








 

 

         
 

 

 

 

 

 " לפ"ק (תשפ"א) ו"לכבוד המחבר רבי אסי הלוי אבן יולי הי" ט"ז מרחשון

 ברכה מכתב

 

אגידה נא בראשית ובראש שורי"ם, כי ידענא בנפשאי דברים  נוכח השלחן

ברורים, אשר כל רואי ילעיגו לי ויפערו פיהם לבלי חק, והיה כל מוצאי ימלא 

פיו שחק, הראיתם ינוקא בר יומיה דשויא אנפשיה שר המסכי"ם, מניף קן קולמוסא 

התורה הכתב והמכתב והולך חשכים, ואולם אנחנו לא נדע מה נעשה, כי כבוד 

הוא בעשה, ואין מסרבין להגאון המחבר ולבקשותיו, כי על כן לא עברתי 

ממצוותיו, ואעלה על ראש סמכת"י מאמרם ז"ל בברכות ובמגילה, שלא תהא 

ברכת הדיוט קלה, ואגב גררא יעלה ויבוא מעט שבחו של אדם ב' וג' גרגירין ואין 

 המידות מוסיפין על

 

ון יקר ונעים זהב תכלת וארגמן, ריח ניחוח של מלכים הא מנח קמן, כל ה שלחן

בשמים ראש מר דרור וקנמן, והיה טעמו כטעם לשד השמן מלא האומ"ר מן, 

ותשם בצו"ף מתוק מדבש לחם חמודות, יין קונדיטון וחמר עתיק ל"ו שנ"א נודות, 

לך תיב"ה  אס"יחיבו"ר לטהרה הולך סוב"ב במילי דאדם דש ועקבות עומדות, 

במקום שהניחו לו תא חזי להיכן פניו מועדות, לאסוקי שמעתתא בכל מיד"ה 

ומיד"ה וישם פקודות, ואף גם זאת בעיקרי הלכות דעות מכלל דאיכא תולדות, 

חכמה ויראה כי הדדי נעשו אגודות, ויעשו פרי תבואה ויטעו כרמים ויזרעו שדות, 

"א דמריה טב הכי קרא שמו ובכל דברי חכמת בינה ימצאם עשר ידות, ספר

של לפידו"ת, -", בארו"ת נסברי"ם והיו למאורות אששלחן ערוך המידות"

דרישה וחקירה שהתורה נדרשת באלו



 

 המידותדרישה וחקירה שהתורה נדרשת באלו                             

אשר עיניך תחזינה ממילי דאגדתא ומדינ"א ככתבה, הן הן פרי עץ  זה השלחן

הק"ן של האברך כמדרשו מר ניהו רב"ה, דין הוא הד"ר בהדר"י הדרי"ם ר"ב לכם בני 

יירא ללכת בכל דרכיו ולאהבה, אשכלות לוי דגול מרבבה, הן צדיק באר"ש לבו ל"ו 

אל תור"ת נדב"ה, ובתורתו יהגה ל"ו ראה -נחלו תורתו כמדבר עצמו ענוי"ם משים

דאורייתא לחמה של  מזונו"ת כריסיה עמל עולת התמי"ד מכלל דתמיד קרבה, מלי

לא תחסר כל בה, משכיל על דבר ועוקר הרים ל"ו תהיה  לויתורה ויקח את פ"ת 

ה בארש"ך אר"ש טובה ורחבה, גמר חיפוש מחיפוש ספרא וספרי משכל"ה ועקר"

ארזים  אס"ימכל יביא אל התיב"ה, מה נאה אילן זה  בסקירה נסקרין ותוספתא וכולן

ברושים אשר פריו יתן בעט"ו יהיבה כתיבה, אחד המיוחד מבחירי בית מדרשנו  ואס"י

נטריה רחמנא לאורך יולי הרה"ג ר' אסי הלוי אבן האח נפשנו דיתיב לן בתווני דלבא, 

נידוך במדוכה  חכמים מדו"תימים ושנים בטוב ובנעימים בזה ובבא, נאה דורש כי כל 

דדהבא, ונאה מקיים תפארת לו מן האדם מיד"ה טובה מרובה, תלמיד חכם שה"ן תוכו 

 מידות                                ראינו בתוכו אנשי  כברו

נדיבי עם , אישים אליכם ר"במדב י"גבוה קא מזכי לבי שותפי הלוא חלות משלחן

כי זה האיש הגאון , קדושים ישראל בני התורה חנ"א מחזיקי זאת ורב חסד"א רב

המחבר יש לאל ידו בפי אמתחתו חבילות חבילות של כתבים ישנים גם חדשים, והיא 

עושים, ונמצאת  הם בממונ"א כי המלאכה לעושי נדפס"ה דאין כסף לאדון זה לתתלא 

תורה מונחת בקרן זוית וכובש את נבואתו נראה ככוב"ש כבשי"ם, וי לההוא שופרא 

 קודש ידיכם דבלי והנגרר במגיר"ה והחכמה מאין תמצא כי אותה אתם מבקשים, שאו

, איש להביא כל כסף הקודשיםברוח נדיבה מסלקת את הדמי"ם אשר יעלה על לב 

דדנרי  תשלומי כפל בתרקבא ופרוטה פרוטה כל על לשלם מלאכתך בעל הוא ונאמן

 ורוב נכסים, והקרן קיימת עין לא ראתה נחלה בלי מיצרים אין לך ק"ץ ואין
 ת"למידו

והרי בשר והרי סכין ואנא עניא לא נצרכתי אלא לברכת הדיוט קלה הרי שלחן 

פוק  מוציאין את התיב"ה לרחובה של עירשיפוצו מעינותיו חוצה למריה דהאי ספרא, 

תני לברא, עשות ספרים הרבה כנהר שאינו פוסק וכמעיין המתגבר להשמיע את הוד 

 בשן שמייהו אבירי בגו רבנן דפקיע קולו עורי עורי דבור"א, ויהי שמו כשם הגדולים

 אריכי ומזוני רווחי וכסף  ויבורך גבר בחיי קוקין דנורא,אראלים ותרשישים ז הענקים



 

 

 מידות                  מושב"ע ועומד בכל מילי דמיטב אלו שב"עמשנה 

אביהם גלו הבנים עד מתי בל ישובון לחסו"ת בה' בחצרות קדשנו,  מעל שלחן

, נושחה לעפר נפש ולא יכלה עוד הצפינ"ו כשל כח הסבל כי צפינו בצפייתנוהלוא 

נא וענינו, אנשי אמונה -קוראוהן עם לבדד ישכון ובחדרים אימה מפני המגיפה 

ה"ן צווחה ברחובותינו,  ודלדלה אזלאואיש הישר בעיניו יעשה ו קברי ביל סלקי

עוד מעט וסקלונו וכאבדה  הנדה כטמאת קצונוישירדנו פלאים וגם ערב רב עלה ו

 עמך תבתפל עשנת ימת דע ורחמיך מעיך ןהמו וגבורתך קנאתך התקותנו, אי

תשכחנו, ייתי בר נפלי ויהי איש משי"ח ותהי המשרה על שכמו ותכון  חלנצ הולמ

ינו, ובנה אצלו ציו"ן וכל אשר יבנ"ה ישכיל ריצו"ף עינ תחזינה ביופיו מלךמלכותו 

ותפארתנו, ומלאה הארץ דעה את ה'  קדשנו תאהבה בינו"ת ירושלים עם בי

 ידותמבהלכתא למשיחא יושב בסד"ר קדשים וסדר טהרות ומסכת       

 

 מנאי אדם פשוט קטן ופעוט

 הצעיר אליהו בחבוט

 סין טין וקטין

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 



    המדות  מפתח   שו"ע   
 

  

  שער האמונה 
  

  חלק ההלכה 
  עמוד       

  הקדמה     

  א  ................................................................  האמונה מצות עשה   א עיףס  

  ד  ................................................................................  מה כלול במצוה זו   ב עיףס  

  יא  .........................................................................................  חיוב הידיעה  סעיף ג  

  מב   .........................................................................................  מקור החיוב   סעיף ד  

  ט   ............................................................................  מצות עשה תמידית   סעיף ה   

  ס  .....................................................................  ריאת שמעהמלכת ה' בק  סעיף ו  

  סט   ................................................................................  כוונה לשם מצוה  סעיף ז  

  סט   ................................................................  ידיעת ה' דרך הפילוסופיה   סעיף ח  

  עט  ........................................................................  התנאים קודם לימודה  טסעיף   

  קו  ......................................................................................ראשונים נגדה  סעיף י  

  קכג   ...................................................................................  אחרונים נגדה   סעיף יא  

  קלג  ....................................................................................  אחרונים בעד   סעיף יב  

  קלו  .................................................................  תשובות המאשרים אותה  סעיף יג  

  קלח  .........................................................משום דברי הכפירה שבתוכה   סעיף יד  

  קו  ........................................  מעיסוקה   על הטענה שיש שבאו לכפירה  סעיף טו  

  קס  ................................................................  דרך למידת פסוקי התורה   סעיף טז  

  קפו   ..................................  משום שלילת ההגשמה הפולמוס על המורה  סעיף יז  

  ר  .......................................................  בהנ"ל משום העיסוק בפילוסופיה  סעיף יח  

  רט  ...............................................................................  פילוסופיה וקבלה   סעיף יט  

  רח  ........................  בהגלות תורת הסוד כיצד יקיים את מצות הידיעה   סעיף כ  

  רסח  ...........................  הוכחות הפילוסופיה בטלות בהתקדמות המדע   סעיף כא   

  רעד   ................................................................  ידיעה דרך מעמד הר סיני   סעיף כב   

  רחצ  ..................  גם מחייבי החקירה מודים שיש להקדים את המסורת   סעיף כג  

  שו   ..................................................................  ידיעת ה' בדרכים נוספות   סעיף כד   



    המדות  מפתח   שו"ע   
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  מחשבה חלק ה
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  שפד   ..............................................................  דרכי השגחת השם בעולם   סימן ג  
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    המדות  האמונהשער   ע"שו  

 

  הקדמה
  

על כי הגדיל חסדו ואמתו , מאד בפי ובתוך רבים אהללנו' אודה ה, כל תגמולוהי עלי' אשיב לה

 ועוד עתה הגיעני להיות ניצב ,על שזכני להיות מיושבי בית המדרשו, כל שעה ובעמדי בכל עת

בהלכה הן  הן ,"האמונה"סובב סביב מצות והולך ה, לחן ערוך המדות חלק האמונהשבפתח ספרי הקטן 

  , שלא אכשל בדבר הלכה, ואימא מילתא דתתקבל, ויהי רצון שאזכה לכוין לאמיתה של תורה. בהשקפה

  .וישמחו בי חברי  

  

מתוך שכך חינכוהו וגידלוהו  ,היא אמונה בלב גרידא, העולם שהאמנה במציאות השם

ת מציאות השם  שמצות עשה לדעת א,כי דעתם של רוב הראשונים, ואולם זה אינו, הוריו

   משום שכן הורו לו 'ואין די באמונה במציאות ה, מתוך הוכחות שכליות ודחיית הסותר, בידיעה גמורה

  . אף אם אמונה זו עמוקה וחזקה בליבו עד בלי די,הוריו ורבותיו  

דוקא ,  את האמונה במציאות האל ובאחדותו ולדעת מצות עשה לחקור,לדעת ראשונים רבים

ואוסרים את העיסוק , חמים עליהומאידך רבים המה הלו. הפילוסופיה היהודיתות הוכחעל ידי 

 האם מותר ,האם יש לקרבה או לרחקה, הזדקקנו לבדוק עד היכן שידנו יד כהה מגעת, בהגיענו הלוםו ,בה

וליקטנו את .  או שלאלקיים את מצות החקירה דרכה, ד"נידושמכאן מוצא דין ל, בהאו אסור להתעסק 

 אלא שלבסוף נתברר כי . כי זה נוגע כאמור לקיום מצות עשה דבר תורה,המדברים בעדה או כנגדהדברי 

 נכונות ואבד עליהם הוכחו בעליל שאינן ש, מושתתים על ידיעות מדעיות עתיקות,יסודות הפילוסופיה

שמטנו את כל לא ה,  אף על פי כן.ם בטליםועל כן אין צד לקיים מצוה זו בדברי ,)כדלהלן סעיף כא(הכלח 

כאשר כל עין , לתועלת מי שיחפוץ לעיין בסוגיא זו, המחקרים הגדולים שבאנו בספר אודות הפילוסופיה

  והוכחות אלו הובאו . ע יש להוכיח את מציאות האל בהוכחות האחרות" דלכו, ונמצא כיום.תראה

  .בהרחבה בחלק ההשקפה קחנו משם  

כי הדעות כוללות את , פ ששם זה אינו נכון"אע, לספר שלחן ערוך המדות חלק הדעות

לא חפצנו לשנות שם , ים תחת שם זהמ היות והתחלנו בסידרת ספר"מ. ולא להיפך, המדות

חד מן קמאי רבי יחיאל בר יקותיאל בפרט שכבר קדמנו בדרך זו . ן כה רוב העולם אינו מבחין בכךיכשב

  והמה דעות ולא מדות ,  וכך עוד בספרו , שפתח את ספרו במעלת ידיעת השם,בספרו מעלות המדות

  .ש"עוע  

  

  מה 

  סוברים 

  והנה 

  קראנו 



    המדות  האמונהשער   ע"שו  

 

וגם , וונתי בחיבור הזהשכל כ, מגלה דעתי ורצוני בכל לבי ובכל נפשי בלב שלם ובנפש חפצה

הכל הוא לשם , יתברך לחבר ברוב רחמיו וברוב חסדיו' בכל חיבורים שבקדושה אשר יזכני ה

ה ביחודא שלים "ה בו"ליחדא שם י, יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו

באופן , לים ומבוטליםהרי הם בט, וכל מחשבה ודבור ומעשה שהם נגד רצונו יתברך. בשם כל ישראל

ובכל , יתברך ויתעלה בדברי תורה' שכל רצוני בחיבור זה ובשאר כתבי אשר אעשה ואחדש בעזרת ה

  וכאשר כתב גילוי . בלי שום פניה זרה כלל ועיקר, הכל הוא לעשות נחת רוח לפניו דוקא, מצוה ומצוה

  .סקיםונמשכו אחריו הפו, ל בריש ספריו"דעת זה הגאון רבנו יוסף חיים זצ  

  

, ו" נרגבריאל הלוי אבן יולי' רמעומקא דליבא משוגרות להורי היקרים הלא הם אבי מורי 

ובין תלמידי חכמים , אשר גדלוני וחנכוני,  מנשים באוהל תבורךמרת מריםואמי מורתי 

אות מתוך ברי, כל משאלות ליבם לטובה ולברכה' יהי רצון שימלא ה, ועמל לא חסכו ממני, הושיבוני

ובכלל הברכה . ובביאת גואל צדק במהרה בימינו, ויראו נחת מכל יוצאי חלציהם, איתנה ונהורא מעליא

ו " נרל'רבי יצחק אנגג "מבורך מפי עליון מור חמי היקר באדם איש חיל רב תבונה אהוב על הבריות הרה

ויראיו '  צאצאיהם עובדי הלראות את כלויזכו , שבכל אשר יפנו ישכילו ויצליחו'  תחימרת אביגילוחמותי 

 מנשים מרת ורדלא אמנע פי מלברך לנוות ביתי ועזרתי בחיים . ס" כבוד וכט, אושר,מתוך בריאות, באמת

ונזכה יחד , מתוך בריאות אושר ושמחה, יתברך' שתזכה כל ימיה רק לעשות נחת רוח לה, באוהל תבורך

ולא תמוש התורה מפינו , אה ולאהבה את שמוללכת בדרכיו ליר, לגדל את כל ילדינו לעובדו בלבב שלם

את אחותי , זכור אזכור ותשוח עלי נפשי,  ולהבדיל בין החיים.ר"אכי. ומפי זרעינו ומפי זרע זרענו עד עולם

  . מתוך יסורים וחולאים רעים,  אשר נלקחה לעולמה בקיצור ימים ושנים,ל"בת מרים זמרת דפנה היקרה 

  .ר" אכי.נפשה בטוב תלין וזרעה ירש ארץ  

  

ולאברכים המצויינים " ברכת אברהם"הלא הוא הכולל המפואר , אברך לאכסניא של תורה

ת הספרים ללקוט ו מחבר סדר,א"שליטהגאון הגדול רבי אליהו בחבוט ועל צבאם , השוכנים בו

וד למען נוכל לשק, ם שלא יחסר דברים והגשמייאשר דואג לכל צרכנו הרוחני, שושנים ושושנת העמקים

וירבה גבולו בתלמידים גדולי הוראה , פעולו ותהי משכורתו שלימה' ישלם ה, על התורה בלא שום טרדא

  וימשיך לזכות את ישראל עדי שיבה וגם זקנה מתוך , ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, ועושי רצונו יתברך

  .ר"אכי. בריאות איתנה ונהורא מעליא  

  הנני ו

    ברכות

   עוד
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  סעיף א 

  מצות עשה 

אנכי ה' אלהיך    (שמות כ, ב)מצות עשה להאמין במציאות השם שנאמר  
  אשר הוצאתיך מארץ מצרים.

  מוי המצוות 

יתעלה   ה'  במציאות  להאמין  עשה  מצות 

ב)שנאמר   כ,  אשר   (שמות  אלהיך  ה'  אנכי 

תרי"ג   מכלל  מנוה  וכן  מצרים.  מארץ  הוצאתיך 

הם הראב"ע בספרו מצוות ראשונים רבים, הלא  ה

מור בא  יסוד  ז  הלב)(שער  עשה   מצוות  מצות  שהיא 

עו  וכ"כ  לבבית  על    דומצוה  הארוך  בפירושו 

, ובאזהרות לר' שלמה ן' גבירול (שמות כ, א)התורה  

א) המצוות    (אות  בספר  ובמשנה והרמב"ם  א,  (עשה 

פל"ג) מ"ב  ובמורה  ה"ו,  פ"א  התורה  יסודי  הסמ"ג    תורה 

א) מג  (עשה  עזרא  א)רוניא  רבנו  הרמב"ן   (אות 

(בחיבורו על ספר המצוות להרמב"ם עשה א,  בדוכתי טובי  

ועל ל"ת ה, ובשכחת הלאוין אות א, ובפירושו על התורה שמות 

החינוך    (מצוה א)וכ"כ הראב"ן במאמר השכל    כ, ב)

(ספר המצוה  ובספר הבתים    (מצוה א)הסמ"ק    (מצוה כה)

עשה  א) מצות  דהוי  וכ"כ  מבע.  זקנים  לי  בדעת 

(שמות כ,  בפירוש רבנו יוסף בכור שור  ו   (שם)התוס'  

  .(על התורה שמות כה, יח)ורבנו בחיי    (שם)והחזקוני    ב)

  

  ממיים שהוציאוה אלו 

נמצאו ראשונים רבים שלא מנו במנין 

דכן  ה',  אנכי  הפסוק  את  מצוותיהם 

רבנו   הזקן,  אליהו  רבנו  הרס"ג,  הבה"ג,  עביד 

הירא אלברגלוני,  בזוהר  יצחק  הרשב"ץ  ים, 

  . (בריש הספר)הרקיע, וכ"כ בספר אור ה' 

במנין  מנו  שלא  בהני  נמצאו  תחילה 

בה'   שמ"מהמצוות,   האמנה  חיוב  למדו 

שמנה    (אות כז)אחרים, שכן עשה הבה"ג  ממקומות  

והרי   פני,  על  אחרים  אלהים  לך  יהיה  לא  את 

ים. וכן  הבציווי זה יוצא גם הציווי שה' הוא האל

בז  הרקיע  הוא  א) והר  בשו"ת   (אות  לו  ועוד 

. וכן רבנו יצחק אלברגלוני  (ח"א סי' קלט)התשב"ץ  

אנכי) מנה  עשה    (שלא  מצות  מנה  מח) כן   (באות 

. וכן הוא  (ואתחנן ד, לט)והשבות אל לבבך כי ה' וגו'  

האמונות   בספרו  וכתב  אנכי,  מנה  שלא  ברס"ג 

ו)והדעות   אות  אל   (הקדמה  צווי  הנ"ל,  השיש  על  י 

בורא  שהנה והרי  [על  ז"ל,  עליו  צוונו  כבר  ינו 

(ישעיה מ, החקירה] עם המסורת האמיתית, כאמרו  

לכם  הלא תדעו הלא תשמעו הלא הוגד מראש    כא)

הלא הבינותם מוסדות הארץ. ואמרו החסידים זה  

משפט נבחרה לנו נדעה בינינו מה   (איוב לד, ג)לזה 

כלומר  כזה,  האנשים  לחמדת  שיש  וכפי  טוב, 

וא מאמרים  איוב  ואליהוא  וצופר  ובלדד  ליפז 

נרחבים על כך. ע"כ. [כלומר גם ספר איוב מלא  

מ'  (אות ו עויכוחים באלו הדברים.] ועוד כתב שם  בו 

מה    כד) כל  למדנו  ויתעלה  יתברך  ה'  כי  וז"ל, 

נביאיו,   באמצעות  אמונתינו  בעניני  לנו  שנחוץ 

האותות  ע"י  הנבואה  את  להם  אמת  אשר  אחרי 

ונו שנדע אותם הענינים ונשמרם. והמופתים, אז צ

יוציא   וחוקרים,  כי כאשר אנו מעיינים  והודיענו 

ע"כ.   ודבר.  דבר  בכל  השלם  האמיתי  העיון  לנו 

אר שכוונתו על חידוש הבריאה, ושה' חדשם,  ומב

ספרו,  בנוי  כך  ועל  וכו'.  וקדמון  אחד,  ושהוא 

חידוש  על  עיוניות  שכליות  הוכחות  להוכיח 

  הוא יחיד וכו'. העולם על ידי ה', וש

שטעם  הראשונים  כתבו  כי 

המשמיטים]  [לאלו  ההשמטה 

ממנין המצוות את אנכי ה', הוא משום שמצוה זו  

א. 

  א. 

  אומנם 

  אך 
  והעיקר, 



    המדות  סעיף א  שו"ע   

  

 

ב

וד למצוות, ומכוחו באים כל המצוות, ועל היא יס

כן סבירא להו דלא שייך למנותו במנין המצוות 

דהיינו אינו מצוה,    ,שהם ענפיו, כי הוא אינו ענף

וות. וא"כ גם להני אשלי רברבי  אלא שורש למצ

א מנו במניין מצוותיהם את הציווי אנכי ה',  של

במנין   שאינו  רק  תורה,  דבר  זה  חיוב  פשוט 

המצוה  המצוות.   ממשמיטי  שהוא  היראים  [גם 

על הפסוק דידן וז"ל, אנכי ה'    (סי' רמג)כתב בספרו  

עליהם,   שימליכוהו  הב"ה  למדנו שצוה  אלהיך, 

עמו, לא למדנו. לכך   אבל שלא לשתף דבר אחר 

כתיב, לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. עכ"ל.  

ן המצוות, פשוט  הנה אף שאינו מונה זאת במני

ציווי, במנין התרי"ג.]    לו שזהו  עולה  רק שאינו 

כ סוף פסוק ב)שכ"כ האבן עזרא   ושמות    (דברים ה, טז 

[הן לא אכחד   (עשה א)והרמב"ן על ספר המצוות  

ם את טעם השמטת הבה"ג  שעוד יישב הרמב"ן ש

שום שסובר הבה"ג שהמילים אנכי ה' אנכי ה', מ

אתכם  שהוצאתי  כיון  הודעה,  אלא  ציווי,  אינם 

וקבלתם מצוותי.   ממצרים,  קבלו  מלכותי,  אז 

כבר   מ"מ  האמנה.  על  ציווי  שאין  יוצא  ולפי"ז 

מילתנו אמורה לעיל שהבה"ג מנה ל"ת לא יהיה 

ישנ  לו  שגם  והרי  אחרים,  אלהים  ציווי לך  ו 

בזוהר  והרשב"ץ  משם].  ה'  במציאות  האמנה 

(שמות כ, ב וכ"כ באורך האברבנאל    (אות יא)הרקיע  

כתב שאף שבספרו ראש אמנה  ד"ה ואמנם בהיתר שאלה הז', ו

לדעתו  נראה  אשר  את  דיבר  כאן  המורה,  בעד  הליץ  פי"ח, 

ן' כבה"ג) חסדאי  לר'  השם  אור  ספר  בריש  וכן   .

והנימוק"י תוקף  קרקש, רבם של בעל העיקרי ם 

את הרמב"ם שמנה כן, כי המצוות הם ענפים מכך  

הוא ואילולי  עליהם,  מצווה  מצוות,   ,שיש  אין 

ת ה' לא יכולה להיות מצוה, וממילא ידיעת מציאו 

(שמות שער מה סוד"ה אנכי ע"ש. וכ"כ בעל העקידה  

בביאור המח' הנ"ל, וסיים ועל כל פנים לדברי    ה')

ור אנכי, מצוה או שרש הכל לא ימלט משיהיה דב

ובסדר   במעלה  ראשון  הוא  ולכן  כולן,  המצוות 

חיים  במד אוצר  ובחיבור  עכ"ל.  הנמצאות.  רגת 

כתב שדברים אלו חזקים    שם)(שעל ספר אור השם  

מאד [שאין זו מצוה אלא הקדמה למצוות], וכבר 

האברבנאל   לו  יתרו)הסכים  הז'    (פ'  בשאלה 

וכ"כ העיקרים   וז"ל,    מסופו)(פי"ד מח"א  באריכות, 

שאין אנכי בכלל עשרת    ,וכן דעת הרבה חכמים

היא   וכן  עכ"ל.  וכו'.  הקדמה  היא  אבל  הדברות 

(ח"א וכ"כ הרשב"ץ בתשובה    (הנ"ל)דעת הבה"ג  

(פ' יתרו בעשרת הדברות פסוק  והביאו המלבי"ם    סי' קלט)

. עכ"ל. והביא את יישוב המלבי"ם שם ודחאו,  ג)

בזוהר הרקיע    ועוד הראה לתשב"ץ        ע"ש באורך.

יא) שלו    (עשין  קלט)ובשו"ת  סי'  את    (ח"א  שביאר 

מסכת   ע"פ  במניינו,  וגו'  אנכי  הבה"ג  השמטת 

ועמד עליו באורך הגר"י פערלא    (ח ע"ב)הוריות  

ג) וע"ע בשל"ה  (עשה  א).  מפי    (עשרה מאמרות מאמר 

ספרים על עניין זה, וכגון היעב"ץ ממגורשי ספרד  

תולעת   ובספר  האחדות.  ובשם  במאמר  יעקב, 

המקובל רבי שם טוב בן שם טוב. ועוד בהקדמה  

 מחלק   כא  (פרק  הקודש  עבודת  להנ"ל הביא מספר

 בזה  התבאר  כבר  לשונו,   ו זו   שכתב  התורה)  סתרי

, וכן עמדו על כך  )יח-  ז" פי  היחוד  חלק  שם  ראה(  הספר

באבן  התורה  ביסודי  הרמב"ם  ממפרשי  חלק 

מראה    (ה"ו)ר  ובאור היש   (יסודי התורה פ"א ה"ו)האזל  

, וביד (ה"א וה"ו באורך)מקום לכך, ובויקח אברהם  

ה"ו)המלך   פ"א  התורה  יעבץ    (יסודי  ה"ד)וביד   (סוף 

ירנן   רב   (ה"א)וביצחק  ובמרכבת    (ה"ו)ובמעשה 

ה"ו)המשנה   משה    (אלפנדרי,  ה"ו)ובמשרת   (עטיה, 

ובעבודת המלך   יד    (ה"ו)מפי ספרים  ובקובץ על 

  , וע"ע בסמוך. (ה"ו)

  

  ג ס"הר

הרס"ג   על  בחיבורו  פערלא  ג)הגר"י  , (עשה 

עמד באורך על פתגמא דנא, לבאר את טעם 

  ב. 
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ממני והבה"ג  הרס"ג  את  השמטת  מצוותיהם  ן 

הציווי אנכי ה', ואחר אריכות הדברים, והבאתו 

היה  זה  דפוס  [ושכת"י של  רומי  דפוס  שבבה"ג 

לרגלי   ללכת  הרגילים  האזהרות  בעלי  לפני 

במ נמנה  לא  לך, הבה"ג]  יהיה  לא  המצוות  נין 

מסיק דסבירא להו דחיוב זה נפיק מן מצות עשה 

  ועתה אינה ה'   ע"כ.  ק"ש לקוראה פעמים ביום.

התורה  על  לתרגומו  הרס"ג  הקדמת  את  לידי 

קוק) הרב  מוסד  יא  עמ'  קאפח  הגר"י  עוד   (תרגום  ושם 

מתבארת שיטתו בנידו"ד, שכתב כי לה' יש עוד  

מן הדברים הבאים    שתי דרישות מבני האדם, חוץ

האחת   וז"ל,  התורה,  חומשי  בחמשת  מפורשים 

חו  [חמשת  לתורה  והיא קודמת  תורה],  מש 

א השכלית  שכל ההוכחה  האדם  ידע  בה  שר 

בחוש,  הנישגים  שאר  וכל  הנראים,  העצמים 

לשום   דומה  ושאינו  אחד,  ושהוא  וכו'.  חידשם 

דבר מכל הנמצאים, ואין בהם הדומה לו. ושהוא  

מה   יודע  ושהוא  החכם  שיהיה.  קודם  שיהיה 

ושהוא  בלי חומר.  מה שירצה  כל  בורא  הבורא, 

יוכלו   לא  אשר  דבר  עבדיו  על  הטיל  לא  צדיק 

הנלמדים  שא האמונה  יסודות  שאר  וכן  תו. 

במופתים שכליים, כגון המצוות השכליות, מהן,  

הצדק והיושר וכו'. והדרישה השנית באה לאחר 

הנבי מסורת  ידיעת  שהיא  וביאר  אים, התורה, 

כתב  כאן  הרי  עכ"ד.  פה.  שבעל  תורה  דהיינו 

דורש  ה'  האמונה  יסודות  ידיעת  שאת  לכאורה, 

תוך ציווי התורה, אלא  מאיתנו לדעתם, אך לא מ

מכריחה   שהסברא  דהיינו  לתורה,  קודמות  שהן 

שה' מצווה על כך, גם אם לא אמר כן במפורש, 

הובאו  בסמוך  דלעיל  סתראי,  דבריו    ולכאורה 

שיס מציאותדבריו  נביאים.    וד  ציווי  הוא  ה' 

והדעות   בהאמונות  הרס"ג  עוד  כתב  ובאמת 

להכריח על חיוב חקירת    (הקדמה סוף אות ב ובאות ו) 

(להלן יסודת הדת גם מצד הסברא, והובאו דבריו  

ד) אות  ד  דבריו   סעיף  כל  בהעלות  כן  ועל  ע"ש. 

ציווי  אין  שאכן  כוונתו,  מבוארת  יוצאת  יחדיו, 

משי תורה על כך, אך מצווים  מפורש בחמשת חו 

על כך, הן משום שהסברא מכריחה שה' מצווה  

חייבים   וממילא  כך,  אעל  הן למלא  ה'.  רצון  ת 

משום שמפורש חיוב זה בנביאים. ולכן הפסוקים 

מן   הם  והדעות,  באמונות  זה  ציווי  על  שהביא 

הנביאים ולא מן התורה. ויעלו הדברים יחד עם  

השנ  שהדרישה  לתרגום,  דורש  הקדמתו  שה'  יה 

שאינה   אע"פ  לעשות]  שמצווים  [היינו  מאיתנו 

ידי   על  היא  תורה,  חומשי  בחמשה  מופיעה 

יו, וכאן הראה פסוקי נביאים על כך. ואם כן  נביא

מה שכתב בהקדמת תרגומו שמצווים על ידיעת  

ללא   שגם  היינו  התורה,  קודם  האמונה  יסודות 

וכל שהביא  נביאים, היינו מחוייבים בכך,  ציווי 

בהקדמה זו רק דוגמאות לדרישת ה' שמחוייבים  

חומשי  בחמשת  מופיעה  אינה  אם  גם  לעשותה 

דר ואה"נ  נדרשה תורה,  גם  ה',  מאת  זו  ישה 

הדרישה   סוג  [והיא  הנביאים  ידי  על  במפורש 

בחמשת  פורש  לא  אם  גם  ה',  מאת  שם  השניה 

מניין   מן  שהשמיט  מה  כן  ועל  תורה].  חומשי 

הוא וכו',  ה'  אנכי  שאיננו   מצוותיו  שסבור  לפי 

אחר   ציווי  שום  ואין  האמונה,  חקירת  על  ציווי 

חוייבים  בחמשת חומשי תורה על כך. אך מ"מ מ

בכך, הן מצד שהסברא מחייבת שה' מחייב זאת, 

  והן משום חיוב נביאים. 

  
  

  
  סעיף ב 

  

  



    המדות  סעיף ב  שו"ע   

  

 

ד

  מה כלול במצוה זו

רבים מן הראשונים, שהשם מנהיג את העולם   בכלל מצוה זו, לדעת
ח[ש מאליו  נוהג  העולם  ושלוםאין  העולםס  על  ומשגיח  [ויתבאר   ] 

ולדעת הרמב"ם גם לדעת שהבורא מחוייב    . ](סי' ג)להלן בחלק המחשבה  
ה את כל דהיינו שיצר את כל העולמות מתוך מציאותו ומחיי  המציאות,

להחיותה   יפסיק  ואם  פעיל,  באופן  הבריאה  הבריאה  תיעלם  לרגע, 
לחן  ה מכל המוכר לנו, ונתבארו דברים אלו בשלחלוטין, ושמציאותו שונ 

  קחנו משם. (חלק יחוד השם סימן א סעיף ב והלאה) המדות  ערוך

  מהו ציווי התורה אכי ה' 

  מחוייב המציאותו האמה במציאותו 

הלכות  הרמב"ם   ה'   דעות)(ריש  באנכי  פירש 

ושהוא   מציאותו,  ידיעת  על  ציווי  שהוא 

פ את  ומפרט  המציאות,  מחויב  מחוייב  רטי 

מתוך  יצרה  הוא  המציאות  שכל  המציאות, 

עבר ובהווה מציאותו, ושלכן מציאות הנבראים ב

המוכרחת   את את  צריך  אינו  והבורא  בורא, 

המוכר   מכל  אחרת  היא  ושמציאותו  הנבראים, 

יף שהבורא מחייה את העולם ע"י לנו. ועוד הוס

סיבוב הגלגל בלא הפסק בכח אין סופי ובלא גוף,  

ידיעת דבר זה מצות עשה, שנא' אנכי י"י וסיים, ו 

אלהיך. ע"כ. והדבר צריך ביאור, כיצד יוצא כל  

על ז  תמה  וכך  אלהיך.  ה'  אנכי  מהנאמר  ה 

בדרשותיו   הר"ן  שאין הרמב"ם  והוא  ד"ה  ט  (דרוש 

שהרמש  אצלי) שיש כתב,  זה  בפסוק  למד  ב"ם 

כל   פועל  ושהוא  וסיבה  עילה  להאמין שיש שם 

בזה"ל והשיגו  הפסוק הנמצאים,  לשון  ואין   ,

בכלל דבריו.  זה כלל, עם היות שהוא  מורה על 

ולה מתוך תוכן הפסוק,  עכ"ל. דהיינו אמנם כן ע

וסיבה   עילה  הוא  ממילא  אלהים,  יש  אם  שהרי 

ציוה   לא  אך  וכו',  הנמצאים  כל  הפסוק  ופועל 

בתורה  שכתוב  מקום  כל  והרי  בכך,  להאמין 

בזה    "אלהים" גם הוא מורה על כך, וכמובן שאין 

  ציווי להאמין בכך, וכן הוא אף כאן. 

  

  מתוך שם הויה 

כתב  במקום,  הרמב"ם  שעל  המפרש 

שהמילה  מתוך  כן,  למד  שהרמב"ם 

"אנכי" מורה על מציאותו, ו"הויה" שהוא השם  

המציאות,  מחוייב  שהוא  על  מורה  המפורש, 

ע"כ.  עלינו.  אלוה  שנעשהו  היינו  ו"אלהיך" 

"ם שיק בספר המצוות וכיוצ"ב חזינן דיליף המהר

כה)שלו   שבשמו   (מצוה  ה'"  "אנכי  שאמר  שבזה 

הגדול [שם הויה הנזכר כאן] נרמז בו שהוא היה  

שהוא   כולן,  הוויות  כל  והמהווה  ויהיה,  הווה 

"אלהיך"],  הפסוק  המשך  זהו  [דהיינו  אלהינו 

בנסים  העולם  משדד  הוא  הצורך  שבשעת 

מארץ   הוצאתיך  "אשר  ראיה  ולזה  ונפלאות, 

ים". ובין ההוויה ובין השידוד הוא עומד בלי  מצר

הוא,   והוא  אשר שינוי,  אלהיך  ה'  "אנכי  והיינו 

ע"כ.   משתנה.  בלתי  מצרים",  מארץ  הוצאתיך 

(פרק [וכיוצ"ב חזינן ברמב"ן בהאמונה והבטחון  

שתחלתן   יט) הדברות,  עשרת  על   לדעת  שכתב 

 זה  ודבר, וכו' יחודו  לדעת לה שניה. נמצא שהוא

 כלומר,  אלהיך'  ה  אנכי  באמרו   ראשון   רבדבו   נרמז 

 שמורות   כמו .  אחד  יואנ   מצוה  אני  כי  אותי  דעו 

ב. 

  א. 
  והנה 



 

  ה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

  על   מורה  ,'ה, המצוי  על  מורה  אנכי,   המלות,   שתי

היחוד   .יחודו  הויה את  הנה שלמד משם  עכ"ל. 

  ודון מינה ואוקי באתרין.]  

עדיין צריך ביאור, הן פירוש שם הויה כתב  

במורה   והרמב"ם  סא  פרק  סג) (ח"א  פרק   סוף 

שאין פירוש שם זה ידוע לנו ולא ניקודו, ורק על 

דרך "אפשר" כתב שפירושו הווה תמידי, דהיינו 

וודאות   שאין  ואחרי  ע"ש.  המציאות.  מחוייב 

ציווי  ללמוד  יתכן  כיצד  הויה,  שם  פירוש  שזהו 

מדכתיב שם הויה, ואנו לא יודעים בוודאות שזהו  

ם שפירוש הפירוש. ק"ו לדעת רבים מן הראשוני

הויה הוא היה הוה ויהיה, הרי שאין שם זה    שם

אין  על  אלא  המציאות,  מחוייב  על  מלמד 

המדות   בשו"ע  ליקוטם  ראה  יחוד  סופיותו,  (חלק 

והלאה) [גם הר"ן בדרשותיו  השם עמ' תמא  (דרוש ט  . 

אצלי) שאין  והוא  ולמד   ד"ה  הרמב"ם,  על  שחלק 

מן  בתורה  האמנה  על  ציווי  שהוא  זה  בפסוק 

גם  השמ ע"ש,  מתוך ששם    (שם)הוא  ים  כן  למד 

הויה מורה על מחוייב המציאות. הנה לנו שאף 

מחוייב   הוא  הויה  ששם  מפרש  הוא  שגם 

המציאות, עדיין רחוק לדעתו להוציא מפסוק זה  

  כרמב"ם.] 

  

  כלול במצוה 

למד ברמב"ם    (במקום הלכה ה)במגדל עוז  

שבאמת אין כל זה יוצא מהפסוק, אלא 

ראה לנכון לכלול כל זאת במצות אנכי   שהרמב"ם 

אל לכל  ומקורו  וחכמתו  ה',  "מקבלתו  הוא  ו 

הקושי   אולם  הרמב"ם].  [של  אמונתו"  ואמתת 

כל   את  שסיים  הרמב"ם  מלשון  מבואר  בדרכו 

הפרטים האלו וידיעת דבר זה מצוה עשה שנאמר 

אלהיך.   ה'  הבנת אנכי  עם  יחד  עולה  אינו  וגם 

כי אם  הנזכרים.  והמפרש  יש   הר"ן  לדרכו  סיוע 

שם   הרמב"ם  מדברי  ה)להביא  שכתב  (הלכה   ,

הוכחה למציאות האל, מתוך סיבוב הגלגל בכח  

ובהכרח   מניע,  יש  נע  ולכל  הפסק,  לו  שאין 

גוף,  לו  שאין  ורוחני  סופי  אין  הוא  שהמניעו 

וברור שהו  לו הפסק. ע"כ.  היה  זו  שאחרת  כחה 

לידיעת  הציווי  עצם  אינה  האל,  למציאות  דוקא 

ות האל, אלא הכי תמצי להשיג את ידיעתו, מציא

דברי סיום  "זה"  וא"כ  דבר  וידיעת  ו',  בהלכה  ו 

מצות עשה וכו', כותבו "זה" לאו דוקא שחובה 

לדעת כל מה שכתב, שהרי ישנן הוכחות אחרות 

הנבוכים  במורה  שהרחיב  כמו  האל,  למציאות 

, וראה עוד בזה בשו"ע המדות יחוד מאמר ב)(ריש  

  .(עמ' נא)ה' 

  

  "אלהים" כולל הכל 

מתוך  כן,  למד  שהרמב"ם  י"ל 

הוא  שה'  לדעת  ציוה  שהפסוק 

כולל  זה  "אלהים"  פירוש  מה  ברם  האלהים, 

דברים רבים, כח אין סופי, היה הוה ויהיה, ללא  

גוף, ושאר פרטים שכולם כלולים במונח מחוייב  

בדברים  המציאות הרמב"ם  כלל  אלו  כל  ואת   ,

הצ ולכך  לעיל,  כל  האמורים  כולל  "אנכי",  ווי 

האלהים את  לדעת  ציווי  הוא  כי  וכיון  אלו,   ,

שהמילה אלהים כוללת כל אלו, ממילא התורה 

כאן ציוותה לדעת את כולן. ובדרך זו כן מבואר 

המצוות   בספר  הרמב"ם  א)מדברי  שכתב    (מצוה 

וז"ל, אנכי ה'   זו  וגו', להאמין האלהות,  במצוה 

פועל לכל  והוא שנאמין שיש שם עלה וסבה הוא

שהציווי  כאמור,  להדיא  הנה  עכ"ל.  הנמצאות. 

ומהי  הו  מפרט  כן  ועל  האלהות,  להאמין  א 

ושהוא  למציאות,  וסיבה  עילה  האלהות? שהוא 

יותר   פועל את המציאות, ובמשנה תורה מרחיב 

מתוך  למד,  הרמב"ם  שכך  הכרח  גם  וכאמור. 

תורה  שב במשנה  ה)המשך  הלכה  שה'   (שם  כתב, 

', בסיבוב הגלגל בלא הפסק וכו מנהיג את העולם  

  אך 

  והנה 

  ושמא 



    המדות  סעיף ב  שו"ע   

  

 

ו

וזה מושתת על הידע המדעי העתיק שיש גלגלים 

גדול   וגלגל  חמישי,  מחומר  העשויים  סובבים 

מהם המקיפם ומסתובב ללא הפסק ומסובב את 

(עמ' כולם, ראה בהרחבה בשו"ע המדות יחוד ה'  

ר שאין בכל זה אמת כלל וכאשר . והיום שברו רלא)

כתב כן הרמב"ם לא  צא ש, יו (סעיף כא)יתבאר להלן  

במילה   הרמב"ם  שהבין  אלא  הפסוק,  מתוך 

ולכך   כאן,  נצטווינו  ידיעתו  שעל  "אלהים" 

השתמש בידע בזמנו, לפי הכלים שברשותו, ולא  

האמנה   על  ציווי  כאן  שכתוב  הבין  שהרמב"ם 

שיש לו מקור בסיבוב הגלגל בכח אין סופי, ולא  

אלהים  המילה  הבנת  מתוך  אלא  לכך,  בחז"ל 

כאן  וכא נצטווינו  ברמב"ם  זו  לדרך  ונמצא  מור. 

במצי האמנה  שהמושג על  אלא  האלהים,  אות 

אלהים כולל פרטים רבים, וממילא מפסוק זה יש  

לחזק    (אות ב)וע"ע בסמוך  חיוב לדעת את כולם.  

  זאת ביתר שאת.

  

  מ"אין עוד" 

בפסוקי  המסתכל  כי  נאמר,  אחרת 

והלאה)התורה   ד  ובלשונות   (דברים 

ד)"ם  הרמב  הלכה  התורה  יסודות  שידיעת   (ריש  נראה 

וחיוב  וגו',  ה'  אנכי  מדכתיב  למד  מציאותו 

שהכל   [דהיינו  המציאות  מוכרח  שהוא  הידיעה 

נברא מכוחו ותלוי בו והוא לא תלוי בשום דבר]  

את לדעת וגו', אתה הר  (דברים ד, לה)למד מדכתיב  

בפסוק   גם  כתובה  זו  [ולשון  מלבדו.  עוד  אין 

וידעת וגו' אין עוד, שמפסוק   ד, לה)  רים(דבהסמוך  

ידיעתו.]  חיוב  כאן את  רבים  ראשונים  למדו  זה 

דהיינו לומד ש"אין עוד" היינו שהוא הכח היחיד 

בעולם ואין כח אחר. וא"כ התורה חייבה בידיעה  

כו  שזה  מציאותו,  הכרח  את  להרמב"ם  גם  לל 

ביסודי   שכתב  כמו  הבריאה  את  מחייה  שהוא 

(ח"ה  שו"ת הרשב"א  בב למד  וצ"וכי  התורה הנ"ל.

(סעיף וראה להלן    )יובאו דבריו להלן סעיף ג אות ב  ,סימן נה

(דברים פ"ד סוף פסוק  האברבנאל  ו  שכן למד  ג אות ט)

א)השל"ה  ו   כה) נר מצוה אות אות    . ו הימדנפשי  (וארא 

חיוב  את  למד  הרמב"ם  מדוע  מובן  [ממילא 

ידיעתו דרך הפילוסופיה, כשפשט פסוקי התורה  

שהידיעה הנ  כיון  סיני?  הר  מעמד  על  המה  "ל 

שהוא מוכרח המציאות מוכחת רק בפילוסופיה.  

על    ברם ונאמר  שהיות  יאמרו,  עליו  החולקים 

הוא   ה'  כי  לדעת  הראת  אתה  סיני  הר  מעמד 

ארץ מתחת אין עוד,  האלהים בשמים ממעל ועל ה

שהוא   השיגו  ממילא  ה',  את  ש"ראו"  כיון  א"כ 

ס וזאת  המציאות,  והם מחוייב  לבניהם  פרו 

לאחריהם דור אחר דור, א"כ יודעים זאת מעדות  

י והרמב"ם  סיני.  הר  העדים מעמד  הם  שיב 

אנחנו  לא  בהשגה,  זאת  ידעו  הראשונים 

שאבותינו שהיו במעמד הר סיני אמרו לנו שכך  

ו  רק השיגו,  ולא  בידיעה,  חוייבנו  ואנו  היות 

הראיות   דרך  רק  תושג  זו  מצוה  בקבלה, 

והם יאמרו דגם משם שפיר דמי, כי  הפילוסופיות.  

כשתדע שהיה מעמד הר סיני, ושהם ידעו, ממילא 

  יודע. ודוק כי קיצרתי].  גם אתה 

  

  רוב הראשוים האמה במציאותו 

ה'   אנכי  שבפסוק  כתבו  הראשונים  רוב 

האל נצטווי במציאות  האמנה  על  רק  נו 

הלבבות   בחובות  שכ"כ  בריש יתעלה,  א  (שער 

ועוד לו בספרו    ב)  (שמות כ,' עזרא  וכ"כ הן  הפתיחה)

מורה   ז)יסוד  שער  אנכי   (אמצע  הלב  מצות  שהוא 

וגו', שיאמין בכל לבו שהשם שהוציאו ממצרים,  

[ומה   עכ"ל.  מצ"ע.  והיא  אלהיו.  הוא 

שהאברבנאל שמות כ, ב למד בו, שהוא ציווי על 

אהבת הבורא ועבודתו, ולכן השיב על הן' עזרא,  

ב הראשון  שהציווי  יהיה שקשה  הדברות  עשרת 

זה אינו,  זה, וגם היכן זה כתוב באנכי ה'. לכאורה  

  ובדרך  

  ב. 



 

  ז  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

כי הראב"ע בשמות שם כ"כ בטעם המצוה, ולכן  

המצוה היא כדפירש האמנה במציאותו, ובטעם 

המצוה הוסיף שזה יוביל לאהבתו ועבודתו. וגם 

וכ"כ   מורה.]  יסוד  בספרו  לו  מפורש  כן  כאמור 

יט)הרד"ק   מה,  בדר(ישעיה  וכ"כ  הר"ן  ,  (ריש שות 

לם  שאנכי היא מצוה להאמין מציאותו [או דרוש ז)

ט   אצלי)בדרוש  שאין  והוא  ציווי   (ד"ה  שהוא  כתב 

בחיי   רבנו  וכ"כ  השמים.]  מן  בתורה  להאמין 

יח) כה,  השי"ת   (שמות  מציאות  באמונת  שנצטוינו 

, וכ"כ במלמד התלמידים (וראה בסמוך בדבריו בשמות)

ב) כ,  ציו   (שמות  הוא  האמונה,  שאנכי  על  וכ"כ וי 

. וכ"כ  טו, כב)  (שמות כ, ב ויקרא יט, ה ובמדבר האלשיך  

ובועז   יכין  שהקשית)בשו"ת  ומה  ד"ה  קלד  סי'   (ח"א 

  שפירוש אנכי, "שיש אלוה מצוי". 

ראשונה נראה שיש כאן מח' בין 

הני  לבין  דלעיל  הרמב"ם  דברי 

קמאי. ברם באמת גם בהני קמאי צריך התבוננות,  

כתבו שהחיוב הוא האמנה במציאות האל, אך  כי 

ברחוב מהו אל, וכן אם נשאל  הרי אם נשאל כיום  

זו לאורך ההיסטוריה את אומות העולם,  שאלה 

עובדי   שהרי  ומגוונות,  רבות  במחשבות  ניפגש 

האלילים האמינו באלהויות רבות, ושהם נולדים  

ומתים מתחתנים ונוקמים ועוד הבלים רבים. כמו 

מגש היו  וכדומה כן  ואכ"מ,  בישראל,  גם  ימים 

רבים, ממילא כשה ני קמאי כותבים לכך הבלים 

מחייב   הדבר  באלהים,  להאמין  כאן  שנצטווינו 

שיאמין   מי  משל  דרך  הן  "אלהים",  מהו  לדעת 

שאלהים הוא משה רבנו, פשוט שלא קיים מצוה 

זו, וכן על זה הדרך. ולכך אף להני קמאי אף שלא 

להאמין באלהים כולל  כתבו כן, פשוט שהציווי  

שהינו האמת  מושגי  לפי  באלהים  האמנה    את 

קדמון, אין סופי, כוח לא מוגבל, ללא גוף וכו', 

ובזה גם הם יודו להרמב"ם. עוד יתחזקו הדברים  

שמי   (ח"א פרקים ס, סו)על ידי דברי הרמב"ם במורה  

שאינו יודע מה כולל המושג אלהים האמיתי, הרי 

וכ"כ ע זולתו,  עובד  (ראה בשו"ע  וד ראשונים  הוא 

י אות  ס"ז  א  סי'  ה'  יחוד  יד) המדות חלק  אות  סי"ב  ג  וסי'   ,  ,

האלהים,   הוא  שמשה  שהסובר  במשלנו  וכמו 

ברור שאינו נקרא עובד אלהים, אלא עובד זולתו 

הרמב"ם   לכך  והמשיל  ע"ז.  עובד  הוא  שהרי 

משל לאדם ששמע שישנו בעל   (במורה ח"א פרק ס)

דעו, על כן שאל את ידידו  חיים ששמו פיל, ולא י

יל הוא בעל  ואמר, שהפ  לתוארו. והוא חמד לצון 

והוא   שנה  לע'  אחת  ליבשה  העולה  ימי  חיים 

שרעו  המצאות  ושאר  אדם,  פרצוף  ולו  מעופף, 

בתמימותו האמין לו. ועתה בינו נא זאת, כי נכון  

לומר על אדם זה שאינו יודע כלל מהו פיל, ואינו  

יו  דע במדויוק את תוארו  נכון לומר עליו שאינו 

יודע שה' של הפיל. אף כן הוא בבורא, זה שאינו 

אינו גוף ומחוייב המציאות ומציאותו שונה וכו',  

יודעו   שאינו  ולא  הבורא  את  כלל  מכיר  אינו 

שיש   באתרין,  ואוקי  מינה  דון  ע"כ.  במדוייק. 

צורך לדעת בבורא את מושגי היסוד האלו שתיאר 

וב תורה,  במשנה  כאן  האדם  הרמב"ם  הכי  לאו 

תמים   שאותו  כשם  הבורא,  מהו  יודע  אינו  כלל 

עד  אי התקרבו  וממילא  פיל.  מהו  כלל  יודע  נו 

מאוד הני קמאי עם דברי הרמב"ם דלעיל, אם לא 

האלהים  את  לדעת  שהציווי  לחלוטין,  הושוו 

כולל לדעת שהוא קדמון ואין לו גוף ושיש לו כח  

המציאות מחוייב  לגבי  [ברם  וכו'.  סופי    אין 

ושמציאותו אחרת מכל המוכר לנו, שגם זאת כלל  

כאן,   לכך, הרמב"ם  גם  כוונתם  אין  בפשטות 

ועמוקים   דקים  דברים  והם  פירשו,  שלא  מתוך 

ברם אף להאמור הרמב"ם שסיים שחובה    יותר].

בראיות   חקירה  היא  וידיעה  זאת,  כל  לדעת 

ג)וכדלהלן   כל (סעיף  עימו  יסכימו  לא  בזה   ,

בסמוך. וגם יש כאן ס"ס    הראשונים הנ"ל, וע"ע

עשה זו  ים שאין מצותלהקל שמא הלכה כראשונ 

  בהשקפה  



    המדות  סעיף ב  שו"ע   

  

 

ח

וכדלעיל   א)כלל,  אות  א  ושמא הלכה כרוב  (סעיף   ,

  הראשונים שכאן. 

  

  קבלת מלכותו, שכר ועוש 

להאמין  נצטווינו  במה  לנידו"ד,  נשוב  שוב 

עוד  נמצאו  והנה  אלהיך,  ה'  אנכי  בציווי 

בחיי   רבנו  בראשונים,  כתב   מו)כט,    (שמותשיטות 

וכ"כ היראים  זו, שתקבל עליך אלהותי.  במצוה 

לפי שנאמר אנכי וגו', למדנו שצוה הב"ה   (סי' רמג)

שימליכוהו עליהם, אבל שלא לשתף וכו'. וכ"כ  

מצוה עליך שתחזיקני לאדון   (שמות שם)החזקוני  

שלך, לפי שהוצאתיך מארץ מצרים ויש לי עליכם  

  דין אדנות.  

  

והבטחון)צדיקים   ד"ה    (שער השמחה 

הוא   "אנכי"  שהציווי  כתב, 

האמונה שה' יקיים את מה שכתוב בתורה בשכר  

,  (ד"ה משל)ועונש. [ונראה שמש"כ בשער הקנאה  

אנכי", שמא ס"ל שיש שכפר באלהים עבר על "

כתבו  ובדומה  האל.]  מציאות  על  ציווי  גם  בכך 

על אנכי ה',    (שמות שם) בדעת זקנים מבעלי התוס'  

צוה המצוות, "ונאמן להפרע".  י הוא הבורא המכ

שור   והבכור  יב)ע"כ.  כט,  ודברים  ב  כ,  כלל   (שמות 

שלך   אדון  שאהיה  עליך  מצוה  שאנכי  תרוויהו, 

  ני לאדון ולדיין.  ודיין שלך, כלומר שתחזיק

  

  ההגה השגחה ו 

כתב במצוה זו, שהיא לדעת  (מצוה א)

שה' מושל בכל הבריאה ומנהיג את 

ח"ו] העול מאליו  נוהג  שהעולם  [לאפוקי  ם 

(מ"א . וכ"כ העיקרים  ומשגיח [אין אדם נוקף וכו'] 

בדרך השניה, שאינו ציווי, אלא הקדמה ללא    פי"ד)

מפני ש"אנכי"  פני,  על  אחרים  אלהים  לך  יהיה 

תיך ממצרים,  וגו', היינו שאני השגחתי בך והוצא 

(מ"ג פי"ח  לכך לא יהיה לך וכו'. ועוד כיוצ"ב כתב 

ונתבאר  בהנהגה,  )ד"ה  אמונה  הוא  ש"אלהיך"   ,

(שם ריש  ו"אשר הוצאתיך" בהשגחה. ועוד כן כתב  

כו) ו"אשר    פרק  מנהיגך,  הוא  ש"אלהיך" 

התורה  וממשיכה  משגיח,  היינו  הוצאתיך" 

בציוויי עשרת הדברות, שממנו מגיעים הציווים, 

  (מ"א פי"א) ע"ש. [לפיכך מה שכתב עוד העיקרים  

וד בסמוך צ"ל שקיצר, וראה ערק אמונה בבורא, 

(ח"ה סי'  וכיוצ"ב כתב בשו"ת הרשב"א  בדעתו].  

הוא    נה) אלהינו  שפירוש  ישראל,  שמע  לגבי 

משגיח ומנהיג. וממילא ה"ה שילמד הכא. וכ"כ 

(שער ראשית חכמה הארוך דרך ב נתיב גם בפר אהל מועד  

שופטנו    א) פירושו  שאלהינו  ישראל,  שמע  גבי 

עלינ  ומשגיח  אע"פ  ומנהיגנו  איהו  [אך  ע"כ.  ו. 

כתב   פירושו,  שכן  ה)שסובר  נתיב  ו  שאין    (דרך 

את, כי לדעתו א"א להגיע עדי חקרם של  לחקור ז 

אלו.]   חמורות  עוד שאלות  בסמוך  ראה  ועוד 

  ראשונים שסוברים כן. 

  

  תורה מן השמים

  

בפסוק   שלמדו  בראשונים  נמצאת  שיטה 

זה, שהוא ציווי על האמנה בכך שהתורה 

(דרוש ט ד"ה והוא שמים, שכ"כ הר"ן בדרשותיו  מן ה

אצלי) הוא    שאין  ש"אנכי"  שם  שלומד  שה'  תדע 

וזה שממשיך הפסוק   ומצווה אותנו,  ליבו עלינו 

שאני הוא שהוצאתיך ממצרים, ואני מצוה אותך  

עכשיו את עשרת הדברות, וממילא תדע שכן כל  

  (בדרוש ז)התורה ממני, ע"ש באורך. [אולם לעיל  

, האמנה במציאותו ית'.] וכן  א כפשוטו כתב שהו 

  פרק   רים(דבהאברבנאל   (עשין א) למד בדעת הסמ"ג  

הז') שאלה  בהיתר  ואמנם  ד"ה  ב  כ,  ובשמות  ו  וכ"כ ה,   ,

פי"ד)העיקרים   שהיא    (מ"א  הראשונה,  בדרך 

התורה  לנו  ונתן  ממצרים,  שהוציאנו  להאמין 

  ג. 

  ובארחות  

  הסמ"ק 

  עוד 



 

  ט  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

במ"א   לו  [ועוד  ה',    (רפי"ח)בסיני.  שאנכי  כתב, 

ומציאות ה',  הנבואה ותורה מן השמים    מורה על

וע בנבואה.  ישראל  עם  עם  דיבר  ה'  אז  וד  כי 

ממשיך שזה מורה על ההשגחה, ושיקבלו עליהם  

ציווי   שזהו  כוונתו  אין  אך  ע"כ.  וכו'.  מלכותו 

להאמין בכך, אלא שכן יוצא מכך שה' אמר לעם  

נוקט שאנכי ה'  והרי הוא  ישראל אנכי ה' ע"ש, 

 (מצוה כה) כדלעיל.] וכ"כ החינוך  כלל אינו ציווי ו

ויובא להלן, וראה עוד לעיל בדברי הדעת זקנים  

שכתבו על אנכי ה', כי   (שמות כ, ב)מבעלי התוס'  

  הוא הבורא "המצוה המצוות" ונאמן להפרע. 

  

  כללו הרבה מה"ל 

  

כל  את  או  רוב  את  מן הראשונים שכללו 

הדברים האמורים לעיל במצוה זו, שהנה  

האמונה  במצוה זו שהיא   (שמות כ, ב)ב"ן כתב הרמ

בה', ושהוא קדמון, ומאתו הכל בחפץ והיכולת,  

ושחייבים לעובדו, ושהוא משגיח ועע"ש. וכ"כ  

כה)החינוך   אחד    (מצוה  אלוה  שהוא  להאמין 

שהמציא כל נמצא, והיה הוה ויהיה, ונתן התורה, 

מארץ   הוצאתיך  אשר  קרא  כדמסיים  והשגחה, 

ברבנאל שיובא להלן הוסיף, מצרים, ועע"ש. [הא

כתבו    שקרוב כן  הכל,  שכלול  הרמב"ן  לדברי 

כי   אינו,  זה  ולכאורה  והעיקרים.  הר"ן  הרלב"ג 

בביאור דברי הפרשה דידן כתב,    (שמות כ)הרלב"ג  

פרטית   והשגחה  הנהגה  על  ללמד  זאת  שבא  (אך 

 לומד מהמשך הפסוק, מדכתיב אשר הוצאתיך מארץ מצרים.) 

.  א להאמין שהוא האלוהושב וכתב שהמצוה הי

עש מצות  ובסיום  לתכלית  כשחזר  הדברות,  רת 

ושתקיף  ית'.  בה'  האמנה  שהוא  כתב,  ה',  אנכי 

שיביא  מהמצוות  שהיה  מה  על  המצוה  זאת 

להאמין בה' יתעלה, כמו עבודתו ויראתו ואהבתו  

וההליכה בדרכיו והאמנה בשהוא אחד, והאמנה  

האופן   על  המקדש  בית  ובניית  נביאו  בדברי 

ומזוזה וק "ש וההגייה  שהתבאר בתורה ותפילין 

המישרות  מהמצוות  לזה  ידמה  ומה  בתורה. 

  הרי   לידיעת ה' יתעלה ולדעתו האמיתיות. עכ"ל.

ולא   האמור,  לכל  גורם  ה'  שאנכי  הם  שדבריו 

מש"כ  וכן  אלו.  כל  ציווי  כלול  ה'  שבאנכי 

כוונת   בוודאי  העיקרים,  שכ"כ  האברבנאל 

העיק  לדברי  היא  י"ח)רים  האברבנאל  פרק  ,  (ח"א 

ר שלומדים מאנכי, הנהגה והשגחה, והנה שם ביא

ב אמצעים  שימת  ושלילת  פרטית  ננו יוהשגחה 

וכ"ש   והמלאכים,  הנבדלים  השכלים  את  לבינו 

שלא להשיג שפע דרך הכוכבים, ושלא רק שיש  

השגחה מינית, אלא גם השגחה פרטית, ועע"ש.  

כן  אולם אינו לומד שזו המצוה אנכי ה', אלא ש

(מ"א תב העיקרים  יוצא מכל הפרשה, ע"ש. ועוד כ

מן   רפי"ח) ותורה  הנבואה  על  מורה  ה'  שאנכי 

עם   עם  דיבר  ה'  שם  כי  ה',  ומציאות  השמים 

על  מורה  שזה  ממשיך  ועוד  בנבואה.  ישראל 

ההשגחה, ושיקבלו עליהם מלכותו וכו'. ע"כ. אך  

גם כאן אין כוונתו שזהו ציווי להאמין בכך, אלא 

יוצ השכן  אנכי  ישראל  לעם  אמר  שה'  מכך  '  א 

נוקט שאנכי ה', כלל אינו ציווי  ע"ש, והרי הוא 

א)וכדלעיל   אות  סוף  קודם  נתבאר  (סעיף  הר"ן  וגם   .

הוא   (דרוש ט ד"ה והוא שאין אצלי)לעיל שבדרשותיו  

כלל רק שה' שם ליבו באנושות, וציוה אותם את  

הוא   וכו'  ע"ז  לאפוקי  דבריו  והמשך  התורה, 

ע"ש.] מהמשך   א)והסמ"ק          הפסוקים  למד   (מצוה 

שם  שביארו  וכפי  לישועה,  ציפיה  חובת  גם 

  ההגהות רבינו פרץ, ע"ש. 

  

  אין מצוה 

כאן   שאין  הסוברים  ראשונים  סיעת 

וכנ"ל  האמונה  יסוד  אלא  כלל,  ציווי 

  .(סעיף א אות א)

  ויש 

  ישנה  



    המדות  סעיף ב  שו"ע   

  

 

י

  ליקוט האברבאל 

,  'ה  אנכי על הפסוק  ה, ו)  פרק  (דברים  אברבנאל

שיטו ליקט   בפתגמא  את  הראשונים  דנא ת 

ראוי וז"ל,   נפל   הראשון   שבדבור   שתדע  וכתב 

  הרב   הנה  כי.  בהבנתו   החכמים   בין   גדול  חילוף

 והשכל   הישרה  הסברא  עם  שיורה  מה  כפי  המורה,

פרק  המדע  בספר  דבריו   מתוך  הטוב  ראשון)  (ריש 

המצוות    מנין   ובספר  לג)  פרק  (מ"ב  המורה  ובספר

  שיש   הזה,  הדבור בכוונת  דעתו   היה  אשר  ,(עשה א)

  שלם   המציאות,  מחוייב  נמצא  ראשון   מצוי  שם

 ודעת .  אלהיך'  ה  אנכי  אמרו   ושהוא  עצמו,  מצד

(עשין   גדול  המצות  ספר  בעל  מקוצי  משה  רבי  הרב

  שנתן  שאותו   להאמין   עשה  מצות  ל,"וז   כתב א)

  הוציאנו  אשר  אותו  הוא  סיני,  בהר  התורה  לנו 

 אשר   ךהיאל'  ה  אנכי  שאמר,  וזהו .  ממצרים

  הדבור  הניח  הנה.  כאן   עד  מצרים.  מארץ  הוצאתיך

. השמים  מן   אלהית  היא  שהתורה  כחו,  הזה

בסמ"ג,  אחרת  ללמוד  מקום  יש  [לכאורה 

שהמצוה להאמין בה' שהוציאם ממצרים, שכיון  

שבני  בשעה  סיני,  הר  במעמד  נאמר  זה  שפסוק 

ישראל ראו את כבוד ה' וידעוהו, הורה להם ה',  

יודע שאתם  כך  כשם  עתה,  אותי  שאני  ים  תדעו 

הוא שהוצאתי אתכם ממצרים, לאמור הציווי הוא  

ובעל ממצרים.]  שהוציאם  בה'    ספר   להאמין 

  המצוה   לשונו,  וזו   כתב  (סמ"ק מצוה א)  גולה  עמודי

  והארץ,   השמים  שברא  שאותו   לידע  הראשונה, 

 רוחות  ולארבע  ולמטה  למעלה  מושל  לבדו   והוא

 וידעת  וכתיב  אלהיך,'  ה  אנכי  שנאמר  העולם,

  מהפלוסופים  להוציא  באויר,  ואפילו   ,' וגו   היום

.  העולם   במזלות  מאליו   נוהג  שהעולם  האומרים

  והוא   פיו,  ברוח  כלו   העולם  את  מנהיג  ה"הקב  אכן 

 מלמטה,  אצבעו   נוקף  אדם  ואין   ממצרים,  הוציאנו 

 משלי ( שנאמר  מלמעלה, עליו  מכריזין  כן  אם אלא

 עד דרכו. יבין  המ ואדם כוננו, גבר  מצעדי' מה )כ 

  הוא,   הדבור  כח   לדעתו,  כן   אם  הנה .  לשונו  כאן 

 בן   אברהם  רבי  והרב.  השם  בהשגחת  שנאמין 

  ויאהבהו  שידעהו   אלהיך, '  ה  אנכי  פירש,  עזרא

  מעל  יראתו   תסיר  ולא  תמיד,  בו   וידבק  לבו,  בכל

  אמונת   הזה,  הדבור   כח  יהיה  זה  ולפי  .'וכו  פניו 

אברבנאל [אולם ה  .ולשבחו   לעבדו   שראוי  העיקר

גופיה בשמות שם כתב על לשונו זו של הן' עזרא, 

  רבי   והרב  שהוא ציווי על אהבת השם ועבודתו.] 

 השגותיו  ובספרי לתורה, בפירושו  נחמן  בר  משה

' ה  אנכי  פירש  המצוות,  מנין   מספר  על  שעשה

 שזכרתי   האלה  הדעות  כל  כולל  באופן   אלהיך,

  כי  וידעו   שיכירו  אותם  צוה  ,וזו לשונו   אמר  כולם,

 אשר  הקדמון,  ההווה  והוא  ישנו,  יתברך  השם

  להם,  אלהים  והוא ויכולת, בחפץ  הכל היה מאתו 

 הוצאתיך   אשר  ואמר,.  בעבודתו   חייבין   ואנחנו

  החפץ   על  יורה  אותנו,   הוציאו   כי  מצרים,  מארץ

  על   יורה  גם.  ממנו   והשגחה  בידיעה  המציאות  ועל

  דבר  ישתנה  לא   העולם  קדמות  על  כי  החידוש,

 על  תורה  והיכולת  היכולת,  על  ויורה  מטבעו.

  עיקרי   רוב  הזה  בדבור   הרכיב  הנה.  היחוד

  זה   וככל  הכתוב.  עליהם  יורה  שלא  עם  האמונה,

 ספרו   בתחלת  חסדאי  בן   ורב.  ג" רלב  הרב  כתב

 הנקרא   שהשם  הוא,  אלהיך'  ה  אנכי  שענין   כתב,

. ממצרים הוציאנו  אשר והמנהיג,  האלוה הוא כן,

 לא  ההשגחה  באמונת   הזה  המאמר  שם  הוא   הנה

 העקרים  ספר  ובעל  נסים,  רבינו   והרב.  זולתו

 הדין   בעלי   אחרי   בזה  נמשכו   יד)  פרק  א  (במאמר 

 אומרו,   בשם הדבר  אמרו   שלא  היות  עם  שזכרתי,

' ה  אנכי  פירש  ן "הר   כי.  לעצמם  דעותיהם  ויחסו 

 גדול,   מצות  ספר  בעל  שפירשו   כמו   אלהיך

  על   העקרים,  ספר   ובעל.  השמים  מן   תורה  להאמין 

 והרב  גולה  עמודי  בעל  כדעת  ההשגחה,  אמונת

 דעותיהם,  חילוף  בעיניך  הראיתיך .  חסדאי  רבי 

  וכוונת   הכתוב  בביאור  פונה  מהם  אחד  כל  ואיך

  ד.  
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  סעיף ג 

  חיוב הידיעה 

אמונה   היא  השם,  במציאות  שהאמנה  העולם  גרידא,  סוברים  בלב 
ה גמורה,  ואולם זה אינו, כי מצות עשה לדעת את מציאות השם בידיע

במציא באמונה  די  ואין  הסותר,  ודחיית  שכליות  הוכחות  ה'  מתוך  ות 
מתוך שכך חינכוהו וגידלוהו הוריו, אף אם אמונה זו עמוקה וחזקה בליבו  

  עד בלי די.

כך מחלוקת גדולה ורבה מזמן הראשונים ועד אחרוני  אמת כי ישנה ב
ובה לחקור האחרונים, פשטנים מקובלים וחסידים, שיש הסוברים שח

זאת, ויש אומרים שעדיף לחקור, ויש אומרים שעדיף לחקור אך רק מעט,  
לחקור כלל, כי התמימות משובחת, חוץ ממי  ויש אומרים שעדיף שלא  

בלבד לחוקרם. ויש אומרים שאסור   שהתעוררו לו שאלות באמונה, עליו
הראשונים,   כרוב  להלכה  העיקר  מקום  מכל  אופן.  בשום  כלל  לחקור 

תורה לחקור את מציאות האל, וכאמור.שחיוב 

  הכתובים   מהוראת  מאד  נתרחקו   וכולם.  המצוה

עכ"ל. ועוד עיין להאברבנאל    . פשוטיהם וכו'  לפי

אלה (שמות כ, ב ד"ה ואמנם בהיתר שבפירושו על התורה  

שאסף את השיטות ובטעמם והשיבם, ותפס   הז')

וע"ע   באורך.  ע"ש  ציווי,  כאן  שאין  כבה"ג 

בס  אמנה  להאברבנאל  ראש  יח)פרו  בקבצו    (פרק 

גם   ה'.  אנכי  במצות  הראשונים  שיטות  את 

המהר"ם שיק בספר המצוות שלו הנקרא מהר"ם  

  אספם. (מצוה כה)שיק 

  

  הסוברים שהידיעה חיוב 

  הרס"ג 

(בהקדמה אות ד עמ' הרס"ג בהאמונות והדעות  

זצ"ל) קאפח  הגר"י  תרגום  שצריך   יא  כתב, 

ביסודות   דעה  דעתו  הוא שתחייב  והדעה  הדת. 

המ תמצית  מין  תצא  וכאשר  וכו'.  בנפש  צטייר 

ותושג   יקיפנה,  השכל  המסקנא],  [דהיינו  העיון 

בזה  שמוכרח  שם  הרחיב  והאריך  וכו'.  בנפש 

ועזיבת  מוקדמות,  דעות  ללא  אמיתית  חקירה 

סוברים   שהם  מה  שכל  הסוברים,  אנשים  חולי 

הנכונים   ההוכחות  דרכי  על  והורה  וכו'.  מוכרח 

שהסברא כי החקירה  כתב,    (אות ו) ובהמשך    ע"ש.

וכתב   לבורים.  רק  נכונה  אינה  למינות,  מביאה 

וז"ל, והרי בוראינו כבר צוונו עליו [על החקירה]  

הלא    (ישעיה מ, כא)עם המסורת האמיתית, כאמרו  

הלא  לכם  מראש  הוגד  הלא  תשמעו  הלא  תדעו 

הבינותם מוסדות הארץ. ואמרו החסידים זה לזה 

עה בינינו מה טוב, משפט נבחרה לנו נד  ג)  (איוב לד,

איוב  כלומר  כזה,  האנשים  לחמדת  שיש  וכפי 

ואליפז ובלדד וצופר ואליהוא, מאמרים נרחבים  

על כך. ע"כ. כלומר היות ורואים שספר איוב מלא 

זו הוכחה שחפץ   בוויכוחים באלו הדברים, הרי 

ג. 

הן 

  א. 



    המדות  סעיף ג  שו"ע   

  

 

יב

וז"ל, כי    (אות ו עמ' כד)ה' בחקירה. ועוד כתב שם  

ה שנחוץ לנו בעניני ו כל מברך ויתעלה למדנ ה' ית

אמונתינו באמצעות נביאיו, אחרי אשר אמת להם  

צונו   אז  והמופתים,  האותות  ע"י  הנבואה  את 

שנדע אותם הענינים ונשמרם. והודיענו כי כאשר 

 , אנו מעיינים וחוקרים, יוציא לנו העיון האמיתי

ו  ודבר.  דבר  בכל  הבטיחנו ממשיך,  השלם  שה' 

נה שתנצחנו,  ו הוכחה שכלית נגד האמ  שלא תהיה

והשקיט פחדנו מפני חולקינו שלא ינצחונו, ע"ש. 

ושה'   הבריאה,  חידוש  על  שכוונתו  שם  ומבאר 

ועל כך בנוי  יח וכו'.  דשם, ושהוא אחד, וקדמון 

על  עיוניות  שכליות  הוכחות  להוכיח  ספרו, 

  חידוש העולם על ידי ה', ושהוא יחיד וכו'. 

  

  חובות הלבבות 

הלבבות   חובות  בספר   (בהקדמה) כתב 

ואף  הלבבות,  חובות  את  שהמזניחים 

שמם.   בהגדלת  עוסקים  בתורה,  העוסקים 

ויסוד   דתו  בשורשי  לעיין  והניח  וז"ל,  וממשיך 

תורתו, אשר לא היה לו להתעלם מהם ולהניחם, 

ויעשה,  ידעם  לא  אם  מצוות  לקיים  יוכל  ושלא 

לעיי חייבים  אנחנו  אם  היחוד,  אמונת  בו  כמו  ן 

מצד   נדעהו  אם  לנו  יספיק  אם  או  שכלנו,  מצד 

יאמרו   כאשר  אחד,  שאלהינו  שנאמר  הקבלה, 

הפתאים מבלי אות ומופת. או אם אנחנו חייבים 

העובר,   והאחד  האמת,  האחד  ענין  על  לחקור 

להבדיל הענין הזה אצלנו משאר עניני האחדים 

הנמצאים, אם לא. והענין הזה אין המאמין רשאי  

(דברים שהתורה הזהירה עליו דכתיב    שלא ידענו,

וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא    ד, לט)

כתב   ועוד  וכו'.  שאלתי) האלהים  ואני  ד"ה   (בהקדמה 

והכרתו, לעמוד על ברור   וז"ל, מי שבכח שכלו 

בו בשכלו העצלות  ועכבוהו מלעיין  מה שקבל, 

והקלות במצות האל ובתורתו, הוא נענש על זה, 

התעלם ממנו וכו'. אם אתה איש   ואשם על אשר

מה   ברור  על  בהם  לעמוד  שתוכל  ותבונה,  דעת 

הדת  משרשי  הנביאים  בשם  מהחכמים  שקבלת 

וקטבי המעשים, אתה מצוה להשתמש בהם, עד 

הקבלה   מדרך  לך  ויתברר  הענין  על  שתעמוד 

תהיה   בדבר,  ותפשע  תתעלם  ואם  יחד.  והשכל 

וזה  יתברך,  לבוראך  חייב  שאתה  במה  כמקצר 

(ריש  תבאר משני פנים וכו'. ועוד האריך הרחיב  י

היחוד) ולא התכוון    שער  ישראל,  על הפסוק שמע 

באמרו שמע, לשמע האוזן, אך התכוון לאמונת  

חייבנו  אשר  ואחרי  ולקבל,  להאמין  וכו',  הלב 

להאמין באמיתת מציאותו, חייבנו להאמין שהוא  

חייבנו  ואח"כ  "אלהינו",  שאמר  כמו  אלהינו, 

י הוא אחד אמת, כמו שאמר "ה' אחד".  להאמין כ

כתב   ועוד  הראשון)ע"כ.  פרק  היחוד  בגדר    (בשער 

ביחוד  שוים  והלשון  הלב  שיהיו  וז"ל,  היחוד, 

ברור   הראיות  בדרכי  יבין  אשר  אחר  הבורא, 

מציאותו, ואמיתת אחדותו מדרך העיון וכו' ע"ש.  

, החלק הרביעי הוא יחוד האלהים (פרק ב)ועוד לו 

אחר אשר ידע להביא ראיות עליו,   בפה ובלשון,

 אמתת אחדותו מדרך העיון והסברות ולעמוד על 

והחשוב   השלם  החלק  וזהו  השכליות,  הנכונות 

כאמרו   וכו',  לט)שבהם  ד,  היום   (דברים  וידעת 

והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים וגו'. ועוד 

ג)כתב   בדרך    (פרק  היחוד  על  לחקור  שחייבים 

שיוכ מה  כל  כי  הזה  העיון,  הענין  על  לחקור  ל 

ים בדרך הסברא  והדומים לו מן הענינים המושכל

וכח השכלית,   השגתו  כפי  עליו  לחקור  חייב 

מן  הזה  הספר  בתחלת  הקדמתי  וכבר  הכרתו. 

די,  בו  שיש  מה  הענין  חיוב  המראים  הדברים 

ונחשב מן  זה מגונה,  זה, הרי  והמתעלם מחקור 

,  המקצרים בחכמה ובמעשה, ודומה לחולה וכו' 

וידעת  שכתוב  כמו  בזה,  התורה  חייבתנו  וכבר 

(דברים  האלהים  היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא  

  וכן 
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  השכל,   עיון   הוא  הלב  אל  שההשגה  . והראיהד, לט)

  ולא   לבו   אל  ישיב  ולא  הכתוב,  שאמר  מה  הוא

  ואתה  ה,"ע  המלך  דוד  ואמר  ,'וגו   תבונה  ולא  דעת

  שלם   בלב  ועבדהו   אביך  אלהי  את  דע  בני  שלמה

 ואמר,   . 'וגו '  ה   דורש  לבבות  כל  כי  חפצה,  שובנפ

 הלא  הנביא,  ואמר  .'וגו   האלהים  הוא'  ה  כי  דעו 

  ידע   כי  אשגבהו   ואמר,'.  וגו   שמעת  לא  אם  ידעת

  השכל   המתהלל  יתהלל   בזאת  אם   כי  ואמר,  שמי.

 ללמוד  שקוד  הוי  ל,"ז   רבותינו   ואמרו   אותי.  וידוע

  תורה,  ואמרה  לאפיקורס.  שתשיב  מה  ודע  תורה,

 ובינתכם   חכמתכם  היא  כי  ועשיתם,  תםושמר

  האומות   לנו   שיודו   א"וא  וגו',  העמים  לעיני

  הראיות  לנו  שיעידו  עד, והבינה החכמה במעלות

  ואומן  תורתנו   אמתת  על  השכל   ועדי  והמופתים

  מסך   לגלות  יוצרנו   הבטיחנו   וכבר.  אמונתנו

  לאות  הבהיר  כבודו   ושיראה   שכלם,  מעל  הסכלות

  גוים   והלכו   אמר,  שראכ,  תורתנו  אמתת  על  לנו 

 לכו   ואמרו   רבים  עמים  והלכו   ואומר  ,'וגו   לאורך

 ומן  השכל מן   התבאר וכבר'. וגו ' ה הר אל ונעלה

  במה   לעיין   חייבין   שאנו ,  הקבלה  ומן   הכתוב

ומעתה   .בדעתנו   ברורו   להשיג  שנוכל עכ"ל. 

חובות   הוא  לספרו  שנתן  השם  ומובן  פשוט 

לבב חובות  הם  שעריו  עשרת  שכל  ות הלבבות, 

גמורים, והשער הראשון בספרו הוא שער היחוד, 

סב את דכאמור  לחקור  גמורה  דחובה  ליה  ירא 

  היחוד, ואת מציאות ה'. 

  

  עוד ראשוים

  

בפירוש הארוך   כ   פרק  (שמות  עזרא  וכן הוא באבן 

א) פסוק  ואמר  סוף  וז"ל,   כי  באחרונה  דכתב 

  שיתברר  עד  לבו   אל  האדם  שישיב,  הגמורה  הדעת

 וידעת   אמר  כן   על,  לבדו   הוא   השם  כי  ,בראיות  לו 

 דוד  ואמר.  )לט,  שם  שם(  לבבך  אל  והשבות  היום

ברי  ד (  ועבדהו   אביך  אלהי  את  דע,  בני   שלמה  ואתה

.  הפה  בהודעת  לא  ,בלב  הוא   והדעת.  )ט,  כח  הימים

דכתב,   (שער י)עכ"ל. וכן הוא לו בספרו יסוד מורא  

היות   ואין  אחד  שהשם  שידע  האלה  והדברים 

שידבק בו, על כן ואהבת את ה' וגו'.    להווה רק

המיוחס לר"ת    (שער שמיני)ר  והכי הוא בספר היש

לעבוד   הרוצה  כל  וז"ל,  יתברך  הבורא  בידיעת 

לעובדו  ידע  ואז  הוא,  מה  לדעת  צריך  הבוי"ת, 

ובפירוש   ע"כ.  לדעתו.  בהוכחות  ומאריך  וכו', 

התוס'  דעת   מבעלי  ב)זקנים  כ,  הפסוק    (שמות  על 

לדעת  וידיעת השם, שחייב אדם    אנכי ה', כתבו 

רבנו  וכן  עכ"ל.  ויתעלה.  יתברך  הבורא  שהוא 

במנין  העוסק  ספרו  את  פותח  מגרוניא  עזרא 

המצוות בחיוב ידיעה וז"ל, מצוה ראשונה מצות  

ולהכיר   ולחפש  ולתור  עשה שחייב אדם לדרוש 

אות  ולדעת  עשה, אלהותו,  מצות  לה  ומצינו  ו. 

כי   לבבך  אל  והשבות  היום  הוא  וידעת  ה' 

האלהים. ועל זה רומז אנכי ה' אלהיך. כי הידיעה  

היא היסוד והשורש לכל דבר וכו'. וכן הוא אומר 

הימים(דב ט)  רי  כח,  ועבדהו.   א,  אביך  אלהי  את  דע 

[מצוה ב] אשר הוצאתיך מארץ מצרים, רמז בכאן  

מו, שהגאולה ההיא לא  שחייב כל אדם לייחד ש

א הקב"ה  הייתה ע"י שליח ממלאך או משרף, אל

כי   לדעת  אדם  צריך  לכך  הלך.  ובכבודו  בעצמו 

עוד  לייח אין  דכתיב  שני,  ואין  אחד  הוא  שם  ד 

מלבדו, ולייחדו בעשר ספירות באין סוף, ומצות 

נרמז שלשה   וכו'. הרי בפסוק הזה  לייחדו  עשה 

ולייחדו,   אותו,  לדעת  עשה,  ולאהבה,  מצוות 

ה'  ישראל  בקריאת שמע, שמע  נאמרו  ושלשתן 

במאמר    אלהינו  הראב"ן  וכן  עכ"ל.  אחד.  ה' 

כותב על הפסוק אנכי ה'    (ריש הספר מצוה א)השכל  

בזה"ל, שחייב אדם לתור ולעיין, להכיר אלהיו, 

לדעת שהוא מציאות אמתית שלימה, אשר בידו 

באמרו,  הכוונה  בעצמו  וזה  נמצא.  כל  להמציא 

  ב. 
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היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים    וידעת

  וכו'. 

  

  רשב"א רמב"ן ו

מבואר בדברי הרמב"ן בהאמונה והבטחון 

  כי   זה,  על  תתמה   שכתב וז"ל, ואל  (פרק יט)

 בעשרת  רמוזות  כולן   תורה   של  מצות  ג" תרי  כל

  שהוא   לדעת  שתחלתן   לומר  רצוני,  הדברות

,  עשה  מצות  שהיא   יחודו  לדעת  לה   שניה.  נמצא

  זה  ודבר, אחד' ה  אלהינו ' ה ישראל שמע שנאמר

 כלומר,  אלהיך'  ה  אנכי  באמרו   ן שו רא  בדבור  נרמז 

 שמורות   כמו .  אחד  ואני  מצוה  אני  כי  אותי  דעו 

  על   מורה  ,'ה, המצוי  על  מורה  אנכי,   המלות,   שתי

(שמות עכ"ל. והכי כתב בפירושו על התורה    .יחודו 

  ויצוה אותם שידעו ויאמינו כי יש ה' וכו'.  כ, ב)

וז"ל,   צד)  סימן   א  (חלק  א"הרשב   ת"בשו  כתב 

  בה,   שנצטוינו   הבחינה  כלי  שהוא  ובלב

  לבבך   אל  והשבות  היום  וידעת  )ד   דברים(  דכתיב

עכ"ל.   .ומצפוניה  התורה  בכונות  נבחן   ובו.  וגו'

הרי שלומד שיש חובת הבחינה היינו ידיעה, וזהו  

זה הוא לחקור את כוונת   וידעת, ושחיוב  אומרו 

התורה וסודותיה. ועוד האריך הרחיב משנתו בזה 

 סימן  (ח"ה  א"הרשב  ת"י, דהנה בשו בדוכתי אחרינ 

ועוד  כתב  נה)   שאין,  להתבונן   אנו   צריכין   וז"ל, 

  שהלימוד   ,מלומדה  אנשים  מצות  וייחודו  אמונתו 

,  ככה  להאמין   יביאוהו ,  עליו   והרגילוהו   שלימדהו 

  חקירת   [כנראה כוונתו ושלא הותר] על  הונח  שלא

  לרוב   יקרה  כאשר,  בהפך  יחויב  וחכמתו   דעתו,

  אחר   ולחקור  לשמוע  חייבים  אנחנו   רק.  האמונות

  תחויב   האמתית  שהחקירה,  והחקירה  השמיעה

  ישראל,   שמע  אומרו,  והוא.  ככה  על   ותכריע

  היא '  הא  הנחתה  ענינים,'  ג  כולל  שמע,  שמלת

,  והושאלה .  ותאשרני  שמעה  אזן   האזן,  שמיעת

 גם   והושאלה . שומע  לב  לעבדך  ונתת   הרב,  לדעת

  אשרי   אביך,  מוסר   בני שמע  בו,  והאמונה  לקבלה

.  מצותי  אל  תשמעו  שמוע  אם   לי,  שומע  אדם

  ענינים '  ג  כולל  ישראל,  שמע  באומרו,  ל"ר,  וכאן 

 שנשמע  לולי  כי,  וללמוד  לשמוע  שנצטוינו 

  השמיעה   ואחרי.  אליו   נתבונן   לא,  ונלמוד

. ו "ח  סותרת  ראיה  יש  אם  היטב  וחיקור  והלימוד

,  באמת  החקירה  אל  השמיעה  מתוך  שנבא  ואחר

  לקבל ,  אמתי  הכרח  ותכריחנו   ירה החק  תביאנו 

  על  משגיח  הוא  וכן ,  נמצא'  ית  הוא  כי  ולהאמין 

,  שלטין   "אלהינו",  אומרו,  והוא.  מעשנו   פרטי 

  לפרעה,   אלהים  נתתיך  כמו .  ודיין ,  מנהיג,  אלהות

  תרגום,  תקלל,  לא   אלהים.  רבה  אנקלוס,  תרגם

 וגוזרין,  משתבשין   שהמתפלספים  ולפי.  דיינא

'  ואפי, התחתונים בפרטים משגיח אינו ' ית שהוא

  סתר   עבים  האומרים,  כדעת  והוא  ,האנושי  במין 

  אמר,  כן   על.  יתהלך  שמים  וחוג,  יראה  ולא,  לו 

 לזה  ומצטרף.  בנו   משגיח  הוא  כי  "אלהינו",

  משרי  שר ולא מזל ולא כוכב ולא, מנהיגנו  שהוא

,  לשמו  הבדילנו   ושהוא'.  ית  הוא  רק,  מעלה

',  וכו   גוים  ן יו על  בהנחל  כאומרו,.  לחלקו   ולקחנו 

  וכבר .  עוד  ואין ,  אחד'  ית  ושהוא.  עמו '  ה  חלק   כי

 היום   וידעת  באומרו,  שאמרנו   מה  כל  ביאר

 בשמים  האלהים  הוא '  ה  כי,  לבבך  אל   והשבות

 היום"  "וידעת.  עוד  אין ,  מתחת  הארץ  ועל,  ממעל

 לבבך",  אל  "והשבות .  והשמיעה  הלימוד   כולל

  נה מו הא  כולל  האלהים",  הוא'  ה  "כי.  החקירה  על

  עוד   שאין ,  לדעת  תביא  שהחקירה  והקבלה,

 אין ,  מתחת  הארץ  ועל,  ממעל  בשמים  אדון ,  זולתו

בשו   .עוד לו  הוא  כן  ועוד    א"הרשב   ת"עכ"ל. 

סימן  (החדשות וברוך  שסח)  מכת"י  וז"ל,   הוא   דכתב 

 אמונה,   אל  אמת  אל  שהוא  ולדעת  לחקור  הזהירנו 

 לאכול  דבר,  לכל  נתפתה  לבל  נאמנה,  ותורתו 

  ככתוב .  להבר  ולא  לזרות  לא  בו   אין   מהכחש,

  האלהים   הוא'  ה  כי  לבבך  אל  והשבות  היום  וידעת

  וכן 

  גם 
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 כל  כי.  עוד  אין   מתחת  הארץ  ועל  ממעל  בשמים

  לא  רוח  דעת  והחכם  יקנה,  תחבולות  אשר  נבון 

  חן,   באמונתו   ימצא  ויתבונן,  שיחקור  כל.  יענה

 אשר חיים מקור הוא  כי.  ורנן  גילת אף ובעבודתו 

 את   וחכמה  ערמה  לפתאים  נותן   .מימיו   יכזבו   לא

בהוכחות שכליות  וכו'. עכ"ל. ומאריך שם    חכמיו 

על שתורת אמת נתן לנו, ושלא תשתנה בשום זמן  

וטען [הכופר   עוד  ח"ו. ועוד כתב שם וז"ל, חזר

  בין   ספריכם   בכל  אתה  מצאת  ואנה,  השואל]

 אחד '  ית  שהוא  התלמוד  בספרי  בין   תורה  בספר

. ואחדות  רבוי  בו   שאין   אותו   שלקחתם  הצד   על

  שמע   באמרו,  אמתי  באור  זה  נתבאר   אמרתי

  על  העמידנו   כאן ,  אחד'  ה  אלהינו '  ה  ישראל

  החקירה   מצד  ולהבין   לשמוע  והזהירנו   היחוד,

 כוללת  שמע  מלת  כי,  להאמין   ונקבל  האמתית,

  אזן  שנאמר  האזן,   שמיעת,  אלה  ענינים  שלשה

  ונתת   שנאמר  הלב,  והבנת,  ותאשרני  שמעה

 שנאמר  והאמנתו,  הדבר  וקבלת,  מעשו   לב  לעבדך

 זה  כל  ותכלית.  מצותי  אל   תשמעו   שמוע  אם

  החקירה   ואחר,  ותזכרהו  ותבינהו   שתשמע

 אפשר   ואי.  אחד'  ית  הוא   כי  נאמין  וההבנה

  יותר   צד  בשום  הרבוי  שוללת   מלה  בלשון   להוציא

,  אחר  במקום  הלשונות   יותר  באר  עוד.  אחד  ממלת

' ה  כי  בךבל  אל   והשבות   היום   וידעת  אמרו   והוא

 אין   מתחת  הארץ  ועל  ממעל  בשמים  האלהים   הוא

  לכונה   לבבך,  אל   והשבות  היום   וידעת  אמר.  עוד

  מצד   אותו   ולבחון  ולדעת  לשמוע,  שאמרתי

  נתפתה   ושלא  אמתתו,  שנדע  כדי,  החקירה

  הכל   על  שנקבל  עד  ראשונה,  בחקירה  בהבאתו 

  הלב,   אל  אותו   ונשיב,  עליו   לחלוק  אפשר  שאי  מה

  הספורים  כל  הסותרת   אמתית   חקירהאותו    ונחקיר

  תוסיף   בחקירה,  שתוסיף  כל  כי,  המחלוקות  וכל

 תביאך  ואז   בהפך,  שיטעון   מי  כל  על  ונצוח  אמונה

עכ"ל. ומאמר    .הכל  על  ליחדו   האמתית  החקירה 

(מאמר ב עמ' קמא, זה נדפס גם בספר מאמרי אמונה  

  . פלדהיים תש"ע)

  

  רבו בחיי

בכד בחיי  רבנו  כתב   ת)עצר   (ערך הקמח    גם 

  על   בנו   שלמה  את  שהזהיר  כן   גם  וז"ל, ומצינו 

  ואתה   )כא  א  הימים  דברי(  שאמר  הוא  הלב,  כונת

  שלם   בלב  ועבדהו   אביך  אלהי  את  דע  בני  שלמה

 הזהירו'.  וגו '  ה  דורש  לבבות  כל  כי  חפצה,  ובנפש

  אביך,   אלהי  את  דע  ואמר  ת,"הי  ידיעת  על  תחלה

 השעלי  האדם,  מן   המבוקש  תכלית  שהוא  לפי

  פלפלת   בתורה,  עסקת   ל"שא  ל,"לע  נשאל

  תורה   כי  ידיעה,  היא  הזאת  והחכמה,  בחכמה

  היא   הזאת  והידיעה   הם,  דברים'  ב  והחכמה

 בזאת  אם  כי  )טו   ירמיה(  כאמרו   השלימות,  תכלית

 הידוע   ומן .  אותי  וידוע  השכל   המתהלל  יתהלל

  אל   הצעות  אלא  אינן   שבעולם  החכמות  שכל

  ולא   אליה.  לעלות  וסולם  ומדרגות  הזאת,  הידיעה

  המעשיות.   המצות  אף  אלא  בלבד,  החכמות

 שנאמר  שבתורה, עשה מצות היא הזאת והידיעה

  הוא '  ה  כי  לבבך  אל  והשבות  היום   וידעת  )ד   דברים(

  הלב   אל  שהמחשבה  זה  על  והעד  .'וגו   האלהים

  ולא   )מד  ישעיה(  הכתוב  שאמר  מה  השכל,   עיון  הוא

 .וכו'לאמר    תבונה  ולא  דעת  לא  לבו,  אל  ישיב

דהיינו   ה'  ידיעת  היא  שהידיעה  לאמור  עכ"ל. 

מעשה מרכבה ועל כך הציווי. ועוד הכי הוא לו  

מביא בקצרה  השם ד"ה וצריך אתה לדעת) (ערך יחוד  שם

  כי   לדעת  אתה  את החובות הלבבות וז"ל, וצריך 

 הראשון   החלק.  חלקים'  לד  מתחלק  היחוד  ענין 

 ענין  עיוד  אינו   אשר  והפתי  הקטן   אליו   שיגיע  ,הוא

  השני   החלק.  בלבו   קבועה  אמתתה   ואין   האמונה,

,  הקבלה  י"ע  ובלשון  שלם  בלב  ת"השי  יחוד  הוא

 יודע   ואינו   מהם  שקבל   במי   מאמין   שהוא  ומפני

  העור  כמו   הוא  ותבונתו,  שכלו   מצד  הענין   אמתת

  ג. 
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  כמותו,   שיכשל  שאפשר  הפקח,  אחר  הנמשך

 שכם   על  ידו   אחד  כל  שם  העורים,  כחברת  והוא

 החבורה  שבראש  הפקח  אל  שיגיעו   עד  חברו,

 ויתעלם  בהם  הפקח  זה  יפשע  שמא,  אותם  המנהיג

 מהם  אחד  יכשל  אם  או   בשמירתם,  יזהר  ולא  מהם

  המקרה  לכל  יקרה  מקרה,  יקרהו   אם  או  ויפול,

 או   בבור  שיפלו   ואפשר  הדרך,  מן   ויתעו   ההוא,

 כן  מלכת.  שימנעם  בענין   שיכשלו   או   בגומץ,

 יבא   שלא  בו   ין בוטח  אין   הקבלה,  מצד  המייחד

  וטעותם,   המינין   דברי  ישמע  שאם  שיתוף,  לידי

  זה   ומפני  יכיר.  ולא  ויטעה  דעתו   שתשתנה  אפשר

 מה  ודע  תורה,  ללמוד  שקוד  הוי  )ב" פ  אבות(  אמרו 

  יחוד   הוא  השלישי  החלק  לאפיקורוס.  שתשיב

  עליו   להביא  שיוכל  אחר,  ובלשון   בלב   ת"השי

  דעת   מבלי  העיון   מדרך  מציאותו   אמתת  על  ראיות

  למי   דומה  וזה,  העובר  והאחד  האמת  האחד  ענין 

  רחוקה,  בדרך  ללכת   ורוצה  בדרך  הולך  שהוא

  ואינו  מסופקים,  רבים  לדרכים  מתחלקת  והדרך

  שם אשר העיר אל הנכונה הדרך מכיר ואינו  יודע

 והפאה   ההוא  הצד  שיודע  פ"אע  אליה,  מגמתו 

  מפני   חפצו,  אל  יגיע  ולא  מאד  עד  ייגע  הוא  ההיא,

 עמל  )י  קהלת(  הכתוב   שאמר  כמו  הדרך,  דעו י   שאינו 

. עיר  אל  ללכת  ידע  לא  אשר  תיגענו,  הכסילים

, ובלשון   בלב  ת "השי  יחוד  הוא  הרביעי   החלק

 אמתת  על  ולעמוד  ראיות  עליו   להביא  שידע  אחר

  הנכונות   והסברות  העיון   מדרך  אחדותו 

 ועליו   המעולה  השלם  החלק  הוא  וזה,  השכליות

  היום   וידעת  )ד   דברים(  באמרו   הכתוב  הזהיר

  בחיי   רבי  הגדול  החכם  כתב  זה.  לבבך  אל   והשבות

שחבר. עכ"ל.    הלבבות  חובת  בספר  ל"ז   בקודה  בן 

ועוד הכי מבואר לרבנו בחיי בפירושו על התורה 

על הפסוק שמע ישראל וגו' וז"ל, ועל   (דברים ו, ד)

 ושמע.   אזניך  כוף,  ישראל  שמע  הקבלה,  דרך

 קובלמה  האמתי  היחוד  ענין   שמע  בפסוק

 עשר  יחוד  בסוד  האמת  יודעי  אצל  והמוצנע

 הכל  ולחבר  כלן,   את  ליחד  שנתחייבנו   ספירות

 למטה.  מלמעלה  אם  למעלה  ממטה  אם  כאחד,

  ) ד ,  טו  שמואל א,(   כענין ,  חבור  מלשון "  שמע"  ומלת

  . לי   ישמעו   אוזן   לשמע  )מה,  יח  תהילים(  שאול  וישמע

 לדעת,  אתה  עכ"ל. ולעיל מינה התם כתב, וצריך 

 כענין ,  שבלב  עבודה  הנקרא  הוא  היחוד  ענין   כי

ע"כ.    בכל  ולעבדו   )יג ,  יא  דברים(  שכתוב לבבכם. 

על הפסוק,   )טו  מא,  פרק  (בראשיתועוד הכי הוא לו  

 לפתור  חלום  תשמע  לאמר  עליך  שמעתי  ואני

תבין  וז"ל,  "תשמע"  המילה  את  שפירש  , אותו, 

  ענין  שהוא,  ישראל  שמע  )ז,  ו  דברים(  מלשון 

 והבינה   החכמה  כח  בך  יש  כלומר  ,התבוננות 

לו    לפתור ועוד  עכ"ל.  לט)החלום.  ד,  על   (דברים 

זה  וז"ל,  כתב  וגו'  והשבות  היום  וידעת  הפסוק 

יתברך,  השם  בידיעת  התורה  מן  עשה  מצות 

שנצטוינו לדעת אותו, ולחקור על אחדותו, ושלא  

ה בלבד. והידיעה הזו היא מתוך  נסמוך על הקבל

הנור ומעשיו  העליונים  פעולותיו  ונבראיו  אים, 

על הפסוק    (דברים יג, ו)והשפלים. עכ"ל. ועוד כתב  

 לפרש  אשר לא ידעת אתה ואבותיך, וז"ל, ויתכן

  מצד  האחד,  האמונה  חלקי  שני  על  בכאן   שירמוז 

 המאמין.  והחכמה  הידיעה  מצד  והשני ,  הקבלה

  טובה   אמונה,  כן   מאבותיו   שקבל  הקבלה  מצד

 לה  אין   אבל  אמתית.  שהקבלה  מאחר  היא,

  כעור   דמיונו   והנה .  חכמה  בה  שאין   לפי  שלמות,

 ידו   סומך  ואחד  אחד   וכל  עורים,  בחברת   ההולך

  מנהיג   שהוא  כלן   בראש  אחד  פקח  ויש  חברו.  על

 וישרה  סלולה  בדרך  הולכין   כלן   בודאי,  אותן 

  מצד  אמונתנו   כן , הפקח דרך אוחזים שהם מאחר

 הסומכין   היא  סלולה  דרך  חכמה,  בלא  הקבלה

  ואנחנו  ה,"ע  רבינו   משה  עד  זה   על  זה  יםונשענ 

  ספרו   ואבותינו   שמענו   באזנינו   כי  דרכו,  אוחזין 

 המאמין   כי,  הזאת   לאמונה  שלמות  אין   אבל  לנו.
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 והכופרים  התועים  דברי  ישמע   אם  הקבלה,  מצד

  לבו  יטה  שלא  בעצמו   בטוח  אינו  אלילים,  עובדי

 בודאי  אבל  חכמה.   לו   שאין   כיון   מהם,  לאחד

  העור  כמו  יסתפק, או  יאמין  או , ו לב שיטה אפשר

 הוא  הפקח,  אבל  יכשל.  שלא  בעצמו   בטוח  שאינו 

  ואין  עמו,  חזק  הראות  כח  כי  יכשל,  שלא  בטוח

  בטוח,  בעצמו   שלם  הזה  המאמין   כן   לאחר.  צריך

 חכמתו   ומתוך,  המבהילים  אחרי  לבו   יטה  שלא

,  באמונתו  חזק  לבו  וישאר  דעתם,  יסתור  וידיעתו 

  אמונתו  ענין   לו   פיקסי  שלא  האדם  יצטרך  לכך

  עד   ויחכם  שילמוד  אלא  בלבד,  הקבלה  מצד

  הקבלה  מצד  אמונה לו  ותהיה  אמונתו, שתשתלם

  הוי  )יד ,  ב  אבות(  ל"רז   אמרו   זה  ועל  הידיעה.  ומצד

. לאפיקורוס  שתשיב  מה  ודע  תורה,  ללמוד  שקוד

  ואמר,   האמונה  חלקי  שני  בכאן   שהזכיר  וזהו 

  "אתה,  עההידי  מצד  אמונה  זהו   ידעת",  לא  "אשר

 .האבות  קבלת  מצד  האמונה  היא  ואבותיך",

(פ"ב  עכ"ל. וכ"כ עוד רבינו בחיי בפירושו לאבות 

יד) ודע מה שתשיב, שהאמונה   משנה  על המשנה 

מצד הקבלה עד הר סיני לא תספיק לך אמונה זו,  

  עד שתהיה לך אמונה מצד החכמה והידיעה. 

  

  אהל מועד 

 הארוך  חכמה  ראשית  (שער   מועד  אהל  וכ"כ בספר

א)  ב  דרך  שמע  נתיב    קבל'  פי  ישראל  וז"ל, 

  מחויב   נמצא  שיש  כלומר  ,'ה  שיש  והאמן 

'  כלומ  אלהינו,  הוא  הזה  והנמצא,  המציאות

,  אחד '  ה  והוא  עלינו.  המשגיח  ומנהיגנו   שופטינו 

 בכל,  משגיח  היותו   שעם  לב  על  יעלה  לא  ,'כלומ

  ממקרי   מקרה ושום  והפעולות  רצון   חדוש  לו   יהא

  יסוד   והוא  האחדות,  בתכלית  הוא  אלא  ,הגשמות

 ההוא  הרבוי  רבוי,  בו   שיש  דבר  כל  כי  האחדים,

 אם  הרכבתו,  קודם  פשוט  היה  מורכב   וכל  מורכב,

  שיש   וכל,  למציאותו   סיבה  ההיא  ההרכבה  כן 

 אך   המציאות,  מחויב  אינו   למציאותו,  בהיס

  (נתיב ג) מאחר וכו'. עכ"ל. ועוד שם    לו   בא  החיוב

וב להדיא  כן  מי כתב  וז"ל,    בפיו   שיאמר  אורך 

  זה   הרי  ענין,  לו   יצייר  ולא   אחד  יתברך  שהשם

  ורחוק   בפיהם  אתה   קרוב  עליהם'  שנא  מכת

  האמת   שיצייר  צריך  אבל  .)ג,  יב  ירמיהו(  מכליותיהם

 אמרו'  שנ   כמו   ידבר,  כשלא  ואף  וישיגהו,

 .)ה,  ד   תהלים(  סלה  ודומו   משכבכם  על  בלבבכם

 שאין  והבן   דע  ,'אמ  המורה,  הרב  זה  בענין   והאריך

 אין   פשוט  אחד  עצם  בהאמין   אלא  כלל,  אחדות

  אחד   ענין   אבל  ענינים,  רבוי  ולא  בו,  הרכבה

  שתבחנהו  בחינה  זו   ובאי  בו,  שתביט  צד  מאיזה

  לשכל  חוץ  לא  רבוי   בו   ימצא  ולא  אחד,  תמצאהו 

 בקיום  אליהם  הצריך  וההקדמות  בשכל.  ולא

 גוף   לא  היותו   על  ובמופתים'  ית  האלוה  מציאות

  ועשרים חמש, אחד יתברך ושהוא  בגוף כוח ולא

ומביא המופת    עליהם  בא  כולם  הקדמות וכו'. 

ה הקדמותיו ע"ש. "האהל מועד שם, את תמצית כ

שם   ממשיך  ה)ועוד  ואמ  (נתיב    הפילוסוף '  וז"ל, 

 יוכל  לא  השלם,  היחוד  על  האדם  בני  להעיר

 נביא   אם  כי  התחלות  והתחלת  העלות  עלת  לעבוד

 אבל,  החכמה  מן   שקנה  במה  ייתאמ  פילוסוף  או 

  נמצא   מכירים  שאינם  על  זולתו,  עובדים  זולתם

  ובמיליהם,  בלשונם  מיחדים  והם  מורכב,  אלא

 דומה   וזה  במחשבותיהם.   רבים  ויחשבוהו 

  נבון  אלה  ויבן   חכם  מי  שאמר  ה"ע  הנביא  למאמר

 ולא  העיקר  היא   שהידיעה  ,)י ,  יד   הושע(  וידעם

  בלתי   יעההיד  תושג  שלא  ולפי,  בלבד  האמירה

  את   המשמר  כל  ה"ע  רבותינו   אמרו   התורה,

  נפשו  מצותיה,  ומקיים  בה  שעוסק'  כלו   התורה,

משמר וכו'. עכ"ל. וממשיך ומביא את ראיית   הוא

את   שמניע  מכך  תורה,  המשנה  בריש  הרמב"ם 

שאינו  מכריח  ושזה  קץ,  לו  שאין  בכח  הגלגל 

ושם   ו)מורכב.  כל  (נתיב  וז"ל,   שירצה  אדם  כתב 

  ד.  
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 להאמין  עליו   יש  ה,"ע  רבינו   משה  תבתור  חלק

 יאמין  לא  ואם  העיקרין,  באילו   שלימה  אמונה

  שלא   מלבד  כולה  התורה  ל כ  קיים'  אפי  בכולם,

  אמונת   א,.  גמור  מין   זה  הרי  ההוא,  בעיקר  האמין 

 להאמין  וזהו  היחוד,  אמונת  ב,'.  ית  השם  מציאות

 לא  החכם,'  שאמ  כמו   וענין,  צד  מכל  אחד  שהוא

 ולא  הפרטי,  המין  כאחד  לא  וי,והמנ  הקנוי  כאחד

  כגוף   ולא  רבים,  לאחדים  ומתחלק  המורכב  כאחד

' ית  הוא  אבל  במספרו,  אחד  הוא  אשר  הפשוט

  עמוקים  הללו   ודברים   אחדות.  מיני  בכל  אחד

[ויפרש .  בהם  הדבור  לקצר  טוב  כן   ועל  מאד,

ג התורה.]  סודות  שהם  משום    הרחקת .  להלן 

  ולא   ילהחת  לא  לו   שאין.  ד.  יתברך  ממנו   הגשמות

סתירה   סוף מכאן  ואין  עכ"ל.  וכו'.  ותכלית 

לדרישתו לדעת, כי כאן בא לצורך ההמון, שהם  

צריכים לדעת את הכללים ולא יכולים להבין את  

הראיות, וכמו שעשה כן הרמב"ם גופיה, בפירוש  

חלק)המשניות   פרק  י  (ריש  הדת  "למנות  יסודות  ג 

ה  יזא  (ח"א לה)וכ"כ במורה  באמונה ולא בידיעה.  

ללמד לנשים וקטנים ואיזה לא, ועוד   דברים מכך 

וראה בזה בשו"ע המדות   , ובעוד דוכתי  (ח"א מו)לו  

וכך כתב הרב  .  חלק יחוד ה' סי' א סעיף ז עמ' סג והלאה)(

להלן   להדיא  מועד  ז) אוהל  כשם   (נתיב    וז"ל, 

 על  הנערים  ויחנכו   בהמון,  להתפשט   שצריך

 ודיעב  שלא  לאדם  ושצריך  אחד,'  ית  שהשם

 שהשם   קבלה  דרך  להם  שימסור  צריך  כן  זולתו,

 ובין   בינו   דמיון   ואין   בגוף,  כח   ולא  גוף  אינו '  ית

  מציאותו  ואין   מהדברים,  בדבר  כלל  ברואיו 

 חכמתו  ולא   מהם,  חיי  בדמות   חייו   ולא  מציאותם,

  בינו   חילוף  ושאין   חכמה,  מהם  לו   שיש  מי  בדמות

 המציאה.  במין   אבל  לבד,  במעט  או   ברב  לבינם

 דעותם,  בישב  ולהמון   לקטנים  יספיק  השיעור  הוז 

 הוא  בגשם, כח ולא גשם, בלתי שלם, נמצא שיש

  לא   ולזה  החסרון,  ממיני   מין   ישיגהו   לא  האלוה,

  בתארים,  הדברים  אמנם   כלל.  הפעולות  ישיגוהו 

 המיוחסים  התארים  ענין   ומה  ממנו,  ירוחקו   ואיך

 ובתואר  שברא,  מה  בבריאות  הדברים  וכן   לו,

  ועניני   לזולתו,  השגחתו   ואיך  ולם,על  הנהגתו 

  ענין  וכן   שידעהו,  מה  בכל  וידיעתו   והשגתו   רצונו 

 שמותיו  ענין   ומה,  מעלותיה  הם  ואיך  הנבואה,

  ואין  תורה,  סתרי  כלם  אלו   יחודו,  על  המורים

 ענינים   שכלם  פרקים,  בראשי  אלא  בהם  מדברים 

[הרמב"ם  צדק    מורה  הרב   מלשון   כ"ע   עמוקים.

מועד. [איברא דדבריו שם   במורה]. עכ"ל האהל

לכאורה לא עולים    ה נתיב ה)  (דרך ענין ההשגחה  ב

  להיות   בקנה אחד עם הנ"ל דכתב וז"ל, והרוצה

 לא  )ד ,  ב  חבקוק(   יחיה  באמונתו   וצדיק  עליו '  שנ   ממי

 עם   והנהגתו   השם  השגחת  בחקירת  ישתדל

  צדיק   לו   וטוב  רשע   מה  ומפני  היא,  איך  בוראיו 

  דעי   אשא  אליהו,  ראמ  הענין   זה  ועל  לו.  ורע

 שישא ל"ר ,)ג , לו איוב( צדק אתן  ולפועלי למרחוק

  וטענה   טעם  לתת  הדעת,  השגת  סוף   עד  דעו 

 כי  ,'ית  לפועלו ]  צדק[   יתן   ואחר  האלהים,  במשפט

 הרחוק  על  יוכיח   בדעתו,  המושג  הטעם  מן 

עכ"ל.   .במפעליו   והיושר  עמו   שהצדק  והנעלם

  ונראה שכיון שהחקירה השכלית במקום שהשכל 

אמיתות  דידיעת  ס"ל  ואיהו  אסורה,  עומד 

א או  ההשגחה  אנוש,  בכח  להיות  יכולה  ינה 

וכלשון הפסוק  וקשה להשגה,  רחוקה עד מאוד 

כתב  וכאשר  כאמור,  כתב  לכן  מאיוב,  שהביא 

המעיין   ה)  נתיב  ו  (דרך להדיא     בחכמה   וז"ל, 

 יהרוס  שלא  ליזהר  ריךצ  העיוניים,  ובענינים

  אם   יובחל  אם   השכליות   בחכמות  לראות

  ולא   להשיג.  שכלו  בכוח  שיש  במה  רק  לשלילה,

 עליו   שאין   מה   על   מופת  לבקש  שכלו   יטריד 

  העמוקים   בדברים  ויתחיל  בעיון   יהרוס  ולא  מופת,

 אליהם  הצריכות  ההקדמות  ידיעת  בלתי  מאד,

וענינים   בהם   יגיע  שלא  באמונות  יש  רבים  וכו'. 
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,  לעולם'  ית  הנהגתו   כידיעת  אמיתתם,  לדעת  שכלו 

עכ"ל.    .הפרטים וכו'  וידיעת,  ברואיו   על  ו גחתוהש

  ע"ש.] 

  

  עוד ראשוים

שיש   (ספר האמונה)האריך בריש ספר הבתים 

ולכן   ע"ש.  האמונה,  יסודות  את  לחקור 

מאריך בהוכחות על    (עמוד ראשון פרק א)בגוף הספר  

ושם   החידוש,  א)אמונת  פרק  ד  הוכחות   (עמוד 

ו  הכופרים.  ודחיית  השמים  מן  שם לתורה  עוד 

המשי ביאת  ועל  ההשגחה  על  הספר  ח בגוף 

(מצוה וע"ש. ועוד לו בח"ב של ספרו ספר המצוה 

כתב וז"ל, לידיעת מצוה זו [אנכי    א שער א ושער ב)

צריך   ה' אלהיך] על אמתתה שהיא תכלית הכל,

חקירה ועיון בידיעת סדר המציאות וכו'. כי לדעת  

חלקי   על  חקירה  יצטרך  אמתתה  על  זו  מצוה 

והתחתונים.  הח העליונים  אל  המיוחסים  כמות 

וכן יורו על זה פסוק התורה באמרו וידעת היום  

אל   אצל והשבות  מורה  הידיעה  ששם  לבבך, 

חכמי הדבר לידיעת הדבר על אמתתו וכו'. ויהיה  

הפ האלהים  באור  שהוא  ותחקור  שתדע  סוק, 

וכו'.   אלהות  לשמים  תיחס  ולא  ממעל,  בשמים 

תורה וממאמרי רבותינו הנה נתבאר לנו מפסוקי ה

ולחקור  לדרוש  לאדם  המבוקש  שהתכלית 

ראשונה   עלה  המציאות  אמתת  לדעת  בחכמות 

הוא  זה  ודבר  שבכחו,  מה  כפי  הכל  המנהיג 

בי שנתאמת בראיות אמתיות וכו'. ע"כ. וראה לר

אבא בר מרי בן דורו של הרשב"א בספר מנחת  

א)קנאות   פרק  נח  גדולה   (מכתב  שתועלת  שכתב, 

שהלחכמים   הטבע  חכמת  ללמוד  ה',  יא  יראי 

ויכיר מי שאמר   מעשה בראשית, ומתוך כך ידע 

ה ע"כ.  העולם.  נכון    נהוהיה  דבר  שהוא  דס"ל 

 (דברים   וראוי לדעת את הבורא. וכן כתב הספורנו 

  ספק  בלי ראוי כן  אם. היום ז"ל, וידעתו )ד, לט פרק

והשבות  חלקי  כל  ותדע  שתתבונן    אל   הסותר. 

  החלק   לבבך  אל  תשיב  ננותההתבו   ואחר.  לבבך

וכו'.    הוא '  ה  כי  והוא   מהם,  האמיתי האלהים 

רבי דעת  היא  וכן    מרי   אבא  ר"ב   יעקב  עכ"ל. 

וחתן  [תלמיד  התלמידים  במלמד  '  ר  אנטולי 

הרשב"א]    תבון,  אבן   שמואל בזמן  (בפרשת  חי 

  "שמע"   על הפסוק שמע ישראל וז"ל, ובא  ואתחנן)

 קבלה  והיא  הנזכרים,   הענינים  שני  בדרך  הנה,

  מה   כפי  הכל  מושכלת,  וידיעה  וקיימת,  אמתית

 זה  לקבל  מצוה  ישראל  כל  על  כי  אדם,  שהוא

 כפי  בלבם  שיציירו   עד  ספק,  הרהור  בלא  באמת

 ידיעה  זה   ידעו   כאלו   בפיהם,  שמוציאים  מה

  לחקור   עליו   מצוה  לב  חכם  ואמנם  מושכלת.

  מצוה   כך  שמתוך  עד  מושכלת,  ידיעה  זה  ולדעת

  שכלן  לפי  החכמות,  כל  תולדע  להתבונן   עליו 

 אל   והשבות  היום  וידעת  אומרו   והוא  לזה.  צריכות

. ועבדהו  אביך אלהי את דע  אמר ודוד'. וגו  לבבך

 מאין   באמת  עבודה  העבודה  שאין   קדם  וכבר

  דרך  ועל  דע,  תחלה,  שהקדים  והוא  הנעבד,  ידיעת

עכ"ל.   .המצות וכו'  שתי  על  שמע  מצות  באה  זה

ע"ש. וכ"כ הצידה  יתרו)(על פרשת  ועוד כתב כיוצ"ב  

ושמע ישראל היא קריאה   (מאמר א כלל א פל"ג)לדרך  

עול  עליהם  ולקבל  ולהבין  לשמוע  לישראל 

מלכות שמים בלא ספק, עד שיציירוהו בלבם כפי  

שמוציאין מפיהם, וכאלו ידעוהו ידיעה משכלת, 

והוא להאמין שהאל מחויב הוויה וכו'. זה צריך 

וגדולי קטנים  כולם,  ונשים  שיקבלו  אנשים  ם, 

אינו ממשיגי    אמונה קיימת, ומי שאינו מאמין זה

התורה. ואמנם כל חכם לב צריך שיחקור חקירה  

הרכבה   ממנו  ולהרחיק  פשיטותו,  לידע  עצומה 

ותואר הנופלים על הגוף, והוא שידע שאינו לא  

גוף ולא כח בגוף, ולא ישיגהו ממשיגי הגוף וכו'.  

  רשת ויחי) במבא לפ  (חלאווה, עכ"ל. וכ"כ באמרי שפר  

תא לא  הלב,  אל  וההשגה  דרך  שהידיעה  על  מר 

  וכן 
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כ

האמת אלא על הידיעה הגמורה, כלשון הכתוב,  

וידעת היום. עכ"ל. וכ"כ הריקאנטי בספרו טעמי  

א)המצוות   שנא'    (מצוה  ית',  האל  לדעת  וז"ל, 

וידעת היום וגו', והידיעה עצמה היא העיקר לכל 

(הנתיב אמונה  דבר וכו'. עכ"ל. וכ"כ בספר שבילי  

שע"י    )12עמ'  (, שחובה לדעת, ושם  )הראשון בפתיחה

החקירה מסיר המחיצה בינו לבין בוראו, ויקיים, 

ובו תדבק. ועל דבר זה צונו בתורה ואמר, וידעת  

יעקב   לר'  המנחה  בתורת  וכ"כ  ע"כ.  וכו'.  היום 

שאנכי ה',   (משפטים דרשה כה)סקלי תלמיד הרשב"א  

וכל משפט   ענין דבקות כולל כל מצוה  בו  שיש 

ם ית', בין ע"י יתת מציאות השוהשגה בידיעת אמ

לימוד וידיעה, כמו וידעת היום וגו', אתה הראת 

  לדעת וגו', ולמדתם אותם וכו'. עכ"ל. 

  

  דע מה שתשיב 

(פ"ב  וכן עודדה את החקירה המשנה באבות  

יד) כמו   משנה  לאפיקורוס,  שתשיב  מה  ודע 

יונה, המאירי, שפירשו כל הראשונים שם, ר בנו 

ספרים האמונה רשב"ץ, וכ"כ בפירוש משנה זו ב

לח"ב)הרמה   היחוד וחובות הלבבות    (בהקדמה  (שער 

(שער א ד"ה יש  , וכ"כ האבן עזרא ביסוד מורא  פרק ב)

שהאמונה מצד   (שם באבות), וכ"כ רבינו בחיי  אחרים)

הקבלה עד הר סיני לא תספיק לך אמונה זו, עד  

צד החכמה והידיעה. וכן הוא שתהיה לך אמונה מ

על הפסוק    (דברים יג, ו)כתב גם בפירושו על התורה  

אשר לא ידעת אתה ואבותיך, במעלת החקירה על  

  הוי  )יד ,  ב  אבות(  ל"רז   אמרו   זה  הקבלה וסיים, ועל

. לאפיקורוס  שתשיב  מה  ודע  תורה,  ללמוד  שקוד

  ואמר,   האמונה  חלקי  שני  בכאן   שהזכיר  וזהו 

  "אתה,  הידיעה  מצד  אמונה  זהו   ידעת",  לא  "אשר

 .האבות  קבלת  מצד  האמונה  היא  ואבותיך",

ועוד כ"כ בספרו כד הקמח   יחוד השם  עכ"ל.  (ערך 

לדעת) אתה  וצריך  ומאידך    ד"ה  המשנה.  בכוונת 

טז)הכוזרי   אות  ה  שתשיב   (מאמר  מה  שדע  מבאר 

שהוא  ומגדירו  כך,  כל  מעלה  אינו  לאפיקורס 

יף שלא לעסוק חידוד דברים בעלמא, ואדרבה עד

(פרק ד ד"ה ואלו בזה. גם בספר אור החיים ליעב"ץ  

ביאר משנה זו, שאינה צווי להכל, כי אם    השיגה)

וכו', שלא יטו   לכהנים המשרתים את פני הש"י 

 (סוף פרק י)ועוד לו  אנה ואנה מאהבת הש"י וכו'.  

בדיעבד   אלא  לכתחילה,  שאינה  זו  משנה  ביאר 

  לנצרך לכך.

  

  צוה מן המובחרהחקירה מ-החיוך

ה'   החינוך במציאות  האמנה  במצות 

כה) אשר  כתב  (מצוה  אלהיך  ה'  אנכי   ,

הוצאתיך מארץ מצרים וגו', ופירושו כאלו אמר, 

תדעו ותאמינו שיש לעולם אלוה וכו'. ואם יזכה  

ובעיניו ל יבין,  ולבבו  החכמה,  במעלות  עלות 

שהאמין   הזאת  שהאמונה  נחתך,  במופת  יראה 

וברור   אז  אמת  זה,  בלתי  דבר  להיות  אפשר  אי 

עכ"ל.   המובחר.  מן  מצוה  זו  עשה  מצות  יקיים 

שהידיעה לנו  המובחר,   והנה  מן  היא  בראיות, 

ובזה מובנים דבריו שכתב לגבי מצות אחדות ה'  

ז   תיז)   (מצוה , הגדה  אינה,  היא  עשה  מצות  ו וז"ל, 

 זה,  דבר  ממני  קבל  כלומר  שמע,  פירוש  אבל

  . הוא   אחד  אלהינו,  שהוא'  ה  כי  בו,  והאמן   ודעהו,

עכ"ל. וחזינן דבעינן ידיעה גמורה. ומאידך סיים  

ביחודו  מאמין  ואינו  זה  על  ועובר  החינוך,  שם 

וכו', ע"כ. ואי כרישא למה השמיט את הידיעה. 

היא   הגמורה  שהידיעה  לשיטתו  אלא  זאת  ואין 

  למצוה מן המובחר. 

  

  החקירה עדיפה על תמימות-עקידה

ועתה (לך לך שער ששה עשר ד"ה  העקידת יצחק  

והלאה) במעלת   ראה,  הרחיב  האריך 

האמונה דרך החקירה, על פני האמונה התמימה. 

  ה. 

    בספר 

  בעל 



 

  כא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

בה'   אמונה  היינו  בדורותיו"  "תמים  היה  שנח 

מלמך   שקיבל  איש,  מפי  איש  המקובלת 

וממתושלח אבותיו, בלי ידיעה שלמה מחקרית,  

רק בתמימות לב לבד. ואילו אברהם חקר, כי הוא 

ב  לא היתה  שלא  בתמימות,  זו  בא  אמונה  ידו 

מקובלת מאבותיו, כי תרח אבי אברהם ואבי נחור  

ויעבדו אלהים אחרים. וזו מעלת אברהם שנאמר  

ע"י   מעצמו  שהלך  היינו  לפני,  התהלך  עליו 

החקירה, ואילו על נח נאמר את האלהים התהלך 

נח, שהלך אחר התמימות, על פי הקבלה. ואמת 

השכל   שאין  במה  תהיה  כי  לכולם  בזה  מגיע, 

מימות לבדה, ועל זה נאמר לאברהם התהלך הת

לפני והיה תמים, וכגון בהשגת אמיתתו, וידיעתו,  

מהאותות   מושגים  שהם  ויכולתו,  והשגחתו, 

שזו   ישראל,  כל  לעיני  משה  שעשה  והמופתים 

אמונה תמימה, ואינם מושגים דרך השכל. וכתב 

בעי ונכונה  טובה  שהיא  אף  על  ני שהתמימות 

גם קלותה,  לפי  בה   האלהים  להשתתף  שיוכלו 

אחר  הבאה  האמונה  באמת  הנה  האנשים.  כלל 

חזקה  היותר  היא  חסרונה,  והמשלמת  החקירה 

והיותר שלמה, והמיוחדת אל השרידים בלי ספק,  

כמו שאמר ראש המלכים לבנו ע"ה, ואתה שלמה 

דס"ל   יוצא  והרי  עכת"ד.  וגו'.  את  דע  בני 

ימות, אולם היא מעלה  שהחקירה עדיפה על התמ

ליה  אל   סבירא  ועוד  חובה.  ולא  השרידים 

והמופתים  מהאותות  הידיעה  היא  שהתמימות 

אמונה   שהיא  ישראל,  כל  לעיני  משה  שעשה 

  חושית קבלה איש מפי איש, ולא חקירתית.  

  

ס"ל   אי  הכרח  [ואין  משובחת  החקירה 

  שמחוייבת] 

כבעל העקידה, מבואר ברבנו מאיר  

ן המעילי בעל המאורות  ב"ר שמעו 

שמע  בס הפסוק  את  שמבאר  מצוה,  מלחמת  פר 

ישראל וגו' שהוא יחוד גמור, ומביא שם ראיות  

שכליות לכך, אך לא ראיתי שכתב שחיוב זה כולל  

את החקירות, וגם לא להיפך. הרי לנו לכל הפחות  

  בדעתו יוצא שהחקירה משובחת.

מספר יוצא   חסידות   (הלכות  הרוקח  לכאורה 

אנחנו  הייחוד)  קדושת  רשוש וז"ל,    דכתב 

 חייבין ,  עבדיך, זבודיך, רבודיך  לבודיך,  אחודיך,

מאידך    וכו'.   כבודך,  להכיר ,  יחודך  לדעת אך 

  בשביל  לדעת  לו   יש  לב  חכם  ממשיך שם וז"ל, כל

השם   יחוד  אמת  יחודו   קצת  הפחות  לכל  מדעו,

בכך  אין  לב  חכם  אומרו  וניחא  עכ"ל.  וכו'. 

הס אף  כי  רק  סתירה,  הוא  החקירה  חיוב  וברים 

. (סעיף ט)לחכמי לב, וכאשר יתבאר להלן בעז"ה  

אך אומרו לפחות קצת יחודו, לכאורה הוי סתירה 

מינה וביה, כי אם החקירה מחוייבת, לא יוצאים 

יד"ח ב"קצת", אא"כ אינה חובה אלא משובחת, 

כתב שידעו לפחות קצת, ולכן כתב גם לשון    ולכן 

", וצ"ע. שוב נלע"ד דדעתו "יש", ולא כתב "חייב 

יחודו היא חובה לחכמים, אול ם לצאת שידיעת 

דס"ל  חזינן  הפחות  ולכל  בקצת.  סגי  חובה  ידי 

  שיש מעלה בחקירה.  

  

  הרמב"ם  

לברר את שיטת הרמב"ם שעמדו  נפן  ועתה 

הרמב"ם   פסק  הנה  רבים,  בתחילה  עליו 

יסוד היסודות    (יסודי התורה פ"א ה"א)המשנה תורה  

ש  ועמוד שיש  לידע  ראשון,  החכמות,  מצוי  ם 

 (הלכה ו)והוא ממציא כל הנמצא וכו'. וכן בהמשך  

וידיעת דבר זה מצות עשה, שנא' אנכי ה'   כתב, 

לענין יחודו, כתב,    (הלכה ז)אלהיך. ועוד בהמשך  

להינו ה'  וידיעת דבר זה מצות עשה שנאמר ה' א

(שבריש אחד. עכ"ל. וכ"כ לפני כן במנין המצוות  

יש בכללן עשר מצוות וכו' א', לידע    התורה)  יסודי

שיש שם אלוה וכו'. וכן הוא לו במנין הקצר של 

  ולפחות  

  וכן 

  ו. 
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כב

תורה)המצוות   המשנה  ספר  מצוה   (שקודם  וז"ל, 

אלוה,   שם  שיש  לידע  עשה  ממצוות  ראשונה 

מבואר  הדבר  ועיקר  אלהיך.  ה'  אנכי    שנאמ' 

שעמד לבאר    (ח"א פ"נ)להרמב"ם במורה הנבוכים 

לה "אעתקאד" [שתרגומה דעה  באורך פירוש המי

מתוך א ידיעה  שהיא  וביאר  וכדלהלן]  אמונה  ו 

בלב,   קביעה  בה  ושהתכלית  קבלה.  ולא  הבנה, 

אם   כי  דעה  קביעת  ושאין  שפתים.  אמירת  ולא 

לאחר ההשכלה, כי קביעת הדעה היא אימות מה  

ם הושג עם הדעה זו שלא יתכן  שהושכל וכו'. וא

שבה מקום היפך הדעה הזו כלל, ולא ימצא במח

הפכה,   אפשרות  השערת  ולא  זו,  דעה  לדחיית 

נכו  זה  שהדעה יהיה  זה,  מושכל  ואחר  ע"כ.  ן. 

