשבה  בענייני  לדון  יש  כשנעמיק  לעיתים  וכן 
נראה   חינוכית בדבריהם  למטרה  מכוונים  להם    24מסוימת  23שהם  אין  אך 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

המייחד קהל  אנחנו  מאמתיםאבל  אנו  ומוסיפים   ים  למדע,  אשר  הללו  המובילים  שלושת 
והוא   יסוד,  לנו  ונעשה  השלושה  באותן  למדנוהו  אשר  והוא  רביעי,  מוביל  עוד  עליהם 

  ". נכונות המסורת האמיתית

הרמב"ם    21 הכוכבים    ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי    לאאיגרת  גזירת  וכן:  על  אתם  "ד"ה  צריכים  וכן 
חיברו   שכבר  בשניםלידע,  גדולים  אנשים  וכמה  ספרים,  אלפי  בחכמה  –  הטיפשים    –  לא 

ודימו שאותם ההבלים הם חכמות גדולות, ועלה   איבדו כל ימיהם בלמידת אותם ספרים, 
   .על ליבם שהם חכמים גדולים, מפני שידעו החכמות ההן

אשר   יחידים, השרידים  אנשים  מלבד  הכל,  או  העולם,  רוב  בו  קורא, השהדבר שטועים   '  
שימצאו  הדברים  שכל  החולה:  והרעה  הגדול  החולי  והוא  לכם,  מודיע  שאני  דבר  הוא 

  . בו בתחילה שהם אמת. וכל שכן אם יהיו הספרים קדמוניםיכתובים בספרים, יעלה על ל
מי ונתנו בהם,  ונשאו  ספרים,  רבים באותם  נמהר יואם התעסקו אנשים  יקפוץ דעתו של  ד 

בו: וכי לשקר עשה עט סופרים, ובחינם נשאו ונתנו אלו  ילומר שאלו דברי חכמה. ויאמר בל
  . ?"באלה הדברים

  ובכגון זה הקשו המפרשים "מי גילה לו רז זה".  22

  וכפי שבענייני מוסר יש שנקטו לשון גוזמא להדגשת עניינים שונים. 23

לשנות מהאמת,   חשוב להיות מודעים לכך שבמיוחד בענייני אמונה יש שהתירו לעצמם  24



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 ________________________________________   90 _________________________________________  

קדומים לערער 25מקורות  שניתן  קלושות  סברות  על  מתבססים  שהם   ,
ות  שהאמינו במעשי  עליהן או אף על הנחות יסוד שאין שום סיבה לקבלן, 

מבו  אינו  של  ,  26סס שמקורן  המציאותיים  בצדדים  בקיאים  אינם  לעיתים 
או מתוך חוסר רצון    27לידע  יכולת להגיעמתוך חוסר    –  המדוברת  ההסוגי

. יש 29לעיתים ניתן לטעון שמקור ידיעותיהם הוא מכוח הדמיון   , 28לעסוק בו 
מעצמם דין של "מאמין" מול "אפיקורוס" בלי להזכיר את דברי   ו אף חרצש

בסוגי שדנו  הראשונים  מהואולי    המדוברת.   הגדולי    אף מקרים  חלק 
  ". 30"כלך אצל נגעים ואהלות  חז"לאת דברי  יםמזכיר

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

וכך כתב אחד מרבני דורנו שעוסק רבות בהפצת ענייני אמונה: "ברור כשמש שיש מקרים  
בהם מותר ומצוה לשקר.... עם כל זאת שיקול הדעת לשקר כדי להחזיר בתשובה או למנוע  
התנבלות (התפקרות) צריך להישקל לפי גנותו של השקר, לפי התועלת הטקטית וההפסד 

  האסטרטגי". 
כפי שהבאנו  (  עה זו יכולה ליישב תמיהות רבות שיש על דברי חלק מהמחזירים בתשובהידי

חז"במאמר   ומקורן  –ל  "הידיעות המדעיות של  י  "תוקפן  ובוודאי שעליה להישקל  )נספח   ,
  כאשר אדם רוצה להסתמך על מה ששמע מהם. 

האחרונים. בין השאר יש לעיין במעשים קדומים לכאורה, שנתפרסמו למפרע רק בדורות    25
אומר   גזרו  ולכן  הראשונים,  אחד  בדברי  נתקשו  שהאחרונים  מסוימים  מקומות  ביניהם 

, או שכופרים רשעים זייפו שתלמידיו שלחו יד בפירושו והוסיפו מדעתם דברים אשר לא כן
  זאת בתוך ספרו כדי להטעות את העולם.

 .פרק סחכדלקמן ב 26

דוגמה בולטת לכך מדברי כמה ראשונים (וכן עד ימינו) בסוגיית מולד הלבנה הממוצע,   27
שהאריכו בכך שלא היתה אפשרות טבעית לחז"ל להגיע לערך זה. הם סברו כך רק משום  

, כולל  2ערך זה מפורש בספר רביעי פרק  שלא הגיע אליהם ספר אלמגסט של תלמי, שבו  
הדרך כיצד לחשב את המולד הממוצע באופן טבעי. לחלקם ספר זה אכן הגיע, אך בגרסה  

  מוטעית, שגרמה להם להסיק שחז"ל דייקו יותר מהערך שהיה ידוע ליוונים. 
בקונטרס בכך  שינתה   הארכתי  אחת  בסיפרה  טעות  וכיצד  מסיני  ניתנו  הלוח  כללי  "האם 

 ה שלימה". תפיס

בסוגיא    28 להכריע  כדי  הנצרכים  מהמקורות  חלק  את  ללמוד  להם  שאסור  שסברו  ויש 
תורה   אור  (בקובץ  בה  יורק  מונסישעוסקים  לגבי    ניו  באריכות  דן  ו)  (גיליון  תשנ"ז  טבת 

ושם עמוד ,  דברי חז"להשאלה האם לסמוך על דברי חכמי המדע כאשר הם סותרים את  
  והקורא בהם הרי בכלל   ,בחיבוריהם   שגם אסור לקרותיין "קמח למעלה כתב הרב מנשה קל 

חלק להם  שאין  החיצונים  בספרי  לדון  "ב"לעוה  הקורא  בכלל  יוכל  כיצד  קשה  כן  ואם   ,
  ).ולהבין את ראיותיהם

קודמים   29 מגלגולים  פרטים  שזכרו  שהיו  ונזכיר  הגלגול,  סוגיית  את  לקמן  נביא  למשל, 
  עדויות אלה בעלי הדעה המתנגדת לגלגול. שלהם. אלא שיש לדון, מה ישיבו על 

מה לך    ,אמר לו רבי אלעזר בן עזריה: עקיבא"  ע"ב:  , סזע"ב   , סנהדרין לחע"א  חגיגה יד  30
 ."אצל הגדה? כלך מדברותיך אצל נגעים ואהלות
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במקרים  ביותר,  היסודיים  המחשבה  בענייני  סברות  לגבי  דווקא  ובכלל, 
, ובוודאי שאינן בגדר  31ק עליהן רבים מדובר בסברות שבהחלט ניתן לחלו 

החשבון  " חכמת  כגון  אדם  של  מדעתו  ברורה  ראיה  עליו  שתהיה  דבר 
  ". 32וגימטריאות ותקופות 

   ל פרק
  בירור האמת להארות לדרך 

הם בבחינת מועט המחזיק את המרובה, שכן כלולה    33דברי הרמב"ם הללו 
מכשלים  םבה ועל    34והטיות  הזהירות  בכלל,  האמת  חיפוש  על  שמקשים 

  . חיפוש האמת בענייני יסודות המחשבה בפרט

מצינו   והגאונים  מהאכן  בכללי  ה ראשונים  לעסוק  שהעמיקו  אחרונים 
לתת דרכים ,  35להזכיר את הדברים השומרים אותה מן ההפסד החשיבה,  

הטעות מן  שתשמרהו  המכשול  ,  36במושכלות  מקומות  את  להכיר  ללמוד 
לו בם  שאפשר  לאמיתם,  37ליכשל  הדברים  את  להשיג  מנת  שהרי    . על 

הצורך  ככל  הפעולה  אופני  ידיעות  בהקדמות  תלויה  הפעולה  . 38שלמות 
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לוף  יהנה יש בהן ח  –ואולם המפורסמות  כדברי הרמב"ם בספרו מילות ההיגיון שער ח: "  31
וכל כי יש משפט  .ויתרון ים התפרסמו אצל אומה אחת ולא התפרסמו אצל אומה אחרת, 

 ".תהיה האמתות בו יותר חזקה ,ין מפורסם אצל אומות רבותימה שיהיה הענ

  , שם.על גזירת הכוכבים ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי   לאאיגרת הרמב"ם מתוך  32

 .פרק כחדלעיל  33

להגדיר    34 מקובל  רבותבימינו  הגיוניים  עשרות  כשלים  ו  של  לוגיים)  עשרות (כשלים    כן 
בספר זה, אך    את כל אלו  . כמובן שלא נפרטהטיות בתהליכי החשיבה (הטיות קוגניטיביות)

  המסקנה העולה מכך היא שיש צורך בזהירות רבה בהסקת מסקנות.

פירט כשלים    35 "והטיות  הרס"ג  ה:  ודעות הקדמה אות  ון שכבר  ווכישונים בספרו אמונות 
ההפסד מן  אותו  השומרים  דברים  שנזכיר  ראוי  ההכרחי,  המדע  יהיה  היאך  לפי  ,  ביררנו 

 ". ...בו וממנו ומחלקותם והוכחותיהםשרוב ויכוחי בני אדם 

והוא    36 תיתן לכח המדבר,  "ובעבור שזאת המלאכה...  יד:  (לרמב"ם) שער  מילות ההיגיון 
עד  היושר,  על  ותדריכהו  הטעות,  מן  שתשמרהו  עד  במושכלות,  דרכים  הפנימי,  הדיבור 

 שתגיע לו האמת, בכל מה שבכח האדם שתגיע לו האמת בו".

(לרמח"  37 ההיגיון  "ספר  א:  פרק  תחילת  השל)  עמל  כל  להשיג כהנה  הוא  והשתדלותו  ל 
לאמיתם בהן  .הדברים  לטעות  לו  שיקרה  יש  כוזב  ,אמנם  מהן  שישיג  מה    ןכל  ע  .ויהיה 

לי  לו  שאפשר  המכשול  מקומות  להכיר  לדעת  לימוד  לו  בםכיצטרך  ישמר   ,של  איך  וידע 
 ".גיוןיהנקרא מלאכת ההלל הלימוד הזה הוא כו .עד שתהיה השגתו אמיתית ,מהם
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    . 39וכלל הלימוד הזה הוא הנקרא מלאכת ההיגיון 

ב הביאו  הזה,  בדבר  באמת  לנו  אשר  הגדול  הצורך  ספריהם ובראותם 
בלשונות אחרות  ממה שקדמום  גם  אלו  שהניחו מחכמי    40בעניינים  ובמה 

  .43לבשר ודם  42כמתו ומח, שנתן 41האומות 

צורך   ומה  תאמר,  הוא  ואם  והשכל  אמת,  היא  האמת  והרי  זו,  במלאכה 
והשיבו  קדמו  כבר  מתחילה.  האדם  בטבע  מוטבעת  ההשכלה  והרי    שכל, 

כה זו, יהיה כאילן אשר לא יעובד  ששכלו של האדם, אם לא יעובד במלא 
העבדו   אחרי  השכלתו  תשווה  שלא  עליה,  לב  שמו  לא  אשר  וכאדמה 

זה  זולת  ואמרו: מדרגת מלאכת ההיגיון מן השכל, כמדרגת    . 44להשכלתו 
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

"בהיות    38 ברכות):  מסכת  בסוף  הודפס  הנגיד,  שמואל  (לרבי  התלמוד  למבוא  הקדמה 
יעשה   כך  ידי  ועל  ככל הצורך,  הפעולה  אופני  ידיעות  בהקדמות  תלוי  הפעולה  ששלמות 
כן   כי  הנה  כישרון המעשה ההוא,  יעדר  זה  ובהעדר  וכישלון,  חיסרון  בלי  פעולתו  הפועל 

לתלמידי הנכון יארע  דרך  למצוא  וילאו  התלמוד  מכללי  הקודש  דרך  ידעו  לא  אשר  ם 
  ולבוא עד תכליתו".

39  " ואמנם לתכלית זה טרחו החכמים שקדמו לנו לסדר  ספר ההיגיון (לרמח"ל), בהקדמה: 
נכון על  חוקותיה  ולבאר  ההשכלה  בהש  ,סדרי  לשכל  שיקרה  מה  על  מן  כבהשקיף  לותיו 

למען דעת ממה ישמר בהתבוננותו כדי    , תי ומן הכוזבמן הציור האמי  ,ההשגה ומן הסכלות
 ".גיוןימוד הזה הוא הנקרא מלאכת ההיוכלל הל .ובמה יעזר כדי שישיג האמת ,שלא יטעה

40  " ההקדמה:  סוף  (לרמח"ל),  ההיגיון  בדבר ספר  באמת  לנו  אשר  הגדול  הצורך  ובראותי 
בחרתי   ,גיהם כראויליכנס אל חדרי החכמות ולהשתעשע בתענו  פשרא  שבלעדיו אי  ,הזה

רובו העתקתיו מספרים    ,ןי מוד בקיצור כפי מה שראיתיו מוכרח לתשלום העניידר זה הלסל
נים הוספתי גרעתי  יועני  .שקדמוני בלשונות אחרות והבאתיו אל לשוננו להועיל לבני עמנו

אנה עתה קורא נעים עמוד והתבונן   .כמו שנראה לי יותר נאות ,ניתי מאשר מצאתי לפנייוש
 ". שמע והוסף לקח ודעת לנפשך

יד:    41 שער  (לרמב"ם)  ההיגיון  אריסטוטלוס מילות  הניחה  אשר  המלאכה  שזאת  "ובעבור 
דרכים   הפנימי,  הדיבור  והוא  המדבר,  לכוח  תיתן  ספרים,  בשמונה  חלקיה  והשלים 

תגיע לו האמת בכל מה  במושכלות, עד שתשמרהו מן הטעות ותדריכהו על היושר, עד ש
  ".שבכוח האדם שתגיע לו האמת בו

בירור  בדרכי  העוסק  שכתב),  הראשון  הספר  ההיגיון,  (מילות  הרמב"ם  של  זה  ספרו  אכן, 
 ).לוגיקהחכמת ההיגיון (תמצית דברי אריסטו (בספרי אורגנון) בענייני האמת, הוא 

ידושים שלהם, שהרי שורשם  ופשוט שאין זה בגדר "תורה בגויים" חלילה, שכן אין אלו ח  42
  של היסודות לבירור האמת נמצאים בנפשו של כל מעמיק בעניינים אלו.

כשלים    43 וחשיפת  טיעונים  לבירור  שיטות  בפירוט  רבים  עסקו  האחרונים  בדורות  בפרט 
עולם רדוף שדים: המדע כנר בספר "והטיות שבהם, ושוב, ביניהם גם חכמי האומות (כגון  

 ת"). מנות הנעלה של זיהוי שטויוהא" 12בפרק  "בעלטה

 ,ואולם כמקרה הזה יקרה גם לשכלו של האדם עצמוספר ההיגיון (לרמח"ל), בהקדמה: "  44
אם לא יעובד יהיה כאילן אשר לא יעבד    ,להיטבעת בו בטבעו מתחושעם היות ההשכלה מ
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ואם לא כן, הלומד יכול להיות בבחינת חמור .  45מלאכת הדקדוק מן הלשון 
ספרים ימיו בלמידת  46נושא  כל  ולאבד  ולדמות בכך שהוא חכם    , הבלים, 

   והדבר בדוק ומנוסה. . 47גדול 

הכרחי  האנושית,  השלמות  אל  להגיע  שהרוצה  הרמב"ם,  כתב  דבר,  סוף 
, שאם לא כן, לא יוכל להכריע  48שיכשיר עצמו תחילה במלאכת ההיגיון 

  . 49מה שצריך להכריע

חשיבותו של פרק    . הללוובהטיות    םכשלינפרט את המצויים שבבפרק זה  
בנייני בו  שיש  בכך  אפוא  שוות  ־זה  וגזירות  במחשבה אב  רבים  לנושאים 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

עליה לב  שמו  לא  אשר  מהש  ,ובאדמה  יחדל  שלא  לא כשאעפ"י  כאשר  רבים  דברים  יל 
בו  יחדל המיוחד  מפריו  מתת  תשו  ,האילן  לא  להשכלתו ואמנם  העבדו  אחרי  השכלתו  ה 

 ".וה פרי האילן הנעבד עם פריו זולת זהוכאשר לא יש ,זולת זה

כמדרגת    45 השכל,  מן  ההיגיון  מלאכת  מדרגת  "אמרו:  יד:  שער  (לרמב"ם)  ההיגיון  מילות 
  מלאכת הדקדוק מן הלשון".

הרמב"ן    46 הקדמת  "סוף  לרמב"ם:  המצוות  לספר  להיות  להשגותיו  וחפצי  חשקי  עם  והנני 
ארי רביד ועל ידי צמיד, לא  ולראשונים תלמיד, לקיים דבריהם ולהעמיד, לעשות אותם לצו

אהיה להם חמור נושא ספרים תמיד. אבחר דרכם ואדע ערכם. אך באשר לא יכילו רעיוני 
יתן    ה'ורה לא אשא פנים בתורה. כי  אדון לפניהם בקרקע אשפוט למראה עיני. ובהלכה בר

 ".חכמה בכל הזמנים ובכל הימים. לא ימנע טוב להולכים בתמים

הרמב"ם    47 וכן:    ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי    לאאיגרת  ד"ה  הכוכבים  גזירת  אתם  "על  צריכים  וכן 
בשנים גדולים  אנשים  וכמה  ספרים,  אלפי  הטיפשים  חיברו  שכבר  בחכמה  –  לידע,    –  לא 

ימיהם   ודימו שאותם ההבלים הם חכמות גדולות, ועלה  איבדו כל  בלמידת אותם ספרים, 
   .על ליבם שהם חכמים גדולים, מפני שידעו החכמות ההן

אשר   יחידים, השרידים  אנשים  מלבד  הכל,  או  העולם,  רוב  בו  קורא,  השהדבר שטועים   '
שימצאו  הדברים  שכל  החולה:  והרעה  הגדול  החולי  והוא  לכם,  מודיע  שאני  דבר   הוא 

  . בו בתחילה שהם אמת. וכל שכן אם יהיו הספרים קדמוניםיכתובים בספרים, יעלה על ל
מי ונתנו בהם,  ונשאו  ספרים,  רבים באותם  נמהר יואם התעסקו אנשים  יקפוץ דעתו של  ד 

בו: וכי לשקר עשה עט סופרים, ובחינם נשאו ונתנו אלו  ילומר שאלו דברי חכמה. ויאמר בל
  . ?"באלה הדברים

נבוכים ח"א, פרק לד, אמצע הסיבה השלישית:    48 הרי הכרחי למי שירצה להגיע  "ומורה 
האנושית השלמות  הה  ,אל  במלאכת  עצמו תחלה  במקצועות    ,גיוןי להכשיר את  כן  ואחר 

  ". ותקההכשרתיים כפי הסדר, ואחר כך במדעי הטבע, ואחר כך במדעי האלו

49  " כג:  פרק  תחילת  ב  חלק  נבוכים  לךמורה  אפשר  מן    ,אבל  להתערטל  תרצה,  אם 
  . ותכריע מה שצריך להכריע, השאיפות, ותעזוב את ההרגל, ותישען על העיון המוחלט

מספר לתנאים  בזה  צריך  שאתה  אופיך   תחילתן:  אלא  ושלמות  תבונתך  טוב  ערך  שתדע 
ביתר המדעים ההכשרתיים,  הטבעי לך כאשר תכשיר את עצמך  יתברר  וידיעת חוקי   וזה 

  ...".גיוןיהה
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  שנעסוק בהם בהמשך. 

יכולת הוא  האמת  בירור  לכל  הבסיס  האדםא.  של  דעתו    ת לשנו  ו  את 
שטעה ייווכח  לאמתכאשר  להתקרב  היחידה  הדרך  שזו  ופשיטא  דא  ,   .

המ מן  הוא  זה  מן המפורסמות  ,  ותהראשונשכלות  ו עקא, שלמרות שדבר 
ש  בדעתו הוא  האדם  את  להחזיק  קמייתא  חזקה  של  כאשר   50כוחה  גם 

שטבעו של האדם להגן ולאשר את הדעה שכבר הכיר, .  יתברר לו הופכה
לדחותה  על 51ולא  דעל  כיוון  ששבשתא  ראיות  .  52,  את  שומע  היה  ואם 

עלול  שהדיין  שאמרו  וכמו  לקבלה,  יכול  היה  בתחילה,  השנייה    הדעה 
ליטות אחר מי שיטעים לו דבריו תחילה, אע"פ שלאחר מכן הרי ישמע גם  

  . 53את דברי חבירו

ויעמוד    , דרכם של מאמיני משיחי54ובניין אב לזה  יחיה  שקר לומר "עתה 
   . 55מקברו" 
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עמים רבות גם לזלזל בדעה האחרת, עוד קודם שהבין את שורשיה, ואף קודם שהבין ופ  50
 את טענותיה.

51  " כג:  פרק  ב תחילת  נבוכים חלק  יתקיים ההיקשמורה  לא  הזה אלא למי    [הראיה]  ועוד 
שכל אחד משני הקצוות הנגדיים אצלו שווים, אבל מי שמעדיף אחת משתי ההשקפות, אם  

  הרי הוא מתעוור מן האמת, כי הדבר המוכיח ,  ואם לאיזו תועלת שהיא  מחמת שחונך כך
, אבל כגון  [להתעלם ממנו]  נגדו  לא תוכל נפש בעל השאיפות להתקומם  [ראיה מוחלטת]

  . אפשר לה להתעקש מאודות לכאן ולכאן ויש לשוקלם במאזני צדק] [שיש ראי דברים אלו
אם תרצה, להתערטל מן השאיפות, ותעזוב את ההרגל, ותישען על העיון  ,  אבל אפשר לך

  ".ותכריע מה שצריך להכריע, המוחלט

 בבא בתרא כא ע"א.  52

ין חבירו?  א בעל דוין לבעל דין שלא יטעים דבריו לדיין קודם שיבימנ: "א"שבועות לא ע  53
  . "לא תשיא –שא ית"ל: מדבר שקר תרחק. רב כהנא מתני מלא ת

יש לשים לב שדיין שעושה זאת עובר, כאמור, באיסור חמור. אך בענייני יסודות במחשבה, 
  מטבע העניין, כל אדם שמע את דבריה של דעה אחת לפני דבריה של חברתה.

. כת זו נוסדה בשנות  )יה ַהַסֶינטולוגיתיהכנס" (או:  נטולוגיהיֶ סַ דוגמה נוספת לדבר, מ"כת ה  54
ידי   על  האברדהחמישים  רונאלד  של לפאייט  שבנו  למרות  בעולם,  הגדולה  הכת  זוהי   .

) ג'וניורמייסדה  האברד  שהיה  )רון  בכיר  ,  זובבעצמו  היא,  כת  שהכת  הודה  "ארגון    כבר 
הוא  אביוושפשע"   בצע־מייסדה  ורודף  שה"נוכל  מייסדה,  אכן,  מדע ".  סופר  בעברו  יה 

אם מישהו רוצה לעשות  בדיוני, ושהרוויח מעסקי כת זו מאות מיליוני דולרים, כבר אמר " 
  ".יסד דת חדשהיהדרך הטובה ביותר היא ל ,מיליונים

" ע"ב)  ה  (תענית  בתלמוד  שאמרו  מה  עובדין  ומעין  וקדריים  לאש,  עובדים  כותיים  תנא: 
 ". היהםולא המירו אל –את האש למים. ואף על פי שיודעים שהמים מכבין 

ועל עסקי המשיח אשר  : "על גזירת הכוכבים  ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי    לאאיגרת הרמב"ם  סוף    55
משמי דברים  לכם  שהגיעו  ששמעתם  ,זכרתם  כמו  כך המעשה  היה  היה    ,לא  במזרח  ולא 
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פכה,  ומעל פניו השקר ויחזור בו מדעתו כשיתבאר לו ה אכן, אדם המשליך
זוהי דרכם של חז"ל בתלמוד, שסותרים על , והרי  56אין ספק כי קדוש הוא 

  .  מנת לבנות

ושליחותו  הנביאים    אבאף   נבואתו  לתחילת  לראות   57בגלל זכה   58שסר 
  .60להתבונן בדבר  59והתפנה 

  . 61על החשיבה השכלית   , על שלל כיווניו,  זהירות מהשפעת היצר הרע.  ב
ך  ולא רק יצר הרע, אלא כל נגיעה של האדם להגיע למסקנה מסוימת. כ 
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ב שנה ואמר שהוא שלוחו של משיח מישר "עמד איש אחד יש לדבר זה כ .אלא בארץ תימן
ביאתה לפני  אנשים   ,דרך  ונתקבצו  תימן  בארץ  יתגלה  הוא  המשיח  המלך  כי  להם  ואמר 

והיה מטעה אותם ואומר להם תמיד בואו  ירבים יהודים וערביים ע והיה מסבב בהרים  מו 
   ...עמי ונצא לקראת המשיח כי הוא שלחני אליכם לישר דרך לפניו

אליו ויאמר לו מלך אחד ממלכי   יםולאחר שנה נחפש וברחו ממנו כל הנלו  ,כללו של דבר
'  הכי בדבר    ,אדוני המלך אמת אני אומר'  :אמר לו  ?'מה זאת עשית'  :הערביים אחד שתפשו

חתוך ראשי ואחר   ,אדוני המלך'  :ענה ואמר לו  ?'מה המופת שלך'  :אמר לו המלך  '.עשיתי
ואם הוא   ,אין לך מופת גדול מזה'  :אמר לו המלך  '.כן אני אחיה ואקום ואחיה כבראשונה

ב נאמין  העולם  וכל  אני  כוכך  שדבריך  אמוודאי  ונכוחיםילם  וטובים  נחלו    ,תיים  ושקר 
ויביאו החרב לפני   ',קחו לי חרב'  :ום ואמריומיד גזר המלך וצ  ".אבותינו הבל ואין בם מועיל

  , תהא מיתתו כפרה עליו ועל כל ישראל  ,וה וחתכו את ראשו ונהרג אותו הענייווצ  ,המלך
עתה יחיה 'ועד עתה יש שם חסרי דעת אומרים    .יהודים ברוב המקומות ממון גדולונענשו ה

  ".כך היו הדברים '.ויעמוד מקברו

דעת חכמי אומות (רבי) (כ)והכריע  מאמר אודות דרשות חז"ל (רבי אברהם בן הרמב"ם): "  56
ובאמת נקרא אדון זה  ינ"  העולם... ואמרו רבינו צחו חכמי אומות העולם לחכמי ישראל". 

בו  ,  הקדוש ויחזור  לאמיתו,  ויכריענו  האמת  ויקיים  השקר  פניו  מעל  כשישליך  האדם  כי 
 ."פכה, אין ספק כי קדוש הואומדעתו כשיתבאר לו ה

  .על כן ויקרא וכו'  ,כי סר לראות  –ח. שנראה כי על כי ראה    ...קשה"ז:  -אלשיך שמות ג ב  57
וכ ה'  אליו  שויקרא  נמשך  לראות  סר  כי  מראותו  סר  איך  היה  לא  אם  כן  היה  ולא  ו', 

  . ..."לראות

אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער    ,ד: "ויאמר משה-שמות ג ג  58
 הסנה. וירא ה' כי סר לראות, ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה...".

 ".ארי אתפני למחזי ה'וחזא אונקלוס שמות ג ד: " 59

 ".להתבונן בדבר – אותוירא ה' כי סר לרספורנו שמות ג ד: " 60

61  " כג:  פרק  תחילת  ב  חלק  נבוכים  לךמורה  אפשר  מן  ,  אבל  להתערטל  תרצה,  אם 
  . ותכריע מה שצריך להכריע, השאיפות, ותעזוב את ההרגל, ותישען על העיון המוחלט

מספר לתנאים  בזה  צריך  שאתה  את  .  מידותיך והשלישי...  אלא  מוצא  שהאדם  זמן  שכל 
או  ,  נוטה כלפי התאווה והתענוגות  ך,ואין הבדל אצלנו אם יהא זה בטבע או בחינו  ,עצמו

יטעה   תמיד  הוא  הרי  ריסנו,  ושחרור  הרגזני  הכוח  והפעלת  והכעס  הרגזנות  את  מעדיף 
 ".ויכשל בכל אשר ילך, מפני שהוא יחפש השקפות אשר יסייעוהו למה שטבעו נוטה אליו
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, שהרי קורה פעמים רבות גם  62עלולות לעוור עיני חכמים מטרות חינוכיות  
   . 63לחכם לב, שיחשוב ויאמין מה שנכספה וכלתה נפשו להיות 

במעשים    שנתפרסמו  ותהמעשי נכשל  שאריסטו  כך  על  בעמנו  ונתקבלו 
מכוערים ואמר "עכשיו אינני אריסטו", או על כך שחכמת האומות מקורה  
בחכמתנו וכו', בוודאי לא היו מתקבלים על הדעת, כפי שיראה כל המעיין 

  .65, לולי שהיתה בהם תועלת חינוכית 64ובמקורותיהם   ומעמיק בהם

קש על  עתידות,  בגילוי  עיסוק  היה  כך  לא  ההגיוניים,  ואף  ההלכתיים  ייו 
גם    . 66נפוץ לולי טבע האדם לחשוק לדעת מאשר יעבור עליו תחת השמש 

ב  צורך  שימוש  מספקים  סגוליות,  בסיבות  שונים  אירועים  ותליית  סגולות 
  ולהפחתת חששות.  67נפשי להבנת סיבתיות לאירועים

נוובכלל,   בציבור  שונות  אגדות  של  והתקבלותן  שפרסומן  בעיקר יש  בע 
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 ותיה ולא ע"י תכליותיה.והרי האמת צריכה להתברר ע"י סיב 62

כמו שיקרה פעמים רבות "ישועות משיחו (לאברבנאל) ח"ב עיון א פרק ד ד"ה במלכות:    63
  לכל חכם לב שיחשוב ויאמין מה שנכספה וכלתה נפשו להיות". 

אפשר שבכוחה של תופעה זו להסביר את טעותם של אותם בריונים, שרבן יוחנן בן זכאי  
) (בובר) תמה עליהם  א  איכה רבה  "פרשה  יכולין  )  מימיהם  ושותין  תבן  בני אדם ששוקלין 

אספסיינוס של  חיילותיו  בפני  מתתיהו  לעמוד  בן  יוסף  וכדברי  במרדם,  ואעפ"כ המשיכו   "?
יג) פרק  סוף  ה  ספר  היהודים  מלחמות  את הדברים  "  (תולדות  ראו  הרעב  [המורדים, אשר 

גם    ]הנורא הרעה  הגיעה  אשר  עד  במרדם,  החזיקו  אם  כי  ממעשיהם,  שבו  לא  בעיניהם, 
אליהם. כי הגזירה, שנגזרה על העיר, אשר קרב לבוא קיצה, הכתה את עיניהם בסנוורים  

 . ")ולא ראו ולא שמו אל לב(

באריסטו,    64 במקורות  המעשה  לא  ואף  במקורותינו  לא  קדום,  מקור  שום  לגביו  ידוע  לא 
שהומצאהיסטוריים.   במעשיה  הוא  הרי  כלשהו,  מקור  לו  יש  באירופה   האם  נוצרים    ע"י 

  כחלק ממלחמתם באריסטו. 
אינו מתקבל על הדעת כאשר מעיינים בשלבים השונים של   ייחוס מקור החכמות לעמנו, 

  התפתחותה של חכמת יוון ובעמים אחרים בעולם העתיק. 
מהו מקור חכמתם של אומות    –בקונטרס "מנא להו    בייחוד, ופרק סחלקמן ב  בזה  תיארכה

 העולם". 

נזכיר שנתפרסמו מעשים גם על הרמב"ם ועוד, שחזרו בהם בסוף ימיהם    פרק סח בפרק    65
 ואמונת הגלגול. החסידות וקיבלו את הקבלה 

אביעה חידות (ר' אברהם חמוי) מערכת ג אות יב: "יען היות האדם חשקו ומגמתו לדעת   66
ממנו לעבר להווה ולעתיד... ובהיות טבע האדם חפצו ורצונו לדעת מאשר   כל נסתר ונעלם

  יעבור עליו תחת השמש, תיקנו לנו כמה גורלות לבל נלך בהבלי הגויים ההם ומעשיהם". 

חשוב מאוד, והוא אחד מעמודי כל עולם   –כשלעצמו    –הצורך הנפשי להבנת סיבתיות    67
 החשיבה האנושי. 
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שבהן  ו68מהתועלת  מסוימות  .  ואמונות  מפאת  ה יש  לא  בהמון  שתרשו 
  . 69, אלא מפאת התועלת שבהןביסוסן

בירור   ללכת אחר  נראה ששורשן בשאלה האם  לגבי כמה מחלוקות,  וכן 
וראוי ללומד לשים אל ליבו האם הדעה    האמת או אחר המטרה החינוכית. 

  . 70מכוון לתועלת חינוכיתמבוססת על בירור האמת או שהדבר 

שכך אמרו חז"ל, כל    על החשיבה השכלית.   זהירות מהשפעת הרגשות.  ג
ממנו  מסתלקת  חוכמתו  הכועס  כל  ממנו,  מסתלקת  חוכמתו  , 71המתייהר 

השורה  את  מקלקלת  שנאה  השורה,  את  מקלקלת  ומן   . 72אהבה 
כן הדבר  רגשות  שאר  לגבי  שאף  שרגשי  73המפורסמות  למשל  ידוע   .
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68  " ומה שהראהו הקלמשל, האגדה  סופרים  ודקדוקי  תורה  ברוך הוא למשה דקדוקי  דוש 
לחדש עתידין  ע"ב)שהסופרים  יט  (מגילה  יותר   ,"  הרבה  בציבור  ומקובלת  מפורסמת 

, ולא [בבית מדרשו של רבי עקיבא]  בסוף שמונה שורות[משה רבינו]  הלך וישב  "מהאגדה  
  ..." (מנחות כט ע"ב).חווהיה יודע מה הן אומרים, תשש כ 

האגדה "כל האומר דוד חטא אינו אל טועה" (שבת נו ע"א), מפורסמת ומקובלת הרבה  גם  
טתו ישהיה משמש מ[רש"י:    משכבו של לילה למשכבו של יום[דוד]  שהפך  יותר מהאגדה "

יהרהר אחר א ולא  מתשמיש  שבע  שיהא  כדי  היוםיביום  כל  הלכה  ]שה  ממנו  ונתעלמה   ,
ומרעיבו   יש באדם, משביעו רעב  רעב   –שהמשביע אברו בתשמיש    :רש"י[  שבעאבר קטן 

  ]" (סנהדרין קז ע"א).הוומרבה תאו

שהיו בתולות שהיתה להן תועלת למשל האמונה בשדים שבועלים בתולות, שמובן לנו    69
  סיפורי מעשיות אלו. מ

  [שדים אלו]  מנשה בן ישראל) מאמר שלישי פרק טז: "ונקראים  בירלנשמת חיים (וכן כתב  
ובוס ושוקובוס. ומאמיתת העניין הזה כתבו חכמי האומות בספריהם ובפרט  בלשון לעז אינק

לבתולות  שאירעו  מאורעות  וכמה  כמה  מספרים  היסוד  זה  ועל  וטוסטאדו...  אגוסטינוס... 
    שנבעלו לשדים".

  . פרק קבאריכות בזה לקמן בפרק 

בירור האמת.  70 על  היא מנוסחת כדעה שמבוססת  "  גם אם לעיתים    יראי יאל תתבבחינת 
 לא מאלו ולא מאלו, אלא מן הצבועין שדומין וכו'". בתי

כמתו מסתלקת  וח  –  הר, אם חכם הואיאמר רב יהודה אמר רב: כל המתי: "ב"פסחים סו ע  71
  ...". כמתו מסתלקת ממנווח – שכועס, אם חכם הואריש לקיש אמר: כל אדם  ... ממנו

נה סי  72 (וילנא) פרשה  יוחאי  מעוןשבי  רמר  א: "ח  'בראשית רבה  אהבה מקלקלת את    :בן 
  ".השורה ושנאה מקלקלת את השורה

באדם   להילחם  מהרצון  ינבעו  לא  שהדיונים  האמת,  בירור  מבחינת  גם  להיזהר,  יש  ואכן 
ואמנם ד"ה ועוד): "  פה  'ו ליקוטים סי"שו"ת חתם סופר חכלשהו. וכפי שכתב החתם סופר (

נזהרתי מאוד שלא ללחום עם שום אדם ולא נזכר שום אדם באגרות שלי כלל ולא יראה  
 ".האמת לוחם עם השקר םאי החוצה שום התגרות אדם באדם כ

יותר    73 למשל,  השואה  בענייני  בה  עוסקים  מדוע  לעיין  יש  לו"  ורע  "צדיק  שאלת  לגבי 
מדוע   לעיין,  יש  עוד  וסובל.  בוכה  הריהו  העולם  לאוויר  צאתו  שברגע  תינוק  בכל  מאשר 
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  יש בהם כדי להשמיט את חוש הביקורת כמגן המשוח בשמן.  74התלהבות 

ולא רק רגשות, אלא כל נטייה מן ההסתכלות השכלית הטהורה. יש לשים  
היא   אף  שעלולה  ושיטתיות,  תבניות  לחפש  האנושית  לנטייה  למשל  לב 

  .75ים לעוור עיני חכמ

הרע  היצר  מהשפעת  להתרחק  מעצמנו  הנדרשת  הזהירות  כל  עם  ד. 
השכלית   חשיבתנו  על  והרגשות  מכך    –הנגיעות  להתעלם  נוכל  לא 
,  על אנשים פרטיים, מנהיגים   :שבפועל יש להם השפעה רבה על האנושות 

  ציבורים.

בבואנו   חשובה  זו  מהןידיעה  ש  לדון  שמבחינה    הביאו הסיבות  להחלטות 
תמוהות. לעיתים מתוך תמיהות אלו באים להסיק  בעינינו  הגיונית נראות  

המחליטים   בפני  את  הללו  שהיו  שמצדיקות  שונות  סברות  או  ידיעות 
ראיה,  76ם החלטותיה מכך  אין  אך  שהטבע  .  יוכחש  לא  המוחש  שהרי 

מסיבות   שלעיתים,  הוא  החלטות  נפשיות  האנושי  מתקבלות  שונות, 
  .77, ולעיתים אף הכסיל שונה באיוולתו דות להיגיוןשמנוג

יפול   וכבר אמרו חז"ל ששורשיהם של חורבנות עצומים היו "מקשה ליבו 
  . 79, שלא דאגו לראות את הנולד ממעשיהם 78ברעה"

מ ה זהירות  סמך  .  על  סוברים  אמנם.  80דמיונות החלטה  שבתנאים    יש 
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 עוסקים בשאלת "צדיק ורע לו" יותר מאשר בשאלת "רשע וטוב לו".

  ובכללה ההתלהבות מעניינים נסתרים.  74

  יש להיזהר בכך כמובן גם בלימוד בעיון. 75

 רעיונות שמכונים לעיתים "תיאוריות קשר". 76

האמרה  וכבר    77 ֵהנלֹון")  נתפרסמה  של  "התער  זדוןת  ל א"(המכונה:  שאפשר ל ייחס  מה 
 ".להסביר על ידי טיפשות

ע  78 נה  "ב"גיטין  ל:  ומקשה  תמיד  מפחד  אדם  אשרי  דכתיב  מאי  יוחנן,  רבי  יפול  יאמר  בו 
ברעה? אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא, אשקא  

  ."חרוב ביתר דריספק

  ".דואג לראות הנולד שלא תארע תקלה בכך אם אעשה זאתשם ד"ה מפחד: "רש"י  79

נו  ישכל מה שהושג בחוש  –ונאמר בידיעת החוש  אמונות ודעות לרס"ג הקדמה אות ה: "  80
הברור באמצעות הקשר אשר בינינו לבינו, צריך שנדע שהוא כפי האמת כמו שהשגנוהו, 

ספק בכך  שנשכ  ואין  הדמיונותאחרי  את  להבדיל  המושכלות...  יל  מה    –  אבל  כל  הרי 
היא ידיעה אמיתית שאין בה ספק, אחרי שנדע כיצד    קיוןי שיצטייר בשכלנו הבריא מכל ל
  ". ונישמר מן הדמיונות והחלומות לעיין, ואחרי שנשלים את העיון
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אך בוודאי שייתכן  ,  81כח הדמיון ב   שמקורןמסוימים ישנן השגות אמיתיות  
שאפילו    וגדולה מזו אמרו,   . בלבול בין השגות כאלו לבין דמיונות בעלמא

, וידמה  לגבי נבואה אפשר שנביא שקר יטעה ולא יבחין בין השקר והאמת
  . 82לו שהיא נבואה אמיתית 
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עת  על פיהם נקבכתב הרמב"ם שהיסודות שיש להעיר שהדמיונות אינם כלולים בשלושת  
  .פרק כח, כדלעיל האמת

השכל    81 בין  ביחסים  האריך  הקודש)  (היגיון  שני  שער  ח"א  הקודש  באורות  קוק  הראי"ה 
" (סוף  יקר מכל שכל והיגיוןשהוא  הדמיון העליון  והדמיון, ובצדדים השונים שבעניין זה: "

נ),   אינו כאות  י אם תלמיד קטן, המסביר קצת את כל אור החיים  "השכל הרציונלי שלנו 
נא),   (אות  והקדוש"  העשיר  דמיוננו  באוצר  בשכל" שיש  שאין  כאלה  מעלות  בדמיון  "יש 

בגילויים   מאוד...  ונשגב  גדול  הוא  שלהם  המדמה  כח  הגדולים,  "בעלי ההשגה  נב),  (אות 
ן שמלביש את השכל... כאלה שאין שום שכל הגיוני יכול להגיע אליהם" (אות נז), "יש דמיו

השכל   חותם  בקדושה...  שיסודו  הדמיון  הקדושה...  מסדר  יוצא  כבר  מזה  המותר  אבל 
הטהור יהיה תמיד טבוע עליו" (אות נט), "גם כשאין השכל מסכים עם הציורים של הדמיון, 
עם  שיתאחד  הוא  שלו  ברכה  תוספת  רק  עצמם...  בפני  בערכם  עומדים  הם  מקום  מכל 

"ישנה צורה מיוחדת שהדמיון מתלבש בה כשהשכל פועל עליו... וכל זמן    השכל" (אות ס),
שהצורה הזאת מתטשטשת, והדמיון מצטייר על פי חוק שלו בעצמו בלא השפעת השכל  
הציבור"  וחיי  היחיד  בחיי  ועוון  חטא  ולכל  תקלה  לכל  נרפש  היותר  המקור  הוא  אז  עליו, 

  (אות סב).

סי  82 חסידים  "רו  'ספר  שמת:  תראה  משיחאם  על  אדם  במעשה   ,נבא  עסקיו  היו  כי  דע 
ובשביל שהם מטריחים את המלאכים    ,כשפים או במעשה שדים או במעשה שם המפורש

המלאכים) את  שהטריחו  (על  לעולם  שיתגלה  כדי  משיח  על  לו  יהיה   ,אומרים  ולבסוף 
לו   ולומדים  באים  השדים  או  המלאכים,  שהטריחו  על  העולם  לכל  ולחרפה  לבושת 

ה: הגהבשל"ה פרשת קרח תורה אור  ."וסודות לבושתו ולבושת המאמינים בדבריו  חשבונות
והענ" סוברים שאומרים אמת.  היו  והם  בנביאי שקר שהתנבאו  יש סוד  כי מצד  יכי  ין היה 

חטאם שירדו לעומק הקליפה, ודיבר עמהם רוח הטומאה, וטעו וסברו שהוא רוח הקודש,  
  ".כי עוונותם גרמו לזה

ואמנם צדקיה בן כנענה הוסיף על שאר נביאים ההם,  : "ד אות יא"ג פ"חל)  (לרמח"דרך ה'  
הרוח, אך צדקיה הוסיף לעשות כעין מה  כפי שנמשך להם מאותו  כי הם לא אמרו אלא 
ונמשך  אמיתי  היותו  וחשב  ההוא  בגילוי  האמין  כבר  כי  וזה  האמת,  נביאי  עושים  שהיו 

לומר   שהזיד  עד  יתברך,  ארם'מלפניו,  את  תנגח  באלה  ה'  למד  והנ  .'כה אמר  לא  הוא  ה 
בדרכי הנבואה האמיתית כראוי ולא הבחין בין השקר והאמת, ועל כן אמרו חכמינו זכרונם  

א):   פט  (סנהדרין  אמרו  וכן  שמע,  שלא  מה  שאמר  עליו,  אטעיתיה'לברכה,  נבות  ,  'רוח 
אין שני נביאים מתנבאים בסגנון  ', כפי מה שהזהירו יהושפט, ש'הוה ליה למידק'ואמרו עוד: 

רגילים להשיג, .  'אחד יותר ממה שהיו  גילוי  והנה באמת קרה לנביאים ההם באותו הזמן 
ובדרך שונה ממה שהיו רגילים, עד שטעה צדקיה ונדמה לו, שאותה הפעם היתה נבואתו 

  ".אמיתית
הראי"ה   , כפי שכתבואף מצינו שאפשר שהאדם יכיר שזו נבואת שקר, אלא שלא רצה בכך

ד  (קוק   קובץ  קבצים  ")יזת  או שמונה  רגשי :  מתוך  נשמתי,  מעמקי  מתוך  ואשמע  ואקשיב 
קול   ד'    ד'לבבי,  לאמר  השקר אהיה,  לנביא  כי  ירדתי  גדולה, הככה  חרדה  ואחרד  קורא. 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   100  ________________________________________  

כל  ו שלמרות  ההבנה  ו.  נמצאים נו,  ניסיונותירצונותינו  במציאות    יש 
ב אין  אשר  כלל   יכולתנוודברים  מצב .  83להשיגן  את  תפיסתנו  למשל,  כך 

המצוות   ישראל  קיום  הנחובעם  על  בנויה בעיקר  התנ"ך,  יסוד  ת־בתקופת 
  . 84בכוחנו לברר את פרטים אלו  ןאו דמיונות, ואי

אדם שאינו מכיר בחוסר יכולתו לברר פרטים שונים, יתאמץ למצוא להם  
ראיות   אחר  שיימשך  וסופו  במציאות,  קיימת  אינה  כשזו  גם  הוכחה, 

דמיונות  או  רצונו    . 85חלושות  אלא שמתוך  בלבד,  זו  מה    לשכנעולא  את 
ניתן י  , להוכיח  שלא  אף  טענותיובוא  לעיתים  על  צעקות  ע"י    להגן 
"כפירה" ,  86והשמצות  שאינן  ,  87טענת  חריפות  בלשונות  שימוש  או 
  .88לטענותיו מתאימות 

שאיאמת בהבנה  לחיות  קושי  ישנו  מוחלט    ן,  באופן  להכריע  דרך  בידינו 
אך   ההשגחה.  את  בסוגיית  להכריע  כדי  בו  אין  רגש אחר,  ככל  זה,  קושי 

  הספיקות. 
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  ד'".שלחני ולא נגלה אלי דבר 

83  " נבוכים ח"א פרק לא:  , אשר בכוחו וטבעו להשיגן  דע, כי לשכל האנושי מושגיםמורה 
  ... אשר אין בטבעו להשיגן כללודברים  ויש במציאות נמצאים

ואין היותו משיג, מחייב שישיג כל דבר. כמו שיש לחושים השגות ואין בכוחם להשיגן בכל  
 ". מרחק שהוא, וכך יתר הכוחות הגופניים

כנסת    84 אנשי  ע"י  רק  או  האבות  ע"י  כבר  התפילות  נתקנו  בכלל  האם  לברר  בידינו  אין 
 .(מחלוקת בברכות כו ע"ב) הגדולה

  יש המכנים זאת "הצורך בסגירות קוגניטיבית מוגברת". 85

86   " נ"א:  פרק  ח"א  נבוכים  עצמו, מורה  את  מטעה  שאינו  מי  כל  ויודע  יודע,  שאתה  כפי 
ומתאמתים בצעקות  ,  בריבוי הדברים ובמשלים מטעים  [אלו שסברותיהם חלושות]  מוגנים

שכנגדם]  ובהשמצות   הצד  מוובאופ[על  מורכבים  רבים  והשאהונים  סרק  וכאשר  .יכוחי 
דעותיו אל  עצמו  עם  אלו  בדרכים  ומקיימם  אומרם  בטענותיהם],    יחזור  לעומק  לא  [יעיין 

מצוי שאינו  מה  להמציא  מדמה  שהוא  מפני  ידיעה,  וחוסר  למבוכה  פרט  מאומה  ... ימצא 
  הדמיונות".  אלא שהזקיקם לכך מה שאמרנו מאימוץ

 שפעמים רבות אינה מבוססת על הגדרים ההלכתיים. 87

נו    88 (שבת  אינו אלא טועה"  דוד חטא  "כל האומר  הגמרא  כדוגמה לדבר, שימוש בלשון 
שמי שסבור שחטא, כל דבריו בכל   –שבוודאי אינה המשמעות המקורית  –במשמעות ע"א), 

" הגמרא  בלשון  שימוש  וכן  טעות.  אלא  אינם  מלאעניין  בני  ראשונים  בני אם  אנו  כים 
ששוב, אינה    –" (שבת קיב ע"ב), במשמעות  אנשים, ואם ראשונים בני אנשים אנו כחמורים

 שמי שסבור שהראשונים היו בני אדם, הריהו כחמור. –זו המקורית 
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  . 89, למד לשונך לומר איני יודעואמרו

 91, ובפרט אם אין זה תחום 90זהירות מהכשל ההגיוני של "כך אמר פלוני" .  ז
מו  . 93ומומחיותו   92גדלותו  גדול  לנו  עקיבא,  מי  שתינתן  רבי  ראוי  שהיה 

שמו היה הולך מסוף העולם  , ו95, ונכנס לפרדס ויצא בשלום94תורה על ידו 
סופו  חביר  ואמר ו   –  96ועד  סוגיות   יולו  הגדה?  "  97בכמה  אצל  לך  כלך  מה 

    . 99", שבהם אתה מחודד ולא בהגדה 98אצל נגעים ואהלות מדברותיך 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

למד לשונך לומר איני יודע, שמא תתבדה  (ממסכת דרך ארץ פ"ב ה"א): "  א"ברכות ד ע  89
  ".ותאחז

 . פרק כדאשונים, נביאם לקמן בוכן הדגישו כמה וכמה ר 90

  משנה שונים.  ־ואף בתוך תחום מומחיותו יש לחלק בין תחומי 91
בידע  מומחיות  לבין  זמננו  במדעי  מומחיות  שבין  המהותי  החילוק  על  להעיר  המקום  כאן 
היסטורי־מדעי, חילוק שרבים, וגם אנשי מדע, לא מודעים לו די הצורך: בדורנו, רוב־רובם 

  של אנשי המדע עוסקים רק במדע העכשווי, ואינם בקיאים כלל בתחום ההיסטורי־מדעי. 
ערך   (לרב (ופרופסור) אברהם שטיינברג)ה הלכתית רפואית  כך למשל העיר באנציקלופדי

) על מאמר של מומחה גדול לרפואה, שדן על רפואה בעולם העתיק ולא 161הערה  (ילוד  
 92מו, טבת תשמ"ט, עמ'  -וראה מאמרו של מ. הלפרין, חוב' אסיא, מה : "היה בקיא בסגנונה

במשך   העולם  רופאי  כל  שכמעט  להניח  שקשה  כה   1500ואילך,  לנושא  התייחסו  שנה 
מדעיות    'אמיתות'שכיח, ללא ביקורת ובטעות. אכן, אם לדין יש תשובה, וידוע על הרבה  
 . "של מדעני העולם הקדמון, שהתבררו כטעות חמורה בהסתכלות ובתצפית

 ובפרט אם יש בידינו הסבר מה היה יכול לגרום לטעותו של אותו פלוני. 92

ב  93 מומחה  שהוא  סבור  שהאדם  ביחס  ויש  בו  שהתמחה  משום  רק  וזאת  מסוים,  תחום 
 לחבריו. 

ע  94 כט  "ב"מנחות  ובא  :  רבינו]  חזר  ר[משה  לפניו:  אמר  הוא,  ברוך  הקדוש  של  ילפני  בונו 
  ".?ל ידיואתה נותן תורה ע[רבי עקיבא], עולם, יש לך אדם כזה 

רבי   ..ארבעה נכנסו בפרדס, ואלו הן: בן עזאי, ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא.: "ב"חגיגה יד ע 95
 ."עקיבא יצא בשלום

  ". אתה הוא עקיבא בן יוסף, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו?: "א"יבמות טז ע 96

ע"ב (לגבי מכת    סזסנהדרין  ,  ע"ב (לגבי כיסאותיו של הקב"ה)  , סנהדרין לחע"א  חגיגה יד  97
מה לך אצל הגדה? כלך מדברותיך אצל    ,לו רבי אלעזר בן עזריה: עקיבאאמר  "  צפרדע):

  . "נגעים ואהלות
ובמדרש תהילים קד ט (וילקוט שמעוני תתסב) אומר זאת רבי ישמעאל לרבי עקיבא (לגבי 

 ח מעיינים בנחלים). יה.המשל

, ורבי עקיבא פעם אחר פעם  שעוררו לרבי עקיבא בעניין זה  םה  שחבריוויש לעיין בכך    98
 לא התעורר לכך מעצמו. 

99  " ע"ב:  סז  סנהדרין  שהן    –מדברותיך  רש"י  ואהלות  נגעים  להלכות  ופנה  מדבריך,  מנע 
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. מן הגאוניםישיבה    יראש שני    דחה בחריפות את דבריהם שלאף הרמב"ם  
ואעפ"כ הוא עני למד וטרח בתלמוד ובפירושו,    מנםכתב שא   100לגבי האחד 

דבר  בכל  וסכל  חבירו101מדעת  לגבי  הנפש כתב    102.  בעניין  שדיבר  שמה 
  . 103והפילוסופים הוא מחמת מיעוט חכמתו והבנתו בעניינים אלה 

בתחום מסוים, אינו בקיא באופן הלימוד    שהעוסקועוד, שטבעו של עולם,  
אחרים תחומים  המסקנות 104של  הסקת  שדרך  בדעתו  מעלה  אינו   ,105 

בו  ועל 106בתחום אחר שונה ממה שהורגל  וסופו שאומר על טמא טהור   ,  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ."חמורים ובהם אתה מחודד, ולא בהגדה

 ראש ישיבת גאון יעקב בבגדד. , זכריה בן ברכאל רבי 100

אמנם זה מר זכריה הוא  דו יוסף אבן עקנין (איגרת הפולמוס): " תשובת הרמב"ם אל תלמי  101
מא גדול  והמתן  ואיש  המשא  באותו  וטרח  מעצמו  למד  וכבר  בעיניו  הרבה  [התלמוד] ד 

וכבוד הבן יודע כי חי השם יתברך    ,ויחשוב שהוא יחיד בדורו שהגיע אל התכלית  ,והפירוש
וכבר אמרו    ,בוריהםיבריהם ומחשגדולי חכמי ישראל אצלי במקום שאכיר ערך מעלתם מד

כיצד אשמח ואשים לב לאיש    ,ואם הוא זה אצלי דבר קטן  ',ויות דאביי ורבאוה  –דבר קטן  '
  ,והרי הוא כקטן בן יומו אצלי  , ובאמת הוא סכל בכל דבר  , שאין עני אלא מדעת  ,עני מסכן

 ".אבל ה"ה עמו כפי סכלותו

 יעקב בבגדד, ראש הגולה, אב בית דין. רבי שמואל בן עלי גאון, ראש ישיבת גאון  102

 ,ין המאמריואמנם מענ: "תשובת הרמב"ם אל תלמידו יוסף אבן עקנין (איגרת הפולמוס)  103
שנ אלי  שלחו  כיצד  הבן  מן  וחכמתויתמהתי  הבנתו  מיעוט  על  ראיה  ממנו  אתה   .קח  מה 

זולתו  סבור שאחשוב לו או לגדול ממנו שהוא משיג דבר ומשיג תכליתו? אלא שהוא כמו  
דרשן כל  שמהביל  כמו  יודע  , מהביל  יתברך  אותם   .והשם  לומר  רצה  כיצד  תמהתי  כבר 

וה זה שהם דברי צחוק  ואותם הבלבולים מצורף אל  נתביישתי מזה  י השגעונות  תול, אבל 
ן מאה ברכות, ובברכת מי שראה קברי  ינים וראיות בענייהטעם שהיה מספיק לו לזכור עני

יותר טוב לו ממה וסברתם ישידבר בעני  ישראל היה  וראיותיהם  ועיון הפילוסופים  ן הנפש 
יהיה בשו דרך האמת  ואבל  על  לו מעלה  אין  ואם  גדול ממנו אצל עצמו  עם מי שהוא  ה 

  ".ואין ספק כי היא העתיק בלבולי זולתו .שיהביל יותר מאלו ההבלים

ע  104 את  להעריך  נוטים  מסוים,  בתחום  בקיאים  שאינם  שאנשים  והוכח  נבדק  צמם וכבר 
קרובה   עצמם  לגבי  שהערכתם  בתחום,  שמבינים  אנשים  לעומת  יותר,  הרבה  בו  כמבינים 

  יותר למציאות. 

  ומשקלם של הנתונים השונים.  105

זכות    106 לכף  לדון  המקום  חכמיםומכאן  (בעיקר    תלמידי  מדעיות  בסוגיות  לעסוק  שניסו 
. וזאת מחמת  ביסודות מהותייםלצורכי אמונה), וגם כשלמדו פרטים בסוגיה מסוימת, שגו  

ותוהו נחשבו שאר החכמות בעיניהם נגד חכמת התורה אשר בליבותם, גדלותם, ש לאפס 
  . ועליה היה כל מחשבותם כל הימים לרבות הלילות על משכבותם

בדעתם  ומעלים  התורה,  בלימוד  ורגל  יד  להם  שאין  באנשים  מצויה  התופעה  להבדיל, 
 לעומקה. שביכולתם להבין סוגיה מסוימת 
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  . 107טהור טמא 

זהמחהת אכן  אותו אדם  גם אם   יש לעיין  ה בתחום  הנחות  של    בנכונותן, 
    שלו. שלו ובאופן הסקת המסקנות היסוד 

שהם דנים בעניינים מבלי   שוגים בכךועוד, שכתב הרמב"ם שרוב החכמים  
  . 108לעיין בהקדמות הדרושות להם

זה   כשל  של  פלוני    –שורשו  על  ההסתמכות  בקושי    –של  השאר,  בין 
האנושי הטבעי להתייגע בחיפוש אחר האמת, חיפוש שמצריך שקלול של  
ראיות וסברות שונות ועיון רב. ההסתמכות על מקור מסוים וקבוע חוסכת  
את קושי זה. דא עקא, שהאמת עמוקה ומורכבת מכדי להיקבע במסמרות  

וגם בענייני הלכה א כלל פשוט.  מוחלטים, ו ש מר ע"י  כללי הפסיקה אינם 
 . 109ואין למדין מן הכללות 

, וכבר מצאנו באברהם זהירות מהכשל ההגיוני של "כך כולם אומרים".  ח
   . 110אבינו, שכל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחד 

זו, ש זו אף  אלו שחונכו  אין זה "כולם" אלא "כל  בעצם  במקרים רבים  לא 
המפורסמות שבכוחו של חינוך להפוך מר למתוק ומתוק    ןאכן מ  . 111" כמוני 
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מחד    107 האחרים,  שבתחומים  וסברות  ראיות  ולבחון  לבקר  יודע  שאינו  מתעלם   –שכיוון 
  מחשיב סברות ונתונים שאינם מבוססים וכו'.  –מראיות רציניות, מאידך 

כלומר המפורסמים    ,ורוב החכמים: "סוף "הסיבה השלישית"  מורה נבוכים ח"א פרק לד  108
זו ,בחכמה במחלה  דר  ,נגועים  במצעיהםכלומר:  עיון  בלי  בהם  והדיון  התכליות    ישת 

, ומהם מי שהביאתו הסכלות או בקשת השררה לזלזל באותן המצעים אשר [הקדמותיהם]
אין ביכולתו להשיגן, או שמתעצל ללמדן, וידמה להראות שהם מזיקים או בלתי מועילים.  

  ".האמת ברור וגלוי ,ועם ההתבוננות

109  " דאמר:  ד"ה  ע"א  ג  סוכה  תוס'  כבא.  הלכה  מקומות  בששה  פסק  עמרם  רב  ית  בסדר 
  שמאי".

  ?ואמר רב חמא בר גוריא אמר רב: הלכה כרבי שמעון. ומאן פליג עליה: "ב"עירובין מו עב.  
ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה, אלא לאו שמע מינה:  רבי יהודה. והא אמרת: רבי יהודה 

 . "לא איתמר –א דלא איתמר איתמר, היכ –ליתנהו. ומאי קושיא? דילמא: היכא דאיתמר 

עג.   כב  "א"שבת  דמר  :  מילי  כל  אביי:  דעביד  [רבה]  אמר  תלת  מהני  לבר  כרב,  עביד 
  ."כשמואל: מדליקין מנר לנר, ומתירין מבגד לבגד, והלכה כרבי שמעון בגרירה

כזד.   סנהדרין  ע"ב,  כב  מציעא  בבא  ע"א,  עג  בבא קמא  ע"א,  נב  "והלכתא   קידושין  ע"א: 
 כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם".

ר' יהודה    .ויגד לאברהם העברי, פרק יד פסוק יג: "בראשית רבה פרשת לך לך פרשה מא  110
  ".כל העולם מעבר אחד והוא מעבר אחד ומר:א

ורק    111 שלי  לרב  כולה  ומסרה  מסיני  תורה  קיבל  ש"משה  לסבור  לנטייה  קרובה  זו  נטייה 
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    . 113ויש להיזהר מכך , 112ולעוור את האדם מהשגת האמת למר, 

בכך   ואין  האחרות,  מן  יותר  ונתקבעו  נתפרסמו  שונות  שדעות  ארע  וכבר 
  . 114ראיה לאמיתותן 

כבר הזכרנו את דברי הרמב"ם שגם מציאותם של ספרים רבים בנושא  .  ט
  . 116, שהמכזב בלשונו מכזב אף בקולמוסו 115דה על נכונותו מסוים, אינה מעי 
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  אליו"...

כך יארע לאדם בהשקפות אשר הורגל להם ונתחנך בהם, נבוכים ח"א פרק לא: "מורה    112
מזולתן, וגם גורם זה מעוור את האדם מהשגת האמת   שהוא מחבבן ומגן עליהם, ומתרחק

  ".יים רבים, כפי שנבארקויטה כלפי הרגליו. כמו שאירע להמון בגשמות ובעניינים אלו

כופרים) בוויכוחו עם המומר הנוצרי (ויכוח הרמב"ן, הרמב"ן הדגיש זאת (להבדיל, לגבי    113
 ) ובן נוצרית(ואתה אדוננו המלך נוצרי בן נוצרי  היום השני, ד"ה אמרתי אני, אדוני המלך): "

ומלאו מוחך ומוח עצמותיך    )צעירים ודורשים מדברים מלידת ישו(ושמעת כל ימיך גלחים  
הרגילות אותו  מתוך  אצלך  ושב  הזה  עיקר    םאשר את  אבל הדבר.  מדבר  והוא  מאמינים, 

גם  כן,  אמרו  לא  מעולם  והנביאים  נותן,  אינו  והטבע  השכל,  אותו  יקבל  לא  אמונתכם, 
ובשעתו,  במקומו  גמורות  בראיות  אבאר  כאשר  ההוא,  בדבר  להתפשט  יכול  אינו  הפלא 

והארץ   השמים  בורא  בם(שיהיה  אשר  ז'    )עובר(חוזר    ) וכל  בו  ויגדל  אחת  יהודית  בבטן 
מות חודשי משפט  וישפטוהו  שונאיו  ביד  יימסר  כך  ואחר  יגדל  כך  ואחר  קטן,  ויולד  ם 

  ".וימיתוהו, ואחר כך תאמרו שחיה וחזר למקומו הראשון. לא יסבול דעת יהודי ושום אדם

וא"ר אמי בר אבא: בן ג' שנים הכיר אברהם ) "א"נדרים לב עמפורסמת הדעה שבגמרא (  114
  ". את בוראו

יא דעת ריש לקיש, אך דעת רבי יוחנן ורבי חנינא ש"בן מ"ח שנה  אלא שבמדרשים רבים ה
  הכיר אברהם את בוראו" (בראשית רבה תולדות פרשה סד סי' ד ובעוד מדרשים). 

  ".ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו) "ג"א ה"עבודה זרה פ 'הלוהרמב"ם כתב (

הרמב"ם    115 הכוכבים    ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי    לאאיגרת  גזירת  וכן:  על  אתם  "ד"ה  צריכים  וכן 
בשנים גדולים  אנשים  וכמה  ספרים,  אלפי  הטיפשים  חיברו  שכבר  בחכמה  –  לידע,    –  לא 

ודימו שאותם ההבלים הם חכמות גדולות, ועלה   איבדו כל ימיהם בלמידת אותם ספרים, 
   .על ליבם שהם חכמים גדולים, מפני שידעו החכמות ההן

בו שטועים  אשר    שהדבר  יחידים, השרידים  אנשים  מלבד  הכל,  או  העולם,  קורא,  הרוב   '
שימצאו  הדברים  שכל  החולה:  והרעה  הגדול  החולי  והוא  לכם,  מודיע  שאני  דבר  הוא 

  . בו בתחילה שהם אמת. וכל שכן אם יהיו הספרים קדמוניםיכתובים בספרים, יעלה על ל
ונתנו   ונשאו  ספרים,  רבים באותם  מיואם התעסקו אנשים  נמהר יבהם,  יקפוץ דעתו של  ד 

בו: וכי לשקר עשה עט סופרים, ובחינם נשאו ונתנו אלו  ילומר שאלו דברי חכמה. ויאמר בל
  ?"באלה הדברים

וכיוצא בהם   [אסטרולוגיה]  שהדברים האלה  ,ומה שראוי לך לדעתגרת תימן פרק ג: "יא  116
כמו שהוא מכזב   ,המכזבשווא וכזב. ולא יהיו לך לראיה לפי שתמצאם כתובים בספרים, ש

בלשונו מכזב בקולמוסו, ואין זה נמנע עליו. והכסילים הבוערים הם שיעשו אצלם לראיה 
  ".אמיתית הדבר בהיותו כתוב
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הכרעה בין ראיות לכאן ולכאן צריכה להעשות על סמך איכותן ולא על  .  י
, ואין בהן ממש לעומת  . שיש מי שמקיף בחבילות של קושיות117סמך כמותן 

ואמרו אחת.  אמיתית  הסל  קושיה  מלוא  מאשר  אחד  חריף  פלפל  טוב   ,
  . 118דלועין 

נוח לו לאדם לשפוט "הלנו אתה אם לצרינו", וכן "כשר או פסול", ואם  יא.  
כולו נפסל  חציו  בין נפסל  המכריע  כדברי  שהלכה  פעמים  באמת,  אך   .

  הדעות. 

לשמוע האמת  יש  , אלא  . זהירות מהתעלמות שרירותית מדעה או מקורבי
  .119ממי שאמרה 

. טבעו של אדם שהוא מחשיב יותר את התחום בו הוא עוסק, ולעיתים  גי
. הרגיל בממצאים 120מבטל או אף מתעלם כליל מראיות מתחומים אחרים

מתעלם  מתעלם    121היסטוריים  בלימוד  הרגיל  במסורת,  שמקורן  מידיעות 
ארכיאולוגיים  מתעלם  בהרגיל  ,  122ממקורות  חז"ל  אגדות    מספרי לימוד 
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המתחייבים [קושיות]    דע, כי ההיקש בין הספקותמורה נבוכים חלק ב תחילת פרק כג: "  117
והכרעת הפחות ספקות, אין בחינת  המתחייבים להפכה,    להשקפה מסויימות, ובין הספקות

ספק  שיהא  ואפשר  המציאות.  נגד  והיותם  זרותם  חומר  אלא  הספקות,  מניין  ריבוי  הדבר 
 ".אחד חמור מאלף ספקות אחרים

  ".טבא חדא פלפלתא חריפא ממלא צנא דקרי, מגילה ז ע"א, חגיגה י ע"א: "ב"יומא פה ע 118

הם עניינים   ...אותם באלו הפרקיםהדברים אשר אומר  הקדמת הרמב"ם למסכת אבות: "  119
החכמים מדברי  כן...  מלוקטים  גם  הפילוסופים  שאמרה.  ...ומדברי  ממי  האמת    .. ושמע 

ואפשר לפעמים ששם האיש ההוא יכניס בלב מי שאין תבונה בו שזה הדבר נפסד ויש בו  
  ".תוך רע שלא ידעהו. ומפני זה ראיתי שלא לזכור האומר

כי החכמים ז"ל אינם מעיינים הדעות אודות דרשות חז"ל: "  רבי אברהם בן הרמב"ם, מאמר 
מי   יהיה  אותו,  האומר  מפני  לא  ראיותיהם,  ומצד  אלא מצד אמיתתם  אותם,  מביטין  ולא 

 ".שיהיה

120  " שם:  רש"י  ע"ב.  י  (שבת  יקירא"  אלבישייהו  "מילתא  למי בבחינת  יקרים  דמיו  מעיל 
ור רב  של  תלמידו  שאתה  לפי  כלומר:  ללובשו,  בשמועותיושרגיל  מחזר    –  גיל  אתה 

  "). אחריהם

 וכדומה. דרך להכריע בסתירות ביניהן , שאיןשראיותיהן לא מוחלטות טועןכגון ש 121

עד    –  ב "בבא בתרא עג עגם בגמרא מצינו אפשרות פסיקה ע"פ מקורות ארכיאולוגיים, ב  122
" במדברא,  ע"א:  אזלינן  קא  הוה  חדא  זימנא  חנה:  בר  בר  רבה  ההוא ואמר  בהדן  ואיתלוי 
לך מתי מדבר....  טייעא לי: תא אחוי  ולא   ..אמר  מינייהו,  פסקי חדא קרנא דתכלתא דחד 

  אזלי אהדרתיה, והדר מסתגי לן. כי אתאי לקמיה דרבנן, אמרו לי: כל אבא   ..הוה מסתגי לן.
חנה  – בר  בר  וכל  אי    –  חמרא,  כבית שמאי  אי  הכי? למידע  עבדת  הלכתא  למאי  סיכסא! 

מנחות:  רשב"ם[  הלל  כבית במסכת  נותן  ,דפליגי  הוא  חוטין  כמה  אומרים    ?דת"ר  ב"ש 
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הימים בגרסאות המודפסות מתעלם מגרסאות  ,  123דברי  רק  הרגיל ללמוד 
שבכתבי היד. כמובן שיש לדון על מהימנותם של כל מקור ושל כל ראיה, 

להתעלם   מקום  אין  אך  נגדיות,  לראיות  ביחס  משקלם  על  לא  ואף  אף 
מהם זהמאחד  על  ולימד  זה  ובא  עניים  . ,  תורה  ועשירים    שדברי  במקומן 
  . 124במקום אחר

לעצמו, די רבה  חשיבות  לתת  דרכו  ומשכך  עיניו,  דרך  מסתכל  האדם   .
. אלא שפעמים רבות שאין באלו ייחודיות יותר  125למקומו, לרבותיו, לדורו 

  .126מבאחרים

הכלל.  טו מן  מיוצא  הוכחה  של  ההגיוני  מהכשל  אמרו,  זהירות  וכבר   .
בין השאר יש להיזהר מביסוס יסוד    . 127ו חידוש הוא, ואין לך בו אלא חידוש 

חלש או מאוחר. למשל, המבסס יסוד חשוב על סמך דבריו  על סמך מקור  
האחרונים   מן  אחד  לא    –של  הקודמים  בדורות  כיצד  לעיין,  שיש  הרי 

  התייחסו ליסוד זה, והוא כהררים התלויים בשערה. 

התכלית זט לבין  האמצעי  בין  מבלבול  זהירות  שכן  128.  שמחמת  .  קורה 
האמצעי של  חשיבותו  בפני  129הדגשת  חשיבות  לו  ומייחסים  בו  טועים   ,
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של אומרים  הלל  ובית  משולשלת  ,שהו ארבעה  תהא  חוטין כו']  וכמה  למימני  לך  איבעי   ,
 . "ולמימני חוליות

נעיר על הבלבול בין מעשה יהודית לבין נס חנוכה, שאין מקום להסתפק    פרק סחלקמן ב  123
ובכלל, רבות הטעויות שנשתרבבו מחמת ניסיון להסיק    בו כאשר מעיינים ב"ספר יהודית".

  ובא זה ולימד על זה. מסקנות בענייני דברי הימים מתוך דברי חז"ל והראשונים.

  ירושלמי ראש השנה פ"ג ה"ה. 124

 למשל לתת חשיבות רבה במיוחד למעלותיו של הדור הזה, למגרעותיו, לניסיונותיו.  125

לחידושי דרכי התקשורת הנוכחיים כמהפכה   דוגמה  126 דורנו מתייחסים  לדבר מכך שבני 
על האנושות    שלא היה כמותה. אלא שמצד האמת, החידוש בהמצאת הטלגרף והשפעתו

 היוו מהפכה רבה עוד יותר.

  נמי אסור (התינוק)  מר בר רב אשי אמר: אפילו מת  ): "ב"כתובות ס ע וכן בדברי הגמרא (  127
(חנקה את בנה    , דלמא קטלה ליה ואזלא ומינסבא. הוה עובדא וחנקתיה(לאימו להינשא)

(וא"כ אין ללמוד   . ולא היא, ההיא שוטה הואי, דלא עבדי נשי דחנקן בנייהוכדי להינשא)
 .ממעשה זה)"

ויש    128 ברמב"ם...  כתוב  שכך  משום  בקב"ה  המאמינים  שיש  צחות,  בדרך  אמרו  וכבר 
 שהתפללו שהקב"ה לא יגלה לרבי את עוונותיהם...

  שלעיתים אף נאמר רק כהוראת שעה.  129
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וכבר בדורו של אנוש טעו בטעות  .  131נטיית נפש זו מוכרת מאוד .  130עצמו
הגלגלים   את  ברא  שאלוקים  שידעו  ואע"פ  עצתם,  ונבערה  גדולה 

לעובדם והחלו  טעו  העולם,  את  להנהיג  הדבר  והכוכבים  ונתגלגל   ,
    . 132לעבודה זרה גמורה 

שי  דבר  לגבי  לעיל,  שהבאנו  הרמב"ם  בדברי  מן  כך  האדם  אותו  קבל 
ו   –  הצדיקים הוא  אין  יש לשים לב שזהו אחד מהאמצעים לבירור האמת, 

, 133תכלית בפני עצמו. לכן יש להעמיק ולדון בסברות שקיבלנו מן הצדיקים 
  . ואף לדון במקרים שבהם דברים אלו נסתרים ממקורות אחרים

ואין להם על מה שיסמוכו. זי זהירות מבניית הררים התלויים על שערה   .
התכוון   הדברים  שכותב  נראה  באמת  האם  בהגינות,  לשאול  יש  לכן, 
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יצחק    דוגמה  130 לוי  לר'  שייחסוה  והיו  לגר"א  שייחסוה  (שהיו  במימרא  מברדיצ'ב) לדבר 
ויז'ניץ   (תפארת אבות  מילות הלע"ז שברש"י  על  דילג  סיום מסכת אם  שאי אפשר לערוך 

  דברים, הקדמה, אות טו). –, וירא משה (ר' משה שלומון) ויקרא 290תשנ"ט עמוד 

כסף"    131 ב"אשליית  למשל  מומחשת  הערך    –היא  ע"פ  לכסף  להתייחס  האנושית  הנטייה 
בו. כך אנשים מעדיפים אינפלציה על פני קיצוץ בשכרם,  הנקוב ולא ע"פ יכולת הקנייה ש 

  זהה. –דהיינו יכולת הקנייה של שכרם  –גם במקרים שבהם התוצאה 
 לייחוס חשיבות לאמצעי כערך בפני עצמו.  דוגמהנטייה זו היא 

בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה  : "ב־אלכות  א ה"עבודה זרה פ  'רמב"ם הל  132
אותו  חכמי  הואיל    עצת  אמרו  טעותם,  היתה  וזו  היה,  הטועים  מן  עצמו  ואנוש  הדור 

ים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם קוהאל
האל   רצון  וזהו  כבוד,  להם  ולחלוק  ולפארם  לשבחם  הם  ראויין  לפניו  שמשים המשמשים 

שהמלך   כמו  וכבדו,  שגדלו  מי  ולכבד  לגדל  הוא  וזהו  ברוך  לפניו  העומדים  לכבד  רוצה 
כבודו של מלך, כיון שעלה דבר זה על לבם התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב להן  

בדעתם  וק הבורא  רצון  להשיג  כדי  למולם  ולהשתחוות  בדברים  ולפארם  ולשבחם  רבנות 
  ...הרעה, וזה היה עיקר עבודת כוכבים

נביאי   וה ואמר להם עבדו  יול צ־ שקר ואמרו שהאואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם 
כדי   צורתו  ועשו  היכל  לו  ובנו  וכך  כך  לו  ונסכו  לו  והקריבו  הכוכבים  כל  או  פלוני  כוכב 

והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ...  להשתחוות לו כל העם הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ
בר עמהם ואמר להם עבדוני בכך וכך והודיע  יולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך ד

להם דרך עבודתו ועשו כך ואל תעשו כך, ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות 
השם   נשתכח  הימים  שארכו  וכיון  ולהשתחוות,  להם  ולהקריב  מזו  זו  משונות  בעבודות 

הקטנים  הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם ולא הכירוהו ונמצאו כל עם הארץ הנשים ו
מקטנותם  שנתחנכו  אבנים  של  וההיכל  אבן  ושל  עץ  של  הצורה  אלא  יודעים  אינם 

ולה ולעבדה  לה  בהן ילהשתחוות  וכיוצא  כהניהם  כגון  בהם  שהיו  והחכמים  בשמה,  שבע 
שם א שאין  ולדמותן־מדמין  בגללם  האלו  שנעשו הצורות  והגלגלים  הכוכבים  אלא    . לוה 

  ".ה מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולםאבל צור העולמים לא היה שום אדם שהי

 . פרק כטכפי שהארכנו לעיל  133
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בדבריו שמעמיסים  המופלגים  שלא  .  134לחידושים  הרמב"ם  שהזהיר  וכפי 
כתיאורים  רק  שנאמרו  במשל,  שונים  לפרטים  משמעויות  להעמיס 

  .135המסר העיקרי  להמחשת

כהדרכות   שנאמרו  דברים  פי  על  יסודות  מיציקת  להיזהר  שיש  בוודאי 
  לאדם פרטי, כעידוד וכדומה. 

  . 136זהירות מהכשל ההגיוני של השלכה מתקופתנו על תקופות קדומות . חי

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

וכדומה  134 פיוטים  לשונות  על  מפלפלים  שבהם  במקרים  יותר  עוד  בולט  ובפרט  הדבר   ,
  .את המשקל והחריזהשמתעלמים מצרכי הפייטן להתאים 

  ם:ודע כי המשלים הנבואיים יש בהם שני דרכי"מורה נבוכים, חלק ראשון הקדמה:  135
  .שבאותו המשל כוללת עניין להימהם משלים שכל מ

לים רבות מאוד  יעל כל העניין הנמשל, ויבואו באותו המשל מ ומהם אשר כל המשל מורה
פות המשל והסדרת  יהעניין הנמשל, אלא נאמרו לילה מהן מוסיפה דבר באותו  ישאין כל מ

שראוי   כפי מה  הדברים  סדר  ויהיה  הנמשל.  העניין  בהסתרת  להוסיף  כדי  או  בו,  הדברים 
  ...לפשט אותו המשל, והבן זה היטב

ון שכבר ביארתי לך את זה וגליתי לך סוד משל זה, אל תטריד את מחשבתך לומר ומה ווכי
מרבדים רבדתי ', ואיזה עניין נכלל באומרו  'היום שלמתי נדריזבחי שלמים עלי  'עניין אמרו  

הזו באומרו  'ערשי על הכללות  נוסף  עניין  ואיזה  בביתו',  אין האיש  כל שאר מה 'כי  וכך   ,
שנאמר בפרשה זו, כי כל זה המשך לשון לפי פשט המשל, כיון שהמצבים האלה שהזכיר 

  .ם הם מסוג דברי הנואפים זה עם זההם סוג מצב הזונים, וכך הדיבורים האלה וכיוצא בה
והבן ממני את זה היטב כי הוא יסוד גדול וחשוב במה שאני רוצה לבאר, וכאשר תמצאני  
באחד מפרקי מאמר זה מבאר עניין אחד המשלים, והעירותיך על כללות הנמשל מה היא,  

ם  אל תחקור אחר כל פרטי העניינים שנאמרו באותו המשל ותרצה למצוא להן תיאום ע
  :העניין הנמשל, מפני שזה יובילך לאחד משני דברים

  . יטה אותך מן העניין המכוון במשליאו ש
אותך   ותביא  לבארן.  כדי  נאמרו  ולא  ביאור,  להן  שאין  דברים  לבאר  אותך  שיחייב  או 
התחייבות זו לכגון אותם ההזיות המרובות שהוזים ומחברים בהן רוב כתות העולם בזמננו 

אחד שכל  מפני  אומרם    זה,  בהם  נתכוון  שלא  לדברים  עניין  איזה  להמציא  רוצה  מהם 
  ". למאומה ממה שחושבים הם

שיחס  שהם לא ידעו ", "לא יתכן "לא יתכן שהם לא ידעו שהעולם כדורי ותלמשל, הטענ 136
משלוש גדול  לרוחבו  המעגל  לשמונה "היקף  הנולדים  שיש  הבחינו  לא  שהם  יתכן  "לא   ,

  . חודשים ושורדים"
לגבי   (כדלקמן  וכן  המפורסמת  קבהמחלוקת  כי פרק  נראה  כפשוטם.  שדים  ישנם  האם   (

האנשים האוחזים בדעה שאין שדים, נוטים לקבוע שכך גם סברו חז"ל, ומיישבים את דברי  
כל  לברר  שיש  נפרדות  שאלות  בשתי  שמדובר  אלא  שונים.  באופנים  אלו  בסוגיות  חז"ל 

האם אתה סבור שאין שדים, האם חז"ל סברו שאין שדים. ואין להשליך    –פרד  אחת מהן בנ
אף אם האדם סבור שגם בסוגיות אלו הוא מחויב לדברי חז"ל (נדון בכך    מדעתך על דעתם.

ב יחלקמן  הרי  פרק  לדעתם  ),  מחויב  הוא  שהרי  חז"ל.  סברו  מה  לברר  עליו  שקודם 
 (לשיטתו), ולא שהם מחויבים לדעתו.
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בעוד  טי להטעות,  עלולה  הגמורה  מהתוצאה  הנובעות  מסקנות  הסקת   .
ל זו.  משל, אפשר שיש  שיש לדון על השלבים השונים שהובילו לתוצאה 

מעם  רבים  אצל  או  ישראל  גדולי  אצל  שמקובלת  שדעה  לסבור  קושי 
אם נתייחס לשלבים השונים שמובילים לתפוצתן  אינה נכונה. אך   –ישראל  

של דעות, מהאופן בו הדעה עולה לראשונה, דרך האופן בו היא מתקבלת  
א  . והו הרי שהדבר אפשרי  –ע"י בודדים ומהם מתפרסמת הלאה עוד ועוד  

הדין לגבי טעויות שנשתרבבו במהלך הדורות ונתקבלו ונתקבעו, בין בכתב 
  . 137ובין בעל פה

זהירות מריבוי הנחות במקום שאין צורך בריבויין, כך שאם ניתן להסביר . כ
תופעה אירוע   לו  ה  יפל  ע  138או  להוסיף  צורך  אין  לנו,  המוכרים  חוקים 

   . 140את קיומן , ובוודאי שאין להוכיח ממנו  139סיבות נוספות 

הסב מסוים,  רוחני  לצורך  מסוימת  תופעה  מכוון  הקב"ה  שכאשר    רכמובן 
. כך 141התופעה לא מייתר את הצורך בהסבר רוחני למטרתה  סיבתטבעי ל

לגבי הורדת הגשם ועצירתו ומאורעות ותהליכים בדברי הימים, וכך לגבי 
  .144לבריאה  , 143, לנבואה 142הסברים טבעיים לניסים 
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טבעי  137 באופן  שונים  בשלבים  החיים  התפתחות  תורת  את  שקיבלו  אלו  גם  סוברים   כך 
  ), אע"פ שהדבר לא מתיישב על הדעת אם מתייחסים רק לתוצאה הגמורה.פרק מ(כדלקמן 

  ובכללה תופעה חברתית או נפשית. 138

חזקת שלוש פעמים. שכיוון שניתן להסביר את שלושת    139 זו עומדת בשורשה של  סברה 
 המקרים בעזרת סיבה אחת, הדבר מסתבר יותר מאשר לתלותם בשלוש סיבות נפרדות. 

"אמונות    140 ביררנו:  שכבר  וכיוון  ד"ה  ה  פרק  הקדמה  לרס"ג  אדםודעות  יאמר  אני   ,ואם 
אם אותו המושכל יתקיים לנו    , חייבים אנו לחקור  .בדעה פלונית כדי שלא אבטל מושכל

  ".הרי בטלה דעתו –בלעדי הדעה שהוא סבור 
פ א  שער  הלבבות  "ז"חובות  ותהיה  :  עליהם  הראיה  הבאת  מצד  יתבררו  אשר  הדברים 

ממה  מציא יותר  שהם  דעתנו,  על  להעלות  צריכין  אנו  אין  לדחותה,  שא"א  מציאה  תם 
  ."שהצורך מביא אליו בהשלמת הדבר שהוא לראיה עליהם

) הרמב"ם  גם  השתמש  זה  חביסוד  נבוכים  ")א"ירק  פב  "מורה  שימעט  :  זה  עם  וישתדל 
ומנ שיוכליהתנועות  מה  כל  הגלגלים  משל  .ין  דרך  על  תכונה  ,כי  להניח  שיתכן    כשנוכל 

הכ זה  מתנועת  הנראה  בעצמו וכב בשלועמה  זה  עמה  שיתכן  ותכונה אחרת  גלגלים,  שה 
  ". מן הראוי שנסמך על התכונה שמספר תנועותיה מעט –בארבע גלגלים 

אוקאם  ( איש  וויליאם  שם  על  אוקאם",  של  "תערו  זה  כלל  כונה  לאחריהם  שנים  מאות 
   .)14־המהמאה 

 היסודית שיש לבריאה מטרות רוחניות.זאת מתוך ההבנה  141

 . פרק פגנדון בכך לקמן ב 142

 . פרק צאנדון בכך לקמן ב 143
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הנחות,    יבגדר ריבוי  םה הרי  ,  תירוצים, חילוקים ואוקימתותיש להעיר שגם  
מוכח.  הדבר  כן  אם  אלא  זאת,  לעשות  סברה  שאין  פשוט  אחת    ולכן  על 

  מחבירו עליו הראיה. והמוציא  כמה וכמה לגבי הוצאת דברים מפשוטם, 

אירועים  תליית  בעוד  הנחות,  ריבוי  בגדר  היא  חילוק  שיצירת  ההבנה 
של ברי  בסגנון סיבתי דומה חוסכת הנחות מיותרות, מסבירה את ההיגיון  

ל  הדעת,  שאין  עיניים  אחיזת  של  מעשה  כשרואים  כיצד    הםשגם  הסבר 
נעשה,   שהוא  בכוחות  תולים  הרי  ולא  מסוימת,  בתחבולה  אותו 

מכי145על־טבעיים  וזאת  דומה  .  בסגנון  מעשים  שיש  הוכח  שכבר  וון 
שהסברם הוא טבעי, ואין צורך להרבות בהנחה נוספת, גם אם אין בידינו 

  . 146הסבר טבעי למקרה פרטי זה

במקרים רבים    –סברות שמבוססות    גםכלולות  בכשל הקודם  כמובן ש.  אכ
    מבוססות כלל.  אינןיסוד שונות, שהן עצמן  ת־על הנחו – במודעא־של

הנחהיווני הניחו  נעים   147יסוד ת־ם  הכוכבים  כיצד  מובן  לא  שלכאורה 
הקב השונים  ובמסלוליהם  שהכוכבים  הסיקו  מכאן  נופלים.  אינם  ואף  עים 

שונים שקופים  בגלגלים  נתעוררו148קבועים  הזמן  במשך  קשיים    .  להם 
ועוד   עוד  הדורות  במהלך  נוספו  אלו  לקשיים  וכפתרון  זה,  בהסבר 

יותר149גלגלים עוד  מחודשת  להבנה  גרמו  נוספים  קשיים  כוכב  150.  שכל   ,
. מאוחר יותר התחדש  151עצמו קבוע בגלגל גדול א־לכת קבוע בגלגל שהו

נוסף  נקודה הקרובה אליה 152פרט  אינו הארץ, אלא   . 153, שמרכז הגלגלים 
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 . פרק מנדון בכך לקמן ב 144

תבואה"    145 "מעגלי  תופעת  לגבי  גם  נכון  גיאומטריות   –הדבר  צורות  ושאר  ענק  מעגלי 
שהופיעו בין לילה בשדות תבואה. תופעה זו, שבתחילה לא נמצא לה הסבר הגיוני, זכתה  

אדם יכולים ליצור מעגלים כאלה בקלות,  טבעיים שונים. לאחר שהוכח שבני־להסברים על
העל מחובבי  חלק  המשיכו  בפועל,  זאת  עשו  תבואה  ־ואף  מעגלי  לגבי  להתעקש  טבעיות 

  טבעי. ־מסוימים, שאותם לא ניתן ליצור בדרכים טבעיות, ויש צורך להסבירם באופן על

ב  146 לא לקמן  האדם"  פרק  נפש  "ז.  טבעיים  בסעיף  בהסברים  ממקרי  ־ נדון  לרבים  נפשיים 
  הדיבוקים. ונביא שיש שכתבו שישנם מקרים של דיבוק אמיתי.

 הגיונית, כשלעצמה.  147

  לפנה"ס. 4־ה, מהמאה אאודוקסוס מקנידוסמייסד שיטה זו הוא  148

 לפנה"ס. 4־ה, ולאחריו ע"י אריסטו. שניהם מהמאה ע"י קאליפוס 149

 לפנה"ס. 3־הרעיון זה חודש ע"י אפולוניוס, מהמאה  150

 המעגל.־לע –בלשון המפרשים: "גלגל היקף", וביוונית: "אפיציקל"  151

 לספירה. 2־הע"י תלמי, מהמאה  152
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מערכת  .  או את העולם כולו בגלגלים, עד שאין ביניהם מקום פנוי כללמיל
ם של הגלגלים, החומר ממנו  תָ וּ כּ גלגלים זו פתחה דיונים לשאלות בדבר זַ 

  עשויים, והאם הם משמיעים קולות בתנועותיהם. 

הדמיונית, העצומה והמורכבת הזו מתייתרת מאליה כאשר    כל המערכת
אשונית, ומבינים את חוקי התנועה של גרמי  שומטים את הנחת היסוד הר

  השמיים ואת הכוחות הפועלים עליהם. 

כן,   פי  על  ואף  שנה,  כאלפיים  המדע  בעולם  שלט  זה  כמה  רעיון  כמה 
ולהבין שהיא תלויה  העצומה הזו,    התקשה העולם לקעקע את כל הבירה

  . 155צורך שום שאין בה  154הסיקו התוכנים החדשים  , עד אשרמהי־על בל

הקודש   בין  ישראל לעמים,   חולללהבדיל  הנחת־היסוד ששיטתו של    ובין 
לרבים גורמת  המוחלטת,  האמת  היא  מחשבה  בענייני  שלי  רבים  ־הרב 

  לבנות תילי תילים של מגדלים הפורחים באוויר. 

כן,   חידושים  ת־הנחכמו  נוספו  הדורות  שבמהלך  מסתבר  שלא  היסוד 
  –  156כתב המשמש ללשון הקודש יני הענילולמשל ללוח השנה    –מהותיים  

פרטים   של  שמקורותיהם  למסקנות  מסיני,    רביםגרמה  ידי  או  הוא  על 
  עלייה לרקיע, או על ידי מלאך. 

ממלחמתנו    היסוד ת־שהנח  אפשר כחלק  השאר,  בין  השתרשה,  הזו 
בקראים, שבעטיה היה צורך לייחס דינים שונים להלכה למשה מסיני, אף  

  .157היה   ךעל פי שלא כ

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  בלשון המפרשים: "גלגל יוצא חוץ למרכז". 153

ספר זה פורסם רק לאחר מותו,   ".על תנועת גרמי השמייםו "ספרב,  קופרניקוס  ובראשם  154
 , כיוון שהוא חשש לפרסם בחייו את חידושים עצומים אלו.1543 בשנת

ו  155 א  בראשית  "  מלבי"ם  ויאמר:  שארגו ד"ה  עכביש  קורי  על  נבנו  הדעות  אלה  וכל 
שטים  השמים  צבאות  שכל  היטב  התברר  בימינו  אבל  במציאות,  גלגלים  שיש  הראשונים 

עובא השקיפו  שכבר  וכמו  במציאות  גלגל  ואין  איתר  הנקרא  מאד  ודק  זך  ספירי   ה ז ל  ויר 
באו שטים  שהכוכבים  אמר  במדרש  ורשב"י  ישראל.  ואוחכמי  לבנות   פשראי  א  ןכם  יר, 

 ".נים על קו תהו ואבני בהויבני

הנוכרים]    156 זמרי  בניגוני  קודש  זמירות  [לשורר  היתר  להם  למצוא  "מתחכמים  שאף  ויש 
ם שכל ניגוניהם גנובים הם איתם מאיתנו בזמן שבית המקדש קיים" (יוסף אומץ אות באומר
  תרב).

כך כתב הרמב"ם בפירוש המשנה ראש השנה פ"ב מ"ז על דברי הרס"ג שייחס את מקורו    157
וכח בדבר הברור וואני מתפלא על אדם שמכחיש ומתשל חשבון לוח השנה למשה מסיני: "

והוא מאמין בכל    ,י על ראיית החדש אלא על החשבון בלבדואומר שדת היהודים אינו בנו
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ומכאן עצה טובה קמ"ל, שפעמים רבות בדיונים בין ברי־פלוגתא, נראה כי  
אינן מוחלטות, וכל    –לכאן ולכאן    –אין תועלת בדיון עצמו, שכן הראיות  

אר בדעתו. אלא שיש לשים לב לא רק לראיות, אלא להנחות־יסוד  צד נש 
שבבסיסי הדעות השונות, ועליהן יש לשאול מי מבין הצדדים מבוסס על  
וממילא מתעוררת השאלה מיהו הצד שבא   הנחת־יסוד שאינה מבוססת, 

  , ועליו הראיה. 158להוציא מחבירו 

שתולעים    הכדוגמ הדעה  על  פירכא  שאין  הטענה  את  להביא  יש  לדבר 
הרקב מן  נוצרות  להוציא  159וכינים  באה  דעה  איזו  לשאול  יש  ובכן   .

  מחבירתה, וממילא עליה להביא ראיה. 

ל.  בכ חשיבות  לא  ישנה  הימים,  דברי  במהלך  שאירעו  שתופעות  הבנה 
משל, הלומד  אירעו בכיוון יחיד דווקא, אלא תיתכן בהן עליות ומורדות. ל

ההתקדמות   לעומת  הביניים,  בימי  אירופה  של  המדעית  הבערות  על 
רבה   בבורות  אחזו  העתיקה  שבתקופה  להסיק  עלול  האחרונים,  בדורות 
עוד יותר. ולא כך הדברים. ידיעותיהם של חכמי יוון העתיקה עלו עשרות  

  מונים על אלו של ימי הביניים.

ההת את  הרואה  לעמים,  ישראל  בין  המצוות  להבדיל  בשמירת  רופפות 
אצל רבים בדורות האחרונים, לעומת הדורות שקדמו להם, עלול להסיק  
ההלכה.   פרטי  כל  על  תמיד  הקפידו  ישראל  עם  כל  העתיקה  שבתקופה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

מטרתו בדבר זה לנגח את    ואיני חושב שהאומר כן מאמין בכך, אלא היתה .הלשונות האלה
  ".כוחוייריבו באיזו צורה שתהיה שלא בצדק או בצדק כיון שלא מצא מפלט מלחץ הו

העמק שאלה אות כב על השאילתות שמות פרשת ויקהל אות סז (תמא ע"א): "וזוהי דעת  
רב סעדיה גאון ז"ל שנחלק עם הקראים בימיו, ורמז עליו בפירוש המשניות להרמב"ם ז"ל 

  אש השנה".פרק ב דר

 . ע"י הכנסת הנחת־יסוד 158

הרי עובדות אלו אינן מוכיחות כלל  : "133-131  יםעמוד  )לרבי מלובביץ'(אמונה ומדע    159
ה,  שהאפשרות של הופעת תולעים גם ללא הולדה, בדרך של התהוות מעצמן. למע־את אי

ן. לכן  הן כל פרט הוא בעל תכונות מיוחדות, באופן שלא קיימים שני פרטים זהים לחלוטי
תחת   שהיתה  הביצה  מן  שהתפתחותן  לתולעים  לחלוטין  זהה  מסוימת  שתולעת  הטענה 
תצפית, לא יכולה להיות נכונה. ואפילו אם היתה זו טענה נכונה, הרי, כפי שצוין לעיל, אין  

  האפשרות של התהוות תולעים מעצמן... ־קשר עם אילזה כל 
בעלת היא  מעצמן  התהוותן  מדעית  ראות  מנקודת  אולם    אמנם  ביותר,  אפסית  סבירות 

כתוצאה מחוקים שנקבעו   –התהוותן באופן קבוע, לדוגמה   יכולה להתחולל תדיר  מרקב, 
לחזור   רק  אפשר  פרטי.  מקרה  בכל  אמצעי  בלתי  באופן  ידו  על  והמופעלים  הבורא,  ע"י 

התהוות ולומר,   תהליך  אחרי  לעקוב  עדיין  הצליח  לא  הביולוגים  מן  שאיש  העובדה  כי 
 .ת אינה מוכיחה שום דבר"ספונטני
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  . היה אלא שמפורש בתנ"ך ובחז"ל שלא כך 

משלושת  גכ שאינו  הדברים  באחד  שהמאמין  הדגיש  שהרמב"ם  כיוון   .
" נאמר  עליו  הללו,  לגבי המינים  זהירות  לנקוט  יש  דבר",  לכל  יאמין  פתי 

לבררן  דרך  שאין  עדותו"160ידיעות  ירחיק  לשקר  "הרוצה  בבחינת  ואף  ,   ,
ה  מ לעניין הלכה אמרו בתלמוד, "כל עדות שאי אתה יכול להזימה לא ש

להעיד  "161עדות  מתייראים  שהעדים  משום  דווקא  כשרה  שהעדות   ,
  .  162שקר 

, אך גם אין דרך  ןיש לזכור שאמנם אין דרך להכחישולגבי ידיעות כאלה  
החכמים  ,  163לאמתן  "מנלן",  וכדרך  הוא ולשאול  מחבירו  ,  סברה  המוציא 

הראיה  בכוחו  אמנם    . 164עליו  אין  הראיה"  עליו  מחבירו  ש"המוציא  ידוע 
אם נסתפק על כל  , ו 165אין ספק מוציא מידי ודאי לברר את המציאות, אך  

   . 166אפשרות שאין דרך לבררה, אין לדבר סוף 

על אחת כמה וכמה יש להיזהר ממי ששומט מעצמו את האפשרות לברר 
  . 167את טענותיו 

שיעשה  דכ ראוי  להוכיחה,  אפשרות  שיש  טענה  שהטוען  מכך,  היוצא   .
העם    נותניןנביא  כשמשלחים  ש  כפיו זאת.   שידעו  כדי  ומופת  אות  לו 

מידותיו של הקב"ה גם בעניין 168שלחו באמת   שי"תשה , ראוי שנלך אחר 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  הבטחות רוחניות שונות.כן ו שאינן טבעיות,ביניהן טענות לידיעות  160

  ".לא שמה עדות – וכל עדות שאי אתה יכול להזימה: "א"סנהדרין מא ע 161

 ."שלא יזומו ,שיתייראו העדים להעיד שקר – ושני זוממין: "ב"רש"י סנהדרין יז ע 162

צורך    163 אין  אחרת:  ראיה ובלשון  שאין  להוכיח  די  נכונה.  אינה  מסוימת  שדעה  להוכיח 
  שהיא כן נכונה.

 בבא קמא מו ע"ב.  164

 פסחים ט ע"א. 165

לר  166 המשנה  פ פירוש  נזיר  מ"מב"ם  "ב"ט  אחרי  ישהענ:  נלך  אם  תכלית  ללא  עד  יגיע  ין 
 ". האפשרויות

) סנהדרין סז ע"ב  מאחרוני הראשונים,  רבי שם טוב אבן שפרוטלמשל, בפרדס רימונים (ל  167
ד"ה עוד שם א"ר יהודה למה נקרא שמם כשפים (טז ע"א): "וכבר קרה לי עם אלו הכשפנים 
ואתנה, או עשו  ומתן  עלי מוהר  והרבו  לי שד אחד  'אנא קראו  והייתי אומר להם  רבים... 
בפני פעולה בלתי טבעית'. והם ניסו בנכליהם ולא יכולו, אז אמרו אלי 'באמת מזלך מנצח  

  יל שאינך מאמין, שהשדים לא יגלו רק למאמין, ולא יעשו פעולתם רק לעובדם'". בשב

לא    168 שהתורה  הטעם  שזהו  ולזה)  וד"ה  כן  ד"ה  א  דרוש  סוף  הר"ן  (דרשות  הר"ן  וכתב 
ין יכמתנו לעיני העמים. כי אחר שהם רואים שהענוהיא חפירשה את השכר לעולם הבא: "
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וכ169זה  כמהו ,  דבריהם   התאווו חז"ל    מה  את  היא    . 170שיבקרו  סברה  והרי 
  –שהאוחז באמת משתוקק להוכיחה לאחרים, וחזקה שאם יכול להוכיחה  

רי הוא מקיש עליהן כמה  והיוצר הזה שיש לו קנקנים יפים, ה  יעשה זאת. 
נשברים שאינם  להוכיח  טענות    . 171פעמים  הלומד  לגבי  גם  נכון  הדבר 

תיבחנו וייבחנו  , ובזאת  ראוי שיעשה זאת  –שונות, שאם יש בכוחו לבודקן  
שהרי מקומה של המחלוקת רק במקום    . 172דבריכם האמת אתכם אם לא 

  . 173שבו הידיעה נעדרת 

מכבר זה  שהוברר  דופי174ולפי  בהן  שאין  בראיות  המציאות  ,  שבחינת   ,
הסברות מן  כוחה  רב  ניתן   –  בפועל,  הסברות  אך  יוכחש,  לא  שהמוחש 
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כולן  וקהאל ויראו שהתורות  בנו,  ידבק  מעני  בנגלה  תורתנו  עם  בעשיית ימשותפות  יניהם 
יחדה ישמר מן הגזל ומן הרציחה ודומיהם, ושמה שנתיות השכליות, רוצה לומר להוהמצ

שהענ בעין  עין  נראה  [ויהיה]  (והיה)  החוקים,  ענין  הוא  הזה,  בזמן  שכן  וכל  ין  יתורתנו 
ן לא היה ראוי  יר על עניי דבק בנו, יאמרו רק עם חכם ונבון וגו'. ובא זה הלשון כמדבוקהאל

להודות אותו, אלא שאי אפשר לכפור בו מצד הראותו והגלותו לחוש. ולזה לא הוצרכה  
ינים שהם ייני העולם הבא, אבל המשיכה סיפוריה על עני עודיה על עניהתורה להמשיך י

  ".מאמתים זה בלי ספק

 בעולם הזה בקלות.למשל, ע"פ דברי הר"ן הנ"ל, עדיף להבטיח יעודים שניתנים לאימות  169

ע  170 פד  מציעא  "א"בבא  יוחנן]  אמר:  אמינא  [רבי  הוה  כי  לקישא,  בר  לקישא?  כבר  את   :
פרוקי,   –מילתא   וארבעה  עשרין  ליה  ומפרקינא  קושייתא,  וארבע  עשרין  לי  מקשי  הוה 

  ".וממילא רווחא שמעתא. ואת אמרת תניא דמסייע לך, אטו לא ידענא דשפיר קאמינא?
תלמ את  עוררו  לחדודי  ואף  "ורבה  מקומות  בכמה  כמאמרם  דבריהם,  על  להקשות  ידיהם 

 לאביי הוא דבעי" (ברכות לג ע"ב, מגילה כה ע"א, חולין מג ע"ב, נידה ד ע"ב).

נפשו: "רמז צה  בראשיתילקוט שמעוני    171 יבחן ורשע ואוהב חמס שנאה  היוצר    .ה' צדיק 
אלא    ,מפני שאינו מספיק להקיש עליהן עד שהוא שוברן  ,הזה אינו בודק קנקנים מרועעין

כך אין הקדוש    .מקיש עליהן כמה פעמים אינו שוברן  לוקנקנים היפים שאפי  ? מה הוא בודק
הצדיקים אלא  מנסה  הוא  יבחן  מרשנא  , ברוך  צדיק  יודע    .ה'  שהוא  בשעה  הזה  הפשתני 

יפה משובחת  ,שפשתנו  היא  כותשה  שהוא  זמן  שהוא    ,כל  זמן  היא  וכל  עליה  מקיש 
משל לבעל הבית שהיו לו שתי   .כך אין הקדוש ברוך הוא מנסה אלא הצדיקים  .משתמנת

כך    ?חה יפהולא על אותה שכ  ?על מי נותן את העול  .חה רעוחה יפה ואחת כופרות אחת כ
  ".אין הקדוש ברוך הוא מנסה אלא צדיקים

על  172 לו  סיפרו  שכאשר  מגור)  (האדמו"ר  ישראל  הבית  על  האדמו"רים    מסופר  אחד 
 שהעלה לתורה את אביו הנפטר, הגיב "שיכבד אותו גם בהגבהה".

ולא נפלה מחלוקת בין בני אדם והכחישו  : "ז"ב מ"פירוש המשנה לרמב"ם ראש השנה פ  173
 ."האמת אלא מחמת העדר הידיעה

 . סעיף א פרק לאכדלקמן ב 174
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מועט  בשינוי  מתהפך  והטעם  ולכאן  לכאן  מבקש    –  175לדמותן  לכל  ראוי 
הטענו את  לבחון  ולא  האמת  זאת,  לעשות  שאפשר  במקום  במציאות,  ת 

מ בראיות  הלהסתפק  יכול  אליך  קרובים השל  ומטיבן    סברה. ן  שאתה   ,
  . ממך רחוקיםהלבודקן, אתה למד טיבן של 

לעצם  רבה  חשיבות  מייחסים  שונות,  ידיעות  שהמביאים  נראה  לעיתים 
אך הם עצמם פרטיה  176הידיעה,  לדון על  כלל  ויש לעיין 177אינם מנסים   .

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

דכי פליגי תרי אליבא דחד מר אמר הכי אמר פלוני ומר  ד"ה הא: "   א"רש"י כתובות נז ע  175
אמר הכי אמר פלוני חד מינייהו משקר אבל כי פליגי תרי אמוראי בדין או באיסור והיתר  

טעמא   מיסתבר  הכי  אמר  חד  יהיב  כל  מר  קאמר  דידיה  סברא  וחד  חד  כל  שקר  כאן  אין 
טעמא להיתירא ומר יהיב טעמא לאיסורא מר מדמי מילתא למילתא הכי ומר מדמי ליה  

ים חיים הם זימנין דשייך האי טעמא  וקבעניינא אחרינא ואיכא למימר אלו ואלו דברי אל
  ".מועטוזימנין דשייך האי טעמא שהטעם מתהפך לפי שינוי הדברים בשינוי 

  בבחינת שאלת התלמוד "וליטעמיך". 176

  למשל: 177
יוכל  האם  בשבת,  לישראל  הנתוספות  יתירות  נשמות  שבת  בערב  לראות  שזכה  מי  א. 

וכן מי שמרגיש בנפשו    להכריע האם שבת נכנסת בתחילת שקיעה או בשקיעה דרבינו תם.
להכריע מתי  את הנשמה היתירה כאשר הוא טובל בערב שבת בכוונה הרצויה, האם יוכל  

  זמן פלג המנחה.
בעניין  במחלוקות  יסייע להכריע  לא  מדוע  פסול,  שהרגיש שהמקווה  עליו  שמסופר  מי  ב. 
שיעור  מאיזה  להרגיש  יוכל  שהרי  שיעורין,  בענייני  העצומות  במחלוקות  ובכלל  מקווה, 

  המקווה כשר. 
מעלה, לברר  אלו המדברים עם דיבוק, מדוע לא ישאלו אותו על השאלות בבית דין של    ג.

את מחלוקת התוספות ותוספות הרא"ש (קידושי מ ע"ב) בעניין הסתירה בדברי הגמרא (שם 
   ושבת לא ע"א) האם תחילת דינו על דברי תורה או על משא ומתן באמונה.

בכלב, בחזיר   חתול,בהמה טהורה, בב יםמגולגל ושהי ושסיפר ים על דיבוק יםהמעשלגבי . ד
  ראיה למחלוקת המקובלים האם יש בכלל גלגולים בבעלי חיים. הםכיצד לא מביאים מ –

ה. לאחר שכבר הוברר שדיבוק יכול לצאת ע"י תפילה או לימוד של גדולי ישראל, גם ללא 
כוונות וייחודים (קונטרס הדיבוק (שיצא לאור ע"י ישיבת המקובלים שער השמיים תשנ"ט) 

מדוע ממשיכים להתייחס   –) "נפש האדם בסעיף "ז.  פרק לא, נביא זאת לקמן 27-28עמודים 
  לעניין הוצאת דיבוקים כמיוחד לעוסקים בקבלה. 

. אלו שזוכרים את גלגוליהם הקודמים מתקופת התנ"ך או חז"ל, מדוע לא יוכלו לברר לנו  ו
מ שכיוון  פרטים  הכוונות  את  שזוכר  מי  למשל,  גדול  הותיים.  כהן  חיים  (כשהיה  עץ  קובץ 

הדורות  צדיקי  של  "זכרונותיהם  והלאה:  שלב  עמוד  תשע"א,  אב  טו,  גיליון  (באבוב) 
), מדוע לא נוכל לברר אצלו מחלוקות תנאים  הרב ישראל דנדרוביץ, ממגלגולים קודמים"

ח הזהב. וגם אם לא נפסוק על פי זה לדינא, גמרא  בעניין נתינת הדם על הפרוכת או על מזב
שהעוסקים   שונים  היסטוריים  פרטים  גם  לברר  שנוכל  ואפשר  תהא.  זמורתא  גמור 

  בהיסטוריה מתעניינים בהם. ובוודאי יהיה בכך קידוש השם.
רק   חיים שלאחר המוות, מדוע  על  ומעידים  קליני"  "מוות  כיוון שמצאנו אנשים שעברו  ז. 

ש מאלו  (הרב  מעטים  לילה"  באישון  "נר  בספר  העיר  (כך  זאת?  מעידים  קליני  מוות  עברו 
גלגוליהם   את  שזוכרים  אנשים  שמצינו  כיוון  המוות").  סף  "חווית  ערך  אבינר)  שלמה 
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  .178מהי סיבת הדבר 

רואה  .  הכ כשהוא  משכך,  לאמת.  דעתו  את  קובע  שהוא  אדם  של  טבעו 
שש אחרים  את    יהםדעותישנם  לתלות  דרכו  משלו,    סיבותיהן שונות 

ש שונות,  חיצוניות  מהטיות  אלו  בהשפעות  מוטעים,  ממקורות  הושפעו 
של דעותיו־עצמו אין    סיבותיהןבדבר. אלא שאת    וכשלים שונים, מנגיעות

. 179אלא רק בכך שהוא הגיע לאמת המוחלטת הוא תולה בהשפעות כאלו,  
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  הקודמים, מדוע לא כולם זוכרים זאת? 
בהנחה  ח הפלאי"),  ("הינוקא  וכתוב  קרוא  שלמד  קודם  עוד  התורה  כל  את  שזכר  הילד   .

מדוע לא ביררו על פיו גרסאות שונות, או לגבי שאלות על מהימנותם   –שלמדה מהמלאך  
של ספרים שונים. וגם אם זוכרה מגלגול קודם, אולי ניתן לברר מה היו הגרסאות בתקופות 

  קודמות. 
ל קמיע וכד' לפעול ישועות, כיצד לא נותנים אותו בחינם, והרי יש  . המאמינים בכוחו שט

  בכך חסד ולעיתים אף חיוב של "לא תעמוד על דם רעך".
מדוע    –גם של רש"י וגם של ר"ת    –י. הטוען שבני ישראל במדבר הניחו שני זוגות תפילין  

לא רש"י  (הרי  הדורות  במהלך  זו  מסורת  נעלמה  כיצד  כן  אם  כך,  על  מקשה  הניח   לא 
מדוע לא   –תפילין של ר"ת). ואם יש הסבר כיצד שינו במהלך הדורות ממסורת אבותיהם  

נוכל לומר זאת גם להיפך, שבדבר הניחו רק זוג תפילין אחד מסוים, ובמהלך הדורות שינו  
  מהמסורת וחידשו את הזוג האחר.

מעשים אמת, אפשר שיש תשובות טובות לשאלות אלו, אך הפלא הוא שאותם המספרים  
 אלו, לא מעלים את השאלות כלל.

ואינם    178 בתמימות  מתהלכים  רבים  שבהם  מוסריים,  עניינים  לגבי  דומה  תופעה  ישנה 
את   הביאו  אלו  בעניינים  רבים  ספרים  למשל,  בהלכה.  המקובלת  הלימוד  בדרך  מעמיקים 
אדם   שנעשה  ללמוד  בהולך  הוא  "דרך  אדעתא)  ד"ה  ע"א  סג  (כתובות  התוספות  דברי 

ודנו ביסוד זה. אילו היו דנים כדרכם בעיון, לא היו נמנעים מלהזכיר  גדול" , ואף האריכו 
דשכיח  שיש בתוספות תירוץ אחר, ושהר"ן (נדרים נ ע"ב ד"ה ודאמרן) תירץ באופן אחר: "

והלכה אחת פרק אחד  דנים במה חולקים התירוצים  ". בדרך העיון  טובא שילמוד  היו  אף 
, ואולי אף היו משתדלים למעט במחלוקתם ולהסביר אף את  הנוספים על דברי התוס' הנ"ל

דברי התוס' הנ"ל באופן קרוב יותר לדברי הר"ן. אף היו דנים על הקושיה לכאורה מדברי 
בנוהג שבעולם אלף בני אדם נכנסין למקרא יוצא  המדרש (ויקרא רבה פרשה ב סימן א) "

 ".הה"ד אדם אחד מאלף מצאתי .א' מהן ק', ק' למשנה יוצאין מהן י', י' לתלמוד יוצא מהן

דומה   ב תופעה  קיימת  למסר  נוספת  רבה  חשיבות  מייחסים  שבחלקם  צדיקים,  סיפורי 
 העיקרי, אך מתעלמים מפרטים במעשה הסותרים לכאורה את ההלכה והמוסר.

וכבר בדקו והוכיחו שרובא דמינכר של בני האדם מאמינים בעצמם שדעתם פחות מוטה    179
  זו חריפה עוד יותר באנשים שנחשבים חכמים מהממוצע. מן הממוצע. בעיה 

זו   הטיה  של  השאר  ,נובעשורשה  ההטיות   ,בין  רמות  את  למדוד  פשוטה  דרך  שאין  מכך 
אחר   וללכת  כזה  בתחום  לטעות  יותר  קל  משכך,  אדם.  כל  של  הרצונות וההטעיות 

    דמיונות. וכלל בידינו, "מדידה אין בו, דמיונות יש בו".וה
זה   מן  כלל  גבוהה  שלהם  הנהיגה  שרמת  סבורים  האדם  בני  שרוב  בתופעה  מומחש 

הפיזיקה, בתחומי  הידע  לרמת  בניגוד  את   הממוצע,  מעריכים  האדם  בני  רוב  למשל, שבו 
עצמם באופן הקרוב למציאות. סיבת הדבר, שידע בתחומי הפיזיקה ניתן למדידה, לעומת  
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  וכבר אמרו, אין אדם רואה נגעי עצמו. 

   לא פרק
  במהלך התקופות  סברות שינויי

הננסים   הדורות, כאשר באו  לתופעה מעניינת, שבמהלך  לב  לשים  חשוב 
הענקים,   כתפי  על  האנושית. ורכבו  החשיבה  בדפוסי  שינויים  אף   אירעו 

להכרת   בדרכים  שמדובר  כיוון  אך  המדע,  בעולם  בולטים  אלו  שינויים 
השלכות גם לפרטים שונים בענייני    םהמציאות הנכונה בכללותה, יש מה

פחות  , לעיתים נראות היום  בעברשנאמרו    מסוימות  סברותשכך  מחשבה.  
ידוע, נחל ו־ללמד מן הידוע על שאינ   והואיל ודרכו של בניין אב.  מחויבות

לסוגיות   גם  נתעורר  מכן  ולאחר  לבירור,  הניתנים  מדעיים,  בעניינים  לדון 
  שבמחשבה. 

תפיסות שנובעות מידע חסר, סוגים:    לתשעה עיקרי שינויים אלו מתחלקים  
סברות מול בחינת המציאות,  סברות אינטואיטיביות מול סברות מנתחות,  

בחינ  מול  מאחרים  עדויות  קבלה  המציאות,  בחינת  איכות  המציאות,  ת 
  שאינן אמינות, נפש האדם, ריבוי נתונים, תפיסות יסוד שונות. 

  ונפרטם אחד לאחד. 

  א. תפיסות שנובעות מידע חסר
מן המפורסמות, שבדורות האחרונים נתרבה הידע האנושי בחוכמות ביחס  

ר רוב בני  לתקופות הקדומות, הן אצל החכמים והן אצל ההמון. שכן בעב
חיבור  פעולות  רק  לחשב  ידעו  את  180האדם  להבין  התקשו  חכמים  גם   ,

, והיו אף מחכמי הדור שמחמת חוסר בקיאותם  181יסודות חכמת הכוכבים 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ים לייחס לעצמם הצלחה בתחום זה. רמת נהיגה שהגדרתה מאוד מעורפלת, ולכן רבים נוט
סיבה,   שמאותה  אנשיו,  על  הציבור  הוא  חן  שאילו  שהציבור  לסבור  אדם  כל  של  טבעו 

אע"פ שיתרונותיו וחסרונותיו של כל ציבור מוכרים. וזאת משום   משתייך הוא הטוב ביותר,
 שניתן בקלות להעריך באופנים שונים את חשיבותו של כל יתרון וחיסרון.

שרוב בני אדם ואולי כולם אינם יודעים : "ז"ב מ"המשנה לרמב"ם ראש השנה פפירוש    180
מספר על  מספר  לצרף  כלומר  בלבד,  הסכום  פעולת  ידיעה    ,אלא  השיגו  שכבר  וחושבים 

  ".גדולה

יאיר    181 חוות  "ריט  'סיסוף  שו"ת  התכונה:  חכמת  מא  [אסטרונומיה]...  בחקירות  ד  ווקשה 
זו  ,פי חכם באמתאם לא בקבלה מ  ,הציור וההבנה בהם וע"י כדורים    ,לא בדמיון בחכמה 
  ".להבין בציור שטחי על הנייר פשראי שא ,שיש בהם ג' מרחקים
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  .  182היו מחלקים קרקעות באופן מוטעה 

בתפיסות   לחידושים  להביא  אף  יכול  האנושי  הידע  שריבוי  מצאנו 
השכל שהקב"ה משגיח בפרטות  מחשבתיות. ספר החינוך כתב שרחוק מן  

. וכתב על כך המשנה הלכות, שדבריו היו מתאימים  183גם על בעלי החיים 
לזמנו, אך בזמננו שיש מחשבים שסוקרים כהרף עין מאות מיליוני עניינים,  

. חשוב 184לא רחוק מן השכל שהבורא יוכל להשגיח על כל ענייני העולם
בזמ שהתחדש  מדעי  בידע  השתמש  שהוא  לב  להבין לשים  מנת  על  ננו, 

  סוגיה באמונה באופן שונה ממה שהבינו ראשונים. 

מידה,   לעיתים  ובאותה  עלול  מדעי  ידע  לתפיסות  אף  חוסר  להביא 
שכל   יש  ולכוכבים  שלגלגלים  התפיסה  בעבר  כך  שגויות.  מחשבתיות 

  . 186היתה ידועה  185ונפש 
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(ל  182 והתשבורת  המשיחה  הנשיאחיבור  חייא  בר  אברהם  הראשונים), רבי  מראשוני   ,
הקדמה, ד"ה וראיתי: "וראיתי רוב חכמי דורנו בארץ צרפת אינן בקיאין במדידת הארצות 

זרי בין  ולא  הקרקעות  את  ומחלקין  גדול  זלזול  הזה  בדבר  מזלזלין  הם  אבל  בחלוקתן,  זין 
היורשין והשותפין לפי אמידה וגוזמא ובאין במעשה הזה לידי עוון ואשמה, ורובם מזידים  
שהם   בליבך  יעלה  ואל  אומדנותן.  שיבוש  כפי  בטעותן  חטאו  מהם  אחד  וכל  וחוטאים, 

זבים. ואני אומר, שאינם מונין מן המניין, אלא הם  מודדים וחושבים, אבל הם מאמדים וכו
מונין מן ההונאה, שכתוב בה והאכלתי את מונייך את בשרם, שאין בעולם הונאה גדולה מן  
ההונאה הבאה על ידם, עד שיכול שיקרה בחשבונם שבעל השליש נוטל רביע ובעל הרביע  

  נוטל השליש, ואין לך גזילה ואונאה גדולה מזו".

 החינוך סי' קסט.ספר  183

דמה ח"ז סי' רפט ד"ה והשנית: "  (לרב מנשה קליין, "האדמו"ר מאונגוואר")  משנה הלכות  184
הגאון החינוך]  שכתב  השכל  [ספר  מן  הרבה  רחוק  דעת  שזה  אסקופה   ,ז"ל  אני  אומר 

השכל  ,הנדרסת מן  רחוק  באמת  זה  היה  קאמפיוטערס   ,דבזמנו  שישנם  הזה  בזמן  אבל 
שאנס ורואים שממש בכהרף עין סוקר הקאמפיוטער מאות מליונים  וראדאר וראדיא סטיי

ינים וגם רואים שאפשר מהתחנה בהיוסטאן טעקסעס להשגיח על "הספעיס שיפ" שעלו  יענ
עד ללבנה וכיוצא בזה באמת לאו רחוק מן השכל הוא שהבורא ב"ה וב"ש אשר ברא הכל  

  ". וק מן השכלאשר לכל לא יוכל להשגיח על כל עניני העולם ואין זה רח
מיליוני  על  להשגיח  היכולת  מבחינת  השכל"  מן  "רחוק  התכוון  לא  נראה שהחינוך  אמנם 
פרטים, שהרי הוא עצמו כן סובר שהקב"ה משגיח על כל אדם בפרטות, אלא כוונתו רחוק  
ואין תועלת   חוקי הטבע  חוקק את  חוסר התכלית שבזה, שהרי הקב"ה  מן השכל מבחינת 

כל פרט, חוץ מההשגחה המינית שכל מין לא יאבד, כמו שביאר שם.  וצורך להשגיח על  
 עכ"פ העיקרון של שינוי הסברות מפורש בדברי המשנה הלכות שם.

כל הכוכבים והגלגלים כולן בעלי נפש ודעה והשכל : "ט" ג ה"יסודי התורה פ  'רמב"ם הל  185
ד לפי גדלו ולפי  הם, והם חיים ועומדים ומכירין את מי שאמר והיה העולם, כל אחד ואח

כך  הוא  ברוך  הקדוש  שמכירין  וכשם  המלאכים,  כמו  ליוצרם  ומפארים  משבחים  מעלתו 
והגלגלים מעוטה  ודעת הכוכבים  ומכירין את המלאכים שלמעלה מהן,  מכירין את עצמן 
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היה   לא  ברשותם,  שהיה  הידע  פי  שעל  כך  על  נשענה  זו  הסבר תפיסה 
וכן סברו שהחומר שממנו  187לתנועתם הסיבובית התמידית של הגלגלים  ,

  . 188עשויים הכוכבים שונה מהותית מהחומרים שאנו מכירים בעולמנו 

תנועתם של נפלו כאשר נתבררו חוקי טבע התנועה, בעזרתם    עמודים אלו
היטב לנו  מובנת  של  הכוכבים  וחומריהם  מבניהם  נתגלו  כאשר  וכן   ,

  . 189שאנו מכירים בעולמנו  לאלו הדומים הכוכבים, 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ."מדעת המלאכים וגדולה מדעת בני אדם

  אמנם היו שחלקו עליה גם בעבר: 186
שאין מן ההכרח שגרמי השמים יהיו חיים משכילים  : "בשער  פתיחת  עקידת יצחק בראשית  

  ".לא מצד השכל וכל שכן מן התורה ,מתנועעים לתשוקת הנבדלים 
כי יסוד השאלה והספק הזה הוא שהגשמים העליונים ההם הם  א טז: "  אברבנאל בראשית

הקדמ באמת  והיא  בטבעם.  נצחיים  מא  המשכילים  ולא   , דומסופקת  מופת  עליה  בא  לא 
  ". רחיתטענה הכ

גבורות ה' למהר"ל הקדמה שנייה (דף ו ע"א בטור הימני): "ואל תשגיח בדברי הפילוסופים 
 הבאי".  –שאמרו כי השמש והירח חיים משכילים, שכל דבר זה 

ראייתו של הרמב"ם לכך שיש לגלגלים נפש מפורשת במורה נבוכים ח"ב תחילת פרק ד:    187
הסיבובית כתנועת האבן באופן    [של הגלגל]   וביאור הדבר, כי מן המוכחש שתהא תנועתו"

טבע התנועה  אותה  מקור  שיהא  עד  למעלה,  האש  כתנועת  או  למטה,  כי   ישר  נפש.  ולא 
אשר ינוע תנועה זו הטבעית, יניעהו אותו המקור אשר בו, אם היה שלא במקומו כדי לבקש  

  ... בסיבוב והגלגל הזה נע במקומו בעצמו .וכאשר יגיע למקומו ינוח ,מקומו
לפי   וינוח.  שיגיע אל מה שנע אליו  חיובי  אז היה  כי  כך,  בגלל  תנועתו  ועוד, אילו הייתה 
שאם היה נע לדרישת דבר או לבריחה מדבר, ואי אפשר שישיגהו לעולם, תהיה התנועה  

  .לבטלה
ציור מתוך  אלא  אינה  הזו  הסיבובית  התנועה  כי  הציורמח,  מסוים נמצא  אותו  שינוע  ייבו 

  ".כי אם בדעה. נמצא אם כן שהגלגל בעל דעה כך. ולא יהיה ציור

בעולמנו.   188 מכירים  שאנו  הנפסדים  מהחומרים  מהותית  שונים  שהכוכבים  סבר  הרמב"ם 
ב כתב  פ  ' הלוכך  התורה  ה" יסודי  "ג"ב  נחלק  :  בעולמו  הוא  ברוך  הקדוש  שברא  מה  כל 

ברואים שהן מח  :לשלשה חלקים ונפסדים תמידמהן  והם הווים  וצורה  מגולם  כמו   ,וברים 
ומהן ברואים שהן מחוברים מגולם וצורה אבל   .גופות האדם והבהמה והצמחים והמתכות

אלא צורתן קבועה לעולם בגולמם    ,אינן משתנין מגוף לגוף ומצורה לצורה כמו הראשונים
גול ואין  שבהן,  והכוכבים  הגלגלים  והם  אלו,  כמו  משתנין  ולא  ואינן  גולמים  כשאר  מם 

 ...". צורתם כשאר צורות

), היה הראשון 17־אכן, גליליאו, שצפה בירח בעזרת הטלסקופ שלו (בתחילת המאה ה  189
ישנם הרים ומכתשים, ודחה בכך את תפיסתו של אריסטו שהירח הוא  שהבין שעל הירח 

  כדור מושלם. 
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  ב. סברות אינטואיטיביות מול סברות מנתחות 
אינטואיטיביות  סברות  על  יותר  להסתמך  היתה  הנטייה  הרחוק  ,  190בעבר 

. במשך הדורות ירדה קרנן של סברות  המגיעות למסקנה ע"י השכל הישר
סברות מנתחות  קרנן של  ובמקומה עלתה  ע"י  , המגיעות למסקנה  191אלו, 

 . 193, כאשר יש אפשרות להשתמש בהן 192הגדרות וחישוב שלב אחר שלב 
הסברות פני  על  הניתוחיות  ההוכחות  עדיפות  על  העיר  הכוזרי   כבר 

  .194הפשטניות 

זה בולט בסברות הלמדניות בלימוד בעיון, שהגיעה לשיאו אצל ר'   שינוי 
  . 195חיים מבריסק וגדולי תלמידיו 
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 סינטתיות. 190

  אנליטיות. 191

", שבדורנו אצל ציבור  אי אפשר לבירה בלא מנהיג הוכחת "לכן יש לשים לב גם לגבי    192
האפשרויות והשלבים ופירוט  בעלי דעה לא די באמירה סתמית כזו, אלא יש צורך בניתוח  

 .פרק מכפי שצייננו בליצירתה של אותה בירה, הנצרכים השונים 

כמובן שיש מקום חשוב לסברות אינטואיטיביות, במקרים שבהם אין נתונים או הוכחות    193
  מוצקות יותר. 

ג אות מט  194 "כוזרי מאמר  צריך שתעיין בש:  וההקשות ואמנם  והכתוב  מן המקובל  רשים 
ב האמן  אליו,  שיוציאך  ומה  האבות,  אל  התולדות  להשיב  המקובל  הסדר  על  ו,  הנוהגות 

ומחשבתך סברתך  רחוק אצל  יהיה  הרקות,   .ואם  העדר  והסברא  המחשבה  תרחיק  כאשר 
לאין  הגוף  להתחלק  שיכול  הסברא  תרחיק  וכאשר  זה.  מחייבות  השכליות  וההקשות 
ושהיא  וכאשר תרחיק המחשבה שהארץ כדורית,  זה.  וההקשה השכלית מחייבת  תכלית, 

ש מה  וכל  השמש,  מעגול  ושש  וששים  ממאה  אחד  ממה  חלק  התכונה,  במופתי  יש 
 . "שתרחיקהו המחשבה

  "גלגל החוזר" (תרתי דסתרי).נראה שהדבר בולט בייחוד בסוגיות של  195
  ,ומכר את שדהו  ,מי שהיה נשוי שתי נשים): "ו"י מ"כתובות פכבר במשנה (  ה נזכר  זוכ  הבעי

וראשונה מן   ,יה מוציאה מהלוקחיהשנ  –'  דין ודברים אין לי עמך'וכתבה ראשונה ללוקח  
וכן בעל חוב וכן    .וחוזרות חלילה עד שיעשו פשרה ביניהם  ,והלוקח מן הראשונה  ,היהשני

  ".שה בעלת חוביא
עוד אני מסתפק אם ביום ל' של אדר באו עדים כשרים  ): "ה ד אות גומצו(מנחת חינוך  וכן ב

בר"ח ניסן    שראו את החודש כדי לקדשו היום ובאו עדים שנולדו קודם י"ג שנה בר"ח ועתה
נעשו גדולים ומזימין את העדים כשרים או שפוסלין אותם באיזה עבירה שראו היום שעשו 

כיו זה  מטעם  הכשרים  העדים  את  הב"ד  יקבלו  אם  בזה  לידון  האיך  הכשרים  ן והעדים 
נעשו  ולא  ניסן  ולא  אדר  עוד  היום  א"כ  יקדשו  לא  אם  הא  אותם  שפוסלין  עדים  דאיכא 

וה שיש בכאן עתה עדים וא"י לפסול עדים וא"כ עוברים על המצ  הפוסלין גדולים וקטנים
כשרים ואין מקבלין אותם ואם יקבלו הב"ד העדים ויקדשו החודש א"כ המזימין והפוסלין  
נעשו גדולים למפרע ואיפסלו להו הכשרים וקדשו עפ"י עדים פסולים והיאך יקבלו אותם  

פסולים עדים  דהם  יקדשו  כדין  דכשלא  דיודעים  היאך   הב"ד  מ"מ  מקודש  דבדיעבד  נהי 
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מדובר   כאשר  יותר  עוד  מתחזקת  אינטואיטיביות  סברות  כלפי  החשדנות 
למשל,   מובנים.  שאינם  משום בהקשרים  מטה  נופלים  שדברים  הטענה 

הטענה שמקשרת בין שבעת כוכבי הלכת לבין שהם שואפים למקורם, וכן  
המתכות  מיני  רק  אכן  . 196שבעת  שונים  נושאים  שני  בין  לקשר  הרוצה   ,

  פריהם, עליו להביא ראיה שקשר זה מהותי. בגלל הדמיון במס

ירדה השפעתן של  לב שגם בתקופת האחרונים, כאשר דבר  חשוב לשים 
שמעבר   בתחומים  כוחה  רב  עדיין  הטבע,  במדעי  אינטואיטיביות  סברות 

מכשפות לטבע לזיהוי  הכללים  בדבר  האמונות  לגבי  כך  על 197.  הטענות   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

לה לקדש ע"י פסולים ואם באמת לא יקדשו דהעדים פסולים הלא כיון שלא  ייעשו לכתח
לדייני'   והיאך  והמעידים כשרים לכל עדות שבתורה  והמזימין קטנים  פוסלי'  יקדשו אותם 

  ".דייני להאי דינא
א עסקו בעצם הבעיה אמנם בדורות הקודמים דנו רק מהו הפתרון להלכה במקרים אלו, ול

על  ירה המחשבתית בעניין זה (שהיא למעשה פרדוקס). רק בדורות האחרונים ייסד תעל הס
שקופ  כך   שמעון  ונאמרו)ר'  ד"ה  כא  סי'  קידושין  הכלל   (בחידושיו  שאם את  חלות  "שכל 

אחר   מצד  החלות  יתבטל  החלות  ההלכה   –יחול  לחקר  המידות  כתב  (וכן  כלל"  חל  אינו 
  ). מידה ב אות ב

האינטואיטיביות,   הסברות  שמבחינת  ספיקות, נראה  לדיני  הדומה  מבעיה  יותר  כאן  אין 
שכמובן גם לגביהן נפסקו הלכות. אך מבחינת סברות מנתחות, הבנויות על דרך חשיבה של 

מחישובים   העולות  ברורות  ומסקנות  שלב  אחר  בעיה   –שלב  אלו  בשאלות  מתעוררת 
  עצמית שיש צורך ליישבה. 

כמ"ש החוקרים הטבעיים כי יש ז' מיני מתכות  ע"ב: "מהרש"א חידושי אגדות יומא מד    196
לכת כוכבי  ז'  מפעולות  הלבנה,  והם  לפעולת  והכסף  השמש  לפעולת  הזהב  ולכך   ,וייחסו 

משום דמהלך    ,ה בשל י"ב של כסף כמ"ש התוס' בפ' הזהב ובפ"ק דבכורותוהזהב לעולם שו
בחד הלבנה  מהלך  בי"ב  בשנה  שלההחמה  קרוב    ,שים  שהוא  זה"ב  באותיות  הרמז  בא 

כי בו' מהם יש בהם סיגים מז' מיני    ,ולכך יש ג"כ ז' מיני זהב  ,במספר חלק י"ב ממספר כס"ף
  ...".מתכות האחרים אשר הם מפעולות הז' כוכבי לכת האחרים

ובאלכימאים  יוון  מקורה בחכמי  ואכן  ל"חוקרים הטבעיים",  זה  רעיון  את  ייחס  המהרש"א 
כוכבי הלכת שויכו ליסודות שונים: מאדים  ב כוכב האש,    –ימי הביניים. גם בסין העתיקה 

שבתאי    –נוגה   הזהב,  צדק    –כוכב  האדמה,  היום    –כוכב  עד  מתבטא  הדבר  העץ.  כוכב 
  בשמותיהם של כוכבים אלו בסינית.

  :בין השאר 197
מכשפות   עוגת  החשד  –א.  ע"פ  שנפגע,  אדם  של  ושתן  משיפון  עוגה  כישוף.    ,הכנת  ע"י 

  העוגה נאכלה ע"י כלב, ונועדה לגרום לזיהוי המכשפה שגרמה לפגיעה באותו אדם.
דקירת החשודה במקומות שונים בגופה, בעיקר צלקות, יבלות, וכתמים   –ב. סימן מכשפה  

ומוכיח שהיא   בה  טבע  סימן שהשטן  הרי שהו  כזה,  היא לא חשה כאב במקום  כהים. אם 
  מכשפה. 

כגון שומה או  בדומה ל"סימן מכשפה", בליטה בכל מקום בגוף האישה,    –ג. פטמת מכשפה  
  מעידה על כך שהשטן יונק ממנה.כתם שאינם רגישים למגע, 

מכניסים את החשודה למים, כאשר היא קשורה לכיסא, או כאשר אגודל    –מים  הד. מבחן  
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וענישת רבבות באשמות אלו בת198מעשיהן זו ,  בן  199קופה  , שכל בר דעת 
דבריהם את  הקורא  נדהם    200תקופתנו  כאיש  "מנא  עומד  בתמיה  וזועק 

  ?". וכי עליתם לרקיע ושמעתם מאחורי הפרגוד רזים אלו" ", ?לכו

ההסתברות.   מדעי  בתחום  ימינו  עד  נותרה  דומה  שתופעה  להעיר  יש 
נוטה לבטוח בסברותיו ולהסיק מסקנות אינט זה ההמון  ואיטיביות, בתחום 

ולפיכך לפרש אירועים מסויימים כעל־טבעיים. כל זאת מבלי להיות מודע  
ולהעמיק  ללמוד  יש  זה  בתחום  שגם  מסקנות    201לכך  להסיק  מנת  על 

וטעמים נסתרים    203. הדבר חשוב גם לגבי הגדרת ניסים מסוימים 202נכונות 
  . 204לתופעות שונות 
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ימי שמאל  נהיד  רגל  לבוהן  שהיא הקשור  ראיה  שזו  הרי  טובעת,  ואינה  צפה  היא  אם   .
  –אחד  חשוב להדגיש שלפחות במקרה  (מכשפה. אם היא טובעת, הרי שהיא מזוכה מהעוון  

של   שרוודבמשפטה  בשנת    גרייס  באמצעי  "הורה  ית המשפט  ב  –  1706בווירג'יניה  לנקוט 
 .)"לשמור על חייה על מנתזהירות 

תנור ־סוף, מקלות, מטאטאים, מזלגי־רוכבות על קנינשים העוסקות בכישוף  שהאמונה    198
בפגישות אלו של המכשפה עם    עם השטן. ן  , על מנת להגיע לפגישותיהובעלי חיים שונים

 ה" שכונה "נשיקת הבושה".השטן, היא מנשקת את פי הטבעת שלו בתור "טקס ברכ

 . 18-עד המאה ה 15-בעיקר מהמאה ה 199

זיהוין   200 על  ולהקל  מכשפות  של  קיומן  את  להוכיח  שנועד  המכשפות",  "פטיש  ספר 
 מהדורות. 13-, והודפס תוך זמן קצר ב15-והעמדתן לדין, חובר במאה ה

ֶלז  ע"י    17-חשוב לדעת שהעקרונות הבסיסיים של כללי ההסתברות נוסחו רק במאה ה  201 ּבְ
עד לאותה תקופה לא היתה ידועה דרך לחשב הסתברויות, והדבר    .פייר דה ֶפְרָמהו  פסקל

 נעשה בעזרת אינטואיציה בלבד, גם כאשר הצרכים היו מקצועיים, כגון לצרכי ביטוח.

אנשים, רוב   23ם ההולדת", על שם הנתון המעניין שבין כל  תופעה זו מכונה "פרדוקס יו  202
כצירוף מקרים    באינטואיציההסיכויים שיהיו שניים מהם בעלי יום הולדת זהה. מה שנראה  

  בלתי סביר.
נוספת   יותר(דוגמה  של  )ומורכבת  ההסתברות    לחסרונותיה  בתחום  היא   –האינטואיציה 

. כאשר יש הימור על אחת מתוך שלוש  )ל"י הוֹ נטִ "הבעיה של מוֹ "בעיית עשינו עסק" (או:  
מהאפשרויות,  אחת  בחר  שהאדם  ולאחר  הפסד),  הן  ושתיים  רווח  היא  (אחת  אפשרויות 

ש לו  אפשרות  תוצאת  מגלים  לו  נותנים  הפסד.  אכן  היא  השנייה  את  האפשרות  לשנות 
לא  עדיין  בחר,  שהוא  האפשרות  תוצאת  כמו  (שתוצאתה,  השלישית  לאפשרות  בחירתו 

ניתוחי לו  ועותיד אך  הבחירה,  את  לשנות  תועלת  שום  שאין  נראה  האינטואיציה  ע"פ   .(
  ההסתברות, וכן הניסיון, הוכיחו שיש תועלת בשינוי הבחירה בשלב זה.

 .פרק פגעסקנו בעניינם לקמן ב 203

האדמו"ר    ,רבי יקותיאל יהודה הלברשטאםבעניין זה יש לעיין בדבריו של השפע חיים (  204
חיים  )  קלויזנבורג־מצאנז שפע  ב"ספר  הודפס  לא,  גיליון  יג  על    –שנה  תורה  דברי  ליקוטי 

מובא בספרים הקדושים ללמוד בכל יום  : "וד תנאחלק יב עמוד שנג ועמ  "התורה ומועדים
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  סברות מול בחינת המציאות. ג
אינטואיטיביות,  סברות  על  יותר  להסתמך  היתה  הנטייה  הרחוק  בעבר 
נחשבו   אלו  סברות  החכמים.  גדולי  שנחשבו  מי  ע"י  נאמרו  הן  אם  ובפרט 

את הצורך    , להוכחה לא־פחות מאשר בחינת המציאות, ואף ייתרו, לדעתם
  בבחינה כזו.  

  למשל, הקדמונים חיפשו אחר הסבר מדוע כדור הארץ מרחף בחלל ואינו 
באופן  205נופל  להדגים  שניתן  פשוטה,  טבעית  בתופעה  מדובר  לדבריהם   .

זכוכית  כדור  לתוך  חרדל  גרגיר  יכניסו  אם  הכדור  206הבא:  את  ויסובבו   ,
כוח   שלטענתם  כיוון  הכדור,  במרכז  ירחף  הגרגיר  אותו  רבה,  במרוצה 

.  207המרוצה דוחה את הגרגיר מכל צד עד שהוא מעמידו באמצע הכדור 
ראה הדגמה זו לא נוסתה מעולם, שכן אילו היו בודקים זאת  ובכן, ככל הנ

. היו רואים שכח המשיכה של הגרגיר אינו מתבטל ע"י סיבוב הכדור סביבו
כיצד היו מי שפירטו את הדרכים לביצוע פעולות    ליישבנוכל  באותו אופן  

, 208טבעיות שונות, כגון קפיצת הדרך, והיו מי שהכחישו את מציאותן ־על
  . 209ד אדעתא דנפשיה שפיר קמישתבע וכל חד וח 

יוון  חכמי  לזה,  את    210בדומה  מאשר  יותר  המתמטיקה  את  החשיבו 
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  ...מימי הספירה דף אחד גפ"ת ממסכת שבועות או ממסכת סוטה שיש להן מ"ט דפים
בזה  יש  זה של המסכתא  בדף  ומימרא שבש"ס שנקבע מקומה  על מימרא  כי  וברור אצלי 

פעמים   כמה וכמה טעמים בנגלה ובנסתר למה נקבעה דווקא בדף זה, ויכולים להבחין כמה
 .שיש מימרא דומה בכמה מסכתות והוא באותו הדף

לכן אם למסכתא יש בדיוק מ"ט דפים בוודאי יש לזה עניין מיוחד, אולם בכל זאת יכולים  
  ". ללמוד בכל מסכתא, וזה מנפלאות הבורא ית"ש המוציא במספר צבאם

 שהרי להבנתם כוח המשיכה מושך כל דבר כלפי מטה. 205

  או ביצת יען.  206

ודימה:  (לאביו של הרלב"ג)  שער השמיים    207 ו ד"ה  י"ג פרק  ודימה אחד החכמים "מאמר 
שהוא   זכוכית  בתוך  או  היענה  ביצת  בתוך  חרדל  גרגיר  נותן  היה אדם  כאילו  הזה  העניין 
דומה לביצה, והיה מעמיד אותם בי שני מסמרות והיה מגלגל את הביצה בין שני המסמרות  

רגיר חרדל עומד באמצעית הזכוכית ואינו פונה לאחד  האלה במרוצה רבה, היה רואה הג
מן הצדדים, אם הוא מהפך גלגל הזכוכית בכוח גדול, מפני שכוח מהלך הזכוכית אינו מניח 

  את הגרגיר לנטות ימין ושמאל".  
רעיון זה הובא גם בספר העיבור (לרבי אברהם ברבי חייא) מאמר א שער ב, בשבילי אמונה 

 תבו, ובישועה בישראל על הרמב"ם הל' יסודי התורה פ"ג ה"ד.נתיב ב שביל ב ד"ה וכ

  .פרק צוכדלקמן  208

 נדרים כה ע"ב. 209

וד  יש להעיר שדווקא אריסטו, גדול הפילוסופים היווניים, נתן משקל רב לתצפיות, בניג  210
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על   כולו  שמיוסד  תחום  היא  שהמתמטיקה  כיוון  האסטרונומיה, 
  , לעומת האסטרונומיה שמבוססת גם על מדידות. 211החשיבה

להסיק   ניתן  המציאות  בחינת  שבאמצעות  הוכח  המדעית  המהפכה  עם 
  מסקנות נכונות יותר. 

דורות שברור לכל שהארץ כדורית   גבי  דורות על  נגד    –כך, למשל, כבר 
נגד האינטואיציה    –, היא נעה סביב השמש  212האינטואיציה שהיא שטוחה

ללא   שנעים  זעירים  מחלקיקים  מורכב  בעולם  חומר  כל  עומדת,  שהיא 
ש במשקלים  חפצים  נראים,  שאינם  בחיידקים  מלא  האוויר  ונים  הפסק, 

ועוד, לולי הוכחות מהמציאות, לא היה  .  213נופלים במהירות אחידה  זאת 
האחרונים,   מהדורות  מדעיות  לתורות  להאמין  איש  של  בסברתו  עולה 

ראשונות  מושכלות  כסותרות  באוסף  .  214שנראות  רק  מדובר  לא  כאמור, 
  של ידיעות מדויקות יותר, אלא בדפוס חשיבה שהשתנה. 

החשיבה   דפוס  שינוי  התמיהות  הבנת  את  להבין  הפתח  את  פותחת  הזה 
אמנם  והרשב"ם  רש"י  שדברי  הנדסיות,  סוגיות  כמה  בלימוד  שישנן 
מבוססים על סברות אינטואיטיביות, אך נסתרים ממציאות שניתן לבודקה  

דבריהם  על  תמהו  התוספות  כבר  ואכן  הלבנה  215בנקל.  מקום  לגבי  גם   .
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 למורו אפלטון.

 אמנם שם מדובר בחשיבה מנתחת (אנליטית) ולא אינטואיטיבית. 211

ג אות מט  212 "כוזרי מאמר  צריך שתעיין בש:  וההקשותואמנם  והכתוב  מן המקובל   רשים 
בו,   האמן  אליו,  שיוציאך  ומה  האבות,  אל  התולדות  להשיב  המקובל  הסדר  על  הנוהגות 

ומחשבתך סברתך  רחוק אצל  יהיה  הרקות,   .ואם  העדר  והסברא  המחשבה  תרחיק  כאשר 
לאין  הגוף  להתחלק  שיכול  הסברא  תרחיק  וכאשר  זה.  מחייבות  השכליות  וההקשות 

וכאשר תרחי זה.  וההקשה השכלית מחייבת  ושהיא תכלית,  ק המחשבה שהארץ כדורית, 
מע ושש  וששים  ממאה  אחד  ממה  יחלק  התכונה,  במופתי  שיש  מה  וכל  השמש,  גול 

 . "שתרחיקהו המחשבה

אמרתו של סתירה בולטת במיוחדת בין סברה אינטואיטיבית לבין מסקנה מוכחת, היא    213
אינו מטיל    ים][אלוק  אני, איך שלא יהיה, משוכנע שהואאיינשטיין כנגד מכניקת הקוונטים "

האינטואיציה  קוביות למרות  כל".  מכניקת  ־הבסיסית  הנ"ל,  הגאון  הפיזיקאי  שבטענת  כך 
חב הנ"ל  הטענה  על  שהשיב  וכפי  כנכונה.  הוכחה  לומר  יהקוונטים  "תפסיק  [בוהר]  רו 

  לאלוקים מה לעשות עם הקוביות שלו". 
  על פיה.מנוהל  כדי ללמד שגם כאשר האינטואיציה ברורה בהחלט, העולם לאבכך יש 

  הן תורת היחסות והן תורת הקוונטים. 214

  ע"א   עירובין הרש"י בכמה מקומות מחשב את אורך היתר כסכום של שני הניצבים (א.    215
ואכן תוס' שם    ע"ב).  , עירובין צדד"ה סולם ארבעה עשר  ע"א   , עירובין עחויתוד"ה בקרן ז

 ושם ושם תמהו עליו. 
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  . 217לבדיקה בקלות  נסתרים ממציאות שניתנת 216בחידושה דברי רש"י 

כך גם בסוגיית מהות הטומאה. שהכוזרי כתב שמגעו של אדם טמא גורם 
  . ונראה שהדבר לא נבחן מעולם.218להפסדת פנינים ויינות 

רק   הבנויים  שנדרשת בעניינים  הצניעות  על  זו מלמדת אותנו  הבנה  אכן, 
הירש  הרש"ר  העיר  וכבר  להיבדק.  יכולים  ואינם  אנושיות  סברות  על 

תחומים באגדה שנעלמים מעיני כל חי, ואי אפשר לעמוד כלל על    שישנם
היותר   לכל  השערה  אלא  אינו  עליהם  הנאמר  וכל  חותך,  במופת  בוריים 

  . 219קרובה לאפשרות האמת 

  . קבלה מאחרים מול בחינת המציאותד
שנים מאות  העולם,    , במשך  אומות  דבריאצל  על  לערער  ניתן  היה   לא 

  . 220חכמיהם

לגבי   היווני   –  אריסטו בפרט  ביותר    221הפילוסוף  מגדולי המדע והמפורסם 
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ואכן    ).למעלהע"ב    ב"ב קבהרשב"ם כותב שאלכסון של ה על ה שווה לזה של ד על ו (ב.  
 תוס' שם סוף ע"א תמהו עליו.

יד   ע"א  (סוכה ח  הוכיח מהיקף המעגל והמרובע לשטחם  רש"יג.     ע"ב  ד"ה מכדי, עירובין 
 ד"ה כמה). ע"א  ובאמת אין קשר בין ההיקף לשטח, כמו שכתבו התוס' (סוכה ח .ד"ה מכדי)

  ".והלבנה לעולם בחידושה בקרן מערבית דרומית: "א"רש"י ראש השנה כד ע 216

בפועל הלבנה בחידושה נמצאת לעיתים גם צפונית יותר מן המערב. ואכן העירו על כך    217
 גם בגמרא שוטנשטיין שם בהערות.

ס  218 אות  ב  "כוזרי מאמר  רחצו מקריים,  :  שלא  בעוד  בעצמם  כובד  שימצאו  עם  יש  ועוד 
מקרבת   משתנה  ורובנו  והיינות,  כפנינים  הדקים,  הדברים  במגעם  שמפסידים  נוסה,  וכבר 

ומי שהוא עב הטבע  ה מת,  בו  זמן מה בבית אשר היה  מתים והקברות, ומתבלבלת נפשנו 
  ."אינו משתנה לזה

, אות א, ד"ה ואודה (נדפס ב"המעיין" טבת תשל"ו, מאמר הרש"ר הירש על אגדות חז"ל  219
"ואודה ולא אבוש כי מעולם לא טרחתי לדרוש ולחקור על מהות עניינים אלה 8עמוד    :(

וכו'], ולשאול ולחקור על מהות העוה"ב    [כישוף  נוטה לדרוש  נפשי  כמו שלא מצאתי את 
ועולם התחיה וכיוצא. כי אמיתת דברים אלה ואלה נעלמים מעיני כל חי ואי אפשר לעמוד  
קרובה   היותר  לכל  השערה  אלא  אינו  עליו  הנאמר  וכל  חותך,  במופת  בוריים  על  כלל 

[החוג?] היש ואין חוב כלל בתוך  וכיוצא בהם. לאפשרות האמת,  ראלי לדעת דברים אלה 
ואי שום תועלת צומחת מידיעתם למלאות תפקידם עלי האדמה    ן ות"ל אינם צריכין כלל 

האלה   השערות  יודע  שאינו  למי  חיסרון  שאין  כמו  ובעשייתם,  והמצווה  התורה  בשמירת 
  ואינו מתעסק בחקירתם". 

"כתבים   220 לספר  (שכונסו  שלו  הרפואה  שבספרי  הרמב"ם,  הוא  הזה  הכלל  מן  יוצא 
  גלינוס.הרופא היווני רפואיים") העביר במקרים מסוימים ביקורת על 

(אריסטו חלק על    יש להעיר שדווקא חכמי יוון עצמם כן התירו לעצמם לחלוק זה על זה  221
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. כאשר היו  222שהאמינו בדבריו כאילו רוח ה' דיבר בו   –  של העת העתיקה
זאת"    223אומרים  אמר  עצמו  לאריסטו    –"הוא  היתה  היה    –וכוונתם  לא 

  . 224מקום לשום ערעור, וזאת קרוב לאלפיים שנה לאחר מותו 

קבע  פי שהוא  על  אף  נתערערה  לא  אריסטו  דבריו של  בנכונות  האמונה 
  . 225שלזכרים יש יותר שיניים מאשר לנקבות 

תור התורה,  בלימוד  חז"ל  של  מדרכם  זו  דרך  שונה  וכבר  ת־כמה  אמת. 
ושקבלת דעה מבלי לבודקה, נאסרה  ,  226שאין לישא פנים בתורהלימדונו  

השכל  מדרך  וגם  התורה  מדרך  תור227גם  לנו  שנתן  ברוך  אמת,  ת־ . 
הטועים מן  לקדושוהבדילנו  החול  ובין  לישראל  העמים  בין  והבדיל   ,  ,

  . 228פכה ובו מדעתו כשיתבאר לו ה  שחוזר

לטעויות  גרמה  החכמים  דעות  על  ביקורת  חוסר  של  זו  שיטה  אכן, 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

. ודווקא אצל תלמידיהם, מאות  ס)אפלטון, תלמי חלק על אריסטו, גלינוס חלק על היפוקרט
  שנים לאחריהם, קיבלו את דבריהם ללא ערעור.

זה קרוב לארבע מאות    222 "בימיו,  רביעי אות קמד:  ויכוח  דן)  גם: מטה  (הנקרא  כוזרי שני 
  שנה, היו כל באי עולם מאמינים בדברי אריסטו כאילו רוח ה' דיבר בו".

  .15־הלמאה  12־הבאירופה, בין המאה  223

  ), שכן העביר ביקורת על אריסטו.12־הא מן הכלל הוא איבן רושד (מוסלמי מהמאה  יוצ  224
  .107-109דוגמאות לערעורים נוספים בספר מורה המורה עמודים 

225  " שלישי:  פרק  שני  ספר  החיים,  בעלי  תולדות  מאשר זכלבספרו  שיניים  יותר  יש  רים 
 "., כבשים, עזים וחזיריםאצל בני אדם ,לנקבות

"סוף    226 וחפצי להיות  הקדמת הרמב"ן להשגותיו לספר המצוות לרמב"ם:  והנני עם חשקי 
ארי רביד ועל ידי צמיד, לא  ולראשונים תלמיד, לקיים דבריהם ולהעמיד, לעשות אותם לצו

אהיה להם חמור נושא ספרים תמיד. אבחר דרכם ואדע ערכם. אך באשר לא יכילו רעיוני 
יתן    ה'ני. ובהלכה ברורה לא אשא פנים בתורה. כי  אדון לפניהם בקרקע אשפוט למראה עי

  ".חכמה בכל הזמנים ובכל הימים. לא ימנע טוב להולכים בתמים

דעת    227 להעמיד  שירצה  מי  "כל  חז"ל:  דרשות  אודות  מאמר  הרמב"ם,  בן  אברהם  רבי 
והבנה   עיון  בלי  דעתו  ולקבל  גדול],  הוא אדם  שאומרה  [בגלל  אומרה  פני  ולישא  ידועה, 

לא  לעניין   אם  איתה  אמת  אם  דעת  מדרך    –אותו  נאסר  והוא  הרעות,  הדעות  מן  שזה 
 התורה [לא תהדר פני גדול] וגם מדרך השכל". 

דעת חכמי אומות  (רבי) (כ)והכריע  רבי אברהם בן הרמב"ם, מאמר אודות דרשות חז"ל: "  228
ואמרו ישראלינ'  העולם...  לחכמי  העולם  אומות  חכמי  ר'צחו  זה  אדון  נקרא  ובאמת  בינו . 

בו  ,  הקדוש ויחזור  לאמיתו,  ויכריענו  האמת  ויקיים  השקר  פניו  מעל  כשישליך  האדם  כי 
  ".פכה, אין ספק כי קדוש הואומדעתו כשיתבאר לו ה
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הביניים    רובאצל    מהותיות.  וימי  העתיק   229הדעה נתקבעה  חכמי העולם 
. זאת  ומזרים אותו לעורקיםבלב מקבל אוויר מהריאות  החדר השמאלי  ש

מכילים  שהעורקים  פומביים  בניסיונות  הוכיח  כבר  שגלינוס  לאחר 
דם  כן  . 230ומזרימים  אריסטו, כמו  דברי  סמך  על  שסברו,  יש  יש  ,   נם שבלב 

זה מכבר כאשר  231שלושה חללים נסתרה  זו  גם דעה  ושוב,  נ.  תח יגלינוס 
שני חדרים   והוכיח  , פומביפיל ב רק  וחמש מאות במשך  .  232שישנם    כאלף 

  .233שנה סברו שמריחת שום על מגנט מבטלת את השפעתו 

הסינים   אצל  גם  נמצא  כזה  ביקורת  מגדולי   . הקדמוניםחוסר    כאשר אחד 
הארץ    234חכמיהם וצורת  עגולה  ככיפה  השמיים  רקיע  שצורת  קבע 
תלמידו 235מרובעת בא  ארבע    236,  כן  אם  שהרי  שבכך,  לתימה  והתעורר 

. אעפ"כ, המשיך לאחוז בדברי 237כנפות הארץ לא תהיינה מכוסות שמיים

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 לפנה"ס. 3־, מהמאה ההאלכסנדרוניתשל האסכולה  229

רפואית   230 הלכתית  שטיינברג)  אנציקלופדיה  אברהם  (ופרופסור)  דם   (לרב  וכלי  לב  ערך 
 היסטורי". בפרק "רקע

 דעה זו הובאה גם בשולחן ערוך יורה דעה סי' מ סעיף א.  231

רפואית   232 הלכתית  שטיינברג)  אנציקלופדיה  אברהם  (ופרופסור)  דם   (לרב  וכלי  לב  ערך 
 . 121הערה 

ספר "שאלות" של    233 בו הוא  נכתב  זה  (יווני מהמאות    פלוטרכוסהמקור הראשון שרעיון 
: "אבל אבן המגנט אינה מסירה את הברזל  174פיסקה    8הראשונה והשנייה לספירה), ספר  

מגנט, אם הוא נטבל במיץ שום, לא : "577אם הוא נשמח בשום". וכן בספרו אתיקה פיסקה  
  ברזל". ימשוך 

ס  משערים שמקורה של טעות זו בשגיאת העתקה מהספר "תולדות הטבע" (מאת פליניויש  
(הלטינית)   כאשר במקום המילה,  1פרק    20הזקן (רומאי מהמאה הראשונה לספירה) ספר  

  , שפירושה "שום". "ַאלליֹו" , שפירושה "אחר", העתיקו"ַאליֹו"
הדורות במהלך  רבים  במקורות  עצמה  על  חזרה  זו  "עובדה"  בספר  עכ"פ,  למשל  כמו   ,

ספר  גיאופוניקה" לספירה)  העשירית  (מהמאה  לונדון    194עמוד  (  1פרק    15"  בהדפסת 
אם   שב  כוחו  .כאשר משפשפים אותו בשום  מתבטל  זה  וכוח  ךא  ,המגנט מושך ברזל): "1806

  ".שופכים עליו דם של עז
  דוגמא זו חשובה כיוון שניתן לבדוק זאת בקלות.

 .לפנה"ס 5־וה 6־המכונה קונפוציוס, מגדולי הפילוסופים של סין, שחי במאות ה 234

 ושטוחה. 235

. אף הוא פילוסוף סיני מפורסם, לפנה"ס  5־ה  שחי במאה(ובכתיב אחר: ֶזְנג ִזי),    ְדֶזְנג ְדְזה  236
 . נחשב לאחד מארבעת החכמים של הקונפוציאניזםשאף 

("ַד   237 הגדול  הטקסטים  מאמר  ַד -אספר  זי    –  58אי"),  שמיים  ןאַ יוּ -ן יאַ טִ "זנג  (כלומר:   "
 .הרי שארבע פינות הארץ אינן מכוסות""אם השמיים עגולים והארץ מרובעת, : עגולים)



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   128  ________________________________________  

  . 238מורו 

לבחון   שיש  למסקנה  האנושות  הגיעה  המדעית  המהפכה  את  עם  מחדש 
  . 239הידיעות שנתקבעו על ידי אריסטו ושאר חכמי העולם העתיק

לא בחנו את דברי הגדולים בענייני מדע.  שחכמי ישראל  היו גם מלעיתים  
  . 240כתב שדברי אריסטו בחכמות הטבע נכונים ללא ספק  הרמב"ם

העיגול  בסוגיית  לכך  בולטת    הדוגמישנה   להיקף  הריבוע  היקף  בין  היחס 
. התוספות כתבו שאמנם לא יתכן שחז"ל יסדו כלל שניכר  241אותו החוסם  

נכון  שאינו  ש242לעיניים  אירע  כן  אך  ש,  נכון, היו  כלל  מרבותיהם  קיבלו 
, וסמכו על הבנתם ולא טרחו כלל  243וטעו והבינו את לשונם באופן מוטעה

  .245, אף על פי שבדיקה זו פשוטה ביותר 244לבודקה 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ם נקראת עיגול, דרך  ידרך השמי'אמר:  [קונפוציוס]  המאסטר  שם, מייד בהמשך דבריו: "  238
  ."'הארץ נקראת ריבוע

(בספר    239 שני  גם:  כוזרי  ויכוח  הנקרא  דן)  "קמו   אות קמד  רביעימטה  זו:  על תקופה  כותב 
עליו [על אריסטו] אנשים חכמים ונבונים ויאמרו... נחפשה דרכיו ונחקורה אם כנים דבריו... 
ויבדקו ספריו בדרישות וחקירות וימצאו בהם כמה וכמה עניינים שהן נגד החוש... ויעמדו  

 וימציאו חכמה חדשה קרובה אל השכל ומכוונת אל החוש כל מה שאפשר".

ח"ב    מורה  240 "כבפרק  נבוכים  אריסטו בכל המציאות אשר מאצל:  גלגל   שכל מה שאמר 
אבל כל מה שדיבר בו אריסטו מגלגל הירח  ...  הירח עד מרכז הארץ, הוא נכון בלי פקפוק
והערכה השערה  כעין  כולו  הרי  שאומר    ,ולמעלה,  במה  שכן  כל  מעטים,  לדברים  פרט 

שהוא סובר אותם ובהם זרויות גדולות,   בדירוג השכלים, ומקצת ההשקפות הללו באלוהות
  ".ואין לו הוכחה על כך ,ודברים שהפסדם גלוי וברור לכל העמים, והפצת הבלתי נכון

יש להעיר שהסתמכותו זו של הרמב"ם על אריסטו בענייני הטבע, הביאה אמנם לטעויות 
 מוכחות בתחום המדע, אך לא בתחום הדת. 

רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי אמרי: עיגולא  ע"ב, עירובין עו ע"ב: "  –  א "סוכה ח ע  241
חצי מהיקף הריבוע, דהיינו  [  פלגא  –ריבועא דנפיק מגו עיגולא    רבעא,  –  דנפיק מגו ריבועא

  ]". שליש מהיקף המעגל
 ". ולא היא, דהא קחזינן דלא הוי כולי האי: "נוסף ב"סוכה ח עוב

כיצד החליטו על כלל בלי    –מוכח שלא מדדו זאת, ואם כך    –  אם טעו  :שהרי ממה נפשך  242
  .לבודקו

בטעות   243 הבינו  והם  הריבוע,  לשטח  העיגול  שטחה  שבין  ליחס  התכוונו  שרבותיהם 
 שהתכוונו ליחס שבין היקפיהם. 

ע  244 ח  סוכה  "  ב"תוספות  ריבועא:  במ  ,ותימהד"ה  ודייני דקיסרייהיאך טעו  יוחנן  רבי    ,דה 
ויש לומר דקבלה בידם לשון זה   ?מדדו הדבר היאך עשו כלל על דבר שאינו  דמאחר שלא

מ'של   פלגאיריבוע  עיגולא  לעני  'גו  אמת  לענייוהוא  ולא  המקום  המקיףין  החוט  אורך    ,ן 
  ".והרוחב דמקום הריבוע שבתוך העיגול מתמעט חצי של ריבוע דהוא תילתא דכולי עיגול
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בסוגי  דוגמה  הדרישהטריפות  תנוספת  שחזקיה  .  מרבותיו    246כתב  קיבל 
דבריהם בהבנת  וטעה  בעוף,  בריאה  טריפות  דין  שהתכוונו    , שאין  וסבר 

  לא קשה לברר את מציאות זו. הרי . ושוב, 247שאין לעוף ריאה כלל 

יחס היקף המעגל  דנו על חוסר הדיוק בדברי חז"ל בעניין  כאשר תוספות 
רוחבו  הסתמ248אל  הם  המידות ,  חכמי  על  אפשרות  249כו  הזכירו  ולא   ,

בפועל.  זאת  לזה    לבדוק  ביחס   המאירי  בדבריובדומה  הדיוק  חוסר  לגבי 
  . 250האלכסון אל הצלע 

 , 251הוא שלוש אמות או ארבעגם כאשר תוספות דנו האם גובהו של אדם  
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וי"מ   !... הא קא חזינן דלאו הכי הוא , טעו דייני דקיסריהיאך   ,וקשה: "ב"תוספות עירובין עו ע
ד לא  דקיסרי  לעניידדייני  אלא  והעיגוליברו  הריבוע  שבתוך  קרקע  דבריהם ידלענ  ,ן  זה  ין 

  ".אלא שהש"ס בסוכה ור' יוחנן דהכא טעו בדבריהם והיו סבורים שעל ההיקף אמרו ...אמת
' בעירובין כתבו שהש"ס בסוכה ורבי יוחנן טעו יש חילוק דק בין שני התוס' הללו: תוס  אמנם

ודייני  יוחנן  ותוס' בסוכה כתבו שרבי  על ההיקף,  וסברו שהוא  דייני דקיסרי  בדבריהם של 
  זה. מ ינהמ־אדקיסרי עצמם טעו וסברו שכלל זה נאמר על ההיקף. אך לענייננו אין שום נפק

 ".דלא הוי כולי האי ולא היא, דהא קחזינן: "ב" ח עואכן הגמרא הסיקה בסוכה  245

חזקיה אמר: אין ריאה לעוף, ור' יוחנן אמר: יש לו, וישנה כעלה של וורד  : "א"חולין נז ע  246
אלא    ...בין אגפים. מאי אין ריאה לעוף? אילימא דלית ליה כלל, והא קא חזינא דאית ליה!

  ."תרנגוליןאמרי במערבא משמיה דר' יוסי ברבי חנינא: מדבריו של בריבי ניכר שאינו בקי ב

סי  247 דעה  יורה  "  נב  'דרישה  א:  דס"ק  להפוסקים  להו  לא וסבירא  חזקיה  של  טעותו  ודאי 
היה היפך    ,לגמרי  והוא  הוא  כן  אם  ושאלה  עיון  בלי  לרבים  הלכה  דבר  יאמר  איך  כי 

ידע   ולא  בריאה  בעוף  טריפות  דאין  מרבותיו  שקיבל  מכח  אלא  לרבים  והידוע  המורגש 
אין שייך בה גם כן טרפות    טעמו של דבר לכן עלתה על  זה  ולפי  דעתו שאין לעוף ריאה 

דנקובה ונטולה ושמוטת הגף וכל הטרפות השייכים לריאה ומסיק הגמרא דחזקיה לא היה  
צלעותיה  דרוב  משום  טעמייהו  ובודאי  רבותיו  דברי  של  בטעמו  וטעה  בתרנגולים  בקי 

 חמרמגינות עליה ולפי זה שאר טרפות שייכין בה זולת לינפל ולי

", ובגמרא שם  כל שיש בהיקיפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפחבמשנה: "  ב"עירובין יג ע  248
 יד ע"א באריכות.

וכן בפ"ק דב"ב (ד'  ,  משמע שהחשבון מצומצם  –  והאיכא משהו: "א"תוספות עירובין יד ע  249
 ."דותידאין החשבון מדוקדק לפי חכמי המ ,וקשיא .משמע דמצומצם לגמרי... )ע"ב יד

ע  250 עו  עירובין  "א"מאירי  זה:  לדעת  אף  המפרשים  גדולי  שכתבו  היקף    ,אלא  על  ר"ל 
אמתא    לכתבו שכ  תדוימפני שחכמי המ  ,דה זוישלא יצמצם אדם במ  –  בסר נכי חומשאיש

  ".ברבועא הוא יותר מאמתא ותרין חומשי באלכסונא

מה (ודומה לזה בבא בתרא ק ע"ב ד"ה והכוכין, ושבת צב  ד"ה א  א"תוספות יומא לא ע  251
אין לומר דגובהו של אדם מראשו    –  אמה על אמה ברום שלש אמותע"א ד"ה אישתכח): "

עד רגליו אינו אלא שלש אמות דא"כ גבי היזק ראייה דבעי ארבע אמות בפ"ק דבבא בתרא 
ב האיע"ב  (דף  כולי  לי  למה  שלש    .)  הוא  כתיפיו  דעד  י"ל  שאין   ,אמותאלא  פי  על  ואף 
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חילוקים  על  לכאן ולכאן ו  דברי התלמודים על ראיות ממיוסד  הםכל דברי
  . 252מדידה  די י ל כלל אפשרות של בדיקה ע וזכיר ה א שונים, אך ל 

גם את החילוק בעניין זה בין הדורות הראשונים לאחרונים, מצאנו בסוגיה  
מהבנתו   מסקנתו  את  והסיק  המידות,  חכמי  בדברי  דן  הר"ש  הלכתית. 

. התוספות יום טוב דחה את דבריו בחריפות, שיש להסיק  253בדברי המשנה 
את המסקנות מבדיקת המציאות, ולא מסברות ופלפולים, ותמה על דבריו, 
אפשר   שאי  רואה  היה  בעין  ועין  עגולה,  לחוגג  מחוגה  לו  היתה  לא  וכי 

  .254שיהיה כדבריו 

. הצל"ח דן על השתנות השיעורין  כזית  טענה דומה מצינו בסוגיית שיעור
הסוגיות ו מתוך  שלנו   255הסיק  כביצה  גודלו  כזית  יהודה  256ששיעור  היד   .

חלק עליו בחריפות, מה ראה לבוא בפלפול על שיעור זית, ומוטב היה לו  
לחקור אצל אנשים הבאים מארץ הקדושה ומשאר מקומות אשר שכיחים 

  .258, והיה יודע היטב היאך לשער השיעור כזית 257שם זיתים

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ..."ון דאפיקתיה משלש אמות אוקמא אארבע אמותוכי ,ארו וראשו מחזיק אמהוצו

מהו    252 או  רגיל,  אדם  של  גדרו  מהו  שהסתפקו  אפשר  שהרי  גמורה,  ראיה  אינה  אעפ"כ 
 שיעורה של אמה וכו'.

' קוים  דות אמרו דכל מרובע ביובני אדם חכמי המ: "ד"ה ד' על ד'  ר"ש כלאיים פ"ה מ"ה  253
דת ארכו ועושין יומודדין מ  ,דתוידת רחבו ועושין מרובע כמיבמרובע האלכסון שמודדין מ

יעלה אלכסונו כשיעור אותן    ,דתוידת אלכסון ועושין ריבוע כמיומודדין מ  ,דתויריבוע כמ
אלכסון של ל' על כ'    דהא  ,ועל כורחין ליתא לההיא כללא[משפט פיתגורס]...    ב' ריבועין

 ".אין עולה כי אם ל"ב כדמוכחא מתני' כדפרישית

מחוגה    [לר"ש]  האם לא היה לו  ,ותימהתוספות יום טוב כלאיים פ"ה מ"ה ד"ה ומעתה: "  254
נטועים על ה' ה' ועין בעין היה רואה    ,לחוגג עגולה ל"ב על ל"ב ולסמן בה שורות גפנים 

אבל אין ספק שלא עשה לו צורה מוחשת ?...  אתשאי אפשר שיפלו מ"ה גפנים בעגולה הז
  ."שאילו היה רואה אין ספק שהיה חוזר מדבריו ,לראות בה

 ע"פ חישוב היחס בין מידת הביצים שלנו לבין מידת האגודלים שלנו. 255

צל"ח פסחים קטז ע"ב ד"ה והואיל: "צריך אני לברר שיעור הכזית... ועל כורחך הביצים    256
וכ נתמעטו...  זית בזמנינו  שיעור  כן  אם  מחציתם,  על  נקטנו  שלנו  שהביצים  שנתברר  יוון 

שיעורי  בכל  ומרור  מצה  באכילת  אשער  ובזה  שלנו,  כביצה  הוא  ביצה  חצי  שהיא 
 התורה...". 

שהם שיעורים שהיו  –חשוב לציין שבאותה סוגיה ממש, לגבי שיעור הביצים והאגודלים  257
לפי שנתברר לי עפ"י מדידה שהביצות שם: "כן דן ע"פ מדידה, וכן כתב    –מצויים במקומו  

שבהם   מביצים  ביצה  חצי  רק  הוא  שבזמנינו  שלימה  הביצה  הנה  בימינו,  עתה  המצויות 
ורוחב   ...שיעורי התורה ב' תשיעית באורך  פחות  כלי המחזיק שבע אגודלים  ושוב עשיתי 

שכ"ד סימן  בי"ד  בש"ע  המפורש  חלה  שיעור  שהוא  מרובע  כ...  ורום  שנשתנה וועל  רחך 
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  ות. איכות בחינת המציא ה
לבחינת המציאות,   נוצר שינוי לא רק בעצם ההתייחסות  במהלך הדורות 
כאשר   שגם  לכך  רבות  דוגמאות  ישנן  זו.  בחינה  של  באיכותה  גם  אלא 
חכמי המדע העתיק הסיקו מסקנות על סמך תצפיות וניסויים, הם עשו זאת  
לכך   נביא  מביכות.  לתוצאות  והגיעו  מהותיים  מפרטים  התעלמות  תוך 

  מגדולי חכמי המדע בתקופות שונות:  דוגמאות רבות 

וארבע   259הרודוטוס א.   שוקיים  ארבע  האחוריות  ברגליו  יש  כתב שלגמל 
אחד 260ארכובות  ולד  ורק  בחייה  אחת  פעם  רק  מולידה  שלביאה   ,261 ,

  .262ושזרעם של גברים הודים וכושים שחור כצבע עורם 

  –  ותנקבליותר שיניים מאשר  יש    שלזכריםכבר הזכרנו שאריסטו כתב  ב.  
מדבריו שם מוכח שהוא הסיק זאת    . חזיריםבו  עיזיםב  , כבשיםב  בבני אדם, 

כשל  היווני המפורסם ביותר    264אפוא שהפילוסוף . ברור  263על סמך תצפיות 
  בתצפיות עצמן או בהבנתן. 

חישב את    265ארטוסתנס .  אפילו במדידות לצרכים מדויקים חלו טעויות.  ג
לאלכסנדריה אסואן  בין  השמש  זווית  שינויי  ע"י  הארץ  כדור  הוא היקף   .  

בכ בתוצאתו  עשרשגה  במרחק    , אחוזים  שישה  שטעה  משום  השאר  בין 
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או   התנאים,  בימי  שהיו  מהאגודלים  יותר  גדולים  והמה  נתגדלו  שהאגודלים  או  בזמנינו, 
וידוע שהדורות הולכים  בימי התנאים.  בזמנינו קטנים ממה שהיו  והמה  נתקטנו  שהביצים 
ועל   ש"ס.  חכמי  בימי  שהיו  מאגודלים  יותר  גדול  שלנו  שאגודל  אפשר  ואי  ומתמעטים 

 . "נו נתמעטורחך הביצים בזמניוכ

יד יהודה סי' מא הפירוש הקצר ס"ק ב: "והצל"ח בפסחים... ואני תמה במאוד מאוד, מה    258
לו לחקור אצל אנשים הבאים  היה  כן מוטב  נמי... אם  זית  שיעור  על  בפלפול  ראה לבוא 
לשער   האיך  היטב  יודע  והיה  זיתים,  שם  שכיחים  אשר  מקומות  ומשאר  הקדושה  מארץ 

 השיעור כזית".

 כונה "אבי ההיסטוריה".המ 259

  . 103כתבי הרודוטוס ספר שלישי סעיף  260

 . 108כתבי הרודוטוס ספר שלישי סעיף  261

 . 101כתבי הרודוטוס ספר שלישי סעיף  262

263  " שלישי:  פרק  שני  ספר  החיים,  בעלי  תולדות  מאשר זכלבספרו  שיניים  יותר  יש  רים 
  ". ו תצפיותרכחיים אחרים טרם נעבעלי  לגבי ., כבשים, עזים וחזיריםאצל בני אדם ,לנקבות

ל  264 באריסטו  פילוסופיה,  פרט  גם  אסטרונומיה, עסק  פיזיקה,  אנטומיה,  ביולוגיה, 
 .מוסר ,לוגיקה ,אופטיקה, גיאולוגיהמטאורולוגיה, 

 לפנה"ס. 3ה־, מהמאה היווני 265
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ה הערים  מדויקת,  ללושבין  במדידה  הצורך  את  היטב  הבין  שהוא  ברור   .
לשיעור   להגיע  הצליח  לא  ואעפ"כ  כזו,  סטייה  כל  של  ההשלכה  ואת 

  מדויק. 

בוֶאתיוס .  ד הקטור  הדעה    266הפילוסוף  נכונה  האם  לברר  שהיתה    –רצה 
שישנם עופות הצומחים על האילן. הוא "טרח ויגע מאוד    –  267נפוצה בזמנו 

והסיק   כלשונו,  הברורה",  האמת  אל  לבוא  שיוכל  כדי  רבים  ניסיונות  ע"י 
  . 268שבאמת אינם צומחים על האילנות, אלא נוצרים מן המים

הוא הכניס גרעיני חיטה ובגד מלוכלך לתוך    –רך ניסוי  ע  269ואן הלמונט .  ה
על פי תוצאת ניסוי זה    עכברים.   הצנצנת, ולאחר שלושה שבועות מצא ב

שיש  דגיש  ה מעניין לציין שהוא אף    . אפשר ליצור כך עכבריםשהוא הוכיח  
את מכסה מכובד  פתוח  הצנצנת  להשאיר  יש להדגיש שמדובר במדען   ...

  חמצני. ו־מאוד, שאף גילה את הפחמן הד

, היו מחלוקות רבות האם  270. אצל חכמי הגויים, עד לפני כמאתיים שנה ו
ש בכך  הטעות  שמקור  יתכן  בתולים.  קיימים  דעתם בכלל  את  הסיקו 

שבה חיות  עברייניות   ןמניתוחי  נשים  מניתוחי  בתולים,  קרום  אין  אמנם 
  . 271, או שהמיילדות היו פוגעות בבתולים ככולן לא היו עוד בתולות שרובן
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  . 16ה־ו 15ה־מהמאות  266

רה  תשל"ה, טור ושו"ע יו רמז והובאה גם בדבריהם של ראשונים רבים, כגון מרדכי חולין  267
  טו.סעיף  פדסי'  עהד

, ובספר הטהור והמותר פרק יב  16הערה    8עמ'    ו)"מנחת ביכורים (וינא תרפהובא בספר    268
אנשים  147עמ'   ישנם  'קלקיס'.  ונקראים  הים  מן  הניזונים  האווזים  על  לדבר  עוד  "עלינו   :

ם בהיותם מדובקים בם. אבל  שמאמינים שהקלקיס האלה גדלים באילנות בחרטומיהם וחיי
  דעתם זו היא הבל... טרחנו וידענו מאוד כדי שנוכל לבוא אל האמת הברורה... 

ניסיונות רבים שהעילה החשובה ביותר ליצירתם היא תכונת המים... הם  ידי  ומצאתי על 
 נולדים רק על ידי תכונות האוקיאנוס הגורם והעילה להתהוות דברים נפלאים שונים". 

  .  17־הת המאה תחילמ 269

  . 18־העד סוף המאה  270

(יצחק פרויס) עמוד    271   –: "סורנוס ומאוחר יותר גם מושיון  179הרפואה במקרא ובתלמוד 
מכחישים לחלוטין את מציאותם של הבתולים. על ימי    –שניהם היו גניקולוגים מקצועיים  

ן הלר רשימה ארוכה של מחייבים  וֹ הביניים, ועוד מאות שנים לאחר מכן, מספק אלברט ו
ושל שוללים את המציאות הפיזיולוגית של קרום הבתולים. הלר עצמו אמנם טוען כי 'בכל  

כזה. חקרתי, דבר  אין  כי  רק    הבתולות אף פעם לא מצאתי בתולים,  ולא מצאתי'.  בדקתי 
  .לקראת סוף המאה הי"ח התקבלה תמונה אמיתית של הנושא

מובן שחיפשו הנמקות לאלה שהכחישו את מציאותו של קרום הבתולים. לדעתו של הלר, 
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על מנת להוכיח את    272. באקדמיה למדעים ברוסיה נעשה לכאורה ניסוי ז
רצופים,   ימים  שלושה  במשך  אדם  הרעיבו  בניסוי  הרע.  עין  של  פעולתה 
זה,   אדם  לאוכלו.  יוכל  שלא  באופן  לחם  כיכר  כנגדו  הניחו  ולאחריהם 

מ צערו  לאחר מרוב  עמוקה.  בהבטה  עיניו  חיצי  את  בכיכר  שלח  רעבונו, 
שחתכו את הכיכר מצאו כי הוא מלא רעלים וארסים חזקים. לכן באו לידי  
החלטה כי אין ספק שיש כח ארסי בעין. ניסוי זה אף הוזכר בכמה מספרי  

  .273האחרונים 
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נשים  אצל  או  בתולים,  להם  אין  שלמעשה  חיים,  בעלי  ניתחו  הקדמונים  האנטומאים 
בתולים...   אצלן  יימצאו  לא  שממילא  וסליוס, פרוצות  של  הקביעה  היא  יותר  חשובה 

הגיעה  הפריצות  שבצרפת  שטען]  מי  [ויש  בבתולים...  המיילדת  פוגעת  קרובות  שלעיתים 
   ".[אמנם מחבר הספר הסתייג מכך] להיקף כזה שנשארו רק מעט בתולות

ב בקצרה  הובאו  אלו  רפואיתדברים  הלכתית  אברהם    אנציקלופדיה  (ופרופסור)  (לרב 
 .ערך בתולים, פרק "רקע היסטורי ומדעי" שטיינברג)

  . 19ה־במאה  272

  "מאמר תהלוכות האגדות" (לרב יוסף זכריה שטרן, בעל הזכר יהוסף, תרס"ב) פ"ו (דף יג   273
"ובעניין עין הרע שנמצא באגדות, הנה גם אנשים שאין להם   ובעניין עין הרע:  ע"א) ד"ה 

בתלמוד פ"ב   חלק  בע"מ  הרופאים  כי  מ"ע  ע"פ  וכנודע  התאמתם,  על  אמן  ענו  מחכמיהם 
אותו  ושהרעיבו  מיתות  מחייבי  אחד  לפני  לחם  כיכר  שהניחו  שעשו,  מבחינה  ניסיון  עשו 

חלק ואותו  מקודם,  ימים  רק    שלושה  בו,  לנגוע  אותו  ליתן  מבלי  לפניו  שהניחו  מהלחם 
  במבטי עיניו, נהפך אח"כ לסם המוות". 

תוספת ברכה (לרב ברוך אפשטיין, בעל התורה תמימה) פרשת בלק על הפסוק "מה טובו"  
עין  181-182(עמודים   שליטת  בכח  להאמין  הולך  ליבם  לא  אשר  אנשים  יש  כי  "ויען   :(

ל  להרע,  ובפעולתה  רע  מעלילה  מאדם  זה,  מעניין  נאמן  סיפור  כאן  מלהעתיק  אמנע  א 
  ממשית שנראית ונתאמתה כמו ממש לעינינו. 

מיר   איליוסטרירווני  רוסי  בעיתון  הראשון:  במקורם  נכתבו  שהם  כמו  הדברים  את  ואספר 
המדינה   גיליונות  1881לשנת  דבר   2-3,  המדעים  בעולם  חקרו  ההיא  בעת  כי  יסופר, 

  טה עמוקה מן עין רעה, ועשו בחינה בזה בבית תחכמוני בפ"ב:אפשרות פעולה ממשית מהב
למסור  מהממשלה  למדעים שם  ותבקש האקדמיא  למיתה,  נידון שם אדם  ההיא  בעת  כי 
שתמצא  אופנים  פי  על  זה  בעניין  מדעית  בחינה  עימו  לעשות  הזה  האיש  את  לרשותה 

  לתכלית זו.
ופים, ואחר כך הניחו לנגד עיניו ויקחו את האיש הזה וירעיבו אותו במשך שלושה ימים רצ

כיכר לחם, באופן שיוכל רק לראותו ולא להשיגו. ובראות האיש את הכיכר, שלח בו חיצי  
  עיניו בהבטה עמוקה מרוב צערו מרעבונו עד כי נלאה נשוא צערו ותאחזנו בולמוס.

ה פרי  ואחר כן חתכו את הכיכר ומצאו כי מלא רעלים וארסים חזקים. ויחליטו החכמים כי ז
הכיכר   את  לקחת  יכל  לא  אזר  על  וכעסו  צערו  מרוב  אשר  האיש,  של  העמוקה  ההבטה 
הגיח לתוכו חיצי ארסו. ומזה באו החכמים לידי החלטה, כי אמנם יש בכח ארסי בעין כמו  
בכח  אבל  בחוש,  אותם  נראה  שלא  אע"פ  וההיפנוטיזי,  והמגנטי  עלעקטרי  בכח  שיש 

  הנ"ל". פעולתם אין ספק. ע"כ דברי העיתון
תשנ"ד)   בלוי,  משה  (לרב  משה  במשנת  ברכה"  ה"תוספת  של  דבריו  הועתקו  מכן  לאחר 
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המשנה  הלכתית.  בסוגיה  גם  כזו  דוגמה  של    274מצאנו  טומאתו  לגבי  דנה 
מפורסם    "עכבר סיפור  שהוא  כתב  והרמב"ם  אדמה",  וחציו  בשר  שחציו 

אותו  שראו  שאמרו  לרבים  מספר  ואין  בימינו  275מאוד,  היו  שאילו  ברור   .
התופעה   את  חוקרים  אלא  בהן,  מסתפקים  היינו  לא  כאלה,  עדויות 
או   ביצים,  קליפות  שברי  ישנם  יצא  שממנה  באדמה  האם  לעומקה: 

ים בתרדמה, מה יקרה אם ניקח עכברים לחילופין עכברים נוספים שנמצא
  כאלה למקום אחר ונעקוב אחרי גידולם עיבורם והולדתם, וכדומה. 

שהם   שונים  מעשים  על  שהעידו  ישראל  מגדולי  היו  הרי  כורחנו,  ועל 
  בדוקים ומנוסים, כאשר גדולים אחרים חלקו על כך מכל וכל. 

סלמנדרה חיה בתוך  כך גם לגבי אחד מאומות העולם שהעיד על שראה  
. בהחלט יתכן שעדותו אמינה, ואעפ"כ, בימינו לא היינו מסיקים  276להבות 

זו מפני   מעדות  חסינה  שהיא  או  אש,  בתוך  בטבעה  חיה  שסלמנדרה 
היטב    בתקופתנו .  277האש  בוחנים  לאש, קודם  עצים  גזעי  היינו  שהוכנסו 

, כך בתוך עציםלהסתתר  סלמנדרות  ל  שוככל הנראה היינו מגלים שטבען  
  .278הםיוצאות מ ןתורואים אשכאשר מדליקים את העצים, 

אכן, המעמיק בהבנת שורשי הטעויות של המדע העתיק ועומקן, לא יתמה  
על כך שהיו בין העמים הקדמונים שסברו שהיחס בין היקף המעגל לרוחבו  

של בדיוק הוא  רופאי  279וש  בין  הרווחת  שהדעה  כך  על  יתמה  לא  אף   .

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  קז).ו־קידושין כט ע"א ד"ה בעיתון רוסי (עמודים ק

 חולין פ"ט מ"ו. 274

פ  275 "ו"ט מ"פירוש המשנה לרמב"ם חולין  ד:  מן העפר עד שימצא  ווהתהוות העכבר  וקא 
ד ואין מספר לרבים  ופור מפורסם מאיהוא ס  ,מקצתו בשר ומקצתו טיט והוא מתנועע כולו

לו הסבר  כזה הוא דבר מפליא שאין לדעת  חי  ומציאות בעל  לי שראו אותו,  אשר אמרו 
 ."כלל

נֶונּוטֹו ֶצ'ִליִני  276 מהדורת כרונותיו של בנוונוטו צ'ליני",  יבספרו "ז,  16־, איטלקי בן המאה הּבֶ
כשהייתי  : ")7, עמוד  1907ניו יורק    –(וכן במהדורת לונדון    25, עמוד  (אנגלית)  1904לונדון  

בן חמש שחיה    [אבי]  כשהביט   ...בערך  ללטאה,  קטנה הדומה  חיה  ראה  הוא  לתוך האש, 
לי    ..ונהנתה בלהבות הכי חמות. לא הכיתי אותך כעונש,   בני היקר, 'הוא סטר לי... ואמר 

ס היא  באש  רואה  שאתה  הקטנה  שהלטאה  שתזכור  כדי  אחד ,  למנדרהאלא  שאף  יצור 
 ".'ששמעתי עליו לא ראה קודם לכן

אך בוודאי   ,שהיא יכולה לשרוד באש לכמה רגעים ע"י נוזל שמופרש מגופהאמנם יתכן    277
  שאינה חסינה מפני אש באופן מלא. 

  משערים שזהו מקור הטעות שסלמנדרות כביכול חסינות מפני אש או אף נוצרות ממנה.  278

  16־ל  23אין שום מקור בבלי בין המאות  כך סברו הבבלים הקדמונים (למעט מקור אחד,    279
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הנולד   לעומת  יחיה,  לא  השמיני  לחודש  שהנולד  היתה  העתיק  העולם 
.  281היו מי שהסתייגו מכך בעולם העתיק    אף על פי שגם,  280לחודש השביעי

מחכמי   ואף  רבים,  קדמונים  עמים  שהיו  בכך  תימה  שאין  ובוודאי 
נת החמה כשלוש מאות שישים וחמישה  אומותיהם, שחישבו את אורך ש

הדחוקים   התירוצים  את  מייתרות  אלו  והבנות  ידיעות  בדיוק.  יום  ורבע 
  .282הרבים מדוע תקופת שמואל אינה מדויקת יותר מערך זה 

  . עדויות שאינן אמינות ו
אחת   ועל  מעטים,  היו  מדבריות  והולכי  באוניות  הים  יורדי  ובעבר  הואיל 

שאינן מיושבות היו מתי מעט, והואיל ולא    כמה וכמה שההולכים לארצות
היה ניתן לתעד ממצאים ואירועים רחוקים, והואיל ובנפשם של בני האנוש  
מיעוט   לנוכח  מתמעטות  לא  ואלו  הידע,  ואהבת  הסקרנות  מוטבעת 
ולא היתה   ומוזרים,  זרים  ובעלי חיים  מקורות, נתרבו עדויות על אירועים 

  דרך להכחישן. 

, 283שום דרך להבחין בין עדות על זחל שהופך לפרפר אכן בזמנם לא היתה  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

אצל  .  23r־כואף את שטחו של העיגול חישבו הבבלים  ),  לפנה"ס, שיש בו ערך מדויק יותר
במאה   אפילו  מהרומאים,  מחושב    1־החלק  היה  עדיין  הערך  גם בדיוק  3־כלפנה"ס,   . 

  .ההודים והסינים העתיקים חישבוהו כך
ב  תיהארכ זה  המעגל    קונטרסבכל  היקף  שבין  היחס  בעניין  עתיקה  לקושיא  חדש  "תירוץ 

  לרוחבו". 

גלינוס,    280 האלכסנדרוני,  פילון  היפוקרטס,  סברו  מהמאה  כך  יווני  (רופא    1־הסורנוס 
בימי   האסלאם  מדעני  (גדול  סינא  איבן  העתיק),  בעולם  הנשים  רופאי  גדול  לספירה, 

  103מו עמוד  ־החוברת מ  אסיא(  שמאמינות בכך עד היום  שונותתרבויות  כן ישנן  הביניים), ו
עמודים  ,  21הערה   ח  חלק  אסיא  רפואית  ,315-320ספר  הלכתית  (לרב    אנציקלופדיה 

  .)ערך ילוד אות ג (ופרופסור) אברהם שטיינברג)

אם יש כאלה שנולדו  : "5סעיף    4אריסטו בספרו "תולדות בעלי החיים" ספר שביעי פרק    281
לא לעולם  הם  השביעי,  החודש  הראשונים   חיו.י  לפני  הם  חודשים  שבעה  של  אלו 

מביאים  ...  שמפותחים שבו  לעולםבמקום  רבים  בחודש  ...  בקלות  ילדים  שנולדו  ילדים 
עשויים ולהתחנך.  השמיני  נספים  לשרוד  רובם  זאת,  לעומת  ורקביוון,  כאלה מעטים    , 

תקופת  כנראה שהאם טעתה בישרוד,    הנולד לחודש השמינישאם    אנשים חושדים  .שורדים
  ". ההתעברות המדויקת

בספרו   הטבע"פליניוס  ")5(  4פרק    שביעיספר    " תולדות  אי במצר:  שילדים   ינום  נדיר  דבר 
גם באיטליה ילדים שנולדים בתקופה זו חיים בדיוק כמו אחרים, על   ,נולדים בחודש השמיני

 ". אף דעות הקדמונים ההפוכות

"תירוץ חדש לקושיא עתיקה בעניין היחס שבין היקף המעגל   קונטרסבכל זה ב  תיהארכ  282
  על תקופת שמואל. לרוחבו" בנספח

 ויתרה מכך: חומר ההופך לאנרגיה. 283
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לזאב  ההופך  אדם  על  עדות  שגופיהם 284לבין  תאומים  על  עדות  בין   .
מחוברים זה לזה, לבין עדות על יצור שחציו אדם וחציו דג. בין עדות על  

להט החרב המתהפכת. בין עדות על הזוהר הצפוני, לבין עדות על ראיית  
  .285מקומו של הגיהינום  לבין עדות עלהתפרצות הר געש, 

נבלל מעדויות אמינות, שברי עדויות שכאלה, הסברים שבזמנם כך שהידע 
מוטעה באופן  שאינן  286שהובנו  פרשנויות  דמיונות,  גוזמאות,  השערות,   ,

  . 287נכונות 

בזמננו גם  מוכרת  זו  יש  תופעה  שבהם  במקרים  בידע,    –מחד    –,  עז  צורך 
כך בתחומי הריגול קורה שמחמת  .  ידע אמיניםחוסר במקורות מ  –ומאידך  

ודאית. כמו   חוסר במקורות נאלצים להסתמך על עדויות שאמינותן אינה 
רביכן,   אירועים  או  מלחמות  כגון  חריגים  אירועים  של  נפגעים,  ־במקרים 

בנוסף, תופעה זו מוכרת    . מתפשטות במהירות שמועות מוגזמות ומופרכות
  .288גם אצל הולכי רכיל 

העולם  אומות  אצל  הן  שמצינו,  על  לתמוה  אין  אצלנו   289לפיכך  ,  290והן 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

מי    –בדומה לזה ביעב"ץ בבא קמא טז ע"א: "צבוע זכר לאחר שבע שנים נעשה עטלף    284
  שראה וידע תולעת המשי והשתנותו מזמן לזמן לבריה אחר, לא יפלא זה ממנו".

ה  285 (במאות  המדענים הראשונים קבעו ),  19־18־אכן כאשר התגלה הברווזן לאירופאים 
  ., עקב מראהו החריגשמדובר בזיוף

 למשל, הטעות שחידקו של הפיל יוצא ממצחו. 286

הוא בעמים שלא הכירו  (חציו אדם וחציו סוס)  יש טוענים שהמקור לאגדה על קנטאור    287
 .שכזהסוסים מבויתים, וכשהללו ראו רוכבי סוסים, דימו שמדובר ביצור 

אין באפשרותם להגיע למקורות מידע  ־ולעיתים אף אצל אוהבי  288 ידע, שמסיבות שונות 
 אמינים.

(מאת    289 המפלצות"  "תולדות  בספרים  אלדרובנדילמשל  האותות  אוליסה  ו"כרוניקת   (
  .16ה־). שניהם מהמאה קונרד לייקוסטנסוהמופתים" (מאת 

  תקופת האחרונים: מכל המקורות דלקמן  290
הגיבוריםא.   אריה  שלטי  משער  דוד  בן  אברהם  בקטע  )  (לר'  (ובתוכו  והנה  ד"ה  נג  פרק 

הזמר") "ואולם  ה] הוא האוריגי שכתב  שמתחיל  יד  דברים  [שכתוב בתורה  "ואולם הזמר   :
ויקרא   במצחו...  הוא  גם  אחד  קרן  לו  שיש  חיים  הבעלי  מסיפורי  שני  בספר  אריסטוטילי 

זמרה, ועל כי הבעל חי הזה הוא תקיף מאוד, ולא האוריגי זמר מפני שהוא אוהב מאוד ה
  יוכלו הציידים לצודו כי אם ביגיעה רבה, במקום העמל והטורח הם מבקשים בתולה יפה 

ערומה, אותה  הרבה.  ומפשיטין  הבתולות  אוהב  הוא  הזה  חי  הבעל  ערומה   כי    וכשהיא 
 הערומה   תזמר בזמרה רכה ונאה באופן שכשישמע הבעל חי הזה הזמרה ורואה הבתולה

וכורע על ברכיה ויניח ראשו על כריסה. והבתולה תרדוף בזמרתה    נגדו הוא רץ לקראתה
והעידון התענוג  מרוב  הזה  חי  שהבעל  שם  עד  וירדם  בכבל    ,ישכב  משימים  הציידים  ואז 
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  . ו שהוזכרואל כאמונות ואף עדויות בדבר יצורים 

אף   נתערערה  לא  ומוזרות  זרות  יותר, שאמינותם של מעשיות  מעניין אף 
בסיפוריהן של   היה ברור. הדבר בולט  כאשר חוסר הנאמנות של המספר 

בולטת   . 292רוח הקודש, או דרכים אחרות ,  291נשים על שנתעברו ע"י שדים
להאמין לדברי הבא אליהן, שהוא  באותם הדורות,  גם תמימותן של נשים  

  אכן, בזמנם נפוצו יותר פתאים המאמינים לכל דבר.  . 294או אף אליל  293שד 
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  רגלו...". 
  ס.ברדל: ")ת הלכות קטנות", בעמח"ס שוחגיז בן שמואל ישראל יעקב רביל(קרבן מנחה  ב.  

אלדב״ע. דע, שזהו מין חיה שהוא מצוי    קרא בערביהנפ״ק דקמא שהוא    ףוסב״ם  פירש הרמ
  פרו הרבה מחוטבי העצים, שדומה יוס  .ך קורין אותו עוד היוםכול,  ביערים שבארץ ישרא
ף נבו, וצונאדם, ומכשכש בז  יני בנעים, והולך ובא בפנב גדול, וקולו  נקצת לחמור, ויש לו ז

גונומרוצתו קלה כצבי. ואשר  ,  עים נ מין זמר  כראה  נבפיו, עד ש והולך אחר קולו,  ב נפתה 
  ".אוטבח יב , עד שמוליכו לחורו כשור אלףוהוא מרקד לפגיו ומשתגע כמו הקו, את דעתו

ג. מעשה טוביה, עולם הקטן, פרק שביעי: "לא אחדל מלחקור במהות הצינטאברטש בלע"ז,  
האו שגדולי  אחרי  סוס,  וחצי  אדם  חצי  העולם  והוא  חידושי  וכותבי  מציאותן  יאמתו  מות 

הרבו לספר מהם בזמנים נפרדים שהביאו מין זה לפני כמה מלכים ושרים... ואם כן הוא, אין  
  מן הנמנע שנאמין מציאותן".

דג...   וחצי  אדם  חצי  שהוא  הסירינא,  מהות  אחר  לחקור  ראוי  זה  "וכעין  ט:  פרק  שם  ד. 
קיאנוס, והנה חכמינו ז"ל האמינו, כדאיתא בגמרא  וכדברי רושמי הארץ שכיח יותר בים או

ה, ואני דיברתי עם אנשים ישרים אשר ראוהו פה קושטנדינה, וראוי  "ה מ"מסכת כלאים פ
  .לסמוך עליהם לאמת מציאותם, ואם שקשה לי להאמין"

) פרק ה: "בשנה שעברה אנשי מלך צרפת  אביעד שר שלום באזילה רביה. אמונת חכמים (
והיו פניה וכל גופה דומה לאדם חוץ מידיה, וראו הדבר    ,או בריה אחת ביםבלכתם בים מצ

הזה כל המלחים, וכתבו ושלחו אל כל גלילות איברופ"ה סיפור הדבר הזה אשר ראו כנהוג 
  בכל שבוע, ונתאמתו דברי חז"ל...".

(לחיד"א)  ו קדמות  במדבר  יג.  אות  ד  "  מערכת  הסירינא:  בעניין  שקורין הוסיף  בים  יש    דג 
די עבור איזה  יומ... שה בתולה ומחציו ולמטה כתבנית דגיסירינ"ה מחציו ולמעלה כדמות א

יה  ינוספינה תתחיל לשורר ולזמר בקול נעים הרבה עד כי תפיל חבלי שינה על כל אנשי הא
 ".ואח"כ נכנסת לתוכה והורגת ואוכלת יושביה

  .פרק קבמעשיות כאלו פורטו לקמן ב 291

הראשונה    292 האנציקלופדיה  זו  הזקן,  פליניוס  (מאת  הטבע"  "תולדות  באנציקלופדיה 
ספר   (ו  70פרק    36בהיסטוריה)  הבא  המעשה  נוספים:  כן  מופיע  מקורות  ס יוּ יסִ נִ יוֹ ִד בעוד 

היסטורססוּ רנַ יקַ לִ מהַ  שהיה  יווני,  ,  יכול )סיוּ בִּ רנוֹ אַ  ,אֹוִביִדיּוסיון  "אינני  עובדה    :  להשמיט, 
, ומפורסמת בהיסטוריה הרומית. בתקופת שלטונו של  ]תנור[  ין שקשורה לאחנימעוררת ע

הזכרי בתוך האפר.    הולדהטרקיניוס פריסקוס, מסופר, הופיע על האח שלו דמיון לאיבר ה 
כאשר  השבויה, משרתת של המלכה טנקיל, שישבה שם במקרה, קמה ממושבה    אוקריסיה
 ".מו של סרוויוס טוליוס, שבסופו של דבר עלה על כס המלכותי, והפכה לאהיא הרה

: "השדים, 'כוחות האוויר', יורדים  119" עמוד  עולם רדוף שדים: המדע כנר בעלטהספר "  293
שד מפתה נשים נקרא ִאינקּוּבּוס... היו נזירות    משמיים ומקיימים מגע מיני אסור עם נשים... 
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  . נפש האדםז
  295בדורות האחרונים העמיקה ההיכרות עם תופעות שבעומק נפש האדם 

הלא הב־ והשפעתם  על  המציאות מודעת  את  האדם  זו  296נת  התקדמות   .
לקבל   יכולות  כעל־טבעיות,  בעבר  שפורשו  שתופעות  ההבנה  את  עוררה 

דברי משגם  . כאן המקום להעיר  נפשמעמקי ההסברים הגיוניים שמקורם ב
סיבה    משמע האר"י   אין  מסוימת,  לתופעה  טבעי־נפשי  הסבר  יש  שכאשר 

  .297לתלותה בסיבה רוחנית 
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בין האינקובוס לבין הכומר המוודה שלהן, או  שדיווחו בתימהון רב, על הדימיון המופלא 
 הבישוף". 

יוסיפון ספר שישי פרק שישים ושניים: "היתה אשת אחת ברומה [רומא], יפת תואר ויפת   294
הנש כל  על  ויופי  חן  מלאת  והיתה  מאוד,  עד  מלאכתם  מראה  עוזבים  היו  רואיה  וכל  ים, 

צנועה  היתה  כי  יכולו,  ולא  וגדולים  שרים  עימה,  לשכב  התאוו  ורבים  אליה,  ומביטים 
  ובעולת בעל ושמה פאולינה...  

ועל חמדתה...   יופיה  על  ותבער בו אהבתה כאש  מונקלוס...  ושמו  וירא אותה בחור אחד 
ל ויתן  שברומא]  זרה  [לעבודה  הכהן  אל  הבחור  את  וילך  להסתיר  זהב  דרכמוני  אלף  ו 

  האישה ולהביאה אל ההיכל לילה... ותשכב שם האשה בלילה... 
ויהי כשכבה ויקם הבחור מאחרי המזבח כדמות אנוב [אחד מאליליהם] ויבוא תחת בגדיה 
ויפול עליה בנשיקה ותיקץ האישה ותשאלהו ותאמר 'מי אתה?', ויאמר 'אנכי אנוב, באתי 

האיש ותאמר  אלוה באהבתך'.  היוכל  האישה?  אל  תתאווה  למה  אלוה  אתה  'אם  ה 
אחרת   אישה  וגם  כמותך,  יפה  אישה  עם  'יוכל  הבחור  לה  ויאמר  אישה?'.  עם  להתערב 
עשתה כן...'. ותאמן האישה... ועל כן לא מנעה עצמה מהבחור וישכב עמה עד הבוקר. ויהי  

ותספר לבעלה את אשר קרה לה בהיכ ותלך לביתה שמחה מאוד  וישמח מאוד  בבוקר  ל, 
עם   שהתחברת  פאולינה  'אשריך  לה  ואומרות  אותה  מאשרות  הנשים  כל  וגם  האיש... 

  האלוה אנוב'. 
ויהיה אחרי כן וילך מונקלוס וידבר אל פאולינה לאמר... 'כי האלוה הגדול הוא נתן לי את 
ונתנך אלי לעשות ממך תאוותי... למדי   אשר מנעת ממני, אף כי הוא הביא אותך בהיכל 

 פאולינה מעתה והלאה לעשות רצוני'. וכשמוע האישה זה ותתעצב מאוד...". 

כשלים  295 מגוון  ניתוח  זה  החשיבה   הגיוניים  ובכלל  בתהליכי  והטיות  לוגיים)  (כשלים 
  . החברבתורת הנפש וה וכן ניסויים רבים (הטיות קוגניטיביות),

העד    296 סלנטר,  19־המאה  ישראל  רבי  של  פרויד)  תקופתו  הי  ,(ושל  מקובלתלא    תה 
על החלטותיו של האדם ועל הבנתו את    ההכרה שמשפיעים־שישנם כוחות בתת  ההגדרה

   המציאות.
גם לאחריהם, היה מי שהתנגד להבנה זו, מתוך סברה (מוטעית) שהדבר נוגד את הבחירה 

 ). 107החופשית (דת ופסיכולוגיה (ר' אהרון רבינוביץ) עמוד 

שולחן ערוך האר"י,  כוונת ראש השנה סוף סעיף ב (והובא באליה רבה סי' תקפ"ד ס"ק    297
גדולה מאליו  כיפור] מעצמו בבכייה  וביום  השנה  [בראש  אז  שבוכה  מי  כי  "גם אמר    –  ו): 

  ".אותה שעה דנין אותו בבית דין של מעלה ונפשו מרגשת, ולזה בא לו הבכייה מאליו
ל שהטעם  ידוע  הדמסתבר  הוא, שכשאר  שבאה מאליו  בכייה  על  דווקא  שמדובר  גשותיו 

לנו טעם טבעי לבכייה, למשל בכייה מתוך תפילה או מתוך חשיבה מודעת על חרדת הדין  
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שהש הוא  פשוט  דבר  מצהרי  הצלחותיו,    בפעת  על  האדם  של  רוחו 
לכישלונות   שגורם  דבר  העצמי,  בביטחון  פוגעים  שכישלונות  והעובדה 

יכולה לגרום לאמונה ב"יום בעל מזל רע". באותה    –נוספים וחוזר חלילה  
הרוח  מצב  שיפור  על  שונות  בסגולות  האמונה  של  ההשפעה  מידה, 
לאמונה   לגרום  יכולה  להצלחות,  גורמים  שאכן  העצמי,  והביטחון 

  בהשפעתן האמיתית של הסגולות הללו. 

גם   לפרש  כך  "מתאימים",  לנתונים  בעיקר  להתייחס  האנושיות  הנטיות 
בה מכך  אותם  העולות  הראיות  את  ולפרסם  לתחזיות,  מסבירות    –תאמה 

  . 298את האמונות בסגולות שונות, ברפואות לא־טבעיות ועוד 

ש  לנו  על  ידוע  משפיעה  האדם  של  על    , הבריאותי  ומצבאמונתו  ובוודאי 
זהירותו  קרב,  299מידת  מותם  שיום  שחשו  אלו  של  התופעה  ולכן  או  , 

לשפתיים כרותה  מברית  מקללות,  בגדר  וכד',    שחששו  להיות  יכולה 
עצמה"  את  המגשימה  לבאר  300"נבואה  יכולים  אלו  שהסברים  בוודאי   .
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  אין סברה לתלות זאת בטעם רוחני.  –
לא כוחות  של  קיומם  הבנת  עם  בלא ־בימינו,  גם  חושב  שמוחנו  והידיעה  בנפש,  מודעים 

ביום  ישנו הסבר טבעי נפשי גם לתופעה של בכייה גדולה שמתעוררת    –שאנו מודעים לכך  
מאליה הדין   בזמן    כביכול  מאיין"  יש  מאליהם  ש"מופיעים  לבעיות  פתרונות  שישנם  (כפי 

וכפי  משנתו,  שהתעורר  ברגע  אף  ולעיתים  הבעיה,  על  לחשוב  הפסיק  לכאורה  שהאדם 
מה, כאשר הוא כבר עוסק  ־זמן  שאדם מנסה להיזכר בפרט כלשהו ולא עולה בידו, ולאחר

בעניין אחר, הוא לפתע נזכר בו. הדבר מוכיח שמוחנו פועל לפתירת בעיות גם בזמן שאנו  
 לא מודעים לכך).

כפי שנטיות אנושיות אלה גרמו לפרסומו של "חוק מרפי", ש"כל דבר שעלול להשתבש,   298
וניים, ולא יותר מכך. אכן ישתבש". האמת היא שהשיבושים קורים ע"פ רמת סיכוייהם ההגי

אלא שהאנשים נוטים לשים לב ואף לזכור אירועים שהשתבשו הרבה יותר מאשר אירועים  
  שלא השתבשו. 

 במודע או שלא במודע. 299

בנבואות המגשימות את עצמן, אע"פ שהפירכא   300 מן המפורסמות, שההמון מאמין  אכן, 
  ההגיונית לראיות אלו נראית לעיניים. 

מהמעשה  דוגמה (  לדבר  הארצות  עמי  של  עיירה  פרק  על  משפאלי  מהרא"ל  תפארת 
אחד  כו): "על דבר    –  כה  יםעמוד  ,"התמנות הסבא קדישא לשמש הקהל בעיר זלאטאפאלי"

תמיד דואגים  שמש  השיהי  –  היו  בעירם  שעיר    .נמצא  למין  השמש  את  חשבו  הם  כי 
צרה הראשונה    .המשתלח אשר מקבל עליו לסבול כל העונשין כל הצרות בעבור כל עיר

ב התוכחה  פעמים  היתה  הית  ,בשנה'  אותו    השאצלם  שקורים  האיש  שזה  תפילה  אמונה 
שנתו  ,לתוכחה את  מוציא  אינו  גמור  צדיק  הוא  אין  הי  .אם  לא  עצה   הוע"כ  שום  להם 

  ... כזה אשר יאבה לעלות לתורה בפרשת התוכחה אם לקחת שמשכי  ,אחרת
השנ איום...  יצרה  דבר  כך  כל  השופר  היה  שאצלם  השנה,  בראש  שופר  תקיעת  היתה  יה 

ימות באותה השנה. ועל כן גם בזה לא היה    –והאמינו שבאם הבעל תוקע אינו צדיק גמור  
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קפדי בהדיה, ודלא    –כללא דמילתא: כל דקפיד  היטב את דברי התלמוד " 
  ". 301לא קפדי בהדיה   –קפיד 

כיוון שכך, ברור בדורנו שיש הסבר טבעי לכך שהכישוף היה משפיע על  
וכלות חתנים  ש  , קשירת  ניצחת אע"פ  כראייה  שימשה  זו  תופעה  בעבר 

  .302לפעולת הכישוף ומציאות השדים 

בתפקודו   כשלים  וכיצד  המוח,  של  תפקידו  גורמים ובבריאותו  הבנת 
להפרעות נפשיות, ייתרו את הצורך לפרש את הפרעות אלו כהשפעה של  
שאחז   רש"י,  בין  זה  בעניין  מחלוקת  מצינו  בראשונים  כבר  רעות.  רוחות 

המקובל רעות בדרך  כרוחות  זאת  שראתה  ובתקופתו,  במקומו  לבין  303ת   ,
היוונית 304הרמב"ם הרפואה  בשיטת  שאחז  לבעיות  305,  זאת  שייחסה   ,
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כנה הזאת, שהוא יהיה להם עצה אחרת כי אם עצה אחת, וזה להכניס את השמש גס בס
בעבור   מסוכן  איש  הוא  ובין  כך  שבין  באמרם  השנה,  בראש  תוקע  בעל  גם  להיות  מחויב 

  . התוכחה
ביניהם איש אשר ירצה להיות שמש ולהכניס עצמו בסכנות   וכאשר על פי רוב לא נמצא

כאלה הי  ,גדולות  שלא  הגדולים  העניים  הזקנים  מן  למצוא    המלבד  עצה  שום  להם 
הזוג  ,פרנסתם מחמת  ספורים  שימיהם  הבינו  זאת  בלעדי  כי  נמצא   ,נהקם  כאלה  מאנשים 

בעיר שמש  להיות  הזאת  משרה  עצמו  על  לקבל  רצה  אשר  איש  שלא    .לפעמים  ומובן 
והיו   ,אלא בשביל שהיו זקנים  ,ולא בשביל תקיעת שופר  ,לא בשביל התוכחה  ,האריכו ימים

לאמור כי   ,נשי העיר עוד יותר ויותרובכן נפל האימה והפחד על א  .תמיד רעבים וחלושים
 ". השמשים מתים רק מחמת התוכחה ומחמת השופר האיום

 (לגבי חשש מזוגות). ע"ב פסחים קי 301

: "שקול כנגד כולם הוא אסרת מנשה בן ישראל) מאמר שלישי פרק יח  בינשמת חיים (לר  302
חתנין בכישוף... שלא יהא קושר חתנים וכלות בכישוף שימנעהו מלבוא עליה... ועתה אם 
הניסיון יורה שבאיזה מעשה ומילין מועטים בקלות יוכלו הרשעים לאסור חתנין בלי פגיעת 

מהבילים  יבואו נא אלינו הגשם בגשם, למה נרחיק ממנו כל מה שלא יגזרהו העיון השכלי?  
הכישופים והמכחישים השדים מחבלים ייגשו אז ידברו יחדיו למשפט נקרבה. מי העיר את 
רוח האדם והחליש אותו? מי החליש אבר ההולדה וכוחו סר מעליו אשר באיתן קשתו? אם  

  ".כן מוכרח הוא שיודה שבכח השד פועלים המכשפים את המעשה הרע הזה

  ". שנכנס בו שד ונטרפה דעתוד"ה או רוח רעה: " רש"י עירובין מא ע"ב 303
  ".  שם שידה השולטת כששותה יין הרבה מגיתוגיטין סז ע"ב ד"ה מי שאחזו קורדייקוס: "

 ד"ה רוח קצרה: "רוח שד". בכורות מד ע"ב

סוגיות:    304 עירובין  באותן  "מ"ד  פ"פירוש המשנה לרמב"ם  לכל לקיון    –רוח רעה  א:  קורין 
  ". בתו אשר תהיהיבכח ההבחנה של אדם, ותהיה ס

והדעת מתבלבלת מחמתו לוי תאי המוח  יה ממוחולי המתהו  –קורדיאקוס  א: "מ"ז  פ"גיטין  
  ". לפוןיוהוא מין ממיני הע

"מ"ז  פ"בכורות   קצריתה:  החושים   –  ורוח  כמבולבלי  השחורה  המרה  מתוצאות 
הגוף   פעולות  שפסד  לידי  השחורה  המרה  התגברות  הביאתם  שכבר  והמשועממים 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   141  ________________________________________  

   . 306מוחיות 

היאתופעה   נוספת  האדם    נפשית  שונות  מסיבות  שבה  זיכרונות־שווא, 
ולא נברא, ושכנוע זה גורם    307שוכנע  בקיומו של אירוע מסוים שלא היה 

במציאות  כך  אירע  כאילו  בפועל,  האירוע  את  לזכור  הרשב"א  308לו  גם   .
  . 309הביא אפשרות זו להלכה 

מצבים   כגון  האדם,  בנפש  יותר  נדירות  ותופעות  זו,  נפשיים  תופעה 
  . ותנוספלתופעות רוחניות  310הסברלהעניק מסוימים, יכולות 

המכתב   ייחסם  האחרון  שבדור  החלומות,  היא  ביותר  המצויה  התופעה 
  .311מאליהו להרהורים הצפונים בתת־ההכרה 

על לכאורה  נראית  מבטים  הצטלבות  תופעת  לה ־גם  יש  ובימינו  טבעית, 
לא תהליכים  על  המבוסס  טבעי  זו  312מודעים־ הסבר  שתופעה  אפשר   .

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ". וכוחותיו

את הספר הרמב"ם למד מספרי יוון בכלל ומספרי היפוקרטס בפרט, ואף כתב על דבריו    305
  "פירוש לפרקי אבוקרט", שהוא שמו הערבי של היפוקרטס. 

רפואית   306 הלכתית  שטיינברג)  אנציקלופדיה  אברהם  (ופרופסור)  שוטה  (לרב  פרק    ערך 
סברו שמחלות נפש נגרמות על ידי פגיעת שדים ורוחות   עמים הקדמונים"רקע היסטורי": "ה

[הרופא היווני, המכונה    ת, והטיפול כלל השבעות וקמיעות נגד כוחות אלו. היפוקרטסרעו
המערבית"], הרפואה  מוחיות    "אבי  לבעיות  הנפש  מחלות  את  שייחס  מהראשונים  היה 

הביניים.  אורגניות ידי   בימי  על  פגיעה  של  תוצאה  הן  הנפש  שמחלות  לטעון  עברו  שוב 
 ". רוחות רעות

 על ידי עצמו.על ידי אחר או אף  307

 אם כי יש לציין שיש שוללים את "תסמונת זיכרון שווא". אמנם הדבר הוכח במחקרים.  308

ח  309 הרשב"א  סי"שו"ת  " שיט  'ב  אחרינא:  איניש  בעצמו  ,דאילו  דבר  בעל  שמזכירו    –  כל 
ין עד שיהא סבור העד שהוא יין ויטעים לו העניחוששין שמא אותו בעל דבר יצייר לו הענ

ושהו בב  , רוזוכ  אכן  שיזכור  האי  כולי  דייק  שאנו    ררויולא  ולא  אסור.  ולפיכך  כן.  שהוא 
אלא סבור שזוכר ואינו    ,חושדין אותו בעד שקר ממש שסומך על דברי בעל דבר ממש לבד

ב דייק  מידק  מרבנן  צורבא  אבל  אין  וזוכר.  כן  שהוא  בבירור  מעצמו  שיזכור  ועד  ודאי. 
 ."מעיד

שיית  310 כמובן  סותר  זה  אין  כי  כפי  אם  רוחניים.  גילויים  לצורך  אירעו  אלו  שתופעות  כן 
  שניסים נעשים כמובן בהשגחתו של הקב"ה, גם אם יש להם הסברים טבעיים מסוימים.

311  " קסד:  עמוד  ח"ד  מאליהו  למכתב  הרהורי  את  לגלות  החלום  של  ימטרת  הצפונים  בו 
. וכן לפעמים מגלים לאדם  ..שלו, כדי לעוררו לתשובה  הכרה־האדם, היינו את הצפון בתת

  ."רמז למה שנגזר עליו בעתיד, וזה גם כן כדי לעוררו לתשובה

הואיל ותת המודע של האדם פועל ללא הרף וללא הכרתו של האדם, והואיל ומוטבע    312
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את  של  שהאמונה    עוררה  טבעי, הבטה  הבכוחה  על  באופן  להשפיע 
  .313כאמונה בעין הרע ועוד 

מוכרת   דברי    נוספתתופעה  מתוך   קבלההיא  עצמם  מפי  המתחדשים 
, ואף החזון איש הזכיר בדומה  314התבודדות המחשבה, כפי שהזכיר הרמ"ק 

כך השיב  מדוע  שיודע  בלא  שהשיב  רוח  לזה,  שזוהי  הוכחה  בכך  וראה   ,
אבר.  315הקודש  רבי  כתב  כבר  זה  אבולעפיה מעין  כיצד    316הם  בהדרכתו 

אנושית בקבלה  להשיגם  אפשר  שאי  רוחניות  ידיעות  זו    . 317לקבל  תופעה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

באדם להיזהר מחשש סכנה, והואיל ומבטו של האחר יכול להעיד על חשש כזה, והואיל  
ל  ושדה (ומתקרב  לנו  שנראה  מכפי  גדול  האדם  של  הכולל  ורק    180-הראייה  מעלות, 

יותר במרכז)   והממוקדת מצומצמת לשטח קטן  הרי שתת המודע    –יכולת הראייה החדה 
של האדם רגיש לקליטת מבטו של האחר בתחום רחב מאוד, ובטבעו של האדם לחוש בכך  

  ולהפנות מייד את עיניו לעבר המבט הנ"ל. 
בו    כיוון מבחינים  ואיננו  הנ"ל,  הרחב  הראייה  שדה  לטווח  מודעים  איננו  כלל  שבדרך 

 טבעית. ־בפרטים אחרים (למעט תנועה, למשל), ישנה נטייה לפרש את תופעה זו כעל

  .פרק קוכפי שפירטנו ב 313

  בסגולות אשר לחכמה זו : "כד ע"א)  –(כב ע"א    ספר אור נערב (לרמ"ק) החלק החמישי  314
סיתיו אני  יהסגולה השמינית, היא מה שנ...  על שאר חלקי תורתנו הקרושה  [חכמת הקבלה]

  ' י כמהר"ר שלמה ןוקהשדה עם האל  [מתבודדים]  וזולתי בעניין הגרושים, שהיינו מתגרשים
לעסוק בפסוקי התורה פתאום בלי עיון, והיו הדברים מתחדשים דברים   אלקביץ הלוי נר"ו

בלתי  יסה העניין פעמים רבות, ומתנות שקישאי אפשר להאמין עניין זה אלא מי שראה או נ
  ". ...בגרושים ובאו לחלקי בחמלת ה' עלי

מורי ביום ט"ו בשבט    [התבודדנו]  עוד נתגרשנוד ע"ב: "  –ספר גרושין (לרמ"ק) דפים ב ע"ב  
ואני לבדנו, והיו דברי תורה מאירים בנו והדברים נאמרים מפי עצמם. והלכנו עד רבי יוסי  
הדברים   היו  שם  כי  הרבה,  בדרוש  האריך  ועוד  בפסוק...  ונתעסקנו  וחזרנו,  יוקרת  דמן 

ל שזכינו כי הדברים האלו  ־מאירים מעצמם... עד כאן הגיע העסק ביום ההוא, והודאה לא
ושפעים בלי עיון כלל, והם מתוקים מדבש, מתנת המלכות אל המתגרשים כולם עליונים, מ

  ". מהיע[ומתבודדים?] ומתנודדים 
אמר רבי יוחנן: השכים ונפל רעיון דומה במקצת מפורש בגמרא (ברכות נה ע"ב, נז ע"ב): "

 ". אמנם שם לא מדובר בחידושים. הרי זו נבואה קטנה –לו פסוק לתוך פיו 

יברוב) ח"ג תחילת פרק יא עמוד רטז: "נשאל [החזון איש] אם בזמננו    מעשה איש (ר' צבי   315
תשובות  לאנשים  אני  משיב  'לפעמים  והשיב:  רבינו),  על  שאל  (השואל  הקודש  רוח  יש 

  שאיני יודע מדוע עניתי כך!'".

  ".ית"הקבלה הנבוא מהזרם שלמקובל מתקופת הראשונים,  316

סו  317 עמודים  הבא  העולם  חיי  "-בספרו  תש"ע):  (ירושלים  אלסח  לקראת  יך וקהיכון 
ובחר לך מקום מיוחד שלא ישמע קולך לשום  ישראל. וייחד לבבך וטהר גופך  הכן עצמך 

אדם בעולם, והיה יחיד ומיוחד ומתבודד מבלי אחר, ושב בחדר או בעליה ואל תגלה סודך 
אפל  בבית  שתעשהו  תוכל  ואם  אדם.  שתעשהו   לשום  והישר  הטוב  ואמנם  עשהו.  מעט 

עצמך   את  מכין  שאתה  שעה  באותה  עולם.  הבלי  מכל  מחשבתך  לפנות  והיזהר  בלילה. 
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כ טבעי  באופן  ומתפרשת  ומוכרת  אינטואיטיבית השראה  ללא    318חשיבה 
  .320הסביר אחד האחרוניםוקדם , כפי שכבר 319מודעת  מעורבות

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

בראשך  תפילין  ושים  בטלית  ותתעטף  גבורותיו,  שיודיעך  מבקש  ואתה  בוראך,  עם  לדבר 
  ובידיך אם תוכל, כדי שתהיה ירא וחרד מפני השכינה אשר היא עמך אז בעת ההיא.  

היראה    ונקה לכוונת  מועיל  זה  כל  כי  לבנים,  בגדים  כולם  יהיו  תוכל  ואם  ובגדיך  עצמך 
והאהבה מאוד מאוד. ואם יהיה בלילה הדלק נרות הרבה עד שיאירו עיניך יפה יפה. ואחר  

ה' אלו לך לעד שאתה בא לעבוד את עבודת  יהיה  וזה  ולוח.  ועט  דיו  בידך  תיקח  יך  קכך 
  בשמחה ובטוב לבב. 

א לצרף  לבבך  והחל  יחם  אשר  עד  במהירות  וגלגלם  והפכם  רבות,  עם  מעטות  ותיות 
וכשתרגיש בך שכבר חם לבבך   בך בתנועתם ובמה שתוליד בגלגולם.יבגלגוליהם, ושים ל

מאוד מאוד בצירופים והבינות מהם עניינים חדשים אשר לא השגתם בקבלה אנושית ולא  
לקבל  מוכן  אתה  וכבר  השכלי,  העיון  מתוך  מעצמך  עליך  השפע.  ידעתם  נשפע  והשפע 

יתברך שמו   זה, הכן מחשבתך האמיתית לצייר את השם  ומעוררך בדברים רבים זה אחר 
ואת מלאכיו העליונים, לציירם בלבבך כאילו הם בני אדם, עומדים או יושבים סביבך ואתה  
ביניהם כמו שליח שהמלך ועבדיו רוצים לשלחו והוא (השליח) מוכן לשמוע מפי מי מהם  

  דבר השליחות, אם מהמלך או מאחד מעבדיו.   ישמע
ול יבואו לך  יואחרי ציירך זה כולו הכן שכלך  בך להבין במחשבתך העניינים הרבים אשר 

מתוך האותיות הנחשבות בלבבך, ועיין בכללם ובחלקיהם כמו איש שמגידים לו משל אחד  
מה עמוק  בעניין אחד  חכמה  בספר  כמעיין  או  חלום אחד,  או  חידה אחת  ופתור או  שגתו. 

תוכל. אשר  ולקרוב  המעולה  לפתרון  תשמע  אשר  תדין   העניין  ממנו  שתבין  מה  וכפי 
הלוח  שתשליך  אחר  לך  יהיה  כולו  וזה  לך.  שיאמרו  מה  לכל  באחרים  וגם  בעצמך, 

 ". והקולמוס מבין אצבעותיך או אחר שיפלו הם בעצמם מתוך רוב מחשבותיך ומרוב שמחה

שה  318 הוא  האינטואיציה  של  כיוון  טבעה  הידיעה.  אל  הגיע  שבה  לדרך  מודע  אינו  אדם 
טבעית. ולא היא, מדובר בחשיבה שכלית על סמך ־שכן, ניתן בטעות לפרשה כתופעה על

 ,נתונים רביםשל  ואוטומטי  מהיר  בשקלול    –בניגוד לחשיבה המודעת    –  נתונים, שייחודה
  .לחשוב לאט")(אריכות בכך בספר "לחשוב מהר,  מאידך ,וללא מודעות אליהם מחד,

חשיבה   בין  בחלוקה  מקורו  עין",  ו"טביעות  "סימנים"  ההלכתיים  המושגים  בין  החילוק  אף 
 איציה. ומנתחת מודעת לבין אינט

לבעיות   319 פתרונות  של  יותר,  מוכרת  אחרת,  לתופעה  לציין  ניתן  ההסבר  להמחשת 
ש"מופיעים מאליהם יש מאיין" בזמן שהאדם לכאורה הפסיק לחשוב על הבעיה (ולעיתים 

ולא אף ברגע שהתעורר משנתו).   כך גם התופעה שבה אדם מנסה להיזכר בפרט כלשהו 
הדבר  בעניין אחר, הוא לפתע נזכר בו.    מה, כאשר הוא כבר עוסק ־עולה בידו, ולאחר זמן

 מוכיח שמוחנו פועל לפתירת בעיות גם בזמן שאנו לא מודעים לכך.

ספר הברית (רבי פנחס אליהו הורביץ. יש להעיר שהוא אף עסק בקבלה, וכן חיבר את   320
) מאמר , העוסק בקבלההפירוש "טעם עצו" על הספר "משנת חסידים" לר' עמנואל חי ריקי

פ סוף  שאינו יז  כח אחד, מה  עוד  שבמדבר  במדמה  נתווסף  "ובכך  יב:  פרק  ותחילת  יא  רק 
בבעלי חיים כלל, וזה נקרא כח המשער [אינטואיציה], שהוא שלמות כח המדמה שבאדם, 

  ועניינו הוא כאשר אומר בפרק הבא בעזר האלוקים, והוא.
עתיד, או על  המשער הוא הכח אשר יקרה, שיתנוצץ לפעמים באדם ידיעה פתאומית על ה

העבר... והוא לא יודע בעצמו הטעם מאין ידע זה... והנה זה הכח נמצא בכל אדם בדמיונו,  
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לצדיק ומגלה לו  התופעה הבולטת ביותר ממין זה, היא ה"מגיד" המתגלה  
אמנם על פי הבנת השפעות מעמקי הנפש על  .  321חידושי תורה או עתידות 

  ניתן להסביר זאת באופן טבעי. והכרות עם תופעות נפשיות נדירות, האדם, 

הוא גם כן הבית   , כך משמע מהחזון איש, שאמר ש"המגיד של הבית יוסף
ש"לפי מה שיש ברצונו  . ואף המגיד של הבית יוסף העיד על עצמו  322יוסף" 

ו לו",  מראים  כך  האדם,  זושל  גם   ביאר  בדרך  מעורבות  בדבריו  מדוע 
מגיד  .  323טעויות  אותו  השם אכן,  קידוש  על  שימות  יוסף  לבית  ,  324הבטיח 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ובשערה [מלשון "הׁשערה"] דרכו, אפס שירבה באדם אחד יותר מהאחרים הבאים בשערים  
  האלה... 

והידיעות   בזכרונו,  הצבורות  ההקדמות  מן  אצלו  שנולד  הוא  אדם  כל  של  המשער  סיבת 
ם ומונחים בקרן זווית בדמיונו מכבר, אשר המה כדאין מצד עצמן לבנות מהם מופת  הכרוכי

אלה   כל  על  השכל  יעבור  המשער  שבכח  אפס  המשוער,  דבר  אותו  על  הגיונית]  [ראייה 
יוולד  ההקדמות בסקירה אחת, מבלי זמן לשים לב לסדרם ולחזור עליהם בעיון, עד אשר 

הדבר אליו מבלי טעם פתאום על כי שערו [כו מהם הדבר המשוער, ע"כ נראה לו שהגיע  
  המשער שלו] הערה כרגע כל ההקדמות יחד. 

על כן למרבה רגיל הכח הזה להזדמן על דבר שהיה לו השתוקקות גדולה ונפשו איוותה 
לדבר ההוא, ודעתו משוטטת בו ברוב הפעמים, חושב וזומם עליו בעיתים רבים, אשר בכל 

והקדמ אחד,  שכל  לו  נולד  הדבר  פעם  אז  ונולד  ההקדמות,  כל  תום  עד  בעניין,  אחת  ה 
ומחשבה  שורשו  היא  "מזימה"]  [מלשון  זמה  הנה  שערה,  אדם  בכל  אשר  נמצא  בדעתו. 

 יסודתו". 

  . פרק צאאאריך בכך לקמן  321

מעשה איש ח"א עמוד קיט (וכן שם ח"ז עמוד קפז): "'איך ניתן לפסוק שלא כדברי הבית   322
רבינו לאלתר:   והשיב  והלא המלאך המגיד אמר לו שהלכה כמותו?' שאל השואל.  יוסף, 

 'המגיד של הבית יוסף הוא גם כן בית יוסף'".

ום פירוש על מגיד מישרים פרשת ניצבים: "ואומר, הלא אעפ"י שלפעמים אני מפרש ש  323
פירושא   ומ"מ  אומר.  אני  ברצונך]  [שהוא  ברעותך  דאיהו  מאי  לפי  הלא  כן,  שאינו  פסוק 

רוח   –דאמינא   'אכן  דכתיב  והיינו  כדכתיב.  פסוקא  ליעל  ליתובי  רמי  ועלך  איהו,  קושטא 
היא באנוש', כלומר, לפום מאי דאית ברעותא דבר נש הכי מחזיין ליה [לפי מה שברצונו 

מ כך  האדם  קושטא  של  דמפרשי  האי  כן,  אעפ"י  כלומר,  תבינם',  שדי  'ונשמת  לו].  ראים 
  איהו, ואיבעי דיבינון יתיה על קרא כדכתיב".

  .פרק צאהארכנו בכך ב

 אזכך לאיתוקד על קדושת שמי".  ספר מגיד מישרים שבח הרב: "ובתר כל דין 324

שמי   קדושת  על  לאיתוקדא  "ואזכך  קמא:  מהדורא  בראשית  פרשת  מישרים  מגיד  ספר 
  לעיניהון דכולא ביקר וחדו סגיא".

ספר מגיד מישרים פרשת תולדות: "ויחדתיך לאיתוקדא על קדושת שמי בגין דתישאר נקי  
  וזך".

  ובעוד מקומות רבים. 
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כן  אירע  שאין  .  325ולא  אמיתותם  להוכיח  ובוודאי  את  המגיד  מדברי 
  . 326המוחלטת 

נפשיים הסברים  ישנם  לזה  ל־בדומה  דיבוק טבעיים  של  גלגול  327תופעות   ,
נשמה328נשמות  עליית  רוחניות329,  השגות  רוחניות  מסוימות  ,  עוצמות   ,

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

כת גדולים אות י סעיף קסה ("מרן מהר"ר יוסף קארו"): "ומרן  שם הגדולים (לחיד"א) מער  325
האריך ימים פ"ז שנים ועלה לשמים [בשיבה טובה] בעיה"ק צפת יום ה' י"ג ניסן של"ה כמ"ש  

  בסוף הרמב"ם ח"ד דפוס וינציא".
ניתן  זה  מעשה  "שע"פ  ליישב  דחק  יא  עמוד  יוסף)  יצחק  (לרב  השמועה  מעתיקי  ובספר 

שהקשו שאחרי שמן שמים הבטיחו למרן שיעקד על קידוש ה', איך לא  ליישב את הקושיא  
התקיימה הבטחה זו לבסוף. ולפי האמור כאן הרי שמרן מסר עצמו על קידוש ה' והושלך  

  לכבשן אלא שנעשה לו נס וניצל".

פרק ג: "שאלה אחת אני   (לרבי יצחק אייזיק חבר)ומכאן דחייה להוכחתו של המגן וצינה    326
ממנו:   מן  שואל  המלאך  לו  שהגיד  מה  מכל  ז"ל...  קארו  הר"י  לדברי  מאמין  הוא  אם 

אחר   הזאת...  החכמה  בשורש  להכחיש  הזה  המלגלג  לב  מלאו  היאך  כן  אם  השמיים... 
  שנתבאר בספר הזה דברי המגיד המלאך משמיים...". 

מכונה בפסיכיאטריה "מצב דיסוציאטיבי", דהיינו פגיעה    –"איחוז"    –המושג הרחב יותר    327
הפיזית או התחושתית שלו. הפרעה קרובה ומוכרת  בקשר המודע של האדם עם המציאות  

  יותר, היא הפרעת זהות דיסוציאטיבית, המכונה "פיצול אישיות". 

(במאמר    328 קודמים"  מגלגולים  הדורות  צדיקי  של  דנדרוביץמ "זכרונותיהם  ישראל    , הרב 
ב והלאההודפס  שלב  עמוד  תשע"א,  אב  טו,  גיליון  (באבוב)  חיים  עץ  שני  קובץ  הובאו   (

  מעשים שיכולים להתפרש בקלות באופן של "השתלת זיכרונות שווא":
ז"ל אמר: כשהייתי   זוסיא מאניפולי  א. שם עמוד שלט ד"ה ואדמו"ר: "הרה"ק רבי משולם 

ז  לאצ 'זוסיא, אתה  לי:  ז"ל אמר  'לא'.  הרה"ק ממעזריטש  ואמרתי:  גדול?'  כהן  וכר שהיית 
לפני העמוד,  מתפלל  כשהייתי  והלאה  מאז  בעצמי.  ונזכרתי  עצמך!'  'תזכיר את  לי:  ואמר 

  הייתי אומר בסדר העבודה של יום הכיפורים 'וכך הייתי אומר'".
ב. שם עמוד שלז ד"ה וכאן: "וכשהגיע [הבעל שם טוב הקדוש] בשבועות, או אפשר פרשת 

ולמד אתם   יתרו,  'בניי,  להילדים:  שאל  הקדושה,  תורתינו  מתן  סדר  תלמידיו]  [עם  עמהם 
זוכרים מעמד הר סיני?' והשיבו כולם בפה אחד: 'אנו זוכרים', כי פתח להם הדעת והשכל  

  עד שזכרו ממש".

רבי חיים ויטאל תיאר את ההכנות לעליית נשמה, ביניהן (שערי קדושה חלק ג שער ח):    329
יכנס ידות טובות בקנייקבל רוח הקודש אחר אשר הוטבעו בו כל מבעת שיכין עצמו ל" ן, 

בבית יחידי בטבילה ובקדושה, ובמקום שלא יטרידוהו קולות בני אדם וצפצופי עופות, ואם 
עני מכל  מחשבתו  ויפשוט  עיניו  ויסגור  הדברים,  לכל  נכון  יותר  הוא  חצות  אחר  ני ייהיה 

כא הזה  שאייהעולם  כמת  ממנו  נפשו  יצאה  ויתחזק  לו  יתאמץ  כך  אחר  כלל,  מרגיש  נו 
רשי נשמתו ובאורות עליונים, וידמה  ובחשק אמיץ להרהר בעולם העליון ולהתדבק שם בש

  ". לו עומד בהםילו יצאה נפשו ועלתה למעלה, ויצייר עולמות העליונים כאיבעצמו כא
  חלק מהדרכות אלו יכולות להתפרש כתנאים לתופעה נפשית טבעית.

דומות, חוויה    תופעות  כינויים:  במגוון  היום  (ומכונות  שונות  בתרבויות  מוזכרות  להבדיל, 
  ). ממדי־ריחוף בין, גופית־הקרנה חוץ ,מסע אסטראליגופית, ־חוץ



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   146  ________________________________________  

סף המוות,  ייחודיות וכמה שכתבו  .  331עוד ו  , 330חוויית  ועוד, שמצאנו כמה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

שהי להעיר  ש  היש  לחסידות  של  מהמתנגדים  עליית הנשמה  את  להסביר  הבעל  התקשה 
טו מרעיד   –ב  שם  עמדתי  מעולם  "והנה  צורים":  וחרבות  עריצים  "זמיר  קונטרס  מתוך 

ומשתומם ונוראות נפלאתי על המראה והחזון אשר נראה להריב"ש [רבי ישראל בעל שם 
עליות הנשמה ומנדון  ז"ל,  בארץ    , טוב]  הזאת  למעלה  לבוא  הגיע  ומה  ככה  על  ראה  מה 

גדואהטמ לנו  ומי  כהיום.  שפל  עני  ובדור  הלזו  בספריו ה  נמצא  ולא  זלה"ה,  מהאר"י  ל 
ומצאתי   בספרים  ובינותי  עצמו...  על  הריב"ש  שהעיד  ממה  דבר  שמץ  עצמו  על  שיכתוב 
על   תרדמה  בנפול  לילה  חזון  חלום  דרך  היה  באמת  כי  לדעתי,  ואמיתי  מספיק  תירוץ 

  אנשים". 
באופ לבארם  ניתן  שונים,  צדיקים  של  דרך  קפיצות  על  שסופרו  מהמעשים  שחלק  ן יתכן 

 דומה לעליית נשמה. 

  זו המתרחשת לעיתים במקרי מוות קליני.  330
דיווחים על פגישת בני אדם  ערך "חווית סף מוות": "(הרב שלמה אבינר)  נר באישון לילה  

מוחמד,  את  שפגשו  דיווחו  מוסלמים  המדווחים:  אמונות  לפי  התחלקו  הבא  בעולם  שמתו 
ד יהודים  ולהבדיל,  הנוצרי,  ישו  את  פגשו  ושאר  נוצרים  אבינו  אברהם  את  שפגשו  יווחו 

קדושי עליון. המסקנה העולה מן ההבדלים בין הדיווחים היא שכל אדם מתאר את החוויה  
המוות  סף  חוויות  דיווחי  למיעוט  הסיבה  הנראה  ככל  זאת  וציפיותיו.  לאמונותיו  בהתאם 

  בקרב ילדים שהיו במצב גופני כזה...
דיווחים על    .בהזיות הנובעות מערפול החושים  פסיכיאטרים סבורים כי מקור החוויה הוא

קליני אלא   כמוות  היו במצב שהוגדר  בני אדם שלא  גם בקרב  ניתן למצוא  דומות  חוויות 
  ... כתופעת לוואי למצבים שונים

סף חוויות  על  דיווחים  קליני  חוקרים שחקרו  היו במצב של מוות    , מוות בקרב אלה שאכן 
כמות    .ב  .פעולתן של תרופות ומשככי כאבים חזקים  .א  :תלו את התופעה בגורמים שונים

גירוי עצבי במוח הגורם    . ג  .גדולה של אנדורפינים המשתחררים במצב זה ומשרים שלווה
בסופה שאור  המנהרה  מראה  לשמיעת    .ד  .לתופעת  מביא  המוח  ברקמות  חמצן  היעדר 

  . קולות
במחקר שנערך   ,נחשב למתבאשר לדיווחי האדם על שיחות שהתנהלו סביב מיטתו כאשר  

בשנת תשס"ו התברר שבבדיקת דימות תהודה מגנטית למדידת התפקוד המוחי ניתן לזהות  
על מוות מוחי בבירור  יותר הורו  רפואיים פשוטים  על אף שמכשירים  מוחית  כך   .פעילות 

הזמן באותו  התרחשויות  על  בדיווחים  מסתורי  דבר  כל  שהאדם   .שאין  הוא  אחר  הסבר 
אך עיבד ושיחזר למפרע את זיכרון ההתרחשויות בהסתמכו על מידע   ,ע דבראמנם לא שמ

  ".ומידע שקיבל מאחרים לאחר זמן ,שקלט בשעה שהתעורר

גר"א משלי א כג: "שבכל דבר שאדם עושה נותנים לו רוח ממרום והוא המסייע אותו   331
עוד   כאלהדלעשות  דברים  עוד  שעושה  עד  ושקט  נח  אינו  הרוח  וזה  כאלה,  והוא  ברים   ,

גוררת  עבירה  וזהו  עבירה,  בדבר  או  מצווה  בדבר  הן  רוח,  נחת  לו  יש  ומזה  מהם  נהנה 
היא  ממנה  הבא  הרוח  גם  גדולה,  שהיא  עבירה  דבר  וכל  מצווה.  גוררת  ומצווה  עבירה 

  גדולה ומתאווה יותר לעבירה עוד...".
המוח. פעילות  ע"י  נגרמים  האדם  מעשי  זו.  לתופעה  טבעי  הסבר  ידוע  זו   בימינו  פעילות 

הנ"ל.   את המסלולים  להעדיף  מנווט  יהיה  כבר  המוח  שבעתיד  כך  במוח  נתיבים  "סוללת" 
  הנאה מהמעשה והתרכזות בו מחזקים את "סלילה" זו.  

 אכן, תופעת ההימשכות אחר ההרגל רחבה יותר מתחומי המצוות והעבירות.
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במצב  שינויים  לבין  רוחניות  להשגות  פעולות  שבין  החיצוני  הדמיון  על 
  . 332הנפשי

, שכן הרמב"ם 333טבעי לתופעה רוחניתאין לתמוה על עצם הבאת הסבר  
. זאת ועוד, הסבר נפשי יוכל לבאר לנו מדוע  334סבר כך אפילו לגבי נבואה 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

לפי שפעמים בעת    ,עהיו קוראים לנביא משוג  –המשוגע הזה  : "ב ט יא־רד"ק מלכיםא.    332
ושיצא מדעתו היה מנהגם כמו המשוגע  ויפש  ,הנבואה  בגדיווכמו שאמר  הוא  גם  לפי    ,ט 

בם אחר יובני ישראל הרעים שהיה דעתם ול  .חות הנפשיותו טול ההרגשות והכישיש להם ב
  ".היו קוראים לנביא ה' משוגע דרך בזיון ,הבעל

: "וגיסו ר' גרשון מקוטב היה מחזיקו לעם  64(מהדורת רובינשטיין) עמוד    שבחי הבעש"טב.  
שם: "כי בכל יום ראה ממנו    8הארץ ולבור. והיה מפתה את אחותו להתגרש ממנו". הערה  

  השיגעון שלו ודברים פשוטים מכוערים שאין אפשרות לסבול". 
עמוד  ג.   רובינשטיין)  (מהדורת  הבעש"ט  ה363שבחי  נתקרב  "כיצד  ליב :  יהודה  ר'  מוכיח 

[ולבסוף נעשה אחד מגדולי תלמידיו]... עד אשר פעם אחת   אל הבעש"ט  המוכיח מפולנאי
ותמיד לא היה  והמוכיח היה חושב אותו למשוגע,  בבית המוכיח...  [טוב]  שבת הבעל שם 
שעתו   הגיעה  כבר  אז  אבל  המשוגעים.  כדרך  עושה  שהיה  שלו  לתנועות  ליבו  את  שם 

ונצטער מאוד אשר עד כאן חשב להתגלות... כשמו  ע זאת המוכיח עמד נבהל ומשתומם, 
  ".אותו למשוגע... הרי ודאי שיש בו רוח הקודש ואם כן יכולתי ללמוד אצלו

(ד.   יקרים  ממזריטשליקוטים  טובהמגיד  שם  הבעל  של  וממשיכו  תלמידו  קעב:  ,  אות   (
הי" ואז  בנשמתו,  שיש  השכינה  של  הקדוש  הניצוץ  כשמתפשט  מדברת לפעמים  ממש  א 

וזהו  מפיו,  מאליהם  יוצאים  שהדברים  מדבר,  אינו  הוא  כאילו  ונראה  שבפיו,  הדברים 
  ". רא במשוגעיםחמדריגה גדולה. וכן אנו רואים להיפך בסטרא א

(שער    333 דיבוק  של  מדבריו  והגיהנם  הנפש  מהות  על  ללמוד  ניסה  אף  ויטאל  חיים  ר' 
פרמ דפוס  מגלגול",  נוראיים  "מעשים  וד"ה הגלגולים,  וברור  ד"ה  ע"א  י  דף  תרל"ה  ישלה 

שער  המקובלים  ישיבת  ע"י  לאור  שיצא  הדיבוק"  ב"קונטרס  הביאו  ומדבריו  התחלתי, 
עמוד   תשנ"ט  ירושלים  והיתה  6השמיים  פרקדנית  מיטתה  על  מוטלת  היותה  "ומצאתי   :(

ולפנים. ויאמר  ופיה פתוחה ולשונה עבה מאוד מן השפה  ועיניה סגורות  ו כגוף בלי נשמה 
האנשים ונשים המכלכלים אותה כי אז היה נמצא הרוח בלשונה. אז אמרתי בליבי זה היום  

  קיוויתי לדעת חידושים על פטירת הנפש מגוף...
יציאתה מהגוף   ואופן  עניין הנשמה כדי לדעת מהותה  על  התחלתי לשאול ממנו שאלות 

ידע כי  עדן  מהגן  שאלתי  (ולא  הגיהנם  ומהו  אח"כ  ודרכיה  המיתה  נעדר  בעת  היותו  תי 
ממנו). ושאלות אחרות כאלה, ולכולם השיב דברים המוניים וחותם דבריו היו 'איני יודע'...  
יונה.   'איני יודע', שאלתי כמּותֹו אם כביצת אווז או תרנגול או  שאלתי מהות גופו, והשיב 

  והשיב 'של תרנגולת'". 

ח  334 נבוכים  לב"מורה  פרק  הא":  ב  בטבע  מסוימת  שלמות  החסיד  ...  דםשהנבואה  האדם 
והתכונן  האפשרית,  השלמות  בתכלית  המדמה  כוחו  היה  אם  ובמידותיו,  בהגיונו  השלם 

אשמיעך אשר  מתנבא  –  ההתכוננות  זה  טבעי  ...הרי  באופן  לנו  הוא  שלמות  שזה    .. .לפי 
וזה   ,הראוי לנבואה המתכונן לה אפשר שלא יתנבא  [אמנם אין זה בהכרח שיתנבא, שכן]

 ".י, וזה לדעתי כעין כל הניסים ונוהג כמנהגםקברצון אלו
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ובאזורים מסוימים . גם  335תופעת הדיבוק נפוצה דווקא בתקופות מסוימות 
מקובלים    336פעולותיהם  חכמים של  שאר  הגם    בעניין   337או  דיבוקים, 

הטבעי   , 338שהצליחו  ההסבר  את  סותרות  הדרכים  .  339אינן  מגוון  אדרבה, 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

רבי יהודה פתייה מתאר ספרו "הרוחות מספרות" מעשים רבים על גלגולים שונים. וקשה   335
כך,   כל  רבים  מקרים  אירעו  מסוים  באזור  קצרה  בתקופה  כיצד  בתקופות ש  בעודלהבין 

  במקומות אחרים תופעות אלו לא מוכרות.אחרות ו
יותר   הכללית  (התופעה  דומות  תופעות  לא   –אכן  אך  רבות,  בתרבויות  שכיחות  "איחוז") 

  .בכולן
ר'   את  שלח  והוא  חיים,  החפץ  של  בתקופתו  בדיבוק  מעשה  שנתפרסם  לציין  יש  אמנם 

    ח"א עמ' עג). אלחנן וסרמן ואברכים נוספים להוציאו (ספר אור אלחנן (ר' אהרן סורסקי)
ב רבים  דיבוקים  סיפורי  של  הליקוט  ויטאל)ספר  תחילת  חיים  (ר'  הגלגולים    בפרק   שער 

 "סיפורי דיבוק בספרות ישראל" (גדליה נגאל). ובספר "מעשים נוראיים מגלגול", 

בעשנים  336 רבות  פעמים  השתמשו  בדיבוקים  חיים    המטפלים  (ר'  הגלגולים  שער  שונים. 
ע"ב: "מרוחות אנשים -ויטאל), "מעשים נוראיים מגלגול", דפוס פרמישלה תרל"ה דף י ע"א

בנחירי   וכדומה  מגופרית  ועישונים  השבעות  ידי  ועל  אדם,  בבני  שנכנסו  ותלויים  הרוגים 
ויגשו אל    הגוף היו הרוחות מודיעים ומגלים שמותם ומספרים מענייניהם כל מאורעיהם...

הרוח אשר בתוך האישה,  ועניינים רבים כדי שידבר  יודעים השבעות  האישה שני אנשים 
וגופרית שהיו מכניסים בתוך הנחיריים שלה... על דברת אותו רוח רעה   ידי עשן אש  ועל 
העשן  ושיגיע  גופרית  פתילי  בהדלקת  ינסוהו  מקום  מכל  אמנם  האישה...  באותה  שיש 

  רעים על זה, יוסיפו עוד כהנה".לנחיריים, ואם תכעס ות
(המאמר   באתיופיה  המצויה  לדיבוק  הדומה  תופעה  שהיא  ה"זאר",  בתופעת  גם  וכך 

: "'אילוף' הרוח מחייב את  138) עמוד  85"אסלאי, דיבוק, זאר" (יורם בילו, נדפס ב"פעמים"  
 האחוזה למלא חובות פולחניות שונות... הבערת קטורת...").  

(יש  337 הדיבוק  עמודים  קונטרס  תשנ"ט)  השמיים  שער  המקובלים  "28-27יבת  של  :  בזמנו 
ים קוראים  יולאחר שהגיע הט"ז לביתה אמר הרוח שבשמ  ,הט"ז היתה נערה שנכנס בה רוח

זהבינרב'אותך   טורי  בעל  הט"ז  '.ו  הדבר '  :השיב  באמת  כך  שתתרפאי  ,אם  גוזר  אני   , אזי 
  .וכך היה  '.יהיה לרפואת הנערה  ובזכות אשר תירצתי היום טור פליאה לאמיתה של תורה

אליהו  ורבי  וסרמן  אלחנן  רבי  ישראל  גדולי  ע"י  שיצא  חיים  החפץ  של  דיבוקו  בזמן  וכן 
  ... שהם לא ידעו חכמת כוונת השמות ,דושניצ'ר ועוד

היה בישועותיו ואף קדוש ישראל רבי עקיבא אייגר שלח   רבי אליהו מגריידיץ שמפורסם 
מספר בעצמו בספרו   ,מפורסם היה גם בהוצאת דיבוקים  ,יו"באליו שיתפלל עבור חולים וכ

פענח   ט(צפנת  תרל"ה  משתמש    ב)  זבראדי  שהוא  שחושבים  עליו  נפלה  גדולה  שחרדה 
ומסיים שם    ...ל נתבטל לגמרי־ לה בעודי לפני ותהילה לאי ועשיתי רק תפ  ...בקבלה מעשית

 ...". על כל פנים חלילה בכל אלה בהזכרת שמות מלאכים וכהנה

וגם אם הצליחו,  יש להדגיש שלא תמיד פעולות המקובלים להוצאת הדיבוקים הצליחו,    338
 כמפורש בכמה וכמה סיפורי דיבוקים.לעיתים הדיבוק חזר לאותו אדם. 

(הפרעות כפי    339 וכד'  רוחות  להוצאות  אחרות  אמונות  בעלי  של  טיפולים  שמועילים 
   "איחוז").

(לאר"י  יש להעיר שב"ספר ניסים"  זאת  )הכוונות ומעשה  יב ע"א  הסביר  - (צפת תרל"ו דף 
: "שלח אחרי הקדושים והגלחים של הישמעאלים, ולרוב הלחשים של כוחות הטומאה  ע"ב)
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  .341יכולות אף לחזק את הסבר זה  340להוצאת הדיבוק 

אכן, כבר כתבו רבים שיש שנראה לבני האדם שהוא דיבוק, ובאמת אינו  
שיגעון   342רוח הוא    343אלא  לו  הנצרך  והטיפול  מוחיות,  מבעיות  שנובע 

תימה על הבאים  . לכן  345ע"י רופא המתמחה במדעי הנפש והמוח ,  344רפואי 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

. תיכף ומייד אמר  והקמיעות אשר תלוי בצווארי לא יכולתי לעמוד ולסבלה ויצאתי משם
ע ולהטיב מאליהן?' אמר לו: 'לא, אלא  לו הרב: 'וכי כלום יש ממשות בכוחות הטומאה להר

יל שהגלחים הכניסו בהשבעתם כל כך רוחות הטומאה בגוף אותו היהודי הכהן, עד בשבש
שראיתי שאם אוסיף לעמוד שם יתדבקו בי כל אותן הרוחות, לכן לא יכולתי לעמוד עמהם.  

  ".תיכף ומייד ברחתי משם...'

מק  340 שאינו  ישראל  חכמי  של  המקובלים,  של  ולהבדיל  אלו  אמונות    –ובלים,  בעלי  של 
 אחרות. כדלעיל בסמוך. 

הצד    341 זה,  כראי  זה  ראי  ולא  זה,  כראי  זה  ראי  לא  כתובים":  מכמה  אב  "בניין  בבחינת 
  השווה שבהן וכו'.

לאחר שהוברר שיש מהנראים כדיבוק ואינם אלא שיגעון, יש לעיין אם יש הוכחה שיש   342
אמי דיבוק  והם  כדיבוק  מהנראים  דיבוק בכלל  לזיהוי  שנתנו  מהסימנים  שחלק  ובפרט  תי. 

אינם עדיפים ממעשיהם של מעלי אוב מגידי עתידות אוחזי עיניים וכו',    –כדלקמן    –אמיתי  
  שנראים אמיתיים ואין בהם ממש.

אם אין הוכחה למציאות כזו, הרי שיצירת חילוק בין כזה וייסוד המושג "דיבוק אמיתי" הרי 
 אין בהן צורך. הם בכלל ריבוי הנחות ש

(הובא גם בשער הגלגולים (ר' חיים    ), אגרת ב ד"ה והנה ַזּכּותאגרות הרמ"ז (רבי משה    343
: "והנה על ויטאל), "מעשים נוראיים מגלגול", דפוס פרמישלה תרל"ה דף י ע"ב ד"ה והנה)

דברת אותו רוח רעה שיש באותה האישה בטורינו... ואשר כבר עשה לה כסדר שכתב הרב 
זלה"ה [ר' חיים ויטאל] ולא הועיל רק לפי שעה... אבל לא הודיעני מה הם הסימנים שיש  
דרך  קולו  כשנשמע  הוא  לרוח  שיש  המובהק  הסימן  כי  לשיגעון,  ולא  רוח  להחזיקו  שמה 

 הפה... וגם יש מהם שמגידים איזה דבר לעתיד לבוא".איזה אבר ולא דרך 

344  ) אליהו הורביץ  בירספר הברית  דבר אחד,   )פנחס  נהוג  עמינו  בני  "ברבת  טז:  ח"א פרק 
איתתא,   או  גברא  טהור  בלתי  מקרה  כשיקרה  כי  הרוח,  ואיש  המשוגע  במנהג  והמנהג 

ו במרה שחורה, ושאר המרות אשר חלה ה' בה, או באיש  מאיזה פגע וחולי שאירע במוח, א
ההוא, אזי תיכף ומייד קוראים אותו משוגע או דיבוק, ויאמרו אכן רוח היא באנוש הלזה,  
רוח אחרת עימו מסטרא אחרא, אז הוחל לקרא בעל שם אליו, או מכשף להצילו מרעתו,  

  ק. ולו חכמו ישכילו שהם ניזקין יותר ע"י זה, ואת החולה יתחז
כי אמיתות העניין הזה הוא כעניין החלום ממש, ובא ע"י [הכוח] המדמה, כנזכר למעלה. כי 
אחר שמחמת איזה חולי נסתמו הגידין הדקין מאוד שבמוח הנקראים (נערבין) [עצבים], או  

  שבא ע"י איזה חולי במרה מן המרות...
איתו עימו במחיצתו   והאבות או הקרובים בשומעם כל זה, מאמינים בכל דבריו, שככה יש

ימינו, את המלאך המכה, לקיים פתי  איזה מזיק, שד, או רוח בלתי נראה, ושטן עומד על 
  יאמין לכל דבר...

אבל כשיבוא הבעל שם או המכשף... ועל הרוב הם המזיקים אותו יותר בפעולות משונות  
המזיק האלה  בדברים  עשבים...  במיני  אותו  יעשן  אז  כי  או  זרות,  ספק ומרחצאות  בלי  ים 
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משוגע אלא  שאינו  הדיבוק,  בעל  לדברי  שנתנו  346להקשיב  היו  אמנם   .
להבחין    347מדעתם שטות אם  סימנים  רוח  או  דיבוק  לעיתים  348הוא  אך   ,

קשה  ביניהם  לשונות  349ההבחנה  מדבר  הדיבוק  בעל  אם  אפילו  שהרי   ,
האדם    ונושאיםשונות   ממחלה  שכתוצאה  אירע  כבר  הכיר,  שלא  שונים 

. תופעה זו של העלאת  350אמר דברים ששמע בילדותו והיו צפונים בזכרונו 
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  לגוף חלש וחולה... 
אמנם לאיש אשר אלה לו ראוי להוליכו לרופא מומחה ויודע חולי ובקי ברפואות טבעיית  
ינקה   או  שבו,  המרות  מן  באחד  אשר  החולי  בו  וכשירפא  מכה,  וכל  חולי  גם  להסיר 
כנו מעצמו, כאשר שב   על  ישוב השכל  אז  ויחי מחוליו,  [העצבים] אשר במוחו  (הנערבין) 

  ת היקיצה מן השינה, ולא היה בו עוד רוח, וכבר בא בניסיון פעמים רבות...בע
המצב   רע  דבק  שאר  או  רעה  רוח  בו  שנדבק  ומי  מי  גם  ויש  שיש  נאמנה  תדע  אולם 

 והמשחית לחבל באמת, אבל זה אינו שכיח אלא אחד מיני אלף אנשי השם". 

עמוד    345 נגאל),  (גדליה  ישראל  בספרות  דיבוק  "כ272סיפורי  היה  :  מסטמר  הרבי  אשר 
בישראל בא אליו תימני אחד עם ביתו. קודם הלכו לרבי מבלז. הלה טען, כי דיבוק נכנס בה  
מוזר. כואב לה שמישהו מדבר מתוכה.   בקול  והיא מדברת  יש לה כאבים  ומטריד אותה. 
על   ציווה  וזה  מבלז,  לרבי  הלך  הוא  כן,  אם  דיבוק.  להיות  יכול  הטבעי.  קולה  אינו  הקול 

  בוק לעזוב את האישה ולהסתלק. כך סיפרו...הדי
אבל מצבה לא הוטב והיא באה לרבי מסטמר. הם חשבו שהרבי מסטמר יעשה מין נס, יגיד  
שתלך   מוטב  מדעתה.  יצאה  חושב שהיא  'אני  מסטמר אמר:  והרבי  יעלם.  והדיבוק  משהו 

  לפסיכיאטר טוב ותעזוב אותי'".

וגעים, כי בהיות זה האדם בבריאותו ודעתו "ואותם הקרובים המה המש  :ספר הברית שם  346
מאמינים בכל   –לא האמינו קרוביו בכל דבריו, ועתה, בהיפקד שכלו ממנו    –מיושבת עליו  

  דבריו".

  ידיעות שע"פ הבנתם לא יכול להיות להן הסבר טבעי. –הצד השווה שבסימנים אלו  347

וידעו תועי רוח בינה, הוא פשוט: אם   348 ספר הברית שם: "וההבחנה בדבר זה למען יכירו 
מגלה עמוקות באיזה דבר, ומלאכה, ועניין שלא ידע זה מקודם, או מדבר בלשון שלא ידע  

והנה אמת נכון הדבר נעשתה   –בו מעולם, או מגיד דברים נסתרים שנעשים במקום אחד  
 כן".

(ישיבת  349 , וכן בספר נשמת אדם (לרב  4המקובלים שער השמיים) עמוד    קונטרס הדיבוק 
" קכב:  עמוד  מיכל שטרן)  החפץ יחיאל  של  בזמנו  מקובל  בעל  שהיה  מסטוצ'ין,  מנדל  רבי 

חיים, והביאו לפניו אישה אחת שטענו שנכנס בה רוח ושאל להדיבוק איזה דבר ושמעו קול 
וא מתנוענעות.  אינם  ושפתיה  מתרומם  החולה  ובטן  אם  עונה  לקבוע  יכול  לא  שעדיין  מר 

חמ עמו  שיש  לו  עד שאמר  שטות.  רוח  או  דיבוק  ולאחר שהזכיר  יהוא  חבלה  מלאכי  שה 
  ".שמותם אמר רבי מנדיל כי נכון הדבר וזהו דיבוק אמיתי

"שמעתי   350 ו:  אות  "הזיכרון",  תרפ"ז),  ירושלים  סטריזאווער,  יהודה  (לר'  יהודה  מנחת 
ז"ל  אצל הרמב"ם  במחלת במצ  מעשה שהיה  חולה  נוצרית שהיתה  אישה אחת  רים אצל 

דלקת ישנה אשר מימיה לא היתה יכולה לא לכתוב ולא לקרות שום כתב, ובשעת המחלה  
התחילה לדבר בלשון לטיין [לטינית] ויוונית וגם בלשון הקודש, ובני ביתה חשדה שנתדבק 

  בה דיבוק, ובכל העיר נעשה רעש גדול. 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   151  ________________________________________  

, יכולה להסביר גם סיפורי 351מודעים, ובכללם לשונות אחרות ־זכרונות לא
שונים.  ייחס    גלגול  עצמו  הנפילה אהאר"י  למחלת  הדיבוק  תופעת  ,  352ת 

  . 354, והדבר התאים לתופעותיה353שאכן בעבר יוחסה לרוח רעה

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ס שיעשה  ז"ל  להרמב"ם  וכשבא וקראו  ממנה.  הדיבוק  ולגרש  לרפאותה  ורפואות  גולות 
הרמב"ם ז"ל ושמע כל זאת נתן פקודה שכל מה שהחולה יאמר לכתוב על גיליונות נייר... 
הקודש   מהלשון  וגם  להשני,  שייך  אחד  פסוק  ואין  ובינה  חכמה  פסוקי  שאמרה  ונמצאו 

הארצית ־ת היתה עםשאמרה היה שייך לפסוקי תורתנו הקדושה ושאר ספרי מוסר, והחולא
  בלי שום ידיעה כלל, והרמב"ם ז"ל קיבל על עצמו לברר הדבר ולגלות את הסוד. 

ושאל וחקר מבני ביתה איפוא היתה בילדותה, ואחר עמל רב נודע לו כי האישה החולאת  
אחד   כומר  אצל  נתגדלה  כשהיא  שנה  ט'  בת  מדובר היתה  שלא  נראה  אלו  פרטים  [ע"פ 

אשר בית הלימוד שלו  ברמב"ם, או לחילופין שלא מדובר בכומר ובלשונות יוונית ולטינית]  
היה סמוך להמטבח שהיא היתה שמה והיה מנהגו של הכומר לילך ולשוב בחדרו... ולשוב  

שגור  ללמוד ולחזור ולשנות פעמים הרבה מפסוקי התורה ומוסר על לשונות רבות שהיה  
בפיו. והלך הרמב"ם ז"ל וביקש בתוך ספרי הכומר, ונמצאו שמה כל הפסוקים אשר האישה 

  החולאת אמרה. 
ואחר שנתברר לו היטב אמר הרמב"ם ז"ל שלא נדבק בה שום דיבוק, רק שמחלת הדלקת 
נתקבלו   כן  גם  אותם,  הבינה  שלא  אע"פ  אוזנה,  לתוך  שנכנסו  הישנים  הדברים  את  עורר 

הכוח המדמה ובזמן רב שלא היה נצרך ירדו למטה עד לתוך הכליות ושמה  ונרשמו בבית  
רפואה  לה  ונתן  זכרונה.  על  להעלותם  הכליות,  נתעוררו  הדלקת  וע"י  צפונים  היו 

  ונתרפאה". 

בה    351 בשפההתופעה  לכתוב  או  לדבר  יכול  מכונה  אדם  הכיר  (או:    "ֶזנֹוְגלֹוְסָיה"  שלא 
כמו כן, במקרים   .לא־מודעים. אכן חלק מהמקרים מוסברים באופן של זכרונות )קסנוגלוסיה

 רבים נטען כלפי תופעה זו שמדובר באוצר מילים דל, בביטויים שגויים ובטעויות דקדוקיות. 

צ  -ספר "שער רוח הקודש" (לר' חיים ויטאל כפי שקיבל מהאר"י), ייחוד ט"ו, עמודים פח  352
שיש לפעמים    , מדני מורי ז"ל כדי להוציא רוח רעה ר"ליד שליחוד אח(ירושלים תשמ"ח): "

והולך נע ונד    ,נותיוון מרוב עוייכנס בגיהנם עדינפש איזה אדם רשע שנפשו אינה יכולה לה
וע"י היחוד הזה ,  ולי הנופלחוכופה אותו ונקרא    ,שהיונכנס לפעמים בגוף איזה אדם או א

  ".נתקן נפשו מעט
בלשו הנופל"  "חולי  דהיינו  הביטוי  הנפילה,  למחלת  מתייחס  הראשונים  ְפיֹוןן  ובלועזית ּכִ  ,

  אפילפסיה. 

רעה  353 מרוח  נובעת  זו  שמחלה  מקובל  היה  הביניים  ה  .בימי  במאה  לטפל    19-רק  החלו 
רפואי באופן  זו  המצאת    .מדעי־במחלה  עם  אירע  אבחונה  לקידום  ביותר  הרציני  המהפך 

) שבמוח  החשמליים  הגלים  לרישום  "אֵ ֶאֶלְקְטרֹוֶאְנֶצָפלֹוְגָרםהמכשיר  המכונה  ), ֵג"־אֵ ־, 
  מחלה מוחית הנובעת מהתפרצויות חשמליות פתאומיות של גלי המוחוההבנה שמדובר ב

  ערך כפיון). (אנציקלופדיה הלכתית רפואית (לרב (ופרופסור) אברהם שטיינברג)

יהן: עוויתות לא . בינובין שלבי ההתקף וההתאוששות ממנו  התופעות שונות בין המקרים  354
, חוויה  חוסר זכירה מהאירוערצוניות, חוסר הכרה, בלבול, מצב נפשי מעורער (פסיכוזה),  

 .(הדומה לחווית סף המוות, שחווים חלק מאלו שהיו במצב של מוות קליני) גופית־חוץ
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אלו שחלקו  הרי  כורחך,  הגלגול   355ועל  חלקו    356על אמונות  וכדומה, לא 
המעשים אמינות  ישראל   357על  גדולי  ע"י  על  358שתוארו  חלקו  אלא   ,

"בדדמי" 359פרשנותם  בבחינת  הן  הללו  שהתופעות  מאומד  360,  שהן   ,

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 . פרק צגיובאו לקמן ב 355

פוגש לראשונה    356 חוויה שהוא  או  זוכר מהעבר מקום  גם התופעה שבה אדם חש שהוא 
ָז'ה(" "), היתה יכולה בהחלט להתפרש כראיה לתופעת הגלגולים. אלא שכבר ניתנו לה  ווּ ־ּדֶ

קלות שונות בפעילות המוח שגורמות לכך  הסברים מדעיים המניחים את הדעת (למשל, ת
שהחוויה אוחסנה בזיכרון עוד לפני עיבוד הנתונים, כך שבזמן העיבוד המוח כבר מוצא את  
בעלי  ואצל  עייפות,  במצבי  יותר  שכיחה  זו  תופעה  כן  כמו  בזיכרון).  מאוחסנת  החוויה 

  הפרעות נפשיות מסוימות. 

מברסלב שהעיד על עצמו שהיה בהיכלו    אמנם הסבא משפולי כן פקפק בדברי רבי נחמן  357
  ודע "של משיח. וכך נכתב על מחלוקתם העזה (חיי מוהר"ן אות קכג מהקטעים שהושמטו):  

שיש בידינו כתיבת יד רבינו ז"ל שכתב בעצמו, וזה לשונו: דעו אחי ורעי, אגלה לכם סוד  
בישר מחלוקת  להרבות  שלא  כדי  ביניכם,  כמוס  להיות  הזה  הסוד  את  דעו  ותצניעו  אל. 

שפאלע מעיר  'הזקן [הסבא משפולי  שהזיידע  רבים  במקומות  מוהר"ן  חיי  בספר  שמכונה   ,
המפורסם  ]הידוע' ברוך  בן  לייב  יודא  בטומאה,  ,  שהוא  כנגדי  והוא  בקדושה,  שאני  תדעו 

שבקדושה   האמיתי  הזקן  זקן    'זקן' ואני  והוא  יומין,  עתיק  של  דברים  ח'כמה,  ק'נה  ז'ה 
נקר זה  ועל  [סבא]זיידע'א  שבטומאה,  אבות '  אבי  היינו  אחרא,  שבסטרא  הזקן  שהוא   ,

ובשביל זה עסק כל ימיו בצדקה, כדי לבטל כוח הצדקה של ישראל עם קדוש,  .  הטומאה
צדקה תציל  'שנותנים כדי להכניע כוח של אבי אבות הטומאה, שהוא טומאת מת, בחינת  

  ...ל צדקות ישראל עם קדוש, והוא השתדל בצדקה כדי להתגבר בכוחו חס ושלום ע'ממוות
(אמר המעתיק:) שמעתי שפעם אחד נתוודעו יחד רבינו ז"ל עם הזקן הנ"ל, כי העולם רצו  

ואמר הזקן לרבינו ז"ל, היתכן שאיש זקן כמוני שאין לי שיניים ירצה ,  לעשות שלום ביניהם
לו   שאין  לו  והראה  פיו  לתוך  והכניס  ז"ל  רבינו  של  אצבע  ולקח   .שינייםבמחלוקת? 

רק אשאל מכם כמה דברים אשר אמרתם: אמת הדבר שאמרתם שישי עיר זלאטיפאליע 
גדולות   "ערים  בפרוש  ז"ל  רבותינו  מאמר  הוא  זה  הלא  ז"ל:  רבינו  לו  אמר  השמיים?  על 
ובצורות בשמיים", כשם שיש ערים למטה, כך יש ערים למעלה. ואחר כך שאל את רבינו  

אתם מתקנים החטא של ירבעם בן נבט? השיב: אמת.   ז"ל: אמת שאמרתם שבזלאטיפאליע
זרה,   )סד  ' סי  –בליקוטי תנינא  (  ואמר לו העניין המבואר  שמדבר שם מתיקון חטא עבודה 

  .  וכו', ושם מובן זה ברמז 'אלה מסעי בני ישראל'על ידי  'אלה אלוהיך ישראל'לכפר על 
שיב לו רבינו ז"ל: ומה  אחר כך שאל לו עוד: אמת שאמרתם שהייתם בהיכל של משיח? ה

 ".?בכך, וכי אתם הייתם שם ולא מצאתם אותי

 כגון ספר "הרוחות מספרות" לרב יהודה פתייה. 358

הדבר בולט לגבי עליית הנשמה של הבעל שם טוב. הוא מעיד על עצמו כך (ספר כתר   359
שם טוב בתחילתו): "עשיתי השבעת עליית הנשמה... ושאלתי את פי משיח אימת אתי מר  

  השיב בזאת תדע בעת שיתפרסם לימודך ויתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך חוצה".  ו
והרי   טוב,  שם  הבעל  תורת  בלימוד  עוסקים  שאינם  גדולים  חכמים  תלמידי  ישנם  והרי 

 בוודאי שאינו חשוד בעיניהם כמשקר חלילה. 

 ע"ב. יבמות קיד 360
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ליבו 361ליבו  מהרהורי  אלא  לאדם  לו  מראין  ואין  וצל  362,  אתה  ,  ההרים 
כמו שיקרה פעמים רבות לכל חכם לב שיחשוב ויאמין מה  רואה כאנשים.  

. גם את היכולת להכיר את שורש נשמתו  363שנכספה וכלתה נפשו להיות 
כזה  באופן  לתלות  ניתן  האדם  כדרך  .  364של  רואה  שהאדם  יש  ובכלל, 

ואכן כבר הזהיר הרס"ג שכדי  .  365העניינים שמתעסק בהן, ואין סומכין עליו 
  . 366לברר את האמת יש להישמר מן הדמיונות 

ש כתב  שהרמב"ן  כשפים,  בעניין  מצאנו  דברים וכבר  להכחיש  נוכל  לא 
רואיםש לעיני  דבריו,  367יתפרסמו  את  ודחה  מנוחות  המי  ובא  אין  ,  שאם 

זמננו  , שבממה שהתפרסם לעיני הרואים, הנה גם זה אינו ראיה  אלאראיה  
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  רש"י שם. 361

 לגבי חלומות.ע"ב  ברכות נה 362

ישועות משיחו (לאברבנאל) ח"ב עיון א פרק ד ד"ה במלכות: "ועם היות ר"ע יודע זה מפי   363
סופרים   ומפי  הגאולה[ספרים  זמן  כוזיבא עדיין לא הגיע  בר  לו כמו שיקרה  ]שבזמן  , קרה 

 פעמים רבות לכל חכם לב שיחשוב ויאמין מה שנכספה וכלתה נפשו להיות".

מיכלזון) אות רפד: "ואמר להם הרה"ק [משינאווא]  מקור חיים (לר' אברהם שמחה בונם    364
[לשאר אחיו]: הלא ידעתם אם לא שמעתם מה שאמר אבינו הרה"ק כי אין ביכולת להיות  

  רבי בלתי אם יודעין שורש נשמתו של כל אחד מישראל".

365  " ע"א:  חגיגה ה  בלא משפטרבינו חננאל  נספה  ומרים    ,יש  נשיא  דמרים מגדלא  מעשה 
דרדקי נשיא  [מגדלא]  שער  מגדלא  מרים  ואייתי  לשליחא  ליה  שאומר   .דאתחלף  מי  ויש 

ן חלום ראה דברים הללו. ולא עוד אלא רב ביבי בן אביי היה מתעסק בראיית השדים יכעני
ראה הזה  כדרך  לומר  יש  עליו  ,לפיכך  סומכין  אדם    .ואין  כגון  וגו'  בלא  נספה  יש  ופתרון 

  . "שהרג חבירו

נו  ישכל מה שהושג בחוש  –ונאמר בידיעת החוש  ה אות ה: "אמונות ודעות לרס"ג הקדמ  366
הברור באמצעות הקשר אשר בינינו לבינו, צריך שנדע שהוא כפי האמת כמו שהשגנוהו, 

ספק בכך  הדמיונות  ואין  את  להבדיל  שנשכיל  המושכלות...  אחרי  מה    –  אבל  כל  הרי 
פק, אחרי שנדע כיצד  היא ידיעה אמיתית שאין בה ס  קיוןי שיצטייר בשכלנו הבריא מכל ל
  ". ונישמר מן הדמיונות והחלומות לעיין, ואחרי שנשלים את העיון

רמב"ן דברים יח ט: "ועתה דע והבן בענייני הכשפים, כי הבורא יתברך כאשר ברא הכל    367
עליה   וכל אשר  כח הארץ  ונתן  מנהיגי התחתונים אשר למטה מהן,  מאין עשה העליונים 

 ומבטם בהם כאשר הוא מנוסה בחכמת האצטגנינות...  בכוכבים ובמזלות לפי הנהגתם

בנגרמונסי"א החכם  הלבנה  ספר  בעל  כן אמר  העולם  ועל  גלגל  נקראת  והיא  כשהלבנה   ,
ויהיה פניו מול פלוני, תעשה תמונה לדבר פלוני ויוחק בה שם   בראש טלה על דרך משל, 
השעה ושם המלאך הממונה עליה מן השמות ההם הנזכרים באותו הספר, ותעשה הקטרה  

  פלונית בעניין כך וכך, יהיה המבט עליה לרעה לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס... 
  זה סוד הכשפים וכוחם... ו

יהיה.   מה  ולעגור  לעורב  יגיד  מי  כי  כלל,  אמת  בהם  שאין  לומר  בנחשים  יתחסדו  ורבים 
 ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני רואים". 
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השכל    שנתרבתה בבירור  מפורסם  הטבע,  בחוכמות  והדרישה  הידיעה 
אכן, כבר ניתנו הסברים טבעיים אף לפעולות    . 368הבל המה   אלהשפעולות  

אומות העולםוכד'  כישוף   בין השאר ע"י שימוש  שנתפרסמו בעבר אצל   ,
  . 369הזיות ומשני תודעה בחומרים מעוררי 

אלו  מתופעות  האמונה   370חלק  ולחיזוק  בתשובה  לחזרה  בעבר  , 371סייעו 
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ע"א    368 מ  (דף  ביעקב"  נחש  "לא  מאמר  נויזץ)  ליפמן  אליעזר  (לרבי  מנוחות  ע"ב):    –מי 
אין   אומר, שאם  ואפר  עפר  זה "ואנוכי  גם  הנה  הרואים,  לעיני  שהתפרסם  ממה  רק  ראיה 

רבים   וספרים  סופרים  מפי  עוד  ונתפרסם  במורה,  הרמב"ם  הודענו  ראיה, אחר שכבר  אינו 
מהפעולות   וכדומה  עיניים  באחיזת  תשעינה  רואים  עיני  והמכשפים  המנחשים  שאלו 

 יבותם... הנכזבות והמטעות אשר במחשך מעשיהם יטיחו עיני הרואים מראות ומהשכיל ל

לא   והראב"ד  וסיעתיה...  הרמב"ם  כמ"ש  ונתפרסם  נראה  שאמיתתו  הזה  בעניין  ובייחוד 
  השיגו, וכן כתב גם הרא"ה בספרו...

על   והמחוכמים  המצודקים  חז"ל  מאמרי  הלוקחים  כסלותם,  יראתם  אשר  אותם  ולדעתי 
בעניינים כאלו, גם המה נכללים תוך אותה הכת שעליהם נשבע רבינו הרמב"ם    פשטיותם

ז"ל בקודשו (בפי' המשנה דכל ישראל יש להם חלק לעוה"ב כתב שם על האנשים הלוקחים 
ומאפילים   התורה  הדרת  מאבדים  שהם  פשטיותם)  על  תמוהים  הנראים  חז"ל  אגדות  כל 

  זוהרה ומשימים תורת ה' בהיפך המכוון בה...
ק"ו לזמננו שיש בהם מריבוי הידיעה והדרישה בטבעיות [חוכמות הטבע], ומפורסם בבירור 

  השכל שפעולות הקסמים הבל המה...".

נוספות,   369 מכשפות  ועם  השטן  עם  פגישות  לצורך  מכשפות,  של  מעופן  על  הסיפורים 
ע"י   בחלקם  שמתועדת  מוסברים  מעופפת")  "משחה  גם:  (המכונה  מכשפות"  "משחת 

רכיבי משחה זו, המתועדים   ת שונים באירופה בתקופה שמסוף ימי הביניים והלאה.במקורו
  מהתקופה הנ"ל, מכילים בין השאר חומרים מעוררי הזיות.

ד"ה  כד  פרק  שלישי  מאמר  ישראל,  בן  מנשה  (לרבי  חיים  נשמת  בספר  גם  מוזכר  הדבר 
[המכשפים] שמעולם  גוזרים  שלמים  וכן  רבים  זה  בעניין  "אולם  מתהפכים   אולם):  אינם 

נים הידועים לשדים, ממהצורה האנושית לבהמות, אלא שמושחים עצמם באיזה עשבים וש
, וכן כתב  ואז נופלים כמתים ונראה לדמיונם שהם בצורת בעלי חיים ושהם בגנים ופרדסים"

  .(שם ד"ה ואולם): "משחו עצמם ונתהפכו לזאבים רצים על פני השדה"
נתגלו ש חומרים בממצאים ארכאולוגיים  כגון  שנים.  אלפי  בני  תודעה  חומרים משני  רידי 

  ששימשו את הפלישתים ביבנה לפני כשלושת אלפים שנה. 
ממצאים מדרום אמריקה מעידים על שימושים בחומרים כאלה לפני כארבעת אלפים שנה. 

שימוש על  המעידים  ממצאים  ישנם  אזורים,  לפני    הקָ סְ ווָ יָ הָא בשיקוי    באותם  צמח)  (שם 
שיקוי זה גורם לחוויות של תובנות אישיות, רעיונות עמוקים, חוויות רוחניות,   .הנש  ףאלכ

על   שמבוססות  דתות  כמה  ישנן  בברזיל  רוחות.  עם  מפגשים  מסתורין,  גילויי  תחושות 
  השימוש בשיקוי זה.

 עליית נשמה, דיבוק וכו'. 370

(מהדורת רובינשטיין), הקדמת הכותב: "וגם אני נתתי אל ליבי, כי מאז   שבחי הבעש"ט  371
נתמעט  ביום  יום  מידי  הרבים  בעוונתינו  רואה  שאני  לשיבה  קרוב  זקנה  ועד  לאיש  הייתי 

  הניסים ונסתלקו המופתים.  



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   155  ________________________________________  

בזאת   ולא  האמונה,  את  נחזק  כאלה  באמצעים  שלא  שכתב  יש  אמנם 
 .  372' ה  עשות חסד משפט וצדקה והשכל וידוע את םאי כיתהלל המתהלל,  

  . ריבוי נתונים ח
נת וניתוח  לאיסוף  כלים  ישנם  האחרונים  ודרכים  בדורות  כמותיים,  ונים 

  מדויקות יותר לסוקרם. 

גם התקדמות זו חיזקה את ההבנה שתופעות שפורשו בעבר כעל־טבעיות, 
  יכולות לקבל הסברים הגיוניים שמקורם בנפש האדם. 

התופעה הבולטת ביותר היא האסטרולוגיה, שבעבר האמינו רבים וטובים 
כל373שיש לה השפעה רבה  נדחתה  ובדורות האחרונים  יל מאמונתו של  , 

כל בר־דעת. הסיבה לכך היא שיש בידינו כלים לסקור ולנתח את נתוניהם  
בין   התאמה  נמצאה שום  לא  זאת  ועם  עין,  כהרף  בני אדם  אין־ספור  של 
ללא   הקודמים,  שבדורות  אלא  האדם.  מאורעות  לבין  הכוכבים  מצב 

ם  יכולות אלו, נפש האדם נטתה להתייחס לאירועים שהיו נראים כמתאימי
ולפרסם   הכוכבים,  כתוצאה ממצב  אותם  לתחזיות האסטרולוגיות, לפרש 
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כי בימים קדמונים אירע לפעמים שוכבים בגוויעה שקורין 'הינער בעט' [עליית נשמה תוך  
] וכשקמו וחיו היו מספרים מהנוראות שראו בעולם העליון, וכמו שנזכר בגמרא  כדי עילפון

  'עולם ברור ראית' וכדומה כמה מעשיות בגמרא... 
וגם בימיו היו משוגעים שהיו מקיזים את עצמם באבנים בשעת קריאת התורה והיו מגלים  

  לאנשים חטאם באיזה חטא הם בכף הקלע. 
ב בחרותי  בימי  שלמדתי  להם ונהירנא  ונתנו  החדר  אל  עניים  ובאו  אחד  מלמד  אצל  כפר 

המלמד  וכשהתחיל  בה,  הכירו  ולא  רעה  רוח  בה  שהיה  אחת  אישה  ביניהם  והיה  לאכול 
ללמוד עם הילדים הסדר חומש, ולא הספיק ללמוד שניים או שלושה פסוקים, הפיל הרוח  

וח טמא שבה  הרעה את האישה לארץ ובא בעלה וביקש מהמלמד שיפסיק מלימודו, כי הר
  אינו יכול לסבול שום דבר שבקדושה, וכשפסק ללמוד קמה וישבה על מקומה. 

איש   כל  בלב  מתחזק  היה  והאמונה  בתשובה,  חוזרים  רבים  היו  דברים,  אלה  כל  ומחמת 
ישראל, ועכשיו בעוונותינו הרבים נתמעטו הצדיקים וחשכו הרואות בארובות, ובעוונותינו 

מאוד  עד  האמונה  נפלה  אמת...  הרבים  מאנשי  ששמעתי  הנוראות  לכתוב  יעצני  ע"כ   ...
  [ממעשי הבעל שם טוב]". 

[הראי"ה קוק] בשבוע שעבר השיב כאאמו"ר  צמח צבי (אגרות הרצי"ה קוק) עמוד מא: "  372
לרב מפורסם ברומניא ע"ד התחבולות החדשות שנתפשטו בזמן האחרון לדבר עם רוחות 

לח  ,המתים יועיל  שזה  כתב  אמישהשואל  נוטה    , ונהזוק  בתשובתו  כקאאמו"ר  של  ודעתו 
האמונה  ,לאיסור את  נחזק  כאלה  באמצעים  שלא  של   ,ועכ"פ  ערכם  מבטל  הוא  וכן 

הנ"ליהס יתהלל המתהלל  ,פורים  בזאת  לא  והשכל    ם אי  כ  ,כי  וצדקה  חסד משפט  עשות 
 ד'". וידוע את

"ש   בחיי  רבינו  373 ה:  טו  בהומפוארה  גדולה  חכמה  היאבראשית  האמינו  וכן  ראשונים   ". 
  .פרק קד, יובאו לקמן ברבים נוספים
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  חכמה זו.  ה שלאת הראיות־לכאורה לאמינות

וכפי שנתבאר, היום אנו מבינים טוב יותר את ההשפעה שיש לאמונתו של  
להאמין   שחונכו  שאנשים  שהתופעה  לנו  וברור  עתידו,  על  האדם 

ע"פ   וכישורים  אופי  מפתחים  להם,  באסטרולוגיה,  חזתה  זו  שאמונה  מה 
  . 374היא בבחינת "נבואה המגשימה את עצמה" ותו לא 

של   יעילותו  את  להוכיח  מנת  על  כי  האנושות  הסיקה  האחרונים  בדורות 
מעשה מסוים, כגון נטילת תרופה, לא די בעדויות על כך. יש לערוך ניסוי  

עם קבוצת ביקורת, ואף עם סמיות כפולה. דהיינו ניסוי שנכללת    רחב־היקף
בו קבוצה נוספת שהחומר שיקבלו חבריה אינו החומר הפעיל, וזאת מבלי  
של   שייחולו  גמורות  בראיות  הוכח  שכבר  לפי  לכך,  מודעים  יהיו  שהם 
לא־פחות   לעיתים  להשפיע  בו  יש  המעשה,  של  להשפעתו  האדם 

, אלא שהאדם שיגיש להם חומר זה, אף הוא  מהמעשה עצמו. לא זו אף זו
הוכח   שכבר  לפי  למה?  כך  וכל  האמיתית.  התרופה  אינה  שזוהי  ידע  לא 
שידיעת אדם אחד, יש בה כדי להשפיע על הצלחתו של חבירו, אף בלא  

שאף ראינו  ואף  לכך.  שאי־על־שיתכוונו  צפרדע  ־ פי  או  שחמור  אפשר 
  .375שפעת ידיעת אדם , אפשר ואפשר שסוס ידע נסתרות בה יתנבאו

, אל 376לפיכך, הרוצה להוכיח בדורנו את תועלתו של מעשה סגולי מסוים 
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סז  374 שבת  במאירי  כבר  הובא  זה  "  ע"א  רעיון  והשני:  וד"ה  כל  הלחשים  ד"ה  מיני  כל 
ומ"מ יש בהם משום דרכי האמורי   ,וההשבעות אחר שאינם בשם ע"ז או כוכב אינן מיני ע"ז

סגולה או  טבע  מדרך  רפואה  צד  בהם  שאין  מהם    ,אחר  הרבה  ע"ה  רבותינו  שכתבו  וזה 
שמצד שהיו ההמון   :...נעזרו בדבר זה בצירוף בשני דברים  הם   –  בסוגיא זו ובמקומות אחרים

  ".היה טבעם מתחזק ונמצא מצד ההרגל עזר טבעי בהם ,ניםיבאותו זמן בטוח באותם העני

ש בפרסתו בעליו של סוס הצליח לאמנו להקי  19־מעשה שהיה כך היה. בסוף המאה ה  375
החשבון,  פעולות  ארבעת  כולל  חשבוניות,  לשאלות  לתשובה  שיתאים  הקשות  מספר 
שברים, ואף חישובי תאריכים. הסוס, שכונה "ַהְנס החכם" התפרסם ונערכו מופעים להדגים  
ואישרה   המקרה  את  בחנה  מקצוע  ואנשי  מדענים  של  ועדה  המרשימות.  יכולותיו  את 

  מעורבת בהן שום תחבולה.  שהצלחותיו של הסוס אמינות ואין
אך   והוא  מתמטי,  ידע  בשום  ניחן  לא  שהסוס  הוכיח  המקרה  את  שבדק  שפסיכולוג  אלא 

לא לסימנים  את  ־מגיב  להפסיק  עליו  מתי  מהם  ומסיק  השואל,  של  הגוף  בשפת  רצוניים 
  הנקישות. 

סוסו   של  יכולותיו  את  להדגים  והמשיך  השתכנע,  לא  הסוס  של  שבעליו  לציין  חשוב 
  ם, אליהם המשיך להגיע קהל רב.במופעי

 על שם אותו הסוס, מכונה תופעה זו "אפקט ַהְנס החכם".

עליו    376 חזקה  הרי  כך,  ובין  כך  בין  תועליות.  ובין אם לשאר  שמיים,  לשם  כוונתו  אם  בין 
  שרצונו להצליח במעשהו זה.
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לו להסתמך על עדויות. שכן הוכחה כזו, הוכחה חלושה היא, והיא תגרום  
, שהרי הוא  377דווקא להחלשה והכחשה של הדבר שעליו הובאו הראיות 

מב מה  מפני  ולהקשות,  לבוא  והמהרהרים  המערערים  את  זה  מעורר  יא 
בעניינים   שמביאים  כפי  אמיתיות  ראיות  יביא  לא  ולמה  חלושות,  ראיות 

  גשמיים כתרופות וכדומה, ולא תהא כוהנת כפונדקית. 

עד שיעשה ניסוי מבוקר שכזה, נראה כי לא מצינו שבני מקומות שמרבים 
גם  אלו.  יותר מאלו שמרחיקים מעשים  לפרנסה, פרנסתם טובה  בסגולות 

עוקבים בנתוני מטופליהם אחר השאלות מי מהם עשה  לא מצינו שרופאים 
  איזו סגולה שתשפיע על בריאותו. ושמא אכן כדאי שיעשו זאת. 

את האמונות בדבר בעלי  להפריך  הועיל  אף  רבים  נתונים מדעיים  איסוף 
ומשונים   שונים  קנטאור  –חיים  החול,  עוף  זאב,  אדם    –ועוד    378בת־ים, 

", אך בעבר נאספו  379היא כן ראיה   –נו  שבימינו ניתן לומר עליהם "לא ראי
הדמיון כוחות  מחמת  אמינות,  שנשמעו  עדויות  הבנת   380עליהן  חוסר  או 

  . 381המציאות 
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אמין  אמונות ודעות הקדמה פרק ז: "עיקרי הסיבות אשר עיכבו את מי שכפר וכיחש מלה  377
והשביעי,  הרבה...  מצויים  שמונה  מהם  לי  ונראו  באמונות,  ומלעיין  ובמופתים  באותות 
הוכחה חלושה שמעה מאחד המייחדים [המאמינים], וזלזל בה וחשב שהכל כך, ובהם אמר  

  הכתוב 'ויהיו משחיקים עליהם ומלעיגים בם'". 
וימת בהטעיות, הרי  מורה נבוכים ח"ב פרק טז: "ומה שהאדם טוען שהוא הוכיח שאלה מס

לדעתי אינו מחזק אמיתת אותה הבעיה, אלא החלישה וגורם להכחישה, כי כאשר יתברר  
 ביטול אותן הראיות, תיחלש הנפש מלאמת אותו הדבר שהובאו עליו הראיות".

 חציו אדם וחציו סוס. 378

ו" ד"ה ), מאמר "חונה מלאך ד' סביב ליראינויזץאליעזר ליפמן  כדברי המי מנוחות (לרבי    379
והמפרשים (דף מד ע"א) לגבי שדים: "למה לא סיפרום לנו אלפים תרים וחכמים נשלחים  
וכל  ומקריהם  נושבות  והבלתי  הנושבות  הארצות  כל  תולדות  בזמננו  התרים  ממלכי ארץ 
הנמצא בהם, תרו וחקרו ודרשו לכל חלקי יצורים וטבעיים הנמצאים שם. ואם יהיה מקום  

  שאלפים תרים וחוקרים לא ימצאום?". יתכןיטבעיי למציאותם, ה

למשל דמיונותיהם של יורדי ים (חלקם אף נטו להשתכר) בדבר בנות ים, כמו גם האגדה    380
ואק ואק  של  "הבתולות  במנחת על  (הובאו  העצים  על  שצומחות  וכו'  בתולות  שהן   ,"

), וכן האגדה על חד  150עמ'    וספר הטהור והמותר  10הערה    6תרפו) עמ'    (וילנא  ביכורים
ב (הובאה  וכו'  בתולה שמזמרת  בעזרת  אותו  הגיבוריםקרן שצדים  בן    שלטי  אברהם  (לר' 

  ).בקטע שמתחיל "ואולם הזמר"ובתוכו  ,) פרק נג ד"ה והנהדוד משער אריה

מבויתים,   381 סוסים  הכירו  שלא  בעמים  הוא  קנטאור  על  לאגדה  שהמקור  טוענים  יש 
 וכשהללו ראו רוכבי סוסים, דימו שמדובר ביצור שחציו אדם וחציו סוס.
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  יסוד שונות  תפיסות. ט
צורך  רואים  איננו  שהיום  שונות,  תפיסות  על  שנבנו  יסודות  היו  בעבר 

התפיסה הכללית שהעולם בנוי  בימינו אין לנו צורך לקבל את  לקבלן. כך  
הסברות  סימטריומסודר  אחדותי  באופן   נולדו  שממנה  תפיסה  שכדור  , 

במרכז   מכדור  היקוםהארץ  מעלות  ושמונים  מאה  תופסת  שהיבשה   ,
שבין אירופה לאסיה  ,  383שמספר הכוכבים זהה למספר המתכות ,  382הארץ

ים  מושלם ,  384נמצא  כדור  הוא  כוכבים הקרובים  ,  385שהירח  שיש שלושה 
ממנה הרחוקים  ושלושה  השמש  תיאום  ,  386מן  ליצור  שיוכל  יחס  שישנו 

  . מוחלט בין שנות החמה לחודשי הלבנה

ום נפגם  , שלולי הצמצשל המצדדים בצמצום כפשוטו  ההסברוכך למשל  
אלו   הקב"ה  של  כבודו  נמצאחלילה  השפלים   תעצמותו  בגשמיים  גם 

פגימה   –  387ח"ו   נבזיםוה או  קושי  שום  מובן  לא  שהיום  בכבוד  ־נראה 
  .388בתפיסה שהקב"ה נמצא גם בגשמיים ובנבזים וכו' 
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  כך במפותיו של תלמי היווני. 382

 שבע. 383

אם    384 ואפריקה.  אירופה  מאסיה  מורכב  העולם  שכל  ההבנה  אסיה  מתוך  שבין  כשם  כן, 
לאפריקה נמצא ים סוף, ובין אירופה לאפריקה נמצא הים התיכון, מתבקש שגם בין אסיה 

 לאירופה ישנו ים. כך במפות רבות מימי הביניים באירופה.

 כך ע"פ אריסטו. 385

וממה שדומה לזה אצלי הוא אמרו תורת ה' תמימה על מה  , ד"ה וממה: "הקדמהמאירי,    386
ענין רומז בו על תכונת הגלגלים ר"ל שבעה כוכבי לכת היות השמש באמצע  שסמך לזה  

היום עד  החכמים  גדולי  בו  נבוכו  דבר  והוא  בהם  אוהל  שם  לשמש  [באמרו  מסתבר "  לא 
לא   זו  דעה  שהרי  סביבה,  נעים  הכוכבים  וכל  העולם  במרכז  שהשמש  דבריו  את  לפרש 

ו העולם  אומות  חכמי  בספרי החכמים, לא  בזמנו  וכיצד  נזכרה  ישראל,  גדולי  להבדיל  לא 
  .]"והוא דבר נבוכו בו גדולי החכמים עד היוםהוא כותב על כך "

הל פ  'רמב"ם  התורה  ה "יסודי  "א"ג  שלמעלה  :  והשני  הירח,  גלגל  הוא  ממנו  הקרוב  גלגל 
וגלגל   נוגה,  וגלגל שלישי שלמעלה ממנו שבו  כוכב,  גלגל שבו הכוכב הנקרא  ממנו הוא 

לגל חמישי שבו מאדים, וגלגל ששי שבו כוכב צדק, וגלגל שביעי שבו  רביעי שבו חמה, וג
 ". שבתי

יושר לבב למקובל רבי חי עמנואל ריקי, בית א חדר א אות יב: "החס על כבוד קונו צריך   387
להעלות על ליבו מחשבת צמצום זה כפשוטו, לבל יפגום בכבודו בחושבו שעצמותו נמצא 

מאחר כי בלי צמצום לא היה מקום   ,אף בנבזים ח"וגם בגשמיים השפלים הבלתי נכבדים ו
רק מעצמותו. וכי תימא דגם החושבו כפשוטו נמי לא חס עליו, כי נותן תמונה בו ברעיונו  
פגם כמחשבת העדר   דלא ראי מחשבת  עדיף,  טפי  תיפלה  מ"מ למעט  והקו,  ע"י הצמצום 

 כבוד לכאורה...". 

מח  388 בכבודו  הפגיעה  עניין  שכל  לנו  ברור  למראה  שכן  רק  היא  השפלים,  הגשמיים  מת 
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או   צורה,  מול  חומר  של  והעמוקים  הרחבים  שהדיונים  בכך  לעיין  יש  כך 
אחת   היא  הנפש  האם  שלוש  הדיונים  שהן  או  חלקים,  שלושה  לה  ויש 

  נפשות נפרדות, יכולים בימינו להיחשב פחות שייכים. 

אפשר שגם לגבי סברות בתחומים מוסריים מסוימים, תהיינה הנחות יסוד  
במהלך   שהשתנה  האומות  ממוסר  ולמד  צא  שונות.  בתקופות  שונות 

  התקופות, ולא רק בשופטני וברשיעי עסקינן. 

אנו מוצאים שינויים דומים: הסברות שמבוססות על  גם בסברות הלכתיות  
ל"בכח"   מכריעים   –התייחסות  חז"ל  שבה  הדרך  וכן  מתוך,  ראוי,  הואיל, 

על    ותלעיתים פחות מתיישב  –ותערובות    389בסוגיות מסוימות של ספיקות 
במחויבותנו   זה  הוא  כי  לפגום  בשביל  בכך  שאין  לציין  למותר  דעתנו. 

  לדבריהם בהלכה. 
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   עינינו, אך מצד האמת אינה פוגעת בכבודו כלל, כמובן.
השתרשה  האחרונים  שבדורות  בכך  הוא  זה  בעניין  התפיסה  שינוי  של  ששורשו  נראה 

חילוק זה בולט בהבנתנו שגלי    ההבנה שישנו חילוק בין חוויות האדם לבין עצם המציאות.
ק מעט מסך אורכי הגלים הקיימים, ואין הבדל מהותי בין אלו  האור הנראים לעינינו הם ר

  לאלו, אלא רק ביכולותיהם של חושינו. 

רובא    389 בין  קמן,  דליתא  לרובא  קמן  דאיתא  רובא  בין  החילוקים  חזקה,  נגד  מיגו  למשל: 
 דליתא קמן לבין חזקת אומדנא. 
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  ביעי הש  שערה

  אמונה 

   לב פרק
  תמימה או ע"י ראיות שכליות  –אמונה 

 –  1חובות הלבבות כתב שמי שיכול לחקור על ייחוד הבורא בדרך שכלית 
והמתעלם מחקירה שכלית כזו, הרי והוא חיוב מהתורה,    חייב לעשות כן, 

מגונה  כפירה  2זה  יביא  כזה  שעיון  שהחשש  כך,  על  הוסיף  הרס"ג   .
, והרמב"ם כתב בחריפות נגד אלו  3ואפיקורסות שייך רק אצל עמי הארצות 

, והוסיף שמי שמזכיר את ה' וחושב  4בזה   החושבים לבטל את העיון השכלי
איזו   עיון, אלא ע"פ הדמיון או מה שקיבל מאחרים, בעצם   זוכר בו מבלי 

    . 5שדמיונו יצר את ה' וחושב בו, אלא במה 
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  להם.יש להדגיש שמשמע מדבריו שיש אנשים שעיון כזה אינו מתאים  1

חוד  יאך לדעת, אם אנו חייבין לחקר על הי: "פרק ג  )חודישער הי (חובות הלבבות שער א    2
נים  יין הזה והדומה לו מן הענייר על הענובדרך העיון אם לא, אומר, כי כל מי שיוכל לחק
לחק חייב  השכלית,  הסברה  בדרך  וכוהמושכלים  השגתו  כפי  עליו  וכבר  ור  הכרתו.  ח 

חיוב הענלת הספר  יהקדמתי בתח מן הדברים המראים  והמתעלם  יהזה  די.  בו  ין מה שיש 
ובמעשה בחכמה  מן המקצרים  ונחשב  מגונה  זה  הרי  בזה, ...  מחקר,  התורה  חייבתנו  וכבר 

לבבך אל  והשבות  היום  וידעת  שכתוב  ומן ..כמו  הכתוב  ומן  השכל  מן  התבאר  וכבר   .
 .  "ורורו בדעתניהקבלה, שאנו חייבין לעיין במה שנוכל להשיג ב

ודעות    3 "הקדמהלרס"ג באמונות  יאמר אומר:  בידיעות    ,ואם  עלינו לדין העיון  נשים  איך 
ויתי השיעור  במלאכת  שיתבררו  מה  כפי  אותם  נאמין  אשר  עד  והעם יודקדוקים  שבו, 

אל   ומביא  הכפירה  מביא  בה  שהעיון  אומרים  שהם  עד  הזאת  המלאכה  מרחיקים 
אצל   אלא  אינו  זה  כי  נאמר  הארץ  האפיקורסות?  עמי  סוברים  כאשר  שבהם,  הארץ  עמי 

יעשיר. הודו  ארץ  אל  הולך  שהוא  מי  כל  כי  הזאת  האמ  ..שבעיר  העיון  יתכן  יכי  לא  תי 
צ  כבר  ויוצרנו  ממנו,  כאיושימנעוהו  הנאמנת,  ההגדה  עם  בו  הלא  'מרו  ווה  תדעו  הלא 

  .'"תשמעו הלא הוגד מראש לכם הלא הבינותם מוסדות הארץ

נבוכים  4 סו  מורה  "ח"א  לב:  פרק  הנביאים ף  אמרום  אשר  הכתובים  באלו  הרצון  ואין 
כמו  להשיגו,  שאפשר  מה  מהשיג  השכל  ולבטל  לגמרי  העיון  שער  לסתום  ז"ל  והחכמים 

וחכמה,   שיחשבו ופתיותם שלמות  ייטב להם שישימו חסרונם  והמתרשלים אשר  הפתאים 
  ".ר לחושךושלמות זולתם וחכמתם חסרון ויציאה מן הדת, שמים חושך לאור ואו

נא:    5 פרק  ח"ג  נבוכים  ידיעה"מורה  בלי  לזכרו  ומרבה  בה'  אלא שהולך  ,אבל מי שחושב 
שק דעה  אחרי  או  מסוים  דמיון  סתם  לדעתייאחר  הוא  הרי  מזולתו,  מחוץ   ,בל  היותו  עם 

אותו הדבר אשר בדמיונו,  כי  בו.  ואינו חושב  ה' באמת  זוכר את  אינו  ורחוק ממנו,  לחצר 
  ".למצוי כלל, אלא הוא מוצר שיצרו דמיונו ואשר הוא מזכיר בפיו, אינו מתאים
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ה' ע"פ השמועה    6מאידך, הריא"ז  בייחוד  ציוויתנו להאמין  כתב שהתורה 
ולא נצטווינו להשכיל ולהתבונן בידיעת האלוקים   וע"פ הקבלה מאחרים, 

להאמין בהשי"ת    ואף הזהירוהחזון איש  רבי נחמן מברסלב  .  7בדרך שכלית 
של   בספרים  כלל  לעיין  ולבלי  כלל,  לחקירות  להיכנס  ולא  בתמימות,  רק 

יש  . 8מחקרים ואמונה  הבני  החכמה,  מן  היא למעלה  שאמונה  הוסיף  שכר 
אמונה  נקראת  לא  שכלית  חקירה  הדת  9ע"י  עיקרי  על  לחקור  וחלילה   ,

 11הוכחות שכליות שום  שאין להאמין להוסיף וחידש  ובכלל    . 10באופן שכלי 
חולין בענייני  מהתורה גם  להוכחות  רק  אלא  קשיים  12,  שיש  ברור  אמנם   ,
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 מן הראשונים, נכדו של הרי"ד (מחבר התוספות רי"ד ועוד).  6

ציווה עלינו רבן  וכן  ף עבודה זרה ה: בדפי הרי"ף: "ריא"ז המובא בשלטי הגיבורים על הרי"  7
ע"ה נביאים  ישראל    של  אחדשמע  ה'  אלקינו  בידיעת   ה'  ולהתבונן  להשכיל  אמר  ולא 

החכמה בדרך  ה  האלוקים  להאמין  השמיאלא  פי  על  וויחוד  שאנו  ע"פ  עה  כמו  הקבלה 
 ות". בלין כל התורה והמצוומק

צריך לחזק את עצמו באמונה, ולבלי ליכנס בחקירות כלל,  שיחות הר"ן, תחילת אות לב: "  8
שום  בלי  לבד  באמונה  יתברך  בהשם  להאמין  רק  מחקרים,  של  בספרים  כלל  לעיין  ולבלי 

נו עליו השלום, וכבר י. כי כבר זכינו לקבל תורתנו הקדושה על ידי משה רב..חקירות כלל
ור ודור,  דור  בכל  ונוראים  גדולים  רבים  צדיקים  לנו  שום  היה  בלי  עליהם  לסמוך  לנו  אוי 

ומצוותיו כאשר  תורתו  ולקיים  בפשיטות,  יתברך  בהשם  להאמין  בעקבותם  ולילך  חקירות 
  ". מסרו לנו אבותינו הקדושים

קובץ אגרות חזון איש ח"א סי' טו: "אם כי העיקרים של אמונות ודעות המקובלים וקבועים 
הישרה לפנינו היא ללכת בתום לב, לנו, יסודותם בעומק החכמה ומחקר המדע, אבל הדרך  

כל   את  בלבבנו  ולאמת  ממחקר  להתרחק  וחובתנו  ופשוטה,  שלמה  באמונה  ולהאמין 
 העיקרים בפשוטם השגור בפי כל כחכם כהדיוט".

ה    9 מאמר  סיון  חודש  מאמרי  יששכר  יט בני  וכיוון  אות  "ד"ה  העני:  מובן  בחכמה  ידאם  ן 
לדבר הנראה בחוש בראיית העין, כמו כן   ושכל לא תקרא אמונה, כמו שלא תקרא אמונה

הוא בדבר אשר ישיג השכל נקראת ראיית השכל במופת כמו ראיית העין בגשמיי וזה לא  
בחכמה  השכל  ובראיית  העין  בראיית  נראה  שאינו  דבר  הוא  אמונה  רק  אמונה,  נקרא 

 ".ואעפי"כ הוא מאמין בדבר, זה נקרא אמונה והוא למעלה מן החכמה

מ  10 יששכר  ה  בני  מאמר  סיון  חודש  "אמרי  אך:  ד"ה  יט  בתורה,  אות  המבוארים  בדברים 
ובפרט בדברים הנוגעים לעיקרי הדת, מציאות הש"י, אחדות, שכר ועונש, חלילה וחלילה 

ם ויאמר שכוונתו כדי שיתאמתו ילחקור על זה בחקירות אפילו אם כוונתו כדומה לשם שמי
 ."תוינים במופת השכליי ותתחזק בזה אמונילו הענ

מה  11 שעולה  כפי  ביותר,  הבסיסיות  לשניים),   דוגמהאפילו  עולים  ואחד  (אחד  שהביא 
 כדלקמן.

קובץ קלויזנבורג), הובאו ב־מתוך דברי רבי יקותיאל יהודה הלברשטאם (האדמו"ר מצאנז 12
טבת תשנ"ז (גיליון ו) עמוד קל"ו ד"ה בא: "וכתב שם זקני הקדוש   ניו יורק  מונסיאור ישראל  

שאם יאמרו לי שאחד ואחד עולים לשניים, לא אאמין בזה ע"י שכלי    ]בני יששכרהבעל  [
האנושי, רק אחר שכתוב בתורה ויהי ערב ויהיה בוקר יום ראשון, ואחרי כן כתוב ויהי ערב 
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ואף מדברי חז"ל במקומות רבים נראה שדנו על פי    . 13ה זחידוש  מהותיים ב
  הוכחות שכליות, בין בענייני האמונה והתורה ובין בענייני חולין.

לא   והקבלה מאחרים,  היא ע"פ השמועה  נראה שהדעה שחובת האמונה 
מתיימרת להוכיח את אמיתות האמונה (שהרי אין בקבלה מאחרים ראיה  

ידו ), אלא מתייחסת לקבל14לאמיתות דעתם  להגיע על  זו רק כאמצעי  ה 
אמצעי זה אכן קיים. כמו כן, כל טענה שמעלה עיקרון  במקרים ש לאמונה,  

סוף",   לדבר  "אין  של  בבעיה  נתקלת  החכמה"  מן  "למעלה  לדרגת  מסוים 
כל רעיון שהוא, להגדירו כ"למעלה מן החכמה",   יטולשהרי אם כן, ניתן ל

  דרך להפריכו.  ומשכך לא יהיה צורך להוכיחו, ואף לא תהיה

על   יותר  שומרת  אוחזת  היא  בה  שהדרך  ראיה  הביאה  אף  דעה  כל 
לדבריהם   ראיה  הביאו  תמימה  באמונה  להאמין  שיש  הסוברים  האמונה: 

, והסוברים שיש  15תחת גזירות שמד מכך שאמונה שכלית עלולה להישבר  
שגורמת   זו  היא  שכלתנות  ללא  שהאמונה  טענו  שכלית  בדרך  להאמין 

  . 16ות האחרונים לכפירה בדור

אין זה נכון ואין זה מועיל לסתום את פיו של  שכתב המהר"ל  על כל פנים,  
  –שהרי אדרבה, העלם דברי המתנגד לאמונה  הבא לברר בענייני האמונה,  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ד הם שניים".יודע אני שאחד עם אח – ויהי בוקר יום שני

אם באמת לא נסתמך על הוכחות שכליות, ולו הברורות ביותר, כיצד נסתמך על הוכחות   13
 מהתורה, והרי גם הבנת התורה והסקת מסקנות ממנה נעשות באופן שכלי. 

ועוד, שאם כן, מה נאמר למי שנולד במקום שאינם מאמינים, והרי לא יעלה על הדעת   14
 .שהוא מחויב לדעות שקיבל מהם 

בסוף ההקדמה: "ואין ספק כי כאשר    (לרבי שם טוב אבן שם טוב הראשון)  ספר האמונות  15
הצרות   עזה  תקפונו  והמתחכמים  המפולפלים  כי  קהלינו,  אבדה  זו  בסיבה  השמד,  וגזרות 

כי    .הסיכה ופרצו גדריה ונמשכו אחריהם בני האומה עד שיבשו עצמותינו אבדה תקוותינו
אין  אחר   כי  אחר שהסכימו  השפע  ימשך  מהם  ולטובים  רע,  ועל  טוב  על  חשבון  ואין  דין 

  ". התבוננותם בנמצאות...
כאשר היה בגזירות בצרפת  אות יט ד"ה ואעידה: "ון מאמר ה  ובני יששכר מאמרי חודש סי

ועמדו על האמונה במופת השכליי יופורטיגאל, כל אותן החוקרים אשר חקרו בפ לסופיא 
זעם,   ביום  רק בקבלה קהמירו את כבודם  ונשים אשר אמונתם הוא  דשו שם יוקלי הדעת 

 ". הנכבד והנורא הש"י ינקום דמם במהרה

16  " קכ"ו):  עמוד  לרגלי,  ד"ה  ה,  אות  זרעונים,  קוק,  (לראי"ה  עלאורות  דבר   כשחושבים 
אם שפלות   ים מתגלה אז בתוך הנפש כיקואל־תאין גאו... ים בלא השכלה ובלא תורה קואל

עדי...  פרועיםדמיונות   מ־ןוכל  הכפירה ורוח  היא  וזאת  ממנה,  דעתו  את  להסיח  הוא  כרח 
 ..." שבעקבא דמשיחא
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וודאי שאין זה נכון לשפוך חמתו על דברים   . 17אינו אלא החלשת האמונה
  . 18שנכתבו בספרכאלו  

קוק כתב שהתכלית הישרה היא שהאמונה תהיה בנויה על שני   והראי"ה
אחד    –יסודותיה   שכל  באופן  השכלית,  והחקירה  התמימה  האמונה 

  . 19מהכוחות הללו עומד בפני עצמו

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

הגולה    17 באר  ז(למהר"ל)  ספר  פרק  השביעי  "  באר  ולכך:  וד"ה  והדברים  לא ד"ה  שאם 
דאי חולשת דבריו, ויעשה כך, ולא יקבל דברי החולקים עליו באהבה, רק ידחם, דבר זה בו

שלכך דוחה דבריו, כי החלש אין לו קיום עם המתנגד אליו. ולכך אין ראוי  שאומרים עליו  
כ שלא  אותו  ובפרט  והידיעה.  החקירה  לאהבת  דעתו  אל  המתנגד  דבר  שום  וון  ילהרחיק 

א אשר  האמונה  להגיד  רק  לומר  ילקנתר,  אין  ודתו,  אמונתו  נגד  הם  הדברים  אם  אף  תו, 
   ..יהיה בירור הדת. אליו 'אל תדבר ותסתום דברי פיך', שאם כן לא

כי אם עושה זה, שסותם את פיו שלא ידבר זה, הוא מורה על חולשת הדת, כמו שאמרנו.  
כי חושבים כאשר אין רשאי לדבר על הדת,   ,ולכך דבר זה הפך מה שחושבים קצת בני אדם

ח בטול יהוא  רק  זה  אין  בדת  המתנגד  דברי  העלם  כי  כך,  זה  ואין  שלו.  ותוקף  הדת  זוק 
  הדת, כאשר אומרים 'סגור פיך מלדבר'. וחולשת 

המתנגדים    ,ולכך היו  לא  דתם,  כנגד  שהוא  בספרים  מה  דבר  נמצא  אם  ואף  הראשונים, 
בדבר   אדם  של  פיו  ולסגור  כלל  מזה  מניעה  יהיה  שלא  מחייב  השכל  כי  זה,  דבר  דוחים 

  ."שהוא מגיע אל הדת, רק פתשגן הדת נתונה אל הכל

ובפרט הכתוב, כי הכותב בספר אין כוונתו רק ללמוד,  "  באר הגולה בהמשך דבריו שם:   18
ואין כאן דבר שיהיו מכוונים להכעיס כדי לקנטר, ולכך הדבר הזה אין לסתום ולבטל. ולא 
(עפ"י  ולא היה כאן פוצה פה ומצפצף  ומוחים בדבר זה כלל,  מצינו מעולם שיהיו מונעים 

  ישעיה י, יד) בדבר זה.  
חשו  יסופים, אשר הלכו אחר חקירתם, בגדו וכוליספרי הפ  ולמה לא תהיה תלונה זאת על

לוקחים ספרים [הראשונים]  ואמרו כי העולם קדמון, ולא היה לו בריאה כלל, עם כל זה הם  
ההם ולא דחו אותם. רק שכך הוא ראוי כדי לעמוד על האמת, לשמוע הטענות שאמרו לפי  

ות דברי זולתו המתנגד לו, אבל  וונו לקנטר. ולכך אין ראוי לדחיהדעת אשר אתם, ולא כ
  ... ראוי לקרב אותם ולעיין בדבריו

וקלף הנייר  על  חמתו  לשפוך  החכמה  בו  שיש  לאדם  יש  שכתב    ?וכי  מי  על  שכן  ומכל 
הד על  כוונתו  היה  שלא  בספר,  הליהדברים  רק  ואין י בור,  מכל,  לשמוע  יש  אשר  מוד, 

ועל ידי זה האדם בא אל תוכן  לדחות דברי זולתו, כמו שנתבאר למעלה מדברי החוקרים.  
גיאמ כל  כי  אלו.  כמו  לדברים  הסגר  ואין  הגמור,  האמת  על  ולעמוד  הדברים,  בור יתת 

שרוצה להתנגד על אחד להראות גבורתו, הוא חפץ מאוד שאותו שבא כנגדו יתגבר ככל  
  . ..בור ביותריבור שבא להתגבר כנגדו, נראה שהמנצח גיאשר יוכל, ואז אם ינצח אותו הג 

לכך אין לסתום פי מי שבא לדבר נגד הדת לומר אליו 'אל תדבר כך'. ואדרבא, אם עושה ו 
  ".זה עצמו חולשתו –כך 

לת  ויסוד האמונה השלמה שבלב נובע הוא מתוך מעמק סג"אורות ישראל פרק ח אות א:    19
מודי. אמנם חלשת האדם ילוי השכלי והלי. אחריו ועל גביו בא יסוד הע.הנפש שבישראל.

מ שבהיותו  יוגורמת,  שכלי  למחקר  הנטייכשר  יסוד  בו  שלם יחלש  ובהיותו  האמונית,  ה 
ח לא ו באמונה הוא עלול למעט בהשכלה וחכמת לב. אבל תכלית דרך הישרה היא, שכל כ
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   לג פרק
  תמימה או ע"י ראיות שכליות   –אמונה בדורנו 

בין   שחילקו  הדורות    מחלוקתיש  לבין  באמונה,  חקירות  לגבי  הראשונים 
  האחרונים. 

דיברו רק  מהם  יש   שכתבו שגם הראשונים שכתבו לחקור בענייני אמונה 
, או שדבריהם היו הוראת  20מצויים כלל בדורותינו   שאינםעל יחידי סגולה  

  .21שעה לקיים את הדור בתקופתם

צריך   הזה  בזמן  שדווקא  שכתב  מי  יש  ענייני מאידך,  כל  את  להסביר 
, וכל מי שחונן בשכל לא יוכל להסתפק באמונה  22האמונה ע"פ דרך השכל 

פגומה  שאמונתו תהיה  הרי  בהיגיון שבאמונה,  יעמיק  לא  ואם   . 23תמימה, 
להנהגת  אמנם לסבתא הצדקת התאימה "יהדות פשוטה", אך  אף הוסיף ש ו

  .24אמונה כזו  ספיקת כלל ישראל בדורנו לא

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

לו היה הוא השולט  יזו, כאוא עואם יתגלה בכל מל־ירו, ולא יתמעט על ידו, כיימעט את חב
כ כולבדו.  שלם  שיהיה  צריך  האמונה  כא־לח  אפשריכך  שום  לו  אין  מחקר,  ולו  של  יות 

כוולע שיהיה  צריך  זה  כומת  החכמה  מע־לח  ומזוכך  כולה  כלל  היה  לא  כמו  של  ורז  ח 
  . "אמונה בנפש

ש  20 מז יקובץ  סימן  ב  חלק  "  עורים  ט:  שהיא אות  נראה  בהקדמתו  הלבבות  חובת  ומדברי 
ברו בעלי השיטה יברור שלא ד...  שהאמונה תהא ע"י ידיעה  –  קי אביךודע את אל  –  והומצ

  . "הנ"ל אלא מיחידי סגולה, אשר אינם מצויים כלל בדורותינו

ואל תשיבני מן הקדושים אשר  אות יט בהערה: "  בני יששכר מאמרי חודש סיון מאמר ה  21
הקדוש   והחסיד  ודעות,  אמונות  בספר  גאון  סעדיה  ר'  בספרתם,  הלא  המה  החיים  בארץ 

באלף ב הדור  את  לקיים  שהוצרכו  כמוס  סוד  בזה  יש  כי  והרמב"ם,  הלבבות,  חובת  ספר 
  ".שך והיתה הוראת שעהוהחמישי שהיה בבחינת ח

הביאו   שהרי  שעה,  בהוראת  מדובר  שלא  משמע  דבריו שמדבריהם  על  להעיר  יש  אמנם 
  לכך ראיות מפסוקים, ואף יצאו נגד בעלי האמונה התמימה וביארו את חסרונותיה.

ב  22 קוק  קובץ א  הראי"ה  "רטואות  שמונה קבצים  ענ:  כל  צריך להסביר את  יני  יבזמן הזה 
  . "האמונה, התורה והעבודה, ע"פ דרך השכל

כל מי שחונן בשכל  סב: "־א, עמודים סאמונה  ,דות הראיהימ  ,מוסר אביךהראי"ה קוק ב  23
אם כשתתחבר    האמונה כיגיון שכלי, ואצלו לא תקום תמימות  ילא יוכל להסתפק בלא ה

 ". עם אור הדעת, ואם ימאס זה את הדעת תהיה אמונתו מלאה תוך ומרמה

מב  24 קטע  תרצ"ח,  באלול,  "לשלושה  לראי"ה:  העיר  גבהו '  :[קוק]  הרידב"ז  כ"ג  מחשבות 
ענה לו   .'כמו שהיתה סבתא שלי  ' יהדות פשוטה'ממני ומהשגתי, ואני הייתי רוצה להיות ב

דת  ישה כשרה וצדקת כשהיא לעצמה, אבל מיסבתא היתה מסתמא אאמנם ה':  [קוק]  הרב
השגת יראת שמים שלה לא תהיה מספקת להנהגת כלל ישראל. לזה צריך בירור מחשבות, 

  .'מתוך רוממות מקורותיה של תורה
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   לד  פרק
  האמין בדבר הסותר את השכל? האם שייך ל

השכל   וספרהכוזרי   את  תסתור  שהתורה  יתכן  שלא  הדגישו  , 25העיקרים 
  . 27כך כתב גם הראי"ה קוק . 26ולא שייך שנחויב להאמין בדבר כזה 

ש הוסיף  הוא הרמב"ן  ברור  אדם    דבר  להאמיןשאין  שאינו  ב  יכול  מה 
  .  28מבין

הרמב"ם אף כתב שזו נטיית נפשו של החכם להשוות בין התורה למושכל, 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

25  " סז:  לכוזרי מאמר א אות  או    ]שיסתור[ל שתבוא התורה במה שידחה  ־אחלילה  ראיה 
   ".מופת

 ". ל מן השקר, ומה שהשכל מרחיק אותו וישימהו שקר־אחלילה ל: "פטת אוכוזרי מאמר א 

כי לא    ,לא תכריח התורה להאמינו  ,מה שהוא דעת כוזבספר העיקרים מאמר א פרק ב: "   26
ולא דעת בדוי שלא יצויר    ,תכריח התורה להאמין דבר שהוא כנגד המושכלות הראשונות

  ". מציאותו אצל השכל

קבצים    27 "אות  א  קובץ  שמונה  הנכתבת,  רעח:  או  האמורה  להתיבה  רשות  אין  לעולם 
בין   נשגבות,  היותר  בדיעות  בין  בתורה,  גדול  כלל  וזה  הישר.  השכל  בפני  סותמת  להיות 

  . "בפרטים היותר קלים
ו   " פז  אות שמונה קבצים קובץ  ל התרדמות השכל בשם האמונה,  כשבאה ההשתדלות ש: 

וטומאה   נורא  שקר  הוא  הרי  המצות,  ועשיית  התורה  שקידת  בשם  שמים,  יראת  בשם 
הללו...  מזוהמה זאת]  המחבלים  רק  [שעושים  שרוצים  שקרנים  שהם  בין  שיהיו,  מי  יהיו   ,

להונות את הבריות, לובשי אדרת שער למען כחש, בין שהם חלושי רוח, קטני דעת, שמפני  
בשקידה   אטימת רומסים  הם  ציורם,  וגשמיות  הרגשתם  כהות  מפני  אצלם,  השכלי  האור 

ומרץ את החומר המעשי, ומושרשים בהציורים האגדיים של האמונה במובן החיצוני של 
קליפתם, שמביא לעולם דלות רוח וגרעון חיים. והם בתומתם וחלישתם, ובגאותם וסכלותם  

גאו מתוך  הבאה  הפנימית,  וטוואכזריותם  בעניה  משובשות  ודעות  של  יפשות  יסודיים  נים 
העולם  את  להדריך  יתאמצו  עליהם,  מבוססת  האמונה  שכל  הגדולות,  האמונות  הכרת 
את   יותר  להרדים  גורמת  והשפעתם  ומדינים,  ידים  רפיון  ויאוש,  במשטמה  קצר,  ברוח 

דות יהשכל, לכבות אורה של תורה, להרחיק את העולם והחיים המאושרים, את טוהר המ
ידי זה הנשמות כושלות ונופלות, ובני אדם חיים חיי בהמות  ־לוזיקוק המחשבה מן האדם, וע

כבוד   להכרת  היסודי  הבסיס  שהוא  האדם,  כבוד  הכרת  באין  ותבונה,  דעת  באין  שפלות 
 . "שמים המלא עולם המחיה עולמים, המעודד רוח ונשמה

מאמין בייחוד    ואמר כי הוא[המומר]  אז עמד פראי פול  ספר ויכוח הרמב"ן, בסוף הספר: "  28
המלאכים ושרי מעלה מבינים   ד שאיןולוש, והוא דבר עמוק מאיש  גמורה ועם כל זה יש בו

יודע, אם  דבר ברור הוא  :ואמרתי[הרמב"ן]  עמדתי  .  אותו כן    שאין אדם מאמין מה שאינו 
  ".המלאכים אינם מאמינים בשילוש

 מדעות שנאמרו במהלך ויכוח עם כופרים.אמנם יש מקום להסתייג 
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  .29לעומת נטיית נפשו של ההמון הסכל שסבור שהתורה והשכל הם הפכים 

הגוי של  דרכם  שזו  שהוסיף  מהראשונים  הבורא    םיויש  שרצון  לחשוב 
מהשכל  ונמנעים  הרחוקים  בדברים  את  30שנאמין  לתאם  היא  דרכנו  אך   ,

עם   התורה  שאפשר דברי  ככל  לנוצרים  . 31השכל  שיסודות  32כוונתו   ,
היגיון  יהםאמונות בטענותיהם  משוללות  היהודים  שהדגישו  כפי   ,

הראשונים בתקופת  עימם  לתגליות    . 33ובוויכוחיהם  התנגדו  אף  הנוצרים 
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29  " לרמב"ם:  המתים  תחיית  והערב איגרת  להם  שבדברים  הנאהב  התורה,  אנשי  שהמון 
מן   מופרש  נבדל  דבר  כל  ויוציאו  סותרים,  קצוות  שני  והשכל  התורה  שישימו  לסכלותם, 
  המושכל, ויאמרו שהוא מופת, ויברחו מהיות דבר על מנהג הטבע, לא במה שיסופר ממה 

לעתיד. שיארע  שיאמר  במה  ולא  העומד,  מזמן  שיראה  במה  ולא  נשתדל   שעבר,  ואנחנו 
מה   אלא  זה,  בכל  אפשר  טבעי  סדר  על  הדברים  וננהיג  והמושכל,  התורה  בין  לקבץ 

 ."שהתבאר בו שהוא מופת, ולא יתכן לפרש כלל, אז נצטרך לומר שהוא מופת

ק יד ד"ה ויש לך להבין: "ולא תאמר  פרסוף  )  משה ממרסייר  מעשה ניסים (לרבי ניסים ב"  30
יחשבו   ובזה  מהשכל,  ונמנעים  רחוקים  דברים  האמנת  התורה  כי  הגויים  שאומרים  כמו 

ות ה' חסד חשהוא רצון הבורא יתברך, משימים מר למתוק ולילה לאור ישימו, כי כל אור
  ואמת, לא זולת זה".

) פרק ד ד"ה והפנים השניים: "והפנים השניים, משה ממרסייר מעשה ניסים (לרבי ניסים ב" 31
שיקיימו כל מה שביאר בו מניח הדת והנימוס במילות עצמן שהליצו עליהן... ומה שימצאו  
סותר [בין דברי התורה לשכל], השתדלו לפרש המילות אשר דיבר בם מניח הדת על פנים 

זאת הסתירה ושיתקנוה נאותים לכוונתם, ואפילו בפירוש רחוק. ואם אי אפשר להם לדחות  
הוא   ההיפך  המושכל, אם  לדבר  הופכית  תהיה הדת  שלא  דרך  מצאו  ולא  נאותים  בפנים 

וסברות   בראיות  יקויים  אמנם  הדבר,  על  גמורה]  [ראייה  חותך  מופת  בא  שלא    –בדבר 
ולזייף  להשליך  אפשר  אי  ואם  כנגדן,  אחרות  וראיות  בסברות  שבדת  מה  לקיים  ישתדלו 

יצילו מה שבדת בזה החלק לבדו ויאמרו   –פני שבא עליו מופת חותך  המוחש או המושכל מ
על  שסומכים  לעיל,  שהביא  הראשונים"  ל"פנים  [כוונתו  בכולם  הראשונים  מה שאמרו  בו 

  דברי התורה גם נגד השכל]... 
בספיקות  המיעוט  בוחרים  שהם  לפי  נאותים,  יותר  הם  כי  השניים  הפנים  בחרנו  ואנחנו 

והנה ההשתדחקיםבו דברים  .  בה  הפלגת המיעוט  להראות  בתורתנו הקדושה...  לנו  דלות 
 ".כנגד המושכל

 על דבריו. 108הערה  32

כמתו ולחכם מחכמי אדום ושאל אותו על ח[הכוזרי]  וקרא  ה: "ד־כוזרי מאמר א אותיות    33
הות, והיה עובר ברחם וובאחריתם ובעקבותם נגשמה האל  ...אני מאמין'ומעשהו. ואמר לו:  

הי הנסתר, נביא שלוח בנראה,  ובתולה מנשיאות בני ישראל וילדה אותו אנושי הנראה אל
אל בן  הנקרא  המשיח  והוא  בנסתר,  שלוח  הקואלוה  רוח  והוא  והבן  האב  והוא  דש,  והים 

אמר הכוזרי: אין בכאן מקום לסברא, אך הסברא מרחקת רוב  ...'  תתויחדים אמיואנחנו מי
  ."הדברים האלה

אבל הדבר אשר את מאמינים, והוא עיקר אמונתכם, לא  ב"ן, היום השני: " ספר ויכוח הרמ
יכול   אינו  הפלא  גם  כן,  אמרו  לא  מעולם  והנביאים  נותן,  אינו  והטבע  השכל,  אותו  יקבל 
להתפשט בדבר ההוא, כאשר אבאר בראיות גמורות במקומו ובשעתו, שיהיה בורא השמים 
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ובכלל, מן המפורסמות    . 34מדעיות שסותרות לכאורה את פשטי המקראות 
 40נזירותיה   39נזיריה  כמריה  38סופריה   37שופטיה  36ראשיה   35הכנסייה ש
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בבטן יהודית אחת ויגדל בו ז' חודשים ויולד קטן, ואחר    )עובר(חוזר    )וכל אשר בם(והארץ  
כך יגדל ואחר כך יימסר ביד שונאיו וישפטוהו משפט מות וימיתוהו, ואחר כך תאמרו שחיה  

ולחינם והבל תדברו דבריכם, כי זה .  וחזר למקומו הראשון. לא יסבול דעת יהודי ושום אדם
  ". הוא עיקר מחלוקתנו

ויכוח הרמב"ן, בסוף   בייחוד    ואמר כי הוא[המומר]  אז עמד פראי פול  הספר: "ספר  מאמין 
המלאכים ושרי מעלה מבינים   ד שאיןולוש, והוא דבר עמוק מאיש  גמורה ועם כל זה יש בו

יודע, אם  דבר ברור הוא  :ואמרתי[הרמב"ן]  עמדתי  .  אותו כן    שאין אדם מאמין מה שאינו 
  . "ושתקוהו חביריו. המלאכים אינם מאמינים בשילוש

" (ישראל נתנאל רובין,  בתרבות  מקורות  השוואת  ,חיים  בעלי  על  פרטית  השגחהובמאמר "
ב גיליון  נדפס  ישראל  עמוד  2מספר    18מורשת  העיר  239)  היהודים   יהםטענותש,  של 

היהודיי כךנוצריים  ם־בפולמוסים  מ  על  הנצרות  היגיוןשיסודות  התאי  ,שוללות   מו אכן 
שבה היה מקובל שמעשיו של הבורא לא יכולים להתנגד   –  הראשונים  קופתת  –  תםלתקופ

  .פרק להכפי שנאריך בדבר שהשתנה בתקופת האחרונים, לעקרונות ההיגיון, 

ִלילֵ אסרו על    1616בשנת    34 ּגַ ִליֵלאֹו  נגזר   ייּגַ ללמד שהארץ נעה סביב השמש. לאחר מכן 
רק  שנה.  כמאתיים  במשך  בקריאה  האסורים  הספרים  ברשימת  נכלל  וספרו  מאסר,  עליו 

  הודתה הכנסייה בטעותה ביחס לכתביו.  1992בשנת 

בדבר   35 האמונה  הנוצרים  אצל  מקובלת  היתה  לספירה  הראשונות  מהמאות  כבר 
א דהיינו  הכנסייה,  של  בשנת  י־ה"אלטעות"  לשגות.  הוותיקן    1870יכולתה  (בוועידת 

ק י, מחז[דהיינו: בשעת מילוי תפקידו]  הוכרז כי האפיפיור, בשבתו על כסאו  אף  הראשונה)
  קביעותיו בלתי ניתנות לשינוי. פיכך, ולבענייני אמונה ומוסר  ב"אלטעות"

די להחדיר  הגדרת דעתו של אדם יחיד כאמת מוחלטת ובלתי ניתנת לשינוי, אין כמותה כ
  כל שקר שהוא.

חמי,   לבן  בני  בין  מה  ליעקב,  ראו  אמת  על  תיתן  בנוי  הדורות  שבכל  התורה  עולם  שכל 
אין סכין מתחדדת אלא ", ש , בונה על מנת לסתור וסותר על מנת לבנותקושיות ותירוצים

חבירתה של  על   "בירך  שיקשו  חכמינו  התאוו  וכמה  ב),  סי'  סט  פרשה  רבה   (בראשית 
בר לקישא, כי הוה אמינא מילתא  : "א"בבא מציעא פד עמנת לברר את האמת (על  דבריהם

הוה מקשי לי עשרין וארבע קושייתא, ומפרקינא ליה עשרין וארבעה פרוקי, וממילא רווחא 
נשאו  שמעתא ולא  ועוד),  ע"ב  כב  (פסחים  הדרישה  על  כמו  הפרישה  על  שכר  וקיבלו   ,("

בתורה (  פנים  הרמב"ןלראשונים  הקדמת  לרמב"ם  סוף  המצוות  לספר  "להשגותיו  כי  ) 
 ). ט 'שו"ת הרא"ש כלל נה סי" (תורת אמת היא ואין מחניפין לשום אדם[תורתנו] 

שיפטרו  בימי הביניים הכנסייה הקתולית היתה נוהגת למכור למאמיניה "שטרי מחילה"    36
ששטרי מחילה   כך  לידי  הגיע  הבא. הדבר  בעולם  חטאי  אותם מעונשיהם  על  גם  "מחלו" 

והללו   וגניבה,  האפיפיור  ניאוף  של  המחילה  (שטרי  ערך  ניירות  כמו  ונקנו    ֵלאוֹ נמכרו 
במאה   הרוחניות    ).16ה־העשירי,  הפיכת  כמה  מראות  הכסילים  עיני  את  עיוור  השוחד 

בסופו של דבר, היתה זו אחת הסיבות לירידת כוחה של למסחר מרחיקה את הציבור. אכן,  
הקתולית "  הכנסייה  מהמסמך  כתוצאה  השאר  שטרי  (בין  של  תוקפם  בירור  לשם  דיון 

 .ה)התזות") שגינה את שחיתותה של הכנסיי 95" (הנקרא גם "המחילה
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הכנסייה  37 של  דת  לצורכי  החקירות  מוסד  היא  הלוא  הוקמה  הקתולית  האינקוויזיציה,   ,
ב.  בדתם  על מנת למגר את הכפירה  1231ב־ די  לחייב אדם   שהיא  כל עדותהיה  על מנת 

החשוד היה נדרש להודות, למרות שלא נאמר לו במה הוא נחשד ומי העיד נגדו בחקירה.  
, שנמשכה במהלך החקירהות שונות מאלו שנחשד בהן).  (אכן לעיתים החשוד הודה בעביר

שנים, ואף  חודשים  החשוד  לא    לעיתים  של  באפשרותו  בסניגור  היה    הרי ש(להסתייע 
  ). סיוע לכופר תהיה כזו סניגוריה

הודאה,   מלבד  אחרות  בראיות  הכיר  לא  המשפט  התירה  בית  גבייתה  הכנסייה  ולצורך 
אכן   בעינויים.  שימוש  מפלצתייםיזיציה  האינקווהקתולית  בעינויים  רב  שימוש    . עשתה 

נהרג מהעינויים   רבות הנאשם היה  היתה כה רבה, שפעמים  עינויי החקירה  עוצמתם של 
ה ההודאה.  קודם  בעזרת  הודאהעוד  המשפט  העינויים  שהתקבלה  לצורכי  קבילה    .היתה 

   פחות.א־הביא לעיתים לעונשים מפלצתיים לגזר הדין במשפט 
במקרה   גם  זאת  המאסר.  הוצאות  את  שמימן  זה  והוא  הוחרם,  החשוד  של  רכושו  בנוסף, 

. במקרים רבים הוצאות המאסר,  הנאשם היה נשלח לביתו ללא עונששבו בסופו של דבר  
  שהיו גבוהות, גרמו לחשוד לפשיטת רגל.

אין אדם קרוב אצל עצמו וכה פסוקה רווחת בישראל: ראו מה בין בני לבן חמי, שהל  –  ושוב
  .(יבמות כה ע"ב ועוד) אדם משים עצמו רשע

גם   בצביעותו  אחזו  במעשר",  חייבת  שתהא  מהו  "המלח  אביו  ששאל את  מי  של  בניו  בני 
כאשר   זה,  עלבתחום  מסוימות  הגבלות  כך  הטילו  עינויים    , העינויים.  על  אסרה  הכנסייה 

דם, לשפיכת  עונו,    ,לדיםי  הגורמים  לא  חמור  בריאותי  מצב  ובעלי  באינקוויזיציה נערים 
חובה לעצור את העינויים כל חמש עשרה דקות היתה  פיקחו על הספרדית  אף  ורופאים   ,

  .כך
ו"אינה שואפת לדם", את ביצוע הדין מסרו לשוטרי העיר   כיוון שהכנסייה "אוהבת אדם" 

זיציה אף היו אומרים לנאשם: "יען כי חזרת  שאינם שייכים לאינקוויזיציה, ושופטי האינקווי
אנו  מבקשים  אבל  העם.  למשפט  אותך  ומוסרים  מהכנסייה  אותך  מרחיקים  אנו  לחטאך, 

ישראל   (אוצר  בדמים"  מבוא  ולמנוע  מגעת  שידם  כמה  עד  העונש  את  למעט  ערך  מהם 
  ).  173אוטו דא פי, תחילת עמוד 

הופקינס  38 ה  מתיו  "גילוי  17-(המאה  בספרו  ביותר.  הגדולים  המכשפות  ציידי  בין  היה   (
) מוות  1647המכשפות"  עליה  שיביא  מה  כמכשפה,  אשה  לזהות  בדרכים  עוסק  הוא   (

  בשריפה בעוון כריתת ברית עם השטן וכפירה. 
בין השאר מתואר בספר זה "מבחן המים": מכניסים את החשודה למים, כאשר היא קשורה  

ו כאשר אגודל יד ימינה קשור לבוהן רגל שמאלה. אם היא צפה ואינה טובעת,  לכיסא, א
הרי שהיא מזוכה מהעוון היא טובעת,  חשוב להדגיש  (  הרי שזו ראיה שהיא מכשפה. אם 

בית המשפט    –  1706בווירג'יניה בשנת    גרייס שרוודבמשפטה של    –אחד  שלפחות במקרה  
  .)"על חייהלשמור  על מנתלנקוט באמצעי זהירות "הורה 

(בספרו   עלילות דם מסוימות נודעו כבר בעת העתיקה, ונזכרו כבר אצל יוסף בן מתתיהו  39
של עלילות הדם אירעו  הנוראה  . אם כי תפוצתן והשפעתן  "נגד אפיון" מאמר שני אות ח)

  בעיקר בימי הביניים.
הדם הביניים  הראשונה    עלילת  ש  1144בשנת    אירעהבימי  נֹוריץ'  כאשר באנגליה,  בעיר 

דתי.   טקס  למטרות  נוצרי  ילד  רצחו  כי  יהודים  העלילות  האשימו  פשטו  קצר  זמן  תוך 
נוספים.   נוסף  כמה  לאחר  למקומות  שנים,  העשרות  אלו  היהודים   כי  ,הסברלעלילות 

מנתצריכים את דמו של הילד   בו את מצות  על  נוסף היהלאפות   על היהודים   יכ  . הסבר 
  .בוילחלוק ביניהם את ל
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שנה וחמישים  כמאה  הראשונה,  תוך  העלילה  הבאות,    מאז  השנים  מאות  פשטו  ובמשך 
הודאות,  ם  במקרים רבים יהודים עונו על מנת להוציא מה  בכל אירופה.עלילות אלו  מאות  

נשרפו שלוש    ,לבדה  גרמניהבבאיברלינגן ש  1331בעלילת הדם שבשנת    ולאחר מכן נשרפו.
  מאות יהודים חיים.
האס לדבר  ששמו ובסיס  נוצרי  נזיר  היה  הביניים  בימי  הראשונה  הדם  עלילת  מפיץ  ור, 

, שאף הדגישו את רעיון לובו פעמים רבות על ידי כמרים ונזירים  דם רבות  עלילותתומאס.  
בדרשותיהם הפלא(  זה  מהשפעתו  אפוא    ומה  הנוצרים  חששו  הם  ששכאשר  אריסטו,  ל 

  . )פרק סחכפי שנביא לקמן ב. ויהמציאו מעשיה שפילה אף על
ש שאע"פ  להדגיש  שעשראוי  בידוע  ליעקב יהלכה  שונא  רבים ו  ומלכים  אפיפיורים  היו   ,  

  התנגדו לעלילות הדם ואף יצאו נגדם. שנהפכו רחמיהם באותן שעות,

עמים רבים , לעומת  דודאים ומגדים  גן נעולכאוהל טוב והדורות התייחד עם ישראל  בכל    40
העתיק   נהוגה  שבעולם  לתארהבהם  היתה  שקשה  ברמה  קרובי    –  פריצות  איש,  אשת 

  .  (האישה באספקלריית היהדות ח"ג פרק ז) , זנותמשכב זכר ,משפחה
  .)שם עמוד סג(המצרים "היו לוקחים את אחיותיהם לנשים כדת" 

ה לזנות"    יםבבלאצל  בנותיו  את  מוכר  פרנסה,  חוסר  מתוך  מההמון,  אחד  עמוד  שם  ("כל 
  ).סד
זכר  יםפרסה משכב  תועבת  היוונים  מן  ו""למדו  לבניהן""  האימהות  עמוד    התירו את  (שם 

  סד).
ת ולא ידעו בושת, על בתי הזנות יתגודדו קטן  "היוונים הקדמונים הלכו בגלוי אחרי נואפו

(שם    וגדול, נקלה ונכבד, פנוי ובעל לאישה, ולא נחשב זה לחטא ולא מתנגד למוסר ולחוק"
   עמוד סד).

ה בשני   יםרומאאצל  שתסתפק  העם  מדלת  אף  אחת  נשואה  רומית  נמצאה  לא  "כמעט 
  (שם עמוד סו).  נואפים"

  . ועוד ועוד
והנזירות    –אמנם מכל אלה, התייחדו כוהני הנוצרים   שפשטו טלפיהם   –הכמרים הנזירים 

  כלומר ראו שאני צנוע, והגיעו במעשי הפריצות שלהם לשפל המדרגה.
(עיר   ורצ'לי  של  הבישוף  שאוטו,  סיפר  העשירית,  במאה  מהבאיטליה)  כמרים  רבים 

בפרהסיא  באיטליה   איתן  מטיילים  איתן,  ושותים  אוכלים  בביתם,  פרוצות  נשים  "מחזיקים 
  פרק ח עמוד סט).ח"ג  האישה באספקלריית היהדות( ולא ידעו בושת"

הכוהנים  " מועצת  בקונסטנץ לכינוס  הכהנים  למועצת  למשל  כך  זונות.  מאות  תמיד  באו 
 (שם עמוד ע).  "אלף וחמש מאות זונות] באו לא פחות מ15ה־ובזל [במאה 

לנזירות  הנזירים" בנוגע  ומה  שפלות,  בתאוות  שטופים  את   –...  לתאר  הנימוס  מן  זה  אין 
של   צעיף  עליה  ששמה  ומי  בושת.  בתי  אלא  שאינן  מאחר  שלהן,  הרי  המנזרים  נזירה, 

כזונה.   לשרת  נכנסת  עד כאילה  אותם  גידלו  המקלט  בבתי  ובנות,  בנים  ילדו  הנזירות 
  " (שם עמוד עב).שהתבגרו, והבנים האלה היו לנזירים והבנות לנזירות

מהמאה   מפורסם  צייר  כי    15ה־מזאצ'ו,  העיד  הכנסייה,  עבור  נוצריים  ציורים  שצייר 
הנזירות הללו, סופן שהן יולדות ילדי נזירים   יחיד...הנזירות נכבשות להם לנזירים כיבוש  "

את   ויבדוק  ילך  הדבר,  ששקר  אדם  יאמר  ואם  בטנן.  פרי  את  מרעילות  שהן  או  נחמדים, 
 עג). ב־ע ים(שם עמודבורות השופכין של מנזרי הנשים וימצא שם גל של עצמות עוללים" 

במאה   המטיפים  מגדולי  מקייזרסברג,  גיילר  יוהן  מדרשותיו   ,15ה־הכומר  באחת  "נגע 
הימסור אותה למנזר, אם לבית בושת. והוא בא לידי    –בשאלה, מה על האב לעשות בביתו  

למוסרה  מסקנה בושת  שמוטב  עימו  לבית  ונימוקו  וטעמו  תספוג   –.  בושת  שבבית  משום 
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של   מטרתו  אחר  ""המורה וזוהי  והולך  בתורה  שמאמין  לאדם  לסייע   ,
  . 42השכל, ומשכך עומד בפני דברים הנראים כסתירות 
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מכות, תסבול רעב וכו' ולכן תתאמץ לצאת משם, אולם במנזר לא יחסר לה כל דבר, ועל 
  (שם עמוד עב). ע ברשת החטאים הנאלחים יותר ויותר"ידי כך תשק

] אין כל עונש למפתה נערה,   ]אחד מהִמסדרים של הכנסייה הקתולית"לפי חוקי הישועים 
בגלל שהיא אשת רעהו אלא  ה נשואה, לא משום  שיהמפתה א...  מותר לבקר בבתי בושת

  (שם עמוד עא).   "לא עבר על עוון אשת איש – היותה יפהפייה
"השדים, 'כוחות האוויר', יורדים משמיים ומקיימים מגע מיני אסור עם נשים... שד מפתה 

ִא  נקרא  בין  נשים  המופלא  הדימיון  על  רב,  בתימהון  שדיווחו  נזירות  היו  ינקּוּבּוס... 
) הבישוף"  או  שלהן,  המוודה  הכומר  לבין  "האינקובוס  רספר  כנר  עולם  המדע  שדים:  דוף 

  ). 119עמוד  "בעלטה
לתמוה   אין  לעמיםעל  לכן  ישראל  שבין  נוסף  (יצחק    –  חילוק  ובתלמוד  במקרא  הרפואה 

עמוד   מושיון  179פרויס)  גם  יותר  ומאוחר  "סורנוס  מקצועיים    –:  גניקולוגים  היו    –שניהם 
מאות ועוד  הביניים,  ימי  על  הבתולים.  של  מציאותם  את  לחלוטין  לאחר   מכחישים  שנים 

אלברט   מספק  המציאות וֹ ומכן,  את  שוללים  ושל  מחייבים  של  ארוכה  רשימה  הלר  ן 
לא   פעם  אף  הבתולות  'בכל  כי  טוען  אמנם  עצמו  הלר  הבתולים.  קרום  של  הפיזיולוגית 
מצאתי בתולים, כי אין דבר כזה. חקרתי, בדקתי ולא מצאתי'. רק לקראת סוף המאה הי"ח  

הנושא. מובן שחיפשו הנמקות לאלה שהכחישו את מציאותו  התקבלה תמונה אמיתית של  
ניתחו בעלי חיים, שלמעשה   של קרום הבתולים. לדעתו של הלר, האנטומאים הקדמונים 
אין להם בתולים, או אצל נשים פרוצות שממילא לא יימצאו אצלן בתולים... חשובה יותר  

בבת המיילדת  פוגעת  קרובות  שלעיתים  וסליוס,  של  הקביעה  שטען]  היא  מי  [ויש  ולים... 
הספר   מחבר  [אמנם  בתולות  מעט  רק  שנשארו  כזה  להיקף  הגיעה  הפריצות  שבצרפת 

(לרב (ופרופסור)    אנציקלופדיה הלכתית רפואיתהסתייג מכך]". דברים אלו הובאו בקצרה ב
  .היסטורי ומדעי"ערך בתולים, פרק "רקע  אברהם שטיינברג)

(וכו')העתיקות של  הנוצריות  וסימנא מילתא, שבאחת ממהדורות הדפוס   , בעשרת התנ"ך 
ברות שבחומש שמות נשמטה בשוגג המילה "לא" מהציווי "לא תנאף"... (תרגום המלך  יהד

. מסיבה זו, המהדורה המדוברת כונתה 1631ג'יימס, בית הדפוס המלכותי, לונדון, מהדורת  
 רושע"). "התנ"ך המ

ַלר יֵ פִּ העיד על כך הודאת בעל דין, אחד מתלמידיו של   41   , כומר ופילוסוףסארדוֹ לַ בֶ ַא ( יר ָאּבֶ
 בריל סמלי (ספר "לימודי התנ"ך בימי הביניים", מאת    12ה־, במאה  )שלימד אלפי תלמידים

עמוד  (אנגלית) עמוד    ,78,  א  פרק  ח"א  התוספות"  "בעלי  בספר  "הנוצרים )18הובא   :
המחנכים את בניהם, אינם עושים כן לשם שמיים, אלא מתוך שאיפה לרווחים. הם רוצים 
שאח אחד יהיה כומר כדי שיעזור לאביו לאימו ולאחיו. הם אומרים: 'לכומר לא יהיה יורש,  

ושיו ובגדי הכהונה מספיקים לו'. לא כן  מלב  ,וכל מה שירכוש לעצמו יהיה שלנו ושל אחינו
שיבינו   כדי  ללמוד,  בניהם  כל  את  שולחים  הם  תורתו  ואהבת  ה'  קנאת  מתוך  היהודים. 
בתורת ה'. היהודי, גם העני שבעניים, אם יש לו עשרה בנים ישלח אותם ללמוד, לא לשם 

ים, אלא  קבלת שכר, כפי שעושים הנוצרים, אלא בשביל הבנת תורת ה'. ולא רק את הבנ
  אף את הבנות".

פתיחה:  42 נבוכים,  ולא למתחילים " מורה  זה להבין את כולם להמון  ואין הכוונה במאמר 
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הבני יששכר כתב שזו מעלה להאמין בהשי"ת בתורה ובדברי חז"ל    אמנם
השם משמואל   . 43גם בדברים שלמעלה מן השכל, דהיינו שמנוגדים להיגיון

שאנו   אלא  האנושי,  להיגיון  מנוגדת  ה'  בייחוד  האמונה  שעצם  הוסיף 
 .44מחויבים להאמין כך 

מעצם  השכל",  מן  "למעלה  המושג  על  שמסתמכת  כזו,  שטענה    ברור 
מהותה לא תוכל להיסתר ע"י ראיות שכליות. אך ניתן להעיר עליה שאם  
כן אין לדבר סוף, וכל קושיה תוכל להידחות בטענה "שיש להאמין בדברי  

ב כך  מצאנו  ולא  השכל",  מן  למעלה  שהם  בדברים  אפילו    תלמוד חז"ל 
  ובראשונים. 

ם  ודרשות הפסוקי  הכללי הסבר  יפל  אנו מוצאים שדנו ע  בתלמודאדרבה,  
ע תנאים  דברי  ודחו  מהותיות,  מחשבתיות  בסוגיות  פסוקים    דייל  גם 

  לא השיבו שהדברים למעלה מן השכל.  מעולם , ו45וסברות 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

עיין אלא בידיעת התורה, כלומר דיניה כל המאמר    כי מטרת,  בעיון, ולא ללמד מי שלא 
  . הזה, וכל שהוא מסוגו, הוא ידיעת התורה באמת

שכ דתי,  לאדם  להעיר  הזה  המאמר  מטרת  בלאלא  נקבע  בדעתוי בר  והושג  אמיתת    בו 
וידע ענייניהם, ומשכו השכל    תורתנו, והוא שלם בדתו ומידותיו, ועיין במדעי הפילוסופים 

פשטי התורה, ומה שלא הצליח להבינו, או    ועמדו בפניו,  האנושי והדריכו להעמידו במעונו
המסופקים או  המושאלים  או  המשותפים  השמות  מענייני  אותו  במבוכה ישיו,  שהבין  אר 

השמות  ,והיסוס מאותם  שידע  מה  ויעזוב  שכלו  אחר  שיימשך  יסודות ,  או  שעזב  ויחשוב 
או שיעמוד כפי מה שהבין מהם ולא ימשך אחר שכלו, ונמצא שפנה אחור משכלו   ,התורה

וי בדתו,  והפסד  נזק  עצמו  על  הביא  שהוא  זאת  עם  ויחשוב  ממנו,  אותם יופירש  עם  שאר 
  ".גשת צער ומועקה, ולא חדל להיות בכאב לב ומבוכה גדולההדעות הדמיוניות תוך הר

כשמאמין בו ית"ש ובעיקרי הדת ובדברי  אות יט: "בני יששכר מאמרי חודש סיון מאמר ה    43
השכל   מן  למעלה  שהם  בדברים  אפילו  חז"ל  ובדברי  מנ[התורה  השכלואפילו  אל    ] גדים 

 ".והחכמה, רק עפ"י התורה והקבלה, הנה לצדקה תחשב

"ה"תרע  תשם משמואל במדבר פרשת מסעי שנ  44 עוד מלבדויענ:  ה' שאין  יחוד  איננו   ,ין 
בשכל אנו    ,אדרבה  .מושג  כי  אחד,  בנושא  הפכים  כשני  נראה  האנושי  הגס  השכל  לפי 

אלא מלא כל הארץ    ,לומ"מ אין זה תופס מקום כל  ,רואים בעינינו דברים גושיים וחמריים
כדכתיב אני ה' לא שניתי ואפס    ,וכמו קודם בריאת העולם כן אחר בריאת העולם  ,כבודו

והוא דבר שאין בכח השכל האנושי להשיגו אלא מחויבים להאמין    .זולתו ואין עוד מלבדו
 ".ככה באמונה שלימה

והו בימי חזקיה.  רבי הילל אומר: אין להם משיח לישראל, שכבר אכל: "א"סנהדרין צט ע  45
בבית ראשון, ואילו זכריה   –  הואמר רב יוסף: שרא ליה מריה לרבי הילל! חזקיה אימת הו

קא מתנבי בבית שני ואמר גילי מאד בת ציון הריעי בת ירושלים הנה מלכך יבוא לך צדיק 
    ."ונושע הוא עני ורכב על חמור ועל עיר בן אתנות

צז  דף  אליע"   ע"א:  צחב־ע"  סנהדרין  תשובהרבי  עושין  ישראל  אם  אומר:  נגאלין,    –  זר 
נם  ישנאמר שובו בנים שובבים ארפא משובתיכם. אמר לו רבי יהושע: והלא כבר נאמר ח
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   לה פרק
  ההיגיון חוקייכול גם נגד ־הקב"ה כלהאם 

נגד  ראשונים  הו הרס"ג   ניסים  לעשות  יכול  שהקב"ה  ברור  שאמנם  כתבו 
שמנוגדים    חוקי מעשים  יעשה  שהוא  שייך  לא  אך  למושכלות  הטבע, 

זוגי יחד, י־שמספר יהיו זוגי ואכמו שחמש יהיה יותר מעשר,  – 46הראשונות 
לצלעו  שווה  יהיה  מרובע  של  שאלכסונו  מיעוט    –  47או  משום  בזה  ואין 

נדגיש שגם הרשב"א    . 49, משום שהדברים האלו נמנעים במהותם48יכולתו 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

לא בתשובה    –  בעבודה זרה, ולא בכסף תגאלו  –  נם נמכרתםינמכרתם ולא בכסף תגאלו, ח
ואשובה   אלי  שובו  נאמר  כבר  והלא  יהושע:  לרבי  אליעזר  רבי  לו  אמר  טובים.  ומעשים 
ולקחתי אתכם אחד   כי אנכי בעלתי בכם  נאמר  והלא כבר  יהושע:  רבי  ליה  אליכם. אמר 
מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון. אמר לו רבי אליעזר: והלא כבר נאמר בשובה 

אל ישראל  ובי יהושע לרבי אליעזר: והלא כבר נאמר כה אמר ה' גושעון! אמר לו ריוונחת ת
מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו. אמר לו רבי    קדושו לבזה נפש למתעב גוי לעבד משלים

ם ה' אלי תשוב. אמר לו רבי יהושע: והלא ואליעזר: והלא כבר נאמר אם תשוב ישראל נא
ימינו ושמאלו וימי היאכבר נאמר ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למ וירם  ר 

דש תכלינה כל ואל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם ק
 ."אלה וגו'. ושתק רבי אליעזר

 כללי ההיגיון הבסיסיים. 46

נתונים    47 של  מוכרחות  כתוצאות  רבים  טבעיים  תהליכים  והבנת  המדע,  התקדמות  עם 
לשיטה האם  לדון  יש  למושכלות    מוחלטים,  כ"מנוגדים  שיוגדרו  הנושאים  יורחבו  זו 

 .פרק פגהראשונות". והדבר קשור לסוגיית ניסים, שנדון בה ב

לא מתחילה    –לפיכך, ה"שאלה" האם הקב"ה יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרימה    48
 כלל, שכן אין שום חיסרון בכך שלא יכול לברוא מציאות שנמנעת במהותה.

פול  ישת  ן, אשר לא יכשר להאמיםהדברים ההבלייאמונות ודעות לרס"ג מאמר ז פ"א: "  49
, כמו השבת אתמול ושום החמש יותר  ם][בניגוד לתחיית המתי  עליהם  [של הקב"ה]  היכולת

  ..." מן העשרה
נבוכים פ  מורה  "רק  ח"ג  אפשר ט"ו:  אי  פועל,  מפעולת  אינו  עומד,  קיום  קיים  טבע  לנמנע 

השתנותו כלל, ומפני זה לא יתואר השם ביכולת עליו, ואין חולק על זה אחד מאנשי העיון  
באר כי לפי כל אחד מן הדעות  הנה הת...  כלל, ולא יסכל זה אלא מי שלא יבין המושכלות

ואין  עליהם,  ביכולת  השם  יתואר  ושלא  השקר,  מן  ושמציאותם  נמנעים,  דברים  שם  יש 
  ". עוט יכולת בהיותו בלתי משנה אותםיליאות בחוקו, ולא מ

רבי ידעיה הבדרשי (הפניני), הובא בשו"ת הרשב"א (בכתב ההתנצלות שלו) ח"א סי' תיח 
ל ביכולת לשנותו מפני שנדין לטבע הדבר ההוא חלק  ־אר הושלא יתואד"ה והחלק השני: "

מהמציאות בשום צד. ואיך ימצא דבר שאפילו אחר המצאו המונח יקרה מה שאינו. והיותר  
הנמנע תחלה לק זה  ממנו  בזמן אחד מצד אחדימפורסם  בנושא אחד  שני ההפכים   ...בוץ 

בהפכים ונפרד וכא  ,והמשל  זוג  שיהיה  מספר  בהמצאת  כא  ,יחד  זוגי]־י[א  מרנו  מרנו  ואו 
  ."..בהמצאת זמן עבר ועתיד יחד מצד אחד.

כ יהושע ד  יתואר בעש: "רלב"ג  ית דבר מה שהיה מציאתו סותר עצמו כאילו תאמר ילא 
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כן  שגם    . 50כתב  שהדעה  מהראשונים,  אחד  העולם  כתב  את  ברא  הקב"ה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

הק מרובע  לצלעוושו  [אלכסונו]   טרועשיית  מק  ,ה  משולש  עשיית  שיהיו  ואו  ישרים  וים 
זווזו משתי  יותר  או  פחות  נויותיו  עש  ,צבותייות  ממה או  לזה  שדומה  ומה  קר  אש  יית 

    ."שמציאותו סותר נפשו
כב  פרק  א  מאמר  העיקרים  "  ספר  ונאמר:  החלק  ד"ה  שיהיה  על  ביכולת  השם  יתואר  לא 

ויות המשולש יותר משתי  וה לצלעו, או שיהיו זוה אל הכל, או שיהיה קוטר המרובע שוושו
שיהיו החיוב והשלילה    צבות, או שיתקבצו שני ההפכים יחד בנושא אחד בעת אחת, אוינ

שתב אפשר  אי  הנמנעות  באלו  ובכיוצא  מצד אחד,  דבר אחד  על  יחד  א הקבלה  וצודקים 
  ".להאמין במציאותם ולא במה שהוא ממינם

במדבר   יצחק  "שער  תחילת  עקידת  האלפ:  היכולת  יתואר  מרובע  וקשלא  צלע  לעשות  י 
  ".וה לקוטר ולא לקבץ בין ההפכים בנושא אחד בעת אחדוש

האברבנאל בספרו מפעלות אלוקים מאמר ד תחילת פרק א: "כקיבוץ החיוב והשלילה או  
  כמציאות שני הפכים בעת ונושא אחד, שלא יתואר ה' ביכולת עליו".

האחד ההכרחי וישר מצד    :ואצלי שני חלקים בנמנע: "רלד  סוף סי'חלק ד  שו"ת הרשב"א    50
מאלכס גדול  המרובע  צלע  להיות  נו..נועצמו  וזה  בו  .  ישוער  לא  עצמו  מצד  גמור  מנע 

הנמנע בטבע. שלא  וממניעת החכמה מצד  והשני לא מצד עצמו אלא מצדנו  האפשרות. 
ואמנם אין כל זה נמנע אצלנו אלא מצד מיעוט חכמת הנבראים  ...  מצינו סלע מוציא מים

  ."חם לשנות המוטבע בחותם הטבע. אבל בחוק הבורא יתברך אינו נמנעוכולם ולאות כ
נבוכים ח"ג פ  אמנם ה  רק  הצמח צדק, בדרך אמונה (הנקרא גם ספר החקירה) על המורה 

  ייחס לרשב"א את הדעה ההפוכה: "והרשב"א לא ס"ל כן, שלגבי הקב"ה אין שום נמנע". 
"  אך זאת רק לגבי כללי הטבע:  סי' תיג כתב  יארע לנו  הרשב"א עצמו בשו"ת ח"א אמצע 
ע קיים ועושין זה סוג לכל המציאות. ומזה ודאי  לוסופים שיש בהם לנמנע טביפורי הפיבס

ב להם  הסלע  ייצא  מן  המים  ויציאת  והירח  השמש  ועמידת  סוף  ים  כקריעת  האותות  טול 
דוש העולם והמן וכלל דברים אלו אסור יועליית הבאר עם ישראל בכל מסעיהם. ובכלל ח

  . "מרןולשמען כש"כ לא
לש יכול  שהקב"ה  מחלוקת  אין  הטבע  חוקי  הבדרשי ובעניין  ידיעה  ורבי  כרצונו,  נותם 

(הפניני) השיב על כך במפורש בכתב ההתנצלות שלו בשו"ת הרשב"א ח"א תיח ד"ה הנמנע 
" והחלק השני:  חלקיםוד"ה  לשני  יחלק  בסתם  הראשון    :הנמנע  נבין    –החלק  הנמנע אשר 

לא יקרא   ...קש בכל מיני הנמצאיםיק המנהג הטבעי ההולך על ההוקנו לבד ובחומניעתו בח
הנמנע. טבע  לשנות  יכולת  לבורא  יתואר  שלא  דת  בעל  אדם  הנמנע  ..  שום  השני  והחלק 

ל ביכולת ־אושלא יתואר ה  ,בושי האמונותימש  ברךק השם יתואשר נבין מניעתו אפילו בח
  ". לשנותו

אמנם במראי מקומות לדרך אמונה שם א,א כתב "והרשב"א שם חלק עליו גם על זה [לגבי  
  ], באומרו שכל הנמנעות אפשרי", אך ברשב"א דבר זה אינו כתוב.חוקי ההיגיון

  נוסף ל  ופלפדברי הצמח צדק הללו  ) אף בנה על  מנחם מנדל שניאורסון רביהרבי מלובביץ (
עמוד  ( יג  אות  תורה  שמחת  יום  שיחת  ח"א  תשמ"ג  התוועדויות  מנחם  ולכן,  "  :)293תורת 

מ  דקצמח  הצ  כאשר הוא  הרי  זה,  ענין  אודות  ראימדבר  הרשב״א כוהו  הביא  מדברי   חה 
סו"(ש הרשב״א  הנמנעות י'  ת  נמנע  הוא  שהקב״ה  בש[  ...תי״ח)  זאת  שמצינו  ת  ו" ולאחרי 

שדעתם לא היתה בן, הרי זה לפי שלא ראו את    הרשב׳׳א, מובן, שמה שישנם גדולי ישראל
הרשב״א,   היוכדברי  אם  בו  י  הרשב״א,  דעת  שזוהי  עמוורואים  מסכימים  היו  וע״ד    .דאי 

ספרי הראשונים שלא   פסקי דינים כתוצאה מזה שנתגלו  מהכמה ושמצינו שינויים בנוגע לכ
 .  ...]"היו בדורות שלפנינו
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מחומר קדמון, ולא יש מאיין, שורשה בתפיסה שמן הנמנע שיברא הקב"ה  
מלא  יכולתו,  ,  ־דברדבר  מיעוט  משום  בכך  הנמנעות  לגבי  כמו  ואין 

  .52. וכפי שביאר הרמב"ם את דעת חלק מן הפילוסופים 51דלעיל 

שיכול להיות לדבר כתב    מהר"ל ה  אחרונים אינה כן. רבים מהדעת    אמנם
גם    . 53, אחד מבחינת הטבע ואחד מעל דרך הטבע אחד שני דברים הפכים

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

טענתו   נסמכת  מה  על  לעיין  יש  וכדלעיל,  הרשב"א,  בדברי  כך  מצינו  שלא  לכך  בנוסף 
  שאילו היו רואים את דעה זו בדברי הרשב"א היו חוזרים בהם.

שלמה מגירונה (מגדולי המקובלים מקטלוניה, תלמידו של רבי יצחק    פירוש רבי עזרא בן   51
"אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון.  סגי נהור), שיוחס לרמב"ן, שיר השירים ג ט:  

ההו האור  הבהיק  ומזיוה  החכמה  משפע  רבה    אר"ל  בבראשית  שאמר  וזהו  ממנו.  ונאצל 
הגדול אליעזר  רבי  דעת  וכן  האורה...  נבראת  מאור   רשאמ  מהיכן  נבראו  מהיכן  שמים 

  לבושו לקח... הארץ מאיזה מקום נבראת משלג שתחת כיסא כבודו... 
דבר. כי יש חומר ־והוא על דעת אפלטון האומר כי שווא הוא שהמציא הבורא דבר מלא

נמצא והוא על דרך משל כחומר ליוצר או כברזל לנפח שיצייר ממנו מה שירצה. כן הבורא  
  ומר שמיים וארץ ופעם יצייר ממנו זולתי זה.  יתברך צייר מן הח

. כמו שאין קוצר ביכולתו כשלא  דבר־ואין קוצר בחיק הבורא יתברך כשלא יברא דבר מלא
הפכים   שני  ולקבץ  לצלעו  שווה  אלכסונו  שיהא  מרובע  שיברא  הנמנעים,  דברים  ימציא 

דבר כי זה  ־מלאברגע אחד. וכמו שאין זה קוצר ביכולתו כך אין קוצר אם לא יאציל דבר  
  בכלל הנמנעים כולם. 

 ועל זה אמר שלמה בחכמתו הברה ובמחשבתו הנכונה ברוח הקודש...".

וראינו   היא השקפת כל מי ששמענו עליו יהיוההשקפה השנמורה נבוכים חלק ב פרק יג: "  52
יתכן  דבריו מן הפילוסופים, והיא, שהם אומרים כי בטל הוא שימציא ה' יש מן האין, וכן לא 

וצורה  חומר  בעל  מסוים  מצוי  שיתהווה  יתכן  שלא  כלומר:  האין,  אל  יש  שיכלה  לדעתם 
  . מהעדר אותו החומר העדר מוחלט, ולא שיכלה אל העדר אותו החומר העדר מוחלט

אורו שהוא יכול י, כת[אילו היה יכול לברוא יש מאיין]  ותיאור ה' לדעתם שהוא יכול על זה
א אחת  בעת  ההפכים  בין  שיברא לאחד  או  גוף,  בעל  שיהיה  או  יתעלה,  כמותו,  יברא  ו 

  .מרובע אשר אלכסונו שווה לצלעו, וכל הדומה לזה מן הנמנעות
כלפיו יכולת  חוסר  שאין  כשם  אומרים,  שהם  מדבריהם,  שאינו   והמובן  מחמת  יתעלה 

כי יתכן שישתנה ממציא הנמנעות,  לא  ולכן  פועל  כך  ,  לנמנע טבע קבוע, שאינו מפעולת 
  .אם לא יוכל להמציא יש מן האין, כי זה מסוג כל הנמנעות וסר יכולת כלפיואין ח

לוה, אינו נמצא בלעדיו, וגם  ־ולפיכך סוברים שיש שם חומר מסוים מצוי קדמון כקדמות הא
בלעדיו נמצא  אינו  הוא.  הוא  אלא  במציאות,  יתעלה  בדרגתו  סבורים שהוא  סיבת    ואינם 

כחו דרך משל,  בידו,  והוא  לנפחמציאותו,  או הברזל  ליוצר,  מה  ,  מר  בו  יברא  והוא אשר 
  ...שירצה, פעם מצייר ממנו שמים וארץ, ופעם מצייר ממנו זולת זה

  ".וגם אפלטון זו דעתו

ב  53 הקדמה  הקדמות  ה'  "  גבורות  התבאר:  הנה  וד"ה  וללישנא  העמידה  ד"ה  היה  לא  כי 
וכן לבני  [עמידת השמש בנס של "שמש בגבעון"]   ועמו  אדם אשר היו באופק רק ליהושע 

ההוא ולשאר בני אדם היתה תנועת השמש כדרכה, וזה יותר הפלא ופלא כי ליהושע ועמו  
באופק ההוא היתה עומדת ולשאר בני אדם באופק אחר הולכת, ולא שהיתה נראה עומדת  
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מושכלות   לא  אף  הכל,  לאדון  נמנע  כל  שאין  כתב  מפאנו  הרמ"ע 
  . 55, והוסיף שהחולק על כך, טוב ויפה היה לו אם לא בא לעולם 54ראשונות 

לימה שהשי"ת כל  חובה להאמין באמונה שזוהי ש  כתבוגדולי החסידות גם 
השכל  ע"פ  הנמנעים  בדברים  גם  חינוכית    . 56יכול  תועלת  שיש  ומובן 
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גמורה עמידה  בפעם  ...  אלא  ותעמוד  השמש  תלך  כי  בציור  זה  דבר  יתכן  איך  יאמר  ואם 
ו כמו שכתב הרלב"ג שהם שני הפכים בנושא אחד ולא יתקבצו יחד. כבר  אחת, שזהו בעצמ

הנהוג  ענינה  מצד  השמש  שתלך  להיות  ויכול  אפשר  כי  בזה  יצדקו  לא  שדבריו  אמרנו 
ותהיה עמידה לה מצד הנס, שיכול להיות לדבר אחד שני דברים הפכים מצד שני בחינות  

 ."והטבע דבר מיוחד ושלא בטבע דבר מיוחד

מ  54 "עשרה  ט:  פרק  ד  חלק  דין  חיקור  מאמר  ללמודאמרות  יש  לא    ,ועדיין  בלבד  לא  כי 
הבחירה על העתיד אצל  הוא  ברוך  ידיעתו  טבע    ,קצרה  הנמנע  אל  שיש  פי  על  אף  אלא 

מכל מקום    ,טול העבר שיהיה מה שהיה כלא היהיקיים אצל השכל האנושי ולא ידומה ב
הכל לאדון  נמנע  דבר  כל  מז...  אין  ממנו  יבצר  לא  יותר  יוככה  שיהיה  החלק  לגדל  מה 

  , א אצל החפץ הפשוט שהמציא אותן והדרן לכללן שאין למושכלות ראשונות מב  ...מהכל
  ".והן בידו כחומר ביד היוצר

יגה יא  רש"י חג[  לו לא בא לעולםיוהנבהל להשיב על זה רתוי לו כאהמשך דבריו שם: "  55
"  ב"ע רתוי:  לעולםד"ה  בא  לא  אם  לו  היה  ויפה  ומה   "]טוב  לפנים  במה  להסתכל  בא  כי 

  ". לאחור
גם האפיקי ים (לר' יצחק אייזיק חבר, ח"ב שבועות כ ע"ב תחילת ד"ה תניא) כתב בחריפות  
קיים  חוק  הניחו  אשר  הארורה  פילוסופיא  אחר  בזה  "ונמשך  לבורא:  נמנעות  ייחוס  נגד 

ן שכל לייחסם גם לבורא, ודבר זה לדעתי נוטה לצד מינות, כי העמידו הכל  לנמנעות שאי
  על שכלם, ומה שאין בשכלם להדיג הכחישו".

וקשירת  בדיבור אחד  ושמור  זכור  כמו  חוקי הטבע,  לנמנעות מצד  נראה שמתייחס  אמנם 
 דבר רוחני בגשמי. ובזה אין מגדולי ישראל מי שחולק. 

סלב) אות תז: "ואמר, מה שכתוב שם בספריהם [ספרי חקירה] חיי מוהר"ן (רבי נחמן מבר  56
אני מאמין שהשי"ת יכול לעשות מהמשולש  –'וכי אפשר שיהיה נעשה מהמשולש מרובע?' 

  מרובע, כי דרכי השם נעלמות".
מחיוב האמונה עפ"י התורה  אות יט ד"ה ובאמונה: "בני יששכר מאמרי חודש סיון מאמר ה  

  ".בהש"י שהוא כל יכול אפילו בב' הפכיים שאין השכל יכול לחייבוהנבואה להאמין 
כסל חודש  מאמרי  יששכר  ד  ־ובני  מאמר  הללוטבת  ד"ה  קלא  "־יאות  המשוקע ה:  השכל 

בטבע לא יקבל זה כי איך אפשר לצייר ב' הפכיים בנושא אחד, הן אמת בטבע אי אפשר  
אותיו אשר הוא יכול עשות דבר ונפל  ה'לצייר, אבל בנס יכול להיות, הלא לזה הוא מעשי  

  ".והיפוכו בנושא אחד כי הוא כל יכול
איננו מושג   ,ין יחוד ה' שאין עוד מלבדויענ: "ה"תרע  תשם משמואל במדבר פרשת מסעי שנ

רואים    ,אדרבה  .בשכל אנו  כי  אחד,  בנושא  הפכים  כשני  נראה  האנושי  הגס  השכל  לפי 
  ,אלא מלא כל הארץ כבודו  ,תופס מקום כלל  ומ"מ אין זה   ,בעינינו דברים גושיים וחמריים

העולם בריאת  כן אחר  העולם  בריאת  קודם  זולתו   , וכמו  ואפס  שניתי  לא  ה'  אני  כדכתיב 
והוא דבר שאין בכח השכל האנושי להשיגו אלא מחויבים להאמין ככה    .ואין עוד מלבדו
  ". באמונה שלימה

בספר המאמרים שנת תרמ"ט עמוד רעד: "בחיק הבורא נמנעו הנמנעות,    האדמו"ר הרש"ב
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    יכול. ־יכולתו של הכל־בהאדרת כל

ה מדברי  סייעתא לדבריהם  אינו    תלמודאכן  הארון  ממידת  שמקום  תופס 
כלום  הקודשים  קודש  של  המושכלות  57החלל  את  שנוגד  נס  שזהו   ,

  . 58הראשונות 

קוק חילק שמצד שורש השורשים אין לקב"ה שום מניעה גם נגד   הראי"ה
  . 59כללי ההיגיון, אך לאחר יצירת הזמן והמקום נוצרו גם מניעות אלו 

הוכח   האחרונים  שבדורות  להעיר    ות תופע  ןישנ  הטבעשבעולם  יש 
כ ש ראשוננראות  מושכלות  שתופע   אמנם.  60ות סותרות  אלו פשוט    ות 

המ  ותחריג עם  כולן  המתיישבות  הטבע  תופעות  לשאר  שכלות  ו ביחס 
ויצא מן הכלל, ואין אנו    ן, והרי הותהראשונ בגדר דבר שלא היה בכלל, 

   יודעים אם יצא ללמד. 

ההיגיון   שיסודות  ללמדנו  כדי  אלו  בתופעות  שיש  אפשר  אעפ"כ, 
המוטבעים בנו מתאימים רק לעולם התופעות שחווה האדם במהלך אלפי  

בהבנה זו   אנושות, בהן פגש בעצמים ומהירויות בשיעורים ידועים. שנות ה
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ר"ל שאין דבר נמנע בחיק הבורא... יוכל להיות שארי הפכים בנושא אחד. וצריכים להאמין 
  בזה באמונה שלימה".

  ."מקום ארון אינו מן המידה"יומא כא ע"א, מגילה י ע"ב, בבא בתרא צט ע"א:  57
  ".דת החלל של בית כלוםיאינו תופס למעט ממע"א ד"ה מקום ארון: " רש"י יומא כא

), שסובר שהשי"ת כל יכול גם בעניינים אלו  מנחם מנדל שניאורסון רביהרבי מלובביץ (  58
עמוד  יג  אות  תורה  שמחת  יום  שיחת  ח"א  תשמ"ג  התוועדויות  מנחם  (תורת  כך  על  כתב 

  ה עצמו הי   ון, למרות שהאר'דהיאינו מן הממקום ארון  'ד  ןיומה שמצינו שישנו העני): "293
  ".הרי זה תפקידם למצוא תירוץ לדבר – (חיבור הפכים בנושא א׳) קאודה מוגבלת דויבמ

ב שנאריך  (כמו  תמוהות  אגדות  משאר  גרעה  דלא  כפשוטה,  אינה  זו  גמרא  פרק בפשטות 
בנד (כמו שהבאנו  בענייני אגדה  חז"ל  על  לחלוק  הגאונים שניתן  כתבו  הרי  ובכלל  פרק ). 
 ). יח

מצד שורש השורשים, אור אין סוף במילואו, אין מקום  שמונה קבצים קובץ ז אות מא: "  59
כמו   והמקום,  הזמן  חוקי  יסוד  על  הבנויות  המוחלטות,  הנמנעות  אותן  אפילו  נמנע,  לשום 

ם עבר מאוחר לעתיד, וחלק גדול מהכל, קו אלכסון התהפכות עבר לעתיד, וחלק לכל, או ג
כל אלה הן מניעות מוכרחות רק בחוג הזמן והמקום, ,  ה או קצר מקו הישרושל מרובע שו

שהם מכוננים בכונניות של מצר והגבלה של הרשימו שהתגלתה רק אחרי העלמת אור אין  
 ".סוף מכל אותו השטח

  הן בתורת היחסות והן בתורת הקוונטים.  60
לידיעה זו, שמערערת את בסיס ההיגיון המוכר לנו, יש השלכה עצומה על דפוסי החשיבה 

 האנושיים. 
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רוחניים  לגבי תחומים  לדון מסברותינו  בבואנו  גם  ענווה  ללמדנו  כדי  ,  יש 
  . וכד' 61כגון מהות העולם הבא ועולם התחייה

   לו פרק
  את מעשי האדם מראש ידיעת הקב"ה 

האדם  בני  מעשי  כל  את  מראש  יודע  שהקב"ה  שוודאי  כתב  , 62הרמב"ם 
ידיעת בני האדם,  כינה  איודע אם זה יהיה צדיק או רשע, אלא שידיעתו  ו

  . 63ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו 

ואחרונים ראשונים  כמה  יש  רש"י, אמנם  ובראשם  ל   ,  שהקב"ה    א שכתבו 
זאת   יודע  יהיה צדיק או רשע, שאם היה  היתה    –יודע מראש אם האדם 
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, אות א, ד"ה ואודה (נדפס ב"המעיין" טבת תשל"ו,  מאמר הרש"ר הירש על אגדות חז"ל  61
"ואודה ולא אבוש כי מעולם לא טרחתי לדרוש ולחקור על מהות עניינים אלה 8עמוד    :(

וכו'], כמ ולשאול ולחקור על מהות העוה"ב  [כישוף  נוטה לדרוש  נפשי  ו שלא מצאתי את 
ועולם התחיה וכיוצא. כי אמיתת דברים אלה ואלה נעלמים מעיני כל חי ואי אפשר לעמוד  
קרובה   היותר  לכל  השערה  אלא  אינו  עליו  הנאמר  וכל  חותך,  במופת  בוריים  על  כלל 

  לאפשרות האמת". 

מב  62 העתידות  את  הקב"ה  ידיעת  עבוארת  עצם  צ  "ב"סנהדרין  רבי  :  את  רומיים  שאלו 
יהושע בן חנניה: מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, ויודע מה שעתיד להיות? אמר להו:  

תיך וקם העם הזה  ותרווייהו מן המקרא הזה, שנאמר ויאמר ה' אל משה הנך שכב עם אב
וזנה. ודילמא, וקם העם הזה וזנה? אמר להו: נקוטו מיהא פלגא בידייכו, דיודע מה שעתיד  

  . "להיות
" והנה במאמרי התלמוד  ובאור שמח (על הרמב"ם הל' תשובה פ"ה ה"א ד"ה הנה) הביא: 

ט)   ב"ר מט,  ב;  טז,  (ר"ה  בישמעאל  הידיעה, כמו המאמר  ענין  מצאנו הרבה אשר הגדילו 
יז) שאמרו מלאכי השרת להקב"ה מי שעתיד להמית בניך  ב (בראשית כא,  אשר הוא שם 

נוב, אמר השם למשה  וכן אמור אל בני אהרן הכהנים על שאול שמת בעבור  כו',  בצמא 
צדיק   אין  ע"ב  ל"ח  דף  יומא  לרז"ל  מאמר אחד  אולם מצאנו  רבים,  וכיו"ב  ז),  כו,  (ויקר"ר 

ואמר רחב"א   )זה מחזק הידיעה ומחליש הבחירה(תו  נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמו
אמר ר' יוחנן ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור, שנאמר 
(ש"א ב, ח) כי לד' מצוקי ארץ וישת עליהם תבל, והנה המאמר הנשגב הזה לא יתכן לפי  

  ...".הידיעה ולא לפי הבחירה
בתמיה בירושלמי  מקומות  בכמה  יובא  וכן  מהם  הנולד?". אחד  את  רואה  "ואין הקב"ה  תו 

  לקמן.

יודע כל מה שיהיה וקודם שיהיה ידע שזה יהיה   : "הקב"הה"ה ה"רמב"ם הלכות תשובה פ 63
יודע מדעה שהיא חוץ ממנו כבני  צדיק או רשע ... אבל צריך אתה לידע... שהקב"ה אינו 

ו  אחד  ודעתו  שמו  יתעלה  הוא  אלא  שניים,  ודעתם  שהם  יכולה אדם  אדם  של  דעתו  אין 
 להשיג דבר זה על בוריו".
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  .64נפגעת בחירתו של האדם 

  .65ומהירושלמי מוכח שהקב"ה רואה את הנולד גם בענייני תשובה 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

הכל בידי שמים חוץ מיראת    !ואם תאמר הכל גלוי לפניוד"ה איני: "  ע"א  רש"י סוטה בא.    64
על הה.  שמים (דף טז:) מלאך הממונה  נדה  לפני יכדאמר במסכת  ומביאה  טיפה  נוטל  ריון 

  , עשיר או עני   ,חכם או טיפש  ,בור או חלשיג  ?המקום ואומר לפניו טיפה זו מה תהא עליה
  ". דאין זה בידי שמים  ,אבל צדיק ורשע לא קאמר ליה

שם: "וכן לעניין ידיעה.  על דברי רש"י  (רא"מ הורוויץ, הודפס בסוף המסכת)    אוהל משהב.  
  ובהכי מתיישבת קושיית רבים וגדולים, עיין רמב"ם הלכות תשובה פ"ה". 

"ג.   הט"ז:  התועלת  א  כב  בראשית  מהפערלב"ג  יתעלה  השם  שידע  בזה    לותושמה  אשר 
השפל  והע זהולם  דבר  האנשיםוא  שיעשוהו  מה  ולת  שיעשוהו ה  לז...  מה  שיהיה   יתכן 

מהצד  א ידע פעולותיהםהו וזה כי    ,לותיהםור פעידומס  להעית  ע ה׳ דשי  המ  לתוז  םהאנשי
לם הצד אשר הם וואומוגבלות,    ו מסודרותב  םא הצד אשר ההוו  אשר אפשר בהם הידיעה,

הידיעית  לאת  אפשריו  בו בהם  שתה,  תכן  הנחנו  יתקיי בתכן  ישאם  לא  הידיעה  ם  הם 
  ". אפשריות השתהיינ

ו ה ד"ה עוד  ד.   יושלל הידיעה הגם  נראה: "אור החיים בראשית  כשירצה ה' שלא לדעת 
שהידיעה ישנה מעצמה, כי אינו בבחינת האדם שהידיעה הוא חוץ ממנו, לומר ימנע ולא  

תן לב לא  יידענה, כי ה' הוא ודעתו אחד ואינו צריך לתת לב לדעת, שבזה נאמר דכשלא י
ט וגו'. ומעתה נוכל לומר ידע, לא כן, ואף על פי כן כביכול ישנו בבחינה זו דכתיב לא הבי 

כי ה' בעת ברוא האדם שלל מהידיעה פשעי אדם לב' סיבות, א', לטעם הפשטי כי טוב ה' 
יספיק כיו יביט אל התיעוב וטעם זה לבד לא  ן שהוא צורך בידיעה לדעת מה יעשה וולא 

הרשעים   תחול טענת  לבל  כן  ה'  לעשות  והוא שנתחכם  ב'  טעם  עוד  שיש  אלא  והנמשך. 
כיושיאמרו   מכרחת,  מעצמו וידיעתו  הדבר  שעבר  מה  על  יעבור  זה  פלוני  כי  ידע  שה'  ן 

יתחייב להיות הגם שה' לא גזר להיות כן, ומעתה אין עונש לרשעים כי לא מרשעים יצא  
  ). ."רשע ובמה יפחד רשע ויחדל מעושק, לזה מנע ה' ידיעה זו של מעשה הרשעים

חכמי מרוקו, דיין ופוסק) וירא ד"ה ונבאר קצת  מי מנוחות (לרבי רפאל בירדוגו, מגדולי  ה.  
אמת  בעתידות  יתברך  ידיעתו  כי  מכונן  על  הכתובים  מפשטי  "המחויב  העקדה:  מכתובי 
יתברך   חוכמתו  אם  אבל  מאיתו,  האפשרות  מחויב  ההוא  העתיד  יהיה  לא  אם  ואמונה, 

בבחיר שיהיה  יתברך  חוכמתו  שגזרה  ורשע  צדיק  כעניין  אפשרי  ההוא  הדבר  ת שיהיה 
בב אינו  בידיעה  נגבל  יהיה  היותו, שאם  קודם  ידיעה  שום  ליבו  תפש  לא  זה  ירת  חהאדם, 
מהח"ג בפט"ו  המורה  בספר  רבינו  שזכר  הנמנע  מכת  הוא  דעתי  לקוצר  וזה  [לגבי    האדם 

  ". ]פרק להדנתי בכך לעיל  –ה"נמנעות" שהזכיר 

דא"ר קרוספא בשם ר' יוחנן שלש פינקסיות הם אחת של : " ג"א ה"ירושלמי ראש השנה פ  65
בינוניים ואחת של  גמורין  ואחת של רשעים  גמורין  גמורין    .צדיקים  צדיקים  כבר   –זה של 

השנה מראש  חיים  של  איפופסי  גמורין    ,נטלו  רשעים  של  שלהן    –זה  איפופיס  נטלו  כבר 
השנה בינוניים    ,מראש  ליום   –של  השנה  ראש  שבין  תשובה  ימי  עשרת  להן  ניתן  כבר 

    ..אם עשו תשובה נכתבין עם הצדיקים ואם לאו נכתבין עם הרשעים. ,הכיפורים
בעי דרבנן  חבריהון  חנניה  הנולד  : רבי  את  רואה  הוא  ברוך  הקדוש  העדה[  ואין    :קרבן 

שהו  ,בתמיה" ליה"כוכיון  ר"ה  בין  תשובה  יעשה  מי  יודע  ג"כ    ,א  הבינונים  את  לדון  וה"ל 
   "]?יד מר"הימ

דן את האדם אלא   ברוך הוא  אין הקדוש  לוי  בן  יהושע  רבי  סימון בשם  ולא שמיע דא"ר 
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   לז פרק
  הבריאה תכלית 

משום  ב  אלוקים העולם  את  שרא  בתחתונים תשהתאווה  דירה  לו  ,  66הא 
לברואיו להיטיב  גדולתו  , שרצה  למעלה    , ויכירו  מרכבה  להיות  ויזכו 

בו  ברא   , 67להידבק  להיטיב,  הטוב  ומחוק  הטוב,  תכלית  שהוא  שכיוון 
לקבל טוב  ,  69, שיקבלו שכר בלא בושה 68נבראים כדי שיוכל להיטיב להם 

  . 70השפעתו 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ."ים אל קול הנער באשר הוא שםוקאל תיראי כי שמע אל ?מ"ט ,בשעה שהוא עומד בה

סי  66 נשא  פרשת  (בובר)  תנחומא  "כד  'מדרש  העולם, :  הוא  ברוך  הקדוש  שברא  בשעה 
והו ואמר לו יוה שיהא לו דירה בתחתונים כשם שיש לו בעליונים, קרא את אדם וצוהתאו

(בראשית ב טז יז), ועבר   ' מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו'
ברוך הוא ציוויו, א"ל הקדוש  בע'  :על  דירה  לי  נתאויתי, כשם שיש  לי  כך  יהא  כך  ליונים, 

צ אחד  ודבר  אותויובתחתונים,  שמרת  ולא  אותך,  מ'ויתי  הוא י,  ברוך  הקדוש  סילק  יד 
לרקיע קי...  שכינתו  מיעמד  הבל,  את  והרג  לרקיע  ין  הראשון  מרקיע  שכינתו  סילק  יד 

  ...". השני

יתברך שמו לברוא   67 ויטאל) בתחילת שער הכללים: "כשעלה ברצונו  חיים  (לר'  עץ חיים 
ה בו  את  להידבק  למעלה  מרכבה  להיות  ויזכו  גדולתו  ויכירו  לברואיו  להיטיב  כדי  עולם 

  יתברך...". 

ל  ־ן זה הוא, כי האיאמר השכל: מה שנוכל להשיג בעני(לרמח"ל) אות יח: "דעת תבונות    68
ואמנם, מח ודאי.  הטוב  תכלית  הוא  הוא  וית"ש  שרצה  הוא מה  וזה  להיטיב,  הוא  הטוב  ק 

הטוב    –ית"ש   מקבל  אין  אם  כי  להם,  להיטיב  שיוכל  כדי  נבראים  הטבה.    –לברוא  אין 
כמתו הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים וואמנם, כדי שתהיה ההטבה הטבה שלימה, ידע בח

להם בושת    שארימקבלים אותה ביגיע כפם, כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא, ולא י  –אותה  
מאן  'ג)  "א ה"פנים בקבלם הטוב, כמי שמקבל צדקה מאחר. ועל זה אמרו (ירושלמי ערלה פ

  '".דאכיל דלאו דיליה בהית לאסתכולי באפיה

מישרים  69 יוסף)  מגיד  הבית  של  קמא  (מהמגיד  מהדורא  בראשית  "פרשת  רזא  :  אבל 
נהמא דמלכא    דנשמתין עד לא אתו לעלמא דמו למאן דאכיל  ,דמילתא במה דאת מתרץ

פולחנא שנברא  ,בלא  לאדם  לו  נוח  אמרו  דא  מגרמייהו    ,ומשום  מיכספן  דנשמתן  כלומר 
פולחנא בלא  דמלכא  נהמא  לעלמא  ,למיכל  למיתי  מתאוות  הכי  להם   ,ומשום  ונוח 

ת  ובראות כדי למיפק מההוא כיסופא בעי למיתי להאי עלמא למתעסק בתורה ובמצוילה
ולשולע בלובדה  נהמא  ויכלון  ותומרה  כיסופא.  ובמצו  , א  בתורה  דעסקי  כד    ,תודנשמתן 

דהו ממאי  עילאין  בדרגין  סלקין  עלמא  מהאי  בקדמייתאונפקין  חצובות   ,יין  אינון  דהא 
 ."יךוקובתר הכי מתעלין בצרור החיים את ה' אל ,מתחת כסא הכבוד

המגיד  70 ממזריטש (  תורת  טוב)המגיד  שם  הבעל  של  ממשיכו  "  ליקוטים  ,  אורה:  כי  ד"ה 
עד"מ, אבל באמת השי"ת   נוקבא המקבלת  נקרא  קב"ה עלמא, לכן  בשביל אורייתא ברא 

 . "תי, ולזה נבראו העולמות לקבל טובו השפעתו, כי טבע הטוב להיטיביהוא המשפיע האמ
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, משמע שתכלית כלל  72, ואף מלשון דברי חז"ל 71מפשטן של כמה פסוקים 
הבריאה והצומח  –  פרטי  החי  הכוכבים  האדם  –  ובכללם  שיעבוד    לצורך 

אע"פ שאין איתנו יודע מה התועלת שאנו משיגים מכל הברואים  .  את ה'
האופנים  המלאכים  מן  תועלת  מושך  שהאדם  כתבו המקובלים  וכן  ההם. 

   . 73והחיות 
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71  " יג:  נבוכים ח"ג פרק  וכן אפשר לחשוב כי תכלית כל המציאות היא מציאות מין  מורה 
בלבד ש האדם  שאפילו  כדי  עד  בגללו,  אלא  נעשה  לא  שנעשה  מה  וכל  ה',  את  יעבוד 

צרכיו ולהמצאת  לתועליותיו  אלא  סובבים  אינם  הנביאים .  הגלגלים  ספרי  פשטי  ומקצת 
בהרבה זו  למחשבה  בראה]  מסייעים  תוהו  [לא  יצרה:  ולילה  ,  לשבת  יומם  בריתי  לא  אם 
ם הם בעבור האדם, כל  ואם הגלגלי.  וימתחם כאהל לשבת,  חוקות שמים וארץ לא שמתי

  ...שכן שאר מיני בעלי החיים והצומח
 בגלל   ותחשוב כי עניינו,  ואל יטעך אמרו בכוכבים להאיר על הארץ ולמשול ביום ובלילה

  ...".שיעשו את זאת

ראית מימיך חיה ועוף שיש להם    :רבי שמעון בן אלעזר אומר: "ד"ד מי"משנה קידושין פ  72
נבראו אלא לשמשני  .והן מתפרנסין שלא בצער  ?אומנות לא  נבראתי לשמש    ,והלא  ואני 
  ".פחתי את פרנסתייאלא שהרעותי מעשי וק ?אינו דין שאתפרנס שלא בצער ,את קוני
לפיכך נברא אדם יחידי ללמדך שכל המאבד נפש אחד מישראל  : "ה"ד מ"סנהדרין פמשנה  

עליו   מעלה  מישראל  אחת  נפש  וכל המקיים  מלא  עולם  איבד  כאילו  עליו הכתוב  מעלה 
  ".לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר בשבילי נברא העולם ...הכתוב כאילו קיים עולם

: בתי, שנים עשר מזלות בראתי  [לכנסת ישראל]  אמר לה הקדוש ברוך הוא : "ב"ברכות לב ע
שים לגיון  ושים חיל ועל כל חיל וחיל בראתי לו שלוברקיע ועל כל מזל ומזל בראתי לו של

של לו  בראתי  ולגיון  לגיון  כל  שלוועל  לו  בראתי  ורהטון  רהטון  כל  ועל  רהטון  שים  ושים 
שים גסטרא ועל כל גסטרא וגסטרא תליתי בו  וקרטון ועל כל קרטון וקרטון בראתי לו של

וכולן לא בראתי אלא    ,מהבוא כוכבים כנגד ימות החישה אלפי רישים וחמיש מאות ושושל
  ...". בשבילך

אמר חזקיה: מאי דכתיב משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה אם יראה  : "א"שבת פח ע
יראה ולמה  שקטה.  ולבסוף  יראה,  בתחילה  אלא:  יראה?  למה  שקטה  ואם  שקטה,   ? למה 
ה  כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי, ה"א יתירה למ

לי? מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר להם: אם ישראל מקבלים 
  ."אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו  –אתם מתקיימין, ואם לאו  –התורה 

א בראשית א  "רש"י  אין המקרא הזה אומר אלא דרשני, כמו שדרשוהו   –בראשית ברא  : 
ז"ל בשביל התורה שנקראת (משלי ח כב) ראשית דרכו, ובשביל ישראל שנקראו   רבותינו 

 ."(ירמיה ב ג) ראשית תבואתו

73  ) הורביץ  בירספר הברית  אליהו  הרבים   )פנחס  [הכוכבים  "שכולם  ג:  פרק  ג  מאמר  ח"א 
והגדולים] לא נבראו אלא לתועלת הארץ הזה, והכל ברא לכבודו של האדם באדמה, כמה 
ברקיע   אלוקים  אותם  ויתן  הכוכבים  ואת  הלילה  לממשלת  הקטן  המאור  ואת  שנאמר 
השמים להאיר על הארץ, כאשר הוא באמת שהם וכל אשר בהם לא נברא אלא להשלמת  

יקונו של האדם בארץ הלזו, אף שאין איתנו יודע מה התועלת שאנו משיגים מן הברואים ת
ההם, כאשר אין אנו יודעים התועלת המגיע לנו מן הברואים אשר בשמים ממעל מלאכים  
ואופנים והחיות, ובאמת אמרו כל חכמי הקבלה שמכולם מושך האדם תועלת, וכל הכבוד 
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לצורך  נבראו  המציאות  פרטי  שכלל  לומר  שאין  כתב  הרמב"ם  אמנם 
לצורך  האדם,  נבראו  ח  אלא  גזרה  וכך  ה'  רצה  שכך  , 74כמתו ועצמם, 

וחיפוש התכלית למציאות העולם יוצרת ספיקות ומבוכה, שנעלמו מאיתנו  
במעשיו  החכמה  מאופני  שהוסיפו  . 75הרבה  שכלל  ש  ויש  מסתבר  זה  אין 

העצומים ומרחקיהם  מספריהם  על  החיים,  76הכוכבים,  בעלי  על    , וכלל 
   לצורכנו. נבראו , 77מיניהם השונים 

האמונה   מעמד  את  הצילה  הרמב"ם  של  זו  שהשקפה  כתב  קוק  הראי"ה 
עצום,  היקום  של  שגודלו  הוברר  המדע  התקדמות  שעם  כיוון  בכללותו. 
ואין הארץ עומדת במרכזו, ורבים שסברו שכל עיקר האמונה מושרש על  
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  הזה בעבור הבחירה שבאדם". 

והכרחי הוא שיסתיים הדבר במתן התכלית שכך רצה ה' או  "  רה נבוכים ח"ג פרק יג:מו  74
  ...כמתווכך גזרה ח

ההשקפות   את  תואם  והוא  התורתיות,  הדעות  כפי  לדעתי  הנכונה  ההשקפה  ולפיכך 
העיוניות, הוא שאין לסבור בכל הנמצאים שהם בגלל מציאות האדם, אלא יהיו גם שאר  

לעצמם   מטרה  הנמצאים  ותכל  אחר,  דבר  בגלל  מיני  ילא  בכל  התכלית  דרישת  גם  בטל 
  ". הנמצאים ואפילו לפי השקפתנו בחידוש העולם

75  " כה:  פרק  סוף  ח"ג  נבוכים  בבקשת  מורה  למבוכה  הביאו  אשר  הדמיונות  רוב  כי  ודע, 
טעות  אלא  יסודם  אין  מחלקיו,  חלק  חלק  תכלית  או  בכללותו,  העולם  מציאות  תכלית 

בעצמו בלבד  ,האדם  בגללו  כולה  המציאות  כי  לו  החומר .  שנדמה  בטבע  הידיעה  וחוסר 
כי  אפשרית.  שמציאותו  כל מה  המצאת  והיא  הראשונית  המטרה  ידיעת  ואי  הזה השפל, 
המציאות טוב בלי ספק, ומחמת אותה הטעות ואי ידיעת שני עניינים הללו, נוצרו הספקות  

  ... קצתם הבל, ומקצתם בטלחוק, ומוהמבוכה, עד שנדמו להם מקצת מעשי ה' שׂ 
בדעה בה  להיות  ראוי  אשר  ושהיא  בזה,  תורתנו  השקפת  הודעתיך  כוכבר  זרות  ,  אין  י 

ח תוצאת  והעדרן  מציאותן  הללו  הפעולות  שכל  ממנו ובאומרנו  ונעלם  יתעלה,    כמתו 
 ". הרבה מאופני החכמה במעשיו[מאיתנו] 

האדם כדי שיכיר ערך עצמו ולא  שמה שראוי עוד שיתבונן בו  מורה נבוכים ח"ג פרק יד: "  76
בינינו   אשר  המרחקים  ושיעורי  והכוכבים  הגלגלים  משיעורי  שנתבאר  מה  הוא  יטעה, 

  ... לבינם
מספרם רב  וכמה  שיעוריהם  עצומים  כמה  הגשמיים  הללו  בנמצאים  הארץ  ,  התבונן  ואם 

,  האדם לכל הנבראים הללו  כלפי גלגל הכוכבים, מהו אם כן יחס מין  כולה אינה אף חלק
את  ובעת שזהו מצב השו,  והיאך ידמה אחד ממנו שהם למענו ובגללו ושהם כלים בשבילו

  ". כל שכן אם תתבונן במציאות השכלים, הגופים

[השגחה על פרטי   אין  םוא "  :38מלאכת מחשבת (לרבי משה חפץ) פרשת נח אות ח עמוד    77
 , ים ממינים שוניםלמה ברא כמה בהמות חיות עופות ורמשים לאין חקר ומינבעלי החיים]  

אינו בענייניהם  והוא  משגיח  ואינו  להם  רוח!    ?צריך  ורעיון  הבל  זהו  האדם?  לצורך  האם 
ורוב הברואים להפך שונאים האדם והמה לרעתו וכמה אין לאדם   שכמה חיות פרעושים 

  ."צורך כלל בהם
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    . 78לכפירה מוחלטת  כךמ  הגיעוהיות האדם מרכזו של היש כולו, 

להוסיף   ע"י  חשוב  שנתפרסמו  כפי  לבריאה,  הטבעיים  ההסברים  שע"פ 
כוכבים   של  לבריאתם  הגיוני  הסבר  ישנו  בדורות האחרונים,  אנשי המדע 

שונים חיים  בעלי  מיני  ושל  שה רחוקים  הטבעיים  ,  מהתהליכים  נגרם  דבר 
  .79יווצר האדם יעל מנת שבסופם שנצרכו 

   לח פרק
  האם יש חיים בכוכבים אחרים

ישל זו  ל  80נן שאלה  חיים במחשבה  סוגיותהשלכות  יש  אכן  שאילו  כיוון   ,
האם יש להם בחירה, האם הם מחויבים במצוות, האם יש  כאלה, יש לדון  

  . , מהי תכליתםלהם שייכות לתורה

האם   שדן  מהראשונים  שישניש  צדדים    םאפשר  והביא  נוספים,  עולמות 
ולכאן  לכאן  בעניין  ,  81וראיות  הביא  אגדה  מואף  ולא    , 82ד שבתלמודברי 
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שתפס הרב והנה מה  : ")117(עמ'    " ד"ה והנהלאחדותו של הרמב"ם"א  "מאמרי הראיה ח  78
ז"ל ז"ל בספרו תולדות ישראל[  המחבר  זאב יעבץ  בדבר תכלית    [הרמב"ם]  את רבינו  ]רבי 

כת  ,הבריאה מגמה    בשהרמב"ם  שיש  אלא  האדם  בשביל  רק  הוא  שהכל  לצייר  שאין 
ויה כולה הידועה רק ליוצרה, הרי אנחנו צריכים להחזיק טובה לרבינו על ועליונה של הה

שהיות   דעתו,  את  גילה  ההאשר  יסוד  וכל  זה  אין  האדם  לצורך  רק  בכללותה  כולה  ויה 
שהתורה עומדת עליו. כי הלא כל הכופרים שנתרבו בעולם, ביחוד מאז שנתרחבו הגבולים  
הקוסמיים על פי שיטתו של קופרניקוס והבאים אחריו, לא יסדו את כפירתם כי אם נגד זה  

  אדם מרכז היש כולו.  היסוד, שחשבו שכל עיקר האמונה מושרש הוא רק על היות ה
נח   זה  ציור  היה  עליה,  סובבים  והגלגלים  באמצע  עומדת  שהארץ  היה  שהציור  ובעת 
להתקבל, אבל עכשיו שהציור נתרחב עד כדי התפיסה שכל הכדור הארצי כולו לא נחשב  

  כ"א כמו גרגיר קטן בתהום אין סופי, באו מזה לכפירה מוחלטת. 
של רבינו שהציל את מעמד האמונה בכללותו במה ועל כן צריכים אנו להתפאר בהשקפתו  

יה הוא כולל יותר ממין האדם, בכל זאת יש  ושהורה שגם אם נאמר שהתכלית של כל ההו
מקום לתורה ואמונה. וכן הוא דרכו של רבינו תמיד, לבנות את יסודות האמונה על בסיסים  

  ...".חזקים מה שאי אפשר לפחות מהם

 . פרק מכדלקמן  79

 בנוסף לסקרנות האנושית הטבעית. 80

חסדאי    81 (לרבי  השם  ַקשׂ אור  דְקֶרׂשְ מאמר  עולם   תחילת  )  מציאות  אפשר  "אם  ב:  דרוש 
אם לצד החיוב, יש פנים   אחר, או עולמות רבים יחד. והנה יש פנים מההראות לכל הצדדין.

  ".הראות... ואם לצד השלילה, יש לו פנים מההראות גם כן...מה

חסדאי    82 (לרבי  השם  ַקשׂ אור  והוא, שכבר  ְקֶרׂשְ זה,  היה  "וכאשר  ב:  דרוש  סוף  ד  ) מאמר 
האמת   שיתן  השלילה,  לצד  ואם  החיוב  לצד  אם  שזכרנו,  הטענות  בכל  שאין  התבאר 
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  הכריע בדבר באופן מוחלט. 

זו בשאלה  שדנו  מצינו  אחרונים  וכמה  זה  בכמה  באופן  שביארו  ומהם   ,
  .  אגדות שבדברי בחז"ל

על  או  לנו,  דומות  ובריות  וישוב  ארץ  יש  לכוכבים  מי שהסתפק האם  יש 
יש מי שכתב שכיוון שהדבר אינו סותר את דברי התורה,    . 83אופן מתחלף 

שכלנו, מסתבר לקבל את דברי חכמי האומות שהכוכבים  ואינו סותר את  
מיושבים  עולמות  והזוהר  . 84הם  חז"ל  מדברי  שהוכיחו  מי  שישנם    85ויש 

  .86עולמות נוספים ובהם יצורים
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ראו הנה  לבד,  הריבוי  אפשרות  הוא  מהם  שהתבאר  ומה  שבא בדרוש,  מה  נרחיק  שלא  י 
אלף  בי"ח  [הקב"ה]  ששט  'מלמד  ע"ב)  (ג  זרה  מעבודה  בראשון  אמרם  רז"ל  לקצת  בדרש 

  עולמות' והכוונה בו, שהשגחתו משוטטת בכל העולמות ההם"". 

גבורות ה' (לרבי יש"ר מקנדיאה, והוא חלק רביעי מספר אילם) בתחילת הספר: "ואולם    83
ש והאור  השמיני...  שבגלגל  ואחד הכוכבים  אחד  שבכל  השמש  מאור  הוא  בהם  נראה 

ובריות  וישוב  ארץ  להם  אם  יהיו,  אופן  איזה  על  יודע  ומי  עולמות,  או  עששיות  מאותם 
להקשיב   תלמוד  ומכאן  ידעם.  לבדו  שהוא  הבורא  ברוך  מתחלף,  אופן  על  או  לנו,  דומות 

עוקצין פ"ג אוזניך לדברים שבתלמוד, ולא יהיו זרים בעיניך מה שדרשו על הפסוק [משנה  
  מי"ב] להנחיל אוהבי י"ש עולמות".

ניטו)  84 דוד  לרבי  דן",  "מטה  גם  (הנקרא  שני  קלה  כוזרי  אותיות  רביעי  "אבל ־ויכוח  קלו: 
  תאבה נפשי לדעת התאמין במה שאמרו שהכוכבים הם עולמות מיושבים... 

שלימדונו 'רבי מאיר  אמר החבר: דעתי נוחה בזה מאוד. כי אני שותה בצמא את דברי חז"ל  
אגוז מצא, תוכו אכל קליפתו זרק', וכן ראוי לנו לעשות בסברות חכמי האומות, שכל מה  
שהיא מנגד לתורתנו הקדושה והתמימה, בין שבכתב בין שבעל פה, לבל להאמין. אבל מה 
שאינו נגד דבריה ולא נגד פירושה, הרשות ביד כל ישראל להאמין או למאן בו לפי שכלו.  

, כיוון שאין שטן ואין פגע רע להאמין שכל הכוכבים בין המהלכים בין הקבועים בגלגל  ובכן
השמיני הם עולמות אשר בהם מכל בעלי חיים, בצדקתה החזקתי ולא ארפה. ואפשר שלזה 

  כיוונו חז"ל בסוף מסכת עוקצין 'עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות'".

נזכרו    85 בזוהר  מקומות  כגון  בכמה  הארצות,  בשבע  הדרות  משונות  בינייהו  "בריות  ואית 
ומנהון   [בשני פנים],  מנהון בתרין אנפין  ,משניין אלין מן אלין כגוונא דלעילא[בריות]  בריין  

וחיזו בא',  ומנהון  כאלין  [ומראה]  בד'  לאו  (דאלין  ע"  י  דף  ויקרא  פרשת  ג  כרך  ), א"זוהר 
הארצות]  בנשיה" משבע  אחת  של  ב  [שמה  להון  אית  ולית  זעירין  קטיעין  כולהו  נשא  ני 

אף]  חוטמין להם  רוחא  [אין  בהו  דנפיק  נוקבין  תרין  משתכחי  ,בר  מיד  דעבדין  מה   וכל 
  .)א"כרך א (בראשית) דף רנד ע ,השמטות ,זוהר" (ועל דא אקרי נשיה [שוכחים],

 , ואפשר ששבע הארצות הם מקומות על םטואלא שאין זה ברור כלל אם דברים אלו כפש
 .(בעניין זה עיין באוצר הזוהר ערך "שבע הארצות") כדור הארץ

נכונה    ח"א מאמר)  פנחס אליהו הורביץ  בי ר(ספר הברית    86 ג: "גם זה ראיתי ראיה  ג פרק 
פסוק אורו  על  ע"א]  טז  [מועד קטן  בכוכבים אחרים], מה שאמרו  חיים  [שיש  לזאת הדעת 
מרוז אמר מלאך ה' אורו ארור יושביה כי לא באו לעזרת ה', אמרי לה כוכבא הוה, ואמרי  
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להם  ואין  בחירה,  אלה  ליצורים  שתהיה  אפשר  שאי  שכתבו  יש  אמנם 
ק יש ר, שהרי  87עולם שלנו ההיא  ולכן תכלית כל הבריאה  תורה ועבודה,  

  . 88תורה אחת, והתורה ניתנה רק לעם ישראל 

מי ו וש  89יש  אלו,  כל  על  ישחלק  שלנו  בארץ  שדווקא  מהזוהר    נם דייק 
  .90צמחים בעלי חיים ובני אדם

ישנם   אם  כאלו,  יצורים  של  בריאתם  תכלית  שאלת  בדבר   –לגבי  אין 
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  הם ישוב... לה גברא חשיבא הוה, ולמאן דאמר כוכבא, וכבתיב ארור יושביה, מכלל שיש ב
  לכן דעתי שיש בהם ישוב, והן עולמות, וכן משמע מתיקוני זוהר...".

ועם והראי"ה קוק הסכים לדבריו, באוצרות הראי"ה כרך ב אות מה סוף קטע ח ד"ה וסוד: "
(שופטים   ' אורו מרוז ארור יושביה'שהרי הכתוב אומר    ,ידיעת חז"ל שיש יושבים בכוכבים

  ".אמרו, כוכבא היא, כמו שהביא מזה בעל ספר הבריתה, כג). ובכל זאת 

אמנה באחת יבערו ויכסלו,  פרק ד: "ג    ח"א מאמר )  פנחס אליהו הורביץ  בי ר(ספר הברית    87
וכל אשר בהם כמו זה העולם ממש בלי שינוי בטבעו, ובהם אדם   והוא מה שאמרו שהם 

ודומם וצמח  ובהמה  בחירה  צריך    בעלי  למה  כי  שקר...  לשון  דיברו  בזה  ונפסדים,  הווים 
גדול   הזה  עולם  יהיה  בריות,  והמון  רבה  ובהמה  אדם  ריבוי  בשביל  אם  עולמות,  לריבוי 

    במאוד, עד שיחזיק את כולם והוא באחד, היפלא מה' דבר...
ן  ראה זה הדוגמא בים, אף שהוא גם כן העולם שלנו, כל הבריות אשר בו משונים הם בעצמ

ובטבעם מהבריות של היבשה, אף כי כל מה שיש ביבשה יש בים, בעבור שינוי היסוד בו,  
יכול   כי  אף  בחירה,  ובעלי  כדמותנו  בצלמנו  אדם  בני  בהם  באחד  שאין  ספק  אין  כן  ואם 
להיות שהמה בעלי שכל ומדע... ע"כ אין מקום לתורה ועבודה רק בעולם הזה, כי במקום  

רה ולא עבודה, ולכן אין הקב"ה מקבל נחת רוח רק מהעולם  שאין בחירה לא שייך לא תו
   ".הזה, ולכן הוא תכלית כל הבריאה...

ומדע עמוד    88 בספר אמונה  מלובביץ'  "137הרבי  לכדור  :  חיים מחוץ  קיום  האפשרות של 
ע"י התורה כוכבים אחרים אינה נשללת  על  כך הדבר    .זה מוזכר בתלמוד  ,הארץ  אך לא 

לתרבויות תבונה  ,בנוגע  בעלי  ליצורים  בנוגע  של   .כלומר  לסוג  שייכים  לתורה  בהתאם 
ה לאדם  בדומה  אשר  יצורים  אותם  נבונים  חייצורים  בחירה  בעלי  בחירה    ,פשיתונם  אך 

יוצא מכאן שאם מניחים שישנם בעוד איזה   .פשית מוענקת ומתקיימת באמצעות התורהוח
יצורים   בתבל  תורה  ,נבוניםמקום  להם  לומר שיש  הנימוק    ,מוכרחים  בגלל  אי אפשר  וזה 

  ,אי אפשר להניח שהתורה של יצורים משוערים אלה היא תורה אחרת שונה משלנו  :הבא
אך כמו כן אי אפשר להניח שליצורים אלה   .ואמת יש רק אחת  ,כי התורה היא תורת אמת

לנו כמו  תורה  אותה  היהודי    ,ישנה  לעם  תורה  מתן  פרטיםכי  בפרטי  מבואר  הארץ   , על 
   ה.עלי משמעות רבה לעצם הבנת התורבתשומת לב רבה מוענקת לפרטים אלה והם 

קיום תרבויות של   ייתכן  כן מוכרחים להסיק שבהתאם להשקפת העולם היהודית לא  על 
 ".יצורים נבונים מחוץ לכדור הארץ

  קול צופייך (לרב מרדכי אליהו) פרשת מקץ תשס"ו.  89

יז ע  תיקוני  90 ובראת שמיא וארעא  ...  בון העולמיםיר("פתח אליהו"): "  א"זוהר הקדמה דף 
לנין ודשאין וגנתא דעדן ועשבין  יובארעא א  ,ואפיקת מנהון שמשא וסיהרא וכוכבייא ומזלי

 ".ובני נשא [דגים] וחיוון ועופין ונונין
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מספריהם   על  הכוכבים  כלל  של  תכליתם  משאלת  יותר  מהותית  שאלה 
ומרחקיהם העצומים, או של כלל בעלי החיים על מיניהם השונים, ביניהם 

האוקיינוסים   במעמקי  אומרים    –שחיים  שיש  בתכליתם,  נחלקו  שכבר 
מה   יודע  איתנו  ה', אע"פ שאין  את  שיעבוד  האדם  לצורך  נבראו  שכולם 

ויש אומרים שנבראו לצורך התועלת שאנו משיגי ם מכל הברואים ההם, 
  .  91כמתו ועצמם, שכך רצה ה' וכך גזרה ח

יש מי שחידש שתבוא עת וגם אנו נוכל להמציא עולמות וברואים טובים  ו
  .92חיים וקיימים, שיכירו את כבוד יוצרם 

מהתורה   מדעיות  בשאלות  להכריע  אפשרות  שאין  הוכח  שכבר  כיוון 
חז"ל  זו  93ומדברי  שאלה  שאילו  ברור  הדבר  חיים   –,  של  קיומם  בדבר 

, הרי שיימצאו יישובים לראיות  תוכרע מבחינה מדעית  –בכוכבים אחרים  
  שהביאו בסוגיה זו לכאן ולכאן מדברי חז"ל והזוהר. 

   לט פרק
  השגחה

פרטית.   בהשגחה  האדם  בני  על  משגיח  שהקב"ה  הוא  ברור  ולכן דבר 
הכל שבגלל מעשיהם הרעים   מדרכי התשובה, שבזמן שתבוא צרה, ידעו

  . 94הרי זו דרך אכזריות   –הורע להן, אך אם יאמרו שדבר זה ממנהג העולם 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  .לז פרקב פירטתיוכפי ש 91

ב  92 קוק  ב'  הראי"ה  כרך  הראי"ה  ו  אותאוצרות  קטע  "  מה  ומה:  לגודל ד"ה  ערך  אין  ע"כ 
א עת שיתקבצו נפשותינו וויב  .החומר ההיולי שהמציא השי"ת, ונתן לבני אדם להתנחל בו

שים טובים של השפעת חסד רק על בניו ובני ולא נסתפק בחלק מצער כברת ארץ, ולא במע
עולמות  ולהמציא  בדרכיו  ללכת  ונאבה  ד'  לימודי  כולנו  נהיה  כי  [אלא]  האחדים.  ביתו 
יוצרם  כבוד  רוממות  ומכירים  וחסד  טוב  מקבלים  וקיימים,  חיים  טובים  ברואים  והמון 

רבים ויהיה לנו ומהדרים לו בהדרת קודש ונהנים מזיו כבודו. ולזה המצב אנו הולכים ומתק
וכ שתקננו  מהריעות   חדאל  לנחלה מה  המוכרח  השלמות  ועכ"ז  עצמו.  בפני  עולם  לו  יש 

  ...".והשיתוף [זה עם זה] ודאי לא יחסר

  . פרק סכפי שנאריך ב 93

"־ב  ותא הלכ"הלכות תעניות פרמב"ם    94 ודבר זה מדרכי התשובה הוא, שבזמן שתבוא ג: 
עונותיכם  ככתוב  להן  הורע  הרעים  מעשיהם  שבגלל  הכל  ידעו  ויריעו  עליה  ויזעקו  צרה 

  טו וגו', וזה הוא שיגרום להם להסיר הצרה מעליהם. יה
וצרה זו נקרה  אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו    ,אבל אם לא יזעקו ולא יריעו

וגורמת להם לה זו דרך אכזריות  ותוסיף הצרה צרות  ינקרית, הרי  דבק במעשיהם הרעים, 
ע  .אחרות והלכתם  בתורה  שכתוב  עיהוא  והלכתי  בקרי  כלומר  י מי  קרי,  בחמת  מכם 
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כתבו שההשגחה הפרטית שייכת רק בבני האדם,   הרמב"ם ועוד ראשונים
יש רק השגחה מינית, דהיינו שהקב"ה משגיח רק על    אך לשאר הנבראים

קיום המין שלהם שלא יכלה, ואין הקב"ה משגיח בפרטות על הדג שבלע 
את התולעת, לא גזר על כך ולא חשב על כך בפרטיות, אלא זו התנהגות  

  . 95ע"פ חוקי הטבע בלבד

זה, כאשר נעשה מעשה טבעי שתוצאתו משפיעה על בני אדם, כגון   לפי 
מוחלט    ספינה במקרה  אירע  זה  מעשה  אם  גם  בים,  הרי    –הטובעת 

  . 96שהבחירה אלו אנשים נכנסו אליה נעשתה ברצון ה' ע"פ הראוי במשפטו 

אי ועוד ראשונים, שההשגחה הפרטית  זהה  נבנוסף לזה חילקו הרמב"ם  ה 
ההשגחה   הנביאים  על  במדרגותיהם:  תלויה  היא  אלא  האדם,  בני  לכל 

החסיד על  לאחריהם  שבהם,  עצומה,  והטובים  הממרים  וים  הסכלים  על 
. בדומה לזה יש מי  97ל בעלי החייםע  התהיה השגחה מינית בלבד, כהשגח
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  ."אם תאמרו שהוא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי ,כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו

נבוכים  95 פ"ח  מורה  בהן  "  :ז"ירק  ג  וזולתם, דעתי  וכל שכן הצמחים  חיים  אבל שאר בעלי 
זה  טרף  העכביש  שזה  ולא  בו,  בהשגחה  נפל  העלה  שזה  כלל  אאמין  לא  אריסט"ו,  דעת 
הזבוב בגזרה מאת השם ורצונו האישי עתה, ולא זה הרוק אשר רקק אותו ראובן התנועע  

הדג שחטף ובלע זאת    עד שנפל על זה היתוש במקום מיוחד והרגו בגזרת השם, ולא שזה
לם אצלי במקרה גמור כמו שחושב וי אישי, אבל אלו כוקהתולעת מעל פני המים ברצון אל

  ". אריסט"ו
ה "מצווה  חינוך  ספר  ואנחנו:  ד"ה  החיים  קסט  בעלי  מיני  כל  על  הוא  ברוך  נשים השגחתו 

ולו, כי  בכלל, כלומר שכל מין מן המינין הנבראין בעולם יתקיים לעולם לא יכלה ויאבד כ
אחד   כל  על  הוא  ברוך  השגחתו  כי  נאמין  האדם  ובמין  דבר,  לכל  קיום  ימצא  בהשגחתו 

  ". ואחד בפרט, והוא המבין אל כל מעשיהם
  ,אין ההשגחה בבעלי חייםד"ה האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך: "ש   ע"ב  מאירי ברכות לג ה

  ".רק השגחה מינית
פט"ו:   ח"ג  העולה  בתורת  הרמ"א  כתב  שאינה וכן  הפרטית  השגחה  מעניין  ידוע  כבר  "כי 

 אלא במין האדם, אבל בשאר בעלי החיים אינה אלא במינים".

התקרה  כי טביעת הספינה בכל מי שבה כפי שנזכר, וכריעתמורה נבוכים ח"ג פרק י"ז: "  96
זה במקרה המוחלט, הרי אין כניסת אותם   לאותה  )  האנשים(על מי שהיה בבית, אם היה 

ויש הראוי הספינה  כפי  אלוהי  בחפץ  אלא  השקפתנו,  לפי  במקרה  בבית  האחרים  יבת 
  ".במשפטו אשר אין שכלינו מגיעים לידיעת קנה המידה בהם

ה, וית בבני אדם כולם בשווקולא תהיה אם כן ההשגחה האלי"ח: "רק  מורה נבוכים ח"ג פ   97
ה העיון יתחייב  אבל יהיה יתרון ההשגחה עליהם כיתרון שלמותם האנושי זה על זה, ולפי ז

מא עצומה  בנביאים  השגחתו  שתהיה  השגחתו ובהכרח  ותהיה  בנבואה,  מדרגותם  ולפי  ד 
י הוא וקעור ההוא משפע השכל האליבחסידים ובטובים כפי חסידותם וישרונם, אחר שהש

החסידים  חכמות  והשלים  הטובים  מעשיהם  ישר  והוא אשר  הנביאים,  בפי  דבר  שם  אשר 
הסכלי ואמנם  שידעו.  עניבמה  היה  השפע ההוא  מן  שחסרו  כפי מה  נבזה  ים הממרים,  נם 
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בין   לבין  שחילק  הישראלית  האומה  על  כללות  ההשגחה  על  ההשגחה 
ש98העולם  מי  ויש  ל ,  הזמן שגחה  הה לגבי  חלק  הוסיף  בין  ישראל  עם  על 

  . 99זמן הגלות  ששנים כתיקנן וישראל שרויין על אדמתן, לבין

תולות שכר ועונש בעולם    וחז"לדעה זו יכולה ליישב את הקושי שהתורה  
ולדברי זאת.  רואים  לא  בפועל  כאשר  האדם,  בני  במעשי  מובן,   הםהזה 

הדבר  ובדורנו  גבוהה,  פרטית  להשגחה  שזכו  אלו  על  נאמרה  זו  שתלות 
  אינו מצוי. 

ההשתדלות   מול  הביטחון  בעיית  כן,  הצורך    –כמו  מה  בשאלה  שדנה 
ממילא   אם  האדם  רעבהשתדלות  או  טוב  להם  יקרה  אשר  בגזרתו   , כל 

הקב"ה  תו  ו ובמצו חיובן של  או  זכותן  שאין   –  100לפי  אלו  לגבי  קיימת  לא 
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  ".וסודרו בסדר שאר אישי מיני בעלי חיים
אם : גם לבני האדם ההשגחה הפרטית היא רק במקרים מועטים: "דרוש שמיני  ר"ןדרשות ה

לא יחזק זכות האדם כל כך שתשתנה המערכת בשבילו, או שיהיה מושגח בהשגחה פרטית  
בו לעשות איזה פעל יגן בעדו מרעת המערכת, כל עוד  ידבקה, עד שישים השם יתברך בל

כפי  ישלא יהיה אחד מאלו הצדדים, יתחייב ש יתחייב אליו  יענש האדם ההוא, גם כשלא 
    ."מעשיו העונש ההוא

האחד שה' לא ישנה תמיד טבע המציאות, אבל ימשיכהו על "ן דרוש שלישי:  דרשות הר"
יתו וטבעו, כי אם לצורך גדול. והשני כי לדברים כולם סיבות כוללות לא חלקיות, ואין  יווה

הדברים מגיעים לאישים מהשם יתברך בזולת אמצעי, שאילו היה כן לא היה נספה צדיק  
  ". עם רשע בשום צד

מדעת   גם  נראה  טזהמאירי  כך  "  ע"א   תענית  מתוך:  גד"ה  אנו  כבהמהווהרי  לפניך    , עים 
דרך   על  ובא  בעונותינו  מעלינו  השגחתך  שסרה  בפירושם  לי  כדגי 'ונראה  אדם  ותעשה 

  ".'הים

יש לנו להאמין ולקיים שההשגחה אינה : "עקידת יצחק שמות שער נד (פרשת כי תשא)  98
ענ האנשיםיעל  כתות  על  אחד  על    ,ין  שתחלק  ראבל  כפי  ויתר  בפחות  חוקם  יכתותם 

אמנם מה שראוי חלוקו ראשונה הוא לג' סוגים ראשיים: הראשונה   ברך.וקורבתם אליו ית
חדה אל כללות האומה  יהשנית והיא אשר נתי ...  על כללות העולם  ברךההשגחה שלו ית

  ..."השלישית היא המיוחדת אל חסידיו ויראיו הקרובים אליו... הישראלית

דבש    99 אייבשיץ)  יערות  יהונתן  ו(לרבי  דרוש  ב  "חלק  בעו:  בגלות,   רביםהונותינו  והנה 
מא פניו  מסתיר  הוא  ברוך  בגדר  יהקדוש  כמעט  אנו  והרי  וכו',  אסתיר  ואנכי  כדכתיב  תנו, 

פור  יבהמה ועופות לדעת הרמב"ם, שאין משגיח בפרטות, וזהו מאמר דוד שקדתי ואהיה כצ
 ".שאין בו השגחה פרטיתפור לבד,  יבודד על גג, והיינו כצ

מצו  100 החינוך  תקמווספר  "  ה  המצווה:  משרשי  משגיח  ד"ה  הוא  ברוך  השם  היות  שעם 
ויודע כל מעשיהם וכל אשר יקרה להם טוב או רע בגזרתו ובמצו תו לפי ובפרטי בני אדם 

ן שאמרו זכרונם לברכה אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן  יזכותן או חיובן, וכעני
עליו מלמעלה, אף על פי כן צריך האדם לשמור עצמו מן המקרים הנהוגים בעולם, מכריזין  

ל ברא עולמו ובנאו על יסודות עמודי הטבע, וגזר שיהיה האש שורפת והמים מכבין  ־אכי ה
פול אבן גדולה על ראש איש שתרצץ את מוחו או  יהלהבה, וכמו כן יחייב הטבע שאם ת
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  עליהם השגחה פרטית. 

שבהן   תקופות  לגבי  מצטמצמת  לו"  וטוב  רשע  לו,  ורע  "צדיק  שאלת  גם 
  ההשגחה הפרטית מצומצמת. 

שבעיקרי להעיר  שמנה  יש  השגח  האמונה  מוזכרת  לא  של  הרמב"ם  תו 
מעשיהם  את  ידיעתו  אלא  הבריות,  על  נקט    . 101הקב"ה  המאירי  אמנם 

הדת   מטושמעיקרי  לאדם  שיקרה  מה  שכל  רעלהאמין  ועד  הכל    –  ב 
במה ייענש ובמה   השגחה פרטית מצד פעולות האדם ברךתו יתימושגח מא

  . 102ייגמל

ואחרונים ראשונים  ישנם  שכתבו  מאידך,  החסידות,  גדולי  ובכללם   ,
כולן הבריות  כל  על  בפרטות  משגיח  וגללי  שהקב"ה  קש  דשא,  על  ואף   ,

הבע103בהמה בתורת  היסוד  מנקודות  אחת  שהיא  והוסיפו   . 104טוב ם־של־, 
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יפח  ישימות, והוא ברוך הוא חנן גופות בני אדם ו  אם יפול האדם מראש הגג הגבוה לארץ
באפיו נשמת חיים בעלת דעת לשמור הגוף מכל פגע ונתן שניהם הנפש וגופה בתוך גלגל 

שהא  ואחר  פעולות.  בם  ויפעלו  ינהגום  והמה  כן ־היסודות  כי  לטבע,  האדם  גוף  שעבד  ל 
ח ציוחייבה  חומר,  בעל  שהוא  מצד  כי  וכמתו,  המקרה,  מן  לשמור  מסור  והו  הטבע שהוא 

  . "בידו יעשה פעולתו עליו אם לא ישמר ממנו

101  " העשירי:  העיקר  חלק),  לפרק  (בהקדמה  העיקרים  י"ג  יודע  מתוך  יתעלה  הוא  כי 
  ".מעשיהם של בני אדם, ואינו מעלים עינו מהם

מעיקרי הדת להאמין שכל מה שיקרה לאדם מטוב  ד"ה מעיקרי: "  א "מאירי שבת נה ע  102
ולא יבלבל זה מה   .השגחה פרטית מצד פעולות האדם  ברךתו יתיועד רע הכל מושגח מא

מה הסישנראהו  בעניעדר  עינינו  למראית  לוידור  וטוב  רשע  לו  ורע  צדיק  מאמר   ,ין  וכן 
ולא   ם ממנוּ שאופני המשפט נעלמי  ,מקרה אחד לצדיק ולרשע הנאמר גם כן למראה עינינו

שאין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה אם לגמול    ,גמל זהיענש זה ובמה יינדע במה י
 ". אם לעונש

מהבריות    103 אחת  בכל  השגחתו  טוב  [לאיוב]  הקב"ה  לו  יפרש  "עתה  הגמול:  שער  רמב"ן 
  מבני אדם עד קטני בריות הארץ והים והנהגת[ו] בכולם בהשוויה ובטוב הצריך להנהגה". 

המנחה   הרשב"א)  תורת  מתלמידי  סקילי,  חננאל  ב"ר  יעקב  לז(לרבי  דרשה  צו  :  פרשת 
  ".פילו ברשעים ואפילו בשאר בעלי חייםבכלל ובפרט וא ,בכל ברךהשגחת השם ית"

ח   אותיות  נח  פרשת  חפץ)  משה  (לרבי  מחשבת  "38-39עמודים    יא   –מלאכת  החרש : 
א"כ בהכרח ישגיח  ואאלפך במופת יריע אף יצריח כי עיני ה' פקוחות על דרכי כל נברא...  

  ". על פרטיהם
הנה תנועת אחד הדשאים הצומח בעמקי  : "קעטסי'  הוספות  (לבעל שם טוב)  כתר שם טוב  

יער או באחד ההרים הגבוהים או בעמקים היותר עמוקים אשר לא עבר שם איש, הנה לא  
זו בלבד דתנועת הדשא ההוא לימינו ולשמאלו לפנים ולאחור בכל משך ימי חייו הוא עפ"י 

ית הוא  אשר  פרטית  חי  ברךהשגחה  זה  פרטי  דשא  אשר  אומר  ימי  היחי  הגזר  ם חדשים 
וכזה,  כזה  במספר  ולאחוריו  לפניו  ושמאלו  לימינו  ויכוף  יסוב  זה  ובמשך  קצובות,  ושעות 

  ..."נת הבריאהואלא עוד זאת דתנועת הדשא הפרטי הלזה יש לו יחס כללי לכללות כו
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  . 105מדברי הירושלמי בפשטות אכן כך משמע 

יש מי שביאר שהשגחה פרטית היא הטעם להצלחתו וחשיבותו של גורל, 
כופר   הריהו  פלוני,  על  הגורל  שנפל  הוא  מקרה  שרק  האומר  ולכן 

  . 106בהשגחה

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

שומר אמונים (לרבי אהרן ראטה) ח"א מאמר השגחה פרטית פרק יז ד"ה הרי: "שהשגחת 
פרט, כמו למשל על הציפור, שהשגחתו גם כן בדרך פרט,  הבורא על כל הברואים גם כן ב 

  .שאין שום ציפור נמלט מבלעדי ה' יתברך"
) חלק כב שנה ד  קלויזנבורג־האדמו"ר מצאנז  ,רבי יקותיאל יהודה הלברשטאםשפע חיים (

הרה"ק מוהר"נ מברסלב זי"ע שעגלה מלאה קש גיליון מט (הודפס בשנת תשס"ו) עמ' כט: "
היה זה בהשגחה פרטית שקש זה דייקא יפול   ,ש אחד נופל מתוכה לארץהנוסעת לדרכה וק

הזה ובזמן  זה  בענ  .במקום  פעם  דרש  זי"ע  אלימלך  ר'  הרבי  שרבה"ק  ואמר  יומסופר  זה  ין 
והיה שם תלמיד אחד שלא הבין  .  שגם בהמה המטלת גללים יש השגחה פרטית להיכן יפלו

הדברים תלמ  ,את  אותו  כשירד  ממחרת  להתדרדר    ,ללטבו  ידויהי  והתחיל  רגלו  מעדה 
לבין המו בינו  וכפסע  ובכך   ,תובמורד ההר  רגלו ברעי שהיתה מונחת שם  ועד שנתעכבה 

עכשיו אתה כבר   ,נו'  :שאלהבלביהמ"ד פנה אליו רבו הקדוש    כוכשחזר אח"  ,ניצלה נפשו
  ".?'מאמין

סי' רפט ד"ה והשנית (וממשיך   ח"ז  (לרב מנשה קליין, "האדמו"ר מאונגוואר")  משנה הלכות
לכל אחד יש   , כשהקב"ה בורא ברואיו כל הבע"ח ואפילו עשבים הכל אשר לכלבסי' ר"צ): "

וי מי שהוא  יבא  ומתי  הזה  האילן  על  יהיה  זמן  וכמה  גדל  שיהיה  זמן כמה  משם  ילו  קחנו 
וג  ,וכיוצא בזה ם  עכ"פ על הכל יש חשבון מפורט ולא בא שום דבר במקרה כי גם האדם 

  ".הבהמה והחיות והצמחים ואילנות כולם הם מאדון אחד שבראם

עמוד    104 ד  חלק  תשנ"א  התוועדויות  מלובביץ')  (לרבי  מנחם  "אחת    265תורת  אחת:  ד"ה 
מנקודות היסוד בתורת הבעל שם טוב (ומתבארת בהרחבה בחסידות חב"ד) היא העניין של  

ין המדבר (אדם), אלא גם  שכל דבר שמתרחש בעולם, לא רק בקשר למ  –השגחה פרטית  
ושלום, אלא מכוון מאת בורא ס־איננו מקרי ח  –חיים, ואפילו לצומח ולדומם  י־בקשר לבעל

 העולם ומנהיגו". 

 [רשב"י]: אמר [של הסתתרותו במערה] לסוף תלת עשר שנין: "א"ט ה"ירושלמי שביעית פ 105
נפיק יוצא]   לינה  פומ  ?חמי מה קלא עלמא  [איני  ויתיב ליה על  חמא חד    .א דמערתאנפיק 

[פני משה: חסד]    'דימוס'אמרה  [בת קול]  שמע ברת קלא    ה,פרס מצודתי  , צייד צייד ציפרין
יבדא  :אמר  .ציפור  אואישתיזב לא  שמיא  מבלעדי  נשא  כןש ל  כ  ,ציפור  לצאת    בר  [ויכול 
  ". מהמערה]

הביא  )  85בספר לקט מהגיוני התורה (לרב משה צוריאל) על הירושלמי שם (עמוד  אמנם  
יש   לרעתו,  או  אדם  בן  לטובת  נוגע  הדבר  שכאשר  מודה  הרמב"ם  "כי  זו:  לראיה  דחיה 
השגחה על אותם בעלי חיים שהטוב או הרע בא על ידיהם. וכאן היה רשב"י צריך לראות 

  מעשה זה כדי שיצא מהמערה". אלא שבפשטות לשון הירושלמי לא משמע חילוק בזה.

ן מתן תורה  ימשום דכל עני: "קכו  'סיסוף  א  "חרבר)  (ר' דוד שפשו"ת אפרקסתא דעניא    106
וכל החולק   ,ושאין שום דבר במקרה ח"ו  ,תלוי באמונת ההשגחה הפרטית  התיווקיום מצו

ואין   בהשגחה  ח"ו  כופר  הריהו  פלוני,  על  שנפל  מה  הוא  מקרה  רק  כי  ויאמר  הגורל,  על 
  ."מקום לתורה, ובאמת מה' משפטו יצא
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כזו, שהתעלמות ממנה    פרטיתהשגחה    ואחרי ככלות הכל, לעיתים נראית
   . היא בבחינת כפירה בהיגיון

   מ פרק
  הסברים טבעיים לבריאה

האחרונים  טבעיות.   107בדורות  בדרכים  הבריאה  את  הסבירו  המדע  אנשי 
היקום יצירת  לגבי  החיים108בין  מוצא  לגבי  בין  התפתחות   109,  לגבי  ובין 

  .110החיים

ופוסקי   מגדולי  האחרוןיש  כמה    וכתבש  הדור  קיים  שהעולם  שהמאמין 
כופר  הוא  שנים  ש 111מיליוני  מי  ומהם  לדברי אף  ,  בעיקר  "כופר  הדגיש 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

הגדול:  107 המפץ  תורת  בשנת    לגבי  לראשונה  הועלה  נמצאה    1923בשנת    .1848הרעיון 
בשנת   מתפשט,  שהיקום  בהמשך    1964הוכחה  ביותר,  המוצלח  להסבר  זה  רעיון  נעשה 

  אותה מאה הגיעו למדידות מדויקות בעניין זה.
בשנת   ההתפתחות:  תורת  הספר    , 1844לגבי  של  "פרסום  הטבעית  ההיסטוריה  מן  שרידים 

בשנת    "הבריאה מכן,  לאחר  ההתפתחות.  תורת  את  באופן    ,1859בישר  גובשה  זו  תורה 
" בספרו  ע"י דרווין  יותר  על מוצא המינים בדרך הברירה הטבעית, או השתמרותם מדויק 

, שהעלה גם את האפשרות של מוצא  " ("מוצא המינים")של גזעים מועדפים במאבק לחיים
  ף הסברים מדויקים יותר.מאז נוספו לתורת ההתפתחות ראיות וא .החיים

ע"פ תיאוריה זו, מקובל להעריך את גיל היקום (דהיינו, הזמן שעבר מאז    המפץ הגדול.  108
הגדול) בכ בכ  13.8-המפץ  גילו של כדור הארץ מקובל להעריך    4.5-מיליארד שנה. את 

 השמש נוצרה מעט לפני כדור הארץ, והירח נוצר מעט לאחריו. מיליארד שנה.

ּיֹוגֵ   109 ע"פ תיאוריה זו, מקובל להעריך את שהחיים הראשונים על פני כדור הארץ    .ֵנָזהַאּבִ
  מיליארד שנה. 4.1-נוצרו לפני כ

  תורה זו מבוססת על שלושה רכיבים בסיסיים:  אבולוציה. 110
  . היווצרות מוטציותא. 
טבעית  ב.   יותר   –ברירה  המוצלחות  המוטציות  רק  יישרדו  הזמן  שבמשך  לכך  הגורמת 

  . ן לסביבתןתבהתאמ
  הגורמת לכך שהתכונות של המוטציות המוצלחות עוברות אל הדור הבא. –תורשה ג. 

, דהיינו הזהה מבחינה ע"פ תיאוריה זו, מקובל להעריך את גילו של האדם הנבון המודרני
 שנה. 200,000-בכ ,")ס מודרני אנטומיתנְ ייֵ פִּ הומו סַ מכונה: "ו( אנטומית לבני אדם בני ימינו

אך    ,אף אם אמנם חלו שינויים בעולם: "כד  'ג סי"הלוי) חהרב חיים דוד  שו"ת מים חיים (  111
ניו, אלא שינויים מסוימים המתחייבים  יאינם כה מהותיים עד שידמה לעולם חדש בכל עני

וים בו. ומסבות שונות, אך הטבע נשאר בכל זאת במהותו היסודית עם כל השינויים שמתה
ו לבטל תורת האבולוציה הכפרנית, כי אין ח"ו שום התפתחות שהיא  וננובדברינו אלה התכ

  . "בות שונות כאמוריכביכול יסוד הבריאה ח"ו, אלא בריאה ברא ה' וחלים בה שינויים מס
והנהגות   סיח")  הרב משה שטרנבוך(תשובות  "  תקסט  'א  וראוי:  דברי    ...מה שלומדיםד"ה 

שדברי הבל אלו הם כפירה וסכלות ואין זה אלא פרי  ...  ליוני שניםיהבל שהעולם עומד מ
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כן    . 112הכל"  ש כמו  כך כתבו  שמאמין  מי  את  לגייר  התועלת    . 113אין 
  שבדעה זו מובנת. החינוכית 

 רעיוןלא דחו, את ה  נים פל  כל  רבים בדורות האחרונים קיבלו, או ע  אמנם
  . , ואף את תורת ההתפתחותוכהשהעולם קיים תקופה אר 

הדגישו שהיא טומנת   פרשייה בתורה שחז"ל  נקדים שאין  זו  דעה  להבנת 
   . 114סודות, כמו מעשה בראשית

שאילו היתה  הכוזרי והרמב"ם    כתבויצירת העולם יש מאיין,  אפילו לגבי  
קודמיםהוכחה   ועולמות  קדמון  גולמי  חומר  שהיה  לא  לכך  זו  אמונה   ,

ו   היתה יסודי התורה  את  היתהסותרת  באמונה   לא  , שאין מהכרח 115פגם 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

תו כבהמה, יכול  ווין, שמתנהג כפי תאוודמיונם ותעלוליהם, ורק מי שאצלו אדם ובהמה ש
  ".לקבל תורתם שבני אדם צאצאי בהמה הם

ומהם  : " לה  'סיסוף  ב  "ח  (לרב מנשה קליין, "האדמו"ר מאונגוואר") שו"ת משנה הלכות    112
בששת   מאמינים  האינם  שנין  אלפי  דשיתא  וגם  בראשית  עלמאוימי  ומאמינים   ,וה 

וי כופר  ווהכופר בזה ה  ,ה עלמא רח"ל מהאי דעתאוליונים שנים הוילהאפיקורסים דכמה מ
  ברי הכל".בעיקר לד

שונות   113 "תשובות  קל"ו  עמוד  ישראל")  משפחת  "נצח  ארגון  ע"י  (יו"ל  ישראל  נצח  ספר 
"שא קנייבסקי:  מהגר"ח  גיור"  תורה  בענייני  עול  עליה  ולקבל  להתגייר,  הרוצה  אשה  לה. 

ומצוות באמת, אלא שבתוך שיחה עימה נתברר שמאמינה בבורא שברא את העולם, אך  
נוטה להאמין  סוברת שהעולם כבר קיים עשרות אלפי שנים או מיליוני שנים, ואין דעתה 

אם  ובדיעבד  לגיירה,  אפשר  האם  לכתחילה  הדין  מה  שבידינו,  השנים  גיירו    במניין  כבר 
אותה אם עולה לה. תשובה: אסור לגיירו ואפילו בדיעבד צ"ע אם מהני עיין חזו"א אבהע"ז 

 ."קי"ט

ולא    אין דורשין בעריות בשלשה, ולא במעשה בראשית בשניםמשנה חגיגה פ"ב מ"א: "  114
  במרכבה ביחיד".
מנא הני מילי? דתנו רבנן: כי שאל נא    ,ולא במעשה בראשית בשנים"  ע"ב:  גמרא חגיגה יא 

ראשנים   העולם  –לימים  שנברא  קודם  אדם  ישאל  יכול  שואלין.  שנים  ואין  שואל    ? יחיד 
  ".ים אדם על הארץוקתלמוד לומר למן היום אשר ברא אל

עמוקה, וראיות  [האם העולם קדמון]  דוש והקדמות  יושאלת הח: "כוזרי מאמר א אות סז  115
דוש הקבלה מאדם ונח ומשה בנבואה אשר היא יהח[את]  שתכריע    שתי הטענות שוות, עד

ההקשה מן  נאמנת  בהיולי .  [הראיות]  יותר  ולהודות  להאמין  תורה  בעל  מצטרך  היה   ואם 
קדמון ועולמות רבים קודם העולם הזה, לא היה בזה פגם באמונתו, כי העולם    [חומר גולמי]

  . "אדם ונח –לת האדם יהזה הוא חדש מזמן ידוע ותח
[לעיל ח"ב ארנוהו  יאם יאמין הקדמות על הדעת השני אשר ב: "ב פרק כה"מורה נבוכים ח

לוה, אינו ־שיש שם חומר מסוים מצוי קדמון כקדמות האהשנייה: "פרק יג ד"ה וההשקפה  
ים ום ג"כ הוידעת אפלטון, והוא שהשמי  והוא"]  נמצא בלעדיו, וגם הוא אינו נמצא בלעדיו

הדעת   תנפסדים,  ולא  התורה  יסודי  יסתור  לא  אבל יההוא  האותות,  הכזבת  אחריו  משך 
אפשרותם]  העברתם רבות  [אלא  דמיונות  לו  וימצאו  עליו  הכתובים  שיפורשו  ואפשר   ,
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לצורך כך היה  הרמב"ם אף ביאר ש.  116התורה להאמין החידוש יש מאיין 
לפרש   מפרשים  אפשר  שאנו  כפי  אחרים,  באופנים  הבריאה  פסוקי  את 

בפירוש  ,  117טן הגשמת האלוקים חלילהו מפש   תפסוקים שמשתמע ואפילו 
מהראשונים  היהואכן  .  118רחוק  העולם    שכתב  אחד  את  ברא  שהקב"ה 

מאיין יש  ולא  קדמון,  שיברא  מחומר  הנמנע  מן  שמסברה  הבנתו  מחמת   ,
  .119־דבר הקב"ה דבר מלא

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

לה שאפשר  וזולתם  התורה  לראיבכתובי  יהיו  וגם  בהם  מביא  י תלות  הכרח  אין  אבל  ה, 
במופת ההוא  הדעת  התבאר  אם  אלא  לזה  אמנם[הוכחה]  אותנו  יתבאר   ,  שלא  עת  כל 

  ".טה אליויבמופת לא זה הדעת נ

ב  116 פרק  א  מאמר  "  ספר העיקרים  וזהו:  בפרקיו ד"ה  במה שאמר  הגדול  אליעזר  רבי  וכן 
(פרק ג') שמים מהיכן נבראו והארץ מהיכן נבראת וכו', כי אף אם יובנו דבריו כפי פשוטן  

ין אלא יש מיש,  ייש מא  לת הדעת, שדעתו לומר שאין העולם נבראיוכמו שיראה מהן בתח
נתו לומר שאין מהכרח התורה ואין תפיסה עליו בזה, כי כו  –  כלומר מחומר ראשון קדום

  ."דוש יש מאין, אבל לא שיהיה דעתו להכחיש דבר ממה שבא בתורה חלילהילהאמין הח
טון מודה "וגם אפלגם הרמב"ם הזכיר זאת באגרותיו (סוף האגרת אל הרב חסדאי הלוי): "

ואנו אומרים שלא היה   ,אך סובר שיש שם גולם מצוי  ,והוא מודה כי העולם חדש  ,בדבר זה
מאי יש  ית'  השם  וברא  התחיל  הכל  אבל  צורה  ולא  גולם  לא  שמצאתי    .ןישם  פי  על  אף 

כדב אחרים  דברים  הגדה  והארץבדברי  השמים  על  הגדול  אליעזר  רבי  מקום    ,רי  מכל 
הסברא שנתועדו בה כל ישראל זו היא שהכל היה אין והתחיל ועשאו יש והרבה מדרשות  

 ".ושאלות בבראשית רבה מוכיחות על ככה

117  " כה:  פרק  תחילת  ח"ב  נבוכים  המאמרמורה  מן  בריחתנו  אין  כי  בקדמות    [הדעה]  דע 
בתורה בהיות העולם מחודש, כי אין הכתובים המורים על   העולם מפני הכתובים אשר באו

גשם יח היות השם  על  מן הכתובים המורים  יותר  חלילה]  דוש העולם  , [הגשמת האלוקים 
דוש העולם, אבל היה אפשר  ין חיולא שערי הפירוש סתומים בפנינו ולא נמנעים לנו בעני

יותר היה  זה  ואולי  הגשמות,  בהרחקת  שעשינו  כמו  לפרשם  יכולים    לנו  והיינו  הרבה,  קל 
  ".יותר לפרש הפסוקים ההם ולהעמיד קדמות העולם

אמנם בספר נשמת חיים (לרבי מנשה בן ישראל, מאמר שלישי פרק יב ד"ה אכן) חלק עליו  
העולם   קדמות  אם  ואיך  בלבד,  למופת  כבוד  [הרמב"ם]  חלק  איך  רואה  "הנך  בחריפות: 

שר עשה במקומות המורים ההגשמה. וזה  תתבאר במופת היה מעקם לנו את הכתובים כא
לא יתכן באשר אינו מן הראוי לשעבד התורה למופת אריסטו נכון למועדי רגל, ושהשפחה 

  תירש גבירתה".

משה ממרסיי) פרק ד ד"ה והפנים השניים: "ומה שימצאו  ר  מעשה ניסים (לרבי ניסים ב"  118
בר בם מניח הדת על פנים סותר [בין דברי התורה לשכל], השתדלו לפרש המילות אשר די 

  נאותים לכוונתם, ואפילו בפירוש רחוק".

פירוש רבי עזרא בן שלמה מגירונה (מגדולי המקובלים מקטלוניה, תלמידו של רבי יצחק   119
סגי נהור), שיוחס לרמב"ן, שיר השירים ג ט: "אפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון.  

ההוא   האור  הבהיק  ומזיוה  החכמה  משפע  רבה  ר"ל  בבראשית  שאמר  וזהו  ממנו.  ונאצל 
מאור  נבראו  מהיכן  שמים  שאמר  הגדול  אליעזר  רבי  דעת  וכן  האורה...  נבראת  מהיכן 

  לבושו לקח... הארץ מאיזה מקום נבראת משלג שתחת כיסא כבודו... 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   193  ________________________________________  

לעיקר  חשבוהו  רבים  שראשונים  העולם,  חידוש  לגבי  מהם ,  120אפילו  יש 
וש הדגיש שהמאמין בקדמות העולם אינו כופר בתורה  כתב שאינו עיקר, 

  . 121קריה חלילה ולא בעי

אלא   אחד,  ברגע  כולו  נוצר  לא  שהעולם  משמע  חז"ל  מדברי  גם 
אמרו  . 122בתהליך למעשה  במדרש  עוד  קודם  זמנים  סדר  שהיה   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

. כי יש חומר דבר־והוא על דעת אפלטון האומר כי שווא הוא שהמציא הבורא דבר מלא
נמצא והוא על דרך משל כחומר ליוצר או כברזל לנפח שיצייר ממנו מה שירצה. כן הבורא  

  יתברך צייר מן החומר שמיים וארץ ופעם יצייר ממנו זולתי זה.  
דבר. כמו שאין קוצר ביכולתו כשלא  ־ואין קוצר בחיק הבורא יתברך כשלא יברא דבר מלא

מרו שיברא  הנמנעים,  דברים  הפכים  ימציא  שני  ולקבץ  לצלעו  שווה  אלכסונו  שיהא  בע 
דבר כי זה  ־ברגע אחד. וכמו שאין זה קוצר ביכולתו כך אין קוצר אם לא יאציל דבר מלא

  בכלל הנמנעים כולם. 
 ועל זה אמר שלמה בחכמתו הברה ובמחשבתו הנכונה ברוח הקודש...".

ע זה לא מופיע ברוב  קט(   , ביסוד הרביעי רמב"ם בפירושו למשנה בהקדמה לפרק חלק  120
בשולי   שהוסיפו  עצמו,  הרמב"ם  של  ידו  בכתב  מקורו  אך  הישנים,  ובדפוסים  היד  כתבי 

ה'  "  :)הגיליון יצרו  מחודש,  העולם  היות  הוא  רבינו  משה  תורת  של  הגדול  היסוד  כי  ודע 
ין קדמות העולם לפי דעת  יובראו אחר ההעדר המוחלט, וזה שתראה שאני סובב סביב ענ

יתעלה  הפילוסופים מציאותו  על  מוחלט  המופת  שיהא  כדי  וביררתי   ,הוא  שביארתי  כמו 
נבוכים שם כדעתו    "במורה במורה  אין לראות את דבריו  דבריו כאן,  [יש לשים לב שע"פ 

  .האמיתית]
ים, וקכי צורך גדול הוא להתחיל התורה בבראשית ברא אלד"ה ויש: "  רמב"ן בראשית א א

מין בזה וחושב שהעולם קדמון, הוא כופר בעיקר ואין לו  כי הוא שורש האמונה, ושאינו מא
  ."תורה כלל

הזכיר בו כל מעשה בראשית המורה על : "פרשת בראשיתתחילת  דרשות ר"י אבן שועיב  
העול ופ  ם,חידוש  יסוד  הוא  הנפלאות יכי  בכל  מאמין  בו  והמאמין  בתורתנו,  גדולה  נה 

המתי  ובתחיית  חכ  ם.והניסים  אותו  ראיה  שהביא  היה  וכמו  שלא  מין  לאותו  מאומתנו  ם 
דוש ימאמין [ב]תחיית המתים, אמר לו מאי דלא הוי הוי, מאי דהוי לא כל שכן. ובעבור כי ח

 ...."העולם הוא צורך גדול ועיקר גדול באמונה

דברים ששמו הראשונים    ואף על פי שיאמין בקצתמאמר א סוף פרק ב: "ספר העיקרים    121
והחידוש המשיח  כביאת  קדמון]  עיקרים,  שאינו  העולם,  שאינם   [חידוש  בהם,  וכיוצא 

יחויב המאמין בתורה להאמינם עם שאינם עיקרים  ...  עיקרים אלא שהן אמונות אמיתיות 
  ".לתורה, אין זה כופר בתורה חלילה, ולא בעיקריה

הושתת העולם. תנן כמאן דאמר מציון נברא [מאבן השתיה]  תנא: שממנה  : "ב"יומא נד ע  122
. דתניא,  ]ציון נבראת תחילה, וסביביה נדבקו רגבים עד סוף העולם מכל צד:  רש"י[  העולם

נברא מאמצעיתו  עולם  אומר:  אליעזר  נברא...  רבי  הצדדין  מן  עולם  אומר:  יהושע    רבי 
באמצעיתו:  רש"י[ שנדבק  עד  צד,  מכל  והלך  ונמתח  לו,  היו  מוצקות  יצחק   ]...ארבע  רבי 

וחכמים אומרים: מציון  ...  (נפחא) אמר: אבן ירה הקדוש ברוך הוא בים, ממנו נשתת העולם
  –משמים נבראו, תולדות הארץ   –תולדות שמים  : ...  תניא, רבי אליעזר הגדול אומר...  נברא

  ...".מארץ נבראו. וחכמים אומרים: אלו ואלו מציון נבראו



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   194  ________________________________________  

  . 124שאין התורה מכרחת להאמין שהזמן מחודש, 123בראשית

שלב    125הספורנו  היה  אלא  האדמה,  מן  ישירות  נוצר  לא  שהאדם  ביאר 
נברא בצלם   ורק לאחר מכן  בגדר חיה בלתי מדברת,  נוסף שבו הוא היה 

  .126ובדמות 

המשנה  על  ישראל  התפארת  ברא    128ביאר  127בעל  "בראשית  שהפסוק 
אלוקים את השמיים ואת הארץ" מתייחס לתקופה קדומה, אחריה אירעו  

חשיבות עבורנו, ורק לאחר מכן נברא עולם החי  אירועים שונים שאין להם
ממותות,   של  הימצאותם  את  הסביר  כך  אותו.  מכירים  שאנו  כפי 

  . 129דינוזאורים, ויצורים הקרובים לאדם 

עתה לעת  ההתפתחות  תורת  שאמנם  כתב  הירש  אלא    130הרש"ר  אינה 
היא תהיה יותר מהשערה, השערה שאינה מוכחת, אך אם ביום מן הימים  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ה אמר רב: בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם היה  ואמר רב יהוד: "א"חגיגה יב ע
  ".מרחיב והולך כשתי פקעיות של שתי, עד שגער בו הקדוש ברוך הוא והעמידו

יהי ערב אין כתיב    :אר"י בר סימון: "ז   'בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ג סי  123
לכן קודם  זמנים  סדר  שהיה  מכאן  ערב,  ויהי  אלא  אבהו  . כאן,  בורא  מ  :א"ר  שהיה  למד 

לי הניין  לא  יתהון  לי,  הניין  דין  אמר  אלו,  את  שברא  עד  ומחריבן,  פנחס  .עולמות   , א"ר 
דין הניין לי, יתהון לא    –  דוים את כל אשר עשה והנה טוב מאוקוירא אל  :טעמיה דר' אבהו

 ."הניין לי

ב  124 פרק  א  מאמר  העיקרים  "  ספר  וזהו:  ישראל  ד"ה  חכמי  קצת  דעת  הראשונים  וזהו 
כא  לכן,  קודם  זמנים  סדר  שהיה  האומרים  ג'),  רבה  התורה  י(בראשית  שאין  יאמרו  לו 

 . "מכרחת להאמין שהזמן מחודש

 שקדם מאות שנים לתורת ההתפתחות.  125

ויהי  'מרו  ו, כא'אדם'שיצרתי ששמו    'נפש חיה'אדם. מין ממיני  : "ספורנו בראשית א כו  126
ז) נעשהו    'האדם לנפש חיה   . שהוא עצם נצחי ושכלי. ונצחי ובזה פתח  'בצלמנו'(להלן ב, 

  ". יתברך פתח בתורתו, לקנות ידיעה בעצמים הנבדלים בידיעת נפשנו ל־הא
בלבד, בלתי מדברת, עד   ' חיה'ויהי האדם לנפש חיה. היה עם כל זה  : "ספורנו בראשית ב ז

  ". שנברא בצלם ודמות
  נו הללו.רבי גדליה נדל, שיובא לקמן, הדגיש את דברי הספור

  הרב ישראל ליפשיץ. 127

  שנים לפני שנתפרסמה תורת ההתפתחות.  128

דרוש אור החיים, נדפס במשניות זכר חנוך נזיקין ח"א עמוד תק"ל: "וזהו שסיפרה התורה   129
תדלג   אח"כ  הארץ.  כדור  כל  הוא  הארץ,  ואת  התחלות...  כל  בהתחלות  ר"ל  בראשית, 

 התורה על הקריות שנתהוו בסדרי העולם הקדום, שאין נפקא מינה לנו השתא בזה כלל".

  עכ"פ בזמנו. 130
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ונבאר שחכמת הבורא הוציאה מתוך  היא אינ יסודות הדת,  ה סותרת את 
לא   והוסיף שחז"ל מעולם  למיניהם.  החיים  בעלי  כל שפע  הערבוביה את 

, אלא רק את היסוד שכל  כעיקרי האמונההגדירו את סדרי בריאת העולם  
  . 131ראשית מאת ה' 

קוק כתב שאין מן הנמנע לפרש שפרשת "אלה תולדות השמיים   הראי"ה 
שנים והארץ  מיליוני  בקרבה  מקפלת  ההתפתחות  132"  שתורת  והוסיף   ,

האחרות  יותר מכל התפיסות  הקבלה  לסודות  היא  133מתאימה  ובעומקה   ,
   . 134המקור העמוק ביותר ליסוד ההשגחה 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

במא  131 הירש  "הרש"ר  היהדותמרו  של  הפדגוגי  ערכה  "על  ה'תרל"ג):  (משנת  השקפה " 
חדשה שצפה ועלתה זה עתה מסבירה את כל צורות החי המרובות כתולדות של צורת אב 

ינה אלא השערה אשר אין לה אאחת ראשונה ופשוטה ביותר ובלתי מורכבת. ולעת עתה  
  עדים בין העובדות. 

מן   ביום  תהיה  זאת  השקפה  אם  מהשערהואולם  יותר  היהדות    ,הימים  אותנו  תקרא  לא 
ההיא   האב  צורת  נציגי  של  משוער  שריד  שהיא  החיה  מפני  כבוד  אבי    –ליראת  כביכול 

היהדות תלמד את בניה להעריץ מתוך הרגשה עמוקה יותר ,  אבות אבותינו הנכבד. להפך
אחד חדל    כמת הבורא ויכולתו האין סופית הספיקה יצירת נבט ובאשר לח  , את האחד ויחיד

צורה ומתן חוק של "התאמה ותורשה", כדי להוציא מתוך הערבוביה לכאורה נטולת סדר  
הנבדלים כל כך  ,  את כל שפע בעלי החיים למיניהם  –וחוק, אבל באמת כפופה לחוק וסדר  

  זה מזה והקבועים כל כך בצורותיהם השונות... 
הגיאולוגיה   מדע  אשר  השנים  ומיליוני  האלפים  מאות  היו  אפילו  לא  נדיבה  ביד  מפזר 

  ...  מבהילות את היהדות, לו גם היו יותר מהשערות
עד   והחריבם  ושקעו אשר בראם הקב"ה  זה  חז"ל מזכירים עולמות שקדמו לבריאת עולם 
קבלת דעות אלו   ובסדריו. אבל מעולם לא העלו  בדמותו  שהוציא לאור את העולם הזה 

רה בעיניהם אם לא פגעה ביסוד  ייתה כשתיאוריה הי את דחייתן לדרגת עיקרי אמונה. כל
   ה'". היסודות: כל ראשית מאת

132  " תקצ"ד:  א  קובץ  קוק  לראי"ה  קבצים  תולדות שמונה  אלה  פרשת  לפרש  מעצור  אין 
עד שבא אדם לידי קצת   ,ליונים יהשמים והארץ, שהיא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מ

חיי   לקבע  הוא  שצריך  לו  נדמה  חזיון  איזה  וע"י  בעה"ח,  מכל  כבר  נבדל  שהוא  הכרה 
יחוד א ע"י  רוח,  ואצילות  ואימשפחה בקביעות  יותר מאביו  מו, בעלי  ישה שתתקשר אליו 

המשפחה הטבעיים. התרדמה תוכל להיות חזיונית, וגם היא תקפל איזה תקופה, עד בישול 
 ".עצם מעצמי ובשר מבשרי הרעיון של

ח"ב    133 הקודש  תקל"ז  אורות  יטעמוד  "אות  את :  וכובשת  ההולכת  ההתפתחות,  תורת 
הפילוסופיות   התורות  מכל  יותר  הקבלה,  של  עולם  לרזי  מתאמת  היא  כעת,  העולם 

 ". האחרות

אמנם תורת ההתפתחות, לפי המחשבה החדשה, נראה אורות הקודש, מבוא ג, אות ה: "  134
פקרותא, כלפי המחשבה הדתית הרגילה, אך בכל מקום שפקרו המינים תשובתם  בה כעין א

מהחושים,   המושפע  השכל  אחרי  ההולכים  אליה  שנוטים  היצירתית,  ההתפתחות  בצדם, 
המקור  היא  הרי  בעומקה  אבל  האמונה.  אור  של  ההמשך  את  לקצץ  בראשיתה  גורמת 
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רבי גדליה נדל ביאר שבריאת האדם בצלם אלוקים הוא השלב האחרון ו
והתקדם באופן    שכליא־ל  בעל חייםשל תהליך ארוך, שראשיתו ב שהלך 

  .135לנו  יםהמוכר יםלו השכל והצורה האנושי  נוהדרגתי עד שנית

  הרבה   לאדם לפני   הדומיםיש שכתב שאמנם על פי הממצאים היו יצורים  
מוצאים  אנו  שנה  אלפים  כששת  שלפני  אלא  שנה,  אלפים  מששת  יותר 

רבות   תופעות  של  אדירה  אחתשקפיצה  בבת  ארם    , 136צצו  באזור 
תרבות עירונית, בניינים, אומנות, דתות ברורות, תחילת הכתב,  :  137נהריים 

עשרות   שונים,  חברתיים  רבדים  ועבדים,  אדונים  ונשלטים,  שליטים 
תרבות זו אינה  מקצועות, התמיינות פנימית בחברה, שליטה בשטח גדול.  

את המגדירה  והיא  לה,  שקדם  מה  לכל  במעט  אפילו    אדם ה   דומה 
  .138אפיו נשמת חיים שאלוקים בראו בצלמו ונפח ב

בעין   לראות  ניתן  שכן  בהחלט,  מוכח  שנים  מיליוני  העולם  קיום 
שנים י־אוספ מיליוני  לפני  מהם  יצא  אלינו  המגיע  שאורם    . 139כוכבים 

בדרכן   אלה  אור  קרני  עם  יחד  יותר  מאוחר  נברא  שהעולם  והאומר 
דבריו,  140אלינו  את  לקבל  מסרבת  שנשמר  הדעת  ממה  בחמור  ונכנס   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ". היותר נשגב ליסוד ההשגחה

עמוד  135 גדליה  ר'  של  ז],   בתורתו  ב  כו,  א  בראשית  הספורנו  [של  תפיסתו  לעצם  "אך  ק: 
שכלי,   לא  ביצור  שראשיתו  ארוך,  תהליך  של  סופו  זהו  אלוקים  בצלם  האדם  שבריאת 
השייך לקטגוריה של בעלי החיים, ההולך ומתקדם עד שניתן לו השכל האנושי, ובמקביל 

נכון. ההוכחות של   מסתבר שזהו תיאור  –גם הצורה הפיסיולוגית של האדם המוכרת לנו  
  דרווין, ושל חוקרי המאובנים, לקיומם של שלבים קודמים כאלה, נראות משכנעות...  

אין לנו שום צורך לשלול    –עם ההכרה ברצון האלוקי הפועל בטבע באמצעות המלאכים  
  את תיאור המאורעות כפי שהחקירה המדעית מציגה אותם... 

  שלב אחרון של התקדמות הדרגתית". האדם שעליו נאמר "נעשה אדם בצלמנו" הוא
שהתורה   זה  איש  לפני  האדם  ממין  אישים  הרבה  "היו  קה:  עמוד  גדליה  רבי  של  בתורתו 

לו   קוראים  ושחז"ל  "אדם",  הפרטי  בשם  גם  לו  הראשון'קוראה  [אדם  'אדם  אלה  אבל   ...
 וחווה] היו חשובים, ועליהם יש עניין לתורה לספר".

 הדרגתית.ולא בהתפתחות  136

 התרבות השומרית.  137

 . 24-22בינה לעיתים (הרב זאב סולטנוביץ') ח"א עמודים  138

גלקסיית המשולש רחוקה מאיתנו כמעט שלוש מיליון שנות אור, גלקסיית אנדרומדה    139
  למעלה משני מיליון וחצי שנות אור. שתיהן נראות בעין בלתי מזוינת.רחוקה מאיתנו 

') אות סב ד"ה הנה: "אפילו את"ל שחשבון הנ"ל ע"ד מרחק  שערי אמונה (לרבי מלובביץ  140
לתאריך   קושיא  מזה  אין  התוכנים),  בין  דיעות  חילוקי  יש  בזה  גם  (כי  הוא  אמיתי  הכוכב 
לברוא   וכמו שיכול השי"ת  קרני האור,  ג"כ  נבראו  הבריאה, שהרי כמו שנבראו הכוכבים 
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מופת   . 141ממנו  או  ראיה  שידחה  במה  התורה  שתבוא  ולא  142וחלילה   ,
  . 143תכריח התורה להאמין בדבר כזה 

בכדי לסתור    ם, אין בהעצם הבאת הסברים טבעיים ליצירת העולם והחיים
האמונה  אינ144את  שכן  הסבר  ן,  לנו ת  ולתופע  יםטבעי  יםאלא  ,  המוכרות 

 , ליצירת הקשת בענןבכך שישנו הסבר טבעי    בעיהשום  בדיוק כפי שאין  
את    ףא ו חלילה  לסתור  בא  לא  הטבעי  הסבר  שהרי  אחרת.  תופעה  לכל 

   מנהיגם. הוא שקבע את כללי הטבע הללו והוא ש האמונה שבורא העולם 

 –  145ראשונים  שנתקשו בה כברההסברים הטבעיים הללו אף יישבו שאלה  
.  147ושל מיני בעלי חיים שונים  146מה הסיבה לבריאתם של כוכבים רחוקים

טבעיים באופנים  העולם  את  ברא  שהקב"ה  ההבנה  מובן   –  ע"פ  הדבר 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ב ביחד עם קרני האור היוצאים  כוכב שרק אז ואח"כ יתחיל להאיר, כן אפשרי שיברא הכוכ
  ממנו".

ותמצא   , איני סובר כך בגלל כך ,ושמא יאמר אדםאמונות ודעות לרס"ג הקדמה פרק ה: " 141
 ". שהוא נכנס ביותר חמור ממה שנשמר ממנו

142  " סז:  אות  א  שידחה  כוזרי מאמר  במה  התורה  שתבוא  לאל  או [שיסתור]  חלילה  ראיה 
   ".מופת

 ". חלילה לאל מן השקר, ומה שהשכל מרחיק אותו וישימהו שקר: "פטאות כוזרי מאמר א 

כי לא   ,לא תכריח התורה להאמינו  ,מה שהוא דעת כוזבספר העיקרים מאמר א פרק ב: "   143
ולא דעת בדוי שלא יצויר    ,תכריח התורה להאמין דבר שהוא כנגד המושכלות הראשונות

  ". מציאותו אצל השכל

ית המפץ הגדול אף מקרבת אל האמונה בבריאת העולם, שלא כדעת הכופרים  תיאורי  144
 הקדמונים שהאמינו בעולם קדמון.

 . פרק לזכפי שהובא ב 145

146  " יד:  פרק  ח"ג  נבוכים  שיכיר ערך עצמו  מורה  בו האדם כדי  עוד שיתבונן  שמה שראוי 
בינינו  ולא יטעה, הוא מה שנתבאר משיעורי הגלגלים והכוכבים ושיעורי המרחקים אשר 

  ... לבינם
כמ הגשמיים  הללו  בנמצאים  מספרםהתבונן  רב  וכמה  שיעוריהם  עצומים  הארץ  ,  ה  ואם 

האדם לכל הנבראים הללו,    כלפי גלגל הכוכבים, מהו אם כן יחס מין  כולה אינה אף חלק
את  ובעת שזהו מצב השו,  והיאך ידמה אחד ממנו שהם למענו ובגללו ושהם כלים בשבילו

  ". כל שכן אם תתבונן במציאות השכלים, הגופים

(לרבי    147 מחשבת  עמוד  מלאכת  ח  אות  נח  פרשת  חפץ)  "38משה  על   אין  םוא:  [השגחה 
החיים]   בעלי  ממינים  פרטי  ומינים  חקר  לאין  ורמשים  עופות  חיות  בהמות  ברא כמה  למה 

האם לצורך האדם? זהו הבל ורעיון   ?צריך להם ואינו משגיח בענייניהם  והוא אינו  ,שונים
שכמה ה  רוח!  שונאים  להפך  הברואים  ורוב  פרעושים  אין חיות  וכמה  לרעתו  והמה  אדם 
  ".צורך כלל לאדם בהם
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שיוכל   מנת  על  אלה,  בתחומים  המדעיים  החישובים  ע"פ  שכן  מאוד, 
היקום  שיצירת  צורך  היה  טבעיות,  בדרכים  אדם  תחל    148להיווצר 

לפני עוד  שנים  חיים  מיליארדי  ליצירת  המתאים  הארץ  כדור  , 149יצירת 
משך  ייהאדם  בעלי החיים עד יצירת  יצירת  היה צורך שתהליך  ולאחר מכן  

שנים נוצרו  נוספות  מיליארדי  אלו,  תהליכים  במשך  הטבע,  חוקי  ע"פ   .
כוכבים כן מגוון עצום  ו  150במרחקים עצומים  באופן טבעי מגוון עצום של 

  .151של בעלי חיים נוספים 

אי "   152בראיית בכדי לפגוע    ן, אף אין בהבהסברים הטבעיים הללו  האמונה
חיים באופן    ויתפתחו  שייווצרו , שכן על מנת  153לא מנהיג" בבירה  לאפשר  
ב  טבעי, צורך  רבים יש  בלא  154וייחודיים  צירופים  להם  אפשר  שאי   ,
על פני כדור הארץ, , על מנת שתהיה אפשרות לחיים  על כן. יתר  155מנהיג

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  המפץ הגדול. 148

יהיה מורכב מתערובת    149 צורך שהוא  יש  כדור הארץ,  יתקיימו על  חיים  מנת שבעלי  על 
מהמפץ   שנותר  קדמוני  ומימן  חמצן  חנקן,  פחמן,  ובייחוד  כימיים,  יסודות  של  מתאימה 
הגדול. אלא שהמפץ הגדול עצמו יצר רק מימן הליום וכמויות מזעריות של כמה יסודות  

הכ היסודות  ושאר  הפחמן  אחרים.  המכונה קלים  (בתהליך  כוכבים  בתוך  נוצרו  בדים 
), לאחר שכוכבים אלו סיימו את מחזור חייהם, התפוצצו ופיזרו את היסודות נוקליאוסינתזה

כוכבים,  של  הבאים  הדורות  נולדו  שממנו  חומר  של  עננים  נוצרו  מהם  בחלל,  הכבדים 
זה תהליך  הארץ).  כדור  (ובכללם  אותה  המקיפות  והפלנטות  השמש  זה  נמשך    ובכלל 

 ). 52מיליארדי שנים (ספר "המדריך לקוסמוס", ערך "אנתרופי, עיקרון", עמוד 

הללו,    150 השנים  מיליארדי  וכעבוד  להתפשט,  המשיך  היקום  הזה  הזמן  כל  במשך  שכן 
 .קוטרו הוא בהכרח מיליארדי שנות אור

למספר   151 גרם  טבעיים,  חוקים  ע"פ  העולם  את  לברוא  הבורא  של  רצונו  אפוא,  כן  אם 
שהגשם שרצונו של הבורא    בדומה לזההכוכבים העצום ולמספר מיני בעלי החיים העצום.  

 ירד בדרכים טבעיות, גרם לכך שיהיו עננים.

דעה על  גם אם היה בהן בכדי לפגוע בראייה זו או אחרת, הרי אין להוכיח מהשלכות ה  152
 הדעה עצמה. 

משל לאחד שהיה עובר ממקום    :אמר רבי יצחק: "א  'בראשית רבה (וילנא) פרשה לט סי  153
דולקת אחת  בירה  וראה  מנהיג  :אמר  .למקום,  בלא  זו  שהבירה  בעל    ?תאמר  עליו  הציץ 

תאמר שהעולם    :לפי שהיה אבינו אברהם אומר  ,כך  .אני הוא בעל הבירה  :הבירה, אמר לו
 ". אני הוא בעל העולם :הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו ?הזה בלא מנהיג

אפסית    –ההסתברות להיווצרות אקראית של חיים בפרק הזמן שחלף מאז המפץ הגדול    154
עמודים   בקוביות"  משחק  "אלוקים  בספר  מפורטים  כל  144-149(החישובים  במשך   .(

אם ניקח בחשבון את מספר הכוכבים העצום] לא נעשו    ההיסטוריה ובכל מרחבי היקום [גם
 ). 152די ניסיונות כדי שהסיכוי הזה יהיה סביר (שם עמוד 

יש   155 והאנרגיה,  החומר  כל  את  שכללה  הראשונית,  הנקודה  עצם  שעל  זו,  אף  זו  לא 
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יתר על , שאי אפשר להם בלא מנהיג.  156יש צורך בתנאים רבים וייחודיים
, יש צורך  157ביקוםחיים    ם שלכן, על מנת שתהיה אפשרות לעצם מציאות

  . 160, שאי אפשר להם בלא מנהיג 159ומדויקים 158חוקים רבים ב

הרע,   המלאך  כורחו  בעל  אמן  ענה  שהודה  וכבר  בדורנו,  הכופרים  גדול 
סבירה בלתי  היא  טבעי  באופן  החיים  דבר  161שיצירת  הבעל  והודאת   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ? זו בלא מנהיגהתאמר שהבירה לשאול מי יצר אותה, וכי 

בגלקס  156 שלנו  השמש  מערכת  מיקום  שונהאילו  היה  החלב  שביל  שרויים  היינו    –  יית 
 .כוכבי שביטשל בסכנה מתמדת מהתפוצצויות סופרנובות ומהתנגשויות 

היינו קופאים. אילו הוא היה   –אילו מסלול כדור הארץ סביב השמש היה גדול באחוז אחד  
 . נשרפיםהיינו  – קטן בחמישה אחוזים

יותר   גדולה  היתה  כל הדלקת אש    –  21%במקום    25%  –אילו רמת החמצן באטמוספירה 
בעלי החיים והצמחים לא    –  15%־מהיתה מבעירה את כולנו. אילו היא היתה קטנה יותר  

  . היו שורדים
לא היו יכולים    –אילו כדור הארץ לא היה עשוי מתערובת המתאימה של יסודות כימיים  

 להתקיים בו חיים.

שלנו    157 הכוכב  של  תנאיו  במקרה  כוכבים,  אינספור  שמתוך  לטענה  מקום  שאין  כך 
  מתאימים במדויק ליצירת חיים.

 מה שמכונה "הכיוונון העדין". 158

  היקום לא היה יכול להתקיים. – אילו הקבוע הקוסמולוגי היה שונה 159
  .אטומיםלא היו נוצרים  – יותר ממה שהוא כעת 0.2%־בהפרוטון היה כבד  אילו

  החומר לא היה מתגבש ליצירת כוכבים וגלקסיות.  – הכבידהכוח היה קיים לא ו לאי
קיים  לא  ו  לאי האלקטרהיה  אור  –  ימגנט־והכוח  היה  קשרים   ,לא  ולא  אטומים  היו  לא 

  כימיים. 
  לא היה מתקיים החומר כפי שאנו מכירים אותו.  –הכוח הגרעיני החזק היה קיים לא אילו 

מגנטי, ־ו(כוח הכבידה, הכוח האלקטר  אילו חוזקו של כל אחד מארבעת כוחות היסודגם  
החלש) הגרעיני  הכוח  החזק,  הגרעיני  מידי,  הכוח  מועט  או  מידי  רב  שהקבועים    או  היה 

שונים   היו  חי  –הפיזיקליים  מתאפשרים  היו  החזק,   יםלא  הכוח  קבוע  של  ערכו  (למשל, 
להתקיים  בכלל  שתוכל  כדי  מאוד  מדויק  להיות  חייב  האטום,  של  מרכיביו  את  שמחזיק 

. אילו חוזקו של כוח הכבידה היה חזק יותר, הכוכבים היו קטנים יותר, היו מבעירים כימיה
חיי צורות  להתפתח  שיספיקו  לפני  ודועכים  יותר  מהר  שלהם  הגרעיני  הדלק  ם  את 

לא    .)מורכבות עוד  כל  פנים,  כל  הטבע  היהעל  מחוקי  אחר  בחוק  נוסף  יותר)  שינוי  ,  (או 
  שהיה יכול לפצות על כך.

 עניין זה בספר "אלוקים משחק בקוביות". כל אריכות ב 160

דוקינס  161 עמודים    ריצ'רד  אלוקים?"  "יש  שתהיה  204-203בספרו  ככל  סבירה  "בלתי   :
נמצאים  שאנחנו  עובדה  כי  הארץ,  כדור  על  התרחשה  שהיא  יודעים  אנו  החיים,  ראשית 

  כאן..."
קבוע ), המאמין טען "אילו  2006ובמקום אחר, בוויכוח מול מאמין (בפני המראיין דן קריי,  

היה   מיליומבחלק אחד  קטן  הכבידה  אזניםמיליו  ינמאה  התרחבות היקום לאחר המפץ    י, 
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  .162כמאה עדים 

אלו   תורות  את  לדחות  לנסות  טעם  אין  מדעיות משכך,  כפי 163בדרכים   ,
  . 164שאין טעם לדחות כל סברה מדעית אחרת 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ב הייתה מתרחשת  לא  לחייםה  אופןהגדול  "הכרחי  כך הגיב הנ"ל:  ועל  בטענתך הבעיה  ". 
לאלוש  היא זקוקים  אנו  בעליל,  סביר  בלתי  שמשהו  זאתקמכיוון  שיסביר  עצם  אבל    ,ים 

  ".בלתי סביר עוד יותרקיומו של אלוקים 
 שממאןההבל שמתומצת במשפט הנ"ל. ושורש דבריו,    סוף דבר, הררי הכפירה תלויים על

חוסר אמונה    ,אצל רוב האנשיםמתאימה לכאן אמרתו של חכם אחד "  להאמין באלוקים.
  ".מקורו באמונה עיוורת בדבר אחר ,בדבר מסוים

  ביקורת נגד דבריו נשמעת גם ע"י פילוסופים ואנשי מדע, ולאו דווקא מהמאמינים שבהם. 

הכ  162 של  מוכרחים תגובותיהם  הפיזיקליים  שהקבועים  יתכן  (א.  אלה  לסברות  ופרים 
מאיזושהי סיבה שאינה ידועה להיות בערכים הללו דווקא. ב. יתכן שישנם אינספור יקומים  
מקבילים בעלי חוקי טבע שונים, ובאמת ברובם לא יכולים להיווצר חיים, ורק ביקום שלנו 

אינם בגדר   –(כפי שהובא למשל בראיון שהוזכר לעיל)  חוקים אלו התאימו ליצירת חיים)  
  תשובה ואף לא בגדר תירוץ, כיוון שהם מתבססים על הנחות שאין להן על מה שיסמוכו.  

הטענה נגד תורת ההתפתחות, שהרי כל עצם דומם שאנו מוצאים, פשוט ככל שיהיה,   163
ר פריכא הוא", שהרי היא בבחינה "קל וחומ  –איננו מעלים על דעתנו שהוא נוצר במקרה  

יכולים   שמתוכם  להם,  דומים  אחרים  עצמים  ליצור  הטבע  את  אין  דוממים  לעצמים 
  להישאר המוצלחים יותר שביניהם.

טבעי,   באופן  יתפתח  מורכב  כה  שעולם־חי  מסתבר  שלא  ההתפתחות,  תורת  נגד  הטענה 
ינים, שלב מתייחסת רק לתוצאה הגלויה לעינינו, ומתעלמת מההבנה שמדובר בשינויים עד

  אחר שלב, במשך פרק זמן ארוך מאוד.
או   רבות,  מראיות  מתעלמת  הוכחה,  לה  נמצאה  שלא  ההתפתחות,  תורת  נגד  הטענה 

  לחילופין, מניחה שיש צורך ברמה של הוכחה שלא ניתן למוצאה, עכ"פ בזמננו.
נמצאו   שלא  ההתפתחות,  תורת  נגד  שלבהטענה  שלצורך    –ביניים  ה־יכל  מכך  מתעלמת 

  מאובן נדרשים תנאים שונים שקיומם הוא נדיר. יצירת
ההתפתחות תורת  נגד  את    שהיא  ,הטענה  לרמת  סותרת  תמיד  תשאף  ש"מערכת  הכלל 

מתעלמת   –מסוים שלו)    , בניסוחהחוק השני של התרמודינמיקההסדר הגבוהה ביותר" (־יא
מכך שלגבי תורת ההתפתחות ישנו היגיון בכך שעם התקדמות דורות ההתפתחות, יישארו 

  להתקיים המוצלחים ביותר שביניהם.
  אף הטענות בדבר ממצאים מזויפים מסוימים, אין בהן בכדי לדחות את ההסבר בכללותו.

ים העוסקים כדאי לשים לב שמצאנו שחלק מטענות כאלו, המובאות ע"י יהודים יראי שמי
(העיר על כך גם   בתחום זה, מקורן בדבריהם של נוצרים ומוסלמים שנלחמים באבולוציה

" עמודים  קנדל'.  ג  ראובן(  "ירקות  ושאר  אבולוציה   :ומדע  תורהבמאמר  ויש  ,  )184,  170) 
 ולא עליהם נאמר "תיתן אמת ליעקב" לברר היטב את אמינותם, שאינם מסיחים לפי תומם,  

הארכנו  נוצרים לבסס את אמונתם על שקרים במשך מאות ואלפי שנים,  ה(על דרכיהם של  
 .)פרק לדב

תור  164 לגבי המשתדלים לדחות את  לעיין  נובע וויש  ת אלו בדרכים מדעיות, האם הדבר 
 עכ"פ, אין לערב בין התחומים הללו. שלהם, או מתפיסת האמונה שלהם.מתפיסת המדע 
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שלימוד הרי  הדברים,  כנים  חשיבותו    ואם  אלו,  טבעיים  הסברים  והבנת 
בראשית מעשה  סוגיית  את  שלמדו  מאלו  פחותה  כפשוטה,    165אינה 

  ואדרבה, לימוד זה הוא שיסייע להבנה אמיתית של פרשה נסתרת זו. 

האוחזים   נתרבו  האחרון  בדור  העולם  אכן,  את  יצר  שהקב"ה  בדעה 
הללו הטבעיים  הרבנים, באופנים  בין  הן  המדע  ,  אנשי  בין  בין   , הן  והן 

בכלל  ההתנגדות  166המאמינים  של  מניינה  ורוב  בניינה  רוב  עיקר  ככלל,   .
פחות   היו  אלה  הסברים  שבהם  הקודמים,  בדורות  היה  אלה  להסברים 

  מבוססים.  

הגדול   רובם  תועלת, שבדורנו  כאן המקום להדגיש את הידיעה שיש בה 
  . 167של אנשי המדע מאמינים באלוקים

תאמר,  ו מטמא?  אם  טהור  ייתן  גדולי  ומי  נגדה  שיצאו  שדעה  הייתכן 
ככפירה הקודמים  כשרה  168הדורות  לדעה  הוא ו  ?תיעשה  חדש  זה    ! ראה 

ש שנשיב  לעולמים,  היה  קופרניקוס כבר  את  169כשבא  הרעיון    וחידש 
זה   רעיון  נגד  ישראל שיצאו  מגדולי  היו  מקיף את השמש,  הארץ  שכדור 

את   סותר  שהוא  התורה וסברו  עומדת170פסוקי  לעולם  והארץ  וזעקו   ,  ,

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  חגיגה יב ע"א.  165

(בספר    40%  166 בכללותו  האמריקאי  של הציבור  דומה  ואחוז  המדע האמריקאים,  מאנשי 
  ).10"אלוקים משחק בקוביות" עמוד 

167  " (אנגלית)  המדענים?הספר  מאמינים  באמת  במה  דת:  מול  איליין  (פרופסור    "מדע 
אלפי שעות סקרים  שכללו    ,כשלוש שנים  בתום):  2010,  , הוצאת אוקספורדוורד אקלונדהא

בארה"ב,  הנבחרות  האוניברסיטאות  מעשרים  ביותר  המובילים  המדענים  עם  וראיונות 
הנותרים, חלקם    34%(גם בקרב    מהם מאמינים, מיעוטם אינם מאמינים  66%המסקנות הן כי  

, ורק מיעוט קטן  אמנם אינם מאמינים באלוקים, אך מאמינים בכך שישנה מציאות רוחנית)
  דוחה ופועל נגד הדת באופן פעיל.

נערכו אף מחקרים מקבילים זהו המחקר המקיף והרציני ביותר שנערך אי פעם בתחום זה.  
.  76% –, אחוז המאמינים גדול עוד יותר עם תוצאות דומות. בקרב הרופאים בארצות הברית

רושם  ליצור  מנסים  שהכופרים  מכך  נובעת  אלו,  לנתונים  מודע  אינו  שההמון  המציאות 
ברורה  (אמונה  הדבר  כך  פיירמן)  שלא  ראובן  סעיף    (לרב  ב  ),  49-51עמודים    1פרק 

  ולהבדיל, מאנשי אמונה שמנסים להתכחש למדע.

  ובפרט שמקורה בחכמי האומות. 168

  . 16־המאה ב 169

"א.    170 השלישית:  הידיעה  ד"ה  ג  פרק  הגלגלים  עולם  טוביה  לכל מעשה  ראוי  בהכרח 
אל קופ  קיופילוסוף  דעת  והינירשיבטל  עליו ולונקוס  כל  ,ים  רא  כי  הוא   תויאותן  שהביא 

) [שכתוב] לכתוב(מפני    .ודברי נביאי אמת הנאמנים בדבריהם  דשוד כתבי הקגנ  םוחבריו ה
והארץ   כפי דעת  ,לעולם עומדתבקהלת  כל  אבל  עומדת  איננה  והשמש לא    ,קופירניקוש 
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ניסו לדחות   וכללי הטבעדבריו מבחינת הסבר  אתוחלקם אף  והיה 171ות   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

י אין לו משפט כ  ,תמיד עומד במקומוש  רק  ,ולא ישקע ואינו סובב ואינו נוטה לשום צד  יזרח
[כדבריו]  כ(ואם  .  התנועה וזר  הלמ  , היא  ןכדבריי)  ובא  חכתוב  ואל מקומו    השמש  השמש 

זורשו דרום   חאף  אל  הולך  אל    וכו׳  ווסובב  הולך  סובב  סובב  ויעמוד    וביהושע  ,ו׳כצפון 
א ולא  ו  ץהשמש  ות  ,ו׳כלבוא  א  בשבישעיה  במעלה  מעלות  עשר  ירדהשהשמש  הנך    . ר 

עשב  רואה יתנו  הפסוקים  מקומות  ויצדקויכמה  וית  ששהשמ   דיהן  הכוכבים   רוהלבנה 
  ". ולא שהארץ מסבכת סביב השמש ,הארץ בבים סביבסמ

כוזרי שני (הנקרא גם "מטה דן", לרבי דוד ניטו) ויכוח רביעי אות קלב: "אין אנו יכולים ב.  
דום,  בגבעון  כתיב שמש  דביהושע  תנועת השמש,  להחזיק במונח הזה, במה שהוא מבטל 
כשאר   והולך  שסובב  הרי  תמים,  כיום  לבוא  אץ  ולא  השמים  בחצי  השמש  ויעמוד  וכתיב 

הסבר שבעלי  ואעפ"י  לכת.  אין  כוכבי  כי  יגעו,  לריק  הקושיא,  לתרץ  נתחבטו  הזאת  א 
  תשובתם מספקת, לכן נטשתיה וגירשתיה מהסתפח בנחלת ה'". 

(לג.   דבש  ייערות  אייבשיץהרבי  "ונתן  ע"ב):  ל  (דף  ועתה  ד"ה  ד  דרוש  ח"א  זה  )  ועבור 
מתוכני הרבה  נחלו,    םנתטפשו  שקר  אבל  מסבב,  שהארץ  באומרם  וסייעתו  קופרניקוס 

  ". צמו כי הארץ לעולם עומדת, והם מסבבים בכח השם שהוחק בהםוהאמת עד לע
"ד.   א:  סי'  ה  פרק  בפאדיטארק)  אב"ד  לנדא,  ראובן  (לרבי  כוכבים  התנועה מהלך  ולקחו 

ה במרכז המזלות והארץ בכלל שאר  טשהחמה נחה ושק  ואמרו  ,ו אותה לארץנתנמהחמה ו
כולם  לכת  באסובבים  ס  כוכבי  מו  –ויר  וביבה  דבר  היא  ואל    ,ושקר  כחשזאת  תאמין  ואל 

וכלל  תשמע כלל  בזה  שנאמר   , להם  הקדושים  ונביאים  מכתובים  מוכחש  דבר  הוא   כי 
השמש ובא  השמש  וזרח  נאמסיהושע    ספרו  ,בקהלת  יו״ד  בגבעון  ר ימן    ,לנ"וכ  םדו  שמש 

אלו המקראות אין יוצאים    וכל  ״לנימן ל״ח כתיב ותשב השמש עשר מעלות וכסובישעיה  
שק  טםשופמידי   נחה  במקומהט שהארץ  לכת    ה  כוכבי  כל  ושאר  והירח  ובבים סוהחמה 

קופר  .ביבהס העולם  ועוד   סיקונוהתוכן  מן  יאבדו  בו  כיוצא  מתורה    ,אלף  אחד  ואות 
  ". לו לעולםטוכתובים הקדושים לא יתב שה ומנביאיםוהקד
ח"ה.   שפיטצער)  דוד  חייא  (לרבי  נברשת  לעיתים ספר  "תשובה  לנברשת"  "השמטות  ב 

ב' מובא דבר חדש המביאה את   "ראיתי שם במאמר  והלאה באריכות:  ע"ב  ל  לבינה" דף 
איך   הזאת...  החדשה  השיטה  ומייפה  ומצדיק  מבאר  בעצמו  והמחבר  למינות...  האדם 
לכת  כוכבי  חברותיה  ושאר  בגדוד,  מלך  כמו  במנוחה  העולם  באמצע  עומדת  השמש 

אותה   כדור  מסבבים  גם  ובתוכם  אורה,  ניצוצות  ולקבל  אליה  לצפות  פתחה  על  ודופקים 
הארץ עומד כן עם הלבנה... ועוד, מה לנו ולצרה זו ליתן מקום לשיטה החדשה בין מקום  

  אבות ויסודי העולם זי"ע. הלוא בשקר גמור כנ"ל רוצים רק להכחיש את דברי חכז"ל".
התכוו.   ספר  בסוף  שהודפס  השמש  מבוא  "קונטרס  ויטאל:  חיים  ר'  של  יהודי  נה  ועתה 

בה שהשי'  המאמין  כאן,  שכתוב  מה  ורואה  ברקיע"ובתורתו  השמש  את  שם  השמים   ת 
ו ברקיע  נדעתו השמש אי  הלא לפי   ס,יקונערפיכול לקבל דעת קו  ךלהאיר על הארץ, האי

והאיך כ  השמים, רק הוא מרכז הגלגלים  כל  פסוקי התורה המפורשים  .  ךאפשר להכחיש 
וא״כ גם    ..רק אילו פסוקי התורה מכחישים בזה אלא גם גמרא מפורשת.  כי לא   תרוועוד י

  ". תשובה םואין על זה שו סיקונשיטת קופער לגמרי עד היסוד  סהרנמכאן לבד 

מעשה טוביה בהמשך דבריו שם: "ואם יבוא קופירניקוש בטענותיו וראיותיו ומופתיו א.    171
[לי] מופתים מפורסמים כוזביות, אף אתה הקהה את שיניו   (לו)  יש  לו כמוני כמוך  ואמור 

  ואותות נאמנים הסותרים סברותיך: הראשון...".
על   בראסומה  הוא דבר זר ורחוק מאוד מהשכל  םוגמהלך הכוכבים בהמשך דבריו שם: "ב.  

  פי שלושה ראיות שאבאר לך כאן...".
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ה' בתורת  לכפור  זו  שיטה  מגמת  שכל  שהוסיף  מי  התקדמות    . 172אף  ועם 
זה  לרעיון  והראיות  את  173הדורות  סותר  הוא  שאין  ההסברים  נתקבלו   ,

המקראות  לפנים  יהעינכי    , 174כוונת  לאחור ים  ולא  וכדברי 175נבראו   ,
, והאמת  שכאשר יש בידינו ראיות, נוציא את הפסוקים מפשוטן  176הרמב"ם

זר  וח שהאדם  וזוהי דרכם של גדולי ישראל הקדושים, ש  . 177לעולם עומדת 
    . 178פכה, אין ספק כי קדוש הוא ו בו מדעתו כשיתבאר לו ה

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

קושיוג.   הביא  למטה)  ע"ב  לד  (דף  שם  דבריו  בהמשך  נברשת  עצם ספר  על  מסברות  ת 
היותר   הכוכבים  שגם  להבין,  נקל  "ובכן  בהליכתו:  משתהה  שהאור  קופרניקוס  של  הבנתו 
גבוהים ומרוחקים מאיתנו כל כך עד אשר לפי חשבון קופרניקוס משהים אורם עד שתגיע  
הגיע   כבר  ואורם  רגע  כמו  רק  אלא  צריכים  אינם  דעתי  לפי  שנה,  אלפים  שלושת  אלינו 

 ר...".אלינו וראיה לדב

שם  172 דבריו  בהמשך  נברשת  למעלה)  ספר  ע"ב  לד  וכל (דף  החכמים  אלה  מגמת  "וכל   :
המוחין   את  ולבלב  הדת  ולהרוס  ה'  בתורת  לכפור  אלא  אינו  תלמידיהם  וכל  חביריהם 

  ולגנות ולבזות את חכמי ישראל ולהרעיש על כל ההולך עם ה' בתמימות".

ה האם הארץ נעה סביב השמש או הטענה שעל פי תורת היחסות אין משמעות לשאל  173
י עמוד    טי שיחותוליק(  להיפך ז' עמוד קלג  אגרות קודשנו,    , שערי אמונה181חלק  ,  כרך 

. דבר מוכרע  בטעות  יסודה  –  )128עמ'    מורה לדור נבוך,  כרך כב עמ' תקט,  ח עמ' שצגיכרך  
ומוחלט הוא שהשמש היא מרכז המערכת, וכל כוכבי הלכת, והארץ ביניהם, נעים סביבה,  

לא יכולה לשנות זאת. אדרבה, ע"פ תורת היחסות לא שייך לומר שכל גרמי   ותורת היחסות
ייבים לנוע במהירות השמיים נעים סביב הארץ, משום שלפי זה הכוכבים הרחוקים יותר ח

העולה על מהירות האור, דבר שלא שייך ע"פ תורת היחסות. מקור הטעות שמקשרת בין 
וזמןבספר    –תורת היחסות לבין שאלה זו   פילוסוף ", שנכתב ע"י ה"הפילוסופיה של מרחב 

רייכנבך "הנס  במאמר  כך  על  (אריכות  פיזיקאי  היה  שלא  ומדע  תור,  השמש,    –ה  הארץ, 
 " של ד"ר צבי שקדי, ד"ר לפיזיקה ממכון ויצמן למדע).ותורת היחסות

הברית    174 הורביץ  בי ר(ספר  אליהו  בקיא  )  פנחס  (שהיה  אמר  ד"ה  ח  פרק  ט  מאמר  ח"א 
בחכמות, ולכן הבין את ראיותיו של קופרניקוס ולא נרתע מלהוציא את הפסוקים מפשטן):  

וכמה  ,כמה פסוקים בתנ״ךר  הרי זה סות כדבריך [כשיטת קופרניקוס] םהודי הטוען, אי "אמר
אשר   טהורות  ויאמר,  ...יגידו  םכמיחמאמרות  המשיב  יהודי  אליו  לא    ויגש  סותר  זה  אין 

למקראי קודש, אף לא למאמרי חז"ל, כי מודעת זאת, שדיברה תורה כלשון בני אדם, ועל  
והארץ שקטה,   סוברים האנשים שהשמש הולך הוא,  יושבי תבל... ככה  שקרה לבני אדם 
וית לך האלוקים   וכמו שאמרה התורה  ולפי דעתם...  ועל כן דיברה התורה להם כלשונם 

וכן   השמים,  מן מטל  יורד  והמטר  הטל  שאין  וידוע  מטר,  יהיה  ולא  השמים  את  ועצר 
  השמיים [אל מן העננים]".

  ד"ה הלא תראו.על גזירת הכוכבים  ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי  לאאיגרת הרמב"ם  175

 שהבאנו בתחילת הפרק, לגבי חידוש העולם.  176

  ". קושטא קאי, שיקרא לא קאי: "א"שבת קד ע 177

חז"ל    178 דרשות  אודות  "מאמר  הרמב"ם):  בן  אברהם  (כ)והכריע  (רבי  חכמי (רבי)  דעת 
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   מא פרק
  ראיות לאמונה 

לאמונה   הבסיסיות  וכדומה    –הראיות  שבעולם  המופלא  לא    –הסידור 
  השתנו מאז ומתמיד.  

נגענו כבר  מבוססות,  ואינן  בדורנו  שנתחדשו  ראיות  ראיות    . 179בענייני 
בדרכים   בזמנם  מוכר  היה  שלא  מדעי  ידע  ידעו  חז"ל  שכביכול  שכאלה, 

  . 181, ועל כל פנים, אין בהן ממש 180טבעיות, מבוססות ברובן על חוסר ידע 

  ראיות שהתחדשו בדורות האחרונים.  אף על פי כן, יש

גלויות קיבוץ  על  הנבואות  התגשמות  היא  לה  ראשונה  דומה  היה  שלא   ,
  .העמיםבדברי ימי 

ה את שנת  הקיצין שחישב  ממחשבי  יש  עניין,  באותו  לעניין  ת"ש  'ומעניין 
הגאולה  בקירוב את    ויש ,  כזמן  חודשים, שחישבו  וארבעה  ה'תש"ח  שנת 

וביאר דניאל באופן    –  למפרע  –  ויש אף מי שחישב  את הפסוקים שבספר 
את   מנבאים  שהם  ביותר,  מלחמת זמני  מדויק  הבית,  בהר  המסגד  הקמת 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

צחו חכמי אומות העולם לחכמי ישראל". ובאמת נקרא אדון זה  ינ"  אומות העולם... ואמרו
ויחזור  ,  רבינו הקדוש ויכריענו לאמיתו,  ויקיים האמת  כי האדם כשישליך מעל פניו השקר 

והובו מדעתו כשיתבאר לו ה ז"ל  פכה, אין ספק כי קדוש הוא.  נה נתברר לנו, כי החכמים 
מפני   לא  ראיותיהם,  ומצד  אמיתתם  מצד  אלא  אותם,  מביטין  ולא  הדעות  מעיינים  אינם 

  ".האומר אותו, יהיה מי שיהיה

עם זאת, ישנו רעיון חשבוני נאה המיוחס לגר"א, על כך שבפסוק "וקו שלושים באמה",    179
המקור   חז"ל  שהוא  שהלשל  אל  בין  יחס  כך  המעגל  שלוש  רוחבוהיקף  יד  הוא    (עירובין 

בדיוק  ע"א הוא  "קו"  של  לגימטריא  "קוה"  של  הגימטריא  בין  היחס  "וקוה".  הוא  הכתיב   ,(
  .  3לבין  3.1415היחס שבין 

אין  טבעי, שכן  ־אעל כל פנים, אין בחשבון זה ראיה מוחלטת לידע עתיק שנמסר באופן ל
לפנה"ס,    3־ה, ומאידך, ארכימדס, מהמאה  אלו  נתקנו כתיב וקריבדיוק  מתי    בידינו להוכיח

  ).10/713לבין  1/73כבר חישב ערך מדויק למדי של יחס זה (בין 
" שבמאמר  להעיר  שלמה  ראוי  של  לנוסחים  –הים  נוסחאות  שבכתבי בין  כך  על  עמד   "

הגר"א רעיון זה לא מופיע כלל, לעומת זאת הוא כן נמצא במאמרו של הרב מתתיהו מונק,  
עמוד   הדרום כז ניסן תשכ"חלכה בפתרון בעיות הנדסיות מיוחדת" (הודפס ב"דרכיה של הה

116 .(  

במאמר    180 כאלה  רבות  דוגמאות  חז"הבאנו  של  המדעיות  ומקורן  –ל  "הידיעות    " תוקפן 
 נספח ח.

נספח י הבאנו דוגמאות לראיות   "תוקפן ומקורן  –ל  "הידיעות המדעיות של חז"במאמר    181
  כאלה שמבוססות על חוסר התאמה למציאות באופן מובהק.
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  . 182העולם הראשונה והצהרת בלפור. נאריך בכך בהמשך 

   מב פרק
  בחירה

צדיק   להיות  האדם  ביד  שהרשות  והמצווה,  התורה  ועמוד  גדול,  עיקר 
כירבעם  רשע  או  רבינו  היה  183כמשה  אילו  והרי  על  .  גוזר  יתברך  הבורא 

ואל תעשה   כך  לנו עשה  מצווה  היה  היאך  רשע,  או  צדיק  להיות  האדם 
שהקב"ה גוזר על האדם  הרמב"ם אף כתב בחריפות נגד מי שסבור    . 184כך 

  .185לת ברייתו להיות צדיק או רשע ימתח

"דלא מצי כייף ליצריה"  , ומשמע  186אמנם חז"ל נקטו בתלמוד את הלשון 
מבעלי   כך  על  כתבו  כבר  אך  יצרו,  את  לכוף  יכול  שאינו  מקרים  שיש 

, ומכל מקום אדם יכול  187התוספות שחס וחלילה שהותר לו לעבור עבירה
פטור בעובר עבירה שיש והרי לא מצינו שום    . 188ליזהר שלא יבוא לידי כך 

מיתה  הב או  מחמת    , מלקות  הייתי  שאנוס  בטענה  עצמו  לפטור  שיוכל 
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  . פרק קיזב 182

שע  כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או ר: "ג־ב  ותה הלכ"תשובה פ  'רמב"ם הל  183
  ".הווהוא עמוד התורה והמצו ,ודבר זה עיקר גדול הוא ...כירבעם

פ  ' רמב"ם הל  184 " ד"ה ה"תשובה  גוזר על האדם להיות צדיק או רשע־אאילו ה:  ... ל היה 
מצו היה  כךוהיאך  תעשה  ואל  כך  עשה  הנביאים  ידי  על  לנו  לכל ...  ה  היה  מקום  ומה 

ובאי זה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע או משלם שכר לצדיק, השופט כל    ,התורה כולה
  .?"הארץ לא יעשה משפט

הל  185 פ  'רמב"ם  ה"תשובה  "ה  אומ "ב:  טפשי  שאומרים  זה  דבר  במחשבתך  יעבור  ות אל 
מתח  ולםהע האדם  על  גוזר  שהקב"ה  ישראל  בני  גולמי  או  יורוב  צדיק  להיות  ברייתו  לת 

  ". רשע

  ע"א, קידושין מ ע"א. חגיגה טז 186

ר"ח ח"ו שהותר לו   רשפיד"ה ויעשה, מועד קטן יז ע"א ד"ה אם: "  א"תוספות קידושין מ ע 187
  ". לעבור עבירה

(ובמהרש"א חידושי אגדות קידושין מ    ויש לעיין בדברי התוספות חגיגה טז ע"א ד"ה ויעשה
וחלילה שהיה מתיר  , האם כוונתם לחלוק על ר"ח גם על עצם דבריו שחס  ע"א ד"ה ויעשה)

  לעשות עבירה. 

מא    188 עירובין  "  בע"תוספות  מי:  גב דמשמע בפד"ה  על  יז.)   רקאף  ד'  (מו"ק  מגלחין  ואלו 
  ". מ"מ אדם יכול ליזהר שלא יבא לידי כך ,דפעמים שיצרו מתגבר עליו ואינו יכול לכופו
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  . 189יצרי 

שאין לאדם בחירה גמורה על מחודש, ובאחד הראשונים מצינו שהביא צד 
מה שהגמול   , זהצד לפי  . 191ונוטה לכך שכל המעשים הם בגזירה , 190מעשיו 

כמו   המעשה,  של  טבעית  תוצאה  שהם  משום  הוא  עוול  אינם  והעונש 
יישרף  אל האש  עוול שהקרב  קושי    . 192שאינו  יש  זה, שאכן  בעניין  והעיר 

על כל פנים, לפי צד זה, אין מקום לקושיית ה"ידיעה    . 193להמון לקבל זאת 
  .194ובחירה" 
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בירה שיש בו  דבאמת לא מצינו שום פטור בעובר עאות ז: " סד ' ה סי"שו"ת להורות נתן ח 189
  ".מלקות או מיתה שיוכל לפטור עצמו בטענה שאנוס הייתי מחמת יצרי

ַקשׂ לרבי חסדאי  (אור השם    190 "  )ְקֶרׂשְ ולזה:  ד"ה  ג  פרק  ה  כלל  האמת    ולזה היהמאמר ב 
בחינת עצמם, לא  ב  יםרנמצא בדב  בהו התורה והעיון, שטבע האפשריהגמור, כפי מה שתחי

 ". בותםיבבחינת ס

ויש מן האחרונים כך ביאר את דבריו תלמידו, בעל העיקרים (מאמר ד פרק א ד"ה ויש): "  191
בבחינת   ואפשרי  סבותיו  בבחינת  מחוייב  יהיה  כבר  שהדבר  בשאמר  הספק  זה  שהתיר  מי 

מחר  .  עצמו המטר  ירידת  שה  –כמו  סבותיו,  בבחינת  ומחוייב  עצמו  מצד  אפשרי  ם שהוא 
וריעל האדים  ידע שהמטר  יית  יתברך  והשם  מוכנים,  הדומים שהיו  והדברים  הליחיות  בוי 

אפשרית   היא  המטר  שירידת  פי  על  ואף  סבותיו,  בבחינת  מחוייב  שהוא  לפי  מחר  ירד 
וכשיעויין זה הדעת ימצא הפך הדעת    ין.יבבחינת עצמה, והאריך החכם הזה ביפוי זה הענ

  ". שכל הדברים הם בגזרה ושטבע האפשר בלתי נמצא הראשון, שהוא נוטה לדעת האומר

192  " ואולם:  ד"ה  השם  הטענה  והעשואולם  מהגמול  הלקוחה  היהש,  ונשנית,  האדם    אם 
הגמול    חכרומ היה  חזקה  במעשיו,  יראה שהיא טענה  יתברך,  בחוקו  עוול  והעונש עליהם 

והעונש  גמולהאם היו שה, וזה. שיקשתרה ממה הנתבונן בה, אין כש ואמנם .לבטל כל חיוב
אמר בהם היותם  יהנה לא  הסיבות,    ב המסובבים מןיייבים מהעבודות והעברות כהתחימתח

  ". ישרףשיאל האש  ול הקרבוע שאיננוול. כמו וע

לעושי   193 התנצלות  שיחשבוהו  למה  להמון,  מזיק  בזה  שהפרסום  "אלא  ולזה:  ד"ה  שם 
  מסובב מן הסיבה".הרעה, ולא ירגישו שהעונש נמשך מהעבירות כהימשך ה

פ  194 תשובה  ה"רמב"ם  "ה"ה  תאמר:  שיהיה  ,שמא  מה  כל  יודע  הוא  ברוך  הקדוש    , והלא 
ידע  –וקודם שיהיה   יהיה צדיק או רשע או לא  אי    –אם ידע שהוא יהיה צדיק    ?ידע שזה 

הרי לא ידע    –ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע    ,אפשר שלא יהיה צדיק
  ".הדבר על בוריו
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  י נימהש  שערה

  יסודות בענייני מחשבה 

   מג פרק

  מוסר אנושי

, כך דנו על  1כשם שדנו על מקומו של השכל האנושי לגבי יסודות האמונה 
  וסר האנושי לגבי קיום המצוות. מקומו של המ 

מפורש בתלמוד שאלמלא לא ניתנה תורה, היינו מסיקים הנהגות מסוימות  
  . 2באופן טבעי

כגון שפיכות דמים גניבה   –וכן כתב הרמב"ם, שלגבי האיסורים השכליים  
אל יאמר אדם "אפשי לעשותם, ואבי שבשמיים גזר עלי",   –וזלזול הורים  

  . 3אלה, הרי היא נפש חסרה  שנפש שמתאווה לאיסורים 

ש הרדב"ז  כתב  השכל  וכן  אל  מסכימים  יהיו  תורתינו  שמשפטי  צריך 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 .פרק לבלעיל  1

אמר רבי יוחנן: אילמלא לא ניתנה תורה היינו למידין צניעות מחתול וגזל  : "ב"עירובין ק ע  2
  . "מנמלה ועריות מיונה

הרמב"םהקדמ  3 אבות  ל  ת  פרקים(מסכת  ו  )שמונה  " פרק  אצל  :  הן  אשר  שהרעות 
רעות   להן ה  –הפילוסופים  שיתאווה  ממי  טוב  יותר  להן  יתאווה  שלא  שמי  אמרו  אשר  ן 

וימשול בנפשו מהן, והם הדברים המפורסמים אצל בני האדם כולם שהם רעות, כשפיכות 
זק למי שלא הרע, וגמול רע למיטיב, וזלזול הורים, וכיוצא ידמים, וגניבה, וגזל, והונאה, וה

דברים שאלמלי לא נכתבו  '  ליהם השלוםבאלה. והן המצוות אשר יאמרו עליהן החכמים ע
לכותבן היו  'המצוות 'ראויים  המדברים  חולי  חלו  אשר  האחרונים  חכמינו  קצת  ויקראון   ,

היא נפש חסירה,    –השכליות'. ואין ספק כי הנפש אשר תתאווה לדבר מהם ותשתוקק אליו  
. אבל וכי הנפש המעולה לא תתאווה לדבר מאלה הרעות כלל, ולא תצטער בהימנעה מהן

גדול   יותר  ושכרו  טוב  יותר  מהם  בנפשו  שהמושל  החכמים  אמרו  אשר  הן    –הדברים 
ולפיכך אמרו שצריך   היו רעות כלל,  לא  כי אלמלא התורה  נכון,  וזה  המצוות השמעיות, 

  האדם להניח נפשו על אהבתם, ולא ישים מונעו מהם אלא התורה.
לא אמר: לא יאמר אדם אי אפשי  כמתם, עליהם השלום, ובמה המשילו. שהוא ווהתבונן בח

ואמנם הביא דברים    ,להרוג את הנפש, אי אפשי לגנוב, אי אפשי לכזב, אלא אפשי ומה וכו'
אשר   הן  בהן  וכיוצא  המצוות  ואלה  ועריות.  שעטנז  ולבישת  בחלב,  בשר  שימעיים:  כולם 

'חוקותי', אמרו ואומות ה'  יקראן ה'  ואין לך רשות להרהר בהם,  עולם חוקים שחקקתי לך 
וכו'. ואותן אשר   'משיבין עליהן, והשטן מקטרג עליהן, כגון פרה אדומה ושעיר המשתלח

 ."ייקראו 'מצוות', כמו שבארו החכמים –קראון האחרונים 'שכליות' 
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  . 4ה והסבר

קוק, שיראת שמיים טהורה היא יראת שמיים שמעלה את    והוסיף הראי"ה
יראה  היא  הטבעי  המוסר  את  שדוחקת  שמיים  יראת  אך  הטבעי,  המוסר 

פסול  5פסולה  הרואה  האנושית  למוסריות  התכחשו  לא  שחז"ל  כתב  וכן   .
האדם לצורכי  חיים  בעלי  אינו  6בהריגת  עדיין  האדם  זה  שבשלב  אלא   ,

תי שטרם  כיוון  זו,  למעלה  המפילה  ראוי  עצמם,  האדם  בני  שנאת  את  קן 
  . 8, אכן לעתיד לבוא יתוקן אף פסול זה, ועת לכל חפץ 7חללים רבים 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ח  4 רדב"ז  סי"שו"ת  נב)"תרכ  'ג  (אלף  "ז  שמשפטי    ,ותו:  וצריך  נועם  דרכי  דרכיה  דכתיב 
והסברא  תורתינו השכל  אל  מסכימים  את   .יהיו  לסמא  אדם  שיניח  דעתנו  על  יעלה  ואיך 

  ". הלכך איני רואה טעם לדין זה ?עינו או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חבירו

ים שתדחק את המוסר הטבעי  יאסור ליראת שמ: "עמוד כז,  ראש דבר  ,ג"אורות הקודש ח  5
ים טהורה הוא כשהמוסר י ים טהורה. סימן ליראת שמישל האדם, כי אז אינה עוד יראת שמ

ממה  גבוהות  יותר  במעלות  פיה  על  ועולה  הולך  האדם,  של  הישר  בטבע  הנטוע  הטבעי, 
  שהוא עומד מבלעדה. 