להוכיח   הרמב"ם  טורח  המוכרחת,  היא  הנ"ל 

לאורך ספרו, את כל יסודי הדת שקבעם בקצרה  

נצ אשר  שכליות,  בהוכחות  תורה,  רכות במשנה 

באורך.  שם  מבאר  כאשר  רבות,  הקדמות  להן 

הרמב" הרחיב  במורה  ועוד  נא)ם  שאלו    (ח"ג פרק 

בלא  בלבד  בקבלה  שמאמינים  המצוות  מקיימי 

ארמון   לפרוזדור  שנכנס  למי  דומים  הוכחות, 

להגיע   אל התכלית, שהיא  הגיעו  לא  אך  המלך, 

אל המלך. ובעלי התכלית המגיעים אל המלך, הם  

ה, ושזה אומרו, אתה הראת לדעת  רק בעלי הידיע

השבות אל לבבך,  כי ה' וגו', ואמר וידעת היום ו 

ואמר דעו כי ה' הוא אלהים, דע את אלהי אביך  

באורך.  ו  וע"ש  לך.  ימצא  תדרשנו  אם  עבדהו, 

עיקריות   הוכחות  כתב  תורה  במשנה  גם  ולכן 

שהנה   בקצרה,  ויחודו  ה'  פ"א למציאות  (יסוה"ת 

כיח מסיבוב הגלגל בכח  לידיעת מציאותו הו   ה"ה)

לו    שאין לו סוף, שמכריח שיש לו מסובב שאין 

סוף, וממילא שאין לו גוף, כי לכל גשם יש סוף.  

כרח המציאות אחד ולא שנים, ושאין  וכן על שמו 

שאילו היו האלהות הרבה   (הלכה ז)לו גוף, מוכיח  

היו גופין, כי ההפרד ימצא רק בגוף, ולה' אין גוף, 

ף ולכוחו סוף, וסיבוב הגלגל ללא  כי אז היה לו סו 

סוף.   אין  שלכוחו  מכריח  מאריך  סוף,  ואח"כ 

ראיות  ודוחה  גוף,  לו  שאין  תורניות  בראיות 

אחר שהוכח שאינו גוף,    (הלכה יא)ת. ושם  הופכיו 

מוכרח שאין בו מאורעות הגוף, פירוד, מדה, זמן,  

מעיר שכתב רק    (הלכה יא)מדות וכו'. ובסוף פרק ב  

הים   מן  מרכבה,  מעט  מעשה  קרוי  ושהוא  בזה, 

וש  וכו',  לחכם  רק  מודיעים  דעת ושאין  כל  אין 

  . (הלכה י והי"ג)סובלתן. וכן כתב בפרק ד 

  

  אחרוים בדעת הרמב"ם 

  (יסודה"ת פ"א) ר' דוד ערמאה על הרמב"ם 

די  שלא  החקירה,  פי  על  ידיעה  פי' 

בהאמנה בלבד, שהרי כל המעלה על דעתו אחרת  

כופר בעיקר [וכפי שהמשיך הרמב"ם שם], וכדי 

ל פי החקירה,  שלא יעלה על דעתו, צריך לידע ע

ע"כ.  ו].  [שבהלכה  שלמטה  זה  דבר  ידיעת  וכן 

נערב   באור  הרמ"ק  פ"א)וכ"כ  שהרמב"ם    (ח"ב 

ש ספק  אין  לידע,  שבכלל באומרו  רבנו  כוונת 

סדר   [היינו  הנמצאים  סדר  להשיג  זו  מצוה 

ההשתלשלות, מה' עד אלינו] ובזה אין ספק, כי  

הכוונה   היות  לידע  מילת  לפרש  אפשר  איך 

"כ הול"ל מ"ע להאמין, אלא משמע להאמין, דא

בספר   הרדב"ז  וכ"כ  וכו'.  ממש  ידיעה  שצריך 

המצוה הראשונה היא מצות    (מצוה א)מצודת דוד  

וכו'. עוד    עשה להאמין ולדעת שיש אלוה מצוי 

והיא דרך החוקרים, אשר הביאו   יש דרך אחרת 

מציאותו  לאמת  ברורות  וראיות  חזקים  מופתים 

הכופרים מלתעות  לשבר  כתבו י"ת,  כאשר   ,

וזהו   ז"ל,  ובראשם הרמב"ם  בספריהם בארוכה, 

הידיעה האמיתית. ולכן כתב בראש משנה תורה,  

הח ועמוד  היסודות  שם  יסוד  שיש  לידע  כמות 

מצוי ראשון, ולא כתב להאמין, כי עיקר המצוה  

היא הידיעה. כי מלבד האמונה צריך מופת וראיה 

  וכ"כ  
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עכ"ל.  מאורות.  שני  והדת  השכל  כי  שכליות, 

כ"כ היעב"ץ ממגורשי ספרד בספרו אור החיים ו 

בדעת הרמב"ם [ואיהו פליג עליה, ועל כך    (פרק ט)

וכתב החקירה,  נגד  ספרו  כל  פרקים   בנוי  שני 

הם  לחקור,  יצא  איך  הרמב"ם  על  זכות  ללמד 

עם   ליישבו  כדי  תצדקי  כל  ועשה  י,  ט,  פרקים 

דרכו, ולא העלה על ליבו כלל טענה שהרמב"ם  

חי סובר את  על  לא  עולה  זה  אין  כי  הידיעה,  וב 

סופרים   הקנאת  וכ"כ  א)הדעת.]  עשה  בדעת   (ריש 

הרמב"ם   כאמור, מדכתב  ג"כ  והוכיח  הרמב"ם, 

ה מתוך סיבוב הגלגל. וכ"כ במנין המצוות הוכח

(שבסוף מנין העשין של הרמב"ם ושם במהדו' ההכרחיות  

המצוות  ספר  של  כת"י  בקצת  נמצא  זה  שמנין  כתבו  פרנקל 

וז"ל, הראשונה לידע שיש   לא הרמב"ם כתבה)ונראה ש

ראש   בספרו  האברבנאל  וכ"כ  ע"כ.  אלוה.  שם 

ופי"ז)אמונה   ה  (פ"ז  וכ"כ  הרמב"ם,  שומר בדעת 

. וכ"כ המעשה רוקח  (ח"א אות לא)אמונים הקדמון  

א, כתב  וז"ל,    א)  (יסוד"ה   , להאמין [הרמב"ם]  ולא 

 ,לפי שעיקר המצוה היא על ידי הידיעה האמיתית

ועל דרך דע את    ,ע"ה  ברהם אבינו שעשה אכדרך  

אביך זה  ,ועבדהו   אלהי  ידי  על  תתחזק    אשר 

בלבו יממ היחוד  ויחול  ,לא האמונה  מצות   עליו 

וכן עשה רבינו בתחילת מנין מצות   ,והאהבה וכו'

. עכ"ל. וכ"כ המהר"ם שיק בספר המצוות יעו"ש

כה)שלו   על    (מצוה  המשיגים  על  השיב  ובזה 

נות מצוה זו, כי היא יסוד,  הרמב"ם שלא ניתן למ

הן   זה  יסוד  גופא וענפי  היא  וממילא  המצוות, 

אינה מצוה. והשיב וז"ל, ולענ"ד הרמב"ם מיישב  

ב הזאת  זה  המצוה  אין  שהאמת  לשונו,  מתק 

כנאמר  בה',  ישראל  האמינו  שכבר  להאמין, 

בקריעת ים סוף ויאמינו בה' ובמשה עבדו. אלא  

נ  להשים  דהיינו  לידע,  המצוה  עיניהם  עיקר  גד 

הזאת   אמונה  אמיתות  את  המבררים  הדברים 

להרמב"ם שם, ע"י המחקר, כמ"ש בה' יסוה"ת. 

נרא דלי  אחר  במקום  כתבתי  שעיקר  וכבר  ה 

ע"י  הזאת  אמונה  אמיתת  לברר  והחיוב  הבירור 

שכולנו   סיני,  הר  מעמד  ע"י  ונפלאות,  הנסים 

וכ"כ   עכ"ל.  וכו'.  ושמענו  סיני  הר  אצל  עמדנו 

מהרי"א יסודה"ת)  נמוקי  לי   (ריש  הנראה  ושזהו 

לבאר הפסוק וארשתיך לי באמונה, ואח"כ וידעת 

והוא  , שנכלל בזה גם הדרישה וכו'.  (הושע ב)את ה'  

הדבר הנאמר בדברי חז"ל שלהי מס' מכות, בא  

עמוס והעמידן על אחת. והוא דרשוני וחיו. ואידך  

שהעמיד   פירוש  יחיה,  באמונתו  וצדיק  אמר 

א עיקר  על  השי"ת  התורה  ידיעת  והוא  חד, 

צדוק   רבנו  וכ"כ  ע"כ.  וכו'.  ובדרישה  באמונה 

 מצוה ג) 55(ספר הזכרונות עמ' מלובלין בדברי סופרים 

ופירוש   על ישראל,  שמע  שנאמר  היחוד,  מצות 

הלבבות   בחובת  וכמ"ש  הבנה,  זו  (שער שמיעה 

ידי חובתו בדברו בפיו אמונת   היחוד) יוצא  שאין 

  חד האמת. עכ"ל.  היחוד, ובלבבו אינו מיי

  (ריש יסוה"ת)הר"ש איגר על הרמב"ם  

דמדכתב   הרמב"ם,  בדעת  הסתפק 

להאמין,  כתב  ולא  ראשון,  מצוי  שיש שם  לידע 

משמע ידיעה ע"פ החקירה, וכמו"ש בחוה"ל. אך 

ממ"ש ה"ו [וידיעת דבר זה מצות עשה שנ' אנכי  

וכו', לא   ולא כתב שהוא מן דע את  י"י אלהיך] 

ע"כ. וכנראה לא זכר שר בה בשעה את    משמע כן.

ל המבוארים  הרמב"ם  אחריני,  דברי  בדוכתי  ו 

  שאז לא היה מסתפק.

  

  הסתירה מספר המצוות למשה תורה 

בתרגום הר"מ    (עשה א)איברא דבספר המצוות  

ן' תיבון תירגם בזה"ל, המצוה הראשונה היא  

והוא   האלהות,  להאמין  צונו  אשר  הצווי 

שם   שיש  ב' "שנאמין"  במצוה  וכן  וכו'.  עלה 

היחו  באמונת  שצונו  הצווי  היא  והוא  תורגם  ד, 

הראשונה   וסיבתו  המציאות  פועל  כי  "שנאמין" 

  ומאידך 

  ז. 



    המדות  סעיף ג  שו"ע   

  

 

כד 

הוא   שהחיוב  כאן  שתורגם  הרי  וכו'.  אחד 

זה  לפי  ולכאורה  לדעת.  תירגם  ולא  להאמין, 

והנה  הרמב"ם.  של  במשנתו  סתירה  נמצאה 

תחת  המצוות  בספר  בערבית  הכתובה  המילה 

אשר   התרגום הנ"ל,  אעתקאד  הינה  להאמין 

לפרשה שהיא   )הנ"ל   (ח"א פ"נהאריך הרחיב במורה  

הידיעה וכאמור. ובאמת, כי אף במורה הר"ש ן' 

תיבון [סב הר"מ ן' תיבון הנ"ל] תירגם שם מילה 

זו אמונה. ועל כן פשוט וברור, כי אף אם תרגום 

מילה זו הוא אמונה, ביאר הרמב"ם במורה הנ"ל,  

ילה אמונה, אינו אמונה גרידא, אלא שפירוש המ

על   ועומדת  מיוסדת  שכליות,  כשהיא  הוכחות 

וכאשר פירש כן להדיא. ואם כן ממה נפשך, אי 

תרגום "אעתקאד" שהשתמש בה הרמב"ם בספר  

המצוות ובמורה הנ"ל, פירושה אמונה, הרי פירש  

מתוך   לאמונה  שכוונתו  במורה  באורך  כוונתו 

ידיעה,   תרגומה  ואי  שכוונתו  ידיעה.  הרי 

מפורשת, ועל כן ממה נפשך ליכא סתירה, כי הכל 

בר אחד, וכמו שכפל שנה ושילש שהחובה היה  ד

וחזי הוית להרה"ג עזרא קורח   הידיעה וכאמור. 

שליט"א בהערותיו לפירוש המשניות להרמב"ם  

קצה) שבההדרתו   הע'  מ"א  פ"י  סנהדרין  המאור   (מכון 

רגם הר"ש  תיש  (ח"א פ"נ הנ"ל)שהביא את ל' המורה  

והיינו  כך,  על  וסיים  "אמונה",  הנ"ל  תיבון  ן' 

רק של אינה  אמונה  מצות  [הרמב"ם]  רבנו  דעת 

(יסודה"ת פ"א  להאמין. וכן הוא לשון רבינו בחיבורו  

לידע שיש שם מצוי ראשון וכו', ושכן מדייק    ה"א)

הרדב"ז וכו' ע"כ, ועע"ש. והרי שעל תרגום האבן  

יעה, וכדרכנו ב"ה,  תיבון אמונה, פירשה שהיא יד 

בדוכתי אחריני.   דברי הרמב"ם  פי  על  וכן  וזאת 

במקומות שכתב  דוכתי  מעוד  זאת  להוכיח  ניתן 

ותוכן   אמונה,  ותירגמו  "אעתקאד"  הרמב"ם 

כן  לדוגמא  לידיעה,  שהכוונה  מכריח  הדברים 

שבתרגום הר"ש ן' תיבון    (ח"א פרק נא)הוא במורה  

ואין אחדות כלל, אלא בהאמין עצם אחד   כתב, 

פשוט וכו'. עכ"ל. ומה שייכת כאן אמונה, וברור 

  הר"ש גופיה לידיעה. שכוונת 

סתירה  כאן  שיש  המתעקש  יתעקש  אם 

למשנה  המצוות  ספר  בין  שאינו]  [מה 

להלכה  שהעיקר  פשוט  מ"מ  והמורה,  תורה 

כדבריו במשנה תורה [ובמורה], הן משום שהיא 

י, משנתו האחרונה, הן משום שהוא ספרו ההלכת

(קודם והן משום שפירש בהקדמתו לספר המצוות 

בעניני  שדב  השורשים) באו  לא  המצוות  בספר  ריו 

ואין  וז"ל,    דין   לבאר  המאמר  בזה  כוונתי  הלכה 

  אבאר   ואם.  לבד  מספרם  אבל  המצוות,  מן   מצוה

  באור  צד  על  אותו   אבאר  שאזכרם,  בעת  מהם

 דבר זה  אי האזהרה  או  הצווי  זה  שיודע  עד השם,

עכ"ל. וכ"כ   . נופל  דבר  זה   אי  על  השם  וזה  הוא,

הישיבה,   ראש  שמואל  ר'  אל  באגרתו  הרמב"ם 

  (אגרות הרמב"ם ח"א עמ' שפה בענין הנסיעה בנהרות  

וז"ל, ולא בארנו שם [בספר המצוות]   )מהדו' שילת

ההפרש שבין אלפים אמה ובין שנים עשר מיל, 

תלמוד  לדעת  הספר  אותו  כוונת  שאין  לפי 

ידיע אלא  ואמנם  המצוות,  בלבד.  עניניהם  ת 

חיבור בארנו זה כפי כונת הספר. עכ"ל. ולרוב ב

סופרים   הקנאת  חקקה  הנ"ל,  האגרת  חשיבות 

בריש ספרו על ספר המצוות, להוליד ממנה כלל  

לעולם  תורה  שהמשנה  המצוות,  בספר  גדול 

  עיקר. 

ובר מין דין, קמו עוררין על תרגום הר"מ ן' 

הגר"ח זו, שהנה  במילה  בספר    תיבון  הלר 

שבההדרתו   להרמב"ם  הרב המצוות  מוסד  (הוצאת 

על מצוה א' שתורגם להאמין, העיר, שביד   קוק)

ומנין הקצר כתב הרמב"ם לדעת, ושכ"כ המעשה 

לידע ולא להאמין, לפי    (שם)רוקח הספרדי במדע 

א הידיעה. וכן הרדב"ז במצודת  שעיקר המצוה הי

לידע.  ביאר, שלכן כתב הרמב"ם    ג)  (מצוות א,דוד  

  ואף 

  ח.  



 

  כה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

אברבנאל   הר"י  אמנה  וע'  ראש  ז)בספרו  . (פרק 

הרמב"ם  כתב  בערבית  כי  הלר,  הרב  והוסיף 

"אעתקאד" שבאמת יש לה גם מובן דעת, ושפיר  

בידיעת   שצונו  המצוות,  בספר  לתרגם  נוכל 

של רבנו סעדיה  האלהות, וכפי שתורגם גם ספרו  

-גאון בשם האמונות והדעות, ובערבית שמו אל

עתקאדאת. ע"כ. והחרה החזיק  א-אמנאנאת ואל

ר  אחריו, ושבזה עולים דברי הרמב"ם יחדיו, הג" 

על   המלך  עבודת  בספרו  קרקווסקי  מנחם 

ספר  (שם)הרמב"ם   שעל  בציונים  מכך  ויתרה   .

פרנקל   מהדו'  א) המצוות  מצוה  המילה   (על  על 

כתבו וז"ל, בלע"ז באעתקאד, ומשמעות  להאמין  

ו  באמיתותו  משוכנע  להיות  הוא  נכונותו  הערבי 

של איזה דבר [מו"נ ח"א רפ"נ], ויש לתרגמו גם  

הק  וכבמנין  והתרגום לידע,  וביסודה"ת,  צר 

להאמין אינו מדוייק, ועע"ש. וביתר תוקף בספר  

קאפח   הגר"י  הרב  המצוות שבתרגום  מוסד  (הוצאת 

ם, הוא הציווי שנצטוינו בידיעת תירג  קוק עשה א)

וא  האלהות, והוא שנדע שיש שם עלה וסיבה וה

שנצטוינו   תרגם,  ב'  במצוה  וכן  וכו'.  הפועל 

ת שנהיה בדעת היחוד, בידיעת היחוד וכו', על מנ 

  ) 10(הערה לפי שאנו מחייבים בכך. והוסיף ביאורו 

ידיעה  מתוך  כלומר, שנקבע בלבנו שהוא אחד, 

מח ומסקנא  לו הכרחית  ועוד  סברתית.  שבתית 

  (ריש המדע אות ד)ברמב"ם שבההדרת הגר"י קאפח 

את הערת הגר"ח הלר הנ"ל, וכתב, שמש"כ  יא  הב

ידיעה,   גם  "אעתקאד"  במובן  שיש  הלר  הגר"ח 

הגדיר   וכאשר  ידיעה.  רק  מובנו  אלא  נכון,  אינו 

מילה זו   (ח"א פ"נ)הרמב"ם גופיה במורה הנבוכים  

בהקדמת   הרס"ג  וכ"כ  האמונות ממש.  ספר 

. וסיים, א"כ ברור שמעולם (אות ד עמ' יא)והדעות  

נו שמצוה להאמין אלא לידע. ומתרגם  לא אמר רב

פר המצוות הטעה רבים באי ידיעתו. ע"כ. וכן ס

בריש הרמב"ם שבההדרתו, במנין הקצר על דברי  

בזה"ל,  העיר  לידע,  שכתב  הנ"ל  הרמב"ם 

המצוות, בספר  טיבון  אבן  ר"מ  תרגם   ובטעות 

רא מופלג  אחר  שוב  ע"כ.  להגר"י  ילהאמין.  תי 

כתבים   בספרו  ז"ל    והלאה)   587עמ'  (ח"ב  קאפח 

כי   סופרים,  מדברי  בשניות  כך  על  שעמד 

והוסיף שכ"כ הרמב"ם   ידיעה בעינן,  להרמב"ם 

התורה   ד)ביסודי  פרק  מתבונן    (סוף  שאדם  בזמן 

לידע   כח  בהם  היה  כולם  לא  וכו',  אלו  דברים 

על בורין. ובהלכות תשובה  ולהשיג כל הדברים  

ה"ו) בדעה   (פ"י  אלא  הקב"ה  אוהב  אינו  כתב, 

מעטשיד אם  האהבה,  תהיה  הדעה  פי  ועל    עהו 

מעט, ואם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם ליחד 

ותבונות   בחכמות  ולהשכיל  להבין  עצמו 

וכו'. ובהלכות מזוזה   (פ"ו המודיעים לו את קונו 

יג) לעולם    הל'  העומד  דבר  שאין  ולעולמי וידע 

וכו'.  העולמים  צור  ידיעת  אלא  עולמים, 

"אעתקאד" בערבית  ולא    ושהמילה  ידיעה  היא 

א'  עשה  בסה"מ  הרמב"ם  ובה השתמש  אמונה, 

טעה ר' משה אבן טיבון ותרגם וכתב וז"ל, ובה  

רבנו  פי  על  ליסד  רבים,  הטעה  ובכך  "אמונה", 

"אני מאמין" הידועים.  כביכול את שלש עשרה 

ל לבו  לא ואילו שת  בחבורו,  עצמו  רבנו  תרגום 

דיר  היה בא לידי אותה טעות וכו'. וראה היאך הג

וכו', בספרו   רבנו את המונח הערבי "אעתקאד" 

וכו'. הרי דברים    (ח"א פרק נ)הקדוש מורה הנבוכים  

בספר   רבנו  שכתב  "אעתקאד"  כי  ברורים 

המצוות, היא הדעה, או הידיעה שכתב בחבורו,  

אינ  זהים. הדעה  אינה  והדברים  ה אמונה, הדעה 

לכפי   קרוב  מושכל  ציור  אלא  מלים,  אמירת 

תר נכון, רחוק משלא כפי שהוא, עד  שהוא. או יו

הרס"ג    כמה שביכולת האדם. ועוד הביא את דברי

  הנ"ל. עכת"ד. 

שילת  יצחק  להרה"ג  זמן  אחר  ראיתי 

שבההדרתו  הרמב"ם  באגרות  שליט"א 

  שוב 
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כו 

שם הרמב"ם   שכתב  )1(ח"ב עמ' תעט בהערתו על שורה  

בזה"ל,  תרגום]  [ואינו  בעברית  בלשונו  באיגרת 

שאין  רבותי  באחד    דעו  אלא  להאמין  לנו  ראוי 

עליו  שתהיה  דבר  הראשון,  דברים,  משלושה 

חכמת   ראיה כגון  אדם,  של  מדעתו  ברורה 

דבר   והשני,  והתקופות.  וגיאמטריאות  החשבון 

כגון  ההרגשות,  מחמשת  באחד  האדם  שישיגו 

בודאי שזה בזה   שידע  וכיוצא  וזה שחור,  אדום 

וזה מתוק. א ו בראיית עינו. או שיטעם שזה מר 

קול  שזה  שישמע  או  קר.  וזה  חם  שזה  שימשש 

שזה ריח ערב וזה  צרור וזה קול הברה. או שיריח

שיקבל   דבר  והשלישי  באלו.  וכיוצא  באוש  ריח 

וצריך   הצדיקים.  ומן  הנביאים  מן  האדם  אותו 

בתו כל הדברים לבעל דעה לחלק בדעתו ובמחש

שכתב  לנו  והנה  עכ"ל.  בהם.  מאמין  שהוא 

יא ידיעה גמורה דרך ראיות "להאמין" וביאר שה

תב  או שכליות, או חושיות, או קבליות. ומכח כן כ

 (שער ח) הרב שילת שם בזה"ל, ע' מילות ההיגיון  

להאמין פירושו לאמת. לחשוב אמיתי. "ההאמנה 

המ הענין  אבל  בפה,  הנאמר  הענין  צוייר  אינה 

מו"נ  ,בנפש, כשיאמינו בו שהוא כן כמו שיצוייר

המונח "האמנה", אם   יא לענין . ואחת ה(ח"א פ"נ)

או   בראיה שכלית,  מקורה  כן"  "ההאמנה שהוא 

בעדות החושים, או בקבלה. לעניות דעתי לחינם 

(וביניהם במו"נ שם נלחם הרב קאפח בכמה מקומות  

ו"האמנה"    )1הערה   "אמונה"  בלשון  בשימוש 

כתרגום ל"אעתקאד", שכן אמת ואמונה, אימות  

הרמב"ם  . ודברי שורש הם והאמנה, כולם מאותו

כאן [באיגרת] יוכיחו. עכ"ל. [רק שבריש האיגרת  

א בהתכתבות עם הרב  מזכיר שב,  6עמ' תעו הע'  

במקוריותה של   ספק  להטיל  יש  ולדעתו  קאפח, 

שהיא  ליה  ברירא  שילת  הרב  ואיהו  האיגרת, 

לא קשה על  זו  וממילא מאיגרת  אמיתית, ע"ש, 

ן  יוצא, דה הרב קאפח לשיטתו.] איך שלא יהיה  

לתרגם אמונה או ידיעה, כוונת הרמב"ם אם יש  

  אמונה בידיעה, ולא אמונה כשימוש הנפוץ היום.  

  

  ראשוי האחרוים

החקירה,   בחיוב  האחרונים  גדולי  דעת  וכן 

ר כתב  [דוד    קארו   יוסף  ר" ב  יצחק'  שהנה 

מרן הב"י, אשר אימצו בקטנותו] בספרו תולדות 

פרקיצחק   יח)  (ויקרא  פסוק   שאמר   וזהו   וז"ל,  כב 

 לבבך  אל  והשבות  היום  וידעת]  לט  ד,  דברים[ 

  אחד  סבוב  שהוא  היום,  ענין   והבן   דע  כלומר',  וגו 

 שמורה ,  תנועתם  היפך  השמים  צבא  לכל  מניע

, הסבות  שאר  לכל  וכוללת  מקפת  סבה  הנה  שיש

  שזאת   וכיון ',  וגו ,  לבבך  אל   והשבות  הסבה  ולזאת

  עד   מורכבת  בלתי  ואחדות  פשוטה  היא  התנועה

  אין וכו'.  , וקיום עמידה שמורה

(מצוה הרדב"ז בתחלת ספרו מצודת דוד  

מצות עשה להאמין ולדעת שיש אלוה    א)

וכו', ודרך החוקרים אשר הביאו מופתים חזקים  

וכו',   י"ת  מציאותו  לאמת  ברורות  וראיות 

האמיתית   הידיעה  וזהו  ז"ל,  הרמב"ם  ובראשם 

ו דכתב, לייחד  במצוה  (מצוה ג)וכו'. וכן עביד להלן  

הרב  וכ"כ  ית'.  יחודו  דרך  לידע  זו,  מצוה  וענין 

דב וידיעת  נתבארה ז"ל,  זו  מצוה  וכו'.  זה  ר 

וכו'.   וטובות  בריאות  וראיות  חזקים,  במופתים 

  עכ"ל. 

(ריש השער  הוא בהמבי"ט בספרו בית אלהים  

הדת,    השלישי) ביסודות  צדדים  בג'  שפתח 

שחובה   הב',  בקבלה.  בהם  שדי  לחוקרם.  הא', 

אמת,  הצדדים  שכל  ומסיק  לחוקרם.  אסור  הג', 

א שייך בהם חקירה,  א ביסודות שלהחלק הא', הו

רק קבלה, והם בעניני העבר והעתיד, כמו ביאת  

המשיח וכדו'. והחלק הב' נכון בעיקרים שאפשר  

לעמוד על החקירה בהם, כמציאות השם יתברך, 

 ואחדותו והדומה להם, וז"ל, כי אחר שיהיה לבו 

  ט.  

  וכ"כ  

  וכן 



 

  כז   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

שהוא   מה  כפי  ההוא,  ובעיקר  באמונה  שלם 

עליו    מקובל או כתוב, יתחייב להשתכל ולחקור

עד   ההוא,  בעיקר  שישיג  מה  על  בשכלו  כן  גם 

במקובל.  לו  מה שנתאמת  בחקירה  לו  שיתאמת 

ואם לא תשיג יד שכלו לאמיתת העיקר ההוא, או 

שיראה לו כפי שכלו היפך מן העיקר ההוא, יתלה 

בשכ וחסרון  פי  ליאות  על  באמונתו  ויתחזק  לו, 

שתשיב   מה  דע  הזהירו,  זה  ועל  הקבלה. 

ר דוד לשלמה בנו, דע את אלהי לאפיקורס. ואמ

אביך ועבדהו, כלומר שתהיה כוונת השתדלותך  

בידיעתו לעבוד אותו. עכ"ל. והחלק הג' שאסורה 

ומה   לפנים  מה  למעלה,  במה  הוא,  בו  החקירה 

ובהמשך   וכו'.  ב)לאחור  שי  (פרק  ג' מבאר  שנם 

ב',  ת האמונה.  העצמת  א',  בחקירה,  ועלתיות 

אימ ע"י  ג',  לכופרים.  אלו, להשיב  עיקרים  ות 

חקירה   בהם  שייך  שלא  העיקרים  גם  יתאמתו 

ניתנו.   א'  מרועה  כולם  כי  גובהם,  לרוב  שכלית 

וכתב   ג)ולכן האריך בהמשך ספרו  להוכיח   (פרק 

ועוד   ה',  מציאות  ח)את  על   (בפרק  ראיות  מביא 

הוכחות להסרת הגשמות, ועוד    (בפ"ט)ועוד    יחודו,

  על קדמותו, ועע"ש באורך.  (בפ"י)

התורה  על  בפירושו  האברבנאל  האריך 

  אמרו,  וז"ל, והתבונן  פ"ד סוף פסוק כה)  (דברים

 וידעת   ענינו   אין   כי  לבבך,  אל  והשבות  היום  וידעת

  וידעת   לפרש  אין   וגם.  המפרשים  כדברי  היום,

  היום,   ימשך  שממנה   ומיתיה  התנועה  שידע  היום,

 שידע   ענינו   אבל.  עמנו   מבני  אנשים  שחשבו   כמו 

  שזכר   ההוא  הנבחר   מהמעמד  היום  בלבו   וישים

  אלהיך '  ה  לפני  עמדת  אשר  יום  שנאמר  למעלה,

  מאותו  שלמה  ידיעה  בלבו   תהיה  וכאשר.  בחורב

  במציאות   לא  כלל,  ספק   בלבו   ישאר  לא  היום,

  אמרו,   הו וז .  וביכלתו  באחדותו   ולא  יתברך  השם

  בשובה  )ל ' ישעי(  מלשון   שהוא  לבבך,  אל  והשבות

 בדעות  מלוכלך  לבך  יהיה  שלא  כלומר  ונחת,

  האלהי,   ההוא  היום  ידיעת  כי.  וספקות  ומחשבות

' שה  לדעת  גדול  רוח  ונחת  התישבות  בלבו   יהיה

 מתחת,  הארץ  ועל  ממעל  בשמים  האלהים  הוא

והניף קסתו    .מלבדו   עוד   ושאין  ועוד שב  עכ"ל. 

 באורך בהא וז"ל, המדע  ו, ד)  פרק  (דברים  בנאלהאבר

 הרבוי  ושלילת  יתברך  אלהינו  יחוד  הוא  הראשון 

'  ה  אלהינו '  ה  ישראל  שמע  אמר  זה  ועל.  ממנו 

.  בלבבך  והבן   ושמע  אזנך  הטה  ישראל  ל"ר  אחד,

וכבר  ,'שמיע  בלשון   נכלל  זה  כל  כי  עשו   וכו' 

  י וכו'. עכ"ל. "הש אחדות על מופת המעיינים

יד)(עשרה  ל"ה  הש  כתב אות  א  מאמר    מאמרות 

בדברי   פותח  ובו  היחוד,  מאמר  והוא 

החובות הלבבות והרס"ג הנ"ל דהוי חיוב לחקור, 

ספרד   ממגורשי  היעב"ץ  ושכ"כ  בכך,  ומאריך 

האחדות   אבמאמר  שם   ו)-(פרקים  השל"ה  [אולם 

כמו  להאריך  שא"צ  שכתב  הסמ"ג  את  מעתיק 

ב, ומאידך שעשה הרס"ג, כי אמונה זו תקועה בל

כדי לפנ  בשלימות  שמעתיקו  כותב  שמעתיקו  י 

 נר  וארא (פרשתלעורר הלב.] ועוד שב וכ"כ השל"ה 

  בידיעה   זה  דבר  לידע  נצטוינו  וז"ל, וכן   מצוה אות א)

  ידיעה  רק,  הקבלה  מצד  באמונה  די  ולא,  אמיתית

 וידעת  )לט,  ד   דברים(  שנאמר  כמו ,  ההשגה  מצד  בלב

  האלהים,   אהו   ה'  כי  לבבך  אל  והשבת  היום

  הוא   ה'.  עוד  אין   מתחת,  הארץ  ועל  ממעל  בשמים

  ממעל בשמים  יתברך. השם מציאת זהו , האלהים

  בעליונים   השגחתו   זהו,  מתחת  הארץ  ועל

  אין  כי  יכולתו,  על  מורה  זה,  עוד  אין   ובתחתונים.

 יתברך   הוא  כי,  במוחלט  יכולת   בעל  להיות  בלתו 

  ת וליכ  נותן   יתברך  וברצונו ,  היכולים  כל  על  יכול

  לידע   צריך   זה  וכל.  נוטל  וברצונו ,  שירצה  למי

עכ"ל.   .האמונה  קבלת  על  נוסף ,  ולהשיג  בלב

. וכן בספר ארי  (אות יב)ועוד שב וכ"כ שם בהמשך  

ממודינא   אריה  יהודה  רבי  להגאון  ו)נוהם   (פרק 

כתב וז"ל, שזו היא הדרך דרוכה מאברהם אע"ה  

  ן וכ

  וכן 
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כח

להשיג אמיתת מציאותו יתברך, ובכל ממשלתו, 

ומצד לה ביצוריו,  בהבחנה  מלמטה  תחיל 

פעולותיו, עד ההגעה אל עילה שאין עילה אחרת,  

עה שנצטווינו בה, וידעת היום והשבות  והיא הידי

אל לבבך כי ה' הוא האלהים וגו', ידיעת היום מה  

הזמ לבא  שתחת  וסברא,  הלב  בישוב  וממנה  ן, 

לידי האמנה כי ה' הוא אלהים. והוא שצוה עליה  

לב דוד  בני דע את אלהי  המלך  ועתה שלמה  נו, 

הידיעה   אחר  כי  וגו',  שלם  בלב  ועבדהו  אביך 

יה בלבב שלם ובנפש חפיצה. בשכל, העבודה תה

ואי אפשר להבין באומרו דע את אלהי אביך על  

י תקרא  לא  כי  קבלה,  בה  דרך  תפול  ולא  דיעה, 

אלא  אביך,  באלהי  האמן  לו  אומר  והיה  הצווי, 

רה המלמדת אותנו  שצווהו אחר יסוד אמונת התו 

בחקירה   ממציאותו  שנוכל  מה  להשיג  זה,  כל 

וכאשר הורנו   שכלית, היינו בבחינה בפעולותיו,

הבחינה,  בשער  הלבבות  חובת  בעל  החסיד 

ה והדומים לו וכו'. עכ"ל. וכ"כ בריש ספר מעש

  וכל הספר שם בנוי על כך.  (מאמר א)טוביה 

  

  אחרוי האחרוים

הס  במטפחת  היעב"ץ  (בסופו פרים  וכ"כ 

בהשגות על ספר יושר   79במפתחות ומילואים על ח"ב דף  

להשיב על ספר יושר לבב לרב עמנואל חי    לבב)

שכתב שאסור לחקור ביחוד האל,   (ח"א אות ג)ריקי  

ו', על ידי חקירותיו  כמו שאסור לחקור במהותו וכ

ישאר בספיקו לעולם, וממעט בכבוד קונו. ולכן  

זו  בחקירה  אף  להרהר  אם    אין  כי  ועיקר,  כלל 

זלה"ה.   בו האר"י  דברו  ה'  על מי שרוח  לסמוך 

פג  שבזה  היעב"ץ,  וכתב  בכבוד ע"כ.  ונגע  ע 

עולם   גאוני  גדולה  סיעה  ועמו  הלבבות  חובות 

בשלום   ויצאו  הלז  וכו'.  שנכנסו בשער החקירה 

ז"ל   ועוד הוכיח היעב"ץ ממה שמצינו שהאר"י 

ספר   קריאת  תשובה  ימי  בעשרת  לגמור  צוה 

לבב  חו  ליושר  סתירה  הוי  שבזה  הלבבות  בות 

אי   כמעט  בשגם  והוסיף,  האר"י.  על  שנשען 

דם ערום ממנה [חקירת אחדותו],  אפשר היות א

לא  גם  האפיקורס.  את  להשיב  מה  יידע  למען 

היא,   רחוקה  ולא  כדי  נפלאת  ביחוד,  ומוכרחת 

שלא לטעות ח"ו בהנחות של חכמת האמת, שלא  

ספירות ומדות. לכן  ידמה ח"ו ריבוי מחמת מנין ה

האומר נגד זה, וחוששני לו מחטאת, הי"ת יצילנו 

הטוב  ימשג באוצר  שכתבתי  מה  ועיין  אות. 

חובות  כתב  [וכדבריו  ע"כ.  זה.  מענין  בראשיתו 

הלבבות בריש שער היחוד, שמי שלא חקר יחודו, 

די  מנחם  הגאון  קצף  כך  ועל  מגשים.  בודאי 

הספר עמ' רצו (בנספח שבסוף  לונזאנו בספרו דרך חיים  

שלום) אהבת  עוז בההדרת  במגדל  היעב"ץ  ומש"כ   .

לחפש ידיעות אלהיות   דף כב ע"ב ס"ק יא)(אוצר הטוב  

בבית   כהן  לחפש  כמו  הוא  בהפילוסופיא, 

ושם   יג)הקברות.  היא   (ס"ק  חרפה  החקירה  חוש 

בחקירת   דיבר  כאן  כי  סתירה,  זו  אין  ע"כ.  לנו. 

ר ברמח"ל  יחודו, וכאן במציאות האל.] וכן מבוא

לגבי חקירת יחוד ה'   (ח"א אות קסד)בדעת תבונות  

ור לחקור בו, ויש תחום שמצוה,  שיש תחום שאס

וכל מה שנצרך להוכחת האמונה, הכל מותר, כי  

לא עשה ה' דבר שישתבשו בו בני האדם באמונה  

שלא ימצאו ישוב. ועל כן נאמר וידעת היום וגו'.  

להשגה, ניתן  שאינו  ה'  יחוד  חלק  אינו    ולכן 

כ"כ   ועוד  ולא מערבב הדעות.  משבש האמונה, 

השם   דרך  ספרו  א)(פ" בריש  מישראל   א  איש  כל 

צריך שיאמין וידע שיש שם מצוי ראשון וכו' עוד  

אמתת   אין  ית"ש  הזה  שהמצוי  שידע  צריך 

הרי   עכ"ל.  וכו'.  כלל  לזולתו  מושגת  מציאותו 

שהדגיש גם להאמין וגם לדעת, ושב וכ"כ לאורך  

ידיעות שיש "לדעת" ע"ש. ועוד שם  הפרק בשש 

שדברים אלו   כ"כ להדיא,  (פ"א סוף אות א בסוגריים)

וגם מהוכחות  מוכחים דרך הקבלה איש מאיש, 

  י. 
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ע"כ.  בזה.  עתה  נאריך  לא  ואמנם  הפילוסופיא, 

בהוכחות   שיאריך  אפשר  אחרת  לאמור שבפעם 

עמד    (שער ב)פילוסופיות. גם בספר בית יחזקאל  

בענין   רבה  וסופרים,  באריכות  ספרים  מפי  זה, 

להיות   ולא  לחקור,  שחובה  העלה,  דבר  וסוף 

הרחיק, תמימי הפילוסופיא  חקירת  את  אך  ם, 

הביא  עוד  [ושם  עולם.  גאוני  כנגדה  קמו  כאשר 

את  להשתיק  שאסור  ו  באר  סוף  הגולה  מבאר 

להגר"מ   שתשיב  מה  דע  בספר  וכן  השואל.] 

שטרנבוך, כולו נסוב סביב ראיות לאמונה, ושם  

והגר"ח    )9עמ'  ( בזה,  עולם  גדולי  שנחלקו  כתב 

ר עד היכן שמסוגל מבריסק סובר שיש צורך לחקו 

שנפלאות   ספרו,  בכל  דורך  בזה  כן  ועל  להבין. 

ועונש,   שכר  ועל  יוצרה,  על  מוכיחות  הבריאה 

ועוסק  נוגע  הוא  אין  ואולם  וכו'.  והשגחה  מזל 

בחקירות פילוסופיות. ועוד ס"ל בחיוב החקירה 

דברי  על    )(אות זרבים אשר הובאו לעיל    לאחרונים

משם.   קחנו  לחקור  שחובה  ראה הרמב"ם  ועוד 

מקובלים וחסידים בשבח החקירה,    )כ (אות  להלן  

  אך שבח אינו הכרח, וס"ל שאין חיוב חקירה.

  

סמ"ג וסמ"ק אין חיוב חקירה [פילוסופית] אך  

  טוב מעט לחקור 

הסמ"ג   ב)כתב  עשה   (עשין  מצות  וז"ל, 

שהוא אחד   ין ולשמוע היא הקבלה,להאמ

שמע בשמים ובארץ ובד' רוחות העולם, שנאמר  

ישראל וגו', שמע כמו תקבל, וכן אתה תשמע מן 

השמים. עכ"ל. דהיינו שהמצוה היא להאמין ולא 

ופירוש המילה "שמע", הוא תקבל שכך   לדעת, 

את   שולל  לא  איהו  ברם  אחד.  שה'  האמת, 

ור. וגם מבאר  החקירה, רק שאין מצות עשה לחק

להלן שאין צורך כ"כ לעסוק בחקירות, כי ממשיך  

ת את  בהאמונות  ומביא  גאון  סעדיה  רבנו  שובת 

חקירתית   ראיה  ומביא  הכופרים,  על  והדעות 

וז"ל, וסיים  יתעלה.   מאד   האריך  ועוד   לאחדותו 

בעניין  והדעות]  האמונות   ואין  הייחוד,  [בספר 

  תקועים   ישראל  כל  כי  להאריך,  כך  כל  צורך

 כמו  מיוחד,  אחד  הוא   הכל  יוצר  כי  חזקה,  באמונה

  הראת  אתה  ) לה,  ד   דברים(  ונאמר  אחד,'  ה  שנאמר

  והשבות   היום  וידעת  )לט,  שם(  ונאמר  וגומר,  לדעת

  אלהים   ואין   הוא  אני  אני  )לט,  לב  שם(  ונאמר  וגומר,

וכו'.    רבות  מקראות  יש  ובמקרא   עמדי, כאלו 

[ומדמסיי להאריך.  צריך  שאין  והרי  ם  עכ"ל. 

על   דיים,  אמונה  ישראל  לעם  יש  שכבר  מטעם 

ונתו "לקבל", היינו קבל האמונה, ואין  כרחך שכו 

  כוונתו לידיעה.]  

זו הסמ"ק   שלא הזכיר   (מצוה ב)דרך בדרך 

מהידיעה, ואע"פ שכתב את הראיה הנזכרת 

כ נראה  אחד,  שהוא  מהרס"ג  אמור, בסמ"ג 

וחלק   תנאי  ואינה  לחיזוק,  זו  ראיה  שהביא 

וה, וכמו שלמד הסמ"ג שמשם ניכר ששאב  מהמצ

 (מצוה א)ו. וכן מורים דבריו לעיל  הסמ"ק את דברי

 הוא   וארץ  שמים  שברא  שאותו   שכתב וז"ל, לידע

 כדכתיב  רוחות'  ובד  ומטה  מעלה  מושל  לבדו 

  )ד   דברים(  וכתיב,  וגומר  אלהיך'  ה  אנכי  )כ   שמות(

  האלהים   הוא'  ה  כי  לבבך  אל  והשבות  היום  וידעת

  ודרשו.  עוד  אין   מתחת  הארץ  ועל  עלממ  בשמים

  מן   לאפוקי  פירוש,,  לידע.  באויר  אפילו   חכמים

 מאליו   נוהג  שהעולם  שאמרו   הפילוסופין 

  קריעת   ואפילו ,  דבר  ולא  מנהיג  לו   ואין   במזלות,

 במזל   שנעשו   הנפלאות  וכל  מצרים  ויציאת  סוף  ים

 אכן.  דוברים  הם  שקר  כי  להאמין   לנו   ויש  היו,

וכו'  ברוח  כולו   םולהע  את  מנהיג  ה"הקב .  פיו 

עכ"ל. הרי שנקט לשון לידע, ומבאר פירוש לידע 

כותב  וגם  שמפרש  וכמו  להאמין,  רק  שהוא 

דסגי   לדעתו  ונמצא  להאמין",  לנו  "ויש  להדיא 

באמונה וא"צ ידיעה. שוב אחר מופלג חזי הוית 

שמביא את אלו   (מצוה א)להראב"ן במאמר השכל  

  יא. 

  וכן 
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ל 

הא שצריך  בו  ולומד  הסמ"ק,  ולא  דברי  מנה 

דבר וסותר  היא ידיעה,  שהחובה  ומאריך  יו, 

  לדעת.

על הסמ"ג   בחיבורו  ראיתי שהמהרש"ל 

שלמה   עמודי  ב)הנקרא  בו   (עשה  למד 

חיוב  שיש  היא  הסמ"ג  ושדעת  מאיתנו,  ההיפך 

לדעת בראיות, אך לא צריך לעסוק בראיות כל כך  

פי',  המהרש"ל,  וז"ל  סעדיה  רבנו  שעשה  כמו 

אמ שניהם,  ע"ד צריך  אמונה  כי  וקבלה,  ונה 

התולדה שמגודל בה כל ימיו מנעוריו, ומ"מ אף 

שנשתקע באמונת שמים, אין יוצא בה ידי חובתו,  

אלא כששמע וקבל בלבו הקבלה, שהוא המופת  

דברי   [הסמ"ג]  אח"כ  שמביא  כמו  הראייה,  על 

רבינו סעדיה. וכך כתב בעל הנצחון, שאין אדם  

פר מדע. ומ"מ  יוצא באמונה, אלא אם כן למד ס

ל המופת לבד, אם לא שיהא אמונה  קשה לסמוך ע

אף   מספיק הראייה,  ואז  מן התורה,  בלבו  תקוע 

מתוך   את הקבלה  [הסותרים  הרבה  ספרים  שיש 

  מחקר]. עכ"ל.  

הוית שהרב המפרש ספר אור ה' בפירושו  

חיים   ז)אוצר  אות  ההקדמה  על    (על  העיר 

לרמ" בתשובתו  הרש"ל  דמחד  א  המהרש"ל, 

הרמ"א   בשו"ת  ו) הנדפסת  את    (סימן  תוקף 

 (עשין ב הנ"ל)החקירה, ומאידך בפירושו על הסמ"ג  

כתב הרש"ל, שאין אדם יוצא ידי חובתו באמונה  

אלא   מנעוריו,  כך  שהורגל  התולדה  דרך  על 

ומופתיות.   שכליות  ידיעות  איזה  לזה  שיצורף 

הרש"ל  יעקב    והאריך  חשש  היה  שזה  לפרש 

במיטתי פסול, היינו שאינם  יש    שמא  (פסחים נו ע"א)

שכלית.  בידיעה  השי"ת  אחדות  את  יודעים 

והעמיס את דבריו בכוונת הסמ"ג, אף שלפי מה 

שנראה מפשוטו, לא כיון הסמ"ג לדבריו, כי אם  

להפך. וגם כי רבנו הסמ"ג הוא ממתנגדי החכמים  

בעניני המחקר  אחר  כנראה    הנמשכים  האמונה, 

 (כח, ט)וק דהי"א  מדברי תוכחתו במה שפירש הפס

ידעתי   [לא  ע"כ.  ועבדהו.  אביך  אלהי  את  דע 

תוכחה זו איה מקום מושבה.] ומכח כן סיים הרב 

מעמודי  אלה  גם  כי  יורה,  זה  וכל  החיים,  אוצר 

יותר  להנמשכים  המתנגדים  וההוראה,  התורה 

האמונה   בעניני  השכלית  החקירה  אחר  מדי 

לנפשם   חובה  מצאו  לרש"ל],  [כוונתו  והמצוות 

האמונה  ל בעניני  השכליות  בידיעות  גם  אחוז 

יליף  והמ לנו שהרב אוצר חיים  צות. עכ"ל. הרי 

לכך  והביא  חקירה,  חיוב  שאין  בסמ"ג  כדברינו 

עוד ראיה ממקום אחר בדבריו. ואיך שלא יהיה  

המהרש"ל   דדעת  חזינן  מ"מ  בסמ"ג,  הפירוש 

צעית, שיש חיוב חקירה, אך גופיה היא דעה אמ 

יצא בסמ"ג שאין חיוב חקירה    לא ירבה בה. ולנו 

  לחקור. אך טוב רק מעט 

  

  ראשוים שאיו מוכרח 

גאון   האי  רב  הגאונים  תשובת  באוצר  (נדפסה 

עמ'   בנספחים  סוטה) 65חגיגה  ובסוף  שהובאה   , 

, לכאורה היא כנגד אות א)י  (ראה להלן סעיף  אצל רבים  

ב וז"ל, ואם תראה שאותם בני אדם החקירה, דכת

ודרכי הפילוסופים, המתעסקים ב אותם הדברים 

יא דרך סלולה, ובזה יגיעו לידיעת יאמרו לך שה

הבורא, לא תאבה ולא תשמע אליהם וכו'. אולם  

א(להלן   אותיות  י  הראשונים   )ב-סעיף  דברי  יובאו 

דבריו  בסוף  גרסו  הם  שכן  להיפך,  בו  שלמדו 

יכזבו לך באמת, ולא תמצא    שכתב וז"ל, ודע כי

וענוה   שמים  באותם יראת  אלא  וקדושה 

ו  ובתלמוד  במשנה  לא  המתעסקים  יחד,  בחכמה 

לנו הכרח אין  בדברי חכמה בלבד. עכ"ל. וא"כ  

ראה  ועוד  ע"ש.  להלן  זה  כל  ויובא  בדבריו, 

ד)  פרק  (דברים  בחזקוני הפסוק שמע  ו,    ישראל   על 

 מאין  מאז   שהיה'  ה  זה,  לדבר  והבן   שמע  ,'וגו 

  חי   שיהא'  ה  והוא  עכשיו,  של'  ה   הוא  תחלה,

  שוב 

  וחזי 

  יב. 
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,  אחד   הוא  זה  ובענין   ותכלה,  סוף  באין   וקיים

  ולא   היה  שלא  מה  כזה,  אחדות  לבדו   בו   יש  כלומר

 עכ"ל. גם בדרשות  .שבעולם  דבר  בשום  כן   יהיה

שמעו   שרה)  (חיי  שועיב  אבן   י"ר וז"ל,    אלי   כתב 

 חוצבתם  צור  אל  הביטו   יי',  מבקשי   צדק  רודפי

  אביכם  אברהם אל הביטו  נקרתם, בור מקבת ואל

 שמיעה   לשון .  וגו'  אלי  . שמעו )ב-א  נא,  ישעיה(  'וגו 

  הדבר   שמיעת  האחד,  עניינים,  שלשה  על  נופל

  שומעים,   אתם  דברים  קול  כמו   הבנה,  בלי  לבד

 עם  הדבר  הבנת  והשני,.  אבין   ולא   שמעתי  ואני

 שומע  כי,  לשונו   תשמע  לא  אשר  כמו   השמיעה,

  דבר   כמו   בו,  והאמונה  הדבר   קבלת   ,'והג  יוסף.

,  ישראל  שמע,  ונשמע  נעשה,  שמעהנ ו   עמנו   אתה

  הדבר   וקבלת  הבנה,  שמיעה,,  הכל   כולל  שהוא

  שמעו   הפסוק  וזה.  והייחוד  שמים  מלכות  עול

ע"כ. ואומרו "הבנה",   .כוונות  השלשה  כולל  אלי,

או שהיא קבל את הדברים, ואז אין חיוב חקירה. 

  היא הוראה על החקירה.או ש

  

ולותיו  מעלות המדות ידיעת ה' הייו ידיעת פע

  כיושמתוכם בא לקיום מצוותיו ודר 

ידיעת  בחיוב  יחידאה  שיטה  נמצאה  עוד 

בספר   הקדמון  התניא  לבעל  והוא  הבורא, 

מעלות המדות, שהאריך הרחיב בידיעת הבורא, 

היינו  הבורא  ידיעת  כי  חדשה,  שיטה  לו  אולם 

הכרת פעולותיו שגילה לנו דרך הבריאה שברא, 

עה שהיא קיום מצוותיו וזה יוליד את עיקר הידי

המדו  הם  בדרכיו,  שהנה  וההליכה  הטובות.  ת 

משכלת  ונפש  בזה"ל,  ספרו  בהקדמת  כתב 

ולידע את קוננו   השכילנו אשר בה הורנו להכיר 

הספר   ובגוף  הראשונה)וכו'.  כך    (המעלה  על  ייחד 

מעלה שלימה, וקראה מעלת ידיעת האל יתברך, 

תו ופתח שהיא מבחר כל המעלות, וביאר שידיע

 היא ידיעת האל, ושהוא ברא הכל בחסד, ומנהיג

כענין  וז"ל,  אחד  ושהוא  זולתו,  ואין  העולם, 

היא   הזאת  והשמיעה  וגו',  ישראל  שנאמר שמע 

בשכלנו  ונקבל  לבנו  שנכוון  הלב,  קבלת  לשון 

ויהיה   והוה  היה  כלומר  תמיד,  נמצא  שהקב"ה 

וכו'. אחד ומיוחד בכל מין יחוד בלא שותף ולא  

וכו וכן הזהירנו  דמיון  וכו',  ושנוי  ', בלי הרכבה 

ב בשכלנו  המקום  ולבחון  לידע  הקדושה  תורתו 

את יחוד השם, כענין שנאמר וידעת היום והשבות  

אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל  

הארץ מתחת אין עוד. וכן הוא אומר אתה הראת 

וכו'.  מלבדו  עוד  אין  האלהים  הוא  ה'  כי  לדעת 

אנ  צריכין  לבורא ועוד  שאין  ולידע  להאמין  ו 

ג ולא  גוף  לא  שום  יתברך  ולא  תמונה  ולא  שם 

הוא האלהים   כן, שה'  והדבר  וכו'. הואיל  דמות 

בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד מלבדו, 

להשתדל   חייבין  כן  אם  אחד,  ושמו  אחד  והוא 

להכירו ולידע אותו במה שנוכל להשיגו בדעתנו, 

ו  עצמו  מצד  ולא  פעולותיו  צונו מצד  וכן  כו'. 

כע אמיתתו,  ולידע  להכירו  שנאמר בתורתו  נין 

מצרים   מארץ  הוצאתיך  אשר  אלהיך  ה'  אנכי 

הוצאתי  אשר  אותי  דעו  כלומר  עבדים,  מבית 

יאמר  ואם  עבדים,  מבית  מצרים  מארץ  אתכם 

והוא   הבורא,  את  האדם  וידע  יכיר  היאך  אדם, 

נעלם מעיני כל חי. הנה לכם עיקר ידיעת הבורא  

תחילה צריך לכם בני להשתדל להבין כח  יתברך,  

ות בחכמתו, הבורא,  העולם  מנהיג  איך  שכילו 

אשר   בפעולותיו  והתבוננו  בנפלאותיו,  ותחשבו 

פעל ועשה, ומחדש תמיד בכל יום. אחרי כן צריך  

ולקבל  ולאדון,  לאלוה  עליכם  לקבלו  בני  לכם 

עליכם גזרותיו וחוקותיו, ולעשות מצותיו, וללכת  

וזאת   יתברך  בדרכיו,  הבורא  ידיעת  עיקר  היא 

משה רבנו עליו השלום, שביקש  וכו'. וכן מצינו ב

ידעהו   ואז  מאת הקב"ה שיודיענו דרכי מצותיו, 

את   נא  הודיעני  שנאמר,  כענין  אמיתתו,  וישיג 

  יג. 



    המדות  סעיף ג  שו"ע   

  

 

לב

דרכיך ואדעך, כלומר כשאדע דרכי מצוותיך, אז  

אדעך ואשיג אמיתתך וכו'. וכך ביאר את הפסוק 

וידוע אותי, היינו בידיעת    אל יתהלל וכו' השכל

ול בדרכיו  ללכת  את  האל  וכן  מצוותיו,  קיים 

אביך   אלהי  את  דע  בני  שלמה  ואתה  הפסוק 

שלם, בלב  דעהו,   ועבדהו  דרכיך  בכל  והפסוק 

וסיים, וזאת היא עיקר ידיעת הבורא יתברך. ועוד  

בהמשך המעלה דיבר בחיוב ת"ת וכתב, כי ממנה  

מ  ועשיית  ובידיעתה  חיים,  נדע  תוצאות  צוותיה, 

  ונכיר את בוראנו. ע"כ.

  

  אסור לחקור [חקירה פילוסופית] הסוברים ש

הריא"ז   בדברי  חזינן  איפכא  בתר  כל 

דאחר שכתב לאסור את   (סנהדרין פי"א אות ג)

לימוד הפילוסופיה, שמא יבא לידי כפירה. הוסיף  

ע"ה, שמע  שלנביאים  רבן  עלינו  צוה  וכן  וז"ל, 

א ה'  אלהינו  ה'  להשכיל ישראל  אמר  ולא  חד, 

בד האלהות  בידיעת  אלא ולהתבונן  חכמה,  רך 

קבלה   פי  ועל  שמועה  פי  על  הייחוד  להאמין 

[היינו ש"שמענו" מאבותינו ש"קיבלו" איש מפי  

והמצוות  התורה  כל  מקובלים  שאנו  כשם  איש] 

על פי שמועה ועל פי קבלה וכו'. יתהלל המתהלל 

נאם   חפצתי  באלה  כי  אותי,  "וידוע"  ה'. השכל 

רת  וה"ידיעה" הזאת [הנ"ל וידוע אותי] היא שמי

התורה והמצוות, כאשר אמר הנביא הזה במקום  

אחר, דן דין עני ואביון אז טוב, הלא היא "הדעת"  

שלמדו  שמהפסוקים  והרי  עכ"ל.  ה'.  נאם  אותי 

יליף   איהו  חיוב החקירה,  דלעיל את  הראשונים 

התמימות  והעדפת  הרחקתה,  על  מינייהו 

ושב והניף קסתו בקונ' הראיות שבסוף והקבלה.  

יחוד ה', שלא    (דף צ ע"א)דרין  פסקיו לסנה לענין 

אלא  וז"ל,  בתמימות  להאמין  אלא  בזה,  לחקור 

ודאי לא הקפידו לכך, אלא יאמין אדם היחוד כפי 

שאמר  שכלן,  מיעוט  כפי  הנשים  ואפילו  שכלו, 

משה ע"ה שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, ושמע 

לשון קבלה, שעל פי שמועה ועל לשון שמועה ו 

דב יאמין  קבלה  תורה  פי  משה  נתן  ולא  זה.  ר 

לישראל אלא בדרך אמונה ובדרך קבלה [דהיינו  

שלא נתן לעם ישראל הוכחות וחקירות שכליות 

על היחוד, אלא רק אמונה שכך הוא, והוראה על 

יודעים  אנו  ומשם  מאיש,  איש  הקבלה  העברת 

כמי התלמוד לא  זאת היום.] וכן חכמי המשנה וח

אמו  ובדרך  קבלה  בדרך  אלא  ולא  נתעסקו  נה, 

הורו לדרוש ולחקור על ענין האלהות, ועל ענין 

שאר החכמות כלל. ואם היו יחידים שהיו בקיאין 

בהם, לא היו מורין בהם לרבים, שלא צותה תורה 

דמגוף   וחזינן  עכ"ל.  הדברים.  אלה  על  להורות 

להרחיק   להיפך,  מסיק  ישראל  שמע  את פסוק 

  החקירה ולקרב את התמימות. 

  

(ח"ג  הקודש לר' מאיר ן' גבאי    בספר עבודת

דיבר נגד החקירה, כי השגת התכלית   פרק טו)

היא יחודו ורצונו. והרצון ההוא אי אפשר לדעתו, 

ע"ה   הנביאים  לאדון  אפי'  מנועה  והשגתו 

להשלימו, אם לא יודיענו בעליו ית'. וא"כ שוא  

הח יגעו  ולריק  בחקירתם  שקדו,  כי  ושבים 

י יגיעו אל מחוז  ובשיקול דעתם ועיונן הפלוסופ

הרצון  אל  קרובים  הם  כי  בעצמם  ידמו  חפצם, 

וכו'. וכ"ש שהטעות  העליון, והם רחוקים ממנו 

והשגיאה אשר יקרה בהשגתו [בדרך חקירתית], 

כי בכל דור ודור התחלפו דעות אנשי העיון וכו',  

  ע"ש באורך. 

  

התמי ממעלת  החקירה  האוחזים  פי  על  מות 

  פילוסופית 

נקדים חיוב תחילה  את  הסוברים  אף  כי   ,

רק   אותה  הגבילו  הפילוסופית,  החקירה 

למי שראוי לכך, אך לרוב העולם אסורה החקירה  

  יד.  

  גם 

  טו. 



 

  לג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

להלן   יתבאר  וכאשר  משובחת,  (סעיף והתמימות 

את  ט) מרחיקים  שהם  אומר  זה  אין  כן  ועל   ,

נ  (פרק והם  התמימות. ויתרה מכך חזי הוית בארי 

ו   כו) החקירה,  חיוב  את  סובר  כאשר דאף שהוא 

, מכל מקום כתב דברים  (אות ט)  הובאו דבריו לעיל

החזקים   כי  וז"ל,  התמימות  בשבח  נשגבים 

באמונה, הם היותר חסרי הדעת כהמון האנשים  

ונשים, יען אלו כאשר תראה בלבם אמונה אחת,  

ויודעים בעצמם כי אין להם תבונה לתת ולשאת  

ובפרטות עיקריה ומצוותיה, הכל שוה אצלם,  בה,  

י כי  אף  כבחמורה,  קלה  במצוה  וסיפו וזהירים 

וכו'.   והנבונים  החכמים  על  וסיגופים  אזהרות 

וכמה פעמים קנא קנאתי באלה מן היהודים, כי 

אין ספק אצלי היות חלקם בחיים הנצחיים יותר  

בנקל מיודעי בינה החוקרים ודורשים בשבע נפות  

עה רבה תצטרך להם להסיר העולה על  וכו', ויגי

ב רוחם ממה שאינו בדרך יושר וכו'. עכ"ל. [והר

וצינה   כו)מגן  שהבין    (פרק  לפי  כאן,  גם  תקפו 

וקורא   התמימות,  את  תוקף  שהוא  אלו  בדבריו 

שכוונתו   נראה  ואולם  דעת.  חסרי  לתמימים 

להיפך, לשבח את התמימות ולא לגנותה, וכאשר 

אלו, ושחלקם בעוה"ב  כתב שהוא מקנא ביהודים  

היינו  הדעת,  חסרי  שכתב  ומה  בקל.  יותר 

ובמ בשערו  שאינם  שהמציאות  שאלו  קומו, 

כהמון  הדעת  חסרי  הם  בחקירות,  עוסקים 

האנשים ונשים, ולא שהטיל מום בקודשים. וכך  

כששיבח את   (אות לג)גם רבי נחמן בשיחות הר"ן  

התמימות כתב וז"ל, ועיקר האמונה הוא בלי שום 

כמו  חכמו  גמור,  בפשיטות  רק  כלל,  וחקירות  ת 

ל. ם המאמינים. עכ"שהנשים וההמון עם הכשרי

  ועל כן לא לגנאי התכוון אלא לשבח.] 

  

אך   פילוסופית]  [חקירה  לחקור  לא  עדיף 

  המסופק חייב לחקור 

ה)הכוזרי   מאמר  כולו   (ריש  זה  שבמאמר 

והיחס   פילוסופיות  בהוכחות  עוסק 

א מחקר היא המדרגה  אליהם, ופתח שאמונה לל

העליונה, אך מי שיש לו ספקות, טוב לו ללמוד 

הדעות הנפסדות. כי אין הקבלה טובה    את השבת

אלא עם הלב הטוב, אבל עם רוע הלב, החקירה  

יותר טובה. כל שכן כשיוציא המחקר אל אמונת 

היא, ואז יתקבצו לאדם שתי המדרגות הקבלה ה

מאמר ה אות  (הידיעה והקבלה יחד. ע"כ. וכ"כ עוד  

במעלת המאמין התמים על פני המאמין דרך    טז)

בנפשו  להחדיר  החוקר  שאיפת  שקצה  חקירות, 

על ידי חקירתו מה שהוא כבר בנפשו של התמים  

כלליה   על  השירה  חכמת  ללומד  ודומה  בטבע. 

עם   ובמשקלים  שהקצה בחרוזים  חכמתה,  כל 

הוא שידע לשיר היטב, ששיאו הוא    ,אליו ישאף

וגם החוקר להגיע אל מ י שהשירה היא בטבעו. 

בספקו  החקירה,  מסתכן  בעת  לו  שיווצרו  ת 

שתביאו  בחקירה  לרבים  הנופלת  ובטעות 

שם   ועוד  כא)לאבדון.  את   (אות  למדו  שהקראים 

אביך   אלהי  את  דע  בני  שלמה  ואתה  הפסוק 

ך לדעת את האלהים ידיעה ברורה,  ועבדהו, שצרי

ונת דוד  ואח"כ התחייב עבודתו. וזה אינו, אלא כו 

להורות לשלמה לסמוך על מסורת האבות, שה'  

יו להם, והשרה שכינתו  השגיחם, וקיים הבטחות

כתב   ועוד  וכו'.  כו)בתוכם  אות  סוף  ב  ומי   (מאמר 

שקבלה קבול שלם, מבלי שיתחכם בה בשכלו, 

כם בה וחקר. אך מי שנטה הוא מעולה ממי שיתח

טוב   המחקר,  אל  ההיא  העליונה  מהמדרגה 

  ם מוצאי החכמה, משיעזבם לסברותשיוציא בה

  כ"כ 



    המדות  סעיף ג  שו"ע   

  

 

לד 

ועוד   ע"כ.  אבדון.  אל  מביאות  ולספקות  רעות 

כמה וכמה פעמים במעלת המסורת    (מאמר ה אות יד)

על פני הפילוסופיה, ושאילו לפילוסופים הייתה  

ביסודות מתבלבלים  היו  לא  לו  המסורת,  ועוד   .

סא(בזה   אותיות  א  מעלת סה)-מאמר  על  עוד  וכ"כ   .

במופתי והלאה)ה'    המסורת  פא  אות  א  ושם  (מאמר   ,

ו) אות  ה  הפילוסופים   (מאמר  והזדקקות  כתב, 

מסורת   להם  שאין  משום  המה  לראיותיהם 

וממילא נזקקו לכך, ועוד לו שם. [ומה שבמאמר  

  משבח את החקירה בנושאים שחקר  (ריש אות כא)ה  

ורע   לעיל בענין הבחירה, ידיעה, השגחה, צדיק 

ה המקרים  ושסיבות  וכו'  כשיגיע  לו  ורק  ה',  ם 

לתאריו ומדותיו שם יפסיק חקירתו. לאור דבריו 

היינו שמשבח זאת   (ריש מאמר ה, וגם באות יט)הנ"ל  

רק למי שעוררו הספק, אך התמים הוא המובחר, 

יהודה שם   כא)וכ"כ בפירוש הקול  אות  .]  (מאמר ה 

יג)  (סעיףואולם ראה להלן   ט,  אותיות  כי   כב  דדעתו 

רך הר סיני מחוייב ושהוא  לעמוד על ההוכחה ד

  וי תורה.ציו 

  

  האמוה הרמה עדיף לא לחקור 

על  עדיפה  שהתמימות  סוברים  נמצאו 

יוצא מדבריהם,   זאת  כן עוד  ועל  החקירה, 

דעת  כן  שהנה  לחקור.  תורה  חיוב  דאין  דס"ל 

הראב"ד הקדמון בהקדמת ספרו האמונה הרמה, 

דיבר  ושם  ובחירה,  אמונה  בשאלת  עוסק  אשר 

בתארי  בשבח   הידיעות  האמיתית,  הפילוסופיא 

האמונ  ספר  את  ושיבח  ופעולותיו.  ות  האל 

ר'  ספר  ובגנות  בזה,  והדעות של הרס"ג העוסק 

צריך הקדמות  זה  ושלצורך  גבירול.  אבן  שלמה 

בחכמת הטבע, ובידיעות בתארי האל ופעולותיו,  

ומופת מציאותו, ואחדותו, ובמלאכים, ובדרגתם, 

ושאין  השמים,  וכו'    ובתנועת  מניע  ללא  מונע 

בכל   התמימות  שעדיפה  מזהיר  לבסוף  אך  וכו'. 

מי שמתחיל להתעסק בהם עדיף שיעסוק  זה, רק  

בספרו. עכת"ד ע"ש. וכיון ששיבח את התמימות, 

אולם  חקירה.  חיוב  שאין  בדעתו  מבואר  יוצא 

מאידך גם אינו אוסר את החקירה, אלא אדרבה 

יוצא וזה  כדעת    למי שיש שאלות, חייב לחקור. 

  הכוזרי דלעיל.

  

  אחרוים שעדיף לא לחקור 

  

ספ ממגורשי  אור היעב"ץ  בספרו  רד 

החקירה   נגד  סובב  כולו  החיים, 

ונביא את תמצית הספר, בהקדמת   הפילוסופית, 

כתב, דדין גרמא לגירוש ספרד העיסוק בחקירה  

פילוסופיה   שלמדו  מתוך  ב,  פרק  הפילוסופית. 

ובהשגחה העולם  בחידוש  כשבאו  הכופרת   ,

לעסוק בתורה לא יכלו ליטהר לגמרי, וטנפו היכל 

מנם הראשונים עסקו בחקירה,  המלך. פרק ד, או 

דרך   תוהו, שהיא  נאמר אלפים שנים  כך  על  אך 

ארוכה להגיע אל האמונה, ורק יחידי הדור עמדו 

הדת  ליסודות  והוכחות  תוהו.  נקראת  ולכן  בה, 

ושם   ומובטח.  קצר  דרך  היא  ה (בד"דרך התורה, 

יתר   לו)וא אל  מביאה  היתה  החקירה  כתב, שאם 

להם. מודה  הייתי  הדת,  שעל   עקרי  אחרי  אבל 

כרחנו נצטרך להאמין חדוש העולם, שכר ועונש,  

ותורה מן השמים על דרך האמונה [ולא החקירה,  

בחקירת   הועלנו  מה  להנ"ל],  מביאה  שלא 

וסיים   ומצוותיו.  הש"י  גם)מציאות  מה   (בד"ה  כי 

בידי שאר  שהרויחו  הפסידו  ה"י,  העיקרים.  עת 

ה מן כתב, כי העיקרים כתור  (ד"ה ואנכי)ובהמשך  

הם   המתים  ותחית  אמת,  משה  נבואת  השמים, 

כופרות   והאומות  החדוש,  אמונת  על  מושתתים 

בשורש הוא החידוש, ועל כן לא יצא מהחקירה  

ושם   אלו.  עיקרים  ה)ידיעת  פרק  עדותו   (סוף 

התמימים על  המפורסמת על מסירת נפש שמסרו 

  גם 

  טז. 
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ו  אסף    (פרקים ט, יב)עוד  קידוש ה', ולא החוקרים. 

  חקירה מן הראשונים לדעתו. את מנגחי ה

את  להרחיק  דעתו  אין  זאת  אף  על 

לגבי   באו  דבריו  לגמרי, אלא  החקירה 

להאמין  שיש  הוא  וסבור  הפילוסופית,  החקירה 

ביסודות הדת דרך מעמד הר סיני ומופתי יציאת  

(בפרק ד ד"ה אמנם, כתב כמה פעמים  מצרים, וכמו ש

גם אינו מרחיק את .  וד"ה ואלו, ובד"ה ואנכי. ובפרק יא)

הלבבות   חובות  שבספר  החקירתיות  הראיות 

כיון   פילוסופיות,  שהן  אע"פ  הישר,  ובספר 

את   מקבל  אלא  יון,  בתורת  שוקע  לא  שהאדם 

ועדיין  הנ"ל,  המוסמכים  הספרים  מפי  הראיות 

התמימ שעדיפה  הוא  פני  סבור  מעל  אף  ות, 

(ד"ה והנני  החקירות הנ"ל, וכמו שסיים את פרק י  

וז"ל, ואם על כל פנים תחשוק נפשך לדעת    מוסיף)

איזה ראיה על הרחקת הגשמות, דרוש אותה מעל 

הלבבות,  חובות  ספר  ומעל  הנזכר,  הישר  ספר 

והעצה   וכו'.  הרבה  תעמיק  ואל  וכו',  ותשמע 

בא ותחזק  לנפשך,  שתחיש  טובה,  מונתך היותר 

וכו'.   שלם  בלב  מקום  של  רצונו  עשיית  מצד 

כי כל ספר והיינו,  נגד החקירה תוך עכ"ל.  ו בא 

עיון בספרי הגויים, כאשר עשו רבים בדורו, ועל 

ומתוכם   האמונה,  מנגדי  זאת שהגויים  תוקף  כן 

יבואו החוקרים לידי כפירה, וכאשר הובאו דבריו 

פר  לעיל, לא כן בספרי חכמי ישראל. ואולם את ס

בעמקות   עסוק  הספר  שכן  מרחיק,  המורה 

וד יובאו דבריו החקירה, ע"ש. זהו תורף הספר, וע

בהמשך נקי נדר. [וכן דורך בדרכו הרב מעיין גנים  

שהוא פירוש על האור   (דף ו ע"ב, דף י ע"ב דף יא ע"ב)

מנגח  שהוא  היעב"ץ  אל  ציינו  ורבים  החיים. 

אן. החקירה מכל וכל, וזה לא מדוייק וכמבואר כ

טוב,   לב  עם  הלבבות  חובות  ספר  בריש  וכגון 

לקרב   שלא  ארוך  מבוא  היחוד, כתבו  שער  אל 

הני  בכלל  גנים  המעיין  ואת  היעב"ץ  את  ושמו 

אשלי. ואתה הראת לדעת כי ההפך הוא, ואדרבה 

יראה   וכך  היחוד.  את שער  לקרא  י  בפרק  הציע 

רבים,  שמות  משם  ויסקל  כאן,  בדברינו  הרואה 

דימו   כאשר  שלא שלא  ובפרט  ואכ"מ.  הוא,  כן 

האוחזים   ובתראי  קמאי  גאוני  מכל  כלל  הביאו 

לענ"ד וה וזה  תורה,  דבר  החקירה  את  מחייבים 

אע"פ   הגון,  דבר  ואינו  בקדרה,  השמש  כיסוי 

  שבוודאי כוונתם לשמים, שעשו כן לשיטתם.]

(בהגה שהוסיף על  וכן דעת רבנו שמואל ויטאל 

יט) לת התמימות מעב  שער הפסוקים תהלים ס"ס 

נאמנה  ה'  עדות  הפסוק  שעל  החקירה,  פני  על 

כתב  פתי,  הידיעה   מחכימת  שמציאות  לבאר, 

תתקיים, או על פי חקירה באלהותו ואחדותו וכו',  

החקירה  ומעלת  פה.  אל  מפה  קבלה  ע"פ  או 

שמחדדת "ומחכימה". ועל כן נאמר כאן עדות ה'  

אמונתנו,   היא  "נאמנה"  המילה  וגו',  נאמנה 

ע"י הנשענ  שאינה  שאע"פ  ה'",  "עדות  על  ת 

ב הוית  [וחזי  פתי.  מחכימת  היא  שו"ת חקירה, 

ט)הרשב"א   סי'  את   (ח"א  אחרת  ללמוד  שכתב 

והוא וז"ל,  פתי  מחכימת  הפסוק   שאמר   מילות 

  והנסים,   האותות  המכזיבים  אלו   כנגד  דוד

'  ה  עדות המורגשות, מצד  החקירה אחר והנפתים

  בדרך   שעמד  מי  בו,  רוצה  פתי,  מחכימת  נאמנה

 באמת  בעיניו   ראה  וסיני,  סוף   ים  במעמד  משל

  .ספק  בלי  הענין   אצלו   ונתאמת  האותות,  קיום

  עכ"ל.] 

לאברהם   בהקדמה)החסד  שחקר  (אזולאי,   ,

התורה,  בלימוד  אור  ישכון  דרך  איזה 

המילות  יתור  מדות,  יג'  שהיא  הקבלית  הדרך 

וכדומה, שהיתה מקובלת לראשונים, ולא נכנסו  

מלכות לחקי חכמי  בכל  האחרונים,  של  או  רות. 

נפוצו שם אחר   מקומות אשר  ובכל  קשטילי"א, 

גירושם [גירוש ספרד], שהוסיפו על הקבלה הנ"ל  

החק הפיאת  נתנו  ירות  ידיהם  ועל  לוסופיות, 

  אולם 

  יז. 

  וכ"כ  
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לו 

אמנם   בזה"ל,  מסיק  דבר  וסוף  לתורה.  טעמים 

בהעמקת העיון ישכיל האדם, כי יותר משובח מי  

בשלימות   התוריי  שיהיה שלם  האלה"י  האחרון 

לבד [ללא חקירות], יותר ממי שיהיה שלם בשתי 

השלמות יחד, השכלי והאלה"י. וביאר, כי ישנם  

פנימית,   חכמות,  והתורה וחיצוניתשני  והיות   ,

שפגמו  ואלה  לה.  זוכים  הכשרים  פנימית, 

וקלקלו, נתרחקו מן הפנימית אל החיצונית וכו'  

ע בתורה  שהעיסוק  סבר  [אולם  דרך  ע"ש.  ל 

שמבאר   כמו  הגירוש  אחר  התחיל  הפילוסופיה 

שם, שהגיעו אל הפילוסופיה משום שהגיעו אחר  

ולמדו   הגויים,  מקומות  אל  ספרד  גירוש 

י שלא ידע שדרך זו היא דרכם של  יהם. והרמדרכ

הראשונים, וכאמור לעיל, ומסתברא שאילו ידע,  

  לא היה כותב מה שכתב מדעת עצמו כנגדם.]

שהתמ עדיפסובר  חכמים  ימות  המשנת  ה 

כג ס"ק תצג  , (חאגיז זו,    ו)-מעלה  חקירה  שחקר 

ומסיק   התמימות,  או  החקירה  עדיף  האם 

להזי אפשר  שאי  לפי  עדיפה,  את שהתמימות  ז 

התמים מאמונתו. [ואולם לא הביא, ומכלל שלא  

  ידע, מכל הראשונים הנ"ל.]  

  

יאיר   חות  בשו"ת  ויפה)גם  ד"ה  רי   (סימן 

דב הרמב"םאודות  הנבוכים   רי  במורה 

נ) פרק  בלב    (ח"א  המצויירת  רק  היא  שהאמונה 

שיכיר את יחודו, ולא רק יאמר מילת יחוד וכדו'.  

היינו מעלה, ובלאו ומוכיח שגם לדעת הרמב"ם  

לו  וכדמבואר  איסור,  אינו  אך  שלם,  אינו  הכי 

. כג)  לה וסוף לו ובח"ב פרקים כב,  (ח"א פרקים לד,במורה  

  אנו  הראשונות  על  כמונו,  דיתמי  מיית  ש"וז"ל, כ

  הדת  שרשי רוב לצייר דעתינו  שקצרה מצטערים,

  מאין,   יש  בריאת  לצייר  קשה  כי  השכל,  אל  לקרבם

 כח   ואינו   גוף  שאינו   רוחני  דבר  לצייר  קשה  גם

  אשר   ונשמותינו   נפשינו   מהות  נדע  ולא  בגוף,

  הן  סוף  לו   שאין   דבר  לצייר  א"א  גם  בקרבינו.

 מטהור,  טמא  יתן   מי  וכן   ל,בגבו   או   זמן   בהמשך

 ולדעת  יפה,  בהם  הקיצור  אשר   כאלה  ורבים

  בלב,   המצויירת  רק  אמונה  נקראת  לא  ם"הרמב 

 כך,  לומר  חלילה  האמנם  נ."פ '  א  חלק  ש"כמ

  ה "בג  והארכנו   אמנה.  אנשי  לגמרי  אבדו   כ"שא

  ל"ס  לא  ם"הרמב  שגם  והוכחנו   נ,"מ  בחידושי

  ה ורבח  שלימה  אמונה  שאינה  רק  אמונה,  זה   שאין 

  ד"פל  שם  עצמן   מדבריו   זה  והוכחנו   וברורה,

  ב "פכ'  ב  בחלק  ש"מ  מוכח  והכי  לו,  פ"וס  ה"פל

  שום   בלי  האמונה  לנו   טוב  אנו,  כגון   מ" מ  ג."ופכ

 כמשמען,   יגדל  שיר  של  המלות'  פי  ונבין   חקירה,

צד  בהם  החיפוש  מן   מאד  ונרחיק  החקירה.  על 

 השכל,  מצד   בהם  סתירה  שום  בלבו   יבא  אם  ואף

  הקבלה   מפני  השכל  סברת  כחו   לכב  ידחה

  .ה"מ  המקובלת  ומתורתינו   ומנביאינו   מאבותינו 

ואע"פ שהרחיק את החקירה, דבריו באו  עכ"ל. 

ו ועל בני גילו, וכמו שכותב כאן להדיא, וכמו  עלי

שפותח בהתנצלות בתחילה, ואדרבה שהיודע את 

כמשל שהמשיל  רק שאנחנו  הנשגב,  הוא  הסוד 

י לארץ  לעלות  לחפצים  מחמת  שם  אך  שראל, 

העוני יש חשש שיפול אל באר שחת, או מחמת 

הוא   וכן  להמנע,  להם  טוב  ולכן  הדרכים,  סכנת 

ומי שם.  כמבואר  הוא   הכא,  ה'  בהר  שיעלה 

יאיר   חות  בשו"ת  לו  ועוד  ומפארו.  (סי'  משבחו 

כתב וז"ל, והנה בדורות הראשונים לפי מה   קכד)

ספר   בבחרותם  ולומדים  היו שומעים  ששמעתי, 

עקידה והעקרים והכוזרי ודוגמתן, מפני שהיה  ה

האמונה   שהוא  נפשם  להשלמת  מגמתן  כל 

המדברים  בשורש ספרים  למדו  לכן  הדת,  י 

הללו   דורות  עושין  יפה  ובזה  בה.  וחוקרים 

טו  כי  לנו  שמתרחקים מאותן הלימודים,  ויפה  ב 

בלי  עלינו  המוטלים  האמונות  להאמין  ולבנינו 

  ר. עכ"ל.  חקירה. והארכתי בזה במקום אח

  וכן 

  וכ"כ  
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הצל"ח   בדרשות  ורבינו הנוב"י  ד"ה  לט  (דרוש 

באגרתו    הגדול) הרמב"ם  דברי  את  מביא 

שכל   התורה  והבטחת  האמונה  מסורת  בשבח 

יוצר  כלי  כל  כנאמר  יצליחו,  לא  התורה  מנגחי 

ואמר  וז"ל,  הנוב"י  וכתב  וגו',  יצלח  לא  עליך 

אח"כ באיזה גבורה גברנו על כל אלה, זאת רומז 

התור נחלת על  משה,  שם  אשר  התורה  זאת  ה, 

לנו   נחלה מורשה עבדי ה', האמונה הזאת, היא 

שיבוא  והשכל,  החקירה  מצד  לא  מאבותינו. 

מחקר אחר ויסתור חקירה זו, ויסכל שכל זה, רק 

היא לנו נחלה שאינה פוסקת, "נחלת עבדי ה'", 

"וצדקתם", מה שמצינו יחידי סגולה שעמדו על 

אבינו   אברהם  כמו  "מאתו הדבר,  הוא  וכדומה, 

אורה,  שער  להם  פתח  שהקב"ה  ה'",  נאום 

  דברים שאין שכל הטבעי משיג. עכ"ל.  להשכיל 

  

הצמח   בעל  הנ"ל  הכוזרי  של  בדרכו  דרך 

צדק מלובאוויטש בספרו דרך אמונה, שאף 

בדרכי   והראיה  החקירה  על  בנוי  שכלו  פי  על 

על  שכליים  מופתים  עשרה  ובו  הפילוסופיה, 

העו  דברי  חידוש  על  ונסוב  סובב  וכולו  לם, 

העי המורה,  הלבבות,  חובות  קרים,  הרס"ג, 

(ח"ג פל"א הכוזרי ועוד. מכל מקום סיים את ספרו  

בזה"ל, הרי נתבארו גם לפי קט שכלי, עשרה   דף נ)

מופתים על חדוש העולם. ועל כל זאת העיקר היא  

ג"כ   וכמ"ש  יותר,  טוב  שהיא  פשוטה,  האמונה 

מישי. רק למי שלבו נוקפו,  הכוזרי תחלת מאמר ח 

שנזכרו   בהמופתים  לעיין  יותר  טוב  כאן,  אזי 

חיזוק   ועיקר  שם.  הכוזרי  כ"כ  נבוך.  משישאר 

האמונה, הוא ע"י עסק התורה, שהתורה נקראת 

אמת, והוא מקור האמונה. כמאמר אמת ואמונה  

כל זאת. גם עיקר האמונה הוא להאמין בהאמת, 

א"צ ע"ז ראיה. ולכן ארז"ל, ניכרים דברי אמת, ו 

  עכ"ל.  

ימות שיבח את התמ  (פרק כו)בספר מגן וצינה  

ומעלתה, על פני הפילוסופיה והחקירה. וכן  

חי   יוסף  הוד  בספרו  חי  איש  ראשונה)הבן   (פתיחה 

מספר   והזכיר  לחקור,  אין  האמונה  האריך שאת 

יצחק, שנחלקו בכך מלפנים חכמי הדור.  כוכבי 

ונים אין חקירה והוסיף הבא"ח, שבעולמות העלי

רק קבלה, שהרי החקירה והקבלה סותרים זה את 

(ח"א מאמר  ור אחר דור, כדביאר בספר הברית זה ד

כח) פרק  אמונה    כ  ידיו  כ)ובספר  ע"כ.   .וכו'  (פרק 

בכת"י   מאמר  אויירבך  רש"ז  הגאון  (נדפס וכ"כ 

שסז) עמ'  תפילה  חלק  סוף  שלמה  שדרך   בהליכות  שאף 

ולהבין  לדעת  היה  ע"פ    הקדמונים  ה'  מציאות 

ם דרכם באמונה פשוטה. חקירה, אולם האחרוני

יש    ובאמת תועלת  דמה  כן,  מחייב  השכל 

בחקירותיהם  החוקרים  כל  אילו  דאטו  בחקירה, 

לא היו יכולים להבין את אשר הבינו, או אדרבה 

שלא   להם  הותר  האם  אחרת,  מבינים  היו  ח"ו 

תועלת   מה  וא"כ  ה'.  במציאות  ח"ו  להאמין 

בד חפשי  בחקירה  אינני  כך  ובין  כך  שבין  בר 

ואפיקורס מין  ואטו  כדעתי,  יענשו.   לעשות  לא 

ועוד תמה על דברי החובות הלבבות, שהאמונה  

בכל  הוא  כן  והרי  פתי,  לאמונת  דומה  הפשוטה 

ומקיימה,  מצוה  בה  מבין  מי שאינו  וכי  התורה, 

אמונת   אינה  התמים  שאמונת  ועוד  יחשב.  פתי 

על   היא  שמתבססת  לפי  סיני,  פתי,  הר  מעמד 

בבורא.   לאמונה  עצומה  שכלית  ראיה  שהיא 

כ כוונתו שעדיפה התמימות, לאפוקי עכת"ד. וא"

חקירות פילוסופיות, ברם דרך הר סיני טוב ונכון  

הדבר. [ולעצם קושיותיו, להמבואר כנראה קרא  

טענתם  שהרי  הראשונים,  מדברי  חלק  רק 

מצות   ושזו  תורה,  מדין  מחוייבת  שהחקירה 

תועלת דאוריית מה  לשאלה  מקום  אין  וא"כ  א, 

ושה הבורא.  צווי  והיא  הוא  בחקירה,  יודע  אינו 

וככל  מועטה,  הבורא  עם  שהכרותו  היינו  פתי, 

  גם 

  וכן 

  גם 
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לח

שיודע יותר, מכירו יותר וכו', וכאשר מבואר כל 

  זה לעיל באורך.] 

  

והחקירה   מחוייבת  התמימות  הסוברים 

  אסורה  

  ספרי חסידות 

מ נחמן  רבנו  זצ"ב כתב  בשיחות רסלב   ל 

ה)הר"ן   חקירות    (אות  שום  בלי  וז"ל, 

ומופתים שלהם, רק ציוה עלינו להאמין בהשי"ת  

באמונה לבדו. ועל כן אסור לנו ליכנס בחקירות  

כתב, והכלל, שעיקר    (אות לב)כלל ח"ו. ועוד שם  

יהיה  ובזה  כלל,  חקירות  בלי שום  הוא האמונה 

חזק לעולם, בעולם הזה ובעולם הבא, ולעולם לא  

ב, ועיקר האמונה הוא בלי כת  (אות לג)ימוט. ושם  

גמור,   בפשיטות  רק  כלל,  וחקירות  חכמות  שום 

המאמינים.  הכשרים  עם  וההמון  שהנשים  כמו 

מ)ושם   כלל    (אות  להכנס  צריכים  אנו  אין  כי 

אנו  רק  מאד,  גדול  איסור  הוא  כי  בחקירות, 

מאמינים בו ית' באמונה לבד, שהוא ית' ברא את 

ועכל העולמות   תיד לחדש כולם, ומקיים כולם, 

עיקר אמונה הוא שיהא    (אות קו)את עולמו. ושם  

וזה   וחכמה,  ומופת  אות  בלא  בהשי"ת  מאמין 

הרחבה   וביתר  בשלימות.  אמונה  ריז)עיקר    (אות 

בספרי   שמובא  שמה  אחד  בספר  שאיתא  אמר, 

וידעת   מפסוק  לחקור  ראיה שצריכים  המחקרים 

שצ  וכו',  לבבך  אל  והשבות  לדעת  היום  ריכים 

ע ית'  מכת  אותו  הוא  הפירוש  זה  חקירות,  פי  ל 

שצריכים   כך  זה  פסוק  מפרשים  שהם  הקראים, 

לדעת אותו ית' על פי חקירות. אבל האמת לא כן 

הוא, כי באמת העיקר לדעת אותו ית' הוא רק ע"י  

אמונה שלימה, שעל ידי זה דייקא זוכים אחר כך  

וכו'.    לדעת, והשגה גדולה בידיעת רוממותו ית'

הפי עיקר  אלו, ובאמת  פסוקים  של  הפשוט  רוש 

היום  וידעת  כגון  ית',  אותו  לדעת  המזהירים 

אביך  אלהי  את  דע  וכן  וגו',  לבבך  אל  והשבות 

ועבדהו, וכן דעו כי ה' הוא אלהים, עיקר אזהרה 

תמיד   ית'  אותו  ולזכור  לדעת  בפשיטות  היא  זו 

בכל עת, ואל ישכח אותו ית' ח"ו בשום עת וכו'.  

שכ לומר  לנו  חלילה  לדעת אבל  הפסוקים  וונת 

על   הבנויות  אנושיות  חקירות  פי  על  ית'  אותו 

[ואע"פ שכ"כ הכוזרי   (מאמר ה אות השכל. עכ"ל. 

שהקראים פירשו כן, פשוט שרבנו נחמן לא    כא)

ראה שום דבר מכל הראשונים שביארו כך פסוק  

היה  לא  כן  שאילו  המצוות,  במנין  ומנוהו  זה, 

דול אם היה הקראים, וגם אז ספק ג  שמם ח"ו בכת

כותב לחלוק עליהם. הן אמת גם נראה שהוא לא  

(לכל הפחות באותה שעה. מה גם שכן יוצא  ראה את הכוזרי  

, כי הכוזרי פירש את מדבריו אלו, שאסור ללמוד כוזרי)

לשלמה  להורות  דוד  שכוונת  אחרת,  הפסוק 

וקיים   מסורת האבות, שה' השגיחם,  על  לסמוך 

שכינתו  הבטחות והשרה  להם,  וכו'.  יו  בתוכם 

פלא  הוא  לכאורה  בפסוק,  פירושו  ולעצם  ע"כ. 

שמצות עשה דאורייתא פירשה כלשונו, שכן הוא 

עשה  שמצות  יוצא  זו  ולפשיטות  "בפשיטות", 

היא לזכור   (כדחזינן שמנוה הראשונים להלכה)דאורייתא  

ח"ו  ית'  אותו  ישכח  ואל  עת,  בכל  ה' תמיד  את 

יא כדרגת  . ומי יוכל עשו כן, והבשום עת. עכ"ל

היא   דאורייתא,  חיוב  הוא  ולדבריו  הנבואה, 

פליאה נשגבה, ובפרט שאין הכרח לפרש כן את  

אחרת   פירשו  המפרשים  וכל  וכדלהלן הפסוק 

ג( ובעיקר באות  ד  והוא יחידי בפירושו. אולם    )סעיף 

עתה ראיתי סיעת ראשונים שעל הפסוק השמר לך  

ה'   את  תשכח  יב)(דברים  פן  במניין    ו,  מנוהו 

כתוכן  מ וזה  תמיד,  ה'  את  לשכוח  שלא  צוותם, 

וזה   כי ממקום אחר,  נחמן הנ"ל, אם  דברי רבנו 

מסיר את התימה אשר קראנו בתחילה. שכן מנו  

רבנו    (אות קלד)רבנו אליהו הזקן    (אות קמה)הבה"ג  

רבנן שלמה ן' גבירול   (אות רמח)יצחק אלברגלוני  

  יח.  



 

  לט  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

רסז) שיראים    (אות  ומאידך  (א)רמב"ן    ס)(סי'  אלו  . 

הרמב"ם,  הרס"ג,  המה  במנינים  הכניסוהו  שלא 

השכל,  מאמר  מגרוניא,  עזרא  רבינו  סמ"ג, 

  החינוך, סמ"ק וזוהר הרקיע.] 

(מוסד הרב קוק עמ'  בקובץ רבנו משה בן מימון 

והלאה) נחמן   רפד  מרבנו  המאמר  בעל  ליקט 

מוהר"ן   על    (ח"ב)בחיי  לחוס  שרוצה  מי  שכתב, 

העצמ בתכלית  מאד  להתרחק  צריך  ריחוק  ו, 

וכו',   הקדמונים  קצת  שחברו  המחקרים  מספרי 

ממלות הגיון לרמב"ם, מורה נבוכים, הכל כאשר 

לכל, איסור גדול מאד ללמוד בהם, כי הם פוגמים  

ומבלבלים מאד את האמונה הקדושה. ועוד כתב 

מוהר"ן   מז)בליקוטי  אות  והבן,  ושי  (ח"ב  לבך  ם 

  להתיירא יותר, אם מספר מורה  מפני מי ראוי לך

ימ"ש,  היון  אריסטו  סברות  עפ"י  הבנוי  נבוכים 

שחברו  ז"ל,  והאר"י  הזוה"ק  מס'  להבדיל  אם 

, מי שלומד בו  (שם)הרשב"י ברוה"ק. ועוד כתב  

  פנים דקדושה.    אלהים[במורה] בודאי אובד צלם  

מות דלהרמב"ם  פשר,  כעין  שם  ר הביא 

  )135(עמ'  ים  ולנו אסור, מספר רמתים צופ

שהגאון רבי משה ליב מסוסוב אמר שלהרמב"ם  

בה',  דבוק  תמיד  היה  כי  להתפלסף,  היה  מותר 

לא  ג"כ  באמונה,  הספקות  על  שחשב  ובשעה 

נפרד מדבקותו, כי ידע תחלה את התשובות על 

הקושיות. אבל אדם אחר שקורא במורה נבוכים 

א שמגיע  עד  הקושיה,  נפרד  את  הרי  התרוץ,  ל 

  בקות. ע"כ. בינתים מד

השיב בטענות על    (דף ס ע"א)בספר סור מרע  

וגם  החקירה.  בחיוב  הלבבות  החובות 

כ"כ,   (שם דף מ)בהגהות מהרצ"א לספר סור מרע  

פיקודיך   דרך  בספרו  וכ"כ  ד) ושב  אות  יא    (ל"ת 

והוסיף שהמצות עשה וידעת היום שהיא הידיעה 

, קיום המצוה הוא ע"י ידיעת  וז"ל, הנה לעת כזאת 

א אמונת  תקבע  אזי  האמת,  בלבנו  חכמת  ומן 

היא   הזאת  החכמה  כי  ית"ש,  מציאותו  אמיתת 

פעמים   מספר  כן  וכפל  ושב  וכו'.  תורתינו  עיקר 

שהוא    (דף ו ע"ב, דף י ע"ב דף יא ע"ב)בספרו מעיין גנים  

ועוד שם   כד) פירוש על אור החיים ליעב"ץ,    (דף 

וה יה תמים, הוא ציווי שמחוייב כתב, ואמר לו, 

בחקיר לחקור  ולא  תמים,  ע"כ. להיות  ות. 

נה סימן ט)[ובדומה כתב בשו"ת הרא"ש   על    (כלל 

אפילו יצא לך    ,כלומרהפסוק תמים תהיה וז"ל,  

הדבר חוץ מן הטבע, אל תהרהר על הקבלה, אלא 

לפניו. התהלך  ושם  בתמימות  ע"ב)]  ל  על   (דף 

יחודו, כתב, גם זה  הציווי וידעת על חיוב ידיעת  

הוא וכו   לדעתי  וסייעתו  הרמב"ם  סברת  ',  רק 

של   תורתו  באור  עיניו  שהאירו  למי  ובפרט 

וידעת   יראה מה שהמצוה של  בעין  עין  רשב"י, 

בנתיב מצותיך   וכ"כ  עכ"ל.  וגו'.   , (מקאמרנאהיום 

א)  אות  שני  שביל  היחוד  חובת    נתיב  שהחסיד  ואם 

כדבריו,  הלבבות אמר שצריך לחקור ולידע, אמת  

בדרכים של שכ לא  בדרכים  אבל  חומרי, אבל  ל 

מן הנביאים, ומן הזוהר הקדוש, וכתבי   המושגים

וכפל   ושב  ג)מרן.  אות  מקיימים    (שם  שבקבלה 

אמונים  השומר  וכ"כ  בו.  לדבקה  עשה  מצות 

פ"ב)  ,(ראטה הגאולה  מפי  מאמר  בידינו  קבלה  וכך   ,

להסתכל   שאין  זי"ע,  הבעש"ט  תלמידי  רבותינו 

  בשום ראיות על האמונה וכו'. ח"ו 

  

  ספרי קבלה 

לבב   יושר  בספרו  ריקי  חי  עמנואל  הגאון 

מחבר ספר משנת חסידים, כתב   (ח"א אות ג)

(ספר  לאסור את החקירה. גם הלשם שבו ואחלמה  

סוע"ג) פ  דף  ח"ב  את    הדעה  לחקור  שאסור  סובר 

אין   שכמעט  מינות,  עון  ושהוא  הדת,  יסודות 

שמכניס   מי  כל  והיינו  וכתב,  תקנה.  בו  לחוטא 

להתחכם ולחקור על אמונת הפשוטה דכלל   עצמו 

מי  וכל  וכו'.  ובהשגחה  העולם  בחידוש  ישראל 

  גם 

  עוד 

  גם 

  יט.  
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בנסיון לחקור בשכל  זה, שמכניס עצמו  ו על כל 

ם גם לבו  להתבונן על אמיתתן גם משכלו ולבו, א

זולת האמונה, הנה הנסיון   גם  זה,  יסכים על כל 

[בנסיון  הנ"ל  מהראשון  קשה  יותר  הוא  הזה 

התם למעלה  בסכנה  שדיבר  עצמו  את  ומכניס   [

ערכו  פחיתת  בכל  לאדם  אפשר  איך  כי  גדולה. 

הנודע, להתחקות על כל מעשה האלהים והנהגתו  

צונו, לירד לעומקן ולעמוד על תכליתן, באשר ור

כמה  שאין   שגם  ראינו  וכבר  ותכלית.  סוף  להם 

שהיה  הגם  בזה,  שנכנסו  מהראשונים  חכמים 

מע לחכמת  זה  חשבו  כי  לשמים,  שה כוונתם 

רבה   המצוה  אשר  מרכבה  ומעשה  בראשית 

שחכמת   ובאשר  לזה,  הראוים  בהם  להתבונן 

חושבים היו  בימיהם,  נעלם  היה  זה    הקבלה 

כמבואר   מרכבה,  ומעשה  בראשית  למעשה 

כות יסודי התורה פ"ד מהלכה י' עד  ברמב"ם הל

סופו, והרי היה כניסתם בזה לשם שמים. על כל 

לגמרי. ומכל    הרי לא יצא שום אחד מהם נקי   ,זאת

ש אחר  עתה,  מעשה שכן  עניני  נתברר  כבר 

מעשה  ועניני  יצירה,  בספר  הכלול  בראשית 

הזוהר  בספרי  דצניעותא  בספרא  הכלול  מרכבה 

עומק הדברים פי  על  ספרי    ותיקונים,  בכל  אשר 

הדור   ישראל שמאותו  חכמי  כל  אשר  האריז"ל, 

מה   לבד  מקודש.  מקודש  אחריו  עונין  ולהלאה 

לעצמ עד  לראות  שהאמת  שזוכה  מי  לכל  ו 

ולהסתכל באור הגנוז הזה. והרי אי אפשר מעתה  

לטעות כלל לחשוב את חכמת הפילוסופיא לאיזה 

שסותם ח מי  הרי  וא"כ  ח"ו.  התורה  מחלקי  לק 

עשה את עצמו בנסיון להלוך אחר שכלו,  עיניו, ו 

להתחקות ולחקור בהאמונות הפשוטות הנטועות  

לה עליהם  ומתחכם  ישראל,  כלל  על  בלב  תבונן 

אמיתתם, אם בכללים אם בפרטים על פי השכלת 

הפילוסופיא, אשר נתברר מעתה שאפי' אם ייצא 

אין לו שום קבלת שכר על זה, כי מזה נקי לגמרי,  

בר שלא חייבתו התורה כלל.  הכניס את עצמו בד

ואדרבה הוא, כי הרי עובר תיכף על מה שכתוב  

הנטועות   האמונות  שהם  אמך,  תורת  תטוש  אל 

הקבלה  ב בסדר  ומאריך  וכו'.  ישראל  כלל  לב 

סיני  הר  מעמד  בעינינו  ושראינו  לאיש,  מאיש 

איזו דעה, שאז  ושאר ניסיו. ושק"ו אם ישתבש ב

לא אחז בה אין תרופה למכתו. עכ"ד. [ולכאורה  

התורה,  חיוב  שזהו  סוברים  בשעה שהראשונים 

ישראל   שמע  ונא'  היום  וידעת  שנא'  משום 

כך. אך ברור שיטען פשט    וכדומה, כי לא ענה על

וכדל אחרים  פירשו  וכאשר  בפסוקים,  ,  עילאחר 

שהפילוסופי סוברו  יוצא    האחר  ואשר  כפירה.] 

לדבריו כי אסור לחקור דרך הפילוסופיה, אולם 

  סיני שפיר דמי. דרך הר

  

אסרו   לא  והחסידים  המקובלים  ראשי 

  החקירה 

  

בראשי   שנמצא  להראות  הננו  מאידך 

האר"י הגר"א  הרמח"ל    המקובלים, 

והבעש"ט, שלא הרחיקו את החקירה בשתי ידים 

אפי'  להיפך  אלא  ושמטא,  חרם  עליה  גזרו  ולא 

באור   פאפירש  המהר"ם  שהנה  בה,  השתמשו 

והוא ספר הנהגות   (הל' ת"ת סימן כה אות כז)צדיקים  

האר"י כתב, ותקרא בכל יום קריאה אחת מספר  

הספרים   במטפחת  היעב"ץ  גם  הלבבות.  חובת 

דף צד בהשגות על ספר פו במפסו(ב ומילואים על ח"ב  תחות 

כתב להשיב על ספר יושר לבב להגאון   יושר לבב)

ריקי   חי  ג עמנואל  אות  יט  (ח"א  אות  שכתב    )כדלעיל 

הוכיח   דבריו  ובין  יתעלה,  בו  לחקור  שאסור 

לגמור  צוה  ז"ל  שהאר"י  שמצינו  ממה  היעב"ץ 

בעשרת ימי תשובה קריאת ספר חובות הלבבות, 

האר"י   בדעת  היחוד  שער  את  שילמד  וחזינן 

זו]  צוואה  מקור  מצאתי  לא  [אולם  ע"כ.  גופיה. 

  כ. 
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ולפי זה נמצאה לנו עדות על האר"י, המקרב את  

באחדהחק הגר"א  ירה  על  וכן  ראש  ות האל.  (כתר 

כתוב, היה מחבב ספר    וארחות חיים שבסידור הגר"א)

ובמקום שער   וס' חובת הלבבות,  מנורת המאור 

הי הראשון,  היחוד  הכוזרי  ספר  ללמוד  אומר  ה 

התורה שהוא קדוש וטהור, ועיקר אמונת ישראל ו 

תלויין בו. עכ"ל. והרי אף שהרחיק את החקירה  

ש הפילוסופיה  היחוד, דרך  שער  מושתת  עליה 

בה   לעסוק  והורה  החקירה,  עצם  את  קירב  מ"מ 

לכתחילה, והפנה באצבע ללמוד את הכוזרי, והרי 

קירה. גם ראיתי שהביאו חלקו רב לו בעיסוק בח

מהגר"א באבני אליהו שכתב, כשם שבערך הדעת  

נראה אדם, כך בענין האמונה מתגדלת היא בכח 

(ח"א ו דרך ה'  בריש ספרהדעת. ע"כ. גם הרמח"ל  

מכת"י) ספינר  הר'  שבההדרת  ב  אות  את   פ"א  כשכתב 

הכרח  שלמותו,  האל,  מציאות  הדת,  יסודות 

כתב   יחודו,  פשיטותו,  ואולם  מציאותו,  וז"ל, 

דברים אלה ידענום בקבלה מן האבות וכו', אמנם  

הלמודיים, יאמתו כל   גם מצד החקירה במופתים

הנמצאות העניינים האלה, ויוכרח היותם כן, מכח  

פי  על  בעינינו,  רואים  אנחנו  אשר  ומשיגיהם 

חכמת הטבע, ההנדסה, התכונה ושאר החכמות, 

יוולד  אשר  אמתיות,  הקדמות  תילקחנה   שמהם 

מהן ברור העניינים האמתיים האלה, ואמנם לא  

נציע ההקדמות לאמיתם,  בזה, אלא  נאריך עתה 

 ונסדר הדברים על בוריים כפי המסורת שבידינו,

סם בכל אומתינו. עכ"ל. ולהדיא שעתה פורמומה

וגם אם לא,  ואולי בהזדמנות אחרת,  נאריך,  לא 

הרי שמשבח דרך זו ויודעה היטב, רק שבתחום 

זה, ולכן לא    ספרו  היא חריגה גדולה ממסגרתו, 

הליקוטים   בספר  גם  עתה.  אלו  ראיות  אל  פנה 

לתלמיד הרמח"ל על ראיית חובות   (וואלי עמ' שלד)

האחד על  שכל  הלבבות  שרואים  מתוך  ות, 

הסיבות הולכות ומצטמצמות, כתב, והוא מכוון  

ראיות  שמשבח  הרי  ע"כ.  וכו'.  ממש  סודו  אל 

  ם.  חקירתיות כאלו, ולא מרחיק

  

  חסידים 

השולחן  פאת  בעל  אל  הבעש"ט 

  (מכתב לז) הנדפס במכתבי הבעש"ט  

נסתרות   יז מכ ובגנזי  נה)(עמ'  וגם   תב  כותב בזה"ל, 

נ"י, על מנהגינו לעשות תנועות   על שצועק רבו 

משונות בעת התפלה וכו'. הלא נעלם ממנו מאמר 

מדוע  שאלו  אשר  עט]  אות  ב  [מאמר  הכוזרי 

מתנועע לשונו  היהודים  ע"ש  התפלה,  בעת  ים 

הכוזרי   ספר  את  שלמד  לנו  הנה  עכ"ל.  הזהב. 

פשטות  על  מורה  לשונו  וגם  בו.  ומשתמש 

הפירסום, והצורך בידיעת ספר זה באומרו "הלא 

זה  לענין  רק  שכוונתו  לומר  וא"א  וכו'.  נעלם" 

לא  הוא  ואולם  תשובתו,  שמפורסמת  המסויים 

לשו  ציטוט  היא  הנ"ל  שהלשון  כיון  ן למדו, 

הצמח צדק כתב ספר דרך אמונה, הכוזרי. גם בעל  

שכולו עסוק בראיות חקירתיות. ואומנם סיים את 

בכך שעדיפה התמימות, ולמי    פל"א דף נ)(ח"ג  הספר  

שיש לו שאלה חייב לחקור, ולכך חיבר את ספרו. 

אך מ"מ לא דחה את החקירה בשתי ידים ואסר  

שלם   ספר  חיבר  אדרבה  אלא  האיסר,  את  עליה 

בתניא  וא ראה  ועוד  החקירה.  בדרכי  (לקוטי  רוך 

פרק סוף  בדברי  ח)  אמרים  מלובלין  צדוק  רבנו  גם   .

הסופרים   עמ'  (ספר  בגנות   )50זכרונות  שדיבר  אף 

מספרים   ושירחקו  ההשכלה,  בזמן  הפילוסופיה 

ראיה  ושהבאת  הרסם,  וכדחזינן  חיצונים, 

מהרמב"ם אינה, כי הוא ראינו שיצא נקי, והיום 

פך. בהמשך סומך את החקירה על רצף  חזינן להי

תורה,  מתן  את  ראינו  כי  לדור,  מדור  המסירה 

ם נזקקות לגויים  וא"צ להוכחות פילוסופיות שה

שכתב  שיבחה,  יחודו  לענין  ועוד  ע"ש.  וכו' 

על מצות  מצוה ג)  55(ספר הזכרונות עמ'  בדברי סופרים  

  במכתב 



    המדות  סעיף ד  שו"ע   

  

 

מב

  סעיף ד 

  החיוב  מקור

יתעלה מתוך חקירות שכליות,   מצות עשה זו לדעת את מציאות האל
תורה  למד שאמרה  ממה  הראשונים,  לט) וה  ד,  היום   (דברים  וידעת 

והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת  
אין עוד. ופירוש המילה וידעת, היא ידיעה דרך חקירה, וסתירת הצד 

[וכאשר נאמר בנחמיה   יודע מבין, ובתהלים    (י, כט)השני.  לא    (פב, ה)כל 
  תבונה   ולא  דעת  ולא  לבו,   אל  ישיב   ולא  (מד, יט) ידעו ולא יבינו, ובישעיה  

, רואים אם כן מפסוקים אלו, שהמילה ידיעה היא חקירה.] גם למדו 'וגו
שמע ישראל,    (דברים ו, ד)את חיוב החקירה דבר תורה, ממה שאמרה תורה  

י "שמע" הוא  הבנה פנימית לא חיצונית, והציווושמע היא הבנת הלב,  
ה'   ה' אחד, דהיינו תדע את מציאות האל  את המשך הפסוק,  אלהינו 

ואחדותו. וכן למדו שהחקירה היא מצות עשה, ממה שאמרה תורה, אנכי  
שהיא מצות ידיעה שה' הוא האלהים. ויש    (שמות כ, ב. דברים ה, ו)ה' אלהיך  

  .(ראה למטה אות ד) סברא מן הראשונים שלמדוה גם מן ה

  

זו , שנאהיחוד ופירוש שמיעה  מר שמע ישראל, 

וכמ"ש בחובת הלבבות   שאין   (שער היחוד)הבנה, 

היחוד,   אמונת  בפיו  בדברו  חובתו  ידי  יוצא 

עוד ראיתי אחר    ובלבבו אינו מייחד האמת. עכ"ל.

(עמ' רפד והלאה מופלג שבקובץ רבנו משה בן מימון  

קוק) הרב  מגדולי    מוסד  דברים  הכותב,  הרב  ליקט 

ששיבחו את המורה, וביניהם הביא את   החסידות

מקוריץ  המד פנחס  עמ'רש  תרפ"ט   ) 92  (בילגוריי 

שהגאון רבי פנחס מקוריץ לא רצה להשאיל את  

הרמב"ם   שספרי  באמרו,  הנבוכים  מורה  ספר 

ושבספר   בו.  שהם  לבית  שמים  יראת  מכניסים 

והחסידות   קד)החסידים  עמ'  שחסידי    (ח"ג  כתוב 

ו  בונם מפשיסחה  מקוצק  רבי שמחה  מנדיל  רבי 

נבו  במורה  ללמוד  עם  הרבו  ולפעמים  כים, 

ל וכשהביאו  את תלמידים.  מריזין  ישראל  רבי 

הספר מגדל עוז ליעב"ץ אחרי צאתו מדפוס, עם 

הסכמתו, אמר כי לו ידע מקודם שהמחבר מדבר  

כנגד הרמב"ם והמו"נ שלו, לא היה מסכים עליו. 

  עודע"ש, ו   )129(עמ'  ועוד הביא מספר עשר אורות  

לאגדה חסידית בשבח הרמב"ם.    )82(עמ'  בהנ"ל  

חיים   מקור  ר"א ,  17(עמ'  ושבספר  בשם  תרפ"ט,  לבוב 

כתוב שהגאון רבי חיים מצאנז, דרכו היה    איטינגאי)

ללמוד אחרי כל נדרי במורה נבוכים, והיה רגיל  

עולם,  של  ריבונו  שנתו,  לפני  לילה  כל  לאמור 

הרמ כמו  הבורא  את  לעבוד  שאזכה  ב"ם.  עזרני 

להלן    עכ"ד. א) וע"ע  אות  יב  מספרי    (סעיף  עוד 

  ופיה.חסידות האוחזים מן הפילוס

  

  המקור לחובת החקירה 

  תמצית אשר יבא להלן 

ראשונים רבים הראו מקורם לחיוב החקירה  

מפסוקים שנזכר בהם חיוב "ידיעה", וכבר  

ד. 

  א. 
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קודם בסעיף  לעיל  א,   הראנו  שהרס"ג  ו)  (אותיות   ,

והרמב"ם במורה   מה אות ד)קד (ה בהאמונות והדעות  

פ"נ)הנבוכים   ידיעה   (ח"א  היא  ש"דעה"  כתבו 

שפתים  מס  ולא  השני,  הצד  ושלילת  בעומק, 

הראו שני פסוקים על    (אות ב)גרידא. [ולעיל התם  

בנחמיה   שנאמר  כט)כך,  מבין,   (י,  יודע  כל 

ה)ובתהלים   והרי   (פב,  יבינו,  ולא  ידעו  לא 

בחו  ועוד  בהבנה.  תלויה  בות הלבבות שהידיעה 

ג)  פרק  היחוד  א  (שער  שההשבה  היא  הוכיח  הלב  ל 

ידיעה וז"ל, כמו שכתוב וידעת היום והשבת אל  

האלהים   הוא  ה'  כי  לט)לבבך  ד,  והראיה (דברים   ,  

  מה   הוא  השכל,  עיון   הוא   הלב  אל  שההשגה

 ולא   דעת  ולא  לבו   אל  ישיב  ולא  הכתוב,  שאמר

רבי'וגו   תבונה ראשונים  ילפי  ומינה  עכ"ל.]  ם . 

מפ  ידיעה  חיוב  להלן,  יובאו  התורה  סוקי  אשר 

  שנאמר בהם ידיעה. 

   

המילה "שמע" שהיא הבנת הלב, הם למדו  

שהיא הבנה פנימית ולא חיצונית, ולכן ממה  

שאמרה תורה שמע ישראל, למדו חיוב ידיעת ה',  

וזהו ה' אלהינו. וחיוב ידיעת יחודו למדו מאומרו  

ר "שמע". גם ה' אחד, והרי בתחילת הפסוק נאמ

בפ למדו  אלהיך,  ה'  שהוא  מאנכי  הציווי,  שט 

ציווי לדעת ולא לומר בפה, וכנראה הסברא לכך 

מה   כי  הפסוק,  פשט  את  כן  להבין  הכריחתם 

תועלת באמירה בעלמא. או משום שאחר שלמדו 

ה',   שמודיע  הודעה  ולא  ציווי,  הוא  ה'  שאנכי 

, הרי שאם ספר המצוות עשה א)ראה ב(כדמוכח בש"ס 

עה], מה לצוות על האמונה [ולא ידיוונת התורה  כ

שייך ציווי על כך, הרי אי אפשר להשיג אמונה, 

אלא אם יש לו אותה מוטב, ואם לאו מה יעשה.  

על   הוא  זה,  בציוויה  התורה  כוונת  כרחך  ועל 

או   להשגה.  הניתן  דבר  שהוא  בידיעה,  ההשגה 

  בצירוף הנ"ל. ועתה נביאם.

  צווי התורה 

  (הקדמה אות ו) הדעות  בהאמונות ו כתב הרס"ג  

האמתית, שצוונ  המסורת  עם  הידיעה  על  ו 

כאמרו, הלא תדעו הלא תשמעו הלא הוגד מראש 

הארץ   מוסדות  הבינותם  הלא  כא)לכם  מ,  . (ישעיה 

משפט  לזה,  זה  איוב]  [בספר  החסידים  ואמרו 

טוב   מה  בינינו  "נדעה"  לנו  ג)נבחרה  לד,  .  (איוב 

מינה   ולעיל  אע"כ.  ד)(הקדמה  הרס"ג,    ות  ביאר 

שהמילה "דעה" היא ידיעת אמת הדברים ליסוד,  

תוך חקירת האמת ללא נגיעות, וללא השענות על  

  מוסכמות, ועם פתיחות לשמוע וכו', ע"ש. 

עוד)הלבבות   ואמרתי  ד"ה   (הקדמה 

מדכתיב   החקירה  חובת  על  כתב 

שב    (ד"ה האחד מהם)וידעת היום וגו'. ועוד בהמשך  

ע חובוכתב  היום  ל  וידעת  מדכתיב  החקירה,  ת 

וגו', והוסיף ומכאן נלמד לכל דבר שנוכל לעמוד 

על ברורו מדרך השכל [שחובה לעמוד עליו.] וכן  

מדכתיב הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה',  

בורא קצות הארץ. אמר, הלא ידעת, על הידיעה 

ואמר, הלא שמעת, על דרך   שהיא מצד הראיה. 

הלוא תדעו    (ישעיה מ, כא)ר כן אמ הקבלה והסמך. ו 

(דברים לב,  הלא תשמעו הלוא הגד מראש לכם. וכן  

הלא תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, זכר ימות   ד)

עולם בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך  

וכן לעיל למד מהוראת התורה  ויאמר לך. ע"כ. 

כי יפלא ממך דבר וגו', שבספק דיני    (דברים יז, ח)

ה יסמוך על אשר יגידו לך, ולא אמר בקבל  התלוי

מורה   זה  והרי  בשכל,  יושגו  ענינים אשר  על  כן 

שבהם לא יסמוך על רב, כאשר יאמרו לו, אלא  

ועוד   ע"כ.  היחוד)יחקרם.  שער  כן    (בריש  לומד 

אמונת   הוא  ושמע  וגו',  ישראל  שמע  מדכתיב 

החקירה   חובת  והרי  ונשמע,  נעשה  כמו  הלב, 

נו. וחובת חקירת יחודו אלהי  בידיעת ה', וזהו ה'

ועוד   אחד.  פ"ג)וזהו  היחוד  וידעת   (שער  מדכתיב 

   גם

  ב. 

  ובחובות 



    המדות  סעיף ד  שו"ע   

  

 

מד

עיון  היא  ללב  והשבה  לבבך,  אל  והשבת  היום 

ולא ישיב אל לבו, ולא דעת ולא  השכל, דכתיב 

תבונה. ואמר דוד ואתה שלמה בני דע את אלהי 

כל  כי  חפצה,  ובנפש  שלם  בלב  ועבדהו  אביך 

כ דעו  ואמר,  ה'.  דורש  ה'  לבבות  הוא אלהים.  י 

ואמר הנביא, הלא   ידע שמי.  כי  ואמר, אשגבהו 

ידעת אם לא שמעת אלהי עולם ה'. ואמר, כי אם 

אותי.   וידוע  השכל  והמתהלל,  יתהלל  בזאת 

לברכה   זכרונם  רבותינו  יד)ואמרו  ב,  הוי    (אבות 

שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס.  

היא    ם, כיושמרתם ועשית  (דברים ד, ו)ואמרה תורה  

אפשר   ואי  העמים.  לעיני  ובינתכם  חכמתכם 

שיודו לנו האומות במעלות החכמה והבינה, עד 

על  השכל  ועדי  והמופתים  הראיות  לנו  שיעידו 

אמיתת תורתנו ואומן אמונתנו וכו'. וכבר התבאר  

מן השכל, ומן הכתוב, ומן הקבלה, שאנו חייבין 

  לעיין במה שנוכל להשיג ברורו בדעתנו. ע"כ.  

 (יסודי התורה פ"א ה"ו)במשנה תורה  

וז"ל,  כתב  ה'  ידיעת  מצות  על 

וידיעת דבר זה מצות עשה, שנ' אנכי י"י אלהיך.  

המצוות   בספר  א)וכ"כ  במשנה  (עשה  כתב  ועוד   .

על מצות יחוד ה', וידיעת דבר זה   (שם ה"ז)תורה  

מצות עשה, שנ' י"י אלהינו י"י אחד. וכ"כ בספר  

ו ב)(עשה  המצוות   המסתכל .  כי  נאמר,  החדש  מן 

ובלשונות הרמב"ם    (דברים ד והלאה)בפסוקי התורה  

ד) הלכה  התורה  יסודות  מציאותו   (ריש  שידיעת  נראה 

וחיוב הידיעה שהוא  וגו'  למד מדכתיב אנכי ה' 

מכוחו  נברא  שהכל  [דהיינו  המציאות  מוכרח 

ותלוי בו והוא לא תלוי בשום דבר] למד מדכתיב  

, אין עוד מלבדו. [ולשון זו  וגו'  אתה הראת לדעת

כתובה גם בפסוק, וידעת וגו' אין עוד, שמפסוק  

חיוב   את  כאן  שיובאו  רבים  ראשונים  למדו  זה 

את  גם  בידיעה  חייבה  התורה  וא"כ  ידיעתו.] 

שהוא   להרמב"ם  כולל  שזה  מציאותו,  הכרח 

הבריאה את  התורה   ,מחייה  ביסודי  שכתב  כמו 

"ם למד את  הרמב  הנ"ל. [ממילא מובן נפלא מדוע 

חיוב ידיעתו רק דרך הפילוסופיה, אע"פ שפשט  

פסוקי התורה הנ"ל המה על מעמד הר סיני, כיון  

רק   מוכחת  המציאות  מוכרח  שהוא  שהידיעה 

בשונה ממה שכתבנו     במקום אחר בפילוסופיה. 

אל  לדעתו,  התורה  בחיוב  הרמב"ם  שהגיע 

ידיעת   שזו  מהבנתו  שהגיע  כיון  הפילוסופיה, 

הנ  ידע בחרת  הסוד  ודרכה  הלימודים,  מכל 

הבין שלכך   וממילא  לידיעתו,  בעומק  שמגיעים 

כוונת הפסוק אתה הראת לדעת וגו', ודרכנו עתה 

הרבה יותר יפה, שעל ידה מובן גודל הכרחו של  

הרמב"ם לסטות מפשט הפסוקים שהידיעה תושג 

דרך מעמד הר סיני, וללמוד בהם שחיוב הידיעה  

ולקים עליו יאמרו, רם החהוא דרך הפילוסופיה. ב

הרי נאמר על הר סיני אתה הראת לדעת כי ה' הוא  

מתחת   הארץ  ועל  ממעל  בשמים  אין "האלהים 

גם שהוא מוכרח , וא"כ גם יודעים כל זאת  "עוד

הם  המציאות   ישיב  והרמב"ם  סיני.  הר  ממעמד 

העדים הראשונים ידעו, לא אנחנו, ועלינו נאמר 

בפילוסופי רק  מושג  וזה  והוידעת,  יאמרו ה.  ם 

דגם משם שפיר דמי, כי כשתדע שהיה מעמד הר  

סיני, ושהם ידעו, ממילא גם אתה יודע. ודוק כי 

כיצד למדו זאת    (סעיף ב אות א)וע"ע לעיל    קיצרתי].

    מהפסוקים.

  

  וכ"כ עוד ראשוים רבים 

בפירוש הארוך    כ   פרק  (שמות  עזרא  וכן הוא באבן 

 אל  והשבות  היום  מדכתיב וידעת  סוף פסוק א)

 דע ,  בני  שלמה  ואתה  דוד  ואמר.  )לט,  דברים ד (  לבבך

 הוא  והדעת.  )ט,  כח  א" דה(  ועבדהו   אביך  אלהי  את

בדברי .  הפה  בהודעת  לא  בלב הוא  וכן  עכ"ל. 

שכתב וז"ל,   (פרק יט) הרמב"ן בהאמונה והבטחון  

 שמע  שנאמר,  עשה   מצות  שהיא  יחודו   לדעת

  ב"ם והרמ 

  ג. 



 

  מה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 ת"בשו  אחד וכו'. עכ"ל. גם' ה אלהינו ' ה ישראל

ובלב  צד)  סימן  א  (חלק  א"הרשב וז"ל,   שהוא  כתב 

לטד   דברים(  דכתיב  בה  שנצטוינו   הבחינה  כלי  ,( 

  נבחן  ובו.  וגו'  לבבך  אל  והשבות   היום  וידעת

בשו   .ומצפוניה  התורה  בכונות ועוד   ת"עכ"ל. 

אנחנו   כתב  נה)  סימן  (ח"ה  א"הרשב  חייבים  וז"ל, 

,  והחקירה  השמיעה  אחר  ולחקור  לשמוע

  והוא .  ככה  על  ותכריע  תחויב  האמתית  רהשהחקי

 ענינים '  ג  כולל  שמע,  שמלת  ישראל,  שמע  אומרו,

 וידעת  באומרו,  שאמרנו   מה  כל  ביאר   וכו'. וכבר

 האלהים   הוא'  ה  כי ,  לבבך  אל  והשבות  היום

.  עוד  אין ,  מתחת  הארץ  ועל,  ממעל  בשמים

  "והשבות .  והשמיעה  הלימוד  כולל  היום"  "וידעת

  האלהים"   הוא'  ה  "כי.  ההחקיר  על  לבבך",  אל

, לדעת  תביא  שהחקירה  והקבלה,  האמונה  כולל

 הארץ   ועל,  ממעל  בשמים  אדון,  זולתו   עוד  שאין 

לו בשו   .עוד  אין ,  מתחת כן הוא  ועוד    ת "עכ"ל. 

סימן  (החדשות  א"הרשב וז"ל,    שסח)   מכת"י  דכתב 

 אמת  אל  שהוא  ולדעת  לחקור  הזהירנו   הוא  וברוך

  דבר,  לכל  נתפתה  לבל  נאמנה, ותורתו   אמונה,  אל

. להבר  ולא  לזרות   לא  בו   אין   מהכחש,  לאכול

 הוא'  ה  כי  לבבך  אל  והשבות  היום  וידעת  ככתוב

עוד    אין   מתחת  הארץ  ועל  ממעל  בשמים  האלהים

  שמע   באמרו,  אמתי  באור  זה  נתבאר  אמרתי  וכו'.

  על  העמידנו   כאן ,  אחד'  ה  אלהינו '  ה  ישראל

  ה החקיר  מצד  ולהבין   לשמוע  והזהירנו   היחוד,

 כוללת  שמע  מלת  כי,  להאמין   ונקבל  האמתית,

  הלשונות   יותר  באר  אלה וכו'. עוד  ענינים  שלשה

  אל   והשבות  היום  וידעת  אמרו   והוא,  אחר  במקום

  ועל  ממעל   בשמים   האלהים  הוא'  ה  כי  לבבך

  והשבות   היום  וידעת  אמר.  עוד  אין   מתחת  הארץ

 ולבחון   ולדעת  לשמוע,  שאמרתי  לכונה  לבבך,  אל

  ושלא   אמתתו,  שנדע  כדי ,  קירהחה  מצד  אותו 

 על  שנקבל  עד  ראשונה,  בחקירה  בהבאתו   נתפתה

 אל  אותו  ונשיב, עליו   לחלוק אפשר  שאי מה הכל

חקירה  ונחקיר  הלב,  כל  הסותרת  אמתית   אותו 

 שתוסיף   כל  כי,  המחלוקות  וכל  הספורים

  שיטעון   מי  כל  על  ונצוח  אמונה  תוסיף  בחקירה,

  על  ליחדו   האמתית  החקירה  תביאך  ואז   בהפך,

את    .הכל פותח  מגרוניא  עזרא  רבנו  וכן  עכ"ל. 

וז"ל,  ידיעה  בחיוב  במנין המצוות  ספרו העוסק 

לדרוש  אדם  שחייב  עשה  מצות  ראשונה  מצוה 

אותו.   ולדעת  אלהותו,  ולהכיר  ולחפש  ולתור 

שה, וידעת היום והשבות אל  ומצינו לה מצות ע

ועל זה רומז אנכי ה'   לבבך כי ה' הוא האלהים. 

ך. כי הידיעה היא היסוד והשורש לכל דבר אלהי

דע את אלהי   (דבה"י א, כח, ט)וכו'. וכן הוא אומר  

אביך ועבדהו וכו'. הרי בפסוק הזה נרמז שלשה  

ולאהבה,   ולייחדו,  אותו,  לדעת  עשה,  מצוות 

בקריא נאמרו  ה' ושלשתן  ישראל  ת שמע, שמע 

(מאמר אלהינו ה' אחד. עכ"ל. וכ"כ בצידה לדרך  

שפסוק שמע כולל ג' ענינים וכנ"ל.    פל"ג)א' כלל א  

בספר  ישראל,    תיז)   (מצוה  החינוך  וכ"כ  שמע  על 

הגדה [אינה אמירה   אינה  היא  עשה  מצות  וז"ל, זו 

  ממני   קבל  כלומר  שמע,  פירוש  אבל,  בפה גרידא] 

  אלהינו,   שהוא'  ה  כי  בו,  מן והא  ודעהו,  זה,  דבר

וכ"כ בספר כד הקמח    .הוא  אחד   (יחוד ה')עכ"ל. 

 דברים(  באמרו   הכתוב  הזהיר  וד ה', ועליו י יחלגב

עכ"ל. ועוד  . לבבך  אל והשבות היום וידעת ), לטד 

על   (דברים ו, ד)הכי לו מבואר בפירושו על התורה  

  הקבלה,   הפסוק שמע ישראל וגו' וז"ל, ועל דרך

"  שמע"  וכו'. ומלת  ושמע  אזניך  כוף ,  ישראל  שמע

 שאול   מעויש  )ד ,  טו  שמואל א,(  כענין ,  חבור  מלשון 

עכ"ל. ועוד    .לי   ישמעו   אוזן   לשמע  )מה,  יח  תהילים(

עצרת)לו   ומצינו   (ערך   את  שהזהיר  כן   גם  וז"ל, 

 , א  הימים  דברי(  שאמר  הוא  הלב,  כונת  על  בנו   שלמה

 ועבדהו   אביך  אלהי  את  דע  בני  שלמה  ואתה   )כא

'  ה  דורש  לבבות  כל  כי  חפצה,  ובנפש  שלם  בלב



    המדות  סעיף ד  שו"ע   

  

 

מו

  את   דע  ואמר ,ת"הי  ידיעת   על  תחלה  הזהירו '.  וגו 

  מן   המבוקש  תכלית  שהוא  לפי  אביך,  אלהי

  בתורה,  עסקת  ל"שא  ל,"לע  נשאל  שעליה  האדם,

  כי   ידיעה,  היא  הזאת  והחכמה,  בחכמה  פלפלת

  היא  הזאת והידיעה הם, דברים' ב והחכמה תורה

 בזאת  אם  כי  )טו   ירמיה(  כאמרו   השלימות,  תכלית

 הידוע   ומן .  אותי  וידוע  השכל   המתהלל  יתהלל

  אל   הצעות  אלא  אינן   שבעולם  החכמות  שכל

  ולא   אליה.  לעלות  וסולם  ומדרגות  הזאת,  הידיעה

  המעשיות.   המצות  אף  אלא  בלבד,  החכמות

 שנאמר  שבתורה, עשה מצות היא הזאת והידיעה

'  ה  כי  לבבך   אל  והשבות  היום  וידעת  ), לטד   דברים(

 אל  שהמחשבה  זה  על  והעד  .' וגו   האלהים  הוא

 ) מד   ישעיה(  הכתוב  שאמר  המ  השכל,  עיון  הוא  הלב

  . לאמר וכו'  תבונה  ולא  דעת   לא  לבו,  אל  ישיב  ולא

דהיינו   ה',  ידיעת  היא  שהידיעה  לאמור  עכ"ל. 