יותר  החיים  היו  החיים  על  השפעתה  שבלא  כזאת  בתכונה  שמים  יראת  תצוייר  אם  אבל 
מועילי דברים  הפועל  אל  ולהוציא  טוב,  לפעול  השפעתה נוטים  פי  ועל  ולכלל,  לפרט  ם 

  .  "מתמעט כח הפועל ההוא, יראת שמים כזאת היא יראה פסולה

6  " א:  פרק  קוק)  (הראי"ה  והשלום  הצמחונות  האכזריותוהפילוסחזון  אותן    ,ביותר  פיות 
הכללית,   הפילוסופיה  מנקודת  האנושי  המוסר  על  השקפתם  ע"פ  גבוהה,  גבוהה  שפקרו 

רכו, לחנק בקרבו לגמרי את רגש היושר בנוגע לבע"ח. אמנם  החליקו לאדם, כל אחד ע"פ ד
לא הספיקו ולא יספיקו עם כל התחכמותם, לשנות את טבע הצדק הטבעי, אשר נטע יוצר  

  האדם בקרבו. 
גל  תחת  הטמונה  ועמומה  כהה  גחלת  של  לזיק  ממש  דומה  הוא  לבעה"ח  שביחש  ואע"פ 

ש בכל לב רגש, כי חסרון מוסרי  ד, מ"מ אי אפשר להם להכחיש את המוחואפר גדול מא
כללי הוא במין האנושי, במה שלא יקיים את הרגש הטוב והנעלה, לבלתי קחת חיי כל חי, 

  בשביל צרכיו והנאותיו. 
נענש   הקדוש  שרבינו  לנו  ויספרו  הפילוסופית,  ההתחכמות  כאותה  התחכמו  לא  וחז"ל 

זיל לכך  '  ), מפני שאמר לעגלא המובל לבי טבחא דערק תותי כנפיהע"א  ביסורין (ב"מ פה
  , ורפואתו ג"כ היתה ע"י מעשה, ברחמו על הני בני כרכושתא. 'נוצרת

, כדי להתפשר עם החיים המעשיים, הנה לא עשו כמעשה הפילוסופים, לעשות חושך לאור
ק  ומפני שאי אפשר כלל לצייר שאדון כל המעשים המרחם על בריותיו, ברוך הוא, ישים ח

נצחי כזה בבריאתו הטובה מאד, שאי אפשר יהיה למין האנושי להתקיים כ"א בעכרו את  
 ח".רגש מוסרו ע"י שפך דם, יהיה גם דם בע"

7  " ז:  פרק  והשלום  הצמחונות  מנפילתו אמחזון  ג"כ  הנמשך  האנושי,  הרפיון  אחרי  נם 
לאכילה   בשר  להתיר  המבול  אחר  שיצא  ההיתר  אותו  א"כ  בשר.  לאכול  ראוי  המוסרית, 
כבר הוכן שמצד ההערה השכלית הגנוזה בעמקי תורה לא יהיה נוהג בפועל לעד ולעולם,  

יה נוהג? כי איך אפשר למצב מוסר נכבד ונאור שיהיה חולף כולו ומתבטל אחרי שכבר ה
האל החכמה  שראתה  זו,  וקאלא  במעלה  שיעלה  ועד  המוסרי,  ממצבו  נפל  שהאדם  ית 
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אחד   לגבי  הגדול  דין  בית  יחליט  אם  לבוא,  שלעתיד  וחידש,  הוסיף  ואף 
לזה   יימצא  ודאי  אחר,  באופן  להבינו  יש  המוסר  שע"פ  התורה,  ממשפטי 

  .9ם ההם מקור בתורה, ונשמע לשופט אשר יהיה בימי

שחידש  האחרונים  מן  שויש  הנאורים  ,  אדם  בני  בעיני  שנתקבל  מה  כל 
. למשל, חולה שיש בו סכנה  מפורש בתורהשאיסורו    חמור ממהלתועבה,  

שיש לפניו בשר טריפה ובשר אדם, אמנם ע"פ גדרי ההלכה איסור טריפה 
דבר  כל  חמור יותר, אך לא יעלה על הדעת להעדיף לאכול בשר אדם, ש

מותר   שאסור להיות  אפשר  אי  הנימוס,  בחוק  הנאורה  האנושי  מין  לכלל 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

והנאורה ההיא, אין אותה    תית, עד העת המאושרהישיתנער ויבא לההכרה המוסרית האמ
  המעלה המוסרית של הכרת משפטם של בע"ח ראויה לו כלל. 

במ להתחסד  ליטול את השם  מי שקופץ  כל  הולמתויוכמשפט  חסידות הבלתי  כמה  ...  דת 
הרחוקה,  צדקה  לדרך  לו  ויפנה  טלפיו  יפשוט  בו,  טומאתו  עוד  כל  עם  אם  הדבר,  מגוחך 

ח כל  גמר  כבר  כאילו  בע"ח,  עם  אללהתחסד  בצלם  הברואים  בנ"א  עם  קים,  ושבונותיו 
עמים   שנאת  והשקר,  הרשעה  שלטון  את  העביר  כבר  נכון,  על  הכל  העמיד  כבר  כאילו 
וקנאת לאומים, איבת גזעים ומריבת משפחות, המביאה להפיל חללים רבים ולשפך נחלי  

מה  ב  'האנושית'לו כל אלה כבר אפסו מן הארץ, עד שאין לה לאותה חסידה  יכא  –דמים  
 ...".להצטדק כ"א לפנות להעמיד על נכון מוסרה בדרך בע"ח

ובקול דממה דקה אומרת חכמת ישראל הקבלה (שער חזון הצמחונות והשלום פרק יח: "  8
צט) דף  ז"ל  לארי  לב'  המצות  דלעתיד  החי  ע"י ומדרגת  המדבר דעכשיו  כבחינת  תהיה  א 

יקח האדם את בניו ברוח  יש. מי לא יבין שאי אפשר להעלות על הדעת  'עליית העולמות
רחבים,  הזמנים  אמנם  דמם.  וישפך  ויזבחם  ולהשכיל  להיטיב  אותם  וירבה  יטפחם  אשר 

 ". ועת לכל חפץ ,שונים וארוכים

9  " ו:  י התורה הולכת ומתפתחת, וח"ו  יאמרת שלפי דבראגרות הראי"ה ח"א אגרת צ אות 
חש, הוא מאורע של פנים לא אמרתי מעולם דבר זר כזה. מושג ההתפתחות, שרגיל העם לי

  חדשות, המביא קלות ראש. 
ומה שאנכי אומר, שהידיעה העליונה, הסוקרת כל המעשים מראש ועד סוף, היא סובבת  

התו כל  היא אמולהכרה  את  מי ,  עול  קבלת  הסיבות  מייםשלכות  תת  כל  מראש  שהוכנו   ,
  . שיסבבו ההבנות וההרגשות לבא לידי החלטות בכל דור ודור כראוי וכנכון

תתה של תורה להתגלות כ"א בהיות עם ד' כולו בארצו, מבונה בכל  יאפשר לאמ  ע"כ אי
ב"ד  הכרת  לפי  לאיתנה,  שבע"פ  תורה  תשוב  שאז  יחד,  גם  והחומריים  הרוחניים  תיקוניו 
הגדול, היושב במקום אשר יבחר ד', על כל דבר אשר יפלא למשפט, ואז אנו בטוחים שכל 

  עז ובכל קודש, כי קודש ישראל לד'.  תולדה חדשה תהיה מוכתרת בכל
פול שאלה על איזה משפט שבתורה, שלפי מושגי המוסר יהיה נראה שצריך להיות  יואם ת

מובן באופן אחר, אז אם באמת ע"פ ב"ד הגדול יוחלט שזה המשפט לא נאמר כ"א באותם 
דרישת  התנאים שכבר אינם, ודאי ימצא ע"ז מקור בתורה, והסכמת המאורעות עם כח ב"ד ו

הם אותיות מחכימות מאורה של תורה   םאי  המקרא יחד אינם דברים שמזדמנים במקרה, כ
לשמיואמ חייבים  שאנו  שבע"פ,  תורה  כאן  ותת  ואין  ההם,  בימים  יהיה  אשר  לשופט  ע 

  . "של גריעותא 'התפתחות'
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קדוש  עם  להארתו  10לנו  לציין  המקום  כאן  שבמהלך  .  הירש,  הרש"ר  של 
  . 11הדורות גם עשיו נותן יותר ויותר מקום לאנושיות 

מחמת   רק  המצוות  את  מקיימים  שישראל  כתב  מברסלב  נחמן  רבי  אמנם 
מ שהם  מצוות  ואפילו  התורה,  מחייבן  ציווי  והשכל  ארץ,  דרך  אין    –צד 

  . 12מקיימים אותן אלא מגזירת הבורא יתברך שציוונו 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

שדבכל   ,ועוד תדע"  אות ב:  ,פתיחה  ,על מסכת חולין  ה שמואל גלזנר)שדור רביעי (ר' מ  10
הדברים המאוסים שנפשו של אדם קצה בהם, אפילו לא היה התורה אוסרתן, היה האדם  
יותר מתועב ממי שעובר על לאו מפורש בתורה, כי כל מה שנתקבל בעיני   העובר ואכלן 
מן  גרע  זה  על  העובר  לאיסור,  בתורה  מפורש  אינו  אפילו  לתועבה,  הנאורים  אדם  בני 

תורה אמרה לא ילבש דבר שמלת אשה, אבל שלא לילך  העובר על חוקי התורה. למשל, ה
בעלי  כל  אצל  קבוע  וחוק  נימוס  הוא  אבל  אסור,  שהוא  בתורה  איפשר  לא  בשוק  ערום 
דעה... עבירה המוסכמת אצל כל בעלי דעה, והעובר עליה יצא מכלל אדם הנברא בצלם 

  אלוקים. 
דעת הרשב"א מותר עוד משל אחת, בשר אדם לדעת הרמב"ם אינו אלא באיסור עשה, ול

לגמרי מן התורה, ועתה אמור נא בחולה שיש בו סכנה ולפניו בשר בהמה נחורה או טריפה 
איזה בשר יאכל? הכי נאמר דיאכל בשר אדם שאין בו איסור    –של ח"י טריפות ובשר אדם  

תורה אע"פ שמחוק הנימוס שמקובל מכלל האנושי, וכל האוכל או מאכיל בשר אדם מודח  
ה בין האישים, ולא יאכל בשר שהתורה אסרו בלאו, היעלה על הדעת שאנו  מלהיות נמנ

  עם הנבחר עם חכם ונבון נעבור על חוק הנימוס כזה כדי להינצל מאיסור? אתמהה... 
מטעם   השם,  חילול  בלא  לנו  אסורה  הנאורים  אומות  בעיני  שמתועב  שכל  אומר  ואני 

האנושי   מין  לכלל  שאסור  וכל  תהיו,  דקדושים  אפשר המצווה  אי  הנימוס,  בחוק  הנאורה 
  להיות מותר לנו עם קדוש, דמי איכא מידי דלדידהו אסור ולדידן שרי...

ולפי דעתי דכל זאת יש לאסור מדינא, מפני שמדרגתנו צריכה להיות תמיד גבוה ממדרגת 
  ."שאר האומות בנימוס ובמוסר, ולא נמוך מהם

ד  11  –  עדות לכך  .ויבו של עשיבקע מל  אכן, רגש אנושי טהור: "רש"ר הירש בראשית לג 
הפורצות יהמ דמעות,  לידי  לא  אך  נשיקה,  לידי  להביא  חנופה  יכולה  ויבכו.  האחת:  לה 

הדמעות בוקעות מעומק נשמת האדם. נשיקה זו   ',פקח'  'בקע'קרוב ל  'בכה'ברגעים כאלה.  
  ו כבן בנו של אברהם.  יודמעות אלה מראות גם את עש

פראימן הנמנע שעש רק  היה  כל    ו  על  בידו להשתלט  כן, היאך עלה  לא  ציד, שאם  איש 
ו יניח  יהתפתחות האנושות. החרב הערטילאית, הכח הגס לבדו, לא יכשירו לכך. אך גם עש

י הוא  ויותר  יותר  מידיו,  החרב  את  קמעא  ודיקמעא  לאנושיות.  מקום  יעקב  ותן  כלפי  וקא 
מ באיזו  להראות,  הזדמנות  בידו  בליתינתן  גברה  שהחזק בו  ידה  בשעה  האנושיות.  תורת 

ו כאן,  ימכבד את זכויות החזק, הרי אין כאן אלא פקחות. אך בשעה שהחזק, כדוגמת עש
רק אז מתגלה שצדק ואנושיות   –ארי החלש, ומשליך מידיו את חרב התוקפנות  ונופל על צו

  . "בויניצחו בל

שר, ואמר  והג ביאחד היה מדבר עמו, והיה משבח את איש אחד שמתנשיחות הר"ן קטז: "  12
ל ואמר: שעל איש  "עליו בלשון אשכנז שהאיש הזה הוא ארינטליך (אדם ישר). ענה הוא ז

מות העולם יש להם הנהגות נימוסיות, מה שהשכל  וך לומר ארינטליך. כי איישראלי אין שי
לו אלו המצוות שהם מצד  י יב, שזה נקרא ארינטליך. אבל ישראל עם קדוש, אפישר מחווהי
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שנצטווינו   לאחר  שכליים,  באיסורים  שגם  שכתב  המוסר  מבעלי  יש  וכן 
היא ציוויו יתברך,  מלעשותן  המניעה העיקרית  עליהם מאת הקב"ה, הרי ש

  . 13ואין להתייחס למניעתן מצד המוסר הטבעי

   מד  פרק
  המצוות טעמי 

  . 15ויש שכתבו שהן גזירות מצד השי"ת  , 14יש שכתבו שלכל מצווה יש טעם

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

לו אלו המצוות אין עושין מחמת דרך ארץ מצד  ייב, אפישר והשכל מחומה שהידרך ארץ  
מגז רק  והישר,  השכל  שציחיוב  שמו  יתברך  הבורא  המלך  לעשות יורת  בתורתו  עלינו  וה 

 ."כך

חיים    13 שערי  מוסר  חיים שמואלביץ(שיחות  הוצאה  ),  ר'  יז,  מאמר  ישנה תשל"א  הוצאה 
שאמרו חז"ל 'אל יאמר אדם אי אפשי לאכול    ואע"פ שכתב הרמב"ם דזה"חדשה מאמר ח:  

במצוות   נאמר  זה  כל  עלי'  גזר  שבשמים  ואבי  אעשה  ומה  אפשי  יאמר  אלא  בחלב,  בשר 
כלל,  רע  לעשות  אפשי  אי  לומר  אדם  צריך  השכליות  במצוות  אבל  (חוקים),  השמעיות 
יעו"ש, נראה לומר בכוונתו , ומעלתו גדולה ממעלת האדם המתאווה לרע ומושל בנפשו, 

לולא הציווי של   גם  כי  והיינו שיאמר  'אי אפשי',  לומר  צריך  כי אמנם במצוות השכליות 
הקב"ה היה נמנע מכך, כי השכל האנושי אף הוא שולל מעשים כאלו, אבל עתה שנצטווינו 
על כך מאת הקב"ה, א"כ המניעה העיקרית היא ציוויו יתברך, וכל שאר החישובים כמאן 

  דליתנהו". 

לה להועילנהו כמו שביארנו מאמרו לטוב לנו כל  וונה כווהכ: "לאפרק  "ג  ח  מורה נבוכים  14
הזה כהיום  לחיותנו  ב...  הימים  כיכבר  החוקים  שאפילו  הגויואר  כל  אל  יורו  שהם ילם  ם 

ובתבונה אמ...  בחכמה  דעת  לנתינת  אם  היא,  מצות,  התרי"ג  מאלו  מצוה  או ישכל  תי, 
או   ישר,  סדר  לנתינת  או  רע,  דעת  במלהסיר  להתלמד  או  עול,  או  ילהסיר  טובות,  דות 

ממ ובמילהזהיר  בדעות,  דברים,  בשלשה  נתלה  הכל  רעות,  ההנהגה ידות  ובמעשה  דות, 
  ".המדינית

ומטרה זו אשר העירותיך עליה היא מטרת  ובמקום אחר (מורה נבוכים ח"ג פרק נב) כתב: "
עליה ובחזרות  המעשיים  הפרטים  אותם  בכל  כי  כולן,  המצוות  ההכשרה  עשיית  תושג  ם 

הנעלים ויפחדו   ,ליחידים  יתעלה  ה'  את  ייראו  ואז  האנושית,  השלמות  ישלמו  אשר  עד 
מעשה   תכלית  כי  יתעלה  ביאר  וכבר  שראוי.  כך מה  אחר  ויעשו  עמהם,  מי  וידעו  ויחרדו 

הוכחנו כבר  אשר  הזו  ההתפעלות  השגת  כולן  הדברים   המצוות  שיודע  למי  זה  בפרק 
  ". השגתו, כלומר: יראתו יתעלה ורוממות מצוותו תות המביאהיהאמיתיים אמ

15  " פ"ו:  למהר"ל  ישראל  בדרכי  תפארת  ההולכים  לב  חקרי  אנשי  והם  אדם,  מבני  יש 
בעני בעיניהם מאד  כל הדברים. תמוה  על  ושכלם  חוקרים מדעתם  ן המצות יהפילוסופים, 

הצמחים, אין    אך אין הדברים כך. כי הדברים הטבעיים, כמו הבעלי חיים, ואף...  המעשיות
ס לנו  וטעםינותנים  המצו...  בה  כי  לומר  שאין  נראה  חכמים  מדברי  השם  ואבל  שנתן  ת 

המקבל בשביל  עמו    –  יתברך  על  הגוזר  יתברך,  השם  מצד  גזירות  הם  רק  האדם,  שהוא 
מזה ימשך  כי  האמת  כי  אף  עמו.  על  גזירה  הגוזר  מלך  כמו  מקיים    –  גזירות,  שהוא  מצד 

וב וההצלחה שאין אחריה הצלחה. מכל מקום אין התחלת הגזירה  הט  –  הגזירה שגזר עליו
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לנו   נודעו  לא  טעמיהן  חוקים,  בגדר  שהן  המצוות  שגם  הדגיש  הרמב"ם 
להן   יש  האמת  מצד  אולם  חוכמתנו,  חסרון  או  דעתנו  קוצר  מחמת 

  . 16טעמים 

גם הרמב"ם שכתב שיש להם טעם, חילק שהטעם נאמר על עיקר המצווה, 
  . 17ך פרטיה נועדו רק לצרף בהן את הבריות, ואין לחפש להם טעמיםא

   מה פרק
  השפעת המצוות בעולמות העליונים 

הרמב"ן כתב שאין תועלת מקיום המצוות לקב"ה בעצמו, אלא רק לאדם  
  .  18המקיימן 

יש מהאחרונים שחילקו שאמנם לקב"ה עצמו אין נוגע כלל קיום המצוות,  
.  19וחיבורם אל הקב"ה כן תלויים בקיום המצוות אבל העולמות הרוחניים  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ".שנתנה לטוב אל המקבל

קים כשעטנז ובשר בחלב ושעיר המשתלח,  וואלו שנקראים ח: "ג פרק כו"מורה נבוכים ח  16
ואשר כתבו עליהם החכמים ז"ל ואמרו דברים שחקקתי לך כבר אין לך רשות להרהר בהם  

ואומות העול בהן  ענוהשטן מקטרג  יאמין המון החכמים שהם  לא  עליהם,  ינים  ים משיבין 
בה כלל ולא בוקש להם תכלית, כי זה יביא לפעולת ההבל כמו שזכרנו, אבל  ישאין להם ס

יאמין המון החכמים שיש להם עלה, ר"ל תכלית מועילה על כל פנים, אלא שנעלמה ממנו, 
  ". כמתנוואם לקצור דעתנו או לחסרון ח

ואשר ראוי שיסבור בעניין זה כל מי שדעתו שלמה הוא מה : "פרק כו  ג"מורה נבוכים ח  17
צ [שלה]  מסוימת  תועלת  ובגלל  בהחלט,  להן טעם  יש  המצוות  שכלל  והוא  ווה  ישאבאר, 

  ... בהן. אבל פרטיהן, הן אשר נאמר בהן שהן לפשט הציווי
ורבן יש הוא הקורבן, שהציווי בהקרבת הק אבל מה שיש להדגים בו באמת מעניין הפרטים

נן יאבל היות הקורבן הזה כבש וזה איל, ושיהיה מני.  לו תועלת גדולה ברורה כמו שאבאר
ין מסוים, לזה אי אפשר ליתן טעם כלל, וכל מי שמעסיק עצמו לדעתי בהמצאת טעמים ימנ

הללו הפרטים  מן  גדולה,  לאחד  הזיה  הוזה  הוא  זרות הרי  בה  מסלק  מוסיף  ,  שאינו  אלא 
שמדמה ומי  שהמצווה   זרויות,  שמדמה  כמי  הנכון,  מן  הוא  רחוק  טעמים,  לאלה  שיש 

  ."בכללותה לא לתועלת מציאותית

ו  18 כב  דברים  "  רמב"ן  אבל:  במצד"ה  התועלת  אבל  ושאין  יתעלה,  בעצמו  להקב"ה  ות 
מ או  רעה  אמונה  או  נזק  ממנו  למנוע  עצמו  באדם  הניהתועלת  לזכור  או  מגונה,  סים ידה 

  ."את השם ונפלאות הבורא יתברך ולדעת

איננו נוגע    ואהרוך  ב  וףסין  עם כי ודאי שלעצמות אדון יחיד א: "נפש החיים שער ב פרק ו  19
ולא אכפת ליה כלל כמ"ש כך הקדוש ברוך    ,ות ותורה ועבודה כללוח"ו שום מעשה המצ

וכמש"ל בהמאמרים הנז ואינו שותה.  אינו אוכל  ענרק  בפ  כריםהוא  עיקר  כל  ין  יד. אמנם 
אל העולמות שמסודרים כאחד כתבנית אדם בכל הפרטים ואברי האכילה   התחברותו ית'

ענ  ,כולם המה  שהן  קדושו.  עם  של  הטובים  במעשיהם  תלוי  שיהא  יתברך  רצונו  ין  יגזרה 
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, שמעצם קיום המצווה אין תועלת לקב"ה, אלא שקיום חילוק נוסף חילקו
המצווה הוא רק לצורך שלימות האדם, ושלימות האדם היא כן צורך גבוה  

  .20ונוגעת למעלה 

השכינה  את  לייחד  במצוות  בקיום  לכוון  לאדם  שיש  כתבו  , 21המקובלים 
  .23, ויש שהתנגדו לכך בחריפות 22יש שהנהיגו לומר "לשם ייחוד" וידוע ש

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ולהוסיף כח קדושתם ואורם ע"י התחברותו  םולקיימ םלהעמיד תאכילה ושתיה אל העולמו
אליה סגול  םית'  עם  של  המעשה  רוב  לפי  ית"ש. הכל  העליון  הרצון  כפי  שהמה    ה כראוי 

ין יכענ  ,ים לקבל שפעת האור ותוספת קדושתו ית'יהעולמות שיהו ראו  םומאחדי  םהמתקני
  ."המזון שהוא מוסיף כח בגוף ומעדן אותו

ך:  ד"ה א  324-325תורת מנחם התוועדויות (האדמו"ר מלובביץ') ח"ד (תשי"ב ח"א) עמודים  
לא  דליה  השורשים,  שורש  יחיד  אדון  על  הוא  כו'  לו  איכפת  מה  וכי  רז"ל  שאמרו  "דמה 
ראש  לייחד  העליונים  הראשים  על  להשפיע  הכבוד  לצורך  ואמנם  כלל,  ליה  איכפת 

צורך גמור הוא. והיינו, דבבחינת אדון יחיד שורש כל השורשים אין   –המחשבה בסופה כו'  
  בהתלבשותו בסדר ההשתלשלות...".עניין העבודה נוגע כלל, כי אם 

, ד"ה בספר  117שפת אמת ליקוטים על ויקרא במדבר דברים, לספר נצח ישראל, עמוד    20
" גבוה מה נובגוף הקושיא היה  עבודת הקודש:  ודאי צורך  כי שלימות האדם  ראה לתרץ, 

ת הש"י ועושה נחת רוח ליוצרו ומעלה מי"נ ומקשר העולמות זה בזה  ושיקיים האדם מצו
ע"י שמעשיו ע"פ החכמה והשכל ומשפט דעת התורה, ומ"מ גוף השחיטה אין צורך גבוה  
כי   גבוה,  צורך  האדם  וצירוף  האדם,  לצרף  שניתן  זה  דווקא,  כשנשחט  יאכל  שאדם  רק 

שמצ לומר  בא  אבל  והמדרש  גבוה,  לטובת  ולא  האדם  שלימות  לצורך  הוא  הש"י  ות 
  ."שלימות האדם ודאי צורך גבוה, כנ"ל נכון

עמודים   ח"ב)  (תשי"ב  ח"ה  מלובביץ)  (האדמו"ר  התוועדויות  מנחם  "שגם  236-237תורת   :
מצד   העבודה  עניין  רק  הוא  ליה  איכפת  שלא  מה  השורשים,  שורש  יחיד  אדון  בבחינת 
עצמה, אבל צירוף הבריות שע"י העבודה הרי זה נוגע למעלה. וטעם הדבר, לפי שכן היה  

צ להיות  הקדוש  והחפץ  הטהור  דבירור  הרצון  שהעבודה  מובן  ומזה  דווקא.  הבריות  ירוף 
נה"ב, שזהו"ע צירוף הבריות, מגעת בבחינת עצמות אור אין סוף שקודם עלות הרצון, בעל 

 הרצון". 

ראשית חכמה שער האהבה פרק ח ד"ה הרי: "הרי מבואר גודל החיוב על לומדי תורה    21
  שתהיה כוונתם לייחד השכינה". 

שבפרק הקודם ביארנו שחייב האדם לייחד השכינה לעולם בכל  שם תחילת פרק ט: "בהיות  
ענייניו, שנאמר בכל דרכיך דעהו, רצוננו בפרק זה לבאר עוד כמה פרטים יש שאדם חייב  
שבו   מקום  שתמצא  לשכינה  מנוחה  קצת  תהיה  ובזה  השכינה,  אהבת  בעבור  לעשות 

 תשרה". 

יעשה הייחוד ההוא יאמר  ראשית חכמה שער האהבה פרק ט ד"ה צריך: "צריך קודם ש  22
בפיו ויוציא בשפתיו 'דבר זה או מצווה זו אני עודה לייחד השכינה עם קודשא בריך הוא',  
ויכוון בייחוד יאהדונה"י, ויכווין שבזה תתעלה מהגלות. כיצד? הולך לבית הכנסת לתפילת  

 .שחרית, יאמר 'הריני הולך לייחד השכינה עם קודשא בריך הוא בדרועא ימינא...'"

אשר שאל בנוסח לשם יחוד  : "צג  ' סיתחילת  שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא יורה דעה    23
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רוחניים,  עולמות  בונות  האדם  שפעולות  שהתפיסה  כתב  הירש  הרש"ר 
ואף   המצוות,  מטרות  של  האמיתית  מההבנה  להתרחק  לרבים  גרמה 

  . 24להשפלת המצוות בכך שהן נראות כקמיעות ולחשים

   מו פרק
  הטוב שמסתתר בתוך הרע

  מקומות מצינו שגם בתוך הרע מסתתר טוב. בכמה וכמה  

זה יצר הרע, שאילולי יצר הרע לא בנה אדם בית   –טוב מאוד  אמרו חז"ל,  
בנים הוליד  ולא  אישה  נשא  יכלה 25ולא  הרע,  יצר  את  יהרגו  ואם   .

  .26העולם 
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   .אשר חדשים מקרוב נתפשט ונדפס בסידורים
יותר ראוי לשאול אם נאמר כי טוב    ,עד שאתה שואלני נוסח אמירתו  , הנה בזה אני משיב

ידעו מנוסח זה ולא    באמירתו. ולדעתי זה רעה חולה בדורנו ועל הדורות שלפני זמננו שלא
ובמצו  ]והיו[  )והיה(אמרוהו   בתורה  ימיהם  כל  הפוסקים  ועמלים  וע"פ  התורה  ע"פ  ת הכל 

והם    ,עליהם נאמר תומת ישרים תנחם  ,אשר דבריהם נובעים ממקור מים חיים ים התלמוד
  ם חסדם. יהם אשר עשו פרי למעלה וגדול מעל שמי

ומקור   ה'  תורת  את  עזבו  כי  הזה  בדורנו  וירושלמי  אבל  בבלי  התלמודים  שני  חיים  מים 
לחצוב להם בורות נשברים ומתנשאים ברום לבבם כל אחד אומר אנכי הרואה ולי נפתחו  
אני   הזה  היתום  הדור  ועל  הדור.  מחריבי  הם  אלו  מתקיים  העולם  ובעבורי  שמים  שערי 

  אומר ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בהם וחסידים יכשלו בם. 
וה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר  ור מזה אבל כשם שמצוהרבה היה לי לדב

 . "שאינו נשמע וה' ירחם עלינו

רואות   24 שעיניך  מה  אם  יקירי,  תאמר,  "ומה  י:  מכתב  תש"ח)  נצל  (הוצאת  צפון  אגרות 
נשוא של מאות בשנים,  חיצוניות התורה שנשמרה באחרונה אחר לחץ ללא  איננה אלא 

  ואילו רוחה חלף ממנה?... 
אם נוסף לזה התפתחה בתוכו משמעת בלתי מובנת אשר השפילה את רוחו ועיצבה אותה 

הדבר אם  במובן    מחדש?  עולמות  בניין  האדם  בפעולות  הרואה  עולם  לתפיסת  גרם  הזה 
לחנך  ־דינאמי הבורא שמטרתן  מצוות  את  מלהבין  ישראל  מבני  רבים  חדלו  כן  ועל  מאגי, 

  את הרוח ולכלכל את החיים, והשפילו אותן, בראותם בהן אך קמיעות ולחשים?  
קליפת אלא  איננה  והכרת,  ראית  יקירי,  בנימין  שאתה,  מה  היהדות,   אם  שברי  היהדות, 

  יהדות בלתי מובנה ומסולפת?". 

(תיאודור  25 רבה  ט-בראשית  פרשה  בראשית  פרשת  "אלבק)  ר' שמואל:  בשם  הנה    : נחמן 
מא מא  –ד  וטוב  טוב  והנה  טוב,  יצר  הרע  –ד  וזה  יצר  מא  .זה  טוב  הרע  יצר  הואווכי    ?ד 
  ".א הוליד בניםשה ולילולי יצר הרע לא בנה אדם בית ולא נשא א יאלא שא. אתמהא

אמרו: הואיל ועת רצון הוא נבעי רחמי  (וכן בסנהדרין סד ע"א בשינוי קל): "  ב"יומא סט ע  26
איצרא דעבירה. בעו רחמי ואמסר בידייהו. אמר להו: חזו דאי קטליתו ליה לההוא כליא  
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ש הרמב"ם,  כתב  זה  וכן  ושל  הנוצרי  האיש  אותו  של  הדברים  אף 
ההישמעאלי   שנתמלא  תועלת,  בהם  המשיח  היתה  מדברי  כולו  עולם 

יחזרו   באמת  המשיח  מלך  וכשיעמוד  המצוות,  ומדברי  התורה  ומדברי 
שמחשבות בורא עולם אין כח באדם    . 27וידעו שנביאיהם ואבותיהם הטעום

    . 28להשיגם 

חורבן   שהיא  המצוות,  ביטול  של  הרשעות  שאף  קוק  הראי"ה  וחידש 
לעתיד  בטלות  מצוות  של  הרחוק  מהעתיד  יונקת  אלא    העולם,  לבוא, 

לא   עדיין  שהסיגים  בזמן  המצוות  את  לבטל  באה  זו  השחתה  שכאשר 
  . 29נטהרו, הרי הוא מבלע את נחלת ה'

מכך שהנשמה משתוקקת  , שלעיתים גם הכפירה נובעת  והוסיף וחידש עוד
שלדעתה אינה מתאימים  לאמת מוחלטת, וכיוון שהיא רואה בדת רעיונות  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

יומא בכל ארץ ישראל ולא אשתכח. אמרי:   ובעו ביעתא בת  יומי,  עלמא. חבשוהו תלתא 
פלגא ברקיעא לא יהבי. כחלינהו   –ניבעי רחמי אפלגא    ,כליא עלמא  –ביד? נקטליה  היכי נע

  ."לעיניה, ושבקוהו. ואהני דלא מיגרי ביה לאיניש בקריבתה

הל  27 פי  'רמב"ם  "   א"מלכים  הישמעאלי  ה"ד:  זה  ושל  ישוע הנצרי  וכל הדברים האלו של 
את   ולתקן  המשיח  למלך  דרך  לישר  אלא  אינן  אחריו  ה' שעמד  את  לעבוד  כולו  העולם 

  ביחד. שנ' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד.
ופשטו    ?כיצד המצוות  ומדברי  התורה  ומדברי  המשיח  מדברי  כולו  העולם  נתמלא  כבר 

אלו  בדברים  ונותנים  נושאים  והם  לב  ערלי  רבים  ובעמים  רחוקים  באיים  אלו  דברים 
נוהגות  ובמצוות התורה   היו  ולא  בזמן הזה  וכבר בטלו  היו  אלו אומרים מצוות אלו אמת 

וג משיח  בא  וכבר  כפשוטן  ואינן  בהם  יש  נסתרות  דברים  אומרים  ואלו  לה  ילדורות 
וי וירום  ויצליח  באמת  המשיח  המלך  וכשיעמוד  חוזרין  ימ  ,נשאינסתריהם.  כולן  הם  יד 

  . "עוםויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הט

מה שיהיה משיח  יאף ישוע הנצרי שדה"ד): "  א"מלכים פי  (הל'  בתחילת דבריו שם   רמב"ם  28
וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה  ...  ונהרג בבית דין

באדם  כח  אין  עולם  בורא  אבל מחשבות  ה'.  מבלעדי  אלוה  לעבוד  רוב העולם  ולהטעות 
  . "רכיו ולא מחשבותינו מחשבותיולהשיגם כי לא דרכינו ד

הרשעה של ביטול המצוות והמרידה המעשית, שהיא חורבן  : "חאות  אורות הקודש ה    29
של   בטלות  ממצוות  רחוק,  מעתיד  היא  יונקת  תורא,  כי  דמנגח  שער  יוכת  שאיה  העולם, 

  עתיד לבוא, אבל מקסם שוא חזתה. 
והרוח הגשמיים  העולמים  כל  מיתקן,  הכל  העליון  עומק במקום  לכל  האדם  נפש  ניים, 

מזדקק  ה מתעלה,  הכל  כוחותיה,  המון  וכל  העולם  נפש  דורותיה,  והשתלשלות  ופעותיה 
א  אמרת  נצרף,  שהכל  המצורפת,  האורה  בהופעת  המצוות,  בטלות  אז  לוה  ־ומשתכלל, 

נ בין  יצרופה. לא  וכי מה איכפת ליה להקב"ה  כי אם לצרף בהן את הבריות,  תנו המצוות 
אר לשוחט מן העורף. אבל כשבאה ההשחתה לבטל את המצוות בעוד אשר  וושוחט מן הצ

 . "הסיגים לא נטהרו, בעוד אשר לא נצטרפו הבריות כלל, הרי הוא מבלע את נחלת ד'
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בכל   בועטת  היא  סבלנות  מחוסר  ולכך,  בה    . 30מקובל ה המסור  יש  לכן 
  .31תועלת לעכל את הזוהמה שנתדבקה באמונה מחוסר דעת ועבודה 

  . 32בזוהר, טוב מבפנים ולבושו רע, זהו עני ורוכב על חמורויש 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

עמוד    30 כפירה,  האמונה,  "44אורות  מ:  וסישתי  להכפירה ידות  נמצאות  ראשיות   בות 
החומר,  ועכירת  הרוח  גסות  מתוך  באה  היא  השפלה  שפלה.  ואחת  רוממה  אחת  בקודש: 
עד  ותוצאותיהם,  חושיים  ובציורים  חומריות  בתאוות  האדם  של  הכעורה  האדיקות  מתוך 

  ..שאינו יכול לסבול שום קישור עליון והארה של קדושה.
לא עז ושאיפה בלתי בה הרוממה היא להיפך מזו, והיא באה מתוך כח נעלם רוחני, מיוהס

יפעת אמת מוחלטה, עד  היא להיות מוארה באור קודש מלא  מוגבלה, שהנשמה שוקקה 
ידי מה שהיא    חה כלל לציירם, ועלושהיא שואלת מעצמה ציורים טהורים, מה שאין בכ

רואה, שכל מה שהוא מצוייר במקרא ובמסורת, במנהג ובקבלה, ובכל מה שעולה על לב 
וקי דתי  באימון  התואר  נאמן  אותה  לגבי  ועכור  חשוך  מוגבל  עדיין  הוא  הכל  רוחני,  שור 

בקודש ונאדר  נשגב  ומרחב  טהור  לשחרור  הנשמה,  הנמרץ של  צמאונה  מתוך  . ..המאווה 
מהעדר ידיעה זו, ומחוסר סבלנות, תבעט בפעם אחת בכל המצוייר המסור והמקובל מכל 

  ". ר לא תמצאם לעולםהו ילל ישימון, אשורחות הקודש, ותבקש לה מסילות בתוא

31  " (יסורים ממרקים) ד"ה ההתיישבות:  זרעונים, פרק ה  והכפירה באה כעין צעקה אורות, 
לגאומע מכאובים  האותיות  וצמת  מחשכת  להעלותו  זו,  נכריה  צרה  מבאר  האדם  את  ל 

והפתגמים למאור הרעיון והרגש, עד שהיא מוצאת מקום לעמד גם במרכז המוסריות. יש 
זכות הז הק  לכפירה  את  לעכל  צריכה  שהיא  מפני  הארעי,  באמונה ויום  שנתדבקה  המא 

  . ..מאפס דעת ועבודה
ובין   לאיזו עקירה מכונת ההשגחה העליונה? לעקירת הסיגים שהם רק חוצצים בין האדם 

ים הנשגבה את  וקאל  י אמת, ועל משואות החרבות שהכפירה מחרבת תבנה דעתוקאור אל
  ... ותוקצפה והרשעה של המחשבה במהות האלוהח  היכלה. כדי לטהר את האויר מזהמת

עזר האנושיות עזר  ימתוך ההתנגשות של שני ההפכים האלה ת...  חלטתובאה הכפירה המ
  ."שרה הזמני והנצחיוגדול, להתקרב לדעת ד' ידיעה מאירה, המקרבתה לא

דא    ,דיליה בישוהא אוקמוהו טב מלגאו ולבושא  : "בע"דף צג    , קונא שתיןית  , תיקוני זוהר  32
  ".איהו עני ורוכב על חמור
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  התשיעי  שערה

  ירידת הדורות 

   מז פרק
  עם ישראל של  וכמתוח

השונות, במשך   לנו    התקופות  ח עם  שידוע  אוהב  עם  היה  כמה  וישראל 
  כך. ב הכירוהאומות  שארולימוד. גם 

היוונים בית שניאחד הפילוסופים  כתב שהיהודים הם    , 1, מתקופת תחילת 
  . 2אוהבי חוכמה במהותם 

היהודים קדמות  בספרו  מתתיהו,  בן  ש,  3יוסף  העמיםמעיד  לשאר   , בניגוד 
יודעים בעצמם את משפטיהם, אצל היהודים   ואינם  אין אף איש  שכמעט 

את   לפרש  מאשר  פה  בעל  התורה  חוקי  כל  את  לספר  לו  יקל  שלא  אחד 
ובניגוד ליוונים, שלרבים מהם נעשה חילול חוקיהם לתורה שלימה,    . 4שמו 

חוקי  את  כיראתו  קשים  אדונים  חמת  יירא  לא  יהודי  שום  היהודים,  אצל 
 ,6ות הדבר היקר מכל ליהודים הוא לגדל את בניהם לתורה ולמצו   . 5התורה 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  לפנה"ס. 4ה־ו 3ה־מהמאות  1

(הובא    26פרק    2בספרו "על הימנעות ממאכלי חיות" חלק   פורפיריוס, כך ע"פ  תאופרסטוס  2
"לפני תקופת החשמונאים" עמוד   (גוטמן) חלק  ):  63גם בספר הספרות היהודית הלניסטית 

  "פילוסופים לפי מהותם". היהודים הם 
של   במובן  ולא  חכמה",  "אוהבי  פירושה  "פילוסופים"  המילה  שבלשונם  להדגיש  חשוב 
בהקרבת הקורבנות שלא  גם מההקשר, הדן  (וכן מוכח  פילוסופיה המקובל אצלנו  לימודי 

 לצורך אכילה, תוך כדי שיחות על ענייני האלוקות).

 הודים". המכונה גם "נגד אפיון", בניגוד לספר אחר שלו בשם "קדמוניות הי 3

פי    4 חייהם על  בני האדם רחוקים מאוד מלתקן את  "ואמנם רוב  יח:  קדמות היהודים אות 
חוקי עמם, וכמעט אינם יודעים את משפטיהם... וגם האנשים המוציאים והמביאים אותם  
אשר על שכמם המשרות הגדולות והעליונות, אף הם מודים בעצמם כי אינם יודעים את  

פה) החוקים...   (בעל  החוקים  כל  את  לספר  לו  יקל  לא  אשר  אחד  איש  אף  אין  ובקרבנו 
  מלפרש את שמו". 

לתורה   5 החוקים  חילול  נעשה  היוונים)  (מן  מהם  לרבים  "הן  לח:  אות  היהודים  קדמות 
כי גם בהילקח ממנו יקרנו וערינו וכל יתר מחמדינו, הנה תישאר לנו  שלימה. להם ולא לנו.  

ושום איש ישראל, גם הנידח ממולדתו ואל ארצות מרחקים, לא יירא ,  תורתנו לנצח נצחים
  חמת אדונים קשים כיראתו את החוקים". 
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    . 7קשה למצוא יהודי העובר על חוקי התורה אכן ו

נגד   טענותיהם  עם  להתמודד  מנת  על  גויים,  קוראים  אל  נכתב  זה  ספר 
מילתא   שכל  אמיתית,  מציאות  מתאר  שהוא  עליו  חזקה  כן  על  היהדות. 

  דעבידא לאיגלויי לא משקרי בה אינשי. 

בתקופת הראשונים, אחד הנוצרים העיד על כך שהיהודים, ואפילו העניים 
שים זאת לשם שמיים, ולא  והם עושבהם, שולחים את כל בניהם ללמוד,  

  . 8קבל שכר כפי שעושים הנוצריםל על מנת

תורה  בדברי  תמיד  מהרהרין  שישראל  רש"י,  כתב  אמנם  9וכבר    כמה , 
  . 10דנו בדבריומגדולי הדור האחרון 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ולמצוות)    6 (לתורה  בנינו  את  לגדל  בעינינו  יקר  חמדה  "ומכל  יב:  אות  היהודים  קדמות 
ולעצם עבודת חיינו נחשב בעינינו לשמור את החוקים (התורה) ואת יראת האלוקים אשר  

 בהם למורשה".  נמסרה לנו

יוכל    7 בינינו את העובר על החוקים, כי לא  "ועל כן יקר למצוא  יח:  קדמות היהודים אות 
  למצוא טענה ולפטור את עצמו מעונש [כיוון שכל היהודים בקיאים בחוקי התורה]".

של    8 מתלמידיו  ַלריֵ פִּ אחד  ָאּבֶ תלמידים),  סארדוֹ לַ בֶ אַ (  יר  אלפי  שלימד  ופילוסוף  כומר   ,
מאת    12ה־  במאה הביניים",  בימי  התנ"ך  "לימודי  סמלי(ספר  עמוד    בריל  ,  78(אנגלית), 

): "הנוצרים המחנכים את בניהם, אינם  18הובא בספר "בעלי התוספות" ח"א פרק א עמוד  
עושים כן לשם שמיים, אלא מתוך שאיפה לרווחים. הם רוצים שאח אחד יהיה כומר כדי  

ומרים: 'לכומר לא יהיה יורש, וכל מה שירכוש לעצמו  שיעזור לאביו לאימו ולאחיו. הם א
יהיה שלנו ושל אחינו, מלבושיו ובגדי הכהונה מספיקים לו'. לא כן היהודים. מתוך קנאת ה'  
ואהבת תורתו הם שולחים את כל בניהם ללמוד, כדי שיבינו בתורת ה'. היהודי, גם העני 

ישלח אותם ללמוד, לא בנים  לו עשרה  יש  כפי שעושים   שבעניים, אם  קבלת שכר,  לשם 
 הנוצרים, אלא בשביל הבנת תורת ה'. ולא רק את הבנים, אלא אף את הבנות".

  ".משום דישראל מהרהרין תמיד בדברי תורהד"ה והיה: " א"רש"י שבת קנ ע 9

השחר  10 שטיינמן)  אילת  ע  (הרב  קנ  "  א"שבת  והיה:  תהא   ופירש"יד"ה  חנייתך  מקום 
בקדושה וטעמא משום דישראל מהרהרין תמיד בד"ת. והנה מועטין הם העושים כן, ומ"מ  

  ".מפני שכך צריך להיות, לכך הצריכה תורה שיהא המחנה קדוש
דהנה רש"י בשבת ד' ק"נ ע"א מפרש טעמא דקרא של אות ג: "  א'  ג סי"שו"ת ציץ אליעזר חי

שמ הוזהרו  שלכן  קדוש,  מחנך  מהרהרין  והיה  דישראל  משום  בקדושה  תהא  חנייתך  קום 
ולכאורה הוא נגד המציאות, דהן אמנם שהחיוב להרהר תמיד בד"ת,    .תמיד בדברי תורה

אבל לדאבונינו המציאות היא שרק יחידים מקיימים זאת. ומה היא איפוא ההנחה שמניח  
רא והיה מחניך  רש"י ז"ל דישראל מהרהרין תמיד בדברי תורה עד שמפני זה הוא שנאמר ק

מן   אוכלי  שהיו  המדבר  שדור  שנימא  לא  (אם  במחנה  טנופת  של  מקום  יהא  שלא  קדוש 
הרהור   על  שהמכוון  נאמר  אם  אבל  דחוק).  והוא  בד"ת,  תמיד  מהרהרין  כולם  היו  באמת 
כל   מהרהרין  יותר  או  פחות  דבזה  יותר,  שפיר  אתי  ד"ת,  נקרא  ג"כ  שזה  ית'  במציאותו 

  ".ומחויבים להרהר בזה אפילו כאלה שאין תורתן אומנתן ישראל או רובן, ויכולים
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   מח פרק
  לגבי הציבור ירידת הדורות

אדם, ואדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. אכן,   אתם קרויין
  היו תקופות שהיו בהן קהלים שזלזלו במצוות מסוימות. 

נשים   נשיאת  ואף  החמורות,  העבירות  שלוש  הוזכרו  הנביאים  בספרי 
  . 11נוכריות 

, וכן אמרו רוב בנות ישראל  12בתקופתם של חז"ל אמרו רוב ליסטים ישראל 
ועוד סיפרו,    , 14עמי הארצות חשודים על שפיכות דמיםו,  13פרוצות בכשפים

  . 15שביום הכיפורים נבעלו כמה בתולות בנהרדעא 

מזוזות   תפילין  במצוות  בציבור  זלזול  על  העיד  שאף  מהראשונים  יש 
  . 17, ואף נשיאת נשים נוכריות 16וציצית

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ובפרש"י שבת (קנ) והיה מחניך קדוש שתהא אות י: "  ב  'ד אורח חיים סי"שו"ת יביע אומר ח
חנייתך בקדושה, וה"ט משום שישראל מהרהרין תמיד בד"ת. ע"כ. נראה דר"ל על ישראל  

המן. והוו כדין ת"ח שא"א לו    שבדור המדבר שהיו דור דעה ולא נתנה תורה אלא לאוכלי
  ."לעמוד בלי הרהור תורה. ומכ"ש בריבוי הזמן ששוהים במחנה דלא אפשר בלאו הכי

י  11 י  ניויקם עזרא הכהן ויאמר אל: "עזרא  להוסיף    ,כריותוהם אתם מעלתם ותשיבו נשים 
 ".על אשמת ישראל

 ביצה טו ע"א. 12

שאין בנות ישראל פרוצות בכשפים.   לא שנו אלא בדורות הראשונים,עירובין סד ע"ב: "  13
  ".מעבירין –אבל בדורות האחרונים, שבנות ישראל פרוצות בכשפים 

אסור להתלוות עמו בדרך, שנאמר כי הוא    –  אמר רבי אלעזר: עם הארץ פסחים מט ע"ב "  14
  ".  על חיי חבירו לא כל שכן –  רך ימיך, על חייו לא חסוחייך וא

  ".שמא יהרגנוג וויש לדארש"י שם ד"ה על: "

דאמר ליה אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסידא: אמריתו, אמאי לא : "ב"יומא יט ע  15
  ."אתי משיח, והא האידנא, יומא דכיפורי הוא, ואבעול כמה בתולתא בנהרדעא

ויהי אחר ארבעה אלפים ותשע מאות ותשעים וחמש  : "ג   'ספר מצוות גדול עשין סוף סי  16
סיבה מן השמים להוכיח ובשנת תתקצ"ו הייתי בספרד להוכיחם    שנים לבריאת עולם היתה

כבים ויט וים וחזיונות הכיואמץ הקדוש ברוך הוא זרועותי בחלומות היהודים ובחלומות הגו 
בלו אלפים ורבבות  יים ועשו תשובות גדולות וקוקעלי חסדו ותרגז הארץ ותהי לחרדת אל

תפילין  ומצו ארצות  )מזוזות(ת  בשאר  וכן  בכל   וציצית  דברי  ונתקבלו  כך  אחר  הייתי 
יות  וי גלוקות בקוצר והנני שואל עזר מאת אלוקשו ממני לכתוב פירוש המציהמקומות וב

 ". ישראל וחפצו בידי יצליח

לאו  17 גדול  מצוות  סיוספר  סוף  "קיב  'ין  אשר  :  ירושלם  בגלות  כאלו  בדרשות  והארכתי 
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, מתוארים גם תקופות ומקומות  האחרוניםהראשונים ומתקופת    םבספריגם  
  . 19בורות גמורה ו 18מעשי פריצותו נפוצים שבהם הי

יכולה   לדורותינו,  ביחס  שעברו,  בדורות  ההמון  של  גדלותו  על  התפיסה 
שעוסקים  אלו,  דורות  על  המסופרים  ממעשים  מושפעת  להיות 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ".שבח לאדון הכל ,טכריות רבות בשנת תתקצ"ו לפרווהוציאו נשים נ ,בספרד

וכמה פעמים נתחבטתי על זה על אודות הנשים  : "שער כאמצע  עקידת יצחק בראשית    18
יאותו  יהקדשות שהיה א ולא עוד אלא שכבר  בדורנו  ישראל אשר  ביד שופטי  רופף  סורן 

ון וכי אמרו כי  .גם יש שמפסיקין להם פרס מהקהל  ,לות ליתן להם חנינה ביניהםיבקצת הקה
א מחטא  הסכלים  או  הרווקים  את  הגויות  ישמצילות  מסכנת  או  החמור  איש  אשת   –סור 

סור סקילה או סכנת שריפה. ואני דנתי על זה  יאו לידי אומוטב שיעברו על לאו זה משיב
הוא טוב ומוטב שיכרתו או ישרפו או יסקלו החטאים    ...פעמים רבות לפניהם ולפני גדוליהם

ד מהתורה בהסכמת הרבים כמו שאמר בזה שעשתה בו  ההם בנפשותם משתעקר אות אח
פרשה בפני עצמו לא תהיה קדשה וכו' (דברים כ"ג) כמו שיתבאר שם ב"ה. ומי שלא יקבל 

  ."יתוקזה בדעתו אין לו חלק בבינה ונחלה בתורת אל
יח  עמודים  מהרח"ו  לכמה  ־שבחי  ח"ו  לעוה"ב  חלק  לכם  אין  דמשק  ויושבי  אתה  "הנה  יט: 

ם מחטיאין העם במה שאתם משביעין אותם... וכבר אתם יודעים שנשבעין  סיבות. אם שאת
מגונו' כמו כאלו הפיגגאגיס אשר    לשקר. גם נשותיהם הולכות חצופות בלבושיהן ותכשיטין

מגולות ודדיהן  בגדים   בראשיהן  חיקם  אלו    וממלאין  ומוליכות  גדולות  דדיהן  שיראו  כדי 
והנוקאבי' דקים להראות   והליזאריס  יצר הרע גופן  לגרות  מיני בשמים  חיקם  משימין תוך 

והנה ר"י נגארה    באנשים... עבירות עם גויות ואשת איש ומשכב זכור חוץ עבירות אחרות...
[ברוב המהדורות נשמט שמו, ונכתב במקומו: "ר' פלוני הנ"ל"] אמת הוא שהפזמונים שחיבר 

 –מפיו הפזמונים שחיבר    הם בעצמם טובים אבל הוא בעצמו אסור לדבר עימו ומי שמוציא 
רע לו, כי תמיד פיו דובר נבלה וכל ימיו שיכור. והנה ביום פלוני בין המצרים קבע סעודתו... 
ואכל בשר ושתה יין וגם נשתכר... גם עתה בהיותו בורח מן המגפה עשה משכב זכור מרוב  

עימה... שכב  ואח"כ  בביתו...  אחת  גויה  נכנסה  זכ  שכרותו...  משכב  הרבה  יש  והנה  ור 
  במדינה זו, גם הרבה יעוותו הדין ועינוי הדין יש במדינה זו".

אבל יש ערים גדולות דלא קפדי    ,ישראל קדושים הם וגדורים בעריות: "זנות  ערךפלא יועץ  
של עכנאי כארסו  באדם  יצה"ר  זונות שמכניסות  של  קובה  ויש  בעו  ,אזנות  נמצאים  ווהן  ן 

ואף   זקנים  וגם  רווקים בחורים  והולכים יהודים  ימתקו להם  גנובים  מים  שנשותיהם עמהם 
בימיו עלתה  שכך  לדור  לו  אוי  עצמם  ומטמאים  הזנות  במשכב  ...  אחר  ונשכבים  שוכבים 

ריעים רעים שעושים   ואי מחמת  כי רבה  חומר שבה  ידיעה  וזה בא אי מחמת חסרון  זכור 
  ". מעשה תעתועים

משפאלי פרק "התמנות הסבא קדישא לשמש הקהל בעיר זלאטאפאלי"   תפארת מהרא"ל  19
): "כל אנשי העיר היו עמי הארצים ובורים גמורים, והיהדות היתה אצלם כו  –  כה  ים(עמוד

בשפל המצב מאוד. מן נטילת ידיים לסעודה לא ידעו כלל. גם היו נמצאים שם בעלי בתים  
חומרא יתירה ומנהג בעלמא... אבל על אשר ספירת שבעה נקיים לנשים היתה אצלם כמו  

דבר אחד היו דואגים תמיד, שיהיה נמצא בעירם שמש, כי הם חשבו את השמש למין שעיר  
היה  עיר... שאצלם  כל הצרות בעבור כל  לסבול כל העונשין  עליו  המשתלח אשר מקבל 
בו,   לנגוע  שכן  ומכל  השופר  על  להביט  אפילו  שנתייראו  עד  איום  דבר  כך  כל  השופר 

 ימות באותה השנה". –והאמינו שבאם הבעל תוקע אינו צדיק גמור 
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, מטבעם של זקנים להיזכר ולספר בעורגה על ימי נעוריהם, 20במעלותיהם 
ב  בהערכה  להתבונן  הצעירים  נפשות  של  מהםומטבען  אכן, .  21גדולים 

יותר  תופעה   כמוצלחים  הקודמים  לדורות  התייחסות  דווקא    –של  ולאו 
  . מצויה לא רק בעולם התורה –בהתאמה למציאות 

   מט פרק
  ירידת הדורות לגבי מעלות שונות של גדולי ישראל

 .22מפורש במשנה שמשעה שמתו תנאים מסוימים, בטלו מעלות שונות 

וכן לגבי פרטי הדינים מצינו שהתנאים היו מדקדקים בהם ביותר. שכאשר 
סיפרו בתלמוד על תנאים שאירע להם שראו עובדות כוכבים שהיו נאות  
"קרן   שיישבו  עד  ולא שקטו  נחו  ולא  כזה,  דבר  אירע  כיצד  ביותר, הקשו 

, שכשפנה ליכנס למבוי ראה אותה, שבאופן זה לא הבחין בה 23זווית הואי" 
עיניומר ראו  24חוק שיעצום  כיצד  אפשרות אחרת  על דעתם  עלתה  ולא   .

  אישה כזו. 
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  וכבר אמרו בדרך צחות "אחרי מות קדושים אמור" ו"דור לדור ישבח מעשיו".  20

זה,   21 במקרה  מתחלפים.  היו  הקודם  והדור  הצעיר  שהדור  לדמיין  ניתן  העניין  להמחשת 
ניסיונותיו מעלותיו  את  בקלות  רואה  היה  הצעיר  שהדור  ביחס    מסתבר  והצלחותיו  קשייו 

  ומאידך, היה מונה את חסרונותיו של הדור הקודם.  לדור הקודם.

פ  22 מ"סוטה  "ט"ט  בטלו  :  ירושלים  איש  יוחנן  בן  ויוסי  צרידה  איש  יועזר  בן  יוסי  משמת 
  ". האשכלות

פ מט"סוטה  "ו"ט  משלים:  מושלי  בטלו  מאיר  ר'  השקדנים  ,משמת  בטלו  עזאי  בן   , משמת 
בט זומא  בן  הדרשניםמשמת  העולם  ,לו  מן  טובה  פסקה  יהושע  רבי  רבן   ,משמת  משמת 

צרות ורבו  גוביי  בא  גמליאל  בן  מן   ,שמעון  העושר  פסק  עזריה  בן  אליעזר  רבי  משמת 
התורה  ,החכמים כבוד  בטל  עקיבא  רבי  אנשי    ,משמת  בטלו  דוסא  בן  חנינא  רבי  משמת 

שהיה קטנותן של    ?ולמה נקרא שמו קטנותא  ,משמת רבי יוסי קטנותא פסקו חסידים  ,מעשה
החכמה  ,חסידים זיו  בטל  זכאי  בן  יוחנן  רבן  כבוד   ,משמת  בטל  הזקן  גמליאל  רבן  משמת 

ופרישות טהרה  ומתה  הכהונה  ,התורה  זיו  בטל  פאבי  בן  ישמעאל  ר'  רבי   ,משמת  משמת 
  ".וה ויראת חטאובטלה ענ

ע"א    23 כ  זרה  "   –עבודה  ע"ב:  עכ  שהיה  ברשב"ג  וראה  מעשה  הבית,  בהר  מעלה  גבי  ל 
עובדת כוכבים אחת נאה ביותר, אמר: מה רבו מעשיך ה'! ואף ר"ע ראה אשת טורנוסרופוס  

ונסיב    –  שהיתה באה מטיפה סרוחה, שחק  –  הרשע, רק שחק ובכה, רק דעתידה דמגיירא 
  –  ולאסתכולי מי שרי? מיתיבי: ונשמרת מכל דבר רע ...  דהאי שופרא בלי עפרא  –  לה, בכה

 קרן זווית הואי". ...!שלא יסתכל אדם באשה נאה ואפילו פנויה, באשת איש ואפי' מכוערת

כשפונה לימין או לשמאל ליכנס ממבוי למבוי ופוגעין זה רש"י שם ד"ה קרן זווית הואי: "   24
  ".ם עיניוודאינו רואה אותה מרחוק באה כנגדו שיעצ ,יתואת זה בקרן זו
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עימו, שמא   הארץ  ייקח עם  אישה,  תלמיד חכם ההולך לקדש  וכן אמרו, 
  . 26, שתלמיד חכם אין דרכו להכיר בנשים כל כך 25באחרת  יחליפוה

  . 27וכן כתב רש"י, שאי אפשר שיהו אחרונים כראשונים 

  

להר האדם  של  טבעו  באמת אמנם  שהם  מכפי  יותר  אלו  בעניינים    . חיב 
ששתלן הקב"ה באי אלו    גדוליםאחד מאותם  ב  הביטכאשר האדם זכה ל ש

ומשכך  דורומה שלאחריו,  לדורות  זה  גדול  בין  להשוות  שדרכו  הרי  ת, 
לדורות   זה  גדול  בין  להשוות  דרכו  אין  אך  הדורות,  ירידת  את  לראות 

גם   רבים  במקרים  והרי  במעלה  שלפניו,  לגדול  זכו  לא  שלפניו  הדורות 
  שכזו. 

של התייחסות למנהיגים מהדורות הקודמים כמוצלחים יותר אכן, תופעה  
  . מצויה לא רק בעולם התורה  –ולאו דווקא בהתאמה למציאות  –

  

בשבירת  חוזקו  בגודל  עצמו  על  העיד  מברסלב  נחמן  שרבי  להעיר  יש 
המשגל  כיצד28תאוות  כלל  הבין  שלא  עד  מאוד    ,  וכבד  קשה  היה  הדבר 
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אמר אביי: האי צורבא מרבנן דאזיל לקדושי איתתא, נידבר עם : "א"בבא בתרא קסח ע  25
 ".הארץ בהדיה, דלמא מחלפו לה מיניה

 ".לאו דרכיה למידק ולהכיר בנשים כל כך ...צורבא מרבנןשם ד"ה צורבא: "רשב"ם  26

וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא  על דברי הגמרא ראש השנה כה ע"ב "  27
אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו, ואומר אל תאמר מה היה שהימים היה בימיו? הא  

אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים  ". כתב רש"י: "הראשונים היו טובים מאלה
כי לא מחכמה שאלת על זה, לפי שהדורות היו טובים וצדיקים מן אחרונים, לפיכך    –  מאלה

  . "ר שיהו אחרונים כראשוניםהיו הימים הראשונים טובים מאלה, שאי אפש

שהיא כוללת   'וה הכלליתוהתא'שתו בשבירת  ודל עצם מעלת קדווג: "טזאות  ן  "שבחי הר  28
ולספר. ואמר  ת המשגל, איוכל התאוות רעות שהוא תאו נ  אפשר לבאר  סיונות  ישהיו לו 

נ זה  אין  באמת  רק  מספר,  תאויאין  זה  שאין  אמר:  כי  כלל,  כלל...וסיון  זכה    ה  אשר  עד 
עור וערך, עד אשר יה זו עד אין שוד בפרישות תאוודש עצמו מאיסיונות, וקיד בכל הנועמל

תאו לשבר  לשבר וזכה  שקשה  לו  שנדמה  מי  על  אצלו  לפלא  היה  אשר  עד  לגמרי.  זו  ה 
זו כי אמר שאין זה תאותאו והיה מרבה לדבר בענוה  זה, בעניוה כלל,  ביין  טול ומאוס  יין 
זו...ותאו מא  ה  עצמו  בגו והתפאר  תאווד  בשבירת  חזקו  ונורא ודל  גדול  קדוש  והיה  זו.  ה 
וים. וה כלל. ואמר שאצלו זכר ונקבה שועצמו שאין לו שום תאו  ין זה ואמר עליד בענומא
שה.  יינו שאין לו שום מלחמה מחמת איזה צד הרהור כשרואה או כשמדבר עם איזה אידה

 ."ה אצלווכי הכל שו
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  .29בעיני תנאים ואמוראים 

  

מהותית   כשונים  הקדמונים  של  מעשיהם  על  שהסתכלות  לב  לשים  יש 
לגרום   יכולה  האחרונים,  הלכתיות  ממעשי  ביניהם. להשלכות  חילוק  של 

כנסת  למשל,   אנשי  שייסדו  אלו  על  תפילות  ולהוסיף  לחדש  שאין  הדעה 
הפיוטים  הגדולה הגדולה  אנשיש משום  ,  ועל  כל    כנסת  שורש  וראו  ידעו 

מרומים,   בגובהי  עליונים  בסודות  ואות  בה  וכןאות  נתחברו  סגנון פיוטים 
  .30שיר המלאכים 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

רוש  ירש בדברי רבותינו זכרונם לברכה בפואם לא נמצא מפ  : אמרחיי מוהר"ן אות רלג: "  29
הייתי אומר גירא בעינה דשטנא. ואיני מבין   ',גירא בעינה דשטנא'דושין ל) שאסור לומר י(ק

קשה  שהיה  ואמוראים  מתנאים  לברכה  זכרונם  רבותינו  בדברי  שנמצאים  המעשיות  כלל 
כי אצלי אינו כלום, כלל כלל    .אכמובא כמה מעשיות בגמר  , ה זווד תאוווכבד בעיניהם מא

לנ נחשב אצלי  ואינו  ובילא,  יש סוד במה שנמצא בתורה שתאווסיון כלל  היא  וודאי  זו  ה 
 ". סיון כלליסיון, כי באמת אינו נינ

ליקוטים והשמטות (הרב יקותיאל יהודה הלברשאם, האדמו"ר מצאנז)  שו"ת דברי יציב    30
יט "סימן  א:  אות  ג,  שקפידא  זאת  מודעת  שלא  הנה  ועכ"י  זי"ע  אבוה"ק  אצל  היתה  דולה 

זי"ע מזמור   וכידוע לא אמר אא"ז מצאנז  ולהוסיף דבר על המקובל לנו מדור דור,  לחדש 
אלול בחודש  אורי  ה'  בש"ס    ,לדוד  מקור  בלי  דבר  שום  עושה  שאינו  עמו  ונימוקו  וטעמו 

מזה   כתבתי  וכבר  וכתבים,  נ"ב(ופוסקים  סימן  להלן  שמנ)עיין  למרות  וזאת  הובא  ,  זה  הג 
במנהגים   וכמה  כמה  אחת  ועל  ישראל,  זמירות  נעים  ע"י  חובר  המזמור  ועצם  בספרים 

  ותפלות שנתחדשו בזמנינו.  
והגם שהיו גדולי ישראל בדורות האחרונים שחיברו תפילות ובקשות לגרמייהו הוא דעבדין  

בתפ לנו  אין  דאנו  בציבור,  חדשות  תפלות  לקבוע  יצאו  כולו  הכלל  על  ללמד  ילת ולא 
  ...הציבור אלא מה שיסדו אנשי כנסת הגדולה

הרי שמאה ועשרים זקנים, ובתוכם כמה נביאי ה', כולם כאחד ישבו וקבעו במספר ובמשקל 
כפי   ובפרש"י שם)  ו' ע"ב  (עיין ברכות  נוסח התפלה דברים העומדים ברומו של עולם  את 
אשר ידעו וראו שורש כל אות ואות ברזין עילאין בגבהי מרומים, וכמבואר בסידורי תפלה 

התיבות והאותיות שבכל ברכה, וגם בפשוטם של דברים אפשר   כוונות מיוחדות על מספר
להתבונן ולמצוא פשטים רבים לאלפים ורבבות על כל קוץ וקוץ, וכמו כן יסדום בדקדוקי 

  דש וכמבואר בדברי הרמב"ם. והתיבות במשקל ובתנועות כפי בקיאותם בלשון הק
יסודתם בהררי   נוסחאות מי שברך,  ואף  הפיוטים,  כל  לרבות  ז"ל,  וגם  מפי קדמונינו  קודש 

ורוב שליחי צבור בימים הקדמונים היו מבעלי התוס' אשר היו בבחינת נביאים ורוח הקדש  
הפיוטים   את  שיסדו  בעת  עליהם  כ"ח(שרתה  סי'  תפלה  ענין  הלקט  שבלי  וכידוע  )ועיין   ,

  ".שנתחברו על דרך וסגנון שיר המלאכים
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   נ פרק
  גדולי ישראללימוד התורה של לגבי  ירידת הדורות

אמרו בתלמוד שתלמידי חכם שבזמנם אי אפשר להם לעמוד בלא הרהור  
לא    . 31תורה  שמימיהם  התנאים  מגדולי  מהם ויש  ויש  חולין,  שיחת  שחו 

ויש מהראשונים שכתב על בני  .  32שמימיו לא הלך ארבע אמות בלא תורה 
בתורה,   לעסוק  תמיד  שרגילין  ממהרים  אדם  לעסקיהן  כשיוצאין  ואפילו 
וללמוד לחזור  כדי  צרכיהם  לימודם   , לעשות  על  דעתם  ו33ותמיד  יש  . 

הסוגיות  שפירש    הראשוניםמ שוכבאחת  היו  חכמים  בים שתלמידי 
   . 34במלבושיהן ובמנעליהן לפי שהיו לומדין בכל לילות של חול 

שליבם של הדורות הקדומים   תלמוד מפורש ב  גם לגבי בקיאותם וסברתם, 
בסברתם   בהבנתם,  מהאחרונים  יותר  גדולים  היו  והם  יותר,  פתוח  היה 

אמרו  .  35ובזכרונם עמוקה,  סברה  חידש  האמוראים  מגדולי  אחד  וכאשר 
אדם  בן  זה  "אין  מלאך"   36עליו  "37אלא  הוסיפו  כך  ועל  בני ,  ראשונים  אם 
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לפי שאי    ,נופתיאסור לו לעמוד במקום הטוהאמר רב הונא: תלמיד חכם  : "ב"ברכות כד ע  31
  ".אפשר לו לעמוד בלי הרהור תורה

סתם תלמיד חכם תורתו אומנתו ועוסק בה ומהרהר כל שעה ד"ה זה: "  א"סוטה כא ע  'תוס
  ".ואינו הולך ד' אמות בלא תורה

  , מימי לא קדמני אדם בבית המדרש...  אמר להם...  מעשה ברבי אליעזר: "א"סוכה כח ע  32
י ולא הנחתי אדם בבית המדרש  ולא  שנתי בבית המדרש לא שינת קבע ולא שינת עראי, 

חולין ולא שחתי שיחת  מימיו לא שח שיחת  ...  ויצאתי,  זכאי:  בן  יוחנן  רבן  על  עליו  אמרו 
 .ובלא תפילין..." חולין, ולא הלך ארבע אמות בלא תורה

מכל מקום מסתבר שבני אדם שרגילין תמיד  , לדף יא ע"ב: "יג  ' רא"ש ברכות פרק א סי  33
בתורה וללמוד   ,לעסוק  לחזור  כדי  צרכיהם  לעשות  ממהרים  לעסקיהן  כשיוצאין  ואפילו 

  ".ין הברכהילא חשיב הפסק לענ – ותמיד דעתם על לימודם

וקושרין   :ור"י מפרש: "רמז שפו  ט"ומרדכי שבת פרק    34 מנעל של רבנן כורך אותו בדוחק 
יהן מעל רגליהם כי אם בלילי שבת לפי שלומדין בכל הלילות של חול  ואין חולצין מנעל

  ". ושוכבין במלבושיהן

אמר רבי יוחנן: לבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו  ע"א: "עירובין נג    35
רבי אלעזר בן    –  רבי עקיבא, אחרונים  –  ואנו כמלא נקב מחט סידקית. ראשונים  –  של היכל

רבי אושעיא בריבי. ואנו    –  רבי אלעזר בן שמוע, אחרונים  –  מרי: ראשוניםשמוע. איכא דא
לגמרא בגודא  סיכתא  כי  ואנן  אביי:  אמר  סידקית.  מחט  נקב  אנו  [רש"י:    כמלא  יכולין  אין 

ובקושי מעט  אם  כי  שומעין,  שאנו  מה  ואנן]להבין  רבא:  אמר  בקירא   –  .  אצבעתא  כי 
  . "א לשכחהלסברא, אמר רב אשי: אנן כי אצבעתא בביר

ניקב ישיעורן כר  –  תנן התם: כל כלי בעלי בתים: "ב"שבת קיב ע  36 מונים. בעי רבי חזקיה: 
זית, וסתמו, עד שהשלימו למוציא רימון, מהו? וניקב כמוציא  וחזר  זית, וסתמו,   –  כמוציא 

נפסקה  טמא מדרס,    –  אמר ליה רבי יוחנן: רבי, שנית לנו סנדל שנפסקה אחת מאזניו ותיקנה
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  . 38" אנו כחמורים  – אנו בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים  – מלאכים

  .39"בקי בכל הש"ס" את הכינוי אחד מחבריהם ל ייחדו ובעלי התוספות 

מאידך, באגדה על משה רבינו שהלך וישב בבית מדרשו של רבי עקיבא, 
אומרין  היו  מה  יודע  היה  שלא  כיוון  כוחו  שתשש  זה  40מפורש  שבדבר   ,

  . 41היתה מדריגת רבי עקיבא גדולה ממדרגתו של משה רבינו

האמוראים   משל  רבה  בתלמוד  שגדלותם  שאמרו  מהאמוראים  היו  ואף 
  . 42הראשונים

ועומק העיון    הוהבית ישי אף הוכיח מדברי תיקוני הזוהר שמבחינת הסבר

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  –  טהור מן המדרס אבל טמא מגע מדרס, ואמרינן לך: מאי שנא ראשונה  –  יה ותיקנהישנ
מתקנה ראשונה! ואמרת לן עליה: פנים חדשות באו לכאן.    –  יה נמי ייה, שנידהא קיימא שנ

פנים חדשות באו לכאן. קרי עליה: לית דין בר אינש! איכא דאמרי: כגון דין בר    –  הכא נמי
 "אינש!

 ".אלא מלאך – לית דין בר אינששם: " רש"י 37

אנו    –  אמר רבי זירא אמר רבא בר זימונא: אם ראשונים בני מלאכיםהמשך הגמרא שם: "  38
אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי חנינא בן דוסא    –  בני אנשים, ואם ראשונים בני אנשים

 ."ושל רבי פנחס בן יאיר, אלא כשאר חמורים

וגם רבינו קלונימוס איש רומי בקי בכל הש"ס שלח לי  ולערב: "ד"ה    ב"ביצה כד ע'  תוס  39
  ".כתב מעיר גרמיז"א כמותי

כט    40 "מנחות  להקב"ה  ע"ב:  מצאו  למרום,  משה  שעלה  בשעה  רב:  אמר  יהודה  רב  אמר 
שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: רבש"ע, מי מעכב על ידך? אמר לו: אדם אחד  
יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ 

, אמר לו: חזור לאחורך. הלך וישב תילין תילין של הלכות. אמר לפניו: רבש"ע, הראהו לי
כ הן אומרים, תשש  יודע מה  ולא היה  שורות,  ן שהגיע לדבר אחד,  וכיו  .חוובסוף שמונה 

 . "אמרו לו תלמידיו: רבי, מנין לך? אמר להן: הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו

  שהיה בדבר זה מדריגת ר"ע גדול ד"ה והראה: "  ב"דושי אגדות למהר"ל מנחות כט עיח  41
  ".יותר ממדריגת מרע"ה

אמר ליה רב פפא לאביי: מאי שנא ראשונים דאתרחיש להו ניסא, ומאי  : "א"ברכות כ ע  42
 בשני דרב יהודה כולי תנויי בנזיקין הוה   –שנא אנן דלא מתרחיש לן ניסא? אי משום תנויי  

שלנו:  רש"י[ בבי  בתלתא  אלא  סדרים  ארבעה  של  גמרא  בכל  גדולים  היו  קא  ]לא  ואנן   ,
וכי הוה מטי רב יהודה בעוקצין האשה שכובשת ירק בקדרה ואמרי לה    .תנינן שיתא סדרימ

הכא חזינא  קא  ושמואל  דרב  הויות  אמר:  טהורים  בטרפיהן  שכבשן  טעם  [רש"י:    זיתים 
ואנן  ]המשניות הללו קשה עלי ככל הקושיות שהיו שני רבותי מתקשין בהן בכל הגמרא  ,

 ".קא מתנינן בעוקצין תליסר מתיבתא
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  .43בטעמי ההלכה, יש מעלה לאמוראים על התנאים 

ועולה כשם שהדבר    הראי"ה קוק כתב בכללות שההוויה כולה מתפתחת 
  .44ניכר בחלקים ממנה 

 בשער סוגיה זו קשורה לשאלה מדוע אנו מחויבים לדברי חז"ל, שנדון בה  
  הבא. 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

בית ישי דרשות סי' טו ד"ה והנה וד"ה אכן: "והנה בתיקוני זוהר איתא דאמוראים בחג"ת   43
[חסד גבורה תפארת] ואילו תנאים בנה"י [נצח הוד יסוד]... והוא תמוה מאוד. וכבר תמה על  

אכן האריז"ל...  סדר    זה  מבחינת  כי  דאם  לומר,  רחוקה  ולא  מפלאת  לא  המבואר  לפי 
היה   והקבלה  סברא  הדורות  מבחינת  אבל  בנה"י.  ואמוראים  בחג"ת  תנאים  להיות  צריך 

שהדבר  כפשוטם.  הזוהר  דברי  שפיר  ואתי  בהיפך.  העניין  ההלכה,  בטעמי  העיון  ועומק 
 יסודתו בהררי קודש, שכך נסתבבו הדברים מכבשי דרחמנא".

 ההתפתחות, ההולכת במסלול של התעלות, היא : "עמוד תקלז אות יטב "אורות הקודש ח 44
יאש בשעה שרואים שהכל מתפתח  ינותנת את היסוד האופטימי בעולם, כי איך אפשר להת

 ".ויה כולה מתפתחת ועולה כשם שהדבר ניכר בחלקים ממנהוהה ..ומתעלה.
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  העשירי  שערה

  דברי חז"ל 

   נא פרק
  הטעם שאנו מחויבים לדברי חז"ל 

התנאים,   על  לחלוק  יכולים  לא  שהאמוראים  חכמים  וכן  ידוע  לכל  אין 
התלמוד  נגד  דבר  לומר  רשות  התלמוד  נחלקו  1שאחר  לזה  בטעם   .

  המפרשים. 

שהאמת   הכוונה  שאין  סוברים  המפרשים  עם  המוחלטת  רוב  תמיד 
משום שרוב חכמי ישראל  ,  הלכהה פסיקת    יכללמ הקדמונים, אלא שהוא  

ההוא   השבזמן  לדברי  נתגבשה  ,  2תלמוד הסכימו  הימים   3ה קבלובמרוצת 
 5ברייתות נסדרו בהסכם כל חכמי הדורהמשניות ווכן ה,  4ו שלא יחלקו עלי

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

נודע ביהודה מהדורא תניינא אבן העזר    1 " עט  'סיתחילת  שו"ת  ויהיו :  דע תלמידי החביב 
הכלל הגדול שאין לכל חכמים שאחר התלמוד    :כרוןיבך לזידברים הללו חקוקים על לוח ל
התלמוד נגד  דבר  לומר  יחשב    ,רשות  לא  התלמוד  מדברי  יו"ד  קוצו  לסתור  דבר  והאומר 

  ".בכלל חכמי ישראל
כ"ש   ,אין רשות להוסיף ולא לגרוע  ראדעל הגמ: "כה ס"ק ו  'ביאור הגר"א חושן משפט סי

 ".רבינא ורב אשי סוף הוראה ]ם [בבא מציעא פו ע"אהפועלי רקכמ"ש בפ ,לחלוק

הר"ן    2 יבתחילת  דרשות  "  דרוש  וזה:  רשאי ד"ה  ישראל  ושאין  הגמרא,  הסכמת  ענין  וזה 
לחלוק על דבריו כלל, והיא לנו מצות עשה מן התורה, לפי שבזמן ההוא היו חכמי ישראל  

ברים  ון שהסכימו רוב מנין החכמים ההם בדווכי...  מקובצים בישיבותיהם לאלפים ולרבבות
  ."וה שהיא אחרי רבים להטותוהמוסכמים בגמרא, נצטוינו לילך אחריהם מזאת המצ

ישי    3 "ודע, דקבלהדרשות  בית  ודע:  ד"ה  טו  פירושה שהיה שם   סי'  אין  זו שאנו אומרים, 
 ביום מסוים מעמד של קבלה... אלא במרוצת הימים נתגבשה קבלה זו".

 ?...ואם תאמר אם כן אמאי לא פליגי אמוראי אתנאי: "א"ב הפ"כסף משנה הלכות ממרים    4
על  יחלקו  לא  האחרונים  שדורות  וקבלו  קיימו  המשנה  חתימת  שמיום  לומר  ואפשר 

שמיום שנחתמה לא ניתן רשות לשום אדם לחלוק    ראכן עשו גם בחתימת הגמו  ,הראשונים
  ".עליה

חתימת התלמוד הלא באה מקבלת האומה כולה את  : "פרק יג  (לראי"ה קוק)לנבוכי הדור  
הגלות   מפני  היתה  אמנם  והקבלה  התורה.  דרכי  בכל  פיו  על  לדון  מחוקק  לספר  התלמוד 

  י' כה ס"ק ו. וחזר על דבריו בבאר אליהו ס. "והפיזור

ש  5 "עורים בבא בתרא אות תרלגיקובץ  רק  :  תיובתא מתנא לאמורא הוא  דהא דמותבינן 
בברייתא או  במשנה  נשנו  התנא  דברי  כל ...  אם  בהסכם  נסדרו  וברייתות  דמשניות  משום 

  ".חכמי הדור
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וכן כל כללי פסיקת    . )6(ויש מי שהוסיף שיש להם הכוח של בית דין הגדול 
, אלא נועדו לצורך  7ההלכה שבתלמוד אינם מבררים את האמת המוחלטת

  . 8עט במחלוקות הדורות, למ

אמנם הגר"ח מבריסק סובר שאין שום כלל שאמורא לא יכול לחלוק על  
שמסתמא    תנא על אמורא הוא משום  מדברימקשה    תלמודוזה שהתנא,  

בוודאי שאילו ידע את דברי התנא לא היה חולק עליו. אבל במקום שמכיר  
  . 9את דבריו וחולק עליו, אפשר שההלכה תהיה כדברי האמורא 

ש  מאידך,  כתב  איש  אפשר  החזון  שאי  ההלכה  פסיקת  מכללי  רק  זה  אין 
ש אלא  קדמונים,  על  עם  לחלוק  לעולם  שהאמת  ואי  הקדמוניםבוודאי   ,

והוסיף שכך גם  האמוראים מה שלא השיג אחד מן התנאים, אפשר שישיגו 
לראשונים ביחס  האחרונים  השולח  . 10לגבי  כתב    ןולגבי  והרמ"א  ערוך 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

דחתימת המשנה היה ג"כ בקיבוץ  קובץ שיעורים ח"ב קונטרס דברי סופרים סי' א אות ו: "  6
ואסור לשום אדם לחלוק עליהן    ,חכמי ישראל או רובן אשר להן הכח של ב"ד הגדול  כל

להן   הואפשר שבשעת חתימת התלמוד הי  ,בלתי אם יש גם להחולקין כח של ב"ד הגדול
כמו בכל ב"ד גדול שיכול לחלוק על ב"ד גדול שקדם לו אפילו   תכח לחלוק גם על המשניו

ובמנין בחכמה  מהראשון  קטן  הוא  בין    ,אם  הגמרא  לחתימת  המשנה  חתימת  בין  אבל 
הגדול ב"ד  של  כח  להן  היה  ולא  ביחד  ישראל  חכמי  כל  קיבוץ  נמצא  לא  האלו   ,הזמנים 

 ".י ישראלוממילא אי אפשר להן לחלוק על המשניות שנשנו בהסכמת רוב חכמ

7   " קס"ה:  סי'  סוף  מהרי"ק  כפלונישו"ת  הלכה  ופלוני  פלוני  שפוסק  התלמוד  שלא    , שבכל 
ירדו בעלי התלמוד לסוף כל מחלוקת ומחלוקת לומר שיהיה הדין פסוק כדברי אותו שפסקו 

כי לא יכלו חכמי התלמוד להכניס ראשיהם בין סלעי מחלוקת התנאים והאמוראים   ,כמותו
ולדעת מקום  בפרטות  בכל  מקום  בכל  מי  עם  שראו    ,הדין  כגון  הרוב  אחרי  שהלכו  אלא 

ועל זה סמכו    ,וכן באמוראים  ,שתנא אחד היה חריף יותר או מקובל מרבותיו יותר מחבירו
וכח היה ביד    .לבד בקצת מקומות שידעו שהלכה כחבירו החולק עליו  ,לפסוק הלכה כמותו

בעיניה נראה  לקבוע ההלכות כאשר  התלמוד  ורבינחכמי  אשי  רב  ספק עד  בלי  שהיו   אם 
 ". ועל דרך זה קבעו ההלכות ,סוף הוראה

הראי"ה    8 אות  אוצרות  הוראה"ד  ח"ג  "כללי  אמנם:  ד"ה  מהרי"ק"  בדברי  נדון   כאשר 
דבריו היתה...    בתמצית  שכוונתו  נמצא  לקבוע  ז"ל,  התלמוד  לחכמי  שהיה  ההכרח  מפני 

בהכ ג"כ  להשתמש  רשאים  היו  הם  לדורות,  כזאתהלכות  ההלכה    רעה  פסיקת  [כללי 
הי  במחלוקות] א"כ  רוב.  בדרך  מכרעת  והיא  כללית  הדורות    ה שהיא  צורך  מפני  רק  זה 

  ".למעט במחלוקת בכל האפשרות כפי מה שראתה חכמתם הגדולה

וד"ז שאלתי מכר' מו"ר הגר"ח הלוי זצ"ל מבריסק,  : "עורים בבא בתרא אות תרלגיקובץ ש  9
אמורא   גם  דבאמת  מתנאי והשיב,  תיובתא  דמותבינן  והא  תנא,  על  לחלוק  בכוחו  יש 

חולק  היה  לא  התנא  דברי  ידע  ואילו  תנא,  על  חולק  אינו  דאמורא  הוא משום  לאמוראי, 
 ".עכ"ד .עליו, אבל במקום שחולק להדיא, אפשר להיות הלכה כמותו

גרת כד: "שדור אחר המשנה ראו את מיעוט הלבבות נגד  יקובץ אגרות חזון איש ח"ב א  10
הדבר   אמיתת  שידעו  ואחרי  הראשונים,  עם  לעולם  שהאמת  לבטח  וידעו  המשנה,  בעלי 
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האורים ותומים שרוח ה' נוססה בקרבם להיות לשונם מכוון להלכה, ואף  
כוונתם  בדין .  11בלא  יטעו  לא  כתב שחכמים  זו  .  12והגר"א  בוודאי שבדעה 

  רבה. יש תועלת חינוכית 

זו לדברי    –  לשאלה  המחויבות  חכמי  רק    נובעת  התלמודהאם  מקבלת 
עצומות    השלכותיש    –, או שבוודאי שהאמת לעולם עם הקדמונים  ישראל

חז"ל   דברי  תנאים לכל  של  מימרות  החכמים:  קבלת  חלה  לא  שעליהם 
במשנ נכללו  ההלכות ,  13ותובבריית  יותשלא  הפסוקים ,  14טעמי  , 15נוסח 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

שאי אפשר שישיגו הם האמת מה שלא השיג אחד מן התנאים, לא היו רשאים לחלוק, והיו 
  ים". שונים רק את כל דברי התנאים שקדמום... וכה אנו עושין נגד הראשונ

ולדעתי  ד"ה ולדעתי: "  קכד־קכג  ניםסימסוף  תקפו כהן  (ר' יהונתן אייבשיץ)  אורים ותומים    11
כי קושיות רבות שהקשו עליהם אחרונים   .אין ספק כי הכל בכתב מיד ה' השכיל על ידם

ותירצו בדרך חריף ועמוק, וכמו כן כללו במתק וקוצר לשונם דינים הרבה, ולאין ספק שלא  
ב המלאכה מלאכת שמים שהיה עליהם, ומי הוא הגבר וכי איך היה אפשר לר  ,וונו להכליכ

עליהם  יכבד  ולא  ואחרונים  הראשונים  דברי  מכל  לקוח  התורה  כל  על  חיבור  שיעשה 
מלאכת שמים כוונת   .מלאכה  בלי  להלכה  מכוון  לשונם  להיות  בקרבם  נוססה  ה'  רוח  רק 

  ."יה נגד הכרעת המחבר ורמ"אהכותב, וחפץ ה' בידם הצליח. ולכן ח"ו לומר קים ל
"  אות טו  )ר' צדוק הכהן מלובלין(מחשבות חרוץ   ונראה:  וכבר העיר בתומים בקיצור  ד"ה 

ערוך השולחן  על  כהן  והכל    ,תקפו  בו  דיבר  ה'  רוח  ודאי  ישראל  בכל  שנתקבל  דמאחר 
 הגם דהם  ,וכן בזה  .עיין שם  ,אף מה שהוא לא כיוון כלל לזה  ,בכתב מיד ה' עליו השכיל

בכך כיוונו  לא  עד   ,ודאי  לפסק  להתקבל  בידם  מקום מאחר שמלאכת שמים הצליח  מכל 
שלא  מה  בהם  לרמז  נוכל  פה,  שבעל  התורה  ובכלל  שלימה  תורה  אצלינו  דבריהם  שכל 
כיוונו כבכל תורה שבעל פה שבידינו שהוא ממש דוגמת התורה שבכתב, כי כולם מרועה 

 ".דבר על צד המקרה וההזדמןאחד ניתנו והכל ברוח הקודש ולא בא שום 

לפי    12 שיטעו  אף  קסם,  כמו  ששפתותיהן  רבנן,  מלכי  מאן  "והעניין,  י:  טז  משלי  גר"א 
יתגלה   בסוף  כי  יטעו,  לא  עצמו  בדין  כלומר  פיו,  ימעל  לא  במשפט  מקום  מכל  השאלה, 

 שלא כן היה המעשה, כמ"ש בגיטין עז ע"ב 'ההוא ש"מ כו' איכסיף כו' לסוף איגלאי כו''". 

קלא  13 בתרא  בבא  מקובצת  על "  ע"א:  שיטה  לחלוק  האמוראין  דרך  שאין  פי  על  ואף 
  ".הני מילי בדבר שסיימו אותו במשנה או ברייתא ,התנאים

  ".ודר' נתן מימרא היא ולאו מתני' כדמוכח לישנא דגמריןוכן כתב הרמב"ן שם: "
" תרלג):  אות  בתרא  (בבא  שם  שיעורים  הקובץ  דבריהם  את  החילוק  ונראה  והסביר  טעם 

הדור חכמי  כל  בהסכם  נסדרו  וברייתות  דמשניות  משום  על    ... הזה,  נאמרה  מימרא  אבל 
בין   אלא  לאמוראי  תנאי  בין  אינו  דהחילוק  נמצא  ולפי"ז  שאמרה,  התנא  של  עצמו  דעת 

 . "משנה וברייתא למימרא

אשכחן טובא שאין הגמרא חושב עיקר טעם אותו טעם המפורש  "  ע"א   תוספות סוכה כד  14
סי' טו ד"ה ובתוס': "כי בגוף ההלכה אסור דרשות  בית ישי  ב ", והסביר את דבריהם  משנהב

  לאמורא לחלוק על תנא, אבל בטעם הדין חולק".
על  להסמיכו  אמורא  יוכל  ומקובל,  אמת  מלאכות  דחילוק  דהדין  "כיוון  ע:  שבת  רש"ש 

  מקרא חדש אשר לא שערוהו התנאים".
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בשביל דרוש וקבל  אלא  ,  16וכן כל דבר שאינו הלכה למעשה דברי אגדה,  
   . 17דומה סבר קראי וכ ישכר או למ

הבית   דחהשחלקו על דברי חז"ל,  רבים  ואכן, כיוון שבמקרים אלו מצאנו  
איש   אתישי   החזון  לדחוק  18דברי  נוהג  עצמו  איש  שהחזון  העיר  ואף   .

כוונתם   היתה  זו  באופן שנראה שלא  ודחויי,  הראשונים בשינויי  בלשונות 
לכך  הצריכו  דבריהם  על  לחלוק  שהאיסור  אלא  ועוד,    . 19האמיתית, 

  .20שלעיתים חלק החזון איש על ראשונים גם בלא שינויי

  לחלוק על חז"ל כשיש ראיות מוחלטות
כתב קוק  תנאים    הראי"ה  על  חלקו  שהיו  בהלכה,  שהאמוראים  במקרים 
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סי  15 ציון  בנין  "צח  'שו"ת  מני :  דין  דאתי  במה  דגם  מזה  שבגמרא היוצא  פסוק  [נוסח  ה 
אין הקבלה ודאית שנאמר שעל זה נסמוך יותר מעל מסורה   שנלמדת ממנו דרשה להלכה],

  ".אחרת

שהרי   ת,תו לא שייך להקשות מה שהקשי  ,ומאחר שכן הואשו"ת מהרי"ק סוף סי' קס"ה: "  16
כגון ע לקבוע  שהוצרכו  מה  על  אלא  ההלכות  נקבעו  חכמי  לא  בימי  נוהגין  דינים שהיו  ל 

מאז לא קבעו בהם הלכה ולא   םאבל על דיני נגעים וכיוצא בהם דלא היו נוהגי  ,התלמוד
כפלונייד הלכה  ופלוני  פלוני  באומרם  כלל  בהם  פוסק   ,ואדרבה   ,ברו  שהתלמוד  היכא 

 ".פריך עליה וכי הלכתא למשיחא כו' ני"הלכה כפלו"בכיוצא כזה 

הראי"ה    17 אות  ח"אוצרות  הוראה" ד  ג  "כללי  אמנם:  ד"ה  מהרי"ק"  בדברי  נדון    כאשר 
זה רק מפני צורך הדורות למעט במחלוקת בכל האפשרות כפי    ה א"כ הי[שהבאנו לעיל]...  

ודאית על כן אין לדון על   זו אינה הכרעה  ומפני שהכרעה  מה שראתה חכמתם הגדולה, 
ת הכללים, אבל בהלכות שאינן  קא בשבילם קבעו לנו אובהלכות הנהוגות, שדו  םאי  פיה כ

סבר  ינהוגות אם נרצה לדעת הלכה איך היא נוטה למעשה, בשביל דרוש וקבל שכר או למ
קראי וכה"ג, אין לנו לדון ע"פ הכללים, כ"א רשות נתונה לכל חכם הראוי לכך להכריע את 

 . "ההלכה כפי אשר תורהו רוח מבינתו

"ה וגוף: "וגוף הדברים [דברי החזון איש] אינם  סי' טו דדרשות בית ישי (הרב שלמה פישר)  18
 נכונים". והביא לזה כמה וכמה ראיות.

הדוחקים   19 עניין  תבין  "ובזה  ובזה:  ד"ה  טו  סי'  דרשות  פישר)  שלמה  (לרב  ישי  בית 
שעושים האמוראים כשמקשים עליהם מדברי התנאים, שרבים תמהו על זה.   והאוקימתות

דהואיל והאמוראים יודעים שהאמת עמהם, ורק האיסור לחלוק הוא העומד בפניהם, לכן 
עם   בעצמו  איש  החזון  נוהג  וכך  האמת...  עם  דבריהם  להתאים  התנאים  בלשון  דוחקים 

  לשונות הראשונים". 

אות ו ד"ה ואמנם: "ואמנם יש מקום לנטות מדברי רבותינו    חזון איש אבן העזר סי' קמג  20
  בעלי התוס'...". 

  חזון איש נגעים סי' י אות יד: "ומיהו יש מקום לנטות מדברי הר"מ...".
מן   יש לעיין האם הוא משום שאין למדין  שכתב בעצמו,  נגד הכלל  בהבנת שיטתו שנהג 

  הכללות, או שהכלל הוא לתועלת חינוכית בלבד.
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  .21לדבריהם ראיות ברורות 

, כאשר הם  22וכן מצינו שהיעב"ץ דחה בחריפות את דברי התוספות בהלכה 
היוצא מן הכלל אתה למד על הכלל, עד כמה  מ. אמנם  23נראו לו תמוהים

    . כלל מקרה זה הוא מיעוטא דמיעוטא שאינו שכיח

   נב פרק
  עניינים שאינם הלכתייםלחלוק על חז"ל ב

 24ישנם כמה מקורות לכך שבעניינים שאינם להלכה יש במקרים מסוימים 
  מקום לפרש שלא כדברי חז"ל. 

האור החיים כתב במקומות רבים שהרשות נתונה לנו לפרש פסוקים שלא  
הלכות  סותרים  אינם  אם  חז"ל,  של  האמוראים  25כפירושם  שגם  והוסיף   ,

   . 26באופן זה חלקו על התנאים 

כדברי  שלא  כתבו  ראשונים  וכמה  כמה  הלכתיים  שאינם  בעניינים  ואכן, 
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בש"ס    באר  21 מקומות  בכמה  נמי אמרינן  הכי  "ומשום  ד:  ס"ק  כה  סי'  קוק)  (לראיה  אליהו 
הוכחה  בדרך  אלא  החולק,  תנא  במפורש  שאין  במקום  [גם  מתניתא"  כהך  הלכתא  "לית 
ובמעלה,  בזמן  להם  הקודמים  מתנאים  הנשנית  מתניתא  האמוראים  שדוחים  הרי  וראיה], 

  מכח ראיות ברורות".

גבי כו' [בתענית]  ונותנין  : "ב"תוספות תענית טו ע  22 ואותו    –  [התיבה ובראשיהם]  אפר על 
 ."כרון העקידה ובעקידה היה עצמותישהרי הוא האפר הוי לז ,אפר הוי מעצם אדם

: "צ"ע מניין רגליים לבדות דבר כזה, אך זר הוא על תוס' תענית טו ע"ב ד"ה ונותניןיעב"ץ    23
עצם   ישרפו  הכי  ימצאוהו,  ואיך  זה,  עפר  יהא  עצם אדם  מאיזה  עצמך  על  ותמה  בוודאי, 

עצם ממת נוכרי וישרפוהו ויתנוהו על ראשם? רחמנא אדם יהודי בשביל כך? או האם יקחו  
  ".ם באו תוס' לידי כךליצלן מהאי דעתא שבשתא. ועיין עוד לקמן בדף הסמוך ותדע שבחינ

שם טז ע"א על תוספות ד"ה אפר: "זה פשוט וברור, ומוכרח שלא כדתוס' שהם ודאי זרים  
  מאוד גם בלא"ה כמש"ל בדף הקודם, ובכדי טרחו להמציא דבר שאינו נשמע כלל".

  בוודאי שמקרים אלו הם נדירים. 24

תונה לנו לדרוש הפסוקים וכבר כתבתי כמה פעמים כי רשות נ: "אור החיים ויקרא יד לה  25
שבים הפסוקים על נכון כל שאין הפכיות דברי  יבכמה פנים משונים מדבריהם ז"ל כל שמתי

 ".רז"ל בהלכות

א  26 א  בראשית  החיים  "אור  בנתיבות :  משמעות הכתובים  לפרש  נתונה  לנו  רשות  כי  דע 
ואין אנו   ,לתורה  כי ע' פנים  ,הגם שקדמונו ראשונים ויישבו באופן אחר  ,העיון ויישוב הדעת

ולזה תמצא   .מוזהרים שלא לנטות מדברי הראשונים אלא בפירושים שישתנה הדין לפיהן
ה' במשפטי  התנאים  על  לחלוק  בהם  כח  אין  הכתובים    ,שהאמוראים  ביישוב  אבל 

  ". ובמשמעותן מצינו להם בכמה מקומות שיפרשו באופן אחר
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אגדה חז"ל.   ענייני  לגבי  הארכנו  אחרים  מדעיים,  27במקומות   , 28עניינים 
שבתנ"ך הניסים  הפסוקים,  כאן  .  29פירושי  פירושי  לגבי  שנות נפרט  ענייני 

  . פירושי המשנה , , ענייני דברי הימיםחיים

  קים פירושי הפסו
פי מה שראו   רבי שמואל הנגיד, שמה שפירשו פסוקים בתלמוד על  כתב 
אין סומכין   והשאר  על הדעת,  לפי מה שיעלה  אותם  ללמוד  יש  בדעתם, 

  . 30עליהם

  ואכן כך מצינו בכמה וכמה ראשונים ואחרונים. 

ופירוש הפסוק    הרלב"ג כתב שגם לאדם הראשון היה מותר לאכול בשר, 
לא בא  לא  לאוכלה"  יהיה  לכם  עשב...  כל  את  לכם  נתתי  סרם ו "הנה 

. ונקט  31לבאר שטבע האדם לאכול גם ממיני הצמחים באכילת בשר, אלא  
בבשר  לאוסרם  בא  זה  שפסוק  שפירשו  חז"ל  דברי  נגד  חריפה  , 32לשון 
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 .פרק יחלעיל  27

 . פרק נזלקמן  28

פירושי המפרשים שנביא סותרים דברי  נאריך בכל ענייני הניסים, ובחלקם    פרק פגלקמן ב  29
  חז"ל מפורשים. 

והגדה הוא  ד"ה והגדה: "  רבי שמואל הנגיד (הודפס לאחר מסכת ברכות)ל מבוא התלמוד 30
ואין לך ללמוד   ,זו היא הגדה  ,והון שלא יהיה מציא בתלמוד על שום עניושיב  רושכל פי

ה  ון מצויממנה אלא מה שיעלה על הדעת. ויש לך לדעת שכל מה שקיימו חז"ל הלכה בעני
. אבל בל מפי הגבורה אין לך להוסיף עליו ולא לגרוע ממנוישהיא מפי משה רבינו ע"ה שק

מה שפירשו בפסוקים כל אחד כפי מה שנזדמן לו ומה שראה בדעתו, ולפי מה שיעלה על  
  ". אין סומכין עליהם –לומדים אותם, והשאר  –רושים הללו הדעת מן הפי

וגו'    31 עשב  כל  את  לכם  נתתי  הנה  אלוקים  "ויאמר  כט:  א  בראשית  בריאה   –רלב"ג  היא 
והעד הנאמן אמרו בסוך העניין 'ויהי כן', ואופן הבריאה הזאת הוא   ונתינת טבע, לא מצווה,

  ".וקים מאוד מטבעושנתן בכח האדם שיהיו הצמחים מזו לו עם היותם רח

שהוא   32 וזה  המאמר,  בזה  יסופק  אשר  הספק  זה  יוסר  המקום  "ומזה  שם:  דבריו  המשך 
מבואר מצד העיון ומצד התורה שהרצון האלוקי לא ישתנה, וכבר יחשב [היה מי שחשב]  
שיחוייב מזה המאמר שישתנה רצון השם במה שיצווהו מהמצוות, וזה שכבר יחשב שהשם  

מר אכילת בשר לאדם ואחר כך התירו לנח אמרו כל רמש אשר הוא  יתברך מנע בזה המא
  חי לכם יהיה לאוכלה. 

רז"ל, אלא   קצת  זה בדרש  וכבר אמרו  כל בעל דעת,  וזהו שקר עצום, ראוי שיברח ממנו 
אבל   המורה,  הרב  שהורנו  כמו  אומר,  למאמר  נביט  לא  בהם  ובכיוצא  העניינים  שבאלו 

התור שורשי  על  שיאות  מה  אל  מה  נימשך  בכל  ההאמנה  שאין  מבואר  והוא  והעיון,  ה 
לא   ולזה  קצת,  קצתם  סותרים  דברים  בהם  יימצאו  כבר  כי  לנו,  מחוייבת  רז"ל  שאמרוהו 

 .נרחיק היות בהן דברים בלתי צודקים בכמו אלו הדברים"
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  . 33והותר רק בזמנו של נח 

ידך"  ה על  "לאות  פירש את הפסוק  שלא    –רשב"ם  לזיכרון תמיד,  שיהיה 
  .  34שו הוא תפילין וכהלכה הידועה שפיר

החזקוני והרלב"ג פירשו את הפסוק "ותבט אשתו מאחריו ותהי נציב מלח" 
שאשת    התלמודדברי  כ  שלא,  35שארץ סדום ועמורה נעשתה לנציב מלח  –

    . 36על ראייתה  םמברכיאף  ש לוט עצמה נעשתה לנציב מלח, ו

שבע ובת  אוריה  במעשה  חטא  שדוד  כתב  דברי  37האברבנאל  נגד   ,
  . 38תלמוד ה

העבדים" כצאת  תצא  "לא  פירש  החיים  העבריה  –  האור  אינה    שהאמה 
מת   אם  לכן  קודם  יוצאת  אלא  שנים,  בשש  רק  שיוצא  עברי  עבד  כשאר 

וזה  . וזה  39. או שפירושו שאינה יוצאת בשש שנים אם יועדה לאדון האדון

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

נט    33 "בע"סנהדרין  לאכילה,  :  בשר  לו  הותר  לא  הראשון  אדם  רב:  אמר  יהודה  רב  אמר 
יהיה ל לכם  ולכל חית הארץדכתיב  נח התיר   –  אכלה  בני  וכשבאו  חית הארץ לכם.  ולא 

 ."להם, שנאמר כירק עשב נתתי לכם את כל

כרון תמיד כאילו כתוב ילפי עומק פשוטו יהיה לך לז  –  לאות על ידך: "רשב"ם שמות יג ט  34
 :"בךיעל ידך. כעין שימני כחותם על ל

ותהי נציב מלח במלח חטאה כמו שפרש"י לפיכך כשעברה צווי : "חזקוני בראשית יט כו  35
  ,קוי סדום. דבר אחר ותבט אשתו מאחריו ותהי כל הארץ נציב מלחיהמלאכים לקתה בל

  ."שכן גפרית ומלח שרפה כל ארצה
רלב"ג פרשת וירא יט כו: "ותהי נציב מלח. רוצה לומר שארץ סדום ועמורה היתה כמו נציב  

  שריפה נתחדש שם מלח כאומרו גופרית ומלח שריפה כל ארצה".גדול ממלח כי לחזק ה

נד   36 על לוט ועל אשתו מברכים שתים, על אשתו אומר: ברוך דיין האמת,  "ע"ב:    ברכות 
 ".ועל לוט אומר: ברוך זוכר את הצדיקים

[מעשי דוד בפרשת בת שבע    ואמנם הפועל הזה ב יא יב ד"ה ומאשר: "־לשמוא  אברבנאל  37
מא  ואוריה] מגונה  שהיה  עליו  יורה  דוד]  ד  ופשוטו  צדדיםימחמ[מעשי  הפשע  ...  שה  כל 

יכלול ע נ"ו ווהגנות הזה  (דף  יוצאה  פרק במה בהמה  וחטאתו. אמנם במסכת שבת  דוד  ון 
  ... 'אמר ר' שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה' ע"א) אמרו

 ".והדברים האלה לחכמינו ז"ל הם דרכי הדרש ואין לי להשיב עליהם

  "כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה". :ע"א שבת נו 38

א) פירשו  ע"לא תצא כצאת העבדים. רבותינו ז"ל (קידושין ט"ז  : "אור החיים שמות כא ז  39
א לכנעני כי כיציאת עבד כנעני בשן ועין עד כאן. וטעמם כי לא יקרא הכתוב עבד סתם אל

  ישראל אין לו שם עבדות סתם. 
ופשט הכתוב נראה לי שהכוונה היא לא תצא כצאת העבדים שאינם יוצאים עד שיעבדו  
יוצאה לחרות אפילו לא   זו  לפני הבן אלא מת האדון הרי  יעבדו  שש שנים ואם מת האב 

  . שהתה שש
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יוצאת   שאינה  הוא  העבדים"  כצאת  תצא  ש"לא  התלמוד  כפירוש  שלא 
  . 40כעבד כנעני בראשי אברים

בבית" לי  נראה  "כנגע  פירש  החיים  נהאור  שהתורה  ללמד  ,  "כנגע"  קטה 
. נגד דברי התורת  41שאפילו אם האדם מסופק אם זה נגע, עליו לבוא לכהן

יגזור   לא  נגע,  שהוא  שיודע  חכם  תלמיד  שאפילו  "כנגע"  שדרשו  כהנים 
  . 42"נגע" אלא יאמר "כנגע" 

הוא   אלא  כלל,  ממיני המלאכים  אינו  איוב  פירש שהשטן שבספר  הרס"ג 
שלא כדברי התלמוד שהוא  .  44ינו חננאל וכן כתב רב,  43אדם שקינא באיוב

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

יצא אלא שם קנתה וין לומר לא תצא כצאת העבדים האמורים בסמוך שבשנה הז'  ואו יכ
ב) ולא תצא אפילו אחר מאה שנה אלא במיתת האדון  ע"ישאנה האדון (שם י"ד  ימקומה ש

  ...או בגט
ן הלכה זולת בישוב הכתוב רשות נתונה לנו  יואין בפירוש זה הכחשה לדברי רבותינו לעני

 ".קראי באופן שיהיה לבד מהכחשת ההלכות כי כולן מסיני באו להם סברימהם למ

ורב הונא, האי לא תצא כצאת העבדים מאי דריש ביה? ההוא מיבעי  : "א"קידושין טז ע  40
ליה שאינה יוצאה בראשי אברים כעבד. ורב חסדא? א"כ, לכתוב קרא לא תצא כעבדים, 

  ."מאי כצאת העבדים? ש"מ תרתי

ויקרא  41 נגע מה תלמוד לומר  '  :וזה לשונם  ,שכתבו שם בתורת כהנים: "יד לה  אור החיים 
ע"כ. ויש    ',ודאי לא יגזור וכו' אלא יאמר כנגעוכנגע אפילו תלמיד חכם ויודע שהוא נגע ב

לדעת מי הכריחם ז"ל לפרש כן, דלמא טעם אומרו כנגע ולא אמר נגע כי חש הכתוב לומר 
הכ אצל  לבא  תורה  חייבתו  שלא  שתבין  וידע  נגע  הוא  חכם  תלמיד  אם  אלא  ולהגיד  הן 

נגע או לא   נגע, אבל אם נסתפק בו אם הוא  ודאי  לא יבא לכהן, לזה אמר כנגע    –שהוא 
על הספק כושיב כל  ...  ודאיוא  כן  פי  על  זה, אף  רז"ל לדרוש הכתובים בסדר  והגם שדרך 

ו פירוש תיבת  עוד שנוכל ליישב הדרשה בסדר הכרחי הוא יותר נכון, ובזה הרווחנו את שלנ
נגע ולאמר שנתכ ידע שהוא  שכפי האמת  הגם  פירוש  כנגע  לאמר  זה הדרך  על  לומר  וין 

  ...  ואינו כנגע אלא במאמרו אף על פי כן יאמר כן
משונים   פנים  בכמה  הפסוקים  לדרוש  לנו  נתונה  רשות  כי  פעמים  כמה  כתבתי  וכבר 

  ".ת דברי רז"ל בהלכותישבים הפסוקים על נכון כל שאין הפכיוימדבריהם ז"ל כל שמת

יפרשת  ספרא    42 אות  "מצורע פרשה ה  כנגע  .נגע:  לומר  אפילו תלמיד חכם   ?מה תלמוד 
  '".כנגע נראה לי בבית' אלא  'נגע נראה לי בבית'ויודע שהוא נגע וודאי לא יגזור ויאמר 

  תרגום איוב לרס"ג א ב: "והשטן הוא על דרך האמת בן אדם, כמו ויקם ה' שטן לשלמה". 43
הגאון רב סעדיה אמר כי השטן בן אדם היה מקנא באיוב  : "אבן עזרא איוב א ווכן הביאו ה

ופירש   ,תךיוכמוהו היד יואב א  ,בחפצך  –ופירש כל אשר לו בידך    ,בארצו לבדו  –  ופי' בארץ
 ".ואמר כי המלאכים אין להם קנאה .שמור נפשך שלא תבקש נפשו – אך את נפשו שמור

44  " ע"א:  ה  חגיגה  חננאל  בדבריך  רבינו  בא  שאתה  כיון  בדעתך  מעלה  אתה  בו.  ותסיתני 
מור) מיכן שהשטן של  (ברבוי  יכול להסית אלא  ואינך  הללו בעקיפין אתה מדמה להסית 

 ".איוב אדם היה
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  . 45מלאך ממש 

  ענייני שנות חיים 
בזמן   שנים  לי"ג  קרוב  היה  שיצחק  הדעת  אל  שקרוב  כתב  עזרא  האבן 

  . 47, נגד דברי רז"ל במדרשים46עקידתו 

את   ילדה  כאשר  ושלושים  מאה  בת  היתה  לא  שיוכבד  כתב  הרלב"ג 
  .49, נגד דברי התלמוד 48משה 

  . 51, נגד דברי התלמוד 50ששמואל חי שבעים שנה או יותר האברבנאל כתב 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ע  45 טז  בתרא  "א"בבא  ש:  הוא  ר"ל:  המאמר  מלאך  הוא  הרע  יצר  הוא  שטן, וטן  הוא  ות. 
ה'  פני  מאת  השטן  ויצא  המ...  דכתיב:  מלאך  שמור, והוא  נפשו  את  [אך]  (רק)  דכתיב:  ות, 

 ".אלמא בדידיה קיימא

שים ושבע שנים.  וורז"ל אמרו שהיה יצחק כאשר נעקד בן של: "אבן עזרא בראשית כב ה  46
נכו גלויה,  ואם דברי קבלה נקבל. ומדרך סברא אין זה  ן, שהיה ראוי שתהיה צדקת יצחק 

ויהיה שכרו כפול משכר אביו שמסר עצמו ברצונו לשחיטה, ואין בכתוב מאומה על יצחק.  
בן חמש שנים, גם זה לא יתכן, בעבור שנשא עצי העולה. והקרוב אל    הואחרים אמרו שהי

ו הסתיר הסוד הדעת שהיה קרוב לי"ג שנים, והכריחו אביו ועקדו שלא ברצונו. והעד שאבי
 "., יתכן שיברח'אתה העולה', כי אילו אמר לו 'ים יראה לו השהוקאל'ממנו, ואמר 

  ".אבינו יצחק היה כשנעקד על המזבח בן ל"ז שנה: " סדר עולם רבה (ליינר) פרק א 47
ד את יצחק, כלום יכול אדם לכפות  וויעק: "ח ' בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נו סי

  ".אלא לדעתו )בן עשרים ושש שנה :נ"א(שים ושבע ובן של
שים ושבע שנה היה יצחק בלכתו אל הר  ובן של:  פרקי דרבי אליעזר (היגר) "חורב" פרק ל

  ". המוריה
אליהו דבי  כה  ,תנא  פרשה  שלום)  (איש  רבה  "אליהו  אבא :  לאביו,  יצחק  שאמר  בשעה 

ונמ ואכך  בך  אבעט  שמא  מערכה,  גבי  על  ותנני  יפה,  מיתות  כפתיני  שתי  מתחייב  צאתי 
  ".שים ושבע שנה היה וחו, בן שלולשמים, והוא היה בחור ועומד בכ

  ".ולמדנו שהיה יצחק בן ל"ז שנה כשנעקד על הר המוריה: " שכל טוב (בובר) בראשית כג ב
מו סימן  וירא  פרשת  (בובר)  תנחומא  "מדרש  יחד:  שניהם  כמה  ...  וי וילכו  בן  שניהם,  וילכו 

 ".ן ל"ז שניםשנים היה יצחק, ב

חז"ל    48 שאמרו  מה  "והנה  המילות:  ביאור  סוף  ויגש,  פרשת  בין רלב"ג  שנולדה  יוכבד  זו 
המופת   זה  בתורה  שתתפרסם  ראוי  היה  כן  זה  היה  שאם  וזה  דרש,  דרך  על  בוא  החומות 
נפלא   יותר  זה  שהיה  יצחק,  שרה  בלדת  זה  שפירסמה  כמו  ואהרון,  משה  בלידתה  שהיה 

 ". מאה ושלושים שנה כשילדה משה...בת  מאוד כי היא היתה

וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, אפשר  סוטה יב ע"א: "קכ ע"א,  ב־בבא בתרא קיט ע"  49
ושל יוכבד שהורתה בדרך ובת מאה  זו  חנינא:  בר  ר' חמא  לה בת? דאמר  וקרא  שים שנה 

תה שלא  ונולדה בין החומות, דכתיב: אשר ילדה אותה ללוי במצרים, לידתה במצרים והור
  ". במצרים

הנה חכמינו במדרשות ובסדר עולם (פרק י"ג) אמרו ששמואל א:    א ח־לאברבנאל שמוא  50
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  ענייני דברי הימים 
מלכים   שלושה  היו  וארתחשסתא  דריווש  שכורש  כתב  המאור  בעל 

  .  53שמלך אחד הם  תלמוד, שלא כדברי ה52שונים 

העולם  כל  על  מלך  לא  שאחאב  כתבו  והרלב"ג  כדברי 54הרד"ק  שלא   ,
  . 55התלמוד 

ישראל    כתבהרלב"ג   שנה  נשתעבדושבני  וארבעים  מאתים  או  במצרים   ,
שנשתעבדו מאתים ועשר    התלמודדברי  כ   שלא ,  56אף מאתים ושבעים שנה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

חמ חיחיה  וכאשר  שנה,  ושתים  התולדה ישים  זאת  מהם  הולידו  אשר  ההקדמות  פשתי 
מצאתי' ארבעה והם כלם מכח הפסוקים, כי יראה שלא היה ביניהם הדבר מקובל, אבל כפי  

וה בפסוקים  שמצאו  וקמה  קיימו  מהם  הזהיבינו  הדבר  הקדמות ...  בלו  שאין  נוטה  ודעתי 
צודקות יותר  ,האלה  או  שנה  שבעים  חיה  סדר  ...  וששמואל  מדברי  בנטותי  תתמה  ואל 

פ  ,עולם בזמן  שאמרו  מה  להכחיש  רד"ק  התאמץ  כבר  בדברים  יכי  ורלב"ג  בגבעה  לגש 
ש היו לדעתי שנות  כי  בדבר הזה,  פי  אני לא אמשוך  וגם  ימי שנותינו בהם  אחרים,  מואל 

 ".קים שהם שמונים שנהושבעים שנה, ואולי כי בא בגבורות ה' אל

זהו מיתתו של שמואל   –  מת בחמישים ושתים שנה, מועד קטן כח ע"א: "ב"תענית ה ע  51
  ".הרמתי

המאור הקטן ראש השנה ג ע"ב (לקראת סופו): "זה הוא העולה בידינו לפי מדרש רבותינו   52
ודריווש  כורש  ומטעם  שכתוב  זה  הפשט  לפי  הנכון  הפירוש  אבל  דקדוקיהם,  ולפי 

 שלושה מלכים היו". –וארתחשסתא מלך פרס 

כשר   שמלך  –  ש, הוא ארתחשסתא. כורשותנא: הוא כורש, הוא דריו: "ב"ראש השנה ג ע  53
  ."וש שמוודרי – על שם מלכותו, ומה שמו – היה, ארתחשסתא

לא כדברי האומר שמלך    , סביב ארץ ישראל  –אם יש גוי וממלכה  : "א יח י־רד"ק מלכים  54
כ  ,פהיבכ ישראל  לו מלחמות   ?איך מלך בכל העולם  ,לה לא מלךווהנה בארץ  היו    , והנה 

בש חוצות  לו  ושם  ממנו  ערים  לקח  ארם  הגוי ו  .מרוןוומלך  את  והשביע  שאמר  מה 
ובקשה   –ה  והממלכ אהבה  ושררה  ,דרך  יראה  בדרך  הסוחרי  .לא  גוי    םאו  מכל  הבאים 

  ".אם ראו אותך בארצם םהיה משביע אות ,לארץ ישראל הוממלכ
: "הנה אע"פ שלא יהיה אחאב מולך עליהם, היה חוקר עמהם אם ברח א יח י־מלכים  ג"לבר

והמ הגוי  משביע  היה  גם  אליהו.  שנהוג  שם  כמו  האמת,  לו  שיאמרו  באלוהיהם  מלכה 
בכלל   אחאב  מלך  לא  אך  האמת.  לו  שיגיד  ממנו  שישאל  במה  חבירו  האדם  שישביע 
כי   תראה  הלוא  הטובה.  זאת  לו הש"י  שייטיב  ראוי  היה  ולא  רשע מאוד  היה  כי  העולם, 

 כששלח אליו בן הדד 'כספך וזהבך לי הוא' שלח לו 'כדברך אדני המלך'". 

, ואלו הן:  [רש"י: תחת כל כיפת הרקיע]  שה מלכו בכיפהותנו רבנן: של: "א"מגילה יא ע  55
יך אם יש גוי וממלכה אשר לא  וקדכתיב חי ה' אל  –ורוש, ונבוכדנצר. אחאב  ואחאב, ואחש

 ". היכי מצי משבע להו? ,שלח אדני שם לבקשך וגו', ואי לא דהוה מליך עלייהו

הר יומ  ,שנה  'עד מלאת תשנולד יעקב    מעת  בעיני שהקץה  והנרארלב"ג בראשית טו יג: "  56
את"הש שלה  י  שנוקץ  מעבידים שים  המצרים  היו  אשר  הקשה  העבודה  חוזק  מפני  ה 

ושבעים שנה...  ישראל... בני ישראל שם מאתים  ויהיה    אפשר שיאמר אומר שהיה מושב 
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    . 57שנה 

ושלושים שנה לאחר   היתה ארבע מאות  כתב שיציאת מצרים  בחיי  רבנו 
יצחק  ה,  58לידת  כשיטת  היתה    59תלמוד שלא  שנה  שהיא  מאות  ארבע 

  . 60לאחר לידתו 

שירושלים נכבשה כבר בזמן יהושע, שלא כדברי הסדר עולם,   הרד"ק כתב
  .61שאפילו בזמן פילגש בגבעה עדיין לא נכבשה ירושלים

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  מושב בני ישראל במצרים מאתים וארבעים שנה". 

לב  57 מה "  ע"א:   נדרים  ועשר    מפני  מאתים  למצרים  בניו  ונשתעבדו  אבינו  אברהם  נענש 
  ". שנים?

מ  58 יב  בחיי שמות  "רבינו  ק:  ג'  בגאולת מצרים  רד"ו ימצינו  ת"ל שנה,  והם: ת' שנה,  צים, 
מתח נמנים  הם  שנה,  ת'  בניו, י שנה.  של  ולחצם  ודלותם  ענים  עם  אברהם  זרע  גרות  לת 

הם  שנה,  ת"ל  ועבדות.  גרות  נכלל  ובזה  שנה",  מאות  ארבע  אותם  וענו  "ועבדום  שנאמר 
   ."נמנים מיצחק משעה שנולד. רד"ו שנה, הם שישבו במצרים מנין רד"ו

 לבריאת העולם. 2478מחשבונו עולה שיציאת מצרים היתה בשנת 

ליכא    –שני אלפים תורה מאימת? אי נימא ממתן תורה עד השתא  "  "א:ע  עבודה זרה ט  59
הנפש  מואת  אלא  דהואי!  הוא  אלפא  דהאי  פרטי  אלפי  תרי  בהו,  מעיינת  דכי  האי,  כולי 
אשר עשו בחרן, וגמירי, דאברהם בההיא שעתא בר חמשין ותרתי הוה, כמה בצרן מדתני  

יינת ביה מהנפש אשר עשו בחרן עד תנא? ארבע מאה וארבעים ותמניא שנין הויין, כי מע
   ."מתן תורה, ארבע מאה וארבעים ותמניא שנין הויין

וישראל היו במצרים רד"ו הרי ד' מאות ומ"ח שנים על אלפים לבריאת שם ד"ה ה"ג: "רש"י  
  ". עולם

בשנת   הוא  בחרן"  עשו  אשר  "והנפש  מצרים)    2000דהיינו:  (ויציאת  תורה  ומתן  לבריאה, 
 . 2448בשנת 

  ."משנולד יצחק עד עכשיו היו ארבע מאות שנה: ד"ה שלושים: "רש"י שמות יב מ 60

כתוב בסדר עולם כי בימי כושן היה פסלו של מיכה שנאמר וישימו  : "רד"ק שופטים יז א  61
האל בית  שם  היות  ימי  כל  אשר עשה  מיכה  פסל  את  וגו'וקלהם  פ  ,ים  היתה  לגש  יובימיו 

ס היא ירושלים ואמר לא נסור אל עיר נכרי אשר לא  בגבעה שנאמר ויקם וילך עד נכח יבו
   .מבני ישראל הנה
כי בימיו השכינו   ,א"כ אף בימי יהושע היה פסלו של מיכה  ,האלה אמר  םואם מפני הפסוקי

וזה רחוק שבימי    ,אהל מועד בשילה אחר ארבעה עשרה שנה שבע שכבשו ושבע שחלקו
הפסל זה  היה  יהושע  ,יהושע  ימי  כל  ה'  את  ויעבדו  כתוב  מלך   ,שהרי  אין  שאמר  ועוד 

כי אפילו על המזבח שבנו בני    ,ולא היה זה בימי יהושע  ,בישראל איש הישר בעיניו יעשה
    .כל שכן פסל מיכה ,מרו לעלות עליהם לצבאגד ושבט ראובן א

פ דבר  כי  שאמר  נכרייומה  עיר  אל  נסור  לא  שאמר  מפני  ההם  בימים  היה  בגבעה    , לגש 
ואלה מלכי    רשנאמ  ,דומה שלא נכבשה ירושלים עדין, ואני אומר כי בימי יהושע נכבשה

וסי יושב  ואומר ואת היב  , כה יהושע ובני ישראל ובכללם מלך ירושלם אחדיהארץ אשר ה
הנה כי לקחו    ,ירושלם לא יכלו בני ישראל להורישם וישב היבוסי את בני יהודה בירושלם
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הרלב"ג כתב שבית המקדש הראשון עמד ארבע מאות ותשע עשרה שנה  
וחצי שנה  ושבע  שלושים  מאות  ארבע  עמד  השני  המקדש  ובית  ,  62וחצי, 

, ובית  שנה  ות עשרים ושבעהאברבנאל כתב שבית ראשון עמד ארבע מא ו
  תלמוד לא כדברי הניהם ש, ש63שני עמד ארבע מאות עשרים ושמונה שנה 

שבית ראשון עמד ארבע מאות ועשר שנה, ובית שני ארבע מאות ועשרים  
   . 65, שעל פיהם גם דרשו את המילה "ונושנתם" 64שנה 

על  א שחלק  מי  נגד  בחריפות  יצא  המהר"ל  חז"למנם  זמן בעניין    דברי 
  .66עמידתם של בתי המקדש 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

   .בני ישראל ויהודה ירושלם בימי יהושע לבד מצודת ציון שלא נכבשה עד דוד
שנכבשה פי  על  אף  כך  כל  מישראל  ירושלם  נתיישבה  לא  כי  היבוסי    ,ונראה  שהיה  לפי 

כח יבוס היה ערב ודומה כי מפאת היבוסי היה דרכם לא וו נ עדיין שם והלוי ונערו כשעבר
ואם בא ללון שם בערי היבוסי היו פוגעים תחילה ואמר לו    ,מפאת ירושלם שהיו בה ישראל

  ". נערו נסורה אל עיר היבוסי הזאת ונלין בה ואמר לו אדוניו לא נסור אל עיר נכרי

אות ותשע עשרה שנה וחצי, ובית רלב"ג דניאל פרק ז: ""והנה עמד בית ראשון ארבע מ  62
  שני עמד ארבע מאות ושבע ושלושים שנה וחצי". 

 וכן חזר על כך בדניאל פרק יב "התועלת השמינית". 

בניינו ארבע   63 עם  בית ראשון  כן שעמד  גם  "ותמצא  טו. למטה:  פסח לאברבנאל דף  זבח 
 מאות ועשרים ושבע שנה, ועמד בית שני גם כן בבניינו ת' כ"ח שנה".

מקדש שני שעמד ארבע ...  מקדש ראשון שעמד ארבע מאות ועשר שנים"  ע"א:  יומא ט  64
  ". מאות ועשרים שנה

ע  65 פח  "א"גיטין  רבי :  [אמר  חסדא  רב  אמר  לה  ואמרי  עוקבא,  מר  אמר  חסדא  רב  אמר 
ינו?  וקירמיה]: דרש מרימר, מאי דכתיב: וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה' אל

עולא אמר: שהקדים שתי ...  וישקוד ה' על הרעה ויביאה עלינו?    –ינו  וק' אלמשום דצדיק ה
  . "שנים לונושנתם

שים דהיינו ב' יהיינו צדקה שמיהר להביא הרעה לסוף ח' מאות וחמרש"י שם ד"ה עולא: "
ואם שהו עד ונושנתם היה   ,םישים ושתיישנים קודם ונושנתם דהיא בגימטריא ח' מאות וחמ

  ". ד תאבדוןואבמתקיים בהן כי 
בנ: "דברים ד כה אות אעל רש"י על התורה  שפתי חכמים   ויהי ידכתיב גבי  ין בית ראשון 

צא מהן ארבעים    ,ועמידת בית ראשון היה ת"י שנה  ,נים שנה וארבע מאות שנה וגו'ובשמ
במדבר שהיו  במני  ,שנה  היו  הם  מצריםידאף  מיציאת  מונה  דהקרא  היו   ,ן  שלא  ונמצא 
 ".וכדפירש רש"י  ,שנה ולא הגיעו למספר ונושנתםבארץ אלא תת"ן 

עוד בספר ימות עולם, התחיל לצאת : "פרק יחתחילת  באר השישי  (למהר"ל)  באר הגולה    66
מן הכלל ולחלוק על כל קבלתנו, על דברים המקובלים לכל חכמי ישראל בגמרא בבלית  

דבר   היה  כאילו  הזה  שהדבר  עד  המדרשים,  כל  ושאר  בניוירושלמית  כי  בית  ימוחש  ן 
ין בית שני ת"ך שנה. והוא לקח עצמו לצד אחר מחמת סופרי אומות  יהראשון ת"י שנה, ובנ

בוש דעתו, שהיה בית ראשון יותר מן ת"י  יעולם, וקצת ראיות והוכחות מן הכתובים לפי ש
  ."ין בית שני יותר מן ת"ך שנהיוכן בנ ,שנה



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   239  ________________________________________  

  פירושי המשנה
נמנע  לא  הרמב"ם  לדינא,  שאינם  שבעניינים  שהוכיחו  מהאחרונים  יש 

  . 68, ויש שהוכיח שגם הגר"א עשה כן 67תלמודמלפרשה נגד דברי ה

  

חולקים על דברי הקדמונים, הרי על כל פנים, בוודאי שאם יש מקום שבו  
וליבו לשם   שיש לעשות זאת באמת וענווה, וכאילו בעל השמועה כנגדו, 

  .69שמים בלי שום פניה כלל 

   נג פרק
  שכחה אצל גדולי ישראל 

ואף ממשה רבינו נשתכחו    , השכחה היא טבע אנושית כוללת כל האישים
מסוימים   במקרים  אירע  אף אם  לכן,  מסוימים.  מגדולי  פרטים  שנשתכחה 

, ואין זה מוריד מערך המחברים  70הקדמונים איזו הלכה, אין בזה גנאי כלל 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  [כפירוש הרמב"ם],   על פי שבגמרא לא פירשו כןאף  : "הסוף מ"ה  פ"תוספות יום טוב נזיר    67
ין דינא לא נפקא מינה ולא מידי. הרשות נתונה לפרש. שאין אני רואה הפרש  יהואיל לענ

בין פירוש המשנה לפירוש המקרא שהרשות נתונה לפרש במקראות כאשר עינינו הרואות 
שיהא סותר דעת  חבורי הפירושים שמימות הגמ'. אלא שצריך שלא יכריע ויפרש שום דין  

  רא".בעלי הגמ
עד פסחים  הגמרא  "  ע"א   רש"ש  נגד  משנה  לפרש  מ"ה  דנזיר  בפ"ה  הרמב"ם  הרשנו  וכבר 

 , ע"ש בתוי"ט".היכא דליכא נפקותא לדינא

ן  יים לעניופי' דר"ל דשו  ליהו [לגר"א]אות  בשנד"ה אחד עשרה: "  ע"ב  רש"ש ברכות מט  68
נגד הגמרא דמוקי הא ריה"ג    רושואורה פיזה דמזמנין בשם רק החילוק הוא במאה כו'. לכ

 ".פ"ה דנזיר מ"ה בתוי"ט יןועי ,הא ר"ע

 ,אחוך שמע לילגבי לחלוק על ראשונים: "  נח  'סי  (לר' חיים פלאג'י)  שו"ת חיים בידכדברי    69
מי שאמר לרבו בכתב או בע"פ באיזה פסק הלכה שטעה או ששגג אם הוי זה בזיון וחייב  

  ואת"ל דלא הוי בזיון גמור אי מותר לכתחילה או אסור.   ,נידוי או לא הוי בזיון
דכ'    .תשובה יאיר בתשו'  חוות  בס'  כ]  עיין  להדייא דמותר לכתוב ששגג או טעה  [תשובה 

  ...ותד לכךמע דםושר אפי' להראשונים כי ב
צדק וענוה  אמת  ע"ד  שיכתוב  הוא  העיקר  כנגדו  ,עכ"פ  שמועה  בעל  לשם יול  ,וכאילו  בו 

  ."ון על כי אין ברוחו רמיהוולא יחשוב ה' לו ע ,שמים בלי שום פניה כלל

חוט השני (לר' יאיר בכרך) סי' כ: "תשובה לגדול אחד אלופי ומיודעי אשר האשימני על    70
... ואני תמה עליך בזה, הלוא הלשון הזה בעצמו, רצוני לומר השגתי על גדולי הקדמונים

'אישתמיטתיה' הוא לקוח מהש"ס שאמר בכך על גדולי האמוראים, והוא לשון נקיה ודרך  
כבוד לומר דבאותה שעה נשמט ממנו הדבר ההוא, כי השכחה היא טבע אנושית כוללת  

ג לנו  ומי  למעט,  רב  בין  ביניהם  חילוק  יש  ואם  האישים  הנביאים  כל  מבחר  ממרע"ה  דול 
שנשמטו  פרטים  של  רבות  דוגמאות  [ופירט  כעסו  מתוך  דברים  שני  דאישתמיטתיה 
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  .71חלילה, שגם רבותינו הראשונים לא נמלטו מטעויות אנוש 

, ואף אירע שנתעלמה  72אכן, לא תמיד ידעו האמוראים את כל הברייתות 
משנה  מהן  לדעת73ממי  חייבים  היו  לא  חבריהם  של  מימרותיהם  ואת   ,74 ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ועל   הראשונים  על  לומר  כלל  גנאי  שאין  והמכוון,  ראשונים]...  ומעוד  מרש"י  מהרמב"ם 
האחרונים מצוקי ארץ ועמודי גולה דנעלם מהם גמרא או תו', וכבר קראנו כלה בתשובה 

ר מידות ומשקלות בזמנינו... וכן ראיתי ממחברים שבכל דור ודור שקדמוני,  שכתבתי בביאו
מחניפין   ואין  היא  תורה  כי  המועיל...  אופן  בכל  שלפניהם  גדולים  על  להשיג  נמנעו  לא 

  לשום אדם". 
יאיר   תשובה כ' דף כ"ג    ניהשוט  וכבר כתבתי בח: "א  ' סי(לר' יאיר בכרך) סוף  שו"ת חוות 

מי שמשיג אף על גדולי הקדמונים אם יש ממש בדבריו אף לומר  שאין ראוי להאשים על  
וכתבתי שם דאישתמיט מיני גמ' דפ"ז דבכורות בתשובה   ,דאישתמיטתייהו משניות וגמרות 

אין   אבל  וז"ל  מ"ש  ראיתי  בחשבונות  בדברי  בקראי  ומקרוב  חשבונות.  של  זו  אחרונה 
כה פ' הריבית ר"ד ס"ו. ובתשובה  להקשות מדמי פדיון וכו' בדף ע"א ונזכרתי שהוא גמ' ערו

  ". הנ"ל כתבתי דאישתמיט מהרמב"ם זכרון כמה תנאים הנזכרים במשניות
יאיר   דאי שייך ולא נצא מפשטן של דברים דס"ל להתוס' דו: "קצב  'סיתחילת  שו"ת חוות 

לא מצד הסברא   ,והוא האמת הברור כשמש בצהרים  ,ודלא כדברי הרמב"ם  ,שכחה בהל"מ
לא נירא ולא   ,כ"ש באשר גם דברי התוס' כך הם  ,י תילין גמרות ערוכותרק מתיל  ,חלילה

ומ"מ צ"ע כי  (  [הרמב"ם]  ניחת לומר אחר בקשת המחילה מעצמותיו הקדושים ששגה בזה 
גם בספר הי"ד כתב גבי זקן ממרא ריש הלכות ממרים שכל דבר שבו מחלוקת אינו קבלה 

וק"ל וע"כ צ"ל דלא שייך בו שכחה דהא בהא תליא  ידוע שחיבר  )ממרע"ה   [הרמב"ם]   כי 
בילדותורוש  פי קראקא  ,משניות  דפוס  ש"ס  סוף  נדפס  אשי    ,כאשר  רב  בר  מר  אמר  וכבר 

ע"ב   כ"ט  ד'בגיטין  היאהא  דקטנותא  דבש"ס    'אבא  הל"מ  שם דחשב  ממ"ש  ג"כ  וכדמוכח 
והרי גדול הנביאים טעה ונתעלם   , לם הם ואישתמיטתי' מיני' כמה וכמהווכתב דאפשר דכ

כי מי עיור שלא יראה ולא יבין מחיבוריו הפלגת   ,ממנו הלכה ובזה לא נפחת חלילה מעלתו
עליו שאמרו  עד  החכמות  שבע  כל  עם  התורה  בכל  וכו''  השגתו  משה  עד  וכמו   'ממשה 

  ."שסיים המליץ הגדול ספרו בחינות עולם

: "רק באתי להראות  22הרב מאיר ניסים מאזוז) הקדמה עמוד    –דרכי העיון (לרב נאמ"ן    71
רבות  דוגמאות  שהבאתי  וכמו  מזה,  נמלטו  לא  הראשונים  רבותינו  שגם  אנוש  טעויות 

  המחברים כלל ח"ו".במאמר א' בפנים. ע"ש. אבל אין זה מוריד מערך 
אמנם הרב יהודה יזדי השיג נגד דבריו בחריפות ובאריכות בקובץ משנת יוסף חלק ט סי' עז 

עג תורה -(עמודים  אור  בקובץ  באריכות  אלו  השגות  על  השיב  מאזוז  מרדכי  הרב  צח). 
  קפד). -(עמודים קמה תשע"ו (תקפב) סי' כב

ליכא למיפרך    ,תנא לה בהא מתניתא  ואף על גב דבהדיאד"ה ולא: "  ב"רש"י חולין יג ע  72
כי אמר    ,אבל במידי דתנא במתניתין  .משום דלאו לכולי עלמא שמיע להו מתניתא  ',תנינא'

  '".מאי קמ"ל תנינא'פריך עליה  ,לה אמורא

ע  73 יז  פסחים  "  ב "רש"י  קשיא:  אמרה  ד"ה  וכי  היא,  מילתא  לאו  פפא  דרב  לאו    –הא 
  ."אדעתיה, ולא היה זכור למשניות הללו

פירוש הראב"ד על הגמרא עבודה זרה לז ע"ב ד"ה אלא: "ומר זוטרא בריה דרב נחמן, שמא 
לא היה בקי במשנה זו דאהלות, ולא במדרש ספרי, כדגרסינן (בבא מציעא קעד ע"ב) ברבה 

' שם:  [והשיב  סדר טהרות?'  מר  תני  'לא  אבוה  בשיתא  בר  מצינא,  לא  בארבעה  ליה:  אמר 
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  .75ופעמים שאף לא היו בקיאים בפסוקים 

הרמב"ם אף העיד על עצמו, שאין מי שיוכל להינצל משגיאות, שהשכחה  
  . 76מצויה לכל, כל שכן אצל זקנים

לגדולי   שנשמטו  בהשמטות  שעוסק  דבר",  "העלם  ספר  חיבר  החיד"א 
מהמשנה   77ישראל  דברים  מהן  שנשמטו  גם  ביניהן  ואחרונים,   78ראשונים 

  .79ד ומהתלמו 

לא   הראשונים  רבותינו  שבוודאי  שנקט  האחרונים  לאחד  שמצאנו  ומה 
  .81, בוודאי שדבריו הם בגדר כללות שאין למדין מהן 80אמרו דבר בטעות

היטב,   לעיין  צריך  הקדמונים,  דברי  על  להשיג  שהבא  בוודאי  זה,  כל  עם 
ש  אלא  כנגדו,  עומד  כאילו  השמועה  בעל  נמרץ  ולראות  העיון  אחר  אם 
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 ?']". מצינא

ע  74 ו  "ב"גיטין  הוא? בשלמא  :  גברא רבה  יצחק לאו  דר'  ידע הא  א"ל אביי: אטו כל דלא 
גמרא    –, הא  ]שפיר מצית למימר דלאו גברא רבה הוא:  רש"י[  לחיי  –מילתא דתליא בסברא  

 ".לא שמיע ליה [רש"י: הא גמרא דרבי יצחק] היא, וגמרא

וכן מצינו בסוף   ,בפסוקים [האמוראים]  פעמים שלא היו בקיאין: "א"בבא בתרא קיג ע  'תוס  75
  :א"ל  ?) מפני מה לא נאמר בדברות הראשונות טוב כו'ע"א  שור שנגח את הפרה (ב"ק דף נה

  ". שאיני יודע אם נאמר בהן טוב או לאו ,עד שאתה שואלני כו'

סוף אגרת הרמב"ם לרב יהונתן הכהן: "אספתי [בספר משנה תורה] הלכות שהיו מפוזרות   76
ות והרים, סידרתי אותן ושיבצתי אותן לפי סדר. אולם משגיאות מי יכול להינצל.  בין גבע

  השכחה מצויה לכל, כל שכן אצל זקנים
מפני כל האמור רצוי לבדוק אחרי מה שכתבתי, ואל יאמר הקורא 'מי אני אשר אעז לבדוק  

  בוא'".ולהרהר אחרי דברי הרב?' אין זה נכון, הרבי אני בעצמי דורש זאת, אומר לך 'י

אומץ    77 יוסף  תחילת  שו"ת  "  קה  'סי(לחיד"א)  קולך:  את  אנכי ד"ה  בבחרותי  בעניי  ואני 
לגדולי   שנשמטו  השמטות  מכמה  דבר  העלם  קראתיו  אחד  במאמר  הלא  ארש  עשיתי 

  ". ישראל. ורוח אפינו משיח ה' אמר שגיאות מי יבין ואמרו אשרי מי ששגגותיו ספורות

קשה לי דלא ראה סוף משנת פרה דלרבנן עכבר אינו    ,קט"ו  ב"ח בשו"ת סי'"  : זכגון באות    78
  ".מלקק

באות    79 פ""  :דכגון  כ"מ  בשאלה  דמרן  איתיה  מזבח  קדשי  ללמוד  טרח  ז'  דין   . דנדרים 
  ".נדרים ע"ח ע"א ,ומקשים דהוא תלמוד ערוך יבמות פ"ח ע"א

בוודאי רבותינו  שו"ת רב פעלים (לבעל הבן איש חי) חלק א, פתיחה, סוף ד"ה הנך: "כי    80
לה   אשכח  דלא  אע"ג  בדבריהם,  האדם  יתקשה  ואם  בטעות,  דבר  אמרו  לא  הראשונים 

  פתרי, בוודאי איכא פתרי, ויבוא חכם אחר ויפתור, או יגיד שהמשיג טעה בהשגתו".

"אמר רבי יוחנן: אין למדין מן הכללות ואפילו במקום   עירובין כט ע"א, קידושין לד ע"א:  81
  שנאמר בו חוץ".
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לא  , וכן ראינו בכל הדורות ש82אין לתמוה בזה   –ראית קושיא חזקה  עדיין נ
כי תורה היא ואין   , נמנעו להשיג על גדולים שלפניהם בכל אופן המועיל

  .83מחניפין לשום אדם 

   נד  פרק
  תמוהות אגדות 

הרמב"ם   תמוהות.  נראות  פשוטן  שבדרך  רבות  חז"ל  אגדות    התנגד ישנן 
כפשוטן,  לבחריפות   אותן  שמבינים  מסכלותם, וכתב  אלו  נובע  זה  שדבר 

וגורמים לחילול  מאבדים את הדר התורה  והרי הם משפילים את החכמים,  
גם המהרש"א כתב שזהו צורך גדול לפרש אגדות תמוהות בדרך   . 84השם

ומליצה קבלה   , 85משל  דברי  להסתיר  נקטו    . 86כגון  המקראות  אף  והרי 
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טב יובכל זאת צריך לעיין הסוף ד"ה את קולך: "  קה  'סי(לחיד"א) תחילת  שו"ת יוסף אומץ    82
כנגדו שמועה  בעל  אדם  יראה  לעולם  דשקלים  בירושלמי  כמה   ,וכמ"ש  ז"ל  כתבו  וכבר 

  ."מוסר בזה. ואם אחר העיון נמרץ עדיין נראית קושיא חזקה אין לתמוה בזה

כ:    83 סי'  בכרך)  יאיר  (לר'  השני  ועל חוט  הראשונים  על  לומר  כלל  גנאי  שאין  "והמכוון, 
האחרונים מצוקי ארץ ועמודי גולה דנעלם מהם גמרא או תו', וכבר קראנו כלה בתשובה 
שכתבתי בביאור מידות ומשקלות בזמנינו... וכן ראיתי ממחברים שבכל דור ודור שקדמוני,  

כי   המועיל...  אופן  בכל  שלפניהם  גדולים  על  להשיג  נמנעו  מחניפין  לא  ואין  היא  תורה 
 לשום אדם". 

אשר נפגשתי עמהם ואשר    [האנשים]  רוברמב"ם בפירושו למשנה בהקדמה לפרק חלק: "  84
ח אותם  יראיתי  מבינים  עליהם,  שמעתי  ואשר  חז"ל]  בוריהם  אגדות  ואינם  [את  כפשטם 

הנמנעות   כל  אצלם  ונעשו  כלל,  אותם  אפשריים]  מסבירים  בלתי  מחוייבי    –[מקרים 
וריחוקם מן המדעיםהמציא כן אלא מחמת סכלותם בחכמות  ולא עשו  על  ...  ות,  רחמנות 

ואינם אלא משפילים אותם בתכלית   ,לפי שהם רוממו את החכמים לפי מחשבתם  ,סכלותם
זהרה,   וחי ה' כי הכת הזו מאבדים הדר התורה ומחשיכים  ואינם מרגישים בכך,  השפלות 
ועושים תורת השם בהפך המכוון בה, לפי שה' אמר על חכמת תורתו אשר ישמעון את כל 

ים החוקים האלה וכו', והכת הזו דורשין מפשטי דברי חכמים דברים אשר אם ישמעום העמ
  .  ..יאמרו רק עם סכל ונבל הגוי הקטן הזה

ן שאינם מבינים מי יתן החרש תחרישון ותהי לכם לחכמה, או היה להם וומי יתן ושתקו כיו
לומר אין אנו יודעים מה רצו חכמים בדברים אלו ולא היאך פירושו, אלא חושבים שהבינו,  

שאמ לא מה  עצמם  הם  מה שהבינו  לעם  להבין  עצמם  את  ודורשין ומעמידים  חכמים,  רו 
  ".להילה במיבפני ההמון בדרשות ברכות ופרק חלק וזולתם כפשוטם מ

 ".בעולם הזה ליכאד"ה או) מצאנו שהעירו על מעשה שבגמרא " ע"א גם בתוס' (מנחות לז

או מאמר אחד    ,אם הוא מעשה זר ונפלאמהרש"א בתחילת ההקדמה לחידושי אגדות: "  85
האנושי דעת  לפי  משכל  לענאמ  ,יוצא  קרובים  הדברים  בו  לבאר  משל ירתי  בדרך  ינו 

בו והמכוון  הנמשל  סובלים  באגדות  ,ומליצה  הגדול  צורך  הוא  ודאי  שק  ,שזה  צרו ימתוך 
כסתומים נראים  הם  דבריהם  הדברים   ,חז"ל  בכל  וחידותם  חכמים  בדברי  לדקדק  לנו  ויש 
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וגוזמא  הבאי  לשון  מסוימים  .  87לעיתים  התימה  ובמקרים  את  ליישב  ניתן 
  . 89, או על ידי שינוי פרשנות מסוים88קל  י שינוי גרסהידעל  שבאגדה

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ". שאמרנו
שזרק אבן  לגבי  למשל  תמוהות,  אגדות  המהרש"א  פירש  כך  על   ואכן  הבשן  מלך  עוג 

  ).ע"ב ישראל (ברכות נד
פירשה כפשוטו (שם ד"ה   (תענית ה ע"ב) שרש"י  "יעקב אבינו לא מת"  וכן בעניין האגדה 

העיר המהרש"א "והעניין דחוק" ופירשה "),  סבורים היו שמת  –  והאי דחנטו חנטיא: "מקרא
   ").ודאי בנפש קאמרי דלא מתודבאופן אחר ("

ראש הגבעה (ר' פנחס מפולאצק), צוואה, סוף החלק הראשון, דף יב ע"א: "ועכ"פ צריך   86
במליצות   דיברו  לכן  ,ות כי אם להסתיר דברי הקבלהדכיוונו חז"ל בדברי האגשתדע כי לא  

    .ספק בווזה טעמם האמיתי ואין  ,ים הסתר דברוקומשלים וחידות כי כבוד אל
איך לא יתמה אם   ,ת למוסר ולשכלמאגדה הנסת  ל האיש שרוצה לפרש דבריעואני תמה  

למה לא אמר בפירוש המוסר הזה או ההנהגה    ,ה לפירושוד על האגביוון  כהאמת כדבריו ש
ורמז, ולמה לא אמר בפירוש  ה בוש  מהזאת ול "פ כוע  ?המוסר הזהלהסתיר דבריו בחידה 

רהסיא כי כבוד ואין לגלות בפ  ,יםוקבדברי אגדה זאת איזה כבוד אל  ישכי    להודותצריך  
  ישכילו ברמ"ז את דבריהם. והמבינים יבינו והמשכילים  ,הסתר דבר וקיםאל
[בפירושו], ואם אם יעשה הפירוש לדברי אגדה על    כ,וא" (כפירושו)  אופן אחר, הרי טעה 

הוא   הרי  הקבלה,  דרך  על  אגדה  לדברי  הפירוש  כמאמרם  יעשה  סוד  התורה 'ל  ז"מגלה 
והוא אינו חס    את דבריו שהיה חס על כבוד קונו,   בעל ההגדה הסתיר  ?',מכסה ואתה מגלה

קונו כבוד  הוא  אלא    .על  גם  יסתיר  כן  טפחייםאם  ויכסה  טפח  צריך    .ויגלח  זה  אופן  ועל 
 ".יו וידע ויבין וישכיל ויכסה והולך רכיל מגלה סודנדה לשים עיניו ועיוגהלומד את דברי ה

ע  87 כט  " א"תמיד  ע"א:  צ  חולין  דאמר  ,  אמי:  הבאיירבי  לשון  תורה  ערים    ...ברה  דכתיב 
  . "גוזמא –ים ס"ד? אלא יבשמ .יםיגדולות ובצורות בשמ

ועל מנת לשבר את האוזן, יש לציין שידועה העובדה שישנם גדולים שגם בדורנו נוקטים  
 לשון גוזמא והפלגה, בין בשבחים ובין באזהרות, ומובן לכל בר דעת שאין כוונתם כפשוטם. 

וחידותיו  בספ  88 התלמוד  בדרכי  מחקרים  י    –ר  פרק  מרגליות)  ראובן  (לרב  עוללות 
ובהבנתם  בקיצורים  משימוש  כתוצאה  במספרים  רבים  בשיבושים  דן  בתלמוד"  "המספרים 

  כגימטריות. על פי זה ביאר כפשטן כמה אגדות תמוהות:
ו ע"ב, סנהדרין  א. לגבי ארבע מאות ילדים שהיו לדוד וכולם היו בני יפות תואר (קידושין ע

עמוד נח ד"ה ואמר): "כי אלו תשעה [מבני דוד] שלא נפרטו שם  כתב (  –  כא ע"א, מט ע"א)
בצירא   ספרא  הנשים.  שם  ובלי  עצמם  בפני  נמנו  ולכן  תואר,  יפות  בני  הם  אימותיהם  שם 
בנים במספר ארבע   לדוד  לייחס  מי שהוא  שיבוא  לחשוש  בלי  "ת"  כתב תחת תשעה אות 

זאת  ,מאות בכל  לו  מצא  ההוא  החשוב  המניין  גואל,    אבל  לכתוב מעתיק  התעצל  שלא 
  במלואו "ארבע מאות".

ס ד"ה עמוד  שם  (  כתב  –  לגבי רבי פרידא שנוספו לו ארבע מאות שנה (עירובין נד ע"ב)ב.  
[וכתבו בקיצור את האות ת, ולאחר מכן    "ת'שעים שנה: "וגם לרבי פרידא ניתווספו  אמנם)

  . סברו שפירושה ארבע מאות]
) ואמוראים  תנאים  סדר  דברי  לגבי  מגאוני סורא,  לאחג.  ת'  ד  חי  יוחנן  "רבי  אות פח)  ח"ב 

אמנם כבר בירר רי"א הלוי בספרו  ): "אמנםד"ה    סכתב (שם עמוד    –שנים, רב חי ש' שנה"  
גם  כי  אפוא  ברור  שנה,  תשעים  בערך  חי  רב  כי  ט"ז  פרק  ב  מכרך  ח"ב  הראשונים  דורות 
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וכבר העיר רב האי גאון שקבלת כל אגדות חז"ל כפשוטן, מעוררת קשיים  
בענייני   חלילה רבים  הבורא  של  90הגשמת  מפשוטן  משתמע  כך  שכן   ,

וטובים שטעו שיש  91אגדות רבות  ואכן כבר העיר הראב"ד שהיו גדולים   .
לשיבוש   לגרום  שעלולות  באגדות,  שראו  מה  לפי  ותמונה  גוף  לבורא 

  . 92הדעות 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ".ם, רב חי ת'שעים שנהבסדר תנאים ואמוראים הנוסחא הנכונה היא 'רבי יוחנן חי ש'מוני

א  ביאור להרבב"ח מהריטב"א ז"ל (נדפס בגמרא בסוף מסכת בבא בתרא לאחר המהרש"   89
והמהר"ם שי"ף) בתחילתו: "והא דאמרינן בין גלא לגלא ארבע מאה פרסי... ופרסאות הם  

אמנם פירוש זה אינו מיישב את   מפרסאות שבים, שיש עשרים פרסאות בפרסה של יבשה".
  ה שם.המשך האגד

 רושפי ', לרבי זירא [רבה] שחטיה'ין ביאור זה שאמר יוכן לענד"ה חייב: " ב "מאירי מגילה ז ע
סחיטה שימעכו  ,מלשון  והחייני  'אחייה'ו  .ר"ל  החלימני  מלשון  ולא שמת    הוא  [שהבריאו, 

  והחייהו כפשוטו]". 

ודשאלתון הא דתנן    .לרב האיי: "צח  'סיתחילת    (מוסאפיה)  ליקהוצאת  תשובות הגאונים    90
ובעיתון    ,אמר רב קטינא גוהה וכו'  ?א) מאי זוועות ע"נט    ברכותואמרינן עלה (  ,ועל הזוועות

לכל דדמי לה מינה  עיקר למילף  ענינא כדי שיהיה לכם  כולה  מ  .לפרושי לכון  לתא יהאי 
על דברי אגדה אין סומכין  רבנן  ובכל דדמי לה אמרו  ובה  היא  בפרושא    ,אגדתא  וארחא 

רי תחילה דבין משיקול הדעת ובין מדברי חכמים לית ספק שהקב"ה אין לדמותו לשום  לברו
דוחקי  ,בריה ולא  דמעות  ולא  אנחה  ולא  בכי  ולא  לא שחוק  לפניו  הא    .ואין  וכד מבררא 

לתא דאמרוה רבנן דומיא דהכי לאו על פשטיה אמרוה אלא בתורת ימתידע דכל מ ,לתאימ
בינות שנודעים  לדברים  ודימוי  העיןמשל  למראית  דד  ,ינו  היכי  בני  יכי  בלשון  תורה  ברה 

עלה עשן באפו ואש    ,ויחר אף ה'  ,הנה יד ה'  , דהא נביאים הכי ממתלין ואמרין עין ה'  ,אדם
  ". אלא בתורת משל ולשון בני אדם. ואף הכי אתין דברי הגדה ,מפיו. ולאו על פשטיה

חיות) (למהר"ץ  יז  מבוא התלמוד  אין לפרשם    פרק  האגדות אשר  "ומן  וכת שלישית:  ד"ה 
כפשוטם בשום אופן המה אלו אשר נעלה אותן במספר כאן, כמו מה שזכרו הקב"ה מניח  
וחירוף   הגשמה  ח"ו  מהם  הנגלה  אשר  לזה,  כדומה  אגדות  הרבה  נמצאו  ועוד  תפילין... 

 וגידוף, וכיוונו חז"ל תחת אגדות כאלו סודות נשגבות...". 

  "הקב"ה מניח תפילין". :"אע ברכות ו 91
"אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו. מלמד שתפסו משה להקדוש ברוך  :ע"א ברכות לב

  רו בבגדו".יהוא כאדם שהוא תופס את חב
בשעה שהקדוש ברוך הוא זוכר את בניו ששרויים בצער בין אומות העולם  "  ע"א:  ברכות נט

הגדול לים  דמעות  שתי  דיד...מוריד  קטינא  ורב  אמר:  .  נתן ...  כפיו  סופק[הקב"ה]  יה  רבי 
רב אחא בר יעקב אמר: דוחק את רגליו  ...  ורבנן אמרי: בועט ברקיע...  אומר: אנחה מתאנח

  ."סא הכבודיתחת כ
אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך "  ע"ב:  ראש השנה יז

  ". הוא כשליח צבור

בון אחד אלא  יוהאומר שיש שם ר: "ז"ג ה"תשובה פרמב"ם הלכות  השגות הראב"ד על ה  92
מין לזה  קרא  ולמה  א"א  תמונה.  ובעל  גוף  בזו   ,שהוא  הלכו  ממנו  וטובים  גדולים  וכמה 

את   המשבשות  האגדות  בדברי  שראו  ממה  ויותר  במקראות  שראו  מה  לפי  המחשבה 
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ע"פ   שבעבר,  אגדות  שיש  להעיר  היו  שהיה    המיש  בזמנם,  להם  ידוע 
. ולכן, ע"פ 93וע לנו בזמננו הרי הן מן הנמנעות נראות כאפשריות. וע"פ היד

באופזה לפרשן  שיש  יודה  בזמננו  כפשוטן,  פירשן  שבעבר  מי  גם    נים , 
  .94יםאחר

ויש מהראשונים שחידשו שיש אגדות שהן כמו דברי בדיחותא, שכוונתם  
יחלש שכלם  ולהרחיבו, שלא  להניח 96וגופם מהלימוד   95לשמח את הלב   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 . "הדעות

  ."ורקיעא אהדדיאמר לי: תא אחוי לך היכא דנשקי ארעא : "א"בבא בתרא עד ע 93
גמרא גמירי לה. אמר: מחנה   ,אבן שבקש עוג מלך הבשן לזרוק על ישראל: "ב"ברכות נד ע

הוי   כמה  עלייהו    - ישראל  ואישדי  פרסי  תלתא  בר  טורא  ואיעקר  איזיל  פרסי,  תלתא 
הוא  בריך  קודשא  ואייתי  רישיה,  על  ואייתי  פרסי  תלתא  בר  טורא  עקר  אזל  ואיקטלינהו. 

ונקב קמצי  ולהאי  עליה  גיסא  להאי  שיניה  משכי  למשלפה,  בעי  הוה  בצואריה;  ונחית  וה 
 ".גיסא ולא מצי למשלפה

שזהו צורך גדול לפרש אגדות  כך למשל יש ליישב את דברי המהרש"א, שכתב בפירוש    94
ומליצה בדרך משל  ומאידך,  תמוהות  כדלעיל,  עד,  בתרא  בבא  אגדות  סוף    ע"ב   בחידושי 

ודע כי יש לנו להאמין  "  :) כתביתן נחש עקלתוןון נחש בריח ולויתולוד"ה ולימלחה (בעניין  
אין    ,יעוין שם  ,בכל הדברים האלו בפשטן ואף שהמפרשים האריכו בדרוש הזה לפי כוונתם

ד"ה חזירין (לגבי ירקות, ארז וביצה עצומים    ע"ב  ", וכן בבכורות נזהדברים יוצאין ממשמען
מ"מ ודאי דלא נכתב בתלמוד    ,הדברים כפשטן  הגם כי יש להאמין כל אלו "  :בגודלם) כתב

  ". רק להורות על המכוון בעניינו
  ונראה שבזמנו היה נראה לו שמעשים אלה אינם סותרים את דרך הטבע.

הנפש    95 שמואל(תגמולי  בן  הלל  שני  )רבי  ציון  שני  "  חלק  הה':  החלק  אמנם    אמנםד"ה 
וכו'    זהבים  ארקיעו  לפחמים,  אתריגו  כמו  מקצתו  בדיחותא,  דברי  כמו  שהוא  ה'ה  החלק

נג:),   ידאון   בכדא   נקפת  עלת  כמו  חכמה,   לשון  משתעי  היה  ופלוני  פלוני   וכמו  (עירובין 
 שיש   לזה  לקיניהון צריך לראות זאת ועלו בנערה אחורנית עירנית חננית וכל דומה  נשריא

 הייתה   כי  בעבור  מועיל  דבר  הוא  אבל  בטל,  עניין  שהוא  תחשוב   אל  בתלמוד,  ממנו  רבים
  היגיעה   מרוב  שכלם  יחלש  ולא   ישתבש  שלא  כדי  ולהרחיבו,  הלב  לשמח  בזה  כוונתם

 אמיתתה.  על  המסקנא  להוציא  כדי  ובהלכות החמורות  התורה  בלימוד  יגעים  שהיו  הגדולה
  למען  דבדיחותא,   במילי  עצמם  ומפיגים  רתיחתם  משככים  הוו  מגרסתם   חליש  הוה  וכי

  שכינה אין שאמרו כמו לכך, צריכים והיו העסק. אל בשובם חםמו ויזדכך שכלם כח יתחדש
  כיומא   צילותא  שמעתתא  ובעיא  שמחה.  מתוך  אלא  עצלות,  ומתוך  עצבות  מתוך  שורה

  היו   בטלה  בדברי  שיחתם  להפסיק  רוצים  היו  שלא  ובעבור  וכו'.  מנגן   לי  קחו  וכן  דאסתני.
 לעורר   או  ולהאדירה  תורתם  להגדיל  שמים  לשם  זה  וכל  טיול.  צד  על  תורה  בלשון  מדברים

 ובקש   ונתנמנמו  לציבור  דורש  שהיה  החכם  אותו  כמו  השמיעה.  על  ולזרזם  התלמידים  לב
  רבה  בבראשית  כדאיתא  וכו'  מדינות  ז"קכ  על  שתמלוך  אסתר  ראתה  מה  ואמר  לעוררם,
  (נ"ח ג')".

ימצא יוכש"משנה יב ד"ה וכל מעשיך יהיו לשם שמיים:    מגן אבות לרשב"ץ אבות פרק ב   96
יכ וברחובות,  ויצטרך לטייל מעט בשווקים  בזה כדי להרחיב לבו  וגופו חלוש מהלימוד  וין 

לשוב לתלמודו. וכמו שאמרו רז"ל כי הוו רבנן חלישי מגרסייהו, הוו אמרי מילי דבדיחותא,  
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  . , וישובו לתלמודם97להם מכובד העיון ועמל הגירסה

ואף אין בהן   הר"ש משאנץאמנם   כתב שחובה להאמין באגדות כפשוטן, 
גם בדור האחרון יש שפירשו אגדות כפשוטן, גם כשהן תמוהות    . 98גוזמאות 

   . , והוא בבחינת לשנות סדרי בראשית99מבחינה מציאותית 

במקום אחר    , מאידך.  100ו ע מפשוטשכך משמ  מעשה אחד בתלמוד אכן יש  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ".ין האגדות הזרות הנמצאות בתלמודיוזהו ענ

ר וסיפהשנזכר על צד  ה  ין החמישי ממהתחילת חלק שני: " ישועות משיחו (לאברבנאל)  97
לנו    תוממין הנמנע צד  זאלא שנ  ה,בואר באמונמעלת  ום תוממנו שמבלי שימשוך  על  כר 

ם  הניח להתא לויחדבד  במילי  להכניסםרך  וצהים ודימלתרווחת ההלתועלת    דבלב  רוסיפה
  ".רבה בב״ח והדומה לו ריויפסועמל הגירסא כ [העיון] עיןהבל כומ

תא וגם הסיפורים במילי דבדיחעצמו בהמשך דבריו שם דחה דעה זאת: "אמנם האברבנאל  
ם חכמה רבה הל  ם כולם על צד משל ונסתר וישהאין ספק ל  ,ישימחההמין    שזכרו שהוא
 לאדם להעמיק עיונו להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם".  יואמיתית ורא

סי  98 הרמ"ה  ואיך  עא    'אגרות  הר"ש  י(אד"ה  של  " משאנץגרת  איש  ):  לב  על  יעלה  ואיך 
נ ודאי על דברי חכמים אין להוסיף וממנו אין ?...  קח דברי הגדה כפשטןילומר שלא  אלא 

  [ואף אין לומר שדבריהם בלשון גוזמא, ואפילו אם אינם מובנים ע"פ דרך הטבע]". לגרוע

ניס  99 חלק  שלמה  באב" הערה  ־ןהליכות  "תשעה  "ונש  36אב  תמ):  (עמוד  ונשאל  אל ד"ה 
נכון   באגדות החורבן, אם  חז"ל  דבר מספר ההרוגים העצום הנראה מדברי  על  רבנו  פעם 
לומר דנקטו לשון הפרזה. והשיב בתוקף דח"ו לומר כן, ובמעשה כעין זה שהיה אצל רבנו  
על  שהיה  ביין  השואל  של  ממגעו  מיד  נזהר  דא,  בכגון  אחד  ת"ח  שפקפק  ז"ל  איש  החזון 

היה הדבר כחידוש בעיני הרואים, אולם נראה שהחזון איש    השולחן והוסיף רבנו שבשעתו
ויראתו הבחין באותו שואל  וז"ל בגודל ח ואיש נכבד    –כמתו  שאין    –שהיה מופלג בתורה 

  תוכו כברו ושאלתו היא מחסרון אמונה, ואכן הוכיח סופו על תחילתו".
הלכות   משנה  מאונגוואר")שו"ת  "האדמו"ר  קליין,  מנשה  סי  (לרב  טו  ד"ה   קכז  'חלק 

לערך שש מאות אלף וחמש ]  ע"א  [ע"פ הגמרא גיטין נז והרי נמצא לפי החשבון  ראשונה: "
נמצא שש מאות אלף וחמש עשרה    ,וכל עיר ועיר כיוצאי מצרים  ,עשרה מיליאנים עיירות

כפול חמש מיליאנים, שעולה ליותר משלשת ביליארד אנשים רק בעיירות אלו, וא"א לומר 
  ". ה רק עיירות על הר המלך והרי עוד בכל ארץ ישראלוז ...שגוזמא קתני

ע  100 סנהדרין קא"בבא בתרא עה  "ע"א  ,  דריש:  וקא  יוחנן  רבי  ברוך דיתיב  : עתיד הקדוש 
הוא להביא אבנים טובות ומרגליות שהם שלשים על שלשים, וחוקק בהן עשר על עשרים 
ומעמידן בשערי ירושלים. לגלג עליו אותו תלמיד, השתא כביעתא דציצלא לא משכחינן,  
מינסרי   וקא  דיתבי  השרת  מלאכי  חזא  בים,  ספינתו  הפליגה  לימים  משכחינן?  האי  כולי 

מרגליות שהם ל' על ל' וחקוק בהן עשר ברום עשרים, אמר להו: הני למאן?  אבנים טובות ו
יוחנן,   ירושלים. אתא לקמיה דרבי  ליה: שעתיד הקדוש ברוך הוא להעמידן בשערי  אמרו 
אמר ליה: דרוש, רבי, לך נאה לדרוש, כאשר אמרת כן ראיתי. אמר לו: ריקא! אלמלא (לא)  

  ."אתה, נתן עיניו בו ונעשה גל של עצמותראית לא האמנת, מלגלג על דברי חכמים 
לגבי האגדה (תענית ה ע"ב) "יעקב אבינו לא מת" אין זה ברור, כיוון שאפשר לפרש שדברי  
שזרעו   לרעיון  כוונתם  בחיים"  הוא  אף  בחיים  זרעו  מה  דורש...  אני  "מקרא  שם  הגמרא 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   247  ________________________________________  

  . 101משמע שלא האמינו למעשים שאינם מתיישבים עם המציאות 

  באגדות בענייני פשט 
שברור שבאגדה  בעניינים  כפשוטם,    גם  ש שמשמעותם  קשיים מפאת  יש 

  . ההפשוט מההבנהעלינו להבינם באופן שונה  

    . 102לגבי סוגיות בכלי המשכן והמקדש  כך

אורכה אמתיים וחצי, לא מובן כיצד הכפורת, שהיתה עשויה זהב טהור, ש 
, 106בלבד   105נישאה ע"י ארבעה לווים  –  104ועוביה טפח  103רוחבה אמה וחצי

וקרשיוואף   המשכן  כלי  לשאר  זהב  די  נשאר  כתב    . כיצד  כבר  ואכן 
כ  אינו  הבנה הפשוטה שזהו עוביה  התשב"ץ שצריך לומר ש"עוביה טפח" 

  .107לכל אורכה, אלא רק בדפנותיה 

הטעם,   את    109והתשב"ץ   108הרלב"גומאותו  דחו  של  אף  שעוביו  הדעה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ממשיך אותו, ולא שהוא חי במציאות.

ע  101 יד  "א"בבא בתרא  ר:  ליה  תורה.  אמרו  ספרי  ד' מאה  רבי אמי  כתב  לרב המנונא:  בנן 
אבל ארבע מאה   ,ארבע מאות פעמים: "רש"י[  ה לנו משה כתבוויאמר להו: דילמא תורה צ

  . "]אין פנאי לאדם אחד לכתוב – ספרים
ם ואחת  יים כנגד שתייא"ל רבא לר' זירא: נטע ר' ינאי ארבע מאה כרמי. א"ל: דילמא שת

 ."יוצא זנב

ינים אלו דן באריכות גם בספר "קמ"ח (קדושתם משקלם חוזקם) כלי המשכן" (ר'  בכל עני  102
  אורי כהן).

  ".חבהורכה ואמה וחצי רום וחצי איאמתי ,רת זהב טהורוועשית כפ: "שמות כה יז 103

ע  104 ה  משה"  א "סוכה  כל הכלים שעשה  חנינא:  רבי  מ  ,דתני  תורה  בהן  אינתנה  רכן  ודת 
ריומ ומודת  כפורתדת  יחבן  אימ  ,קומתן.  ומודת  רירכה  נודת  מיחבה  לא  יתנה,  קומתה  דת 

  –  פח סביב, מה להלן טפחו תנה. צא ולמד מפחות שבכלים, שנאמר ועשית לו מסגרת טינ
  ..".אף כאן טפח.

תרי, נושאי    –ומנא לן דבארבעה הוו דרו להו? דכתיב: ונסעו הקהתים  : "ב"מנחות צח ע  105
  ".נמי תרי –המקדש 

גרם, לעומת סמ"ק ברזל ששוקל   19־משקלו הסגולי של הזהב גבוה (סמ"ק זהב שוקל כ  106
 קילוגרם. 1300-גרם). משקלה הכולל של הכפורת אפוא הוא למעלה מ 8־כ

זה העובי אלא    הנוכל לתקן כי לא הי  ,ין הכפורת טפחיובענ: "ע  ' ג סי"חשו"ת התשב"ץ    107
 [מעין תבנית או מגש שמקופלים בצדדיהם]".  היתה דקה תאבל כל הכפור ,בדפנות

רלב"ג שמות כה ד"ה הנה הארון: "ועובי ארונות הזהב לא נודע, ועכ"פ היה להם עובי    108
מורגש כדי שישלם להם הקיום. ולא יתכן שיהיה עובי ארונות הזהב טפח כמו שאמרו ז"ל,  

'אלה פקודי' העשוי  כי לא יתכן שישלם אחד מאלו הארונות בזה העובי מכל הזהב הנזכר ב
למלאכה, וזה יתבאר למי שעיין בהנדסה עיון מעט. ואולם אמרו זה ז"ל להורות על שכבר  
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  .110הזהב בארון הברית היה טפח

נאמר אנו  שש   , אף  ומצאו  חישבו  המנורהכבר  כיצד  מובן  העשויה  לא   ,
טהור  זהב  טפחים   , 112לחלוטין  111כיכר  עשר  שמונה    עמדה   –  113שגובהה 

הניסים  . 114ביציבות בין  נמנתה  שמציאותה  שמענו  כורחנו  115ולא  ועל   .
  . 116מההבנה הפשוטה המציאות היתה שונה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 היה לאלו הארונות עובי מורגש".

העובי גדול    הג"כ נוכל לתקן שלא הי  תש ארונווין שליובענ : "ע  'ג סי"ח  התשב"ץ  שו"ת  109
בפ   ,לכל אחד מי שאמר  (  רקכדברי  כ"ג  לו  ע"ביומא  בא  הי ע"ב  החיצון  הארון    ה ) שגובה 

ונדחו דברי    .ומשהו הוא הזר  ,ט' כנגד ארון של עץ והעשירי כנגד הכפורת  ,עשרה ומשהו
ומשהו י"א  טפח  ה שהי  ,האומר  זהב  עובי לארון של  ז"ל כתב שם שלא מצא    . נותן  ורש"י 

בזה נחלקו  סוגי  .היכן  שהרי  בשיעורין  המרבה  דברי  לדחות  יכולין  אנו  התלמוד  יוא"כ  ת 
גובה הארון עם הכפורת אלא    ה המצניע (צ' ע"ב) היא שלא הי  רקפ"ק דסוכה (ד' ע"ב) ובפב

 . "מעשרה הומזה אמרו לא ירדה שכינה למט .עשרה

ש ארונות עשה בצלאל, אמצעי של עץ  ואמר רחבה אמר רב יהודה: של: "ב"יומא עב ע  110
  ."תשעה, פנימי של זהב שמונה, חיצון עשרה ומשהו

  ".תהוכר זהב טהור יעשה איכ... רת זהב טהורוועשית מנ: "לטלא,שמות כה  111
  ".תהוכר זהב טהור עשה איכ... רה זהב טהורוויעש את המנשמות לז יז,כד: "

 קילוגרם.  40-50־כ משקלו של כיכר הוא

ע  112 כט  "א"מנחות  זהב  :  בדינר  משה  של  על  יתירה  המקדש  בית  [מנורת]  והיתה  מעשה 
 ".כריניסוה פ' פעמים לכור והעמידוה על כקורדיקיני, והכ

  ". נה עשר טפחיםואמר שמואל משמיה דסבא: גובהה של מנורה שמ: "ב"מנחות כח ע 113

גרם, לעומת סמ"ק ברזל ששוקל   19־משקלו הסגולי של הזהב גבוה (סמ"ק זהב שוקל כ  114
  גרם), והוא רך (כאשר הוא טהור) כמו פלסטלינה.  8־כ

משכך, במנורה כזאת, במשקלה זה ובגובה זה, הקנים יהיו כה דקים ורכים עד שהם יתקפלו  
  מאליהם. 

היא,   פשוטה  "הנחה  כח:  פרק  אריאל)  ישראל  (הרב  טהור  זהב  מנורת  בספר  שכתב  וכמו 
ונקי מכל תערובת לגמרי,  יכולת    שמנורה, העשויה מ'זהב טהור'  זו אין לה  אחרת, מנורה 

  עמידה, והקנים יתקפלו מייד ארצה".

ע"א  115 כא  (ויומא  מ"ה  פ"ה  אבות  בבית –משנה  לאבותינו  נעשו  ניסים  "עשרה  ע"ב): 
 המקדש...". 

עמוד    וכפי  116 מא  פרק  אריאל)  ישראל  (הרב  טהור  זהב  מנורת  בספר  שעל 186שהציע   ,
הביא הצעה נוספת,    187ונחושת. ובעמוד    קילוגרם כסף  30־כיכר הזהב הטהור מוסיפים כ

 להוסיף לזהב הטהור כמות מזערית של מיניום.
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   נה פרק
  דרכי הלימוד של חז"ל 

, התפתחו דרכי לימוד  והישיבות השונות  האזורים השונים  , במהלך הדורות
  שונות ולעיתים אף סותרות. 

על מנת    117בשיטות רבות חשוב לשים לב שחז"ל, בדבריהם בתלמוד, נקטו  
    :אגדהאת ה , ואף  לברר את האמת, את דבר ה', זו הלכה

שנקט  מהאמוראים  הרים  ויש  עוקר  של  בדרך  ויש  סיני  של  יש ,  118בדרך 
יש ,  119רק אליבא דהלכתא ויש שביררו גם שאלות אחרות בלימוד  שעסקו  

העניין  דוחק  לסבול  שהעדיפו  ויש  הלשון  דוחק  לסבול  יש  ,  120שהעדיפו 
יש שחקרו בגדרים ,  121שהרבו בדקדוקים בלשון המשנה ויש שמיעטו בהם

שונות ,  122דקים  הגדרות  בשתי  שאחזו  שעסקו  124יחדיו   123יש  יש   ,
אגדות ,  125בנסתרות שדרשו  הפסוק    126יש  מילות  הוצאת  סמך  על 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 בבחינת "תלמוד בבלי בלול מכולם". 117

 ".דרב יוסף סיני ורבה עוקר הרים): "בשינוי קל ע"א  הוריות ידכן ב(ו ע"א ברכות סד 118

.  גמליאל בן שמעון כרבן הלכה : שמואל אמר יהודה  רב אמר  יוסף רב  אמרשבת קו ע"ב: " 119
  גמור   גמרא:  ליה  אמר?  מינה  לך  נפקא  מאי :  ליה  אמר?  דפליגי  מכלל,  הלכה:  אביי  ליה  אמר

  ".?תהא זמורתא

[זו לשון המשנה]. חצי נזק ורביע נזק?  "  ע"ב (ובמקומות רבים בסגנון דומה):  בבא קמא מו  120
עבידתיה מאי  רבעא  נכי  נזקא  כולי  שלומי,  דבעי  הוא  נזקא  נזק פלגא  חצי  אביי:    –  ? אמר 

נה בנזק... אמר רבא: אטו אחד מארבעה בנזק  ואחד משמ  –  אחד מארבעה בנזק, ורביע נזק 
 ...".נה בנזק קתני? חצי נזק ורביע נזק קתני! אלא אמר רבא וואחד משמ

התלמודים    121 קשת)  דרכי  אחיקם  בלשון  (ר'  לדקדק  הבבלי  התלמוד  של  דרכו  ג:  שער 
מיוחדותהמשנה,   מיותרותבלשונות  שלכאורה  במילים  בכפילויות,  ממעט   .,  והירושלמי 

  בזה.

"איבעיא  נדרים  122 ע"א:  לאשתו]    בעל:  להו  סח  הנדר  את    מקליש   או  גייז  מיגז[בהפרתו 
  אי,  ואכלתנון  לה  והיפר  ארוס  ושמע,  זיתין  מתרין  דנדרה  כגון?  לן  מיבעיא  קא  היכא?  קליש
  הוא". בעלמא איסורא – קליש מקליש אמרינן אי, לקייא – גייז מיגז' אמרי

  "שני דינים". 123

  ."חצר איתרבאי משום יד, ולא גרעה משליחות" :ע"א בבא מציעא יב 124

אמר רב יהודה אמר רב: יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן  ע"א: "  ברכות נה  125
 ".שמים וארץ

 כדרשות החסידים. 126
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בירור  ב,  129דברי הימים, בחישובי  128בבירורי גרסאות עסקו  יש ש  , 127מפשטן
החיים,  130מציאות ה לגבי מדעי  הן  הניסיון  מן  לגבי מדעים    131בלימוד  והן 

עתיקים ,  132מדויקים ממצאים  חיים ,  133בבירור  בעלי  בכללי ,  134בזיהוי 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

:  ל"א?  ועדעדה  ודימונה  קינה:  דכתיב  מאי,  אשי  לרב  נתן  בר  הונא  רב  ל"אע"א: "  ז  גיטין  127
 אלא ?  חשיב  קא  י"דא  דמתוותא  ידענא  לא  אנא  אטו:  ל"א.  קחשיב  ישראל  דארץ  מתוותא

  עושה עד  עדי שוכן, ודומם חבירו  על קנאה  לו שיש  כל: טעמא בה אמר  מארגיזא  גביהא רב
  מבי   גביהא  רב  הוה   אי:  ל"א!  נמי  הכי  וסנסנה  ומדמנה  צקלג ,  מעתה  אלא :  ל"א.  דין  לו

  צעקת  לו   שיש  מי   כל:  הכי  בה  אמר   חוזאה  מבי   אחא   רב.  טעמא  בה  אמר   הוה ,  הכא  ארגיזא
  ."דין לו עושה בסנה שוכן, ודומם חבירו על לגימא

ואכתי, סבר רבי יוסי אין ברירה? והתניא: עם הארץ שאמר לחבר קח לי  ע"ב: "  עירובין לז  128
אינו צריך לעשר, דברי רבי יוסי. וחכמים אומרים:   –  אגודה אחת של ירק או גלוסקא אחת

צריך לעשר! איפוך. תא שמע: האומר מעשר שיש לי בביתי מחולל על סלע שתעלה בידי  
מן הכיס, רבי יוסי אומר: מחולל! איפוך, אימא: רבי יוסי אומר לא חילל. ומאי חזית דאפכת 

תניא, דקתני סיפא: ומודה רבי  תרתי מקמי חדא? איפוך חדא מקמי תרתי! הא ודאי איפכא  
  –  יוסי באומר מעשר שיש לי בתוך ביתי יהא מחולל על סלע חדשה שתעלה בידי מן הכיס

 ."מכלל דהתם לא חילל – שחילל. מדקאמר הכא שחילל

מלכות    ותו לא? והתני רבי יוסי ברבי:   [שנה]  ניםומאה ושמט ע"א: "  –  ב "עבודה זרה ח ע  129
שלשים   הבית  בפני  מלכות  פרס  שנה,  ושמונים  מאה  הבית  בפני  יון  מלכות  שנה,  וארבע 

ש, מכאן ואילך צא וחשוב  ו ש, מלכות בית הורדוס מאה ושלוחשמונאי בפני הבית מאה ושל
  ". אלמא מאתן ושית הוו, ואת אמרת: מאה ושמונים הוו .כמה שנים אחר חורבן הבית

) לדידי חזי לי ההוא אתרא, והוי  ואמר רבה בר בר חנה (אמר רבי יוחנן: "ב"עירובין נה ע  130
  ."תלתא פרסי על תלתא פרסי

והאמר רב: שמונה עשר חדשים גדלתי אצל רועה בהמה לידע איזה  : "ב"סנהדרין ה ע  131
 ".מום קבוע ואיזה מום עובר

ע  132 ח  "  –  א"סוכה  מגו  ע"ב:  דנפיק  עיגולא  אמרי:  דקיסרי  דייני  לה  ואמרי  דקיסרי,  רבנן 
פלגא. ולא היא, דהא קחזינן דלא הוי כולי    –  ריבועא דנפיק מגו עיגולא  רבעא,  –  ריבועא

  ."האי

ע  133 עג  בתרא  "ב"בבא  במדברא,  :  אזלינן  קא  הוה  חדא  זימנא  חנה:  בר  בר  רבה  ואמר 
פסקי חדא    ...אמר לי: תא אחוי לך מתי מדבר. אזלי, חזיתינהו...  ואיתלוי בהדן ההוא טייעא

ה ולא  מינייהו,  דחד  דתכלתא  מינייהו?  קרנא  מידי  שקלת  דלמא  לי:  אמר  לן.  מסתגי  וה 
אהדריה, דגמירי, דמאן דשקיל מידי מינייהו לא מסתגי ליה. אזלי אהדרתיה, והדר מסתגי 

אבא  כל  לי:  דרבנן, אמרו  לקמיה  אתאי  כי  חנה  –  לן.  בר  בר  וכל  למאי    –  חמרא,  סיכסא! 
לך למימני חוטין ולמימני  איבעי    –  הלכתא עבדת הכי? למידע אי כבית שמאי אי כבית הלל

  . "חוליות

לעא אמר רבי שמעון בן לקיש, אומר היה רבי מאיר: תחש  יאמר רבי א: "ב"שבת כח ע  134
שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היה, ולא הכריעו בה חכמים אם מין חיה הוא אם מין  
משכן ממנו  ועשה  למשה,  לו  נזדמן  שעה  ולפי  במצחו,  לו  היתה  אחת  וקרן  הוא,    בהמה 

  ."ונגנז
  יש להדגיש שאין נפק"מ להלכה אם מין חיה היה או מין בהמה, ואעפ"כ עסקו בכך.



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   251  ________________________________________  

מילים  ,  135הדקדוק  של  מקורותיהן  פי  בבירורי  ,  136זרות לשונות  על 
   . 137בהתייחסות לביטויים השגורים בפי הציבור 

תור תורתנו  החוכמותאמתת־ אמת,  כל  כוללת  והיא  חכמי  ו,  138,  חכמינו 
  נתייגעו להגיע אל האמת ככל האפשר. אמת, ש

  . 139עם זאת, דבר ברור הוא שהראיות שבתלמודנו אינן ראיות גמורות 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ע  135 יג  "ב"יבמות  תיבה שצריכה למ"ד בתח:  כל  נחמיה אומר:  ר'  לה    ,לתהידתניא,  הטיל 
בסופה ה"א  מצרים   .הכתוב  מחנימה,  מחנים  אלימה,  אלים  כגון  ישמעאל:  ר'  דבי  ותנא 

  ."מצרימה, דבלתימה, ירושלימה, מדברה

כו  136 השנה  "  ראש  רבי  ע"א:  אמר  דתניא,  הוא?  דדכרא  לישנא  יובלא  דהאי  משמע  מאי 
לגליא   כשהלכתי  עקיבא:  רבי  ואמר  יובלא.  לדכרא  קורין  היו  לערביא  כשהלכתי  עקיבא: 

ג לנדה  קורין  גלמודההיו  מאי  כשהלכתי    ?למודה.  עקיבא:  רבי  ואמר  מבעלה.  דא  גמולה 
דאורייתא קשיטה  מאה  לפרושי  מינה?  נפקא  למאי  קשיטה.  למעה  קורין  היו    –  לאפריקי 

מינה?  נפקא  למאי  כירה.  למכירה  קורין  היו  הים  לכרכי  כשהלכתי  רבי:  אמר  דנקי.  מאה 
  ."לפרושי אשר כריתי לי

 "כדאמרי אינשי".רי אינשי", או "היינו דאמבמקומות רבים  137

בחיי    138 ארבינו  ט  "ויקרא  במ:  תורתנו  חכמת  כל    'חכמות'לת  ייכנה  שכוללת  שם  על 
  ". החכמות

מפרשיו    139 במחלוקת  שאין  תלמודנו  לומד  כל  "יודע  ה':  מלחמת  לספר  בהקדמה  רמב"ן 
כגון   ברור  מופת  הזאת  בחכמה  שאין  חלוטות,  קושיות  ברוב  ולא  גמורות  חשבון  ראיות 

התשבורת וניסיוני התכונה. אבל נשים על כל מאודנו ודיינו מכל מחלוקת בהרחיק אחת מן  
  הדעות בסברות מכריעות". 
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  עשר־אחדה שערה

דברי המדע שבחז"ל

   נו פרק
  כבוד אמיתי וידיעות אמיתיות 

המפורסמות,   שבה  ל  שבניגודמן  והרוחנית,  התורנית  הדורות  אם  ירידת 
העולם הולך    , להבדיל, נו כבני אדם, בתחומי המדעאראשונים כמלאכים  

  ומתקדם, למן אבי יושב אוהל ומקנה ועד ימינו אלה, דור הולך ודור בא.  

שראויות   שידיעות  מסוים,    ונאותכך  שםבדור  הוא  מתגלות  ,  באשר 
מא  בדור  דיוק  כחוסרי  או  ממנוכטעויות  ווחר  ע"י  ,  נסתר  הזקנים  בניין 

זלזול בבני הדורות הקודמים שהחזיקו   ופשוט שאין בדבר משום  הנערים. 
  .1, כדרכו של עולם בידיעות המתאימות לתקופתם

והרי דבר פשוט הוא שגדולי ישראל חכמים היו, ולא נביאים. וכיצד ידעו 
לאחריהם שנים  מאות  שנודעו  ואדרבה?  תגליות  בכך,  חכומה  עדיף  ,  ם 

  . 2מנביא

הברואים  שמות  את  הקודש  ברוח  שבירר  מאדם הראשון,  גדול  לנו  ,  3ומי 
.  4ואף על פי כן בתחילה לא ידע שמנהגו של עולם הוא שהחמה שוקעת 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

חייו לומד לבצע פעולות פשוטות.   1 למה הדבר דומה? לתינוק, שבשלבים הראשונים של 
למבוגר  אותו  להשוות  מקום  ואין  לומד,  שהוא  חדשה  פעולה  מכל  ובצדק,  שמחים,  אנו 

  ולשאול מדוע הוא לא יודע לעשות את כל מה שאנו יודעים.
על המזלזל בקדמונים על טעויותיהם עולה התמיהה, מי ערב לו שאם היה חי בדורם, היה  

  דווקא הוא הבן החכם שאילו היה שם היה נגאל מתפיסותיהם המוטעות. 
שחישבו את  ובאמת, יש מקום רב יותר להשתאות כיצד בכלים שעמדו לרשותם בזמנם, היו 

היקפו של כדור הארץ, מאשר לדרוש מהם לגלות תפיסות מתקדמות יותר על תנועתם של 
 כוכבי הלכת. 

  ".אמר אמימר: וחכם עדיף מנביא: "א"יב ע בבא בתרא 2

דבר    3 מוולוז'ין)  העמק  יד(הנצי"ב  יא  "ויקרא  בח:  הראשון  אדם  כי  לדעת  רוח  וויש  כמת 
ש לפי הבטתו באיזה פרט בפנימיות אותה בריה הקדש קרא שמות להברואים בלשון הקד

 ". וקרא שמו ע"ש הפעולה

ת"ר: יום שנברא בו אדם הראשון, כיון ששקעה עליו חמה, אמר: אוי  : "א"עבודה זרה ח ע  4
ויחזור עולם לתוהו ובוהו, וזו היא מיתה שנקנסה  לי, שבשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי 
עלי מן השמים, היה יושב [בתענית] ובוכה כל הלילה וחוה בוכה כנגדו, כיון שעלה עמוד  
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  ומה בכך. 

מח ה'  להם  שנתן  הקדמונים,  העולם  אומות  מחכמי  ולמד  כמתו, ו צא 
נתגלו   שכבר  פי  על  אף  לכבדם  בעולם  הרבות ומקובל    טעויותיהם 

רחבות  והמהותיות המדעיות  ידיעותיו  בדורנו,  היישוב  מן  שאדם  ואפילו   ,
הקדמונים   העולם  חכמי  מכל  יותר  ומדויקות  יותר  עמוקות    יחד. גם  יותר 

שהם   אלא  לקדמוניהם,  פחיתות  זה  שאין  החדשים  חכמיהם  הודו  וכבר 
שקדמום  הענקים  גבי  על  כ   . 5כננסים  תהא  כפונדקיתוולא  חכמינו    , הנת 

מח ה'  להם  שחלק  לברכה,  ווזכרונם  ולא  כמתו,  היו,  האלוקית  דת  חכמי 
בייחוד  והרפואה  והתכונה  וההנדסה  הטבע  נחשבו  ו,  6חכמי  ותוהו  לאפס 

בליבותם  אשר  התורה  חכמת  נגד  שלא  7בעיניהם  וכמה  כמה  אחת  על   .
נודעו   שלא  שונים  מדעיים  בפרטים  ידיעתם  חוסר  בגלל  כבודם  ייפגע 

  בזמנם. 

מה   מלבד  המדעיים,  דבריהם  בכל  צדקו  שחז"ל  בדורנו  לומר  המתעקש 
שחוטא לאמת, עצם זה שתולה את כבודם בידיעותיהם המדעיות לא יוסיף  

 . לכבודם, אלא אדרבה. ובא לברך ונמצא מקלקל

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ".השחר, אמר: מנהגו של עולם הוא

שאלו לגדול שבהם ואמרו    ,שמעתי מחכמי הפילוסופיםד"ה תחילת: "  סב   'רי"ד סישו"ת ה  5
ממנו  :לו יותר  והשכילו  חכמו  שהראשונים  מודים  אנחנו  שאנו   ,הלא  מודים  אנחנו  והלא 

א והאמת  מקומות  בהרבה  דבריהם  וסותרים  עליהם  הזה  ,תנוימדברים  הדבר  יכון    ?היאך 
להם אמר  למרחוק  :השיבם  צופה  הענקהננס    ,מי  עומדות    ?או  שעיניו  הענק  אומר  הוי 

הוי    ?מי צופה יותר למרחוק  ,וארי הענקובמקום גבוה יותר מן הננס, ואם תרכיב הננס על צ
צ על  רכובים  ננסים  אנחנו  כך  הענק,  מעיני  יותר  עכשיו  גבוהות  שעיניו  הננס  וארי ואומר 

ו לומר כל מה שאנו  ומכח חכמתם חכמנ  ,עליה  םהענקים מפני שראינו חכמתם ואנו מעניקי
  ".ולא שאנו גדולים מהם ,אומרים

חז"ל  6 אגדות  על  הירש  הרש"ר  מהמאמר  אכן  ד"ה  א  אות  טבת   בקובץ המעיין  הודפס(  , 
עמוד  תשל"ו האלוקית10,  דת  "חכמי  והתכונה    ...):  וההנדסה  הטבע  חכמי  ולא  חז"ל,  היו 

כל החכמות  ]חז"ל[והרפואה בייחוד וכו', ולא מצינו שנמסרו להם ידיעות האלה מסיני ידעו 
לאמת   בזמניהם  היה  מוסכם  אשר  כפי  המוחלטת[והמדעים  ע"פ האמת  בזה  ]ולא  ועמדו   ,

 ". לםבשווה על במותי החכמה והמדע עם כל שאר גדולי החכמים באומות העו

"אמנם לאפס ותוהו נחשבו   :א מאמר כ פרק ח"ח)  פנחס אליהו הורביץ  ביר(ספר הברית    7
החכמות[ כל  ]שאר  היה  ועליה  בליבותם,  אשר  התורה  חכמת  נגד  בעיניהם  חרׂש  לנבלי   ,

ותורה ליעקב  דבריו  הגיד  ה'  כי  משכבותם.  על  הלילות  לרבות  הימים  כל  שם    מחשבותם 
 .בישראל, לא חכמה מחכמת האנושיי"
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   נז פרק
  ל בעניינים מדעיים"חזדברי 

והבאנו  כבר הארכנו בכך שרבים חלקו על חז"ל בעניינים שאינם הלכתיים,  
  . כעת נדון בדברי חז"ל בעניינים מדעיים. 8את טעמם

בסוגיה   שדנו  והאחרונים  הראשונים  הגאונים,  שבעניינים    סובריםרוב 
ולכן   זמנם,  של  המדע  חכמי  על  הסתמכו  חז"ל  שהביאו  מדעיים  ייתכן 

מדעיות  בעובדות  ב,  9טעויות  כתבו  ורק  רופאים,  אינם  חז"ל    תלמודשהרי 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 .פרק נאב 8

): "צריכין אנן למימר 78גיטין עמוד    (סי' שעו, הובא באוצר הגאונים  א. רב שרירא גאון  9
אינון   אסיתא  לאו  דרבנן  רופאים[ לכון  בזמ]אינם  דחזונין  בעלמא  ומילין  שראו  ,  (מה  ניהון 

אילין   על  תסמכון  לא  הילכך  אינון,  מצוה  דברי  ולאו  אמרונין  קצירא  חד  וכחד  בזמנם) 
וידע    ]אל תסמכו על רפואות אלו[אסותא   וליכא דעביד מנהון מידעם אלא בתר דמיבדק 

  ודאי מחמת רופאים בקיאים וכו'". וב
לי אדא ציידא כוורא סמוך למיסרחי  א): "ע"א  יא   עד קטן (מו  ב. רבינו חננאל מר רב אמר 

דגים שתה  וכו'    מעלי הרופאים כשתאכל  היו אומרים להם  ובאותו מקום  כי באותה העת 
עיין במה    –וכו'"    אחריו זאת  (לעומת  דברי הרופאים  רק  משמע שהמימרא שבגמרא היא 

  שנביא מדבריו לקמן בשיטה ב שאין לחלוק על דברי חז"ל בחכמת הכוכבים).
 יני התכונה יואל תבקשני לתאם כל מה שאמרו מענ"  :)ידפרק    גח"  מורה נבוכיםג. הרמב"ם (

ברו בכך יעם המצב כפי שהוא, לפי שהמדעים באותו הזמן היו חסרים, ולא ד  ]אסטרונומיה[
משום שיש להם מסורת באותם הדברים מן הנביאים, אלא מצד שהם ידעני אותם הדורות  

כי הדברים ". ועוד כתב (שם ח"ב ח): "תם המקצועות, או שמעום מידעני אותם הדורותבאו
בר בהם כל מי שדבר אלא כפי שהביאו אליו העיון, ולפיכך צריך לסבור מה  יהעיוניים לא ד

  ". שנתקיימה ההוכחה עליו
הרמב"ם  בן  אברהם  רבי  חז"ל  ד.  דרשות  אודות  להם  (במאמרו  שנטען  וכו'  נתחייב  "לא   :(

מורי   אבא  אמר  וכן  וכו'  והתכונה  הטבע  ובחכמת  ברפואות  אמריהם  בכל  דעתם  ונעמיד 
  ז"ל". 

אמנם דע וד"ה  ה. רבי הלל בן שמואל מוירונא (ספר תגמולי הנפש חלק שני ציון שני ד"ה  
"ד הה'):  רבוהחלק  דברי  כל  כי  נחלקיםז"ינו  תע  חלקים  ל  החמישי    ...לששה  החלק  ובזה 

  נכנסים דברי רפואות שהם חיי דברייתא בקצת מהם, אע"פ שרובם דברי זקנים וזקנות".
המאיריו סז(  .  הלחשים  ע"א  שבת  מיני  כל  "ד"ה  מהם ):  הרבה  ע"ה  רבותינו  שכתבו   וזה 
והשבעות[ לחשים  ע"י  אחרים  בסוגיא  ]רפואות  ובמקומות  בצירוף    ,זו  זה  בדבר  נעזרו  הם 

אלא הבלים המוניים וכזבי הנשים   ,שלא היה שם דבר כדאי להטעות  –חד  הא  :בשני דברים
כמו שתראה ברובם שהיו מיחסים אותם על שם הנשים המיניקות והמגדלות את הילדים 

הבליהם בלימוד  אותם  וכו'  ,ומגדלות  אם  לי  אמרה  אמרם  שהיו   –  והשני.  והוא  שמצד 
היה טבעם מתחזק ונמצא מצד ההרגל עזר טבעי   ,יניםיההמון באותו זמן בטוח באותם הענ

  ".בהם
ד    מאמר חמישי ח"א פרק נב, הובא בהערות על הרלב"ג בראשית טו  (מלחמות ה'  . רלב"גז

הדברים   אלו  "שבכמו  ואולם):  הכוכבים[ד"ה  אז    ]חכמת  חכמינו  לקצת  שיהיו  נרחיק  לא 
וכן דחה את דבריהם בעניין ארון הברית (רלב"ג שמות כה ד"ה הנה   דעות בלתי צודקות".
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    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

להם  שישלם  כדי  מורגש  עובי  להם  היה  ועכ"פ  נודע,  לא  הזהב  ארונות  "ועובי  הארון): 
ז"ל שאמרו  כמו  טפח  הזהב  ארונות  עובי  שיהיה  יתכן  ולא  "  הקיום.  ע"ב:  עב  אמר [יומא 

ש ארונות עשה בצלאל, אמצעי של עץ תשעה, פנימי של זהב ורחבה אמר רב יהודה: של
ומשהו חיצון עשרה  מכל "]שמונה,  העובי  בזה  הארונות  מאלו  שישלם אחד  יתכן  לא  כי   ,

מעט.  עיון  בהנדסה  שעיין  למי  יתבאר  וזה  למלאכה,  העשוי  פקודי'  ב'אלה  הנזכר  הזהב 
  כבר היה לאלו הארונות עובי מורגש". ואולם אמרו זה ז"ל להורות על ש

הרדב"זח הרדב"ז  .  "   (שו"ת  אומר):  אני  ועוד  ד"ה  קצא  סי'  למדח"ח  כרחך   ] שמואל[  ועל 
החכמה זאת  ידע  לא  אם  רופא  להיות  אפשר  שאי  הטבע  חכמיםוכו'    חכמת  מן  [  וכמה 

בור ילוסופים דיואעפ"י שיש בדברי הפ  וכו',ע  היו רופאים ובקיאים בחכמת הטב  ]האמוראים
יני ההשגחה, וקצת מהם יגיעו עוד בשרשי התורה, לא מפני זה יגונה מי שלמד  יסרה בענ
  ". דבריהם

יוסף קארו ט "אילו היה דבר    (כללי הגמרא על הליכות עולם  . רבי  י):  התלוי  שער ב אות 
היינו אומרים רבי לא שנאה רבי חייא מנא ליה, אבל דבר התלוי במציאות אם ישנו    –בדין  

אין לרבי    –  ]השאלה האם יכול להיות שאישה תפיל דמות עורב ושליא תלויה בו[אם אינו  
  יתרון על שאר בני אדם".

  להם   ) תחילת פרק יד): "הנמצאהאדומיםח"ג, לרבי עזריה מן    . אמרי בינה ((מאור עינייםי
  ,ים והארץ וכדומהיכמו על אודות אצטגנינות וצורת השמ  ,םהעיוניי  בדברים  ל"ז  ]לחכמינו[

או כפי מה   ,אשר דבריהם בם אנושיים לגמרי בפנותם אל הדרושים ההם איש במתנת שכלו
שפע נבואה ועזר ממנה, יכולים אנחנו עם רצונם שקבל מחכמי הדורות מאיזה עם היו בלי  

זן שומעת ושכתבו נגדם א  ]אנשי המדע מהדורות האחרונים[  הטוב לתת בו אל האחרונים
". יש להדגיש שהיו מגדולי ישראל שיצאו נגד ספר זה  ולבחון דברי החלקים כפי כח דעתנו

בזה (האריך  התנצלותו  לאחר  ובפרט  שקיבלוהו,  היו  אך  מחברו,  ישראל  ונגד  ערך    אוצר 
  עזריה מן האדומים).

אשכנזיאי יפה  שמואל  רבי  תואר  .  ב  (יפה  רבה  בראשית  "ואע"פ שחכמי    על  ולא):  ד"ה  ו 
חז" שהרי  קשה,  אינו  נאמנים,  ומופתיהם  כלל  זה  יסבלו  לא  בקיאים  התכונה  היו  לא  ל 

  בחכמה זו, רק מה שהוא נצרך לקבועא דירחא".
יש"ר מקנדיאהבי רבי  סז): "מה שת  ה מעיין חתום   (ספר אילים  .  ביוצר של שבת  יאות  קנו 
רקיע' חלוני  מן    'ובוקע  נוטים  היו  אם  לתמוה  ואין  בתלמוד.  שהוזכרה  כפי מחשבתם  הוא 

  האמת בדברם בעניינים שאינם מעסקם ואמונותם ואינם מקובלים אצלם". 
הרמח"לגי ההגדות  .  על  "וישתמשו    (מאמר  צריך):  עוד  שהיו    ]חז"ל[ ד"ה  הלימודיים  מן 

אנש ההם  בדורות  מבאר מלמדים  שם  דבריו  (ובהמשך  והתכונה"  הטבעית  החכמה  י 
שממילא עיקר כוונתם של חז"ל אינו לחכמת הטבע עצמה אלא לסודות שרצו לרמוז בה, 

  ולכן לא יוסיף ולא יגרע אם טעו בזה).
יצחקדי הפחד  מילי   .  כל  דלאו  באצבע  "הורו  בשבת):  והמותרת  האסורה  צידה  (ערך 

  א מפי הקבלה הם". דאתאמרו בגמר
סופרטו החתם  יו  .  "ועליהם    עהד רה  (בשו"ת  כתב:  ונחזי)  ד"ה  שלח  הטבע  [סי'  חכמי  על 

סמכו חז"ל בהרבה עניינים מענייני התורה, כמבואר פרק רבי עקיבא (שבת) פ"ה   ]הראשונים
  ע"א".

הובא בספר התורה שבעל ,  8אבות עמ'    דברי מנחם פירוש למסכת(  רבי ישראל מרוז'ין.  טז
ו): פרק  ודרכיה  סמכותה  הם  פה  זה    ]חז"ל[  "כי  על  התעכבו  החכמות[לא  שאר   ]בענייני 

  .היו להם חשובים יותר" יני התורה אשריכי חקרו בענ ,לחקור כל כך
  מהר"ץ חיות הקדמה

גם לא הניחו חז"ל מלהשתדל להשלים עצמם ז. המהר"ץ חיות (בהקדמתו, ד"ה ואולם): "י
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משכילים  ובני   והיו  התורה.  ולדיני  האלהות  לחכמת  העוזרות  החכמות  בשאר  דורם. 
ומצב החכמות בזמניהם. מהם בחכמת התקופות הנחוצה  כפי מעמד  ובלמודיות  בטבעיות 
עיר   מדידת  לצורך  מוכרחת  המדידה  וחכמת  המועדות.  וקביעות  החודש  קדוש  לצורך 

יני נדה ופצוע דכה וכרות שפכה. הקרובה לחלל. ולמדידת תחומי שבת. וחכמת הרפואה לד
  ."וחכמת הנתוח לדיני טריפות. וידיעות טבעות בעלי חיים והנטיעות לצורך דיני כלאים

שיקיח המהר"ם  חכז"ל    .  קבלו  דלא  דהדברים  לי  הנראה  לפי  "והנה  והנה):  ד"ה  ז  (אה"ע 
אלא שלמדו כן לפי סברתן,   ]לגבי סוגיית מקום החמה בלילה והרקיע[מהלכה למשה מסיני  

להכריע,   קשה  והניסיון,  השכל  עפ"י  אלא  בתורתנו  שורש  לו  ואין  מקובל  שאינו  ובדבר 
וכמה פעמים הכריעו חכמים עפ"י השכל שהדבר הוא כך והדור הבאים אחריהם השכילו  

  יותר בדבר זה".
אולי ): "12ח"ד הקדמה ד"ה ועתה עמוד  ־ ג, ח"רבי יהוסף בן מנחם שווארץ(ל  דברי יוסף.  יט

יפלא בעיני הקורא כי ימצא שאני סותר דברי הראשונים וגדולים ממני. ע"פ הרוב הדברים י
ן ידיעת המציאות, והחטא והשגגה בה הוא חטא חיסרון הידיעה לבס, יהאלה נמצאים בעני

לא חיסרון חכמה דעת ותבונה. בדרך משל, האינו שיגעון לומר שהנער המוני זמנינו עלה  
זוקראט הקדמון  הפילוסוף  למדרגת  ממעל  ובינה  החכמה  החכם ]סוקראטס[  במדרגת  כי   ,

יקא ואוסטראליע והנער המוני הזה ההוא לא ידע ולא נודע לו אז עולם החדש ארץ אמער
  . "ידעהו. ראיה ומופת שבחטא חיסרון הידיעה נכשל לפעמים גם המושלם בחכמה ובמדע

בקובץ    דפסהו  מאמר הרש"ר הירש על אגדות חז"ל, אות א ד"ה אכן מה,(  . הרש"ר הירשכ
היו חז"ל, ולא חכמי הטבע וההנדסה    ...קית): "חכמי דת האלו10, עמוד  טבת תשל"ו  המעיין

ידעו   מסיני  ידיעות האלה  ולא מצינו שנמסרו להם  וכו',  בייחוד  והרפואה    ] חז"ל[והתכונה 
,  ]ולא ע"פ האמת המוחלטת[כל החכמות והמדעים כפי אשר מוסכם היה בזמניהם לאמת  

  ות העולם".  ועמדו בזה בשווה על במותי החכמה והמדע עם כל שאר גדולי החכמים באומ
"  . הבריחי זהבאכ ולמה יאמרו הטועים שחכמים היו צריכים לדעת עיקרי חכמת (סי' טו): 

נדע שלא  שנדע  הידיעה  שתכלית  להיפך,  אמר  ושלמה  בוריים?  על  שמחמת    ,הכוכבים 
ומה  לפנים  מה  למטה  ומה  למעלה  מה  לשאול  יהרס  לא  בגשמיות  משיג  שאינו  שרואה 

  ". לאחור
אלא ודאי חכמי ישראל לא החליטו דברים  ): "ע"ב  בבא בתרא כה  (בניהו  . הבן איש חי בכ

שהיתה   התכונה  חכמת  פי  על  לומר  נראה  כן  השכל  שהשערת  אמרו  אלא  לאמת  אלו 
  ".בזמנם, ולא אמרו אלא בדרך אפשר

יהודהגכ יד  טריפות  .  מ  (הלכות  ס"ק  סי'  היו   סוף  לא  דברים  דבאיזה  כזה  "ונמצא  ב): 
וכיוצא בו מצינו לאדוננו הרשב"א וכו' ובעלי השו"ע הלכו    בקיאין היטב וכו',   ]הקדמונים[

כמ"ש כבר, דמצינו כן    ]לומר שאינם בקיאים[אחריו, ואין זה שום פחיתות כבוד להם בזה  
ב על ס"ק    טוסי  ) דאמרו ברבי לא היה בקי בתרנגוים" (וכן כתב שם  ע"א  (חולין נז  גם בגמרא

  ה בקי בתרנגולים ואינו מכיר במציאות כלל").דברי הב"ח ש"לא הי
  :כא ד"ה ויברא) קסת הסופר (בעל פירוש קסת הסופר על שו"ת מן השמיים) (בראשית כ. דכ

... רז"ל לדעת חכמי הטבע  ו"ראינו בכל התלמוד בדיני איסור והיתר היותר חמורים שחשש 
  ."פ שיטת אריסטו, הוא ע" ]כגון כינים[ואם נמצא מאמר כזה שיש תולדה מבלי זרע 

. רבי יצחק מלצאן (מאמר "שפת אמת", הובא בספר תורה שבעל פה סמכותה ודרכיה הכ
על    א שמו לבםל  ובל יקטן בעינינו מעלת חז"ל אשר לא ידעו מאיזה המצאות, יען"  פרק ו):

לאיעני אם  לו  רב  ידיו  אשר  גדול  פרופסור  איזה  יגונה  לא  כאשר  אלו  בקי    נים  יהיה 
שמו לא  אם  חז"ל  מעלת  בעינינו  תתמעט  לא  כן  העורות,  עיבוד  לאיזה    במלאכת  לבם 

  ".חכמות המועילות לישוב העולם
) (בתשובה למי שהקשה  7בפתיחה עמוד    . רבי מנחם נחום פרידמן משטיפנשט (פירוש מןוכ
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טעויות שישנן  התלמוד,   לו  מעריצי  שאנחנו,  מעולם  "השמעת  בש"ס):  מדעיים  בדברים 
להפליא?  עד  הטבע  חקירת  ספר  שהוא  או  כמוהו?  שאין  תכונה  ספר  שהוא  אותו  שבחו 

.  .. השמעת מעולם שחז"ל אומרים בדברים הנוגעים לתכונה או לחכמת הטבע קבלו דעתנו?
מפי חכמי אומות העולם מייד    כאשר שמעו דבר אמת  ...בדברים הנוגעים לחכמות חיצוניות

  הודו לדבריהם". 
): "לא אכחד כי כמעט בושתי ונכלמתי  196עמוד    כרך ה  (הובא באסיא  . הריא"ה הרצוגזכ

מדברי כבוד גודלו... ואולם הם [חכמינו] ז"ל קיבלו את הנ"ל לאמת ובנו הלכות גדולות על  
יסטו קבע כך ונתקבל מפי כל החכמים שבעולם... במחילת כבוד  ההנחה הזאת, הואיל ואר

סודי   ומגלה  עולמות  וכובש  הולך  המדע  שבעוד  חבל  מצידו...  היא  גמורה  טעות  גודלו, 
משקעים  לתוה"ק  הנוגעים  מדע  לענייני  בקשר  אנו  לפרקים,  טועה  הוא  גם  כי  אם  סודות, 

  ראשנו בחול כהעוף הידוע, ותו לא מידי".  
  ] חז"ל והגמרא[): "ואם לפעמים נתנו  4הערה    355ח"ד עמוד    (מכתב מאליהו   ר. הרב דסלחכ

שבהם   אחרים  הסברים  לחפש  עלינו  חובה  שבימיהם,  הטבע  ידיעת  לפי  שהם  הסברים 
  יתקיים הדין על מכונו לפי הטבע שבימינו". 

הישראליטכ התאריך  (קו  כשר  הרב  לבנות    .  אין  וכו'  למעשה  "להלכה  כה):  פרק  ד  שער 
זו   השקפה  על  הראשונים[יסוד  כז  ]של  ובעניין  במציאות וכו'  להלכה  להתחשב  יש  ה 

ובהערה   התאריך,  קו  (לעניין  בלבד"  מנושאים   10המוחשית  נוספות  דוגמאות  הביא  שם 
  אחרים).

על הא    רא וגמירי דאי בדרי לה סמי חיי דנאמר בגמ(חו"מ ח"ב סי' עג): "  . האגרות משהל
גמירי זה מהלכה אלא מדרכי אין    –דמחו בגידא דנשיא ועל הא דמחו בכוליתא שהכשירו  

  ". הרפואה
עמוד   (לרב איתן ציקינובסקי (ציקוני))  ו, הובא בחזון שמיים", תשלדגלנו(  . הרב מרצבךאל

יונהיא עלה  בספר  ישראל,  ובאור  שדיברו  ,  "ויש  נ"ט):  גיליון  תש"ע  שנת  יורק  חז"ל [  ניו 
  בלשון ידיעות תקופתם של בני דורם".  ]בעניינים מדעיים

הגרש"ז אוירבךבל והנפש  .  ו עמוד    (שמירת הגוף  יש  54ח"א מבוא  זוכר אם  איני  "כעת   :(
גאון ורבי אברהם בן הרמב"ם, שכתבו במפורש    על שיטת רב שרירא[  מישהו שממש חולק

או אפילו אם יש   ]שחז"ל למדו עניינים מדעיים מחכמי האומות ואף הביאו לעיתים טעויות
  עכ"פ מוכח שסבר כשיטה זו. .מישהו שיכול לחלוק עליהם"

הלויגל דוד  חיים  רבי  רב  .  לך  "  (שו"ת עשה  מט):  ענח"ה  שיש  לי  נראה  ינים שבהם  יועוד 
לעניד כלל  נוגעים  שאינם  דברים  והם  הפשוטה,  האנושית  חכמתם  מתוך  חז"ל  יני  יברו 

ני הטבע, שאם גם עתה יתברר באורח י כי אותה מחלוקת היתה בעני  וכו',תוה"ק ופרשנותה  
אינה  רבותינו  מסוימת בדברי  חלילה    מדעי מדויק שהנחה  פוגם  זה  אין  די צרכה,  מדויקת 

קדושת   מכח  נאמרו  בתורה  הקשורים  דבריהם  שכן  התורה,  כחכמי  וגדלותם  בגדולתם 
הקודש, ואילו יתר דבריהם בנושאים כלליים נאמרו בעומק חכמתם ־חהתורה, והם מעין רו

  ". האנושית הפשוטה בלבד
בים תמהים בזה כי לפי מה שידוע  דרשות מז הערה ד): "ר  (בית ישי  הרב שלמה פישר   ד.ל

 האידנא אין הלב אלא משאבה בעלמא ואילו הרגש משכנו במוח כמו השכל וכו'. וכיו"ב
וחוקי הטבע שלפי חכמי   תמהים רבים על כך שחכמת הקבלה מיוסדת על תמונת העולם 
דבר   שכל  וההנחה  וצורה,  וחומר  יסודות,  וד'  לכת,  כוכבי  וז'  הגלגלים,  כגון מציאות  יוון, 
תמונת   לפי  לנביא  לו  תבוא  הנבואה  כי  וכו'  זה  וליישב  וכו'.  טובא  וכיו"ב  למקורו,  נמשך 

שבליבו   שא[העולם  נכונהאע"פ  שמימיים    ]ינה  גילויים  על  לאמרו  הדבר  שנכון  ק"ו  וכו'. 
לרמ"א (לעומת    ומתורת העולה  שאינם במדרגת נבואה" (והביא סיוע לזה מהמורה נבוכים

  לב"י). זאת עיין בדברי הרמ"א שהבאנו לקמן בשיטה ב) ומהמגיד מישרים
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, וכן בענייני 10ולכן אין לסמוך על הרפואות שהביאו   דברים בעלמא שראו, 
לא היתה לחז"ל מסורת מן הנביאים, אלא למדום באופן    –חכמת הכוכבים  

דבר , וב11טבעי ע"פ המדעים שבאותו הדור, ומדעים אותו הדור היו חסרים
,  13אין לרבי יתרון על שאר בני אדם   –  12התלוי במציאות אם ישנו אם אינו 

האל ש דת  והתכונה  חכמי  וההנדסה  הטבע  חכמי  ולא  חז"ל,  היו  וקית 
  .  15, והמתעלם מכך, הריהו כטומן ראשו בחול 14והרפואה בייחוד 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ט "יפעל הרמב"ם קידוש החודש    (זמנים למלך  (רב ואב"ד בבני ברק)  הרב שלמה קורח.  הל
 ] בעניינים הטבעיים[: "הכל  )ט ד"ה וכיווןה"  גפ"על יסודי התורה    וכן כתב בשפת מלך,  ז"טה

ע"פ החוקרים שבעיקרם חכמת יוון. וחז"ל כל מה שכתבו בעניינים כאלה היה ע"פ החקירות  
  . .. שהמציאות דוחה דרשות".שידעו בזמנם... יכולים לסתור אותו ע"י החקירות

" ו)  יח  ,ג, מילואיםח"  מהדורה שלישית(  מנוחת אהבה.  ול שדברי   ,ומעתה דעת לנבון נקל: 
ואין כל דבריהם בנבואה וקבלה   ,אל הם ג"כ לפעמים על דרך החקירה האנושיתחכמי ישר

הקודש מאזוזורוח  שהרב  והוסיף  נאמ"ן)  ".  וישרים,   (הרב  נכוחים  "דבריו  דבריו  על  כתב 
וכו'.   דעת  למוצאי  וישרים  למבין  נכוחים  מפני  כולם  דבריו  את  לפסול  וחלילה  וחלילה 

", ושהרב  ענים בזמננו, דתורה אמת כתיב בה, וכל הפוסל במומו פוסלשהתייחס לדעות המד
יוסף במה   עובדיה  עיין  זאת  (לעומת  הנ"ל"  הדברים  לכל  מסכים  "אני  כך  על  כתב  זצ"ל 

שנביא מדבריו לקמן בשיטה ב שאין לזוז מדברי חז"ל בכל דבריהם. וצ"ע) (ובמנוחת אהבה  
ל דבריו אלה, כמה אנשים המכנים עצמם "אברכים" קמו עליו מתוך  שם הוסיף לספר שבגל

  קנאה וצרות עין והחלו ללכוד ברשתם גם תמימי דרך וכו').

  : "צריכין אנן למימר לכון78גיטין עמוד    סי' שעו, הובא באוצר הגאונים  רב שרירא גאון  10
דרבנן לאו אסיתא אינון [אינם רופאים], ומילין בעלמא דחזונין בזמניהון [מה שראו בזמנם]  
וכחד חד קצירא אמרונין ולאו דברי מצוה אינון, הילכך לא תסמכון על אילין אסותא [אל 
תסמכו על רפואות אלו] וליכא דעביד מנהון מידעם אלא בתר דמיבדק וידע בוודאי מחמת  

  ו'".רופאים בקיאים וכ

נבוכים  11 שאמרו  "  יד:פרק    גח"  מורה  כל מה  לתאם  תבקשני  התכונה ימענ[חז"ל]  ואל   יני 
ברו בכך יעם המצב כפי שהוא, לפי שהמדעים באותו הזמן היו חסרים, ולא ד  [אסטרונומיה]

משום שיש להם מסורת באותם הדברים מן הנביאים, אלא מצד שהם ידעני אותם הדורות  
  ". אותם המקצועות, או שמעום מידעני אותם הדורותב

בר אלא כפי שהביאו יבר בהם כל מי שדיכי הדברים העיוניים לא דועוד כתב שם ח"ב ח: "
 ". אליו העיון, ולפיכך צריך לסבור מה שנתקיימה ההוכחה עליו

 לגבי השאלה האם יכול להיות שאישה תפיל דמות עורב ושליא תלויה בו. 12

שער ב אות י): "אילו היה דבר התלוי בדין   (כללי הגמרא על הליכות עולם קארו רבי יוסף  13
היינו אומרים רבי לא שנאה רבי חייא מנא ליה, אבל דבר התלוי במציאות אם ישנו אם    –

ושל  עורב  דמות  תפיל  שאישה  להיות  יכול  האם  [השאלה  בו]  אינו  תלויה  לרבי    –יא  אין 
 יתרון על שאר בני אדם".

טבת    בקובץ המעיין  דפס(הומאמר הרש"ר הירש על אגדות חז"ל, אות א ד"ה אכן מה    14
עמוד  תשל"ו והתכונה  10,  וההנדסה  הטבע  חכמי  ולא  חז"ל,  היו  האלוקית...  דת  "חכמי   :(

ידיעות האלה מסיני. ידעו [חז"ל] כל החכמות  והרפואה בייחוד... ולא מצינו שנמסרו להם  
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שנמצאת   מדעיים  בעניינים  תמוהה  ידיעה  שכל  הוסיף,  אף  הירש  הרש"ר 
שבחז"ל,   נמצא  ונדרוש  היהכשנחקור  בקרב   כך  לאמת  ומקובל  מפורסם 

ודור16בזמנם המדע  חכמי   החוקר  ואכן,  מתקופת  .  המדע  חכמי  בכתבי  ש 
הנכונות   אלו  בין  בתלמוד,  שמוזכרות  רבות  ידיעות  בהם  ימצא  התנאים, 

נוצרים מהאדמה, סלמנדרה חסינה  הישנם עכברים  ובין אלו שלא, למשל:  
ה מהיום  ברחם  נע  העובר  לנחש,  הופכת  שדרה  להריון,  ארבעים  מאש, 

א הטל,  זזים בשעת  אינם  סמוך  יחגבים  ע שה מתעברת  הננשך  ל  לווסתה, 
דולפינים משמשים פנים כנגד    דיי יאכל את הכבד של הכלב,  כלב שוטה 

  .17פנים

כרמזים  חז"ל  דברי  ונפרש  נטעה  שלא  מנת  על  גם  חשובות  אלו  ידיעות 
בזמנם,  סברו  כיוון שכך  כפשוטן,  היתה  כוונתם  נסתרים, כאשר  לרעיונות 

הופכת לנחש, כבד   אף אם בימינו הדבר נראה רחוק. כך למשל לגבי שדרה
כועס, גלגל חמה משמיע קול, המחלוקת האם העננים מגיעים מהאוקיינוס  

  .18או מהרקיע, המחלוקת האם מקום החכמה בראש או בלב

למותר לציין שכל אלו ייחסו לחז"ל בעניינים אלו רק טעויות שהן בבחינת 
  אנוס בדבר משנה, אך לא טעויות בשיקול הדעת, שהרי שיקול הדעת הוא 

  .20, ואם אין יסוד אין בניין, הוא התלמוד כולו 19היסוד 
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בזה   ועמדו  המוחלטת],  ע"פ האמת  [ולא  לאמת  בזמניהם  היה  מוסכם  אשר  כפי  והמדעים 
  בשווה על במותי החכמה והמדע עם כל שאר גדולי החכמים באומות העולם". 

אכחד כי כמעט בושתי ונכלמתי מדברי    ): "לא 196עמוד    5  (הובא באסיא  הריא"ה הרצוג   15
ז"ל קיבלו את הנ"ל לאמת ובנו הלכות גדולות על ההנחה    ] חכמינו[כבוד גודלו... ואולם הם  

ונתקבל מפי כל החכמים שבעולם... במחילת כבוד גודלו,   הזאת, הואיל ואריסטו קבע כך 
סודי סודות, אם טעות גמורה היא מצידו... חבל שבעוד המדע הולך וכובש עולמות ומגלה  

כי גם הוא טועה לפרקים, אנו בקשר לענייני מדע הנוגעים לתוה"ק משקעים ראשנו בחול 
  כהעוף הידוע, ותו לא מידי".

חז"ל  16 על אגדות  א, ד"ה הגע בעצמך מאמר הרש"ר הירש   בקובץ המעיין  הודפס(  , אות 
[כמו אדני השדה, עכבר  מיה כזה  וכן לענ"ד ברור, כל דבר המת): "11, עמוד  טבת תשל"ו

לנחש]   שנהפך  אדם  של  שדרו  אדמה,  וחציו  בשר  כשנחקור  שחציו  חז"ל,  בדברי  שנמצא 
חכמים   בקרב  לאמת  ומקובל  מפורסם  כבר  שהיה  נמצא  המדע]  ונדרוש  בזמנים  [חכמי 

 ". הללו

  37אנציקלופדיה מקיפה ומפורטת בת    –כל הדוגמאות הנ"ל מופיעות ב"תולדות הטבע"    17
ה  במאה  שנכתבה  הארכ  1־כרכים,  (רומאי).  הזקן  פליניוס  ע"י  אלה    תילספירה  בעניינים 

  תוקפן ומקורן" פרק ב.  –"הידיעות המדעיות של חז"ל  בקונטרס

 .התוקפן ומקורן" פרק  –חז"ל "הידיעות המדעיות של  קונטרסב ובעניינים אל תיהארכ 18

 אבן עזרא, הקדמה לתורה. 19
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והאחרונים  לעומתם,   מהראשונים  שחז"ל    סברו חלק  לומר  אפשר  שאי 
  –, ואם חכמי המדע חולקים על חז"ל  21הביאו טעויות אף בעובדות מדעיות 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 סוטה מד ע"א: "ובנית ביתך זה גמרא". 20

פ שהחוזים בכוכבים שבזמן הזה מדברים דברים ע"וא): "ד ע"א פסחים צ(  א. רבינו חננאל  21
ועובי הרקיע[  המכחישין אלא אנו מזהרים דברי    ,לא משגחינן להו  ]בסוגיית אורך העולם 

זולתם לדברי  לחוש  ולא  כתקנם  לעיל  רבותינו  מדבריו  שהבאנו  במה  עיין  זאת  (לעומת   "
  בשיטה א שמשמע שהעצות שבגמרא הן רק דברי הרופאים). 

שו"ת הרשב"א "וי  ב.  צח):  סי'  נקודה אחת  י(ח"א  תיבטל  ואל  בו  כיוצא  ואלף  המעיד  בטל 
  בו חכמי ישראל הקדושים" (בעניין טריפות). ממה שהסכימו 

הריב"ש שו"ת  "  ג.  תמז):  חיין(סי'  אנו  והרפואה  מפי הטבע  לא  ז"ל    ,כי  חכמינו  על  ואנחנו 
וה איש מפי ושהם קבלו האמת ופירושי המצ  ,נסמוך אפילו יאמרו לנו על ימין שהוא שמאל

  " (בעניין טריפות). איש עד משה רבינו
(ח"א סי' קסה תחילת וסוף ד"ה ומה שכתבת): "שלא נעלם מהם האמת   תשב"ץד. שו"ת ה

מאל האמת  מקבלי  אמת  אנשי  הם  ובוקכי  וכו',  אמת  שכלם  וי  עומק  ראינו  מאשר  דאי 
בפירוש המשניות ובכל דבריהם, יש לנו לומר שא"א שישיגו חכמי העכו"ם במחקריהם מה  

הם השיגו  הכוזרשלא  ספר  בעל  הפליג  וכבר  מהשיג    י,  היונים  שכל  ליאות  להראות  ז"ל 
בענ  ישראל  חכמי  השיגו  ובענימאשר  ובתים  ובגדים  אדם  ובנגעי  הטריפות  אחרים  יין  ינים 

יד   מילתא, שא"א לומר שתקצר  ושיעורא תליא  בענייני השיעורים דבחושבנא  וכ"ש  וכו', 
  דשולהבדיל בין החול ובין הק  ]כימדסאר[שכלם מהשיג מה שהשיגו אוקלידס וארשמידש  

  ".וכו', שאין בכל דברי רז"ל דבר שיפול ממנו ארצה כי הם אמת ודבריהם אמת
האברבנאל משיחו(  ה.  יז  ח"בתחילת    ישועות  דף  הראשון,  העיון  ")ע"ב  לפני  דברי  :  גם 

ותכונה [החכמות שלהם   זה בחסרון האומרים  ]רפואות  אין  ... אם אינם מסכימים לדעתינו 
  " ולא לחולשת דבריהם כי אם לקצרנו...

ב  (תורת העולה   הרמ"או.   פרק  "ח"א  וכבוד חכמי  ):  קונו  על כבוד  יחשוב האדם החס  לא 
בוודאי נמצא תוך  , אלא ידקדק בדבריהם ש]שחכמי ישראל טעו בענייני התכונה[התורה כן  

כל דבריהם כמו שנתבאר באלו המאמרים שידעו סוד התכונה על צד שידעו אותו חכמי  
  ם".יים ויותר מהם, שידעו גם כן דרכים אחרים אשר נעלמו מכל חכמי הגויהגוי

בשיטה א), וכתב    י) יצא בחריפות נגד האמרי בינה (שהובא לעיל  ו  (באר הגולה   ז. המהר"ל
" חבריועליו:  בדורו,  אנשים  הם  כאילו  עליהם  וידבר  בחכמים,  לדבר  ירא  לא    וכו'.   איך 

כת   אחר  ואשר  התנאים.  הם  הראשונים,  על  חולקים  היו  לא  האמוראים  כי  תמצא 
לה פנים בהם שלא באמת, ונתן אותם יוגוכו'.  האמוראים, לא היו חולקים על האמוראים  

  ". מה, וכאילו חס ושלום הם נבערים מדעתכבלתי יודעים שום חכ
כ): "כיון שעיקר ספריהם הוא מחכמת אומות  סי'  (ח"ג    (ר' יעקב ריישר)  ח. שו"ת שבות יעקב

וחביריו, אין לסמוך על דבריהם לדינא" (ושם הוסיף שכך כתב גם החוות   העולם אריסטו 
  ' חשבון אאת  לסמוך על ספרי חכמי האומות לדינא, ולא ללמוד אלא רק    ריט, שאין  יאיר

  ). כללשם  יםנמצא לאדברים אלו אך באמת  .ב תשצ"ג"י
פרק ב ד"ה אמנם: "הרלב"ג כתב על דברי  ט. אמונת חכמים (רבי אביעד שר שלום באזילה)  

זה דרך דרש כי כבר התבאר במופתים הנדסיים... אבל אי אפשר שהר יהיה  רז"ל כי  לב"ג 
  חכם גדול יותר מרז"ל... אני מאמין שהם אמת ודבריהם אמת".

, ובדומה לזה בח"א דרוש ד  ד"ה טעם שני ח"ב דרוש ז  יערות דבש(  ונתן אייבשיץ ה. רבי יי
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ואמונה וקבלה   כי כל דבריהם אמת  –  ]בענייני כוכבים[ואמת אמרו חכמי ישראל  )): "ע"ב  (ל
  ".מנביאים אשר בסוד ה' באו

ב): "היו מן הגדולים שעלה על דעתם לנטות    מערכת ספרים ה   (שם הגדולים  . החיד"אאי
, והיה זה שהם היו חכמים בלימודיות וטבעיות ]בעניינים מדעיים[קצת מדברי רז"ל בצד מה  

ודעתם רחבה, וסברו כי רז"ל היו חכמים לבד וכו'. אבל הי"ל לשום ליבם כי רז"ל היה להם  
האמת  ולקבל  ראשנו  לכוף  אנו  וצריכין  וכו'  גבייהו  שכיח  לטוב  זכור  ואליהו  הקודש  רוח 

  מבעלי האמת".
לחלל [ב): "ואפילו החולה והרופאים אומרים אינו צריך    (אשל אברהם שכח  . פרי מגדיםבי

  שקר אומרים, כי מקובל ביד חז"ל שסכנה הוא".  – ]שבת על מחלת צפידנא
 דעת  תיטיב  חכמים  ולשוןח: "   פרק  יד מאמר  ) ח"א  פנחס אליהו הורביץ  ביר(  . ספר הבריתגי

וכד'[  זה  ענין נוצרות מן הזיעה    בפיהם'  ה  דבר  י, כיםיהגו  מחקרי  יגידו  אמר   מכל  ]שכינים 
 נכון הדבר". אמת

מלובליןדי הכהן  צדוק  רבי  צב"י  .  יו  (תפארת  שו"ע  סי'דרה  על  עוד):    עה  ד"ה  סוף  לה 
דבריו   כל  התשב"ץ  ["העתקתי  לעילשל  מדברי    ]שהובא  למתפרצים  תורה  תצא  ממנו  כי 

ז"ל וחושבים כי נגלה להם   כל תעלומות   ]לחכמי העכו"ם[חכמי העכו"ם נגד דברי חכמינו 
משיב הטענה תשובת ר'  הנעלמים מעם רז"ל ח"ו, תיפח רוחם של החושבים כן". וכן כתב (

ל שנמצא משמעות מדברי  כ  ,גם אם נראה מופתי חכמי האומות ויהיו נראים חזקים): "צדוק
דעתם   היפך  ז"ל הקדושים  נשמע להם  –חכמינו  ולא  להם  נאבה  ונטריח  ,  לא  נעמול  אבל 

 ,ואם לא נמצא לדחותם הנה לא נחשוד אלא ששכלינו לואה מהגיע לזה  ,לדחות מופתיהם
הא אין לנו אלא לסמוך על המקובלים מפי נביאים ...  אבל נאמין כי דברי חכמינו ז"ל כנים

  ".ואשר עליהם נאמר מגיד דבריו ליעקב ,וחכמינו ע"ה בעלי הופעה ורוח הקודש
השולחןטו ערוך  סי'(א  .  העזר  "סעיף    יג  בן  לךל):  אומר  גדול  לבד    ,וכלל  חז"ל  שרבותינו 

עוד היו יותר גדולים בחכמות טבעיות ובידיעות העולם    ,גודל קדושתם וחכמתם בתורת ד'
  ". המתחכמים להשיב על דבריהם הטהורים יותר מכל

  –ע"ב  עדעמודים  ,סי' לג ד"ה הגם עה דרה יו() (רבי יעקב זאב כהנא שו"ת תולדות יעקב . טז
לסופיא יהן בחקירה והן ברפואה והן בטבע והן בפ  ]מחז"ל[כל רז לא אנס מהם  ): "ע"א  עה

ה בחכמת  וכו'חוהן  ובלשנות  הכישוף  בחכמת  והן  בתכונה  והן  להם   .שבון  היה  מנין  וא"ת 
אני אומר לך לא מחקירתם ולא סמכו על חכמתם רק ידעו הכל מהתורה   ,ידיעה בכל הנ"ל

וכו' חכמיהם    .הקדושה  הגויים[אבל  בכ  ]של  ויבואו  באו  ובחו המה  א"א    ,כמתםוחם  לכן 
  ,להיות בלא מכשול כי השכלתם היא תכשילם כאשר ראינו בספריהם לא ראי זה כראי זה

כי המושכלות שלהם אינם עומדים על מקום אחד כי המושכלות שלהם נחלקות לפי האדם 
  . ולפי העת

רים בגמרא זה גדר חלק מן תורה שבע"פ  (ח"א סי' יד): "רפואות הנזכ  ז. שו"ת צפנת פענחי
המסור לנו בקבלה, ובאמת זה גדר ספר רפואות" (אמנם לא ברור אם כוונתו לקבלה מסיני  
דווקא, שהרי עיקר כוונת דבריו שם לומר שהם חלק מתורה שבע"פ, שאסור לכותבן. והרי  

  גם דברים שאמרו התנאים והאמוראים מסברתם כלול בתורה שבע"פ).
  ספר מחר חודש[לא אמר כלום  : "שו"ת וחידושים (בני ברק תשע"ו) סי' תמ  ן איש . החזוחי

". וקטנותו גרם לו  וכו'  ]שחז"ל לא ידעו שיש מקומות שבהן השמש לא שוקעת כללשכתב  
שחז"ל למדו את   דעת העיתים לבינה[: "הם  ד ד"ה ודע  מועד קלח־חחזון איש או"ב  וכן כתב

טבעיות בדרכים  והמולד  החמה  שנת  מחבבן"  ]אורך  שהיצר  כדברי    .מהכזבים  (אמנם 
  סי' קג). הסמ"ק מצוריך –העיתים לבינה הללו בעניין אורך המולד נמצא גם בראשונים 

גם אותם נושאים בתלמוד הקשורים  ): "105עמוד    מה רבו מעשיך ה'(  . הרבי מליובביץ'טי
  ". כלולים כולם בנצחיות התורה שאיננה משתנה לעולם ,בטבע האדם ברפואה וכיו"ב
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ואל תיבטל נקודה אחת ממה שהסכימו בו חכמי    יבטלו אלף כיוצא בהם, 
הקדושים  על22ישראל  שהוא    יהם ,  ימין  על  לנו  יאמרו  אפילו  נסמוך 

י  קו שלא נעלם מהם האמת כי הם אנשי אמת מקבלי האמת מאל,  23שמאל 
. 24שישיגו חכמי העכו"ם במחקריהם מה שלא השיגו הם, ואי אפשר  אמת

   רבה. מובן שבדעה זו יש תועלת חינוכית 

בענייני הכוכבים עם הרבי מלובביץ' אף טרח ליישב דברי מדע שברמב"ם  
. וזאת אף על  26, ואף יצא בחריפות נגד השואל בעניין זה 25הידוע לנו בזמננו 
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אומרכ יביע  יו  .  בכל    סי'  עהדרה  (ח"י  חז"ל  שקבעו  ממה  לזוז  לנו  אין  בוודאי  "כי  כד): 
לשונם וכל שכן במה שנוגע לדינא וכו'. ולא נעלם דבריהם, כי רוח ה' דיבר בם ומילתו על  

חז"ל  דברי  אלא  לנו  אין  אנו  מקום  מכל  וכו'.  הרמב"ם  בן  אברהם  רבינו  שכתב  מה  ממני 
כדברי האחרונים הנ"ל". ובסוף דבריו הוסיף שאעפ"כ אין להרחיק ולדחות את מי שנמשך 

מדבריו לעיל בשיטה  אחר דברי רבינו אברהם בן הרמב"ם (לעומת זאת עיין במה שהבאנו  
 .א שהסכים לדברי המנוחת אהבה. וצ"ע)

נקודה אחת ממה    ח"א סי' צח: "ויבטל המעיד ואלף כיוצא בו ואל תיבטל  שו"ת הרשב"א  22
 שהסכימו בו חכמי ישראל הקדושים" (בעניין טריפות).

הריב"ש  23 "  שו"ת  תמז:  חייןסי'  אנו  והרפואה  הטבע  מפי  לא  ז"ל    ,כי  חכמינו  על  ואנחנו 
שהוא שמאל ימין  על  לנו  יאמרו  אפילו  ק  ,נסמוך  המצוישהם  ופירושי  האמת  איש ו בלו  ה 

 " (בעניין טריפות).נומפי איש עד משה רבי

ח"א סי' קסה תחילת וסוף ד"ה ומה שכתבת: "שלא נעלם מהם האמת כי    תשב"ץשו"ת ה  24
מאל האמת  אנשי אמת מקבלי  בפירוש  וובו  ...י אמתוקהם  עומק שכלם  ראינו  מאשר  דאי 

במחקריהם   העכו"ם  חכמי  שישיגו  שא"א  לומר  לנו  יש  דבריהם,  ובכל  שלא  המשניות  מה 
הכוזר ספר  בעל  הפליג  וכבר  הם,  היונים מהשיג מאשר   יהשיגו  ליאות שכל  להראות  ז"ל 

ינים אחרים וכו', וכ"ש יין הטריפות ובנגעי אדם ובגדים ובתים ובעניהשיגו חכמי ישראל בענ
שכלם   יד  שתקצר  לומר  שא"א  מילתא,  תליא  ושיעורא  דבחושבנא  השיעורים  בענייני 

אוקלי שהשיגו  מה  וארשמידש  מהשיג  הקדש[ארכימדס]  דס  ובין  החול  בין  וכו',    להבדיל 
  ".שאין בכל דברי רז"ל דבר שיפול ממנו ארצה כי הם אמת ודבריהם אמת

'כמו   שערי אמונה (הרבי מלובביץ') סי' נא: "הכתוב בשער הייחוד והאמונה פ"ז דהשמש  25
ה"ח...  פ"ג  התורה  יסודי  בהל'  הרמב"ם  פסק  ע"פ  הוא  הארץ"  כדור  כגודל  פעמים  קס"ז 

מיליון פעמים   5/4  –כנראה הקשו לכת"ר ממה שכאילו התוכנים דעתה חקרו ומצאו אחרת  
  ויותר... 

מיליון ויותר הוא בנוגע לכמות, וברמב"ם מדובר על דבר הקוטר. והנה   5/4הנאמר בתכונה  
הקוטרי הואערך  דעתה  התכונה  בספרי  המובא  הנ"ל  ק"ע)    110כמו    –  ן  אלא    –(ולא 

אבל   כולן...  ולא  השמש  של  מסוימות  שכבות  בחשבון  מביאה  זו  השמש  קוטר  שמדידת 
(לפעמים עכ"פ) דאו ומדדו שהתפשטו הנ"ל עד כדי כך שהיה אז קוטר השמש יותר מן ק"ע  

 פעמים מקוטר הארץ ונתכווץ אח"כ וכו' ואכ"מ".

 המקשן עם הארץ גם במידה!". –: "וכמו בשאר הקושיות 'המדעיות' מסוג זה שם 26
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  . 27פי שהרמב"ם כתב במפורש שבתחום זה למד מספרי חכמי יוון

בעובדות   טעו  לא  שחז"ל  בדעה  שאחזו  מאלו  שחלק  לב  לשים  חשוב 
לגבי   דווקא  זאת  אמרו  חלקם  גורף.  באופן  כך  טענו  לא  דיני מדעיות, 

מסיני למשה  הלכה  נאמרה  שבהן  שהידע  28טריפות,  הדגישו  וחלקם   ,
כמה   בו  נופלות  אלא  מבוסס,  היה  לא  חז"ל  דברי  את  שסתר  המדעי 

, וכמעט שאין בו דבר שאין  30, ואי אפשר להביא בו ראיות ברורות 29ספיקות 
מחלוקת  והנחותיהם 31בו  הסכמותיהם  את  לשנות  חכמיהם  ודרך  ואיך 32,   ,
  . 33לסמוך  נדע על מי
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ין  יומפני מה מוסיפים מנ  ,וטעם כל אלו החשבונות: "ד"ז הכ"קידוש החודש פי  ל' רמב"ם ה  27
זה ומפני מה גורעין, והיאך נודע כל דבר ודבר מאלו הדברים, והראיה על כל דבר ודבר,  

והם הנמצאים עכשיו   ,ן ספרים הרבהוברו בה חכמי יויחהיא חכמת התקופות והגימטריות ש
החכמים שח  .ביד  הספרים  לא  יאבל  יששכר  מבני  הנביאים  בימי  שהיו  ישראל  חכמי  ברו 
אלינו אפשר    .הגיעו  ואי  דופי  בהם  שאין  הם  ברורות  בראיות  הדברים  אלו  שכל  ומאחר 

שח בין  למחבר  חוששין  אין  אחריהם,  להרהר  בילאדם  נביאים  אותו  שחברו  אותם יין  ברו 
אין סומכין על זה   – תתו בראיות שאין בהם דופייים, שכל דבר שנתגלה טעמו ונודעה אמיגו

 ".האיש שאמרו או שלמדו אלא על הראייה שנתגלתה והטעם שנודע

 הרשב"א שם (בשו"ת ח"א סי' צח) והריב"ש שם (סי' תמז). 28

"  ריב"ש  29 תמז):  (סי'  היולא  שם  חכמי  אל  והישמעאליםונאמין  ד  ,נים  רק ישלא  ברו 
 ".סיון ההואיקות יפלו בניסיון, מבלי שישגיחו על כמה ספימסברתם, ועל פי אי זה נ

"והדברים ההם אינם כחכמה לימודית   פחד יצחק  30 ערך צידה האסורה והמותרת בשבת: 
להבי האדם  שיוכל  [מתמטיקה]  מאטהעמאטיקע  ומופת היינו  ואמיתיות  ברורות  ראיות  א 

  חותך... אלא זה אומר בכה וזה אומר בכה וכל אחד ואחד מביא ראיה לדבריו".

סי  31 יאיר  חוות  "ריט  'שו"ת  בו :  שאין  דבר  אין  כמעט  אשר  התכונה  חכמת  בחקירות  כ"ש 
 ". ובכל צד עלו כמה ספיקות ומבוכות וקשה מאד הציור וההבנה בהם ,מחלוקת

סיון, היום היתה  יובפרט יסודת חכמי טבע בנוי על פי נסוף ד"ה וסוף: "  ס"ק דפלתי סימן מ    32
כלל   ועשו  מהסכמתם  אחור  נזרו  הם  אף  ההיפוך  שראו  אנשים  באו  וכאשר  כך,  הסכמה 

סיון בזה נסוגו אחור ממש מכל הנחת גלינוס ארסט"ו  יאחר, וכן תמיד, עד כי עכשיו על ידי נ
 ". דשיםוכדומה [ו]יבחרו הנחות ויסודות ח

הלא תראה להם  , ד"ה ובאמת: "תשובת ר' צדוק  ,משיב הטענה  ,ר' צדוק הכהן מלובלין  33
וכן בכל עיקרי התכונה בסדר הילוך החמה ולבנה    ,דת שנת החמה דיעות שונותיעצמם במ

ובהם   חוזרים  הגלגלים  כי  וקיבלו  קיימו  האומות  חכמי  הקדמונים  הנה  ומזלות.  וכוכבים 
דאי היה נחשב לטועה. והנה אחר כך בימים ומי אמר היפך דעתם בו  ואילו  ,המזלות קבועים

הנקרא   ספיריי  גלגל אחד  דרך  ומתגלגלים  הכוכבים הם המתנועעים  כי  הסכימו  אחרונים 
איתיר ודחו כל דברי הראשונים. וגם בזה הנה אז בעת החלה לצמוח הדעת ההיא הסכימו 

ודח סובבת  והשמש  שוקטת  הארץ  כי  האומר  לדברי  ואחר  כולם  זה.  זולת  האומר  דברי  ו 
באופן  סובבת  והארץ  שוקטת  השמש  כי  האומר  כדעת  כולם  להחזיק  שבו  עברו  ימים 
שהאומר נגד זה אינו אלא טועה. ולכל אחד מדיעות האלו חשבון אחר וסדר אחר ומופתים 
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, כמעט  34מבין גדולי ישראל שרכשו את השכלת המדעכמו כן יש להעיר ש
  .  35כולם אחזו בשיטה שחז"ל הביאו ידיעות מדעיות שגויות 

, דבר ברור ומוחלט שבמקרים  36על כל פנים, עם הידע המדעי שיש בימינו
חז"ל מעשרות    37רבים  שעולה  כפי  נכונות,  שאינן  מדעיות  ידיעות  הביאו 

למרות תירוצים שונים שנאמרו בנושא    . 38ות בתחומים מדעיים שונים סוגי
מהמציאות 39זה  רבות  סתירות  נותרו  עדיין  שאנו  40,  מכיוון  ודווקא   .

בידם   היה  שאילו  לנו  ברור  הראשונים,  של  וקדושתם  בגדלותם  מאמינים 
שבידינו   הידע  שהם    –את  עתה  וכן  האמת,  על  ומודים  בהם  חוזרים  היו 

האדם  ש,  42וניחא להו שנתקן דבריהם,  41א בעולם האמת במתיבתא דרקיע
  . 43פכה, אין ספק כי קדוש הוא ויחזור בו מדעתו כשיתבאר לו ה ש
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 ."שונים ואיך נדע על מי לסמוך

  כל אחד לפי זמנו.  34

 רש"ר הירש, הריא"ה הרצוג, הרב מרצבך.הרמב"ם, הרלב"ג, ר' יש"ר מקנדיאה,  35

כך שידוע לנו שרבים מדברי   –ובנוסף לזה, הידע שיש בידינו על ההיסטוריה של המדע    36
חז"ל בנושאים אלו מתאימים לידיעות שרווחו בתקופתם, מה שלא היה ידוע לרבים מגדולי  

  ישראל מהדורות הקודמים. 

 וכן הזוהר. 37

בעלי    38 הארכאסטרונומיה,  גיאוגרפיה.  ביולוגיה,  רפואה,  זה    תיחיים,    בקונטרס בנושא 
 .ועשרות דוגמאות כאל תיתוקפן ומקורן", ובפרק א שם הבא –"הידיעות המדעיות של חז"ל 

לסודות   39 רמזים  אלא  כפשוטם  אינם  חז"ל  דברי  גורם,  המקומות  שינוי  הטבעים,  נשתנו 
  ועניינים רוחניים. 

 . 5תוקפן ומקורן" פרק ג סעיף  –"הידיעות המדעיות של חז"ל  יזאת במאמר תיפירט 40

וכן   ,שאף הרשב"א אם היה חיסוף ד"ה ולכאורה: "  עג  'ב סי "ח  חו"משו"ת אגרות משה    41
עדן בגן  האמת  בעולם  שהוא  וגמ  ,עתה  במשנה  שמנו  מאלו  מקצתן  שיש  שהן    ראמודה 

  ". טריפות שיכולין לחיות

קוב  42 סופר  חתם  סישו"ת  תשובות  שבדברי   פב  'ץ  לטעות  מתייחס  שם  (אמנם  ומה  ד"ה 
שדברי תוס' אלו    )שם(בחיי כי הראה לי א' מהתלמידים כי הרגיש שער המלך  אחרונים): "

התוס  דברי  את  עלינו  נעקש  כן  מפני  וכי  מעלתו,  על  ותמהתי  למלך,  מהמשנה  '  נעלמו 
למלך   ומשנה  שמואל  בית  רצוני  האלו,  והקדושים  ח"ו,  [המה]הוה(ופשוטם  בעלמא   ) 

וניחא להו שנוציא שגיאותם כי שגיאות מי יבין, ולא ח"ו שיגרמו לנו לעוות היושר   ,דקשוט
  ."ולעקר דברי תוס' מפשוטם ואמתיותם, וכן לא יעשה

דעת חכמי אומות (רבי) (כ)ע  והכרימאמר אודות דרשות חז"ל (רבי אברהם בן הרמב"ם): "  43
זה רבינו ינ"  העולם... ואמרו צחו חכמי אומות העולם לחכמי ישראל". ובאמת נקרא אדון 

בו  ,  הקדוש ויחזור  לאמיתו,  ויכריענו  האמת  ויקיים  השקר  פניו  מעל  כשישליך  האדם  כי 
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שנסתרת   בדעה  שמחזיק  האחרונים  הדורות  מחכמי  מי  נמצא  ואם 
, נדונו לכף זכות ונתלה  מהמציאות המפורסמת, ובא לשנות סדרי בראשית

הסקתן  ובדרכי  חיצוניות  בחכמות  בקיא  אינו  בתורה  שקידתו  ,  44שמחמת 
ולא נחשוד ונהרהר אחריו שהוא יודע את המציאות וסבור שיש להתעלם  

  .45להחזיק בסברותיו ובדברי הקדמונים ממנה על מנת 

מדעי  ־ראיות ידע  היה  חז"ל  שבידי  לכך  האחרון  בדור  שהביאו  לכאורה 
  . 46שלא היתה בזמנם אפשרות להסיקו בדרכים טבעיות, אין בהן ממש 

בדור האחרון חזר ונתעורר דיון זה לגבי תולעים שבדגים, שע"פ דברי חז"ל  
ות הידועה לנו היום הן בוקעות  התולעים נוצרות מבשר הדג, וע"פ המציא

  .47מביצים כבעלי חיים אחרים

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ינם  פכה, אין ספק כי קדוש הוא. והנה נתברר לנו, כי החכמים ז"ל אומדעתו כשיתבאר לו ה
מעיינים הדעות ולא מביטין אותם, אלא מצד אמיתתם ומצד ראיותיהם, לא מפני האומר  

  ".אותו, יהיה מי שיהיה

חכמי ישראל אומרים מזלות חוזרים  ד"ה שמעו: "  עקידת יצחק שמות שער לז (פרשת בא)  44
 צחו חכמי אומות העולם ינ   ,וגלגל קבוע וחכמי האומות אומרים גלגל חוזר ומזלות קבועים

(פסחים   במסכת  כדאיתא  חכמים  להם  ע"בוהודו  הענ  ,)צד  הזהיכי  אמ...  ין  תתו  ינתבאר 
הגוי לחכמי  בענייראשונה  השתדלותם  עוצם  מצד  ולמלכיהם  ההיא  ים  המלאכה  פרטי  ני 

כריות וכמו שנתפרסם מעבודתם הנ  ,וונו אליה לעבוד עבודתה ולשמור משמרתהיאשר כ
ה שלא הוצרך כל זה לחכמי ישראל רק לדעת מ  ,אשר אסרה אותם התורה תכלית האיסור

שכ העימה  לחכמת  ההיא  מהמלאכה  וכמציוון  כתורה  ומולדות  תקופות  ולחשבון  וה  ובור 
  ."כמו שיבא

יפה תואר על בראשית רבה פרשה ב סי' ו ד"ה ולא: "ואף על פי שחכמי התכונה לא יסבלו  
נאמנים   ומופתיהם  כלל,  בקי  –זה  היו  לא  חז"ל  שהרי  קשה,  מה  אינו  רק  זו,  בחכמה  אים 

שהוא נצרך לקיבועא דירחא, וכמו שמצינו שהודו לחכמי אומות העולם כדאיתא בפרק מי  
 שהיה טמא".

מחוגה   [לר"ש]  האם לא היה לו  ,ותימהתוספות יום טוב כלאיים פ"ה מ"ה ד"ה ומעתה: "  45
נטועים על ה' ה' ועין בעין היה רואה    ,לחוגג עגולה ל"ב על ל"ב ולסמן בה שורות גפנים 

אבל אין ספק שלא עשה לו צורה מוחשת ?...  שאי אפשר שיפלו מ"ה גפנים בעגולה הזאת
כי לא היה מכחיש גם החוש. כי    ,שאילו היה רואה אין ספק שהיה חוזר מדבריו  ,לראות בה

מענ המדברים  בטעות  משתבש  ז"ל  החכם  שהיה  אאמין  החושילא  חטא  [התעלמות   ין 
  . מהמציאות]"

 תוקפן ומקורן" נספח ח. –הארכתי בזה בקונטרס "הידיעות המדעיות של חז"ל  46

בקובץ אור ישראל מונסי ניו יורק טבת תשנ"ז (גיליון ו) הביא באריכות דברי רבים שפסקו   47
שאין לסמוך בזה על דעת חכמי המדע, ואף הוסיפו שמדובר בחשש כפירה (עמוד קס ד"ה  

ואזנר: יעקב  ציון  בן  מהרב  מהרב   מעתה,  אבל,  ד"ה  רב  עמוד  אמונתינו".  מיסודי  "אחד 
שהוא   חכמים  באמונת  ככופר  ח"ו  הוא  הרי  בדבר  שנסתפק  מי  "וכל  גראס:  הכהן  שלמה 
מהלך  "ולכאורה  הארפענעס:  דוד  ישראל  מהרב  אבל,  ד"ה  ריט  עמוד  האמונה".  מעיקרי 
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   נח פרק
  יסודות המדע שבדברי חז"ל והראשונים 

  כבר נתבאר שחז"ל דיברו בענייני מדע על פי הידוע בזמנם. 

, עליו 48לפיכך, הרוצה להבין כוונת חז"ל והראשונים בסוגיות אלו לאמיתן 
לא   שאם  דבריהם.  הושתתו  עליהם  היסודות  את  מין להכיר  יערב  כן, 

  . 49בשאינו מינו ויעמיס בדבריהם דברים אשר לא דיברו ולא עלה על ליבם

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  "). כזה הוא חשש כפירה, שכללא קיי"ל שהכופר באחד מדברי חז"ל הוא אפיקורס
  אמנם במחילת כבוד תורתם, מטענותיהם שם ניכר חוסר הכרת המציאות:

) ויראתי  ד"ה  קלו  הלברשטאםמעמוד  יהודה  יקותיאל  מצאנז  ,רבי  ):  קלויזנבורג־האדמו"ר 
כל  להם,  להאמין  ואסור  הבלים  הבל  וכזב  שקר  הם  הגויים  דברי  שכל  לדעת  "שצריכים 

מפרס חפץ  שליבו  ומה  דעתו  על  שעולה  מה  הרופאים  שוטה  היו  אם  יחשב,  ולמדע  מה 
  משתמשים בחוכמות כאלו היה פלא על מספר החיים".

(מהרב   מה  ד"ה  קס  הלוי  עמוד  יעקב  עיון  עיקר בן  כל  תכחיש  ממילא  "המציאות  ואזנר): 
הנחתם [של חכמי המדע], כי אנו בדקנו ומצאנו שהתולעים הנ"ל חפורים ודבוקים בעומק 

ו, ולא עוד אלא שכל תולע סגור ומסוגר בתוך שלייתו  הבשר עד שניכר בעליל ששם נוצר
אופן   בשום  אפשר  שאי  עד  דהו,  כל  וזיע  תנועה  יכולת  ללא  פתיל,  כצמיד  אותו  החופפת 

  ששרצו ובאו ממקום אחר". 
עמוד קצ"ז ד"ה בשו"ת (מהרב אהרן טייטלבוים): "הנה הייתי אצל מומחה גדול בזה, ולא  

במה שהראה לי תחת המייקראסקאפ זאפלענקטין היה לו במה לברר את המציאות, חוץ  
הוויטפיש  לבשר  אח"כ  שייכנס  השרץ  שזהו  ואמר  שחרות,  מקום  איזה  בתוכו  שם  ונראין 
ויתגדל השרץ שאנו מוצאין שם, והיות שמקום שחרות זה לא נראה כצורת שרץ, ע"כ א"א 

  לדון אם אמת המציאות שלהם בזה".
אס): "שחכמי אוה"ע מאז ומתמיד היו סבירא להו עמוד רג ד"ה ועוד (מהרב שלמה הכהן גר

שלא ימצא שום רחש ובעל חי בעולם אפילו מקטני הכמות אשר יתהווה מן האשפתות או 
מן העפר או ממאכל נבאש ומעיפושים, רק כולם יתהוו ונולדו מן הביצים אשר נוצרו מזכר  

ד לפני  שנים  מאות  אריסטו,  מתקופת  כבר  שאדרבה,  היא  האמת  התנאים ונקבה".  ברי 
בין   ורק  וכד'),  העיפוש  מן  (דהיינו  ספונטנית  בריאה  שיש  שהאמינו  לנו  ידוע  זו,  בסוגיא 

נערכו ניסויים שהוכיחו שאין בריאה כזו, בעקבותיהם שינו חכמי    19־למאה ה  17־המאה ה
  "דע מאיין באו" פרק יב.  קונטרסבזה ב תיהמדע את דעתם. הארכ

והקורא בהם הרי   ,בחיבוריהם  שגם אסור לקרותן): "עמוד קמ"ח למעלה (מהרב מנשה קליי
", ואם כן קשה כיצד יוכל בכלל לדון  ב"לעוה הקורא בספרי החיצונים שאין להם חלק בכלל

  ולהבין את ראיותיהם על מנת להכריע אם צדקו.
בדעה   אוחזים  בפועל  המדע,  לחכמי  להאמין  שאין  הסוברים  אלו  שדווקא  לציין  מעניין 

פרק   5שמקורה הקדום בכתבי אריסטו, שכך הוא כותב בספרו "תולדות בעלי החיים" ספר  
): "בים יש סוג של כינים [טפילים] שגדלות על דגים, אך הן  31פרק    –(בחלק מההוצאות    25

  הבאנו זאת במאמר "דע מאיין באו" שם. שלו".לא נולדות מהדג אלא מהרפש 

  ובפרט בתחום האסטרונומיה.  48

בתלמוד,    49 שמוזכרים  הרקיעים  שבעת  בין  לעיתים  הקיים  הבלבול  לדבר,  בולטת  דוגמה 
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החכמות ועמוד  היסודות  מדע    יסוד  על  מיוסדים  חז"ל  שדברי  זה,  בעניין 
יוון  חכמי  לדברי  בין 50שקדם  ברור  חילוק  ישנו  הראשונים  בתקופת   .

ישמעאל  בגלות  שחיו  אדום   51הראשונים  בגלות  שחיו  הראשונים  . 52לבין 
יוון, וחכמיהם הרבו לעסוק   שכן אצל גלות ישמעאל התקבלו ספרי חכמי 
בתקופה   אירע  הדבר  אדום  גלות  אצל  ולעומתם  לשכללן,  ואף  בחכמות 

  .53מאוחרת יותר, ולרוב היתה הבורות מצויה 

ובתוספות,   ברש"י  שבחז"ל,  המדע  יסודות  בין  לערב  שאין  מכך,  העולה 
זה אל  ל ולא קרב  יוון,  יסודות המדע שברמב"ם, שמבוססים על חכמי  בין 

  .54זה 
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  לבין הגלגלים שמוזכרים ברמב"ם.
  כאן המקום לברר את ההבחנות בין המושגים השונים: 

כך: "רבי אומר  .  רושם העיגול שלהם שאנו רואיםפי  –  א. "גלגל חמה" ו"גלגל לבנה" בחז"ל
הלבנה בתקופתה התחיל גלגל חמה לשקע ותחילת גלגל לבנה לעלות זהו בין השמשות"  

  ). פ"א ה"א (ירושלמי ברכות
בניגוד לתפיסה הגלגל שבו קבועים כוכבי השבת.    –  בחז"לב. "הגלגל שבו קבועים המזלות"  

  .ל גם שאלה האם המזלות קבועים בו או לא"ו לפי חזמדובר על גלגל בודד, שיש בהיוונית, 
העולם  אומות  וחכמי  חוזרין,  ומזלות  קבוע  גלגל  אומרים:  ישראל  חכמי  רבנן,  "תנו  כך: 

  .)ע"ב אומרים: גלגל חוזר ומזלות קבועין" (פסחים צד
להאיר  –  בחז"ל "רקיע"  ג.   בשביל  דרכה  נכנסת  שהשמש  אטומה  רבא:    .כיפה  "אמר  כך: 

  .)ע"א פרסי הוי עלמא, וסומכא דרקיעא אלפא פרסי" (פסחים צדשיתא אלפי 
שונה: "נכנס  גשמי  או    שבע שכבות שלכל אחת מהן יש תפקיד רוחני  –  " בחז"ל"רקיעיםד.  

שחרית ויוצא ערבית... בו חמה ולבנה כוכבים ומזלות קבועין... ריחיים עומדות וטוחנות מן  
 ע"ב). חגיגה יב ( לצדיקים..."

הם כעשרה כדורים שקופים שבכל אחד מהם קבוע לעומת זאת,  אצל היוונים,  ה. "גלגלים"  
 השמש והירח, ובגלגל החיצון ביותר קבועים כל כוכבי השבת.וכן כוכב לכת אחד 

  בין השאר: שומרי, אכדי, כשדי, בבלי, פרסי. 50

  המזרח התיכון, צפון אפריקה. אף ספרד וסיציליה הושפעו מהם.  51

  רוב אירופה. 52

האם יסודות המדע היווני התקבלו על ידי חז"ל    –"באהלי שם    קונטרסבכל זה ב  הארכתי  53
  והראשונים". 

עמוד    54 מלובביץ  לרבי  ומדע  (אמונה  לטענה  ביסוס  שאין  "134ומכאן  ובגמרא  ):  בתורה 
בין א  ומקובל בדרך כלל במקרים אלו   ,קףירך הקוטר לבין ההומוזכר פעמים רבות הקשר 

תהיה זו שטות להניח שחכמי התלמוד לא הכירו את    .שה קטריםוה לשלוקף שוירך ההשאו
ב  .יפאהמספר   הרי  חיהם  לוח י צעו  קביעת  עם  בקשר  ומדויקים  דקים  אסטרונומים  שובים 

העברי ועוד   .השנה  ארכימדס  אחרי  דורות  מספר  חיו  שהם  העובדה  את  נזכיר  אם  די 
והזכירו את המספר פעמים    פאימלומדים לא יהודים אחרים אשר בחישוביהם השתמשו ב

  ". לכן ברור שבמקרים המובאים בגמרא מופיע המספר כפי שהוא מעוגל לשלמים .רבות
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מחודשים  יסודות  כולל  היווני,  המדע  על  המיוסד  שברמב"ם,   55המדע 
אסטרונומיה   בענייני  השונים:  המדע  מרחפת    –בתחומי  כדורית,  הארץ 

בענייני  הלכת.  כוכבי  בהם  שקבועים  גלגלים  אותה  מקיפים  בחלל, 
הדומה בעיקרה לזו המוכרת    56מפת עולם של שלוש היבשות   –  גיאוגרפיה

רפואה   בענייני  ורוחב.  אורך  בקווי  שימוש  תוך  הרפואה    –לנו,  עיקרי 
מרות ארבע  על  בענייני    57מיוסדים  הבריאות.  מצב  על  שמשפיעות 

מדויק   –מתמטיקה   חישוב  הגיאומטריה,  היקף    58מיצוי  שבין  היחס  של 
פילוסופיה   בענייני  לרוחבו.  ארבעת    –המעגל  והצורה,  החומר  עקרונות 

  היסודות. 