על   עוד  וכ"כ  הציווי.  כך  ועל  מרכבה,  מעשה 

מהפסוק וידעת היום והשבות    (דברים ד, לט)התורה  

  הארוך  חכמה  ראשית  (שער   מועד   אהל  וגו'. וכ"כ בספר

א)  ב  דרך   והאמן  קבל'  פי  ישראל  ל, שמעז"ו  נתיב 

(ספר המצוה  וכו'. ע"כ. וכ"כ בספר הבתים  '  ה  שיש

וז"ל, לידיעת מצוה זו [אנכי    מצוה א שער א ושער ב)

ה' אלהיך] על אמתתה שהיא תכלית הכל, צריך 

חקירה ועיון בידיעת סדר המציאות וכו'. וכן יורו  

על זה פסוקי התורה באמרו וידעת היום והשבות  

ך, ששם הידיעה מורה אצל חכמי הדבר  אל לבב

באור ליד ויהיה  וכו'.  אמתתו  על  הדבר  יעת 

בשמים   האלהים  שהוא  ותחקור  שתדע  הפסוק, 

הנה   וכו'.  אלהות  לשמים  תיחס  ולא  ממעל, 

רבותינו,  וממאמרי  התורה,  מפסוקי  לנו  נתבאר 

ולחקור  לדרוש  לאדם  המבוקש  שהתכלית 

נה,  בחכמות, לדעת אמיתת המציאות, עילה ראשו 

ז  ודבר  שבכחו.  מה  כפי  הכל,  הוא המנהיג  ה 

וכ"כ   עכ"ל.  וכו'.  אמתיות  בראיות  שנתאמת 

יך  האל'  ה  על אנכי  כה)  (משפטים דרוש  המנחה  בתורת

בתוך  , משפט  נתיבות  הם  דברות  העשר  וז"ל, 

 שאר  וכל  המשפטים  כל  נכללים  בדברות  כלומר

 הא .  והחקים  המצות  מדיני  שמתפצלות  הנתיבות

', וגו   יךהאל'  ה  אנכי  שהוא  שון אר  דיבור   כיצד,

 דבקות  ענין   בו   שיש  משפט  וכל  מצוה  כל  כולל

  על  בין ', ית השם מציאות אמיתת בידיעת והשגה

  אתה ',  וגו   היום  וידעת  כמו ,  וידיעה  לימוד  ידי

  ידי  על  בין ,  אותם  ולמדתם',  וגו   לדעת  הראת

עכ"ל. ועוד כן הוא לו שם בהמשך. ע"ש.   .מעשה

  היום,   וז"ל, וידעת  )ד, לט  רים(דב  וכן כתב הספורנו 

 חלקי  כל  ותדע  שתתבונן   ספק  בלי  ראוי   כן   אם

והשבות   ההתבוננות   ואחר   לבבך,  אל  הסותר. 

'  ה   כי  והוא  מהם,  האמיתי  החלק  לבבך  אל  תשיב

מלמד    הוא בספר  וכ"כ  עכ"ל.  וכו'.  האלהים 

ואתחנן)התלמידים    מצוה  לב,  חכם  ואמנם  (פרשת 

 עד   לת,שכמו   ידיעה  זה  ולדעת  לחקור  עליו 

 כל  ולדעת  להתבונן   עליו   מצוה  כך  שמתוך

  אומרו  והוא  לזה,  צריכות  שכלן   לפי  החכמות,

 דע  אמר  ודוד'. וגו   לבבך  אל והשבות  היום  וידעת

ובא  אביך  אלהי  את וכו'.    הנה  "שמע"  ועבדהו 

  אמתית  קבלה  והיא  הנזכרים,  הענינים  שני  בדרך

  שהוא   מה  כפי  הכל.  מושכלת  וידיעה  וקיימת,

  בלא   באמת  זה  לקבל   מצוה  ישראל  כל  על  יכ  אדם,

 מה  כפי  בלבם  שיציירו   עד  ספק,  הרהור

  מושכלת.   ידיעה  זה  ידעו   כאלו   בפיהם,  שמוציאים

  זה   ולדעת  לחקור  עליו   מצוה  לב,   חכם  ואמנם

 עליו  מצוה  כך   שמתוך  עד  מושכלת,  ידיעה

 צריכות   שכלן   לפי  החכמות,  כל  ולדעת  להתבונן 

  לבבך   אל  והשבות  היום  וידעת  אומרו,  והוא  לזה,

  וכבר.  ועבדהו   אביך  אלהי  את  דע  אמר  ודוד'.  וגו 

(לך לך שער ששה עשר עכ"ל. וכן בעקידה    .קדם וכו'

ראה) ועתה  הבאה    ד"ה  האמונה  באמת  הנה  כתב, 

היותר  היא  חסרונה,  והמשלמת  החקירה  אחר 
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חזקה והיותר שלמה, והמיוחדת אל השרידים בלי  

"ה, ואתה  ספק, כמו שאמר ראש המלכים לבנו ע

ואגב הכי, ראה  של וגו'. עכת"ד.  בני דע את  מה 

בהתגלות ה'   ז)  (שמות ג, בפירוש רש"י על התורה  

מכאביו,    את  ידעתי   אל משה בסנה, שאמר ה', כי

וז"ל, רש"י  ,  אלהים  וידע  )כה  ב,  לעיל (  כמו   כתב 

 מכאוביו,  את  ולדעת  להתבונן   לב   שמתי   כי  כלומר

מצעקתם.   ניאז   את   אאטום  ולא   עיני,  העלמתי  ולא

פשט   לגבי  כאמור  למד  הוא  שגם  הרי  עכ"ל. 

  המילה ידיעה שהיא התבוננות. 

  

  סברא

מן  הדת  ביסודות  החקירה  חיוב  למדו  עוד 

ותעמיק,   אמונתו  תשתלם  שבזה  הסברא, 

יודע  דומה  שאינו  מונים,  עשרת  ה'  אל  ויתקרב 

חוקר   שלא  שמי  אמרו  יחודו  ובמצות  למאמין. 

מג שהוא  לדעת  בלי  חובה שיםמגשים  כן  ועל   ,

והדעות  בהאמונות  הרס"ג  כתב  שהנה  לחקור. 

ב) אות  סוף  יאלם    (הקדמה  עיון,  מתוך  שהמאמין 

ויבוש   מהטעאותיו,  המטעה  ישתיק]  [דהיינו 

[דהיינו יבייש] המתנגד העקש, וישמחו הצדיקים  

וגו'.   וישמחו  ישרים  יראו  שנ',  כמו  והישרים, 

ות כברים,  אדם  בני  מצפוני  יוכשרו   היהובכך 

תפלתם בלב שלם, כאשר יהיה להם בלבם דבר 

כמו   נכון.  אל  והמעוררם  החטא,  מן  המרתיעם 

לא  למען  אמרתך,  צפנתי  בלבי  החסיד,  שאמר 

במשאם  שלמה  נאמנותם  ותהיה  לך.  אחטא 

ומתנם, ותמעט קנאתם זה בזה על עניני העולם, 

ולא  החכמה,  בעל  אל  כולם  פני  מגמת  ותהיה 

לישע ורחמים וטובה, הם  יסורו אל זולתו. ויהיה ל

כמו שאמר ישתבח ויתקדש, פנו אלי והושעו כל  

אפסי ארץ, כי אני אל, ואין עוד. כל זה יהיה עם 

שאז   השבושים,  והסרת  הספקות,  הסתלקות 

בעולם,  תורתו  וידיעת  ה',  את  הידיעה  תתפשט 

כי  שאמר,  כמו  הים.  בחלקי  המים  כהתפשטות 

מכסים לים  כמים  ה',  את  דעה  הארץ  . מלאה 

עולה מדבריו שמי שאינו    (אות ו)כ"ל. ועוד שם  ע

וקצרי   והקטנים  הנשים  הן  וכן  פתי,  הוא  חוקר 

השכל. והעולה מרוח דבריו שם, שכיון שיסודות  

האמונה ניתנות לחקירה, מי שלא חוקרם ממעט  

בו   טבועה  אמונתו  אין  כי  בדת,  מהשגתו 

בשלימות. ועוד כתב שם, שתכלית החקירה לשתי  

את מה שאמרו הנביאים. ב, דע    אמתסיבות, א, ל

מבואר   כן  זו  וכרוח  לאפיקורס.  שתשיב  מה 

הלבבות   היא    (בהקדמה)בחובות  ואם  הקבלה  כי 

קודמת בטבע, מפני צורך הלומדים אליה תחילה,  

שיוכל  מי  לבדה  עליה  שיסמוך  הזריזות  מן  אין 

ומן   הראיות,  בדרך  אותה]  [לברר  ברורה  לדעת 

מדרך  שיושג  במה  לעיין  ולהביא הש  הדין  כל, 

ולמי   עוזרו,  הדעת  במופת ששיקול  ראיות  עליו 

שיש לו יכולת לעשות כן. ע"כ. ועוד בשער היחוד 

א) לפי   (פרק  תלויים  המיחדים  דרגות  כי  מבואר, 

מיחד   א',  הכבד,  אל  הקל  מן  והבנתם  הכרתם 

בלא   הבנה  עם  ב',  הבנה.  בלא  בלבד  בלשון 

  יתת ראיות, וזה יביאו להגשמה, מחוסר ידיעת אמ

מציאותו  ברור  על  ראיות  המביא  ג',  יחודו. 

היחוד.  בענין  השלם  החלק  וזהו  יחודו,  ואמתת 

הבחינה   בשער  זה  כתוכן  לו  ועוד  ב) ע"כ.    (פרק 

מן   הסברא,  מן  בבריאה,  להתבונן  שחייבין 

החיוב   כי  וביאר  מחז"ל.  המקובל  ומן  הכתוב, 

על   המדבר  יתרון  זהו  כי  הוא,  מסברא  הנובע 

נתו וקבול דעתו וכו'. עכת"ד.  והבשאינו, בהכרתו  

עזרא   האבן  מדברי  עולה  בפירוש   (שמותוכן  א  כ, 

 שוות   אדם  בני  מעלות  אין   כי,  שכתב, דע  הארוך)

 כי .  הנכבד  בשם  מאמינים  שהם  בלבם  באמונתם

 להם  שיאמר  אזנים,   להשמעות  מאמינים  הרבים

  כתוב   זה  שראו ,  מהם  ולמעלה.  ככה  אדוניהם

 יבוא   ואם.  שה מל  השם  שנתן   התורה,  בדברי 

  ד.  
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מח 

  ידם  ישימו ,  אלהים  אין   כי,  לערער  אפיקורס 

  לבו  נשאו   ואשר.  להשיב  ידעו   לא  כי,  לפיהם

 אל בהם לעלות מעלות כמו  שהם, חכמות ללמוד

השם וכו'. ובספר אהל    מעשה  יכיר ,  חפצו   מקום

'  וז"ל, ואמ   (שער ראשית חכמה הארוך דרך ב נתיב ה)מועד  

 לא   השלם,  דהיחו   על  האדם  בני  להעיר  הפילוסוף

  אם   כי  התחלות,  והתחלת  העלות  עלת  לעבוד  יוכל

 החכמה.  מן   שקנה  במה  אמיתי,  פילוסוף  או   נביא

  מכירים  שאינם  על  זולתו,  עובדים  זולתם  אבל

  בלשונם   מיחדים  והם  מורכב,  אלא  נמצא

  וזה   במחשבותיהם.  רבים  ויחשבוהו   ובמיליהם,

  ויבן   חכם  מי  שאמר,  ה"ע   הנביא   למאמר  דומה

  העיקר   היא  שהידיעה  ,)י,  יד   הושע(  וידעם  ן נבו   אלה,

 הידיעה  תושג  שלא  ולפי,  בלבד  האמירה  ולא

 את  המשמר  כל   ה"ע  רבותינו   אמרו   התורה,  בלתי

  נפשו  מצותיה,  ומקיים  בה  שעוסק'  כלו   התורה,

עכ"ל.    הוא וכו'.  ראשונים  משמר  עוד  [וכ"כ 

(סעיף ב שהאינו חוקר עובד זולתו ח"ו, ראה לעיל  

  .]סוף אות ב)

  

  הסוברים שא"צ ידיעה כיצד ילמדו

  תמצית אשר יבא להלן 

או   ידיעה,  חיוב  שאין  וסוברים  החולקים 

שעדיף בלא ידיעה, המה יענו בפשטות על 

היא,   "וידעת"  התורה  שאמירת  הנ"ל,  הראיות 

שתדע את ה' דרך מעמד הר סיני ונפלאות יציאת 

מצרים. או שהמילה "ידיעה", אינה ידיעה מתוך 

אלא היא הוראה על הבנה והאמנה מתוך  חקירה, 

מתו  ולא  תמימה,  וכיוצ"ב  אמונה  חקירה,  ך 

וכבסמוך. וכן הפסוק שמע ישראל לא בא להורות  

על החקירה, אלא על הנ"ל, וק"ו שיאמרו כן על  

ביארו  והמקובלים  אלהיך.  ה'  אנכי  הפסוק 

דרך   ה'  ידיעת  היא  "וידעת"]  [של  זו  שידיעה 

ס מכיר  שאז  התורה,  השתלשלות  סודות  דר 

  העולמות ויודע את בוראו, וק"ו שיאמרו כן לגבי 

הקבלה.  ציורי  דרך  שהיא  יחודו,  ועל          ידיעה 

וסוברים שאדרבא   חלוקים  פשוט שהם  הסברא, 

מעלת המאמין בתמימות עדיפה על פני החוקר.  

והסוברים שאסורה החקירה, עוד יותר יחלקו על  

  הסברא, שכן אסור לחקור לדעתם.

  

  הכרה  ידיעה הייו

שהיא  "ידיעה"  המילה  את  פירש 

כלומר   ל"הכרה",   אלהיםתעבדו 

וכוחו   עזרתו  את  וראיתם  "מכירים"  שאתם 

ופעולתו בעבר, ולא תקחו אלהים חדשים. שהנה  

  ה אות כא)   (חתימת הספר מאמר כתב הכוזרי בסוף ספרו  

ונעזוב   לבנו,   דוד  במצות  הקראים  ראית  וז"ל, 

 (דברי  ועבדהו   אביך היאל את דע בני שלמה ואתה

  את  לדעת  שצריך,  מזה  וראייתם  ט)  , כח  א,  הימים

  עבודתו.   התחייב  כן   ואחר  ברורה,  ידיעה  האלהים

  באלהי  להאמין   וזקניו   אביו   על   לסמוך  הזהיר  אבל

 השגחתו,  בהם  דבקה  אשר,  ויעקב  יצחק   אברהם

  ארץ   והנחילם,  זרעו   בהרבות  יעודיו   להם  וקיים

  זה   וכמו ,  זה  וזולת ,  בתוכם   שכינתו   וחנות,  כנען 

,  ידעום  לא  אשר  אלהים  כה)  כט,  (דברים אמרו   הוא

  הידיעה   בהם  רצה  לא  ,ג)  יג,   (דברים  ידעתם  לא  ואשר

  ולא   טוב  לא  מהם  ראיתם  לא  אשר  אבל,  באמתתם

עכ"ל.   .שתיראום  ולא  שתקוום  צריך  ואין ,  רע

על   לסמוך  לשלמה  להורות  דוד  כוונת  דהיינו 

להא לבן,  מאב  העוברת  בה' המסורת  מין 

והשרה  להם,  הבטחותיו  וקיים  שהשגיחם, 

 א ידיעת פעולותיושכינתו בתוכם וכו'. וידיעה, הי

. והוכיח כן מן הפסוקים אלהים שעשה לאבותינו 

ידעום   לא  כט)אשר  לא   (דברים  אשר  הפסוק  ומן 

אלו יא)  (דבריםידעתם   בפסוקים  ידיעה  והלשון   ,

שום  זרה  מעבודה  מכירים  שאינכם  פירושו, 

פירושו מעשי ולא  שעשתה,  רעים  או  טובים  ם 

  ה. 

  הכוזרי 
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אף הוא  כן  כן  ועל  אודותם,  חקרתם  הכא   שלא 

מעשיו.  תכיר  היינו  וגו'  דע  בני  שלמה  בואתה 

וידעת  התורה  בפסוק  אף  כן  יצא  לדעתו  וא"כ 

ההתב על  צוותה  שהתורה  וגו',  וננות  היום 

במקום,  יהודה  הקול  כתב  באמת  וכך  במסורת. 

הקשר הכתובים,   ועוד חיזק שזהו פשט הפסוק מן 

שלפני כן נאמר, אתה הראת לדעת כי ה' וגו', מן 

השמיעך   הגדול  השמים  בכחו  ויוציאך  וגו', 

ממצרים וגו', וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' 

 הוא האלהים וגו'. ולפי משמעות הכתוב, ראיה זו 

במעמד   עיניהם  ראו  מאשר  חושית  ראיה  היא 

ב ה'  יש  כי  וידעו  הכירו  שממנו  קרבם. ההוא, 

לשמוע   וקרוב  וז"ל,  כתב  בהמשך  ועוד  עכ"ד. 

המקום בכל  כי  החבר,  של  יזכיר   מטעמו  אשר 

הכתוב וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא  

המקובלת  הידיעה  על  הכונה  וכיוצא,  האלהים 

ן כמדובר. ע"כ. ונמצא הסמוכה על החוש והנסיו 

ההתבוננות   על  התורה  ציוותה  הכוזרי  דלדעת 

  י כדי להכיר את בוראנו. במעמד הר סינ 

  

  ושמע הייו קבלת המסורת   וידעת דרך הר סיי

שכתבו   עולם  גאוני  כמה  כדברי  יוצא  וזה 

דרך   ידיעה  היינו  וידעת,  שפירוש  להדיא 

ההתבוננות במעמד הר סיני ושאר נפלאותיו אשר  

התורה  על  בפירושו  האברבנאל  שהנה  עשה, 

ב, שהיום  על הפסוק וידעת היום, כת  (דברים ד, לט)

ת בחורב, כלומר, תדע את יום  הוא יום אשר עמד

תג וממנו  תורה,  האל, מתן  מציאות  לידיעת  יע 

        שיום זה הוא יסוד הדת ע"ש באורך. 

האריך בכך היעב"ץ ממגורשי ספרד בספרו 

החיים   ואנכי)אור  ד"ה  ד  דבריו    (פרק  ותוכן 

השמים,   מן  כתורה  התורה  עיקרי  שאת  הוא, 

ותחי בפסוקים  נבואת משה  נצטווינו  ית המתים, 

ול הקבלה.  בהם משום  ושמע, להאמין  כן  אנכי, 

ולא  הו  שיתאמנו.  כדי  ומופתים,  לאותות  צרכו 

חקירת   על  אלו  מפסוקים  שלמדו  כחוקרים 

עיקרים אלו. שלא יתכן ציווי על חקירה מופתית. 

גם שמע ישראל לא יתכן שהוא צווי על חקירת 

לכ הש"י  יצוה  איך  כי  א,  ישראל אחדותו,  לל 

אחד  אשר  בחקירה  לחקור  וטף  נשים  אנשים 

[וכמו  אליהם  יכשר  לא  זאת   מאלף  שהגבילו 

, הובאו דבריהם להלן גופייהו   הרמב"ם ודעימיה

ג, ]. וכ"ש בהיות החקירה רבת  ד)  (סעיף ט ובאותיות 

"שמע"   המילה  ב,  הסכנה.  וקרובת  הספיקות 

על   מורה  "ראיה"  והמילה  הקבלה,  על  מורה 

כאו  עניו  החקירה,  החכם  בלבי,  אני  וראיתי  מרו 

אל  בראשו. גם בגמ' ר"ה שמו את פסוק שמע ישר

ר"ה,   בתפילת  שאומרים  מלכויות  עשרה  בסוף 

על  ולא  ית',  המלכתו  על  הפסוק  שמורה  הרי 

כתב, נאמת   (פרק יא)אחדותו. עכת"ד. ועוד לו שם 

את התורה ע"י הנסים, וזהו לדעתי אנכי ה', רוצה 

הפך בך.  משגיח  המחקר.    לומר  בעלי  סברת 

  והראיה אשר הוצאתיך וכו'. ע"כ. 

 ח"א מאמר כ פרק ט והלאה)(דחה בספר הברית  

שעל הטענה הסברתית משיב, שכיון שיש 

לנו ראיות ניצחות ועדיפות למציאות האל, בלא  

הנתונה למחקרים שכליים   לפילוסופיא  להזדקק 

דקים, ובקל יפול הנופל ממנו, יש לנו להעדיפם. 

אורה לא השית ליבו, שעל החובות הלבבות [לכ

דיב והוא  משיב,  השגותיו  דברי  על  שבאו  ר 

הוכחות על יחוד ה', וזה אין לנו הוכחות שכליות,  

רק הוכחות פילוסופיות, או קבלה, אך לא הוכחה  

וממשיך   אחרת.]  יב) שכלית  פירוש   (פרק  על 

אינו   ועבדהו,  אביך  אלהי  את  שדע  הפסוקים, 

א כי  שכלי,  את  למופת  דע  לומר  לפסוק  היה  ז 

הראיה  נקנית  שמשם  והארץ,  השמים  אלהי 

(עשין  א פירושו כפי שפירש הסמ"ג  . אלהמופתית

הטובות,    ז) מדותיו  הם  בדרכיו,  ה'  את  שתדע 

  ו. 

  וכן 

  וכן 
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ובהם עובדו, כדאמר הכתוב, השכל וידוע אותי,  

(ירמיה  כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ  

וממשיך  ט) יג).  ויד  (פרק  הפסוק  היום על  עת 

מה והשבו  החושיית,  הידיעה  על  הוא  וגו',  ת 

סיני, כמו שנזכר לפני  שראו בעיניהם במעמד הר 

כן בפסוקים, ולא על הראיות המופתיות, ועע"ש 

                באורך, עכת"ד. 

  

  וידעת הייו להתבון בגדולתו 

 (שער אחרת פירש רבנו יונה בשערי תשובה  

יז)  ג להתבונן    אות  ציווי  הוא  שוידעת 

 נמסרו  העליונות  המעלות  כי   לות ה' וז"ל, ודעבגד

  דברים (  שנאמר,  הבחירה  מעלת  כמו ,  עשה  במצות

, תורה  תלמוד  ומעלות,  בחיים  ובחרת  )יט,  ל 

  התבונן  ומעלות,  בם וכו'  ודברת  )ז,  ו  שם(  שנאמר

  והשבות   היום  וידעת  )לט,  ד   שם(  שנאמר',  ה  בגדלות

,  ד י תהלים(  אמר ודוד , אלהיםה   הוא'  ה  כי  לבבך  אל

 היש   לראות  אדם   בני  על  השקיף  משמים'  ה  )ב

  וכו'. עכ"ל. אלהים את דורש משכיל

  

ושמע הייו שמועה    וידעת הייו קיום המצוות 

  קבלית 

אדרבה למד מפסוק    סנהדרין פי"א אות ג)(הריא"ז  

החקירה,   הרחקת  על  להורות  ישראל  שמע 

הפילוסופיה,  לימוד  באיסור  שהרחיב  שאחר 

לידי   יבא  צוה שאולי  וכן  וז"ל,  הוסיף  כפירה, 

ה'   ישראל  שמע  ע"ה,  שלנביאים  רבן  עלינו 

ולהתבונן   להשכיל  אמר  ולא  אחד,  ה'  אלהינו 

להאמין  אלא  חכמה,  בדרך  האלהות  בידיעת 

ש פי  על  [היינו הייחוד  קבלה  פי  ועל  מועה 

ש"שמענו" מאבותינו ש"קיבלו" איש מפי איש] 

  כשם שאנו מקובלים כל התורה והמצוות על פי 

המתהלל   יתהלל  וכו'.  קבלה  פי  ועל  שמועה 

ה',  נאם  חפצתי  באלה  כי  אותי,  וידוע  השכל 

התו  שמירת  היא  הזאת  והמצוות,  והידיעה  רה 

ני  כאשר אמר הנביא הזה במקום אחר, דן דין ע

ה'.   נאם  אותי  הדעת  היא  הלא  טוב,  אז  ואביון 

שבסוף  הראיות  בקונ'  קסתו  והניף  ושב  עכ"ל. 

יחוד ה', שלא    א)צ ע" (דף  פסקיו לסנהדרין   לענין 

אלא  וז"ל,  בתמימות  להאמין  אלא  בזה,  לחקור 

ודאי לא הקפידו לכך, אלא יאמין אדם היחוד כפי 

שאמר  שכלן,  מיעוט  כפי  הנשים  ואפילו  שכלו, 

ע"ה שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, ושמע   משה

לשון שמועה ולשון קבלה, שעל פי שמועה ועל 

ולא  זה.  דבר  יאמין  קבלה  תורה    פי  משה  נתן 

לישראל אלא בדרך אמונה ובדרך קבלה [דהיינו  

שלא נתן לעם ישראל הוכחות וחקירות שכליות 

, אלא רק אמונה שכך הוא, והוראה על על היחוד

איש   הקבלה  יודעים העברת  אנו  ומשם  מאיש, 

  זאת היום] וכו'. 

  

  וידעת הייו להאמין ולא לחקור 

  

ה  א)  (מצוה לידע  שהציווי  וא למד 

שלא   ההפך,  להזדקק בדיוק 

להוכחות הפילוסופיות, אלא על ההוכחות שלהם  

נגד התורה מצווה התורה להאמין [שלא בידיעה  

 שברא  שאותו   חקירתית] בה', שכתב וז"ל, לידע

'  ובד  ומטה  מעלה  מושל  לבדו   הוא  וארץ,  שמים

,  וגומר  אלהיך'  ה  אנכי  )כ   שמות(  כדכתיב  רוחות,

 כי  לבבך  אל  והשבות   וםיה  וידעת  )ד   דברים(  וכתיב

  מתחת   הארץ  ועל  ממעל  בשמים  האלהים  הוא '  ה

, לידע.  באויר  אפילו   חכמים  ודרשו .  עוד  אין 

 שהעולם  שאמרו   הפילוסופין   מן   לאפוקי  פירוש

, דבר  ולא  מנהיג  לו   ואין   במזלות,  מאליו   נוהג

 וכל  מצרים  ויציאת  סוף  ים  קריעת  ואפילו 

  כי   ין להאמ  לנו   ויש.  היו   במזל  שנעשו   הנפלאות

 העולם  את  מנהיג  ה"הקב  אכן .  דוברים  הם  שקר

  עוד 

  ז. 

  הסמ"ק 



 

  נא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

עכ"ל. ולהדיא שא"צ לידע, אלא   .פיו   ברוח  כולו 

  להאמין נגד ההוכחות הפילוסופיות. 

  

פעולות ידיעת  הייו  בא  וידעת  שמתוכם  יו 

  ושמע הייו קבלת הלב   לקיום מצוותיו ודרכיו

בספר מעלות המדות, אחר שהאריך הרחיב  

ב שידיעת הבורא היינו  בידיעת הבורא, כת

ריאה שברא, הכרת פעולותיו שגילה לנו דרך הב

מצוותיו   קיום  היא  הידיעה  עיקר  את  יוליד  וזה 

שהנה   הטובות.  המדות  הם  בדרכיו,  וההליכה 

משכלת  ונפש  בזה"ל,  ספרו  בהקדמת  כתב 

ידע את קוננו  השכילנו אשר בה הורנו להכיר ול

הספר   ובגוף  הראשונה)וכו'.  כך  ייחד    (המעלה  על 

מעלה שלימה, וקראה מעלת ידיעת האל יתברך, 

ופתח שהיא מבחר כל המעלות, וביאר שידיעתו 

היא ידיעת האל, ושהוא ברא הכל בחסד, ומנהיג 

כענין  וז"ל,  אחד  ושהוא  זולתו,  ואין  העולם, 

ה הזאת  והשמיעה  וגו',  ישראל  יא  שנאמר שמע 

בשכלנו  ונקבל  לבנו  שנכוון  הלב,  קבלת  לשון 

נ  ויהיה  שהקב"ה  והוה  היה  כלומר  תמיד,  מצא 

מין יחוד בלא שותף ולא    וכו'. אחד ומיוחד בכל

וכן הזהירנו   וכו',  ושנוי  וכו', בלי הרכבה  דמיון 

בשכלנו   ולבחון  לידע  הקדושה  בתורתו  המקום 

את יחוד השם, כענין שנאמר וידעת היום והשבות  

לבבך כי ה' הוא האלהים בשמים ממעל ועל  אל  

עוד. וכן הוא אומר אתה הראת הארץ מתחת אין  

אי האלהים  הוא  ה'  כי  וכו'. לדעת  מלבדו  עוד  ן 

לבורא  שאין  ולידע  להאמין  אנו  צריכין  ועוד 

שום   ולא  תמונה  ולא  גשם  ולא  גוף  לא  יתברך 

הוא האלהים   כן, שה'  והדבר  וכו'. הואיל  דמות 

הארץ מתחת אין עוד מלבדו, בשמים ממעל ועל  

ח כן  אם  אחד,  ושמו  אחד  להשתדל  והוא  ייבין 

תנו, להכירו ולידע אותו במה שנוכל להשיגו בדע

צונו  וכן  וכו'.  עצמו  מצד  ולא  פעולותיו  מצד 

שנאמר  כענין  אמיתתו,  ולידע  להכירו  בתורתו 

מצרים   מארץ  הוצאתיך  אשר  אלהיך  ה'  אנכי 

אשר   אותי  דעו  כלומר  עבדים,  הוצאתי מבית 

יאמר  ואם  עבדים,  מבית  מצרים  מארץ  אתכם 

הי והוא  אדם,  הבורא,  את  האדם  וידע  יכיר  אך 

הנה לכם עיקר ידיעת הבורא  נעלם מעיני כל חי.  

יתברך, תחילה צריך לכם בני להשתדל להבין כח  

בחכמתו,  העולם  מנהיג  איך  ותשכילו  הבורא, 

אשר   בפעולותיו  והתבוננו  בנפלאותיו,  ותחשבו 

ה, ומחדש תמיד בכל יום. אחרי כן צריך  פעל ועש

ע לקבלו  בני  ולקבל לכם  ולאדון,  לאלוה  ליכם 

עשות מצותיו, וללכת  עליכם גזרותיו וחוקותיו, ול

יתברך   הבורא  ידיעת  עיקר  היא  וזאת  בדרכיו, 

וכו'. וכן מצינו במשה רבנו עליו השלום, שביקש  

ידעהו   ואז  מאת הקב"ה שיודיענו דרכי מצותיו, 

אמי את  וישיג  נא  הודיעני  שנאמר,  כענין  תתו, 

כשאדע דרכי מצוותיך, אז  דרכיך ואדעך, כלומר  

ביאר את הפסוק אדעך ואשיג אמיתתך וכו'. וכך  

אל יתהלל וכו' השכל וידוע אותי, היינו בידיעת  

את   וכן  מצוותיו,  ולקיים  בדרכיו  ללכת  האל 

אביך   אלהי  את  דע  בני  שלמה  ואתה  הפסוק 

שלם, בלב  דעהו, והפסו   ועבדהו  דרכיך  בכל  ק 

יתברך. ועוד  וסיים, וזאת היא עיקר ידיעת הבורא  

ה  בהמשך המעלה דיבר בחיוב ת"ת וכתב, כי ממנ 

נדע   מצוותיה,  ועשיית  ובידיעתה  חיים,  תוצאות 

  ונכיר את בוראנו. ע"כ.

  

  וידעת הייו לזכור את ה' תמיד 

הר"ן   בשיחות  ריז)נחמן  כתב   (אות 

ואת החקירה,  את  הפסוקים   להרחיק 

של  הפשוט  הפירוש  עיקר  ובאמת  וז"ל,  פירש 

כגון פסוק ית',  אותו  לדעת  המזהירים  אלו,  ים 

והש היום  את וידעת  דע  וכן  וגו',  לבבך  אל  בות 

וכן דעו כי ה' הוא אלהים,   אלהי אביך ועבדהו, 

  גם 

  רבנו  
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עיקר אזהרה זו היא בפשיטות לדעת ולזכור אותו  

שום  ית' תמיד בכל עת, ואל ישכח אותו ית' ח"ו ב

עת וכו'. אבל חלילה לנו לומר שכוונת הפסוקים 

אותו ית' על פי חקירות אנושיות הבנויות    לדעת

  . (סעיף ג אות יח)וע' בזה לעיל ל. על השכל. עכ"

  

ידיעת הסוד   וידעת הוא  על פי הקבלה פירוש 

  שבו תדעהו  

והוא   לוידעת,  אחר  פירוש  נמצא  עוד 

כאן הוא  להמקובלים שאמרו שציווי התורה  

אל   האדם  מגיע  שדרכו  הסוד,  תורת  לימוד  על 

האל בהקדמת    ידיעת  הרקאנטי  שכ"כ  והכרתו, 

וז"ל, צריך אדם לעסוק בתורה   ספרו מאה שערים

עד שישיג לידע הידיעה האמתית הנקראת חכמת  

אדם  של  נפשו  הזאת,  בידיעה  כי  הקבלה, 

חוצבה.  ממנו  אשר  המקום  אל  ועולה  מתאחזת 

יבא אדם לעבוד את בוראו,   ומצד הידיעה הזאת

הו. עכ"ל. כמו שכתוב, דע את אלהי אביך ועבד

השל"ה   א)וכ"כ  מאמר  מאמרות  כך  וחזר  (עשרה    על 

חכמת   ידיעת  היא  זו  שידיעה  פעמים,  כמה 

  הקבלה. ע"ש.  

הרמח"ל פעמים רבות, שחובת הידיעה 

ידיעת  היא  לבבך,  אל  והשבת  בפסוק 

דיעה זו היא  הסוד, אך בשונה מהנ"ל מפרש, שי 

וישוב הלב שה' לבדו הוא מנהיג העולם,  הבנת 

או בו   לרשעים,  שליטה  שיש  ח"ו  שנראה  בזמן 

ול בעולם.  אחרא  הנהגתו  לסטרא  איך  הבין 

מובילה אל הטוב. ושיתיישבו קושיות צדיק ורע 

לו, ויובן הרוע השורר בעולם וכו'. ע"כ. כלומר,  

חקירה   היא  "ידיעה",  שהמילה  מודה  הוא  גם 

למציאות שכל הוכחות  של  חכמה  אינה  אך  ית, 

חכמה   אלא  ויחודו,  כיצד האל  הלב  הבנת  של 

את   גילה  שהוא  [וכפי  העולם.  את  ה'  מנהיג 

את ה לפרש  הינו  שכולו  הסוד,  תורת  של  נמשל 

במציאות  בבריאה,  עולמו  את  ה'  הנהגת  דרך 

העכשווית, ולעתיד לבא, הוריד וגילה סודות אלו  

היו לו, גילוי אליהו  מתוך הגילויים השמיימים ש

עליונים,  מעולמות  ומלאכים  חסידים    ושאר 

ירים   וכאשר עלו דברים אלו באגרותיו הקרויים 

הר אגרות  שהם משה,  וביארם  ועוד,  מח"ל 

הנמשל בכתבי הסוד, ובא הנמשל בספריו רבות, 

כגון בספרים חוקר ומקובל, קל"ח פתחי חכמה,  

והכללים   הנמשל,  הוא  ח"א  תבונות  דעת 

ים לו הנדפסים בסוף הספר, הם המשל, המקביל

ז  כל  וכנודע  רבות,  שקושיות ועוד  וכדבריו  ה.] 

במורה   הרמב"ם  כתב  למענה,  זקוקות  (ח"ג אלו 

שטעות הכופרים נובעת וז"ל, ממה שנראה   פט"ז)

מהעדר  התבוננות],  [בלא  המחשבה  בראשית 

ושמקצת  אדם,  בני  [יחידי]  אישי  מצבי  סדירות 

והחסידי האדם  בני  רעים  אישי  בחיים  ם, 

בחיים   הרשעים,  האדם  בני  ומקצת  ומצערים. 

(בהקדמתו לאיוב ם ונעימים. ע"כ. וכ"כ הרמב"ן  טובי

דבר) ויש  ד"ה  יט  עמ'  הרמב"ן  דבר   כתבי  ויש  וז"ל, 

מכאיב הלבבות ומדאיב המחשבות, ממנו לבדו  

והוא   נמשכו רבים בכל הדורות לכפירה גמורה. 

הראות בעולם משפט מעוקל, וצדיק ורע לו, רשע 

 וטוב לו. כי יאמרו מדוע דרך פלוני ופלוני צלחה,

זה   אבדו.  צדיקים  שיראו  ופלוני  פלוני  ולמה 

ול אומה  בכל  המורדים  בכל  המרי  שון.  שורש 

עכ"ל. שהנה כתב הרמח"ל בספר חוקר ומקובל  

בעומדו לבאר את הצורך בחכמת הסוד   (סוף ח"ב)

וז"ל, שחובה לדעתה, כמצות ה' וידעת היום וגו',  

בדברים   אלא  לבד,  באמונה  ולא  ובידיעה 

, כמו שאמר הכתוב בפירוש, המתיישבים על הלב

והשבות אל לבבך וכו'. ידיעה וישוב הלב לדעת  

מה ממש שהדבר הוא כך, שכל מה שיש בדרך חכ 

בעולם הוא הנהגת השם יתברך בחכמה, ושהכל  

וכ"כ   עכ"ל.  לבד.  אמונה  בדרך  לא  מתוקן,  יפה 

  ח.  

  וכ"כ  
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וז"ל, והרי כוונת המצוה    (סי' קטז)במאמר הויכוח  

לבבך, ידיעה וישוב  היא וידעת היום והשבות אל

בדרך חכמה ממש שהדבר   לדעת  כך,  הלב  הוא 

ה  בעולם  מה שיש  יתברך, שכל  השם  הנהגת  וא 

ושהכל יפה ומתוקן. לא בדרך אמונה, אלא בדרך 

לו   ועוד  ויפה.  ותשכיל שכך טוב  ידיעה, שתבין 

תבונות   לד)בדעת  היחוד,    (סימן  סוד  בידיעת 

ת, שחייבים אנחנו להשיב אל לבנו הידיעה הזא

שום  בלי  גמור  בישוב  בלבבנו  אותה  לתקוע 

מ והוא  כלל.  רבנו פקפוק  משה  שמצונו  ע"ה    ה 

(אות מפי הגבורה, וידעת וגו'. ועוד כן הוא לו שם  

משה  קסד) מלחמת  בכללי  וכ"כ  א).  ובריש   (כלל 

חכמה   פתחי  ובקל"ח  צבאות.  ה'  ב) קנאת    (פתח 

שרצונו בבריאה להטיב, ולכן כל מה שרואים רע  

רש וז"ל,  אינו  ביאר  שם  ובפירוש  אחרת.  ות 

חכמת הסוד] הוא שנבין  ותועלת החכמה הזאת [ 

בידיעה ברורה שהוא מה שנצטוינו ע"ז וידעת זה  

היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא האלהים. ואיך 

הסובבת   הזאת  ההנהגה  כשנבין  אלא  זה.  נבין 

סופו  ועד  נראה   ,מראש העולם  זה  יהיה דבר  אז 

הוא שכך  שיש  הוא    שהכל  ,לעינים  מה  [כל 

חפצו  רק  להעמיד  ית"ש  מאתו  רק  בעולמות] 

ע בשום  ולא  להטיב  סיבה  הטוב  [ואין  אחר  נין 

עכ' וכו אחרת]   בזה. ל".  שמאריך  ע"ש  ועוד   .

בעוד   הרמח"ל  כ"כ  הסוד,  לתורת  זו  [וכהגדרה 

חכמה   פתחי  בקל"ח  וכגון  א)דוכתי,  וז"ל,    (פתח 

וזה כי כל חכמת האמת אינה אלא חכמה מראה  

יתות האמונה, להבין כל מה שנברא או נעשה אמ

אי ואבעולם,  הרצון העליון,  מן  יוצא  מנהג ך  יך 

הכל בדרך נכון מן האל האחד ב"ה, לגלגל הכל 

להביאו אל השלימות הגמור באחרונה. ופרטות  

החכמה זאת הוא רק פרטות ידיעות ההנהגה בכל 

שם   עוד  וכ"כ  עכ"ל.  וכו'.  ומסיבותיה  חקותיה 

וז"ל, רק זאת היא כל חכמת הקבלה,   (ריש פתח ל)

  לדעת הנהגתו של הרצון העליון, על מה ברא כל 

יהיה  ומה  בהם,  רוצה  הוא  ומה  האלה,  הבריות 

כל   מתפרשים  ואיך  העולם,  סבובי  כל  סוף 

הגלגולים האלה אשר בעולם, שהם כל כך זרים  

תשובת  בריש  ומקובל  ובחוקר  עכ"ל.  וכו'. 

חכמת הקבלה   המקובל כתב וז"ל, דע שכל ענין 

אחד   ושהוא  ית"ש,  משפט  לבאר  אלא  אינו 

בו שנוי ולא רבוי בתכלית היחוד האמיתית, ואין  

ולא א' ממקרי הגוף ח"ו וכו'. דע שחכמת הקבלה  

בא להורות אותנו וכו', איך ית"ש מסבב ומנהיג  

ועוד  עכ"ל.  חכמתו.  שלימות  בגודל  עולמו  את 

כבר    וז"ל,  )ד"ה כבר ראית(בבהמשך משיב המקובל  

אית היות כל עיקר החכמה הזאת הבחנת שורש ר

יצאו  מאין  עצמם  בפני  הדברים  המה   כל  לאנה 

  הולכים לאיזה תכלית ומה תועלת בהן. עכ"ל.]

(יו"ד סי' רמו  הגר"ח בן עטר בראשון לציון  

שעל ידי לימוד הסוד מקיים מצות   סעיף ד)

אל את  לומר הדע  הפליא  כאשר  ועבדהו,  יך 

 בס' הזוהר הקדוש. ע"כ.   זצוק"ל  י רשב"יההאל

  (וכ"כ עוד ספרים שבסמוך) ולגבי אומרו שכ"כ בזוהר  

(ל"ת יא וכ"כ בדרך פיקודיך    .(אות י)ראה בזה להלן  

ד) החיים    אות  אור  ספר  על  בפירושו  לו  ועוד 

גנים   מעיין  ספרד הקרוי  ו ליעב"ץ ממגורשי  (דף 

ים  על האומר  (דף ל ע"ב)ושם  ע"ב, דף י ע"ב דף יא ע"ב)

יחוד  שוידעת ידיעת  חיוב  זה  הוא  גם  כתב,  ו 

וכו'   וסייעתו  הרמב"ם  סברת  רק  הוא  לדעתי 

ובפרט למי שהאירו עיניו באור תורתו של רשב"י 

עין בעין יראה מה שהמצוה של וידעת היום וגו'. 

מצותיך   נתיב  בספר  וכ"כ  נתיב    ,(מקאמרנאעכ"ל. 

ואם שהחסיד חובת הלבבות   היחוד שביל שני אות א)

ריו, אבל לא  כדב מר שצריך לחקור ולידע, אמת א

בדרכים של שכל חומרי, אבל בדרכים המושגים 

מן הנביאים, ומן הזוהר הקדוש, וכתבי מרן. וכ"כ 

  (ח"א סי' צד עמ' קפז) הסבא מקעלם בחכמה ומוסר  

  וכ"כ  
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נד

הפסוק   על  מיוסדת  הקבלה  חכמת  כל  כי  וז"ל, 

שנ  הכתוב  שהזהיר  לבבך,  אל  תדל  שוהשבות 

ע"י שנדע דרך    ה מיושבת בלבנו,שתהיה האמונ 

ודרך  והביאו  ע"כ.  עולמו.  את  ה'  הנהגת  מהלך 

שכתב   במבא  זצ"ל  פרידלנדר  הגר"ח  זו  בדרך 

לספר שערי רמח"ל, שפירוש הכתוב וידעת וגו', 

לדבריהם   יוצא  [אגב  ע"ש.  הסוד  תורת  והיא 

קבלה   ללמוד  דאורייתא  עשה  מצות  שישנה 

ה ונכונים  וגו'.  היום  וידעת  גם  מדכתיב  דברים 

ו  שלמד  הרמב"ם,  הסוד לשיטת  חיוב  על  ידעת 

להבנתו שהיא הפילוסופיה האלהית. אך ציווי זה  

, וכמו (להלן סעיף ט)  תבארימוגבל לשלמים, וכאשר  

וכל   היהודית,  הפילוסופיה  בעלי  כל  שכתבו 

        המקובלים בתנאי לימודה.] 

  

  דיון בכך 

נוהם   ארי  בספר  ז) אולם  ו,  את    (פרקים  תקף 

בפס  פירוש וגו' דקהמקובלים  וידעת  אי  וק 

על הסוד וז"ל, ואי אפשר להבין באומרו דע את 

ידיעה   תקרא  לא  כי  קבלה,  דרך  על  אביך  אלהי 

ולא תפול בה הצווי, והיה אומר לו האמן באלהי 

התורה  אמונת  יסוד  אחר  שצווהו  אלא  אביך. 

שנוכל   מה  להשיג  זה,  כל  אותנו  המלמדת 

(פרק . ועוד לו שם  ממציאותו בחקירה שכלית וכו'

שהפס  ז) שמיעת  כתב  על  הוא  ישראל  שמע  וק 

השכל בדברים המתישבים על הלב, ע"י חקירה  

על   קאי  וממילא  אוזן,  שמיעת  על  ולא  שכלית 

שמיעה.  שהיא  הקבלה,  על  ולא  היחוד,  חקירת 

את  לדחות  סובב,  כולו  זה  ספר  שעצם  ואף 

אנוש   בשכל  שהומצאה  הוא  וטוען  הקבלה, 

ים. ועל עצם הספר בודאי נדחה בדורות האחרונ 

רו לה, כי הוחזקה הקבלה בכל גבולות ישראל ק

אין פרץ ואין יוצאת, ואין היום מי שדורך בדרכו 

(סעיף י אות   להלן   אשר עברה ובטלה מן העולם [וע'

יש  ו  ]. מ"מ טענתו ז מש"כ אודות ספר זה  ד בהערה)

י)[וגם בסמוך  לעמוד עליה.   נעמוד על כך,   (אות 

לכן אינו סותר רוש זה פשט אלא סוד, ו שאין פי

ודעימיה.]   הרמב"ם  נוהם את  ארי  ספר  ובסוף 

אורך   כל  על  המשיבים  מספרים  ליקוט  הובא 

על שטען שמצות החקירה    (על פרק ו)הספר, ושם  

ר'   דברי  הובאו  וגו',  וידעת  התורה  הוראת  היא 

יהושע יוסף פרייל שהשיב, שתחת אשר הרמב"ם  

ידיעת   מצות  לקיים  החקירה,  חשב  פי  על  השם 

המקובלים לקיים מצוה זו בלמוד הקבלה. גם   באו 

ז)שם   פרק  על   (על  וצינה  המגן  תשובת  הובאה 

שפירש הריב"ם, שמע ישראל, שהוא לא שמיעת  

האוזן, אלא שמיעת השכל בדברים המתיישבים 

על הלב ע"י חקירה שכלית. וכתב, כבר מחו ליה  

גדול עוכלי  שהפירו מאה  ואמרו  ישראל,  ש  י 

מ שאמר  והפשוט  לכלל האמתי  ע"ה  רבינו  שה 

מצד   וידעו  דבריו,  ויקבלו  שישמעו  ישראל, 

ע"כ.   האמיתי.  אחד  הוא  אלהינו  שה'  האמונה 

שאי   אמוזג,  אבן  אליהו  רבי  תשובת  שם  ועוד 

אם   כי  החקירה,  ע"י  היינו  ש"שמע"  אפשר 

האמונה בה' אחד היא חקירה, מה יעשה האדם 

או  שע"פ   אלהים,  אין  גשמי  חקירתו  והוא  ישנו 

יעשהוכו',   הרי   ?מה  יאמין,  יכחיש.  או  יאמין, 

החקירה מנגדתו. יכחיש, אם כן מה הועיל משה  

מתנגדת.  והחקירה  לחקור,  שצוה  במצותו  רבנו 

האם יסכים   )סעיף כ (ע"כ. ועיין מש"כ בזה להלן  

  הרמב"ם עם פרוש זה בהגלות נגלות הקבלה.

  

  זוהר

הורו  והננ אשר  את  להראות  חלק  ו  באצבע, 

הקב בזוהר מגאוני  כתוב  שכן  הנזכרים,  לה 

דוכתי, היא   בכמה  ה'  ידיעת  של  עשה  שמצות 

את  נכתוב  זה  עם  ויחד  התורה.  סודות  ידיעת 

הנלע"ד, שאין הכרח כן מדברי הזוהר, כי דבריו 

  ט.  

  י. 
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באו בפירוש הפסוק על פי הסוד, ולא בא להורות 

כי   הפסוק,  פשט  את  דברי  לנו  פשט  כל  כמעט 

ב הזוהר אין וא בתורת הסוד, וכפי שכותהזוהר ה

ספור פעמים שבא לפרש את הפסוק על פי הסוד, 

וכפטיש  פי הפשט התורה הכוונה אחרת,  ושעל 

יפוצץ סלע, וכגון כשכותב הזוהר, והא אוקמוה, 

הא   או  וכו',  אבל  חבריה  אוקמוה  קרא  האי  או 

רז  או  אוקמוה  אאוקמוה,  או  מארי    דאוקמוה, 

דא כמה  או  ואח"כ מתניתין,  וכדומה,  וקמוה 

יש לומר אף הכא שדבריו   מבאר וכן  את הסוד, 

פשט  אינו  הח"ן,  תורת  לימוד  ידי  על  לדעת 

משמע   גם  וכאשר  הסוד,  פי  על  אלא  הפסוק, 

  מדבריו וכדלהלן.

הזוהר בהקדמת   א)  עמוד   יב  (דף  כתוב 

 הוא '  דה  למנדע  רביעאה  וז"ל, פקודא

 היום  עתויד  )ד   דברים(  אמר   דאת  מהכ  האלהים,

  ולאתכללא   האלהים,  הוא'  ה  כי  לבבך  אל  והשבות

  חד,   דאינון   למנדע  דהויה,  בשמא  דאלהים  שמא

זו   בהו   ולית מצוה  שמונה  הרי  עכ"ל.  פרודא. 

בשם   הויה  שם  ליחד  ופירושה  עשה,  במצות 

ברם  אלהים התורה.  סודות  כל  כללות  והוא   ,

פירוש הזוהר כאן אינו פשט הכתוב כי אם סודו,  

הכי פשט הפ הוא  יתעלה  הוא שה'  ,  אלהים סוק 

זולתו,   אחר  כח  ושאין  הכוחות,  כל  בעל  היינו 

ש  וממילא כאן  ברור  הזוהר  ולא  דברי  סוד  הם 

הזוהר  שגם  ודעימיה,  הרמב"ם  ויאמרו  פשט. 

פי   ועל  החקירה,  על  הוא  התורה  שציווי  יודה 

הסוד כוונת התורה לידיעת הקבלה. וכדרכו של  

וכן   פי הסוד.  לפרש בשאר  הזוהר לפרש על  יש 

  דף   (משפטים  דברי הזוהר שבסמוך. עוד כתב הזוהר

 א כתבנ   דאנא  ההוא  אבא,'  ר  ליה  אמר   ב)  עמוד   קכג

  חבריא,  לגבי   ) כתבוהו(  אמינא  קדישא   מבוצינא

  למנדע,   אצטריך  והא  מלין,  ידעין   אינון   דהא

  ) כט  שם(  וכתיב,  ה'  אני  כי  וידעתם  )י  שמות(  דכתיב

, בלבנא  מלין   שבן דאתיי  בגין ',  ה  אני  כי  וידעו 

עכ"ל.   מלין   סתימין   ולהלאה  ומכאן  בגוון. 

ולהדיא שהידיעה היא סודות התורה. וכ"כ בזוהר 

  אבתריה   פתח  חייא  וז"ל, רבי  א)  עמוד   קסא  דף  (תרומה

  הוא   ה'  כי  לדעת  הראת  אתה  )ד   דברים(  ואמר

  אתה  ביה,  לאסתכלא  אית   קרא  האי  ,'וגו   האלהים

  ממצרים,  לראיש   נפקו   כד  אלא  הראת.  מאי,  הראת

 הוא   בריך  דקודשא  דמהימנותא  ברזא  ידעי  הוו   לא

  נוכראה   פולחנא  פלחי  הוו   דכלהו   בגין   כלום,

 בהו  דהוה  דמהימנותא  עיקרא  כל  ואנשו   בגלותא,

 שבטין   תריסר  אינון   כל  דיריתו   בקדמיתא,

  דאית   לון   אוליף  משה,   אתא  וכד  יעקב.  מאבוהון 

 חמו   לבתר  דאוקמוה.  כמה  בעלמא  עלאה  אלוה

 וגבורן   נסין   וכל  ימא,  דעל  וגבורן   נסין   אינון   כל

  במנא  גבורן   כמה   חמו   לבתר   במצרים.  להו   דעבד

  ארחי  ואוליפו   אורייתא,  לון   ואתיהיבת  ובמיא,

  לון   אמר,  דא  לעדנא  דמטי  עד  הוא.  בריך   דקודשא

  כמה  לכו   למילף  אצטריכנא  השתא  עד  משה,

 הראת  אתה  הוא  ודא  )ולהלאה  מכאן(, לרביא  דילפין 

 ולאסתכלא   למנדע  לדעת  הכא  עד  ואוליפת  לדעת,

 הוא'  ה  כי,  איהי  ומאי,  דמהימנותא  ברזא  ולמיעל

  הא   למנדע,  היא  זעירא  מלה  תימא  אי  האלהים.

  הוא   ה'   כי  לבבך  אל  והשבות   היום  וידעת  כתיב,

,  עוד  אין   מתחת  הארץ  ועל  ממעל   בשמים  האלהים

  דא   מגו   למנדע  דמהימנותא,  רזא  כל  תליא  הכא

 דכל   ')וכו  דכל   רזא   א" נ(  סתימו   למנדע  רזין,   דכל  רזא

 אתה,  חד  וכלא  מלא  שם  אלהים  הויה  סתימין 

מדין    ידעי  לאינון   דרזין   רזא   הכא  לדעת,  הראת

כתוב    א)  עמוד   צא  דף  לך   (לך וכו'. עכ"ל. ועוד בזוהר  

דהא חזי,  תא   דלאו  ,'ה  מבלעדי  אל  לית  וז"ל, 

  כתיב   דא  ועל  לעלמין,  אתפרש  ולא  בלחודוי  איהו 

 ,'וגו   צור  ומי  ,'וגו '  ה  מבלעדי  אל  מי  כי  )ב" כ  ב" ש(

 חד,  כלא  אלא  בלחודוי  איהו   לאו   צור  דהא

  לבבך  אל  והשבות  היום  וידעת  )ד   דברים(  כדכתיב

  שהנה  



    המדות  ד סעיף  שו"ע   

  

 

נו

. עכ"ל. ועוד כתב הזוהר 'וגו   האלהים  הוא'  ה  כי

  והייתי   לעם  לי   אתכם  ולקחתי  א)  עמוד   כה  דף  (וארא

',  וגו   אלהיכם'  ה  אני  כי  וידעתם  לאלהים,  לכם

[כל פקודא בזוהר, הוא מצות התורה]   דא  אודפק

 דכל  קדמאה  ראשיתא,  פקודין   דכל  קדמאה

 בכללא.   הוא  בריך   לקודשא  ליה  למנדע  פקודין,

 דאיהו   עלאה  שליטא  דאית   למנדע  בכללא,  מאי

 וכל  וארעא  שמיא  כלהו,  עלמין  וברא  עלמא  רבון 

  ') א'  ג(   דכלא  וסופא,  בכללא  איהו   ודא,  חיליהון 

  רישא   איהו   ופרט  וכלל  בפרט.  ליה  למנדע  בפרט

 נש   בר  ואשתכח  כחדא.  ונוקבא  דכר  רזא  וסופא,

  בהאי   נש  בר  ופרט,  בכלל  דאתעסק   עלמא   בהאי

  איהו   עלמא  דהאי  תקונא,  ופרט  כלל  איהו   עלמא

 דאית  למנדע  דכלא,  ראשיתא  כך  בגין ,  ופרט  כלל

  עלמין.   כל  רבון   ואיהו  עלמא,  על  ודיין   שליט

 נשמתא   באפוי  חונפ  מעפרא,  נש  לבר  ליה  וברא

 ישראל  נפקו   כד  כלל.  באורח  איהו   ודא  דחיי,

  כיון  הוא,  בריך  לקודשא   ליה  ידעי  הוו   לא  ממצרים

  אוליף   דא  קדמאה  פקודא  לגבייהו   משה  דאתא

  המוציא  אלהיכם'  ה  אני  כי  וידעתם  דכתיב,  לון,

  ישראל   הוו   לא  דא,   פקודא  ואלמלא',  וגו   אתכם

 לון  דעבד  וגבורן   נסין   אינון   בכל  מהימנין 

  כלל,  באורח  דא  פקודא  דידעו   כיון   במצרים.

  דקא   שנין '  מ  ולסוף  וגבורן.  נסין   להון   אתעבידו 

 לון  דאוליף  דאורייתא  פקודין   אינון   בכל  אשתדלו 

  אינון  בין   בארעא  דמתנהגי  אינון   בין   משה,

  באורח   לון   אוליף  כדין   מארעא,  לבר  דמתנהגי

  אל   והשבות  היום  וידעת  )ד   דברים(  ד"הה   פרט,

  מקדמת   רשו   הוה  דלא  מה  דייקא,  היום  לבבך,

 במלה  פרט,  באורח   דא  האלהים,  הוא'  ה  כי,  דנא

  וההוא   ודא,  בה  אית  וסתרין   רזין   כמה  דא

בפרט.   ודא  בכלל  דא,  חדא  מלה  כלא  דקדמיתא

 וסתרין   רזין   כמה  דא  עכ"ל. וגם כאן סיים במלה

שבא    .בה  אית כאמור  לומר  שיש  ומלבד  ע"כ. 

מ בר  הסוד,  אל  כאן  את הזוהר  לכאורה  דין  ין 

של   הפסוק וידעתם כי אני ה' מפרשו על פשוטו 

תימא  אי  גם  וא"כ  הסוד,  לידיעת  ולא  מקרא, 

דוידעת היום מפרש הזוהר שהידיעה היא רק על  

פי הסוד, מ"מ הפסוק וידעתם, יחייב הזוהר את 

, וכאשר למדו מפסוק  חיוב הידיעה דרך החקירה

  זוהר.זה הראשונים הנ"ל, ולכך אין סתירה מה

  

  המקובלים דברו על פי הסוד ולא על פי הפשט

דברי המקובלים הנ"ל בפירוש   רוב ולענ"ד  

התורה,  סודות  ידיעת  שהוא  וידעת, 

דבריהם באו על פי הסוד ולא על פי פשוטו של  

מקרא, שכן פשט המקרא הוא על מציאות האל 

וכדומה, כל מר כדאית ליה, וכאשר הראנו לדעת 

ה פירוש  את  ושום  לעיל  הראשונים,  מפי  פסוק 

  אחד מהם לא העלה כפירוש המקובלים, והפשט 

והסוד הם שני דברים, וככל סודות התורה שאמרו 

הפנימיות,  שהם  התורה  פסוקי  על  המקובלים 

ושלענין   הפשט,  שהיא  מהחיצוניות  גורע  ואינו 

הלכה תופסים את הפשט, והסוד יוסיף להולכים  

וכפ לתורה  פנים  שבעים  כי  יפוצץ  בדרכה,  טיש 

סלע, וממילא אנו שעסוקים עתה בחיוב ההלכתי,  

ראשונים הלומדים את חיוב החקירה,  יש לפסוק כ 

הם   שכן  לכך,  סתירה  אין  המקובלים  ומדברי 

דיברו על פי רובד הסוד, ולא על פי פשט הפסוק,  

ולכל פסוק בתורה יש פרד"ס, ואמרו שבעים פנים 

ו לעיל. לתורה, וזו גם כוונת הזוהר, וכאשר כתבנ 

לעיל   לדעת  שהראנו  כ)סעיף  (סוף  ובפרט  אות    ג 

המקובל בחלק  שראשי  העיסוק  בעד  דברו  ים 

הפילוסופיה.   האר"י  וכיוצ"ב  מחקירת  דברי 

המצוות   וז"ל,    (משפטים)בשער  מהרח"ו  שכתב 

הזכרתי לסמא"ל והיה בלילה, ובבוקר כשהלכתי  

לבית מורי זלה"ה, הסתכל במצחי ואמר לי, הנה  

הזה   לא  בלילה  אחרים  אלהים  שם  על  עברת 

  יא. 



 

  נז  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

יום ולא  תזכירו, והזהירני מאד שבשום אופן לא ב

ובפרט   בו,  כיוצא  ולא  שמו,  אזכיר  לא  בלילה 

מה ש עכ"ל.  אלהים  אמר  בלילה.  על שם  עברת 

הפסוק   שפירוש  כוונתו  אין  תזכירו,  לא  אחרים 

הוא כך, ויעקרו מפשטו, אלא שהתורה רמזה זאת 

מצות לא תעשה,   בפסוק זה, ובאמת לא עבר על

התורה,  בפסוקי  חז"ל  ומדרשי  אגדות  וככל 

הפ לשרומזים  בזה  וראה  לדרשתם,    הלןסוקים 

דרך לימוד המדרשים. [בשונה  ב  (סעיף טז)באורך  

בדרשות גמורות דרך י"ג מדות וכדומה שהקב"ה  

על   הכא  אף  הוא  כן  בפסוקים]  כן  לדרוש  הורה 

אמרו  שהמקובלים  וגו',  היום  וידעת  הפסוק 

פי  דברי על  ברמז  אלא  המקרא  בפשט  לא  הם 

  הסוד. 

גם   שהרי  פירוש להשיב,  להרמב"ם 

והסוד  הסוד,  ידיעת  הוא  וידעת  הפסוק 

(סעיף  וכדלהלן    לדעתו הוא הפילוסופיה האלהית

ואין  ח) אחד  פירוש  והכל  הך,  היינו  וא"כ   ,

ודעימיה לבין המקובלים  בין הרמב"ם  מחלוקת 

וממילא   הסוד,  תורת  במהי  בהגלות אלא  היום 

יודה   הרמב"ם,  מן  שנעלמה  הסוד  תורת  נגלות 

ורה על הידיעה הוא על לימוד הקבלה שציווי הת

ששבה ונתגלתה על ידי האר"י, ולא על החקירות 

השכליות, שחשב הרמב"ם אותם לידיעת הסוד. 

כי זה אינו, שאכן אילו הרמב"ם היה לומד שציווי 

דבריך, התורה הוא על ידיעת הסוד, אז בצדק היו  

במאמר   הרמב"ם  ברם  למד  וגו'  וידעת  התורה 

שהוא צווי על ידיעת מציאות האל, ולפי ידיעותיו  

את   הרמב"ם  הפנה  בזמנו,  שהיו  החכמות  בכל 

שהיא   לדעתו  הסוד  תורת  אל  היהודי  האיש 

מציאות   את  ידע  שדרכה  האלהית,  הפילוסופיה 

האל. וא"כ הפסוק ציווה על הידיעה, וממילא בא 

הסוד. ולכן היום    לא שהפסוק ציוה עלאל הסוד, ו 

יפנה  לא  הרמב"ם  אחר,  הוא  שהסוד  בהגלות 

בהוראת התורה וידעת אל הקבלה, שכן דרכה אין 

מציאות  חקירה שכלית את  דרך  לדעת  אפשרות 

האל, ועל הוכחות למציאות האל ציותה התורה,  

  לדעת הרמב"ם.

  

  רמ"ק איחוד דברי הרמב"ם והמקובלים

ר דעתה  שהרמ"ק  איברא  את איחד  איתי 

המקובלים,  עם  להרמב"ם  הפסוק  פירוש 

  כתב וז"ל, אין שני) (ח"ב פ"א חלקשהנה באור נערב 

  היא   ,התורה  עליו   שצותה  הדברים  מן   אחד  כי  ספק

 כמו,  השגתו   כפי  בוראו   את  מכיר  האדם  היות

 מצוה  בפירוש  והנה'.  וגו   אלהיך '  ה   אנכי  שנאמר

 ועמוד  סודותי ה  יסוד,  ספרו   ריש  ם"הרמב   פירש  זו 

 ממציא  והוא  ראשון   מצוי  שם  שיש  לידע  החכמות

. 'וכו   וארץ  משמים  הנמצאים  וכל,  הנמצאים  כל

  כי   הרב,  כונת  היות  ספק  ואין .  לכוונותינו   ל"עכ

 ממנו  הנמצאים  סדר  להשיג  הוא  הזו   המצוה  בכלל

  לשונו  אריכות  זה  לדבר   וראיה.  האדם  השגת  כפי

  בלשונו  ללכ  וכן ,  הפרקים  שני  כל  הענין   בביאור

  והוא   ראשון   מצוי   שם  שיש  לידע   באמרו   הקצר 

 זו   מצוה  בכלל  כי ,  ירצה,  הנמצאים  כל  ממציא 

 דייק  וכן .  הנמצאים  המצאת  סדר  כן   גם  לידע  צריך

 צריך   כן   גם  ירצה,  אלהיך'  ה  אנכי,  דקרא  לישנא

  ההשגחה   עד,  פירוש,  אלהיך  עד'  ה  ממני  שתשיג

 האדם   מציאות  עד  הנמצאים  מראש  שהוא,  בך

  מלת  לפרש  אפשר  איך  כי  ,ספק  אין   ובזה.  פלהש

  שאם ,  האלהות  מציאות  להאמין  הכונה  היות  לידע

 שם   שיש  להאמין   עשה  מצות  למימר  ליה  הוה  כן 

 משמע',  וכו   שיש  לידע  אלא  כן   אמר  ולא,  אלוה

  דעת  כח כפי  האלהות והשגת  ממש  ידיעה שצריך

וכן    את   דע,  )ט  כח,  א,  ה" ד(  הכתוב  אמר  האנושי. 

  צריך  כראוי  לעבוד  כי  הורה,  ועבדהו   אביך  אלהי

  בהם   והנהגתו   ספירותיו   ידיעת  והיינו,  בו   ידיעה

 ה"קוב  יחוד  הנכונה   העבודה  והיינו ,  בהם  וייחודו 

  ואין 

  יב. 



    המדות  סעיף ד  שו"ע   

  

 

נח

  - ועבד,  פירוש"  ועבדהו "  שדקדק  וזהו ,  ושכינתיה

  , "דע, "שאמר  וזה,  ושכינתיה   ה"קוב  דהיינו   ו,"ה

 אביך,   אלהי,  אשתו   חוה  את   ידע  והאדם  כענין 

 אביך,  אלהי,  ירצה  או .  דוד  נפש  כותלמ  היינו 

  שלמה   של  אביו ,  יעקב  אביך,  מלכות.  אלהי,

 פירש  וכן .  כדפירשנו   ועבדהו   ולכן ,  ביסוד  שהוא

 ושתה   אכל  הלוא  אביך,  )טו  כב,   ירמיהו(   ואמר  הכתוב

 ואביון   עני  דין   דן ,  לו   טוב   אז   וצדקה  משפט  ועשה

 כי ,  ירצה.  ה'  נאם  אותי  הדעת  היא  הלא,  טוב  אז 

  וכל   דוד  שעשה  מה  דהיינו   ושכינתיה  ה"בו ק  יחוד

  וצדקה   משפט  והיינו   הכשרים,  המלכים  שאר

  דין  דן   וכן .  יסוד  טוב,  פירוש,  לו   טוב  אז ,  כנודע

  שהוא   והמלכות  היסוד  במדרגת  שהוא  ואביון   עני

  הזה   בעולם  דינם   דן   האדם  ובהיות ,  ואביון   עני

  הלא ,  העליון   בעולם  לרחמים  אותם  מהפך  השפל,

  ה "קוב  מתייחד  בזה  כי  ,'ה   נאם  תיאו   הדעת  היא

והנה  אלא  אפשר  אי   אלה  תיקונים  ושכינתיה. 

  הראויה   בכונה  וההתמדה  החכמה  בלימוד

 יתייחד   ודאי  ואז,  ותפלה  והתורה  המצוה  במעשה

 וידיעת .  עבודתו   וישלים  ושכינתיה  ה"קוב

  לדבר   וקרוב,  הנכונה  הידיעה  הם  האלה  הדברים

הרמב"ם    הקודמים  כוונת  זה ודעימיה,  [דהיינו 

הכ הפילוסופיה] שלא  את  אלא  הקבלה  את  ירו 

 אלא  בספירות,  הנהגתו   סדר  דרכו   שלא  אלא

וכן   כפי  בגלגלים  עצמו   ם"הרמב   פירש  ידיעתם. 

 העולם  אלהי  הוא  הזה  המצוה,  ואמר  הנזכר  בפרק

 שאין   בכח  הגלגל  המנהיג  והוא,  הארץ  כל  אדון 

  סובב   שהגלגל,  הפסק  לו   שאין   בכח  ותכלית  קץ  לו 

 ברוך   והוא,  מסבב   בלא  שיסוב   אפשר  ואי  תמיד

  דבר  וידיעת,  גוף ובלא  יד  בלא  אותו   המסבב   הוא

 פירש   הנה.  אלהיך'  ה  אנכי  שנאמר  עשה  מצות  זה

 ידו  על  והנהגתו   בכחו   הגלגלים  סבוב  ידיעת  כי

  שום   להתרשל  ראוי  אין   כן  ואם ,  זו   עשה  מצות  הוא

  כל   מתכונתה,  על  זו   מצוה  מהשגת  מישראל  אחד

  בכלל   הידיעה  תחלת  והנה.  כחו   יפכ  ואחד  אחד

 הדעת   גודל  כפי  כן   ואחרי,  האלה  המציאויות

  זו וכו'. עכ"ל.  מצוה קיום יגדיל כן  והידיעה,

בפסוק  הרמב"ם  דברי  את  שהשוה 

המקובלים דברי  עם  ששניהם   ,וידעת, 

אמרו דבר אחד, לדעת את ה', דבר זה כולל, את  

ל כל  סדר השתלשלות העולמות, עד עולמנו זה ע

פרטיו. איברא דלדרכנו לעיל לכאורה יש להשיב 

דברי הרמב" בין  וחילוק מחולק  היות  כך,  ם  על 

כי  בתכלית,  ושונה  מהותי  והוא  להמקובלים, 

חקירת   על  צוותה  שהתורה  למד  הרמב"ם 

ו  היא מציאותו,  חקירתיות  לראיות  הפנה  כך  על 

הפילוסופיה, להוכיח את מציאותו, וגם הוכיחה 

מה   הפילוסופיה את סדר השתלשלות העולמות 

שהשיגה, ולכן הרמב"ם כלל זאת בכלל ידיעתו, 

החקירה, על  הציווי  עליו    כי  יותר  שנדע  וככל 

יתעלה דרך חקירה, כן נרבה בקיום ציווי התורה 

להוכיח   היינו  ופרטיו, לדעתו,  מציאותו  את 

וממילא הוכחות על סדר ההשתלשלות, מוסיפות  

ועל ההוכחה צוותה  ידיעתו, כי בהוכחות עסקינן,  

התורה. לא כן המקובלים שכל דבריהם באו שלא  

אדרבה השכל בדרך הוכחה, אלא בדרך קבלה, ו 

נקרא   לא  להרמב"ם  וזה  בה,  אסורים  והחקירה 

צ כך  על  ולא  הוכחה,  כאן  שאין  יוותה  ידיעה, 

שכליות,   הוכחות  על  אלא  לדעתו,  התורה 

  .(סעיף כ)וכאמור. וע"ע בזה להלן 

  

הייו   בוידעת  הוא  ה'  שם  ששם  של  עליו 

  אלהים

התניא   בספר  והאמונה  ראיתי  היחוד  (שער 

זה,   פרק ו) שעמד באורך בביאור פסוק 

ופירשו בדרך חדשה, שוידעת היינו שתדע שה',  

אין  והשפעה  חסד  שם  שהוא  הויה,  שם  היינו 

  סופית, הוא הוא האלהים, היינו שם מידת הדין,

  והרי 

  ועתה 
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  מצות עשה תמידית 

תורה  מצוה זו של האמונה במציאות השם, הינה אחת מן מצוות ה
התמידיות, שבכל עת שהאדם מהרהר בהן, זוכה להרויח מצוה מן  
התורה. אם כן מה נפלאה מצוה זו, שאם יניחנה עטרה על ראשו, ויקשרה  
על לוח ליבו, ירויח רבבות מצוות, ויהיה קשור אל הבורא בקשר של  
קיימא תמידי, אשרי העושה כן. ובעל המשנה ברורה בסוף ספרו שמירת 

כתב, שיראה לקיים המצוות התמידיות לכל הפחות   הספר)   (חתימתהלשון  
ובעל  זמן קודם הסעודה. עד כאן.  ועצה טובה שיקבע לכך  ביום.  פעם 
החיי אדם בהקדמת ספרו חכמת אדם, כתב, הגם שנסעתי למרחקים 
והייתי סוחר, אף חכמתי עמדה לי בנסיעתי לדרך, דעתי [על התורה]  

ותיתי עליה.  דעתי  בחנות  ומתן,    ובישיבתי  משא  בשעת  שאפילו  לי, 
פעמים הרבה היה דעתי עליה בהרהור פירוש או קושיא. ובפרט בשש  

[ואחת מהן היא כאמור מצות    (כלל א)מצוות עשה שכתבתי בחיי אדם  
לשונו.  כאן  עד  וכו'.  ותצרך"  תעזבה,  "אל  בעצמי  וקיימתי  האמונה.] 

רבי שמואל  עדות נפלאה על הגאון    תובהקדמת ספר נטע בתוכינו, מובא
הלוי וואזנר שליט"א [זצ"ל] מחבר שו"ת שבט הלוי, ששוחח עמו אודות 
ספרו הנ"ל הסובב הולך אודות שש מצוות תמידיות, וענה הגאון ואמר  
יום שאינו מהרהר במצוות אלו,   לו, שזה למעלה משבעים שנה, שאין 

  ואפילו יותר ממאה פעמים ביום. עד כאן. תן לחכם ויחכם עוד. 

היא הגבורה, ההגבלה והצימצום, הוא ה' אחד,  

ששני כוחות אלו שלו הן, והוא פועלם באחדות  

גמורה. ולכן ממשיך הפסוק, בשמים ממעל ועל  

עוד, היינו שאין שום מציאות  הארץ מתחת אין 

מה   כל  כי  יתברך,  ה'  מציאות  זולת  אחרת 

אחר מציאות  שישנה  מכח שחושבים  הוא  ת, 

ההגבלה ששם ה' בעולם על ידי שם אלהים, כדי  

זה תהיה  ועל ידי  שירגישו שיש מציאות אחרת, 

ה',  זולת  דבר  עוד שום  אין  באמת  בחירה. ברם 

אלא   אלהותו  היא  הטבע,  מציאות  שאפילו 

שמוסתרת על ידו. עכת"ד ע"ש באורך. ברם ברור  

שדבריו אלו באו על פי הסוד, ולא על פי הפשט,  

אנו  ול שבו  ההלכתי  לנושא  ראיה  אין  ממנו  כן 

  עסוקים. 

  

  

(סימן בשו"ע המדות חלק יחוד השם  נתבאר  

    קחנו משם.  ב סעיף א)

ה. 

  ה. 
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  קבלת מלכות שמים 

בקריאת שמע מלבד החובה להבין את המילים של פסוק ראשון [ראה  
ערוךבש השם    לחן  יחוד  חלק  א)המדות  סעיף  ג  מצו (סימן  יש  עוד  ה  ], 

שם עליו, דהיינו לא רק לכוון אל פירוש המילים, אלא  להמליך את ה
להתחבר אליהם. ומי שמכוון באמת בקריאת שמע, אכן עושה כן, ברם  
חיובו.   את  מקיים  לא  רבות  פעמים  המילים,  לפירוש  רק  שמכוון  מי 

תכוון לכך, אולם ללא חיבור למילים, שאפשר לומר ה' הוא האלהים, ולה
פשר להתחבר למילים ולהרגיש שהשם הוא האלהים  אלא כהודעה. וא

בדו [דוגמא עוצמתית לכך במוצאי יום הכיפורים עת שמכריזים ואני ע
הציבור "ה' הוא האלהים" שכולם כאש שלהבת בוערת אל הבורא.] וכצד 

למצות קריאת שמע    השני כן היא החובה בקריאת שמע, ולכן חז"ל קראו 
כן על האדם כאן לקבל על עצמו  קבלת מלכות שמים במקומות רבים, ש

  מלכות שמים. 

המילים   את  באומרו  הן  יתברך  ה'  של  מלכותו  לקבל  ביותר 
ו האלהים,  הוא  שהוא  עליו  שיקבל  דהיינו  אלהינו"  הן  "השם 

אחד", יקבל על עצמו שהשם הוא אל יחיד  באומרו את המילים "השם  
], דהיינו  לכוונה  שהוא פירוש המילה "אחד" המוכרחושאין לו גוף וכו' [

שיתחבר למילים, ולא רק יוציאם מפיו. ברם אין זה מעכב, ואם יקבל  
עליו מלכות שמים רק במילים ה' אלהינו, או רק במילים השם אחד, גם  

  טוב הדבר. 

  בחז"ל קבלת מלכות שמים 

היא  א.   שמע  שקריאת  בחז"ל,  רבות  נמצא 

דאיתא  הא  וכגון  יתברך,  ה'  המלכת  מצות 

קרחה,    (רפ"ב)ברכות  במתני'   בן  יהושע  ר'  אמר 

כדי   שמוע,  אם  לוהיה  שמע  פרשת  קדמה  למה 

שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה, ואחר כך  

(יג  מקבל עליו עול מצות. ועוד איתא התם בגמ'  

דאמ  ע"ב) ולארבע  כיון  ולמטה  למעלה  ליכתיה 

רוחות השמים, תו לא צריכת. הנה לנו שבקריאת  

עול לקבל עליו  יש  די   שמע  ולא  מלכות שמים, 

מולך  שה'  גרידא,  המילים  הבנת  עם  שיקרא 

גורס כן בגוף הגמ'    (ברכות יג)בעולם. וכן הבה"ג  

ברכות בזה"ל, כדי שתמליכהו עליך על השמים 

הג [והביאו  ע"כ.  הארץ.  כשר  ועל  מנחם  און 

ו) בנועם   אות  א  פרק  כב  כרך  היא   (ריש  שכן  והוסיף 

וש בכי"מ.  שלפנינו  בגמ'  אירעה  הגירסא  תקלה 

וכ זו.  גירסא  שנשמטה  סופרים  היא  בדקדוקי  ן 

גדול   ישראל) הגירסא במדרש    (דברים על הפסוק שמע 

וכן גורס השבלי הלקט   (תפילה סי'  ע"כ, ועע"ש.] 

הנ   טו) הגירסא  לפי  [ואף  בגמ'  בגמ'.  מצאת 

ו. 

והנכון  

  ו. 
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הנ"ל,  הגירסא  לפי  ברם  פירושה.  זהו  שלפנינו, 

בברכות   ואיתא  הגמ'.]  בלשון  הוא  (כא מפורש 

ע"כ.   ע"א) שמים.  מלכות  בה  דלית  תפלה  שאני 

קבלת   יש  שבק"ש  מק"ש,  תפילה  שונה  כלומר 

ועוד   ע"ש.  יותר  חמורה  ולכן  שמים,  מלכות 

בשעה שהוציאו את רבי עקיבא   (סא ע"ב)בברכות  

זמן קריאת שמע היה וכו', והיה מקבל   להריגה,

וברש"י   שמים.  מלכות  עול  וקורא    (שם)עליו 

איזו   (שלח פיסקא קטו)י הוא בספרי  קריאת שמע. והכ

היא פרשה שיש בה קיבול מלכות שמים, ומיעט  

בה עבודה זרה, אין אתה מוצא אלא פרשת שמע.  

וירושלמי   בבלי  בש"ס  מקומות  ובעוד  ע"כ. 

זצ"ל   כשר  מנחם  רבי  הגאון  ליקטם  ומדרשים, 

  . (ריש כרך כב)בקובץ נועם 

המקור   שכל  לפי  כן,  למדו  שחז"ל 

מדכתיב לחיו  הוא  בק"ש  הכוונה  ב 

הלב  "ע על  הדברים  שיהיו  לבבכם",  יג ל  (ברכות 

, וא"כ באומרו ה' אלהינו, שחובה להבין את  ע"ב)

המילים שה' הוא האלהים שלנו, יש לשים דברים  

אלו על הלב, הוי אומר שיש לקבל עליו מלכות 

  שמים בפועל, ולא רק לחשוב את פירוש המילים. 

  

  ראשוים

י ים, שמלבד הבה"ג ושבלבראשונ   וכן הוא

בסמוך)הלקט   כדי    (הנ"ל  בגמ',  שגירסתם 

ד"ה ה"ג שתמליכהו עליך, הנה רש"י   (ברכות דף כא 

על דברי הגמ', שאני תפלה דלית בה    והרי ברהמ"ז)

שמים,   מלכות  קבלת  מפרש,  שמים,  מלכות 

לאדון   השם  את  עליו  שמקבל  בק"ש,  כדאיתא 

בעינן לקבל עליו  ולמלך מיוחד. עכ"ל. הנה לנו, ד

מים בפועל בק"ש. וכ"כ רבינו יונה  עול מלכות ש

כה)בשערי העבודה   "אלהינו"   (אות  באמרו  ויכון 

אלהינו אלהינו    ,הוא  הוא  יי',  ששמו  מי  כלומר 

ועול   ומלכותו  אלהותו  עלינו  מקבלים  ואנחנו 

שמים מלכות  עול  הנקרא  וזהו  מצוות,    . תרי"ג 

באבודרהם הוא  וכן  ד"ה   שמע  אתקרי  (דיני  עכ"ל. 

 יתפרש  ילה "שמע" וז"ל, שמעבביאור המ  והטעם)

  הקול   הכנסת  , 'הא  מזה.   זה  נגררים  ענינים'  לג

  , 'והב.  יתרו   וישמע  )א,  יח  שמות(  כמו   השמע,  בחוש

  ) מט,  כח  דברים(  כמו   ההבנה,  והוא  השמע,  אחר   נגרר 

  אחר   נגרר  ,' והג.  לשונו   תשמע  לא  אשר  גוי

  אם   והיה  )יג,  אי  דברים(  כמו   הקבלה,  והיא  ההבנה,

 הזה,  בפסוק  ישנן  ושלשתן  תשמעו.  שמוע

 הזה,  הדבר  לשמוע  ישראל  איש  כל  על  שמצוה

  עוד   אין   האלהים  הוא'  ה  כי  לדעת  אותו,  ולהבין 

וכ"כ    . מלכותו   עול  עליו   ולקבל  מלבדו, עכ"ל. 

הרשב"א   שדמ) בשו"ת  סי'  אלא    (ח"א  וז"ל, 

[פסוק   שמע  וקרית  אבות]  [ברכת  שהתפלה 

ן כונה אחרת, והיא כונת הלב שלא ראשון] יש בה

שיהיו פיו ולבו    להרהר בהן בדברים אחרים, כדי

עול   ובקבלת  וביחוד,  הרחמים,  בבקשת  שוים 

שיש   לפי  וכו'.  השבחים  ובסדור  שמים,  מלכות 

יחוד   ראשון,  בפסוק  שכן  וכל  ראשונה,  בפרשה 

ו  כונת השם,  צריך  ולפיכך  מלכות שמים,  קבלת 

יתבר בורא  שייחד  כדי  רצויה הלב,  בכוונה  ך 

מלכותו  הלב  בהסכמת  ויקבל  דעתו,  ובגמירת 

מילותיה יתברך שקורא  כל  ואילך,  מכאן  אבל   .

כתקנן, אע"פ שלא כיון לבו אבכונותיה בובקבלת  

עכ"ל. וכן כתב בספר מעלות המדות  .עניניה וכו'

לבאר את הפסוק    וכן צריכין אנו)  (המעלה הראשונה ד"ה

הזא  והשמיעה  וז"ל,  ישראל  לשון שמע  היא  ת 

לנו שהקב"ה קבלת הלב, שנכוון לבנו ונקבל בשכ 

נמצא תמיד וכו', וכתב "אלהינו" לומר, שצריכין  

ואחר כך כתב "אחד"   אנו לקבל עלינו אלהותו. 

ומיוחד  אחד  שהוא  להאמין  אנו  שצריכין  לומר 

ע וכו'.  יחוד  מין  המאירי  בכל  וכ"כ  (רפ"ב כ"ל. 

הראשונה) והמשנה  ד"ה  והמ  דברכות  שנה וז"ל 

נה ממנו תכוין לבאר, שהקורא את שמע, הראשו 

  ונראה  

  ב. 
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עול   עליו  לקבל  כדי  בקריאתה,  לבו  לכוין  צריך 

ע"כ. וכ"כ רבי    .מלכות שמים בכונה שלימה וכו' 

יחיאל בן יקותיאל מן הענוים בספרו בית מדות 

אל ה'  ישראל  וה'  ינו ההוז"ל, שמע  וכו',  ' אחד 

ויהיה,  היה  הוה  שהוא  בו  לכון  צריך  הראשון 

ינו" זה קבלת עול מלכות שמים, וגם הוא  האלו"

גזרותיו   כל  כי  ושינוי,  הרכבה  שום  בלי  "אחד" 

נגזרות וידועות לפניו. עכ"ל. וכן הוא בספר ציוני 

מראשוני  מאיר,  ברבי  מנחם  לרבי  התורה,  על 

כתב   אשכנז  ד)מקובלי  ו,  שנכללו    ,(דברים  דע 

ישרות  ועצומות  גדולות  כוונות  זה שלש  בפסוק 

ת, שנקבל עלינו אדנותו וכו'. והשלישית  ותמימו 

ע"כ. כ"כ   .האמיתי וכו'  היא, שנדע כי הוא האחד

בספר הרשב"א   (פרשת   התלמידים  מלמד  תלמיד 

ורבותינו) ד"ה    אם   ,'בפי  אמרו   ל"ז   ורבותינו   ואתחנן 

  שיצייר   צריך  ,כן  שהוא  וכו', ואחר  יצא  לבו   כיון 

 תיבה  באות  אות  בפיו   שמוציא  מה  בלבו   האדם

  מה   כפי  אותו   שנבאר  ראוי  ולפיכך  ,בתיבה

  ישראל   שמע  אמרו   כי  ונאמר,  מרבותי,  שקבלתי

 שבאו   מצות  שתי  לשמוע  לישראל  קריאה  הוא

והמצוה   זה  בפסוק  ולקבל  לדעת  השנית   וכו', 

  כפי   אחד,  הוא  זה  שאלהים  וחזקה,  אמיתית  קבלה

 העם  המון   כל  כי  ממנו.  איש  איש  שסובל  מה

  קבלה  שיקבלו   יךצר  וקטנים  גדולים  ונשים  אנשים

  והוא   לו,   שני  אין   בעולם  אחד  אלוה   שיש  אמיתית,

  לזה   כי  העולם,  רוחות  ובארבע  ובארץ  בשמים

  רואה   ודמות,  ערך  מאין   והוא .  התנועה  נתקנה

  שהוא   מה  כפי  נודע  ואינו  הכל  יודע  נראה,  ואינו

והביא   מקום  בכל  הוא  אחד  ,'ית באורך,  וכו' 

וכ"כ בספר ה'    (שער   מועד  אהל  ראיות לכך ע"ש. 

 צריך  עד כאן   אחד,'  וכו  ישראל  וז"ל, שמע  ב)  דרך 

 בנפשותינו  להעיר  צריכין   שאנו   ,'פי  הלב  כונת

  והטעם,   וכונתו,   הזה'  הכתו  יסוד   שלימה  בכונה

  היחוד,   באמונת  תלויין   התורה  יסודות  שכל  מפני

  "שמע  הכתוב,  בזה  שנכללו   העיקרין   ואלו 

 שיש   כלומר,  "השם",  שיש  והאמן   קבל  ישראל",

  הוא   הזה'  והנמצ   המציאות.  מחוייב   נמצא

  המשגיח  ושופטינו   מנהיגנו   כלומר  ינו",ה"אל

  לב  על  יעלה  לא  כלומר,  אחד",'  "ה  והוא  בנו,

 הרצוף  חדוש  לו   יהא  בכל,  משגיח  היותו   שעם

 אלא   הגשמות,  ממקרה  מקרה  ושום  והפעולות,

האחדים.   יסוד  והוא  האחדות,  בתכלית  הוא

ל אשכול הלכות  א עם נח (המהדור עכ"ל. וכ"כ האשכול  

וק"ש) דפסוק    תפילה  כר"מ  דהלכה  רבא,  דברי  על 

וכוונה   וז"ל,  כתב  לא,  ותו  כוונה  צריך  ראשון 

עול   עליו  לקבל  שיכוון  פרושו,  רבא  דקאמר 

עכ"ל. וכן מלכות שמים בלבו, כדכתיב על לבבך.  

כלל א פל"ג)הוא בצידה לדרך   ומן המעט    (מאמר א 

רנו זה, נשוב למה בדבריו נביא שכתב, ואחר שבא

ונאמר, כי מציאות האל שהתחלנו בתחלת הפרק  

ואחדותו, ושאינו גוף ולא כח בגוף, למדנו משה  

קבלת   בפרשת  קצרות  במלות  הנביאים  כל  אדון 

ובפסוק  שמע,  פרשת  שהיא  שמים,  מלכות    עול 

הראשון, ולכן צריך בו כוונה יותר מכל הפרשה,  

העומד  למשרתו  נחמן  רב  אומר  שהיה  וכמו 

ומקיצו,  מעוררו  יהיה  הראשון  שבפסוק  לפניו, 

ל  ואע"פ שהוא מצערו, שהרי הוא כולל קבלת עו 

מלכות שמים. והנני מבאר קצת מכוונת הפרשה  

(ברכות על שמע וכו' ע"ש באורך. וכ"כ הראבי"ה  

מ  סי'  יג  רבנן) דף  תנו  ד"ה  וז"ל,   ו  קריאת שמע  בדיני 

  להמליכהו  הזה  ענין   בכל  בלבו   להרהר  וצריך

ברכות ( הפסוק. עכ"ל. וכ"כ הנמוקי יוסף  ותו בקר

שעל דברי הגמ' שק"ש צריכה כוונה, כתב   יג ע"ב)

הך   אלא  כוונה,  צריכות  למצוות  הכוונה  שאין 

כדי   אחרים,  בדברים  יחשוב  שלא  היא  כונה 

עול עליו  הכונה    שיקבל  מלכות שמים בשלמות 

וכן בספר השולחן   וכ"כ  (הל' ק"ש שער  וכו'. ע"כ. 

הרשב"א וז"ל, וכונה זו לא סוף שכ"כ    וסיים  שני)



 

  סג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

דבר לצאת ידי חובה וכו', אלא כונת הענין בלב  

אנו אומרין, כלומר שלא יהרהר בדברים אחרים,  

הלב.  בהסכמת  שמים  מלכות  עליו  שיקבל  כדי 

רכה ראשונה של תפלה וכו',  וכמו שצריך לכוון ב

[בריש   סדור שבחים  או  מלכות  קבלת  אלו שהן 

אינ  עשרה],  פונה  שמונה  לבו  שיהא  בדין  ו 

לדברים אחרים, לפיכך צריך כוונת הלב. כן פירש  

רשב"א רבינו  בארחות   הרב  וכ"כ  עכ"ל.  נ"ר. 

יח)חיים   סי'  ק"ש  ה'   (הל'  כשיאמר  להאריך  וצריך 

מלכהאל ה'  בלבו,  שיחשוב  קבלת ינו,  וזהו  נו, 

רבים,  ראשונים  עוד  הביא  וכן  שמים.  מלכות 

לקבל   שיש  בלשונותיהם  על  שמבואר  בפועל 

כשר   מנחם  רבי  הגאון  שמים,  מלכות  האדם 

  קחנו משם. (כרך כב עמ' י והלאה)בקובץ נועם 

  

  אחרוים

הוא   שכן  אחרונים,  כמה  נמצא שפסקו  וכך 

יועץ   פלא  עמ'  בשו"ת  ה  סימן    )56(ח"א 

שבתחילה סבר לומר שא"צ לקבל מלכות שמים 

הבנתם,  עם  הדברים  באמירת  די  אלא  בפועל, 

לכך בו   והביא  חזר  ששוב  אלא  ראיות.  כמה 

רש"י   דברי  את  והרי בראותו  ה"ג  ד"ה  כא  דף  (ברכות 

דבעינן   ברהמ"ז) להדיא  עול   שפירש  עליו  לקבל 

ראיותיו  את  דחה  כן  ועל  בפועל,  שמים  מלכות 

וגם   ונמצא שדעתו דבעינן הבנת המילים,  ע"ש, 

רע"א   הגאון  וכ"כ  בפועל.  עליו  מלכותו  קבלת 

ד)במכתבי רע"א   , דאיהו ס"ל שאין חובת  (מכתב 

רק חייבים לכוון   הבנת המילים, בפסוק ראשון, 

וע"ש. את תוכנם שהוא לקבל עליו מלכות שמים,  

דבענין כוונה    (ח"ב סי' ד)וכ"כ בספר תורת ירוחם  

לקבל עליו מלכות שמים, וכדמוכח מרבינו יונה.  

שעל דברי    (סי' סג ס"ק יג)וכן מבואר במשנה ברורה  

אם קרא ולא כוון לבו בפסוק   ד)  (שם סעיףהשו"ע  

ראשון לא יצא ידי חובה. כתב, אפילו אם קודם  

קריאה המצות שהתחיל לקרות נתכוין לקיים בה

עשה דק"ש, מ"מ כל שבאמצע פנה לבו לדברים  

אחרים, הרי לא קבל עליו מלכות שמים בהסכמת  

הלב. עכ"ל. הנה לנו, שלא די להבין את המילים,  

הסכמת הלב. גם בספר    אלא שימליך את השם עם

יוסף   פסק   (ח"ד מהדו' תשס"ד סימן סא סעיף ב)ילקוט 

זצ"ל  ן הסטייפלר  , ושכ"כ הגאו (סי' סג ס"ק יג)כמ"ב  

להיפך   כתב  הנ"ל  [בילקו"י  דאיגרתא.  בקריינא 

הגמור, שכל החובה היא לכוון לקבל עליו מלכות 

שמים, ופירוש המילים הוא דבר טוב ולא מעכב,  

תשובת על  רע"א  ונשען  בזה (,  הנ"ל  כת"י  וראה 

שעה עמ'  ה'  יחוד  חלק  המדות  שני  )בשו"ע  ולכאורה   .

אלו   וכמ"ב  פסקיו  סתראי  כרע"א  יחדיו  שכרכן 

נינהו, דלרע"א ודעימיה די להמליך את ה' בלא 

ואח"כ   עליו  ה'  את  וכשהמליך  המילים,  הבנת 

הסיח דעת באמצע פסוק ראשון, בודאי שיצא ידי 

הדי מעיקר  להבין חובה, שהרי  אין חובה  כלל  ן 

הנ"ל   המ"ב  פסק  ואילו  לדידהו.  המילים  את 

לה שאסור להסיח דעת באמצע ק"ש, בסיסו תחי

מכך   יתירה  ועוד  המילים,  את  להבין  שחובה 

אל   וישוב  באמצע,  דעת  יסיח  שלא  מחייב 

המדות  הכוונה.]   בשו"ע  בזה  ג  וע"ע  סי'  ה'  (יחוד 

ה סימן ח ח" (או" וכן הוא בשו"ת אג"מ  .  סעיף ז עמ' תיז)

דבעינן להמליך את ה' עליו, וכן   ה על סי' סא סעיף יד)

דן אי   אות א)  (ח"ז סימן הבשו"ת קנין תורה בהלכה  

בענין תרי כוונות, לשם מצות קריאת שמע, ולשם 

דפשיטא  וחזינן  ע"ש,  שמים,  מלכות  על  קבלת 

ליה חובת המלכתו יתעלה עליו. וכן מסיק בשו"ת 

ווייהו לחומרא, הן נן תרדבעי  (סימן ט)תשובת חן  

והן להבין את פירוש  לקבל עליו מלכות שמים, 

כחולקים   המילים, וכדעת הכ"מ והרשב"א, ולא

הסוברים שא"צ הבנת המילים, דעסקינן במילתא 

(אלא שהוא פסק כן מכח ספק, ואנו מטעם דאורייתא ע"ש,  

הראשונים) כל  כמעט  דעת  תשובות   .שכן  בפסקי  וכ"כ 

  ג. 



    המדות  סעיף ו  שו"ע   

  

 

סד

ד) וכ"כ מרן הגאון רבנו    מהכ  (סי' סג אות  פעמים. 

מנחם  והגאון  אויירבך  והגרש"ז  יוסף  עובדיה 

מסלוני והגאון האדמו"ר  בסמוך כשר  ם שיובאו 

  בע"ה. 

  

  דעת הרמב"ם השו"ע והרמ"א 

  חידושי הגאון מחם כשר 

הגאון מנחם כשר בעל תורה שלמה בקובץ  

האריך למעניתו בענין זה,    (ריש כרך כב)נועם  

ורנה את כל הראשונים המדברים ואסף כעמיר ג

וכדרכ שיטות בכך  ג'  שישנם  ומסיק  בקודש,  ו 

שח אומרים  שיש  בזה,  לכוין בראשונים  ובה 

וי"א   "אלהינו",  באומרו  עליו  ה'  את  להמליך 

ושיטה  "אחד",  באומרו  כן  לכווין  שחובה 

שאין  ועוד  השו"ע  הרמב"ם  דעת  היא  שלישית 

ט חובה כלל להמליך את ה', אלא די בהבנת פש

בהלכותיהם  כתבו  לא  הם  שהרי  וחילו,  הכתוב, 

  את חובת המלכת ה' עליו. 

, שכתב (סי' סא סי"ד)את דברי הרמ"א  

  בין   ראשון   בפסוק  להפסיק   ויש

 שיהא  כדי,  השני'  לה  אלהינו   ובין ',  לה  ישראל

'  ה  הוא אלהינו, שהוא' ה כי  ישראל, שמע נשמע,

עדיף  עכ"ל. וקשיא דאדרבא לפירושו היה    אחד.

השני, ועל כן פירש שלא להפסיק בין אלהינו לה'  

בעת   ה'  את  להמליך  שחובה  הרמ"א  שכוונת 

אומרו אלהינו, וזהו צורך ההפסקה, ושכן מבואר 

במקורו בספר על הכל, ושכן כתב תלמיד הרמ"א 

ברכה   עמק  בספרו  השל"ה  צח)אבי  ע"ש.   (דף 

הגרש"ז אורייבך שמקלס  ובסופו מביא מכתב מ

ב דבריו  וז"ל,  את  שכתב  הרמ"א,  דברי  פירוש 

ענ"ד משמיא הוא דקזכי לי' לפענח דבר סתום של

בלשונו של רבנו הרמ"א, וברור הדבר שצריכים  

ודאי לפרש בדבריו ככל האמור בפרק ז' בקונטרס  

החשוב. עכ"ל. ועוד מכתב מהאדמו"ר מסלונים 

מכתב   עמ' מד)( שמשבחו על כך. ואל מול סוף שם  

של הרב כשר, שמודה לו    מו"ר זצ"ל על מאמרו 

שקיבל את קונטרסו בפסוק שמע ישראל, ע"פ    על

יד)מ"ש הרמ"א בהגה   ועל שהוכיח (סי' סא סעיף   ,

ואחרונים  מרבותינו הפוסקים ראשונים  במישור 

ינו" ה'  החדשים גם ישנים, שהפירוש הוא "ה' אל

ממצי ה'  מציאות  ויהיה  הוה  היה  כל  ככתבו  א 

אל קבההנמצאים,  מלכנו,  מלכות  ינו,  עול  לת 

וה' עמו ש ה'.  יחוד  "ה' אחד" היינו מצות  מים. 

את   וזיכה  שזכה  חלקו  אשרי  כמותו,  שהלכה 

הרבים וכו'. עכ"ל. עכת"ד. והכי חזי הוית בשו"ת 

(או"ח ח"ה סימן ד בהערותיו על השו"ע סימן סא סעיף  אג"מ  

תב כן על דרך (אך כ שפירש כן מדיליה את הרמ"א    יד)

  .אולי)

יוצא חיוב המלכת  פשט המילים  מחיוב הבת  

  ה'

שחובה  ס"ל  והשו"ע  הרמב"ם  גם  ולענ"ד 

ולא   ראשון  בפסוק  עליו  ה'  את  להמליך 

  ג)   (סעיפים ב,שהרי הראנו לדעת לעיל  פליגי בכך,  

מפי ראשונים רבים, שפירשו את את פשט המילה 

הפנמה,   כלומר  וקבלה,  הבנה  שהיא  "שמע" 

הת ביסודי  הרמב"ם  דברי  פשט  (פ"א ורה  ושזהו 

ה' וחקירתה למד משנאמר ה' שמצות יחוד    ה"ז)

אלהינו ה' אחד, היינו מן המילה שמע, המורה על  

ממילא   ע"ש,  הדברים,  וקבלת  הידיעה  העמקת 

הרמב"ם בפסוק    אחר שפסק  לבו  לכוון  שחובה 

הוא   "שמע"  ופירוש  המילים,  פשט  את  ראשון 

תפנים שה' אלהינו הוא אחד, ממילא יוצא פשוט 

לדע ממליכים אף  ראשון  פסוק  שכשאומרים  תו 

לא  והשו"ע  הרמב"ם  אמנם  וא"כ  בפועל.  השם 

בשעת   בפועל  ה'  את  להמליך  שחובה  כתבו 

ת שמע, אולם בזה שאמרו שחובה לכוון את קריא

ופירוש המילים הואפ המלכת ה'   ירוש המילים, 

  בפועל, הרי זה כלול בדבריהם. 

  ד.  

  ומאידך 

  ה. 
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 (עשה ב)ראה בדברי הרמב"ם בספר המצוות  

שתכליתה  שמע  קריאת  במצות  דעתו  שכן 

המלכת ה'. [שוב ראיתי שעמד על כך הרב כשר 

שהתקשה מה רצו חז"ל    (נועם כרך כב עמ' ט בהערה)

ם למצוה גו גם  והרמב"ם גופיה שהזכירו שקוראי

מלכות שמים, והרי א"צ לקבל. ומיישב על דרך  

ואולי, תירוצים דחוקים ע"ש, ולדרכנו אין דוחק, 

  חד.] והכל בא י

לעיל  שהובאו  ראשונים  בכמה  מבואר 

בסמוך, שפשט המילה "שמע" שהוא הבן 

"קבלת   חיוב  סיבת  שזו  לבאר  להם  גרם  וקבל, 

הא על  שכן  שמע,  בקריאת  שמים"  דם  מלכות 

לקבל עליו את מילות הפסוק שה' אלהינו ושה'  

ובאבודרהם,  ברשב"א,  בשו"ת  הוא  שכן  אחד, 

מועד, ובאהל  הרשב"א,  ובמעלות    ובתלמיד 

(המהדורא עם  המדות, ובציוני על התורה, ובאשכול  

הנ"ל. וא"כ כן פשוט   נחל אשכול הלכות תפילה וק"ש)

מלכות  קבלת  חיוב  שיש  ובשו"ע,  ברמב"ם  גם 

שמים בקריאת שמע מצד שזהו פשט הכתוב, ויש 

  חובה להבין את פירוש מילות פסוק ראשון.  

במאירי   ברמב"ם  כהבנתנו  עוד  מבואר 

הראשונה)( והמשנה  ד"ה  דברכות  שכתב   רפ"ב 

לבאר,  תכוין  ממנו  הראשונה  והמשנה  וז"ל, 

את שמע, צריך לכוין לבו בקריאתה, כדי    שהקורא

לקבל עליו עול מלכות שמים בכונה שלימה וכו'.  

את  להבין  המשנה  חיוב  שעצם  שלומד  וחזינן 

מילות ק"ש, זו המלכת ה'. וממשיך ומביא דהכי  

יה בפירוש המשניות כאן, ומה  פירש הרמב"ם גופ

שאמר "אם כיון לבו" [רבי במשנה שם "אם כיון 

ר יצא"],  ורעיוניו  לבו  מחשבתו  שם  אם  "ל, 

לקריאה ההיא. שאפשר לשמור הנקוד ולא יתכוין 

לקריאת הפרשה. ומה שאמר "יצא" רצונו לומר, 

כאמור  שלומד  לנו  הנה  עכ"ל.  חובתו.  ידי  יצא 

כ גם  הרמב"ם  דעת  ושזו  מבואר ממש,  וכן  ן. 

שעל   ברכות יג ע"ב)( כדברינו ברמב"ם בנמוקי יוסף

כ צריכה  שק"ש  הגמ'  שאין דברי  כתב  וונה, 

הכוונה למצוות צריכות כוונה, אלא הך כונה היא  

עליו  שיקבל  כדי  אחרים,  בדברים  יחשוב  שלא 

והביא  וכו'.  הכונה  בשלמות  שמים  מלכות  עול 

  לעצמו ראיה שכ"כ הרמב"ם וציטטו.  

הביא    (שם פרק ג אות יא) שהרב כשר גופיה    םג

שכתב  הרמב"ם  בן  אברהם  מרבנו 

,  (סי' לד)בשו"ת ברכת אברהם    בתשובתו הנדפסת

בקריאת   שמים  מלכות  עליו  לקבל  חובה  שיש 

אביו,  דברי  עם  דבריו  יעלו  איך  ותמה  שמע, 

ונשאר בצ"ע. כלומר למעשה הגאון מנחם כשר  

דבר בהבנת  הרמב"ם  בן  על  חולק  אביו.  זצ"ל  י 

ולהאמור אין כאן קושיא, וסתירה, וגם הרמב"ם  

  ס"ל הכי. 

והשו"ע לא יחלקו   בה, פשוט שהרמב"ם

הרב הגמרות  זו ותעל  למצוה  שקראו   ,

מצות קבלת עול מלכות שמים [ואיהו הרב כשר 

יישב שהרמב"ם לומד את דברי חז"ל    (שם פרק ג)

כשם   שהם  שמים,  מלכות  עליו  לקבל  שאמרו 

דברי חז"ל שקראו למי שעושה מצוה שמצינו ב

ה"ה  שמים,  מלכות  קבלת  היא  עשייתה  שעצם 

בתור ק"ו הכא  היחוד  ת  מצות  קיום  שבעצם   ,

עליו   לקבל  וא"צ  שמים,  מלכות  עליו  מקבל 

יש  הדוחק  מן  וכמה  בפועל.  שמים  מלכות 

לו  שברור  לפי  להדחק  והוכרח  בדבריו, 

לדידן   ברם  ה',  את  להמליך  א"צ  שלהרמב"ם 

  אים יחדיו. הדברים ב

  

  להמליך את ה' בד' רוחות ובארץ  

לגבי   ב)(יג ע" וכן מבואר נמי מדאיתא בברכות  

דאמליכתיה  כיון  "אחד",  המילה  כוונת 

לא  תו  השמים,  רוחות  ולארבע  ולמטה  למעלה 

צריכת. ע"כ. הנה לנו מלשון הגמ' דבק"ש בעינן  

  גם 

  וכן 

  וכן 

  מה 

  ועוד 

  ו. 



    המדות  סעיף ו  שו"ע   

  

 

סו

  להמליך את ה' בפועל, וגמ' זו העתיקוה להלכה 

(חלק יחוד בשו"ע המדות    נקבצו ים שראשונים רב

יב אות ב עמ' תסו) ג סעיף  והכי פסקו הרמב"ם    ה' סי' 

  "אחד",  של  ת "בדל   להאריך  וצריך  (ק"ש פ"ב ה"ט)

רוחות   ובארבע  ובארץ  בשמים  שימליכהו   כדי

השו"ע   פסק  וכן  ו) וכו'.  סעיף  סא  יסוד (סי'  וא"כ   ,

חיוב  הזכירו  לא  והשו"ע  שהרמב"ם  בניינו 

והשו"ע  תר  נס  ,המלכתו  הרמב"ם  שגם  להדיא 

שדרכו    כתבו כן. [ופלא איך נעלם כן מגאון זה, 

ואיהו הרב כשר   כל המחנות ממש.]  לאסוף את 

עמד על דברי הגמ' הנ"ל,    (שם עמ' יח אות ט והלאה)

איך הרמב"ם יסתדר עמה וע"ש כמה שדחק, וזה  

לא יועיל ליישב את מה שהרמב"ם והשו"ע פסקו  

וכדאי להלכה,  זו  גופיה  גמ'  ח)הו  עמ'  את    (שם 

  הראשונים שהביאו את הגמ' הנ"ל בכוונת אחד, 

במילה  ה'  עם הסוברים שיש להמליך את  שמם 

כן   על  הרמב"ם  אף  אחד.  את  לשים  יש  לדרכו 

להלכה   זו  גמ'  פסקו  שהם  עמהם,  והשו"ע 

  ולמעשה.

ראוי  והיה  בסוף,  זו  ראיה  ששמנו  מה 

להביאה ראשונה, זאת לפי שאנו פירשנו  

שכוונה זו אינה חיוב מן   )ביחוד ה' סי' ג סעיף יב  (שם

הדין אלא חסידות, ע"ש בראיות לכך, וממילא יש  

באמת  אולם  דין.  שאינה  זו,  ראיה  על  להשיב 

שפיר ראיה זו תיכון, לפי שדברינו שם מבוססים  

אלהינו,   ה'  המילים  שפשט  כאן  האמור  על  גם 

נו  המה לקבל עליו מלכות שמים, ואילולי כן, היי

חד [להמליך את ה'  מפרשים שכוונה זו במילה א

כיון  לעיכובא,  היא  ובארץ]  בשמים  רוחות  בד' 

שחז"ל במקומות רבים קראו למצות קריאת שמע  

הכא,  אמיר  בריש  וכנ"ל  שמים,  מלכות  קבלת 

מלכות שמים,   עליו  לקבל  זו  כוונה  והיכן תהיה 

אין זאת אלא בכוונת המילה "אחד" ככתוב בגמ'  

לכוון  הנ"ל. אך עתה בראותינו שיש    ובראשונים

לכן   אלהינו,  ה'  במילים  יתברך  ה'  את  להמליך 

א"צ לפרש שחובת המלכת ה' יתברך היא במילה  

אחד, וכוונה זו היא חסידות וכאשר כתבנו לעיל, 

ואת חובת הדין להמליך את ה', שפיר מקיימים 

במילים ה' אלהינו. או שמה שאמרו שם במילה 

ה', את  להמליך  אולם   אחד  גמור,  דין  הוא  אכן 

ספת שאמרו שם שיכוון להמליכו על השמים  התו 

והארץ וד' רוחות, זו חסידות. ונמצא שיש ראיה 

שחובה להמליך את ה' יתברך בפסוק ראשון ממה  

חז"ל   שאמרו  שהכוונה  כדברינו  אם  נפשך, 

על  חסידות,  היא  אחד  במילה  ה'  את  להמליך 

במילי היא  יתעלה  המלכתו  שכוונת  ה' כרחך  ם 

ה'   במילים  ואם  חובה  אלהינו,  אין  אלהינו 

להמליכו, כאשר למד הרב כשר בדעת הרמב"ם, 

הרי שאז נהיה מוכרחים ללמוד שחובה להמליכו  

והיינו  והרמב"ם,  הגמ'  וכפשט  "אחד",  במילה 

או   גמור,  דין  אלא  חסידות  זה  שאין  דוחקים 

שחלק מדברי הגמ' הם חסידות וחלק חיוב. ועל  

ממה לכאורה  כשר    כן  הרב  דברי  נדחים  נפשך 

  אף מכאן. עת הרמב"ם והשו"עבד

  

חיוב   שאין  דס"ל  ראשוים  משאר  ראיותיו 

  המלכת ה' 

שאר הראשונים שהביא שם, והעמיסם 

עם הרמב"ם לשיטתו, דס"ל שאין חיוב 

יראה   הרואה  שמע,  בקריאת  ה'  את  להמליך 

ויש  הכרח,  מהם  שאין  שהביא,  בלשונותיהם 

לה בהם  מהסמ"ג  שמבואר  כמו  ב) יפך,    (מצוה 

ג)שהביא   אות  פ"ג  וכן   (שם  "תקבל",  באומרו 

זה    באומרו שמע קבל ממני דבר  (מצוה תטז)החינוך  

להתחבר   שיש  מפורש  וכו',  בו  והאמן  ודעהו 

לדברים, ואין לך קבלת מלכות שמים בפועל יותר  

עליו   לקבל  שיש  שאמרו  הראשונים  וכי  מכך, 

מגד יותר  כוונתם  שמים,  וראיותיו  מלכות  זה,  ר 

  ברם  

  ולגבי 



 

  סז  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

באומרו שזוהי   (מצוה ב)המה לסתור. וכן הסמ"ק  

קבלת עול מלכות שמים, הוי אומר שלדעתו לא 

ת הדברים, אלא בחיבור אליהם, ומ"מ  די באמיר

הכרח כהבנת הרב כשר, שזו קבלת מלכות שמים  

בודאי  אליהם  חיבור  ללא  הדברים,  באמירת 

ו כתב להדיא שימליכה (שם)שאין. ומאור האפלה 

וכו' השמים  הר  ,על  ע"ש. דוכן  ועוד  שם  ב"ז 

ומלבד כן הרי הם דיברו [הסמ"ג הסמ"ק החינוך 

יחוד ה', ולא במצות  המאירי ועוד ע"ש] במצות  

ק"ש, ועל כן גם אם היה ראיה מדבריהם, הם לא  

שיודו   נימא  ובק"ש  ק"ש,  במצות  כלל  עסקו 

חז"ל,  וכלשונות  עליו  ה'  את  להמליך  בחובה 

לא מפשינן בלא ראיה, ועוד יש   ואפושי פלוגתא

  להשיב ודי בזה.

  

  המלכת ה' באיזה מילים

ש  ולגבי מה שעשה מח' בין הראשונים, אם י

להמליך את ה' במילים ה' אלהינו, או במילים 

הקשה על    )2(שם עמ' י הע'  ה' אחד. הנה איהו גופיה  

ועוד   והרשב"א  רש"י  מדברי  מהלכו,  כל 

את ה' במילים ה'    ראשונים, שפעם כתבו להמליך

אלהינו, ופעם במילים ה' אחד, ודחק באיזה דוחק  

נלע"ד שאין כאן מח', והכל דבר אחד, ע"ש. וה

ה'    כיון  את  להמליך  היכן  נזכר  לא  שבחז"ל 

מלכות   עול  זו  למצוה  קראו  רק  שמע,  בקריאת 

ה'  במציאות  האמנה  יש  ראשון  ובפסוק  שמים, 

ם ה'  במילים ה' אלהינו, והאמנה ביחודו, במילי

אחד, ושפיר שייכת המלכת ה' בשניהם, הן בעת 

ה'  במציאות  האמנה  שהיא  אלהינו,  ה'  שמכריז 

באומרו   והן  האמנה  והשגחתו,  שהיא  אחד,  ה' 

ביחודו המוחלט, ושלכן הוא הכח היחידי בעולם, 

וכמובן שעל כן שייכת המלכת ה' על שניהם יחד.  

ולכן יש מהראשונים שהזכירו שיכוון לקבל עליו 

כות שמים, במילים ה' אלהינו, ויש במילים ה' מל

כאן  שאפשר  מודים,  וכולם  נכון,  והכל  אחד, 

  ואפשר כאן.  

על  דמיל רבות  להשיב  יש  תא 

הראשונים  מלשונות  ראיותיו 

שהביא   היראים  כגון  הרואה,  יראה  כאשר  שם, 

רק כתב שיש המלכת ה' בק"ש,    ו)  (אותיות ה,שם  

וכן הוא ב (שם  רבי דניאל הבבלי  ולא כתב היכן, 

י)וברשב"ץ    אות ח) (שם אות והצדה לדרך    (שם אות 

שכתב לקבל עליו    (שם אות ט). וגם באבודרהם  יא)

היכן,  כתב  ולא  המצוה,  עצם  היא  מלכותו,  עול 

פרטיה   על  עמד  ולא  המצוה  כלליות  את  שכתב 

עול   יקבל  מלבדו  עוד  אין  אחר  שדוקא  בדיוק 

הרשב"א   וגם  אחרת.  או  ז)(מלכותו,  אות  לא    שם 

ה'  יחוד  יש  שבק"ש  אלא  ק"ש,  סדר  את  כתב 

והמלכתו, ושפיר יתכן בדעתו שהסדר הוא קודם  

יחודו המ ואח"כ  אלהינו,  ה'  במילים  לכתו 

במילים ה' אחד. וכן ראיותיו שם בהמשך מעוד  

  ראשונים אינן מוכרחות לך ראה שם.

שם   שהביא  ראשונים  מן  במעט  נימא  אי 

מור דבריהם  ונימא שפשטות  כהבנתו,  ים 

הרוקח   כגון  ט)דבדוקא אמרו,  מדות    (באות  ובית 

בהם שהמלכת ה' שמבואר    (אות יד)והציוני    (אות יא)

בהשם אל ראשונים  התעשה  אלו  נמצאו  וכן  ינו, 

שהמלכת ה' תהיה אחר המילה אחד כגון לגירסת  

עמ'  בה"ג   יש להשיב    )9(שם  [מלבד שעל הבה"ג 

באמור לעיל.] מ"מ  שזהו חסידות, ודלעיל, ותלוי  

כאשר   אלא  הראשונים,  בשאר  כן  נראה  אין 

כן    כתבנו, שאין זה מעכב היכן להמליכו, ועל כן 

  נראה לומר גם בהם, דלאו לעיכובא קאמרי. 

  

  באלו מילים להמליכולהלכה 

ביותר   הנכון  יחדיו,  הכל  בראותינו  ועתה 

גם  בשניהם,  מלכותו  עליו  לקבל  הוא 

עליו שה' הוא האלהים,    במילים ה' אלהינו, לקבל 

  ז. 

  ואעיקרא 

  וגם 

  ח.  



    המדות  סעיף ו  שו"ע   

  

 

סח

והוא האלהים שלנו, וגם במילה אחד, לקבל עליו 

לכך,   ולהתחבר  יחיד  אל  להוציא  ול שהוא  רק  א 

את המילים מהפה. ברם אינו לעיכובא, ואם יקבל  

עליו מלכות שמים רק במילים ה' אלהינו, או רק 

  במילים ה' אחד, שפיר דמי.  

שפעם  הראשונים  הם  לכך,  חלוטה 

ה' הזכי במילים  ה'  המלכת  חיוב  רו 

כר שכן הוא  ו, ופעם במילים ה' אחד, וכנזאלהינ 

שם   כב)ברש"י שהובא  י,  והרשב"א  (עמ'  (שבעמ' , 

יונה  כד) רבינו  וכן  כא),  עמ'  בעל  (שם  הר"י  וכן   ,

התוספות הביאו בספר על הכל, ושכיוצא כתב גם 

על  היא  השם  שהמלכת  מרוטנבורג  המהר"ם 

פס שביאר  שאחר  והיינו שניהם,  סיים,  זה,  וק 

קבלת עול מלכות שמים, שאנו מקבלים אלהותו  

אלהינו"  "ה'  היינו  אלהותו  עכ"ל.  ואחדותו. 

 א) (ברכות כא ע"ו "ה' אחד". גם רש"י ואחדותו היינ 

(ברכות  פירש המלכת ה' על שניהם, וכן הראבי"ה  

כתב שמע ישראל וכו',    יג, הביאו שם אות כא עמ' כו)

ב בלבו  להרהר  להמליכהו  וצריך  הזה  הענין  כל 

ולהר הפסוק  והוה  בקרותו  היה  הוא  השם  הר 

חי   והוא  עולם,  בריאת  קודם  הי'  פירוש  ויהיה, 

 וקיים ועתיד, להיות יחיד וקיים בעולמו, שנאמר

. הנה שהמלכתו היא  ל". עכ'וכוה' מלך, ה' מלך  

וכן החינוך   כל הפסוק.  תיט)על  לגבי    (מצוה  כתב 

שי המצוה, שרצה מצות קריאת שמע וז"ל, משר

שיקבל עמו  לזכות  מלכותו,  השם  עליהם,  ו 

. הנה  ל". עכ'וכווייחודו בכל יום ולילה כל הימים  

לנו שהקבלה עליהם היא גם לענין המלכות, וגם  

שמים.  לעני מלכות  עול  הנלע"ד  וזה  היחוד,  ן 

כשר הרב  של  שיטה   , [ולדרכו  לעשות  לו  היה 

ה'   על  גם  ה'  את  להמליך  הסוברת,  רביעית 

להינו, וגם על ה' אחד. ולא עשה כן, כי אז היו א

. וגם אז כל הראשונים ששם עם נסתרים השיטות

(לשיטתיה ביה, דס"ל שאין מצוה המלכת ה', אלא הרמב"ם,  

קריא  ה')עצם  המלכת  היא  שמע  עם  ת  מסתבכים  היו   ,

או   כאלו,  סוברים  אלו  שמא  כי  אלו,  שיטות 

וקת  להיפך. וגם זה מחזק את טענתינו שאין מחל

בין הראשונים, והכל עולה לדבר אחד, ואין צורך 

להרבות במחלוקות בין הראשונים. והיינו טעמא 

עליו  דרא ה'  המלכת  חיוב  הזכירו  רבים  שונים 

ה', יחוד  לומר   במצות  מקום  היה  ולכאורה 

באמונת  ולא  בקבלת אלהותו,  היא  ה'  שהמלכת 

שהאמנה  כאמור,  אלא  זאת  ואין  אחדותו? 

זהו גופא המלכת ה'  במציאות ה', ושה וא אחד, 

באמת. כי מי שמאמין בה', ולא יודע שה' אחד, 

שהוא  מה  את  ממליך  אלא  ה',  את  ממליך  אינו 

דרך משלחושב   כלל.  ה'  זה  ואין  ה',  מי   שהוא 

שיסבור שה' הוא שלחן, בודאי שאף שיקבל עליו  

אלהות ה' במילים ה' אלהינו, לא קיבל על עצמו 

להים הוא שלחן. כן  את אלהות ה', בסוברו שהא

יודע שה' הוא אל אחד   הוא ביחוד ה', מי שלא 

מלכותו   את  עליו  קיבל  לא  גמורה,  באחדות 

דמ את  אלא  האריך יתברך,  וכאשר  יונותיו, 

במור הנבוכים  הרמב"ם  ס)ה  פרק  את  ל  (ח"א  באר 

מהו  יודע  שלא  מי  כמשל  ההגשמה,  טעות  רוע 

פיל, רק יודע שהוא בעל חיים, ותיארו לו שהוא  

ליבשה,  מ שעולה  אדם,  פרצוף  עם  ימי,  עופף 

וכדומה עוד שיבושים רבים. שאדם זה אינו נקרא 

את ההיפך מפיל, אלא שאינו יודע כלל שאמרו לו  

כן המג כמותו  פיל.  שים, הסובר שיש גשם מהו 

יודע  שאינו  רק  שלא  טובא,  שגרע  הרי  לה', 

במדויק את ה', אלא מתפלל למשהו אחר לגמרי.  

ראה   ועוד  סו)אליו  ע"ש.  פרק  שטעות    (ח"א 

בהגשמה חמורה מטעות ע"ז, כי טעות ע"ז היא 

שרצון  או  שמותר,  וסובר  הבורא,  את  שיודע 

בהגשמה  ואילו  משמשיו.  את  לעבוד  הבורא 

בעצם הבורא. וכ"כ בספר חובות הלבבות הטעות  

שהמגשים עובד זולתו, וכ"כ הר'   (שער היחוד פרק ב)

  וראיה 
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  סעיף ז 

  כוונה לשם המלכת השם 

אף שהתבאר עתה שיש להמליך את השם עליו בפסוק ראשון של  
אם לא כיון  קריאת שמע, ולהלכה מצוות צריכות כוונה, מכל מקום גם  

קודם קריאת שמע לשם מצות המלכת השם עליו, יצא ידי חובת מצוה  
זו. שהיות ולא די בהבנת המילים של פסוק ראשון, אלא יש להמליך את  

מחשבתו להמליך את ה' יתברך עליו בפועל, היא    ה' עליו בפועל, עצם
כוונה לשם מצוה. [שאילולי שכוונתו לקיים את המצוה, מדוע חושב כעת  

המליך את השם התברך.] אולם להידור מצוה טוב לכוון קודם קריאת  ל
  שמע שבכוונתו להמליך את השם עליו.

  סעיף ח 

  ידיעת ה' דרך הפילוסופיה 

שלמים, היא  עת מציאות השם לאנשים הלרוב הראשונים מצות ידי
לימוד  על  לעמוד  הוצרכנו  ולכן  פילוסופיות,  הוכחות  דרך 

  יא או אסורה.הפילוסופיה, האם מותרת ה

  ) 21(ריש מאמר ב עמ'  יוסף ן' צדיק בספרו עולם קטן  

לראב"ע   המיוחס  השמים  שער    (בהקדמה) ובספר 

מועד   אהל  ב)ובספר  דרך  חכמה  ראשית  ובשם    (שער 

ועודהרוקח וכ"כ  בשו"ע    ,  נאספו  ראשונים, 

ב,המדות   אותיות  ז  סעיף  א  סימן  ה'  יחוד  קחנו    י)  (חלק 

   משם.
  

זה התבאר בשו"ע המדות חלק יחוד השם  דין  

  קחנו משם. )ד  סעיףסימן ג (

  

  ראשוים בעד הפילוסופיה 

ראשונים רבים, לימוד הפילוסופיה לדעת  א.  א.  א.  א.  

חר והנרצה בענייני אלהות הוא הלימוד הנב

והיא   התורניים,  הלימודים  כל  מבין  ביותר 

מעשה האל,   הנקראת  במהות  ועוסקת  מרכבה, 

ההגשמה,  ובהסרת  למציאותו  בהוכחות 

עם   זה  יעלה  וכיצד  תאריו,  ובביאור  ובאחדותו, 

תיכ וכיצד  ובחירה,  ידיעה  דהיינו  ון  הבחירה, 

  הבחירה עם ההשגחה וכו'. 

מאו  עד  עסקו  הראשונים  ד רוב 

יהם הם  בחכמת הפילוסופיה, וראש

הרס"ג בספרו האמונות והדעות, חובות הלבבות, 

  הרמב"ם, העיקרים ועוד רבים.  

רבים מהם, חיוב ידיעת ה' שכאמור  

היא ידיעה בהוכחות שכליות, יקויים 

הפילוסופיות. ההוכחות  למטה   דרך  כאן  וראה 

  את תמצית הדברים שיבואו להלן.  (אות א)

  

  יה פילוסופלימוד ה 

היכן   עד  לבדוק  הזדקקנו  הלום, 

לגבי  מגעת,  כהה  יד  שידנו 

או  לקרבה  יש  האם  היהודית,  הפילוסופיה 

ז. 

ח. 

 ז. 

  ח. 

  ולפיכך 

  ולדעת  

  בהגיענו 



    המדות  סעיף ח  שו"ע   

  

 

ע 

לעיל  הנזכרים  הראשונים  לדעת  כי  להרחיקה. 

, מצות עשה לחקור את האמונה במציאות (סעיף ג)

היהודיתהאל   הפילוסופיה  ידי  על  ,  ובאחדותו, 

רבים המה    אידך. ומוכאשר יתבאר להלן בסמוך

בה.   העיסוק  את  ואוסרים  עליה,  הלוחמים 

וממילא הוכרחנו ללקט ולסדר את הדברים, האם  

בפילוסופיה,   היום  להתעסק  אסור  או  מותר 

מצות  את  לקיים  לנידו"ד,  דין  מוצא  שמכאן 

  א.החקירה דרך הפילוסופיה או של

  

  ) יט -(סעיפים חמבוא ותמצית לאשר יבא להלן 

בעני חכמת עירבוביא  לימוד  ן 

את  להביא  אמרנו  ולכן  הפילוסופיה, 

נבא  ואח"כ  בקצרה,  בתחילה  הדברים  סדר 

רוב   הדברים.  נחצבו  מהיכן  להראות  בהרחבה 

בחכמת   עסקו  לנו  הידועים  הראשונים 

חכמת , ואמרו כי מעשה מרכבה היא  ההפילוסופי

האלהית, העוסקת בהסרת ההגשמה  ה  הפילוסופי

ראיות שכליות, מתוך  האל,  מהי,   מן  ובאחדותו 

הבחירה עם  זה  יעלה  וכיצד  בידיעתו,  ,  וממילא 

הבחירה   גדרי  ועם  ובחירה,  ידיעה  דהיינו 

וההשגחה וכו'. וכאשר יאספו להלן דבריהם אשר  

בספרו   הרס"ג  הם  וראשיהם  זו,  בדרך  כתבו 

והדעות מורה האמונות  הלבבות,  חובות   ,

  הנבוכים, העיקרים ועוד רבים. 

  

ז, ן בהרחבה סעיפים יהפולמוסים [יתבאר להל

  ]יח

הרמב"ם,  ספרי  על  שקמו 

בחיי הרמב"ם   היה  הראשון, 

ואינו קשור אלינו, והיה על כך שהשמיט הרמב"ם  

את שמות האומרים, ומקורות דיניו, והיה זה בימי 

הש הפולמוס  ונראה הרמב"ם.  בסמוך  שהיה  ני 

אחר פטירת הרמב"ם, אע"פ שקשרו אותו רבים  

דן, וממנו הביאו רבים ראיות להרחיק  אל נידון די

, אולם הדברים אינם מדוייקים, האת הפילוסופי

צרפת   מחכמי  חכמים  הוי,  הכי  דעובדא  וגופא 

וקודקוד  המורה,  ואת  המדע  ספר  את  שרפו 

דברי   לטענתם  בהם  שיש  על  היה  המחלוקת 

כפירה, שכתב הרמב"ם שלה' אין גוף ולא דמות  

לש כי  כפירה,  היא  ולדעתם  התורה  הגוף,  ונות 

מפורשים להיפך "יד השם" "עיני ה'" "חרון אף  

ס אין  וכדומה  רבנו השם"  בזמן  זה  והיה  פור. 

יצאו  אשר  הרמב"ן  ובזמן  הרמב"ם  בן  אברהם 

להגן על דברי הרמב"ם בחרב ובחנית. והיום אין  

כך, ודעתם של אלו מחכמי צרפת  מי שחולק על  

יודע כיום   הושמה מעבר לגדר, וכאשר כל אחד 

אחד  שד ואדרבה  הדת.  יסודי  מיג'  הוא  זה  בר 

הפילוסופי לימוד  הרחקת  המדגלי  היא   ,

ישראל.   איש  כל  על  היום  המוסכמת  ההגשמה, 

הנ"ל,  בפולמוס  העולים  הדברים  מבין  אכן 

העיסוק   נגד  הטענה  גם  בפילוסופיה,  מציצה 

את  ללמוד  כיצד  הרמב"ם  של  דרכו  על  ובעיקר 

עיסוקו  מתוך  [שהושפעה  חז"ל  מדרשי 

  פילוסופיה.] ב

  

אחר כך, בזמן שהרשב"א היה גדול הדור, 

רבו   וממנו  וגדול,  חדש  פולמוס  קם 

זה   וגם  הפילוסופיה,  להרחקת  ראיה  המביאים 

ועוד   הרשב"א  עובדא,  הוי  והכי  יסודו,  בטעות 

מגדולי הדור, יצאו בחרם שלא ללמוד   כחמישים

קודם גיל עשרים וחמש.   האת חכמת הפילוסופי

עמ אחרים,  ומכנגדם  הדור  גדולי  כחמישים  דו 

שאין   אשר לפי  האדרבה,  בחרם  אותם  החרימו 

דברי   ומאלו  גיל.  בשום  לימודה  את  לאסור 

הרשב"א ודעימיה, רבים הראו שיש להרחיק את  

ראייתם  ההפילוסופי כי  ובאמת  ראיה  .  היא 

הם  הולכים  וסיעתיה  הרשב"א  גם  שכן  לסתור, 

  ישנה  

  הפולמוסים 

  דור  



 

  עא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

[אולם  בדרכו של הרמב"ם, ואת מימיו הם שותים  

תורה,  של  וכדרכה  דברים,  באיזה  מחלוקות  יש 

אחד.]   בסגנון  מתנבאים  נביאים  שני  שאין 

לימוד ו  היא  מרכבה  מעשה  כי  סוברים 

האלהית הנכונה. אולם כיון שדבריה   ההפילוסופי

ועלולים   וטעות,  דקים,  מכשול  לידי  להביא 

וטעות במקומות גבוהים כאלו היא כפירה, וכבר  

ב וכיוצ"ב  כאלה  גדר  קרו  גדרו  כן  על  זמנם. 