ניכר  והדבר  ובתוספות.  ברש"י  בחז"ל,  קיימים  אינם  הללו  היסודות  כל 
  . 59מסוגיות רבות. הרמב"ם עצמו אף העיר על כך 

בתלמוד  ביותר  הגדולה  האסטרונומית  בסוגיה  במיוחד  בולט  , 60הדבר 
שטוחההע שהארץ  ממנה  שהחמה  62ודקה   61ולה  עבה  רקיע  ומעליה   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  לפנה"ס   1־אפילו במאה הוני,  שכידוע המשיכו את המדע היואצל חלק מהרומאים,  בנוסף,  
ארכימדס) לאחר  שנה  כ(כמאתיים  מחושב  היה  עדיין  הערך  שהבאתי בדיוק  3־,  כפי   .

 בקונטרס "תירוץ חדש לקושיא עתיקה בעניין היחס שבין היקף המעגל לרוחבו" פרק ו.

 חלקם מוטעים. 55

  אסיה, אירופה, אפריקה. 56

 או: ליחות. 57

 יחסית. 58

ח  59 נבוכים  פרק  "מורה  התכונה ג  מענייני  [חז"ל]  מה שאמרו  כל  לתאם  תבקשני  "ואל  יד: 
[אסטרונומיה] עם המצב כפי שהוא, לפי שהמדעים באותו הזמן היו חסרים, ולא דיברו בכך 
משום שיש להם מסורת באותם הדברים מן הנביאים, אלא מצד שהם ידעני אותם הדורות  

  באותם המקצועות, או שמעום מידעני אותם הדורות". 

 צד ע"ב.  –פסחים צד ע"א  60

דתנא דבי אליהו, רבי נתן אומר: כל הישוב כולו תחת כוכב אחד יושב.  : "א"פסחים צד ע  61
  – עומד כנגדו, לארבע רוחות העולם – תדע, שהרי אדם נותן עינו בכוכב אחד, הולך למזרח

  ".הישוב כולו תחת כוכב אחד יושב עומד כנגדו. מכלל דכל
"רש"י   למזרחשם:  הרבה  –  הולך  שנים  לקץ  העולם  שהיה   ,לסוף  מקום  אותו  אל  יראה 

ואילו לא היה מחזיק כל הישוב כשהוא עומד במערב ורואהו    .רואהו כשהיה עומד במערב
על ראשו כשהוא למזרח לא היה רואהו על ראשו אלא מן הצד באלכסון כפי מה שעבר 

  . "ך מתחתיוונמש
ההבנה   פי  על  אפשרית  אינה  זווית,  באותה  מאוד  רחוקים  ממקומות  הכוכב  אותו  ראיית 
כוכב   נראה אותו  בהן  הזוויות  על שינויי  רבות  היוונים התבססו  שהארץ כדורית. אדרבה, 

 ממקומות שונים בארץ. 
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ובשקיעתה  בזריחתה  עוביו  דרך  הבבלי63עוברת  בתלמוד  מקור    64.  אין 
כדוריתמפורש   שהארץ  במפורש  .  65לכך  שכתבו  מהאחרונים  היו  אכן 

ויש מהם ש 66חז"ל שהארץ שטוחה חלק מדעת  ב אף שהוסיף שאי אפשר  , 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

עצפסחים    62 "ב"ד  הרקיע,  :  מן  למטה  מהלכת  חמה  ביום  אומרים:  העולם  אומות  וחכמי 
ינות צוננין ובלילה יובלילה למטה מן הקרקע. אמר רבי: ונראין דבריהן מדברינו, שביום מע

  . "רותחין
שהחמה מחממתן תחת הקרקע, תדע, שבעלות השחר    –  ינות רותחיןיובלילה מעשם: "רש"י  

  ."אתה רואה עשן על הנהרות
ה פי  על  אפשרי  אינו  הקרקע,  מן  למטה  המהלכת  השמש  ידי  על  הנהרות  הבנה  חימום 

 שקוטרו של כדור הארץ קרוב לשלושה עשר אלף קילומטר. 

אמר רבא: שיתא אלפי פרסי הוי עלמא, וסומכא דרקיעא אלפא פרסי.  : "א"פסחים צד ע  63
חדא גמרא וחדא סברא. סבר לה כי הא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כמה מהלך  

ביום בינוני  ה  –  אדם  הנץ  ועד  השחר  מעלות  פרסאות.  משקיעת עשר  מילין,  חמשה  חמה 
  ."החמה עד צאת הכוכבים חמשה מילין, נמצא עוביו של רקיע אחד מששה ביום

  שם: רש"י 
   היקף הילוך החמה בתוך החלל ממזרח למערב.  – שיתא אלפי פרסי הוה עלמא"

  .. עוביו של רקיע. – וסומכא דרקיעא
ם מהלך שלשים מילין  מהנצה ועד שקיעתה, שהרי אד  –  עוביו של רקיע אחד מששה ביום

מהנצה ועד שקיעתה ובתוך מהלך שלשים מילין לאדם היא מהלכת את כל העולם שהוא  
אלמא:   מילין,  בשלשים  מששה  אחד  הוי  מילין  חמשה  מהלך  וכדי  פרסי,  אלפים  ששת 

 ".סומכא דרקיעא אלפא פרסי, שבכל מהלך חמשה מיל לאדם החמה מהלכת אלף פרסאות

שהעולם עשוי ככדור. א"ר    –  כדור : "א"הסוף  ג  "עבודה זרה פי  הדבר כן מפורש בירושלמ  64
אלכסנדרוס מוקדון כד בעא מיסק לעיל והוה סלק וסלק סלק עד שראה את העולם    :יונה

  ".ככדור ואת הים כקערה בגין כן ציירין לה בכדורא בידה
יותר להשפעה  בדברי הירושלמי מפורש שידע זה הגיע מהיוונים. אכן הירושלמי היה קרוב  

  ). 43דרכי התלמודים (ר' אחיקם קשת) עמוד יוונית מאשר הבבלי, והדבר ניכר גם בלשונם (
להעירעוד   ממייסדי השיטה   ,יש  אריסטו,  של  תלמידו  בצעירותו  היה  מוקדון  שאלכסנדר 

 של כדוריות הארץ.

65  " ע"א)  מא  זרה  (עבודה  התלמוד  כולו דברי  העולם  כל  תחת  עצמו  את  שתופש  כדור, 
פור, שתופש את עצמו  יצאין מהם ראיה לעניין זה, שהרי בסמוך להם נאמר שם "   –"  ככדור

   ".פוריתחת כל העולם כולו כצ
סוף ד"ה ולא היה בין מים העליונים:    ד   'פרשה ב סירבה  בראשית  על  יפה תואר  ה  וכן כתב

עולם שאיסור צלם שבידו כדור שתופס כל ה  )ע"ז מא ע"א( ומה שהביא ראיה ממ"ש בגמ'  "
ככדור, פשיטא שאינה ראיה שהם יסברו שהעולם כמרכז בתוך העגולה או שהוא כדוריי,  

נה שבידו העולם כתופס כדור בידו ועושה בה כרצונו. ופשיטא שאילו ידע או ראה  ושהכו
  ."כל המאמרים שזכרנו היה מודה שחז"ל לא יסכימו בזה עם התוכנים

מי שיראה ד"ה ולא היה בין מים העליונים: "  ד  'פרשה ב סירבה  בראשית  על  יפה תואר    66
זו כפשטה, צ"ל דאין דעת רז"ל שהשמים מקיפים סביב הארץ מכל צדדיה   לפרש מימרא 

מי שהיה    רקוכן מימרות רבות בפ...  כדעת התוכנים שאמרו שהארץ כמרכז בתוך העגולה
ע"א(טמא   צד  אל  )פסחים  האצטגנינים,  כדעת  לפרשם  אפשר  שאי  רבים  א  ובמקומות 
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חכמי הגויים, כיוון שהם בנויים על התפיסה של  ללמוד מספרי התכונה של 
  . 67כדוריות הארץ, נגד משמעות דברי התלמוד 

   נט פרק
  בעלי חיים אגדתיים 

לנו   מוכרים  שאין  ומשונים,  שונים  חיים  בעלי  נזכרים  ובראשונים  בחז"ל 
שצורתה  לדעה שהוא חיה  –, אדני השדה 69זאבם־, אד68כדוגמתם: בנות ים

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ובכן נוכל לומר שהמים המקיפים נגד שולי  ו שכתבתי... שדעתם בתמונת השמים והארץ כמ
מהארץ ההוא  שבמקום  התחתונים  למים  קרובים  הן  לארץ,  המחוברים  כזה  הרקיע  וכן [, 

שם המצורף  בציור  עם ]...  ברור  מסכימים  לרז"ל  נמצאו  מאמרים  דקצת  מודינא  איברא 
  ."ם היו סוברים כדרך האצטגניניםהתוכנים, ויראה שבעלי המאמרים הה

מעיין שני נהר ד:  חסד לאברהם (למקובל רבי אברהם אזולאי מחברון, סב סבו של החיד"א)  
סופים בהם עם  והדעת שזכרנו לעיל שהסכימו דעת הפיל  ,האחת  :יש בדברי רז"ל ב' סברות"

התוכניים כ  ,דעת  זהושהמציאות  תוך  זה  בצלים  גלדי  כמו  כגלגל  הוא  דעת    , לו  זה  וגם 
אמנם יש דעת אחרת האומרים הארץ הוא    .וכפי זה כי ז' הארצות כבטן של הארץ  ,הזוהר

תו על  דואגו'  שאמר הכתוב  רקיע והיא מצע על מצע ולמעלה מונח הרקיע ככיפה לבד וזה 
  ,דהיינו אגודת הרקיעים מיוסדת על פני הארץ וכנפי הרקיעים נוגעים על המים  ',ארץ יסדה

  .]"וכן ברור בציור המצורף שם[ אחרת כזה רךדל ציור עולכן יהיה ה
תחילת פרק ה: "עוד נאות יחד במה שכתבו    )אביעד שר שלום באזילה רביאמונת חכמים (

כשם  שבהגדה  רננים,  כנף  ספר  בהקדמת  טראבוט  נתנאל  כמהר"ר  ובראשם  מודונה  חכמי 
ות שמיים וארץ [והרי שאין הלכה אין הכרעה, ושעל כורחין יודו כל חכמי ישראל בכדורי

הדבר סותר את דברי חז"ל באגדה] יע"ש" [אמנם ספר אמונת חכמים עצמו בהמשך הוסיף  
 הסתייגות על כך].

יעקב  67 שבות  ריישר)  שו"ת  יעקב  כ  (ר'  סי'  סוף  "ח"ג  חכמתכם  דכתיב:  היא  מכלל    –  כי 
וכן עיקר דבריהם בנויים שהעולם    ?!לא ידעו הדבר על בוריו, ואיך נלמד מספריהם  דאינהו

דחגיגה פ"ב  ריש  דידן  דש"ס  סוגיא  משמעות  נגד  ככדור,  חד  ,  הוא  ואידי  אידי  דקאמר: 
ואתחנן פרשת  הרא"ם  בדברי  וכמבואר  הוא,  נ"ב  וארתה  וביפ  שיעורא  דף  פ"ח    , בראשית 

 ". דושינו בחגיגה ע"שיועיין בח ,פר ברית שלום שםובס ,ובדרשות הראנ"ח ריש פ' בראשית

חיה זו    –ספרא פרשת שמיני פרשה ג אות ז: "ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם    68
חנינא, תלמוד  רבי  יכול תהא מטמא באהל כדברי  הסירונית.  הים, הנפש להביא את  חית 

  לומר ואת".
ובלע"ז   דגים יש בים שחציין  –  בני ימא: "א"רש"י בכורות ח ע וחציין צורת דג  צורת אדם 

 . "שריינ"א

(פי'  : "ספר חסידים (מרגליות) סימן תסד  69 יש נשים שקורין להם שטרייאס מר"ש ורוול"ש 
  וכן וורוולף  ..מכשפות שונות זו מזו) אותן נבראו בין השמשות שיעשו דבר וישתנו מברייתן.

  [אדם הנהפך לזאב]..."
(לרבי משה תקוּ  ידי תולדה 61, נדפס בתוך "אוצר נחמד" ח"ג) עמוד  כתב תמים  "וכן על   :

המקבל   כצמיחת  יצירה,  בשעת  תלוי  וזה  לפעמים,  ולארנבת  לזאב  אדם  בני  מתהפכים 
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שמש בחבל  לארץ  ומחוברת  מטבורה כאדם    דהיינו   –  אורשינא  ,70תלשל 
  . 73דהיינו חציו אדם וחציו סוס  –, קנטאור 72קרןד־, ח71שאינו מת  עוף החול

ובימי  העתיק  בעולם  האומות  אצל  מקובלים  היו  דומיהם,  או  אלו,  כל 
ממש  הקיימים  כיצורים  מי  74הביניים  היה  האחרונים  בתקופת  אף  שכתב  . 

כפשוטם  במציאותם  שנאמין  הנמנע  מן  בזה  75שלא  שגם  שהוסיף  ויש   ,
  .76האמן אותם –נתאמתו דברי חז"ל, וכל מה שאמרו רז"ל  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 במקום שמשתנה". 

(אבני) [אדני] השדה חיה. ייסי ערקי בר נש דטור הוא והוא  : "ד"ח ה"ים פיירושלמי כלא  70
  ".חיי חיי מן טיבורייה איפסק טיבורייה לא

אורשינה, אשכחיניה אבא דגני בספנא דתיבותא. אמר ליה: לא בעית  : "ב"סנהדרין קח ע  71
יהא רעוא דלא תמות,    :מזוני? אמר ליה: חזיתיך דהות טרידא, אמינא לא אצערך. אמר ליה

  ."וע וכחול ארבה ימיםוני אגימר עם קושנאמר וא
  . "ינו מת לעולםעוף ושמו חול בלשון המקרא, וא – אורשינאשם: "רש"י 

מאי הוי עלה דתחש שהיה בימי משה? אמר רבי אלעא אמר רבי שמעון : "ב"שבת כח ע  72
בן לקיש, אומר היה רבי מאיר: תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היה, ולא הכריעו  
שעה  ולפי  במצחו,  לו  היתה  אחת  וקרן  הוא,  בהמה  מין  אם  הוא  חיה  מין  אם  חכמים  בה 

שמע מינה    –  עשה ממנו משכן ונגנז. מדקאמר קרן אחת היתה לו במצחונזדמן לו למשה, ו
טהור היה, דאמר רב יהודה: שור שהקריב אדם הראשון קרן אחת היתה לו במצחו, שנאמר  

 . "ותיטב לה' משור פר מקרן מפריס. מקרין תרתי משמע! אמר רב נחמן בר יצחק: מקרן כתיב

כ  73 (וילנא) פרשת בראשית פרשה  "ג סימן ובראשית רבה  ובדמות  אןכ ד  ע:  מכאן    ,בצלם 
 ".ואילך נתקלקלו הדורות ונבראו קינטורין

זה    תיהארכ  74 חז"ל    בקונטרסבכל  של  המדעיות  סוף   –"הידיעות  ב  פרק  ומקורן"    תוקפן 
 .4סעיף 

מעשה טוביה, עולם הקטן, פרק שביעי: "לא אחדל מלחקור במהות הצינטאברטש בלע"ז,   75
ו אדם  חצי  העולם  צי  חוהוא  חידושי  וכותבי  מציאותן  יאמתו  האומות  שגדולי  אחרי  סוס, 

הרבו לספר מהם בזמנים נפרדים שהביאו מין זה לפני כמה מלכים ושרים... ואם כן הוא, אין  
  מן הנמנע שנאמין מציאותן".

שם פרק ט: "וכעין זה ראוי לחקור אחר מהות הסירינא, שהוא חצי אדם וחצי דג... וכדברי 
שכיח יותר בים אוקיאנוס, והנה חכמינו ז"ל האמינו, כדאיתא בגמרא מסכת   רושמי הארץ

כלאים פרק ה משנה ה, ואני דיברתי עם אנשים ישרים אשר ראוהו פה קושטנדינה, וראוי  
  לסמוך עליהם לאמת מציאותם, ואם שקשה לי להאמין".

מלך צרפת ) פרק ה: "בשנה שעברה אנשי  אביעד שר שלום באזילה רביאמונת חכמים (  76
בלכתם בים מצאו בריה אחת בים, והיו פניה וכל גופה דומה לאדם חוץ מידיה, וראו הדבר  
הזה כל המלחים, וכתבו ושלחו אל כל גלילות איברופ"ה סיפור הדבר הזה אשר ראו כנהוג 
בכל שבוע, ונתאמתו דברי חז"ל, ולמען תבין ותשכיל כי כל מה שאמרו רז"ל האמן אותם  

 דבריהם". הט אוזנך ושמע
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  השמיר
לגבי השמיר, שבו חתך משה רבנו את אבני האפוד, ובו חתך שלמה המלך  

או    79, בעל חיים קטן78, יש שפירשו שהוא כמין תולעת 77את אבני המקדש 
בפשטות נראה שמדובר גם כן בבעל חיים אגדתי, שאין לתיאוריו  .  80שרץ

  הסבר טבעי.

יהלום  שהוא  פירש  הערוך  היה  81אמנם  ולא  אבנים,  מנסרים  שבעזרתו   ,
  . 82בעל חיים 

נוספים   פירושים  ניתנו  האחרונים  "שמיר",  בדורות  ליישב  למושג  המנסים 
התלמוד  דברי  חיידקים    83את  טבעית:  מבחינה  לנו  הידוע  שמייצרים עם 

אבנים,  שמכרסמים  חלזונות  בטון,  לאכול  שמסוגלת  גופריתית  חומצה 
חומר   יקרות,  אבנים  ולחציבת  לציחצוח  העתיק  בעולם  ששימש  מינרל 

  .84רדיואקטיבי שיכול לאכול חומרים חזקים מאוד 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ע  גיטין  77 "א"סח  להו  :  אמר  וגו',  נבנה  מסע  שלמה  אבן  בהבנותו  והבית  [שלמה  דכתיב: 
 ."לרבנן: היכי אעביד? אמרו ליה: איכא שמירא דאייתי משה לאבני אפודהמלך] 

"השמיר    78 ע"א:  סח  גיטין  שלא   –רש"י  בפניו  עומד  קשה  דבר  כל  ואין  היה,  תולעת  כמין 
 יתפרק".

ל  79 המשנה  אבות  פירוש  מפ"רמב"ם  "ה  האבנים    –ושמיר  "ו:  ינסר  קטן,  חיים  בעל  הוא 
 ". הגדולות בעוברו עליהן

פ  80 אבות  "  ה"מאירי  מידי   –והשמיר  מ"ו:  הגדולות  האבנים  את  שחוצב  קטן  שרץ  והוא 
 ". עוברו בהם

תרגום   81 החלמיש',  מצור  מים  לך  'המוציא  [יהלום].  (דיאמנט)  "שמיר  ערך שמיר:  הערוך 
 מיר טינרא', וכן 'ושמן מחלמיש צור'".ירושלמי: 'ש

והנה בביאור הגר"א בתוספתא סוטה  ד"ה והנה בביאור: "  לב   'ג סי"שו"ת ציץ אליעזר חי  82
דאולי   והרהרתי  וכו'.  כשעורה  ברייתו  דצ"ל:  וכו',  היתה  בריה  במקום  שמגיה  ראיתי  שם 

בראש ימי  בששת  שנבראה  דוממת  אלא  חיה  בריה  היתה  דלא  לומר  בזה  כמו  כוונתו  ית, 
שהתנא באבות שם קורא גם להכתב והמכתב וכו' בלשון נבראו, ואמנם הרמב"ם בפיהמ"ש  

  באבות שם, וכן המאירי בסוטה שם, והרע"ב, מבארים שהיה כמין תולעת. 
בגיטין ד' ס"ח, אין הכרח   וגם לרבות מהגמ'  וכן מהגמ' שם,  וסוטה  אבל מהמשנה באבות 

  שהיה דבר חי. 
רגם דיאמאנט, ומביא דוגמא מהתרגום ירושלמי דעה"פ המוציא לך ובערוך ערך שמיר מת

ויוצא לפי"ז שלא היה   וכן ושמן מחלמיש צור.  מים מצור החלמיש, מתרגם שמיר טינרא, 
  ."בעל חי

 או אף הראשונים שביארו שהוא בעל חיים. 83

 והלאה. 168ספר יצורי הפלא במדרש ובמדע (ר' נתן סליפקין) פרק ז, עמוד  84
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   ס פרק
  לשאלות מדעיות   מהתורה ראיות

לשבע   מוליד  שנחש  הפסוקים  מן  דייק  יהושע  שרבי  מובא  שנים, במדרש 
כך   על  אמר  אף  טבעיות,  בדרכים  זה  עניין  את  שחקר  הפילוסופים,  ואחד 

. אם אגדה  85" בא זה והושיטו לי בקנה אחד  –  כל מה שעמלתי שבע שנים"
מדעי ידע  הפסוקים  מן  להסיק  שניתן  מוכח  כן  אם  כפשוטה,  אלא  86זו   .

שאין אפשרות  ש"נחש מוליד לשבע שנים" פירושו  מוכח  שמדברי התלמוד  
כמו    היום.   , ואין זה מתאים לידיעותינו87א יתעבר לפחות משבע שניםשהו 

זה  מפסוק  ממש  זאת  שהסיק  כפשוטו  לפרש  שקשה  נראה  כל    . 88כן  ועל 
  .89פנים, אין מקשין מדברי אגדה 

כתב   בחיי  החכמות   שתורתנורבינו  כל  אמנם  90כוללת  ברור .  זה  אין 
אלו מתוך התורה.   כוונתוש ללמוד את חכמות  כתב    גם  שאפשר  הרמב"ן 

בדבריו   מפורש  אך  הטבע,  עניין  קבלת  כל  לחכמים  נרמז  שבתורה 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

קש לידע לכמה  יפילוסופוס אחד ב: "ד  ' בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כ סי  85
ון שראה אותם מתעסקין זה עם זה, נטלן ונתנן בחבית והיה מספיק להם וכי  .הנחש מוליד

לכמה הנחש    :אמר ליה  ,ון שעלו הזקנים לרומי שאלו את רבן גמליאלומזונות עד שילדו, כי
   .ונתכרכמו פניו ולא יכול להשיבו, ?מוליד

לנית, אמר לו שאלה אחת נשאלתי  ולנית, אמר לו למה פניך חופגע בו רבי יהושע ופניו ח
מר א   .לשבע שנים  :אמר לו  ?לכמה נחש מוליד  :אמר  ?מה היא  :ולא יכולתי להשיבו, אמר לו

לך  ו:ל לו  ?מנא  ומוליד לחמ  :אמר  חיה טמאה  יוםיהכלב  לי"ב   ,שים  יולדת  ובהמה טמאה 
וכתיב ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה, וכשם שהבהמה ארורה מן החיה    .חודש

   .שבעה, כך נחש ארור מהבהמה שבעה
אמר לכותל,  ראשו  מטיח  התחיל  ליה,  ואמר  סלק  רמשא  שבע  '  :כמפני  שעמלתי  מה  כל 

  ."'שנים בא זה והושיטו לי בקנה אחד

לא ממסורת מסיני או  , ודרשה מהתורה שבכתב  ל פיידע מדעי עיש להדגיש שמדובר ב  86
  מרוח הקודש. 

הנהו מיעברי הוו מעיקרא   !והא סבי דבי אתונא ארבעינהו, ואוליד לתלת"  בכורות ח ע"ב:  87
 ".ד' [שנין]. והא קמשמשי שמושי. אינהו נמי משמשי כאדם

ר, ומניין שבהמה והחיה שבפסוק הוקשו לשם  וכי מניין שהקללה היא לגבי אורך העיבו  88
  .כך

(באוצר הגאונים חגיגה מילואים לצד    89 ורב האי גאון  "ואין מביאין ראיה מכל  60רס"ג   :(
  דברי אגדה ואין מקשין מדברי אגדה... ואין סומכין על דברי אגדה".

  .פרק יחהארכנו בזה ב

בחיי    90 ארבינו  ט  "ויקרא  במ:  תורתנו  חכמת  כל   'חכמות'לת  ייכנה  שכוללת  שם  על 
 ". החכמות
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  , ונתרחקה הוכחתו. 91שכשאבדנו אבדו החכמות עימם

ידע   להסיק  ניסו  ואחרונים  שראשונים  מקרים  וכמה  כמה  ישנם  מאידך, 
שמסקנותיהם   יוכחש,  לא  והמוחש  ועוד,  חז"ל  דברי  פסוקים,  מתוך  מדעי 

  ינו: אינן מתאימות לידע שבימ

העיבור אל   92בספר  ו"ויקרא  המים"  "יקוו  מהפסוקים  ליבשה  ו הוכיח  קים 
הים למידת  בשטחה  זהה  הארץ  כדור  על  היבשה  שמידת  והוסיף  ארץ"   .

החכמות   מן  נוספת  ראיה  להביא  צורך  אין  אלו,  ראיות  שלאחר 
  .93החיצוניות 

א כבוד  מספרים  "השמיים  מהפסוק  הוכיח  מגיד  ל  ־ הרמב"ם  ידיו  ומעשה 
.  94הרקיע", שהגלגלים חיים ובעלי היגיון ומהללים ומשבחים את אלוקיהם 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

עמוד    91 (לרמב"ן)  תמימה  ה'  ונקבה  28תורת  זכר  בפסוק  שאמר  ז"ל  הגאון  שכתב  "ומה   :
אלו  וכל  אדם,  בני  בה  ומעסקים  בה  משתמשין  עכשיו  ושרטוטין,  הכף  חכמת  הוא  בראם 
הדברים וכיוצא בהם חכמות ישנות אמיתיות הן ומקובלות ביד מקבלי התורה, וכשאבדנו 

ש ביד מועטים, ובאו הפילוסופים והכחישום. וכבר אבדו החכמות עימם, ונשאר זכרם בשיבו
היה בכאן יש יווני קיבל מחסידי אלמאני חכמה זו, והיה אומר בצורת הפנים נפלאים לעיני 
הטבע,  עניין  קבלת  כל  לחכמים  נרמז  בתורה  כי  וסוף  היווני.  שבתי  רבי  ושמו  העמים, 

  ומקבלת התורה למד שלמה, שכתוב וידבר על העצים".

  רהם ברבי חייא הנשיא, מראשוני הראשונים. לרבי אב 92

ע כי דהוי יוספר העיבור לרבי אברהם ברבי חייא הנשיא, השער הראשון תחילת פרק א: "  93
שהארץ עגולה כגון כדור או    לם על דעת אחתוה הסכימו כזין  יכל החכמים המעיינים בענ

הי ומימי  חציהם  כנורת,  על  לה  יסובבון  י,  הגדול  חציה  הארץ  הוא  ונמצאת  ושם  בשה 
  ואין בו יישוב, ושאר הימים אשר במחצית  סינויאוק  וך מימיתבוע בטהשני    הישוב, וחציה

  .דת היםידתה כמיהיבשה בארץ מ ותמצא ,ה המיםובמקו ין האיים אשריענכהיבשה הוא 
ם אל מקום אחד ותראה היבשה  ייב יקוו המים מתחת השמיתדכרה,  וראיה לדבר זה מן התו

כן וכמ  –  ויהי  במקום אחד,  היבשה  נראית  כן  אל מקום אחד  נקוו המים  כן    הז  דתיכאשר 
המים קרא   הוים ליבשה ארץ ולמקווקוכן כתוב ויקרא אל  .דת זה ועל קצבה אחת נחלקוימ

צא  וה מתא  ,וקראן בשני שמות  יםיימים, וכל דבר במעשה בראשית אשר חלקו המקום לשנ
כמימ האחד  השניידת  אל  ,דת  ויקרא  ולח  יםוקככתוב  יום  וכמו  ולאור  לילה,  קרא  שך 

שישמ יום  למודת  לילהיוה  כמומק  כן  ,דת  המים  מקומות שהיום  ידוה  שיש  וכמו  יבשה,  ת 
ומקומות הלילה  על  עו  עודף  מוציא  וכשאתה  היום,  על  עודפת  כנגד  דשהלילה  האחד  ף 

מות  כן יש מקומות בארץ אשר היבשה עודפת ומקו  ,הזין היעל הענ  ויםוש  השני יהיו שניהם
הארץ    ויתברר לך שמחצית  ,יםוה כנגד זה יהיו שניהם שוזף וכשאתה מוציא  דהים עו  אשר

  .וחציה ים יבשה
 ". צונהיכמה החומדברי הח תואיני צריך להביא ראיה אחר

94  " נבוכים ח"ב פרק ה:  זה  ,  חיים בעלי הגיון  לעניין שהגלגליםמורה  כלומר: משיגים, הרי 
הסכלים, אלא   כמו שדמו  ושהם אינם גופים מתים כאש וכארץאמת ונכון גם מצד התורה.  

יהם, משבחים ומהללים אותו שבח קלאלו הם כמו שאמרו הפילוסופים, בעלי חיים, נשמעים
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  ע"פ הידוע לנו היום, הגלגלים אינם קיימים. 

פיתגורס  95הר"ש  משפט  נגד  מהמשנה  מהמשנה  הוכיח  מוכח  לדבריו   .
שפט פיתגורס, ועל סמך ע"פ מ  36, במקום  32הוא    30על    20שאלכסון של  

פות יום טוב שם דחה את דבריו  תוסהואכן    . 96דחה את משפט זה   ראייתו זו, 
  .97בחריפות

ונאמנה מפי   המאירי כתב שנתגלה לדוד המלך דרך קבלה ועדות ברורה 
התורה, שישנם שלושה כוכבי לכת הקרובים מן השמש ושלושה הרחוקים  

, והוא דבר נבוכו בו גדולי  99, והוא אמרו "לשמש שם אוהל בהם" 98ממנה 
  . 100החכמים

שיטתו   שנתפרסמה  קופרניקוס לאחר  שכדור    101של  הרעיון  את  שחידש 
וסברו   זה  רעיון  נגד  שיצאו  ישראל  מגדולי  היו  השמש,  את  מקיף  הארץ 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  '".ל ומעשה ידיו מגיד הרקיע וגו־אמר השמים מספרים כבוד א, מסוים והלל מסוים

 משאנץ, מבעלי התוספות.  95

דות אמרו דכל מרובע ב' קוים יובני אדם חכמי המ: "ד'  ד"ה ד' על  ר"ש כלאיים פ"ה מ"ה  96
דת ארכו ועושין יומודדין מ  ,דתוידת רחבו ועושין מרובע כמיבמרובע האלכסון שמודדין מ

יעלה אלכסונו כשיעור אותן    ,דתוידת אלכסון ועושין ריבוע כמיומודדין מ  ,דתויריבוע כמ
דהא אלכסון של ל' על כ'    ,ועל כורחין ליתא לההיא כללא[משפט פיתגורס]...    ב' ריבועין

 ".אין עולה כי אם ל"ב כדמוכחא מתני' כדפרישית

מחוגה   [לר"ש]  האם לא היה לו  ,ותימהתוספות יום טוב כלאיים פ"ה מ"ה ד"ה ומעתה: "  97
נטועים על ה' ה' ן בעין היה רואה  ועי  ,לחוגג עגולה ל"ב על ל"ב ולסמן בה שורות גפנים 

אבל אין ספק שלא עשה לו צורה מוחשת ?...  שאי אפשר שיפלו מ"ה גפנים בעגולה הזאת
  ."שאילו היה רואה אין ספק שהיה חוזר מדבריו ,לראות בה

נעים סביבה, שהרי   98 וכל הכוכבים  לא מסתבר לפרש את דבריו שהשמש במרכז העולם 
חכ לא  החכמים,  בספרי  בזמנו  נזכרה  לא  זו  גדולי דעה  להבדיל  ולא  העולם  אומות  מי 

  ".והוא דבר נבוכו בו גדולי החכמים עד היוםישראל, וכיצד הוא כותב על כך "

 תהילים יט ה.  99

על    ,וממה שדומה לזה אצלי הוא אמרו תורת ה' תמימה, ד"ה וממה: "הקדמהמאירי,    100
עני לזה  שסמך  הגלגליםימה  תכונת  על  בו  רומז  לכת  ,ן  כוכבי  שבעה  השמש  ה  ,ר"ל  יות 

ואמר    , והוא דבר נבוכו בו גדולי החכמים עד היום  .באמרו לשמש שם אוהל בהם  ,באמצע
התורה מפי  ונאמנה  ברורה  ועדות  קבלה  דרך  זה  לו  כלי    ,שנתגלה  בתכונת  שנרמז  כמו 

והפליג על זה בשבח התורה איך היא   .אולי מצד העיון  ,אף על פי שנעלם זה ממנו  .הקדש
וכל   נגלה  כל  עדות  דרך  בה  ושימצאו  תעלומה  כל  לאור  ומוציאה  שלמה  ר"ל  תמימה 

  ". נסתר

  . 16־מאה המה 101
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והנביאים   התורה  פסוקי  את  סותר  ובא   חוזר"  –שהוא  ", השמש   השמש 
יש להדגיש שמדבריהם ומראיותיהם  .  102", "ותשב השמש" ויעמוד השמש "

מוכח שלא רק שסברו שהארץ אינה נעה סביב השמש, אלא גם שהארץ  
כל כוכבי היקום מסתובבים סביב הארץ פעם  ואינה מסתובבת סביב צירה,  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

"א.    102 השלישית:  הידיעה  ד"ה  ג  פרק  הגלגלים  עולם  טוביה  לכל מעשה  ראוי  בהכרח 
אל קופ  קיופילוסוף  דעת  והינירשיבטל  עליו ולונקוס  כל  ,ים  הוא   תויראאותן    כי  שהביא 

) [שכתוב] לכתוב(מפני    .ודברי נביאי אמת הנאמנים בדבריהם  דשוד כתבי הקגנ  םוחבריו ה
לעולם עומדת והארץ  כפי דעת  ,בקהלת  כל  אבל  עומדת  איננה  והשמש לא    ,קופירניקוש 

י אין לו משפט כ  ,תמיד עומד במקומוש  רק  ,ולא ישקע ואינו סובב ואינו נוטה לשום צד  יזרח
[כדבריו]  כ(ואם  .  התנועה וזר  הלמ  , היא  ןכדבריי)  ובא  חכתוב  ואל מקומו    השמש  השמש 

זורשו דרום   חאף  אל  הולך  ו  וכו׳  הולך  סובב  סובב  צפון  אל  ויעמוד    וביהושע  ,ו׳כוסובב 
א ולא  ו  ץהשמש  ות  ,ו׳כלבוא  א  בשבישעיה  במעלה  מעלות  עשר  ירדהשהשמש  הנך    . ר 

עשב  רואה יתנו  הפסוקים  מקומות  ויצדקויכמה  וית  ששהשמ   דיהן  הכוכבים   רוהלבנה 
  ". ולא שהארץ מסבכת סביב השמש ,הארץ בבים סביבסמ

כוזרי שני (הנקרא גם "מטה דן", לרבי דוד ניטו) ויכוח רביעי אות קלב: "אין אנו יכולים ב.  
כתיב שמש דביהושע  דום,   להחזיק במונח הזה, במה שהוא מבטל תנועת השמש,  בגבעון 

כשאר   והולך  שסובב  הרי  תמים,  כיום  לבוא  אץ  ולא  השמים  בחצי  השמש  ויעמוד  וכתיב 
אין   כי  יגעו,  לריק  הקושיא,  לתרץ  נתחבטו  הזאת  הסברא  שבעלי  ואעפ"י  לכת.  כוכבי 

  תשובתם מספקת, לכן נטשתיה וגירשתיה מהסתפח בנחלת ה'". 
בפאדיטאג.   אב"ד  לנדא,  ראובן  (לרבי  כוכבים  "מהלך  א:  סי'  ה  פרק  התנועה  רק)  ולקחו 

ה במרכז המזלות והארץ בכלל שאר  טשהחמה נחה ושק  ואמרו  ,ו אותה לארץנתנמהחמה ו
כולם  לכת  באסובבים  ס  כוכבי  מוכחש  –ויר  וביבה  דבר  היא  ואל    ,ושקר  זאת  תאמין  ואל 

וכלל  תשמע כלל  בזה  שנאמר   , להם  הקדושים  ונביאים  מכתובים  מוכחש  דבר  הוא   כי 
השמש ובא  השמש  וזרח  נאמסיהושע    ספרו  ,בקהלת  יו״ד  בגבעון  ר ימן    ,לנ"וכ  םדו  שמש 

אלו המקראות אין יוצאים    וכל  ״לנימן ל״ח כתיב ותשב השמש עשר מעלות וכסובישעיה  
שק  טםשופמידי   נחה  במקומהט שהארץ  כוכבי    ה  כל  ושאר  והירח  ובבים סלכת  והחמה 

קופר  .ביבהס העולם  ועוד   סיקונוהתוכן  מן  יאבדו  בו  כיוצא  מתורה    ,אלף  אחד  ואות 
  ". לו לעולםטוכתובים הקדושים לא יתב שה ומנביאיםוהקד
לעיתים  ד.   "תשובה  לנברשת"  "השמטות  ח"ב  שפיטצער)  דוד  חייא  (לרבי  נברשת  ספר 

ב'   "ראיתי שם במאמר  והלאה באריכות:  ע"ב  ל  מובא דבר חדש המביאה את  לבינה" דף 
איך   הזאת...  החדשה  השיטה  ומייפה  ומצדיק  מבאר  בעצמו  והמחבר  למינות...  האדם 
לכת  כוכבי  חברותיה  ושאר  בגדוד,  מלך  כמו  במנוחה  העולם  באמצע  עומדת  השמש 
כדור   גם  ובתוכם  אורה,  ניצוצות  ולקבל  אליה  לצפות  פתחה  על  ודופקים  אותה  מסבבים 

ה... ועוד, מה לנו ולצרה זו ליתן מקום לשיטה החדשה בין מקום  הארץ עומד כן עם הלבנ
  אבות ויסודי העולם זי"ע. הלוא בשקר גמור כנ"ל רוצים רק להכחיש את דברי חכז"ל".

"ה.   ויטאל:  חיים  ר'  של  התכונה  ספר  בסוף  שהודפס  השמש  מבוא  יהודי  קונטרס  ועתה 
בה שהשי'  המאמין  כאן,  שכתוב  מה  ורואה  שם  "ובתורתו  ברקיעת  השמש  השמים   את 

ו ברקיע  נדעתו השמש אי  הלא לפי   ס,יקונערפיכול לקבל דעת קו  ךלהאיר על הארץ, האי
והאיך כ  השמים, רק הוא מרכז הגלגלים  כל  פסוקי התורה המפורשים  .  ךאפשר להכחיש 

וא״כ גם    ..רק אילו פסוקי התורה מכחישים בזה אלא גם גמרא מפורשת.  כי לא   תרועוד יו
  ". תשובה םואין על זה שו סיקונשיטת קופער לגמרי עד היסוד  סהרנמכאן לבד 
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  ביממה. 

סבר שאי    , ולכןשטוחה  שהארץ  מדברי התלמודהוכיח    בשו"ת שבות יעקב
אפשר ללמוד מספרי חכמי אומות העולם שמבוססים על תפיסת כדוריות  

  . 103הארץ

חושך"   הגר"א ובורא  אור  "יוצר  מהפסוק  העדר    שהחושך  104הוכיח  אינו 
אלאאור אור  ,  שאין  מקום  בכל  מתפשט  והוא  מציאות,  בדומה  הוא   ,

הידוע    יפל  ע  . 105מתפשט מאליו בכל מקום שאין שום דבר אחרלאוויר ש
בלבד אור  העדר  הוא  חושך  היום  וכמה  לנו  כמה  סברו  שכבר  כפי   ,

  . 106קדמונים

במציאו  החיד"א קיימים  שאכן  ערוך  השולחן  מדברי  עופות  הוכיח  ת 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

מכלל דאינהו    –דכתיב: כי היא חכמתכם  : "כ  סי'  ח"ג(ר' יעקב ריישר)  שו"ת שבות יעקב    103
מספריהם נלמד  ואיך  בוריו,  על  הדבר  ידעו  הוא   ?!לא  שהעולם  בנויים  דבריהם  עיקר  וכן 

דקאמר: אידי ואידי חד שיעורא  ,  א דש"ס דידן ריש פ"ב דחגיגהככדור, נגד משמעות סוגי
  ". , וכמבואר בדברי הרא"ם פרשת ואתחנן)ע"א חגיגה יב( הוא

(עליות אליהוכך גם  כתבו  ש  יש ג  בשם הגר"א  פב,  ד"ה   ע"א  שבת עה  ליוני הש"סיהערה 
: "וכן ראיתי בספר עליות אליהו [הערה פב] בשם הגר"א מווילנא ז"ל, שהיתה סברתו  מניין)

ארבע  ד'על  אקרא  בספרי  ומבואר  הארץ'  בכנפות  'לאחוז  מדכתיב  כדורי,  העולם  שאין 
  כנפות כסותך' למעט קרן עגולה דאין לו כנפות, הרי דבעיגול לא שייך לשון כנפות". 

בשמ זאת  לומר  קשה  קו  אמנם  את  מקומות  בכמה  מזכיר  הוא  לשו"ע  שבביאורו  כיוון  ו, 
  ט). סק" רסבסי'  עהדרה ב, יו סק" תנטסי' ב, סק" רסאסי'  רח חייםהמשווה (ביאור הגר"א או

  . ז ישעיה מה 104

(עמוד    105 מ"ש  ד"ה  יצירה  לספר  הגר"א  יש 46ליקוטי  דבר  הוא  החושך  וכן  שם  "מ"ש   :(
ו העדר כמ"ש המינים, אלא הוא בריאה נפלאה...  עכ"ל. אמר לי פא"פ בזה"ל: החושך אינ

כמש"ה יוצר אור ובורא חושך... יכול להתפשט בכל מקום, לבד במקום האור אין לו רשות 
העולם,  מלא  שהוא  האוויר  דוגמת  והוא  כו'.  החושך  ובין  האור  בי  ויבדל  וזהו  להתפשט, 

  והנה כשעומד אדם או שום דבר במקום זה, אין שם אוויר".
פענחשו"גם   צפנת  רט  ת  סי'  תחילת  ורשה)  מרוגאצ'וב,  רוזין  יוסף  "ובהך  כתב  (לרבי   :

דחושך מוכח  אור]  מפני  וחושך  חושך  [מפני  כו'  אור  גולל  גבי  ע"ב  י"א  הווי    דברכות 
מופשטת להגדרה  או  מעשית  למציאות  כוונתו  אם  ברור  זה  אין  אמנם  (שלא   מציאות". 

  כגר"א שמוכח שכוונתו למציאות מעשית, מכך שדימה זאת לאוויר).
הביא עוד כמה וכמה ראיות מחז"ל שסברו    פרק ו סי' ב אות ו   (לרב כשר)  מפענח צפונותבו

  שהחושך הוא מציאות. 

ודעות  106 "  לרס"ג  אמונות  א:  ואם  והחמאמר  האור.  העדר  הפך האור, אבל הוא  אינו  שך 
  .."פך האור? אביא בזה ג' ראיות.ישך הומאי זה טעם אתה אומר כי אין הח ,יאמרו

  ". ורון העדריםיושך והעושהחח"ג פרק י: " מורה נבוכים
שהאור הוא בראשית פרק א ד"ה השאלה הז' באומרו וירא אלוקים את האור: "  נאלאברב

  . "שך הוא העדרוווהח ,מציאות
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. היום ידוע לנו שאין עופות כאלה, אע"פ שהדבר היה  107שנוצרים מהאילן 
  . 108מקובל אצל הגויים במשך למעלה מאלף שנה 

סופר את   החתם  מקבלים  הכוכבים  שכל  חז"ל  ומדברי  מפסוקים  הוכיח 
וה  לה,  וטפלים  מהשמש  שלא  אורם  אחר זהיר  זה  בעניין    להתפתות 

  .109דושה הקרה  תוהואין לנו אלא דרך , המתפלספים

אף מ  הוא  שבתלמוד,  הוכיח  חז"ל  זמנינו  דברי  רופאי  שחכמת  שכיוון 
, שאוכלים שקצים  מבוססת על ניסויים רפואיים שנעשו על אומות העולם

אות אלו יועילו לישראל. ואף כתב  לסמוך על כך שרפו  פשראי  ורמשים, א
איסור  לסמוך עלאין  שלמעשה   חוץ מחילול שבת   , דבריהם להקל בשום 

  . 110ואכילה ביום הכיפורים, שהרי גם ספק פיקוח נפש דוחה אותם 

שהוכיח ממדרש שלגוי יש רק שלושים ואחת    נכתב  בשם הגר"ח קנייבסקי
  .111שיניים

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

טוב  107 עמ'    מעגל  עוף 37השלם  שיש  ספר  באיזה  ראיתי  אני  וגם  אשכנזי:  חכם  "אמר   :
שנברא באילן. התחילו לשחוק. אז אמרתי: זה הוא שו"ע יורה דעה סי' פ"ד, וצריך שיאמינו 
וידעו   עץ.  על האבן שהיה  הגויים המעידים  כחכמי  שלנו  שלימה  תורה  שלא תהא  מעט, 

  שנלכדו ברשתם ושתק"ו יחדיו". 

 מאיין באו" פרק יב. כפי שפירטנו במאמר "דע 108

אמנם המאור הקטן בערך הגדול הנזכר,  : "כו  'סיתחילת  שו"ת חתם סופר קובץ תשובות    109
אל ויעש  בתורה  המוזכר  הגדול  המאור והוא המאור  את  הגדולים  המאורות  שני  קים את 

  כבים. והגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכ
למ אנו  הזה  המקרא  דברי  החשוב מתוך  הוא  לבדו,  הנזכר  השמש  רצוני  שהוא,  דים, 

וכל הכושבכ לו  והמאור הקטן שיש  ואת הכוכבים,  טפלים להם, כדכתיב  כל  וכבים  כבים, 
  כבים נבראו לשמש הלבנה. ומקום שנאמר ואת היא טפלה, וכן אחז"ל הכ

ואל יפתוך מעתה המתפלספים לעשותם אדונים בפני עצמן, ולדעתם אפשר שיאירו מעצמן 
  ."מבלי שיקבלו תועלת מהחמה והם יותר מאור הלבנה, ואין לנו אלא דרך תוה"ק

  לו אפי  ,ומפני זה קשה לי לסמוך בשם הוראה על רופאי זמנינו: "ב"חתם סופר שבת פו ע  110
ניבענ  ,ישראל וכדומהיין  מומחתם  ,דה  ע"י    [מומחיותם]  דכל  שנעשו  רפואות  ספרי  עפ"י 

סו בגופן שלהן, יוכן כל חכמתם בניתוח עפ"י שנ  מות העולם,להם ע"י גופי או  הסיון שהיינ
ואין לדון מדבריהם להקל בשום איסור כ"א   .לגופי בני ישראלה דחביל גופיהו ואין מזה ראי

ביוה"כילענ חילול שבת ואכילה  דוחה שבת  ,ין  נמי  נפש  פיקוח  ספק  יהא אלא  אבל   .דלא 
  ".להאמין להם ממש אין נ"ל

ח"בשו" סופר  חתם  דעה יו  ת  "  רה  והנה:  ד"ה  קעה  עשה  סי'  אם  למימר  בעי  הוה  לא  הנה 
בשבת   נןכדאמרי  ,שלנו  םשלהם לגופי  םמגופי  המשום דאין ראי  ,רפואה זו לעכו"ם בתר ג"פ

ונדרי  ע"ב  ל"א  ובע"ז  ע"ב  אינהו דאכלו שקצים ורמשי  םפ"ו  ע"ב  גופי  םל"ד  ע"כ    הו.חביל 
  . "םך לומר שעשה רפואה זו לישראליהוצר

, "משא ומתן בענייני רפואה" (הדברים נרשמו ע"י תלמידו) עמוד נז: "במדרש ורפא ירפא  111
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שונות   ראיות  ולהביא  לנסות  להמשיך  שאין  הוא  ברור  שדבר  מכך  עולה 
, האם יוכלו  112לעניינים מדעיים, כמו האם יש חיים בכוכבים אחרים או לא 

יהיה כאדם הנוצר מספר יצירה שאין האם    , 113לייצר אדם בדרכים טבעיות
  . 115שאר אדם כהיה  או שי 114לו דיבור

  כיצד נדחו ראיות אלה 
מ ראיות  לברר לגבי  כדי  בהן  שאין  פשוט  הדבר  וממפרשיהם,  חז"ל  דברי 

  –את המציאות, שהרי כבר הוכח שגם דברי חז"ל המפורשים בענייני מדע  
  . 116אינם מתאימים למציאות הידועה לנו 

ולעיין  להעמיק  יש  מפסוקים,  אלה  מפרשים  שהביאו  הראיות  לגבי  אך 
לאלו   דומה  הללו  הראיות  סגנון  שהרי  הדבר.  אירע  גדולי  כיצד  שנקטו 

אב לשאר ראיותיהם בניין  ומכאן  בענייני הלכה,  הדורות  בכל  , 117ישראל 
יו"ד מדברי  רי לא יעלה על הדעת לומר דבר  וה ראיות חז"ל  לסתור קוצו 

  .118תלמוד שב

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

יצחק    תלפיות הג"ר  לי  וסיפר  ל"ב,  וליהודי  שיניים  ל"א  יש  שלגוי  איתא  אברים)  (ענף 
סופר   אליו  וכשבאים  יהודים,  ששונא  בארה"ב  שיניים  רופא  שיש  שליט"א  זילברשטיין 

  אינו רוצה לטפל!". 32וכשמוצא  –השיניים 

  .פרק לחכמו שפירטתי לעיל  112

דת בשר ודם  ימ  .דת בשר ודםידת הקדוש ברוך הוא מיא וראה שלא כמובע"א: "ברכות י    113
ונשמה קרב  – יכול להטיל בה רוח  ואינו  גבי הכותל  ובני מעייצר צורה על  והקדוש    ,םיים 

 ."םיים ובני מעייקרב ברוך הוא אינו כן, צר צורה בתוך צורה ומטיל בה רוח ונשמה

רבא ברא גברא, שדריה לקמיה דרבי זירא. הוה קא משתעי בהדיה,  : "ב"סנהדרין סה ע  114
ליה מהדר  קא  הוה  דיבור"]  ולא  בו  היה  "שלא  הדר  [רש"י:  את,  חבריא  מן  ליה:  אמר   .

 . "לעפריך

מצד הסברה, לא מן הנמנע שיצירתו בדרכים טבעיות תגרום לנפיחת נשמה באפיו, כמו    115
  שזיווג יוצר עובר בדרך טבעית והדבר גורם לנפיחת נשמה באפיו.

  .פרק נזכפי שהארכנו ב 116

ללמד מן הידוע על שאינו ידוע. והסוגיות שבעניינים   –זוהי דרכו של בניין אב  ובפרט ש  117
שניתן לברר את נכונות מסקנותיהם, והסוגיות ההלכתיות הן שאינן   –מדעיים הן הידועות  

 שאין בידינו לברר את נכונותן. –ידועות 

החביב ויהיו  דע תלמידי  : "עט  'סיתחילת  שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא אבן העזר    118
הכלל הגדול שאין לכל חכמים שאחר התלמוד    :כרוןיבך לזידברים הללו חקוקים על לוח ל
התלמוד נגד  דבר  לומר  יחשב    ,רשות  לא  התלמוד  מדברי  יו"ד  קוצו  לסתור  דבר  והאומר 

  ".בכלל חכמי ישראל
כ"ש   ,אין רשות להוסיף ולא לגרוע  ראדעל הגמ: "כה ס"ק ו  'ביאור הגר"א חושן משפט סי

 ".רבינא ורב אשי סוף הוראה ם [בבא מציעא פו ע"א]הפועלי רקכמ"ש בפ ,לחלוק
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אלא שהדבר פשוט. שהרי ראיותיהם של גדולי ישראל בהלכה אינן ראיות  
מאודם   בכל  שהשתדלו  אלא  חלוטות,  וקושיות  באמת  גמורות  להידבק 

הסברה לפי  האפשר  כללי  119ככל  פי  על  למסקנותיהם  מחויבים  ואנו   ,
וזה שייך120פסיקת ההלכה  שאנו מחוייבין לעשות כפי    ענייני הלכה, רק ב  . 

משא"כ    . והקב"ה מסכים על ידו  , ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות  , שנראה
הטבע בחקירת  שהם  כדי  בדברים  בהן  אין  כאלו  שראיות  את  ,  לברר 

  . 121המציאות 

. שכנגד ראייתו של הגר"א למציאות החושך,  והרי הדברים מוכחים מתוכם
מהפסוק "יוצר אור ובורא חושך", עמד הרמב"ם והביא מאותו פסוק עצמו  
ולא   חושך"  "בורא  הפסוק  נקט  שלכן  העדר,  הוא  שהחושך  לכך  ראיה 

חושך"  "חושך122"עושה  מהלשון  ראיה  לכך  הביא  והאברבנאל  שהוא  ,   ,"
העדר שפירושה  "לחׂשוך"  להכריע 123מלשון  אפשר  שאי  מוכח  כן  ואם   .

  בהחלט מהי המציאות על פי ראיות מפסוקים ומדברי חז"ל. 

בלימוד   וראיותינו  סברותינו  לגבי  אף  ענווה  ללמדנו  כדי  מכאן  יש  אכן 
  התורה. 

  גדולי ישראל שהיו חכמים במדע 
הראשונים שבתקופת  היא  מוכחת  מגדולי  יהודי  124עובדה  ואף  רבים,  ם 

את   קידמו  ואף  מאוד  בהם  התקדמו  זמנם,  מדעי  את  למדו  ממש,  ישראל 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

מפרשיו    119 במחלוקת  שאין  תלמודנו  לומד  כל  "יודע  ה':  מלחמת  לספר  בהקדמה  רמב"ן 
חשבון   כגון  ברור  מופת  הזאת  בחכמה  שאין  חלוטות,  קושיות  ברוב  ולא  גמורות  ראיות 

וניסיוני התכונה. אבל נשים על כל מאודנו ודיינו מכל מחלוקת בהרחיק אחת מן  התשבורת  
  הדעות בסברות מכריעות". 

  .פרק נאכפי שהארכנו ב 120

סי  121 העזר  אבן  שיק  מהר"ם  "  ז  'שו"ת  והנה:  למד"ה  ענין  זה  שם   כתבושה  ואין  התוס' 
אסי]   בעירובין רבי  ד"ה  ע"ב  הסכמה  [מו  היינו  שאנו   .דנראין  התורה  בדיני  רק  שייך  דזה 

כפי שנראה רואות  ,מחוייבין לעשות  לדיין אלא מה שעיניו  ידו  ,ואין  על    . והקב"ה מסכים 
 ".משא"כ בדברים שהם בחקירת הטבע

יוצר אור ובורא חושך 'ולפי זה הפירוש יתבאר מאמר ישעיה  : "ירק  ג פ"מורה נבוכים ח  122
שה חושך  ושך והרע העדרים, והסתכל איך לא אמר עו, מפני שהח'עושה שלום ובורא רע

  ". ולא עושה רע מפני שאינם דברים נמצאים שתתלה בהם עשייה

שך תמיד יורה על  וה שם חהנסוף ד"ה ביאור מילת חושך: "  פרק א   אברבנאל בראשית  123
והמניעה מאומה  :כמו  ,ההעדר  ממני  חשך  רוק  ,ולא  חשכו  לא  לעת    ,ומפני  חשכתי  אשר 

 ".לם לשון מניעה והעדרוכ – קרא בגרון אל תחשוך ודומיהם ,גם מזדים חשוך עבדך ,צרה

 בפרט בארצות האסלאם. 124
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ספרים חיבור  ע"י  בין  כולו,  המדע  חידושיהם    125עולם  ע"י  ובין 
. על 127, ואף חכמי אומות העולם חולקים להם כבוד על כך 126והמצאותיהם 

טבעית   בדרך  היהודים  שתרמו  התקדמויות  הן  אלו  כל  פנים,  כחלק  כל 
   מעולם המדע, ולא מתוך התורה עצמה. 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 שחלקם תורגמו ללועזית.  125

ספריו תורגמו ללטינית והוא נחשב בין אומות העולם   –רבי אברהם בר חייא הנשיא  א.    126
שער ה פרק נא   לאחד מעשרת גדולי האסטרונומים בימים הקדמונים (קו התאריך הישראלי

  ). 133עמוד 
ידיעותיו בפילוסופיה וברפואה עשוהו, ככל הנראה, ליהודי המפורסם ביותר    –הרמב"ם  ב.  

  ני העולם כולו.בימי הביניים, בעי
חידש חידושים במתמטיקה. כמו כן, ככל הנראה, הוא שהמציא (ויש אומרים:   –הרלב"ג  ג.  

יעקב "מטה  את  עמוקות)  שכלל)  מגלה  לו:  קרא  עצמו  (הוא  עבור   –"  מדידה  מכשיר 
ישראל (אוצר  שטחים  ומודדי  ימאים  "ספר   אסטרונומים,  פרק  סוף  גרשון  בן  לוי  ערך 

  מלחמות ה'"). 
  נט.דָר וָ שכלל את מכשיר הניווט קוּ   –ר' יעקב בן מכיר אבן תיבון ד. 

היוחסין)ה.   (בעל  זכות  אברהם  את    –  רבי  אף  (ששימשו  אסטרונומים  לוחות  חיבר 
  .בשכלל את האצטרולוהיה אסטרונום של חצר המלך, לימד באוניברסיטאות, , קולומבוס)

שמם   127 על  קראו  הראשונים,  מגדולי  שלושה  של  לפעלם  המדע  חכמי  הערכת  מרוב 
ן עזרא " (רבי אברהם " (הרלב"ג), "מכתש ָזגּות", "מכתש רבי לוימכתשים בירח: "מכתש ַאּבֶ

 זכות).
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  עשר ־ניםהש שערה

  מסורת

   סא פרק
  מחלוקות בפרטים מהותיים

   מסיני.  2ופירושיהן 1כל המצוות, נאמרו הן וכללותיהן ודקדוקיהן 

שנשתרשה  נראה  ש  לעיתים  יסוד  ופרטי  חזקה  תפיסת  היה,  כך  נמצא  כך 
מסיני.  שניתנו  לאלו  זהים  שבידינו  יש    ההלכה  שמא  לעיין  שיש  אלא 

  ריעותא בחזקה זו. 

לגבי דינים ורעיונות רבים ישנה מחלוקת האם מקורם מסיני או שהן  אכן,  
  במהלך הדורות, וכפי שנראה בהמשך.  סברות שנתחדשו

יש להקדים שאמנם לא נוכל להוכיח לגבי פרטים מסוימים מהו מקורם, אך  
אנו יודעים שיש פרטים מהותיים, בין בענייני הלכה, בין בדרכי הדרש ובין  
הגיעו   הפרטים  כל  שלא  בוודאי  כן  ואם  לגביהם,  שנחלקו  אגדה,  בענייני 

  במסורת מדויקת: 

, האם מזבח העולה עומד  3האם יש שכר מצווה בעולם הזה נחלקו תנאים  
אע"פ שמדובר דורות מעטים לאחר שבית המקדש היה    –  4בדרום או  בצפון  

בנוי וכל עולי הרגל ראו זאת, ישנן אותיות בספר תורה שלא נכתבו בכל  
  אף על דברים מצויים, כמו מהותיות  , והיו מחלוקות  5המקומות באופן זהה 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

"ספרא    1 בהר:  פרשת  ענתחילת  סיניימה  הר  אצל  שמיטה  המצו  , ין  כל  נאמרו  ווהלא  ת 
כללותיהם    .מסיני נאמרו  כולם  אף  מסיני,  ודקדוקיה  כללותיה  נאמרו  שמיטה  מה  אלא 

 .ודקדוקיהם מסיני

  ."בפירושן ניתנו ,ת שניתנו לו למשה בסיניוכל המצו: "ליד החזקה ת הרמב"םהקדמ 2

  ".רבא אמר: הא מני? רבי יעקב היא, דאמר שכר מצוה בהאי עלמא ליכא: "קידושין לט 3

  ". אמר רב אסי א"ר יוחנן, אומר היה ר' יוסי: כוליה מזבח בצפון קאי" ע"א: זבחים נח 4
טז "ע"ב  יומא  מ:  דעתיך  יהודה היאיאי סלקא  רבי  מי משכחת   –  דות  מזבח באמצע עזרה 

 ".ליה? הא רובא דמזבח בדרום קאי

אמר רב אשי: חזינא להו לספרי דווקני דבי רב, דחטרי להו לגגיה דחי"ת ותלו : "כט  מנחות  5
 ".ליה לכרעיה דה"י
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  .8, קידוש החודש 7ארבעת המינים, 6זמן קריאת שמע 

מ האותיות  כתיבת  דרך  אפילו  כן,  נשתכחה  כמו  התיבות  שבסופי  נצפ"ך 
  . 9במהלך הדורות, עד שחזרו וייסדוה 

גם דברי המשנה  –בדברי האגדה שבתלמוד אמרו שהכל ניתן למשה בסיני 
עצמם  לחדש 10והתלמוד  עתידין  שהסופרין  מה  ותיק  11,  שתלמיד  ומה   ,

רבו  לפני  להורות  שכיוון  12עתיד  דבריהם,  את  אחרונים  פירשו  אמנם   .

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

מ"א:   6 פ"א  ברכות  בערבית"  משנה  שמע  את  קורין  נכנסים   ,מאימתי  שהכהנים  משעה 
 , וחכמים אומרים עד חצות  ,עד סוף האשמורה הראשונה דברי ר' אליעזר  ,לאכול בתרומתן
  ". ר עד שיעלה עמוד השחררבן גמליאל אומ

יש להדגיש שרבי אליעזר חולק על חכמים ורבן גמליאל בזמן הקריאה מדאורייתא (ברכות 
  ורש"י שם).  ע"ב –ע"א  ד

פ ברכות  מ"משנה  "ב"א  בשחרית:  שמע  את  קורין  החמה  ...מאימתי  הנץ  עד  רבי    ,וגומרה 
  ". ש שעותויהושע אומר עד של

ישמעאל אומר שלשה הדסים ושתי ערבות לולב אחד ואתרוג  רבי  : "ד"ג מ"משנה סוכה פ  7
  ".רבי עקיבא אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת ...אחד

. בין שנראה בזמנו בין שלא נראה בזמנו מקדשין אותו, רבי ..משנה: "א"ראש השנה כד ע  8
  , שכבר קידשוהו שמים. אין מקדשין אותו – אלעזר ברבי צדוק אומר: אם לא נראה בזמנו

בזמנו  ..גמרא. אומר:  פלימו  בזמנו  –  תניא,  שלא  אותו,  מקדשין  רבי   –  אין  אותו.  מקדשין 
ובין כך אין מקדשין אותו, שנאמר וק בין כך  [ברבי שמעון] אומר:  דשתם את שנת יאלעזר 

  ."שנים אתה מקדש, ואי אתה מקדש חדשים – שיםיהחמ
 .בתקופתםקידוש החודש, שעדיין היה נוהג  –מפורסם  מדובר במחלוקת תנאים לגבי אירוע

קד  9 בע"א  שבת  מגילה  אבא:  "  ע"א:  ג  –ע"ב    ,  בר  חייא  רבי  ואיתימא  ירמיה,  רבי  דאמר 
והכתיב אלה המצו ותיסברא?  צופים אמרום.  דבר   –  תומנצפ"ך  שאין הנביא רשאי לחדש 

ידעין הי באמצע תיבה הי בסוף תיבה, ואתו צופים    ה הואי, מידע לא הוהומעתה! אלא מיה
שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה! אלא: שכחום וחזרו   –  ותותקנינהו. ואכתי, אלה המצ

  ". ויסדום

ואמר רבי לוי בר חמא אמר רבי שמעון בן לקיש: מאי דכתיב ואתנה לך : "א"ברכות ה ע  10
ברות,  יאלו עשרת הד  –חות  ול  ?ה אשר כתבתי להורותםות האבן והתורה והמצווחואת ל
זה    –אלו נביאים וכתובים, להורותם    –זו משנה, אשר כתבתי    –וה  וזה מקרא, והמצ  –תורה  

  ."תנו למשה מסיניימלמד שכולם נ .תלמוד

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב ועליהם ככל הדברים  : "ב"מגילה יט ע  11
הו הקדוש ברוך הוא למשה דקדוקי תורה ודקדוקי מלמד שהרא  ?אשר דבר ה' עמכם בהר

  ."מקרא מגילה ?סופרים, ומה שהסופרים עתידין לחדש, ומאי ניהו

פ  יירושלמ  12 "ד"ב ה"פאה  דברים הדברים    :ריב"ל אמר:  ועליהם כל ככל  מקרא    –עליהם 
כבר נאמר למשה    ,מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו  לואפי  ,משנה תלמוד ואגדה

כבר    : משיבו חבירו ואומר לו  , יש דבר שיאמר אדם ראה זה חדש הוא וגו'  ? מה טעם  .בסיני
  ". היה לעולמים
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באופנים   חז"ל  שדרשו  דינים  כן  על  מסיני,  מקובלות  הנדרשות  שהמידות 
בתורה  כמונחים  הריהם  התורה ,  13אלו,  מן  סמן  להם  למצוא  ,  14שיש 

  .15מן הכח אל הפועל  םוהתלמיד בכח עיונו הוציא 

   סב פרק
  הלכה למשה מסיני

מקו מהו  יודע  אינך  שאם  בירושלמי  תלה  מפורש  מסוימת,  הלכה  של  רה 
 וכולן   מסיני  למשה  נאמרו  הלכות  כמה  שהרי  אותה בהלכה למשה מסיני, 

מסוימות    . 16במשנה   משוקעות הלכות  ייחסו  חז"ל  שלעיתים  מכך  עולה 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ע  13 ה  ברכות  חיות  " מהר"ץ  פ"ב  "א:  ירושלמי  עי'  נ"ב  מסיני.  למשה  ניתנו  שכולם  מלמד 
הקדוש   שהראה  מלמד  דחגיגה  ופ"ק  עתיד דפיאה  ותיק  שתלמיד  מה  למשה  הוא  ברוך 

והחכמים מוציאים מכללים   ,דות הנדרשותיהיינו הקדוש ברוך הוא מסר למשה מ  .לחדש
המפורש מן  סתום  ולומדים  שונים  וענפים  תולדות  מונחים   .אלו  המה  הללו  הפרטים  וכל 

  ".בכלל
ע יט  מגילה  חיות  "  ב"מהר"ץ  שהראהו:  מלמד  שהמוכי  ,והכוונהד"ה  היון  נדרשות דות 

  ". לם מונחים בתורהוכ ,דות הללויינים שהוציאו חז"ל ע"י מיע"כ כל הענ ,מקובלות מסיני

בגמרא ברכות שם נאמר שגם הנביאים והכתובים ניתנו למשה מסיני, ועל כך כתב בספר    14
ליעקב קמניצקי(  אמת  יעקב  ")הרב  ג:  אות  המקרא,  ללימוד  מבוא  חמא  ,  בר  לוי  א"ר 

דכתיב ואתנה כו' מלמד שכולם נתנו למשה מסיני, עיין שם. ולכאורה תמוה  מאי    :ארשב"ל
חז"ל   אמרו  הא  קשה,  וביותר  אתמהה!  וכתובים,  נביאים  למשה  שנתנו  יתכן  שאיך  הוא, 

שה חומשי  יאלמלי לא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמ'  )דף כ"ב ע"ב(במסכת נדרים  
הי ישראל  ארץ  של  שערכה  מפני  יהושע  וספר  הנביאים  'אתורה  שכל  נאמר  כאן  ואילו   ,

  והכתובים כבר ניתנו בהר סיני, לפני אותו חטא.
דיתיב '  )דף ט' ע"א(והנראה, דהנה מצינו בפ"ק דתענית   לינוקיה דר"ל  יוחנן  אשכחיה רבי 

מידי  מי איכא  ר"י וקא מתמה אמר  יתיב  יזעף לבו  ד'  ועל  וקאמר אולת אדם תסלף דרכו 
בא רמזי  דלא  בכתובי  וכו'דכתיבי  באורייתא  'ורייתא  משה  רמזה  ולא  בד"ה  ופירש"י   .

  ". ...עכ"ל 'שהחומש הוא יסוד נביאים וכתובים ובכולם יש סמך למצוא מן התורה'

וכן  : "ט  ' בראשית פרשה סג סי  )ר' אברהם יחיאל מיכל ב"ר עוזיאל מגלוגא(נזר הקודש    15
בתורה מסיני, מ"מ לא    הוא בכל דבר שתלמיד ותיק עתיד לחדש, כי אף על פי שנרמז הכל

  ".עד צאתו לפועל ע"י תלמיד ותיק המוכן לכך כפי מדרגתו ,היה אלא בכח ולא בפועל
כלומר, אם תלמיד ותיק מורה לפני רבו  ד"ה מ"ט: "  ד"ב ה"פאה פ  על הירושלמיעלי תמר  

דבר חדש, חבירו משיבו כבר היה לעולמים עפ"י אחד מדרכי הדרשה בתורה שבע"פ. אלא 
  ,אבל אינו חדש  ,ולפיכך נאמרת ההלכה משמו  ,עיונו הוציאו מכח אל הפועל  שהוא בכח

אבל   .ה עפ"י אחד מדרכי הדרשות המקובלות בתורה שבע"פושכלול כבר בהתורה והמצו
נאמרת בשמו לו הזכות שתהא  והדולה    רךדל  ע  ,מגיע  וטיבותיה לשקייה  חמרא למאריה 

  ". מים מבארות עמוקים

16  " ה"ח:  פ"א  חגיגה    אל   ,טיבה  מה   יודע  את  ואין  ידיך   תחת  הלכה   באת  אםירושלמי 
 ". במשנה משוקעות וכולהן מסיני למשה נאמרו הלכות כמה שהרי ,אחר לדבר תפליגינה
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מתוך   אלא  הוא,  במסורת שכך  נתקבל  לא  כשהדבר  גם  ממשה,  למסורת 
  .חוסר במקור אחר לאותו דין

מדעת חידשו  האחרונים  שאף  מסוימים  ומצינו  דינים  של  שמקורם  ם 
  . 17מהלכה למשה מסיני

כתב   בוודאות  וכן  יודעים  שאיננו  כתב  קוק  הם דינים  שהראי"ה  מסוימים 
  . 18הלכה למשה מסיני, ויתכן שהם נתקנו או נדרשו במהלך הדורות 

ה דברי  מקומות  וכמה  בכמה  מהלכה    תלמוד ואכן  שמקורו  מסוים  דין  על 
רק   מגיעים  מסיני,  שהובאו    כמסקנהלמשה  אחרים  מקורות  כמה  לאחר 

למשה    ונדחו.  בהלכה  נמסר  מסוים  דין  האם  מחלוקת  גם  ישנה  לעיתים 
   . 19ומוכח שלא היתה מסורת ברורה שמדובר בהלכה למשה מסיני מסיני. 

מסיני,  שמקורו  כתבו  שרבים  המקרא,  טעמי  פיסוק  לגבי  של    גם  מפשטן 
, ויש אומרים שעזרא ואנשי  20דברי התלמוד משמע שנחלקו בזה אמוראים 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

פ  17 אבות  מ"ברטנורא  "א  מסיני"א:  תורה  קבל  אינה    –  משה  זו  שמסכת  לפי  אני,  אומר 
פירוש מצו על  ממצומיוסדת  מוסרים ות  ו ה  כולה  אלא  שבמשנה,  מסכתות  כשאר  התורה 

חיומ ג"כ  העולם  אומות  וחכמי  מלידות,  שבדו  כמו  ספרים  כיצד  יברו  המוסר  בדרכי  בם 
, לומר לך  'משה קבל תורה מסיני'יתנהג האדם עם חבירו, לפיכך התחיל התנא במסכת זו  

מלישהמ המשנה  חכמי  אותם  בדו  לא  המסכתא  שבזו  והמוסרים  אלו  אלא    ,בםידות  אף 
  ".נאמרו בסיני

ונראה דה"ה כל  האומדנות שבגמרא: "  לגבי קובץ שיעורים (ח"ב דברי סופרים סי' ז אות ג)  
וה"ה  ...  אלא אף אלו נאמרו בסיני  ,בםימל  ראלא בדו אותם חכמי הגמ  רא,האומדנות שבגמ

חות הנפש דעד כ"ה שנים אפשר לו  וק הטבע מכוין כ"ה שנים דתביעת חוב ג"כ הוא חילענ
  ".לאדם לשתוק על תביעתו ויותר מכ"ה שנים אינו יכול לשתוק אלא א"כ מחל לגמרי

ואשר  ד"ה  ד"ה  ג  סי'  קידושין  חברון)  ישיבת  ר"מ  (לר' אברהם משה חברוני,  משאת משה 
(דף ה ע"א בדפיו): "ואשר נראה לכן דגדרי הקניינים הם, שהלכה למשה מסיני שאין המקח 

. אבל איזהו מעשה הקניין, לזה לא ניתנה הלכה אלא כל  נקנה בדברים, ובעי מעשה הקנין
 שהנהיגו בעולם למעשה הקניין זהו קונה מן התורה...".

יג  18 פרק  הדור  "לנבוכי  הלכה  :  הן  מהן  איזה  ההלכות  פרטי  על  ברורות  קבלות  לנו  אין 
 . "למשה מסיני, ואיזה מהן הן דברים שנתקנו ונדרשו על פי בתי דינים שבדורות

מסיני,   19 למשה  הלכה  הוא  הרבים  ברשות  אמות  ארבע  העברת  שאיסור  המקור  למשל, 
ועוד, שהירושלמי באותה ע"ב  מגיע רק לאחר כמה אפשרויות אחרות שנידחו (שבת צו  .(
  סוגיה מביא מקור אחר לדין זה (ירושלמי שבת פי"א ה"א). 

  ע"ב  בברכות מא  כך גם ישנן מחלוקות האם שיעורין הם הלכה למשה מסיני (ע"פ הגרסה
  שיעורין דרבנן, וכן יש דעה כזו בירושלמי פאה פ"א ה"א וחגיגה פ"א ה"ב).  

  ). ע"א ו –ע"ב  וישנה מחלוקת מה מדיני המחיצין הוא הלכה למשה מסיני (סוכה ה

ולמ"ד שכר שימור, מ"ט לא אמר שכר פיסוק טעמים? קסבר: (שכר) פיסוק : "ב"נדרים לז ע  20
  ."...טעמים דאורייתא הוא
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  . 21כנסת הגדולה תיקנום 

הוא   החמה  שנת  לכך   דוגמהאורך  על    בולטת  מסורת  היתה  תמיד  שלא 
בה מדובר  ש   ייחודיותה של סוגיה זו,   ידיעות שיוחסו להלכה למשה מסיני. 

מדעי   באופן  שבנושא  להוכיחו  העיבורניתן  ספר  שרז"ל    22מוחלט.  כתב 
הנכונה  מידתה  את  החמה   קיבלו  שנת  סיני  23של  זו  24מהר  שטענה  אלא   .

וכמעט ,  26אכן מדויקת   25התקבלה על דעתו רק משום שהוא סבר שמידה זו 
שהי  זהה האומות  חכמי  ששנת  ידוע    בימינו  . 27בזמנו   תמפורסמ  תהלדעת 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

" ואמרי:  ד"ה  שם  אלו המסורות תוס'  מפרש  דאורייתא  לאו  פיסוק טעמים  ליה  דאית  מאן 
  ". חסירות ויתירות

ע  21 ג  מגילה  רי"ד  "  א"תוספות  ויבינו:  הטעמיםוכי  ,ק"לד"ה  סידרו  כה"ג  דאנשי  למה   ,ון 
והיה להם להוכיח ע"י    ,כגון שאת וגם אחור משוקדים  ,נסתפקו רבותינו במקראות התלואים

  ". עמיםהט
כז ט  אסתר  עזרא  "  אבן  ככתבם:  המגד"ה  שתקרא  שעזרא    ]בעבור[  )ובעבור(לה  יהטעם 

הסופר הפסיק הפסוקים ולא היה אחר שנים רבות ציוו חכמינו ז"ל שלא יפסוק הקורא אלא  
  ". בסוף הפסוק

"  ,ירמיהול  בהקדמתו  אברבנאל אמיתת:  אבל  ד"ה  הגדולה תחילת  כנסת  ואנשי  שעזרא 
קוד  ימצאו ספרי התורה בשלמותם ותמותם כמו שנכתבו, וקודם שהתעורר עזרא לעשות הנ

 עיין במקרא...". י הפסוקיםוהטעמים וסופ

הנשיא  22 חייא  בר  אברהם  "הספר    לרבי  הוא  זה  ספר  עזרא).  לאבן  העיבור  לספר  (בניגוד 
 הראשון בחכמת העיבור" (מתוך שער הספר). 

 ע"פ תקופת רב אדא, בניגוד לתקופת שמואל שהיא בוודא פחות מדויקת. 23

לבנה] אין אנו ראויים לומר על  ספר העיבור מאמר שלישי שער ה: "וכן [כמו לגבי חודש ה 24
להם  נמסר  [אלא]  החמה, אבל  מידת שנת  על  חקרו  רב אדא] שרז"ל  [תקופת  הזה  העניין 

 מהר סיני מידתה הנכונה כאשר נמסרה להם מידת החודש". 

חלקים (כאשר ישנם    997שעות,    5יום,    365אורך שנת החמה ע"פ תקופת רב אדא הוא    25
יום פחות   1/4365רגעים בחלק). ובלשוננו:    76כאשר ישנם  רגעים (  48  ,חלקים בשעה)  1080

 דקות בערך.  4½

מאמר שלישי סוף שער ד: "וזאת התקופה בנויה על מהלך החמה השווה ואין בינה ובין   26
 המהלך הזה הפרש כלל".

ה:    27 ואנו מוצאים מידת שנת החמה לדברי חכמי האומות החוקרים "מאמר שלישי שער 
עליה כל ימותם היא שס"ה יום ורביע יום חסר חלק אחד מש' [שלוש מאות] ביום בקירוב  
רגעים ושני  חלקים  ד'  אדא  רב  ודברי  הזאת  המידה  ובין  בדבריהם...  אמרו  כך   מועט, 

יקבץ ממנו יום אחד אלא  אשר ביניהם לא    בכל שנה, והשיור הזה  [כשלוש עשרה שניות]
אחר ששת אלפים שנה וכגון ארבע מאות וארבעים שנה, וראוי היה השיעור הזה להיבטל  

  במיעוטו". 
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האמיתית  בקצרה    28החמה  הזו  הרמב"ם דק   2/36־כמהמידה  וכבר   29ות, 
מדויקתידעו    30והמאירי אינה  אדא  רב  היתה    . שתקופת  שאילו  לנו  ברור 

גורמת   ולא  מדויקת,  היתה  אכן  היא  החמה,  לשנת  מידה  מסיני  ניתנת 
  . 31לסטייה של כמה דקות בכל שנה 

כך גם סוגיית החשש מזוגות, שמפורש בתלמוד שיש בפרטיה הלכה למשה  
שלא קיבלו את חשש זה, ומהם    והרי היו מהראשונים בעלי הדעה   . 32מסיני

נמשכים   העם  שהיו  ההמוניים  מהדברים  הוא  זה  שחשש  שכתב  אף 
זמנים באותם  קיבל  33אחריהם  שמשה  הדעת  על  עולה  לא  כן  אם  והרי   .
  מסיני.פרטים אלו עם התורה 

  

פירו ו"גמירי"  "הלכתא"  שהלשונות  ברור  שלא  להעיר  המקום  שן  כאן 
  . 34הלכה למשה מסיני 
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, מדויקת הרבה יותר מזו של  מידת שנת החמה לפי הרמב"ם, ע"פ הל' קידוש החודש פי"ב  29
 רב אדא, וקרובה מאוד לערך הידוע בימינו.

יג  30 סנהדרין  "ואף  ע"א  מאירי  ודברים:   לא   בעיבור  גדולים  שהיו  אדא  ורב  שמואל  ד"ה 
 העניינים...". קירוב על שכיוונו אלא בדבריהם דקדקו

"האם כללי הלוח ניתנו מסיני וכיצד טעות בסיפרה אחת שינתה   הארכתי בכך בקונטרס  31
  תפיסה שלימה", פרק י.

 –כי אתא רב דימי אמר: שתי ביצים ושתי אגוזין, שתי קישואין ודבר אחר  : "ב"פסחים קי ע  32
  ."הלכה למשה מסיני

  ".עדיין יש פרי אחד שמקפידין בזוגותיו הלכה למשה מסיני דמזקירשב"ם שם ד"ה וד"א: "

ע  33 קט  פסחים  "  ב"מאירי  בכמה:  העם  ד"ה  היו  הזמנים  שבאותם  ביארנו  מקומות  בכמה 
וכל שלא היה בהם סרך    , המוניים כלחשים ונחשים ופעולות המוניות  םנמשכים אחר דברי

ודרכי האמורי לא חששו בהם חכמים לעקרם וכל שכן במה שהיה הרגילות    ,עבודה זרה 
וכמו שהעידו בסוגיא זו דקפיד    ,זוק או חולשהיין חיאצלם בו כל כך שהיה טבעם מקבל בענ

   .קפדינן ליה דלא קפיד לא קפדינן ליה
קנו חכמים ארבע כוסות שלא יוכשת  .ותזהר מן הזוגיוממין דברים אלו הוא שהיו רגילים לה

רגילותם לתת טעם לדבריהם לרוב  הוצרכו  להוסיף מצד אותם ההבלים  או  והוא    ,לגרוע 
 '".לילה המשומר ובא מן המזיקין –ליל שמורים הוא 'שאמרו 

קדמת העמק (הקדמת ההעמק שאלה על השאילתות) אות ב: "וזהו דאיתא בש"ס בכמה   34
להו גמירי  הלכתא  למשה מקומות  הלכה  שהוא  מפרשי  ותוס'  ורש"י  גמירי,  לשון  או   ,

מסיני... כד דייקת תשכח שעת הרמב"ם שלא מנה בהלכה למשה מסיני בהקדמה אלא הני  
דמפורש הלכה למשה מסיני או בלשון באמת אמרו... אבל בכל הני שאמרו הלכתא גמירי  

עד אותו הדור שנגמר  לה או גמירי, אינו הלכה למשה מסיני, אלא מקובל איש מפי איש  
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   סג פרק
  המחויבות למסורת בפסיקת הלכה 

כתב הרמב"ם שאין מחלוקת כלל בפירושים המקובלים ממשה, וראינו בלי  
מה פירוש "פרי    , למשלמחלוקת,  יהושע עד עכשיו לא היתה  ימות  ספק שמ

סוכה ולולב ושופר  , ומשורשי האמונה שמה שאנו עושים היום  35עץ הדר" 
  . 36הם בתבנית שאמר השם יתברך למשה  – וציצית ותפילין וזולתם

וכמה   בכמה  ואמנם  שמשניות  ראינו  ההלכה  מגמרות  נפסקה  מסוים  זמן 
הדור אותו  עד  מקובל  שהיה  ממה  זומאבשונה  בן  של  דרשתו  להזכרת   : 

בלילות מצרים  מקצתו  ,  37יציאת  שהותר  שנדר  עקיבא  רבי  של  דרשותיו 
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  אותו הלכה".

למשנה  35 הרמב"ם  "  הקדמת  אסף:  וכאשר  בהם  ד"ה  אין  ממשה  המקובלים  שהפירושים 
מן  זמן  בשום  החכמים  בין  מחלוקת  שנפלה  מצאנו  לא  עכשיו  שעד  לפי  כלל,  מחלוקת 
הזמנים ממשה רבינו עד רב אשי שאחד אמר שמי שסימא עין אדם מסמין את עינו כמאמר  

ין בעין, ואחר אמר דמים בלבד הוא חייב. גם לא מצאנו מחלוקת במה שאמר ה' יתעלה ע
מון או  יהכתוב פרי עץ הדר שאחד אמר שהוא האתרוג, ואחר אמר שהוא הפריש או הר

   ..זולתם. גם לא מצאנו מחלוקת בעץ עבות שהוא ההדס.
המצ בכל  בזה  כיוצא  כל  מווכן  מקובלים  פירושים  שהם  לפי  מחלוקת,  בהן  אין  משה, ות 

ודקדוקיה   ופרטותיה  כללותיה  נאמרו  כולה  התורה  כל  אמרו  בהם  כיוצא  ועל  ועליהם 
  ... מסיני

ראינו בלי ספק מיהושע עד עכשיו שהאתרוג הוא הניטל עם הלולב בכל שנה ואין מחלוקת 
  ".בכך

ה הוי ותנו רבנן פרי עץ הדר עץ שטעם עצו ופריו שוד"ה תנו רבנן: "  א"ריטב"א סוכה לה ע
ולא היו  אומר   לן דהדר היינו אתרוג  ודאי קים  פי' והא  פלפלין.  ופרכינן ואימא  זה אתרוג 

לבדו   ולא אמר הדר  עץ  פרי  שאמר הכתוב  לפי  אבל  מימות משה,  בדבר שעשו  מסופקין 
וה ושזה סימן והוכחה ושהוא שם האתרוג ללמדנו שהדר הזה הוא האתרוג שפריו ועצו ש

אי מהא ליכא למשמע מינה דאימא היינו פלפלין  גמורה שהוא שם אתרוג אקשינן דודאי  
  ". בלנו כן מפי השמועהיונמצא שאין הוכחה בכתוב שזה אתרוג הוא אלא שק

סוכה   עלמאירי  "  א"ה  בפירושד"ה אע"פ:  אתרוג  הוזכר  לא  שבתורה  פי  על  היא   ,אף  כך 
נאמר אתרוג  על  הדר  עץ  שפרי  לחזר   .הקבלה  צריכים  אנו  ואין  קבלה  שהיא  פי  על  ואף 

  '". הועץ שטעם עצו ופריו שו – פרי עץ'פירשו בו דרך רמז  ,אחריה לטעם אחר

36  " השמיני:  היסוד  ד"ה  חלק,  לפרק  הרמב"ם  השמיניהקדמת  מן  .  היסוד  התורה  היות 
פי  נו ע"ה, שהיא כולה מי והוא שנאמין כי כל התורה הזאת הנתונה ע"י משה רב.  השמים
היום ...  הגבורה עושים  שאנו  וזה  הגבורה.  מפי  כן  גם  המקובל  התורה  פירוש  כן  וכמו 

מתבנית הסוכה ולולב ושופר וציצית ותפילין וזולתם, הוא בעצמו התבנית אשר אמר השם 
  ".יתברך למשה, והוא אמר לנו והוא נאמן בשליחותו

 למותר לציין שלגבי פרטיהם כמובן שיש מחלוקות רבות.

הרי אני   :אמר ר' אלעזר בן עזריה .מזכירין יציאת מצרים בלילות: "ה"א מ"ברכות פ משנה 37
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כולו  חבירך 38הותר  לחיי  קודמים  שחייך  להתקשט 39,  מותרת  שנידה   ,40 .  
רק בתקופת החשמונאים  נתחדש  המלחמה בשבת  היתר  שגם  על    ואפשר 

  .41ידי מתתיהו וחבריו 
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זומא  ,כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות   מר שנא  ,עד שדרשה בן 
חייך ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את  תזכור  חייך    ,למען  חייך    ,הימים  –ימי  ימי    –כל 

  ". הלילות

פותחין בימים טובים ובשבתות בראשונה היו אומרים אותן הימים : "ו"מט  "משנה נדרים פ  38
ולימד שהנדר שהותר מקצתו הותר  מותרין ושאר כל הימים אסורין עד שבא רבי עקיבא 

 ".כולו

שנים שהיו מהלכין בדרך, וביד אחד מהן קיתון של מים, אם שותין "  ע"א:  בבא מציעא סב  39
מגיע לישוב. דרש בן פטורא: מוטב שישתו שניהם    –  מתים, ואם שותה אחד מהן   –  שניהם

  וימותו, ואל יראה אחד מהם במיתתו של חבירו. עד שבא רבי עקיבא ולימד: וחי אחיך עמך
  ."חייך קודמים לחיי חבירך –

והדוה בנדתה, זקנים הראשונים אמרו: שלא תכחול ולא תפקוס    ,כדתניא"  ע"ב:   שבת סד  40
ש עד  צבעונין,  בבגדי  תתקשט  בעלה, ולא  על  מגנה  אתה  כן  אם  ולימד:  עקיבא  רבי  בא 

והדו לומר  תלמוד  מה  אלא  מגרשה.  בעלה  בנוונמצא  שתביבנ  ?דתהיה  עד  תהא  א ודתה 
 ."במים

מ (ובתרגום אחר: –כך עולה מספר חשמונאים (נקרא גם: מקבים) ח"א פרק ב אותיות לא  41
בירושלים בעיר דוד כי ירדו אנשים  גד לאנשי המלך ולחיל אשר היו  ווימד): "–אותיות לב

וירדפו אחריהם רבים וישיגום ויחנו עליהם  . אשר עברו את מצוות המלך למחבואים במדבר
השבת ביום  מלחמה  עליהם  וחיו.  ויערכו  המלך  כדבר  ועשו  צאו  לכם  רב  להם  .  ויאמר 

. ויאמרו לא נצא ולא נעשה דבר המלך לחלל את יום השבת וימהרו לעשות איתם מלחמה
המחבואים את  סתמו  ולא  אבן  עליהם  השליכו  ולא  להם  ענו  כולנו ובא.  ולא  נמות  מרם 

תובת משפט  בלא  כי  והארץ  השמים  לנו  עדים  בשבת  .  נווספימנו  מלחמה  עליהם  ויערכו 
וידע מתתיהו ואוהביו ויתאבלו עליהם . וימותו הם ונשיהם ובניהם ומקניהם כאלף נפש אדם

נלחם בגוים על    ויאמרו איש אל רעהו אם.  עד מאוד ולא  נעשה כולנו כאשר עשו אחינו 
וייוועצו ביום ההוא לאמור כל  .  נפשנו ועל תורתנו עתה מהרה ימחו אותנו מעל פני הארץ

אחינו   מתו  כאשר  כולנו  נמות  ולא  בו  נלחם  ביום השבת  למלחמה  אלינו  יבוא  אדם אשר 
  ". במחבואים

יב אותיות  ו  פרק  ח"ב  בחשמונאים  "–וכן  אניג:  סביבות ויהיו  במערות  התחבאו  אשר  שים 
ויוודע הדבר לפוליפוס וישרוף אותם באש, ויתאפקו מעמוד על   היער לעשות את השבת. 

  ". נפשם כי יראו לחלל שבת
כאשר "אמנם  ב:  אות  ו  פרק  י"ב  חלק  היהודים  בקדמוניות  שכנועיהם, לו  שעלא    וכן 

  א התנגדו ול ולא  ערות,  , נלחמו בהם ביום השבת, ושרפו אותם במוהמשיכו לאחוז בדעתם 
סכימו לחלל את כבוד  מערות. והם נמנעו מלהתגונן ביום ההוא, כי לא הה  פתחיאת  סתמו  

שננוח ביום ההוא. היו כאלף, עם נשותיהם   יםכי חוקנו מחייב  , שבת, אפילו במצוקות אלהה
ו  אך רבים מן הנמלטים חברו אל מתתיהו, ומינו אות  .וילדיהם, שנחנקו ומתו במערות הללו

ואמר להם שאם לא יעשו כן, הם    ., אשר לימד אותם להילחם אפילו ביום השבתלמנהיגם
ביום   בהם  ילחמועדיין י  אויביהם, בעוד  השבת, על ידי שמירת חוק  עצמםיהפכו לאויביהם  
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מצויים, שקשה להבין כיצד  בכמה מקומות מצינו מחלוקות בולטות בדינים  
זכרו מהי המסורת המקובלת בדורות הקודמים להם שהיו    ומסתבר.  42לא 

  מקרים שחלק מהדעות פסקו כהבנתם נגד מה שהיה מקובל בדורות. 

כל   מחדש  התפילין  את  לקשור  שצריך  סובר  בתוס'  שהובא  אליהו  רבינו 
בין ה43יום יד  וכן מוזכרת בתוס' דעה שמניחים תפילין של  לפיסת  ,  מרפק 
  .44היד 

שנשתכחו להלכות  דוגמאות  מצינו  כן  אותיות    . כמו  כתיבת  דרך  אפילו 
שה45ך "מנצפ מאוד.   וא,  מצוי  בדור   דבר  כבר  נשתכחו    ווכן  יהושע  של 

  . 46פלפולו מתוך מאות הלכות ועתניאל בן קנז החזירן 
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על עצמם,   יגנו אז  לא  והם  בלי להילחםזה,  יחויבו למות  הנאום הזה שכנע אותם. אלא   .
  ".הזה נמשך בינינו עד היום, שאם יהיה צורך, נוכל להילחם בימי השבת והחוק

הקנאים   של  התאבדותם  לגבי  זה  (ומעין  זה  מעשה  לגבי  נחלקו  האחרון  בדור  אמנם 
במצדה), האם באמת עד תקופת החשמונאים לא נלחמו יהודים בשבת (הרב גורן במאמרו 

מבוסס    מלחמה בשבתההיתר  כה, ו"לחימה בשבת לאור המקורות"), או שאין זה חידוש הל
(הרב משה צבי נריה במאמרו    על הלכות פיקוח נפש אשר מסורים בידינו מימי משה רבינו

כיוון   אצלם,  נהוגה  שהיתה  ההלכה  פי  על  נהגו  שהם  או  בשבת"),  מלחמה  היתר  "על 
שההלכה שיהרג ואל יעבור עדיין לא נתקבעה בתקופתם (הרב לוי יצחק רבינוביץ במאמרו  

  שלב). -", הודפס בסיני חלק נה עמודים שכטתאבדות של הקנאים במצדה הה"

אם כי לגבי מקרים רבים יתכן שנתעוררו מחלוקות לאחר תקופה שבה שכחו את התורה,   42
ה כב(רמב"ן  כדברי  פסוק  טו  פרק  "במדבר  כן  ):  לנו  אירע  וכבר  התורה,  את  שישכחו 

ירבע כגון  ישראל הרשעים  בימי מלכי  (כי)  והמצות  בעונותינו  ם ששכחו רוב העם התורה 
 ".לגמרי

ט  43 חולין  "  ע"א  תוספות  ואידך:  יום  ד"ה  בכל  לקשור  צריך  דאין  תם  רבינו  מדקדק  מכאן 
תפילין כשמניחן שרבינו אליהו היה מצריך לקושרן מדקאמר בהקומץ רבה תפילין מאימתי  

ינו הידוק מברך עליהן משעת הנחה ועד שעת קשירה ולרבינו תם נראה דההיא קשירה הי
  ". שמהדקו סביב ראשו

צה  44 עירובין  ידך  ע"ב  תוספות  מקומות)  ד"ה  "(ובעוד  קיבורת  :  זו  בשר    –ידך  קבוצת  הוא 
שבזרוע שבין המרפק שקורין קודא בלע"ז ובין הכתף וקיבורת כמו קיבורת דאהיני ולא כמו  

קביצת הוא  קיבורית  למרפק  שמפרש  סמוך  למרפק  היד  פיסת  שבין  מקום    ,בשר  דבכל 
 ". ובמסכת אהלות משמע דזרוע הוא בין המרפק ולכתף, משמע דתפילין הן בזרוע

ב  45 צופים "  ע"א  ג  –ע"ב    מגילה  מנצפ"ך  אבא:  בר  חייא  רבי  ואיתימא  ירמיה  רבי  ואמר 
בה והי בסוף תיבה,  מהוה הוו, ולא הוו ידעי הי באמצע תי..  אמרום.[רש"י: נביאי הדורות]  

שאין   –ואתו צופים ותקינו: פתוחין באמצע תיבה וסתומין בסוף תיבה. סוף סוף אלה המצות  
  נביא עתיד לחדש דבר מעתה! אלא שכחום וחזרו ויסדום. 

טז  46 כ"  ע"א:  תמורה  לו ו תשש  ונולדו  הלכות,  שלש מאות  ממנו  ונשתכחו  יהושע,  של  חו 
כל   ועמדו  ספיקות,  מאות  להשבע  קלין  ..רגווישראל  מאות  ושבע  אלף  תנא:  במתניתין   .
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כמו מצוות תפילין,   מצווה המפורסמת אצלינו  בתקופת הראשונים  אפילו 
, והיו אף מקצת חכמים שהיו נוהגים 47יה בידי רבים מעם ישראל היתה רפו

  . 48להניחם רק בעשרת ימי תשובה 

שהיו   מצוות  היו  הנביאים  בתקופת  שגם  מקראות  של  מפשוטן  ונראה 
בידם פסחרפויות  מצוות  סוכות   49,  בקיאים  50ומצוות  היו  שלא  אף  ויש   ,

שבכתב  התורה  הספרים    . 51בדברי  כל  שלא  אפשר  התנאים  בימי  גם 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

אבהו:   רבי  אמר  משה.  של  אבלו  בימי  נשתכחו  סופרים  ודקדוקי  שוות,  וגזירות  וחמורין, 
  ". אעפ"כ החזירן עתניאל בן קנז מתוך פלפולו

ע  47 קל  שבת  "  א"הרשב"א  כגון:  בידםד"ה  רפויה  עדיין  כך  שבישראל    ,ומשום  דמועטין 
  ".מניחין תפילין

תו' רבי' יהוד' מפרי"ש רבו של ר' משה מקוצי בעל הסמ"ג שכתבו  : "קעד  ' שו"ת מהרי"ק סי
  ".אמאי סמכו העולם שלא נהגו להניח תפילין , האי התימ :וז"ל ,בפ' במה טומנין

ע  48 יד  ברכות  "  ב"מאירי  מה:  בכד"ה  הפליגו  איך  צריכיןווראה  שהן  כלומר  נקי    ונה  גוף 
מעבירות ומהרהורים ואין ראוי להניחם אלא לאחר התשובה וקצת חכמים נוהגים להניחם  

 ".דוייןיפורים אחר התשובה והטבילה והוויבימים שבין ר"ה ליום הכ

ככתוב על    ,יכםקאל  ה'ויצו המלך את כל העם לאמר עשו פסח ל: "כג־אב כג כ־םמלכי  49
וכל ימי   ,פטים אשר שפטו את ישראלומימי השכי לא נעשה כפסח הזה  .  ספר הברית הזה

יהודה ומלכי  נעשה הפסח הזה    'נה עשרה שנה למלך יאשיהווכי אם בשמ.  מלכי ישראל 
  ". םיבירושל לה'

י  50 ח  "יח־גנחמיה  הנים והלוים אל עזרא  ווביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם הכ : 
התורה  ,פרוהס דברי  אל  כתוב    .ולהשכיל  צ  ,בתורהוימצאו  אשר    ה'וה  יואשר  משה  ביד 

בס ישראל  בני  השביעיוישבו  בחדש  בחג  עריהם  .  כות  בכל  קול  ויעבירו  ישמיעו  ואשר 
ובירושלם לאמר צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ 

תיהם  וכות איש על גגו ובחצרוויצאו העם ויביאו ויעשו להם ס.  ת ככתובוכולעשת ס  ,תועב
ויעשו כל הקהל השבים  .  וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים  ,יםקוובחצרות בית האל

נון כן בני ישראל עד היום ההואומן השבי ס  , כות וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן 
ים יום ביום מן היום הראשון עד היום קוויקרא בספר תורת האל  .דוותהי שמחה גדולה מא

 ". בעת ימים וביום השמיני עצרת כמשפטויעשו חג ש ,האחרון

ובהוציאם את הכסף המובא  יג): "־חב כב ־ם(ובדומה לזה במלכי כא–ב לד יד־םהימי־ידבר 51
ויען חלקיהו ויאמר אל שפן הסופר .  ביד משה  ה'מצא חלקיהו הכהן את ספר תורת    ה',בית  

בבית   מצאתי  התורה  שפן  ה',ספר  אל  הספר  את  חלקיהו  אל .  ויתן  הספר  את  שפן  ויבא 
. ויקרא בו שפן לפני המלך   ,ויגד שפן הסופר למלך לאמר ספר נתן לי חלקיהו הכהן  ...המלך

אחיקם  ויצו המלך את חלקיהו ואת  .  ויקרע את בגדיו  ,ע המלך את דברי התורהוויהי כשמ
 ה'לכו דרשו את  .  בן שפן ואת עבדון בן מיכה ואת שפן הסופר ואת עשיה עבד המלך לאמר

אשר    ה' כי גדולה חמת    ,בעדי ובעד הנשאר בישראל וביהודה על דברי הספר אשר נמצא
 ".לעשות ככל הכתוב על הספר הזה ה'נתכה בנו על אשר לא שמרו אבותינו את דבר 
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  .52שבתנ"ך היו מפורסמים אצל הכל 

. אפילו  53אין בידינו לברר כיצד נהגו בפרטי הלכה שונים בתקופות קדומות 
לגבי דין מצוי כמו תפילות, אין ברור לנו האם נתקנו כבר בתקופת האבות  

  . 54או רק למעלה מאלף שנה מאוחר יותר, בתקופת אנשי כנסת הגדולה 

   סד פרק
  האם דרשות הפסוקים הן מקורות הדינים או רק לזיכרון

  מאוד נלמדים בשלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן. דינים רבים 

שדרשו   ממש,  הדינים  מקורות  הן  אלו  ממידות  שהדרשות  כתב  הרמב"ם 
  .55לאחר מות משה, ע"פ הכללים שקיבלו ממנו 

שדרשות  אמנם   כתב  מקורות  אלו  הרלב"ג  אלא אינן  עצמם,  הדינים 
  . 56שהדינים היו מקובלים אצלם, והדרשות הן כרמז ואסמכתא לזיכרון 

. גם אור השם הביא את שני הצדדים 57בין שני צדדים אלו   הסתפקוהכוזרי  
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ממה שנחלקו בספר איוב נראה שלא היה הספר  "ה ממה: "ד  א "ריטב"א בבא בתרא טו ע  52
  ."הזה מפורסם אצל הכל אלא גנוז אצל היחידים ועל זה נשתקע ענינו

ורש"י   53 חומש  משיעור  מצאנז)  האדמו"ר  הלברשטאם,  יהודה  יקותיאל  (הרב  חיים  שפע 
בשולחנו  נוכח  בהיותו  אחת  שפעם  זי"ע,  אאמו"ר  מכ"ק  "שמעתי  תשי"א:  שופטים  פרשת 

טהור של זקה"ק מצאנז זי"ע, נשאל זקה"ק בתוך הדברים, איזה תפילים הניחו דור המדבר. ה
  דרש"י ודרבינו תם. –והשיב זקה"ק תחילה שהניחו שני זוגות תפילין 

דהאי מחיזו  מופשט  בדביקות  כך  ושהה  לאחוריו  ראשו  את  הניח  כך  אחר  עלמא    אולם 
שורש  כי  תם,  דרבינו  תפילין  הניחו  המדבר  דור  אנשי  ואמר:  ונתעורר  כשעתיים,  במשך 

 נשמתם חוצבה מאותו מקום שצריך להניח תפילין דרבינו תם, עכדה"ק".

רבי יהושע בן לוי  ,איתמר, רבי יוסי ברבי חנינא אמר: תפלות אבות תקנום: "ב"ברכות כו ע 54
   ."אמר: תפלות כנגד תמידין תקנום

  ".אנשי כנסת הגדולה –כנגד תמידים תקנום רש"י שם: "

ומה שלא ד"ה וכאשר: "וכאשר מת [משה רבינו] ע"ה...    הקדמת הרמב"ם למשנהתחילת    55
העיון בשלש עשרה  בדרכי  הדין  בו  ונלמד  ומתן,  משא  בסעיפיו  יש  ע"ה  הנביא  מן  שמעו 

  . "דות שהתורה נדרשת בהןידות שניתנו לו בסיני, והן י"ג מיהמ
 " ב:  שורש  תחילת  המצוות  בשלספר  יוצאו  התורה  דיני  מושרוב  עשרה  שהתורה  יש  דות 

 ".נדרשת בהן

רלב"ג בהקדמתו לפירושו לתורה: "בי"ג מידות סמכו הדברים האמיתיים המקובלים להם    56
 כדמות רמז ואסמכתא לזיכרון, לא שיהיה מוצא אלו הדינים מאלו המקומות". 

רוש התורה היו ייכול שהיה להם סודות נעלמות ממנו בדרך פ":  מאמר ג אות עג  כוזרי  57
דות, או שיהיה הבאתם לפסוקים על דרך אסמכתא  יש עשרה מו אצלם בקבלה בהנהגת של
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  .58הללו 

   סה פרק
  האם דרשות הפסוקים הן במסורת 

מקומות   וכמה  ולא  חז"ל  שמוכח  מכמה  מדעתם,  הדרשות  את  דרשו 
אותם   דרשות,  .  במסורתשקיבלו  מחידושי  חז"ל,  מלשון  משמע  זה  דבר 

  ומדרשות שחזרו מהן. 

  התלמודלשון 
  .  59הלשון "קרא אשכח ודרש" בתלמוד נקטו את מקומות וכמה  בכמה 

מעצמו  שווה  גזירה  דן  אדם  שאין  ידוע  הרי  כן  אל א  60וכן  קיבלה    אם 
  שאר הדרשות אדם כן דן מעצמו.  אתאך  , 61מרבותיו 

  דרשות חידושי
  .62בן זומא חידש את הדרשה על כך שיאמרו יציאת מצרים בלילות 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

לקבלתם כסימן  אותה  שמים  עליהם    וכו'  שהם  שמיקל  בסימן  הזה  בפסוק  אותה  סומכין 
  ".זכרם

חסדאי    58 (לר'  השם  ַקשׂ אור  להבהקדמה  )ְקֶרׂשְ "ואולם  וענפי :  וענפיהם  המצוות  כלל  יות 
והוא התורה שבכתב עם הסימנים והמידות שנמסרו על  נפלא,  וכו' נכלל בקיצור  ענפיהם 
פה, היה מחויב מזה שני עניינים [סיבות]: האחד, השגתם בתכלית הקלות להפלגת הקיצור. 

, שהם  והשני, הזכירה והשמירה בהם, וזה אם לקיצורם ואם למידות שהונחו בדמות סימנין
סימנין  לעשות  התחבוליית  הזכירה  מאופני  אחד  שזה  פה,  שבעל  לתורה  ופינות  יסודות 

 לעניינים כדי שלא תיפול בהם השכחה". 

 וכן "קרא אשכחו ודרשו". 59

  ". ה מעצמוודאין אדם דן גזירה שו: "א"פסחים סו ע 60

  ולגבי היקש הוא מחלוקת ראשונים: 61
ע לא  סוכה  "  א "רש"י  מקשינן:  לא  מולד"ה  עשרה  שלש  מכל  לדרוש מעצמו  ניתן  דות  יא 

  ."שהתורה נדרשת בהן אלא קל וחומר
דאפילו סמוכין דהיינו שני מקראות הסמוכין    רושו,ותימה גדולה פישם ד"ה ור"י: "  פותתוס

מני התורה  מן  סמוכין  ד.)  (דף  יבמות  בריש  כדאמרן  התורה  מן  לידרש  ניתנו  לזה  ן  יזה 
לעולם   לעד  סמוכים  וישריעשוישנאמר  באמת  דברים    ,ם  שני  דהיינו  היקישא  שכן  כל 

לר  .המוקשים בפסוק אחד ומופנה    ביואפילו  סמוכין אלא היכא דמוכח  דריש  דלא  יהודה 
ה ודות אדם דן מעצמו חוץ מגזרה שויאלא כל המ  .מ"מ בהיקישא מודה  ,כדאמרינן התם

 ".דאין דן אלא אם כן למדה מרבו

הרי אני   :אמר ר' אלעזר בן עזריה .ין יציאת מצרים בלילותמזכיר: "ה"א מ"משנה ברכות פ 62
זומא  ,כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות   מר שנא  ,עד שדרשה בן 
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  . 63חייך קודמים לחיי חברך"רבי עקיבא חידש את הדרשה "

את  דויש   שדרשו  כיוון  למזבח,  שיתין  הוסיפו  הגולה  בני  שכשעלו  עה 
  . 64בימי שלמה הפסוק "מזבח אדמה" באופן אחר ממה שדרשוהו 

יוונית לשון  ע"פ  שדרשו  שדרשו  65ויש  ויש  אגדה    –.  בעניין  ע"פ    –אמנם 
הגייה   מסוימים שיבוש  אנשים  ניתנו    . 66של  כאלו  שדרשות  לומר  קשה 

  . 67במסורת מתקופת מתן תורה

  דרשות שחזרו מהן 
ומתרצים    מהשקלא שמקשים  דרשות,  בעניין  התלמוד  שבסוגיות  וטריא 

  סותרים ובונים, משמע שלא קיבלו את דרשות אלו ממסורת. 

ובפרט בסוגיה שהסיקו "שה דאבידה לדברי הכל קשיא", שלא ידענו מה  
באה לרבות מילה זו. אך בתחילת הסוגיה כן רצו לדרוש ממנה, עד שדחו  

  מסורת. . ומוכח שהדרשות אינן מ68הדרשה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

חייך ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את  תזכור  חייך    ,למען  חייך    ,הימים  –ימי  ימי    –כל 
  ".להביא לימות המשיח – מי חייךכל י ,העולם הזה – ימי חייך ומרים:אמים וחכ .הלילות

ע  63 סב  מציעא  "א"בבא  אם  ישנ:  מים,  של  קיתון  מהן  אחד  וביד  בדרך,  מהלכין  שהיו  ים 
בן פטורא  –  מתים, ואם שותה אחד מהן  –  שותין שניהם : מוטב שישתו מגיע לישוב. דרש 

וחי  ולימד:  עקיבא  רבי  עד שבא  חבירו.  של  במיתתו  יראה אחד מהם  ואל  וימותו,  שניהם 
  ."חייך קודמים לחיי חבירך – אחיך עמך

תנן התם: וכשעלו בני הגולה, הוסיפו עליו ד' אמות מן הדרום  סב ע"א:    –  ב"זבחים סא ע  64
גמא כמין  המערב  מן  אמות  ר"ש  ..וד'  אמר  רבין  אתא  כי  שיתין  .  קפרא:  בר  משום  פזי  בן 

ולבסוף סבור: שתיה כאכילה,   ,שהוא אטום באדמה  –  הוסיפו. מעיקרא סבור: מזבח אדמה
ע לא  יבננו  שלא  באדמה,  מחובר  שהוא  אדמה?  מזבח  גבי    כיפים  ביגל  ומאי  על  ולא 

  מחילות". 

ה אתרוג.  וה, הוי אומר זו עץ שטעם עצו ופריו ש  –תנו רבנן: פרי עץ הדר  : "א"סוכה לה ע  65
פלפלין משנה ...    !ואימא  באילנו  שדר  דבר  (הדר)  אלא  הדר  תקרי  אל  אמר:  אבהו  רבי 

(אידור) אלא  הדר  תקרי  אל  אומר:  עזאי  בן  למים   לשנה.  קורין  יווני  בלשון  שכן  [הדור] 
 ." הוי אומר זה אתרוג ?ואיזו היא שגדל על כל מים. (אידור) [הדור]

משה הטיח דברים כלפי מעלה, שנאמר: ויתפלל משה  ואמר רבי אלעזר:  : "א"ברכות לב ע  66
עייני"ן   יעקב קורין לאלפי"ן  בן  אל ה', אל תקרי אל ה' אלא על ה', שכן דבי רבי אליעזר 

 ."ולעייני"ן אלפי"ן

  נראה שמתן תורה קדם לשפה היוונית. 67

ע  68 כז  מציעא  "א"בבא  דאפילו:  שור  לי?  למה  רחמנא  דכתב  ושה  ושה   שור  זנבו,  לגיזת 
וכל שכן שה לגיזותיו! אלא אמר רבא:  זנבו,  לגיזת  לגיזותיו. ולכתוב רחמנא שור, דאפילו 

 ."חמור דבור לרבי יהודה, ושה דאבידה לדברי הכל קשיא
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כהלכה  שאינה  דרשה  וידרשו  יטעו  דין  שבית  לקרות  שיכול  מצינו  ,  69כך 
יכולים    ומסתבר היו  לא  כל דרשותיהם במסורת,  את  היו מקבלים  שאילו 

  לטעות בכך.  

היה דורש כל אתין שבתורה, ואחר כך פירש   70גם מצינו ששמעון העמסוני
  , ומוכח שמה שדרש בתחילה היה מדעתו. 71מכך מכוח קושיה 

דרשה   וטומאה שליש  אכילה  דיני  כיוון  72סירונית   לגבי  ים".  "בת  דהיינו   ,
לא   זו  דרשה  כורחך  על  במציאות,  כזה  יצור  אין  לנו  הידוע  פי  שעל 

    נתקבלה מסיני אלא דרשוה מדעתם ועל פי ידיעותיהם. 

  

מסיני ניתנו  פרטים  אלו  לשאלה  השונות  חילוקים  73מהתשובות  עולים   ,
פרטים ופרטי פרטים נזכרו ונמסרו דור אחר דור    פיהאם אלעצומים להבנה 

מצומצמת   היתה  פה  שבעל  שהמסורת  או  שנה,  מאלף  למעלה  במשך 
  בעיקר לדרכי הדרש ולפרטים מעטים.

   סו פרק
  גזירה שווה

גזירה שווה היא מידה מיוחדת שעליה נאמר במפורש שאין אדם דן גזירה  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

אין שבת בשביעית, מהו? במאי טעו?    [פסקו בית דין את הדין]  בעי ר' זירא:: "ב"הוריות ד ע  69
תשבות, בזמן דאיכא חרישה איכא שבת, ובזמן דליכא חרישה    בהדין קרא: בחריש ובקציר
כי אמרינן:  מי  שבת,  מקצת וליכא  וקיום  מקצת  כביטול  שבוע,  שני  בשאר  לה  דמקיימין  ון 

  "ון דקא עקריין ליה בשביעית, כעקירת הגוף דמי?ודמי, או דלמא כי

  ויש אומרים: נחמיה העמסוני. 70

כדתניא: שמעון העמסוני, ואמרי לה קמא מא ע"א: ", קידושין נו ע"ב, בבא  ב"פסחים כב ע  71
פירש.    –  יך תירא קון שהגיע לאת ה' אלונחמיה העמסוני, היה דורש כל אתים שבתורה. כי

אמרו לו תלמידיו: רבי, כל אתים שדרשת מה תהא עליהן? אמר להם: כשם שקבלתי שכר  
ודרש רבי עקיבא  על הפרישה. עד שבא  אני מקבל שכר  כך  ה' אלעל הדרישה,  יך  ק: את 

 ."לרבות תלמידי חכמים – תירא

חיה זו    –ספרא פרשת שמיני פרשה ג אות ז: "ומכל נפש החיה אשר במים שקץ הם לכם    72
חנינא, תלמוד  רבי  יכול תהא מטמא באהל כדברי  הסירונית.  הים, הנפש להביא את  חית 

 לומר ואת".

  .פרק סבשאלות בפרקים נוספים בשער זה, כגון בכן מהתשובות לו 73
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מרבותיו  קיבלה  כן  אם  אלא  מעצמו  יש  74שווה  זו  מידה  לגבי  גם  אמנם   .
  מקום לסברתם של חז"ל. 

  ראשית, לא מפורש מהו המקור שממנה קיבלו רבותיו, ונחלקו האם מקורה 
   . 76או מבית דין הגדול  75ממשה רבינו 

שלמי לא נקט כלל "שקיבלה מרבותיו", אלא "אין אדם דן  והתלמוד הירו
כן גזירה שווה לבטל תלמודו", שא יבוא לטמא את השרץ באוהל ואת    ם 

  .77המת בכעדשה 

כמו כן לא כל פרטי הגזירה שווה נמסרו, ואת חלק מפרטיה למדו חכמים  
מדעתם. יש שנמסר שדין פלוני יילמד מדין פלוני ולא נמסר מאיזו מילה,  

  . 78שנמסרה המילה הנדרשת ולא נמסר איזו דין יילמד ממנה ויש 

   סז פרק
  מניין השנים 

מצרים,   ליציאת  שונים:  מניינים  נוהגים  היו  השונות  הקדומות  בתקופות 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  ". וה מעצמוודאין אדם דן גזירה ש ,ה לא גמריתוובשלמא גזירה שו" ע"א: פסחים סו 74

  ".ורבו מרבו עד משה רבינו ,למדו מרבואלא אם כן רש"י סוכה יא ע"א ד"ה לא ילפינן: " 75

כל    קנאת סופרים (לרבי חנניה קזיס) על ספר המצוות לרמב"ם, שורש ב, דף יב: "והיו דנין  76
אחד מעצמו באותן מידות, חוץ מהגזירה שווה שהתנו בה דאין אדם דן מעצמו אם לא מפי  

  רבו ורבו מרבו עד בית דין הגדול".

וה מעצמו. ושאין אדם דן גזירה ש ,וה שאמרתוגזירה ש: "א"ו ה"תלמוד ירושלמי פסחים פ 77
וה מעצמו וזירה שרבי יוסי בר רבי בון אמר בשם ר' אבא בר ממל אם בא אדם לדון אחר ג

בגד עור    )ויקרא יא לב(דו דרש    ,הל ואת המת מטמא בכעדשהועושה את השרץ מטמא בא
וה. כך אם יהיה השרץ בידו של אדם אפילו טובל במי  ובגד עור לגזירה ש  ) במדבר לא כ(

בי  ידו מ ייהשליכו מ  ,אין לו טהרה עולמית  תשילוח או במי בראשי יוסה  ר'  יד הוא טהור. 
ה לקיים תלמודו ואין אדם דן גז"ש לבטל  ואדם דן גזירה שו  :ם רבי בא בר ממלרבי בון בש

בי רבי בון בשם ר' בא בר ממל יוסי  גז  :תלמודו. רבי  ואין אדם דן  רה יאדם דן ק"ו לעצמו 
 ".והורה שילפיכך משיבין מק"ו ואין מושיבין מגז ,וה לעצמווש

טז  78 אות  ב  פרק  רביעי  עולם שער  "הליכות  גזרות:  סתם  דכל  מסיני  למשה  נמסרו    , שוות 
שו גזירה  איזו  לחכמים  הכתוב  נדוןוומסרן  בשו  .ה  נמסרו  שלא  נמסרו ואלא  פעמים  ה, 

ילמוד מפלוני נשארו תיבות הגזירה ש וה לחכמים לדון איזו  והמקומות לבד כלומר פלוני 
מ  ...הן סתם  התיבות  נאמרו  פלוניתיופעמים  ממלה  תלמוד  פלונית  נמסרו   ...לה  ולא 

  ".המקומות והחכמים מבקשים מנוח לתיבות אשר ייטב להם לדורשם בהם
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  . 79לבניין בית המקדש, לחורבנו, למלכים השונים

, דהיינו משנת  80למנות למניין השטרות  היו רגיליםבתקופת הגאונים בבבל  
  .82ובארץ ישראל מנו לחורבן הבית . 81ג'ת"ן

 . 84החל לאחר תקופת התלמוד   83הנוהג למנות את השנים לבריאת העולם 
על    85מסתבר למפרע  חושב  שהוא  המוזכרות  אפוא  התקופות  חיבור  פי 

   . 86בתנ"ך ובדברי חז"ל 

כאשר מחברים תקופות   מדוקדק, שהרי  במניין  מדובר  העולה מכך, שלא 
בהן  87רבות שיש  בוודאי  שנה  ,  שנבלעה  מקרים  דהיינו  מקוטעות,  שנים 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

79  " ה"א:  פ"א  ופליגירושלמי ראש השנה  בני ישראל ובח  :תני שמואל  דש השלישי לצאת 
וידבר    ?יןישנים מנ  ,מיכן שמונין חדשים ליציאת מצרים. אין לי אלא חדשים  ,מארץ מצרים

בשנה השני סיני  במדבר  משה  אל  לאותו הזמן  .תה'  אלא  לי  מנ  ,אין  הזה  הזמן    ? יןילאחר 
ויהי   ?יןילדורות מנ  ,אין לי אלא לשעה  .בשנת הארבעים לצאת בני ישראל מארץ מצרים

וגו' מצרים  מארץ  ישראל  בני  לצאת  שנה  מאות  וארבע  שנה  הבית    .בשמנים  משנבנה 
לא זכו   .תים וגו'ויהי מקץ עשרים שנה אשר בנה שלמה את שני הב  ,ינויהתחילו מונין לבנ

 . בכ"ה שנה לגלותינו בראש השנה בעשור לחדש וגו' ,רבנווהתחילו מונין לח ,ינוילמנות לבנ
בשנת שלש   ,שויות שנאמר בשנת שתים לדריווהתחילו מונין למלכ  ,לא זכו למנות לעצמן

  . "לכורש מלך פרס

תק"ל שנה למלכות  , נחת רב לבבל בשנת  ביוביומי דראות פו: "איגרת רב שרירא גאון    80
  ."ן דרגילנא ביהויו

פ  'הל(רמב"ם  ה  81 כך:  )ז" א הכ"גירושין  על  או  "  כתב  בגיטין  ישראל למנות  כל  נהגו  וכבר 
   ".ין שטרותיקדון שהוא מנוליצירה או למלכות אלכסנדרוס מ

 אמנם אלכסנדר מוקדון מת שתים עשרה שנה קודם לתחילת מניין השטרות.

פר  82 (ליינר)  רבה  עולם  לסדר  "ק  לח:  וחשוב  צא  ואילך  כותבין ומכאן  ובגולה  הבית,  רבן 
  ". ן יווניםיבשטרות למני

  שלא הוזכר בירושלמי הנ"ל. 83

מאור עיניים אמרי בינה תחילת פרק כה: "זו חזיתי כי אם תשאל לימים ראשונים יתברר    84
למרבה מעת  לך שהמניין ליצירה איננו איתנו למנהג רק מזמן רב אחרי חתימת הגמרא, או  

 החתימה". 

", מהרב שי ואלטר.  המניין לבריאת העולם והתחלת השימוש בואריכות בכל זה במאמר " 85
  . 5-19, עמודים 204הודפס בהמעיין טבת תשע"ג 

שלמה    86 בניין  ועד  מאדם  השנים  חשבון  ראו  כי  "ויהי  כה:  פרק  בינה  אמרי  עיניים  מאור 
ש באורך  המסופק  זולת  ובנביאים,  בתורה  מחכמינו, מבואר  מפורש  שהוא  מצרים  יעבוד 

מסמרות  בם  קבעו  שנים...  ת"כ  נמשך  שני  בית  ראשון...  בית  על  שנים  ת"י  קבלת  ומצאו 
  .למניין היצירה"

 והרי אפילו השנים שעד אברהם כוללות חיבור של עשרים דורות. 87
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שמפורש   וכפי  פעמיים.  נמנתה  שנה  שאותה  כך  בראשון,  אחרון  משל 
לגבי   את  בתלמוד  שמרכיבות  התקופות  שנחיבור  גלות    ותשבעים  של 

  .88בבל

בדקדוק   ולא  בקירוב  נמסר  מהתקופות  חלק  של  שאורכן  שאפשר  ועוד, 
התקופות הארוכות  ובפרט  והרי  89גמור,  בתנ"ך מספרים  ,  בוודאי שהוזכרו 

  . 90שנמסרו בקירוב

הזכרנו  בעניין   91כבר  המקובלות  הדעות  על  נחלקו  מסוימים  שראשונים 
אם כן אפוא יוצאת מחלוקת  שנות העבדות במצרים, בית ראשון, בית שני.  

לבריאה  מניין השנים  מניין שנות העולם. אמנם הכוזרי כתב שלגבי  לגבי 
  . 92אין מחלוקת 

   סח פרק
  מעשים ומעשיות 

על אמוראים,   תלמוד יש מהאחרונים שחידשו שאפילו מעשים שנאמרו ב
  . 93ואין בהם תמיהות, גם הם פעמים רבות אינם אלא משלים

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

למלאות  ת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם, וכתיב  ודכתיב כי לפי מלא: "ב"מגילה יא ע  88
  ."אמר רבא: שנים מקוטעות הוו..  לחרבות ירושלים שבעים שנה.

"רש"י היו:  מקוטעות  אחרון   –  שנים  משל  שנבלעו  בהן  יש  למעלה  שמנינן  שנים  אותן 
  ". בראשון

מצרים,    400  89 יציאת  ועד  יצחק  מלידת  בית   480שנה  בניין  ועד  מצרים  מיציאת  שנה 
הראשון,   ראשון,    410המקדש  בית  הפשט,    420שנות  דרך  פי  שעל  שני.  בית  אילו  שנות 

 ם מספרים עגולים. פלא שכולמניינים אלו מדוקדקים, הרי 

  ".שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו ,ויאמר משה: "במדבר יא כא 90
ב ארבע מאות    ,יםקנות כל העם כל שבטי ישראל בקהל עם האליצבו פיויתי: "שופטים כ 

  ".אלף איש רגלי שלף חרב

  .פרק נבב 91

אות  92 א  "מה־דמ  יותכוזרי מאמר  מני:  יש אצלכם  אם  תימה,  זה  גם  הכוזרי:  ברור יאמר  ן 
  . "מבריאת העולם. אמר החבר: בו אנו מונים, ואין בין היהודים בזה מחלוקת מהודו ועד כוש

ועתה תראה כי רוב דבריהם הוא  ד"ה ועתה: "  באר הרביעי פרק א(למהר"ל)  באר הגולה    93
החכמה ומליצת  בפני .  בדרך משל  להורות  אסור  כי  שם,  א) אמר  סג  (עירובין  בפרק הדר 

רבו, וחייב מיתה. איתביה, תלמיד אחד היה לרבי אליעזר, שהורה הלכה בפני רבו. אמר לה  
שלום   לאימא  אליעזר  שנתורבי  הוציא  ולא  שנתו,  זה  יוציא  אם  תמהני  שלא  ..אשתו,   .
כאן. עד  היה,  משל  בדברים    תאמר  כשמדברים  במשל  לדבר  חכמים  שדרך  מפני  הרי 

נפלאים, כמו זה שרבי אליעזר אמר לא יוציא זה שנתו, וכן היה, ויש לעלות על דעת שהיה  
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הוא   בו,  המתואר  כפי  אירע  שלא  לנו  שברור  ביותר,  המפורסם  המעשה 
. פשוט  94המעשה בעשרת הרוגי מלכות שהרגם הקיסר בעוון מכירת יוסף 

עקיבא נהרג בתקופת חורבן ביתר ע"י אדריינוס וטורנוסרופוס,  וברור שרבי  
הראשון  רשב"ג  אספסיינוס    95בעוד  ע"י  הבית  חורבן  בזמן  נהרגו  וחבריו 

  .96וטיטוס, כשישים שנה קודם לכן 

המשותף   לקבלם.  רבים  קשיים  יש  נוספים,  מפורסמים  מעשים  לגבי  גם 
אורה, ושעולה  לכ ם־לרבים מהם, שהם סופרו מאות שנים לאחר התרחשות

  מהם מסר חינוכי. 

כתב שבח רב בהפלגה גדולה    97תלמיהאסטרונום היווני  המעשה על כך ש
מחזור השנים  על  שמזה    עיבורי  באומרו  בידינו,  אשר  הממוצע  והמולד 

נבואה בישראל  תלמי    . אינו מתיישב מבחינה היסטורית  –  98מוכח שהיתה 
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כן  ..משל. שאינ  ,ואם  פירשו  לא  כאשר  מופלגים,  הם  אשר  שפירשו  הדברים  כמו  משל,  ו 
הנראים   יראה בדבריהם  אין לתמוה כאשר  ולפיכך  משל.  והם כמו  דברי חכמה,  כאן, הם 

  ."לסכלים רחוקים מן הדעת, [ש]הם דברי חכמה
ראיתי דמכאן ד"ה שלא תאמר משל היה: "  ע"א  בן יהוידע (לבעל הבן איש חי) עירובין סג

בתלמוד לא הביאום אלא דרך   מעשיות הנזכריםגדולה וראיה עצומה שכל  מביאים הוכחה
וחידה והוצרך לומר שמו ושם עירו כדי שלא  דהא מעשה  ,משל  דבר פלאי  תאמר    זו אין 

  רבה בר בר חנהמאמרי    וותמוהים כמ   ש קל וחומר למעשיות הנפלאים"כ כ"וא  ,משל היה
  ".וכיוצא

  של יום הכיפורים. הובא בכמה מקורות: מדרש אלה אזכרה, קינות, חזרת הש"ץ למוסף 94

 רשב"ג הזקן, בניגוד לרשב"ג השני. 95

  ".ויש לך לדעת שלא היו בזמן אחד ולא נדונו כולן ביחדמד יז: " בראשיתרבינו בחיי  96
עמוד   יוחסין  שכתובות    : 38ספר  ומהקינות  מלכות  דהרוגי  שלא תטעה במעשה  זה  "וזכור 

כ ואינו  אחד,  בזמן  רשב"ג  עם  שהיה  מהם  שנראה  גמליאל  במחזורים  בן  שמעון  רבן  כי  ן 
שהוא הראשון נהרג ביום [בזמן?] החורבן ורבי עקיבא קרוב משישים שנה אחריו. והחמישה  

  .שנכבשה ביתר ע״ג שנים אחר חורבן הבית" האחרונים בזמן
" סו:  נחלו אבותינוכאומר אני  שלשלת הקבלה עמ'  בוסר    י שקר  יאכלו  להאמין שהאבות 

א. והם רשב״ג רהחכמים ההם זולתי קצת הכתובים בגמ  גו כלולא נהר  ,ושיני בנים תקהנה
ור׳ בן בבא ותרדיון וכיוצא  ור״ע   , ן דורם אזועו  נם אוובעו  םלא מתו כי א  הםוגם    ,יהודא 
 ".  בםין מלין זולתם והפייטנים בדאו זה העניוולא בעו

תֹוֶלָמאיֹוס(במקור:  המכונה בטלמיוס 97   .2־ה), מהמאה ּפְ

"אברבנאל    98 השלישי:  והלימוד  ד"ה  יב  בחכמי שמות  שהיתה  החכמה  עוצם  שמפני  עד 
היו  , ישראל בדבר הזה י"ט  והפליג בטלמיוס  זה המחזור של  מי שהמציא  ולפאר  ני לשבח 

  ".וכתב שזה יוכיח שהיתה ביניהם נבואה ,העיבור אשר לבני ישראל תשנה במלאכ
: "שבטלמיוס היווני כתב שבח  ח"א מאמר ד פרק ג)  פנחס אליהו הורביץ  ביר(  ספר הברית

באי"ב והמולד  המחזור  לחשבון  גדולה,  בהפלגה  שמזה    רב  באומרו  בידינו,  אשר  תשצ"ג 
  מוכח שהיה נבואה בישראל, ובני נביאים הם, ודבר זה קיבלו מאבותם הנביאים".
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יוון כבר מא  ידועים לחכמי  זמנו, ואף  ידע שנתונים אלו היו  ות שנים לפני 
הגיעו    99בספרו ביאר   שבעזרתם  יותר  המוקדמים  השונים  השלבים  את 

  . 100מחזור העיבורים, ואת הדרך לחשב באופן טבעי את המולד הממוצע ל
מקור הטעות בתקופת הראשונים, כאשר לחלקם לא הגיעו ספרי היוונים,  

ולכן סברו שאין  101ולחלקם הגיעה גרסה מוטעית אפשרות להגיע לערך  , 
, הסיפור עצמו, שתלמי התפעל  ניםפל  כל  המולד הממוצע באופן טבעי. ע

  .102מכך ותלה חשבונות אלו בנבואה, ככל הנראה לא אירע

רבים,   ואחרונים  בראשונים  שהוזכר  הרעיון  עניין.  באותו  לעניין  מעניין 
  אין לו   –ומהם הגיעו אל אומות העולם    שמקורן של כל החכמות בישראל 

ומאידך,  ברורים,  אינם  זה  לרעיון  הקדומים  המקורות  שיסמוך.  מה  על 
ובעמים  ר  שא כ יוון,  של התפתחותה של חכמת  מעיינים בשלבים השונים 

  . 103לישראל   אין אפשרות לייחס זאתאחרים בעולם העתיק, 
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למותר לציין שבכל כתביו לא מצינו שמזכיר את היהודים, את שבח חשבונותיהם ואת    100
  הנבואה. 

"האם כללי הלוח העברי ניתנו מסיני? וכיצד טעות בסיפרה    קונטרסבבעניין זה    תיהארכ  101
  אחת שינתה תפיסה שלימה?" 

  , דעת חז"ל לא היתה מדויקת מזו של היוונים. גם לגבי אורך שנת החמה 102
  שניות. 14.22ו־דקות  11ורבע יום פחות  365הערך הידוע לנו היום של שנת החמה הוא 

  ורבע יום.  365ירובין נו ע"א) ששנת החמה היא בתלמוד מפורשת רק שיטת שמואל (ע
דקות    4כ־ורבע יום פחות    365שעל פי הנראה מקורה מאוחר יותר, היא  תקופת רב אדא,  

    .שניות 34.6ו־
דקות    4  ורבע פחות  365ששנת החמה היא    חישבמהמאה השנייה לפנה"ס,  היפרכוס היווני,  

  שניות. 48ו־
ה העתיק  בעולם  ביותר  המדויקת  המאיההשיטה  בני  של  שיטתם  ממרכז  יא  אדם  זובחי   ,

שבמאה   היא    5ה־אמריקה,  החמה  ששנת  חישבו  פחות    365לפנה"ס  יום  דקות    11ורבע 
  בעולם העתיק.  מדויק משמעותית פי כמה וכמה מכל שאר השיטות שניות. ערך זה 31.2ו־

ופירט  הארכתי זה  אתבכל  העתיק  תי  בעולם  הרבות  השונות  "תירוץ   בקונטרס  –  השיטות 
  רוחבו", בנספח על תקופת שמואל. להיקף המעגל שבין יחס החדש לקושיה עתיקה בעניין 
ימים    10כאשר מלגלגים על הלוח הלועזי, שהוצרך לדלג על  ומעניין לעניין באותו עניין,  

י), יש לזכור שחוסר הדיוק בלוח  , במעבר בין הלוח היוליאני ללוח הגרגוריאנ1582(בשנת  
הישן היה זהה בדיוק לחוסר הדיוק שבתקופת שמואל. ואכן בזמננו קורה שתקופת שמואל 

  באפריל) נופלת לאחר ט"ו בניסן. 8־באו  7־ב(החלה 

ב  תיהארכ  103 זה  להו    קונטרסבעניין  ועיון   –"מנא  העולם  אומות  של  חכמתם  מקור  מהו 
 מנו". בדעה שמייחסת את מקור חכמתם לע
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, ויש מי שאף  104שאריסטו קיבל בסוף ימיו את האמונה היהודית רבים כתבו  
כך  על  מי105נשבע  יש  צדק   .  גר  נעשה  שאף  זה  106שהוסיף  מעשה  אמנם   .
. גדולי הראשונים שהביאו מדבריו לא שמעו על כך, והדבר 107אינו מסתבר

ושש מאות שנה לאחר מותו  להבדיל אלפי הבדלות,  .  108הוזכר רק כאלף 
שכביכול חזרו    110עודו  109הרמב"ם יש לברר את מהימנותם של מעשים על  
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בספרו    104 אבות  רשב"ץ  ואחר(במגן  ד"ה  כל ":  )הקדמה  את  לשמוע  מצווה  היה  ואריסטו 
במי   דברי ולגעור  ומצוותיה  לאזהרותיה  טעם  לתת  הבאים  ולייסר  קבלה  דרך    התורה 

  ". שמלאו ליבו להקשות עליה
  בלשון זו ממש כתב גם רבי יוחנן אלימנו בספרו שער החשק (בהקדמה).

אות גאוני  ונדפס גם בספר צוו  ",יורה דעה"הנקרא גם  (ספר המוסר  ב  ר' יוסף אבן כספי   105
ואני מעיד עלי שמיים וארץ כי אין אני מקטני  : "פרק יא  )והלאה  146ישראל חלק א עמודים  

חכמי הזמן, ואני נשבע בחי העולם כי אריסטו וחבריו ותלמידיו כולם מזהירים לשמור על 
כל מה שבתורה ובדברי הנביאים ובפרט להיזהר במעשיות (המצוות)... ואמר אריסטו אין  

שב מה  כל  ותאמין  ותקבל  ותעשה  שתדע  (אלא)  אבל  לבד  שתדע  בתורה  הכוונה  א 
האמיתית. ולא תעמיד מאוד לבקש טעמים וסיבות למצוותיה ואזהרותיה ולא תקשה לדבר  
שיונח בה, כי הנביאים ידעו הכל מאת אדון הכל ולא כן אנחנו הפילוסופים חכמי העיון... 
אמרו  ולכן  זה,  כל  אחרי  תרעומת  העולם  אומות  חסידי  הנכבדים  אלה  על  נשאר  ולא 

ז"ל עליהם שיש והנה הקדמות הניח אריסטו מצד עיון הנפש, .  להם חלק לעוה"ב  רבותינו 
מן   למעלה  שהיא  הנבואית  הנפש  בעלי  מצד  בתורה  בא  כי  החידוש  לאמונת  נכנע  ואחר 

  ". העיונית, והכתוב אומר ומודה ועוזב ירוחם
בפירושו ((כאן המקום להעיר שרבים יצאו נגד דעותיו של ר' יוסף אבן כספי, והאברבנאל  

נבוכים   מב)  למורה  פרק  אמנם כתב  ח"א  ברשעותו",  כספי  המפרש  שחשב  "כמו  עליו 
רבים   לתנ"ך    –במקומות  בפירושו  וגם  נבוכים  למורה  בפירושו  הביא מדבריו  –גם  וכן    . כן 

פישר   שלמה  ר'  כך  על  תשכן  בצפוהעיר  "אל  הכותרת  תחת  ה,  אות  סט  עמוד  ח"ג  נות 
לא נמנע מלהביא   22גם הרב מאזוז (הרב נאמ"ן) בספרו דרכי העיון עמוד    .באהליך עוולה"

 )את דבריו.

רבי יוסף אבן שם טוב וחכם פרציולו, הובא בשלשלת הקבלה עמ' רמא: "אריסטו בסוף    106
  צדק".ימיו הודה על כל הנמצא כתוב בתורת משה ונעשה גר 

אצלך    107 שהם  לי  זכרת  אשר  הספרים  "אמנם  תיבון:  אבן  שמואל  לרבי  הרמב"ם  אגרת 
וספר בית הזהב, כולם הזיות   [המספר שאריסטו חזר בו לפני מותו]  ועמך, מהם ספר התפוח

  ורוחות והבלים. ואלה השני ספרים הם מכלל הספרים המיוחסים לארסט"ו ואינם לו". 
ואו [של אריסטו] אל דת האמת כדבריהם לא שמיעא לי ולא  מאור עיניים פרק כב: "אכן ב

  סבירא. ואם שגגה היא מאיתם האמנתי שיצאה להם..." 
ספר  'וחיברו על זה ספר, נעתק ללשון הקודש, נקרא ארי נוהם פרק יב ד"ה וכמו, עמוד מא: "

וע  עם היות יד...  והכיר באלוקי האמיתי[אריסטו]  , מספר ואומר שלעת מותו הודה  'התפוח
ב היה    ,שכל־ןלכל  כופר  כי  לא,  הן  ישראל  מבני  והשארת    ]אריסטו[הן  העולם  בחידוש 

 ".הנפש, וכי ברשעו ובזדונו מת, ולא שב מפשעיו ומעוונותיו הרעות 

  מהו מקור חכמתם של אומות העולם" בפרק טו. –"מנא להו  קונטרסבזה ב תיהארכ 108
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[בדברי    ולדעתי שר"מ ז"ל ידע בהם : "א"א ה"יסודי התורה פ  'הלעל הרמב"ם  מגדל עוז    109
ימיו  קבלה] ישן    ,בסוף  קלף  של  במגלה  כתוב  מולדתנו  ארץ  בספרד  שראיתי  מעיד  שאני 

ין הקץ  יאני משה ב"ר מימון כשירדתי לחדרי המרכבה בינותי בענ'  :מיושן ומעושן לשון זה
האמיתיים   המקובלים  לדברי  דבריו  היו  וקרובים  ז"ל וכו',  הרמב"ן  הגדול  רבינו  שרמז 

  ".וכמה דרכים יש לי לברר בשידע בנסתרות ..לת פירושו לתורה.יבתח
וגם פירוש נחלת אבות (לאברבנאל) על מסכת אבות פ"ג מי"ז (ניו יורק תשי"ג עמוד רט): "

בסוף ימי בא אלי אדם  '  :כתב באגרת שלו אלה הדברים  אני שמעתי שהרב הגדול המימוני
של אחד   דברים  לי  ונתפשיוא  םעט  ואמר  ימי  בסוף  שהייתי  חטלולי  הייתי  יבוריו  בעולם  י 

  ".. ואין ספק שדברי קבלה היו אשר שמע באחרית ימיו'שכתבתי בהם חוזר מדברים רבים
הגדולים   מ  (לחיד"א)  שם  אות  גדולים  "קנס"ק  מערכת  ע:  מגדל  בתחוובספר  כתב  לתו יז 

בקבלה עסק  ימיו  בסוף  מה  ולפ  ,שהרמב"ם  ימיו  שבסוף  יתכן  הנזכר  מהרח"ו  הרב  דברי  י 
חסים אותה להרמב"ם ימוש איזה שמות הקודש כנראה ממגילת סתרים שמיישעסק הוא בש

  ."והזכירה מהר"ם אלשקר סימן קי"ז
וכי : "(הוזכרה בשו"ת מהר"ם אלשקר סי' קיז)  מתוך אגרת "מגילת סתרים" שיוחסה לרמב"ם

כי רוב  ... והיא גם היא אמרה אחי הוא , לה אחותי היא ואמרך ,ידעתיך אוהב חכמת הקבלה
אמ תוכן  לדעת  הנמצאים  בחקירת  נבוך  הייתי  בחיזמני  האפשר  כפי  ההשגה ותתם  ק 

באמ מצאתי  לא  באמונה  אך  האמת  מקצת  ומצאתי  יגעתי  מצד  יהאנושית  הכולל  תת 
מופתיהם ובדרכי  הפילוסופית  בחק  ...החקירה  מיוחדים  הדרכים  מצאו  לא  שהם  ירת אלא 

השכל   את  מטרידים  הגיונות  בדרכים  אלא  שכלי  עמל  זולתי  הנמצאות  כללי  טבעית 
נודעו יומבלבלים אותו אך אצל חכמת הקבלה אמ תת הדרכים מסוקלים מאבני המכשול 

בה בקלות הנמרץ כל מה שיפול תחת ההשגה האנושית ובדרך זה דרכו הנביאים והשיגו  
פעו ופעלו  העתידות  מהודעת  שהשיגו  מה  ומקצת כל  הטבעי  מהמנהג  יוצאות  זרות  לות 

לי הספיקות העצומות שנסתפקתי  ונודעו  בידיעת טבעי הנמצאות  אני  גם  דרכיהם לקחתי 
אור על כל נעלם יבהם ונפתחו לפני כל דלתי המבוכות ונמסרו בידי מפתחות החכמה והב

כי השמות האלקים הקדוש...  ממני בספרי חכמי הקבלה  לך אחי כפי מה שהתבאר  ים  דע 
ומדריגה אחר  מעלה  מעלה אחר  והולכים  על מהות המלאכים  כולם  ומורים  מלספר  רבו 

ס...  מדריגה לך  תיבותיו יוהנה  מראשי  ראשונה  ושורה  הנזכר  מפסוק  שמות  שבעה  דור 
ם "ול"ש וא:  קוד הכתוב לפנים ולאחור ואלו הם השמותיקודם כניה מסופי תיבותיו וניוהשני

ודרך השתמשות .  אאב"י יכ"ם יכ"ל תנ"י מר"ל נת"ת לר"ה כלי"להמ"ש הא"ע אח"א כא"א  
וינהיג    ,יתענה ביום ד' שהוא יום כוכב ומחלקו החכמה וידיעת נעלמות  : ן זה ככה הואיבעני

עצמו בתכלית הטהרה ובושת הפנים מכל הבריות ובלכתו לשכב בשעה ראשונה מהלילה  
רים ונקיים וישכב יחיד ויאמר הפסוק  ירחץ ראשו וכל בשרו במים וילבש חלוק ומכנסים טהו

ואח  כרהנז נמוכה  וברוח  טהור  ובלב  עצומה  הנזכרים  "בכוונה  הקדושים  השמות  יזכור  כ 
  ". בו לשמים תמידיול

וכבר העירו שרבי אברהם בן הרמב"ם המשיך בדרכו של הרמב"ם ולא הזכיר בשום מקום  
  שהרמב"ם חזר בו.

ב אות ד עמוד תרצ"ו: "באופן כללי יש לומר  אגרות הרמב"ם בהוצאת הרב שילת ח"ב נספח 
  אינן מוסיפות כבוד לא לרמב"ם ולא לקבלה". –שאגדות מסוג 'בסוף ימיו הרמב"ם חזר בו' 

תש"א) עמוד מז (שבת חוהמ"פ ש"ת  -ובספר השיחות בלשון הקודש (לריי"צ) חלק א (ת"ש
מוד שלמד עם אבי  באחד משיעורי הלי  –אדמו"ר מהר"ש    –הסבא  לייקוואוד) אות י כתב: "

אמר שיש לו בקבלה רבי מרבי עד מורנו הבעל שם טוב נ"ע שהרמב"ם היה    ,במורה נבוכים
מקובל גדול, ומה שהרמב"ם נזהר מאוד שלא לגלות זאת אפילו ברמז כמו רש"י ז"ל, הרי  

  .זה מפני שאז היה זמן מסוכן לגלות ענייני קבלה אפילו ברמז"
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  . 111ימיהםבהם משיטותיהם בסוף 

גם   , 112בתקופתנו   ספרים  בעשרות שמובא  המפורסם,  המעשה  מאידך, 
מעש עושה  נתפס  אריסטו  יתכן  מכוער  השכביכול  כיצד  וכששאלוהו   ,

שום   לגביו  לא ידוע  –  ""עכשיו אינני אריסטו  השיב  שאדם כמוך עשה כך, 
יתכן שמקורה    . 113סטורייםקדום, לא במקורותינו ואף לא במקורות הי  מקור

זו במעשיה דומה,  אריסטו חשק באשת אלכסנדר  המספרת ש  של מעשיה 
וכו', והיא הודיעה הדבר לאלכסנדר, ובא אלכסנדר ומצא    מוקדון תלמידו 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

לרבי יצחק  (מגן וצינה  (והובא גם ב  יד ס"ק  דולים אות י  מערכת ג  (לחיד"א)  שם הגדולים   110
חבר יגאייזיק  פרק  הגלגול)  אמונת  בדבר  במלחמתו  ממודינא...  "  ):,  אריה  יהודה  מהר"ר 

ס הנזכר  פרראיתי  להרב  בכ"י  יהודה  בתח  ...חיי  ויקר  ישהוא  בגלגול.  מאמין  היה  לא  לה 
ח בתוך  וכמעט  בן  ילדה  ששכנתו  בחומקרה  הילד  חלה  ללידתו  שונים ודש  קשים  לאים 

ש קיולסוף  הגיע  ללידתו  חדשים  שיאמר ישה  הנזכר  להרב  קראה  ושכנתו  גוסס  והיה  צו 
והוא הלך וראה הילד מצטמק    ,פסוקים ודברי תורה בצאת נפשו כמנהג המורים באיטליא

גוסס איזה מזמורים  ,ורע הוא  ואמר    ,וקרא  עיניו  ה'והילד פתח  ישראל  ה'    וקינולא'  שמע 
ויצאה נשמתו באחד והוא פלא. ומהיום ההוא והלאה האמין בגלגול כי עין בעין ראה   'אחד

שמע סוק  טוי שפתים פישה חדשים חולה תדיר מצטמק ורע והוא אומר כגדול בביילד בן ש
  ".ע"כ דבריו שראיתי בכ"י בספר הנזכר .לו בקול רםוכ

ו זה,  מעשה  נזכר  לא  שבפנינו  יהודה"  "חיי  הקבלה בספר  ללימודי  התנגדותו  מאידך, 
כתב על כך המדפיס (אברהם כהנא) בסוף  ולאמונת הגלגול הרי היא מן המפורסמות. וכך  

): "יש לשער אפוא שלא רק הקדמה בלבד עשה ר'  8הקדמתו לספר זה (קיוב תרעב, עמוד  
ספת  יצחק מן הלויים לאבטוביוגרפיא של זקנו, אלא שלא יכול למשול ברוחו והכניס גם תו

משלו לתוך ספר זה... בין התוספות האלו היה מקום גם לסיפור על דבר אותו תינוק גוסס  
שקרא בקול רם פרשת שמע, והוא מיסודו של ר' יצחק מן הלויים עצמו, שהיתה לו נטייה  

  לדברי קבלה".

זאת  111 והוא הכחיש  בו מהתנגדותו לחסידות,  על הגר"א סופר שחזר  (בסיוון    גם  באגרתו 
"תקנ"ו,   החסידות):  נגד  השני  וגידופין  בפולמוס  חרופין  ענות  קול  רבים,  דבת  הנה שמעתי 

חסידים  אנכי בשם  עצמם  המכנים  ובליעל,  רשע  אנשי  שהכת  מפני  ,  שומע,  המתפרצים 
וינאמו מתפארים  שבשמים,  לאביהם  שאמרתי    אדוניהם  מה  מכל  בי  חוזר  שאני  נאום, 

אני ושכעת  הנה,  עד  לכל    עליהם  הישרה. מסכים  הדרך  שלהם  הדרך  זו  וכי  מעשיהם, 
אנשים אשר   המה מצודדים רבים מבני עמנו... ועל כי שאני חושש פן ואולי יהיו  ובדבר הזה

גלל כן אני מודיע נאמנה, שחס  בי בוקי סריקי, לא    יתנו מקום לדבריהם,  יתלו  ושלום לא 
שר בשם ישראל  ועל כל מי א  .משמרתי אעמודה כמאז כן עתה  תהא כזאת בישראל. ועל

יכונה, ואשר נגע יראת ה' בלבבו, מוטל עליו להודפם ולרודפם בכל מיני רדיפות ולהכניעם 
  ".עד מקום שיד ישראל מגעת

 ביניהם גם של רבנים מפורסמים. 112

הנראה  113 ביותר    ,ככל  המוקדם  זה  הודפסשהמקור  יסודי    ,מעשה  בשם  מוסר  בספר  הוא 
עמוד לג:   ב, בולגריה תרצ"ח פרק כג", חיבת לומז'ה)(ר' משה רוזינשטיין, משגיח ביש  הדעת

שאלוהו כ" וכאשר  מכוער,  במעשה  תלמידיו  ראוהו  אחת  שפעם  אריסטו  על  שיסופר  מו 
 .היתכן כזאת לחכם כמוהו, השיב להם 'עתה אינני אריסטו'"
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, 115. סיפור זה, בגרסתו על אריסטו 114את אריסטו עמה בחדר באופן מבזה 
באירופה נוצרים  ע"י  באריסטו   116הומצא  ממלחמתם  לפני 117כחלק  מעט   ,

  . 118שהוזכר במקורות יהודיים

פי צורת פניו    על ש  , נויתפארת ישראל הביא באריכות מעשה על משה רבה
אלא    משום שכך היה טבעו מראשיתוהיה נראה שהוא רע מעללים וכו',  

טבעו את  כבש  אמיץ  בעוד    . 119וכו'   שבכח  זה  מעשה  את  הביאו  אחריו 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

, פרשת וישלח ד"ה ואני, עמוד עז:  בספר מאירת עיניים לרבי יצחק ב"ר שמואל דמן עכו  114
עד "ארסט תלמידו  המלך  אלכסנדר  שחשק באשת  של אליכסנדרוס,  רבו  הידוע,  החכם  ו' 

ויראתך  חוכמתך  ואיה  זה?  דבר  תובע  כמוך  'חכם  לו:  אמרה  לו,  שתישמע  שתבעה 
  . מאלוהיך?'

לך  שאשמע  תרצה  'אם  לו  שאמרה  עד  יום,  יום  אחריה  רודף  והיה  לדבריה  האזין  ולא 
בתח אתה  תעשה  בקשתך  ולמלאות  רצונך  'ומה  לעשות  לה  אמר  ובקשתי',  רצוני  ילה 

לו   אמרה  שהמלך 'בקשתך?',  בבירור  שנדע  יום  ובאותו  נועד,  ליום  המעשה  זה  שנקבע 
ארכב   ואני  סוס  כמו  ארבע  על  תלך  ואתה  בחדר,  ואתה  אני  ניכנס  לצוד,  יצא  אלכסנדר 
עליך כאילו אני רוכבת על הפרדה, ותלך על ארבע ואני רוכבת פעם או ב' פעמים על פני  

  . חמכל החדר, ואח"כ אעשה רצונך', והודה וש
בלילה  אלכסנדר,    ויהי  אישה  אל  שלך, 'ותאמר  הרב  עימי  דיבר  וכזה  כזה  כי  באמת  דע 

זאת הסכמה  ועשינו  לו  שהודיתי  עד  יום  יום  אחרי  ורודף  בעיניך,  האלוהים  איש  .  ' שהוא 
ויהיה   בו,  בערה  וחמתו  מאוד  המלך  ויקצוף  דבריה  שמע  כאשר  הויהיה  יום  גכאשר  יע 

הנועד לעשות הסכמתם, רכב המלך עם פרשיו ללכת השדה לצוד כמנהגו, ואח"כ שב הוא 
  לבדו בעניין שלא ירגיש בו שום אדם, ונכנס בחדר ונחבא שם.

רוכבת   והמלכה  ארבע  על  הולך  והיה  ארסטו'  וכרע  בחדר,  נכנסו  והמלכה  ארסטו'  והנה 
ומפה פעמים בזה החדר מפה  והיה הולך  וכאשר ראהו   עליו,  יצא,  והנה אלכסנדר  רבות, 

אריסטו' נפלו פניו ורצה המלך להתיז את ראשו... כבל אותו ועשה לו צרות רבות וייסורין 
  ."קשין

  קודם לכן היו מעשים דומים אצל המוסלמים וההודים, אך שם לא מוזכר אריסטו. 115

המאה    116 בתחילת  וצרפתית  בגרמנית  מופיע  שממציא13־ההסיפור  יתכן  הוא   .  הסיפור 
  .ז'אק דה ויטריכומר צרפתי בשם 

 ובפילוסופיה בכלל. 117

  מהו מקור חכמתם של אומות העולם" בפרק טו. –"מנא להו  קונטרסבזה ב תיהארכ 118

שכשהוציא משה רבינו ע"ה את ישראל  אות עז: "  ד"ד מי" תפארת ישראל יכין קידושין פ  119
חר לצייר תמונת המנהיג הגדול הזה  וישלח צייר מוב  חדהתעורר מלך ערביי א...  ממצרים

ויביא   המלך  שוב  וישלח  המלך,  לפני  ויביאהו  תמונתו  ויצייר  הצייר  וילך  אליו,  ולהביאו 
ויאסף יחדיו כל חכמי חרשים אשר לו, וישאל להם לפשוט על פי פרצוף פניו של משה כפי  

יחדו אל המלך   חו גדול, וישיבו כל החכמיםודותיו, ובמה כי המצוייר, לדעת תכונת טבעו ומ
ויאמרו, אם נשפט על פי ציור קלסתר פניו של האיש הזה המפורסם לגדול, נאמר לאדונינו  
ובכל חסרונות שבעולם שיגנו   כי הוא רע מעללים, בגאות וחמדת הממון ובשרירות הלב, 

  ... נפש אדם המעלה
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, ואכן השיטה מקובצת הביא  120קורי סופר על אריסטו המעשה המ מקומות.  
  . 121את סיפור זה על "חכם אחד" 

זאת כל  את  הודיענו  ראחרי  המשגיח  על  שמסופר  במעשה  לעיין  יש   בי , 
, שבנסיעתו ברכבת נפלה כפפתו מן החלון, ומייד השליך אף  ממיר 122ירוחם

משתיהן להנות  יוכל  שהמוצא  מנת  על  חברתה,  ומעשה  .  123את  והואיל 
  , אי זה יכשר  יםיודע  נואינ,  בן אותה תקופה  124דומה פורסם על מנהיג הודי

  . ואם שניהם כאחד טובים , הזה או זה

ללמוד   שלא  היוונים  גזירת  בשעת  בסביבון  ששיחקו  כך  על  המעשים 
המשחק  125תורה  למנהג  מאוחרת  בתקופה  שנתחדש  טעם  אלא  אינם   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ים ויאמר, לא כן, גם הצייר, גם חכמיך, נפלאים הם בידיעתם וחכמתם,  קוויען משה איש אל
הייתי בטבע באמת כפי ששמעת ממ דותי, לא טוב אנוכי מבול עץ יאולם דע לך, כי לולי 

יבש, כי גם ממנו נמנעו ונחשכו כל חסרונות האדם, ואם כן, הכי בעבור זה אהיה יקר בעיני  
לומר לך, כי כל החסרונות אשר שפטו עלי חכמיך,   ים ואדם, אמנם כן ידידי, לא אבושקואל

הנה   אמיץ  בכח  ואני  חכמיך,  שפטו  מאשר  יותר  עוד  ואפשר  בטבע,  בי  קשורים  כולם 
ה לי  קניתי  אשר  עד  אותם,  וכבשתי  ורדיתי  זה  יהתחזקתי  ובעבור  ולכן  שני,  לטבע  פוכם 

  ".יקרתי והתכבדתי בשמים ממעל ובארץ מתחת

: "בתפארת ישראל בסוף משניות  3מאמרים מאמר ד הערה  שו"ת בני בנים ח"ד חלק ה  120
קידושין אות סז שהביא באהדה סיפור מוזר על משה רבינו, ומאז התברר שמקור הסיפור  

  היה סיפור הגויים אודות אריסטו".

מעשה בחכם אחד שלח דמות פרצופו ד"ה שתי עיניים: "  ב"שיטה מקובצת נדרים לב ע  121
פרצופין. נטמן מפני מביעתותיה דההוא פרצוף לסוף שאל לחכם אחר שהיה מכיר בדמות ה

לו למה נטמן ממנו וענה אותו הפרצוף מאדם רע שאין [כ]דמותו חמדן ונואף וליסטים ואין 
רא מלשוב אל אדניו עד ששלח אליו שלא יירא ממנו ושאל לו  ילהביט אליו. והמביאו נתי

ודאי אין חכם כמו אותו  וך. אמר בן. ואמר לו כל מה ששמע ולכן יראתי לשוב אלייכל העני
אבל   זאת  כל  לעשות  אותי  ומסית  בי  מגרה  שיצרי  אמת  אמר  הכל  שמן  הפרצוף  בעל 

  ".החכמה שבי מונעת אותי מכל זה. והחכמה תעוז לחכם להדריכו בדרכי יושר. הרא"ם ז"ל

  ליבוביץ. 122

יקרה מפנינים" ספר "החזק במוסר" (מר' דורון דוד גולד) עמוד קכה הערה ב (וכן בספר "  123
(מר' חנוך ביטון) עמ' רמד): "עוד סופר על תגובה מהירה וספונטנית אצל רבי ירוחם ממיר  

יד יתיכף ומ  ,שפעם אחת נסע ברכבת ובאה הרוח והעיפה כפפה אחת שלו דרך החלוןזצ"ל,  
נות מן  היה כדי שלכל הפחות המוצא יוכל לייהשליך רבי ירוחם מן החלון את הכפפה השנ

  ". הכפפות

  .שבעלייתו לרכבת נפל סנדלו האחד והוא השליך את השני, מאותו הטעם, ָמָהְטָמה גנדי 124

אוצר כל מנהגי ישורון סי' יט אות ד: "הילדים משחקים בחנוכה במשחק גלגלן (דריידיל)    125
'להשכיחם   הניסים  בעל  אומרים  שאנו  כמו  תורה,  ללמוד  שלא  גזרו  כי  הטעם,  [סביבון]. 

בעת תורתך'...   חכמים  מצאו  אגודות,  אגודות  אחד  במקום  יתאספו  שלא  הגזירה  והיתה 
  הגזירה עצה נפלאה בזו שעשו משחק הדריידיל להראות את אויביהם אם ייָמצאו".
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בתחילת תקופת  משחק זה החל בגרמניה  ו,  על פי כל הידוע לנבסביבון. אך  
האותיות    , 126האחרונים  של  המקורי  ותפקידן  ילדים,  של  קובייה  כמשחק 

  . 127יה או ההפסדישעל פיאותיו הוא לקבוע את סכום הזכ

שעיקר נס חנוכה נעשה על ידי  המעשה  בעניין  ומעניין לעניין באותו עניין.  
גדול, 128יהודית  כהן  יוחנן  של  ביתו  ראשש   ,  את  יוון כרתה  מלך  של   , 129ו 

כבר העירו שמדובר בעירוב של שתי תקופות שונות, שאמנם היוונים גזרו  
ידי   על  שנעשה  הנס  אך  תחילה,  להגמון  שתיבעל  הנישאת  האישה  על 

אירע   לכן,  יהודית  קודם  שנים  ראשון מאות  בית  שמפורש  ,  130בגלות  כפי 
יהודית,   הֹבספר  של  ראשו  את  כרתה  שרי  131ש רנֶ פֶ לוֹ ו שיהודית  ראש   ,

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 . 16־הבמאה  126

  נישט, הפסד.   –נ  127
  גאנץ, הכל, זכייה.   –ג 
  חצי.   –האלּב  –ה 
 , הוספת מטבע לקופה.שטעל איין – ש

פירש רשב"ם שעיקר הנס היה על ידן בפורים על ידי ד"ה שאף: "  א"מגילה ד עתוספות    128
  ".אסתר בחנוכה על ידי יהודית

  וכן בריטב"א שם ובחידושי הר"ן שם.
" ב:  תרע  סי'  חיים  אורח  נעשה רמ"א  שהנס  לפי  בחנוכה  גבינה  לאכול  שיש  אומרים  יש 

  ". בחלב שהאכילה יהודית את האויב (כל בו ור"ן)

כלב  129 סיספר  "  מד   'ו  בכסליו:  בכ"ה  אד"ה  ידי  שעל  מפרשים  הנס  יויש  להם  אירע  שה 
יפת   והיתה  גדול  כהן  ליוחנן  היתה  בת  באגדה  שמפורש  כמו  יהודית  ושמה  ההוא  הגדול 

ן שתשכב עמו והאכילתו תבשיל של גבינה כדי שיצמא וישתה  וד ואמר המלך יוותואר מא
וי וישכב  כן  לה  ויהי  וירדם  וישכב  וישתכר  ותלרוב  ותביאהו  ירדם  ראשו  וחתכה  חרבו  קח 

  ". בורם וינוסוילירושלים וכראות החיל כי מת ג

סי  130 וקציעה  "  תרע  'מור  לנשים:  ובייחוד  ז"ל ד"ה  ט"ז  לבעל  כותבי  מצאתי אחרי  זו  ואת 
שעשה ג"כ סמוכות לסברת הטור מאותו מנהג של ביטול מלאכה דר"ח. והוא ז"ל    )ס"ק ב(

כן נעשה ע"י הנשים. וזה דבר בדוי (אף על פי שכתבו כן קצת  הוסיף לומר שנס חנוכה כמו  
יותר מן האנשים. לא אמרו רז"ל,  כלל לנשים בנס חנוכה  מפרשים) כי באמת אין שייכות 

שה הנשאת, שתבעל יאלא שאף הן היו באותו הנס, וזה כפירש"י ז"ל, שהיוונים גזרו על הא
כמו לאנשים) לא שהן הנה היו סבה    רותם הרעות היו כוללות לנשיםילה (שגזילהגמון תח

וגורם לנס, כנודע מספר מלחמות החשמונאים, ומדברי היוסיפון (גם הפייטן האשכנזי ביוצר 
דשבת חנוכה ערבב מעשה שני ניסים מתחלפים, ורחוקים מאד בזמניהם זה מזה, ולא קרב  

ז לתת  שרצה  שנאמר  לא  אם  זה,  אל  בזמן  יזה  שאירע  יהודית,  לנס  גם  בימי  כרון  קדמון, 
בהגהות  בס"ד  כמ"ש  חנוכה,  לנס  וצירפו  מיוחד,  מקום  לו  מצא  ולא  ראשון,  בית  גלות 

  ". היוצרות)

131  " יג:  יהודית פרק  הלופרנש ספר  ותיקח את חרב  ותיגש אל העמוד אשר בראש המיטה 
אך   .מעליו ואמצני  נא  חזקני  אלוהים  יי  ותאמר  ראשו  בציצית  ותיקחהו  ידה  את  ותשלח 
ם על צווארו ותכרות את ראשו ותגל נבלתו מעל המיטה ותיקח  ייחוזקה פעמותך ב.  הפעם
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אכן נראה כי ספר יהודית המקורי לא היה    . 132צבאיו ומשנהו של נבוכדנצר
באחד המפרשים מצינו את עירוב  נפוץ אצל היהודים בתקופת הראשונים. ו

יוחנן כהן זה במפורש, שלדבריו   ידי יהודית, ביתו של  המעשה נעשה על 
ואלפורנס  זו.  133גדול,  טענה  נגד  בחריפות  שיצא  מי  את  ויש  שמכחישה   ,
  . 134דברי הראשונים

גם העירוב בדרשות רבות לחנוכה בין מלחמות החשמונאים לבין המלחמה  
תקופות   בין  עירוב  הוא  אריסטו,  של  וכפירתו  היוונית  הפילוסופיה  נגד 
על   היו  ובניו,  מתתיהו  מרדו  שכנגדם  אנטיוכוס,  גזירות  שונות.  ותפיסות 

. 135אלילים ולהקריב בשר חזיר , ועל גזירות להקים במות להשבת והמילה
בכל ספר חשמונאים לא מוזכרת הפילוסופיה היוונית, ולא מוזכר שמו של  

כלל.  בתקופת   אריסטו  פרצה  היוונית  הפילוסופיה  נגד  המלחמה 
בבורא  .  136הראשונים אלא  לאלילים,  במות  בהקמת  האמין  לא  אריסטו 

העולם, שהוא, לדעתו,  שאינו עוסק במעשי בני האדם, ושאף לא ברא את  
  . 137קדמון כמו הבורא עצמו 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ".ותיתן את ראש הלופרנש לאמתה ותצווה לתתו אל השק .היריעה מעל העמוד ותצא

132  " ב:  פרק  יהודית  למלכוספר  שמונה עשרה  בשנת  נבוכדנצר]...    ויהי  לראש [של  ויקרא 
 ".שרי צבאיו ולמשנהו להלופרנש

על המרדכי שבת פרק במה מדליקין רמז תנו אות ג: "שעל ידי אישה בא    שלטי הגיבורים  133
  ) [יפת]יפה(להם הנס, על ידי יהודית כמו שמפורש וכו', והיתה בת יוחנן כהן גדול, והיתה  

  תואר מאוד, ומארה לאלפורנס שתשכב עמו... וחתכה ראשו...". 

מור וקציעה... ולא ראה או לא  נימוקי אורח חיים סוף סי' תר"ע ד"ה והנה: "והנה ראיתי ב  134
ז"ל אשר   ידע כי לא לבד על הט"ז הוא חולק בזה, אלא מכחיש דברי רבותינו הראשונים 
הרשב"ם  בפירוש  המפורש  המה  הלוא  קיימים,  אנו  דבריהם  ובאמונת  חיים  אנו  מפיהן 

ם  ותוס'... ובאמת אין לנו אלא דברי רבותינו הראשונים והפוסקים ז"ל ובאמונת אומן ביאור 
  נראה אור עד נכון היום ב"ב זי"ע בכל ענייננו".

וישלח המלך ספרים ביד מח: "-חשמונאים (הנקרא גם: מקבים) חלק א פרק א אותיות מד  135
גויי הארץ ויצוום ללכת בדרכי  ולכל ערי יהודה,  ירושלים  לבלתי הקריב עוד .  הרצים אל 

עולה ומנחה בקודש, ולבלתי הסך נסך לה', ולהפר את השבתות ואת המועדים. לחלל את  
בהמה   וכל  חזיר  בשר  ולהקריב  לאלילים,  ובתים  במות  ולהקים  הכוהנים,  ואת  המקדש 
זכר, ולשקץ את נפשותם בכל דבר פיגול, להעבירם  ויצווה לבלתי המול להם כל  טמאה. 

  ".מות יומת ,ות את דרכם. וכל איש אשר ימרה את פי המלךים ולשנקמחוקות אלו
" יוחנן בן שמעון מבני  שם פרק ב אות א:  בן  בימים ההם היה כהן בישראל ושמו מתתיהו 

  ...".והוא יושב בהר מודעית יהויריב בירושלים

  שו"ת הרשב"א ח"א סי' תטו, תטז, תיז. 136

ל הבורא לא רצון ולא שנאה, כי הוא  ואמר לו הפילוסוף: אין אצכוזרי מאמר א אות א: "  137
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מתבואתו   לתת  ביקש  מהם  אחד  שכל  אחים  בשני  המפורסם  המעשה 
אין לו מקור    –  138בית המקדש באותו מקום  נבנה  זכות מעשה זה  לאחיו, וב

  .139הערבים בתקופה האחרונה בלבד היהודים ו א הופיע אצל וקדום. ה

יש לדקדק היטב מי  ראת שמיים,  לגבי סיפורי צדיקים, למרות חשיבותם לי

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ומכל הכ כוונעלה מכל החפצים  וכי השלמת  על חסרון המכון,  כי הכונה מורה  נתו  וונות. 
חסר. הוא  שלא תשלם  ובעוד  לו,  חלקי   שלמות  מידיעת  הפילוסופים  נעלה אצל  הוא  וכן 

ע אותך,  והוא אינו יוד  תים, ואין בידיעת הבורא שנוי.יהדברים, מפני שהם משתנים עם הע
כו שידע  שכן  תנועותיך.וכל  ויראה  תפילתך  שישמע  שכן  וכל  ומעשיך,  יאמרו    נתך  ואם 

ע שהוא  מפני  העברה,  דרך  על  זה  אומרים  הם  בראך,  שהוא  העיהפילוסופים  לות  ילת 
ונה מאתו. ולא ברא מעולם אדם, כי העולם קדמון ובבריאת כל נברא, לא מפני שהוא בכ

  ".ולא סר האדם נולד מאדם שקדמו
היא השקפת אריסטו ותלמידיו ומפרשי   וההשקפה השלישיתמורה נבוכים חלק ב פרק יג: "

מהשקפתו  [אריסטו]  אמר...  ספריו המושג  אבל  זה,  בלשון  אמרו  שלא  פי  על  מן  ,ואף    כי 
ה'  שהיא,  כפי  הזו  המציאות  ושכל  חפץ.  לו  יתחדש  או  רצון  לה'  שישתנה  לדעתו  הנמנע 

וכשם שמן   המציאה ברצונו, אבל לא פעלה או  ־הנמנע הוא שיעדר הא  אחר העדר.  לוה 
ולכן חיובי  . הוא שמן הנמנע שישתנה לו חפץ או יתחדש לו רצון תשתנה עצמותו, כך חושב

 ."וכך יהיה עדי עד, שיהא המצוי הזה כולו כפי שהוא עתה, כך היה מקדם קדמתה

עט,    138 סי'  (לר' ישראל קושטא)  ישראל  בספר מקוה  רבים עד  הובא  ספרים  ואחריו בעוד 
שנים רבות לפני בנין בית המקדש היו דרים על מקום בית המקדש שני אחים אשר דורנו: "

ש ביניהם  וחילקוהו  מאביהם  בירושה  שדה  קיבלו  לימים  עצומה  ואחוה  באהבה  וה וחיו 
   .וה בכור האחים היה חשוך בנים ואילו אחיו הצעיר נתברך במשפחה ברוכהובש

באחת הלילות נדדה שנת הבכור והתחיל לחשוב על אחיו הצעיר אשר עובד בזיעת אפיו  
לכלכל את משפחתו העניפה נתעוררו בקרבו רגשי אשמה היתכן שהוא בתור אדם בודד 

ה עם אחיו שיש לו משפחה גדולה  ווה בשוויקח בתבואה היוצאת משדה שירשו מאביהם ש
תו לחלקו של אחיו הצעיר כאשר גמר לעשות  טתו והעביר חלק גדול מתבואימיד ירד ממ

   .דבר זה חזר למיטתו ושינתו ערבה לו
אך גם לאחיו הצעיר קרה כדבר הזה ששנתו נדדה בלילה ההוא והתחיל לחשוב על אחיו  
ולבוא   לפרנסו  ישתדל  ומי  הזקנה  ימי  יגיעו  מעט  ועוד  משפחה  להקים  זכה  שלא  הבכור 

מהתבואה   גדול  שחלק  החליט  לכן  לימי לעזרתו  לחסוך  שיוכל  בכדי  הבכור  לאחיו  מגיע 
זקנתו ירד באמצע הלילה ולקח חלק גדול מתבואתו ובהשקט העבירם לחלק השדה אשר 

   .לאחיו הבכור
ביכר  שינוי  שום  שאין  לראות  השתוממו  מאד  ומה  השדה  אל  שניהם  יצאו  בבוקר 

א הבינו מה  בשדותיהם ולשניהם יש אותה כמות שהיתה להם אתמול לפני שהלכו לישון ל
הפעם  אך  אחיו  לחלק  מתבואתו  להעביר  אחד  כל  החליטו  שוב  השני  בלילה  כאן  קרה 

צו על  ונפלו אחד  בכיה מתוך שמחה עצומה  ונפגשו שניהם בעת פעולתם  ובכו  ארי השני 
עוררה רעש גדול בשמים  בין שני האחים  באהבה גדולה האהבה העצומה הזאת שהיתה 

 ".בית המקדש ואז הוחלט בשמים שבמקום זה יבנה

ה  139 אריכות  19־מהמאה  וישמעאל  .  ישראל  "ממקור  בספר  ואיסלאם    –בכך  יהדות 
    ).103-110(עמודים  9באספקלריית הפולקלור" (חיים שוארצבום) פרק 
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שכן   נאמנים,  ממקורות  מלאים  מהם  ספרים  ומדפיסים  הכזבים,  התגברו 
 , 140ואף בדברים המביאים לידי צחוק שקרים, גם בדברים שהם נגד התורה,  

סופרים  במקורם  חוברו    אף  141וחלקם  ידי  מתורה על  מנת    שרחוקים  על 
  .142שומרי המצוות ללעוג ל 

  שנתפרסמו בדורות האחרונים הופרכו. גם מעשים 

יהודיםרבות  שמועות   של  מגופות  סבון  ייצרו  שהנאצים  כך  על  . נפוצו 
בכמה  .  חשוב להדגיש שמקורן של שמועות אלו כבר בשנות השואה עצמן

גביהם מצבות. שמועות אלו  ואף הוצבו על    מקומות נטמנו סבונים כאלה 
בקינות 143נדפסו  הוזכרו  שאל ינואף    , 144,  כך דונו  על  הלכתיות  כל    . 145ות 

השואה  רבים  146חוקרי  מטעמים  אלו  טענות  את  ע"י הפריכו  השאר  בין   ,
שורשיהן של שמועות אלו בבדיות שהפיצו  לדבריהם,    . 147בדיקות מעבדה 

שהפיצו   בבדיות  הראשונה,  העולם  במלחמת  הגרמנים  על  האנגלים 
ראשי  עצמם  הנאצים   של  שגוי  בפיענוח  היהודים,  את  לאמלל  מנת  על 
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' צבי מושקוביץ), מתוך הסכמתו של הרב יוסף שוורץ (מחבר שו"ת ברכה משולשת (לר  140
נזהר   סיפורי צדיקים] צריכים להיות  ליקוט  [של  ועוד) לספר: "אולם בעבודה כזו  יוסף  גנזי 
ח"ו   עליון  בקדושי  סריקי  בוקי  ולתלות  מכאיב  צחוק  לידי  המביאים  עניינים  להביא  שלא 

יך בזה בלהבת קודש בספר ד"ת ח"ב (אות ולהכחיש עי"ז האמונה האמיתית... כאשר האר
וז"ל: אמת כי סיפורי מעשי הצדיקים   האמיתיים הם גורמים ליראת שמיים ומסוגלים  ע"ח) 

מבלי  והמה  מלאים שקרים,  ספרים  ומדפיסים  הכזבים  התגברו  זה  לעומת  אבל  דבר,  לכל 
מחש לחשוב  האנשים  את  ומביאים  התורה,  כנגד  שהם  כאלו  בדברים  עולם  בות ומחריבי 

רק   וידפיס  בעבודתו  היטב  ידקדק  בוודאי  נ"י  כבודו  מעלת  כי  אקווה  ולכן  ח"ו,  פיגול 
  ". ממקורים נאמנים

  מהמעשים המכונים "סיפורים חסידיים". 141

  . 43עמוד  6אמונה ברורה (לרב ראובן פיירמן) פרק א סעיף  142

  בספרים ובעיתונים.  143

גוף, עם חתיכת בורית מגוף, הכניסום ערטילי  בקינה לזכר השואה "אלי אלי נפשי בכי": "  144
אלנטיות עם  ז.  הבליעל  אחזתני,  מיזלעפה  מועת  בראותם  הציקתני,  ערמות  וות  שלכים 

  ". בערמות

הוזכר    145 וכן  לה.  סי'  ח"ח  אליעזר  ציץ  שו"ת  לז,  סי'  הזמן  בשאלות  עוזיאל  פסקי  שו"ת 
 . , סי' כט אות גבשו"ת מנחת יצחק ח"א סי' א' אות טז

  חוקרי "יד ושם".בכללם גם  146

שהם   –לב  ־עושים זאת בתום  ומפיציהם  םהמאמינים  גם א  –  וכדרכם של שקרים ובדיות  147
  "מדהאי ליתא, האי נמי ליתא".משמשים נשק ביד שונאי ישראל, שטוענים 
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סבונים על  שנחקקו  הנאצים 148תיבות  שערכו  בודדים  בניסיונות  ואף   ,  
בשיני זהב הנאצים  יהודים. גם שימושם של  מ, אמנם לא  לייצור סבון שכזה

למרות זאת,    מסוגלים לכך.   םהרוגים תרם לאמונה שאכן ההשל    םובשער
  ין בשמועות אלו בכל ליבם.היו ניצולים שהמשיכו להאמ

ערערו על מהימנותו של המעשה בתשעים ושלוש הבנות מגטו    אףרבים  
גם    קרקוב שנטלו סם המוות כדי לשמור על צניעותן מפני חיילים גרמנים. 

  . 151ועוד  150, בקינות 149מעשה זה נדפס בספרים

  

דבר,   של  של  כללו  חשיבותם  על  ואחרונים  ראשונים  כתבו  וכבר  הואיל 
שעברו  הדורות  ומעשי  ישראל  עם  ימי  ו152דברי  והואיל  מלאה  ,  בדורנו 
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המרכז הלאומי שפוענחו בטעות כ"שומן יהודי טהור", כאשר משמעותם המקורית היא "  148
 ". לאספקה תעשייתית של שומן

בא בספר "מעמד האשה בעם ישראל" (ר' ב. קנובלביץ, שנת תשל"ח) עמוד  מעשה זה הו  149
(ר' אברהם מרדכי אלתר, שנת תשמ"ז)76 , 375ח"ב עמוד    , בספר "בדרכי פולין האבלות" 

עמודים   תשנ"ה)  שנת  אברהם,  א.  (ר'  תתהלל"  "היא  בספר  ופירוט  אריכות    31-39ביתר 
 ובספרים נוספים. 

150  " נפשי בכי":  "אלי אלי  רעיות בנפשן שלחו  ,  עלי בנות אשר עולפובקינה לזכר השואה 
  ". ם כבודןוולא חולל ת, צ"ג הטהורות יחדיו נספו, ידן

  בזמנו נקבע יום זיכרון לזכר תשעים ושלוש הבנות בבתי הספר "בית יעקב". 151
 בכמה מקומות בארץ אף נקראו רחובות על שם "צ"ג הבנות". 

וכאשר גזר עלינו ה'  ":  ד"ה וכאשר  51ונים והדיונים (לר' משה אבן עזרא) עמ'  ספר העי  152
יה הזאת אשר אנחנו בה קרנו אותו דבר בדיוק בשתי האומות רומי וערב יאת הגלות השנ

שלא    ,כי החטא  –לא    ,ל הרשלנות"אשר רובנו יושבים בקרבם ודבקה בקודמינו ובאבותינו ז
בריותם ולא השכילו ללטוש את לשונם ולערוך את  דאגו להחזיק בשפתם ולהקפיד על ע

ומן הראוי היה שלא ישליכו דברים כאלה   .קורותיהם ולזכור את תולדותיהם ומסורותיהם
ב  ו שכל האומות התאמצו לכת  ,דםנגטוען    יןמשיב וא  יןהלא ראו וא  .םואחרי אזנם ואחרי גו

ד שבאומרים כתב זאת  וכתבי קדשנו הרבו באמרות הנכב  ,בהם  יןאת דברי ימיהם ולהצטי
לכת  ון...זכר מעורר  היוצאים  ווהצורך  אחרי  לבאים  וללמדם  ספר  על  הימים  דברי  את  ב 

לבני והודעתם  הספר  בני  ךכמאמר  ימיהם   ך...ולבני  דברי  את  כתבו  מלכו  אשר  ומלכינו 
  ".ככתוב הלא הם כתובים על ספר דברי הימים

וכן דברי הימים למלכי ישראל שאינו  ד"ה וגם: "  מאמר שישי(לר' אברהם זכות)  ספר יוחסין  
היו קורין   )השומע(פורים ינחמו הלב ויכניסו יראת השם בלב  ימצוי אצלנו ובעבור שאלו הס

הן גדול בדברי הימים ובאיוב ודניאל ועזרא, ורש"י פירש (יומא פרק א'  בליל כיפור לפני כ
שינה  ואין  השומעים  וכל  לשמחו  הלב  את  המושכים  דברים  ועזרא)  באיוב  ד"ה  י"ח  דף 
הנפש   ישעשעו  שעברו  לזמנים  וחשבונות  ספורים  בהם  שיש  פירש  ז"ל  והרמב"ם  חוטפתו, 

מלכי האומות לכתו כל  מזה  וכן למדו  יתנמנם,  ורוש שכתב מה שהצילו  וב כמו אחשולא 
ואין צריך לומר עוד ר ולכן חימרדכי,  ברתי זה עם ספר הקדושים יבוי התועלת שיש בזה, 
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מעשים  של  מקורותיהם  לברר  ובנקל  הידע,  מקורות  ונתרבו  דעה,  הארץ 
ולברורםשונים . וכדרכם של חכמים  , הרי שעלינו לברר אחר מקורותיהם 

  לשאול "מנא לן", ו"מנא הני מילי", ולא כדרכו של מי שמאמין לכל דבר. 

ל מהן  ומעניין  העולות  התמיהות  הנ"ל,  מהמעשים  רבים  שלגבי  לב  שים 
  . בולטות מאוד, ואעפ"כ, רבים החזיקו מהן

   סט פרק
  ספרים וסופרים

באמת   חוברו  קדמונים,  למחברים  שיוחסו  ספרים  וכמה  שכמה  אפשר 
על מנת להיתלות    153בתקופה מאוחרת יותר, ומחבריהם ייחסום לקדמונים

  . 154יישמעו לבריות ויקבלו מהם באילן גדול, שדבריהם 

לטעון   שאין  דורנו,  בן  מובהק  חכם  תלמיד  בשם  שהביא  מי  יש  אמנם 
ואף אם  ייחוס חיבור למחברו,  נפלו בטעות בעניין  שרבים מגדולי ישראל 

  . ואם לדין, יש תשובה. 155יש בדבר קצת קושי, מקושי לא סותרים מסורת 
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הענ כל  הספר  לזה  שצריך  הקדושים  ישראל  חכמי  בו  להודיע  שחברתי  יוחסין  ינים יספר 
ספרי דברי הגו ובין  בינינו  וכן ההפרש שיש  מן  ישעברו מהיצירה,  ומה שיש לתבן  הבר  ים 

  . "כבר כתבתי זה בכאן

ואמרו בדרך צחות, יש זייפנים שלוקחים מחידושיהם של אחרים ומייחסים לעצמם, ויש   153
  זייפנים שלוקחים מחידושיהם ומייחסים לאחרים. 

וה רבי עקיבא את  יושה דברים ציחמ: "א"פסחים קיב עואפשר שסמכו על דברי הגמרא    154
  ". היתלה באילן גדול –קשת ליחנק יאם ב ..ורין.רבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוש בבית האס

היתלה באילן   לומר דבר שיהיה נשמע לבריות ויקבלו ממך.  –קשת ליחנק  יאם ברש"י שם: "
  . "אמור בשם אדם גדול –גדול 

ואפשר   רש"י,  של  כוונתו  שזו  כלל  מוכרח  זה  אין  כי  אומרם אם  בשם  לומר  רק  שכוונתו 
 שהיה אדם גדול.

(ירושלים    155 ומבוארת"  מנוקדת  להרמב"ם  המיוחסת  המוסר  ל"אגרת  מילין"  "אקדמות 
לא עמודים  "-תשס"ז)  טען  לב:  אשר  שליט״א,  אחר  מובהק  ת״ח  עם  דיברנו  גיסא  ומאידך 
שאיגרת תוקף  כלל   בכל  אצל  מסורת  יש  ואומר:  טענתו,  את  ומנמק  כתבה!  הרמב״ם  זו 

הדורות בכל  הרמ  ישראל  כתבה  זו  שאיגרת  ציטטו  כולם,  ישראל  מגדולי  הרבה  וכן  ב״ם, 
פשוט כדבר  ה  ממנה  החת״ס,  המהרש״ל,  כגון:  הרמב״ם.  דברי  הם  סופר'שאלו  ', כתב 

מצאנו    הגאון  ,הרמ״א וכן  לדורותיהם.  המוסר  גדולי  וכל  הגדולים',  'שם  בספרו  חיד"א 
  לגר"א קוטלר זצ"ל. ולא יתכן לומר שכולם נפלו בטעות זו... 

דבריו על האב"ע, האם לא קשה לו עניין זה? וענה שאין הכי נמי וכששאלנו אותו מה עם  
  ".שהדבר קצת קשה, אך מקושי לא סותרים מסורת!
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אלא    . 156ר התלמוד הירושלמי יוחס לרבי יוחנן, חבירו של ריש לקיש חיבו
, שבירושלמי מוזכרים אמוראים רבים שחיו שלושה דורות לאחר רבי יוחנן

נפטר יוחנן  שרבי  ע"פ    157ועוד,  הירושלמי,  שנחתם  לפני  שנה  כמאה 
חיבור    . 158המקובל  את  יסדו  אמנם  וסיעתו  יוחנן  שרבי  שכתב  מי  יש  אכן 

הירוש ימים  התלמוד  סידורו  את  המשיכו  שאחריו  האמוראים  אך  למי, 
  . 159רבים 

, 161. אמנם רבים ערערו על כך 160ספר רזיאל המלאך יוחס לאדם הראשון 
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לרמב"ם  156 החזקה  ליד  "הקדמה  ועמדו :  הקדוש  מרבינו  קיבלו  הי"א  שאלו  פי  על  אף 
קיבל   וכן רב  וקיבל ממנו תורה.  ינאי  יוחנן קטן היה ואחר כן היה תלמיד לר'  במדרשו. ר' 

ינאי. ושמואל קיבל מרבי חנינא בר חמא. רב חיבר ספרא וספרי לבאר ולהודיע עיקרי    מר'
חיברו  קפרא  ובר  הושעיא  ר'  וכן  המשנה.  עניני  לבאר  התוספתא  חיבר  חייא  ור'  המשנה. 

רבן וברייתות לבאר דברי המשנה. ור' יוחנן חיבר הגמרא הירושלמית בארץ ישראל אחר ח
  . "ש מאות שנהורוב שליהבית בק

סדר אמוראים (בחלק מנוסחאותיו): "ובימיהם היה   –ספר הקבלה (לראב"ד הראשון) פרק ד  
ראש ישיבה בארץ ישראל רבי יוחנן שקיבל מרבי אושעיא ברבי, והאריך ימים, כי פ' שנה 

והוא חיבר תלמוד ירושלמי לה' סדרים, כי אין מסדר טהרות רק מסכת  היה ראש ישיבה.  
  ".רוב ממאתיים אחר החורבןנידה. וחובר הירושלמי בק

(תרגום עברי),    157 [למניין השטרות, דהיינו  ובשנת תק"ץ  אות צב: "איגרת רב שרירא גאון 
 ."נפטרו ר' יוחנן ור' אלעזר בשנה אחת, ומלך ר' אמילמניינם]  280שנת ד'מ ליצירה, 

  בקירוב   –הרמב"ם שם כתב שהירושלמי חובר כשלוש מאות שנה לאחר החורבן, דהיינו    158
 למניינים.   370ד'ק"ל ליצירה,  –

חיבור    159 יסדו  דורו)  חכמי  (וסיעתו  יוחנן  רבי  "והנה  והנה:  ד"ה  ג  שער  ירושלים  חומת 
  התלמוד ירושלמי. והאמוראים שאחריו המשיכו את סידורו ימים רבים".

בתחילת הספר: "זו תפילת אדם הראשון שהתפלל בשעה שנגרש מגן עדן ועד  כמפורש    160
בשער הספר: "זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל  שניתן לו הספר הקדוש הזה...". וכן  

 המלאך". 

תורת הקנאות (זאת תורת הקנאות) ליעב"ץ (אמסטרדם תקיב דף מט ע"א בהגהה, לבוב   161
  רזיאל מצוי ביד הכל, אך נראה שהוא מזוייף".): "גם ספר 100תר"ל עמוד 
ולא זהו    ,ספר רזיאל אינו מאדם הראשון  :אמראות תע"ח: "(רבי נחמן מברסלב)  חיי מוהר"ן  

וכבר ארע שהספר בעצמו   ,פהיואין בו כח להציל משר  ,הספר שנתן המלאך לאדם הראשון
  ".והאריך בזה בראיות ברורות .נשרף

ג:    ג   'סי  )וך הניך ב"ר יוסף דוד מאיר טייטלבויםר' חנ(ל  שו"ת מפענח נעלמים תחילת אות 
כי " צריכין  אנחנו  למודעה  זה  כל  עם  אכן  יומין,  עתיק  ספר  הוא  רזיאל  שהספר  אמת  הן 

שלטו בספר הזה ידי מינים ועובדי גלולים והוסיפו וגרעו ממנו כרצונם, כמו שכתב בשו"ת  
  ..."."א ז"ל בקונטרס מעגל טובפנים מאירות (ח"א סימן מ"ה), וכן העיד הרב חיד

" יג ד"ה כתב:  סי'  וישב הים ח"א  רזיאל המלאךשו"ת  שעיקרו הוא חלק מספר סודי   ,ספר 
ל"ד  דף  מלובלין  להגרצ"ה  הזכרונות  בספר  וכמ"ש  הרוקח,  בעל  מגרמיזא  להר"א  רזיא 

  ...".ע"ג
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  . 162ובוודאי שמוזכרים בו עניינים מאוחרים

הרזים המלאך 163ספר  רזיאל  בספר  מופיע  שחלקו  בעל  ,  164,  אצל  והוזכר 
מפי רזיאל המלאך בשנת ביאתו  יוחס לנח, שניתן לו  ,  166ומהרח"ו   165הרוקח 
זרים 167לתיבה רעיונות  בו  נמצאים  אמנם  לבן 168.  שכווי  שחיטת  כמו   ,

זרה, 169בשביל לדבר עם הירח והכוכבים , שהיא דרכם של עובדי עבודה 
תפילה בלשון יוונית שמוזכר בה "היליוס", שהוא אל  .  170כמפורש במשנה 

   . 171השמש ביוונית 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ומנוסה  רזיאל המלאך  162 בדוק  ע"ב, דפוס (  ד"ה קמיע טוב  דפוס אמסטרדם תס"א דף מב 
: "שתפתחו ליבו של פלוני בן פלוני ללמוד  דפוס תש"ד דף נו ע"ב)וילנא תרל"ח דף לד ע"א,  

  תורה ונ"כ ותלמוד ירושלמי ותלמוד בבלי ומדרש ותוספתות וספרא וספרי...". 
תס אמסטרדם  שרה",  "ובדפוס  בן  ליב  של  ליבו  "שתפתחו  היא  הגרסה  שם  חסידא  ים  ויש 

ָרה'ס רביהאומרים שהכוונה ל  , שאף נולד לאחר שנת תס"א (בשנת ת"ץ).אריה לייב ׂשָ

 מהקדומים שבספרי קבלה מעשית. 163

במהדורת אמסטרדם תסא דף לד ע"א: "בשם ה' אלוקי ישראל אתחיל זה הספר מספרי    164
 הרזים וכו'".

:  חלק א אות לנים)  בעל הרוקח, מתקופת הראשו  ,אלעזר מגרמייזא  ירב(לספר סודי רזיי    165
רזי  " הרזים  ספר  רזיא"ל שמסר  כגון  עליו,  שממונים  על שם מה  נקראים  המלאכים  כל  כי 

 ".שכל לאדה"ר

רקיעים,   166 השבעה  הם  "ואלו  הרקיע:  ובזה  ד"ה  סוף  ב  פרק  מג  שער  (מהרח"ו)  חיים  עץ 
 שנתבאר בספר הרזים בסוד המלבוש". 

 ירד   בן  חנוך  בן  מתושלח  בן  למך  בן  לנוח  שנתן  הרזים  מספרי  ספר  זהתחילת ספר הרזים: "  167
 לפני   בהילת  ביאתו  בשנת  המלאן   רזיאל  מפי,  אדם  בן  שת  בן  אנוש  בן   קינן  בן  מהללאל  בן

 ". כניסתו

  . 12"ספר הרזים, הוא ספר כשפים מתקופת התלמוד" (מרדכי מרגליות) עמוד  168

169  " א:  רקיע  הרזים,  ועם  ספר  הירח  עם  לדבר  תבקש  קח אם  דבר  כל  עסק  על  הכוכבים 
  ".י לתוך מים חייםוהסכו לת ושחוט אתוי לבן וקמח סושכו

וילנא תרלח דף ה ע"א:  "וקח שכווי לבן    קטע זה מופיע גם בספר רזיאל המלאך מהדורת 
  בטוהר ובניקיון ושחטהו וכסה את דמו".

זרה    משנה  170 " עבודה  מ"ה:  אצטפ"א  כוכבים:  לעובד  למכור  אסורים  דברים  רובלין,  אלו 
  ".ובנות שוח, ופטוטרות, ולבונה, ותרנגול הלבן

171  " ד':  רקיע  הרזים,    כן   שתראהו  ואחר...  בלילה  השמש   את  לראות  בקשת  ואם ספר 
 היליוס   אנתוליפון  אבצבי:  הזאת  התפלה  את  והתפלל  ארצה  פניך  על  פוליות  והותשתח
  קאטאסיטס  אובינוס  טרוכוס  הזפלה  איופיסטוס  קוריפוס  אקט  אפיסטוס  אגדור  נאטוס

 אני   מפיל.  אסטראטיוטוס  תיריונוס  איופוטוס  פומאוס  קירי  פאנטור  פילי  סגימוס  קזמונטס
 כל  ממני  תכחד  ולא  אימה  בלי  לי  ותגלה  פחד  בלא  לי  שתראה  לפניך  תחנתי'  פלו  בן'  פלו
  ".מבקש שאני כל באמת לי דיותג דבר
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ל יוחסו  הפליאה  וספר  הקנה  החיד"א  ספר  כתב  אך  הקנה.  בן  נחוניה  רבי 
  .172שנראה שהיה אחר רבנן סבוראי 

, איש אלוקים, גיבור חייל, משוח  173ליוסף בן גוריון הכהן ספר יוסיפון, יוחס  
לא174מלחמה  כהן  עליון ־ ,  נקדימון   , 175ל  של  בן  176אחיו  "ספר  כונה  ואכן   ,
הרי שהיה בקי בבגדי  ויש שהוסיף שכיוון שהיה משוח מלחמה,    . 177גוריון" 
מאוחר.  178כהונה  ליקוט  הוא  זה  שספר  לנו  בן   179ידוע  יוסף  מספרי 

  . 181, שככל הידוע לנו לא היה בגדר "משוח מלחמה" 180מתתיהו 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ולפי מ"ש שם היה בזמן ד'  ...  קנה"  :עאס"ק  מערכת ספרים אות ק  (לחיד"א)  שם הגדולים    172
תח רב  בזמן  שהוא  ושאר  יאלפים  ורבא  אביי  דברי  דמייתי  פלא  והוא  האמוראים.  לת 

אמוראים. ובמערכת סמ"ך כתבתי (ע"ש בסוף האות) דסדר תנו"א בשינוי כתוב בס' הקנה  
דף   סבוראי  רבנן  כל  מזכיר  וכן  ונתחבר מהגאונים,  דאפשר הגדול  לב  על  ועלה  ע"ג,  פ"א 

ממטבע  אמנם  הספר.  מגוף  ובהעתקות עשאוהו  שהוסיפו אח"כ  תוספת  רק  מהס'  זה  דאין 
הקנה היה    פרדנראה דמחבר ס  ,ולא ידענא מה אידון ביה  פר.הלשון נראה דהוא מגוף הס

  ."אחר רבנן סבוראי

  כמפורש בשעריהם של הדפוסים הישנים. 173

 ם תפ"ג.מתוך שער הספר דפוס אמסטרד 174

 מתוך שער הספר דפוס ליוורנו תקנ"ד. 175

 מתוך שער הספר באחד הדפוסים, מקום ושנה לא ידועים. 176

  מנטובה רל"ה. –בדפוס הראשון  177

לרומיים   וביוסיפון, ד"ה אבנט: "כללי בגדי קודש של כהונה  (על המשנה)  תפארת ישראל  178
ד'   רחב  אזור  הי'  שהאבנט  כתב  כהונה,  בבגדי  ובקי  מלחמה  משוח  שהי'  פ"ח)  ג'  (ספר 
צבעים  וע"י  ושש,  תכלת  ארגמן  שני  תולעת  יפים  בפרחים  מצוייר  נבוב  והוא  אצבעות, 
ואחר   סביב,  וחוגרו  נחש מנומר,  היה כעור  ולבן  בלויא),  (שארלאך, ראזענראטה,  השונים 

יחד,   הקצוות  ב'  קשקושר  שעובד  בשעה  ורק  לפניו,  משולשין  הקצוות  ב'  רבנות, והיה 
משליך ב' קצוות האלו ממעל לכתף השמאלי כדי שלא ימנעהו בעבודה. הנה מה שכ' שהי'  

  נבוב וחלול, כך כתוב ג"כ בסליחה של מוסף יו"כ (בד"ה אבל אנחנו). 
שבאבנט היה מרוקם גם משי, שגיאת המעתיקים הוא, ואנו    אמנם מה שכתוב שם ביוסיפון

בני ישראל אין לנו רק דברי חז"ל אשר מפיהם אנו חיין, דאין הכהנים עובדין במקדש רק  
  ."ים פ"ט מ"א)יבצמר ופשתן (כלא

חיים    179 עץ  הלפרין(אטלס  רפאל  עמוד    )ר'  א  ואמוראים  תנאים  ספר  46חלק  "יוסיפון.   :
שנה אחרי ספרי יוסף בן מתתיהו, על ידי סופר    900־), כ953'תשי"ג (היסטורי, חובר בשנת ד

ידוע... אך היו שייחסו ספר זה ישירות ליוסף בן מתתיהו, ונראה שסיבת הדבר בנוסח ־בלתי
עד   המדפיסים  כל  העתיקו  שאותו  יוסיפון,  של  קושטא  למהדורת  יסוד  ששימש  מעובד 

  ימינו".

  המכונה יוספוס פלביוס. 180

  המרד בגליל בתחילת המרד. כמותו היו מפקדים נוספים על אזורים שונים. אלא מפקד 181
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" דהיינו חקר האלוקות, יוחס לאריסטו. מספר זה הביאו  182"ספר תיאולוגיה 
א של  מאמרו  את  ראשונים  באלוקיםכמה  אמונתו  בדבר  ואף    , 183ריסטו 

בוש  ולא  הודה  ימיו,  בסוף  הפילוסופים,  שגדול  מכך  בו 184הוכיחו  וחזר   ,
לנו, מחברו האמיתי של    . 185ממה שחלק על תורתנו הקדושה  ככל הידוע 

  . 186מתקופת הגאונים מוסלמי  ספר זה הוא 

סופה, , ובפרט לגבי  189" לרמב"ם188על ייחוס "אגרת המוסר   187יש שערערו
גם על האגרת המיוחסת    . 191ועוד   190בה גינה את חיבוריהם של אנשי צרפת

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

אמנם אפשר שעדיין יש לסמוך על דבריו בענייני בגדי כהונה כיוון שהיה ממשפחת כהנים  
 בזמן הבית.

  ".אסולוג'יה אריסטו"התיאולוגיה של אריסטו" (וכן באנגלית), ובעברית: " 182

(ודומה לזה, בלשון קצרה יותר, בעוד   22עמוד    )' שם טוב אבן פלקירהלר(ספר המעלות    183
עצם  ראשונים):   אני  כאילו  והייתי  בעצמי...  מתייחד  כאילו  אני  לפעמים  אריסטו,  "ואמר 

פשוט בלי גוף... אעלה במחשבתי מזה העולם אל העילה האלוקית ואהיה כאילו אני מונח  
ד בעולם השכל האלוקי... באותו מעמד הנכבד  בה ודבק בה... ואראה עצמי כאילו אני עומ

 האלוקי".

ואולם גדול הפילוסופים הודה ולא בוש בסוף  ) דף נו ע"ב: "שער החשק (לר' יוחנן אלימנו  184
ימיו להגיד עניין החכמה ולהשיבה על מרכז האמת... מדבריו (הנ"ל בספר המעלות) נראה  

  ינו". כי הציץ ופגע כמציץ מן החרכים ואין כל יקר ראתה ע

ארובש  185 יוסף  ב"ר  משה  (ר'  לעברית  הספר  מתרגם  עמ' ,  ב  חלק  ישראל  ספרות  תולדות 
ניו  "מקור חכמות אומות העולם מעם ישראל, הובא במאמר  397 ", שהודפס באור ישראל 

"והוא אמת שחזר בו אריסטו ממה שחל)כרך כח עמוד קצה  יורק תשס"ב, ק על תורתינו  : 
ספר   לומר  שרוצה  תיאולוגיה,  ספר  וקראו  נסמך,  ואליו  ימיו,  בסוף  ועשאו  הקדושה, 

 . האלוקות"

  . שכתבו על סמך תרגום של כתבי פלוטינוס עם פרשנות של פורפיריוס, 9־מהמאה ה 186

(ליעב  187 ספרים  עמוד  "מטפחת  של":  71ץ)  זיופה  להכיר  מאיר  אגרת,    אבל האמת  אותה 
... מה שהלעיב ל"מתוכה מסרחת... הלוא ודאי אותה אגרת מסוכסכת בדויה היא על שמו ז

המבזה   כי  הכי,  למימר  לר"מ  ליה  חס  הצרפתים...  חכמי  עליון  קדושי  אלוקים  במלאכי 
  .תלמידי חכמים הרי הוא אפיקורוס..."

 .ו, עמוד תרצז , אותאגרות הרמב"ם בהוצאת הרב שילת, ח"ב, נספח בבוכן ערער גם 

 המכונה גם: "צוואת הרמב"ם", "ספר הציווי", "מוסר נאה מהרמב"ם ז"ל". 188

י שליקט ב"אקדמות מילין" ל"אגרת  פרבים מהאחרונים אחזו שאלו דבריו של הרמב"ם, כ 189
 לב. -לאעמודים (ירושלים תשס"ז) רמב"ם מנוקדת ומבוארת" ההמוסר המיוחסת ל

"ובמיוחד שמור נפשך מאוד מחיבוריהם של רוב  סוף אגרת המוסר המיוחסת לרמב  190 "ם: 
הם להשיג הכרת הבורא וסודות תורתו מתוך אכילה דשנה ושתיה   אנשי צרפת, כי חושבים

הם   רוב  פי  על  השכל...  את  מחדדים  שכביכול  ותבלינים  בחומץ  המתובלים  דברים  של 
  ".נושאים לעמם שתי נשים, כרך שרוב זמנם ומחשבתם נתונים לתשמיש המיטה
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סתרים "מגילת  ומכונה  משיטתו  192לרמב"ם  בו  חזר  כביכול  פיה  שעל   ,"
הקבלה  חכמת  את  וקיבל  ימיו  ערעורים193בסוף  ישנם  על    . 194,  ערערו  וכן 

  . 195אגרות נוספות שיוחסו לרמב"ם

. החפץ  196הירושלמי על סדר קודשים אחד הזיופים המפורסמים ביותר הוא  
חיים אף החל להניח תפילין דרבנו תם על סמך הכתוב כביכול בירושלמי  

  . 198. וכבר הוכיחו רבים שאינו תלמוד ירושלמי 197זה 

יש מי שכתב שספרי גורלות שונים, שיוחסו למחברים שונים, הם בדויים, 
  . 199ושורש הגורלות הוא מחכמת הערביים 

מהר"ל  "נפלאות  הגולםספר  מעשיות  מפורטות  שבו  למוהר"י  200",  יוחס   ,
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

סוף אגרת המוסר המיוחסת לרמב"ם: "שמור עצמך ממקצת אנשי אלג'יריה כי הם גסים    191
מטבעם. ומאוד הישמר מאותם האנשים הגרים באזורים שבין טוניס לבין אלכסנדריה של 
אדם,   בני  משאר  יותר  טיפשים  הם  בעיני  כי  ברבריא"ה,  בהרי  השוכנים  ומאלה  מצרים 

 סרה להם בהירות המחשבה וזכות המוח".למרות היותם אדוקים באמונה... ח

 המכונה גם: "מגלה עמוקות". 192

  .פרק סחכפי שהבאתי לעיל  ישנו ערעור. על כל המעשה שהרמב"ם חזר בו בסוף ימיו 193

 אגרות הרמב"ם בהוצאת הרב שילת, ח"ב, נספח ב, אות ד, עמוד תרצה.  194

ח"ב  ב  195 ומיוחסות  אגרות הרמב"ם בהוצאת הרב שילת  בדויות  מזויפות  "איגרות  ב  נספח 
תרצג עמודים  שכאלו,-בטעות"  אגרות  וכמה  כמה  לגבי  דן  סתירות    תרצט  ע"פ  וחאן 

  מדבריו, ניסוחים שאינם מתאימים, חוסר התאמה היסטורי.

  שפורסם בשנת ה'תרס"ו.  196

חיים   197 החפץ  בעל  זצ"ל  הכהן  מאיר  ישראל  ר'  רשכבה"ג  מרן  של  חייו  וקורות  תולדות 
(מתוך השער: "יצא לאור בשנת תרפ"ז ע"י בנו הרה"ג ר' אריה לייב הכהן זצ"ל") עמוד כז:  

פילין דר"ת, עד עת זקנותו... בשאלי אותו פעם ענה לי כי בירושלמי שנתגלה "לא הניח ת
מחדש על מסכת מנחות מפורש בו הנחתם כדעת ר"ת וע"כ החל להניחם. אמנם אם מפני 

  זה כבר נודע כי הירושלמי הזה הוא מזוייף...".

  –ם קפז  דן בכך באריכות באור ישראל ניו יורק חוברת תשרי תשס"ז (חוברת מה) עמודי  198
  רח "מסמכים חדשים בקשר לש"י פרידלנדר והירושלמי קדשים שלו (ב)".

: "גורלות החול. מיוחס לאחד 91פיסקה    96אוצר הספרים (יצחק אייזיק בן יעקב) עמוד    199
וניוחסים  וז"ז,  בדפוס  וכן  יד  בכתב  וכן  שונים,  גורלות  ספרי  עוד  (ונמצאו  קדמון...  גאון 

  למחברים שונים בדויים, ושורש הגורלות הוא מחכמת הערביים. רמש"ש)". 
מיוחס, ע"פ הכתוב בו, לרב צמח בר מר אחאי גאון. יש להעיר שקונטרס "גורל העשיריות"  

  . אמנם לא מוכר לנו גאון בשם זה

והנפלאות   200 והמופתים  האותות  יסופר  בו  מהר"ל  נפלאות  ספר  "זה  נכתב:  הספר  בשער 
מאת מרן ורבן של כל בני הגולה הצדיק והקדוש גאון הגאונים נזר ישראל ועטרת ישועתו 

הנקר וגדולתו  צדקתו  הארץ  לעשות  ומלאה  הפליא  אשר  זצוקלה"ה  מפראג  מהר"ל  א 
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זה 201כ"ץ, חתנו של המהר"ל  וכתבו  202. אך כבר הכחישו רבים את ייחוס   ,
להדפסתו  סמוך  חובר  של  203שהספר  מותו  לאחר  שנה  מאות  שלוש   ,

  . 204המהר"ל 

הזקן סירא  בן  לנכדו של  יוחס  סירא"  דבן  ביתא  "אלפא   206שחיבר  205ספר 
סירא בן  זה    את הספר  ספר  בתלמוד.  סירא    –שהוזכר  דבן  ביתא    –אלפא 

בפוסקים  אף  שהובא  למעשה,  המקור  של  207הוא  מבתו  נולד  סירא  שבן   ,
אביה  של  מזרעו  שהתעברה  הנביא  הנראה  208ירמיהו  ככל  המקור  והוא   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

גדולות ונוראות על ידי הגולם אשר ברא בכח חכמת הקבלה להילחם נגד עלילת דם אשר  
  נפרצה בימיו ולברר האמת לעין כל כי נקיים ישראל מקלון זה". 

 כמפורש בשער הספר.  201

חתם את דבריו: "המסקנה היא חד משמעית,    קה, ובעמוד קה-קס עמודים קג-מוריה קנט  202
  כתב יד זה של מוהר"י כ"ץ לא היה ולא נברא...".

): "זמן קצר לאחר  80-81נר באישון לילה (הרב שלמה אבינר), ערך גולם מפראג (עמודים  
יודל   ר'  של  ספרותית  המצאה  אלא  שאינו  הוכח  מהר"ל]  [נפלאות  הספר  פרסום  לאחר 

  עצמו". 

ב שלעצם המעשיות על הגולם יש בסיס, ונתן לכך הסבר טבעי. הבאנו  אמנם יש מי שכת  203
  .פרק צוזאת בסוף 

  המהר"ל נפטר בשנת ה'שס"ט.  204
רוזנברג  יודל  ובו  (מחבר ספ  הספר "נפלאות המהר"ל" יצא לאור ע"י הרב  ר "אומר ודעת" 

  ונדפס בשנת ה'תרס"ט.  שו"ת יביע אומר)

סדר הדורות חלק ג "שמות הספרים" אות ב (ורשא תרמ"ב דף כ ע"א): "בן סירא, נכד בן    205
 סירא הזקן, מוסר ומליצה ע"פ א"ב".

 בתקופת הזוגות, במאה השנייה לפני הספירה. 206

שה שנתעברה ייש להסתפק א: "סימן א ס"ק חעל שולחן ערוך אבן העזר  חלקת מחוקק    207
קוטי מהרי"ל נמצא שבן סירא  יובל  .ואם מקרי בנו לכל דבר  רו ורבובאמבטי אם קיים האב פ

  ". היה בנו של ירמיה שרחץ באמבטי כי סירא בגי' ירמי"הו
ולד כשר ואיסור הון דאין כאן ביאת  וודאי כיס"ק יב: "  מחצית השקל יורה דעה סימן קצה

וא  ,לגמרי יוכיח, שהיה בנו של ירמיה  ובן סירא  זרע של אחר,  מו יאפילו תתעבר משכבת 
 ". נתעברה באמבטי

בן סירא נודע לו מי היה אביו והאיך ילדתו ד"ה עושה גדולות: "אלפא ביתא דבן סירא    208
לב ירמיה  הלך  אחת  פעם  היתה,  ירמיהו  בת  כי  עליה  אמרו  בעל.  בעילת  בלא  ית  אמו 

לפי   לבטלה,  זרע  שכבת  מוציאין  כלם  כי  וראה  אפרים  משבט  רשעים  שם  ומצא  המרחץ 
ון שראה  ו, וכיה'שכל שבט אפרים באותו הדור רשעים היו, שכן כתיב בו ויעש הרע בעיני  

   .אותם התחיל להוכיחם
דרך באר שבע שלא תזוז מכאן עד שתעשה ימ חי  הוכחתני  מפני מה  ואמרו  עליו  יד קמו 

שעשו    ...כמוני. כשם  סדום  מעשה  בך  נעשה  לאו  ואם  טוב  הרי  כמונו  תעשה  אם  ועתה 
   .אבותינו בע"ז שלהם, ואם בע"ז היו עושין כך אנו בך על אחת כמה וכמה
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ליולדת  הנפוץ  מלאכים 209לקמיע  שלושה  של  איוריהם  בו  שמופיעים   ,210 
פר זה, שהוא ספר פסול שמכיל דברי . רבים ערערו על ס211בדמויות עופות 

להבליו 212עגבים  קץ  ואין  דברי 213,  על  ולהלעיג  להתל  מטרתו  וכל   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ד עשה כן מרוב הפחד והיראה מהם, וכמו שיצא משם התחיל לקלל יומו שנאמר ארור  ימי
  .ות כנגד כל איברים שבאדםהיום אשר יולדתי בו, ויצא ונתענה על דבר זה רמ"ח תעני

ושמורה היתה טיפה של אותו צדיק עד שבאתה בתו של אותו צדיק לבית המרחץ ונכנסה   
בשיני בן  ילדה  חדשים  ולשבעה  וכיויבקובתה,  ובדיבור,  מבני ום  מתביישת  היתה  שילדה  ן 

מו, על מה מתביישת מבני אדם יאדם שהיו אומרים מזנות ילדה, ופתח פיו הנער ואמר לא
בן סירא אני. אמרה לו סירא זה מי הוא? אמר לה ירמיהו, ולמה נקרא סירא שהוא שר    כי

בגימטריא   וירמיהו  סירא  וכשתחשוב  ומלך,  ליתן שם לכל שר  והוא עתיד  כל השרים  על 
  ".ויןוש

 שמופיע גם בסוף ספר רזיאל המלאך. 209

ב  210 גם  תכטשמוזכרים  סימן  רש"י  "סידור  לישן  יוכש:  מיטתו  על  אדם  לקרות יכנס  צריך 
ושכינת אל   , משמאלי גבריאל, מאחורי אוריאל, מלפני רפאל ,מימיני מיכאל... קריאת שמע

 ".וסנוי וסנסוני וסמנגלף ,על ראשי

המלאכים הממונים לרפואה סנוי סנסנוי ד"ה בתחילה אמר לו: "אלפא ביתא דבן סירא    211
  סמנגלוף. 

לא   אמר  יחיד,  הראשון  אדם  הוא  ברוך  הקדוש  לו כשברא  ברא  לבדו,  האדם  היות  טוב 
מייא לילית,  וקראה  כמוהו  האדמה  מן  איני  ישה  היא  אמרה  בזה,  זה  מתגרין  התחילו  ד 

שוכבת למטה, והוא אומר איני שוכב למטה אלא למעלה שאת ראויה למטה ואני למעלה,  
שנינו ש לו  כיואמרה  לזה,  זה  היו שומעין  ולא  לפי ששנינו מאדמה,  לילית  ווין  ון שראתה 

   .ויר העולםורה שם המפורש ופרחה באאמ
יד שגר הקדוש ישה שנתת לי ברחה ממני, מיעמד אדם בתפלה לפני קונו ואמר, רבש"ע א

ברוך הוא אם תרצה וברוך הוא של לו הקדוש  שה מלאכים הללו אחריה להחזירה, אמר 
אותה   עזבו  בנים,  מאה  יום  בכל  מבניה  שימותו  עצמה  על  תקבל  לאו  ואם  מוטב,  לחזור 

 ה' הלכו אחריה והשיגוה בתוך הים במים עזים שעתידין המצריים לטבוע בו וספרוה דבר  ו
אלא   נבראתי  שלא  הניחוני  להם  אמרה  בים,  נטביעך  אנו  לה  אמרו  לחזור,  רצתה  ולא 
נקבה   ואם  זכר,  הוא  אם  בו  אשלוט  שיולד  מיום  ימים  משמונה  כשהן  התינוקות  להחליש 

  מיום ילדותה עד עשרים יום. 
רואה  וכששמע שאני  זמן  שכל  וקיים  חי  אל  בשם  להם  נשבעת  לקחתה,  הפצירו  דבריה  ו 

אתכם או שמכם או תבניתכם בקמיע לא אשלוט באותו התינוק, וקבלה על עצמה שימותו  
שמותם   כותבים  אנו  ולכך  השדים,  מן  מאה  מתים  יום  בכל  לפיכך  יום,  בכל  מאה  מבניה 

  ."ועה ומתרפא הילדבקמיע של נערים קטנים ורואה אותם וזוכרת השב

הוא פסול, שכן הוא אכן  ספר זה  ":  437הרב ישעיה שטיינברגר, שנה בשנה תשנ"ו עמוד    212
  ".מכיל לא רק דברי הבל אלא גם דברי עגבים

היהודים    213 אפשטיין(מקדמוניות  אברהם  אשר  ":  120עמוד    )ר'  סירא,  דבן  ביתא  אלפא 
. והספר בן סירא עבר חוק ואין קץ  נעשו בו הוספות רבות למען להתעולל בחכמי ישראל..

  . "להבליו
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, ואינו נכדו של בן  215. ככל הנראה הוא חובר בתקופת הגאונים 214החכמים
הזקן  אלו  עכ"פ  . 216סירא  מלאכים  שמות  אל  ,  זה  מספר  סידור  התגלגלו 

, 221ושם טוב קטן  220ר' חיים פלאג'י,  219מהרח"ו ,  218שימוש תהילים,  217רש"י 
. מהרח"ו אף כתב שהשם "סנסנוי" יצא ממילת  222ויש אומרים שגם לזוהר

ששמות אלו  הוסיף    224, ר' משה זכות 223"אוחזה בסנסיניו" וכך יש לכוון בה 
ושחלת"  "סמים נטף  נפוץ 225יוצאים מהפסוק  זו  אגדה  גלגול קודם של   .226 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

אלפא ביתא  ", עוללות, סי' יב:  )הרב ראובן מרגליות(מחקרים בדרכי התלמוד וחידותם    214
  ".דבן סירא, חוברת שכל תעודתה להתל ולהלעיג על דברי חכמים

 במאה העשירית לספירה. 215

ברור שמאוחר הוא לבן   גם : "אבן העזר סימן א הערה יג  (לחיד"א)  הערות על ברכי יוסף  216
  בריו ד  סירא שעליו דברו חז"ל, שהרי מזכיר את רב פפא ורבי זירא ביחד עם בן סירא שלפי

  ."וגם אותם כולל במקרה הזה ,חי בזמן ירמיהו

  סי' תכט. 217

קכו  218 מזמור  על  תהילים  זאת השירה  שימוש  בקמיע  כתוב  ילדיה,  שמתים  "טוב לאשה   :
  וכתוב גם כן סנוי סנסנוי סמנגלף בשיטה אחרונה ותשים אותה בארבע רוחות הבית".

גדולי   ביד  שמוסכם  תלים,  "ושמוש  תיג):  סי'  הרשב"א  (שו"ת  זה  ספר  על  כתב  הרשב"א 
 ישראל". 

סי  219 (למהרח"ו)  הפעולות  ייחוד  ושפב,    , רלזקסא,    מניםספר  למהרח"ו  הקודש  רוח  שער 
 קפט.

 רפואה וחיים (ר' חיים פלאג'י) פרק י. 220

 לרבי בנימין בינש בן רבי יהודה לייב הכהן, מהדורת צ'רנוביץ תרנ"א דף ו ע"ב. 221

דאי ב"נ לא אשתכח קדישא ואשליף  : "אע"זוהר כרך ג (ויקרא) פרשת אחרי מות דף עז    222
אתייא   היא  כדין  דמסאבא  מסטרא  ליה רוחא  קטילת  ואי  רבייא  בההוא  ביה  וחייכת 

לון   דקטילת  אחרנין  אינון  תימא  ואי  לעלמין,  מניה  תעדי  ולא  רוחא  בההוא  אשתאבת 
דמסאבו  בסטרא  לא  הא  רוחא  ההוא  מנה  ונטלין  קדישין  תלתא  אינון  קמה  ואזדמנו 

  ".אשתכחו אמאי שלטא לקטלא להו
ישים. נכתב בצידו: הם ס"נוי סנ"סנוי מקדש מלך על הזוהר שם: "ואזדמנן תמן תלת רוחין קד

 סמנ"גלף" (ובספר אמת ואמונה לרב יוסף צובירי הביאו בסי' יז). 

ואח"כ תכוון במילת סנסיניו  "פרי עץ חיים למהרח"ו שער הזמירות עולם היצירה פרק ה:    223
 ."שיצא מכאן שם סנסנוי

  הפיץ את כתביו של מהרח"ו.רב וראש ישיבה במנטובה, מגדולי המקובלים באיטליה,  224

ספר שורשי השמות (לרבי משה זכות) ערך "סנוי סנסנוי סמנגלף": "פ"א יוצא מן... סמים    225
לכוונו...   יודע  ואיני  זכה.  ולבונה  מסתיים  שיוצא  ופ"ג...  בסנסיניו,  תמ'  ופ"ב  ושחלת,  נטף 
אדם   אל  להשיבה  לילית  היא  ראשונה  חווה  אחר  שלח...  אלו  מלאכים  ששלושת 

 ראשון...". ה

ובקערות  226 יהודיים  בקמיעות  ביותר  הנפוץ  התנ"ך)  (לאחר  הסיפור  יהודיות -זהו  השבעה 
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וקערות   228קדומים בהרבה, שבו מלאך בשם סדיריס   227השבעה ־בקמיעות 
וסניגלי  וסוסוני  ובאו סוני  אישה בשם סממית,  והוא  229הרג את בניה של   ,

בו   יוזכרו  שהם  מקום  שבכל  באלוקים  יפגע    –נשבע  ולא  ייכנס  לא  הוא 
  . 230ביולדת ובבנה

. אמנם מופיע בו קמיע שנכתב  231ספר "מפתח שלמה" יוחס לשלמה המלך 
השם  באותיות   נמצא  שבו  הקדושים  השמות  שבין  קמיע  וכן  לטיניות, 

. בוודאי שבחלק מכתבי היד  232"עמנואל", שמעלה חשד להשפעת הנוצרים
על   . 233היהודיים נפלו טעויות גסות מחמת תרגום מוטעה ממקורות לועזיים 

פנים,   תקופת  כל  לתחילת  מתוארך  שלו  ביותר  הקדום  העברי  היד  כתב 
היד  .  234האחרונים  תקופת  לועזי  הכתב  לסוף  מתוארך  שלו  ביותר  הקדום 
  . 235הראשונים

גם לישראל  פיוטים    היו  זה  "יום  הפיוט  בטעות.  אחרים  למחברים  שיוחסו 
חותמים את שמו    –בגרסתו המוכרת היום    –אורה ושמחה", שראשי חרוזיו  

. ולא היא, הוא נכתב במקורו  236של יצחק לוריא, יוחס על כן בטעות לאר"י 
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 בעת העתיקה. 

 קערת חרס שמשמשת כקמיע. קערות אלו נפוצו בין המאה הרביעית לשמינית.  227

 או: סידרוס (שפירושו ביוונית "ברזל"), או: סרטית. 228

היוונית  229 וסינדורו  :ובגרסה  סינס  רק שניים: סנסנו  סיסיניוס  ובגירסה עברית אחרת הם  ס. 
 וסנגלו. 

ב"ארץ   230 (הודפס  שברחמה"  ועל העובר  מריי  קירה  על  להגנה  קמעות  "חמישה  המאמר 
עמודים   תשפ"א,  לד,  כרך  ועתיקותיה",  הארץ  בידיעת  מחקרים  המאמר  96-99ישראל:   .(

 עוסק בקמיעות יהודיים שבין המאה החמישית לשביעית, לערך. 

ספר נכתב: "בעטרה שעיטרה לו אימו. ספר [מפתח] שלמה. בן דוד מלך ישראל. בשער ה  231
אשר ישב על כיסא ד' ומלך בעליונים ובתחתונים ותרב חכמתו מכל בני קדם. ועד היום הזה  
שר  לתשוקת  למדינתנו  והובא  שנער.  בארץ  אחת  במערה  הכלים  אל  ונחבא  כמוס  היה 

  ונשיא גדול ומשגב לקיסר קארלוס י"צ".
במהדורת וילנא תרל"ח: "ואומרים שזולת החיבורים   ר הדורות ב"א תתקלה, דף נה ע"אסד

שעשה שלמה הכתובים בכ"ד, חיבר ספרים ג"כ על טבע האילנות ועשבים וחיות ובהמות  
 ועופות והשבעות נגד השדים השטנים, ונקרא מפתח שלמה". 

  שם זה הוא אחד הכינויים של הנוצרים ליש"ו.  232

  במאמרי "עולם הכישוף" סוף פרק ג. דוגמאות לכך 233

  . 16-המאה ה 234

  . 15-או ה 14-המאה ה 235

  רבי יצחק בן שלמה לוריא.  236
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  וכך גם ראשי חרוזיו בגרסתו המקורית., 237ע"י ר' יצחק סלמה 

   ע פרק
  ציוני קברי צדיקים

רבי  דברי  על  נסמכת  בגליל  רבים  צדיקים  קברי  של  מקומם  על  המסורת 
  , גדול תלמידי האר"י. חיים ויטאל

מ היה  כפשוטם, וכבר  לקבלם  קשה  הללו  הקברים  רוב  שלגבי  שהעיר,  י 
לזכר   בציונים  אלא  ממש,  בקברים  מדובר  לא  אלו  שבמקרים  נראה  ולכן 

  . 238נפשות הצדיקים

   עא פרק
  תמונות 

מלובביץ'   הרבי  כתב  טוב,  שם  לבעל  המיוחסת  התמונה  תמונה  לגבי  שזו 
  , ויש אומרים שהיא תמונתו של "הבעל שם מלונדון". 239של בעל שם אחר

מאות   כחמש  צוירה  שהיא  רבים  דנו  כבר  הרמב"ם  של  תמונתו  לגבי  גם 
מותו,   לאחר  היא אמיתית שנה  היו תמונות    . 240ורבים ערערו אם  כן,  כמו 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 . 28עמוד  128אריכות בעניין זה ב"פעמים"  .לאר"יבמעט שקדם  237

המאמר "זיהוי קברי צדיקים בגליל ע"פ האר"י" (הרב חזקיהו רוטשטיין, הודפס בתחומין    238
עמודים   טו,  "72-73חלק  מא):  קשה  הקברים  כפשוטם  ורוב  אותם  לקבל  מדובר   –ד  הרי 

יהוידע שר צבאו של שלמה, שהסיכוי שיקבר   בן  יהודה, כמו בניהו  באישים שמימי מלכי 
אוריה הכהן, כהן גדול בבית המקדש בירושלים בימי   ןכו  בכפר נידח בגליל הוא רחוק. וכמ

יועזר איש   יוסי בן המשולם מימי אחרוני התנאים נקבר יחד עם יוסי בן אחז. כן תמוה, שר' 
מכל  הקשה  היוונים.  בימי  בירושלים  הסנהדרין  ראשי  ירושלים  איש  יוחנן  בן  ויוסי  צרידה 

פסו הסותר  בצפת,  הכהן  יהוידע  של  קברו  ציון  (ד הוא  מפורש  הימיםק  :  טז)־טו  כד,  ב־ברי 
וימ' ימים  וישבע  יהוידע  ושלוויזקן  מאה  בן  ויקברות  במותו.  שנה  עם ושים  דויד  בעיר  הו 

  . 'המלכים...
נראה על כן, שלא בכל המקרים מדובר בקברים של ממש, שגופו של האדם ששמו מצוין  

האדם,   לנפש  בציון  כאלה  במקרים  מדובר  שם.  קבור  נשמתו עליו  עם  להתייחדות  ומקום 
 ".והמורשת שהשאיר אחריו. אין זה אפוא קבר של ממש, אלא במובן המופשט בלבד

שם אחר  ־היא של בעל  –התמונה שמייחסים להבעש"ט  המלך במסיבו כרך א עמוד קד: "  239
 ".שחי ופעל בדייטשלאנד (גרמניה) 

ע  240 ג  חלק  תשמ"ה  שנת  מלובביץ')  (לרבי  התוועדויות  מנחם  "בנוגע  1716מוד  תורת   :
שקלא וטריא וחילוקי דעות אם התמונה המפורסמת היא יש אמנם    –לתמונתו של הרמב"ם  

  – בנוגע לתכלית הכוונה שבדבר , אבל אף על פי כן. של הרמב"ם אם לאו תמונתו האמיתית
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אחת   דבר  של  בסופו  התקבלה  שונות  ומסיבות  לרמב"ם,  שיוחסו  שונות 
  . 241מהם

הראשונים ואף  ככלל, ככל הנראה לא נהגו לצייר חכמים יהודיים בתקופת  
  .242בתחילת תקופת האחרונים 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

הרמב"ם,  עהזיכרון   הנבוכים'ל  וצ 'מורה  הדרך  את  הראה  אשר  וטוב יו,  צדקה  לעשות  וה 
תבוא התועלת הרצויה גם אם אין    –וחסד בעולם, זיכרון שיביא להתעוררות ללכת בדרכיו  

  ".האמיתית התמונה, ובפרט שיתכן שזוהי אמנם של הרמב"ם זו תמונתו האמיתית

  כפי שהיתה תמונה נוספת של רבי יוסף קארו, מלבד זו הידועה. 241

  . 17־עד המאה ה 242
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  עשר ה־שלושה שערה

  תנ"ך

   עב פרק
  כל פרשיות התורה שבכתב הן כפשוטן

"ערים    פעמים הלשון  את  שנקטה  כפי  וגוזמא,  הבאי  לשון  בתורה  שיש 
בשמים"  ובצורות  על  1גדולות  מפשוטן  מקראות  מוציאים  שאנו  ובוודאי   .

יתפרשו   שלא  ה'"כהגשמהחלילה  מנת  "יד  כגון  וכמה    . ,  כמה  לגבי  ואף 
  . 2פרשיות הלכתיות הוציאו חז"ל את משמעות הכתובים מפשטן

אחרות,   פרשיות  לגבי  שגם  כתבו  וכמה מפרשים  כגון  כמה  כפשוטן,  אינן 
  . 5ולהט החרב המתהפכת  , 4בגן עדן מעשה הנחש, 3מעשה בראשית 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ע  1 כט  " ,  א"תמיד  ע"א:  צ  דחולין  אמי:  רבי  הבאייאמר  לשון  תורה  ערים    ...ברה  דכתיב 
 . "גוזמא –ים ס"ד? אלא יבשמ .יםיגדולות ובצורות בשמ

פורי יואין לתמוה אם נאמרו בסואין לתמוה: "תחילת ספר פיאה (לר' משה אבן תיבון) ד"ה  2
ת נאמרו  והלא גם במצו  .הכתוב ובהגדות ובתלמוד דברים דרך גוזמא והפלגה ודרך משל

אם זרחה השמש עליו דמים  'כאמרם  .תית לא כמשמעםידברים דרך משל לפי הקבלה האמ
עין  '  ',וקצותה את כפה'וכן    ',ופרשו השמלה'וכן    ),סנהדרין עב ע"א(  אם ברור לך כשמש'  לו

וכן הסירה הקבלה משמעות    , לא לחסרו אבר  , שבאה הקבלה שהוא חייב ממון',  תחת עין
  '".בעליו אין עמו שלם ישלם'אמרו 

לו על פשוטו ושכל מה שזכר במעשה בראשית בתורה אינו כ: "כטפרק  ב  "מורה נבוכים ח  3
ין כן לא היו מסתירים אותו אנשי החכמה ולא  יכפי מה שדמו ממנו ההמון, שאילו היה הענ

ההם   פור בו בפני ההמון, כי הפשוטיםיהיו החכמים ממריצים מליצות בהעלימו ומניעת הס
בח רעות  דיעות  והרכבת  גדול  דמיון  להפסד  אם  הומביאים  לב־אק  או  ית',  גמור  יל  טול 

והנטי לבד  בדמיון  בחינתם  ולהרחיק  לעזוב  והנכון  התורה,  ביסודי  מן החכמות,  יוכפירה  ה 
המ פירוש  ידיעת  כי  יחשבו  העניים אשר  והמפרשים  הדרשנים  שיעשו  כמו  היא    לותיולא 

 ". החכמה, והרבות הדברים והאריכם תוספת אצלם בשלמות

והוא שהנחש    ,תתהיאגיד לך פה שהוא יסוד הפרשה הזאת ואמג א: "  אברבנאל בראשית  4
  ".כי לא איש דברים הוא  ,בר כלל אל האשה ולא האשה אליוילא ד

נראה. כי    זק עם מעוט היותויוהנחש. הוא שטן הוא יצר הרע, רב הה: "ספורנו בראשית ג א
כא "אריה",  המלך  שנקרא  כמו  לו,  דומה  איזה  בשם  הדבר  יקרא  אריה  ואמנם  "עלה  מרו 

כא לחש  להם  אין  אשר  צפעונים",  "נחשים  המזיקים  האויבים  ויקרא  "הנני  ומסבכו",  מרו 
משלח בכם נחשים צפעונים אשר אין להם לחש" וכו'. ועל זה הדרך קרא בזה המקום את  

בהיותו דומה לנחש, אשר תועלתו במציאות מועט מאד, ונזקו   היצר הרע המחטיא "נחש",
 ."ראותוירב עם מעוט ה
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כל מקום שהוזכר מלאך בתורה, כמו המלאכים שנתגלו  ש  כתבהרמב"ם  ו
אלא במראה    במציאותהדבר  לא אירע  לאברהם, והמלאך שנאבק ביעקב,  

  . 7בעניין זה אמנם הרמב"ן חלק עליו בחריפות  . 6הנבואה או בחלום 

היינו   קדמון,  שהעולם  לכך  הוכחה  היתה  שאילו  ביאר  אף  הרמב"ם 
הפשוט מפירושם  הבריאה  פסוקי  את  אף  נמצאה  8מוציאים  שלא  אלא   ,

  . 9הוכחה לכך 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

כד  5 ג  בראשית  "רד"ק  המתהפכת:  החרב  להט  העני  –  ואת  שהיה  ולפי  עוד,  ן  ילהפחידו 
הוא   והלהט  מראה,  אלא  גוף  אינו  והלהט  החרב,  אמר  ולא  החרב  להט  אמר  במראה 

  ".כל שכן בהתהפך ,המפחיד

בורו, שזה אמנם הוא  יכל מקום שנזכר בו ראיית מלאך או ד: "מבפרק  ב  "מורה נבוכים ח  6
ה, כמו שקדם, ודע זה והבינהו  ובמראה הנבואה או בחלום, יבאר בהם או לא יבאר, הכל שו

אליו,  ...  דומא נראה  והוא שהשם  כלל  כי כאשר הקדים  וגו',  ד' באלוני ממרא  וירא אליו 
ורץ  ולה ראה שליוא, ואמר שתחראות ההיהתחיל לבאר איך היתה צורת הה שה אנשים 

ואמר מאמר אליהם, ואמר זה אשר פירש זה הפירוש שמאמר אברהם ויאמר אדני אם נא 
פור מה שאמר במראה הנבואה  ימצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך, שהוא ג"כ ס

ר עוד  וכן אמ  .ין הזה עוד בסוד מן הסודותילאחד מהם, ואמר לגדול שבהם אמר, והבן הענ
  ". ן יעקב, אמרו ויאבק איש עמו, שהוא בצורת הנבואהיבעני

"אנשים":  שנקרא  מקום  לבין  "מלאכים"  שנקראו  מקום  בין  חילק  א  יח  בראשית  והרמב"ן 
בור מלאך הוא במראה או בחלום,  יכי כל מקום שהוזכר בכתוב ראיית מלאך או ד  ,ובאמת"

ן  יכעני  'אנשים'יזכיר המלאכים בשם  אבל במקום אשר  ...  כי ההרגשים לא ישיגו המלאכים
ופרשת לוט, וכן ויאבק איש עמו, וכן וימצאהו  [המלאכים שנגלו לאברהם]  הפרשה הזאת  

, יושג לעיני 'מלבוש'איש, על דעת רבותינו הוא כבוד נברא במלאכים, יקרא אצל היודעים  
  ."בשר בזכי הנפשות כחסידים ובני הנביאים. ולא אוכל לפרש

ב מב) נאמר כי הפרשה כלל ופרט. אמר  ח"ובספר מורה הנבוכים (: "ת יח ארמב"ן בראשי  7
ן  יואם כן בא החלום הזה ברוב עני...  לה כי נראה אליו השם במראות הנבואהיהכתוב תח

  ...  כחלומות השקר, כי מה תועלת להראות לו כל זה
(להלן לב כה) שהכל מראה הנבואהיוכן אמר (שם) בעני "ויאבק איש עמו"  ידעתי   ,ן  ולא 

  ... למה היה צולע על ירכו בהקיץ
ן לוט, כי לא באו המלאכים אל ביתו, ולא אפה  יוהנה לפי דעתו זאת יצטרך לומר כן בעני
ואלה דברים סותרים הכתוב, אסור לשומעם אף   ..להם מצות ויאכלו, אבל הכל היה מראה.

  ".בהםכי להאמין 

8  " כה:  פרק  תחילת  ח"ב  נבוכים  המאמרמורה  מן  בריחתנו  אין  כי  בקדמות   [הדעה]  דע 
העולם מפני הכתובים אשר באו בתורה בהיות העולם מחודש, כי אין הכתובים המורים על 

גשם יח היות השם  על  מן הכתובים המורים  יותר  חלילה]  דוש העולם  , [הגשמת האלוקים 
דוש העולם, אבל היה אפשר  ין חינינו ולא נמנעים לנו בעניולא שערי הפירוש סתומים בפ

יכולים   והיינו  הרבה,  קל  יותר  היה  זה  ואולי  הגשמות,  בהרחקת  שעשינו  כמו  לפרשם  לנו 
  ".יותר לפרש הפסוקים ההם ולהעמיד קדמות העולם

9  " שם:  דבריו  אותה בהמשך  הוכחה  אילו  אלא  לכך,  אותנו  שיביא  דוחק  שום  אין  אבל 
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כולו   איוב  ספר  שעל  לומרוידוע  שרצה  מהאמוראים  ולא    היה  היה  "לא 
היה"  משל  אלא  לא  ,  10נברא  שייסוריו  אלא  היה,  שאיוב  שאמר  מי  ויש 

לפרשו    יפל  ע ף  א וזאת  .  11היו  אפשר  והיה  תמוהים,  דברים  בו  שאין 
לציי  כפשוטו.  לומר   ןיש  האפשרות  על  שתמה  מי  מצאנו  שבאחרונים 

  . 13. על כל פנים, התלמוד כן הביא אפשרות זו 12שאיוב לא היה ולא נברא 

בחריפות רבה נגד מי שיעקור  ובראשם הרשב"א,    , ידך, כתבו ראשוניםמא
גם הרמב"ם הסכים   . 14פשוטי מקראות ויעמיס במקומם רעיונות פילוסופיים

לכך שבמקומות שאין הוכחה להוציא את המקראות מפשטם, אין לעשות  
  . 15זאת 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ". טה אליהינ ן שלא הוכחה, לא השקפה זוובל כיוא .ההשקפה

שמואל בר נחמני, ויתיב וקאמר: איוב   בייתיב ההוא מרבנן קמיה דר: "א"בבא בתרא טו ע  10
לא היה ולא נברא אלא משל היה. א"ל, עליך אמר קרא: איש היה בארץ עוץ איוב שמו.  

ו ויחיה  קנה  קטנה אשר  כבשה אחת  כי אם  כל  אין  ולרש  מעתה,  אלא  אלא  הוה?  מי  גו', 
  ".משל בעלמא, הכא נמי משל בעלמא. א"כ, שמו ושם עירו למה?

סי  11 נז  פרשה  (וילנא)  רבה  "  ד  ' בראשית  ה"ו):  פ"ה  סוטה  בירושלמי  לקיש אמר  (וכן  ריש 
  איוב לא היה ולא נהיה, מחלפיה שיטתיה דריש לקיש דתמן אמר ריש לקיש בשם בר קפרא 

ולא נהיה ולא נהיה, מאי לא היה  סורים  יבי  ? בימי אברהם היה, והכא אמר איוב לא היה 
  ".אלא שאילו באו עליו היה יכול לעמוד בהן ? ולמה נכתבו עליו ,שנכתבו עליו

להוציאו   12 ביה  גער  שלא  נחמני  בר  שמואל  מרבי  "והתימה  ע"א:  טו  בתרא  בבא  יעב"ץ 
כא קודש  בכתבי  ח"ו  דופי  מעלות  לא בנזיפה  המכזבים,  [הומירוס]  המירם  ספרי  הם  ילו 

  כאלה חלק יעקב חלילה, חולין הוא ומחשבת בעלי פיגול הוא".

ועוד יותר קשה עליו מדברי הבראשית רבה והירושלמי הנ"ל, שלדבריהם זו היא מסקנת   13
 דברי ריש לקיש.

14  ) תטז  סי'  ח"א  הרשב"א  פילוסופיהשו"ת  לימוד  נגד  השני  החרם  "כתב  ב):  אבותינו ואף 
זרה  ,הקדושים שלחו לשונם כי    , מה שלא עשו עובדי עבודה  יאמרו על אברהם ושרה  כי 

השמע עם מיום התחלק    ,ושנים עשר שבטי ישראל הם שנים עשר מזלות  ,הוא חומר וצורה
הו. ועוד אומרים וכי יחזרו הכל לתוהו וב ,הארץ לגבולות כדבר הרע הזה או הנשמע כמוהו

כלי   כי  השם  אשר והקהמנאצים  האצטורלאב  כלי  הם  והתומים  האורים  המוקדשים  דש 
  "יעשו להם אנשים. הכאלה נמצאו בנים כחשים?

ב"כתב ההתנצלות" שלו שכתב בתגובה לדברי הרשב"א    ,גם רבי ידעיה הבדרשי (הפניני)
" לכך:  הסכים  הטהורים, הללו,  באבות  והמשל  צורה  מעשות  לאדוננו,  סופר  אשר  הנה 

וצורואמרו   חומר  שהם  ושרה  אמיתת    ה.באברהם  על  מעיד  והנני  היה.  כך  לא  העבודה 
במעמד שהיו  השומעים  מן  רבים  ומפי  בעצמו,  האומר  מפי  החקירה  אחר  אמנם ..  .העניין 

זה לא שמענוהו מעולם   – מאמר היות שנים עשר בני יעקב אבינו ע"ה הם שנים עשר מזלות
  ".רבות מקצת הדרשנים ההפךולא הוגד לנו בו דבר. אבל שמענו פעמים 

[להוציא את הפסוקים    אבל אין שום דוחק שיביא אותנו לכךמורה נבוכים ח"ב פרק כה: "  15
טה  ינ  ון שלא הוכחה, לא השקפה זוואבל כי  ., אלא אילו הוכחה אותה ההשקפהמפשטם]
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עדן  גן  תיאור  את  שמפרש  מי  נגד  אף  בחריפות  שכתב  מהראשונים  ויש 
לדעתו שהוא,  גדולה,  כפירה  שהוא  וכתב  כמשל,  דומה  שבבראשית   ,

  .16לאומר אין תורה מן השמיים

   עג פרק
  מקורות שקודם מתן תורה

לגבי מצוות הקורבנות, במשנה תורה כתב הרמב"ם שהם מן החוקים שאין  
  . 17להם טעם

שיניח   האדם  טבע  לפי  אפשר  שאי  שכיוון  כתב  נבוכים  במורה  אמנם 
שה פתאום   מה  כולו  וכל  בעולם  המפורסם  המנהג  שהיה  וכיוון  בו,  רגל 

ק  להקריב  רגילים  ח  18רבנותושהיו  גזרה  לא  זרה,  להניח ולעבודה  כמתו 
יתברך  לשמו  והעתיקם  ההם  העבודות  מיני  השאיר  אלא  ההוא,  ההרגל 

ית לו  לבנות  לו וציוונו  ולהקריב  מקדש  דבריו  19ברך  נגד  יצאו  וכבר   .
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ". את המקראות כפשוטם נפנה כלל, אלא ניקח אליה, ולא לאותה ההשקפה האחרת

(ק  16 ואם באת לומר בגן עדן שהוא דרך משל אף  : "א"ונטרס הראיות) סנהדרין צ עריא"ז 
על פי שהוא מסומן בנהרות, כל שכן שנוכל לומר על שאר המקראות שהן דרך משל, וזו  
כפירה גדולה היא, שהרי אמרו חכמים האומר אין תורה מן השמים, ואפילו על פסוק או 

והפותר הבא,  לעולם  חלק  לו  אין  אחד  ממשמעותן    דקדוק  ומוציאן  משל  דרך  המקראות 
 ים".כופר בהן, ומבטל כל התורה, ודומה לאומר אין תורה מן השמי

ות שאין טעמן ידוע, אמרו חכמים חוקים  ווהחוקים הן המצ: "ח"ח ה"מעילה פ  'רמב"ם הל  17
 ".רבנות כולן מכלל החוקים הןווכל הק... חקתי לך ואין לך רשות להרהר בהן

לטהרה, היו מצויים אצל עובדי עבודה זרה (ספר "אנשי גם הקטרת קטורת והתזת מים    18
עמוד   ג  פרק  המקרא"  בתקופת  הבבלי,  20הערה    70שוליים  השנה  ראש  פולחן  בתיאור   ,

 ביום שני לחודש ניסן).

י  לצאת מן ההפך אל ההפך פתאום, ולזה א  פשראי  והוא שא: "לברק  ג פ"מורה נבוכים ח  19
והיה המנהג המפורסם בעולם ..בע האדם שיניח כל מה שהרגיל בו פתאוםלפי ט  פשרא  .
בוכ מיני  להקריב  עליה,  גדלו  אשר  הכוללת  והעבודה  בו  רגילין  אז  שהיו    יים חעלי  לו 

  ... ות להם ולקטר לפניהםובהיכלות ההם אשר היו מעמידים בהם הצלמים ולהשתח
ח גזרה  בריאותיו שיולא  ותחבולתו המבוארת בכל  מיני העבודות ההם  וצכמתו  ונו להניח 

נוטה תמיד   כולם ולבטלם, כי אז היה מה שלא יעלה בלב לקבלו, כפי טבע האדם שהוא 
וה יוא נביא בזמננו זה שיקרא לעבודת השם ויאמר השם צו למורגל, והיה דומה אז כאלו יב

תהיה   אבל  צרה,  בעת  תשועתו  תבקשו  ולא  תצומו  ולא  אליו  תתפללו  שלא  אתכם 
מעשהעבודתכם   מבלתי  והעתיקם   .מחשבה  ההם  העבודות  מיני  השם  השאיר  זה  ומפני 

ונו לעשותן לו ית', יותות להם לשמו ית', וצימהיותם לנבראים ולעניינים דמיוניים שאין אמ
לי, יוצ תעשה  האדמה  מזבח  לשמו,  המזבח  ושיהיה  מקדש,  לי  ועשו  לו,  היכל  לבנות  וונו 

 ."מכם קרבן לה', ושישתחוו לו ושיקטירו לפניורבן לו, אדם כי יקריב וושיהיה הק
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שמצווה מסוימת ניתנה רק כנגד יצר  , אף על פי שעצם הרעיון  20בחריפות
מחודש  אינו  פשוט  21הרע,  לרגש  שכוונתו  בדעתו,  שפירש  מי  יש  אמנם   .

ויסודי של האדם, שרוצה להרגיש את נוכחותו של הקב"ה, ולחוש שהוא  
יכול לסטות  עובד אותו. והקב"ה מתחשב בזה . אלא שהרגש היסודי הזה 

זרה  לעבודה  צאצאים,    דוגמה  . 22גם  ולהעמיד  אישה  לישא  הרצון  לדבר, 
בשאר   וגם  תורה  מתן  קודם  גם  קיים  והיה  האדם,  בטבע  טבוע  שהוא 
האומות, והתורה לא באה לחדש את עצם עניין זה, אלא לצוותינו באיזה  

  רות. , שטבע זה לא יסטה לעבי23אופן יש לעשות זאת 

שיטען  ממי  צורך להתעלם  אין  נבוכים,  של המורה  לדבריו  פנים,  כל  על 
בין   כלשהו  דמיון  של  לבין    24בית המקדש צורת  שישנו  ממצאי  צורותיהם 

זרה עבודה  ראשון  בתי  בית  מתקופת  שהללו  25מסוימים  שיתכן  וכמובן   .
ממקדש שלהושפעו  הגויים    שלמה.   ו  אצל  שגם  בכך  קושי  אין  וכן 

לאנשים טמאים,   לבתי העבודה זרה שלהםהקדמונים היו איסורים להיכנס  
  .  26למי שאינם לבושים כיאות, לעוברי עבירות מסוימות ולאבלים 

ש תיעוד  נמצא  שכבר  מהטענה  להתעלם  אין  גם  הקדמונים  כך  העמים 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ט   20 א  ויקרא  "  רמב"ן  והנה:  על  ד"ה  וקושיא רבה  גדול  ירפאו שבר  והנה הם דברי הבאי, 
והכתוב   וטפשי עולם,  מגואל שאיננו רק להוציא מלבן של רשעים  ה'  יעשו שולחן  נקלה, 

  ".אמר כי הם לחם אשה לריח ניחוח
ת  נחמן מברסלב)  (ר'  "חיי מוהר"ן  תיא:  ד מטעמי המצוות שבספר והתלוצץ מאחילת אות 

  ?". רתורבנות וקטואיך יעלה על הדעת לומר טעמי הבל כאלו על ק :ואמר ,מורה נבוכים

 ע"ב (לעניין היתר אשת יפת תואר): "לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע".   קידושין כא 21

קכ  22 עמודים  נדל  גדליה  רבי  של  דבר מאוד ־בבתורתו  אומר  "הרמב"ם  נח:  ויבן  ד"ה  קכג 
עמוק. הרמב"ם אומר שיש כאן רגש פשוט ויסודי של האדם. האדם רוצה להיאחז במשהו,  

ב כעל  רק  הקב"ה  על  לחשוב  יכול  אינו  והקב"ה  ־ילתהוא  תואר...  מכל  המשולל  נפתס 
כי   לה',  קרבן  הביאו  כולם  ונח,  והבל  קין  וגם  חז"ל,  כדברי  הראשון,  אדם  בזה...  מתחשב 
נכון,   אותו.  עובד  שהוא  להרגיש  נוכחותו,  את  להרגיש  הקב"ה,  אל  לפנות  רוצה  האדם 

 הרגש הזה יכול לסטות גם לעבודה זרה..."

 .נוספת ממצוות קבורת המת דוגמה 23

 .פרק פהלגבי פרטים בבית המקדש השני שדומים למנהגי הגויים, נדון ב 24

  .סוריה בצפוןש בעין דארהו טורקיה בדרוםש בתל טאיינאטבעיקר  25

: "היה קיים כמובן חוק משותף 272יוונית ויוונות בארץ ישראל (ר' שאול ליברמן) עמוד    26
כיאות   לבושים  שאינם  או  טמאים  שאנשים  ולגויים  בתחום ליהודים  לבוא  אסורים  היו 

המקדש. הוסיפו עליהם בני המזרח, היוונים והרומאים, עוברי עבירות מוסריות מסוימות וכן  
  אבלים על מיתת קרוביהם".
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  . את בשר עורלתם  למולנהגו    , ואף קודם תקופת האבות, שקודם מתן תורה
  .27י מהחברה נידומצריך  , וכן התייחסו לצרעת כנגע שמקורו רוחניכמו  

  ם משפטי מהעמים הללו, בדבר  בוודאי שאין שום קושי בכך שנמצא תיעוד  
למשפטי   במקצתם  היו    העירוכבר  .  28התורה הדומים  שהרי  קוק,  הראי"ה 

יודע הקדמונים  אל   יבין  כגון  ומוסר  קיםודעת  ועבר, ,  שם  חנוך  מתושלח 
דורם בני  על  והשפיעו  שפעלו  אפשר  29ובוודאי  מהמשפטים  חלק  ולגבי   ,

  . 30דעתםמ  הסיקו אותםאף שחכמי האומות הקדמונים  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

    .78-77אנשי שוליים בתקופת המקרא פרק ג עמודים  27
להעיר   יש  הדיוק  שם  למען  מהמקורות שמובאים  אנכידו    –לגבי אחד  מ"גילגמש  הציטוט 

שהוא עשר")  ־והשאול" (שצורף לחלק מגרסאותיו של "עלילות גילגמש", בתור "לוח שנים
כלל ברור  ברורה,  במקור  :  אינו  אינה  "מצורע"  השוניםוהמילה  לשונות    בתרגומים  נקטו 

   .אחרות

את    28 השאר  בין  כוללים  לערך,  אבינו  אברהם  של  לתקופתו  המתוארכים  חמורבי,  חוקי 
המשפטים הבאים: "כי יקום איש בדין להיות עד חמס ואין אמת נכון הדבר, אם חטא משפט  
מוות הוא, מות יומת האיש ההוא", "כי יגנוב איש את בן רעהו מות יומת", "איש כי יענה 
האיש  יומת  מות  אביה,  בבית  ויושבת  איש  עוד  ידעה  לא  והיא  לו  רעהו המאורשה  אשת 

דבר"   יעשה  לא  ולנערה  משפטי ההוא  "השתוות  פרק  חמורבי  ערך  ח"ד  ישראל  (אוצר 
 חמורבי למשפטי ישראל"). 

כשבאה האשורולוגיא לעולם, ונקפה את הלבבות, בדמיונים ד ד"ה וכן: "פרק  אדר היקר    29
היתדות  ־יבאויר, בין תורתנו הקדושה לדברים שבכתב־תשמצאה, לפי השערותיה הפורחו

וכי אין זה    ?ת יש לה מוסד שכלי אפילו במעטבדעות במוסר ובמעשים. האם הנקיפה הזא
אל דעת  יודעי  הראשונים  בין  שהיה  מפורסם  מתושלח, קודבר  הרוח,  וגדולי  נביאים,  ים, 

וכיו"ב ועבר  שם  דורם  ?חנוך,  בני  על  כלום  פעלו  שלא  הוא  אפשר  שלא   פי־לע־ףא  ,וכי 
אברהם אבינו ע"ה, ואיך אפשר שלא    ' איתן האזרחי'הוכרה פעולתם כפעולתו הגדולה של  

מהשפעותיהם בדורותם  כלל  רושם  שום  לעני  ?יהיה  דומים  להיות  מוכרחים  הם  ני  יוהלא 
  . "תורה

ות ושהרבה דברים שנאמרו בתורה בין במצ: "וד"ה ובוודאי  לנבוכי הדור פרק לב ד"ה ובזה
ודאי מוכרח שדוגמתם ימצאו כבר בדברי גדולי וחסידי האומות הקדמונים,  בין בסיפורים,  

האל שהאור  רבקואלא  משה  נבואת  של  הדורות  כל  סוף  עד  המפלש  ביי  ע"ה,  ררה  ינו 
קיימת  יוז תועלת  שנמצא  מה  וכל  והטעות.  מהערבוביא  בהם  שעלה  ממה  אותם  ככה 

וסיפורו, נתקרב על פי חפץ עליון הכולל הכל יחד,  ואין ישראל משתבחים כלל    בעשייתו 
אחדות   שורש  לממציאים  לא  ואפילו  בעולם,  והיושר  המוסר  לחוקי  ממציאים  בתור 

  . ..השי"ת
כמו  ווב הראשונים  דורות  של  ותלמידיהם  הנביאים  משרידי  טובים  דברים  הרבה  ודאי 

דות, נימוסים, הגיונות וסיפורי אמת, נשארו אצל  ימתושלח, חנוך, שם ועבר וכיוצא בזה, ממ
האומות הקדומות והוחרתו בכתובותיהם, עד שביגיעת החיפוש ימצאו בהם כמה דוגמאות  

   ."לדברי תורה

30  " וכן:  נוך שקודם למתן תורה מצאו מקום יכל הדברים שמצד החאדר היקר פרק ד ד"ה 
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מתן   שקודם  הקדמונים  בעמים  מפורסמים  שהיו  מעשים  סיפורי  לגבי  גם 
בין 31תורה  מפורסמים  שהיו  מובן  הדבר  שבתורה,  למעשים  ודומים   ,

ב שנתערבו  אלא  שבזמנם,  ישראל    . 32יותוטע  הםהאומות  בני  אצל  ואף 
תורה  מתן  קודם  גם  כאלה  מעשים  של  מגילות  בידיהם  שהיו  ,  33אפשר 

  .34ואולי אף כל ספר בראשית היה בידיהם כבר אז 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

דבעולם מוסרית באומה  למעלה  להעלותם  אפשר  והיה  מוסרי,  יסוד  להם  היה  רק  אם   ,
ית. ובהשקפה יותר בהירה הוא היסוד הנאמן  קונצחית ומתפתחת, השאירתם התורה האל

התרב שולההכרה  באופן  האדם,  טבע  בעמק  הנמצאת  תולדות אדם'תית הטובה  ספר   ' זה 
  ".הוא כלל כל התורה כולה

ות נמצא שעל פי טבע פנימי אנושי  וודאי כמה מצוובי: "ד"ה ובוודא  לנבוכי הדור פרק לב
י ק ויהיו נמצאים יחידים הנוטים אליהן מהשגת קצת מטעמן וערכן, ומכל מקום החותם האל

המלא בהן, נחקק כראוי רק על ידי התורה ונתינתה לישראל ברית עולם, שהנבואה בצירוף  
רה את הראוי לברר להיות  כח החכמה הקדום לה שהביא את בעליה למדרגת הנבואה, בר

 . "ים ותורותיוקוחוקי אל

היא   31 התורה  לדברי  ביותר  הקרובה  הגרסה  מאוד.  רבות  בתרבויות  נזכרו  המבול  סיפורי 
(המאה   נוח  של  לתקופתו  בערך  המתוארך  גילגמש",  בלוח  לפנה"ס).    21־ה"עלילות 

רת יא, עמודים עשר שם מסופר (מתוך בית ועד לחכמים לר' ישראל חיים דייכס, חוב־דהאח
): "העיר הזאת עתיקה היא. האלים אשר בקרבה נשאם רוחם להביא מבול... עשה לך  5-10

בית, בנה לך אוניה. עזוב את הונך, מלט את נפשך. שנא את רכושך, בקש את חייך. הבא  
את כל זרע החיים אל תוך האוניה. האוניה אשר תבנה, מידותיה תמודדנה, רוחבה ואורכה  

  , אל הים תביאנה... שוות תהיינה
והנה יום השביעי בא ושלחתי את היונה. היונה הלכה הלוך ושוב, לא מצאה מנוח ושבה,  
קלו   כי  וירא  העורב  הלך  העורב,  את  שלחתי  ושוב,  הלוך  הלך  הסיס  הסיס,  את  שלחתי 

  המים... ולא שב. הוצאתי לארבע הרוחות וזבחתי זבח הבאתי קורבן על ראש ההר".

לבלנבוכי    32 פרק  "  הדור  ובזה:  במצד"ה  בין  בתורה  שנאמרו  דברים  בין ושהרבה  ות 
הקדמונים,  האומות  וחסידי  גדולי  בדברי  כבר  ימצאו  שדוגמתם  מוכרח  ודאי  בסיפורים, 

האל שהאור  רבקואלא,  משה  נבואת  של  הדורות  כל  סוף  עד  המפלש  ביי  ע"ה,  ררה  ינו 
וכל  יוז והטעות.  מהערבוביא  בהם  שעלה  ממה  אותם  קיימת  ככה  תועלת  שנמצא  מה 

ואין ישראל משתבחים כלל   פי חפץ עליון הכולל הכל יחד,  וסיפורו, נתקרב על  בעשייתו 
 . "בתור ממציאים לחוקי המוסר והיושר בעולם, ואפילו לא לממציאים שורש אחדות השי"ת

סי  33 ה  פרשה  (וילנא)  רבה  "יח  'שמות  בידם  :  שהיו  מלמד  האנשים,  על  העבודה  תכבד 
  ". שהיו משתעשעין בהם משבת לשבת לומר שהקדוש ב"ה גואלןמגילות 

והמגילות היו כל דברי ספר בראשית, מגילות של : "ד"ה תכבד העבודה  פירוש מהרז"ו שם
שהתנבאו. וסובר    כל הנבואות וההבטחותהאבות וסיפורי  ו  והפלגה  סיפורי אדם ונח והמבול

  ".כמאן דאמר שהתורה ניתנה מגילות [ע"פ גיטין ס ע"א]

כב  34 סימן  פרשה ה  (וילנא)  רבה  "שמות  שבעולם:  למה    ,בנוהג  לחבירו  האומר  ודם  בשר 
כן   ברוך הוא למה הרעותה לעם   –אתה עושה  לפני הקדוש  ומשה אמר  עליו,  כועס  הוא 

נטלתי ספר בראשית וקראתי בו וראיתי מעשיהן   :אלא כך אמר לפני הקדוש ברוך הוא ?הזה
 ..." דת הדין היתה, ומעשה דור הפלגה של סדומייםידונו מישל דור המבול היאך נ



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   330  ________________________________________  

   עד פרק
  אופן נתינת התורה 

יש לשים לב שלא לטעות בביטוי "מתן תורה", שמתייחס כידוע למעמד הר  
הלוחות,   כמובן  ניתנו  סיני  בהר  ניתנו  סיני.  האם  בהן  שנחלקו  מצוות,  וכן 

כללותיהן שם   פרטותיהן  35רק  גם  נאמרו  ,  36או  התורה  פרשיות  רוב  אך 
מאידך, היו מצוות בודדות    . 37מדבר בבמשך שאר ארבעים שנות הנדודים  

ודינין 39שבת  –  38טוו כבר במרה שנצ ואפשר שגם מגילות    . 40, פרה אדומה 
, ואולי אף  41של מעשים מספר בראשית היו בידיהם כבר קודם מתן תורה

  . 42כל ספר בראשית היה בידיהם כבר אז 

נחלקו  גם   כבר  שהרי  התורה,  נכתבה  כיצד  מוחלטת  מסורת  בידינו  אין 
ארבעים  ולסוף  כותבה,  היה  למשה  פרשה  כל  כשנאמרה  האם  אמוראים 

פרשה   שכל  או  יחד,  חיברן  לו  שנה  פה  הסדור  תה הישנאמרה  בעל   , לו 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ע"א    35 ו  "  –חגיגה  ע"ב:  לז  סוטה  בסיני  ע"ב,  נאמרו  כללות  אומר:  ישמעאל  רבי  דתניא, 
  ". ופרטות באהל מועד
" שם:  חגיגה  בסיני  רש"י  סתומים  נאמרו  דברים  צרכןהרבה  כל  נתפרשו  לו    שלא  ופירשו 

  ". לאחר שהוקם המשכן באהל מועד
 ".בסתם נאמרה תורה בסיני ולא נתפרשה לורש"י סוטה שם: "

 ".ר' עקיבא אומר: כללות ופרטות נאמרו בסיניחגיגה ו ע"ב, סוטה לז ע"ב: " 36

הרי לא יעלה על הדעת שבשנה הראשונה לצאתם ממצרים נודעו להם כל מאורעותיהם  37
  העתידיים בארבעים השנים הבאות.

 דהיינו, מייד לאחר מעבר ים סוף. 38

יך, ואמר רב יהודה אמר רב:  קווך ה' אליובשבת דמרה, דכתיב, כאשר צ: "ב"שבת פז ע  39
 ."במרה –וך יוכאשר צ

במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, שבת ופרה  : "רש"י שמות טו כה  40
 ".אדומה ודינין

סי  41 ה  פרשה  (וילנא)  רבה  "יח  'שמות  בידם  :  שהיו  מלמד  האנשים,  על  העבודה  תכבד 
  ". מגילות שהיו משתעשעין בהם משבת לשבת לומר שהקדוש ב"ה גואלן

י ספר בראשית, מגילות של והמגילות היו כל דברפירוש מהרז"ו שם ד"ה תכבד העבודה: "
כל הנבואות וההבטחות שהתנבאו. וסובר  האבות וסיפורי  ו  והפלגה  סיפורי אדם ונח והמבול

  כמאן דאמר שהתורה ניתנה מגילות [ע"פ גיטין ס ע"א]".

כב  42 סימן  פרשה ה  (וילנא)  רבה  "שמות  שבעולם:  למה    ,בנוהג  לחבירו  האומר  ודם  בשר 
כן   עליו,  –אתה עושה  ברוך הוא למה הרעותה לעם   הוא כועס  לפני הקדוש  ומשה אמר 

נטלתי ספר בראשית וקראתי בו וראיתי מעשיהן   :אלא כך אמר לפני הקדוש ברוך הוא ?הזה
 ..." של דור המבול היאך נדונו מדת הדין היתה, ומעשה דור הפלגה של סדומיים
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  . 43רק לסוף ארבעים שנהכולן ונכתבו  

ורה למשה, שאין וכן אין בידינו לדעת באיזה אופן מסר ה' יתברך את הת
  . 44יודע זאת אלא משה רבינו עצמו

   עה פרק
  כל התורה כולה ניתנה למשה 

שכך נמצא כך היה, וספרי התורה ה  תפיסהגם בעניין זה נראה שנשתרשה  
משה.  של  לספרו  לחלוטין  זהים  חז"ל    שבידינו  בדברי  לעיין  שיש  אלא 

  . 45והראשונים בסוגיה 

תנאים   שמונ נחלקו  שב ה  תלגבי  האחרונים  את  תורה,  פסוקים  שמזכירים 
רבינו   משה  יהושע  –מיתת  או  כתבם  רבינו  גם  46האם משה  בזה  ונחלקו   .

כתבם שיהושע  כתב  עזרא  האבן  התורה:  הוא    , מפרשי  שכך  הוסיף  ואף 
שלפניהם  הפסוקים  ימיועוד  והוסיף  ,  47לגבי  באחרית  שכתבם  , 48שאפשר 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

רבי בנאה: תורה : "א"גיטין ס ע  43 יוחנן משום  ניתנהמגילה    –  א"ר  בן לקיש  ...  מגילה  ר"ש 
  ."חתומה ניתנה – אומר: תורה

"רש"י   ניתנהשם:  מגילה  שנה    –  מגילה  מ'  ולבסוף  כותבה  היה  למשה  פרשה  כשנאמרה 
ניתנה  כשנגמרו כל הפרשיות חיברן בגידין ותפרן. סוף מ' לאחר    –  חתומה  נכתבה עד  לא 

היו סדורות לו על פה עד   הישנאמרו כל הפרשיות כולן והנאמרות לו בשנה ראשונה ושני
  . "שכתבן

, אלא הוא  (ידוע) [יודע] היאך הגיעהואין  רמב"ם בהקדמתו לפרק חלק, היסוד השמיני: "  44
 מאורעות וכי הוא היה כמו סופר, שקוראים לו והוא כותב כל    שהגיע לו.משה עליו השלום  

  והמצוות".  הימים, הסיפורים

  ים פרק ט, עמוד שעד והלאה.אריכות בכל זה בתורה שלמה חלק יט מילוא 45

יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה. תניא כמאן : "א"בבא בתרא טו ע  46 אמר מר: 
אפשר משה   –  : וימת שם משה עבד ה'אדאמר: שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן, דתני

ואילך כתב יהושע, דברי  (מת) [חי] וכתב וימת שם משה? אלא, עד כאן כתב משה, מכאן 
נחמיה ר'  ואמרי לה  ספר   .ר"י,  וכתיב: לקוח את  ס"ת חסר אות אחת  ר"ש: אפשר  לו  אמר 

ואילך   מכאן  וכותב,  אומר  ומשה  אומר  הוא  ברוך  הקדוש  כאן  עד  אלא,  הזה?  התורה 
הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמע, כמו שנאמר להלן: ויאמר להם ברוך מפיו יקרא  

 ."על הספר בדיואלי את כל הדברים האלה ואני כותב 

א  47 לד  דברים  עזרא  "אבן  משה  :  כי אחר    –ויעל  יהושע,  כתב  הפסוק  מזה  כי  דעתי,  לפי 
 ".שעלה משה לא כתב, ובדרך נבואה כתבו. והעד: ויראהו ה' גם ויאמר ה' אליו, גם ויקבור

עזרא    48 התורהאבן  ודברים    בסוף  "לד  הזה:  היום  זה   –  עד  שכתב  ויתכן  יהושע.  דברי 
 ".יובאחרית ימ
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המשנה ברורה נקט שהפשטות היא    . 49עליו   ו האור החיים חלקרבינו בחיי ו ו
  . 50שיהושע כתבם

.  שלאחר מות משהמשמע שהם מתייחסים לזמנים  כמה פסוקים בתורה  מ
האבן עזרא כתב על שישה    אך  . 51אפשר לומר שמשה כתבם בדרך נבואה 

רבים, וביניהם  .  52שצריך להבין את סודם כדי להכיר האמת   ומקומות כאל 
דבריו את  ביארו  מפרשיו,  נכתבו  ש  ראשוני  אלו  משה לפסוקים   . 53אחר 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

א   49 לד  דברים  בחיי  "רבינו  מזה  :  כי  דעתי  לפי  ז"ל:  אברהם  רבי  החכם  כתב  משה.  ויעל 
יהושע כתב  ואילך  והקבלה  ...  הפסוק  להאמין  הנכון  אבל  נכון.  פירושו  ואין  אמת,  ואינו 

כי משה כתב התורה כלה מ"בראשית" עד "לעיני כל ישראל" הכל מפי    ,תית שיש לנויהאמ
  ...".יק מספר קדמון מתחלה ועד סוף אות באותהגבורה. והנה משה כמעת

ו לד  דברים  החיים  "אור  לכתוב :  ראוי  ואין  כן,  כתב  שיהושע  שכתב  להראב"ע  וראיתי 
ללוים, שבאזני   כדברים האלה בפשטי הכתובים שמשה לא השלים הספר תורה כשמסרו 

טענ  היא  וזו  בתורה,  כפירה  מזה  ומסתעפים  זה  בדבר  מסתבכים  עמנו  מבני  ת  שמעתי 
קנו המכתב ונמצא בה מה שלא היה ולא היה מה שהיה, וישתקע יהעכו"ם שמבני ישראל ת

הדברים ודומיהם הסבי עיניך מנגדם, והעיקר שכל הספר תורה כתבו משה וכאומרם (ב"ב  
 ".ט"ו א) השלימו בדמע

ברורה    50 ססי'  משנה  "  "קתכח  דיש    ,לחלקן לשני קרואים  –  אין מפסיקין בהםכא:  והטעם 
כתבן דיהושע  ס"ת  שינוי משאר  כתבן בדמע הואיל שיש שינוי    ,בהן  ואפילו למ"ד דמשה 

  ".בהן שנכתבו בדמע נשתנו שלא לחלקן כשאר ס"ת

ספר הג"ן (לרבי אהרן בן רבי יוסי הכהן, מבעלי התוספות) בראשית לו לא (לגבי המלכים    51
ישראל):   לבני  מלך  מלוך  לפני  אדום  בארץ  מלכו  כתבם  אשא  דמשה  למימר  "איכא 

  בנבואה". 
ה כתב  עזרא  וכן  (אבן  לאשם  לו  "בראשית  זאת   ומריםאש  י):  נכתבה  נבואה  בדרך  כי 

 ". הפרשה

ב  52 דברים א  "אבן עזרא  [השנים] :  (השרים)  סוד  תבין  ואם  בעבר הירדן, במדבר, בערבה. 
(ברא  ,עשר בארץ  אז  והכנעני  כב),  לא  (דברים  משה  ויכתוב  בה  שיתגם  ו),  יראה  יב  ד'  ר 

  ."תכיר האמת –כב יד), והנה ערשו ערש ברזל (דברים ג יא)  בראשית(
ואם    .יתכן שארץ כנען תפשה כנען מיד אחר  –והכנעני אז בארץ  : "אבן עזרא בראשית יב ו

 ".והמשכיל ידום ,יש לו סוד –איננו כן 

יוסף טוב עלם הספרדי, מתקופת הראשונים, מראשוני מפרש  53 (לרבי  י האבן  צפנת פענח 
עזרא) בראשית יב: "ולפי זה נראה שלא כתב משה זאת המילה בכאן, רק יהושע או אחד  
לי   מה  נבואה,  ובדברי  קבלה  בדברי  להאמין  לנו  שיש  ואחר  כתבוה...  הנביאים  משאר 

  שכתבו משה או שכתבו נביא אחר, הואיל ודברי כולם אמת והם נבואה".
  רק  משה   כתבו  ולא  בתורה  הפסוק  זה   נכתב  כן   אחר   כי  ראיה  : "וזה ב  צפנת פענח דברים א 

  כתבו". האחרונים אחד מהנביאים
מקור חיים (לרבי שמואל צרצה, מתקופת הראשונים, מראשוני מפרשי האבן עזרא) תחילת  
וכבר אמרו רז"ל במסכת סנהדרין   תבין סוד השנים עשר...  'ואם  ספר דברים: "ומה שאמר 

לו אמר כל התורה (מן השמים) כולה מן השמים חוץ כל האומר אין תורה מן השמים ואפי
מן   התורה  כל  אמר  ואפילו  הבא,  לעולם  חלק  לו  אין  זה,  מדקדוק  חוץ  זה,  וחומר  מקל 
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פירוש "סוד", לפי זה, הוא רעיון שאין ראוי לפרסמו לכל אדם, שמא יבואו  
חלילה  בתורה  שתמצת  54לזלזל  טובה,  מרגליות  שבספר  לב  לשים  יש   .

פירושים שנכתבו על האבן עזרא, הביא מדברי מפרשי האבן עזרא באופן  
א שפסוקים  עזרא  האבן  כוונת  שכביכול  משה  משובש,  ידי  על  נכתבו  לו 

   . אך בפירושיהם המקוריים מפורש שלא כך. 55בדרך נבואה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

לעולם   חלק  לו  אין  מעצמו,  כתבו  משה  אלא  הקב"ה  אמרו  שלא  זה  מפסוק  חוץ  השמים 
בר זה. והאמת הבא. ואם כן נאמר שהאדון אבן עזרא סובר זה? חס ושלום, כי הוא אינו סו

כי כמו שנראה לרבי יהודה [בבבא בתרא טו ע"א, ששמונת הפסוקים שבסוף התורה נכתבו  
ע"י יהושע] כך נראה לו ז"ל והפסוקים מורים כן. ואין הלכה כרבי יהודה אלא כרבי שמעון,  
שאמר 'וכי אפשר ספר תורה חסר אות אחת, והלוא כבר נאמר לקוח את ספר התורה הזה, 

חך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר אלא על כור
  ומשה כותב בדמע', וכן כל אלה הפסוקים נאמרו למשה בדרך נבואה וכתבם משה".

עזרא)  (לרבינו שמואל מוטוט, מתקופת הראשונים, מראשוני מפרשי האבן  מגילת סתרים 
בבבא בתרא פרק ראשון [טו ע"א]  תחילת ספר דברים: "וכבר ידעת המחלוקת שיש בגמרא  

רבי   דעת  והוא  שבתורה...  פסוקים  ושמונה  ספרו  כתב  יהושע  ספרו...  כתב  משה  שאמרו 
יהודה... ודעת החכם [האבן עזרא] שמ'ויעל משה' יהושע כתב, כאשר אמר בביאור ב'וזאת  

  הברכה' שהם י"ב פסוקים. ודעתו כן באלה השאר [פסוקים שנאמרו על העתיד]".

פ (לר'  צפנת  הבבליענח  נתן  ר'  בן  אשכנזי  ו:  אלעזר  יב  בראשית  הראשונים)  מתקופת   ,
"ויעבור. והכנעני אז בארץ... ואמר החכם ראב"ע 'ואם אינו כן יש לו סוד והמשכיל ידום'.  

  כלומר שאינם מדברי משה". 
גדולים מעשי ה' (לרבי אליעזר אשכנזי בן רבי אליה הרופא, מראשוני האחרונים) חלק א, 

כנען  מע שארץ  יתכן  וז"ל  הראב"ע  פירש  בארץ  אז  והכנעני  "ובאומרו  ג:  פרק  אבות,  שי 
אחרי   נמשך  והנה  עכ"ל.  ידום,  והמשכיל  סוד  לו  יש  כן  אינו  ואם  אחר,  מייד  כנען  תפשה 
בפרשת   שכתב  כמו  משה,  כתבם  שלא  ח"ו  בתורה  כתובים  שיש  לומר  המשובשת  כוונתו 

ואין ראוי לגלות הדבר. זו היא כוונת הראב"ע,  דברים... הוא סוד כלומר שמשה לא כתבו  
  ובסודו לא תבוא נפשי... ובזה סרה תלונת הראב"ע וטענתו, והסוד אין בו יסוד". 

ממפרשי  האחרונים,  (מראשוני  אלמושנינו  משה  לרבי  הראב"ע  דברי  על  ביאור  תוספת 
מ בן  נפתלי  בידי  קנג,  עמוד  יט  כרך  בסיני  (הודפס  ו  יב  בראשית  עזרא)  "מה  האבן  נחם): 

שאמר הראב"ע... ואם כן הוא לא יתכן שאמרה זה מרע"ה, כי בימיו עדיין היתה ביד כנען,  
אלא שנאמר שיהושוע או עזרה [עזרא] כתב כן. וזהו הסוד, כלומר, שלא כתבו מרע"ה. וזה  

  אמרו [לשון האבן עזרא:] 'ואם איננו כן יש לו סוד וכו''". 
 שר לראב"ע" מהרב שמריה גרשוני, אסיף א תשע"ד.אריכות בכל זה במאמר "סוד השנים ע

יזלזלו    54 שלא  בעבור  אדם,  לבני  להודיעו  ראוי  אין  הסוד  "זה  יב:  בראשית  פענח  צפנת 
 בתורה... המשכיל יודע כי זה לא יזיק, רק הפתאים יאשימו על ככה".

השנים עשר... מרגליות טובה, תחילת ספר דברים, תמצית המקור חיים: "ואם תבין סוד    55
ויש אומרים כי דעתו של החכם כי מן ויעל משה יהושע כתב, כאשר אמר החכם בפרשת 
וזאת הברכה בפסוק ויעל משה. אבל באמת כי החכם ז"ל אינו סובר זה, רק כל אלה נאמרו  

  למשה בדרך נבואה וכתבם כך".
אמר ואם תבין סוד    שם, תמצית מגילת סתרים ("פירוש מוטוט"): "ואם תבין סוד הי"ב... ולכן

  הי"ב וכו', ודעתו כי כל אלה נאמרו למשה בדרך נבואה וכתבם כך".
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שניסה    מאותו עוון  –האבן עזרא    –  על כל פנים, בוודאי מוצל אותו צדיק 
בדבריו   שהעמיס  כופר,  אותו  בו  רעיונו  לתלות  כלל  את  כתב  לא  שמשה 

ולחינם הוציא לעז על אותו  לא טעם ולא ריח.  ואין לו    . 56את ספר התורה 
  . ועתיד ליתן את הדין צדיק

נמצאים   להם  דומים  דברים  אך  רבים.  בהם  שדנו  זכו  עזרא  האבן  דברי 
ואף   נוספים,  ראשונים  וכמה  ובכמה  נתן  דרבי  תנחומאבאבות  .  במדרש 

  כדלקמן. 

שכאשר   נתן,  דרבי  באבות  הפסוק  מפורש  את  כתב  לה'  עזרא  "הנסתרות 
עליו  קינו"  ואל  ניקד  ש הוא  אם  משום  הסתפק  למילים   אליהוהוא  יסכים 

  . 58. ומעין זה הביאו דעת זקנים מבעלי התוספות 57אלו 

"תיקון   הלשון  את  מסוימים  פסוקים  לגבי  נקטו  במדרשים  רבים  במקומות 
וכן   ונקיות.  או "שכינהו הכתוב", שנקטו לשון של כבוד  זה",  סופרים הוא 

יש שפירשו שהכתוב עצמו בחר לשון נקיה, כדרך מנהגם .  59הביא גם רש"י
הסופרים תנחומא 60של  במדרש  אמנם  הגדולה    61.  כנסת  שאנשי  מפורש 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ד:    56 אות  אור  קרני  דברים,  תחילת  עזרא,  האבן  על  יהודה  מחוקקי  בפירוש  כתב  כך  ועל 
כי   באומרו  מספרו...  שמיני  פרק  בראש  שפינוזה  כתב  וכזב  שקר  כי  להודיע  אני  "מוכרח 

. והנה אמת כי ראב"ע רמז דרך סוד, אך  תב ספר התורהראב"ע כתב ברמז כי לא משה כ
ספרו כתב  משה  כי  שלא האמין  עליו  לחשוב  מקום  רמיזותיו שום  ובכל  דבריו  בכל  ... אין 

על י"ב פסוקים   [רק] והנה הכל יודעים כי ראב"ע באומרו 'ואם תבין סוד השנים עשר' כוונתו
 אחרונים שבתורה, הכוללים סיפור מיתתו של מזה, שהדעת נותנת שלא כתבם הוא עצמו".

ינו והנגלות  קכיוצא בו הנסתרות לה' אלסוף ד"ה עשר נקודות: "  אבות דרבי נתן פרק לד   57
אלא כך אמר    ?למה  ,לנ"ו ולבני"נו (דברים כ"ט כ"ח). נקוד על לנ"ו ולבני"נו ועל ע' שבעד

ואם    ,קדתי עליהןיכבר נ  :אומר אני לו   ?'מפני מה כתבת כך' א אליהו ויאמר לי  ואם יב  :אעזר
 ".אעבור נקודה מעליהן –' יפה כתבת'אומר לי 

דבעי על הנקודה    ,ובמסורת הגדולה שנינו: "דעת זקנים מבעלי התוספות דברים כט כח  58
כשכת הסופר  עזרא  אמר  שכך  ומשני  אתא.  למאי  ולבנינו  דלנו  בתורההזאת  יב  :ב  א ואם 

זה וישאל למה כתבת  נ  :אומר לו  ?משה רבינו  יפה כתבת    .קדתי עליהם ילכך    –ואם יאמר 
מעליהם הנקודה  שעברו   .אעביר  קודם  ולבנינו  לנו  הם  אם  בנגלות  מסופק  שהיה  משמע 

  ."קד עליהםינ כךולפי ,ישראל את הירדן אם לאו

אלא    ,והלא לא הלך לעמוד לפניו  –  לפני ה' ואברהם עודנו עומד  רש"י בראשית יב כח: "  59
הקדוש ברוך הוא בא אצלו ואמר לו זעקת סדום ועמורה כי רבה, והיה לו לכתוב וה' עודנו  

  ".אלא תיקון סופרים הוא זה .עומד לפני אברהם
ל כח  דברים  "רש"י  פ  –  ישגלנה:  שגל,  ישכבנה  ,לגשילשון  לשבח  כנהו  קון  יות  .והכתוב 

  ".סופרים הוא זה

... קנו זה מעצמםיאינו רוצה לומר שהסופרים ת: "מזרחי (רא"ם) דברים כח לרבי אליהו    60
הת זה  היה  "והכתוב כיועוד שאם  זה שאמר:  סופרים, מהו  אלא הכי    ?נהו לשבח"יקון של 
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, וכן כתב בעל הערוך, שבספרים הראשונים  62שינו את הנוסח ללשון נקיה
  . 64, וכן סברו עוד 63היה כתוב ללא תיקוני הסופרים 

הרשב"ם בשם  שכתב  מי  בתורה,    יש  שמפורשים  אדום  מלכי  סדר  על 
הסתפק לגבי   66גם רבי יוסף בכור שור .  65שפרשה זו נכתבה בימי השופטים

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ת זה כדרך  כנה  לפי  יפירושו: שהכתוב  סופרים, שמנהגם לכנות הכתוב לתקון הלשון  קוני 
דברים סתורים בתורה   –  קון סופריםיישן, שהיה כתוב בו: ת  כונתם. וכן מצאתי בספר אחד

קון סופרים", ולא שתקנו אותם,  יובמקרא, שאינן כתובין כתקונן. וחכמי ארץ קוראין אותן "ת
אלא  הספרים,  בשאר  הנביאים  שכתבו  ומה  בתורה  רבינו  משה  שכתב  מה  וכתבו  שמחקו 

כ על  שכתבוהו,  חסימתחלה  לא  והסופרים  כתבוהו.  ראויין נוייו  היו  וכך  הותירו.  ולא  רו 
  ."נוי כתובים'ילהקרות 'כ

ז סימן  מט  פרשה  וירא  פרשת  בראשית  תואר  "יפה  הוא:  סופרים  יראה  ..תיקון  ולכאורה   .
יוסיפו אות אחת   או  ישנו  כי חלילה שהסופרים  יתכן,  וזה לא  שהם תקנו לשון המקראות, 

ן  ישהם דקדקו ומצאו לפי עני  אלא האמת כמ"ש הרא"ם שפירוש תיקון סופרים,  ..בתורה.
כל אחד ואחד מהכתובים ההם, שעיקר הכוונה לא היתה כנראה ממה שכתוב בספר, אלא  

  ."צד כוונה אחרת, ולא היה לו לומר לכתוב כן אלא כן, אלא שכינה הכתוב
קנו ילא ח"ו שחז"ל הסופרים תאות ו: "  א"י מ"סנהדרין פ  ,יכין על המשנה,  תפארת ישראל  

  ".כן, רק ר"ל שהכתוב שינה בלשונו, כסופר המתקן דבריו לדבר דרך כבודלכתוב 
ובפירוש תיקון סופרים, יש מי שכתב שאנשי    מנחת שי זכריה פרק ב ד"ה נוגע בבבת עינו: "

בעיני  נכון  זה  פירוש  ואין  ושינו הדיבור ממה שהיה כתוב בתחילה...  תיקנו  הגדולה  כנסת 
הסופרים יוסיפו או יגרעו או ישנו אפילו אות אחת ממה המפרשים, כי חלילה לנו להאמין ש

  שכתוב בתורה". 

"ילמדנו")  המדרש    61 גם  בו (המכונה  יש  בר אבא, אך  רבי תנחומא  קרוי על שם האמורא 
 הוספות מתקופת הגאונים. 

סי  62 (ורשא) פרשת בשלח  תנחומא  "טז  'מדרש  תיקון סופרים אנשי יוכ:  נהו הכתוב שהוא 
יב) אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אכיו...  כנסת הגדולה (במדבר  ויאכל  יצא בו  מנו 

בשרנו שכ  ,חצי  הכתוביאלא  ולכך ...  נהו  הגדולה,  כנסת  אנשי  אלו  פסוקים  שכינו  אלא 
  ". נקראו סופרים שהיו סופרים כל אותיות שבתורה ודורשין אותו

  ).אריכות בכל נושא זה בתורה שלמה כרך יט מילואים פרק ט (עמוד שעד והלאה

[תנחומא    63 בילמדנו  ומפורש  סופרים,  "תיקון  א:  הנוגע שהובא לעילהערוך ערך כבד  כי   [
  בהם כנוגע בבבת עינו. בספרים הראשונים הוא כתוב 'בבבת עיני'".

מנחת שי זכריה פרק ב ד"ה נוגע בבבת עינו: "ובפירוש תיקון סופרים, יש מי שכתב שאנשי   64
. ולכאורה כן יראה ממדרש  ה שהיה כתוב בתחילהכנסת הגדולה תיקנו ושינו הדיבור ממ

ילמדנו [תנחומא שהובא לעיל], וכן כתה רבי נתן בעל הערוך בערך כבד [שהובא לעיל]...  
רבה ממדרש  משמע  פרעה  וכן  אל  בא  סדר  התם    ,ריש  ת'דאיתא  אומר  יהושע  קון ירבי 
כתיב עיני  הוא  כהונה  'סופרים  מתנות  בעל  הביאו  זה  ופירוש  פרשה  ...  רבה  בבראשית 

  מט...".
 [אמנם המנחת שי עצמו התנגד לכך בחריפות, כדלעיל]. 

זקנים"    65 "מושב  הספר  של  יד  נדפס    –כתב  לתורה.  התוספות  בעלי  רבותינו  פירושי  קובץ 
"ספר מושב זקנים", מאת הרב יצחק לנגה, עמוד   "המעייןב" גיליון ד תמוז תשל"ב  יב  כרך 
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  .67, שמא חלקם נכתבו לאחר מות משה ם אלומלכי

או   יהושע  ידי  על  שנכתבו  מסוימים  פסוקים  על  כתב  החסיד  יהודה  רבי 
שהלל הגדול היה כתוב בחומש, עד שבא    כתב,   עוד  . 68אנשי כנסת הגדולה 

  .70, וכן הביא בשמו ספר ציוני69דוד המלך והסירו וחיברו בתהילים

במאורעות   שעוסקים  בתורה,  שנכתבו  פסוקים  כמה  לגבי  דן  הרמב"ן  אף 
לארץ   כניסתם  לאחר  המן,    –שאירעו  אכילת  סיום  הכנעני,  ערי  החרמת 

שכוונתו שפסוקים אלו  . אפשר לפרש  71שמות הנשיאים שנחלו את הארץ 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ש 83 פרשב"ם  המלכים.  "ואלה  תורה :  ספר  אפשר  וקשה,  שופטים.  בימי  נכתבה  זו  פרשה 
חסר ונקראת על שם משה רינו? כדמקשינן בספרי. ועוד קשה, שהרי כמה מקראות שכתב  
עדיין   היו  ולא  ואשור  כוש  בראשית  בפרשת  שפרש"י  כמו  העתיק,  שם  על  רבינו  משה 

  ונכתבו במקרא על שם העתיד. גמגום".
 נמצא כן.אמנם בפירוש הרשב"ם שלפנינו לא 

 מגדולי תלמידיו של רבינו תם. 66

בפירושו על התורה בראשית לו לא: "אלה המלכים. שמא משה ייחסם עד לו, ואם קדם    67
  הבאים אחריו עד שאול מלך ישראל. ואיכא למימר משה כתבם בנבואה". 

ראשונה תשל"ה, במהדורה השנייה    פירושי  68 (מהדורה  החסיד  יהודה  לרבי  גם    –התורה 
  כתבו  : "לכן (וכן בדברים ב ח)  הושמטו קטעים אלה) בראשית לו לט  –היא משנת תשל"ה  

כמו  עציון־גבר  בא   איך   תתמה  שלא  בחומש  הגדולה   כנסת  בימי   בדברי   שכתוב  לאדום 
  הימים". 

 ויהושע ...  משה  על  כי  נאמר  יעקב  על  בראשית מח כ: "וישם את אפרים לפני מנשה... לא
 הגדולה". כנסת אנשי [או] כתבו

כא  69 במדבר  החסיד  יהודה  לרבי  התורה  הזאת.   פירושי  ישראל את השירה  ישיר  "אז  יז: 
פירוש זהו הלל הגדול, שלאחר שניצלו מסיחון ועוג ועברו נחל ארנון, אז נעשה זה השיר,  
וחיברן   שבחומש  משה  של  יתמי  מזמורי  כל  הסיר  המלך  שדוד  אלא  כתוב,  היה  ובחומש 

דע לך, 'נותן לחם לכל בשר', על מן אמרו. וסיחון ועוג הזכיר... בא  בספר תהילים שלו. ות
שוכן   מציון  ה'  'ברוך  אחת  שיטה  הוא  גם  הוסיף  ציון  את  כיבש  וכשדוד  והוסיף...  יהושע 

  ה'". ־ירושלים הללוי

"אז    70 הפסוק  על  חוקת,  פרשת  הראשונים),  מתקופת  מקובל  ציוני,  מנחם  (רבי  ציוני  ספר 
ועוד ועברו  ישיר משה": כתב הרב יהודה החסיד, זה הלל הגדול, שאחר שניצולו מסיחון 
והסיר  השלום  עליו  המלך  דוד  שבא  עד  בחומש  כתוב  והיה  השיר,  זה  נעשה  ארנון  נחל 

ותדע בתהילים.  וחיברו  דמשה  חסדו,   מזמור  לעולם  כי  בשר  לכל  לחם  ש'נותן  הוא,  שכן 
ל השמים  כי לעולם חסדו' קאי על 'המטיר להם לחם מן השמים'... ושדוד כיש ־הודו לא

  הוסיף גם הוא 'ברוך ה' מציון שוכן ירושלים הללויה'".

והשלים עוד בכאן לספר, כי החרימו ישראל גם את עריהם אחרי  א: "רמב"ן במדבר כא    71
 ,ץ כנען אחרי מות יהושע לקיים את נדרם אשר נדרו ויקראו שם הערים חרמהבואם באר

שופטים בספר  שנאמר  מה  הזה  ...והוא  הנדר  נשלם  להזכיר    ,ושם  הכתוב  השלים  אבל 
כעניהענ וזה  בכאן,  המןיין  ברדת  שאמרה  הפרשה  קצה    ...ין  אל  בואם  עד  אכלו  את המן 
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האברבנאל   אך  בנבואה,  בתורה  זאת  נכתבו  כתב  שיהושע  שכוונתו  הבין 
  . 72בחריפות ויצא נגד דברילאחר מיתתו של משה, ולכן 

  כפירהמשום כיצד אין בדבר 
השמיים"   מן  תורה  "אין  שהאומר  במשנה  לעולם    –מפורש  חלק  לו  אין 

"73הבא  רה כולה מן השמים, כל התו. ובתלמוד כללו בזה אף את האומר 
. וכן 74" אלא משה מפי עצמו   , חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקדוש ברוך הוא

פסק הרמב"ם, וכלל בזה אף את האומר "כל התורה כולה מן השמיים, חוץ 
  . 75מתיבה זו שלא אמרה הקדוש ברוך הוא, אלא משה מפי עצמו" 

  : יטותבעניין זה חמש שומצאנו כמובן שקשה מכך על כל המקורות הנ"ל. 

יהודה,  כרבי  סבר  עזרא  שהאבן  כתבו  סתרים  והמגילת  חיים  המקור  א. 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

פסח. וכן אלה שמות האנשים אשר ארץ כנען, והוא לאחר מיתתו של משה עד ממחרת ה 
חד להם  יינחלו לכם את הארץ וגו', נבואה שיהיו חיים וקיימים, כי לא יתכן שיהיה השם מי

  ". ה ליהושע בעת החלוקהואנשים על הספק אבל היה ראוי שיצו

"אברבנאל    72 א:  כא  וז"לבמדבר  הזה  במקום  הרמב"ן  כתב  הכתוב  '  :ולכן  השלים  אבל 
ן הפרשה שנאמרה ברדת המן ובני ישראל אכלו את המן מ'  יוא כעניין והילהזכיר כאן הענ

לאחר   והוא  כנען  קצה ארץ  אל  בואם  עד  המן אכלו  נושבת את  אל ארץ  בואם  עד  שנה 
סתה כלימה פניו לכתוב שיהושע כתב זה. יכי הרב כ  ',מיתתו של משה ממחרת הפסח וגו'

הכו היה  מי  זכר  לא  אבל  השלימו  שהכתוב  בסתם  משה  וכי  ,תבוהניח הדבר  היה  שלא  ון 
שבפירושי התורה אשר    םוהדעת הזה בכללו לקחהו הראב"ע מדברי הקראי  .עליו השלום

והתימה משלמות תורתו    ,והרמב"ן נטה אחרי הראב"ע   ,להם נמנו וגמרו שלא כתב זה משה
  ". וקדושתו שיצא מפיו שיש בתורה דבר שלא כתב משה. והם אם כן בכלל כי דבר ה' בזה

ורבים אמרו, כי  יש להדגיש שהאבן עזרא עצמו (במדבר כא א) לא הסכים עם פירוש זה: "
  ".ולא אמרו כלום ...זאת הפרשה יהושע כתבה

האומר אין תחיית המתים מן   :ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: "א"י מ"משנה סנהדרין פ  73
  ".התורה ואין תורה מן השמים ואפיקורס

זה האומר אין תורה מן השמים. ואפילו    –  תניא אידך: כי דבר ה' בזה: "א"סנהדרין צט ע  74
אמר: כל התורה כולה מן השמים, חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה  

ר: כל התורה כולה מן השמים, חוץ מדקדוק זה,  זהו כי דבר ה' בזה. ואפילו אמ  –  מפי עצמו
  ."זה הוא כי דבר ה' בזה  – וה זוורה שימקל וחומר זה, מגז

הל  75 פ  'רמב"ם  ה"תשובה  " ח"ג  ה':  מעם  התורה  שאין  אחד  , האומר  פסוק  אפילו    ,אפילו 
  ".הרי זה כופר בתורה –אם אמר משה אמרו מפי עצמו  ,תיבה אחת

כת העיקרים  עשר  שלושה  השמיני): ובפירוט  העיקר  תחילת  חלק,  לפרק  (בהקדמתו  ב 
שנאמין כי כל התורה הזאת המצויה בידינו עתה, היא הנתונה על ידי משה, שהיא כולה  "

  ".מפי הגבורה. כלומר: שהגיעה אליו כולה מאת ה' יתברך
"הוב כתב:  (בתחילתה)  תורה  למשנה  שימות  קדמתו  קודם  רבינו  משה  כתבה  התורה  כל 

  ".בכתב ידו
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שהיו פסוקים בתורה שנכתבו על ידי יהושע לאחר מות משה, אלא שאין  
  . 76הלכה כשיטה זו 

פענח  . ב לגבי   הצפנת  ולא  מצוות,  לגבי  רק  נאמר  הנ"ל  שהאיסור  כתב 
. והדגיש שאת חידוש זה אין ראוי להודיע להמון, שלא  77מעשים שבתורה 

  .78יזלזלו בתורה 

כתב ג.   סתרים  מן    79המגילת  כולה  התורה  "כל  האומר  על  שהאיסור 
דברי  את  לסתור  מנת  על  כן  האומר  על  נאמר  זה"  מפסוק  חוץ  השמים 

 . 80התורה, ולא על האומר זאת על מנת לבאר ולתקן קשר הדברים וטעמם
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

(לרבי שמואל צרצה, מתקופת הראשונים) תחילת ספר דברים: "ומה שאמר  מק  76 ור חיים 
מן   תורה  אין  האומר  כל  סנהדרין  במסכת  רז"ל  וכבר אמרו  עשר...  השנים  סוד  תבין  'ואם 
חוץ   זה,  וחומר  מקל  חוץ  השמים  מן  כולה  השמים)  (מן  התורה  כל  אמר  ואפילו  השמים 

ואפ הבא,  לעולם  חלק  לו  אין  זה,  זה  מדקדוק  מפסוק  חוץ  מן השמים  התורה  כל  ילו אמר 
נאמר   כן  ואם  הבא.  לעולם  חלק  לו  אין  מעצמו,  כתבו  משה  אלא  הקב"ה  אמרו  שלא 
שהאדון אבן עזרא סובר זה? חס ושלום, כי הוא אינו סובר זה. והאמת כי כמו שנראה לרבי  

כך נראה   יהודה [בבבא בתרא טו ע"א, ששמונת הפסוקים שבסוף התורה נכתבו ע"י יהושע]
'וכי אפשר   ואין הלכה כרבי יהודה אלא כרבי שמעון, שאמר  כן.  ז"ל והפסוקים מורים  לו 
ספר תורה חסר אות אחת, והלוא כבר נאמר לקוח את ספר התורה הזה, אלא על כורחך  
כותב  ומשה  אומר  הוא  ברוך  הקדוש  ואילך  מכאן  כותב,  ומשה  אומר  הוא  ברוך  הקדוש 

  ם נאמרו למשה בדרך נבואה וכתבם משה". בדמע', וכן כל אלה הפסוקי
"וכפי   דברים:  ספר  תחילת  הראשונים)  מתקופת  מוטוט,  שמואל  (לרבינו  סתרים  מגילת 
נראה לו לחכם  [שמונת הפסוקים שבסוף התורה] כך  שנראה לרבי יהודה לאמר על אלה 
וטעמם.   הדברים  קשר  ולתקן  לבאר  שנכתבו  השאר  באלה  לומר  שיכול  עזרא]  [האבן 

קים יכפר בעדו, חס ושלום, כי אין הלכה כרבי יהודה אלא כרבי שמעון שאמר 'וכי והאלו
  אפשר ספר תורה חסר אות אחת? והלוא כבר נאמר לקוח את ספר התורה הזה'".

) בראשית יב: "ואם (השני), מתקופת הראשונים  צפנת פענח (לרבי יוסף טוב עלם הספרדי  77
בסנהדרין פרק חלק, שאפילו אמר כל התורה כולה מן  תאמר עוד, הנה אמרו רבותינו ז"ל  

השמיים חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקב"ה אלא משה מפי עצמו אמרו, עליו הכתוב אומר  
על  ולא  למעלה,  אמרנו  כאשר  המצוות,  עניין  על  זה  כי  להשיב  יש  בזה.  ה'  דבר  כי 

  הסיפורים". 

זלזלו בתורה... המשכיל יודע כי  שם: "זה הסוד אין ראוי להודיעו לבני אדם, בעבור שלא י 78
  זה לא יזיק, רק הפתאים יאשימו על ככה".

  בשיטת רבי יהודה, ששמונת הפסוקים האחרונים שבתורה לא נכתבו ע"י משה. 79

"ומה   80 דברים:  ספר  תחילת  הראשונים)  מתקופת  מוטוט,  שמואל  (לרבינו  סתרים  מגילת 
דבר ה' בזה זה האומר אין תורה מן    שאמרו ז"ל במשנת פרק חלק, ואמרו על זה בגמרא 'כי 

השמים, ואפילו אמר כל התורה כולה מן השמים חוץ מפסוק זה שלא אמרו הקב"ה אלא  
(זה),   זה  מדקדוק  חוץ  השמים  מן  כולה  התורה  כל  אמר  אפילו  או  אמרו  מעצמו  משה 

ר,  שלא ראי זה כראי זה, כי חס ושלום האומר כן סות  –זהו דבר ה' בזה'    –מגזירה שווה זו  
וזה אינו סותר, וכפי שנראה לרבי יהודה לאמר על אלה [שמונת הפסוקים שבסוף התורה] 
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ואפילו אמר: כל התורה כולה  שם "   דברי התלמודוראיה לדבריו מהמשך  
זה,   וחומר  זה, מקל  זוו מגזרה שמן השמים, חוץ מדקדוק  כי    –  וה  זה הוא 

ניתן  דבר ה' בזה ולא  ניתן להידרש מסברה,  וחומר  לנו שקל  ". והרי ברור 
מסיני תוספת    . במסורת  בגדר  לאומרו  מתכוון  אם  הוא  שהאיסור  אלא 

התורה   כוונת  שזו  לבאר  בא  כאשר  אך  סברה   –חדשה,  איסור.  בכך  אין 
משום  הוספה כזו  אין ב, על מנת לבאר כיצד  הצפנת פענח שםדומה העלה  

משום שאינן בגדר תוספת חדשה,  והסביר שהוא  "לא תוסיף עליו",    איסור
  .  81אלא ביאור הדבר כאשר שמע מפי הקבלה 

  . 82ד. יש שאכן דחו את דברי האבן עזרא בחריפות 

. היישוב הפשוט ביותר לקושיות אלו הוא שמעולם לא אמרו זאת האבן ה
החסיד   83עזרא  יהודה  רבי 84ורבי  בשם  שנמצא  מה  העתיק  ציוני  וספר   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

קשר   ולתקן  לבאר  שנכתבו  השאר  באלה  לומר  שיכול  עזרא]  [האבן  לחכם  לו  נראה  כך 
  הדברים וטעמם". 

צפנת פענח (לרבי יוסף טוב עלם הספרדי (השני)) בראשית יב: "ואם תאמר, הנה כתוב לא   81
אין זו    –... אם הוסיף נביא מילה או מילות לבאר הדבר כאשר שמע מפי הקבלה  תוסיף עליו

תוספת... כי היה בידם כוח להוסיף מילות כדי לבאר, וקל וחומר שיש כח ביד נביא להוסיף 
  מילה בדברי נביא לפרש דבריו...".

חלק    גדולים מעשי ה' (לרבי אליעזר אשכנזי בן רבי אליה הרופא, מראשוני האחרונים)  82
וז"ל יתכן שארץ כנען   א, מעשי אבות, פרק ג: "ובאומרו והכנעני אז בארץ פירש הראב"ע 
אחרי   נמשך  והנה  עכ"ל.  ידום,  והמשכיל  סוד  לו  יש  כן  אינו  ואם  אחר,  מייד  כנען  תפשה 
בפרשת   שכתב  כמו  משה,  כתבם  שלא  ח"ו  בתורה  כתובים  שיש  לומר  המשובשת  כוונתו 

ה לא כתבו ואין ראוי לגלות הדבר. זו היא כוונת הראב"ע,  דברים... הוא סוד כלומר שמש
 ובסודו לא תבוא נפשי... ובזה סרה תלונת הראב"ע וטענתו, והסוד אין בו יסוד". 

הרב בנימין  : "ן עזראאבמערכת גדולים אות א [פט] רבינו אברהם  (לחיד"א)  שם הגדולים    83
לנביאים וכתובים ובהקדמתו מביא מ"ש הרב    הראב"ע  רושאור לפייאיספינוזא ז"ל עשה ב

רפאל אשכנזי ורבני איטליא בכ"י שנתברר להם שתלמידיו של הראב"ע שלחו יד בפירושו  
והוסיפו מדעתם דברים אשר לא כן. וכל לשון שימצא בחומש ובנביאים שהוא מנגד לדברי  

לחו יד והראב"ע רבותינו ז"ל איננו מהראב"ע עצמו רק תלמידיו בלי ידיעתו אחרי מותו ש
  ".וכסאו נקי. זהו תורף דבריהם

האמנתי   "לכן  דבריו:  בפתח  עזרא,  האבן  על  מליסא)  הכהן  שלמה  (לרבי  עזר  אבי  פירוש 
לדברי רבים וכן שלמים אשר גזרו אומר על כמה דברים הכתובים בספר, אינם מפיו רק באו  

  ודשו".זרים וחיללוהו ותלמידים טועים כתבו בשמו למען חלל את דבריו ק
תורה שלמה (הרב כשר) כרך יט מילואים פרק ט עמוד שעח: "לכן לדעתי צריך לומר כמו 
שכתבתי להוכיח בתורה שלמה חלק ח במילואים סי' י"ז שהיו הוספות זרות בכתב יד אחד 
של האבן עזרא ונכנסו על ידי הסופרים בפנים הכתב יד כרגיל. ואותו הדבר צריך לומר על  

  שנכנסו מגיליון של הכתב יד ולא יצאו מייד האבן עזרא". שלושה קטעים הנ"ל
עמוד   השמיני,  העיקר  האמונה,  עיקרי  יג  ח"א,  צוריאל)  משה  (לרב  המוסר  :  225אוצרות 
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עיון  בלא  החסיד  דעתנו 85יהודה  תנוח  הדברים  כנים  ואם  שיש    . 86.  אלא 
לעיין מדוע האומרים כן הם החדשים מקרוב באו, ומה ראו מפרשי האבן  

כן   שיערו  שלא  הראשונים  מ  –עזרא  הקושיה  לא    תלמודהדברי  האם 
כ  קשה  להם  רחוק.  נראתה  להם  נראה  היה  זה  שיישוב  או  כך,  כל ל  על 

הראשונים  ושאר  התנחומא  דברי  על  אף  כן  לומר  יש  לדבריהם,  פנים, 
והנסתרות נוספים,  זה על פסוקים  והנגלות לנו    שכתבו מעין  לה' אלוקינו, 

מי ויש מי שכתב על    ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. 
לא יצאו מפיו, אלא תלמיד טועה כתבו והכניסו  , שדברים אלו  שיישב כך

  . 87בין מכתביו

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

"שיבושים שנדפסו בפירושי רבי אברהם אבן עזרא. לצערנו נדפסו דברים קשים בסוגיא זו  
[וציין לדברי המחוקקי יהודה, ממפרשי האבן   אצל חלק מהקדמונים. יש לסלק המכשול... 

עזרא האחרונים, קרני אור תחילת דברים אות ד, שדחה בחריפות את דברי הכופר שטען  
. אלא שכמובן  , כפי שהבאנום לעילשכוונת האבן עזרא שלא משה כתב את החומש כלל

המפרשים  על  לא  ובוודאי  מעולם,  שמיים  ירא  אף  של  דעתו  על  עלתה  לא  כזו  שטענה 
וד יש לענות שהחיד"א כותב שתלמידיו של ראב"ע שלחו יד בפירושו והוסיפו שהבאנו]. ע

  מדעתם דברים אשר לא כן...".

הכופרים הרשעים זייפו זה בתוך כתב על כך: "  קיד  'ג סי" שו"ת אגרות משה יורה דעה ח  84
שגם   כזו  והדחה  בהסתה  העולם  את  להטעות  כדי  החסיד  יהודה  ר'  שם  על  שנקרא  ספר 

 ".ריה"ח אמר זה

ח  85 דעה  יורה  אגרות משה  סי'  ג  "שו"ת  "קידסוף  כ:  ר'  ואחרי  של  ציוני  הספר  השיגו  תבי 
מתרץ  אינו  זה  אבל  הרי"ח,  בשם  זה  שמביא  לכם  אמר  פ'  שמר  מה  ומצאתי  ציוני  מנחם 

דוף על דוד יין גידאי הוא כפירה בתורה ומי שיאמר זה הוא כפירה בתורה וגם ענושו  ,כלום
לנו בב ידוע  ולא  ציונייהמלך,  ר' מנחם  מי הוא  וכנראה שהעתיק מה שנמצא באיזה   ,רור 

  ".ספר על שם ריה"ח בלא עיון

  ". ואם כנים הדברים תנוח דעתנושם הגדולים בהמשך דבריו שם: " 86

  שהמרות  על דבר אשר תמה מה שראה בספר אג: "ריד  י' שו"ת משנה הלכות חלק יב ס  87
זר  סידיםחפר  ון שהביא מסווכי  ,שכתב שספר הציוני לא ראה מעולם פי'  אשר לכן    ,כת"י 

ון שגם בספר הציוני הביא דברים זרים מכת"י הנ"ל לכן  ווכי  ,כתב לאסרו לעיין בכת"י הנ"ל
יש לאסור גם הספר הציוני לעיין בו, וכת"ר תמה עליו היאך יעלה על פי צדיק לאסור ספר  

  קדמון קדוש ה' והאריך בדבר. להקשות על דבריו.  הקדוש הציוני שהי

זה כי ספר הציוני הוא הי'   וגם אני הקטן תמהתי כשראיתי דבר  יפה כיון מעכ"ת  ולפענ"ד 
  ... מגדולי המקובלים אשר סמכו עליו הן בהלכה והן בקבלה מגדולי האחרונים ז"ל

הג מפי  יצאו  אלו  דברים  אשר  אאמין  לא  כי  האמת  אלא    יינשטיין,פשה  מבי  ראון  אבל 
נלפענ"ד שאיזה תלמיד טועה כתבו והכניסו בין מכתביו לאחר פטירתו וידי זרים שלטו בו  
מפורסם   אשר  הציוני  ספר  ראה  לא  שהגרמ"פ  אאמין  לא  כי  גם  גדול  באילן  עצמו  ותלה 
דברי   כי  דבריו  המביאים  והמפרשים  הציוני  ספר  את  ראה  ז"ל  שהגרמ"פ  וודאי  בעולם 

שגורים  והש היו  ערוך"ע  כשלחן  לפניו  בתשו  .וסדורים  הכניס  אחר  שהוא  מי   בותיו אלא 
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   עו פרק
  ת התורה חוסר דיוק במסירת מסור

ש היחיד  שההבדל  התורה  ידוע  ספרי  הוא בין  באותיות  ה  בימינו  שינוי 
  .89יש להעיר שבספרי התימנים ישנם שינויים נוספים  . 88דכה ־אדכ 

הדבר העניין,  שנתקבעו    ולעצם  לאחר  שבידינו  הנוסחאות  לגבי  רק  נכון 
  בעבר היו שינויי גרסאות רבים, כדלקמן.  במהלך הדורות. 

  

כבר בזמן בית המקדש נמצאו שלושה ספרים שיש ביניהם שלושה שינויים, 
  .90וקיימו את גרסת השניים וביטלו את גרסת האחד 

ויתירותאין  ש אמרו    תלמודבו בחסרות  בקיאים  מהאחרונים  91אנו  ויש   ,
יתר על כן, בירושלמי מפורש שהיו מקומות  .  92לאלפי אותיות   זאתשייחס  

  . 93שנהגו לכתחילה שלא להקפיד על חסרות ויתירות בכתיבת ספר התורה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ."ושארי ליה מארי להאי אחר

 דברים כג ב: "לא יבוא פצוע דכא וכרות שופכה בקהל ה'". 88

ויתירות.    89 בחסרות  רובם  הבדלים,  כעשרה  יש  העדות  שאר  לספרי  התימנים  ספרי  בין 
כט ט  ושאר   בבראשית  נח",  ימי  כל  "ויהיו  גורסים  התימנים  ורבים:  יחיד  של  הבדל  ישנו 

  ל ימי נח".כהעדות גורסות "ויהי 

אמר (וכן בירושלמי תענית פ"ד ה"ב): "  פרק ו הלכה ד(במסכתות קטנות)  מסכת סופרים    90
שה ספרים נמצאו בעזרה, ספר מעון, ספר זעטוטי, ספר הוא. באחד  ושל :שמעון בן לקיש ביר

באחד   ,ם וביטלו אחדיי קדם, וקיימו שניוקם מצאו כתוב מעונה אליאו כתוב מעון, ובשנימצ
ים מצאו כתוב וישלח את נערי בני ישראל, ימצאו כתוב וישלח את זעטוטי בני ישראל, ובשנ

שני אחדיוקיימו  וביטלו  ובשנ  ,ם  הוא,  עשר  אחד  כתוב  מצאו  אחד  יבאחד  כתוב  מצאו  ים 
 ."יםייימו שנעשר היא, וביטלו אחד וק

 ".אינהו בקיאי בחסירות ויתרות, אנן לא בקיאינןקידושין ל ע"א: " 91

(זיטומיר    92 יא  אות  פתיחה,  יפה),  צבי  בן  אברהם  לרבי  סת"ם,  הלכות  (על  משנת אברהם 
דגחון וי"ו  ע"א]  ל  [קידושין  בש"ס  שאמרו  "מה  יב):  עמוד  כתב    תרכ"ח  אותיות,  של  חציין 

בתשואות חן פרשת תזריע שהושדא בו נרגא, שאין זה אמצע תורה, וביותר מעשרת אלפים 
,  152,403אותיות, ולכן אמצען הוא    304,805הוא יותר מאמצע [בספרים שלנו יש בתורה  

]. אך לענ"ד מעיקרא לא קשיא מידי, כיוון דהש"ס  157,236-וו' דגחון אצלנו היא האות ה
אלפים  אמ ה'  מן  יותר  היה  הראשון  שבחצי  להיות  יכול  ויתיר,  בחסר  בקיאי  דאינהו  ר 

מכוון   דגחון  וי"ו  אצלם  שהיה  עד  יתרות,  אלפים  ה'  מן  יותר  היה  האחרון  ובחצי  חסרות, 
 אמצע. אבל אנן דלא בקיאי בחסרות ויתירות, בוודאי אצלנו וי"ו דגחון אינו אמצע, כנ"ל".

פ  93 ור' שמואל בר נחמן תריהון אמרין"  :ט"א ה"ירושלמי מגילה  סימון  ירושלים   :ר'  אנשי 
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הגאונים   חסרות    היו בתקופת  כמה  לגבי  נפתלי  ובן  בן אשר  בין  מחלוקות 
  . 94בחסרות ויתרות  אותגם בתקופת הראשונים היו הבדלי נוסח ויתרות. 

ואחרונים,   ראשונים  ספרי  יםגדול  יםשיבוש  ושראוהעידו    התורה   בכל 
ין זה קבלה שהכל מסכימים  יואין בענ  , 95בענייני פרשיות פתוחות וסתומות 

לת  י ור באפיו גשש כעי  , כהלכתו  ורה תפר  כתוב סאם יאמר אדם לו   , 96עליה
ו בילקה  ו  , קותו המחל מצא   , 97יתר בחסר  כתיקונ הורה  ת פר  ס  וולא    ו כתוב 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ". תימנה־ןצפונה תימ־ןודכותה צפו ,ירושלימה ולא היו מקפידין־םהיו כותבין ירושלי

מדעתי שכן    .תשובהתחילת ד"ה תשובה: "  שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן רלב   94
וגורעין  וע"פ מדרשי אגדה.    האמת שאין מוסיפין  ע"פ המסורת  ומקום בספרים  בכל מקום 

לפי שנחלקו במקומות בארצות ע"פ חכמיהם הבקיאים בחסרות ויתרות. וכמדומה לי אפילו  
 ".במקרא ומסורת. כמחלוקת בן אשר ובן נפתלי ובין מערבאי למדינחאי

ול בכל הספרים  ולפי שראיתי שיבוש גד: "ד"ח ה"תפילין ומזוזה וספר תורה פ  'רמב"ם הל  95
והסתומות   הפתוחות  להודיע  ומחברין  שכותבין  המסורת  בעלי  וכן  אלו,  בדברים  שראיתי 
פרשיות   עליהם, ראיתי לכתוב הנה כל  הספרים שסומכין  נחלקים בדברים אלו במחלוקת 
מהם,  ולהגיה  הספרים  כל  עליהם  לתקן  כדי  השירות  וצורת  והפתוחות  הסתומות  התורה 

עליו בדב ועשרים וספר שסמכנו  כולל ארבעה  רים אלו הוא הספר הידוע במצרים שהוא 
לפי   סומכין  הכל  היו  ועליו  הספרים  ממנו  להגיה  שנים  מכמה  בירושלים  שהיה  ספרים 
סמכתי  ועליו  כמו שהעתיקו  רבות  פעמים  והגיהו  שנים הרבה  בו  ודקדק  בן אשר  שהגיהו 

  . "בספר התורה שכתבתי כהלכתו

ין הפתוחות יבענ: "ד"ח ה" כות תפילין ומזוזה וספר תורה פשו"ת ר' אברהם בן הרמב"ם הל   96
בנ תורות  בספרי  הנמצאות  אהבהיוהסתומות  בספר  שפורש  למה  הרמב"ם,    גוד  [של 

בונו מקדם ואנו חוזרים כאן על תמציתו, והוא שאנו רואים שיש הרבה  יכבר הש  כדלעיל],
והספרייח והסתומות,  הפתוחות  הפרשיות  בדבר  הסופרים  בין  בישראל לוקים  הנמצאים  ם 

בענ הרבה  מן ישונים  אחד  בכל  במעמדם  שנקראו  ז"ל  הוראה  בעלי  ראינו  וכבר  זה,  ין 
הספרים הללו, והוא דבר של טעם, כי אין עמנו ספר העזרה שנוכל לדקדק ממנו את הדבר,  

ר אותה. והנכון לדקדק ול מה שיסתון זה קבלה שהכל מסכימים עליה, עד שנפסיואין בעני
בחאת   שהוא  כפי  לפסיהדבר  אין  ממנו  ששונה  מה  אך  אהבה,  בספר  שהוא ובור  עליו  ק 

אם ימצאו בספר פרשה פתוחה    ,למשל  .פסול, אלא אם יהיה שונה מכל הספרים הנמצאים
הספרים   בכל  והיא  סתומה  או  סתומה,  שהיא  הסופרים  הסכימו  האחרים  הספרים  ובכל 

פסולה  –  פתוחה שהיא  פוסקים  ש  .הרי  דבר  חואולם  בו  הסופריםייש  בין  נוכל   –  לוק  לא 
 . "לפסוק שהיא פסולה

ן  נוא  ,בקיאי בחסרות ויתירות  אינהו" ספר מסורת סייג לתורה (לרמ"ה), תחילת ההקדמה:   97
לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה הפלא  'וכל שכן שנתקיים בנו בעונותינו    .קיאינןבלא  

וא נבופלא  ובינת  חכמיו  חכמת  תבדה  לס   םוא  '.תתרסוניו  הספרים המוגהים    מוךבאנו  על 
כמעט    ,ת שנעשו סייג לתורהורוקות רבות ולולי המסוגם הם נמצאו בהם מחל  ,אשר בידינו

במחל  ורגליו  ידיו  מצא אדם  נורוהמס  םוג  .קותולא  לא  המחלוקותית  ממקרה  גם   ,צלו  כי 
ביניהם מחל ואם יאמר    .הספריםב מחלוקות  רוכ  לאאך    ,קות בכמה מקומותוהמה נמצאו 

קות ולא  וור באפלת המחליויתר ונמצא מגשש כעבחסר ובאדם לכתוב ס"ת כהלכתו ילקה  
  .יצליח את דבריו למצוא חפצו
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ויתרות וסתומות חסרות  כך עולה    . 98" אנו אנוסים  הזל  וע"  , בפתוחות  אכן 
, שכוללים  שנותרו בידינו מתקופתםשל ספרי תורה  גם מבדיקת כתבי היד  

  .99שינוייםלעיתים אלפים רבים של 

במדרשים   בירושלמי,  שבתלמוד,  הפסוקים  גרסת  רבים  במקומות 
  .100ובראשונים שונה מזו שבספרים שלנו 

ובמדרשים נמצא בכמה מקומות "בתורתו של רבי מאיר מצאו כתוב", לגבי 
שלפנינו  מאלו  אחרות  לחידושיו    . 101גרסאות  שהכוונה  שפירשו  יש 

, אך מהרד"ק משמע שזהו שינוי גרסה שנמצא  102ודרשותיו של רבי מאיר 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ויהי כראותי אני מאיר הלוי ברבי טודרוס הלוי הספרדי את המקרה הזה אשר קרה את כל  
ם, חשתי להיחלץ  הספרים ואת המסורות בחסרות ויתירות, כי פרץ הזמן גדרם וסתם מקור

ולדרוש ולחקור אחר הספרים המוגהים והמדוקדקים ואחר המסורות המדוקדקות ולעמוד 
ולנטות  הנאמנים  הישנים  אחר  וללכת  מקרוב  באו  חדשים  ספרים  ולנטוש  מחלקותם  על 

 בהם אחר הרוב...".

ן כי  יעספר "תיקון ספר תורה" לרבי יום טוב ליפמן (בעל התוספות יום טוב על המשנה): "  98
מפני שהסופרים   ,כשורה  כתובה  ורהתפר  בעוונותינו הרבים התורה נשתכחה ולא נמצא ס

כתובה כתיקונה   ורהתפר  בורים והלומדים אין משימים לבם לזאת, על כן יגעתי למצוא ס
בדקדוק לומר  צריך  ואין  מצאתי  ולא  ובסתומות  ובפתוחות  ויתרות אשר   באותיות  חסרות 

  ". אנו אנוסים הזל נעלם מכל בני הדור, וע

יהושע  99 כרך  שבסוף  כללי  מבוא  הכתר,  גדולות  עמוד  ־מקראות  כל 4שופטים,  "ובמשך   :
'נוסח המסורה' לשרש ולבער מסורות   ימי הביניים, לא הצליח  סוף  תקופת כתבי היד, עד 
עד  שהגיע  יש  שלהן  האותיות  בנוסח  המסורה'  מ'נוסח  השינויים  שמספר  מקומיות  נוסח 

  אלפים רבים".
ואליות בכתבי היד שנותרו  : "מסקנה זו עולה לא רק מבדיקת העובדות הטקסט3הערה  שם  

 ".לנו מימי הביניים, אלא גם מעדויותיהם של גדולי הלכה...

  גיליון הש"ס לרעק"א שבת נה ע"ב ליקט מקומות רבים כאלה. 100

ה  101 סימן  ט  (וילנא) פרשת בראשית פרשה  "בראשית רבה  רבי מאיר  :  מצאו  בתורתו של 
  ".והנה טוב מות – דוכתוב, והנה טוב מא

ים לאדם ולאשתו קוויעש ה' אל: "בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כ סימן יב
  ".בתורתו של ר"מ מצאו כתוב כתנות אור – כתנות עור וילבישם

של רבי מאיר מצאו כתוב ובן    ]בתורתו[  )בתורתן: "(בראשית רבה (וילנא) פרשה צד סימן ט
  ".דן חושיםקום: "ובני"] [במ

ה  102 ט  בראשית  תואר  "יפה  התורה, :  על  חידושיו  בספר  כלומר  תורתו,  בספר  בתורתו. 
  ".וכדאמרינן שהיה ר' שמעון בן אלעזר יושב ודורש בשם ר' מאיר

בראשית רבה פ"ט, בתורתו של ר"מ מצאו כתוב והנה טוב מות,  : "מנחת שי בראשית א לא
ח בספר  התוריור"ל  על  וכדאמרידושיו  זה    נןה,  דבר  ודורש  יושב  רשב"א  שהיה  התם  נמי 

  ."בשם ר"מ
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  .103בעוד מקומות 

תורה   ספרי  בין  הפסוקים  במנייני  שינויים  שהיו  על  לתמוה  שאין  עאכו"כ 
  . 105ובין בתקופת הגאונים 104שונים, בין בתקופת האמוראים

אפשר   שאי  האדם  שטבע  המפורסמות  ספר  ומן  דור  אחר  דור  שיעתיקו 
אחר ספר בלא שתיפול שום טעות, וכבר אמרו בענייני הלכה שלא ניתנה 

ויש  טבעא  ו , שיש שכך ה106תורה למלאכי השרת  אדם,  בני  של  דברים ם 
  . 107שאין אנו יכולים להישמר מהם

ויש שדנו בכך הלכה למעשה. יש מן האחרונים שכתבו כתבו שמטעם זה  
ר תורה, שהרי ספר תורה שחסר או יתר אפילו  נתבטלה מצוות כתיבת ספ 

. ויש מהם שהוסיף  108אות אחת פסולה, ואם כן אין בידינו לקיים מצווה זו 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

וכן מצאנו (בב"ר שם) בתורתו של רבי מאיר מצאנו כתוב והנה  : "רד"ק בראשית א לא  103
ואני מצאתי כתוב דהוה כתוב באוריי גניזא    ,דאישתביאת לרומי  תאטוב מות,  והיא היתה 

 ".וסתימא בכנישתא דאסוירוס, והנה טוב מות

ע  104 ל  "א"קידושין  במערבא  :  בר אדא אמר,  רב אחא  אתא  דכי  בקיאינן,  לא  נמי  בפסוקי 
 ."פסקי ליה להאי קרא לתלתא פסוקי: ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן

רביעית,   105 מחברת  ח"א  לאחרונים  וגם  לראשונים  "זכרון  (בתוך  ג  סי'  הגאונים  תשובות 
תרמ"ז):   רבנן'וששאלתם  "ברלין  של  נתושמ  תנו  חמשת]פני[בגמרות  ע"א:  ל  קידושין   נו 

תלים  ספר  עליו  יתיר  תורה,  ספר  הוא  פסוקים  ושמונה  ושמונים  מאות  ושמונה  אלפים 
והא קא חזינן דלא האוו   ? באיזה מיניין –'  נה, פחות ממנו דברי הימים שמונהושמ[תהילים]  

   !'הכין
אלפי חמשת  תורה  הכין,  האוי  דלא  ודאי  לכם.  הוקשה  ושמונים יפה  מאות  ושמונה  ם 

וספר תילים שני אלפים וחמש מאות ועשרים וארבעה פסוקין, דברי הימים    ,וארבעה פסוקין
ושבעים מאות  ותשע  שאמרו  .אלף  הראשונים  חכמים  מפי  שמענו  כך  הדא   ,אלא  בריתא 

בירושלם אותו  שמצאו  תורה  ספר  באותו  מסכתא  ובמנ  ,בספרים  בכתב  משונה  ין  ישהיה 
שלו תלים  ,פסוקין  ספר  הימים  , וכן  דברי  ספר  עכש  . וכן  ואין  יאבל  כך,  אלא  תורה  אין  ו 

 ".תילים אלא כך, ואין דברי הימים אלא כך

נ]הועקבו רואה את הערו[רבא אמר: מותר  : "ב"ברכות כה ע  106 תנה תורה למלאכי  י, לא 
  . "השרת

107  " שם:  נרש"י  השרתילא  למלאכי  תורה  ערו  –  תנה  להם  כושאין  על  יש  וה,  לנו רחנו 
 ."שמר מכל זהיוה, ואין אנו יכולים להוער

  ורה תפר  ת כתיבת סויכולני לפטור מדין אחר ממצו: "לו  'שו"ת שאגת אריה (ישנות) סי  108
ויתירות כדאמר ליה רב    ה,הזמן  בז משום דאפילו בימי אמוראים לא היו בקיאים בחסרות 

פר אנן לא בקיאינן. והרי ס ל) אינהו בקיאים בחסרות ויתירות  ףיוסף לאביי בפ"ק דקדושין (ד
זו.ואין בידינו לקיים מצ  ן כם  א  ,שחסר או יתר אפילו אות א' פסולה  ורהת ון דאין  וכי..  וה 

 עמא".טאי זו מה שהעצוות נתבטל מ ההזמן אנו בקיאים בחסרות ויתירות ובז
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. ויש מהם שכתב שכתיבת  109שמטעם זה לא מברכים על כתיבת ספר תורה 
ספק  מדין  היא  הזה  בזמן  תורה  כחצי  110ספר  שהוא  שחידש  מהם  ויש   .

עשה  שכתב  111מצוות  מהראשונים  ויש  שלנו  .  התורה  ספרי  שאעפ"כ 
. ויש מן האחרונים שחילק שאמנם איננו  112כשרים, משום עת לעשות לה' 

משנות   שאינן  ויתירות  בחסרות  דווקא  זהו  אך  ויתירות,  בחסרות  בקיאים 
והרמ"א פסק שאין מוציאים  .  113את המשמעות, ובזה לא נפסלים הספרים 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ח  109 סופר  חתם  סי"שו"ת  חיים)  (אורח  על   עמאטאי  מ  הקשיתשה  מ:  נב  'א  מברכים  לא 
כי אילו היו חז"ל    ,זו צריכה לפנים  אלע"ד אין קושיפר תורה...  של כתיבת סצוות עשה  מ

לס ברכה  מתקנים  היו  ויתירות  בחסרות  תורה.בקיאין  היו    פר  לא  עצמם  שהם  יען  אבל 
פעמים   ועוד איכא כמה  בקיאין,  דאפילו בפסוקי לא  ע"א  בקידושין למ"ד  בקיאין כמבואר 

אהש"ס וכותבים כהמסורות ולהש"ס פסול הס"ת, ותימא איכא במסכת נדה  דהמסורה פליג  
ין כתיבת ס"ת יל"ג ע"א ובתוס' ד"ה והנושא כתיב חסר וי"ו יע"ש דלדינא קיי"ל כהש"ס ולענ

נדחק   )י'  –פ' מצורע ט"ו  (כתבינן מלא בוי"ו, ואף על גב דמהר"ם לונזאני בספר אור תורה  
וכיון שכן וקיי"ל ס"ת   .רם לא תי' כלום וכהאי גונא טובאליישב מ"מ דוחק הוא, ועוד ממעבי

אפשר ס"ת חסר  '  )ל' ע"א(שחסר אות א' לא נקרא ס"ת כמבואר מלשון הש"ס פ' הקומץ  
  ".כנלע"ד .א"כ ממילא א"א לברך בשום אופן ',אות א' וכו'

110  " קצט:  סי'  דעה  יורה  פריד)  הכהן  נתנאל  (ר'  מבין  פני  נלענ״דשו"ת  כתיבת   לכן    דכל 
סומצו בחסירות  ה הזמן  בז  ורהתפר  ת  בקיאין  מ  דאין  ספק  רק  היא  עשה,ויתרות   צוות 

  ".בספק שהעצוות ומחמירין לקיים מ

ועיין שאגת אריה סי' ל"ו שכתב דאינה נוהגת : "לב  'ג אורח חיים סי"שו"ת רב פעלים ח  111
בחסר ויתר ע"ש, ובאמת כן מפורש להדיה   נןימ"ע של כתיבת ס"ת בזה"ז משום דלא בקיא

משמע   איך  תיקשי  ולפ"ז  ויתירות,  בחסרות  בקיאי  הוו  לא  האמוראים  בימי  שגם  בגמרא 
אלא ודאי גם אם    .מקמאי ובתראי בכתיבת ס"ת מקיים מ"ע כיון דלא עביד מצוה שלימה

  . שה"עצוות תהיה חסירה יש בידו פלגא מן מ 

ויטרי  112 "  תקיז  'סי  (לרבינו תם)  מחזור  וגופי ד"ה מעתה:  עיניך בדקדוקי סופרים  מעתה תן 
דקידושין.   פ"ק  בשילהי  יוסף  רב  כדאמר  הדיקדוק.  בכל  בקיאין  שאין  מה  לפי  האותיות. 

 ."אינהו בקיאי בחסירות ויתירות אנו לא בקיאינן. ועת לעשות לה'. הילכך דידן נמי כשירים

מצו  113 חינוך  אומנחת  אות  תריג  "ה  דברים:  של  בירורן  ח  ,ונלע"ד  מיני  שני    תר: ויסר  דיש 
יוכל להשתנות  ,אחד פירוש התיבה או  יתיר נשתנה  א"כ משתנה פירוש   ...דע"י החסר או 

בו יתר  או  ע"י חסר  הסוהתיבה  ס  ,פסול  ורהתפר  דאי  דין  לה  תיבה    ורה,תפר  ואין  כי הוא 
ם ג  נו יוצאאי  וונאגאי  דאי כהוומכש"כ למאן דסובר אם למסורת ובו ,אחרת כפי שנמסר לנו

כגון אהרן    שהעצוות  מ  ןכ זה  ע"י  פירוש התיבה  דאינו משתנה  ויתרות  חסירות  יש  זו. אך 
תצו בסובפרשת  ראיתי  וכן  בוא"ו.  מלא  דנכתב  מסורת  יש  במס"ק  אך   ,ישנים  ורהתפרי  ה 

וכן פצוע דכה דיש    .עיין באחרונים  ,וכן נוהגין האידנא  ,הרבה בעלי מסורת חולקין על זה
דברים    ,והיום כותבין בה"א בסוף  , קצת מסורת דנכתב באל"ף לבסוף. וכן ראיתי בס"ת ישנים
. והנה חלק הראשון ודאי  תריסר וכאלו אין משתנה פירוש המלה עי"ז בכה"ג אין קפידא בח

דאי לא  ווח"ו בולא נשכח כלל ובפרט דאנן פסקינן יש אם למסורת א"כ נ"מ לדיני התורה  
ות וכחוט השערה מהדין ובפרט דנוגע למ"ע של כתיבת ס"ת וח"ו שיתבטל מצ  לונשכח אפי

יתיר  תרויסר  אך אותם ח  .עשה ע"י שכחה בין חסר או  פירוש המלה כלל   –  שלא נשתנה 
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ויתירות,   בחסרות  שנמצאה  טעות  על  אחר  תורה  תורה  ספר  ספרי  שאין 
  .114שלנו מדויקים כל כך שנאמר שהאחר יהיה יותר כשר

המוסלמיםעניין  באמנם   טענות  בפסוקי    דחיית  מדעתנו  שינינו  שכביכול 
הרמב"ם  ,  115התורה  בספרי  כתב  נמצא  לא  מערבו  ועד  העולם  שממזרח 

  . 116התורה שום חילוף כלל ואפילו בניקוד 

ואשר  גד  של  הברכות  דנו  117בפסוקי  רבים  שבפתח  האות    אודות,  מ"ם 
לא נוכל להכחיש את הטענה אחר כל זאת,  .  "מאשר"  –  ברכתו של אשר

זו שייכת לסיומו של הפסוק הקודם: "והוא    יפל  שע תרגום השבעים, מ"ם 
יגוד עקבים. אשר שמנה לחמו". על כל פנים, פשוט שלא יעלה על הדעת  

    לזנוח את המסורה עבור השערה שכזו. 

  ספרים שאבדו 
מה כ"ד  יש  מכלל  אחרים  ספרים  עוד  שהיו  שכתב  הראשונים  מקובלים 

ספרים המקודשים, ואבדו מרוב עול הגלות וטיט הצרות, וביניהם ספר נוסף  
  .118שכתב משה רבנו 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

כלל מזיק  שכחו  ,אינו  הי  ןכל  ע  ,וזה  וכו'  ולא  גיסא  מהאי  דגחון  וא"ו  אם   , כנ"ל  ...יודעים 
סבר דמצודאין  כלל  מוא  עשה  מצות  לקיים  ישראל  יוכלו  שלא  ח"ו  ישתכח  הנהוגה  ן ה 

  ."והעיקר כמ"ש ,וח"ו ,בכמה דורות ורההת

 [ספר תורה]  והא דמוציאין: "קמג סעיף ד  'שולחן ערוך אורח חיים סיהגהות הרמ"א על ה  114
רי  קא שנמצא טעות גמור, אבל משום חסירות ויתרות אין להוציא אחר, שאין ספואחר, דו

  ".תורה שלנו מדוייקים כל כך שנאמר שהאחרת יהיה יותר כשר

ומפני שלא מצאו להם טענה בשום פנים בפסוק מפסוקי התורה, : "(לרמב"ם)  איגרת תימן  115
ושינינו אותה,   לומר שהחלפנו התורה  ולא בדמיון כדי שיתלו ממנו, הוצרכו  ולא בסברה 

 ". ושגררנו שם פלוני מן התורה

מקובלת דור מפי דור ממזרח העולם ועד  [התורה]  ועוד שהיא  : "שם בהמשך  איגרת תימן   116
ח שום  זה  בכל  נמצא  ולא  בדקדוקיהימערבו,  ואפילו  כלל,  חטף    ,לוף  קמץ  בין  ואפילו 

  ".לוףיק לא נמצא בה שום חולשור
" (לנו מה אתה משיב  ,לאלו דחיתה בקנהואפשר שיש לומר על דבריו  ירושלמי ברכות  ?" 

  ד מקומות).ובעו א"ט ה"פ
והיסוד השמיני הוא  בהקדמתו לפרק חלק) "יש להעיר לגבי דברי הרמב"ם שבי"ג העיקרים (

התורה   היא  הזה  היום  בידינו  הנמצאת  הזו  התורה  שכל  והוא, שנאמין  השמים.  מן  תורה 
למשה כלל    –"  שניתנה  ברור  זה  ועוד,  שאין  ויתירות,  חסרות  בה  שאין  לומר  שכוונתו 

והוא שנאמין כי כל התורה הזאת  . היות התורה מן השמיםשון היא " שבתרגומים אחרים הל
    ".נו ע"ה, שהיא כולה מפי הגבורהיהנתונה ע"י משה רב

 ". מאשר שמנה לחמו. ד עקבוגד גדוד יגודנו והוא יג: "כ–בראשית מט יט 117

ספר ציוני, פרשת בלק, סוף ד"ה מן ארם: "איתא בגמרא בפ"ק דב"ב [יד ע"ב] 'משה כתב    118
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   עז פרק
  כתבהשינוי 

ניתנ כתב  באיזה  לנו  ברור  הדיברותלא  ועשרת  התורה  אמנם  ה  בבלי  ב. 
האם הוא כתב  אך בירושלמי נחלקו  , 119ניתנו בכתב אשורי הלוחות ש נראה

עברי או  יש  .  120אשורי  הבבלי  בדעת  שאפשר    מהראשוניםגם  שכתב 
יש להעיר שבממצאים שנמצאו לפני תקופת עזרא,  .  121שניתנו בכתב עברי 

על  דרשו דרשות  חז"ל  שוביאר מהר"ם אלשקר, שמה    נמצא רק כתב עברי. 
האשורי,   הכתב  של  האותיות  אלאצורת  שהיה  שמשום    אינו  הכתב  זהו 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ספרו ופרשת בלעם וספר איוב', יטעון הטוען, והלא פרשת בלעם בכלל התורה היא, ומאי  
חידוש... ונראה מדעת רז"ל כי מרע"ה חיבר ספר לבד מה שכתוב בתורה, ולשם סיפר כל 

ה הספר  ונאבד  באורך,  ספר[ים] העניין  כ"ד  מכלל  אחרים  ספרים  שנאבדו  כמו  הוא 
  המקודשים מרוב אורך עול הגלות וטיט הצרות...".

". דבר זה מתבאר רק על פי הכתב  מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדיןע"א: "  שבת קד   119
  האשורי, שבו מ"ם סופית וסמ"ך נכתבות עם חלל באמצען. 

[בכתב   ניסים  מעשה  ן"עי  –  התורה  ניתנה  י][כתב עבר  בדעץ  רדאמ  מאןמגילה פ"א ה"ט: "  120
  ". ניסים מעשה ך"סמ – התורה ניתנה אשורי דאמר מאן עברי עי"ן נכתבת כעיגול],

ומה שאמרו רבותינו ז"ל מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו : "ספר העיקרים מאמר ג פרק טז  121
כן שאמרו  אפשר  וסמ"ך  ...  עומדים,  מ"ם  על  כן  אמרו  לא  לפי  ואולי  אבל  היום,  שבידינו 

אחרות   אותיות  או  סתומות  והסמ"ך  המ"ם  היו  בו  כתובות  היו  שהלוחות  עברי  שבכתב 
  ..".דומות למ"ם וסמ"ך כמו שהן בכתב אשורית שבידינו היום, אמרו כן.

ד"ה מיהו)  והריטב"א ע"ב  ב  ניתנו בכתב אשורי,   (מגילה  הלוחות  כתב בדעת הבבלי שרק 
ודאי אין ספק שזה הכתב הנקרא אשורית הוא כתב  : "תב עבריאך ספרי התורה נכתבו בכ

דש, ומעולם לא נראה הכתב ההוא  ודש, וכן לשון הקודש שבלוחות ועל שם כך נקרא קוהק
בלוחות כותבין  ...  אלא  היו  לא  הימים  באותן  ההוא  הכתב  וקדושת  תומת  מתוך  ואעפ"כ 

היו כותבין אותו בכתב    אותו אפילו בספרים שכותב המלך או כל אחד ואחד לעצמו אלא
עברי, וזהו שכשנגנז הארון שכחום לאותיות מנצפ"ך, וכשגלו לאשור וידעו בני אשור כתב 
זה נטלוהו להם או שהיה אצלם קודם לכן שנודע להם מספרי הקדש מלבד כתב שלהם או  
מאשור,  שעלה  וזהו  ואילך  משם  עמהם  בו  הורגלו  ישראל  ובני  אותו,  וחמדו  להם  שהיה 

  ."זרא ניתן להם לכתוב ס"ת ושאר כתוביםובימי ע
) חוהרדב"ז  סי"שו"ת רדב"ז  (תתפג)  'ג  "תמב  לוחות ראשונות לשניות:  בין  חילק  אני )  ולכן 

ניתנה  עברי  בכתב  והנמשכים אחריו שאמרו  יוסי  ר'  דעת  לפי  כי  מרבוותן  במחילה  אומר 
בציורי  ,התורה אשורית  בכתב  כתובים  היו  הראשונים  שהלוחות  הם  ורמזיהם  מודים  ן 

ק היה  והלשון  והמכתב הראשון  הלוחות  כי מעשה  וכפופות  אח"כ ...  דשיםודש קועקומות 
וזהו   בו קדושה  הלוחות השניות בלשון שהיו הם מכירין שהוא כתב עברי שאין  כתב את 

ומחלוקת התנאים והאמוראים ...  שאמרו בירושלמי תניא ר' יוסי אומר ברעץ ניתנה התורה
  . "הוא בלוחות השניות
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  . 122נהוג בזמנם 

הגרי"ז אף הוסיף שבספרי התורה שמימות משה ועד עזרא, שנכתבו בכתב  
תגים היו  לא  נתחדש ע123עברי,  לא  גם לדעתו רעיון התגים    די יל  . אמנם 

  . 124עזרא, והוא היה קיים באבנים שכתב משה בשבעים לשון 

האותיות   כתיבת  בדרך  האשורי  גם  במהשבכתב  שינויים  הדורות, היו  לך 
  . 125לגבי גגה של חי"ת ורגלה של ה"א 

שהיא   כפי  בדיוק  מסיני  ניתנה  שהתורה  לטעון  שאין  הוכח  שכבר  כיוון 
לפנינו,   כן  קיימת  מטענה שבזמן מתן תורה  אף  להתעלם    126סיבהאין אם 

היו   לא  סופיות,  אותיות  כלל  היו  לא  עדיין  מכן,  לאחר  שנים  מאות  ועוד 
המי ובין  קריאה,  אמות  רווחיםכמעט  ע"י  הפרידו  לא  שכן    –  127לים 

אמנם לא ראינו אינה ראיה, אך  .  בממצאים עתיקים לא מצינו כתיבה כזו
על כל פנים, מצאנו סברה קרובה   אף על פי שאינה ראיה לדבר, זכר לדבר. 

אש  גבי  על  שחורה  באש  הכתובה  שהתורה  שכתב  הרמב"ן,  בדברי  לזה 
גם במלוא הרועים מצינו   . 128לבנה היתה בכתיבה רצופה בלי הפסק תיבות 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

תמר במדרש יולהביא ההוא דא  תועוד הוספת להקשו: "שו"ת מהר"ם אלשקר סימן עד  122
בראך מי  לבי"ת  וכו'  ,דאומרין  בראני  שלפני  זה  אחריה  של  בעוקץ  הקשית    ,ומראה  גם 

סימנים לאותיו דנתנו  הבונה  דפרק  דהנהו דרדקי  בנאמך   תמההיא  רבות עמך  וכאלה  וכו' 
דאותן    ,. וידוע הוא דאף למר זוטרא דאמר בכתב עברי ניתנה תורה לא תקשי מידי..וטעמך

דהיינו   ,סימנים שנתנו חכמים בצורת האותיות נתנו אותן בכתב שניתנה בו תורה בימי עזרא
  . "כתב אשורית שלנו. והנהו רבנן דנתנו אותן סימנין אחר עזרא היו

דהנה בסנהדרין (דף כ"א ע"ב) מבואר שעד עזרא היתה : "ב"י הגרי"ז מנחות כט עדושיח  123
ליבונאה   בכתב  כתובה  תיכתב [עברי]  התורה  שהתורה  מה'  נבואה  היתה  ואילך  ומעזרא 

דו ולפי"ז אפשר שהדין מה שהאותיות צריכין תגין היינו  קא כתב אשורית אבל  ואשורית, 
    ".כתב ליבונאה אין צריך תגין

"  המשך  124 שם:  יכולים  דבריו  היו  לא  אשורית  לכתוב  צריכים  שהיו  עזרא  בימי  ולפיכך 
להעתיק התגין מהספרי תורה שהיו מקודם שהרי היו כתובות כתב ליבונאה ולא היה בהם 
תגין כלל, אבל מהאבנים של משה שהיו כתובים בשבעים לשון והיינו באר היטב כמבואר 

  ".לפיכך היטב העתיקו מהם התגיםבמדרש, נמצא שהיה כתוב שם גם אשורית ו

אמר רב אשי: חזינא להו לספרי דווקני דבי רב, דחטרי להו לגגיה דחי"ת  : "ע"ב מנחות כט  125
  ]".יר ואינו דבוק לגגוורגל הפנימי של ה"י תלוי באו[רש"י:  ותלו ליה לכרעיה דה"י

126  " ה:  פרק  הקדמה  לרס"ג  ודעות  זו  אמונות  בדעה  אני  אדם:  יאמר  וכךואם  כך    , משום 
וכאשר דקדקנו באותה הסיבה מצאנוה מחייבת דבר אחר שאינו סובר אותו, הרי בכך ביטל  

  ".אותה

  אלא ע"י נקודות. 127

ונראה שהתורה הכתובה באש שחורה על גבי אש לבנה : "בראשיתספר  רמב"ן הקדמה ל  128
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  . 129את רעיון זה לגבי פסוקים מסוימים 

   עח פרק
  כל דברי הנביאים מדויקים מבחינה מציאותית 

  אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך 

בכמה מקומות דנו האם הכתוב בדברי הנביאים והכתובים מדויק מבחינת  
  המציאות. 

מתוך    התאריכים  ןבחשבו  והחורבן עם ישראל טעהירושלמי כתב שבזמן  
שזהו היה חשבון  כיוון  ,  130וכתב המקרא את התאריך שאינו נכון ,  טרדתם

  . 132לא רצה לשנות מכמו שהיו סבורים, ו131העם

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

בקריאתה  אפשר    השהיתה הכתיבה רצופה בלי הפסק תיבות והי  ,ן הזה שהזכרנו היהיבעני
קריאתנו בענ דרך  על  ותקרא  דרך השמות  על  והמצישתקרא  ונתנה למשה   .והוין התורה 

  ."ונמסר לו על פה קריאתה בשמות ,תורבינו על דרך קריאת המצו

מלוא הרועים בבא בתרא טו ע"א: "מכאן ואילך הקב"ה אומר ומשה כותב בדמע. ולא    129
תי כתב  לא  וגם  עצמו,  על  מיתה  לאמר  רצה  שלא  אותיות אמר  ומחוברות  מפוזרות  בות 

התיבה, רק כל אותיות מעורבות שיוכלו להצטרף לצירוף אחר ולא יהיו מורין על מיתתו, 
  וז"ש 'בדמע' לשון מעורב ולשון דימוע".

  והגמרא שם מדגישה שעל ספר זה נאמר "לקוח את ספר התורה הזה".

דש הובקעה  ו. כתיב בתשעה לח[בי"ז בתמוז]  והובקעה העיר: "ה"ד ה"ירושלמי תענית פ  130
הה"ד ויהי בעשתי    .קילקול חשבונות יש כאן  :א"ר תנחום בר חנילאי  ?ואת אמר הכין  ,העיר

בן אדם יען אשר אמרה צור על ירושלם   .עשרה שנה בא' לחדש היה דבר ה' אלי לאמר
ביום ולילה    –  ולאין תימר בא' באל  .עדיין לא נשרף  –  אין תימר בא' באב  ?מהו האח  .האח

ר' יוחנן    ,אלא קלקול חשבונות יש כאן. ר' יוחנן ורשב"ל  .נפק בלדרה מן ירושלם ואתי לצור
ונתקלקלו חשבונותיו   :אמר בנך  נשבה  לו  ואמרו  ומחשב חשבונות באו  יושב  למלך שהיה 

אמר רשב"ל  לחשבונות.  ראש  זה  יעשה  באו    :אמר  חשבונותיו  ומחשב  יושב  שהיה  למלך 
  ."שבה בנך ונתקדש אמר יעשה זה ראש לחשבונותואמרו לו נ

ד"ה גירסת (וכן בחידושי הר"ן שם ד"ה זה תשעה בתמוז):   ב"הרשב"א ראש השנה יח ע  131
ותירצו קלקול   .דש כתיבוואקשו והא ט' לח  ,אבל בירושלמי גרסינן זה שבעה עשר בתמוז"

לא מפני רוב הצרה א  ,היחשבונות היה שם, כלומר ודאי בי"ז היה גם בראשונה כמו בשני
  . "דש וקרא כי כתיב לחשבון העם כתיבוטעו בחשבון ונתקלקלו בו וחשבו שהיה בט' לח

והך ברייתא מתנינן בירושלמי וגרסי' בה י"ז בתמוז ואף על ע"ב: "תוספות ראש השנה יח    132
ורוצה לומר    ,ופליג אש"ס דידן  .קלקול חשבונות היו שם  ,דש וגב דכתיב בקרא בתשעה לח

  ."דמתוך טרדתם טעו בחשבונם ולא רצה הפסוק לשנות מכמו שהיו סבורים
העדה   "קרבן  חשבונות:  קלקול  ד"ה  בחשבונותשם  טעו  הצרות  המקרא    ,מרוב  רצה  ולא 

  ".לומר כביכול אנכי עמו בצרה ,לשנות ממה שסמכו הם
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וכן כתבו התוספות שבנבואת חגי מנו לכורש מניסן, ואע"פ שכבר החמיץ 
  .134ד אחרי כן , שמא לא נתברר להם שהחמיץ ע133והיה למנות לו מתשרי

שמואל  את  ראתה  שהיא  מפורש  ושאול,  האוב  בעלת  , 135במעשה 
שאול  עם  דיבר  ש136וששמואל  שכתבו  יש  כן  פי  על  ואף  לא  ,  ושלום  חס 

ד ולא  מקברו  שמואל  שאוליעלה  עם  הא  , בר  הכל  יאבל  עשתה  שה 
אירע ברמאות שכך  שסבר  שאול,  מחשבת  ע"פ  היא  הפסוק  ולשון   ,

  .  137באמת 

כן,   על  מדעיים,    הרלב"ג  כתביתר  בעניינים  לטעות  יכול  הנביא  שאפילו 
ניתנת   שהנבואה  וכיוון  המקבל  פי  לות  ו תפיסה  יפל  עעל  ולכן  הידועות   ,

לכוכבים,   מספר  שאין  סבר  מהגלגלים,  אברהם  קולות  שמע  ואף  יחזקאל 
מכן  ידע מדעי שהתחדש לאחר  היתה חסרה  לאיוב  אמר    וכן  . 138הנבואה 
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 מנו לו כמלכי ישראלאמר רבי אבהו: כורש מלך כשר היה, לפיכך  : "ב"ראש השנה ג ע  133
 , כאן לאחר שהחמיץ[מנו לו מניסן]  כאן קודם שהחמיץ  ,אמר רבי יצחק: לא קשיא[מניסן]...  

 .[מנו לו מתשרי]"

וקראי דנבואת חגי שמנו לו מניסן בשנת שתים  ד"ה ונדבך: "  א"תוספות ראש השנה ד ע  134
  !על פי שכבר החמיץ אלמא מנו לו מניסן אף ,לדריוש כתיב בהו ועוד טובא דלא מייתי הכא

  ."ושמא לא נתברר להם הדבר עד אחרי כן

 א כח יב: "ותרא האישה את שמואל".־שמואל 135

  א כח טו: "ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי".־שמואל 136

כי מעשה   לם נשתווווכ  ,וראינו מחלוקת בין הגאונים בדבר הזהכד: "  א כח־רד"ק שמואל  137
 , בר שמואל עם שאול יאבל יש מהם אומרים כי לא ד.  תוליהאוב הבל ותוהו ודברי כזב וה

יד ישה עשתה הכל ברמאות כי מיאבל הא  ,בריוחס ושלום לא עלה שמואל מקברו ולא ד
אך להראות לו כי מצד החכמה הכירה ומצאה דבר זה אמרה למה    , הכירה כי שאול הוא

   .מיתני ואתה שאוליר
שאול    ודרך בא  וכאשר  נמוך  בלשון  מחבואו  מתוך  שמדבר  אדם  בן  להביא  אוב  בעלת 

היו  ישראל  וכל  למלחמה  יוצא  יהיה  למחר  כי  וידעה  נבהל  אותו  וראתה  מאתה  לדרוש 
הנאמרים   הדברים  המגיד  בפי  שמה  ה'  כהני  שהרג  שאול  שעשה  מה  וידעה  גדול  בפחד 

אול כי היה חושב כי שמואל על מחשבת ש  'ויאמר שמואל אל שאול'בפרשה ומה שאמר  
    .רב שמואל בן חפני הגאון ז"ל רושזהו פי ...היה המדבר אליו

שה את  יאף על פי שמשמעות דברי החכמים ז"ל בגמרא כי אמת היה שהחיתה הא  :ואמר
 ".לא יקובלו הדברים במקום שיש מכחישים להם מן השכל ,שמואל

הנבואה להביט במשים, ואמר אליו  רלב"ג בראשית טו ה: "והוציא אותו החוצה במראה    138
שכמו שלא יוכל לספור הכוכבים לריבוים, כן זרעו יהיה באופן מהריבוי, שלא ייספרו מרוב. 
והנה מספר הכוכבים לא היה נודע בימי אברהם, ולזה הראהו המדמה בעת הנבואה עניין  

בזרעו. שיהיה  יתברך  השם  אותו  ייעד  אשר  המופלג  ריבוי  למשל  הכוכבים  וכזה    ריבוי 
תמצא שראה יחזקאל בעת הנבואה שיהיה לגלגלים קולות, מצד שהיה מאמין מזה העניין,  
כמו שזכר הרב המורה, כי לא יחויב שיהיו אצל הנביא כל הדעות האמיתיות בעניין סודות 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   351  ________________________________________  

החזון,  הנביא אינם מעצם  ולשונותיו של  יוסף, שמשליו  הבית  המגיד של 
עצמו.   הנביא  של  בדמיונו  שעולה  ממה  עצמו    ואףאלא  על  העיד 

שלפעמים הביא לבית יוסף פירוש שאינו כן, משום שלפי מה שיש ברצונו  
  . 141והבית ישי 140וכן כתבו הראי"ה קוק . 139של האדם כך מראים לו 

כן,  באו  שבתורה, שפסוקי מעשה בראשית  שכך הוא גם באפשר    יתר על 
  , לתאר את הדברים כפי שיתקבלו על דעת בני הדור שבתקופת מתן תורה

. כך נראה מפשטי הפסוקים של  142בבחינת "דיברה תורה כלשון בני אדם" 
בין המים שמתחתיו לאלו שמעליו  שצבע  ה  הבנה. עם  143הרקיע שמבדיל 
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  המציאות". 
  , ואולם ספר זה עם ספורו שאר הדברים הנעלמים להיות זה נעלם לאיוב: "רלב"ג איוב לט ל

להיות    ,כביםומרו באברהם וספור הכוכא  ,בואה יבואו כמו אלו העניינים לפי המקבלכי בנ
ואם כבר ידעוהו הבאים אחריו עד שכבר מנו מספר כל הכוכבים    ,זה דבר נעלם לאברהם
ויותר זר מזה שכבר יגיע לנביא דבר כוזב בעת הנבואה במה שאין   .הנראים וקראום בשמות

א נביא מצד הדעות  בעניינים ההםלו מצד שהוא  לו  לו יכמו העני  ,שר  ביחזקאל שהגיע  ן 
מפני שהיה מאמין שהגלגלים   נפלאים בתנועתם  קולות  הגלגלים מחדשים  כאילו  בנבואה 

 ".יחדשו קולות בתנועותיהם כמו שזכר הרב המורה

אעפ"י שלפעמים אני מפרש שום פירוש על  ד"ה אז: "  צביםיספר מגיד מישרים פרשת נ  139
כן שאינו  אומר  ,פסוק  אני  ברעותך  דאיהו  מאי  לפי  קושטא   ,הלא  דאמינא  פירושא  ומ"מ 

פסוקא כדכתיב  ,איהו ליעל  ליתובי  רמי  היא באנוש  ,ועלך  רוח  כלומר    ,והיינו דכתיב אכן 
כלומר אעפ"י כן האי    ,לפום מאי דאית ברעותא דבר נש הכי מחזיין ליה. ונשמת שדי תבינם

והיינו דכתיב וביד הנביאים    ,יה על קרא כדכתיבואיבעי דיבינון ית  ,דמפרשי קושטא איהו
צח בלשון  הוי  דלא  נביאי  בקצת  דתחזי  גב  על  אף  כלומר  באורח    ,אדמה.  דאיהו  ואוף 

אלא ממאי דסליק בדמיונא    ,לאו מיניה הוא דאנא חזון הרבתי  ,משלים כגון נבואת זכריה
  ."דנביא' אתו הנך משלי' ולשון דלאו צח

כבר מפורסם למדי שהנבואה לוקחת  לח: "־זל  יםעמוד  אות ד,  (לראי"ה קוק)  אדר היקר  140
את המשלים להדרכה האנושית, לפי המפורסם אז בלשון בני אדם באותו הזמן, לסבר את  
האוזן מה שהיא יכולה לשמוע בהוה, "ועת ומשפט ידע לב חכם", וכדעת הרמב"ם וביאור  

ין יירושלמי שלהי תענית לענהרש"ט במורה נבוכים סוף פרק ז' משלישי, ופשטם של דברי ה
 . "קלקול חשבונות של תשעה בתמוז

בית ישי (לר' שלמה פישר) דרשות מז הערה ד: "כי הנבואה תבוא לו לנביא לפי תמונת   141
בתורת העולה, בביאור עניין אספקלריא   . וכעין הדברים האלה כתב הרמ"אהעולם שבליבו
 . [ובהמשך דבריו שם הביא מדברי המגיד מישרים שהבאנו] "שאינה מאירה

ומעין מה שהבאתי לעיל לגבי בעלת האוב, שלשון הפסוק התייחסה למחשבת שאול,   142
 ולא לתיאור המציאות האמיתית.

ש"  143 במרחק  שדנה  ע"א  טו  חגיגה  הגמרא  דברי  מפשט  הוכן  מים  למים בין  עליונים 
  ". התחתונים

כך היפה תואר (על בראשית רבה פרשה ב סימן ו תחילת ד"ה ולא): "מי שירצה בוהאריך  
זו כפשטה צ"ל דאין דעת רז"ל שהשמיים מקיפים סביב הארץ מכל צדדיה  לפרש מימרא 
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, כפי  , אנו מבינים את פסוקים אלו שלא כפשטן144השמיים לא נובע ממים 
  .145שכבר העיר הרמב"ם 

, שנראה  146ופיצול המקלות יעקב  כך גם נראה מפשטי הפסוקים על מעשה  
מהסביבהכ מושפעות  תורשתיות  שתכונות  ההנחה  על  הנחה 147מבוסס   ,

בחז"ל  ואף  העתיק  בעולם  מקובלת  האחרונים148שהיתה  הדורות  עד   ,149 . 
ופיצול  היה מהראשונים  כבר  ו נס,  ע"י  נעשה  יעקב  מעשה  שעיקר  שכתב 

הרואים לצורך  טבעי  הסבר  להוסיף  רק  נועד  שהביא וי  . 150המקלות  מי  ש 
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כדעת התוכנים שהארץ במרכז בתוך העגולה... אלא דעתם שהשמיים למעלה מן הארץ  
 נטוי על הארץ...".בלבד כאוהל ה

), ואכן בצילומי 20־האלא מפיזור האור באטמוספירה (הסבר זה נתגלה בתחילת המאה    144
  השמיים מכוכבים אחרים נראים גווני שמיים שונים. 

ין בו  יוזה הרקיע והדבר אשר עליו אשר נקרא מים, הענ: " ק לפרב  "ספר מורה נבוכים ח  145
י וזה שאם  עלימן ההסתר כמו שתראהו,  נמצא   לקח  ענין בלתי  יהיה  בגסות העיון  פשוטו 

כלל, שאין שם גוף אחר בלתי היסודות בינינו ובין השמים התחתונים, ואין שם מים למעלה 
יר, כל שכן שידמה מדמה שזה הרקיע ומה שעליו הוא למעלה מן השמים, ויהיה  ומן האו

 ".ן יותר נמנע ויותר רחוק משיושגיהעני

  לט.־בראשית ל לז 146

רפואית    147 (ופרופסור) אברהם שטיינברג)אנציקלופדיה הלכתית  פרק   ,ערך תורשה  (לרב 
בפשטות נראה שגם סיפור מעשה יעקב בצאן לבן מבוסס על  "":  התורשה במקרא ובחז"ל"

ההנחה, שתכונות תורשתיות מושפעות מהסביבה, שכן יעקב הציג מקלות מפוצלות לעיני  
 ".של צאצאים עקודים, נקודים וטלואיםהצאן בעת הייחום, והשיג כמות גדולה 

מעיקרא, חשיבי דרומאי הוו נקטי בליונא דגושפנקא ומשמשי ערסייהו, : "א"גיטין נח ע  148
  ". מכאן ואילך מייתו בני ישראל ואסרי בכרעי דפורייהו ומשמשי

כד   זרה  "אע"עבודה  היו משמרין אותה:  ישראל  מר:  משעה שנוצרה.    [פרה אדומה]  אמר 
  ."אמר רב כהנא: כוס אדום מעבירין לפניה בשעה שעולה עליה זכר מנא ידעינן?

נש פרשת  (בובר)  תנחומא  סיומדרש  "יג  'א  עקיבא:  ר'  מלך הערביים את  כושי    : שאל  אני 
 ? יש לך צורות בתוך ביתך   :א"ל  .ואשתי כושית, וילדה לי בן לבן, אני הורגה שזינתה תחתי

מה, נתנה  יכשהיית עסוק ע  :א"ל  .לבנות  :א"ל  ?צורות ביתך לבנות או שחורות  :א"ל  .הן  :א"ל
בהם כיוצא  וילדה  בצורות,  מן    .עיניה  יעקב  של  למוד מצאנו  על הדבר,  תמיה אתה  ואם 

לר'   ערביים  מלך  והודה  וגו',  המקלות  אל  הצאן  ויחמו  שנאמר  מתייחמות,  היו  המקלות 
  ."עקיבא

רפואית    149 (ופרופסור) אברהם שטיינברג)(אנציקלופדיה הלכתית  ערך תורשה, פרק   לרב 
" היסטורי":  השנ"רקע  המחצית  האומותיעד  למניין  הי"ט  של  לחשוב   ,יה  מקובל  היה 

נרכשות להיות  יכולות  תורשתיות  או   ,היינו  .שתכונות  הזיווג,  בעת  מיוחדים  שמצבים 
 ". תכונות שונות שנרכשו במהלך החיים, יכולים לעבור לצאצאים

לח  רבינו  150 ל  בראשית  "בחיי  שהקב"ה :  ידע  בחלום  הזאת  המראה  כשראה  יעקב  והנה 
שאמר כמו  לבן,  אותו  ירמה  שלא  כדי  נס  לו  עוקואל'  עושה  היה  אבי  ואמר  'מדייי  לולי ', 
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את הסיכוי לטלואים בכל עונת  יעקב  העלה  הסברים מדעיים באיזה אופן  
  .151ייחום

שמקום   משמע  והכתובים  התורה  שמלשון  מכך  קושיה  שאין  בוודאי 
  . 153, כפי שהיו רבים שסברו בעולם העתיק152החכמה הוא בלב

השאגת אריה כתב שכאשר עזרא כתב את ספר דברי הימים, הוא העתיקו  
ספר   לבין  בינו  סתירות  וכן  סתירות,  כמה  בו  יש  גם  ולכן  ספרים,  מכמה 

  .  154עזרא 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

אלוקאל אבי  ליוקי  היה  יצחק  ופחד  אברהם  אותו  'י  עוזרים  השמים  מן  כי  שראה  ואחר   ,
לים הנס ולהסתירו כדי שלא תשלוט בו עין נים: האחד, להעיהציג המקלות ההם לשני עני

  ... הרע
השני, כדי שיתקיים הנס ע"י מעשה הטבע, כמו שמצינו שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע 

ב)   ח,  (יהושע  העי  מאחריה'במלחמת  לעיר  אורב  לך  וכי'שים  של  ו,  מלחמותיהם  שכל  ון 
  ."בה לנסישיהיה סוהו שיעשה דבר יואבל צ ?ישראל היו ע"י נס מה להם לאורב

רפואית    151 (ופרופסור) אברהם שטיינברג)אנציקלופדיה הלכתית  ערך תורשה, פרק   (לרב 
ובחז"ל" במקרא  ""התורשה  המאמר  ע"פ  והכבשים,  יעקב  בפרשת  יהודה  תורשה  (הרב   "

אכן, יש  ": )27עמ'  "טבע וארץ בתנ"ך, ובספרו "ואילך 461ג, תשמ"ב, עמ' ח"פליקס, תחומין, 
שכתב,   לבןמי  כלפי  עין  למראית  אך  היה  זה  חוקי  ,  שדבר  את  יעקב  הכיר  באמת  אבל 

  . התורשה כפי שהיא ידועה לנו כיום ממחקריו של מנדל
הנחת מחבר זה מבוססת על הידיעה כי צבע לבן בכבשים וצבע שחור בעזים היא תכונה  

נכנעו  תכונות  הן  שונים  ובמיקומים  בצבעים  שטלאים  בעוד  (דומיננטית),  ת  שלטנית 
לפיכך כבש לבן או עז שחורה יכולים להיות מונוזיגוטים, היינו שקבלו משני .  (=רצסיביות)

ההורים את הגן לצבע הלבן או השחור, ויכולים להיות הטרוזיגוטים, היינו שקבלו מהורה  
אחד את הגן לצבע לבן או שחור ומהורה אחר את הגן לטלוא, אלא שגן זה לא בא לידי  

נכנע. בהיותו  ביטוי    ביטוי  לידי  יבוא  לטלוא  הגן  של  ההורים  משני  תורשתית  העברה  רק 
  ממשי בצאצא. 

און בעלי  הם  הטרוזיגוטים  זכרים  כי  הידיעה  על  הנחתו  מבוססת  כן  ופוריות   יתר־כמו 
הוא   יעקב:  הצלחת  את  מסביר  הללו  הידיעות  שילוב  הומוזיגוטים.  זכרים  לעומת  מוגברת 

והפריד  ,  יתר, לבין הזכרים החלשים והאיטיים מבחינה מינית־הבחין בין הזכרים שלהם און
יתר להזדווג, ובכך העלה את הסיכוי לטלואים  ־ביניהם. הוא נתן אפשרות רק לבעלי האון

  ".ם, וכך הגיע לעושרובכל עונת ייחו

  ולא במוח. 152

עמוד    153 ו  חלק  אסיא  העתיק    271ספר  "בעולם  שטינברג):  אברהם  חכמי    –(הרב  בין  הן 
,  היתה מחלוקת ממושכת ביחס לשאלה היכן מרכז החכמה  –ישראל והן בין אומות העולם  

  במוח או בלב. –המחשבה והרגשות 
ללב:   יוחסו  והחכמה  שהמחשבה  נראה  'לבב  מהתנ"ך  חכמה',  נתתי  [לב]  חכם  [כל]  'בלב 

  חכמה', מחשבות ליבו', '[בלב נבון] תנוח חכמה' ועוד".

תיובתא:    154 ד"ה  ע"א  נד  יומא  מילואים  אריה)  השאגת  (לבעל  ארי  הא  גבורת  לי  וקשה 
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לבוא  לגבי לעתיד  השבטים  נחלות  יחזקאל   חלוקת  דברי  בעוד ,  155ע"פ 
השבטים ש מעשרת  ולא  מיהודה  רובנו  לנו  הידוע  רחוק  156לפי  ונראה   ,

האחרים השבטים  מן  רבות  קהילות  בתקופתנו  ליישב    –  שיימצאו  אפשר 
  . 157ע"פ מסורות של קהילות שונות שמקורן מעשרת השבטים 

שהעלו אפשרות לגבי פסוק מסוים שהוא  מצינו  בתלמוד  שבדברי האגדה  
ואין   מסברה,  שכותבמכך  נאמר  הספרהוכחה  שכך    וידע  י  הקודש  ברוח 

  . 159כמו כן אפשר שיש מספרי התנ"ך שלא נכתבו ברוח הקודש . 158היה

הנ מכל  כותב  ראההעולה  מסברת  נאמרו  מסוימים  שפסוקים  שאפשר   ,
אף אנו לא נירתע אם יבוא מי    . 160הספר, ואין הוכחות מוחלטות שכך היה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

דף טו ע"א] והוא היה כמה דורות לאחר  [  עזרא כתב ספר דברי הימים כדאמרינן בפ"ק דב"ב
יך כתב הוא בספרו עד היום, הא בימיו לא היו שם. וי"ל דעזרא העתיק  בלבול סנחריב, והא

על   אינן  הדורות  יחוס  הכי  משום  שם,  שכתבתי  כמו  שמצא  ספרים  מכמה  הימים  דברי 
וביה ומדברי הימים לספר עזרא, כי בספר א' מצא כן   הסדר, גם יש סתירות הרבה מיניה 

יק. וה"נ י"ל שמצא בספר קדמון שנכתב ובספר א' מצא כן ובספר א' כן, וכמו שמצא כן העת
קודם בלבול סנחריב וכתוב בו כן ומבני שמעון הלכו וכו' עד ויהיו שם עד היום הזה, ובלשון  

 . שמצא כתוב כן העתיק ולא רצה לשנות

 יחזקאל פרק מח. 155

עשרת השבטים (אין) עתידין לחזור להיות להם ד"ה כיום: "  ב"סנהדרין קי עוכתב רש"י    156
לעו הבאחלק  חלק    –  לם  להם  אין  עצמן  שגלו  אותן  אלא  בניהם קאמר,  ובני  בבניהם  לא 

  ."שרשעים גמורין הם, אבל בניהם ודורות הבאים זוכין ומזכין, מפי רבי
" אין:  ד"ה  מ"ג  פ"י  סנהדרין  טוב  יום  התוספות  דבריו  את  קראי  וביאר  קשו  הא  דאלת"ה 

  ".טלוק הארץ שהוא לי"ב שבישבסוף הספר כתב בח ,דיחזקאל

  כגון קהילות בוכרה, קוצ'ין, כרודיסטן, גאורגיה. 157

תניא, רבי אליעזר אומר: אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ויאמר המן  : "א"מגילה ז ע  158
 .. .]אלא רוח הקודש נגלה עליהם  ?בוימנא ידעו כותבי המגילה שכך אמר בל:  רש"י[  בויבל

מ אי הואי התם הוה אמינא  וקידעדיפא מכולהו, שנאמר קילתא  יאמר שמואל:   –  בלוימו 
מו למעלה מה שקיבלו למטה. אמר רבא: לכולהו אית להו פירכא, לבר מדשמואל דלית יקי

פירכא. דרבי אליעזר כי    –  ליה  סברא הוא, דלא הוה איניש דחשיב למלכא כוותיה, והאי 
  ."אדעתיה דנפשיה קאמר – קא מפיש טובא ואמר

ע  159 ז  "א"מגילה  רבי  :  מפני  תניא,  הידים,  את  מטמא  אינו  קהלת  אומר:  מנסיא  בן  שמעון 
ון דלא כתב את  ווכי. אמרו לו... והלא כבר נאמר וידבר [רש"י: "כמתו של שלמה היאושח

  ]".למדת שמה שכתב רוח הקודש היה – כולן
" נאמרה:  הקודש  ברוח  אסתר  ד"ה  ע"א  ז  מגילה  אבן  מאירלרטורי  ברוח   בי  לאו  קהלת 

  ". הקודש נאמרה

בתפילתו "זכרני נא" בסמוך להפלתו  יש לדון למשל מניין ידוע לנו מה התפלל שמשון    160
  את הבית ולמיתתו.
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במדויק   אירעו  שלא  בתנ"ך,  מסוימים  פרטים  לגבי  נאמנה  הוכחה  שיביא 
   כך. 

   עט פרק
  שמות בתנ"ך 

ידוע הוא, שבין הלשונות השונות ישנם שינויים גם בשמות האנשים   דבר 
. זאת משום הרגלי ביטוי שונים, שיבושים ועוד. כך ידוע  וכדומההמקומות  

, שמו  רופוס־סטיניאו־ס קווינטוהוא    161ששמו המקורי של טורנוסרופוס לנו  
שרי  , תיוספוס־ס פלאוויו־סטיטוהוא    162הרומי המקורי של יוספוס פלאוויוס 

דנו האם    . 163הוא אזמידאן   תבאשורית הוא תשריתו, ואשמדאי בפרסי כך 
  הוא עקילס הגר. א־אונקלוס הגר הו

דבר ברור הוא, שלא כל הדיבורים שנכתבו בתורה נאמרו במקורם בלשון  
הקודש. הרי פרעה ואחשוורוש ועוד רבים לא דיברו בלשון הקודש, אלא  

  שדבריהם נכתבו בתורה בלשון זו. 

שכן זהים לשמות שבהם  כיוון  אינם  שבתנ"ך  מהשמות  חלק  שגם  אפשר   ,
ובמקומם. כך כתב האבן עזרא שאפשר שבת   נקראו אותם אנשים בזמנם 

מצרים בלשון  שמו  שזהו  כיוון  "מוניוס",  למשה  קראה  מי  164פרעה  ויש   .
  . 165שכתב שחנוך הקדמון הוא הרמס, שעסק בחוכמת האלוקות 

  בעניינים אלו.  ם שוניםמשכך, אפשר גם כדברי חוקרי

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  הנציב הרומאי ביהודה בתקופת מרד בר כוזיבא. 161

  הוא יוסף בן מתתיהו. 162

  . פרק פהנדון בכך ב 163

י   164 ב  שמות  עזרא  "אבן  הק:  בלשון  מצרים  מלשון  מתורגם  משה  בלשון  ושם  ושמו  דש. 
עבודת האדמה הנעתק מלשון מצרים אל לשון קדרים.   פרמצרים היה מוניוס. וכך כתוב בס 

יו חכמי  בספרי  ככה  לשונינווגם  פרעה  בת  למדה  אולי  בעבור    ן.  תתמה  ואל  שאלה.  או 
 ". שאיננו משוי. כי השמות אינם נשמרים כמו הפעלים

יח ע"ב): "בספר חשב    –קול יהודה על הכוזרי מאמר ראשון אות א ד"ה הרמס (יח ע"א    165
כתוב בספר  על הימצא  ועולה  מיתמרת  נאמנה  עדות  טו,  פרק  יד, לאפודי)  (בכתב  האפוד 

הוא חנוך הקדמון אשר הניח תורות מתחלפות כפי    תולדות החכמים, כי לפי דעתם הרמ"ס
מפורסם   והיה  הלבנה,  ראיית  פי  על  חודשים  בראשי  חג  וקבע  הארצות,  אלוהי  משפטי 
את   חנוך  'ויתהלך  עליו  נאמר  כן  על  כי  האלוקות,  בחוכמת  ובייחוד  ההם  בימים  שלמותו 

 האלוקים'". 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   356  ________________________________________  

אם כנים .  167הראשון   166א ְחְשָיאְרׁשָ חוקרים רבים טוענים שאחשוורוש הוא  
ַאִמיסְ  ביוונית  הנקראת  שאשתו,  אפשר  אַ   168י ֵר טְ הדברים,  ,  169יס ִר טְ יסְ מֵ או 

    . 170היא אסתר 

י , הנקרא גם 171שאמרפל הוא חמורבי יםמרויש א    . 172, שמלך בבבלַעמּוָרּפִ

הוא   שיוסף  אומרים  פרעה 173ִאמחֹוֶתפּ יש  אחר  במעלה  הראשון  שהיה   ,
   . ג'ֹוֵסר

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

נ  166 נח,  בשווא  פותחות  לא  מילים  שבה  הקודש,  שבלשון  בפתיחת  ומובן  א'  האות  וספה 
  הכתיב בסוף המגילה (אסתר י א) הוא "אחשרש".שמו. יש להעיר ש

 . לפנה"ס 465 עד  485 בשנים פרס האחמנית מלך 167

סעיף    168 שביעי  ספר  (היווני)  הרודוטוס  "61כתבי  של  :  אביה  אֹוַטֵניס,  להם  היה  ולמפקד 
ֶסס". כסרכסס, או קסרקסס, הוא שמו היוו   . אני של חשיארשאמיסטרי אשת ּכֵסרּכְ

  ) לא היה יהודי אלא פרסי.הּוָתאַנהאוטניס (על פי הידוע לנו, אמנם יש להעיר ש

  : "אמיסטריס אשת כסרכסס".114כתבי הרודוטוס ספר שביעי סעיף  169

  425-484(  בן התקופה,  (המכונה "אבי ההיסטוריה")  כתבי הרודוטוס  יפל  עעל כל פנים,    170
במגילה  וישנ,  לפנה"ס) למסופר  המתאים  רב  ול   בנוסףזאת  (  רקע  הפרסיים למילים  שמות 

   :המופיעים בה)
  פרוציםו  ,)133מסורים מאוד לשתות יין (א  ,  )135  סעיף  אספר  רודפי תענוגות (היו  הפרסים  

 .)69בתור על פי הסדר (ג   למשכב  באות אליהםהיו  הנשים    .)18בשעת המשתאות (ה    בפרט
  ). 92הם היו משתמשים בנערים מסורסים (ג 

(ז   בשושן  היה  ו 136כסרכסס  של),  (ט    ובסעודות  וכסף  זהב  מיטות  שהוא   .)82היו  אירע 
(ט   בכך  שהיה  הקושי  למרות  בהבטחתו  ועמד  שתדרוש,  מה  כל  מנשותיו  לאחת  הבטיח 

    ). 111שעת משתה המלך (ט המלך לא היה משיב ריקם את פני המבקש בקשה ב ).109
), ואכן המלך היה מכיר  85מי שעשה חסד לטובת המלך או המדינה היה נרשם בספר (ח  

(ג   חסד  עימו  שגמל  למי  כלל    ).140טובה  מבלי  היה  בדרך  המלך  ארמון  אל  לבוא  אסור 
  ).  128היו חותמים בטבעת המלך (ג  ). 84להודיע זאת מראש (ג 

היתה להם מערכת  .  )97,  96,  94איי הים (ג    ואף ומתנות מהודו עד כוש    יםסיהעלו להם מ
  .)98במיוחד (ח  יעילה ומהירהרצים 

    .)133לקבל גם בזמן שכרות וגם בזמן פיכחות (א היה את ההחלטות החשובות צריך 
 התאמות.י־ישנן אשל מעשה המגילה אמנם בפרטים מסוימים 

מלך שנער ובן   אמרפל"יש אומרים שהיה [חמורבי]    חמורבי:אוצר ישראל תחילת ערך    171
  דורו של אברהם אבינו".

 לפנה"ס. 18ה־מתוארך למאה  172

  לפנה"ס. 27ה־מתוארך למאה  173
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   פ פרק
  קרי וכתיב

  . המפרשיםלגבי טעם החילוק בין קרי וכתיב נחלקו  

בין  להכריע  מקושי  נוצר  וכתיב  קרי  בין  שהחילוק  שכתבו  ראשונים  יש 
  .174גרסאות שונות שנמצאו על ידי עזרא ואנשי כנסת הגדולה 

כתב יותר מכך, שאמנם הכתיב האם אמרים נכונים, אך    175קמחי רבי משה  
את  להבין  הציבור  על  להקל  כדי  הקרי  את  והוסיפו  באו  מכן  לאחר 

  . 176הדברים

עודוהאברבנאל   שנוצרו  ש,  הוסיף  ירמיהו,  בספר  בעיקר  וכתיב,  קרי  יש 
ובא   הכתיבה,  וסדר  הלשון  דקדוק  בחוסר  נכתבו  במקורם  שהדברים  מכך 

  . 177עזרא ותיקנם

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

שמוא  174 כא־לרד"ק  פסוק  טו  פרק  "ב  קוריןיוהמ:  ולא  דכתיב  האלה  ולא   ,לות  דקורין  או 
והחכמים יודעי   ,טלטלויפרים וננראה כי בגלות הראשון אבדו הס  –  וכן קרי וכתיב  ,כתיבין

מתו ליושנ  ,המקרא  התורה  שהחזירו  הגדולה  כנסת  בספרי  הואנשי  מחלוקת   ם מצאו 
כתבו    –  ובמקום שלא השיגם דעתם על הברור  .והלכו בהם אחר הרוב לפי דעתם  םהנמצאי

  ".או כתבו אחד מבחוץ ואחד מבפנים ,או כתבו מבחוץ ולא כתבו מבפנים ,קדויהאחד ולא נ
לא מפי סופרים יצא   –  וקריין ולא כתבן וכתבן ולא קרייןע"ב ד"ה וקריין: "  מאירי נדרים לז

אלא מצד ספיקות חסרונות או יתורים שנמצאו בימי עזרא ופקפקו בהם ורצו לרמוז   ,הדבר
  ". עליהם

וש על מורה נבוכים) פרק מעשה אפוד (לאפודי, מדקדק מתקופת הראשונים שחיבר גם פיר 
עמוד   והבלבול...  40ז  להשיגם ההפסד  התחיל  כבר  בבל  גלות  של  שנה  "באותם שבעים   :

ומפני שהרגיש בזה השלם ראש לסופרים עזרא הכהן הסופר... וכן עשו כל הסופרים הבאים  
והכתוב   הקרי  הניחו  והבלבול  ההפסד  השיגם  אשר  ובמקומות  הספרים...  ותקנו  אחריו 

  פק במה שמצא".להיות מס

 אחיו של הרד"ק. 175

ופירשתי כתוב וקרי כאשר הטעם  רמ"ק (רבי משה קמחי), חתימת פירושו לספר משלי: "  176
הבאים  המסורת  ואנשי  הראשונים.  מפי  נכונים  אמרים  הם  הכתובים  אמרתי  כי  מורה, 

הם הקרואים    אחריהם  שמו  נולד,  לעם  ספק  היות  ולבלתי  סתום,  כל  מחוץ, [הקרי]  הבינו 
  ". נכוחים למבין וישרים על מקומם, כי כולם [הכתיב] קרב הטעם הרחוק. ונשארו הכתוביםל

177  " נשלם בו מהסאברבנאל בהקדמה לירמיה ד"ה ואמנם בחיקוי:  אשר    הבישירמיהו לא 
ובסדר  הלשון  בדקדוק  למד  לא  ולזה  לנבא  כשהתחיל  נער  להיותו  לומר  רצוני  זכרתי, 

ה זה  על  יורה  והנה  כראוי,  שתמצא הכתיבה  כתיב,  ולא  וקרי  קרי  ולא  וכתיב  וכתיב  קרי 
  ..." בספרו יותר מבשאר הנביאים

" אמיתת:  אבל  ד"ה  ומשם  תיבות  הקודש  בספרי  שהיו  עזרא  שחשב  אפשר  שלא יגם  לות 
בות, כי אם להיות האומר אותם בלתי מדקדק כראוי אם  יבה מן הסינכתבו כן בזרותם לס
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שכתב בסגנון דומה, שיש קרי וכתיב שבהם הכתיב  מבני הדור האחרון  ויש  
יותר של לשון הקודש,   סגנון דקדוקי עתיק  פי  מבוסס על  והקרי תוקן על 

יותר.   החדשים  הדקדוק  ראיותכללי  לכך  ידוע    . 178רבות  והביא  הדבר 
נכתבת   בתנ"ך  המקומות  בכל  שכמעט  ירושלים,  של  בשמה  בעיקר 

  . 179מה לדרך קריאתה העתיקה "ירושלם", בדו 

האחרונים   בדורות  יש  שבמקרא,  זעירות  אותיות  בעניין  שהעירו  גם 
  . 180בסגנונות דקדוקיים שוניםשבמיעוט המקרים ניתן לתלותן 

  . 181לעומתם, הרדב"ז כתב שגם הקרי וגם הכתיב הם הלכה למשה מסיני

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

והנה רוב  ...  צור ידיעת דקדוק הכתיבה בסדרה וישרהיצור ידיעת הלשון עברית ואם בקיבק
  ..."הקרי והכתיב שבא בספר ירמיהו זה

: מצאנו מקרים רבים שהכתיב משתמש 5חקרי לשון (לר' משה זיידל) בתחילתו, עמוד    178
זאת  שורוקבסיומת   תיקן  והקרי  רבים,  של  מלא  לסמיכות  בכללי לצירה  המקובל  פי  על   ,

הובֵרי קרי   –רו שמים  בתוקֵעי קרי (יהושע ו ט), הו  –ו השופרות  הדקדוק המוכרים לנו: תוקע
עדותיך   ויודעו  יג),  מז  יעבץ    –(ישעיה  יושבו  עט),  קיט  (תהילים  קרי  קרי יושבֵ   –ויודֵעי  י 

 ב לב כא).־םהימי־יומיוצֵאי קרי (דבר –ומיוצאו מעיו  ),א ב נה־םהימי־י(דבר

  .בתרגום השבעיםכפי ששמה נכתב  179

י, על הפסוק "וירדוף עד דן":  תורת    180 (ר' ברוך אפשטיין) בראשית פרק יד הערה  תמימה 
"דכפי הידוע עדיין לא היה באותו הזמן מקום ששמו דן, אשר נקרא על שם שישב בו שבט  
דן... ועל דרך הפשט נראה לפרש ע"פ המבואר אצלנו כמה פעמים שמדרך הלשון בכמה 

שאומקומות מקומות  בכמה  הלשון  דמדרך  תשמש,  תיבה  בסוף  אשר  אחת  לראש    ת  גם 
או   השנייה  בהתיבה  חסרה  האות  אותה  ולכן  האות,  לאותה  כשדרושה  שאחריה  התיבה 

'עזי וזמרת יה' במקום עזי    ,הוא' במקום בלילה ההוא  בסוף התיבה הראשונה. כמו 'בלילה
ום  'לא תקח האם על הבנים' במק  ,'השמרו לכם עלות בהר' במקום מעלות בהר,  וזמרתי יה

הבנים יוכל  ,מעל  לשלחה  'לא  במקום  בספר  ,שלחה'  ויכתב  במקום  זכרון'  ספר    ,'ויכתב 
. וגם הכא אפשר לומר דהד' ממילת  והרבה כהנה  ,'ידעתי כי כל תוכל' במקום כי יכול תוכל

בימי   שהיה  מקום  שם  והוא  דדן',  'עד  שכתוב  וכמו  דן,  מילת  לתחילת  גם  משמש  'עד' 
  י נח, ככתוב בפרשת נח 'ובני רעמה שבא ודדן'...".אברהם הנקרא על שם אחד מבנ

ביסוד זה דן באריכות גם בספר המקרא והמסורה (לרב ראובן מרגליות) פרק כ (שם קרא  
  לכלל זה בכינוי "עולה ויורד"), והביא לכך דוגמאות רבות נוספות.

מו כז  (בראשית  בפסוק  קצתי)  (של  ק'  הזעירות  האותיות  על  שהעירו  יש  זה  כלל  )  ע"פ 
  "ותאמר רבקה אל יצחק קצתי בחיי", וא' (של ויקרא) בפסוק (ויקרא א א) "ויקרא אל משה".

ח  181 רדב"ז  סי"שו"ת  כ)  ' ג  (אלף  "תקצד  שהש:  רואה  שאתה  מה  כל  כי  הכל   ,נוייםיתדע 
לא שהמסורה    ,ואף על גב דהתלמוד שלנו אינו מסכים עם המסורה  ..הלכה למשה מסיני.

לם הל"מ מסיני הם. וא"ת כיון דכולהו הל"מ היכי אמרינן מקרא מוסיף וגורע מ"מ לדברי כו
קרן של דברים שהכל הלכה למשה מסיני י. ע..סופרים או תיקון סופרים או עיטור סופרים

 )לאמרה(שלא    לואפי  ,זה היה ראוי להיות כך וזה כך  –  אלא שהסופרים דקדקו  ,שכך הוא
  .רה]"[דהיינו, אילו לא נאמ הלכה למשה מסיני ]נאמרה[
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קרי הוא   וגם  כתיב  גם  זה הטעם שיש  שהכתיב בא  המהר"ל הוסיף שלפי 
. 182לרמוז דברים עמוקים והקרי בא כלשון מובנת יותר לקריאת בני האדם 

  .183ויצא בחריפות נגד דברי הרד"ק, ובייחוד נגד דברי האברבנאל 

כתב בן לברט  שאין לתלות שמילה מדברי המקרא אינה בלשון    184ודונש 
  . 185צחה, שדברי המקרא כולו מדברי הקב"ה 

   פא פרק
  צורת הניקוד 

שבדעה  התועלת החינוכית    . 186שצורת הניקוד ניתנה מסיני החזון איש כתב  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

כי הכתיב הוא מצד הספר, כי  ד"ה ובוודאי וד"ה ודע: "  פרק סו(למהר"ל)  תפארת ישראל    182
לא שייך כתיבה רק בספר. וכל ספר קדוש הוא ספר של חכמה. אבל הקרי אינו נחשב ספר,  

ין אשר הכתוב ובסוף. ולכך, אף אם לפעמים נכתב בכתיבה ירק שקורים בני אדם בפה הענ
זה שייך בכתיבה, שהספר לשון אחר,   בשביל שבא לרמוז שום חכמה או דבר עמוק, דבר 

הוא ספר חכמה, וכאשר יתבונן בספר ימצא החכמה. אבל כאשר בא לקרות בספר בלבד, 
ודע זה  ..  ראוי שיהיה נקרא בלשון יותר מובן, כי היה רחוק אותו לשון מן קריאת בני אדם.

  ".שר ראוי, והקרי כאשר ראויכי הלכה למשה מסיני הוא שיהיה הכתיב כא

יש אמרו כי טעם הקרי והכתיב, כי עזרא הסופר  ) ד"ה כבר: "תפארת ישראל פרק סושם (  183
מצא בלבול הספרים, בזה כתוב כך, ובזה כתוב כך. וכאשר היה מסופק, כתב אחד בפנים,  

וכי יש ש יותר מזהיואחד מבחוץ, להיותו מסופק במה שמצא.  ...בוש  ים ויש שאמר דבר  ? 
שאין להוציא אותם מן הפה, כאילו היה הנביא חסר מדקדוק הלשון, ולכך הוצרך הסופר  
הקדוש לעשות קרי הראוי אל הלשון מבחוץ, כי ירא היה הסופר הקדוש לשלוח יד בדברי  

וד בנביאים,  יד  שולח  כאלו,  דברים  ומדבר  הקודש.  ברוח  לא יהמדברים  אשר  דברים  ברו 
א ידעו לשון. ואין להשיב על דברי בורות כאלו. ומכל שכן  זכרם אדם מעולם, שהנביאים ל 

כי אלו האנשים סרו מן דרכי החכמים ז"ל, וכאילו הם חכמים יותר מרבותינו ז"ל, שאמרו 
בגמרא (נדרים לז ב) 'קריין ולא כתיבן, כתיבן ולא קריין, הלכה למשה מסיני'. והם סרו מזה, 

  . "על דברי בורות ואמרו דברי בורות וסכלות גמור. אין להשיב

  אמנם לא דן שם לגבי קרי וכתיב. 184

פרק    185 רס"ג  על  דונש  עמודים    102תשובות  תרכ"ו  במקרא  29-28(ברסלאו  מילה  "כל   :(
פי] שהוא  על  [ואף  ואפעלפי  דבר שתראנו שם,  לפי שכל  בין מכופר,  בין מצדיק  שאמרה, 

דב הכל  בלתי  כך,  אינו  הוא,  צדיק  אם  רשע  אם  אותו,  לדובר  הוא סומך  ברוך  המקום  רי 
שמו  יתברך  אלוקינו  ספרי  והם  שמם  על  הקרואין  בספריהם  לכותבו  נביאיו  בו  שציווה 

  ויתעלה זכרו. 
ואני תמה מן האומר כי ישעיה היה לשונו צח וכן עמוס כי הוא אשר ישר בעיניו, וזו טעות  

וחפץ בו,    היא, לפי שדברי המקרא כולו דברי הקב"ה, ומה שלא היה מדבריו בם, כבר רצהו
 ובו כרת עמנו בריתו".

,  ובקריאתן  ןקובץ אגרות חזון איש ח"ב תחילת איגרת קסט: "הנקודות ניתנו מסיני בצורת  186
אבל הוא בכלל תורה שבעל פה ולא ניתן לכתוב אלא משום עת לעשות, ככל תורה שבעל 
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  זו, ברורה. 

כתב שסימני הניקוד והטעמים ניתקנו על ידי סופרים כדי   אך במחזור ויטרי
    . 187שלא ישתכחו, ולכן היו סגנונות ניקוד שונים באזורים שונים 

, ואף לא  נו שום רמז לצורות הניקוד המוכרות לנויאכן, בדברי חז"ל לא מצ
מתקופתם בממצאים  ניקוד  צורות  בכתבי  נמצאו  ולא  קודש  בכתבי  לא   ,

   . חול

   פב פרק
  ספרי הנביאים והכתובים כותבי 

והכתובים הנביאים  ספרי  כותבי  מיהם  פירטו  האמוראים 188התנאים   .
כך,   ובנו שבתלמוד דנו על  ותירצו, סתרו  מוכח  189הקשו  . ממהלך הסוגיה 

ועל פי סדרי   שפרטי הדברים לא נמסו במסורת, אלא תורצו מסברותיהם 
. 190רוט הנ"ל כמו כן יש תנאים ואמוראים שחלקו על חלק מן הפי  הדורות. 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ".פה

מוויטרי  187 שמחה  (לרבינו  ויטרי  "שטעמי   מחזור  מ"א:  פ"א  אבות  מסכת  רש"י),  תלמיד 
(לנגינות) [הנגינות] הם שנאמרו למשה, מי תולש ומי זוקף ומי יושב ומי עומד ומי העולה  
טברני   ניקוד  אין  ולפיכך  שתיקנום.  הם  סופרים  הנגינות  סימני  אבל  המונח.  ומי  היורד  ומי 

ארץ לניקוד  דומים  [שניהם]  (שניחם)  ולא  שלנו,  לניקוד  שהטעמים    דומה  ומפני  ישראל. 
הפרו  לה'  לעשות  עת  הכתוב  שאמר  מה  על  וסמכו  שתיקנום.  הוא  משתכחין  והנגינות 
ונגינות הקרייה   תורתך. ולפיכך לא ניתן ספר תורה לינקד. שאע"פ שניתנו פסוקי הטעמים 

 מסיני במסורת, דכתיב ושם שכל, על פה נאמרו ולא בסימני נקידה בספר".

ומי  טו ע"א: "תנו רבנן, סדרן של נביאים... סידרן של כתובים...    –  ב "בבא בתרא דף יד ע  188
ואיוב ופרשת בלעם  ספרו  כתב  משה  שבתורה  ,כתבן?  פסוקים  ושמונה  ספרו  כתב   , יהושע 

דוד כתב ספר תהלים ע"י עשרה זקנים: ע"י אדם הראשון,    , שמואל כתב ספרו ושופטים ורות
ועל   ה, ועל ידי הימן, וע"י ידותון, ועל ידי אסף,על ידי מלכי צדק, ועל ידי אברהם, וע"י מש

קרח בני  שלשה  וקינות  ,ידי  מלכים  וספר  ספרו  כתב  ישעיה,    ,ירמיה  כתבו  וסיעתו  חזקיה 
אנשי כנסת הגדולה כתבו יחזקאל ושנים עשר, דניאל ומגילת    ,משלי, שיר השירים וקהלת

  ."עזרא כתב ספרו ויחס של דברי הימים עד לו ,אסתר

ע  189 טו  בתרא  "א"בבא  דאסקיה  :  ה'!  עבד  נון  בן  יהושע  וימת  והכתיב:  ספרו.  כתב  יהושע 
אלעזר. והכתיב: ואלעזר בן אהרן מת! דאסקיה פנחס. שמואל כתב ספרו. והכתיב: ושמואל  

 ."מת! דאסקיה גד החוזה ונתן הנביא

ע  190 טו  בתרא  "א"בבא  לוי  :  לר'  ליה  מסייעא  ואיוב.  בלעם  ופרשת  ספרו  כתב  בר משה 
  ".לחמא, דא"ר לוי בר לחמא: איוב בימי משה היה

ע"א   טו  בתרא  (בבא  הסוגיה  שסוברים    –ובהמשך  ואמוראים  תנאים  כמה  ישנם  ע"ב)  טו 
  שאיוב חי לאחר משה, ואם כן אינם מתיישבים עם דברי הברייתא הנ"ל.
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דברים  על  מלחלוק  נמנעו  שלא  מצאנו  מהראשונים  אפילו  כן,  על  יתר 
  . 192, אחר שחז"ל עצמם נסתפקו בקצתם 191אלו 

ובמדרש רבה חידשו ששני פסוקים מספר ישעיהו נאמרו על ידי נביא אחר,  
  . 193הוא בארי, אלא שנטפלו לספרו של ישעיהו 

נכתבו על ידי נביא    194ו לפיכך, אם יבוא אדם ויאמר שחלק מנבואות ישעיה
אותו,    ןאין מזניחי  –  195שיש בנבואות אלה הבדלי לשון מסוימים  כיוון,  אחר

עדיו  אדרבה,   יקוםייתן  מי  דבר  ונראה  תורה  של  אלוקינו  ,  כדרכה  ודבר 
לעולם ש.  יקום  אריה ו  196האברבנאלועוד,  שאפשר    יםסובר  197השאגת 
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א ט ט: "מה  ־רבי יוסף קרא (תלמיד חבר של רש"י, והובא בתוס' ובעוד ראשונים) שמואל  191
זה   'רואה', למדת כשנכתב ספר  'נביא', היו הדורות הראשונים קוראים  שהדור הזה קורא 
[שמואל] כבר חזרו לקרוא לרואה 'נביא', מכלל שספר זה לא נכתב בימי שמואל... ורבותינו  

  פרו, והמאיר לארץ ישים מחשך לאור ומעקשים למישור". ז"ל אמרו ששמואל כתב ס
לספרהקדמ(באברבנאל   "יהושע  תו  כתב  ):  לא  ג"כ  ששמואל  יורה  שאמרתי  מה  כל  הנה 

זה כלו חשבתי אני, שיהושע לא כתב ספרו, אבל שמואל הנביא כתבו וכתב   ומפני  ספרו. 
התורה על משה  ולזה לא תמצא שנאמר ביהושע שכתבו, כמו שהעידה  ,  ג"כ ספר שופטים

  ".ויכתוב משה את התורה הזאת הרבינו עליו השלום באומר

ואל תתמה על אשר נטיתי מדעת חז"ל בזה, כי גם בגמרא  בהמשך דבריו שם: "אברבנאל  192
לא הסכימו בדברים האלה, וחלקו שם אם משה כתב ספר איוב, ואם כתב יהושע שמונה  

מאמר, אינו מהבטל שגם אני אבחר  ואחרי שחז"ל עצמם ספקו בקצת ה  .פסוקים מהתורה
 ". בקצתו דרך יותר ישר ונאות כפי טבע הפסוקים ויושרם

ו סי  193 (וילנא) פרשה  "ו  ' ויקרא רבה  סימון:  ולא    ,בארי לא נתנבא אלא שני פסוקים  : א"ר 
  ".וכי יאמרו אליכם וחברו :ואלו הן ,ונטפלו בישעיה ,היה בהם כדי ספר

  ישעיהו".מפרק מ והלאה, המכונות "נחמות  194

וחמישים    195 נבואות שיתקיימו מאה  חזקיהו לשמוע  או שמקשה מה היה צורך לדורו של 
  שנה מאוחר יותר.

  , הנה מלבד מה שכתבו בו חז"ל (כמו שאמרתי)ד"ה ואמנם: "  אברבנאל יהושע הקדמה  196
הראשונים  המלך  דוד  ודברי  כ"ט)  כ"ט  א  (ד"ה  דוד  במיתת  נאמר  הימים  בדברי  הנה 
והאחרונים הנם כתובים על דברי שמואל הרואה ועל דברי נתן הנביא ועל דברי גד החוזה  

  וגומר, וזה יורה ששמואל כתב ספרו והשלימו נתן וגד כדבריהם ז"ל. 
ד לחזוק  הזה  הפסוק  הביאו  לא  איך  מחכמינו  הוא,  ואפלא  הזה  בדבר  אצלי  והנכון  עתם, 

ששמואל כתב הדברים שקרו בימיו, ונתן הנביא כתב גם כן בפני עצמו, וגד החוזה כתב גם 
כן בפני עצמו כל אחד מהם כל מה שקרה בימיו, ושהכתובים האלה ירמיהו הנביא קבצם 

כ הספר  וסדר  יחד  בהיותם ווחברם  ההם  המאמרים  קבץ  מי  כן  לא  שאם  פיהם,  על  לו 
פועלים מתחלפים? שהכתוב לא אמר שכתבו הנביאים ההם דבריהם זה אחר זה, כי אם מ

שכל אחד כתב ספר בפני עצמו. וידמה שירמיהו כאשר רצה לכתוב ספר מלכים, הבין ספר  
בו   שהוסיף  ספק  ואין  בספר,  הנזכרים  הנביאים  מאמרי  קבץ  והוא  אליו,  הקודם  שמואל 

וזהו אומרו, עד היום הזה, והוא היה מה שכתב  דברים לביאור המאמרים כפי מה שראה,  
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ספרים   מכמה  העתיקו  התנ"ך  מספרי  ספר  לפניו שכותב  וקיבצם   שהיו 
שראה.  מה  כפי  המאמרים  לביאור  דברים  בהם  שהתנאים    והוסיף  ועוד, 

אפשר   כן  ואם  וסיעתו,  חזקיה  ידי  על  נכתב  ישעיה  שספר  נקטו  עצמם 
רמז על כך על    אף   ואפשר שהאבן עזרא.  שכלולים בו גם דברי נביא אחר

  .  198מנת שהמשכיל יבין 

השירים,   לשיר  הדין  שנוהוא  הטוענים  לשון שיש  סימני  בו  מצאו 
  . 199המתאימים לתקופת בית המקדש השני 

   פג פרק
  ניסים 

כפשטן שבתורה  הניסים  בכל  להאמין  שראוי  שכתבו  מהראשונים  , 200יש 
האמונה  לקיום  היסוד  הם  מה    . 201ושהניסים  כל  שגם  כתב  אף  הרמב"ן 
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זכרתי  אשר  הפסוקים  ושאר  הרואה,  לפנים  יקרא  היום  לנביא  כי  וגומר,  בישראל  לפנים 
  ה".שיורו איחור הזמן, כלם היו מפעל המתקן והמקבץ ע"

תיובתא:    197 ד"ה  ע"א  נד  יומא  מילואים  אריה)  השאגת  (לבעל  ארי  הא  גבורת  לי  וקשה 
דף טו ע"א] והוא היה כמה דורות לאחר  [  י הימים כדאמרינן בפ"ק דב"בעזרא כתב ספר דבר

בלבול סנחריב, והאיך כתב הוא בספרו עד היום, הא בימיו לא היו שם. וי"ל דעזרא העתיק  
על   אינן  הדורות  יחוס  הכי  משום  שם,  שכתבתי  כמו  שמצא  ספרים  מכמה  הימים  דברי 

וביה ומדברי   הימים לספר עזרא, כי בספר א' מצא כן  הסדר, גם יש סתירות הרבה מיניה 
ובספר א' מצא כן ובספר א' כן, וכמו שמצא כן העתיק. וה"נ י"ל שמצא בספר קדמון שנכתב 
קודם בלבול סנחריב וכתוב בו כן ומבני שמעון הלכו וכו' עד ויהיו שם עד היום הזה, ובלשון  

 . שמצא כתוב כן העתיק ולא רצה לשנות

ואולם באחרית הספר דברים הם לעתיד כאשר אפשר, ודע כי  ":  אבן עזרא ישעיהו מ א  198
ות ז"ל אמרו כי ספר שמואל כתבו שמואל והוא אמת עד וימת שמואל, והנה  ומעתיקי המצ

דברי הימים יוכיח ששם דור אחר דור לבני זרובבל, והעד מלכים יראו וקמו שרים וישתחוו,  
  ".יל יביןויש להשיב כאשר ישמעו שם הנביא, ואם איננו, והמשכ

  אריכות בכל זה בספר דעת מקרא ישעיהו מבוא אות ו.

אף    199 אומרים  ויש  מפרסית.  ששאולה  "פרדס",  המילה  מזג.  טנף,  חרך,  כתל,  השורשים 
  המילה "אפריון" ששאולה לדבריהם מיוונית.

  ויש שדחו ראיות אלה. 
 אריכות בכל זה בספר דעת מקרא שיר השירים מבוא אות ו. 

  ".סים שבאו בתורה כפשטןישראוי להאמין בכל הנהעיקרים מאמר א פרק ג: " ספר  200

ספר האמונות (לרבי שם טוב אבן שם טוב הראשון) שער ג תחילת פרק א: "לא נתקיימה    201
בכוח הטבע לעשותם  והנפלאות שאינם  כי אם מפרסום הניסים  והאמונות בעולם  התורה 

  בשום עניין". 
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כולה  התורה  יסוד  והם  ניסים,  כולם  הם  הטבע,  ככללי  לנו   . 202שנראה 
  . 203ובכתב החרם השלישי נגד לימוד הפילוסופיה, יצאו נגד הכחשת ניסים

והסבירו שרוב הניסים ,  204מיעטו בהסברים ניסיים   ראשונים רביםלעומתם,  
טבעי    נעשים העולם באופן  מדרך  תחבולה  מעט  ידי  שהיו  ,  205על  ומצינו 

ולפי זה לעיתים לשון התורה  ,  206נעזרים במעשים טבעיים שיהיו סיבה לנס 
אלא המציאות  של  מדויק  תיאור  מה    אינה  פי  או ,  207הרואים   שסברועל 
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שהם    ,סים הנסתריםיסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניומן הנ: "רמב"ן שמות יג טז  202
ומקרינו  ויסוד התורה כ דברינו  רבינו עד שנאמין בכל  חלק בתורת משה  לה, שאין לאדם 

ת  ואלא אם יעשה המצו  .סים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד ילם נושכ
ע יכריתנו  עליהם  יעבור  ואם  שכרו,  הכלויצליחנו  כבר    נשו,  הזכרתי  כאשר  עליון  בגזרת 

  . "(בראשית יז א, ולעיל ו ב)

ורבן של אלו כתב כי מה שאמרו מ"ם וסמ"ך שבלוחות : " תיז   'שו"ת הרשב"א חלק א סי  203
  ".אלא תחבולה ,שכל בעל גוף אי אפשר שיעמוד ,אינו אפשר –בנס היו עומדין 

מלובביץ  204 הרבי  הוסיף  זה  עמודים    בעניין  ומדע  "133-132(אמונה  כי  ):  להדגיש  נחוץ 
אנו אומרים שכל התופעות המוזכרות בתורה קרו  ,כאשר  ובהחלט  גם   ,בהחלט אפשריות 

הרי לא די להבין זאת    ,ינים הרגיליאם במבט ראשון נדמה כאילו הן נוגדות את מהלך הענ
בלתי אפשריים אלא במובן זה שלאור העקרונות המודרניים של ההסתברות אין מאורעות  

מא נמוכה  או  נמוכה  סבירות  בעלי  כביכול    ,דורק  הן  בתורה  המוזכרים  הניסים  גם  ולכן 
נמוכה סבירות  בעלות  אלא  טבעיות  מכלל   .תופעות  מוציאה  התורה  של  העולם  תפישת 

ד לא  ולכן יהיה זה מא  ,כי כל מאורע קורה רק בידיעת וברצון הבורא  ,אפשרות כל מקריות
לה לנסות  אפשריות  נכון  אך  ביותר  נדירות  כתופעות  בתורה  המתוארים  הניסים  סביר את 

העני מהלך  של  מבט  הטבעיי מנקודת  קורות    .נים  בעולם  התופעות  שמרבית  הוא  נכון 
מ עם  הסדר    הבהתאם  הבורא(טבעי  השנקרא  ידי  על  נקבע  כמוגן  הוא  גם  באופן    ),אשר 

מדע המודרני אי  הת מבט של  שמנקוד   ,מצד שני  ,נכון גם  . שההשגחה הפרטית היא נסתרת
כנ בתורה  המסופרים  שהמאורעות  לטעון  אפשריים  –  סיםיאפשר  בשום    .אינם  אסור  אך 

כי    ,יחודו הוא רק בזה שהוא בעל סבירות נמוכהיש  ,אופן להוריד נס לדרגת מאורע טבעי
  ".בט המוסרי וההלכתייאז לא היה מתקיים הה

 סיבה.שטענתו מבוססת על תכלית ולא על יש לשים לב 

 ". ע"י מעט תחבולה מדרך העולם םסים נעשייכי רוב פעמים הנ: "א יז כא־םרד"ק מלכי 205

לח  206 ל  בראשית  בחיי  "רבינו  שהקב"ה :  ידע  בחלום  הזאת  המראה  כשראה  יעקב  והנה 
...  ניםיואחר שראה כי מן השמים עוזרים אותו הציג המקלות ההם לשני עני  ...עושה לו נס

השני, כדי שיתקיים הנס ע"י מעשה הטבע, כמו שמצינו שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע 
ב)   ח,  (יהושע  העי  מאחריה'במלחמת  לעיר  אורב  לך  וכי'שים  של  ו,  מלחמותיהם  שכל  ון 

  ".בה לנסיהו שיעשה דבר שיהיה סויואבל צ ?ישראל היו ע"י נס מה להם לאורב
" מ:  ל  בראשית  מוולוז'ין)  (הנצי"ב  דבר  לדעתרוהעמק  פעולה  ,אוי  יעקב  שעשה    שאע״ג 

היה    רהעיק  מקום שיוליד כל כך כפי התנאי, אלא  טית לא היהרנמרצת, מ״מ בלי השגחה פ
  , כדרך נס נסתר".וף איזו פעולהרהשגחה בצי

לם נשתוו כי מעשה ווכ  ,קת בין הגאונים בדבר הזהוראינו מחלוכד: "  א כח־רד"ק שמואל  207
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והשאלה  משל  הפלגה  גוזמא  בדרך  היא  התורה  שמצינו  ,  208שלשון  כשם 
להשוות בין התורה למושכל  . שנטיית נפשו של החכם  209במקומות אחרים

זאת  אפשר לעשות  נפשו של  לעומת    , כאשר  שאוהב  ההמון הסכל  נטיית 
   . 210סבור שהתורה והשכל הם הפכיםכמופתים, ולפרש מאורעות  

ר' ניסים ב"ר משה ממרשיליא,    , ביניהם הרמב"ם, הרד"ק, הרלב"ג, החזקוני
  בדור האחרון בלט בכך ר' גדליה נדל.  . האברבנאל

  וכך פירשו פרשיות רבות: 

  . 211הנחש הקדמוני לא דיבר

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 , בר שמואל עם שאול יאבל יש מהם אומרים כי לא ד.  תוליהאוב הבל ותוהו ודברי כזב וה
יד ישה עשתה הכל ברמאות כי מיאבל הא  ,בריוחס ושלום לא עלה שמואל מקברו ולא ד

אך להראות לו כי מצד החכמה הכירה ומצאה דבר זה אמרה למה    , הכירה כי שאול הוא
   .מיתני ואתה שאוליר

שאול   בא  וכאשר  נמוך  בלשון  מחבואו  מתוך  שמדבר  אדם  בן  להביא  אוב  בעלת  ודרך 
היו  ישראל  וכל  למלחמה  יוצא  יהיה  למחר  כי  וידעה  נבהל  אותו  וראתה  מאתה  לדרוש 
הנאמרים   הדברים  המגיד  בפי  שמה  ה'  כהני  שהרג  שאול  שעשה  מה  וידעה  גדול  בפחד 

בת שאול כי היה חושב כי שמואל על מחש  'ויאמר שמואל אל שאול'בפרשה ומה שאמר  
    .רב שמואל בן חפני הגאון ז"ל רושזהו פי ...היה המדבר אליו

שה את  יאף על פי שמשמעות דברי החכמים ז"ל בגמרא כי אמת היה שהחיתה הא  :ואמר
  ".לא יקובלו הדברים במקום שיש מכחישים להם מן השכל ,שמואל

ב"  208 ניסים  (לרבי  ניסים  ממרסייר  מעשה  פמשה  המין  )  "אמנם  השני:  והחלק  ד"ה  יד  רק 
או הוא   והפלגה  גוזמא  על דרך  זה אם שנאמר  היה  כן,  ואיננו  היותו מופת  השני, שיראה 

נוכל להבינו    –משל או נאמר על דרך ההשאלה, או שיהיה סיפור העניין סובל שני הפכים  
ושכל מחויב  היותו  ולהבינו  אותו  לקחת  ונוכל  פלא,  אות  ודרך  מופת  דרך  בלתי  שהוא  י 

 מופתי". 

ע  209 כט  " א"תמיד  ע"א:  צ  חולין  ד,  אמי:  רבי  הבאייאמר  לשון  תורה  ערים    ...ברה  דכתיב 
 . "גוזמא –ים ס"ד? אלא יבשמ .יםיגדולות ובצורות בשמ

210  " לרמב"ם:  המתים  תחיית  והערב איגרת  להם  שבדברים  הנאהב  התורה,  אנשי  שהמון 
קצוות   שני  והשכל  התורה  שישימו  מן  לסכלותם,  מופרש  נבדל  דבר  כל  ויוציאו  סותרים, 

המושכל, ויאמרו שהוא מופת, ויברחו מהיות דבר על מנהג הטבע, לא במה שיסופר ממה  
לעתיד. שיארע  שיאמר  במה  ולא  העומד,  מזמן  שיראה  במה  ולא  נשתדל   שעבר,  ואנחנו 

מה   אלא  זה,  בכל  אפשר  טבעי  סדר  על  הדברים  וננהיג  והמושכל,  התורה  בין  לקבץ 
 ."תבאר בו שהוא מופת, ולא יתכן לפרש כלל, אז נצטרך לומר שהוא מופתשה

בראשית  211 "  אברבנאל  א:  ואמג  הזאת  הפרשה  יסוד  שהוא  פה  לך  והוא    ,תתהיאגיד 
  ".כי לא איש דברים הוא ,בר כלל אל האשה ולא האשה אליוישהנחש לא ד

מעוט היותו נראה. כי  זק עם  יוהנחש. הוא שטן הוא יצר הרע, רב הה: "ספורנו בראשית ג א
כא "אריה",  המלך  שנקרא  כמו  לו,  דומה  איזה  בשם  הדבר  יקרא  אריה  ואמנם  "עלה  מרו 
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  .212חנוך מת 

המבול אירע רק בארצות  שפירש באופן טבעי.  מי  גם את פרשת המבול יש  
,  214שבהם חיו אנשים שלא חטאו   ולא בחלקי עולם אחרים  213הסהר הפורה 

מבול   שאף ואפשר   שיש  כלל  ידעו  לא    . 215לא  גם התופעה שבזמן המבול 
היו   המבול  שבזמן  באופן  בפשטות  מוסברת  וחורף  קיץ  וקציר  זרע  היה 

הארץ על  רבים  מים  והיו  קודרים  היו    . 216השמים  צאו  שמ  חוקריםאכן 
או   והחידקל,  הפרת  עמק  של  התחתון  בחלק  עתיק  לשיטפון  ראיות 

השחור. לחילופין   הים  אל  התיכון  הים  שלרעיון    הצפת  לציין  חשוב 
  . 217מקורות קדומים  נםיש , שהמבול לא ירד בכל העולם

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

כא לחש  להם  אין  אשר  צפעונים",  "נחשים  המזיקים  האויבים  ויקרא  "הנני  ומסבכו",  מרו 
משלח בכם נחשים צפעונים אשר אין להם לחש" וכו'. ועל זה הדרך קרא בזה המקום את  

טיא "נחש", בהיותו דומה לנחש, אשר תועלתו במציאות מועט מאד, ונזקו היצר הרע המח
  ."ראותוירב עם מעוט ה

מה   ם) פרק יד ד"ה אמנם מה שהוא משל: "אמנמשה ממרסייר  מעשה ניסים (לרבי ניסים ב"
 כמו מאמר הנחש לחווה".  –שהוא משל 

  ה'".  ארי אמית יתיה ,וליתוהי ה'והליך חנוך בדחלתא דתרגום אונקלוס בראשית ה כד: "  212
סי (וילנא) פרשה כה  "א  'בראשית רבה  לרבי אבהו:  לו  ,אפיקורסים שאלו  אנו    : אמרו  אין 

נאמרה כאן לקיחה ונאמרה להלן (מלכים    :אמרו לו  ?למה  :אמר להם  .מוצאין מיתה לחנוך
מר  נא  ,אם ללקיחה אתם דורשים  : אמר להם  . ב ב) כי היום ה' לוקח את אדונך מעל ראשך

יפה    :א"ר תנחומא  .כאן לקיחה ונאמר להלן (יחזקאל כד) הנני לוקח ממך את מחמד עיניך
  :א"ל  .אין אנו מוצאין מיתה בחנוך  :אמרה לו  , מטרונה שאלה את ר' יוסי  .השיבן רבי אבהו

האל את  חנוך  ויתהלך  ה)  (בראשית  נאמר  כדבריךוקאלו  אומר  הייתי  ושתק,  כשהוא   .ים 
  ".יםוקכי לקח אותו אל ,ואיננו בעולם הזה –ים וקותו אלאומר ואיננו כי לקח א

דבבראשית רבה י"א דחנוך  ,דאגדות חולקות זו על זוסוף ד"ה פסוק: " ב"תוספות יבמות טז ע
יתיה  ,מת המית  ה)  (בראשית  אותו  לקח  כי  משמע    ,כדמתרגמי'  ארץ  דרך  מסכת  ובריש 

  ."דנכנס לג"ע בחייו

 האזור שבין בבל למצרים. 213

חיו עוד הרבה בני אדם בעולם שלא בתורתו של רבי גדליה נדל עמוד קטז ד"ה אמנם: "  214
מסתבר  שייכים כלל לאותם מושחתים... אין סיבה לחשוב שהקב"ה העניש גם אותם.  היו  

שהמבול היה רק בארצות הסהר הפורה, ולא בחלקי עולם אחרים. 'מעל פני האדמה' או 
  רק לסביבה גיאוגרפית מסוימת". 'מתחת השמיים' יכול בהחלט להתייחס

בשאר אזורי העולם אולי לא בתורתו של רבי גדליה נדל עמוד קכא ד"ה והמים גברו: "  215
 ".ידעו בכלל שיש מבול

בתורתו של רבי גדליה נדל עמוד קכח ד"ה עוד כל ימי הארץ: "בימי המבול לא היה זרע    216
כי ב ולילה השתבשו,  ויום  וחורף  קיץ  וגם סדרי  היו השמים  וקציר,  זמן הגשמים העצומים 

  ". ץקודרים, והיה חושך גם ביום, וגם אחר כך במשך כשנה שלמה עוד היו מים על האר

  .", ומר סבר לא ירדשראלירץ מר סבר ירד מבול לא: "א"זבחים קיג ע 217
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על ידי  לא היה בדרך נס, אלא  ניצחון אברהם אבינו על ארבעת המלכים  
  . 218תכסיסי מלחמה ומסירות נפש

  .219מהפכת סדום ועמורה היתה רעידת אדמה 

ותהי   מאחריו  אשתו  "ותבט  הפסוק  ופירוש  למלח,  נהפכה  לא  לוט  אשת 
נעשתה לנציב מלח  ועמורה  או שפירוש    . 220נציב מלח" הוא שארץ סדום 

  . 221הפסוק שהיא חזרה לסדום, ולכן מתה עם כל העיר

פעמים   שהרבה  נס,  בדרך  נבראה  לא  במדבר  מצאה  שהגר  המים  באר 
מוצאים באר במדבר. הנס היה שהבאר נזדמנה לה והיא הבחינה בה בדיוק 

  . 222זמן שהיתה צריכה לה ב

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

" ירד:  לא  ד"ה  סוף  שם  קשיא,וקרא  תוס'  מבול  לא  שירד  שנתכסו   ,דבמקום  קאמר  התם 
  ". ההרים

  ומרים: אש  וי  ,מכל אשר בחרבה מתו, פרט לדגים: "בראשית רבה (וילנא) פרשה לב סימן יא
  ". אף הן היו בכלל מאוספין, אלא שברחו לים הגדול לאוקיינוס

  ".נוס היא, ושם לא ירד מבולימרבית הדגה באוקי: "רמב"ן בראשית ז כג

שו  218 "אם  וישמע אברם:  ד"ה  עמוד קמה  נדל  גדליה  רבי  של  יכולים בתורתו  כיצד  אלים 
כמו  מלחמה  עושים  שכאשר  היא  התשובה  מלכים,  ארבעה  לנצח  אנשים  מאות  כמה 
גנרל טוב. הוא  יכולים מעטים לנצח רבים. אברהם אבינו היה גם  שצריך, ובמסירות נפש, 

אך העיקר   וכו'  כוחותיו  את  חילק  בלילה,  נלחם  מלחמה,  בתכסיסי  נלחם    –השתמש  הוא 
ומר שהיה זה נס. לא צריך לחפש ניסים בכל דבר. לקב"ה יש מספיק אין צורך ל  במסירות...

  מה לעשות...". 

משה ממרסיי) פרשת וירא ד"ה ואמנם הפיכת הערים: "וזה  ר מעשה ניסים (לרבי ניסים ב"  219
אש  שתצא  ואפשר  לקולו.  הארץ  תיבקע  אדמה],  [רעידת  רעש  בחידוש  לעיתים  יקרה 

ויציאהו גופרתי,  ממחצב  ומלח  אישקלה   וגופרית  בי  זה  בזמננו  קרה  וכן  והרעש...  הרוח 
ומלח  בגופרית  הארץ  כל  ונשרפה  ונבקעה  ונהרסה  איטליה]...  בדרום  געשי  אי  [איסקיה, 

  ואש מתלקחת ועשן גדול יוצא משם עד היום".

ותהי נציב מלח במלח חטאה כמו שפרש"י לפיכך כשעברה צווי  : "חזקוני בראשית יט כו  220
  ,סדום. דבר אחר ותבט אשתו מאחריו ותהי כל הארץ נציב מלחקוי  יהמלאכים לקתה בל

  ."שכן גפרית ומלח שרפה כל ארצה
רלב"ג פרשת וירא יט כו: "ותהי נציב מלח. רוצה לומר שארץ סדום ועמורה היתה כמו נציב  

  גדול ממלח כי לחזק השריפה נתחדש שם מלח כאומרו גופרית ומלח שריפה כל ארצה".

ב"  221 ניסים  (לרבי  ניסים  אשתו:  ר  מעשה  ותבט  ואמנם  ד"ה  וירא  פרשת  ממרסיי)  משה 
רק   בדברים,  האמינה  שלא  פרעה',  מעם  ויצא  'ויפן  כמו  מאחריו'  אשתו  'ותבט  "ופירוש 
נציב  'ותהי  עמהם,  לשבת  שם  הנשואות  בנותיה  בעבור  העירה  ותשוב  לוט,  לעכב  רצתה 

  מלח'". 

"אין צריך לומר בתורתו של רבי גדליה נדל עמוד    222 ויפקח אלוקים את עיניה:  קעה ד"ה 
שנבראה לה באר ניסית. הרבה פעמים מוצאים באר במדבר. הנס היה שהבאר הזדמנה לה, 
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מהן   אחת  שכל  כהשתלשלות,  הופיעו  המכות  שאר  כל  דם,  מכת  לאחר 
לחברתה טבעי  באופן  הסברים    . 223גרמה  שהעלו  חוקרים  ישנם  בימינו 

  .224בעיים אחרים שגרמו למכות מצרים ט
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  והיא הבחינה בה בדיוק בזמן ההוא כשהיתה צריכה לה".

והאופן השני מהסדר הטבעי שבא בהן, הוא, שהנה קדמה מכת  שמות ז יד: "אברבנאל    223
פוש מי היאור  יכי מע  ,שונה לכל המכות לפי שהיא סבבה מכת הצפרדעיםהדם והיתה רא

לרוב צפרדעים  היאור  שרץ  ובאשתם  הדגה  היבשה    ,מנבלות  אל  יצאו  משם  לברוח  והם 
   .ונכנסו בבתים במצרים

ועיבת עיובס ויצברו אותם חמרים חמרים נתעפש  י פוש הדם  פוש הצפרדעים שמתו בארץ 
   .ניםיהעפר והיה לכ

הע הארץיובהיות  עפר  בכל  כללי  שקצים    ,פוש  מיני  והוציאה  עצמה  הארץ  נתעפשה 
   .ורמשים ותולעים וחיות רעות הנקראים ערוב

ר במקנה בבקר  בֶ פושים ההמה נפסד עשב השדה וצמח האדמה ונתחדש הֶד יבת כל העיובס
ובגמלים ובסוסים  וכ  ,ובצאן  צפרדעים  מדברים  הבלתי  חיים  הבעלי  נבלות  ויכי  גם  נים 

מהם הרבה  המיתו  אדם  בני  ספק  שבלי  הדבר  ,הערוב  מסבבים  חיים   ,היו  בבעלי  בייחוד 
    .כמו שנבלות האדם מסבבות הדבר בבני אדם ,פושי הבייתיים הסמוכים למקומות הע

פוש נבלות יכי אם היות שע  ,פוש חלו האנשים משחין פורח אבעבועותיאבל גם באותו הע
הנה סבבו השחין הרע    ,הספיק להביא דבר ומגפה באדםהבעלי חיים הבלתי מדברים לא  
שיבאש אחרי  ופורח  חוזר  אותו    ,שהוא  קוראים  בזמנו  שהתחיל  הכולל  השחין  כמו  והוא 

ולכן סבב השחין ולא    ,חולי אבעבועות אשר הוא הפסד כללי בליחות מבלי הפסד הרוחות
   ..הדבר.

ולזה   ,נתהוה הברד  ,וירוני האפוש הארץ לעליו יבת האידים והעשנים העולים מעיוהנה בס
היו   והקולות  מפני עשנים הנבאשים.  ואש מתלקחת  מפני האדים המעופשים  בו מטר  היה 
ולעלות  מהם  לצאת  והתנועעם  הלחים  האידים  בתוך  היבשים  העשנים  הסתבכות  מפני 

בטבעם למעלה  ס  ,בקלותם  מה  ישזה הוא  כפי  והברד  המטר  בתוך  והלפידים  בת הרעמים 
  בת רדת הברד והאבנים עושים הברקים המלהיבים. יוגם בס ,הטבעית שהתבאר בחכמה

האו ויזדכך  המים  ישובו  בהם  אשר  הזכות  הרוחות  נושבות  הרב  והברד  המטר  יר  וואחרי 
ים רוח על הארץ וישכו המים. והרוחות וקכמו שכתוב ויעבר אל  ,וכן היה במבול  ,בזכיכותו

  . ..הברד מכת הארבה בכח הרוח ההוא ולזה בא אחרי ,האלה השוות והזכות באות ממזרח
ד ללחות מקורו גם למערביותו כי הרוח המערבי לח במצרים וומפני שרוח ים הוא לח מא

הרוחות מא  ,מכל  חזק  בהיות  נהפכו  ולכן  ולא  מצרים  גבול  כל  על  עבים  אידים  העלה  ד 
מכופל  למטר כי טבע מחוז מצרים וחומו מונע העננים מהמטיר ונשארו עליו בעובי גדול ו

שך במצרים שלשה ימים רצופים ולא עברו משם להלאה לפי שאותו רוח ים החזק  ווהיה ח
שך במצרים שלשה ימים ו הרי לך גם כן איך נתחדש הח  ,בות שאמרנוילא עבר מים סוף לס

בוי העננים הימיים המחשיכים את האויר שהביא רוח הים  יעם אפלה עבה שנעשה בסבת ר
  שנשא את הארבה. 

מכ החואמנם  אליה  המכין  היה  הנה  בכורות  הא  ,שךות  הסוכי  הוא  העב  העכור  בה  יויר 
האופן הב' שבאו המכות    ,היותר חזקה בדבר בזה  גם  הרופאים. הנה התבאר  כמו שכתבו 
  ".בות והמסובבים האלהיבסדר טבעי כפי הס

למשל, שמכת דם היא תוצאה של ריבוי אצות מיקרוסקופיות אדומות, תופעה מוכרת    224
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  .225שהיתה מיישרת את ההרים והבקעות עמוד הענן הוא רוח 

  .226כל הלילה בקריעת ים סוף המים נערמו ע"י רוח שנשבה  

נובעים  שהמעיינות  כיוון  טבעית,  בדרך  היתה  מהסלע  המים  הוצאת 
  . 227מההרים והסלעים

עבר   לא  המשכן,  קרשי  את  שחיבר  התיכון  כותלי  הבריח  שלושת  בתוך 
  . 228המשכן בדרך נס, אלא לכל כותל וכותל היה בריח נפרד

במראה   לו  נראה  זה  דבר  אלא  בפועל,  דיברה  לא  בלעם  של  אתונו 
  . 229הנבואה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

", התפרצות של הר ההתפרצות המינואיתבמקומות מסוימים. מכת חושך היא תוצאה של "
 לפנה"ס. 17־או ה 16־י שמתוארכת למאות הינִ ִר נטוֹ הגעש סַ 

ב"  225 ניסים  (לרבי  ניסים  הולך  ר  מעשה  וה'  מכילתא  ד"ה  בשלח  פרשת  ממרסיי)  משה 
והעבור שארץ המדבר   לפניהם: "הרים אלו הם הרי חול, והם נמצאים ברוב בכל מדבר...

יעלו   וחזק  גדול  לרוח  מדברות  שבקצת  ואפשר  אבק.  שם  יעלה  הרוח  נשיבת  בעת  ככה, 
ישפלו,   וגבעה  הר  וכל  ינשא  גיא  וכל  ההרים  יפזר  הרוח  אחרת  ופעם  בקעות.  ירדו  הרים 

  וישוב הכל כארץ מישור ועמק שווה".

רימה גבוהה, כי הרוח היה  עמדו כמו ע  –: "נערמו מים  ד"ה נערמו מיםח  רלב"ג שמות טו    226
  דוחה אותם תמיד כל הלילה, ולא היה כוח למים שיהיו ניגרים, אבל היו עומדים כמו נד".

משה ממרסיי) פרשת בשלח ד"ה אמרו ויולך: "יש מי שאומר  ר  מעשה ניסים (לרבי ניסים ב"
וישראל עברו בו אד שהיו המים לימינם ולשמאלם. ..  שהרוח החזקה חילק הים לשניים... 

ומרוב סערת הים ברוח, נצבו המים כמו נד לימינם ולשמאלם, כמנהג גלי הים בעת נשיבת 
 הרוחות". 

ב"  227 ניסים  (לרבי  ניסים  ההרים ר  מעשה  "והנה  והצור:  ד"ה  בשלח  פרשת  ממרסיי)  משה 
הנובעים, כי במחילות ההרים שם יתכנסו מימי המטר ושם   והסלעות מקום משמר המימות

יהיו נשמרים על רצפת אבני ההרים, כי אין שם עפר ינגבום... והודיע השם יתברך למשה  
  הסלע שיש בו מים, והמקום מהסלע שמשם יצאו במעט פועל". 

ע"ב]  [שבת צח    אמרו רבותינו  –  והבריח [התיכון] בתוך הקרשים: "בכור שור שמות כו כח  228
  ."על ידי נס. ולפי הפשט בכל כותל וכותל היה אחת

ח  229 נבוכים  "מבפרק  ב  "מורה  ענ:  כיוכן  בלעם  בדרךוין  האתון    ,לו  במראה   –ודברי  הכל 
  ".בור מלאך השם לוין דיהנבואה, אחר שהתבאר באחרית העני

ם,  ברה. ואם תבין סוד מלאכי אברהיכי האתון ד  ,והישרבסופו: "  אבן עזרא במדבר כב כח 
האמת תבין  אז  יעקב,  סתרים  גם  מגילת  הראשונים, ".  מתקופת  מוטוט,  שמואל  (לרבינו 

עזרא)  האבן  מפרשי  הנבואה"  מראשוני  במראה  היה  שהכל  "טעמו,  כך:  מה    על  [אמנם 
" ..." אין כוונתו ברה האתוןיויאמר הגאון, כי לא דשכתב האבן עזרא בתחילת דבריו שם, 

בשבילה,   דיבר  שמלאך  אלא  כלל,  דיבור  היה  שושלא  דבריו    ביארכפי  בפירושו את 
א ג  גאון"  בראשית  סעדיה  רב  ד...  ויאמר  לא  האתון  גם  הנחש  דיכי  מלאך  רק  בר  יברו, 
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סיפק ה' צורכם  , כוונתו ש"וגו' זה ארבעים שנה  שמלתך לא בלתה מעליך "
 .230ות בחדש  ןם החליפויהעד שלא בלו שמלותבמדבר, ש

ל השמש  אלא  יהושעבעצירת  מתנועתה,  שינתה  לא  עצמה  השמש   ,
כנגד   היתה  שהשמש  המועט  הזמן  במשך  מהאמורי  להינקם  שהספיקו 

  .231גבעון

מעלות,  גם   עשר  לחזקיהו  הצל  שינתה בהשבת  לא  עצמה  השמש 
  . 232ענניםה דיי ל כך עהיה רק נראה   אאלמתנועתה, 

בולטות במציאות,  לגבי שאלות באורים ותומים, אותיות התשובה לא היו  
  . 233אלא שכך היה נדמה לו במראה הנבואה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  . ]"בשבילם

ב"  230 ניסים  (לרבי  ניסים  ממרסייר  מעשה  "משה  שהוא:  מה  אמנם  ד"ה  יד  פרק  ארבעים ) 
שיש אומרים דרך פלא היה, ויש אומרים  ורגלך לא בצקה,  א בלתה מעליך  שנה שמלתך ל

שרצה הכתוב בזה שסיפק השם צורכם במדבר, ועד לא בלו שמלותם החליפו בחדשים ולא 
  חסרו דבר".

ונאמר:  231 ד"ה  יב  ח"ב  ו  מאמר  (לרלב"ג)  השם  מופת   מלחמות  שיתחדש  אפשר  "שאי 
השמימיים... מ  בגרמים  עלינו  אדם  יספק  בו ולא  הכוונה  אין  כי  ליהושע,  השמש  עמידת 

שתתבטל תנועת השמש... אבל הכוונה בזה שלא יסור השמש משיהיה אצלם כנגד גבעון,  
ולא יסור הירח משיהיה אצלם כנגד עמק איילון, עד שתשלם נקמת גוי אויביו בזה השיעור 

  המעטי אשר יראו בו השמש כנגד גבעון והירח כנגד עמק איילון". 
אפשר להבינו אם "  :) פרק יד ד"ה ויש מי שאמרמשה ממרסייר  ם (לרבי ניסים ב"מעשה ניסי

יומי עמד   ויש להבינו שאינו מופת, רק הצלחת הישועה ליהושע, לא שגלגל  דרך מופת... 
מתנועתו, ולא גלגל השמש נשתנה כלל בתנועתו. רק העניין, שהתפלל שיגיע לגבעון עם  

לעמק   ויגיע  חמה  לאור דמדומי  בהם  יהושע  היכה  בלילה  כי  הלבנה,  שתשקע  עד  איילון 
 ". הלבנה

  , נוי סדר תנועת השמשיולזה הוא מבואר שזה המופת היה בזולת ש: "רלב"ג יהושע י יב  232
והוא שכבר יתבאר בחוש שכאשר יהיו עננים תחת השמש באופן   ,וזה יהיה לפי מה שאומר

שיהיה יראו  הם  הנה  וירוצו  ניצוצות  בהם  שהוא  שירשם  מקום  בזולת  שכבר    ,השמש  עם 
או לדרום לצפון  זמן למזרח או למערב  רב במעט  נטיית צל השמש שיעור  אז  לפי   ,יראה 

תנועתם וצד  ההם  העננים  בזה    , מצב  מן החוש  זה  יראה  תמיד  כי  ספק  בו  שאין  וזה ממה 
  ".האופן

 . שמש בעצמולא ב  ,והנראה בעיני מפני כל זה שזה המופת היה בצל: "ב כ י־םרלב"ג מלכי
ניצוץ השמש בזולת מקומו    םי העננים המתנועעים תחת השמש יביאו לפעמיכוכבר ידעת  

 ".וזה כבר נמצא בחוש הרבה ,הראוי לו

והאותיות הצריכות לתשובה נדמה לו במראה הנבואה כבולטות : "ב"מאירי יומא עא ע  233
ומשיב   מצרפן  והוא  פניו  תציל'כנגד  והצל  תשיג  השג  כי  אתנהו  'או    'רדוף  מחר  כי  עלה 

כבולטות  'בידך לו  הנראות  האותיות  בצירוף  לו  שנראה  כל  בגמ  . או  שחלק  לומר    ראויש 
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  . 234אליהו שהחיה את בן האלמנה הוא כעין הנשמה מפה לפה של ימינו 

או   לשמיים  עלה  שגופו  הכוונה  אין  השמימה,  בסערה  אליהו  עליית  לגב 
וסוסי   האש  ורכב  נתנה,  אשר  האלוקים  אל  שבה  שרוחו  אלא  עדן,  לגן 

לעיני   נראו  רק  נודע    . 235אלישעהאש  שלא  למקום  ה'  רוח  שנשאתו  או 
  . 236עדיין והוא חי שם 

, ובוודאי  , תן לחכם ויחכם עוד237נוספים יש לפרש גם ניסים  באופנים דומים
  . תופעות ניסיות אחרותמדעיים של  להסבריםשאין להזניח ניסיונות 

נפש   משבעים  ישראל  עם  של  שפרייתם  ומצאו  חישבו  שכבר  להעיר  יש 
תוך   ריבוא  שנהלשישים  ועשר  יולדים מאתיים  אם  טבעי  באופן  תיתכן   ,

  . 238בגיל צעיר 

לגבי נס חנוכה של רבים ביד מעטים, אין קושי בכך שיש    גם  אם כן אפוא
ירושלים   :הסברים טבעייםגם  לו     המורדים שלטו על מעברי ההרים שבין 

פנימיים  בסכסוכים  וגם  נוספות  במרידות  גם  טרודים  היו  היוונים  לשפלה. 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ".שמצטרפות היו מאליהן ולא היה הכהן צריך לטרוח בצירופן

אפשר ג"כ כי עשה כן להנשים עליו ולחממו בחום הטבעי היוצא  : "א יז כא־םרד"ק מלכי  234
  ". ע"י מעט תחבולה מדרך העולם םנעשי סיםימפניו ומבשרו כי רוב פעמים הנ

"ב ב א־רד"ק מלכים  235 כן למט  ה,אמר בסער:  רוח    ה.ולא אמר  וסוסי אש  רכב אש  אלא 
אליהו בסערה  ,עמהם  ההי  הסער ויעל  לאלישע אמר רכב אש    האלא הנרא   ,כמו שאמר 

כמו    ,וירוהעלתה אותו מן הארץ אל הא  הורוח הסער  .נראית  האבל הרוח אינ  ,וסוסי אש
כן העלתשמ גלגל האש־אותו ברצון הא  העלה הדברים הקלים  על  בגדיו    ,ל  נשרפו  ושם 

רכב   הומה שנרא  ה.ים אשר נתנוקוהרוח שבה אל האל   ,וכלה בשרו ועצמו  ,זולתי האדרת
כמו שאמר   ,להודיע בו כי בהעלותו עלה מישראל רכבו ופרשיו  –אש וסוסי אש לאלישע  

ל בגן עדן עם  ־ודעת המונינו גם חכמינו כי הכניסו הא  .רכב ישראל ופרשיו  אלישע אבי אבי 
שהי  ,גופו שחטא  הכמו  קודם  הראשון  הם    ,אדם  עשרה  כי  ובדרש  שם,  חנוך  הכניס  וכן 

  ".שנכנסו חיים לגן עדן

: "אי אפשר שיובן שהעלתו השמים, כי לא יעלו שם אלו הגופות. ב ב א־מלכיםרלב"ג    236
בגו בו  הכוונה  וראשו אבל  ו'מגדל  בשמים',  ובצורות  גדולות  'ערים  כאומרו  האוויר,  בה 

כמו   שם  חי  והוא  עדיין,  נודע  לא  מקום  אל  ה'  במלאכות  ה'  רוח  נשאהו  והנה  בשמים'. 
  שביארנו". 

ויש: "ויש לך להבין בכל  ר  מעשה ניסים (לרבי ניסים ב"  237 משה ממרסיי) סוף פרק יד ד"ה 
  להם, אי זה דרך שתבחר". אלו [הניסים] שזכרתי, ובכל הדומים

  13למשל, די בכך שכל אישה יולדת שני זכרים (שיחיו ויולידו בהמשך): כאשר היא בת    238
-ו  23,  19. או שהיא יולדת שלושה זכרים: כאשר היא בת  16-ו  14, או כאשר היא בת  17-ו

26 .  
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היוונית  פתוח,   239שלהם. שיטת הלוחמה  התאימה בעיקר ללחימה בשטח 
  ולא למעברים צרים בגאיות. 

נס  כפי שאין קושי להבין שהניצחון במלחמת ששת הימים אף הוא בגדר 
  טבעיים.של רבים ביד מעטים, אף על פי שיש לו גם הסברים 

למעשה   פשוט  טבעי  הסבר  שישנו  מתברר  היום,  ידיעותינו  פי  שעל  יש 
ורבי    240, כגון רבי יהושע בן לוישנחשב בעבר לנס. כך המעשים על צדיקים

לוין התקרבו  , 241אריה  נפש  החשש  242" צרעת"לחולי    שבמסירות  למרות   ,
זו נוראה  במחלה  להידבק  ו  –  העצום  כנס,  נראה  היה  הדבר  ע"פ  בעבר 

מבני האדם עלולים    243הידוע לנו היום, באופן טבעי רק מיעוטא דמיעוטא 
להבדיל אלפי הבדלות, הדבר נכון גם לגבי "מופתים"    להידבק במחלה זו. 

  .244של אומות העולם 

שהעירו   ההסתברויות,  יש  וחישוב  הנתונים  איסוף  מדעי  פי  באופן שעל 
יפג  , טבעי שאדם  חריגיםסביר  מקרים  לפעם  מפעם  שבעיני  245וש  אע"פ   ,

  .246זר  נראה האינטואיציה האנושית הדבר

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

רגלים המסודרים , דהיינו מבנה של עשרות לוחמים  ָפַלְנְקסהיתה מבוססת בעיקרה על  ש  239
 .בשורות רבות, שהנשק העיקרי שלהם הוא חנית ארוכה

240  " ע"ב:  עז  כתובות  הגמרא  כוונת  זו  הנראה  וכולן  ככל  הן,  שחין  מוכי  וארבעה  עשרים 
מכולן קשה  ראתן  ובעלי  להן,  קשה  תשמיש  חכמים  ועסיק   ...אמרו  בהו  מיכרך    ריב"ל 

 ".אם חן מעלה על לומדיה, אגוני לא מגנא? –בתורה, אמר: אילת אהבים ויעלת חן 

  .  144עמוד (שמחה רז) ספר "צדיק יסוד עולם"  241

עד  -בחז"ל כונתה "מוכי שחין" (חוברת אסיא עג ה.הכוונה למחלת ַהנֶסן, הקרויה גם ֶלּפָר  242
 ). מחלה זו גורמת לעיוותים בגוף ועל העור.5עמ' 

  אחוזים. השאר מחוסנים באופן טבעי בפני החיידק שגורם למחלה זו. כחמישה 243

היה על הצלב, אחד מאנשי הצבא  הנוצרי  בשניים מספרי הנוצרים מתואר שכאשר יש"ו    244
(או: "צלעו"), ויצאו מים ודם. בעיניהם   את צידו  "חנית"):  (או  דקר ברומח(או: "איש אחר")  
נרא המים  הצליבה  תיציאת  תנוחת  היום,  לנו  הידוע  ע"פ  כנס.  לגרוםה  לריאות   יכולה 
) במים  להיותלהתמלא  יכולה  תגרום    וזו  כזו  שדקירה  שטבעי  כך  מצליבה).  המוות  סיבת 

  למים לצאת.

נגדיר  245 למיליון,  כ"נס"    אם  אחד  שהסתברותו  נניחאירוע  נפגש    ואם  או  חווה  שאדם 
סביר שפעם בחודש אזי    –כשמונה שעות ביום    עירני  ונניח שאדםבאירוע אחד בכל שנייה,  

 ., וכן על זו הדרך")דוּ לוויטְ חוק לִ "חישוב זה מכונה  אדם יפגוש נס (

שבדורות האחרונים הוברר שבחינת המציאות וחקירתה אמינות    פרק לאכבר הדגשנו ב  246
בולט והדבר  אינטואיטיביות,  מסברות  ההסתברות.    בייחוד  יותר  מכונה במדעי  זו  תופעה 

כל   שבין  המעניין  הנתון  שם  על  ההולדת",  יום  שיהיו   23"פרדוקס  הסיכויים  רוב  אנשים, 
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  ניסים גלויים בימינו 
בדורות   הניסים,  של  במהותם  הראשונים  שנחלקו  אמורים  דברים  במה 

ניסא לן  מיתרחיש  דלא  ודאי  האחרונים  בדורות  אבל  אלא  הראשונים.   ,
  באופן טבעי. 

לכלותינו  עלינו  עמדו  כאשר  שאפילו  האחרונים  בדורות  ראינו  , 247וכבר 
בניסים שמעל   ולא  טבעי,  באופן  המולבשים  בניסים  מידם  הצילנו  הקב"ה 

ומגן,   השמש  כתב  כן  על  הטבע.  נעשה  דרך  והקב"ה    ממעט שהואיל 
בניסים, הרי זה נגד השכל להאמין שיעשה בדורנו ניסים גדולים על חינם, 

  .249שידע את כל התורה כולה  248וסירב להאמין במעשייה בילד 

  בע התפעלות מנפלאות הט 
ומבין   מעמיק  שהאדם  שככל  לב  לשים  יש  הטבע,  שבדרך  ניסים  בענייני 

מאידך, יש ביכולתו    . 250בחוקי הטבע, התפעלותו מאותן תופעות מתמעטת

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ן כצירוף מקרים בלתי סביר.שניים מהם בעלי יום הולדת זהה. מה שנראה במבט ראשו

  מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים.  כגון 247

 "הינוקא הפלאי". 248

יא...    249 סי'  למועד  חזון  בספר  "ראיתי  א:  סי'  שונים  עניינים  ח"ג  (לרב משאש)  ומגן  שמש 
ז"ל.   צדקה  יהודה  מהרה"ג  אותו  שמע  הוא  שגם  אחד,  מרב  אותו  ששמע  מעשה  והביא 

עשרים שנה ויותר, בילד הנולד, ומאותה שעה ממש התחיל    שהיה נוכח באותו מעשה, זה
ענה   ולא  שתק  ואז  אותו  [סטר]  (סתר)  גדול מהישיבה  שרב  כולה... עד  התורה  כל  להגיד 

  עוד, וסיים על זה, ומעשה רב...
ובעשר  סוף  ים  בקריעת  הטבע  ושינה  מזה,  ליותר  יכול  כל  ית"ש  שהקב"ה  תמה...  ואני 

וכו'...   המן  וירידת  אם  המכות  כי  הטבע  להפוך  נס  יעשה  ולא  בניסים.  קמצן  נעשה  ומאז 
  לצורך גדול, ולא לעשותם על מגן... וגם ניסי מגילת אסתר כולם מולבשים בטבע... 

ומה שהביא מסיפורים בעלמא, שהוא שמע מרב, ששמע גם הוא מרב, מה שהביאו התינוק 
הר זה אמת, מדוע  ידידי, אם  לי  יאמר  בישיבה כמש"ל.  ז"ל לא העלה  לפני הרב  ב צדקה 

המעשה הזה באחד מספריו, דזהו דבר גדול שלא היה כמותו בעולם, והיה צריך לפרסמו 
דלא  בכל העיתונים שבעולם,  מתפרסם  היה  כזה  עניין  גם  זה.  דבר  בעצמו  שראה  ויכתוב 
ורק   מעולם,  דברים  היו  דלא  ודאי  אלא  זה...  על  העולם  מרעישים  והיו  הוא,  ריק  דבר 

שונות ולא   שמועות  היו  שלא  חדשים  דברים  נולדים  מזה  פה,  אל  פה  אל  מפה  שהולכות 
שיהיו  השכל,  נגד  שהוא  מה  בכל  להאמין  חייבים  לא  נכתבו,  אילו  ואפילו  בעולם...  יהיו 

 ניסים גדולים על חינם".

המצוי למשל, דברי הרמב"ם (הלכות יסודי התורה פ"א ה"ב) על תנועת גרמי השמיים: "  250
ם אדון כל הארץ, והוא המנהיג הגלגל בכח שאין לו קץ ותכלית, בכח י העולקהזה הוא אל

שאין לו הפסק, שהגלגל סובב תמיד ואי אפשר שיסוב בלא מסבב, והוא ברוך הוא המסבב 
  ."אותו בלא יד ובלא גוף

עם הבנתנו את חוקי התנועה, איננו מתייחסים לסיבוב הכוכבים כמונהג כפשוטו בכח שאין  
כן    לו קץ ותכלית, שכן פי  זו. אף על  נוסף למערכת  ידיעותינו אין צורך בהוספת כוח  ע"פ 
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המתאימים   הטבע  חוקי  של  המופלא  מהסידור  להתפעל  כזה  אדם  של 
  . בדיוק רב לצרכינו

   פד  פרק
  גדר תורה 

"תורה",   בגדר  נכלל  מה  לדון  לימיש  שישנם  יתכן  נחוצים, שהרי  ודים 
בגדר   נכללים  אינם  יציאת  .  זהואעפ"כ  לגבי  ויש מכך השלכות הלכתיות 

התורה,  ברכת  חיוב  התורה,  ידיעת  מצוות  תורה,  לימוד  בחיוב  חובה  ידי 
  הרהור במבואות מטונפות, כבוד הכתבים. 

שגדר   כתב  הרב  ערוך  התורה"השולחן  ה  , תנ"ךהוא    "כל  לכות  הכל 
הטעה עם  התורה  כל  של  פרטיהם  מיםפסוקות  בכל   , ודקדוקיהם 

  .252הלכות למשה מסיני, סברות , התלמוד, 251האגדות 

ובתיאוריו הכבוד  בכיסא  במרכבה,  נכללים  ־ עיסוק  הקב"ה,  של  כביכול 
  . 253עליהםאף בעיסוק בתורה, וביום הדין לעתיד לבוא נשאלים  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

כך    ברור שאנו מתפעלים מעצם הסידור המדויק של גרמי השמים בהתאמה לצרכי האדם.
  . , ותופעות טבע שונותגם לגבי נפלאות עולם החי והצומח

כתב    251 הגולה  וכן  טו (למהר"ל)  באר  פרק  השישי  "  באר  מה:  אמנם  יהיו  ד"ה  שלא  אבל 
 ."האומר כך אין לו חלק בעולם הבא – האגדות דברי תורה כמו שאר תורה שנאמרה מסיני

  :  שולחן ערוך הרב יורה דעה הלכות תלמוד תורה פרק א סעיף ד 252
ושבע"פ " שבכתב  התורה  כל  לידע  היטב  שילמדנו  מלמד  לו  לשכור  התורה  מן  הוא  חייב 

  כולה.
ות  ול הלכות פסוקות של כל התורה עם הטעמים כי הן הן פירוש התרי"ג מצדהיינו תנ"ך וכ

ים  וקלוקי דעות הרי אלו ואלו דברי אלישבתורה ודקדוקיהם בכל פרטיהם ואף שיש בהן ח
ות שאין נוהגות עכשיו וגם ללמוד כל דברי חכמים שהסמיכום על מדרש  וחיים ואפילו המצ

ה הזאת ודרשו חכמים  ותשמרון את כל המצוהפסוקים שהן ההגדות שנאמר כי אם שמור  
כל המצו לומר  תלמוד  לי  די  הלכות  למדתי  ומדרש ושלא תאמר  ואגדות  הלכות  למוד  ה 

הפסוקים  בדרשות  ומקורם  וברייתות  שבמשניות  ההלכות  טעמי  שמפרש  התלמוד  שהוא 
מסברא   או  מסיני  למשה  הלכה  קבלה  הן  בפסוקים  דרשה  להן  שאין  וההלכות  שבתורה 

וכן דברי חכמים שהסמיכום על מדרש הפסוקים שהן ההגדות כמו    .תן למשה מסיניוהכל ני
והמצו והתורה  האבן  לוחות  את  לך  ואתנה  פסוק  על  חכמים  כתבתי  ושדרשו  אשר  ה 

  .. ומכל מקום לימוד ההלכות קודם ללימוד ההגדות. ,להורותם
לתיקונה לעסוק בפרד"ס כפי מה שה צריכה  נפש  יכולה  ועוד אמרו חכמי האמת שכל  יא 

 ...". להשיג ולידע

(והובא בקצרה    יז ד"ה אורח לחיים) פרק י פסוק  , מתקופת הגאוניםמדרש משלי (בובר  253
  : בביאור הלכה (במשנה ברורה) סי' קנה סעיף א ד"ה עת ללמוד)
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התורה   מן  חלק  שהם  שכתבו  יש  רפואות,  כגון  שבש"ס  מדעיים  עניינים 
פה   בקבלה שבעל  לנו  התורה254המסור  ברכת  עליהם  ומברכים   ,255 . 

לצור מדעיים  מנת    כי חישובים  על  ומולדות  תקופות  חישובי  כגון  הלכה, 
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

כל  " את  לדון  הוא  ברוך  שעתיד הקדוש  הדין  יום  קשה  כמה  וראה  בוא  ישמעאל  ר'  אמר 
כלום    :בזמן שתלמידי חכמים באים לפניו אומר לכל אחד מהם  .יהושפטהעולם כולו בעמק  

בתורה לו  ?עסקת  הוא  :אמר  ברוך  הקדוש  לו  אומר  והודית  :הן,  מה   ,הואיל  לפני  אמור 
מכאן אמרו כל מה שקרא אדם יהא   .שקרית, ומה ששנית בישיבה, ומה ששמעת בישיבה

ליום בושה  תשיגהו  שלא  כן,  כמו  ששנה  ומה  בידו,  ישמעאל   .הדין   תפוש  ר'  היה  מכאן 
אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, ועל זה בקש דוד מלך ישראל בתפלה    :אומר

  ...ך לך ואצפהוקר אערוקר תשמע קולי בוובתחנונים לפני המקום ואמר ה' ב
ונתעסקת בתלמוד, צפית   בא מי שיש בידו תלמוד, הקדוש ברוך הוא אומר לו בני הואיל 

וה שאין הנייה בעולמי אלא בשעה שתלמידי חכמים יושבים ועוסקים ות בגאבמרכבה, צפי
סא כבודי היאך הוא עומד, רגל  יבתורה מציצין ומביטין ורואין והוגין המון התלמוד הזה, כ

ג' במה היא משמשת, ד' במה היא  (הראשונה במה היא משמשת, שנייה במה היא משמשת  
ים הוא מתהפך בשעה אחת, לאי זה רוח הוא  , חשמל היאך הוא עומד, ובכמה פנ)משמשת

כרוב  (משמש, הבקר היאך עומד, כמה פנים של זוהר נראין בין כתפיו, לאיזה רוח משמש  
משמש הוא  רוח  זה  לאי  עומד,  הוא  כ)היאך  עיון  מכולם  גדולה  הוא  י.  היאך  הכבוד  סא 

בין יש בו, כמה הפסק  גשר לגשר,    עומד, עגול הוא כמין מלבן, ומתוקן הוא, כמה גשרים 
וכשאני עובר באי זה גשר אני עובר, ובאי זה גשר האופנים עוברים, ובאי זה גשר הגלגלים 

מצ מכולם  גדולה  קיעוברים.  ועד  בפודקופורני  שיעור  כמה  עומד,  אני  היאך  ידי,  ידי,  סת 
סא כבודי היאך הוא עומד, לאי זה רוח הוא  יי. גדולה מכולם כיוכמה שיעור אצבעות רגל

חד בשבת לאיזה רוח הוא משמש, בשני בשבת לאיזה רוח הוא משמש, בשלישי  משמש, בא
רוח  לאיזה  בחמישי בשבת, בששי בשבת,  ברביעי בשבת,  משמש,  הוא  רוח  לאיזה  בשבת 

דה הזאת,  יי מכירין את כבודי במיפיי שבנומשמשין, וכי לא זהו הדרי, זהו גדולתי זה הדר י
ניך. מכאן היה ר'  יחכמה עשית מלאה הארץ קנילם בוועליו אמר דוד מה רבו מעשיך ה' כ

פה   פתחון  לו  שיהא  כדי  בידו,  תלמודו  משמר  שהוא  חכם  תלמיד  אשרי  אומר  ישמעאל 
להשיב ליום הדין לפני בוראו, לכך נאמר אורח לחיים שומר מוסר, אבל אם עזב תלמודו  

אמר   מתעה,  תוכחת  ועוזב  נאמר  לכך  הדין  ליום  וכלימה  בושה  משיגו  בנאה  והניחו,  ר' 
  . "שהקב"ה מרחיקו מלפניו

רפואות   254 "והנה  יד:  סי'  ח"א  מרוגאצ'וב)  רוזין  יוסף  (לרבי  דווינסק  פענח  צפנת  שו"ת 
 .הנזכרים בגמרא זה גדר חלק מן תורה שבע"פ המסור לנו בקבלה" 

עמוד    255 ג  תשמ"ג  מלובביץ')  (הרבי  מנחם  יז:  1595תורת  דחג "  אות  בהתוועדות    דובר 
ד  בועותהש הנצחיות  ענכאודות  אודות יל  מדובר  שבהם  התורה  סוגיות  כולל  התורה  יני 
הנה לכל    ,ין זהיובנוגע לכל השאלות המשונות ששאלו ופלפלו בענ  ...יני רפואה וכיו"ביענ

שצריכים   הנבוכים  לתלמידים  המענה  ע"פ  גם  עלמא  שלכולי  להבהיר  צורך  יש  לראש 
עתה לעת  להם  שאומרים  עי"ז  דעתם  את  וכיו"ב ישבעני  להניח  שבש"ס  רפואות  אלו  נים 

ענ להיות  שינויייכול  של  מדובר    ,ין  שבהם  הש"ס  סוגיות  את  לומדים  שכאשר  פשיטא 
גם כאשר התחלת   'ונתן לנו את תורתו'יני רפואה וכיו"ב צריכים לברך ברכת התורה  יבענ

כול להיות  היינו שגם לדעת אותם תלמידים שי  , ין זה בלבדיוסיום הלימוד ביום זה הוא בענ
בעני זה חלק מתורתו של הקב"ה  ,נים אלוישינוי  זה    ,הרי  על  לנו את  'ולכך מברכים  ונתן 

  ...".לומר באופן אחר חדולא עלה בדעת אף א 'תורתו
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הלכות,   לגופי  נחשבים  החודש,  את  ולקדש  השנה  את  לעבר  אם  לדעת 
ממש  תורה  החכמות 256דהיינו  שבע  בכל  וכן  לגבי   . 257,  שהסתפק  מי  ויש 

שמקורם בחכמי    על ענייני הגלגלים, כיווןשל קידוש החודש, וכן  חשבונות  
תלוי במטרת הלימוד: אם מטרתו לגלות    כלויש מי שכתב שה  . 258האומות 

אזי גם לימוד פרטים מדעיים הוא    –את הרצון האלוקי ולהכיר את דבר ה'  
חולין   לענייני  מטרתו  ואם  לימוד    –תורה,  זה  אין  תנ"ך  ילמד  אם  גם 

  .259תורה 

הרמב"ם,   בראשית"לדעת  הטבע  הוא  "מעשה  את  260מדעי  הכוללים   ,

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

רבי אליעזר בן חסמא אומר קינין ופתחי נדה הן הן גופי הלכות : "ח"ג מי"משנה אבות פ  256
  ". מטריאות פרפראות לחכמהיתקופות וג

לרשב"ץ   אבות  "  שםמגן  תקופות:  חד"ה  על  זה  את יואין  לדעת אם מעברין  תקופות,  שוב 
פרק ראשון, כי זה אינו פרפראות   )בע"יג    –ב  ע"יא  (השנה אם לא, כמו שנזכר בסנהדרין  

וישחטו   בפסח  חמץ  יאכלו  שלא  כדי  פסח  יהיה  מתי  לידע  הלכות  גופי  הם  אבל  לחכמה, 
לידי כרת יבואו  ולא  בזמנו  עיבור שנה,  הפסח  פי  על  יום הכפורים שהוא בכרת תלוי  וכן   ,

  ."וחלילה שיקרא זה פרפראות לחכמה
טוב   יום  "  שםתוספות  ד"ה תקופות:  מן  סוף  הידיעה  על  הן  חסמא  ר"א  לומר שדברי  צריך 

ין זה ודאי  יבור שנה. שלעני דש ועודוש החיהמהלכים בלבד. ולא מה שנמשך מהם שהוא ק
הן. גופי הלכות  והן  ד  שהן  דברו אשר  זה לדעת אותם יאבל  שלומדים  בר הוא לבני אדם 

  ".ואמר שאין זה אלא פרפראות ,ושיהיו שלמים בחכמה

יוסף יצחק שניאורסון מלובביץ', הריי"צ)   –ספר המאמרים ה'תש"ח    257 תש"ט (מהאדמו"ר 
לומד איזה חכמה ע"פ התורה, פירוש, בכוונה להשתמש בה בהנוגע אל    : "דכאשר55עמוד  

דרך משל כאשר משתמש בחכמת התכונה בכדי  על  וכמו  בירור ההבנה בחכמת התורה, 
ללמוד ולהבין בהלכות קידוש החודש, דידיעת הלכה זו על בוריה בעומק והשגה רחבה זה  

כה"ג בכל השבע חכמות כאשר  מצווה, הנה עי"ז חכמת התכונה נכללת בחכמת התורה. ו
 נכללים בתורה...". 

ר נבנצל) על משנה ברורה סי' מז סעיף ב: "צריך עיון מה הדין  ביצחק יקרא (הרב אביגדֹ  258
על   התורה  יסודי  בהלכות  הרמב"ם  דברי  וכדו'.  פרפראות  החודש,  קידוש  של  בחשבונות 

 ימוד תורה".ענייני הגלגלים וכו' מקורו בחכמי יוון, ולכן יתכן דלא הווי ל

: "אם אתה מחפש לגלות את הרצון האלוקי,  60אמונה ברורה (ר' ראובן פיירמן) עמוד    259
אזי גם כשאתה לומד אסטרונומיה אתה לומד תורה,   –ולהכיר את דבר ה' שהופיע בסיני  

כגון לדעת את  כפי שלמד רבן גמליאל את צורות הירח. ואם המטרה שלך חולית בלבד, 
אין בזה שום קדושה,    –אכדיים מתקופת הברונזה המופיעים בתנ"ך  ־שמות הערים השומר

לומד, אל עיקר השאלה הוא לא מה אתה  לברך.  אין  כזה  לימוד תנ"ך  א מהי מטרת  ועל 
 הלימוד". 

כללים מסוג זה והעירונו על    ארנו בחיבורינו בהלכהיוכבר במורה נבוכים ח"א פתיחה: "  260
ומעשה מרכבה הם מדעי ,  עניינים רבים. והזכרנו בהם כי מעשה בראשית הם מדעי הטבע

  ". ותקהאלו
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וארבעת   הכוכבים  זה  והביא  ,  261היסודות חכמות  שאין בעניין  פרטים  גם 
  . 262הבריאה למעשה או למהות מהם תועלת להלכה או  

בגדר  אינם  ונחיצותם,  תועלתם  למרות  ארץ,  דרך  מידת  בענייני  דיבורים 
להביא  .  263תורה  יכול  שהדבר  שחשש  יש  בחבורה,  מוסר  לימוד  לגבי 

  .264לביטול תורה לגמרי 
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הל  261 פ  'רמב"ם  התורה  ה"יסודי  "י"ד  ורבי:  שלישי  שבפרק  הדברים  אלו  כל   עיוביאור 
 ".הוא הנקרא מעשה בראשית [מהלכות יסודי התורה]

ואין בכל הכוכבים כוכב גדול מן השמש ולא  : "ח"ג ה"יסודי התורה פ  'הלדבריו בלמשל:    262
  ".קטן מכוכב שבגלגל השני

הבית    263 חיים(לתורת  ב) תחילת  חפץ  "פרק  תורה אם לעמל :  יודע אם לעמל  איני  ועדיין 
 ,דת דרך ארץ וכדומהייני מישם שיחה מונח על דברים פשוטים שמדבר האדם בענ  .שיחה

בור גופא  ימ"מ לא נוכל לומר שהד  ,ן נחוץ וכמאמרם שד"א קדמה לתורהיהגם שגם זה עני
קדושיבעני הוא  זה  ד"א  ,ן  בעל  להיות  שיוכל  תועלת  לידי  מביא  שהדיבור  כן    .רק  לא 

ובכל תיבה ותיבה שמדבר בפיו הוא מקיים    ,דושהדיבור גופא הוא ק  ,כשהוא מדבר בתורה
להוכיח שעיקר בריאתו   'לא ימוש ספר התורה הזה מפיך'וע"ז מביא הקרא    .מ"ע של תורה

  ". היה להשלים נפשו בתורה

עמוד    264 המוסר  בפולמוס  הובא  זיוו,  מנדיל  גרשון  "113הרב  ששמעתי  :  מה  להגיד  אוכל 
 און נר ישראל כש"ת מו"ה ישראל סאלאנטער הרב הגעטרת ישראל  מפיו של ידידנו יקרנו  

ולא  בעסק במשא ומתן,    העוסקים   "בלא קבע רק בעד בעה  ,שקבע בתי מוסרזצ"ל, כי מה  
ללמוד בפני עצמו בספרי יראים  , כי כל אחד מלומדי תורה יכול  קבע כלל בעד לומדי תורה

  .כזה" ולא בחברה... וח"ו יוכל בקרוב לבוא אל ביטול תורה לגמרי מסדר לימוד
  ויש לעיין בכוונתו, שאין זה ברור האם לדעתו עצם לימוד המוסר הוא ביטול תורה.
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  עשר ה־ארבעה שערה

  גדולי ישראל 

   פה פרק
  תורה בגוים

    . 1ש חכמה בגויים אך אין תורה בגוייםידועים דברי המדרש שי

  חכמה
כמתם ושלמדו מח   2לגבי חכמה, ידוע לנו שהיו גדולי ישראל בכל הדורות

  . 3לדינא   מינה־אנפק  םשל הגויים, ואף בעניינים שיש מה

המולד הממוצע, אורך שנת החמה,   –  4כך גם כללי הלוח שמקורם בחכמה
העיבורים   כל    –מחזור  האומות.  חכמי  בדברי  שמקורן  רבות  ראיות  יש 

כללי   תיקון  לפני  שנים  מאות  הגויים  חכמי  בכתבי  פורסמו  הללו  הערכים 
אין    , בראיות ברורות הם שאין בהם דופי  , ומאחר שכל אלו הדברים  . 5הלוח 

שלמדו או  שאמרו  האיש  זה  על  שנתגלתה    אלא  , סומכין  הראייה  על 
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אם יאמר לך אדם יש חכמה בגוים תאמן, הדא הוא  אות יג: "  איכה רבה (וילנא) פרשה ב  1
והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו, יש תורה בגוים אל תאמן, דכתיב מלכה    דכתיב

  ".ושריה בגוים אין תורה

 תנאים, אמוראים, ראשונים, אחרונים. 2

  פרק ב. "תוקפן ומקורן –ל "הידיעות המדעיות של חז" בקונטרסבזה  תיהארכ 3

אד"ו ראש, מולד זקן    כללי הדחיות, דהיינו לא  –להבדיל מכללי הלוח שמקורם בהלכה    4
  שבוודאי שאין להם עניין עם חכמת הגויים. –ועוד 

לספירה) ספר רביעי פרק    2ה־אלמגסט (ספרו של האסטרונום תלמי (בטלמיוס), מהמאה    5
ידי חישובים מתצפיות שנעשו    לפנה"ס]  2ה־ [יווני מהמאה    היפרכוסשני: " כבר הוכיח, על 

שהמרווח הקבוע הקטן ביותר המגדיר תקופה   הוכיח  הוא...  ם ובזמן האחרוןיעל ידי הכלדי
וכמות התנועה   זהים, הוא    )הירחית(אקליפטית שבה מספר החודשים  ימים    126007תמיד 

שוויוןשועוד   שאחת  עת  מצא  הוא  זה  במרווח  כאשר  ...  חודשים  4267כללו  נ.  לפיכך, 
רך הממוצע האושהחודשים, הוא מצא    4267ב־לעיל  ד  [והשעה]  מחלקים את מספר הימים

  ". בקירוב 29,31,50,8,20 (הירחי) הואשל החודש 
  לכן, כוונת הביטוי הנ"ל היא .  60את היממה ע"פ בסיס    והיוונים, כקודמיהם הבבלים, חילק

  . ערך זה זהה לחלוטין לכ"ט י"ב תשצ"ג.יום 29+31/60+50/3600+8/216000+20/12960000
ומחז  תיהארכ החמה  שנת  אורך  לגבי  גם  זה,  העיבורים,בנושא  כללי   בקונטרס  ור  "האם 

  הלוח ניתנו מסיני, וכיצד טעות בסיפרה אחת שינתה תפיסה שלימה".
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  . 6והטעם שנודע

תמונת   על  מיוסדים  הקבלה  בחכמת  רבים  שמושגים  ישי  הבית  העיר  כך 
כוכבי   שבעת  הגלגלים,  מציאות  כגון  יוון,  חכמי  של  הטבע  וחוקי  העולם 
למקורו   שואף  דבר  שכל  העיקרון  וצורה,  חומר  היסודות,  ארבעת  הלכת, 

  .7ועוד רבים 

אריסטו בענייני חכמת ההיגיון, העוסקת בדרכים  הרמב"ם הסתמך על דברי 
ההיגיון"  "מילות  הספר  את  דבריו  סמך  על  כתב  ואף  האמת,  את  . 8לברר 

לאחריו עשה זאת גם הרמח"ל    ומוכח שראה בתחום זה חכמה ולא תורה. 
  . 9ב"ספר ההיגיון" שחיבר

בוודאי שאין לתמוה על כך שבכל עם ישראל נתקבלה חלוקת הפרקים של  
, שכן חלוקה זו אינה תורה ואינה חכמה אלא  10שמקורה אינו יהודי  התנ"ך, 
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ין  יומפני מה מוסיפים מנ  ,וטעם כל אלו החשבונות: "ד"ז הכ"קידוש החודש פי  'רמב"ם הל  6
זה ומפני מה גורעין, והיאך נודע כל דבר ודבר מאלו הדברים, והראיה על כל דבר ודבר,  

ן ספרים הרבה והם הנמצאים עכשיו וברו בה חכמי יויהיא חכמת התקופות והגימטריות שח
החכמים שח  .ביד  הספרים  לא  יאבל  יששכר  מבני  הנביאים  בימי  שהיו  ישראל  חכמי  ברו 
אלינו אפשר    .הגיעו  ואי  דופי  בהם  שאין  הם  ברורות  בראיות  הדברים  אלו  שכל  ומאחר 

למ חוששין  אין  אחריהם,  להרהר  שחלאדם  בין  שחביחבר  בין  נביאים  אותו  אותם יברו  רו 
אין סומכין על זה    ,תתו בראיות שאין בהם דופייגוים, שכל דבר שנתגלה טעמו ונודעה אמ

  ."האיש שאמרו או שלמדו אלא על הראייה שנתגלתה והטעם שנודע

 בית ישי (לרב שלמה פישר) דרשות פרק מז הערה ד: "וכיו"ב תמהים רבים על כך, שחכמת 7
הקבלה מיוסדת על תמונת העולם וחוקי הטבע שלפי חכמי יוון, כגון, מציאות הגלגלים, וז' 

 כוכבים לכת, וד' יסודות, וחומר וצורה. וההנחה שכל דבר נמשך למקורו וכיו"ב טובא".

והוא    8 בענייני  זהו הספר הראשון שכתב הרמב"ם.  (בספרי אורגנון)  דברי אריסטו  תמצית 
) ההיגיון  ההיגיון,    ).קהלוגיחכמת  (מילות  אריסטו  בדברי  שהסתייע  כך  על  העיד  אף  הוא 

חלקיה  והשלים  אריסטוטלוס  הניחה  אשר  המלאכה  שזאת  "ובעבור  יד):  שער  תחילת 
עד   במושכלות,  דרכים  הפנימי,  הדיבור  והוא  המדבר,  לכוח  תיתן  ספרים,  בשמונה 

לו האמת בכל   על היושר, עד שתגיע  ותדריכהו  מן הטעות  מה שבכוח האדם  שתשמרהו 
 שתגיע לו האמת בו".

ספר ההיגיון (לרמח"ל), סוף ההקדמה: "ובראותי הצורך הגדול אשר לנו באמת בדבר הזה,   9
שבלעדיו אי אפשר ליכנס אל חדרי החכמות ולהשתעשע בתענוגיהם כראוי, בחרתי לסדר  

מספ העתקתיו  רובו  העניין,  לתשלום  מוכרח  שראיתיו  מה  כפי  בקיצור  הלימוד  רים זה 
שקדמוני בלשונות אחרות והבאתיו אל לשוננו להועיל לבני עמנו. ועניינים הוספתי גרעתי  
ושיניתי מאשר מצאתי לפני, כמו שנראה לי יותר נאות. אנה עתה קורא נעים עמוד והתבונן  

 שמע והוסף לקח ודעת לנפשך". 

בקובץ אור    . 13־הו  12־ה, בן המאות  סטיבן לנגטוןחלוקה זו מיוחסת לאיש הדת הנוצרי    10
קנב האריך ופירט כיצד חדרה חלוקה זו לעולם ־דישראל מונסי ניו יורק חלק יב עמודים קמ
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  . מלאכה

  תורה
זאת, אין סתירה בכך  לגבי תורה, הרי מפורש במדרש שאינה בגויים.   עם 

ללימוד   להועיל  שיכולים  שונים  פרטים  מהם  נלמדו  מסוימים  שבמקרים 
  ו ברור. מה גם שלעיתים הגבול בין "חכמה" ל"תורה" אינ . 11התורה וקיומה 

עיקרי  או  הלכות  של  לימוד  על  מדובר  לא  מקום  שבשום  להדגיש  חשוב 
  וכדומה.   משליםהיהדות, אלא על שמות, הנהגות, 

עוד יש להדגיש, שברור שלימוד פרטים מהגויים יכול להיעשות רק על ידי  
היטב ושאלו  וחקרו  דרשו  מום,  מכל  שביקרוהו  לאחר  ישראל,  אם    גדולי 

את   גם  לאכול  חלילה  עלולים  כן,  לא  שאם  פסול.  שמץ  זה  בעניין  אין 
", 13"עקבות בחול   12כאן המקום לציין שהמעשה.  , ואנה אנו באיםקליפתו

יהודי  אינו  מקורו  יהודיים,  מקומות  בכמה  פורסם  לב ,  14שכבר  לשים  ויש 
  . 15הגשמה לבורא  כביכולמייחס   שהוא

  ענייני המקדש 
הורדוס סגנון   מקדש  של  החיצונית  מרובה    16האדריכלות  במידה  היה 

  . 17בסגנון יווני 

מימיו   יהיו  שלא  בבור,  לשקעו  גלגל  שהוא  שני,  במקדש  לכיור  המוכני 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  היהודי. 

 בכמה מקומות הסתירו את העובדה שמקורם אינו יהודי, כדלקמן. 11

 השיר.ו 12

  ובשמו הנוסף: עקבותיו של אלוקים. 13
חייו כמתאר אדם שרואה  מעשה זה   זוגות עקבות בחול, ששאת  אחד מהם היה שייך  הני 

וקלאלו שייך  אחר  הים  עצמו.  היה  אחד.  לו  עקבות  זוג  רק  היה  בחייו  הקשות  בתקופות 
האדם סבור שאלוקים עזב אותו באותם רגעים, אך בסופו של המעשה מסביר לו אלוקים 

 יו. שהזוג היחיד הוא של עקבותיו של אלוקים, שבשעות הקשות נשא את האדם על כפ

המקורי  14 המעשה  מחברו  –  לגבי  מיהו  שונות  דעות  כך  ישנן  על  שחובר  השיר  לגבי   .– 
 ), בישוף, ועורך ספרים ואנציקלופדיות נוצריים.  1940־בסקוט קנט בראון (נולד מחברו הוא 

  . 45-44עמודים  6אמונה ברורה (לרב ראובן פיירמן) פרק א סעיף  15

  .פרק עגלגבי פרטים בבית המקדש הראשון שדומים למנהגי הגויים, דנו ב 16

(ר' שאול ליברמן) עמוד    17 ויוונות בארץ ישראל  : "מן המפורסמות הוא שסגנון 276יוונית 
  של מקדש הורדוס היה במידה מרובה סגנון יווני". האדריכלות החיצונית
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בלינה  במידת18נפסלים  דומה  להבדיל, מה־,  שהיה    ,  עבודה  למתקן  בבתי 
  . 19מצריים זרה

, דהיינו טבלאות חדות ומסמרים שמחפים בהם גגו של היכל  20כליא עורב
שם מלישב  העורבים  את  להבדיל, דומה,  21למנוע  שהתקינו    ,  לשיפודים 

על מנת למנוע מעופות טרף לקנן    לבתי העבודה זרה שלהםהגויים סמוך  
  . 22בסביבותיהם

לו   יש  שמאל,  דרך  ולצאת  ימין  דרך  נכנס  הבית  להר  שהנכנס  הכלל  גם 
  .24, אמנם יש ידיים לכך שהוא זה שלמדם מאיתנו 23ל חכם יווני דמיון אצ

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ע  18 לז  "משנה...  א"יומא  עשה:  קטין  מימיו  ...  בן  יהיו  שלא  לכיור,  מוכני  עשה  הוא  ואף 
  ".מאי מוכני? אמר אביי: גילגלא דהוה משקעא ליהגמרא...  ...נפסלין בלינה

" מוכני:  ד"ה  שם  למימי  רש"י  מחוברים  מימיו  שיהו  בבור,  בו  לשקעו  גלגל  בגמרא  מפרש 
מים   ליפסל  הוא  קדשים  כבוד  ולא  בכלי,  שקדשו  לפי  בלינה,  מיפסלי  הוו  לא  ואי  הכיור, 

 ". קדושים

עמוד    19 ליברמן)  שאול  (ר'  ישראל  בארץ  ויוונות  אלכסנדרינוס 282יוונית  הירו  "והנה   :
שבמ שהבמספר  הכלי  היה  המצרים  מקדשי  ברונזה,  וא  של  בגלגל  מצויד  טהרה  מי  כיל 

במקדש   הכיור  שגלגל  נראה  מן הכלי.  ניגרים  ההזיה  מי  היו  הגלגל  את  מסובבים  וכשהיו 
כך,   כדי  עד  הגיעו  המצריים  הכוהנים  המצאות  לגמרי.  שונה  תפקיד  לו  היה  הורדוס 
שהתקינו אבטומאט למכירת מים קדושים, לאחר הטלת מטבע של חמש דראכמות היו מי 

  טהרה ניגרים ויוצאים מעצמם. המיכאניזם של המתקן היה פשוט מאוד...ה
ושוב אנו רואים שכמה דרכי נוהג שונים במקדש ירושלים וכמה תכונות בבניינו ובכליו היו 
משותפים לכל מקדשי הזמן ההוא. ודאי שאין זה גורע לחלוטין מקדושת המקום המיוחדת, 

 מתוך שנענה לטבע האנושי ולרגשותיו". היה בכך רק כדי להגדיל את כוח המושך 

פ  20 מ"מידות  "ו"ד  מאה:  רום  על  מאה  על  מאה  עורב  ...וההיכל  כלה  יהודה    .ואמה  רבי 
  ".אלא ארבע אמות היה מעקה ,דהילא היה כלה עורב עולה מן המ :אומר

ע  21 צ  שבת  "  א"רש"י  עורב:  לכליא  כסכין ד"ה  חדין  והן  עושין,  היו  אמה  של  טבלאות 
  . "ומסמרין חדין בכולן, ומחפין בהן גגו של היכל למנוע את העורבים מלישב סביבותיהם,

עמודים    22 ליברמן)  שאול  (ר'  ישראל  בארץ  ויוונות  הוא,  280-279יוונית  מוסכם  "דבר   :
או שיפודים בראשן להגן עליהן    שהאנדרטאות העתיקות היו להם לעיתים קרובות דיסקות 

לנ צורך  היה  ביותר  ציפורים.  מונה  קוט באמצעים  מלכלוכי  פאבסאניאס  במקדשים.  כאלו 
המקריבים  מן  באיש  פגעו  לא  ש'הדיות  זאת,  גם  שבאולימפיאה  המזבח  פלאי  בין 
מהמזבח  מאכל  דבר  שום  הדיות  חטפו  לא  שמעולם  מספר  פליניוס  גם  באולימפיה'. 
שבאולימפיה. לוקריטוס טוען שעורבים לא התקרבו מעולם אל מקדש פאלאס טריטוניאה 

  רופוליס של אתונה, גם 'כשעשן קורבנות עלה מן המזבחות'. שבאק
פטרסן השכיל לבאר שפלאים אלו בעובדות יסודם. אמצעי זהירות יעילים הותקנו למנוע 
היו   חדים  שיפודים  ובסביבתם.  במקדשים  לנוח  לרדת  אף  או  מלקנן  גדולים  טרף  עופות 

  ".לות מלרדת עליהםתקועים על פני המשטחים החלקים, שמנעו את הציפורים הגדו

עמודים    23 ליברמן)  שאול  (ר'  ישראל  בארץ  ויוונות  יותר 274-273יוונית  עוד  "מאלפת   :
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  דרכי הדרוש 
גימטריה היא מידה שהתורה נדרשת בה, על פי ברייתא דל"ב מידות דרבי 

. על כל 26. אמנם יש שחלקו על מידה זו 25אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

להר  הנכנסין  'כל  מ"ב]:  פ"ב  [מידות  אחת  עתיקה  במשנה  הנשנית  ההלכה  היא  לענייננו 
מקיף  שהוא  דבר  שארעו  ממי  חוץ  שמאל,  דרך  ויוצאיו  ומקיפין  ימין  דרך  נכנסין  הבית 

  ך מקיף לשמאל, שאני אבל... שאני מנודה'... לשמאל, מה ל
ושוב אנו רואים כאן נוהג מקובל באותם הימים. המידה הנכונה בכניסה למקדש היתה, לפי  
משנתנו.  שמורה  כפי  ממש  שמאל,  דרך  ולצאת  ימין  דרך  להיכנס  הפיתגוראי,  הסמל 

קדומ יווניים  [אלילים  הכיתוניים  בטקסים  מקובלת  היתה  שמאל  דרך  בדומה  הכניסה  ים], 
  לנוהגם של האבל והמנודה". 

הוא    24 אותו  הרמיפוס,  בשם  כב  פרק  תחילת  ראשון  מאמר  מתתיהו)  בן  (יוסף  אפיון  נגד 
כי חיקה דעות היהודים    )פיתאגורס (כל זאת עשה ודיבר  : "מכנה "סופר נאמן בדברי הימים"

לעצמו אותן  וקיבל  הזה  .  והתרכים  הגבר  כי  באמרנו  דברינו  יהיו  העתיק    ]פיתגורס[וכנים 
 ". שלו )הפילוסופיה(הרבה מחוקי היהודים אל החכמה 

"  4-וה  3-, המאות האוסביוס מקיסריה(   12פרק    8הכנה לבשורה ספר   פיתגורס  לספירה): 
 ". שלו התורותלמערכת  ןממצוותינו והכניס ותרב תיקהע

ן  י שנדפס בסוף מסכת ברכות): "מידה כט. גימטריא. מניברייתא דל"ב מידות עם הפירוש (  25
שדורשין גימטריא באגדה? אם לחשבון, הרי הוא אומר שמונה עשר ושלוש מאות, דעולה 

 למניין אליעזר.

ברייתא דל"ב מידות עם הפירוש, שם: אולי רבי ישמעאל לא דריש גימטריא, ולא דריש    26
"א], אלא כאידך דאית להו מנזיר ונזירות דכתיב 'יהיה בגימטריא תלתין' גבי נזיר [נזיר ה ע

  בתורה כדאיתא התם, ולכך לא חשיב להו". 
יהיה בגימטריא תלתין הוו. יראה דגמרא גמירי לה  פירוש הרא"ש נזיר ה ע"א (על הדף): "

  ".דלאו מי"ג מדות היא שהתורה נדרשת בהן ריא,ואסמכוה אהך גימט
פ ואין זה מגופי ההלכות, כי כבר    ...וגימטריאות: "ח"ג מי"מגן אבות לרשב"ץ מסכת אבות 

של נזירות  סתם  כי  החכמים  אל  ידוע  זה  והיה  לסמוך  התלמידים  לחדד  ורצו  יום,  שים 
. וכן, ההין,  )אע"ה  (שים יום בגימטריא, כמו שנזכר בנזיר פרק ראשון  ו, של'יהיה'לגימטריא,  

הוא שנים עשר לוג, ידוע היה להם, וסמכו זה ל'שמן משחת קדש יהיה זה לי' [שמות ל לא],  
פרק    )בע"יא  (ובהוריות    )ב ע"ה  (בגימטריא, שנים עשר, כמו שנזכר בראשון מכריתות    'זה'

אחרון. וכן ידועים היו המלאכות של שבת שהן ארבעים חסר אחת, שהרי מהמשכן למדו 
 ' דברים'שה ושלשים, וי, גימטריא ש'אלה'היו כולם, וסמכו זה ל'אלה הדברים',    אותם ושם

וישנ בין כולם הם ארבעים חסר אחת, כמו    'ה"א'ים,  יתירה שבהדברים, לרבות אחת, הרי 
וכל זה הוא פרפראות    .פרק במה טומנין  ) ירושלמי שבת פ"ז הל"ב דף ט ע"ב(שנזכר בשבת  

  ."שכר כמו בגופי ההלכות ולא עיקר, ואין אדם מקבל עליהם
ומה שנכתב בדברי הימים של משה הבל  "  : והאבן עזרא (בפירושו הקצר, שמות א ז) כתב

שמספר במא"ד   הוא, איננו מספרי הקדש, ולא מדברי קבלה. והאומרים על מלך ישמעאל
כשמו   ישראל?    [מחמד]מא"ד  על  כתוב  שהוא  בזה  יעשו  מה  שידבר  בגמטרי"א,  וחלילה 
  ".רון או ברמיזותהנביא בגימט

, שהיו יהודים והתנצרו) שבדו  הפרנקיסטיםובאותו עניין יש להעיר שהיו משונאי ישראל (מ
איש   באותו  שעשו  דרך  על  כולנו  צריכים  "דם  הם  באחב"  עדש  "דצך  התיבות  שראשי 

  חכמים בירושלים".  
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גם   . 27פנים, שימוש בגימטריה תועד אצל מלך אשור בתקופת בית ראשון
בספרי חכמי יוון, המספרים מופיעים כאותיות יווניות בגימטריה. ואם יבוא  
אין   בזה  אף  האומות,  מן  הגימטריה  רעיון  את  קיבלו  שחז"ל  שיאמר  מי 

ובלשונות    28תימה, שהרי מצינו גם שדרשו דרשות על סמך מילים ביוונית
אלו.  29נוספות  בדרכים  גם  שידרשוה  התורה  נותן  של  שרצונו  ובפרט  , 

רק   ניתנו  אלא  עצמם,  הדינים  מקורות  אינן  חז"ל  שדרשות  לדעות 
  . 30כאסמכתאות לצורך זכירת הדינים

ודרכי דרוש פשוטים, שגם אם נמצאו, להבדיל, אצל חכמי   ישנם ביטויים 
השכל   מקורם בטבעו של  הוכחה שנלמדו מהם, שהרי  אין בכך  האומות, 

חכמים  31האנושי  פותחים  שבו  מה"  "מפני  הביטוי  כך  על .  בדרשותיהם 
שורשה  גם  כך    . 32התורה, שנמצא גם אצל אחד מחכמי היוונים הקדמונים

שווה" "גזירה  להשוואת מיליםשל מידת  סברה פשוטה  ובכלל,    . 33, שהיא 
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בראש או  בגימטריות  רמזים  למצוא  שהרוצה  להוכיח  כדי  נוספות  בראיות  צורך  י  ואין 
 תיבות, חזקה שימצאם. 

טור    27 י  כרך  גימטריה  ערך  העברית  נמצא 683האנציקלופדיה  בגימטריה  "שימוש   :
) השני  סרגון  של  בכתובת  חומת   707-727לראשונה  את  בנה  שהמלך  האומרת  לפנה"ס), 

ד באורך של   אמה, כערך המספרי של שמו".  16283חֹורָסּבָ

שכן בלשון יווני קורין    ,[הדור]  אומר: אל תקרי הדר אלא (אידור)  בן עזאי: "א"סוכה לה ע  28
  ".הוי אומר זה אתרוג ,ואיזו היא שגדל על כל מים .הדור][למים (אידור) 
ע עו  "ב"סנהדרין  ואתהן:  אתו  סבר:  ישמעאל  יוני   –  רבי  בלשון  מהן, שכן  אחת  ואת  אותו 

 ".קורין לאחת, הינא

 –  ת"ר: לטטפת לטטפת לטוטפתומעין זה זבחים לז ע"ב: ", סנהדרין ד ע"ב,  ב"מנחות לד ע  29
ישמעאל רבי  דברי  ד',  כאן  באפריקי   .הרי  פת  שתים,  בכתפי  טט  צריך,  אינו  אומר:  ר"ע 

  . "שתים

  .פרק סדהבאנו את המחלוקת בעניין זה ב 30

  ואף אם נאמר שהתעוררו לכך ע"י חכמי הגויים, אין בכך קושיה.  31

עמוד    32 ליברמן)  שאול  (ר'  ישראל  בארץ  ויוונות  הוא  186יוונית  המחקר  מעיקרי  "אחד   :
המקובל   המונח  הוא  מה'  'מפני  הנידון.  הדבר  של  לטעמו  לחקור  מה',  'מפני  לשאול 
הגראמאטיקן   דידימוס  נוטה  לזה,  בדומה  למקרא.  בדרשותיהם  חכמים  בו  שמשתמשים 

'בעיות')    –יוניו ב...[סגנון זה], וה...(בתלמוד  (פעל המאה הראשונה לפני סה"נ) לפתוח את ע
  הם חלק ניכר בספרות הפילולוגית הפילוסופית והמשפטית". 

עמוד    33 ליברמן)  שאול  (ר'  ישראל  בארץ  ויוונות  נזקקו 192יוונית  התנאים  "שראשוני   :
לשיטה פשוטה זו של השוואת תיבות ופסוקים מקבילים בתרגומיהם, ולא העלו כלל על כך  

שם 'גזירה שווה'. אף זו, מבחינה אטימולוגית אין בשם זה כל דמיון ל...[מיתודה של את ה
האלכסנדרונית]  באסכולה  שמן  דימוי  כך,  כל  הוא  פשוט  עיקרו  כל  הזה  הלימוד  ודרך   ,

  ".הנמנע שנעלם מכל פרשן בר דעת
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וה"תרגילים ה"מופתים"  ה"פירושים",  סגנון  בין  היווניים34השוואה   " , 
נדר  שהתורה  שווה למידות  וגזירה  וחומר  קל  שרק  מעלה  בהן,   35שת 

גם דמיון בין כמה מן המידות שהתורה מדרשת בהן לבין    . 36משותפים להם 
שהיו   מסתבר  שכן  טבעי,  הסבר  להם  יש  הרומאי,  במשפט  פרשנות  דרכי 

  . 37דרכים לפרש כתבים משפטיים, אלא שבאו היוונים וסידרום והגדירום 

  שמות 
 . 39, דהיינו לשון כשדים 38מקורם בבבלשים שמות החודש מפורש בירושלמי
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עמוד   שיטת 196שם  עצם  את  מהיוונים  שאלו  שהיהודים  להניח  יסוד  כל  לנו  "אין   :
 ואה ההגיונית והמילולית". ההשו

 או: "ביצועים". 34

 במובן של דימוי. 35

: "מאכסימוס פלאנוֵדיס" 192-191יוונית ויוונות בארץ ישראל (ר' שאול ליברמן) עמודים    36
ו... (שישה ביצועים,   מזכיר שפירוש בסכוליות (פירושים) שלו לפרק זה... (שישה מופתים) 

שאין ביניהם ובין מידות מדרש הכתובים כל קשר. לפיכך    תרגילים)... ה...[פירושים], בוודאי
תרגילים] בלבד. השוואת ה...[תרגילים] לי"ג המידות של רבי ישמעאל נתנו דעתנו על ה...[

  מראה שרק קל וחומר וגזירה זווה (האנאלוגיה) משותפים להן".
ו משתמשים : "יוהאנאס סארדיאנוס מסכם ואומר... בסינקריסיס (השוואה) אנ194שם עמוד  

בשלוש דרכים: הָשווה אל השווה, הקטן יותר אל הגדול יותר והגדול יותר אל הקטן יותר...  
ואילו  לשניים],  וחומר'  'קל  את  שחילקו  [כיוון  כללים  כשלושה  מנאום  היווניים  הריטורים 

  חכמי ישראל ראו בהם שתי מידות".

: "כבר הראו החוקרים שכמה מן  196יוונית ויוונות בארץ ישראל (ר' שאול ליברמן) עמוד    37
המ של  הקלאסיקנים  בכתבי  כמעט  כצורתן  מצויות  בהן  נדרשת  שהתורה  פט שהמידות 

הרומאי (סאבינּוס, ֶקלסּוס וגאיוס). הלל הזקן והחכמים בדורות שלאחריו היו נוהגים לדרוש  
לוודאי  קרוב  וכתובות).  שטרות  (לשון  הדיוט'  'לשון  אף  אא  התורה,  לשון  את  רק  לא 

לפירושם של כתבים משפטיים.  ש כלליות  מידות  מימים מקדם  היו בעולם העתיק  מצויות 
אלא שבאו היוונים וסידרו את דרכי הפירושים המרובים והמבולבלים, הגדירום וצרו להם  

  צורה של קבע".

שמות חדשים עלו בידם מבבל. בראשונה    ,דא"ר חנינה: "ב"א ה"ירושלמי ראש השנה פ  38
בירח האיתנים שבו נולדו אבות מתו אבות נפקדו אימהות. בראשונה בירח [לפני גלות בבל]  

בולות בולות  עשויה  והארץ  נובל  העלה  שבו  הבית.    ,בול  מתוך  לבהמה  בוללים  שבו 
לאחר  והילך [בראשונה בירח זיו שבו זיוו של עולם הצמחים ניכרין והאילנות ניכרין. מיכן  

מגלות בבל ויהי בחשעלו  ניסן שנת עשריםו]  בח  ,דש  בחדש    ,דש כסליו שנת עשריםוויהי 
  ."דש טבתוהעשירי הוא ח

דש כי אם  וון, וכל שמות החדשים, אינם לשון קווניסן ואייר וסי: "אבן עזרא שמות יב ב  39
ניאל ועזרא  לשון כשדים, על כן לא תמצא במקרא כתוב אחד מהם, רק בנבואות זכריה וד

 ."לת אסתר שהיו בגולהיומג
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שמותיהם   באשוריתאכן  לשמותיהם  דומים  אצלנו  שמא  .  40המקובלים 
ו היו  גרים,  כך שגם באומות העולם העתיקות  על  אף מעידים  אלו  שמות 

מניסן וגם  מתשרי  גם  אדר שמנו  את  מעברים  והיו  של    . 41,  שמותיהם  אף 
  ניתנו להם על ידי השומרים והבבלים הקדמונים.  42רבים ממזלות החודשים

בבבל מקורם  המלאכים  שמות  שאף  שם,  בירושלמי  מפורש  וכך 43עוד   ,
דניאל, שהוא מתקופת   רק בספר  ביאר הירושלמי מדוע שמותיהם פורשו 

שאין קושי בכך ש"השטן", בה"א הידיעה ובמובן . אף אנו נאמר 44גלות בבל 
מלאך  ז45של  בספרים  רק  מוזכר  ואיוב ,  הטענה  46כריה  לבטל את  אין  כך   .

, מקור הכינוי "יורקמו"  47בפרסית  –שמקור הכינוי "אשמדאי" למלך השדים  
בבבלית 48ביוונית   –לשר הברד   "לילית"  הכינוי  ומקור  מי שהשווה    . 49,  יש 

מקומות  בכמה  שמוזכר  הרשע,  ארמילוס  השם  50בין  לבין   ,

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

שמותיהם באשורית הם: תשריתו, ארחושמנו, כסלמו, טבתו, אדרו, ניסאנו, אארו, סימנו,   40
  דומוזו, אבו, אלולו (אוצר ישראל חלק ד ערך חדש).

יֶ   41 הוא  "ארחושמנו"  פירוש  התחלה,  הוא  "תשריתו"  ניסן)  שמיני־חַר פירוש  , (למניין 
  . אדרו" הוא אדר שני־ו"ארחונאקר

עיבור שנה היה מקובל אצל חלק מהעמים הקדמונים. הלוח הפרסי העתיק, מהאלף השני  
על   מבוסס  היה  וכל שנה שישית היתה מעוברת בחודש   30חודשים של    12לפנה"ס,  יום, 

  יום בדיוק.  365נוסף. כך ששנת חמה ממוצעת היתה בת 

  דהיינו קבוצות הכוכבים שבגלגל המזלות. 42

  ."אף שמות המלאכים עלו בידן מבבל :רשב"ל אמר: " ב"א ה"ירושלמי ראש השנה פ 43
מסתבר שאין פירושו שאלו שמותיהם בלשון בבל, אלא שדרך הבבלים לכנות שם מסוים 

 לכל מלאך, ורעיון זה עלה עמהם מבבל.

44  " שם:  [ירושלמי  ישעיהובראשונה  השרפיםבספר  מן  אחד  אלי  ויעף  עומדים    ,]  שרפים 
  ".כי אם מיכאל שרכם ,דניאל] והאיש גבריאלבספר מיכן והילך [ .ל לוממע

מכשול   45 של  במובן  רק  "שטן"  מוזכר  שבהם  בבל,  גלות  שקודם  ולנביאים  לתורה  בניגוד 
 ואויב.

א) שבפרשיית מניית ישראל, בשמואל (ב כד א)    א כא־םהימי־יוכבר העיר הרד"ק (דבר  46
ר לך מנה את ישראל ואת  וויסת את דוד בהם לאמ  ,לחרות בישראל  ה' סף אף  וויהלשון "

ויסת את דויד למנות את    , ד שטן על ישראלוויעמ", ובדברי הימים (א כא א) הלשון "יהודה
 ". ישראל

אל הזעם, והוא מזיק שממונה ו  פירוש[אזמידאן]  ע"א: בפרסית    הרב שטיינזלץ גיטין סח  47
 על כל מיני רע ופורענות.

  הרב שטיינזלץ פסחים קיח ע"א: ביוונית פירושו משרת בקודש.  48

 .שם השידה "ליליתו" מוזכר אצל השומרים, אכדים, אשורים ובבלים 49

רשע"    50 ימית  שפתיו  וברוח  דלים...  בצדק  "ושפט  ד)  יא  (ישעיהו  לפסוק  יונתן   –תרגום 
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  . 52שהוא שם נוצרי, 51ריסטוס" כ"אנטי

  חלקי הנפש ועבודת מידות
הרמב"ם העיד על עצמו שאת דבריו בענייני חלקי הנפש ועבודת המידות  
שלא   והוסיף  שאמרה.  ממי  האמת  ושמע  הפילוסופים,  מדברי  גם  ליקט 
הזכיר את שמות אותם חכמים, גם משום שלפעמים שם האיש ההוא יכניס  

מדבריו  ללמוד  שלא  תבונה  בו  שאין  מי  שכוונת 53בלב  ברור  לאריסטו, .    ו 
החשיבשאת   האמצע   דבריומו,  54מאוד הרמב"ם    דעתו  דרך  את  למד 
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  "ובממליל ספוותיה יהי ממית ארמילוס רשיעא". 

אבקת רוכל, ספר ראשון, חלק ראשון, שם, תחילת האות השביעי: "הקב"ה בעל נפלאות    51
ויוצא ממ והיא מבקעת  ולד  ויוצר בה  ובורא בה ברייה  נה דמות אדם  עושה מופת בעולם 

  ושמו ארמילו"ס השטן, זה שהאומות קורין אותו אנטיקרישט"ו". 
מבית   המשיח'  'אותות  בשם  אלו  דברים  הביא  ארמילוס  ערך  סוף  ח"ב  ישראל  באוצר 
בהגהה   ג  לד  דברים  התורה  על  יונתן  לתרגום  יד  בכתב  גם  זה  ושמעין  לייליניק,  המדרש 

אנטיקרישטו"), וציין: "אין ספק כי חמשת    ("נ"ל שארמילוס הוא מה שאומות העולם קוראין
  התיבות האחרונות הם הגהה ישנה ולא מגוף הספר".

  . ומסמל את הרוע המוחלט יש"ו ("כריסטוס")שע"פ אמונתם הוא אויבו של  52

אבות  לרמב"ם  ה  הקדמת  53 פרקים(מסכת  "שמונה  וראיתי:  ד"ה  קודם  )  להקדים,  וראיתי 
עילים, יושגו לאדם מהם הקדמות, ויהיו לו גם כן  שאתחיל בפירוש הלכה הלכה, פרקים מו

כמפתח למה שאנו עתידים לפרש. ודע, כי הדברים אשר אומר אותם באלו הפרקים, ובמה 
שיבוא מן הפירוש, אינם עניינים שחידשתים אני מעצמי, ולא פירושים שבדיתים, אלא הם  

מחיבו וזולתו  ובתלמוד  במדרשות  החכמים,  מדברי  מלוקטים  ומדברי עניינים  ריהם, 
ממי  האמת  ושמע  אדם.  בני  הרבה  ומחיבורי  והחדשים,  הקדומים  כן,  גם  הפילוסופים 

  שאמרה. 
ואיני   זה רע,  ואין בכל  ואפשר שאביא לפעמים מימרה שלימה שהיא לשון ספר מפורסם, 
מתפאר במה שאמרו מי שקדם, לפי שאני כבר הודיתי בזה, ואף על פי שלא אזכור: אמר  

אין תועלת בהפלוני, אמר   יכניס  .  פלוני, שזו אריכות  ואפשר לפעמים ששם האיש ההוא 
בו מי שאין תבונה  זה ראיתי    –  בלב  ומפני  ידעהו.  תוך רע שלא  בו  ויש  נפסד,  שזה הדבר 

שלא לזכור האומר, הואיל וכוונתי שתושג התועלת לקורא, ושנבאר לו העניינים הצפונים  
 ."בזאת המסכתא

ח"ב    54 נבוכים  "כבפרק  מורה  מאצל:  בכל המציאות אשר  אריסטו  שאמר  גלגל   שכל מה 
אבל כל מה שדיבר בו אריסטו מגלגל הירח  ...  הירח עד מרכז הארץ, הוא נכון בלי פקפוק
והערכה השערה  כעין  כולו  הרי  שאומר    ,ולמעלה,  במה  שכן  כל  מעטים,  לדברים  פרט 

ותם ובהם זרויות גדולות, בדירוג השכלים, ומקצת ההשקפות הללו באלוהות שהוא סובר א 
  ".ואין לו הוכחה על כך ,ודברים שהפסדם גלוי וברור לכל העמים, והפצת הבלתי נכון

הרמב"ם   "אגרת  תיבון:  אבן  שמואל  תכלית  לרבי  היא  אריסט"ו,  דעת  לומר  רצוני  ודעתו, 
 ."דעת האדם
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  .55בעבודת המידות 

סברה ישרה, יש מקום ב  שמקורהודבר פשוט הוא שבענייני הנהגת האדם  
להדרכתו של הלל "דעלך סני  גם לסברתם של אומות העולם. ומה בכך ש

  .57ניסי חכםקדם  56" , זו היא כל התורה כולה לחברך לא תעביד

חלוקת   את  חלקים  כוחות  כך  לשלושה  שם  הנפש  הרמב"ם  ל"ראש  ייחס 
, שאת דעתו החשיב הרמב"ם  גלינוס  הרופא היווני   הלוא הוא ,  58הרופאים" 

דעת   . 59מאוד  את  זה  בעניין  המשיך  עצמו  היווני  של    םגלינוס  הרופא 
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טובות, הפעולות אשר הן  : "פרק ד) תחילת  שמונה פרקים(מסכת אבות  לרמב"ם  ה  הקדמת  55
והאחר   ייתור,  מהם  האחד  רע,  ששניהם  קצוות,  שני  בין  הממוצעות  השוות,  הפעולות  הן 
חיסור. והמעלות, הן תכונות נפשיות וקניינים, ממוצעים בין שתי תכונות רעות, האחת מהן 
הזהירות,   זה:  משל  ההן.  הפעולות  יתחייבו  האלה  התכונות  ומן  חסירה.  והאחרת  יתירה 

ב ממוצעת  מידה  התאשהיא  רוב  היא  וין  והזהירות  בהנאה.  ההרגשה  העדר  ובין  וה 
מפעולות הטוב, ותכונת הנפש אשר תתחייב ממנה הזהירות היא מעלה ממעלות המידות.  

הקצה האחרון,    –  ה הוא הקצה הראשון, והעדר ההרגשה בהנאה לגמריואמנם רוב התאו
התאו רוב  יתחייבו  מהן  אשר  הנפש,  תכונות  ושתי  גמור.  רע  התכונה ושניהם  והיא  ה, 

וכן   .היתרה, והעדר ההרגשה, והיא התכונה החסרה, שתיהן פחיתויות מפחיתויות המידות
ורוך  לסכנות  בין המסירה  והגבורה, ממוצעת  והבזבוז.  בין הקמצנות  היפה, ממוצעת  העין 

    "...הלבב. והבדיחות, ממוצעת בין ההוללות והקהות
אני המעלה מן המידות, כי זאת היא אצל  ספר המידות לאריסטו מאמר ב פרק ה: "אומר  

והח היתרון  יהיה  באלה  כי  והפעולות  הפחד  יההפעליות  רוב  המשל,  האמצעי.  מן  סרון 
ושניהם  והמעט  הרב  והוא  והתעצב  התענוג  ובכלל  ורחמים.  הכעס  והתאווה  לב  והקשות 

וכמו שראוי זה   האמצעי  אינם טובים. כי אם כאשר ראוי לדברים הראויים ובעבור הראוי 
סרון והיתרון והאמצע והמעלה  יוהנבחר אשר הוא המעלה. וגם כן אצל הפעולות יהיה הח

סרון יהוא אצל ההפעליות והפעולות הדברים אשר בהם היתרון הוא עוון אשר חטא והח
והיא  אמצעית  היא  המעלה  המעלה.  שניהם  ואליהם  ומשובח.  מתוקן  האמצעי  מגונה. 

  משותפת עומדת באמצעי". 

 א ע"א.שבת ל 56

קונפוציוס,    57 סין,  המכונה  של  הפילוסופים  במאות  מגדולי  מתוך    לפנה"ס.  5־הו  6־ה שחי 
"המאמרות"   פרק  ") האנלקטים"(ספרו  "23בית    15,  צ:  יש [חסיד]  גונג־השאל  כלום  , אמר: 

החכם אמר  ימיו?  כל  פיו  על  לנהוג  לאדם  לו  שראוי  אחד  הוא  [קונפוציוס]  מאמר  הלא   :
  . "ת על חבר: מה ששנוא עליך אל תעשה לחברךהמאמר על נתינת הדע

 ."מה שאינך רוצה, אל תעשה לאדם"ובתרגום מילולי: 

דע, כי נפש האדם נפש  : " פרק א  ) תחילתשמונה פרקים(מסכת אבות  לרמב"ם  ה  הקדמת  58
זה,   וייחשב בעבור  'נפשות'.  ייקראו קצת הפעולות ההן  חלוקות,  רבות  פעולות  ולה  אחת, 

לאדם   ואמר, שיש  הרופאים  ראש  שפתח  עד  הרופאים,  שחושבים  כמו  רבות,  נפשות 
 ."שהנפשות שלוש: טבעית, וחיונית, ונפשית

59  " שהוא  עליו  כתב  בה  )והטוב(הראשון  הרמב"ם  בעיון  האפשרייםיבאנשים   קשים 
  ). כתבים רפואיים ח"ב, נדפס בספר משה ברפואה מאמר כ"ה ד"ה ושמע יפרק[בהיגיון]" (
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ו  אפלטון היפוקרטס  היווני  דומות חלוק.  60הפילוסוף  ברס"ג    והובא  61ות 
  . 62בראשונים רבים ו

", הנזכר בספרי אחרונים רבים, ומיוחס  63גם הפתגם "נפש בריאה בגוף בריא 
לרמב"ם רומי  –  64לעיתים  משורר  כיום 65מקורו בדברי  גם  מפורסם  והוא   ,

  .66ברחבי העולם

, שהם מבסיסיה של תנועת המוסר, רבי ישראל סלנטראחד החידושים של  
דהיינו כוחות פנימיים בנפש. הוא העיד על    הוא המושג "הכוחות הכהים", 

  . 67עצמו שמקורו של חידוש זה בחוקרי נפש האדם 

ספר   את  להדפיס  יעץ  אף  סלנטר  ישראל  הנפש"   68המוסררבי  , 69"חשבון 
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 "ם חיבר על כתביו את הספר קיצורי גלינוס. כמו כן הרמב

רפואית  60 הלכתית  שטיינברג)  אנציקלופדיה  אברהם  (ופרופסור)  מערכת   (לרב  ערך 
 " "רקע היסטורי":  וגלינוסהעצבים פרק  שילוב של ההשקפות העתיקות    אפלטון  עשו מעין 

הרוחני הנפש  הנפשות':  'שלוש  החיונית    ,במוח  –שכלית  ־תבתורת  הנפש ,  בלב  –הנפש 
 ".בכבד –התזונתית 

אנו מתייחסים כאן לעצם חלוקת כוחות הנפש לשלושה, בלי להיכנס לשאלה האם הם    61
 שלושה חלקים של נפש אחת, או שלוש נפשות נפרדות. 

וד  62 יב,  אמונות  ה אות  כוזרי מאמר  ג,  פרק  ו  לרס"ג מאמר  עזראעות  כג כה,   אבן  שמות 
הרוקח כד הקמח  פירוש  עליון,  בסתר  יושב  ד"ה  כ  פרק  הסידור  בחיי  על  תחילת  (לרבינו   (

מאמר ב פרק לא    פרשת ויחי ד"ה ואלו, ספר העיקרים  ערך תענית, דרשות ר"י אבן שועיב
  שער יראת שמיים ד"ה ועתה. ד"ה וכמו, אורחות צדיקים

  רויה נפש בריאה".ובניסוח דומה: "בגוף בריא ש 63

ל  64 הרמב"ם  (הקדמת  דומה  רעיון  כתב  אך  זה,  ניסוח  את  נקט  לא  אמנם  מסכת הרמב"ם 
"אבות   ה):  פרק  פרקים)  גופוווהכ(שמונה  בבריאות  בריאים    ,ונה  כלים  הנפש  שתמצא 

המ מעלות  וקנות  החכמות  לקנות  לתכלית יושלמים  שיגיע  עד  השכליות  ומעלות  דות 
 ".ההיא

ה יּוֶבָנאִליס  65 סאטירה  לספירה)  2-(מהמאה  סוף   ,10" בגוף :  בריאה  לנפש  להתפלל  עליך 
   ".בריא

מועדני ספורט, מוסדות חינוך ומוסדות   –פתגם זה מהווה סיסמה למוסדות רבים בעולם    66
 ).הוא ראשי תיבות של פתגם זה בלטיניתחברת נעלי הספורט "אסיקס" שמה של צבאיים (

סלנטר, מאמרים, "מאמר בעניין חיזוק לומדי תורתנו הקדושה", עמוד כתבי רבי ישראל    67
: "כי כאשר חקרו חוקרי נפש האדם ומצאו כי יש בנפש האדם שני מיני כוחות, חיצוניות  169

  ופנימיות". 
: "הוא אשר נקרא אצל חוקרי  216-217גרת ו, עמודים  יכתבי רבי ישראל סלנטר, איגרות, א

  אירים ברורים או כהים".כוחות נפשות האדם כוחות מ

 שנערך ע"י ר' מנדל לפין מסטנוב. 68
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המדריך לתיקון שלוש עשרה מידות. ספר זה מבוסס על הרעיון של בנימין 
  . 71, שאינו יהודי70פרנקלין

דסלר   היא  הרב  מידותיו"  על  "המעביר  של  למידה  להגיע  שהדרך  כתב 
פירט  ואף  עצמו,  על  מביט  החבר  שבו  באופן  חבירו  על  להביט   להתרגל 

ולהתאמן  עצות מעשיות  עשר   מנת להתרגל  זולהגיע לדרגעל  מקורן  .  ה 
ע"י סופר    73שנכתב,  72ידידים והשפעה"   לרכוש"כיצד    בספרשל עצות אלו  

  . 75אף הביא הרב דסלר כמעט בלשונן   ואת חלקן, 74שאינו יהודי

  משלים ופתגמים
גדול   ציוויו  באילן  התלה  ליחנק  ביקשת  אם  עקיבא,  רבי  ככל  ,  76של  הוא 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 מתוך פתיחת הספר במהדורת תרצ"ז. 69

 שייסד את רעיון שלוש עשרה המידות. 70

  . 15הערה  282ח"א עמוד  "תנועת המוסרספר " 71

  ספר זה נמכר בעשרות מיליוני עותקים, והוא אחד מהספרים הנמכרים בעולם.  72

  , כארבע עשרה שנה קודם לשיחתו של הרב דסלר.1935הספר יצא לאור בשנת  73

ָקרֵנִגי  74 ודיבור  ֵדיל  וכן  ב, שאף פיתח שיטה לצבירת פופולריות מודעות עצמית  פני קהל, 
  .ייסד ארגון להכשרות בשיטה זו

עמוד   75 ג  גיליון  לב  חלק  "  56-54  יםהמעיין  קטן):  יואל  ח"ד  (הרב  מאליהו  מכתב  בספר 
, שהוא 'שורש התיקון  –המעביר על מידותיו  ') נמצא הפרק  234עריכת הרב כרמל עמוד  ב(

  ... תמצית שיחה שנאמרה בישיבת פוניביז' בחודש אלול שנת תש"י
ומסביר הרב דסלר זצ"ל שהדרך להגיע למידה זו היא להתרגל להביט כל אחד על חבירו  

ידות שבין אדם לחבירו עוברות  באופן שבו החבר מביט על עצמו... ולדעתו כמעט כל המ
  דרך נקודה זו...

ולהתאמן  להתרגל  אדם  יוכל  שלפיהן  נוספות  מעשיות  עצות  קצת  דסלר...  הרב  מסדר 
  להגיע לדרגה זו... והוא מציע עשר עצות... 

והמחנך  הסופר  ע"י  מובאות  בלשונם,  כמעט  לפעמים  בדיוק,  אלו  שנקודות  מצאתי 
בספרו הידוע 'כיצד תקנה ידידים והשפעה בחברה' [מוכר היום מעט ֵדיל ָקרֵנִגי  האמריקאי  

  ... יותר כ'כיצד לרכוש ידידים והשפעה']
שהרב דסלר זצ"ל לקח את העצות האלו מהספר הנזכר... לשלמות    קהובהר מעל לכל ספ

העניין ביררתי עם הרב אריה כרמל שליט"א, עורך הספר [מכתב מאליהו, ומגדולי תלמידיו 
סלר], את נכונות הדברים, והוא אישר את עיקרם. אך הוא הוסיף שלא מהספר של הרב ד

דלעיל,   העצות  את  זצ"ל  דסלר  הרב  ליקט  עצמו  ידידים'  תקנה  של  'כיצד  מתקציר  אלא 
דסלר   הרב  לידי  והגיע  שנים,  עשרות  לפני  דייג'סט'  'רידרס  העת  בכתב  שפורסם  הספר 

  ".זצ"ל

רבי עקיבא את רבי שמעון בן יוחי כשהיה חבוש    והיושה דברים ציחמ: "אע"פסחים קיב    76
  ...".היתלה באילן גדול -קשת ליחנק יאמר לו: אם ב ..בבית האסורין.



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   389  ________________________________________  

הוא שכן  מאוד,  קדום  פתגם  היוונים   הנראה  מן  אחד  של  לדבריו  מאוד 
  .77הקדמונים 

המשל של ננס על גבי אחרונים רבים, הביאו את    ובעקבותיושו"ת הרי"ד,  
ף  וא   , באר כיצד דורות האחרונים אמנם קטנים מהראשוניםמ  משל זה.  ענק

כיוון שהם מיוסדים על גדלותם של    , יכולים לחדש על דבריהם  ן כי  פל  ע
הרי"ד    . הראשונים בשו"ת  זה  מקורו  ש מפורש  משל  בחכמי  של 

ל  . 78פים וס והפיל מיוחס  זה  משל  של  אכן,  בתקופתו  שחי    שו"ת פילוסוף 
  . 79רי"ד ה

והכר השועל  מאוד   80םמשל  של  81דומה  ממשליו  גם  .  82איזופוס   לאחד 
בשם  עהמשל   במדרש  האריה, שמובא  של  מגרונו  שהוציא עצם  העוף  ל 
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עמוד  77 ליברמן)  שאול  (ר'  ישראל  בארץ  ויוונות  כראוי    :122-121  יםיוונית  ציין  "לוי 
'... אם הכרח הוא שתפלו    4-וה  5-לאריסטופאניס [מהמאות ה ילן  בנפילה מא  –לפנה"ס], 

יקר'. הסכוליאסט מסביר זאת... לפי המשל 'אם הכרח הוא שתתלה עצמך, בחר לך אילן  
בו. הפתגם גם הוא כנראה  נאה' זוהי מקבילה מדויקת של המשל שרבי עקיבא השתמש   .

  ". קדום מאוד, ובוודאי שלא רבי עקיבא חיברו, הוא רק תיבל דבריו במשל עם

שאלו לגדול שבהם ואמרו   ,י מחכמי הפילוסופיםשמעתד"ה תחילת: "  סב  'שו"ת הרי"ד סי  78
ממנו  :לו יותר  והשכילו  חכמו  שהראשונים  מודים  אנחנו  שאנו   ,הלא  מודים  אנחנו  והלא 

א והאמת  מקומות  בהרבה  דבריהם  וסותרים  עליהם  הזה  ,תנוימדברים  הדבר  יכון    ?היאך 
להם אמר  למרחוק  :השיבם  צופה  הענק  ,מי  או  עומדות    ?הננס  שעיניו  הענק  אומר  הוי 

הוי    ?מי צופה יותר למרחוק  ,וארי הענקובמקום גבוה יותר מן הננס, ואם תרכיב הננס על צ
צ על  רכובים  ננסים  אנחנו  כך  הענק,  מעיני  יותר  עכשיו  גבוהות  שעיניו  הננס  וארי ואומר 

ל מה שאנו  ומכח חכמתם חכמנו לומר כ  ,עליה  םהענקים מפני שראינו חכמתם ואנו מעניקי
  ".ולא שאנו גדולים מהם ,אומרים

"אנו כננסים היושבים על כתפי ענקים, שיכולים אנו   :ברנרד משרטרהפילוסוף הצרפתי    79
לראות דברים רבים יותר ורחוקים יותר מאשר הם, לא דווקא בשל חדות ראייתנו או חוסן  

  ".גופנו אלא משום שאנו נישאים ומרוממים לגובה על ידי גודלם הענקי

יד  מדרש  80 ה  (בובר)  "קהלת  א:  מבטן  יצא  [גניבא]יכאשר  (גנינא)  לשועל   :מו. אמר  משל 
כנס בו  יקש ליב  ,כנס, לסוף מצא נקב אחדישמצא כרם והיה מסוייג מכל פינותיו ולא יכול ל

ולא יכול, וצם תלתין יומין עד דכחיש, ועלה בההוא נקב אכל ושבע ודשן ושמן, בעי למיפק  
א הוה יכיל, חזר וצם תלתין יומין עד דהוה [כחוש], כמה דהוה נפיק ליה  מההוא נוקבא ול

מההוא כרמא, אמר כרמא כרמא כמה שפירין (בידך) [פירין] אלא מה הנייה יש, כמה דבר 
  ".כך הוא הדין עלמא. [נש] עייל לגויך (חברין) [כך הוא] נפיק

  אמנם ישנם הבדלים בפרטים שונים ובנמשל.  81

  לפנה"ס. 6־היווני מהמאה  82
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  . 84, הוא אחד ממשליו של איזופוס 83רבי יהושע

שלטון".   דבר  כל  על  "ההרגל  הביטוי  הובא  רבים  ואחרונים  בראשונים 
מידות הנפש, לרבי שלמה אבן גבירול, כותב שמקורו בדברי  בספר תיקון  

  . 85אפלטון 

  את   לבאר, על מנת  "86בכמה ספרים הובא הביטוי "האמת אהובה מן הכל 
גדולים   הצורך על  שבכך  לחלוק  הקושי  אומר  למרות  היביע  כתב  וכן   .

רו"מ" נא  הכל   ויסלח  מן  אהובה  והאמת  מדרכו,  נטיתי  כי  ראשון .  87" על 
היהודים שידוע לנו שהשתמש בביטוי זה הוא המדקדק רבי יונה אבן ג'נאח 

בשם   זאת  הביא  והוא  חיוג',  יהודה  רבי  על המדקדק  אריסטו, במחלוקתו 
" יותר  , ושניהם אוהבנו  , ריב לאמת עם אפלטוןבדבריו    ". אך האמת אהוב 

  . 88יו בעל המאור לגבי מחלוקותיו על הרי"ף אחריו הביא את דבר

שמואל רבי בן  חסדאי   אברהם  והנזיר"   89אבן  המלך  "בן  הספר  את  ,  כתב 
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י  83 סימן  סד  (וילנא) פרשה  "בראשית רבה  חנניה:  בן  יהושע  רבי  על    ...בימי  בעיין לממרד 
מלכותא אמרין יעול חד בר נש חכימא וישדך צבורא, אמרין יעול ר' יהושע בן חנניא דהוא  

ודרש עאל  דאורייתא,  בגרונו  :אסכולוסטקיא  עצם  ועמד  טרף  טרף  דאת  :אמר  ,ארי  י כל 
אגריה  ליה  יהיב  אנא  ליה  אריך  .מפיק  דמקוריה  מיצראה  קורא  הדין  מקוריה    ,אתא  יהיב 

תהא מלגלג ואומר דעילת לפומא דאריה בשלם    ,זיל  :א"ל  ! הב לי אגרי  :אמר ליה  .ואפקיה
 ".דיינו שנכנסנו לאומה זו בשלום ויצאנו בשלום ,כך .ונפקת בשלם

  "משל האריה והחסידה". 84
", ובספר יוונים ויוונות  במאמר "משלי אסופוס בספרות העברית לדורותיהאריכות בעניין זה  

  . 110-123עמודים  בארץ ישראל

וצריך שנדבר על  , ד"ה ואחרי: "הקדמה(לרבי שלמה אבן גבירול) ספר תיקון מידות הנפש  85
דות טובות כמזון ידבק בהם  ידותיו, כדי שינהג בעצמו המנהג הטוב עד שיהיו לו המיתיקון מ

וכמו שאמר החכם    ,ולא יפרד מהם מימי נעוריו וירגיל בהם לאט קו לקו ועניין אחרי עניין
יסור ממנה' יזקין לא  כי  גם  פי דרכו  על  ו')  'חנוך לנער  כ"ב,  הפילוסוף    ,(משלי  וכבר אמר 

 .'"ל מתנה והמוסר קניין, וההרגל על כל דבר שלטוןהשכ' אפלטון

ה' היודע והוא עד כי    .תשובה: "לח  'סיתחילת  שו"ת מהרשד"ם חלק יורה דעה  למשל,    86
אלא שלא מצאנו מקום והוכרחנו    ,חפשנו על כל הצדדים לראות לצדק את הכת המכובדת

  ".להגיד האמת שהיא אהובה מן הכל אחר ששתי הכתות רצו בזה

  אות יג.  יג 'א אורח חיים סי"ת יביע אומר חשו" 87

המאור  88 לספר  "הקדמה  רבים:  במקומות  ד"ה  גנא"ח  ,  אבן  המורה  החכם  שכתב  כמו 
הפילוסוף דברי  הזכיר  ז"ל  יהודה  רבי  הדקדוק  בעל  הגדול  המורה  על  [כינוי    בהשיבו 

אך האמת אהוב    ,ושניהם אוהבנו  ,ריב לאמת עם אפלטון'  :שהשיב על רבו ואמר  לאריסטו]
  '".יותר

  מתקופת הראשונים.  89
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, הודפס  הספר היה מפורסם מאוד  . מוסרל  כיםהמחנ  90ים סיפורמקבץ  שהוא  
רבות,  מדברי  ו  פעמים  ומעשיות  בדברי   מנומוסר  מקומות  בכמה  הובאו 

בפוסקים 91המאירי  מוסר 92,  בספרי  חסידות 93,  בספרי  מפרשים   94,  .  95ובעוד 
מהנוסח הערבי  , אם כי הוא שונה  96ספר זה הוא, בשורשו, תרגום מערבית

רבים.   ויואסף" בעניינים  "ברלעם  ספר  של  תרגום  הוא  הערבי   97מקורו 
  . 100על בודהא  99יםיהוד 98יםיווני, שהוא עצמו גלגול של סיפור־הנוצרי

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 .דכולל אחשל סיפור המאוגדים למסגרת  90

"אמר   91 הערב",  "חכמי  הערב",  "משלי  המוסר",  "חכמי  בכינויים  התשובה,  חיבור  בספרו 
 החכם". בהערות הובא שמקורו ב"בן המלך והנזיר".