קודם   אליה  לקרב  שלא  ודעימיה,  הרשב"א 

וק ובפוסקים,  בש"ס  כרסו  ודם  שימלא 

גדר   גדר  הרמב"ם  שגם  וכפי  דעתו.  שהתיישבה 

"ם  (ונקבצו דברי הרמב זה, והזהיר על כך פעמים רבות  

ד   להלן אות  ט  גדרה  )(סעיף  כבר  לכן  קודם  וכאשר   ,

במע לעסוק  לפני הבאים  אלו הגמרא  שה גדרים 

האחרים   והחכמים  מרכבה.  ובמעשה  בראשית 

ודעי  הרשב"א  מכנגד  שאין  שעמדו  אמרו,  מיה 

להטיל חרם על כך לאסור את המותר, שמי שהוא 

בר   שאינו  ומי  ילמד,  זה  לגיל  קודם  גם  הכי  בר 

גם אחרי וכיון שביסוד הדת   הכי,  ירחק.  זה  גיל 

עסקינן, על כן גהתה המחלוקת, והגיעו הדברים  

חרמות   חבורה  לידי  חכמים  בכינוס  ושמתות, 

  מכנגד חבורה. 

  

  

ראשוני   בזמן  הרשב"א  של  זמנו 

שאת  ביתר  שהחזיקו  היו  האחרונים, 

חכמתה   אל  לקרב  שלא  והמשיכוה  זו,  בגישה 

כמ ממש,  האחרונים  ובדורות  מי  כלל.  כל  עט 

שדיבר בזה, תקף והרחיק את הפילוסופיה בשתי  

ו  כפירה  שהיא  זו  חכמה  על  וכתב  מינות. ידיו, 

אחד  וכל  הנ"ל,  כל  נעלם  ממש  מרובם  אולם 

רבים  שראשונים  הידיעה  בלא  רעו  אחר  החזיק 

ושהיא ס מרכבה  מעשה  היא  זו  שחכמה  וברים 

  תכלית האדם בעולם הזה. 

  פילוסופיה וקבלה 

ונראה מאוחר להרשב"א, קם   בזמן סמוך

הפילוסופיה   לימוד  על  חדש  פולמוס 

הס שתורת  לפי  ובסיסו  התפשטה  היהודית,  וד 

יצאו  והליכותיה  מדרכיה  והאוחזים  ויותר,  יותר 

ולא תירש    בחרב כנגד הפילוסופיה, שהיא שפחה

כנגד הרמב"ם הראשונים,   וזהו שיצאו  גבירתה. 

מים  והם היו מקובלים וחיברו על כך ספרים של

את  ולבסס  ולהשעין  הפילוסופיה,  את  לנגח 

הקבלה, וכגון ספר האמונות שם טוב, וספר אור 

גבאי בספריו  ה ן'  והר' מאיר  וספר אור עולם,   ,'

ועוד, שהם תפסו  אלהיםעבודת הקודש, ומראות 

כקבלה. ומן המעט נביא, שכתב רבנו יצחק דמן 

עינים   מאירת  בספרו  מקובל,  שהיה  (פרשת  עכו 

ואת ראש   הלתקוף את הפילוסופי  וישלח דף עז ע"ב)

הר' משה   היה שומע  כי כאשר  אריסטו,  חכמיה 

ה ב"ר שמעון מעיר בורגוש ז"ל זכרון ב"ר שלמ

הפולספיאה חכמי  על  אומר  שבח  היה   ,

הפוליסופי' שאתם משבחי' חכמתם, דעו באמת 

זה  ודבר  רגלינו.  במקום מעמד ראשם מעמד  כי 

למשכ הוא  ראשון  רבי מושכל  וכן  עכ"ל.  ילים. 

כתב,    (בהקדמה)שם טוב ן' שפרוט בפרדס רמונים  

להרשב"א הגדול  לרב  ראיתי  נתעורר   והנה  ז"ל 

נ  כבד כפי פשט התורה  לבאר קצת הגדות בענין 

שלמה,  משכורתו  תהיה  הפילוסופיה,  בשיתוף 

קצת   רחקו  אמנם  לדבר.  רשות  לנו  נתן  מאשר 

ר"ל   כאחד,  העניינים  שני  ולכן  הקבלה, 

ילוסופיא והקבלה, והם לפי האמת שני הפכים הפ

בלבול  סיבת  והוא  אמצעי,  ביניהם  שאין 

ועד הנה לא ראיתי לשום מחבר  לתלמידים בעיון.  

אחר שנתעורר לזה, לכן אמרתי אל לבי במופלא 

ומאיד עכ"ל.  לדרוש.  עמדו  ממני  דור  באותו  ך 

לחזק את הפילוסופיה ולהרחיק את הקבלה, כגון 

(כנזכר בשו"ת התשב"ץ סוף ית חן  הרשב"ץ בספרו לו 

  אחרי  

  עוד 
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עב

הר"מ אלאשקר, הארי נוהם, מקובלי   ח"ג ואינו עמנו)

  איטליא ועוד.

לא  הרמב"ם  משום  הינו  הפולמוס 

להדיא  כתב  וכאשר  קבלה,  קיבל 

 (בהקדמתו לחלק ג)בכמה דוכתי [ראה להדיא במורה  

כתב,    (חגיגה פ"ב מ"א)ע"ש וגם בפירוש המשניות  

שנת מה  ממני  ממה  ושמע  דעתי  לפי  לי  ברר 

מכנים   שהם  והוא,  חכמים  מדברי  בו  שעיינתי 

ראשית  במעשה בראשית למדעי הטבע והמחקר ב

הבריאה. וכוונתם במעשה מרכבה המדע האלהי, 

מציאות  ועל  המציאות,  כללות  על  הדבור  והוא 

ממנו, הבורא הנמצאים  וחיוב  ותאריו,  ודעתו,   ,

ומה באדם,  הדבק  והשכל  והנפש,    והמלאכים, 

מחכמת   ידעו  שלא  וכיון  עכ"ל.]  המות.  שאחרי 

הקבלה, ממילא חיפשו מהו שאמרו חז"ל מעשה 

האלהית   הבה את חכמת הפילוסופי  מרכבה, ותלו 

אף   הרמב"ם  כן  ועל  הסוד,  תורת  לדעתם  שהיא 

תקף ספרי קבלה מסויימים, וכאשר כתב על ספר  

  שיעור קומה שיש לשורפו. 

ע שתיהן  והפילוסופיה  וסקות הקבלה 

ה',   במהות  נושאים,  באותם 

פריטיו,  על  עולמנו  עד  העולמות  והשתלשלות 

חקירה, וזאת הגיעה אלא שזאת הגיעה מסברא ו 

הגר"ח   דברי  מובנים  [ולכן  וקבלה.  בידיעה 

(בארחות חיים מוואלזין בסידור הגר"א אשי ישראל 

 (הגר"א)שכתב וז"ל, פילוסופיא אמר רבינו    אות סא)

הפ ולמעלה שבמקום שמסתיים  משם  ילוסופיא, 

ע"כ.   הקבלה.  חכמת  לעיל מתחיל  הבאנו  וכן 

עינים.   ממאירת  חבסמוך  בשו"ת  יאיר ולכן  ות 

רי) הקבלה   (סימן  לימוד  בין  דברים  איזה  השווה 

בדברי  הוא  וכן  האמיתית,  הפילוסופיא  ללימוד 

המאור   בשמן  בסוף אביו  שם  והעתיקו  תשא  כי  (פרשת 

ה התשובה) ונמשך  רבים.]  ועוד  בין .  פולמוס 

הפילוסופיה לקבלה, עוד בסמוך לזמן האר"י, כל  

ר"י  עוד הקבלה לא נתפסה לגמרי, ואחר זמן הא

הפולמוס  עוד  אולם  השני,  לצד  הרוח  נשבה 

אלאשקר,  הר"ם  דברי  הם  ואלו  בעוז  המשיך 

לת נוהם  ומאידך  והארי  הפילוסופיה.  את  פוס 

דברי הארי   כל  ספרים להשיב על  התחברו כמה 

ולת שיטה  נוהם,  צמחה  בנוסף  הקבלה.  את  פוס 

ששילבו   ודומיהם  אטליה  מקובלי  של  אמצעית 

ו  לקבלה,  הפילוסופיה  הישר  בין  ספרי  כגון 

במושלם,   הקבלה  נתפסה  שלבסוף  עד  מקנדיא. 

ביתר שאת, עד שרבים תופסים ונתחזקה   עלתה 

את דברי האר"י, אף נגד הפוסקים ונגד מרן, וכמה 

הו  הכל  ויסוד  כך,  על  נשפך  תורת דיו  גודל  א 

בתורתו,  שמפקפק  מי  כמעט  אין  והיום  האר"י, 

ב דכ" (פ"זובטל באלף. וכגון הרב חיד"א בלב דוד  

חיים    ע"ב) פאלאג'י בתוכחת  ר"ח  הגאון  והביאו 

שכתב מפי   (בהקדמה הקרויה מדבר קדמות ד"ה עוד לאלוה)

ספרים וסופרים שמעשה מרכבה היא תורת הסוד 

שאילת יעב"ץ    ולא חכמת הפילוסופיה. ובשו"ת

י) סימן  אינה מעשה    (ח"א  אריסטו  כי חכמת  כתב, 

בן    מרכבה ומעשה בראשית, דלא כרד"ק וכר"ש

להו   שרי  וז"ל,  וסיים  המורה.  בהקדמת  תיבון 

מד כוונים  שעשו  ז"ל  מרייהו,  הר"מ  של  מיונו 

(יו"ד סי' קעט  להעציבה. ע"כ. וכ"כ בביאור הגר"א  

יח) ולא   אות  הקבלה,  היא  מרכבה  דמעשה 

זאת  כל  יבואר  וכאשר  האמיתית.  הפילוסופיה 

  בע"ה לקמן באורך מפי ספרים.  

את   והאיר  האר"י  ברוח שבא  העולם 

ורת הסוד אשר אבדה, נמצא  קודשו מת

שתורת הסוד והפילוסופיה הם צרות זו לזו, ולא  

תורת  היא  הנכונה  שהפילוסופיה  סברו  כאשר 

וציוה   האר"י  הזהיר  מכך  יתרה  ועוד  הסוד. 

, שלא לקרב  קדמות מהרח"ו לשער ההקדמות ועץ חיים)(בה

אל חכמת הקבלה בספרים שאחרי הרמב"ן, וזאת  

ללמדה  מחמת   הוא  הסוד,  לימוד  מתנאי  שתנאי 

  רש  וש

  והנה 

  אחר  
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ור מדעתו,  מבין  לחכם  כן  רק  ועל  וכו',  ברמז  ק 

אל  מכלי  זו  תורה  הורקה  הדורות  כתב שבמשך 

זמנו של  וחסר עד שהשתבשה אחרי  כלי, הלוך 

ואם הרמב"ן    הרמב"ן.  שאחרי  הסוד  תורת  את 

ק"ו   בתורת  הרי שבאים הדברים  הרחיק האר"י, 

סופיה היהודית, שאין  בן בנו של ק"ו לגבי הפילו 

הקבלה,  בתחומי  עסוקה  שהיא  אליה,  להתקרב 

ם טעויות  והגיעה אליהם בשכל אנושי, וממילא ע

קרקע   לו  אין  שהשכל  זה  בנושא  בפרט  אנוש, 

ם גופיה כתב כן  יציבה תחתיו [וכפי שגם הרמב"

וז"ל, כל מה שדיבר   (ח"ב פרק כב ד"ה כללו)במורה  

י כולו כעין  בו ארסטו מגלגל הירח ולמעלה, הר

וכו'.  מעטים  לדברים  פרט  והערכה,  השערה 

יש  לכאורה  ממילא  דוכתי.]  בעוד  וכ"כ  עכ"ל. 

הפילוסופי לימוד  את  האוחזים  הלהרחיק  שכן   ,

וזה   בסוד,  לעסוק  חפצם  משום  הם  מלימודה, 

  בטעות יסודו, בהגלות דברי האר"י.

  

  ר ובטל מן העולם מדע שעב

ושתתים ועוד יסודות הפילוסופיה המה מ

מן העולם, לפי    על ידע מדעי שעבר ובטל

שבסיסם הינו שמערכות הכוכבים מסתובבות על 

ידי גלגלים, דהיינו הגלגל הקרוב אלינו הוא גלגל  

אלא הוא    ,הירח, ופירושו שהירח אינו טס בחלל

נח בתוך "חלל" המכונה גלגל, וכל מקום הגלגל  

הנמצא   וממילא  הארץ  כדור  סביב  ומסתובב  נע 

החלל מסתובב יחד עם הגלגל ולפיכך הירח    בתוך

נע. משל לרכבת ארוכה המסתובבת סביב דירה  

לתחילתה, כך שהרכבת   כשראש הרכבת מחובר

האנשים   כמובן  מחובר.  שלם  סיבוב  היא 

נעים    הנמצאים ברכבת, ואינם  יושבים  אף שהם 

סיבוב הרכבת.   בגלל  מקום הם מסתובבים  מכל 

מסוי בגלגל  הנמצאים  הכוכבים  הם  כך  ים 

הם   שברכבת  האנשים  סיבובו,  לפי  מסתובבים 

הם   הגלגל  כגלגל.  והרכבת  בשמים,  ככוכבים 

ח שאינו  שאינו סברו  "חמישי"  חומר  אלא  לל, 

הארץ   בכדור  ד נמצא  שיש  סברו  הארץ  בכדור  ' (כי 

, ויש לו נפש והוא חי. [מספר הגלגלים היה  יסודות)

כחמישים,  שהן  סבר  אריסטו  במחלוקת,  שנוי 

בז  עשרה.]  אולם  שהן  "הוכח"  הרמב"ם  מן 

ממילא הירח כלפינו זז, וכן כל שאר הגלגלים, עד  

העליון  המערכת, הגלגל  כל  את  מקיף  שהוא   ,

וסיבוב הגלגל העליון סובב בכח אין סופי שלא  

לעול לחקירות ם,  יפסק  היסוד  היא  זו  (ונקודה 

נגרמים  הפילוסופיות) העליון  הגלגל  סיבוב  ומכח   ,

ל השונים  שתחתיו,  הסיבובים  הגלגלים  כל 

מתנועת הגלגל העליון נוצרת החיות יתירה מכך  ו 

של כל העולמות, ולפיכך לו יפסק סיבוב הגלגל  

הגלגל   שסיבוב  והיינו  העולם.  יכחד  העליון 

ה  לחומר  גורם  להיות  העליון  אליו  גשמי הקרוב 

החומר   בכח,  הוא  הגלגל  שסיבוב  מכיון  אש, 

תנועה,  הקרוב אליו מקבל גם הוא את מהירות ה

השמימי   הגלגל  לטבע  בדמיון  דק  גשם  ונעשה 

ולכן   [שכאמור הגלגל עצמו הוא חומר חמישי] 

וככל שמתרחקים מגלגל  מקבל את צ ורת האש. 

חומר   תחת  כי  צורה,  מחליפים  החומרים  זה, 

הרוח,  ה יסוד  והוא  יותר,  גס  החומר  נעשה  אש, 

נוצר יסוד המים, ותחתיהם בארץ חומר   ותחתיו 

הג שהינו  הרחוק העפר  שהוא  לפי  ביותר,  שמי 

הניצב  העולם  וכל  העליון.  הגלגל  מן  ביותר 

ל היסודות הנ"ל.  לפנינו, נעשה על ידי תערובות ש

ההוכחות   של  ליבם  ולב  יסוד  הינם  אלו  פרטים 

  ולא ידע צדדי.הפילוסופיות 

זה כמובן מוכחש היום מן החושים, על ידי  

גלגלים,  שאין  וחלליות,  טלסקופים 

על  והכוכבי דרך  האדם  כי  גשמי,  חומר  הם  ם 

ביד   נמצאים  הכוכבים  מחומר  ודגימות  הירח, 

ובכל  אנוש,   וכו',  גלקסיות  מליוני  יש  ובכלל 

  זאת 

  כל 
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ולכל   גלקסיה יש אין ספור תנועות של כוכבים, 

יש ומרחקם    גלקסיה  וגודלם  משלה,  תנועה 

שסברו   ממה  גדול  ספור  אין  הוא  ומספרם 

דות, אלא יש  הפילוסופים, כמו כן אין רק ד' יסו 

ידועים   [כיום  יסודות,   104יסודות כימיים רבים 

לות יסודות בטבע, והיתר על ידי פעי  90מתוכם  

לראיות   שהבסיס  ונמצא  מלאכותית.] 

ובט שעבר  מדעי  ידע  היה  מן  הפילוסופים,  ל 

וכיון   ממש.  בו  שאין  אנו  יודעים  וכיום  העולם, 

ההוכחות  על  להשען  מקום  שום  אין  שכן, 

מתנגדים הפילוסופיות היו  לא  אם  אפילו   ,

  לפילוסופיה כלל, שבנפול היסוד נפל הבנין. 

הפילוסופיה  חכמת  לגבי  לברר  נבא 

או  היא  מותרת  האם  חז"ל,  בדעת 

הט תורף  את  נביא  ה'  וברצות  ענות אסורה, 

סיפור   ואת  זה,  בנידון  הצדדים,  של  והתשובות 

הדורות   במשך  עמה  אירע  אשר  ההיסטוריה 

ישראל.   האם  בחכמי  לדון  בעז"ה  נבא  ואח"כ 

מותר ללמוד מהפילוסופיה ראיות למציאות האל 

אשה הזרה אשר  ואחדותו, או שהיא לדעת רבים ה

  הזהיר לרחוק ממנה, החכם מכל אדם.

  

  ה בעד הפילוסופי

  כבה מעשה מר

  הרמב"ם

ושיבחוה,   הראשונים רבים עסקו בפילוסופי

וראש המדברים הוא כמובן הרמב"ם, שעל 

הנבוכים,    הופיהפילוס מורה  ספר  מושתת 

נזכרים  מחכמיה,  ועוד  גלינוס  אפלטון  ואריסטו 

רבות   בסוף  בו  קאפח  הגר"י  תרגום  הנבוכים  במורה  (ראה 

גם בריש דבריו בשמונה פרקים שהיא והספר, מפתח האישים,  

אבות) למסכת  את  הקדמתו  הרמב"ם  מראה  ובספרו   ,

את   ההפילוסופי ומשרש  וסותר  האמיתית, 

בירו טעויות   לענין  ראה  [ועוד  ר  הפילוסופים. 

הרשב"א   המהפילוסופי בשו"ת  מהשקר  האמת 

סנהדרין צ ע"א  (ובפסקי ריא"ז    תיג ד"ה ובאמת)  (ח"א סימן

ולקמן   (ח"א סימן קלד)ובשו"ת יכין ובועז    ד"ה ואמנם)

ג   יחסעיף  ( את )אות  מאוד  ומעריך  משבח  והוא   [.

 לד)(בח"א פרק האמיתית, עד שקוראה  ההפילוסופי

"השלמות האנושית", ועוד כתב עליה "השלמות 

בו  שיתמלאו  מי  ושרק  התכלית",  היא  כל   אשר 

התנאים שכתב שם, אז ירומם את עצמו לדרגה זו,  

יתעלה, כלומר המדע האלהי אשר  והיא השגתו 

מכנים אותו במעשה מרכבה. ע"כ. והרי שקורא 

ושלכך   הלפילוסופי מרכבה,  מעשה  האמיתית 

במ חז"ל  חגיגה  כיוונו  ע"א)סכת  באומרם   (יג 

כן   קורא  ספרו  לאורך  וכן  מרכבה.  מעשה 

(כגון בפתיחה לחלק א, ושם פרק לד, ופרק עב,   הלפילוסופי

. וכן הוא לו גם במשנה ובח"ב פרק ב, ובהקדמת חלק ג)

שכתב, וביאור    (הלכות יסודי התורה פ"ב הלכה יא)תורה  

הנקרא   הוא  אלו  פרקים  שבשני  העיקרים  כל 

רכבה. עכ"ל. ומיירי התם ביחוד ה' עם  מעשה מ

קצרות פילוסופיות  וממשיך  ראיות    יב) (הלכה  . 

ובהמשך   ע"ש.  ברבים.  לדורשם  שאסור  וכותב 

י) הלכה  ד  הדברים   (פרק  אלו  כל  וביאור  כתב, 

מעשה  הנקרא  הוא  ורביעי,  שלישי  שבפרק 

הגלגלים   בחלקי  ביאר  ושם  עכ"ל.  בראשית. 

ומה בין    (הלכה יא)ובכוכבים ובד' יסודות. וממשיך  

ענין מעשה מרכבה לענין מעשה בראשית, שענין  

ילו לאחד אין דורשין בו וכו'.  מעשה מרכבה אפ 

ועניני ארבעה    (יסודי התורה סוף פרק ה)ועוד כתב הכי  

וכ"כ   ע"כ.  פרדס.  אותו  קוראין  וכו'  אלו  פרקים 

ושמע ממני מה   (חגיגה פ"ב מ"א)בפירוש המשניות  

דעתי לפי  לי  מדברי  שנתברר  בו  , ממה שעיינתי 

והו  בראשית חכמים  במעשה  מכנים  שהם  א, 

והמ הטבע  הבריאה. למדעי  בראשית  חקר 

והוא   האלהי,  המדע  מרכבה  במעשה  וכוונתם 

הדבור על כללות המציאות, ועל מציאות הבורא,  

  ועתה 

  ב. 
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ממנו,  הנמצאים  וחיוב  ותאריו,  ודעתו, 

ומה   באדם,  הדבק  והשכל  והנפש,  והמלאכים, 

פירט    (ח"א פרק לה)כ"ל. גם במורה  שאחרי המות. ע

"ל,  את חלקי הסוד ושאין ללמדם לאינם ראויים וז 

ואיך לשלול אותם ממנו,   אבל הדיבור בתארים, 

בכך   [דיבר  לו  המיוחסים  התארים  ענין  ומה 

נבמורה   פרקים  בריאתו סד)-(ח"א  על  הדבור  וכן   .[

בח"ב   בכך  [ודיבר  שברא  יגמה  ציון   כח)-(פרקים 

ועל   העולהמהדיר].  את  הנהגתו  והיאך אופן  ם. 

והשגתו   רצונו  וענין  שזולתו.  במה  השגחתו 

ענין הנבואה  וידיעת וכן  יודעו.  ו בכל מה שהוא 

וכיצד מעלותיה. ומה ענין שמותיו שמורים בהם  

על אחד, אף שעל פי שהם שמות רבים. כל אלו 

והם  באמת,  תורה  סתרי  והם  עמוקים,  דברים 

ה בספרי  תמיד  הנזכרים  ובדברי  הסודות  נביאים 

ראוי  אין  אשר  הדברים  הם  ואלה  ז"ל,  חכמים 

בראשי   אלא  בהם  שהזכרנו, לדבר  כפי  הפרקים 

ובהקדמתו  עכ"ל.  תאורו.  האדם שקדם  עם  ורק 

המשניות   יט)לפירוש  עמ'  קאפח  הגר"י  לגבי    (תרגום 

במעלת ההגדות שבגמרא, כתב וז"ל, ויתגלו מהם  

ל אשר  מן הענינים האלהיים וענינים אמתיים, ככ

בו  כלו  אשר  וככל  המדע,  אנשי  הסתירו 

כלומר עכ"ל.  דורותיהם.  בהגדות   הפילוסופים 

חז"ל טמונים כל הנ"ל. ועוד תימצת הרמב"ם מה 

ומרכבה במורה   לד  הם מעשה בראשית  (ח"א פרק 

בדברו על ההכרח בהקדמות קודם   בסבה השלישית)

וכל  וכתב,  ומרכבה  בראשית  במעשה  העיסוק 

הפתי   אפילו  כמו אדם  תעירהו  אם  ביותר, 

אינך   האם  לו,  ותאמר  הישן,  את  שמעירים 

לדעת עתה  כמה   משתוקק  הללו  השמים  את 

הם   ומה  בהם,  יש  ומה  תבניתם,  והיאך  מספרם, 

ומה  בכללותו,  העולם  נברא  והיאך  המלאכים, 

היא   ומה  זה,  עם  זה  סידורו  כפי  תכליתו  היא 

הנפש, והיאך התהוותה בגוף, והאם נפש האדם  

ואם תפרד היאך, ובמה, ואל מה, וכיוצא  תפרד,  

ספק,  בלי  כן  לך  יאמר  הוא  אלה.    בחקירות 

אמתתן  כפי  הללו,  דברים  לידיעת  וישתוקק 

הזה  שהפתי  וביאר  עכ"ל.  טבעית.  השתוקקות 

יסכים להשקיע מחייו להשגת דברים אלו דקה או 

שתים, ובאמת צריך להשקיע בזה את חייו. וביאר 

ל אחד בשני, ידיעת את סדר קישור הדברים הנ"

  גרמי השמים והמלאכים וכו'. 

  

  השלמות האושית 

שהשגת   (ח"ג פרק נד)פר המורה  בסוף ס

במדעי   האמיתית  הפילוסופיא 

האמיתית,  האנושית  השלמות  היא  האלוהות, 

וזו   במידותיו,  האדם  שלמות  מן  יותר  ומעלתה 

היא התכלית הסופית, והיא המשלימה את האדם  

ו  אמיתית  מעלה שלמות  [היינו  לבדו  לו  היא 

ע"ש   לו,  חיצונית  ואינה  האדם,  בתוך  הנמצאת 

ו  ובה  בהמשך]  הנצחי,  הקיום  לו  המעניקה  היא 

האדם אדם. ולפיכך ראוי לך שתשתדל להשיג את  

זה הקיים לך, ושהיא השלמות שיש להתפאר בה  

הוא  זה  אשר  יתעלה,  ידיעתו  היא  לה,  ולשאוף 

לו   ראה  ועוד  ע"כ.  פנ"א)  "ג(חהמדע האמתי.   ריש 

במשל שהמשיל, כי אלו העוסקים בחכמה זו, הם  

ו  המלך,  אל  ולא  הקרובים  בתורה  שהעוסקים 

בירור   על  כלל  חקרו  ולא  הדת,  ביסודות  בעיון 

אמיתת דעה, הגיעו אל חצר המלך, ברם לא נכנסו 

אל הפרוזדורים. והעוסקים בעיון ביסודות הדת,  

ודות כבר נכנסו את הפרוזדורים. ומי שהוכיח יס

החצר.   בתוך  המלך  עם  כבר  שנמצא  הרי  אלו, 

תורה במשנה  עוד  כתב  וכן  הלכות   ועע"ש.  (בסוף 

וז"ל, דבר ידוע וברור שאין אהבת הקב"ה    תשובה)

תמיד  בה  שישגה  עד  שלאדם,  בלבו  נקשרת 

כראוי, ויעזוב כל שבעולם חוץ ממנה, כמו שצוה 

בדעה   אלא  נפשך,  ובכל  לבבך  בכל  ואמר 

  וראה 
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עו 

הדעה על פי האהבה, אם מעט  שידעהו, ועל פי  

מעט, ואם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם ליחד 

ל ותבונות  עצמו  בחכמות  ולהשכיל  הבין 

המודיעין לו את קונו, כפי כח שיש באדם להבין 

התורה.  יסודי  בהלכות  שביארנו  כמו  ולהשיג, 

המשניות   בפירוש  הרמב"ם  כתב  ועוד  עכ"ל. 

ופיא  הפילוסבשבח    (ברכות פ"ט מ"ז, ובריש פרק חלק)

  האמיתית, ובגנות הטועים בה ע"ש.  

  

  מרכבה  עוד ראשוים רבים שקראוה מעשה

הראשונים   שקראוה  דוכתי  בעוד  חזינן  וכן 

מעשה מרכבה, שכ"כ רבי אבא מרי בר יוסף  

וז"ל,   (מכתב נח ריש פרק ראשון)בספרו מנחת קנאות  

ידוע ומפורסם לחכמים, כי מיני החכמות שנים,  

ה חכמת  בראשית. הא'  מעשה  חכמת  היא  טבע, 

ה. עכ"ל.  והב' חכמה האלהית, והיא מעשה מרכב

. (לעיל מכתב ה ד"ה ואני). ועוד  ד)  (שם פרקים ג,עוד    וכ"כ

קוראה מעשה   (שם במכתב יד ומכתב עח)וכן הרשב"א  

 (דרוש א ד"ה וזה שכתב) מרכבה. וכ"כ בדרשות הר"ן  

ופירוש   שמעשה בראשית אין מפרסמים להמון, 

ה בראשית היא כוח פעולת הגשמים, למה מעש

השוא ופעולתם  אבן  וכדו',  הברזל  מושכת  בת 

נובעת מקישורם למלאכים. ומעשה מרכבה היא  

וכן   וסיבתם מהשם עד המלאכים. עכ"ד.  הקשר 

ריא"ז   בפסקי  אבל) כתב  ד"ה  ע"א  צ   (סנהדרין 

א מעשה מרכבה, אך  שהפילוסופיא האמיתית הי

איש. מפי  איש  רק  ללומדה  הריא"ז   אין  [ואף 

לעס שאין  וס"ל  הרמב"ם,  על  וק שחולק 

הוא   שבה  האמיתי  שהחלק  מודה  בפילוסופיה, 

מעשה מרכבה, אלא דס"ל דכיון שנאבדה הקבלה  

איש מאיש, ורק ספרי כפירה עסקו בכך, בקל יכול  

לכפור, ולכן אסור לעסוק בכך היום, וכמו שכתב  

יא)נהדרין  בס פרק  הראיות    (ריש  צ  ובקונ'  דף  (שם 

(שער ראשית חכמה דרך  ], וכ"כ בספר אהל מועד  ע"א)

וע"ע ברמ"א  ב) רמו סס"ד).  סי'  (שם  ובדרישה    (יו"ד 

  . ס"ק ב)

  

עד   ושיבחוה  בפילוסופיה  שעסקו  ראשוים 

  מאד 

לעיל   הנזכרים  ב) הראשונים   (אות 

והשלימות  מרכבה  מעשה  שקראוה 

ראשונים  האנושית,   עוד  בפילוסופיה  עסקו  כן 

ספר האמונות והדעות להרס"ג, וספר    רבים, וכגון 

(בפרק  בות, ובפרט בשער היחוד. ושם  חובות הלב

בגודל ההפרש בין העוסק בה לאינו, ובהמשך    ב)

שהוא חיוב גמור למי שיוכל. ע"ש. וגם   (בפרק ג)

ח דברי  הזכיר  היחוד הוא  בשער  [וכגון  יון  כמי 

 (ד"ה וברור)ואמת אמר הפילוסוף, ובפרק ה    (פרק ב)

ז ד"ה והחמישי)ועוד הזכירו    קליד'ס,דברי א .] (פרק 

אבן  שלמה  לרבנו  הנפש  מידות  תיקון  וספר 

גבירול ובספרו מקור חיים כולו פילוסופיה, וספר  

וראה שם  (שער ח)הישר    (שער שישי במדה העשירית) , 

ואיזו לרחק, וכן בשער ד   איזו פילוסופיה לקרב 

מאמר  . והראב"ן בריש  (באופני העבודה באופן הרביעי)

ודע אתה אחי המעיין, שהענין הזה,  השכל כתב,  

מכל  ומעולה  נכבד  יותר  הוא  האלהי,  מדע  ר"ל 

העניינים, ואין אחריה מעלות לעלות אליה. אבל  

וסולמות   מדרגות  הם  והמעלות,  החכמות  כל 

לות אליו, ובו ידבק הטוב והשלם וכו'. עכ"ל. לע

העיקרים,   ספר  האמונה,  בספר  הבתים  ספר  וכן 

הקמח  וספר   בע"ה)כד  ספרים    (וכדלקמן  ועוד 

שמים,   אגרת  כגון  ממנה,  הגדושים  קדמונים 

בחינת עולם, וספר מלחמות ה' לרלב"ג ובפירושו 

(ח"א סימן  על התורה לרוב ועוד. ובשו"ת הרשב"א  

החכם אנבוניט אברם והוא הרב בעל    תשובת  תיח)

באורך    (ד"ה מתועלותיה הראשונים)הבחינת עולם ושם  

תועלו  שיוצאים  רב  רבות  הפילוסופיה. ת  מן 

והתבוננו)ובהמשך   בחכמים   (בד"ה  והתבוננו  כתב 

  ג. 

  מלבד  
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רבים שעסקו בחכמות ופילוסופיות אמתיות, על  

ושהבין   הרמב"ם,  ועליו  הראב"ד,  כולם 

וב ותשבורת  ע"ש. בפילוסופיא  ורפואה.  תכונה 

לספרו   הקדמון  הראב"ד  בהקדמת  עוד  וראה 

ו  בחירה, האמונה הרמה, העוסק בשאלת אמונה 

הידיעות  האמיתית,  הפילוסופיה  בשבח  ודיבר 

האמונות  ספר  ושיבח  ופעולותיו.  האל  בתארי 

ר' וה ספר  ובגנות  בזה,  דעות של הרס"ג העוסק 

צריך הקדמות  זה  ושלצורך  גבירול.  אבן  שלמה 

מת הטבע, ובידיעות בתארי האל ופעולותיו,  בחכ

ומופת מציאותו, ואחדותו, ובמלאכים, ובדרגתם, 

וכו'  ובתנו  מניע  ללא  מונע  ושאין  השמים,  עת 

בכל   התמימות  שעדיפה  מזהיר  לבסוף  אך  וכו'. 

רק מי שמ תחיל להתעסק בהם עדיף בספרו  זה, 

(הנדפסת בכתבי גם באיגרת הרמב"ן    ע"כ.  שיעסוק.

כתב כי ספר המורה    הרב קוק ח"א עמ' שלו)  הרמב"ן מוסד 

שלא   כדי  פרובינציה,  היא  ומקומו  בעירו  נצרך 

א חכמי  ימשכו  ועל  הפילוסופיא.  חוכמת  חר 

אותם  גם  וכללו  הספר,  את  שהחרימו  צרפת 

ראיתם צורך שעה במקומכם   בחרם, כתב, שאם 

עלינו.  ואין אחריות חרמכם  אותנו  כללתם  למה 

ובהמשך   שמה)ע"כ.  על כת  (עמ'  נשאנוהו  לכן  ב 

המורה)כתפים   ולא    (ספר  העינים,  בין  ושמנוהו 

וכבר ידים,  כבשתי  ככם  בני    דחינוהו  כל  ראו 

פר  לוני"ל והרב הגדול רבי אברהם בר דוד ז"ל הס

ההוא, ולא צוו לגנזו, ולא קראו אחריו תגר, ואין 

אחד מהם על לומדיו חרבו חוגר, אבל כולם איוו 

(ריש  סוגר. ע"כ. ומסיים  לו, וחזו בו, ופתחו ואין  

בבקשה שיתירו החרם ויבטלו השמתא.    עמ' שמט)

התלמידים מזה הספר,    ע"ש. ומסכים כי יש למנוע

לקמן   [וראה  כרסיהם  שימלאו  אחר  ט) רק    (סעיף 

עכת"ד.   גופיה].  הרמב"ם  בדעת  שכ"כ  וע"ע 

(סעיף ט אות א בהערה באות ב, וגם בסעיף  הרמב"ן להלן  

  .י אות ז)

כתב   (סנהדרין צ ע"א ד"ה אבל)י ריא"ז  גם בפסק

מעשה  היא  האמיתית  שהפילוסופיא 

 ה ואמנם מה שכתב וכו')ד"   (שםמרכבה, אך סייג זאת  

שאין ללומדה מפי הכופרים, אלא מפי החכמים  

איש מפי איש, ואין לגלותה. ואריסטו הלא כופר  

היה שאין השגחה ח"ו, וספריו ספרי מינות, ועליו 

בתלמ נאמר  ע"ב)וד  ועליהם  ק  ההוגה    (סנהדרין 

היה   ור"ע  מינים.  ספרי  אלו  החצונים  בספרים 

חלק לעולם הבא. ואפי'  אומר ההוגה בהם אין לו  

אם היו חבריו חלוקין עליו, יתכן שחולקים במה  

מ"מ  שאמר   אבל  הבא,  להעולם  לחלק  לו  אין 

למינות.   בהן  שנמשך  מפני  בהם,  להגות  אסור 

בפ כר"ע  היא  התלמוד  ששיטת  ידיעות  ועוד  רק 

טו ע"ב)הטומאה   עתיד לבאר.   (שבועות  כאשר אני 

שהיו ועל כאלה הספרים אמרו על אלישע אחר  

ספרי מינים נושרים מחיקו. ועוד אמרו ד' נכנסו 

ר"ע  לפרדס   אלא  בשלום  ויצא  אחד  נכנס  ולא 

רחב   לבם  ואם החכמים הקדמונים שהיה  לבדו. 

 כאולם, והיו חסידי עליון לא היו יכולים לעמוד

באלה החכמות, ואע"פ שהיו עסוקים בהן על פי 

לבם  האחרונים שדמו  הדורות  שכן  כל  הקבלה, 

ה אלא לנקב  בהם  ללמוד  יכולים  שאי'  מחט, 

מספרי חכמי האומות שהם ספרי מינות. ואפילו  

י ללמוד מהמינים, שנאמר הרחק  דבר טוב אין ראו 

דרכך   ה, מעליה  בפ"ק  ח)  (משלי  שמפורש  וכמו   ,

שנתעסק   (הרמב"ם)וכו'. ורבינו משה    (יז ע"א)דע"ז  

באלה החכמות, אולי מרוב חסידותו ורוב צדקתו, 

יתירה שהיתה בו, נכנס לשלום ויצא    ומפני חכמה

לי חכמי ישראל.  בשלום. ואעפ"כ נחשד בעיני גדו 

דבק   החכמות  באלה  עסקו  ימיו  כל  שהיה  ולפי 

והראה   וכו'.  בדרכיהן  דרכו  ונקשרה  בהם,  לבו 

ד שלא כן חכמי ישראל שנתפארו רק בתורה. ועו 

לעולם  הולכים  החכמות  באלה  והעוסקים  כתב 

ם, לא יאמינו אלא מה אחר טבעו ומנהגו שלעול

  ד.  
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עח

ך  שיראו בעינים, כמו שנאמר כי בשרירות לבי אל

. וכל שינוי טבע וחדוש ומעשה קשה יח)  ,(דברים כט

בעיניהם מאד. וגן עדן הכתוב בתורה לא יאמינו  

אותו אלא דרך משל. ושמעתי אומרים גם רבינו 

באגרת  מש בצידו  [ותשובתו  ע"ז הדרך.  נוטה  ה 

מאד פה קדוש שיאמר  תחית המתים] וקשה בעיני  

וסיים,  וכל.  וכו'. וסתר זאת מכל  כדברים האלה 

תורה  דברי  שעוקר  עדן,  בגן  הכופר  שכן  וכל 

עליו   לומר  וראוי  גדולה,  כפירה  שהיא  לגמרי, 

שרא ליה מריה, אם היה שום חכם מחכמי התורה  

  ל.  שוגג בזה. עכ"

  

בשבח   מדבר  לנביאים  בהקדמתו  הרד"ק 

בהקד וכן  מעלות הפילוסופיה.  ספר  מת 

בינותי אני יחיאל ב"ר    שלמדה וז"ל:  המדות כתב

יקותיאל ב"ר בנימין הרופא זצ"ל בכתבי הקודש, 

בדברי   גם  ועיינתי  ז"ל,  רבותינו  ובדברי 

  הם ובמוסרם וכו'. הפילוסופים והחכמים ובמשלי

(מכתב נח  ובספר הירח הנדפס במנחת קנאות    ע".

יל שקודם גבה  י)  (תהלים קיא,הביא שהרד"ק   פרק יא)

ואל"כ  פילוסופיא,  ילמד  ואח"כ  כרסו,  ימלא 

מרבה  בספריו  בחיי  רבנו  וכן  ח"ו.  יכפור 

הקמח   בכד  ראה  בפילוסופיא,  (ערכים להשתמש 

  (הערה יג) קמח  . ובמבא לכד הפסח, אמונה, אבל, סוכה)

על  המהדיר  הראה   בחיי  רבנו  עוד  עביד    דהכי 

  יג)   כט, דברים ו,  ,ב, ועוד יח  ז, ויקרא יב,  (בראשית ב,התורה  

בספרו   הקמח  כד  מביא  גם  ע"ש,  דוכתי  ובעוד 

במבוא   ע"ש  המורה,  את  י)לרוב  [מאידך  (אות   .

לענין רבנו בחיי, ברור שהוא כן קיבל קבלה, שכן  

בספרו בשם קבלה, וכותב רבות עד מזכירה לרוב  

מאוד פירוש שפותחו במילים "על דרך הקבלה"  

א לפילוסופיה וכדומה, וזהו שם לתורת הסוד, ול

כי השימוש במילה זו התחיל מהרמב"ן והלאה. 

והקבלה,  הפילוסופיה  בין  שילב  שהוא  וכנראה 

המשווים את דעות    סעיף יט אות ז)(להלן          זה וראה בכ

והקבל את          ,ההפילוסופיה  להשוות  עמדתי  ולא 

ואגב בשד"ח   מי   ע"א אות מא)  110(ח"ו  שיטתו.  דן 

פר כתבו מחבר ספר ארחות צדיקים, ושבשער הס

ה "ספר  בכותבו  הרמב"ם  כיון  מדות",  שאליו 

ותמה על כך הרב שד"ח, לפי שהארחות צדיקים  

פשוט  וזה  עכ"ד.  ז"ל.  הרמב"ם  את  מזכיר 

והו  הרמב"ם,  אחר  היה  צדיקים  לך  שהארחות 

לענין   וכגון  רבות,  הרמב"ם  של  בדרכו  ודורך 

אמצע המדות שהוא הנכון. וספר המדות שמזכיר 

ספר   הוא  כמש"כ הרמב"ם,  לאריסטו,  המדות 

(כגון בח"ב פרק לו, ובח"ג להדיא במורה בכמה דוכתי  

להלן  פמ"ג) ראה  ועוד  י.]  גדולי    )ב(סעיף  מן  מעט 

האמיתית  בפילוסופיה  המחזיקים  האחרונים 

עוז המהר"ם אלשקר, הרמ"א בהגה שו"ע  ברוב  

ועוד. 

    

  גם 
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  סעיף ט 

  התנאים קודם העיסוק בה 

הפילוסופיה   תנאמשבחי  רבים  התנו  בחכמת  ים  העיסוק  קודם 
,  ריסו לחם ובשרשימלא כוהם  הפילוסופיה העוסקת בענייני אלהות,  

התורה   לימוד  ובישרותדהיינו  בעיון  בבעומק  שלם  ושיהיה  מדות  . 
[ולפרט זה אין הבדל אם הוא שלם במדות   התקינות והשלמותבתכלית 

ע הטב  מדעיאת    ידעמטבעו או שהשלים מדותיו], ועושה כל רצון ה'. ו
שיתמלאו בו   ושאחר.  ןות ההגיכמלאו  ומערכות הכוכבים חשבון והנדסה

הדברים לאט לאט,    את  יחקוראך    , יקרב אל המלאכהאלו התנאים    כל
 . ולא יסבור מיד שהבין הדברים לאשורם  ויתבונן בדברים הדק היטב,

ש   ולכן כתבו  ושהם  בזה,  לנערים  ללמוד  החכמים  לאסור  רוב  אף  כן 
  . !] לא נכונים ללימוד זהן הראשוניםה [בזמ המפורסמים בחכמ

לטעון כי בימינו אנו, שתגליות המדע מפורסמות לרבים, בשונה  
פרט שאף  מן העבר שרק מי שעסק בענייני מדע ידע ממהלכיה, וב

בתלמודי תורה לומדים חשבון וידיעות בטבע וכדומה, שוב יודו שבימינו  
ידיעת חכמות המדעים. כי   כאז כן עתה לדעתם, כאשר  אין צריך את 

מבואר יוצא מן הטעמים שביארו בחיוב הקדמות אלו, אשר באו כאן  
  בפנים. 

  חיוב לשלמים 

ידים בפילוסופיה,  אף לדעתם של הראשונים האוחזים בשתי 
שלמים   לאנשים  רק  הינו  הפילוסופיה,  דרך  החקירה  חיוב 

ו של העולם אולם רוב רוב  זכרים לעיל,הנ  רביםהשמלאו להם התנאים  
הדברים אמורים מלבד בהמון עם, גם ברוב החכמים] כיון שאינו עומד  [ו

לד זו  מצוה  חיוב  כן  על  אלה,  דרך  בתנאים  האל  מציאות  את  עת 
רוב העולם יקיים את  דעות אלו  אף להפילוסופיה אינו שייך בהם, ועל כן  

חיוב ידיעת ה' בהוכחת המסורת והקבלה במעמד הר סיני. וראה בזה  
  . )גכ כב,  פים(סעי להלן

  התאים קודם העיסוק  

בפילוסופיה  לעיסוק  הכניסה  תנאי  את 

ראשונה,   (ח"א פרק לד)האלהית ביאר המורה  

השלמות השכלית, דהיינו שכל ישר ומעיין היטב,  

מה שמשיגים בדרך כלל ברוב הימים, לעוסקים 

כל הימים, בלימוד הישר, ומה שאין משיגים רוב  

ט. 

ואין 

לפיכך  

  א. 
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פ

מל ידיעת  חיבר  העולם.  [ולכך  ההגיון  אכת 

ביאור מילות ההגיון].    הרמב"ם את ספרו הראשון 

ידיעת מדעי הטבע ומערכות הגלגלים, מוכרחים  

דרך  [שכן  באמת.  העולם  את  ה'  הנהגת  להכרת 

הכרת הבריאה מכירים את יוצרה.] ויש הקדמות 

נלמד  ומהנדסה  המספרים.  מטבע  הנלקחות 

להי ושחובה  יתעלה.  ממנו  שנשלול  ות דברים 

נוח   אדם  שיהיה  המדותיות,  המעלות  בעל 

ב. ולפיכך אי אפשר בלי שיקדמו המצעים  ומיוש

התקינות  בתכלית  האדם  שיהא  עד  המדותיים, 

ישרים סודו,   נלוז, ואת  והשלמות, כי תועבת ה' 

ולפיכך מרוחק למודו לבחורים. ולכן כתב שרק 

היחידים והם השרידים אשר ה' קורא תושג להם 

היא  אשר  רוב   השלמות  אף  ושלכן  התכלית, 

בחכמ המפורסמים  לא  החכמים  [בזמנו!]  ה 

 (ח"ב פרק כג)נכונים ללימוד זה ועע"ש. ועוד כ"כ  

על   לעמוד  כדי  ישרות  במדות  וביאר את הצורך 

האמת, כי במקום שישמע דבר שסותר את אשר  

חונך עליו, או שיש לו תועלת כל שהיא, שאז כדי  

הש מן  להתערטל  מוכרח  לאמת,  איפות,  להגיע 

חלט.  ולעזוב את ההרגל, ולהשען על העיון המו 

וגם עם שלמות המדות לא די, אלא שצריך תחלה 

שיכשיר   אחר  והיא  טובה,  תבונה  בעל  שיהיה 

עצמו במדעים ההכשרתיים [הנ"ל], וידיעת חוקי 

ההגיון, וידיעת מדעי הטבע, ויישור המדות, שכל  

ואין הבדל אצלנו   - זמן שהאדם מוצא את עצמו 

יהא זה בטבע, או בחנוך, נוטה כלפי התאווה  אם 

והכעס,  והת הרגזנות  את  מעדיף  או  ענוגות, 

הוא   הרי  רסנו,  ושחרור  הרגזני,  הכח  והפעלת 

שהוא  מפני  ילך,  אשר  בכל  ויכשל  יטעה  תמיד 

יחפש השקפות אשר יסייעוהו למה שטבעו נוטה 

אליו. ע"כ. וכן הוא בריש ספר המורה, שנכתב אל  

יוסף   ר'  שמצא  תלמידו  אחר  יהודה,  ב"ר  ש"צ 

אלו,   תנאים  התכונה בתלמידו  מדעי  למד  שכן 

ההכרחיים   בדברים  ובמדעים  ההגיון  ובמלאכת 

להיות מצע לפני העיסוק בפילוסופיה האלהית,  

ושאין עסק הספר אפי' למי שלמד התורה, אלא  

ושהוא   ע"ש,  התורה,  בעומק  שעסק  למי 

וכך סיי ם  [תלמידו] שלם בדתו ובמדותיו. ע"ש. 

להניח   לי  שנראה  מה  זהו  בזה"ל,  ספרו  את 

מאד  במאמ מועיל  שהוא  שראיתי  ממה  זה,  ר 

(ח"א פ"ה  לכמוך. ע"כ. כמוך דייקא. וראה לו עוד  

שיש להסתיר את מדעי האלהות מן ההמון.    ובפי"ז)

שם   ה)וכ"כ  ופרק  לג,  פרק  א  אלו    (מאמר  ושאחר 

ויתבונן   לאט,  לאט  הדברים  יחקור  התנאים 

הי  הדק  שהבין  בדברים  מיד  יסבור  ולא  טב, 

וימש לאשורם,  אסור הדברים  ושלכן  הלאה.  יך 

קודם  זה  והמתחיל בלימוד  ללמוד לנערים בזה, 

וכ"כ  מוחלטת.  לכפירה  יביאו  התורה,  לימוד 

נ)בח"א   ג  (פרק  וזה תוכן שער  לב),  שמצוות   (פרק 

האדם   תפיסת  יכולת  שבין  למעבר  נועדו  רבות 

קרבנות, ע"ש  בגשם אל הרוח, ושלכן צווה על ה

בח"ג   עוד  וכ"כ  כח)באורך.  מוכרחות ע  (פרק  ל 

שנצרך    (ח"ג פכ"ז)הקדמות למדעי האלהות. ולעיל  

זו, שצרכי הגשם   לאדם עוד קודם בואו לחכמה 

או   כאב,  ללא  שיהיה  ידו,  תחת  יהיו  המוכרחים 

רעב גדול, או צמא, או חום, או קור חזק וכדומה.  

במורה   הוא  ודעוכן  ד"ה  נא  פרק  ע"ש.  בני)  (ח"ג   .

לו התשוקות  שרדיפת התאוה יבט   (פרק לג)ובח"ג  

עקשנות  בעל  האדם  יהא  ושלא  וכו',  העיוניות 

וגסות, אלא בעל היענות ומשמעת וישוב הדעת 

ועוד לו שם   וכו' ע"ש באורך,  נא) וגמישות    (פרק 

אליו   ראה  פ"ח)[ועוד  וח"ג  פל"ו  כתב (ח"ב  וכן   .[

  ת הרמב"ם ח"א (נדפס באיגרובריש מאמר תחית המתים  

שמא שילת  עמ'  קוק  במהדו'  הרב  מוסד  הרמב"ם  ובאגרות   ,

כי   קאפח עמ' סט, ובאגרות הרמב"ם מוסד הרב קוק רבינוביץ)

הבאת הראיה על השרשים ההם, צריכה למהירות  

מהן,  דבר  התלמודיים  ידעו  לא  רבות,  בחכמות 
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(תרגום הר"ש כמו שבארנו במורה הנבוכים. עכ"ל.  

ם בבורא  הטועים ומגשימישם, ש  . ועודאבן תיבון)

שסוברים  הבא,  העולם  את  מגשימים  וכן  ח"ו, 

שדרכם   מתוך  נובע  שורשו  גופות,  שם  שיהיו 

מושגי   לידיעת  להגיע  שדימה  מי  של  כדרכם 

המחשבות   ובאותן  התענוגות,  מתוך  האמת 

המדעים,  כל  והעדר  הלימוד,  וברפיון  הקרות, 

נאמר  לא  כאילו  המקובלות,  בפשטי  והסתפקות 

ז"ל   בכמה מקומות בתלמוד כלל בלשון חכמים 

נקרא   ולפיכך  וסוד,  להם פשט  יש  תורה  שדברי 

הסוד סתרי התורה, ופשוטו לא דברו כלל בסתרי  

אחרת   באיגרת  וכן  ע"כ.  במאומה.    (אגרותתורה 

תיד   הרמב"ם שילת  עמ'  ששאלת    )במהדו'  ומה  כותב, 

שאבאר לך איך הוא השארות הנפש בעולם הבא, 

יבו להבנה, ר לנו לומר בו, ולהקרכל מה שאפש

שלא  איעצך  ואני  שחברנו.  במה  אמרנוהו  כבר 

 

 
  אריסטו מעלות וגות  א

באגרותיו  א. הרמב"ם  דברי    (עמ'   מפורסמים 

שילת) א. מהדו'  תיבון תקמג,  ן'  לר"ש  שכתב   ,

האדם,  דעת  תכלית  היא  אריסטו  דעת  בזה"ל, 

עד   האלהי,  השפע  עליהם  שנשפע  מי  מלבד 

מעלה  אין  אשר  הנבואה  מעלת  אל  שישיגו 

 (ח"ב פרק יט)למעלה ממנה. ע"כ. ועוד כתב במורה  

והשגתו  אריסטו  חדירת  עומק  על  מעירך  והנני 

ו  ע"כ.  שהטיל המפליאה.  התנאים  הם  העיקר, 

האלהית הרמב  בפילוסופיה  העיסוק  קודם  "ם 

ושמי שלא יעמוד בתנאיה לא ישיג בה שום דבר  

שלימות  תנאי  ובהם  לעיל  נקבצו  וכאשר  אמת, 

המדות, וא"כ בסוברו שהשיגו הפילוסופים חלקי  

בעלי  היו  שהם  לדעתו  מוכרח  זו,  מתורה  אמת 

שמביא במעשה  ראה  גם  בהמות.  ולא   מדות, 

לאבות   בפירושו  ד)(פ"ד  הרמב"ם  חסיד    משנה  על 

הנפרדים  שמציאות  לפי  העמוקות,  באלו  תעסק 

רוב   על  ציורו מאד  יקשה  היא,  איך  הגלמים  מן 

בעלי החכמה המפורסמים, ולפיכך הם מכחישים  

בו, ולא ידמו אלא גשם, וכל שכן המתחילים ומי  

טריח דעתך אלא במה שלא קדם לו חינוך. ואל ת

תה יכול להבינו וכו'. עכ"ל. ועוד ראה באגרת  שא

, )במהדו' שילת  (עמ' תקמההרמב"ם לר"ש אבן תיבון  

מפרש איזה ספרי חול ראויים   (עמ' תקנב)ועוד שם  

(הלכות ואיזה יש להרחיקם. וכן כתב במשנה תורה  

שרק אחר שנתמלא כריסו   יסודי התורה פרק ד הל' יג)

ול ובשר,  האסלחם  לידע  הוא  ובשר  ור  חם 

והעתיקו  וכיוצ"ב משאר מצות. עכ"ל.  והמותר, 

הרמ"א   ד)להלכה  ס"ס  רמו  סימן  יו"ד  שו"ע  . (בהגה 

להלן   י)[ועיין  בדבריו שכאן   (אות  הסתירה  לגבי 

ורבא.]   אביי  הויות  רק  להקדים  ובבואנו  כתב 

בהערה כאן  עיין  על    אהלום  וגנאי  שבח  אודות 

שהגיע לתכלית שפלות הנפש, וחסיד זה היה גוי  

בשו"ת   הרמב"ם  פירש  וכאשר  פילוסוף,  דהיינו 

(נר ז ענוה כלל א  , וכ"כ במנורת המאור )8(ווארשה עמ' 

, בפירוש  (חלק ג'). גם ראה בכתביו הרפואיים  ח"ב)

אבוקראט   על  מס'  הרמב"ם  על שכ  )4(הקדמה  תב 

ואע"פ שהיה אבוקראט  אבוקראט וז"ל התרגום,  

וכו'.   הרופאים  מן  שכן  כל  האנשים",  "מגדולי 

הרפואיים   בכתביו  לו  ועוד  ספר  עכ"ל.  הוא  (ח"א 

מס'   ג  שער  הבריות  לפילוסופיה    )14הנהגת  הערכתו 

  בבריאות הנפש והמדות. 

דחאם   מאידך אריסטו  מדברי    הרבה 

במורה   מאידך ראה  כב  (ח"ב  הרמב"ם,  פרק 

אותו הכלל הוא, שכל מה   שכתב וז"ל,  ד"ה כללו)

גלגל   שאמר אריסטו בכל המציאות אשר מאצל 

הירח עד מרכז הארץ, הוא נכון בלי פקפוק, ולא  

יטה ממנו אלא מי שלא הבינו, או מי שקדמו לו 
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השקפות ורוצה להגן עליהן, או שמושכים אותו 

אותן ההשקפות להכחיש דבר גלוי. אבל כל מה  

ולשד הירח  מגלגל  אריסטו  בו  הרי יבר  מעלה, 

כולו כעין השערה והערכה, פרט לדברים מעטים.  

ומקצת  השכלים,  בדירוג  שאומר  במה  שכן  כל 

אותם,  סובר  שהוא  באלהות  הללו  ההשקפות 

גלוי   שהפסדם  ודברים  גדולות,  זרויות  ובהם 

ואין לו   וברור לכל העמים, והפצת הבלתי נכון, 

 (ח"ב סוף פרק כד) וד כן כתב  הוכחה על כך. עכ"ל. וע

ואשר אמרתי מקודם הוא שאני חוזר עליו עתה,  

והוא, שכל מה שאמר אריסטו מתחת לגלגל הירח  

לא  כל מה שבשמים,  וכו', אבל  הגיון  לפי  נוהג 

לזה  פרט  מהם,  מאומה  האדם  ידיעת  הקיפה 

אמר   וכך  וכו'.  המועט  הלמודי  השעור 

שאמר  מה  בכל  הדברים  נוהג  כי    אלאסכנדר, 

אשר לא עמדה  אריסטו מן ההשקפות באלהות,  

כי  (ח"ב סוף פרק כג)בהן ההוכחה. עכ"ל. ועוד כתב 

ביסודות  אריסטו  הפילוסופים  ראש  אמר  כבר 

ספריו דברי הטפה לתמוך בהם השקפתו בקדמות 

בהזיות   השקפתו  תומך  הוא  אם  וכו',  העולם 

ועוד  זרה].  עבודה  עובדי  [הם  וכו'.  ה"צאבה" 

ד (ח"ב פרק  השגת אריסטו במורה  ביאר את חוסר  

תיבון) ן'  כן,    תרגום  העניין  אם  אריסטו,  ואמר 

דברי   [ע"כ  חמישים.  כן  גם  הנפרדים  השכלים 

היו   כי  הרמב"ם]  משיב  ועליהם  אריסטו, 

וכו'.   שלמים  היו  ולא  מעטים,  בזמנו  הלימודים 

בהמשך   ט)ולכן  פרק  לך   (ריש  בארנו  כבר  כתב, 

בזמן  דוקדק  לא  הגלגלים  אריסטו,    שמספר 

זמננו תשעה וכו'. ועוד כתב ושהמונים הגלגלים ב

יט) וז"ל,    (ח"ב פרק  אחר דהביא את דברי אריסטו 

הנה התבאר לך, שהוא בלא ספק יודע בחולשת 

מודה  גופיה  אריסטו  [דהיינו  ההם  המאמרים 

חכמת  בהיות  שכן  וכל  שם],  דבריו  בחולשת 

בזמנו   נודע  ולא  בזמנו בלתי שלימה,  הלימודים 

כ"ל. וע"ע לו ועות הגלגל כמו שנדע היום. ע מתנ 

  . (בח"ב פי"א)

  

  המבזים את אריסטו

כלל   ב. מעריכים  שאינם  רבים  ראשונים    ישנם 

את אריסטו רק מגנים אותו, שהנה הרמב"ן   ב.

איוב) לספר  ו  ודעימיה    (בהקדמת  אריסטו  על  כתב 

שאינם מאמינים בהשגחה בזה"ל, ויבקשו טענות 

ה ידיעת  להיות  במכוין נמאסות,  חסרון  פרטים 

היונים   ראש  בספרי  נודע  כאשר  אותם,  היודע 

והנמשכים אחריו, יעקור האל זכרם, וישמיד מהם 

שרש וענף. עכ"ל. והרב המהדיר במקום הראה, 

ו על אריסטו  שכיוצ"ב עוד הביע הרמב"ן את דעת 

תמימה   ה'  תורת  הרמב"ן בדרשתו  כתבי  בכל  (נדפסה 

וז"ל, ומכאן תראה   ה)מוסד הרב קוק ח"א עמ' קמו והלא

שמו,  ימחה  וקשיו  הפילוסופים  ראש  אכזריות 

וראינו  רבים  שראו  דברים  כמה  מכחיש  שהוא 

אנחנו אמתתם ונתפרסמו בעולם וכו'. עכ"ל. ושם 

לו חכמה, ממשיך שהיונים היו עם חדש שלא נח

הכוזרי   ספר  ביאר  סו)כאשר  פרק  א  ע"כ. (מאמר   .

הברית   לז)ובספר  דבר  (סימן  את  הרמב"ן הביא  י 

שכתב בזה"ל, ולא אוכל לפרש כי היינו   (אחרי מות)

בטבע, הנמשכים   פי המתחכמים  לחסום  צריכין 

זולת המורגש   דבר  כל  היוני אשר הכחיש  אחרי 

שעים, לו, והגיס דעתו לחשוב, הוא ותלמידיו הר

איננו  בסברתו  הוא  אליו  השיג  ענין שלא  כל  כי 

הברית ספר  עכ"ל  ישק.  ושפתים  עכ"ל.  .  אמת. 

ובהקדמת ספר אור ה' לר' חסדאי ן' קרקש רבם  

והנימוק"י, תוקף את אריסטו  של בעל העיקרים 

שם  לר'  האמונות  ספר  לאורך  עביד  וכן  רבות. 
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טוב. וכן רבנו יצחק דמן עכו בספרו מאירת עינים  

תוקף את הפילוסופיה ואת   רשת וישלח דף עז ע"ב)(פ

כשישבנו  כי  ומספר  אריסטו,  הוא  חכמיה  ראש 

זלה"ה, לפ הקטן  הצרפתי  שלמה  הר'  מורי  ני 

תלמידו  של  לאשתו  אריסטו  התאוה  כי  סיפרו 

סיפור המעשה המגונה,   אלכסנדר מוקדון, ע"ש 

וכתב, הרי אתה שמעת על היוני כמה היה "ירא  

לבו אין אלהים. ואל תתפתה  שמים", אמר נבל ב

אחר חכמתו ואל תעבור על פתח ביתו, פן תלכד 

יך עול אלהינו ית', שהוא  במלכודתו, להסיר מעל

תמיד   יום  בכל  ומחדש  מאין,  יש  וברא  הקדמון 

עיניך   בין  והכן  תורתו.  ועול  בראשית,  מעשה 

אגרת דברי הגאון השלם הוא רב האיי גאון ז"ל 

וכו'. ע"כ. גם הרב חיד"א    (הובאה להלן סעיף י אות א)

ציין למעשה בגנות   (סימן ג סעיף מו)בצפורן שמיר  

יצחק דמן עכו הנ"ל. אריסטו הנזכר ב רבי  דברי 

  ועיין לגבי מעשה זה להלן בסמוך.

  מהרש"ל כת"י הנדפסת בשו"ת   ובתשובת

את   ו)  (סימן  הרמ"א ובתשובת בעוז  תקף 

הרמ"א,   שארו  אל  תשובתו  והיא  הפילוסופיה, 

יפת המכתבים ההלכתיים שביניהם, הביא  שבחל

הרמ"א ראיה בדיני טריפה מדברי אריסטו, וכתב 

ו  ואחלהשיבו    אריסטו   מחכמת  הראיתני  כ"ז"ל, 

 לי  אוי,  אמרתי'.  כו   שבארץ  האדים  מתוך,  הערל

  שעיקר ,  שמעו   שאזני  למה  נוסף  ראו   שעיני

  חכמי   בפי  ויהי,  הטמא  דברי  הוא  והבושם  המחמד

 רחמנא,  הקדושה  לתורה  בושם  כעין   ישראל

האי  .  הגדול  מהעון   ליצלן  רבי  דברי  את  והביא 

ואת דברי הריב"ש  שהובא בריב"ש,    (הנ"ל)גאון  

גופיה. ע"כ. גם בהקדמת הגאון ר' מנחם מענדל 

משקלאוו תלמיד הגר"א בספר הגר"א על אבות, 

כתב שהגר"א אמר על אריסטו שהיה יודע רבונו  

פרה אל חוק דבר אחד  ומכוין למרוד בו. וז"ל, אס

לפניו,  ישבתי  כאשר  הקדוש  מפיו  אשר שמעתי 

ו, ואמר  ונתגלגל לפניו הענין של החכם אריסט"

כופר   אריסט"ו  שהיה  הוא  שודאי  הגאון,  רבינו 

מתחלה ועד סוף. שאילו בא לפני הייתי מראה לו 

על   מאירים  כוכביהם  עם  והלבנה  החמה  סיבוב 

ם, ואיך  השולחן הזה, כאשר יאירו ברקיע השמי

ע"פ   מתנהג  לומר שהעולם  בדעתו  מכחיש  היה 

שהיה  הצדיק  לשמעון  מהנמנע  היה  וכי  הטבע, 

הראות לו נפלאות רבות מגבורות הש"י בדורו ל

[דהיינו כשם שאני הייתי יכול להוכיח כן, שמעון  

הצדיק או צדיק אחר יכלו, ואין זאת אלא שידעו  

שהיה  אלא  כדמסיים]  שומע,  לב  לו  שאין 

יודע רבונו ומכוין וכו'. עכ"ל. גם הגאון   אריסט"ו 

גם בספר קובץ מאמרים הנאמ"ן   ונדפס  (אור תורה תשנ"ג, 

דיבר במאמרו למען הרמב"ם לא אחשה,    ' רסז)עמ

הנ"ל  שהרמב"ם  שמה  וביאר  אריסטו,  בגנות 

דרכיו  על  ולא  שכלו,  השגת  על  הוא  שיבחו, 

ומהותו, ולאפוקי מדברי הרב רפאל הלפרין [ז"ל 

  עתה לבית עולמו].שנלקח 

והוא   אולם כן,  אינה  הרמב"ם  דעת    לענ"ד 

לפי   אולם במידות,  גם  אריסטו  את  מעריך 

שלימות שכ שללא  היא  הרמב"ם  דעת  אמור 

שהגיע   להיכן  מגיע  היה  לא  אריסטו  במידות, 

בדוכתי  הרמב"ם  וכמש"כ  האלהות,  בענייני 

טובי, בהקדמות המוכרחות להשגת עניינים אלו,  

נדרשת  ובכללם  ישיגם,  לא  ושמבלעדיהם, 

גם    השלימות במדות, וכאשר נאספו דבריו לעיל.

הנזכרים   בדבריו  לאבוקראט  עולה יחסו  לעיל 

בדרך זו. וכן מהמעשה שמביא הרמב"ם בפירושו 

ד)לאבות   משנה  לתכלית    (פ"ד  שהגיע  חסיד  על 

שפלות הנפש, וחסיד זה הוא גוי דהיינו פילוסוף, 



    המדות  סעיף ט  שו"ע   

  

 

פד 

 

 

, וכ"כ )8(ווארשה עמ' "ם בשו"ת כאשר פירש הרמב 

. ובאגרת תימן  (נר ז ענוה כלל א ח"ב)במנורת המאור  

שאי הנבואה,  לענין  הרמב"ם  היו כתב  ורעיו  וב 

נביאים גוים, ושנקבל נבואה גם מגוי, לפי שאינו 

בספרו  אליו  ראה  ועוד  ע"ש.  וכו'  ביהדות  תלוי 

והלאה. ולכן נראה   )14(שער ג מס' הנהגת הבריאות 

פרקים  שדבר לשמונה  בהקדמתו  הרמב"ם  י 

שכתב, ואפשר שאביא   (הנדפסת בריש פירושו לאבות)

ספר מפורסם  לפעמים ענין שלם שהוא לשון איזה  

ואע"פ שלא אזכיר אמר פלוני אמר פלוני,  וכו', 

לפי שזה אריכות שאין בה תועלת. ואולי אגרום 

שיכנס בלב מי שאינו מקובל עליו שם אותו אדם,  

הדבר   שאינה שאותו  רעה  כוונה  בו  ויש  נפסד, 

ידועה לו, ולפיכך נראה לי להשמיט שם האומר. 

סופים, עכ"ל. נראה ברור שכוונתו לשמות הפילו 

פרקים, העוסקים   היא לשמונה  זו  שכן הקדמתו 

הרמב"ם   ינק  הפילוסופיה  שמן  המדות,  בתורת 

ובפרט שלאריסטו ספר מוסר   זה.  הרבה בתחום 

הר ורבים  המדות,  ספר  אשונים הקרוי 

המשתמשים בו [וחלק מדבריו הגיעו לכל עולם  

נמשכים   המעשים  אחרי  אומרו  כגון  התורה, 

בש הביאו  וכאשר  גבירול הלבבות,  ן'  הר"ש  מו 

. ועל  (בהקדמה ד"ה אפלטון)בספרו תיקון מדות הנפש  

איש,   לאשת  שהתאוה  הנ"ל  באריסטו  המעשה 

עליו,  שמספרים  שמועה  שהיא  הרואה  יראה 

אלף שנים אחר המעשה. והעיקר  והשמועה היא כ

שמנגחי הפילוסופיה ברור שיספרו מעשה זה, גם  

כה  בין  הרי  מוסמך,  ממקור  שמעוהו  לא  אם 

סוברים שהוא רשע ושיש לשרשו, ואם סיפור יש 

לכך, למה שלא לספרו. וכי אם יספרו מעשה רע  

על אישיות המנגחת את התורה, האם לא נספרו  

לא עמדנו על    כדי לרחק את הדרך ממנו, גם אם 

המעשה ודיוקו, וכי עתה עומדים בבית דין וצריך 

עדות גמורה על פי שני עדים, ופשוט. בפרט לאור  

הפילוסופיה, המחלו  אודות  שהיו  העצומות  קות 

אם לקרבה או לרחקה וכדלהלן, ודברים חמורים  

זו, כמו   מכך עשרת מונים אירעו בגלל מחלוקת 

חרמות   ספרי הרמב"ם,  נידויים מסירות, שריפת 

  .] (סעיפים יז, יח)וזיופי מכתבים ועוד רבות וכדלקמן  

הלבבות   גם חובות  ספרו)בעל    כתב    (בהקדמת 

וכו'  שסמך א גם ת דבריו בספרו, על הנביאים 

אומהוהחכמים    החסידיםהחסידיםהחסידיםהחסידיםועל   אומהשבכל  אומהשבכל  אומהשבכל  שהגיעו    שבכל 

וכו',    הפילוסופים הפילוסופים הפילוסופים הפילוסופים דבריהם אלינו וכו', כמו דברי  

  הגויים הגויים הגויים הגויים   כמשפטי  (לט ע"ב)והביא את הגמ' סנהדרין  

הא   עשיתם,  לא  אומר  א'  וכתוב  עשיתם,  וכו' 

כיצד. כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים  

ואומר   עשיתם.  ע"א)(שבהם  טז  האומר    מגילה  כל 

העולם, נקרא חכם. ועוד   באומותבאומותבאומותבאומותדבר חכמה אפי'  

יחסו לדברי   ראה בהקדמת ספר מעלות המדות, 

הפילוסופים והחכמים במשליהם ומוסרם. והגמ' 

ע"א)שין  קידו  ואם,   (ל  אב  כיבוד  היכן  עד  מראה 

שם   ועוד  גוי,  שהיה  נתינא  בן  דדמא  ממעשה 

ו  בגויים.  מעשיות  ב'  ע"י  בספר  לימוד  ע"ע 

ומדוייק הא מגוי שפיר. ובספר    (סי' תתקעז)חסידים  

ימים   ב)חמדת  יקחו   (חודש אלול פרק  כתב, שיראו 

כל  אומות העולם, שמנדדים שינה  מכהני  מוסר 

חצות לילה, וגם שאר סיגופים גדולים וכו'. וע"ע 

  בזה.  (ח"א שער המדות עמ' לה בהערה)בשו"ע המדות 

נגד   אך נלחם  שהרמב"ם    כפירותיו פשוט 

ושיבושיו של אריסטו וכמבואר לו במורה   אך

וכגון   כל הקדטובא,  יט אחר  מותיו משרש את (ח"ב פרק 

, שיטת אריסטו בהשגחה, ובח"ב סוף פרק כג, ופרק כה ופרק יז)

הנדפס   הירח  בספר  הירחי  מרי  אבא  רבנו  גם 

קנאות   ח)במנחת  ז,  פרקים  נח  דברי    (מכתב  הראה 
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נלחם בו, ושאריסטו   כפירת אריסטו, ושהרמב"ם

בנשמת   גם  וכו'.  אלו  לדבריו  מופתים  הביא  לא 

דיבר בזה, ועוד ראה    פרק כח)(בן ישראל, מאמר ג  חיים  

.  )1840(נדפס בשנת  באורך קונטרס בתפארת למשה  

רק דעסקינן הכא ביחס אליו, האם מלבד שהיה 

מין, היה גם בהמה או לאו. וע"ע בסדר הדורות  

  . יסטוטלו)(ג' אלפים תמ"ב ד"ה אר 

  

  חכמות הגויים אם מקורם יהודי

האם  ג. הבירור,  על  נעמוד  הלום    ובבואנו 

או חכמ ג. היהדות  מן  מקורה  הפילוסופיה  ת 

הכוזרי   בספר  כתב  והלאה) לאו.  סג  אות  ב    (מאמר 

אני שאמר,  כוזר  מלך  דברי  על   רואה   להשיב 

 מה,  מהחכמות  ועמוק  דק  כל  בה  נכלל  תורתכם

לפי והשיב.  בזולתה   כן   שאין  הוא,  שכן  ו 

שהסנהדרין היו מצווים שלא תתעלם מהם חכמה  

לשון  שבעים  אפי'  האמיתיות,  מהחכמות 

וכשפים, ושזה מכריח ידיעת כל החכמות באומה, 

כדי להכשיר את המיוחדים בהם לסנהדרין. וגם 

כגון   אלו,  ידיעות  מצריכה  התורה  חכמת  עצם 

זרעים,  להלכות  נצרכת  האדמה  עבודת  ידיעת 

המה וכדומה לצורך טריפות וכו'. ועוד  רי הבאב

 כל  על  דיבר  כבר,  שלמה  כתב, וחכמת  (אות סו)שם  

  אנשי   והיו ,  וטבעי  ושכלי  אלהי  בכח  החכמות

  האומות   אל  חכמתו   להעתיק  אליו   באים  העולם

  וכללם,   שרשיהן   הועתקו   החכמות  וכל,  מהודו   עד

  פרס  אל  כך  ואחר  תחילה,  הכשדים  אל  מאתנו,

 ולאורך   רומי.  אל  כך  ואחר  ון,י  אל  כך  ואחר  ומדי,

 שהם   בחכמות  נזכר  לא  המיצועים,  ורב  הזמן 

והרומים וכו'.    היונים   מן  אך  העברים,  מן   הועתקו 

(מכתב  עכ"ל. גם בספר הירח הנדפס במנחת קנאות  

וז"ל, בעונותינו    נח פרק ו) כתב, שחכמתם משלנו 

חכמת  אבדה  מארצינו  שגלינו  מיום  שרבו, 

חוברים בענין הסתרים,  רינו המחכמינו באבדן ספ

שהם כבשונו של עולם, ומעט מזער מן הדברים  

שהם כהררים בשערה תלוים, נעתקו מהם בספרי  

המחקר   ספרי  הן  והן  בגויים,  ויתערבו  האומות, 

יון, בהם מעט דבש מן הדבש  אשר חברו חכמי 

עכ"ל.   מצאת.  דבש  באמרו  שלמה  אליו  שרמז 

יפו שזו הוס  )52(הע'  ובמבוא לספר שלטי גיבורים 

היא גם דעתם של ר' עובדיה ספורנו ור' אברהם 

-130(עמ'  פריצול ואחרים, ע' בספר מראה כסופה  

. ע"כ. (ירושלים תשס"ח)ובספר רקחות וטבחות   )132

שכ"כ   הביא  )148ח"ד עמ'  (תולדות ישראל    גם בספר

 ,וני במצריםו דמטרי היהודי בזמן תלמי המלך הי

בע קרננו  להגדיל  אבנו   ,יניהםברצותו  שאברהם 

התוכנים האותיות   , אבי  אבי  אבי   ,ומשה  ויוסף 

ומשקלות כיוצ"ב  , מדות  חכמים  . שם  עיין   ועוד 

שכל סופרי אלכסנדריה היהודים   )150שם עמ'  (עוד  ו 

אבות  אצל  למד  יון  חכמי  שראש  הסכימו  אז 

  .ישראל ותלמידי נביאיהם

  

  גם חכמת היגון 

גופיה, שכתב  וכן   דעת המחבר שלטי גיבורים 

נא)כיוצ"ב   וכן עמ'  ד  הנגינה   (פרק  חכמת  לענין 

שהייתה בבית המקדש, ומשם באה לכל העולם.  

שכ"כ בספר נפוצות   )24(שם אות  ועוד ציינו במבא  

בכינור)יהודה   הגיון  בפרק  על    (מוסקאטו,  ובפירושו 

מי , וכך כתב גם עמנואל הרו (מאמר ב אות סד)הכוזרי  

מה אומרת    )341(המחברת השישית, שורש  במחברותיו  

מארץ   גונבתי  גנוב  הנוצרים,  של  הניגון  חכמת 

ספר חבקוק   על  כסף  אדני  בספר  וכ"כ  העברים. 

שחכמת המוסיקה היתה ידועה היטב    (פ"ג פסוק ב)

ע"כ.  השנים.  במשך  לנו  ואבדה  הנביאים,  בימי 
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בוטבול   גב"י  מדודי  שמעתי  מעניין  דבר  [אגב 

בערך  שלי הדיפלומטי  תפקידו  שמתוקף  ט"א, 

נת תש"ס זומן לטורקיה לכנס נגינה היסטורי  בש

של המוזיקה הטורקית העתיקה שנערך במשך ג'  

ימים, ובעת ביקורו שם הנה הוא שומע מנגינות  

את   והביע  לאחראי  ניגש  התפילה.  מן  שמכירם 

לפי  יתכן,  לא  זה  שדבר  השיבו  והוא  תמיהתו, 

עב שכאן  המוזיקה  היסטורי  שכל  מחקר  רה 

ט מוזיקה  והיא  בלבד.  מעמיק,  מקורית  ורקית 

ובכל אופן הבטיח לברר את הדבר. אחר ימים חזר  

בעת  שנים  מאות  כחמש  לפני  אמר,  וכה  אליו 

אוהב  שהיה  סולימן  הטורקי  השולטן  מלכות 

ניגונים  מוזיקה, היהודים שלחו לו מתנה מקבץ 

ע ציוה  והשולטן  נגינה.  תווי  גבי  על  ל  יהודיים 

נכנסו   וכך  לנגנם,  המלכותית  ניגונים  התזמורת 

  יהודיים לניגוני הטורקים.] 

  כתב על אפלטון,    (ג' אלפים ש)בסדר הדורות   גם

מפירוש  (דף קא ע"א)שהביא שלשלת הקבלה  גם

אני   כספי, שאמר אפלטון,  ן'  נתנאל  לר'  הכוזרי 

הייתי עם ירמיה במצרים, ובתחלה הייתי לועג על  

איתי כי דבריו דברי אלהים חיים, דבריו, ולבסוף ר

וכ"כ הרמ"א בתורת העולה    ושהוא ונביא.  חכם 

ועוד ראה שם  (חלק א פרק יא) (ג' אלפים תמ"ב  . ע"כ. 

(ח"ב סוף שהביא מספר דרך אמונה    ד"ה אריסטוטלו)

ג) עשאו   שער  הנוצרים  בין  אחד  בספר  שנמצא 

חכמות  רוב  כי  שתדע,  ראוי  שכתב,  איבסיביאו 

בא אשר הפילוסופיה  החכם,  מאריסטו  אלינו  ו 

ש יהודי, מזרע ישראל ירושלמי, מבני הוא היה אי

וכ"כ   ועע"ש.  ע"כ  וכו'.  בנימן  משבט  קוליה, 

התורת  משום  פל"ג  ג'  מאמר  יבק  מעבר  בספר 

  על כך.  (עמ' נג)העולה הנ"ל. וע"ע בארי נוהם 

  על שאמרו   (פ"ח אות ג)הספרים   ובמטפחת

טל לגמרי, הראה  חכמי הגויים, ששום דבר לא יבו 

שפטים, ויש להנחה זו  שכן הוא בזוהר בסבא דמ

והפלוסופים  האמת,  בחכמת  גדול  שורש 

הקדמונים גנבו ידיעות הללו מאוצרותינו ששלטו  

ע"כ.   עליהם.  ונקרא שמם  בכליהם,  ושמו  בהם, 

וכלל אמסור לך, שהנחות    (פרק ט אות לא)וכ"כ עוד  

יצאו, אחד  ממקור  כולם  הקדומים   הפלוסופים 

ונתג לגלו ומאתנו המקבלים האמתיים באו להם 

מחברים)לידיהם   כמה  כבר  שהלבישום (כמ"ש  אלא   ,

בגדים אחרים, וקראו להם שמות מתנכרים וכו'.  

והראה דברים שטעו הפילסופים, כי חסרה להם  

הקבלה. וסיים, ודבר זה אמנם שערתי בימי חרפי,  

כי חכמת הפילוסופיא מתחלתה ממקור הקבלה  

לא שאח"כ נשתבשה בידיהם, והיה להם  נוקרה, א

הובאו לזר חכמים,  לכמה  ככה  מצאתי  ושוב  א. 

חכם   שאיזה  עד  יצירה,  ס'  בפירוש  דבריהם 

ביניהם  ושאין  היא,  אחת  ודא  דא  חשב  בעיניו, 

לצלן  רחמנא  תיבות,  ושינוי  שמות  חליפי  אלא 

כמו שאמרנו,   דעתא שבשתא. אבל האמת  מהך 

לגלו ובאו שטעו בסתרי החכמה הקדומה, שנתג

שבו  אל  משבוש  ויצאו  ברצותם לידיהם,  ש, 

להשען על בינתם בדברים האלהיים שאין מבוא  

(בהערה בהם והקש שכל אנושי. עכ"ל. וע"ע להלן  

  . זו אות ה)

  

  חז"ל היו בקיאים בחכמת אלו 

היו  ד. שחז"ל  שכתבו  ראשונים  גם    נמצאו 

כתבו   ד. לא  [אך  אלו  בחכמות  בקיאים 

חכמת הגויים בזה], שהנה כן  שמחכמינו הגיעה  

הר מדברי  הנבוכיםמבואר  במורה    א   (חלק  מב"ם 

בגלל    עא)  פרק ואבדו  אצלנו  היו  רבות  שחכמות 

 אשר   הרבות  החכמות  כי  הגלות, שכתב וז"ל, דע
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 באורך  אבדו   הענינים  אלו   באמתת  באומתנו   היו 

  ובהיות ,  עלינו   הסכלות  האומות  ובשלוט  הזמן.

  כמו  כלם  אדם  לבני  מותרים  בלתי  ההם  הענינים

הפילוסופיה   [היינו  שנאסר שבארנו  האלהית 

ללמדה לכל אחד, רק למי שמלאו תנאי כניסתה],  

 מהשאירו   הקפדה  בו   נפלה  פה  שבעל  תורה  ואם

 למה   כלם,  אדם   לבני  מפורסם  בחיבור  לעד

שיחובר   שכן   כל  ההפסד,  מן   בזה  [בגלל] שיגיע 

  כלם.   םאד  לבני  ויפורסם  התורה,  סתרי  מאלו   דבר

[דהיינו אם אסרו חז"ל לכתוב תורה שבעל פה, 

אבלק לכותבה]  נאסר  הסוד  שתורת   היו   "ו 

 כמו   סגולות,  ליחידי  סגולות  מיחידי   נמסרים

לג)(  לך  שבארתי לא,  פרקים  מוכח]  לעיל    [שכן 

  ליועץ   אלא  תורה   סתרי  מוסרים  אין   מאומרם,

  המחייבת   הסיבה  היא  וזאת',  וכו   חרשים  חכם

  האומה   מן   העצומים  השרשים  אלו   להפסק

ולא הסוד]  חכמת   אלא  מהם  תמצא  [שנאבדה 

, ובמדרשות  בתלמוד  באו   ורמיזות,  קטנות  הערות

  עד  רבות.  קליפות  עליהם   מעטין,  לב  גרגרי  והן 

  כלם   אדם  [דהיינו מה שקרה הוא] בני  שיתעסקו 

  בשום   לב  תחתם  שאין   וחשבו   ההם,  בקליפות

  מדברי   שתמצאהו   מזער  המעט  זה  אמנם  פנים.

חז"ל].  ענין  [בדברי   מזה   שנתגלה  ומה  הייחוד 

  ענינים   הם,  הקראים  ואצל,  הגאונים  קצתל  הענין 

 מעט  והן ,  הישמעאלים  מן   המדברים  מן   לקחום

וכו'.    הישמעאלים  שחברוהו   מה  כנגד  מזער בו 

שמעשה   סובר  שהרמב"ם  [וכיון  ועע"ש.  עכ"ל 

מוכרחת   ושהיא  הטבע,  חכמת  היא  בראשית 

חכמינו  כמוקדמ שלדעתו  ברור  הסוד,  לתורת  ת 

הטבע בחכמת  ועסוקים  בקיאים  ואולם היו   .

כאן.   שכתב  וכמו  שכחו,  הרבה  לגלות,  בבואם 

סעיף  (ובזה יעלו דבריו אלו, עם דבריו שבאו להלן  

, שבמקום שחכמת הטבע מורה ע"י  )יט אות ט בהערה

הכרחים גמורים, שלא כדברי הגמ' בענייני טבע,  

דחה את דברי הגמ'.] ועוד הכי מבואר להרמב"ם 

ב כי דבריו שכת  (ח"ב סוף פרק יא)במורה הנבוכים  

במעשה מרכבה שם אמנם יונקים מאריסטו, אך 

היו ידועים לחז"ל, וכאשר הביא הרמב"ם לעיל  

מדברים   לכך  מחמת ראיות  אך  חז"ל,  שרמזו 

וחיבורנו, עד ששבנו  נאבדו חכמותינו  הגלויות, 

את  סותרים  הפילוסופים  וסברנו שדברי  סכלים, 

נכון כו'. ע"כ. ומראים הדברים   זה  ואין  התורה, 

ראה  ועוד  הם.  לקחו  ממנו  ולא  אבדנו,  שאנחנו 

שאף חכמה הדקדוק   (ח"א סוף פרק סז)אליו במורה  

וכ  מאיתנו.  אבדה  בסוף  בשלימות  הרמב"ם  ן 

וטעם כל כתב,    (פי"ז הכ"ד)הלכות קידוש החודש  

החשבונות זה  ,אלו  מנין  מוסיפים  מה   ,ומפני 

ומפני מה גורעין, והיאך נודע כל דבר ודבר מאלו  

חכמת הדברים היא  ודבר,  דבר  כל  על  והראיה   ,

והגימטריות יון   ,התקופות  חכמי  בה  שחברו 

  . כמיםוהם הנמצאים עכשיו ביד הח  ,ספרים הרבה

בימי  שהיו  ישראל  חכמי  שחברו  הספרים  אבל 

ומאחר    .לא הגיעו אלינו   ,הנביאים מבני יששכר

שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם שאין בהם 

ל  ,דופי לאדם  אפשר  אחריהםואי  אין   .הרהר 

למחבר נביאים  ,חוששין  אותו  שחברו  בין   ,בין 

גוים אותם  טעמו   .שחברו  שנתגלה  דבר  שכל 

אמתתו   דופיונודעה  בהם  שאין  אין   ,בראיות 

אלא על   ,סומכין על זה האיש שאמרו או שלמדו 

שנתגלתה שנודע.  ,הראייה  וכן    והטעם  עכ"ל. 

הרמב"ם   את  החודשהביא  קידוש  הלכות  סוף    ) (הנ"ל 

התשב"ץ   בשו"ת  הכי  סימן קכח)וס"ל  לענין   (ח"ב 

וז"ל,   מתו אותו  יוהמאמר הזה אפתרון חלומות 

ז"ל הם   ם"פ שדבריהואע  ,במקום הזה  םהחוקרי
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טוב הוא לסמוך    ,כדברי תורה ואינם צריכים חזוק

שכליים בדברים  ולהבין    ,אותם  להטעימם  כדי 

חכמתם להו    ,יופי  אניס  לא  רז  כל  גם כי  וכו'. 

(שבההדרתו הל' קאפח בהערותיו על רמב"ם    הגר"י

ה"א) פ"ד  הרמב"ם    ת"ת  שלמד  שמה  כתב, 

ר ללמוד  פילוסופיה מספרי גויים ואיהו גופיה אס

ממלמד שאינו הגון, זאת משום שסובר הרמב"ם  

שכל דברי המו"נ, אינן חוכמות גוים, אלא רמוזות  

מעל   הלוט  את  גילה  ואיהו  והחכמים,  בנביאים 

וה        דבריהם. היא, ע"כ.  הרמב"ם  כוונת  נלע"ד 

שחכמינו היו חכמים בחכמות אלו, ולא שקיבלו  

חכמות אלו ממשה ועברו מדור לדור, וגם אם יש  

לו דברים שכן קיבלו, כמו זמן המולד וכנודע, א

באה   הטבע  בחכמת  ידיעתם  כל  שלא  בודאי 

בכמה   הרמב"ם  שכתב  ממה  וכדמוכח  בקבלה, 

אחר הטבע  בידיעת  היום  שבהתברר  ת  דוכתי, 

העכשווית,   הידיעה  לפי  נתפוס  חז"ל,  מידיעת 

להלן   דבריו  נקבצו  בהערה (וכאשר  ט  אות  יט   סעיף 

דבריהם דברי קבלה, בודאי שלא היה , ואי  הנ"ל)

אומר כן. וכן יסברו כל הראשונים הנזכרים לעיל, 

העומדים בשיטת הרמב"ם, אף הכא לענין שלא 

קיבלו את ידיעותיהם בטבע דרך קבלה, אלא דרך 

  קירה. ח

באגרתו   וכן קוק הרמב"ן  הרב  מוסד  הרמב"ן    (כתבי 

שלט) וכן עמ'  ב'  אגרת  והותר   ח"א  וז"ל,  כתב 

להבין  לקרוב יוונית,  חכמת  ללמוד  מלכות  י 

כל   ולדעת  מדה,  כל  לשער  הרפואות,  במלאכת 

תבנית, ויתר החכמות ותחבולותם, להחיות נפשם  

בחצרות המלכים ובטירותם, אף כי אלה חכמות  

וצוונו  מותרות בהם  הזהירונו  ז"ל  רבותינו   ,

באבדן  חוכמתנו  ספרי  אבדו  וכאשר  עליהם. 

בהם   ללמד  והוצרכו  היונים  מולדתנו,  מספרי 

המינות  אחר  הלבבות  נמשכו  שונים,  והעמים 

וע"ע להרמ"א בספרו תורת העולה   וכו'. עכ"ל. 

שכתב כיוצ"ב, וע"ע בריש ספר אמונת   (ח"א פרק ב)

שר   אביעד  להגאון  באזילא  חכמים  (נדפס שלום 

  .  בפאדוא תפ"ט)

הברית   ואולם ח)בספר  פרק  כ  מאמר    על   (ח"א 

שהפילוסופי ואולם היתה הטוענים  ה 

בראשונה אצל בני ישראל ומהם למדו האומות,  

כתב, וזה שקר, אבל בתחלה המציאו אותה חכמי 

הגוים, ושלהם היא, הראשונים בהם היו בני קדם, 

כ לערביים ומשם  אח"כ חכמי מצרים, ייון, ואח"

ודאי ידע ממנה,  לאדום באירופא. ואף ששלמה 

        אך לא החשיבה, ע"ש באורך.  

  

  יוסף בן מתתיהו 

בן   ה. יוסף  בספר  מצאתי  מציאה    ועתה 

אפיון   ה. נגד  עמ'  מתתיהו  ראשון  שחי  )5(ספר   ,

יותר   ההם  לזמנים  קרוב  שני,  בית  חורבן  בזמן 

  מכל הנזכרים, שכתב וז"ל, הנה פיטגורס השמיי 

הנה   כמוהו,  מאין  היונים  חכמי  בכל  ידע  ידע  ידע  ידע  אשר 

וזכרון כתבנו ולמד הרבה מהם  וזכרון כתבנו ולמד הרבה מהם הרבה מספרינו  וזכרון כתבנו ולמד הרבה מהם הרבה מספרינו  וזכרון כתבנו ולמד הרבה מהם הרבה מספרינו  ,  הרבה מספרינו 

א ספר מיוחד ממנו, הנה הרבה ואע"פ כי לא נמצ

מתלמידיו כתבו, ובפרט אחד המיוחד מהם, נקרא  

אירימפו. וכתב בספר האחד מפטגורס, כי במות  

שתי   היו  קאליפון,  נקרא  פיטגורס  מחברי  אחד 

בגו  יעבור נפשות  לא  כי  לו,  מצוה  היה  אחד,  ף 

משאו  לשאת  החמור  יוכל  לא  אשר  ממקום 

שכשרו  פריקה,  מצות  הכוונה  חמור [כנראה  אה 

שלא מצליח לשאת המשא, לא יעבור משם אלא 

יסייע, וכנראה המתרגם שיבש], ושישמור ממים  

שלא   וגם  המטונפים],  מבואות  [כנראה  סרוחים 

לשון ה מדברים  היו  במקום אשר  וזה  וזה  וזה  וזה          רע,ימצא 
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וגם הוציא מספרי  וגם הוציא מספרי  וגם הוציא מספרי  וגם הוציא מספרי          . היה עושה להדמות ליהודיםהיה עושה להדמות ליהודיםהיה עושה להדמות ליהודיםהיה עושה להדמות ליהודים

ספרי   בתוך  ונתנם  רבים,  עניינים  ספרי  היהודים  בתוך  ונתנם  רבים,  עניינים  ספרי  היהודים  בתוך  ונתנם  רבים,  עניינים  ספרי  היהודים  בתוך  ונתנם  רבים,  עניינים  היהודים 

לו.         הפילוסופיא הפילוסופיא הפילוסופיא הפילוסופיא  לו. אשר  לו. אשר  לו. אשר  בדתי    אשר  טאופראסטו  גם 

שזאת  בקרבן,  מהישבע  מונע  היה  הצורים 

גם   וכו'.  ביהודים  אם  כי  נמצאת  לא  השבועה 

הראשון   בספר  אריסטוטליס,  תלמיד  קליארקו 

עם היותו גדול בחכמה  מהחלומות, מספר שרבו,

ובפילוסופיא, היה מחשיב איש יהודי חכם גדול  

סוריאה,  מארץ  והיה  במדותיו,  שלם  מאד  עד 

בעצמו ועיר קליארקו  וזה  יהודה.  ארץ  נקראת  ו 

אודירא,   מארץ  שאקאטיאו  בספריו  מספר 

המקדוני,  אלכסנדר  המלך  עם  נתגדל  פילוסוף 

 ואחר מותו הלך אצל המלך טולמיאו לאגו, ועשה

ספר מיוחד מענייני היהודים וכו'. ואומר אקטיאו, 

כי בזמן טולומיאו פילאדילפו, אשר מלך ג"כ על  

יהודים הרבה, אחר אשר הכירו   סוריא, באו אליו 

ובינו  בינם  ועברו  ומדותיו,  וענותנותו  חכמתו 

נקרא  כהן  אחד  איש  וביניהם  רבים,  ויכוחים 

חזקיה בן ששים ושש שנה ואיש תואר עד מאד,  

כל חכמה ומדע לו עשר ידות, וכו'. ע"כ. ושם  וב

שתלמי המלך רצה וטרח מלב    )7(ריש ספר שני עמ'  

התו  חכמת  ללמוד  אנשים  ומנפש  ג'  בעצת  רה 

פאלירא  דימיטריו  והם  אוהביו  אליו  קרובים 

התורה  תרגום  על  ציוה  ואנדריאה  ואריסטיאו, 

בלשון יונית לדעת פילוסופית אבותנו הקדושים.  

אחר   (ספר שני אות טז)ממון רב. ושם  ושפיזר על כך

שביאר את אחדות האל, כתב, אין דעתי לבאר פה  

ה האל  ממהות  כאלה  רעיונות  גם  איך  ידועים  יו 

המשובחים,   יון  מן  לחכמי  אותם  למדו  מן  וכולם  אותם  למדו  מן  וכולם  אותם  למדו  מן  וכולם  אותם  למדו  וכולם 

, רק להגיד כי חכמי  היסודות שיסדם אדוננו משההיסודות שיסדם אדוננו משההיסודות שיסדם אדוננו משההיסודות שיסדם אדוננו משה

האלה,   הרעיונות  בכל  ואמת  צדק  כי  הודו  יון 

אל' ולכבודו. כי פיתגורס וגם  ויתכנו מאד לרוח  

אנקסגורס ופלטון ויתר החכמים והותיקים אשר 

ת כל  באו אחריהם, כולם הודו ואמרו כי אך אמ

לנפשם   יראו  זאת  ובכל  האל',  דבר  על  רעיונות 

[מבני   סגולה  ליחידי  אם  כי  הזה  הסוד  להמתיק 

עמם], יען כל העם אך מחשבות פגול בלבבם [היו 

ועו  וכו'.  ע"ז]  שם  עובדים  אפלטון   )17(עמ'  ד 

למשה להדמות  למשהברצותו  להדמות  למשהברצותו  להדמות  למשהברצותו  להדמות  בני   ברצותו  את  הוכיח  רבינו, 

עמו, למדו היטיב התורות, ולא תשכחו, כדי שלא  

עדות  תת חזינן  ע"כ.  האומות.  שאר  עם  ערבו 

מחכמת   לומדים  היונים  בחכמי  שהיו  גמורה, 

סעיף יט  (היהודים, ולוקחים מהם. וראה עוד להלן  

ר חכמות אם גבי חכמת חכמינו בשא )אות ט בהערה

  באה בקבלה. 

מהם   ועתה יש  הגוים  חכמי  שאף    ראיתי 

ן'   ועתה יהודה  ר'  והביאם  כן,  הסוברים 

 )389(ח"ב עמ'  נבוכים שבההדרתו  שמואל במורה ה

על  כתב  אריסטו  של  תלמידו  שתיאופרסט 

ויוסיפוס  גזעם"  "פילוסופים לפי  היהודים שהם 

בישראל  המדיניות  המפלגות  חלוקת  על  מעיד 

הפילוסופיות.   כמתאימה כיתות  שבין  לחלוקה 

בין   גם  נפוצה  זו  היתה אמונה  ושבימי הרמב"ם 

רשד ולא   חכמי ערב, כאשר מתורגמים דברי אבן 

יסתפק אחד שהנה היו בבני ישראל חכמים רבים  

  וכו'. 

אחיו   שוב נזיר  בספר  שכא) ראיתי  עמ'     (ח"ב 

קטעים   שוב שמביא  זצ"ל,  הנזיר  להגאון 

היהודי שחי ר"ן שנים   מספרו של אריסטובולוס

קודם חורבן בית שני, וחיבר ספר ביוונית מדרש  

נשארו   אך  אבד,  הספר  אמנם  הקדושה,  התורה 

ו קטעים, ובראש הספר הקדשה למלך תלמי  ממנ 

הפילוסופיא   שראשי  נאמר  בה  פילומטר, 

מדברי   ולקחו  למדו  ועוד,  פתגורס  האמיתית, 
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וכן בספרו   ושמו בעיקרי תורתם. ע"כ.  הנביאים 

הנבואה   מג)קול  מב,  ובהערות  כב  מקום    (עמ'  שיש 

להשערה שפיתגורס קיבל מהנביאים כפי שכתב  

למלך במכתבו  מקורו   אריסטבולוס  ע"ש  תלמי 

בן  ביוסף  הוא  ושכן  הקדומים  הגויים  מספרי 

(עמ' קנג ועע"ש. ושם    (מ"א פכ"ב)מתתיהו נגד אפיון  

מט) נוהם    הערה  הארי  ט"ו)שכ"כ  שאפלטון   (פרק 

  ירמיה.תלמיד 

  

  צרות ואיסלם גבו אין סוף מהיהדות 

  

  גם זה ברור שהנצרות והאיסלם גנבו אין סוף  ו.

והנצרות   ו. התחומים,  מכל  תורתנו  מן  דברים 

גנבה אין סוף מן הזוהר וספרי הקבלה, ואין כאן  

מקום לכך, אלא לחוקרים, ורק נראה מקום קצת 

מצוה   במלחמת  הרשב"ש  שכ"כ   ) 21(עמ'  לזה, 

ים והאיסלם גנבו מהיהדות. ובארי נוהם  שהנוצר

ל) היה שה   (פרק  המיראנדולה  פיקוס  השר  נוצרי 

ראשון בנוצרים שעיין בקבלה וכו', וכבר ראיתי  

בין ספריו כללים שתמך ופרסם ברומא, יש מהן  

בעלי  הולידו  אשר  כללים  ושבעה  ארבעים 

כללים   ושנים  ושבעים  העבריים,  המקובלים 

ממ הוא  הוציא  אשר  וכו'.  מהקבלה  חשבתו 

כתבו מ ואחרים,  דקיליני  ייואן  זו,  ואח"כ  קבלה 

נדפס   חכמה  ובנובלות  וכו'.  ביניהם  ונתפשטה 

וז"ל,   פראג  אב"ד  ישעיה  הר"ר  שכתב  מכתב 

קבלת   חכמת  דברי  יתפרסמו  לא  והלואי 

בין   ה'  בשם  לקרוא  הוחל  שמאז  הקדמונים, 

הגויים, ואז"ל פרק אין דורשין אין מוסרין ד"ת  

אתה יודע כי הם, רצוני לומר הנוצרים, לגוי. שגם  

בונים וסברת    אינם  רמזים  על  אלא  יסודותיהם, 

ברזל  עמוד  הוא  מאלה,  נמצא  וכל  המילות, 

הנבוכים  במורה  וראה  ע"כ.  עקריהם.  לארמון 

(במבוא עמ' שבההדרת ר' יהודה ן' שמואל כרך ב  

XLV    'ולגבי )80(עמ' כד הע'  ועוד בכרך ג    )440ובעמ ,

, ושם 333, והע'  90(שם הע'  ריות מן היהדות  גניבות נוצ

ל  ועמ' מה הע'  129ט הע'  עמ'  והע' 148, עמ' מח הע'  144,   ,

. וכך הספר מקור חיים  בהע' *)  68, ועמ'  180, והע'  169

בערך   לרומית  תורגם  גבירול  ן'  שלמה  לרבנו 

(ראה במבוא ונעשה להם אבן שואבת    1150בשנת  

, ד"ר יוסף קלוזנר עמ' עח)  למהדו' מדעית ירושלים תרפ"ו מאת

הויכוח באוצר  ראה  עמ'  ים  עוד    )332(אייזינשטיין, 

הינן  בכתביהן  רבות  שרעיונות  המראה  מאמר 

גניבות ספרותיות מהיהדות. עוד ראה בסוף ספר  

יצחק   י)פחד  באיטליה    (כרך  הרבנות  על  מחקר 

לפני כשלש מאות שנה, ושם חומר רב על האמור.  

אחיו   נזיר  עובספר  שכו)(ח"ב  לספרי    מ'  קרה  שכן 

גם בספר  פילון היהודי שלקחום הנוצ רים ע"ש. 

כותב    )133(עמ'  מדיטציה וקבלה לרב אריה קפלן  

שספר שערי אורה ג'יקטיליה היתה השפעה רבה  

על "המקובלים הנוצרים". כארבעים וחמש שנים  

לפני שיצאה המהדורה העברית הראשונה בשנת  

של פאול ריצ'י  , הוצא לאור התרגום הלטיני  1516

אל המיסטיק גם  הגיע  זה. הספר  הנוצרי  לספר  ן 

יוהאן רויכלין, וכאשר קבוצת דומיניקנים ניסתה 

ה  ליאו  האפיפיור  את  להחרים  X- לשכנע   ,

רויכלין  היהדות, השתמש  ספרי  כל  ולשרוף את 

בגרסה הלטינית של שערי אורה, כדי לשכנע את 

כאחד   היהודיות.  התפיסות  בחשיבות  האפיפיור 

ספרי הקבלה הבודדים שתורגמו והוצאו לאור  מ

ל רבות הייתה  על  עצומה  השפעה  אורה  שער 

הנסתר   כן    (אוקולט)מקבוצות  כמו  שבאירופה. 

שבמאה הט"ז   )15(הע'  במבא לספר חרב פיפיות  

פופולארית  ספרות  נעשו  היהודים  ספרי הקבלה 



 

  צא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

הפילוסופיה והאם  יהודי  אריסטו,  וכן   ,מקורה 

מהיהדות,ח מקורם  האם  הגוים  כך   כמות  ועל 

ושמו   מתורתנו  רבות  גנבו  והאיסלם  שהנצרות 

  בכליהם.

  

קודם  הצריכים  ההכשרים  את  הסוברים  עוד 

  לימודה 

האמונה   בספר  הקדמון  הראב"ד  כתב  וכן 

ושלצורך כך צריך הקדמות   (בהקדמה)הרמה  

ולותיו,  בחכמת הטבע, ובידיעות בתארי האל ופע

ומופת מציאותו, ואחדותו, ובמלאכים, ובדרגתם, 

וכו'    ובתנועת מניע  ללא  מונע  ושאין  השמים, 

בספר   הרמב"ם  בן  אברהם  רבנו  כתב  וכן  ע"ש. 

ה'   והלא)מלחמות  ספר    (ד"ה  את  המחרימים  על 

ב כתב  והלא  וז"ל,  והמדע  שלא  המורה  תחילה 

שהתחיל   למי  ולא  העם,  להמון  אותו  חיבר 

למוד למי שלא למד אלא המשא בחכמה, ולא ל

בלבד.   הלכה  דרך  ממנו  שנלמד  עכ"ל.  והמתן 

בבואו לעסוק בחכמה    (מאמר ה אות ב)וכ"כ הכוזרי  

האלהית כותב, לא אנהג בך על דרך הקראים אשר  

אבל   מדרגה,  מבלי  האלהית  החכמה  אל  עלו 

ראש לך  ההיולי אקרב  בציור  יעזרוך  דברים,  י 

ן הטבע, ואחר  והצורה, ואח"כ היסודות, ואחר כ

החכמה   כן  ואחר  השכל,  כן  ואחר  הנפש,  כן 

הנפש  האלהית,   מספיקות שאין  ראיות  לך  ואתן 

הבא,  העולם  ואח"כ  לגוף,  צריכה  המדברת 

 

 

בספר   מבאר  כאשר  הנוצריים,   Theבחוגים 

Christian Interpretation of the Cabala in 

the Renaissnce, New York, 1944  וראה עוד .

' (עמ  ביהדות  וכתות   זרמים  קורמן בספרו   לאברהם

האיסלם   )333 של  ספרותיות  גניבות  ולגבי  בזה. 

(חלק יח עמ' צב, ובחלק קג  מהיהדות ראה בקובץ סיני 

ואח"כ הגזרה והחפץ והיכולת. ע"כ. ומאריך בכל 

  עזרא  רי האבן אלו בהמשך הספר. וכן מבואר מדב 

' ר לניוז"ל, שא בפירוש הארוך סוף פסוק א) כ  פרק (שמות

' ה  אנכי  הזכיר  למה,  כבוד  מנוחתו   הלוי  יהודה

 אמר   ולא,  מצרים  מארץ  הוצאתיך  אשר  אלהיך

 היתה   וזאת.  עשיתיך  ואני  וארץ   שמים  שעשיתי

 שוות   אדם  בני  מעלות   אין   כי ,  דע.  אליו   תשובתי

 כי.  הנכבד  בשם  מאמינים  שהם,  בלבם  באמונתם

  להם   שיאמר  אזנים   להשמעות  מאמינים  הרבים

  כתוב   זה  שראו ,  מהם  ולמעלה.  ככה  אדוניהם

  יבוא   ואם.  למשה   השם  שנתן   התורה  בדברי

  ידם  ישימו ,  אלהים  אין   כי,  לערער  אפיקורס 

  לבו  נשאו   ואשר.  להשיב  ידעו   לא  כי,  לפיהם

 אל בהם לעלות מעלות כמו  שהם, חכמות ללמוד

  ובצמחים  במתכות  השם  מעשה  יכיר,  חפצו   מקום

  כל   שהעמ  שידע,  בעצמו   האדם  ובגוף,  ובחיות

  זאת  על  היה  ולמה,  התולדות  כפי  ואבר  אבר

  דברי   לדעת  כן   אחרי  לבו   ויגבה,  המתכונת

  האמצעי   בעולם  השם  מעשה  שהם,  הגלגלים

 או   השמש  תקדר  מתי  זמן   וידע,  עומד  שהוא

 הלבנה  ידע גם, ממנה השמש יקדר  וכמה, הלבנה

 בראיות  ידע  אלה   וכל.  לה  גרם  ומי  נקדרה  למה

  ידע  השם  ומדרכי  .ספק  בהם  שאין   גמורות

  נא   הודיעני  משה  אמר  וככה,  השם  את  המשכיל

לו )יג ,  לג  שמות (  ואדעך  דרכיך  את וע"ע  עכ"ל.   .

מורה   יסוד  ללמוד שאר    (פ"א)בספרו  הצורך  על 

והלאה) רסא  עשור עמ'  דניאל  הרה"ג  וידידי   .

היטב בספרי   והאיסלם  שליט"א הבקיא  הנצרות 

בלשונו, שאילו  [כדי להשיב רבים מעון] אמר לי  

בבית   והאיסלם  הנצרות  את  יתבעו  היהודים 

המשפט הבין לאומי בהאג על גניבות ספרותיות, 

        .. .. .. .. הם זוכים בוודאי.

  ב. 



    המדות  סעיף ט  שו"ע   

  

 

צב

(בהקדמת  חכמות להבנת התורה. וכן בספר הבתים  

האמונה) שיש   ספר  ככת  שהעיקר  בכך,  האריך 

ה,  ללמוד שאר חכמות כדי להגיע למעשה מרכב

בלבד.  בתורה  לעסוק  שיש  הנוקטת  ככת  ולא 

הספר   ה)ובגוף  שער  היסוד  בסוגי    (שער  האריך 

החכמה   להשגת  כהקדם  ללמוד  שיש  החכמות 

של ספרו, הקרוי ספר  האלהית. וכן הוא לו בח"ב 

על הצורך בחקירת חכמות   (מצוה א שער ב)המצוה  

על איזה  (מצוה א שער ו)אחרות להגיע להנ"ל. ושם 

בי אבא מרי בספרו ללמוד. וכן כתב ר  חכמות יש

קנאות   רביעי)מנחת  פרק  נח  לפני    (מכתב  בהקדים 

בהנהגה  שלם  שיהיה  הפילוסופיה  חכמת 

עם   העיוניות,  ובחכמות  הטבע המדינית,  זכות 

הענינים   להודיע  דברים  ספור  וטוב  וההבנה, 

ברמיזות, וכמו שכתב הרמב"ם במורה הנבוכים 

בחינת עולם ם הרב בעל  . עכ"ד. וג(הנ"ל ח"א פרק לד)

של   קצפו  יצא  שעליהם  פרוביצניה,  מחכמי 

וכדלקמן   פילוסופיה  שלומדים  בשל  הרשב"א 

ב(סעיף   אות  אל    )יד  ארוך  מכתב  כתב  בע"ה, 

הרשב"א  הרשב"א   בשו"ת  תיח) ונדפס  סימן   (ח"א 

כתב   ושם  הפילוסופיה,  חכמת  ומה לישע  (בד"ה 

 שאין הם מלמדים חכמה זו לאחרים,   שאמר אדננו)

ר מאד, עד כי  רק לימוד עצמי, וגם אלה מתי מספ 

נכסף   איש  היה  ואלו  במיעוטם.  לספור  חדל 

היחידים  דלתות  על  היום  כל  לדפוק  משתוקק 

זו]  חכמה  [שיודעים  אפילו    ההם  אות,  ללמדו 

ואין   קול  אין  סוד,  שום  בו  שיתלה  ממה  תיבה, 

שלא  החכמה  להגדלת  וכו',  קשב  ואין  עונה 

כל עליה  בהתפאר  מה    תתבזה  בתחילה  סכל 

יכין   וברחוב  מהתיבות,  בשפתיו  לבטא  שיתחיל 

ולהכריז  טלפיו  ולהראות  הפחותים,  מושבותיו 

שם. ע"כ. וכן רבנו בחיי על עצמו אשר לא ידע וא

 גם  וז"ל, ומצינו   כתב  עצרת)  (ערך הקמח    כד  ספרב

  הוא   הלב  כונת  על  בנו   שלמה  את  שהזהיר  כן 

 את   דע  ינ ב  שלמה  ואתה  )כא  א,  הימים  דברי(  שאמר

  כי  חפצה,  ובנפש  שלם  בלב  ועבדהו   אביך  אלהי

 ידיעת  על  תחלה  הזהירו '.  וגו '  ה  דורש  לבבות  כל

  תכלית   שהוא  לפי  אביך,  אלהי  את  דע  ואמר  ת,"הי

  ל"שא  ל,"לע  נשאל  שעליה  האדם,  מן   המבוקש

 הזאת  והחכמה,  בחכמה  פלפלת  בתורה,  עסקת 

 הם,  דברים'  ב  והחכמה   תורה  כי   ידיעה,  היא

 כאמרו  השלימות,  תכלית  היא  הזאת  הוהידיע

 השכל   המתהלל  יתהלל  בזאת  אם  כי  ) טו  ירמיה(

 שבעולם  החכמות  שכל  הידוע  ומן .  אותי  וידוע

 ומדרגות  הזאת,  הידיעה  אל  הצעות  אלא  אינן 

 אף  אלא  בלבד,  החכמות  ולא,  אליה  לעלות  וסולם

  עשה   מצות  היא  הזאת  והידיעה  המעשיות.  המצות

  והשבות   היום  וידעת  )ד   דברים(  שנאמר  שבתורה,

  זה   על  והעד  , 'וגו   האלהים  הוא'  ה  כי  לבבך,  אל

  שאמר   מה  השכל,  עיון  הוא  הלב  אל  שהמחשבה

  ולא   דעת  לא  לבו   אל  ישיב  ולא  )מד   ישעיה(  הכתוב

רבים    .לאמר  תבונה מקורות  בסמוך,  ראה  ועוד 

רק   הוא  שחיובה  סוברים  זו  בחכמה  שהאוחזים 

  ע"ש.לשלמים, והאחרים צריכים להרחיקה. 

  

הר   מעמד  דרך  העולם  ולרוב  לשלמים  החיוב 

  סיי 

חיוב  אינו  הפילוסופיה  דרך  החקירה  חיוב 

לכל העם, אלא רק לשלמים שרק הם ראוים 

וביכולתם לחקור, וביארו הראשונים את התנאים  

ורוב העולם אסור  ונקבצו לעיל והם רבים,  לכך 

ובזה הוסרו השגות הריא"ז   (סנהדרין  לו ללומדה. 

ונ' הראיות צ ע"א, בחיוב חקירת מציאות ה' פרק יא, ובק  ריש

הרמב"ם.    ויחודו) הרמב"ם  על  בן  השיב  וכן 

אך להמון העם, ואף ועוד.   (ד"ה והלא)במלחמות ה'  

לחכמים שאין להם את כלי החקירה והקדמותיה, 

או את כל תנאי החקירה אשר הטילו הראשונים  

ה אנוסים  לחקור,  יכולים  שאינם  כיון  ם,  הנ"ל, 

  ג. 



 

  צג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

עלייהו   רמי  לא  וממילא  פטריה,  רחמנא  ואנוס 

החקי ידי  חיוב  יצאו  והם  הפילוסופיה.  דרך  רה 

חובת החקירה דרך עמידה על מהימנות המסורת, 

במעמד הר סיני. ומי שאף לזה אינו בר הכי, הרי 

  שיהיה די לו בידיעת היסודות. 

  

  רס"ג

דרך  החקירה  שחובת  זה  יסוד  כתבו 

ל היא  בלבד, הפילוסופיה  שלמים 

ת  והדעו  ראשונים רבים, תחילה הרס"ג בהאמונות

כח) עמ'  ו  אות  דרך    (הקדמה  לידיעה  שבנוסף  ביאר 

של  מוחשית  בהוכחה  בירור  שהיא  המסורת, 

מעמד הר סיני וכו', נצטוינו לעיין לאטנו [מלשון  

לאט], עד אשר יושג לנו הדבר בעיון [ובזה עוסק 

יונינו בו עד כל ספרו] וכו'. ואף אם ימשך זמן ע

בכל  אשר ישלם העיון, אין בכך כלום. ומי שפגר  

בגלל איזה מעצור, לא ישאר ללא דת [כי יש לו  

ידיעה מצד המסורת וכנ"ל.] אף הנשים והקטנים 

ומגובש,  דתו שלם  הרי  לעיין,  מטיב  ומי שאינו 

המוחשים  במדעים  שוים  אדם  בני  שכל  לפי 

ע"כ. מוחשיים].  היו  וכו'  סיני  הר  וכן    [ומעמד 

הלבבות   חובות  בספר  ואני מבואר  ד"ה  (בהקדמה 

שכתב וז"ל, ואני שאלתי אחד מהנחשבים   שאלתי)

מחכמי התורה, במקצת מה שזכרתי לך בחכמת 

המצפון, והשיב אותי, כי הקבלה תעמוד במקום  

שא"צ  [דהיינו  לו.  שדומה  ובמה  בזה,  העיון, 

לחקור, אלא די בקבלה. ודוחהו החובות הלבבות 

מרתי לו, אין זה ראוי, אלא למי שאין בו וז"ל] א

ורוחק הבנתו, יכולת לעיין, מ פני מיעוט הכרתו 

כנשים וכקטנים וחסרי הדעת מן האנשים. אך מי 

שבכח שכלו והכרתו לעמוד על ברור מה שקבל. 

והקלות   העצלות  בשכלו  בו  מלעיין  ועכבוהו 

במצות האל ובתורתו, הוא נענש על זה, ואשם על 

היית  אשר התעלם ממ לא  וכן אתה, אם  וכו'.  נו 

דרך שכלך, כמו עילות יכול להגיע אל ענין זה מ

חוקי  שהן  השמעיות,  [המצוות  השמע  מצות 

טענתך  נראית  היתה  להבינם],  שא"א  התורה 

וכן אם היתה דעתך   טענה בעמדך מחקור עליו. 

היית   לא  אליו,  מהשיג  חלושה  והכרתך  קצרה 

ים אשר  נענש על פשיעתך, ותהיה כנשים וכקטנ 

הוא בידיהם דרך קבלה. אבל אם אתה איש דעת 

ה, שתוכל לעמוד בהם על ברור מה שקבלת  ותבונ 

וקטבי   הדת  משרשי  הנביאים  בשם  מהחכמים 

עד  בהם,  להשתמש  מצוה  אתה  המעשים. 

הקבלה   מדרך  לך  ויתברר  הענין,  על  שתעמוד 

תהיה   בדבר,  ותפשע  תתעלם  ואם  יחד.  והשכל 

לבור חייב  שאתה  במה  וזה כמקצר  יתברך.  אך 

היא  ואם  הקבלה  כי  וכו'.  פנים  משני    יתבאר 

קודמת בטבע, מפני צורך הלומדים אליה תחילה,  

אין מן הזריזות שיסמוך עליה לבדה, מי שיוכל  

ומן   הראיות.  בדרך  אותה]  [לברר  ברורה  לדעת 

ולהביא  השכל,  מדרך  שיושג  במה  לעיין  הדין 

למי   עוזרו,  הדעת  ששיקול  במופת  ראיות  עליו 

  שיש לו יכולת לעשות כן. עכ"ל. 

  

  רמב"ם 

פעמים רבות, שכדי לדעת את וכ"כ הרמב"ם  

רבות,  הקדמות  נזקקים  האלהות,  מדעי 

החכמים   רק  העמל  אחר  לידיעה  ושיגיעו 

כי   בכך  לעסוק  אסור  ולהמון העם  והמושלמים, 

יגיעו לידי כפירה. ובהעלות דבריו אלו עם אשר  

לעיל   לדעת  והראנו  אות  ג  שכתב   )(סעיף  בדעתו 

בדוכתי טובי כי הידיעה היא חיוב, בהכרח יוצא  

ושאר  לשלמים,  הוא  שהחיוב  בדעתו,  מבואר 

רברבי   אשלי  הני  וככל  ופטורים,  אנוסים  העם 

להלן   שיובאו  בלשונות  גם  ודלהלן.  דלעיל 

הזכרנו  לעיל  ומאידך  ראוי,  לשון  כתב  בסמוך, 

ועל  וחיוב,  עשה  מצות  היא  שהידיעה  שכתב 

  שהנה  

  ד.  



    המדות  סעיף ט  שו"ע   

  

 

צד 

לשונות אלו יחדיו על הדרך האמורה.    ו כרחך יעל

(יסודי התורה פ"ב שהנה כתב הרמב"ם במשנה תורה  

מעשה  הי"ב) לימוד  [על  הראשונים  חכמים  צוו   ,

לדרוש   שלא  יא]  הלכה  בסוף  כדכתב  מרכבה, 

בדברים אלו אלא לאיש אחד בלבד, והוא שיהיה  

ראשי   לו  מוסרין  כך  אחר  מדעתו,  ומבין  חכם 

או  ומודיעין  והוא תהפרקים,  הדבר,  מן  שמץ  ו 

מבין מדעתו יודע סוף הדבר ועומקו. ודברים אלו 

דברים עמוקים הם עד למאד, ואין כל דעת ודעת 

ראויה לסבלן, ועליהן אמר שלמה בחכמתו דרך  

חכמים   אמרו  כך  ללבושיך",  "כבשם  משל 

בפירוש משל זה, דברים שהן כבשונו של עולם  

וש אותן  ריהיו ללבושיך, כלומר לך לבדך, ואל תד

 (יסודי התורה פ"ד הי"ג) ברבים וכו'. עכ"ל. ועוד כתב 

זולתו,   ידיעתו, אין  על חמש מצוות עשה שהם, 

יחודו, אהבתו ויראתו, שאין ראוי לטייל בפרדס  

אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר. ולחם ובשר 

זה הוא לידע ביאור האסור והמותר וכיוצא בהן 

ובפירוש המשני וכו'.  (סנהדרין  ת  ו משאר המצוות 

כתבם    ריש פרק חלק) יסודות הדת,  יג'  את  במנותו 

כתב,   (בסוף יסוד ו)בלי שום ראיה רק כללים, ושם  

מהם  יסוד  כל  על  מופת  להביא  בכוונתינו  ואין 

כלל   הוא  שזה  לפי  השגתם,  אופני  וביאור 

בלבד.  הודעה  דרך  אזכרם  אלה  כולם,  החכמות 

הנבוכים   במורה  וכ"כ  לו    ועוד  (בהקדמה)עכ"ל. 

ג)במורה   חלק  דברים    (בהקדמת  הסתרה  חובת  על 

מנוע  שיודע  מי  ושגם  ההמון,  מהבנת  אלו 

מללמדו ולהסבירו, כי אם בעל פה ליחיד שעומד  

להעלותם   אסור  ושלכן  חז"ל,  שהטילו  בתנאים 

עלי ספר. ושקודם השגת סודות אלו מוכרח לדעת  

ואין  כתב,  בפתיחה  בהמשך  וכן  רבים.  מדעים 

ולא  ז הכוונה במאמר   ה להבין את כולם להמון, 

עיין אלא  ולא ללמד מי שלא  למתחילים בעיון, 

כל   מטרת  כי  דיניה.  כלומר  התורה,  בידיעת 

המאמר הזה, וכל שהוא מסוגו, הוא ידיעת התורה  

מורה  זה  בספר  דבריו  ושלכן  וכו'.  באמת 

וברמזים,  סדר  לפי  שלא  בכוונה  באו  הנבוכים, 

חובת   לפי  להשלימם,  יוכל  הסתרה  השהחכם 

ועוד  ע"ש.  המאמר  בצוואת  וכ"כ  אלו.  בדברים 

הנבוכים   במורה  פל"ג)כתב  כל  כי    (ח"א  דע  וז"ל, 

מדעי   כלומר  מאד,  מזיק  זה  במדע  ההתחלה 

הנבואיים   המשלים  עניני  באור  וכן  האלהות, 

במשאות   המשומשות  ההשאלות  על  וההערה 

הנבואה  ספרי  אשר  הנבואי]  והחזון  [המשא 

לחנך את הקטנים ולהניח   מלאים מהם. אלא ראוי

ומי שנראה  מוגבלי ההבנה, כפי יכולת השגתם. 

הזו  הנעלה  לדרגה  מעותד  ההבנה,  דרגת   -שלם 

השכליות   והלמידויות  ההוכחתי,  העיון 

יגיע   עד אשר  לאט,  לאט  להרימו  יש  האמתיות, 

לשלמותו. או ע"י מעורר אשר יעירהו, או מעצמו.  

יגרום  שאבל אם יתחיל במדע הזה האלהי, לא רק  

כפירה  אף  אלא  בדעותיו,  בלבד  בלבולים 

מוחלטת. והרי הוא דומה לדעתי, כמי שמזין את 

הנער היונק בלחם חטה ובשר ושתיית יין, שהוא 

רעים   מפני שהם מאכלים  לא  ספק.  בלי  ימיתהו 

הנזון   חולשת  בשל  אלא  לאדם,  טבעיים  ובלתי 

בהם מכדי לעכלם, כדי שתושג בהם התועלת. כך  

הנכונות, לא העלימום ודברו בהם   תאלו ההשקפו 

שלא   אותם  ללמד  חכם  כל  והערים  בחידות, 

בפירוש בכל אופני ההערמה, מפני שיש בהם דבר  

רע נסתר, או מפני שהם סותרים יסודות הדת כפי 

הגיעו   שכבר  דמו  אשר  הכסילים  שחושבים 

יכולת   אי  מחמת  העלימום  אלא  העיון,  לדרגת 

ברמזים כדי    השכל בהתחלות לקבלם, ודברו בהם

וסתרי  סודות  נקראו  ולפיכך  השלמים,  שיבינום 

דברה  שהתורה  הסבה  וזוהי  שנבאר.  כפי  תורה 

כלשון בני אדם כמו שבארנו, והטעם מפני שהיא  

והנשים  הנערים  וילמדוה  בה  שיתחילו  מוצעת 



 

  צה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

כפי   הדברים  להבין  ביכלתם  ואין  האדם,  וכלל 

כל  בהאמנת  להם  הסתפקו  ולפיכך  אמתתם, 

נכ תיאוריה ו השקפה  ובכל  לאמתה,  שראוי  נה 

כפי  לא  מציאותה,  כלפי  הדעת  את  המיישבת 

לשלמות,  האדם  מגיע  וכאשר  מהותה.  אמתת 

ונמסרו לו סתרי תורה, אם מזולתו, ואם מעצמו, 

כאשר יעירהו דבר על דבר, יגיע לדרגה שיתאמתו 

האימות  בדרכי  האמתיות  הדעות  אותן  לו 

א שההוכחה  במה  בהוכחה  או  שרית פהנכונים, 

בו, או בראיות חזקות, במה שאפשר בו דבר זה. 

דמיונות   אצלו  שהיו  הדברים  אותם  ישכיל  וכן 

ומשלים, כפי אמתתם, ויבין מהותם. וכבר נכפל  

במרכבה   ולא  אמרם  בדברנו,  פעמים  כמה  לך 

אז  מדעתו,  ומבין  חכם  היה  כן  אם  אלא  ביחיד, 

מוסרין לו ראשי פרקים. ולפיכך אין ראוי לפתוח  

קבולו,    לשום יכולת  כפי  אלא  זה,  בענין  אדם 

כלומר  חכם,  שיהא  האחד,  אלה,  תנאים  ובשני 

נלמדים  בהם  אשר  המדעים  לו  הושגו  שכבר 

ובעל   מבין,  שיהא  והשני,  העיון.  הקדמות 

תפישה, וטבעים זכים, תופש את הענין ברמז קל. 

לך   מבאר  והנני  מדעתו.  מבין  אמרם  ענין  והוא 

כי העיון האמתיים,  רסבות מניעת למוד ההמון בד

והבאתם להשכלת מהות הענינים כפי שהם, ושזה  

בפרק  כך,  אלא  יהיה  שלא  הכרחי  חיובי  דבר 

  שאחר זה ואומר. 

לד)מבאר   את    (פרק  המונעות  הסיבות  את 

תחילת הלימוד בזה א', מפני רוב קושיה.  

עמל   רק אחר  בדעת שנקנית  חוסר השלימות  ב, 

הנצרכות ההקדמות  רוב  ג,  ד,   רב.  להבנתה. 

בגשם.  העיסוק  ה,  במדות.  בשלמות  הצורך 

בדרך   לנו השקפה  ניתנה  לא  אילו  וז"ל,  ומוסיף 

ולא   והמסורת],  הקבלה  [דהיינו  כלל  האמונה 

[המשלים  המשל  בדרך  במאומה  הודרכנו 

השלמה  לתבונה  היינו  נזקקים  אלא  הנבואיים], 

בגבולות העצמיים וכו', היה דבר זה גורם למות  

האד בני  אלוה    םכל  שם  יש  אם  יודעם  בטרם 

לו   כל שכן שיחייב  אלוה.  או שאין שם  לעולם, 

חכמה או ישלול ממנו מגרעת, ולא היה נצול כלל 

ושנים  מעיר  אחד  אלא  הזה,  האבדון  מן 

ממשפחה. אבל היחידים והם השרידים אשר ה' 

קורא, לא תושג להם השלמות אשר היא התכלית, 

מים, כלומר ככי אם לאחר המצעים וכו'. ורוב הח

כלומר   זו,  במחלה  נגועים  בחכמה,  המפורסמים 

עיון  בלי  בהם,  והדיון  התכליות  דרישת 

או   הסכלות,  שהביאתו  מי  ומהם  במצעיהם. 

בקשת השררה, לזלזל באותן המצעים אשר אין  

וידמה  ללמדן,  שמתעצל  או  להשיגן,  ביכלתו 

ועם  מועילים,  בלי  או  מזיקים  שהם  להראות 

[וראה להרמב"ם    רההתבוננות האמת ברו  וגלוי. 

(הוצאת מוסד הרב קוק, תורגם גם על  בספרו פרקי משה  

 ידי הגר"י קאפח בנספחים שבסוף אגרות הרמב"ם שבההדרתו) 

בדבריו על אבוקראט באורך על סכלות זו, ושהיא  

 (חגיגה יד ע"א)סכלות כמעט הכל.] וכו'. ושם אמרו  

אמר ליה ר' יוחנן לר' אלעזר תא לגמרת ממעשה  

טרם  רמ כלומר  קשאי,  לא  אכתי  ליה  אמר  כבה, 

זקנתי, ועד כה אני מרגיש המית הטבע ופעילות 

נוסף על   גם הגיל  הנעורים. שים לב היאך התנו 

לעסוק  אלה  כל  עם  יתכן  והיאך  המעלות.  אותן 

בענין זה עם כל המון בני אדם טף ונשים. עכ"ל. 

לה)ושם   להמון    (פרק  ללמד  יש  כן  מה  מבאר 

ומה ומפרטם   ולקטנים,  עליו,  עמהם  לדבר  לא 

  כולם, ע"ש.

וז"ל, מטרת כלל   (ח"ג רפכ"ז)עוד במורה  

הנפש  תקון  והם  דברים,  שני  התורה 

ותקון הגוף. תקון הנפש הוא כדי שיושגו להמון  

השקפות נכונות כפי יכולתם, ולפיכך יהיו מקצת 

בפירוש ומקצתן במשל, לפי שאין בטבע המוני 

יכול שתהא  הארץ  אותו  תעמי  להשגת  שלמה  ם 

  ואז  

  וכ"כ  
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צו 

המטרות  שתי  כי  ודע,  וכו'.  שהוא  כפי  הדבר 

והיא   גדולה בחשיבותה,  הללו, האחת בלי ספק 

הנכונות.   ההשקפות  מתן  כלומר  הנפש,  תקון 

עכ"ל. וכן הרחיק את שאינם שלמים עוד במורה 

נ) וז"ל, אבל אם אתה ממי שנשאו לבו    (ח"א פרק 

העיון,  מעלת  הזו,  הנעלה  למעלה   להתרומם 

ושיתברר לך באמת שה' אחד אחדות אמיתית, עד 

שלא ימצא לו הרכבה כלל וכו', אלא ראוי שיהיה  

האדם מכלל משכילי האמת ומשיגיו, ואף על פי 

[דהיינו שלא לומר לאחרים,   אומרו בפיו  שאינו 

כמו  זו,  מידיעה  שלמים  שאינם  הרחקת  ואין 

כמו  כדמסיים],  תורני,  ציווי  ושזהו  זו,  הרחקה 

חסידים ונאמר להם, אמרו בלבבכם על  השנצטוו  

וכן האריך עוד   (ח"ג  משכבכם ודמו סלה. עכ"ל. 