סי  92 העזר  אבן  מאיר  סח  'בית  סעיף  "קמא  הניחואפיל:  את    ו  שהניח  גט,  להבאת  [שליח 
 . וצ"ע אם הניחו והוא חולה מה דינו  .וטור  ב"םהמשנה ורמ  שוןכן נמי ל  .זקן או חולה  הבעל]

שה אין להם רפואה  ושל  ,וראיתי בספר בן המלך והנזיר שער ד"ה כ' אמרו בעלי המשלים
י"ל  ,נייהו חולי שנתערב בו הזקנהיוחד מ   , אבל בהתחברו  ,בדיוק נשנה זקן או חולה  וא"כ 

לחיים חולים  רוב  גבי'  שייך  לא  רפואה  להם  אין  הרוב  שעל  אין   .אחרי  דלעולם  נמי  וי"ל 
הי  ,לוקיח דו  ה,ודברי הספר הנ"ל משל  אף בחולה לחוד  או חולה למידק  קא ווהא דקתני 

  ".חולה ולא גוסס
אסאד)   (מהר"י  יעלה  יהודה  בשו"ת  גם  דבריו  את  סי'  והביא  משפט  חושן  העזר  אבן  ח"ב 

 קעג.

 מדרגת האדם, בקשת השלמות, פרק ט. 93

  תולדות יעקב יוסף פרשת שמות. 94

בן איש חי שנה ראשונה פרשת  קול אליהו (לגר"א) פרשת שלח (במדבר יד ט) אות צב,    95
 .ובאופן אחר נ"ל בס"ד בדיןניצבים ד"ה 

, והוא תורגם לשפות רבות נוספות.  הערבי"בפתיחת הספר אף מובאת "הקדמת המעתיק    96
 הן אצל היהודים והן אצל אומות העולם.בכלל, ספר זה היה מפורסם מאוד בימי הביניים 

  דהיינו: בלעם ויהוסף, או: בלעם ויהושפט.  97

  מהמאות השנייה עד הרביעית לספירה. 98

אחד    99 מספר  מקוצר  הרחום  הרחמן  אלוקים  "בשם  מפורש:  אף  הערבי  המקור  בפתיחת 
 ). 280מחכמי הודו המצויינים..." (מובא בספר במהדורת תל אביב תשי"א עמוד 

הדבר בולט במקור הערבי, בו הסיפור "ארבע המסעות של ויפאסי" (שלא מופיע בגרסתו   100
(ב בן חסדאי) מסתיים כך  ספר במהדורת תל אביב תשי"א עמוד  העברית של רבי אברהם 

גזז אותו המון רב, ארבעה ושמונים אלף איש, את ראשם ואת  316 "וכך, אתם הנזירים,   :(
זקנם. אף לבשו בגדים כתומים וילכו בדרכו של ויפאסי הבודיסתא, ההולך בדרכי הנזירות  

  בערי המלך". לגולה. וויפאסי הבודיסתא נדד והלך מוקף מבני לוויה אלה במקומות שונים ו
 בספר אוצר ישראל חלק ד ערך "חסדאי, אברהם בן שמואל הלוי" דן בספר זה באריכות.
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המאירי ובפרט  מפרשים,  מהספרים 101כמה  חכמה  ודברי  משלים  הביאו   ,
  "משלי הערב" ו"מוסרי הפילוסופים". 

  תלוי הכל  "  103והזוהר  102אין קושי אפוא אף בכך שהפתגם הידוע מהגאונים 
"לספרים  שפירושו    104דומה לפתגם רומי   "אפילו ספר תורה שבהיכל  , מזלב

   . משלהם"יש גורל 

  מנהגים 
יש שטענו לגבי מנהגים מסוימים שמקורם בגוים ונשתרבבו לחלק מעדות  

  ישראל.  

אצבעות  חמש  בעלת  כף  צורת  ובו  מצויר  עץ  לתלות  טענו    –  105המנהג 
  . 106שמקורו במנהג המוסלמים 

צדיקים   קברי  על  הילדים  שיער  את  לגלח  המנהג  טענו    –לגבי  לגביו  אף 
. אכן, מנהג זה לא הוזכר בספרי הראשונים, 107שמקורו במנהג המוסלמים

ישראל,   ףוא  בארץ  הספרדים  מנהג  זה  היה  בתחילה  ערוך.  בשולחן  לא 
החסידים   לחוגי  חדר  מכן  יותר שלאחר  ומאוחר  ישראל,  גם   108בארץ 

במ מוצאם  אירופה לארצות  ההבדל  109זרח  את  להדגיש  יש  זאת  עם   .
שכן   הגויים,  למנהג  היהודים  מנהג  בין  של העצום  ותוקפו  מנהג    עיקרו 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  בייחוד בספרו "חיבור התשובה".  101

בפסוקת דרב כהנא  "  :תשסזאות    עמנואל (אופק) סימן מא  –  תשובות הגאונים החדשות  102
 ."ספר תורה בארון לוהכל תלוי במזל אפי

ג  ,זוהר  103 נשא  ,האדרא רבא כרך  ע  ,פרשת  "א"קלד  ס:  ואפילו    ורה תפר  הכל תלוי במזל 
  ".בהיכל

  אוצר ישראל ערך מזל. 104

  ... ואיתא בגמרא דברכות להנצל מעיה"ר: "ה פרשת פינחס סעיף יגיבן איש חי שנה שני  105
ולכן תולין עץ מצויר בו צורת כף שיש   .והגאון חיד"א ז"ל כתב מנהג העולם לומר חמשה

 ".ק עליו אות ה'ת וחקוובו חמשה אצבע

ערך "חמסה", וכתב שהמוסלמים מכנים זאת "ידה  (הרב שלמה אבינר)  נר באישון לילה    106
  של פטימה", על שם בתו של מוחמד.

ספונות חלק ו עמוד כט: "מנהג התגלחת על קברי צדיקים, נוהג אף הוא בכל מקום, ולאו   107
לקברי   העלייה  את  חוגגים  המוסלמים  ישראל.  בקהילות  את דווקא  שם  וגוזזים  קדושיהם 

  שערות הילדים". 

 בדור השלישי או הרביעי לתלמידי הבעל שם טוב. 108

  . 254-249שורשי מנהג אשכנז חלק ג עמודים  109
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  . 110הגילוח כשלעצמו אלא השארת הפאות והיהודים אינ

בערב יום הכיפורים אסרו  מנהג הכפרות    אתאין לתמוה על כך, שהרי גם  
  .111חלק מהראשונים משום דרכי האמורי 

  החכמת הנגינ
מהגויים  למדו  והחריזה  השיר  משקל  כללי  שאת  הראשונים   112כתבו 

ויתערבו בגוים  "   114. ואף המליצו על כך את הפסוק 113הערבים בזמן הגלות 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

: "הבדל עצום נטעי גבריאל חלק "תגלחת הילדים והולכתם לחדר" עמוד כד ד"ה וחכ"א  110
לא   מטרתו  הרי  זה  שמנהג  משום  עכו"ם,  מנהג  לבין  זה  קדוש  מנהג  בין  יש  מאוד  וגדול 
הגילוח כשלעצמו אלא השארת הפאות שהיא מצווה מן התורה שהוא עיקרו ותוקפו של  

  המנהג, אולם מנהג העכו"ם עיקרו לגלח כל פאות, ולכן אין לכך שום דמיון ח"ו".

 כיפוריםהום  נהגו כל ישראל ערב י: "ערב יום הכפורים אות א  אורחות חיים חלק א דין  111
לעשות כפרה על זה הסדר. לוקחין תרנגול שנקרא גבר ומביאין אותו לזקן או חסיד ובעל 

ויקיפנו סביב ראש המתכפר פעמים ויאמר זה תחת זה   ,לוף זהיזה ח  ,זה תמורת זה  ,כוונה 
  ת.  ולחיים ולא למו יצא תרנגול זה למיתה ונכנס פלוני בן פלוני זה

א פעמים.  ג'  אלו  פסוקים  תתעב  וויאמר  אוכל  כל  יתענו  ומעונותיהם  פשעם  מדרך  וילים 
דברו  ישלח  יושיעם  ממצוקותיהם  להם  בצר  ה'  אל  ויצעקו  מות  שערי  עד  ויגיעו  נפשם 
התרנגולת   את  ושוחט  אדם  לבני  ונפלאותיו  חסדו  לה'  יודו  משחיתותם  וימלט  וירפאם 

 , זה תמורתו  ,זה זה תחתיו  ,זה חילוף  ,תכפר ג' פעמים ואומר זה תחת זהומקיפו על ראש המ
  .ותויצא תרנגול זה למיתה ויכנס פלוני זה לחיים ולא למ ,זה חילופו

יש עליו מלאך מליץ אחד    ופעם שיקיף התרנגול על ראש המתכפר יאמר אם  ובכל פעם 
תי כופר ואח"כ משלחין  מני אלף להגיד לאדם ישרו ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מצא

נכון לו כדי לעשות צדקה על דרך וצדקה תציל ממו והרמב"ן    ות.את התרנגול למי שאין 
  ".ז"ל אוסר מנהג זה משום דרכי האמורי

ין הכפרה שעושין  יכתב מר כי ראית מה שהשבתי אני בענ: "שצה  'א סי"שו"ת הרשב"א ח
אני מצאתי מנהג זה פשוט בעירנו עם    ... ושאסרתי אני. והנאך  םפורייבערבי יום הכ  םלנערי

היולד   הנער  על  לכפרה  זקן  תרנגול  שוחטין  שהיו  בזה.  כיוצא  נוהגין  שהיו  דברים  שאר 
הרבה שנראו בעיני   םוחותכים ראשו ותולים הראש בנוצתו בפתח הבית עם שומים. והבלי

נשמע עליון  ובחסד  הרבה.  זה  על  ודחקתי  האמורי  זה  כדרכי  מכל  נשאר  ולא  דברי  ו 
מאשכנז   מאד  הגונים  אנשים  מפי  ששמעתי  פי  על  אף  מאומה.  בעירנו  באלו  ומכיוצא 
היושבים עמנו בבית המדרש שכל רבני ארצם עושין כן ערבי יום הכפורים ושוחטין לכפרה 

  ."אווזין ותרנגולין. גם שמעתי כי נשאל לרבינו האיי גאון ז"ל ואמר שכן נהגו
יום כיפורים  : "תרה סעיף א  ' ורח חיים סישולחן ערוך א מה שנוהגים לעשות כפרה בערב 

לשחוט תרנגול על כל בן זכר ולומר עליו פסוקים, יש למנוע המנהג. הגה: ויש מהגאונים  
ואין   אלו  מדינות  בכל  נוהגין  וכן  האחרונים,  מן  רבים  אותו  כתבו  וכן  זה,  מנהג  שכתבו 

  ."לשנות, כי הוא מנהג ותיקין

ים יפים  יכשגלו ישראל היו אומרים הפריצים שירי גו: "תשפא  'חסידים (מרגליות) סיספר    112
 . "לכך התחילו ישראל לעשות חרוזים ,המתוקנים במשקל

): "והיו מדברים  178-177תחכמוני (רבי יהודה אלחריזי) שער יח (ורשא תרנ"ט עמודים    113
ו יסודותיו,  מתחילה  נבנו  איך  לדעת  וסודותיו,  השיר  מקורותיו,  בעניין  ליהודים  הקיר  מי 
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  . 115" וילמדו מעשיהם

גם את הכללים היסודיים של חוקי טעמי המקרא, שכל פסוק מתחלק לשני  
ומתחלקים לשני חלקים, חלקים, וגם חלקי הפסוק וכל חלקי חלקיו חוזרים  

  .116גילו חכמי האומות תחילה 

  כך גם לגבי המנגינות עצמן. 

הב"ח התיר   . 117מבתי תיפלתםהיו שלמדו ניגוני תפילות מן הגויים, ואפילו  
כנסיות   בבתי  מניגונים לנגן  חוץ  תיפלתם,  בבית  בהם  שמזמרים  בניגונים 

זרה  לעבודה  ז118שמיוחדים  ניגוני  מכל  לקחת  שאסר  מי  ויש  מרי  . 
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ויענו האנשים מהם ויאמרו: הנה ידענו כולנו, ואבותינו סיפרו לנו,   והזריח להם מאורותיו. 
  כי השיר בבני ערב הוא נחלתם, מיום היותם על אדמתם... 

ואף על פי שיש  לנחלה...    לה לבני ערבילא, היה בתחוכי השיר הנפלא, אשר בפנינים מ  דעו
לנגד שירי ישמעאלים   ררים, ומתעסקים במלאכת השירים, כל שיריהםאומה משו  גם בכל

 ".לא לעזר ולא להועיל

  תהילים קו לה. 114

עח  115 אות  ב  מאמר  "כוזרי  לשון  :  מפסיד  איננו  אשר  הפיוט  בדרכי  רוחב  לנו  היה  וכבר 
שנאמר   במה  אבותינו,  את  שהשיג  מה  המחובר  באמירת  השיגנו  אבל  החרוז,  כשנשמר 

 ". 'בגוים וילמדו מעשיהםויתערבו 'עליהם 

תחכמוני בהמשך דבריו שם: "גם בני עמינו אחר גלותם מאדמתם, שכנו רבים מהם עם בני  
מלאכת   למדו  עמהם,  ובהתערבם  בהגיונם,  ולהגות  בלשונם  לדבר  ונהגו  בארצותם,  ערב 
שוכנים   אבותינו  היו  בעוד  כי  מעשיהם'.  וילמדו  בגוים  'ויתערבו  שנאמר  כמו  מהם,  השיר 

 הקודש, לא נודע להם שיר שקול בלשון הקודש". בעיר 

), מבוא, עמוד ט: "חכמי  ספר "טעמי המקרא בכ"א ספרים ובספרי אמ"ת" (מרדכי ברויאר   116
האומות גילו תחילה את הכלל היסודי של המפסיקים: כל פסוק מתחלק לשני חלקיםף וגם 
חלקי הפסוק וכל חלקי חלקיו חוזרים ומתחלקים לשני חלקים. ואותה דיכוטומיה מתמשכת 
מבוצעת על ידי הדרגות השונות של המפסיקים: מפסיק בעל דרגה נמוכה מחלק את תחום  

ו של מפסיק בעל דרגה גבוהה. כלל זה מסביר את סדר המפסיקים, והוא הנותן להם  שלטונ
כלל זה הוא המפתח לכל   והואיל והמשרתים תלויים במפסיקים, הרי  משמעות תחבירית. 

  על מפסיקיה ומשרתיה".  –מערכת הטעמים 

ומעידשו"ת    117 סי' א ד"ה  ב)  כרך של רומי  "(דף ד ע"א טור  ומעיד אני עלי שמים וארץ  : 
סמי סופרים  ושל  חכמים  של  גדולה  בעיר  החכמים  יע"א  רנא"שבהיותי  מגדולי  ראיתי   ,

ובראשם הרב המופלא אברהם  'המוסי  ל משקלשהיו משוררים גדולים עהמפורסמים   קא, 
ולמשקל המוסי'קא של ימים נוראים הצריכה הכנעה גדולה, נקראת הכהן אריאש זלה"ה,  

בימי חגם להתלמד מהם אותו  אחרי הפרגוד  בכנסיית הנוצרים מהיו הולכים  אצלם חיזון,  
הלב,   המשבר  המוכנע  מאותם  הקול  מסדרים  וקדושות  הוהיו  קדישים  . פלא  דברקולות 

  ומעשה רב כזה הוא סיוע גדול על כל האמור לעיל ודי בזה". 
  הובא (בשינויי לשון קלים) ביביע אומר ח"ו אורח חיים סי' ז אות ג. 

מה מהדורת פרנקפורט (הקטע הושמט במהדורות אחרות): "  קכז  'ישנות סיהב"ח  השו"ת    118
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  .119הנוכרים 

ניגונים כאלה.   מצינו  בדורות האחרונים  קיבל את מארש  גם  בעל התניא 
ואחריו  120נפוליאון  מלובביץ',  הפיוט    121הרבי  את  לנגן  חסידיו  את  לימד 

  .  122במנגינת ההמנון של צרפת "האדרת והאמונה" 

ברוך   רבגם השיר "בני תורה אנחנו, בנים לכל דבר", שמילותיו מיוחסות ל
  . 124מקור ניגונו בשיר רוסי, 123מרדכי אזרחי

להעיר   טוענים  לגבי  יש  שרבים  צור,  מעוז  לפיוט  המקובלת  המנגינה 
נוצרי,   מה  שמקורה  לדעת  ואין  יותר,  עוד  קדומה  שהיא  הוכיחו  שכבר 
  מקורה הראשוני. 

  קמיעות ולחשים 
בין הנהוג  בתחום הקמיעות והלחשים ישנם פרטים רבים שיש בהם דמיון 

הי הגויים אצל  אצל  רבים  פרטים  שונות.  אומות  אצל  הנהוג  לבין  הודים 
  . 127. כך גם לגבי לחשים שונים126, ולעיתים גם להיפך125נלמדו מן היהודים 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

בניגוני  םשמזמרי כנסיות  אלא    םשמזמרי  ם בבתי  אוסר  שאין  נראה  תפלתם.  בבית  בהם 
כמו מצבה שאסורה    ,"ם מאחר שהוא חוק לע"זולהעכ  םדווקא באותן ניגונים שהם מיוחדי

 רה".זבודה חוק לע ם בכל מקום מפני שעשאוה כנעני

יוסף אומץ אות תרב: "אין לעשות ניגונים בליל שבת ומוצאי שבת בניגוני זמרי הנוכרים,   119
  א, וכל שכן שלא יעשו נידונים אלו בבית הכנסת".כמו כל מקדש וברבות העיתים וכיוצ

עמוד    120 ג,  אות  תשל"ד  ב  התוועדות  בראשית  ח"א  תשל"ד  קודש  כך  :  4שיחות  "ואחר 
נפוליון'ס   המנגד  שם  על  שנקרא  ועד  נתקבל,  ומאז  הזקן,  אדמו"ר  לפני  הניגון  את  הביאו 

 מארש, שניגון זה נתברר בקדושה".

ולהופכו   121 ניגון  ליקח  נוגע  זה  מה  כערכינו  לאנשים  "ולכאורה  שם:  קודש  שיחות  המשך 
דושה? אלא על דרך המבואר במאמרים עמ"ש פתח אליהו, פתח ר"ש, שהם פתחו את  לק

 הדרך ובמסילתם ילכו כל ההולכים באורחותם". 

  ".מרֵסֶייז ההנקרא "ל 122

 או לרעייתו הרבנית. 123

לחן זה שימש לאחר מכן גם    . יבגני רודיגין, שהולחן על ידי  השקַ ינוּ בִּ ה ריַ יַ לסקָ ַר אוּ השיר    124
  לשיר העברי "אט זורם הנחל".

שמות    125 של  ערבוב  בהם  שיש  קמיעות  של  תופעה  ישנה  לספירה  הראשונה  מהמאה 
ורעיונות שמקורן באומות שונות, בעיקר יוונים מצרים ויהודים. לקמיעות לא יהודיים חדר  

קטעי ברכה (ברוך אתה    שם ה' (בשיבושים שונים), שמות מלאכים יהודים, שמות אבותינו,
  והלאה. 97ה', ברוך ה'). אריכות בכך בספר המיתוס ביהדות, עמוד 

  ספר המיתוס ביהדות, שם. 126
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קיים   יהודיים  לשאינם  יהודיים  קמיעות  בין  השארהדמיון  בספרי  ,  128בין 
קדושים הלחשים,  129ופעולותיהם  שמות  של  באופן  130במטרותיהם   ,

עצמן,  131פעולותיהם  בהם ב,  132בפעולות  שמצויות  המיוחדות  ,  133אותיות 
מיוחדיםב אותיות ב,  134איורים  יהודיים בשמות  ,  136בסמלים,  135שילובי 

  . 138ולהיפך  137שחדרו לקמיעות ולחשים לועזיים 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

בין הלחש שבגמרא (שבת סז ע"א)   115עמוד    ספר המיתוס ביהדות  127 העלה את הדמיון 
כן תחמיניה אשתא    ,וכי היכי דחמיתיה אשתא לחנניה מישאל ועזריה ועריקת מן קדמוהי"

קדמוהי מן  ותיערוק  פלונית  בר  אינםלפלוני  של  ללחש  להבדיל,  -",  בו,  שהופיע  יהודיים, 
  ל, באותו האופן סייעי גם לי, פלוני, ביחס לפלונית". -"את היא הגופרית אשר סייעה לא

 דוגמאות לכך במאמרי "עולם הכישוף" סוף פרק ג. 128

המחבר ראיתי ספר על זה בלשון  מדרש תלפיות אות כ ענף כישוף ד"ה ואומר: "וגם אני    129
וזה   נוצרי קורין אותו ספר אדם הראשון... וראיתי בו דברים מתמיהים בתכלית הבקיאות, 
לפי שצריך בקיאות גדול עד מאוד... ושמות מלאכי קודש ושמות מלאכי חבלה... והוא דבר  

  פלא".
ים שמסר אדוננו סיני חלק ח עמוד רלו: "אצל הנוצרים [ישנו ספר שנקרא] 'שמותיו הקדוש

י"ב  אל  ישו  שמסר  האלה  השמות  עצם  הוא  תוכנו  ועיקר  לתלמידיו',  כריסטוס  איסוס 
האותות  וסיפור  שימושו,  ואת  לחוד  ושם  שם  כל  את  המפרש  בצידם  באור  עם  השליחים 

. ואם כן, משהו מעין [ספר] 'חרבא דמשה' והמופתים שהראו התלמידים בכח השמות הללו
 ".ואף משל 'רזיאל המלאך'

, לניצחון, להסרת כשפים (מתוך פפירוס מאגי יווני לאהבה  : לכל דבר, למציאת חן,כגון  130
, לגרש רוחות תפיסת גנבוכן ל  והלאה),  105, הובא בספר המיתוס ביהדות עמוד  36מספר  
  .טמאות

הסודות   "ספר  בספר  למשל  רבים,  יהודיים  בקמיעות  נמצאות  דומות  סגולות   –מטרות 
 מאיר אלמגור, תשע"ד).החכמה" (ר' ישראל 

 .ע"י שימוש בשמו או מלאך השבעת שד 131

: "כמה וכמה  5"ספר הרזים, הוא ספר כשפים מתקופת התלמוד" (מרדכי מרגליות) עמוד    132
המאגיה  עם  הקדומים]  הקבלה  מספרי  הרזים,  [ספר  לחיבורנו  משותפות  הפעולות  מן 

וציי -היוונית המשותף  על  להצביע  השתדלתי  בהערותי  הכישוף  מצרית.  [פפירוסי  ל...  נתי 
  היווניים] עשרות פעמים". 

 .כתב מלאכים, כדלקמן 133

 .כגון עופות 134

  .כגון ריבועי קסם, פירמידות מילים 135

כגון שימוש במגן דוד, וכתיבת אותיות שונות במשולשים שבקצותיו, ומילה (או מילים)   136
  במרכזו.

מספר    137 היווני  המאגי  בפפירוס  מספר    36למשל,  לחש  לספירה)  הרביעית    2(מהמאה 
שמות   צמופיעים  יקוק,  שונים:  בשיבושים  רבים,  א -קודש  אלוקי-באות,  זאת דני,  בנוסף,    . 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   397  ________________________________________  

ולהיפך,  לעז  ללשון  הקודש  מלשון  קמיעות  שהעתיקו  אירע  וכבר 
הפכו את  לא הבינו את משמעות המילים,   –בין אלו ובין אלו    –והמעתיקים  

   . 139מתוך חוסר הבנה יצרו "שמות"  אף וסדר האותיות בין ימין לשמאל,  

" מתקופת    141, סדרת מילים בלטינית140סאטור"   ריבועהמקרה הבולט הוא 
רבים   142התנאים גלגולים  היהודי143שעברה  הקמיעות  לעולם  חדרה   ,144 

שונות  שונות ,  145בגרסאות  מסוימות ,  146למטרות  היא  147ובטעויות  אף  . 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  . להבדיל, לשמות אליליים
 גם השם "אגלא", שהוא ראשי תיבות "אתה גיבור לעולם ה'", חדר לקמיעות לועזיים.

ב  138 לשמינית    קערתא.  הרביעית  המאות  בין  חרס,  קערות  על  שנכתבו  (קמיעות  השבעה 
גם שמות יהודיים וגם, להבדיל,  בסוף הטקסט  מוזכרים  ,  163, באוסף מוסייף מספר  לספירה)
צ  :נוצריים יקוק  אהיה  אשר  דאהיה  רומ(א)  -"בשמיה  דכבש  (ישו)  דאישו  ובשמיה  באות 

רמא אבוי  ובשו(ם)  בזקיפיה  קדישתא    הגדול][אביו    ועומ(ק)א  רוחי  הקודש]  ובשום  [רוח 
קערת   –(הובאה במאמר "ובשם ישו    לעלם עלמין אמן אמן סלה שריר וקים הדין כיבשא"
 .השבעה ארמית יהודית שלא פורסמה" מאת דן לבנה)

אינה שם  חדרה לקמיעות יהודיים כאשר המעתיק לא הבין שהיא  המילה "טטרגרמטון"  ב.  
  בפני עצמו, אלא היא הכינוי הלועזי לשם יקוק (מיוונית עתיקה: "בן ארבע אותיות").

שם  העבריות  המילים  ג.   של  "תרגום"  הוא  הלועזי  ידע שמקורם  לא  שמעתיקם  אֹו",  "ֵאט 
 (ו' החיבור בלועזית).  "אט"יקוק, שתורגם מימין לשמאל "או" (יהו) 

  דוגמאות לכך במאמרי "עולם הכישוף" סוף פרק ג. 139

  הארכתי בזה במאמרי "עולם הכישוף" סוף פרק ג. 140

ממילים אלו היא בת חמש אותיות,    בלטינית כל אחת  סאטור אריפו טנט אופרה רוטאס.  141
קסם"). ("ריבוע  במאונך  וגם  במאוזן  גם  להיקרא  יכול  זה  הוא:   ומרובע  המילולי  פירושם 

  .הזורע ארפו מחזיק את הגלגלים בזהירות

  מהמאה הראשונה לספירה. 142

זה    143 ביותר  מרובע  הנפוצים  המאגיים  הסמלים  לאחד  הפך  הוא  רבות.  בכנסיות  נפוץ 
לכלבת, במערב,   ושונים:  רבים  ורפואיים  רוחניים  כוחות  לו  ייחסו  העולם  ברחבי  והגויים 

  שיגעון, לידה, רעב, שדים, שריפה, מגפה, אסונות, הכשת נחש, מציאת ילד אובד.

הרפופותספר    144 ספר  ע"ב,  ה  יד  בכתב  הקמיעות  ספר  שלמה,  רופף (  מפתח  "אם  שפותח 
  אמת ואמונה לרב יוסף צובירי עמ' ל.ר ספ, 112שבתוך ספר לחש וקמיע עמוד  ראשו") 

האם לכתוב שאטור או רוטאש. יתכן ששורש שינוי הגרסה הוא השאלה האם לתרגם   145
היו   בלטינית  גם  עכ"פ,  המילים.  את  או  לימין)  משמאל  (כסדרן  האותיות  את  מלטינית 

 גרסאות הפוכות. ואפשר שבעקבות תרגום חוזר מעברית.

ש  146 למי  ללדת,  למקשה  יכול  להריון,  שאינו  לחתן  להוציאו,  וצריך  במעיה  מת  וולדה 
 לשמש, לתפיסת גנב. 

ריבועים    147 שני  כתב  ולכן  ת',  או  ט'  באות  לעברית  זאת  לתרגם  האם  שהסתפק  מי  היה 
את  הבין  ולא  ממנו,  שהעתיק  מי  היה  אחריו,  הגרסאות.  בשתי  זה,  של  לצידו  זה  כאלה, 
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מפורסמים הגיעה   מקובלים    ה בקדושתמי שדן  אף  היה  ו,  148לספריהם של 
אלושל   ממילות  שאינ  השהוזכר  אחת  ידע  ולא  מילה    הבקמיע,  אלא 

  . 149לועזית 

מקרה דומה הוא הצירוף "בטד זהג ואח" שמופיע בקמיעות יהודיים רבים, 
בריבוע , לצורך המקשה לילד. מקורו של צירוף זה הוא  150באופנים שונים 

קסם חשבוני, שבו כל הספרות שונות זו מזו, וסכום כל שורה, כל טור וכל  
עשרה,    –אלכסון   חמש  הוא  שהסכום  כיוון  הקמיעות  זהים.  בעולם  יש 

י "חותם  וריבועי קסם מורכבים  151ה" ־היהודי שכינו אותו  זה,  . ריבוע קסם 
, ובחלקן 153ועד תקופתנו   152יותר, נפוצו בתרבויות רבות למן העת העתיקה 
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רסה  יהה (כמעט), כפי שהתגלגל גם לגסיבת הכפילות, והעתיק את שני הריבועים באופן ז
  לספר "אמת ואמונה" (לרב יוסף צובירי, עמוד ל). השהגיע

,  שדבריו הוזכרו בשו"תים  ספר תולדות אדם (לרבי אליהו בעל שם מחלם, פוסק ואב"ד  148
  סי' ק"ע) הביא קמיע שמבוסס על מרובע זה (עם תוספות). 

רוטאש,  שאטור  עליו  וכתוב  גרזן  קח  גניבה.  "למצוא  לה):  (סי'  למהרח"ו  הפעולות  ספר 
ותלה הגרזן על מקום הפרצה ששם הוליכו הגניבה או על הפתח שיצאו משם, והנח כך ג'  

 ימים ויבוא הגנב ויחזור. מנוסה".

(לרב    149 ואמונה  והסביבה),  אמת  יפו  אביב  בתל  תימן  ליהדות  ראשי  רב  צובירי,  יוסף 
אליפז,   שם  עינינו  נגד  כאן  מזדקר  "אך  אמנה":  "מראש  בביאורו  ל,  עמוד  יח  סי'  תשס"ב, 
שהנבוך יתעורר לשאול מה קדושה יש בזה. אף אתה אמור לו הרי שם אליפז כתוב בתורה,  

א כי  ועוד...  הקודש.  כתבי  של  עניינים  בכלל  בהקב"ה והוא  מתעטר  שהיה  פז,  אלי  ליפז 
  ואומר אלי פז לראש...".

"שאתור" קמיעות  של  במקורותיהם  שכל המעיין  היא  "שאטור")  האמת  יודע שהשם    (או: 
  ."אריפו"המילה הלטינית הוא "אליפז" שם הוא טעות, ומקורו 

"בטד"   150 ריבועי  שני  קע,  סי'  בחלם),  אב"ד  שם,  בעל  אליהו  (לרבי  אדם  תולדות   בספר 
  מחוברים מכיוונים שונים של ריבוע שאטור.

בינש)   בנימין  (לרבי  בנימין  אמתחת  רפואה  בספר  ארבע  שערי  שמות  בתוספת  טו,  אות 
  בצלעותיו.  –החיות שבמרכבה 

זהות,   שורות  בשלוש  לילד",  "מקשה  ערך  רוזנברג),  יודל  יהודה  (ר'  המלאך  רפאל  בספר 
והוסיף שיש לכותבו   "בזו טהא דגח".  שכל אחת מהן משלבת את כל האותיות הללו יחד:

   על קלף כשר עם תגים ושרטוט.
בשל"ה מסכת שבועות תורה אור אות יא (קכא) הוסיף ריבועים דומים לגבי עשרות ומאות 
כלולות  התורה  אותיות  כל  כיצד  ביאר  אלא  קמיעות,  בענייני  כלל  דן  לא  שם  (אמנם 

 ).ה־יבאותיות 

 ע"א.  11ספר הקמיעות (כתב יד) דף   אות ב,ספר שורשי השמות (כתב יד)  151

 כבר במאה השנייה לפני הספירה. –למשל בסין  152

 הן במזרח הרחוק והן בארצות ערב. 153
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  . 154ייחסו להם חשיבות בעולם הנסתר

ישנם   מלאכים".  "כתב  המכונה  בכתב  אותיות  כתובות  רבים  בקמעות 
, ומצוי בהם שקצוות האותיות מעוטרות  155ים כאלו סגנונות רבים של כתב

המלאך רזיאל  בספר  גם  נמצא  כך  קטנים.  יש156במעגלים  דומה  כ  נו.  תב 
הנהר" וכ שמ עבר  "כתב  ושונים 157נה  רבים  כתבים  ופירשו  שפירטו  יש   .

לאברהם   –כאלה   לשדים,  למלאכים,  ישראל,  שר  למיכאל  שמיוחס  כזה 
עצמו  לקב"ה  ואף  הגלגלים158העברי,  כתב  יש  וכן  המגיד  159,    ממזריטש . 

אמר שהבעל שם טוב לימד אותו כתבים אלה, כי כל מלאך יש לו תמונת  
. הקדושת לוי כתב שאפשר שזה היה הכתב עד  160אותיות משונה מחבירו 

יון של הוספת מעגלים קטנים בקצוות האותיות  . אמנם הרע161לימות עזרא 
העולם,  אומות  של  קסמים  ובספרי  בקמיעות  כבר  נמצא  שבקמיעות, 
"כתב   זאת  כינו  והם  האחרונים,  תקופת  ועד  האמוראים  מתקופת 
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  דוגמאות לקמעות כאלו במאמרי "עולם הכישוף" סוף פרק ג. 154

 אריכות בזה בספר "פתחי אור שער המזלות והגורלות".  155

  לאהבה). (בקמיע מהדורת אמסטרדם תסא דף מד ע"א 156

ב  157 דבלמשהובא  אברהם  (לרבי  אברם"  "מקנה  פרק  ספר  האחרונים),  תקופת  מתחילת   ,
  ., שהועתק מ"ספר ישן נושן""מספר האותיות וצורתן"

  . 53-45סגולות החכמה (ר' ישראל מאיר אלמגור), תשע"ד, עמודים  –ספר הסודות  158
הספר זכה להסכמת הרב חיים כהן פרחיה (המכונה "החלבן", שאף כתב שם "מעומק ליבי  
אברכנו למי שיזכה להחזיק ספר זה אפילו בביתו כקמיע מומחה, בוודאי ה' יעזור להרחיב  
איתן   גמליאל  ולהמלצת הרב  ולהאדירה"),  תורה  ולהגדיל  בבית  והברכה  גבולו הקדושה 

  (רב ק"ק תימן אלעד). 
בית יד  אלפא  כתבי  "אוסף  בתוך  יד,  (בכתב  הקמיעות  בספר  גם  מפורש  מיכאל  של  א 

  בקבלה") דף יז ע"ב.

תתמג  159 עמודים  והגורלות"  המזלות  שער  אור  "פתחי  לגלגלים  -ספר  (הכוונה  תתמד 
  שבמרום). 

וכתב   160 אותיות  רזיאל  בספר  [הבעש"ט]  לי  הראה  "וגם  הקדמה:  ליעקב,  דבריו  מגיד 
  ל זה, כי כל מלאך יש לו תמונת אותיות א"ב משונה מחבירו".מלאכים, ואמר שלמד אותו כ

לוי  161 מברדיטשב)  קדושת  יצחק  לוי  שני  (ר'  קדושה  לפורים  ואפשר:    היקדושות  ד"ה 
כתב  " חסדא  רב  אמר  עברי,  כתב  מאי  שם)  ב  כא,  (סנהדרין  שאמרו  הפירוש  זה  ואפשר 

(ד"ה ליבונאה): אותיות גדולות כעין   וזה לשון רש"י  ומזוזות. ליבונאה.  שכותבין בקמיעות 
לה לא קבלו ולא נזדככו  י ואותיות המלאכים קוראים העולם 'כתב קמיעות'. כלומר, שבתח

בכתב   האותיות  היו  ולכן  למלאכים,  השבעות  הוא  'קמיעה'  כתב  שכן  השכל,  העולם  רק 
  ...".מלאכים וקמיעות, שהוא עולם השכל שנתקן אז. ואחר כך בימי עזרא בכתב אשורית
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  .162טבעות" 

בספרי שדווקא  לציין  "קבלה    מעניין  ספרי  המכונים  ולחשים,  קמיעות 
על שם קבלה איש מפי איש, מצוי יותר ערפול בעניין מקורותיהם.   מעשית"

ואילך   כגון "מכאן  ליקוטים שאין מפורש מקורם,  כך בספרים אלו מצויים 
יד  בכתבי  "מצאתים  נושן",  ישן  בספר  "מצאתי  אחר",  מספר  העתקתי 

ו בדורנו כן  עתיקים".  ש.  163אף  מי  שהדברים ויש  כאלה,  ספרים  לגבי  טען 
דרכי עכו"ם, הם הוספות מן המעתיקים ביניהם  ואף  .  164התמוהים שבהם, 

  . 165יוחסו לדורות קדמונים כשאין הדבר ברור מקובליםה כמה מספרי

זו   דבר   אינה תופעה  לומר  יותר  משתדלים  שבהם  ההלכה,  בספרי  מצויה 
ו166בשם אומרו    , שלשלה  –  משה  עד   השמועה  את   לשלשל   את   יכול  אם, 

וכן אמרו בתלמוד,    . 167אחרון   אחרון  או  , ראשון  ראשון  או  תפוש  –  לאו  ואם
על  סומכין  שאינם    שאין  שידוע  אמוראים  אצל  נישנו  שלא  ברייתות 

ולא נפוץ שטעו בייחוסי ספרים, בפרט   . 168מוסיפים על משנתם בכח הדימוי 
ומכאן אתה דן בקל וחומר לתחומי הנסתר  לדורות שקדומים להם הרבה.  

  . השבהם אין דרך לברר את אמיתות הדברים בכח הסבר

ועוד ולהקשות  זאת  דבריהם,  טעם  לבאר את  ישראל  גדולי  של  שדרכם   ,
זה   שם  טעם  מאיזה  לנו  ביארו  לא  הקמיעות  ספרי  וכותבי  טעמא",  "מאי 
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  מאות לכך במאמרי "עולם הכישוף" סוף פרק ג.דוג 162

 .כגון ספר הסודות סגולות החכמה 163

164  " וממילא:  ד"ה  קצב  עמוד  כב  חלק  כשר)  (הרב  שלמה  לפרש תורה  אפשרות  עוד  יש 
הדפים מא  שאותם  מוזרים  דברים  הרבה  בהם  שיש  דמשה  חרבא  הוספות  ,  דובספר  המה 

שאלה הלשונות   ,לומר על ספר הרזים  הדבר יש  מהמעתיקים ואינם בכת״י המקורי, ואותו
  ". המעתיקים המה הוספות מאחד ךדרכי עכו״ם כגון הקטרה וניסו שיש בהן

המלאך  165 רזיאל  ספר  הרזים,כגון  ספר  הפליאה,  ,  וספר  הקנה  שלמה.   ספר  מפתח  ספר 
  .פרק סטכדלעיל 

 משנה אבות פ"ו מ"ו. 166

 .ירושלמי קידושין פ"א ה"ז 167

רבי   אמר ליה ר' זירא: לאו אמינא לכו כל מתניתא דלא תניא ביע"ב: "-א"קמא ע  חולין  168
  ".משבשתא היא, ולא תותבו מינה בי מדרשא -חייא ובי רבי אושעיא 

דרו את הברייתות ודקדקו בדברי כל חכם לומר יס  –רבי חייא ורבי אושעיא  שם ע"ב: "  רש"י
משום דשמעינן   ,אבל יש תנאים הרבה שמוסיפים על משנתם בדדמי כי הכא  ,כמו שאמר

והוסיפו לומר   ,לרבי יהודה הכא דמחייב סברי טעמא משום לאו שניתק לעשה לוקין עליו
  ".גנב וגזלן
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  מועיל לעניין זה, ומה סיבת התנאים השונים שבכתיבתו. 

, גדולי האמוראים היו מבקשים שיקשו על דבריהם כדי להסיק  אחרת  ועוד 
ל הדורות שמקשים ומפרקים בשקלא  , וזו דרכם של חז"ל בכ169את ההלכה 

וטריא. ואילו בעולם הקמיעות והלחשים כמעט ולא מצינו מי שהקשה על  
נפוץ בהם   מסוים, או על תועלתם של שמות מסוימים.  פעולתו של קמיע 

אך   ומנוסה",  "בדוק  ו הביטוי  שנבדק  כמעט  בכך  קמיע  שדחו  מצינו  לא 
  . 170ונוסה ולא הצליח

  עניינים נוספים 
קושי   היווני  אין  שהפילוסוף  רגיל בכך  היה  סוקרטס,  אומרים  ויש  תאלס, 

אישה,   ולא  איש  בהמה,  ולא  אדם  שנולדתי  דברים:  שלושה  על  להודות 
ברברי ולא  דבריהן   . 171הלני  קדמו  האם  לברר  דרך  כמובן  אין  כי  אם 

  לדברינו. 

סימן  בתשובתו  ולראות  פסוקך"  לי  "פסוק  תינוק  לשאול  היה 172הרעיון   ,
והרי גם התלמוד ייחס את אמונה זו    . 173ומה גם אצל המצריםמצוי באופן ד

קיסר  בתלמוד הירושלמי מצינו שחכמים סמכו באופן דומה    . 174אף לנירון 
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הוה מקשי לי עשרין וארבע   ,בר לקישא, כי הוה אמינא מילתא: "א"בבא מציעא פד ע  169
קושייתא, ומפרקינא ליה עשרין וארבעה פרוקי, וממילא רווחא שמעתא. ואת אמרת תניא 

 ".דמסייע לך, אטו לא ידענא דשפיר קאמינא?

170  " ספר   :אמריוצאים מן הכלל הזה הם דברי רבי נחמן מברסלב (חיי מוהר"ן אות תעח): 
ואין בו כח להציל    ,ולא זהו הספר שנתן המלאך לאדם הראשון  ,אינו מאדם הראשון  רזיאל
ד].  פהימשר דף  המלבוש  ספר  בשם  בשערו  לנכתב  א  [בניגוד  בעצמו יוכבר  שהספר  רע 
 ".והאריך בזה בראיות ברורות ,נשרף

 ). 120ד"ה וכבר העיר (עמוד   38תוספתא כפשוטה ברכות פרק ו עמוד  171

  יטין סח ע"א, חולין צה ע"ב.חגיגה טו ע"א, ג 172

ואוסיריס    173 איסיס  ע"י  (על  לספירתםּפלּוַטרכֹוסחובר  השנייה  במאה    356עמוד    ), 
ברוח  )38-39עמודים    –  1936(ובהדפסת   מחוננים  קטנים  שילדים  מאמינים  "המצרים   :

במילותי מוצאים  שהם  הסימנים  ע"פ  העתידות  את  מנחשים  והם  ילדים,  ההנבואה,  של  ם 
  ובייחוד כשהם [הילדים] משחקים במקדשים ומוציאים מפיהם מה שעולה על דעתם". 

 . 295 העיר על כך גם בספר יוונית ויוונות בארץ ישראל (ר' שאול ליברמן) עמוד

ע  174 נו  "א"גיטין  למזרח:  גירא  שדא  קאתי,  כי  קיסר.  לנירון  עלוייהו  נפל    ,שדר  אתא 
מר אתא נפל בירושלים. א  ,בע רוחות השמיםאתא נפל בירושלים, לאר  ,בירושלים, למערב

אמר ליה: ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל וגו', אמר:    .לינוקא: פסוק לי פסוקיך  יהל
ערק ואזל ואיגייר,    .קודשא בריך הוא בעי לחרובי ביתיה, ובעי לכפורי ידיה בההוא גברא

  .איר"מבי ונפק מיניה ר
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כסימן הדיוטות  דברי  על  אצל  ,  175גם  מצוי  היה  לזה  הדומה  רעיון  גם 
  . 176היוונים, להבדיל, כתשובת אליליהם 

דן   תרגום    מדועהאברבנאל  את  המלך  לתלמי  שתרגמו  ישראל  חכמי 
השבעים, לא תרגמו את ספר דניאל. הוא מביא בעניין זה את הסברו של  

אחד  . כוונתו להירונימוס,  177, מקשה על דבריו ודוחה אותםהחכם גירונימו
מאבות הכנסייה שתרגם ללטינית את התנ"ך, ולהבדיל את כתבי הנצרות, 

  ואף כתב פירוש עליהם. 

, כתבו  קמיעותלחשים וכשפים  החולקים על שיטת הרמב"ם בענייני שדים  
הפילוסופים  בדברי  שיטתו  בסוגיות    . 178שמקור  הזכיר  עצמו  הרמב"ם  גם 

יוון  פילוסופיית  דברי  את  דבריהם  179אלו  את  מאוד  החשיב  ובכלל   ,
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פ  175 שבת  ה"ירושלמי  "ט"ו  יונה  :  תשישרבי  דהוה  אחא  לרבי  מבקרה  סלקין  יוסה   ורבי 
חולה] אמרין[שהיה  לחבירתה  :.  דאיתתא אמרה  קליה  שמעין  קול.  בת  שמיעת  בתר   :נלך 

בוצינה' שלך?] איטפי  הנר  כבה  כבר  [האם  לה  ?'  יתטפי'  : אמרה  בוציניהון    ,לא  מיטפי  ולא 
  .חי]" ' [לא כבה, ולא יכבה נרם של ישראל. וראו בכך סימן שרבי אחאדישראל

עמודים    176 ליברמן)  שאול  (ר'  ישראל  בארץ  ויוונות  פאבסאניאס  296-295יוונית  "גם   :
ואומר: 'המבקש לדרוש באל    מאשר דבר זה אגב תיאור האוראקולום של הרמס בפאראי 

לוחש שאלתו באוזן האל. ואז הוא אוטם אוזניו שלו ויוצא את כיכר השוק. משהרחיק מעט  
[כתשובת   כאוראקולום'  רואן  שומען,  שהוא  מילים  וכל  מאוזניו,  ידיו  מסיר  הוא  ממנו 

  האליל]".

דניאל    בפירוש הקדמת ספר: "תמר א  תחילת  מעיין ה  (לאברבנאל)  ספר מעייני הישועה  177
כתב החכם גירונימו אשר העתיק ספרי הקדש לנוצרים, שהמעתיקים שהעתיקו ספרי הקדש  
לתלמי מלך מצרים לא העתיקו הספר הזה עם שאר הספרים, ואמר שהיה זה לפי שהיה זה 
ואין   הקודש,  בלשון  שהיו  הספרים  להעתיק  אם  כי  נקראו  לא  והם  כשדים  בלשון  הספר 

  ...."הטענה הזה נכון בעיני

נשמת חיים (לרבי מנשה בן ישראל) מאמר שלישי פרק יב ד"ה אכן: "אם כן יצא לנו מזה    178
הוא   אם  התימה  מן  אינו  ולכן  לפילוסופיאה...  פנים  נשא  מקומות  בהרבה  שהרמב"ם 
כאריסטו מכחיש השדים, כי הוא נתפתה לדרך הפילוסופים אינם מאמינים אלא מה שהעין 

  תורת העולה מהפרק הזה, שמציאות השדים אמת...".  רואה וגוזר העיון הטבעי... וזאת
ד דעבודת  לפרק  בפי' המשנה  וכ"כ  "הרמב"ם.  יג:  ס"ק  סימן קעט  יורה דעה  הגר"א  ביאור 
כוכבים... והוא נמשך אחר הפילוסופיא הארורה, ולכן כתב שכשפים ושמות ולחשים ושדים 

הגמרא הכל בדרך הלציי    וקמיעות הכל הוא שקר... והפילוסופיא היטתו ברוב לקחה לפרש
ולעקור אותם מפשטן" [יש שערערו על כך שהדברים יצאו מתחת ידו של הגר"א, כדלקמן  

 ].פרק צוב

והם העמים    179 מ"ז: "הצאבה,  פ"ד  זרה  יצא אברהם פירוש המשנה לרמב"ם עבודה  אשר 
אבינו מכללם וחלק על דעותיהם הנפסדות במה שאצר ה' בליבו מן החכמה, והיו מגדלים  
הכוכבים   גזירת  את  יסדו  אשר  והם  להם,  שאינן  פעולות  להם  ומייחסים  הכוכבים  את 
והכישוף והלחשים והורדת הרוחניות ושיחות הכוכבים והשדים והקסם והניחוש לכל ריבוי 
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  . 180בתחומים רבים 

כישוף, לחשים, מאידך, הרמב"ם סובר שמקור האמונות בגזירת הכוכבים,  
  .182באומות העולם הקדמוניות   - 181שדים, קסם, ניחוש, טליסמאות 

ברור וידוע שההלכה תלויה במקרים מסוימים בגדרי "שעת הדחק"  ו  הואיל
יכולי שהציבור  בה",    ןו"גזירה  המקומות ו  והואיללעמוד  ששינוי    ידוע 

ות  בארצדווקא  שאלו, אין לבטל את הטענה    משפיעים על גדרים  והסביבה
ים  יחיו בין גוהם  אשכנז קיבלו את הגזירה שלא לישא שתי נשים משום ש

  .183שהחשיבו את הדבר לאיסור

   פו פרק
  גדולי ישראל נגיעות אצל 

כגון    בלשון "נגיעות" נתייחס לקמן הן לנגיעות מטעם רווח לעצמונקדים, ש

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ה ודרישת  חרבה  מיניהם,  האמיתית  התורה  שלפה  אשר  העניינים  מאלה  והרבה  מתים, 
בדו  אשר  כולם  הדברים  ואלה  וענפה...  זרה  עבודה  שורש  והם  אותם,  וכרתה  עליהם 

 הצאבה, אין מהם בפילוסופית יוון לא מעט ולא הרבה". 

ח"ב    180 נבוכים  "כבפרק  מורה  אריסטו בכל המציאות אשר מאצל:  גלגל   שכל מה שאמר 
אבל כל מה שדיבר בו אריסטו מגלגל הירח  ...  הירח עד מרכז הארץ, הוא נכון בלי פקפוק
והערכה השערה  כעין  כולו  הרי  שאומר    ,ולמעלה,  במה  שכן  כל  מעטים,  לדברים  פרט 

זרויות גדולות, בדירוג השכלים, ומקצת ההשקפות הללו באלוהות שהוא סובר אותם ובהם  
  ".ואין לו הוכחה על כך ,ודברים שהפסדם גלוי וברור לכל העמים, והפצת הבלתי נכון

הרמב"ם   "אגרת  תיבון:  אבן  שמואל  תכלית  לרבי  היא  אריסט"ו,  דעת  לומר  רצוני  ודעתו, 
 ."דעת האדם

 מיני קמיעות התלויים במצב הכוכבים. 181

זרה    182 עבודה  מסכת  לרמב"ם  המשנה  מפ"פירוש  "ז"ד  יצא  :  אשר  העמים  והם  הצאבה, 
והם  ...  אברהם אבינו מכללם וחלק על דעותיהם הנפסדות במה שאצר ה' בליבו מן החכמה

הכוכבים  ושיחות  הרוחניות  והורדת  והלחשים  והכישוף  הכוכבים  גזירת  את  יסדו  אשר 
ינים אשר יודרישת המתים, והרבה מאלה הענ  והשדים והקסם והניחוש לכל ריבוי מיניהם,

. אחר  ..שלפה התורה האמיתית חרבה עליהם וכרתה אותם, והם שורש עבודה זרה וענפה
פלוני   כוכב  יהיה  ואמרו שאם  והן הטליסמאות,  זה הכזב הראשון,  על  כזב שני  כך הורכב 

  ...".לת כךשמזלו טוב במקום פלוני המתאים לו, תיעשה צורה בתואר כך והיא תביא תוע

  המלבד שלא נתפשט  .הנוגע לגזרת רגמ"הד"ה ומש"ע: "  טו  ' ב סי"שו"ת שאילת יעבץ ח  183
 , כי בארצות המערב והמזרח לא חלה כלל  .בכל ישראל  הרתו בכל הארצות ולא נתקבל יגז

  שאינן מתירין  [בדפוס ראשון: ודת הערלים]  רק במדינת אשכנז לבדה וזה מפני חמת המציק
נשים משתי  יותר  לקחת  לעו  ,לאדם  אושהוא אצלם  בעו"ה    ישאשת  ן  בנו  (ונתקיים  יחשב 

 ".לבטלו) הלכן מהראוי הי [וילמדו מעשיהם] ויתערבו בגוים וגו'
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עם מנת    , והן לנגיעות מחמת שדעתו רוצה לקבל צד מסויםממון או כבוד
את   ראיית 184שיטתו להוכיח  על  הרצון  השפעת  הוא  לכולן  המשותף   .

  . , ואף החילוק ביניהן לא תמיד ברורהאמת

כתב   איש  החזון  מנגיעות,  מושפעים  ישראל  חכמי  האם  השאלה  לגבי 
ואנו   החכם,  של  ליבו  את  להטות  שיכולה  בעולם  נגיעה  שאין  בחריפות 

אלה. והחושש שנגיעה היטתה   ים מפחיתויותמבטוחים בחכמים שהם מרומ
את דעת החכם, הרי זה מן המהרהרים אחר רבם, ומקטני הדעת אשר לא  

היצר מעצת  והיא  משכיל,  נפש  זו    . 185יבינו  שבדעה  החינוכית  התועלת 
  . ברורה

משמע שנגיעות יכולות להשפיע    דברי חז"ל שבתלמודאמנם מכמה וכמה  
יד חכם שמורה הוראה רק  . זהו הטעם שאין שומעין לתלמאף על אמוראים

שאנו    –  187כאשר הוא עצמו צריך לאותה הוראה   186לאחר שאירע מעשה 
  . 188מחמת מעשה הבא לידו הורה את הוראה זו חוששים שמא  

מצאנו   שדבריהם    הדח  תלמודשהכך  חשש  היה  כאשר  אמוראים  דברי 
  קלה   הוכן מסופר על תנאים שהרגישו בעצמם שנגיע  . 189מושפעים מנגיעה 
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כגון מה שכתב בספר קו התאריך הישראלי (הרב מנחם כשר) שער שני פרק יב עמוד מו    184
קתו [של בעל קסת הסופר] השתוקק  ד"ה אמנם: "אמנם במחילת כבודו רואה אני שמרוב צד

תמיד למצוא בדברי חז"ל ובספרי הראשונים והאחרונים שכיוונו לכל הגילויים שגילו בעלי  
המחקר בימינו... אולם נכשל להוסיף בטעות בהעתקתו את הזוהר מילה אחת מילה אחת  
'תדיר בעגולא  מתגלגלא  והיא המילה  בזוהר,  למצוא  רצה  שהוא  הכוונה  אותה  ' שנותנת 

 .ככדור"

ות לב  טלה  חאין נגיעה בעולם בעלת כחזון איש אמונה וביטחון פרק ג אות ל ד"ה יש: "  185
החכם לזכות נשפו, ולהתגאל באיזה אשמה יכאב לנפשו יותר    פט, כי מגמתשות מוחכם לע

אמת היא אצל חכם תכונת נפשו ושורש מציאותה, המכל מה ופצע... נוסף לזה, כי תכונת  
  "אך היצר חתר חתירה תחת כיסא הנאמן... מנו והלאה...וכל אבקת שקר מ

ואחד הנרגנים יהרהר אחריו כי הפסד ממונו הטעתו, הרי   , שם ד"ה והנה: "וכשיורה להיתר
זה מן המהרהרים אחר רבם, ואנו בטוחים בחכמים שהינם מורמים מפחיתויות כאלה, ולא  

  בינו נפש משכיל".יחשדו בם אלא קטני הדעת נעדרי בינה אשר לא ידעו ולא י

שומעין    –  כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא, אם קודם מעשה אמרה"  ע"א:   יבמות עז  186
 ו". אין שומעין ל – לו, ואם לאו

כגון  , קא היכא דהוא עצמו נוגע בדברור"ת דהיינו דוומר א: "ד"ה אם ע"א תוס' יבמות עז  187
שומעין לו אף על   ,צריכין לאותה הוראהאבל אם אין  ...  [יתרא] שהיה צריך לאותה הוראה

  ."פי שלא אמרה עד שעת מעשה

  ".שמא מחמת מעשה הבא לידו אמרהד"ה אם קודם: "רש"י  188

ניהוונד הרי  אמר רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב:  "  ע"א:  קידושין עב  189 חלזון 
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  .190מטה את לבבם 

גדולי ישראלרבים  גם באחרונים   נגיעות של  :  מצאנו שכתבו על השפעת 
המלך,   קדוד  לדרוש  עצמו  על  סמך  שחשש    חומרול־שלא  כיוון  מדעתו, 

בדבר נוגע  ומחמת    שאול.  191שהוא  חטא,  ובלא  ה'  בחיר  שהיה  המלך, 
עמלק  את  למחות  ה'  דבר  את  קיים  שבאמת  סבור  היה  רבי   . 192נגיעתו 

כיסופיו למשיח טעה בבר כוזיבאעקיבא שעדיין לא    יפל  עף  , א, שמחמת 
הגאולה  זמן  הנשיא  . 193הגיע  יהודה  חשמונאי  רבי  בית  על  שקפידתו   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

יבמה הוא דנפלה  היא כגולה ליוחסין [ותושביה מיוחסים]. אמר להו אביי: לא תציתו ליה,  
  ליה התם".

 –  פרנסתו מזומנת לו, נשכו  –  תני תנא קמיה דרב ששת: הרואה נחש בחלום"  ע"א:  ברכות נז
אבדה פרנסתו. אמר ליה רב ששת: כל שכן שנכפלה פרנסתו! ולא היא,    –  נכפלה לו, הרגו

  ."רב ששת הוא דחזא חויא בחלמיה וקטליה

קה  190 "ע"ב  כתובות  מעלי  :  כל  ליה  מייתי  דהוה  אריסיה  רגיל  הוה  יוסי,  בר'  ישמעאל  ר' 
שבתא כנתא דפירי, יומא חד אייתי ליה בה' בשבתא, א"ל: מאי שנא האידנא? א"ל: דינא  

ל לדינא.  אית  לך  פסילנא  א"ל:  מיניה,  קביל  לא  למר.  ליה  אייתי  אורחי  אגב  ואמינא,  י, 
ואי בעי טעין  ליה. בהדי דקאזיל ואתי, אמר: אי בעי טעין הכי,  וקדיינין  זוזא דרבנן  אותיב 

ואם נטלתי שלי נטלתי נפשם של מקבלי שוחד, ומה אני שלא נטלתי,    –  הכי, אמר: תיפח 
כ אחת  על  שוחד  מקבלי  גברא  כך,  ההוא  ליה  אייתי  אלישע  בר  ישמעאל  ר'  וכמה.  מה 

הוה כהן למיתבא   ומהתם להכא לא  פלן.  את? א"ל: מדוך  ליה: מהיכא  הגז, אמר  ראשית 
ליה? א"ל: דינא אית לי, ואמינא, אגב אורחאי אייתי ליה למר. א"ל: פסילנא לך לדינא. לא  

קאזיל ואתי, אמר: אי בעי טעין הכי,  קביל מיניה. אותיב ליה זוגא דרבנן וקדייני ליה. בהדי ד
ואי בעי טעין הכי, אמר: תיפח נפשם של מקבלי שוחד, ומה אני שלא נטלתי, ואם נטלתי  

    ."כך, מקבלי שוחד על אחת כמה וכמה – שלי נטלתי
איש   לחזון  וביטחון  באמונה  והנה)  אמנם  ד"ה  הראיה  (שם  את  ודחה  זו  גמרא  את  הביא 

  .וב הטבעי של נגיעה", שרק הרגישו את ה"קירממנה

(מגדולי   191 עייאש  יצחק  בר  יהודה  לרבי  ע"ג,  יא  דף  השלום,  ענייני  ביאור  יהודה,  וזאת 
למה  דוד  על  קשה  "ועוד  החיים):  אור  שייסד  ישראל  כנסת  ישיבת  ראש  אלג'יר,  פוסקי 
דדוד   שאני  דהכא  הכל,  יתורץ  מעצמו...  וחומר  הקל  מידת  דרש  ולא  לאחיתופל  הוצרך 

ם דבר זה, שהוא נטל החרס ולא חש לדברי האבן... ולכן לא סמך על עצמו  המלך ע"ה גר
 ללמוד ק"ו מעצמו, כיוון דהוא נוגע בדבר".

בשאול מצינו שיצא פרק ד ד"ה ואל: "  דרכי התשובה(הסבא מנוהברדוק)  מדרגת האדם    192
וא  טחון חזק שהיבטוח ב  הוהי   , ואמר ברוך אתה לד' הקימותי את דבר ד'  ,לקבל פני שמואל

, אעפי"כ בעת ששמואל שאל אותו ומה קול הצאן ועוד שאלות ענה לסוף  ה'קיים את דבר  
ל שאול שהי  –  'החטאתי  ומה  ק"ו  לנו  בלא חטאהבחיר    ההרי  וכבן שנה  לו    ,'  מ"מ אירע 

  ..." טה אותו לזוז מדבר ד'ישנגיעה דקה מן הדקה ה

: "ועם היות ר"ע יודע זה מפי  עיון א פרק ד ד"ה במלכות ח"ב (לאברבנאל) ישועות משיחו  193
סופרים   ומפי  הגאולה[ספרים  זמן  כוזיבא עדיין לא הגיע  בר  לו כמו שיקרה  ]שבזמן  , קרה 

 פעמים רבות לכל חכם לב שיחשוב ויאמין מה שנכספה וכלתה נפשו להיות".
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   . 194נההמשן שתפסו המלוכה, גרמה להשמטת נס חנוכה מ

שיחשוב ויאמין מה    , יקרה פעמים רבות לכל חכם לב   שכךמהם שהדגישו  ו
להיות  נפשו  וכלתה  שבגדולים  ,  195שנכספה  גדול  לאדם  שיש  בדבר  כי 
שכאשר האדם החליט כצד אחד, ירחיק   . 196נגיעה, אינו עוד ברשות עצמו 

זה בדבר  מלחשוב  ו עוד  מליבו  דעתו  כבר  ,  על  יעלה  הצד  לא  את  לבחון 
  . 197האחר

השכל   על  הרצון  להשפעת  דוגמה  הביא  אף  הזקן  כביכול    –האדמו"ר 
  . 198מהקב"ה עצמו 

שאפשר   רשע,  לקלל  הותר  אדם  לכל  שלא  הטעם  שזהו  שהוסיף  מי  יש 
  .199שיש באותו רשע לחלוחית של מצווה  שהנגיעה מעוורתו, ואינו רואה 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

(עמ  194 תתמז  אות  חנוכה  ענייני  בספר טעמי המנהגים  שהובא  סופר  "טעם חתם  שסה):  וד 
שנס חנוכה לא נזכר כלל במשנה, לפי שרבינו הקדוש מסדר המשנה היה מזרע דוד המלך  
ע"ה, ונס חנוכה נעשה ע"י בית החשמונאים שתפסו המלוכה ולא היו מזרע דוד, וזה הרע  
לרבינו הקדוש. ובכתבו המשנה ע"פ רוח הקודש, נשמט הנס מחיבורו (בשם הגאון הקדוש  

 ל)". העל חת"ס זצוק"

 ישועות משיחו לאברבנאל, שם.  195

  שמרו משפט, שם. 196

197   " ח:  מב  בראשית  הטורים  הכירוהו  בעל  לא  יוסף]  אבל הכא  את  יוסף  שלא  [אחי  כלל, 
  ".העלו על דעתם שיגיע יוסף למעלה כזו

  ,לצד שהניחם בחתימת זקן  [את אחיו]  הכירם[יוסף]  הגם שהוא  אור החיים בראשית מב ח: "
  , כרון יגם בלב השני יתעורר בחינת הז  –  יםיולד הידיעה בלב א' מהשניו בע אנושי כשתומטֶ 

כי הלבבות יגידו סודות נעלמים כאומרם (משלי כז) כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם,  
בעיני בדיבוריוידקדקו  על    ,ם במצח  אף  וגדלת עד שישלים הבחון,  כן והידיעה הולכת  פי 

והטעם   הכירוהו,  לא  שהם  הכתוב  הבחינה   –מודיע  החליטו  המעלות  ברום  ראותו  לצד 
  ".בם מחשוב דבר זהיוהרחיקו מל

אדמו"ר הזקן, ליקוטי תורה פרשת אמור אות ה: "התלבשות הרצון בהשכל שהוא ג"כ    198
וטעם לאותו  נתהווה אצלו שכל  לאיזו דבר  רצונו  מתאחד עם השכל כמו עד"מ שמחמת 

יצר לב האדם רע הדב כי  כו'  כו' לא אוסף עוד  ויאמר  ריח הניחוח  ה' את  וירח  וכמ"ש  ר, 
בה   נולד  חובה, אח"כ  נמשך ממנה  רע, שמתחילה  לב האדם  דיצר  זו  מנעוריו. הרי טענה 
טוב טעם לזכות, והמלמד חובה מלמד זכות, והיינו ע"י התגלות הרצון עליון בחכמה ומטה  

  החכמה כלפי חסד".

 ומלבד זה גם כן לא לכל אדם הותר : "אות עא  )צדוק הכהן מלובלין  ביר(ליק  צדקת הצד  199
וכו'    ראה שאין   –ויראם  "שהרי אמרו ז"ל באלישע    [לבקש לראות ברעת הרשע או לקללו],

ומי שאינו    ], . לא בם ולא בזרעם עד סוף כל הדורות..שלא היתה בהן לחלוחית של מצוה[
מעוורת שהנגיעה  אפשר  הקודש  רוח  של    ובעל  לחלוחית  בזרעו  או  בו  כשיש  [ויקללו 

שדרשו חז"ל מזה    "ולבי חלל בקרבי"ולכך דוד המלך ע"ה באותו מזמור אמר פסוק  .  מצווה]
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את  ש אף  יש   מהוכיח  ישראלאחד  שהעולם  גדולי  כך  על  יתרעם  שלא   ,
הכנסה   שלומו  ולאנשי  משפחתו  לקרובי  שיש  בעניין  לנוגע  יחשבוהו 

" בזה  ושיש  כמובןגדולה,  בזה  מהימנא  דלא  שכליי  מי  200" משפט  ויש   .
ישראל   נגיעה  שהוכיח את אחד מגדולי  לו  מסוים  על שיש  מחמת בעניין 

, והעיד שכאשר אותו גדול שמע את תוכחתו, החל  כבודו וכבוד משפחתו
  .  201להוריד דמעות, וגילה את כל ליבו, דברים שלא ניתנו להיכתב 

כיוון שמצינו במקרים בודדים שהיו גדולי ישראל שעסקו בעניינים שהיתה  
לבררה היה  שניתן  במקרים  ואף  בהם,  בקיאות  להם  נר202חסרה  אה  , 

  . שאפשר יותר לקבל אצלם גם את המציאות של נגיעות

  סוגיית בר כוזיבא 
להוכיח  נגיעות שלא לשם רווח עצמי, אלא על מנת  כיוון שהזכרנו שיש 

שני בין  מחלוקת  נביא  שיטתו.  גדולים  את  האחרון,    מאורות  מהדור 
ב  לעסוק  הרבו  ובששניהם  ישראל  שלטון  בשאלת  הגאולה,   בעייתאופני 

ישראל  לעם  לסייע  שמתאמצים  מצוות  שומרי  שאינם  לאנשים  .  היחס 
  הרצי"ה קוק והרבי מסאטמר.  הלוא הם

לא    203בר כוכבא שהרצי"ה קוק כתב  שניהם דנו גם על סוגיית בר כוזיבא.  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

רע ליצר  לתאו  ,שהרגו  נגיעה  לשום  לחוש  לו  שאין  יצר ושאמר  לו  אין  כבר  כי  עצמו  ת 
  ."הרע

הא  200 האדמו"ר ידברי  אלעזר,  המנחת  (בעל  שפירא  אלעזר  חיים  לאדמו"ר  גרת, 
ממונקאטש) כתב לרבי מגור: "אלא ודאי שעשו זה [שפסלו כהן גדול מלדון בעיבור השנה] 
שיחשדוהו  זה  על  יהרהרו  שלא  בקדושתו,  גדול  היותר  גדול  בכהן  גם  פלוג  לא  משום 

לא יכעס ולא יתרעם על שהעולם   בנגיעה קטנה ורחוקה כזו. על כן בוודאי הרבי מגור נ"י 
יחשבוהו לנוגע בתנועת האגודה, כיוון שיש לביתו ולחתנו נ"י ולכל אנ"ש הפקידים עמודי  
החצר סביב הכנסה גדולה מזה. וכיוון שאמרו רז"ל אטו משה ואהרן משום דלא מהימנא,  

בזמננו  אלא גזירת הכתוב כיוון שנוגע פסול מן התורה כמו בע"ד לדעת הלבוש. מכל שכן  
  אינו לא גזה"כ וחזקה דפסילי, רק משפט שכליי דלא מהימנא בזה כמובן".

יב בהערה   201 דף  "דברים אחדים"  יוסף שלזינגר) מהדורא קמא  (רבי עקיבא  שמרו משפט 
[הכתב   רבינו  לבית  לפ"ב  בשליחות  באתי  אז  כאשר  ואני  אצלי  היה  רב  "מעשה  השנייה: 

כי בדבר הזה שהוא נוגע בכבודו כבוד בניו ותורתו    סופר]... והשבתי לו... הלא יודע רבינו
עם כבוד אבותיו ומשפחתו, אם שהוא נחשב כנגיעה כל שהוא של רב ענן [כגמרא כתובות  
וזלגו עיניו  קה:]. כאשר דיברתי זאת התחיל להוריד דמעות ודיבר עמי באהבה בכל לבבו 

ניתן ליכתב. והמוסר מזה    דמעות זצ"ל וגולה לי כל ליבו ואת כל ונוכחת בדברים אשר לא
 כי בדבר שיש לאדם גדול שבגדולים נגיעה, אינו עוד ברשות עצמו".

 . פרק פזכדלקמן ב 202

 הוא מכנה אותו "בר כוכבא", בניגוד לכל המקורות הקדומים שמכנים אותו "בר כוזיבא". 203
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ואף   ומלחמתו היתה מלחמת לאומיות חילונית,  ורוחניותו,  בלט בצדקותו 
יחד עם אלפים מתלמידיו    205ד והצטרף למר  204על פי כן רבי עקיבא תמך בו
  .206שלחמו בפועל מול הרומאים

כתב  לעומתו   מסאטמר  וראוי  הרבי  ונורא  קדוש  איש  היה  כוזיבא  שבר 
מלכו207לנבואה  היתה  ומלכותו  בשלמות  ת,  תורה  כן 208של  פי  על  ואף   ,

ישראל ביאת המשיח  כיוון שמלכותו  הרגוהו חכמי    , היתה לפני הזמן של 
  . 209וזו סכנה גדולה לכלל ישראל 

  חשש משקר 
ישקרו   ישראל  שייך חשש שגדולי  נוסף, שפעמים  חידוש  בזה  חידש  רש"י 

, וכתב שאין חלילה חשש  חלק עליו  הריטב"א. אמנם  210מחמת נגיעה בדבר

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

א  204 נספח  תשכ"ז  הרצי"ה  היו  שיחות  ולכן  ורוחניותו,  בצדקותו  בולט  אינו  כוכבא  "בר   :
נגד כל השתתפות במלחמתה של לאומיות חילונית... אבל רבי עקיבא לא   חכמים שטענו 

ג זו. הוא ראה את  ואת התחשב בדעה  ישראל  נפשו לכלל  מסירות  בר כוכבא,  בורתו של 
הערך  את  קבע  כך  ועל  ופקודתו,  לצבאו  ישראל  גיבורי  את  לקבץ  שהצליח  העובדה 

  המשיחי של בר כוכבא".
כ"ג מנחם אב תשל"ז: "וחז"ל לא מצאו בבר כוכבא 'והריחו ביראת  מתוך התורה הגואלת,  

 השם', רבי עקיבא לא התחשב בזה".

הרצי  205 א שיחות  נספח  תשכ"ז  מתוך  :  "ה  בתורה,  עקיבא]  רבי  [של  גדלותו  מתוך  "דווקא 
מסירות נפשו לקיום התורה, בדרגת קודש קודשים, נמשכה הכרת הקדושה של הלאומיות 

 הוא ותלמידיו לתנועת המרד".  ףהישראל, והצטר

צדיקים    206 גאונים,  עקיבא,  רבי  של  תלמידים  "אלפי  בעומר:  ל"ג  הגואלת,  התורה  מתוך 
  דושים, ומתוך זה, מתוך קדושת התורה, היו לוחמים צבאיים ממש נגד הרומאים".וק

ויואל משה, מאמר שלוש שבועות, אות לח: "וצריך לומר שגם בן כוזיבא היה איש קדוש   207
 ונורא וראוי לנבואה בכל המידות שחשב הרמב"ם ז"ל".

היה מלכות של תורה בשלימות.  208 כוזיבא  בן  "גם מלכות  עז:  היו  שם אות  דורו  בני  גם   ..
 כולם צדיקים גמורים". 

שהרגוהו, ועל כורחך כיוון שראו שאינו מלך   שם אות קלט: "ולא בחינם עשו זה חכז"ל  209
המשיח, אם כן הווי במלכותו לפני הזמן של ביאת המשיח סכנה גדולה לכלל ישראל, ומי 
יודע מה היה עוד ח"ו יותר אילו היה מתארך ממלכתו יותר, ועל כן בחרו חכז"ל את הרע  

 במיעוטו להורגו ולבטל מלכותו, וראו בזה הצלה פורתא".

יב  210 עזרש"י  "  ע"א  מות  דהא:  בהד"ה  משקר  ולא  הוא  לגלויי  דעבידא  ומוכח "ומילתא   ,
  שאם לא עבידא לגלויי חוששים שישקר. 

לא אמר רבא הלכתא כבית הלל, אלא רב פפא אכסיף ד"ה ד"ה ולא: "  ע"ב  רש"י ברכות מג
  ". לפי שטעה, והשמיט עצמו בכך

יו  יוסף  (ברכי  החיד"א  כתב  דעהוכן  ב  רה  מ)  אות  רמב  דזימנין  סי'  "אלמא  רש"י  דעת 
 . )76-79ג מערכת כ כלל ח עמודים לק חהאריך בעניין זה בשדי חמד וה( דמשקר"
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  . 211שישקר, אלא שיטעה מחמת נגיעתו שרוצה לקיים את דבריו

   פז פרק
  בקיאות בתחומים המדעיים הנידונים

להבין לעומק  ו   לדעת  ישראל שבכל הדורות טרחו ונתייגעו על מנתגדולי  
  ולרוחב את המציאות שלגביה באו לפסוק הלכה.  

גדל שמונה עשר חודש אצל רועה בהמה, על מנת  העיד על עצמו שרב  
עובר  מום  ואיזה  קבוע  מום  איזה  עצמו  הרמב"ם  .  212לידע  על  העיד 

בענייש בעולם  חיבור  נשאר  שלא  קרא  לוגיהאסטרוני  כמדומה  שלא   ,
  . 213והעמיק בו, על מנת לדון בעניין זה

אמנם אירעו מקרים בודדים שבהם לגדולי ישראל היה חסר ידע מציאותי  
רבי אברהם בר  בעניין שדנו בו, הגם שבאותו הדור היו מומחים לתחום זה.  

כתב בחריפות נגד רוב חכמי דורו בצרפת, שאינם בקיאים   214חייא הנשיא 
ושותפין באופן   יורשין  בין  קרקעות  כן הם מחלקים  ועל  בחכמת המדידה, 
ובעל   רביע  נוטל  השליש  שבעל  בחשבונם  שיקרה  שיכול  עד  מוטעה, 

  .215הרביע נוטל השליש, ואין לך גזילה ואונאה גדולה מזו 
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עז  211 יבמות  "  ע"א   ריטב"א  דהא:  ד"ה  שם  יוסף  בנימוקי  גם  והובא  שאני,  משום ד"ה  אינו 
את   לקיים  כדי  בהלכה  ונותן  שנושא  מתוך  שמא  דחיישינן  אלא  דח"ו,  אשקרא  דחיישינן 

  ".דמי כסבור שקבל מרבודבריו אמר בד
  , התוס' שם (ד"ה הכי) הוכיחו שהרי"ף לא גרס זאת בספרו. ע"ב ולגבי הגמרא בברכות מג

לידע איזה    ,דשים גדלתי אצל רועה בהמהווהאמר רב: שמונה עשר ח: "ב"סנהדרין ה ע  212
  ".מום קבוע ואיזה מום עובר

הכוכבים    ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי    לאאיגרת הרמב"ם    213 גזירת  רבותיעל  דעו  "שאני  ד"ה  דעו : 
לימודי הייתה חכמה שקוראים אותה  ותחילת  חיפשתי בדברים אלו הרבה,  רבותיי, שאני 

, כלומר שידע ממנה האדם מה עתיד להיות בעולם או במדינה, או  'גזרת משפטי הכוכבים'
ומה לי שלא נשאר  כמד.  מה יארע לאיש זה כל ימיו. וגם קראתי בענייני עבודה זרה כולה

חיבור בעולם בעניין זה בלשון ערבי, אשר העתיקו אותו משאר לשונות, עד שקראתי אותו 
  ".והבנתי ענייניו וירדתי עד סוף דעתו

  מראשוני הראשונים.  214

חיבור המשיחה והתשבורת, הקדמה, ד"ה וראיתי: "וראיתי רוב חכמי דורנו בארץ צרפת    215
אינן בקיאין במדידת הארצות ולא זריזין בחלוקתן, אבל הם מזלזלין בדבר הזה זלזול גדול 
וגוזמא ובאין במעשה הזה לידי   ומחלקין את הקרקעות בין היורשין והשותפין לפי אמידה 

ים וחוטאים, וכל אחד מהם חטאו בטעותן כפי שיבוש אומדנותן.  עוון ואשמה, ורובם מזיד
שאינם   אומר,  ואני  וכוזבים.  מאמדים  הם  אבל  וחושבים,  מודדים  שהם  בליבך  יעלה  ואל 
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בשרם,   את  מונייך  את  והאכלתי  בה  שכתוב  ההונאה,  מן  מונין  הם  אלא  המניין,  מן  מונין 
שיכול שיקרה בחשבונם שבעל   שאין בעולם הונאה גדולה מן ההונאה הבאה על ידם, עד

  לך גזילה ואונאה גדולה מזו". ןהשליש נוטל רביע ובעל הרביע נוטל השליש, ואי

מכך    216 שיש  כיוון  אלה,  דוגמאות  לפירוט  חשיבות  יש  תורתם,  כבוד  במחילת  לדעתי, 
כמו כן יש לשים לזהירות שיש לנקוט בהסתמכות על גדולים בסוגיות כאלה.    ינהמ־אנפק

הד שרוב  המידע לב  מקורות  שבהן  האחרונות,  השנים  מאה  מתקופת  הן  דלקמן  וגמאות 
  ויודעי מדע נפוצים וניתן לברר עניינים אלה בקלות.

כבר תמהו איך אמר כי אין  : "ח"ב דרוש ז ד"ה אבל  )(לרבי יהונתן אייבשיץ  יערות דבשא.  
[צריך לומר: אלף עשרים ושניים, י תכונה מנו ומצאו כ"ב אלפים  מספר לכוכבים, והלא חכמ

כוכבים. והרבה תירוצים בדבר, ותירוץ אחד  בספרו אלמגסט]    תלמי היווני ב  ומקור מספר זה 
בכל זמן מזמנים כוכבים חדשים מה שלא שערו הקדמונים, אף שכליהם   הוא, מה שמצינו

ראו   שלא  מה  רואים  אנחנו  כי  לומר  שאין  עד  משלנו,  טוב  יותר  ארצם  ואויר  בראיה 
  ". בעיניהם וכלי הרואים שלהם, והיעשה ה' חדשות בארץ לברוא כוכבים חדשים

),  1609ופ שלו (בשנת  נדגיש שהוא חי למעלה ממאה שנה לאחר שגליליאו בנה את הטלסק
ליוונים  החלב.  ושביל  השמש  מערכת  הירח,  על  רבים  פרטים  למדע  נודעו  בעזרתו 

הם תיארו בכתביהם את מכשיריהם וחשבונותיהם,    –  הקדמונים כמובן שלא היה טלסקופ
ר כי שאין לומואילו היה להם את כלי זה היינו יודעים עליו. לכן, הנחת היסוד שבתמיהתו "

  " אינה מתחילה. אנחנו רואים מה שלא ראו בעיניהם וכלי הרואים שלהם
, ר"מ בישיבת חכמי לובלין, נהרג עקד"ה בשואה)  (לרבי אריה צבי פרומר  ב. שו"ת ארץ צבי

"  : מש"כ  והנה  ד"ה  פו  מש״כסי'  הוא  ז״ל  ר״ת  על  מהחוש  מהפלאות  א׳  החמה  ד  והנה 
הרקיע בעובי  שקיעה  אחר  נתברר  ,מהלכת  למטה   וזה  בלילה  מהלכת  שהחמה  בחוש 

ן וכיו  ,דאל״כ קשה,  ת ר״ת ז״ל ג״כ מן החושטלשי  יהן נלע״ד ראטואני הק  ...מהקרקע כידוע
אשר נתברר אצל חכמי התכונה כ  ארץמכדור ה  דהשמש גדולה הרבה אלפי פעמים יותר

ל  םוא,  האחרונים בלילה  מהלכת  ראויטמהחמה  היה  הקרקע  מן  גם    ה  יאיר  כיום  שלילה 
לכל צדדי    )(שמראלען  י אורהווקו  השלחת פארותימ  כי השמש  ,קאריבארצנו כמו באמע

  אלינו". י האור ההוא שבכל צד גםוא אור החוזר מקוווהיה ראוי שיב, כדור ארצנו
הנברשת בעל  שפיצר(רבי    ג.  הלוי  דוד  לעיתים   ח"ב)  חייא  "תשובה  לנברשת"  "השמטות 

ע"ב  דף  לבינה"   ע"א:    –לד  ומרוחקים  לה  גבוהים  היותר  הכוכבים  שגם  להבין,  נקל  "ובכן 
שלושת   אלינו  שתגיע  עד  אורם  משהים  קופרניקוס  חשבון  לפי  אשר  עד  כך  כל  מאיתנו 

אלינו הגיע  כבר  ואורם  רגע  כמו  רק  אלא  צריכים  אינם  דעתי  לפי  שנה,  וראיה   .אלפים 
   :לדבר

א) כי איך עשה קופרניקוס בעצמו בבואו לפני כלי הבטה שלו כדי לראות מתוכם  [ראיה]  
וגם ראה מתוכם את כולם גם המרוחקים במאוד, אשר הוא חושב אחריהן   את הכוכבים, 
בדקדוק שצריך אורן עד שתגיע אלינו שלוש אלפים שנה. אולי היה הוא עומד שם בניסיון  

וכו' כדי לראות    בלא היסח הדעת ובלא אכילה ושתייה ושינה  כל אלה שלוש אלפים שנה
וש אלפים שנה הגיע אליו אור חדש  לבטוב ולידע הדבר על בוריו, ומצאו אשר בסופן של ש

צריכים   אלא  כן.  עשה  מאמין  מי  הניסיון?  ימי  כל  תוך  ראה  לא  אשר  הכוכבים  אותן  של 
מ הרחוקים  גם  שראה  כליילומר  ע"י  בהן  מסתכל  כשהיה  שכתבתי   יד  וכמו  שלו.  הבטה 

  דומין זה לזה במהירותן הנפלא במאוד... –כח הראייה וכח המחשבה  –ששני כוחות אלה 
הלוא מילתא דעבידא לגלויי הוא לכל אדם, כי יכול לנסות הדבר וימצא אשר  ב)  [ראיה]  
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החמה   גוף  לראות  צריכים  אנו  חשבונם  לפי  כי  שווא.  דיבר  הנ"ל  הפילוסופים  של  פיהם 
ולהיש אפיל אחת.  דקה  עוד  קופרניקוס  לשיטת  הארץ.  אופק  תחת  שקעה  שכבר  אחר  ו 

צריכים שלא   היינו  הזריחה  בבוקר בשעת  זה  וכן לעומת  עוד שמונה דקים.  אומרים הנ"ל 
  לראותה אפילו אחר שכבר זרחה ועלתה ממעל להאופק עד עבור עוד שמונה דקים".

"דג מקיא ריעי דרך הפה ומקיא עוברו דרך    החזון איש (בכורות סי' טז (א) אות יז) כתב: ד.  
להיכנס לרחם  לבלוע  לו  והלכך אפשר  ליציאת הוולד,  מן הרחם למעיים  ויש שביל  הפה 

  ואפשר ליה לעובר להימצא במעיים".
מוסרה.   מחשבת  שך  בספר  בעלי (לרב  והנהגת  "הבריאה  הכותרת  תחת  עח,  עמ'  ח"ב   (

נוצרו התולעים  "איננו רואים דבר גשמי, כי כיצד  החיים מכריזים על הבורא עולם" כתב: 
יש   נוצרה תולעת, מסביבה  רקוב  נולדו? מתפוח  וכי הם  ואמא?  יש להם אבא  וכי  שבפרי? 

ון שהכל היה סתום,  ותפוח שלם, וכיצד נעשתה שם תולעת? הרי היא לא נכנסה לתוכו כי
  ומי עשאה שם?". 

הערה לעמוד קפב)    15עמוד    ר נבנצל (הובא בספר השתנות הטבעים בהלכהגדֹ. הרב אביו
האומר  פסטר  דברי  את  מקבל  הוא  אחד  מצד  אם  עצמו,  את  סותר  הכופר  "המדע  כתב: 
ששום חי אינו נוצר מעצמו, ומצד שני את דרווין האומר שכולם נוצרו מעצמם". אין צורך  

ובאופן קבוע, לבין  לבאר שאין להש ותולעים מפותחות תוך זמן קצר  כינים  בין יצירת  וות 
  הצד השני.

פנינים מרבן של ישראל מרן הגראי"ל    –  כתבו (עלון כאיל תערוג  . בשם הגראי"ל שטיינמןז
פרשת שלח תשע"ז) לגבי הסתירה האם העולם עגול כדברי    209גיליון    שטיינמן שליט"א

הגר"א   בשם  שהביאו  כמו  מרובע  או  לאנשים   –הירושלמי  נראה  זה  שכך  י"ל  "ואולי 
מלמעלה [שהוא עגול] אבל הרואה את הארץ מתחת הים רואה שהעולם מרובע...". ושם 

וה הנקרא ארץ  הוא  היבשה  "רק  ליפקין  אריה  ר'  בשם  היבשה,  הביאו  פ' שטח  מרובע  וא 
כמו   ובזוויות  בצלעות  ממש  מרובע  הוא  המים  ובין  היבשה  שבין  גבולה  מקום  ובקצוותיה 
שנראה במפת הארץ את קצוות היבשה איירי ששם הם יושבים ואפילו אם היא בת ה' או ו'  
מכל   גבוהה  ישראל  שארץ  האגדה  לגבי  הציצית".  בדין  כידוע  מרובע  הוא  ג"כ  רוחות 

"י"ל דאע"פ דבגובה פני הים א"י אינה גבוהה    –ביאו שם בשם הראי"ל שטיינמן  הארצות ה
מכל הארצות, מ"מ המים המקיפין את א"י הם יותר עמוקים משאר המקומות ומשו"ה היא 

  גבוהה מכל הארצות". 
ירפא  . בשם הגר"ח קנייבסקי ח (ורפא  ענייני רפואה", הדברים נרשמו , "משא ומתן בנכתב 

(ענף אברים) איתא שלגוי יש ל"א שיניים וליהודי    ע"י תלמידו, עמוד נז): "במדרש תלפיות
ל"ב, וסיפר לי הג"ר יצחק זילברשטיין שליט"א שיש רופא שיניים בארה"ב ששונא יהודים, 

השיניים   סופר  אליו  רוצה  32וכשמוצא    –וכשבאים  שמדרש   לטפל!".  אינו  להוסיף  יש 
רבי   ע"י  האחרונים  בתקופת  נכתב  האתמריתלפיות  שלמה הכהן  אברהם  בן  בעל  אליהו   ,

ל"ג   ולגוי  שיניים  ל"ב  יש  שלישראל  כותב  ע"ב  ז  דף  אברים  בענף  שם  ואכן  מוסר,  השבט 
(ולא כפי שנכתב בשמו). יש להעיר שבספר זה כותב לגבי ברדלס (ענף ברדלס, בשם ספר  
זמר  כמין  שנראה  עד  בפיו  ומצפצף  בזמנו  ומכשכש  אדם  בפני  "בא  שהוא  מנחה)  קרבן 
נעים... ואשר נפתה והולך אחר קולו, גונב את דעתו והוא מרקד בפניו ומשתגע כמו הקוף  

  ח יבוא...".עד שמוליכו לחורו כשור אל טב
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כבר ידוע שהיו שהחשיבו מעשי מופתים של גדולי ישראל, והיו שהתנגדו  
  . 217להם

פי   על  ישראל  גדולי  של  גדלותם  את  למדוד  שאין  ודאי  פנים,  כל  על 
התלמיד   של  שתפילתו  שיש  בתלמוד  סיפרו  וכבר  , התקבל המופתיהם. 

ומן המפורסמות שתפוצת  . 218, ולא שזה גדול מזה התקבלהותפילת רבו לא 
בסגנון   אלא  דווקא,  הצדיק  של  בגדלותו  תלויה  אינה  המופתים  סיפורי 

  הנפש של תלמידיו. 

כנביא   שאינם  ישראל.  גדולי  של  מופתיהם  את  בוחנים  שאין  פשוט  גם 
שמחויב לומר דברים העתידים להיות, ואפילו נפל דבר קטן מדבריו בידוע 

נביא שקר  נביאי אמת  219שהוא  ידי  ה' המתגלה על  יפול    –. אכן דבר  לא 
ש כאלו  ומופתים  קיימים.  דבריו  שכל  ארצה,  מתקיימין    םמקצתממנו 

 כןו  . 221המעוננים והקוסמים , אינם יתירים על דברי  220מתקיימיןומקצתן אין  
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  באדמת בני חם". –ואמרו בדרך צחות "אותות ומופתים  217

ושוב מעשה ברבי חנינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן  ":  ב"ברכות לד ע  218
ויחיה. הניח   עליו רחמים  בן זכאי. אמר לו: חנינא בני, בקש  יוחנן  זכאי, וחלה בנו של רבי 

וחיה. אמר רבי יוחנן בן זכאי: אלמלי הטיח בן זכאי את    ,ראשו בין ברכיו ובקש עליו רחמים
בין ברכיו כל היום כולו וכי חנינא גדול    –  ראשו  לו אשתו:  היו משגיחים עליו. אמרה  לא 

  ."ממך? אמר לה: לאו, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך, ואני דומה כשר לפני המלך

לפיכך כשיבוא אדם הראוי לנבואה במלאכות השם : "א" י ה "יסודי התורה פ  'רמב"ם הל  219
אומרים לו אם נביא אתה   .. .ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע אלא לעבוד את ה' במצות התורה

  . ואנו מחכים לראות היבואו דבריו אם לא יבואו   ,אמור דברים העתידים להיות והוא אומר
 ."ואפילו נפל דבר קטן בידוע שהוא נביא שקר, ואם באו דבריו כולן יהיה בעינינו נאמן

ידים ספר "שבחי הבעש"ט" (ברלין תרפ"ב) עמוד פח: "ואירע עוד דבר שאצל אחד מן הנג  220
היה ילד חולה, ובא אל הבעש"ט ואמר שיחיה, ואח"כ ראה שימות. והבין שירצו לעשות לו  
אל  מגבולם  פרסאות עד שיצא  ט"ו  הלילה בקפיצת הארץ לערך  ונסע משם בחצי  בושה, 

  ממלכה אחרת". 
 נביא שאפילו בדברי מגיד יכולות להתערב טעויות. פרק צאלקמן 

הל  221 פ  'רמב"ם  התורה  ה"יסודי  "ג"י  שעתיד  :  מה  אומרים  והקוסמים  המעוננים  והלא 
ובינם  ,להיות הנביא  בין  יש  הפרש  מקצת   ?ומה  בהן  וכיוצא  והקוסמים  שהמעוננים    אלא 

כענ אין מתקיימין,  ומקצתן  מתקיימין  הוברי שמים  ידבריהם  ויושיעוך  נא  יעמדו  ין שנאמר 
החוזים בכוכבים מודיעים לחדשים מאשר יבאו עליך, מאשר ולא כל אשר, ואפשר שלא  

כענ בכל  יטעו  אלא  כלום  יהולל ייתקיים מדבריהם  וקוסמים  בדים  אותות  מפר  שנאמר    . ין 
ש קיימין  דבריו  כל  הנביא  הנביא  אבל  אומר  הוא  וכן  ארצה,  ה'  מדבר  יפול  לא  כי  נאמר 

תו חלום יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם ה',  יאשר א
ודבר ה' כבר שאין בו תבן   כלומר שדברי הקוסמים והחלומות כתבן שנתערב בו מעט בר 

 ".כלל
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אלו   על  וגם  תורה,  בהם  שאין  אלו  על  גם  מופתים  סיפורי  ששמענו  ידוע 
  שאין בהם יראת שמיים. 

ומופתים   אותות  מפני  המאמין  ידוע    –ובכלל,  שהרי  שלימה,  אמונתו  אין 
לא  זה  ומטעם  למיניהן.  עיניים  באחיזות  אותות  שיעשו  האמינו    שאפשר 

, ואף אין מאמינים בנביא מפני  222ישראל במשה רבינו מפני האותות שעשה 
  . 223, אלא מפני שכך ציוונו השם יתברךהאות לבדו

   פט פרק
  דעת תורה

המחוייבות דהיינו  תורה",  "דעת  לגבי  ישראל    השאלה  גדולי  לדברי 
  בעניינים שאינם הלכתיים, הרי היא שאלה חמורה ועמומה. 

  לשלושה מינים:  יםנחלקמישראל  שספקותיו של כל אדםנקדים 

א. שאלות הלכתיות גמורות, שהש"ס והפוסקים מלאים מהן, ויש צורך רב  
ואם   בספרים,  נפסק  מה  הידע  חוסר  לשאול בהן שאלות חכם, אם מפאת 

  .  , שלא נידונה כמותה בפוסקיםת השאלהמפאת מורכבו

, כגון הכרעות ציבוריות שונות  ב. שאלות שיש בהן נגיעה לעניינים תורניים
  שיש בהן להשפיע בגיריה דיליה או בגרמא על קיום מצוות שונות. 

  ג. שאלות בעולם המעשה שאין להן כל נגיעה לענייני תורה. 

בכותחא כביעתא  פשיטא  הרי  הראשון  הסוג  הם   לגבי  הפוסקים  שגדולי 
, כיוון שדינם . לגבי שני הסוגים האחרים דנו בדורות האחרוניםעיני העדה

לא מפורש בדברי חז"ל והפוסקים, ואף אין ידוע לנו בבירור כיצד נהגו בהן  
  הקדמונים. 
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הל  222 פ  'רמב"ם  התורה  ה"יסודי  "א"ח  האמי:  לא  רבינו  האותות משה  מפני  ישראל  בו  נו 
  ".שוףיבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכישעשה, שהמאמין על פי האותות יש בל

יט  פרק  ג  מאמר  העיקרים  "ספר  הזהיוהא:  עשי  , מות  מצד  שיהיה  אפשר  אותות  יאי  ת 
ואם   או מופת אם בלהט  זולת הנביאים עושים אות  ומופתים, אחר שנמצא אנשים הרבה 

 ".כחרטומי מצרים או באיזו ידיעה אחרתשוף יבכ

נמצאת אומר שכל נביא שיעמוד אחר משה רבינו  : "ב"ח ה "יסודי התורה פ  'רמב"ם הל  223
אין אנו מאמינים בו מפני האות לבדו כדי שנאמר אם יעשה אות נשמע לו לכל מה שיאמר, 

המצו מפני  שצואלא  שיוה  כמו  תשמעון,  אליו  אות  נתן  אם  ואמר  בתורה  משה  ונו  יוצוה 
לחתוך הדבר על פי שנים עדים ואף על פי שאין אנו יודעין אם העידו אמת אם שקר, כך 

 ."וה לשמוע מזה הנביא אף על פי שאין אנו יודעים אם האות אמת או בכישוף ולטומצ
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הבולט  דבר  225ביותר   224המקור  הוא  זה  בעניין  ש שמצינו  המשנה  אין י 
פי   על  אלא  הרשות  למלחמת  כתב  226הסנהדריןמוציאין  רש"י  אמנם   .

עליהם  שיתפללו  כדי  מהסנהדרין  רשות  כתב  227שנוטלין  והמהרש"א   ,
פרטי הלכות שבמלחמה  לגבי  הסנהדרין  מן   הרי  ועכ"פ,   . 228שנוטלין עצה 

עצת  ש, ומוכח  229סנהדרין אלא שאלו באורים ותומיםעצת הלא הסתפקו ב
להצלח עירבון  אינה  לבדה  יש .  230מלחמה ב  ההסנהדרין  עניין  ובאותו 

רש"י   כתב  המלחמה,  אופן  של  המעשיים  הפרטים  שלגבי  להדגיש 
  . 231שבענייניהם נמלכים ביועץ דווקא, ולא בסנהדרין

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

שהובא    224 הובאה כפי  מדיניים",  בעניינים  תורה  "דעת  הלוי  דוד  חיים  הרב  של  בשיחתו 
  . 365בתחומין ח"ח עמוד 

ח"ח  בתחומין  הובאה  תורה",  "דעת  שפירא  כהנא  אלקנה  אברהם  הרב  של  בשיחתו  וכן 
 ובמורשה (קובץ שיחות ומאמרים), עמוד יג. 363עמוד 

במורשה שם עמוד יג מכך שחזקיהו  (של הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא)  את ראייתו    225
יש לדחות    –"א)  קיצץ דלתות ההיכל ושיגרן למלך אשור ולא הודו לו חכמים (פסחים נו ע

" ע"א)  נו  (פסחים  רש"י  כדברי  אליו,  ישעיהו  בנבואת  לבטוח  לו  היה  לוששם  הודו   –  ולא 
לז (ישעיהו  שאמר  הוא,  ברוך  בהקדוש  לבטוח  לו  הזאת  ")  לה  שהיה  העיר  על  וגנותי 

"להושיעה שם  הרש"ש  העיר  כבר  (אמנם  ובד"  במלכים  הכתובים  מסדר    ימיםהברי  הן 
   .")אחר השתדלותודהבטחת השם היתה  משמע

היתה לצדקיהו  חכמים  בין  שהמחלוקת  כדבריו,  לומר,  קשה  המציאות   ובכלל,  בהערכת 
איומיו של מלך אשור ממשיים. שהרי מפשט הכתובים משמע שבדרך   באופן שכלי האם 
הטבע בוודאי שעם ישראל היה בסכנה ממשית, וניצלו רק בדרך נס ע"י מלאך ה' שהיכה  

 במחנה אשור מאה שמונים וחמישה אלף.

בית דין של שבעים   ואין מוציאין למלחמת הרשות אלא על פי: "ה"א מ"משנה סנהדרין פ 226
 ".ואחד

  . "נוטלין מהם רשות, כדי שיתפללו עליהם – ונמלכין בסנהדרין: "ב"רש"י ברכות ג ע 227
  ".נוטלין רשות מהן, והיינו מתניתין – ונמלכין בסנהדריןובסנהדרין טז ע"א סתם "

ע  228 טז  סנהדרין  אגדות  חידושי  "א"מהרש"א  יתנהגו :  איך  מסנהדרין  עצה  נטלו  ועוד 
  ".ע"פ התורה בכמה דברים במלחמה וק"ל במלחמה

 . "יועצים באחיתופל ונמלכין בסנהדרין ושואלין באורים ותומים: "ב"ברכות ג ע 229

המאמר "יום הזיכרון לחורבן יהדות אירופה" (הרב יהודה הרצל הנקין, מחבר שו"ת בני    230
עמוד   תשנ"ב,  בשנה"  ב"שנה  הודפס  היה    293בנים),  לכן  "ובאמת  ובמסכת:  צריך  ד"ה 

רשות   לקבל  שהקדימו  פי  על  אף  לא,  או  במלחמה  יצליחו  האם  ותומים  באורים  לשאול 
מהסנהדרין... כי מה שהסנהדרין נתנו רשות או עצה במלחמה לא היה ערבון שלא יינגפו  

 באותה מלחמה, ולכן שאלו באורים ותומים". 

והיאך יציבו מצב ומשחית,  איזה הדרך ילכו,    –  יועצים באחיתופל: "ב"רש"י ברכות ג ע  231
  ."וטכסיסי מארב מלחמה
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בענייני   עצה  לשאול  עולם  מימות  כזאת  היתה  שלא  כתב  התניא  ובעל 
של   בכוחם  ואין  ישראל,  מחכמי  הגשמי  ומה  העולם  זאת,  לדעת  חכמים 

ותושיה  עצה  ממנו  נהנין  לשמה  בתורה  העוסק  שכל  הוא    –  232שכתבו 
  . 233דווקא בדברי תורה 

שכשם שברור שרב לא יפסוק הלכה בתחום שלא התמחה    והיה מי שהעיר
להכריע  בכוחו  אין  כך  לעומקה,  למד  שלא  בסוגיה  דעתו  יביע  ולא  בו, 

  בעניינים גשמיים שלא התמחה בהם. 

יכול לפתור את כל    , אכן נכתב בשם החפץ חיים שמי שדעתו דעת תורה 
בה, בעיות העולם וקוץ  אך אליה  חיים    .  במי  רק  הדגיש שמדובר  שהחפץ 

מן    שדעתו או  השוק  מן  אחרות  דעות  מכל  כליל  ונקייה  צלולה 
  , וכיצד ניתן לבררה.235יש לעיין כיצד ישנה מציאות כזו ו . 234העיתונות 

באיסור   בהוראות  רק  הדור  לגדולי  שנכנעים  שהשיטה  כתב  איש  והחזון 
החיים   בשוק  בהוראות  לא  אך  המינים    –והיתר,  של  הישנה  השיטה  היא 

נשאר   ולא  בגויים  שנתערב  עד  ישראל  עם  את  שהדיחו  באשכנז, 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

...  כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה  :רבי מאיר אומר: "א"ו מ"משנה אבות פ  232
 ".לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה :שנאמר ,יה בינה וגבורהיונהנין ממנו עצה ותוש

"יא  233 כב:  פרק  התניא)  בספר  (מודפסת  הקודש  וגרת  אחיי  מסותרת אהוביי  מאהבה  רעיי 
ההיתה כזאת מימות    ,זכרו ימות עולם בינו שנות דור ודור  ,וכחהיותוכחת מגולה לכו נא ונ

ואיה אפוא מצאתם מנהג זה באחד מכל ספרי חכמי ישראל הראשונים והאחרונים   ,עולם
בענ לעשות  מה  כדת  גשמיות  בעצה  לשאול  ותיקון  מנהג  הגשמיילהיות  העולם  אף    ,יני 

י ישראל הראשונים כתנאים ואמוראים אשר כל רז לא אנס להו ונהירין להון לגדולי חכמ
הלך   אשר  הרואה  כשמואל  בישראל  לפנים  היו  אשר  ממש  לנביאים  כ"א  דרקיע  שבילין 

   .אליו שאול לדרוש ה' על דבר האתונות שנאבדו לאביו
עני כל  באמת  בנבואהיכי  רק  מושגים  אינם  וי"ש  תורה  לבד מדברי  לחכמים ולא    ,ני אדם 

שמי  ,לחם מיראת  חוץ  שמים  בידי  הכל  אין אדם    ,םיכמארז"ל  כו'  מכוסים  דברים  ושבעה 
ומ"ש בישעיה   .הנה הושוו זה לזה  ,יודע במה משתכר כו' ומלכות בית דוד מתי תחזור כו'

חרשים וחכם  ותוש  ,יועץ  עצה  ממנו  ונהנין  משארז"ל  בד  –  יהיוכן  הנקרא    ורה תברי  היינו 
כמארז"ל יועץ זה שיודע לעבר שנים ולקבוע חדשים כו' שסוד העיבור קרוי עצה   ,יהיתוש

  ".כדאיתא בסנהדרין דף פ"ז ע"ש בפרש"י ,וסוד בלשון תורה

היה    234 "הוא  ה:  יהי מאורות, מעשי למלך אות  על הפסוק  ל  על התורה עמוד  חיים  חפץ 
ובפ בכלל  העולם  בעיות  כל  לפתור  יכול  תורה,  דעת  שדעתו  מי  שתנאי  אומר,  אלא  רט, 

אדם   לך  יש  ואם  שהיא.  כל  נטייה  או  פנייה  איזו  בלי  צלולה  תהיה  תורה  שהדעת  התנה 
שדעת תורה לו, אלא שמעורבת אפילו מעט עם דעות אחרות מן השוק או מן העיתונות, 

  הרי דעת התורה עכורה היא, מעורבת עם פסולת, ואין ביכולתה לרדת לסוף העניין".

מעט דעות אחרות פוגם בצלילותה של דעת תורה, יש לעיין האם  אם עירוב של אפילו    235
  אותו גדול לא הושפע משום אדם אחר, שהוא עצמו הושפע מדעות אחרות, וכן הלאה.
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  .236לפליטה 

כתב מאליהו  ואמיתית    המכתב  ברורה  דורותינו  גדולי  של  דעתם  שחוות 
.  237בדבר אלוקים, וגם בענייני סתם עצות במילי דעלמא   כאשר ישאל איש

כתב,   ישראל,  עוד  גדולי  של  דבריהם  את  לדחות  מה  שאין  מפני  אפילו 
בטל ומבוטל כלפי בהירות שכלם    נו שלהחוש   אדרבה,  אלא,  שנראה בחוש

ישראל   גדולי  דשמיא שלהםהושל  שידמו  ו  . סייעתא  הוא אשר מה  קרוב 
ורעות רוח שהוא חוש אינו אלא   . בדבריו אף הזכיר את הדרשה  238דמיון 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

סי' צב: "השיטה לעשות את התורה לחלקים שנים, הוראה   קובץ אגרות חזון איש ח"ג  236
חכמי  להוראות  נכנעים  להיות  שני,  חלק  החיים  בשוק  והוראה  אחד,  חלק  והיתר  באיסור 

בחירתם   לחופש  ולהשאיר  הראשון,  בחלק  של הדור  הישנה  השיטה  היא  השני,  בחלק 
ב שיתערב  עד  ישראל  עם  את  הדיחו  אשר  באשכנז,  היהדות  בירידת  ולא  המינים  גויים 

  ". נשאר לפליטה

עמוד    237 ח"א  דסלר)  אליהו  (לרב  גדר אמונת   59מכתב מאליהו  לנו  יוצא  מזה  מזה:  ד"ה 
בדרכי  נאמנים  כתלמידים  להמשיך  חייהם  עסק  אשר  דורותינו  גדולי  ולפיכך  חכמים... 

עצומה,   במידה  זו  לישרות  זוכים  חז"ל,  של  דעתם  מחשבתם  שחוות  בדברים    –עד  אפילו 
ברורה ואמיתי 'כאשר ישאל איש   –מקור מפורש, וגם סתם עצות במילי דעלמא  שאין להם  

  בדבר אלוקים', כמו שרואים בעינינו ת"ל גם בדור הזה".

עמודים    238 ח"א  דסלר)  אליהו  (לרב  מאליהו  חכמים.  77-75מכתב  אמונת  בדבר  "מכתב   :
ישראל אשר   גדולי  כל  כי  רואה שסובר,  אני  היו לשם שמים,  מתוך דברי כבודו  מעשיהם 

וגאוני השכל ואדירי הצדקות גם יחד, אשר בלי ספק בכל משפטיהם ופסקי דיניהם היה ה'  
החפץ חיים ז"ל, והגאון ר' חיים עוזר ז"ל, והגאון ר' חיים    ,ל, כמו בדור העבר־אצב בעדת  ינ

ומה בדור  בריסקער ז"ל, והגאון ר' ברוך בער ז"ל, ועוד ועוד, אשר קטנם גדולה מהשגתנו,  
דורו  וצדיקי  גאוני  ושאר  זצוק"ל,  מסלנט  ישראל  רבינו  וקדושו  ישראל  כגאון  שלפניהם, 

ח"ו. לא תהא כזאת בישראל. אסור לשמוע דברים    –  שנלוו אליו, כולם יטעו טעות גמורה
  ... כאלה, וכל שכן לאמרם

אין לדחות וכל  ד הוא ממש, וגם את דבריו  וגדול מא[וסרמן]  נו אלחנן  יכי רב  ,ידע נא כבודו
חז"ל   לנו  וכבר אמרו  בחוש.  שנראה  חושבים  הפעוטים  שאנו  מפני מה  אפילו  לבטל,  שכן 

ח"ו, שב ולא לומר  ימין,  לנו על שמאל שהיא  ודאי ולשמוע לדברי חכמים אפילו אומרים 
הוא   ומבוטל  בטל  שלי  החוש  אלא  טעותם,  את  בחוש  רואה  הקטנטן  שאנכי  מפני  טעו 

כלפי בהיר יכול לבטל  כעפרא דארעא  דין  בית  אין  הן  וסייעתא דשמיא שלהם.  ות שכלם 
ין, ובלי זה, קרוב הוא אשר מה שידמו שהוא  יבית דין אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנ

  ...חוש אינו אלא דמיון ורעות רוח. זוהי דעת התורה בגדר אמונת חכמים
  ולעזוב את דמיון החוש, אשר יציג לפניו היצר לכפור ברבותיו...

חיסרון הכרת ההתבטלות לעומת רבותינו, זהו שורש כל חטאת ותחילת כל חורבן רח"ל,  
  ".וכל הזכויות לא ישוו לעומת שורש הכל, שהיא אמונת חכמים

על פי הערת העורכים שבשולי הגיליון, טענתו של השואל  מכתבו של השואל לא פורסם.  
הי" אירופה  בני  לכל  קוראים  הדור  גדולי  היו  שאילו  לפני היתה  ישראל  לארץ  לעלות  ד 

המלחמה, היו ניצולים. הרב דסלר במכתבו לא עסק בהפרכת טענה זו מבחינה היסטורית, 
 אלא דחה בעיקרון את הביקורת מן החוש על דעתם של גדולי ישראל.
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שמאל"  שהוא  ימין  על  לך  יאמרו  זאת  239"אפילו  שהביא  נראה  כי  אם   ,
"לא   מצוות  את  שפירש  מפרש  מצינו שום  לא  שהרי  בעלמא,  כאסמכתא 

  . 241בעולם המעשה  " על הנהגות240... ימין ושמאל תסור

בעולם, אפילו בעניינים ומצד הסברה יש לדון, שהרי כמעט ואין לך שאלה  
קיום מצוות.  נגיעה כלשהי להשפעה על  לכל    גשמיים לחלוטין, שאין לה 

ממון   יש השלכות ממניעת אותו  הציבור  כלל  בענייני ממונות של  שאלה 
ואף   אחרות  מצוות  נפשות.  מצרכי  הצלת  של  גרמא  שאלה  מצרכי  לכל 

מסחר   אדם  בענייני  כל  שבעשל  האדם,  של  ממונו  על  השלכות  זרתו  יש 
על   השלכה  יש  שונים  עיסוקים  על  שאלה  לכל  מצוות.  לקיים  יוכל  הוא 

מצוות.   לקיים  יוכל  שבו  האדם,  של  בענייני  זמנו  הקשורה  שאלה  לכל 
כוחו  שמירת ה על  של האדם, שתשפיע  בריאותו  על  השלכה  יש  בריאות 

שמחתו  רצונות שונים יש השלכה על  מילוי  לכל שאלה על  לקיים מצוות.  
  שפיע על נפשו בקיום מצוות. ת של האדם, ש

ולא שמענו שחובה על כל אדם להיוועץ בכל צעד    , ואם כן אין לדבר סוף
  . ובכל רגע מרגעיו מצעדיו

כן לא    כמו  והאמוראים  התנאים  גדולי  שאפילו  הוכח  שכבר  להעיר  יש 
,  243ולעיתים אף לא בעניינים ציבוריים ,  242תמיד צדקו בעניינים מציאותיים

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

פיסקספרי    239 שופטים  פרשת  "קנד  הדברים  ימין  :  על  בעיניך  מראים  אפילו  ושמאל,  ימין 
 ".שמע להם – וא ימיןשהוא שמאל ועל שמאל שה

יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם בין דין לדין ובין נגע לנגע דברי  יכי  יא: "ח־דברים יז    240
בשעריךוריב יבחר    ,ת  אשר  המקום  אל  ועלית  בווקאל  ה'וקמת  אשר ...  יך  התורה  פי  על 

 ". לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל ,יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה

עשרה   241 בשלוש  שנדרשו  דינים  ותקנות,  גזירות  הוזכרו  והמפרשים  המדרשים  בדברי 
  , הלכה למשה מסיני.מידות, קבלה שקיבלו איש מפי איש, פירושי פסוקים

תפילין,   הנחת  מקום  לעריות,  שניות  שופר בשבת,  הן  בהם  שהובאו  הדוגמאות  איסור  וכן 
 ילת ֵחֵלב, חייבי מיתות.אכ

  .פרק נזכמו שהבאנו ב 242

מחבר שו"ת בני    ,הרב יהודה הרצל הנקין(המאמר "יום הזיכרון לחורבן יהדות אירופה"    243
עמוד תשנ"ב,  בשנה"  ב"שנה  הודפס  ובמאמר  292-293  יםבנים),  ובמסכת  ד"ה  :  וד"ה 

את  " חזו  שלא  האשמה  מן  אירופה  גדולי  את  להציל  ביקש  ששלחת  בתרגום  ובמאמר 
השואה ושלא הורו לבני קהילותיהם להימלט על נפשם בעוד מועד. וגם אחרים התאמצו 

שהשואה   שכתב  מי  ולדוגמה  להתחכם  בזה.  היה  אפשר  שאי  השמים  מן  כגזירה  היתה 
שיפה   וכתבו  אלה  דברים  על  הצטערו  אחרים  ת"ח  ולעומתם  פנים,  בשום  ממנה  ולהינצל 

  .ומאן סליק לעילא ואתא ואמר. השתיקה
אינם  שגדולים  מצינו  והיכן  העתיד,  את  חזו  לא  אם  זו  היא  אשמה  איזו  יודע  איני  ברם 
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בקיאים בכל  ובוודאי שבדורות האחרונים מצינו מגדולי ישראל שלא היו  
לגביו  דנים  שהם  חזו  244תחום  תמיד  שלא  ישראל  מגדולי  היו  וכן   ,

, ואי אפשר להתעלם מכך בלומדינו סוגיה  התפתחויות כפי שהן אכן אירעו
ישראל 245זו  גדולי  בין  מחלוקות  שהיו  וידוע  הערכת   246,  בענייני 
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כלל ישראל. בענייני  א  יכולים לטעות  על  ישבנו  והקרבנו דכי אלמלא הטעויות עוד  מתנו 
בן   נו ע"א שענוותנותו של רבי זכריה  גיטין דף  יוחנן במסכת  בבית הגדול כמו שאמר רבי 
השכיל   שלא  עכ"ל  מארצנו  והגליתנו  מקדשנו  את  ושרפה  עירנו  את  החריבה  אבקולס 

מים שאי אפשר כגזירה מן השהיה  חורבן  ה[ולא אמרו ש  למנוע מלחמה עם מלכות הרשעה
  ...היה להתחכם ולהינצל ממנה בשום פנים]

כמיה וכו' וקרי עליה רב חובמסכת גיטין דף נו ע"ב ביקש רבי יוחנן מאספסיינוס תן לי יבנה ו 
כי  עכ"ל,  יסכל  ודעתם  אחור  חכמים  משיב  מ"ד  פרק  מישעיהו  עקיבא  רבי  ואיתימא  יוסף 

בו שטעה  י שדורות הבאים החזיקו  היה צריך לבקש על ירושלים ולא להסתפק ביבנה, הר
  עצמו לא סבר כן כמו שאמרו בגמרא... אף על פי שריב"ז

זקני   מורי  הנקין]  זצלה"ה  והגאון  אליהו  יוסף  עצמו  [הרב  עקיבא  רבי  על  הרבה  הצטער 
כט  דף  מנחות  במסכת  ופירש המאמר  כוכבא,  בר  בימי  ישראל  לחורבן  גורם שותף  שהיה 

שרבי עקיבא העלה במחשבה שלו למות על קידוש   –"ל  ע"ב 'כך עלה במחשבה לפני' עכ
  ".השם לכפר על גרימת חורבן ישראל

 .פרק פזכמו שהבאנו ב 244

מכך    245 שיש  כיוון  אלה,  דוגמאות  לפירוט  חשיבות  יש  תורתם,  כבוד  במחילת  לדעתי, 
מה גם שחז"ל לא    לזהירות שיש לנקוט בהסתמכות על גדולים בסוגיות כאלה.  ינהמ־אנפק

  הסתירו את דבריו של רבי עקיבא דלקמן:
פירושא.   תענית  ה"למי  " ה"ד  יוחי:  בן  שמעון  ר'  ר :  תני  דורש    ביעקיבה  כוכב 'היה  דרך 

דין הוא מלכא  '  :הוה אמר  , עקיבה כד הוה חמי בר כוזבה  בי. ר'דרך כוזבא מיעקב'  –'  מיעקב
וכל חכמי דורו  [רבי עקיבא]  ודימה הוא  והרמב"ם (הל' מלכים פי"א ה"ג) הוסיף: "  '".משיחא

  פרק   –  הראשון  העיון,  "בח  משיחו  ישועותוהאברבנאל (".  המלך המשיח  [בן כוזיבא]   שהוא
"'ד כך:  על  כתב  ד"ה אמנם)    מיתתו  שהיתה  במותו  ע"ר   נתפש  זה   ןובעו  לא   אם  יודע  ומי, 

  ".מלכות הרוגי שאר ממיתת קשה יותר
אוצר ישראל חלק י ערך "שבתי צבי" תחילת פרק "המון מאמיניו": "בין קהל המאמינים  ב.  

ם [בשבתי צבי שר"י] היה ר' חיים בנבנישתי (מחבר "כנסת הגדולה"), אשר מתחילה  החדשי
. את הרב הזה הקים ש"צ  התנגד לש"צ, ולבסוף חשב אולי משגה איתו, וכי פקד ה' את עמו

  לרב מוסמך ויצווה לכל העם לילך לק"ק פורטוגאל ולנשק ידיו".
"ג.   "הדרך",  רוקח חוברת  מרדכי  מוהר"ר  המפורסם  הגה"צ  כ"ק  של  פרידה  דרשת  והיא 
מבעלז]...    ליט"אש האדמו"ר  רוקח,  רבי אהרן  של  בחורים,  [אחיו  תפארת  חברת  בהוצאת 

שמעתי דבבת רבים אשר " (הנוסח הנ"ל מתוך שער החוברת): " כ"ג שבט תש"ד, בודאפסט
פרידת להם  קשה  הנה  ויאמרו  יאחזון,  ורעדה  חיל  פחד,  על פחדו  דואגים  ביותר  אבל  נו, 

שליט"א   הדור  הצדיק  ואחי  זו,  מדינה  על  מרחפת  סכנה  איזו  ח"ו  שאולי  באמרם  העתיד, 
ונסוע לא"י כי שם צ ונתתי שלום בארץ,  יורואה את הנולד הולך הלוך  וה ה' את הברכה 

של למקום  הולך  לאנחהווהוא  עזב  ח"ו  ואותנו  ומנוחה,  יגן  .  וה  מי  באחריתנו,  יהיה  מה 
בעבורינועלינ ישתדל  ומי  בעדינו  יעתיר  מי  אותנו,  יציל  מי  אלה    ? ו,  שאלות  על  [עדות 

שמחה הבנים  אם  בספר  גם  שי"במוזכרת  עמוד  תש"ג  בודפסט  אימה  ,  עלינו  "מרחפת   :
  "]'ופחד... שומעין מההמון שמרננים ואומרים: 'הרבי'ס בורחין, ומה יהיה עמנו?
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רים חכמי אונגארן, את קושט דבר אמת, כי מי  ע"כ מוטל עלי החוב להודיע לכם, ידידים יק
דאי שלא במנוסה הולך  ושהוא קרוב ועומד בסביבת אחי הגדול מרבן שמו שליט"א, יודע בו

בח כאיולא  ונמהר,  רץ  לעלות  יפזון  ותשוקתו  שאיפתו  רק  מכאן,  ולנסוע  לנוס  רוצה  לו 
ד לא"י, וכל  ואלאה"ק המקודשת בעשר קדושות. ויודע אני שזה זמן כביר הוא משתוקק מ

על הכלל  ורצון  לעורר רחמים  ה', שמה  לעיר  ונפשו הטהורה שוקקה לעלות  חפצו  אדיר 
ויהיוכ עוד,  לדאבה  יוסיף  שלא  קרני   הלו,  'כל  במהרה  ויקיים  לפלטה.  הנשאר  המחנה 

  .'ממנה קרנות צדיקותר ,רשעים אגדע
בפסוקו נרמז  שכמו':  זה  ויט  נעמה,  כי  הארץ  ואת  טוב  כי  מנוחה  למס    וירא  ויהי  לסבול 

'פירש"י',  עובד לישראל למס עובד לפסוק להם הוראות של תורה:  והיא  ',  ויהי לכל אחיו 
וירא מנוחה', שהצדיק רואה שתשרה פה  '  :אמנם נראה הכוונה ?פלא, מה רצה לפרש בזה

כי טוב', שהצדיק רואה כי טוב וכל טוב ואך טוב וחסד  , 'לתושבי מדינה זאת מנוחה ושלוה
  ".ירדוף וישיג את אחב"י בני מדינה זו

  המילים "שהצדיק רואה... בני מדינה זו" נשמטו במהדורות חדשות.
".  ד בדורותיוספר  "  "החזון אי"ש  ריד:  חזון. היה  עמ'  נסתם ממנו  ימי ההשמדה...  בראשית 

מיליונים.  סירב להאמין שמדובר בהשמדת  ליבו הטהור  כלל ישראל... אולם  מיצר בצרת 
הגזימו  כשדיבר וכי  מליבם,  זוועות  בדו  כי  שיתגלה  בליבו  התפלל  כך,  על  אנשים  ו 

  ". בתיאוריהם
ידועה השמועה : "246עמ'    "הפוסק המאמין ומנהיג המהפכה החרדית  –  החזון אישספר ".  ה

המדינה לא תחזיק מעמד יותר משנה אחת, משום ש'טריפה אינה חיה שהחזון איש סבר ש
'נת אחרת  שמועה  פי  על  שלישית  שנה'.  פי  ועל  שנים,  עשר  למדינה  איש  החזון   –ן' 
  ".חמישים שנה –שהועלתה על הכתב רק לאחרונה 

: "לפי עדות אחת, בשנה הראשונה לאחר קום המדינה, כאשר הלך לאפות  249. שם עמוד  ו
ועדיין  המדינה  קום  מאז  שנה  חלפה  שכבר  כך  על  פליאתו  את  הביע  לפסח,  המצות  את 

 ".מתירים לאפות בה מצות

שמקורות   246 שטוען  מי  על  קושיה  אינה  בוודאי  אלו,  בעניינים  מחלוקות  שהיו  העובדה 
ידיעותיהם של גדולי ישראל בעניינים אלו הם מסברה, כבענייני הלכה, ולכן שייכות בהם  

  מחלוקות וטעויות כבענייני הלכה. 

המלחמה    כאשר היתה"  : ידתשמ"ד ח"א אות  התוועדויות (הרבי מלובביץ')  תורת מנחם    247
בין נפוליון לאלכסנדר (מלחמה שהיתה נוגעת למצבם של בנ"י שהרי רוב מנין ורוב בנין של  
בנ"י הי' בימים ההם במדינה ההיא ולכן הי' נוגע למצבם של בנ"י מי ינצח במלחמה זו תחת  

נחלקו גדולי ישראל, תלמידי המגיד וכו', בעד מי ש לצדד במלחמה זו   –איזה שלטון יהיו)  
  לל לנצחונו וכו') לטובתם של בנ"י: (להתפ

מצבם הגשמי של בנ"י טוב יותר    ה חלק מהאדמו"רים טענו שתחת ממשלתו של נפוליון יהי
טענו   –ואדמו"ר הזקן בראשם    –  ולכן יש להשתדל לנצחונו של נפוליון. וחלק מהאדמו"רים

ל בנ"י  ממשלתו יהי' מצבם הרוחני ש  חתן שתושיש להשתדל לנצחונו של אלכסנדר מכיו
  .התקשרותם עם הקב"ה כו' טוב יותר

מוקדמת   בשעה  דר"ה  התפילה  את  להתחיל  הזדרז  האדמו"רים  מגדולי  שאחד  ומספרים 
למעל לפעול  יוכל  ואז  האפשרית,  במהירות  שופר  לתקיעת  להגיע  כדי  בהתאם    הביותר, 

ובמקום לתקוע בשופר לאחרי   –  לרצונו... מה עשה אדמו"ר הזקן  הרגיל    שינה את הסדר 
 . תפילת שחרית, הקדים לתקוע בשופר לפני התפילה..."
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על כל פנים, אין חולק על כך שיש תועלת גדולה בקבלת עצה מן החכמים, 
ליבם בכל  ורוצים  ישר,  שכל  בעלי  שהם  עליהם  של    שחזקה  בטובתו 

האדם   את  להרגיע  כדי  בכך  שיש  המפורסמות  ומן  עמהם.  המתייעץ 
גם מבחינה ציבורית יש חיזוק לכוחו של הציבור כאשר    מספיקותיו ולבטיו. 

  א נשמע כולו לדעת גדוליו, כידוע. הו

  דעת כלל ישראל
. 248לדעתם של כלל ישראל המאמינים בתורהגם  יש מי שהוסיף שיש ערך  

אמנם הוא עצמו הודה שזהו חידוש גדול שקשה מאוד להרחיבו ולמותחו  
לכל עבר, אלא שסובר שכשמצטרפים יחד ההיגיון הישר ודעת תורה של  

  . 249עתא דשמייא בוודאי יש גם סיי –כלל ישראל  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

שיחתו של הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא "דעת תורה", הובאה בתחומין ח"ח עמוד    248
עמוד    363 ומאמרים),  שיחות  (קובץ  רבי  טוובמורשה  דברי  הוא  נסמך  שעליו  המקור   ,

החלק הפוליטי : "ע"זאיצל'ה רבינוביץ מפוניבז' בוועידת רבנים ועסקנים ברוסיה בשנת תר
נחוץ, כי על ידו נמשוך את בני הנעורים והרחוב להסתדרותנו. גם הלוא אנו רואים כי כלל 
ישראל חפץ בו, בוודאי מאת ד' הייתה זאת. וכלל ישראל הוא גבוה ונעלה מגדולי התורה. 

  ".ישראל אם אינם נביאים, בני נביאים הם...
לעיין   זיש  ציטוט  של  כוחו  גדול  כמה  וכפי  בשביל  ה  עד  המדובר,  היסוד  את  עליו  לייסד 

  שהוא עצמו הסתייג מכך, כדלקמן.

בשיחתו של הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא "דעת תורה", הובאה בתחומין ח"ח עמוד   249
: "זהו חידוש גדול שקשה מאוד להרחיבו טוובמורשה (קובץ שיחות ומאמרים), עמוד    363

הישר    קחת שמץ ממנו: כשמצטרפים ביחד ההיגיוןולמותחו לכל עבר. אולם אנו יכולים ל
ישראל   כלל  של  תורה  ודעת  אחיתופל,  של  זה  שמאמינים    –מעין  לאלו  בוודאי  והכוונה 

 ".אז בוודאי יש גם סייעתא דשמיא –בתורה 
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  עשר ה־שחמיה שערה

  עולם הנסתר 

   צ פרק
  ידיעות רוחניות 

לגבי תיאורים על עולמות עליונים, נשמות וכו' שמתוארים בספרים שונים, 
ברורים:   אינם  אלו  עניינים  שבחז"ל  להעיר  דנויש  באריכות    בתלמוד 
, וכן נחלקו האם המת  1בשאלה האם המתים יודעים מה קורה בעולם הזה 

, ואף יש מחלוקות לגבי פרטים יסודיים במעשה  2שומע מה שאומרים בפניו 
, מהו  4, מהיכן נבראה הארץ 3שמיים או ארץ  –שית: מה נברא תחילה  ברא

הרקיעים בלילה 5מספר  השמש  ומקום  העולם  צורת  מהי  תמהו  .  6,  ואף 
  . 7בפירוש, "מי עלה למעלה ובא ואמר" 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

יח  1 מצערי "  :ע"ב  ברכות  קא  הוו  תלמודייהו,  להו  אייקר  לקרייתא  נפוק  חייא  רבי  בני 
. אמר לו חד לחבריה: ידע אבון בהאי צערא? אמר לו אידך: מנא ידע? והא כתיב:  לאדכוריה

יכבדו בניו ולא ידע! אמר ליה אידך: ולא ידע? והא כתיב: אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו  
דידהו בצערא  החי. אמרי:  בבשר  כמחט  למת  רמה  קשה  יצחק:  רבי  ואמר  ידעי,   –  תאבל, 

 וכו'". ?לא ידעי. ולא  – בצערא דאחרינא

סתם הגולל. פליגי יאמר רבי אבהו: כל שאומרים בפני המת יודע, עד שי: "ע"ב  שבת קנב  2
  ."חד אמר: עד שיסתם הגולל, וחד אמר: עד שיתעכל הבשר ,בה רבי חייא ורבי שמעון ברבי

. ובית ..לה ואחר כך נבראת הארץיבית שמאי אומרים: שמים נבראו תח"  ע"א:  חגיגה יב  3
 ". וחכמים אומרים: זה וזה כאחת נבראו... ארץ נבראת תחלה ואחר כך שמים הלל אומרים:

נד  4 "ע"ב  יומא  נברא:  מאמצעיתו  עולם  אומר:  אליעזר  מן ...  רבי  עולם  אומר:  יהושע  רבי 
נברא נשתת  ...  הצדדין  ממנו  בים,  הוא  ברוך  הקדוש  ירה  אבן  אמר:  (נפחא)  יצחק  רבי 

 ".וחכמים אומרים: מציון נברא ...העולם

 ".ריש לקיש אמר: שבעה... אמר רבי יהודה: שני רקיעים הן: "ע"ב חגיגה יב 5

בתרא כה  6 "ע"ב  –ע"א    בבא  אינה    ר"א אומר: עולם:  צפונית  ורוח  דומה,  לאכסדרה הוא 
.  נכפפת ועולה למעלה מן הרקיע  –  ן שהגיעה חמה אצל קרן מערבית צפוניתומסובבת, וכיו

ן שחמה מגעת לקרן ולקובה הוא דומה, ורוח צפונית מסובבת, וכיוורבי יהושע אומר: עולם  
 ".מקפת וחוזרת אחורי כיפה – מערבית צפונית

ע  7 כג  "ב"מכות  גמליאל:  בן  כר' חנניה  הלכה  רב:  בר אהבה אמר  רב אדא  [שחייבי    אמר 
אמר ליה   ? . אמר רב יוסף: מאן סליק לעילא ואתא ואמרנפטרו ידי כריתתם] –כריתות שלקו 

שה דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של  וביי, אלא הא דאמר רבי יהושע בן לוי: שלא
ואמר ואתא  לעילא  סליק  מאן  ידם,  על  קא    ?מעלה  קראי  ה"נ  דרשינן,  קא  קראי  אלא 

  ."דרשינן
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יודעים  האחרונים  ובדורות  דרי,  אכשור  וכי  להקשות,  מקום  יש  כן  ואם 
  בעניינים אלו מה שלא היה ברור לחז"ל. 

הלכה   בעולם,  ופרסומו  הזוהר  ספר  גילוי  שמאז  שישיבו  יהיו  מאידך, 
ונתפשטה חכמת הקבלה בעולם, ומה שהיה בתקופת חז"ל לנחלת יחידים, 

   נעשה בדורות האחרונים למפורסם בהמון. 

   צא פרק
  רוחניים קולות

  בפרק זה נדון בנבואה, רוח הקודש, בת קול, מגיד. 

שמיום שהיה בן שתי  ל עצמו  שהעיד ע נזכיר כאן שהיה מגדולי החסידות  
שנים עד בן חמש שנים, השיג מראות נפלאות, והשיג רוח הקודש, ודיבר  
ונקי על כל   וענה ברור  סופו ממש,  ועד  וצפה מסוף העולם  נביאות,  דברי 

  . 8השאלות 

  מהותם
הנבואה היא תופעה טבעית של האדם השלם שהגיע כוחו  הרמב"ם כתב ש

האפשרי השלמות  לתכלית  יתנבא  תהמדמה  ואז  ה'   –,  בכך  ירצה   .9אם 
, דבר המגביר את 10הדבר מתאים גם לכך שדרך הנביאים היתה להתבודד 

  .11הכוח המדמה 

אחדבאחרונים   מסגנון  יותר  הל  יש  את  את  באר  שומע  הנביא  שבו  אופן 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

(ל  8 סתרים  מקומרנהמגילת  השני  האדמו"ר  ספרין,  יחיאל  יהודה  אייזיק  יצחק  , )רבי 
מי ד"ה  ("אספרה"),  "בתחילתו  השגתי  ום:  שנים,  חמש  בן  עד  שנים  שתי  בן  שהייתי  מיום 

מראות נפלאות, והשגתי רוח הקודש, ודיברתי דברי נביאות כשישאל איש בדבר אלוקים,  
האל איש  דודי  ומורי  ממש.  סופו  ועד  העולם  מסוף  צבי ווצפיתי  ר'  מוהר"ר  נורא  קים 

כ לו  ואשיב  לו  שאספר  שבוע  בכל  ראניש  שני  לי  נתן  ממני. מזידיטשוב  ישאל  אשר  ל 
  ". ודיברתי ואמרתי ברור ונקי על כל השאלות אשר ישאל ממני, והמעות חילקתי לצדקה

9   " לב:  פרק  ח"ב  נבוכים  האדםמורה  בטבע  מסוימת  שלמות  החסיד  ...  שהנבואה  האדם 
והתכונן  האפשרית,  השלמות  בתכלית  המדמה  כוחו  היה  אם  ובמידותיו,  בהגיונו  השלם 

אשר   מתנבא  –  אשמיעךההתכוננות  זה  טבעי  ...הרי  באופן  לנו  הוא  שלמות  שזה    .. .לפי 
וזה   ,הראוי לנבואה המתכונן לה אפשר שלא יתנבא  [אמנם אין זה בהכרח שיתנבא, שכן]

 ".י, וזה לדעתי כעין כל הניסים ונוהג כמנהגםקברצון אלו

  כפי שכתבו רבים. 10

לה  11 לגרום  יכולים  גירויים  והעדר  לנו שבדידות  כפי שמדווחים שייטים  ידוע  זיות שונות, 
 של יאכטות למרחקים ארוכים.
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ש:  הנבואה  שכתב  הנביא, יש  עם  לדבר  מלמעלה  ששלוח  הרוחני  הקול 
הקול   עם  ומתחבר  עד  מתלבש  ומגיע  ההוא,  מהאדם  שיוצא  הגשמי 

הנביא שומע מתוך מעמקי נשמתו ורגשי לבבו את קול  יש שכתב ש.  12אוזנו 
ויש  .  14קול אלוקים, אך אין זה קול טבעי  תהנביא שומע איש שכתב ש  . 13ה'

ש טהורהשכתב  שכלית  בהשגה  ה'  רצון  את  משיג  שהיא  הנביא  ולא   ,
עיון שהשיג, הוא אף שומע  או שבאופן טבעי, בהשפעת הר  . שמיעה ממש

  . 15קול באוזנו 

הקודש"   "רוח  כסניףהמושג  הנבואה ש  הוא  שנסתלקו  16ל  לאחר  וגם   ,

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

דרוש א ד"ה והנה: "והנה   )שמונה שערים (לר' חיים ויטאל) שער ז ("שער רוח הקודש"  12
ההוא או עם סוד הנבואה ורוח הקודש, ודאי שהוא קול שלוח מלמעלה לדבר עם הנביא  

הרוחנ העליון  הקול  אותו  אבל  ההוא,  הקודש  רוח  אבעל  אי  ההואפשר  יי  לבדו   הקול 
לה באותו הקול הגשמי, יאם לא על ידי שיתלבש תח   הנביא ההוא,  נייכנס באוזלתגשם ולה

או   בתורה  עוסק  עתה  בהיותו  ההוא  האדם  מפי  בו    תפילהבשיוצא  מתלבש  ואז  וכיוצא. 
אי    ,י עתהיובלתי קול האדם עצמו הגשמומתחבר עימו ובא עד אוזן הנביא ההוא ושומעו.  

  .פשר להיותיא
כנכר   קדישין  ורוחין  מלאכין  ממנו  נעשה  כבר  אשר  האחד  הקול  כי  הוא  הדברים  וביאור 
לעיל הם עצמם קול הנבואה וכאשר בא הקול ההוא אל האדם להגיד לו הנבואה ההיא,  
הוא בא ומתלבש בזה הקול הגשמיי של עכשיו של האדם הזה שיוצא ממנו בעת ששורה 

  ״. עליו הנבואה ההיא

13  " יז:  ד אות  קובץ  קוק בשמונה קבצים  ואשמע מתוך כך משמע מדברי הראי"ה  ואקשיב 
קורא. ואחרד חרדה גדולה, הככה ירדתי כי לנביא    ד'מעמקי נשמתי, מתוך רגשי לבבי, קול  

דבר   אלי  נגלה  ולא  שלחני  ד'  לאמר  אהיה,  ספיחי ד'השקר  הומה,  נשמתי  קול  ואשמע   .
נביאים ובני  צומחות,  הנה  לו   נבואות  מבקש  בארץ,  ושט  הולך  הנבואה  רוח  מתעוררים, 

ג לו  דורש  יגידו, ימפלט,  לאמתה  האמת  דבר,  לכלכל  ידעו  הם  וקודש,  עזוז  מלאי  בורים, 
  ". יספרו איך נגלה להם דבר ד'

דחיקת    14 ע"י  הוא  קול  שמיעת  "והנה  סא:  עמוד  ג  פתיחה  ח"א  חרל"פ)  (לרב  מרום  מי 
ל שהנביא שומע אינו מדחיקת האוויר... ואז הנביא  האוויר, אולם יסוד הנבואה הוא שהקו

  שומע קול אלוקים מדבר אליו לא בסיוע האוויר, כי אם כולו קול אלוקים". 

גדליה נדל עמוד קלח ד"ה מה פירוש ויאמר ה' אל אברהם: "הקב"ה אינו    ביבתורתו של ר  15
ל הנביא, מלבד מדבר בפה, ואינו משדר גלי קול. אף אחד אינו יכול לשמוע את דבר ה' א

  הנביא עצמו. ישנן שתי אפשרויות: 
  או שהנביא משיג את רצון ה' בהשגה שכלית טהורה, וזה נקרא שה' אמר לו.  

באוזנו   דופק  קול  שומע  שהוא  עד  משיג,  שהוא  מהרעיון  הנביא  מושפע  כך  כדי  שעד  או 
בהחל הברורה  הבלתי־אמצעית,  שההשגה  אלא  נס,  זה  אין  וכך.  כך  עשה  לו:  ט,  ואומר 

גורמת לנביא להרגיש בנפשו אותה ההרגשה שמעורר קול פיסי, קול של מילים נאמרות, 
  המכה בעור התוף". 

טלה נבואת הנביאים שהוא  יאף על פי שנ: "א"הרמב"ן בבא בתרא יב עכך מוכח מלשון    16
המראה והחזון, נבואת החכמים שהיא בדרך החכמה לא נטלה, אלא יודעים האמת ברוח  
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, וכן  17נביאים האחרונים עדיין שורה רוח הקודש לפעמים על יחידי סגולה 
. ויש שהוסיף שכל מחבר, 19ואף בדור האחרון   18נאמר בתקופת הראשונים 

  . 20אפילו בדורינו, אם הוא ראוי לכך, חיבר ספרו ברוח הקודש 

שונות.   אפשרויות  כתבו  הקודש  רוח  לגבי  מרגיל גם  שהאדם  שכתב  יש 
שגם רוח הקודש הוא  יש שכתב  .  21מה חל בו וכח אחר מדובבו ־כאילו דבר

ומתחבר עם הקול הגשמי שי שקול רוחני ששלוח מלמעלה,   וצא  מתלבש 
אוזנו  עד  ומגיע  ההוא,  שהקב"ה  .  22מהאדם  פירושו  שלפעמים  שכתב  ויש 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ". דש שבקרבםוהק

נביאים    17 'משמתו  שאמרו  "ואף  אחרי:  ד"ה  נ  מכתב  משאש)  יוסף  (הרב  המכתבים  אוצר 
ופירוש   ע"א)...  יא  (סנהדרין  מישראל'  רוח הקודש  נסתלקה  ומלאכי  זכריה  חגי  האחרונים 

 נסתלקה היינו בתדירות, אבל לפעמים היתה שורה על יחידי סגולה".

הדס שנקטם ראשו כשר.  : "ה"ח ה"שופר וסוכה ולולב פ  'הל על הרמב"ם    השגות הראב"ד  18
כסתם   פסול  שהוא  והעלינו  שנים  מכמה  מדרשנו  בבית  הקודש  רוח  הופיע  כבר  א"א 

 ". משנתינו

מעשה איש (ר' צבי יברוב) ח"ג תחילת פרק יא עמוד רטז: "נשאל [החזון איש] אם בזמננו   19
'לפעמי והשיב:  רבינו),  על  שאל  (השואל  הקודש  רוח  תשובות יש  לאנשים  אני  משיב  ם 

  שאיני יודע מדוע עניתי כך!'".

יורה דעה חלק ב סימן , האדמו"ר מצאנז)  חיים הלברשטאם מצאנז(ר'  שו"ת דברי חיים    20
והנה לא ידעתי מה ספק לכם שרוח הקודש שורה גם עתה על  ד"ה תשובה וד"ה ולכן: "  קה

  ...הראוי לו
ב  נשבג"מ  החיים  אור  בעל  חיברוולכן  כל    ודאי  רק  לבדו  הוא  לא  אך  הקודש  ברוח  ספרו 

מחבר אפילו בדורינו אם הוא ראוי לכך חיבר ספרו ברוח הקודש היינו שהסכים בחכמתו  
   ...תו של תורהילאמ

הוא אפיקורס שאינו מאמין בגדולי הדור    ייםהחר  ולכן המלמד המכחיש רוח קדשו של או
בעיקר רוח הקודש וליעג על דברי   שהעידו עליו שהי' ראוי לרוח הקודש והמלמד הזה כפר

  ".הש"ס בבא בתרא הנ"ל

בו,  היא שירגיש האדם כאלו דבר מה חל    היהמעלה השני"מורה נבוכים ח"ב פרק מה:    21
תוכחת   בדברי  או  תהילה,  או  חכמה,  בדברי  ידבר  ואז  שמדובבו,  עליו  עבר  אחר  וכוח 

אלו או  מדיניים  בדברים  או  בהקיץ  קמועילים,  זה  וכל  החושים  יים,  שימוש  של  ובמצב 
  .כרגיל, וזהו שאומרים עליו שהוא מדבר ברוח הקדש

ובכיוצא בזה מרוח הקודש חיבר דוד תלים, וחיבר שלמה משלי וקוהלת ושיר השירים. וכן  
ולפיכך  נתחברו.  הקודש  מרוח  בזה  בכיוצא  הכתובים,  ושאר  הימים  ודברי  ואיוב  דניאל 

בר כתובים  שהם  כוונתם  כתובים,  ברוח  נקראים  אסתר  מגילת  אמרו  ובפירוש  הקדוש,  וח 
  .הקודש נאמרה

כלומר: שהיא דובבה  ,  'ונירוח ה' דיבר בי ומילתו על לש 'ועל כגון רוח הקודש הזו אמר דוד  
  ."אותו בדברים אלה

  בדברי השמונה שערים שם כלל גם את רוח הקודש יחד עם נבואה בעניין זה. 22
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לפי טבע חכמתו לא היה משיג   גם אם  נותן בחסדו חכמה לעוסק בתורה 
כזו  שכתב  .  23תושיה  טבעישויש  קול  הברקה   . היא  כעין  שהיא    או 
, ולפי  25ויש שאמר שהחכם משיב בלא שיודע מדוע השיב כך   . 24מחשבתית

של   דרכה  זוהי  שהרי  הקודש,  רוח  זוהי  שאכן  מכך  הוכחה  אין  זה 
  .26, שאכן לעיתים נראית לבני אדם כפלא האינטואיציה

השמיים מן  היוצא  קול  של  הד  שהיא  כתבו  תוספות  קול,  בת  . 27לגבי 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

פ"ח (מ"ש הראב"ד בהלכות לולב  ד"ה מ"ש: "  ן רחא (אורח חיים) סימ"שו"ת חתם סופר ח  23
וכיוצא בזה כמה פעמים, אין רוצה לומר רוה"ק 'כבר הופיע רוה"ק בבית מדרשינו'  )ה"ה  ,

ע"ה וחביריו, אבל היינו רוח ה' על עוסקי תורה לשמה אשר זוכים לכוון וד  כמו שהיה לד
ידיהם תושי כזו מ"מ הקדוש ברוך   ההאמת אפילו אם לפי טבע חכמתם ושכלם לא ישיגו 

 ".הוא בחסדו יהיב חכמתא לחכימא לפי שעה

מי מרום (לרב חרל"פ) ח"א פתיחה ג עמוד סא: "ובזה שונה נבואה מרוח הקודש, כי הקול    24
הנשמע מרוח הקודש הוא ע"י דחיקת האוויר [קול טבעי]. ויש עוד בחינת רוח הקודש שבא  

  דרך העברה במוח כעין הברקה".

מעשה איש (ר' צבי יברוב) ח"ג תחילת פרק יא עמוד רטז: "נשאל [החזון איש] אם בזמננו   25
תשובות  לאנשים  אני  משיב  'לפעמים  והשיב:  רבינו),  על  שאל  (השואל  הקודש  רוח  יש 

  שאיני יודע מדוע עניתי כך!'".

פנח  26 (רבי  הברית  "ובכך   סספר  יב:  פרק  ותחילת  יא  פרק  סוף  יז  מאמר  הורביץ)    אליהו 
נתווסף במדמה שבמדבר עוד כח אחד, מה שאינו בבעלי חיים כלל, וזה נקרא כח המשער  
הבא   בפרק  אומר  כאשר  הוא  ועניינו  שבאדם,  המדמה  כח  שלמות  שהוא  [אינטואיציה], 

  בעזר האלוקים, והוא.
יקרה, שיתנוצץ לפעמים באדם ידיעה פתאומית על העתיד, או על    רהמשער הוא הכח אש

א יודע בעצמו הטעם מאין ידע זה... והנה זה הכח נמצא בכל אדם בדמיונו,  העבר... והוא ל
הבאים בשערים  דרכו, אפס שירבה באדם אחד יותר מהאחרים    [מלשון "הׁשערה"]  ובשערה
  האלה... 

והידיעות   בזכרונו,  הצבורות  ההקדמות  מן  אצלו  שנולד  הוא  אדם  כל  של  המשער  סיבת 
נו מכבר, אשר המה כדאין מצד עצמן לבנות מהם מופת  הכרוכים ומונחים בקרן זווית בדמיו

הגיונית]   אלה  [ראייה  כל  על  השכל  יעבור  המשער  שבכח  אפס  המשוער,  דבר  אותו  על 
יוולד  ההקדמות בסקירה אחת, מבלי זמן לשים לב לסדרם ולחזור עליהם בעיון, עד אשר 

[כו ל כי שערו  , ע"כ נראה לו שהגיע הדבר אליו מבלי טעם פתאום עמהם הדבר המשוער
   .הערה כרגע כל ההקדמות יחדהמשער שלו] 

על כן למרבה רגיל הכח הזה להזדמן על דבר שהיה לו השתוקקות גדולה ונפשו איוותה 
לדבר ההוא, ודעתו משוטטת בו ברוב הפעמים, חושב וזומם עליו בעיתים רבים, אשר בכל 

עד   בעניין,  אחת  והקדמה  אחד,  שכל  לו  נולד  ההתפעם  כל  הדבר  ום  אז  ונולד  קדמות, 
זמה   הנה  שערה,  אדם  בכל  אשר  נמצא  "מזימה"]  בדעתו.  ומחשבה [מלשון  שורשו  היא 

 ". יסודתו

  , יש אומרים שלא היו שומעין קול היוצא מן השמים  –  בת קול: "א"תוספות סנהדרין יא ע  27
כמו פעמים שאדם מכה בכח ושומע קול אחר היוצא   .אלא מתוך אותו קול יוצא קול אחר

  ".ואותו קול היו שומעין לכך קורין אותו בת קול .ממנו למרחוק
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שכו יש  שונות:  אפשרויות  כמה  מצינו  שבאחרונים  הרגשה  תב  כל 
נבואה  של  קול  בת  היא  לקראתה,  ובהכנות  בתפילה  יש   . 28שמרגישים 

הסופית   המסקנה  ועמוק, שהיא  פנימי  ממקור  האמת  השגת  שכתב שהיא 
פנימיותו  כל אדם,    . 29של  פנימית המצויה אצל  ויש שכתב שהיא תחושה 

המצפון  תחושת  משמעות    . 30כעין  ישנה  הירושלמי  שבתלמוד  להעיר  יש 
ולפרשם    31נוספת  ההדיוטות  דברי  את  לשמוע  והיא  קול",  "בת  למושג 
  , ומעין הסימן "פסוק לי פסוקך". 32כסימן 

"מגיד"  דברי  שמיעת  לגבי  הוא  :  34שונים   אופניםישנם    33גם  שהמגיד  יש 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ובהכנותינו    28 בתפילה  "כל הרגשה שמרגישים אנו  כב:  חי"ג עמוד  (לרב חרל"פ)  מי מרום 
  קול של נבואה, ובכל יום ויום מופיעות נבואות חדשות". ־לקראתה, הרי זו בת

ח"ה    29 דסלר)  אליהו  (לרב  מאליהו  קכ(מכתב  עמודים    עמוד  הישנה,    221-220בהוצאה 
והנה שמיעת בת קול היא השגת האמת שמושגת לאדם לא רק בשכלו : "בהוצאה החדשה)

ל ה  ,בויובחיצוניות  מן  כבאה  כלל  מורגשת  שאינה  ועמוק  פנימי  ממקור  ומה  'אני'אלא   .
אחריה   שיהרהר  שייך  שאין  כך  כל  וברורה  עמוקה  השגה  היא  זה  באופן  אדם  ששומע 

  ."לרוח הקודש ההיא המסקנה הסופית של פנימיותו, ולכן בת קול קרוב בשכלו כי

עלי שור (לרב שלמה וולבה) ח"א שער רביעי אות כב (עמוד שיג): "אמר לו ריש לקיש...    30
 –כיצד אדם שומע התראה זו? הוא הנקרא בפי הבריות 'מצפון'    שהקב"ה מתרה בו באדם...

  קולה של ההשגחה... 
ר"י סלנטר נ"ע עיקר לימוד המוסר במוצאי שבת, כי במוצאי שבת בת  על דרך זו תיקן הג

החי    קול זו בלבבו של האדם ־שלא יגע בת  ן ולא ייתכקול יוצאת 'שובו רשעים לשאולה',  
  לעוררו בתשובה. 

'בכל יום בת קול יוצאת מהר חורב: אוי להם לבריות מעלבונה של תורה'. מבאר הגרא"א  
  קול זו. ־תורתו האדם שומע בת־נ"ע, שברגע של חרטה על ביטול

שמעתי בשם   –ארבעים יום קודם יצירת הוולד בת קול יוצאת ואומרת: בת פלוני לפלוני'  '
  ".וב, זוהי שמיעת ההכרזהאיש נ"ע שבגשת אדם לשידוך וליבו נוטה לחי־החזון

בת    31 לעניין  למשל  מהבבלי,  המוכרת  המשמעות  גם  ישנה  הירושלמי  בתלמוד  גם  אמנם 
 קול שאמרה "הלכה כבית הלל".

[שהיה   רבי יונה ורבי יוסה סלקין מבקרה לרבי אחא דהוה תשיש: "ט"ו ה"ירושלמי שבת פ  32
אמריןחולה] דאיתתא  :.  קליה  שמעין  קול.  בת  שמיעת  בתר  לחבירתה  נלך  איטפי '  :אמרה 

'  ולא מיטפי בוציניהון דישראל   ,לא יתטפי'  :אמרה לה  ?' [האם כבר כבה הנר שלך?]בוצינה
 .[לא כבה, ולא יכבה נרם של ישראל. וראו בכך סימן שרבי אחא חי]"

מצמסכת  של"ה    33 נר  פרק  "  והושבועות  ח:  ו,  קרוב  אותיות  שאירע  מעשה  לכם  אכתוב 
המקובל הר"ר שלמה הלוי אלקביץ, שהיה מתחבר בבית של רבינו  לזמנינו, והועתק מכתב  

  ... בית יוסף, והופיע עליו רוח הקודש. וזה נוסח הכתב
ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה, ולמדנו שתי מסכתות, זיכנו בוראנו ונשמע את קול המדבר 

נר"ו החסיד  והיה בפי  מבינים.  ולא  שומעים  היו  השכנים  וכל  אותיות,  בחיתוך  גדול  קול   ,
ופניו  עיניו  לישא  באיש  רוח  היה  ולא  פנינו,  על  ונפלנו  וחזק,  הולך  והקול  רב  הנעימות 
לראות מרוב המורא. והדיבור ההוא מדבר עמנו, והתחיל ואמר, שמעו ידידי המהדרים מן  



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   427  ________________________________________  

כוונה   וברוב  ו35כהלכתה מלאך שנוצר ממצווה שהאדם מקיים תמיד  יש . 
לו מה ששמעה   ומגידה  שהמגיד הוא נשמה של צדיק שמתלבשת באדם 

זהו מלאך שהאדם  ש. ויש  36למעלה, או מה ששמעה למטה מפי איזה חכם 
לימודו מחמת  בו בורא  המתלבש  נשמתו  מכוח  זה  ומלאך  מגיד 37,  ויש   .

ונכנס   מליבו  קול  שיוצא  דברים,  לו  ומגיד  שבאדם,  נשמתו  גודל  מכוח 
ורק הוא שומעו באוזנ ואינו מרגיש  38ו,  ויש ששכינה מדברת מתוך גרונו,   ,

  .39את עצמו כלום, ולא הוא המדבר בעצמו 

של  אכן  ו ברצונו  שיש  מה  ש"לפי  עצמו  על  העיד  יוסף  הבית  של  המגיד 
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  ..".המהדרים, ידידי אהובי.

קדושה    34 בשערי  אמנם  מגידים.  של  שונים  אופנים  שיש  מפורש  דלקמן  אליהו  במנחת 
 דלקמן לא כתב שיש אופנים נוספים על זה שהביא.

או קיומו   ,השני הוא שעל ידי עסקו בתורהשערי קדושה (לר' חיים ויטאל) חלק ג שער ז: "  35
ונוצר    , רקליט אחדכל העושה מצוה אחת קונה לו פ  :אשר נתבאר בדברי רז"ל  ,והואיזה מצ

ממש מלאך  תמיד  .ממנה  שיקיימנה  בתנאי  כוונה  ,אך  אליו    ,כהלכתה  ,וברוב  יתגלה  ואז 
  '".מגידים'ן מה שנמצא כתוב בספרים ענין המלאכים הנקראים יוזהו עני .המלאך ההוא

, בעל ה"שבט מוסר") פרק ד  אליהו בן אברהם שלמה הכהן האתמרימנחת אליהו (לר'    36
סימן דע  גם  בו,   ד"ה  שמתלבשת  צדיק  נשמה של  איזה  ע"י  למגיד  "ואדם שזכה  ע"א):  (ה 

ומכח הארה שנותנת בו מדבר האיש הזה בפיו 'כך וכך יהיה' או שנדמה לו בצורה ומגיד לו 
  עתידות להיות ששמע למעלה... 

וכך   כך  שאומר  חכם  איזה  מפי  למטה  ששמעו  מה  שמספרים  אחרים  מגידים  אופן  יש  גם 
 יהיה מכח דרשה".

ד"ה גם יש מגיד: "גם יש מגיד באופן אחר, שהוא מלאך שבורא האדם   שםמנחת אליהו    37
 ".מחמת לימודו, ומלאך זה מכח נשמתו המתלבש בו ומגיד לו דברים

אליהו    38 "מנחת  שמעתי:  ד"ה  מגיד מכחשם  יש  כי  ומורי  רבי  מדבר  קדוש  מפה   ושמעתי 
גודל נשמתו שבאדם, ומגיד לו דברים, ואופן ההגדה שיוצא קול גדול מליבו ונכנס באוזנו, 
,  והוא שומע והעומדים לפניו אינם שומעים כלום. וכשבאים אצלו לדרוש ממנו איזה דבר

הם   ההגדות  וכל  באוזנו.  ונכנסת  מקרבו  היוצא  מהקול  באוזנו  הדבר  תשובת  שומע  מייד 
  ". אצל עצמו ומרחיק הנזק ומקריב התועלת אמיתיות משום שקרוב אדם

  ויקרא פרשת צו , מתלמידי המגיד ממזריטש)  רבי זאב וולף הלוי מז'יטומיר(אור המאיר    39
" והכתוב:  המגידד"ה  לנו  שאמר  שמעתי  אחד  בפירוש  [ממזריטש]  ופעם  אני  '  :זללה"ה 

כלום, כי אם   אלמוד אתכם אופן היותר טוב איך לומר תורה, בהיות שאינו מרגיש את עצמו
שמתחיל  ותיכף  בעצמו,  המדבר  הוא  ולא  בו,  מדבר  הדיבור  שעולם  איך  שומעת  אוזן 

  . 'לשמוע דברי עצמו יפסיק
לו אינו  יוכמה פעמים ראו עיני ולא זר, כשפתח פיו לדבר דברי תורה היה נראה לעין כל כא

באמצע תיבה  ין ויבזה העולם כלל, ושכינה מדברת מתוך גרונו, ולפעמים אפילו באמצע ענ
היה פוסק ושהה זמן מה. והכל מורה שצריך המשכיל להמתין על הדעת, ואז יוצא הדיבור 

 ...".עם הדעת כנזכר
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"המגיד של הבית יוסף הוא  דעת החזון איש ש , וכן  40האדם, כך מראים לו" 
ולכן  יוסף",  הבית  כן  יותר  לש   אמר  גם  המגיד  לדברי  משקל  אין  הלכה 

  . 41הבית יוסף עצמו מלדברי 

לנשמת האדם עצמו,  שיש השפעה   הדעות והאופנים, מ  ביםבר  הצד השווה
   . הקול שישמעלרגשותיו או לשכלו על לפנימיותו, 

  טעויות בדבריהם 
והאמת,   השקר  בין  יבחין  ולא  יטעה  שקר  שנביא  אפשר  כיצד  מובן  כך 

   . 42מיתיתוידמה לו שהיא נבואה א 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  ... אני אומר[שהוא ברצונך]  הלא לפי מאי דאיהו ברעותך  : "צביםימגיד מישרים פרשת נ  40
הכי מחזיין   ,לפום מאי דאית ברעותא דבר נש  ,כלומר  ',אכן רוח היא באנוש'והיינו דכתיב  

 .[לפי מה שברצונו של האדם, כך מראים לו]" ליה

מעשה איש ח"א עמוד קיט (וכן שם ח"ז עמוד קפז): "'איך ניתן לפסוק שלא כדברי הבית    41
והלא המלאך המגיד אמר לו שהלכה כמותו?' שאל השואל רבינו לאלתר:    .יוסף,  והשיב 

  'המגיד של הבית יוסף הוא גם כן בית יוסף'".

סי  42 חסידים  "רו  'ספר  משיח:  על  אדם  שמתנבא  תראה  במעשה   ,אם  עסקיו  היו  כי  דע 
ובשביל שהם מטריחים את המלאכים    ,כשפים או במעשה שדים או במעשה שם המפורש

המ את  שהטריחו  (על  לעולם  שיתגלה  כדי  משיח  על  לו  יהיה   ,לאכים)אומרים  ולבסוף 
לו   ולומדים  באים  השדים  או  המלאכים,  שהטריחו  על  העולם  לכל  ולחרפה  לבושת 

  ."חשבונות וסודות לבושתו ולבושת המאמינים בדבריו
יש סוד בנביאי שקר שהתנבאו והם היו סוברים ה: "הגהבשל"ה פרשת קרח תורה אור   כי 

והענ אמת.  לעוישאומרים  שירדו  חטאם  מצד  כי  היה  רוח ין  עמהם  ודיבר  הקליפה,  מק 
  ".הטומאה, וטעו וסברו שהוא רוח הקודש, כי עוונותם גרמו לזה

ואמנם צדקיה בן כנענה הוסיף על שאר נביאים ההם,  : "ד אות יא"ג פ"ח(לרמח"ל)  דרך ה'  
הרוח, אך צדקיה הוסיף לעשות כעין מה  כפי שנמשך להם מאותו  כי הם לא אמרו אלא 

האמת נביאי  עושים  ונמשך שהיו  אמיתי  היותו  וחשב  ההוא  בגילוי  האמין  כבר  כי  וזה   ,
לומר   שהזיד  עד  יתברך,  ארם'מלפניו,  את  תנגח  באלה  ה'  למד    .'כה אמר  לא  הוא  והנה 

בדרכי הנבואה האמיתית כראוי ולא הבחין בין השקר והאמת, ועל כן אמרו חכמינו זכרונם  
(סנהדרין   אמרו  וכן  שמע,  שלא  מה  שאמר  עליו,  א):  לברכה,  אטעיתיה'פט  נבות  ,  'רוח 

אין שני נביאים מתנבאים בסגנון  ', כפי מה שהזהירו יהושפט, ש'הוה ליה למידק'ואמרו עוד: 
רגילים להשיג, 'אחד יותר ממה שהיו  גילוי  והנה באמת קרה לנביאים ההם באותו הזמן   .

בואתו ובדרך שונה ממה שהיו רגילים, עד שטעה צדקיה ונדמה לו, שאותה הפעם היתה נ
  ".אמיתית

ואף מצינו שאפשר שהאדם יכיר שזו נבואת שקר, אלא שלא רצה בכך, כפי שכתב הראי"ה 
) ד  קוק  קובץ  קבצים  "יזאות  שמונה  רגשי ):  מתוך  נשמתי,  מעמקי  מתוך  ואשמע  ואקשיב 

קול   גדולה, הככה  ד'לבבי,  חרדה  ואחרד  ד'    קורא.  לאמר  השקר אהיה,  לנביא  כי  ירדתי 
  ד'".שלחני ולא נגלה אלי דבר 
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, 43גם על דברי הראב"ד בהלכה שהעיד שקיבלה ברוח הקודש, היו שחלקו 
  .44אע"פ שאין ספק שהאמינו לדבריו שהופיעה רוח הקודש בבית מדרשו 

  .45שיהיה שקר בבת קול וכן אפשר 

כפי שהעיד  ,  46טעויות להתערב    ותעל אחת כמה וכמה שבדברי מגיד יכול 
יוסף  הבית  של  המגיד  עצמו  על    שאף,  47על  שימות  יוסף  לבית  הבטיח 

השם  כן48קידוש  אירע  ולא  נקיים  .  49,  אינם  המלאכים  דברי  אפילו  והרי 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

הל  43 משנה  פ  ' מגיד  ולולב  וסוכה  ה"שופר  "ה"ח  הקדש  'ובהשגות  :  רוח  הופיע  כבר  א"א 
כבר ראה הרמב"ן ז"ל דבריו   ,. ועם כל השבח הזה שהוא משבח סברתו'בבית מדרשנו וכו'

  ".ם ז"ל והעמיד דבריהםוהשיב עליהן ודחה קושיותיו שהקשה על הגאוני

ח  44 לב  בן  מהר"י  קטז"שו"ת  סימן  "  ג  ואיברא:  לדבריו ד"ה  האמין  שהרמב"ן  ספק  ואין 
ונראה לכאורה שהם דברים    .שהופיע רוח הקודש בבית מדרשו ומקום הניחו לו מן השמים

   ."ועם כל זה חלק על דבריו .כפשוטן שהופיע רוח הקדש בבי מדרשו והורה כדבריו

מאל  45 דסלר)  יהומכתב  אליהו  "  (לרב  קכ:  עמוד  השגת ח"ה  היא  קול  בת  שמיעת  והנה 
ל ובחיצוניות  ועמוק שאינה   ,בויהאמת שמושגת לאדם לא רק בשכלו  פנימי  אלא ממקור 

. ומה ששומע אדם באופן זה היא השגה עמוקה וברורה כל  'אני'מורגשת כלל כבאה מן ה
הסופית של פנימיותו, ולכן בת קול   כך שאין שייך שיהרהר אחריה בשכלו כי היא המסקנה

 קרוב לרוח הקודש.

קא, ואם הנקודה הפנימית הזו עדיין יש  ואכן סוף סוף היא הכרת האמת לפי מהות האדם דו
  ". שלו יהא בה מן השקר 'בת קול'בה שקר, מוכרח שגם 

או קיומו   ,השני הוא שעל ידי עסקו בתורהשערי קדושה (לר' חיים ויטאל) חלק ג שער ז: "  46
ונוצר    , כל העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד  :אשר נתבאר בדברי רז"ל  ,והואיזה מצ

ממש מלאך  תמיד  .ממנה  שיקיימנה  בתנאי  כוונה  ,אך  אליו    ,כהלכתה  ,וברוב  יתגלה  ואז 
אלא   '.  מגידים'וזהו ענין מה שנמצא כתוב בספרים ענין המלאכים הנקראים    .המלאך ההוא

 ".אמת ושקר ,המגיד ההוא מעורב טוב ברע היהי –כהלכתה  ווהצשאם לא תהיה המ

נ  47 הלא אעפ"י שלפעמים אני מפרש שום פירוש על    ,ואומר: "צביםימגיד מישרים פרשת 
כן שאינו  ברעותך    ,פסוק  דאיהו  מאי  לפי  ברצונך]  הלא  אומר[שהוא  פירושא    .אני  ומ"מ 

איהו  –דאמינא   כ  ,קושטא  פסוקא  ליעל  ליתובי  רמי  דכתיב    .דכתיבועלך  רוח 'והיינו  אכן 
[לפי מה שברצונו   לפום מאי דאית ברעותא דבר נש הכי מחזיין ליה  ,כלומר  ',היא באנוש

לו] מראים  כך  האדם  תבינם'.  של  שדי  כן  ,כלומר  ',ונשמת  קושטא    ,אעפ"י  דמפרשי  האי 
 ".ואיבעי דיבינון יתיה על קרא כדכתיב ,איהו

  ". ובתר כל דין אזכך לאיתוקד על קדושת שמי: "ספר מגיד מישרים שבח הרב 48
קמא מהדורא  בראשית  פרשת  מישרים  מגיד  "ספר  שמי  :  קדושת  על  לאיתוקדא  ואזכך 

  ".לעיניהון דכולא ביקר וחדו סגיא
שאר נקי  יויחדתיך לאיתוקדא על קדושת שמי בגין דת: "ספר מגיד מישרים פרשת תולדות

  ".וזך
  ובעוד מקומות רבים. 

מרן  "): "ומרן מהר"ר יוסף קארו("  קסה סעיף  מערכת גדולים אות י    לחיד"א)(  שם הגדולים  49
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ושיבוש  לפלפל  .  50מטעות  שהאריך  מי  יכול  ויש  מגיד  כיצד  להסביר 
  .51לטעות 

   צב פרק
  קדמות הזוהר

שהיתה כך  על  חולק  כבר    אין  מוזכרת  היא  קדומה.  סוד  תורת  בישראל 
, "סתרי 53בכינויים "מעשה בראשית", "מעשה מרכבה"   ובתלמוד  52במשנה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ה"ק צפת יום ה' י"ג ניסן של"ה כמ"ש  יבע [בשיבה טובה] האריך ימים פ"ז שנים ועלה לשמים
  ".בסוף הרמב"ם ח"ד דפוס וינציא

" ליישב  דחק  יא  עמוד  יוסף)  יצחק  (לרב  השמועה  מעתיקי  ניתן ובספר  זה  מעשה  שע"פ 
איך לא    ,את הקושיא שהקשו שאחרי שמן שמים הבטיחו למרן שיעקד על קידוש ה'  ליישב

דוש ה' והושלך  יולפי האמור כאן הרי שמרן מסר עצמו על ק  .התקיימה הבטחה זו לבסוף
 ".לכבשן אלא שנעשה לו נס וניצל

(ליעב"ץ  50 ספרים  עמוד  מטפחת  תר"ל  (הדפסת  צב  סימן  סוף  בדויים  94)  דברים  "אינן   :(
חלילה [גם בשאר חלקי הזוהר שאינם מרשב"י עצמו]... זולתי איזה פרטים מעטים שרשמנו  
דברים.  אותן  יצאו  מי  מבטן  נודע  לא  וזרים,  מתמיהים  שנראים  החיבור  מזה  אחר  במקום 

וסופרים, או גם המגיד נוספו אח"כ ע"י מעתיקים  נקיים מתערובת  שמא  ים הרוחניים אינם 
יוסף),   בית  הרב  של  מגיד  על  ז"ל  האר"י  העיד  (כאשר  במאמריהם  ושיבוש  טעות  איזה 

 וככתוב 'ובמלאכיו ישים תהלה'". 

, בעל ה"שבט מוסר") פרק ד  אליהו בן אברהם שלמה הכהן האתמרימנחת אליהו (לר'    51
ד"ה גם דע סימן וד"ה גם יש מגיד (ה ע"א): "ואדם שזכה למגיד ע"י איזה נשמה של צדיק  
שמתלבשת בו, ומכח הארה שנותנת בו מדבר האיש הזה בפיו 'כך וכך יהיה' או שנדמה לו  

דע שאע"פ שלא יתקיימו אותם הדברים   –בצורה ומגיד לו עתידות להיות ששמע למעלה  
לו א מגדת  לבוא אצלו לדבר  ין לחוש עליהם אולי שד הוא, משום שהנשמה המתלבשת 

למעלה  חוזרים  הדברים,  לספר  שיורד  ובעוד  להיות,  העתיד  מהכרוז  למעלה  ששמע  מה 
ממה שהכריזו מסיבת איזה דבר של קטרוג שנתחדש ומוציאים כרוז להיפך ממה שהכריז 

מ שחזרו  וראה  למעלה  הנשמה  וכשחוזר  להגיד  הראשון,  למטה  חוזרת  למטה  מה שהגיד 
עם  זה  ונשאר  למעלה,  וחוזרת  עימו  לדבר  בהכנה  לאדם  מוצא  שאינו  ופעמים  הדבר, 

  ההגדה הראשונה, ונמצא דבריו שהגיד בטלים.
וכך   כך  שאומר  חכם  איזה  מפי  למטה  ששמעו  מה  שמספרים  אחרים  מגידים  אופן  יש  גם 

, ונמצאו דבריו בטלים אע"פ שמה שהגיד  יהיה מכח דרשה, ואותו דרשן לא כיוון אל האמת
  המגיד היה אמת.

גם יש מגיד באופן אחר שהוא מלאך שבורא האדם מחמת לימודו... ופעמים משקר כי כפי 
דברי   בו  נמצאים  במלאך שנברא  גם  בלימודו  שיקר  הוא  ואם  בניין המלאך,  נבנה  לימודו 

  שקרים". 

ולא   ה, ולא במעשה בראשית בשניםאין דורשין בעריות בשלשמשנה חגיגה פ"ב מ"א: "  52
  במרכבה ביחיד".

 ע"ב. טו –ע"ב  חגיגה יא 53
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  . 55, ו"פרדס" 54תורה" 

מיוחדת  מעלה  יש  אלה  סודות  שללימוד  ברור  חז"ל  כל  56מדברי  ושלא   ,
  . 57אדם ראוי להם

ת אלה.  אלא שמטבע העניין, אין אנו יודעים באופן ברור מה כוללים סודו
מרכבה" ש"מעשה  פירש  האלוקות   הרמב"ם  מדעי  ה58הוא  את    יםכולל, 

הצורה   הגולם,  ויסודות  גוף,  לו  ושאין  יראתו,  אהבתו,  ה',  ייחוד  מצוות 
בראשית"59והמלאכים ו"מעשה  הטבע  ,  מדעי  את   , 60הוא    61הכוללים 

וארבעת   הכוכבים  "פרדס" .  62היסודות חכמות  במושג  כלולים  אלו  .  63וכל 
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 ע"א.  חגיגה יג 54

 ע"ב.  חגיגה יד 55

מעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור, והיה מהלך בדרך, ורבי : "ע"ב  חגיגה יד  56
אתה   אפשר... שנה לי פרק אחד במעשה מרכבה , אלעזר בן ערך מחמר אחריו. אמר לו: רבי

 ...דורש במעשה מרכבה, ושכינה עמנו, ומלאכי השרת מלוין אותנו, ואני ארכב על החמור?
. נענה מלאך ..וירדה אש מן השמים וסיבבה כל האילנות שבשדה, פתחו כולן ואמרו שירה

   ..מן האש ואמר: הן הן מעשה המרכבה.
היה הוא ורבי יוסי הכהן מהלכים בדרך, אמרו: אף אנו    ,וכשנאמרו הדברים לפני רבי יהושע

נתקשרו   היה,  תמוז  תקופת  היום  ואותו  ודרש.  יהושע  רבי  פתח  מרכבה.  במעשה  נדרוש 
שמים בעבים ונראה כמין קשת בענן, והיו מלאכי השרת מתקבצין ובאין לשמוע, כבני אדם 

ולדתכם, אשרי עיני שכך  אשריכם ואשרי י  ..שמתקבצין ובאין לראות במזמוטי חתן וכלה.
ואף אני ואתם בחלומי מסובין היינו על הר סיני, ונתנה עלינו בת קול מן השמים: עלו    ,ראו

לכאן עלו  ותלמידי   ,לכאן,  ותלמידיכם  אתם  לכם,  מוצעות  נאות  ומצעות  גדולים  טרקלין 
 ."תלמידיכם מזומנין לכת שלישית 

שה דברים:  יתורה אלא למי שיש בו חמ  אמר רבי אמי: אין מוסרין סתרי"ע"א:    חגיגה יג  57
  . "שים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים ונבון לחשישר חמ

כללים מסוג זה והעירונו על   ארנו בחיבורינו בהלכהיוכבר במורה נבוכים ח"א פתיחה: "  58
ומעשה מרכבה הם מדעי ,  עניינים רבים. והזכרנו בהם כי מעשה בראשית הם מדעי הטבע

 ". ותקהאלו

  הל' יסודי התורה פ"א ופ"ב. רמב"ם 59

כללים מסוג זה והעירונו על   ארנו בחיבורינו בהלכהיוכבר במורה נבוכים ח"א פתיחה: "  60
ומעשה מרכבה הם מדעי ,  עניינים רבים. והזכרנו בהם כי מעשה בראשית הם מדעי הטבע

  ". ותקהאלו

 מה שמכונה בזמננו: אסטרונומיה וכימיה. 61

 רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ג ופ"ד. 62

ת האלו הם ויני ארבעה פרקים אלו שבחמש מצויוענ: "רמב"ם הל' יסודי התורה פ"ד הי"ג  63
 ".כמו שאמרו ארבעה נכנסו לפרדס ,שחכמים הראשונים קוראין אותו פרדס



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   432  ________________________________________  

  .  64א פירש ש"פרדס" הוא שאר החכמות גם הרמ"

הר"ן חלק על הרמב"ם וכתב ש"מעשה בראשית" הוא הידיעות שאי אפשר  
באופן   נבואי שכלילהסיקן  אלוקי  בשפע  אלא  על  65,  כתב  הגר"א  גם   .

  .66הרמב"ם והרמ"א בעניין זה, ששניהם לא ראו את הפרדס 

מתורת הקבלה חוברו דורות רבים לפני שספר הזוהר    ספרים,  ניםפל  כל  ע
  . 68. גם המושג "עשר הספירות" קדם לפרסום ספר הזוהר67פורסם 

קדומים   קבלה  ספרי  שישנם  ישראל,  מגדולי  כמה  כתבו  כבר  כן,  כמו 
  .69יוחסו לדורות קדמונים, למרות שאין הדבר ברור ש

, ע"י רבי  70הראשוניםלגבי ספר הזוהר עצמו, ידוע שהוא פורסם בתקופת  
ליאון.   די  הדור    כברמשה  חכמי  בין  מחלוקת  נתעוררה  הדור  באותו 

ותלמידיהם האם הוא חובר ע"י רשב"י, כפי שטען רבי משה די ליאון, או  
עצמו  ליאון  די  משה  רבי  ע"י  חובר  כדי  71שהוא  לרשב"י  ייחסו  והוא   ,
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ומ"מ מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות, ובלבד שלא יהיו  : "יורה דעה סי' רמ"ו סעיף ד  64
  ".רי מינים, וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדסספ

אין ספק כי מעשה בראשית היא חכמת דרשות הר"ן דרוש א ד"ה והתשובה בזה (השני): "  65
בו האנשים מצד מחקרם, אבל מצד מה שהידיעה  הטבע, אבל לא מאותו צד שהתחכמו 

  ."יוקודע אלא בשפע אליונעלמת בו מצד המחקר, ולא ת
מעשה בראשית היא חכמת הטבע האמיתית, לא אותה שיתפלספו בה  שם ד"ה הנה לפי: "

המתחכמים, והיא אמיתת ידיעת עצמי הדברים, וזה הוא נמשך ונתלה בנותני הצורות שהם  
 ".י נבואייוקהשכלים הנבדלים, ואי אפשר שיודע כי אם בשפע אל

אבל לא ראו את הפרדס  על השולחן ערוך יורה דעה סי' רמ"ו ס"ק י"ח: "  ביאור הגר"א  66
  ".ולא הרמב"ם[הרמ"א] לא הוא 

ברייתא דמעשה בראשית (המכונה גם: מדרש כונן), ספר הרזים, חרבא דמשה, הבדלה   67
 דרבי עקיבא, ספר יצירה, היכלות, מעשה מרכבה, שיעור קומה, ספר הבהיר.

ו של הרמב"ן ומקדמוני המקובלים, כתב את הספר "ביאור עשר  רבי עזריאל מגירונה, רב  68
ספירות". ספר זה נכתב עוד לפני פרסום הזוהר, ונראה שמחברו אף נפטר עוד לפני לידתו 

  של רבי משה די ליאון.
וכן העיר הראי"ה קוק במאמרי הראי"ה ח"ב "מכתב על אמיתת חכמת הקבלה וקדושתה"  

מפורסמים בישראל, ע״פ יסודות הספירות והאצילות, הרבה   ויסודי הקבלה היוד"ה ויסודי: "
 ".דורות לפני פרסומו של ספר הזוהר

  .פרק סטכגון ספר רזיאל המלאך, ספר הרזים, ספר הקנה וספר הפליאה. כדלעיל  69

  . 13־הבמאה  70

ביותר   71 המפורסמת  בהטעיה  אפוא  מדובר  לרשב"י,  הזוהר  ייחוס  את  שהכחישו  לאלו 
 שחדרה למסורת עם ישראל. 
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רה במירון,  ויש מי שכתב שספר הזוהר היה גנוז במע.  72להעלות את ערכו 
.  73ומצאו ישמעאלי אחד ומכרו לרוכלים בגליל העליון, וחכם אחד קיבצם 

ושלחו אל    ויש שכתב שמלך אחד ממלכי מזרח מצאו גנוז בארון באדמה
  . 74חכמי היהודים
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 ,ומצאתי בספר דברי הימים שלוד"ה בחודש: "  ספר יוחסין מאמר ראשון אלף בית סיום  72
  והוא הלך לספרד לחקור כיצד נמצא בזמנו  [שהיה בעצמו מקובל]...  ר"ל מר' יצחק דמן עכו

  ... ספר הזוהר אשר עשה ר' שמעון ור' אלעזר בנו במערה
ח לא  ר' משה  יוי"א שמעולם  זה, אבל  ספר  ליאון]  בר רשב"י  יודע שם הכותב  [די  היה  זה 

יקח בהם מחיר גדול כסף וזהב רב  יחו יכתוב ר' משה זה דברים נפלאים אלה, ולמען  וובכ
תולה דבריו באשלי רברבי ואמר מתוך הספר אשר חבר רשב"י ורבי אלעזר בנו וחבריו אני  

   ..מעתיק להם דברים אלו.
א אל אוילא ומצאתי שם חכם גדול וזקן ושמו ר' דוד דפאן קורפו, ואמצאה חן בעיניו  וואב

לאמ שבוואשביעהו  הזוהר  ספר  סודות  לו  הנתבררו  וזה  ר  בכה  אומר  זה  נחלקים  אדם  ני 
   ...אומר בכה

ויאמר דע באמת כי נתברר לי בלא ספק שמעולם לא בא לידו של ר' משה זה, ואין בעולם 
זה זוהר  ר  ,ספר  היה  ובכ  בירק  הכותב  שם  בעל  הזה,  ומשה  בספר  שכתב  מה  כל  כתב  חו 

שבע לאשת ר' יוסף  ות[די ליאון]  ותען אשת ר' משה  ...  ועתה שמע נא באיזה דרך נתברר לי
אל  :רולאמ לי  יעשה  יוסיףוכה  וכה  ס  ,קים  מעולם  אישי  פראם  עם  היה  מראשו   ,זה  אבל 

 : ואומרה לו בראותי אותו כותב מבלעדי דבר לפניו  ,בו מדעתו ושכלו כתב כל מה שכתביול
הלא נאה לך    ,ואתה אין לך ספר רק מראשך אתה כותב  פר,מדוע תאמר שאתה מעתיק מס

אלו אודיע להם סודי    :ויען אלי ויאמר  .ויותר יהיה כבוד לך  ,ר כי משכלך אתה כותבולאמ
בו הוא  יכי יאמרו כי מל  ,פרוטה  ולא ישגיחו בדברי ולא יתנו בעבור  ,זה שמשכלי אני כותב

בר רשב"י ברוח הקודש  יבודה אותם, אבל עתה כאשר ישמעו שמתוך ספר הזוהר אשר ח
רואותאני מעתיקם   עיניך  יקרים כאשר  ואב...  יקנו אותם בדמים  א אל  וואסע ממאלבירה 

ותלמידיהם החכמים  אל  הנזכר  הספר  על  לחקור  עוד  ואוסיף  טוליטולה  ועדיין   ,העיר 
  ".מצאתים חלוקים זה אומר בכה וזה אומר בכה

החיד"א),    73 של  סבו  סב  מחברון,  אזולאי  אברהם  רבי  (למקובל  החמה  אור  הקדמה, ספר 
"וכתב  ד"ה אחד :  ישמעאלי  ומצאו  אחת,  במערה  במירון  גנוז  היה  הזוהר  שספר  ואמרו 

שבא מן המערב והלך    חדומכרו לרוכלים בגליל העליון ונפלו קצת ניירים ממנו ביד חכם א 
וחיפש וקיבץ כל הניירים מכל הרוכלים גם חיפש באשפות ומצא כי היו הרוכלים מוכרים  

ואפשר שאותו   .מעיר מערי המערב הנקראת תודג"א  בהם תבלין. אמנם עיקר מוצאו הים
  ".חכם המערבי הנזכר הוא שהוליכו לעירו

ראיתי כתוב מהרב מהר"א רוויגו .  הרוז"  :שם הגדולים (לחיד"א) מערכת ספרים אות ז [ח]  74
הר כ"י ישן נושן אצל מורי מהר"ם זכות נר"ו. מצאתי כתוב באמת כי ראש  ווז"ל: מצאתי בז

הר וחיבר בו  ווניא ן' הקנה והוא חיבר ס' הבהיר ואחריו רשב"י עשה ספר הזהמקובלים ר' נח
ח חכמת יכמה  אבדה  ההוא  הדור  וכל  אלעזר  ורבי  רשב"י  וכשמת  התיקונים.  כמו  בורים 

  הקבלה. 
שצ מזרח  ממלכי  אחד  מלך  לפני  ה'  שהקרה  ממון. יועד  עסקי  על  אחד  במקום  לחפור  וה 

ס  ובו  יבינו. שלח אחר  הר  והז  פרונמצא שם ארון אחד  ולא  ידעו  ולא  ושלח לחכמי אדום 
וא וראו הספר  והוא  '  ולמרו  היהודים באו אצלו  זה הספר עשאו חכם אחד  אדונינו המלך 
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אומר   זה  אין  ליאון,  די  משה  רבי  ע"י  חובר  הזוהר  אם  שגם  להדגיש  יש 
נוספים, או שא . בפרט  75ין בו קדושה שהוא לא מבוסס על דברי מקובלים 

שעצם זה שלמדו ולומדים בו רבים וטובים מתוך כוונה להבנת רצון ה', זה  
לקדושתו  כסיבה  להיחשב  יכול  מהתורה   עצמו  חלק  שהוא  ולא  76ולכך   ,

   גרע מספרי מוסר שונים. 

שלא רשב"י עצמו חיברו, אלא תלמידיו ובנו ותלמידי תלמידיו    ויש שכתב 
כינוהו על שמו  ולכן  ממנו,  פי מה שקיבלו  על  ואפשר שסודר    , 77חיברוהו 

הגאונים הנמצא  ,  78ע"י  זה  סדר  את  סידרו  אבא  רבי  ולא  רשב"י  לא  אך 
מפורסמת  ושטות  טעות  שזו  לא  .  79בידינו,  בעצמו  רשב"י  אם  בכך  ומה 
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אותו מבינים  אנו  ואין  ליה  'עמוק  אמר  אותו'.  שמבין  בעולם  יהודי  אין  לו    ?'וכי  יש  'אמר 
טוליטילה ג'במדינת  עם  הספרים  שלח  והמלך  לטוליטולאי.  חכמי    בוריו  וכשראוהו 

הקבלה  נתפרסמה  ומשם  רבות  מתנות  למלך  ושלחו  גדולה  שמחה  בו  שמחו  טוליטילא 
  . כרבישראל. ע"כ מצאתי כתוב מהרב הנז

מגידי אמת שבש מפי  כ"ב כתב דשמע  דף  בספר מצרף לחכמה  יש"ר  ש"פ שבזזו    נתוהרב 
דש על  וספרי ק עיר הידילבירגה לקחו מהאקידימיי"א כמה אלפים ספרים וביניהם םהספרדי

ס ובכלל  לחשמנים  והז  פרקלף  הספרים  ושולחו  סבל  משא  וארבע  עשרים  כל  על  הר 
  ". ע"ש ,ודוכסים

 כפי שנביא לקמן מבעל הסולם. 75

  למשל, הרי פשוט שגם בהו"א שבגמרא יש קדושה, וכן גם בדעות שנדחו. 76

ן ד"ה רבי  ספר יוחסין השלם (לרבי אברהם זכות, מסוף תקופת הראשונים) מאמר ראשו  77
): "ספר הזוהר, המאיר לכל העולם, הנקרא מדרש יהי אור שהוא מסודות 45שמעון (עמוד  

ותלמידי  ובנו  שתלמידיו  כיוון  עשאו,  לא  שהוא  אע"פ  שמו  על  כינוהו  והקבלה,  התורה 
ותוספתא   וספרי  וספרא  שהמשנה  שאמרנו  כמו  ממנו,  שקיבלו  מה  על  עשוהו  תלמידיו 

עקיבא, דרבי  אליבא  אחר   כולהו  שנה  משישים  יותר  פיו  על  נעשו  הספרים  שאלו  אע"פ 
  מותו". 

(שליט"א  78 לי מו"ר  י: "אמר  רט"ו אות  יעקב ח"א עמוד  רבינו הקהילות  זצוק"ל, אורחות   (
ממאמרים   סתרים  מגילות  אחד  לכל  להם  שהיה  ז"ל,  הגאונים  ע"י  סודר  הקדוש  שהזוהר 
חדש  ובזוהר  מהימנא  וברעיא  הקדוש  בזוהר  המובאים  אחרים  ותנאים  רשב"י  של  אלה 
ובתיקונים. לכל אחד מהגאונים היו מספר מאמרים ומימרות במגילות סתרים משום שכולם 

ולכן היו ב וקבלה,  נסתר  וכל אחד סידר מה שהיה בידו ואח"כ רוכזו כולם יחד הם  נסתר. 
  וגילה אותם ר' יצחק דיליאון".

79  ) נקבל האמת ממי שאמרו, ":  , שלדשלב   יותרבי משה חאגיז) דף מו אותלמשנת חכמים 
יורה הזוה  , דרכו  האמת  ספר  ומחבר  הדמסדר  דדושקר  לידו  ו,  דבאו  היה  גדול  ודאי אדם 

ומן זיהשמ  הקונטריסים,  והוא יים  ונעלמה  רמה  חכמה  תעלומות  לאור  להוציא  אותו  כו 
הקונטריסי הפרשיו  על  םסידר  זה תסדר  סדר  עשו  אבא  רבי  או  רשב"י  חלילה  לא  אך   ,

זה כי  בידינו.  דבר    הנמצא  מאמינים  שאנו  הסוברים  אותם  כעין  מפורסם,  ושטות  טעות 
שהתלמוד אבינו  שאינו,  אברהם  אצל  היה  אצלינו,  מסודר  שהוא  דכמו  עלה  ,  שלא  בר 

  במחשבה אצל עם ה' נושא משך הזרע...
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, אלא שסתם זוהר הוא  80דברים בעל פה היו בין החכמים כתבו, והלא כל ה 
  . 81רשב"י

מדעתםשכתבו    מהאחרוניםיש   בו  הוסיפו  מדברי ,  82שסופרים  או 
שיבושיםוכך  ,  83הגאונים  בו  ספר   , נשתרבבו  הוא  הזוהר  שגוף  אע"פ  ולכן 

בו 84קדוש  להאמין בכל מה שנמצא  חיוב  אין    כתובים   על  נסמוך  ואיך,  85, 
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מספר הזוהר, אין להסתפק בעיקרן של דברים בהוויתן שיצאו מפי   נורא זהאוף הכי בחיבור  
ולכן המהרהר אחריו כמהרהר אחר השכינה. אך המסדר עשה התקשרות   וחבריו,  רשב"י 

 ".על נכון ובאו לידו והדברים כאשר על

) פרק כה: "ומה בכך, הלוא כל הדברים בעל  ד שר שלום באזילהאביע רביאמונת חכמים ( 80
פה היו בין החכמים... אם רשב"י בעצמו לא כתב הזהור, אלא נכתב מבנו ותלמידו אפילו  

   מאה שנה אחר מותו, מה בכך...
דהאזינו בין  דנשוא  בין  האידרא,  'רבי שכל  כתוב שם  ומייד שנאמרה, שכו  תיכף  נכתבה   ,

היו לומדים בעל    –אבא יכתוב וכו'', אמנם שאר הדרשות של רשב"י ושל כל שאר החכמים  
  ". פה עד שנסדרו בספר, כמו שסידרו המשניות והתלמוד

81  ) ) פרק כו: "שמאסף מדרשי הזוהר לא היה  אביעד שר שלום באזילה רביאמונת חכמים 
ש הגם  הדין  רשב"י,  לעניין  חכמים  שאמרו  שמה  והכלל,  רשב"י.  הוא  הזוהר  שמו    –סתם 

שמוהו במדרש רבה, ומה שאמרו בסתרי התורה   –אותו בתלמוד, ומה שאמרו בדברי הגדה  
 שמוהו בזוהר". –

) פרק כו: "וכן העתיקו בפנים קצת לשונות  אביעד שר שלום באזילה רביאמונת חכמים (  82
 .שברור הוא שאינם מן הזוהר"

) סי' ה אות יג: "ודע  בתוך ספר שו"ת יד חנוך  ,לרבי חנוך הניך מסאסובמפענח נעלמים (  83
תלמידי קושט דבר אמת, שבכל דף ודף מספר הזוהר ותיקונים ישנן הוספות רבות ונכבדות 
שהוסיפו בימי הגאונים ז"ל על הגיליונות, ואחרי כן הכניסו הסופרים הדברים האלה בפנים  

מאוד עכשיו לברר איזה עיקר ואיזה נוסף. וכן עשו הסופרים גם בשאר הספר, עד שקשה  
לתוך   הגיליונות  שהכניסו  מקומות  בהרבה  קודשים  סדר  בש"ס  שתמצא  כמו  הספרים 

 פנימיית הספר...". 

דברים קשים מרים מובלעים בתוך    ח"א תחילת פרק ד: "בקצת  )ליעב"ץ(מטפחת ספרים    84
  מים מתוקים וצלולים של גוף הספר הקדוש".

ח"ב פרק ט: "אמנם מה שקרו שיבושים גם בספר הזוהר גם בר"מ   )ליעב"ץ(מטפחת ספרים    85
ותיקונין אינו מהפלא, כי מלבד ששלטו בהם ידי סופרים... שהוסיפו בו מדעתם דברים נולדו  

שומע אין    –על חרס מצופות... ואפילו נאמרו ע"י מגיד ורוח    במומם... סיגים כזב (ופסולת)
להם. כמ"ש האר"י באיזה דברים שכיחש המגיד להרב בית יוסף עם שהיה מלאך קדוש...  
עתה ידע האיש הישראלי הנאמן לאלוקיו כי אין חיוב אמונה בכל מה שנמצא בספר הזוהר 

ז"ל העיד בשעת  שבדפוס, גם לא בכל מה שבא בכתבים והעתקות משם האר" י, אף הוא 
ידע באמת אפילו הקדמה אחת  ולא  הבין  ז"ל לא  רח"ו  פטירתו שאפילו תלמידו המובהק 
ארבה   אני  לומר  שקר  בנפשך  תעשה  ואל  מזעיר...  מעט  רק  בורייה,  על  תורה  בסתרי 

  לחקור..." 
ח מאהבה  תשובה  סי"שו"ת  פלקלס(ל  כו  ' א  אלעזר  הנודע    ,רבי  של  המובהק  תלמידו 
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נת  י"רשב  מיתת  אחר  יםשנ  מאות  כמה   הנמצאים כמה  יודע  וספו  ו ומי 
, ויש מי  87, ויש שכתב שרובא דרובא של הזוהר אינו מדברי רשב"י86עליהם

  . 88תלמוד בבלי קדוש יותר מכל ספר הזוהר מ דעלה אחשהוסיף ש

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

הריני נשבע    , אני אומר): "ראש ישיבה ו  ממלא מקומו לאחר פטירתו  דיין בבית דינו,   ביהודה,
   ".בתורת ה' שבספר הזוהר נמצאו כמה זיופים וקלקולים אשר הוסיפו

" שלא    , מזוהר  הרבות שאין ראי  םכבר כתבתי פעמיעוד כתב שם בסי' סב סוף ד"ה ומ"ש: 
  ".בה הוסיפווהר ,נודע ברור מי הוא המאסף והמלקט ספר הזוהר

) החיד"א  הגדוליםאמנם  ז    שם  אות  ספרים  ספרים  זהרערך  מערכת  המטפחת  על  כתב   (
" וראיתי בהעברה בעלמא שעשה פלילות עד  הנ"ל:  לידי מטפחת ספרים.  עתה מקרוב בא 

ולפום ריהטא    .הרושכתב שאינו לתנא אלא לאחרון ופקפק על הגדולות והנוראות אשר בז
מא תמיה  דבריווהייתי  על  קורדוביר"ו    ד  מהר"ם  דאורייתא  אריון  ורבותינו  ובפרט  בכלל 

ם ו והאר"י זצ"ל בעלי רוח הקדש ואשר נגלה אליהם אליהו זכור לטוב ובכל הארץ יצא קו
ז"ל  יובקצה תבל מ ליהם הם נגדו ואחריהם כמה קדישי עליונין. ולכן נראה לי כי גם הרב 

כת הארורה שעוברים על כריתות    ש. אך בקנאתו עלוהר הקדוין הזיידע באמת ובתמים ענ
הז בלשונות  עצמם  דתלו  ב"ד  שווומיתות  בדברי  לקעקע והר  פנים  הראה  לכן  ושקר  א 

וכ אלו  פקפוקים  לעשות  עת  משום  ולומר  לכף  וביצתם  ידיננו  ברחמיו  וה'  לשמים.  ונתו 
  ".זכות

עם    86 (שהובא,  יד  בכתב  אלא  בדפוס  נמצאת  שלא  כ"ה,  דרשה  הצל"ח,  צילומו, דרושי 
"): "ואוי לי אם אומר ואוי לי אם לא  דרשה מצונזרת של הרב יחזקאל לנדא תק"לבמאמר "

בפני   רשע  אהיה  ולא  שומע,  כל  בעיני  שוטה  נחשב  אהיה  ומוטב  אשתוק  ואיך  אומר... 
המקום... והנה זה לא יכחישו כל בעלי הזוהר ובעלי כתבי האר"י, שאין הזוהר מקובל ביד 

  ר אחר דור איש מפי איש, כמו שמקובל בידינו המשנה והתלמוד... האומה הישראלית דו
ומעתה נדון ק"ו, אם במה שמקובל בידינו אמרו כלל גדול, כל ברייתא דלא מתנייא בי רבי  
חייא ורבי אושעיא לא מתבינן מינה... ואיך נסמוך על כתובים הנמצאים כמה מאות שנה  

בר, ואם הרבה דברים יצאו ממנו מי יודע  אחר מיתת רשב"י, ולאו רשב"י חתום על דבר וד
כמה נתוספו עליהם, ואפילו באותן שיצאו ממנו מי יודע אם לא נשתבשו, וכן בכתבי האר"י 

  לאו הארי חתום וגם לא תלמידו מהררח"ו...". 

(לרבי    87 מנוחות  מי  בספר  שהובאו  סופר  החתם  ליפמן  דברי  "חונה  נויזץאליעזר  מאמר   (
ו ליריאיו  סביב  ה'  רשב"י מלאך  "ומדרשי  למטה):  ע"ב  מג  (דף  ומהגדות  ד"ה  יחלצם" 

מכובד   ד'  קדוש  ישראל  גאון  אדומ"ו  קדוש  מפה  כן  שמעתי  בפירוש  וכאשר  הנעלמים... 
רבים   בפני  שאמר  סופר]  [החתם  פרעשבורג  דק"ק  ור"מ  אב"ד  זצוק"ל  סופר  משה  מוהר"ר 

רתן לבררם מתוך מה  מתלמידיו, אילו היה יכולת ביד אדם להעמיד מדרשי רשב"י על טה
שנתחבר אליהם מחכמי הדורות שאחריו, לא יהיה כולו רק ספר קטן הכמות מאוד מחזיק  

 דפים מעוטים". 

ויות דאביי ורבא קדוש יותר מכל ספר  וועלה אחת מתלמוד בבלי התשובה מאהבה שם: "  88
ר יוחאי כי  ר' שמעון ב  [אלוקי]  ואין אני חלילה מטיל דופי ופגם בכבוד התנא אלדי   ...הזוהר

עליון היה מחסידי  עליה  ,הוא  ועזקתיה חתום  גושפנקא דרשב"י  אני אומר לאו  ומי    ,אלא 
שהיו אחר רשב"י   םשיש לו חצי דעת יגיד כן שהרי נזכרו בספר הזוהר כמה תנאים ואמוראי

במספר רבות  בס  ,שנים  כמבואר  ספרים  ומפי  סופרים  מפי  אחר  במקום  בזה    פרוהארכתי 
מו" וחשד את החכם מטפחת להגאון  מזייפים  ידים  בו  שגזר אומר שחלו  זצלל"ה  יעב"ץ  ה 
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של   דורו  לאחר  אמוראים שחיו  שמות  הזוהר  בספר  שמוזכרים  ברור  אכן 
התפיסות   גם  בזוהר רשב"י.  שנזכרו  שהיו  89המדעיות  לאלו  מתאימות   ,

גם המנהג לחגוג את    . 91ולא בתקופת חז"ל   90מקובלות בתקופת הראשונים
בזוהר  שמוזכר  עצרת,  בשמיני  תורה  הנראה  ,  92שמחת  מתאים  ככל  לא 

רשב"י של  בתקופתו  ישראל  ארץ  התורה  למנהג  קריאת  חלוקת  שבה   ,
אף    95ונזכרו בזוהר  . 94והן בתקופת הגאונים   93הן בתקופת חז"ל   היתה שונה

  .97מי שיישב זאת  ש, אלא שי96עניינים שנדחו בתלמוד 

לא   אם  יודע  מי  מרשב"י,  שמקורם  שבזוהר  הדברים  שגם  שחשש  ויש 
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  ."דיליון יעיי"ש  ]די לאון[משה  ביר

כדוריות הארץ, הגלגלים, חלוקתם כגלדי בצלים, כוכבי השבת ברקיע השמיני, ארבעת   89
על   הגדלים  עופות  המתכות,  על  הלכת  כוכבי  השפעת  (ליחות),  המרות  ארבע  היסודות, 

  (לחלק מהגרסאות בזוהר).האילן 

 שמקורן בחכמים היוונים והמוסלמים. 90

  כפי שפירטנו במאמרנו "באהלי שם" פרק ט אות ג.  91

...  ומאי עצרת...  וביום השמיני עצרתע"ב: "רנו    ,נחסיפרשת פ  ,רעיא מהימנא כרך ג  ,זוהר  92
  ".ה ואתקריאת שמחת תורהוונוהגין למעבד ישראל עמה חדו

זוהר ע  ,תיקוני  נו  וחד ועשרין  "א"תקונא עשרין  זמנא :  חג עצרת בההוא  אתקריאת שמיני 
  ". דשמחת תורה

 ".לבני מערבא דמסקי לדאורייתא בתלת שנין: "ב"מגילה כט ע 93

), וכן בספר "אוצר  88ספר "החילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ ישראל" אות מח (עמוד    94
בל] עושין שמחת תורה בכל שנה, ובני ארץ ): "אנשי מזרח [בני ב98חילוף מנהגים" (עמוד  

 ישראל לשלוש שנים ומחצה". 

 ". קורטמן –קליל דקן  :בספר בן סירא .דיקנא: "ב"דף קלב ע ם,שבעי ןקויתיקוני זוהר ת 95

ע  96 ק  "סנהדרין  מאי  "ב:  אביי:  ליה  למיקרי. אמר  אסור  נמי  סירא  בן  בספר  יוסף אמר:  רב 
  ".קורטמן –זלדקן אלא משום דכתיב ... טעמא?

עיני  97 "ב"עק    סנהדרין(לחיד"א)  ם  יפתח  וכו':  קורטמן  זלדקן  דכתיב  משום  הקשה    .אלא 
זלה"ה נסים הכהן  זידבת  ,החכם השלם כמה"ר  בזהוהר הקדוקוני  עליונים  סודות  רומז   , ש 

וכן במ"ש מאן דאית מעברתא וכו' ואיך רב יוסף והש"ס קאמר דמשום הני מילי אין קורין 
  סירא.   בס' ן'

ולימים ראשונים היו סתרי    ,שב דמשום דהני מילי הם כבשי דרחמנא ורזא דרזיןיואפשר לי
מא מאותורה  נעלמיםוד  למשמרת.   ,ד  משמרת  עושה  ה'  סוד  אליו  נגלה  בעיר  אחד  ואם 

מ"מ פשט דברים לרוב המון ישראל כמו זר נחשבו ולכך    ,הגם שבאמוראים היה מי שיודע
דמילי מעליתא דרשינן כדאמר   , שבע דס' בן סירא ל"ד לס' מינים אסרוהו. ועמ"ש הרב באר 

יוסף יוסף  ,רב  בס' מעדני מלך בהרא"ש   ,ויישב להרי"ף והרא"ש דלא מייתו הא דרב  אבל 
 ".צור פסקי הרא"ש סלקיה בקשיאיובק
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  .98נשתבשו בכל אותן מאות שנים שבהן הזוהר לא היה מקובל ביד כולם 

נ שכבר  הוא,  חדש  זה  ראה  תאמר,  של  ואם  ישראל שמחברו  בעם  תקבל 
שכמה    היה לעולמים, הזוהר הוא רשב"י, וכיצד אפשר לחלוק על כך. כבר  

בתקופה   חוברו  שבאמת  ונתברר  קדמונים,  למחברים  יוחסו  ספרים  וכמה 
יותר  טועה    . 99מאוחרת  תלמיד  שדברי  המפרשים  העירו  רבים  ובמקומות 

הקדמונים.   לדברי  האמוראים, בעצם,  ושורבבו  שחיברוהו  התלמוד,  אף 
מ100מדבריהם   הסבוראים  בו  הוסיפו ויש  אפשר  ה ,  שאף  שכתב  אחרונים 

  .101דבר ושתלמיד טועה הוסיף ב

  

  . 102ויש שהאריכו להוכיח שהזוהר נתחבר ע"י רשב"י וחבריו

ראיות   את  ודחתה  לדבריה,  ראיות  הביאה  השונות  מהדעות  אחת  כל 
זו לא הוכרעה עד זה אומר    , חלוקים  הםועדיין  ,  ימינו  מתנגדיה. מחלוקת 

  . בכה וזה אומר בכה

ספר    הסולםבעל   של  מחברו  אחר  לחקור  ליבו  על  עלה  לא  שכלל  כתב 
הזוהר   של  תוכנו  לפי  שכן  יותר   –הזוהר,  ערך  לעין  יקרה  מחברו  מעלת 
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 דרושי הצל"ח שהובאו לעיל.  98

  .פרק סטכמו שהארכתי לעיל ב 99

ע  100 ח  סוכה  "  ב"ריטב"א  ותמיהא:  היאד"ה  מילתא  ולאו  גרסינן  לישנא    ,ולא  דלאו 
  ".אלא רבנן סבוראי דהוו בתר הוראה כדאשכחן טובא בתלמודא ,דתלמודא הוא

דכל הך הוייא דהך סוגיא    , ז"למצינו בתשובת הגאונים  ד"ה מצינו: "  א "רמב"ן קידושין ג ע
ואפ"ה טרחנא לעיל  ...  ומר רב הונא גאון מסורא איהו תני לה  ,דבתר הוראה היא  –עד הכא  

 ."וקא היאודגמרא דרבנן סבוראי ד ,לפרושה ולמפרך ותרוצי בה

קשה בעיני שם החכם הנזכר כאן וכו' על רש"י ד"ה והא: "  ב"מהר"ם מלובלין שבת נה ע  101
י בשלמא אי לא היה נזכר שום שם חכם בתירוץ זה אלא סתמא מעבירם נראה לי דר"ל כ

דהוה אמינא דאיזה תלמיד טועה ראה דפריך גמ'    ,הוה אמינא בפשיטות דטעות הוא  ,כתיב
   .הוסיף גם הוא מעבירם כתיב ,בני כתיב ,ותירץ ישכבן כתיב ,מישכבון ומבניי

דא"כ היאך טועה להזכיר   ,קשה לומר דטעות הוא  ,אבל השתא דנזכר השנויא בשם חכם
 ', קשה בעיני שם החכם הנזכר כאן'לכך כתב רש"י    .ין זהישם חכם זה שלא נזכר מקודם בענ

לתא וכו' יכי אומר אני שטעות גדול הוא ול"ג להא מ  ,ר"ל קשה בעיני שנזכר כאן שם חכם
  ". וק"ל .אלא שקשה עלי שנזכר כאן שם החכם

וצינה    102 יצחק אייזיק חברלר(מגן  "וכ"ש אם באמת  )בי  יז:  יוודע לנו שמחברו היה  י, פרק 
  רשב"י וחבריו וכפי שנברר בעזה"ש בפרקים הבאים".

" הזוהרספר  ספר  לוריא(  "קדמות  דוד  הרד"ללרבי  אפשר ),  "שאי  הראשון:  ענף  תחילת   ,
  להיות שחיברו הרב רבי משה דיליאון ז"ל כאשר העלילו עליו המערערים". 
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אם מחברו הוא רבי משה די   ינהמ־א אין נפק  מכל התנאים הקדושים. לכן
סיני   מהר  קיבלו  רבינו  שמשה  או  הנביאים,  אחד  או  רשב"י,  או  ליאון, 

  .103מהשי"ת עצמו 

ראיה מדברים הכתובים בזוהר, לכך  ברור שלא שייך להביא  על כל פנים,  
  .104שהם היו ידועים בתחילת תקופת הראשונים או אף בתקופת חז"ל 

  רוחנייםתפיסת ההשפעה על עולמות 
הירש   רוחניים, הרש"ר  עולמות  בונות  האדם  שפעולות  שהתפיסה  כתב 

ואף   המצוות,  מטרות  של  האמיתית  מההבנה  להתרחק  לרבים  גרמה 
  . 105להשפלת המצוות בכך שהן נראות כקמיעות ולחשים
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מיום שזכיתי באור השי"ת להתבונן מעט בספר  : "אות ס  ,הקדמה  ,וש הסולם לזוהרפיר  103
יחוסו, והוא מטעם פשוט, כי לפי תוכנו של הספר,  יבי לחקור בילא עלה על ל  ,הקדוש הזה

בל היה יעלה  ואם  על כל התנאים הקדושים,  יותר  ערך  לאין  יקר התנא רשב"י,  בי מעלת 
גמור שמחברו הוא בבירור  לי  אז,    מתברר  וכדומה, הרי  ז"ל,  ליאון  די  ר"מ  כגון  שם אחר, 

רשב"י   וגם  הקדושים,  התנאים  מכל  יותר  ז"ל  ליאון  די  ר"מ  האיש  מעלת  אצלי  גדל  היה 
  בכללם. 

דת עומק החכמה שבספר, אם הייתי מוצא בבירור, שמחברו הוא אחד  יאמנם באמת לפי מ
ד מהתנאים, ומכ"ש אם הייתי  יחסו לאחיממ"ח הנביאים, היה זה מקובל על לבי ביותר, מל

מוצא שמשה רבינו קבל אותו מהר סיני מהשי"ת עצמו, אז היתה שוככת דעתי לגמרי, כי  
  ". לו נאה ולו יאה חיבור כזה

קונטרס י"ח שעות (לחזון איש), בסופו, בתחילת המכתב השני: "השקפה מעמיקה מבהרת  104
בעניין    –שאין שיטת הראשונים [הכוזרי מאמר ב אות כ ובעל המאור ראש השנה כ ע"ב]  

מירושלים הנחשב למרכז,  ושש שעות למזרח  א  –  י"ח שעות למערב  על  ידיעה  ־ימבוססת 
ה], ואין לישוב התחתון שום יחס לההלכה הפסוקה של ישוב בשטח הכדור התחתון [אמריק

שלהם, לא יחוס חיובי ולא יחוס שלילי, וידיעת ישוב התחתון היא אמנם מוקדמת כי כבר  
  היא נזכרת בזוהר כידוע".

  .13־ה, בעוד הזוהר נתפרסם במאה  12־ההכוזרי ובעל המאור חיו במאה 

תאמר,  105 "ומה  י:  מכתב  תש"ח)  נצל  (הוצאת  צפון  רואות    אגרות  שעיניך  מה  אם  יקירי, 
נשוא של מאות בשנים,  חיצוניות התורה שנשמרה באחרונה אחר לחץ ללא  איננה אלא 

  ואילו רוחה חלף ממנה?... 
 ה אם נוסף לזה התפתחה בתוכו משמעת בלתי מובנת אשר השפילה את רוחו ועיצבה אות

בניין    מחדש? האדם  בפעולות  הרואה  עולם  לתפיסת  גרם  הזה  הדבר  במובן  אם  עולמות 
לחנך  ־דינאמי הבורא שמטרתן  מצוות  את  מלהבין  ישראל  מבני  רבים  חדלו  כן  ועל  מאגי, 

  את הרוח ולכלכל את החיים, והשפילו אותן, בראותם בהן אך קמיעות ולחשים?  
היהדות,  שברי  היהדות,  קליפת  אלא  איננה  והכרת,  ראית  יקירי,  בנימין  שאתה,  מה  אם 

  . "?יהדות בלתי מובנה ומסולפת
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   צג פרק
  גלגולים 

לו רשע   ורע  "צדיק  נזכר רעיון הגלגול, גם כאשר דנו בשאלת  בחז"ל לא 
מחלוקת בעניין זה נתעוררה ימים רבים לאחר חתימת אכן, ה   ". 106וטוב לו 

  . 107התלמוד 

אף בחריפות: הרס"ג  הגלגול, חלקם  לרעיון  התנגדו  רבי אברהם  ,  108רבים 
חייא הנשיא  בן הרמב"ם,  110הראב"ד הראשון ,  109ב"ר  , רבי  111רבי אברהם 

  .  113, רבי יוסף אלבו 112ידעיה הבדרשי 
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  ע"א.  ברכות ז 106

סי  107 מהרלב"ח  "ח  ' שו"ת  דבר  יובענ:  הוא  הגלגול  אמונת  אם  ששאלת  הג'  השאלה  ין 
ובינותי...  הכרחי ראיתי  כבר  הפרטי  הזה  בדבר  ז"ל    האמנם  חכמינו  כי  ומצאתי  בספרים 

הכת האחת כת החוקרים   .אותם שהיו אחרי חתימת התלמוד ימים רבים נחלקו לשני כתות
הח בחכמות  ומתעסקים  לבד  שכלם  כפי  האמונות  קשה יובל  ,צונות יבעיקרי  אלה  של  בם 

הזאת האמונה  לי  ,להאמין  שכלם  השיג  שלא  קושיות  עליה  יש  השכל  כפי  כי  שבם. י יען 
יש מא  אמנם  גדולה  אחרת  ישרוכת  מחכמי  וכ  אלד  היא  והמאמינים  כי  עליה  כתבו  לם 

  ועיקר מעיקרי התורה...".  תיתיאמ האמונ

108  " פ"ח:  ו  מאמר  ודעות  מצאתים אמונות  יהודים,  שנקראים  ממי  שאנשים  אומר  אבל 
וענייאומרים בה וקוראים אותו ההעתקה,  נו אצלם שרוח ראובן תשוב אל שמעון,  ישנות, 

כן   ויש מהם רבים שאומרים, יש פעמים שתהיה רוח האדם  ואחר  בלוי, ואחד כן ביהודה, 
הש מזה  רבים  ודברים  באדם,  הבהמה  ורוח  במה  יבבהמה,  והסתכלתי  והערבוב,  געון 

ש ארבעה  ומצאתים  הזה,  המאמר  אל  שהביאם  לזכרם, ישחושבים  רואה  ואני  בושים, 
  ..." ולהשיב עליהם

שהנפשות    רי המעתיקים אשר אמרודבצריך לזכור  ואיני  ":  מגילת המגלה שער שלישי  109
אל הגוף הראשון, כי    כל מיני החיים עד שהן חוזרות באחרונהבף  והן נעתקות מן גוף אל ג

 ". ולדהבל גוברי אלו הם הבאי ד

 האמונה הרמה מאמר א פרק ז: "אמנם [ב]ביטול הגלגול אומר וכו'". 110

הובאו דבריו במקור חיים לר' שמואל צרצה פרשת כי תצא דף קכג ע"ג: "והרב אברהם   111
האומות   מן  החסידים  מן  שקצת  עד  לשונו...  וזהו  הגלגול  עניין  על  כתב  צדק  מורה  בן 
חכם   אותו  סבר  לא  הדעת  וזה  הגלגול...  בהוללות  להאמין  זה  מפני  הוצרכו  הקדמונים... 

 אמיתי ולא האמין בו בעל תורה".

ומכלל זה התועלת גם כן הובאו דבריו בשו"ת הרשב"א ח"א סי' תיח באיגרתו לרשב"א: "  112
והנה    ..טול מה שהאמינוהו קצת הקדמונים כפי מה שנזכר בספרי הנפש בגלגול הנפשות.יב

האמ המופתים  למחותםיהתחזקו  הדעות  אלו  על  ב  ,תיים  מאישתועלת  מבואר  ד וטולם 
 ".באמונה לפני רבים

" ספר העיקר  113 פכ"ט:  ד  הגלגולים מאמר  יצא לחכמי הקבלה דעת  זה  ...  ומכאן  אין  אבל 
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הרש"ר  אצל  בגלגול,  לאמונה  התנגדות  מצאנו  האחרונים  בדורות  גם 
. גם מהרש"ש משמע  114הירש, שאף ייחס את אמונה זו למצרים הקדמונים 

  . 115שהוא מסתייג מאמונה זו 

שונות   לשונות  שדיברו  אנשים  נמצאו  אם  גם  זו,  שונים   ונושאיםלשיטה 
שונות האדם   שלא הכירו, אין בכך הוכחה לגלגול, שכבר אירע שמסיבות

  .116אמר דברים ששמע בילדותו והיו צפונים בזכרונו 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ".נכון

המצרי חנט את הגוף, למען יעמוד בייחודו הפרטי. ד"ה הרי: "  רש"ר הירש בראשית נ ב  114
לגוף מגוף  נדדה  היא  המיוחדת.  באישיותה  עמדה  לא  הנשמה  בגופי   –  ואילו  גם  ועברה 

ולים רבים. אך לדידן עומדת הנשמה לעד, ואילו פשטה צורה ולבשה צורה בגלג  –  בהמות
ה היא  ומשעה שהנשמה נאספה אל עמיה, דבר אין לגוף עם האישיות, אלא מצו ,הגוף נודד

להביא את הגוף מיד במגע קרוב עם האדמה המפוררת (עי' סנהדרין מו ע"ב). הרי הוא שב  
בגל מאמין  המצרי  החומריים.  הגופים  גלגולי  בכל  ועובר  העפר,  והוא אל  נשמות,  גולי 

אישית   במציאות  מאמין  היהודי  אך  שינוי.  של  אפשרות  כל  מפני  הגוף  על  להגן  מבקש 
  . "ונצחית של הנשמה, והוא מוסר את הגוף לשינויים חומריים

קז   115 בבא מציעא  לבעלי  "  : ע"א  רש"ש  קצת  סתירה  חטא. מכאן  בלא  לעולם  ביאתך  מה 
  ".דעת הגלגול

סטרי  116 יהודה  (לר'  יהודה  "שמעתי מנחת  ו:  אות  "הזיכרון",  תרפ"ז),  ירושלים  זאווער, 
במחלת  חולה  נוצרית שהיתה  אישה אחת  במצרים אצל  ז"ל  מעשה שהיה אצל הרמב"ם 
דלקת ישנה אשר מימיה לא היתה יכולה לא לכתוב ולא לקרות שום כתב, ובשעת המחלה  

יתה חשדה שנתדבק התחילה לדבר בלשון לטיין [לטינית] ויוונית וגם בלשון הקודש, ובני ב
  בה דיבוק, ובכל העיר נעשה רעש גדול. 

וכשבא  ממנה.  הדיבוק  ולגרש  לרפאותה  ורפואות  סגולות  שיעשה  ז"ל  להרמב"ם  וקראו 
הרמב"ם ז"ל ושמע כל זאת נתן פקודה שכל מה שהחולה יאמר לכתוב על גיליונות נייר... 

להשני שייך  אחד  פסוק  ואין  ובינה  חכמה  פסוקי  שאמרה  הקודש  ונמצאו  מהלשון  וגם   ,
הארצית ־שאמרה היה שייך לפסוקי תורתנו הקדושה ושאר ספרי מוסר, והחולאת היתה עם
  בלי שום ידיעה כלל, והרמב"ם ז"ל קיבל על עצמו לברר הדבר ולגלות את הסוד. 

בילדותה, ואחר עמל רב נודע לו כי האישה החולאת    ושאל וחקר מבני ביתה איפוא היתה
מדובר  שלא  נראה  אלו  פרטים  [ע"פ  אחד  כומר  אצל  נתגדלה  כשהיא  שנה  ט'  בת  היתה 
ברמב"ם, או לחילופין שלא מדובר בכומר ובלשונות יוונית ולטינית] אשר בית הלימוד שלו  

ב בחדרו... ולשוב  היה סמוך להמטבח שהיא היתה שמה והיה מנהגו של הכומר לילך ולשו
ללמוד ולחזור ולשנות פעמים הרבה מפסוקי התורה ומוסר על לשונות רבות שהיה שגור  
בפיו. והלך הרמב"ם ז"ל וביקש בתוך ספרי הכומר, ונמצאו שמה כל הפסוקים אשר האישה 

  החולאת אמרה. 
ואחר שנתברר לו היטב אמר הרמב"ם ז"ל שלא נדבק בה שום דיבוק, רק שמחלת הדלקת 
נתקבלו   כן  גם  אותם,  הבינה  שלא  אע"פ  אוזנה,  לתוך  שנכנסו  הישנים  הדברים  את  עורר 
ונרשמו בבית הכוח המדמה ובזמן רב שלא היה נצרך ירדו למטה עד לתוך הכליות ושמה  
רפואה  לה  ונתן  זכרונה.  על  להעלותם  הכליות,  נתעוררו  הדלקת  וע"י  צפונים  היו 

  ונתרפאה". 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   442  ________________________________________  

המגן וצינה האריך להוכיח את  ,  117מאידך, הזוהר האריך בענייני גלגולים
זו  ש,  118אמונה  החסידות  מגדולי  מרחוקוהיו  לחמם  והביאו  על  ,  העידו 

היו,   מי  הקודמים  מגלגוליהם  זוכרים  ואף  גלגולים,  שהם  וזוכרים עצמם 
ואף שאר  .  119עוד פרטים שונים בבירור   יש לעיין מדוע שאר צדיקים  אכן 

  . בני אדם לא זוכרים כלום מגלגוליהם הקודמים, ומה נשתנו אלו מאלו

או אף    , 120מתגלגלים רק בבני אדם מבין המאמינים בגלגולים, נחלקו האם  
, ובמקרים 121צומח ודומם בואף    , שקצים ורמשיםבבדגים, בעופות, בבהמה,  
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כל נשמתין עאלין בגלגולא, ולא ידעין  : "ע"ב  צטדף    ,פטיםפרשת מש  ,ח"בזוהר  למשל:    117
כמה גלגולין וכמה עובדין סתימין עביד קודשא בריך  ...  בני נשא ארחוי דקודשא בריך הוא

הוא בהדי כמה נשמתין ערטילאין וכמה רוחין ערטילאין אזלין בההוא עלמא דלא עאלין 
ך בכמה פליאן סתימין ובני נשא לפרגודא דמלכא, וכמה עלמין אתהפך בהו ועלמא דאתהפ 

לא ידעין ולא משגיחין והיך מתגלגלין נשמתין כאבנא בקוספיתא כמה דאת אמר ואת נפש  
 ". ובעוד מקומות רבים. אויביך יקלענה בתוך כף הקלע

  ) פרק יג. לרבי יצחק אייזיק חבר(מגן וצינה  118

והלאה:  119 שלב  עמוד  תשע"א,  אב  טו,  גיליון  (באבוב)  חיים  עץ  של   קובץ  "זכרונותיהם 
  צדיקי הדורות מגלגולים קודמים" (הרב ישראל דנדרוביץ).

הנגינה היכל  מלענטשנא,  הרה"ק  רסט תורת  עמ'  רלו  המנוח  :  אות  החסיד  בידי  "קבלה 
רב שאמר  דור  אחר  דור  הראשונים  חסידים  מפי  ז"ל  שהוא יהרי"ל  מלענטשנא  הקדוש  נו 

שהיו מנגנים בעת   רן עוד שזוכר את הניגוןזוכר את מעמד קבלת התורה בהר סיני. והוסיף מ
   קבלת התורה, והוא הניגון הידוע עד היום הזה, שמנגנים בעת שנפרדים מן הסוכה".

ז תחילת פרק ח: "דע כי מה    120 (לרבי שם טוב אבן שם טוב הראשון) שער  ספר האמונות 
שסברו מקצת הקדמונים שיש העתק מאדם לבהמה, גם כן מצאתיו למקצת בני אדם דורכין  

הקבלה   יימשך  –בדרכי  לב.  על  להעלותו  שכל  בעל  לשום  ראוי  סדר   אין  סתירת  ממנו 
  ".בתורה ולא בשום מדרש חז"להנמצאים והמרכבות, ולא מצאנו שום רמז 

"ועוד ראיתי להאריך בעניין זה שאמרו   :פרק י ד"ה ועוד מערכת האלוקות (לר' יהודה חייט)
רוב המקובלים כי נפש הרשע מאחר שהשלימה גלגוליה ולא זכתה מכניסים אותו בכלב או 

אפילו   באריה או בחזיר או באחת מהחיות האחרות. ודבר קשה להאמין, ולא די בחיות אלא
   ד משאר האומות... הדבר הזה אשר לשומעו וכל שכן להאמינו".חבא

בעיניו   ברור  היה  לא  שהדבר  מי  "בעל   –ויש  יפה,  מרדכי  (לרבי  יקרה  אבן  הלבוש  באור 
ד"ה   נח,  פרשת  הרקאנטי,  פירוש  על  החי:הלבושים")  מן  אבר  כל    האוכל  עניין  זה  "כי 
ד נאבד  לא  לשורשם,  ולשוב  להתגלגל  רחוק האובדים  אינו  ולכן  העולם,  משנברא  בר 

הוא פלא מאוד, אף כי בספר   –שתתגלגל מגוף האדם לגוף אדם. אבל בבהמה או דבר אחד  
   התמונה מסכים לזה הדעת. וברוך היודע".

כו  121 א  בראשית  החיים  "אור  נפש אדם למדריגת הדגים:  ירידת  לומר  ירידה    ,והקדים  כי 
יחס הכתוב    ,שתרד נפשם להתגלגל בדגיםהמיועדת לנפשות הרמות כי יחטאו היא   ולזה 

להם במקומם אסיפה כי אין להם להצטער בצער שחיטת חרב אלא אסיפתם מתרת אותם 
  (חולין כז ב).  

בעוף הנפש  גלגול  והוא  ממנה  הפחותה  ירידה  אמר  כך  על    ,ואחר  יתר  צער  יצטרך  וזה 
  ף. וה ה' ב"ה בו חצי שחיטה כאותה ששנינו רוב א' בעויוהדגים, וצ
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   . 122אלו אף זוכר את גלגולו הקודם

יפעל    לגבי אלה  כל  "הן  ובראשם  לגלגול,  כמתייחסים  שפירשו  הפסוקים 
ל ", בוודאי שמתפרשים באופנים אחרים ע123ל, פעמיים שלוש עם גברא־

  הפשט.  יפ

לטעות ולהבין שהנשמה עצמה מתגלגלת בשלמותה, האר"י הבהיר שאין  
ואותם   להיתקן,  להתגלגל  חוזרים  נתקנו  שלא  ממנה  הניצוצות  רק  אלא 

  .124אלא נשארים במדרגתם הראויה להם  שכבר נתקנו אינם מתגלגלים

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

שהיא בחינה גרועה יותר וצערו מרובה כאותה ששנינו (שם)    ,ואחר כך אמר ירידה בבהמה
רוב שנים בבהמה. ואחר כך אמר ירידה שהיא בדומם וצומח והוא אומרו ובכל הארץ תיבת  
הארץ תגיד על הדומם ותיבת בכל רמז בה הצומח וכל אלו הם ירידות הנפשות אשר ישנם 

כנס בבעל חי בלתי  יכי מהדומם יעלה לצומח ומהצומח י  ,מותםות התיקון לשוב לקדובתק
    .ומבעל חי בלתי מדבר יעלה לבעל חי מדבר ,מדבר

כ והוא  פחותה  בירידה  עוד  תקויוישנו  אחריו  שאין  שקצים    ,הוליון  לבחינת  ירידה  והיא 
דתם פושעי ישראל אשר הפליאו   ותו והם בחינות הרשעים הממיריןוזה אבדה תק  ,ורמשים

  ". עשות

יועץ    122 ערךפלא  פאפו)  אליעזר  "גלגול  (רבי  בגלגול בדומם צומח  :  היותה  מר לה לנפש 
ואעפ"י שכשהוא   .ובבהמה וחיות ועופות ודגים טהורים וגם לא טהורים וכל רמש האדמה

יתו שהיה  זוכר ראש  –כשהוא בדומם צומח חי    ,בגלגול בן אדם אינו זוכר מהגלגול הקודם
 ...".שר וגדול ואחריתו היה נבל ונפשו עליו תאבל

(תחילת מדרש הנעלם לפרשת כי תצא):   ב"דף צו ע  ,פרשת כי תצא  ,כרך א  ,זוהר חדש  123
אמר    –  ומאן דאמר דמאן דאזיל מהאי עלמא בלא בנין דאתי זימנא אחריתי לעלמא הדין"

ה בגוף  יובתר נכנסין פעם שני  ,ייהוקשוט. ועוד אינון חייביא דשאטין באוירא עד דמרצו חוב
אותו לצרף  אחרת  ,כדי  פעם  נכנס  אינו  שוב  יצדק  שלישית  ,ואם  פעם  לאו  שנאמר    ,ואם 

ואם ח"ו לא יצדק באלו השלשה    ,ש עם גברוים שליהן כל אלה יפעל אל פעמ  כט)  איוב לג(
אתא    פעמים שוב אין לו תקנה וזהו הכרת תכרת. וע"ד בעי ב"נ לאזדהרא בנפשיה דילמא 

  ".זימנא אחרא
 ובעוד מקומות בזוהר. 

ויטאל. מתוך שער הספר: "כפי מה שקיבל מפי רבו המקובל    124 (לר' חיים  שער הגלגולים 
כפי  בקודשו  דיבר  אשר  זיע"א  [האר"י]  אשכנזי  לוריא  יצחק  רבינו  הקדוש  הרב  האלוקי 

דע, כי אע"פ שתמצא כתוב  הקבלה האמיתית שקיבל מפי אליהו ז"ל") תחילת הקדמה יד: "
אצלינו במקומות רבים, כי פלוני נתגלגל בפלוני, ואחר כך בפלוני וכו', אל תטעה לומר כי 
כי הנה כמה שורשים  היא המתגלגלת תמיד. אבל העניין הוא,  הנשמה הראשונה עצמה 
לאין קץ,  נשמות  ניצוצות  יש כמה  ובשורש אחד מהם  בני אדם,  נשמות  נתחלקו  לאין קץ 

נ  ובכל ואותם  מהם,  ניצוצות  קצת  נתקנים  וגלגול  חוזרים  יגלגול  נתקנו  שלא  צוצות 
במדרגה  ועומדים  עולים  אמנם  מתגלגלים,  אינם  נתקנו,  שכבר  ואותם  להיתקן.  להתגלגל 

  ".הראויה להם
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גלגולים בענייני  סתירות  על  לתמוה  שאין  כתב  יששכר  בני  כי 125ובספר   ,
ל  שונות  בחינות  יש  גלגולים  מספר בענייני  על  126אין  מקשה  זו  טענה   .

  האפשרות לדון באופן שכלי גם על פרטי עניינים אלה. 

המקובלים  האחרונים    127ואחד  אודות  מתקופת  המחלוקת  שבעניין  כתב 
הגלגולים, אין מופת חותך וראיה מכרחת לשום אחת מן הסברות, ולכן כל  

  . 128אחד יבחר הסברה אשר תישר בעיניו

תועלת   יש  הגלגול  אמנם  129ליראת העונש באמונת  כי  .  ספק  מעלתה  אין 
  131, מימות משה לאותה בעיה עתיקת יומין  130היישוב הפשוט  היאהעליונה  
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  לעניין סתירה האם אסתר היתה גלגול חוה או גלגול יעל. 125

מערכת  לחיד"א,  בספר דבש לפי ["  אותיות ז, ט:בני יששכר מאמרי חודש אדר מאמר ז    126
עוד שם [בספר דבש  ...  א' אות ג'] הביא בשם הרב ר' הרח"ו זלה"ה, אסתר היתה גלגול יעל

על   (ואל תתמה  עיין שם,  חוה  גלגול  היתה  לפי] בשם מדרש אליהו בשם מהרח"ו, אסתר 
  ".מספר) ני גלגולים יש בחינות שונות לאיןינים כאלה סתירה, כי בענייהחפץ כי אין בעני

חיבר הרב הפילוסוף    '.אמונת חכמים: "'מערכת ספרים אות א [קז]  (לחיד"א)  שם הגדולים  127
חכמות ושאר  ותשבורת  רב  ותוכ"ן  שלום    ,המקובל  שר  עד  אבי  מהר"ר  בהן  ומופלג  בקי 

 ."באזילה אב"ד ור"מ בקק"י מנטובה

128  ) חכמים  אמונת  באזילה רביספר  שלום  שר  "אמראביעד  הספר:  בפתיחת  המחבר.   ) 
מחלוקת היא בין הפילוסופים אם הנשמה הולכך מגוף לגוף. ולפי שאפשר שלא באה דעתי  

שלא מצאתי בפילוסופיאה שום    בחיבור הזה מבוארת ככל הצורך, אומר אני באמת וישר
בפילוסופיאה  יבחר  אחד  כל  ולכן  הסברות,  מן  אחת  לשום  מכרחת  וראיה  חותך  מופת 

  ".הסברא אשר תישר בעיניו

אמונת הגלגול היא תעורר את האדם  : "גלגול  (רבי אליעזר פאפו) תחילת ערךפלא יועץ    129
ומר    ,בו כי רבים מכאובים לרשעייתן אל ליכי    ,הרוצה ליתן לב ליראה את ה' יראת העונש

  , הינם הוא רעת הגלגול שתתגלגל נפשו בדומם צומח חי מדבריות ומכל חבלי גוד ממומא
ואפילו על   ,ים מינים ממינים שונים כמבואר בספרי המקובליםומרעה אל רעה יוצא בגלגול

  ... עבירות שנראין קלות ודשו בהן רבים כגון המדבר לה"ר שמתגלגל בכלב נובח
ולא   השמש  תחשך  לא  אשר  עד  חיותו  בחיים  בעודו  לו  מפלט  ויחיש  אנוש  שערת  תסמר 

ה בגלגול בדומם צומח כי אז נפשו תחיל תזעק בחבליה כי מר לה לנפש היות  ,יועיל חרטתו
ואעפ"י שכשהוא   .ובבהמה וחיות ועופות ודגים טהורים וגם לא טהורים וכל רמש האדמה

זוכר ראשיתו שהיה    –כשהוא בדומם צומח חי    ,בגלגול בן אדם אינו זוכר מהגלגול הקודם
 ...".שר וגדול ואחריתו היה נבל ונפשו עליו תאבל

סי  130 מהרלב"ח  "ח  ' שו"ת  אח:  כת  יש  מאאמנם  גדולה  ישרורת  מחכמי    , המאמינים  אלד 
תית ועיקר מעיקרי התורה לתרץ  יאמ  הכי היא אמונ  [על אמונת הגלגול]  לם כתבו עליהווכ

 ...".ית צדיק ורע לויקוש

קש משה מלפני הקדוש ישה דברים ב וואמר רבי יוחנן משום רבי יוסי: של : "א"ברכות ז ע  131
ונתן לו, שנאמר: הודיעני קש להודיעו  יב...  ברוך הוא ונתן לו דרכיו של הקדוש ברוך הוא 

בונו של עולם! מפני מה יש צדיק וטוב לו ויש צדיק ורע לו, יש יאמר לפניו: ר  ,נא את דרכיך
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מפני מה יש צדיק ורע לו, רשע וטוב   –ואמוראים    133תנאים  132ירמיהו   איוב
  . 135. דא עקא, שיישוב זה לא מוזכר בדברי חז"ל בסוגיה זו 134לו 

   צד  פרק
  עם ישראל

האומות   משאר  נתייחד  ישראל  התורה,  בעם  לגבי  קבלת  , 136אופיו וכן 
  .138, הנהגותיו 137מידותיו 

במהותו   גם  ישראל  עם  של  ייחודו  האם  והאחרונים  הראשונים  דנו 
  העצמית. 
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 ."רשע וטוב לו ויש רשע ורע לו?

מדוע דרך רשעים   ,אך משפטים אדבר אותך  ,כי אריב אליך  ה' צדיק אתה  : "ירמיהו יב א  132
  ".י בגדשלו כל בגד ,צלחה

יסורי  ית הרשעים ואף לא מואין בידינו לא משלו  : רבי ינאי אומר: "ו"ד מט"משנה אבות פ  133
  ". הצדיקים

להאמין    134 מחכמינו  מי  את  שהביאה  הסיבה  שזו  ע"א)  כח  קטן  (מועד  המאירי  כתב  וכן 
" ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא  בהשפעת המזלות:  בני  חיי  ואל יחוש למה שאמרו כאן 

יסבלוהו דרכי הדת בשום פנים  ,אאלא במזל יחיד לא  ויתבאר לך חולשת   .כי הוא מאמר 
שג הסיהמאמר ממה  בכאן  כןילו  לומר  חסדא    . בה שהביאתהו  ורב  רבה  והוא מה שראה 

תין  יבי רב חסדא ש  ,תין שנין ורבה חיה ארבעין שניןירב חסדא חיה ש  ,שהיו שקולים אצלו
ש ברבה  תיכלייהלולי  חסדא    ,תין  רב  ולא בי  דשערי  נהמא  רבה  בי  לכלבי  סמידא  נהינא 

הס  .משתכח מהעדר  שראה  מה  אלא  לזה  הביאו  שלא  הס  ,דוריהנה  שהביאה  יוהיא  בה 
  ".רבים לפקפק על האמת כמו שנודע למבינים

צדיק בן צדיק, צדיק   –  אמר לו: משה, צדיק וטוב לו שם: "  א"ברכות ז עהמשך הסוגיה    135
רשע בן רשע. אמר מר:   – רשע בן צדיק, רשע ורע לו – לו צדיק בן רשע, רשע וטוב – ורע לו

לו וטוב  לו  –  צדיק  ורע  בן צדיק, צדיק  פ  –  צדיק  כתיב:  והא  איני?  בן רשע.  עוצדיק  ון וקד 
ורמינן קראי אהדדי ומשנינן: לא קשיא,    ,אבות על בנים, וכתיב: ובנים לא יומתו על אבות

הא  –  הא בידיהם,  אבותיהם  מעשה  בידיהם! כ  –  כשאוחזין  אבותיהם  מעשה  אוחזין  שאין 
צדיק שאינו גמור, רשע    –  צדיק גמור, צדיק ורע לו   –  אלא, הכי קאמר ליה: צדיק וטוב לו

 ". רשע גמור – רשע שאינו גמור, רשע ורע לו – וטוב לו

של אומה    אאין את יכול לעמוד על אופי  :א"ר אבא בר אחא: "א"א ה"ירושלמי שקלים פ  136
  ". לעגל ונותנין נתבעין למשכן ונותנין נתבעין ,זו

  ".שה סימנים יש באומה זו: הרחמנים והביישנין וגומלי חסדיםושל: "א"יבמות עט ע 137

יורדין עד עפר,   –  אומה זו משולה לעפר ומשולה לכוכבים. כשהן יורדין: "א"מגילה טז ע  138
  ."עולין עד לכוכבים – וכשהן עולין
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הכוזרי האריך בייחודו הטבעי של עם ישראל, שדרגתם מעל דרגת שאר 
האדם,   הראשוןבני  מאדם  בתורשה  אליהם  א  . והגיעה  זו וכינה  דרגה    ת 

האלוקי"  החי 139"העניין  הצומח  הדומם  לאחר  החמישית  הדרגה  שהיא   ,
  .140והאדם 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

חבר: הרפה לי מעט, עד שאבאר אצלך גדולת העם, ודי אמר ה: "כוזרי מאמר א אות צה  139
י על המונם עד וקין האליל הענולי לעד, שהשם בחרם לעם ולאומה מבין אומות העולם, וח

ין אל נשיהם והיו מהן נביאות, אחר שלא היה יבור, ועבר הענילם אל מעלת הדושהגיעו כ
ן, כי אדם היה שלם מבלתי  י כי אם ביחידים מבני אדם אחר אדם הראשווקין האליחל הענ

   ...תנאי
והוליד בנים רבים ולא היה מהם ראוי להיות במקום אדם אלא הבל, כי הוא היה דומה לו,  

ניוכאשר הרגו ק והיה דומה  יין אחיו מפני קנאתו בו על המעלה הזאת,  תן לו תחתיו שת, 
ין עד נח ביחידים  ילאדם, והיה סגולה ולב וזולתו כקליפה. וסגולת שת אנוש. וכן הגיע הענ

אל בני  ונקראים  לאדם  דומים  לבבות,  ובמוקהיו  בבריאתם  שלמים  ובאריכות יים,  דותם 
  הימים ובחכמות וביכולת, ובימיהם אנו מונים מאדם ועד נח וכן מנח ועד אברהם. 

הענ בו  דבק  מי שלא  מהם  האליואפשר שהיה  תלמיד  וקין  היה  בנו  אבל אברהם  כתרח,  י 
י דבק בהם מאבות אבותם אל  וקין האלישהשיג נח בעצמו. והיה הענ  לאבי אביו עבר, ועוד

בני בנים. ואברהם סגולת עבר ותלמידו ועל כן נקרא עברי, ועבר היה סגולת שם ושם היה 
וים אשר אמצעיתם וחמדתם ארץ כנען אדמת  וסגולת נח, מפני שהוא יורש האקלימים הש

אברהם מכל בניו יצחק, והרחיק כל בניו    הנבואה, ויצא יפת אל צפון וחם אל דרום. וסגולת
מהארץ הזאת המסוגלת כדי שתהיה מיוחדת ליצחק, וסגולת יצחק יעקב, ונדחה עשו אחיו 

י, והיה וקין האלילם ראויים לענולם סגולה, כומפני שזכה יעקב בארץ ההיא, ובני יעקב כ
בענ וזה היה תחוקין האלי להם המקום ההוא המיוחד  על קהל,  וקאלין הילת חול העניי,  י 

  . ..אחרי אשר לא היה נמצא כי אם ביחידים
ואם היו ביניהם ממרים היו נגעלים, אך הם בלי ספק סגולה, כאשר הם בתולדתם וטבעם מן 
ונזהרים באב הממרה בעבור מה שיתערב בו מן הסגולה   ויולידו מי שהיה סגולה  הסגולה 

ו שאמרנו בתרח וזולתו ממי שלא פה, כמיאשר תראה בבנו או בבן בנו כפי מה שתזדכך הט
י אך בשורש תולדתו שיוליד סגולה, מה שלא היה כן בתולדת כל  וקן האלינדבק בו העני

ין הטבעי כי כמה יש מבני האדם שאינו דומה לאב כלל  יהנולד מחם ויפת. ונראה כזה בענ
ף על פי  אך הוא דומה לאבי אביו, ואין ספק כי הטבע ההוא והדמיון ההוא היה צפון באב וא

  . "שלא נראה להרגשה, כאשר היה צפון טבע עבר בבניו עד שנראה באברהם

ב לקיחת המזון,  יין הטבעי נתחייבדין הענמב: "אמר החבר:    –כוזרי מאמר א אותיות לא    140
יחד בזה הצמח ובעלי חיים מבלעדי האדמה יוהגידול, וההולדה, וכחותם וכל תנאיהם. והת

  . ..והאבנים והמוצאים והיסודות
התיובענ הנפשי  וחושים  יין  ומדות  וחפצים  תנועות  ממנו  ונתחייבו  כלם,  חיים  בעלי  יחדו 

  ... נראים ונסתרים וזולת אלה
הענ התייובדין  השכלי  תיין  ממנו  והתחייב  החיים.  מכל  המדבר  המיחד  והמעון  יקון  דות 

  ..מוסים מנהגיים.יוהמדינה והיו הנהגות ונ
א באש ולא יוזק בו, ויעמוד מבלי מאכל ולא ירעב, ויהיה לפניו זוהר וואם ימצא אדם שיב

ולא   יחלה  ולא  בו,  יכולה להסתכל  ימות ישאין העין  ימיו,  יגיע אל תכלית  וכאשר  יחלש, 
מ על  שיעלה  כמי  העבר  ילרצונו,  ידיעת  עם  ידועה,  ובשעה  ידוע  בעת  ויישן  לישן,  טתו 

  נפרדת בעצמה ממעלת בני אדם.  והעתיד מה שהיה ומה שיהיה, הלא המעלה הזאת
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שמעלתו של גר שנתגייר אינה שווה למעלתו של  יתר על כן, חידש הכוזרי 
בעניין זה חלק עליו בחריפות    . 142תיתכן בו נבואה לא  , ולכן  141ישראל גמור 

  . 144. והרמב"ם אף סובר שיתכן נביא מאומות העולם 143ה"קול יהודה" 

מדברי הרש"ר הירש משמע שעם ישראל אינו ראשון במעלתו על  מאידך,  
שאר העמים, אלא שהוא קודם להם בזמן, שהוא העם הראשון שהקב"ה  

העמים שאר  להצטרף  חייבים  ואליו  הרח145קירבו,  ושטבעו  עם   מן,  של 
  . 146הוא פרי החינוך שהקב"ה העניק לנו בגורלנו ובתורתו  ישראל

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

אם היא נמצאת, וזה    [מלשון "מלאך"]  ית מלאכותיתוקאמר הכוזרי: אבל המעלה הזאת אל
  ." לא מן השכלי ולא מן הנפשי ולא מן הטבעי ,יוקין האלימדין הענ

יגיעהו מן    –  [גר שנתגייר]  וה אלינו מן האומות בפרט ווכל הנל: "מאמר א אות כז  כוזרי  141
אשר   שוהטובה  יהיה  לא  אך  אלינו,  הבורא  מפני  וייטיב  התורה  חיוב  היה  ואילו  עמנו.  ה 

ש  ,שבראנו בריאותיווהיה  הכל  כי  והשחור,  הלבן  בה  מפני  [בריותיו]  וה  התורה  אך   .
  ."שהוציאנו ממצרים, והתחברות כבודו אלינו, מפני שאנחנו נקראים הסגולה מבני אדם

יהיה לו ולזרעו חלק גדול   [גר שנתגייר],  הזהומי שדבק בדרך  : "כוזרי מאמר א אות קטו  142
יתברך. ועם כל זה לא ישת־מן הקורבה אל הא וה הגר הנכנס בתורתנו עם האזרח, כי ול 

ענ תכלית  וזולתם,  לנבואה,  ראויים  הם  לבדם  חכמים יהאזרחים  ושיהיו  מהם  שיקבלו  ינם 
  ."אך לא נביאים ,וחסידים

קול יהודה על הכוזרי מאמר א אות קטו ד"ה כי: "אפס כי חזקו עלי מאוד דבריו של חבר    143
באומרו מאמר החלטי שהאזרחים הם לבדם ראויים לנבואה, וזולתם [הגרים] תכלית עניינם  
משפטו   לחרוץ  שפך  דיו  כמה  ראה  נביאים.  לא  אך  וחסידים  חכמים  ושיהיו  מהם  שיקבלו 

בלתי השאי מוחלטת עד  גר אחד עולה אל  בגזירה  אפילו  לו שריד כמעט להימצא שם  ר 
מ לו  חוששני  כן  על  רבה.  ואם  שתהיה  סיבה  לאיזו  נבואה  מדעת חמדרגת  הנטייה  טאת 

 חז"ל".

לפיכך אם יעמוד נביא מישראל או משאר האומות, ויקרא בני אדם לדתו  איגרת תימן: "  144
נשאל ממנו מופת. אם    –זולתם  כמו ישעיהו וירמיהו ו  ,נו, ולא יוסיף ולא יגרעישל משה רב

  ". תן מופת, נאמין בו, ויהיה אצלנו במעלות הנביאיםיי
" ה"א:  פ"ז  יסודי התורה  לידע שהאוכן לשון הרמב"ם בהל'  בני  ־מיסודי הדת  ל מנבא את 

  [ולא רק "ישראל"]". האדם

כב   145 ד  שמות  הירש  "־רש"ר  בככג:  בני  ה'  באמור  פירושו:  ולפיכך,  זה  הרי  ישראל,  רי 
ייפתח רחם האנושות, בישראל ייפתח המצעד, אליו חייבים להצטרף כל העמים ביש ראל 

בשמך אתה, ובשם כל האנושות. ישראל אמנם ראשון הוא לי, אבל    –כבניי. ואני בא אליך  
  –  רק העם הראשון, שקירבתי לי (וכן אמרו חז"ל על הפסוק "ואבדיל אתכם מן  ,לא יחידי
קדושים, ועי' פי'    רשתילקוט, סוף פ  –שבורר וחוזר ובורר"  "כאדם    –ויקרא כ, כו    –העמים"  

"בני", כפי שאתבע עבור   שם). לא דרשתי חירות לישראל בתור "בני בכורי", כי אם בתור 
  ."כל עם, שיהיה לי לבן מסור. אין ישראל ראשון במעלה, אלא קדמון בזמן

עמנו משפיכות דמים,  אם בסופו של דבר סולדת נפש  לא: "־רש"ר הירש בראשית לד כה  146
  עד שהיינו אנחנו הרך והרחמן שבאומות, הרי לא חולשתנו או מורך לבנו הביאונו לידי כך,
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   צה פרק
  לשון הקודש 

שיש במשנה  משאר    נםמפורש  הקודש  לשון  נתייחדה  שבהם  דינים 
  . 147הלשונות 

הרמב"ם כתב שגם לשון הקודש נובעת מהסכמתם של בני האדם, כשאר  
שמות    . 148הלשונות  בו  שאין  משום  הוא  הקודש"  "לשון  שנקראת  ומה 

ובירושלמי יש דעה שגם קודם דור הפלגה לא דיברו   . 149למילים שבצניעות
  . 150דווקא בלשון הקודש 

לימדה  שאלוקים    הלשון  שלשון הקודש היא, וכתבו  אמנם רבים חלקו עליו
של   טבעו  על  מלמד  בה  שם  וכל  הלשונות,  מכל  השלמה  והיא  לאדם, 

ובלשון זו נאמרו דברי    , 151הדבר, וכן צורתה של כל אות מתאימה לכוונתה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

הימים האחרונים של המדינה היהודית גילו לכל את אומץ לבנו ואת רוחנו המלחמתית,    –
החרב,   להניף את  אנחנו  גם  יכולים  כנגדנו.  להיחלץ  נקראו  עשו  שבלגיונות  שהחזקים  עד 

דם. רוחנו האנושית והרכה הנה פרי לחינוך, שהקב"ה העניק  ־ולים גם אנחנו להיות צמאייכ
 . "לנו בגורלנו ובתורתו

מקרא בכורים וחליצה ברכות וקללות  :ואלו נאמרין בלשון הקודש: "ב"ז מ"משנה סוטה פ 147
ומשוח מלחמה בשעה   ערופה  עגלה  ופרשת  ופרשת המלך  גדול  וברכת כהן  כהנים  ברכת 

 ".אל העםשמדבר 

נבוכים ח  148 ויקרא האדם  'אמרו    ,וממה שצריך שתדעהו ותתעורר עליו: "ב פרק ל"מורה 
  ".לא טבעיות כמו שכבר חשבו זה ,, למדנו שהלשונות הסכמיות'שמות וגו'

בה בקריאת לשוננו זה לשון הקודש, ולא יטענה וס  ןכם  ולי ג : "חרק  ג פ"מורה נבוכים ח  149
טעות, אבל הוא אמת, מפני שזה הלשון הקודש לא הונח בו  תחשוב שהוא הפלגה ממנו או  

שם כלל לכלי המשגל לא מן האנשים ולא מן הנשים ולא לגוף המעשה המביא להולדה 
   .ולא לזרע ולא ליציאה

אלא ידברו בהם בשמות   ,לם לא הונח להם שם ראשון כלל בלשון העברי ואלו הדברים כ
ו הדברים אין ראוי לזכרם שיושם להם שמות,  ונה בזה שאלווהיה הכ   .מושאלים וברמיזות

בכ לו תחבולה  יעשה  לזכרם  וכשיביא הצורך  עניינים שצריך לשתוק מהם  נויים  יאבל הם 
  ". לות אחרות כאשר נסתר מעשותם בעת הצורך בכל יכולתנויממ

פ  150 מגילה  "ט" התחילת  א  "ירושלמי  ודברים אחדים:  כל הארץ שפה אחת  ויהי  ר'    .כתיב 
שהיה   ,וה"ק שפה אחת: "קרבן העדה [  חד אמר שהיו מדברים בשבעים לשון  ,נןלעזר ור' יוח

 "], היה לשון לעצמו  חדאף על גב שדבריהם היו מיוחדים שלכל א  , כ"א מבין שפת חבירו
 ". בלשון הקודש ,אמר שהיו מדברין בלשון יחידו של עולם [והאחר] וחורנה

ים לאדם ושמה וקשר למדה האלית הברואה אוקוהלשון האל: "כוזרי מאמר ד אות כה  151
על לשונו ובלבבו, היא מבלי ספק השלימה מכל הלשונות והנאותה לקרואיה יותר מכולם,  

שאמר שמו'  כמו  הוא  חיה  נפש  האדם  לו  יקרא  אשר  לשם  'וכל  ראוי  שהוא  לומר  רצה   ,
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ועם והת נביאיו  עם  הקב"ה  מדבר  ובה  קדושה,  דברי  וכל  והנבואות  רה 
  .152עדתו, ובו נקרא בשמותיו הקדושים 

מעלות   להם  שיש  שכתבו  יש  הקודש  לשון  של  הדקדוק  כללי  לגבי  גם 
לקריאת  שמועילות  הלשונות,  שאר  על  יחד,   ייחודיות  במקרא  רבים 

בנפש העניינים  ולכניסת  אלוקיות  להם   שישו  , 153לזיכרון  שלמעלה    סיבות 
  . 154מגבול השכל האנושי 

שפירושן המקורי של מילות לשון הקודש הוא בעולמות  המקובלים הוסיפו  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

הקודש,   ללשון  ויתרון  מעלה  לשום  מזה  והתחייב  טבעו.  על  ומלמד  לו  ונאות  ההוא 
כי ושהמלאכים   במכתב  נאמר  זה  ועל  מהלשונות,  מזולתה  ומרגישים,  לה  חוששים  יותר 

  ."ין נאות עם המכוון מכל אות ואותיונה ובמקרה, אבל לענוצורות אותיותיו אינם בלא כ
"אברבנאל   יט:  ב  הכוזרבראשית  ספר  בעל  זכר  האמת  ,כבר  האל  ,והוא  ית  וקשהלשון 

על   ושמה  לאדם  הוא  ברוך  הקדוש  למדה  השלימה הבריאה  ספק  בלי  והיא  ובידו  לשונו 
אבל היותר נכון לומר הוא שהקב"ה ברא ...  לםומכל הלשונות והנאותה לקריאה יותר מכ

  ".ית בהםוקדורה מסכימים לטבעי הדברים ולידיעה האליהלשון והגביל ס

, ' לשון הקודש'וכן הטעם אצלי במה שרבותינו קוראין לשון התורה  : "רמב"ן שמות ל יג  152
פני שדברי התורה והנבואות וכל דברי קדושה כולם בלשון ההוא נאמרו. והנה הוא  שהוא מ

ושאר   לך  יהיה  ולא  אנכי  עדתו,  ועם  נביאיו  עם  בו  מדבר  שמו  יתעלה  שהקב"ה  הלשון 
די, ויו"ד ־ות, וש־ים, צבאוקל, אל־דברות התורה והנבואה, ובו נקרא בשמותיו הקדושים א

ברא ובו  המיוחד,  הגדול  והשם  בם,   ה"א,  אשר  וכל  וארץ  שמים  שמות  וקרא  עולמו, 
שמות  קרא  ובו  ההוא,  בלשון  וגבריאל  מיכאל  יקרא  בשם  לכולם  צבאיו  וכל  ומלאכיו 

  . לקדושים אשר בארץ אברהם יצחק ויעקב ושלמה וזולתם
הנבוכים במורה  אמר  ק  ...והרב  שהלשון  ברור  הדבר  כי  הזה,  לטעם  צורך  אין  דש ווהנה 

  ". קדשים הוא כמו שפירשתי

אמר החבר: הלא ראית מאה אנשים קוראים במקרא  עח: "-כוזרי מאמר שני אותיות עו  153
  לו הם איש אחד, פוסקים בעת אחת ומחברים קריאתם כאחד.יכא

זה   יתכן  ולא  בערב,  ולא  באדום  לא  כמוהו  ראיתי  ולא  בזה  התבוננתי  כבר  הכוזרי:  אמר 
מאי הודיעני,  השירים.  ללשויבמקרא  הזאת  המעלה  היתה  אותו  ן  תפסיד  ואיך  הזאת,  ן 

  המשקל. 
ש תנועות אלא על ידי הדחק,  ואמר החבר: מפני שקבצו בה בין שני נחים ולא קבצו בין של

בור נוטה אל הנח, והועילה זאת המעלה ר"ל החברה והחריצות על הקריאה, והקל  יובא הד
 ."ינים בנפשיכנס העניכרון והיבעבורה הז

הלוא תיקח מוסר כי  "  ):דף פד ע"א (), בית מידות, עליית הדקדוק  בירת מגדל עוז (ליעב"ץ  154
והתנועה.   הניקוד  בהשתנות  האמיתית  מעלה  שהשיג  בטח  שלא  בוש,  ולא    והואהודה 

סברות   על  בנויים  הקודש  לשון  יסודות  אין  כי  האנושי,  שכל  מגבול  למעלה  דבר  באמת 
סכמיות הלשון האלוקית, כי והתחכמויות אנושיות צנומות שדופות קדים, ולא כלשונות הה

  חיה היא ממקום קדוש תתהלך ולה טעמים ועילות אלוקיות גבוהות מאוד נעלות. 
ואפילו אם נניח שיש להם עילות נגלות, וכבר בטוח אתה (שמצאה) [שמצאת] האמת בכולן  

  או במקצתן? הלוא צללת במים אדירים והעלית חרש בידך כאמור".
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  . 155הרוחניים, ומה שאנו משתמשים בהן לדברים גשמיים הוא בהשאלה 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

עשירה   155 מצה  פסחים  שמג  דר  –  של"ה  אותיות  (א)  שלישי  "שדמ  –וש  להבין  :  אמנם, 
מבואר   א'.  הקדמה  העניין.  יתבאר  ומהם  הקדמות,  שתי  להקדים  צריך  היטב  ולהשכיל 
כאותיות   הסכמיות  אינם  שלנו,  הקדושות  האותיות  כי  וב'),  (פ"א  האותיות  בשער  בפרדס 

מלמעלה נחצבות  קדושות  עצמיות  הם  רק  בעלמא,  סימנים  שהם  ב'.  הק...  האומות  דמה 
העין  מפני  עין  תקרא  לא  העין  כי  הכינויים,  (ערכי)  משער  א'  פרק  בפרדס  כן  גם  מבואר 
מפני  אלא  בעצם,  יד  נקראת  לא  היד  וכן  באמת.  עין  הנקרא  הראות  מפני  אלא  ממש, 

  .  ..פעולות הנמשכות
ין השגחה הוא בו יתברך, וממנו יתברך  יא אל הביאור. הנה, עין בעצמו שהוא ענוועתה נב

בי רבבות מדרגות בלי ערך זה לעומת זה, וגבוהים  יתלשל מעילה לעלול אלפי אלפים רמש
 ...מעל גבוהים, עד שדוגמתן באדם השגחה הגשמית שלו נקרא עין

היכלות   הם  אלא  האומות,  כאותיות  בעלמא  סימניות  הסכמיות  אינם  שהאותיות  מטעם 
ה ותגיהן  וקוציהן  האותיות  וצורת  רוחניות,  נעלמות  כמבואר.  לצורות  השכיל  ה'  מידי  כל 

'עין,  וקואז נאמר, כי עניין השגחת אל 'עין' בעצם, כי כן שורש צירוף אותיות של  ים היא 
יוד, נון' כמו שהאותיות 'ידו"ד' הם בעצמיות שם העצם שלו יתברך, כן אלו מצד השגחתו 

סדו, זהו חסד י מצד חוקיתברך. וכן צירוף אותיות 'יוד דלת', דהיינו 'יד', הם בשרשם כח אל
  .יד ימין (תקוני זהר, דף י"ז ע"א), וכן לגבורה יד שמאל

ומזה תלמד יתרון בכולם, והם בו ממשי, ובעולמות משתלשלים ממנו יתברך אלו השמות,  
הכ ורגלי  הכלים  ידות  כמו  מושאלות,  הם  ורצה ישם  מושאלים.  שהם  אומרים,  שאנו  סא 
בכל השמות של אברי קומת האדם, הם בו  לומר, כח האחיזה וכח העמידה. כן הוא עניין  

התיבות  באלו  נקראים  לדוגמא,  ומדוגמא  מעלה  של  מהדוגמא  ובהשתלשלות  יתברך, 
סא דמות כמראה  יבשאלה. וזהו 'נעשה אדם בצלמנו' (בראשית א, כו). אכן 'על דמות הכ

. רק עור קומה בעצם, יד ממש, עין ממש, וכן כולםיאדם' (יחזקאל א, כו), רצה לומר, שם ש
אנחנו נקראים באלו הלשונות בלשון קודש, רצה לומר, שהם בעצם בקודש, הוא הקדוש 
ממקום  נשתלשלו  בנשמותינו  שאנחנו  מאחר  הלשון,  בזה  משתמשין  אנו  רק  הוא,  ברוך 

ענ וזהו  האותיות.  אלו  תוכיות  יתברך  ובו  המשתלשל יקודש,  לומר,  רצה  הקודש,  לשון  ין 
משתמש ואנו  הנצחי,  הקודש  בענמעצם  בו  מכח יים  וגם  שאלה,  דרך  הגשמיים  ינים 

לעלול,   מעילה  והולך  הסיבות,  כל  סיבת  יתברך  והוא  גבוה,  על  ומגבוה  ההשתלשלות 
'יד תחת יד, עין תחת עין' כו' (שמות כא , כד) ממדרגה  והעלול מעין דוגמא להעילה, ואז 

מצד   ס"ד),  פי"ז  רבה  (בראשית  השמות  בקריאת  הראשון  אדם  חכמת  היה  וזה  למדרגה. 
  ". השגתו לשון קודש, והשיג וידע כל נברא ונברא שרשו למעלה

בה דבר הש"י עם אדם, וכן היה מדבר בה    ,לשוננו הקדושה: "הכתב והקבלה בראשית ב כג
מן העליונים, ויכולת ה' נקרא יד ונכתב ביו"ד   עם נח, ועם שם ועבר, באופן שכל הלשון היא 

קול   נקרא  זולתו  אל  רצונו  והשמעת  נו"ן,  יו"ד  בעי"ן  ונכתב  עין  נקרא  ה'  והשגחת  ודל"ת, 
שתהיה  להש"י  שנתייחסה  כולה  התורה  בכל  דבר  שאין  באופן  למ"ד,  וא"ו  בקו"ף  נכתב 

י הרשה לנו לקרוא היד יד  גשמית, כי כולם נאמרו עליו והם נמצאים בו, ולהיותינו בני אל ח
לתנו עם היד, והעין עין שראותנו והשגחותנו ע"י עין, ולכן ג"כ מ"ש בצלמנו ומפני שכל יכ

מסכה  או  בכותל  מצוייר  אדם  תעשה  כאשר  שגם  מזה,  הפסד  ואין  כפשוטו  לבארו  יתכן 
תוף יתאמר שהוא בצלם אדם, וכבר ידע שאין למסכה ההיא לא יד לא עין ולא פה רק בש

תוף השם לבד, כי בו הוא  י ים יש לנו יד ועין ופה בשוק, כמו כן נקראים אנחנו בצלם אלהשם
 ".היכולת וההשגחה ונקראים יד ועין
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המקובלים   ואחד  שאי  הוסיף  שלא  כתב  גדול  או  קטון  דבר  לשום  אפשר 
בלשוננו   המילים  גם  שאדרבה,  הסיק  ולכן  הקודש,  בלשון  שם  לו  יהיה 

  . 156דש הקדום ו שנראות כלועזיות במקורן, באמת מקורן בלשון הק 

אלא   הכלל,  מן  יוצא  שום  אין  המקרא  שבלשון  שכתבו  מהמדקדקים  יש 
שלה  הדקדוק  כללי  מאיתנו  הסוד157שנשכחו  שיודע  מי  ואין  שבכל  ,  ות 

  .158תיבה ותיבה להבין טעם לכל דגש 

  שינוי הלשון במהלך הדורות
בלשון הקודש. הן בתוך רבים  דבר ברור הוא שבמהלך הדורות היו שינויים  

עצמם  יספר חז"ל,  159התנ"ך  לשון  לבין  התנ"ך  לשון  בין  בחילוקים  והן   ,
יותר  ןוביניה המאוחרת  הלשון  תורה    . 160לבין  לשון  בתלמוד,  אמרו  וכן 

    . 161לעצמה, לשון חכמים לעצמו 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

וגמטריאות.  : "ח"ג מי"אבות פעל המשנה    )רבי רפאל עמנואל חי ריקי(למקובל    הון עשיר  156
דא"א לפרש    . דא"א לומר..ון, ע"כוכתב התי"ט שנראה שהוא שם מושאל ולקוח מלשון י

הענ הקיאותו  בלשון  הקוין  בלשון  שם  לו  שאין  א"א  ודש  דזה  הלשונות,  בשאר  אלא  דש 
שהרי העולם ומלואו נברא בלשון הקדש, וא"כ א"א לשום דבר קטון או גדול שלא   ,ודאי

  .  ..רופי אותיותייהיה לו שם בלשון הקדש, כפי טבעו הנחצב מצ
התי"ט הפך ממ"ש  הוא  שהדבר  בעיני  נראה  והם  לכן  לשון הקדש,  אף הם  אלו  שתיבות   ,

הנוש לשון  אותו  שורש  לו  יהיה  שלא  ולשון  לשון  לכל  שא"א  הקוכרי,  בלשוננו    דש ורש 
"הקדש" חסר:  הכתיב  תצ"א  "הקדוש"[בדפוס אמסטרדם  שהוא  ואפשר  והקב"ה   ],  הקדום, 

הק לשון  גדולת  תפארת  תיבות ולהראות  קצת  בתורתו  כתב  הלשונות,  כל  תלוי  שבו  דש 
דש שהרי  וילות בלשונות הנכרים, להראות שאע"פ שהם מדברים בו מ"מ הוא לשון הקהרג

  ".נכתב בתורה

: "הבעיות הדקדוקיות של  11, פתח דבר, עמוד  (ר' משה לויאן)  ניקוד ומשמעותו במקרא  157
או   כחריג  היום  מוסברות  ימינו,  של  הדקדוק  כללי  עם  אחד  בקנה  עולות  שאינן  המקרא, 

בו בזמן שתקן לשון המקרא שונה מתקן לשון העברית של ימינו ואין יוצא .  כיוצא מן הכלל
  ".מן הכלל במקרא

עג  158 גוטמאן) חלק א עמוד  יודא אריה  (ר'  זה  כללי טעמי המקרא  אין  "ואין להקשות...   :
יש טעם לדבר שהוא מורה על חוזק    –קושיא, שכל דגש שבא בתיבה, בין בשם ובין בפועל  

 העניין וכו', ואין מי שיודע הסודות שבכל תיבה ותיבה להבין טעם לכל דגש".