בכך, ונתן משל לחפצים להכנס אל ארמון    פרק נא)

במדעים   המתעסק  כי  עמו.  ולדבר  המלך 

המכשירים אל הסוד, הם כאנשים המחפשים את  

שנכנס   כמי  הוא  שלמדום,  ומי  הארמון.  פתח 

ע שאח"כ  ומי  בה.  ומהלך  באלהיות  ו לחצר  סק 

ולפי  המלך,  אל  שהגיעו  הם  כולו,  בכך  ועסוק 

והם  קרבתם,  דרגת  כך  בבורא,  דבקותם  דרגת 

ומי שלא עשה כלום מכך כלל,   דרגות הנבואה. 

הוא כמי שלא חיפש את פתח החצר, ע"ש. ועוד 

במורה   ה)לו  פרק  דברים    (ח"ג  הסתרת  חובת  על 

בח"א   לו  ועוד  לה)אלו.  ללמד    (פרק  מותר  מה 

בח"ב  םלנערי ועוד  אסור.  ומה  האחרון ,  הקטע  (כל 

  . שבפרק כט)

יאיר   חות  בשו"ת  ויפה)גם  ד"ה  רי   (סימן 

במורה  הרמב"ם  דברי  את  לבאר 

שהאמונה היא רק המצויירת    (ח"א פרק נ)הנבוכים  

בלב שיכיר את יחודו, ולא רק יאמר מילת יחוד 

וכדו'. ומוכיח שגם לדעת הרמב"ם היינו מעלה, 

אינו שלם, אך אינו איסור, וכדמבואר    ובלאו הכי

  לה וסוף לו ובח"ב פרקים כב,   (ח"א פרקים לד,לו במורה  

  הראשונות   על  כמונו,  דיתמי  יתמי  ש". וז"ל, ככג)

  שרשי   רוב  לצייר  דעתינו   שקצרה  מצטערים,  אנו 

  יש בריאת לצייר קשה כי  השכל, אל לקרבם הדת

 וואינ   גוף  שאינו   רוחני  דבר  לצייר  קשה  גם  מאין,

 אשר   ונשמותינו   נפשינו   מהות  נדע  ולא  בגוף,  כח

  הן  סוף  לו   שאין   דבר  לצייר  א"א  גם  בקרבינו.

 מטהור,  טמא  יתן   מי  וכן   בגבול,  או   זמן   בהמשך

 ולדעת  יפה,  בהם  הקיצור  אשר   כאלה  ורבים

  בלב,   המצויירת  רק  אמונה  נקראת  לא  ם"הרמב 

 כך,   לומר  חלילה  האמנם  נ."פ '  א  בחלק  ש"כמ

  ה "בג  והארכנו   אמנה.  אנשי  רילגמ   אבדו   כ"שא

  ל"ס  לא  ם"הרמב  שגם  והוכחנו   נ,"מ  בחידושי

  בחורה   שלימה  אמונה  שאינה  רק  אמונה,  זה   שאין 

  ד"פל  שם  עצמן   מדבריו   זה  והוכחנו   וברורה,

' ב  בחלק  ש"ממ  מוכח  והכי  ו,"ל   פ"וס  ה"פל

  ע"כ.  ג."ופכ  ב"פכ

  

  ראשוים וספים

עזרא   באבן  מבואר  בפי  (שמותוכן  א  רוש כ, 

  מנוחתו   הלוי  יהודה'  ר  שכתב שאלני  ך)הארו

 הוצאתיך   אשר  אלהיך'  ה  אנכי  הזכיר  למה,  כבוד

 ואני  וארץ  שמים  שעשיתי  אמר  ולא,  מצרים  מארץ

  אין  כי,  דע.  אליו  תשובתי  היתה  וזאת.  עשיתיך

  שהם   בלבם  באמונתם   שוות   אדם  בני  מעלות

  מאמינים  הרבים  כי.  הנכבד  בשם  מאמינים

.  ככה   אדוניהם  להם  אמריש  אזנים  להשמעות

  התורה   בדברי  כתוב  זה  שראו ,  מהם  ולמעלה

 כי,  לערער  אפיקורס  יבוא  ואם.  למשה  השם  שנתן 

 ידעו  לא  כי,  לפיהם  ידם  ישימו,  אלהים  אין 

  שהם ,  חכמות  ללמוד   לבו   נשאו  ואשר.  להשיב

  יכיר ,  חפצו   מקום  אל  בהם  לעלות  מעלות  כמו 

 ובגוף,  ובחיות  ובצמחים  במתכות  השם  מעשה

  כפי  ואבר  אבר  כל  מעשה  שידע,  בעצמו   דםאה

 ויגבה,  המתכונת  זאת  על  היה  ולמה,  התולדות

  וכ"כ  

  ה. 
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 מעשה   שהם,  הגלגלים  דברי  לדעת  כן   אחרי  לבו 

  מתי   זמן   וידע,  עומד  שהוא  האמצעי  בעולם  השם

 השמש  יקדר  וכמה,  הלבנה  או   השמש  תקדר

. לה  גרם  ומי  נקדרה  למה  הלבנה  ידע  גם,  ממנה

. ספק  בהם  שאין   רותגמו   בראיות  ידע  אלה   וכל

 אמר  וככה,  השם  את  המשכיל  ידע  השם  ומדרכי

 .)יג ,  לג  שמות(  ואדעך   דרכיך  את  נא   הודיעני  משה

'  ה  אנכי',  הא  בדבור  הזכיר  הנכבד  השם  והנה

 חכם   שהוא   מי  רק  להבין   יוכל  לא  וזה.  אלהיך

  זה   כי,  שמות  ואלה'  בפ  פירשתי  כבר  כי,  מופלא

  זולתו  ין וא,  שינוי   בלא  העומד  הוא   לבדו   השם

, )כ ,  נה  תהלים(  סלה  קדם  יושב  כמוהו   ולא, עד  שוכן 

  האמצעי  והעולם.  בכחו   העליון   העולם  ומעמיד

 בעולם  שהם  הקדושים  ומלאכיו   השם  בכח

  בכח  מעמדו   בו,   שאנו   השפל  העולם   וזה.  העליון 

 יספיק והנה. העליונים  העולמים שני ובכח, השם

 םשמי  עשיית  כי',  ה  אנכי  דבור  גוי  בכל  למשכיל

 וישראל ,  שנה  אלפי  מחמשת  קרוב  היום  וארץ

 אינם   האומות  וחכמי,  בזה  מודים  לבדם

. וארץ  שמים  עשה  לבדו   הוא   השם  כי,  מכחישים

  בלי   תדיר  עושה  הוא  השם  כי,  אומרים  הם  רק

  ומופתים   אותות  עשה  השם  והנה.  ואחרית  ראשית

  להם   להיות  משה  שהוציאם  עד,  במצרים

 לבוא אלהים  הנסה או  משה, אמר וככה. לאלהים

 עשה   השם  כי  והטעם.  )לד ,  ד   דברים(  גוי  לו   לקחת

  ברא   השם  כי,  גוי  לכל  עשה  שלא  מה  לישראל

 השפל,  העולם  על  מושל  והוא,  האמצעי  העולם

  רע   או   מטוב  עם,  כל  מזל  במערכת  שיש  מה  כפי

  היתה   והנה   השם.   להם  חלק  כן   כי  יקרנו,  כן 

 עוד  להיות  מזלם  כוכבי  כפי  ישראל  במערכת

  חדש   האבות,  אהבת  למען   בכחו,  והשם.  עובדים

 העולם  בממשלת  היה  שלא,  השפל  בעולם  אותות

  המזלות,   מרשות  ישראל  והוציא  האמצעי,

  קדמונינו,   אמרו   זה  ובעבור,  נחלה  לעם  לו  להיותם

 ועוד.  )קנו ע"א  שבת  ע"א,  לב  נדרים(  לישראל  מזל  אין 

  בעבור   והנה.  תשא  כי'  בפ  משלים  בדרך  זה  אבאר

 אתה   משה,  אמר ,  במצרים  םהש  שעשה  האות

 חכמים,  זה  ראו   שהכל  ,)לה,  ד   דברים(  לדעת  הראת

 עוד  הוסיף  גם  וקטנים.  גדולים,  חכמים  ושאינן

  כן  על,  השם  קול  ששמעו   סיני,  הר  מעמד  בדבר

שם (  ליסרך  קולו   את  השמיעך  השמים  מן ,  אחריו 

,  הגמורה  הדעת  כי  באחרונה,  ואמר.  )לו  פסוק

  כי ,  בראיות  לו   ררשיתב  עד  לבו,  אל   האדם  שישיב

  והשבות  היום  וידעת אמר כן  על, לבדו  הוא  השם

לט(  לבבך  אל   שלמה   ואתה  דוד,  ואמר.  )שם פסוק 

.  )ט,  כח  א" דה(  ועבדהו   אביך  אלהי  את  דע,  בני

  הזכיר   והנה.  הפה  בהודעת  לא  בלב,  הוא  והדעת

רק '  ה  אנכי  למשכיל הוא  זה  צווי  [כלומר 

רק יבינו,  לא  משכיל  שאינו  כי  אחר    לחכמים, 

 ההכשרות המדעיות, וכמו שביאר לעיל.] והוסיף 

.  משכיל   ושאינו   המשכיל  שיבין ,  הוצאתיך  אשר

 שהוצאתיך   בעבור  חייב  אתה   כי,  אלהיך  ואמר

 ותהיה ,  שתעבדני  לעבד   לי  להיות  עבדים,  מבית

  לאלהים וכו'. עכ"ל.  לך אהיה ואני לעם, לי

(מצוה א שער וכן כתב בספר הבתים ספר המצוה  

ה יישב את השגת הסוברים להרחיק את  בז ו   א)

אינם   והם  העם,  המון  יענשו  שאיך  הידיעה, 

שם   וכ"כ  לחקור.  נתבאר) יכולים  הנה  ד"ה  ב   (שער 

ומ מפסוקי התורה  לנו  נתבאר  הנה  מאמרי  וז"ל, 

לדרוש   לאדם  המבוקש  שהתכלית  רבותינו, 

עילה  המציאות  אמתת  לדעת  בחכמות,  ולחקור 

שבכחו. ודבר זה   ראשונה המנהיג הכל, כפי מה

הוא שנתאמת בראיות אמיתיות וכו'. וכ"כ הקנאת  

והמצוה  סופרים   ד"ה  א  עשה  להרמב"ם  המצוות  ספר  (על 

הדיבור) בסוף  ושוב  וכן  הזאת  רבינו   כתב.    בחיי   גם 

על הפסוק שמע ישראל וז"ל, ועל    ו, ד)  פרק  (דברים

 ושמע   אזניך  כוף ,  ישראל  שמע  הקבלה,  דרך

  המקובל   האמתי  ודהיח  ענין   ,"שמע "  בפסוק

  ו. 
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צח

  עשר   יחוד  בסוד  האמת,  יודעי  אצל  והמוצנע

  הכל  ולחבר  כלן,  את  ליחד  שנתחייבנו   ספירות,

, למטה  מלמעלה  אם  למעלה  ממטה  אם  כאחד,

שאול   וישמע  כענין ,  חבור  מלשון "  שמע"  ומלת

,  יח  תהילים(לי    ישמעו   אוזן   לשמע,  )ד ,  טו  א,  שמואל (

  יחוד ה')  ער (שע"כ. ועוד כן הוא לו בכד הקמח  .)מה

לקטנים  חלקים  לד'  היחוד  את  שמחלק  להדיא, 

  דרך  הארוך   חכמה  ראשית  (שער   מועד  אהל  וכו'. גם ספר

 בהמון, להתפשט שצריך כתב וז"ל, כשם נתיב ז)  ב

  ושצריך  אחד,'  ית  שהשם  על  הנערים  ויחנכו 

  להם  שימסור  צריך  כן   זולתו.  יעבוד  שלא  לאדם

  בגוף,   חכ  ולא  גוף,  אינו '  ית  שהשם  קבלה,  דרך

 מהדברים,  בדבר  כלל  ברואיו   ובין   בינו   דמיון   ואין 

  חיי   בדמות  חייו  ולא  מציאותם,  מציאותו   ואין 

  חכמה,  מהם  לו   שיש  מי  בדמות  חכמתו   ולא  מהם,

  אבל   לבד,  במעט  או   ברב   לבינם  בינו   חילוף  ושאין 

  לקטנים  יספיק  השיעור  וזה  המציאה.  במין 

 בלתי  שלם,  נמצא  שיש  דעותם,  בישוב  ולהמון 

  מין  ישיגהו   לא  האלוה,  הוא   בגשם,  כח   ולא  גשם,

  כלל.   הפעולות  ישיגוהו   לא  ולזה  החסרון,  ממיני

 ומה   ממנו,  ירוחקו   ואיך  בתארים,  הדברים  אמנם

  בבריאתו   הדברים  וכן   לו,  המיוחסים   התארים  ענין 

 השגחתו   ואיך  לעולם,  הנהגתו   ובתואר  שברא,  מה

 מה  בכל  וידיעתו   והשגתו   רצונו   ועניני  לזולתו,

 מעלותיה.   הם  ואיך  הנבואה,   ענין   וכן   שידעהו.

  כולם   אלו   יחודו.  על  המורים  שמותיו   ענין   ומה

 בראשי  אלא  בהם  מדברים  ואין   תורה,  סתרי

  הרב   מלשון   כ "ע  עמוקים.  ענינים  שכולם  פרקים, 

  ]. עכ"ל.(ח"א פרק לה)צדק [הרמב"ם במורה  מורה

בספר  יתרו)  (פרשת  התלמידים  מלמד  הוא 

זה  הדבור  לקיים  בא  השני  הדבור  וז"ל, 

 לא  מצות  ארבע  כולל  והוא  ולשמרו,  הראשון 

  הרחקת   הוא  הזה  והמין   אחד,   ממין   תעשה

 זה  על  עשה  מצות   באה  וכבר  צד,  מכל  השניות

  וזה   .אחד  באמרו '  וגו   ישראל  שמע  בפסוק  בתורה

 אדם.  מבני  ואחד  אחד  כל  הדעת  שסובל  מה  כפי

 ת,תיאמ  הרחקה  השניות  להרחיק  החכמים  על  כי

  בלא   אחד  ושהוא  בגוף,  כח  ולא  גוף  שאינו   והוא

 אדם  בני   לשאר  אבל  הגוף.   ממשיגי   ענין   שום

 בדמות  רק  מציאות   בלבם  מציירים  שאינם

 אחד  אלוה  בעולם  שיש  להם  יאמר   המורגש,

  ערך  בלא  והוא  הכל,   את  ומנהיג  בכל  שמושל

  המשיגים   בענינים  עליו   ידקדקו   ולא  דמות,  ובלא

  אחר   בתורה,  השם  רצון   היה  זה  כי  הגוף,  את

שב   .אדם  בני  כלשון   תורה  שדברה ועוד  עכ"ל. 

משנתו   ואתחנן)וכפל  שמע    (בפרשת  הפסוק  על 

  קריאה  הוא  ישראל,  שמע  אמרו   ישראל וז"ל, כי

 זה,  בפסוק  שבאו  מצות  שתי  לשמוע  לישראל

 ובא .  ישראל  במלת  אתנחתא  טעם  שהושם   והוא

  א והי  הנזכרים,  הענינים  שני  בדרך  הנה,  "שמע"

  כפי הכל מושכלת, וידיעה וקיימת, אמתית  קבלה

 זה   לקבל  מצוה  ישראל  כל   על  כי  אדם,  שהוא  מה

 כפי  בלבם  שיציירו   עד  ספק,  הרהור  בלא  באמת

 ידיעה  זה   ידעו   כאלו   בפיהם,  שמוציאים  מה

  לחקור   עליו   מצוה  לב  חכם  ואמנם  מושכלת.

  מצוה   כך  שמתוך  עד  מושכלת,  ידיעה  זה  ולדעת

  שכלן  לפי  החכמות,  כל  עתולד  להתבונן   עליו 

 אל   והשבות  היום  וידעת  אומרו   והוא  לזה.  צריכות

. ועבדהו  אביך אלהי את דע  אמר ודוד'. וגו  לבבך

 מאין   באמת  עבודה  העבודה  שאין   קדם  וכבר

  דרך  ועל  דע,  תחלה,  שהקדים  והוא  הנעבד,  ידיעת

  שתי   הן   ומה.  המצות  שתי  על  שמע  מצות  באה  זה

 המחויב  שהאל  תדעול להאמין   האחת  אלו,  מצות

 אלהינו,   הוא מחוייבת,  שמציאותו   הנצחי,  ההויה

  והוא   זולתו.  הנמצא   בכל  ל"ר  בנו,  מושל  כלומר

  ואחד  אחד  כל  ומנהיג  ושופט  במעשינו,  משגיח 

  יד   על  והמזהירנו   אותנו   המצוה  והוא  ממנו,

.  אלו   ענינים  על  נופל  אלהינו   שם  כי  נביאיו,

  וכן 
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  ת אמיתי  קבלה  ולקבל  לדעת  השנית,  והמצוה

 שסובל  מה  כפי   אחד,  הוא  זה   שאלהים  וחזקה,

  ונשים   אנשים  העם  המון   כל  כי  ממנו,  איש  איש

 שיש   אמיתית  קבלה  שיקבלו   צריך  וקטנים  גדולים

 בשמים  והוא  לו,  שני  אין   בעולם  אחד  אלוה

  נתקנה   לזה  כי  העולם,  רוחות  ובארבע  ובארץ

  נראה,   ואינו  רואה  ודמות  ערך  מאין  והוא.  התנועה

  הוא  אחד' ית  שהוא מה כפי נודע ינואו  הכל יודע

  מקום וכו'. עכ"ל.  בכל

כתב,  (מאמר א כלל א פל"ג)גם בספר צידה לדרך 

שלשה  על  בכתוב  בא  זה  לשון  "שמע", 

דבור  שמע  או  בלבד,  קול  שמע  האחד,  ענינים, 

קול  שכתוב  כמו  הנשמע,  בדבר  ידיעה  מאין 

ידיעת  השני,  לו.  והדומה  שומעים  אתם  דברים 

הנשמע, כמו שכתוב והם לא ידעו כי שומע   הדבר

לו.   והדומה  לשונו,  תשמע  לא  אשר  גוי  יוסף, 

הנשמע באמת, ושיחזיק השלישי, בקבלת הדבר  

ונשמעה, נעשה   בו, כמו שכתוב דבר אתה עמנו 

לכל   קרא משה  וכאשר  רבים.  ויש מהם  ונשמע, 

בזה  רצה  ישראל,  שמע  להם  ואמר  ישראל 

שמים מלכות  עול  קבלת  על שישמעו  ויבינוהו   ,

מתכונתו כל אחד כפי שכלו, ושיקבלוהו עליהם 

"שמע",   מלת  ר"ל  המלה,  וזאת  קיימת.  קבלה 

ושמע  כולל שכתבתי.  ענינים  השלשה  כל  ת 

ולהבין  לשמוע  לישראל  קריאה  היא  ישראל 

עד   ספק,  בלא  מלכות שמים  עול  עליהם  ולקבל 

וכאלו   מפיהם,  שמוציאין  כפי  בלבם  שיציירוהו 

ידיעה שהאל    ידעוהו  להאמין  והוא  משכלת, 

מחויב הוויה וכו'. זה צריך שיקבלו כולם, קטנים 

קיימת, ומי שאינו  וגדולים, אנשים ונשים אמונה  

ואמנם כל חכם   זה אינו ממשיגי התורה.  מאמין 

לב צריך שיחקור חקירה עצומה לידע פשיטותו, 

ולהרחיק ממנו הרכבה ותואר הנופלים על הגוף, 

לא שאינו  שידע  ולא   והוא  בגוף,  כח  ולא  גוף 

ישיגהו ממשיגי הגוף וכו'. עכ"ל. אולם כתב כן  

ואי   חייב.  בלשון  ולא  צריך,  דהוא  בלשון  תימה 

בדוקא, יצא שלו שיטה חדשה אמצעית, אך לאור  

כל האמור, נראה שלשונו צריך לאו בדוקא הוא,  

ולחכם לב הוא חיוב, וכאשר נקטו כל ההולכים 

ן זהו חיוב על כולם, בשיטה זו, וכתב צריך כי אי

  אלא על מי שהוא בר הכי וכאמור.

 דכתב וז"ל, זו   תיז)  (מצוה  החינוך  ראה בספר 

 פירוש   אבל,  הגדה  אינה,  היא  עשה  מצות

  והאמן  ודעהו,  זה,  דבר  ממני  קבל  כלומר  שמע,

וכו', ועובר על   .הוא  אחד  אלהינו,  שהוא'  ה  כי  בו,

ולא עכ"ל.  וכו'.  ביחודו  מאמין  ואינו  הזכיר   זה 

זאת  ולהאמור  הידיעה,  מענין  זה  על  בהעובר 

עו משום שח וההמון  זה הוא לחכמים,  ברים יוב 

  עליו רק באי האמנה, וכאשר התבאר.

(לך לך, שער ששה עשר ד"ה  כתב העקידת יצחק 

והלאה) ראה,  דרך   ועתה  האמונה  במעלת 

החקירה, על פני האמונה התמימה. ושהתמימות 

ונכ טובה  שהיא  אף  לפי  על  האלהים  בעיני  ונה 

האנשים.   כלל  בה  להשתתף  שיוכלו  גם  קלותה, 

ה האמונה  באמת  החקירה  הנה  אחר  באה 

והיותר  חזקה  היותר  היא  חסרונה,  והמשלמת 

כמו  ספק,  בלי  השרידים  אל  והמיוחדת  שלמה, 

מלכים לבנו ע"ה, ואתה שלמה בני  שאמר ראש ה 

ס"ל  איהו  מ"מ  [אך  עכת"ד.  וגו'.  את  דע 

ה חובה אלא מעלה, וכאשר הובאו שהחקירה אינ 

  .] (אות ה)דבריו לעיל  

יוכל להיות  יסוד דיבריהם שחיוב תורה 

שונה בין חלקי העם, ויפול החיוב רק על 

לגבי   בדומה  ראינו  עם,  על המון  ולא  השלמים, 

ע מצות  בשו"ע  חיוב  ראה  בדרכיו,  והלכת  שה 

ו)המדות   סעיף  א  סימן  וסופרים,   (ח"א  ספרים  מפי 

יה. גם ראה מטעם אחד, דאנוס רחמנא פטרוהכל 

(עמודים קפ, עוד בזה בשו"ע המדות אהבת הבריות  

  ז. 

  עוד 

  וכן 

  עצם  
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(סי'  , ומכח יסוד זה כ"כ גם במידות גאוה  שכו, שע)

(עמ' , ועוד באהבת הבריות  (סעיף ד)כעס    א סעיף ד)

  .מו)

  

האם היום מספיק לפילוסופיה לימוד המדעים  

  בבתי הספר במקום שאר חכמות 

שירצ לטעון מי  תורה   ה  שבתלמודי  היום, 

הרי  וכדו',  טבע  הנדסה,  שלומדים חשבון, 

שאלו כבר הוכשרו לכך בהשגות שאר חוכמות, 

זה.   ללימוד  מוכנים  כבר  להרמב"ם  לאף  ושלכן 

ל פנים  להראות  מקום  יש  ראשונה  כך  בהשקפה 

בפירוש   הרמב"ם  דברי  את  הרואה  בראות 

שם ביאר   (סנהדרין פ"י, לפני ד"ה ועתה אחל)המשניות  

את הצורך בלימוד חכמות חיצוניות לפני לימוד 

התנ"ך  את  ולהבין  להשיג  כדי  וזאת  זו,  חכמה 

הראשונה   הכת  חסרון  כי  חז"ל.  ומאמרי 

[כגון   כפשוטם  כולם  חז"ל  בדברי  שמאמינה 

, שמבינים כפשוטו בצורה מאמרי השכר בעוה"ב

ומאמרי חז"ל בה', כגון שמניח תפילין   גשמית, 

מחמת סכלותם בחכמות, וריחוקם   וכדו'] שורשה

מן המדעים. ואילו הכת השלישית מעלתה נובעת 

הב סגי מחמת  לזה  ולכאורה  ע"ש.  בהם.  נתם 

בלימודי בתי הספר, והטעות הנ"ל תיפול בחלקם  

ה מכך יתכן של שאינם יודעים מדעים כלל. יתר

לומר, בימינו אנו שהמדע משמש חלק מחיי היום 

וש בקרינה, ובגלים  יום של כל אחד, כגון השימ

אמצעי  פארותיו,  כל  על  החשמל  לסוגיהם, 

עה חדשה אל כל חי התקשורת המעבירים כל ידי

העבר   מן  היום  המציאות  שונה  א"כ  וכדומה, 

חכמות   את  למד  שלא  מי  קדמוניות  שבשנים 

ע כלל מהם דבר, ולכן לא בא אצלו  הטבע, לא יד 

לא,   ומה  מה אפשרי  יוכל  לידי חשבון  לא  ולכן 

באלהות,   להבין  הגדרים  הרגלו   את  מתוך 

קיים,   לבדו  והמורגש  עתה. שהמוחש  משא"כ 

 (ח"א פל"ג)ובפשיטות נימא דלכך כיון גם במורה  

באומרו שהמתחיל במעשה מרכבה קודם לימוד 

ה דהיינו  לכפירה,  יביאהו  בו התורה,  הגשמה 

יתעלה ח"ו. וכן נראה מדברי אגרת תחית המתים  

 )במהדו' שילת  עמ' תיד (הנ"ל, והאיגרת השניה הנ"ל  

ח"ו,  בבורא  מגשימים  ולכן  ידיעות,  שמחוסרים 

ובשכר העולם הבא. וכ"כ רבי אבא בר מרי בספר  

קנאות   א)מנחת  פרק  נח  שאר   (מכתב  שתכלית 

וסופיה (הפיל חכמות, היא גדר וגבול לחכמה ההיא  

, כי בהם יבחן האדם סוד המציאות, וידע האמיתית)

עלה באלה המדרגות  וישכיל קצת מפליאות ה', וי

עד שיגיע אל לב חכמות העליונות, והם מעשה  

ת ומעשה מרכבה, ומתוך כך ידע ויכיר מי  בראשי

נכון  לו היה  שאמר והיה העולם. ע"כ. אולם גם  

להיות חיוב  שיש  הנ"ל,  הרמב"ם  דברי   הדבר, 

ודי  כמעט  זו,  חכמה  לימוד  לפני  במידות  שלם 

פנים. בהם כדי להסיר לימוד זה, כמעט מעל כל  

  [מלבד החיוב להסתיר חכמה זו וכנ"ל]. 

  

ללימוד   המדעים  לימוד  להקדמת  הסיבות 

  הפילוסופיה 

טעמי   את  נביא  כדבעי,  כך  על  לעמוד  כדי 

הרמב"ם שכתב בצורך במדעים ההכשריים, 

במורה   כתב  מרכבה.  במעשה  העיסוק  קודם 

לג)הנבוכים   פרק  לו    (ח"א  שיוקדמו  שחייב 

קודם  הנצרכות  במעשה   ההקדמות  עיסוקו 

ן, יש להרימו לאט  מרכבה, ואף אחר השגתו אות

רק  לאט. אבל אם יתחיל במדע הזה האלהי, לא  

שיגרום בלבולים בלבד בדעותיו, אלא אף כפירה  

לחם   תינוק  למאכיל  זאת  והמשיל  מוחלטת. 

התינוק  חולשת  בגלל  ודאי,  שימות  ובשר, 

כאן  כן  שלמים.  אלו  שמאכלים  אע"פ  לעכלם, 

רים במשלים, מחמת אי יכולת השכל  נאמרו הדב

בהתחלה לקבלם. ושלכן חז"ל הגבילו ואמרו ולא  

  ח.  

  ט.  



 

  קא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

א אלא  ביחיד,  ומבין במרכבה  חכם  היה  כן  ם 

. וביתר הרחבה בהמשך שם (חגיגה יג ע"א)מדעתו  

לד) פרק  ללמד    (ריש  לאיסור  סיבות  חמש  כתב, 

עדינותו,   הנושא,  קושי  א,  זו למתחילים.  חכמה 

לימודו בזה, יטבע וימות  ועומקו, ולכן המתחיל  

ישיג   לא  בדעת,  שלמות  ללא  ב,  ע"ש.  בודאי, 

ולדים חסרים,  נ   דברים אלו לאשורם. וכל האנשים

שלרבים   אע"פ  עצמם,  משלימים  מיעוטם  ורק 

ישנה השלמות בכח, מ"מ אינה אצלם בפועל, כי  

ההקדמות   ג,  הם.  רבים  השלמות  השגת  מונעי 

ואף   בזה.  העיסוק  קודם  הנצרכות  שכל הרבות 

האנשים משתוקקים לדעת תוצאות חכמה זו, הם  

הדברים   בהשגת  זו,  השתוקקותם  את  מתנים 

ר תוך  שצריך  לאשורם  להם  תאמר  ואם  גע, 

זאת.   ידחו  ימים,  שבוע  רק  אפי'  בכך  להשקיע 

אם   ביותר,  הפתי  אפילו  אדם  וכל  ובלשונו, 

תעירהו כמו שמעירים את הישן, ותאמר לו, האם  

את השמים הללו כמה אינך משתוקק עתה לדעת  

הם   ומה  בהם,  יש  ומה  תבניתם,  והיאך  מספרם, 

בכללותו, העולם  נברא  והיאך  ומה   המלאכים, 

היא   ומה  זה,  עם  זה  סידורו  כפי  תכליתו  היא 

הנפש, והיאך התהוותה בגוף, והאם נפש האדם  

תפרד, ואם תפרד היאך, ובמה, ואל מה, וכיוצא  

ספק, בלי  כן,  לך  יאמר  הוא  אלה.    בחקירות 

אמתתן  כפי  הללו  דברים  לידיעת  וישתוקק 

השתוקקות טבעית. אלא שהוא ירצה לשכך את  

ידיעת כל אלה במלה אחת או תשוקתו זו, והשגת  

שכל  וביאר  וכו'.  לו  שתאמרם  מלים  בשתי 

השמים,   גרמי  [ידיעת  לעיל  שהזכיר  הדברים 

קיומם   והנפש,  העולם  בריאת  המלאכים, 

אפשר להבין ותכליתם.] קשורים אחד בשני, ואי  

את האחד ללא רעהו. כי באמת כל שיש בעולם  

ך  היא מציאות ה', כי הכל ברא הוא, ואין שום דר

ידי התבוננות במעשיו,   להשיג מציאותו, רק על 

שהם מורים על מציאותו, ומהם נלמד מהי תפיסת  

השכל הנכונה במושג אלהים. ולכן חובה לעמוד 

ולכן  היטב על הבריאה, וממנה נכיר את הבורא.  

מדעי הטבע ומערכות הגלגלים, מוכרחים להכרת  

הקדמות  ויש  באמת.  העולם  את  ה'  הנהגת 

מטב נלמד הנלקחות  ומהנדסה  המספרים.  ע 

שהן  חכמות  ויש  יתעלה.  ממנו  שנשלול  דברים 

ולדעת   ללמוד,  היאך  המחשבה  את  מכשירות 

להשגת   הכרחי  ולכן  למקרה,  עצם  בין  להבדיל 

ואח"כ השלמות ללמוד תחילה מלאכת ה  הגיון, 

במדעי   ואח"כ  כסדרם,  ההכשרתיים  במקצועות 

א הטבע, ואח"כ במדעי האלהות וכו'. והמעיין לל

ההקדמות, יהיה כמי שהולך למקום מסויים ונפל  

עד   משם  לצאת  יכול  שאינו  עמוק,  לבור  בדרכו 

שימות. שהיה עדיף לו לישב במקומו. כן ההולך  

ב להשיג את החכמה האלהית ללא ההכשרים. ורו 

נגועים  בחכמה,  המפורסמים  כלומר  החכמים, 

במחלה זו, כלומר דרישת התכליות והדיון בהם,  

מצעיהם. ומהם מי שהביאתו הסכלות,  בלי עיון ב

באותם המצעים אשר   לזלזל  בקשת השררה,  או 

אין ביכלתו להשיגן, או שמתעצל ללמדן, וידמה  

מועילים.  בלתי  או  מזיקים,  שהם  להראות 

פרקים   ה)([ובשמונה  שהחכמות   פרק  כתב, 

האלהות,   להשגת  הדרך  הם  חלקם  והמדעים 

אלא  התכלית,  להשגה  תועלת  בהן  אין    וחלקן 

כח   והרגלת  השכל,  חידוד  בהם  הכוונה  תהיה 

ההגיון בדרכי המופת, כדי שתושג לאדם שליטה  

בידיעת ההיקש המופתי מזולתו, ויהיה לו זה דרך 

ב להגיע בה לידיעת אמיתת מציאותו יתעלה. וכת

וספרי  והמשוואות,  החשבון  בעיות  כגון,  שהן 

בעיות   ורבוי  והתחבולות,  ההנדסיים,  הגופים 

ויח וזה סותר לכאורה הנדסה,  סי הכובד. עכ"ד. 

מטבע   הנלקחות  הקדמות  שיש  שכתב  להנ"ל, 

המספרים, ומהנדסה נלמד דברים שנשלול ממנו.  
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וצריך להשוות הדברים, ושמא תלוי הוא בלשון  

שלמות המדות, מוכרחת להשגת  התרגומים.] ד,  

ולעזוב  שאמרה,  ממי  האמת  לקבל  [כדי  האמת 

ב בו  או שהחזיק  עליו,  ולהשליך  מה שגדל  עוז, 

וכדומה.]   האישים,  והמאוויים  הרצונות  את 

על   לעמוד  כדי  מוכרחים,  והענוה  הנפש  וישוב 

ולא   ולמששם,  לבודקם  לאשורם,  הדברים 

יקרה   [כאשר  במהרה  מובן  הדבר  כי  להחליט 

חפז במחשבתו, ולגאה, ולעצלן, ולרודף עולם לנ 

מבחורים,   זה  לימוד  להרחיק  יש  ולכן  הזה.] 

טבע המית  מחשבותיהם מחמת  וטרדת  יהם, 

בלבת הגדילה, עד שיתיישבו בדעתם. ע"כ. [ועוד 

(שהקדים  לו בתנאי הרביעי, כתב בשמונה פרקים  

ותוכן דבריו, שכל מידותיו   ב)  ,ה  יםלמסכת אבות פרק

ש כלי  יש יהיו  כך  ולשם  האלהות,  להשגת  רת 

את   הצד  למצע  אל  ימשכוהו  שלא  מדותיו,  כל 

רחיקוהו מהשגת השני, להשגת תאוותיו, שהם י

האמת, הדורשת עמל רב]. ה, רבוי העיסוק בעולם  

להשיגם,  מוכרח  הוא  אם  אף  הגוף,  לצרכי  הזה 

מי   כי  תאוותו.  מחמת  בהם  העוסק  שכן  וכל 

מ כגון  הרבה,  בהן  להתעסק  חמת  שמוכרח 

בני  רבוי  או  ברפואות,  עיסוקו  גופו,  חולשת 

משפחתו, עיסוקו בפרנסתם, יחלשו בו התשוקות  

ברישול  העיוניו  בהם  לימודו  ויהיה  וידעכו,  ת, 

בכחו  שיש  מה  ישיג  ולא  חשק,  וחוסר  ורפיון 

עוד כתב   להשיג, או ישיג השגה משובשת. עכ"ד.

ה)במורה   פרק  להתפרץ    (ח"א  לאדם  ראוי  שאין 

הג מרכבה]  לענין  [מעשה  הזה  והנכבד  דול 

שהעלה בהש מה  את  יתפוס  [לא  ראשונה  ערה 

והוסי ראשונה,  בהשקפה  המתרגם  במצודתו  ף 

וז"ל, תפישות ו"הבנות" ראשונות, שנדמה   5הע'  

וכניסתו לתחום   עיונו  לו לאדם שהבין בראשית 

בחכמות   עצמו  את  שיכשיר  בלי  זה.]  מדע 

הראוי,   ככל  מדותיו  את  ויטהר  וירסן ובמדעים, 

תאוותיו ותשוקותיו הדמיוניות [לדמיון יש תאוה,  

וסבור  ראשונה,  בהשקפה  העולה  הדמיון  הוא 

ין את הענין לאשורו] וכאשר ילמד הקדמות  שהב

הדיון   חוקי  וידע  אותם,  וידע  נכונות,  אמתיות 

משבושי  ההשמרות  דרכי  וידע  והלמידות, 

המחשבה, אז יגש לחקור בענין הזה. ואל יחליט 

ר ישלח  בסברא  ואל  לו.  שתיראה  אשונה 

השגת  כלפי  וישליטם  בהתחלה,  מחשבותיו 

ויעמוד,   וייעצר  יבוש  אלא  אשר  הבורא,  עד 

בני   אצילי  חטא  ושזהו  וכו'.  לאט  לאט  יתקדם 

כל  את  שהקדים  מי  שאף  לאמור  ע"כ.  ישראל. 

עם  הדמיון  את  לעצור  חייב  הנ"ל,  ההקדמות 

ואי לאו הכי יבא לידי  שכלו ולצעוד לאט לאט, 

  טעות במקום זה שהיא כפירה. 

עלות כל זאת, הנה לנו שלא די בלימוד 

תורה בתלמודי  הנלמד  או החכמות   ,

בידיעת הכללית שיש לאנשים היום בענייני מדע,  

והבנת  והסותר,  המחקר  בדרכי  צורך  יש  אם  כי 

החכמות האלו לעומקם. כי העיסוק בפילוסופיה  

וי כי  האלהית הוא חקירה דקה, והמכשול בו מצ

יפול הנופל ממנו, אלא אם כן ישר שכלו ומדותיו  

החקירה  בדרכי  עצמו  והכשיר  היטב,  הדק 

  המכשירים לכך.  והמדעים

  

  הקדמת הוויות דאביי ורבא 

קאפח   להגר"י  החדש  מן  הוית  דחזי  איברא 

שהקשה   ) 34(במורה שתרגומו ח"א פרק לד הע'  זצ"ל  

ששם    )(יסודי התורה פ"ד הי"גסתירה מהמשנה תורה  

רק   מרכבה,  מעשה  להקדמת  הרמב"ם  הסתפק 

בהוויות דאביי ורבא, שכתב הרמב"ם וז"ל, ואני 

ין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא אומר, שא

כרסו לחם ובשר, ולחם ובשר הוא לידע האסור  

ואע"פ  המצוות.  משאר  בהם  וכיוצא  והמותר 

שדברים אלו דבר קטן קראו אותן חכמים, שהרי  

  אחר  

  י. 
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בר גדול מעשה מרכבה ודבר קטון אמרו חכמים ד

הן   ראויין  כן  פי  על  אף  ורבא.  דאביי  הוייה 

דע מיישבין  שהן  תחלה  להקדימן,  אדם  של  תו 

מפני   יתכן,  דרך  על  לישב  וכתב  עכ"ל.  וכו'. 

ע"כ.  הכל.  כוללים  וראשונים  תלמוד  שידיעת 

לו ברמב"ם שבההדרתו   יסודי התורה פ"ד ועוד  (שם 

בד  הי"ג) זה שלא  כתירוץ  וכתב, תפס  אפשר,  רך 

ואה רבנו בהויות דאביי ורבא מכשיר נאות וכאן ר

מ למודי  לקראת  אדם,  של  דעתו  דעי  ליישוב 

קטון   ודבר  הרמב"ם  שהדגיש  ומבאר  האלהות. 

דיני  וסברות  ורבא, דהיינו מקורות  הויות דאביי 

הדינים  בידיעת  די  ולא  התלמוד,  הוא  המשנה, 

כתב  תורה  המשנה  הקדמת  ובסוף  לכך.  גרידא 

די  אלא  בהוויות,  צורך  אין  המצוות  שלידיעת 

מקדים   בתור  הוא  כן  לא  ולהאמור  זה.  בספר 

לכך צריך הוויות דאביי ורבא. למעשה מרכבה, ש

  עכ"ד. 

מכל  מאוד  עד  זה  ישוב  על  יקשה 

רבות  פעמים  שהזהיר  לעיל,  האמור 

השלמת  על  תורה,  המשנה  אחר  שנכתב  במורה 

גם הרמב"ם   הנזכרים.  במורה כל התנאים  הנ"ל 

לד) פרק  חסרון   (ח"א  שהיא  הרביעית,  בסיבה 

החכמים,   ורוב  וז"ל,  כתב  המכשרים,  המדעים 

זו,  במחלה  נגועים  כלומר המפורסמים בחכמה, 

עיון  בלי  בהם,  והדיון  התכליות  דרישת  כלומר 

או   הסכלות,  שהביאתו  מי  ומהם  במצעיהם. 

בקשת השררה, לזלזל באותם המצעים אשר אין  

להשי ויביכלתו  ללמדן,  שמתעצל  או  דמה גן, 

להראות שהם מזיקים, או בלתי מועילים. עכ"ל.  

ישראל   מחכמי  איזה  על  קאי  דבריו  פשט 

המפורסמים בחכמה, שאינם חכמים באמת, לפי 

גם  [וראה  המכשירים  המדעים  את  שחסרים 

(הוצאת מוסד בספרו של הרמב"ם הנקרא פרקי משה  

סכלות  בדבריו על אבוקראט באורך על    הרב קוק)

מעט הכל, ותורגם גם על ידי  זו, ושהיא סכלות כ

הרמב"ם   אגרות  שבסוף  בנספחים  קאפח  הגר"י 

חכמי  על  גם  דקאי  שם  ומבואר  שבההדרתו, 

ישראל.] ואי סגי בתלמוד, א"כ אינם חסרים את 

מורה   ספר  את  הרי  גם  המכשירים.  המדעים 

יהודה,  ב"ר  יוסף  ר'  תלמידו  אל  כתבו  הנבוכים 

למד ש המורה, ושם נזכר שהוא  כאשר כתוב ברי

והרמב"ם   פה,  אל  פה  במצרים  הרמב"ם  עם 

בח"ב   [וכן  בלימודיו.  כד)משבחו  מפורש    (פרק 

שלמדו יחד, שכתב כבר ידעת מעניני התכונה מה  

ממה   זה  כל  כתב,  ובהמשך  וכו'.  לפני  שלמדת 

שלא בארתי לך כשלמדת לפני, כדי שלא אבלבל  

ורחוק עד  לך מה שהיתה מטרתי להבינך אותו.]  

בהויות דאביי ורבא, ועל אף    מאוד שלא הוכשר

כל זאת רק בהכיר הרמב"ם שהשיג מן החכמות 

בריש  זאת  כל  כתוב  כאשר  לימדו  המכשירות, 

וכן מפורש באגרות הרמב"ם   (עמ'  המורה הנ"ל. 

שילת  רנז חכם,   )במהדו'  תלמיד  היה  זה  יוסף  שר' 

ה,  אל תלמידו ר' יוסף ז   (עמ' רפה)ובעיקר מהאיגרת  

וגם מסיים את האגרת    רה,שכולה תלמודית טהו 

וא"כ   לשואלים,  ישיב  אלו  תשובותיו  ידי  שעל 

עוד   וכן  היה.  תלמודי  יוסף  שר'  שם  מפורש 

שם   יוסף  ר'  אל  שיב)באגרת  דרך   (דף  לו  מורה 

הלימוד בזה"ל, ולא תלמד אלא הלכות הרב ז"ל  

ואם  [לרמב"ם],  לחבור  אותו  ותשוה  [רי"ף] 

[ב מחלוקת  תדעו מצאתם  להרמב"ם],  הרי"ף   ין 

שעיון התלמוד מביא לכך, ותדרשוהו במקומותיו 

וכו' [תעמדו עליו להבינו מן הגמ', במה נחלקו]. 

  ע"כ.  

הרמב"ם את  ליישב  שהתנאי   ,נלע"ד 

ורבא  רק לעסוק בהוויות אביי  שכתב 

בפרדס לעסוק  בואו  קודם  וכוונתו לחלק כתבו   ,

מרכבה מעשה  לחלק  ולא  בראשית  כי משה   ,

כבה, יש עוד תנאים שלא  בהגיע אל לימוד המר

  אולם 

  ואשר 
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ז"ל   שהנה  באורך.  במורה  וביארם  כאן  כתבם 

הי"ג)הרמב"ם   פ"ד  התורה  פרקים    (יסודי  ד'  וענייני 

מצוות  ומרכבה] שבחמש  בראשית  [מעשה  אלו 

אחדותו   זולתו,  ושאין  מציאותו,  [ידיעת  אלו 

,  (שנתבאר בריש פ"ב), אהבתו ויראתו  (שנתבארו ברפ"א)

סוק במעשה בראשית שכולם מושגים על ידי העי

ומרכבה, הראשונים דרך הוכחות, ואהבה ויראה 

כמו  יתעלה,  גודלו  ברוב  בהם  התבוננות  מתוך 

לעיל   ולעיל    (רפ"ב)שפירש  לאהבתו  (פ"ד הדרך 

הם   הי"ב) ידיהם.]  על  וליראתו  לאהבתו  הדרך 

כמו   פרדס,  אותן  קוראים  הראשונים  שהחכמים 

נכנסו   אל  לפרדס, ואע"פ שגדולי ישרשאמרו ד' 

היו, וחכמים גדולים היו, לא כולם היה בהן כח 

לידע ולהשיג "כל" הדברים על בוריין [כתב "כל"  

אומר  ואני  מרכבה]  במעשה  לחלקים  כוונתו  כי 

טייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו  לשאין ראוי 

ביאור   לידע  הוא  זה  ובשר  ולחם  ובשר,  לחם 

מש וכיוצ"ב  והמותר  וכו'.  האסור  מצוות  אר 

וכ יון שלטייל בפרדס, מבואר כאן שהוא  עכ"ל. 

העיסוק   ק"ו  בראשית,  במעשה  העיסוק  גם 

לימודם   את  התנה  לפיכך  מרכבה,  במעשה 

זה קודם לשניהם,   ורבא, שלימוד  בהוויות אביי 

אך לעיסוק במעשה מרכבה צריך עוד תנאים שלא 

הזכירם כאן, כי כאן התנה את התנאי הקודם לכל 

בראשיהעיסו  במעשה  גם  הפרדס,  וגם ק  ת 

במרכבה, אך במרכבה לבד יש עוד תנאים שלא 

  הזכירם כאן, ולפיכך אין סתירה בדבריו.

  

הם   אם  הידיעה  אל  המכשירים  חול  לימודי 

  מצות עשה לדעת הרמב"ם 

דוכתי  בכמה  כתב  הרמב"ם  כאמור  הנה 

ההכשרים  לימוד  על  תורני  ציווי  שאין 

אל   להגיע  כדי  ולאור המדעיים,  הבורא,  ידיעת 

לדעת   מוכרחים  אלו  שלימודים  אף  כאן,  דבריו 

דעיים, חכמת  הרמב"ם, כי העיסוק בלימודים המ 

הטבע, חשבון וכדו', הם הכשר מצוה לידיעת ה'  

צ לימודם  על  אין  מ"מ  צוותה  לדעתו,  יווי, אלא 

תורה על הידיעה עצמה. כשם שאין מצות עשה  

שהנה   בסוכה.  לשבת  אלא  סוכה,  כתב לבנות 

קאפח)במורה   הגר"י  תרגום  כח  פרק  שההקדמות   (ח"ג 

לידיעת הסוד, לא קראה אליהן התורה בפירוש, 

אך קראה אליהם באופן כללי, והוא אמרו לאהבה  

הבה, את ה', וכבר ידעת את ההדגשה שנאמרה בא

בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, וכבר בארנו 

לא  כי האהבה הזו    (יסודי התורה פ"ב)במשנה תורה  

בה אלא  שהיא, תהיה  כפי  המציאות  כרת 

אומרו,  נמצא  עכ"ל.  בה.  בחכמתו  ובהתבוננות 

על המדעים ההכשריים,  הוא  תורני,  ציווי  שאין 

במורה   כתב  ועוד  הידיעה.  על  פנ"א) ולא   (ח"ג 

החפצ בארמון, במשל  המלך  עם  לדבר  ים 

עצמו   שהכשיר  מי  רק  הוא  המלך  עם  שהמדבר 

ופ באלהיות,  ועוסקים  מה  במדעים,  מכל  נה 

בחקירת   שכלו  פעולות  כל  ושם  שזולתו, 

פעולת   וכפי  עליו.  מהם  ללמוד  כדי  הנמצאים, 

וכו'.  המחש נבואתו  דרגת  כך  לבדו,  בה'  בה 

והוסיף ז"ל, וכאשר תשיג את ה' ופעולותיו כפי 

ייב השכל, אחר כך תעסוק בהתיחדות אליו,  שמח

בינך   אשר  המגע  ויתעבה  קרבתו,  כלפי  ותסעה 

והוא   הוא  ובנו,  שהמגע  בכך  [והרחיב  השכל 

(סוף פי"ז ד"ה ואינה, ולעיל ח"ב פי"ב, ולהלן השכל, לעיל  

בהערה) וגו', התם  ה'  כי  לדעת  הראת  אתה  אמר   ,[

ואמר וידעת היום והשבות אל לבבך וגו', ואמר 

כי  דע התורה  בארה  וכבר  אלהים,  הוא  ה'  כי  ו 

העבודה הזו האחרונה אשר העירונו עליה בפרק  

לא תה אמר לאהבה  זה,  יה אלא לאחר ההשגה, 

את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. 

פעמים   בארנו  ערך  וכבר  כפי  כי האהבה  מספר, 

ההשגה, ואחר האהבה אותה העבודה אשר כבר  

  יא. 
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אמרו, זו עבודה שבלב, והיא  העירו ז"ל גם עליה ו 

הראשון,   במושכל  המחשבה  הפעלת  לדעתי 

וכו  היכולת  כפי  לכך  עכ"ל. וההתיחדות   .'

[ולכאורה מה שהביא ראיה לכך מן צווי האהבה,  

המדעי לימוד  בפסוק  נזכר  לא  שם  שגם  ם בזמן 

גופא,   מכאן  זאת  לומד  וא"כ שהיה  המכשירים, 

ור, מדצוותה התורה על ידיעת הבורא והוא החיב

וס"ל שהחיבור יבא רק ע"י המדעים המכשירים?  

נראה כי גם אם כאן יודע הרמב"ם שלא כל אחד 

איך  יס לדעתו,  חפץ  על  ויתמה  דבריו,  עם  כים 

יודה  המדעים,  אל  הפסוק  את  הרמב"ם  הסיע 

ואחר שהמדעים הם הכ שר מצוה אל אהבת ה', 

  שיודה שם, לא ירחק ממנו לומר כן אף כאן.]  

קאפח   להגר"י  הוית  חזי  מופלג  אחר 

שעל פי דברי    )593(ח"ב עמ'  בספרו כתבים  

הנ"ל   במורה  פכ"ח)הרמב"ם  הרי   (ח"ג  כתב, 

את  ללמוד  התורה  מן  מצוה  כי  סבור  הרמב"ם 

אותם   קוראים  מה  משום  אשר  הללו,  המדעים 

פרק   (חלק גלימודי חול, וכה כתב במורה הנבוכים  

הרמב"ם    כה) כיון  שלכך  וביאר  וכו'.  [הנ"ל] 

והענינים הנקראים פרדס,   (פ"ג הי"ב)בהלכות ת"ת 

אותם  כל  מעתה  אמור  וסיים,  הן.  הגמרא  בכלל 

מקצועות והמדעים אשר משום מה מכנים אותם ה

להגיע   כדי  אותם,  לומד  חול", אם אדם  "למודי 

יסוד  שהוא  ה',  ולידיעת  המושכלות,  אל  דרכם 

דות ועמוד החכמות, ואשר אי אפשר לדעת היסו 

הרי   בלעדיהם,  הידיעה  לאותה  להגיע  הרמב"ם 

על  אפו  להשיב  והרבה  וכו'  מקודש.  קדש  הם 

ח בלימודי  לאור המזלזלים  עכ"ד.  ע"ש.  ול, 

האמור, להרמב"ם לימודי חול אינם מצות עשה, 

הכשר  אלא  הפרדס  ואינם  מצוה,  הכשר  אלא 

מ לשיטתו,  מובן  לא  וגם  נגד לפרדס.  קם  ה 

המנגדים אל לימודי חול, הרי גם הוא כתב שכל 

הפילוסופיה   אל  להגיע  כדי  חול  לימודי  הלומד 

הכי, הלומדם  לאו  קודש, הא  הוא  הרי    האלקית 

לשם לימודם, או לצורך פרנסתו, כמו שכן הוא  

שום   היום  אין  ידיעתי  [למיטב  מקום  בכל  היום 

אל   להכשיר  כדי  חול,  לימודי  שמלמד  מקום 

סופיה] הרי הוא חול, אף לשיטתו. ובר מין  הפילו 

את   והרחיקו  הקבלה  התפשטה  היום  הלא  דין 

, ולפי זה מקצועות כ)(סעיף  הפילוסופיה וכדלהלן  

ה  ,חול  , י הרמב"ם סבר שהיא קודשן אף אחול 

של   המדעיים  שהיסודות  בהתברר  ק"ו 

הפילוסופיה כיום מתברר שהם טעויות מוחלטות  

כן אין שום מקום לדברים  , ועל  )כא(סעיף  ן  לוכדלה

אלו גם לדעת הרמב"ם.

    

  שוב 
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י סעיף 

  נגד הפילוסופיה ראשונים 

וסופיה  מאידך גיסא נמצאה סיעת ראשונים שהרחיקו את לימוד הפיל
מרכב מעשה  כי  מרכבה,  מעשה  היא  שאין  ידים,  הועברו בשתי  ה 

ומשום שיש בספרי אריסטו    יון הגויים., ולא לחכמי  סודותיה ליחידים
ודעימיה דברי כפירה מרובים, ומשום שהעיסוק בפילוסופיה משחית את  
האמונה, וכאשר ראו בעיניהם את הקילקולים שנגרמו לבני דורם מחמת  

שיש שמחמת העיסוק בה הגיעו לכפירה וביארו פסוקים העיסוק בה. ו
נהגו בהגדות חז"ל וניסים שבתורה, שהם משל בלבד, קל וחומר שכ  ן 

. ועל הרמב"ם שעסק בה רבות, ביארו שכתב את  )טז (וראה עוד בזה להלן סעיף  
ספרו ל"נבוכים" באמונה בלבד, ולא לישראל רגיל שאינו נבוך ומבולבל,  

  יק את העיסוק בה וכאמור.כי אדרבה עליו להרח

היא בעד או  תשובת רב האי שויה במח' אם  

  גד

באוצר   [נדפסה  גאון  האי  רב  תשובת 

עמ'  הגאונים   בנספחים  סוטה) 65(חגיגה  ובסוף   ,  

ובספר מאירת עינים לרבנו יצחק ב"ר שמואל דמן  

וישלח)עכו תלמיד חבר להרמב"ן   והובאה    (פרשת 

 א עמ' שמט) ב קוק ח" (מוסד הר חלקה בכתבי הרמב"ן  

(בסוף  וכן שם    (מכתב נח פרק יב)ובשו"ת מנחת קנאות  

ובספר   (סימן מה שבסמוך)ובשו"ת הריב"ש  מכתב צא)

לו)הברית   סי'  פ"ז  אמונה  בעין    (דרך  שהובאה  כתב 

ב  ראיתי  שוב  יד.  חגיגה  אנציקלופדיה יעקב 

הע'    תלמודית נה  דף  נדפסה  ש  )170(חט"ו  זו  תשו' 

תב בעין  מקאטלוניא ע"י הכו   לראשונה ע"פ כת"י

ולבסוף  )יד   דף  חגיגה (יעקב   רע"ו,  שאלוניקי   ,

ר'  של  סמינר  בכת"י  בשלמותה  כנראה  נמצאה 

. ונתפרסמה באוצה"ג סוף חגיגה  ,יצחק דמן עכו 

ע"כ. וגם הביאוה היעב"ץ ממגורשי ספרד בספרו  

ט)אור החיים   חיים    (פרק  .] (לונזאנו, עמ' סח)ובדרך 

והשיב בחכמת הפילוסופיא, שנשאל לגבי לימוד 

וז"ל, תקון הגוף ומישור הנהגת האדם, הוא עסק  

המשנה והתלמוד, ואשר טוב לישראל, כי למוד  

ויועיל   שכמותו,  ולאחרים  לעצמו  יועיל  התורה 

והתורה.   לדברי המצוה  ימשכם  כי  לעמי הארץ, 

ההם  בדברים  ויתעסק  מזה,  לבו  יסיר  ואשר 

מים, ויפסיד "בלבד", יסיר מעליו תורה ויראת ש

ב בספרים  עצמו  הכתובים  הענינים  אותן 

לגמרי.   תורה  דברי  כל  מעליו  ויסיר  החיצונים, 

עד   דעתו,  שישבש  לאדם  יארע  ההסרה,  ומזאת 

ימסרו   אשר  אבל  התפלה.  לעזיבת  יחוש  שלא 

כי  מזה  להם  יצא  שמים,  וליראת  לתורה  עצמם 

ינהיגו כל ההמון לאחרית טובה בלא פקפוק, ולא 

ה שאותן בני פק בהקב"ה. ואם תרא ישימו שום ס

ודרכי  הדברים  באותן  המתעסקים  אדם 

הפילוסופיא, יאמרו לך שהיא דרך סלולה, ושבזה  

כי   ודע  להם,  תאבה  לא  הבורא.  לידיעת  ישיגו 

וענוה  יראת שמים  תמצא  ולא  באמת,  לך  יכזבו 

במשנה  המתעסקים  באותם  אלא  וקדושה, 

"חכמה   בדברי  לא  יחד",  "ובחכמה  ובתלמוד 

אוסר ללמוד רק חכמה זו לבד". עכ"ל. והרי שב

הלומד   אך  סתם]  "חכמה"  בשם  אותה  [שמכנה 

י. 

  א. 
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תלמוד וגם חכמה זו שפיר. והכל עולה יחדיו עם 

להדיא   דעתם  שגילו  ודעימיה,  הרמב"ם  שיטת 

שאסור ללומדה לבדה, ושכך ודאי יגיע לכפירה,  

גירסת  זו  ואולם  לקטנים.  ללמדה  אין  כן  ועל 

ו באמת , ולכן מכח תשובה ז הרמב"ן בתשובה זו 

הרמב"ן   הנ"ל)הראה  מורה    (באיגרת  לספר  חיזוק 

הנבוכים, ודלא כחכמי אשכנז, אשר החרימו את 

את  ללמד  שאין  למד  זו  ומתשובה  בו,  הלימוד 

פילוסופיה   ללמוד  או  פילוסופיה,  הצאן  צעירי 

(שער בלבד. וכן הביא תשובה זו בספר אוהל מועד  

  בות א  ומכחה כתב שנהגו   ראשית חכמה דרך ו נתיב א)

המתחילים.   התלמידים   ההגיון   מן   למנוע  העולם

יש  שמתחילים  התלמידים  שאת  הרי  ע"כ. 

להרחיק מכך, לא את החכמים, וכמו שמביא כן  

ע"ש. אח"כ,  הרשב"א  בסמוך   מתשובת  ולהלן 

זו   מתשובה  שלמדו  הראשונים  את  נביא  בע"ה 

  להיפך, להרחיק את הפילוסופיה.

מכתבו   האיי  נמצא  רב  רבי  של  אל  גאון 

(הובא במאירת עינים דף עה  פלטוי גאון ולישיבתו  

יט) הע'  חגיגה  סוף  הגאונים  ובאוצר  וז"ל,    ע"ב,  שכתב 

ובשבועה בהסתר דבר, ע"י חסיד   ובנדר  בהצנע 

ובר   חמדה  בר  מדתיו,  בכל  עניו  בתלמוד,  ותיק 

קבלה, ר' אליה הבבלי שמו, והיה חכם גדול בכל 

אומרחכמה והיה  ה   ,  באלה  לתלמידיו  זהרו 

העניינים ומכת אנשי הסברות, ווי על מאן דסמך 

על חורפיה ובעייוניה, ואזל רישיה בתר רגלוהי, 

ושביק רזי דנביאיא וחכמייא דבני ישראל, ויליף 

חכמתא דפוליסופיאה, והיא חכמתא אחיזא בעין  

רישא  בלי  כרגלי  וקסמייא,  דחרשייא  חכמת' 

י ניחירין.  וכריחייא בלבלי עינין, ומוחא, וכנקבא 

סבר,   ולא  קביל  קביל,  ולא  דסביר  מאן  על  ווי 

בלא   דרבא  מפומיה  חכמת'  כמיליף  דתרויהו 

עיינין ולבא. עכ"ל. אולם גם כאן כתובה אזהרה 

וחכמי   הנביאים  סודות  שעוזב  [מתורגם]  מי  על 

ישראל, ולומד חכמת הפילוסופיה. א"כ לא דובר  

אפ עוזב  שאינו  מי  של  על  קוצו  מהתורה, י'  י' 

  ולומד פילוסופיה.

  

  ה ראשויםגד הפילוסופי

מעתיק    (סי' מה) מאידך גיסא בשו"ת הריב"ש  

בשינוי  גאון  האי  רב  זו של  כלשון תשובה 

אצלו  מופיעות  שלא  הוא  השינוי  ועיקר  מועט, 

בדברי   לא  יחד  "ובחכמה  האחרונות  המילים 

"ויתעסק   במשפט  לעיל  וכן  בלבד",  חכמה 

לא המילה בלבד. וכן לבד" גורס לדברים ההם בב

עינים   מאירת  בספרו  עכו  דמן  יצחק  (פרשת רבנו 

ע"ב) עז  דף  הרשב"א    וישלח  תלמיד  וכן  הכי,  גורס 

דמן   יצחק  ורבנו  הריב"ש  למדו  ולכן  שבסמוך, 

  , עכו ותלמיד הרשב"א בתשובה זו, שדעת רב האי

אין ללמוד חכמה זו כלל. וכן דעת הריב"ש גופיה  

מטעבתש שם,  בובה  שההליכה  זה  ם  לימוד 

מביאה לידי כפירה בבריאת העולם, ומוכיחה את  

קדמותו, וכופרת בהשגחת הבורא. ושנינו במתני'  

ואלו הן שאין להם חלק לעולם הבא   (סנהדרין צ ע"א)

בספרים   הקורא  אף  אומר  עקיבא  רבי  וכו', 

תניא ספרי מינין.   (ק ע"ב)החצונים. ואמרו בגמרא 

מ ספרי  מהיש  יותר  שמביאין ינין  מופתים   אלו 

 (בד"ה ואין)וראיות להכחיש עקרי התורה. ובהמשך  

כתב, שאין להוכיח מהרמב"ם, כי הוא למד קודם 

וכדי להשיב את  לכן כל התורה כולה בשלמות, 

לסתור המופתים  האפיקורוס עשה ספר המורה, 

והראיות שהביא הפילוסוף לקיים קדמות העולם,  

ההשגחה.   בענין  בוכן  שהיו  הרבה ולפי  זמנו 

ישראל נבוכים בעקרי התורה, מפני מה שלמדו  מ

מן החכמה ההיא. והמליץ על הרמב"ם את דברי  

חגיגה   הא    (טו ע"ב)הגמ'  בגדול  הא  מאיר,  ברבי 

בקטן, כלומר כשהתלמיד אדם גדול, מותר שיבור  

ר"מ   שם  שאמרו  כמו  הפסולת,  וישליך  בסולת, 

  גם 

  ב. 
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לם  עכת"ד. [ואו רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק.  

במ קנאות  ראיתי  יב)נחת  פרק  נח  שגורס    (מכתב 

כריב"ש בתשובת רב האי. אך אף על זאת נראה 

בהמשך דברי הרד"ק   כרמב"ן, שהביאו  שהבינו 

הסובר דשפיר ילמדה יחד עם תורה.   י) (תהלים קיא,

קנאות   במנחת  צא)ועוד  אנדוראן   (מכתב  הרב 

תשובת   את  העתיק  גם  מונפשלי"ר,  רב  דלוני"ל 

  יא כגירסת הריב"ש.]  שם ההעתקה ההאי וגם 

רבנו יצחק דמן עכו בספרו מאירת עינים 

ע"ב) עה  דף  וישלח  את   (פרשת  תוקף 

הפילוסופיה ואת ראש חכמיה אריסטו, אך חילק 

בין פילוסופיה מחקרית המודה בחידוש העולם,  

בתפילה השגחה וכדומה, שאותה המשכיל ישים 

פילוס לבין  התורה,  לבין  בינה  ופיית  שלום 

במעשה  הכופר  אריסטוטילו'  היוונים  תלמידי 

דעתינו   ואין  קדמון,  שהעולם  ואומר  בראשית 

לישא דרך    עליהם  דברי  עם  בדבריהם  וליתן 

ומדעתייהו  האמת, חלילא רחמנא ליצלן מנייהו 

וכתב   ע"ב)וכו'.  עז  שומע  (דף  היה  כאשר  כי   ,

המקובל ירא השם מנעוריו הר' משה ב"ר שלמה  

מעי שמעון  על ב"ר  שבח  זכרון  ז"ל,  בורגוש  ר 

חכמי הפולספיאה, היה אומר הפוליסופי' שאתם 

כי  משבח באמת  דעו  חכמתם,  מעמד  י'  במקום 

ראשם מעמד רגלינו. ודבר זה מושכל ראשון הוא  

הר'  מורי  לפני  כשישבנו  כי  ומעיד  למשכילים. 

התאוה   כי  סיפרו  זלה"ה,  הקטן  הצרפתי  שלמה 

אלכסנד תלמידו  של  לאשתו  מוקדון אריסטו  ר 

[וגם החיד"א בצפורן שמיר    ע"ש סיפור המעשה

ר  ציין למעשה בגנות אריסטו הנזכ  (סימן ג סעיף מו) 

(סעיף ט בדברי רבי יצחק דמן עכו, וע"ע בזה לעיל  

בהערה) א  היוני   .] אות  על  שמעת  אתה  הרי  וכתב, 

אין   בלבו  נבל  אמר  שמים",  "ירא  היה  כמה 

ור על  אלהים. ואל תתפתה אחר חכמתו ואל תעב

פתח ביתו, פן תלכד במלכודתו להסיר מעליך עול 

מאין,  יש  וברא  הקדמון  שהוא  ית',  אלהינו 

ב ועול  ומחדש  בראשית,  מעשה  תמיד  יום  כל 

תורתו. והכן בין עיניך אגרת דברי הגאון השלם  

ועוד שם  והעתיקה.  וכו'  ז"ל  גאון  רב האיי  הוא 

מעתיק קנאה גדולה למקובל בר ששת    (דף עח ע"ב)

רה, עד  נדי נגד אוחזי הפילוסופיה ועוזבי התו גרו 

העולם   בחדוש  וכפרו  התפילה  את  שעזבו 

העת ובגמול  מי  ובהשגחה  אין  [בזה  לבא  יד 

שחולק להטיל עליהם דם ואש ותימרות עשן, כי 

(דף בכופרים עסקינן.] ועוד הוסיף המאירת עינים  

ע"ב) שדי   פ  האומרים  המתפלספים  את  לדחות 

הרמב"ם   הלכות  התלמוד  ללמוד  את  ועוזבים 

ידעו א ימיהם בפילוסופיה שבזה  ת בוראם ורוב 

  ע"ש.

בתשובת הרשב"א  תלמיד  למד  הגאון   כן 

דבריו   הובאו  וכאשר  דעתו,  וכן  הנזכרת 

ליעב"ץ ממגורשי ספרד,    (פרק ט)בספר אור החיים  

שאחר שהביא את תשובת גאון הנ"ל להרחיק את  

מתלמידי אחד  וכתב  וז"ל,  הוסיף    החקירה, 

הרשב"א על זאת התשובה, ועתה למי נאמין, אם 

לא נאמין לדברי האבות הקדושים, אשר עליהם  

ב האזהרה  אשר  באה  הדבר  מן  תסור  לא  תורה, 

האמיתית  הקבלה  ובאה  ושמאל,  ימין  לך  יגידו 

ומי לנו גדול מרבינו האי  אפילו יאמרו לך וכו'. 

חכמה,  בכל  שלם  שהיה  אנחנו  מקובלים  ז"ל, 

  ן י"ח שנים. עכ"ל. ונתמנה גאון ב

הישר   העשירית)בספר  והמדה  ד"ה  ו  כתב    (שער 

מות  שיש חכמות משחיתות האמונה כמין חכ

לעובד   צריך  ואין  פליסופיוס,  וחכמות  חיצוניות 

כחו    אלהים בכל  ירחק מהם  רק  עליהם,  לשקוד 

לאט.   לאט  תרחיקו  הפילוסופיא  וחכמת  וכו', 

ב, רק  ע"כ. אולם איהו סובר שיש בפילוסופיה טו 

וחכמת   שם,  שסיים  וכפי  קרוב,  שהמכשול 

והקדמות  דברים  בתחלתה  לה  יש  הפילוסופיא 

  וכך 

  גם 

  ג. 
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האמונה,   בה, משבשים  הנכנס  כל  יבטח  ולא 

שתאבד אמונתו אם לא יהיה לו מלמד בקי וחסיד  

תחלש  אשר  המקומות  מן  וישמרהו  שיורהו 

אמונתו, ואז ימלט האדם ממכשלות הפילוסופיא, 

הוא   אשר  התועלת  כשיקרא וישיג  אבל  מבקש. 

חכם   רב  עם  יקראם  או  הפילוסופיא,  ספרי  לבד 

נתו,  ושאינו חסיד גמור, אין ספק כי תשחת אמו 

ויפסיד יותר ממה שירויח. עכ"ל. [ולכן גם לעיל 

מהר.]  תרחיקה  ולא  לאט"  לאט  "תרחיקו  כתב 

להביא   (שער ח)וכדעביד איהו גופיה בספר הישר  

ו  האל  מציאות  על  פילוסופיות  אחדותו, ראיות 

שפיר לנצל את    והיינו דאיהו הרב המדריכנו, ובזה

ו  יזרוק.  כן  הפילוסופיה, תוכה יאכילנו וקליפתה 

בספר אור החיים ליעב"ץ ממגורשי ספרד שכולו 

החקירה   י)נגד  פרק  הישר    (בסוף  ספר  את  הביא 

הנ"ל, וסיים וז"ל, שאם תחשוק נפשך לדעת איזה  

ל ספר  ראיה על הרחקת הגשמות, דרוש אותה מע

הישר הנזכר, ומעל ספר חובות הלבבות, ותשמע  

ואל   במלאכה,  ובקי  גדול  חסיד  ממלמד  אותה 

ה, כי גדול שכרך יותר מצד האמונה, תעמיק הרב

משיגדל מצד החקירה וכו'. עכ"ל. והיינו אף שכל  

ספרו נגד לימוד הפילוסופיה בספרי הגויים, וגם  

דאיהו   אע"פ  הנבוכים,  מורה  לימוד  את  הרחיק 

וכאשר ג רע,  אליו  קרב  לא  בודאי  המורה  ופיה 

שם   ט,האריך  חובות  י)  (פרקים  דאת  חזינן  מ"מ   ,

הישר עם ראיותיהם הפילוסופיות הלבבות וספר  

  משבח ומצביע אליהם. 

ב הרא"ש  גם  ט(שו"ת  סימן  נה  כי כתב,    )כלל 

התורה  וחכמת  הפילוסופיא  חכמת 

והמשפטים אינן על דרך אחת. כי חכמת התורה 

בה    היא ידרוש  והחכם  מסיני,  למשה  קבלה 

מילתא  ומדמה  בהם,  לידרש  שנתנה  במדות 

אחר    ,למילתא נמשכים  הדברים  שאין  אע"פ 

אבל   הקבלה.  פי  על  הולכין  אנו  הטבע,  חכמת 

חכמת הפילוסופיא היא טבעית, וחכמים גדולים  

חכמתם   ומרוב  טבעו,  על  דבר  כל  והעמידו  היו 

משה, לפי העמיקו שחתו והוצרכו לכפור בתורת  

זה   ועל  קבלה.  אלא  טבעית,  התורה  כל  שאין 

אפילו יצא    ,כלומר  ,תמים תהיה עם ה' וגו'  ,נאמר

לך הדבר חוץ מן הטבע, אל תהרהר על הקבלה, 

להביא  אין  לכן  לפניו.  התהלך  בתמימות  אלא 

וגזרות  ומופת  אות  לעשות  מדבריהם,  ראיה 

אמר  זה  ועל  הישרים.  ה'  משפטי  על  ומשלים 

כל הבא   ,א ישובון, רוצה לומראיה לכל ב  ,החכם

יוכל לצאת ממנה  זו, לא  ונכנס מתחלה בחכמה 

לשוב לה יוכל  לא  כי  התורה,  חכמת  בלבו  כנס 

מחכמה טבעית שהורגל בה, כי לבו תמיד נמשך  

חכמת  על  לעמוד  ישיג  לא  זה  ומחמת  אחריה. 

התורה, שהיא ארחות חיים, כי יהיה לבו תמיד על  

ברוחו  ותעלה  הטבע,  שתי    חכמת  להשוות 

זה   ומתוך  לזו,  ראיה מזו  ולהביא  יחד,  החכמות 

פכים הם, צרות זו לזו,  כי שני ה  ,ת המשפטו יעו 

אחד. במקום  ישכנו  דבספר    ולא  [איברא  עכ"ל. 

מכתבי   כל  את  ספר שקיבץ  קנאות שהוא  מנחת 

לימוד   על  הפולמוס  אודות  הראשונים 

דברי   מובאים  שם  הרשב"א,  בזמן  הפילוסופיה 

מכת"  שם  הרא"ש  וכתב  במכתב,  נא)י   (מכתב 

שיאחזו בדת משה, וגם בשאר החכמות, ולא ירפו 

לעתים ידועות, תורה צוה לנו משה, היא ידיהם  

תהיה העיקר והגברת. ע"כ. וא"כ מבואר שמתיר  

התם  לקמן  שם  לו  ראה  עוד  אולם  עראי.  בדרך 

ק) אסורות   (מכתב  החכמות  שכל  לרא"ש  דס"ל 

נראה, ולכן  תורה.  ביטול  במכתב    משום  שמ"ש 

ה לדידהו  ינא,  עצה  שכתב  דא  וכמו  דשרי,  ס"ל 

. או שכוונתו כאן שאר  ע"ש (במכתב ק)כיוצ"ב שם 

  חכמות שיש מהם פרנסה, וראשון נראה יותר.] 

אע"פ   הרא"ש  לנכד  אמונה  שבילי  בספר 

ודברי  חיצוניות,  בחכמות  גדוש  שהספר 

  ד.  

  וכן 



    המדות  סעיף י  שו"ע   

  

 

קי 

כתב   רבות,  בו  מוזכרים  ועוד  ואפלטון  אריסטו 

ש הנד (עמ'  כי    "מ)מח  הסוברים  את  לתקוף 

ושמחשבתם  מרכבה,  מעשה  היא  הפילוסופיא 

לב ח"ו.  הביאתם  קטן  דבר  שהן  המצוות  טל 

שנ) ובהמשך   שהיא   (עמ'  הפילוסופיא  על  קרא 

חיצונים  ספרים  כדין  בלימוד  ואסורה  המינות, 

שבריש פרק חלק. והתנצל איך הוא למד בספרי  

ה הוא המחקר כאשר הביאם רבות בספרו, כי עש

עון קטן כדי לשרש טענותיהם, ומשום עת לעשות  

הדברים ואת  תורתיך.  הפרו  לקח,   לה'  הטובים 

ע"כ.   החוחים.  מבין  הורד  לי  נא  אלקטה  ואמר 

כתב,   (עמ' ק)ועוד ראיתי שציינו שבשבילי אמונה  

מרכבה,  מעשה  שזה  חושבים  המתפלספים 

ובאמת הוא אבדון ומות. והמאמינים כן נבדלים  

  אל. מקהל ישר

לסנהדרין   בפסקיו  הריא"ז  ג וכן  הלכה  (פי"א 

על המשנה הקורא בספרים החיצונים   אות א)

אין לו חלק לעולם הבא, כתב, והם ספרי המינים 

ספרי   ואלה  למינות,  בהם  נמשך  שאדם 

כופרים  הפילוסופים, שהם  ושאר  אריסטוטולוס 

בתורה ובמעשה בראשית, ואומרים לית דין ולית  

וא וכו'.  מן דיין  ללמוד  אסור  טוב  דבר  פילו 

וכו'. שאין דעתו    המינים, שנ' הרחק מעליה דרכך

ואולי  החכמה,  עיקר  על  לעמוד  משגת  שלאדם 

כדרך  למינות  וימשך  האמת  מדרך  יצא 

ולעסוק  מהם  לפרוש  לו  ומוטב  הפילוסופים, 

הספר   בסוף  שם  לו  ועוד  עכ"ל.  וכו'.  בתורה 

הראיות   אבל)בקונטרס  ד"ה  ע"א  צ  על  חלק    (דף 

תשובה)מב"ם  הר הלכות  צריך   (בסוף  שכתב,  על 

לייחד   בחכמות  האדם  ולהשכיל  להבין  עצמו 

המודיעין לו את קונו, וכתב וז"ל, הדברים הללו  

אינן מדרך תורתינו, שחכמי התורה הזהירו שלא 

יודעים  שהיו  ומה  וכו'.  מרכבה  במעשה  ללמד 

מקבלים   שהיו  הקבלה  פי  על  היה  כולו  בהם, 

הספרים שחברו בהם חכמי אומות יחידים, ולא מ

למינו  כלן  נוטים  שהם  והנה  העולם,  וכו'.  ת 

הפילוסופים,  כל  על  רבן  שהוא  אריסטוטליס 

ומימיו הם שותים, וספריו הם הוגים, ודבריו הם 

בתלמוד,   נאמר  ועליהם  ועליו  וכו'.  מינות  דברי 

וכו'.  ההוגה בספרים החצונים, אלו ספרי מינים 

החכמות, אולי מרוב    ורבנו משה שנתעסק באלה

ה שהיתה חסידותו ורוב צדקתו, ומפני חכמה יתיר

נחשד   ואעפ"כ  בשלום.  ויצא  לשלום  נכנס  בו, 

ימיו   כל  שהיה  ולפי  ישראל,  חכמי  גדולי  בעיני 

ונקשרה   בהם,  לבו  דבק  החכמות,  באלה  עסקו 

לבו  ונמשך  מתפתה  אדם  שכל  בדרכיהן,  דרכו 

  ועע"ש. .  ל". עכ'וכו לדבר שהוא מרגיל לבו תמיד  

בספר אור ה' לר' חסדאי ן' קרקש, רבם של 

על    (בהקדמתו)בעל העיקרים והנימוק"י כתב  

התורה   סודות  שמסירת  קשים,  דברים  המורה 

עברו בלחישה ליחידי סגולה, וכשנחלשו הדורות  

וחסרה חכמת חכמינו, רבים מבני עמנו התנשאו  

וחתומים,   סתומים  נבואות  ודברי  חזון,  להעמיד 

ובבחלומו  והבלים  שמגדולי  ת  עד  נכרים.  ילדי 

במאמריהם,  ונתיפו  לדבריהם,  נמשכו  חכמינו 

ונתקשטו בראיותיהם. ובראשם הרב הגדול רבינו 

והפלגת  שכלו,  גודל  עם  אשר  מימון,  בר  משה 

בספרי   הבין  לבבו,  ורוחב  בתלמוד,  הקפתו 

ויפת.   פתוהו  ובמאמריהם,  הפילוסופים 

ויסודות   ומהקדמותיהם החלושות, עשה עמודים

מורה  לי קראו  אשר  בספר  התורה,  סודות 

כוונת הרב בזה רצויה, קמו   הנבוכים. ועם היות 

דברים  למינות  והפכו  המתפרצים,  עבדים  היום 

אלהים חיים, מטילים מום בקדשים, ובדברי הרב  

יתנו דופי כי תחת יופי. ואם השבע השביע [היינו  

לגלות   שלא  המורה]  ספר  שבריש  ההשבעה 

יו, הנה לא שמו לאל מלתו מסתרי רעיונ מצפוניו ו 

וכו'. ע"כ. וזהו כל תכלית הספר אור ה' ומעשהו,  

  ה. 

  גם 



 

  קיא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

שאין   ולהראות  הפילוסופיה,  יסודות  את  לעקור 

התורה  שנגד  ומסקנותיה  מוסדים,  יסודותיה 

בדרך   דרך  הרמב"ם  ואם  נכונים.  אינם  [לדעתו] 

אכל   פריו  האמיתית,  הפילוסופיה  את  המראה 

איהו   זרק,  אח וקליפתה  בדרך  להראות דרך  רת, 

מורים  לא  וממילא  נאמנים,  אינם  שיסודותיה 

היפך התורה. ועל כן כל ספרו בנוי בהבאת ראיות 

 

 

המהר"ם אלשקר על ספר האמוות שתקף    ב 

  את הרמב"ם

מהר"ם   ואולם בשו"ת  דבריו  כל  על    השיב 

וברוחב    קיז) (סימן  אלשקר   ואולם באורך 

מפני הרב שם טוב  ובתוקף רב, להגן על הרמב"ם  

ספר   בסוף  גם  דבריו  ונדפסו  האמונות,  בספרו 

שכתב  דבריו  תחילת  את  אביא  ורק  האמונות. 

אמר    הדת  ליסוד  קנאתי   קנא  משה  בזה"ל, 

 התורה   עמוד  והתבונה,  המדע  שורש   והאמונה, 

 דגל  והמזמה,  הדעת  ים  התמימה,  והחכמה

  המובהק  הרב  וביהודה,  בישראל  ודעהנ   התעודה

  היקר  מושב  ופלאו,  העולם  אור  הגדול,  החסיד

  אותו  שמו   אשר.  ל"ז   ם"הרמב  קדוש  הוא  ושיאו,

  לשונם   ולתער  סכלותם  לחצי  מטרה  המורים

 כהוגן,  המשיב  זה  עליו  משיב  היה  ואלו   ודמיונם,

 נשתבש  עליו   אומר  או   מדבריו,  דבר  שמץ   מבין   או 

 החרשתי.   בזה,  וצאוכי  טעה,  לא  באשר  וטעה

  ועשה   התורה,  ביסודות  שכפר  עליו   אומר  אלא

 וקורא  מרשעו,  לאל  חלילה  באמרו   רשע  אותו 

  כאשר  עמו,  רבות   וכאלה  ותחבלן,  ממרא  אותו 

  על   שמים  שומו   השומעים,  וישמעו   הרואים  יראו 

  וראו   הביטו   בה,   ויושבי  תבל   הארץ  תאבל  זאת

  הארץ,  על  אדם  אלהים  ברא   מיום  כזאת  ההיתה

 ושלוח   גרונו   והמית  ומענו   שיחו   כמוהו   יש  הלא

 בינו   יחס  אין   כי  הארץ,  בכל  זאת  ומודעת  לשונו,

של  דרכו  את  ובכללם  ודחייתם,  הפילוסופיה, 

המורה. גם בספר האמונות לרבי יוסף שם טוב,  

האריך נגד הרמב"ם לאורך הספר, וכגון בהקדמה  

ב    ובשער  א)  רק(פנגד החקירה ודרכיה, ובשער א  

כתב נגד הרמב"ם דברים קשים כגידים, עד   (פרק ד)

בהערה כאן  וע"ע  ח"ו.  הכופרים  בכת   בששמו 

  מש"כ להשיב על דבריו המהר"ם אלשקר. 

וכו'. עכ"ל. ועוד    תלמידיו   שבתלמידי  הקטן   ובין 

 הכותב,  לדוגמא באמצע התשובה כתב וז"ל, אמר

  כי   כזאת,  היתה  בישראל  ואם  זאת,  על  שמים  שמו 

 ראש  צדק,  מורה  הגדול  הרב  מדמה  המדומה  זה

 והעבודה,  התורה  מעין   ,'השרידי  גדול  ,החסידים

  וקורא  בעיקר, כופר לדעתו  שהיה בלג אל ליצחק

  בחתימת  עליהם  ואומר  כמוהו,   ממרא  אותו 

  אותו  לדון   אפשר  כי  ואף.  ירקב  רשעים  שם  דבריו,

  בחדא   מ "מ  באחרון,  קללתו   ולתלות  לזכות,  בזה

  גדולה,   ודבה  חולה   רעה  וזו   מחתינהו,  מחתא

  וכו'. עכ"ל.  להמחי עליו  שאין  וחטא

  בנו הבא אחריו של הרב שם טוב אינו דורך  גם

נאמנה בספר המורה,  גם ומחזיק  בדרכי אביו, 

וכתב עליו חיבור שלם הנדפס על המורה, וקרוי 

של   בכבודו  שיר  ובראשו  טוב,  שם  שמו  על 

הרמב"ם והמורה. ובתשובת הר"מ אלשקר הנ"ל  

מביא שבגוף ספרו דוחה כמה פעמים את אביו, 

שם   כתבו  מביא  ועוד  לאב.  כבוד  חולקים  ואין 

ועין   אלהים  כבוד  הקרואים  האחרים  מספריו 

  הקורא לסתור את דברי אביו. 

בשו"ת   גם וכמש"כ  הר"ן  עומד  גיסא    מאידך 

קנה)הריב"ש   גם הר"ן   (סי'  רבו  בשם  להעיד 

שאמר אלי ביחוד, כי הרבה יותר מדאי תקע עצמו  

ה איני ולז הרמב"ן להאמין בענין הקבלה ההיא,  

עסק   לי  יהיה  לבל  החכמה,  באותה  עצמי  תוקע 



    המדות  סעיף י  שו"ע   

  

 

קיב 

 

 

וחזינן דהר"ן סובר להרחיק את   בנסתרות. ע"כ. 

  הקבלה, או דרך אמצעית.  

  

  ספר ארי והם 

  עיין מה שהשיב על הרב שם טוב בריש  ועוד

. ואולם כל ספרו נגד  (עמ' ה)ספר ארי נוהם   ועוד

ח"ו,   המילים  נכונים  דבריו  על  וגם  הקבלה, 

ע, והאמצע הוא המכוון, ואכמ"ל רק אבא  וכנוד

הארי  של  ולטענותיו  למטוניה  אף  כי  בקצרה, 

על  מושתתים  המה  דבריו  יסוד  שם,  נוהם 

הכחשתו בהשגת האר"י, ושכל דברי המקובלים  

וממילא  לדעתו,  מרום,  בהודעת  שלא  באו 

ש במקום בדברים  כי  ללכת,  אין  ובדרכם  דיברו 

ך ללכת  שהלכו בהשתלשלות מה' ומטה, לא שיי

דרך השכל, רק על פי הודעת מרום, וממילא כל 

עצמם   והמקובלים  השכל,  נגד  המקובלים  דברי 

מורים שהשכל אסור כאן. כמו שמבואר לו בספרו 

ו) שפיר    (פרק  הקודש  רוח  שדרך  מודה  שהוא 

שכופ רק  זאת,  כל  לדעת  רוח  אפשר  בהשגת  ר 

התולעת   על  כמש"כ  הקבלה,  בעלי  של  הקודש 

הכחיש   (פרק כה)ושם    (פרק יא)פרו  יעקב שם. וכך בס 

ומהר"י   מהרח"ו  האר"י  השגות  סיפורי  כל  את 

סרוק. הנה שאם היה מודה בהשגות האר"י, היה 

שב בו מכל ספרו. וכפי שנשים לב, גם הוא מודה  

כמש"כ בו,  הדובר  מגיד  היה  השו"ע,   שלמרן 

, ומכך בא להוכיח בזו הדרך,  (פרק ג)בריש ספרו  

לקבל זכה  לא  מרן  ואמרו  שאם  האר"י,  ת 

כל   ד"לאו  האמירה  בכלל  מרן  שאף  המקובלים 

והוא השיג  ראוי,  מוח סביל דא", מחמת שאינו 

מלאך קדוש הדובר בו, מי אם כן ראוי?!. וטענתו 

לסתור את הסיפורים על האר"י, כתב בפרק הנזכר 

כה) האר"י,   את  (פרק  נפלאות  על  ידיעותיו  מקור 

מספרים שכך  וז"ל,  לחכמה  מצרף  כמה    מספר 

כתבים מאשכנזים ואחרים ששלחו מהם לחכמים  

אוהבים, מספרים גדולות האר"י. עכ"ל. [ובידנו  

כנראה הכוונה לספר שבחי האר"י, שהנה כתוב  

(לבוב תרי"ח, וורשא  בריש הספר בדפוסים קדמונים  

להביא    תרי"ג) כתבים ששלחו מתם  בזה"ל,  קצת 

על האר"י זצ"ל אשר היו באוצרות מוהר"ר יש"ר. 

כ"ל. והוא הישר מקנדיה במצרף האמור. ושמא ע

שלומיאל   רבי  אגרות  על  אהבת  גם  חברת  (הוצאת 

.] וכיון שעסוק הוא בשמועות, כאשר כתב  שלום)

"שכך מספרים" יכל להכחיש, כמו שהמשיך שם 

ואיזה הוא אשר וז"ל, ובאמת ובתמים, מי הוא זה  

חננו אלהים בינה והשכל מבני ישראל, אשר לא 

יאמי העולם,  בנקל  מן  אומה  באיזה  דבר,  כל  ן 

להאמין   שכלו  עכ"ל.   שמועות שמועות שמועות שמועות יישב  הללו. 

מכחישם,   בצדק  כן  על  הוא,  עסוק  ובשמועות 

ראה   לך  הדורות  במשך  לרוב  אירע  כן  כאשר 

(חלק השמחה עמ' שסד, ובחלק יחוד השם  בשו"ע המדות 

(ח"ג או"ח סי' כח אות ו ד"ה  ובשו"ת נחלת לוי    קעג) עמ'

ה"  ובח"ד  אף,  ט)על  הערה  ב  סי'  כן  ע  הביא  וכאשר   .

מעשה שלא היה. וכן    (דף טו ע"ב)מהמצרף לחכמה  

ממשיך שלפני יותר מכ"ה שנה שהחכם המופלא 

על   מוטל  בהיותו  מונטאלטו  אליהו  ר'  הרופא 

נ"ל, ערש דוי, סיפרו לידו נסים ונפלאות האר"י ה

וצעק איני יכול עוד להחריש ולסבול, חי האמת 

ותינו לא ראינו, אין עוד נביא, הכל שקר וכזב, אות

ואין אתנו יודע עד מה. או היה מכשף, או שקר 

הם כל אלה, ואל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה. 

ועוד הוסיף על חכם גדול אחד וכו' בשנת שצ"ז 

פעמים  שכמה  אמר,  האר"י  מנפלאות    בשומעו 

כאח   כרע  שהיה  ז"ל  אבולעפיאה  יעקב  הח"ר 

ז"ל   האר"י)להר"י  א(היינו  דברים ,  היו  לא  לו,  מר 
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מעולם מהסיפור מפעולותיו אלו, ושאף גם הוא  

שלא    (האר"י גופיה אמר לר' אבולעפיאה)היה אומר לו  

היו כנים הדברים שאומרים עליו וכו'. ומ"מ לא 

כי יהיו דברי אלה ח"ו לגנות החכם האר"י ז"ל,  

והמופתים   האותות  אבל  היה.  וחסיד  חכם 

וכיוצא מתים  והחיות  במחילה  והנבואה   ,

יכנס   לא  כי  מאמין,  איני  הטהורות,  מעצמותיו 

וכן   זאת.  לעשות  יוכלו  הזאת  שבקבלה  בדעתי 

(הוא  אומר מתלמידו המובא ר"ח קאלאבריסי נ"ע  

, כבודו במקומו יונח, אחשוב שהיה חכם  מהרח"ו)

ר עליו ממעשה נסים ורוח וחסיד, אבל לא הנאמ

  הקודש וכו'. עכ"ל. 

  

  לא ידע מעדויות מהרח"ו 

שאר  וחזינן לידי  ולא  לידיו  הגיעו    דלא 

אשר   וחזינן מהרח"ו,  כתבי  הרבנים שהביא, 

העיד כאלה עדות גמורה, שכן ראו עיניו הניסים 

והנפלאות האמורות, וכאשר נקבצו עדויותיו של  

סעיף יט אות כג   (סוף מהרח"ו על השגות האר"י להלן  

. וידועה זהירותו של מהרח"ו וגודל דיוקו בהערה)

ונו, שלא להוסיף כי הוא זה, ועל כל ספק אם בלש

שמע מודיע שמסופק אם ככה ואם אחרת, ושפעם  

שמע כך ופעם בדרך אחרת, ומתלמיד אחר שמע  

ממודינה  הרב  גם  והלא  ספור,  אין  וכהנה  כך, 

"אחשוב   כתב  וכאשר  בצידקותו,  שהיה מודה 

גמורות  עדויות  מעיד  ואיהו  וחסיד",  חכם 

ובספר   לשערים,  ועוד בהקדמתו  החזיונות, 

מפוזרים לו בספריו עדויות על האר"י מה שראו 

וסיעת  נוהם  הארי  גם  ממילא  זר,  ולא  עיניו 

מרחמוהי, יחרישו נהומם, ויודו כי אלה חלק ה' 

עמו, תורת האר"י תורת אמת היא, אין בה נפתל  

קושיותיו בספרו בקל יפתרם, אם היה ועיקש, וכל  

ועצום רב  הבדל  כי  האמור,  את  בין    יודע  איכא 

סיפורים ושמועות, לבין עדויות מגברא רבא דקא  

מסהיד עלה. [ועל עדות הח"ר יעקב אבולעפיאה  

כן  לו  אמר  שהאר"י  ברור  האמור  לאור  הנ"ל, 

על ג'   (ב"מ כג סוע"ב)מענווה, וכמו שהורונו חז"ל  

הרואה  יראה  וכן  לשנות,  לת"ח  מותר  דברים 

בריש שבחי האר"י   דרכו של האר"י  ה (ד" שהיה 

לנביא) גדולים    ונתחזק  ת"ח  שני  לבודקו  שבאו 

מה  יודע  שאתה  הנביא,  האיש  אתה  לו  ויאמרו 

שעשה האדם בימיו, ומרוב ענוותנותו כחש להם,  

  ואמר להם, לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי וכו'.]  

  

  יך ומתי תפרסמו כתבי מהרח"ו א

עדויות  ואין את  ראו  שלא  הפלא  מן    זה 

כתב ואין כי  רק  מהרח"ו,  נדפסו  לא  האר"י  י 

אחר שנים רבות מזמן הארי נוהם. וגם הכתבי יד  

כי   מזעיר,  מעט  רק  בעולם  והסתובבו  עברו  לא 

ואת  אחד,  לשום  נתנם  ולא  שמרם  מהרח"ו 

שנפל  מחלתו  בעת  ורק  גנזם,  בתרא   מהדורא 

במהירות  מכתביו  העתיקו  ימים,  ג'  למשכב 

ובעורמה ת"ק דפים, והם הופצו בישראל, והם רק  

לק מכתבי המהדורא קמא. אך כתבי המהדורא  ח

האמצעית שממנה ערך הר"ש ויטאל את השמונה 

שערים, לא יצאה לרבים, רק שמורה היתה תחת 

ואפי'  אחריו,  הבא  בנו  ביד  ואח"כ  מהרח"ו,  יד 

שישב צמח  שהיה   המהר"י  מהרש"ו  בשיעורי 

קורא מתוך כתבים אלו, לא שזפתו עינו את גוף 

עלי ששמר  לפי  עינו. הכת"י,  כבבת  מהרש"ו  ה 

כאשר  הנזכר  שלומיאל  רבי  התחנן  כמה  [וראה 

הסוד,   לתורת  שיכניסוהו  הנ"ל,  באגרותיו  סיפר 

ומה  כן,  ורק אחר כשנה כשעמדו על טיבו עשו 

ה רק מפני שהשיגו ידיו את כתבי מהרח"ו, אין ז 



    המדות  סעיף י  שו"ע   

  

 

קיד 

 

 

שהתחתן עם ביתו של מהר"י סרוק, שירשה את  

האר"י.] כל כתבי האר"י של אביה שהיה תלמיד  

את  אביו  כתבי  מתוך  וסידר  ערך  ומהרש"ו 

רק   בהדפסה,  לא  הם  וגם  שערים,  השמונה 

המהר"ם   העיד  וכאשר  ולתלמידיו  לו  שמורים 

בדורות   ורק  חיים.  לעץ  בהקדמתו  פפרוש 

ו  הודפסו,  יותר  זמני הדפסות הכתבים מאוחרים 

יעקב   קהילת  לספר  במבא  הוצאת   52(עמ'  הובאו 

י האר"י מהת"ק דפים, , שהדפסת ספראהבת שלום)

שערים  והשמונה  תקמ"ב,  בשנת  רק  התחילו 

וא"כ   רק משנת תרכ"ה.  נדפסים  להיות  התחילו 

עדויות  עם  ההקדמות,  שבהם  שערים,  השמונה 

שנה  מאתים  כמעט  הופצו  האר"י,  על  מהרח"ו 

רושמי  לא זאת  כל  כתבו  וכאשר  נוהם.  חר הארי 

קורות העתים, והדברים נודעים, לך ראה במאמרו  

(סא, שנה י גליון ז עמ' עז  ל הרב יוסף אביבי במוריה  ש

, ובאחרונה ליקטם וקיבצם אל ספר אחד,  והלאה)

בספרו  שליט"א  הלל  יעקב  ר'  המקובל  הגאון 

כתבוני לדורות. וגם במבואו לספר קהילת יעקב  

ההדרתו. וא"כ ברור שלא שזפה עינו של הארי  שב

הקדמת  את  ולא  מהרח"ו,  עדויות  את  נוהם, 

הת"ק  מהרח" מן  העתקים  רק  ראה  כי  הנ"ל.  ו 

  דפים מכתבי יד.  

שבסוף   שוב מלוקטים  בביאורים    ראיתי 

ר"ש שלומל   שוב סי' אגרות  (הוצאת אהבת שלום 

, שהראו שתורת האר"י הגיעה לחו"ל, רק דרך  כו)

וק ותלמידיו הרמ"ע מפאנו, הבאר שבע  הר"י סר

ושער השמים, וממנו שאב המצרף לחכמה, ולא  

לכתבי רבות   זכו  שנים  לאחר  רק  האר"י, 

לכשנדפסו הכתבים. וכ"כ המצרף לחכמה גופיה  

וז"ל, כי לא כתב הרב    (בריש הספר)במדבר קדמות  

רבי יצחק אשכנזי ז"ל שום חבור בחכמת הזוהר, 

יים קלבר"ם ז"ל המושל  ותלמידו זקן ביתו ה"ר ח

בכל אשר לו, קבץ כללות למודי רבו בספר הנקרא 

יים המפורסם שסידר מהר"ם  עץ חיים [אינו עץ ח

פאפירש, אלא עץ חיים שסידר מהרח"ו והינו עד 

השמונה   את  מהרש"ו  ערך  וממנו  בכת"י,  היום 

, כי הוא ולא שזפתו עין רואי בחוץ לארץולא שזפתו עין רואי בחוץ לארץולא שזפתו עין רואי בחוץ לארץולא שזפתו עין רואי בחוץ לארץשערים.]  

שבא לחוץ לארץ, הן ביד בנו בצפת תוב"ב, ומה  

הרב,  מחיק  שנשרו  ממה  חכמתו,  נובלות 

לנו מגוף קונטרסים בלתי מספיקים. עכ"ל. ה רי 

נוהם,  הארי  שאב  שממנו  לחכמה,  מצרף  ספר 

[של  הכתבים  מן  לחלקים  רק  זכה  לא  שהוא 

ואף   לידו.  הגיעו  לא  ועיקרם  קמא],  המהדורא 

הבאים לצפת לא זכו לראות את כתבי האר"י, רק  

מן   קנקנם, מעט  על  היטב  שעמדו  אחר  המעט, 

שלומל   רבנו  באגרות  מתאר  חברת כאשר  (הוצאת 

שבא מחו"ל אל צפת, ועזב שם   גרת ג)אהבת שלום א

את כל חילו לזכות לטעום מדבש תורת האר"י,  

ולא הכניסוהו אל הקודש פנימה, אף לא נתנו לו 

אחר   רק  תמימה,  שנה  במשך  בספרים  לקרא 

ראה   לך  קנקנו,  על  נפלאים. עמידה  דברים  שם 

כתב, שגזרו חכמי צפת חרם    (אגרת ג עמ' מ)ועוד שם  

מה של האר"י ז"ל לחוצה  לבלתי תצא מזאת החכ 

לדורות   בכתבוני  לעיין  [וציינו המהדרים  לארץ. 

שם   ועוד  באורך],  ד  נז)מאמר  על    (עמ'  כתב 

והוסיף  ידיעותיו  ועל  לו  שני  שאין  מהרח"ו 

מכוסה אצלו, בזה"ל, אבל הכל הוא גנוז וטמון ו

ואין כח ביד שום חכם מארץ הצבי שיכול עמו  ואין כח ביד שום חכם מארץ הצבי שיכול עמו  ואין כח ביד שום חכם מארץ הצבי שיכול עמו  ואין כח ביד שום חכם מארץ הצבי שיכול עמו  

תורה סתרי  לו  תורהשיגלה  סתרי  לו  תורהשיגלה  סתרי  לו  תורהשיגלה  סתרי  לו  אומר  שיגלה  והוא  רשאי  ,  שאינו 

לגלות אלא למי שיתנו לו רשות מן השמים עליו 

ניירים   מאות  שש  כמו  הספרים  מן  וקצת  וכו'. 

נתגלה אלינו בארץ ישראל ברוב חסדי השם וכו',  

ז"ל   האר"י  פטירת  כל  שלאחר  מהרח"ו  כל  לקח  מהרח"ו  כל  לקח  מהרח"ו  כל  לקח  מהרח"ו  לקח 
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(ח"ג  בספר עבודת הקודש לר' מאיר ן' גבאי  

והלאה) טו  נגד    פרק  לדבר  רב  באורך  האריך 

הפילוסופיה ושאין לנו חלק ונחלה איתה, כי עם  

המקו  וכתב  הקבלה  טו) בלת.  לא    (פרק  כי  עליה, 

לבא  ואסורה  וזרה  היא,  נכריה  כי  ליבקש,  נתנה 

כתב על הפלוסופיה, היא   (פרק טז)בקהל וכו'. ושם  

 

 

ונטריסים מיד כל החברים, ולא הניח להם שום  ונטריסים מיד כל החברים, ולא הניח להם שום  ונטריסים מיד כל החברים, ולא הניח להם שום  ונטריסים מיד כל החברים, ולא הניח להם שום  הק הק הק הק 

 , באומרו דבר מזו החכמה, ולא החזיר אותם להםדבר מזו החכמה, ולא החזיר אותם להםדבר מזו החכמה, ולא החזיר אותם להםדבר מזו החכמה, ולא החזיר אותם להם

האור  הזה  בעולם  עוד  לגלות  רשות  ניתן  שלא 

דפים,   הת"ק  העתקת  דרך  וסיפר  וכו'.  הגדול 

פעמים   שלוש  הספרים  אותם  סיימו  ושרבותיו 

ושם   סג)וכו'.  שנים    (עמ'  ל"ה  כתבה  זו  שאיגרת 

שעתה מהרח"ו    (עמ' עא)י. ושם  אחר פטירת האר"

בגיל ס"ה, ועוד שם כתב וז"ל, ומה גם כי חבלים  

עימים, שכבר זכינו לרוב חבוריו, קרוב  נפלו לי בנ 

חיבורי   רוב  שאלו  סבר  [א"כ  וכו'  ניירים  לת"ר 

חשון  בתאריך  מכתבו  וסיים  ועע"ש  מהרח"ו] 

את  הם  ראו  שלא  הדבר  ברור  ומעתה  שס"ז. 

מקומ ושאר  מהרח"ו  מעיד  הקדמת  שבהם  ות, 

איהו גופיה עדויות גמורות על השגות האר"י [אם 

הנ"ל   שלומל  הר"ש  חלק    סט)(עמ'  כי  מעתיק 

מהקדמת מהרח"ו, ומעט מן עזוז נוראות האר"י  

לידם.]   בא  לא  זה  כנראה  בעיניו,  שראה  מה 

ומעתה נחה ושקטה הארץ. ובזה גם לימוד זכות  

על הארי נוהם, כי נדמיין לעצמנו שעתה בדורנו  

נשמע שקם רב מקובל גדול והוא בעל מופתים, 

הסוד  תורת  את  ופתח  הנביאים,  כאחד  כמעט 

חדשה לגמרי, הרחיבה והגדילה בשיטתו.  רך  בד

ובשלוה,   בהשקט  זו  חדשה  תורה  נקבל  האם 

כשמשענתה היא שמועות וסיפורים והעדויות לא  

היו מוסמכות דיים לפני הארי נוהם, וקמו עוררים  

הכלים  לפי  הצדק,  מן  בזה  שיש  הרי  עליהם, 

ואיסורה  יכנה,  ישראל  בשם  אשר  לכל  אסורה 

וכו' בסוטה  שאמרו  ממה  האדם   , מבואר  ארור 

וכו' יונית  חכמה  בנו  את  ן כ  בתכ  דו עו  .שילמד 

ספרו   בהמשך  יז(פרקיבאורך    םיד יפלו  יפמו   כד)-ם 

. ועל דבריו ראה בארי נוהם המוראהך  רדבו  כהלי

(שערי תשובה . ועוד ראה בתשובות הגאונים  (פרק ו)

  שעמדו לרשותו.  

  והנה    (פרק כה)השגתי את ספר מגן וצינה   שוב

סדר   ובש לפי  נוהם,  הארי  על  להשיב  כולו 

מהרח"ו   עדות  כי  כאמור,  השיב  ושם  פרקיו, 

סתירתו, וכתב שחלילה הוציא שקרים וכזבים על 

רבו האריז"ל בדברים שלא הי' ולא נבראו בעולם  

וצדיקים   בכשרים  חשד  מדוע  א"כ  וסיים,  וכו'. 

בספר,   ויכתבום  בדויים  שקרים  שיוציאו  כאלו, 

קי זה  ואפי' פחות ים  להיות שקר  עולם.  לדורות 

אמת  שפת  לזאת  והן  כן,  יעשה  לא  שבפחותים 

וגו'. עכ"ל. אולם היוצא מדבריו שהבין כי הארי  

כה   ולכן  והכחישה,  מהרח"ו  מעדות  ידע  נוהם 

קצף כנגדו לאורך הספר וגם כאן במילים קשות, 

מדברי   ידע  שאילו  ונראה  אינו,  זה  ולדרכנו 

ומעתה כחימהרח"ו הכתובים עלי ספר לא ה ש, 

  הכל יבא יחדיו וכאמור, ונחה ושקטה הארץ. 

  

טוב   וע"ע במעגל    שבהגיעו    )9(עמ'  לרחיד"א 

ואחר   וע"ע ספרים,  איזה  ידיו  השיגו  לוונציא 

כותבו את שמותם כתב וז"ל, ולהבדיל בין האור, 

שם ראיתי ס' ארי נוהם, קונטריס להוכיח שהזוהר 

וכו',   מבחור  רק  וחבריו,  מרשב"י  ריו ודבאינו 

לעו, והיו כלא היו. ע"כ. וע"ע מש"כ עליו בשם 

. ע"ע על הארי  (מערכת גדולים ערך י אות יד)הגדולים  

הרב   לידידי  גרונה  בחוג  הרמב"ן  בספר  נוהם 

  .)128(עמ' מאיר מיארה שליט"א  

  גם 
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קטז

נגד ההולכים בדרך אריסטו ועל פיו מבארים    סי' ה)

  את התורה. 

  

  האוהל מועד 

בספר הפילוסופיה  את  תקף   מועד   אהל  גם 

, שהביא את נתיב א) ו דרך  הארוך  חכמה ראשית (שער 

(ח"א סימן ט  א  ן הנ"ל, ותשובת הרשב" תשובת גאו 

והעתיק    הנ"ל) שיבחה,  התם  לעיל  ברם  באורך. 

ועוד  בפילוסופיה,  המורה  של  הקדמות  כ"ה 

לאורך ספרו רבות, ומעתה לכאורה דבריו סתראי  

שם   שיטתו  מתבארת  והנה  לן.    ראשית   (שער נינהו 

בה, אך שכתב שכן יעיין    ה)  בנתיב  ו  דרך   הארוך   חכמה

 ובענינים  בחכמה  , וז"ל, המעיין במקביל למסורת

 לראות  יהרוס  שלא  ליזהר  צריך  העיוניים,

 רק  לשלילה,  אם  לחיוב  אם  השכליות  בחכמות

 שכלו   יטריד  ולא  להשיג,  שכלו   בכוח   שיש  במה

 יהרוס ולא  מופת, עליו  שאין  מה על מופת לבקש

  ידיעת   בלתי  מאד  העמוקים  בדברים  ויתחיל  בעיון 

  החכם  שאמר  ו וזה  אליהם,  הצריכות  ההקדמות

  דבר  להוציא  ימהר  אל  ולבך  פיך,  על  תבהל  אל

  ידבר   שלא  כלומר   ,)א,  ה  קהלת(  האלהים  לפני

  במה  רק  בהם,  יחשוב  ולא  האלהיים,  בדברים 

 האמיתית,  והקבלה  התורה  מצד  אצלו   שמקובל

 מופת,   בו   ימצא  שלא  דבר  על  ויאמר  שיגזור  לא

  שיסמוך  מאד  לו   צריך   רק  בו,  להאמין   ראוי  שאין 

  בחירת  על  לא  האמיתית,  הקבלה  ועל  ורה,תה  על

 כל   להשיג  האדם  שכל  בכוח  שאין  לפי  לבד,  שכלו 

  שלא   באמונות  יש  רבים  וענינים  נכון.  על  הדברים

 הנהגתו  כידיעת  אמיתתם,  לדעת  שכלו   בהם  יגיע

  וידיעת ,  ברואיו   על  והשגחתו ,  לעולם'  ית

  לתת   אדם  יוכל  שלא  דברים  הם  אלה  כל,  הפרטים

  זה   ועל  תכונתם.  עד  ולבא  ,אמיתתם  על  מופת

 עסק  לך  אין   התבונן,  שהורשית  במה  אמרו 

  חכמת   ל"ר  חכמה,  ששערי  מפני  זה  וכל  בנסתרות.

 שנכנסו   ומהארבעה  האדם,  לפני  נעולים  האלהות,

, שלם  מכל  השלם  אם  כי  בשלום  יצא  לא  לפרדס,

 כי   בה,  נכשלו   האחרים  אבל  עקיבא,'  ר  וזהו 

 ודברים  םדמיונ   הראותם  חוזק  עם  להם  נתייחסו 

  הדמיונות   מן   בראות  שיתחדש  כמו   מטעים,

 ישראל,   בני  לאצילי  כן   גם  שקרה  וכמו   המכזיבות,

 נאמר,   זה  ועל  שלמה,  בלתי  אבל  השגה  שהשיגו 

עכ"ל. ועוד ראה את . )טז, ז קהלת( יותר תתחכם אל

, ולפום ריהטא  נתיב ו)  י   (דרך יחסו לפילוסופיה שם  

זה יכון אף  עולה עם דרכנו הנ"ל בביאורו, ע"ש. ו 

רבי תנאים  עם  לימודה  את  שסייג  ם, להרמב"ם, 

ולא כל הרוצה ליטול את ה' יבא ויטול, ואדרבה 

, יביאו הדבר לידי כפירה, וכאשר התבאר במקומו 

  .(סעיף ט)וכדלעיל 

  

  ריטב"א והר"ן בפתגמא דא ה

כתב    א)  עמוד   כח  דף  (סוכהא  "הריטב 

דבר   דאביי   הויות  קטן   וז"ל, 

  מרכבה   מעשה  לגבי  הוא  קטן   דבר'  פי.  ורבא

 לתלמוד,   קטן   דבר  קרי  לא  נמי  הא  ולגבי,  שאמרנו 

  משנה  מקרא  הניח  שלא  לכולם,  קדמו   שהרי

 בו.  תלוי  שהכל  יתד  והם  ואגדות,  הלכות  ותלמוד

  ותירוצין  קושיות  הם  ורבא  דאביי  הויות   אלא

  שלא   מפני  להם,  נתבררו   שלא   שלהם  וספיקות

,  הראשונים  יםכחכמ  תלמוד  של  לעומקו   ירדו 

  קטן   דבר  ליה  קרי  ידיעה,  מחסרון   זה  שהיה  ולפי

 חכמות  שאר  מכל   הוא  גדול  אבל  המשנה,  בחכמת

 ולא , המאמין   לכל ונכון  אמת הפירוש וזה, הגוים

עכ"ל.    .יכפר  אלהיםה  אחרים,  שפירשו   כמו 

הגוים,   חכמות  שאר  מכל  הוא  שגדול  ומדכתב 

ושה' יכפר, מבואר שבא לאפוקי מדברי הרמב"ם  

העוסקת   הפילוסופיה  היא  מרכבה  שמעשה 

הכס"מ   הבינו  והכי  הנכונה.  האלהית  בחכמה 

(סוכה דף , ושם יחד עמו את הר"ן  (יסודי התורה סופ"ד)

  ו. 

    בחידושי 



 

  קיז   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

דבר גדול מעשה מרכבה    , שעל הגמ' הנ"לכח ע"א)

דבר קטון הויות דאביי ורבא פי', משום דמעיקרא  

אמר שלא הניח מקרא ומשנה וכו', קרי להוויות 

ורבא דבר קטן, לפי שאין ספק שהתנאים   דאביי

הראשונים היו יודעים המשנה על בוריא, ההוויות  

חשבינן להו.  דהוו בתר הכי אביי ורבא לדבר קטן  

שרצה, מה  כתב  נכתב.    והרמב"ם  שלא  והלואי 

עכ"ל. ומכאן לכאורה שהם סוברים שיש להרחיק  

את הפילוסופיה האלהית. אולם זה אינו, דחזינן  

ששב והשיג   הראשון)  (הדרושבדרשותיו  להר"ן עוד  

על הרמב"ם שאין מעשה בראשית ידיעות הטבע, 

שעובדי  יצא  גם  ההסתרה.  חובת  למה  א"כ  כי 

ועל כן    האדמה נחשבים עוסקים במעשה מרכבה.

פירש שמעשה בראשית הוא סדר ההשתלשלות  

מהשכלים הנבדלים, אל חוקי הטבע, להפעילם. 

השכ עד  מהשם  הוא,  מרכבה  לים ומעשה 

נמצא  ע"ש.  הטבע.  את  המפעילים  הנבדלים, 

חלים,   מה  על  השמות  בהטלת  חולק  שהוא 

דבר   לגמרא  הרמב"ם  שקרא  על  יצאה  והערתו 

ללמוד   שיש  הר"ן  שסובר  ויתכן  את קטן, 

ידע   לא  הוא  גם  כי  האלהית,  הפילוסופיה 

מהו  בירורו  מדרך  שם  לו  כמבואר  מהקבלה, 

לגב ידיעותיו  כן  ועל  ע"ש,  בראשית  י  מעשה 

חקרו  וכאשר  הרמב"ם,  כשל  הם  ההשתלשלות 

על   אף  תיכון  זו  הערה  וכנראה  הפילוסופים. 

א מרחיק  שהוא  ראיה  אין  ומ"מ  ת  הריטב"א, 

גמרא עליה.  הפילוסופיה, רק מגדיל את מעלת ה

מעיד בשם   (סי' קנה)שוב ראיתי שבשו"ת הריב"ש 

רבו הר"ן שאמר אלי ביחוד, כי הרבה יותר מדאי 

להאמין בענין הקבלה ההיא,  תקע עצמו הרמב"ן 

ולזה איני תוקע עצמי באותה החכמה, לבל יהיה  

למד   לא  דהר"ן  וחזינן  ע"כ.  בנסתרות.  עסק  לי 

וצינה   וכ"כ בספר מגן  ל ארי נוהם (בהשגתו עקבלה. 

שהר"ן והריב"ש לא קיבלו קבלה. שוב אינה    פ"ט)

בו    (מוסד הרב קוק)ה' לידי ספר הזכרון להריטב"א  

הריטב"א   ממגן  הרמב"ם  על  השגות רבות  פני 

הרמב"ן עליו בדרכו הפילוסופית, וכמו שהאריכו 

בדעת  הנ"ל  דברינו  את  מחזק  וזה  שם,  במבא 

  הריטב"א [ברם לא עיינתי בספר זה.

  

וכן האריך נגד הפילוסופיה בשו"ת יכין ובועז  

קלד) סימן  שהקשית)ושם    (ח"א  ומה  כתב   (ד"ה 

ה מורה  ספר  ללמוד  שהרוצה  נבוכים, כריב"ש 

תחילה.   התורה  כל  לגמור  דבריו, צריך  ותוכן 

באורך  הפילוסופיה  בטעויות  דיבר  התם  דלעיל 

אם  כי  בתורתם  לעסוק  ושאין  ובשיבושיהם, 

ושם   איהו.  עביד  ושכן  התורה,  (שער  בחכמת 

יחיה   השלישי) אם  הפילוסוף  שילמד  ומה  כתב, 

בדרך העיון השכלי והחקירה אלף שנים, וישיגהו  

כל אותותיו ומופתיו, נדע אותו אנחנו  האנושית, ב

על נקלה בלא שום חקירה. והראה דוגמא מענין  

בראיות,  הסתבכו  שהפילוסופים  האל,  מציאות 

זאת  יודע  שבנו,  קטן  תלמיד  והיותר  וכתב, 

האמונה, וישיג אמתתה מהתורה האמיתית שלנו,  

הוצ  אשר  אלהיך  ה'  אנכי  מארץ  שאמר,  אתיך 

מה שכתב הרמב"ם    מצרים וכו'. ועוד ביאר שכל

לה רק  הוא  המורה,  הפילוסוף  את  לכופר  שיב 

דהכופר,  למטוניה  דאף  בתורה,  מאמין  שאינו 

נוכיח את יסודות האמונה, מציאות האל, אחדותו  

וכו', וכמאמר התנא דע מה שתשיב. ושכן הורה  

כדי   אלו,  חכמות  ללמוד  היתר  הרשב"ץ  זקנו 

 . וגם נתעורר הרמב"ם לחבר ספר זה, כי להשיבם

באותם קצת מחכמי ישראל בזמנו היו מתעסקים  

חכמות וכו'. אך לנו א"צ לכל זה, כי הכל מפורש  

גאון,  האי  רב  תשובת  את  והביא  וכו'.  בתורה 

ותשובת הרשב"א הנ"ל. ואחר עלות כל זאת, שב 

חבר   למה  השואל  שאלת  על  להשיב  וכתב 

המור ספר  את  ז"ל  הארכתי  הרמב"ם  שכבר  ה, 

  ז. 
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באותו חבור, חלילה וחס למעלה מה היתה כונתו  

כ שהיתה  נפש שנאמר  משלים  שהוא  בו  ונתו 

האדם הלומדו, ויזכה בלמודו לחיי העולם הבא  

ואני   וז"ל,  ז"ל  הרשב"ץ  א"ז  כתב  ולזה  וכו'. 

אומר, כי המתפלספים מבני עמנו, החושבים כי 

 

 
ובועז ברמב"ם  ג כתב מעשה    דעת היכין  שלא 

  מרכבה רק פשוטי הדברים

  לבאר    קלד הנ"ל)  (ח"א סימןעמד היכין ובועז   עוד

ראיתי  עוד שלא  בדרך  הרמב"ם  דעת  את 

כתב   תחילה  וכו')כמותה,  הראוי  ומן  שאף    (ובד"ה 

חכמת   היא  בראשית  מעשה  שפירש  הרמב"ם 

האלהות,   חכמת  היא  מרכבה  ומעשה  הטבע 

וב חידוש הדברים  [ולר  (ד"ה והנה הרמב"ם)והמשיך  

וכיון דגברא רבא אמר מילתא הוכרחתי להעתיקו  

[הרמב"ם] מה שהיה    כלשונו]  וגם העלים  וז"ל, 

מרכבה,   ומעשה  בראשית  מעשה  מחכמת  יודע 

בספר המדע ובספר המורה, אלא   ולא כתב מהםולא כתב מהםולא כתב מהםולא כתב מהם

פשטי הדברים ונגליהם. אבל סתרי חכמות אלו, 

והעלימם,   אותם  הגידםהסתיר  הגידםולא  הגידםולא  הגידםולא  אדם.   ולא  לבני 

ואמר שעשה כן, לפי שלא ידע מה שהשיג מהם 

ב"ם בחכמות  מפי איש מקובל [מה שהשיג הרמ

אלו לא קיבלם], וגם לא בארוהו בו נבואה אלהית 

להודיעו שמה שהשיג מהם הוא כן [לא הודיעוהו  

מה  השיג  ולא  בהם].  בהבנתו  שצדק  ממרום 

הכתוב  פשט  אותו  שהורה  ממה  אלא  שהשיג 

הנביא שאצלו בספרי  מה  עם  חכמים,  ודברי  ים 

שאפשר  [הרמב"ם]  וכתב  עיוניות.  מהקדמות 

הענין   אחר.  שיהיה  דבר  הכונה  ותהיה  חלופו, 

כתב ולפיכך   כתב לא  כתב לא  כתב לא  מרכבה    לא  ממעשה  שהשיג  מה 

מלמד   מפי  קבלו  שלא  כיון  בראשית,  ומעשה 

ולכך לא היה  ולכך לא היה  ולכך לא היה  ולכך לא היה  מקובל, ולא ביארוהו הנבואה בו.  

דע על מה שאפשר שנו   לו תחבולה להעיר אותנו לו תחבולה להעיר אותנו לו תחבולה להעיר אותנו לו תחבולה להעיר אותנו 

בידיעת ספר המורה השלימו עצמם, שאינם לא  

דים. ם הפילוסופים לפי דעתם, ולא עם התלמו ע

. ועוד עיין ושוב הביא את תוכן תשובת הריב"ש

על דבריו ובדרכו לבאר את ספר מורה הנבוכים  

  . עכת"ד. גבהערה 

לו בו והתבאר לו. והעיד שמעשה מרכבה ומעשה 

ל האומה  מן  מהם  הידיעה  נפסק  גמרי, בראשית 

עד שלא נמצא מהם דבר קטן או גדול. והסיבה כי 

הדברים הללו הם סתרי תורה, וכבר ביארו חז"ל  

הרב   מדברי  זה  כל  וכו'.  אותם  המעלים  שכר 

ממנו.  השלישי  לחלק  בהקדמה  שכתב  המורה 

לומד א"כ  דבר   עכ"ל.  כתב שום  לא  שהרמב"ם 

רק   אלא  ומרכבה,  בראשית  במעשה  בספריו 

והעמ הדברים,  ולא פשוטי  כלל,  כתב  לא  וקים 

יוכל לדלותם מתוך ספרו,  רמזם, ושום אחד לא 

שכן אנוס היה שלא לכותבם מפני אזהרת חז"ל 

  על המגלה סוד. עכ"ד.

קשים   ואחר הדברים  וההשתחויה,    הכריעה 

תרים המה מלשון  להולמם, אחרי שנס ואחר

הנ"ל, שממנה שאב   (בהקדמת ח"ג למורה)הרמב"ם  

שבהקד הנ"ל,  דבריו  שכן את  מבואר  הנ"ל  מה 

רק   במצודתו,  עלו  אשר  התורה  סודות  את  כתב 

בעיון  ספרו  את  שילמד  שמי  בהסתר,  כתבם 

יחשוב  ידע,  שלא  ומי  כוונתו,  למה  ידע  הראוי, 

להאריך   הוכרחתי  [ולכן  דבר.  שום  הוסיף  שלא 

ט את לשון היכין ובועז לעיל, שלא לתלות  ולצט

ואם  לבוחנם,  הקורא  ויוכל  אמר,  שלא  דבר    בו 

טעיתי עימי תלין משוגתי. וגם עכשיו מוכרח אני  

ז"ל   הרמב"ם.] שהנה  לשון  את  ולצטט  להאריך 

במורה   תיבון)הרמב"ם  ן'  ג תרגום  הנה(הקדמת חלק   , 

  בזה  היה  הכונההכונההכונההכונה        שעיקר שעיקר שעיקר שעיקר   רבות  פעמים  בארנו 

  ממעשה   לבארו   שאפשר  מה  לבאר לבאר לבאר לבאר ,  המאמר



 

  קיט  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 

 

  זה   לו   שחובר  מה  כפי,  מרכבה  ומעשה  בראשית

 מכלל  הם  הדברים  שאלו   ו בארנ   וכבר,  המאמר

[מפורש שעיקר השמעת דבריו המה    תורה   סתרי

סתרי  שהם  ומרכבה,  בראשית  מעשה  להודיע 

לו  שיש  הבעיה  את  לבאר  בא  ועתה  תורה. 

וידעת אלו].  דברים   האשימו  איך  כ"ג  בכתיבת 

[ואם כן כיצד יוכל  אותן. שמגלה מי ל"ז  רבותינו 

  רי סת   מעלים  ששכר  ל"ז   לכותבם. ומאידך] ובארו 

 עצום  העיון   לבעלי   והגלויים  המבוארים  תורה

לכך]  [וראיה    מה  על  פסחים,  בסוף  אמרו   מאד. 

 לאכול  סחרה  יהיה'  ה   לפני  ליושבים  שכתוב

  דברים   למכסה  אמרו   עתיק  ולמכסה  לשבעה

  והבן  תורה.  סתרי   ניהו   ומאי  יומיא,  עתיק  שגילן 

. תבונה  בלבבך  יש  אם  אליו   שהיישירו   מה  שעור

 רחוק   והיותו   מרכבה,  מעשה  עומק  בארו   והנה

 ממנו   שיבין   מה  שאפילו   והתבאר,  ההמון.  מדעת

  אלא   ללמדו   התורה  אסרה  תבונה, השם  שחננו   מי

  ואין,  הנזכרות  המדות  לו  שיש  למי  בפנים,  פנים

[ואם    לבד.  פרקים  ראשי  אלא  ממנו   לו   מוסרים

  יכתבם עלי ספר יעבור על איסורי חז"ל אלו] וזאת 

  עד ,  לגמרי  האומה  מן   ידיעתו   בהפסק  הסבה  היא

 היה   וראוי  גדול.  או   קטן   דבר  ממנו   נמצא  שלא

  מקבל,   מפי  מקבל   נעדר  לא  כי,  כך  בו   להעשות

  יש  איך  כן,  שהוא  ואחר   כלל.  ספר   בו   חובר  ולא

,  לי  שנודע  שאפשר  מה  על  להעירך  תחבולה  לי

  מזה.   שהבינותיו   במה  ספק,  בלא  אלי  והתבאר

ספר  [א"כ תמה הרמב"ם איך יוכל להעלות עלי  

אבל חז"ל.]  זאת  אסרו  הן  התורה,  סודות   את 

 שיהיה  עד  בו,  לי  שנודע  ממה  דבר  מחבר  המנעי

 בעיני   היה,  מבלעדיו   אפשר  אי  אשר  באבדי,  אבדו 

 הייתי   וכאלו   נבוך,  כל  וחק  בחקך  גדולה  אונאה

 המוריש  קנאת  או ,  לו   הראוי  מן   האמת  עושק

[ואם    מגונות.  מדות   ושתיהן ,  ירושתו   על  ביורש

ב, גם זה מגונה מאוד, ונקרא שמאנה את  לא יכתו 

מהם   שמסתיר  במה  לסודות,  הראויים  החכמים 

ואמנם לו.]  שנגלה  אם    באור  מה  [דהיינו  דבריו 

 מה  זכרנו   כבר  יכתוב את סודות התורה בפירוש] 

  אותו  שנותן   למה  מצורף  התורה,  מהזהרת  בו   שיש

לגלות,   אוסרים  היו  לא  חז"ל  אילו  [גם  השכל 

ת חובת הסתרתו, כמו שכתב השכל לבדו מבין א

זו].   מחובר  בדוכתי טובי על תנאי לימוד חכמה 

ממנו   לי  שנודע  במה  סברא  בעל  כ"ג  היותי  אל

עצמי]  ולימוד  בסברא  הגיעם  בסוד,  , [ידיעותיו 

  שכן  להודיעני  אלהית  בואהנ   בו   באתני  ולא

 בו  שאאמינהו   מה  קבלתי  ולא  בענין.  נתכוון 

 ודברי  בואההנ   בספרי  הכתוב  הורני  אבל  ממלמד.

  עיוניות,   ההקדמות  מן   שאצלי  מה  עם,  החכמים

 הענין   שיהיה  ואפשר  ספק.  בלא  כן   שהענין 

צדדי .  אחר  דבר  הכוונה  ותהי  חלופו, כאן  [עד 

לפרסם את סודות  הספק של הרמב"ם כיצד יוכל  

האיסור   על  לעבור  ולא  לו,  שנתגלו  התורה 

 עוררתני  שהטילו חז"ל, על המגלה אותם.] והנה

 ענין  אל  האלהי,  והעזר  המיושרת,  ההמחשב  בו 

 שאמר  מה  לך   אפרש  שאני  והוא  שאספרהו.

  שישמע   כל  שיחשוב  דרך  על   ה,"ע   הנביא  יחזקאל

 שיורה   מה  על  נוסף  דבר  אמרתי  לא   שאני,  פירושי

 מלשון  מלות מתרגם  אני  כאלו   אבל,  הכתוב  עליו 

 גלויים.  דברים  ענין   בקצרה,  מבאר  או ,  לשון  אל

  ויתבונן  המאמר,  זה  לו   שחובר  מי  בו   וכשיסתכל

        הענין הענין הענין הענין         לו לו לו לו         יתבאר יתבאר יתבאר יתבאר   שלמה.  בהשגחה  כלם  בפרקיו 

        ממנו ממנו ממנו ממנו         יעלם יעלם יעלם יעלם         שלא שלא שלא שלא         עד עד עד עד         ונגלה, ונגלה, ונגלה, ונגלה,         לי לי לי לי         התבאר התבאר התבאר התבאר         אשר אשר אשר אשר         כלו כלו כלו כלו 

 לכל   התועלת  בין   לקבץ  היכולת  תכלית  וזהו   . דברדברדברדבר

  הענין  מזה  דבר  בלמוד  הביאור  מניעת  ובין   אדם,

 שים  ההקדמה,  זאת  הקדים  ואחר .  שצריך  כמו 



    המדות  סעיף י  שו"ע   

  

 

קכ 

מפאנו   קח)הרמ"ע  חס    (סי'  כתב, 

כי  הדעת  על  להעלות  ושלום 

וחס למעט מכבוד   כיון חלילה  הקדוש הראב"ד 

ז  חשף  אך  על  הרמב"ם,  לחלוק  קדשו  רוע 

ה גופי  בכמה  כולי הרמב"ם  ליסרכו  דלא  לכות, 

לל אבתריה  ספר  עלמא  מעל  בדעות  וללמד  מוד 

וכיוצא פוק חזי מש"כ הראב"ד   מורה הנבוכים. 

עשה  גדולה  דמלאכה  דכלאים,  בפ"ו  בעצמו 

 

 

 והיקר  בדהנכ  הענין   בזה  הבאים  בפרקים  לבך

 ועמוד  בו,  תלוי  שהכל  יתד  הוא  אשר,  הגדול

  עליו. עכ"ל ההקדמה.  נשען  שהכל

רק   הנה התורה,  סודות  כאן  שכתב    להדיא, 

יתבונן   הנה שלא  שמי  להסתירם,  שהשכיל 

על  יעלה  לא  סופו,  ועד  מתחילתו  הספר  בכל 

ביאור   רק  שכתב  ויסבור  שהסתיר,  הסודות 

וכתי טובי  הכתובים. גם כן עולה מפורש מעוד ד

, ציטוטי (סעיף ח אות ב)בדבריו אשר הובאו לעיל  

שפ טובי,  בדוכתי  הרמב"ם  ירש דברי 

מרכבה,  מעשה  היא  האלהית  שהפילוסופיה 

קודם  המוקדמים  בתנאים  שיעמוד  מי  ושכל 

תכלית  את  יעשה  בה,  יעסוק  ושוב  בה,  העיסוק 

כי   הפשט,  מלימוד  למעלה  ושזהו  לעולם,  בואו 

לכפול קחנו משם, ודלא    הוא תורת הסוד, וא"צ

כיכין ובועז כאן שהאריך שדרך הפילוסופיה לא 

ושכ סוד,  לשום  הרמב"ם  יגיע  עיסוק  ל 

בפילוסופיה רק להשיב את האפיקורס. ואין זאת 

ואת  הפילוסופיה  את  לפרוך  כוונתו  משום  אלא 

העיסוק בה כנזכר לעיל, הוכרח להעמיס זאת אף  

עם    ברמב"ם לרוב חשקו לשים את הרמב"ם יחד

שיטתו, בדבר שהינו כה עקרוני לו. ושמא תרגום 

מתורג שם  ושמא  לפניו  היה  אלחריזי  כן. ר"י    ם 

  

והרי  עכ"ל.  אלה.  מכל  בחפניו  ולכנוס  לאסוף 

כדי  עשאם  התקיפות,  הראב"ד  דהשגות  דס"ל 

ימ [והביאו שלא  במורה.  הרמב"ם  אחרי  שכו 

ושכ"כ עוד    (כללי הרמב"ם אות מג) יד מלאכי  בספר  

חנינה  מוהר"ר  מכת"י  העתיק  ואולם  פוסקים. 

ראה  לא  דעתי  לפי  וז"ל,  כך  על  שכתב  קאזיז 

הראב"ד ז"ל ספר המורה. ובהלכות יסודי התורה  

עכ"ל.   מאומה.  הרמב"ם  על  שהשיג  נמצא  לא 

ובתרגום הגר"י קאפח מפורש ג"כ כאמור, וביתר  

  שאת לך ראה שם. 

שמה   ואגב הנ"ל,  היכין  דברי  הלום,    בואנו 

שילמד הפילוסוף אם יחיה אלף שנים,  ואגב

האנושית,    וישיגהו בדרך העיון השכלי והחקירה

בכל אותותיו ומופתיו, נדע אותו אנחנו על נקלה  

מצי ענין  וכמו  חקירה.  שום  האל, בלא  אות 

והיותר תלמיד קטן   שהפילוסופים האריכו בכך, 

שבנו, יודע זאת האמונה, וישיג אמתתה מהתורה 

אשר  אלהיך  ה'  אנכי  שאמר,  שלנו,  האמיתית 

הוצאתיך מארץ מצרים וכו'. ע"כ. לדעת הרמב"ם  

היום  הח וידעת  שנאמר  התורה,  ציווי  היא  קירה 

וגו' שהוא ציווי לדעת את מציאות האל ואחדותו  

האמנה   ואכן  להאמין,  רק  ולא  חקירה,  בדרך 

גרידא תכון בנשים וקטנים ובכל מי שאינו שלם.  

הנקרא   התורה  חלק  שזהו  הרמב"ם  סובר  גם 

והמעולה   העיקרי  החלק  כן  על  ויתר  פרד"ס, 

החקי כן  ועל  אלא  שבתורה,  אמצעי  אינה  רה 

שזה  המקבל,  על  החוקר  מעלת  כי  וגם  מטרה. 

וזה   דבר  למחרפו  להשיב  מים, יוכל  פיו  ימלא 

וכדלעיל  בחלישות  וזה  בעומק,  יודע  זה  ועוד 

. ובזה תבא תשובת הרמב"ם לדברי היכין  (סעיף ח)

  ובועז. 

 

  ובשו"ת 
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שהם ההלכות של ספר  והרי זה שלא השיג במדע,  

מראה הנבוכים,  היתה    מורה  לא  שבודאי  לנו 

וכן דחאו הגר"י  הקפידא שלו על דב  רי המורה. 

 (עמ' כה)קאפח במבוא למורה הנבוכים שבתרגומו  

שהראב"ד לא ידע ערבית שבו נכתב ספר המורה, 

האבן  ותרגום  דתתקנ"ט.  בשנת  נפטר  והראב"ד 

ד כ"כ  תיבון למורה הסתיים בשנת דתתקס"ד. ועו 

קאפח   לרמב"ם שבההדר הגר"י  תו בכותרת מטרת  (במבא 

. והוסיף שזו דרכו של הראב"ד לומר את  "ד)הראב 

דבריו בחריפות, וחריפותו ובטויו נגד הרמב"ם, 

מאופקים הם מאד לגבי חריפותו כלפי האחרים,  

כגון הרז"ה ועוד. ע"כ. לאמור שבא לדחות דברי  

המכיר  אדרבה  כי  פן,  מעוד  מפאנו  את    הרמ"ע 

מאו  שהעריך  יראה  הראב"ד,  של  את לשונו  ד 

    הרמב"ם, ודיבר כנגדו בעדינות.] 

  

ולכן   שבדורם  הקילקולים  על  הכותבים 

  הרחיקו הפילוסופיה  

(נדפסה בכתבי הרמב"ן מוסד תשובת רב האי גאון  

כדלעיל  (הרב קוק ח"א עמ' שמט ונדפסה בדוכתי טובי  

א)  יסעיף   כתב לגבי העוסק בפילוסופיה לבד   אות 

ש  ויראת  תורה  מעליו  יסיר  ויפסיד  וז"ל,  מים, 

בספרים   הכתובים  הענינים  באותן  עצמו 

ויסי לגמרי.  החיצונים,  תורה  דברי  כל  מעליו  ר 

עד   דעתו,  שישבש  לאדם  יארע  ההסרה,  ומזאת 

תראה  ואם  וכו'.  התפלה  לעזיבת  יחוש  שלא 

ים ודרכי  שאותן בני אדם המתעסקים באותן הדבר

הפילוסופיא, יאמרו לך שהיא דרך סלולה, ושבזה  

לי כי  ישיגו  ודע  להם,  תאבה  לא  הבורא.  דיעת 

יראת  תמצא  ולא  באמת,  לך  וענוה   יכזבו  שמים 

במשנה  המתעסקים  באותם  אלא  וקדושה, 

ובתלמוד ובחכמה יחד, לא בדברי חכמה בלבד.  

יג)וכן ראה להלן    עכ"ל. קילקול   (סעיף טז אות  על 

רבנו שלמה מן ההר.גדול   בזמן  וכיוצ"ב    שהיה 

נכתב  יז)ת-' תיד (ח"א סיהוא בשו"ת הרשב"א   וכן   ,

בן  מרי  בר  לרבי אבא  קנאות  מנחת  ספר  לאורך 

חלקם   ונקבצו  רבות,  פעמים  הרשב"א  של  דורו 

. ובהקדמת ספר אור ה', לר' חסדאי  )יח(סעיף  להלן  

ן' קרקש, כתב על המורה דברים קשים, ושמסירת 

הת סגולה, סודות  ליחידי  בלחישה  היתה  ורה 

ינו, רבים וכשנחלשו הדורות וחסרה חכמת חכמ

מבני עמנו התנשאו להעמיד חזון, ודברי נבואות 

ובילדי סתומים   והבלים,  בחלומות  וחתומים, 

לדבריהם,  נמשכו  חכמינו  שמגדולי  עד  נכרים, 

בראיותיהם,  ונתקשטו  במאמריהם,  ונתיפו 

ר מימון אשר ובראשם הרב הגדול רבינו משה ב

ורוחב  והפלגת הקפתו בתלמוד,  גודל שכלו  עם 

הבי ובמאמריהם,  לבבו  הפילוסופים  בספרי  ן 

החלושו  ומהקדמותיהם  ויפת,  עשה  פתוהו  ת, 

אשר   בספר  התורה,  ליסודות  ויסודות  עמודים 

בזה   כוונת הרב  ועם היות  קראו מורה הנבוכים. 

והפכו  המתפרצים,  עבדים  היום  קמו  רצויה, 

י אלהים חיים, מטילים מום בקדשים, למינות דבר

יופי. ואם השבע   ובדברי הרב יתנו דופי כי תחת

הקורא  את  השביע  המורה  בריש  [כי  השביע 

על ומסתרי    בספרו  מצפוניו  לגלות  שלא  זאת] 

גם  ע"כ.  וכו'.  מלתו  לאל  לא שמו  הנה  רעיוניו, 

על הרמב"ם,    (סוף סימן מה)בשו"ת הריב"ש הנ"ל  

ז"ל   הרב  נמלט  קצת    מב"ם במורה)(הר לא  מהמשך 

  אחר החכמה בקצת המופתים כגון בבן הצרפית

קאפח)  הרה"ג  בהערות  וע"ש  מב  פרק  ח"א  הנבוכים   (מורה 

. ואולי לא היתה כונתו  (ח"א פ"י)ובמעמד הר סיני  

יוכל להשיב האנשים ההם לגמרי  רק באשר לא 

מן הקצה אל הקצה, ובאר להם ענינים מעטים מן  

זה  התורה בדרך המסכמת א וגם  ל הפילוסופיא, 

שנראו   במלאכים  גם  ובהעלם.  ברמז  כתבו 

אמר  לאבר ע"ה  אבינו  מב)הם  פרק  שהיה   (ח"ב 

ז"ל  הרמב"ן  עליו  וכבר השיב  הנבואה,  במראה 

  ח.  



    המדות  סעיף י  שו"ע   

  

 

קכב

והחכם    (יח, א)בפירוש התורה שלו בפרשת וירא  

בתלמוד,  גדול  חכם  הי'  הוא  גם  ז"ל,  לוי  רבי 

הלך ועשה פירוש נאה לתורה ולספרי הנביאים, ו 

את   הטו  הוא  גם  אמנם  ז"ל.  הרמב"ם  בעקבות 

ה החכמות  אותן  והפך לבבו  האמת,  מדרך  רבה 

כגון   ענינים,  בקצת  ז"ל  משה  רבינו  הרב  דעת 

בענין ידיעת השם בעתיד האפשרי, וכן בעמידת 

אחורנית,   המעלות  צל  והשיב  ליהושע  השמש 

בהשארות   וכן  לשומעם.  שאסור  דברים  כתב 

עונ  בענין  ובהשגחה  בעה"ז,  הנפש  הרשעים  שי 

זה בספרו קראו מלחמות השם. ועל  כמש"כ כל 

יים, ומעתה ישא כל אדם קל וחומר בעצמו, כן ס

עמדו רגליהם במישור  אם שני המלכים האלה לא  

היו  ואם  מונח,  במקומם  כבודם  דברים,  בקצת 

ראינו  לא  אנחנו אשר  נעמוד  איך  גדולי העולם, 

ע פרקו  ראינו  וכמה  וכמה  לערכם,  ול  מאורות 

מעליהם   ומצוה  התורה  מוסרות  נתקו  התפלה 

חכמות אותן  למוד  האי  בסבת  רבינו  וכמש"כ   ,

וכן   עכ"ל.  למעלה.  שכתבתי  בתשובה  גאון 

החיים  היעב"  אור  בספרו  ספרד  ממגורשי  ץ 

וז"ל, כי    (בהקדמה) כתב, דדין גרמא לגלות ספרד 

מישיבות   ספרד  מלאה  היתה  לא  קדם  מימי 

נחלקו  ותלמידים כמו שהיתה בעת הגי רוש, אך 

לומדים  מהם שהיו  יש  כתות,  לכמה  התלמידים 

או   הגדולים, ששה  הרבנים  אצל  שנים  שבעה 

דים אחר כן  מחדדים שכלם כחרב חדה, והיו לומ

חכמות חיצונות, לא יאמר עוד ארון ברית ה', ולא  

ולא יעלה על לב, ותוהים  ולא יפקדו,  יזכרו בו, 

לגמרי,  פרשו  אשר  מהם  ויש  הראשונות.    על 

והתעסקו בהבלי העולם וכו'. ועל הרמב"ם כתב  

י)שם   ט,  הבאים  וא  שה  (פרקים  תלמידיו  אך  נקי, 

מפרשי   את  הרחיק  הרמב"ם  וגם  טעו,  אחריו 

ע"ש.  בהם  ודבקו  בהם  למדו  והם  אריסטו, 

גנים   על  ובמעיין  הנ"ל,  החיים  אור  ספר  על  (שנתחבר 

יח) אות  קראנו   ההקדמה  אשר  מצוק  אזכרה  כתב, 

הללו  [אור    בעתים  המחבר  בימי  כי  בעוה"ר, 

מדינת  החיים] נראה שלא פשתה המספחת רק ב

ספרד, ובעתים הללו בעוה"ר כסתה הנגע את כל 

הק אומר  סביבותינו,  ואני  והרחוקות,  רובות 

כלל   לומדים  היו  שלא  הרשעים)הלואי  את    (אותן 

עכ"ל.   וכו'.  מנעוריהם  ושבע"פ  התורה שבכתב 

וכ"כ   ו)ושב  פרק  ועוד  (בריש  ע"א)כתב  ,  ל  ,  (בדף 

לגמרי,   הרשעים  שפקרו  הזה  הרע  בדור  ובפרט 

(כגון בדף כד ע"א, צ"ב עוד בכמה דוכתי בספרו  וכיו 

וע"ב) ע"א  כט  ובדף  סוע"ב,  כח  ודף  ע"א,  כו  ובספר  ודף   .

שלא כתב כל דבריו שם נגד    (ח"א מאמר כ)הברית  

וכן   וכו'.  הפילוסופיה, רק משום שעינינו רואות 

הגר"א   שיטת  אחריו, היא  הבאים  תלמידיו  וגם 

(פרק  ה  מגן וצינ . ובספר  אות ה)  א(סעיף יונקבצו להלן  

אור    א) בספרו  ספרד  ממגורשי  שהיעב"ץ  הביא 

שראינו  במה  לעצמו,  עד  האמת  כתב,  החיים 

בעינינו שמי שהרבה לחקור בחכמת הפלוספיא, 

יצא מכלל אמונת התורה, ברב או במעט, כל אחד  

מועטים המה שניצולו,  לפי מה שהוא. ובני עליה  

וחסיד קדושה  מצינו  ולא  יוכיחו.  זה  ות ודורינו 

וטהרה ופרישות בעוסקים בספרים זולת תורתינו.  

  (בפרק ב) ה"ח גופיה המגן וצינה  עכ"ל. וכ"כ הרמ

וז"ל, ועינינו הרואות בדור הזה שכל מי שהתחיל 

וכפרו  לגמרי  יצאו  ובספריהם,  בדבריהם  לכנוס 

במחש הרבה,  תורה  וכו',  בגופי  ובמעשה  בה 

שכתב   החיים  באור  היעב"ץ  דברי  את  והביא 

שם    כיוצ"ב. ב)ועוד  ולמד    (פרק  צא  וז"ל,  כתב 

מהרלב"ג אשר היה משלומי אמוני ישראל, היאך 

בעמידת   יהושע  ניסי  לפרש  הפלוסופיא  הטעתו 

החמה ולבנה, גם בענין בעלת אוב וכדומה, אשר 

על  הראשונים שכתבו  ישראל  גדולי  כל   היטיבו 

וכינו אותו מלחמותיו עם ה'  ה',  ספרו מלחמות 

סו  בדברי  גם  הכהןוכו'.  צדוק  ר'  לגאון    פרים 



 

  קכג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 
יאס     עיף 

  אחרונים נגד

  כן נמצאו אחרונים רבים המרחיקים את הפילוסופיה בשתי ידים.  

  (ל"ת יא אות ד) מלובלין כתב כן. וכן בדרך פיקודיך  

כתב, ותדע לך ידידי, אשר רוב האנשים הפוקרים  

לילך  חשבו  אשר  בזמננו  ככולם  רובם  האלה, 

הפי החקירות  היו בדרכי  המה  הן  לוסופיא, 

במורדי אור התורה, ונתפקרו ברוב מצוות התורה  

ר למען  ובכל דברי חז"ל. גם הגאון הנאמ"ן במאמ

תורה  הרמב  באור  נדפס  אחשה  לא  ,  (תשנ"ג)"ם 

כתב היום    (עמ' רסז)ונדפס גם בספר קובץ מאמרים  

  על אותו פרופסור ממרא שאוחז בדרך זו. 

  

  המהרש"ל 

כת" מהרש"ל  בשו"ת בתשובת  שנדפסה  י 

תקף בעוז את הפילוסופיה,   ו)  (סימן  מ"אהר

שבחליפת   הרמ"א  שארו  אל  תשובתו  והיא 

הרמ"א  המכתבים   הביא  שביניהם,  ההלכתיים 

ראיה בדיני טריפה מדברי אריסטו, וכתב להשיבו 

ואח , הערל  אריסטו   מחכמת  הראיתני  כ"וז"ל, 

 שעיני   לי  אוי,  אמרתי'.  כו   שבארץ  האדים  מתוך

  המחמד  שעיקר,  שמעו   שאזני  למה  ףנוס  ראו 

  ישראל  חכמי  בפי   ויהי, הטמא דברי הוא והבושם

 מהעון  ליצלן   רחמנא,  הקדושה   לתורה  בושם  כעין 

שהובא  .  הגדול גאון  האי  רבי  דברי  את  והביא 

בריב"ש ואת דברי הריב"ש גופיה. וסיים על כך, 

העבודה יש לי יד בחכמתם כמותך, אלא שארחיק  

אפי שהרי  נדוד,  אמרו  מהם  היפים  בדברים  לו 

על כה"ג, הרחק מפתח ביתה, ואין   (יז ע"א)בע"ז  

ולא כחכמתם.  והריסות  מינות    מגילה   יליכ  לך 

  ובחיבה  בידיעה  אלא,  דעתי  תוכן   לכתוב   עפה

 כתוב  ראיתי  הגבר  אני   ועתה.  פנים  מול  פנים

 תפלת  בהן   רשום  הבחורים  ובסידורי  בתפלות

  "א כותב [על הרמ  הנשיא  אשמת  היא  וזו   אריסטו,

כמותך,   שאתה  מאחר,  פנים  להן   שנושא  כן] 

  בהם  לעיין   וכדאי .  חיים  אלהים  בדברי  מערבו 

  שחשקה   מאחר  ודומהו,  הכסא  לבית  בהליכות

והרי שדבריו הם דרך אמצעית, כי   עכ"ל.  .נפשם

הכסא   שבבית  ואיגלאי  זו,  מחכמה  שידע  אמר 

. ולהשתמש בהם בתור ראיה , ושזה כדאיהכירם

קף, ואף שהביא מדברי הריב"ש  תורנית דחה בתו 

לא וכאמור.    שהרחיקה,  וכל,  מכל  לאוסרה  ס"ל 

א בקנה  דבריו  הסמ"ג  ויעלו  על  חיבורו  עם  חד 

שלמה   עמודי  ב)הנקרא  חיוב    (עשה  שיש  שכתב 

לדעת בראיות, אך לא צריך לעסוק בראיות כל כך  

שניהם,  צריך  וז"ל,  סעדיה  רבנו  שעשה  כמו 

כי אמונה ע"ד התו  וקבלה,  לדה שמגודל אמונה 

בה כל ימיו מנעוריו, ומ"מ אף שנשתקע באמונת 

אלא חובתו,  ידי  בה  יוצא  אין  כששמע   שמים, 

הראייה,  על  המופת  שהוא  הקבלה,  בלבו  וקבל 

כמו שמביא אח"כ [הסמ"ג] דברי רבינו סעדיה.  

וכך כתב בעל הנצחון, שאין אדם יוצא באמונה  

אלא אם כן למד ספר מדע. ומ"מ קשה לסמוך על  

ופת לבד, אם לא שיהא אמונה תקוע בלבו מן המ

ספרים   שיש  אף  הראייה,  מספיק  ואז  התורה, 

ומר הסותרים את הקבלה מתוך מחקר]. הרבה [כל

בהקדמת לו  ועוד   כתב,  לחולין   ש"היש  עכ"ל. 

 וגוזר  לבנו,  ם] "[הרמב   שכתב  באגרת בכתב  נמצא

  עזרא,   אבן   אברהם'  ר  החכם  ספרי  ללמוד  עליו 

  ופירושו  בנינו   ורוב  ד,מו תל  בעל  היה  לא  אשר

  והתריס  חיצוניות.  וקבלת  והטבעים  התכונה

והתלמוד   התורה  חכמי  דברי  נגד  מקומות  בכמה

  מכריז   היה שכך עליו   אומרים שמעתי ואמת וכו'.

יא. 

  א. 



    המדות  סעיף יא  שו"ע   

  

 

קכד 

  אלא   פנים,  לישא  רוצה  שאינו   לרבים,  מודיע  והיה

הקבלה    לולי  מגיע,   שכלו   אשר  מקום  עד   לפרש

  נתן  שכבר  דעתי  ולפי  בעיני,  דבריו   צדקו   ולא  וכו'. 

 ולקלי  ולצדוקים  למינים  יד  נתן   כי  הדין,  עליהם

 כל  ואף  עמו.  עני  ראה  אשר  הגבר  אני  האמונה,

 עטרה,  לו   ונתן  ם"הרמב  אותו   ששיבח  זאת

 חכמות  בענין   בדרכיו   קצת  דרך   כי  החרשתי,

  זכו   חכמה  שבאותה  וסברו   וחירוזי'  פילוסופי'

  אי הלו ,  הנשארת  הנפש  ותכלית  לשלימות,  ועלו 

עכ"ל. והכי  .  מידי   לא  ותו ,  עלייה  זו   עלייה  שתהיה

בפירושו  ה'  אור  ספר  המפרש  שהרב  הוית  חזי 

העיר על המהרש"ל,    (על ההקדמה אות ז)אוצר חיים  

דמחד בתשובתו לרמ"א הנדפסת בשו"ת הרמ"א  

הנ"ל תוקף את החקירה, ומאידך בפירושו   (סימן ו) 

א ידי כתב, שאין אדם יוצ  (עשין ב הנ"ל)על הסמ"ג  

באמונה שהורג  חובתו  התולדה  דרך  כך  על  ל 

מנעוריו, אלא שיצורף לזה איזה ידיעות שכליות  

ומופתיות. ושהאריך הרש"ל בזה לפרש שזה היה  

שמא יש במיטתי פסול,   (פסחים נו ע"א)חשש יעקב  

בידיעה   יודעים את אחדות השי"ת  היינו שאינם 

אף   הסמ"ג,  בכוונת  דבריו  את  והעמיס  שכלית. 

הסמ"ג    שלפי כיון  לא  מפשוטו,  שנראה  מה 

הוא   לדבריו  הסמ"ג  רבנו  כי  וגם  להפך.  כ"א 

ממתנגדי החכמים הנמשכים אחר המחקר בעניני  

שפירש   במה  תוכחתו,  מדברי  כנראה  האמונה, 

ט)הפסוק   כח,  א,  הימים  אביך    (דברי  אלהי  את  דע 

מקום  איה  זו  תוכחה  ידעתי  [לא  ע"כ.  ועבדהו. 

רב אוצר החיים, וכל זה  מושבה.] ומכח כן סיים ה

אלה   גם  כי  וההוראה,  יורה,  התורה  מעמודי 

החקירה   אחר  מדי  יותר  להנמשכים  המתנגדים 

חובה   מצאו  והמצוות,  האמונה  בעניני  השכלית 

בעניני  השכליות  בידיעות  גם  לאחוז  לנפשם 

שכל  מסקנתו  [אולם  עכ"ל.  והמצות.  האמונה 

שכליות,   מידיעות  אוחזים  לחקירה,  המתנגדים 

ראה  אי מנין  כן,  ראה  ברש"ל  שאם  מובנת,  נה 

סעיף (  עילאחרים.] וע"ע לגבי דעת המהרש"ל לב

  . )ג אות יא

  

  מהרח"ו 

מחכמת   פעמים  כמה  מזכיר  מהרח"ו 

על   תכונה,  ספר  כתב  תחילה  הפילוסופיה, 

ובראש   החודש,  קידוש  לצורך  הכוכבים,  חכמת 

הספר הסכמה להדפסה מהגאון חי רפאל ידידיה  

וכתב על מהרח"ו שעסק בכך מלבד  אבואלעפיא  

עיסוקו בסוד וז"ל, עוד בה זכה ועמד על תל כמה 

רקחות, הם  אשר  חיצוניות,  ונצרכת    חכמות 

מוהרי"א  הגאון  כתב  כאשר  התורה,  לפנימיות 

לפי   ה)בדבש  שערי    (מערכת  ובספרו  עכ"ל.  וכו'. 

ב)קדושה   שער  סוף  שתמצא   (ח"ג  מה  וזהו  כתב, 

(שער  חות וכו'. ובח"ג  בדברי הפילוסופים בשם כו 

נמצא) ד"ה  נפשו    ה  זוכרת  האדם  וכשיקיץ  כתב, 

ם הענינים ההם בכח השומר, ובכח הזוכר, אשר ג

הם בנפש החיה, כנודע בחכמת הטבע. וספרו זה 

נכתב אחרי שקיבל מהאר"י את תורת הסוד [וכמו  

הספר   בגוף  ונמצא)שמבואר  סוד"ה  א  שער  ,  (ח"ג 

(ועמדנו על  בעץ חיים  מציין לדבריו    (שער ב)ובח"ג  

וכן בעץ חיים  כך בכת"י) מזכיר    (ח"ב שער מג פ"ב).] 

ו  דוכתי.  ובעוד  הפילוסופים,  דברי  מהרח"ו  את 

למד בילדותו פילוסופיה, וכאשר מופיע בשבחי  

כתוב   )47(דף  האר"י   שראה  לי  אמר  גם  וז"ל, 

במצחי פסוק לחשוב מחשבות לעשות בזהב וכו', 

ומ שנים  שתי  ענין  על  מן לרמוז  חצה שביטלתי 

התורה, ועסקתי בחכמת האלקימיא. עכ"ל. וזהו  

מהרח"ו   שבחי  ספרו  בריש  שיד)מש"כ  שנת   (ד"ה 

בקי    הייתי גדול  אחד  חכם  והיה  שנה,  י"ב  בן 

בחכמות שרטוטי היד, והביט בשרטוטי כפות ידי  

יבואו   שנים,  כ"ד  בן  בהיותך  כי  דע  לי,  ואמר 

התורה מעימך  להתבטל  בלבך  רעים    הרהורים 

  ב. 



 

  קכה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

מלומדו  אומנם  ע"כ.  וכו'.  ומחצה  שנים  שתי 

פילוסופיה אין ראיה, שהרי נזכר זה לגנאי, ברם  

. איברא דבשער הגילגולים מהנז"ל לכאורה ראיה

ברדווין) מהדו'  ע"א  קנד  דף  לח  על    (הקדמה  וז"ל,  כתב 

ביאת הרב מגיד משנה בעולם, והנה הוא נתעסק 

הבדרשי   בימי  שהיה  הפילוסופיא,  בחכמת 

ה ר' ידעיה הפניני ז"ל כנודע ונזכר בשו"ת המכונ 

נטה אחריו,  והר"ב המגיד משנה  ז"ל,  הרשב"א 

ב מאמין  היה  הק ולא  רצו חכמת  ולכן  בלה, 

עכ"ל.  וכו'.  זה  עון  מחמת  להטעותו  החצונים 

שם   בהמשך  עוד  סוע"ב)וכ"כ  קס  והנה    (דף  וז"ל, 

הרב מגיד משנה, כתב ידעת שהיה בימי בדרשי, 

בחכמת עסקים  בחרו    שהיו  ולא  הפילוסופיא, 

זלה"ה   בחכמת הקבלה, כנזכר בשו"ת הרשב"א 

ין ל. וחזינן דמנגח את הפילוסופיה, ואוכו'. עכ"

זאת אלא שמה שהביא מן הפילוסופים היינו כי 

למד מחכמתם בינקותו וכנזכר, ולפיכך השתמש 

תורתם  וללמוד  לבא  אך  שלהם,  דברים  באיזה 

ועוד   כן.  לעשות  דאין  ס"ל  בה, שלא  לכתחילה 

אלא   האלהית,  הפילוסופיה  מחכמת  הביא 

  מחכמות הטבע, ואם כן לא דמי לנידו"ד.

  

  עוד אחרוים

היע אור וכן  בספרו  ספרד  ממגורשי  ב"ץ 

הפילוסופיה  את  להרחיק  עשוי  כולו  החיים 

(סעיף  בשתי ידים, והובאו דבריו רבות לעיל כגון  

יבור  גם נתחבר חקחנו משם.    יא אות ח וסעיף ג אות טז)

גד לימוד הפילוסופיה מחסיד מצפת בשנת שלם נ 

בתרביץ   הובא  תשי"ט)שמ"ב,  כח  ובמבא    (שנה 

להר הגדות  עמ'  שב"א  לפירושי  קוק  הרב   ) 13(מוסד 

תמיה   מה  והנה  וז"ל,  הרשב"א  על  כתב  ושם 

רוב   בפשוטי  מהרשב"א, שהמאמין  היא  נפלאה 

דברי חז"ל, מה ראה לרכוב אתרי רכשי, להאמין  

לך אחרי דרכי הפילוסופים הארורים, בתורה, ולי

והלא הוא החרים אנשים רבים על זה, ואיך חזר  

ל. וכן היעב"ץ  אח"כ כתוהא על הראשונות. עכ"

רבות,  ממגורשי ספרד בספרו אור החיים תקפה 

האמונה   יסודות  על  ספרים  כמה  כתב  והוא 

הב"ח   ובשו"ת  התמימות.  ה)ובמעלת  על    (סימן 

ו  האמת,  לחכמת  הלועג  את רופא  משבח 

שחיי פסק  דמזלזל  הפילוסופיא,  מלבד  נידוי,  ב 

בדברי חכמים. הלא נמשך אחר הפילוסופיא היא 

בעצמה עליה  המינות  שהזהיר  הזרה  ואשה   ,

.  אלהיםשלמה, כמ"ש הר"מ גבאי בספר מראות  

ולא זו בלבד, אלא ממשיך אליו גם אחרים, ועובר  

נדוי.  עיור לא תתן מכשול, דחייב  על לאו לפני 

  .  עכ"ל

  

  היעב"ץ רק עראי שרי וכדאי

יעב"ץ   בשו"ת שאילת  כתב  (ח"א פשרה 

י) מעשה   סימן  אינה  אריסטו  חכמת  כי 

מרכבה ומעשה בראשית, ודלא כרד"ק וכר"ש בן 

וז"ל, שרי  וסיים על כך  תיבון בהקדמת המורה. 

להו מרייהו, שעשו כוונים מדמיונו של הר"מ ז"ל  

שם, כתב  עוד  אולם  ע"כ.  ואהא    להעציבה. 

סמיכנא ועבידנא עובדא לעיין בבית הכסא בספרי  

ללשון   המועתקים  ס' פילוסופיא  כגון  עברי, 

דס"ל  והיינו  ע"כ.  לו.  והדומה  לארסטו  המדות 

ביתר   שיחתו  ביאר  וכאשר  וכדאי,  שרי  דעראי 

שנשאל לגבי   (ס"ס מא)שאת בשו"ת שאילת יעב"ץ  

לצורך  לנתח  יוכל  איך  הרפואה,  חכמת  לימוד 

כלבים בשבת, והאריך למעניתו בחריפות הלימוד  

  בסוף התשובה נחית לשונו שאסור הדבר ע"ש. ו 

ושהוא   הפילוסופיא,  חכמת  לימוד  עצם  לענין 

בניכם מן ההגיון.   בכלל מה שאמרו חז"ל מנעו 

ולא תראה לחכם מחכמי האמת, שאיבד זמנו בה  

סמ"ה) ריב"ש  לבדו  (עתשו'  הוא  ז"ל,  הרמב"ם  אך   .

עיונ  שהעמיק  הגדיל  מצינו  עצה  הפליא  בה,  ו 

  ג. 

  כעין 



    המדות  סעיף יא  שו"ע   

  

 

קכו 

והל"ל תושיה בספרו המורה לצו  רך אנשי דורו, 

בד תקן, והדורות שבאו אחריו מיד  זה לדורו בל

מאנו בספר ההוא, ולא אבו הלוך בדרכיו, אף אם  

גבהו עמקו מחשבותיו, ולא נודעו לכל נתיבותיו  

עצמו   שתקע  התקוע  מן  למדין  ואין  ומהלכיו, 

ישרא חכמי  בכל  כי  זו,  אין להלכ'  האחרונים  ל 

הרבה   אל,  בדת  מורה  כמוהו  מי  אליו,  ערוך 

יחדו   צבאותיו ערך מחנות קרא יעמדו  לתבונות 

(בלאו,  לרקחות ולטבחות [רמז לתשובת הרמב"ם  

] רבות בנות ואין כל אדם זוכה לשתי  )57ח"ג עמ'  

האדם  היות  טוב  לא  כי  כתב,  ברם  שולחנות. 

דות,  משולל וערום לגמרי מהן בדורות הללו היור

ובני אדם בקשו חשבונות רבים מערבבים הדעת  

יום, להחשיך  האמיתי, וההטעאות מתחזקות בכל  

לזאת  הברור.  השכל  עיני  לעוור  הבהיר,  האור 

ללמדם   ישראל,  בני  דעת  למען  מעט,  יועילו 

מקום   ליתן  ולא  הלשון,  מחרב  להנצל  מלחמ', 

למזג   יפה  מיעוטן  אם  אך  לרדות.  לאפיקורסים 

עת ולהיות מעורב עם הבריות,  השכל ולבשם הד

בהבל.   הולך  יקר  זמן  ואיבוד  קשה,  רובן  מ"מ 

לענין   (פ"ט אות נג)עוד לו במטפחת ספרים עכ"ל. ו 

הרחקת הפלוסופיה כתב, דוקא לעסוק בה בקבע  

נאסר, אבל בדרך עראי חובה היא, כדי לידע מה 

להשיב לאפיקורוס, כמו שכתבנו בס"ד בלח"ש 

דאבות) ובפ"ב  חלק  בספר    .(ר"פ  שהלימוד  והוסיף, 

ורחוקים  לשכר  קרובים  הם  והעקידה  העקרים 

על ויתר  רס"ג  מהפסד,  ושספרי  הכוזרי.  יהם 

ובחובות הלבבות, יש בהם שכר טוב למעיין בהם  

לעתות ידועים. ואולם ספרי חכמות חצונות של  

אומות העולם, בספריהם לא הותרו לעיין בהם,  

למלא  אלא בשעה דבית הכסא. אכן עכ"פ צריך  

(פרק ח  כרסו תחלה בבשר ויין. עכת"ד. ועוד שם  

כא) כגי  אות  קשים  דברים  האומרים כתב  על  דים 

שהפילוסופיה האלהית היא מעשה מרכבה, שהם 

והבלים  רוח  רעות  בטלים  דברים  בדויות  הזיות 

וכז"ב של נפרדי אמונה,  לקוחים מאוצרות שוא 

לעצמם.   במה  ובונים  פלוסופיא,  והמתחכמים 

אוכל להאמין שהרמב"ם חבר ס' מורה    ושלכן לא

על   ו)(שם אות ל הנבוכים, ועוד האריך שם. ועוד לו 

הרמב"ם, גם יפה דיבר בהרבה דברים אמוניים, 

הנה שכרו אתו ופעולתו, שחזק ידים רפות יעפי  

הגלות, שהיו נרדפים בימיו מן המינים והפוקרים  

המציקים להם, המה אלצוהו לחקור בפלוסופיא, 

מה להשיב לאפיקוריס, וקורא אני עליו   כדי לידע

שמים  לשם  כוונתו  וכל  לשמה,  עברה  גדולה 

בעץ  ה בשכבר  וכמ"ש  בעי,  לבא  רחמנא  יתה, 

  (שם אות לז) אבות פ"ג. עכ"ל. ועוד לו בתוקף רב  

מרכבה,   על מעשה  ובסופו  בראשית,  על מעשה 

שם  לו  עוד  וראה  הפילוסופית.  כדרכם  שאינו 

מקבלה, ועוד שם    בסמוך, על שהרמב"ם לא ידע

ועוד   (אותיות כא, לו, מב)תוקף את הפילוסופיה רבות  

רוש חדש על האבן עזרא הקרוי, בה"מ  שם, על פי 

(באות  שדרך בדרכי הפילוסופים, ותקפו, וממשיך  

ובא לו בשניות מדברי סופרים וז"ל, אכן לא    מג)

יכולתי להתאפק, מהעד בעם שלא יכשלו בלשון  

מכשלות, את הרשעים  מדברת גדולות, להרבות ה

משנה  לא  וכי  להו,  ניחא  דבהפקרא  עול,  פורקי 

הקורא בספרים החיצונים אין   שלימה שנינו, אף

בלח"ש  שם  כתבנו  אמנם  אם  לעוה"ב.  חלק  לו 

באקראי   בהם  לעיין  קצת  התר  פ"ב]  אבות  [על 

דרך עראי, כדי לידע מה להשיב את האפיקורוס  

שהם    אה)(אותיות מד והל וכו'. ועוד לו שם בהמשך  

הערות על ספר גינת אגוז, שהפילוסופיה והקבלה  

ע" אחד,  בקנה  עולים  ובהערתו אינם  באורך.  ש 

כתב, אבל    (דף כג ע"א)בהמשך שם על הגינת אגוז  

חלילה לאיש ישראל לעסוק בחיצונות דרך קבע, 

והרי זה בכלל דבר ה' בזה וכו', כ"ש להתמיד על  

ההו  ואצ"ל  לע"ז,  בלשון  הכתובים  לך ספריהם 



 

  קכז   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

הנסיון,   הוכיח  כאשר  וכו',  מדרשיהם  לבית 

מאסו   ביתה,  פתח  אל  קרבו  באשת ברבים אשר 

נעוריו, לא יספו עוד לדעתה. מן ההתר באו אל  

האיסור. כרובם כן חטאו להקל ראש במצוות, לא 

זזו משם עד כפרם בתורה ובנבואה וכו' באורך. 

כנגדה, ושהותר מכללו    (אותיות נב, נג)ועוד לו שם  

שהביאו    בדרך ראיתי  ועוד  דברי עראי.  את 

עוז   במגדל  ס"קהיעב"ץ  ע"ב  כב  דף  הטוב    יא)  (אוצר 

שכתב, לחפש ידיעות אלהיות בהפילוסופיא, הוא 

  (ס"ק יג) כמו לחפש כהן בבית הקברות. ועוד שם  

להלן  וע"ע  לנו.  היא  חרפה  החקירה  חוש  כתב, 

  .אות ד) יח(סעיף 

  

ישראל   תפארת  בספר  בדרכו  דרין נה(סדרך 

ח) אות  א  משנה  כפירה    פ"י  ספרי  דשרי 

(סנהדרין סח  באקראי, או להתלמד, כנטיעת קשואין  

, ושכ"כ גם בשם  (ר"ה כד ע"ב)וצורות לבנות    ע"א)

להשיב  לידע  כדי  שרי  דעראי  שמים  לחם  ספר 

לת"ח.   ראוי  הכסא  בבית  ובפרט  לאפיקורוס, 

  עכת"ד.

  

  בבית הכסא

הת מרחיקיה,  מן  שחלק  ירו לעיל 

הכסא, בבית  עיסוקה  וחלקם    את 

(סימן ו  אף שיבחוה שכ"כ הרש"ל בשו"ת הרמ"א  

תחלת) הכסא    ד"ה  בבית  לימודה  לגבי  וע"ע 

אבות   במגן  מכ"ו)ברשב"ץ  בשו"ת  (פ"ה  וכ"כ   ,

(פ"ט אות ובמטפחת הספרים    (סימן י)שאילת יעב"ץ  

ישראל    נג) ח)ובתפארת  אות  א  משנה  פ"י    (סנהדרין 

שמ לחם  בספר  אליהושכ"כ  יד  ובשו"ת  ו  ים, 

(ח"א ובשו"ת מנחת יצחק    סימן כג ד"ה ומי)  לר, ח"א(רגו

וראה בהערות המהדיר ספר פדה את    סימן יח אות ח)

ה)אברהם   אות  ה  מע'  גדול    (פאלאג'י,  מקום  מראה 

  בזה.

  החיד"א 

 (דרוש יב דף נט סוע"ד) הרחיד"א בדברים אחדים  

להכין  נתחכם  היצה"ר  בעון,  והן  כתב, 

  ים חיצונים של כמה חכמות, מסודרים סידורספר

מרויח   ריוח  וכמה  וכו',  לגהינם  עצים  גזרי 

מואסים  שכמעט  הוא,  הראשון  בזה,  היצה"ר 

סם  חיצונים  ספרים  כי  וזאת שנית,  וכו',  בתורה 

המות נתון בתוכם, דברי מינים, ומולידים פקפוק  

וכו  רז"ל  דברי  ובהמשך  על  עכ"ל.  ע"ג)'.  ס   (דף 

רה, זה יצא ראשונה,  כתות לבטל תו כתב, יש ג'  

רמות,  חכמות  יש  הלא  שאומרים  יצא,  מעולמו 

וכו'.  הטבע  וחכמת  והגיון  והנדסה  פלוסופיא 

שם   לו  ועוד  ע"ג)עכ"ל.  פו  דף  טז  דעות   (דרוש  יש 

חכמות   ולומדים  התורה  לומדים  שאינם 

שהתורה להם  יאמרו  ואם  מצלת    חיצוניות, 

במוסרי   עוסקים  שהם  ישיבו  מיצה"ר, 

ולכן אמר וכו',  לעו  ודבריהם  עם הפילוסופים.   ,

נבל ולא חכם, כי אתם סוברים להתחכם בחכמות  

כיון   חכם,  ולא  נבל  עם  אתם  כי  דעו,  חיצוניות, 

שפרשתם מן התורה. עכ"ל. ועוד הביא בדברים  

מס' מאירת עינים לרבינו    (דרוש ב דף ו סוע"ב)אחדים  

עכו  יצ דמן  וישלח)חק  המתפלספים    (פ'  שכתב 

לא לו  די  כי  תורה ומרים,  במשנה  שיעסוק  אדם 

להרמב"ם, לדעת הוראות בעיון קל, וישתדל כל 

בוראו   את  ידע  מתוכם  כי  הטבע,  בחכמת  ימיו 

ידעו  לא  כי  יתהלכו,  בחשכה  אלו  ואנשים  וכו'. 

שכל התלמוד וכו', וארוכ"ה לו עלתה [למאירת 

הפל לגנות  העוסקים  עינים]  ושבח  וסופים, 

י רבינו האיי גאון זצ"ל ושאר בתלמוד, והביא דבר

על רזא דנא. עכ"ל. ובספרו אהבת   אשלי רברבי

ע"ג)דוד   יג  דף  ד  בחכמות    (דרוש  המתגאה  כותב, 

התורה  וחכמת  חכמה,  שזה  וסובר  חיצוניות, 

נבל   להוכיחו אמר  יבא חכם  כלום,  אינה  בעיניו 

א טפש, והוא לא ידע בלבו, זה קורין לו חכם, והו 

  וכן 

  התבאר  

  ד.  



    המדות  סעיף יא  שו"ע   

  

 

קכח

למו  חכמות  מבין  לו  באין  ועוד  טבעיות.  דיות 

. והובא כל זה  (דרוש יח דף עז ע"ב)כיוצ"ב בכסא דוד  

החיד"א   קוק עמ' קמב)בספר  כתב  (מוסד הרב  ועוד   .

והביאו הגאון ר"ח    (פ"ז דכ"ב ע"ב)החיד"א בלב דוד  

(בהקדמה הקרויה מדבר קדמות  פאלאג'י בתוכחת חיים  

לא עוד  ספרים    לוה)ד"ה  מפי  זאת  לחזק  להאריך 

ולא  וסופרים הסוד  תורת  היא  מרכבה  , שמעשה 

(סימן ג סעיף  מת הפילוסופיה. גם בצפורן שמיר  חכ

ציין למעשה בגנות אריסטו הנזכר בדברי רבי    מו)

חיד"א   הגאון  דדעת  וחזינן  עכו.  דמן  יצחק 

  להרחיק את הפילוסופיה כמטחוי קשת.  

   

  הגר"א 

(יו"ד קעט  מפורסמים עד מאוד דברי הגר"א  

מרן   סקי"ג) ו)השו"ע    על  את   (סעיף  שהעתיק 

הרמב"ם   פי"א)לשון  ע"ז  עקרב   (הלכות  שנשכו  מי 

ואע"פ שאין  ואפילו בשבת,  עליו  ללחוש  מותר 

הדבר מועיל כלום, הואיל ומסוכן הוא התירו, כדי  

הגר"א   וכתב  עכ"ל.  עליו.  דעתו  תטרף  שלא 

[הרמב"ם] חלקו בזה"ל, אבל כל   הבאים אחריו 

נאמ לחשים  הרבה  והוא  עליו, שהרי  בגמרא,  רו 

ושמות  שכשפים  הפלוסופיא,  אחר  נמשך 

אבל  ולח שקר.  הוא  הכל  וקמיעות  ושדים  שים 

הרבה   מצינו  שהרי  קדקדו,  על  אותו  הכו  כבר 

איהי  אמרה  וכשפים,  ע"פ שמות  בגמ'  מעשיות 

"ב  (שבת דף פא עמילתא ואסרתה לארבא, אמרו כו'  

וכו'. והפלוסופיא הטתו ברוב לקחה,    חולין קה ע"ב)

או ל ולעקור  הלציי,  בדרך  הכל  הגמרא  תם פרש 

ולא   מהם  ולא  בהם  מאמין  איני  וח"ו  מפשטן. 

מהמונם, אלא כל הדברים הם כפשטן, לא [אולי  

צ"ל שאין]    (שבסמוך)צ"ל אלא, או המילה "שיש" 

בעלי   של  פנימיות  לא  פנימיות,  בהם  שיש 

א שהם חצוניות, אלא של בעלי האמת.  הפלוסופי

בשו"ת   [וראה  ג  יבי"א  עכ"ל.  אות  ט  סי'  יו"ד  (ח"א 

שהראה כי יצאו דברים אלו מפי הגר"א,    בהערה)

ודלא כחולקים. ואולם כותבו "כל הבאים אחריו  

לעיל   נאספו  וכאשר  מדוייק,  אינו  עליו",  חלקו 

ראשונים רבים וגם אחרונים ההולכים בדרכו של  

רבים גהרמב"ם.   ראשונים  השדים,  לענין  ם 

(סעיף יט אות  ה להלן  עומדים בשיטת הרמב"ם, רא

(ח"ג יו"ד וביתר הרחבה בשו"ת נחלת לוי    כ בהערה)

(ת"ת ביו"ד סי' רמו  ועל דברי הרמ"א  .]  סי' ב הערה א)

חכמות,   ס"ד) בשאר  באקראי  ללמוד  שמותר 

בין  נקרא  וזהו  מינים,  ספרי  יהיו  שלא  ובלבד 

בפרדס. כתב הגר"א, אבל לא ראו החכמים טיול  

הרמ"א] ולא הרמב"ם    את הפרדס לא הוא [היינו

(דף ת הגר"א  וכו'. עוד לו בעליות אליהו בתולדו

רוחניים,   יב) בענינים  והפילוסופיא  כתוב בשמו, 

מחצרות   הרחיק  אנושי,  שכל  על  רק  הבנויים 

התורה והאמונה. ובכתר תורה כתב, ששמע בשם 

מ', כי היכי דליכול ירקא  מורו הגר"א בביאור הג

פיא. ובספר עץ  ליכול בשרא, שהוא על הפילוסו 

(נדפס בסו"ס החיים, ליקוטים מדברי ר"ח מוואלזין 

כתוב בזה"ל, גם אמר, שבמקום  נפש החיים אות קכז)

שמסתיים פילוסופיא, שם מתחיל קבלה, וממקום 

קבלת   מתחיל  שם  הרמ"ק,  קבלת  שמסתיים 

(פי"א אות באבן שלמה  האריז"ל. עכ"ל. והכי הוא  

 (אות סא)גח"ו ובסידור הגר"א בארחות חיים לה  ד)

חיים   אהלי  לח)ובהגהות  רבינו,   (ס"ק  אמר 

ולמעלה  שממקום שמסתיים הפילוסופיא, משם 

מתחיל חכמת הקבלה [ומכל הני לכאורה מבואר  

בשר.]  שעדיף  רק  אוכל,  נחשבת  שהפילוסופיה 

חוב ספר  תורה, שהיה מחבב את  בכתר  ות  ועוד 

היחוד,  שער  שבמקום  מורה  היה  אך  הלבבות, 

(ב, פר הכוזרי. וגם בפירושו לישעיה  ילמדו את ס

יזכו    ו) מהפילוסופיא,  שמתרחקים  בזכות  כתב, 

יד אליהו   גם בשו"ת  כג   (רגולר, ח"אלאור ה'.  סימן 

ומי) החכמים    ד"ה  שגדולי  הגר"א,  על  כתב 

  ה. 



 

  קכט  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

ולא   השום,  כקליפת  לפניו  היו  הפרופסורים, 

יד חכמות, מצאו  שבע  בכל  בפניו  ורגליהם  יהם 

ל בשר ודם, הקפיד [הגר"א] והודו שאין שכלו שכ 

י' קעט, ובהלכות  על הרמב"ם בחבורו על יו"ד ס

שום   ללמוד  שלא  מכריז  היה  ותמיד  וכו',  ת"ת 

חכמה זולת התלמוד, כ"א חכמת הדקדוק לבדה, 

במקום   כ"א  לומד,  היה  לא  החכמות  ושארי 

וכו'. ובהקדמת ספר    שאסור להרהר בד"ת  ע"כ. 

וז"ל, כתב  משקלאוו  מהר"י  השלחן  כל    פאת 

בה,   וכלולים  הק'  לתורתינו  נצרכים  החכמות 

גר"א] כולם לתכליתם, והזכירם, חכמת  וידעם [ה

אלגעברע ומשולשים והנדסה, וחכמת המוסיקא  

והשייך   ידע חכמת הניתוח  וכו'.  ושיבחה הרבה 

ידעוה  אשר  הכישוף  חכמת  וכן  וכו'.  אליה 

אחר  הסנ  הפילוסופים  חכמת  ועל  וכו'.  הדרין 

לתכליתה,   שני שלמדה  רק  ממנה  הוציא  ולא 

אדם, כמו שכ'  דברים טובים, והם שבעים כחות ב

בפי' רבנו על ישעיה, על הפסוק ויצא חטר מגזע  

והשאר צריך להשליכה  ועוד דבר א',  וגו',  ישע 

החוצה. עכ"ל. והגאון ר' מנחם מענדל משקלאוו 

בה הגר"א  על  תלמיד  הגר"א  לפירוש  קדמתו 

ו שהיה יודע אבות, כתב שהגר"א אמר על אריסט 

ח אל  אספרה  וז"ל,  בו,  למרוד  ומכוין  וק  רבונו 

דבר אחד אשר שמעתי מפיו הקדוש כאשר ישבתי  

לפניו, ונתגלגל לפניו הענין של החכם אריסט"ו, 

אריסט"ו   שהיה  הוא  שודאי  הגאון,  רבינו  ואמר 

שאילו   סוף.  ועד  מתחלה  הייתי  כופר  לפני,  בא 

כוכביה עם  והלבנה  החכמה  סיבוב  לו  ם מראה 

ברקיע   יאירו  כאשר  הזה,  השולחן  על  מאירים 

ך היה מכחיש בדעתו לומר שהעולם השמים, ואי

לשמעון  מהנמנע  היה  וכי  הטבע,  ע"פ  מתנהג 

רבות  נפלאות  לו  להראות  בדורו  שהיה  הצדיק 

יכול   הייתי  שאני  כשם  [דהיינו  הש"י  מגבורות 

או להוכיח הצדיק  ששמעון  ק"ו,  ובתורת  כן   ,

אז,   יכלו  לב צדיק אחר  לו  זאת אלא שאין  ואין 

סט"ו יודע רבונו  לשמוע ודמסיים] אלא שהיה ארי

(סעיף ומכוין וכו'. עכ"ל. וע"ע בדעת הגר"א להלן  

כתב,    (חבר, פרק כד). גם בספר מגן וצינה  אות טז)  טי

[על  עליו  קרא  ז"ל  הגר"א  הגדול  רבינו  וגם 

עליו  וכ'  ליו"ד,  בביאורו  תגר  הרמב"ם] 

ה הארורה  דברים  שהפליסופיא  יעו"ש  טעתו, 

ואבני  חיצים  והם  בטן,  חדרי  עד  יורדים 

בליסטראות אל לב המחבר המלגלג הזה [הארי 

נגד הקבלה, וע"ל  נוהם, ש ד  כל ספרו  י אות  (סעיף 

אודות    בהערה) זהמש"כ  שכל ספר  שם  במ"ש   [.

וכל  לאשפה,  אותם  זורקין  הפלוסופיא  חכמת 

בעלי   של  הם  שבהם,  הפנימיית  חז"ל  מאמרי 

הוית    חכמת דחזי  [איברא  עכ"ל.  (במבוא האמת. 

קוק) הרב  מוסד  הוצאת  התורה  על  הרב    לרלב"ג  שהביא 

אש   מליצי  בספר  מובא  בזה"ל,  (להרב  המהדיר 

בינו אליהו כי פעם אחת דובר לפני ר  אברהם שטרן)

ולא  המקוריות,  דעותיו  ע"ד  מהרלב"ג  מוילנה 

חלק המדבר לרלב"ג כבוד. ואמר הגאון ר' אליה', 

השני    הלואי והסיפור  במחיצתו.  להיות  אזכה 

(דרך הגאון והילוכו בקודש מהרב יהושע במעלות הסולם  

לעוין) על   ה.  לפניו  והתריעו  הגאון  לפני  שבאו 

בספר בבהמ"ד  לימודם  שקבעו  מורה   אנשים 

והגאון   בידם.  ימחה  שהגאון  וביקשו  נבוכים, 

השיבם בחרי אף ואמר, ומי יעיז לדבר נגד כבוד 

וספר עמו  הרמב"ם  ואהיה  יתנני  מי  אשר  ו, 

  במחיצתו בגן עדן. עכ"ל.] 

  

  ספר הברית 

הביא    (דרך אמונה פרק ז סימן לו)גם בספר הברית  

עביד  ושכן  הנ"ל,  גאון  האי  רבינו  דברי  את 

(כלל ובשו"ת הרא"ש    (סימן תיד)בשו"ת  הרשב"א  

הריב"ש    נה) נגד   (סימן מה)ושו"ת  דברו  הני  שכל 

ש לו  ועוד  לז)ם  הפילוסופיה.  על    (סימן 

  ו. 



    המדות  סעיף יא  שו"ע   

  

 

קל 

(משפטים דף קכד  הפילוסופיה, הביא את דברי הזוהר  

ר' חייא אמר, ושם אלהים אחרים, דא מאן    ע"א)

דיתעסק בספרין אחרנין דלא מסטרא דאורייתא,  

פ  על  ישמע  לון,  לא  לאדכרא  אפילו  דאסור  יך, 

אורייתא.  על  שכן  כל  טעמא,  מינייהו  ולמילף 

שם מדבש  מתוק  בפירוש  [ואולם  הביא,    עכ"ל. 

ורבי אברהם גלאנטי מפרשים שם את   שהרמ"ק 

הבל,   ספרי  על  אמורים  שהדברים  הזוהר,  דברי 

קצ שנוגע  מה  ספרי  אבל  כמו  התורה,  אל  ת 

ם בכלל רפואות שהם לקיום העולם, וכדומה, אינ 

(פרשת אחרי זה. ע"כ.] ועוד הביא את דברי הרמב"ן  

צריכין   מות) היינו  כי  לפרש,  אוכל  לא  שכתב, 

אחרי  לחסום   הנמשכים  בטבע,  המתחכמים  פי 

ה אשר  לו, היוני,  המורגש  זולת  דבר  כל  כחיש 

והגיס דעתו לחשוב, הוא ותלמידיו הרשעים, כי 

.  כל ענין שלא השיג אליו הוא בסברתו, איננו אמת 

שם   ועוד  עכ"ל.  ישק.  ושפתים  לח)עכ"ל.   (סימן 

בחכמת   אריסט"ו  ספרי  הם  דהן  ולאומר  כתב, 

משתקים אותו, לא נאבה    הטבע וחכמת האלהות,

שנו,  להם ולא נשמע אליהם, בסודם אל תבא נפ

  ובמחקרם אל תחד כבודנו. 

  

  רבו צדוק 

סופרים   בדברי  מלובלין  הכהן  צדוק  רבנו 

דיבר בגנות הפילוסופיה,   )50(ספר הזכרונות עמ'  

חיצונים,  מספרים  ושירחקו  ההשכלה,  בזמן 

ה, וכדחזינן הרסם. ושהבאת ראיה מהרמב"ם אינ 

להיפך.   חזינן  והיום  נקי,  שיצא  ראינו  הוא  כי 

להלן   בדבריו  ראה  א([אולם  אות  הבא  גם  )סעיף   [

יחזקאל   ז)באור  באופן  האמונה  שער  את    (ריש  ליקט 

(או"ח סי'  המתנגדים אליה, ושבשו"ת נודע ביהודה  

כתב לדלג שער היחוד שבספר    לה ד"ה והנה אף שאני)

(פרק חקירות    חובות הלבבות. ושבספר ליקוטי עצות

כתב חלילה להסתכל כלל באלו הספרים    ס"ק יב)

המדברים מחקירות, אפילו בספרים שחברו גדולי  

כתב,   (ס"ק יד)ל, כי אין רעה גדולה מזו. ושם  ישרא

נפשך   לך  ותהי  ומהמונם,  מהם  נפשך  המלט 

  (מל"ת יא ס"ק ד) לשלל לחיי עולם. ובדרך פקודיך  

החמישי מהאלף  היו  וסייעתו  שהוא    שהרמב"ם 

  (אותיות ה, לב, לג, מ)עולם התוהו. גם בשיחות הר"ן 

אלו  ספרים  ללמוד  לעיל    איסור  בדבריו  [וע"ע 

יח)  (סעיף אות  מאמרים  ] ג  בקובץ  תקפה  ושכן   .

  ווסרמן. 

  

  הג"ר אייזיק חבר 

לג"ר   וצינה  המגן  הפילוסופיה  את  גינה  וכן 

שכתב, מה נאמר   (דף ד ע"א)יצחק אייזיק חבר  

מ נדבר  המפורסמומה  ישראל  גדולי  ים, חשבון 

רבים ועצומים בראשונים ואחרונים, שגברה ידם  

זו  בחכמה  ודבקו  ומדע,  חכמה  [חכמת    בכל 

ושמבלעדה  והעידו כולם על אמיתתה,  הקבלה] 

וטעמי   התורה  גופי  ולידע  להבין  לנו  א"א 

אשר  הפלסופיא,  חכמת  לגנות  והרבו  מצוותיה. 

ויה היא, אין לה שורש וענף בתוה"ק, וחכמה בד

וכמו  לטעות.  העלול  אנושי  בשורש  יסודה 

שהאריכו בזה כל חכמי ישראל האמיתיים. ולעיל 

(ולא ב, שכן אמרו הרמב"ן והרשב"א כת (דף ג ע"ב)

מביא, שכן תקפו את    (פרק א). ובהמשך  הראה היכן)

והרא"ש   ספרד  ממגורשי  היעב"ץ  הפילוסופיה 

דברי  ל  ע  דף ה ע"ב ד"ה כו"א)  (פ"אבתשובה. ועוד שם  

על הרמב"ם ושכיוצ"ב כתב    (יו"ד סי' קעט)הגר"א  

בספר עבודת הקודש עליו, כתב הרהמ"ח, וח"ו  

ח"ו   להשפיל  האלו  העולם  מאורות  כיוונו  לא 

לא   מי  ז"ל,  ורבנו הרמב"ם  מורנו  אדוננו  מעלת 

יודה על גודל תורתו וחסידותו וקדושתו שלא קם  

 כמוהו, אבל לא מצד שראה וידע חכמה זו וביזה 

נתגלתה חכמה זו   והרחיקה ח"ו, אלא שבימיו לא

[הקבלה] כי אם לאיזה יחידים בדור, והוא ז"ל לא 

  גם 

  ז. 



 

  קלא   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

הן אמת שמצינו בכמה    (פרק ב)ידע בהם. ועוד כתב  

מגדולי ישראל וצדיקים וחסידים שעסקו בדברים 

אלה, ולא הזיזו אותם מאמונתם ויראתם הטהורה 

דברים  להם בכמה  הועיל  כל שהוא, אדרבא    זיז 

לאפיקורוס.   להשיב  שידעו  ג"כ  מה  מצינו  והרי 

להבין  כישוף  הלכות  יודעים  שהיו  בסנהדרין, 

לחקור   הרבה  אשר  ז"ל  הרמב"ם  וגם  ולהורות. 

דיעותיהם ומחשבותיהם, וגם הביט בספרי הצבא  

הרבה מאוד, וה' הצליח בידו שנכנס בשלום ויצא  

אבל  כמוהו.  ישראל  מגדולי  הרבה  וכן  בשלום, 

דרובא   יראתם רובא  שאין  האנשים  מאותם 

קתם גדול יתר מאוד, השחיתו התעיבו כחשו וצד

הרואות   ועינינו  ובתורתו.  חיים  באלהים  ופקרו 

בדבריהם   לכנוס  שהתחיל  מי  שכל  הזה,  בדור 

ובספריהם, יצאו לגמרי וכפרו בגופי תורה הרבה, 

במחשבה ומעשה. בוא וראה מ"ש הגאון ר' יוסף 

עיניו ראו וכו'. כי  יעב"ץ בספרו אור החיים אשר  

י יסודות חכמה זו בנוי על שכל אנושי,  הלא עיקר

ויקשה   מהשגתו,  שלמעלה  דברים  להאמין  ולא 

עליו להאמין בריאה יש מאין ואפס המוחלט. גם  

מן   ותורה  והשגחה  ועונש  ושכר  נבואה  ענין 

ניסים היוצאים מגדר הטבע. צא   וענייני  השמים 

ישראל,   ולמד מהרלב"ג אשר היה משלומי אמוני

הפלוסופי הטעתו  יהושע היאך  ניסי  לפרש  א 

אוב   בעלת  בענין  גם  ולבנה,  החמה  בעמידת 

הראשונים   ישראל  גדולי  היטיבו  אשר  וכדומה, 

אותו   וכינו  ה',  מלחמות  ספרו  על  שכתבו 

    מלחמותיו עם ה' וכו'. עכ"ל.

  

  לשם שבו ואחלמה 

ואחלמה   פ  גם הלשם שבו  דף  (ספר הדעה ח"ב 

שמכניס עצמו להתחכם כל מי  כתב,    סוע"ג)

ישראל, ול דכלל  הפשוטה  אמונת  על  חקור 

בחידוש העולם, ובהשגחה וכו', וכל מי שמכניס 

עצמו בנסיון לחקור בשכלו על כל זה, להתבונן  

יסכים   גם לבו  ולבו, אם  גם משכלו  על אמיתתן 

על כל זה גם זולת האמונה, הנה הנסיון הזה הוא  

ה התם] ומכניס  יותר קשה מהראשון הנ"ל [למעל

גדולה. כי איך אפשר לאדם בכל    את עצמו בסכנה

מעשה   כל  על  להתחקות  הנודע,  ערכו  פחיתת 

האלהים והנהגתו, ורצונו לירד לעומקן, ולעמוד 

על תכליתן, באשר שאין להם סוף ותכלית. וכבר 

ראינו שגם כמה חכמים מהראשונים שנכנסו בזה,  

כמת  הגם שהיה כוונתם לשמים, כי חשבו זה לח

מרכבה ומעשה  בראשית  המצוה  מעשה  אשר   ,

רבה להתבונן בהם הראוים לזה, ובאשר שחכמת  

זה   חושבים  היו  בימיהם,  נעלם  היה  הקבלה 

כמבואר   מרכבה,  ומעשה  בראשית  למעשה 

ברמב"ם הלכות יסודי התורה פ"ד מהלכה י' עד  

סופו, והרי היה כניסתם בזה לשם שמים. על כל 

הם נקי לגמרי. ומכל זאת הרי לא יצא שום אחד מ

עתה,  מעשה   שכן  עניני  נתברר  שכבר  אחר 

מעשה  ועניני  יצירה,  בספר  הכלול  בראשית, 

מרכבה הכלול בספרא דצניעותא, בספרי הזוהר 

ספרי   בכל  עומק הדברים אשר  פי  על  ותיקונים, 

הדור   ישראל שמאותו  חכמי  כל  אשר  האריז"ל, 

מה   לבד  מקודש.  מקודש  אחריו  עונין  ולהלאה 

לרא  שהאמת שזוכה  מי  לכל  לעצמו,  ות  עד 

ולהסתכל באור הגנוז הזה. והרי אי אפשר מעתה  

לטעות כלל לחשוב את חכמת הפילוסופיא לאיזה 

שסותם  מי  הרי  וא"כ  ח"ו.  התורה  מחלקי  חלק 

עיניו ועשה את עצמו בנסיון להלוך אחר שכלו,  

להתחקות ולחקור בהאמונות הפשוטות הנטועות  

ומתחכם   ישראל,  כלל  על  בלב  להתבונן  עליהם 

בכללים אם בפרטים, על פי השכלת    אמיתתם. אם

הפילוסופיא, אשר נתברר מעתה, שאפי' אם ייצא  

מזה נקי לגמרי, אין לו שום קבלת שכר על זה, כי 

הכניס את עצמו בדבר שלא חייבתו התורה כלל.  

  ח.  



    המדות  סעיף יא  שו"ע   

  

 

קלב 

ואדרבה הוא, כי הרי עובר תיכף על מה שכתוב  

האמונות שהם  אמך,  תורת  תטוש  הנטועות    אל 

וכו' ישראל  כלל  הקבלה  בלב  בסדר  ומאריך   ,

סיני  הר  מעמד  בעינינו  ושראינו  לאיש,  מאיש 

וממשיך שק"ו   אבותינו.  עם  ניסיו שעשה  ושאר 

תרופה  אין  שאז  רעה,  דעה  באיזו  ישתבש  אם 

מי  לכל  המחוייב  והעיקר  וז"ל,  וכתב  למכתו, 

אשר בשם ישראל יכונה, להאמין באמונה שלימה 

שנמ מה  ואגדות שכל  בהלכות  רז"ל  בדברי    צא 

בש"ס ומדרשים, הם כולם דברי אלהים חיים, כי 

כל מה שאמרו הוא ברוח ה' אשר דיבר בם, ומסוד  

ה' ליראיו וכו', וכן כל דבריהם ז"ל אשר בגזירות  

ותקנות, אינם על פי שכל אנושי כלל, אלא כולם  

[ובמה   עכ"ד.  וכו'.  בם  דיבר  אשר  ה'  ברוח  הם 

י עיקר  ברוח  שהוסיף  הם  חז"ל  דברי  שכל  ד' 

לדבריו, הק ראיה  הביא  שלא  ומלבד  ודש, 

להלן   נתבאר  כאשר  עליו,  חולקים  הראשונים 

  כיצד ללמוד מדרשים.]  )טז(סעיף 

  

  החפץ חיים

ראה במכתבי החפץ חיים דברי בנו שכתב 

בבחרות  הרחיקני  בזה"ל,  אביו  על 

ופילוסופיה, וכשנודע  מלהתעניין בספרי חקירה 

פ נחה לו  לא  הנבוכים,  מורה  ספר  קניתי  כי  עם 

כמה   ואחר  אותו.  וטמן  ממני  אותו  ולקח  דעתו, 

י שמחפש שנים מצאתיו במקרה, ואמר לי פעם, מ

של ספקות, אם לא    ראיות, סימן שיש בו הרהורים

בזמנו.  הרמב"ם  כמו  וטועים  לנבוכים  להראות 

כמבואר   ודרש  שחקר  מאברהם  ראיה  ואין 

היה   הוא  לא במדרש, באשר  ומאבותיו  הראשון 

ישראל,  לבני  יהושע  שאמר  וכמו  אדרבה,  ירש, 

אבל   וכו'.  ויעבדו  אבותיכם  ישבו  הירדן  בעבר 

א בני  סיני  אנחנו  הר  על  התורה  מקבלי  בותינו, 

קול במע ושמעו  אדם,  בני  אלפים  אלפי  מד 

אלהים, למה לנו לבלות זמן ולהתחיל שוב מאלף 

  בית. עכ"ל. 

  

  עוד אחרוים

ב המהדיר ספר פדה את הוית להרעוד חזי  

שהביא כי בשו"ת טוב טעם    (עמ' נה) אברהם  

  כתב דאף לצורך פרנסה   (תליתאה ח"ב סימן פז)ודעת  

הביא  ועוד  חיצונים,  בספרים  להתעסק  אסור 

ובשו"ת   (ח"א סימן קמג)שכ"כ בשו"ת לב אברהם  

בגנות   (או"ח סימן ל)שמע ישראל לגרי"ח סאמעט  

גם  עע"ש בדבריו באורך. לימודה אפי' לפרנסה. ו 

מנחם  הרה"ג  מאת  אמונים  שומר  לספר  במבוא 

שטרן   כב*)זאב  למתנגדים   (הערה  הראה 

אלו שהזכיר השומר אמונים  לפילוסופיה, מלבד  

[ולא הבאנו אנחנו] שעוד יש להוסיף    (ח"א אות לו)

תוקפי הפילוסופיה את אגרת מוסר לר"ש אלעמי,  

יג)ספר הישר   ושער  ז   קשה לבעל  ספר חזות  (שער 

והאלשיך   טוב)עקדה,  הדעת  עץ  הפסוק  על  . (בראשית 

ואחר זמן אינה ה' לידי ספר מאירת עינים לרבנו 

אל דמן עכו תלמיד חבר להרמב"ן יצחק ב"ר שמו 

וישלח עמ' עו)ושם   בהערות ספר יפה עינים    (פרשת 

דברי   אסף  ארלנגר  אריה  חיים  ר'  הרה"ג  מאת 

אפשר כעת  המתנגדים לפילוסופיה, ואין הזמן מ

רק   הנני  מצוי,  זה  ספר  שאין  וכיון  בהם,  לעיין 

שכתב  הנזכ"ל,  על  שהוסיף  מקורותיו  לציין 

טואנטי  הרק דף  ותלמידיו   )(בראשית  אריסטו 

סברתם   אחר  לגמרי  התורה  מדרך  נטו  הרשעים 

ומופתיהם, הנקראת לבעלי הקבלה אחיזת עינים. 

כתב, אין דעות הפילוספיא    (בפ' אחרי)רבנו בחיי  

המחקר, ולא    לנו עיקר, לפי שאינם אלא מצדאצ

ידעו ולא יבינו בחשכה התהלכו. [מהנ"ל כמובן 

בזה דיברו נגד  אין ראיה נגד הפילוסופיה, שהרי  

הטיל   בכך  הרמב"ם  וגם  הפילוסופיה,  כפירת 

ומיקיתונות  עליהם   הפילוסופים,  כנגד  אש    של 

  עוד 

  ט.  



 

  קלג   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 
יב   סעיף 

  אחרונים בעד 

ה באחרונים  אף  נמצאו  הפילוסופיה,  מאידך  בדרכי  וחלק אוחזים 
  משמות הפוסקים ששמום בכת מרחיקיה, אינם מדוייקים.

מדת ישראל שלא יעשה כן, והוא עיקר האמונה, 

פרי   את  להרחיק  האם  הוא  הדיון  וכל 

בדעת  הנכון  הוא  ההיפך  ואדרבה  הפילוסופיה, 

ואוחז   בפילוסופיה  רבות  שמשתמש  בחיי  רבנו 

ג    לעיל   מדרכיה, וכאשר נלקטו דבריו  (סעיף ג אות 

 (עמ' ק).] ובשבילי אמונה  וסעיף ד אות ג וסעיף ט אות י)

שזה לנכד   חושבים  המתפלספים  כתב,  הרא"ש 

ומות.   אבדון  הוא  ובאמת  מרכבה,  מעשה 

והמאמינים כן, נבדלים מקהל ישראל. ועוד הראה 

לרמ"פ   אור צדיקים  לח)לספר  אות  כב  סי'   (הל' ת"ת 

ימוד הפילוסופיא מכל שכתב וז"ל, ירחיק מאוד ל

א ועוד ד'  עכ"ל.  וכו'.  זרה  אשה  היא  כי  מותיו, 

  (חלון שביעי המצרי)ידור היעב"ץ  הראה באצבע אל ס

שאריסטו חזר בו בסוף ימיו.   (דף סח)וסדר הדורות  

להלן   וראה  יעכ"ד.]  ג)  ב(סעיף  מהני   אות  שחלק 

(סעיף ג אות טז וע"ע לעיל    אחרונים אין ראיה מהם.

וסעיף והלאה)  והלאה  ו  אות  מנגדי   י  באחרונים 

  הפילוסופיה.

  

  הפילוסופיה אחרוים המאשרים את 

כתב תשובה  (סי' קיז)בשו"ת מהר"ם אלשקר 

ארוכה מארץ מידה שכולה נסובה להגן על 

האמונות,  ספר  בעל  מהשגות  במורה  הרמב"ם 

ומי   יורה,  יורה  וצדק  אמת  הרמב"ם  דברי  שכל 

כתב שבאיגרת    כותב)(בד"ה אמר הכמוהו מורה. ושם  

בפאר   [נדפסה  יהונתן  להר"ר  הרמב"ם  ששלח 

הרמב"ם   ובאיגרות  וכו',  יז  סי'  תקב הדור   (עמ' 

לקחו  )שילתבמהדו'   שלא  כתב  האלו)]  רק    (לחכמות 

ספר   על  הגן  הרמב"ן  ושכן  ולטבחות.  לרקחות 

הרמב"ן   בכתבי  הנדפסת  איגרתו  [והיא  המורה 

יז אות (סעיף    ן לה והובאה ל  (מוסד הרב קוק ח"א עמ' שלו)

י אות ד בהערה)וע"ע בדבריו לעיל    ] )ב ושכן  .  (סעיף 

הרמב"ם   לישע  יצא  ספורט"א  שמואל  הר"ר 

(יו"ד הל' ת"ת  באורך. והרמ"א בהגה שו"ע  ועע"ש  

כתב מותר ללמוד באקראי בשאר    ביו"ד סי' רמו ס"ד)

חכמת, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים, וזהו נקרא  

כתב ספר שלם העוסק בין החכמים טיול בפרדס. ו 

והכי   העולה.  תורת  הקרוי  ובקבלה  בפילוסופיה 

הרמ"א   בשו"ת  באורך  לו  ז)הוא  במעלת    (סימן 

גם  ו ופיה,  הפילוס הרשב"א.  מחרם  ראיה  שאין 

הפלוסופיה   את  לתמוך  כולו  נוהם  ארי  ספר 

  דברי   על  תגר  וקראתי  כתב,  (פרק ב)היהודית ושם  

  כל שאו   יתן   מי   אומר,  אני  כי  בתשובה,  ש"הרא

 לדעת  לי  עוזר  שיהיה  לקל,  ולקלס  ולרומם  לשבח

לעיל    .שבעולם  מושכל  כל ד  [ועיין  אות  י  (סעיף 

זה.  בהערה) ספר  אודות  בריש    ] מש"כ  והרמח"ל 

לגבי יסודות האמונה    (פ"א אות ה)ספר דרך השם  

באחדות השם, כתב, שדברים אלו באו בקבלה,  

והוסיף וז"ל, גם מאומתים בחקירה על פי הטבע  

כל  עצמו  על  אפשר  שאי  ומשפטיו  בחוקותיו   ,

מכל הטבע   מצוי אחד משולל  ימצא  פנים שלא 

עדר וחסרון, מכל ריבוי חוקותיו וגבוליו, מכל ה

מקרי הברואים,  ומכל  וערך,  יחס  מכל  והרכבה, 

שיהיה הוא הסיבה האמיתית לכל הנמצאות ולכל 

הנמצאות   מציאות  זה,  זולת  כי  בהם,  המתילד 

, היה בלתי אפשרי. עכ"ל. שאנו רואים, והתמדתם

מכת"י   בהגהה  כן  לפני  הרמח"ל  כתב  עוד  וכן 

דרך ה' שבההדרת הר'   (פרק א אות ב, ונדפסה בספרלספרו  

יב. 

  א. 



    המדות  סעיף יב  שו"ע   

  

 

קלד 

הרמח"ל) מכון  בההדרת  וגם  ספינר,  שכתב    יוסף  אחר 

הרמח"ל שדברים אלה ידענום בקבלה מן האבות  

גם  אמנם  וז"ל,  הוסיף  סיני,  ומהר  הנביאים  ומן 

במ החקירה,  כל מצד  יאמתו  הלימודיים,  ופתים 

העניינים האלה. ויוכרח היותם כן, מכח הנמצאות 

רואים אנחנו  אשר  פי   ומשיגיהם  על  בעינינו, 

חכמת הטבע, ההנדסה, התכונה ושאר החכמות, 

יוולד   תילקחנה הקדמות אמיתיות, אשר  שמהם 

מהן בירור העניינים האמיתיים האלה. ואמנם לא 

נציע ה בזה, אלא  הקדמות לאמיתם, נאריך עתה 

ונסדר הדברים על בוריים, כפי המסורת שבידינו,  

ו שאוחז  והמפורסם מכל אומתינו. עכ"ל. והרי לנ 

זה   שאין  אלא  הפילוסופיות,  ההוכחה  מדרכי 

זה ומעשהו "עתה", לאמור שחפצו   תכלית ספר 

הרמח"ל   ותלמיד  אחר.  במקום  בזה  להאריך 

הליקוטים   בספר  וואלי  משה  ר'  יח) הגאון    (עמ' 

לא   אבל  אמת,  דבריהם  שכל  ספרים  יש  כתב, 

מאירים דבריהם, כי לא ידעו מהסוד, כמו המורה,  

הלבבות ע"כ.  חובות  והעיקרים.  הכוזרי  וספר   ,

  לאמור שבמורה אמת. [ברם לדרכו הסוד עדיף.] 

  

  ספרי חסידות 

כולם  לא  החסידות  בספרי  שאף  גם 

הפילוסופיה,  ללימוד  אופן  בכל  מתנגדים 

(לקוטי אמרים ו"ע הרב בספר התניא  שהנה בעל ש

אחר שדיבר בגנות לימוד חכמות עובדי    ח)  סוף פרק

 קרדום  אותן  עושה  כ"א גילולים, סיים וז"ל, אלא

  בריוח  מהן   להתפרנס  כדי  דהיינו   בהן,  לחתוך

' ה  לעבודת  בהן   להשתמש  שיודע  או   ,'ה  לעבוד

  ל"ז   ן "ורמב   ם "הרמב   של  טעמו   וזהו   לתורתו,  או 

(סוף בהן. עכ"ל. וע"ע אליו שם    שעסקו   וסיעתן,

שהביא מהזוהר כיוצ"ב ע"ש. וביתר שאת    פרק ה)

מבואר כן לבעל הצמח צדק מלובאוויטש בספרו 

והראיה   החקירה  על  בנוי  שכולו  אמונה,  דרך 

ובו עשרה מ ופתים שכליים בדרכי הפילוסופיה, 

דברי   על  ונסוב  סובב  וכולו  העולם,  חידוש  על 

ה הלבבות,  חובות  העיקרים,  הרס"ג,  מורה, 

 (ח"ג פל"א דף נ)הכוזרי ועוד. ואולם סיים את ספרו  

עשרה  שכלי,  קט  לפי  גם  נתבארו  הרי  בזה"ל, 

מופתים על חדוש העולם. ועל כל זאת העיקר היא  

וכמ"ש   יותר,  טוב  שהיא  פשוטה,  ג"כ  האמונה 

הכוזרי תחלת מאמר חמישי. רק למי שלבו נוקפו,  

ש בהמופתים  לעיין  יותר  טוב  כאן,  אזי  נזכרו 

חיזוק   ועיקר  שם.  הכוזרי  כ"כ  נבוך,  משישאר 

, שהתורה נקראת האמונה, הוא ע"י עסק התורה

אמת, והוא מקור האמונה. כמאמר אמת ואמונה  

כל זאת. גם עיקר האמונה הוא להאמין בהאמת, 

"ל, ניכרים דברי אמת, וא"צ ע"ז ראיה. ולכן ארז 

סופרי        עכ"ל.  בדברי  מלובלין  צדוק  רבנו  ם  וכ"כ 

על מצות היחוד, שנאמר   מצוה ג)  55(ספר הזכרונות עמ'  

הבנה,   זו  שמיעה  פירוש  כתב,  ישראל,  שמע 

שאין יוצא ידי    (שער היחוד)וכמ"ש בחובת הלבבות  

אינו  ובלבבו  היחוד,  אמונת  בפיו  בדברו  חובתו 

לעיל  מייח בדבריו  ראה  [אולם  עכ"ל.  האמת.  ד 

ו) אות  קודם  אהרן  (סעיף  ובזקן  כה).  ראוי תבכ  (סי'   ,

הלומדים  החכמים  על  סרה  שדיבר  מי  לענוש 

בכבוד   דנגע  העולם,  אומות  ובספרי  פילוסופיא 

בהם.   שנגעו  עולם  עמודי  בילקוט חכמים  (הובא 

.  . ואת"ימפרשים, הקרוי יד דוד שבסוף שו"ע יו"ד סי' רמו)

אולם לשון זו אינה ראיה שמשבח את לימוד את 

י ישראל הפילוסופיה, רק שאוסר לדבר נגד חכמ

וכדחזינן   כוונתם לשמים,  בודאי  כי  שעסקו בה, 

דלעיל   בגר"א  אף  ה)י  (סעיף  הכי  שניגחה,   אות 

ומאידך אסר לדבר נגד חכמי ישראל שעסקו בה.]  

מקובלים וחסידים שלא   (סעיף ג אות כ)וע"ע לעיל  

  אסרו את החקירה.

  

  מה 



 

  קלה   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

  אין מהם ראיה  אחרוים האוסריםלק מהח

ע קטנה  הערה  נעיר  מנגחי  ועוד  ל 

, כי מה  ) יא(סעיף  זכרים לעיל  הפילוסופיה הנ 

שהם   והנוב"י  המהרש"ל  מהריב"ש  שהביאו 

ממנגחי הפילוסופיה, מנייהו לכאורה ליכא ראיה, 

הפילוסופיה, כי הריב"ש והרש"ל בדברם שם נגד  

בחדא מחתא דיברו גם נגד לימוד הקבלה, ובזה 

ולהרחיק את  לדחות  הנ"ל המסתייעים מהם  גם 

הקבלה, הפילוס לימוד  בשבח  טוענים  ופיה, 

לדידן,  ראיה  ליכא  רברבי  אשלי  מהני  וממילא 

  לענין נידו"ד.  

בספר אמונת חכמים להגאון אביעד שר  

סוף שלום באזילא   פרק   (נדפס בפאדוא תפ"ט 

כתב שקבלה זו היא חדשים    (סי' צח)שהרש"ל    יז) 

שאע"פ    (סי' קח)מקרוב באו. ותקפו הרמ"ע מפאנו  

ע אבלשהיה  בדעת,  וכו'    שיר  צח  סי'  בתשובה 

ודאי עני היה באותה שעה, וכל דבריו שם המה  

במטפחת   היעב"ץ  אולם  ע"כ.  וכו'.  יחד  מהבל 

כ)הספרים   אות  האמונת    (פ"ח  על  להשיב  כתב 

בית חכמים   נאמן  הוא  הרש"ל  אכן  וז"ל,  הנ"ל 

להרמ"א   ממ"ש  יתראה  כאשר  הקבלה  חכמת 

רקנ  על  פירוש  שעשה  ו  סימן  ס'  בתשו'  ועל  טי 

מערכת אלהים, גם בספר הזוהר היה מחזיק וכו',  

מדרשי   על  רק  עג,  סי'  בתשובותיו  שנראה  כמו 

בתשובה  הנעלמ תלונתו  עיקר  היתה  נח)ים  .  (סי' 

על דעת הרש"ל לענין ע"כ. ועל כן צריך לעמוד  

הקבלה ואין הפנאי מאפשר. ומ"מ לעיל התבארה  

לענין  אמצעיתא  שיטה  שהיא  הרש"ל  שיטת 

לדעת לימ שראוי  כתב  וכאשר  הפילוסופיה,  וד 

קצת פילוסופיה בבית הכסא וכדומה, ולא כאשר 

 א(סעיף יכל. וע"ע לעיל  הביאוהו להרחיקה מכל ו 

  בדעת המהרש"ל.   )וסעיף ג אות יא אות א

היחוד,  שער  על  לדלג  שכתב  הנוב"י 

הקבלה,  את  גם  להרחיק  דעתו  לכאורה 

מא סי' חיו"ד ק(בשו"ת  בדברו על אמירת לשם יחוד  

מאהבה   התשובה  תלמידו  ובעדות  קז.  סי'  תנינא  ובאו"ח  צג, 

בזה,   אחריו  הבאה  ההשתלשלות  באיסוף  וראה  סס"א,  ח"א 

גם ראה לבנו הבא אחריו .  בספר אסופות חלק י עמ' קנא)

ביהודה   נודע  קפא)בשו"ת  סי'  יו"ד  תשובה   (תנינא 

גבי   על  הכנסת  בבית  שחקקו  גבי  המחבר  מבן 

וגידוף    אבן, אלהי וערערו שזה חירוף  הצבאות. 

והשי הפלוסופיא.  פי  בטל  על  דבר  שהוא  בם 

ודרך  נתיב  ידע  לא  זה  שאמר  ומי  ומבוטל, 

עדותו  ירחיק  לשקר  והרוצה  וכו'.    בפילוסופיא, 

  והרי שלמד פילוסופיא והוא ידעה.

  

  הרשב"א מקרב ולא מרחק 

ראיה לאסור  גם מה שהביאו כמה אחרונים 

ו  [ועוד משו"ת הרשב"א  נקבצו לעיל  כאשר 

החיים   באור  היעב"ץ  יב)כ"כ  מכך  (פרק  ויתרה   ,

(שעל  כתב שכן גם הרמב"ן. וכן המעיין גנים שם  

א)ה אות  שם  וז"ל,   יעב"ץ  הרשב"א  דעת  שכן  כתב 

ופוק חזי בתשובותיו אשר החרים מדינה שלימה 

בחכמות   המתעסקים  על  פרובינציא  מדינת  היא 

כי אינו,  זה  וכו'.]  ממשבחי    חציוניות  הוא 

להלן  יתבאר  וכאשר  ממגניה,  ולא  הפילוסופיה 

באורך דעתו ושיטתו, והחרמות שהטיל   )יח(סעיף  

הצעירים, ואולם גם הוא סובר   הוא להרחיק את

ל להמקובץ  ובנוסף  מרכבה.  מעשה    הלן שהיא 

ומפורש הכי בדעתו, הנה לנו גאוני העולם שטענו 

שם  רבי  שהנה  ממשבחיה,  שהוא  הרשב"א  על 

כתב, והנה    (בהקדמה)ן' שפרוט בפרדס רמונים    טוב

נתעורר לבאר   ז"ל  ראיתי לרב הגדול להרשב"א 

כפי   נכבד  בענין  הגדות,  התורה קצת  פשט 

שלמה,  משכורתו  תהיה  הפילוסופיה,  בשיתוף 

קצת   רחקו  אמנם  לדבר,  רשות  לנו  נתן  מאשר 

ר"ל   כאחד,  העניינים  שני  ולכן  הקבלה, 

  האמת שני הפכים הפילוסופיא והקבלה, והם לפי  

  ב. 

  וכ"כ  

  וכן 

  ג. 



    המדות  סעיף יג  שו"ע   

  

 

קלו 

יג    סעיף 

  ת המאשרים את הפילוסופיהותשוב

רק   ספרו  את  כתב  לא  שהרמב"ם  השיבו,  המנגחיה  טענות  כנגד 
ישראל   בעם  למיוחדים  הגמור,  להיפך  אלא  הנבוכים,  את  להשיב 

ובחכמה   במדות  שמים  ביראת  עצמם  ט)שהשלימו  סעיף  אליהם  (וכדלעיל   ,
רב אל לימוד הפילוסופיה האלהית,  כתב את ספרו, שרק הם ראויים ליק

ות השגת מעשי מרכבה. לדעתם] את תכלית האנושלהשיג [

בלבול  סיבת  והוא  אמצעי,  ביניהם  שאין 

לתלמידים בעיון. ועד הנה לא ראיתי לשום מחבר  

אחר שנתעורר לזה, לכן אמרתי אל לבי במופלא 

ממני לדרוש [ולחבר חיבור על אגדות חז"ל לפי 

גם   עכ"ל.  ממחזיקי  הסוד].  שהרשב"א  בגלל 

בשנת   מצפת  החסיד  עליו  כתב  הפילוסופיה, 

הובא  ש זו,  חכמה  לימוד  נגד  חיבור  [והוא  מ"ב 

תשי"ט)בתרביץ   כח  הגדות   (שנה  לפירושי  ובמבא 

עמ'  להרשב"א   קוק  הרב  מה  )13(מוסד  והנה  וז"ל,   [

תמיה נפלאה היא מהרשב"א, שהמאמין בפשוטי 

אתר לרכוב  ראה  מה  חז"ל,  דברי  רכשי,  רוב    י 

הפילוסופים  דרכי  אחרי  ולילך  בתורה,  להאמין 

והלא הוא החרים אנשים רבים על זה, הארורים,  

ואיך חזר אח"כ כתוהא על הראשונות. עכ"ל. הרי  

לנו שראה ברשב"א שדורך בדרכי הפילוסופיה, 

סתראי  שהיא  לדעתו  הרשב"א  משנת  על  ותמה 

דעת  על  עמידה  אי  רק  קושיא,  אין  [ובאמת 

סובר   הרשב"א, שהוא  לעיל,  התבאר  כאשר 

מ היא  הנכונה  האלהית  עשה שהפילוסופיה 

השלים   ולמי שלא  לקטנים,  אסורה  אך  מרכבה, 

תגרום  היא  שאז  בשעריה,  הבאים  תנאי  את 

  לטעויות גדולות]. 

  

  

  תשובות על טעות מגחי הפילוסופיה 

רק להשיב את    אם הרמב"ם כתב את המורה

  הבוכים

  

תשו  מעט  ללקט  טענותהננו  על   בות 

האוסרים את העיסוק בפילוסופיה הנזכרות  

תחילה נעיר בענין מה שטענו   .(סעיפים י, יא)לעיל  

מורה   ספר  את  כתב  שהרמב"ם  מהנזכ"ל,  רבים 

לאפיקורוס   להשיב  כדי  השעה,  לצורך  הנבוכים 

וכדלעיל  [  חלקית  מתומכיה  שהוא  הרמב"ן  ואף 

ג) אות  ח  הרמב"ן  כתב    (סעיף  באיגרת  סת (הנדפהכי 

הרמ בכ  שלו)תבי  עמ'  ח"א  קוק  הרב  מוסד  ספר  ב"ן  כי   ,

המורה נצרך בעירו ומקומו היא פרובינציה, כדי 

וכ"כ   הפילוסופיא.  חוכמת  אחר  ימשכו  שלא 

הריב"ש   מה)בשו"ת  ובועז    (סי'  יכין  (סי'  ובשו"ת 

מפאנו    קלה) הרמ"ע  קח)ובשו"ת  והרש"ל   (סי' 

  ובספר   (סימן ו)בתשובתו הנדפסת בשו"ת הרמ"א  

הרמ קובץ   ה"א)ב"ם  על  פ"ד  ת"ת  ובשו"ת    (הל' 

(מאמר האמונה  ובספר הברית    (ס"ס מא)שאילת יעב"ץ  

לד) דוקא.    פרק  דורו  לבני  לזה  נזקק  שהרמב"ם 

ובשו"ת דברי יציב    ד)  (ל"ת יא,ובספר דרך פיקודך  

(ח"א ועוד. וע"ע בתשובת הרשב"א    (יו"ד סי' קלא)

תיד)  ו   דרך   רוך אה  חכמה  ראשית  (שער   מועד  ובאהל  סי' 

לענין שלקחו לרקחות וטבחות.] לכאורה    נתיב א)

לו  שמבואר  אחר  הרמב"ם,  בדעת  יכון  לא  זה 

שהוא   זה,  לימוד  מעלת  בגודל  טובי    בדוכתי 

יג. 

  א. 
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מרכבה,  מעשה  הנקרא  ושהוא  מהכל,  למעלה 

ובמורה   (סוף פרק ד)וכמו שכתב כן ביסודי התורה  

נד)הנבוכים   פרק  היא    (ח"ג  זו  חכמה  שהשגת 

ו השלמות האנושית האמי בעוד דוכתי  כ"כ  תית, 

וכ"כ   (סעיף ח אות ב והלאה)אשר נקבצו ובאו לעיל  

רק    (שם) כתבו הרמב"ם  לא  וא"כ  עוד ראשונים. 

שזו   משום  אלא  וכדו',  האפיקורס,  את  להשיב 

לשאוף  חכם  כל  צריך  שאליה  הגבוהה  המעלה 

התנאים    להשיג. ואעיקרא נראה, שאילו ידעו את

המלאכה   ם שיהיו לבא לקרב אלשהטיל הרמב"

,  אות ה)סעיף ח  (שם  קודם עיסוקו בלימוד זה, וכנ"ל  

והיו   הנזכרות,  טענותיהם  את  בו  תולים  היו  לא 

לכל   מנפנפים  ובהם  עוז,  ברוב  בתנאיו  תופסים 

זו,  מחכמה  ההמון  של  ידיהם  את  לדחות    עבר, 

  

  

  

  

  

ים מכדי  ואפי' את ידיהם של רוב התלמידי חכמ

בספר   הלעסוק  גופיה  וכדאיהו  כתב  זה,  רמב"ם 

הנבוכים   לד)במורה  פרק  החכמים    (ח"א  שרוב 

נכונים   לא  [חכמת התורה]  בחכמה  המפורסמים 

ללימוד זה משום שלא מלאו את התנאים קודם  

תחית  באיגרת  כן  וכתב  ושב  ע"ש.  בה  העיסוק 

המתים, כי הבאת הראיה על השוטים ההם צריכה  

בחכ הלמהירות  ידעו  לא  רבות,  תלמודיים מות 

התור במורה [חכמי  שביארנו  כמו  מהן,  דבר  ה] 

הנבוכים. עכ"ל. וכ"כ בעוד דוכתי, וכאשר נאספו 

וכך השיבו על טענה   .אות ה)  לעיל סעיף ח  (שםלעיל  

בן   אברהם  רבנו  כגון  ספרים  וכמה  כמה  זו 

השם   במלחמות  והלא)הרמב"ם  ובשו"ת    (ד"ה 

  ועוד. (סימן ז ויובא בסמוך בסעיף הבא אות ב)הרמ"א  
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קלח 

  

  
יד   סעיף 

  על הטענה שיש בה כפירה 

כפירה דברי  הפילוסופיה  בספרי  שיש  הטענה  יכון  ועל  לא  זה   ,
  במעיין בספרי פילוסופיה יהודיים.  

  לימוד מרב שאינו הגון ובספרי הגויים

בספרי  עיינו  בשיטתו,  העומדים  ודעימיה  הרמב"ם  באמת 
ציינו לעי ואף  הגויים,  ין בהם כדי להשלים את הפילוסופיה של 

ההבנה, ואיך עשו כן בזמן שהלכה היא שאסור ללמוד אצל רב שאין  
דרכיו דרכים ישרות, ואפילו ללמוד תורה אסור ממנו, ואפילו שהדור  

ל  צריך לו נאסר הדבר, קל וחומר שאסור ללמוד מפי מין דברי תורה, ק
איסור  שלא שאר חכמות. ואפילו להתרפא מרופא מין נאסר. גם    וחומר

צריך ביאור כיצד עסקו  מפורש ישנו לגבי לימוד בספרי המינים. ואם כן  
כמלאכים בספרי הפילוסופיה של חכמי הגויים, ואפילו עסקו  הראשונים  

  בספרי עבודה זרה ממש? 

בדוקא,  תורה  בדברי  הוא  הגון,  שאינו  רב  מפי  ללמוד  האיסור 
בהלכו דוקא  זו  הלכה  והשו"ע  הרמב"ם  חקקו  תוכאשר  למוד  ת 

לגרום תורה יכול  הדבר  הגון,  שאינו  חכם  מפי  שללמוד  מטעם  והוא   .
עקב קילקול   עלול  זה  רב  וכן  כהוגן,  ילמדו  שלא  או  בתורה,  שימאסו 

מידותיו המקולקלות שלא ישוב בו מטעויותיו, או מהוראותיו וכדו', אך  
רב   מפי  ללמוד  אסור  תורה  דוקא  ולכן  זה.  איסור  אין  חכמות  בשאר 

ה או  שאינו  הגון,  שאינו  רב  מפי  ללמוד  מותר  חכמות  שאר  אך  גון, 
ללמוד מספרים חיצונים, הוא כשלומדם כדי    אפיקורוס. ואודות האיסור

כדי   כן  לא  זרה,  עבודה  משום  אסור  שאז  כפירתם,  תורת  את  לדעת 
  להוציא דבר טוב מהם, אז מותר ללומדם. 

בש והעומדים  הרמב"ם  למדו  כיצד  להקשות,  יש  יטתו  עדיין 
ש סבורים  והם  הגויים,  מן  הפילוסופיה  הוא  בספרי  זה  לימוד 

יד.  

ברם  

ברם  

אולם  
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לשיטתם    ם כן , וא(וכדלעיל סעיף ח) לימוד מעשה מרכבה    תכלית התורה והוא
  חזרנו לכך שיש בזה איסור ללמוד תורה מרב שאינו הגון?  

שהיתרו של הרמב"ם [והעומדים בשיטתו] בזמנו לעסוק בחכמה  
ל את תורת הסוד, ולדעתו בזמנו תורת זו, נבע משום שלא קיב

ובעוד מקומות],    ח"ג)  (בהקדמתהסוד אבדה [כאשר כתב במפורש במורה  
ועל כן סבר שמעשה מרכבה הנזכר בחז"ל, הם הדברים הנכונים שאמרה  
הפרו   להשם  לעשות  עת  ההלכה  ומכח  אלהות,  בענייני  הפילוסופיה 

ומר אחרי ציווי  וח  קל  בספרי הגויים.  תורתיך, התיר ושיבח את עיסוקה
האל  מציאות  את  שכלית  ידיעה  חיוב  שהוא  היום,  וידעת  התורה 

דרך וא זו  ידיעה  שתושג  בשיטתו  והעומדים  הרמב"ם  ולמדו  חדותו, 
הרי שלשיטתם התורה ציוותה    (סעיף ח)ההוכחות הפילוסופיות וכדלעיל  

  על העיון בכך, ולא חששה לאיש השלם שיכשל בכפירה.

בימינו   שייך  שכן,  לא  בספרי אנו  פילוסופיה  ללמוד  זה  היתר 
האחד פנים,  מג'  גויים  ושאר  פילוסופיה אריסטו  שספרי  משום   ,

והשניה,   ההיתר.  סיבת  עצם  את  אין  וממילא  לפנינו,  רבים  יהודים 
ברצות ה', שכבר גילה האר"י והבאים אחריו את    )ט (סעיף יתתבאר להלן  

מעתה אין צורך להזדקק  תורת הסוד והשתלשלות העולמות האמיתית, ו
לשיטת [אף  הדבר  אסור  וממילא  לעשות,  עת  כאן  ואין  של  לגויים,  ו 

הגון.   שאינו  מרב  תורה  ללמוד  האיסור  משום  הפחות  לכל  הרמב"ם], 
שהוכח בעליל שטעויות רבות    ) א(סעיף כ והשלישית מטעם שיתברר להלן  

  לפילוסופים מבחינה מדעית ועליהן מושתתים דבריהם.  

  להלכה 

כן לפי שני הטעמים האחרונים יש להרחיק את לימוד הפילוסופיה 
  יהודים, בחלקים העוסקים במעשה מרכבה. האלהית אף בספרי ה

  

  

ונראה  

כיון  

על  
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קמ

בה  תשובה   שיש  משום  שאסורה  הטעה  על 

  כפירה 

נזכרה לעיל הטענה שבפילוסופיה יש דברי  

כפירה רבים, ועל כן היא ספרי מינים שאסור 

וכמש אופן,  בשום  הריב"ש  לקרותם  בשו"ת  "כ 

מה)  ו)רש"ל  הוהמ  (סי'  סימן  הרמ"א  ובשו"ת    (בשו"ת 

ה)הב"ח   צריך  (סי'  הדבר  לכאורה  רבים.  ועוד   ,

שגדולי  בשעה  הרשב"א  של  בדורו  הן  תלמוד, 

גבי נחלקו  גם   העולם  הפילוסופיה,  לימוד 

הרשב"א וסיעתיה שהחרימו את לימודה, מודים 

הי כנגדה  דבריהם  ושכל  נפלאה,  ה שהיא מעלה 

לגבי לימוד מספרי היונים, ולא של היהודים. וגם 

כל שאסרו את העיסוק בה רק עד גיל כ"ה, ורק 

נה מעת החרם, וכאשר יתבאר כל  עד חמישים ש

וא"כ  בא  ) יח(סעיף  זה ברצות השם להלן   רב,  ורך 

מה יענו על טענה זו. ק"ו בן בנו של ק"ו שסיעת  

 המתנגדים לחרם, וגם הם היו גדולי הדור, כאשר

ודעימיה   הרשב"א  בהתייחסות  רואה  כל  יראה 

בספר   מקובצים  הנמצאים  במכתביהם  אליהם, 

חרם על  והלא  קנאות,  חתומים    מנחת  האדרבה 

שם   שהוא  וכמו  חכמים,  עד) כשבעים  ,  (במכתב 

סוברים שנכון ללמוד בחכמת הפילוסופיה  והמה

ועיקר,  כלל  חרם  עליה  להטיל  ואין  הגויים,  של 

זה. איסור  על  יענו  הרמב"ם    מה  של  בדורו  [גם 

(סעיף  כשיצאו מהרבנים נגד ספר המורה וכדלהלן  

, הלא לא דיברו על הספר עצמו בעצם, רק על  )יז

כמה פרטים בדרכו של הרמב"ם, דרך לימודו את 

עדן,  המדרשים,   וגן  המתים  לתחית  והתיחסותו 

ולא על עצם לימוד הפילוסופיה שלא הרחיקה.]  

ה בשו"ת הרמ"א  ויתרה מכך, כי אף הרש"ל גופי

שתקף את הפילוסופיה שיש בה    (סימן ו ד"ה תחלת)

כפירה וכנ"ל, איהו גופיה כתב שיש לו יד בחכמה 

קשיא   וא"כ  הכסא,  בבית  ללומדה  ושמותר  זו, 

כפירה, ועל כך הוא מתאונן,    טובא דאחר שיש בה

הכסא.   בבית  לימודה  מרשה  ואיך  למדה,  איך 

לימודה   שהתירו  מרחיקיה,  לגבי  בבית  [וע"ע 

  .] (סעיף יא אות ג)הכסא לעיל 

  

  ספרי פילוסופיה יהודיים מותרים

כסיעת   הדבר,  דאסור  נימא  אי  אף  ותחילה 

אמורים  דבריהם  הלא  הן  הנ"ל,  האוסרים 

ובנויים  מעורבים  שבהם  הגויים  בספרי  לעיין 

חכמינו.  בספרי  כן  לא  כפירה,  דברי  על  המה 

להלן שיובאו  הראשונים  בדברי  מפורש    וכאשר 

ב)  יח(סעיף   הרמ"א    אות  השיב  וכך  שם,  ראה  לך 

ענת הרש"ל שהדיון על ט  (סימן ז) בשו"ת הרמ"א  

האם ללמוד חכמת יונית ופילוסופיה שנוי במח', 

 (ח"א סימן תיח) שחכמי פרובינציא בשו"ת הרשב"א  

אלא   שם  כתב  לא  ז"ל  הרשב"א  ואף  התירו, 

קודם שילמד חכמת   בינקותו של אדם,  לאוסרה 

הוא הבשר ויין שכתב הרמב"ם בספר  התלמוד, ו

ומי לנו גדול    ,(פ"ד הלכות יסודי התורה הלכה יג)המדע  

מהרמב"ם שעשה ספר המורה, שכולו אינו אלא  

הריב"ש   תשובת  ועל  המין.  הנ"ל)מזה  מה    (סימן 

שכתב שהרמב"ם כתבו רק להשיב אפיקורס, כתב  

להשיבו וז"ל, כי אדרבה על ידי זה נודע גדולתו 

ב יוצר  שיעור של  פירוש  והוא  יתברך,  ראשית 

והשנית, וכו'.  היודע  כל  עליו  גם    קומה שאמרו 

את"ל שספריהם אסורים לגמרי, לא ספרינו נאסרו 

כמו ספר המורה, כי אם ספריהם. ועוד כתב לחלק  

בין דברי אריסטו בספר השמע ומה שאחר הטבע,  

שבהם אסור ללמוד, לבין העיון במהות המציאות 

אדרבה   וכתב, וטבעיהן,  שב  ועוד  הוא.  משובח 

שכל המח' בין חכמי פרובינציה לחכמי ברצלונה 

של  ה הפילוסופיא  חכמת  לימוד  לגבי  ייתה 

הגויים, מ"מ בספרי חכמינו ז"ל אשר מימיהם אנו 

שותים, ובפרט הרב הגדול הרמב"ם ז"ל, בזה לא  

לחוש  אין  בודאי  כי  לאסור.  דעת  שום  על  עלה 

  א. 

  ב. 
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העיד עליו בעל בספריו לשום דעת בטלה, כמו ש 

מה  האמן  לבי  דבר  סוף  באמרו,  עולם,  בחינת 

נים בזמן, וראשם במעלה, הוא שהאמין סוף הגאו 

הרמב"ם כו'. ואף כי מקצת החכמים חלקו עליו  

בכל   ספריו  נתפשטו  כבר  מ"מ  ספריו,  ושרפו 

חכמים האחרונים ז"ל, וכולם עשו אותן לראשם  

עטרה, להביא ראיה מתוך דבריו כהלכה למשה  

יני. ולכן גם אני אומר שמנוקה אני מעון זה,  מס

סטו, מעידני עלי כי אף שהבאתי מקצת דברי ארי

ספר   בשום  עסקתי  לא  ימי  שכל  וארץ,  שמים 

מספריו, רק מה שעסקתי בספר המורה שיגעתי בו 

ספרי הטבע כשער השמים  ושאר  ת"ל,  ומצאתי 

מה  כתבתי  ומהם  חז"ל,  שחברו  וכדומיהן 

וכו'. ומ"מ אומר שסהדי שכתבתי מדברי אריסטו  

במרומים שכל ימי לא עסקתי בזו רק בשבת ויו"ט  

לטייל. וחו  הולכים  אדם  שבני  בשעה  המועד,  ל 

השגתי   מעוט  כפי  עוסק  אני  החול  ימות  וכל 

ושרי   ובפירושיהם,  ובפוסקים  ובתלמוד  במשנה 

  לצורבא מדרבנן לאודועי נפשיה כו'. עכ"ל. 

  

  איך למדו בספרי כפירה 

  

עד אנ ברם  למדו  יין  איך  וכאמור,  צ"ע  ו 

תבולה  והרי  הגויים,  מספרי  פילוסופיה 

הרואה ומעו  יראה  מכך  ויתרה  כפירה.  בה  רבת 

הנבוכים   כט)במורה  פרק  מספרי    (ח"ג  שמצטט 

 עבודה זרה ממש, ולמד בהם, שהנה כתב במורה

ספרי הע"ז ששם   פכ"ט)  (ח"ג  הנבוכים שקרא את 

מובנות   ידיהם  ועל  הבליהם,  מצוות  מתבארים 

משקריהם,  להרחיק  כדי  התורה  שצוותה  רבות 

ברכי הע"ז, עד שבא   נו וזקיננו עלשגדלו אבותי

  ה "הנבטיי העבודה אברהם. וכתב שקרא את ספר 

ממנו שם,    ה,"וחשיי  אבן   העתקת דברים  והביא 

 ו "לאריסט   המיוחס  ושקרא את ספר האסטמכוס

"שחלילה לאריסטו  אינו  שבוודאי   לו  [והעיר 

  מהם:   אשר  הטלסמאות  ספר  וכן ,  ] "וחס  מעשותו 

  הגלגל   מעלות  וספר  השרב,  וספר  טמטם,  ספר

  מיוחס  וספר,  מהם  מעלה  בכל  העולות  והצורות

  לחרמס,   מיוחס  וספר,  בטלסמאות  ו "לאריסט  כ"ג

,  ה"הצאב  דת  בעבור  בטעון   הצאבי  יצחק  וספר

 וחגיהם  דתם  ופרטי  הצאבה   בנימוסי  הגדול  וספרו 

,  אמונתם  נייניעמ  וזולתו   ותפלותיהם  וקרבניהם

 זרה  עבודה  ספרי  הם  לך,  זכרתי  אשר  כלם  אלו 

  חלק  שהם  ספק  אין   הערבי.  ללשון   נעתקו   אשר

  אך   כן,  גם  נמצא  ולא  נעתק,  שלא  ממה  מאד  קטן 

השנים. אך מ"מ מבאר שדי בספרים    ברוב   אבד

לפי  היום   אצלנו   נמצאים   הם  אשר  שאלו   אלו, 

  המפורסם   ומעשיהם  ה"הצאב  דעות  רוב  יכללו 

  ועשות ,  ההיכלות  בנין   ל"ר,  בעולם  היום  קצתם

בהן וכו'. עכ"ל. וכן    והאבנים  המתכות  מן   הצורות

(חלק ג פרק שלישי, וראה  הוא לו עוד במורה הנבוכים 

במורה שבההדרת הרה"ג יוסף קאפח בסוף הספר מראה מקום 

שראה ספרי העבודת כוכבים ודרכי    על ספרי כפירה)

המשנ  בפירוש  וכן  וציטטם.  יות  הטפותיהם 

תבה על צורות ע"ז וביניהן כ (פ"ג מ"ג)עבודה זרה 

והדרקון, וביאר הרמב"ם, שהיא צורת אדם שיש 

סנפיריו,  בין  בגבו  רבים  וקשקשים  סנפירים  לו 

כקשקשי הדגים. וששאל מומחה לזה, וביאר לו 

את כפירתם, והוסיף בזה"ל, ושאלתיו על הספר  

,  שנזכר בו זה, כי אני לא פגשתי מעולם צורה זו 

זו, עם כל מה   ורבו מסר לו צורה  וטען כי מורו 

מסר לו בסוד. ע"כ. גם כאן הדברים מורים על  ש

ידיעתו בספרי עבודה זרה [אם כי מכאן לבד, יד 

ועתה   האמור].  כל  עם  לא  אולם  נטויה,  הדוחק 

(פרק  ראיתי להרמב"ם בספרו פרקי משה ברפואה  

רב קוק כה תרגום הרב קאפח, הנדפס באגרות הרמב"ם מוסד ה

קנה) עמ'  ב  של  נספח  ממש  כפירה  דברי    שציטט 

להרמב"ם   ראה  ועוד  עליו.  ומשיב  גליאנוס, 

  ג. 



    המדות  סעיף יד  שו"ע   

  

 

קמב

שכתב ז"ל,    (קידוש החודש סוף פרק יז)במשנה תורה  

וטעם כל אלו החשבונות, ומפני מה מוסיפים מנין 

זה, ומפני מה גורעין, והיאך נודע כל דבר ודבר  

ה ודבר,  דבר  כל  על  והראיה  הדברים,  יא  מאלו 

חכמת התקופות והגימטריות שחברו בה חכמי יון  

פרים הרבה, והם הנמצאים עכשיו ביד החכמים.  ס

בימי  שהיו  ישראל  חכמי  שחברו  הספרים  אבל 

ומאחר   הנביאים מבני יששכר, לא הגיעו אלינו. 

שכל אלו הדברים בראיות ברורות הם שאין בהם 

אין  אחריהם,  להרהר  לאדם  אפשר  ואי  דופי, 

בין חוששין למח נביאים,  אותם  בין שחברו  בר, 

גוים אותם  טעמו שחברו  שנתגלה  דבר  שכל   ,

אין  דופי,  בהם  שאין  בראיות  אמתתו  ונודעה 

סומכין על זה האיש שאמרו או שלמדו, אלא על 

הראיה שנתגלתה, והטעם שנודע. עכ"ל. ולהדיא  

דשרי ללמוד מספרי גויים, ואפי' מספרי הכופרים  

ודעימיה], ואנו ניקח כל    [שכן היו היוונים אריסטו 

היא אמת  אם  לגופה,  לו   ראיה  ועוד  שקר.  או 

על גזירת במהדו' שילת, (ח"ב עמ' תפא  באגרות הרמב"ם 

כתב הרמב"ם בלשון הקודש בזה"ל, דעו   הכוכבים)

רבותי, שאני חפשתי בדברים אלו הרבה, ותחילת 

מה שלמדתי היא חכמה זו שקוראין אותה גזרת 

שידע כלומר  שעתיד    הכוכבים,  מה  אדם  ממנה 

ו מה יארע לאיש להיות בעולם או במדינה זו, א

זה כל ימיו. גם קראתי בעניני עבודה זרה כולה,  

זה  בענין  בעולם  חיבור  נשאר  לי שלא  כמדומה 

בלשון ערבי שהעתיקו אותן משאר לשונות, עד 

שקראתי אותו, והבנתי עניניו, וירדתי לסוף דעתו. 

טע לי  נתברר  הדברים  המצוותומאותן  כל    , ם 

שיעלה על לב אדם שאינן דברים שיש להן טעם 

באגרת הרמב"ם אל    כןאלא גזרת הכתוב. עכ"ל. ו 

 (אגרות הרמב"ם מהדו' שילת, עמ' תקנב)הר"ש ן' תיבון  

לא,   ואיזה  ללמוד,  גויים  ספרי  איזה  לו  מורה 

  מחמת השיבושים שבהם. 

בספרי   לעיין  הקורא  את  מפה  הרמב"ם 

  הגויים

ורך ספר המורה, שמפנה רואה לאראה הוכן י

שילמדם  אחר  ושרק  ספריהם,  אל  באצבע 

דוגמאות  כמה  לכך  ונביא  דבריו.  יובנו  ויבינם, 

(ח"א כל ממה שהעלה המזלג. שהנה כתב במורה  

כתב) הדברים  ובתוך  נה,  את    פרק  [הקורא  ידע  ואם 

ספרו] כל הדברים האלה, ולא ידעם בהוכחותיהם 

כיון   רק  שהרמב"ם כתב  [שבכתבי אריסטו,  כאן 

את מסקנותיו ע"ש] הרי לא ידע את הפרטים וכו', 

ולפיכך לא תהא אצלו הוכחה במציאות הבורא, 

ולא בחיוב שלילת כל הסוגים הללו ממנו. ואחר 

בו  ואבאר  זו, אחל פסוק אחד  שהקדמתי הצעה 

לו   קדמה  שכבר  מי  אלא  יבינהו  לא  וזה  וכו', 

המציאות ובטבע  ההגיון  בתורת  עכ"ל. ידיעה   .

את ובפר לדעת  שחובה  סובר  שהרמב"ם  ט 

לדעתו   א"כ  הנ"ל,  שלילת  ואת  הבורא  מציאות 

(ח"א  . עוד כתב במורה  זאתיוצא שחובה ללמוד  

סח) בספרים  פרק  עיין  שלא  מי  שכל  ספק  ואין   ,

מאד  עליו  תקשה  וכו',  השכל  בענין  שנתחברו 

זה  ענין  שהוכח    ,וכו'  הבנת  ענין  הוא  זה  וענין 

מ כפי  הונתברר  שביארוהו  האלה, ה  פילוסופים 

(בסוף והנני להבינך מה שביארו. עכ"ל. ובהמשך  

כתב, שהוא מניח שתלמידו [שאליו נכתב   הפרק) 

שביאר   בענין  יתבלבל  לא  הנבוכים]  מורה  ספר 

המאמר,   כל  [א"כ  זה  מאמר  "כי  הרמב"ם,  שם 

ן' שמואל פירש שכוונת הרמב"ם   ובביאור הרב 

סף  מי שכבר נתפלעל כל הספר] לא נתחבר אלא ל

וידע מה שכבר נתברר מענין הנפש וכל כוחותיה.  

הרמב"ם  עכ"ל.   מפנה  עא) ועוד  פרק  ח"א   (בסוף 

  ,להדיא את המעיין לעיין בספרי אריסטו ודעימיה

כ את  להבין  הפילוסופיות "כדי  ההקדמות  ו 

הקדמות שם  ביא  הש רובם  וז"ל,  וכתב  בקצרה 

שיעלה בידך אמיתתם בתחילת שמיעתם והבנת  

  .  ד



 

  קמג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

[דהי עצמם]  עניניהם  מצד  בקלות  שתבינם  ינו 

הספרים  מן  מופתם  מקומות  על  יורוך  וקצתם 

או ספר מה שאחר הטבע, ותכוון אל    ,הטבעיים

ותאמת מה שהוא צריך לאמת. עכ"ל. הנה    ,מקומו 

להדיא מורה למעיין שיבדוק בספרי אריסטו, כדי  

ולהבין   לאשורם.את  לאמת  לו   הדברים  ועוד 

כ במורה   ד"ה  (ח"ב פרק  הזכיר הרמב"ם את   אמרו)א 

ידעתו   כבר  וכתב,  הפילוסופיה  יסודות 

ע"כ.   מעט.  ממנו  אנו  הבאנו  וכבר  ממקומותיו, 

כתב, אלה הם    (ח"ב פרק ד)לאמור קחנו משם. וכן  

הדברים   על  וראיותיו  והשקפתו,  ארסטו  דברי 

בספרי   בהם  שאפשר  כפי  מורחבים  הללו 

וכן   נב)תלמידיו.  פרק  הח  (ח"א  על  לוקה בדברו 

רביעית על הזמן כתב, כמו שהתבאר במקומות  ה

(פרק  הנפרדים לזה הענין. עכ"ל. והם ספריהם. וכן  

וכפי    נז) במקרים,  והרבוי  שהאחדות  כתב, 

ע"כ. והוא ספרו של    שהתבאר במה שאחר הטבע.

(בריש פרק סט, וכן בהמשכו וכן מבואר לו עוד    אריסטו.

  . בד"ה כבר נתבאר, ובהמשך ד"ה כבר נתבאר)

  

  אפיקורוס  רופא

למדו  כיצד  הקושיא  את  להגדיל  יש  עוד 

ד האי  פי  על  כפירה,  ספרי  אל  שנינו  והפנו 

אפי' להתרפאות מן המינים אסור,   (כז ע"ב)בע"ז  

מבואר  ושם  אבתרייהו.  למימשך  אתי  דילמא 

שאפי' לחיי שעה לא מתרפאין מהם. ונפסק הכי 

 שאני)  (שם ד"ה. והתוס'  (הל' רוצח פי"ב ה"ט)ברמב"ם  

ס"א)והרא"ש   יותר    (פ"ב  באפיקורוס  החמירו 

ג אתי    אכשמרפוי  מרופא  דילמא  לחש,  ידי  על 

בתרייהו, לומר שיש ממשות בע"ז. אלאימשוכי  

וז"ל, ומין להתרפאות   (יו"ד סי' קנה)וכן פסק הטור  

גוי דעלמא לכל דבר.  ממנו ע"י סם, דינו כשאר 

הוא  ע"כ. דהיינו כדינים המבוארים שם בגוי. וכן 

ס"א)ו"ע  בש קנה  סי'  ו (יו"ד  ש .  בפיקאחרי  וח  אפי' 

נפש לא מתרפאין מהם, כשאינו מומחה לרבים,  

ימשך אחריהם, ק"ו שאין ללמוד מספרי  מחשש ש

  כפירתם, ששם כוונתם ותכליתם להעביר על דת.

  ספרים חיצוים 

חז"ל ראס חיצונים  ו  בספרים  ,  ללמוד 

ואלו   (ר"פ עשירי)כדאיתא במתני' דסנהדרין  

הבא לעולם  חלק  להם  בספרים    ,שאין  הקורא 

(שם  . ובגמ'  (ע"ז פ"ב ה"ב)חיצוניים. ונפסק ברמב"ם  

ולא    ,ספר בן סירא אסור לקוראו בשאפי'    דף ק ע"ב)

דברי  ולא  בטלה  דברי  בו  שיש  רק  עליו  תפסו 

אמרו   (טו סוע"ב)כפירה ממש. ועוד שנינו בחגיגה  

רי  הרבה ספ   , ליו בשעה שהוא עומד מביהמ"דע

לקרא    מינין  גמור  דאיסור  וחזינן  מחיקו.  נושרין 

איך כל הני אשלי   ,בספרי מינים, וא"כ צריך עיון 

התירו   הפילוסופילימוד  רברבי  של  ספרי  ה 

ו הגויים דינ ,  והרי  ם  בהם מעורבים דברי כפירה, 

  כספרי מינים. 

הריב"ש  ב בשו"ת  מה) אמת  סר  א  (סימן 

וגם  טעמא.  מהאי  הפילוסופיא  קריאת 

הריא"ז   שכתב)בפסקי  מה  ואמנם  ד"ה  ע"א  צ   (סנהדרין 

הרא"ש  לנכד  אמונה  שבילי  בספר  וכן  כן.  כתב 

אסר לימוד הפילוסופיא כיון שהיא    (עמ' שנ הנד"מ)

 המינות, כדין ספרים חיצונים שבריש פרק חלק.

  וכ"כ היעב"ץ במטפחת הספרים הנ"ל.

  הלומד מן המגוש 

דבר   , הלומדאמר רב  (עה ע"א)עוד חזינן בשבת  

רב   ונחלקו  מיתה.  חייב  המגוש  מן  אחד 

ופרש"י,  חרשי.  הוא  דגדופי  אמר  חד  ושמואל, 

האדוק   מין  ופרש"י,  גדופי.  אמר  וחד  מכשף. 

בע"ז, ומגדף תמיד את השם, ומסית אנשים לע"ז.  

דאמר   גדופי,  דאמר  דרב  ומסיק, תסתיים  עכ"ל. 

מן  רב זוטרא בר טוביה אמר רב, הלומד דבר אחד  

חייב  המגו  לא  ש  הכתיב  חרשי,  ס"ד  דאי  מיתה, 

  . ה

  . גם

  . כןו

  ו. 
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ולהורות.   להבין  למד  אתה  אבל  לעשות,  תלמד 

תסתיים. עכ"ל הגמרא. והרי דממין אסור ללמוד  

ולהורות  להבין  כדי  ואפי'  טובים,  דברים  אפי' 

רש"י   לעיל  כתב  וכן  ממנו.  ללמוד  (ד"ה אסור 

וז"ל, מין הממשיכו לע"ז, אפי' דבר תורה    והלומד)

עללמוד    אסור ללמוד ממנו.  דאסור  וחזינן  כ"ל. 

מן המין אפי' דברים טובים, וזה נאסר אף אם לא  

שיאסר   ק"ו  כפירה,  דברי  ממנו  שישמע  ידוע 

דברים   מהם  ללמוד  כדי  פילוסופיה  ספרי  לקרא 

דברי   ישנם  שבתוכם  שידוע  בזמן  בו  טובים, 

דכ"כ   רבים,  ראשונים  עוד  כתבו  וכן  כפירה. 

מבאר    (במקום)אשרי    וההגהות  (פ"ז סימן ז) הרא"ש  

בשם  וכ"כ  ממנו,  ללמוד  אסור  ד"ת  שאפילו 

המאירי   וכ"כ  צריך)מהרי"ח.  צריך    (ד"ה  וז"ל, 

לאדם שיזהר שלא להתחבר עם המינים האדוקים  

ושלא   לעובדה,  האחרים  את  ומסיתים  בע"ז, 

יתחבר עמהם אף ללמוד מהם דברי תורה, שמא  

להתחב  אסור  המכשפים  ואף  אחריהם.  ר  ימשך 

דרכיהם, אלא שמותר ללמוד מהם ולילך בעמהם  

בתחילה   דמש"כ  [ומבואר  וכו'.  ולהורות  להבין 

שיזהר ואזיל    ,צריך  וכדמסיים  אסור,  כוונתו 

להשוות דינו בזה למכשף, וכתב ואף המכשפים  

אסור וכו', והרי שבו אסור. והלשון צריך שיזהר 

היינו ליזהר שלא להתחבר, כי המאירי חידש כאן  

עמו, אף שכוונת החיבור להתחבר ר הינו  דהאיסו 

ללא   ממנו  ללמוד  רק  אך  אסור.  ללמוד,  כדי 

התחברות, שרי. ולכאורה כל הנזכרים כאן, ואף 

מרן שבסמוך, שאסרו ללמוד, ולא הזכירו חיבור, 

הנימוק"י   וכ"כ  כוותיה.]  ס"ל  וז"ל,   (שם)לא 

אסור  ד"ת  ואפי'  לע"ז,  שממשיכו  מין  המגוש, 

וכ"כ ממנו.  מ  ללמוד  מין,   (שם)לוניל  הר"י  הוא 

ד"ת   ואפי'  לע"ז,  שממשיכו  לפי  מיתה  וחייב 

הרי"ף   פסק  וכן  ממנו.  ללמוד  ע"ב) אסור  לב    (דף 

בסתם, הלומד דבר אחד מן המגוש חייב מיתה. 

עיקר   כן  וא"כ  מין.  שהוא  ביאר  במקום  והר"ן 

וכן פסקו בספר העתים   ד"ה הגוזז) להלכה.  רל    (סי' 

רכגוהראבי"ה   סי'  (בד"ה  ות  המאור  ובספר  )(שבת 

וכו') לע"ז.    הלומד  וממשיכו  מין,  פירוש  וז"ל, 

ריא"ז   ובפסקי  ממנו.  ללמוד  אסור    (שם) והילכך 

בדרכי   אחריו  ימשך  שמא  ממנו,  ללמוד  ואסור 

הלומד מן המגוש חייב.   (שם)מינות. וכ"כ האגודה  

(ח"ג  עכ"ל. וכן נקטו להלכה בשו"ת בצל החכמה 

ס"ס עד,   (חט"וות  שנה הלכובשו"ת מ  סימן לט אות ו)

  . וחט"ז סי' צו ד"ה אמנם)

העתיק את הגמ' ופרש"י,  (יו"ד ס"ס קעט)

נראה  ירוחם  ורבינו  וז"ל,  וכתב 

ולפיכך  כשמואל,  או  כרב  הלכה  אי  דמספק"ל 

כתב דבין מן החרשי בין מן הגדופי אסור. עכ"ל.  

בהלכות מכשף כתב, כלשון רבנו   (סי' יט)ובשו"ע  

הנ  וז"לירוחם  הלומד"ל  אפילו    ,  האמגושי  מן 

גם  ללמוד  דאוסר  והרי  עכ"ל.  מיתה.  חייב  ד"ת 

ממכשף דברים טובים, ולאור דברי הגמ' והב"י,  

כרך מרן את שתי השיטות יחד לחומרא, וכדעביד  

רבנו ירוחם, ולכן השאיר את השם המגוש כלשון  

הגמ', ולא פירש מהו. ויוצא דלמרן אסור ללמוד 

ללמוד מהם. [אך    ים אסוררים טוב ממין, ואפי' דב

לגבי מאי דס"ל למרן דאפי' מכשף אסור ללמוד 

הש"ך   עליה  פליג  טובים,  דברים  כג)ממנו   (ס"ק 

ולהורות,  להבין  כישוף  ללמוד  כדשרי  דשרי, 

וכ"כ   בכה"ג.  דשרי  לזה  מודה  שמואל  ושגם 

הגר"א   לא)בביאור  דדוקא    (ס"ק  בגמ'  דמבואר 

הפמ"ג    וכן כתבבמין, אבל מכשף מותר לכו"ע.  

יוסף   ראש  ע"א)בספר  עה  בשו"ת  (דף  בזה  וע"ע   .

ד"ה אמנם)משנה הלכות   צו  סי'  לכאורה  (חט"ז  וכן   .

וכן  במכשף,  להקל  הנ"ל  ובמאירי  בר"ן  מבואר 

שאר הראשונים הנ"ל דכתבו דין זה רק לגבי  דעת  

אסור  דלכו"ע  והרי  הזכירו.]  לא  ומכשף  מין, 

וכן   ם רבים,ללמוד מן המין איזה דבר, וראשוני 

  והב"י 



 

  קמה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

אסור  מר טוב  דבר  שאף  להדיא  כתבו  בשו"ע,  ן 

ללמוד ממנו, וקשיא טובא על נידו"ד, איך למדו 

הם   כפירה  בספרי  הפילוסופיה  אוחזי  קמאי  הני 

  ספרי הפילוסופיה.  

  

  תוכו אכל וקליפתו זרק לגדול שרי  

(טו  ויש ליישב זאת על פי האי דשנינו בחגיגה  

דא  ע"ב) מפומיה  תורה  גמר  היכי  חר, ר"מ 

רבי יוחנן מאי דכתיב והאמר רבה בר בר חנה אמר  

כי שפתי כהן וגו', אם דומה הרב למלאך    (מלאכי ב)

לאו  ואם  מפיהו,  תורה  יבקשו  צבאות  אל    ,ה' 

יבקשו תורה מפיהו? אמר ר"ל, ר"מ קרא אשכח  

הט אזנך וגו'. ומותיב עלה, קשו   י כב)(משל ודרש  

הא בגדול  הא  קשיא,  לא  ומשני  אהדדי?   קראי 

בקטן. ופרש"י, גדול, היודע ליזהר [שלא ילמוד 

יו. עכ"ל. וכן מבואר  כפירה] יכול ללמוד תורה מפ

בגדול)בתוס'   הא  ד"ה  זה   (שם  חילוק  דתופסים 

. והרי לפי זה יוצא (במקום)להלכה. וכן הוא בר"ח 

בספרי  מבואר   ללמוד  הני שמותר  כל  סברו  איך 

תרה  פילוסופיה של הגויים, דלגדול שאני, ועוד י

מכך חזינן דהרמב"ם למד אף בספרי העבודה זרה  

וא גדול, קיים  שלהם ממש, והוא כאמור כיון שה

  בו תוכו אכל וקליפתו זרק. 

  

  להשיב לאפיקורוסכדי ר לגדול, ויתה

על שכתבו  רבים  פוסקים  חזינן    והכי 

הרמב"ם שלמד בספרי פילוסופית יון משום 

כן כתב  שלגדול שרי, או כדי להשיב לאפיקורס, ש

הריב"ש   ואין)בשו"ת  ד"ה  מה  הרמב"ם,   (סימן  על 

(טו  דשאני איהו שסיים כל התורה, וכר"מ דחגיגה  

וכן    ע"ב) זרק.  וקליפתו  תוכו אכל  שלמד מאחר, 

(בשו"ת מנחת כתב הרב רבי אבא מארי בספר הירח  

אחר שכתב שאין ללמוד   ות מכתב נח פרק עשירי)קנא

כיצד הרמב ביאר  גוים,  יונים  למד בספרי  כן  "ם 

ז"ל מלא כרסו חמרא    (הרמב"ם)בהם וז"ל, כי הרב 

הברכה   מן  ושתה  שמינה,  ובשרא  עתיקא 

משנה  סדרי  שיתהא  פירוש  והשלים  העליונה, 

והוא בן כ"ח שנה, מי כמוהו מורה, משקה ומרוה  

צדי כמהים,  מימיו נפש  אלהים,  ביראת  מושל  ק 

עכ"ל.  אמונה.  ידיו  והיו  שמנה,  ולחמו  נאמנים 

  (תהלים קיא, י) הביא שכ"כ הרד"ק    (פרק יא)  ובהמשך

פילוסופיא,   ילמד  ואח"כ  כרסו,  ימלא  שקודם 

שם   כתב  ועוד  ח"ו.  יכפור  יד)ואל"כ   (בפרק 

שהחכמים הגדולים שפיר יכולים ללומדה. עכ"ד. 

לחכמי באיגרתו  בכתבי צרפת    והרמב"ן  (נדפסה 

שכט) עמ'  ח"א  קוק  הרב  מוסד  את   הרמב"ם  שניגדו  על 

המורה וא  ספר  כמוכרח  שהרמב"ם  נוס כתב, 

לבנות ספר מפני פילוסופי יון, ושמה לנוס לרחוק 

מעל ארסטו וגליאנוס. ע"כ. דהיינו שהוצרך לפי 

להרחיק   כדי  זהו  והרי  אחריהם,  שנמשכו  דורו 

רין צ ע"א ד"ה ואמנם  (סנהד הכפירה. ובפסקי הריא"ז  

שכתב) וז"ל,    מה  כתב  לימודה  את  שאסר  אחר 

"ם] שנתעסק באלה החכמות, ורבינו משה [הרמב 

ורוב חסידותו  מרוב  חכמה    אולי  ומפני  צדקתו, 

בשלום.   ויצא  לשלום  נכנס  בו,  שהיתה  יתירה 

  ואעפ"כ נחשד בעיני גדולי חכמי ישראל. עכת"ד. 

ע"א)המאירי   פג  החכמים   (ב"ק  ואף 

ויין,   בשר  כרסם  מלאו  שכבר  השלמים 

לך  אין  מצותיה,  וסודות  ותלמודה  התורה    ר"ל 

נאמר   והרי  יותר מהם,    (משלי ח,קרובים למלכות 

כדי    טו) ללמדה  להם  ומותר  ימלוכו,  מלכים  בי 

לא   במסמרים  הדת  ענין  ולחזק  עליהם,  להשיב 

כתב על   (ח"ב סי' נב)ימוט. עכ"ל. ובשו"ת התשב"ץ  

אכל  עצמ תוכה  חיצוניות  חכמות  כל  שלמד  ו 

וקליפתה זרק, להיות אמונתי באל ומצותיו מיופה 

בעצמנו בנפת   נהגנו  חכמות  ושאר  וכו'.  האמת 

בלימודם היתר, כדי להשיב את אפיקורוס עושה 

פלסתר וכו'. ועוד ראה אליו במגן אבות   תורתינו 

  ז. 

  ח.  