ישנם שינויים עקרוניים בין לשון התורה והנביאים שעד ישעיהו, לבין לשונם של ירמיהו    159
 זקאל, ובינן לבין לשונם של עזרא נחמיה אסתר דניאל ודברי הימים.ויח

  המכונה: לשון ימי הביניים. 160

יין שמסכו עובד כוכבים, מהו? א"ל,  : " ב"עבודה זרה נח ע  161 בעא מיניה ר' אסי מר' יוחנן: 
תורה   לשון  א"ל:  יינה,  מסכה  טבחה  טבחה  קאמינא:  כדכתיב  אנא  א"ל,  מזגו!  ואימא: 

  . "חכמים לעצמולעצמה, לשון 
ע קלז  "ב"חולין  רחלים,  :  לבריה  ליה  מתני  דקא  יוחנן  לר'  אשכחיה  היני  בר  איסי  סליק  כי 
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, והן 163, הן באוצר המילים העבריות162שינויים אלו היו הן בכללי הדקדוק 
זרות  מלשונות  שנשאלו  והמדקדקים   . 164במילים  שהמפרשים  להדגיש  יש 

  .165כתבו גם לגבי מילים מסוימות שבתנ"ך שהן שאולות מלשונות זרות 

   צו פרק
  טבעיות ל־ע  פעולות

צירופי    , 166שמות   , כשפיםכגון טבעיות,  ל־ע  בהשפעתן של פעולותרבים דנו  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

אמר ליה: אתנייה רחלות! א"ל: כדכתיב רחלים מאתים, אמר ליה: לשון תורה לעצמה לשון 
  ". חכמים לעצמן

ויאמר,    162 לקרוא,  לתת,  לשבת,  לאמר,  המקרא:  ך.  הלמתי,  איך,  מאורשה,  קח,  בלשון 
ובמקורות  וכן: כיצד,  (  הילך, היאךמאורסה,    בלשון חז"ל: לומר, לישב, ליתן, לקרות, אמר,

  היה מהלך. אימתי,מסוימים: כאיזצד), 
  תחן.ט, ֶרֶדם, ׂש, בָּ בלשון המקרא וחז"ל: עשה, הביט, תרדמה, תחינה. בלשון הקליר: עָ 

 ומחידושי התיבונים: טבע, איכות, כמות, מהות, נושא.

: "אוצר המילים של לשון חז"ל נבדל בצורה  26ספר דיקא נמי (הרב יצחק פרנק) עמוד    163
  ניכרת מזה של לשון המקרא. לפי הערכה, כמחצית מאוצר המילים שונה".

עמוד    164 פרנק)  יצחק  (הרב  נמי  דיקא  המקראית,  26ספר  העברית  מן  מילים  על  "נוסף   :
  הפרסית, מהיוונית ומהלטינית". ָשאלה לשון חז"ל מילים גם מהארמית, מהאכדית, מ

ר' שמואל  בתרגום  נבוכים  מורה  שבסוף  תיבון)  אבן  (מר' שמואל  זרות"  "פירוש מהמילות 
בתחילתו, ד"ה המין האחד: "המין האחד הם המילות אשר חידשום המעתיקים    אבן תיבון,

מלשון  שאלנום  בהם,  וכיוצא  וקוטב  קוטר  כמילת  גמור,  חידוש  אני  חידשתים  או   לפני, 
   הערביים או שולתו מן הלשונות".

שם   זרות"  מהמילות  ""פירוש  "מרכז":  לשוננו  ערך  אל  העתקנוה  ערבית,  מילה  מרכז. 
 ". לצורכנו אליה. והוא שם לנקודה האמצעית שבתוך העגולה...

(יחזקאל כה) והוא   'בשאט בנפש'כמו    ,ן בזיוןיעני  –השאטות  : "מצודת ציון יחזקאל טז נז  165
  ".ושט עשו ונקלוסארגם (בראשית כה) ת 'ויבז עשו'י כ ,ארמי שוןמל

פטשיהון 'ודוגמתו    ,ארמי  שוןוהוא מל  ,מעוטף  –מכורבל  : "א טו כז־מצודת ציון דברי הימים
  ".(דניאל ג) ור"ל עטופיהון 'וכרבלתהון

ויקרא   קנב: "מלבי"ם פרשת   ודש קשון הכרמל. מוסכם מחכמי הלשון שאין שורש בלאות 
ועל   מג' אותיות.  בסופו) [השורשים]  יותר  ד'  (מאמר  יאמר הבחור  והמחומשים  המרובעים 

אחרות. מלשונות  כתב  ..שהם  מהם  רבים  או   [הרד"ק]  ועל  ארמי  אחרות  מלשונות  שהם 
  ."פרסי או מצרי

  השמות הנפוצים המוזכרים בקמיעות הם לרוב ראשי תיבות וכד' של פסוקים או תפילות: 166
  יבות: אתה גיבור לעולם ה' (זוהר תוספת כרך ג דף שז ע"א).ראשי ת –אגלא 

  ראשי תיבות: לישועתך קיוויתי ה' (של"ה פרשת וישלח תורה אור אות יז).  –לקי 
אותיות)   מ"ב  של  (שם  יתץ...  צרורה...   –אבג  תתיר  ימינך  גדולת  בכח  אנא  תיבות:  ראשי 

  (זוהר חדש תיקונים כרך ב דף פה ע"ב).
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  . , השבעותקמיעות , לחשיםאותיות, 

, ויש  הרמב"ן כתב שהבורא יתברך עשה שהעליונים הם מנהיגי התחתונים
ואי אפשר להכחיש    בכוחם של הכשפים והשמות להשפיע על העליונים. 

, והוסיף שיש  167לעיני רואים   נתפרסמואת השפעתם, שהרי הדברים הללו  
שם שבו משתמשין חסידי ישראל להמית ולהחיות לנתוש ולנתוץ להאביד  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  האותיות שאחר "יקוק אלקינו יקוק". –) ב"זוהר כרך א דף יח ע( וכוזו במוכסז כוז
  סופי חמשת הפסוקים הראשונים בתורה.  –צמרכד 

ע"א)   כ  דף  א  כרך  בזוהר  (מוזכר  ראש   –מצפץ  הלכות  הרוקח  (ספר  ב"ש  בא"ת  יקוק  שם 
  השנה סי' ר).

פתח עיניים (לחיד"א) ברכות ראשי וסופי תיבות "פותח את ידיך" (  –פאי חתך (שם הפרנסה)  
  ).ד ע"ב ד"ה ובאופן

ל נא קרב תשועת  -אראשי תיבות "  –(שם של כ"ב אותיות)  אנקתם פסתם פספסים דיונסים  
דלה יוקשים וקבץ   ,פדה סועים פתח סומים ישעך מצפים  ,פחדך סר תוציאם ממאסר  ,מצפיך

, והובא במגן אברהם אורח חיים  צרור המור במדבר פרשת נשא(נפוצים סמוך ה' מפלתינו  
ג). ס"ק  קכז  שונים   סי'  אותיות  בחילופי  ה'"  יאר  וישמרך  ה'  "יברכך  מאותיות  יוצא  והוא 

(חלקם באי"ק בכ"ר, חלקם באח"ס בט"ע, חלקם בא"ב ג"ד, חלקם בא"ל ב"מ, חלקם בא"ת  
  , דרך חיים תוכחת מוסר אות לב, של"ה פרשת נשא  רשת נשא ד"ה עודפ(ספר ציוני    ב"ש)

  .)שורשי השמות סי' קע
ראשי התיבות של המילים שאחר שמות ה' ב"שיר למעלות אשא עיני" (תהילים    –עשציי  

(רזיאל המלאך מהדורת אמסטרדם תסא דף    קכא): עושה, שומרך, צילך, ישמורך, ישמור
  .מג ע"א)

המילים   כמו  אחרים.  ממקורות  שהתגלגלו  שמות  אֹו"ויש  "ֵאט  "טטרגרמטון",  ,  "שאטור", 
סעיף "קמיעות ולחשים", וביתר אריכות במאמרי   פרק פה. כפי שהובא לעיל  "בטד זהג ואח"

  "עולם הכישוף" סוף פרק ג.

יני הכשפים, כי הבורא יתברך כאשר ברא הכל  יע והבן בענועתה ד: "רמב"ן דברים יח ט  167
עליה   וכל אשר  כח הארץ  ונתן  מנהיגי התחתונים אשר למטה מהן,  מאין עשה העליונים 

  ... בכוכבים ובמזלות לפי הנהגתם ומבטם בהם כאשר הוא מנוסה בחכמת האצטגנינות
העולם   גלגל  נקראת  והיא  כשהלבנה  בנגרמונסי"א,  החכם  הלבנה  ספר  בעל  כן אמר  ועל 
ויהיה פניו מול פלוני, תעשה תמונה לדבר פלוני ויוחק בה שם   בראש טלה על דרך משל, 
השעה ושם המלאך הממונה עליה מן השמות ההם הנזכרים באותו הספר, ותעשה הקטרה  

   ..יה לרעה לנתוש ולנתוץ ולהאביד ולהרוס.ין כך וכך, יהיה המבט עליפלונית בענ
  ... חםווזה סוד הכשפים וכ

יהיה.   מה  ולעגור  לעורב  יגיד  מי  כי  כלל,  אמת  בהם  שאין  לומר  בנחשים  יתחסדו  ורבים 
  . "ואנחנו לא נוכל להכחיש דברים יתפרסמו לעיני רואים

י [אריסטו]  הפילוסופים  לראש  אכזריות  "וכאן  ונתברר:  ד"ה  תמימה  ה'  שמו, תורת  מחה 
ובאותם   ונתפרסמו בעולם,  וראינו אנחנו אמיתתם  רבים  שהוא מכחיש כמה דברים שראו 
הזמנים קודם שבא משה רבינו ע"ה לעולם היו נודעים לכל, כי החכמות באותו הדור היו  

  כולן רוחניות כגון ענייני השדים והמכשפים ומיני חכמות הוברי שמיים".
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   . 169וכן כתב הריב"ש שהכשפים משנים את הטבע . 168ולהרוס לבנות ולנטוע 

רבי  .  170פיםר' חיים ויטאל, גדול תלמידי האר"י, כתב שאשתו נקשרה בכש
את  כמעט    ותמחליפ  זמנים שבהם המכשפות יש  כתב ש  171אליהו בעל שם

הילדים בכישופים, .  172כל  להשתמש  רגילים  שבדורו  סיפר  חיים  הנשמת 
הצלחתם את  יורה  לכל ושהניסיון  נודע  ושהוא  העיד  .  173,  סופר  החתם 

אמיתיות  פעולות  הם  הקודש  ששמות  בעיניו  חיים    . 174שראה  מוולוז'ין ר' 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

תורת ה' תמימה (לרמב"ן) ד"ה עוד התורה מאירת עיניים בדברים גדולים: "שכל התורה   168
כולה שמותיו של הקב"ה, שבכל פרשה ופרשה שבה השם שבו נוצר הדבר או שנעשה בו  

  או שנתקיים אותו עניין בו... 
 ודבר נודע לרבים כי מפסוק 'ויסע' (שמות יד יט) יוצא שם של שבעים ושתיים אותיות שבו 

 ". משתמשין חסידי ישראל להמית ולהחיות לנתוש ולנתוץ להאביד ולהרוס לבנות ולנטוע

שמשנין על ידי כשפים טבע הדבר המסודר מן השמים ולעשות : "צב  'שו"ת הריב"ש סי  169
רז"ל   ואמרו  כשפים,  מעשה  שהם  בלהטיהם  מצרים  חרטומי  שעשו  כמו  נחש  המטה  מן 

  ". במדרש שהם נעשים ע"י מלאכי חבלה

על    170 ואשב  קידוש  אמרתי  לחנוכה.  ה'  שבת  ליל  ה'שכ"ו  "שנת  ל:  עמוד  מהרח"ו  שבחי 
השולחן לאכול, והיו עיני זולגות דמעות נאנח ונעצב, על כי בעשרה בחשוון שעבר נשאתי  

  אשתי חנה וקשרו אותה בכשפים...".

  .חעלם, שהוסמך ע"י המהרש"ל אב בית דין בלרבי אליהו בעל שם  171

אדם  172 שם)(אב  תולדות  בעל  אליהו  קלט:    י  אפילו "סי'  כשפים,  שום  יזיקו  שלא  ליולדת 
הילדים יש להם שליטה שמחליפין את  כידוע שלפעמים  [בילדי   בזמן שליטות המכשפות, 

  . ", כמעט אין אחד ניצול או מיעוטים ניצוליםהמכשפות או בגולם בצורת ילד]
ים בספרו (סימנים לט,  האמונה בכך שמכשפות מחליפות את הילדים מובאת במקומות רב

  פ, צט, קד).  

מנשה בן ישראל) מאמר שלישי פרק יח: "שקול כנגד כולם הוא אסרת   בינשמת חיים (לר  173
קו יהא  שלא  בכישוף...  כי  שחתנין  ויען  עליה...  מלבוא  שימנעהו  בכישוף  וכלות  חתנים  ר 

הזה...   בדור  רגיל  הפלילי  מועטים  העוון  ומילין  מעשה  שבאיזה  יורה  הניסיון  אם  ועתה 
בקלות יוכלו הרשעים לאסור חתנין בלי פגיעת גשם בגשם, למה נרחיק ממנו כל מה שלא  

בכ כי  הוא  שתדע  עוד  שצריך  וממה  השכלי?...  העיון  יודעים  יגזרהו  הארץ  קצווי  ל 
  ".המכשפים לעשות כדבר הרע הזה, כאשר מעיד מארטין דיל ריאו ונודע לכל

(ר' אברהם קורמן "יחס התורה לכישוף"  יז, תשמ"ג,  -, הודפס ב"ניב המדרשיה" טזבמאמר 
הערה  והלאה  149עמוד   אצל    28)  גם  זה,  כישוף  של  הצלחתו  על  נוספות  עדויות  הביא 

 גם בדורות האחרונים. המוסלמים והנוצרים, ו

תיות  ישמות הקודש הם פעולות אמד"ה ועוד: "  קצז   'א אורח חיים סי"שו"ת חתם סופר ח  174
וברא   יצירה  בס'  ומה שחז"ל עסקו  זצ"ל,  בעיני מאיש מופת מורי כהן צדק  ממה שראיתי 

תופל י, ואח)יבמות מ"ט ע"ב(אמר שם ובלע בארזא  ה, ואמרו ישעי)סנהדרין ס"ה ע"ב(גברא 
ל, משה רבינו ע"ה  ־הוא שם מילואו של שם א  )סוכה נ"ג ע"ב ע"ש(ב שם וקפה תהומא  כת

 ...". הרג למצרי בשם המפורש
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שאינו דבר גדול  , וכן כתב  175שהכישופים פועלים ע"י כוחות הטומאה כתב  
  . 176ופלא כל כך לברוא גולם 

דנו  פוסקים  כמה  אף   האחרונים  כאלה. בתקופת  פעולות  של  בהלכותיהן 
דינו ידי    מה  על  ההורג  או  של  ספר 177כישוף שם  ע"י  הנברא  אדם  האם   ,

האם מותר ,  179לברוא אדם כזה בשבתהאם מותר  ,  178יצירה מצטרף למניין 
שחיטה בלא  כזה  עגל  ל,  180לאכול  מותר  השבעת וכתהאם  ע"י  בשבת  ב 

  .  181קולמוס 
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חות הטומאה  ויני פעולות הכשפים נמשך מהכיכל ענ: "פרק יבתחילת  נפש החיים שער ג    175
שוף שהיו הסנהדרין צריכין לידע. היינו חכמת  יין חכמת הכישל המרכבה טמאה. והוא ענ

ענשמ וידיעת  הטומאה  כיות  בעלי ויני  יפעלו  שע"י  בשמותיהם.  טמאה  המרכבה  חות 
הטוב שבו שישפיע    נתנים משונים כשמשביעין כחות הטומאה בבחיישופים פעולות וענייהכ

 ."חות הטבעי' והמזלותובתוכו חיות לעשות נפלאות היפך סדר כ

(שחיבר הגר"א) ד"ה ובייחוד: "ובספר יצירה    ר' חיים מוולוזי'ן לספרא דצניעותא  תהקדמ  176
היתה משנתו [של הגר"א] סדורה לו מימי ילדותו... אמרתי לו: 'מעתה הלוא אינו דבר גדול 
ובעודי  גולם.  לברוא  התחלתי  אחת  פעם  'באמת  כי  השיב  גולם'.  לברוא  כך  כל  ופלא 

כ עוד.  מלעשותו  והפסקתי  ראשי  על  אחת  תמונה  ועבר  חלף  עשייתו  אמרתי  באמצע  י 
שהיה  והשיב  אז,  היה  כמה  בן  ושאלתיו  אז'ץ  שני  רכות  לפי  מנעוני  השמיים  מן  מסתמא 

  קודם י"ג שנה".

ההורג נפש ע"י שם או כישוף    :שאלה: "צח  'ב סי"ח  (לר' יעקב חגיז)  שו"ת הלכות קטנות  177
  ,הו"ל דומיא דמימר וכזורק חץ להורגו  ,ן דבדבורו עביד מעשהואפשר דכיו  :מהו. תשובה

   ". ועליהם נאמר חץ שחוט לשונם

צבי    178 "צג  ' סיתחילת  שו"ת חכם  יצירה:  ספר  ע"י  הנוצר  כאותה שאמרו    ,נסתפקתי אדם 
גברא ברא  רבא  חעלם  ,בסנהדרין  אבדק"ק  אליהו  מוהר"ר  הגאון  זקני  על  העידו  מי    ,וכן 

  ".מצטרף לעשרה לדברים הצריכין עשרה כגון קדיש וקדושה

שמוא  179 יהודה  (לר'  ישי  אי גזע  "ונסתפקתי  ונסתפקתי:  ד"ה  א  אות  א  מערכת  אשכנזי)  ל 
שרי להו לרבנן דרב חילייהו ועסקי בספר יצירה וברו גברא, למעבד להאי עבידתא ביומא 

 דשבתא". 

מוסר  180 תוכחת  חיים  דרך  ויגש  מקץ  וישב  פרשת  "  של"ה  נז:  בגמרא אות  מצינו  והנה 
סה   תע"(סנהדרין  עגלא  דברא  בצירוף   לתאיב)  יצירה  ספר  עסק  ידי  על  שבת  ערב  בכל 

וב וניתר  והשמות,  שחיטה,  צריך  אין  התולדה  מצד  ולא  השמות  פי  על  הנברא  זה  ודאי 
  ".לאוכלו בעודו חי

יורה דעה סי ב  'פתחי תשובה  ונראה דמ"מ אסור לאכלו בלא שחיטה   ...בשל"ה: "סב ס"ק 
ונוהג   ,ה בן ט' חי שהפריס ע"ג קרקעמדרבנן משום מראית עין כדלעיל סי' י"ג גבי בן פקוע

 ."בזה כל הדינים הנאמרים שם

הרא"ש איך   שייתמ"ש מעלתו ביישוב קוד"ה מ"ש: "  כט  ' ו ליקוטים סי"שו"ת חתם סופר ח  181
  כבר קדמוהו בשל"ה  ,דע"י שם והשבעת קולמוס  ,משה רבינו ע"ה ס"ת בשבת קודש  תבכ

שלפנינו]. השל"ה  בדברי  נמצא  מע  [לא  שהקשה  דאורייתא  ומה  כלים  שביתת  למ"ד  לתו 
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רב האי גאון כתב שהאמונה במעשים ע"י שמות קדושים היא דברי  מאידך, 
קפיצת   ובדקו את המעשים על  והוסיף שכבר חקרו  ודברים בטלים,  הבאי 

  . 182של דבר, פתי יאמין לכל דבר  והדרך, ולא ראו אמיתת דבר זה, וכלל 

האבן עזרא כתב שבעל אוב אינו מועיל כלל, והכתוב לא אסר את האמת  
  . 183אלא את השקר, כפי שאסר את האלילים והפסילים 

כתב   ולחזק  הרמב"ם  דעתו  ליישב  אלא  כלום,  מועילים  אינם  שהלחשים 
 185הזיות שאין להעלות במחשבה את  וכן הזהיר    . 184ליבו של המאמין בהם 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

כ בשבת  תבאיך  ק   ,קולמוס  כתיבה    ,היא  ושיאלאו  דרך  דאין  בשמאלו  מכותב  גרע  דלא 
 ".בכך

גאון  תותשוב  182 האי  אשכנזי)בספר    ושנדפס   רב  אליעזר  (לר'  זקנים  א    ,טעם  תשובה 
נו ע"ב): "מה שכתבנו אליכם בעבור דברי הבאי שכתבתם אלינו כבר, 'כי    –(עמודים נה ע"ב  

אות או   ךיש כמה שמות שיעשה בהם מעשים גדולים שלא יתכן לאדם לעשותם אלא בדר
  מופת', והשבני כי אלו וכיוצא בהם דברים בטלים...

בקפיצ אליהם  [שבא  ז"ל  נטרונאי  רב  מר  בעבור  צרפת  אנשי  ביד  כי  ת  והמסורת שזכרתם 
  '...אני נטרונאי'הדרך], שמא אדם רמאי נזדמן להם ואמר 

אבותינו   ואבות  ושמענו מאבותינו  והרבה חקרנו  כאשר שמעתם,  אנשים  על  וכבר שמענו 
שחקרו על זאת ושמו לב לחקור ולבדוק ולא ראו אמיתת דבר זה. ואשר הגידו לכם כי היום  

ין עליו חרס חדש כאשר אמרתם,  נח מזעפו [ע"י כתיבת שם], וכי ממיתין את האדם שמפיל
  ".רחוק הוא מאוד. וכללו של דבר, פתי יאמין לכל דבר

שוף לא  ילולי שהאובות אמת גם כן דרך הכ  :וריקי מוח אמרו: "אבן עזרא ויקרא יט לא  183
ה אומר  ואני  הכתוב.  והעד  יאסרם  השקר,  רק  האמת  אסר  לא  הכתוב  כי  דבריהם,    –פך 

  . "האלילים והפסילים

הל  184 פי  ' רמב"ם  זרה  "א"א הי"עבודה  מקום  :  על  מותר ללחוש  נחש  או  מי שנשכו עקרב 
ל ולחזק  דעתו  ליישב  כדי  בשבת  ואפילו  כלום  יהנשיכה  מועיל  הדבר  שאין  פי  על  אף  בו, 

 ."טרף דעתו עליויהואיל ומסוכן הוא התירו לו כדי שלא ת

קוק באוצרות הראי"ה  185 חלק ב פרק מד "הערות הראי"ה    כנגד דבריו אלו כתב הראי"ה 
בדורותינו שהופיע אור הקבלה בע"ה נודע ששגגה היא ביד רבינו למורה נבוכים" אות א: "

ומועילים  ,ז"ל נשגבים  יש בהם דברים  והקמעות  ולא כל מה שאינו מובן לשכל    ,והשמות 
  ".האדם הוא בטל

ב כתב  הראי"העוד  ראשון  ,פנקסי  ב  ,חלק  " פנקס  ה:  אות  ה,  היא  אמונה  מה  היא  ומה  זיה 
בעצמו    –ראויה   שמטביע  שמי  רק  הוא  הכללי  היסוד  אמנם  מסמרות.  לקבע  למהר  אין 

לתרץ את פליאותיו הפנימיות בהשקפתו על המציאות הכל ע"פ סיבות שאינן מבוררות לו, 
הוא קרוב להזיה, אבל מי שמחפש סיבות נכונות, אם יאמין ג"כ שישנם דברים רבים שהם  

איננו בעל הזיה. ולהיפך, מי שמתאמץ לגזור על ביטול כל מה   –  יאותיולמעלה משער פל
לסגולות,  למזיקים,  מציאות  שיש  החושב  ע"כ  גמור.  הוזה  הוא  השערתו,  תשקיפהו  שלא 
השם   אנשי  הם  למופת  כלל.  הזיה  בעל  איננו  וכיו"ב  רוחות  גלגולים,  קמיעות,  לחשים, 
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  .186לסבור אותם לאדם שלם  אין ראוי  הללו כותבי הקמיעות, שכל הדברים

כתב, שמקור האמונות הללו בעמים הקדמונים, שייסדו את האמונה   עוד 
וניחוש  וקסם  סברו    . 187בכישוף  עליו  שהחולקים  שלדבריהם כמובן  שכיוון 

עמים אחרים הכירום. בין כך ובין אמונות אלו אמיתיות, אין פלא בכך שגם 
העמים,   בין  אלו  באמונות  הדמיון  את  להכחיש  אין  בין  כך,  הדמיון  כמו 

  , לבין אמונות שהיו רווחות בין העמים 188קפיצת הדרך ע"י רכיבה על קנה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

בדעת שלמים  אנשים  והיו  באלה האמונות,  כהיש"ר  יובכ  שהחזיקו  עולם,  של  ישובו  שרון 
ע"פ  הטבעיים  חזיונותיו  כל  לעצמו  שמתרץ  מי  אבל  ז"ל.  ישראל  בן  והר"מ  מקאנדיאה 

 ."דרכים שאינו תופסם ואינו יודע להם הדרגה, זהו בעל הזיה גמור

ח  186 נבוכים  סא"מורה  פרק  "א  ל:  על  יעלו  שתשמע יאל  ומה  הקמיעות,  כותבי  הזיות  בך 
בספרי תמצא  או  אותםמהם  מצרפים  שהם  שמות  הטיפשיים,  שום    הם  על  מורים  שאינם 

עושים  ושהם  וטהרה,  קדושה  צריכים  שהם  ומדמים  שמות,  אותם  וקוראים  כלל,  עניין 
לש.  נפלאות שלם  לאדם  ראוי  שאין  סיפורים  הללו  הדברים  לסבור  וכל  שכן  כל  מעם, 

  ". אותם
" ,  רים את הלשונות הללווכאשר מצאו האנשים הרשעים הבעמורה נבוכים ח"א פרק סב: 

שמצרפים איזה אותות שרצו, ואומרים: זה שם פועל ועושה אם ,  מצאו מקום לשקר ולדבר
  ואחר כך נכתבו אותם הכזבים אשר בדה אותם הרשע הבער.  נכתב או נאמר באופן פלוני

הפתאים, אשר אין להם קנה מידה   הראשון, והגיעו אותם הספרים לידי הכשרים החלשים
בי וחשבולהבחין  בעיזבונם,  ונמצאו  והצניעום,  ושקר,  אמת  אמת  ן  שהם  של בהם  כללו   .

  ". דבר: פתי יאמין לכל דבר
פ זרה  "ז"ד מ"פירוש המשנה לרמב"ם עבודה  גזירת הכוכבים, אשר  :  שהכזב הראשון הוא 

אחר כך הורכב כזב שני על   ...מוכח במופת בחכמה הטבעית ביטול הקדמותיה הראשונות
, ואמרו שאם יהיה כוכב פלוני שמזלו טוב [מיני קמיעות]  הראשון, והן הטליסמאותזה הכזב  

 ...".במקום פלוני המתאים לו, תיעשה צורה בתואר כך והיא תביא תועלת כך

פ  187 זרה  "ז"ד מ"פירוש המשנה לרמב"ם עבודה  יצא אברהם :  והם העמים אשר  הצאבה, 
ה' בליבו מן החכמה, והיו מגדלים    אבינו מכללם וחלק על דעותיהם הנפסדות במה שאצר

הכוכבים   גזירת  את  יסדו  אשר  והם  להם,  שאינן  פעולות  להם  ומייחסים  הכוכבים  את 
והכישוף והלחשים והורדת הרוחניות ושיחות הכוכבים והשדים והקסם והניחוש לכל ריבוי 

הענ מאלה  והרבה  המתים,  ודרישת  חרבה  ימיניהם,  האמיתית  התורה  שלפה  אשר  ינים 
 ".ם וכרתה אותם, והם שורש עבודה זרה וענפהעליה

(מיוחס לר' אברהם מרימון הספרדי, מתקופת הראשונים  188 - (המאה ה  ספר ברית מנוחה 
15(  (" תכתוב ותשים הכתב בקשר האמצעי של הקנה בהשבעת   .לקפיצההדרך השמינית: 

ותאריך  שלימה  בכוונה  בחודש  בג'  העיר  לרחוב  חוצה  ותצא  הנזכר  המלאכים  אלו 
בקשתך ותכה כקנה למזרח ולמערב ולצפון ולדרום ותרכוב על הקנה ותלך וצריך טבילה  ב

  ". שה ימים קודם ותענית בכל יום ומטתו מטה נקייה מקום פנוי ותצליחיחמ
בסוף הספר (דף לט ע"ב): "ולקפיצת הדרך נמצא בכח אמיתת ואני אומר  ספר ברית מנוחה  

ב אבוא  אשר  עד  קצותה  אניח  כך  ואחר  בין  קצותה  ליקטתי  ואני הכותב  החיצונה.  חכמה 
תראה. כאשר  ומצאתי  ותשקהו   העומרים  בארץ  תקברהו  ואח"כ  שנה...  בן  כבש  קרן  קח 

בכל יום... וכשיגדל עד שיהיה בן ז' קשרים אז תחתוך אותו... ויאמר שם בן מ"ב... ואח"כ  
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    . 189באותה תקופה 

בתלמוד   שהיו  בעליה,  שמתו  דהיינו  קטלנית,  שהוחזקה  אישה  לגבי  גם 
תינ שלא  שהאיסור  גורםשאמרו  שמזלה  משום  הוא  עוד  כתב  ,  190שא 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

יום לחודש בכוונה שלימה ושים סודר אח בי"ג  ד על פניך תצא חוץ לעיר אל רחוב העיר 
ולדרום   ולצפון  ותשביעה בהשבעה מעולה ותאריך בבקשתך ותכה בקנה למזרח ולמערב 
למקום  ותלך  ותרוץ  לאחריך  והאחת  לפניך  האחת  ידך  ותשים  הקנה  על  ותרכוב 

  המבוקש...". 
" א):  פרק  כ תחילת  רימונים שער  (פרדס  זה כתב הרמ"ק  ספר  דברי הספר וובעל  כל  ודאי 

  ".או מקובלים מפי אנשים גדולים ודשהקוח ים חיים נאמרים ברוקהנחמד ההוא דברי אל
ומהרח"ו כתב בשם האר"י על ספר זה (הקדמת מהרח"ו לשער ההקדמות תחילת חלק ג): 

האמיתיובענ" הקבלה  ספרי  זלה"היין  מורי  לנו  אמר  הנמצאים  הנקרא   פרוס  [האר"י]...  ים 
וח אמיתי  הוא  מנוחה  ובחכמהיברית  בתורה  גדול  חכם  דבריו   ברו  את  וכיסה  רוח  ונאמן 

  ". בעומק ונעשה עפ"י נשמת צדיק א' קדמון שנגלה אליו אליהו ז"ל ולמדו
ע"א:   י  דף  תשי"ט)  (מהדורת  רז"ל  מאמרי  ג  שער  (למהרח"ו)  רשב"י"  מאמרי  "שער  ספר 
הענן  ויורד  השבעות  משביעים  אז  הענן  על  לרכוב  כשרוצים  ב'...  קפיצה  מין  יש  "אמנם 

  , או יעשו קנה א' מז' קשרים וישביע השבעות וירכוב על הקנה".ההוא ורוכב עליו
ספר "קבלה מעשית" (למהרח"ו) מכתב יד חלק ה דף צ, הובא בספר שבחי האר"י מהדורת 
כתוב   אחת,  בשעה  חודש  מהלך  או  אחד  ביום  שנה  מהלך  הדרך  "לקפיצת  שלום:  אהבת 

בשיעור אדם, ונקוב הקנה,  וקח קנה אחד אורכו ארבע אמות    עשר שמות אלו בקלף צבי... 
ותכניס הקמיע בתוכו. ובשעת הפעולה שים סודר על עיניך ורכוב על הקנה, ואמור: משביע  
אני פלוני בן פלוני בן פלונית עליכם עליכם עשרה שמות הכתובים בספר אשר בתוך הקנה  

  הזה... שתוליכוני למקום פלוני". 
ע פיתוסי",  ברוך  "מהר"ר  ערך  תונס,  חכמי  השתמשו תולדות  הנז"ל  "הרבנים  קיד:  מוד 

בקבלה מעשית בסגולת קפיצת הדרך לרכוב על קנה הנעוץ בו שם קדוש, וכהרף עין באים 
קודש...   שבת  כניסת  קודם  תיכף  לביתם  ולחזור  הנז',  הרש"ש  רבם  לפני  ירושלים  לעיה"ק 

   וחכמי הזמן היו רואים אותם כשנוסעים ברקיע על קנה".

תנור ־סוף, מקלות, מטאטאים, מזלגי־רוכבות על קניבכישוף    נשים העוסקותשהאמונה    189
(אגב, ע"פ אמונות אלו, בפגישות    עם השטןן  , על מנת להגיע לפגישותיהובעלי חיים שונים

אלו של המכשפה עם השטן, היא מנשקת את פי הטבעת שלו בתור "טקס ברכה" שכונה 
(התיעוד המוכר הקדום ביותר   תקופהבספרים מאותה  הדבר אף מתועד    ."נשיקת הבושה")

הנשים" "אלוף  לשיר  באיור  נמצא  מטאטא  או  מקל  על  הרוכבת  מכשפה  ,  (צרפתית)   של 
משנת   פרנק,  לה  בשנת  1440מרטין  מכן,  לאחר  מכשפות  1489.  "על  הספר  פורסם   ,

מאת  (לטינית)  ופיתוניות" שכלל  ,  כישוף  בענייני  הראשון  הספר  זהו  מוליטור,  אולריך 
   .)ובו, בין השאר, איור של השטן רוכב על ענףאיורים, 

ב באירופה  בעיקר  העיסוק  רשמי  נעשה  מכשפות  המהענייני  האפיפיור 15-מאה  כאשר   ,
השמיני (בולה)    אינוקנטיוס  רשמי  מכתב  בכישוף,הפיץ  העוסקים  גם ו  נגד  תקופה  באותה 

ע ולהקל  מכשפות  של  קיומן  את  להוכיח  שנועד  המכשפות",  "פטיש  הספר  זיהוין נכתב  ל 
  מאותה תקופה ואילך הוצאו להורג עשרות אלפים בעוון עיסוק בכישוף. והעמדתן לדין.

ע  190 סד  "ב"יבמות  ומת :  לשני  ומת,  לראשון  ת  –  ניסת  לא  רביילשלישי  דברי  רבן    . נשא, 
ת לשלישי  אומר:  גמליאל  בן  תישמעון  לא  לרביעי  איכא  ינשא,  מילה,  גבי  בשלמא  נשא. 
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שהוא   שתינשא,  שמגונה  אלא  כלל,  בזה  איסור  שאין  על  הרמב"ם  חשש 
יקבלו   הזמנים  במקצת  אשר  והדימויים,  והדמיונות  והכישוף  הניחוש  דרך 

ם חידושו של  שזהו טע  192ויש מי שכתב   . 191ין יפעולתם הגופות חלושי הבנ
  . 193שאם נישאת לא תצאהרמב"ם 

, השמיט הרמב"ם. והשולחן 194סימני ראש השנה, שהוזכרו בתלמוד גם את  
  . 195ערוך הזכירם 

כתב   חלילה, אלא מטרתם  המאירי  נחש  אינם מדרך  שסימני ראש השנה 
ליבו לתשובה,   טובים.  לעורר את  ומעשים  ולכן  והדבר תלוי רק בתשובה 

  .  196שונאינו" הם העוונות יכרתו פירש ש"

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ואיכא דרפי דמא,  לרב   משפחה  רב מרדכי  א"ל  נישואין מ"ט?  משפחה דקמיט דמא, אלא 
 . "ורב אשי אמר: מזל גורם ,אשי, הכי אמר אבימי מהגרוניא משמיה דרב הונא: מעין גורם

ריח  191 סימן  "שו"ת הרמב"ם  מוחזקת  ...שאלה:  "קטלנית"]  להיותה  והדין   [שבעליה מתים, 
ז"ל   שאמרו  כמו  ממנו,  ת'מנעה  לא  (בענ'נשאילשלישי  משגיחין  ואין  במרדותה, י,  זה  ין) 

  .. נשא, היינו מונעים אותה.ימשום שלו רצתה לה
תמיד,   .התשובה בתורה  עסוקים  יקרים  חכמים  תלמידי  על  גדולה  תמיהה  אני  תמה 

אסור מן התורה למה שיסתפקו עליהם מדרגות האיסורים עד זאת המידה ולא יבדילו בין ה
שהוא אסור מדבריהם ולמה שהוא מגונה בלבד ואין איסור בו. והיותר תימה בשאלה הוא  

בידי הבא  נפשות  ספק  דרך יהשוואתכם  על  לו  שחוששים  נפשות,  לספק  מילה,  שדוחה  ם, 
הניחוש והכישוף והדמיונות והדימויים, אשר במקצת הזמנים יקבלו פעולתם הגופות חלושי 

אךיהבנ המוחזקת    ין.  שזאת  דעתנו,  אלא  התשובה,  כוונת  הוא  העניינים  אלו  ביאור  לא 
שת שימגונה  אדם,  בין  הבדל  ואין  כלל,  בזה  איסור  אין  אבל  האנשים  לשאר  ישא  ינשא 

 ".מוחזקת או יאכל מכישא דאסר גנאה וכיוצא בזה

המבואר  וע"פ  מאמר "לא נחש ביעקב" ד"ה וע"פ: "  )נויזץאליעזר ליפמן  (לרבי  מי מנוחות    192
[נישאת]   לי פסק הרמב"ם בפרק כ"א מהל' איסורי ביאה הל"א שפסק אם (נשאית)  מיושב 
מכח   רק  הוא  הקטלנית  שהיזק  משום  הטעם  בתשובה  וביאר  תצא,  לא  בדיעבד  הקטלנית 

 ".הדמיון החושש לזה, וקשה כי בגמרא לא פורש היתר הדיעבד, ולמבואר אתי שפיר...

שה שנשאת לשני אנשים ומתו, לשלישי לא  יא: "א"הל  א "איסורי ביאה פכ  'רמב"ם הל  193
 ".שאת לא תצאיואם נ ,נשאית

אמר אביי: השתא דאמרת סימנא מילתא  (ובדומה לזה בהוריות יב ע"א): "  א "כריתות ו ע  194
למיכל  איניש  רגיל  יהא  "למיחזי"]  היא,  הגרסה:  כרתי,    [בהוריות  ורוביא,  קרא  שתא  ריש 

  ."סילקא ותמרי

יהא אדם רגיל לאכול בר"ה רוביא דהיינו  : "תקפג סעיף א  סי' שולחן ערוך אורח חיים    195
זכ שירבו  יה"ר  יאמר:  רוביא  וכשיאכל  קרא.  תמרי,  סילקא,  כרתי,   –  כרתי  ,יותינוותלתן, 

שונאינו אויבינו  –  לקאיס  ,יכרתו  שונאינ  –  תמרי  ,יסתלקו  דיננו    –  קרא  ו,יתמו  גזר  יקרע 
 ".וויקראו לפניך זכיותינ

ולא   ,הרבה דברים הותרו לפעמים שהם דומים לנחשד"ה הרבה: "  א"הוריות יב ע  מאירי  196
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השבעות והנחשים הם הבלים המוניים הלחשים השאר  ש  המאירי  כתב עוד
שבאותם   שהעם  משום  רק  הוא  בתלמוד  שהוזכרו  ומה  הנשים,  וכזבי 

נמשכים אחריהם היו  לעוקרם197הזמנים  ולא חששו חכמים  כשאין בהם   , 
איסור והטעייה, ועוד, שכיוון שההמון בטוח בהם, הרי שהם משפיעים על  

  .199ומעין זה כתב גם לגבי קמיעות  . 198נפשו 

גם המהרש"ל כתב שהכשפים הם הבלים וכזבים ודברי תעתועים ואין בהן 
  . 200ממשות 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

   .אלא דרך סימן לעורר בו לבבו להנהגה טובה ,מדרך נחש חלילה
 , קרא רוביא כרתי סלקא תמרי  –והוא שאמרו ליתן על שלחנו בליל ראש השנה קרכס"ת  

עני מהר  ,נםישהם  שגדלים  עולה  ,מהם  שגדלתם  בהם   . הרבה  ומהם  ליכשל  שלא  וכדי 
נחש דרך  לתשובהית  ,לעשות  המעוררים  דברים  לומר עליהם  בקרא    .קנו  שאומרים  והוא 

זכיותינו צדקותינו  ,יקראו  ירבו  שונאינו   ,וברוביא  יכרתו  והם   ,ובכרתי  הנפש  שונאי  ר"ל 
   ...וכיוצא באלו ,ובתמרי יתמו חטאינו ,ונינו וובסלקא יסתלקו ע ,נותוהעו

הערה אלא  אינו  זה  שכל  לבד  ,וידוע  באמירה  תלוי  הדבר  ומעשים    ,שאין  בתשובה  רק 
ואין ראוי לבטוח על   ...אבל הדברים שנעשים בדרך נחש חלילה אין פקפוק באיסורם .טובים

 ...".ועשייתם אסורה ,אלו ההבלים

197  " בכמה:  ד"ה  ע"ב  קט  פסחים  דברימאירי  אחר  נמשכים  העם  היו  הזמנים   ם שבאותם 
המוניותהמ ופעולות  ונחשים  כלחשים  ודרכי   ,וניים  זרה  עבודה  סרך  בהם  היה  שלא  וכל 

 ". קרםוהאמורי לא חששו בהם חכמים לע

ע  198 סז  שבת  כל  א"מאירי  " ד"ה  או :  ע"ז  בשם  שאינם  וההשבעות אחר  הלחשים  מיני  כל 
ע"ז מיני  אינן  רפואה מדרך   ,כוכב  צד  יש בהם משום דרכי האמורי אחר שאין בהם  ומ"מ 

הם נעזרו    ,וזה שכתבו רבותינו ע"ה הרבה מהם בסוגיא זו ובמקומות אחרים  .טבע או סגולה
   :בדבר זה בצירוף בשני דברים

שלא היה שם דבר כדאי להטעות אלא הבלים המוניים וכזבי הנשים כמו שתראה   חד,הא
ברובם שהיו מיחסים אותם על שם הנשים המיניקות והמגדלות את הילדים ומגדלות אותם 

  .בלימוד הבליהם והוא אמרם אמרה לי אם וכו'
צא מצד  ינים היה טבעם מתחזק ונמישמצד שהיו ההמון באותו זמן בטוח באותם הענ ,והשני

 ".ההרגל עזר טבעי בהם

199  " שואלים:  יש  ד"ה  ע"ב  סא  שבת  כמאירי  הקמיעין  רפואות ו שרפואת  אצלם  היו  לם 
  ". המוניות

 " בתפילין:  ולא  ד"ה  ע"א  ס  לו  שם  המומחה[הקמיע]  ואסור  מן  שאינו  שלא    ,בזמן  כלומר 
ויביא ישלוף  ושמא  עליו  סומך  ואינו  המומחה  אדם  או   .עשאו  מומחה  עשאו  אם  אבל 

הרי היא לו תכשיט    –  שהקמיע מומחה מצד עצמו אף על פי שלא הומחה אותו שעשאה
 ".בו סמוך עליויוכאחד ממלבושיו מפני של

אבל מ"מ  ... אם חולה מותר לשאול במכשפים על ידי גויים .שאלה: "ג 'שו"ת מהרש"ל סי 200
 , הן ממשותאומר אני מאחר דעיקר איסורו לפי שהם הבלים וכזבים ודברי תעתועים ואין ב

מאחר שאין בהן    ,משום תמים תהיה  םל במכשפיוא"כ מהאי טעמא אין להתיר כלל לשא
דפעמים הם    ,חולה שיש בו סכנה דשרי אפילו לפי דעת הרמב"ם  א לם  א  ,ממש ורובו הבל
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העץ החיים אמנם סבר שהיה כוח אמיתי בחיצונים לפעול בכוחות טומאה  
הזה,   בזמן  בטלו  אלו  שכוחות  כתב  אך  בלבד  וכשפים,  הדמיון  ונשאר 

היש   לראות  ודרש  וחקר  לנשים,  או  הטיפשים  אדם  לבני  קצת  שמרמה 
בכל   פשפש  אחד  שחכם  הביא  ואף  זאת,  שיעשה  אחד  גם  ואין  משכיל 

למקום ממקום  כולו  שמץ    העולם  מצא  ולא  סוף,  לדבר  אין  לעיר  ומעיר 
  .201דבר מאלו 

  מוסיף על הראשונים 
גם אצל האחרונים, שדנו על דברי הראשונים  בחריפות  מחלוקת זו נמשכה  

  הללו. 

כתב רבה  הגר"א  הרמב"ם  בחריפות  דברי  אחר    , על  נמשך  שהוא 
הללו   הדברים  כל  ובאמת  הארורה,  לחשים    –הפילוסופיה  שמות  כשפים 

בעלי    –קמיעות  ו  202שדים  של  פנימיות  בהם  שיש  אלא  כפשטן,  הם 
  . 203האמת 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 , ספק נפשות דוחה את השבת שהוא בסקילה  לוואפי  ,מכוונים ומוצאים דברים כנים ונכוחים
  ".ק"ו בכה"ג

עץ החיים (לרבי יעקב חאגיז, בעל שו"ת הלכות קטנות) על המשנה סנהדרין פ"ז מ"ז ד"ה   201
(והובאו דבריו בשינוי לשון בתפארת ישראל על המשנה סנהדרין   פ"ז מ"ז  המדבר משחיו 

ג אות  "בועז  כתבתי  ):  לפעול  וכבר  בחיצונים  כח  הקב"ה  שנתן  שלי  החיים  צרור  בספר 
בזמן הזה, ואין שם מי שיעשה מעשה מאלו כי הכל הבל, בעולם... אבל בטלו כוחות אלו  

  ונשאר הדמיון בלבד שמרמה קצת לבני אדם הטיפשים או לנשים. 
וחקרתי ודרשתי לראות היש משכיל והכל סר יחדיו נאלחו אין גם אחד שיעשה, וזיל הכא 

וכב לה,  מדחי  ממקום   רקא  כולו  העולם  בכל  שפשפש  בדורנו  בעוז  חכם  גבר  מזה  כתב 
קום ומעיר לעיר אין לדבר סוף, ולא מצא שמץ דבר מאלו, ואם ימצא איש אמונה בארץ  למ

  יאמר כך שמעתי אבל בעיני לא ראיתי. –
  ". הוא הדבר אשר דיברתי, שהיתה נסיבה מאת ה' לבטל כוחות הטומאה והכשפים...

שא אפשר  הקדמונים,  בדורות  גם  כך  שסברו  שהיו  בכל    אותו  םכיוון  מפשפש  היה  חכם 
היה מסיק כדעתם גם בזמנם, שזהו הדמיון בלבד שמרמה קצת לבני   –יהם  ולם בדורותהע

 אדם. ולא שבטלו מאוחר יותר.

שלישי   202 מאמר  ישראל)  בן  מנשה  (לרבי  חיים  הנשמת  קדמו  כבר  השדים  מציאות  לגבי 
פרק יב ד"ה אכן: "אם כן יצא לנו מזה שהרמב"ם בהרבה מקומות נשא פנים לפילוסופיאה...  

אינו מן התימה אם הוא כאריסטו מכחיש השדים, כי הוא נתפתה לדרך הפילוסופים   ולכן
אינם מאמינים אלא מה שהעין רואה וגוזר העיון הטבעי... וזאת תורת העולה מהפרק הזה,  

 שמציאות השדים אמת...". 

ד דעבודת  רק  וכ"כ בפי' המשנה לפ  .הרמב"ם: "ביאור הגר"א יורה דעה סימן קעט ס"ק יג  203
והוא נמשך   .אבל כל הבאים אחריו חלקו עליו שהרי הרבה לחשים נאמרו בגמרא  .ביםכוכ

כ  ,לוסופיא הארורהיאחר הפ וקמיעות הכל הוא   תבולכן  שכשפים ושמות ולחשים ושדים 
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, אלא  יוון  פילוסופייתאלו את דברי  אכן הרמב"ם הביא במפורש בסוגיות  
   . 204שכתב שאדרבה, אמונות אלו נוסדו ע"י העמים שקדמו לה 

הרמב"ם  נגד  הגר"א  דברי  עצם  מי  ,  205ולגבי  מפי    ושהטיליש  אם  ספק 
  .206יצאו אלו הדברים  הגר"א

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

   .שקר
ה כבר  קיאבל  על  אותן  וכשפים    ,דוודקוכו  שמות  ע"פ  בגמ'  מעשיות  הרבה  מצינו  שהרי 

לתא ואסרתה לארבא אמרו כו' (שבת פ"א ב' חולין ק"ה ב') ובספ"ד מיתות  יאמרה איהי מ
ובירושלמי שם עובדא דר"א ור"י ובן בתירה וכן ר"ח ור"א דאיברו עיגלא תילתא ור' יהושע 

שי בן צרויה (סנהדרין צ"ה א')  דאמר שם ואוקמיה בין שמיא לארעא (בכורות ח' ב') וכן אבי
והרבה כיוצא ואמרו (בספ"ד מיתות חולין ז' ב') למה נקרא שמן כשפים כו' והתורה העידה  

  זוהר שם וכן קמיעין בהרבה מקומות ולחשים רבו מלספר.  ייןויהיו תנינים וע
הוליוהפ מפשטןיסופיא  אותם  ולעקור  הלציי  בדרך  הכל  הגמרא  לפרש  לקחה  ברוב    , טתו 
אלא שיש בהם    ,אלא כל הדברים הם כפשטן  ,איני מאמין בהם ולא מהם ולא מהמונם  וח"ו

אלא של    ,צוניותילוסופיא שזורקין אותו לאשפה שהם חילא פנימיות של בעלי הפ  ,פנימיות
 ".בעלי האמת

פ  204 זרה  "ז"ד מ"פירוש המשנה לרמב"ם עבודה  יצא אברהם :  והם העמים אשר  הצאבה, 
עותיהם הנפסדות במה שאצר ה' בליבו מן החכמה, והיו מגדלים  אבינו מכללם וחלק על ד

הכוכבים   גזירת  את  יסדו  אשר  והם  להם,  שאינן  פעולות  להם  ומייחסים  הכוכבים  את 
והכישוף והלחשים והורדת הרוחניות ושיחות הכוכבים והשדים והקסם והניחוש לכל ריבוי 

הענ מאלה  והרבה  המתים,  ודרישת  שלפה  ימיניהם,  אשר  חרבה  ינים  האמיתית  התורה 
וענפה זרה  עבודה  שורש  והם  אותם,  וכרתה  בדו   ...עליהם  אשר  כולם  הדברים  ואלה 

  . "אין מהם בפילוסופית יוון לא מעט ולא הרבה ,הצאבה
הזכיר   אלו,  בכוחות  והאמין  אלו  בעניינים  הרמב"ם  על  שחלק  הרמב"ן,  שגם  להעיר  יש 

הלל בכוחות  האמין  העולם  כל  משה  שלפני  ונתברר:    –ו  שבדורות  ד"ה  תמימה  ה'  תורת 
"וכאן אכזריות לראש הפילוסופים [אריסטו] ימחה שמו, שהוא מכחיש כמה דברים שראו 

ה רבינו ע"ה שרבים וראינו אנחנו אמיתתם ונתפרסמו בעולם, ובאותם הזמנים קודם שבא מ
כגון   רוחניות  כולן  היו  הדור  באותו  החכמות  כי  לכל,  נודעים  היו  השדים  לעולם  ענייני 

  והמכשפים ומיני חכמות הוברי שמיים".

בין כך ובין כך, ברור שהיו שהתנגדו לשיטתו של הרמב"ם, הן בתקופת הראשונים והן   205
  בתקופת האחרונים. 

עה  206 ג-אסיא  יט  (כרך  עמוד  -עו  תשס"ה  שבט  מנדל  20ד)  מנחם  הרב  של  במאמרם   ,
חשש כישוף או ועבודה   –לרופא אליל    גלוכובסקי והרב מרדכי הלפרין "פניית חולה מסוכן

(שו"ת)" עמודים   ר' צבי הירש קאצינעלבויגין בעל  27-29, הערות  20-21זרה  "גם החכם   :
נרגא ולהטיל ספק בדבריו אלה, לומר כי לא מפי הגר"א   הנתיבות עולם רצה לשדות בה 

   יצאו הדברים האלה, רק הוא הוספה ממסדרי כתבי הגר"א...
ירושלים מצאצאי הגר"א,  שמעתי מסבי, אבי   אימי, ר' אליעזר זאב רוסטובסקי זצ"ל, יליד 

העובדה  בגלל  בעיקר  זה,  ביאור  של  באוטנטיות  אמיתי  ספק  שיש  במשפחתו  מסורת  כי 
מוכרים  אינם  לאשפה'  אותן  ו'שזורקין  הארורה'  'הפילוסופיה  הרמב"ם  כנגד  שהביטויים 

  ם...  כלשונו הרגילה של הגר"א, ובוודאי לא כנגד הרמב"
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העיר, שהרי כל ראייתו של הרמב"ן מבוססת על כך  המי מנוחות  מאידך,  
ראיה,   אינו  זה  והרי  רואים,  לעיני  שנתפרסמו  דברים  להכחיש  נוכל  שלא 
בפעולותיהם   ההמון  עיני  את  אוחזים  והמכשפים  שהמנחשים  ידוע  שהרי 

ה   הנכזבות.  שפעולות  וסיעתו  הרמב"ם  כשיטת  הוכח  הבל  ובזמננו  קסמים 
  .  207המה 

שאותם אשר יראתם כסלותם, ומפרשים את דברי חז"ל  והוסיף בחריפות,  
זוהרה   ומאפילים  התורה  מאבדים הדרת  הם  הרי  כפשוטם,  אלו  בעניינים 

  .208ומשימים תורת ה' היפך המכוון בה 
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מקומות  מראי  כאן  מצויינים  לא  הגר"א,  של  כדרכו  שלא  כי  לב,  לשים  ראוי  כמו"כ 
מדוייקים, אלא יש פה רק את הקביעה הכללית של 'כל הבאים אחריו', בלא שום ציון. יתר 
על כן, עצם הקביעה ש'כל הבאים אחריו חלקו עליו' אינה נכונה. ראה למשל במאירי שבת  

שים, פחים קט ע"ב ד"ה בכמה מקומות ביארנו... גם המהרש"ל בן  סז ע"א ד"ה כל מיני הלח
  ...דור הרמ"א כתב בשו"ת מהרש"ל סי' ג על הכישוף כדעת הרמב"ם

מחשש   המדרש  בבית  נבוכים  במורה  שיעור  לבטל  הצעה  הגר"א  לפני  הועלתה  כאשר 
  ". '...הגיב בחורי אף 'ומי יעיז לדבר נגד כבוד הרמב"ם וספריו –להתפשטות הפילוסופיה 

  וכן הביא מקורות לכאן ולכאן מה היה לכאורה הנוסח בכתב היד המקורי.

באמינות  ן  כא  207 לחשוד  ומיעטו  כאלה  בתופעות  להאמין  יותר  נטו  הקדמונים  בדורות 
(הנקרא גם: מטה דן) ויכוח רביעי  מעשה שהובא בכוזרי שני  ב  מצינו  . וזכר לדברמבצעיהן

  רצ"ח: "מעשה במלך גדול שהיה משועמם ובער ולא היו לו בנים. וירא משנהו שהיה  אות
ו  [המלך] וילך על הגג במקום אשר עשן  יפתי מאמין לכל דבר,  יקח קנה של נחושת חלול 

הכבשן של הבית עולה, ויקרא אל המלך בשמו בקול גדול מבהיל ומפחיד, ויאמר לו 'פלוני 
להודי  שלחני  אלוקים  ה'  את  פלוני,  לרעות  יודע  שאינך  לפי  למלכות  ראוי  אתה  שאי  עך 

גיהינום יורש  וסופך  הרעה  עליך  כלתה  כי  דע  ראשך,  מעל  הנזר  תוריד  לא  ואם  .  'צאנו, 
  ... ותיפעם רוחו ורעדה אחזתו פלצות ביעתתו ,ויהיה כשמוע המלך

ויו ויקומיעזוב את כיסא המלכוה  יום מותו.  וישב שם בדד עד  צייה ושממה  ו  לך אל ארץ 
מארבע  מעט  יותר  זה  אירע  המעשה  וזה  למלך.  עליהם  ויקימוהו  במשנה  ויבחרו  השרים 

  ". מאות שנה לפי מה שקראתי בדברי הימים של המלכים

(לרבי    208 מנוחות  נויזץמי  ליפמן  ע"א  אליעזר  מ  (דף  ביעקב"  נחש  "לא  מאמר  ע"ב):    –) 
לעיני   שהתפרסם  רק ממה  ראיה  אין  שאם  אומר,  ואפר  עפר  זה "ואנוכי  גם  הנה  הרואים, 

רבים   וספרים  סופרים  מפי  עוד  ונתפרסם  במורה,  הרמב"ם  הודענו  ראיה, אחר שכבר  אינו 
מהפעולות   וכדומה  עיניים  באחיזת  תשעינה  רואים  עיני  והמכשפים  המנחשים  שאלו 

  הנכזבות והמטעות אשר במחשך מעשיהם יטיחו עיני הרואים מראות ומהשכיל ליבותם... 
הז בעניין  וסיעתיה...ובייחוד  הרמב"ם  כמ"ש  ונתפרסם  נראה  שאמיתתו  לא    ה  והראב"ד 

  השיגו, וכן כתב גם הרא"ה בספרו...
על   והמחוכמים  המצודקים  חז"ל  מאמרי  הלוקחים  כסלותם,  יראתם  אשר  אותם  ולדעתי 
פשטיותם בעניינים כאלו, גם המה נכללים תוך אותה הכת שעליהם נשבע רבינו הרמב"ם  

נה דכל ישראל יש להם חלק לעוה"ב כתב שם על האנשים הלוקחים ז"ל בקודשו (בפי' המש
ומאפילים   התורה  הדרת  מאבדים  שהם  פשטיותם)  על  תמוהים  הנראים  חז"ל  אגדות  כל 

  זוהרה ומשימים תורת ה' בהיפך המכוון בה...
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דבר בעמיםסוף  ובין  בישראל  בין  שסופרו,  העל־טבעיים  המעשים  כל   , ,
דיוק  יכולים   חוסר  עיניים,  אחיזת  ע"י  טבעי  באופן  בימינו  מוסברים  להיות 

נפשיות 209בעובדות  חוויות  הסבריהן  210,  את  הבינו  לא  שבזמנם  תופעות   ,
  הטבעיים.

  ספרי קבלה מעשית 
בקבלה    211מתקופת הגאונים מקובלים שעסקו  היו  האחרונים,  תקופת  ועד 

קדושים,    212מעשית שמות  בענייני  ספרים  כתבו  מלאכים,  ואף  השבעות 
, לעשות 215, הפיכה לרואה ואינו נראה 214, קפיצת הדרך213קמעות, לחשים 
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ק"ו לזמננו שיש בהם מריבוי הידיעה והדרישה בטבעיות [חוכמות הטבע], ומפורסם בבירור 
 .לות הקסמים הבל המה..."השכל שפעו

  כולל גוזמאות, דמיונות, שקרים. 209

חומרים   210 מסוימים,  נפשיים  מצבים  נפשיות,  מחלות  הנפש,  על  האמונה  השפעת  כולל 
  סעיף ז "נפש האדם". פרק לאמשני תודעה. כדלעיל באריכות ב

 ואפשר שעוד לפני כן. 211

שונות  212 לפעולות  לגרום  קבליות  דרכים  הזה  דהיינו  עיונית   . בעולם  לקבלה  בניגוד 
  שעוסקת רק בלימוד. 

ק הן בפעולות טבעיות בספרו "ספר הפעולות", עוס  ר' חיים ויטאל, גדול תלמידי האר"י,  213
שנראות  פעולות  בו  יש  השאר  בין  ולחשים.  שמות  ע"י  בפעולות  והן  וכימיה),  (רפואה 

  כמעשי אחיזת עיניים, עם הדגשה לעשותן באופן שהתחבולה לא תתגלה: 
חלק ב אות יא: "אם תשים מעט עופרת בקצה נר של שעווה ותחפנו ותכסהו בשעווה שלא 

ם על השולחן או תוך כלי אחד של מים, הנר הזה ישאר זקוף  יורגש ולא יוכר. ואח"כ תשי
  מעומד ולא יפול ולא יטבע".

ב אות מח: "להעלות הנר מאליו. קח חוט דק מאוד שלא יראה, וקשור בקצה האחד  ־חלק ג
נר אחד ובקצה השני קשור אבן אחת שתהיה כמשקל הנר ממש עם השמן שבתוכו. ותכסה 

אחת שלא יראה, ותעביר החוט ותתלהו תוך גלגל עץ    קצה החבל הקשור באבן עם מטלית
מה  וכל  הנר,  ותדליק  במרוצתה.  קלה  שתהיה  כדי  [גלגלת]  קארושא  בלעז  הנקרא  עגול 

  שיחסר מהשמן כשיודלק כך יהיה הנר דולק עולה והאבן יורדת".

: "אם בעית דתקפוץ ארעא קדמך, 17חרבא דמשה (אחד מספרי הקבלה הקדומים) עמוד    214
  קניא דזרדתא יחידאה מן אפטיגו נניא ועד יולויהו". אמור על

הדרך השמינית: ספר ברית מנוחה (מיוחס לר' אברהם מרימון הספרדי, מתקופת הראשונים) 
תכתוב ותשים הכתב בקשר האמצעי של הקנה בהשבעת אלו המלאכים הנזכר   .לקפיצה"

ותכה כקנה למזרח ותצא חוצה לרחוב העיר בג' בחודש בכוונה שלימה ותאריך בבקשתך  
טבילה חמ וצריך  ותלך  ותרכוב על הקנה  ולדרום  ולצפון  ותענית יולמערב  קודם  ימים  שה 

  ". בכל יום ומטתו מטה נקייה מקום פנוי ותצליח
בסוף הספר (דף לט ע"ב): "ולקפיצת הדרך נמצא בכח אמיתת ואני אומר  ספר ברית מנוחה  

ה בחכמה  אבוא  עד אשר  קצותה  אניח  כך  ואחר  בין  קצותה  ליקטתי  ואני הכותב  חיצונה. 
תראה. כאשר  ומצאתי  ותשקהו   העומרים  בארץ  תקברהו  ואח"כ  שנה...  בן  כבש  קרן  קח 
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בכל יום... וכשיגדל עד שיהיה בן ז' קשרים אז תחתוך אותו... ויאמר שם בן מ"ב... ואח"כ  
יום לחודש בכוונה שלימה ושים סודר אחד על פ בי"ג  ניך תצא חוץ לעיר אל רחוב העיר 

ולדרום   ולצפון  ותשביעה בהשבעה מעולה ותאריך בבקשתך ותכה בקנה למזרח ולמערב 
למקום  ותלך  ותרוץ  לאחריך  והאחת  לפניך  האחת  ידך  ותשים  הקנה  על  ותרכוב 

  המבוקש...". 
" א):  פרק  כ תחילת  רימונים שער  (פרדס  זה כתב הרמ"ק  ספר  דברי הספר וובעל  כל  ודאי 

  ".או מקובלים מפי אנשים גדולים ודשהקוח חיים נאמרים ברים וקהנחמד ההוא דברי אל
ומהרח"ו כתב בשם האר"י על ספר זה (הקדמת מהרח"ו לשער ההקדמות תחילת חלק ג): 

האמיתיובענ" הקבלה  ספרי  זלה"היין  מורי  לנו  אמר  הנמצאים  הנקרא   פרוס  [האר"י]...  ים 
וח אמיתי  הוא  מנוחה  וניברית  ובחכמה  בתורה  גדול  חכם  דבריו ברו  את  וכיסה  רוח  אמן 

  ". בעומק ונעשה עפ"י נשמת צדיק א' קדמון שנגלה אליו אליהו ז"ל ולמדו
הובא   מספרד),  הראשונים,  מהמקובלים  הכהן,  יעקב  ב"ר  יצחק  (לר'  האצילות  מאמר 

שהיינו החכם הגדול המקובל  ב"ישורון" (מאסף תורני) חלק ז עמוד ר"ח ד"ה עוד קבלה: "ו
ז"ל,  נברונה העיד  עימו ב ורבים אחרים שבאו משם היו  על רבו החסיד ר' אלעזר מורמיש 

ענן ההיה רוכב בדמות  מצוות מקום רחוק מוטלת עליו,    הת כשהי  ותכי לעתמעידים עליו,  
כב  . וכמה ימים רהמוזמן לכך והגיע אל המקום הרחוק ההוא ומקיים מצוותו וחוזר למקומו

ת ברית מילה במקום רחוק, ורכב על ו צופעם אחת נזדמנה לו מ.  על בהמה כשאר בני אדם
הצר מהשימוש  אחד  דבר  איזה  ושכח  אצלו,  המורגל  כמשפטו  השבועה  לאנשי  יפי  ך 

הזאת,   [החכמה  מן)  פ  ]ופלטו(ונפל  ונעשה  הארץ,  אל  קרוב  על    ]צולע[  (חולה)  סחיהענן 
  ".]מותו[כו, ולא נתרפא מאותו חולי בשום תחבושת בעולם עד יום ייר

מאמרי  "שער  ע"א:    ספר  י  דף  תשי"ט)  (מהדורת  רז"ל  מאמרי  ג  שער  (למהרח"ו)  רשב"י" 
הענן  ויורד  השבעות  משביעים  אז  הענן  על  לרכוב  כשרוצים  ב'...  קפיצה  מין  יש  "אמנם 

  ההוא ורוכב עליו, או יעשו קנה א' מז' קשרים וישביע השבעות וירכוב על הקנה".
הובא בספר שבחי האר"י מהדורת ספר "קבלה מעשית" (למהרח"ו) מכתב יד חלק ה דף צ,  

כתוב   אחת,  בשעה  חודש  מהלך  או  אחד  ביום  שנה  מהלך  הדרך  "לקפיצת  שלום:  אהבת 
עשר שמות אלו בקלף צבי...וקח קנה אחד אורכו ארבע אמות בשיעור אדם, ונקוב הקנה,  
ותכניס הקמיע בתוכו. ובשעת הפעולה שים סודר על עיניך ורכוב על הקנה, ואמור: משביע  

פלוני בן פלוני בן פלונית עליכם עליכם עשרה שמות הכתובים בספר אשר בתוך הקנה    אני
  הזה... שתוליכוני למקום פלוני". 

ע"ב):  -ספר "שער הגלגולים" (למהרח"ו) הקדמה ל"ו (מהדורת ירושלים תרס"ג דף מה ע"א
בזקנות אלא  [הקבלה]  זו  חכמה  אל  זכה  לא  הימנית,  מפאה  שהיה  ז"ל,  הרמב"ן  ו,  "אפילו 

כנזכר בספרים, כי בבחרותו לא היה מאמין בה, עד אשר רבו ר' עזריאל גרם לו שילמדהו 
  על ידי אותה הפעולה שעשה, שבא אצלו בקפיצת הדרך, כנודע".

ספר "שער הגלגולים" (למהרח"ו) חלק שני "הקדמה ושבחי הרב זלה"ה דף ד ע"א (תרל"ה): 
  ם ודרכים"."והיה [האר"י] יודע קפיצת הדרך על כמה אופני

וכן  (תרל"ה.  ע"א  ח  דף  מגלגול"  נוראים  "מעשים  שני תחילת  חלק  הגלגולים"  "שער  ספר 
עמודים   תשט"ו  ירושלים  האר"י"  "שבחי  בספר  קלים  לשון  בשינויי  "וראה 24-25הובא   :(

אותו מורי זלה"ה [האר"י] ואמר לאביו 'בנך יש בו רוח אחד'... וציווה הרב זלה"ה לעשות  
הבח על  ובאו  שמירה  נשים...  אצלו  לבוא  ולא  המדרש  מהבית  לצאת  אותו  יניחו  ולא  ור 

אימו ודודתו לראות את הבחור וראו פניו ונשקוהו, באותה שעה חזר הרוח ונכנס בו וחנקו,  
ומפני היראה של אומות העולם שיאמרו שהרגוהו, עשה הרב זלה"ה [האר"י] קפיצת הדרך 

ה היה בין השמשות, ובטבריה עשה הרב זלה"ה על שני קנים והלכנו לטבריה ברגע אחד שז
  תפילה שלא יישמע בין האומות...".
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  ועוד.  216כל מה שירצה האדם 

דמשה  חרבא  הם  אלו  שבספרים  הרזים,  217מהקדומים  שימוש  ספר   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ובזמן שהרב : "מהר"ר חיים ויטאלד"ה  מערכת גדולים אות ח [כא]  (לחיד"א)  שם הגדולים  
סיפי"ן אבו  הנקרא  תקיף  אחד  שר  בא  ירושלים  בעה"ק  היה  יום    ...מהרח"ו  אחריו  ושלח 

וא"ל  יהש עליך  'שי  הזה  גוזרני  הנהר  את  תפתח  פתוח  המקדש  לבית  הוא  שהולך  שבעוד 
בראשך דמך  אין  ואם  לפתחו  מוטל  ועליך  לעיר  הרבה  נצרך  והוא  שלכם  מלך  . 'שסתם 

  ...".ומהרח"ו עשה קפיצת הדרך והלך לדמשק ובא אליו רבינו האר"י זצ"ל ובחלום ידבר בו
"ואירע עוד דבר   שאצל אחד מן הנגידים ספר "שבחי הבעש"ט" (ברלין תרפ"ב) עמוד פח: 

היה ילד חולה, ובא אל הבעש"ט ואמר שיחיה, ואח"כ ראה שימות. והבין שירצו לעשות לו  
אל  מגבולם  פרסאות עד שיצא  ט"ו  הלילה בקפיצת הארץ לערך  ונסע משם בחצי  בושה, 
ממלכה אחרת... שמעתי מאנשים אחרים שבאו לביתו בשלושה ימים בקפיצת הארץ, אע"פ  

  רובים". שהיו גשמים מ
שם עמוד קיב: "ויהי בנוסעם משער העיר ציווה לתלמידיו שיחזירו פניהם אלי, וגם הבעל  
עגלה ציווה שיחזיר פניהם אליו, ושיקשור המוסרות והסוסים ילכו מעצמם, וכן היה. וראו  
התלמידים והנה הם נוסעים מעיר לעיר בכל רבע שעה ממש נכנסים בעיר אחרת. ונסעו כך 

  שהאיר היום. ונסעו מהלך רב מאוד באותו הלילה ע"י קפיצת הדרך". כל הלילה עד
השתמשו  הנז"ל  "הרבנים  קיד:  עמוד  פיתוסי",  ברוך  "מהר"ר  ערך  תונס,  חכמי  תולדות 
בקבלה מעשית בסגולת קפיצת הדרך לרכוב על קנה הנעוץ בו שם קדוש, וכהרף עין באים 

לב ולחזור  הנז',  הרש"ש  רבם  לפני  ירושלים  קודש...  לעיה"ק  שבת  כניסת  קודם  תיכף  יתם 
   וחכמי הזמן היו רואים אותם כשנוסעים ברקיע על קנה".

(מהדורת    215 ע"א  ז  דף  והצלחה,  הצלה  שערי  בינש),  בנימין  (לרבי  בנימין  אמתחת 
לדרך   גדול  סוד  לך  הא  נראה.  ואינו  לרואה  זלה"ה  "מהרמב"ן  תע"ו):  דארף,  ווילהרמרש 

ושונא ואורב וגזלן וחמסן. ובחון ובדוק הוא. וניסיתי בעז"ה  לרואה ויאנו נראה משום אויה  
במקום סכנת נפשות כמה פעמים והועיל, ודבר גדול הוא. ודע שתועלת התפילה הזו תועיל 
ימין...   יד  של  אצבעותיך  שלושה  ותשים  יותר...  ולא  מנחה  תפילות  אחר  עד  מבוקר 

יא ואח"כ  פעמים...  ג'  ויאמר  שמאל...  עין  תחת  ובדוק והקמיצה  בחון  אחת...  פעם  מר 
  ומנוסה". 

ספר שורשי השמות (כתב יד) סי' קנד: "לרואה ואינו נראה. תשביע לגבריאל... להכות כל  
  בני אדם בסנוורים שלא תוכל שום ברייה לראותך... להעלים אותך כל זמן שתרצה".

  ינו נראה".אמת ואמונה (לרב יוסף צובירי), תשס"ב, סי' סח: "להולך דרכים שיהא רואה וא
הסודות   עמוד    –ספר  תשע"ד,  אלמגור),  מאיר  ישראל  (ר'  החכמה  "להיות  127סגולות   :

  : "להתעלם".333רואה ואינו נראה". שם עמוד 

הספר:   216 בסוף  הראשונים),  מתקופת  הספרדי,  מרימון  אברהם  לר'  (מיוחס  מנוחה  ברית 
תר וגם הוא חותם של  והנה לך חוחם של בילי"ד עשוי כמשפט וכהלכה לא פחות ולא יו"

עיון גדול  המרכבה לעשות כל מה שירצה האדם כל חפצו כל רצונו אבל צריך בעשייתו 
 ".שלא יהיה סכנה

עמנואל (אופק) סימן   -תשובות הגאונים החדשות  ספר זה הוזכר כבר ע"י רב האי גאון ב  217
  . קטו

ומבואר הוספות למילואים עמוד קצא כתב על כך: "  בספר תורה שלמה (לרב כשר) חלק כב
כי יש בה  'ספר חשוב ומקובל אצלם כמ״ש    שהספר חרבא דמשה הוא ספר מסוג זה והיה 
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המלאך.  218תהילים רזיאל  גם  מספר  אחריהם  חלקים  בתוכו  שכולל   ,
מנוחה   , 219הרזים ברית  רבים    . 220וספר  ספרים  חוברו  האחרונים  בתקופת 

  . 221ההלכה בעולםכאלה, חלקם ע"י רבנים שהתפרסמו גם 

בספרים רבים כאלה, ואף בקדומים והמפורסמים שבהם, מפורשות פעולות  
מ רק  לא  תימה  עליהן  מן  שיש  אף  אלא  וההיגיון,  ההלכה  ן  המציאות 

שונא  להריגת  לחשים  כגון  חבירו222והמוסר.  בית  להחריב  להפיל 223,   ,

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ". 'ונפלאות גבוהות
ואשר הגידו לכם  אמנם מעיון בכל דברי רב האי גאון שם נראה כי אינו מחשיבו, ונעתיקם: "

וכי ממיתין את האדם שמפילין עליו חרס חדש כאשר אמרתם,   נח מזעפו  [הים]  (היום)  כי 
רחוק הוא מאד. וכללו של דבר פתי יאמין לכל דבר. ואלו היה לדבר זה אמתה לא נכחד  
וכך   כך  לעשות  הרוצה  והנוסחים שראיתם  באלה.  מהאמין  עליכם  אנו  וחסים  נסתר,  ולא 

ה וכך,  כך  חרבא  יעשה  נקרא  ואשר  הישר  ספר  נקרא  כאשר  מזאת  אצלנו  יש  מאד  רבה 
לתה ארבעה מלאכים ממונים על החרב, כי יש בה גבהות ונפלאות ובספר  ידמשה אשר תח

יגעו  והרבה  מספר,  ולא  קץ  להם  שאין  והפרטים  המחותכות  מן  חוץ  רבה  רזא  הנקרא 
 ".והוציאו שנותיהן ולא מצאו אמתה לדבר

וסק בקריאת מזמורים שונים לתועלות מסוימות. אך יש בו גם קטעים  רובו של ספר זה ע  218
  המוסיפים מעשים מסוימים והשפעות על אנשים אחרים:

טיט  מן  שפת  הנהר   וחול  מן  הים  וערב  אותם    זה המזמור טוב לפרסם הגנב. קחמזמור טז: "
הנחשדים    כל  הנחשדים  וקח  ספל  חרס  ומלא  אותו  מים  שאובים  ושים כל השמות  וגבל  וכתב

ח  מן    בספל  כל  אחד  ואחד  לעצמו  ואמור  עליו  זה  המזמור  י׳  פעמים  ושם  של ו  הוא  חי, 
חבלים, י מן נחלת שפרה עלי, ובכל פעם יאמר  ' יהיה רצון מלפניך ח"י שתודיעני מי גנב כך  

  וכך. ומי שגנב יפתח עינו שלו ויעלה פתקו למעלה". 
בדרך ויעמדו עליך אויבים קח מלח בידך ואמור את השירה הזאת   שתלך בעת מזמור קכה: "
 ". שבע פעמים

" קל:  בד׳ מזמור  אותו  לחוש  יראוך  ולא  לפניהם  לעבור  ותרצה  בעיר  סובבים  שומרים  אם 
 ".רוחות העולם ונופלת עליהם תנומה ולא ישמרו

"בשם ה' אלוקי ישראל אתחיל זה  רזיאל המלאך, מהדורת אמסטרדם תסא דף לד ע"א:  219
 הספר מספרי הרזים שנתן לנח בן למך... [שהוא תחילת ספר הרזים]".

 מיוחס לר' אברהם מרימון הספרדי, מתקופת הראשונים.  220

ואל  מפעלות אלוקים (ר' יתולדות אדם (לרבי אליהו בעל שם, אב בית דין של חעלם),    221
ועוד מחברים),   תירשום),  בעל שם,  יוסף  (ר'  יסוד העולם  (לר' משה  שושן  שורשי השמות 

של  זכות,   כתביו  את  הפיץ  במנטובה,  ישיבה  וראש  רב  באיטליה,  המקובלים  מגדולי 
וקמיע",  מהרח"ו "לחש  ספר  הקמיעות,  ספר  בינש),  בנימין  (ר'  בנימין  אמתחת  מראה ), 

אוחנה),   רפאל  (ר'  שו"ת  רפאל  הילדים  מחבר  ודיין,  רב  רוזנברג,  יודל  יהדה  (ר'  המלאך 
  יחווה דעת).

  : "אם בעית למקטל אינש, סב טינא... ואמור...יתחבל פ'ב'פ". 16חרבא דמשה עמוד  222

  : "אי בעית לאחרובי ביתא דחברך...".17חרבא דמשה עמוד  223
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עוברה  לשונאו 224אישה  רע  שד  לשלוח  לבעל  ,  225,  חימה  מלאכי  לשלח 
  לשאול באוב   , 227או אשה לבוא עכשיו לעשות רצונולגרום לאיש    , 226חובו 

לרוח  מנחה  הבאת  מת ,  228ע"י  עם  עתידות ,  229לדבר  לעורר ,  230להגיד 
אחריך  ותרוץ  רצונך  שתעשה  אשה  בלב  ע"י  231אהבה  ממון  להרוויח   ,

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  : "אם בעית תפיל אישה...".17חרבא דמשה עמוד  224

  "אם בעית לשדורי שידא בישא על סנאך...".: 19חרבא דמשה עמוד  225
מרחמנותא   אנא קרינא לך שידא ביש ושדא אכיראה ושדא דלא  .לשנאה: "26שם עמוד  

אכסתא ונקטא  קברא  בית  יתבא  ביש  שידא  קרינא  אנא  תיני    לך  תיזיל  היא  אינשא  דבני 
ובקניה ותשרי ליה מיא פיואי    ובילשניה ובקרקבניה  קמרה לפ׳ב׳פ ברישיה ובעיניה ובפומיה

לא  .רסיהכב בכר ואם  מיא  ליה  ותרמון  מלאכין  ,יהסתזלון  בישתא  עלי  פוזיאל    משדרנא 
פ׳ב׳פ ותשרון ליה    לא עלגיאל פרזיאל אקריניניך וקבורי אנון שתא דתזלון בעסדונוזאל פ

  ס". א׳א׳ . יה וקטילו יתיה לפ׳ב׳פ דאנא בעינאסיוא בכרסמיא 

אלה המלאכים המלאים אף וחימה וממונים על כל דבר  א, מחנה ב: " ספר הרזים, רקיע    226
ת לאיש ואין בם רחמים כי אם ליקום ולהפרע ומו  קרב ומלחמת ונכונים להצר ולענות עד

שונאך או על בעל חובך או להפוך אנייה או    ממי שנמסר בידם. ואם ביקשתה לשלחם על
בצורה חומה  '  פל'  ב  פלוני  לשם   לכם  משליך  שאני   הזאת   בעת  מידי   נא   קבלו ...  להפיל 

 ותפילוהו   מראיהו  ואת  אתו  ותשחיתו  אתו  שתשנקו  ...איבריו  כל  ולכתת  עצמותיו  לשבור
 עד   והולך  נחסר  ויהיה  ודעתו  רעיונו  ותפיחו  לבבו  מחשבות  ותפירו  הונו  ותחסרו  במיטה
  ות...". למו שיגיע

227  " לכתוב אדם   ,השדים נמצא פעולה אחרת  ובחכמתברית מנוחה, סוף הדרך השמינית: 
עשתרו"ת  עיפ"ש)  מיימו"ן  (נ"א  נייפ"ש  מימו"ן  השידי"ן  שמות  ארבע  אלו  ביצה  על 

באותו    .חצרמו"ת דם  מלאה  וימצאנה  יוציאנה  ואח"כ  ימים  ז'  הביצה באשפה  את  ויקבור 
שטו"ר)   (נ"א  שנזוד  לדימו"ן)  (נ"א  לדית"ן  הטומאה  שמות  אלו  חמור  בקלף  יכתוב  הדם 

הריני משביעכם בז' כוכבי לכת ובשם   ,שקרימ"י שקיטורט"י (נ"א שקוטורט"יי) מיימו"ן עינ"ן
א ואדון כל העולם ובשם חפניא"ל רבכם שתבערו לב פלוני בן פלונית או בת פלונית שתב

תאמר זה ג' פעמים ואח"כ תשרף הקמיע באש ותאמר כך כשם שזאת    .עכשיו לעשות רצוני
ני או לב פלונית לעשות רצוני ויהיה כלהבה בעצמותיו כאש סגור נשרפת כן ישרוף לב פלו

בעני ויאריך  והנחה,  מנוחה  שעת  לו  תתנו  ואל  לו  דמי  תתנו  אל  מה  יבכליותיו  כל  זה  ן 
  ". שיוכל

וזכור    228 ספר הרזים, רקיע א, מחנה חמישית: "ואם תרצה לשאול באוב, עמוד כנגד קבר 
מ כן:  ואמור  החמישית...  מחנה  מלאכי  בין  שמות  החונה  קריפורייא  רוח  עליך  אני  שביע 

הקברות על עצמות המתים שתקבל מידי מנחה זאת ותעשה רצוני ותביא לי לפלוני בן פלו'  
  שהוא מת ותעמיד אותו וידבר עמי...".

עמוד    229 דמשה  מן  16חרבא  דשמאל  אזנו  על  אמר  מיתא,  עם  למללא  בעית  "ואם   :
  ורמי בחורתיהון". קהוהיהוט עד אהישוני ועד נגזריקי

  אמת ואמונה סי' לב: "להגיד עתידות, מי שיכתוב אלו השמות... יגיד עתידות, וזה בדוק". 230

לראשונה    231 לאור  "יצא  תירשום,  יוסף  רבי  האלוקי  למקובל  העולם"  יסוד  "שושן  ספר 
לאחר חמש מאות שנה מכי"ק" בהוצאת מכון חכמי ירושלים. כתב היד עצמו כולל חיבורים  
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סלמנדרהילהשב,  232שחוק  לבן  ,  233ע  תרנגול  אל  לשחוט  לדבר  כדי 
זרה  –  234הכוכבים עבודה  עובדי  למנהג  הדומה  אל  235דבר  לפנות   ,

יש להעיר גם על האזהרה    . השמש היווני  ילשהוא שמו של אל  –  236היליוס 
מהמלאכים  דבר  לשאול  כשתבקש  בטומאתה  אשה  אל  תקרב  שלא 

  .   237שברקיע השני 

רבותינו,   את  לנגח  מנת  על  הרזים  בספר  קראים שהשתמשו  היו  על  אכן, 
  .238בית מדרשם שכביכול ספר זה יצא מ

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

צורת וליקו תצייר  "לאהבה.  קט:  סימן  היד)  בכתב  שמופיע  (כפי  הספר  מתוך  רבים.  טים 
האשה שתרצה בכותל... ותאמר... השר הגדול הגיבור והנורא הנקרא אבגיתץ המושל על  
ורצוני  חפצי  שיעשה  עד  ולשתות  לאכול  תוכל  שלא  במעיה  אש  ותבעיר  אהבה...  שער 

  מלך". ותביא אותה אצלי בכח שלך שחותמו של שלמה ה
שם סימן תסז: "לאהבה. כתוב יום ה' בשעה ראשונה בקלף שליל וגע בה ותבוא... ותראהו 

  לאשה ותרוץ אחריך". 

מילים      232 בהימורים. שתי  [דהיינו  "להרוויח בשחוק  סימן שפא:  יסוד העולם"  "שושן  ספר 
  אלו מחוקות בכתב היד, אך מופיעות במפתח שבתחילת הספר]". 

הש  233 הרקיע  הרזים,  "ספר    הבא ,  ותלהט  תעלה  שלא  מרחץ   לכבות  קשתיב  אםלישי: 
  והזכיר ,  הארץ  על  תתנהו  ואל  זכוכית   בכלי   שנים'  ג  בן  ישן  בשמן   אותה  ותן  סלאמנדרא

  שעות '  בג  למפריע  פעמים'  ז  לפניו  המשרתים  המלאכים  שמות   ואת  השוטר  שם  את  עליו
  המשרתים   האש  מלאכי   ובשם   יבניאל  בשם   סלאמנדרא  עליך   אני   משביע:  ואמור  בלילה

  '...".פ'ב'פ של המלהט המרחץ מן האש ותכבי תבריחי  כן האש מן שהברחת כמה, אותו

234  " א:  רקיע  הרזים,  קח ספר  דבר  כל  עסק  על  הכוכבים  ועם  הירח  עם  לדבר  תבקש  אם 
  ".י לתוך מים חייםוהסכו לת ושחוט אתוי לבן וקמח סושכו

"וקח שכווי לבן   וילנא תרלח דף ה ע"א:  קטע זה מופיע גם בספר רזיאל המלאך מהדורת 
  בטוהר ובניקיון ושחטהו וכסה את דמו".

זרה    משנה  235 " עבודה  מ"ה:  אצטרובלין,  פ"א  כוכבים:  לעובד  למכור  אסורים  דברים  אלו 
  ".ובנות שוח, ופטוטרות, ולבונה, ותרנגול הלבן

236  " ד':  רקיע  הרזים,    כן   שתראהו  ואחר...  בלילה  השמש   את  לראות  בקשת  ואם ספר 
 היליוס   אנתוליפון  אבצבי:  הזאת  התפלה  את  והתפלל  ארצה  פניך  על  פוליות  והותשתח
  קאטאסיטס  אובינוס  טרוכוס  הזפלה  איופיסטוס  קוריפוס  אקט  אפיסטוס  אגדור  נאטוס

 אני   מפיל.  אסטראטיוטוס  תיריונוס  איופוטוס  פומאוס  קירי  פאנטור  פילי  סגימוס  קזמונטס
 כל  ממני  תכחד  ולא  אימה  בלי  לי  ותגלה  פחד  בלא  לי  שתראה  לפניך  תחנתי'  פלו  בן'  פלו
  ".מבקש שאני כל באמת לי דיותג דבר

  הרקיע   במעלות  העומדים  מכל  דבר  לשאול  קשתיב  ואם  ספר הרזים, תחילת רקיע ב: "  237
  ".בטומאתה אשה אל תקרב ואל... השני

: "ומי היום  36"ספר הרזים, הוא ספר כשפים מתקופת התלמוד" (מרדכי מרגליות) עמוד    238
ששי   קמיעות  כותבי  טמא,  ושם  טהור  שם  האומרים  רבאנים  הם  הלא  בישראל,  מכשף 
ורזה רבה וכמה ספרי   וספר אדם  [ספר] הישר ספר הרזים  וקוראים שם כתביהם  תחבולות 
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שהובאו   וקמיעות  לחשים  בין  שיש  הרב  הדמיון  מן  גם  להתעלם  אין 
  . 239בספרים אלו, לבין אלו של אומות העולם 

שהביאו מספרים   241המקובלים ומגדולי    240מהראשונים היו  ,  למרות כל זאת
כ"ספרי  .  242ם ובחישואף    , אלה כאלה  עתיקים  ספרים  הדפיסו  בדורנו  גם 

    . 244, ואף דנו בדבריהם243קדומים", ליקטו מספרים אלה קבלה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  מכשפים". 
  יך שבספר רזים".: "כל תועבת רבות37שם עמוד 

לעיל    239 שהבאתי  פהכפי  ולחשים"  פרק  "קמיעות  "עולם  סעיף  במאמרי  פירוט  וביתר   ,
  הכישוף" סוף פרק ג.

ובעלי הקמיעין שאמרו דאיתמחי גברא. היינו שהוא בן : "שו"ת הרשב"א חלק א סימן תיג  240
ן במזל ידוע בחודש וביום. וכן כותבין  וין מלאכתולן משגיחין לכומזל שקמיעיו מצליחין. וכ

מוש תלים שמוסכם ביד גדולי ישראל כולן מסכימין  יבקלף ידוע בעור שליל ובעור צבי. וש
  ". שצריכין עונה ידועה

עמוד   מרגליות)  (מרדכי  התלמוד  מתקופת  כשפים  ספר  הוא  הרזים  מכל 42ספר  "יותר   :
. בספרו סודי רזיא הוא מעתיק מחבר אחר השתמש בספר הרזים ר' אלעזר רוקח מרמייזא

ספר   מתוך  הרקיעים  שבעת  תיאורי  את  מעתיק  הרוקח  מרובים...  קטעים  הרזים  מספר 
הרזים... את תיאורי הרקיעים והמחנות של המלאכים הוא מוסר ע"פ רוב בלשונו של ספר  
הוא   וההשבעות,  הפעולות  את  השימושי,  החלק  את  ואילו  קצרה...  בדרך  בסיכום  הרזים 

  לגמרי".משמיט 

עץ חיים (למהרח"ו) חלק ב שער מג פרק ב אות ו סוף ד"ה ובזה: "ואלו הם הז' רקיעים,    241
  שנתבאר בספר הרזים, בסוד המלבוש". 

242  " א:  כ תחילת פרק  (לרמ"ק) שער  רימונים  ודאי כל דברי הספר הנחמד ההוא וובפרדס 
  ".או מקובלים מפי אנשים גדולים ודשהקוח ים חיים נאמרים ברוקדברי אל[ברית מנוחה] 

" ג:  חלק  תחילת  ההקדמות  לשער  מהרח"ו  האמיתיובענהקדמת  הקבלה  ספרי  ים יין 
זלה"ה  מורי  לנו  אמר  וח  פרוס  [האר"י]...  הנמצאים  אמיתי  הוא  מנוחה  ברית  ברו  יהנקרא 

חכם גדול בתורה ובחכמה ונאמן רוח וכיסה את דבריו בעומק ונעשה עפ"י נשמת צדיק א'  
  ".ון שנגלה אליו אליהו ז"ל ולמדוקדמ

ה המאה  בתחילת  המקובלים  מגדולי  אלישיב,  שלמה  (הרב  הלשם  מבעל  ):  20-מכתב 
"הגיעני לנכון היום הספר חרבא דמשה אשר שלח לי רום כבודו שליט"א... ואם כי הספר  
בקבלה   להשתמש  מאוד  נזהר  שאני  מה  לבד  כי  בו,  להשתמש  אפשר  אי  הזה  הקדוש 

הנה מובן כי ספר כזה ודאי יש בו שיבושים רבים, אך עם כל זה הנה הוא   ת],מעשיות [מעשי
 פר נלמד לראותו ולהסתכל בו... ".סספר קדוש ונכבד מאוד והוא 

והסביבה),    243 יפו  אביב  בתל  תימן  ליהדות  ראשי  רב  צובירי,  יוסף  (לרב  ואמונה  אמת 
  תשס"ב. 

הסודות   אלמגור)  –ספר  מאיר  ישראל  (ר'  החכמה  שמות  סגולות  לחשים  ליקט  תשע"ד,   ,
(עמוד   דעתה  בלי  אחריך  תבוא  שאישה  ביניהם:  רבים.  בעניינים  לכבות  101וקמיעות   ,(

(עמודים   (עמוד  118-119שריפה  חיצונים  לראות  (עמוד 120),  נראה  ואינו  רואה  להיות   ,(
 ),306), שיראו בני ביתו גופם בלא ראשם (שם), לידע החולה אם יחיה אם לאו (עמוד  127
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לא   כשעדיין  תורה,  מתן  מלפני  הם  אלו  שספרים  בכך  זאת  שיישבו  יש 
בשיתוף  זרה  עבודה  למלאכים  245נאסרו  שספרים   . 246ופולחן  שיישב  ויש 

אלו  לא  אלו   מזיקות  שפעולות  להודיע  אלא  כך,  לעשות  לייעץ  באו 
לעשות   אפשרות  ושיש  ולבטל  מועילות,  להציל  מנת  על  נגדיות  פעולות 

השפעותיהן ש .  247את  המזיקות  אלא  הפעולות  את  מדוע  להקשות  יש 
מידן   להציל  הפעולות  ואת  יישב,    –פירטו,  עוד  המוזרים  לא.  שהדברים 

המקורי היד  בכתב  היו  ולא  מהמעתיקים  הוספות  הם  אלו   . 248שבספרים 
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

(עמוד   עורב  אימרת  (עמוד  302להבין  העופות  דיבור  להבין  בקלפים  320),  לשחק   ,(
(עמוד   (עמוד  312ולהרוויח  בהימורים)  (דהיינו  בשחוק  מיעוט  להרוויח  להתעלם 355),   ,(

  ) ועוד ועוד. 374-378), קפיצת הדרך (עמודים 333(עמוד 
ף כתב שם "מעומק ליבי  הספר זכה להסכמת הרב חיים כהן פרחיה (המכונה "החלבן", שא

אברכנו למי שיזכה להחזיק ספר זה אפילו בביתו כקמיע מומחה, בוודאי ה' יעזור להרחיב  
איתן   גמליאל  ולהמלצת הרב  ולהאדירה"),  תורה  ולהגדיל  בבית  והברכה  גבולו הקדושה 

  (רב ק"ק תימן אלעד). 

ש"ס א", גם בחלק  דברי יעקב (הרב יעקב עדס) סימן ז ענף א (נדפס גם בחלק "אגדות ה  244
"סנהדרין שבועות" וגם בחלק "דברים"): "בספר קדושת יצחק מהגר"י כדורי הנדמ"ח בסוף 
כרך רביעי העתיק ספר בשם חרבא דמשה ושם בספר חרבא דמשה יש דבר מחודש מאוד  
'פלוני בר פלוני'... והנה בכרך רביעי עצמו (דהיינו לפני תחילת ספר  והוא שכתוב בשמות 

[יצחק כדורי] הביא בכמה מקומות עניינים    חרבא דמשה) במערכות שעל סדר הא"ב הרב 
  ".וגם שם כתוב שמות כנ"ל של פלוני בר פולני מספר חרבא דמשה...

רפאל המלאך (ר' יהודה יודל רוזנברג) דף נח ע"א: "כי הספר רזיאל הוא ספר המורכב מן   245
תגלו בעולם עוד ן נוהישנים ה  תערובות חלקי ספרים ישנים גם חדשים בלי שום סדר הגון.

שע"י  זרה  עבודה  אפילו  זרה,  עבודה  ענייני  כל  לישראל  שנאסר  קודם  תורה,  מתן  קודם 
על השתתפות יעלה  האם  החמה,  אל  לבן  תרנגול  להקריב  שם  מביא  שהרי  ראיה  והא   ...

  ". הדעת שזאת מותר לישראל?

(מרדכי    246 התלמוד  מתקופת  כשפים  ספר  הוא  הרזים  עמוד  ספר  "כמדומני  43מרגליות)   :
שזה היה מהלך מחשבתו של בעל הרוקח [שהביא רבות מספר הרזים]: ספר זה הוא מלפני  
גילוי מפי מלאך ומלא חכמה   והוא  פולחן למלאכים,  מתן תורה, בשעה שעדיין לא נאסר 

 אמיתית, אלא שבמתן תורה נאסרו כמה דברים לישראל".

(לגבי ספר    ד"ה וצריך  למות למילואים עמוד קצבתורה שלמה (הרב כשר) חלק כב הש  247
עצה לבן    לומר שלא עלה על דעתם לפרש שבא לתת  ךוצרי  דמשה): "הרזים וספר חרבא  

וזה, ולעבור על כמה  ךאדם אי אלא ספר זה הוא כמו ספר    .איסורי דאורייתא  לעשות זה 
בהם  רפואות שמאמינים  אלה  לפני  עובדות  רואים  ,שקובע  יש    שאם  כזה  לדעת מצב 

, אפשרות לעשות פעולה נגדית להציל ולבטל ההשפעהש  שאפשר זה ע״י פעולה כזאת, וי 
  ".אלה הדברים לדעת כל ווכמו שנתבאר לעיל שהסנהדרין צריכים הי

יש עוד  "  ד"ה וממילא:   שלמה (הרב כשר) חלק כב השלמות למילואים עמוד קצב תורה    248
, דוהם הרבה דברים מוזרים מאבספר חרבא דמשה שיש ב  אפשרות לפרש שאותם הדפים

ואותו המקורי,  בכת״י  ואינם  מהמעתיקים  הוספות  הרזים   המה  ספר  על  לומר  יש  הדבר 
בהן שיש  הלשונות  וניסו  שאלה  הקטרה  כגון  עכו״ם  מאחד   ךדרכי  הוספות   המה 
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נוכ  לא  כן  שאם  אלא  זו,  טענה  להכחיש  אפשר  אי  על  ואמנם  לדון  ל 
  תוכנו. חשיבותו של ספר על סמך  

מהמקרים   בחלק  שלפחות  מכך  להתעלם  נוכל  שלא  מהרבנים מוכח  היו 
שאיןש כשי  רערעל  סברו  גם  שמצאו,  עתיקים  כתבים  דברים    ש על  בהם 

בכך    . 249תמוהים  טועים  העולם  שרוב  וכתב  הרמב"ם  קדמם  וכבר 
הו  אם  שכן  וכל  בספרים,  כתוב  שנמצא  דבר  לכל  בספרים שמאמינים  א 

  . 250קדמונים

  במקרא ובתלמוד 
בעלת   שהרי  ממש,  בו  יש  האוב  שמעשה  נראה  המקראות  של  מפשוטן 

ואף על    . 252וכן משמע מדברי חז"ל שבתלמוד   ,251האוב העלתה את שמואל 
כן   שפי  יקובלו  כתבו  יש  ולא  והיתול,  כזב  ודברי  ותוהו  הבל  אלא  שאינו 
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  ". המעתיקים

יפו    249 אביב  בתל  תימן  ליהדות  ראשי  רב  צובירי,  יוסף  (לרב  ואמונה  והסביבה),  אמת 
  תשס"ב, סי' לב: "להגיד עתידות, מי שיכתוב אלו השמות... יגיד עתידות, וזה בדוק".

ואם   בה.  מי השתמש  ולא שמענו  ראינו  זו לא  "פעולה  כתב:  "מראש אמנה" שם  ובביאור 
  היא מצויה באיזה קונטריס כתב יד מתימן, הרי אין בכך לא שטות ולא תפלות". 

הרמב"ם    250 וכן:    ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי    לאאיגרת  ד"ה  הכוכבים  גזירת  אתם  "על  צריכים  וכן 
בשנים גדולים  אנשים  וכמה  ספרים,  אלפי  הטיפשים  חיברו  שכבר  בחכמה  –  לידע,    –  לא 

ודימו שאותם ההבלים הם חכמות גדולות, ועלה   איבדו כל ימיהם בלמידת אותם ספרים, 
   .על ליבם שהם חכמים גדולים, מפני שידעו החכמות ההן

אשר  שהדב יחידים, השרידים  אנשים  מלבד  הכל,  או  העולם,  רוב  בו  קורא,  הר שטועים   '
שימצאו  הדברים  שכל  החולה:  והרעה  הגדול  החולי  והוא  לכם,  מודיע  שאני  דבר  הוא 

  . בו בתחילה שהם אמת. וכל שכן אם יהיו הספרים קדמוניםיכתובים בספרים, יעלה על ל
ו ספרים,  רבים באותם  מיואם התעסקו אנשים  ונתנו בהם,  נמהר ינשאו  יקפוץ דעתו של  ד 

בו: וכי לשקר עשה עט סופרים, ובחינם נשאו ונתנו אלו  ילומר שאלו דברי חכמה. ויאמר בל
  . ?"באלה הדברים

 יט.  –א כח יא ־שמואל 251

ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב: כל העושה דבר עבירה ומתבייש : "ב"ברכות יב ע  252
עונותיו  מוחלין   –  בו כל  על  אלא  לו  הרגזתני  ...  למה  שאול  אל  שמואל  ויאמר  מהכא: 

ד ופלשתים נלחמים בי וה' סר מעלי ולא ענני עוד  ותי, ויאמר שאול צר לי מאולהעלות א
ותומים לא  .  מות ואקראה לך להודיעני מה אעשה וגם ביד הנביאים גם בחל ואילו אורים 

הכ  –  קאמר עיר  לנוב  דקטליה  ומומשום  שמיאהנים.  מן  ליה  דאחילו  (ויאמר    ?נין  שנאמר 
  ."במחיצתי –שמואל אל שאול מחר) [ומחר] אתה ובניך עמי, ואמר רבי יוחנן: עמי 

רבי אלעזר כי מטי להאי קרא בכי: ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני : "ב"חגיגה ד ע
  ".על אחת כמה וכמה – להעלות אתי. ומה שמואל הצדיק היה מתיירא מן הדין, אנו 
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לישראל להימשך בהבלים  , ואין ראוי  253הדברים במקום שהשכל מכחישם
  . 254אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת בהן 

את   שהפכו  נראה  המקראות  של  שמפשוטן  מצרים,  חרטומי  לגבי  גם  כך 
באחיזת   נעשה  שהדבר  שכתבו  יש  כן  פי  על  ואף  לתנינים.  מטותיהם 

  . 255עיניים 

ללכת   בשם  משתמשים  היו  לא  הנביאים  שאפילו  מוכח  המקראות  מן 
ים הומתו בלי שביקשו למלט נפשם ממוות ע"י שימוש  בקפיצה, וכמה נביא

שאסור להשתמש בשמות אפילו בשביל להציל    וכך הוכיח היעב"ץבשם.  
וכן יש להוכיח    . גם לדעות שיש אפשרות למעשים כאלה,  256עצמו ממיתה 
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לם נשתוו כי מעשה ווכ  ,וראינו מחלוקת בין הגאונים בדבר הזהכד: "  א כח־רד"ק שמואל  253
 , בר שמואל עם שאול יאבל יש מהם אומרים כי לא ד.  תוליהאוב הבל ותוהו ודברי כזב וה

יד ישה עשתה הכל ברמאות כי מיאבל הא  ,בריוחס ושלום לא עלה שמואל מקברו ולא ד
אך להראות לו כי מצד החכמה הכירה ומצאה דבר זה אמרה למה    , הכירה כי שאול הוא

   .מיתני ואתה שאוליר
שאול   בא  וכאשר  נמוך  בלשון  מחבואו  מתוך  שמדבר  אדם  בן  להביא  אוב  בעלת  ודרך 
היו  ישראל  וכל  למלחמה  יוצא  יהיה  למחר  כי  וידעה  נבהל  אותו  וראתה  מאתה  לדרוש 

כהני   שהרג  שאול  שעשה  מה  וידעה  גדול  הנאמרים  בפחד  הדברים  המגיד  בפי  שמה  ה' 
על מחשבת שאול כי היה חושב כי שמואל   'ויאמר שמואל אל שאול'בפרשה ומה שאמר  

    .רב שמואל בן חפני הגאון ז"ל רושזהו פי ...היה המדבר אליו
שה את  יאף על פי שמשמעות דברי החכמים ז"ל בגמרא כי אמת היה שהחיתה הא  :ואמר

 ".במקום שיש מכחישים להם מן השכל לא יקובלו הדברים ,שמואל

   ...אסור לשאול בעל אוב: "טז ,יד ותא הלכ"עבודה זרה פי 'רמב"ם הל 254
הן וכזב  שקר  דברי  כולן  האלו  לגויי    ,ודברים  הקדמונים  כוכבים  עובדי  בהן  שהטעו  והם 

משך בהבלים  יהארצות כדי שינהגו אחריהן, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים לה
 ".א להעלות על לב שיש תועלת בהןאלו ול

שהם נהיו תנינים, ברגע    ,מוסב על חרטומי מצרים   –ם  יויהיו לתנינ : "מלבי"ם שמות ז יב  255
המטות  שמן  ונדמה  תנין  בעור  שנתעטפו  לתנינים,  החרטומים  נתהפכו  המטות  שהשליכו 

  ".נהיו תנינים
אינו אלא אינוס בינתי של    ,עיניים: אחיזת  'כזב'כל זה אינו אלא  : "רש"ר הירש שמות ז יא

  ".הזולת

יעב"ץ עירובין מג ע"א ד"ה דקאזיל בקפיצה: "מן המקרא נראה דאפילו הנביאים לא היו    256
משתמשים בשם ללכת בקפיצה, שהרי אליהו הנביא הגדול שבנביאים אחרי מרע"ה הלך 

עצמו   להציל  שאת  ביתר  גדול  כח  לו  שהיה  ואע"פ  יום,  ארבעים  במדבר  בהמתת  נבוך 
רשעים רבים ברוח פיו כאשר עשה לשני שרי חמישים וחמישיהם, אעפ"כ מפני איזבל ירא  
לנפשו וברח, מזה נראה בבירור שאפילו להציל עצמו ממיתה לא עשה ע"פ שם, כי אם ע"פ  

  הדיבור דווקא.
וכן יש להוכיח עוד מירמיהו, כי הלוא לא ייבצר ממנו עשוהו כשהוליכוהו אל הבור, וכמה 

כן נבי שעשה  וישעיהו  בשם.  שימוש  ע"י  ממוות  נפשם  למלט  שביקשו  בלי  הומתו  אים 
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מצור רעב  מלחמה 257מזמני  ומעיתות  לאכילה,  בריות  בראו  שלא   ,  
ולא אמרו לחש  מנת לברוח,    השתמשו בקפיצת הדרך עלשלא    258ורדיפות 

נראה,   ואינו  לרואה  בבבלים  ולא  ליהפך  להילחם  גולם  כדמויות  בראו 
צרכים  וברומאים לשאר  בלחשים259או  שונאיהם  את  הרגו  ולא  כן  ,  אם   .

, וכי  על אלו שכן נשתמשו בפעולות אלואפוא קשה על המעשים שסופרו  
  . , ושלא להוציא לעז על צדיקים הראשונים אכשור דרי

ע"י   שונות  בריות  שבראו  חכמים  שהיו  נראה  התלמוד  דברי  של  מפשטן 
אמנם מהמאירי משמע שהיתה זו פעולה טבעית של יצירת   . 260ספר יצירה

ויש מי שפירש שלא    . 261בריה שלא מזיווג המין, כמו שנודע בספרי הטבע 
קרוב  , אלא נראה היה לעיניים, וולא היה מעשה ממש  , בראו בריות ממש
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ונמסר ביד מבקשי נפשו, שכן אמרו חכמים כל המשתמש   (יבמות מט ע"ב) לא הועיל לו, 
  בתגא חלף. מ"מ הבעיא היא בדיעבד".

בעניין זה כתבו בשם האר"י (ילקוט ראובני פרשת חוקת ד"ה בזימנא): "ושאלתי למור"י אם 
ולהשכיל.  להבין  שהשתמשו  הקדמונין  כמו  בהשבעות  או  קודש  בשמות  להשתמש  מותר 
והשיב מור"י ז"ל כי אותן החכמים הקדמונים היה להם אפר פרה, כמו ר' טרפון, אבל אנו  

  טמאי מתים ואסור (מקובלים בשם האר"י)".

 וכן רשב"י במערה. 257

  וכן עשרת הרוגי מלכות. 258

  יש אחרונים שהקשו כך: 259
על החכם צבי, הובא בספר יכבד אב (לר' משה מנחם ולדן) אות ה סי' ע    ן הברוך טעםיוגיל

יוסף שהוצרכו לצרף השכינה להשלים ): "12עמ'  (ד"ה וכתב   ועוד יש להביא ראיה מאחי 
  ."עשרה. וידוע שהיו בקיאים בספר יצירה כמ"ש השלה וישב

וצר ע"י ספר יצירה העלה מהר"ר  אדם הנ: "אורח חיים סימן נה ס"ק ד(לחיד"א)  ברכי יוסף  
. וראיתי במכתב להרב מהר"י ליב כ"ץ  ..צבי אשכנזי בתשובה סי' צ"ג דאינו מצטרף לעשרה

ועבר  (גיטין לח ב) דרבי אליעזר דשחרר עבדו  בן הרב שער אפרים שהביא ראיה מההיא 
זר  אעשה דלעולם בהם תעבודו. ואם איתא דמצטרף יברא אדם ע"י ספר יצירה, דרבי אליע

 ."והנמשך) ע"א גדול כחו כמ"ש במדרש הנעלם (בזוהר ח"א דף צח

רוף אותיות של יעל ידי ספר יצירה שלמדו צ: "רש"י[  רבא ברא גברא: "ב"סנהדרין סה ע  260
קא"]שם הוה  ולא  בהדיה,  קא משתעי  הוה  זירא.  דרבי  לקמיה  ליה. אמר    , שדריה  מהדר 

את חבריא  מן  אתה"]  ליה:  החברים  ע"י  "הנבראים  ורב  [רש"י:  חנינא  רב  לעפריך.  הדר   ,
אושעיא הוו יתבי כל מעלי שבתא ועסקי בספר יצירה, ומיברו להו עיגלא תילתא, ואכלי  

  ."ליה

אפילו ידעו    ,כל שהוא נעשה בפעולה טבעית אינו בכלל כשפים: "ב"מאירי סנהדרין סז ע  261
יפות שלא מזולבר רשאים    ,כמו שנודע בספרי הטבע שאין הדבר נמנע  ,ווג המיןיא בריות 

הכ  .לעשות בכלל  אינו  טבעי  שהוא  בו    ,שוףישכל  אין  רפואה  משום  בו  שיש  לזה  ודומה 
  ".משום דרכי האמורי כמו שיתבאר במקומו
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  . 262היה הדבר מחכמות החיצונות כמו חכמת המכשפות ואחיזת העיניים

  הגולם 
הרבים   והמעשים  גולם,  יצירת  על  מפראג  למהר"ל  שיוחס  המעשה  לגבי 

רבים שלא היה כבר כתבו  ,  264בספר "נפלאות מהר"ל"   263שיוחסו לגולם זה 
נברא ומדובר בבדיה שנדפסה  265ולא  שלוש מאות שנה לאחר מותו של  , 

אלה,    . 266המהר"ל  למעשים  יותר  קדומים  מקורות  שהיו  שהוכיח  מי  ויש 
אלא אוטיסט, ועל פי זה ביאר פרטים רבים   לא היההגולם  שאלא שפירש  

  . 267במעשיות אודותיו 

מחלם,   שם  בעל  אליהו  ברבי  נוסף,  מעשה  דיןישנו  בית  מתחילת   268אב 
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:  )135  , תשס"ז עמוד103פירוש ספר יצירה לרבי יהודה הברצלוני (ברלין תרמ"ה עמוד    262
"ויש נמי מי שפירש כי זה שהיו עושים באותן הימים החכמים, לא היה בריאת בן אדם ממש  
ולא בהמות ממש, אלא קרוב היה הדבר מחכמות החיצונות, כמו חכמת המכשפות ואחוזת  

והיה הדבר בהיתר ובמצווה ולא בעבירה [והיתה]נהיתה(  ,העיניים,  חכמה גדולה מאותן    ) 
חוזת עיניים, וחכמתה עודפת על שאר כל החכמות שבעולם מזולתן  החכמות של כישוף וא

ונרא  מישמוש  לו  והיה  לעיניים  נראה  היה  אלא  ממש  מעשה  היה  לא  להן. אבל    ה ודומה 
כמו שאדם יכול לאוכלו, והיה בו כוח שהאוכל ממנו היה שבע ממנו כמו משאר הנאכלים  

  ". ממש

  ללא ספק זהו הגולם המפורסם ביותר. 263

והנפלאות   264 והמופתים  האותות  יסופר  בו  מהר"ל  נפלאות  ספר  "זה  נכתב:  הספר  בשער 
מאת מרן ורבן של כל בני הגולה הצדיק והקדוש גאון הגאונים נזר ישראל ועטרת ישועתו 
לעשות   הפליא  אשר  זצוקלה"ה  מפראג  מהר"ל  הנקרא  וגדולתו  צדקתו  הארץ  ומלאה 

חכמת הקבלה להילחם נגד עלילת דם אשר    גדולות ונוראות על ידי הגולם אשר ברא בכח
  נפרצה בימיו ולברר האמת לעין כל כי נקיים ישראל מקלון זה". 

ובעמוד קה חתם את דבריו: "המסקנה היא חד משמעית,  קה, -קס עמודים קג-מוריה קנט  265
  כתב יד זה של מוהר"י כ"ץ לא היה ולא נברא...".
: "זמן קצר לאחר  )80-81מפראג (עמודים  נר באישון לילה (הרב שלמה אבינר), ערך גולם  

יודל   ר'  של  ספרותית  המצאה  אלא  שאינו  הוכח  מהר"ל]  [נפלאות  הספר  פרסום  לאחר 
  . עצמו"

  המהר"ל נפטר בשנת ה'שס"ט.  266
 ספר זה יצא לאור ע"י הרב יודל רוזנברג .  בשנת ה'תרס"טהספר "נפלאות המהר"ל" נדפס  

יביע   שו"ת  ובו  ודעת"  "אומר  ספר  ויוחס  אומר)(מחבר  בשערו    –,  המפורש  לגאון    –ע"פ 
  ., כדלעיל, חתנו של המהר"ל. רבים הוכיחו שייחוס זה בדויהגדול מוהר"י כ"ץ

ב (טבת תשע"ז),  -הרב יהושע ענבל, "מבט חדש על הגולם מפראג", נדפס ב"המעיין" נז  267
ובעמוד  94-104עמודים   שהתיאור    101,  לי  נראה  התחום  עם  היכרות  "מתוך  של  כתב: 

  הגולם מפראג, מראשיתו ועד סופו, מתאר צורת חיים אפשרית של אוטיסט בוגר".

 בקהילת חלם. 268
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האחרונים  בשו"תים 269תקופת  הובאו  שדבריו  רבי   . 270,  זה,  מעשה  ע"פ 
שם   בעל  צבי אליהו  חכם  בשו"ת  כמסופר  יצירה,  ספר  ע"י  אדם    ,271יצר 

יעב"ץ  שאילת  הגדולים  272בשו"ת  אליהו    . 273ובשם  לרבי  סייע  זה  גולם 
רעות  וגזירות  דם  מעלילות  רבים  יהודים  בעל 274להציל  אליהו  רבי  אכן   .

מופת  ובעל  קבלה  כבעל  התפרסם  אדם"  275שם  "תולדות  וספרו  מלא  , 
את   שמחליפות  מכשפות  מפני  להציל  ביניהם  ולחשים,  בקמיעות 

"שאטור   , 276הילדים  ועוד. 277קמיע  שרא   "  עליו  מסופר  בספרו  כן,  ה  כמו 
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 תלמיד המהרש"ל. 269

שלושאל  270 תשוב  ה  מב.  סי'  המהרש"ל  בשו"ת  שלו הובאה  הב"ח   ה  בשו"ת  הובאה 
 החדשות סי' עז.

אדם הנוצר ע"י ספר יצירה כאותה שאמרו בסנהדרין   נסתפקתי: "שו"ת חכם צבי סימן צג  271
גברא ברא  חעלם  ,רבא  אבדק"ק  אליהו  מוהר"ר  הגאון  זקני  על  העידו  מצטרף   ,וכן  מי 

  ".לעשרה לדברים הצריכין עשרה כגון קדיש וקדושה

[שו"ת חכם  בהא דמספקא ליה למר אבא בספרו (: "שו"ת שאילת יעבץ חלק ב סימן פב  272
   ...הצר ע"י ספר יצירה אם מצטרף לעשרסימן צ"ג) בנוצבי] 

זקנו   ע"י  שנוצר  באותו  שקרה  מה  ז"ל  אמ"ה  קדוש  מפה  ששמעתי  מה  כאן  אזכיר  אגב 
נתיירא שלא  [הגאון רבי אליהו בעל שם]  הגראב"ש   וגדל מאד  כי אחר שראהו הולך  ז"ל 

ונתק ממנו השם שהי לקח  כן  על  וש  היחריב העולם  נתבטל  זה  וע"י  עדיין במצחו  ב דבוק 
 . ה"זקובפניו בעוד שנתעסק בנתיקת השם ממנו בח הלעפרו. אבל הזיקו ועשה בו שריט

הג"מ אליהו אבד"ק חעלם זקנו  "  : קסגסי'  מערכת גדולים אות א  (לחיד"א)  שם הגדולים    273
צ"ג סי'  בתשובותיו  כמ"ש  צבי  הג"מ  נכדו  .  של  כמ"ש  גברא  וברא  יצירה  בספר  בקי  והיה 

ששמע מפי בנו של הגאון שער אפרים ז"ל נפלאות שעשה   הנזכר שם ושמעתי מעט"ר אמ"ן
בס'   וראיתי  וסכנה.  הצורך  לעת  אמתית  מעשית  קבלה  בכח  הנזכר  אליהו  מהר"ר  הגאון 
שאילת יעב"ץ ח"ב סי' פ"ב ששמע מהרב אביו ז"ל כי אותו הנוצר ע"י ס' יצירה ע"י הגאון  

יב העולם על כן נתק השם  מו"ה אליהו הנזכר ראה שהיה הולך וגדל מאד ונתירא שלא יחר
 ". ממצחו ונתבטל ותב לעפריה

ישורון חלק יז ניסן תשסו עמוד תרס"ז ד"ה במשפחות: "במשפחות רבות מקהילת חעלם   274
בכתב חוברת  נפוצה  יהודים -היתה  להצלת  אליהו  ר'  של  מפעולותיו  רשומות  ובה  יד, 

 מעלילות דם וגזירות רעות ע"י שילוח הגולם שיצר". 

יז ניסן תשסו עמוד תרסה ד"ה אגב: "פירסומו של ר' אליהו לא באה לו רק   ישורון חלק  275
מחמת גדלותו העצומה בתורה, אא בגלל התעסקותו בחכמת הנסתר, באמצעותה נתפרסם  

 לאיש קדוש, בעל קבלה ובעל מופת".

סי'    276 "תולדות אדם  בנעמיןלט:  והקמיע הנ"ל   לילד שנחלף שקורין  צבי...  על קלף  כתוב 
ראב"ש   הגדולים  המקובלים  וכתבו  הילד.  על  לצלות  שם]  צריך  בעל  אליהו  ר'  [כנראה: 

ז"ל, לאחר י"ב שעות של זה הנ"ל שוב אין תקנה, על כן   [כנראה: ר' יואל בעל שם]  וריב"ש
  ."זריזין מקדימין שלא יעבור זמן י"ב שעות

לולה [דהיינו, שמצוי שהדבר קורה לה] שמחליפין בנים  פ: "קמיע ליולדת שהיא עשם סי'  
להם  שיש  מכשפות  נשים  מחמת  או  ומחלת,  לילית  מחמת  הן  בנעמין,  שקורין  בלידתה 
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  . 278מאה אלף מכשפים והרגם בעזרת שם קדוש 

ברור שבתקופות של עלילות דם וגזירות רעות, היתה תועלת ביצירת גולם  
  שהגויים יאמינו בכך ויחששו מפניו. , או עכ"פ בכך בדרכים נסתרות

   צז פרק
  חלומות 

החלומות בכללי  האריכו  שונים   בתלמוד  חלומות  בתיאורי  ובהטבתם, 
ש.  279ובפתרונותיהם  לנבואה ואמרו  משישים  אחד  שנקטו  .  280החלום  ויש 

קטנה"  "נבואה  הלשון  את  חלום  האמוראים  .  281לגבי  גדולי  על  סופר  וכן 
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  שליטה להחליף הבנים". 
שם סי' צט: "וגם טוב לאשה שמחליפין את ילדיה בלידתה שקורין בנעמין. אמנם לבנעמנש 

  וכו'".
  עלולה שמחליפין את בניה שקורין בנעמנש". שם סי' קד: "שמירה ליולדת שהיא 

קלט:    שם כידוע  "סי'  המכשפות,  שליטות  בזמן  אפילו  כשפים,  שום  יזיקו  שלא  ליולדת 
להם   יש  מיעוטים   שליטהשלפעמים  או  ניצול  אחד  אין  כמעט  הילדים,  את  שמחליפין 

  . "ניצולים
להן, היו מצויות  אגדות כאלה, על מכשפות או פיות שמחליפות ילדים אמיתיים בילדיהן ש

ע"פ אמונותיהם, בנה של הפיה מכונה "משתנה", "מחליף", אצל אומות העולם באירופה.  
"גולם".   הבן  או  את  להשיב  לפיה  לגרום  שונות  דרכים  וכן  כזה,  ילד  לזהות  דרכים  היו 

המקורי. מאגדה זו אף התגלגל הכינוי "ילדי הפיות" לילדים אוטיסטים, שכביכול הם בניהן 
  . שהוחלפו של פיות

במאה   277 בלטינית  קסם"  "ריבוע  היה  זה  קמיע  של  הקדום  מקורו  קע.  סי'  אדם  תולדות 
  הראשונה לספירה, כפי שהארכתי במאמרי "עולם הכישוף" סוף פרק ג.

המקובל  לדתו  278 הרב  בימי  היה  מעשה  בנעמין.  שקורין  שנחלף  "לתינוק  פו:  סי'  אדם  ות 
ו חעלים...  דק"ק  אב"ד  זצ"ל  אליהו  יותר  מהור"ר  ומכשפות  מכשפים  ונשים  אנשים  ראה 

ממאה אלפים... והיו משחקים עם הילד הנולד... ובזה השם המית מוהר"ר ראב"ש את כל  
המכשפים ובא ונטל את הילד והביאו לפני אביו ואימו, וכאשר בא לפניהם הזכיר את השם  

רק למראית הקדוש שמשיהו ומייד ראו כל הניצבים שמה שמונח אצל אימו הוא קש ותבן ו
  עין היה בורא אדם, ונתן את הילד שהציל מהקליפות לאימו. 

אזי יש לזכור את השם הנורא הנ"ל שני פעמים על הילד    ע"כ אם אירע ח"ו מקרה להילד 
ואזי ישוב לאיתנו הראשון. אמנם אם כבר עברו שנים עשר שעות שנחלף שוב אין תקנה, 

 ודבר זה מסורת בידינו מרבותינו".

  נז ע"ב. –ברכות נה ע"א  279

   ."שים לנבואהיאחד מש  –חלום : "ב"ברכות נז ע 280
  "שחלום הוי כעין נבואה".  תוספות נדרים ח ע"א ד"ה צריך:

נה ע  281 נז ע"בב"ברכות   ," פיו:  ונפל לו פסוק לתוך  יוחנן: השכים  נבואה    ,אמר רבי  זו  הרי 
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ולעניין הלכה אמרו, מי שנידוהו בחלום    . 282שביקשו פתרונות לחלומותיהם
לו  שיתירוהו  נתנדה ,  283צריך  המקום  שבשליחות  שאפשר  ואף  284לפי   .

כן פסק  הירושלמי האריך בפתרון  יש להדגיש שאף  .  285הרמב"ם  התלמוד 
   . 287, אף על פי שדרכו של הירושלמי למעט בעניינים שבנסתר286חלומות 

ר"י ברצלוני כתב שחלומות הצדיקים קרובים לחלומות הנביאים, ואין שם 
הבאי  צדיקים  288מדברי  האורחות  ואם  .  עצמו,  באדם  תלוי  שהדבר  כתב 

גם   אמת,  מחשבותיו  כל  שיהיו  עצמו  וידע  ירגיל  אמיתיים  יהיו  חלומותיו 
יש מהראשונים שפסקו ע"פ מה שנראה להם    . 289העתידות כמו המלאכים

שעליהם  .  290בחלומותיהם  מסוימים  חלומות  נזכרו  ערוך  בשולחן  גם 
    . 291מתענים בשבת
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  ."קטנה

ע  282 נו  "א"ברכות  אגרא:  ליה  דיהיב  מאן  הוה,  חלמי  מפשר  הדיא  ליה    –  בר  מפשר 
ורבא חזו חלמא, אביי    מפשר ליה לגריעותא. אביי  –  למעליותא, ומאן דלא יהיב ליה אגרא

  ..."יהיב ליה זוזא ורבא לא יהיב ליה. אמרי ליה: אקרינן בחלמין שורך טבוח לעיניך

ע  283 ח  "א"נדרים  נידוהו בחלום:  יוסף:  רב  לו  –  אמר  בני אדם להתיר  י'  דתנו    , צריך  והוא 
ליה: לשמותיה  ...  הלכתא א"ל רבינא לרב אשי: ידע מאן שמתיה, מהו דלישרי ליה? אמר 

  ."יוה שליח, למישרי ליה לא שויוה שליחשו

  ר"ן שם ד"ה נידוהו. 284

הל  285 פ  'רמב"ם  תורה  הי"תלמוד  "ב"ז  בחלום:  שנידוהו  נידהו  ,מי  מי  ידע  צריך    ,אפילו 
 ...". עשרה בני אדם ששונין הלכות להתירו מנידויו

  מעשר שני פ"ד ה"ו. 286

  שער י).(ר' אחיקם קשת) ם כגון עין רעה, מזל, רפואות סגוליות, שדים (דרכי התלמודי 287

ר"י ברצלוני  288 יצירה, ברלין תרמ"ה עמוד    פירוש  "חלומות הצדיקים שקרובים  42לספר   :
לחלומות הנביאים, ואין שם מדברי הבאי, אלא דברים של עיקר להראות צדיקים מה שהן 

  צריכין".

האמת  289 שער  צדיקים  "אורחות  סמך:  ד"ה  סוף  מחשבותיו  ,  כל  שיהיו  עצמו  שירגיל  ומי 
  ."העתידות כמו המלאכיםאמת, גם בלילה יראה מראות אמת, וידע 

  .(לבוב תרפ"ט) לוקטו בהקדמתו של הרב ראובן מרגליות לספר שו"ת מן השמיים 290

י"א שאין להתענות תענית חלום בשבת אלא : "רפח סעיף ה  סי'שולחן ערוך אורח חיים    291
על חלום שראהו תלת זימני. וי"א שבזמן הזה אין להתענות תענית חלום בשבת, שאין אנו  

  פתרון חלומות לידע איזה טוב ואיזה רע.  בקיאים ב
שה חלומות מתענים בשבת, ואלו הן: ווהעולם אומרים שנמצא בספרים קדמונים שעל של

  , בשעת נעילה, או קורות ביתו או שיניו שנפלו  יפוריםהכם  שנשרף, או יו   פר תורההרואה ס
נעילה בשעת  שלא  אפילו  יוה"כ  הרואה  בתורה  ,וי"א  שקורא  הרואה  הרואה ו  ,וי"א  י"א 



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   479  ________________________________________  

ר' חיים בתקופת האחרונים היו שתיארו ופירטו בספריהם חלומות שחלמו:  
   . 294, רבי צדוק הכהן מלובלין293האדמו"ר השני מקומרנה , 292ויטאל 

ונוראות ע"י    יש מי שכתב שבשעת השינה הנשמה משגת השגות נפלאות 
ועוד כתב, 295עליית נשמה בישיבה של מעלה  שחלומותיו של בעל מרה    . 

  . 296ותר שחורה צודקים י

בשם האר"י כתבו שכאשר ילד שוחק בשנתו, הרי זה סימן שלילית שוחקת  
  . 297עמו, ויש לגרשה, לפי שבידה להרוג הילדים בכל זמן שתרצה

בתלמוד   אמרו  מהרהורי מאידך,  אלא  בחלומו  לאדם  לו  מראין  שאין 
ביום   298ליבו  אמרו  299שהרהר  וכן  הפה,  אחר  הולכין  החלומות  ,  300שכל 
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קא שיניו, אבל הרואה לחייו שנשרו, חלום טוב  ושנושא אשה. והא דרואה שיניו שנפלו דו
רעה  ,הוא עליו  היועצים  גם    . דמתו  רעים,  שהם  הרואה  בפרק  שאמרו  שהחלומות  ונ"ל 

 . "עליהם מתענין בשבת

ד"ה ועתה: "ועתה אתחיל לכתוב החלומות שחלמתי אני, ואע"פ   שבחי מהרח"ו עמוד כט  292
שנשכחו ממני הרבה. ואין לתמוה האיך אני כותב דברי חלומות, כי כן מצינו לרז"ל שהיו  

מלפניו   שייראו  'האלוקים עשה  הראוה  בפרק  שכתב  כמו  לחלומות,  החלום    –חוששין  זה 
  רע', אלמא דלפעמים דברי החלום הם מאיתו יתברך...".

  .מגילת סתריםבספרו ) רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל ספרין( 293

. יש להעיר שחלומותיו אלו עוסקים "דברי חלומות", שבסוף ספרו רסיסי לילה  בקונטרס  294
 אך ורק בחידושי תורה, שלא כחלומותיהם של אלו שקדמו לו. 

וגדולה:    295 ר' חיים מוולוזי'ן לספרא דצניעותא (שחיבר הגר"א) ד"ה  "וגדולה מזו  הקדמת 
היה אומר [הגר"א], כי אף מה שהנשמה משגת השגות נפלאות ונוראות בשינה ע"י עליית  
ומשמעות   גדול...  לעיקר  כ"כ  נחשב אצלו  אינו  עילאי,  במתיבתין  העליון  נשמה בשעשוע 

  ".ושהדבריו הקדושים שהיה לו עליית נשמה מידי לילה בלילה מיום עומדו על דעתו הקד

הקדמת ר' חיים מוולוזי'ן לספרא דצניעותא (שחיבר הגר"א) ד"ה אמנם: "נאמן עלי אבא    296
חלומות   חלום,  חולם  איש  בווילנא  היה  כי  הגר"א]  [של  הקדוש  מפיו  ששמעתי  שבשמיים 

אח"כ  ...  נוראים מבהילים כל שומעיו, כי היה מגיד לאדם מה שיחו ומעשיו בחדרי משכבו
ל, הבין והכיר שהוא בעל מרה שחורה [דיכאון], ובעל מרה הציץ [הגר"א] בפני החולם הנ"

  שחורה לפרקים חלומותיו צודקות ואמיתיים. ועכ"ז ציווה להגבאי לדוחפו ולגרשו". 

ושמעתי:   297 ד"ה  ב  סי'  ב  מלכים  הפסוקים),  משער  שני  חלק  (והוא  לאר"י  הליקוטים  ספר 
לילי"ת שוחקת עמו,  "ושמעתי כי כששוחק הילד כשהוא ישן או בליל ראש חודש, כי   אז 

וטוב להכות בחוטמו באצבע ויאמר לה 'לכי מכאן ארורה, אין לך כאן חנייה', וכן יעשה ג'  
  פעמים. וזה הלחש טוב מאוד לפי שביד לילי"ת להורגם כל זמן שתרצה". 

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: אין מראין לו לאדם  נו ע"א: "  –  ב ע"ברכות נה    298
  ".הרהר כוליה יומא, ולאורתא חזא... בוירי לאלא מהרהו

 ."מה שהוא מהרהר ביוםד"ה הרהורי ליבו: " ב"ברכות נה ערש"י  299
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אמרוולעניין   מורידין  , הלכה  ולא  מעלין  לא  חלומות  ובעניין   . 301דברי 
, ומשמע 302הטבת חלום דקדקו לומר שיעשה זאת מי שנפשו עגומה דווקא 

והרמב"ם בהלכותיו לא הזכיר כלל את הטבת   שאין חשש מעצם החלום. 
הכח    304בספר שער השמיים .  303חלום  הוא פעולת  ביאר שעניין החלומות 

והביא  305המדמה  אלוקית שסי,  ולא  טבעית  החלומות  בדורות  .  306בת 
והיא   טבעית,  שהיא  אלא  לחלום,  מטרה  שיש  שכתב  מי  יש  האחרונים 

בת הצפונים  ליבו  הרהורי  את  לאדם  לעוררו  ת־ לגלות  מנת  על  הכרתו 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ברכות נה ע"ב, נו ע"א.  300
  ". כל החלומות הולכין אחר פתרוניהוןוכן בירושלמי (מעשר שני פ"ד ה"ו): "

הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו, ובא בעל החלום ואמר לו:  : "סנהדרין ל ע"א 301
זה היה מעשה, ואמרו: דברי חלומות לא    '.כך וכך הן, במקום פלוני הן, של מעשר שני הן'

  ."מעלין ולא מורידין

אמר רב הונא בר אמי אמר רבי פדת אמר רבי יוחנן: הרואה חלום ונפשו  : "ב"ברכות נה ע  302
ויפתר ילך  כאגרתא  עגומה  מפשר  דלא  חלמא  חסדא:  רב  והאמר  יפתרנו?  שלשה.  בפני  נו 

 .." דלא מקריא! אלא אימא: יטיבנו בפני שלשה.

  שולחן ערוך: כן בושנזכרו בגמרא בברכות נה ע"ב.   303
  אורח חיים סי' רכ סעיף א: "הרואה חלום ונפשו עגומה עליו יטיבנו באפי תלתא...".

דח "מאן  א:  סעיף  קל  סי'  חיים  בשעה אורח  כהני  קמי  ניקום  חזא  מאי  ידע  ולא  חלמא  זא 
 שעולים לדוכן...". 

ועוד.   בענייני טריפות  את דבריו של שער השמיים  גדולי הפוסקים הביאוחשוב לציין ש  304
אף שהבאתי מקצת דברי אריסטו, מעידני וכך כתב בשו"ת הרמ"א (סי' ז תחילת ד"ה ולכן): "

עסקתי   לא  ימי  שכל  וארץ  שמים  מספריועלי  ספר  המורה   ,בשום  בספר  שעסקתי  מה  רק 
ברו חז"ל ומהם ים וכדומיהן, שחישיגעתי בו ומצאתי ת"ל, ושאר ספרי הטבע כשער השמי

 ."כתבתי מה שכתבתי מדברי אריסטו

(לאביו של הרלב"ג)    305 "יבאר בו  שער השמיים  חלק ראשון מאמר עשירי תחילת פרק ב: 
שי הוא מה  החלום  גדר  החלומות.  ועצר עניין  שתפש  מה  בעת השינה  צייר הכח המדמה 

כי  החלומות,  לכל  כללי  איננו  הזה  והגדר  בהקיץ.  שהרגישם  המוחשים  מתכונת  אצלו 
פעמים רבות יחלום האדם מה שלא הרגיש בהקיץ, כמו שאנו עתידים לזכור, אבל הוא גדר 

דמה הוא פעולת הכוח המ  ר הכללי לכלדוהג  .לחלומות שיחלום ממה שכבר השיג בהקיץ
 בעת השינה שהיא ביטול הרגשות..." [והאריך בכך מאוד].

"וכתב   306 וכתב:  (לאביו של הרלב"ג) חלק ראשון מאמר עשירי פרק ב ד"ה  שער השמיים 
, כי זה דמיונות החלומות אינה סיבה אלוקית  ], רופא ופילוסוף מוסלמיאבן צינ"י [אבן סינא

י חיים שאינם מדברים שהם חולמים,  רק טבעית. וראייתו הגדולה שאנו רואים קצת מבעל
וזה   החלום.  על  ראייה  ההיא  והנביחה  השינה,  בעת  נובחים  אותם  שנראה  הכלבים  כמו 
המופת שאין החלומות סיבה אלוקית, שאם היו סיבת אלוקית היה מן הנמנע שייראו לבעלי  

 ". חיים שאינם מדברים
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   . 307לתשובה 

אין עוד סוגיה כמו סוגיית החלומות, שיש בה מימרות כה סותרות בדברי 
עצמם.   שחלקם  התלמוד  שונים  חלומות  מיני  בין  שחילקו  יש  זה,  בעניין 

לא  וחלקם  משגיחין  ,  308אמיתיים  אין  ביום  בדבר  הרהר  שאם  שחילק  יש 
  . 310הסתפקו בעניין זה  עצמם יש מי שכתב שחז"לו, 309בחלום

  שאילת חלום
וזכרת שאילת חלום במקום אחד, ששאול שאל בה' גם בחלומות,  בתנ"ך מ

  . 311ולא ענהו 

שעוסקים   וחסידים  זקנים  כמה  על  שהעידו  כך  על  נשאל  גאון  האי  רב 
נבואה בשאילת חלום   כמו  זה  312ורואים חלומות מופלאות  והשיב שדבר   ,

  .313רחוק, והוסיף שיש אנשים שניסום פעם ושתיים ולא עלה בידם 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

307  " קסד:  עמוד  ח"ד  מאליהו  הרהומכתב  את  לגלות  החלום  למטרת  של  ירי  הצפונים  בו 
. וכן לפעמים מגלים לאדם  ..הכרה שלו, כדי לעוררו לתשובה־תהאדם, היינו את הצפון בת

  ."רמז למה שנגזר עליו בעתיד, וזה גם כן כדי לעוררו לתשובה

  , ולפי שהחלומות יש מהן מלמעלה ע"י מלאך: "ב"מהרש"א חידושי אגדות ברכות נה ע  308
ובכללו    ,ויש מהן ע"י מערכת השמים  ,והוא חלום אמיתי חלום של שחרית במשמר האחרון

בו  יויש מהן מלמטה כדלקמן שאדם רואה מהרהורי ל  ,היע"י שד כדלקמן והוא במשמר שני
  ". והן החלומות שבמשמר ראשון ,כהנהו חלומות דקיסר ודשבור מלכא ,שביום

):  67ד"ה דברי חלומות (הוצאת תשכ"ב עמוד  שדי חמד חלק ב כללים מערכת ד אות מה  309
החלום,  דברי  על  משגיחין  דאין  הוא דאמרינן  בזה  מהרהר  גוונא שהיה  האי  בכי  "ודווקא 

  דרעיונוהי על משכביה סליקו וכו'".
אמנם ע"פ הבנת המכתב מאליהו דלעיל, שההרהורים המשפיעים על החלום אינם דווקא 

 , נשמט חילוק זה.בתת־הכרתוונים אלו שהאדם מודע להם, אלא גם אלו הצפ

גם חז"ל מסתפקים אם יש משמעות לחלומות (עי' ברכות נה  : "רש"ר הירש בראשית לז ה 310
בלב  מחשבות  לנטוע  כדי  נים,  ולא  נים  של  זה  במצב  משתמשת  ההשגחה  אולם  ע"א). 

מאורעות של  שלמה  שורה  בהן  ולפתח  אמונת   .האדם,  את  גם  מנצל  הוא  ברוך  הקדוש 
 . "כל זה נלמד לא פעם מתולדות יעקב ויוסף – וםהאדם בחל

  : "וישאל שאול בה' ולא ענהו ה', גם בחלומות גם באורים גם בנביאים".א כח ו־שמואל 311

"  עמנואל (אופק) סימן קטו  –תשובות הגאונים החדשות    312 כ:  וכן בשאילת חלום יש  אות 
כמה (היו) זקנים וחסידים אצלינו יודעים אותם ומתענים כמה ימים לא אוכלים בשר ולא  
ולנים  במספר  ואותיות  ידועים  פסוקים  וקוראים  ומתפללין  טהרה  במקום  ולנין  יין  שותים 
לכל   היה  אותם,  ונדעה  בימינו  שהיו  מי  מהן  ויש  נבואה,  כמות  מופלאות  חלומות  ורואים 

צורה ידועה, לזה זקן ולזה בחור יתראה בו ויגיד לו ויקרא לו פסוקים שיש בהם אותו  אחד  
  . "ענין ששאל עליו, יודיענו אדונינו ויבאר לנו כל זה בחכמתו

הגאונים החדשות    313 קטו  –תשובות  סימן  (אופק)  "  עמנואל  כד:  והזכרתם בשאלתכם  אות 
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שש  כתב  שיזדמן  המאירי  הדמיון,  כח  בעזרת  להועיל  יכולה  חלום  אילת 
לא   חלומות  שדברי  עליו,  סומכים  שלא  אלא  למבוקשו,  פתח  לדמיונו 

  . 314מעלין ולא מורידין

חלום  לשאילת  שונות  דרכים  הוזכרו  המלאך  רזיאל  האבן 315בספר  וגם   ,
בשמו  זאת  הביא  לשאילת  316עזרא  מומחה  שם  הזכיר  בחיי  רבינו  גם   .

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

גם זה רחוק, ושמענו כי היה גם   . הוכי יש אצלכם מי ששואל ורואה כמו נבוא ,שאילת חלום
הנה מי שרואה תשובות מוכיחות למה ששואל, אבל עכשיו לא ראינו אלא למי שתובעין 

העני מן  ופסוקין  כך  יהיה  אם  גמורים  וגוים  כך  יהיה  אם  חכמים  תלמידי  כגון  ן  יסימנין 
  הנתבע. 

אח מחלומות  חלום  שאילת  כששואלים  וברורין  חדין  שחלומותיהם  אנשים  ויש ויש  רים, 
על   פחד  יהי  ופעמים שאין תשובה אלא  ופעמים שהיא מסותמת  ברורה  עתים שהתשובה 

' גם בחלומות גם באורים  הולא ענהו    )שמואל א כח, ו(השואל. צא וראה מה כת' בשאול  
וכבר כתבנו   ודם,  גם בנביאים, כי דברים יש בחכמת הקדוש ברוך הוא שאין מגלין לבשר 

  ידענו בשאילת חלום. שה ארבעה פנים ממה שושל
בחור,   ולזה  זקן  לזה  אליו  שיבוא  חלום  בעל  ידועה  צורה  אחד  לכל  שאמרתם  זה  אבל 
שמענו כי היה כן אבל אנו לא ראינו זאת ולא אמר לנו מי שראה כן, וראינו נוסחים שיש  

  . "סום פעם ושתים ולא עלו בידםיבהם כן ואמרו לפנינו אנשים כי נ 

ני הערת יוהוא כל עני  ,הקסם והדרישה אל המתים ה הקסם: "ד"  א"מאירי סנהדרין סח ע  314
   .הוא איסור תורה ,דמיון בהגדת העתידות

כל   ומתקן  לשינה  סמוך  במחשבתו  ומרבה  צדק  ופועל  חזק  דמיונו  כח  שמוצא  כל  ומ"מ 
 –כדי שיישן מתוך אותן הדברים עד שיזדמן לדמיונו פתח במבוקשו    ,ין אחדימחשבותיו לענ

וכמה חסידים נשתמשו בה אלא שלא    ,וזהו הנקרא שאלת חלום  , קפק בהלא ראינו מי שפ
 ".שדברי חלומות לא מעלין ולא מורידין כמו שהתבאר ,היו סומכים עליו

תשד  315 דפוס  המלאך  משורטט   רזיאל  בקלף  השם  זה  יכתוב  חלום.  "שאלת  ע"ב:  מה  דף 
הגיבור  הגדול  בשם  אותך  אני  משביע  החלום,  שר  'אתה  ויאמר:  ראשו  תחת  אותו  וישים 
בין בחלום בין במראה בין   והנורא שתבוא אלי בזה הלילה ותגיד לי את שאלתי ובקשתי, 

  בפסוק בין בדיבור בין בדבר הלכה בין בכתיבה...'".
נד דף  במי   שם  השמאלית  ידך  ומשח  טהור  ידיך  רחוץ  ומנוסה.  בדוק  חלום  "שאלת  ע"א: 

חבצלת וכתוב עליה כך: 'אתון מלאכיא קדישא... בואו והגידו לי כל שאלתי בפירוש, כמו  
  שהגדתם ליוסף פתרון החלום....'".

שם: "שאלת חלום בדוק ומנוסה. צום ג' ימים בטהרה ובענווה ויראה ותלבש בגדים נקיים 
בנים ותתנקה מכל טומאה וטהר עצמך ג' ימים יום שני יום שלישי ויום רביעי, ואל תאכל  ל

יהיו לאור  ופניך  ותשכב על עפר בחצי ביתך  נר בביתך  וליל חמישי הדלק  יום חמישי,  עד 
הנר ותדבר שאלתך ובקשתך, והשביע אותו 'אשביעך בשם המפורש היושב בעובי שמיים  

  לה...'".העליונים שתבוא אתה בזה הלי

יט  316 יד  שמות  עזרא  "אבן  שא  פרובס:  לעשות  הרוצה  בתחירזיאל,  יקרא  חלום,  לת ילת 
 ."א, א), כי הוא ע"ב אותיות קאל(יחז 'שים שנה וויהי בשל' הלילה פסוק
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  .317חלום 

התוספות  מבעלי  שאלות    318אחד  ובו  השמיים,  מן  שו"ת  הספר  את  חיבר 
בחלומותיו.  לו  שנגלו  כפי  ותשובותיהן  הביאו    רבות  הפוסקים  גדולי 

יש מי שהקשה מדרכו של    . , אך מאידך חלקו עליו בכמה מקומותמדבריו
ש  השיטה  על  השמיים,  מן  שו"ת  שהרהר  בעל  בחלומות  להתחשב  אין 

לך   אין  לכתחילה,  שואל  שהיה  כיוון  לדבריהם,  שהרי  ביום,  בעניינם 
  . 320" ויש מי שכתב עליו "כבוד ה' הסתר דבר. 319מהרהר בדבר גדול מזה 

האחרונים  מן  אלוקים,  לדרוש  חלום 321בספר  שאילת  בענייני  האריך   ,322 ,
לה  הנצרכים  שמות  323התנאים  עם  זאת,  לעשות  רבות  דרכים  וליקט   ,

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

כח  317 כט  דברים  בחיי  "רבינו  מומחה :  שם  יוצא  הזה  מהפסוק  כי  עוד  להשכיל  לך  ויש 
ש אותיות וכולן הן וות, כל שם ושם של שלשה שמולשאלת חלום בצרוף אותיות והם של

  ". תשעה

 .ומקורביל ישורואממהלוי רבי יעקב  318

):  67שדי חמד חלק ב כללים מערכת ד אות מה ד"ה דברי חלומות (הוצאת תשכ"ב עמוד   319
"וקצת יש לפקפק בדברי מרן מוהרד"ף מההיא דרבינו יעקב סג"ל הנ"ל, דכיוון דהיה שואל  

מהרהר לך  אין  דבכהאי   לכתחילה,  החלום,  כדברי  לעשות  לו  היה  ולא  מזה,  גדול  בדבר 
 גוונא אמרינן לא מעלין ולא מורידין".

ו:    320 יהוסף על הש"ס) פרק  יוסף זכריה שטרן, בעל הזכר  (לרבי  מאמר תהלוכות האגדות 
"אם שאולי הוא עצמו [בעל שו"ת מן השמיים] לעוצם חסידותו היה חושש להחמיר, מכל 

קים על מקומם יראה שכמעט כולם דעות דחויות לדינא, ועל כיוצא בהם  מקום למעיין בפוס
 נאמר 'כבוד ה' הסתר דבר'".

  לרבי אברהם חמוי (נולד בשנת ה'תקצ"ט).  321

, מה שמכונה "גורל הגר"א" (למרות שלא  עוד הביא שם אופנים לשאלות בהקיץ, למשל  322
הגר"א) בכתבי  אלוקים    –  מוזכר  כטלדרוש  ז'   דף  [בחומש]  שיפתח  אומרים  "ויש  ע"א: 

פתיחות דהיינו שיהפוך ז' חלוקות מדפים כאשר יבואו לידו, אח"כ ימנה משם ז' דפים, אח"כ  
ז' עמודים שהוא דף מצד אחד, ואח"כ ז' פסוקים ואח"כ ז' שורות ואח"כ ז' תיבות ואח"כ ז' 

תה תומיך גורלי. וכן בז'  מנת חלקי וכוסי אאותיות. ויאמר ע"כ חלוקה תיבה א' מפסוק ה'  
דפין וכן בז' עמודים וכו' וכן בז' אותיות. והאות הז' שיבוא לידו, יבקש אחריה פסו' שיתחיל 

 ". באותו האות, ובו ימצא תשובת שאלתו

ע"א  323 טז  דף  אלוקים  הנצרכים -לדרוש  התנאים  ביאור  חובר  עלי  חל  "והנה  ע"א:  יז 
יל. תנאי א', צריך שיהיה בסוד נכמס שלא לשאילת חלום למען תצליח את דרכיך ואז תשכ

בקבלת  ב',  חלום.  שאילת  הלילה  בזה  לעשות  רוצה  שאתה  אדם  לשום  ותגיד  תאמר 
היום   כל  ויהרהר  יתבודד  וביום התענית  זה הנוסח...  חלום תאמר  התענית בעבור שאילת 

ותיקונ בזוהר  ידיעתו  כפי  בתוקה  יעסוק  ד',  הרבה...  יאכל  לא  ג',  תנאי  או בתשובה...  ים 
ויעשה השאילת  לעיל  שכתבתי  כמו  בכוונה  על המיטה  קריאת שמע  יקרא  ואח"כ  הלכה 

 חלום וישיבו לו תשובה שלימה. ותנאי ה' ייחדתי לו פרק לבדו מורה ימים".
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והזהיר שאם עשה שאילת חלום וח"ו לא    . 324קדושים שונים ואופנים שונים
  . 325מכם  –עלתה בידו, אל ייתן מום בקדושים ח"ו, ואם ריק הוא  

ספר חסידים הזהיר שלא לעסוק בשאילת שלום, כיוון שיגרום בכך למזיקין  
  . 326להתגרות בו 

הנפש,  להישארות  ניצחת  ראיה  הוא  חלום  שאילת  שעניין  שכתב  מי  יש 
מי   כן,  לא  ואלוקית, שאם  נצחית  פועל משום שהנשמה  כזה  חלום  שהרי 

  .327נתן הכח הזה לגוף 

  

טבעי,  בזמננו   באופן  מוסברת  החלום  החלום  לנו  ידוע  שכן  מהות  שבזמן 
ישנה פעילות באזורים מסוימים במוח. אלא שאין הוכחה מכך שאין סיבות  

  רוחניות לפעילות טבעית זו. 

   צח פרק
  טומאה 

שמשפיעה    משמע שהטומאה היא מציאות  ומרבינו בחיי  מהכוזרי מהחינוך
גשמיים עניינים  על  כובד,  אף  להרגשת  גורמת  שהיא  וכתבו  להפסדת  , 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

אלוקים  למשל,    324 יט:  לדרוש  אות  ע"א  כג  אליהו  "דף  רבי  מהרב  מנוסה  חלום  שאילת 
ה הנולדת ביום ד', וינקב אותה בראשה נקב  שפירא ז"ל. קח ביצה בת יומא מתרנגולת לבנ

ויתחיל לכתוב מצד הנקב...    קטן ויוציא כל מה שבתוכה, ואח"כ יכתוב עליה אלו השמות...
 וישביע למת בשמות הנזכרים, ולא יעשה זה כי אם ח"ו בסכנה גדולה או צורך רבים".

אלוקים    325 ע"אדף  לדרוש  חל"ע"ב:  -טו  שאילת  עשה  אם  המודיעות.  מן  לא  גם  וח"ו  ום 
או   מצידו,  [החיסרון]  (וחיסרון)  ספק  בלי  אם  כי  ח"ו,  בקדושים  מום  ייתן  אל  בידו,  עלתה 

  שהוא אינו ראוי, או המקום אינו טהור, או המיטה אינה נקייה.  
נענה,   ולא  וכדחזי  כדבעי  חלום  שאילת  ועשה  הרבה,  שמיים  ירא  אחד  בתלמיד  ומעשה 

נענה, אמר הסיבה שלא  על מה  לרבו  ריק הוא    ושאל  ואם  דוק    –לו:  רז"ל,  מכם. כדרשת 
  ותשכח. פשפש ומצא עביט של מי רגליים מלא תחת מיטתו והוא לא ידע בו".

סי  326 חסידים  "תסט  ' ספר  דבר:  בהם  ,סוף  שמתגרה  במי  אלא  מתגרים  מזיקים  כגון    ,אין 
לכך לא   .שכתב הוא או אבותיו קמיעות או עסק בהשבעות או בכשפים או בשאלת חלום

  ".סוק אדם בהםיע

ראיה    327 זו  כן  "ואם  שישי:  פרק  סוף  שלישי  מאמר  ישראל)  בן  מנשה  (לרבי  חיים  נשמת 
ע"י  היא  ואלוקית  נצחית  המלאכים  ממדרגת  הנשמה  בהיות  כי  הנפש.  להישארות  ניצחת 
שמות הקודש מכריח אותם להשיב שואלם דבר בעניינים העתידים לבוא. דאם לא כן, מי 

  ה ותולעה סופו". נתן הכח הזה לגוף אשר בעפר יסודו ורימ
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ויינות הנפשפנינים  לבלבול  הנפש,  ,  328,  מעיינות    לקלקל לחולי  את  קצת 
  . 330, לפגוע בכוחן של אבנים יקרות329השכל 

כתב   הרמב"ם  מן    היא   ה שהטומאאמנם  הטבילה  וכן  החוקים,  מכלל 
אלא גזירת הכתוב    , שאין הטומאה טיט או צואה שתעבור במים  ה, הטומא 

  . 331היא והדבר תלוי בכוונת הלב

לשיטה זו, כמובן שאת בלבול וחולי הנפש הנגרמים מקרבה אל המת, נוכל  
ונפק  הטומאה.  ממהות  כתולדה  ולא  נפשיים,  בהסברים    ינה מ־אלתלות 

אף   ועל שיטה זו  לא נודע לו שנטמא. ש  בזמןלשאלה האם האדם מתבלבל  
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ס  328 אות  ב  "כוזרי מאמר  רחצו מקריים,  :  שלא  בעוד  בעצמם  כובד  שימצאו  עם  יש  ועוד 
מקרבת   משתנה  ורובנו  והיינות,  כפנינים  הדקים,  הדברים  במגעם  שמפסידים  נוסה,  וכבר 
ומי שהוא עב הטבע   מת,  בו  זמן מה בבית אשר היה  המתים והקברות, ומתבלבלת נפשנו 

  ."אינו משתנה לזה

ני הטומאה אם  יואל תתמה בני על עניד"ה ועתה: "  ספר החינוך פרשת שמיני מצוה קנט  329
בר כל  על  נעלם הרבה  וכן  יהוא  ותחליאה קצת,  הנפש  אל  תזיק  כי אפשר שהטומאה  יה, 

[יומא ל"ט ע"א] ונטמתם בם,   שמעתי הדבר מפי חכמים, וכעין מה שאמרו זכרונם לברכה 
כלומר שמעיינות השכל שהוא הנפש הקיימת מתקלקלים   ונטמתם כתיב [ויקרא י"א, מ"ג],

  ין הטומאה.יקצת בענ
נים הגשמיים אף על פי שאינו מינו, כי מפני שיתופה של  יואל תתמה בהתקלקל השכל בעני

איש  בני  אנחנו  כן  ואם  פנים.  כל  על  כן  לה  יארע  הגוף  עם  דעתנו  ,נפש  נדע    ,בעניות  לא 
או מחלתה מדרך החקירה, הלא לרופאים אין    הנפש ומהותה, ואיך נלאה לדעת רפואתה

תחבולה ברפואה עד הכירם עיקר המחלה, ועל כן בכל הרחקות הטומאה שיבואו בתורה  
יני הנפש, לדעת מהותה  ירשיהן, עד בואנו אל תכלית הידיעה בענ ואין לנו לחטט אחר ש

  ומוצאה ומובאה. 
  ".הטומאה והטהרה והבן זה ודעהו, כי בו נמצא קצת תשובה על כל שרשי מצוות

וראיתי בספר האבנים שחברו הפילוסוף, שהאבנים ד"ה וראיתי: "  רבינו בחיי שמות כח טו  330
וידוע מסגולתם שהנושא אותם בטומאה יתבטל כחם אליו או יחלש, ואם   צריכות טהרה, 

לכ האבן  תחזור  ויטהר  כבתחוישוב  הראשון  והסיחה  מעלות ילה,  לפי  בזה  והטעם  בה 
, וכן  רוחניות הכח העליון שהאבן מושכת ממנו שהוא מדבק בטהרה ומתרחק מן הטומאה

בורו, וראוי להאמין כך, שהרי אין לך כל אבן ואבן מן האבנים היקרות שלא יכתב החבר בח
כעני עליונים,  כח  בעשבים  יתמשך  מזל  'ן שאמר  לו  שאין  מלמטה  ועשב  עשב  כל  לך  אין 

 . '"למעלה

גזירות הכתוב  : "ב"א הי"מקוואות פיהל'  רמב"ם    331 וגלוי שהטומאות והטהרות  דבר ברור 
מכרעתו אדם  של  שדעתו  מדברים  ואינן  מן    ,הן,  הטבילה  וכן  החוקים,  מכלל  הן  והרי 

גזירת   אלא  במים  שתעבור  צואה  או  טיט  הטומאה  שאין  הוא  החוקים  מכלל  הטומאות 
   ...הכתוב היא והדבר תלוי בכוונת הלב

שהמכו כשם  בדבר  יש  רמז  כיילין  וואעפ"כ  לטהר  שלא ובו  פי  על  ואף  טהור  שטבל  ון 
המכ כך  דבר  בגופו  לונתחדש  האיוין  מחשבות  שהן  הנפשות  מטומאות  נפשו  לטהר  ון ובו 

 ".בו לפרוש מאותן העצות והביא נפשו במי הדעת טהורי ון שהסכים בלוודעות הרעות, כי
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הדבר לא    לעינינווהיינות, כיוון שכפי הנראה    אין קושיה מהפסדת הפנינים
  נבחן היטב.

והקובץ  יושר  שהשערי  זה,  בעניין  מחלוקת  מצאנו  האחרונים  בדברי  גם 
בפני עצמה  כתבו שטומאה היא מציאות  כתב  332שיעורים  והצפנת פענח   ,

  ינה מ־ אויש שכתב שאף יש מכך נפק   . 333שאין בה מציאות אלא רק דינים
  .334טומאה היא חזקת הגוף או חזקת הדין לסוגיית ספק טומאה, האם חזקת 

   צט פרק
  שפנ

נשמה שנתת בי טהורה היא. ואתה עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד 
  לבוא. 

המחקר בידיעת הנפש הוא מחקר בדבר עמוק ודק שיהיו בו נבוכים הרבה  
אדם  דעות 335מבני  במהותה  יש  אכן  ורבות  337ושאלות   336.  המ,  חקר  חכמי 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

וכשיתברר    נתבטלה,  די״ל דמציאות הטומאה לאשערי יושר שער א פ"ז ד"ה ונתבאר: "  332
דנתבטל לומר  מקום  היה  האיסור  אבל  חייב.  ודאי  טמא  דהוא  להיתר,    אח״כ  ונהפך 

ונכנס הקדש  כאוכל  הטומאה  ע״י  הבאים  האיסורין  ודיני  הטומאה  הם   דמציאות  למקדש 
  ". דברים נפרדים

שעל ידי קדושה או טומאה  : "שב שמעתתא סימן וח"ב קובץ ביאורים על העורים  יקובץ ש
 ".תו (הרוחנית) של הדברמשתנית עצמיו

זין מרוגאצ'וב) ח"ה דף כג ע"ב בדפיו: "הטומאה היא תואר ולא  וצפנת פענח (לרבי יוסף ר 333
  עצם". 

ערך  (ר' אחיקם קשת)  (וכן הובא בספר קובץ יסודות וחקירות    סק"ו   אב ישראל ח"ג סי' נד  334
  ד"ה ונפק"מ לחזקת טומאה). 455טומאה עמוד 

הביא שיש סתירות הסימן שם האריך בשאלה הנ"ל על מהות הטומאה, וובאב ישראל בכל  
  .גם בדבריו הקובץ שיעורים וגם בדברי הצפנת פענח בעניין זה

כי המחקר בידיעת הנפש, הוא מחקר בדבר עמוק ודק, : "ספר האמונות והדעות מאמר ו  335
זאת גם כן    ין בורא הנמצאות, כן היא יפרתי על מחקר אמת דבר לא מדבר, ובעניכמו שס

ובעבור זה תמצא החכם   , ינה מן הדקות, מה שיהיו בו נבוכים הרבה מבני אדם. ואומריבענ
ין הנפש הדברית אשר באדם, באמרו (קהלת ג' כ"א) מי  יתת ענימוקיר, מי שיעמוד על אמ
וראוי שאבאר, כי אמרו מי יודע. אינו ספק כי  ,  וגו'  ההיא למעל  היודע רוח בני האדם העול

אבל  ,  , וקצתם שפלות נמבזות, אך הוא קיים לנפשות שהן כךתשות עליונות נכבדוקצת הנפ
 ".אמרו מי יודע, הוא להוקיר מי שידענה כן

לת מה שראוי לחקור עליו עצם הנפש מה יותח: "מאמר ותחילת  ספר האמונות והדעות    336
הלבבות,   נפלאות מטרידות  בעצמה, מחלוקות  חולקים  בני אדם  שמצאתי  והוא  אני הוא? 

ז לעזוב  זולת הארבעה הראשונים אשר קדם ירואה  ואביא מהם שבעה דעות,  רובם,  כרון 
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  . 338ספרים אין קץ וכתבו בעניין זה נהינחלקו בעני

  . 339הרס"ג כתב שהנפש היא עצם שכלי דק זך נקי ופשוט 

ש  כתב  כהרמב"ם  כפי  מהבורא  שהשיגה  הדעה  היא  והשיגה  והנפש  חה 
המעשים ושאר  הנפרדות  הבא הדעות  לעולם  הנשארת  והיא  מי    . 340,  ויש 

  .341שהוסיף שגם כוח המדמה נשאר עמה לעולם הבא 

  . 342בספר רזיאל המלאך כתוב שכאשר האדם נרדם, נפשו יוצאת מן הגרון

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ."זכרם, ויהיו אחד עשר

שבילי אמונה (לר' מאיר אבן אלדבי) תחילת הנתיב השישי ד"ה כאשר: "כאשר נחפוץ    337
להשיג ולידע הנפש אשר בנו וכל ענייניה על תכונתה כפי שיש לשכל שהוא בחומר, אזי 

 ". ראוי לחקור עליה על דרך אלה עשר שאלות...

סדו  ין הנפש וייוצריך אתה לדעת כי חכמי המחקר נחלקו בענירבינו בחיי בראשית ב ז: "  338
בה   ויש  אחת  שהנפש  אומרים  מהם  יש  בהם,  לשון  והרחיבו  והאריכו  קץ  אין  ספרים  בזה 

הכושל כחות:  המתאווש  והכוח  הבהמית,  הנפש  לבעלי  אשר  אוה  הצומח  לבעלי ח  שר 
והכ הצומחת,  ושלוהנפש  החכמה,  נפש  היא  המשכיל  ויש  וח  נפש אחת.  הם  אלו  כחות  ש 

של באדם  הם  כי  אומרים  לעצמה,  ומהם  החכמה  הנפש  מזו:  זו  חלוקות  שונות  נפשות  ש 
 ."והצומחת לעצמה, והבהמית לעצמה

ה  339 מאמר  והדעות  האמונות  "ספר  זך  –  שהנפש:  שכלי  הכוכבים    ,עצם  מעצם  זך  יותר 
  ". והגלגלים

ו  מאמר  והדעות  האמונות  "ספר  מעצם :  ופשוט  ונקי  זך  יותר  דק  עצם  שתהיה  ויתחייב 
 . "הגלגלים

העולם הבא אין בו גוף וגויה אלא נפשות הצדיקים  ה"ג: "־ב"ח ה"תשובה פ  ' רמב"ם הל  340
זה אינה הנשמה הצריכה לגוף  יכל נפש האמורה בעני...  בלבד בלא גוף כמלאכי השרת ן 

כאלא   כפי  מהבורא  שהשיגה  הדעה  שהיא  הנפש  הנפרדות   ,חהוצורת  הדעות  והשיגה 
המעשים ענ,  ושאר  שביארנו  הצורה  התורהיוהיא  יסודי  מהלכות  רביעי  בפרק  היא   ,ינה 

  ".ין זהיהנקראת נפש בענ
ל והדעת היתרה ־אנפש כל בשר היא צורתו שנתן לו ה: "ח" ד ה"יסודי התורה פ  'רמב"ם הל

ואינו אומר על צורה זו הניכרת ...  אדם היא צורת האדם השלם בדעתוהמצויה בנפשו של  
הנפש  ילעינ ואינה  שמה,  תואר  שזו  הגוף  רושם  ושאר  והלסתות  והחוטם  הפה  שהיא  ים 

המצויה לכל נפש חיה שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש ומהרהר, אלא הדעה שהיא צורת  
 ."ופעמים רבות תקרא זאת הצורה נפש ורוח ...הנפש

"ואמנם    341 המחבר:  נאום  ד"ה  השישי  הנתיב  סוף  אלדבי)  אבן  מאיר  (לר'  אמונה  שבילי 
הנפש השכלית לא תכלה בכלות הגוף, לפי שאינה צריכה לגוף. ויש אשר הוסיף ואמר כי  

ת שכל  והכח המדמה יישאר אחר המוות כמו החלק השכלי ברצון הבורא יתברך באמצע
לקבלת התגמולים בשכר ובעונש.... ואני אומר והיו לאחד   הפועל ויתאחדו עם הכח השכלי

  ".כי גם הכח המדמה אין לו זיכרון בהישארות כי הוא הווה ונפסד

יב  342 דף  נופלת עליו,    רזיאל המלאך דפוס תש"ד  ועייף, מייד תרדמה  יגע  ע"א: "וכשאדם 
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ולרבבות לאלפים  נשמות  ראה  שנכנסה    . 343האר"י  רשע  אדם  נפש  בעניין 
בגוף איזה אדם או אישה וכופה אותו ונקרא חולי הנופל, אמר האר"י שיש  
לגזור עליו שלא יצא משום מקום אלא מבין הציפורן של גודל רגלו לבין 

  . 345לגוף אשר עומד בו  344, באופן שלא יזיק הבשר

הנ של  מהותה  על  למד  ויטאל  חיים  דיבוק  פשר'  של  שסיפר  מדבריו   ,
  .347כביצת תרנגולת  346שגודלו 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ובחלום מתרבה ואינו יודע אם הוא ער או ישן, והתיכוני הוא הלשון והחיצוני היד, והקול  
והדיבור ישנו וייעפו, אך הפנימי אינה ישנה, רק תצא הנפש מן הגרון. ואולם האדם שישן 

היא הנפש ששבה, ואם   –כציפור קטנה ומקיצין אותו בבהלה ויתבהל הגוף, ועל ליבו נודדת 
היא תשיב מרצונה מעיר בלי בהלה כמו קרוב לשחרית אז הנפש במלונה לפי שכל השכלת  

  חכמה ובינה במוחי הלב נקראת פנימית".

(לר' מאיר פופרש)   343 י (עב ע"  אור צדיקים  ז"ל    –  אפרק  ע"ב): "שסיפר תלמיד של האר"י 
שבימי   ז"ל,  הלוי  גדליה  ר'  החכם  לעיר ה"ה  חוץ  הולכים  היו  שבת  ערב  בכל  ז"ל  האר"י 

לקבל את השבת, וראה פעם אחד על בית החיים של צפת חיילות נשמות שעלו מן הקברות 
לעלות למעלה לגן עדן העליון, וכן להיפך, ראה ריבי רבבות נשמות שירדו כנגדם ואלו הן 

ה וערבוב  בלבול  רוב  ומתוך  בשבת,  לישראל  הנתוספות  יתירות  הוכרח  נשמות  נשמות 
  לעצום עיניו, ואעפ"כ ראה כל הדברים בעיניים סגורות. 

ז"ל ללמוד תורה עם תלמידיו בשדה, וראה שעל האילנות היו  וכן פעם אחד הלך האר"י 
, וכן סמוך לשם היה נהר וראה על כל פני המים  תיושבים עליהם נשמות לאלפים ולרבבו

וש ולרבבות...  לאלפים  נשמות  וניגרים  שטים  שלא  היו  לפרגוד  הנשמות שנדחו מחוץ  הם 
 עשו תשובה בימי חייהם בעולם הזה".

האם לדעתו עצם יציאת הנפש מן הגוף גורמת לנזק, ואם כן יש לעיין מה קורה    לדוןיש    344
  .הלהזיק ביציאת הברגע המוות, או שכוונתו שרוח הרשע מחמת רשעותו יכול

צ  -ל מהאר"י), ייחוד ט"ו, עמודים פחספר "שער רוח הקודש" (לר' חיים ויטאל כפי שקיב  345
שיש לפעמים    , מדני מורי ז"ל כדי להוציא רוח רעה ר"לייחוד אחד של(ירושלים תשמ"ח): "

והולך נע ונד    ,נותיוון מרוב עוייכנס בגיהנם עדינפש איזה אדם רשע שנפשו אינה יכולה לה
או א ונקרא    ,שהיונכנס לפעמים בגוף איזה אדם  [מחלת הנפילה,   הנופלולי  חוכופה אותו 

ְפיֹוןדהיינו     ...וע"י היחוד הזה נתקן נפשו מעט ,, ובלועזית אפילפסיה]ּכִ
מבין הציפורן של גודל רגלו לבין הבשר    אגם צריך שתגזור עליו שלא יצא משום מקום אל

  ".באופן שלא יזיק לגוף אשר עומד בו

  ויש לעיין אם שייך שלנפש יש גודל מסוים. 346

ים (ר' חיים ויטאל), "מעשים נוראיים מגלגול", דפוס פרמישלה תרל"ה דף י  שער הגלגול  347
(ומדבריו הביאו ב"קונטרס הדיבוק" שיצא לאור ע"י ישיבת    התחלתיוברור וד"ה  ע"א ד"ה  

עמוד   תשנ"ט  ירושלים  השמיים  שער  ")6המקובלים  מיטתה :  על  מוטלת  היותה  ומצאתי 
רות ופיה פתוחה ולשונה עבה מאוד מן השפה פרקדנית והיתה כגוף בלי נשמה ועיניה סגו

אז   בלשונה.  הרוח  נמצא  היה  אז  כי  אותה  המכלכלים  ונשים  האנשים  ויאמרו  ולפנים. 
  אמרתי בליבי זה היום קיוויתי לדעת חידושים על פטירת הנפש מגוף...

יציאתה מהגוף   ואופן  עניין הנשמה כדי לדעת מהותה  על  התחלתי לשאול ממנו שאלות 
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צורה    בשו"ת אותה  והיא  וצורה,  דמות  יש  שלנשמה  כתב  רב  לך  עשה 
מכוחה לקבל  הגוף  ש348שעתיד  הגוף  להיווצר  עתיד  צורה  ובאותה  יקום , 

  .349בתחיית המתים

העולם",  "נשמת  העולם",  "נפש  הלשונות  את  נקטו  מפרשים  וכמה  כמה 
שיש להסיק מכך גם על מהותה    350"נפש האומה", "נשמת האומה". ואפשר 

  . 351של נפש האדם

ומהותה  והוסיף בעל העקידה  352סוף דבר, כתב החינוך, שלא נדע הנפש   ,
ונשאר האיש  ש לא יצאנו מידי מבוכה, ונשאר מהות הנפש פורח באוויר, 

  .353הנלבב משתומם על מציאותו 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

המית אח"כבעת  ודרכיה  נעדר    ה  היותו  ידעתי  כי  עדן  מהגן  שאלתי  (ולא  הגיהנם  ומהו 
ממנו). ושאלות אחרות כאלה, ולכולם השיב דברים המוניים וחותם דבריו היו 'איני יודע'...  

יונה.    תוֹ שאלתי מהות גופו, והשיב 'איני יודע', שאלתי כמוּ  אם כביצת אווז או תרנגול או 
  ". והשיב 'של תרנגולת'

"ש  348 ד:  סי'  ח"ב  הלוי)  דוד  חיים  (לרבי  רב  לך  עשה  הציור  ו"ת  אמנות  את  ייחסו  א"כ 
הגוף צורת  לגבי  הנשמה    .להקב"ה  לגבי  גם  הרעיון  הרחיבו  האמת  חכמי  רבותינו  אך 

  ... וצורתה
הזה,    –  ן הציור לגבי הנשמה, שצורתה לפני בואה לעולםיהרי שחכמי האמת ביארו את עני 

  ...חהוהגוף לקבל מכהיא אותה דמות שעתיד 
(תרומה   בזוהר  אחר  במקום  רבה  בציוריות  באו  בתרגום ע"קנ  דף  הדברים  לשונם  וזו  א) 

(הכוח זה  לגן ופשי: מקום  ואותן העתידות    ונה  קדושים...  לרוחות  עדן התחתון) הוא מדור 
  ". לבוא לעולם הזה מלובשים הן בלבושים וגופות ופרצופים כדוגמת אלה של העולם הזה

 ".שאותה צורה שהגוף מקבל, מצורת ודמות הנשמה באה לולת סי' ה: "שם תחי

אחרי כל מה שנתבאר, שהגוף מקבל שו"ת עשה לך רב (לרבי חיים דוד הלוי) ח"ב סי' ו: "  349
את צורתו ודמותו מצורתה ודמותה של הנפש כפי שהיתה באותו עולם טרם רדתה לעולם 

  ד להבנת השכל האנושי. וין תחיית המתים נעשה קרוב מאיהזה, הרי שענ
הנמצאים  אימומים  באמצעות  ודיוקנאות  פסילים  העושה  לאדם  דומה,  הדבר  למה  משל 
נוסף   פסל  לעשות  בקלות  אפשר  הלא  ויאבד,  ישבר  הפסילים  ואחד  יקרה  אם  ברשותו. 
בדמותו ובצלמו ממש של הפסל האבוד, ע"י אותו אימום עצמו, ממנו נעשה גם הראשון.  

 ."לגבי הגוף שמת כך הוא הדבר כפשוטו

  אמנם אפשר שזהו ביטוי מושאל בעלמא. 350

  למשל, שאינה שוכנת דווקא במקום מיוחד. 351

לא נדע הנפש    ,בעניות דעתנו  , אנחנו בני איש"ואל תתמה:  ספר החינוך מצווה קנט ד"ה    352
  ". ומהותה

החוקרים. ולא  עקידת יצחק בראשית ב ז: "באו בעניין זה כמה ספיקות כפי מה שהעמיקו    353
על   משתומם  הנלבב  ונשאר האיש  באוויר,  פורח  הנפש  מהות  ונשאר  מבוכה,  מידי  יצאנו 

 מציאותו". 
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ישראל לעמים,   ובין  ובין החול  בין הקודש  הפילוסופיה    חכמיגם  להבדיל 
ולא  ,  354היחס בין הגוף לנפש בכל הדורות, עד ימינו, עסקו בבעיית  המדע  ו

  פתרון מוכרע לדבר.  העלו

  חלקיה 
התורה   בלשון  היא  ש"נפש"  אלא  זהות,  הן  ונשמה  נפש  חז"ל  בלשון 

חז"ל בלשון  היא  שונים   . 355ו"נשמה"  שמות  שהם  משמע  מהמדרש  גם 
  . 357גם "רוח" היא תרגומה של "נפש"  . 356בלבד

, 359של כוחות הנפש לשלושה   358ישנה חלוקה ובזוהר  בגאונים ובראשונים  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

התודעה. פעילותו של  התחושות,  נפש", העוסקת בענייני הרצון, הרגשות,  ־"בעיית הגוף  354
לנו בתפקידיו  המוח וחשמליים מובנת  כימיים   בניתוחם,   ,בקליטת האירועים  ע"י תהליכים 
גורמים למצבים    .יטה על הגוףבשל כיצד תהליכים כימיים וחשמליים כאלה  אך לא מובן 

  נפשיים ואף נגרמים מהם. 

דאמר רבי שמעון בן לקיש: נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם  : "א"ביצה טז ע  355
ווי אבדה  כיון ששבת  וינפש,  נוטלין אותה הימנו, שנאמר שבת  ולמוצאי שבת  ערב שבת, 

  . "נפש
ע  שבת "ב"קנב  על :  ינוחו  שלום  יבוא  אומר  צדיקים  של  גופן  על  הוא,  ברוך  הקדוש  אף 

והיתה  ,משכבותם אומר  הוא  נשמתן  של   ועל  גופן  על  החיים.  בצרור  צרורה  אדני  נפש 
לרשעים ה'  אמר  שלום  אין  אומר  הוא  אויביך    ,רשעים  נפש  ואת  אומר  הוא  נשמתן  ועל 

כ תחת  גנוזות  צדיקים  של  נשמתן  אומר:  אליעזר  רבי  תניא,  הקלע.  כף  בתוך  סא ייקלענה 
והו זוממות  רשעים  ושל  החיים,  בצרור  צרורה  אדני  נפש  והיתה  שנאמר  לכות  הכבוד, 

[ומלאך אחד עומד בסוף העולם ומלאך אחר עומד בסוף העולם, ומקלעין נשמתן זה לזה],  
  ".שנאמר ואת נפש אויביך יקלענה בתוך כף הקלע

(כמו איסור זה בשבת) מתייחס גם לבעלי   הביטוי "נטילת נשמה" בלשון חז"ליש להעיר ש
  חיים.

שה שמות נקראו לה, נפש,  יחמ"  :בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה יד סימן ט  356
נפש, זה הדם שנאמר (דברים יב) כי הדם הוא הנפש, רוח, שהיא    .רוח, נשמה, יחידה, חיה

זו   נשמה,  למעלה,  היא  העולה  האדם  בני  רוח  יודע  מי  ג)  (קהלת  שנאמר  ויורדת  עולה 
ה,  האופיה, דברייתא אמרין האופיתא טבא, חיה, שכל האברים מתים והיא חיה בגוף, יחיד

ל אליו  ישים  אם  לד)  (איוב  בגוף, הה"ד  יחידה  והיא  שנים,  משנים  האברים  רוחו ישכל  בו 
 ". ונשמתו אליו יאסוף

  בראשית ב ז: "ויהיה האדם לנפש חיה". 357
  אונקלוס שם: "והוות באדם לרוח ממללא".

(כפי שמצוי בכלל    של הגוף  תנועהה חיים והכוחות  מושג המתייחס לעצם החלוקה בין    358
מוכרחת. אמנם   –מושג המתייחס לרוחניות ולבחירה בין מצוות לעבירות  ן  לבי  ,יים)בעלי ח

מוכרחים   שאינם  בסוגיה  נוספים  פרטים  לגוף,   –יש  הנשמה  בין  שהוא  רוח  המושג 
מקום לגביהם  שייך  אם  השאלה  ובכלל  והנפש,  הנשמה  של  איזה מקומותיהם  יש  והאם   ,

  .חלק שנשאר קשור לגוף לאחר המיתה
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אלא שיש חילוק בשמות  בין המושגים "נפש", נשמה" ו"רוח".    360וכך חילקו 
ו"נשמה" שורה    הגדירוהמקובלים  המושגים, ש הגוף,  לקיום  היא  ש"נפש" 
עליון לעולם    להיפך,   הגדירוהרמב"ם    . 361ממקום  העומדת  היא  ש"נפש" 

  .362צריכה לגוף ועולמי עולמים, ו"נשמה" היא ה

מהמפרשים   חלק  וכן  את   קבעוהזוהר  הרוח    אף  הנפש  של  מקומותיהן 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ו פרק ג, כוזרי מאמר ה אות יב, אבן עזרא  359 שמות כג כה,    אמונות ודעות לרס"ג מאמר 
הרוקח כד הקמח  פירוש  עליון,  בסתר  יושב  ד"ה  כ  פרק  הסידור  בחיי  על  תחילת  (לרבינו   (

מר ב פרק לא  מא  פרשת ויחי ד"ה ואלו, ספר העיקרים  ערך תענית, דרשות ר"י אבן שועיב
  שער יראת שמיים ד"ה ועתה. ד"ה וכמו, אורחות צדיקים

אנו מתייחסים כאן לעצם חלוקת כוחות הנפש לשלושה, בלי להיכנס לשאלה האם הם    360
 שלושה חלקים של נפש אחת, או שלוש נפשות נפרדות. 

תרין קטרין (נ"א כתרין) טבין יהיב  : "ב"זוהר חדש כרך ב (מגילות) מגילת רות דף לח ע  361
ורוחא. נפש לקיומא דגופא  ואינון נפשא  הקדוש ברוך הוא בבר נש לשמשא בהאי עלמא 

זכו  ובמצ ואי  עלמא.  בהאי  ליה  ולאנהגא  באורייתא  ליה  לאיתערא  רוח  מניה.  דיתער  ות 
יתיר מלעילא כפום אורחו רבו  עליה  נחתו  ורוח לאתעסקא באורייתא. כדין  י  נפש במצות 

[נ"א קטרין] אלין אזיל בר נש בהאי עלמא לשמשא בהו. דההוא נפש לא   ובתרין (כתרין) 
ולמפלח   לשמשא  נש  בר  עייל  כד  עליה.  דשריא  דרוח  באתערו  אלא  בגופא  אתקיים 
וסתרא  נש  עליה דבר  ושריא  עליה מלעילא אתערו קדישא  תרין. איתער  למאריה באלין 

יתער ביה בחכמתא עילאה למזכי ולמהוי בהיכלא  ליה (מסטרא דכל סטרין) [מכל סטרין] וא
ב"ג  ר"מ  [גי'  נשמה  ומאי שמיה  עילאה הוא  וההוא אתערו דשרייא עליה מאתר  דמלכא. 
בס' עה"ק ומאי שמיה נשמה. נשמה חילא עלאה יתיר מההוא דאקרי רוח. דהא רוח יהיב  

ומיניה דלעילא]  לשמושא  תדיר  לאתערא  ונשמה  עלמא.  בהאי  לשמשא  קב"ה  יתער    לי' 
  ."לבר נש תשובה ועובדין טבין ואיהו חילא עילאה חילא דתשובה אימא לרוח ורוח בן לה

לפי שידוע שהאדם יש לו נפש  ד"ה מעשה: "  ב "מהרש"א חידושי אגדות מסכת ברכות יח ע
ונשמה ימי    .רוח  כל  והרוח הוא באמצע המדבקן  היא הצורה  והנשמה  הנפש הוא החומר 

אדם ש  .חיי  במותו  גם  העפר  וע"כ  אל  הולך  שהגוף  הנשמה  מן  מתפרד  שהגוף  אדם  ל 
והנשמה הולכת למעלה הרוח שהיה מדבקן בחיים אינו מתפרד מהם לגמרי אלא לפעמים  

  ".הוא שורה במקום הגוף ולפעמים שט בעולם למקום שהנשמה שם דהיינו מאחורי הפרגוד

הל  362 פ  'רמב"ם  התורה  ה"יסודי  "ט"ד  מ:  מחוברת  הזאת  הנפש  צורת  כדי אין  היסודות  ן 
ואינה מכח הנשמה עד שתהא צריכה לנשמה כמו שהנשמה צריכה לגוף,  ישת פרד להם, 

כש לפיכך  היא,  השמים  מן  ה'  מאת  ותאבד יאלא  היסודות  מן  מחובר  שהוא  הגולם  יפרד 
ת לא  מעשיה  בכל  לגוף  וצריכה  הגוף  עם  אלא  מצויה  שאינה  מפני  הצורה  יהנשמה  כרת 

לנשמ צריכה  שאינה  לפי  מן הזאת,  הפרודות  הדעות  ומשגת  יודעת  אלא  במעשיה,  ה 
כמתו והגולמים ויודעת בורא הכל ועומדת לעולם ולעולמי עולמים, הוא שאמר שלמה בח

  ."ם אשר נתנהוקיוישוב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האל
הל פ  'רמב"ם  ה"תשובה  "ג"ח  בעני:  האמורה  נפש  זהיכל  הבא]  ן  הנשמה   [העולם  אינה 

חה והשיגה הדעות  ואלא צורת הנפש שהיא הדעה שהשיגה מהבורא כפי כ  ,הצריכה לגוף
הנפרדות ושאר המעשים והיא הצורה שביארנו ענינה בפרק רביעי מהלכות יסודי התורה  

  ".ן זהיהיא הנקראת נפש בעני
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גם גוף  שקשורה ל, ושיש מהן  363והנשמה, שכל אחת מהן שורה באבר אחר
  . 364לאחר מיתה 

שם   הרמב"ם  ייחס  חלקים  לשלושה  הנפש  כוחות  חלוקת  ל"ראש  את 
, הלוא הוא הרופא היווני גלינוס, שאת דעתו החשיב הרמב"ם  365הרופאים" 

היווני    . 366מאוד  הרופא  של  דעתם  את  זה  בעניין  המשיך  עצמו  גלינוס 
, שאף הם קבעו את מקומותיהם של  367היפוקרטס והפילוסוף היווני אפלטון 

  . 368שלושת החלקים הללו באברים השונים, כדלעיל 

   ק פרק
  מלאכים 

   . 369בוודאי שישנם מקורות שמשמע מפשוטן שהמלאכים קיימים במציאות 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  , בכנפי ריאה  –רוח  ,במוחא –נשמתא : "א"קונא עשרין וחד ועשרין דף נג עיתיקוני זוהר ת 363
  ".באיבל –נפש 

כי הנשמה היא החכמה, ומושבה במוח הראש, וממנה יצא כח כל  : "אבן עזרא שמות כג כה
ההרגשות ותנועת החפץ. והרוח בלב, ובו חיי האדם, והיא המבקשת שררה להתגבר על כל  

ז, ט),    ,העומד כנגדה, והיא בעלת הכעס וכן אמר שלמה אל תבהל ברוחך לכעוס (קהלת 
  ."וה לאכולווהיא המתא ,ל רוחו יוציא כסיל (משלי כט, יא). והנפש בכבדכ

ע  364 יח  חידושי אגדות ברכות  "  ב"מהרש"א  ונשמהד"ה מעשה:  רוח  נפש  לו  יש   . שהאדם 
  . והרוח הוא באמצע המדבקן כל ימי חיי אדם ,והנשמה היא הצורה ,הנפש הוא החומר

אדם של  במותו  גם  הנשמה  ,וע"כ  מן  מתפרד  והנשמה   ,שהגוף  העפר  אל  הולך  שהגוף 
אלא לפעמים הוא    ,הרוח שהיה מדבקן בחיים אינו מתפרד מהם לגמרי  –הולכת למעלה  

  ".דהיינו מאחורי הפרגוד ,שורה במקום הגוף ולפעמים שט בעולם למקום שהנשמה שם

דע, כי נפש האדם נפש  : "פרק א  ) תחילתשמונה פרקים(מסכת אבות  הקדמת הרמב"ם ל  365
זה,  אחת,   וייחשב בעבור  'נפשות'.  ייקראו קצת הפעולות ההן  חלוקות,  רבות  פעולות  ולה 

ואמר,  הרופאים  ראש  שפתח  עד  הרופאים,  שחושבים  כמו  רבות,  נפשות  לאדם  שיש 
 ."שהנפשות שלוש: טבעית, וחיונית, ונפשית

366   " שהוא  עליו  כתב  בה  )והטוב(הראשון  הרמב"ם  בעיון  האפשריים יבאנשים    קשים 
  ). כתבים רפואיים ח"ב, נדפס בספר משה ברפואה מאמר כ"ה ד"ה ושמע יפרקן]" ([בהיגיו

 כמו כן הרמב"ם חיבר על כתביו את הספר קיצורי גלינוס. 

 לפנה"ס. 4-שניהם מהמאה ה 367

רפואית  368 הלכתית  שטיינב  אנציקלופדיה  אברהם  (ופרופסור)  מערכת   רג)(לרב  ערך 
אפלטון וגלינוס  : ")273(וכן במאמרו בספר אסיא חלק ו עמוד    העצבים פרק "רקע היסטורי"

שכלית ־עשו מעין שילוב של ההשקפות העתיקות בתורת 'שלוש הנפשות': הנפש הרוחנית
 ".בכבד –הנפש התזונתית , בלב –הנפש החיונית  ,במוח –

פ  369 השנה  ראש  ה"ירושלמי  "ד"ב  יוחנןאמר  :  שלום    : רבי  עושה  עמו  ופחד  המשל  כתיב 
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  . 370מהכוזרי משמע שהמלאכים הם עצם שאינו גשמי 

וגווייה, אלא הם ברואים בעלי צורה  הרמב"ם כתב שהמלאכים אינם גוף 
, והתיאורים שתיארו הנביאים  371כלל, והם צורות נפרדות זו מזו בלא גולם  

  . 372הם מה שראו במראה הנבואה ובדרך חידה 

הם   שהמלאכים  הרמב"ם  כתב  יתעוד  הבורא  בין  ובין    ברךאמצעיים 
וכל מקרי העולם וחוקי הטבע הם מלאכים, דהיינו שליחי השם  ,  הנמצאות

  .373הוא מנהיג את העולם  שבאמצעותםיתברך 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

לפי שהרקיע   :מימיה של חמה לא ראתה פגימתה של לבנה. תני רבי שמעון ב"י  ,במרומיו
של מים והכוכבים של אש והן דרים זה עם זה ואינן מזיקין זה את זה לפיכך עושה שלום  

אבון רבי  אמר  ח  : במרומיו.  ביה  ואית  אש  וחציו  מים  חציו  עצמו  וגוהמלאך  גפין  יתו  ומש 
  ."כתרשיש ופניו כמראה ברק ועיניו כלפידי אש וגו'

התלמודים  ספר  וב קשת)  דרכי  אחיקם  ש(ר'  העיר  נו  פרק  שממעט  תחילת  הירושלמי,  גם 
אכן גם בתנ"ך מוזכרים מלאכים הרבה    להזכיר שדים, מזכיר במקומות רבים את המלאכים.

 יותר ממה שמוזכרים שדים.

אות    370 ג  מאמר  "מגכוזרי  הגוף,  :  כלות  אחר  הנפש  עמידת  במופת  אצלו  שנתברר  וכמי 
 . "אבל עצם נפרד מהגוף כמלאכים ,ושאינה גשמית

הל  371 פ  'רמב"ם  התורה  ה"יסודי  "ג"ב  נחלק :  בעולמו  הוא  ברוך  הקדוש  שברא  מה  כל 
מהן ברואים שהן מחוברים מגולם וצורה והם הווים ונפסדים תמיד כמו    ...לשלשה חלקים

גופות האדם והבהמה והצמחים והמתכות, ומהן ברואים שהן מחוברים מגולם וצורה אבל 
אינן משתנין מגוף לגוף ומצורה לצורה כמו הראשונים אלא צורתן קבועה לעולם בגולמם 

והכוכבי הגלגלים  והם  אלו,  כמו  משתנין  ולא  ואינן  גולמים  כשאר  גולמם  ואין  שבהן,  ם 
צורתם כשאר צורות, ומהן ברואים צורה בלא גולם כלל והם המלאכים, שהמלאכים אינם  

 ."גוף וגויה אלא צורות נפרדות זו מזו

ומהו זה שהנביאים אומרים שראו המלאך אש ובעל : "ד" ב ה"יסודי התורה פ  'רמב"ם הל  372
ה, לומר שאינו גוף ואינו כבד כגופות הכבדים, כמו הכל במראה הנבואה ודרך חיד  ?םיכנפי

ה' אל כי  עושה מלאכיו  וקשנאמר  וכמו שנאמר  ואינו אש אלא משל,  יך אש אוכלה הוא 
  . "רוחות

וכבר קדם לנו בזה המאמר (פרק נ"ט ח"א) בביאור שהמלאכים : "ורק  ב פ"מורה נבוכים ח  373
אריסט"ו מ"ש  הוא  ג"כ  זה  גופות,  התחל  ,אינם  שהנה  שכלים  אלא  יאמר  הוא  שם,  פות 

ואמנם אמרו הוא שאלו השכלים הנפרדים הם ג"כ   ,נפרדים, ואינו (ג"ח ואנו) נאמר מלאכים
ובין הנמצאות, ושבאמצעותם יתנועעו הגלגלים, אשר תנועתם    ברךאמצעיים בין הבורא ית

על  ובת היות (ג"ח הוית) ההויות, זה ג"כ כתוב בכל הספרים, שאתה לא תמצא כלל פיהיא ס
  שיעשהו הש"י אלא על ידי מלאך. 

וכל עושה מעשה מצויוכבר ידעת שענ בוין מלאך שליח,  עלי  ה הוא מלאך, עד שתנועות 
ס  לוואפי  ייםח מדברים  התנועה י שאינם  מלאך, כשתאות  ידי  על  שהם  עליהם  פר הכתוב 

לכו כחוההיא  בו  שם  אשר  הבורא  אל  נת  אמר  ההיא,  התנועה  מלאכיה  וקיניעהו  שלח  י 
אריו פום  כווסגר  בלעם  אתון  ותנועת  חבלוני,  ולא  שהיסודות ותא  עד  מלאך,  ידי  על  לם 
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שבאמצעותו   הפועל,  הוא השכל  "גבריאל"  דניאל  שבספר  פירש  הרלב"ג 
השכל   הוא  ו"מיכאל"  לנביאים,  הנבואות  שיגיעו  שפע  הנקנה,  מקבל 

  .374מהשכל הפועל 

הפרדס רימונים פירש את כל מעשי המלאכים שבתלמוד באופנים טבעיים.  
ש"מלאכים" הוא כינוי לכוחות השכל, שהם מלאכי    שיש כך, למשל, כתב  

, 376, ויש שהוא כינוי לתלמידי חכמים375שם באמת, משרתיו ועושי רצונו ה
  . 377כפי שמפורש גם בתלמוד עצמו

ולגבי השטן שבספר איוב פירש הרס"ג שאינו ממיני המלאכים כלל, אלא  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

שהמלאך   לך  יתבאר  והנה  לוהט,  משרתיו אש  רוחות  מלאכיו  עושה  מלאכים,  ג"כ  יקראו 
ויעל מ הנביא  על  ויאמר  יעקב מלאכים,  וישלח  מן האנשים,  מן  יאמר על השליח  ה'  לאך 

שיראו  הנפרדים  השכלים  על  ויאמר  ממצרים,  ויוציאנו  מלאך  וישלח  הבוכים,  אל  הגלגל 
ברנו הנה אמנם הוא  יוד, חות החיוניות כמו שנבארולנביאים במראה הנבואה, ויאמר על הכ

במלאכים אשר הם שכלים נפרדים, שתורתנו לא תכחיש היותו יתעלה מנהיג זה המציאות  
  .  ..באמצעות המלאכים

או   המלאך,  והוא  ויתארם  האברים  אלו  תכונת  יעשה  מצייר  כח  בזרע  שם  שהשי"ת 
זכרוהו   עולם אשר  של  שרו  והוא  והוא המלאך,  הפועל  השכל  מפעולות  כולם  שהצורות 

  . ..."החכמים תמיד

רלב"ג דניאל ט כא: "הנה מצאנו בזה הספר הנבואי שני שמות למלאכים, והם גבריאל   374
בעיני והנראה  המלאך   ומיכאל,  הוא  גבריאל  כי  והתורה,  והעיון  העניין  שיתנהו  מה  לפי 

יג אל  יאשר  התייחסות  מדרגתו  להיות  גבריאל  ונקרא  באמצעותו,  לנביאים  הנבואות  עו 
לו ושלמות  צורה  כמו  האנושי  השכל  האחרונים   מדרגת  יקראוהו  אשר  והוא  מה,  באופן 

והנה השכל המקבל שפע ל כי הוא בעצמותו מך  זה השכל הנקרא מיכא  השכל הפועל... 
צורה   כמו  שכלו  הפועל  מהשכל  שפע  כשיקבל  הזה  והשכל  המושכלות,  מהשגות  וערום 

  ".וייקרא שכל נקנה

:  (לט ע"א)  ) חגיגה טז ע"אלרבי שם טוב אבן שפרוט, מאחרוני הראשוניםפרדס רימונים (  375
י השם  "דע שמלאכי השרת באו כולם לכוחות השכליות והם הנאצל והנקנה, כי הם מלאכ

  באמת משרתיו עושי רצונו. ולכוחות הדמיון בשדים, כי הם משדדי הדעת והתבונה ברוב".
רמז לכח השכלי אשר היה בתוך    –שם חגיגה יד ע"ב (לז ע"א): "ענה מלאך אחד מן האש  

  הדבקות". 

פרדס רימונים תחילת בבא בתרא: "כבר ידעת שהתלמידי חכמים נקראים לחז"ל מלאכי   376
' ואמר  אל השרת,  הגלגל  מן  ה'  מלאך  ויעל  מצינו  וכן  רבנן'.  השרת?  מלאכי  נינהו  מאן 

 הבוכים, וזה היה פנחס. וכן וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים, זה היה משה".

ע  377 כ  "-א"נדרים  בן דהבאי,  ע"ב:  יוחנן  רבי  לי מלאכי השרת  ארבעהאמר  ...  דברים סחו 
רבנן השרת?  מלאכי  מאן  אמימר:  תימא  .אמר  רבי   דאי  אמר  אמאי  ממש,  השרת  מלאכי 

להו  קרו  ואמאי  טפי!  הולד  בצורת  בקיאי  אינהו  הא  דהבאי?  בן  כיוחנן  הלכה  אין  יוחנן 
 . "מלאכי השרת? דמצייני כמלאכי השרת
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  .379, וכן כתב רבינו חננאל 378הוא אדם שקינא באיוב

   קא פרק
  יצר הטוב ויצר הרע

הרע,   היצר  ובפרט  שהיצרים,  שביארו  כוחות  יש  , אדםמהחיצוניים  הם 
ממש  הזוהר 380כמלאכים  גם  כתב  כך  דברי   , 381.  מפשט  משמע  וכן 

  . 382התלמוד 

האדם   של  בנפשו  חלקים  הם  שהיצרים  שביארו  הוא    –יש  הטוב  היצר 
  ת השעה והשכל הרואה את הנולד, והיצר הרע הוא התאווה להנות מהנא 

ש  . 383החומריות  אאו  הוא הנשמה שהיא חלק  הטוב  , 384לוה ממעל ־היצר 
    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  תרגום איוב לרס"ג א ב: "והשטן הוא על דרך האמת בן אדם, כמו ויקם ה' שטן לשלמה". 378
רב סעדיה אמר כי השטן בן אדם היה מקנא באיוב הגאון  : "אבן עזרא איוב א ווכן הביאו  
ופירש   ,תךיוכמוהו היד יואב א  ,בחפצך  –ופירש כל אשר לו בידך    ,בארצו לבדו  –  ופי' בארץ

 ".ואמר כי המלאכים אין להם קנאה .שמור נפשך שלא תבקש נפשו – אך את נפשו שמור

379  " ע"א:  ה  חגיגה  חננאל  כירבינו  בדעתך  אתה מעלה  בו.  בדבריך  ותסיתני  בא  שאתה  ון 
מור) מיכן שהשטן של  (ברבוי  יכול להסית אלא  ואינך  הללו בעקיפין אתה מדמה להסית 

 ".איוב אדם היה

כתבי קבלה לבעל התוספות יום טוב, מאמר ל"ב, ד"ה עוד נתבאר, עמוד קנב: "שהיצר    380
נאצל  הרע  ויצר  הנשמה...  אצילת  בעת  ונאצלו  מלאכים,  שני  ממש  הם  הטוב  ויצר    הרע 
בכח   מתלבש  ותהיה  טמאה,  תהיה  מרכבתו  אמנם  קדוש,  מלאך  והוא  הגבורה  מצד 

 . הטומאה"

חד מימינא וחד   ,כדין אזדווג בר נש בתרווייהו: "ב"דף קסה ע  ,וישלח  , פרשתזוהר כרך א  381
ואינון    ,ואלין אינון תרין מלאכין ממש ממנן  .יצר טוב לימינא ויצר רע לשמאלא  ,משמאלא
  ".תדיר בהדיה דבר נש משתכחין

א כרך  פרשתזוהר  ע  ,תולדות  ,  קמד  "ב"דף  מלעילא  :  נש  לבר  אית  שליחן  מלאכין  תרי 
חד לימינא וחד לשמאלא, ואינון סהדין ביה בבר נש בכל מה דאיהו עביד   ,לאזדווגא בהדיה

 ".וקרינן לון יצר טוב ויצר רע ,אינון משתכחי תמן

ע  382 טז  בתרא  "א"בבא  יו:  תנא:  ונוטל  במתניתא  רשות  נוטל  ומרגיז,  ועולה  ומתעה  רד 
  . "נשמה

" ומרגיז את חמת המלך רש"י שם:  ועולה למעלה  יורד למטה ומתעה את הבריות לחטוא 
  ."ון שנתנו רשות דכתיב ותסיתני בוומכי ,נוטל ממנו רשות להרוג את החוטא ,בהשטנותו

כו  383 א  בראשית  בראשית  יצחק  "תולדות  בעל  :  יש  שאין  ברוך ולפי  אלא הקדוש  בחירה 
ולכן יש לו יצר טוב ויצר    .הוא, ורצה לעשות כבוד למין האנושי, עשהו בעל בחירה כמוהו

לו ולו יצר טוב, והבעל חי כושמי שאין לו בחירה אין לו יצר טוב ויצר רע, שהמלאך כ  .רע
 ".לו חומריולו שכלי, והבעל חי כויצר רע, פירוש שהמלאך כ

כנודע   יעב"ץ  384 שבאדם,  טוב  יצר  ספק  בלי  היא  "והנשמה  נשמה:  ד"ה  ע"ב  צא  סנהדרין 
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  . 385והיצר הרע הוא הנפש הבהמית

  . 386הללו, באופנים שוניםשני הצדדים שילבו בין ויש ש 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

לוה ממעל שניתנה בו להדריכו באורח חיים... הנפש הבהמית בידוע שהיא  ־שהיא חלק א
 יצר הרע". 

הוא    ,שהוא במזיד ובידיעה  , וןוהעד"ה עוד: "  שער התשובה פרק ו  )למבי"ט(בית אלוקים    385
המשכלת הנפש  אל  מלחטוא ש  ,מיוחס  נמנע  ואינו  חוטא  שהוא  בשכלו  ומכיר  מה   .יודע 

שהוא חוטא מצד נפש הבהמית והוא יצר הרע, והוא חוטא    ,שהוא בשוגג  ,שאינו כן בחטא
 ".כבהמה ,בלי ידיעה

ודע שההמוניים יחשבו שהם ד"ה עלוב: "  פרשה לד סימן יעל בראשית רבה  יפה תואר    386
וה יעצו  ים ב' מלאכים עומדים על האדם, זה מב' נבראים מחודשים חוץ מעצמות האדם, 

מ וזה  טוב,  יצר  ונקרא  מפשטי  ילטובה  זה  לדמיון  סמך  ויש  הרע.  יצר  ונקרא  לרעה  יעצו 
אמנם הבוחרים בדרכי החכמה אמרו ...  הכתובים, כמו והשטן עומד על ימינו, ומדברי חז"ל

החומר ונפש   וני המתעורר לדמיונות העולם הנמשך מטבעו שיצר הרע אינו אלא הכח התא
מהחלק   שנמשך  במעשיו  הטובה  לדרך  האדם  התעוררות  הוא  הטוב  ויצר  המרגשת, 

אומר אני  ...  יש סוברים כך ויש סוברים כך  ,וקרוב לומר שהדבר מחלוקת בין חז"ל...  השכלי
מ נמשכים  הם  הרע  ויצר  הטוב  שיצר  הוא  אמת  כי  ביניהם.  אשר   שנילפשר  האדם  חלקי 

והח תמיד,  לטובה  הוא  נוטה  השכלי  החלק  כי  הורכב,  טוב  ו מהם  לא  בדרך  הולך  מרי 
מכ להשפיע  עליו  מלאך ממונה  לכל הדברים  להיות  כי  האמנה  לעיל  ומטבעם.  כמ"ש  חו, 

יש מלאך ממונה על עזרת 'אין לך עשב מלמטה שאין לו מזל מלמעלה'בפירוש   , כמו כן 
חו על מי שממנו לא ימשך רק טוב. ויש  ויצר הטוב, כי השפעת כ  השכל וקיומו, והוא נקרא 

ענ המעורר  והוא  הגופני  כח  על  ממונה  ארור  שהוא  ימלאך  הרע  יצר  ונקרא  החומר,  ין 
  ". והוראשית סיבתו, והוא המלאך הממונה על התא

שיש ב'  : "א  ' בראשית פרשה נד סי  )ר' אברהם יחיאל מיכל ב"ר עוזיאל מגלוגא(  נזר הקודש
יצר הרע, הא' כח המתאמינ והב' המלאך רע הוא יצר הרע  וי  גופו,  וה הפנימי שבעצמות 

  ". החופף עליו מבחוץ
אש אייזינשטיין(  עמודי  ישראל  ובניקולייב)רבי  באהופליא  רב  "הקדמהב  ,  הרע  :  יצר  דיש 

  ."שהוא מלאך ויש יצר הרע שהוא טבעיי
ת: "בזאת מצאנו פשר דבר בין  איגרת המוסר (לרבי ישראל סלנטר) אמצע האיגרת ד"ה בזא

שתי השיטות בעניין יצר הרע ויצר טוב מה המה, שיטה האחת היא שיטה הנודעת כי יצר 
הרע היא כח הטומאה באדם המלפפו לפשעין, ויצר טוב הוא כח הקדושה באדם המובילו 
תאוות   כח  הרע  יצר  כי  השנייה  והשיטה  הגדולים.  המחברים  רוב  שיטת  היא  טוב,  לכל 

משקפת לכל ערב בשעתה אותה תאספהו אל ביתה ובה תדבק לאהבה, ויצר טוב  האדם ה
הרעים שמו משפטיו  יתברך  ה'  יראת  פחד  היא  להנולד  ומביט  הצופה  הישר  השכל  , הוא 

והרעים למרבה, ובוחר במועיל לכבוש התאווה למען באחרונה יתעדן בעונג נפלא... בזאת 
נכונים. היצר הר וכן  נראה בעליל כי שתי השיטות  וגם יש רוח הטומאה.  ע היא התאווה, 

היצר טוב הוא השכל הנכון (אשר לא נתקלקל ע"י העבירות והתאוות) הרואה את הנולד,  
 ".וגם יש רוח קדושה בהאדם
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   קב פרק
  שדים

בתלמוד נזכרו מעשים רבים בענייני שדים ומזיקין, כידוע. אמנם התלמוד  
  . 387הירושלמי מיעט בכך מאוד 

ישראל מגדולי  היו  רבים  דורות  קיימים    במשך  שהשדים  ואף  שסברו 
  . מופיעים במציאות באופן ממשי כבני אדם

כך הזכירו  מעשים של ביאה ע"י שד או שידה.    שהזכירו הדבר מוכח מכך  
ה388הרשב"ם  זרוע ,  שבמדרש 389אור  אגדה  חיים,  390,  הבית ,  391הנשמת 
  . 393, היעב"ץ392שמואל 

שו"ת  פניהם. כך דנו  ב   שנשאלוהיו שאף דנו להלכה לגבי מעשים כאלה  
שאלת  שו"ת  ,  396שו"ת מחנה חיים,  395שו"ת חיים שאל ,  394מהר"ם מלובלין 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

  פרק נט.(ר' אחיקם קשת) דרכי התלמודים  387

ע  388 עג  בתרא  בבא  "ב"רשב"ם  בין  :  דר  והיה  השידה  על  הבא  מאדם  שד  אותו  שהיה 
 ". האנשים

 ".אבל עם הרוחות אין בהם משום לא תנאף: "קכד 'א סי"חאור זרוע  389

ומעשה בחסיד א' חכם שהיה משיב על  : "146עמוד    (מתקופת הראשונים)  בראשית רבתי  390
ו וירא י, מי שהוא צדיק חסיד וענ[בעצמך]  אמר מה ראו לומר אל תאמין וכו'  ים,דברי חכמ

   ..ל לשנות לתלמידיו האמן בעצמך.התחי ?ישוב ויחטא וירשע ,יםוקאל
ונכנס לג ויוה"כ היה  ב"ה רוח קנתו להסך את רגליו ושלח היפעם אחת יצא מבית הכנסת 

אחת ודמתה לנערה מקושטת שאין בכל העולם כמותה, באת ועמדה לפניו. א"ל השמעי 
הע כל  עלי  מקבל  אני  לה  אמר  הוא,  הכפורים  יום  ר'  לו  אמרה  אינולי,  ר'  לו  אמרה  י  ון, 

  . ..פנויה, אשת איש אני, אמר לה אני מקבל עלי לא זז משם עד שנזקק לה
סה  יולא נ  ,שהישה שנזקקת לה ורוח אני ולא איאני הא  בי,ר 'הלכה ועמדה לפניו, אמרה לו  

אותך אלא על שהיית מצדיק עצמך ועובר על דברי חבריך, לכן באתי להודיע שלא    הב"ה
  .'"אלא הוי שונה כדבריהם אל תאמין וכו' ,תשנה עוד כן

391  ) חיים  ישראל)  בירלנשמת  בן  טז  מנשה  פרק  שלישי  "מאמר  מהרוחות :  הנפלא  עניין 
ים  להרוחות הבוע  בועלים הנשים ואפשרות הפעולה הזאת... מה שנתפרסם בפי הכל מעניין

  ". הנשים ונבעלות מהאנשים

הנבעלת לרוח או לשד אף על גב  : "ו ס"ק יז  ' סיעל השולחן ערוך אבן העזר  בית שמואל    392
 ".שפרים ורבים אינה אסורה לבעלה

  כייל נמי שד".  –יעב"ץ יבמות נט ע"ב: "נבעלה למי שאינו איש  393

ממעלת כ"ת על המעשה זר ותמוה  ע"ד אשר נדרשתי  : "שו"ת מהר"ם מלובלין סימן קטז  394
בתח אליה  ובא  טרכ"ט  לשד שקורין  או  לרוח  לידך באשה שנבעלה  בא  כדמות יאשר  לה 

פריץ   כדמות  ובשנייה  לבעלה יא[והיא]    )והוא(בעלה  נאסרת  היא  אם  בעל  בעולת  שה 
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מתיאוריהן של חלק מהשאלות אף ניכר עד כמה היתה אמונת    . 397שלמה 
  . 398השדים נפוצה אצל ההמון

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

הפחות   לכל  או  ניכרים.  דברים  יש  קצת  כאשר  ברצון  היתה  סופה  דשמא  ישראל  אפילו 
לו יהא באונס. או אם יש לדמות זה לנרבעת לבהמה שמותרת אף לבעלה  לבעלה כהן אפי
   .ן שבא אליה כדמות איש ופרים ורבים כבני אדםוכהן. או לא דכיו

בעיני נראה  המושכל  לפי  אהו'  הנה  הענ  י תשובה  דאין  לבהמה  לנרבעת  תלוי  ילדמותו  ין 
מקרי    בפרין לא  ורוח  ובהמה  אותה.  איש  ושכב  דכתיב  רחמנא  תלה  באישות  אלא  ורבין 
  ."איש

   ..נשים שנחה הרוח עליהן. אי אסורות לבעליהן.: "נג 'א סי"ח(החיד"א) שו"ת חיים שאל  395
בעיר אחת יש הרבה נשים אשר כפעם בפעם יוצאות וחולות כמו חלאים ותרופתן להביא  

ומחולות מ נשים בתופים  ביניהן או אצלן  הבית מתעלפת  ביני בעלת  וביני  נינהו  דזמר  ינא 
בענ המספחת  ופשתה  מהן  הרבה  יעשו  וככה  לחדר  אליהן ינכנסת  שנגלה  ואומרות  זה  ין 

דמות אחד ושואל מהן לעשות כך ושואל להן שאלות כגון ללבוש מלבוש מגוון פ' וכיוצא  
מסתכנות מקיימות  אינן  מעש  .ואם  בקבלה  מקובל  אחד  רב  שהחיצונים ואמר  שידע  ית 

ונסתפקת אם הרוח הזה בא אליהן מה משפטן אם אסורות לבעליהן או אין    .מתעוללים בהן
  בזה יורנו המורה ושכמ"ה.  אקפיד

וכבר נשאל על זה הרב מהר"ם מלובלין בתשובותיו סי' קט"ז    םתשובה זו אינה צריכה לפני
 ...".שה הנבעלת לרוח באונס או ברצוןיעל א

מחנה  396 היה...    שו"ת  כך  שהיה  "המעשה  נה:  סי'  העזר  אבן  ח"ג  סופר)  חיים  (לרב  חיים 
אחד   אמר  להגביה,  ורצו  ארץ  עלי  מונח  דאכענט  שנקרא  עליון  כר  ראו  בתים  אחורי 
מאכולת   איש  קחו  מראשית  בדבר,  כישוף  איזה  יש  אולי  לילה,  חצי  הוא  'כעת  מחביריו: 

שוף'. ועשו כן ודקרו בתוך הכר בכמה  ונדקור בתוך הכר כי שמעתי באופן זה לא יזיק הכי
  מקומות, וכהרף עין נשמע קול אישה אשר קראה... 

והאישה קראה אחריהם לזרוק לה בגד עליון כי היא עירומה... וסיפרה להם... ויהי כבחצי 
ואיש עמד לפני ופחד נפל עלי והוא עלה על המיטה ובעל    הלילה ואני הייתי נעורה במיטה

לצ יכולתי  ולא  עתה  אותי  ועד  ומאז  סגורה...  שהדלת  ראיתי  אור  הבוקר  וכאשר  עוק 
עימי  שבעלי  הגם  ממיטתי  אותי  נושאים  בלילה  פעמים  וכמה  שד  מזיק  שהוא  הרגשתי 
ועכשיו  לגלות  רשות  לי  היתה  ולא  אותי  בועל  זה  ושד  נשאו  ואותי  נרדם  הוא  במיטתי 

בכות (ואנא) [ואנה] שדקרתם הצלתם אותי שלא יהיה לו עוד כח לשלוט עלי. והתחילה ל
מאס בעלי בי וגם בני ובנותי יהיו לחרפת עולם. יאני בא אם אתם תספרו את הדבר הזה י

  ". על כן עשו עמדי חסד ותישבעו שלא לגלות שמי לעולם...

פב:    397 סי'  ח"א  בירושלים)  ומו"צ  דיין  ורטהיימר,  אהרן  שלמה  (לרב  שלמה  שאלת  שו"ת 
ובבכייה כי רוח או שד התעלל בה בלילה בעת אשר דלת ביתה   "אישה אחת באה בקובלנא

  סגורה אין יוצא ואין בא, ובעלה כהן, ושאלה אי מותרת לבעלה". 
כלל   ברור  הדבר  שאין  מפני  טפי  דקיל  נראה  שלפנינו  "ובנידון  הוסיף:  התשובה  ובסוף 

בה מזמן שבאמת בא עליה שד, ודלמא רק דמיונה הוליכה שולל ומרוב חלומות והבלים הר
רב נשתרשה בליבה דמיון חזק, שכן הוא כדרך נשים שדעתן קלות להתפתות מפני הדמיון  

 עד שנחשב לה כן לדבר ברור".

חששם של האנשים שו"ת חיים שאל שם (מנהגן של נשים רבות), שו"ת מחנה חיים שם (  398
  ).שמא יש כישוף בכר ולכן יש לדוקרו



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   499  ________________________________________  

מבואר   לברכה  זכרונם  רבותינו  דברי  שבכל  הדגיש  מברסלב  נחמן  רבי 
מספרי  להתרחק  הטעמים  כאחד  זאת  וציין  השדים,  במציאות  שהאמינו 

כיוון שאינם מאמינים בהם  ומן    400וכבר קדמוהו מן הראשונים  . 399חקירה, 
   . 401האחרונים 

גברים נפוצו מעשיות על  חכמיהם    גם אצל האומות כן 402שידה המפתה   .
על   מעשיות  אצלם  בשנתןנפוצו  אונסן  או  נשים  המפתה  ו403שד  אף  הן  , 

ממנו  שדים .  404מתעברות  במעשי  ותולות  מזנות  ונתלות  וכולן   בפתאים , 
  .405באותם הדורות  שהיו נפוצים המאמינים לכל דבר, 

מי   ויש  השדים,  מציאות  על  שהעידו  האומות  מחכמי  אף  היו  בעבר 
ופירש כך  והרי ידוע לנו שהיו    . 406את דברי התורה   שהסתמך על דבריהם 
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399  " ואסר עלינו  ,  ד כמה פעמיםופר הרבה מאיוכו' סמספרי החקירות  חיי מוהר"ן אות תז: 
סור, כי  יד בגדל האווהפליג מא  ין בהם ולהביט בהם כלל חס ושלום.יד לבלי לעוד מאומא

 ד בדעות זרות שאינם מסכימים כלל לדעת תורתנו הקדושה. ו הם מבלבלים דעת האדם מא
  ".פךיההאר וגם אינם מאמינים בשדים אשר בכל דברי רבותינו זכרונם לברכה מב

"והנה   400 ז:  אות  הראשונים), הקדמה,  מתקופת  מקובל  ציוני,  מנחם  (רבי  ציוני  צפוני  ספר 
מציאות  המכחישים  אותם  כנגד  ציוני,  צפוני  זה,  ספרו  חיבר  שרבינו  לעיל  נתבאר  כבר 

 השדים וחכמת כישוף, כנזכר בהקדמתו".

מציאות    401 "מאמת  בכותרתו:  יב  פרק  שלישי  מאמר  ישראל)  בן  מנשה  (לרבי  חיים  נשמת 
  הרוחות והשדים אי בעית קרא ואי בעית קבלה".

שם ד"ה ואומר: "ואומר, שכאשר נעיין בתורה האלוקית הנה היא מאמתת מציאות הרוחות 
  האלו".

  ת".שם בחתימת הפרק: "וזאת תורת העולה מהפרק הזה, שמציאות השדים אמ

  ס.וּ בּ קוּ המכונה אצלם: סוּ  402

  ס.וּ בּ ינקוּ המכונה אצלם: ִא  403

404  ) חיים  לעז    בירלנשמת  בלשון  "ונקראים  טז:  פרק  שלישי  מאמר  ישראל)  בן  מנשה 
ובפרט   בספריהם  האומות  חכמי  כתבו  הזה  העניין  ומאמיתת  ושוקובוס.  אינקובוס 

כמה   מספרים  היסוד  זה  ועל  וטוסטאדו...  לבתולות אגוסטינוס...  שאירעו  מאורעות  וכמה 
  שנבעלו לשדים". 

): "גונב לאוזנינו אשר בני שני המינים אינם 1484האפיפיור אינקונטיוס השמיני כתב (בשנת  
בהשבעותיהם  בכשפיהם  וכי  וסוקובים,  אינקובים  זדון,  מלאכי  עם  במגע  מלבוא  נמנעים 

ן מעוללים אסונות רבים  בלחשיהם ובנחשיהם, הם מחניקים מכבים ומכלים לידות נשים וכ
האפיפיור]   מאת  [מכתב  הּבּוָלה  של אחרים.  שיטתי  מסע  פתחה  אינוקנטיוס  של  הזאת 

עולם ספר "" (האשמות עינויים והוצאות להורג של 'מכשפות' רבות מספור ברחבי אירופה
 ). 120עמוד  "רדוף שדים: המדע כנר בעלטה

  סוף אות ו. פרק לאכפי שהערנו ב 405

מעשה טוביה, עולם הקטן, פרק שמיני: "יש מין אדם שחציו שעיר ויש לו קרניים ואוזניו   406
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שונים  יצורים  מיני  כל  של  במציאותם  שהאמינו  האומות  מחכמי 
  . 407ומשונים

המוח   תפקידי  ידועים  היו  לא  העתיק  ובעולם  שהואיל  להדגיש  חשוב 
לאירועים  סיבות  לחפש  האדם  של  הבריא  וטבעו  והואיל  ובעיותיו, 

הגיונ ואף  שטבעי  הרי  רואה,  שהוא  שמחלות  ולתופעות  הבינו  שבזמנם  י 
האדם    408נפש על  המשתלטים  נראים  שאינם  שליליים  מכוחות  נגרמות 

  . 409שלא ברצונו. ומכאן קצרה הדרך לאמונה במציאות השדים בכללותה 

  

שהרי כבר שלא האמינו במציאות השדים.  ואחרונים  ראשונים  מאידך, היו  
ולא מצאו   ידי אלפי תרים  410שום שד חיפשו חכמים בכל העולם  גם על   ,

נושבות  והבלתי  הנושבות  הארצות  לכל  שנשלחים  ועוד,  411וחכמים   .
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אוהב  והוא  שסועות  ופרסותיו  רגליו,  שתי  על  ופעם  ארבע  על  הולך  פעם  לשעיר,  דומים 
שטוף והשחוק,  וכדעת  בזימה  הריקוד  עידיהם,  יתנו  וחבריו  פארישט"ו  האומות  וגדולי   ...

ויש אומרים בקצה ארץ כוש   גנגי"ש בארץ הודו,  בטלמיאוס נמצאים מעבר לנהק הנקרא 
  ובגבול ליציא"ה, דיודורוש כותב שאנשי מצרים לאלתר היו עובדים ומשתחווים לו. 

אש 'לשעירים  באומרם  עליהם  רומזים  הפסוקים  כמעט  וכפי  ובאמת  אחריהם'  זונים  הם  ר 
ואני  בהם...  למאמינים  השעירים  כדמות  הנראים  כן  הנקראים  השדים  הם  התורה  מפרשי 
בבעלי   הטבע  השתנות  יהיו  אולי  מציאותן,  יאמתו  הטבע]  [חכמי  שהטבעיים  אחרי  אומר 

 ".חיים או באמת מעשה שדים המטעים בני אדם לדרך רע מדרך הטוב

  . 16ה־תולדות המפלצות", מהמאה הללו מתוארים למשל בספר " 407
פרקים שביעי ותשיעי הביא עדויות על קנטאור (חציו אדם וחציו גם ספר מעשה טוביה שם  

 סוס) ובן ים (חציו אדם וחציו דג). 

 ת הנפילה, שכונתה בחז"ל "נכפה".לוכן מח 408

להן    409 נמצא שהיו  העתיק,  העולם  בני  של  רבות  בטעויות  דומה, כשנעמיק  סיבות  באופן 
  והסברים, ע"פ הבנתם וידיעתם באותה תקופה.

(סוף טו    ) סנהדרין סז ע"ב לרבי שם טוב אבן שפרוט, מאחרוני הראשוניםפרדס רימונים (  410
ע"א)  –  ע"ב יפעל  טז  או  לאדם  ידבר  ששד  מצאו  ולא  העולם  בכל  חכמים  חיפשו  "וכבר   :

  פעולה קטנה. מלבד שהשכל יכחיש זה... 
ה אלו  עם  לי  קרה  עלי  וכבר  והרבו  אחד  שד  לי  קראו  אנא  להם  אומר  והייתי  כשפנים... 

  מוהר ומתן ואתנה, או עשו בפני פעולה בלתי טבעית, והם ניסו בנכליהם ולא יכולו".

מנוחות    411 ליפמן  (לרבי  מי  ד"ה נויזץאליעזר  ליראיו"  סביב  ד'  מלאך  "חונה  מאמר   (
ם מצויים רק במדבריות ולא  והמפרשים כתבו הטעם לפי שהשדיוהמפרשים (דף מד ע"א): "

בטבע   נמצאים  אלו  עניינים  אם  קשה,  ועוד  מגורינו...  ארצות  כמו  מיושבות  בארצות 
למה לא סיפרום לנו אלפים תרים וחכמים נשלחים ממלכי ארץ התרים בזמננו  במדבריות,  

וחקרו   תרו  בהם,  הנמצא  וכל  ומקריהם  נושבות  והבלתי  הנושבות  הארצות  כל  תולדות 
יתכן יחלקי יצורים וטבעיים הנמצאים שם. ואם יהיה מקום טבעיי למציאותם, הודרשו לכל  
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ובינה  שכל  בעל  אצל  נמנעת  הם  412שמציאותם  אותם  שרואה  ומי   ,
  .413המשוגעים 

  לכן פירשו את דברי חז"ל בעניינים אלו באופנים אחרים.  

ב אברהם  הרמב"םרבי  ה  ירושסיפ  ביאר  ן  אודותם  שנראו    םחז"ל  מה 
שראו   מה  פשוט  בלשון  שסיפרו  הנביאים  כדרך  בחלום,  בהם  ואירעו 

   . 414במראות הנבואה 

וכיוון קיימים רק בדמיונו של מי שחושש מהם,    יש שכתבו שהיזקי השדים 
אך חז"ל,  כך  על  הזהירו  הדמיונות,  אלו  התפרסמו  אין   שבזמנם  בזמננו 

גם באחד מספרי ההלכה האחרונים שהובאה לפניו  .  415רות אלו צורך באזה
לשד  שנבעלה  אישה  על  היו  416שאלה  לא  ששמא  בכך  דבריו  את  חתם   ,

דברים מעולם, אלא שדמיונה של האישה הוליכה שולל עד שנחשב לה כן  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  שאלפים תרים וחוקרים לא ימצאום?".

בן הרמב"ם, אודות דרשות חז  412 ""רבי אברהם  אי אפשר  ל, חלק המעשיות, החלק השני: 
  ". שיטעה בהם בעל שכל ובינה

 יכחיש זה".: "מלבד שהשכל (סוף טו ע"ב) פרדס רימונים סנהדרין סז ע"ב

הם השדים, ונקראו כן בעבור שישתער הגוף הרואה   –  לשעירים: "ויקרא יז ז   אבן עזרא  413
  . "אותם, והקרוב בעבור שיראו אותם המשוגעים כדמות שעירים

" [ובאחד מכתבי  מים משוד הדעתיונקראו שדים על טעם אובפירושו לדברים לב יז כתב: "
  היד נוסף: "והטעם: שודדי דעת"].

בן הרמב"ם, אודות דרשות חז  414 ""רבי אברהם  המעשיות ל, חלק המעשיות, החלק השני: 
שיטעה  אפשר  אי  כי  לדעתם,  ופשוט  צח  בלשון  אותם  וזכרו  בחלום,  בהם  ואירעו  שנראו 

ובינה שכל  בעל  בהם  ...  בהם  שזכרו  במעשיות  כן  וכמו  מקומות,  בהרבה  בדבריהם  וכזה 
מהם. וכמו מעשיות שזכרו בהם שדים, והרואה  מראות הנביאים ושדבר עמהם, ושהועילו ע

מו יחשוב כי הם דברים היו בעולם כמו שנכתבו, ויבוא לחשוב ולהאמין דבר  יבו עישאין ל
הנמנע שאי אפשרי אבל חייב, וכל זה יקרה לו לרוב פתיותו ומיעוט ידיעתו בטבע העולם,  

ון הפשוט מה שראו  פרו בלשיובמעשה הנסים ובדרך החכמים ז"ל שהוא דרך הנביאים, שס
 ". במראות הנבואה

דף    ) מאמר "חונה מלאך ה' סביב ליריאיו ויחלצם"נויזץאליעזר ליפמן  מי מנוחות (לרבי    415
מד ע"א: "שחוק זה הוא רק לפי דמיון החושש בזה ע"ש, ומזה נוכל להקיש על כל הדומה  

לפי מה שהתפרסמו אלו ה רק  חז"ל מהם הוא  נראה מבואר שמה שהזהירו  דמיונות לזה, 
ומאן  [בזמנינו]  נשתנו  פרסומי הדמיונות האלו  ידם להיזק מכח הדמיון...  על  יבוא  בימיהם 
ולא   עתה,  בהם  צורך  אין  ולכן  זה,  דבר  פירשנו  וכאשר  בהדיה,  קפדינן  לא  קפיד  דלא 

  הוצרכו הפוסקים להביאם". 

  כפי שהזכרנו לעיל. 416
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  . 417לדבר ברור

לאלו   רק  נאמרו  שהם  שכתב  מי  יש  לשדים,  הנוגעות  הלכות  לגבי  גם 
אמנם יש    . 419אכן הרמב"ם השמיט הלכות אלו   . 418שמאמינים במציאות זו 

הסתייג מפרסומם בכל   ורק שדים,  כפר במציאות המי שכתב שהרמב"ם לא  
  . ןלהולמ הקשטענותיו ומסקנותיו , אלא ש420ישראל 
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פב:    417 סי'  ח"א  בירושלים)  ומו"צ  דיין  ורטהיימר,  אהרן  שלמה  (לרב  שלמה  שאלת  שו"ת 
"אישה אחת באה בקובלנא ובבכייה כי רוח או שד התעלל בה בלילה בעת אשר דלת ביתה  

  סגורה אין יוצא ואין בא, ובעלה כהן, ושאלה אי מותרת לבעלה". 
טפ דקיל  נראה  שלפנינו  "ובנידון  הוסיף:  התשובה  כלל  ובסוף  ברור  הדבר  שאין  מפני  י 

שבאמת בא עליה שד, ודלמא רק דמיונה הוליכה שולל ומרוב חלומות והבלים הרבה מזמן 
רב נשתרשה בליבה דמיון חזק, שכן הוא כדרך נשים שדעתן קלות להתפתות מפני הדמיון  

  עד שנחשב לה כן לדבר ברור".

ובפעולותיהםואלו שמאמינים במציאות השדי : "א"מאירי סנהדרין קא ע  418 אסור להם   ,ם 
  ".לשאול בהם אף בחול

וסוגיה ,  א"גיטין סו ע(  לגבי מי ששמעו את קולו אומר שיתנו גט לאשתו, מפורש בתלמוד  419
ע"א קכב  ביבמות  בבואה    )דומה  לו  שיש  לבדוק  יש  הוא,  שד  שמא  לחשוש  שיש  שכיוון 

בבואה אית (": "צל צילו"), שקיבלנו שלשדים אין בבואה דבבואה  שםדבבואה (רש"י יבמות  
  ").להו, בבואה דבבואה לית להו

: ג"ב הי"גירושין פ  'רמב"ם הל(  הרמב"ם פסק את דין זה בלא הזכרת החילוק בענייני בבואה
לאשתי" גט  יכתוב  קולי  השומע  כל  ואמר  בבור  מושלך  ויתנו    –  מי שהיה  יכתבו  אלו  הרי 

ומשמע  לה בתלמוד"),  מפורש  שהדבר  הגם  הוא,  המגיד    שלא חשש שמא שד  העיר  (וכן 
ורבינו לא  ...  בבואה אית להו  ...ודילמא שד הוה...  ובגמ' תנא: "ג"ג הכ"גירושין פי  'הלמשנה  

  .")הזכיר מדין זה כלום ולא נתבאר לי למה
וי"א דהני מילי ): "קמא סעיף יט  'אבן העזר סי(  אמנם בשולחן ערוך כן הזכיר את חילוק זה

הוא,  שד  שמא  חיישינן  הכי  לאו  הא  דבבואה,  בבואה  נמי  ליה  וחזו  אדם  דמות  לו  שראו 
  ."שדרך השדים לימצא בבורות וכן בשדות

התורה  420 על  הרצי"ה  ב  ,וישלח  ,שיחות  "תשל"ד  –  סדרה  ממסתורין,  וזהירות    : "שדים 
נחנו לא מכחישים בגמרא מוזכרים מעשים רבים עם שדים. האם אפשר להכחיש זאת? א"

השכל,  צד  את  המדגיש  כפילוסוף  הרמב"ם  את  שמגדירים  אנשים  יש  הגמרא!  דברי 
ומוסיפים שבגלל זה כתב הרמב"ם שאין שדים. אמנם לפי האמת, לא כתב הרמב"ם בשום  
בדברים  שכפר  להיות  יכול  ולא  וקדוש  גאון  צדיק,  היה  הרמב"ם  שדים.  שאין  מקום 

  .. שמוזכרים בגמרא.
להתעלם מזה. אין ברירה. חייבים להתגבר על התפיסה הילדותית הרגילה. גם  אפשר  ־יא 

היא  כך  מובן.  שאינו  בין  מובן,  שהדבר  בין  בגמרא.  מקום  תופסים  שדים  וגם  מלאכים 
  . .העובדה.

בשום  בפירוש  כתב  לא  הוא  לשדים, אבל  הקשורות  ההלכות  השמיט את  הרמב"ם  אמנם 
ושלום. חס  שדים,  של  מציאות  נגד  לדברים   מקום  שנוגעות  בגמרא  הלכות  כמה  יש 

מסתוריים, כגון ענין עין הרע שמזיקה, וכדומה. גם אותם לא הזכיר הרמב"ם. הוא השמיט 
  ..אין זה נכון. – את כל ההלכות הנוגעות למיסטיקה. אבל לומר שהרמב"ם סבר שאין שדים
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בחורבות יותר  מצויים  שהמזיקים  כך  על  התלמוד  בבורות, 421דברי   ,
אף הם יכולים    –  423במקומות חשוכים, כאשר אין אנשים רבים   , 422בשדות 

הדמיונות והפחדים להיות מוסברים על פי הצד שמקורם בכוחות דמיון, ש
  מתגברים בתנאים אלו. 

. 424פירש את כל מעשי השדים שבתלמוד באופנים טבעיים הפרדס רימונים  
הם   וכו'  השדים  ששמות  פירש  ואשמדאי  בשלמה  במעשה  למשל,  כך, 

שונים  לאנשים  כתב  425כינויים  וכן  לכוחות    שיש.  כינוי  הוא  ש"שדים" 
  . 426הדמיון, שלרוב משדדים את הדעת והתבונה 

מאליהו עניינים   כתב  המכתב  הם  שדים  בעניין  חז"ל  דברי  שכל 
  .427שמתרחשים בפנימיות האדם, כגון חולי הנפש 
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חז"ל   כהדרכת  מעורפלת,  לרוחניות  שנוגע  מה  כל  הרמב"ם  השמיט  עסק  'כך,  לך  אין 
דאי יכולים להיות אנשים הראויים למדרגות מיוחדות של נגלה ונסתר, אבל  ו. בו'בנסתרות

לה יש  חינוכית  מבחינה  ומופץ.  מפוזר  פופולרי,  יהיה  שזה  לא יאסור  אלו  שדברים  זהר 
ינים רוחניים יישראל, השמיט ענ־ליימסרו לרשות הרבים. לכן הרמב"ם, בתור מחנך של כל

הרע, לא מפני שהוא הכחיש את קיומם אלא  ־ןים. הוא לא הזכיר שדים ועיעמוקים מעורפל
  ."מפני שנזהר והסתייג מפרסומם בכל ישראל

שה דברים אין נכנסין לחורבה: מפני חשד, מפני המפולת ומפני  ומפני שלברכות ג ע"א: "  421
 ."המזיקין

422  " ה"ו:  פט"ז  יבמות  אבוןירושלמי  רבי  בבורות    :אמר  מצויין  מצויין המזיקין  שהן  כדרך 
 ". בשדות

423  " ע"ב:  מג  כשלברכות  וירח  כשנים,  אבוקה  רב:  אמר  טוביה  בר  זוטרא  רב  . ..שהוואמר 
  ".אינו נראה כל עיקר – שהונראה ואינו מזיק, לשל – נראה ומזיק, לשנים – לאחד

ע קנא  "ב"שבת  חנינא:  רבי  אאמר  יחידי  בבית  הישן  וכל  יחידי,  בבית  לישן  אסור  חזתו ו: 
 ."לילית

 בכל ספרו. 424

(מה ע"ב):    ) גיטין סח ע"בלרבי שם טוב אבן שפרוט, מאחרוני הראשוניםפרדס רימונים (  425
"יש עליהם חכם אחד גדול, כינו אותו בשם אשמדאי לחוזק פעולותיו בעניינים אלו. ולכן  

פעולת להפלגת  כי  שדים,  ים  קראם  של  שרו  רואיהם...  כל  שכל  משדדים  לומר    –ם  רצה 
היא אישה חכמה בעניינים ההם, משכנה    –מלך גדול שהיה בכרכי הים... לתרנגולה הברה  

  במערה במדברות ומתאכסנת אצל המלך ההוא ומאמין בה".

ע"א   426 טז  חגיגה  רימונים  ע"א)  פרדס  לכוחות (לט  כולם  באו  השרת  שמלאכי  "דע   :
ה והם  ולכוחות השכליות  רצונו.  עושי  השם באמת משרתיו  מלאכי  כי הם  והנקנה,  נאצל 

  הדמיון בשדים, כי הם משדדי הדעת והתבונה ברוב". 

עמ'    427 ה  חלק  מאליהו  חז"ל   346מכתב  שדיברו  ראיות שכל מה  יש  "באמת  באמת:  ד"ה 
שד   שכפאו  בשעה  האדם...  בפנימיות  בעיקר  שמתרחשים  עניינים  הם  וכו'  שדים  בעניין 
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למשל, ספר חסידים כתב שאדם המתנבא על משיח, הרי זה משום שעסק  
  –הטריח את המלאכים או השדים  בכשפים שדים או שם המפורש, וכיוון ש

לו   העולם,  לכל  ולחרפה  לבושת  שיהיה  כדי  המשיח,  בעניין  הטעוהו 
. נוכל לפרש ולהתאים את דבריו באופן זה, שאדם זה  428ולמאמינים בדבריו 

פנים בשיקול דעתו,   כל  עסק בתחומים שפגעו בבריאותו הנפשית, או על 
שלוומש הביקורת  יכולת  חבונפגעה  שהיו  רצונות  נפשו  ,  בפנימיות  יים 

כח דמיונו על  שאכן מוכר    השפיעו  כפי  אלו.  בעניינים  לו להתנבא  וגרמו 
  וידוע. 

שיתו תופעת  גם  כי  שדים. ק־ יתכן  בדבר  האמונה  את  חיזקה  שינה 
בה המוח מתעורר, אך הגוף עדיין ישן, דהיינו    429שינה היא תופעה ק־שיתו

רבות  משותק.   החזה.    שינהק־שיתו החווה  אדם  לעיתים  על  לחץ  חש 
כגון   הזיות שתלויות בתרבותו של האדם,  כזה עשויות להתלוות  לשיתוק 
שד רוח או מכשפה שיושבים על חזהו של המשותק, או אף חוטפים אותו.  
בתרבויות מודרניות ההזיות יכולות לכלול חטיפה על ידי חייזרים. נראה כי  

   לתופעה זו ישנו תיעוד בציורים עתיקים. 

  יםרוחות ושד
  . 430יש מי שדן האם יש לחלק בין שדים לרוחות רעות, או שהכל חד 

עכ"פ, בעניין רוחות, יש שכתב להיזהר מלהסתכל במראה שלא לצורך, כי  
שנראה  . ויש מי שהוסיף על דבריו, 431בכל דיוקן שורה רוח, ומזיק לו במותו 
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  הו שוטה ופטור מן המצוות, ומשמע שכפיית שד היא עניין פנימי כנ"ל".הרי
אמנם יש להעיר שמלשון חז"ל משמע שהשד אינו מחלת הנפש עצמה, אלא שהוא הסיבה 
שהבין   היפוקרטס,  של  שיטתו  (למעט  העתיק  בעולם  מקובל  שהיה  וכפי  לה.  הגורמת 

 שמחלות הנפש נובעות מבעיות מוחיות) ובימי הביניים.

סי  428 חסידים  "רו  'ספר  משיח:  על  אדם  שמתנבא  תראה  במעשה   ,אם  עסקיו  היו  כי  דע 
ובשביל שהם מטריחים את המלאכים    ,כשפים או במעשה שדים או במעשה שם המפורש

המלאכים) את  שהטריחו  (על  לעולם  שיתגלה  כדי  משיח  על  לו  יהיה   ,אומרים  ולבסוף 
לו   ולומדים  באים  השדים  או  המלאכים,  שהטריחו  על  העולם  לכל  ולחרפה  לבושת 

 ."חשבונות וסודות לבושתו ולבושת המאמינים בדבריו

 .לפחות פעם אחת בחייו זו המעט כל אדם חווה את תופעיש טוענים שכ 429

סי' ר"כ אות א: "אולי יש  (ר' שמעון סופר, בנו של הכתב סופר)  שו"ת התעוררות תשובה    430
  לחלק בין שדים לרוח רעה. 

ופירש רבינו גרשון ושרה  והאי דאיתא שם דשדי מיא מפומא דחצדא משום מים הרעים, 
ס' שם דף ק ע"א בד"ה חזינא  עליהן רוח רעה, וברש"י שם פירש ששתו המזיקין מהן, ובתו

  דכתבו וכו' לפי שהיה ירא שמא יקפידו שאר השדים אם היה מודיע, משמע שהכל חד".

יחוד צריך שימור על יובד"ה ואחשה: "  א דרוש ב"ח(רבי יהונתן אייבשיץ)  יערות דבש    431
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עליו   מזיק שורה  רוח  כי  צורת אדם במצלמה,  אין לצלם  שמאותו הטעם 
  . 432ק לו במותו ומזי 

   קג פרק
  רוח רעה ונטילת ידיים 

מההלכות המצויות ביותר ששורשן בעולם הנסתר הן הלכות נטילת ידיים 
  מפני רוח רעה השורה על הידיים. , 433שחרית ועוד 

  אכן משום רוח רעה. אך אין זה מוחלט שטעמה  

שהאוכל בלא נטילה עלול להינזק על ידי בעניין זה    ו בתלמודאמנם הזכיר
 , 436, או רוח רעה שחונקת תינוקות 435שהיא היזק שגורמים שדים  , 434שיבתא 

שימותו  עד  להתנוון  להם  שגורמת  הזהירו  , 437או  בתלמודאף  לו    ו  שנוח 
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דיוקן  ומקובלים, כי בכל  )עיין פ' פקודי רס"ז ב (הסתכלות במראות, כי כבר נודע מ"ש הזוהר 
בדיוקנא,   כנ"ל, הרוח מתלבש  צורך  ולכן המסתכל במראה ללא  רוח השורה,  ודיוקן אית 
ומזיק לו במותו וגורם רעה לעצמו, כי ידוע תדע, כי אין לך פרצוף וצלם תבנית עץ ואבן,  

  ".שאין עליו שורה רוח ומזיק

אין לצייר  טעמי המנהגים (ר' אברהם יצחק שפרלינג) עמוד תלו: "ונראה דמהאי טעמא    432
  צורתו בפאטיגראפי, כי רוח מזיק שורה עליו ומזיק לו במותו".

ש  433 לסעודה  ידיים  בנטילת  כאן  עוסקים  אנו  (רש"י בפשטות  אין  נקיות  משום  הם  טעמיה 
  שבת יד ע"ב ד"ה עסקניות) או משום טומאה (רמב"ם הל' שאר אבות הטומאה פ"ח ה"ח).

  אמנם תוספות שיובא לקמן ייחס את שיבתא לנטילה לסעודה.

ע  434 עז  "ב"יומא  אחת  :  ידה  אשה  מדיחה  אומר:  גמליאל  בן  שמעון  רבן  מנשה,  דבי  תנא 
ואינה   לתינוק,  פת  ונותנת  להאכיל במים  רצה  שלא  הזקן  שמאי  על  עליו  אמרו  חוששת. 

  ."בידו אחת, וגזרו עליו להאכיל בשתי ידים. מאי טעמא? אמר אביי: משום שיבתא

ע  435 כ  תענית  "ב"רש"י  דשיבתא:  נוטל   –  מילתא  ואינו  שיאכל  למי  שמזיקין  שדים,  מנהג 
 ".ידיו

ע  436 עז  יומא  "  ב"תוספות  משום:  הואד"ה  אחר  ענין  האוכל   ,יושיבתא דהכא  על  ששורה 
ידיו באותה שעה וחונקתו אם לא נטל  וה' שנים  ד'  בן  פי    ,כשבא ליתן פת לתינוק  אף על 

ומה שהעולם אין נזהרין עכשיו בזה לפי שאין אותה רוח רעה שורה    .שכבר נטלן שחרית
  ".יות כמו שאין נזהרין על הגילוי ועל הזוגותובאלו המלכ

בתשובו  437 פירוש  שיבתא:  ערך  במפרקת הערוך  בצוואר  התינוקות  האוחזת  רעה  רוח  ת, 
ארמית  בלשון  ושמה  שימות  עד  והולך  מתנוונה  אותם  ומייבשת  הצוואר  שאחורי  בגידים 
באה   שאימו  בשעה  היה  וממה  ז' שנה,  עד  ממנה  ומתיירא  חודשים  ב'  מבן  וזמנה  שיבתא 

רוחא היא  מבית הכיסא או מנהר ומניקה בנה לאלתר. פירוש אחר בהלכות גדולות שיבתא  
רוחא   ידוהי שריא ההיא  מימשא  דנגע במיכלא לא  בליליא ומאן  דאינשי  ידא  על  דשריא 

  על מיכלא ומסכנא".
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בעינו   תיגע  ולא  ידו  אברים  שתיקצץ  הנטילהובעוד  הרוח  438קודם  מפני   ,
עליה  השורה  מהזוהר    . 439הרעה  הביא  אף  יוסף  טומאה  הבית  רוח  שהיא 
  . 440ם שבלילה נשמתו הקדושה מסתלקת ממנו השורה על הגוף משו

משום   שהיא  כתב  הרשב"א  זו.  לנטילה  אחרים  טעמים  שהביאו  יש  אך 
ולפיכך אנו צריכין להתקדש בקדושתו  שבשחר אנו נעשים כברייה חדשה  

עבודתו  קודם  הכיור  מן  ידיו  שמקדש  ככהן  הכלי  מן  ידינו  .  441וליטול 
ש כתב  הם  והרא"ש  עסקניות  אדם  של  שידיו  ליגע  לפי  שלא  אפשר  ואי 

  . 442תיקנו ברכה קודם שיקרא ק"ש ויתפלל  , בבשר המטונף בלילה

נטילה דברים שצריכים  בין המתים  –  שאר   , מבית המרחץ  יוצאה  , ההולך 
ית  מב, היוצא  החופף ראשו  , הנוגע ברגליו  , החולץ מנעלים  , רניוופ יהנוטל צ

ב  –  יסאהכ מפורשים  בראשונים   תלמודלא  מי    . 443אלא  יש  לגביהם,  וגם 
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  תיקצץ, יד לאוזן  –  תיקצץ, יד לפה  –  תיקצץ, יד לחוטם  –  יד לעיןקט ע"א: "־ב"שבת קח ע  438
לחסודה  – יד  לאמה  –  תיקצץ,  יד  טבעת  –  תיקצץ,  לפי  יד  יד    –  תיקצץ,   –  לגיגיתתיקצץ, 

זו,   היא  נתן אומר: בת חורין  רבי  תניא,  פוליפוס.  יד מעלה  יד מחרשת,  יד מסמא,  תיקצץ. 
  . "ש פעמיםוומקפדת עד שירחוץ ידיו של

נוח לו שתקצץ, שרוח רעה שורה על היד ומסמתו, וכן  ש"ה תיקצץ: "  ב"רש"י שבת קח ע  439
 ."כולן

כתוב בספר הזוהר פרשת וישב (קפד:) וכן  : "יא־ח  עיפיםסעל  ד    'בית יוסף אורח חיים סי  440
ידים שחרית  בנטילת  כתובים שם  ועוד  נסעו מזה.  ויאמר האיש  יז)  לז  (בראשית  פסוק  על 
חידושין שאינם נמצאים בפוסקים וזה לשונו רבי שמעון פתח ארחץ בנקיון כפי וכו' תא חזי 

ורוחא מ בליליא  דלא טעים טעמא דמותא  נש בעלמא  בר  דלית  סאבא  רזא דמלתא הכא 
ונפקת  נש  דבר  מיניה  איסתלקת  קדישא  דנשמתא  בגין  טעמא  מאי  גופא  ההוא  על  שריא 
מיניה ועל דנשמתא קדישא נפקת ואסתלקת מיניה שריא רוחא מסאבא על ההוא גופא וכד 

 ..."אהדרת נשמתא לגופא אתעברת ההוא זוהמא

" קצא  'א סי"שו"ת הרשב"א ח  441 ג)  :  (איכה  לפי שבשחר אנו נעשים כבריה חדשה דכתיב 
ז"ל במדרש. וצריכין אנו להודות לו יתברך   חדשים לבקרים רבה אמונתך וכמו שבא להם 

קנו בשחר כל אותן ברכות שאנו  יעל שבראנו לכבודו לשרתו ולברך בשמו. ועל דבר זה ת
יטול ידינו מן הכלי ככהן  מברכין בכל בוקר ובוקר. ולפיכך אנו צריכין להתקדש בקדושתו ול

  ".שמקדש ידיו מן הכיור קודם עבודתו

כי משי ידיה אומר ברוך אקב"ו על נטילת (על דף ס ע"ב): "  רא"ש ברכות פרק ט סימן כג  442
תיקנו    ,ידים לפי שידיו של אדם עסקניות הם ואי אפשר שלא ליגע בבשר המטונף בלילה

ויתפלל ק"ש  שיקרא  קודם  לברך  .ברכה  היה  ידים  וראוי  נקיות  שתיקנו    ,על  שם  על  אלא 
הכלי מן  ליטול  שצריך  לפי  ענט"י  לברך  לאכילה  ידים  בלשון    , בנטילת  נטלא  שמו  והכלי 

 ."לכך תיקנו נמי לברך על נטילת ידים ,הגמרא

פרק    443 ברכות  קצד  שישימרדכי  "רמז  בין :  ההולך  אחריהם.  נטילה  צריכין  שבעה  ואלו 
רניו. החולץ מנעלים. הנוגע ברגליו. והחופף את  ופיצהמתים. ההולך מבית המרחץ. הנוטל  

  ". מהרי"ף .ראשו. ההולך מבה"כ
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  . 444שכתב שאינם משום רוח רעה

   קד  פרק
  אצטגנינות

    האצטגנינות היא ידיעת העתידות על פי מיקום הכוכבים. 

בלשון   הואהתלמוד  האצטגנין  האיסטרולוגוס ־ הבבלי,  בלשון    445הוא 
יותר  ירושלמי הושפעה  תלמוד ה, אלא שהארמית שבהירושלמיהתלמוד  

הוא שמו  הבבלי מכנה אותם גם "כלדאי",  התלמוד    . 446יוון   נם של בנימלשו
  . שאנשיה הרבו לעסוק בחכמה זו הארמי של הכשדים, אומה מאזור בבל

כתבו מהראשונים  זו  רבים  מנוסה   שחכמה  דבר  הנכבד  447היא  שהשם   ,
בעליונים התחתונים  כוח  שם  הכל  וחכמת  448שברא  גדולה    זו,  חכמה 

כלל   ומפוארה אותה  מכחישין  ז"ל  חכמינו  ואין  רואים   , 449היא,  ואנו 
יגיד לאדם   על  מה שיקרה לו בפרטי עניינו וכשרונותיו  שהחוזה בכוכבים 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

מדקאמר במים משמע שהוא מפני : "ד ס"ק יא 'סי על שולחן ערוך אורח חיים עולת תמיד 444
הגדולה   וכן כתב בלבוש. אמנם בספר כנסת  ב"י(רוח רעה,  היום    )הגהות    ) שם (בשם סדר 

  ". זולת הקם מהמטה אין צריך לערות ג' פעמים, ואינו מוכרח כתב דבכולם

  לוגוס פירושו תורת הכוכבים.־ביוונית אסטרו 445

הבבליים    446 שימשו  הלשון  בדרכי  "הנה  ו:  שער  תחילת  הסופר)  (שפ"ן  ירושלים  חומות 
בלשון ארמית בלולה בלשון פרסי החדשה וע"פ רוב מעורבת בעברית. ואנשי ארץ ישראל 

ק אף  ע"י שהיו  בעברית.  מעורבת  כן  וגם  סורסית  לשון  בדרכי  החזיקו  סוריא  לארץ  רובים 
שגם לשון ארמית לא רחקה ממנו... גם נמצא בו הרבה שמות ופעלים שיסודם בלשון יוונית 

  נשחתה. יען שארץ ישראל היתה אז תחת ממשלת רומי".
התלמודים דרכי  קשת)  ובספר  אחיקם  נוספות    43עמוד    (ר'  דוגמאות  מהמילים הביא 

זיתוס  –  קלנדסוכן  ,  בבבלי  פילוסופא  –בירושלמי    פילוסופוס   –  זיתום, ארדבליס  –  קלנדא, 
  .אותיום – הרדולים, אוותיאוס

דבר מנוסה הוא, כי יש לכל עם ועם כוכב ידוע ומזל, וכן יש מזל "  אבן עזרא דברים ד יט:  447
 ."לכל עיר ועיר

ין כי השם הנכבד ברא הכל, ושם  יוהענ: "רמב"ן ויקרא פרשת אחרי מות פרק יח פסוק כה  448
כאשר  ידוע  ומזל  כוכב  לגוייהם  בארצותם  ועם  עם  כל  על  ונתן  בעליונים,  התחתונים  כח 

וזהו שנאמר (דברים ד יט) אשר חלק ה' אל יך אותם לכל העמים, כי  וק נודע באצטגנינות. 
 . "בוהים עליהם מלאכי עליון נתנם להיותם שרים עליהםחלק לכולם מזלות בשמים, וג

ה  449 טו  בראשית  בחיי  "רבינו  אבל :  ישראל,  בכלל  הדבר  באור  לישראל,  מזל  אין  ואמרו 
בפרטם יש מזל לכל אחד ואחד, שהרי חכמת המזלות חכמה גדולה ומפוארה היא, אין רז"ל  

 ".מכחישין אותה כלל
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  . 451, ואין בכך ספק 450פי מצב הכוכבים בזמן מולדתו 

לישראל  מזל  שאין  שבתלמוד  החכמים  רוב  הסכימו  זאת,  דהיינו, 452עם   ,
על  ש משפיעים  הכוכבים  שאמנם  אלא  האדם,  של  תפילה  מזלו  ידי  על 

  . 454פעמים שאין המזל משתנה  . אף על פי כן, 453וזכות משתנה מזלו לטובה 

, לא במהרה אדם  בו   אמרו  , 455, שמיעט בהזכרת עניינים אלו ירושלמיהאף  ו
  , דהיינו יום שנולד בו. 456נופל ביום גינוסיא שלו 

  

  אמנם יש שחלקו על כך מכל וכל.  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

כבים יגיד לאדם מה שיקרה לו וראה החוזה בכולפי שאנחנו נדברים ד כא: "אברבנאל    450
והכ המזלות  מצב  כפי  עניינו  וכמה ובפרטי  יחיה  רבות  שנים  אם  ויודיעהו  במולדתו.  כבים 

   ..נשים ישא. ואם יוליד. ואם יהיה עני או עשיר. ובמה יצלח יותר.
שידוע הוא שהגרמים השמימיים פועלים בעולם השפל בתנועותיהם המתחלפות בהנעתם 

ה הצורות את  לקבל  מתחלפות  בהכנות  אותם  ויכינו  והתמזגותם.  והרכבתם  יסודות 
הטבעיות עד שישיבו קצת בני אדם מוכנים לקבל החכמה וקצתם לא. וישימו מהם מוכנים 

לקנ המוכנים  והם  וזריזים  משתדלים  קצתם  וישימו  קצתם.  מזולת  הממונות  ילנבואה  ין 
  . ..דות והתכונותיוזריזות המ

 ..."ת בידוע באצטגנינות והאורה והממשלה כפי טבעם חוווכן בכל הכ

ויקרא יג מז  451 כל בני הנכר ורוב האומה הישראלית זולתי יחידי סגולה הם בלי : "ספורנו 
בני אדם כשאר מיני בעלי   ספק תחת הנהגת הטבע והגרמים השמימיים הנכבדים מאותם 

ונת ובמיניהם בלבד כי בהם תשלם כית באישיהם אבל  וקפול השגחה אל יחיים אשר לא ת
  . "הממציא יתברך

ע"א    452 קנו  "ע"ב  –שבת  מזל  :  ויש  מעשיר,  מזל  מחכים,  מזל  אומר:  חנינא  רבי  איתמר, 
. .. רבי יוחנן אמר: אין מזל לישראל.]לה וצדקה משנה את המזלישאין תפ[רש"י: "  לישראל

נמי אין    קיבא עבי  ומדר..  ל.ומדשמואל נמי אין מזל לישרא...  ואף רב סבר אין מזל לישראל
 ..".ומדרב נחמן בר יצחק נמי, אין מזל לישראל.... מזל לישראל

  ". דעל ידי תפלה וזכות משתנה מזלו לטובה – אין מזל לישראל: "א"רש"י שבת קנו ע 453
  המשך הגמרא שם.מוכן מוכח 

המזל  אבל פעמים שאין    ,מכל מקום על ידי זכות גדול משתנה: "א"תוספות שבת קנו ע  454
 ". משתנה

 פרק סג.(ר' אחיקם קשת) דרכי התלמודים  455

  ? מה היה עושה  ,היה[מכשף]  עמלק כושפן    :ריב"ל אמר: " ח"ג ה"ירושלמי ראש השנה פ  456
לא במהרה אדם נופל ביום גינוסיא שלו. מה    :לומר  ,היה מעמיד בני אדם ביום גינוסיא שלו

 ". ערבב את המזלות ?עשה משה
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הןהש  בכך  457האריך הרמב"ם   וכזב  שקר  דברי  כולן  האלו  ודברים  כל  , 
בהן בו  בהןהמאמין   ובכלל    ואינ  , כיוצא  הדעת  ומחסרי  הסכלים  מן  אלא 

שלימה  דעתן  שאין  והקטנים  המוסכמת    , 458הנשים  הדעה  וזוהי 
שאין בהן דופי לבטל כל  ונכוחות  ראיות ברורות  שכבר ישנן  ,  459בתורתינו

הדברים אותם  אף460עיקרי  לכך  והביא  המציאות,    ,  מן    שתחזיות ראיות 
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  ., כדלקמןמקומותבכמה וכמה  457

תים שאומרים יאלו נותני ע  ?איזהו מעונן, טז: "ט  ,ח  ותא הלכ"עבודה זרה פי  'רמב"ם הל  458
שנה    ,יום פלוני ראוי לעשות בו מלאכה פלונית  ,יום פלוני רע  ,יום פלוני טוב'באצטגנינות  
   ...'דש פלוני רע לדבר פלוניופלונית או ח
אף על פי שלא עשה מעשה אלא הודיע אותן הכזבים שהכסילים מדמין שהן   ,אסור לעונן

ון מלאכתו או הליכתו באותו ווכל העושה מפני האצטגנינות וכי  .דברי אמת ודברי חכמים
  ...הרי זה לוקה שנאמר לא תעוננו ,העת שקבעו הוברי שמים

הן וכזב  שקר  דברי  כולן  האלו  כוכבים  ,ודברים  עובדי  בהן  שהטעו  לגויי    והם  הקדמונים 
משך בהבלים  יהארצות כדי שינהגו אחריהן, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים לה

אלו ולא להעלות על לב שיש תועלת בהן, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, 
ים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא  יונאמר כי הגו

וגו', כל המאמ וכיוצא בהן ומחשב בלכן  ודבר חכמה אבל  יין בדברים האלו  בו שהן אמת 
אינן אלא מן הסכלים ומחסרי הדעת ובכלל הנשים והקטנים שאין דעתן    –  התורה אסרתן

שלימה, אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה  
רי הדעת ונטשו כל דרכי האמת  הו והבל שנמשכו בהן חסו תורה אינם דברי חכמה אלא ת

  ."יךוקבגללן, ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים תמים תהיה עם ה' אל
לב תעשה  לא  לרמב"ם  המצוות  "ספר  ממשפטי  :  בבחירה  המעשים  מעשות  שהזהירנו 

  ."מחוברת אל היותה דבר אין אמיתות לו ,אבל השאלה על זה גם כן אסורה ..הכוכבים.