  וכ"כ  



    המדות  סעיף יד  שו"ע   

  

 

קמו

כו) משנה  להשיב   (פ"ה  כדי  ללומדם  דשרי 

(פ"ב משנה יד ודע  ו במגן אבות  לאפיקורוס, ועוד ל

 לשקוד  חייבים  אנחנו   אבל  כתב וז"ל,  מה שתשיב)

,  [לנצרות ולאיסלם   להם   להשיב  הורהת   דלתות  על

  שחכמי   שמצינו   כמו ,  טענותיהם  ] כנגדוכדלהלן 

 טענות  להשיב  להתחזק  הוצרכו   האחרונים  יון 

 ראיות  והרבו ,  התנועה  מכחישים  שהיו  הראשונים

, ומפורסמת  גלויה  שהיא  י"אעפ,  התנועה  לאמת

 עם   אנחנו  כן ,  אותה  המכחישים  טענות  לבטל  כדי

 לשקוד  חייבים,  וסלמים] האומות [נוצרים ומ  שתי

 היתר  נהגנו   ולזה.  טענותיהם  להכחיש  התורה  על

  לנו  שתצא  כדי,  שבושיהם  ספר  לקרות  בעצמנו 

  ומוזהרים .  עצמם וכו'  מדברי  כנגדם  נצחת  תשובה

  שקוד   הוי  שאמר,  החכם  זה  במצות  בזה  אנו 

עכ"ל.   שתשיב  מה  תורה  ללמוד לאפיקורוס. 

ביאר    ) (עמ' שנובספר שבילי אמונה לנכד הרא"ש  

איך הוא למד בספריהם, והם ספרי כפירה, משום 

עת לעשות לה' הפרו תורתיך, כדי לשרש דבריהם  

בשו"ת   הרמב"ם  כיון  לכך  ושמא  וטענותיהם. 

הדור   תפאר  עמ'  הרמב"ם  ובאיגרות  יז,  במהדו'   קב(סי' 

נשים    )שילת זאת  גם  ואף  וז"ל,  עצמו  על  שכתב 

עמוניות   מואביות  צרות,  לה  נעשו  נכריות 

לא  כי  יודע  והאל  חתיות,  צידוניות  אדומיות 

לרקחות לה  להיותן  אלא  מתחילה    נלקחו 

ולטבחות ולאופות, להראות העמים והשרים את  

  יפיה, כי טובת מראה היא עד מאד. עכ"ל.  

  

  אחרוים

שבע    וכן  באר  בספר  ע"ב) כתב  ק    (סנהדרין 

מדיליה, להמליץ על הרמב"ם שלמד בספרי  

לפי של וכדי הפילוסופים,  כולה,  התורה  כל  מד 

הרי לדברי  וכיון  לאפיקורוס,  וכ"כ להשיב  ב"ש. 

ובועז   יכין  קלה)בשו"ת  את    (סי'  לישב  כריב"ש 

(יו"ד רמו  הרמב"ם איך למד בספרים אלה. ובברכ"י  

ט) כריב"  אות  בגדול, תפס  הא  לרמב"ם  דס"ל  ש 

לכך  ושרמז  רב.  מעשה  הרמב"ם  עביד  ושכן 

מדנקט   הנבוכים,  למורה  הט  בהקדמה  הפסוק 

. והטעם (בחגיגה טו ע"ב)אזנך וגו', דמינה יליף ר"מ  

שהשמיט הרמב"ם מהמשנה תורה חילוק זה, כדי 

שלא יטעו להקל הטועים, אך באמת נכון חילוק 

ל הדור ופקיע  זה. א"נ דגם חכמים מודים דלגדו 

שמיה שרי, ולא כתב זאת הרמב"ם בספרו, אחר  

וגם מהטעם הנ"ל שלא י בואו  שאין זה מפורש, 

המפתח   ובספר  שם) לטעות.  פרנקל  רמב"ם    (בסוף 

אהבה   רצוף  דבספר  ע"ב)הביאו  טו  ולשון    (חגיגה 

עוד)-(מג ערומים   ד"ה  בין   ב  לחלק  ברמב"ם  ס"ל 

לגבי   אמורים  תורה  במשנה  ודבריו  לקטן,  גדול 

הו"ל  כה"ג  דכל  זאת,  להלום  קשה  [אך  קטנים. 

קודש  מקראי  בספר  שהשיבו  וכמו  לפרושי, 

וראה בזה בסמוך.] וכן בספר    שם)  א, במפתח(אבולעפי

פיקודך   ד)דרך  אות  יא  ל"ת  מן   (מצוות  שהיה  כתב, 

בויכוחים שהיו   הצורך להם להשיב לאפיקורסים 

ציון על  ובהגהות מנחם  בימים הקדמונים.  להם 

הגדולים   שם  קב)ספר  הערה  סוף  רמב"ם  הביא   (ערך 

בספר   לאפיקורס,  שתשיב  מה  דע  משום  שכ"כ 

(הל'  וכדאיהו גופיה הרמב"ם    (דפ"ה)ה  מצרף לחכמ

ה"ב) פ"ב  כסיל    ע"ז  דענה  והיינו  החקירה,  אוסר 

והיכי לריב"ש  בנוסף  ושכ"כ  ובועז  כעולתו.  ן 

וגו') דנ"ב הנ"ל, גם האלשיך   ומעץ הדעת    (על הפסוק 

החיים   דרך  יבק    (ד"צ)ובספרים  שפתי מעבר  (חלק 

  . ע"כ. גם בספר קובץ(קפ"ג)והשל"ה    רננות מ"ג פל"ז)

תפס כיכין ובועז   (הל' ת"ת פרק ד ה"א)על הרמב"ם  

קלה) להשיב   (סי'  כדי  הוכרח  שהרמב"ם 

יחיד,   אשיטת  לסמוך  תוכו לאפיקורסים  דר"מ 

אכל, אע"ג דהלכה כחכמים שאסור ללמוד ממין, 

ת"ת   בהלכות  שעה"ד, (שם)וכמש"כ  שאני   ,

(יו"ד ח"ב דסמכינן איחיד. עכת"ד. ובשו"ת אג"מ  

קיא) ל  סי'  בסמתיר  להבין למוד  כפירה  פרי 

  ט.  



 

  קמז  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

המאירי   ושכ"כ  י)ולהורות,  פרק  ואף  (סנהדרין   .

אל  תפנו  דאל  בלאו  הם  כפירה  ספרי  שקריאת 

, להבין (הל' ע"ז פ"ב ה"ב)ם, וכ"כ הרמב"ם  האלילי

שהרמב"ם   כמו  שרי,  רפ"ב) ולהורות  סנהדרין    (הל' 

כתב שצריכים ללמוד כישוף, וה"ה הכא. אך כ"ז  

בתורה הדור  לגדולי  בני   רק  לסתם  ולא  ויר"ש, 

אדם. אך בספרים שיש בהם כפירה, אך מבינים 

ם שטויות והבל, כגון שכותבים שם ששטות  שה

  די הע"ז וכדו', שרי.זו עשו עוב

  

  אסור לגדול ללמוד משאיו הגון 

בדעת  להו  סבירא  רבים  פוסקים  ברם 

הרמב"ם, שאין היתר לגדול ללמוד מן המין, 

ובים ממנו אסור. דהנה  ואפי' ללמוד רק דברים ט

וז"ל, וכן הרב   (הל' ת"ת פ"ד הלכה א)כתב הרמב"ם  

שאינו הולך בדרך טובה, אע"פ שחכם גדול הוא 

עד וכ ממנו  מתלמדין  אין  לו,  צריכין  העם  ל 

שיחזור למוטב. שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת 

הוא,   צבאות  י"י  מלאך  כי  מפיהו  יבקשו  ותורה 

י"י צבאות  אמרו חכמים אם דומה הרב למל אך 

תורה   יבקשו  אל  לאו,  ואם  יבקשו מפיהו,  תורה 

מפיהו. עכ"ל. והרי דלא מבעי אם הרב כופר מין 

אין ללמוד ממנו, אלא אף אם אינו  או אפיקורוס ש

ואפילו   ממנו,  ללמוד  אין  טובה,  בדרך  הולך 

המ"מ   וכתב  טובים.  א) דברים  אות  פ"ד  ת"ת    (הל' 

ד גדול  דס"ל לרמב"ם שלא לחלק בין אם התלמי

ה. וביאר דיליף  או קטן, מדלא חילק הרמב"ם בז 

הנ"ל   יוחנן  דרבי  דמימרא  משום  הכי,  הרמב"ם 

ועל דוכתי,  בכמה  שתירצו    נזכרה  דמה  י"ל  כן 

ברם  דר"מ,  לשיטתו  היינו  ר"מ,  את  בגמרא 

ר"מ   בחגיגה  וכמו שאמרו שם  אינו,  זה  להלכה 

ולא   הכי,  דאיהו ס"ל  לאמור  ודרש,  קרא אשכח 

וכן  דלהרמב"ם    אחרים.  איתן  יד  בספר  נקט 

וכדחזינן   לקטן,  גדול  בין  חילוק  אין  להלכה 

  הלומד דבר אחד  (עה ע"א)ובשבת    (ז ע"א)בתענית  

ולא  מין,  דהיינו  ומסיק  מיתה,  חייב  המגוש  מן 

מחלק בין הלומד קטן או גדול. וכן בספר קובץ  

(יו"ד  למד ברמב"ם שאוסר וכמו שכתב הש"ך    (שם)

ו, דהלשון ר"מ קרא אשכח  אבי  בשם  סי' רמו ס"ק ח)

ספר   ושאני  חולקים.  שחכמים  מורה  ודרש, 

המורה, שהיה מוכרח לחברו כמש"כ בשו"ת יכין 

כדי להשיב לאפיקורסים, ואין לך    (סי' קלה)ובועז  

שעה"ד גדול מזה דסמכינן איחיד. עכ"ד. ובשו"ת 

כתב, דהגמ'   (ששפורטש, סי' ע ד"ה ותימה)אהל יעקב  

ו  דר"מ  אליבא  הרמב"ם  היא  כן  ועל  לדידן,  לא 

ר"מ, והטו  דנענש  ותדע  חילוק.  בלא  נקטו  ר 

הוא   בריך  קודשא  אמר  לא  דר"מ  דמפומיה 

וכדאית בחגיגה  שמועה,  ע"ב)א  על (טו  כן  ועל   .

במקומם,   כהנים  ברכת  לברך  שהתחילו  התקנה 

בעקבות עליית שבתאי צבי כשטעו בו בתחילה, 

נה  קרא לבטלה, אף שהתקנה טובה היא, כיון שאי

טוב.  דבר  אפילו  הרשע  מן  ללמוד  ואין  חיוב, 

ואני)ובהמשך   ד"ה  מודה דבכגון   (סימן עא  גם הוא 

ולא   באמונה,  נגעו  דלא  במילי  הטבע  חכמת 

הפכה מע או  מצוה  קיום  לענין  מוריד  ולא  לה 

(בד"ה וכיוצ"ב, שרי מרשע, ולמה ימחק. ובהמשך  

והטור  (הל' ת"ת הנ"ל)שב וכותב דלהרמב"ם   ומענין)

רמו ס"ח)ו" (י בין   ד  אין הלכה כר"מ, מדלא חילקו 

(סימנים סח,  גדול לקטן. ועוד כתב בזה באורך לעיל  

  . סט)

  

א לגדול  מותר  ברמב"ם  אמצעית  אין  שיטה  ך 

  היום גדול 

הקדוש   יב, החיים  אליו    (דברים  ציין  כח, 

ט)  אות  רמו  יו"ד  שיטה   הברכ"י  כתב 

ביאר דדעת הרמב"ם שאין  אמצעית, שבתחילה 

ואין הלכה   ללמוד מהרב אא"כ הוא כמלאך ה', 

מד אלמא כר"מ,  ודרש,  אשכח  קרא  ר"מ  אמר 

  י. 

  האור 



    המדות  סעיף יד  שו"ע   

  

 

קמח

דאיהו ס"ל הכי ולא לן. אך שוב הקשה הרב אור  

ביאר בדרך    החיים כמה כן  ועל  קושיות על כך, 

אחרת, דאה"נ מחולק בין גדול לקטן, אלא דס"ל 

ללמוד  לו  להתיר  גדול  אין  שהיום  לרמב"ם 

(הובא בספר הליקוטים שבסוף "ח  מרשע. ע"כ. וכן הפר

למד ברמב"ם, דדוקא ר"מ דרב   רמב"ם מהדו' פרנקל)

גובריה הוא דמצי למיעבד הכי, ולא חכם אחר. 

מלך לר' צדוק הכהן מלובלין על ובספר אוצר ה

כתב, כי עקרונית ס"ל    (הל' ת"ת פ"ד ה"א)הרמב"ם  

לרמב"ם את החילוק בין גדול לקטן, אך מי יטען 

(הל' דעות פ"ב ו בזמן שפסק הרמב"ם  שהוא גדול, ב

השני,   ה"ג) לקצה  עצמו  להשפיל  שמחוייב 

אף  אסורה,  שבשמינית  שמינית  אפי'  ושגאוה 

הר כתב  לא  ולכן  גדול לת"ח,  של  היתר  מב"ם 

  במשנה תורה. עכ"ד.

  

  שו"ע 

והשו"ע   רמו ס"ח)הטור  סי'  כתבו שאין    (יו"ד 

ולא    ךללמוד מרב שאינו הולך בדר טובה, 

ב"י לא העיר דבר, רק  בין גדול לקטן. ובחילקו  

זה מורה דלא ס"ל  והרי  הראה לגמ' מועד קטן. 

האיסור   עם  שפיר  ואתי  לקטן.  גדול  בין  לחלק 

. וכן הש"ך  (יו"ד)המגוש הנפסק בשו"ע  ללמוד מן  

למד כן להלכה. ושאף לדעת תוס' דס"ל   (ס"ק ח)

לחלק בין גדול לקטן, הוא בימי הש"ס, אך בזמן 

, אם (קיב ע"ב)קטנים, וכדאיתא בשבת  הזה כולם  

לתוס'   גם  היום  א"כ  וכו',  אדם  כבני  ראשונים 

יאסר. ובשם אביו כתב, דלשון הגמרא ר"מ קרא  

וקי"ל   חאשכ פליגי,  דחכמים  מוכיח  ודרש, 

היטב   הבאר  וכ"כ  ד)כחכמים.  תפס   (ס"ק  וכן 

השו"ע   על  פלאים  בספר  דהש"ך  בתרא  כתירוץ 

  . (שם, הובא בילקוט מפרשים)

  

  עד כה  סיכום

חזינן דאסור ללמוד אצל רב שאין דרכיו 

דרכים ישרות, ואפי' ללמוד תורה אסור  

וק"ו שאסור ללמוד ממנו, ואפי' שהדור צריך לו.  

מפי מין איזה דבר תורה, וק"ו שלא שאר חכמות. 

ואפי' להתרפא מרופא מין נאסר וכנ"ל. וכן איסור 

. ומאידך מפורש ישנו לגבי לימוד בספרי המינים

בספרי   כמלאכים  הראשונים  דעסקו  חזינן 

ואפי'  הגויים,  חכמות  ובספרי  הפילוסופיה, 

הדב יעלו  ואיך  ממש,  זרה  עבודה  רים  בספרי 

  יחדיו? 

הראשון,  חילוקים.  מספר  בכך 

שסמכו על ר"מ שתוכו אכל וקליפתו 

לפי  כן  שעשו  והשני,  שרי.  דלגדול  והיינו  זרק, 

  לאפיקורס. צורך השעה, כדי להשיב 

ראינו לגבי ההיתר הראשון ששנוי הוא  

עיון  צריך  השני,  ההיתר  ולגבי  במח'. 

ותר, והלא מנין הוציאו שלהשיב את האפיקורס מ

נאסר אפי' ללמוד ממנו דבר טוב, ולכאורה אתי 

בק"ו שלא ללמוד כדי להשיב. ונראה שלמדו כן  

והשעה  תורתיך,  הפרו  לה'  לעשות  עת  משום 

ו  לנכד  מוכרחת.  אמונה  שבילי  בספר  ראיתי  כן 

שנ)הרא"ש   בספרי    (עמ'  למד  הוא  איך  שהתנצל 

לשרש   כדי  קטן  עון  הוא  עשה  כי  המחקר, 

משום עת לעשות לה' הפרו תורתיך. טענותיהם, ו 

נא לי   ואת הדברים הטובים לקח, ואמר אלקטה 

  הורד מבין החוחים. ע"כ.  

  

  להיתרים ה"ל  דחיות

אלו יש להשיב, כי ברם על שני חילוקים  

אכל   מה דתוכו  ר"מ  דברי  על  שסמכו 

קיי"ל לא  דלהלכה  מוכח  הלא  זרק,    וקליפתו 

  גם 

  מחד  

  נאמרו 

  והנה 

  יא. 



 

  קמט  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

ס  מפי  לעיל  התבאר  וכאשר  פרים  כוותיה, 

  וסופרים. 

לעיל   הראנו  דהלא  קשיא,  השני  החילוק 

שהתעסקו   הראשונים  ושאר  שהרמב"ם 

לא   האלוהות,  מדעי  היא  האמיתית  בפילוסופיה 

י להשיב את האפיקורס, כאשר  התעסקו בה רק כד

שסברו  משום  אלא  לעיל,  הנזכרים  רבים  סברו 

מעשה  חכמת  והיא  העליונה,  המעלה  שזוהי 

באורך. וגם   (סעיף ח)אר לעיל  מרכבה, וכאשר התב

 (סי' יז, ובאיגרות הרמב"ם עמ' תקב בתשובת פאר הדור  

כתב שלקח חכמות הגויים לרקחות   )במהדו' שילת

שרי ללומדם כדי לרקוח  וטבחות לתורה, והרי ד

ועוד כן הוא  עמהם, ולא רק להשיב לאפיקורס.  

תורה   במשנה  יז)להדיא  פרק  סוף  החודש    (קידוש 

[ברם   שרי.  פריה  שלאכול  דכל  לעיל,  המובאים 

השני  החילוק  את  שסתרנו  שאף  להדגיש,  נכון 

ים, לא סתרנו את  בדעת הרמב"ם ושאר הראשונ 

נכון כאשר   זה, שהוא  חילוק  כתבהו מהותו של 

הראשונים כמלאכים, רק שבחילוק זה לבדו אין  

שלמדו  בו   הראשונים  כל  את  ליישב  כדי 

פילוסופיה יונית לשמה, כדי להניב פירותיה, ולא 

  כדי לנגחה, ועל כרחך דיש חילוק נוסף.] 

  

  ספר לימוד מחילוק בין לימוד מפי מורה ל

מלמד   מפי  ללמוד  בין  לחלק  יש  לכאורה 

הגון, לבין ללמוד מפי ספר שאינו    שאינו 

שלא  הגון.   כדי  הוא  זה  איסור  שטעם  שכיון 

כן   על  בסמוך],  [וכדלהלן  אחריו  להמשך 

לרע,  ומסית  מטיף  המלמד  מפיו  כשלומדים 

חיישינן טפי דילמא אתי למימשך אבתריה, ולכן 

ף תורה נאסר ללמוד ממנו אף דברים טובים, וא

כן   ועל  חכמות,  שאר  וק"ו  ממנו,  ללמוד  אסור 

ר אף להתרפאות מרופא מין. משא"כ ללמוד נאס

שאינו  ספר  שימשך    מפי  חוששים  פחות  הגון, 

אחריו. ואע"ג שאסור ללמוד מספרי כפירה, ברם  

כדי להוציא מהם פירות שרי. משא"כ ללמוד מפי  

כן   ועל  למימשך,  אתי  דילמא  טפי  חיישינן  רב, 

ל טובים,  נאסר  דברים  אפי'  המגוש  מפי  למוד 

לשונו  מראים  דלעיל, וכאשר  הראשונים  ת 

ב שם רש"י דחיישינן דילמא אתי למימשך, וכדכת

וז"ל, מין האדוק בע"ז, ומגדף תמיד    (שבת עה ע"א)

וכ"כ  עכ"ל.  לע"ז.  אנשים  ומסית  השם,  את 

וז"ל, צריך לאדם שיזהר שלא    (ד"ה צריך)המאירי  

דוקים בע"ז, ומסיתים את  להתחבר עם המינים הא

מהם אף ללמוד האחרים לעובדה, ושלא יתחבר ע

עכ"ל. אחריהם.  ימשך  שמא  תורה,  דברי   מהם 

חזינן דקפדי טובא משום שהם מסיתים ומדיחים 

נאסר ללמוד מספרים    (דף ק)טפי. ואף שבסנהדרין  

כדברינו,  ולא  ספרים,  גם  נאסרו  א"כ  חיצוניים, 

ש  נאמר  לא  שם  כי  וראה  נא  ללמוד  הבט  אסור 

  , ה"ב) (ע"ז פ"במהם דברים טובים. ועל כן הרמב"ם  

שאסר ללמוד ע"ז, לדעת היאך עיקר עבודה ומה 

משפטה ומעשיה, הא בשביל להניב פירות ממנה, 

יש לומר דשרי, וכדעביד איהו גופיה מעשה רב, 

שעל פי ספרי ע"ז פירש טעמי מצוות רבים במורה 

כדי להרחיק    הנבוכים ח"ג, שמצוות אלו ציווה ה' 

למד מדרכי העבודה זרה. ואת דרכי העבודה זרה 

בספרי העבודה זרה, כאשר יראה הרואה במורה 

ש המפתח  הנ"ל  בספר  ראיתי  וכן  להדיא.  כ"כ 

פרנק   רמב"ם  ה"א)שבסוף  פ"ד  ת"ת  שהביאו    (הל' 

בין   לחלק  במקום,  ירמיהו  דברי  ספר  משם  הכי 

  מפי איש למפי ספר. 

  

י קאפח בהערותיו  ראיתי את דברי הגר"

שגם   )(שבההדרתו הל' ת"ת פ"ד ה"אעל רמב"ם  

 )אות ט(הוא כתב לדחות את חילוק הקובץ דלעיל  

כנ"ל שהוצרך הרמב"ם לדורו והוי שעה"ד, שזה  

אינו, כי הרמב"ם כתב את ספרו המורה ללמד את 

  ועל 

  יב. 

  שוב 



    המדות  סעיף יד  שו"ע   

  

 

קנ

חכמת מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ולא כדי  

  להציל. 

דהוסיף ודחה גם את חילוקנו הנ"ל, 

בין דבר הכתוב בספר ללימוד בפה, 

  (ח"ב פ"ט) יתית, דחזינן במורה הנבוכים  בדחיה אמ

הרמב"ם אלצאיג,    דלמד  אבן  בכר  אבו  מפי 

ולהדיא שלמד גם מפי מורה שאינו הגון חכמת  

  הטבע.  

  

  איסור רב שאיו הגון רק בד"ת 

ועל כן נראה ליישב בדרך אחרת, שהאיסור  

בדברי   הוא  הגון,  שאינו  רב  מפי  ללמוד 

הרמב"ם   חקקו  וכאשר  בדוקא,  והשו"ע  תורה 

כי  טעמא,  והיינו  ת"ת.  בהלכות  דוקא  זו  הלכה 

יכול לגרום  תורה ללמוד מפי חכם שאינו הגון, 

ו בתורה, או שלא ילמד כהוגן, וכן  קילקול שימאס

עלול   זה  שלא מידו   בגללרב  המקולקלות  תיו 

אך   וכדו'.  מהוראותיו  או  מטעויותיו,  בו  ישוב 

גם  ששנינו  וזהו  זה.  איסור  אין  חכמות  בשאר 

קטן  במ במועד  הדין  ע"א)קור  צורבא    (יז  ההוא 

מרבנן דהוו צריכי ליה רבנן, והוו סנו שומעניה,  

וכן   תורה.  שלמדם  והיינו  יהודה.  רב  ושמתיה 

ע"ב)בחגיגה   ת   (טו  גמר  היכי  מפומיה  ר"מ  ורה 

דאחר, והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן מאי 

כי שפתי כהן וגו', אם דומה הרב   (מלאכי ב)דכתיב 

ואם לאו  מלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהו,  ל

אל יבקשו תורה מפיהו. ע"כ. והרי שבדברי תורה  

  דיברו. 

שאינו  רב  מפי  ללמוד  אסור  תורה 

וד הגון, אך שאר חכמות מותר ללמ

מפי רב שאינו הגון, או אפיקורוס. ואיסור לימוד  

את   לדעת  כדי  כשלומדם  הוא  חיצונים  מספרים 

שא כפירתם,  זרה, תורת  עבודה  משום  אסור  ז 

וכאשר גם יבא בסמוך בהרחבה בע"ה, לא כן כדי  

וכנ"ל ללומדם  דשרי  מהם,  טוב  דבר  ,  להוציא 

דתוכו  הדיון בר"מ  כל  זה  ולפי  דדבר טוב שרי. 

פתו זרק, הוא מפני שלמד תורה מאחר,  אכל וקלי

ולשם כך הוזקקו לחלק בין גדול לבין קטן. אך 

ידי חילוק זה, ושרי שאר חכמות אין צריך להגיע ל

או להיפך,  אף לקטן כל שלומד כדי לאכול פריה.  

שכשלומדה כדי לנגחה ולהשיב לאפיקורס שרי, 

לטעם   אלא  לימודה,  לשם  לומדה  שאינו  כיון 

דשרי כדי    ט)  (אותיות ח, כתבו לעיל  אחר, וכאשר גם  

בסמוך   וראה  לאפיקורס.  יד)להשיב  שנחזק    (אות 

(ח"ב סימן נט  לוי  וע"ע בשו"ת שבט הזאת בעז"ה.  

 ראשונים רבים  )ח(אות  . [ומה שהבאנו לעיל  אות ב)

מפני שהוא  למד מספריהם,  שביארו שהרמב"ם 

ולא   השאלה,  דרך  דהיינו  נימא  וכר"מ.  גדול, 

שזהו זה ממש, כי ר"מ מיירי בללמוד תורה, והם 

דחיישינן  אחר  פילוסופיה  ללמוד  שאין  סברו 

סור מן שמא ימשך אחרי כפירתה, לא בתורת אי

ואיך  הדין, אלא מפני שרואים שכן קרה לכמה, 

זה, ולכן ביארו שבאדם גדול הרמב"ם לא חש ל

בר"מ   בדדמי  כיוצ"ב  וכדחזינן  חיישינן,  לא 

שלמד מאחר, אף שד"ת אסור ללמוד מרב שאינו  

הגון. ואף דקי"ל לדינא דלא כר"מ, אין בזה כדי  

לסתור להכא, שבין כה עסקינן שלא בדברי תורה,  

אך וכ דוקא.  תורה  בדברי  היא  בר"מ  הסוגיא  ל 

נכון לומר שהוקשה לה ם ברמב"ם גם איך  יותר 

למד את הפילוסופיה האלהית מפי כופרים, ובזה  

שאסור   תורה  לימוד  מדין  בק"ו  איסורא  אתי 

מפיהם, ק"ו במה שסבור הרמב"ם וגם הם, שהוא  

  מעשה מרכבה.] 

  

ם כדי לדעתם לא  כשלומדספרי כפירה אסרו  

  להוציא פרי מהם כדי 

מאחר   עוד,  להוכיחו  נראה  הנ"ל  היסוד 

דבר  והרמב"ם   דהלומד  זה  דין  הזכיר  לא 

  איברא 

  יג. 

  ומעתה 

  יד.  



 

  קנא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

ספרות  קריאת  איסור  כתב  רק  המגוש,  מן  אחד 

וז"ל, לקרא ספרים המורים    (הל' ע"ז פ"ב ה"ב)הע"ז  

היאך עיקר עבודתה ומה משפטה ומעשיה וכו',  

יעבדו,  איכה  לאמר  לאלהיהם  תדרש  פן  נאמר 

תשאל על דרך עבודתה היאך היא. עכ"ל.    שלא

ויש מקום לדייק מן הלשון, שאוסר ללמוד רק כדי  

די ללמוד איזה ללומדה כפשוטה, אך ללומדה כ

ולהשיבה שרי. דבר טוב ממנה, וק"ו כדי לסותרה  

ועל כן גם לא כתב את האיסור ללמוד מן המגוש,  

כי שם נאסר ללמוד מכל מקום כל דבר, ולא רק  

להבין  בספרו   כדי  להרמב"ם  וראיתי  הכפירה. 

(פרק כה תרגום הגר"י קאפח הנדפס  פרקי משה ברפואה  

שכתב,   באגרות הרמב"ם מוסד הרב קוק בנספח ב עמ' קנה)

ך דבריו [של גליאנוס]  ולפיכך ישר בעיני להשמיע

כפירה,  אינן  הכפירה  דברי  ספור  כי  כלשונו, 

מצטט כפירתו של שם  ואשיב עליו וכו'. עכ"ל. ו 

שםגלי סותר  ושוב  וכל.    אנוס,  מכל  דבריו  את 

בהערה   כתבו 69[והמהדיר  זה  שספר  כתב   ,

הרמב"ם אחר כתיבת המשנה תורה, קודם מורה  

נעשת  זו  וכן במבוא כתב, שהעתקה  ה  הנבוכים. 

ולהדיא   השגחתו.]  תחת  הרמב"ם  ימי  בסוף 

מותר.  בהם  אמונה  בלא  כפירה  בספרי  דלקרוא 

רבי אבא בר    ה)   (מכתבוכן כתב בספר מנחת קנאות  

מארי וז"ל, ואני לא על המחזיק בספרי היונים אני  

כועס, ולא אחשבהו ככופר, ולא כחולף חק, ולא  

אפילו   טוב,  דבר  בהם  אמצא  ואם  מפר,  כברית 

מציל כל הספר, כי בטוחים אנו שלא    בדף אחד,

יטעו בהם רבים, ואפי' בני אדם הדומים לבהמות, 

ונקובים   ידועים  מחבריהם  בשמות. בשכבר 

עכ"ל. והרי שגם מי שלא מילא כרסו אין איסור 

משום ספרי כפירה, היכא דליכא למיחש לטעות, 

וכן כתב להדיא   כשידוע שמחבר ספר זה כופר. 

ר"ע אומר, אף    א ד"ה ר' עקיבא)(סנהדרין צ ע" המאירי  

להבין   שלא  ר"ל,  החיצונים,  בספרים  הקורא 

והרי  ולהורות, אלא על דעת לילך באמונתם. ע"כ.  

כדי  דוקא  לקוראם  ונאסר  שרי,  ולהורות  להבין 

לנכד   אמונה  שבילי  בספר  וכן  באמונתם.  לילך 

הראשון)  הרא"ש השביל  ריש  הרביעי  את    (נתיב  הביא 

ות הראש, וציטט מדבריו  דברי אפלטון גבי שער

ע"ש,  לכך  גרם  שהטבע  גמורים,  כפירה  דברי 

עליהם  לכתוב  או  דבריו,  לסתור  טרח  לא  ואפי' 

תוקף את ספריהם,   (עמ' שנ)כדו'. ולקמן התם  ח"ו ו 

וביאר   כפירה,  שהם  כיון  בהם,  ללמוד  ושאסור 

שבספרו ליקט את הורד מבין החוחים. ע"כ. וזה  

ה, מורה הדבר  שלא חשש לכתוב את דברי הכפיר

כאמור, משום שאין חשש להגיע לכפירה מתוך 

ליכא   לכן  לו,  ילעג  רואה  שכל  אפלטון,  דברי 

  כאמור. למיחש למידי, ו 

שאפילו  )חלק א סימן תיג(שו"ת הרשב"א ב

בספרי הקוסמין והמנחשין ובספרי דרכי  

אמרינן  דהא  ותדע  מותרין.  דברים  יש  האמורי 

תני תנא    פז)  שבת(בההיא דפרק במה אשה יוצאה  

ואמר זביד  דרב  קמי'  דאמוראה  כולהו    ,בפרקא 

דאלמא    ,לבד מיהא  ,אית בהו משום דרכי האמורי

ההוא מיהא    ,כי האמורי רק שאספו בו דרבאותו פ

הפלוסופים בספורי  לנו  יארע  וכן  שיש   ,מותר. 

קיים טבע  לנמנע  לכל    ,בהם  סוג  זה  ועושין 

האות בטול  להם  יצא  ודאי  ומזה    , ות המציאות. 

והירח השמש  ועמידת  סוף  ים  ויציאת    ,כקריעת 

הסלע מן  בכל    ,המים  ישראל  עם  הבאר  ועלית 

העולם חדוש  ובכלל  וכלל    ,והמן   ,מסעיהם. 

לשמען  אסור  אלו  וכיון    ,דברים  לאמרן.  כש"כ 

נאמר שקר  ,שכן  שבספריהם  מה  ואסור    ,שכל 

ושכללוהו    ,להאמין ולעשות שום דבר שאמרוהו 

בספריהם. אלא כל הספרי' אם יש בהם דברי' של  

אפשר שיש    , ושיש בהן מן האיסור ברובן   ,שקר

הספרים   והרי  ומותר.  מכללם  יוצא  דבר  בהם 

את    ,םכרמוני ואוכלים  הקליפים  את  שזורקין 

  וכ"כ  



    המדות  סעיף יד  שו"ע   

  

 

קנב

הגרעינים היפים. ולפי שבאו דברים אלו בספרינו 

החכמים.המקודש לרבותינו  ולהדיא   ים  עכ"ל. 

, ולא תלה זאת דמה שטוב מותר ומה שלא אסור

  בהיתר לגדול דוקא. 

דשרי    (שבת עה ע"א)יוצא מבואר בר' פרחיה  

ללמוד ממנו חכמת התכונה, דכתב, והיודע 

חשוב בתקופות ומזלות וכו', ואע"פ שלמדם מן ל

והיודע לחשב המג זה.  וש, ולפיכך סמך לו דבר 

מונע עצמו ואינו מחשב, או יכול ללמוד חכמות ו 

אלו ואינו לומדן, עליו הכתוב אומר ואת פועל ה' 

חכמת  ללמוד  שמתיר  והרי  עכ"ל.  יביטו.  לא 

  התכונה מפי המגוש.

  

  סיכום 

  

ו מוד מפי רב שאינ יוצא, איסור הלי

מינות  וספרי  בד"ת.  רק  הוא  הגון, 

ת, אך  שאסורים, הם כדי ללמוד את תורת המינו 

כדי להניב מהם פירות, או כדי להשיב לאפיקורס,  

שרי. והאיסור להתרפאות ממין [אע"פ דלא גרע  

מדבר טוב דשרי ללמוד מהם], על כרחך שאיסורו  

ו  הוא מגזירה אחרת, שכיון שמרפאו, ותלויים ב

יותר   חז"ל  חששו  ובזה  ומעריצו,  מעריכו  חייו, 

  שיבא להמשך אחריו.

  

  יישוב השו"ע 

 (יו"ד ס"ס קעט סעיף יט)רא דבשו"ע הנ"ל  איב

פסק, הלומד מן האמגושי אפילו ד"ת חייב  

אסורים   אחרים  ומדוייק, שדברים  עכ"ל.  מיתה. 

מק"ו, ואינו עולה בקנה אחד עם דברינו שרק ד"ת  

וכ"כ   לעיל אסורים.  הובאו  אשר  ראשונים  עוד 

ו) דאפילו ד"ת אסור, שכ"כ רש"י וההגהות   (אות 

והר"י   נמוק"י  המאירי,  מהרי"ח,  ובשם  אשרי 

  כ ק"ו ששאר דברים ס"ל דאסור.מלוניל, וא"

רכשי,  אתרי  רכבנו  כה  דעד  באמת 

הרמב"ם  את  ליישב  וניסינו  מאחר 

והדורכים בדרכו האוחזים בפילוסופיה, יחד עם 

סקי מרן השו"ע. ולאור כל האמור יהיה קשה או פ

בלתי אפשרי ליישב את מרן עם הרמב"ם. ובאמת 

כי   לכך,  צריך  הדבשאין  אסור  למרן  ר  כנראה 

מתוך פסקיו הנזכרים, ורב המרחק בין דרכו של  

מרן לדרכו של הרמב"ם בנידו"ד, אחר שמרן היה 

לדרכו  כן  ועל  לפילוסופיה,  נזקק  ולא  מקובל, 

הגויים,   יהיה אסור הפילוסופיה  לספרי  להזדקק 

לא כן להרמב"ם שסבר שבתוך דבריהם מעורבים  

בי"ג   לברור  שיש  רק  ומרכבה,  בראשית  מעשה 

ר מן התבן, שרי ללמוד מגוי דבר טוב,  נפה את הב

וכחילוק  ד"ת,  ממנו  ללמוד  הוא  האיסור  וכל 

  האמור.

  

  עדיין קשה שהרמב"ם למד תורה מגוי

להקשו  יש  למד דעדיין  כיצד  ת, 

הגויים, הרמ מן  פילוסופיה  ב"ם 

והוא סובר שהיא תכלית התורה הנקראת מעשה  

מרב  תורה  ללמוד  באיסור  הוא  וא"כ  מרכבה, 

ת"ת   בהלכות  שפסקו  הגון,  וכנ"ל.    (פ"ד)שאינו 

וחזי הוית דכן דרך בדרכנו זו ליישב את הרמב"ם  

הל'   (שבההדרתוהגר"י קאפח בהערותיו על רמב"ם  

, ואף הוא עמד על קושיא זו וזת"ד,  א)ת"ת פ"ד ה"

ישראל  נביאי  מפי  הרמב"ם  למד  שהפילוסופיא 

סבור   נבוכים  המורה  דברי  שכל  וחכמיהם, 

רמוזות   אלא  גוים,  חוכמות  שאינן  הרמב"ם 

מעל   הלוט  את  גילה  ואיהו  והחכמים,  בנביאים 

גאומטריא   כגון  המדעים,  ויתר  דבריהם. 

וכדומה, רש מכל   אי כל אדם ללמודמתימטיקה 

גוי ובין ישראל. וכמש"כ בהלכות קדוש  יודע, בין  

ד)החודש   הל'  ללמוד (פי"ז  שרי  כלומר  עכת"ד.   .

מפי גוי, רק תורה אסור. [כנלע"ד כוונתו, דעלה  

  וכן 

  ומעתה 

  טו. 

  ונראה  

  איברא 



 

  קנג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

לימוד  ושאני  ת"ת.]  בהלכות  התם  קאי 

הפילוסופיה שלמד הרמב"ם בספריהם, כי האמת  

ורמוזה היא,  שלנו  תורה  בספרינו,   שבדבריהם, 

לוכהור שחובה  חז"ל  מן את  זו  חכמה  הסתיר 

רק   אלא  מהם,  כלומד  נחשב  אינו  ולכן  ההמון, 

בספר   כתב  [וכיוצ"ב  חכמינו.  דברי  את  מגלה 

  .](ח"א מאמר כ פרק לב)הברית 

לא עמדתי על סוף דעתו, כי גילוי הלוט 

הטוב  את  להוציא  לימוד  הוא  הנ"ל 

ד"ת ללמוד  באיסור  והוא  רב    מדבריהם,  מפי 

ף לגדול אסור, וכאמור גון, שלהרמב"ם א שאינו ה

לעיל, וכן דעת הגר"י קאפח גופיה שם ברמב"ם,  

מרב שאינו  ללמוד  וא"כ ק"ו  אסור,  לגדול  דאף 

הרמב"ם,   לדעת  התורה  של  ליבה  לב  את  הגון 

והיא תורת   שהיא הפילוסופיה האלהית הנכונה, 

ק"ו   מרכבה,  ומעשה  בראשית  מעשה  הסוד, 

לל שאינו  שאסור  מרב  שאסו ומדה  וק"ו  ר הגון, 

מפי כופר מין ואפיקורס, גם אם כוונתו להסיר את  

הגון,   שאינו  מרב  תורה  לומד  כל  שהרי  הלוט, 

אמיתות   את  ולהשיג  הלוט"  את  "להסיר  רוצה 

  התורה, ואפילו הכי אסרוהו חז"ל.  

  

  עת לעשות לה' 

מרב   ללמוד  אסור  דאמנם  ליישבו,  ונראה 

ואפיקורס,  , וק"ו מפי מין  שאינו הגון תורה

דעת    וחכמי את  בידיעתנו  אך  כאלה.  היו  יון 

שסבר  האלהית,  הפילוסופיה  בענין  הרמב"ם 

שהיא תורת הסוד, ובה מעשה בראשית ומעשה 

ושחז"ל הסתירוה לרוב באגדות הש"ס  מרכבה, 

ושאין מי שמלמדה    ,(סעיף ח)וכדלעיל    ובמדרשים,

אבדה כי  וכדלהלן  בזמנו,  יט),  . ובסמוך  (סעיף 

א בתוך תורת יון, למי שידע הנכון נמצושחלקה  

ולהלבישה  הפסולת,  מן  אוכל  מתוכה  לברור 

א"כ   הסוד.  תורת  יוכל להשיג את  חז"ל,  בדברי 

הייתה  הסוד,  תורת  על  לעמוד  היחידה  שהדרך 

יוכל   לא  הכי  לאו  ואי  יון,  בתורת  העיון  ע"י 

הפרו  לה'  לעשות  עת  הוי  כה"ג  כל  לדעתה, 

ל עת  לה תורתך,  כדי  לה'  החלק  עשות  את  שיג 

וה ביותר בתורה, את חלק תורת הסוד, הפרו  הגב

שאינו   רב  מפי  ללמוד  חז"ל  איסור  את  תורתיך, 

פה  שבעל  שהתורה  חז"ל  כשראו  ואם  הגון. 

הפרו   לה'  לעשות  דת  אמרו  ונשכחת,  הולכת 

תורה שבעל  לכתוב  האיסור  והפרו את  תורתיך, 

איסור פוסקים הסוברים שהוא  [שיש  תורה,   פה 

למ"ד דרב  וגם  איסור  איסור דהוי  הוא  מ"מ  נן, 

במקרה   כן  לומר  שיש  ק"ו  וחמור.]  גמור  דרבנן 

הוא   בתורה  ביותר  הגבוה  של הרמב"ם שהחלק 

שמא  חשש  שיש  רק  [ולא  אבד  הסוד  תורת 

עת  אמרינן  ולהחזירו  להשיגו  שכדי  תאבד], 

לעשות לה' ולהפר תורתך, להפר את איסור דרבנן 

מפי   ללמוד  הגון.  שלא  שאינו  שיש רב  [ובפרט 

לומר, שהאיסור ללמוד מפי רב שאינו הגון,   מקום

הוא איסור דרבנן קל, ודין גרמא למימר הכי, סדר  

את   קבע  שבתחילה  ברמב"ם,  הנ"ל  ההלכות 

ג,  -ההלכות הגמורות בהלכות ת"ת הם פרקים א 

עד שהגיע לדברי מוסר בסוף פרק ג, ופרק ד שבו 

עסוק    אינו הגון, רובו נכתב האיסור ללמוד מרב ש

שא עצות בדברים  אלא  להלכה,  מעכבים  ינם 

ז    (ת"ת פ"ד ה"ב) לשון הרמב"ם    ווהדרכות. שהנה 

אע"פ שחכם גדול הוא וכל העם צריכין לו, אין 

היינו  ע"כ.  למוטב.  שיחזור  עד  ממנו  מתלמדין 

שאומנם אין כמוהו מורה, אך סוף סוף יש מורה  

מורה, בזה אחר במקום, אולם במקום שאין שום  

  ] עה"ד טובא ושרי.הוי ש

  

  הרמב"ם סבר שתורת הסוד אבדה 

להראות שלדעת הרמב"ם אבדה  הננו  כן 

(הקדמת תורת הסוד, שכ"כ במורה הנבוכים  

  אולם 

  טז. 

  ועל 



    המדות  סעיף יד  שו"ע   

  

 

קנד 

ג) שמקדים את חובת הסתרת סודות התורה   חלק 

מן  זה  מדע  שנפסק  הסיבה  וזוהי  וז"ל,  וכתב 

ולא  מעט  ממנו  למצוא  שאין  עד  כליל,  האומה 

ל הוא  וראוי  חדל הרבה.  שלא  לפי  כך,  בו  נהוג 

כלל   נכתב  ולא  הלב,  אל  הלב  מן  מסור  להיות 

עצה   לי  אמצא  היאך  כך,  שהדבר  וכיון  בספר, 

נתבאר לי, ונתברר  להעיר על מה שאולי נתגלה ו 

נוסף  וכו'.  בלי ספק לדעתי, במה שהבנתי ממנו 

דרך  על  הוא  ממנו,  לי  שנתבאר  מה  כך  על 

ן אלהי ההשערה והמחשבה, ולא נראה לי בו חזו 

שילמדני שכך היא הכוונה בדבר, ולא קבלתי את  

המקראות   הורוני  אלא  ממורה,  בכך  דעותי 

שבספרי הנבואה ודברי חכמים, עם מה שיש בידי  

ספק.   בלי  כך  שהדבר  העיוניות,  ההקדמות  מן 

ואפשר שיהיה הדבר בהפכו, תהיה הכוונה ענין  

עוד במורה   לו  וכן מבואר  (ח"א פרק אחר. עכ"ל. 

לב"ד   תב,שכ  עא) כולו  הזה  הדבר  נמסר  אבל 

בה  נפלה  פה  שבעל  תורה  ואפי'  וכו',  הגדול 

לבני   מפורסם  בחבור  לעד  מהשאירה  הקפדה, 

שיגיע למה  כולם,  כ"ש    אדם  ההפסד.  מן  בזה 

לבני   ויפורסם  סתרי התורה,  מאלו  דבר  שיחובר 

סגולות  מיחידי  נמסרים  היו  אבל  כולם.  אדם 

מ לך  שבארתי  כמו  סגולות,  אין ליחידי  אומרם, 

מוסרים סתרי תורה אלא ליועץ חכם חרשים וכו'.  

וזאת היא הסבה המחייבת להפסק אלו השרשים  

אלא בהם  תמצא  ולא  האומה,  מן   העצומים 

הערות קטנות ורמיזות באו בתלמוד וכו'. עכ"ל. 

(חגיגה  וכן מבואר עוד מדבריו בפירוש המשניות  

שכתב, ושמע ממני מה שנתברר לי לפי    פ"ב מ"א)

וא, שהם  דעתי ממה שעיינתי בו מדברי חכמים וה

והמחקר   למדעי הטבע  בראשית  מכנים במעשה 

מרכבה   במעשה  וכוונתם  הבריאה.  בראשית 

הוא הדבור על כללות המציאות, המדע האלהי, ו 

וחיוב  ותאריו,  ודעתו,  הבורא,  מציאות  ועל 

והשכל   והנפש,  והמלאכים,  ממנו,  הנמצאים 

. עכ"ל. ועוד ראה הדבק באדם, ומה שאחרי המות

שהרמב"ם    אות ב והלאה)  יט(סעיף  בזה באורך להלן  

שאינו עוד עיין לגבי ללמוד מרב ו  לא ידע קבלה.

בשד"ח   קמהע  173ח"ד  (הגון  אות  שם  ו   ,ךרבאו   ) "א 

  .אודות לימוד מספרים חיצונים ,)ע"ב ד"ה ומה(

  

  עיון בדברי צרות ואיסלם 

  

ו  הלא  התיר לעיין בדברי הנצרות והאיסלם 

לעולם    הם ספרי מינים שאין לקוראם חלק

הבא וכמו שכתוב במתני' ריש פרק חלק? פשוט 

שמותר  הדת  לחקור  שחובה  האמור  כל  לאור 

ללמוד הדבר,   כדי  לא  האמור,  לצורך    כשנעשה 

וכדומה סקרנות  אופקים  הרחבה  לצורך  .  סתם 

חקר שמותר    (ח"א פרק כד)וכמו שבספר העיקרים  

 (ח"ב פרק מ)"ם במורה  לחקור הדת, ושכ"כ הרמב 

שמחוייב בעל הדת לבדוק דתו. וכמו שהרמב"ם  

למד את כל ספרי הכפירה כמו שהעיד על עצמו 

ש וכמו  הנבוכים,  כל  במורה  סופר  בעט  חקקו 

-(סימנים ה   מחשבההספרים הנזכרים להלן בחלק ה

רבים    ז) עשו  וכן  והאיסלם,  הנצרות  את  לדחות 

הקורא    להוכיח את האמונה, ויקשה מה יקרה עם

לא ישתכנע, הרי עד עכשיו האמין ועתה יפקפק.  

אחרי   כאמור,  אלא  זאת  צוותה  אין  שהתורה 

כ לימוד  לשם  לימוד  זה  אין  לנו,  פירה  והורתה 

לצורך   לימוד  אלא  תורה,  שאסרה  מה  שזה 

הדבר.  שמותר  בראשונים   סתירתם  מבואר  וכן 

  . (אותיות ח, ט)שהובאו לעיל 

  

  להלכה 

  

מה מוד פילוסופיה לשנשוב לנידו"ד, לל

באיסור   הוא  להאמור  היום,  הגויים  מן 

  מי 

  שוב 



 

  קנה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

גמור אף להרמב"ם לדרכנו בו, דשאני הרמב"ם 

שהתיר משום עת לעשות לה', לא כן לדידן, הן  

לפנינו,  רבים  יהודים  פילוסופיה  שספרי  משום 

והן משום שכבר  סיבת ההיתר.  וממילא אין את 

השתלשלות   את  אחריו  והבאים  האר"י  גילה 

וכדלהלן  העולמ והאמיתית,  המדוייקת  (סעיף  ות 

א"צ להזדקק לגויים ואין כאן  בעז"ה, ומעתה    )טי

הפחות  לכל  הדבר,  אסור  וממילא  לעשות,  עת 

וגם משום  משום ללמוד תורה מרב שאינו הגון.  

החקירה   את  הרחיקו  שהמקובלים  אחר  צד 

ראה בזה בשו"ע המדות  (השכלית בנושאים הקבליים  

ה'    חלק קפאיחוד  השכלית  )והלאה  עמ'  שהחקירה 

ה יש להרחיק  רי אף מצד ז המורחקת במקום כזה [ 

בחלקים   היהודית  הפילוסופיה  לימוד  את  אף 

העוסקים במעשה מרכבה.] ק"ו לפי מה שיתבאר  

כ להלן   מושתתים    )א(סעיף  הפילוסופיה  שיסודות 

על מדע שהתברר שאין בו ממש, ובנפול היסוד 

  נפל הבנין. 

  

ה בספרי  את ללמוד   פילוסופיה, 

לפי   בזה  האל,  למציאות  ההוכחות 

של  ספרים  הם  שאם  יחולק  הראשון  הטעם 

יהודים, כבר מילתנו אמורה לעיל דמשרא שרי,  

גוים,  בשל  בא  בארוכה,  עתה  שבא  הדיון  וכל 

תורה  לימוד  הדבר  נחשב  האם  תלוי  א"כ  ובזה 

יש להקל, משום הא  אסור, ואם לא שרי. ונראה ד

נה מצות תלמוד תורה, אלא כי לימוד אמונה, אי

בנידוננו,  קיו  כאן  שבאה  בה',  האמנה  מצות  ם 

וא"כ אינה באיסור לימוד תורה מרב שאינו הגון,  

לומד   אם  וק"ו  תורה.  לימוד  שאינה  כיון 

מציינים   בפילוסופיה של ופעמים שהם  יהודים, 

הדברים   את  להבין  וחפץ  הגוי,  מפי  למקורם 

מגוי, אלא במקורם, דיש להקל כיון שאינו לומד  

היהודי,  כבר  וטהרו  שהכשירו  המקור  את  רק 

דיש   המקור,  את  רק  לומד  המקור  את  ובראותו 

אולם   הטעםלהתיר.  אין    אחרוןה  לפי  בזה  אף 

  . )א(סעיף כ להתקרב וכדלהלן 

    

  אולם 



    המדות  סעיף טו  שו"ע   

  

 

קנו 

  
  סעיף טו 

  על הטענה שיש מהעוסקים בה שבאו לכפירה 

ובאו לידי    לגבי הטענה שראו בעיניהם כאלו שעסקו בפילוסופיה 
הפילוסופית גדרו   כפירה וזילזול במצוות הדת. הן כל אוחזי החקירה

והתנו את העיסוק בה, רק אחר שישלמו לו תנאים רבים קודם עיסוקה, 
והם בעצמם הזהירו שמי שלא ימלא תנאיהם, עלול לבא     (סעיף ט) וכדלעיל 

מצאנו מי שלא מילא את התנאים ונכשל  ם כן כשות, אלידי כפירה וטע
את  בכך, כמותו תאסור  אחרים  ושל  הכשלותו  גם    כיצד  בה.  העיסוק 

פי שיכול הטועה בחקירה   על  אף  על החקירה,  צוותה  אחרי שהתורה 
לבא לידי כפירה, שוב מה בכך שמצאנו חוקר שכפר, כשהתורה ציוותה 

ת רצון הבורא, ועל כגון דא  על כך ולא חששה לזאת, כשכל חפצנו לעשו
  עים יכשלו בם. נאמר צדיקים ילכו בם ופוש

הקילקולים   את  ראיו  שבעייו  הטעה 

  הפילוסופיה  שגרמה  

ודעימיה,   הרמב"ם  ישיבו  זו  טענה  לגבי 

כדי  בזה  אין  שקילקלו,  רשעים  יש  שאם 

ופושעים   םלאסור, ועל כך נאמר צדיקים ילכו ב

, וכמש"כ הרמב"ם גופיה להזהיר רבות  םיכשלו ב

סעיף (לעיל    מי ראוי ללמוד תורה זו כפי שנתבאר

יטעו   )ט כי  ראויים,  אינם  ושרוב העולם  באורך, 

 (ח"א פרק לג)ויכשלו, וכגון דברי הרמב"ם במורה  

על העיסוק בגדרים הדקים של הפילוסופיה כתב  

הנכו  ההשקפות  אלו  כך  התרגום,  לא  וז"ל  נות, 

חכם  כל  והערים  בחידות,  בהם  ודברו  העלימום 

מה,  ללמד אותם שלא בפירוש בכל אופני ההער

שהם   מפני  או  נסתר,  רע  דבר  בהם  שיש  מפני 

הכסילים  שחושבים  כפי  הדת  יסודות  סותרים 

אלא    אשר העיון,  לדרגת  הגיעו  שכבר  דמו 

 

 
  מים אחרוים חלק סט"א  ד

ע"א)בזוהר   כתוב קסט  ע"ב  קנד    שמים   (שמות 

בהתחלות  השכל  יכולת  אי  מחמת  העלימום 

ברמזי בהם  ודברו  שיבינום  לקבלם,  כדי  ם 

השלמים, ולפיכך נקראו סודות וסתרי תורה כפי  

דבר  ליקוט  וראה  עכ"ל.  (סעיף   לעיל  יהםשנבאר. 

  .ט)

האמיתית,  הסוד  לתורת  גם  קרה  כן 

שרבים שעסקו בה כשלא היו ראויים, 

בה,   העיסוק  תנאי  כל  להם  הושלמו  לא  שעדיין 

ואלו  מהם,  מלאה  וההיסטוריה  ונפגעו,  הציצו 

ארבעה נכנסו לפרדס   (יד ע"ב)הגמרא חגיגה    דברי

בדרכו   והדורכים  צבי  שבתי  כולנה  ועל  וכו', 

החיים  אחר נפש  דברי  וידועים  השני)יו,  ג    (שער 

שיבושים שקרו בזמנו מחמת הקבלה, ועד ימינו  

להם וכדומים  כאלו  שיבושים  בשו"ת    ,יש  ראה 

וראה   (ח"ג או"ח סי' כח אות ג בהערה עמ' קצה)נחלת לוי  

בהערה ע כאן  היו  דוד  שרבים  גרמא  ודין   ,

לומר אחרונ  כתבו  והכי  סט"א,  חלק  הם  ים 

חי   איש  הבן  ט)למעשה  סעיף  שלח  שכתבו    (ש"א 

טו. 

  א. 

  ולכו"ע  



 

  קנז   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 

 

מים  כשנוטל  ז"ל  המקובלים  בשם  האחרונים 

אחרונים יאמר זה חלק אדם רשע מאלהים, ויכון  

ע"כ.   הסט"א.  דהוא  אחר  ר"ת  רשע  אדם  חלק 

החיים   בכף  כתב  ד)והכי  אות  קפא  ספר    (סי'  משם 

כ קצת אחרונים. ואם  ושכ"  (שם אות א)סולת בלולה  

  דברים כפשוטם הרי זו ע"ז, ואיך יתכן כזאת?  

  הנוהגים כן גם גבי קבורת העורלה, ראה  ויש

יז)במטה משה   ויש דף מהזוהר    (מילה סעיף  (ח"ג 

וברחיד"א בפני דוד    (יו"ד סי' רסה)והלבוש    מד ע"א)

ט) אות  מיין    (תזריע  לשפוך  הנוהגים  בדומה  [ויש 

ר (בהלכות הבדלה  טה משה  אה במ ההבדלה לארץ, 

אך שם הוא להיפך להחליש כוחם.] והכל    סי' תקד)

דבר אחד, משום שיש פעמים שהקב"ה נותן חלק 

לסט"א, כדי להטעותה כמבואר בזוהר, גבי שעיר  

במוסף   המקובלים  מכוונים  וכך  המשתלח. 

  דיוה"כ בסדר העבודה, ככתוב בשער הכוונות.  

על וזו המשלח  [שעיר  לדוגמא    תיו] פארו   לי 

שלא   וזו חז"ל  הזהירו  שכה  הסיבות  לאחת 

 (יג ע"א)לקרב לסוד רק הראויים, וכדאמרו בחגיגה  

ה'   בו  שיש  למי  אלא  תורה  סתרי  מוסרין  אין 

שלא  והאחרונים  הראשונים  וכ"כ  וכו',  דברים 

יקרב אליה רק אחר שמילא כריסו בש"ס ופוסקים  

ואכ"מ. והיא אחת הדוגמאות היפות לכך, כי מי 

הדברים   שאינו  מקבל  קבלה,  ולומד  הלכה  איש 

  כפשוטם טועה ונכשל בע"ז ה' ירחם.

המשתלח,   והביאור לשעיר  אצלי    הרגיל 

נותנה  והביאור שהקב"ה מצידו לפי רצונו 

שכך   לכוון  היא  הסוד  ע"פ  והכוונה  לסט"א, 

"זה  אחרונים  במים  האמירה  וכן  עושה,  הבורא 

ולא שאנו וכו', היינו שכך הבורא עושה,    חלק" 

נוטלים מים אחרונים כדי לתת חלק לסט"א ח"ו, 

ע"ז, אלא כאמור, אנו   כזו, פשוט שהיא  דכוונה 

כדי   אחרונים  מים  הבורא  נוטלים  רצון  לעשות 

[לפי  ברצונו  מצידו  והבורא  כך,  על  שציווה 

העמדת העולמות ותכלית הבריאה וכו'] נותן זה  

האמירה   או  הכוונה  כן  ועל  לסט"א.  החלק 

שכך היא  שאנו    הנזכרת  ולא  הבורא,  עושה 

מכוונים שבנטילת מים אחרונים אנו נותנים אותם  

בשו"ע  בדומה  חילקנו  וכיוצ"ב  ח"ו.  לסט"א 

בין מצידנו לבין מצידו   (עמ' קצה)ת יחוד ה'  המדו 

בתורת   הרמ"א  כוונת  זו  וכנראה  משם.  קחנו 

פ"א) העולה   במים   (ח"ב  אסור  לענ"ד  ולכן  ע"ש. 

זו לעמי הארץ, רק  אחרונים ללמד אמירה וכוונה  

כי  הכי,  ברי  שהם  דוקא  בת"ח  וגם  לת"ח, 

  המכשול והטעות בזה קרובים עד מאוד. 

  

  הכווות ולימודה 

והרי   וכך גם בכוונות התפילה לספירות,    הוא 

הספירות נבראו וא"כ אינם אלהות, והוא   וכך

והמכוין לספירה פלונית או   ממש הנושא הנ"ל, 

ת אמירת שם  אלמונית בתפילה, או בברכה או בע 

הדברים   ונודעים  עוע"ז,  הוי  אלמוני,  או  פלוני 

הריב"ש   קנז) משו"ת  מאמיני   (סי'  שהנוצרים 

וכ וכו'.  לימוד  השילוש  עצם  גבי  הוא  יוצ"ב 

הקבלה, על כל חלקיה, כי האצילות כולה אלהות,  

וכיון שיש שם עולמות, וספירות, הרי זו הגשמה. 

בדם   ועל שני נושאים אלו נחלקו המקובלים מח'

ואש ותמרות עשן, זה אומר שסובר כמותו אין לו  

חלק וזה להיפך, ראה בזה בשו"ע המדות יחוד ה'  

קלד) ומ  (עמ'  בוודאי ע"ש,  כריסו,  מילא  שלא  י 

  שהינו מגשים והינו כופר ח"ו אם כי בשגגה.  

  

  תפילין דר"ת 

כתב   וכך שמהרח"ו  דר"ת  תפילין  לגבי    הוא 



    המדות  סעיף טו  שו"ע   

  

 

קנח

כגון  לימודה במשך ההיסטוריה  כנגד  הלוחמים 

הר קפט)שב"ש  בשו"ת  הריב"ש    (סי'  (סי'  ובשו"ת 

יאיר    קנז) חות  רי)ובשו"ת  נודע   (סי'  ובשו"ת 

צו)ביהודה   סי'  קמא  הלכות    (חיו"ד  משנה  ובשו"ת 

רכ) סי'  יחוד ועוד  (ח"ז  המדות  בשו"ע  ראה  גם   ,

והלאה)השם   קפא  ושם  (עמ'  קל),  בכוונת    (עמ' 

כת  וכל  עד,  עדי  המקובלים  שנחלקו  הספירות 

  בכלל הכפירה. שמה את רעותה 

  

  זהו ציווי התורה 

מלבד שלכל הראשונים שסוברים שצוותה  

החקירה   דרך  הידיעה  על  התורה 

ייך  , א"כ לא ש)פים ב, ח(סעיהפילוסופית וכדלעיל  

כך על  בפילוסופיה    ,להקשות  לעסוק  ניתן  כיצד 

ואחדותו  האל  מציאות  יביאו   ,בחקירת  ושמא 

זהו ציווי התו   .הדבר לידי כפירה זהו    ,רהכי אם 

ושוב  רצונ  יתעלה,  כן.  ו  להקשות  שייך  מה 

 

 

דהוי    ' לד ס"ב)(סי בשו"ע  ששניהם אמת, והרי נפסק  

דגמ' ערוכה  בל תוסיף [אגב מן החדש עתה ראיתי  

שתי  מניחים  היו  שלא  ע"ב  צה  דף  בעירובין 

הגמ', הכא דבחול נמי זוג אחד אין  תפילין וז"ל  

טפי לא, לענין הצלה נמי, זוג אחד אין טפי לא. 

עכ"ל. וכן הוא בהמשך הגמ' שם. שוב הראני בני  

בראיה זו הגאון שקדמני  חביבי רבי גבריאל נר"ו  

כה(יבי"א   אות  ג  ס"ס  או"ח  שכן   )ח"א  הוסיף  ועוד 

], וטועים בכך  נגד בעלי הסוד  )מד ע"א(מוכח מע"ז  

שלא  לפי  בנזיקין  גרמא  ודין  רבים,  מקובלים 

  מילא כריסו ולומד סוד.

גופיה   והנלע"ד התכוין  דמהרח"ו    לא 

דר"ת   והנלע"ד התפילין  על  אלו  בדבריו 

ששני אלא  הלכה,  בעולמות לענין  אמת  הם 

העליונים, כאומרם אלו ואלו דברי אלהים חיים, 

וכיוצ"ב כתבו להדיא הראשונים שיש לחקור ולא 

לחשוש שמא יביאו לידי כפירה, וכך השיב בספר  

ו)והדעות  האמונות   אות  כך   (בהקדמתו  על 

שהסוברים שהחקירה מביאה לכפירה היא טעות  

ישיב   מי  וא"כ  ציוותה על כך,  ושהתורה  בורים, 

ה רצון  ע"כעל  הרמח"ל  בורא.  כתב  וכיוצ"ב   .

תבונות   קסד)בדעת  סי'  שנצרך    (ח"א  מה  שכל 

להוכחת האמונה, הכל מותר לחוקרו, כי לא עשה 

באמונה, שלא   האדם  בני  בו  דבר שישתבשו  ה' 

ע"כ. יישוב.  מן  כתב  עודו   ימצאו  רבים  ו 

את  לו  יעמיק  בה  שהעיסוק  להיפך,  הראשונים 

ת מכת"י דשו(החהאמונה, וכמש"כ בשו"ת הרשב"א  

 ות ד)(סעיף ד אוכן נאספו הכותבים כן לעיל    סי' שסח)

כתב  וכיוצ"ב  משם.  הלבבות   קחנו  בחובות 

שאלתי) ואני  ד"ה  אחד   (בהקדמה  שאלתי  ואני  וז"ל, 

שזכרתי  מה  במקצת  התורה  מחכמי  מהנחשבים 

הקבלה   כי  אותי,  והשיב  המצפון,  בחכמת  לך 

יישובם תלוי ו תורת הסוד  רבות הסתירות בוכפי ש

בחינה ואיזה עולם מדבר כל מאמר וכנודע,   באיזו 

ה' עמ' צ)ראה בזה בשו"ע המדות   יחוד  למה    (חלק 

וכן הוא גם כאן, ולא  אין סתירות בתורת הסוד, 

א ששניהם  לכוון  יש  בל מתשלהלכה  דהוי   ,

תוסיף. ושוב ראיתי שקדמני בכך הגאון הנאמ"ן 

העיון   דרכי  קח)בספריו  עמ'  לז  את  ג  וגם  (מאמר   ,

(סי' וכן בספרו מקור נאמן    (עמ' נח)אמרים  בקובץ מ

(ש"ר וירא רמזו ושפירש זאת בהגהותיו לבא"ח    סט)

או שלכל הפחות יעשה תנאי מוכפל    .ע"ש  אות כא)

    ."ג ס"ח)(ח"ב פכעצת האור לציון 

  דברי הזוהר והמקובלים צריכים שום  ובכלל

שכל מתי הם דין ומתי חסידות ראה   ובכלל

יחוד חלק  המדות  וגם  ה'    בשו"ע  בהערה  תקא  (עמ' 

  . (ח"ג חיו"ד סי' ה אות כג)ובשו"ת נחלת לוי  בעמ' שסג)

  ב. 



 

  קנט  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

לו.   שדומה  ובמה  בזה,  העיון,  במקום  תעמוד 

ודוחהו   בקבלה.  די  אלא  לחקור,  שא"צ  [דהיינו 

הלבבות   ראוי  החובות  זה  אין  לו,  אמרתי  וז"ל] 

מיעוט   מפני  לעיין,  יכולת  בו  שאין  למי  אלא 

וחסרי   וכקטנים  כנשים  הבנתו,  ורוחק  הכרתו 

והכרתו   הדעת מן האנשים. אך מי שבכח שכלו 

לעמוד על ברור מה שקבל, ועכבוהו מלעיין בו  

ו  העצלות  ובתורתו,  בשכלו  האל  במצות  הקלות 

על אשר הת ואשם  זה,  על  נענש  ממנו הוא  עלם 

וכו'. וכן אתה, אם לא היית יכול להגיע אל ענין 

השמע   מצות  עילות  כמו  שכלך,  מדרך  זה 

שא"א  התורה  חוקי  הן  השמעיות  [המצוות 

בעמדך   טענה  טענתך  נראית  היתה  להבינם], 

מחקור עליו. וכן אם היתה דעתך קצרה והכרתך  

חלושה מהשיג אליו, לא היית נענש על פשיעתך,  

ו  כנשים  דרך  ותהיה  בידיהם  הוא  אשר  כקטנים 

ותבונה, שתוכל   קבלה. אבל אם אתה איש דעת 

לעמוד בהם על ברור מה שקבלת מהחכמים בשם 

אתה   המעשים,  וקטבי  הדת  משרשי  הנביאים 

הענין   על  שתעמוד  עד  בהם,  להשתמש    מצוה 

וה הקבלה  מדרך  לך  ואם ויתברר  יחד.  שכל 

ע בדבר, תהיה כמקצר במה שאתה תתעלם ותפש

לבוראך יתברך, וזה יתבאר משני פנים וכו'.    חייב

צורך   מפני  בטבע,  קודמת  היא  ואם  הקבלה  כי 

הלומדים אליה תחילה, אין מן הזריזות שיסמוך  

עליה לבדה מי שיוכל לדעת ברורה [לברר אותה] 

מדרך    בדרך הראיות. ומן הדין לעיין במה שיושג

ששיקול  במופת  ראיות  עליו  ולהביא  השכל, 

עוזרו,   כן.  הדעת  לעשות  יכולת  לו  שיש  למי 

במורה   להרמב"ם  וראה  לג)עכ"ל.  פרק  על   (ח"א 

העיסוק בגדרים הדקים של הפילוסופיא וז"ל, כך  

אלו ההשקפות הנכונות, לא העלימום ודברו בהם 

שלא   אותם  ללמד  חכם  כל  והערים  בחידות, 

ופני ההערמה, מפני שיש בהם דבר  בפירוש בכל א

ים יסודות הדת כפי רע נסתר, או מפני שהם סותר

הגיעו   שכבר  דמו  אשר  הכסילים  שחושבים 

יכולת   אי  מחמת  העלימום  אלא  העיון,  לדרגת 

השכל בהתחלות לקבלם, ודברו בהם ברמזים כדי  

וסתרי  סודות  נקראו  ולפיכך  השלמים,  שיבינום 

    תורה כפי שנבאר. עכ"ל. 



    המדות  סעיף טז  שו"ע   

  

 

קס

   
טז  יףסע

  סעיף טז 

  דת הפסוקים דרך למי

על הטענה שהפילוסופיה גרמה להם לבאר פסוקים בתורה וניסים  
בתורה שהם רק משל ולא היו באמת, השיבו שאין כת זו שייכת  

  לעם ישראל אלא לתועים ואין לנו חלק עמהם.  

בדרך ביאור הפסוקים, ישנה מחלוקת גדולה על פי איזה גודל 
שאין הפסוק כפשוטו, וביארו הראשונים שכל דבר    הכרח נפרש

שוטו של מקרא, חוץ ממה שאי אפשר לפרשו במקרא נפרשו על פי פ 
כפשוטו מחמת ד' סיבות: אם יוכחש הכתוב מן המציאות, כגון הנאמר  

והיא אינה אמם של החיות. ולכן    ג, כ) (בראשית  על חוה היא היתה אם כל חי  
כל   אם  היתה  שחוה  הפסוק  חי  פירוש  כל  ולא  האנושי,  הסוג  מן  חי 

את המסורת, ככתוב ארבעים יכנו  פשט הפסוק  כפשוטו. או כשיסתור  
ג)  שהם תשע ושלשים. או כשהכתובים    (מכות פ"ג מ"י) ונאמר לנו    (דברים כה, 

שכל, כגון הנאמר, כי ה'  מכחישים זה לזה. או אם יוכחש הפסוק מן ה 
קנא   אל  הוא  אכלה  אש  כד) אלהיך  ד,  וזקוקה  הרו  (דברים  ברואה  האש  י 

הכוונה שנקמתו כאש  אין זה אלא משל, ו לחומר ונכבית, ולכן מוכרח ש
  כלה. וא

קיצונית לפסוק המכחיש את השכל הם דברי הרמב"ם במשנה  
כבש    (מלכים פי"ב ה"א) תורה   עם  זאב  וגר  וכדו', שהם  על הפסוק 

שיחתו וביאר  משל,  שהוא  שכתב  המשיח,  לימות  לעתיד    הבטחות 
בז הנבוכים  הלשוןבמורה  שאנו  ו  ודומיהן,  האלה  ההבטחות  כי  ודע,   ,

אומרים שהן משל, אין דברינו זה החלטי [דהיינו לא אמרתי כן בתורת 
וודאי], לפי שלא בא לנו חזון מאת ה' להודיענו שהם משל [לא קיבלתי  

הק הנביאים  ברוח  מפי  לחכמים  מסורת  מצאנו  ולא  הוא],  שכן  ודש 
נינים אלה שהם משל. אבל הביא אותנו לידי כך, ענין  בפירוש בפרטי ע
א ששאיפתנו שאיפת כל אנשי החכמה מיחידי סגולה,  שאבארהו לך, והו

הפך שאיפת ההמון וכו', ואנחנו שואפים לאחד כפי סדר טבעי אפשרי  
על פי הטבע ושאינו נס], זולתי מה שנאמר  בכל אלה [נפרש את הפסוקים  

טז. 

אולם  

דוגמא 



 

  קסא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

ום אפשרות לבארו כלל, רק אז נאלץ לומר  בו בפירוש שהוא נס, ואין ש
  . וראה בזה למטה באורך.ד כאןשזה נס. ע

  דרך למידת המדרשים

כיצד   ויסודית,  גדולה  מחלוקת  ישנה  המדרשים  למידת  דרך  לגבי 
הגיון, והיא מח' לפרש את המדרשים שנראים פלאיים ורחוקים מן ה

לפילוסופים, מתי  יסודית גם בין הפשטנים לפשטנים, ובין הפילוסופים  
גדול להלכות   לבאר שהמדרש כפשוטו ומתי לא. ומחלוקת זו היא יסוד

רבות הנשענות על האגדות והמדרשים, והיא אבן פינה להבנה שורשית  
האחרונים   ואחרוני  והאחרונים  הראשונים  שבין  רבות  מחלוקות  של 

  בהלכות היוצאות מן האגדות והמדרשים. 

ם פשט כלל  וגי מדרשים, יש שאין בהכולם מודים שישנם כמה ס
ויש   וגם סוד,  ויש שבאו לומר גם פשט  ורק באו בשביל הסוד, 
מכוונת   בכוונה  היא  נסתר  בלשון  שנכתבו  והסיבה  פשט.  רק  שבהם 

מזים  דברו בהם ברלפיכך  מחמת אי יכולת השכל בהתחלות לקבלם,  
כל  . ולדעת הרמב"ם ודעימיה כללו של דבר, שהשלמים רק  כדי שיבינום  

ק מה שהוא בלתי אפשרי להיות דבר שאפשר לבארו כפשוטו, כן הוא. ור
 הסוד.ו  על דרך החידה המשל  חז"ל באגדות  דברינפרש את    ,כפשוטו

פירש את גובהו של עוג, שהיה בערך    (ח"ב פרק מז)ולפיכך הרמב"ם במורה  
א  , היא אמת איש בינוני. וכיוצ(דברים ג, יא)ת, ופירוש "באמת איש"  שש אמו

שפירש על פי    (שם), ודלא כרש"י  (שם)ביארו האבן עזרא והרשב"ם    הבז
  המדרש. 

המחלוקת בין הראשונים והאחרונים מתי לפרש את המדרש  
טו ומתי לא, היא כאמור, מאיזה גודל הכרח נפרש שאין  וכפש

  באים כפשוטם. הדברים 

  טםואיזה פסוקים אים כפש

הראשונים  לא רק במדרשי חז"ל רבים למדו  

דברי   שאין  מהם  כפשוטם בחלק  המדרש 

בהם  הטמון  הסוד  לצורך  רק  באו  אלא  כלל, 

וכדלהלן,   כן. כ וכדומה  לומר  גמור  הכרח  שיש 

פסוקים  ישנם  התורה,  פסוקי  על  אפילו  אלא 

גם 

והנה 

ושורש  

  א. 



    המדות  סעיף טז  שו"ע   

  

 

קסב

כלל,  לפשוטם  התורה  כוונת  שאין  המוסכמים 

ערים  ממנו,  ורם  גדול  עם  התורה,  מאמר  כגון 

הנה מפורש  דברים א, כח)(גדולות ובצורות בשמים 

שראו  הערים  שחומות  מקרא,  של  בפשוטו 

ם,  המרגלים בבואם לארץ, היו גבוהות עד השמי

וזה לא יכול להיות, וכמו שכתב רש"י במקום על  

ומקורו   הבאי.  לשון  הכתובים  דברו  וז"ל,  כך 

. וכ"כ הכי על פסוק זה הריא"ז (שם סי' כה)מהספרי  

דרך גוזמא, שים שהן  שיש מדר  (סנהדרין פי"א אות ה)

גיד הנשה   דברה    (חולין צ ע"ב)כמו שאמרו בפרק 

בלשו  נביאים  דברו  הבאי,  בלשון  הבאי,  תורה  ן 

דברו חכמים בלשון הבאי, כעניין "ערים גדולות 

לקולם",   הארץ  "ותבקע  וכן  בשמים",  ובצורות 

במורה   הרמב"ם  וכ"כ  עכ"ל.  וכו'.  בהם  וכיוצא 

פמ"ז)הנבוכים   פסוקי    (ח"ב  כגוןשיש   הגזמה, 

יוליך  השמים  ועוף  וגו'.  גדולות  ערים  הנאמר, 

מצוי  וגו'. אשר כגבה ארזים גבהו. וכתב, וסוג זה  

וכבר  כתב,  כן  ולפני  הנביאים.  כל  בדברי  הרבה 

(חולין צ ע"ב, בארו ואמרו, דברה תורה בלשון הבאי  

. והרחיב שישנן בזה ג' סוגים, על דרך תמיד כט ע"א)

  זמה". ע"ש."משל", "השאלה", "הג

(מאמר ז ביאר הרס"ג בהאמונות והדעות  

אני) ואומר  ד"ה  א  במקרא  אות  דבר  שכל   ,

לפרשו  אפשר  שאי  חוץ ממה  כפשוטו,  מתפרש 

כפשוטו מחמת ד' סיבות, אם יוכחש הכתוב מן  

חי   המציאות, כנאמר על חוה היא היתה אם כל 

כ) ג,  ולכן    (בראשית  החיות.  של  אמם  אינה  והיא 

הפ יוכחש  פירוש  אם  או  מדבר.  חי  כל  אם  סוק 

ן השכל, כאמרו כי ה' אלהיך אש אכלה  הפסוק מ

והרי האש ברואה וזקוקה    (דברים ד, כד)הוא אל קנא  

מוכרח שהכוונה, שנקמתו   ולכן  ונכבית,  לחומר 

ככתוב  המסורת,  את  כשיסתור  או  אכלה.  כאש 

  (מכות פ"ג מ"י) ונאמר לנו    (דברים כה, ג)ארבעים יכנו  

תשע מכחישים    ושלשים.  שהם  כשהכתובים  או 

את   נתפוס  ושלכן  ובדוגמאותיו.  ע"ש  לזה,  זה 

וטי המקראות על תחיית המתים. עכת"ד. וכן  פש

הנ"ל   הפסוק מפשטו  הוצאת  כללי  ד'  את  הביא 

אהל   בספר  לרס"ג]  המקור  אל  להצביע  [בלא 

ארץ)מועד   דרך  פרק  ראשית   (ריש  בשער  לו  ועוד 

רבנו סעדיה  רו בשם ה[ושם אמ  (דרך י נתיב ו)חכמה  

הראב"ע   וכ"כ  ועע"ש.]  הנ"ל,  האמונות  בספרו 

באורך    (הפירוש הארוך שמות כ, א)ורה  בפירושו על הת

שאינו  מורה  שכשהדעת  המקרא,  פשט  על 

כפשטו, נאמר שבא לצורך הסוד, ונדע את הסוד  

סודם.  התורה  בהם  שפירשה  אחרות  ממצוות 

הרשב"א   בשו"ת  בסי'  וכ"כ  גם  ט,  סימן  תיד  (ח"א 

מצוה  שבסמוך) במלחמת  הרשב"ש  וכ"כ  (סוף  . 

א) דברי    הקדמה  מדבריהם  ימצא  ז"ל  אם  רבותינו 

לקרבו   לטרוח  לנו  ראוי  השכל,  ירחיקנו  דבר 

שאחר   הפסוקים,  בענין  שיקרה  כמו  לשכל. 

אמת   והיות  השמים,  מן  ה'  מאת  שהם  שנתברר 

רחוק   דבר  בו  נמצא  אם  אמת],  שהם  [דהיינו 

ל. עכ"ל. וכן כל פסוקי מהשכל, נטרח לקרבו לשכ

התורה המורים על הגשמה, יד ה', עיני ה', חרון  

וכדומה רבות, כולם אינם כפשוטם, וכאשר אף ה'  

תדיר מתרגמם אונקלוס על דרך הסרת ההגשמה, 

וכגון  וכאשר האריך הרמב"ם בזה בכמה דוכתי 

. וכן עביד עוד (בהקדמתו למורה, ושם ח"ב פרקים כה, מז)

בפסוקים המורים    סימן תיד)  "א(חהרשב"א בשו"ת  

לספר   בהקדמתו  הרלב"ג  וכ"כ  הגשמה.  על 

(חולין דף  . וע"ע תוס'  (ד"ה והנה הסכמנו)  מלחמות ה'

לגבי אליעזר עבד אברהם, שמכח קושיא   צה ע"ב)

ניחוש בבחירת רבקה, כתבו, שבאמת  איך עשה 

נתן את הצמידים רק אחר שאמרה לו רחל בת מי  

בפעם השניה בתורה.    היא, וכפי שמוזכר המעשה

הסמ"ג   התם,  ראשונים  עוד  נא) וכ"כ    (לאוין 

(דף קנט  ורבנו ירוחם    ה)  (ע"ז יא, יות  וההגהות מיימונ 

פשט  סוע"ג) לגבי  נוספות  דוגמאות  ראה  ועוד   .

  והכי 



 

  קסג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

כפשוטם,  שאינם  אמרו  השכל  שמכח  המקרא, 

המדות   פא)בשו"ע  עמ'  הבריות  אהבת  ולהלן,  (חלק   ,

. שנית נראה)  קסט ד"ה  (ח"ה סי'ובשו"ת משנה הלכות  

הרמב"ם   באגרות  שילת) וראה  במהדו'  תפח  דף    (ח"ב 

ו הנפלאים דכתב וז"ל, הלא תדעו, שהרי  את דברי

כפשטן,   אינן  הקדושה  התורה  מן  פסוקים  כמה 

ולפי שנודע בראיות של דעת, שאי אפשר שיהיה 

תרגום שהדעת  המתרגם  תרגמו  כפשוטו,  הדבר 

דעת אדם  ישליך  אל  ולעולם  אחריו, סובלו.  ו 

שהעינים לפנים הן, ולא לאחור, וכבר הגדתי לכם  

עכ"ל. הרי לנו גילוי ליבו    את כל ליבי בדבר זה.

של הרמב"ם, לאמור שלא לכל אחד היה מגלה 

  דבר זה.

  

נפרש את   היא מהו הגבול שממנו 

ומאיזה   כפשוטו,  שאינו  הפסוק 

גודל הכרח, הרי מי שיבא להחיל כלל זה מחמת  

שיעלה על ליבו, הרי הוא כופר בתורה    כל קושיה

ושאר  סיני,  הר  במעמד  שיכפור  עבדו,  ובמשה 

גרמא והוא יסוד  מופתים, וביסודות האמונה. ודין  

כי   ההגשמה,  על  בעבר  שהיתה  היו המחלוקת 

ולכן   כפשוטם,  הם  התורה  שפסוקי  שטענו 

המרחיק גשמות הוא כופר. ומאידך טענו עליהם  

אינם כפשוטם, אלו  כדרכם    שפסוקים  ושהסובר 

הוא כופר, וכאשר יראה הרואה במענות מלחמות  

ובדברי   הרמב"ן,  ובאגרת  אברהם,  לרבנו  ה' 

כתי טובי הנזכ"ל, וראה בזה בשו"ע  הרמב"ם בדו 

וכן  .  (סעיף יז)ולהלן    ,ה' עמ' נב, סא)(חלק יחוד  המדות  

(אות  אירע עוד בזמן הרשב"א וכאשר יובא להלן  

והלאה) התורהיג  פסוקי  על  מכת  ,  שהיו   ,

פסוקים  המתפל על  אף  הנ"ל  את  שמשכו  ספים 

שהיו  כפירה,  לידי  הדברים  והגיעו  אחרים, 

וכדומה,  וצורה  חומר  ושרה  שאברהם  דורשים 

גם הוא סובר  ועל כן הרשב"א החרימם, אע"פ ש 

באו  לא  המדרשים  ושרבים  פסוקים  שיש 

  לפשוטם, וכדלהלן.  

  

  במדרשים

הר וכ"כ  ק"ו,  [ובתורת  ממש  שב"ש  כזה 

"ל, כי כולם יודו הנ"ל] אירע אף למדרשי חז 

אופן,   בשום  איזה מדרשים שאינם כפשוטם  על 

ועל כן יבארו שטמון במדרש איזה דבר, או שהוא 

והשאלה   וכדומה,  הסוד  כמה  תורת  עד  היא 

למשוך כלל זה, ומאיזה גודל הכרח נחילו, כי אם 

חז"ל   בדברי  כפירה  שיצא  הרי  עת,  בכל  נחילו 

הת הפולמוסים וכפירת  סיבת  וזו  ח"ו.  ורה 

שכתבו  ו והמחלוק להלן,  עוד  ושיבואו  הנ"ל,  ת 

הרמב"ם   ועל  הרלב"ג  על  כגידים  קשים  דברים 

במורה. ואף הרשב"א שדורך בדרכו של הרמב"ם  

ד המדרשים והאגדות, וכאשר כתב להדיא  בלימו 

לברכות   הגדות  ע"ב)בפירוש  נד  ספר  (דף  וחיבר   ,

פירוש הנקרא  זו,  דרך  על  חז"ל    שלם  אגדות 

, איהו תמה על הרמב"ם  (מוסד הרב קוק)להרשב"א  

על   הרחיק  הרשב"א  שלדעת  דברים,  בכמה 

כתב  וכאשר  זה,  בכלל  לאחוז  הרמב"ם  המידה 

ע"ש. וכן   א ס"ס תיד)(ח" הרשב"א בדרך רמז בשו"ת  

מתי   לשיטתו  סובב  כולו  חכמים  אמונת  ספר 

יותר  משתדל  והוא  ולהגדירו,  זה  כלל  להחיל 

ואף מהרמב"ם   כפשוטם,  המדרשים  את  ליישב 

היעב"ץ   כך  על  ושיבחו  ספרו,  תכלית  כל  שזו 

הספרים   ח)במטפחת  תפס    (סימן  מ"מ  זו,  בדרכו 

היעב"ץ   יח)עליו  אות  מדרש שפירשו    (שם  באיזה 

ונכשל  ש כפשט,  היעב"ץ)לא  במה    (לדעת  המחבר 

  שכיון להציל. 

בזמן  עוד  הוא  הכי  זו,  מחלוקת 

דאית יותר,  בתשובות קדמון   א 

צט, ובאוצר הגאונים חגיגה דף   סוף סימן  (מוסאפיה  הגאונים

ומר  )15  בו,  וכיוצא  ל"ז   גאון   שמואל  רב  וז"ל, 

  השאלה 

  ב. 

  וכיסוד 



    המדות  סעיף טז  שו"ע   

  

 

קסד 

 אין  אומרים  נכרים,  בספרי  לקרות  שהרבו 

 נס  יעשה  ולא  לנביאים,  אלא  נראות  הללו   המראות

  כי   שנאמר  מעשה  בכל   ומכחישין   לנביא,  אלא

.  הלכה  זה  אין   כי  ואמרו   לצדיקים,  נס  בו   נעשה

  בהיכלות,   שצפה  עקיבא'  ר  של  במעשה  ואף

 וכיוצא  ישמעאל'  ור  הקנה,  בן   נחוניא'  ר  ומעשה

  ואנו.  הלכה  אינם  אומרים  אלה  כל  על  בהן,

  ונפלאות  לצדיקים נסים עושה ה"הקב כי סוברים

  אותן  מראה  שהוא  ממנו   רחוק  ולא  גדולות,

  עכ"ל. .מלאכיו   ומעמד היכליו  מראות בפנימיות

  

  ירושלמי 

ירושלמי להדיא   (נזיר פ"ז איתא בתלמוד 

וז"ל, וכי המדרשות אמנה  ה"ב דף לה ע"א)

להוכיח   והביאוהו  ע"כ.  שכר.  וקבל  דרוש  הן, 

כאמור הריא"ז והשלטי גיבורים והשל"ה שיובאו 

אחרת,  הגירסא  בירושלמי  לפנינו  [ברם  בסמוך. 

מדרשות אמינא דרוש וקבל שכר. ולהאמור הנה 

ה הגירסא  בעוד לנו  היא  נמצאת  וכן  מדוייקת, 

שנינו   ועוד  ואכמ"ל.]  פאה  בירושלמי  קדמונים, 

ב( מן ,  ה"ד)  פרק  ולא  ההלכות  מן  לא  למידין  אין 

התלמוד מן  אלא  התוספות  מן  ולא  .  ההגדות 

  ) סימן קסא  יו"ד תניינא  (שו"ת נודע ביהודה  עכ"ל. [וב

ידים הלכה  סמך על אלו דברי הירושלמי בשתי 

עיקר כוונתם שים  המדרוז"ל,   למעשה והאגדות 

שב המשלים  ועל  הרמזים  ועל  המוסר    , הםעל 

אין עיקר כוונתם על פסקי    ,והכל עיקר הדת אבל

כלל  ,הלכות לפסק הלכה  למדים מהם  אין  . לכן 

  עכ"ל.] 

  

  ברייתא

 (ואינה נמצאת לפנינו, כבסמוך)כתוב בברייתא  

תנו רבנן אין מקשין בהגדה. ע"כ. והנה  

זו הוב  סימן   (הרכבי  אה בתשובות הגאוניםברייתא 

ואילו   שנג)   ואין  ואגדות,  הן   מדרשות  כולן   וז"ל, 

וכן   .בהגדה  מקשין   אין '  רב  דתנו   עליהן,  מקשין 

או   התנאים  בדברי  כתוב  שהנ"ל  הזכירו 

 )7(תענית ריש עמ'  האמוראים גם בחדושי הגאונים  

וז"ל, ואמור רבנן בהדיא, אין מקשין בהגדה. וגם 

הנבוכים)סו(בכ"כ הרמב"ם   למורה  ולפיכך    ף הקדמתו 

באוצר  או  גם  ע"כ.  בהגדה.  מקשין  אין  מרים 

צוטטו דברי רב שרירא גאון   )59(חגיגה דף  הגאונים  

ז"ל שכתב, ואמרו אין למדין מן האגדות. עכ"ל.  

ה"ד [ברם מקורם לכך הוא מהירושלמי   (פאה פ"ב 

בשונה מהנ"ל שהיא ברייתא.] ועוד באוצר   הנ"ל)

דברי    הביאו   )91ות חלק הפירושים סוף עמ'  רכ (בהגאונים  

ובה ובכל    (נט ע"א)רב האי גאון על הגמ' ברכות  

דדאמי לה אמור רבנן אין סומכין על דברי הגידא.  

, שכ"כ גם הרס"ג  (אות ג)ועוד ראה להלן בסמוך  

  ורב שרירא גאון אמרו רבנן.

  

  יחס הזוהר לאגדות ומדרשים

שהמדרשים   "א)(משפטים דף צט ע נמצא בזוהר  

ולא   סודות התורה,  והאגדות באו להורות 

תמיד יש בהם פשט, והמשיל זאת הזוהר כמשל  

לו,   רומזת  ורק  לרגע,  לאוהבה  אהובה שמציצה 

ואח"כ אם יחכים וכו', וסיים ודא היא דרשה וכו', 

[סדין  דקין  שושיפא  בתר  בהדיה  תשתעי  לבתר 

י  דק] מלין דחידה, ודא איהו אגדה וכו', ע"ש. הר

נו שמדרשים ואגדות חז"ל [לכל הפחות פעמים  ל

רבות] באו להורות על פנימיותם, ולא על פשטם.  

(תולדות דף קלה ע"ב ד"ה אמר רבי וכן הוא עוד בזוהר  

וכו') על מאמר חז"ל, עתיד הקב"ה    יהודה  באורך 

  לעשות סעודה לצדיקים לעתיד לבא ע"ש.

  

  גאוים 

חגיגה  (ם  ליקוט דבריהם נאספו באוצר הגאוני

ותחילה הביאו את דברי רבנו האי גאון   )59דף  

  והכי 

  ועוד 

  וכן 

  ג. 



 

  קסה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

בפירושו לחגיגה וז"ל, הוו יודעים, כי דברי אגדה  

קיבלו דבריהם], אלא כל   [לא  לאו כשמועה הם 

ויש  אפשר  כגון  לבו,  על  מה שעלה  דורש  אחד 

לומר [דהיינו, האומר, אומרו על דרך אפשר, או 

אפשרי אלא  וודאי,  דברי  שאינם  לומר,  ] ים.ויש 

ועוד  לא דבר חתוך, לפיכך אין סומכים עליהם. 

כתב שם, והמדרשות הללו, לא דבר שמועה הם,  

וכו',  ולא דבר הלכה, אלא אפשר בעולם קאמר 

אומרם.  הוא  בעולם  באפשר  המדרשות  וכי 

[דהיינו אפשריים]. עכ"ל. וציין המהדיר שהובאו  

יוסף   באהל  ע"ב) דבריו  מב  דף  שמות  הראב"ע    (על 

י  ע"א)  צחק ובפחד  קיד  דף  ת  לכסף    (ערך  ובמצרף 

וע"ע בתקוני גאונים   )3,7-8(הוצאת פילפוסבקי ח"ב דף  

. ע"כ. ועוד שם כ' רב שרירא גאון ז"ל )33(ליק עמ' 

במגילת סתרים על ענין האגדות, הני מילי דנפקי  

מפסוקי ומקרי מדרש ואגדה, אומדנא נינהו וכו',  

אין ל ואמרו  ן מן  מדילכן אין סומכין על אגדה, 

מן   שמתחזק  מה  מהם,  והנכון  וכו'.  האגדות 

השכל ומן המקרא, נקבל מהם, ואין סוף ותכלה 

מה  האי,  רב  ונשאל  שם,  ועוד  עכ"ל.  לאגדות. 

שאנו   בתלמוד,  הכתובות  אגדות  בין  יש  הפרש 

חוץ   הכתובות  להגדות  שבושם,  להסיר  מצווים 

לתלמוד. והשיב, כל מה שנקבע בתלמוד, מחוור 

של ממה  נ הוא  אגדות א  ואעפ"כ  בו.  קבע 

אין   ישתבשו,  או  יכוונו,  לא  אם  בו,  הכתובות 

על  סומכין  אין  הוא,  כללו  כי  עליהם.  לסמוך 

מצווין   שאנו  בתלמוד  הקבוע  כל  אבל  אגדה. 

[להסיר  כן  לעשות  לנו  יש  שבושו,  להסיר 

נקבע  לא  מדרש,  בו  שיש  לולא  כי  שיבושים], 

שבושו  להסיר  מוצאין  אנו  אין  ואם  , בתלמוד. 

מדרש  נ  שכל  [הרי  הלכה.  שאינן  כדברים  עשה 

נתחייס   דבריו,  כיוון  לעלות  מצליחים  אנו  שאין 

אליו כאינו הלכתי.] אבל מה שלא נקבע בתלמוד,  

להסיר   [להתאמץ  כך  לכל  צריכין  אנו  אין 

השיבושים], אם נכון ויפה הוא, דורשין ומלמדין 

אותו, ואם לאו אין אנו משגיחין בו. עכ"ל. ויוצא, 

נפסקת  דה  שאג שיבוש,  בה  שאין  שבתלמוד 

לא  ואם  לתקנה,  מנסים  והמשובשת  להלכה, 

מצליחים, אין משגיחין בה. ואגדות שאינם בגמ',  

אותם,   דוחה  ומה שהשכל  נקבלן.  יפה,  העולות 

בהן.  משגיחין  לא  אלא  לתקנן,  לנסות  צריך  לא 

עם   עולה  שאינו  כל  הוא,  האמור  לאור  ושיבוש 

ב האי  רב  עוד  וכ"כ  והראו  סמו השכל,  ך. 

מנורת  בהקדמת  מובאת  זו  המהדירים שתשובה 

. עוד הביאו באוצר  )47(ח"ב דף  המאור, ובאשכול  

פירוש רב    )91(ברכות חלק הפירושים סוף עמ'  הגאונים  

  שהקדוש   בשעה  (נט ע"א)האי גאון על הגמ' ברכות  

 בין   בצער  ששרויים  בניו   את  זוכר  הוא  ברוך

, הגדול  םיל  דמעות  שתי  מוריד  העולם,  אומות

ונעשית   ועד  העולם  מסוף  נשמע  וקולו  סופו, 

רעידת אדמה. וז"ל, הא מילתא אגדתא היא, ובה  

ובכל דדאמי לה אמור רבנן אין סומכין על דברי  

משל   דרך  על  האגדה  את  ומפרש  וכו'.  הגידא 

הראה גאונים רבים    (הע' י)באורך ע"ש. והמהדיר  

וז"ל,   בהגדות  מקשין  שאין  זה  יסוד  שכתבו 

אין  מבו  הוא  כלל  "כי  האי  רב  יאמר  אחר  קום 

"ואין    והוא הנ"ל)  47(אשכול ח"ב דף  סומכין על אגדה"  

סומכין על דברי אגדה" נמצא כבר אצל רב סעדיה  

גאון. "דהרי אמור רבואתא כי דברי הגדות שיש  

(רס"ג הובא בפי'  בתלמוד ובזולתו, אין מקשין בהן"  

ירא גאון ורב  ר ש . ואצל רב  )41ספר יצירה לברצלוני עמ'  

(מהדרשות בענין יעל אשת חבר  האיי עוד, "הלא מזאת  

(תש"ר ח"ב  אמרו חכמין, אין מקשין בהגדה"    הקני)

(תשובות  . "דת"ר אין מקשין בהגדה"  סי' יב)  45עמ'  

"ואמור רבנן בהדיא,   סי' שנג)  179הגאונים הרכבי עמ'  

, )7(חדושי הגאונים לתענית ריש עמ'  אין מקשין בהגדה"  

ד "כתב רב שרירא גאון ז"ל במגלת סתריו, הני  ו עו 

אגדה,  מדרש  ומקרי  מפסוקי,  דנפקי  מילי 



    המדות  סעיף טז  שו"ע   

  

 

קסו 

נינהו"   שם)ואומדנא  המאור  אין   (מנורת  "והגדה 

עליה"   ט)סומכין  סי'  הרכבי  הגאונים  ע"כ.  (תשובות   .

והיא   (ברכות סי' שנז)ועתה ראיתי באוצר הגאונים  

 ם יתשובת רב האיי גאון הנדפסת בתשובות הגאונ 

צח) סי'  הגמ'    (ליק,  דברי  ע"א)על  נט  מאי    (ברכות 

ובעיתון   וכו',  גוהה  קטינא  רב  אמר  זוועות, 

לפרושי לכון כולה ענינא, כדי שיהיה לכם עיקר  

מלתא  האי  והשיב,  לה.  דדמי  לכל  מינה  למילף 

אגדתא היא, ובה, ובכל דדמי לה, אמרו רבנן אין 

הוא  שכן  וציינו  וכו'.  הגדה  דברי  על    סומכין 

גאון   שרירא  רב  באוצר  )43(עמ'  באגרת  ועוד   .

עמ'  הגאונים   הפירושים  חלק  רב    )45(ברכות  מפירוש 

חיזוק   צריכין  ארבעה  הגמ'  דברי  על  גאון  האי 

אין   ונבונות  נכוחות  ההלכות  אילו  כל  וז"ל, 

בהן   יש  דראשי,  ושאר  לפירוש.  צורך  בדבריהם 

דסמאכא  ולא  רחוקות  הגדות  בהן  ויש  נכוחים, 

ובה דקראיי אסמכאתא, ואית בהו מילי רו אינון.  

שלפנינו   גאונים  ואמרום  ברמז,  מזכירין  שאנו 

שמואל   ר'  כתב  שכן  שם  הביאו  וכן  ע"כ.  וכו'. 

צרפת   לרבני  במברג ספורטא  מכתבים  בקבוצת  (נדפס 

  ובשם רב האי גאון.  )143עמ'  1875

  יחס הראשוים לאגדות ומדרשים

לתלמוד   במבא  הנגיד  שמואל  ף סו(ברבנו 

כתב, והגדה הוא    ד"ה והגדה)  90מסכת ברכות עמ'  

יהיה  שלא  ענין  שום  על  בתלמוד  שיבא  פי'  כל 

מצוה, זו היא הגדה, ואין לך ללמוד ממנה, אלא  

  מה שיעלה על הדעת. עכ"ל. 

  כוזרי

שלישי)הכוזרי   מאמר  מאמרי    (סוף  את  פירש 

לפשוטן,   כוונתן  שאין  כאלו  שיש  חז"ל 

ר איזה  לחזק  משלים ון עיאלא  שהן  כאלו  ויש   ,

ובאו בשביל הסוד שבהן, ונכתבו בהסתר. וישנם 

דברים שאיננו מבינים, ויתכן שאפילו כותבי הגמ'  

שמעו מרבותיהם, והעתיקו כלשונם, ולרב היתה 

כוונה, והתלמיד לא הבין, ע"ש. אך כ"ז באגדות, 

  לא כן בתחום ההלכה. עכת"ד ועע"ש.  

  

  ן' עזרא 

למגילת איכה, הביאו בארים   תודמ(בהקהראב"ע  

 האריך בפתגמא דנא)  27, ומעמ'  64נסי במבא עמ'  

וז"ל, אנשי אמת יבינו מדרשי קדמונינו הצדיקים, 

ניצוקים,  מדע  וביציקת  קושט,  על  נוסדים  שהם 

מזוקקים.  שבעתיים  וככסף  כזהב  דבריהם  וכל 

מהם   נחלקים.  רבים  דרכים  על  מדרשיהם  אכן 

הים עד שחקים. ומהם בו ג  חידות וסודות ומשלים

ומהם  עמוקים.  בפרקים  נלאות  לבבות  להרויח 

ידמו  כן  על  הריקים.  ולמלאות  נכשלים  לאמץ 

כמלבושים  והמדרשים  הפסוקים,  טעמי  לגופות 

עבים  ומהם  דקים,  כמשי  מהם  דבקים.  בגוף 

כשקים. ודרך הפשט הוא הגוף בדברים נבחרים  

ם ובחוקים. וכן אמרו שהמקרא כפשוטו, והדברי

יקים. עכ"ל. [ובזה תובן שיטתו לאורך פירושו עת

וכגון   שחולק בפירוש הפסוקים על חז"ל לרוב, 

בראשית ו, כ ולג, ד, והוא תפס זאת בצורה רחבה  

זו   בדרך  דורך  הוא  שאף  שהרמב"ן  עד  יותר, 

פירושו  בהקדמת  כגון  כך,  על  תוקפו  וכדלהלן, 

לתורה כתב על הראב"ע, תהיה לנו תוכחת מגולה 

ותרת. ומפורסם לשונו, זהב רותח יוצק  מסה  ואהב

בענין  רבותי  על  שהשיב  ממה  הזה,  החכם  בפי 

וזולתו   טו)פנחס  מו,  שלדעת  (בראשית  והיינו   .

על   יתר  הרבה  זו  דרך  הראב"ע  תפס  הרמב"ן 

המידה. גם ראה בהקדמת היש"ש לחולין, והובא 

  בדבריו על הן' עזרא.] אות א) א(סעיף ילעיל 

  

  הרמב"ם

באורך מב הר ראה  במדרשים,  "ם 

המשניות   י)בפירוש  פרק   (סנהדרין 

  ד.  

  וכן 

  וכ"כ  

  ובשיטת  
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הראשונה   הכת  חז"ל,  מאמרי  בהבנת  כתות  בג' 

גם  כפשטותם,  חז"ל  מאמרי  כל  את  שמבינה 

בזמנו.  החכמים  רוב  ושהם  המציאות,  נמנעי 

[וכגון שכל מאמרי חז"ל על שכר העולם הבא, 

ואזיל   לה  וכדמפרש  כפשוטם,  דברים  דהם  ס"ל 

וכ וכתב, ן  גו התם,  וכדלעיל.]  ה'  הגשמת  לענין 

לפי  סכלותם,  על  רחמנות  המסכנה,  הזו  והכת 

[בכך  מחשבתם  לפי  החכמים  את  רוממו  שהם 

בדבריהם]  פשוטו  מידי  יוצא  דבר  שום  שאין 

השפלות,   תכלית  אותם  משפילים  אלא  ואינם 

ואינם מרגישים בכך. וחי ה', כי הכת הזו מאבדים  

זהרה,   ומחשיכים  התורה,  תורת ושועהדר  ים 

השם בהפך המכוון בה וכו'. ומי יתן ושתקו וכו'.  

והכת השניה, שלמדו מדעים, וסוברים את מדרשי 

פתיים  ושהם  בהם,  ומזלזלים  כפשוטם,  חז"ל 

חסרי דעת ח"ו. ועליהם כתב הרמב"ם, שהם יותר  

סכלים מן הכת הראשונה. ע"ש. והכת השלישית  

 לת[והיא האמת] מעטים מאד, שנתברר להם גדו 

חכמים, וגם הכירו שיש דברים נמנעי המציאות. ה

ועל כן כל מה שאמרו [חז"ל] מדברים שהם בלתי 

החידה  דרך  על  אלא  דבריהם  אין  אפשריים, 

הצורך  את  מבאר  ובזה  הסוד.  דרך  על  והמשל, 

זו,   לימוד חכמה  לפני  חיצוניות  בלימוד חכמות 

כי   חז"ל.  מאמרי  את  ולהבין  להשיג  כדי  וזאת 

הכת   חז"ל  אשהרחסרון  בדברי  שמאמינה  ונה 

בעוה"ב,  השכר  מאמרי  [כגון  כפשוטם  כולם 

שמבינים כפשוטו בצורה גשמית, ומאמרי חז"ל  

מחמת   שורשה  וכדו']  תפילין  שמניח  כגון  בה', 

ואילו   המדעים.  מן  וריחוקם  בחכמות,  סכלותם 

הבנתם   מחמת  נובעת  מעלתה  השלישית  הכת 

דבר  ל  כ  בהם. ע"כ ועע"ש. הרי לנו כללו של דבר,

שאפשר לבארו כפשוטו, כן הוא. ורק מה שהוא 

דרך   על  נפרשו  כפשוטו,  להיות  אפשרי  בלתי 

המתים  תחית  במאמר  אליו  ראה  ועוד  הסוד. 

שמא  עמ'  ח"א  הרמב"ם  באיגרות  שילת  (הנדפס   ) במהדו' 

מחכמי   נחשב  שהיה  אדם  פגשנו  וכבר  שכתב, 

ישראל, וחי ה', יודע היה דרך הלכה, ונשא ונתן  

של תורה כפי מחשבתו מנעוריו, והוא    במלחמתה

ובני   ורגל  ויד  עין  בעל  גשם,  ה'  אם  מספק  היה 

שבא   כמו  אמנם מעים  גוף.  אינו  או  בפסוקים, 

אחרים שפגשתי מאנשי קצת ארצות, פסקו לגמרי  

גוף,   חילופו, שהוא  שיאמר  מי  לכופר  והחזיקו 

מסכת  דרשות  והבינו  ואפיקורוס.  מין  וקראוהו 

וכיוצא בזה שמעתי על קצת    ברכות על פשוטיהן.

אנשים שלא ראיתי. וכאשר ידענו באלו האובדים  

וח מזקנים,  ושהם  מחכמי  לגמרי,  שהם  ושבים 

תועי   ויותר  אדם,  שבבני  הסכלים  והם  ישראל, 

וע ע"כ.  הבהמות.  מן  תחית  דרך  במאמר  וד 

תורה   במשנה  דבריו  על  ה"א) המתים  פי"ב    (מלכים 

זאב וגר  כגון  בימות המשיח,  כבש   שנאמרו  עם 

לבאר   כתב  משל,  שהם  כי  וכדו',  ודע,  וז"ל, 

שהן  אומרים  שאנו  ודומהן,  האלה  ההבטחות 

לנו   בא  שלא  לפי  החלטי,  זה  דברינו  אין  משל, 

מצאנו   ולא  משל,  שהם  להודיענו  ה'  מאת  חזון 

בפרטי  מס בפירוש  הנביאים  מפי  לחכמים  ורת 

ענינים אלה שהם משל. אבל הביא אותנו לידי כך,  

רהו לך, והוא ששאיפתנו שאיפת כל  ענין שאבא

אנשי החכמה מיחידי סגולה, הפך שאיפת ההמון 

שואפ ואנחנו  טבעי  וכו',  סדר  כפי  לאחד  ים 

זולתי מה שנאמר בו בפירוש  אפשרי בכל אלה, 

אפשרות לבארו כלל, רק אז    שהוא נס, ואין שום

במורה   ביאר  וכן  ע"כ.  נס.  שזה  לומר  נאלץ 

פרק מג   , וח"ב פרק כט, ח"ג(בפתיחה לח"א באורך הנבוכים  

ועפ"ז פירש    (ח"ב פרק מז)וכ"כ עוד במורה    ד"ה אבל)

את גובהו של עוג, שהיה בערך שש אמות, ו"אמת 

ובאגרות הרמב"ם   בינוני.  איש  היא אמת  איש", 

ת עמ'  שילת  פח(ח"ב  בחזיון    )במהדו'  שאין  כתב, 

גמרות  שיש  ואע"פ  עתידות,  גילוי  הכוכבים 
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, כתב וז"ל, ואל יקשה זה  המורות שיש בהם ממש

בעיניכם, שאין הדרך שיניח אדם הלכה למעשה 

ים שנתאמתו, וכמו שכתב שם שהוכח [היינו דבר

מן המחקר שאין בכוכבים עתידות] ויהדר אפירכי  

רא אין  וכן  דברים  ואשנויי.  להניח  לאדם  וי 

כפיו  וינער  בראיות,  נתאמתו  ושכבר  שלדעת, 

[דהיינו ישען  מהן, ויתלה בדברי מי מן החכמים  

ממנו  שנתעלם  שאפשר  השכל],  נגד  גמרא  על 

פי  דבר, או שיש באותן הדברים רמז, או אמרן ל

שעה ומעשה שהיו לפניו. הלא תדעו שהרי כמה 

ד ציטוט  המשך  את  והבאנו  וכו',  בריו  פסוקים 

לעיל בסמוך, וסיים שבזה גילה את כל ליבו. והרי 

ות לנו שלא הוצרך אפילו לנסות ליישב את הגמר

המורות שיש בחזיון הכוכבים עתידות, וזאת לפי 

עד   ברור,  דבר שכלי  להניח  שביאר שאין הדרך 

רא הלכה למעשה, ולחפש קושיות ותירוצים שנק

לפניו   תבא  אם  וגם  הגמ',  מדברי  זה  דבר  על 

ירה מהגמרא, באופן זה נבאר את הגמ' באיזו  סת

סוד, משל,   לומר  באה  כגון שהיא  דרך שתהיה, 

מי, לאו דוקא, למשוך את הלב, עיקרו  רעיון פני

נראה   לא  אם  וגם  וכדו'.  בו  שולי  הנראה  לדבר 

, לא מפני זה נשליך את השכל שום דרך ליישבה

ואיני   תשובה  יש  שבודאי  נאמר  אלא  אחורה, 

  יודעה. 

זמן חזי הוית להגאון מנחם כשר בספרו  

(חט"ז במילואים שבסוף הספר עמ' תורה שלמה  

והלאה) בשדי  רפח  דברי  בר  את  והוסיף  זה,  נושא 

פי"ב)הרמב"ם   סוף  מלכים  יתעסק    (הל'  לא  ולעולם 

במדרשים   יאריך  ולא  ההגדות,  בדברי  אדם 

בעינינים אלו וכו', שאינן מביאים לא לידי יראה 

כתב, כי   (פרק ה)ובשמונה פרקים   ולא לידי אהבה.

מילתא  אמרי  הוו  מגרסייהו,  רבנן  חלשי  הוו 

אחר הביאו   באבות פ"ב מי"ג)(דבדיחותא. והרשב"ץ  

ענין   וזהו  כתב,  פרקים  השמונה  דברי  אלו  את 

האגדות הזרות הנמצאות בתלמוד. ועוד הביא את 

  (הל' תשובה פ"ג ה"ז)הראב"ד בהשגתו המפורסמת  

ה מין, וכמה גדולים וטובים  שכתב ולמה קרא לז 

שראו   מה  לפי  המחשבה,  בזו  הלכו  ממנו, 

בדבר שראו  ממה  ויותר  האגדות  במקראות,  י 

  המשבשות את הדעות. ע"כ. 

  

  רבו אברהם בן הרמב"ם 

(ליפסיאה ח"ב לט  ועוד ראה בתשובות הרמב"ם  

שהעתיקו המדפיסים חלק מתוך ספר    מג)-ב

הרמב"ם   בן  אברהם  לרבנו  ה'  לעובדי  המספיק 

חלקים   לחמשה  ומחלקם  חז"ל,  דרשות  אודות 

ה'  מלחמות  ספר  בסוף  גם  ונדפס  באורך.  ע"ש 

, וכן הדפיסוהו בריש ספר עין  הרב קוק)מוסד  (הוצאת

יעקב, וגם בסוף שו"ת רבנו אברהם בן הרמב"ם. 

א בקנה  הדברים  בספר  ועולים  דבריו  עם  חד 

ה'   האנשים)מלחמות  ואלו  ד"ה  קוק,  הרב  מוסד   (הוצאת 

שכתב על דברי רבינו שלמה מן ההר ורבי דוד בן  

במה   בנסתרות  דברו  האנשים  ואלו  וז"ל,  שאול 

בגובה  שלא   מדברים  הם  כאלו  יבינו,  ולא  ידעו 

מבוי ובסוכה גבוהה, אבל פשט מקצת המדרשות 

באמ המדרוההגדות  ואותם  וההגדות ונתם,  שות 

כאלו  בעיקר,  נכפור  פשטם,  על  אותם  נקח  אם 

המקולקלים באמונתם, ונעבור על דברי החכמים  

מה   ככל  הגדול  הענין  בזה  נדבר  שלא  שצונו 

החכמים ז"ל ונחזיקם   שיעלה על הלב. או נחשוד

ונהיה עוברים  ושלום,  בכפרנים או בשוטים חס 

מעתיקי   חושד  בגופו,  לוקה  בכשרים  שהחושד 

ה עמודי הגלת, יורשי הנביאים, על אחת השמוע

כמה וכמה. עכ"ל. וממשיך שם דלא כהבנת רבנו 

בעולם הבא תהיה   במה שאמרו  מן ההר  שלמה 

דב שהבין  וכו',  המשומר  ויין  לויתן  רים סעודת 

ע"ש   הלב,  למשוך  רק  שהוא  והשיבו,  כפשטם, 

באורך. ועוד לענין גן עדן ובטעמי המצוות ע"ש. 

  אחר  

  ה. 
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רבי דוד בן שאול תלמיד   וממשיך ומביא מדברי

רבנו שלמה מן ההר שכתב, שח"ו שנתנו הם גשם  

והמדרשות  שהאגדות  דרכם  וביאר  יתעלה,  בו 

  כפשטם ע"ש. ותקפו רבנו אברהם בלשונו ע"ש. 

  

  הריא"ז 

ג' דרכים   (סנהדרין פי"א אות ה)הריא"ז   יש 

כאומרם   גוזמא,  דרך  א',  במדרשים, 

דברה תורה בלשון הבאי. ב', מעשה ניסים, אע"פ  

שהם מותמהים, אמת הן. ג', שכוונת חז"ל לדרוש 

[דהיינו אף  המקרא בכל עניין שיכולין לדורשו. 

שאין זהו פירוש הפסוק כלל, אך יש בדרשה איזה 

ינו  שרמזו בו, כדלהלן מאמרם יעקב אב ענין נכון 

לא מת] וסמכו על מה שכתוב, אחת דבר אלהים, 

שתים זו שמענו וכו'. ואמרו אין מקרא יוצא מידי  

שנדרשין   המדרשים  וכל  העיקר,  שהוא  פשוטו, 

בו, יש מהן שהן עיקר קרוב לפשט, ויש מהם שיש  

בהן רמז כמעט. הלא תראה מה שדרש אחד מן 

שאמר   (דף ה ע"ב)ון שלתעניות  החכמים בפרק ראש

וכי יעק אחר,  חכם  לו  והשיב  מת,  לא  אבינו  ב 

בחנם הספידוהו וכו', והשיב לו מקרא אני דורש,  

כלומר גם אני יודע שמת, אלא אני מתכוין לדרוש  

המקרא בכל עניין שראוי לידרש, ואם אי אפשר 

רמז, שיש לומר   בו  יש  להיות המדרש כמשמעו 

צ שאמרו  כענין  מת,  במיתתן  לא  אפילו  דיקים 

לפי ששם וזכרם ומעשיהם קיימים    קרויין חיים,

ישראל   ארץ  בתלמוד  אמרו  ועוד  וכו'.  לעולם 

שלנזיר   שביעי  ה"ב)בפרק  המדרשות   (פ"ז  וכי 

אמנה הם, דרוש וקבל שכר. הא לך הדבר מבואר,  

אמנה  דרך  על  המדרשים  חכמים  אמרו  שלא 

ולדורשו  למקרא,  טעמים  להרבות  אלא  ועיקר, 

עכ" רמז.  בהן  יש  ואולי  פנים,  והרב  בכל  ל. 

עוד הריא"ז בקונ'   )25(הערה  המהדיר   ציין שכ"כ 

לגבי קחו עלי כפרה על    (ט ע"א)הראיות לשבועות  

שעיקר   אע"פ  פי',  וז"ל,  הירח  את  שמעטתי 

המקרא לא לכך נכתב, יש במקראות רמזין וכו', 

וכשידקדק אדם בהן   להרמיז על דברים אחרים. 

מהן   [וחזינן  ילמוד  עכ"ל.  וכו'.  דברים  כמה 

הרמב"ם  ד עם  הוא  חלוק  ניסים  מעשי  לענין 

ואנחנו   שכתב,  המתים  תחית  במאמר  דלעיל 

שואפים לאחד כפי סדר טבעי אפשרי בכל אלה, 

זולתי מה שנאמר בו בפירוש שהוא נס, ואין שום  

אפשרות לבארו כלל, רק אז נאלץ לומר שזה נס. 

ז בשלטי גיבורים  ע"כ.] [והועתקו כל דברי הריא"

מ ע"א  ו  דף  הרי"ף)(ע"ז  גם    דפי  בשלימות  והעתיקו 

יז)השל"ה   כלל  והבין שכוונתו שהן  (כללי התלמוד   ,

הירושלמי,  כוונת  אינה  שזו  השיגו,  ולכן  שקר, 

מהלכה,  יסתר  שהדרוש  שבמקום  הכוונה,  אלא 

דאיכא   דהיכא  הדרוש,  על  משיבין  שאין  נאמר 

הלכה למקום מידרש דרשינין, ואין למדין משם  

שכתב הרב רבי מנחם די    אחר. וסיים, כן מצאתי

ולענ"ד זו גם ע"כ.  .  (בפירוש על הירושלמי שם)לונזאנו  

  כוונת הריא"ז.]

  

  ר' משה תקו 

ראיתי בספר כתם תמים לר' משה תקו בן 

(הוזכר בשו"ת מהר"י ברונא סי'  דורו של הרמב"ן  

רה שלמה (חט"ז כד, ובעוד דוכתי ע"ש במבא, גם ראה עליו בתו

ונדפס הכת"י באוצר   סימן לב פרק ד)במילואים    308עמ'  

עמ'   סוף  ח"ג  לנו  63נחמד  אין  ומעתה  וז"ל,   (

תלמודנו   כי  משלי,  מדרש  של  גירסא  על  לחוש 

עקר. וכן רבותינו שהיו כבר לפנינו היו מלמדים, 

[דהיינו   החצונים  בספרים  אדם  רואה  אם 

ליו, מאחר  המדרשים] דבר של תמהון, אל יחוש ע

למודנו, שעליהם אנו שלא נתפרש באגדות של ת

כתב על ספר    )62(עמ'  סומכין. עכ"ל. ולעיל מינה  

פרק   ועל  סמכא".  בר  הוא  "אם  קומה,  שיעור 

את  להטעות  המינים  שזייפו  וז"ל,  כתב  שירה 

    "כוכ

  עוד 
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מי   כל  בסופו,  וכתוב  שירה,  פרק  כמו  העולם, 

ופלוני   ופלוני  וכך,  לכך  זוכה  תמיד,  בו  שהוגה 

האברע שם  בספר  שכתוב  מה  וכן  כף  רבים.  ים, 

ובסוף  שמו,  כך  שמאל  של  שמו,  כך  הימין 

הדברים, כל מי שיודע רז זה אמר ר' ישמעאל אני 

ועקיבא ערבים בדבר, שבעולם הזה הוא בחיים  

טובים. ואין להאמין, כי כותבים כך כדי להחזיק  

המין   ענן  כי  מרבותינו,  שמענו  וכבר  דבריהם, 

כו  היו  וטומנים וחבירו  ושקר  מינות  דברי  תבין 

רקע, ואח"כ היו מוציאין אותם, ואומרים כך בק

אם   אדם,  כל  כן  על  הקדמונים.  בספרים  מצאנו 

יניחם  החצונים,  בדברים  מתבהלת  דעתו 

במקומם, ואהבת השם ברוך הוא, לא תסור ממנו.  

  עכ"ל. 

  

  הרשב"א 

וכן דורך בשיטה זו הרשב"א, ולו ספר שלם 

הגדות   קוק, חז"ל  בפירוש  הרב  מוסד  (הוצאת 

שבמדרשים    והו בסט אחד עם שאר חידושי הרשב"א)הדפיס

ובאגדות חז"ל טמונים סודות התורה, אך גם על 

דרך הפשט יש לבארם, אולם לא דברים כפשוטם. 

וכאשר   ומעשהו.  הנ"ל  הספר  כל  הוא  זה  וחלק 

וז"ל,    (ריש מסכת ברכות)פתח את ספר ההגדות הנ"ל  

לחכמים שיש  רמוזים    דע,  נעלמים  דברים 

וב לעיני במדרשים  נגלים  והם  סתומים,  הגדות 

הסכלים כדברים בטלים, וליודעים חן ולמבינים, 

רק   לידרש,  ניתנו  ההגדות שלא  מן  יש  שכליים. 

בנין  החכמה  לבעלי  רמזו  בהן  הסודות,  לבעלי 

ויסודות. ובהגיעי אצל אלו, ארמוז שיש בהם חין  

בר [מל' דיבור], ערך ודבר גבורות, ולא אפשר ד

ן בנסתרות. אך מקצתן יש בהם  שאין לנו עסק כא

נסתר ונגלה, כפרי ועלה וכו'. ובהגיעי אצל אלו, 

ויש מהם   וכו'.  נגליהן  ארמוז על נסתרן, ואפרש 

רק   צד,  בשום  בכולם  ואין  נעלם.  בלשון  נכתבו 

סוגי   ג'  לנו  והרי  עכ"ל.  לבד.  הדברים  פשוטי 

וד, ויש שגם במדרשים, יש שבאו רק בשביל הס 

ך זו הן מעט. ויש שבהם רק פשט וגם סוד, ועל דר

מכוונת.   בכוונה  נסתר  בלשון  ונכתבו  פשט, 

לברכות   הגדות  בפירושי  הרחיב  נד  והאריך  (דף 

בעוג עקר טורא, לבאר את סיבת ההסתר, אף   ע"ב)

כי  וז"ל,  פשוט.  לדבר  הוא  שם  חז"ל  שכוונת 

ו  לעתים תמצאם ז"ל רומזים ענין פשוט מאד, א

וציאו אותו בלשון  שאין צורך בו כלל, ועם כל זה י

זר ועמוק מאד, עד שיחשוב המסתכל, שיש בענין 

ההוא סוד, או ענין צורך להסתירו, ואינו, רק כי 

לחדד   כדי  מאד,  זר  בלשון  אותם  יוציאו  לעתים 

לבות התלמידים. ועוד, כדי לעוור עיני הכסילים,  

בתחילת   החכמים  בדברי  השיבוש  המטילים 

ושכלם  המחשבה, בצאת הדברים מגדר השגתם  

המועט. כענין שכתוב, כי ישרים דרכי ה' וצדיקים 

ילכו בם ופושעים יכשלו בם. וכבר ביאר הרב רבי  

הנעלמות,  בהגדות  האלה  הכוונות  שתי  משה 

בפתיחת פירושי המשנה שלו [והרי שהשעין את 

דבריו ושיטתו על הרמב"ם.] ועוד יש להם סיבה 

אותם הם ז"ל בקצת המדרשים, והוא  אחרת, גילו  

כי לעתים היו החכמים דורשים ברבים, ומאריכים  

בדברי תועלת, והיו העם ישנים, וכדי לעוררם היו 

ושיתעוררו  לבהלם  זרים  דברים  להם  אומרים 

במדרש   ז"ל  להם  מפורשת  הסיבה  וזו  משנתם. 

שיר השירים בפסוק הנך יפה רעייתי, אמרו שם,  

ונתנמנ  דורש  היה  לעוררם רבי  ביקש  הציבור,  ם 

ילד רבוא ואמר,  ששים  במצרים  אחת  אשה  ה 

ישמעאל   ור'  והיה שם תלמיד אחד  בכרס אחת, 

זו  ליה  אמר  כן,  הות  מאן  אמר  שמו,  יוסי  בר' 

יוכבד שילדה את משה ששקול כנגד ששים רבוא, 

  שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל. עכ"ל.  

בשו"ת   הרשב"א  ט,  הרחיב  סימן  (ח"א 

גם בפירושיונ עד    דפסו  וז"ל,   ע"ב)הגדותיו ב"ב 

  ו. 

  ועוד 
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החסידים,   תורתנו  מחכמי  חכם  כל  כי  ודע, 

דרכם,   בעיניו  וישר  הפילוסופים,  דברי  כשיראה 

יפרש   בהפכם,  המורים  הכתובים  אצל  כשמגיע 

הפילוסופית,  לחקירה  נאות  שיהיה  בענין  אותם 

דוחק  שאין  לפי  משל,  המקראות  ענין  ומשים 

מצוה. אבל כשהוא מגיע אצל   אותו ענין נבואי או

אמיתתם באמונה אצל חכמי הדברים שנתפרסמה  

ואע"פ  כצורתן,  המקראות  יפרש  ישראל, 

ע"ש   וכו',  אותם  סותרת  הפילוסופית  שהחכמה 

על עוג    (ברכות נד ע"ב)באורך. ולכן בפירושי אגדות  

(דף נט שעקר הר ביאר שהוא משל וכנ"ל, וכן שם  

(ח"א ו"ת הרשב"א  . ואתי שפיר עם דבריו בשע"ב)

תיד) א  סי'  הנמשכים  על  הפילוסופיה  שצעק  חר 

(שם סי' ומפרשים הפסוקים על פי משל. ועוד לו  

. ועוד כתב שבאגדות סודות בפירושי אגדות תיז)

.  (ריש ברכות ו ע"א, ז ע"א, ח ע"א, טז ע"ב, לד ע"ב, מ ע"ב)

  .(ח"א סי' צד)גם בשו"ת הרשב"א 

  

  עוד ראשוים

עומדים   הרשב"עוד  בספרבשיטת   אהל  א 

ו)   י  דרך   הארוך   חכמה  ראשית  (שער   מועד   נתיב 

הנ"ל.    (ח"א סימן תיד)שהעתיק את תשובת הרשב"א  

זו,   (נתיב ח) גם בספר שבילי האמונה   דורך בדרך 

ריש   שהביא את דברי הרשב"א בפירושי הגדות 

 (ספר האמונה) ברכות הנ"ל. כן בהקדמת ספר הבתים  

התור כתיבת  סדר  את  ובתוך כתב  פה,  שבעל  ה 

וספרים אח  דבריו  וז"ל,  נקראים כתב  רים חברו, 

במשלים  התורה  סודות  לגלות  המדרש,  ספרי 

החכם   דעת  היא  וכן  עכ"ל.  נעלמים.  ורמזים 

(הובאו דבריו בשו"ת הרשב"א ח"א סימן אנבוניט אברהם  

ומבאר את הדרך    תיח) בשיטת הרמב"ם,  שהולך 

לארבעה  לימוד דרשות חז"ל באורך רב, וחילקם  

המאור  מנורת  ספר  בהקדמת  וכן  ע"ש.  סוגים 

עמד על דרך לימוד המדרשים כיוצא   (אותיות י, יא)

התורה  על  בפירושו  והרלב"ג  ע"ש.  בהנ"ל 

כט) א,  כל    (בראשית  את  לכם  נתתי  הנה  על הפסוק 

יהיה וגו' לכם  לאכלה, שפירשו בסנהדרין   עשב 

שהותר להם ירק, ונאסר בשר, כתב וז"ל,   (נט ע"ב)

מרו זה הוא בריאה ונתינת טבע, לא מצוה. וכבר א

ציווי,   שהוא  הנ"ל  [סנהדרין  רז"ל  קצת  בדרש 

שבאלו   אלא  ציווי],  שאינו  מפירושו  בשונה 

לא נביט למאמר אומר, כמו   ,הענינים וכיוצא בזה

[הרי המורה  הרב  המורה   שהורנו  על  שדבריו 

שרשי   על  שיאות  מה  אל  נמשך  אבל  נשענים]. 

ו  ועיון.  בכל התורה  ההאמנה  מבואר, שאין  הוא 

מה שאמרוהו חז"ל מחוייבת לנו, כי כבר ימצא  

הם דברים סותרים קצתם קצת. ולזה לא נרחיק  ל

אלו   בכמו  צודקים,  בלתי  דברים  בהם  היות 

חלק ב  (נר ב כלל א הדברים. עכ"ל. [ובמנורת המאור 

כתב שאסור ללעוג לשום מדרש,    א)  פרק ב סימן לד,

ה וכ"כ  באורך.]  מצוה  ע"ש  במלחמת  רשב"ש 

(הקדמה שניה והוא קונ' להשיב על הנוצרים, ונדפסו דבריו גם  

דף   הוויכוחים  נחלקים   )136באוצר  רבותינו  שדברי 

חייבין  הראשון  ואגדה.  דינים,  ענינים,  לשני 

נם החלק הב', והם  להאמינו ולהזהר בו וכו'. ואמ

לב הבריות,  אגדה למשוך  דרך  דברים שאמרוה 

ם, כאשר היו יגיעים, ומתעסקים  וקטני התלמידי

 בדברים על דרך זה המשל והחידה, לתת לפתאים

ערמה, לנער דעת ומזימה. ועל זה וכיוצא בו אמר  

דברי   ומליצה,  משל  להבין  בחכמתו,  שלמה 

ייבים חכמים וחדותם. ודבריהם בזה אין אנחנו ח

להאמינם. אבל איש חכם לב, ישתדל להשיבם אל 

כל   כי  ויברכם,  על  המושכל,  אינם  בזה  דבריהם 

דרך נגלה, אלא על דרך הנסתר. כמו המשל בזה, 

ר שלא  ימהר  מי  בכפו  ובעודו  מימיו,  רמון  אה 

היא   והנה  הקליפה,  טעם  ויטעם  בשניו,  לנשוך 

מרה כלענה, ומידו ישליכנו. ובראותו פעם אחרת 

ויזהיר  רמו  מר  הרמון  כי  להעיד,  ברוחו  יבהל  ן, 

  ז. 
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קעב 

שהור מי  אבל  לאכלו.  שלא  באכילת  לזולתו  גל 

רמונים, כשיראה הרמון מיד יבין, כי הקליפה היא  

ק הוא לנפש, ומרפא לעצם. כן מרה, והתוך מתו 

הורגל  ולא  מדרשיהם,  הרואה  כי  הזה,  הדבר 

בהם,   שהורגל  ומי  הם.  מרים  כי  יעיד  בהבנתם, 

תרחיקנו הנפש, אבל התוך מתוק   ידע כי הנגלה

ועל כן אמר כפלח הרמון רקתך, כלומר , ונעים. 

כי הדברים שהאדם חושב שהם רקים, אם תחתור 

כמו הרמון כשתפל חנו, שתמצא אותם תמצאם, 

אותו טוב למאכל ותאוה לעינים. ולא חז"ל לבד 

הפילוסופים  חכמי  גם  אבל  הדרך,  בזה  דרכו 

ם, והעיד עליהם הראשונים, כמו שראינו מדבריה

הרמב"ם ז"ל. ועל כן מי שלא ירצה להאמינם, אין  

שר חטא, והרוצה להתבונן בו, ולבוא  עליו עון א

לפנ  ופעולות  אתו,  שכרו  הנה  תכונתו,  יו.  עד 

(ערך אגדה חלק  עכ"ל. וע"ע אנציקלופדיה תלמודית  

בדברי הגאונים בזה שכתבו כנ"ל היחס    א עמ' קלב)

  וסופרים.  למדרשים, ועע"ש מפי ספרים

  

המדות   פא בשו"ע  עמ'  הבריות  אהבת  (חלק 

לה) מראשו דוגמאו   ועמ'  שסטו ת  נים 

מאגדות חז"ל בפירוש המקרא ואף אם היא גמ'.  

וכזו היא דרכו של ר' יוסף קרא לאורך פירושיו, 

שכתב וז"ל, אך דע לך    (א, יז)וכגון דבריו בשמואל  

פתרונה   עם  נכתבה  שלימה  הנבואה,  כשנכתבה 

וכו'.   ייכשלו בה דורות הבאים  כל הצורך, שלא 

ממדרש  חר ולא ממקום אואין צורך להביא ראיה  

יודע פשוטו של מקרא,  וכו', אבל כל מי שאינו 

זה   דומה  דבר,  של  מדרשו  אחר  לו  ונוטה 

מציפין,   מים  ומעמקי  הנהר,  ששטפתהו שבולת 

ואוחז כל אשר יעלה בידו להנצל. ואילו שם לבו 

ופשוטו  דבר  פשר  אחר  חוקר  היה  ה',  דבר  אל 

ליזו  אני שי  כתב, ויודע  (שם פסוק כ)וכו'. עכ"ל. וכן  

פתרון זה כל בעלי אגדה ותלמוד, שלא יניחו    על

ובכמה  השנה  מראש  רבותינו  שפתרו  מה 

המשכילים  אך  פתר'.  אחרי  וילכו  מסכתות, 

ישכילו לנתיבות הקריה, להעמיד דבר על אמת. 