אבות    459 למסכת  הרמב"ם  "הקדמת  ח:  פרק  פרקים)  ב(שמונה  זהיואמנם  לך  שלא    ,ארתי 
ישקרו חכמי הכוכבים אמיתיותיתחשוב הש ישימהו    ,געונות אשר  כשיחשבו שמולד אדם 

  .בעל מעלה או בעל חסרון, ושהאיש מוכרח על המעשים ההם בהכרח
יו  ומפילוסופי  מתורתינו  עליו  המוסכם  שהדבר  יודע  אני  שאואמנם  כמו  טענות ין  מתוהו 

אין מכריח עליו בהם ולא מביא אותו זולת עצמו    ,לם מסורות לווהאמת שפעולות האדם כ
ארנו שיקל ילצד חסרון, אלא אם יהיה הכנה מזגית לבד כמו שב  כלל יטהו לצד מעלה או

 ". אין זה כלל – ין או יכבד, אבל שיתחייב או יהיה נמנעילו בה ענ

דעו רבותיי שכל אותם דברים : "על גזירת הכוכבים  ירשלֵ נטפֶ מוֹ גרת הרמב"ם לחכמי  יא  460
ומולדו של   כך,  יארע  ולא  כך  יארע  גזירת הכוכבים, שהם אומרים  ימשוך אותו  של  אדם 

כך לו  יארע  ולא  כך  לו  ויארע  כך  כלל    –  שיהיה  חכמה  דברי  אינם  הדברים  אותם  כל 
  . וטיפשות הם

  .. .וראיות ברורות יש לי שאין בהן דופי לבטל כל עיקרי אותם הדברים
] בנפשכם שאותם הדברים  תדמו  הכוכבים ואל  להםהשפעת  ראיה  אין שום  לא  ,  ]  ולפיכך 

ולא .  ראיות ברורות ונכוחות שאין בהם דופי יש לי לבטל כל אותם דבריםאלא  .  נאמין בהם
  ...או מי שירצה לרמות אחרים ,ידבק בהם כי אם פתי שיאמין לכל דבר

   ..ודעתנו עלה מעיקרא היא, שכל דברי החוזים בכוכבים שקר הם אצל כל בעלי מדע.
לאחור. וכבר הגדתי לכם כי העיניים הם לפנים לא    ,ולעולם אל ישליך אדם דעתו אחריו
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היא    . 461הופרכו   האצטגנינים הכוכבים  בגזירת  שהאמונה  כתב  כן  כמו 
ל זרהשהובילה  בעבודה  לגמרי  אמונה  התורה  לחורבן 462ולנטישת  ואף   ,

בכוכבים  החוזים  דברי  על  שסמכו  כיוון  ולגלותנו,  מקדשנו  ולכן  463בית   ,
ארצות  ובכיבוש  מלחמה  בלמידת  מלעסוק  הוסיף    . 464נמנעו  אף  הרמב"ם 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ."את לבי בדברי

דע, שמשה רבנו ע"ה, בשעה שעמד, היו כל האצטגנינים פה אחד גרת תימן פרק ג: "יא  461
אומרים שאומה זו לא תהיה לה תקומה, ולא יקל מעליה השעבוד שהיא בו לעולם. ובשעה 

מין   ונולד אז מבחר  הופיע עליהם הרוממות,  אז  האנשים שחשבו שהיו בתכלית השפלות 
א ישלם  מצרים  שארץ  אחת  מחשבה  על  כולם  וכשהיו  יושביה  ו שבהם.  והיו  וישמן,  וירה 

השל העניין  ובתכלית  זה  מספר  כשהיה  ישעיהו  שאמר  כמו  המכות.  עליהם  באו  אז  וה, 
ויגידו נא לך'ישעיה י"ט י"ב   וגו'. וכן אירע לממלכת נבוכדנצר, כשהיו   'איה אפוא חכמיך 

ל הנקרא בשם חכם על עצה אחת, שאז הייתה התחלת רוממותה  כל אצטגניניה וחכמיה וכ
  ... אז נשמדה ממשלתם ואבדה – וממשלתה מתאמצת והולכת

וח בספרד  המחודדים  מן  אחד  עמד  ואמר  יוכבר  הכוכבים,  דרך  על  הקץ  בעניין  ספר  בר 
שהמשיח יגלה בשנת פלונית. ואין אחד מחכמינו חסידינו שלא זלזל שם דבריו וזלזל עצתו,  

מוהו במעלת החסרים בשביל מה שעשה והעיר תכלית. והמציאות עשתה בו יותר רע, וש
כלומר שחוק והיתול ממה שעשינו בו אנחנו. לפי שבזמן שאמר שיגלה המשיח, עמד הסרבן 

שניסו להשליט את האסלאם אף    אלמווחדים[כוונתו לעליית ה  והממרה בארצות המערב
  . על היהודים]
 ".הכיעור לבעלי החכמה הזאתוזהו תכלית 

שהכזב הראשון הוא גזירת הכוכבים, אשר : "ז"ד מ"פירוש המשנה לרמב"ם עבודה זרה פ  462
  ...  מוכח במופת בחכמה הטבעית ביטול הקדמותיה הראשונות

כוכב   יהיה  שאם  ואמרו  והן הטליסמאות,  הראשון,  הכזב  זה  על  שני  כזב  הורכב  כך  אחר 
פלונ במקום  טוב  שמזלו  תועלת פלוני  תביא  והיא  כך  בתואר  צורה  תיעשה  לו,  י המתאים 

  ... כך
אשר   הצורה  שזאת  ונאמר  זרה,  עבודה  והיא  השני,  זה  על  שלישי  כזב  הורכב  כך  אחר 

אם יוקטר לה באופן פלוני ויתפללו אליה במילים כך   ,תיעשה במזל כך ועל מצבה פלונית
  ...ותביא תועלת פלוניוישתחוו לה, וכך וכך, הרי היא תפסיק נזק כוכב פלוני 

שהאמונות התפלות של בני אדם בכוכבים ובטליסמאות אינן מעטות, וכבר נטשו בהן את  
 ."התורה לגמרי בהאמינם באמיתותן

אב  463 בניין  גורם    ומכאן  שהדבר  כיוון  מועילים,  שאינם  בעניינים  שבאמונה  לנזק 
 להתרשלות בעיסוק המעשי בדרכים שכן מועילות. 

הרמב"ם  יא  464 הכוכבים  ירשלֵ נטפֶ מוֹ לחכמי  גרת  גזירת  מלכותנו "  :על  שאבדה  היא  וזו 
והגיעתנו גלותינו  והאריכה  בית מקדשנו  לפי    והחריבה  ואינם,  חטאו  שאבותינו  הלום.  עד 

עיקר   הם  אלו  שדברים  בכוכבים,  החוזים  דברי  של  הדברים  באלה  רבים  ספרים  שמצאו 
חכמות  שהם  ודימו  אחריהן,  ונהו  טעו  זרה,  עבודה  בהלכות  שביארנו  כמו  זרה,  עבודה 
מפוארות ויש בהן תועלת גדולה, ולא נתעסקו בלמידת מלחמה ולא בכיבוש ארצות, אלא 

  . מו שאותן הדברים יועילו להםיד
  . ולפיכך קראו אותם הנביאים סכלים ואווילים

  ".ודאי סכלים ואווילים היו, ואחרי התוהו אשר לא יועילו הלכו
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יוון לכשדים, שחכמי  בניגוד  הכוכבים  ,  בגזירת  האמינו  שלא  465לא  כפי   ,
  .466האמינו בשאר עניינים סגוליים

  . 467גם המאירי הזהיר שלא לחוש לתליית ההצלחה במזל 

שהוזכרלדבריהם,   זומה  אמונה  דעתי הבתלמוד,    ה  החכמים    א  מן  יחיד 
רמז,   שאפשר שנתעלם ממנו דבר באותה שעה, או שיש באותם הדברים 

שהיה ש או   ומעשה  שעה  לפי  נבוך  468אמרם  שהיה  מחמת  כן  שאמר  או   ,
  .469בראותו למי שהיה צדיק, שהוא קשה יום, ולכן תלה הדבר במזלו 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

" ע"ב:  ט  יומא  הגמרא  דברי  את  ביאר  הרמב"ם  שכך  חרב?  [נראה  מה  מפני  ראשון  מקדש 
 ."]יכות דמיםלוי עריות ושפישה דברים שהיו בו: עבודה זרה וגומפני של

  ומעולם לא נתעסק בעניין זה : "על גזירת הכוכבים  ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי    לאאיגרת הרמב"ם    465
  .ון, שהם חכמים ודאיובר בו ספר אחד מחכמי יי, ולא ח[של גזירת הכוכבים]

ח אם  יולא  כי  'חכמה',  אותה  שקראו  הטעות,  אותו  עשו  ולא  כולם,  החיבורים  אותם  ברו 
  ...וזו הייתה אמונתם ודתם באותן הימים, והכלדיים והמצרים והכנעניםהכשדים  חכמי

יו חכמי  מדעואבל  מיני  בכל  ונתעסקו  בחכמות  שחיברו  הפילוסופים  והם  מהתלים  ,  ן, 
כל   לבטל  ראיות  ועורכים  לכם,  שאמרתי  אומות  הארבע  אלו  את  ומעליבים  ושוחקים 

  . דבריהם, שורש וענף
והבינו הכירו  פרס  חכמי  והמצרים  שכל   וגם  והכלדיים  הכשדים  שעשו  החכמות  אותן 

  ".והכנענים הם שקר וכזב
  . אכן הגמרא מייחסת את חוכמת האצטגנינות ל"כלדאי"

יצא אברהם   466 והם העמים אשר  "הצאבה,  מ"ז:  פ"ד  זרה  פירוש המשנה לרמב"ם עבודה 
ים  אבינו מכללם וחלק על דעותיהם הנפסדות במה שאצר ה' בליבו מן החכמה, והיו מגדל

הכוכבים   גזירת  את  יסדו  אשר  והם  להם,  שאינן  פעולות  להם  ומייחסים  הכוכבים  את 
והכישוף והלחשים והורדת הרוחניות ושיחות הכוכבים והשדים והקסם והניחוש לכל ריבוי 
חרבה   האמיתית  התורה  שלפה  אשר  העניינים  מאלה  והרבה  המתים,  ודרישת  מיניהם, 

עבודה   שורש  והם  אותם,  וכרתה  בדו עליהם  אשר  כולם  הדברים  ואלה  וענפה...  זרה 
  הצאבה, אין מהם בפילוסופית יוון לא מעט ולא הרבה". 

 ואפשר שע"פ דברי הרמב"ם הללו יבואר החילוק בעניינים אלה בין הבבלי לירושלמי.

כאן  "  ע"א:  כח  מו"קמאירי    467 שאמרו  למה  יחוש  תליא'ואל  בזכותא  לאו  ומזוני  בני   חיי 
  . "לא יסבלוהו דרכי הדת בשום פנים ,כי הוא מאמר יחיד ',מילתא אלא במזלא

לחכמי  יא  468 הרמב"ם  הכוכבים  ירשלֵ נטפֶ מוֹ גרת  גזירת  שתחפשו  "  :על  שאפשר  יודע  ואני 
ותמצאו דברי יחידים מחכמי האמת רבותינו ע"ה בתלמוד ובמשנה ובמדרשות, שדבריהם 
מראים שבעת תולדות של אדם גרמו הכוכבים כך וכך. אל יקשה זה בעיניכם, שאין דרך  
שנניח הלכה למעשה ונהדר אפירכי ואשינויי. וכן אין ראוי לאדם להניח דברים של דעת  

אמתו הראיות בהן, וינער כפיו מהן ויתלה בדברי יחיד מן החכמים ע"ה, שאפשר שכבר נת
שנתעלם ממנו דבר באותה שעה, או שיש באותם הדברים רמז, או אמרם לפי שעה ומעשה  

  ". שהיה

קנו    469 "אע"מאירי שבת  לישראל:  יש מזל  קצת    ,ואל תביט למאמר האומר  היו  שפעמים 
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ה בהביא  ירושלמי  וכן  "כלום  מעשה  האצטגנינות  חכמת  על  שאמר  גר 
  . 470ומה קדושה זו, אלא בשביל לפרוש מאלו הדברים"נדבקתי בא 

שמצווה   התלמוד  דברי  לפירוש  גם  נוגעת  זה  בעניין  הראשונים  מחלוקת 
העמים  לעיני  ובינתנו  חכמתנו  שהיא  ומזלות,  תקופות  רש"י471לחשב   . , 

למזל, פירש  לשיטתו,   כניסתה  ע"פ  החמה  הילוך  השפעת  חכמת  שהיא 
או   גשומה  תהיה  השנה  האם  תלויים שמשפיעה  העיתים  וכל  שחונה, 

אלה הדברים של הוברי השמים כתב על כך, ש  , לשיטתו, והרמב"ם  . 472בכך
כלום אינם  צורת  הטיפשים  ידיעת  לחכמת  כוונתם  התלמוד  ודברי   ,

הילוכם, וכפי שחיברו בעניינים אלה חכמי    רהגלגלים, מניינם, מידתם, סד
  . 473ת הרבהיוון ופרס והודו חיבורים גדולים, והיא חכמה מפואר

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

באופני עונש וגמול בני אדם כמאמר האומר חיי בני  דור  יחכמים נבוכים בראותם העדר הס
הביאו  שלא  במקומו  וסופר  מילתא  תליא  במזלא  אלא  מילתא  תליא  בזכותא  לאו  ומזוני 
לומר כן אלא מה שראה למי שהיה צדיק וחכם וחסיד וראהו קשה יום ובלתי מצליח באלו  

 ". ניםיהעני

  .הוה איסטרולוגוס  [גר]  חד גיור   : ר' חונה משתעי הדין עובדא: "ט"ו ה"ירושלמי שבת פ  470
מיפיק בעי  אתא  זמן  נפקין  : אמר  ,חד  חכמת כדון  ע"פ  שראה  לצאת?  ראוי  זה  בזמן  [וכי   ?

לצאת] הראוי  זמן  זה  שאין  ומרהכוכבים  חזר  אומתא    [ואמר]:  .  בהדא  אידבקת  כלום 
 ?".לא למיפרש מן אילין מילייא ,קדישתא

אמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל היודע  : "א"שבת עה ע 471
עליו הכתוב אומר ואת פעל ה' לא יביטו ומעשה ידיו    ,לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב

וה על האדם לחשב תקופות  ולא ראו. אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן: מנין שמצ
היא  ?ומזלות כי  ועשיתם  ושמרתם  העמים  שנאמר  לעיני  ובינתכם  חכמה    .חכמתכם  איזו 

 ".הוי אומר זה חישוב תקופות ומזלות ?ובינה שהיא לעיני העמים

שחכמה הניכרת היא, שמראה להם סימן לדבריו בהילוך החמה  שם ד"ה לעיני העמים: "  472
כן, שכל  והיא  זו שחונה  כן, שנה  והיא  גשומה  זו  והמזלות שמעידין כדבריו, שאומר שנה 

המתחלת   העיתים השעה  לפי  הכל  תלוי  במזל  ומולדותיה,  במזלותיה  החמה  מהלך  לפי 
  ". לשמש בכניסת החמה למזל

הרמב"ם    473 הכוכבים    ירשלֵ נטפֶ מוֹ חכמי    לאאיגרת  גזירת  "על  רבותיי:  ודעו  ודעו  ד"ה 
דתם, וסדר ירבותיי, שהחכמה שהיא חכמה ודאית, היא ידיעת צורת הגלגלים, ומניינם, ומ

וזמן   או הילוכם,  למזרח  וסביבתם  לדרום,  או  צפון  לצד  ונטייתם  מהם,  אחד  כל  סביבת 
  .למערב, ומסלול כל כוכב וכוכב ודרכו היאך הוא

  ה.בכל זה וכיוצא בו חברו חכמי יון ופרס והודו חיבורים גדולים, והיא חכמה מפוארת הרב
סיבה ייראה הירח  מאי זו  וממנה ייוודע. ליקוי המאורות, ומתי ילקו בכל מקום וממנה ייוודע

ויחסר מעט ויחזור  וגדל עד שישלים  והולך  ייוודע  .כקשת,  או   וממנה  תיראה הלבנה  מתי 
יעלו שני כוכבים כאחד   ומאי זה טעם.  יהיה יום זה ארוך או קצר  ומאי זה טעם,  לא תיראה

יהיה יום זה במקום זה שלוש עשרה שעות, ובמקום אחר   ומאי זה טעם  ,ולא ישקעו כאחד
עשר עשרים  חמש  או  עשרה  שש  או  שעות  היום    –ה  יהיו  אחר  ובמקום  אחד;  יום  והוא 
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הבנת הלכות   על  אינה רק  לב שהשאלה בדבר האצטגנינות  לשים  חשוב 
רק   אינה  שהיא  ובוודאי  מסוים,  מחשבתי  פרט  לגבי  שאלה  או  מסוימות, 
את   מנהיג  הקב"ה  בו  האופן  על  מחלוקת  היא  אלא  מדעית.  שאלה 

    . 474עולמו 

  

משפיעה  כך שאכן השמש  ב  , אפשר שהיה ביסוס לאמונה בגזירת הכוכבים
  . 475על מצבם של הצמחים, והירח משפיע על הגאות והשפל

   קה פרק
  ידיעת עתידות 

הרמב"ן כתב שחכמת הכף והשרטוטין הן חכמות אמיתיות ומקובלות ביד  
מע שנשתכחו  אלא  התורה,  שרטוטי    . 476מנו ימקבלי  הוזכרו  בזוהר  גם 

האדם  של  והצלחתו  אופיו  לגבי  ופתרונותיהם  הזכיר 477הידיים  וכן  ו  , 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

שלשה  או  חודשים  שני  או  חודש  כמו  היום  יהיה  אחד  ובמקום  לעולם,  שווים  והלילה 
חדשים  וששה  יום  חדשים  ששה  יום אחד:  כולה  השנה  כל  שתהיה  שתמצא  חודשים, עד 

  .כל אמת בלי ספקוכמה עניינים המתמיהים ייוודעו מאותה חכמה, וה. לילה
לעיני  ובינה  חכמה  שהיא  ע"ה,  רבותינו  האמת  חכמי  שאמרו  תקופות  חשבון  הוא  וזה 

  ".אבל אלה הדברים של הוברי השמים הטיפשים אינם כלום. העמים

  קבליים על האופן בו מנהיג ה' את העולם.־בדומה, מבחינה זו, להסברים רוחניים 474

ש  475 דעתם  ובפרט  על  עלתה  המלא  שכח  מי  ההבנה  על  משפיע  הירח  של  שיכה 
 , והרי אף לא עלה על דעתם שלירח ולשאר הכוכבים יש כח משיכה.האוקיינוסים

: "ולמה מסרו חכמים אחד לחבירו הכרת פנים 28 – 27תורת ה' תמימה (לרמב"ן) עמודים  476
ה ספר תולדות אדם ומקצתן בסדר פסוק שלאחריו זוסדרי שרטוטין שמקצתן אמורין בסדר  

זכר ונקבה בראם, אלא על זאת שאין מוסרין סתרין ורזין הללו אלא למי שרואי בו סימנים 
  ראויין לכך...

עכשיו  ושרטוטין,  חכמת הכף  בראם הוא  ונקבה  זכר  בפסוק  ז"ל שאמר  הגאון  שכתב  ומה 
וכיוצא בהם חכמות ישנות אמיתיות  משתמשין בה ומעסקים בה בני אדם, וכל אלו הדברים  

זכרם   ונשאר  עימם,  החכמות  אבדו  וכשאבדנו  התורה,  מקבלי  ביד  ומקובלות  בשיבוש הן 
יווני קיבל מחסידי אלמאני   ביד מועטים, ובאו הפילוסופים והכחישום. וכבר היה בכאן יש 

זו, והיה אומר בצורת הפנים נפלאים לעיני העמים, ושמו רבי שבתי היווני . וסוף כי  חכמה 
  ".בתורה נרמז לחכמים כל קבלת עניין הטבע

מכאן ולהלאה שרטוטין אחרנין דאקרון : "א"דף עז ע  ,פרשת יתרו  ,זוהר כרך ב (שמות)  477
והא אתמר וכ ב) תולדות השמים  (בראשית  ואינון תולדות אדם כמה דכתיב  להו תולדות 
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  . 479החיד"א ו 478צדיקים  האורחות

הבקיאות   נשים  של  בכוחן  האמין  האר"י,  תלמידי  גדול  ויטאל,  חיים  ר' 
עתידו   על  עימן  התייעץ  ואף  המים,  על  השמן  טיפות  של  הלחש  בחכמת 

כמו כן האמין בגורל החול ובשאלת שרי    . 480ועל השגותיו בחכמת הקבלה 
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

דאנפ דיוקנין  אינון  בכל  אדם  תולדות  דא  כגוונא  דא  רזא  דקאמרן,  דכלא  אינון  ובכל  ין 
   .ובאלין תולדות דשרטוטי ידין דאתחזיין ברזין פנימאין כמה דאתחזי

לשרטוטין אדם  תולדות  ספר  וכלהו  ...  זה  רברבין  ושרטוטין  דקיקין  שרטוטין  אית  בידא 
בפותיא   תרין  בארכא  תרין  אינון  כד  בידא,  דאית  רברבין  שרטוטין  דא,  עם  דא  מתערבי 

ו ברזא דאת ה' וברזא דאת ר' ודחי לאת ז' ונטיל אלין תרין אתוון,  ואחידו דא בדא דא איה
בפותיא נטיל ה' בארכא נטיל ר' וסימן דיליה ה"ר, דא אית ליה בידא שמאלא כהאי גוונא  
באלין שרטוטין רברבין, אבל אינון שרטוטין זעירין דנטלא ימינא לא נטלא שמאלא, דימינא  

בין אינון תרין  נטלא חד שרטוטא דקיק לעילא בארכא וח ד שרטוטא דקיק לתתא דאחיד 
שרטוטין רברבן, בפותיא אית חד שרטוטא דקיק דאחיד לתתא דאחיד באינון תרין דשריא  
נש   בר  איהו  האי  בשמאלא,  ולאו  בימינא  איהו  דיליה  ורזא  הכי  לאו  ובשמאלא  עליה, 

איה כד  ובהאי,  בהאי  לביה  שכיך  לא  דא  בארחא  ולזמנין  בביתא  תאיב  בביתא דלזמנין  ו 
דא  בביתא,  ולזמנין  בארחא  תדיר  אצלח  בביתא,  תאיב  בארחא  איהו  וכד  בארחא  תאיב 

בשנאוי תועלתא לסגיאין ביה,   אצלח באורייתא וברזי דאורייתא אי אשתדל בהו, האי חמי
עצלא איהו במלי דעלמא, אי אתער אתערון לאוטבא ליה מלעילא, זכי במלוי, דא איהו 

ע טב  ממונא,  ומפזר  איהו  חמידא  דא  בממונא,  וסליק  נחית  אשתמע,  צלותיה  איהו,  ינא 
זעירין דמעברן בההוא  וכדין אשתכחו תלת שרטוטין  לגביה מאריה,  לביה  דלזמנין מתבר 
שרטוטא דקיק דאתוסף על אינון תרין דפותיא ורזא דא ה' דמתחברא עם ר', דא ארחא דא  

דא חמידא ומפזר ממונא,  ביתא, דא חדוה דא עציבו דא תועלתא דא עצלא דא טב עינא  
  ..."דא מתבר לביה ותב למאריה

שמים  478 יראת  שער  צדיקים  "  אורחות  שעשה:  וכמו  שחין  ד"ה  בלא  לאדם  חיכוך  כשיש 
יד   בשרטוטי  וכן  עתידות,  הזאת  בחכמה  הבקיאים  יודעים  בזה  פרעוש,  ובלא  כינה  ובלא 

הקדמונים, אבל מן האדם ובתואר פניו יודעים עתידות. והחכמה הזאת היתה ביד החכמים  
 ". האחרונים נשתכחה

נפשי בכפי תמיד. פירש בספר ארץ החיים כי בשרטוטי היד קט: "  חומת אנך תהלים קיט  479
המאורעות לראות  שכחתי  .יכולים  לא  תורתך  להשתנות   ,אך  יכול  התורה  ובזכות 

 ". השרטוטים

מהרח"ו  480 אישה   שבחי  היתה  הנזכרת.  "שנה  ה'ש"ל:  ושנת  ה'שכ"ה  הספר שנת  בתחילת 
אחת בקיאה בטיפות השמן על המים. ואמרה לי: 'נבהלתי מאוד ממה שראיתי בשמן הזה,  
כי אתה עתיד למלוך על ישראל בלי שום ספק, וכמדומה לי שזה יהא בעיר שעל שפת הים 

כמוך במעלה בכל הדור הזה בחכמה זו  כגון צידון או טבריא. ומעולם לא ראיתי אדם גדול  
  על ידי לחש השמן'.

שנת ש"ל. היתה אישה חכמה מדברת עתידות, וגם היתה בקיאה בחכמת טיפות השמן. והיו  
[כנראה: השגתי]  ואשאל ממנה על השמן בלחש כמנהג, על השגת  כל דבריה.  מאומתים 

  בחכמת הקבלה. 
ותתח ותישק ולא ידעה להשיבני, עד אשר לבשה רוח קנאה  זק בלחשים ותקום על רגלה 

רגלי ותאמר 'תמחול לי כי לא הייתי מכרת גדולת נשמתך, והנה אינך מערך נשמות חכמי  
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  .482ונראה כי במקומו ובתקופתו היו נפוצות תופעות כאלה  . 481מראה 

  . 484, ואף יוחסו לקדמונים שונים 483במשך הדורות חוברו ספרי גורלות רבים

הוא הגורל    בדורות האחרונים  רסם ביותרשנתפהגורל  ,  מבין כל הגורלות
המיוחס לגר"א, אמנם אין הוא מוזכר בכתבי הגר"א, והוא נדפס לראשונה  

יו אלוקים מאוחר  לדרוש  בספר  דעות  ש   אלא.  485תר  כמה  שם  הביא  הוא 
, וכן ליקט אופנים נוספים לגורלות ולשאלות  486לגבי אופן עריכת גורל זה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

תשובת  והנה  הזה.  בשמן  שראיתי  מה  כפי  התנאים  הראשונים  מדורות  אם  כי  הדור  זה 
בשמ לי  הראו  השואל   ןשאלתך,  זה  האיש  על  הנה  הלשון:  בזה  באותיות  כתובה  הזה 

רז"ל במדרש שיר השירים על שלמה המלך ע"ה לבאר מים חיים נובעין ומתוקין המשילו  
אדם יודע לשאוב ממנו עד שבא פיקח אחד וקשר חבל    ןמאוד עמוק עמוק מי ימצאנו. ואי

אתה   ועליה  קבלה.  הנקראת  אחת  חכמה  לידע  וצמא  חושק  אתה  כן  ושתה.  וירד  בחבל 
ה שלא השיג שום חכם מהקודמים אליך  שואל. ודע כי תשיג אותה בעניין המשל הנז"ל מ

מכמה דורות. וזה יהיה על ידי חכם אחד גדול שיבוא בסוף זה השנה לצפת מצד דרום כמו  
  ממצרים, והוא ילמדך זאת החכמה'. עכת"ד. 

  וכן היה שבשנה ההיא בא מורי ז"ל [האר"י] מן מצרים ולמדתי ממנו חכמה זו".

ה'שס"ט.    481 יא: "שנת  פליל  שבחי מהרח"ו עמוד  לבית  סגורא  ר'  פסח הולך  בחול המועד 
אחד בקי בגורל החול ובראיית השדים ושאל מתחילה בגורל החול בלחש כמנהגו ושאל מי 

  הוא הרב ר' חיים המקובל... 
אח"כ שאל בשרי המראה של זכוכית ובאו שם שבעה מלכי שדים... ושאל אחד מהם על 

  .".מה זה נולד בעולם וגם אם תבוא גאולה בימיו..

שבחי מהרח"ו עמוד ח: "שנת ה'ש"נ. בא מן פרס איש אחד ושמו ר' שאלתיאל אלשיך,    482
ורואה מראות בהקיץ, והוא נבון וחכם וחסיד ומתענה כל ימיו, ואמר לי כי תמיד מראים לו  

 שגאולת ישראל תלויה בי ע"י שאשיב את ישראל בתשובה ומודיעים לו מעלת נפשי".

הגיון הגורל (עלי   ,ילקוט הגורלות  ,אוצר הגורלות  ים:ו בספרעשרות ספרי גורלות לוקט  483
ר' אברהם  גם הוא מ(אביעה חידות    ),ר' אברהם חמוי(מ  נפלאים מעשיך  ,15מרצבך) פרק  

  ).חמוי

כגון: המיוחס לאחיתופל, המיוחס לדניאל הנביא, המיוחסים לרס"ג, גורל החול המיוחס   484
ויטא חיים  ר'  הגורלות של  ספר  בר מר  לאבן עזרא,  גורל העשיריות המיוחס לרב צמח  ל, 

  אחאי גאון, ספר גורלות החול, גורל המסעות, גורל החולה, גורל עקרה. 

ע"א: "ויש אומרים שיפתח [בחומש] ז' פתיחות   לדרוש אלוקים (לר' אברהם חמוי) דף כט   485
ז'   אח"כ  דפים,  ז'  משם  ימנה  אח"כ  לידו,  יבואו  כאשר  מדפים  חלוקות  ז'  שיהפוך  דהיינו 
ז'   ואח"כ  תיבות  ז'  ואח"כ  ז' שורות  ואח"כ  פסוקים  ז'  ואח"כ  עמודים שהוא דף מצד אחד, 

תה תומיך גורלי. וכן בז'  אותיות. ויאמר ע"כ חלוקה תיבה א' מפסוק ה' מנת חלקי וכוסי א
דפין וכן בז' עמודים וכו' וכן בז' אותיות. והאות הז' שיבוא לידו, יבקש אחריה פסוק שיתחיל 

  באותו האות, ובו ימצא תשובת שאלתו". 

"ויש אומרים שייקח האות הח  486 והוא  לדרוש אלוקים בהמשך דבריו שם (דף כט ע"ב):   ,'
סוד וקידשתם את שנת החמישים, כי ז"פ ז' הם מ"ט והא' הוא ן'. וי"א שייקח אות הז' והח'  
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  חלום. 

ואין ראוי לישראל  אמנם הרמב"ם כתב שדברים האלו דברי שקר וכזב הן,  
לה  מחוכמים  חכמים  שיש  ישהם  לב  על  להעלות  ולא  אלו  בהבלים  משך 

בהן ברורות  ו  . תועלת  בראיות  ידעו  הדעת  ותמימי  החכמה  אינם  ש בעלי 
  . 487הו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעתודברי חכמה אלא ת 

לדעת מאשר יעבור עליו תחת השמש, סייע  לחשוק  אכן טבעו של האדם  
  .488להתפשטות עניינים אלה בציבור

נכרתה   לידו,  שבא  מעשה  ידי  שעל  שכתב  האחרונים  הדורות  מרבני  יש 
לגמרי שדים,   מלבבו  בספר,  תינוק  כבדיקת  תפלות,  באמונות  האמונה 

וקשה,   עזה  נפש  מחלת  היא  בהם  שהאמונה  כך  על  וכתב  ועוד.  לחשים 
ולעת   ילדותם,  בימי  בה  הורעלו  אשר  המדע  מגדולי  בהרבה  גם  שדבקה 
כי לא היה בכוחם להירפא   בווידוייהם האחרונים  ולא בושו  זקנותם הודו 

  .489ממנה 
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זו   על  וכן  בראשית  פסוק  ב"ר  אותיות  הם  אם  דהיינו  אלו.  אותיות  מהב'  שיתחיל  ויבקש 
  הדרך. מכתב יד".

הל  487 הלכ  'רמב"ם  יא  פרק  זרה  "ו  ותעבודה  טז:  קוסם,  מעשה משאר   ? איזהו  העושה  זה 
ותפנה מחשבתו מכל הדברים עד שיאמר דברים שעתידים להיות   .המעשיות כדי שישום 

יש    .זהרו מכךיאו שיאמר שראוי לעשות כן וה  ,או אינו הווה  ,ויאמר דבר פלוני עתיד להיות
מי   ויש  וצועק,  וינוע  לארץ  שגוהר  מי  ויש  באבנים,  או  בחול  שמשמשים  הקוסמין  מן 

ת ומדמין ואומרים, ויש מי שנושא מקל בידו ונשען שמסתכל במראה של ברזל או בעששי
  ...עליו ומכה בו עד שתפנה מחשבתו ומדבר

לגויי   הקדמונים  כוכבים  עובדי  בהן  שהטעו  והם  הן  וכזב  שקר  דברי  כולן  האלו  ודברים 
משך בהבלים  יהארצות כדי שינהגו אחריהן, ואין ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים לה

שיש תועלת בהן, שנאמר כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, אלו ולא להעלות על לב  
ים האלה אשר אתה יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא  יונאמר כי הגו

וכיוצא בהן ומחשב בל וגו', כל המאמין בדברים האלו  ודבר חכמה אבל  יכן  בו שהן אמת 
הנש ובכלל  הדעת  ומחסרי  הסכלים  מן  אלא  אינן  אסרתן  דעתן  התורה  שאין  והקטנים  ים 

שלימה, אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה  
הו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל דרכי האמת  ו תורה אינם דברי חכמה אלא ת

 ."יךוקבגללן, ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל אלו ההבלים תמים תהיה עם ה' אל

דות (ר' אברהם חמוי) מערכת ג אות יב: "יען היות האדם חשקו ומגמתו לדעת אביעה חי  488
כל נסתר ונעלם ממנו לעבר להווה ולעתיד... ובהיות טבע האדם חפצו ורצונו לדעת מאשר 

  יעבור עליו תחת השמש, תיקנו לנו כמה גורלות לבל נלך בהבלי הגויים ההם ומעשיהם". 

, )20־ותחילת המאה ה  19־מוסקבה בסוף המאה ה  זכרונות (הרב יעקב מזא"ה, רבה של  489
לה   עמודים  גיליון   –ח"א,  מונח  היה  השולחן  על  תפלות...  מאמונות  נרפאתי  "כיצד  לט: 

  גדול, כתוב משני עבריו, עברית כמובן, וכותב על גביו: 'קשר של שותפות'. 
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   קו פרק
  עין הרע 

  הוזכרה במקומות רבים: במשנה בתלמוד ועוד. ו עין הרע, עין רעה, א

  חש נגד עין הרע, שמפרט את כל מיני העיניים השונות להחיד"א אף הוסיף  
  .  490, ואף כתב על כך שהוא בדוק ומנוסה ומשביע אותן

הראשונים  נחלקו  פנים,  כל  על  המקרים.  בכל  זהה  אינו  שפירושה  יתכן 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

אלי ופנה  בידו  גמרא  ספר  לקח  ילדותו]  הרב  הגמרא'.  [בימי  את  ופתח  עיניך  עצום  'בני,   :
י לעשות כאשר נצטוויתי, והרב קרא  בידיים רועדות מאימת הציבור וסתימות העניין מיהרת

(בבא    'במתיקות: 'רבותי, הנה העמוד מתחיל במילות 'האי קרוב לשכר ורחוק מהפסד הוא'
כתב   את  לחתום  טובה  ובעצה  טוב  מזל  בברכת  דבריו  את  סיים  הרב  ע"ב)!  סד  מציעא 

  ההתקשרות. המתקשרים חתמו בלב שמח...
החדש,    עד זיבולא בתרייתא על ידי עסקם  עברו כשמונה חודשים, ושני השותפים נתדלדלו

וינוק בספרא  הרב  החלטת  פי  על  מראש  אותו  בדקו  אשר    אאשר  בתיהם,  כאחד.  הבאים 
ניתנו בעירבון בעסקי הקבלנות, נמכרו מכירה פומבית, רכושם בא אל בית הנושים, והאחד 

  מהם הגיע לידי כך שהיה זקוק לתמיכה מקופת הקהל וקמחא דפסחא.
לי רושם עז והביאני לידי כפירה באמונות תפלות... כי מעכשיו אינני מאמין  המקרה עשה ע

בעלי   אגדת  כפי  אשר  בעצמו,  דבר'  בה'בעל  לא  ואפילו  בלחשים  ולא  בשדים  לא  עוד 
  ההזייה הוא מתגלה לכל אדם מבעד לחלון שלושה ימים קודם הפטירה...

עה בתור ינוקא הבא לבדוק  בין כך ובין כך, ליבי ירחש תודה לרבי, אשר בחר בי אותה ש
גם בהרבה מגדולי   כידוע,  וקשה, שדבקה,  נפש עזה  נרפאתי ממחלת  ידו  על  כי  בספרא... 
המדע, אשר הורעלו בה בימי ילדותם, ולעת זקנתם הודו ולא בושו בווידוייהם האחרונים  

  ".כי לא היה בכוחם להירפא ממנה

 , ע אני עליכם כל מין עינא בישאלחש לעין הרע בדוק ומנוסה: משבי: "לא  'כף אחת סי  490
אוכמא צרובא  ,עינא  תכלתא  ,עינא  ירוקא  ,עינא  ארוכה  ,עינא  קצרה  ,עינא  עינא   ,עינא 

עינא   ,עינא בולטת  ,עינא שוקעת  ,עינא עגולה  ,עינא עקומה,  עינא ישרה  ,עינא צרה  ,רחבה
בוקעת   ,עינא מבטת  ,רואה דנוקבא  ,עינא דדכורא  ,עינא שואבת  ,עינא  דאיש   ,עינא  עינא 

ובתה  ,ואשתו דאשה  וקרובתה  ,עין  דאשה  דבחור  ,עינא  דזקן  ,עין  דזקנה  ,עין  עין    ,עין 
דבעולה  ,דבתולה דאלמנה  ,עין  דנשואה  ,עין  דגרושה  ,עין  שיש   , עין  בישא  עינא  מין  כל 

פב"פ  ,בעולם על  הרע  בעין  ודברה  והביטה  עינא    ,שראתה  בההוא  לכון  ואשבענא  גזרנא 
עינא דכליל כל    ,עינא דאיהי חיוור גו חיוור  , עינא חיוורא  , עינא חדא  ,עינא קדישא  ,עילאה

עינא    ,עינא דכלא רחמי  ,עינא דאשגחותא תדירא  ,עינא פקיחא  ,עינא דכלא ימינא  ,חיוור
עינא דלא אדמיך ולא    ,עינא דלית עלה גבנוני  ,עינא דכליל כל רחמי  ,דאיהי רחמי גו רחמי

בישין אתכפ  ,נאים עינין  דכל  קדמוהיעינא  מן  כיפין  גו  ואתטמרן  לישראל    ,ין  דנטיר  עינא 
 , וכתיב הנה עין ה' אל יראיו למיחלים לחסדו  ,כדכתיב הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל

בההיא עינא עילאה גזרית ואשבעית עליכון כל מין עינא בישא שתסורו ותערקו ותברחו 
בפב"פ ובכל ב"ב לא ביום ולא    ותרחיקו מעל פב"פ ומעל כל ב"ב ולא יהיה לכם כח לשלוט

בלילה לא בהקיץ ולא בחלום ולא בשום אבר מרמ"ח אבריו ולא בשום גיד משס"ה גידיו  
  ".מהיום ולעולם אנס"ו אתה סתר לי כו' יושב בסתר כו'
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  והאחרונים בביאורה. 

ממש היזק  שהוא  שכתבו  אוויר  491טבעיי־יש  עולה  הקנאה  שממחשבת   ,
 . מעינו של המקנא  יםיוצא  אדיםש , או  492ושורף את הדברים שמתקנא בהם 

זאת   דימו  שלדואף  חדשה,  במראה  ווסתה  בזמן  אישה  עת  להבטת 
דם,    493אריסטו  כתם  מייד  בה  שלדבריהם יתראה  האפעה,  של  להבטתו 

אף הם  להבטתם של מיני עופות שממיתים    , 494ימית כל אדם בראותו פניו 
, שלדבריהם גורמת לחימום ביצתה 496ולהבטתה של בת היענה  , 495בהבטה

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

הוסיף שפעולת עין הרע    עמוד תקכו)  ,ליקוטים עניינים שונים אות פא(טעמי המנהגים  וב  491
: "דהנותן עין הרע לא יתכן אם לא שיסגור עין  בסטרא אחראהיא על ידי שהאדם מתלבש  

אחת ויכוון להטיל עין הרע באחת. כי בהיותו בשתי עיניים הוא צלם אלוקים ואינו שולט.  
 אך כשסוגר עין אחת, מתלבש בסטרא אחרא ושולט עין הרע זה".

מיפ"אבות    492 "א"ב  את  :  מוציאין  הבריות  ושנאת  הרע  ויצר  הרע  עין  אומר  יהושע  רבי 
  ".האדם מן העולם

יונה   "רבינו  חב  רוש,פישם:  את  ועויין  בחלקו  שמח  שאינו  יעשר  ימי  מתי  ממנו  העשיר  רו 
ולחב לעצמו  רע  גורם  והוא  כמוהו  גדול  אשר   ,רויעושר  מכל  הטבע.  חכמי  אמרו  כאשר 

או וולרעהו  ההוא  המחשבה  מן  עולה  גם יר  הרע.  בעיניו  בהם  שעויין  הדברים  את  שורף 
שמתאו אחר  ישרף  ההיא  ובקרבו  המחשבה  לעשות  בידו  מצוי  יכולת  שאין  לדברים  ה 

וראיה   יהושע  ר'  עין הרע שאמר  וזהו  מן העולם  ומוציאתו  רוחו  יתקצר  כי  גופו  מקלקלת 
  ."על שאמר בכאן עין הרע בלשון זכר שזהו העויין ברע רושלזה הפי

האברבנאל הרלב"ג    493 לאריסטו.  הכינוי  והוא  "הפילוסוף",  בשם  זאת  כתב  לקמן  שיובא 
עמוד   תמימה"  ה'  ב"תורת  והרמב"ן  "החכם".  בשם  זאת  כתב  זאת    30דלקמן  הביא  כתב 

הנידה   תסתכל  אם  כי  מנוסה  דבר  והוא  בספרו,  כתב  אריסטוטליס  "כי  בשמו:  בפירוש 
בז יראה  היטב,  היטב  זכוכית  של  במראה  נידתה  דם  בתחילת  טיפת  אדום  כתם  כוכית 

  כחרדל". 

רלב"ג שמות, תחילת כי תישא: "וידמה שיהיה זה העניין שב אל עין הרע, והסיבה בהיזק   494
בו   שאחשוב    –הנמצא  מה  אשר   –לפי  והמותרים  אדים  קצת  מהעין  ויצאו  יותכו  כבר  כי 
עד שכבר סיפר הפילוסוף כי המראה החדשה אם תסתכל בה האישה בשעת   ,ידחה הטבע

וסתה יראה בה כתם דם יישאר רישומו זמן מוחש, ואלו האדים יתכן שימיתו קצת האנשים 
  בהיותם ארסיים להם ולקלות היפעלותם מהם". 

לוסוף הוא, שיצאו מן  ין היזק עין הרע כמו שכתב הפישעני: "ב פרק כד־לאברבנאל שמוא
אידים קצת  הקנאית,    העין  הרעה  הנפש  בעל  מהאיש  וזה  הטבע,  ידחם  אשר  מהמותרים 

שימיתו   שיתכן  עד  הפעל  אותו  לקבול  המוכנים  בדברים  יפעלו  האידים  אותם  ולארסיות 
והוא מבואר שהעין הוא האבר היותר מזיק בזה להבטתו הארסיית, וכמו  ... אנשים בהבטתם

ם שהמראה החדשה אם תסתכל שזכרו מהאפעה שימית כל אדם בראותו פניו. וכתב החכ
שומו זמן מוחש, וכן יזיק העין הרע  יישאר ריסתה יתראה בה מיד כתם דם  ושה בויבה הא

  ".בכל שאר הדברים הנראים

דייטש  495 ליפא  טוב  יום  חנניה  (לרב  טוב  יום  טהרת  העלמעץמשניות  אב"ד  הדפסת  ,   ,
טור אתשמ"ב סוף  (עמוד שעז  ד  אות  פ"א  עיניים  שמירת  חי"א מאמר   (" רעה  ):  שעינו  מי 

מעוף  עין,  של  כוחו  גודל  על  ראיה  מביאין  חכמה  ובספרי  ולהמיתו...  חבירו  להזיק  יכול 
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האפרוח  זכוכית  .  497ולהוצאת  דרך  הניתנת  הרע  שעין  שהוסיף  מי  ויש 
מסוכנת יותר, כעניין השמש העוברת דרך זכוכית מגדלת שבכוחה לשרוף  

  . 498יותר מאשר בלא זכוכית 

,  שהביאו כראיות לכוחה של ההבטה אינן מתאימות לידוע לנוהדוגמאות  
שמיע של    . להו  אולא  בתופעה  זו  אמונה  שורש  את  לתלות  ואפשר 

על כהשפעה  לכאורה  שנראית  מבטים,  ההבטה,  ־ הצטלבות  של  טבעית 
  . 499ובימינו יש לה הסבר טבעי

שה  ניסוי שנעמיש מהאחרונים שאף הביאו הוכחה לפעולתה של עין רעה,  
למדעים  לכ  האקדמיה  ידי  על  במשך  ברוסיהאורה  אדם  הרעיבו  בניסוי   .

שלושה ימים רצופים, ולאחריהם הניחו כנגדו כיכר לחם באופן שלא יוכל  
לאוכלו. אדם זה, מרוב צערו מרעבונו, שלח בכיכר את חיצי עיניו בהבטה  
וארסים  רעלים  מלא  הוא  כי  מצאו  הכיכר  את  שחתכו  לאחר  עמוקה. 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

נתבקעו  הנקרא   זה  ידי  ועל  ראייתה,  בחוזק  הביצים  על  ומסתכלת  מרחוק  עומדת  ראה... 
הביצים ויוצאים מהם האפרוחים, וכן יש מין נחש שקרוי אפעה, שממית את האדם בהביטו  

  ".יש מיני עופות כאלו רחמנא ליצלן מהם עליו, וכן

 וע"פ הטהרת יום טוב שהבאנו לעיל: "עוף הנקרא ראה". 496

"מה   497 הפסוק  על  בלק  פרשת  תמימה)  התורה  בעל  אפשטיין,  ברוך  (לרב  ברכה  תוספת 
ויען כי יש אנשים אשר לא ליבם הולך להאמין בכח שליטת עין ): "181-183  יםטובו" (עמוד

  להרע...  מאדם רע ובפעולתה
והגאון רבי יעקב עמדין בסדר התפילה בפירושו למעמדות מיום ראשון כותב ממקור טבעי 

העוף כי  חיים,  אפרוח,   בעלי  מוציאה  זו  ובדרך  מבטה,  בכח  הביצה  מחממת  היענה'  'בת 
  ... ומכאן נראה עד כמה חוש הראיה פועל עם עוצם ההבטה וההסתכלות, עכ"ל

 ". רע לנפש ותשתבש כוונת הלב ואך בראיית העין יוולד

סוף פרק ג: "וידוע תדע דבר נפלא,  מאמר יז  ח"א  )  פנחס אליהו הורביץ  בי ר(ספר הברית    498
כי בכי יותן עין הרע דרך החלון והזכויות הוא יותר מסוכן, ופועל רע יותר, מאם היה מגיע  

מש העובר דרך הזכוכית הגבנונית, ר"ל (ברען גלאז), על ידי עין רואה בלי חלון, כעניין הש
ששורף בכל אשר יפול עליו הנקודה תיכף. לכן ראוי להיזהר בחלון היוצא לרשות הרבים  

  לעיני כל העם".

  ומוטבע הואיל ותת המודע של האדם פועל ללא הרף וללא הכרתו של האדם, והואיל    499
יכול להעיד על חשש כזה, והואיל    אדם להיזהר מחשש סכנה, והואיל ומבטו של האחרב

האדם   של  הכולל  הראייה  לושדה  (ומתקרב  לנו  שנראה  מכפי  ורק    180-גדול  מעלות, 
יותר במרכז)   והממוקדת מצומצמת לשטח קטן  הרי שתת המודע    –יכולת הראייה החדה 

של האדם רגיש לקליטת מבטו של האחר בתחום רחב מאוד, ובטבעו של האדם לחוש בכך  
  ייד את עיניו לעבר המבט הנ"ל. ולהפנות מ

בו   מבחינים  ואיננו  הנ"ל,  הרחב  הראייה  שדה  לטווח  מודעים  איננו  כלל  שבדרך  כיוון 
 טבעית. ־עלזו כ , ישנה נטייה לפרש את תופעה(למעט תנועה, למשל) בפרטים אחרים
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בא  לכן  בעיןחזקים.  כח ארסי  שיש  ספק  אין  כי  החלטה  לידי  כן    . 500ו  כמו 
מאוד  דומה  ניסוי  על  בתקופת    501סופר  גרמנים  ע"י  לכאורה  שנעשה 

ש.  502השואה  שניסויאלא  ממה  לימדה    ולימד   אלו  יםיותר  המציאות,  על 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

"מאמר תהלוכות האגדות" (לרב יוסף זכריה שטרן, בעל הזכר יהוסף, תרס"ב) פ"ו (דף יג    500
"ובענ ובעניין עין הרע:  ין עין הרע שנמצא באגדות, הנה גם אנשים שאין להם  יע"א) ד"ה 

בתלמוד ענ   חלק  פ"ב   לע  ןאמ  ומחכמיהם  בע"מ  הרופאים  כי  מ"ע  ע"פ  וכנודע  התאמתם, 
נ שהיעשו  שעשו,  מבחינה  אותו סיון  ושהרעיבו  מיתות  מחייבי  אחד  לפני  לחם  כיכר  ניחו 

רק   בו,  לנגוע  אותו  ליתן  מבלי  לפניו  שהניחו  מהלחם  חלק  ואותו  מקודם,  ימים  שלושה 
  במבטי עיניו, נהפך אח"כ לסם המוות". 

תוספת ברכה (לרב ברוך אפשטיין, בעל התורה תמימה) פרשת בלק על הפסוק "מה טובו"  
"וי181-182(עמודים   עין  ):  שליטת  בכח  להאמין  הולך  ליבם  לא  אשר  אנשים  יש  כי  ען 

מעלילה   זה,  מעניין  נאמן  סיפור  כאן  מלהעתיק  אמנע  לא  להרע,  ובפעולתה  רע  מאדם 
  ממשית שנראית ונתאמתה כמו ממש לעינינו. 

מיר   איליוסטרירווני  רוסי  בעיתון  הראשון:  במקורם  נכתבו  שהם  כמו  הדברים  את  ואספר 
המדינה   דבר   2-3גיליונות    ,1881לשנת  המדעים  בעולם  חקרו  ההיא  בעת  כי  יסופר, 

  אפשרות פעולה ממשית מהבטה עמוקה מן עין רעה, ועשו בחינה בזה בבית תחכמוני בפ"ב:
האקדמיא ותבקש  למיתה,  נידון שם אדם  בעת ההיא  למסור   כי  מהממשלה  למדעים שם 

שתמצא  אופנים  פי  על  זה  בעניין  מדעית  בחינה  עימו  לעשות  הזה  האיש  את  לרשותה 
  לתכלית זו.

ויקחו את האיש הזה וירעיבו אותו במשך שלושה ימים רצופים, ואחר כך הניחו לנגד עיניו 
בו חיצי    להשיגו. ובראות האיש את הכיכר, שלחכיכר לחם, באופן שיוכל רק לראותו ולא  

  עיניו בהבטה עמוקה מרוב צערו מרעבונו עד כי נלאה נשוא צערו ותאחזנו בולמוס.
ואחר כן חתכו את הכיכר ומצאו כי מלא רעלים וארסים חזקים. ויחליטו החכמים כי זה פרי  
הכיכר   את  לקחת  יכל  לא  אזר  על  וכעסו  צערו  מרוב  אשר  האיש,  של  העמוקה  ההבטה 

זה באו החכמים לידי החלטה, כי אמנם יש בכח ארסי בעין כמו  הגיח לתוכו חיצי ארסו. ומ
בכח  אבל  בחוש,  אותם  נראה  שלא  אע"פ  וההיפנוטיזי,  והמגנטי  עלעקטרי  בכח  שיש 

  ".פעולתם אין ספק. ע"כ דברי העיתון הנ"ל
מכן   ברכה"  דבריו    הועתקולאחר  ה"תוספת  משהשל  תשנ"ד)   במשנת  בלוי,  משה    (לרב 

  .קז)ו־(עמודים קיתון רוסי ד"ה בעקידושין כט ע"א 

רבים    501 אופנים  להיות  יכולים  שהרי  מסוימת,  שאלה  מעורר  אלה  מעשים  בין  הדמיון 
  ושונים לניסויים אודות ממשותה של עין הרע.

עמודים    502 ליבוביץ)  זאב  יהודה  הרב  (על  עליון  בסתר  "91-90ספר  במעשה :  רבינו  פתח 
נורא אשר חזה במו עיניו, וזהו סיפור המעשה... היה זה עת עלה ברצון הגרמנים יימח שמם 

היא...   מה  רעה  עין  של  כוחה  לבחון  כהכנה וזכרם,  אשר  יהודים  מספר  נבחרו  כך  לשם 
  לאותו ניסוי הורעבו בצורה קיצונית במשך ימים מספר... 

אוכל. אך לא אוכל סתם היה זה, היתה זו אומצת   –כשלמול עיניהם הונחה משאלת ליבם  
של   נחיריהם  אל  והגיע  עלה  שריחו  רוטב  נוטפת  צורכה,  כל  ומבושלת  טרייה  בשר 

  המורעבים, מאיים עליהם בהטרפת דעתם... 
מלאת   הבשר  אומצת  רגע  בין  וחיש  המקום.  אל  הוכנס  מימדים  ורחב  מידות  גדל  כלב 

את   ממלאת  גרונו,  במורד  גלשה  המורעבים. העיניים  היהודים  של  ליבם  במשאלת  ביטנו 
הכלב צנח ומת...   –גרגור קל של הנאה עלה מהכלב, אך בן רגע השתנה לחרחורו האחרון  
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    . 503אלה  יםשל ניסוי םהמציאות על אמינות

  טבעי.י־לעומתם יש סוברים שאין בעין הרע היזק ממש

  . 504מסירת דין לשמיים משום ביאר שטעמו  ר' גדליה נדל

בסוגיות    הרמב"ם בתלמוד  כשנזכרו  גם  הרע,  עיין  ענייני  את  השמיט 
מזיקה  ובמקום אחר פירש שהיא חמדת הממון,    . 505בהלכה  שבאופן טבעי 

  . 507וכן כתב המאירי , 506ולא שמזיקה לאחריםלנפשו של האדם החומד, 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  ". אין זה, מסכם היה רבינו מעשה זה, כי אם כוחה של עין הרע
ש להעיר  זהחוקרי  יש  מעשה  את  מכירים  לא  ושם"  ראיה    "יד  זו  שאין  פשוט  (אמנם 

 . )שהמעשה לא אירע

לכאורה אין צורך להביא ממרחק ניסוי כזה על מנת לבדוק את השפעתה של עין הרע.   503
אפשר להשוות את הצלחתן הכלכלית של חברות או תרבויות שנוטות יותר להאמין בעין 

  הרע ובסגולות, לעומת הצלחתן הכלכלית של אלו שנוטות לשלול את אמונות אלו.

זה דבר ברור. זה   –: "שיש מציאות של עין הרע  קסא־סק   יםבתורתו של ר' גדליה עמוד  504
לא מעשה שדים וכשפים, אלא זהו רגש של קנאה ומסירת דין לשמיים: 'לה כן נתת הריון?' 
על הרגש הטבעי.   רוצים לחשוב במפורש, קשה להתגבר  לא  וגם  אפילו אם לא אומרים, 

 ין הרע".מסירת דין לשמים, אפילו באופן עדין וסמוי, יוצרת קטרוג, וזוהי ע

לא ישטחנה לא על גבי מטה ולא על גבי מגוד,   ,נזדמנו לו אורחים: "אע"בבא מציעא ל    505
  ."בין לצורכו בין לצורכה! שאני התם, דמקלא קלי לה, אי משום עינא אי משום גנבי

הל ואביגז  'רמב"ם  פיילה  הי"דה  "א"ג  אורחים:  לו  ישטחנה  ,נזדמנו  ואפילו   לא  בפניהם 
  וכן בשו"ע חושן משפט רסז יח. ."גנבישמא ת ,רכהולצ

ע קז  "  –  א"בבא מציעא  תזבין ע"ב:  רבין אחי, לא  נחמן:  רב  בר  יהודה לרבין  רב  ליה  אמר 
ארעא דסמיכא למתא, דאמר רבי אבהו אמר רב הונא אמר רב: אסור לו לאדם שיעמוד על 

הא דמהדר ליה שורא ורתקא, הא דלא   ,אלא קשי..  שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה.
  ".מהדר ליה שורא ורתקא

גינה שאני, כדר' אבא,  : "ב"בבא בתרא ב ע וכן בגינה!  והיזק ראיה לאו שמיה היזק? ת"ש: 
שהיא  בשעה  חבירו  בשדה  לעמוד  לאדם  אסור  רב:  אמר  הונא  רב  אמר  אבא  ר'  דאמר 

  . "עומדת בקמותיה
אמ ערוך.  ובשולחן  ברמב"ם  הוזכרה  אין  ולא  להלכה  שנפסקכי  ינהמ־אנפקנם  היזק ש  וון 

 ראיה שמיה היזק.

מיפ"אבות    506 "א"ב  את  :  מוציאין  הבריות  ושנאת  הרע  ויצר  הרע  עין  אומר  יהושע  רבי 
  ".האדם מן העולם

והוא   –  יאמר: חמדת הממון, ורוב התאווה, ורוע הנפש: "א" ב מי"משנה אבות פהרמב"ם על  
האדם למאוס ראיית בני מינו ולשונאם, ותערב לו הבדידות, חולי מרה שחורה המביא את  

 ."הרי אלו יאבדו את האדם בלא ספק – וההימצאות במדבריות ובבתות ובדרכים השוממות

והוא צרות עין   ,ואמר רבי יהושע עין הרע: ")ד"ה ואמר רבי יהושע  ב"אבות פשם (מאירי    507
ממון על העריות  ,וחמדת  הרע  הבריות  ,ויצר  העולם  –  ושנאת  מן  כי   ,מוציאין את האדם 
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שהם דברים המוניים  כתב המאירי  לגבי סגולות נגד עיין הרע שבתלמוד,  ו
   . 508שהיו רגילים בהם

קמיעות וסגולות  גם  ברחבי העולם כולו, וכן  האמונה בעין הרע נפוצה  אכן  
מייסד האסלאם  ו נפוצות בפרט בארצות האסלאם, שכן  ל כנגדה. אמונות א

המנהג לתלות עץ  גם לגבי    . 509הרע לעובדה גמורה קבע את האמונה בעין  
אצבעות  חמש  בעלת  כף  צורת  ובו  במנהג    –  510מצויר  שמקורו  טענו 

  .511המוסלמים 

   קז פרק
  טבעיים בימינול־כוחות ע 

ש מופתים  עושי  ישנם  ודור  דור  אין    םמקצתבכל  ומקצתן  מתקיימין 
ן  כמוב  . 512המעוננים והקוסמיםאינם יתירים על דברי  אלא שאלו  ,  מתקיימין

  שגם דורנו לא גרע בעניין זה. 

גמורים מופתים  עשיית  לגבי  פנים,  כל  בבירור ונאמנים  על  לומר  נוכל   ,
להוכיח  שאין   שיודע  מי  עשייתם  בדורותינו  מצד  את  לא  מוחלט,  באופן 

  . הקדושה ולא מהצד האחר
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ".חמדת הממון תטרידו במה שאי אפשר לו לסבול

ע  508 נג  דף  שבת  "  א"מאירי  יצא:  לא  שועלד"ה  בזנב  הסוס  יצא  רגילים    ,לא  שהיו  והוא 
 ".בדברים המוניים ליתן זנב שועל בין עיניו שלא ישלוט בו עין הרע 

 ".הרע היא עובדההשפעת עין : "5427מספר  26צחיח מוסלם ספר  509

 ...נצל מעיה"ריואיתא בגמרא דברכות לה: "יה פרשת פינחס סעיף יגיבן איש חי שנה שנ  510
ולכן תולין עץ מצויר בו צורת כף שיש   .והגאון חיד"א ז"ל כתב מנהג העולם לומר חמשה

 ".ת וחקוק עליו אות ה'ושה אצבעיבו חמ

כתב שהמוסלמים מכנים זאת "ידה  ערך "חמסה", ו  (הרב שלמה אבינר)  נר באישון לילה  511
  של פטימה", על שם בתו של מוחמד.

הל  512 פ  'רמב"ם  התורה  ה"יסודי  "ג"י  שעתיד  :  מה  אומרים  והקוסמים  המעוננים  והלא 
ובינם  ,להיות הנביא  בין  יש  הפרש  מקצת    ?ומה  בהן  וכיוצא  והקוסמים  שהמעוננים  אלא 

כענ אין מתקיימין,  ומקצתן  מתקיימין  שנאמידבריהם  הוברי שמים  ין  ויושיעוך  נא  יעמדו  ר 
החוזים בכוכבים מודיעים לחדשים מאשר יבאו עליך, מאשר ולא כל אשר, ואפשר שלא  

כענ בכל  יטעו  אלא  כלום  יהולל ייתקיים מדבריהם  וקוסמים  בדים  אותות  מפר  שנאמר    . ין 
הנביא   אומר  הוא  וכן  ארצה,  ה'  מדבר  יפול  לא  כי  שנאמר  קיימין  דבריו  כל  הנביא  אבל 

חלום יספר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת מה לתבן את הבר נאם ה',    תויאשר א
ודבר ה' כבר שאין בו תבן   כלומר שדברי הקוסמים והחלומות כתבן שנתערב בו מעט בר 

 ".כלל
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  ומניין אתה יודע?  

נתרבו האחרונים  שבדורות  העולם.    לפי  בכל  ופרסום  לתקשורת  כלים 
ואילו היה בעולם מי שיודע להוכיח בוודאות עשיית מופתים כאלו לעיני  
כל, הרי שהיה זוכה בקידוש השם שלא היה כמותו בכל הדורות, בחידוש  

והואיל  .  513מדעי שלא היה כמותו אלפי שנים, בכבוד עצום, ואף בממון רב 
שק לפחות באחת מהזכויות הללו, על  ואנן סהדי שאין לך אדם שאינו חו 

  כוודאי גמור.   –כורחך שאינו קיים. ואנן סהדי 

שידע   בילד  במעשייה  מאמין  אינו  מדוע  ומגן  השמש  הסביר  דומה  בדרך 
  . 514את כל התורה כולה 

אחרת ועוד  קסמים  זאת  למעשי  מומחים  נתרבו  האחרונים  בדורות   ,
גי בהם  מעשיהם,  שכל  מלא  בפה  שמודים  וחיזוי  מופלאים,  נסתרות  לויי 

. ואף יש מהם שנתפרסמו כחושפי  515עתידות, הינם בגדר תחבולות ותו לא 
בפניהם516תרמיותיהם של הטוענים לכוחות אל־טבעיים לא עמד  ואיש   , .

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ההוא קסמא    [אשמדאי]  חזא: "ב"גיטין סח ע  דברי הגמרא  הם בבחינת וחלק מהמקרים    513
כי חזיתיה לההוא קסמא דהוה קסים, אחיכת? אמר    אי טעמאמ  .[צחק]..  דהוה קסים, אחיך

יתיב אבי גזא דמלכא, לקסום מאי דאיכא תותיה  [אותו קוסם ישב מעל אוצר    ליה: דהוה 
 .המלך, שיגלה בקסמיו מה שתחתיו]"

יא...    514 סי'  למועד  חזון  בספר  "ראיתי  א:  סי'  שונים  עניינים  ח"ג  (לרב משאש)  ומגן  שמש 
מרב   אותו  ששמע  מעשה  ז"ל.  והביא  צדקה  יהודה  מהרה"ג  אותו  שמע  הוא  שגם  אחד, 

שהיה נוכח באותו מעשה, זה עשרים שנה ויותר, בילד הנולד, ומאותה שעה ממש התחיל  
ענה   ולא  שתק  ואז  אותו  [סטר]  (סתר)  גדול מהישיבה  שרב  כולה... עד  התורה  כל  להגיד 

  עוד, וסיים על זה, ומעשה רב...
יכו כל  ית"ש  שהקב"ה  תמה...  ובעשר ואני  סוף  ים  בקריעת  הטבע  ושינה  מזה,  ליותר  ל 

אם   כי  הטבע  להפוך  נס  יעשה  ולא  בניסים.  קמצן  נעשה  ומאז  וכו'...  המן  וירידת  המכות 
  לצורך גדול, ולא לעשותם על מגן... וגם ניסי מגילת אסתר כולם מולבשים בטבע... 

ומה שהביא מסיפורים בעלמא, שהוא שמע מרב, ששמע גם הוא מרב, מה שהביאו התינוק 
ז"ל לא העלה   הרב צדקה  זה אמת, מדוע  ידידי, אם  לי  יאמר  בישיבה כמש"ל.  לפני הרב 
המעשה הזה באחד מספריו, דזהו דבר גדול שלא היה כמותו בעולם, והיה צריך לפרסמו 

עני גם  זה.  דבר  בעצמו  דלא ויכתוב שראה  בכל העיתונים שבעולם,  מתפרסם  היה  כזה  ין 
ורק   מעולם,  דברים  היו  דלא  ודאי  אלא  זה...  על  העולם  מרעישים  והיו  הוא,  ריק  דבר 
ולא  היו  שלא  חדשים  דברים  נולדים  מזה  פה,  אל  פה  אל  מפה  שונות שהולכות  שמועות 

נגד שהוא  מה  בכל  להאמין  חייבים  לא  נכתבו,  אילו  ואפילו  בעולם...  שיהיו   יהיו  השכל, 
 ניסים גדולים על חינם".

 במקרים רבים אף מכנים עצמם "אמני אשליות". 515

ר' ניב הדר, שאף הוסיף שישנם "רופאים אלטרנטיביים" המשתמשים בעזרים המוכרים    516
  מעולם הקסמים, על מנת לשכנע את מטופליהם בכוחותיהם העל־טבעיים. 
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  .517וכבר קדמם הפרדס רימונים

לא   פורטו  עתידות  וחיזוי  נסתרות  לגילויי  השונות  השיטות  פנים,  כל  על 
  . 518מומחים שונים לתחומים אלו מכבר על ידי 

יכולים   גמורים,  כמופתים  שנראים  מעשים  שגם  לב  לשים  יש  השאר,  בין 
להתפרש באופן טבעי אם מקבלים את ההנחה שהיה אדם ששיתף פעולה  

המופת  519בהסתר מחולל  אלו  520עם  בין  גם  כאלו  מקרים  ידועים  אכן   .
  הפועלים לקרב אחרים לתורה. 

בעניין שנראה כחורג   521האחרונים שפרסם קונטרס וכבר היה רב בדורות  
מדרך הטבע, וכתב שהוא פועל ע"פ השתלשלות כוח רוחני שיושפע אליו  

נסתר כוח  ע"י  מזלו  מלאך  שהמחבר 522בכוח  דעת  בר  לכל  הוברר  וכבר   .
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

לשלם   המתחייבת  קרן  ייסד  שאף  רנדי,  של ג'יימס  קיומה  את  שיוכיח  לאדם  דולר  מיליון 
  תופעה על־טבעית. 

 ). 44כריס אנג'ל (כפי שהובא בספר "נר באישון לילה" (הרב שלמה אבינר) עמוד 

) סנהדרין סז ע"ב (טז ע"א  מאחרוני הראשונים,  רבי שם טוב אבן שפרוטפרדס רימונים (ל  517
שהש  – ואחר  רבים,  הכשפנים  אלו  עם  לי  קרה  "וכבר  ע"ב):  הייתי טז  פעולתם  הם  לימו 

אחד  שד  לי  קראו  'אנא  להם  אומר  והייתי  ככם'...  חרש  'הנני  להם  אומר  והייתי  לוקח... 
ניסו בנכליהם ולא   והרבו עלי מוהר ומתן ואתנה, או עשו בפני פעולה בלתי טבעית', והם 

  יכולו...
דולים, והיו  וחי נפשי אני ניסיתי יותר מאלף פעולות עם האומנים שהיו נחשבים לאומנים ג

ובוהו   הולכים אליהם לשאול שאלות אנשים רבים, ומצאתי כל דבריהם הבל ושיא תוהו 
 שאין בו ממש".

לילה"    518 באישון  "נר  בספר  אבינר)  למשל,  שלמה  באריכות  (הרב  קרה"  "קריאה  בערך 
מידע על 290-306(עמודים   דהיינו איסוף  ישנן דרכים שונות ל"קריאה חמה",  נוסף לזה   .(

  האדם עוד קודם לפגישה עימו.

 בהעברת מידע אליו או באופנים אחרים. 519

צייר    520 אומות העולם השתמשו בדרכים שכאלו. מזאצ'ו,  בני  כמובן ש"מחוללי מופתים" 
ה־ מהמאה  [נזירים   15מפורסם  "הללו  כי  העיד  הכנסייה,  עבור  נוצריים  ציורים  שצייר 

ו ונואפים,  שודדים  הבריות,  את  מרמים  הם  נוצרים]  מעשיהם,  סאת  שמתמלאת  שעה 
משימים עצמם קדושים ועושים מעשי נפלאות... מזמינים להם שותפים למעשיהם, עיוורים 
מחוליים,  פתאום  נרפאים  הם  סביבם  העם  המון  שבהתאסף  עין,  למראית  למות  נוטים  או 
באספקלריית   (האישה  שבידו"  הקדושה  בתשמישי  או  הנזיר  של  חלוקו  בשולי  משנגעו 

 ח"ג פרק ח עמוד עב).היהדות 

גורל העשיריות, פורסם ע"י ר' יהודה יודל רוזנברג ובנו ר' מאיר יהושע רוזנברג, ויוחס    521
 כביכול לרב צמח בר מר רב אחאי גאון (וכבר העירו שלא מוכר גאון בשם זה).

עמוד    522 העשיריות  לבחון  18גורל  יחקור  בל  הגורל,  שאילת  אחת  פעם  שעשה  "ואחרי   :
תיבו אין ולשנות  זאת  כי  שנית.  פעם  בגורל  ולשאול  אחר  באופן  אותיותיה  או  השאלה  ת 
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ידע  ומוסתרים   523עצמו  המוצפנים  וחשבונות  מתחבולה  יותר  בזה  שאין 
  . 524בעורמה

ניינים רפואיים בדורנו, על ריפוי או לידה תקינה  בוודאי שמופתים רבים בע
וכד' כנגד אזהרות הרופאים, יכולים להתפרש באופן טבעי כאשר מודעים  

זמננו   רופאי  של  באבחנותיהם לנטייתם  יתר  זהירות  לנקוט 
  .526, מתוך חששותיהם מתביעות משפטיות 525ובאזהרותיהם 

בעניינ העיניים  מאחזי  של  בשיטותיהם  המעמיק  כן,  ייווכח  כמו  אלו,  ים 
שחלק משיטות אלו יכולות להתקיים גם מבלי שעושה המופת עצמו מודע  
ליבו   בכל  יאמין  המופת  שמחולל  ואפשר  שאפשר  מכך,  העולה  להן. 

  בכוחותיו הרוחניים, ולא ידע כלל שאין במעשיו אלא אחיזת עיניים. 

מסייעים  אוטיסטים, שסברו שהם רק  לגבי תומכים תמימים של  אירע  כך 
רר הובאוטיסטים להשיב לשאלות ולפרסם מסרים רוחניים. רק לאחר זמן  ל

את   ישמע  לא  עצמו  תומך  אותו  אם  להשיב  יצליח  לא  שהאוטיסט  להם 
  . 527השאלה 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

שווה כלום. ורק בפעם ראשונה תוכל להיות השאלה ע"פ השתלשלות כוח רוחני שיושפע  
 אליו בכוח מלאך מזלו למחשבתו דברי השאלה ע"י כוח נסתר".

עמוד    523 מבוא,  העשיריות,  "13גורל  ה'.:  פתאים  שומר  כתיב  הפתאים  החכמים   ועל  ועל 
יוסיף מכאוב. יוסיף דעת  רוב כעס,  ברוב חכמה  כי  יבין  כתיב  וישר  טוב  והמעמיק בשכל   ..

בכתב לגלות  באפשרות  שיש  ממה  "יותר  במאמר  זה  למשפט  (העיר  ה(מיוחס  "  גורל 
  ). 560על שימושים מנטיים בתורה" עמוד  –ל)הגר"א 

 כפי שפורט במאמר "תעלומת גורל העשיריות".  524

 איות שאין בהן צורך אמיתי.וות לבדיקות רפוכן המלצ 525

  תופעה זו מכונה "רפואה מתגוננת" או "רפואה הגנתית". 526

נ"ז  527 א־אסיא  ט"ו,  (כרך  תשנ"ז  , ב־נ"ח  "כסלו  המאמר  מסייעת)  ילדים   תקשורת  עם 
, אות ג ד"ה ואמנם וד"ה לעומת זאת:  פרופ' אברהם שטינברג", מאת  אוטיסטים או מפגרים

במדינת  שאלת  " העליון  המשפט  בית  ידי  על  נבחנה  השיטה  אמינות 
  ... שבאוסטרליה, אשר הכריע שאין בשיטה רמאות ויקטוריה

התברר כי אין השיטה מגלה כישורים    90־במחקרים רבים שפורסמו בשנות הלעומת זאת,  
עיניהם או אטמו   כיסו את  מפגרים. במחקרים אלו  חריגים לטובה של אנשים  קוגניטיביים 

אוזניהם של המתקשרים, ובתנאים אלו לא ניתנו תשובות משמעותיות לשאלות בעלות   את
משמעות קוגניטיבית. יחד עם זאת, יש תיאורים אנקדוטליים על תשובות מפתיעות לטובה 

יום תפקוד  ברמת  מפגרים  ילדים  חורגות ־של  ידיעות  הוכחו  לא  מקרה  בשום  אכן  יומי. 
  ". לטובה מבחינה קוגניטיבית
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מטוטלת בעזרת  "חיזוי  תופעת  מוסברת  דומה  בה 528באופן  יש  שאם   ,"
, הרי שהיא מושפעת מתנועות קלות של האדם האוחז בה, אע"פ  529משהו 

  . 530ע להן שאינו מוד

כך   לגבי אנשים פשוטים שהאמינו בעצמם שמשום שאמרו  וכן מצינו אף 
  אירע כך, ומשום שעשו כך אירע כך, ונעשו לבעלי מופתים בעיני עצמם.

וגדולה מזו אמרו, שאפילו לגבי נבואה אפשר שנביא שקר יטעה ולא יבחין 
  .  531בין השקר והאמת, וידמה לו שהיא נבואה אמיתית 

   כדי לדון לכף זכות רבים וטובים.  בידיעה זו יש

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

אוחז מטוטלת בידו, שואל את שאלתו, ולאחר זמן מה המטוטלת נעה מעצמה,   האדם  528
  וע"פ תנועותיה מסיקים האם התשובה לשאלתו חיובית או שלילית.

  אין הוכחה מדעית לתועלת שבמעשה זה. 529

  . 201עמוד  "חיזוי בעזרתה –מטוטלת ערך "סוף נר באישון לילה (הרב שלמה אבינר)  530

סי  531 חסידים  משיח"  : רו  'ספר  על  אדם  שמתנבא  תראה  במעשה   ,אם  עסקיו  היו  כי  דע 
ובשביל שהם מטריחים את המלאכים    ,כשפים או במעשה שדים או במעשה שם המפורש

המלאכים) את  שהטריחו  (על  לעולם  שיתגלה  כדי  משיח  על  לו  יהיה   ,אומרים  ולבסוף 
ולומד באים  השדים  או  המלאכים,  שהטריחו  על  העולם  לכל  ולחרפה  לו  לבושת  ים 

  ."חשבונות וסודות לבושתו ולבושת המאמינים בדבריו
יש סוד בנביאי שקר שהתנבאו והם היו סוברים ה: "הגהבשל"ה פרשת קרח תורה אור   כי 

והענ אמת.  רוח ישאומרים  עמהם  ודיבר  הקליפה,  לעומק  שירדו  חטאם  מצד  כי  היה  ין 
  ".הטומאה, וטעו וסברו שהוא רוח הקודש, כי עוונותם גרמו לזה

ואמנם צדקיה בן כנענה הוסיף על שאר נביאים ההם,  : "ד אות יא"ג פ"ח(לרמח"ל)  דרך ה'  
הרוח, אך צדקיה הוסיף לעשות כעין מה  כפי שנמשך להם מאותו  כי הם לא אמרו אלא 
ונמשך  אמיתי  היותו  וחשב  ההוא  בגילוי  האמין  כבר  כי  וזה  האמת,  נביאי  עושים  שהיו 

לומר  יתברך, עד שהזיד  תנגח את ארם"  מלפניו,  ה' באלה  והנה הוא לא למד   ."כה אמר 
בדרכי הנבואה האמיתית כראוי ולא הבחין בין השקר והאמת, ועל כן אמרו חכמינו זכרונם  
אטעיתיה",   נבות  "רוח  א):  פט  (סנהדרין  אמרו  וכן  שמע,  שלא  מה  שאמר  עליו,  לברכה, 

ש"אי יהושפט,  שהזהירו  מה  כפי  למידק",  ליה  "הוה  עוד:  מתנבאים  ואמרו  נביאים  שני  ן 
רגילים   ממה שהיו  יותר  גילוי  הזמן  באותו  ההם  לנביאים  קרה  באמת  והנה  בסגנון אחד". 
להשיג, ובדרך שונה ממה שהיו רגילים, עד שטעה צדקיה ונדמה לו, שאותה הפעם היתה  

  ".נבואתו אמיתית
הראי"ה   ואף מצינו שאפשר שהאדם יכיר שזו נבואת שקר, אלא שלא רצה בכך, כפי שכתב

) ד  קוק  קובץ  קבצים  "יזאות  שמונה  רגשי ):  מתוך  נשמתי,  מעמקי  מתוך  ואשמע  ואקשיב 
קול   ד'    ד'לבבי,  לאמר  השקר אהיה,  לנביא  כי  ירדתי  גדולה, הככה  חרדה  ואחרד  קורא. 

  ד'".שלחני ולא נגלה אלי דבר 
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   קח פרק
  שינוי הדורות 

שלמרות   שיטען  מי  יש  וכדומה,  אסטרולוגיה  כגון  אלו,  סוגיות  לגבי 
שבימינו הוכח שאין בהן ממש, יתכן שבדורות הקודמים שהיו רוחניים יותר 

  היתה להן השפעה. 

אילו   לקבלה.  סיבה  שאין  אלא  להכחיש,  אפשר  אי  זה  ממין  טענה 
בחילוק   טעם  היה  בדורנו,  רק  מתחדשת  היתה  אלה  לאמונות  ההתנגדות 
זה. אך כיוון שאותן התנגדויות נאמרו ע"י חלק מגדולי ישראל הקדמונים,  

הרי   –מוכרות לנו גם בימינו    וומאידך, נטיות הנפש המביאות לאמונות אל 
  .532אין סיבה לחלק בין הדורות רגליים לדבר ש

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

שאם הוחזק מצב מסוים  ...  ין רגלים לדבריוענ: "ב"ט מ"נזיר פ על המשנה  רמב"ם  ע"פ ה  532
  ".נשאירנו בחזקתו עד שיהא דבר ברור מסלקו מאותה החזקה
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  ה־עשרישהש  שערה

עולם הנשמות 

   קט פרק
  ועונששכר 

  . 1" צדיק וישר הוא  , לול אמונה ואין עו ־ א , כי כל דרכיו משפט"

ת התורה ויעניש  והשם יתברך נותן שכר למי שעושה מצומי"ג העיקרים, ש
העולם הבא, והעונש החזק    –וכי השכר הגדול  ,  למי שעובר על אזהרותיה

   . 2הכרת  –

צבאות  וסברה   צבאי  מכל  וכי  אלוקים  היא,  בעיניו שברא  קשה  בעולמו, 
וכי מי    ?, שהיא סברה הנטועה בליבו של כל אדםלתת שכר לזה ועונש לזה

צדק  משפט  העם  את  "ושפטו  וייתן  3שציווה  יגמול  לא  ע"פ  "  אחד  לכל 
ו בוראו מעשיו?  את  הכיר  שנים  שלוש  בן  שבהיותו  מי  תמה  וכי  4כבר   ,

לנו  למי שקרע    6שלא יתכןדבר  שהוא    , 5השופט כל הארץ לא יעשה משפט
  . ולמה לי קרא, סברה היא  . בהיותנו חונים עליואת הים 

חז"ל דין?בתמיה  ואמרו  בלא  דין  לעשות  הקב"ה  חשוד  וכי  שאף  7,  ויש   .
מסברה שלא    הוכיח  הגאולה,  ושנות  קיום העולם  בענייני  יסודות  לגבי  זו 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

 דברים לב ד.  1

כי הוא, השם יתברך,   היסוד האחד עשר"לפירוש המשנה של פרק חלק:    הרמב"ם  הקדמת  2
  –וכי השכר הגדול  ,  ות התורה ויעניש למי שעובר על אזהרותיהונותן שכר למי שעושה מצ

והמקרא המורה .  העניין מה שיספיק  וכבר אמרנו בזה  .הכרת  –העולם הבא, והעונש החזק  
לב)   (שמות  שנאמר  מה  הזה  היסוד  ת'על  אם  חטאתםיועתה  אין    ,שא  נא  –ואם  .  'מחני 

. ראיה שיודע העובר והחוטא, לתת  'מי אשר חטא לי אמחנו מספרי'והשיב לו השם יתברך  
  ."שכר לזה ועונש לזה

  דברים טז יח.  3

 ".וא"ר אמי בר אבא: בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו: "א"נדרים לב ע 4

  ?".השפט כל הארץ לא יעשה משפט ,לה לךיחל: "בראשית יח כה 5

לה כטעם חלול שאין בו  י וי"א שהמ,  דבר שלא יתכן  –חלילה  : "אבן עזרא בראשית יח כה  6
  . "כלום

 ".הוא דעביד דינא בלא דינא?מי חשיד קודשא בריך : "ב"ברכות ה ע 7
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  . 8יתכן שהקב"ה יעשה חלילה דין שאינו צודק 

לו"  וטוב  רשע  לו  ורע  "צדיק  שאלת  ובראשם  זה,  בעניין  קושיות  על    גם 
האמת  על  לפקפק  רבים  בהן   –  9שהביאה  לדון  חז"ל  וראו    , 10התאמצו 

   . 12ה גמורה בעניין זהאף שלא באה לידינו תשוב , 11חשיבות בעיסוק זה 

נות אלא לפי ויות והעו ון הזכיאינו לפי מני  13השיקול שבין הזכויות לעוונות 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ד"ה וגם: "וגם מצד    תוספת ברכה (לרב ברוך אפשטיין, בעל התורה תמימה) בראשית א א  8
אחר קשה לפרש עניין שית אלפי שנין הוי עלמא, שאח"כ יבוא חורבן נצחי, כי הן אנו מונין  
הקיום   לקץ  עוד  ונשאר  שנה,  מאות  ושבע  אלפים  חמשת  כמעט  העולם  קיום  שנות  היום 

  כשלוש מאות שנה. 
פי שנות גלותנו והנה, לוא נחשוב כי היום ומחר תבוא גאולתנו הנצחית, הייתכן כי כנגד אל

יצטמצם זמן הענקת גאולתנו אך ורק במשך שלוש מאות שנה? ועל כגון זה נאמר 'מי חשיד  
 הקב"ה דעביד דינא בלא דינא?'".

בה שהביאה רבים לפקפק  יוהיא הס ,דורימה שראה מהעדר הס: "א"מאירי מועד קטן כח ע 9
  ". כמו שנודע למבינים ,על האמת

פירושו חוסר הבנתנו בעניין צדיק ורע לו רשע וטוב לו, כמו  "העדר הסידור" בלשון המאירי  
זהר שלא לפקפק ולהרהר יצריך אדם להשהביא בברכות ז ע"א (ומעין זה בעוד מקומות): "

ין צדיק ורע לו רשע וטוב ידור בין בני אדם בענידותיו ית' ממה שיראה לו העדר הסיאחר מ
  ".שהכל במשפטי ישרו ית' ,לו

ויש רשע   ,ויש צדיק ורע לו, יש רשע וטוב לו  ,מפני מה יש צדיק וטוב לו"  :ברכות ז ע"א  10
  ".ורע לו?

כיוון שיש עניין נעלם במשפט, ונצטרך להאמין בצדקו  :  ואם תשאלשער הגמול לרמב"ן: "  11
מצד שופט האמת יתברך, למה תטריח אותנו ללמוד הטענות שפירשנו והסוד שרמזנו, ולא  
דבריו   כל  אלא  שכחה  ולא  עולה  לא  לפניו  שאין  בסוף,  שנעשה  הסמך  על  הכל  נשליך 

 ? משפט

החכמ מאוסי  הכסילים  טענת  שהזכה.  זה  בלמוד  לעצמנו  יועיל  חכמים כי  להיותנו  רנו, 
האל בנודע וקויודעי  באמונתו,  ובוטחים  מאמינים  נהיה  ועוד  מעשיו.  ומדרך  יתברך  ים 

יותר   וכן  )מזולתנו(ובנעלם  וצדק המשפט.  יושר הדין  לידע  מן המפורש,  נלמוד סתום  כי   ,
חובת כל הנברא עובד מאהבה ומיראה, לתור בדעתו לצדק המשפט ולאמת הדין כפי מה  

משגת, דעתו   שידו  שתתיישב  כדי  לברכה,  זיכרונם  חכמים  מדרכי  שפירשנו  הדרכים  והם 
 .עליו בעניין, ויתאמת אליו דין בוראו כמצדיק מה שישיג ויכיר הדין במה שהוא נעלם ממנו

קושיא האדם  בדעת  תשאיר  לא  הנזכר  הסוד  שטענת  שכן  טענה   ,וכל  עמו  תמצא  ולא 
ו בכאן, הוא רשאי, מפני שאין הטענות מסופקת בשום פנים. ואם ירצה לשים סוף מחשבת

  ". מספיקות לכל הנהגת הברואים

יסורי ית הרשעים ואף לא מואין בידינו לא משלו  :רבי ינאי אומר: "ו"ד מט"משנה אבות פ  12
  ". הצדיקים

דנו כל המפרשים על הרמב"ם שם (הל' תשובה פ"ג ה"ב) האם מדובר על דין בעולם הזה    13
 דין אחר. האם מדובר על דין שימות בו מייד או  –זה או בעולם הבא, ואם בעולם ה
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ל דעות והוא היודע היאך עורכין  ־גודלם, ואין שוקלין אלא בדעתו של א
אמנם בסוגיות שבהלכה הגדירו חז"ל את חומרת    . 14ונות ויות כנגד העוהזכ 

כרת,  השונות,  דין  בית  מיתות  כגון  לה,  הקבוע  העונש  ע"פ  רק  העבירה 
  מלקות. 

   קי פרק
  וגיהינום גן עדן

בפרק זה נדון במהותם של גן עדן וגיהינום במובן של מקום השכר והעונש  
  . לנשמות לאחר המוות, ולא לעולם התחייה

כתב   הרשעים   כךו   , דקבאופן    ףבגו  תישמר  הנפששלאחר המוות,  הרס"ג 
חשים כאב וסבל, והוא הנקרא גיהינום, והצדיקים חשים עונג תמידי, והוא  

  . 15הנקרא גן עדן 

כתב שבו    הרמב"ן  עדן,  מיתתןשגן  לאחר  הצדיקים  לנפשות  הוא  השכר   ,
כפולה משמעות  בעל  בעולם 16מושג  שמצוי  התחתון,  בעולם  עדן  גן  יש   .

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ונות אלא לפי גודלם, ויות והעוקול זה אינו לפי מנין הזכיושה"ב: "  ג"תשובה פ  'רמב"ם הל  14
ון שהוא כנגד כמה  ונות שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, ויש עויש זכות שהיא כנגד כמה עו

אוזכ של  בדעתו  אלא  שוקלין  ואין  הרבה,  טובה  יאבד  אחד  וחוטא  שנאמר  דעות־יות    ,ל 
  . "ונותווהוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד הע

לה הודעת מהות הגמול והענש, יואחל בתחד"ה ואחל: "  ספר האמונות והדעות מאמר ט   15
וה שהגמול  ואומר  באור,  הנה  בהם  אוסיף  אך  קצת,  מהם  לפנים  זכרתי  שני ועוכבר  נש 

אליעני יבראם  דקים,  והם  וקנים  לו,  הראוי  כפי  אדם  כל  אל  מהם  ויגיע  השלום,  בעת  ינו 
שניהם מעצם אחד, דומה לכח האש שורפת מאירה, היא מאירה לצדיקים ולא לרשעים,  

כ') כי הנה היום בא בוער  ־ ובזה אמר הכתוב (מלאכי ג' י"ט.  ושורפת הרשעים ולא הצדיקים
י לכם  וזרחה  בשני  כתנור,  אותם  דמותו  טוב  ומה  בכנפיה.  ומרפא  צדקה  שמש  שמי  ראי 

  ..  מעשי השמש, אשר בה יהיה חום היום, ובה יהיה האור הבהיר..
בענ בגופם  שמורות  נפשותם  שיהיו  מחייב  המאמר  עד  יוזה  המכאיב,  החום  מן  חוץ  דק  ין 

ן, עד יבענינש להם ויסבלוהו. ויישר עוד שישמור נפשות הצדיקים  ושיהיה החום המכאיב ע
  ...ן אשר בו יעמדוישתהיה האורה המגעת אליהם מערבות מתמדת, חוץ מהעני

בו   השכין  והוא אשר  הגן  מן  נכבד  יותר  בעולם  נמצא  שלא  בעבור  עדן,  גן  הגמול  ונקרא 
הע ונקרא  גיהוהאדם.  תפתהונינש  קראו  שהכתוב  מפני  לבית    ,ם,  קרוב  מקום  שם  והוא 

 ."םונים, ונאמר לו בספר יהושע גיא הוניהפת וגיא בן והמקדש, יאמר עוד הת

(לרמב"ן),    16 האדם  וגתורת  שכר  הגמול,  "עדן  ןשער  שהדברים :  הזה,  העניין  סוד  אבל 
האלו:  כפולים שם  נטע  אשר  הדעת  ועץ  החיים  ועץ  נהרות,  וארבע  עדן  גן  וכן  קכי  ים, 

לם כפשוטם  וכ  –  הכרובים ולהט החרב המתהפכת, גם עלה התאנה והחגורות וכתנות העור
סוד  להבין  דבר  כיוצרי  הם  כי  הוא,  מופלא  ולסוד  העניין.  ויציב  הדבר  אמת  וכמשמעם, 

 . "עמוק משל



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   531  ________________________________________  

קו המשווה, עם ארבעת הנהרות   ואף היו  17כפשוטו   –הזה בארץ, באזור   ,
מרחוק  זה  מקום  את  שראו  "גן"  18רבים  של  בעליונים  השגה  יש  ובנוסף,   .

עמוק  שסודם  "עדן",  הוא19ושל  עדן  בגן  העונג  בו    המתעלשהנשמה    . 
ורוא כ  הבלימוד  בחברת  אלוקים  העליוניםמראות  מה    הומשיג  , בוד  כל 

להבין   הנברא  בסיניבשיוכל  משה  החודשים    . 20לימוד  עשר  ובשנים 
וגם בו יש   הראשונים הנשמה יורדת מעולם הנשמות אל גן עדן התחתון, 
לה עונג, ואף על פי שאינה גוף. לאחר שנים עשר חודש הנשמה נתעלית  

נים דברי הבאי או  ייבאלו הענ  חז"לואין דברי    . 21ונשארת בעולם הנשמות 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

הגמול    17 "שםשער  עדן:  בגן  הצדיקים  לנפשות  יש  ועונש  שכר  עיקרו ?  ומה  זה  דבר  הנה 
נהרות   ושארבע  בארץ,  הזה  בעולם  הוא  מצוי  עדן  שגן  סופרים,  בדברי  ופירושו  בתורה 

משם סוד    יוצאין  מפשוטי  בכתוב  שבא  מה  וכל  ישראל,  ארץ  הסובב  פרת  מהם  ואחד 
  .בראשית הכל אמת, אין מקרא יוצא מידי פשוטו

קו ההשיואנשי המ עדן תחת  ויאמרו שגן  יודו  היום  [המשווה]  היויודות עצמן  יוסיף  , שלא 
  . "ולא יחסר

הגמול    18 ליו":  שםשער  הרפואות  הוובספרי  אסף  בספר  וכן  הקדמונים,  כי  נים  יספר  יהודי 
אספקלינוס, חכם מקדוני, וארבעים איש מן החרטומים מלומדי הספרים, הלכו הלוך בארץ  
תגדל   למען  החיים,  ועץ  הרפואות  עצי  קצת  למצוא  עדן,  קדמת  להודו  מעבר  ויעברו 
החרב   להט  עליהם  ויברק  ההוא,  המקום  אל  ובבואם  הארץ.  חכמי  כל  על  תפארתם 

וכל אלה דברי אמת,  ..  י אש הברק, ולא נמלט מהם איש.המתהפכת, ויתלהטו כולם בשביב
ידועים ומפורסמים גם היום, כי רבים מבאי הארץ הלזו ארצה בני קדם יראו מרחוק הלהט  

 . "המתהפכת

19  " שם:  הגמול  ציורים שער  הן  התחתונים  והעדן  הגן  וזה  כפול,  שהעניין  פרשתי  כבר 
באלה, גם כן נקראים "גן ועדן", שאלו    לסודות העליונים, והדברים ההם העליונים הרמוזים

רבותינו  בדברי  שנקראת  השגה  בעליונים  יש  כיצד?  הזה.  השם  תופסין  מהן  התחתונים 
"צרור   נקרא  והוא  "עדן",  הנקראת  שהיא  הימנה  למעלה  והשגה  "גן",  לברכה  זיכרונם 

  ".החיים", וסודם עמוק ותפוס ביד מקבלי האמונה

20  " הגמול שם:  גשער  שוכני  כן  סודות על  כל  בציורי הדברים  למבין  במבחר  שהוא  עדן  ן 
ים בחברת כבוד העליונים מן קהעליונים, ונפשם מתעלית בלימוד ההוא, ורואה מראות אלו

  ."המקום ההוא, ומשיגים כל מה שיוכל לדעת ולהבין בלימוד משה בסיני

ות, שאמרו  אבל עוד יאמינו רבותינו זיכרונם לברכה לפי דבריהם בהגדשער הגמול שם: "  21
הגן עדן התחתון שהזכרנוהו, יש לשכר הנשמות בו חלק בשכר ועונג ואף על פי שאינן גוף,  

  .וכבר שמו להם מקום עם העליונים
קנב  :  ותיקון העניין הזה כך הוא (שבת  זיכרונם לברכה  ב) עד שנים  ע"לפי שאמרו חכמים 

ח חועשר  עשר  שנים  לאחר  ויורדת,  עולה  ונשמתו  קיים  גופו  ונשמתו  ודש  בטל  גופו  דש 
דש עדיין כח הגוף קיים,  וופירוש הקבלה הזו, כי כל שנים עשר ח   .עולה ושוב אינה יורדת

  . תו בהצטיירות מחשבות גשמיותיוהנשמה נוטה לדעתה ולמעשיה כאשר היתה באמנה א
שנים   לאחר  כבר.  שהיתה  לעניין  היא  יורדת  הנשמות,  עולם  לידיעת  שעולה  פי  על  ואף 

 ". עלית מדעות גשמיות ולבשה מלאכות ונתעטרה בעטרה שלעולם הבאעשר חודש נת
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  . 22משל, אלא הכל אמת ואמונה

היא   בחייו,  בגוף  שכנה  שהנפש  שכיוון  מסברה,  שברור  הוסיף  אף  הר"ן 
עדן  גן  הוא  גשמי,  במקום  שתשכון  שיחוייב  עד  מהגשמיות  הושפעה 

  .  23התחתון 

והבן    25, הרמח"ל 24בדרכם של הרמב"ן והר"ן הלכו גם האר"י, השבט מוסר
שכולם כתבו שיש גן עדן תחתון. האר"י אף חזר על כך שגן עדן   –איש חי  

ארץ  של  לדרומה  שהוא  והוסיף  המשווה,  קו  באזור  נמצא  התחתון 
  אלינו. , והוא מהמקומות הקרובים 26ישראל 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ואי אפשר לפרש יותר מזה בגן ועדן העליונים הנזכרים למעלה, אבל  שער הגמול שם: "  22
ועני נו משל שאינו אמת,  יכוונתנו שיתבאר מדברינו לתלמידים, שאין דברי תורה בגן עדן 

ינים דברי הבאי או  ית נוחי הנפש באלו הענואין דברי רבותינו זיכרונם לברכה וקבלת האבו
  ."משל בטל המליצה, אלא הכל אמת ואמונה

ז   23 שאף על פי שהנפש אינה גוף    ,דבר ברור ומוסכםד"ה דבר ברור: "  דרשות הר"ן דרוש 
גשמיות עד שיחוייב מזה    ולא כח בגוף, אף על פי כן מצד ששכנה בגוף הצטיירה מדעות 

במקום גשמיי. ונתברר שגן עדן הוא בעולם התחתון, לפי שהעתק    הפרד ישתשכון אחרי ה
הקצוות יקשה כי אם בהדרגה. ובהיות בראשונה שכונתה במקום גשמי לבד, תיעתק למקום 

ג בעלי  הבלתי  ובין  הגשמיות  בין  ועל  ממוצע  המקומות,  לשאר  עדן  גן  יתרון  והוא  שם. 
  . "היתרון שהיה לארץ ישראל על זולתה

ם למטה וניוכשם שיש גיה): "אברהם שלמה הכהן האתמרי  "ראליהו בשבט מוסר (לרבי    24
כך יש ג"ע למטה כאן בארץ במקום מוצנע בעולם ובו כל מיני אילנות טובות אשר עין לא 

  ". וכל מיני מגדים מופלאים בריחם ובצביונם ראתה והן מוציאין פרח ויצץ ציץ

וגיהינום": "והנה הוכנו מקומות לנשמות בצאתן   בגן עדןפרק ",  (לרמח"ל)  מאמר העיקרים  25
עדן  וגן  תחתון  עדן  גן  ויש  שונות,  בו מדרגות  ויש  עדן,  גן  נקרא  המנוחה  מקום  הגוף...  מן 

הנות שם במיני הנאות רוחניות, עליון, בתחתון יושבות הנשמות בדמות הגופים שהיו בם, ונ
בבחינת   הנשמות  יושבות  ובעליון  לימצא שם.  שהוחקו  ההם  ההנאות  למיני  מוכן  והמקום 

  נשמות ממש ונהנות במיני הנאות רוחניות גדולות ונשגבות מההנאות שבתחתון... 
לנשמות מקום  הוא  מה    והגיהינום  כפי  ומכאובים  צער  להם  מגיע  ושם  ליענש,  הראויות 

 ששייך בהם לפי עניינם, ויש מדרגות שונות של צער כמו שיש מדרגות שונות של תענוג..." 

מפורש בדברי  ד"ה ועתה אשוב וד"ה נמצא: "  א  'אורח חיים סי  ,שו"ת רב פעלים חלק ב  26
רבינו האר"י זלה"ה בעץ חיים שער ציור העולמות פ"ג וז"ל, ביאור ג"ע הארץ כבר נתבאר  

נקודת האמצעי של א"יוקו ש   שהוא  לדרום  והוא  כל העולם  היום של  ואמנם קרקע  ...  וה 
והיא  שלנו,  הארץ  בזאת  נוגעת  ואינה  נוגעת  דמלכות  בינה  שהוא  שלו  הארץ  שהוא  הגן 

  ין שלנו. י, עכ"ד הצריך לענ...דוד מאויותר זכה מא
הנ ז"ל  האר"י  רבינו  מדברי  אנחנו  למידין  דמעליותא  מילי  כמה  מזה  "נמצא  ידענו  כי  ז, 

ד, והיא מובדלת מקרקע שלנו,  ורקע הגן אינה כחומר קרקע שלנו, אלא היא חומר זך מאדק
כי נוגעת ואינה נוגעת בקרקע שלנו. גם למדנו דעדן הוא באמצע הגן, גם למדנו דהרקיע 

והוא זך מא ועומד תחת הרקיע של עוה"ז, ולרוב זכותו  וד מאואשר על ג"ע הוא בפ"ע,  ד 
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שתיאורי חז"ל הם כפשוטם, שיש לו מקום   הרמב"ן  כתבגם לגבי הגיהינום  
מן27ומידה  דקה  אש  בו  ויש  כלל,   ,  הזה  בעולם  האש  כמו  שאינה  הדקה, 

  . 28ששורפת את הנפשות אלא היא אש 

בתיאורי גיהינום    כוהשבט מוסר, שהארי ו  29האבקת רוכל   גם  כו ובדרכו הל 
רוח   לשרוף  יכולת  בו  שיש  פנימי  דק  יסודי  אש  בו  שיש  מטה,  של 

. כך הוסיף להם את  31, ושהיו שראו את פתחי הגיהינום מרחוק30הנשמות 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

העומדין חוץ לג"ע, ורק יושבי ג"ע שהם זכים ונקיים המה רואין  אינו נראה לעיני שום בריה  
אותו, ונהנין מן ראייתו. ועיין עוד לרבינו ז"ל בעץ חיים שער הארות זו"ן פ"ה, כתב על ג"ע  

 ...."הוא מדור לנשמות העליונות, והיא הנקראת ג"ע הארץ שעליה נאמר עין לא ראתה

"העונ  27 הגמול,  (לרמב"ן), שער  "תורת האדם  והגיהינום":  פרו  יואלו קצת המקומות שסש 
ם וצערו וענשו בגמרא ובמדרשים, ומדדו את תכנית. ודברים הללו וכיוצא וניבהן עניין גיה

לעניין  עליו  ודנו  ורחבו,  ארכו  ומדתו  מקומו  הזכירו  במשל, שהרי  אותם  לתלות  אין  בהן, 
 ".שלא הזכרנו והוא מוזכר להם בעניין הדינים ושאר כמה מקומות ,איסור והיתר

28  " שם:  הגמול  רבותינושער  קבלת  היא  כך  נפשות    ,אלא  ברא  הוא  ברוך  שהקדוש 
שלצדיקים, והן בלא ספק רוח זכה ודקה ביותר: אינה גוף, ולא נגבלת, ולא נגדרת במקום,  
ולא נתפשת כשאר הרוחות שתופסין אותן בנודות. אלא מכת המלאכים, ונעלית ביותר, אין  

  ...המושג ממנה כאן מקום לפרש כל
ם, וברא בו אש דקה מן הדקה שאינה גוף ממש וניוהוא יתברך שמו ברא המקום שנקרא גיה

והפרישו רבותינו זיכרונם לברכה בין האש   ..נתפש, תופשת בדברים הדקים ומכלה אותם.
  ...שבעולם הזה ובין האש ההיא לדקות אותו האש

שבגיה שהאש ההיא  אש העולם וניאלא  כמו  אינה  הנפשות,  שהיא שורפת  בה  ם שנאמין 
בגלגל  אשר  היסודית  האש  ולא  ושלהבת,  כגחלת  בה  שמשתמשין  האש  לא  כלל,  הזה 
השתלשלות  עם  הנבראים  בגופי  מתחברת  והיא  מאוד  דק  גוף  שהוא  פי  על  אף  האש, 

  ...ינה כמו שאבאריאלא דקה מזו היא, ואף על פי שהיא מענ .היסודות
של התורה, ,  דברוכללו  מקבלי  ביד  ואחוז  לברכה,  זיכרונם  חכמים  מדברי  הוא  מבואר 

בונישגיה בנפשותם  החוטאים  בו  לענוש  ומשפט  דין  מקום  הוא  להם  ים  שאין  וצער  יסורין 
לפי ש והעונש ידמיון בעולם הזה.  וכבד.  ועב  הבריה  גס  בגוף שפל,  העולם הזה הם  יסורי 

ואין ערך ודמיון בין אותו הצער החזק   ..ה.והצער ההוא בנפש הזכה הדקה הבאה בבריית
 ". הגדול, ובין שאר בעלי החיים בגופותם בשום פנים

 לרבי מכיר, תלמיד רבינו יהודה בן הרא"ש. 29

יש לך לדעת   :וזה לשונו  ,[ספר שני חלק שני]  כתוב בספר אבקת רוכל: "שבט מוסר פרק כו  30
גיה גיהוניכי  כדוגמת  בארץ  מטה  של  מעלה.  ונים  של  למטה ם  ג"ע  שיש  שנתעוררו  וכמו 

נום ועל זה  ים למטה בארץ הנקרא גיא בן הוניכמו כן יש גיה  ,בארץ כדוגמת ג"ע של מעלה
ן הזה סוד גדול  ים לפי הסוד הנכון למשכילים יודעי חן. והיא אש דולקת. והעניונינקרא גיה

  .. למוצאי דעת. כי האש הגדולה הזאת מוכנת לנפשותם של רשעים להענישם שם.
שהוא אש יסודי דק פנימי וחזק יותר משאר אשות. ועל דקותו ותוקף גבורתו יש בו יכולת  

  ...לשרוף רוח הנשמות אף על פי שהן דקות שבדקות
בענ נוטה  שדעתי  בגיהיומה  הנשמה  עם  הגוף  עונש  זה.וניין  באופן  הוא  העבירות    .. ם  מן 

מכניסין   מגופו  הרשע  נפש  ובצאת  הקליפות  מצד  טמא  גוף  ונברא  מתפעל  עושה  שאדם 
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, שיש שם גחלים כהרים, ונהרות רותחים של  32ים שבמסכת גיהינוםהתיאור
וגפרית  אדם 33זפת  בני  שם,  החוטאים  עונשי  של  רבים  תיאורים  וכן   ,

בני  בדדיהן,  נשים  בעיניהם,  ברגליהם,  בלשונותיהם,  בידיהם,  שתלויים 
אוכלות   ותולעים  חיים  שיושבים  אדם  בני  בשרם,  אותם  שמאכילים  אדם 

  . 34אותם 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

הגוף הטמא הוא כדמותו כצלמו  וזה  יחד.  ונידונים שניהם  כנזכר  גוף הטמא  אותה באותו 
וצער   נזק  כשמגיע  התאומים.  כדרך  אחת  מתכונה  שניהם  ובהיותם  בקבר.  המושלך  כגוף 

נזק וצער לגוף שבקבר כדוגמת התאומים כשחש ראשו של זה חש לגוף ה טמא מגיע ג"כ 
וכשדנים לגוף הטמא הנעשה מהעבירות מרגיש ג"כ הגוף שבקבר    ..ג"כ ראשו של האחר.

 ".מסיבת נפש הבהמית שנשארה עמו בקבר כמ"ש חז"ל

כו    31 פרק  מוסר  "שם  שבט  דבריו:  גיהיובעניבהמשך  מהו  מקוםונין  הוא  של מטה  גדול   ם 
מחזיק רבבות. וכל מה שמתרבים הרשעים גם כן מתרחב יותר. ויש שם כמה מיני מדורות זו 
ג'   בו  ויש  בארץ.  למטה  והוא  לו  הראוי  העונש  כפי  ואחד  אחד  לכל  שם  לדון  מזו  קשה 
פתחים. אחד בים ואחד במדבר ואחד בישוב וכל אחד נכנס בפתח הראוי לעונש כפי מעשיו.  

    ..לנכנס בפתח זו מפתח זו.משום דיש הפרש וצער 
גיה פתח  ראו  החיים  מן  החכם וניוכמה  מדבר  קדוש  מפי  שמעתי  ואני  שבמדבר מרחוק.  ם 

נחותי ימא שיש מקום בשפת הים הגדול אשר   ז"ל שספרו לו  חיים אלפיסי  השלם כמה"ר 
שפתו מגיע למדבר חרב ושמה רואים ממרחק בקיעה בארץ יוצא מתוכה להבות אש עד לב  

ספינה מתרחקת הרבה כדי שלא יתהתך הזפת מחמימות האש. ושהוא ז"ל הלך  השמים וה
הרים   משבר  היה  והלהב  הים  מתוך  יוצאים  אש  להבות  ראו  ובלילה  הגדול  בים  בספינה 
ומתרחקים   המקום  ומכירין  יודעין  זה  בים  העוברות  והספינות  הים  שבתוך  סלעים  ומפרק 

ם שבים והאש הזה אינו  וניא פתח גיההרבה משם. וספרו לו אנשי הספינה שזה המקום הו
  נראה בתוך המים הנזכר כי אם בלילה כי ביום מחמת אור השמש אינו נראה. 

קול  שומעים  שם  שהולכים  שמם  מדבר  והוא  בעולם  מקום  שיש  אחד  בספר  ראיתי  ואני 
זן סמוך  וחה במקום אחד שבמדבר זה יוצאה מתוך הארץ. ובפרט אם נוטים האוצעקה וצו

מתחזק ואומרים  לארץ  צערם.  מתוך  וצועקים  אותם  המכין  קולות  כדוגמת  הקולות  ים 
בת הצעקה הנשמעת ים שבארץ. ומלך אחד רצה לידע סוניההולכים שם ששם תחתיו גיה

וצ מהו  הזה  מאיובמקום  עמוקות  חפירות  לחפור  היתה  ווה  הצעקה  אך  דבר  מצאו  ולא  ד 
  .." נשמעת לעולם ע"כ.

  מן. שהובאה בספר ראשית חכמה, כדלק 32
רק   שנועדו  שמדובר במשלים  לבאר  אפשר  עצמו  ראשית חכמה  בספר  יחרד  אמנם  למען 

ו. אך בספר שבט מוסר מוכח שלדעתו הוא כפשוטו ביויפחד הקורא בו ויהרהר תשובה בל
 בעולם התחתון, כדלעיל. 

ראשית חכמה שער היראה לאחר פרק יב, מסכת גיהינום פרק א: "רבי יוחנן פתח... יש בה   33
כאבנים  גחלי גחלים  בה  יש  המלח  כים  גחלים  בה  ויש  כגבעות  גחלים  בה  ויש  כהרים  ם 

  . גדולות יש בה נהרות של זפת ושל גפרית מושכין ורותחים רתמים רתמים"

שם פרק ב: "אמר רבי יהושע בן לוי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאני אליהו הנביא   34
אדם   בני  הראני  הן.  לו:  אמרתי  גיהינום?  שער  על  שאעמידך  רצונך  לי:  אמר  לטוב,  זכור 
אדם   ובני  בידיהם  שתלויים  אדם  ובני  בחוטמיהם  שתלויים  אדם  ובני  בידיהם  שתלויים 
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כב וחכמים   35ר העיר המי מנוחותאמנם  נשלחו אלפי תרים  כבר  שבזמננו 
אל תולדות כל הארצות, הנושבות והבלתי נושבות, מקריהם וכל הנמצא  

  . 36בהם, ולא יתכן שיש מקום טבעי שלא מצאו 

  אכן יש שכתבו שהשכר והעונש הם רוחניים לחלוטין. 

שרמב"ם  ה מצויין  כתב  הבאהצדיקים  יגיעה,   בעולם  ובלא  עמל  בלא 
עמהןוה מצויה  הבא  העולם  לחיי  זכו  שבגללה  שידעו  ודעת  יודעים , 

הם בגוף האפל  כשתת הקדוש ברוך הוא מה שאינם יודעים  יומשיגין מאמ
  . 38ונפשם משכילה ממנו, 37השפל 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ויים ברגליהם והראני נשים שתלויות בדדיהן והראני בני  שתלויים בלשונותם ובני אדם שתל
שמאכילים   אדם  ובני  בשרם  אותם  שמאכילים  אדם  בני  והראני  בעיניהם  שתלויים  אדם 
אדם   בני  והראני  אותם...  אוכלים  ותולעים  חיים  יושבים  אדם  ובני  רתמים  גחלי  אותם 

נש ושיניהם  על כורחם  והיו מאכילים אותם  בני שמאכילים אותם חול דק  והראני  ברות... 
 אדם שמשליכין אותם מן האש לשלג ומן השלג לאש... "

  מציאות השדים. –בעניין אחר  35

מנוחות    36 ליפמן  (לרבי  מי  ד"ה  נויזץאליעזר  ליראיו"  סביב  ד'  מלאך  "חונה  מאמר   (
ועוד קשה, אם עניינים אלו [השדים] נמצאים בטבע במדבריות,  והמפרשים (דף מד ע"א): "

יפרום לנו אלפים תרים וחכמים נשלחים ממלכי ארץ התרים בזמננו תולדות כל  למה לא ס
הארצות הנושבות והבלתי נושבות ומקריהם וכל הנמצא בהם, תרו וחקרו ודרשו לכל חלקי 

יהיה מקום טבעיי למציאותם, ה ואם  הנמצאים שם.  וטבעיים  יתכן שאלפים תרים  ייצורים 
  וחוקרים לא ימצאום?". 

העולם הבא אין בו גוף וגויה אלא נפשות הצדיקים בלבד  : "ב"ח הפ"ובה  תש  'רמב"ם הל  37
אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא דבר מכל    ,הואיל ואין בו גויות  .בלא גוף כמלאכי השרת

הדברים שגופות בני אדם צריכין להן בעולם הזה, ולא יארע דבר בו מן הדברים שמארעין  
כך אמרו    .ה ושינה ומיתה ועצב ושחוק וכיוצא בהןלגופות בעולם הזה, כגון ישיבה ועמיד

צדיקים  אלא  תשמיש  ולא  שתיה  ולא  אכילה  לא  בו  אין  הבא  העולם  הראשונים  חכמים 
   .יושבים ועטרותיהם בראשיהן ונהנין מזיו השכינה

הרי נתברר לך שאין שם גוף לפי שאין שם אכילה ושתיה, וזה שאמרו צדיקים יושבין דרך  
הצדיקים מצויין שם בלא עמל ובלא יגיעה, וכן זה שאמרו עטרותיהן   חידה אמרו, כלומר

והיא העטרה    ,כלומר דעת שידעו שבגללה זכו לחיי העולם הבא מצויה עמהן  ,בראשיהן
איכענ  ,שלהן לו  שעטרה  בעטרה  שלמה  שאמר  על    .מויין  עולם  ושמחת  אומר  הוא  והרי 

  .אמרו חכמים כאן היא הידיעהכך עטרה ש , ואין השמחה גוף כדי שתנוח על הראש ,ראשם
שכינה מזיו  נהנין  שאמרו  זהו  מאמ  ?ומהו  ומשיגין  מה ישיודעים  הוא  ברוך  הקדוש  תת 
  ". שאינם יודעים והם בגוף האפל השפל

38  " חלק:  לפרק  נוכל להשיג אלא תענוגיו, הקדמת הרמב"ם  ולא  הגופני  לפי שאנו בעולם 
אין בינם ובין אלו התענוגות שום יחס  אבל התענוגות הנפשיים הם תמידיים בלתי נפסקים,  

ות,  ווכן אנחנו אם נזדכך ממנו מי שנזדכך והגיע לאותה המעלה אחר המ...  בשום אופן כלל
לא ישיג את התענוגות הגופניים ולא ירצם אלא כמו שירצה המלך האדיר במלכות שיעקר  
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והמהר"ל כתב שאין הדבר תלוי במה שיקנה בהשכלה, אלא בדביקותו של  
  . 39התורההאדם בבוראו על ידי 

בספר מכתב מאליהו כתב שצער הגיהינום הוא צער רוחני לנפש בחרטתה  
שבהגיעו  הרי  הזה,  בעולם  בליבו  דבק  שבחייו  שכיוון  הרוחניות,  ובהעדר 
ובמחשבתו,   בליבו  אליו  ישתייך  אשר  כלום  לו  שאין  ירגיש  הבא  לעולם 

ואין בעולם ייסורין שידמו ליי סורי  והכל היה כחלום רע והלך לבלי שוב, 
שאי  40נפשו  משום  הוא  הגשמי  מהעולם  לציורים  חז"ל  שדימוהו  ומה   .

מן   נפרדת  היא  כאשר  הנפש  צער  את  במחשבתו  לתפוס  לאדם  אפשר 
  . 41הגוף 

כתב   דעת  שיעורי  במהות  בספר  הדעות  בין  מחלוקת  אין  האמת  שמצד 
הגיהינום. ודאי שיישרפו את החוטאים באש, אבל באש של העולם העליון  

עניינו לדעתם  42לפי  שמדובר  במפורש  שכתבו  יש  שראינו,  כפי  אמנם   .
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  ... ממלכותו ויחזור לשחק בכדור ברחובות
העולם   והוא  הנפשי  שמשכילים בעולם  למה  בדומה  הבורא  מן  נפשינו  תשכיל  שבו  הבא 

משל   למצוא  ואין  יתואר  ולא  יתחלק  לא  התענוג  אותו  הרי  יותר,  או  העליונים  הגרמים 
מעצמ מתפלא  הנביא  שאמר  כמו  אלא  התענוג  אותו  בו  אשר ולהמשיל  טובך  רב  מה  תו 

פעלת לחוסים בך. וכך אמרו עליהם השלום העולם הבא אין בו לא אכילה    צפנת ליראיך
ולא שתיה ולא רחיצה ולא סיכה ולא תשמיש אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם 

והכ השכינה.  מזיו  מושכלה  וונהנין  בקיום  הנפש  קיום  בראשיהם,  עטרותיהם  באמרו  ונה 
  ...".והיותה היא והוא דבר אחד

ע  דושי אגדותיח  39 סוטה כא  "א"למהר"ל  הפיכי ש:  דברי  סופים שהכל תולה  וליבוש הוא 
התורה,  ע"י  בבוראו  אדם  של  בדביקתו  תולה  הכל  כי  המושכלת,  מדריגת  יקנה  כאשר 

  ".הוא כמו התורה עצמה[שבזכותו יכול חבירו ללמוד] ולפיכך הגורם לתורה 

ח"א עמוד  40 בליבו בעולם303  מכתב מאליהו  ודבר  "מי שהתעניין  אין בעולם    :  הרי  הזה, 
ייסורי שידמו לייסורי נפשו, בהרגישו שאין לו כלום אשר ישתייך אליו בליבו ובמחשבתו. 

 הכל היה חלום רע, והלך לבלי שוב... כך ראוי להבין את הגיהינום הנורא הזה".

: "מצינו בדברי חז"ל כמה הסברים וציורים שונים לגיהינום.  296מכתב מאליהו ח"א עמוד    41
ונפש, לתפוס במחשבה את צער הנפש    וזה משום שאי אפשר לאדם, בהיותו מורכב מגוף 

כשהיא בפירוד מהגוף. ועל כן הסבירו לנו בדמיון, והיינו שבגיהינום כואב ממש לנפש, פי  
כמה מאשר יכאב לה שריפת הגוף. ומצטערת הנפש צער רב מאוד בחרטתה, ונורא ואיום 

 הוא צער העדר הרוחניות". 

עמוד  שיעור  42 ח"א  בלוך)  (לרב  דעת  שיש    59י  בעולם  המוסכם  "אודות  כן:  כמו  ד"ה 
[חכמי  הראשונים  שלדעת  הגיהינום,  בדבר  המחקר  חכמי  ובין  הסוד  חכמי  בין  מחלוקת 

  רוחני. ־הסוד] הגיהינום הוא של אש ושאר מיני ייסורין, ולדעת חכמי המחקר הוא גיהינום
י הוא גיהינום של אש ששורפים בו ומייסרין אבל באמת אין כאן מחלוקת. לפי האמת ודא

שאר   וכן  פה  הנמצאת  האש  אותה  ההיא  האש  אין  ודאי  אבל  ייסורין.  מיני  בשאר  בו 
העניינים ובכל זאת קוראים להם חכמי הקבלה באותם השמות מפני שבעיקרם עניין אחד 
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  במקומות בעולם התחתון כפשוטו, ואינם דברי הבאי או משל. 

  

והעיר הרש"ר הירש, שאמיתת מהות העולם הבא נעלמת מעיני כל חי, ואי  
אלא   אינו  עליה  הנאמר  וכל  חותך,  במופת  בוריה  על  כלל  לעמוד  אפשר 

  . 43ת האמת השערה לכל היותר קרובה לאפשרו

   קיא פרק
  עילוי נשמה 

המנהג לידור צדקה עבור המתים הוזכר בראשונים, והביאו לזה ראיה כבר 
התנאים גם 44מתקופת  מכפר  הכיפורים  שיום  שהוסיף  מהאחרונים  יש   .

, אך יש מהראשונים שכתב שמה שנהגו להזכיר את המתים ביום  45למתים
בו של  יל  תברשהזכרת המיתה שוהכיפורים אינו לכפר עליהם, אלא משום  

  . 46יצרו  האדם ומכניע

דעת הגר"ח קנייבסקי שיסודו של לימוד לעילוי נשמת הנפטר הוא בסברה  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  נו. הוא, ואמת הוא שיישרפו את החוטאים באש, אבל באש של העולם העליון לפי עניי
הכלל, ידיעה זו מאירה בכל המקצועות והעניינים ומיישבת הרבה מן התמיהות והפליאות 

  העצומות". 

, אות א, ד"ה ואודה (נדפס ב"המעיין" טבת תשל"ו,  על אגדות חז"ל  הרש"ר הירש  מאמר  43
"ואודה ולא אבוש כי מעולם לא טרחתי לדרוש ולחקור על מהות עניינים אלה 8עמוד    :(

וכו' ולשאול ולחקור על מהות העוה"ב  [כישוף  נוטה לדרוש  נפשי  ], כמו שלא מצאתי את 
ועולם התחיה וכיוצא. כי אמיתת דברים אלה ואלה נעלמים מעיני כל חי ואי אפשר לעמוד  
קרובה   היותר  לכל  השערה  אלא  אינו  עליו  הנאמר  וכל  חותך,  במופת  בוריים  על  כלל 

[החוג?] ה ואין חוב כלל בתוך  וכיוצא בהם. לאפשרות האמת,  ישראלי לדעת דברים אלה 
ואי שום תועלת צומחת מידיעתם למלאות תפקידם עלי האדמה    ן ות"ל אינם צריכין כלל 

האלה   השערות  יודע  שאינו  למי  חיסרון  שאין  כמו  ובעשייתם,  והמצווה  התורה  בשמירת 
  ואינו מתעסק בחקירתם". 

פרק    44 יומא  "רמז תשכז  א מרדכי  יש  :  המתים  בעבור  ביוה"כ  צדקה  לידור  שהורגלו  ומה 
עגלה ערופה כפר לעמך ישראל אלו החיים אשר פדית    שתלהביא ראיה מן ספרי דתניא פר 

  ".אלו המתים מלמד שהמתים צריכים כפרה
  והובא בבית יוסף אורח חיים סימן תרכא סעיף ו.

ח  45 אות  תרכא  סימן  חיים  אורח  הקצר  משה  "דרכי  ו:  מהר"י  קצא)  וכתב  סי'  (שו"ת  וייל 
 ". דלכך נקרא יום הכפורים בלשון רבים לחיים ולמתים

לפי שהזכרת    ,וזה שנהגו להזכיר המתיםד"ה וכתב (והובא בדרכי משה שם): "  ע  ' כלבו סי  46
  ".בו של אדם ומכניע יצרויהמיתה שובר ל
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אכן,  לזכותו.  גם  נזקפת  שהמצווה  הרי  בגרמתו,  שלומד  שכיוון  הפשוטה, 
, אלא אם כן הוא  47לא יועיל כלום עבור הנפטר  –אילו היה לומד בלעדיו  

  . 48בנו, שאז בוודאי שכל לימודו הוא בגרמתו 

לחשוב   או  לומר  צורך  אין  גם  זו,  מסברה  נובעת  לנפטר  שהתועלת  כיוון 
שהמעשה נעשה לעילוי נשמתו. ואף אין חילוק בין הלומד בגרמת הנפטר, 

  . 49לבין הלומד בגרמתו של כל אדם חי, שהלימוד נזקף גם לזכותו 

מ  ומהרמב"ם שאין שום דרך לשנות את מצבה של  ויש מי שדייקו  הרס"ג 
  .50הנשמה בהיותה בעולם הבא 

   קיב פרק
  הבטחות לתת מחלקו לעולם הבא 

ואף ישראל  היו,  מחלקם    , מגדולי  להם  לתת  מסוימים  לאנשים  שהבטיחו 
  .51לעולם הבא 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

המצוות    47 על  שהשכר  סבור  שהוא  שנראה  ואיטלולא,  כחוכא  להראות  יכול  אף  והדבר 
 בעולם הבא הוא כעין חשבון בנק שאפשר להפקיד לו זכויות.

ולימוד תורה לעילוי נשמה   48 דרך שיחה (תשובות הגר"ח קנייבסקי) עמוד תפד: "תשובה: 
זה העילוי    –מה מועיל? וכי אפשר ליתן לשני את שכר התורה? אלא כיוון שלומד בגרמתו  

יל כלום עבור הנפטר... תשובה: אם לא יוע  –נשמה בשבילו, ואמנם אילו היה לומד בלעדיו  
שילמד,  הגורם  שהוא  במה  רק  הוא  זכותו  וכל  לנפטר,  כלום  בזה  אין  בלעדיו,  לומד  היה 

  מלבד בנים שאף אם היו לומדים בלעדיו יש לאב זכות..."

שהרי   49 נשמתו,  לעילוי  לחשוב  או  לומר  צריך  אין  המת  בשביל  "באמת  רצ:  עמוד  שם 
  עושה הבן, ואם כן הוא הדין חי".  הזכות שלו היא במה שבגרמתו

ספר אות היא לעולם (לרבי יהושע רפאל פנחס די שיגורה) ח"ב מערכת ת' אות קמג ד"ה  
והנה: "כך אמרו בסנהדרין דף קד ע"א ברא מזכי אבא... אך מאי דאיכא לאסתפוקי הוא אם 

איות רבות  מהני לאביו גם בעודנו חי על פני האדמה, או הוי דווקא לאחר מותו" והביא ר
שמזכהו גם בחייו, וחתם תשובתו (בד"ה ברם): "לפי"ז נראה לע"ד דאין לחלק בין היותו חי  
על פני האדמה להיכא שנלב"ע, דכולם שווין לטובה, ועל כולם הוא אומר ברא מזכי אבא".  

 . 352והובא בשדי חמד ח"א כללים מערכת ב אות קיב עמוד 

: "וכאשר יצאה [הנפש] ממנו [מן הגוף] אי אפשר אמונות ודעות (לרס"ג) מאמר ו פרק ד  50
  לה להתנקות ממה שכבר יש בה, ואף אין לקוות לה מאומה מזה". 

פירוש המשניות לרמב"ם אבות פ"ד מכ"ב: "באותו מצב שאדם הולך [לעולם הבא] בו הוא  
  נשאר לעולם". 

:  248מאה", עמ'  בספר ישמח ישראל (לר' יוסף ליטווין), הוספות פרק א, "עמלק מקור הטו  51
שקודם שהרגו אותו הגרמנים    ,אחיו של האדמו"ר מגור ז"ל  , ומספרים על קדוש אחד הי"ד"

  ".הארורים ימ"ש הבטיח חצי עולם הבא שלו בעד מעט מים לרחוץ את ידיו ולומר וידוי
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אלו מעין  להקנאות  יש  מקום  מה  לעיין  יש  בתלמוד    . אמנם  אמרו  וכבר 
שאין   . 52למד שאין אפשרות לשלם ולקנות מחבירו את זכות התורה שכבר  

בידי אדם לחלוק דבר זה, אלא שאם מסייע בידו כך שיוכל ללמוד יותר, 
עמו  שיחלק  וראוי  לתלמודו  סיבה  הוא  מסברה 53הרי  פשוט  והדבר   ,

    . 54ששותפות יששכר וזבולון שייכת רק באופן זה 
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רמה (וכן בספר "דרשה   –רמג    יםשמות ח"ב עמוד(לר' מיכאל זכריהו)  בספר "עמק הפרשה"  
עם אלפים מאחיו היהודים  [פסטג]  דוד  ־כעת נדחס ר' עזריאל: ")190לכל דורש" ח"ג עמוד  

טרבלינקה ההשמדה  מחנה  אל  מוורשה  בדרך  המוות  מרכבות  החלו  ...  באחת  ופתאום 
וחרישית שקטה  נעימה  לפזם  המרגשת  ...שפתיו  הקדושות  ,הנעימה  המילים  חברו   ,עם 

קרון שלם דחוס באנשים    .בלבבות ופרצו מתוכם בשירה גדולה ואדירה לאמונה הטהורה ש
בעוז   שר  לטרבלינקה  דרכם  העושים  ומדוכאים  מורעבים  באמונה  'מושפלים  מאמין  אני 

המשיח בביאת  שיתמהמה  ,שלמה  פי  על  שיבוא  ,ואף  יום  בכל  לו  ארוכה    '.אחכה  שעה 
הזאת  המופלאה  פקל.  נמשכה השירה  רחוק  מחלום  עזריאלפתע כמתעורר  ר'  את  ־ח  דוד 

מדמעות רטובות  ולחייו  מבכי  אדומות  היו  עיניו  נכחו  והביט  מאוד  .עיניו  נסער  היה   . הוא 
יקרים' אותו  '!אחים  הסובבים  אל  היהודית'  ,פנה  הנשמה  של  ניגונה  הוא  הזה  זהו    ,הניגון 

רוצה  '  ,קולו נחנק לרגע  ',ניגון האמונה הטהורה שגם אלפי שנות גלות ורדיפות לא יכלו לה 
שגרתית בלתי  עסקה  דבעי  מאן  לכל  להציע  מהרכבת  :אני  שיקפוץ  עצמו   ,מי  את  יציל 

ממודז האדמו"ר  ורבי  מורי  אל  הזה  הניגון  את  להביא  מחצית   ,יץ'ויצליח  לו  אני  מעניק 
כעבור זמן התייצב על סף דלתו של  '... כעבור רגע הורמו שתי ידיים...  מחלקי בעולם הבא

התברר כי חברו התרסק אל מותו בקפיצה   .ברית אחד מהשנייםיץ בארצות ה'הרבי ממודז
הוא נכנס אל חדרו של הרבי גולל   .ואולם הוא ניצל והצליח להימלט מהתופת  ,מהרכבת

כל אותה    . דוד חסידו הנאמן־באוזניו את הסיפור המלא ושר לפניו את ניגונו של ר' עזריאל
דוד  ־הרבי ממודזיץ הוא שהפיץ את ניגונו של ר' עזריאלשעה ישב מולו הרבי ומירר בבכי.  

ועם הניגון  '  , אמר  ,'עם הניגון הזה צעדו יהודים אל משרפות הגזים'  . פסטג בכל העולם כולו
  ". 'הזה יצעדו יהודים לקבל את פני משיח צדקנו

בספר "מה' אישה לאיש" (לר' אברהם מלמד, מחבר שו"ת מלמדך להועיל) פרק טז, עמוד 
: "היתה חתונה שנערכה ב'גוש קטיף'. שהחתן נטש באמצע החופה, והרה"ג הרב מרדכי  199

ולם הבא שלו לחתן שיסכים להתחתן עם  אליהו זצ"ל שהיה מסדר הקידושין, הבטיח חצי ע
  הכלה, בכדי שלא לבייש בת ישראל. וקפץ 'נחשון בן עמינדב' והסכים לשאת את הכלה".

  ועוד מעשים על זו הדרך.

לסוף א"ל:    . הלל ושבנא אחי הוו, הלל עסק בתורה, שבנא עבד עיסקא: "א"סוטה כא ע  52
וליפלוג ב  תא נערוב  ואזכה  , יצתה בת קול ואמרה:  ר למדת]התורה שכבזכות  [אשלם לך 

  ."אם יתן איש את כל הון ביתו וגו'

"  א "דושי אגדות למהר"ל סוטה כא עיח  53 וכי  ד"ה תא:  ולא יקשה  וכו'.  ונפלוג  תא נערוב 
מודו ויהיה מתפרנס על ידי אחיו ולא  חשכן אמר, שלא יבטל מל  ? דבר זה בידי אדם לחלוק

יותר ילמוד  ומעתה  סון  ווכי  .יעשה מלאכה,  עמו, שהרי  ישהוא  בה לתלמודו ראוי שיחלק 
  . "התורה נעשה על ידי שניהם

"  א"הערות הגרי"ש אלישיב סוטה כא ע  54 דכללא   ,נראה פשוט מסבראד"ה לא כשמעון: 
אלא היה    , דה שבלא סיועו לא היה לומדידשותפות דיששכר וזבולון הוא רק במסייעו במ
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  חלילה. וכדבר העובר לסוחר לקניין דברים בעלמא,    ואין מקום

חז"ל  אגדת  לשון  בפשטי  שנתלו  אפשר  שאין  55אמנם  אלא  ראיה  ,  ממנה 
  . 56דברל

   קיג פרק
  הבטחות לסייע מעולם האמת 

שיסייעו מעולם האמת למי   מפורסם בשם כמה מגדולי ישראל שהבטיחו 
לקברותיהם   יעלו  שהקימו,  למוסדות  יתרמו  ידפיסום,  מספריהם,  שילמדו 

  ויקראו עליהם תהילים וכדומה.  

ומקובל   ידוע  שכבר  שכיוון  רוח אלא  נחת  גורמים  הללו  המעשים  שכל 
  לשלם טובה תחת טובה לנפטר, וכיוון שידוע שכל גדולי ישראל מקפידים  

זאת    – שהבטיחו  אלו  בין  חילוק  ואין  חידוש,  כל  בדבריהם  אין  כן  אם 
בפירוש לבין שאר רוב רובם של גדולי ישראל שבכל הדורות, שמה נשתנו  

  .  אלו מאלו

ומי לנו גדול מרבן יוחנן בן זכאי, שבוודאי גם הוא היה תאב שיעשו עימו  
ענוותנותו אמר "איני יודע באיזו דרך  חסד כזה לאחר מותו, אלא שמחמת  

  , וכי בשביל ענוותנותו יפסיד 57מוליכים אותי", ודאג רק לברך את תלמידיו 
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ק עכשיו הוא לומד ויש לו יותר הרחבה  אבל אם היה לומד גם בלא סיועו ור  .יוצא לעסק
  ."אלא יש לזה דין של תמכין דאורייתא גרידא ,אין זה שותפות דישכר וזבולון –בדמים 

יח ע  55 זרה  ועוסק בתורה ומקהיל : "א"עבודה  יושב  בן תרדיון שהיה  מצאוהו לרבי חנינא 
ביקה והקיפוהו  בס"ת,  וכרכוהו  הביאוהו  בחיקו.  לו  מונח  וס"ת  ברבים  זמורות לות  חבילי 

בו, כדי שלא יוהציתו בהן את האור, והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על ל
: רבי, אם אני מרבה בשלהבת  [רש"י: ממונה עליו]  אמר לו קלצטונירי  ..תצא נשמתו מהרה.

לי!  הן. השבע  לו:  לחיי העולם הבא? אמר  מביאני  לבך, אתה  ספוגין של צמר מעל  ונוטל 
בו, יצאה נשמתו במהרה. אף  ימיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל לנשבע לו.  

הוא קפץ ונפל לתוך האור. יצאה בת קול ואמרה: רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין  
 ."הן לחיי העולם הבא

ה  56 שלשון  פ(משנה  כפי  מציעא  מי"בבא  "א"ב  העולם  )  לחיי  מביאו  חכמה  שלמדו  ורבו 
 תה אלא שבזכות זו זוכה לעולם הבא.", אין משמעוהבא

ע  57 כח  "ב"ברכות  אותם :  שראה  כיון  לבקרו.  תלמידיו  נכנסו  זכאי  בן  יוחנן  רבי  וכשחלה 
גיהנם,    ..התחיל לבכות. גן עדן ואחת של  ולא עוד, אלא שיש לפני שני דרכים, אחת של 

אותי מוליכים  באיזו  יודע  אבכה?ואיני  ולא  רצון   ,  יהי  להם:  אמר  ברכנו!  רבינו,  לו:  אמרו 
,  איושתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם. אמרו לו תלמידיו: עד כאן? אמר להם: ולו

 ."תדעו, כשאדם עובר עבירה אומר: שלא יראני אדם



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   541  ________________________________________  

  . 58הפסד עולמי 

הפיכת  בוודאי ובוודאי שיש צורך בזהירות רבה בכל מה שעלול להראות כ
  . מן האמונה  מרחיק את הציבור חלילה, והדבר הרוחניות למסחר

  . , כל אשר יקרא בשם ה' ימלטסוף דבר

   קיד  פרק
  בית הדין בעולם העליון

יחידי דן  בו הטעות לעולם59אמרו במשנה שהקב"ה  , 60, שהרי לא תצוייר 
  . 61חס וחלילה  ואין לו שיתוף עם אחר

צבא  עם  אלא  יחידי,  דן  אינו  הקב"ה  שאף  בירושלמי  דעה  יש  אמנם 
פ"כ הקב"ה חותם  השמיים, אלו מטין לכף זכות ואלו מטין לכף חובה, ואע

   . 62יחידי

בזוהר כתוב שנידונים ע"י מלאכים ודיינים שלמעלה, פרט למעטים שזוכים  
ויש מהמקובלים שהוסיף שישנם שלושה בתי דינין:   . 63שהקב"ה בעצמו דנם 
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כמו כן יש ליזהר בעניינים אלו, שלא יראה בבחינת "שמור לי ואשמור לך", שזה מסייעו   58
 שזה יסייעו משם. מכאן על מנת

  ".אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד: "ח"ד מ"אבות פ 59

  ".ולא יצוייר בו הטעות בשום צדעל המשנה שם: "פרקי משה  60

חיים    61 "דרך  יתברך  על המשנה שם:  שהוא  כי מה  אלא אחד,  יחידי  דן  שאין  וזה שאמר 
תוף יכל הנמצאים ואין לו שמפני שהוא אחד נבדל מ  ,אחד הוא עצמו גורם שהוא דן יחידי

  ."תוף לא היה חס וחלילה אחדיואם היה לו ש .שהרי הוא אחד ,עם אחר

בשאמרו לו הרי את מקובל עלינו    : רבי בא בשם רבי אבהו: "א"ה  "אירושלמי סנהדרין פ  62
תורהוכשל דין  שתדיננו  מנת  על  הדעת  ,שה  משיקול  ודנן  מפני    ,וטעה  עשוי  שעשה  מה 

דתנינן אל תהי    ,ישלם מביתו שהגיס דעתו לדון יחידי דין תורה  ,דעתשטעה ודנן משיקול ה
פזי בן  יהודה  א"ר  אחד.  אלא  יחיד  דן  שאין  יחידי  יחידי   :דן  דן  אין  הוא  ברוך  הקדוש  אף 

יט(שנאמר   לכף    ) מלכים א כב  מטין  ומשמאלו אילו  עליו מימינו  עומדי'  וכל צבא השמי' 
  זכות ואילו מטין לכף חובה.  

אבל אגיד לך את הרשום בכתב    ) דניאל י כא(אף על פי שאין דן יחידי חותם יחידי שנאמר  
  ."אמת

ע  ,זוהר  63 שט  דף  דברים)  במדבר,  (ויקרא,  ג  כרך  "א"תוספת  עאלו    .ת"ר:  רשב"י  כשחלה 
לא בי    :אמר לון  .ס ור' חייא ור' אבא א"ל מאן (דהוא) קיימא דעלמא שכיבלקמיה ר' פנח

  , דהא אנא חזי דלית אנא מתייהב למלאכא ולדיינא דלעילא   ,דינא דלעילא מעיינין בדינאי
והיינו דאמר   –  אלא האי דינא דילי  ,דאנא לאו כשאר בני נשא ולאו בדיניה  קב"ה דייניה 
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שהם   מלאכים  ע"א  של  דין  בתי  ושני  בו,  שופט  עצמו  שהקב"ה  דין  בית 
וגז הקב"ה  של  דבריו  ועכ"פ  מעלה.  של  בתי הסנהדרין  בשני  אמת  ירתו 

  .64דינין. ודבר אלוקינו יקום לעולם 

  מקומם של הצדיקים בבית הדין 
  דנו על מקומם של הצדיקים בדין. במהלך הדורות השונים 

נזכר כידוע במקומות    , הרעיון שהצדיק מלמד זכות על הדור לפני הקב"ה
  . 65רבים 

שעתיד הקב"ה להעמיד את זקני ישראל לדון את    הוסיףבמדרש תנחומא  
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

שפט מג)  (תהלים  קמיה  בבעותיה  אלדוד  ריביוקני  וריבה  ח)    ,ים  (מ"א  אמר  שלמה  וכן 
בי דינא דלעילא   ,כשאדם שכיב  :דהא תנן  .הוא בלחודוי ולא אחרא  –לעשות משפט עבדו  

ואית מנהון דנוטין לכף    ,אית מנהון נוטין לכף זכות דאחזיין זכותיה דבר נש  ,מסתכלין בדינוי
אבל מאן דדאין מלכא    .הוה בעיולא נפיק איניש מדינא כמה ד  ,חובה דאחזיין חוביה דב"נ

דהא    ?מ"ט  ,ולא יכיל איניש למהוי בההוא דינא בר טב  .הוא טב  –לא  ועלאה דשליט על כ
לזכותא תדיר נטו  ובידוי לשבקא   ,תנן מכילוי דמלכא עלאה  כוליה צד דמהימנותא  והוא 

וחובין תורא    ,חטאין  למען  הסליחה  עמך  כי  קל)  (תהלים  עם   –הה"ד  ולא  הסליחה  עמך 
  ".חרא

עמק המלך (לרבי נפתלי הרץ בכרך), שער תיקוני התשובה פרק ב: "משפטי ה' אמת צדקו   64
נין בהם הצדיקים והרשעים... הבית דין ויחדיו. הפסוק הזה רומז על שלושה בתי דינין שניד

להצדיקים הוא  הנקרא    הראשון  והוא  שופטו,  בעצמו  והקב"ה  מידותיהם...  על  המעבירים 
  ...ורב חסד מטה כפי חסד... כמו שאומר רשב"י בזוהר [שהבאנו לעיל]

הוא הסוד של השני בתי דינין של ע"א מלאכים המה הסנהדרין של מעלה היושבים בהיכל  
  זכות... וראש להם מטטרון שהוא הנשיא...

הקב של  דבריו  פנים  כל  דיבור ועל  בגזירתו  מדבר  והוא  דינין,  בתי  בשני  אמת  וגזירתו  "ה 
יקום  אלוקינו  ודבר  שנאמר  אילין,  במילין  לאיסתכולי  לן  וחס  דינין.  בתי  בשני  הצודק 

  ". לעולם

כג  65 יח  (בראשית  סדום  על  זכות  שלימד  אבינו  עם -אברהם  על  זכות  שלימד  משה  לג), 
  יד).-ישראל לאחר מעשה העגל (שמות לב יא

שיהיו מטין את העם    .ושפטו את העם משפט צדק: "ד  'א (ורשא) פרשת שופטים סיתנחומ
שיהיו מטין ומלמדין עליהם זכות לפני הקדוש ברוך    :אמר רבי יהודה ברבי שלום  .לכף צדק

הוא   ברוך  הקדוש  והיה  בצרה  ישראל  היו  שבימיו  יואש  בן  מגדעון  למד  אתה  ממי  הוא, 
הי ולא  זכות  עליהם  שילמד  כימבקש אדם  ובמעשים,  במצות  דל  הדור  מוצא שהיה  ון  וה 

א ושנמצא זכות בגדעון שלמד עליהם זכות מיד נגלה עליו המלאך שנאמר (שופטים ו) ויב
מדת על בני, הוי ושפטו את העם יח זכות שלובכ  –חך זה  ו אליו מלאך ה' ויאמר לו לך בכ

  ".משפט צדק שיהיו מלמדין זכות על הדור
כא טז  במדבר  "רמב"ן  לומש:  ואהרן  קרח,  יה  אלא  במעשה  חטא  שלא  זכות,  עליהם  מדו 

וזו .  נשו לרביםווהוא הגורם והוא המפתה אותם, וראוי הוא שימות לבדו לפרסם ולהודיע ע
שהוא  מפני  הגורם,  היחיד  על  אותו  ונותנין  העם  מעל  החטא  שיקלו  רחמים  מבקשי  דרך 

 ."חייב על כל פנים
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  . 66אומות העולם 

הקב"ה  שעוד    הוסיףזוהר  ה עד  אין  הבא  בעולם  ברשעים  משפט  עושה 
  . 67ן של צדיקיםיהתושנמלך בנשמ 

קשים   דינים  מתעוררים  שכאשר  כתוב  בזוהר  אחר  לעולםבמקור  ,  לרדת 
ליריאיו  ה'  סוד  הביא  68נאמר  ישראל  עבודת  בספר  הזוהר    בשם.  דברי 

הצדיקים69הללו  של  בהסכמתם  תלויה  לעולם  הדינים  שירידת  אחריו   . 70, 
כך   על  וכתב  הצדיק,  צדקת  בספר  גם  כך  מפי  העתיק  יוצאה  גזירה  שאין 

  . 71הקב"ה אלא בהסכמת צדיקי הדור

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

סי  66 שמות  פרשת  (ורשא)  תנחומא  "כט  'מדרש  אמר:  אבין  הוא   : רבי  ברוך  הקדוש  עתיד 
שנאמר   ,ודנין את אוה"ע  , לם כאב ב"דו להעמיד את זקני ישראל כגורן והוא יושב בראש כ

אלא עם    ,על זקני עמו ושריו אין כתיב כאן  ,א עם זקני עמו ושריו (ישעיהו ג)וה' במשפט יב
  ".יושב עמהן ודנין אומות העולם – זקני עמו ושריו

מב    67 דף  לך  לך  (תורה) פרשת  א  כרך  "-אע"זוהר חדש  רב חסדאע"ב:  אין הקדוש    :אמר 
שנאמר  צדיקים  של  בנשמתן  שנמלך  עד  הבא  בעולם  ברשעים  משפט  עושה  הוא  ברוך 

וכשהן אובדין אין אובדין אלא מאותו הדין שהנשמה דנה   ).איוב ד(לוה יאבדו  ־מנשמת א
   לרשעים.

נשמת הצדיקים שלא יתפללו על הרשעים לפני  ומד לפניערסיא"ל שרו של גיהנם ע :ותאנא
הה"ד ויאמר מלך סדום אל אברם    ,הקדוש ברוך הוא ושיתנם ברשותו להורידם לבאר שחת

סדום מלך  הנפש.  לי  סדום  –  תן  מלך  והוא  הרשעים  על  גיהנם העומד  של  ומה    ,זהו שרו 
וטאת היא תמות כד"א הנפש הח  ,תן לי הנפש שהיא החוטאת  ?אומר לנשמה שהוא אברם

יח( מתאו  ),יחזקאל  שהיא  הנפש  אותה  לי  תן  בחטאותוכלומר  כפי    ,ה  נדונית  שתהא  כדי 
לך קח  והרכוש  בתחנוניך.  תקחנה  ולא  בנפשותם   –  רשעתה  בתשובה  שבו  אשר  אותם 

  ."מדרכם הרעה קח לך והצילם מדינה של גיהנם

כד מתערין דינין    .נאתא: " ב"דרא רבא כרך ג (במדבר) פרשת נשא דף קמב עיהא  ,זוהר  68
  ". ' ליריאיוההכא כתיב (תהלים כה) סוד  ,קשיין לאחתא בעלמא
" שם:  הסולם  ה'    .למדנופירוש  סוד  כתוב,  כאן  לעולם,  לרדת  קשים  דינים  כשמתעוררים 

  ".ליראיו

אע"פ שמה שכתוב בהם בפירוש הוא שהקב"ה מודיע את הדבר לצדיקים, ולא שמתנה   69
 את הדבר בהסכמתם.

  :ואיתא באידרא רבה (ח"ג קמא ב)ד"ה אכן: "  פרשת נח (למגיד מקוז'ניץ)  עבודת ישראל    70
  ".סוד ה' ליראיו (תהלים כה, יד) ועד לא אסכימו לא נחתין דינין לעלמא עיין שם

אין גזירה יוצאה מפי הקדוש ברוך הוא  : "אות פז  (לר' צדוק הכהן מלובלין)  צדקת הצדיק   71
הדור   צדיקי  בהסכמת  דינוש ( אלא  בית  ה'    )הם  סוד  ב)  קמ"ב  רבא  (אידרא  שמובא  כמו 

  ליראיו ועד דלא אסכימו לא נחתין דינין לעלמא.  
ין  יכענ  ,ן אחר הדומה לוירק שהוא בעני  !והלא הם אדרבה מתפללים בעדם  ,ואיך יהיה זה

וירמיה היה בבני ענתות, וגלות עשרת שבטים היה ישעיה  ( שהיה בדוד המלך ע"ה בכבשה  
ו מקום  בשבנא,  כאן  ואין  הכל  וכן  מקודם  לוט  שהפריד  במה  הוא  בסדום  אבינו  אברהם 
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דין:  ישנם שלושה בתי  שחידש  ועוד  הוסיף על כך  מי ש   בדור האחרון היה 
צדיקים  של  דין  בית  שנפטרו,  צדיקים  של  דין  בית  מלאכים,  של  דין  בית 

חיים ואף הוסיף  שעדיין  בידינו מצדיקים, שבעל  .  ביהודה  השמקובל  נודע 
ומינו צדיק אחר    , נמנו עליו צדיקים והעבירוהו, והיה מבית דין של מעלה

  . 72תחתיו

  . בדורות הקודמים ולא הוזכר  אלו יםנפלא ותיסוד 

  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  . )להאריך
ולכך צריך שמירה בזה שלא יצא לעולם דבר רע מפיו ולכך הצדיק נתפס ובהדי הוצא לקי  

ובו לפורענותם וכרבא  גרם  והוא  שהסכים  מפני  לעיל  כנזכר  שהוא  רק  במשפט  הכל  דאי 
ין מדה טובה שאמרו (שם) במתפלל  י(צ"ב א) כענ  ולכך ממנו מתחיל כדאיתא בבבא קמא

ואין כאן מקום   רק משיח  שניצול מזה לגמרי  היה צדיק  ולא  נענה תחילה.  וכו'  חבירו  על 
  ".להאריך עוד

מצאנז)    72 האדמו"ר  הלברשטאם,  יהודה  יקותיאל  (הרב  חיים  ורש"י שפע  חומש  משיעור 
ג פרשיות שמות  שופטים תשי"אפרשת   חיים חלק  בניסוח שונה במקצת)  –  (ובשפע  :  יתרו 

ב), שלמעלה   ומפי ספרים (עיין עמק המלך, תיקוני תשובה, פרק  נודע מפי סופרים  "דהנה 
ישנם שלושה בתי דינים: האחד, בית דין של מלאכים קדושים. השני, בית דין של צדיקים 

של מעלה בפני עצמה ויושבים לדון את   שחיו בעולם הזה ונסתלקו ממנו, שיש להם פמליא
השלישי,   לפניהם.  הבא  שלכל  דין  ועל   בית  הדין...  בעלמא  חיים  עדיין  הם  צדיקים אשר 

ומכירים  יודעים  המה  חיותם,  בחיים  עדיין  שהם  הללו  הדור  צדיקי  דבר...  כל  ישק  פיהם 
  .ל ומוציאים את דינם לאורה־בתגבורת היצר הרע, והם מלמדים זכות על בני א

ומידי דברי בעניין זה אזכיר מה ששמעתי, או מכ"ק אאמו"ר זי"ע או מהרה"ק מנאסויד זי"ע,  
זי"ע היה מבית דין של מעלה. הוא   נודע ביהודה  שמקובל בידינו מצדיקים, שהגה"ק בעל 
בהיותו קדוש מרחם אימו ומעודו לא עלה במחשבתו הרהור עבירה, היה מחמיר מאוד על  

הידוע,   בחטא  שנמנו מי שחטא  עד  פיו,  בהבל  לשורפו  מבקש  והיה  לסובלו  יכול  היה  לא 
אזי פעלו הצדיקים הקדושים מתלמידי הבעש"ט [בשפע חיים חלק ג הניסוח: "  עליו צדיקים

  ".והעבירוהו ומינו צדיק אחר תחתיו להיות באותו בית דין "]הק' שבעולם הזה
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  עשרה־בעהש  שערה

  עתיד לבוא 

   קטו פרק
  עולם העתיד שהוא התכלית 

במובן של העולם שלעתיד שהוא  בפרק זה נדון במהותו של העולם הבא  
  התכלית, ולא עולם הנשמות שלאחר המוות. 

  עצומה. ונחלקו בכך הראשונים במחלוקת 

הצדיקים   נפשות  אלא  וגווייה  גוף  בו  אין  הבא  שהעולם  כתב  הרמב"ם 
יודעים  ו  , דעת שידעו שבגללה זכו לחיי העולם הבא מצויה עמהןוהבלבד,  

הם בגוף האפל  כשתת הקדוש ברוך הוא מה שאינם יודעים  יומשיגין מאמ
  . 1השפל 

שלדעתו  כיוון  והוא לשיטתו, שאינו יכול לפרש שהכוונה לעולם התחייה,  
  .2גם לאחר תחיית המתים ימשיכו למות, ואין זה עיקר התכלית 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ה אלא נפשות הצדיקים בלבד  ייווהעולם הבא אין בו גוף וג"ב: "ח ה" תשובה פ  'רמב"ם הל  1
בלא גוף כמלאכי השרת, הואיל ואין בו גויות אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא דבר מכל 
הדברים שגופות בני אדם צריכין להן בעולם הזה, ולא יארע דבר בו מן הדברים שמארעין  

ך אמרו  לגופות בעולם הזה, כגון ישיבה ועמידה ושינה ומיתה ועצב ושחוק וכיוצא בהן, כ
צדיקים  אלא  תשמיש  ולא  שתיה  ולא  אכילה  לא  בו  אין  הבא  העולם  הראשונים  חכמים 
יושבים ועטרותיהם בראשיהן ונהנין מזיו השכינה, הרי נתברר לך שאין שם גוף לפי שאין  

   .שם אכילה ושתיה
דרך חידה אמרו, כלומר הצדיקים מצויין שם בלא עמל ובלא   –  וזה שאמרו צדיקים יושבין

בראשיהן עטרותיהן  זה שאמרו  וכן  העולם   ,יגיעה,  לחיי  זכו  דעת שידעו שבגללה  כלומר 
ין שאמר שלמה בעטרה שעטרה לו אמו, והרי  יוהיא העטרה שלהן כענ  ,הבא מצויה עמהן

ע שתנוח  כדי  גוף  השמחה  ואין  ראשם  על  עולם  ושמחת  אומר  עטרה  הוא  כך  הראש  ל 
  .שאמרו חכמים כאן היא הידיעה

שכינה מזיו  נהנין  שאמרו  זהו  מאמ  ?ומהו  ומשיגין  מה ישיודעים  הוא  ברוך  הקדוש  תת 
  . "שאינם יודעים והם בגוף האפל השפל

ונראה דהרמב"ם לשיטתו אזיל בזה דכתב  ":  ב"ח ה"תשובה פ  'הלם  "על הרמבבאר יהודה    2
מ"מ אין זה    ,דאפילו לאחר התחיה שיאריכו ימיהם ויחיו בטוב  ,חלק  רקהמשנה בפ  רושבפי

אלא דאז יהיה הנקל   ,והנשמה יתעדן בנועם הקדוש ברוך הוא ,וימותו אח"כ ,עיקר התכלית
דעה הארץ  דמלאה  לנשמתו  שלימות  לקנות  רק   .לאדם  מיקרי  לא  דעוה"ב  סובר  מש"ה 

  ."עולם התכלית שיהיה לנשמות לבד
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  .3וכן דעת רבי שלמה אבן גבירול 

באריכות,   עליו  חלק  הרמב"ן  שאמנם  ההעו וסובר  עולם בלם  אינו  א 
אלא המתים  הנשמות,  בתחיית  מחיה  שהקב"ה  לאותן  השכר  עולם  ,  הוא 

  .4ויימצאו בו אנשי התחייה בגוף ובנפש 

  . 7וכן מוכח מהזוהר  . 6והראב"ד  5הרס"ג וכן דעת  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

האדם    3 הגמול(לרמב"ן)  תורת  "שער  והנה:  ד"ה  בסופו,  ז"ל ,  הרב  אמונת  נתבררה  והנה 
בו אנחנו  וכוונתנו  הבא  העולם  בח  .בפירוש  ז"ל  ספרד  חכמי  למקצת  תמצא  בורי  יובאמת 

שהעוה"ב הוא עולם הנשמות, ורבי   ,לותיהם שהם מסכימים לדעת ההואיכמותיהם ובתפוח
ז"ל אמר בתפ גבירול  נועם סא כבודך  ילתו תחת כישלמה אבן  ובו  מעמד לנפשות חסידיך 

העוה"ב   אל  תוציאני  הזה  העולם  מן  ובעת  יתפלל  וכן  העוה"ב,  והוא  וקצבה  תכלית  בלי 
  ". בשלום תביאני

הגמול  4 שער  האדם  "תורת  בתחיית :  מחיה  שהקב"ה  לאותן  השכר  עולם  הוא  העוה"ב 
  ...ואינו עולם הנשמות שקראנו אותו גן עדן, אלא עולם התחיה הוא ,המתים

מצאו בו אנשי התחיה  יאלא עולם נברא קיים שי  ,רי נתבאר שהעוה"ב אינו עולם הנשמותה
  ... בגוף ובנפש

בקצרה ופעמים    ,ונחזור  עדן,  גן  לרבותינו  נקרא  הנשמות  בעולם  וקיומם  הנפשות  שכר  כי 
יה וישיבה של מעלה, ואחרי כן יבאו ימי המשיח והוא מכלל העולם הזה, יקורין אותו על

יום הדין ותחיית המתים שהוא השכר הכולל הגוף והנפש והוא העיקר הגדול  ובסופן יהא  
דבק  יוה להקב"ה, והוא העולם הבא שבו ישוב הגוף כמו נפש, והנפש תוות כל מקושהוא תק

קיום   ויהיה  ממנה  גדולה  בהשגה  ותתעלה  עולם הנשמות,  עדן  בגן  עליון כהדבקה  בדעת 
  . "הכל לעדי עד ולנצח נצחים

האדם   5 הגמול  סוף  תורת  "שער  דניאל  :  ספר  בפירוש  ז"ל  סעדיה  רב  לגאון  מצאתי  ושוב 
בתפ וכן  העוה"ב,  בפירוש  כדברינו  אומר  עולם ישהוא  עד  ויגדל  יאמן  מתפלל,  הוא  לותיו 

לקבץ נדחינו ולבנות בית מקדשינו ולהחיות את מתינו, ולהוציאם בשלום מימי הישועה אל  
בראש וכל מעשה  לנו,  צפנת  הבא אשר  ישמח  העולם  המכון החדש  וגם  יכונו למולנו,  ית 

בשינוי  רק  בינינו  אין  מקום  ומכל  תשכח,  אל  תורתם  הוא,  הראשונים  וקבלת  לנגדנו, 
שפירשנו כמו  ופרטיו  בכלליו  ההוא  הזמן  ובקיום  המתים  בתחיית  מודים  והכל   . השמות, 

ות כמו זולתי דעת הרב רבי משה ז"ל שנותנת קצבה לזמן התחיה ומחזיר הכל לעולם הנשמ
שנזכר למעלה ואנחנו מקיימים אנשי התחיה לעדי עד מימות תחיית המתים לעוה"ב שהוא 

ואדון הרחמים יזכנו לטוב אשר צפן ליראיו ופעל לעבדיו למען רחמיו   .עולם שכולו ארוך
 ."וחסדיו אמן ואמן

העוה"ב אין בו גוף. א"א דברי האיש הזה בעיני : "ב"ה  "חתשובה פ  'הל  ראב"ד על הרמב"ם  6
היה  לא  ראשי  וחיי  בלבד,  לנשמות  אלא  לגופות  המתים  תחיית  אין  שאומר  למי  קרובים 
ק"ו   בלבושיהן  שיעמדו  צדיקים  עתידין  קי"א)  (דף  כתובות  אמרו  שהרי  זה  על  חז"ל  דעת 

ם ולא בשחורים שמא מחטה וכו' וכן היו מצוין לבניהם (שבת קי"ד) אל תקברוני בכלים לבני
וייתם, וכן אמרו  ואזכה, וכן אמרו (סנהדרין צ"ב) שלא ישובו הצדיקים לעפר אלא עומדין בג

ייתם הן עומדין חיים, אבל ו(שם צ"א) במומם עומדין ומתרפאין, וכל אלה מוכיחים כי בגו
טוב ית אליהו זכור לויית המלאכים וכגויוווייתם חזקות ובריאות כגואפשר שהבורא ישים ג
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  . 8לשיטה זו, לאחר התחייה לא ימותו עוד 

  

והעיר הרש"ר הירש, שאמיתת מהות העולם הבא ועולם התחיה נעלמות  
מעיני כל חי, ואי אפשר לעמוד כלל על בוריים במופת חותך, וכל הנאמר  

  .9עליהם אינו אלא השערה לכל היותר קרובה לאפשרות האמת 

   קטז פרק
  ות העולםת אלפים שנשש

  .10הוא שהעולם הזה יתקיים ששת אלפים שנה בלבד  התלמוד פשט לשון 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ."ויהיו העטרות כמשמען וכפשוטן ולא יהיה משל

7  ) (בראשית)ע"פ הזוהר  א  כרך  הנעלם  תולדות  ,מדרש  ע  ,פרשת  קלז  ) בעולם הבא ב"דף 
" הולדה:  לצורכי  רק  היצר  ורביהוכייישאר  פריה  נמצא  הרע  יצר  שמתעורר  רבי    . ון  אמר 

דקודשא בריך הוא    ,הוא  כך  :א"ר אחא?...  א"כ מה הפרש בין העולם הזה לאותו הזמן  :יוסי
לזווגא דצריך  עניינא  לההוא  ליה  כען    ,אתער  כמו  ב"נ  עם  תדיר  דיהא  שעתא  לכל  ולא 

זווגא בלחודוי  ,דאיהו אשתכח תדיר וחטאן ביה בני נשא ואתערותא ההיא    ,אלא לההוא 
הדא הוא דכתיב (יחזקאל לו) והסירותי את לב האבן    ,אתערותא דקודשא בריך הוא ליהוי

ו ולא לדבר  מבשרכם  יהודה לב להוציא בשר  ר'  לב בשר, אמר  מהו  לב בשר,  נתתי לכם 
  ".אחר

(זוהר   (במדבר)וזהו כשיטתו  ג  ע  ,פרשת בלק  ,כרך  ריב  לא ב"דף  ) שלאחר תחיית המתים 
מנהון    [ותשתכח]  ויתנשי  ,מנא יקים קודשא בריך הוא למתייא דעמיהיובההוא זימותו עוד: "

  ".מיתה

ז"ל השיג וסובר דעוה"ב היינו  : "ב"ח ה"תשובה פ  ' הלעל הרמב"ם  באר יהודה    8 והראב"ד 
וכג כבריאת המלאכים  חזקים  יהיו  והגופים  גופים  גם  בו  ויש  התחיה  שלאחר  ת יויוהעולם 

ז"ל וכמבואר    ...אליהו  עוד  ימותו  לא  התחיה  דלאחר  דס"ל  לשיטתו  אזיל  ז"ל  הראב"ד 
המובא   ,בדבריו ז"ל  אליהו  ממאמר  כן  זה    כיהום  מש  רא,בגמ  והוכיח  גם  מיקרי  שפיר 
  . "עוה"ב

, אות א, ד"ה ואודה (נדפס ב"המעיין" טבת תשל"ו,  על אגדות חז"ל  הרש"ר הירש  מאמר  9
"ואודה ולא אבוש כי מעולם לא טרחתי לדרוש ולחקור על מהות עניינים אלה 8עמוד    :(

נוטה לדרוש ולשאול ולחקור   וכו'], כמו שלא מצאתי את נפשי  על מהות העוה"ב  [כישוף 
ועולם התחיה וכיוצא. כי אמיתת דברים אלה ואלה נעלמים מעיני כל חי ואי אפשר לעמוד  
קרובה   היותר  לכל  השערה  אלא  אינו  עליו  הנאמר  וכל  חותך,  במופת  בוריים  על  כלל 
וכיוצא בהם.  [החוג?] הישראלי לדעת דברים אלה  ואין חוב כלל בתוך  לאפשרות האמת, 

ואי  ות"ל אינם צריכין שום תועלת צומחת מידיעתם למלאות תפקידם עלי האדמה    ן כלל 
האלה   השערות  יודע  שאינו  למי  חיסרון  שאין  כמו  ובעשייתם,  והמצווה  התורה  בשמירת 

  ואינו מתעסק בחקירתם". 

אמר רב קטינא: שית אלפי שני הוו עלמא וחד  "  ע"א:  וראש השנה לא  ע"א  סנהדרין צז   10
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אין בתלמוד חולק על   כך שזו הדעה המקובלת, שהרי  הרשב"א כתב על 
  . 11, וכך היתה קבלה בידםדברים אלו

שנה אלפים  ששת  שאמנם  כתב  בחיי  מכן    רבינו  לאחר  אך  יחרב,  העולם 
  .12כבתחילה, וחוזר חלילה שבע פעמים, עד היובל הגדול יחזור ויתחדש 

צרות   רוב  בו  שיהיו  עצמו,  השישי  לאלף  שהכוונה  פירשו  המאירי 
  . 13ומבוכות 

אלא   חלילה,  ממש  יחרב  שהעולם  הכוונה  שאין  פירש  מישרים  המגיד 
הזה  העולם  תאוות  שיתבטלו  מטבעו,  שישתנה  14שיחרב  או    ממנהגו , 

  . 15התקיף 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ". חרוב

ח  11 ס"שו"ת הרשב"א  "ט  ' יא  על  :  בידם  והקבלה  ז"ל  רבותינו  זה דעת  כי  כבר כתבתי  אני 
ופרש אתה באי זה    ,הוי עלמא וחד חריב  ] שנין[כאמרה אמר רב קטינא שיתא אלפי  ככה.  

חריב  וחד  אלפי  שיתא  נוהג  מנהגו  על  שהעולם  הזה  החכם  לדעת  רואה  הנך   , שתרצה. 
. ואין  ..שאינו נוהג על אותו המנהג אלא במנהג גרוע ונפסד ממנו מצד ישות העולם הגופני

כתבום   למה  החכמים  אצל  בטלים  אלו  דברים  היו  ואילו  עליו.  חולק  בתלמוד  רואין  אנו 
  . "בורם הנכבד המקודש בלי מחלוקתירבינא ורב אשי בח

חזר חלילה והתחיל לפעול באלף   כי  ,ין בששת אלפיםיוכן הענ: "רבינו בחיי במדבר י לה  12
כ וכן  בגבורה,  ובשלישי  בחסד,  ובשני  בבינה,  שהוא וראשון  השביעי  שיכנס האלף  עד  לן, 

וספירה  ספירה  כל  שפעלו  לפי  בהכרח  חרב  העולם  ויהיה  ומנוחה,  שבת  הוא  ולכך  יסוד, 
   ...אלף שלה

הן שיחזרו כבתחילה כי עתידין    ,הווהו ובווזהו החורבן שיהיה העולם חרב, אבל לא יהיה ת
ין משבעה לשבעה עד  יוישפיע למטה מה שקבלו למעלה ואז יתחדש העולם, וכן יהיה הענ

  ."היובל הגדול, וכשיגיע היובל הגדול יחזרו כל העשר לשרשם שהוא אין סוף

והיה זה: "אבות  , פתיחה למסכתבית הבחירה  13 והם נקראים אצל רבותינו סנהדרין  , ד"ה 
רומז    ,שהיורוצה בו לפי דעתי על אחד מן הש  ',אחד חרוב' ואמר  ...  והוצ"ז א' שני אלפים ת

דוש ין חיין בזה עניובו על רוב צרות ומבוכות מיועדות לאלף הששי מצד קבלתם לא שיכו
  ".יהיה מה שיהיה מחורבנו וקיומו כרצון הגוזר ,ין חורבן עולםידת ולא ענ

והא מגלינא  ד"ה שנת ש"ו: "  מהדורא קמא פרשת ויקהל    (לבית יוסף)  ספר מגיד מישרים  14
היינו ברזא דשית   ,ת בטילות לתחיית המתים וכו'ובמאי דאמור רבנן דהמצו  ,לך רזא טמירא

ימות  בתר  דהוא  המתים  תחיית  דבזמן  למימר  דהיינו  חרוב,  וחד  עלמא  הוי  שנין  אלפין 
וכיסופין דהאי עלמא יהא חרב עלמא מתאוות  יתב  ,המשיח  זימנא  יצה"ר  והא בההוא  טל 

מצ ונמצאו  המצוומעלמא  וכן  בטילות  תעשה  לא  מרע"ה  וות  דאמר  מאי  דוגמת  עשה  ת 
למלאכי השרת, מאי כתיב לא תרצח ולא תנאף כלום שפיכת דמים יש ביניכם, יצר הרע יש  
וכן המועדות לא יצטרכו אז לעשות ככל הנעשה היום דהא איסור חמץ ואכילת  ביניכם, 

 ...".אמצה היא לאכפאה סיטרא מסאב

מישרים    15 יוסף)  מגיד  בהר  (לבית  "פרשת  והלוא:  חרובד"ה  וחד  יהון   ,והיינו  דלא  כלומר 
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כתב הרמב"ם  על    ואילו  המקובלת  והדעה  יחיד,  דעת  הוא  זה  שמאמר 
  .  16חכמי המשנה והתלמוד היא שאין כל חדש תחת השמש 

יהיה   שנה  אלפים  ששת  שלאחר  לפרש  שקשה  שהוסיף  מהאחרונים  יש 
שאם כן נשאר זמן מועט לגאולתנו הנצחית, וכי יתכן כי כנגד  חורבן נצחי,  

כך, ומי חשיד הקב"ה  אלפי שנות גלותנו יצטמצם זמן הענקת גאולתנו כל  
  . 17דעביד דינא בלא דינא 

שיהיו  עד  יהיו  איך  אדם  ידע  לא  אלו הדברים  כל  דבר,  מה  ,  18סוף  ויהיה 
  . 19שיהיה מחורבן העולם וקיומו כרצון הגוזר

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

אבל לא דיהא ממש חרוב  ,ובהכי יהא חשוב כאילו הוא חרוב  ,תקיפין כמו דהוו  אמילי עלמ
ביה  ,ח"ו דהוה  תקיפו  מההוא  חרוב  דיהא  מלכות    .אלא  דהיא  הארץ  שמיטת  רמיז  ולהכי 

לרמוז דכד ספירה דמנהיגא עלמא מתייחדא בהאי משמטא    , שמט בהדאקרי ארץ ובעי למ
תא אלפי ילא מנהגא עלמא בכל כך תקיפו כמו דהוה בש  , מפעולת דע"י דמתעליא לעילא 

  ".שנין קדמאי

דבר    שינוי שהוא, או    כפיו מינויזה ושהשהפסד העולם  : "ב פרק כט"ספר מורה נבוכים ח  16
לא דברי  גם  ו  נאמר לנו בו לשון נביא, דבר שלא    נוי, הואי שה  והתמדתו כפי אותו מטבעו  
אומרם    .חכמים אלפי  'כי  חרובוהשנין  שיתא  וחד  עלמא  המציאות    'וי  העדר  ,  כלילאינו 

חרובואל וחד  על  ה  ,מרו  דברי  ועוד    .הזמן  קיוםורה  מסוים.והוא    ,יחידשזה    מה ו  באופן 
יסוד    ,תמצא לכל החכמים תמידש מחכמי משנה וחכמי תלמוד,   שלומד בו כל אחדוהוא 

 חידוש כלל ולא בשום סיבה". ושאין שם  ,'אין כל חדש תחת השמש'הוא אמרו 

בראשית א א ד"ה וגם: "וגם מצד   )תוספת ברכה (לרב ברוך אפשטיין, בעל התורה תמימה 17
אחר קשה לפרש עניין שית אלפי שנין הוי עלמא, שאח"כ יבוא חורבן נצחי, כי הן אנו מונין  

הקיום    היום לקץ  עוד  ונשאר  שנה,  מאות  ושבע  אלפים  חמשת  כמעט  העולם  קיום  שנות 
  כשלוש מאות שנה. 

והנה, לוא נחשוב כי היום ומחר תבוא גאולתנו הנצחית, הייתכן כי כנגד אלפי שנות גלותנו 
יצטמצם זמן הענקת גאולתנו אך ורק במשך שלוש מאות שנה? ועל כגון זה נאמר 'מי חשיד  

  דינא בלא דינא?'".הקב"ה דעביד 

הל  18 פ  'רמב"ם  הי"מלכים  " ב"ב  חכמים:  אלא   ,אמרו  המשיח  לימות  הזה  העולם  בין  אין 
יות בלבד, יראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה  ושיעבוד מלכ

וכל  ...  בםימלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא לישר ישראל ולהכין ל
 ".הדברים וכיוצא בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיואלו 

יהיה מה שיהיה מחורבנו וקיומו  , ד"ה והיה זה): "אבות  שם (פתיחה למסכת  בית הבחירה  19
  ".כרצון הגוזר
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   קיז פרק
  חישובי קיצין

  איסור חישוב הקץ 
הקית  :אמרו חכמים של מחשבי  רוחם  ויאמין בכלל  20ןצייפח  יחכה  אלא   ,

חכמים:  הדבר אמרו  אחר  ובמקום  לעולם  .  חלק  לו  אין  הקץ  את  הנותן 
  .21הבא 

ש  עזרא,  האבן  כתב  המוכן  החושבים  בחשבון  יכל  האותיות  או  לות 
רוח  –  הגימטרי ורעות  הבל  הקץ  ואפילו  , הכל  ידע  לא  שכן    , דניאל  וכל 

  . 22הבאים אחריו 

ב  ייסד  העיקריםשוהרמב"ם  עשר  יבוא, לושה  שהמשיח  ולאמת  להאמין   ,
 . 23לא ישים לו זמן ולא יעשה לו סברות במקראות להוציא זמן ביאתו   אך

עוד הוסיף, שלעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות  
האמורים בענייני סידור שלבי הגאולה ודקדוקיהם, ולא ישימם עיקר, שאין 

  . 24מביאין לא לידי אהבה ולא לידי יראה 
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יכזב: "ב"סנהדרין צז ע  20 ולא  ויפח לקץ  יונתן:   ?מאי  אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי 
.  'שוב אינו בא  –  ון שהגיע את הקץ ולא באוכי'רים  תיפח עצמן של מחשבי קיצין, שהיו אומ

 ."אלא חכה לו, שנאמר אם יתמהמה חכה לו

הנותן את הקץ    :ר' יוסי אומר: "פרק היוצא הלכה יג  (במסכתות קטנות)  מסכת דרך ארץ  21
 ".אין לו חלק לעולם הבא

נ יובן היוצר ח: "אבן עזרא דניאל יא ל  22 דבריו ככלי יוצר  פצתי  יבר ספר במועד הקץ וגם 
גם דברי רבי שלמה    ,וכלל אומר דבריו בדברי קץ  ,ה מועד עברוכי הוא מקו  ,טרם בא מועדו

גם דברי רבי    ,בן גבירול ז"ל רצה לקשור הקץ במחברת הגדולה על שני הכוכבים העליונים
או    לותיוכל החושבים המ  ,צים ודברי היוצר ודברי רבי יצחק בן לביאברהם הנשיא בספר ק

ואף כי הבאים    , כי דניאל לא ידע הקץ  .הכל הבל ורעות רוח  –  האותיות בחשבון גימטריא
 ". ועתה אשוב לפרש  ,רק רמז המלאך דבר כאשר אפרש רק לא פירש מתי יהיה ,אחריו

23  " עשר:  השנים  היסוד  חלק,  לפרק  הרמב"ם  עשרהקדמת  השנים  המשיח  .היסוד    . ימות 
חשוב שיתאחר, אם יתמהמה חכה לו, ולא ישים לו זמן  והוא להאמין ולאמת שיבוא, ולא י

ולא יעשה לו סברות במקראות להוציא זמן ביאתו. וחכמים אומרים "תיפח רוחן של מחשבי  
 ".קיצין

יראה מפשוטן של דברי הנביאים, שבתחילת ימות המשיח : "ב"ב ה"מלכים פי  'רמב"ם הל  24
י ומגוג  גוג  מלחמת  ושקודם  ומגוג,  גוג  מלחמת  ולהכין  תהיה  ישראל  לישר  נביא  עמוד 

ה...  בםיל סדור  אין  פנים  כל  לא וועל  ולעולם  בדת,  עיקר  דקדוקיהן  ולא  אלו  דברים  ויית 
ינים אלו וכיוצא בהן, ולא  ייתעסק אדם בדברי ההגדות ולא יאריך במדרשות האמורים בענ

הקצין,   יחשב  לא  וכן  אהבה,  לידי  ולא  יראה  לידי  לא  מביאין  שאין  עיקר,  אמרו  ישימם 
  ."ארנויפח רוחם של מחשבי הקצים, אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר כמו שביחכמים ת
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  מחשבי קיצין 
לו חיכו  זה  כל  ועם  הדורות  ,  כל  ואחרונים    –במשך  ראשונים  היו    –חז"ל 

, על סמך קבלה או חישובים מפסוקים שונים, וכולם  שחישבו קיצים שונים
  . כבר עברו ולא היה כך

ד'רצ"א  בשנת  קץ  הביאו  אדום   , 25בתלמוד  לגלות  ת"י  אלף  רש"י 26וכן   ,
התמ  קרבן  להסרת  של"ה  אלף  הרס"ג  בדעת  חישב 27ידחישב  הרמב"ם   ,

, דעת זקנים מבעלי התוספות  28שהנבואה תחזור לישראל בשנת ד'תתקע"ו 
ה' אלפיםחישבו   ה'קי"ח 29סוף  עוד  ו  31הרלב"ג   וכן חישב  30, הרמב"ן חישב 
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לרב יוסף: מצאתי אדם אחד ובידו מגילה   שלח ליה רב חנן בר תחליפא: "ב"סנהדרין צז ע  25
רומי   של  לחיילות  לי:  אמר  לך?  מניין  זו  לו:  אמרתי  קדש,  ולשון  אשורית  כתובה  אחת 
נשכרתי, ובין גינזי רומי מצאתיה, וכתוב בה: לאחר ארבעת אלפים ומאתים ותשעים ואחד 

עולם של  לבריאתו  גו  –  שנה  מלחמות  מהן  תנינים,  מלחמות  מהן  יתום.  ומגוג,  העולם  ג 
אלפים   שבעת  לאחר  אלא  עולמו  את  מחדש  הוא  ברוך  הקדוש  ואין  ימות המשיח.  ושאר 

  ."שנה. רב אחא בריה דרבא אמר: לאחר חמשת אלפים שנה איתמר 

תניא, רבי נתן אומר: מקרא זה נוקב ויורד עד תהום כי עוד חזון למועד  : "ב"סנהדרין צז ע  26
בא יבא לא יאחר. לא כרבותינו שהיו דורשין    ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי 

ותשקמו  דמעה  לחם  האכלתם  דורש  שהיה  שמלאי  כרבי  ולא  עדן,  ופלג  עדנין  עדן  עד 
בדמעות שליש, ולא כרבי עקיבא שהיה דורש עוד אחת מעט היא ואני מרעיש את השמים 

  ".ואת הארץ
"רש"י   שליששם:  בדמעות  ה  –  ותשקמו  ברוך  הקדוש  אותם  השקה  גלות  כלומר  בין  וא 

מצרים לגלות בבל שליש גלות אדום, כי קץ גלות אדום זה יהיה לסוף שלש פעמים ארבע  
מאות  וארבע  אלף  לסוף  דהיינו  בבל,  גלות  כנגד  שנה  שבעים  פעמים  ושלש  שנים,  מאות 
זכרונו  דוד  בר  שמואל  רבי  הרב  בשם  כתוב  מצאתי  כך,  היה  ולא  עברו  כבר  שנים,  ועשר 

 ."לברכה

ויש לנו לפותרו עוד כאשר ראיתי כתוב בשם רב סעדיה הם  : "ל פרק ז פסוק כהרש"י דניא  27
שני   עת  עד  המועד  ופי'  וגו'  המחכה  אשרי  הספר  בסוף  ול"ה שנים האמור  מאות  וג'  אלף 

תים הם ד' מאות ופ' שמיום צאתם ממצרים עד שנבנה הבית, יעתים וחצי עת ואמר שהע
ועוד חצי העת הזה תמ"ה הרי אל"ף של"ה את    וד' מאות ועשר ימי מקדש ראשון הרי תת"ץ

והוא הוסר שש שנים לפני   אלה חשוב מעת הוסר התמיד עד שוב זבח התמיד אל מקומו 
  ".החורבן ויש קצת ראיה בספר זה

תת העת על בוריה אינה מודעת, אבל יש אצלנו קבלה  יאבל אמ(לרמב"ם): "  איגרת תימן  28
בל הדבר, וכן הדבר  יאביו ומאבי אביו, והוא קגדולה ונפלאת, קבלתי אותה מאבי שקבל מ

קש הזה והפירוש הזה תחזור הנבואה לישראל  יולפי הה...  לת הגלות של ירושליםיעד תח
היא   הנבואה  שחזרת  ספק  ואין  ליצירה.  ושש  שבעים  מאות  תשע  אלפים  ארבעת  בשנת 

תי מכל חשבון יהקדמת משיח, שנאמר (יואל ג' א'): "ונבאו בניכם ובנותיכם". זהו יותר אמ
תי אחר שהוזהרנו עליו ומנעונו תכלית המניעה ישנאמר בשום קץ, וזה שאמרנו שהוא אמ

 ".שלא יהיה בעיני העם ברחוק, וכבר הודעתיך אותו, וברוך היודע – לגלותו

וימצאהו איש והנה תועה בשדה. כאן רמז  : "דעת זקנים מבעלי התוספות בראשית לז טו  29



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   552  ________________________________________  

רבים  ה'תע"ה   , 32ראשונים  או  ה'ת"ע  חישב  רזא  אבן ,  33פענח  יוסף  דון  ר' 
בקירוב ה'ת"ש  חישב  ופרח  ,  34יחייא  שנת  הכפתור  של  חישוב  הביא 

נוסף  35ה'קי"ח  וחישוב  ה'ת"ח ,  36ה'קס"ג   –,  חישב  אור    ו סברוכן    37הזוהר 
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ה' של גלות אדום לסוף    ,ע' של גלות בבל   ,ת' של גלות מצרים  :גליותשה  ולו גבריאל השל
ז"ל. וכיוצא בדבר שמעתי מר' בנימין גוז"ל   ה' אלפים יכלה במהרה בימינו. מפי מורי אבי 

  ". יות שפירשתיומפרש על ואחר עד עתה דכתיב גבי יעקב דהיינו איחור הג' גל

ג  30 ב  בראשית  "רמב"ן  בתח:  כי  הששי,  האלף  המלכיוהוא  הם  החיות  בו  ימשלו  יות  ולתו 
יבא   א)  צד  פסחים  (עיין  ליום  החמה  הנץ  כשעור  עשיריתו  ואחרי  ה',  את  ידעו  לא  אשר 

דוד הנעשה בצלם אל בן  זהו  נגדי,  וכסאו כשמש  לז)  (תהלים פט  בו  ים, וקהגואל שנאמר 
מ יומיא  עתיק  ועד  הוה  אתי  אינש  כבר  שמיא  ענני  עם  וארו  יד)  יג  ז  (דניאל  טא  כדכתיב 

וקדמוהי הקרבוהי, וליה יהיב שלטן ויקר ומלכו, ויהיה זה קי"ח אחר חמשת אלפים לכלות 
דבר ה' מפי דניאל, (שם יב יא) ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף ומאתים 

כי בתח לחית הארץ,  והעוף  ונראה משנוי הימים משרץ המים  לת האלף הששי יותשעים. 
ואי שלטת  אומה  מלכות  מן תתחדש  יותר  האמת  אל  ומתקרבת  יתירא,  ותקיפא  מתני 

 ". הראשונות

זה המספר כשיהיה    31 נשלם  יהיה  ולזה  הקץ...  זה  על  נעמוד  "וממנו  יא:  יב  דניאל  רלב"ג 
  המספר לפרט האלף השישי קי"ח שנה".

מעייני הישועה (לאברבנאל) מעיין יא תמר י ד"ה התמר: "חשב הגאון רבי סעדיה והנשיא   32
אבר רבי  והרלב"הרב  והרמב"ן  ז"ל  ורש"י  חייא  אלף הם  לפרט  משיח  יבוא  קי"ח  שנת  כי  ג 

 ". השישי

וישלחתחילת    לב ה,  פענח רזא בראשית  33 ואחר עד עתה, פי' אם באולי תאמר  : "פרשת 
אלי צא והלחם עמי מאחר שקיימת תרי"ג מצות, לזה אני משיבך שא"א עתה, אראנו ולא  

ור עת"ה דהיינו ע' של גלות בבל ות' של גלות  עתה וגו', שאתאחר מלהלחם עמך עד יעב
הששי   באלף  עמך  אלחם  ואז  ליצירה  אלפים  ה'  אחר  עד  שימשך  אדום  וגלות  מצרים 

וגו' מושיעים  ועלו  עת"ה.  כדכתיב  לפרש  הקץ  את  הוא  ששיער  לו  רמז  דהיינו    (ואולי 
לחמשת אלפים וארבע מאות ושבעים או לשנת תע"ה לאלף הששי, וע' היטב במה שכתבנו  

  ".לקמן בסדר וילך בקץ הגלות הזה מה שיסכים עם זה)

חמש  ל  ופירוש, וכן נדפס ב154דון יוסף אבן יחייא על דניאל (ליידן שצ"ג עמוד  ר'  פירוש    34
רפ"ח(מגילות   ע"א  )בולוניא  רבינו הובא בהערה  ו  ,ק"א  ד"ה  ע"ב  סי'  מן השמים  על שו"ת 
בסוף חמשת אלפים ושבע מאות שנה לבריאת העולם, בקירוב, אם מעט קודם או  "  :אפרים)

ש ו א קיצנו בעזרת ה' למען יוכלו לשבת בני ישראל בטח על אדמתם בשלויב  ,מעט אחר כך
יתראה לעין כל היות האמת אימאות שנה מהאלף הש וישי, למען  ויהנו בגוף  נפש מן  תם 

 ."העולם הזה תחת אשר נענשו בעול גלות האומות בגוף ונפש

כפתור ופרח (לר' אשתורי הפרחי) פרק ו ד"ה דברי מחשבי קיצין: "דברי מחשבי קיצין...   35
  והוא חמשת אלפים קי"ח". 

 בהמשך דבריו שם: "וקצתם אומרים... יהיה המקובץ מזה ה' אלפים קס"ג". 36

ר"א בן ערך הוה  " :ב"דף קלט ע  ,פרשת תולדות  ,(בראשית)  מדרש הנעלם כרך א  –  זוהר  37
יתיב והוה קא מצטער בנפשוי טפי, עאל לקמיה ר' יהושע א"ל חיזו נהירו דבוצינא דעלמא  
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החסד לאברהם חישב ,  40האברבנאל חישב ה'רס"ג   , 39ועמק המלך   38החמה
הגר"א חישב שמשנת ה'ת"ק והלאה  ,  42אור החיים חישב ה'ת"ק ,  41ה'תש"ס 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

למה חשוכן א"ל חיזו ודחילו סגי עאל בי דהא אנא חמי מה דאתערו חברנא מארי מתניתא 
דבשתיתאי יהא פורקנא שפיר אבל אנא חמי  דשראת עלייהו רוח קדישין וההוא דאתערו  

אורכ' יתרא על אינון דיירי עפרא דבאלף שתיתאי לזמן (שמות י א) ארבע מאות ותמניא  
שנין מניה יהיו קיימין כל דיירי עפרא בקיומיהון ובגיני כך אתערו חבירנא על פסוקא דקרא  

 ."ח"ת דיתערון לח"ת שנה – לון בני ח"ת

לרבי אברהם  והוא ביאור על הזוהר,  לק שני מספר קריית ארבע,  ספר אור החמה (והוא ח  38
", סבו של החיד"אאזולאי ע"א:  י  דף  ראינו)  כי    ,יחאתה אה  תתמ  אל  . וא״ת אותותינו לא 

  . צנו לא האריכו יבינינו בשמדות העלימו ק  לול ה׳ אשריובפרט ח  ,רמו מה שגרמוגעונותינו  
שיהיה העלימו  קץ  אבל  עת  עד  נסתר  מש  נםאמ  . אורו  יעבור  הדבריםנלא  לכל  ת״ח    ת 

הענייני  .שבעולם א  םויקדמו  ש"תחיית  מ'  לפחות  ח״ל  לתחיית  מה הני  הגאולה  ויקדם   ,
 שיגזור ה'".

שנדפס באותה שנה (אמסטרדם ת"ח), שער עולם התוהו    –עמק המלך (רבי נפתלי בכרך)    39
(דף לג ע"א): "אנו מצפים לאל ה' ויאר לנו יערה עלינו רוח הקודש ממרום... ויאיר עינינו  
ממנו  המלוכה  משיח  ייקח  ת"ח  ובשנת  ישמעאל...  מייד  ישראל  ארץ  ויקח  בתורתו 

 [מישמעאל]". 

ואומר: "ועדן, הלוא הוא מספר הזמן    מעייני הישועה (לאברבנאל) מעיין יא תמר י ד"ה   40
וחצי   ויעלה מספרי מועד מועדים  ת"י שנה,  אלף ותל"ה    –אשר התמיד בית ראשון, שהם 

שנים. וכשתחברם לג' אלפים (תתק"ח) [תתכ"ח] ליצירה, שנחרב בית שני, תכלינה כל אלה  
  האומות שנת ה' אלפים ומאתים ושישים ושלוש לבריאת העולם". 

למקובל רבי אברהם אזולאי מחברון, סב סבו של החיד"א) מעיין שני נהר  חסד לאברהם (  41
נט: "ודע כי שיעור המקווה חמשת אלפים ושבע מאות ושישים ביצים, וסוד העניין הוא כי  
לסוף ה' אלפים ושבע מאות ושישים ליצירה יתקיים הפסוק 'ואת רוח הטומאה אעביר מן  

חיה   'והשבתי  ויתקיים מקרא דכתיב  כנזכר  הארץ'  כוחות הטומאה  מן הארץ' דהיינו  רעה 
  בזוהר".

ב  42 ו  ויקרא  החיים  "אור  מלילה  :  מה  שומר  ללילה  הנמשל  הגלות  זמן  שהוא  הלילה  כל 
(ישעי' כא) וכן בפסוק ליני הלילה דרשו ז"ל על הגלות עד הבוקר שהוא זמן שיריק עלינו 

מה שקדם לנו מדבריהם   לפי ,  שייכבודו ואתא בוקר, והזמן הוא אחר עבור ת"ק לאלף הש
מ ראשונה  ת"ק  יהיו  ומהשכל  שנה,  אלף  הוא  ברוך  הקדוש  של  יומו  כי  יט)  (ב"ר  דת  יז"ל 

דת יום, והודיע ה' כי עד הבוקר שכשיגמר ת"ק שנה בגלות עד הבוקר  יה מילילה ות"ק שני
כי   הו'  אלף  של  בוקרו  או  הה'  אלף  של  בוקר  אם  יודע  אני  אין  זה  ובוקר  העליה,  שיהיה 

ף הד' גלה כבוד ישראל בעקב"ו, לזה גילה ה' סודו ביד עבדיו הנביאים כי הוא לבוקר  באל
לג) הי' זרועם לבקרים לב' בקרים לבוקר ב' אם לא לבוקר א'. ולזה    הב', והוא אומרו (ישעי

  אמר עד הבוקר הידוע שהוא ב' ולא בוקר הבא ראשון בגלות.  
(ישעי באומרו  הנביא  רמז  לזה  כי  הגם  כא)    הואולי  פי'  לילה  וגם  בוקר  אתא  שומר  אמר 

אלו   כי  ואולי  בו.  נושענו  לא  כי  הלילה אחריו  כן  גם  ובא  הועיל  לא  ראשון  בוקר  שאתא 
  .ישראל היו שלמים היו נגאלים בבוקר ראשון

כ)   (תהלים  דכתיב  אחד  יום  אלא  גלות  ישראל  על  נגזר  שלא  בדבריהם  שרמוז  מה  והוא 
הקדוש ברוך הוא, ולא נשארים אלא תרע"ב שהם עק"ב  יענך ה' ביום צרה פירוש יומו של  
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המשיח    – עקבות  מתקדמים  חודשים  ושמונה  שנה  ואחת  ארבעים  בכל 
רבות ה'תר"ג ,  43מבחינות  חישב  התניא  אמר    , 44בעל  מברסלב  נחמן  רבי 

שיבוא  ש מוכן  היה  ה'תקס"ו כבר  שנת  לאחר  שנים  כמה  ,  45המשיח 
האדמו"ר השני מקומרנה הביא בשם האר"י שבשנת ה'תשל"ו תהיה תחיית  

יהיה   ה'תש"ס  ובשנת  הדיןהמתים  חישב שהגאולה תחל  ,  46יום  המלבי"ם 
ה'תרפ"ח  בשנת  ייבנה  והמקדש  ה'תרע"ג  ישראל,  47בשנת  חישב    הגאולת 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

 ".שנשארו מאלף הד' ות"ק של אלף הה' הרי תרע"ב ובבוקרו היו נגאלים

התחיל בגילוי רמזי התורה בהיותו    [הגר"א]   נוירבקול התור, פרק א, תוכן הפרק, אות ד: "  43
בשנת שנה  עשרים  השישי  יתח,  ת"ק בן  יום  בוקר  אור  של  הראשונה  השעה  באלף  לת 

קים, רוחא דמשיחא, לפעם ברוח קדשו, לגלות רזי התורה  והשישי, אשר אז החל רוח אל
בעקבות  שבסודות  סודות  דרזין  רזין  גלויי  הראשון,  משיח  של  ביעודו  קימעא  קימעא 

ה, היינו  ימשיחא. וכל רז לא אניס ליה. וכנודע החל לנסוע לארה"ק בתחילת השעה השני
 .רת רוחו סערת אליהו לקבוץ גלויות ביתר שאתאשר אז החלה סע, תקמ"ב בשנת

יום השיעקבות משיחא בכללות נפתחו תח שי לשתיתאה,  ילה בשעה הראשונה של בוקר 
היינו שנת ת"ק לאלף הששי דנא. ומשעה לשעה מתקדמים העקבות מבחינות רבות. וכנודע 

יח בן  מאז נפתחו מוסרותיהם של עקבות מש  כל שעה ארבעים ואחת שנה ושמונה חדשים
נאמר זה  שעל  למוסרייפ'  יוסף  ביהוסף...' ובסוד'  תחת  כפיו   עדות  שכמו  מסבל  הסירותי 

יה (היינו משנת תקמ"ב) נכנסה בחינתם של כל בית ישראל,  יומהשעה השנ'.  רנהומדוד תעב
הן הכלל והן כל איש ואיש בישראל, בפקידה דמעליתא של משיחא דאתחלתא משיח בן 

  ".יוסף
השעה השישית התחילה בשנת ה'תש"ח וארבע חודשים, וכפי שכתב הרב על פי חישוב זה,  

  אברהם יעלין בספרו גאולת ישראל, כדלקמן.

א   44 כרך  והמועדים,  התורה  פרשיות  על  התניא),  (לבעל  הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ספר 
 שמות) עמוד תכג: "נמצא זמן הגאולה הוא בתר"ג לאלף השישי אי"ה".־ת(בראשי

מוהרנ"ת חלק א אות יא: "שנת תקס"ו לפ"ק, יום ראשון ה' מנחם (אב), שמענו מפיו  ימי    45
הקדוש כל סדר ביאת הגואל צדק במהרה בימינו. ואמר שכבר היה מוכן שיבוא בעוד איזה  
וידע באיזה שנה ובאיזה חודש ובאיזה יום יבוא, אך עכשיו בוודאי לא יבוא באותו   שנים, 

יה שהעיכוב היה מחמת שנפטר אצלו בנו הקטן שלמה אפרים הזמן. וכפי המובן מדבריו ה
 זצ"ל".

מעשה אורג על המשניות מעשר שני פ"ה מ"ב ד"ה אמר רבי אחא (דף נו ע"א): "ובשנת    46
יום  יהיה  תש"ס  ובשנת  הימין,  [קץ]  (כל)  הוא  כי  העולם  בכל  המתים  תחיית  יהיה  תשל"ו 

 ".ל זה ממרן האר"י, יראו עינינו וישמח ליבנו. כהדין הגדול והנורא

וכבר בארנו שחשבון   .ויגיע הגאולה לא יאוחר מה' אלפים תרפ"ח: "מלבי"ם דניאל ח יד  47
הפסק  מפני שמן  קודם,  שנים  ט"ו  תרע"ג, שהוא  אלפים  לה'  מגיע  עידן  ופלג  ועדנים  עידן 

ד התמיד שבו  והקרבת  המקדש  בנין  עד  למעלה  דבר  שבו  זעירא  הקרן  כאן,  יממשלת  בר 
שנים, שכבר מבואר בדחז"ל שימי ביאת בן דוד יתארך שבוע א' וימי גוג ומגוג    יתארך ט"ו

  ".ין המקדשיגם כן יתארכו שבוע א' כמבואר בירושלמי דשביעית, הרי י"ד שנים עד בנ
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  . 49, והיו עוד חישובים רבים 48עד שנת ה'תש"ח וארבעה חודשים 

  כיצד חישבו קיצים נגד האיסור 
הוא עצמו  גם  אף על פי ש  –  50שכתב בחריפות נגד מחשבי קיצין  , הרמב"ם

זאת  שכל    –  51עשה  כך,  שחישב  הרס"ג  את  זכות  לכף  לדון  שיש  הסביר 
  . 52ו מעשיו לשם שמיים, אלא שהיה זה צורך דור

הרמב"ן כתב שהאיסור לחשב את הקץ היה בדורות הראשונים שהקץ עוד  
זאת להמון כדי שלא לרפותם, ועכשיו, שאנחנו   היה ארוך, ואסרו לגלות 

אלה  טענות  בטלו  הימים,  הוסיף  . 53באחרית  שמא  עוד  האיסור  שטעם   ,
שוב אינו בא', ולכן אם מחשבים בדרך    –יאמרו 'כיוון שהגיע הקץ ולא בא  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

), נדפס בשנת תרפ"ח: "והנה ביום  18אות טו (עמוד    )אברהם יעלין(לרב    גאולת ישראל  48
(דף לח) אמרו שבשעה חמישית על היום נגמר בריאתו  שישי נברא האדם, וחז"ל בסנהדרין  

וקם על רגליו, וזה מרמז על הקמת ישראל שנקראים אדם... וגם מרמז על המשיח... שזה 
של   שישי  ויום  הגאולה,  תהיה  שאז  שלו,  חמישית  בשעה  הקב"ה  של  השישי  ביום  יהיה 

הוא  שלו  ושעה  לילה,  הוי  ת"ק  דעד  ת"ק,  אלפים  ה'  משנת  התחיל  וח'  מ"  הקב"ה  שנה  א 
מישית שלו התחילה ה' אלפים תרס"ו וח' חודשים, והיא עד שנת חודשים, נמצא דשעה ח

 תש"ח וד' חודשים, שבשעה זו תהיה הגאולה, והגר"א ז"ל כתב שזהו הזמן של בעיתה".

(ההערות מהרב ראובן מרגליות), ליקט חישובי   סימן עבל ההער, בשו"ת מן השמיםבספר    49
 .קיצין רבים מאוד

 כדלעיל בתחילת הפרק. 50

 כדלעיל. 51

תימן  52 "  איגרת  הקיצים:  מדבר  שזכרת  מה  אבל  לברכה:  ד"ה  זכרונם  החכמים  אמרו  וכן 
פח  ילפי שהם תקלה לעם, לפיכך התפללו עליהם חכמים שת ,ציםיפח רוחם של מחשבי קית

  נם.  שחת חשבוידעתם וי
ין זה, ואף על פי שהיה  יואנו דנים את רב סעדיה לכף זכות ונאמר, שמא מה שהביאו לענ

נשחתות, וכמעט שתאבד  יודע שהתורה אסרה זה, לפי שהיו בני דורו בעלי סברות רבות 
תורת ה' לולי הוא עליו השלום, לפי שהוא גלה מן התורה מה שהיה נעלם וחזק ממנה מה  

ובכתבו וקולמוסו, וראה בכלל מה שראה בדעתו לקבץ המון העם   שנדלדל והודיעו בלשונו
והוא התכ ולהוסיף על תוחלתם,  ון בכל מעשיו  ועל דרך חשבון הקצים, כדי לאמץ אותם 

 ."נתו היתה מה שאמרתיולשם שמים, ואין לטעון עליו על שטעה בחשבונותיו, כי כו

בעניין   53 לדבר  פינו  "וטרם שנפתח  וטרם:  ד"ה  א  פרק  רביעי  שער  (לרמב"ן)  הגאולה  ספר 
הקיצין'.  מחשבי  של  רוחם  'תיפח  ז"ל  חכמים  שאמרו  ממה  להתנצל  צריכים  אנחנו  הקץ, 
ואומר, כי הכוונה בזה, ממה שאמרנו, כי מהם ז"ל שיודעים אריכות הקץ אחריהם... ואינם  

פן להמון,  הדבר  שיתגלה  ממנו    רוצים  בטלו  ועכשיו  תקוותם.  בחלישות  לרפיון  זה  יהיה 
הטענות האלה, ממה שאנחנו באחרית הימים. ושכבר היו אחרים מאנשי תורתנו שחיברו 

באומרנו   עם  מגרעת  אין  ולכן  ספרים,  דברינו  בזה  בהיות  הזה,  בעניין  דעתנו  אנחנו  גם 
  ". מסכימים אל הדעת וקרובים אל השכל בע"ה
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  .54כדרך הנביאים, אין בזה נזק שמא ואפשר, ולא במאמר חלוט 

האברבנאל כתב שכל האיסור לחשב את הקץ הוא רק על המחשבים על  
דברי  מתוך  הקץ  את  ולהבין  לחקור  מותר  אך  השמיים,  מערכות  פי 

  . 55ורוח הקודש  איםהנבי

  כיצד טעו בחישוביהם 
תירוצים  נאמרו  כבר  בחישוביהם,  ישראל  גדולי  טעו  כיצד  השאלה  לגבי 

שלא התכוונו לומר זאת  ,  56שונים: שזהו רצון האלוקים להעלים את הקץ
שהיו אלו  , 58שעשו זאת רק לצורך דורם , 57באופן החלטי אלא בדרך אפשר

מסוימים  היו סיבות שעיכבו את הדבר, שהיו אלו שלבים  שעות רצון אך 
  בגאולה.  

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ך דבריו שם: "והנה בדברי חכמינו ז"ל טעם על מאמרם 'תיפח עצמן  בהמשספר הגאולה    54
לו,   ולא בא,שוב אינו בא, אלא חכמה  כיוון שהגיע הקץ  קיצין, שהיו אומרים  של מחשבי 
שנאמר 'אם יתמהמה חכה לו כי בוא יבוא'', והכוונה בזה מפני שהם יודעים מאנשי דורותם 

  המכשילות... שיחתכו בקץ לקרב אותו בזמן ההוא, וירבו בו
והנה דברינו אנחנו איננו מזיק בהרחקתו, כאשר סיפרנו. ולא בטעם הזה, מפני שדברינו בקץ  
בו מאמר   ולאמר  גזירה אמיתית  עליו  לגזור  ראוי  דבר  בו  ואין אצלנו  ואפשר,  דברי שמא 

  חלוט שהוא ככה, כי אין אנחנו נביאים לומר כן בסודות האלוקים יתברך".

יין א תחילת תמר ב: "שבאמת לא קראו חכמים ז"ל 'מחשבי קיצין' כי מעייני הישועה מע  55
אם החכמים בעיניהם, שמחשבין מהלכי מערכות השמיים ומחברותיהם ויגזרו עת הגאולה  
דברי  מתוך  הקץ  את  ויבין  שיחקור  מי  בדבריהם  חכמים  גינו  לא  אבל  זו...  חוכמתן  פי  על 

  הנביאים ומדברים ברוח הקודש". 

הגאולה    56 מחשבים ספר  [של  טעותם  כי  חושב  אני  "ואמנם  א:  פרק  רביעי  שער  לרמב"ן 
  שונים] היתה מצד רצון אלוקים בהעלמת הקץ".

ספר הגאולה בהמשך דבריו שם: "מפני שדברינו בקץ דברי שמא ואפשר, ואין אצלנו בו   57
אנחנו   אין  כי  ככה,  שהוא  חלוט  מאמר  בו  ולאמר  אמיתית  גזירה  עליו  לגזור  ראוי  דבר 

 אים לומר כן בסודות האלוקים יתברך".נבי

תימן  58 "  איגרת  הקיצים:  מדבר  זכות  ד"ה אבל מה שזכרת  לכף  סעדיה  רב  את  דנים  ואנו 
ין זה, ואף על פי שהיה יודע שהתורה אסרה זה, לפי שהיו  יונאמר, שמא מה שהביאו לענ

לום, לפי בני דורו בעלי סברות רבות נשחתות, וכמעט שתאבד תורת ה' לולי הוא עליו הש
ובכתבו  בלשונו  והודיעו  שנדלדל  מה  ממנה  וחזק  נעלם  שהיה  מה  התורה  מן  גלה  שהוא 
כדי  הקצים,  חשבון  דרך  על  העם  המון  לקבץ  בדעתו  שראה  מה  בכלל  וראה  וקולמוסו, 

ון בכל מעשיו לשם שמים, ואין לטעון עליו  ולאמץ אותם ולהוסיף על תוחלתם, והוא התכ
  ."נתו היתה מה שאמרתיועל שטעה בחשבונותיו, כי כו

רלב"ג דניאל יב יא: "והנה לא עמדו הקודמים על זה הקץ, עם קלות העמידה אליו, מפני 
רז"ל שנתנו קיצים רבים    שכל אחד מהם היה טורח להמציא חשבון יגיע בימיו, ולזה תמצא

המון   הגאולה  מן  יתייאשו  שלא  כדי  קרוב  הקץ  להמציא  משתדלים  היו  כי  כלו,  וכולם 
 ". העם
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אפשר   חלקם  מאירהועל  שאינה  באספקלריא  ושהסתכלו  ולא  ,  נתנבאו 
  להבדיל   –אמנם שנת ה'ת"ח לא היתה שנת הגאולה, אך    . ידעו מה נתנבאו

שראו  אפשר  , ו59יהודים אלפים רבים של  היתה זו שנת פרעות עצומות ב   –
ש  קודשם  עצומים  אכן  ברוח  מאורעות  ישראל  יהיו  וטעו  לעם  זו,  בשנה 

  .60וסברו שזוהי הגאולה 

הם   הקיצין  חישובי  פנים,  כל  והחשבונותעל    אלינו הקרובים    מהסברות 
  שהוכחשו. 

, ואנו  61א לא יאחרוא יבו אם יתמהמה חכה לו כי ב,  ואחרי ככלות כל אלה
  . 62למה מחכין, לקבל שכר

  חישובי קיצין למפרע
מי  יש  האחרון  המחשבים,   63בדור  לשאר  בניגוד  אך  הקיצין,  את  שחישב 

וכך הגיע לפיענוח המתאים במדויק למועדים שבספר   זאת למפרע.  עשה 
  דניאל.  

" ויאמר לאיש לבוש  בנבואות שבסוף דניאל ישנם שלושה מועדים שונים: 
ואשמע את האיש  .  ר עד מתי קץ הפלאותוהבדים אשר ממעל למימי היא

היא למימי  ממעל  אשר  הבדים  השמים  ולבוש  אל  ושמאלו  ימינו  וירם  ר 
ק עם  יד  נפץ  וככלות  וחצי  מועדים  למועד  כי  העולם  בחי  דש  ווישבע 

אלה כל  ש...  תכלינה  ולתת  התמיד  הוסר  שי ומעת  אלף  וקוץ  ימים  מם 
ותשעים של.  מאתים  אלף  לימים  ויגיע  המחכה  של ו אשרי  מאות  שים  וש 
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 .(לרבי נתן נטע הנובר) כפי המתואר באריכות בספר "יוון מצולה" 59

דרך   60 פי  על  בחשבון  מדובר  שם  אך  בתקופתו,  שאירע  דומה  מעשה  הזכיר  הרמב"ם  גם 
  הכוכבים, שהרמב"ם שללה מכל וכל. 

בר ספר בעניין הקץ על דרך  יוכבר עמד אחד מן המחודדים בספרד וחגרת תימן פרק ג: "יא
ואמ זלזל שם הכוכבים,  חסידינו שלא  ואין אחד מחכמינו  פלונית.  יגלה בשנת  ר שהמשיח 

וזלזל עצתו, ושמוהו במעלת החסרים בשביל מה שעשה והעיר תכלית. והמציאות  דבריו 
עשתה בו יותר רע, כלומר שחוק והיתול ממה שעשינו בו אנחנו. לפי שבזמן שאמר שיגלה  

המערב בארצות  והממרה  הסרבן  עמד  הכו  ".המשיח,  לעליית  שניסו   אלמווחדיםונתו 
  להשליט את האסלאם אף על היהודים.

 חבקוק ב ג.  61

וכי    .דת הדין מעכבתיוכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה, מי מעכב? מ: "ב"סנהדרין צז ע  62
 ."דת הדין מעכבת, אנו למה מחכין? לקבל שכר, שנאמר אשרי כל חוכי לוימאחר שמ

  חוברת קצרה בשם "פענוח קץ אחרית הימים שבדניאל", לרב יוסף איזיקמן. 63
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  .64" שה יוחמ

  וכך פיענוחם: 

אלפיים וחמש מאות שנה בדיוק לאחר חורבן הבית    –"מועד מועדים וחצי"  
הפלאות"  65ראשון  "קץ  התחיל  הראשונה   –,  העולם  שהייתה 66מלחמת   ,

ישראל.  בארץ  ישראל  לעם  לאומי  בית  על הקמת  בלפור  להצהרת  גורם 
ק " עם  יד  נפץ  השואה,   –"  דש ווככלות  סיום  כל  "   לאחר    –"  אלה תכלינה 

  קמה מדינת היהודים בארץ ישראל.  

התמיד " הוסר  ולא    –  "ומעת  המקדש  כלי  את  הוציא  שנבוכדנצר  מזמן 
התמיד  קורבן  את  להקריב  אפשרות  "67היתה  ש,  שיולתת  עד    –  "מם וקוץ 

עברו אלף    –"  ימים אלף מאתים ותשעים, "68שהוקם בהר הבית מסגד עומר 
  מאתים ותשעים שנה בדיוק. 

של אשרי  " אלף  לימים  ויגיע  של והמחכה  מאות  וחמו ש  אלף    –"  שהישים 
מוסלמים  אותם  של  למניינם  שנה  וחמש  שלושים  מאות  תהיה 69שלוש   ,

    ה קמה מדינת היהודים. יאותה הצהרת בלפור שבעקבות

   קיח פרק
  ביאת המשיח 

, בלא שנדע על  משמע שהמשיח יכול לבוא בכל יום  התלמודמפשט דברי  
לאחר   ומייד  מראש,  לישראל כך  עבדים  יהיו  האומות  כל  וכן  .  70שיגיע, 
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 דניאל יב ו,ז,יא,יב.  64

שנת    65 באב,  ב"שנים   586תשעה  שמתחשבת  ההיסטוריונים  שיטת  ע"פ  ספירתם,  לפני 
 החסרות". 

לספירתם (ביום זה הצטרפה גרמניה למלחמה. תחילת המלחמה   1914תשעה באב, שנת    66
 הונגרית לבין סרביה היתה בה' באב). ־טרובין האימפריה האוס

 לפני ספירתם. 597גלות יהויכין, שנת  67

 לספירתם. 693שנת  68

  לספירתם. 1917שנת  69

מותר לשתות יין בשבתות ובימים    –  הריני נזיר ביום שבן דוד בא: "ע"ב  –ע"א    עירובין מג  70
יין כל ימות החול. אי אמרת בשלמא יש תחומין  טובים, היינו דבשבתות    –  ואסור לשתות 

ובימים טובים מותר. אלא אי אמרת אין תחומין, בשבתות ובימים טובים אמאי מותר? שאני  
התם, דאמר קרא הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא וגו', והא לא אתא אליהו מאתמול.  

נמי   ויומא  יומא  כל  בחול  הכי,  אלא אמרינן: אי  מאתמול!  אליהו  אתא  לא  דהא  לישתרי, 
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  . 71מפורש בתלמוד שמשיח בא בהיסח הדעת

, שכל אחד ואחד ישב על עבודתו בהיסח הדעת,  גדולי החסידות  ווכן אמר 
משיח יבוא  הכנה  ,  72ופתאום  שום  וללא  אחת  בבת  פתאום  יהא  שהכל 

  .73מקודם 

ך מבית דוד  אמנם הרמב"ם מתאר שהדבר יעשה בשלבים רבים: יעמוד מל
ההוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, ויכוף כל ישראל לילך בה, וילחם  
נדחי  ויקבץ  המקדש  את  ויבנה  שסביביו,  האומות  כל  וינצח  ה',  מלחמות 

  . 74ישראל 

גם בעניין חיוב האמונה בביאת המשיח, יש מי שאמר שהוא חיוב לחכות  
בביאתו אבל מי    ולהאמין שהנה ממש היום הזה הוא בא, אבל אם מאמין

  .  75חסר לו באמונתו והוא כופר  –יודע מתי 

שלא תמיד  מוכח ממקומות רבים בחז"ל ובראשונים  כן  אך דבריו נדחו, ש
 76האשכנזים  האמינו שיכול לבוא בכל יום. ושורש הטעות בנוסח שבסידורי

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

לימא: לבית דין הגדול אתא! כבר מובטח להן לישראל    –  לבית דין הגדול אתא. הכא נמי
שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים מפני הטורח. קא סלקא דעתך:  

לא אתי, משיח אתי.   משיח נמי לא אתי, במעלי שבתא לישתרי! אליהו – מדאליהו לא אתא
  ."הכל עבדים הן לישראל – ן דאתי משיחאודכיו

 ". שה באין בהיסח הדעת, אלו הן: משיח מציאה ועקרבושל ,דתנינא: "א"סנהדרין צז ע 71

ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם  בעל שם טוב על התורה, ויחי, אות א: "  72
, שכל שם טוב, אשר יקרא, דרך מקרה  בשם הבעלאת אשר יקרא אתכם באחרית הימים.  

  ". אחד ואחד ישב על עבודתו, בהיסח הדעת, ופתאום יבוא משיח

) דרשות חומש קלויזנבורג־האדמו"ר מצאנז  ,רבי יקותיאל יהודה הלברשטאםשפע חיים (  73
בשם  זי"ע  מצאנז  מזקה"ק  ששמע  אאמו"ר  מכ"ק  "שמעתי  מסעי:  פרשת  תשד"מ  ורש"י 

ולפתע יבואו הנערים במרוצה ויאמרו 'למה תשבו במקומכם, הלא הרה"ק מראפשיץ זי"ע... 
משיח בא'... עכדה"ק. פתאום יבוא האדון (מלאכי ג א), הכל יהא פתאום, בבת אחת וללא  

 שום הכנה מקודם, רק לפתע יראו שבא הגואל".

הל  74 פי  ' רמב"ם  " ד"א ה"מלכים  ועוסק במצוות :  דוד הוגה בתורה  מבית  יעמוד מלך  ואם 
ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם   כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, 

זה בחזקת שהוא משיח  –  מלחמות ה' ונ   .הרי  והצליח  כל האומות שסביביו  יאם עשה  צח 
 . "דאיוהרי זה משיח בו – בץ נדחי ישראליובנה מקדש במקומו וק

פעם,   75 אי  שיבוא  רק  לא  הוא  בביאת המשיח  האמונה  "חיוב  פא:  דף  ח"ב  הגרי"ז  ליקוטי 
אלא החיוב הוא גם לחכות לביאתו, והיינו להאמין שהנה ממש היום הזה הוא בא. אבל אם  

  חסר לו באמונתו והוא כופר". –מאמין בביאתו אבל מי יודע מתי  

 ". בסידורי עדות המזרח הנוסח: "ושיבוא מלך המשיח 76
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  . 78הרמב"ם 77"אחכה לו בכל יום שיבוא", שאין ידוע מי חיברו, ואינו מלשון 

   קיט פרק
  משיח בן יוסף 

דוד   כו בתלמוד הארי בן  יוסף, שיקדום למשיח  בן  גם .  79באגדה על משיח 
בזוהר הוזכר פעמים רבות, והאר"י הזהיר לכוון בתפילה  .  80הזכירו   גהרס"

  .81שלא ימות משיח בן יוסף 

יוסף מאידך,   בן  כלל את משיח  ונראה שהוא סובר  82הרמב"ם לא הזכיר   ,
אגדה שאינם   דברי  יוסף  .  כפשטןשאלו  בן  הנצי"ב שעניין משיח  כתב  וכן 

אינו אלא קבלת חז"ל, ואפשר שיהיה באופן אחר מהמקובל אצלנו, שהדור  
  . 83גרום שיהיה באופן אחר מהמקובל יכול ל

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ימות המשיח,    .והיסוד השנים עשרבהקדמתו לפרק חלק: "פירוש המשנה לרמב"ם  לשון    77
 ".אם יתמהמה חכה לו ,ואין לומר שנתאחר ,אווהוא להאמין ולאמת שיב

  שו"ת בני בנים ח"ג חלק המאמרים מאמר ג (עמ' קפא והלאה) באריכות. 78

? פליגי בה רבי דוסא ורבנן. חד אמר: על משיח הא הספידא מאי עבידתיה"  ע"א:  סוכה נב  79
משיח בן דוד שעתיד להגלות במהרה בימינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא:   ...בן יוסף שנהרג

שאל ממני דבר ואתן לך, שנאמר אספרה אל חוק וגו' אני היום ילדתיך שאל ממני ואתנה 
בונו של עולם, איני מבקש ירן שראה משיח בן יוסף שנהרג, אומר לפניו:  וגוים נחלתך. וכיו

  ".ממך אלא חיים

  אמונות ודעות מאמר ח. 80

פרי עץ החיים (לר' חיים ויטאל) שער העמידה פרק יט ברכת על הצדיקים ד"ה תשכון:   81
במילת   לכוון  ותפילה  תפילה  בכל  שנזכיר  מאוד...  (האר"י)  זלה"ה  מורי  לנו  דוד  '"הזהיר 

  י ארמילוס הרשע". שיחיה משיח בן יוסף ולא ימות ע" 'עבדך

  רמב"ם הל' מלכים פי"ב. 82

ין משיח  יענ  מידא  לעל תוס' ד"ה ואסור: "  ב"ירובין מג ע) ע מוולוז'ין  (לנצי"במרומי שדה    83
לפירש"י  ומשו"ה  בפירוש.  אמר  שהנביא  אליהו  לביאת  חז"ל,  קבלת  אלא  שאינו  יוסף  בן 

שמא באמת בא, שפיר מקשה הש"ס דמהיכי תיתי נחוש שלא כקבלת חז"ל, דנהי    דחוששין
[פי"ב   הרמב"ם בסוף הל' מלכים  תבשכ  דאפשר שיהיה באופן אחר מהמקובל אצלנו. כמו

, שאין מוכרח להיות באיזה אופן שתהיה ביאת המשיח עפ"י מאמרו חז"ל. מכ"מ אין  ה"ב]
דיו מיקרי.  ודאי  ראוי  אבל  לזה.  לחוש  אחר לנו  באופן  להיות  גורם  שהדור  היות  כל 

  ". מהמקובל
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   קכ  פרק
  בית המקדש השלישי

  . 84ראשונים רבים כתבו שמקדש העתיד יבוא מן השמיים בנוי ומשוכלל 

בתקופה שהוא עדיין   , 85עתיד לבנותו אמנם הרמב"ם כתב שהמלך המשיח  
משיח" שהוא  "בחזקת  המקדש מצוו.  86יהיה  בניית  במניין    ת  נמנית  אף 

  . 87המצוות 

   קכא פרק
  פרטי האירועים שלעתיד לבוא 

סדרי האירועים שלעתיד לבוא יהרס"ג פ דוד,  רט באריכות את  בן  : משיח 
עונש   ומגוג,  גוג  מלחמת  הארץ,  בניין  המקדש,  תחיית  לכופריםבית   ,

  .88ם, חידוש המקדש, בניין כל הארץ, ריבוי הנבואה באומה המתי
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מקדש העתיד שאנו מצפין בנוי ומשוכלל הוא יגלה ד"ה אי נמי: "  ע"א  מאסוף  רש"י סוכה    84
  ".ם, שנאמר מקדש ה' כוננו ידיךיא משמיוויב

תוס'   טעמא,  מאי  ד"ה  סוף  שם  ריטב"א  נמי,  אי  ד"ה  סוף  שם  תוס'  גם  דבריו  את  והביאו 
  "ה אי נמי.הרא"ש שם סוף ד

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה : " א"א ה"מלכים פי  'רמב"ם הל  85
  ".לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל

הל  86 פי  ' רמב"ם  " ד"א ה"מלכים  ועוסק במצוות :  דוד הוגה בתורה  מבית  יעמוד מלך  ואם 
ויכוף כל י שראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם  כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, 

זה בחזקת שהוא משיח  –  מלחמות ה' ונ   .הרי  והצליח  כל האומות שסביביו  יאם עשה  צח 
 . "דאיוהרי זה משיח בו – ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל

ונו לבנות בית עבודה. יוה העשרים היא שצווהמצו: "ות עשה כוספר המצוות לרמב"ם מצ  87
ההקרבה והבערת האש תמיד ואליו יהיה ההליכה והעליה לרגל והקבוץ בכל שנה  בו יהיה  

ות נצטוו ישראל  וש מצושל  :ועשו לי מקדש. ולשון ספרי  :והוא אמרו יתעלה  .כמו שיתבאר
ולהכרית זרעו שלעמלק.   , ולבנות להם בית הבחירה  ,בשעת כניסתן לארץ למנות להם מלך

  ."בפני עצמהה וין בית הבחירה מצויהנה התבאר שבנ
החינוך   תרומה מצספר  צהופרשת  "וה  שם  :  מקריבים  כלומר שנהיה  ה',  לשם  בית  לבנות 

לי ירבנותינו אליו, ושם תהיה העליוק וקיבוץ כל ישראל בכל שנה, שנאמר ועשו  ה לרגל 
"  ."מקדש המצווה:  מצוובסוף  המצוות וונוהגת  מן  וזו  אדמתן.  על  ישראל  שרוב  בזמן  זו  ה 

על מוטלות  הצ  שאינן  על  אם  כי  יתקיים יהיחיד  בימינו  במהרה  הבית  כשיבנה  כולן,  בור 
  ". ת עשהומצו

יתגלה לנו משיח בן דוד... ומוליך עמו אנשים עד שיגיע לבית  "אמונות ודעות מאמר ח:    88
המקדש... ויבנו את הארץ וישכנוה... ואז ישמע גוג ומגוג... ויחולו על הכופרים באותו היום  
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שנראה   מה  ע"פ  רק  הוא  שלעתיד  האירועים  שסדר  הדגיש  הרמב"ם 
יהיו עד   איך  אדם  ידע  לא  אלו הדברים  וכל  הנביאים,  דברי  של  מפשוטן 

בדברים   אין  ואף  ומוסיף    אלושיהיו,  מחלוקות.  בהם  יש  ולפיכך  קבלה, 
יהם אינם עיקר בדת, ואין לעסוק באריכות  שסדר האירועים הללו ודקדוק

לידי   ולא  יראה  לידי  לא  מביאים  שאינם  אלו,  שבעניינים  במדרשים 
  .89אהבה 

תיאר עשר אותות מלחמות מלך המשיח, ביניהם על בני אדם    90רבינו מכיר
  .91משונים ביותר 

לבוא   שלעתיד  האירועים  סדר  את  באריכות  פירט  מברסלב  נחמן  רבי 
סתרים"  "מגילת  שנקראה  במגילה  בראשי 92ופרטיהם,  כתובה  שרובה   ,

מ אפילו  הסתירה  נחמן  ורבי  בה.  93תלמידיו רוב  תיבות,   נראה, כ,  מוזכרים 
    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

. תהיה אז תחיית המתים... ואז יחדש ה' יתרומם ויתהדר את מקדשו...  שלושה סוגי נגעים..
  ויבנה כל הארץ... אז תרבה הנבואה באומתנו".

פי  89 מלכים  הלכות  ה"רמב"ם  "ב" ב  ימות :  שבתחילת  הנביאים,  דברי  של  מפשוטן  יראה 
ישראל  לישר  נביא  יעמוד  ומגוג  גוג  מלחמת  ושקודם  ומגוג,  גוג  מלחמת  תהיה  המשיח 

וגו' אליה  את  לכם  שולח  אנכי  הנה  שנאמר  לבם,  שאומרים  ...  ולהכין  החכמים  מן  ויש 
   .שקודם ביאת המשיח יבא אליהו

הן אצל   שיהיו, שדברים סתומין  יהיו עד  איך  ידע אדם  לא  בהן  וכיוצא  וכל אלו הדברים 
ולפיכך יש   הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים, 

ויית דברים אלו ולא דקדוקיהן עיקר  ולהם מחלוקת בדברים אלו, ועל כל פנים אין סדור ה
בענ האמורים  במדרשות  יאריך  ולא  ההגדות,  בדברי  אדם  יתעסק  לא  ולעולם  ינים יבדת, 

  ".אלו וכיוצא בהן, ולא ישימם עיקר, שאין מביאין לא לידי יראה ולא לידי אהבה

 תלמיד רבינו יהודה בן הרא"ש.  90

מסוף    91 אדם  בני  "ויוצאים  הראשון:  האות  סוף  ראשון,  חלק  ראשון,  ספר  רוכל,  אבקת 
לעשות   צריכים  ואינם  מפחדם,  מת  אותם  שרואה  מי  וכל  ביותר,  מכוערים  שהם  העולם 
והם   עיניים  ושבעה  קודקודים  שני  לו  יש  אחד  וכל  הכל,  ממיתים  מפחדם  אלא  מלחמה, 

  דולקים כאש וקלים בהליכתם כצבאים". 
ברייה    שם, בה  ובורא  בעולם  מופת  עושה  נפלאות  בעל  "הקב"ה  השביעי:  האות  תחילת 

ויוצא ממנה דמות אדם ושמו ארמילו"ס השטן, זה שהאומות   והיא מבקעת  ולד  ויוצר בה 
אותו   ומסמל  קורין  משיחם,  של  אויבו  הוא  "אנטיכריסטוס"  הנוצרים,  [אצל  אנטיקרישט"ו 

 ת ערך ארמילוס הביא דברים אלו בשם 'אותו  . באוצר ישראל ח"ב סוףאת הרוע המוחלט
הגהה  הם  האחרונות  התיבות  חמשת  כי  ספק  'אין  וציין:  לייליניק,  המדרש  מבית  המשיח' 

, אורכו שתים עשר אמות ורוחבו שתים עשרה, ובין שתי עיניו זרת,  ]ישנה ולא מגוף הספר'
 ".קודקודים יש לו והן עמוקות אדומות ושער ראשו כצבע זהב, פעמי רגליו ירוקין, ושתי

 בשנת תשס"ו מגילה זו הודפסה, כולל פיענוח משוער שלה, ע"י צבי מרק. 92

ימי מוהרנ"ת חלק א אות יא: "ישבנו על העגלה שלו [של רבי נחמן מברסלב], ואז בדרך    93
הנסיעה גילה לנו סוד הנכתב כאן, דברים אשר לא נשמעו בעולם וכו' (היינו כל סדר ביאת  
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כמו כן על פי המגילה נראה    . 96הבעל שם טוב  95ונכדי   94הסולטן העותמאני 
שנה עשרה  שתים  בן  כשיהיה  ימלוך  לא  .  97שהמשיח  ומגוג  גוג  מלחמת 

  .98מוזכרת בה 

לומר   רחוק  זה  שאין  חידש  קוק  כתוצאה  שהראי"ה  תהיה  המתים  תחיית 
בני   שהאדםממעשי  באופן  עם  ע"י  ,  יחד  האנושית  החכמה  התפתחות 

גבוהה,   מוסרית  להחיות  קדושה  ואף  נצח,  לחיי  להביא  אפשרות  תימצא 
  .99מתים. והוסיף שיש רמז לכך גם בדברי חז"ל 

   קכב פרק
  שינוי בהלכה

כתב ב לא תבוטל אחד מהרמב"ם  משה  שתורת  כתב  , 100י"ג העיקרים   וכן 
אין לה לא שינוי ולא גרעון ולא    , עומדת לעולם ולעולמי עולמיםשהתורה  

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ל, ונכתב שם העניין ברמיזה בעלמא ובדרך נוטריקון וראשי תיבות, ומזהיר  הגואל צדק הנ"
מאוד שלא להעתיק זה הקונטרס הנקרא 'מגילת סתרים' ומכל שכן שלא להדפיסו, אע"פ 
שנכתב ברמז, גם זה חלילה לגלות וכו'). וסיים: והרבה נשכח מייד ולא נכתב כלל, כי סיפור  

וה שלא לדבר מזה, ולכתוב ברמז, ותיכף נשכח הרוב,  עניין זה שהה בערך שני שעות, וציו
 כי לא נכתב מייד". 

הוא    94 התוגר  התו'[גר]".  עם  ישראל]  ארץ  קרקעות  [תמורת  יחליף  "ואחכ'  בתחילתה: 
  הסולטן העותמאני. 

  ר' נחמן מברסלב עצמו היה נינו של הבעל שם טוב. 95

 בסופה: "קודם שיבוא מ[שיח] יהי' נכ[די] הבעש[ט] אצל כהמ' [כל המלכים]".  96

נעשה    97 יהי'  אז  הנל',  א'  יום  היינו  היום,  באותו  אחד].  [ויום  ויוא'  שנה]  [י"ב  יבש'  "בן 
  קי'[סר]על כהע' [כל העולם] ובאותו היום יכנ'[ס] לחו'[פה]". 

היה אומר, מלחמת גוג ומגוג אינו נזכר אבני"ה ברזל (ר' אברהם חזן) סעיף סב: "מוהרנ"ת    98
  במגילת סתרים. משמע שיהיה אפיקורסות בעולם, וזה יהיה הניסיון שלנו ושל משיח". 

א התפתחות כזאת, שעל ידי  ואין רחוק מלצייר שתב"  :פרק ו  (הראי"ה קוק)  לנבוכי הדור  99
רוממוההש היותר  המוסרית  הקדושה  עם  ביחד  האנושית  החכמה  השתלמות  של  ה,  ואה 

ובהיותה, תעבור עוד גם כן להיות משא נפש לשוב  שתמצא עצה גם כן לנצחיות החיים. 
ת המתים יבא על ידי שלמי  יולהחיות גם כן מתי עולם. וכן נראה מדברי חז"ל, שיעוד תחי

בני אדם, אלא, שאין לצייר בזמן היותר מאושר שלימות של חכמה בלא שאיפה מוסרית 
ית המתים. ידיק תמים הוא יכשר להיות עולה במעלה של תחהיותר נשגבה, וחכם גדול וצ

  . "ואמרו: עתידים צדיקים שיחיו את המתים

100  " התשיעי:  היסוד  חלק,  לפרק  תבהקדמת הרמב"ם  לא  משה  תורת  תבוא  ושזו  ולא  טל, 
  ."תורה מאת ה' זולתה
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  . 101תורה מצווין אנו לעשותן עד עולם הכל דברי , ו תוספת

, שכבר ראינו שעד שבא משה היו  102חלק על הרמב"ם בעניין זה   העיקרים
ההיתר   אל  האיסור  מן  האיסורשינויים  אל  ההיתר  בעלי    –  ומן  באכילת 

לאחר מכן שינו את הכתב ואת    וכן  . 103חיים, הקמת מצבה, ומקצת העריות
החודשים  אמרו  .  104מניין  עולם",  "חוקת  בהן  שנאמר  המועדות  לגבי  גם 

להיבטל שעתידין  קצת  105במדרש  יותרו  לבוא  שלעתיד  אפשר  ולכן   .

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ה  101 פ  ל'רמב"ם  התורה  ה"יסודי  "א"ט  מצו:  שהיא  בתורה  ומפורש  ברור  עומדת ה  ודבר 
ולעולמי עולמים תוספת  ,לעולם  ולא  גרעון  ולא  שינוי  שנאמר את כל הדבר    ,אין לה לא 

ונאמר   ממנו,  תגרע  ולא  עליו  תוסף  לא  לעשות  תשמרון  אותו  אתכם  מצוה  אנכי  אשר 
דברי   שכל  למדת  הא  הזאת,  התורה  דברי  כל  את  לעשות  עולם  עד  ולבנינו  לנו  והנגלות 

עול עד  לעשותן  אנו  מצווין  לא תורה  ונאמר  לדורותיכם,  עולם  חוקת  אומר  הוא  וכן  ם, 
  . בשמים היא, הא למדת שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה

שלחו  ויאמר שה'  ומופת  אות  ויעשה  מישראל  בין  האומות  מן  בין  איש  יעמוד  אם  לפיכך 
ת פירוש שלא שמענו ממשה, או  וה מן המצוולהוסיף מצוה או לגרוע מצוה או לפרש במצו

ות לפי זמן וות שנצטוו בהן ישראל אינן לעולם ולדורי דורות אלא מצון המצשאמר שאות
שקר  –  היו נביא  זה  שהזיד    ,הרי  על  בחנק  ומיתתו  משה,  של  נבואתו  להכחיש  בא  שהרי 

ה הזאת לנו ולבנינו  ווה למשה שהמצויושהוא ברוך שמו צ  .והויולדבר בשם ה' אשר לא צ
  ."ל ויכזב־ולא איש א .עד עולם

ודעת הרמב"ם ז"ל שלא תשתנה לעולם לא כולה ולא  : "יקרים מאמר ג פרק ידספר הע  102
בזה צריכין    ודבריו  ...מקצתה, על כן שם אחד מן העקרים שלא תנוסח התורה ולא תשתנה

ז"ל השורש הזה, כי אף על פי שהשורש הזה יקר הערך    ,עיון גדול מהיכן יצא לו לרבינו 
 ...". ואם לדין יש תשובה ,ים יפותד, אם קבלה היא נקבל אותה בסבר פנומא

יד   103 פרק  ג  מאמר  העיקרים  "ספר  לאדם  :  אסור  שהיה  חיים  הבעלי  אכילת  התיר  ולנח 
יך (דברים  וקוגדולה מזו אמרו בספרי על ולא תקים לך מצבה אשר שנא ה' אל...  הראשון

פי שהיתה כ"ב), אף על  אהובה בימי האבות, כלומר ואפילו בימי משה שבשעת מתן    ט"ז 
תורה בנה מזבח תחת ההר והקים שתים עשרה מצבות לשנים עשר שבטי ישראל, ונאסר  

הארבעים בשנת  מואב  בערבות  הכתוב  ...  זה  נמצא  נח  לבני  שהותרו  העריות  קצת  והרי 
וכל זה ממה שיורה שהדת האל יאסור אותם,  סור אל  ימן האית היתה משתנה  וקבפירוש 

ההיהה ומן  האיתר  אל  העניתר  זה  נוהג  היה  וכן  הזמנים,  השתנות  כפי  ונח יסור  באדם  ין 
 ."ואברהם עד שבא משה, ומשבא משה עד הנה לא נשתנית

נו כל הכתב או יומכל מקום יתבאר ממה שכתבנו שש: "ספר העיקרים מאמר ג פרק טז  104
גאולה השנית, והוא שהניחו מלמנות  קצתו זכר לגאולה השנית. וכן עשו דבר אחר זכר ל

וחזרו למנות מני ן אחר  ימנין החדשים מניסן כמו שהיו רגילין למנות זכר ליציאת מצרים, 
עוד  ...  לחדשים כל  לומר  רוצה  זמניי,  היה  החדשים  מנין  שצווי  הבינו  הם  כי  מזה  ונראה 

ן הראשון  יראו להניח המני...  שתתמיד הגאולה ההיא, אבל אחר שגלו שנית ונגאלו משם
כי הבינו שצווי ...  ין אחר מתשרי לשנות העולםישהיה זכר ליציאת מצרים וחזרו למנות מנ

 . "אף על פי שלא נזכר בו זמן ,מנין החדשים מניסן היה זמניי ולא צווי נצחי

קת עולם, וכות שנאמר בכל אחד מהם חווהרי פסח וס: "ספר העיקרים מאמר ג פרק טז  105
מפורים  חוץ  ליבטל  עתידין  המועדות  שכל  רבה  בויקרא  ז"ל  רבותינו  אמרו  כן  פי  על  ואף 
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חוץ ושחוטי  ודם  ֵחלב  כמו  ב   –  איסורים  שהיו  שנאסרו  מטעם  רק  עבר 
כמו  וזאת,  ,  106שטופים בעבודת השדים  ותתאמת שליחותו  נביא  יבוא  אם 

שליחות  של שנתאמתה  מעשרת   ו  לבטל  יבוא  שלא  ובתנאי  משה, 
  .107הדברות 

קוק   המצוות  הראי"ה  כל  גדרי  בתוך  אחר,  באופן  ההלכה  שינוי  על  דן 
והוא  לחתימת ש  שבתורה.  משועבד  יהיה  לא  שלעתיד  הגדול  הדין    בית 

  י פל  התורה בקום עשה, או לפסוק ע  ןהתלמוד, ויוכל למשל לעקור דבר מ
. שינויים אלו יוכלו  הטעמא דקרא, ולא יהיה מוגבל בדרכי הלימוד והסבר 

ההלכה  בפסיקת  רבים  לחידושים  שבתורה  108לגרום  משפטים  לגבי  ואף   ,
אחר באופן  מובנים  להיות  שצריכים  נראה  יהיה  המוסר  מושגי   . 109שלפי 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

ויום הכפורים, נראה שכונתם בזה היא כי פירוש חקת עולם הוא שלא נבטל אותם מעצמנו 
  ."אבל על פי השם כבר אפשר שיבטלו

טז  106 פרק  ג  "ספר העיקרים מאמר  נא:  שלא  כי מה המונע  נאמר  אנו  דת  ומר שתבואף  א 
לב ודם ושחוטי חוץ, שנאסרו מתחלה כשיצאו ממצרים  סורים, כמו חֵ יית מתרת קצת אוקאל

לפי שהיו שטופים בעבודת השדים והיו אוכלין על הדם ואוכלין החלב והדם, כמו שאמר 
הכתוב בשחוטי חוץ ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם (ויקרא י"ז  

ין אותה עבודה מן העולם ושבו כולם לעבוד את השם יתברך ובטל  ינשתכח ענא'), ואחר ש
ה'  'טעם האסור, אפשר לומר שיחזור ויתירנו, וכן דעת קצת מרבותינו ז"ל שאמרו בילמדנו  

 .'"מתיר איסורין – מתיר אסורים

יט  107 ג פרק  ויאמר  : "ספר העיקרים מאמר  נביא אחר או מתפאר בנבואה  יבוא  ואולם אם 
נתן דת על ידו ולבטל דברי משה שלא בהוראת שעה, הנה זה בלתי  ישליח השם להשהוא  

המצ ובשאר  השם,  מפי  ישראל  ששמעום  אחר  הדברות  בעשרת  שיאמן  זולת וראוי  ות 
עשרת הדברות גם כן אי אפשר אם לא שתתאמת שליחותו כמו שנתאמת שליחות משה, 

הליכם ואתה פה ולכם לא  שכל ישראל שמעו את הקול אומר למשה לך אמור להם שובו
קים והמשפטים אשר תלמדם (דברים ה'  וה והחומדי ואדברה אליך את כל המצויעמוד ע

 ."כ"ח)

יג:  108 פרק  קוק)  (הראי"ה  הדור  הגזית"  לנבוכי  שבלשכת  הגדול  דין  יהיו  ...  בית  שלא 
התלמוד לחתימת  כח...  משועבדים  שיגביל  דבר  שום  לנו  לעשות   אין  הגדול,  דין  הבית 

   ..ת.ום ככל צרכי הדור, בכל דברים פרטיים שבמצויולתקן לשם שמי
ועוד כמה אמוראים סוברים, דיש כח לבית דין לעקור דבר מן התורה גם   והרי רב חסדא 

יפסקו בית דין הגדול כו נוטה  ובקום ועשה, ואם  ודאי רשות בידם, שאין שום דעת  תייהו, 
   ..קי פוסקי הלכות שבאו אחר התלמוד.שיהיו משועבדים לפס

הגדול דין  בית  ביד  מסור  ולחדש,  לתקן  צורך  שיהיה  מה  התורה  פרטי  כל  יהיו  ...  ודאי 
יקבע הלכה כמאן  דין הגדול  ואם הבית  דרשינן טעמא דקרא חולקים תנאים.  למשל, אם 
הרשות   תהיה  ודאי  דקרא,  טעמא  פי  על  הלכות  כמה  כן  גם  ויחדש  דקרא,  טעמא  דדרש 

תורה שלמה זוהי  פי הסכמתם  על  היוצא  וכל  ל  ...בידם.  וסברא, ידברים שבאו מדרך  מוד 
  ."עומק הדין הוא שאין לך אלא שופט שבימיך

התורה הולכת ומתפתחת, וח"ו   יאמרת שלפי דבריגרת צ אות ו: "יאגרות הראי"ה ח"א א  109



   ________________________________________________________  אמונה טהורה   _________________________________________________________  

 _______________________________________   566  ________________________________________  

אינו סותר את העיקר שתורת משה לא תבוטל, כפי שתנאים דחו   והדבר 
לגבי עבודת הקורבנות, שאמנם בבית המקדש  כתב  וכן  את דברי חבריהם.  

מכונו  על  ישוב  מן ,  110השלישי הכל  רק  ההקרבה תהיה  לבוא  אך לעתיד 
  .111הצומח 

  מצוות בטלות לעתיד לבוא 
מע שיש דעה החולקת  בתלמוד יש דעה שמצוות בטלות לעתיד לבוא, ומש 

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

אורע של פנים לא אמרתי מעולם דבר זר כזה. מושג ההתפתחות, שרגיל העם ליחש, הוא מ
חדשות, המביא קלות ראש. ומה שאנכי אומר, שהידיעה העליונה, הסוקרת כל המעשים 

,  מיים שלכות  תת קבלת עול מי, היא אמרה כולהמראש ועד סוף, היא סובבת את כל התו
ודור   שהוכנו מראש כל הסיבות שיסבבו ההבנות וההרגשות לבא לידי החלטות בכל דור 

  כראוי וכנכון. 
תתה של תורה להתגלות כ"א בהיות עם ד' כולו בארצו, מבונה בכל יאפשר לאמ־ע"כ אי

ב"ד  הכרת  לפי  לאיתנה,  שבע"פ  תורה  תשוב  שאז  יחד,  גם  והחומריים  הרוחניים  תיקוניו 
הגדול, היושב במקום אשר יבחר ד', על כל דבר אשר יפלא למשפט, ואז אנו בטוחים שכל 

  קודש, כי קודש ישראל לד'. ז ובכל ותולדה חדשה תהיה מוכתרת בכל ע
פול שאלה על איזה משפט שבתורה, שלפי מושגי המוסר יהיה נראה שצריך להיות  יואם ת

מובן באופן אחר, אז אם באמת ע"פ ב"ד הגדול יוחלט שזה המשפט לא נאמר כ"א באותם 
התנאים שכבר אינם, ודאי ימצא ע"ז מקור בתורה, והסכמת המאורעות עם כח ב"ד ודרישת  

, כ"א הם אותיות מחכימות מאורה של תורה  המקרא יחד אינם דברים שמזדמנים במקרה
כאן  יואמ ואין  ההם,  בימים  יהיה  אשר  לשופט  לשמע  חייבים  שאנו  שבע"פ,  תורה  תת 

 ". של גריעותא 'התפתחות'

הראיה    110 "תתקצד  איגרת ד  ח"אגרות  הקיובעני:  שהכל  ון  להאמין  נכון  יותר  ג"כ  רבנות, 
ורוה"ק ישובו לישראל, כל האמור    א הישועה, ונבואהוישוב על מכונו, ונקיים בע"ה כשתב

ביעודה כמאמרה. ולא נתפעל ביותר מהרעיונות של התרבות האירופית, כי דבר ד' אשר  
כל  יע שיוכל  ממה  עליונה  יותר  למדרגה  כולם  התרבות  יסודי  את  לרומם  עתיד  הוא  מנו, 

של    רבנות מונח הוא רק הרעיון הגסושיקול דעת אנושי לעשות. ואין ראוי לנו לחשוב שבק
העבודה המגושמה, אלא שיש בהם טבעיות קדושה פנימית, שאי אפשר שתתגלה ביפעתה  
כ"א בהגלות אור ד' על עמו, ותחיה מקודשת תשוב לישראל, ואותה יכירו ג"כ כל העמים 

הק למעשה  לגשת  לנו  שא"א  כת"ר,  עם  אני  מסכים  אבל  של  וכולם.  הופעה  בלא  רבנות 
צ אמנם  בישראל.  גלויה  להיות ה  יפיירוה"ק  ויוכל  רחוקה,  ולא  היא  נפלאת  לא  ג"כ  זו 

ואז   חפצים,  אנו  אשר  הברית  ומלאך  מבקשים  אנו  אשר  האדון  היכלו  אל  יבוא  שפתאום 
  . "יבנה בהמ"ק ב"ב

ח  111 ראיה  רצב"עולת  עמוד  " א  וכשנים  :  עולם  כימי  וירושלים  יהודה  מנחת  לד'  וערבה 
קון ע"י התעלותם להיות זבח  יהתבעלי החיים, הקרבים למזבח, חל בהם עצמם    קדמוניות.

אם במעשה הנעשה בהם בהעלות    לד', שכיון שאין בהם דעת אינם מגיעים להתעלות זו כי
בל אשר  האדם,  משא"כ  הנפש.  מכון  עיקר  שהם  וחלבם,  דמם  את ילד'  ישכיל  המבין  בו 

א שפע הדעת יתפשט ויחדר אפילו  ורבן ויתקרב אל ד' כדעתו. אבל לעתיד לבומעשה הק
, וההקרבה  'לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה הארץ דעה את ד''החיים,  בבעלי

   ."שתהיה אז של מנחה, מהצומח, תערב לד' כימי עולם וכשנים קדמוניות
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  . 113מהרמב"ם משמע שפסק כדעה שבטלות  . 112על כך 

לעתיד  ויעמוד  כשיחיה  התחייה,  לזמן  שהכוונה  פירשו  , 114לבוא   תוספות 
ש לבאר  שהוסיף  מי  לכן,  ויש  המשיח  קודם  ימות  בית  ובזמן  שייבנה 

ויש מי שביאר בדבריהם שיהיו בטלות    . 115המקדש, עדיין יתקיימו המצוות 
  . 116התחייה, אבל אחר כך יחזרו לאיסורםרק ברגע 

והרשב"א כתב שהכוונה רק לזמן שבו האדם מת, לומד שאין החי מצווה  
  .117על המת 

אינו   כדין  יקיימום  אך  יתבטל,  המצוות  חיוב  שאמנם  אחרונים שכתבו  יש 
, שישיגו העולם בחינת המצווה ושורש חיות המצווה גם 118מצווה ועושה 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

עינ  112 סא  "ב"דה  כלאים  :  בו  שאבד  בגד  ולא   –ת"ר:  כוכבים,  לעובד  ימכרנו  לא  זה  הרי 
לחמור מרדעת  מצות    ,יעשנו  אומרת  זאת  יוסף:  רב  אמר  למת.  תכריכין  ממנו  עושה  אבל 

ינאיובטלות לעתיד לב א"ר  מני  והא א"ר  דימי:  רב  תימא  ואי  שנו אלא    ,א. א"ל אביי  לא 
יוחנן ולס ור'  לקוברו?  אפילו  יוחנן  א"ר  עלה,  איתמר  לאו  א"ל:  אסור!  לקוברו  אבל  פדו, 

 . "פשי מן המצותונעשה ח  –כיון שמת אדם פשי, ולטעמיה, דא"ר יוחנן: מאי דכתיב במתים ח

שאין על המתים    ,מותר לעשות מן הכלאים תכריכין למת: "ה"י הכ"כלאים פ  ' רמב"ם הל  113
  ". הומצו

הך דקתני דלכתחילה עושה לו תכריכין מכלאים אף  ד"ה אמר: "  ב"דה סא עיתוספות נ  114
ות בטילות לעתיד  ושמע מינה שמצ  ,על פי שכשיעמוד לעתיד יעמוד במלבושיו שנקבר בהן

  ".אולב

המסכת)  יעב"ץ    115 בסוף  מצוות  (נדפס  אין  מינה  "שמע  ויאמרו:  ד"ה  ע"א  ל  השנה  ראש 
המשיח,   ימות  אחר  היא  המתים  תחיית  לומר  ויש  ב),  סא  נידה  (עיין  לעתיד  כמו  בטילות 

בית המקדש   שיבנה  בימי המשיח  סוטה, אבל  שלהי  אלא    –שכתוב  הזה  לעולם  בינם  אין 
  ".שעבוד מלכויות, וכן לעניין קיום המצוות אין חילוק

ואף לשיטת התוס' כאן מהר"ץ חיות (נדפס בסוף המסכת) נידה סא ע"ב סוף ד"ה זאת: "  116
ק ברגע התחייה, אבל אחר כך היינו ר  –ד"ה ואמר רב יוסף, משמע דקאי על עולם התחייה  

  ".פשיטא דיחזור לאיסורו

נ  117 "  ב"דה סא עירשב"א  זאת:  יוכיחו דאמר בפ  ,וקשה ליד"ה   רק דמתים שהחיה יחזקאל 
משעת    –  'אולעתיד לב'ונ"ל    '.לין שהניח לי אבא מהם היויאבא מהן ואלו תפ 'חלק (צ"ב ב')  

(יבמות קי"ד א') בקטנים לא  ולומר שאין החי מצווה על המת, כדרך שאמרו    ,שמת קאמר
וטעמא משום דכתיב במתים    .תאכלום קרי ביה לא תאכילום להזהיר גדולים על הקטנים

בזמנו   'אולעתיד לב'ות בשעת מיתתו, ויש  ופשי מן המצון שמת אדם נעשה חוכיו  –פשי  וח
 ".ובזמן מועט

ח  118 דבש  טאמצע  ב  "יערות  "  דרוש  ואמרו:  דנדה  ד"ה  בגמרא  סא(ואמרו  מצוות    )ב  דף 
ת המתים יקיימו המצוות, רק כאינו מצווה  יבטלות לעתיד לבוא, ופירש התוספות בעת תחי

 . "ועושה
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  . ויש מהם שהוסיף 120חפץ פנימי והכרה עצמיתמתוך    , 119בלא ציווי הקב"ה 
או   לבוא  לעתיד  יתבטלו  המצוות  אם  הבדל  שום  לנו  אין  שכך,  שכיוון 

  . 121לא 

סתירה   בזה  שאין  שכתב  מהאחרונים  שהתיש  תשתנה  ולעיקר  לא  רה 
לעולם, משום שפירוש העיקר הוא שדיני התורה לא ישתנו מכפי שנאמרו  

ל שלעתיד  בסיני  נאמר  זה  וגם  ועוד,  בסיני,  בטלות.  המצוות  יהיו  בוא 
נאמר על אלו שימשיכו לחיות לעתיד   לבוא לא  שביטול המצוות לעתיד 
הזה,  בזמן  גם  נוהג  זה  ודין  לתחייה,  שיקומו  המתים  על  רק  אלא  לבוא, 

  . 122שאם יארע נס ואדם יקום לתחייה, הרי הוא פטור מהמצוות 

    ________________________________________________   ספותמקורות מלאים והו   __________________________________________________  

ד"ה   ויקרא פרשת צו (רבי משה חיים אפריים, נכדו של הבעל שם טוב) דגל מחנה אפרים 119
ב) מצוות בטילות לעתיד לבואוזהו: " יהיה    'הומצו'היינו תיבת    ,וזהו רמז בש"ס (נדה ס"א 

ה, ומאא"ז  וכי יתגלה אור המוחין המכוסה במצה דמצו  ,רק יקרא שם הוי"ה ברוך הוא  ,בטל
שמעתי ז"ל  ,זללה"ה  הרמב"ן  בשם  או  בשמו  המצ  , או  בחינת  העולם  ישיגו  ושורש  וכי  וה 

כל העולמותוחיות המצו וחיות  נפשו  חיות  ל"ג,   , ה האיך שהוא ממש  (ירמיה  כמו שכתוב 
וליל יומם  ובריתי היינו התורהכ"ה) אם לא בריתי  חוקות שמים וארץ לא שמתי,  וכמו    ,ה 

ולא ששמר התורה בציווי הקדוש   ,שהשיג אברהם אבינו ע"ה מצד עצמו כל התורה כנ"ל
רק שהשיג מצד השכל שורש    ,כי עדיין לא היה תורה  ,וה לווברוך הוא מחמת שהיה מצ

לחיות נפשו כדי לדבק  ה איך שהוא חיות נפשו וצריך לעשותה  וה ומצווחיות של כל מצו
  ...".ואז לעתיד לבוא ומלאה הארץ דעה וגו' כמים לים מכסים (ישעיה י"א, ט') ,לחי החיים

הדור    120 קוק)לנבוכי  ח  (לראי"ה  "פרק  המיוחדת  :  קבלתה  הדת מצד  שחובת  הדבר,  מובן 
רב משה  מפי  המסורה  הנבואה  על  בה  שיש  בדרך  יוההסמך  עוד  להיות  תוכל  לא  ע"ה,  נו 
  ". הכרח, כי אם בדרך חפץ פנימי והכרה עצמית באהבה

הקודש    121 קוק)אורות  "ו  אותד  "ח   (לראי"ה  שיב:  מגע  וקודם  לו  שיהיה  החדש,  העולם  א 
מצו של  פנים  בו  לומר  שייך  שיהיה  העליון,  האור  לבובאותו  לעתיד  בטלות  יתגלו ות  א, 

הפנימיוהמצו ונועמם  הודם  בכל  סגולתם,  בהוד  תורתי  ...  ת  ליבלונתתי  לוח  ועל  בם יבם 
ואז כשתוקף הקודש ימלא, וכל חזיון יגלה, אין לנו שום הבדל באיזה צורה יהיה   .אכתבנה

המעמד המרומם, אם בצורה שהמעשיות תובעת בו את תפקידה, ומניחה מקום לרישומה, 
ות בטלות לע"ל, או בצורה שהמעשה כולו בכל סגולתו בלוע יהיה בהדרת  וכמ"ד אין מצ

ותמימות חמדתווקת הרגשת הנועם האליפעת תשוק וזהו כמ"ד    ,י העליון בשפעת קדשו, 
  . "ות בטלות לע"לומצ

  , אוות בטילות לעתיד לבון מציא) בעני: "כט  'ב סי"ח(לרב אלחנן וסרמן)  עורים  יקובץ ש  122
ינהגו כל המצ  ,ת המתיםיוהיינו לאחר תחי ודאי    , לכאורה קשה  ,ותודאילו לימות המשיח 

ונה בעיקר הזה ווי"ל דהכ  .אחד מעיקרי הדת הוא שזאת התורה לא תשתנה לעולם  דהא
וגם זה נאמר בסיני שלעתיד לבוא   ,שדיני התורה לא ישתנו מכפי שנאמרו בסיני ע"י מרע"ה

דמצו והא  למרע"ה.  ניתן  שלא  מה  דין  שום  לעתיד  יתחדש  ולא  בטילות  המצות  ת ויהיו 
  תורה המצויה אצלנו היום.בטילות לע"ל גם זה הוא אחד מדיני ה

  , ותונה דהזמן שלע"ל גורם שיתבטלו המצות בטילות לע"ל אין הכווב) עוד י"ל דהא דמצו
פטורין מהמצו יהיו  שיחיו  כיון שמת אדם    –במתים חפשי  'דגזה"כ הוא    ,תואלא שהמתים 
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  סוף דבר הכל נשמע 
  ותיו שמור וים ירא ואת מצ וקהאלאת 

כי זה כל האדם

    ________________________________________________   וספותמקורות מלאים וה   __________________________________________________  

  דאי   ,והדין הזה נוהג גם בזמן הזה  ',אפילו לאחר שיחיה  ,ות לעולם ופשי מן המצונעשה ח
ניסא יחזקאל    ,מיתרמי  שהחיה  המצ   –כמתים  מכל  שום   ,ותופטורין  לע"ל  יהיה  ולא 

התורה בדיני  תה"מ    ,התחדשות  ע"י  יחיו  שלא  לע"ל  שיהיו  חייבין   –והאנשים  יהיו  באמת 
 . "ותובכל המצ
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  ונברך את ה' אשר ינחנו בדרך אמת

  שכל דבריו צדק ואמת 

  אשר נתן לנו תורת אמת 

  וכתיב בה אמת 

  קים אמת ווה' אל

  קיכם" לאמת וואין מפסיקין בין "ה' אל

  ועל ידי זה נזכה ל"אמת ואמונה שאתה הוא ה' אלוקינו"

  שמבוססת על האמתדהיינו אמונה 

  שהרי לית אמונה בלא אמת 

  ונחתום בחותמו שהוא אמת  

  

  

  

  



 

 

  המחבר  מאתנוספים  קונטרסים
  תוקפן ומקורן  –הידיעות המדעיות של חז"ל 

שבחז"ל   המדע  דברי  של  מקורותיהם  בדבר  העקרונית  בשאלה  דן 
או   הקודש  (רוח  אלוקי  מקורם  האם  בשאלה  דן  המאמר  ובראשונים. 
הגויים).  מחכמי  מקבלה  או  עצמית  (מחקירה  טבעי  או  מסיני)  מסורת 
מובאת מחלוקת הראשונים והאחרונים בעניין, כאשר רוב הדעות סוברות  

ת של סוגיות ושקלא וטריא בראיותיהם של  שהוא טבעי, דיון בעשרות רבו
  שני הצדדים. 

שם חז"ל    –  באהלי  ע"י  התקבלו  היווני  המדע  יסודות  האם 
    והראשונים?

מבאר את החילוקים המהותיים שבין המדע הבבלי למדע היווני. ודן איזה  
בארצות   הראשונים  אצל  האמוראים,  אצל  מקובל  היה  מדעי  סגנון 

ואצל הראשונים בארצו אלו.  ת הנצרותהאסלאם    הן   התשובות לשאלות 
רבות   מדעיות  סוגיות  של  ואמיתית  פשוטה  להבנה  ובפרט   –המפתח 

  בגמרא רש"י תוס' רמב"ם ועוד ראשונים., באסטרונומיה

המעגל   היקף  שבין  היחס  בעניין  עתיקה  לקושיא  חדש  תירוץ 
   לרוחבו

נקטו את היחס   חז"ל  דיון בכל תירוצי המפרשים ע3דן בשאלה מדוע  ל , 
ובסופו   זה.  היו שטעו בדבר  וכיצד  פירוט דעות חכמי האומות בעבר,  כך, 

  נספח על אורך שנת החמה ע"פ שמואל. 

  זמן המולד הממוצע ומקורותיו במשך הדורות
סוקר את השיטות השונות בעולם העתיק, בעניין המולד הממוצע. הסבר 

יק. דן  כיצד הגיעו בזמנם לדיוק זה, ומנסה לברר עד כמה הוא באמת מדו
הוא   תשצ"ג)  י"ב  (כ"ט  הממוצע  המולד  אורך  של  מקורו  האם  בשאלה 
אלוקי (רוח הקודש או מסורת מסיני) או טבעי (מחקירה עצמית או מקבלה  
הדעות   רוב  כאשר  בעניין,  המפרשים  מחלוקת  מובאת  הגויים).  מחכמי 

  סוברות שהוא טבעי. 

בסיפרה טעות  וכיצד  מסיני?  ניתנו  העברי  הלוח  כללי  אחת   האם 
  שינתה תפיסה שלמה? 

דן במקור כלליו של הלוח העברי, ומביא את המחלוקת האם מקורם הוא  
אלוקי (רוח הקודש או מסורת מסיני) או טבעי (מחקירה עצמית או מקבלה  
מביא   טבעי.  אינו  שהמקור  הסוברים  התבססו  מה  על  דן  הגויים).  מחכמי 

שטעו ומוכיח  בעניין,  שבזמנם  האומות  חכמי  דברי  היא  את  בגירסא  ת 



 

 

  שגרמה לטעות שכביכול לא היה אפשר להגיע לערך זה בדרך טבעית. 

  דע מאיין באו 
נאמרו   דומים  דברים  ורבות.  פרות  אינן  שהכינים  חז"ל  לדברי  בהסבר  דן 
בחז"ל ובראשונים על עכבר שחציו אדמה, סלמנדרה, אדני השדה, עופות  

חכמ דברי  הבאת  בעניין,  המפרשים  בהסברי  דיון  בזמנם, ועוד.  האומות  י 
  והסבר כיצד היו שטעו בדבר כזה. 

  עולם הכישוף 
מעשיהן.  פעלו  וכיצד  המכשפות,  עשו  מה  הכישוף,  מציאות  בהבנת  דן 
מתוך   הכישוף,  בענייני  העמים  של  אמונותיהם  גם  מלוקטות  בחוברת 

זה.  על  ולימד  זה  ובא  ומשפטיהם,  כיצד    ספריהם  השאלה  נידונה  בנוסף 
  ארוכה, ציבור כה גדול האמין בכוחות אלו. במשך תקופה כה 

להו?   העולםמנא  אומות  של  חכמתם  מקור  בדעה  ,  מהו  ועיון 
  שמייחסת את מקור חכמתם לעמנו

החכמות   כל  של  שמקורן  רבים,  ואחרונים  בראשונים  שהובאה  בדעה  דן 
בישראל, מפרט את מקורותיהם ואת הראיות השונות שהביאו לכך. מביא  

דן   ואף  זו,  רבות על דעה  ואחרונים קושיות עקרוניות  גרם לראשונים  מה 
 רבים להחזיק בדעה זו, כולל עד ימינו. 