ח)ובמלכים   פ"ח,  אני   (א,  אומר  זה  במקרא  כתב, 

יוסף ב"ר שמעון שזהו פשוטו ומליצתו ובירורו  

דב ולא  של  ער,  אלא  כפוסח  הסעיפים,  שתי  ל 

מיומא   לאפוקי  דבריו  [ובאו  ובנכוחה  (נג  באמת 

הביא את מדרש חז"ל    (ה, ד)]. גם בשופטים  ע"ב)

שה' הציע את התורה לגויים תחילה, וסיים, זהו 

מדרשו, אבל לא ידעתי הדבר ליישבו על אפניו, 

ואין זה פשוטו. ואני אוסיף להפליא הפלא ופלא, 

מ ענין  תורהמה  ו   תן  ותתבאר לכאן  ע"כ.  כו'. 

שיתכן   רמז  היינו  והדרש  פשט,  שיש  שיטתו 

או   מילותיה  וחסר  יתר  ידי  על  תורה,  שרמזתו 

שיחתו  פירש  וכאשר  וכדומה,  לשון  שינויי 

ט)בישעיה   שדרשוהו    (ה,  ומקרא  מקרא  שכל 

רבותינו מה שאמרו עליו מדרש, לסוף אמרו לו, 

ל שאין  פשוטו.  מידי  יוצא  מקרא  מידה  אין  ך 

מקרא יותר מפשוטו וכו'. ע"כ. וגם כתב יתירה ב

הפשט,  דרך  על  בעיקר  בספרו  דרך  שהוא 

וז"ל, אך פשוטו כמו שפירשתי    (א, א, א)בשמואל  

למעלה, ואין רצוני לכתוב בספר זה שום מדרש, 

והרוצה  עצמו,  בפני  ספר  רצוף  מדרשו  שלפי 

על כן    (ח, כב)לקרות בו קורא. ע"כ. וכ"כ בירמיה  

לנת את  ליישתי  ועל  בי  יישובן  על  המקראות  ב 

בישעיה   דבריו  באו  וכן  יח)פשוטן.  לנו    (א,  ואין 

במקום  שאף  מקרא,  של  מפשוטו  יתירה  מדה 

המדרש למדונו רבותינו שאין המקרא יוצא מידי  

. ומעתה מובן מדוע (ד, ו)פשוטו. וכן כתב בישעיה  

פעמים   פירושו  לאורך  כל האמור, הביא  אף  על 

מדרש חז"ל  רבות  ישי  כא,  כגון  טז.  נא,  עיה 

פסוקים יד וטו. ובפרק ה, פסוקים יז וכד. ז, א. ח, 

ו. י, כז. יד, כד. טו, א. טז, יג. כה, טו. ל, כג וכו.  

ו, יד. כה, טז. ל, כג  לא, ט. לב, יב. לג, פסוקים 

  וע"ע  
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וכו. לא, ט. ל, יב. לג, ו ויד. לד, יז. לח, ח. מ, לא.  

ד, שבכל נה,  יג.  נב,  כג.  הב  נא,  רק אאלה  ת  יא 

הדרש. ופעמים שהביא את הדרש בסתם, ואח"כ 

ויש  ח,  יד,  ישעיה  ו.  נ,  ירמיה  כגון  כתב פשטו, 

שהביא את הדרש והזכיר שהוא דרש, ושוב הביא 

את הפשט כגון בהושע ד, יז. זכריה ט, א. ישעיה  

יז, יא. זכריה ה, ב. ישעיה יד, כ. כד, ה. מג, כב.  

ג, ח. ועוד   . זכריהה א, יאירמיה ג, יד. יז, ב. צפני

ד.  כג,  ט.  ה,  ט.  נא,  בישעיה  הדרש  את  הזכיר 

שכתב  מקומות  ועוד  א.  נא,  ירמיה  ג.  א,  הושע 

כן   ועשה  מקומו  הראה  הדרש  ואת  ודרש,  פשט 

נקבצו כל אלו בספר   בכחמישים פעמים, כאשר 

, ומתוך  167שיטתו הפרשני של ר' יוסף קרא עמ'  

בדב אלו  מקורות  כל  שאבתי  המהרספרו  "י  רי 

עולה    קרא, והכל  בדקתים.  ולא  לקחתים,  משם 

בכוונת   באמת  יתכנו  המדרשים  כי  אחר,  לדבר 

התורה, וכך רצון ה' שנדרשם ויש לייחד לצורך  

הוא לפשט,  זה  ספרו  יחוד  ועיקר  ספר אחר,  זה 

ועל אף כל זאת, פעמים רבות הזכיר והביא את 

  .דרשה

  

  אחרוים

הרמ"א   ה)בשו"ת  ומשתמש   (סימן   אוחז 

הרמב דברי  בפתיחת  שעיקר  למורה,  "ם 

זהו כל ספר   וכן  חכמינו במדרשים הוא לנמשל. 

אמונת חכמים להגאון אביעד שר שלום באזילא  

לפרש את מדרשי חז"ל שאינם   (נדפס בפאדוא תפ"ט)

(ערך כפשוטם, כל שיש הכרח. ובספר פחד יצחק  

הביא תשובה, שאת מדרשי חז"ל נבאר    פילוסופיה)

אורך עמד על כך  ל פי סוד. ובכפשוטם או ע  או 

וכתב   (ח"ב מאמר יב פרק ה סוף עמ' תצט)בספר הברית  

באגדותיהם   חכמים  דברי  כי  וחכם  בני  דע 

מהם   רבים  לדרכים  יתחלקו  ובמדרש  בתלמוד 

ומבין  תמונה  לו  [שמראה  היראגליפען  בדרך 

מתוכה דבר מדבר אל כוונתו, ולא מוציא מפיו, 

רבה   מאמרי  חנה],  וכגון  בר  בדרך  בר  ומהם 

יצה [כגון אל תקרי כך, שהפסוק בודאי לא בא מל

לאגדה אך מלבישים את הרעיון האמיתי על פסוק  

כדרך אסמכתא], ומהם בדרך שכל, ומהם בדרך 

גוזמא,  בדרך  ומהם  דרש,  בדרך  ומהם  מסורה, 

ומהם בדרך אלעגאריע, ומהם בדרך משל, ומהם  

ומה הרחבה,  בדרך  ומהם  חידה,  בדרך בדרך  ם 

בדרך  הפחדה ומהם  בדרך ,  ומהם  הגדלות, 

הסוד,   בדרך  ומהם  הפלגה  בדרך  ומהם  דוגמא, 

מהנ"ל,   דרך  כל  לפרש  מרחיב  מאריך  ואח"כ 

קחנו  דרך,  אותו  על  חז"ל  לאגדות  ודוגמאות 

  משם.

  

  מקובלים

ומדרשי  הגדות  את  סוף  אין  פירש  האר"י 

חז"ל על דרך הסוד, ולו גם ספר שלם על כך,  

חז הנקרא   מאמרי  כמובשער  ברם  זה  "ל,  אין  ן 

מכריח שהוא סובר שיש אגדות שאין בהם כלל 

(פרשת פשט גמור. וכאשר גם כתב בשער הפסוקים  

שהסוד צריך להמשך    שמות ד"ה והנה נודע דף קטז ע"ב)

אחר פשוטו של מקרא, ואם אינו עולה עמו יחדיו 

מינה   לעיל  וכמש"כ  סוד,  ולא  "רמז"  יקרא  הוא 

בפרט ראה אשר    עמיים"."רמז פ  ובזה)(התם בד"ה  

(פרשת עקב ד"ה גם בזה תבין דף צט כתב בשער המצוות  

ברנדוויין) במהדו'  הדברים    ע"א  המוציאים  ועל 

(חולין  מפשטן, לגבי חמורו של רבי פנחס בן יאיר 

"מהם הוא ריק", שאינן יודעין לדרוש, אבל דע    ז)

וטעם  כפשטן,  הם  הדברים  כי  דבר,  של  שרשו 

בורר ומתוקן  ר ההוא היה מ הוא, כי החמו הדבר  

עולה,   לכאורה  זה  מכל  הרי  עכ"ל.  וכו'.  לגמרי 

אף   ממש  כפשוטם  באגדות  חז"ל  דברי  שתופס 

פעמים   יש  הדעות  לכל  מ"מ  אך  פלאיים.  שהם 

היא  השאלה  רק  כפשוטם,  דברים  שמבארים 

  ח.  

  ט.  



    המדות  סעיף טז  שו"ע   

  

 

קעד 

מכאן   אין  גם  וא"כ  וכדלעיל,  וההכרח  הגבול 

  כפשוטם.  הכרח דס"ל לעולם לפרש גם דברים 

בדרך  דורך  הוא  שגם  מפורש  לו 

רק  בא  המדרש  שפעמים  הנזכרת, 

המצוות  בשער  מהרח"ו  כתב  שהנה  סוד,  לומר 

גבי    (פרשת עקב ד"ה ובזה תבין דף קא ע"ב במהדו' ברנדוויין)

אנא לא בעניותי אכלית  (שבת קמ)מאמר רב חסדא  

דאמינא  ירקא,  אכלית  בעתירותי  ולא  ירקא, 

ע. כתב,  ול בשרא ואשבסי ירקא, איכאדמלאי כרי 

ובלי ספק שהרואה מאמר זה ישתומם, איך רז"ל  

ובפרט   כאלו.  בטלים  דברים  בתלמוד  סידרו 

ממאמר   הפך  האדם  את  כמייעץ  ח"ו  שנראה 

בשר  וזוללי  יין  בסובאי  תהי  אל  הע"ה,  שלמה 

את   מבהילים  אחרים  מאמרים  "[ו]כאלה  למו. 

ס אש  כגחלי  דבריהם  וכל  השומע.  תרי האדם 

העל הפתורה  מעיני  ראויים  ימו  הבלתי  תאים, 

לדעת סודם, ולכן דיברו דרך משל ומליצה דברי  

צריכה   הקלה  שיחתם  ואפילו  וחידותם  חכמים 

תלמוד". עכ"ל. הלא שפתיו ברור מללו שמדרש 

זה ועוד אחרים, אינם כפשוטם כלל אלא רק לומר  

  את סוד ה' ליראיו. 

  

  רמח"ל 

מא הקרוי  מאמר  על  כתב  מר 

סביב נידו"ד,    , וכולו נסובההגדות

לשתים,  מתחלקות  חז"ל  הגדות  וזתו"ד 

הלימודיים  אההגדות  בוביאוריים.  אלימודיים 

פשוטה   הבנתם  [ודרכי  מוסר  דברי  או  בהם 

ומעלתם ברורה.] או שכתבו סודות התורה. כאשר  

עת  משום  פה  שבעל  תורה  לכתוב  הקלו  חז"ל 

ראו   כי  תורתיך,  הפרו  לה'  שהתורה  לעשות 

בו בגלוי, אך את הסודות  , את הפשט כתנשכחת

לא יכלו, ולכן הלבישו את הסודות [של ההגדות  

סוגי לבוש. דרכי ההלבשה הם   בד'  הלימודיים] 

אינו   וכוונתם  מוחלט,  לשון  ב,  משלים.  א, 

ובזה  גבולה,  אל  אלא  שנשמעת,  כפי  לאמירה 

ייושבו מדרשים חלוקים. [וכן קרה לפשט רבות  

בכוונ  ומיישבים  שלא  כה,  זו,  דרך  הכא  על  גון 

ג,  לכך.]  כיוונו  מעיקרה  כאן  אך  עסקינן.  במאי 

כתבוהו בלשון קלה, וכוונתם לענין כבד. ד, אמרו 

הדבר דרך חכמת הטבע שבזמנם, וכוונתם לסוד,  

שאמרו  הטבע  אם  גם  ולכן  משנה.  אינו  והטבע 

בדרך   להלבישו  ויכלו  אמיתי,  הסוד  נכון,  אינו 

בההגדות   הםאחרת.  פירוש    הביאוריים  א, 

ג, המ לדורשם.  שקיבלו  חז"ל  דרשות  ב,  קרא. 

בהם.   סודות  כי הבורא הטמין  סודות הפסוקים, 

אבדו.   ולנו  להם,  מקובלות  היו  הדרשות  ודרכי 

עיקרי   בידיעת  מותנית  הסודות  דרשות  והבנת 

  הסודות באמת. עכת"ד. 

  

  גר"א 

על דברי חכמים וחידותם   (משלי א, ו)הגר"א  

חכמי אגדות  מפני  מכנה  "חידות",  ם 

ו חידה, וא"א לחברם, שדבריהם אינם מובנים כמ

אם לא יבין תכליתו הנלבש בתוכה, ואז יבין גם  

שהאגדות  כאמור  להדיא  הנה  עכ"ל.  החידה. 

חידות ולא כפשטם. וכיוצ"ב כתב גם בדבריו על  

בש"ס כמו וז"ל, אגדות ש  (פר' פקודי היכלות)הזוהר  

ש סנחריב  ואגדות  דרבב"ח  לפי המעשים  הן 

בהן   בטלים,  דברים  כמו  ח"ו  כל  הנראה  גנוז 

אות    אסעיף י(האורה. ע"כ. וע"ע בדעת הגר"א לעיל  

  .ה)

  

  הבא"ח 

ותבונה   דעת  ד"ה בספרו  ע"ב  רסד  (דף 

ישראל) גובה מבאר ש  ועוד, בהוצאת שיח 

אמה כפשוטו [בנוסף לביאור    מאההראשון  אדם  

ו רפ (דףשם  מאידך  שביאר שם על דרך הסוד], אך 

  א  מצונ

  הרמח"ל  

  גם 

  אומנם 



 

  קעה   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

וע"ע   ,וכן בסוף העמ' כתב  ,לגבי גלגל מקיף  רע"א)

על פי האתון שנבראה קודם    (בלק דף רא ע"ב)בזוהר  

כפשוטו טיפש, ע"ש, מדרש זה  ער"ש, שהלומד  

לענין אשה    )פנחס דף רטז ע"א ד"ה ובגין דא(וע"ע זוהר  

רבוא ששים  במצרים  שלא ילדה  שפירש   ,

ל  ,כפשוטו  הכוונה  ועע"ש  משהאלא  . בהמשך, 

 , ודף רכא סוע"א  ,דף רכב ע"ב ד"ה ובזה(ד ראה אליו  ועו 

  . )ושם דף רפא ע"א לפני פרק ב"ן

  

  המחלוקת היא מהו הגבול 

מתי  בגבול,  היא  שהמחלוקת  הזכרנו  כבר 

כי   כפשוטו,  שאינו  זה,  כלל  לכל  להחיל 

גדול  הכרח  כשיש  רק  זה  כלל  מחילים  הדעות 

ומה ההכרח,  גודל  מהו  מחלוקתם  ושורש   לכך, 

לגבי   הינו  הוויכוח  ועיקר  המכריח.  דבר  נקרא 

הלן]  ניסים שסופרו בגמ' [וגם חלק במקראות כדל

נס אינו טבע,   אם הם כפשוטם, או לא. דלכו"ע 

מן  מופקע  אינו  ברם  השכל,  מן  מופקע  והוא 

שעל ביציאת המציאות,  האמונה  מושתתת  יו 

בכל   האם  היא  השאלה  סיני.  הר  ומעמד  מצרים 

נס על  כפשטו,  מקום שמסופר  בו שהוא  נאמר   ,

בפועל   היו  מצרים  יציאת  ניסי  הדעות  לכל  שכן 

הכ ניסים  או  וה"ה שאר  ובאגדות,  בש"ס  תובים 

שנאמר שהיה נס רק במקום שמוכרח הדבר כשאי  

משל,   אפשר לפרש בשום דרך שהכוונה על דרך

את   לפרש  בכה"ג  שאפשר  וכל  וכדומה,  סוד 

המדרש שאינו כפשוטו, כן נפרשו, כיון שנס הוא  

דבר החורג ממסגרת הטבע. וזה הוליד את יחסו 

שואל   שדים  כשפים  לענייני  הרמב"ם  אוב של 

וכדומה,   גורלות  קודש  בשמות  שימוש  וידעוני 

שהרחיקה   ומה  נבראו,  ולא  היו  לא  שלדעתו 

מפני המשכות האנשים אחרי   התורה אותם, הוא

דברים אלו שלא היו, ומפני שנגע זה הוא מבא אל  

ומדרשים   אגדות  הגמ'  את  ולכן  זרה,  עבודה 

וכדומה,   כשפים  מעשי  על  בהם  שמסופרים 

מפרשם שאינם כפשוטם אלא לפנימיותם. וראה 

,  (ח"ג יו"ד סי' ב הערה א) בזה באורך בשו"ת נחלת לוי  

  מי מנגד.מי העומדים בשיטת הרמב"ם ו 

  

  מאידך 

שלו   התורה  בפירוש  ז"ל  הרמב"ן  ולכן 

ז"ל   א)  (פרשת וירא יח, כתב, והחכם רבי לוי 

גם הוא הי' חכם גדול בתלמוד, ועשה פירוש נאה 

לתורה ולספרי הנביאים, והלך בעקבות הרמב"ם  

    ז"ל. אמנם גם הוא הטו את לבבו אותן החכמות 

  ,ן גופיהוכו'. ע"כ. [וכדי לעמוד על שיטת הרמב"

יט)להלן    ראה הרופא  .(אות  יהודה  רבי  גם   [

בתשובתו לרד"ק,    )1  (דףאלפאכר באגרות קנאות  

על שביקשו שיצטרף לחרם נגד ר' שלמה מן ההר  

המורה,   בספר  נלחמו  שהם  שסבר  ותלמידיו, 

השיבו, כי יש השגות על המורה וז"ל, הלא ידעת  

הנבוכים,  מורה  דברי  מקצת  כי  שמעת,  לא  אם 

ודודם   נבוכים המדבר,  עליהם  סגר  בארץ,  הם 

על חמק עבר, בדברו על עמידת השמש בגבעון, ו 

פי האתון, ועל לויתן נחש עקלתון, כי זה במראה  

ח"ב פרקים   [במורה  נראה.  ודרך משל  הנבואה, 

ומאמין  השם,  דבר  את  הירא  וכל  מב]  כט,  כה, 

אמונת שלומי אמוני ישראל, ישתומם על המראה 

"ם כתב שאילו היה לאריסטו  וכו'. גם על שהרמב

מידי   מקרא  מוציאים  היינו  הקדמות,  על  מופת 

שאני פשוטו   כי  קצף,  כה],  פרק  ח"ב  [מורה 

כן   על  זה,  את  זה  סותרים  שהפסוקים  הגשמה 

על  משא"כ  פשוטו,  מידי  יוצא  מקרא  אומרים 

חכמת   מופת  כדאי  ואינו  וז"ל,  בראשית  מעשה 

שאמר  יונית לעקור את הכל וכו', וזה דומה למה  

בבן הצרפית של אליהו ע"ה, מפני שכתוב בו עד  

נ  ולא  נותרה בו נשמה,  אמר בו מת. אם כן אשר 

והנה הנער  בו,  יעשה בבן השונמית שכתוב  מה 

  י. 

  יא. 



    המדות  סעיף טז  שו"ע   

  

 

קעו 

מת וכו', ומה יעשה באותו שנגע בעצמות אלישע  

בתחיית   יעשה  ומה  רגליו,  על  ויקם  ויחי  ע"ה 

המתים וכו'. ועוד הקשה על שמש בגבעון וכו',  

עם ההולכים בחושך המחזיקים בספר מורה  כי ה

ד פניהם,  הנבוכים, החכמים בעיניהם, הנבוכים נג

בשו"ת  גם  ע"כ.  וכו'.  מאסו  ה'  בדבר  אשר 

כתב על הרמב"ם, לא   (סוף סימן מה)הריב"ש הנ"ל  

מהמשך קצת אחר    (הרמב"ם במורה)נמלט הרב ז"ל  

(מורה החכמה בקצת המופתים כגון בבן הצרפית  

פרק מב וע"ש בהערות הגר"י קאפח, ובסמוך ד"ה  הנבוכים ח"א  

. ואולי לא היתה  )(ח"א פ"יובמעמד הר סיני    ואגב)

ההם   להשיב האנשים  יוכל  לא  באשר  רק  כונתו 

ענינים   להם  ובאר  הקצה,  אל  הקצה  מן  לגמרי 

אל   המסכמת  בדרך  התורה  מן  מעטים 

גם   ובהעלם.  ברמז  כתבו  זה  וגם  הפילוסופיא, 

(ח"ב אבינו ע"ה אמר    במלאכים שנראו לאברהם

שהיה במראה הנבואה, וכבר השיב עליו    פרק מב)

ז" וירא  הרמב"ן  בפרשת  שלו  התורה  בפירוש  ל 

. והחכם רבי לוי ז"ל, גם הוא הי' חכם גדול א)  (יח,

ולספרי   לתורה  נאה  פירוש  ועשה  בתלמוד, 

הנביאים, והלך בעקבות הרמב"ם ז"ל. אמנם גם 

הר החכמות  אותן  לבבו  את  הטו  מדרך  הוא  בה 

בקצת   ז"ל  משה  רבינו  הרב  דעת  והפך  האמת, 

השם בעתיד האפשרי, ענינים, כגון בענין ידיעת  

וכן בעמידת השמש ליהושע והשיב צל המעלות  

וכן   לשומעם.  שאסור  דברים  כתב  אחורנית, 

בהשארות הנפש ובהשגחה בענין עונשי הרשעים 

מלחמות  קראו  בספרו  זה  כל  כמש"כ  בעה"ז, 

סי כן  ועל  קל השם.  אדם  כל  ישא  ומעתה  ים, 

וחומר בעצמו, אם שני המלכים האלה לא עמדו 

במקומם רגליהם   כבודם  דברים,  בקצת  במישור 

אנחנו   נעמוד  איך  גדולי העולם,  היו  ואם  מונח, 

אשר לא ראינו מאורות לערכם, וכמה וכמה ראינו  

ומצוה  התורה  מוסרות  נתקו  התפלה  עול  פרקו 

חכמות, אותן  למוד  בסבת  וכמש"כ   מעליהם 

רבינו האי גאון בתשובה שכתבתי למעלה. עכ"ל.  

(פרק ט ו אוהב משפט  וכן הרשב"ץ בהקדמת ספר

תראה) הלא  הרמב"ם    ד"ה  דברי  ה"ז) על  פ"ג   (תשובה 

בכלל   המה  להגשמה  ובאו  בעיונם  שהטועים 

כפירה,  אינה  בעיון  שטעות  כתב,  הכופרים, 

, והוסיף שגם המורה נטה  (שם)וכהשגת הראב"ד  

נ  שפשט  לדעה  אע"פ  האתון,  פי  בפתיחת  כריה 

פשט   וכן  מדעתו,  יורה הפך  ז"ל  הכתוב  מאמרי 

וכו'. וכן החכם הגדול רבי לוי בן גרשום ז"ל נטה  

נכריה  לדעת  יי'  מלחמות  ספר  מפרקי  א  בפרק 

בחדוש העולם וכו'. ומאידך איהו גופיה ממשיך  

להאמין  תכריחנו  לא  הנ"ל, שהתורה  היסוד  את 

תר לנו פרש הפסוקים המורים דעת כוזב, ולזה הו 

אבר  ושאר  ורגל  יד  בעל  גוף  האל  היות  ים  על 

שנתבאר  [כיון]  לאמת,  מסכימים  בפירושים 

במופת שאינו גוף וכו'. ולגבי חידוש העולם כתב  

קדמות   המכריח  מופת  היה  שאילו  כרמב"ם, 

וכו'   דוחקים את פשטי המקראות  היינו  העולם, 

  ע"ש.

ה'   אור  בספר  ן'    (בהקדמה)גם  חסדאי  לר' 

קרקש, רבם של בעל העיקרים והנימוק"י,  

המורה על  סודות   כתב  שמסירת  קשים,  דברים 

התורה עברו בלחישה ליחידי סגולה, וכשנחלשו  

רבים מבני עמנו  וחסרה חכמת חכמינו,  הדורות 

סתומים  נבואות  ודברי  חזון,  להעמיד  התנשאו 

עד  נכרים.  ובילדי  והבלים  בחלומות  וחתומים, 

ונתיפו שמגדו  לדבריהם,  נמשכו  חכמינו  לי 

בראשם הרב  במאמריהם, ונתקשטו בראיותיהם. ו 

הגדול רבינו משה בר מימון, אשר עם גודל שכלו,  

הבין  לבבו,  ורוחב  בתלמוד,  הקפתו  והפלגת 

ויפת.   פתוהו  ובמאמריהם,  הפילוסופים  בספרי 

ומהקדמותיהם החלושות, עשה עמודים ויסודות 

אש  בספר  התורה,  מורה  ליסודות  קראו  ר 

  יב. 
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כוונת הרב בזה רצויה, קמו   הנבוכים. ועם היות 

עב דברי  היום  למינות  והפכו  המתפרצים,  דים 

אלהים חיים, מטילים מום בקדשים, ובדברי הרב  

יתנו דופי, כי תחת יופי. ואם השבע השביע [היינו 

ההשבעה שהשביע הרמב"ם בריש ספר המורה]  

הנה רעיוניו,  ומסתרי  מצפוניו  לגלות  לא    שלא 

  שמו לאל מלתו וכו'. ע"כ. 

י)לעיל    הובאו  הרא  (סעיף  נגד דברי  שונים 

הרמב"ם שנמשך אחר הפילוסופיה, וחלק 

מדרשי   את  ביאר  שמכחה  היא,  כנגדו  מטענתם 

ואגדות חז"ל, כדעבדי הריא"ז בקונטרס הראיות 

וזהו כל תכלית הספר אור ה', גם    (דף צ ע"א ד"ה אבל)

יוס לרבי  האמונות  וכגון בספר  טוב,  שם  ף 

ובספר    (פרק ד)ובשער ב    (פרק א)בהקדמה ובשער א  

(ח"ג פרקים טו, טז,  בודת הקודש לר' מאיר ן' גבאי  ע

  ועע"ש.  כד)-ובהמשך פרקים יז

גבי יעקב אבינו לא מת,  (תענית ה ע"ב)ברש"י  

ולכך   כפשוטם,  דברים  שלמד  מבואר 

לג)בבראשית   בסתם,    (מט,  זו  אגדה  מביא 

הוא  ובפשטות   וכן  כפשוטה.  שלומדה  מפני 

, ועוד רבות גבי "באמת איש"  (דברים ג, יא)ברש"י  

לו. ובאים הדברים יחד עם העולה מדברי רש"י  

כו, ע"ש,    כד)  (במדבר  אגדה",  "ואם  בכותבו 

בקבלה,   באו  האגדות  שדרשות  ממנו  שמבואר 

שפיר   עליו  ולכן  הדרשן,  ר"מ  דרשות  משא"כ 

הרמב"ם  גם  והרי  ע"ש.  ועוד    להקשות,  גופיה 

רוב  נגד  הם  שדבריהם  כתבו  דלעיל,  ראשונים 

ולא עשיתי מלאכה זו לחפש דרך    חכמי ישראל.

ביאורי הראשונים במדרשים הרחוקים מן השכל, 

כפשוטם,  דברים  אותם  שמבארים  בראשונים 

עם  אחת  בדרך  עולים  שאינם  להוכיח  ומכאן 

רק   רבות,  ראיות  לכך  ימצא  והמחפש  הנ"ל, 

לאסוף   הוא  התאמצתי  כיום  כי  מנגד,  הצד  את 

 נחשב מחודש יותר.

  יש שסטו 

ויש שסטו ותפסו את הדרך הנ"ל ברוב עוז,  

לכפירה   שהגיעו  עד  המידה,  על  וביתר 

פסוקים   יש  דלכו"ע  לעיל  התבאר  [כבר  בתורה 

וכל אחד החיל כלל   ומדרשים שאינם כפשוטם, 

אנו   עתה  ואולם  להבנתו.  ההכרח  גודל  לפי  זה 

הת על  כך  מדברים  מאוד,  עד  זה  כלל  ופסים 

ות] ודין גרמא  שלדעת רבים באו לידי כפירה ומינ 

כאשר  ההר,  מן  שלמה  רבנו  עם  הפולמוס  לכל 

הוא כתב להדיא במכתבו הנדפס מכת"י בקבוצת  

, ובקובץ גנזי נסתרות 50(סי' ז מומבערג תרל"ה עמ'  מכתבים  

ג, הדת)  חלקים  מלחמת  הקרויים  בקונטרסים  רבי   ד  וז"ל 

לתורת שלמה   בקנאתנו  ההר,  מן  אברהם  בר 

ם ונערים, מפרסמים  צורנו, בשמענו מקצתם זקני

אבותם,   לא שערום  באו  מקרוב  חדשים  דברים, 

להרוס  מחשבותם,  אחר  טוב  לא  בדרך  הולכים 

הקבלות, ולמשול משלים בדברי התורות, ולהפך  

קין   ותולדות  בראשית  מעשה  ולהבל,  למשל 

ורה. ושמענו  והבל, ובשאר כתובים הכתובים בת

מפי המעתיק אשר גילה כל מה שכסה הרב זצ"ל  

יינו הרב הוא הרמב"ם, והמעתיק טוען שהבין [דה

את דברי המורה לעומק, ומגלה סתריו וכוונותיו.  

והוא רק גילה פנים בהלכה וכפר בעיקר, ולא את  

פני הרמב"ם.] שהיה אומר בפני רבים על תורתנו,  

הנ  המצוות  וכל  משלים  הספורים  הוגות.  כל 

רבותינו.  בדברי  שמעתי  מספר,  עצמו  וכאלה 

רים האלה נבהלתי ונפלו פני ארצה וכשמעי הדב

והייתי  רבות  והתווכחתי עמהם פעמים  וחרדתי, 

מריבים  היינו  הימים  וירבו  כמתעתע.  בעיניהם 

ובספר   עכ"ל.  וכו'.  נלחמים,  ולא  כמתלהמים 

הביא עוד,    (חט"ז מילואים עמ' רצא והלאה)תורה שלמה  

שכזאת בזמן הפולמוס הנ"ל כתב גם ר' יוסף בן 

ב)   (קבוצתטודרוס   סי'  להצות   מכתבים  וז"ל,  עליהם 

אשיות הקבלה וכו', להיות כל דברי תורה ודברי  

  עוד 

  גם 

  יג. 
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קעח 

קבלה משל וחידה, ועל האותות והמופתים, לעג  

כמים שותים וכו', וילעיגו על דברי חכמים וכו',  

ין זה ופטורין מן התפלה ומן התפילין. עכ"ל. וכע

ובספר    )64(דף  כתב ר' משה בן חסדאי בכתב תמים  

(שנמצא ביד הרב תורה לר"מ די ליאון שבכת"י    הרמון 

על כת זו. ע"כ. וגם דין גרמא לכל הפולמוס   שלמה)

הירח   בספר  שהנה  הרשב"א,  במנחת בזמן  (הנדפס 

בסיום   ועוד  ההשימם,  ועתה  ד"ה  בהקדמה  נח  מכתב  קנאות 

ים בהכל נותנים משל  מבאר שאלו הדרשנ   ההקדמה)

נ  התורה  דברי  שאת  למינות,  והגיעו  ותנים  ח"ו, 

הסיפורים   ומבטלים  והבלים,  חלומות  בדברי 

[סיפורי התורה] בדברי משלים, הוציאו לעז על 

בשנות   יאמינו  ולא  מכשולים,  והרבו  האבות, 

כל   מספרים  התורה],  בניסי  [כופרים  הטבעים 

שמענ  המופתים  ועל  וצורה,  בחומר  ו  הספורים 

הברה.  קול  בסיני  הנשמע  הקול  ומן  סרה,  דבור 

(במכתב א  לאורך ספר מנחת קנאות    ע"כ. וכן הוא

על   יצא  הקצף  כד'  במכתב  וכן  ה,  ובמכתב  הרשב"א,  אל 

"המלמד" ועל ר' שמואל ן' תבון, ובמכתב לב' חזר "הדורש"  

לעיל]) במכתבים  שמו  הוסר  למה  נודע  [ובזה  וכן    בתשובה 

הרשב"א   י)כתב  שכלים,   (מכתב  הטבעים  קראו 

[כלומר   וכו'  דבר  ולנביאי האמת משל ממשלים 

טבעי,   שאינו  והנביאים  המציאות,  הוא  הטבע 

בכסלותם   ח"ו  שבשו  כי  ח"ו.]  משלים  קראו 

ושם   וצורה.  חומר  הכל  ועשו  יא)התורה,   (מכתב 

וידאל, שהם פוקרים במצוות  בונפוס  דברי הרב 

ושם   יד)ובמופתים.  ה  (במכתב  הרשב"א  כי  דברי 

, ובא בשניות אל ר' שלמה  (בד"ה ואתה גבו וד"ה ואשר)

טז)(מכ  ובהמשך  תב  מט),  אומרם   (במכתב  על  צעקו 

הוא   וכן  האצטרלוב.  כלי  הם  ותומים  שהאורים 

הרשב"א   בשו"ת  הוא  וכן  שם.  רבות  (ח"א  עוד 

תיד  קנאות -סימנים  במנחת  גם  אלו  תשובות  ונדפסו  תיז, 

פ דבריו  פב)-מכתבים  עם  שפיר  ואתי  בשו"ת  . 

תיד)הרשב"א   סי'  אחר    (ח"א  הנמשכים  על  שצעק 

משל.  הפילוסופ פי  על  הפסוקים  ומפרשים  יה, 

[ובמבוא לספר מנחת קנאות כתבו, כי הקצף הוא 

על ר' יעקב אנטולי מחבר ספר מלמד התלמידים, 

כי נהגו לקבוע בו לימוד שבועי, ולקרא בו באזני 

לראות   ניתן  לדבריהם  [רגלים  בשבת  הקהל 

רומזים   במכתב ושרה  נכתב שאברהם  ושם  סח] 

עשר   שנים  וצורה,  מזלות, לחומר  לי"ב  שבטים 

והנשמה   הפועל  השכל  על  ירמזו  ורבקה  יצחק 

המתבוננת, עמלק הוא יצר הרע, ארבעת המלכים  

כנגד  היסודות  נגד החמשה הם מלחמת ארבעת 

חמשת החושים, ומשה רבינו שדיבר פה אל פה, 

כן מבואר באגרת כתב שהוא משל. והראו מקור ש

יצחק מלוניל   בן  ד  (נדפסה בלטרבודה שר' שלמה  נה 

שהקפיד   (ח"א תטז)וראה בשו"ת הרשב"א   )421עמ' 

מלמד   בספר  שכתובים  בדברים  כיוצא  על 

להלן  בזה  ראה  ועוד  עכת"ד.  הנ"ל.  התלמידים 

  .] (אות יז)

  

  אחרוים

האבן  את  תוקף  לחולין  היש"ש  בהקדמת 

"ל, ושגם הרמב"ם  עזרא ביחסו למדרשי חז 

היה הולך בדרכו. וכן כתב באורך בספר דרך חיים 

מרן   בזמן  שחי  לונזאנו  די  מנחם  סז  לרבנו  (עמ' 

  והלאה ובנספח שבעמ' רצג, בההדרה חדשה של אהבת שלום) 

בתוקפו את הפילוסופיה כתב, מי הקים כל אפסי  

אומתינו  בעיני  מוחזק  והוא  כהרלב"ג  החכמות 

ו, מלחמות עם ה'. הוא  וכו', עד שכינו שם ספר

אדעה   לא  ואם  בפסוק,  הש"י  ידיעת  בענין  כתב 

כא) יח,  תצלינה   (בראשית  שומעם  כל  אשר  דברים 

(נחלת אבות שתי אזניו. עליהם אמר ר"י אברבנאל  

(אבות פ"ג במשנת הכל צפוי    יאה ש"ה דף צא ע"א)ויניצ

, ואומר לא אזכרהו, ולא אדבר בשמו. עוד מט"ו)

ידו בפסוק שמש בגבעון דום  הוסיף האדון שנית  

להתרעם עליו וז"ל, וספר   (יהושע י, יב ד"ה העיון השני)

  יד.  
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כתב איש ריבי הרלב"ג. ראה דעתו בחדוש העולם 

ה דבריו שקדם לו חומר בלתי שומר תמונתו, רא

אסור  ובמופתים,  ובאותות  ובנבואה  בנפש 

עכ"ל.  בם.  להאמין  שכן  כל  לשמעם, 

על גם  להעיר  והמשיך  הראב"ע,    [האברבנאל] 

לו   שאמר  המהרשד"ם  עם  ושדיבר  והעיקרים, 

באורך  העיר  הלבבות  חובות  ועל  כזאת.  עליו 

אמונים   שומר  ובספר  ע"כ.  ויכוח    ,(אירגאסע"ש. 

יג) סימן  סוף  מכח  שהרמב  ראשון  ודעימיה  "ם 

המקרא,   פשט  את  לעקור  הוכרחו  הפילוסופיא, 

היו   אברהם  אל  שבאו  שהמלאכים  ביארו  ולכן 

ולא כפשוטו, מפני סברתם שאי    במראה הנבואה

יעקב   על  וכן  יתגשם.  הנבדל  שמלאך  אפשר 

במראה   שהיה  אמרו  עמו,  איש  ויאבק  שנאמר 

. ושהשיב על כך (ח"ב פרק מב)הנבואה, עיין במורה  

ושכן עשו במאמרי רז"ל    (ריש פרשת וירא)ן  הרמב"

כדי  הנביאים,  מפי  המקובלות  ואגדותיהם 

המיוסדות על להסכימם עם דעותיהם וסברותיהם  

ועיין שו"ת הרשב"א   . (סי' ט)חכמת הפלוסופים, 

שב והניף קסתו, חגר    (אות לז)עכ"ד. ועוד לו להלן  

חרבו ויצא למלחמה כנגדם, שבגלל הפילוסופיה 

ו כמה אמונות ופנות התורה מפורשות  סתרו והרס

ענין  כגון  מהנביאים,  שקבלום  רז"ל  מפי 

הקמיעו  וענין  השדים,  ומציאות  ת הכשפים, 

שכתב  וכמו  וכו',  קדושים  שמות  ע"י  והפועל 

ובאמת   וכו'.  מות  אחרי  בפרשת  ז"ל  הרמב"ן 

תמיהא נפלאה היא מאנשים הללו, מי התיר להם  

והקדמות  סברות  פי  על  התורה  לפרש 

ואיך ה רז"ל,  של  פירושם  ולהכחיש  פילוסופים, 

לא השגיחו על מה שאמרו רז"ל כל המגלה פנים 

והגר"א בביאו  כתב    (יו"ד קעט סקי"ג)רו  וכו'. ע"כ. 

לקחה,  ברוב  הטתו  והפלוסופיא  הרמב"ם  על 

אותם  ולעקור  הלציי,  בדרך  הכל  הגמרא  לפרש 

ולא   מהם  ולא  בהם  מאמין  איני  וח"ו  מפשטן. 

כ אלא  עכ"ל. מהמונם,  כפשטן.  הם  הדברים  ל 

. ובספר מגן אות ה)  אסעיף י  עיל (ל וע"ע בדעת הגר"א  

מהרלב"ג אשר    כתב וז"ל, צא ולמד  (פרק ב)וצינה  

הטעתו  היאך  ישראל,  אמוני  משלומי  היה 

החמה   בעמידת  יהושע  ניסי  לפרש  הפלוסופיא 

ולבנה, גם בענין בעלת אוב וכדומה, אשר היטיבו 

הראשוני ישראל  גדולי  ספרו  כל  על  שכתבו  ם 

  מלחמות ה', וכינו אותו מלחמותיו עם ה' וכו'.  

  

  תשובתם 

בדרכם  עתה,  מבוארת  נמצאת    ותשובתם 

בלימוד  והרמב"ם  הראשונים  של 

המדרשים, וגם הרשב"א גופיה כן דרכו, וכאשר  

כן הוא לו בספרו על הגדות חז"ל הנזכר שם, אלא  

וכבר  בזה.  לשים  שיש  ובמידה  בגבול  שתלוי 

  (מוסאפיה ראנו לדעת לעיל, את תשובת הגאונים  ה

שנחלקו ביסוד זה כבר הגאונים. ועוד    צט)  סוף סימן

הגא בתשובות  ה)ונים  ראה  סי'  תשובה  נגד    (שערי 

את   מבארים  פיו  ועל  אריסטו  בדרך  ההולכים 

המנגח   הרמב"ם  דברי  את  הבאנו  וכבר  התורה. 

את הסוברים שכל מדרשי ואגדות חז"ל המה גם  

אך   מדבריהם,  פשט  שום  ימלט  ולא  כפשוטם, 

כתב שהעומדים בצד זה הם הרוב, ושיטתו בזמנו  

ה' לאור  ובמבא  כנזכ"ל.  המועטת  מובא  היא   ,

התשב"ץ   ח"ג)(סשבשו"ת  ספר    וף  וחברתי  כתב, 

אחד וקראתיו אור החיים וכו' וחברתי ספר אחד  

וקראתיו לוית חן והוא הגהות על פירוש התורה 

להחכם הגדול רלב"ג ז"ל. ושם שבספר אור ה',  

ושהתשב"ץ   ה',  במלחמות  הרלב"ג  את  תקף 

ובאגרת   ענקים,  באגרת  וגם  חן,  בלוית  השיבו 

היחו  אימאמר  חן  לוית  ספר  [אולם  עמנו,  ד.  נו 

(הוצאת וכמש"כ בסוף המבוא להרלב"ג על התורה  

קוק) הרב  הרשב"ש  מוסד  ובשו"ת  תסו) ,  הביא    (סי' 

קובץ ג עמ'  (מדבריו. שוב ראיתי בספר גנזי נסתרות 

  טו. 



    המדות  סעיף טז  שו"ע   

  

 

קפ

ראה    )129 עוד  זה.  מספר  פרק  מכת"י  שהדפיסו 

שכתב שמי שמפרש   (מאמר א פרק ב)בספר העיקרים  

רה. וכדומה תון שאינו ממש, אינו כפיאת פי הא

בהשגותיו  הראב"ד  ושכ"כ  שם,  כן  ביאר  עוד 

  . ע"כ.] (הלכות תשובה פ"ג ה"ז)

  

  בן הצרפית 

בבן  הרמב"ם  את  רבים  תקיפת  ולענין 

מרגליות   ראובן  רבי  הגאון  הצרפית, 

(שם הע'  בהערותיו לספר מלחמות ה' שבההדרתו  

הולך   ים סי' רג)(ח"ה ב' אלפציין שבשו"ת הרדב"ז    )71

הנבוכים  בדרכו ש במורה  הרמב"ם  פמ"ב) ל   (ח"א 

בשיטה   ועיין  ממש,  מת  שלא  הצרפית  בן  גבי 

בשם תלמידי רבנו פרץ    (ב"מ דף קיד ע"ב)מקובצת  

ובזהר   נתעלף,  אלא  ממש,  מת  קעה שלא  (וישלח 

וברמב"ן  ע"א) וימת),  ויגוע  הפסוק  על  שרה  חיי    (ס"פ 

כ. שוב ראיתי שכן . ע"(ח"א סי' קי)ובשו"ת תשב"ץ  

א מת רבי שמואל ן' חפני גאון, והובאו  סבר של

כה)דבריו ברד"ק   כח,  ובספר דרך חיים    (שמואל א, 

  [אולם איהו תקפו על כך].   עמ' סח) ,(לונזאנו

  

  בה"ל האם הרמב"ם כ"כ 

 (ח"א פמ"ב) בתרגום הגר"י קאפח למורה  

מתרגם שהרמב"ם עומד בידיוק מאידך 

הו על בן הצרפית, ושכטענתם  גיסא במה שתקפו 

שבן  שכתב  לאפוקי,  שבא  מה  כל  זהו  כנגדו 

הצרפית מת ממש, וכפי שהנביא כתב "אשר לא  

היה  שמת,  כתוב  היה  ואילו  נשמה",  בו  נותרה 

מקום לבא ולפרש כמו שיש מי שפירש, שלא מת, 

כ נשימה,  לו  הורגשה  שלא  לפי  אלא  מעולף, 

ממש,  למות  משותף  שם  היא  "מות"  שמילה 

בו  ו  נותרה  לא  אשר  שכתוב  ועתה  כבד,  לחולי 

ע"ש. שמת,  פירושו  בלא   נשמה,  אעיר  [ועוד 

(ח"א בדיקה כדבעי, גם על דברי הרמב"ם במורה  

לגבי מעמד הר סיני, דלכאורה לא מובן על    פרק י)

כאשר  מה יצא הקצף, וכדבריו כתבו המקובלים  

להלן  נלקטו   כא)  יט(סעיף  דבריהם  דברי אות  וכן   .

שבכל מקום שנזכר שראו    ח"ב פרק מב)(הרמב"ם  

או דיברו עם מלאך והכוונה למלאך ממרום, היינו 

[ובסוף   להאמור  ברור  הוא  הנבואה,  במראה 

נוסף לשם מלאך, והוא כעין   הפרק שיש שיתוף 

בת קול, והכריח זאת ע"י סוג ההכרחיים הנזכרים  

ם משנים את הפשט, וההכרח כאן  לעיל שעל יד

להשג התנאים  מן  הנבואה, שברור שלא  נובע  ת 

הנראית   הזרות  ועיקר  ומנוח.]  הגר  אצל  שלמו 

יודע מה   לרואה בהשקפה ראשונה, מפני שאינו 

כחלום  בעיניו  ודומה  הנבואה,  מראה   הפירוש 

באמת   ברם  עירפול,  או  וודאות  בו  מראה שאין 

הרבה יותר  נבואה היא השגת המציאות בדרגה  ה

העין, בראית  במציאות  שמשיגים  ממה   גבוהה 

המדות   בשו"ע  עמ'ראה  ה'  והלאה)  (יחוד  וא"כ   צא 

לכאורה לא קשיא. ואולם הרמב"ן על אלו דברי 

  פי"ח, א)   (בראשיתהרמב"ם כתב בפירושו על התורה  

ואלה  אסור,  הכתוב  סותרים  דברים  וז"ל, 

בהם, ע"ש באורך. ומ"מ    להאמין   כי  אף  לשומעם,

נביאים.  היו  לא  ומנוח  שהגר  כתב  הוא  גם 

"ל קילס את הרמב"ן ותקף בזה את  והריב"ש הנ 

הנ"ל,  לחולין  בהקדמתו  הרש"ל  וכן  הרמב"ם, 

בשו"ע   בזה  וע"ע  תלמוד,  צריכה  זו  וסוגיא 

  .](חלק יחוד השם עמ' קד והלאה)המדות 

רמב"ם)הגדולים   למגיד   (ערך  ציין 

בתרא)(מישרים   מהדו'  ויקהל  שבו   פרשת 

במדרגת   ושהוא  הרמב"ם,  במעלת  המגיד  דיבר 

יקים, ולא כדאמרי הנך חכימי דאיגלגל וכו'.  הצד

דלא  דמליל  מילין  קצת  בגין  איתגזר  דהכי  דנהי 

ועוד   עכ"ל.  עליה.  אגינת  אורייתא  אבל  אתחזו, 

שכיוצ"ב על דרך    (שם)הוסיף שם בשם הגדולים  

כתב  בשם  איתא  לי  האר"י  כמדומה  גורי  י 

  טז. 

  אולם 

  ובשם  



 

  קפא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

(במבוא לרלב"ג על  שחכמתו הצילתו. ועוד חזי הוית 

הוצ קוק)התורה  הרב  מוסד  המהדיר    את  הרב  שהביא 

  (להרב אברהם שטרן) בזה"ל, מובא בספר מליצי אש  

מוילנה  אליהו  רבינו  לפני  דובר  אחת  פעם  כי 

חלק  ולא  המקוריות,  דעותיו  ע"ד  מהרלב"ג 

אליה',  ר'  הגאון  ואמר  כבוד.  לרלב"ג  המדבר 

השני  והסיפור  במחיצתו.  להיות  אזכה  הלוואי 

(דרך הגאון והילוכו בקודש  הובא בספר מעלות הסולם

לעוין) ה.  יהושע  והתריעו   מהרב  הגאון  לפני  שבאו 

על אנשים שקבעו לימודם בביהמ"ד בספר  לפניו 

בידם.   ימחה  שהגאון  וביקשו  נבוכים,  מורה 

והגאון השיבם בחרי אף ואמר, ומי יעיז לדבר נגד  

כבוד הרמב"ם וספרו, אשר מי יתנני ואהיה עמו 

  "ל. במחיצתו בגן עדן. עכ

  

  אברהם ושרה חומר וצורה 

על   ניצת  הרשב"א  הפולמוס שבזמן  ועיקר 

שא וצורה,  אמירתם,  חומר  ושרה  ברהם 

וליבי אומר לי שהרלב"ג שאמר כן, אמרו בדרך  

[דהיינו  ח"ו.  פשט  בדרך  ולא  שאמר   אלגורית 

רעיון דרך רמז בפסוק, ולא שבא לבטל את פשט 

ואמנם ח"ו.  שנק  הכתוב  כופרים  היו  טו ודאי 

ושלכן   לפומייהו,  עפרא  משלים,  שהמצוות 

כנגד יצא  וכאשר  ומתפילין,  מתפילה  ם פטורים 

וכדל מן ההר  יג)עיל  רבנו שלמה  ובהרחבה   (אות 

. עיסוקנו עתה הוא  )יז אות ה בהערהסעיף  (  עוד להלן 

בשלומי אמוני ישראל, שבהם וכנגדם היה הקצף  

על דבר זה, ובאמת לא היו הדברים, אלא שמועות 

של כוז  וכדרכם  שיקריות,  ורכילויות  בות, 

מחלוקות הפושטות מכח שמועות ומחרחרי ריב,  

שכן אירע אף  )יז(סעיף ו שהוראנו לדעת להלן וכמ

עם רבנו שלמה מן ההר.] ושוב אחר מופלג, הכי  

והמידות   הדעות  לספר  במבוא  הוית  ה  חזי  (עמ' 

הנ"ל, שאכן אל הרלב"ג מכוונים הדברים,   בהערה)

ושרה חומר וצורה, וז"ל, ועל דבר    שאמר אברהם

אחד התמרמר הרשב"א נגדו בענין אברהם ושרה  

כי חומר   והבטיחו  בו,  לחזור  ויבקשהו  וצורה, 

ויאמרו  ראשו,  על  ידיהם  יניחו  ושרה  אברהם 

אשרי שיצא זה מחלצינו. והנה כאשר נגלה ספר  

הזוהר נמצא באורו במדרש הנעלם פ' חיי שרה,  

עכ" הגר"א.  בבאור  שם  שדברי  ע'  ומבואר  ל. 

שזהו   ולא  ומשל,  רמז  דרך  על  נאמרו  הרלב"ג 

הדברים, שבדרך זו    ומה מפליאיםפשט המקרא,  

ריש עמ'   קכא  דף  שרה  (חייממש, נמצא מפורש בזוהר  

  ולבכותה,   לשרה  לספוד  אברהם  ויבאוז"ל,    א)

  אדם   של  נפשו   הימים  שבעת  כל  דתנן,  היינו 

  יבדכת  הוא  הדא   עליו,  ומתאבלת   לגופו   פוקדת

 תאבל.   עליו   ונפשו   יכאב,  עליו   בשרו   אך  )יד   איוב(

 לשרה  לספוד  אברהם  "ויבא  גוונא,   כהאי

  הנשמה,   היא  זו   אברהם"  "ויבא  ולבכותה"

וכו'. עכ"ל. ועוד ראיתי   הגוף  זה  לשרה"   "לספוד

שאברהם   (לך לך דף ל ע"ב)שכן הוא גם בזוהר חדש  

משול לנשמה, ושרה לגוף, ולוט ליצר הרע, ועוד 

ד בהמשך  על  שם  זו  ע"ב)רך  לא  ולהדיא  (דף   .

שבזמן  המלחמה  על  מחץ  מכת  וזו  כאמור, 

וכדרכה, הרש נטתה  שהמלחמה  אלא  ב"א, 

דרך  על  ולא  הכתוב,  בפשט  כן  שאמר  שאמרו 

משל רמז וסוד, וכנראה שגם היו כאלו שנמשכו  

יתר על המידה בדרך הנ"ל, ועל כך יצא הקצף.  

לעיל   יג)גם  על  (אות  כן  שאמרו  מלמד   הבאנו 

רמזים   רבות  פעמים  שאמר  שהוא  התלמידים, 

רומזים ושרה  שאברהם  אבות,  לחומר    במעשה 

באו   דבריו  שכל  מפורש  וא"כ  וכדומה,  וצורה 

בדרך אלגורית. ועל מה יצא הקצף. ושוב השגתי 

את מלמד התלמידים, וחפשתי קצת בו, והנה לו  

  דרך  על  כתב, ונאמר  (ד"ה ומעתה נתחיל)בחיי שרה  

 כפי  בנים  שלשה  ולחוה   לאדם  נולד  ן כ  כי  משל,

וביאר שקין דומה לחלק הנפש   הסדר וכו',  הזה 

  יז. 



    המדות  סעיף טז  שו"ע   

  

 

קפב

ושת היותר מובחר,   יותר,  הנמוך, הבל המובחר 

ע"ש. וזה כאמור, דלהדיא כתב את דבריו על דרך  

  משל, ולא שהכתובים הם משל ח"ו. 

היא כל תורת הסוד לכל הדעות, שמלבד  

ו שבעים  פשט הכתוב, יש לו פנימיות, וזה

וכמו  פרד"ס,  הקרויים  חלקיה  וד'  לתורה  פנים 

בהקדמת  [כגון  טובי  בדוכתי  הרמב"ן  שכתב 

תמימה  ה'  תורת  ובדרשתו  התורה,  על  פירושו 

(ח"א עמ' קמא והלאה הוצאת  הנדפסת בכתבי הרמב"ן  

כתב,    (עמ' קסז)ושם   מ' קנח)(עראה שם    מוסד הרב קוק)

ובכל והוא שכל התורה כלה שמותיו של הקב"ה.  

או  הדבר,  נוצר  שבו  שם,  בה  יש  ופרשה  פרשה 

ויש   בו.  ענין  אותו  שנתקיים  או  בו,  שנעשה 

תורה  שמוש  הנקרא  והוא  ספר,  זה   במקצת 

תורה,    ר[כלומ שמוש  הנקרא  ספר  לפניהם  היה 

היוצאים  שמות  פי  על  מעשית,  קבלה  ובו 

אחת  .הפסוקיםמ כל  בפרשיות שמוש  ] שמפרש 

והיאך ממנה,  היוצא  והשם  ממנה,   מהן,  יוצא 

והיאך משתמשין בה. אבל יש לנו קבלה, שיותר 

שמוש   ספר  [היינו  ההוא  בספר  שכתוב  ממה 

תורה] הם שמות כל התורה כלה מבראשית ועד 

לעיני כל ישראל כלה שמות וכו'. עכ"ל. ועוד לו  

ר על תמימות התורה עמ' תסז (ח"ב מאמבכתבי הרמב"ן  

על הפסוהלאה) הזוהר  דברי  כל  ואלו הם  וקים,  .] 

וכל כתבי האר"י, וכמו שפשוט. וע"ע באורך בזה 

  . (חלק אהבת הבריות עמ' פא ועמ' לה)בשו"ע המדות 

  

  יחס הלכתי לאגדות ומדרשים

הרמב"ם   באגרות  הרמב"ם  עמ' כתב  (ח"ב 

  ובתשובות הרמב"ם בלאו סי' תנז)תסא, מהדו' שילת,  

מקשין   ואין  הן,  הגדה  דברי  הדברים  אותן  כל 

כי דברי קבלה הן, או מילי דסברא? אלא בהגדה. ו 

לו   ואחד מעיין בפסוק כפי מה שיראה  כל אחד 

בו, ואין בזה לא דברי קבלה, ולא אסור ולא מותר,  

ושמא   מקשין.  אין  ולפיכך  הדינין,  מן  דין  ולא 

שי כמו  לי  דברים  תאמר  וכי  רבים,  אמרו 

שבתלמוד אתה קורא הגדה? הן, כל אלו הדברים 

בין שהיו כתובין  וכיוצא בהן הגדה   הן מענינם, 

בין   דרשות,  בספרי  כתובין  שהיו  בין  בתלמוד, 

ועוד  עכ"ל.  ושלום.  הגדה.  בספרי  כתובין  שהיו 

בסוף ההקדמה למורה הנבוכים, בשבעה סיבות  

וז"ל כתב  המחברים,  אצל  אבל לסתירות   ,

המחברים   ספרי  ברוב  המצויות  הסתירות 

הסיבה לפי  הם  שהזכרנו,  מי  זולת   והמפרשים 

היוצא   מן  סתירות  שהם  לעיל  [שביאר  הששית. 

מתוך דברי שני מאמרים, ולא מן המפורש, לאו 

מן  הדבר  וייעלם  מכללא.  אלא  איתמר  בפירוש 

ימצא  וכך  סתירה.]  שאין  ויחשוב  המחבר, 

סתירו  ובהגדות,  כפי הסבה במדרשות  גדולות  ת 

ומצוי  בהגדה.  מקשין  אין  אומרים  ולפיכך  הזו, 

כפי   סתירות  גם  [שביאר בהם  השביעית.  הסבה 

לעיל שמחמת עומק הדברים הוכרחו להסתירם, 

ומשל ההסתר גרם להמשיך את אמירת הדברים  

אחר   מאמר  הסותרת  מסויימות,  הקדמה  לפי 

אמרו   שהאומר  או  אחרת.  בהקדמה  המוסתר 

לגודל  בלכתחילה   אותה,  סובר  שאינו  בהקדמה 

בידו  היה  שכלל  והרי  עכ"ל.  להסתיר].  הכרחו 

 נתבאר   (אות ב)בסמוך לעיל  ין בהגדה". ו "אין מקש

לפנינו.   ואינה  ברייתא שאבדה  מן  לכך  שמקורו 

ייחסו לפרקי    (ח"ב בפרק כו)וע"ע במורה הנבוכים  

. וע"ע בדבריו הנזכרים (ח"ב פרק ל)דר"א. ועוד לו  

  בדרכו ללמוד את המדרשים.  יף זה אות ד)(סעלעיל 

הגאונים בתשובות   (הרכבי,  מצאתי 

ואילו   שנג)  מןסי כתוב,    כולן  שם 

' רב  דתנו   עליהן,  מקשין   ואין   ואגדות,  הן   מדרשות

  פתרונות   הזה  למקרא  ויש.  בהגדה  מקשין   אין 

שאין  הם  תנאים  שדברי  הרי  עכ"ל.  אחרים. 

, שכ"כ עוד (אות ג)מקשין בהגדה. ועוד ראה לעיל  

  וכך 

  ומציאה    יח.  



 

  קפג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

  כב)  (סימן  ה"הרמ  גאונים רבים רבים. גם באגרות

ר והם  משולם  בן   אהרן '  בתשובת  כתב,   מלוניל 

 )158'  עמ  ת" ס'  הל   באשכול   ג" רה'  ציין המהדיר לתשו(  אמרו 

. אגדה  דברי  מכל   ראיה  מביאין   ואין   סומכין   אין 

עכ"ל. ובספר האשכול  הגדה. מדברי מקשין  ואין 

מז) עמ'  גאון   (ח"ב  שרירא  רב  דברי  את  הביא 

ולא  מסברא  נאמרו  שמדרשים  סתרים,  במגילת 

כתב שם לחלק בין מדרשים    קבלה, ורב האי גאון 

  שבתלמוד לשחוצה לו שאינם מחוורים. ע"ש. 

  (במבא לתלמוד נדפס בסוף ורבנו שמואל הנגיד  

עמ'   ברכות  והגדה)  90מסכת  והגדה   ד"ה  כתב, 

שלא   ענין  שום  על  בתלמוד  שיבא  פי'  כל  הוא 

יהיה מצוה, זו היא הגדה, ואין לך ללמוד ממנה, 

עכ" הדעת.  על  שיעלה  מה  והרמב"ן אלא  ל. 

הויכוח   לט)במאמר  מצווין    (אות  שאין  אמר, 

מערכת מ אות (זן אהרן  ו בא  להאמין באגדה. [ואולם

שהר  )קיד  כן ס"ל  אמר  לגויים  להשיב  רק   ,מב"ן 

הכתוב פשט  לשנות  חלים    ,ושח"ו  הרי  ועליהם 

הרמב"ם ע"כדברי  ב  ..  בזה  באורך    שד"חוע"ע 

וכוונת  . ולאור האמור זה אינו,  )ע"ב אות ע  240ח"א  (

הרמב"ן כפשוטו, ובזה תובן דרכו לאורך פירושו 

אגדות  פירושי  דוחה  רבות  שפעמים  התורה  על 

ובמשוך היובל   (במדבר כ)חז"ל, כגון במי מריבה  

ראה ליקוט דבריו בספר הרמב"ן בחוג    (שמות יט, יג) 

.]  )72,59(עמ'  גירונה להרב מאיר מיארה שליט"א  

ב  אבות  והמאירי  א)מגן  ו   (סימן  הוו  כתב  ז"ל, 

לנו מן המדרשות, אינם   יודעים, שכל דבר הבא 

הכרח לדין כאלו בא בתלמוד שלנו או בירושלמי 

וברייתא, אלא יוכל לקבלו מי שירצה, ומי שאינו 

שאף  כתב  ולכן  וכו',  הכרח  בו  אין  רוצה, 

איתא  מדרשות  ובעוד  ובירושלמי  שבמדרש 

מסי יום  בכל  השכיבנו  סוכת שברכת  הפורס  ים 

ואף פי    וכו',  על  כן  ראיתי שנוהגים  רבנים  קצת 

נתקבל מעולם  ואעפ"כ לא  והירושלמי,  המדרש 

המאירי   עוד  וכ"כ  ע"ש.  וכו'  העולם  רוב  אצל 

על אומרם ד' מתו    (דף נה ע"א ד"ה מעיקרי הדת)שבת  

ע"ש  כפשוטו,  יתכן  שלא  נחש,  של  בעטיו 

תלויו  האמונות  עיקרי  אין  וסיים  ת  בביאורו, 

ת ואגדות, וכבר ידעת  בראיות של פשוטי מקראו 

שאין משיבין באגדה. עכ"ל. והרשב"ש במלחמת  

כתב וז"ל, ועל כן מי שלא ירצה   (הקדמה ב')מצוה  

והרוצה  חטא,  אשר  עון  עליו  אין  להאמינם, 

להתבונן בו, ולבוא עד תכונתו, הנה שכרו אתו,  

הכוזרי   מדברי  יוצא  וכן  עכ"ל.  לפניו.  ופעולות 

ני המדרשות לענייני שחילק בין עניי  מאמר ג)  (סוף

תורף דבריו.   (אות ד)ההלכה, וכאשר הובא לעיל  

הריא"ז   מדברי  עולה  כן  ה) וגם  אות  פי"א   (סנהדרין 

שביאר שיש ג' דרכים במדרשים, א', דרך גוזמא, 

מעשה   ב',  הבאי.  בלשון  תורה  דברה  כאומרם 

ניסים, אע"פ שהם מותמהים, אמת הן. ג', שכוונת  

יין שיכולין לדורשו.  חז"ל לדרוש המקרא בכל ענ 

[דהיינו אף שאין זהו פירוש הפסוק כלל, אך יש  

בו,   שרמזו  נכון  ענין  איזה    עיל כדלו בדרשה 

מאמרם יעקב אבינו לא מת] וסמכו על מה שכתוב  

אחת דבר אלהים, שתים זו שמענו וכו'. ואמרו אין  

וכל   העיקר,  שהוא  פשוטו,  מידי  יוצא  מקרא 

ן עיקר קרוב  ם שנדרשין בו, יש מהן שה המדרשי

לפשט, ויש מהם שיש בהן רמז כמעט. הלא תראה  

ראשון  בפרק  החכמים  מן  אחד  שדרש  מה 

ע"ב)שלתעניות   מת,   (ה  לא  אבינו  יעקב  שאמר 

וכו',   הספידוהו  בחנם  וכי  אחר,  חכם  לו  והשיב 

יודע  גם אני  והשיב לו מקרא אני דורש, כלומר 

וש המקרא בכל עניין  שמת, אלא אני מתכוין לדר

המדרש  שראו  להיות  אפשר  אי  ואם  לידרש,  י 

כענין   מת,  לא  לומר  שיש  רמז,  בו  יש  כמשמעו 

שאמרו צדיקים אפילו במיתתן קרויין חיים, לפי 

ששם וזכרם ומעשיהם קיימים לעולם וכו'. ועוד 

אמרו בתלמוד ארץ ישראל בפרק שביעי שלנזיר  

  יט.  



    המדות  סעיף טז  שו"ע   

  

 

קפד 

ה"ב) דרוש  (פ"ז  הם,  אמנה  המדרשות  וקבל    וכי 

מ הדבר  לך  הא  חכמים  שכר.  אמרו  שלא  בואר, 

להרבות  אלא  ועיקר,  אמנה  דרך  על  המדרשים 

יש   ואולי  פנים,  בכל  ולדורשו  למקרא,  טעמים 

המהדיר   והרב  עכ"ל.  רמז.  ציין   )25(הערה  בהן 

  (ט ע"א) שכ"כ עוד הריא"ז בקונ' הראיות לשבועות  

לגבי כפרה עלי על שמעטתי את הירח וז"ל, פי', 

נכת  אע"פ לכך  לא  המקרא  יש שעיקר  ב, 

במקראות רמזין וכו', להרמיז על דברים אחרים.  

וכשידקדק אדם בהן ילמוד מהן כמה דברים וכו'.  

מגילה    עכ"ל. בתוס'  כיוצ"ב  ד"ה וראה  ע"ב  (יד 

שגלתה שוקה והלך דוד  שכתבו על    שגלתה שוקה)

קשה היאך אותה צדקת גלתה  , לאורה ג' פרסאות

ר וד קשה דמחזי כגוזמא לומוע  ?שוקה לפני דוד

פרסאות ג'  שוקה  לאור  דנמצא    ,וי"ל  ?שהלך 

כלומר לאור   , בספרים מדויקים שנקוד בהן לאורה

נתאוה לה דוד והלך באור חמימות   ,פירוש  ,שלה

וכבר הבאנו לעיל את דברי    עכ"ל.  שלש פרסאות.

שכתב וז"ל,   סא) קיו"ד סי'  תניינא  (שו"ת נודע ביהודה  

ל והאגדות עיקר כוונתם על המוסר ועהמדרשים  

המשלים שבהם ועל  הדת  ,הרמזים  עיקר    ,והכל 

לכן אין    ,אבל אין עיקר כוונתם על פסקי הלכות

כלל הלכה  לפסק  מהם  עכ"ל.  למדים    מאידך. 

הלכות רבות פסקו הפוסקים מכח המדרשים, מה  

שמראה שהבינום כפשוטם, בתורת הכרח שבלא  

וכגון, האם מותר כן לא יכלו ללמוד מהם הלכה  

ש במילה,  ראה  להרדים  מדרש,  של  מכוחו  באו 

, וסוגיית אמבטי  (ח"א יו"ד סימן כ)בשו"ת נחלת לוי 

יבי"א   בשו"ת  ראה  סירא  ב)מבן  סימן  אה"ע  ,  (ח"ב 

וע"ע לגבי ללמוד    (ח"א עמ' נז צג)וראה עוד בטה"ב  

כמדרשים   נקטו  להלכה, שהאחרונים  ממדרשים 

ב שכ"כ  לתלמוד,  סותר  זוכר  כשאין  עין  ספר 

כשאינו סותר לומדים מן   מד)  (מע' א אותלרחיד"א  

, ובאברהם אזכור (מע' ה אות נח)המדרש, ועוד לו  

קנד) אות  א  מלאכי  (מע'  וביד  עב),  הגנזי (סי'  וכ"כ   ,

נג)חיים   אות  א  מע'  החיים    (פאלאג'י,  ובכל  באורך, 

(ראה במפתח ערך אין , ובשד"ח  (פאלאג'י, מע' א אות מה)

ובספר אזן   "א)ע 67הלכה ממדרש ואגדה, ובח"ב דף למדין 

ובהערות שנות חיים שם. וכן   (מע' א אות לג)אהרן  

הפת"ש   ה)כתב  אות  קיט  סימן  ספרים,    (אה"ע  מפי 

לנוב"י   ציין  קסא)ואולם  סימן  שאין    (תנינא  שכתב 

פוסקים הלכות כמדרשים, רק באו לדבר חסידות. 

דעניא   אפרסקתא  בשו"ת  באורך  סימן   (ח"אוע"ע 

(ערך אגדה חלק א ודית  , וע"ע אנציקלופדיה תלמנז)

בדברי הגאונים בזה, שכתבו כנ"ל, היחס   עמ' קלב)

וסופרים.  ספרים  מפי  שו"ת    למדרשים,  וע"ע 

(סימן ל אות  מציון אורה לרה"ג אליעזר רז שליט"א  

(ח"א מראה מקום לזה. וע"ע בשו"ת נחלת לוי    ו)

. שוב אחר מופלג,  אות ג)יו"ד סימן כ אות ג, ח"ב סימן א 

עוד   ואין  ראינו  דנא,  בפתגמא  שעסקו  אחרונים 

ראה   בעיון,  דבריהם  על  לעמוד  מרשה  הפנאי 

הרב  מוסד  בהוצאת  התורה  על  לרלב"ג  במבוא 

הלכות   משנה  בשו"ת  וגם  קסגקוק,   קסט) -(ח"ה 

(ח"א במבא ב עמ' ובאנציקלופדיה הלכתית רפואית  

ת חז"ל לגבי  כיצד ללמוד מדרשי ואגדו   ואילך)  60

למדע, ודרכי הפירושים  יישוב הסתירות ביניהם  

וסופרים.   ספרים  מפי  בציוני ו השונים  ראה 

 של  יחסו   על  תנח)  (סימן  ם"הרמב   ת"המהדיר לשו 

  ,הרמב"ם לאגדה, ועוד לגבי ללמוד מהמדרשים

(מע' ראה בהערות שנות חיים שעל ספר אזן אהרן  

  .א אות לג)

  

ההתייחסו את  שיצר  הסטורי  של  רקע  ת 

הספרדים בארצות  למדע    הראשוים 

  והאשכזים

היות ובכלליות ניתן לחלק בין הראשונים  

הפילוסופיה,  מן  שאחזו  הספרדים 

לתלות   יש  לכאורה  האשכנזים שלא,  לראשונים 

  יט.  



 

  קפה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

תקופתם  תזא של  ההיסטורי  הרקע  , בידיעת 

הדברים בין  אמיץ  בקשר  אז הקושר  באשכנז    . 

 היתה תקופת "ימי הבינים" היינו חשכה ובערות 

והשכלה ואילבמדעים  האיסלם ,  בארצות  ו 

הגמור להיפך  היה  עת  התפתחות ,  באותה 

והעמקה בהם בזה כאן בהערההמדעים   . ה, ראה 

בארצות ערב עד התקוממותם והשתלטותם על    כי

אלילים  ,פרס ועובדי  בורים  יצאו    ,היו  ואח"כ 

חכמות   והעריצו  בחכמות  והחכימו  מחשיכה 

הרפואה  את  והעשירו  והחכימו  אותם  למדו 

א שהראשונים  עוד. וא"כ לא פלוהאסטרולוגיה ו 

ודרכם שהיו   המדעים  את  העריכו  ערב  בארצות 

היתה כדלעיל, וגם סברו שחכמת חכמינו בשאר 

  ,  )בהערה  (סעיף יט אות ט   חכמות אינה קבלית וכדלהלן 

 

 
  ימי הבייים ה

האימפריה   "הביניים  "ימי חורבן  מימי    הם 

בסוף               החמישיתהרומית  עד    ,המאה 

כן .  תקופת הרנסנס שהתחילה במאה הטו' לפני 

ופרס יון  ולפנ"כ  רומי  מהם   ,בשלוט  אחת  כל 

הכלים   ולפי  דור  אותו  לפי  המדעים  את  פיתחה 

כיון  שהיו להם וסגדה להם, משא"כ בימי הבינים  

הברבריםש עליהם  ושלטו  בתוכם    , התערו 

א היה ולכמעט  לחלוטין, עד ש  המדעים התבטלו 

 ,נפרט קצת יותרו  .שיודע קרא וכתוב [בגויים] מי  

שנת   בערך  הרומית   250עד  הקיסרות  למניינם 

אלא שבצפון אירופה היו גרים   ,ה על העולםשלט

אלילים עובדי  רק    ,ברברים  חוכמה  שום  ללא 

להם   ארצות וארצותיהם    ולמשענת,  מגן להחרב 

וקפאון  מלכן  ו   קור  מאוד    ,עטו יבולם  עד  וקשה 

, היו באים לבוז בארצות אירופהולכן  לחיות שם,  

היה  עז  חפצם  השנים  ובמשך  לביתם,  ושבים 

מגו  מקום  את  הדשנה  להעתיק  אירופה  אל  רם 

שמ הדבר  לארצם.  זאת,  נעביחס  מעשות  היה  ם 

מסודר  שהיה צבא של שכירי חרב    ,הצבא הרומי

המאומן    ,לתלפיות כלי צבא  ובעל  להפליא 

משוכללים הברב לזמנם.    מלחמה  הזמן  רים  עם 

  ,להיות שכירי חרב בצבא רומיעצמם    ציעו אתה

פתוחות  בזרועות  נתקבלו  והשגת    ,והם  היות 

  . היתה קשה עד מאוד   אף שהיתה בשכר  חיילים

השנים   במשך  הרומי  וכאשר  הצבא  נתמלא 

הקיסר, נשען  שעליהם  הבינו  כשהם   בברברים, 

מיכולת הקיסר    הרימו ראש ותבעו שכר גבוה יותר

הק נזקקו  כך  לצורך  להטיללשלם,  מסים    יסרים 

התושבים על  ש  ,כבדים  להתפוררות דבר  גרם 

כספים אלו מצאו את  פעמים רבות בפרט ש, רומי

למימון משתאות ראווה מפוארים. לפיכך   דרכם

קסרים ב תשעים  התחלפו  שנה  מאה  כיון    !תוך 

פלוני  קיסר  הברברים,    בקשתאת  לא יכלו למלא  ש

גרם  דבר זה  , כו'חוזר חלילה היה נרצח ע"י רעו ו 

והעבירו אליה   שהברברים השתלטו על אירופה 

[בהתפורר   משפחותיהם.  הרומית  הקסרות  את 

שמה , ו של ימינו   ממנה בטורקיהחלק  נשאר  עדיין  

התרבות שם  "ביזנטים"    היה את  לשמר  ניסו 

.  ניסו שוב להשתלט על העולם)  500(בערך בשנת  הרומית  

יותר.   מלכותם  הצטמצמה  הערבים  הופעת  ועם 

ושם    ,כבשו התורכים את הממלכה  1453ובשנת  

  ]  .גורלה של רומי הסתיימה

  ע היסטורי פשוט הניתן לראותו הוא רק  הנ"ל

היסטורי             ספר  תקופה  הבכל  אותה    , של 

בתולדות  פרקים  בספרים  בעיקר  נעזרנו  אנו 

ח"ב אוסטרי  מנחם  מאת  קורות    ,ישראל  וספר 

  י. לענ"ד הרקע ההיסטוריהדורות מחורבן בית שנ 

שהיו  הגשמה  על  למח'  ביאור  גם  הוא  הנ"ל 

  צות הספרדים.בחכמי צרפת מגשימים לא כן באר
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קפו 

יז   סעיף 

  הפולמוס על המורה משום שלילת ההגשמה

ידוננו,  הפולמוסים שהיו על ספרי הרמב"ם, קשורים בקשר אדוק לנ
  האם לקרב או לרחק את הפילוסופיה, לפיכך הוכרחנו לנחות לכך. 

אחר  שהיה  והמדע,  הנבוכים  מורה  הספר  על  הראשון 
שבספרו,   ההגשמה  סתירת  על  עיקרו  הרמב"ם,  פטירת 

קו בפילוסופיה. ברם  והלוחמים כנגדו טענו שהדבר נגרם לו בגלל עיסו
ש ואומרים  מודים  כולם  היום  עם  כמובן  והצדק  האמת  היא  ההיפך 

הרמב"ם שההגשמה היא כפירה גמורה, ומסורת היא בעם ישראל עוד 
לפני הפילוסופיה, ואם כן בוודאי שאין לסתור את הפילוסופיה משום  
חז"ל,  ומדרשי  אגדות  את  ללמוד  בדרך  אז  המחלוקת  נגעה  עוד  כך. 

ו  ם את הרמב"ם תלו זאת בלימוד הפילוסופיה, וכאשר נתבארשהמנגדי
  השיטות בזה לעיל בסעיף קודם.

    

יכלו   לא  הם  מחז"לכי  מדעיות  ידיעות   ,לקבל 

שבשערם   המדעיות  הידיעות  את  הסותרות 

שהמדובמקומם אשכנז  בארצות  מאידך  היה .  ע 

מפגר באותה עת בכל מובן, ממילא לדברי חז"ל  

יני מדע היו נותנים את הבכורה וגם התייחסו יבענ 

  אליהם שהם ידיעות קבליות.

  

המורה ספר  על  ראשון  הסרת    פולמוס 

  ההגשמה 

בדור שלאחר הרמב"ם, קם קול רעש גדול  

על האי מילתא, והקצף יצא על ענין הרחקת  

ל הרמב"ם  שהירבה  במורה  ההגשמה,  הרחיקה 

הנבוכים ובספר המדע, והמנגדים אותו סברו שזו  

כפירה, כי מוציא מידי פשוטי המקראות הרבים 

גש דברי  בהם  פה  שהוזכרו  אוזן,  יד,  כגון  ם, 

וכדומה, ולכן פנו אל הנוצרים לסייעם, שכן דבר 

ואז   הגשמית,  הנוצרים  אמונת  את  גם  מנגד  זה 

ספרי  את  לשרוף  ציוותה  הנוצרית    המלכות 

הרמב"ם, וכיון שכדור השלג הלך והתגלגל, שוב  

לא ניתן היה לעוצרו, והנוצרים החלו לחפש בעוד 

בצ הגיעו  והצרות  היהודים,  וכל ספרי  רורות, 

את   זה  דבר  סובב  שלבסוף  עד  בערה,  הגולה 

  שריפת התלמוד.

מנגדי הרמב"ם עמד הרד"ק לעת זקנתו,  

וסובב בארצות הנ"ל, שכל חכמי ישראל 

בדרש, יתוו  חכמי  כבר  החרם שהחרימו  אל  ספו 

את כת מנגדי הרמב"ם, והתווספו אל החרם גם 

חכמי   גם  ואח"כ  ופרובינצה,  נרבונה  חכמי 

וארגון. באותה עת מנסה להשקיט את  קטלו  ניא 

המחלוקת הרמב"ן באגרותיו, וכל גדולי ישראל 

הזה.   בפולמוס  מעורבים  היו  דור,  שבאותו 

קבוצת   הם,  לפולמוס  ז  מכתבים  [מקורות  (סי' 

ג, חלקים  נסתרות  גנזי  ס'  מתוך  וכולו  תרל"ה,  ד    מומבערג 

, ספר אגרות מהקונטרסים שבתוכם הקרואים מלחמת הדת) 

להרמב"ם  קנ  תשובת אות  בקובץ  גם  ונדפס  (לפסיא, 

ושניהם הם חליפות המכתבים    הרמב"ם לפסיא תרי"ט)

יז.  

הפולמוס  

  א. 

  כנגד  



 

  קפז   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

על פולמוס זה. ספר מלחמות השם לרבנו אברהם  

בההדרת   קוק,  הרב  מוסד  הוצאת  הרמב"ם  בן 

(והוא מתוך אגרות קנאות דף הגאון רבי ראובן מרגליות  

הנ"ל) ע"א  הרמב"ן    טז  הר ואיגרת  בכתבי  מב"ן  (נדפסה 

קוק) הרב  מוסד  שלו  עמ'  לר' ו ,  ח"א  תמים  כתם  ספר 

הנדפס   הרמב"ן,  של  דורו  בן  תקו  ך  תו במשה 

  .] (ח"ג)אוצר נחמד 

שהיו  משום  היה  הויכוח  ושורש  מוקד 

תתמה  ואל  שהגשימו.  ישראל  מחכמי 

עתה   נראה  וכאשר  לעולמים,  זה  דבר  היה  איך 

בספר   מבואר  כך  שהנה  ובמופתים.  באותות 

הרמב"ם  מלחמות   בן  אברהם  לרבנו  גם  ה'  (נדפס 

קוק) הרב  מוסד  הוא בהוצאת  ומעשהו  הספר  ותוכן   ,

שש על איגרת  הקהילות  ולשאר  לפרובינצא  לח 

המחלוקת הנ"ל, ושם ביאר שהקצף אשר הוציא 

רבנו שלמה מן ההר על ספר המורה והמדע, הוא 

משום שבהם מבואר שתוארי ה' הם משל, ואילו  

ודע ההר  מן  בזה  רבנו שלמה  ראה  [ואולם  ימיה 

בהערה   ה(בסמוך  שלהלן  אות  רבנו  ) על  דברי   ,

ל דעתו.] תלו בו  שלמה גופיה, שלא עלה כזאת ע

יתעלה גשם ח"ו, וסבורים שתוארי ה' הם כפשט  

שם   שכתב  וכמו  ובד"ה המקרא.  וכו',  ונוסח  (בד"ה 

באורך) והלאה  יצא ומהנה  דבר  דסוף  מבואר  ושם   .

ר המדע בצרפת,  ששרפו את ספרי המורה וגם ספ

בן   אברהם  רבנו  ולכן  מאוד.  לו  חרה  כך  ועל 

וב ה',  ביחוד  האגרת  את  פותח  אי הרמב"ם 

ושזהו   משל,  בזה הם  ושכל המקראות  גשמותו, 

בדורות   החכמים  כל  אצל  ומוסכם  הדת  יסוד 

ישראל   מבני  אחד  אצל  ספק  בו  ואין  הקודמים, 

מקצה המזרח ועד קצה המערב בכל יושבי ארץ 

וכו'.  ואצל    ישמעאל  אצלינו  נשמע  והקול 

האיים  מיושבי  הים  מעבר  רבים  כי  אבותינו, 

ב טועים  הרחוקים  הגדול, והקצוות  העיקר  זה 

המדרשות  ופשטי  המקראות  בפשטי  ונתלים 

וההגדות וכו'. ויהי מקץ שלש שנים הגיעה אלינו 

נחלקו  כי  מונפשליר,  הנקראת  המדינה  שמועת 

בעב העם  ונחלקו  ותלמידיה,  המדינה  ורם  חכמי 

לשני חלקים, חלק אחד בעלי השכל ובינה הבינו 

המדע   ספר  פי  על  ונתקנה  דתם,  בעיקר  באמת 

מתאמצים  ומ אחד  וחלק  אמונתם.  הנבוכים  ורה 

וכו'.   מאבותם  שירשוה  המקולקלת  באמונה 

ומעתיקי הדברים הוציאו הקול בארצנו כי ספרי  

הרב אבינו ז"ל מורה הנבוכים וספר המדע שרפו 

האח החלק  בכח  אותם  מונפשלי"ר,  מאנשי  ד 

על  חולקים  שהם  מפני  אותם,  העוזרים  השרים 

, ובודאי יעזרו אותם אמונתם, ומגלים זיוף דעתם

הנוצרים כי אמונתם אינה רחוקה מאמונתם וכו'.  

  עכ"ד. 

  

  הלוחמים גד המגשימים

(נדפסה בכתבי  והכי מבואר נמי באגרת הרמב"ן  

חלק מאיגרת זו  הרמב"ן מוסד הרב קוק ח"א עמ' שלו. ו

העתיקה הרב חיד"א בשם הגדולים ערך הרמב"ם. ושם בכתבי 

כי ר' שלמה מן ההר שלח אל    איתא)הרמב"ן עמ' שמט  

חכמי צרפת את תלמידו ר' יונה וכתבים בידו, והם  

ידו  אשר  איש  כל  את  ולהחרים  לנדות  הסכימו 

(עמ'  ירים להגות בספר מורה הנבוכים. ועוד שם  

אותי עצתכם הטהורה נסכמת, כתוב וז"ל, בר  שלח)

ועדתכם הקדושה חותמת, כל גודרי פרץ ופחות 

וכל בן מזה,   הארץ, כל נביא וכל חוזה, כל מזה 

ושריה פנת שבטיה, כולם  כל ארץ צרפת רבניה 

הסכימו לנדות ולהחרים על כל איש אשר ידו ירים 

קרנו  ובספר המדע  הנבוכים  מורה  בספר  להגות 

ה גם  דתו יגדע,  אחת  אשר   מקיימם  עד  להמית, 

וכיון שרבינו שלמה  גניזה עולמית. עכ"ל.  יגנזו 

ותלמידיו בקשו לגנוז את ספר המורה, לכן חכמי 

היו  מחלוקת  בעלי  וגם  אותם,  נידו  פרובינציה 

מוראו   ופורקים  בכבודו,  הרמב"ן מבעטים  (כלשון 

  וא"כ  

  ב. 
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. והרמב"ן כתב להשיב על  באיגרת הנ"ל ריש עמ' שנא)

ישע הרמב"ם, שאין בו גר חרבו ויצא לדבריהם, ח

באורך   ע"ש  ושלום,  וחס  וחלילה  חס  דופי  שום 

הוא   להם  חרה  ואשר  מליצתו.  מן  בדברי  (ליקטנו 

שלט) עמ'  שם  באגרתו,  המורה   המבואר  שהתעסק  על 

ושם   היוונית,  שמג)בפילוסופיה  עמ'  משום   (ריש 

הגדול   ההר)שהרב  מן  שלמה  ר'  הרב  מחזיק    (הוא 

רבותי שבמדרשי  ובהגדותן,  יהיו נו  הדברים  כל 

בהווייתן בסעודה העתידה, ביין המשומר ולויתן,  

בגיהנם וגנת ביתן, המחכה יראה, והמכחיש לא 

חז"ל   מדרשי  כל  דהיינו  עכ"ל.  לראותן.  יזכה 

לומדם כפשוטם, והחולק על זה אין לו חלק. וזה  

שלא כספר המורה לכל דרכו, ועל כך חרה להם  

ן הרמב"ן  מבי  (עמ' שלג)  מאוד על הרמב"ם. ושם

שכוונתם להרחיק את ספר המורה, כי לבם [של 

לא  סדקית,  במורה] כמחט  המון העם העוסקים 

ידעו דרכיו, ובנתיבותיו לא העמיקו. ע"כ. דהיינו  

שאין ליבם של המעיינים בו רחב, ויפלו אל באר 

(ריש שחת, מתוך אי עמידה על דיוק דבריו. ושם  

שלד) שאתם  עמ'  שמענו  הוא   כי  כי    אומרים 

[הרמב"ם] ככופר בדינה של גיהנם, מפני שאמר  

ה"ה) פ"ח  תשובה  למעלה   (בהלכות  שאין  הנקמה 

(סוף  ממנה, היא שתכרת הנפש ותאבד וכו'. ושם  

שמה) שאין   עמ'  באמרו  המדע  ספר  על  שתפסו 

למעלה צורה ותבנית. ע"כ. דהיינו שהם סוברים 

ק  שיש בו יתברך גשם ח"ו, ואת הרמב"ם שהרחי

[ועוד  את ההגשמה, ש ככופר.  זאת  מוהו מחמת 

הרמב"ן  לאיגרות  במבוא  הפולמוס  אודות  ראה 

קוק) הרב  מוסד  שכט,  עמ'  לאיגרת   (ח"א  במבוא  וכן 

  ]. (מוסד הרב קוק)מלחמות ה' 

 סוע"א)  3(דף  וכך כתב הרד"ק באגרות קנאות  

שהם  ותלמידיו  ההר  מן  שלמה  רבי  על 

והתב אתנו  והבר  וז"ל,  את הגשימו,  כי  אתם,  ן 

חדרים  א בחדרי  יכלכלוהו,  לא  שר שמי השמים 

מה   הפך  ותמונה,  דמות  לו  ושמו  הסגירוהו, 

שאמרה התורה הנאמנה, כי לא ראיתם כל תמונה.  

חכמי    ע"ב)  3(דף  ושם   שבתחילה  הרד"ק,  כתב 

ושם   בפילוסופיה,  העיסוק  את  החרימו  צרפת 

והודו   (ע"א)לעיל   צרפת  חכמי  בהם  כתב שחזרו 

וש אחר ע  ע"א)  4(דף  ם  לו.  ההר,  מן  שלמה  ר'  ל 

פנה לעובדי אלילים  וכו',  נטשוהו  שרבני צרפת 

ואתם   להם]  [ואמר  וכו',  הנוצרים]  [דהיינו 

מבערים את המינים שלכם, בערו את שלנו [אמר 

נגד   דת  משטרת  לכם  יש  הנוצרים,  לראשי 

גם  פעילותה,  את  תרחיבו  מדוע שלא  כופריכם, 

המ שלנו,  ב"כופרים"  דתכם, לטפל  את    נגדים 

שמעו   הנוצרים  ואכן  גשם.  לו  שאין  ואומרים 

ספר  והם  ההם,  הספרים  לשרוף  וצוו  לעצתו], 

מדע וספר מורה. ולא נח לבבו הערל, וידבר גם  

אל הדורשים [היינו הדרשנים הנוצרים, הנקראים 

הכמרים  ואל  הפרידקאדורי"ש,  הם  בלע"ז] 

הגלחים כדברים האלה, עד שהגיעו הדברים אל  

אשהק עד  במונפילי"ר  רדינא"ל,  היהודים  היו  ר 

והנלוים אליהם בסכנה גדולה, וללעג ולקלס בפי  

  הגוים. ע"כ.

בני  ואברהם  יהודה  רבי  הנשיאים  כתבו 

חסדאי אל רבני נאבארה, ארגון, קסטיליא  

(אגרת ג' עמ'  וליון, והובא מכתבם בקבוצת מכתבים  

כ  )33 הנ"ל,  לכמרים  הפניה  ועל  פירוט,  י  ביתר 

סייעו  כיון    בתחילה  אולם  צרפת,  חכמי  בעדם 

פרווינסא,  מגדולי  גדולה  כנגדם מלחמה  שקמה 

נועם  בדברי  רבותינו  את  וריצו  מדרכיהם,  שבו 

נשמעים.  בנחת  חכמים  ודברי  ודברי שעשועים, 

תקותם,  אבדה  כי  והפושעים  המורדים  וכראות 

ולא נתקיימה עצתם על יד חכמינו הצרפתים. קמו  

ם קבר פתוח גרונם, וידרכו את לשונ ברוב זדונם,  

באזניהם  וידברו  ומורה,  סורר  איש  כל  ויתלקטו 

זה   למה  להם,  אמור  הגויים]  באוזני  [דהיינו 

  ג. 

  וכן 



 

  קפט  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

ביד  והמורה  וימסרו ספר המדע  נפשכם,  תייגעו 

הכומרים וגדולי הגלחים והצעירים, להרחיק עד  

אחרי   ולרדוף  נדודכם,  רחוקים  וים  ארץ  קצוי 

ול בתורתכם,  הרע מקרבכםהכופרים  הלא  בער   .

מדע  בשם  וכופרים,  מינים  ספרי  ספרים  בנו  גם 

ומורה יקראו, ידיהם דמים מלאו, עליכם המצוה 

הזאת לשמרנו ממכשול ככם, כמונו כמוכם, קומו  

מהר   רדפו  הציגום,  ריק  וככלי  עליהם,  צאו 

לא   במושבותם,  אש  בערו  תשיגום,  כי  אחריהם 

מת מאד  להם  הרבו  כי  כלותם.  עד  נות, תשובו 

ל באולתם והוסיפו  שנו  וכו',  מנות  ולשלוח  פזר 

וככלב שבו על קיאם, ויבואו אל הצעירים וגדולי  

עובדי   ומבקשים מאת הדורשים  בוכים  הכמרים 

האובות והאטים, לעשות בספרי הקדש הנשארים 

הגדילו  בערה,  הבעירו  ובמצוותם  שפטים, 

המדורה וכו', וישרפו כעת לפניהם. ע"כ. ואח"כ  

ה  )35(עמ'   שזה  החלו  מבארים  ואז  ראשית,  יה 

הגלחים לחפש בכל ספרי היהודים והצרה גדלה, 

ושבו בתשובה, אך  עד שהתחרטו על מעשיהם, 

ע"ש  החדשה,  למכה  תרופה  ואין  היה,  מאוחר 

  באורך. 

וכ"כ החכם אנבוניט אברם בשו"ת הרשב"א  

הראשונים) מתועלותיה  ד"ה  תיח  סימן  כי    (ח"א 

יו, שרוב חקת התארים מעלהרחקת גשמותו, והר

הוא  בודאי  זה  בהם,  משתבשים  הכתות  המוני 

דיבר    (ד"ה והתבוננו רבותינו) הכרחי בהמון. ע"כ. ושם  

בטעויות שטעו הקדמונים בהגשמה כמעט בכל  

גלות ישראל, ושקודם צאת ספרי הרמב"ם כמעט  

היתה ההגשמה מתפשטת בקצוות רבות בארצות.  

המח'   מזמן  רבים  בכתבים  ספר  ושראה  על 

הרמב"ם  המורה,   דברי  על  להגן  צריכים  שהיו 

באיגרת   הוא  וכן  ההגשמה,  ביטול  על  בכותבו 

הרמב"ן הנ"ל, והרי שחכמי צרפת כמדומה שהיו  

מגשימים בפרהסיא בזמן ההוא וכו'. והנה היום  

הרעה  האמונה  אותה  נעקרה  לאל  תהילות 

שהחזיק   מי  שמענו  לא  כוחותינו  מכל  מעיקרה, 

וזה עם הידיעה בלבל בהאמנתה,  בה כלל, או שית

מופתית, או בידיעת קבלה, הנה אם לא יצא ולא  

[הרמב"ם]  הגדול  רבינו  התפלספות  מן  יושג 

תועלת בעיונו בלתי זה, היה באמת מספיק. עכ"ד.  

הראב"ד   בהשגות  עוד  ה"ז)וראה  פ"ג  על   (תשובה 

דברי הרמב"ם שהמגשים הרי הוא מין, כתב וז"ל,  

ם וטובים ין, וכמה גדוליא"א, ולמה קרא לזה מ

שראו   מה  לפי  המחשבה,  בזו  הלכו  ממנו 

האגדות,   בדברי  שראו  ממה  ויותר  במקראות, 

המשבשות את הדעות. עכ"ל. והרי הוא מעיד כי 

עם   מסכים  הוא  [וגם  מגשימים.  וטובים  גדולים 

שהאגדות   וכדמסיים  להגשים,  שאין  הרמב"ם 

גורמות "שיבוש" ולא יושר, וגם שהביא גדולים 

י איהו ס"ל הכי, היה לו לטעון שסוברים כך, וא

לגבי   רק  הרמב"ם  על  חולק  ולכן  הוא.  שטעות 

האם המגשים הוא מין או לאו, אחר שאין מקרא  

ואין מאמר חז"ל שדורש שלא להגשים, וכאשר 

 (סנהדרין צ ע"א ד"ה ודבריו)הכי נמי דעת פסקי הריא"ז  

וכ"כ  שבסמוך].  אלאשקר  המהר"ם  כתב  וכן 

מ אלאשקר  בשו"ת  קיז) (סהר"ם  על   י'  בדברו 

כתב   בהגשמה  הצרפתים  סתרים" שטעו  "מגלת 

ולולי המעולפי  וז"ל,  הרמב"ם]  [של  ' ספריו 

' מגששי  היינו   גלותינו,  עיני  את  שהאירו   ,'ספירי

 מתפשטות   היו   רעות  אמונות  וכמה  קיר,  כעורים

  בפרהסיא'  מגשימי  שהיו '  ההגשמ  כמו   באומתינו,

 ובכמה  בצרפת  התלמוד  בחכמת  הגדולים

  ל"ז   ן "הרמב   ששלח   מאגרת  שנראה  כמו   ומות,מק

 שלא  כשהחרימו   הזה,   הענין   על  צרפת  לרבני

 ואחרים  ל."ז   המדע  וספר  המורה  בספר  לקרות

  המדע  ספר  על '  תופסי  שאתם  אומרים  שמעתי

  רבותי  ולמה  ותבנית,   צורה  למעלה  שאין   באומרו 

  הגאונים   כל  שהרי  זה,  בדבר  עליו   תפסתם

  ד.  



    המדות  סעיף יז  שו"ע   

  

 

קצ 

  אלוף,   מפריד  רגן נ   חלוף  הסובר  קראו   בחבוריהם

  שנוי   בתורה,  כתוב  זה  שדבר  ראיות  והביאו 

 בהגדות  גם  בכתובים,  משולש  בנביאים,

'  ברכו   כל   על'  ית  העלות  עלת   ,'הנעימי  ובמדרשות

  וכמה   ,'וכו '  ותבני  בגשם  לתארו   אין   ותהלות,

 שמואל  ר" הר  גם.  זה  דבר   לקיים   שם  האריך

 מה  ל,"וז  זה בדבר  עליהם לתפוס שלח א"ספורט 

  על   הודיעונו   תנסוהו,  ומה  דבריכם,  עליו   ו תעתיר

  בספר   הגדול'  רבי  דברי  תחלת  .'וכו  תריבוהו   מה

  גשם  הכל  ליוצר  שאין   הראשונית,  ואמירתו   המדע

 נחלקו  אם  תמה  ונבזה,  נמס  הצעיר  ואנכי.  ותבנית

 היא   קבלה  זה  דבר  שהרי  זה,  על  העולם  אבות

 עצמו   מפי  ולא  מסרן,  אליו   מרבו   רבו   אשר  בידינו,

 וחכמי   הקדמונים  הגאונים   כל   כתבו   כן  כי  ,אמרן 

 בפירושי  ל"ז   גאון   האיי  רבינו   כתב  וכן   גליותינו,

  בפרק   ל"ז   גאון   נסים  רבינו   וכן   ,' וכו   שלו   חגיגה

 בענין  לדבר ל" ז  ח"ר האריך וכבר עד ,'כו  הרואה

  ולמביני  דבריו,  באחרית  אמר  וכך  ערבות,'  בפי  זה

 להבין   להם  כדאי  מזה  פחות  שמים  יראי  מדע

  בישראל  שיש  מודיע  התלמוד  בכל  שאין   ולידע,

 זכרו,   ויתעלה  שמו   ישתבח  לבורא  דמות  שנותן   מי

 מחפאים  המינים,  ישראל  רשעי  לב  חלוקי  אמנם

  שפרע   מי  עצמן,  את  לגנות  כדי  כן,  לא  אשר  דברים

 הגדול  הרב  וגם.  כ"ע  מהם.  יפרע  המבול  מדור

 מאמין  בשומו   הגדול'  רבי  על  תמה  לא  ד"הראב

 כי  שאמר,  מהטעם  אלא  המינים,  כללמ  הגשמות

  . 'וכו   הרעות  המחשבות  בעלי  מינים  לקרות  אין 

  ובזכות   ל"ות.  זה  בענין   שם  האריך  וכמה.  ל"עכ

' המעולפי  ספריו   ובהמצאת  ל"ז   הרב   רבינו 

 הגשמות  של  זו   אמונה  אבדה  כבר  ספירים,

 שמעלה  מי  ואין  אומתינו,  אנשי  מפי  ונכרתה

 כי וידוע. ללכ  בה  שמסתפק מי  ולא לב, על אותה

  האדם   אותן   ישיג   לא  בהן,  וכיוצא  הדברים  אלו 

  רבות  להקדמות  צריכין   אלא  בלבד,  מהתלמוד

  הענוה,   רצועת  התיר  הלזה  והאיש  מהמושכל,

  וזדונו,  קלונו  וגלה פניו,  מעל הבשת מסוה והסיר

 לאל  חלילה  עולם,  יסוד  צדיק  הגדול  הרב  על'  וכת

ו 'וכו   יבא  חנף  לפניו   ולא  מרשעו  עכ"ל.  עתה . 

(אור אינה ה' לידי את מאמרו של הגאון הנאמ"ן  

תשנ"ג) לא   תורה  הרמב"ם  למען  יקבנו  שמו  זה 

גם בספר קובץ מאמרים   ונדפס  רסז) אחשה,    (עמ' 

צרפת   חכמי  ושטעו  הרמב"ם,  מענין  שם  וכתב 

ע כך  ועל  הרמב"ם,  בהגשמה,  כנגד  טענתם  יקר 

הראב"ד   והשגות  הרמב"ן,  באיגרת  כמבואר 

  ש.  הנ"ל. עכת"ד ע"

ישראל   בעם  המסורת  שכן  כאן 

לדור חדשה   ,מדור  טעות   , ושזו 

הגאונים" "כל  אליהם   ,ושכ"כ  ציינו  וגם 

חלק  (בזה בשו"ע המדות    ו בספריהם. ועוד הרחבנ 

והבאנו עוד קדמונים   ה' סי' א סט"ו אות ז והלאה)יחוד  

בן   ביוסף  הוא  שכן  המסורת,  שכן  שכ"כ  להם 

שזה דבר שנצטוינו   טז)  (ח"ב אותמתתיהו נגד אפיון  

ונזהרנו לשמורו, ושהוא ידוע לכל. ע"כ. וכן הוא  

באנקלוס לאורך תרגומו על התורה, כפי שבמורה  

כא) פרק  שכ"כ   (ח"א  הבאנו  ושם  כך,  על  משבחו 

  קבלה היא בידנו ע"ש.גאונים וראשונים רבים, ש

  

  הרמב"ם מוכיח את המגשימים בדורו 

רח בספריו  והכי חזינן להרמב"ם גופיה שט

שיש   ההגשמה,  של  זו  מטעות  להוציא 

הטועים בה בדורו, ולאפוקי בדיוק ממה שיצאו 

כנגדו בדור שאחריו. שהנה במאמר תחית המתים  

,  כתב  )במהדו' שילת  (הנדפס באיגרות הרמב"ם ח"א עמ' שמא

ישראל,  מחכמי  נחשב  שהיה  אדם  פגשנו  וכבר 

וחי ה' יודע היה דרך הלכה ונשא ונתן במלחמתה  

של תורה כפי מחשבתו מנעוריו, והוא היה מספק  

כמו  מעים,  ובני  ורגל  ויד  עין  בעל  גשם,  ה'  אם 

אחרים   אמנם  גוף.  אינו  או  בפסוקים,  שבא 

  ונתבאר  

  ה. 



 

  קצא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

שפגשתי מאנשי קצת ארצות, פסקו לגמרי שהוא 

ו לכופר מי שיאמר חילופו, וקראוהו  גוף, והחזיק

מין ואפיקורוס. והבינו דרשות מסכת ברכות על  

אנשים   פשוטיהן. קצת  על  שמעתי  בזה  וכיוצא 

שלא ראיתי. וכאשר ידענו באלו האובדים לגמרי, 

ישראל,  מחכמי  שהם  וחושבים  מזקנים,  ושהם 

מן  דרך  תועי  ויותר  אדם,  שבבני  הסכלים  והם 

נתמלא מו  וכבר  חם משגעונות הנשים  הבהמות. 

הזקנות, ודמיונות נפסדים כנערים וכנשים. ראינו  

בחבור לבאר  לנו  עיקרים  שצריך  התלמודיים  נו 

תוריים על צד הספור, לא על צד הביא ראיה וכו'.  

ההמון  אצל  מקבלות  האמתות  להיות  ובחרנו 

עיקרים   המשנה  חיבור  בפתיחת  וזכרנו  לפחות. 

הק ועיקרי  בנבואה,  להאמין  ומה  ראויים  בלה, 

פה   שבעל  בתורה  רבני  כל  שיאמינהו  שיתחיב 

הבהמות,   מן  פחותים  [ומש"כ  ע"כ.  ראה  וכו'. 

שהאנשים שאין להם    (ח"ג פנ"א)במורה הנבוכים  

נדחי  כגון  ולא מקובלת,  עיונית  לא  דעה בשטה 

הנחתים  והכושים  בצפון,  הנחתים  התורכים 

שאצלנו   מאלה  להם  הדומים  וכל  בדרום, 

הללו,   הבלתי באקלימים  החי  כדין  אלה  ודין 

מן   והם  האדם,  בדרגת  לדעתי  אלה  ואין  הוגה, 

למטה   הנמצאות  ומעל דרגות  האדם,  מדרגת 

 

 
  מכת"י  שובת רבו שלמה מן ההרת  ו

ההר   בראותינו מן  שלמה  ר'  תשובת    את 

מכת"י   בראותינו מכתבים הנדפסת  (בקבוצת 

, והוא מתוך קובץ גנזי נסתרות  50סי' ז מומבערג תרל"ה עמ'  

בקונטרסים ד  ג,  הדת)  חלקים  מלחמת  חדש   הקרויים  אור 

נופל על כל הפולמוס. ועל כן אמרנו להעתיק את  

דברי ר' שלמה כולם, מאחר ואין הספרים הנ"ל  

מעט   נוסיף  מרובעים,  סוגריים  ובתוך  מצויים. 

  ביאור בדבריו.

תאר  להם  הושאל  שכבר  כיון  הקופים,  לדרגת 

האדם ותבניתו, והבחנה למעלה מהבחנת הקוף. 

להם   שהושגו  ועיון  השקפה  שבעלי  אותם  אבל 

מן  רעים  יותר  אלה  נכונות,  בלתי  השקפות 

שונים בהרבה וכו'. עכ"ד.] ועוד בסוף אגרת  הרא

הבורא   ובזכרם  צרפת,  חכמי  על  כתוב  הצוואה 

המגשימים  יתבר הדברים  באותם  שעה  בכל  ך 

הכופרים   מדברי  וגדול  רב  עלוי  יתעלה  הבורא 

חלילה לו. ע"כ. [ברם אי איגרת זו היא להרמב"ם 

(ערך או מזוייפת, ראה להרב חיד"א בשם הגדולים  

הרמב"ם,   הרמב"ן) דברי  אינם  הרוב  שעל  שכתב 

במטפחת   היעב"ץ  וכן  סריקי.  בוקי  ביה  ותלו 

וגם  כת  (פרק ט)הספרים   ב שהיא מזויפת מתוכה. 

האריך שאין    (בסוף אגרות הרמב"ם שלו)הרה"ג שילת  

הגאון   ואולם  ע"ש.  מזוייפת  זו  שאיגרת  ספק 

(בהוצאת ישיבת כסא רחמים הנאמ"ן בקובץ כסא המלך  

סב) באריכות   ס"ל  עמ'  ע"ש  להרמב"ם  דהיא 

אודות    (ריש פרק א)דבריו.] וע"ע במורה הנבוכים  

  הטועים בהגשמה. 

  

כי לא כאשר דימו כן היתה   וכאן בהערה

דעת רבנו שלמה מן ההר ותלמידיו, כי 

הוא כיבד את הרמב"ם ואת ספריו עד מאוד, ולא  

ההר,   והנה מן  אברהם  בר  שלמה  רבנו    ז"ל 

בקנאתנו לתורת צורנו, בשמענו מקצתם              

ונערים, מפרס רוב  מים דברים, חדשים מקזקנים 

טוב   לא  הדרך  הולכים  אבותם,  שערום  לא  באו 

ולמשול   הקבלות,  להרוס  מחשבותם,  אחר 

ולהבל,  למשל  ולהפך  התורות,  בדברי  משלים 

ובשאר  והבל,  קין  ותולדות  בראשית  מעשה 

ושמענו מפי המעתיק   כתובים הכתובים בתורה. 

[דהיינו  זצ"ל  הרב  שכסה  מה  כל  גילה  אשר 

  ה ורא 
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הכו  ו"המעתי"הרב"  לרמב"ם,  מי  ונה  הוא  ק" 

וטוען  ההר,  מן  שלמה  רבנו  נגד  שנלחם 

"המעתיק", שהוא הבין את דברי המורה לעומק,  

ומגלה סתריו וכוונותיו. ובאמת פשוט שהוא רק 

פני   את  ולא  בעיקר,  וכפר  בתורה,  פנים  גילה 

שהיה   ורשעו.]  קלונו  את  אלא  גילה,  הרמב"ם 

פורים משלים,  אומר בפני רבים על תורתנו, כל הס 

צוות הנהוגות [גם המצוות שבתורה אינם וכל המ

וכאלה  לפומיה].  עפרא  משלים,  אלא  למעשה, 

עצמו מספר, שמעתי מלעיגים על דברי רבותינו. 

וכשמעי הדברים האלה, נבהלתי ונפלו פני ארצה 

וחרדתי, והתווכחתי עמהם פעמים רבות, והייתי 

מרי היינו  הימים  וירבו  כמתעתע.  בים בעיניהם 

נל ולא  המריבה כמתלהמים  כאן  [עד  חמים. 

מן   שלמה  רבנו  במקום  רק  שהיתה  בתחילתה, 

ההר, ובזה גם הרד"ק יחזק וינשק את ידיו, שהגן 

  על התורה מפני הכופרים.] 

ונכנסו   עד ובעתה,  בלהה  עת  העת    בא 

הרמתה  עד בגאוותם  בדרש  חכמי  בריבותנו 

[מצד חכמי בדרש, הסיבה שהרעישו את העולם,  

ות, כי אמרו להם שרבי וארת בריש אגרות קנאמב

וכאשר  הרמב"ם,  בכבוד  הקל  ההר  מן  שלמה 

כי   בדברינו,  בעיניהם  ויבזו  בסמוך]  יבואר 

עלינו  ויחשבו  בתה.  ולשיתנו  בלבבם  להשמיד 

ונכריתנו   בלחמו,  עץ  נשחיתה  לאמר  מחשבות 

לאמר, כי חרפתי    ויוציאו עלי דבה ויוציאו עלי דבה ויוציאו עלי דבה ויוציאו עלי דבה מארץ החיים.  

וד חיים,  אלהים  אשר מערכות  הגדול,  ברב  ברי 

בן הרב   רבינו משה  ורבץ תורה בישראל,  הרבה 

הדיין רבינו מיימון ז"ל, להבאישני ביושב הארץ.  

וכמה ימים עמדו עלינו להתעולל ברשע עלילות, 

ולהקהיל קהלות, ולהקלותנו, ולהבזותנו. [כלומר 

לוחמי רבנו שלמה הנ"ל הכופרים בתורה, גייסו  

בדרש,   חכמי  טענות  את  טענות  דרך  טענות  דרך  טענות  דרך  ח"ו שקר שקר שקר שקר דרך  שהוא   ,

את הרמב"ם. ונמצא מבואר שאת כפירתם  מנגד  

שהכל משל, תלו באילן גדול ברמב"ם, במקומות 

ומדרשים שהם משלים,   במורה שפירש פסוקים 

ומשכו את דבריו הרבה מעבר דעתו, עד כפירה 

בעשיית המצוות, וכנזכר לעיל ש"המעתיק" טוען  

שלמה  ורבנו  זצ"ל.  הרב  שכסה  מה  כל  שגילה 

נלחם ברמב"ם, כי    ם בהם, לכפירתם, הואשנלח

וכך  ככפירתם,  סובר  שהרמב"ם  סוברים  הם 

העלילו עליו עלילות לחכמי בדרש שרבנו שלמה 

מן ההר מזלזל בכבוד הרמב"ם, ולא גילו להם את  

בדרש   חכמי  אז  הן  באמת,  המחלוקת  שורש 

גופייהו היו מנגדים אותם ולוחמים בהם. וכל זאת  

אין  די, בכל אתר ואתר, ו כדרכם של מחרחרי ריב 

  שקר נתפס אלא אם כן יש בו מקצת מן האמת.]  

בהתאספם  ויהי הרעה  כלתה  כי    כראותנו 

צרותינו  ויהי להראות  בלבנו  חשבנו  עלינו, 

לפנים  נודעו  כאשר  וגדוליה,  צרפת  לרבני 

כחם.  בכל  ומחזיקים  תורה,  מרביצי  בישראל 

אותנו   לנחם  מדבר,  מדאגה  כתבי,  להם  וכתבתי 

, בהודיעם אותנו אמיתת בר על לבנו, ולחזקנו ולד

קבלתם, אשר למדום אבותם. ויהיה בהגיע כתבי  

אגרת   הם  גם  ושלחו  הם,  גם  נבהלו  לפניהם, 

ולכל   תוכחותיהם לכל המחזיקים בדברים ההם, 

הנועדים עליהם. [דהיינו רבנו שלמה פנה לחכמי  

צרפת שיעזרו לו, נגד יוצרי דת חדשה זו שהכל  

ל הרמב"ם,  ם בשקר בכסא כבודו שמשל, ותופסי

וכל וויכוחו הוא נגד בני מקומו הכופרים בתורה  

וכנ"ל. וחכמי צרפת חיזקו דבריו, שאין לשנות מן  

הקבלה ושזו כפירה, וכאן מבחינתו נגמר הדבר.  

כשהכניסו  הרמב"ם,  על  הוויכוח  שמעצם  אלא 

חכמי צרפת ראשם לנושא, והזדקקו לעיין בספר  



 

  קצג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 

 

בו   בהביטם  דבריו המורה,  לחיכם  ערבו  על    לא 

דבר  עשו  צרפת  חכמי  ולכן  ההגשמה,  הרחקת 

יצאו  הם  כן  ועל  יעשה,  לא  הר' שלמה  שלדעת 

כן  אחרי  שבסמוך].  וכלשונו  הרמב"ם,  כנגד 

שלחו מהם לרגל הארץ, לדעת אם האמת אתנו,  

גם הגיע אליהם ספר מורה הנבוכים, וחרה אפם 

כי   בעיניהםמאד,  בעיניהםהיו  בעיניהםהיו  בעיניהםהיו  הדברים  היו  חילול    הדברים 

לחגור חרב גזרותיהם, וחיצי וחילול ה', ומיהרו  

וגערות,   מהומות  ברוב מארות  אשר  אשר  אשר  אשר  קללותיהם, 

בעיני  בעיני יפלא  בעיני יפלא  בעיני יפלא  גם    יפלא  רואה,  יפלאכל  יפלאבעיני  יפלאבעיני  יפלאבעיני  בצאתם   בעיני 

כי   כבירים,  מים  כזרם  חברים,  כאיש אחד  כולם 

רוח ה' נוססה בהם, ותושיה וגבורה עמהם, לקנא 

יתכן  איך  [מתפלא,  תורתו  קנאת  אלהים  קנאת 

נאת טעות, וכאשר ספו לקנא כן, והיא קשכולם נא

וכן  עיני.  ולא  "עיניהם",  בלשונותיו,  מבואר 

"אשר   מארות",  "רוב  "מיהרו",  בסמוך  אומרו 

וכיון   כן,  מורה  וכו',  רואה"  כל  בעיני  יפלא 

הרמב"ם  בן  אברהם  ורבנו  הרמב"ן  שמאגרות 

נגד   צרפת  חכמי  שטענת  מבואר  אגרות,  ועוד 

ההגש הרחקת  על  היתה  וכנזכר הרמב"ם  מה, 

"כ הנה לנו מכאן בהדיא, דאיהו רבנו למעלה, א

שלמה מן ההר ג"כ מכלל מרחיקי ההגשמה, ולא  

צרפת.   עם חכמי  בקשר אחד  אותו  קשרו  כאשר 

(רבנו שלמה מן  ודין גרמא לקשר זה, מטעם ששניהם  

היו בצד אחד, כי אמנם שניהם היו    ההר וחכמי צרפת)

מ שלמה  רבנו  של  מנגדיו  נגד  אחד  ההר בצד  ן 

בצד אחד נגד הרמב"ם, כמפורש   במקומו, אך לא

  כאן].  

שכנגדנו,  ועתה דברים  אליכם  הגיעו    אדוני 

להצית אתכם בנו, גם שלחו מהם אחד  ועתה

קהלת  כל  ולהכניס  מדנים,  לעורר  [הוא הרד"ק] 

הקדש אשר בגלילותיכם במחלקותם ובריבותם, 

ומוציאים דבר עלינו ביניכם, כי דברנו ברב הגדול 

[כלומר   זצ"ל  משה  וכאשר  ר'  כן,  עשה  הרד"ק 

ברבנו  שטעה  והיינו  מכתביו,  את  לעיל  הבאנו 

שלמה, ולאור האמור סיבת הטעות היא שמגיני  

ולכן   חכמי צרפת התנגדו למורה,  ר' שלמה הם 

חכמי  אל  פנה  שלמה  שרבי  כיון  הרד"ק,  סבר 

שדעתו   פשוט  להצדיקו,  תכליתם  וכל  צרפת 

ברם   המורה.  לענין  אינו,  כדעתם  זה  באמת 

בשתי כמבוא המורה  את  תופס  הוא  כי  כאן,  ר 

נכנסתי  הגדול  לשמו  אשר  ה',  חי  ואנו  ידיו.] 

האלה,   שום  לדברים  מפינו  יצא  לא  מעולם  שום  כי  מפינו  יצא  לא  מעולם  שום  כי  מפינו  יצא  לא  מעולם  שום  כי  מפינו  יצא  לא  מעולם  כי 

ובתורתו  ברב  וגנות  ובתורתו שמץ  ברב  וגנות  ובתורתו שמץ  ברב  וגנות  ובתורתו שמץ  ברב  וגנות  וערבים  שמץ  חביבים  כי   ,

ושמועה אנחנו  ובכל שמועה  עלינו דבריו מאד, 

ם  רואים פסקיו, ונושאים ונותנים בדבריו, וטורחי

ומזכירים את שמו לתהלה    בכל כחנו להעמידם,

מחכמי   לרבים  ידוע  וזה  מקום.  בכל  בחדושיו 

ורואים  בהם,  וחפצים  אותם  שמבקשים  ארצנו, 

לכבוד   אתנו  הם  שלמים  הרב  דברי  כי  בהם, 

האיש  ואולי  עלינו.  המוטלת  כחובה  ולתפארת, 

היוצא  לימים]  זקן  שהיה  [הרד"ק  הזקן  בעל 

עמכם יעשה  בארץ    בגלילותיכם,  עשו  כאשר 

ששלחתי  ,  הזאת הכתב  טופס  הוציאו  ששלחתי  אשר  הכתב  טופס  הוציאו  ששלחתי  אשר  הכתב  טופס  הוציאו  ששלחתי  אשר  הכתב  טופס  הוציאו  אשר 

דברי מלבם לאמר, כי אני   וזייפו ובדו בי וזייפו ובדו בי וזייפו ובדו בי וזייפו ובדו בי , לצרפת לצרפת לצרפת לצרפת 

מימון,  אבן  באמונת  המאמין  להחרים  צויתי 

ולא עלה   רעים אחרים אשר לא דברתי,  ודברים 

על לבי. [כלומר המכתב ששלח רבנו שלמה מן  

ההר לחכמי צרפת, היה נגד בני מקומו שאמרו על 

וזו  פס משלים,  שהם  ומצוותיה,  התורה  וקי 

שבעל פה  כפירה. אך יחד עם דבריו הוסיפו תורה  

בדבר הדומה, מה שלא אמר ולא עלה על ליבו,  

עם  יחד  להם  יצא  וזה  המורה,  את  מנגד  שהוא 

על  כעסו  צרפת  שחכמי  במציאות  התפיסה 
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המורה, ועל כן מסתבר שמי שעוררם לכל זאת גם  

שקר הסובבת בעולם    סובר כן. ויחד עם שמועות

כן,  אמר  שהוא  שמעו  מחלוקת,  בעת  בפרט 

הצע  בהתווסף  על ובפרט  והנורא  הגדול  ר 

שהוצאו ספרי הרמב"ם לשריפה, התסיסו את כל  

הגולה.] ועל כן אדוני וחבורתו הקדושה, תנו לב 

תשמעו  ואל  אלהינו,  לכבוד  זאת  את  לחקור 

וכחפץ   כתפלת  לעד  יגדל  ושלומך  לדבריהם, 

ש וש"י החתומים,  שמואל  בר  אברהם  בר  למה 

  עמהן דוד בר שאול בחיר. עכ"ל. 

שכת לשונו הרמב"ם  הנ"ל  דברי  שכל    ב 

נכונים, מכריחים שגם רבנו שלמה מן   לשונו

ההר ממרחיקי ההגשמה, הן כתב וז"ל, כי מעולם  

שמץ וגנות ברב ובתורתו, כי   שוםשוםשוםשוםלא יצא מפינו  

חביבים וערבים עלינו דבריו מאד, ובכל שמועה 

ונותנים  ו  ונושאים  פסקיו,  רואים  אנחנו  שמועה 

ידם, ומזכירים בדבריו, וטורחים בכל כחנו להעמ

ידוע בכל מקוםבכל מקוםבכל מקוםבכל מקוםאת שמו לתהלה בחדושיו   וזה   .

לרבים מחכמי ארצנו, שמבקשים אותם וחפצים 

הם אתנו   דברי הרב שלמיםדברי הרב שלמיםדברי הרב שלמיםדברי הרב שלמיםבהם, ורואים בהם, כי  

לכבוד ולתפארת, כחובה המוטלת עלינו. עכ"ל. 

עו  כן  אלמא  וגם  "בעיניהם",  שכתב  מדבריו  לה 

  דלא בעיני וכו', וכאשר הערנו זאת לעיל.

המדפיס   כךו ט) כתב  הע'  מכתבים  בקבוצת      (שם 

שמכאן רואים איך התנצל נגד המוציאים   וכך

לחרף   לבו  מלאו  כי  לאמור  רעה,  דבה  עליו 

ונהפוך   ז"ל,  הרמב"ם  ישראל  צבא  שר  מערכות 

עוד אנו למדים הוא, כי גדול הוא מאוד בעיניו. ו 

כי לא הוא כאשר חשבנו עד הנה, "כי עיקר הריב  

על שלמה  ר'  רק    של  היה  והמורה,  המדע  ספר 

גשמות   כל  בהם  שולל  ז"ל  שהרמב"ם  בעבור 

(כ"ח ח"ה מהשם יתעלה, ומנפש האדם והשארתה"  

. רק כמו שכתוב במכתב שלפנינו "כי הרסו עמ' ג)

הקבלות, ועשו מכל ספרי התורה ומכל המצוות 

וזה  רז"ל".  דברי  על  מלעיגים  והיו  משלים, 

(לעיל טודרוס  מתאים גם עם מה שכתב ר' יוסף בן  

ב) אשיות    סימן  להצות  בזה"ל,  עליהם  שכתב 

הקבלה וכו', להיות כל דברי תורה ודברי קבלה  

והמופתים לעג כמים   ועל האותות  וחידה,  משל 

וכו',   חכמים  דברי  על  וילעיגו  וכו',  שותים 

פלה ומן התפלין וכו'. ע"כ. דהיינו ופטורים מן הת

ורה,  רבנו שלמה מן ההר לא היה לו דבר נגד המ

ציווי  ואת  אפיקורסים,  שהיו  מקומו  בני  נגד  רק 

התורה פירשו בדרך משל, ולכן לא הניחו תפילין  

  וכדומה. 

הסתירות  לאור כל  יובנו  זאת    כל 

דיבור  לאור כדי  ותוך  ונזכירם,  המציאותיות 

זה של רבנו שלמה מן ההר, נשיבם. כיצד מכתב  

שכתבו   הנ"ל,  והרד"ק  הרמב"ן  דברי  עם  יכון 

ו  בו עליו,  גשם  הטילו  שהם  צרפת  חכמי  על 

יתעלה. לפי שאין זו אלא עלילה שהעלילו עליו 

במציאות,  אחיזה  תפסה  והיא  במקומו,  מנגדיו 

וכנזכר. גם   מפני שכן סברו תומכיו חכמי צרפת 

שחכ שלמעלה,  במכתב  הרד"ק  שאמר  מי  מהו 

צרפת הודו לו והתחרטו, ולפי מכתב רבנו שלמה,  

לסב בהם  שחזרו  זר  דבר  משל יצא  שהכל  ור 

ח"ו?! לפי שהחזרה היתה כנראה על ההגשמה. 

עקב   מהיר  ברצותם שקט  בהם  חזרו  גם  ובודאי 

מי  ואחריתה  מהנצרות,  לפרוץ  העומדת  הסכנה 

בראותם   בעולם,  שלום  להשקיט  חפצו  ישורנו, 

והסכנ  בוערת,  במכתב  הגולה  וכנזכר  הקרבה,  ה 

בין  המחלוקת  מה  השאלה  על  חסדאי.  בני  של 

הרמב" בגולה  סיעת  הרד"ק, שסובב  ובראשם  ם 

לעת זקנתו כדי להחרים את רבנו שלמה ודעימיה,  
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מבני  הכת  על  שלמה  רבנו  שקצף  במה  והרי 

גם  מודים  משל,  הם  נותנים  שבהכל  מקומו 

הרמב"ם הרד"ק ודעימייהו, וא"כ על מה בערה  

לה? גם למה נשאר הרד"ק לסבור שר' שלמה הגו 

לל מנגדי  עומד מנגד? תשובתה שאין זאת אלא בג

את   מנגח  שהוא  עליו  שהעלילו  שלמה,  רבנו 

הרמב"ם, ומגשים. והראיה לדבריהם שפנה רבנו  

את   זאת  סיבבו בגלל  והם  צרפת,  שלמה לחכמי 

  שריפת ספרי הרמב"ם. 

פנה   נותרה מי  עלומה,  אחת  שאלה    רק 

כמרים לשרוף את המורה, בודאי לא ל נותרה

מרחיקי  גם  סיעתו, שהם  מבני  ולא    רבנו שלמה 

עירו,  נאמר החולקים עליו מבני  ואם  ההגשמה. 

הרי הם השתמשו במורה לסייעם לשיטתם, ואיך 

לכאורה  לשריפה.  ומשענתם  מגנם  את  יקחו 

צרפת   חכמי  חסידי  שמקהל  הוא,  התירוץ 

הדברי יצאו  המורה  על  וכעסו  ם. שהגשימו, 

ורגלים לכך, הוא לשון מכתבו של רבנו שלמה מן 

ם הגיע אליהם ספר  ההר שכתב על חכמי צרפת, ג

, כי היו בעיניהם וחרה אפם מאד וחרה אפם מאד וחרה אפם מאד וחרה אפם מאד מורה הנבוכים,  

לחגור    ומיהרו ומיהרו ומיהרו ומיהרו הדברים חילול הדברים וחילול ה',  

קללותיהם   וחיצי  גזרותיהם  מארות    ברוב ברוב ברוב ברוב חרב 

אשר יפלא בעיני כל רואה, גם  אשר יפלא בעיני כל רואה, גם  אשר יפלא בעיני כל רואה, גם  אשר יפלא בעיני כל רואה, גם  מהומות וגערות,  

יפלא  ב ב ב ב  יפלא  עיני  יפלא  עיני  יפלא  עיני  חברים,  עיני  אחד  כאיש  כולם  בצאתם 

, כי רוח ה' נוססה בהם, ותושיה  כזרם מים כבירים כזרם מים כבירים כזרם מים כבירים כזרם מים כבירים 

וגבורה עמהם, לקנא קנאת אלהים קנאת תורתו  

עד   גדול  כעס  היה  שכעסם  וחזינן  עכ"ל.  וכו'. 

באגרות  הנ"ל  הרד"ק  דבמכתב  איברא  מאוד. 

כתב שרבנו    ע"א)  4(דף  קנאות   כי  כן,  כתוב שלא 

די אלילים וכו'. וכן במכתב בני שלמה פנה לעוב

מכתבים   בקבוצת  עמ'  (אחסדאי  ג'  כתבו,   )33גרת 

המורדים  פנו  בהם,  שבו  צרפת  שחכמי  שאחרי 

והפושעים אל הגויים והסיטום נגד המורה. ולאור  

הקושיה נראה, שהיות ודברי הרד"ק ובני חסדאי 

באו מכח שמועות של מחרחרי ריב, לכן עדיפים  

מן   שלמה  רבנו  בו דברי  שמפורש  גופיה,  ההר 

יתכן, אחר שלא היתה ידו בזה. ובפרט שזה לא  

צרפת   רבני  וגישת  המורה,  מספר  אוחז  שהוא 

שאיזה   אלא  זאת  ואין  וכנזכר.  לזרא,  לו  היתה 

כן,  עשו  חסידיהם  או  רבני צרפת,  תלמידים של 

שאף ששבו בהם רבניהם, יתכן שלא מעצם הדבר  

וח בהם,  שבו  שחלקם  או  ההגשמה.  לקם בענין 

לא, כי המילות "חכמי צרפת" כוללת רבים, ולא 

אחד. או שפנו לנוצרים עוד קודם ששבו   רק חכם

בהם, ואז שמא דין גרמא למשובתם, כי אז הבינו 

  להיכן יובילו הדברים, כמו שאירע לבסוף. 

  

  סיכום 

ר'  לאור חומר,  כמין  מיושב  הכל    האמור 

לעוזרו   לאור צרפת  חכמי  אל  פנה  שלמה 

כת   כנגדו  בעניין  הלוחמים  במקומו  הכופרים 

משל מפרשים  התורה  כל  ביטלו שאת  ולכן  ים, 

מורה   בספר  מחזיקים  ובשקר  מעשיות,  מצוות 

מעצמם   צרפת  וחכמי  דרכם.  כמורה  הנבוכים 

נתפסו על דברי הרמב"ם שאסר את ההגשמה, מה  

שלדעת ר' שלמה אין בו שום דופי. וכשראו חכמי 

בהם.   חזרו  בוערת,  הגולה  כי  ר' צרפת  ונשאר 

סברת   ועם  המשלים,  בכת  מחלוקתו  עם  שלמה 

ש ספרי  רבים  שריפת  את  סובב  הוא  כאילו 

ושהוא אשם בחיטוט הנוצרים בספרי   הרמב"ם, 

היהודים, ובסכנת שמד רוחני על כלל ישראל דרך 

הנוצרים, כפי שבאמת הביא הדבר לבסוף ששרפו 

תפסו  וכיוצא  אלה  ובטענות  התלמוד.  את 

של ר'  נגד  את  הלוחמים  ועודדו  במקומו,  מה 



    המדות  סעיף יז  שו"ע   

  

 

קצו 

הדברים   נשארו  צרפת  חכמי  על  מ"מ  הגשים, 

שיטת  )אות ד   (סעיף קודם לעיל    התבאר. וכבר נ זבעינם

 

 

חת להגן הרד"ק ודעימיה שכאילו הם בשיטה א

ודעימיה   הרד"ק  שבאמת  בזמן  הרמב"ם,  על 

מסכימים עם דעת ר' שלמה נגד מנגדיו, וכל זה 

שברי   המפיצות  מחלוקות  של  כדרכם  קרה 

  אמיתויות, המעמיקות את הקרעים.

כשר   כל מנחם  הרב  הגאון  בקצרה  כתב    זאת 

שלמה   כל והלאה, (חטבתורה  רצא  עמ'  מילואים  "ז 

ד שכטענת רבנו שלמה  , והביא עו ודרכו באתי הלום)

מן ההר נגד כת הנותנת בהכל משלים, כתב גם ר' 

עליהם וז"ל,   (קבוצת מכתבים סי' ב)יוסף בן טודרוס  

להצות אשיות הקבלה וכו', להיות כל דברי תורה  

האותות   ועל  וחידה,  משל  קבלה  ודברי 

כמים לעג  על   והמופתים,  וילעיגו  וכו',  שותים 

מן   ופטורין  וכו',  חכמים  ומן דברי  התפלה 

בן  משה  ר'  כתב  זה  ושכעין  עכ"ל.  התפילין. 

די ליאון )64(דף  חסדאי בכתב תמים   וגם הר"מ   ,

  (בהישג ידו של הרב כשר) בספר הרמון הנמצא בכת"י  

על כת כזו. לאור כל זאת כתב הגאון רבי מנחם  

כת חדשה שעשתה הכל    , כי היתה(שם עמ' שז)כשר  

אמצעית כת  והם  המצוות,  ועזבו  בין    משלים 

ר' שלמה מן  ונלחם בהם  ישראל.  הקראים לבין 

ההר, והם אחזו בפחזותם לראיה בספרי הרמב"ם,  

שהם  ומדרשים  פסוקים  על  פעמים  כמה  שכתב 

שלמה   ר'  שכביכול  להלחם,  יצאו  ובזה  משל, 

כופר ברמב"ם, וממילא גם סובר להטיל גשם בו  

תעלה, והציתו אש המדורה, במה שלא היה, רק  י

בלוחם   הגולה  להלחם  את  והדליקו  בהם, 

בשקריהם והבליהם, כדי להציל עורותיהם מכעס  

עכת"ד,  שלמה.  לר'  כתף  שנתנו  הצרפתים, 

  דפח"ח. 

הם בהרמב"ם   מתי  ללומדם  כיצד  חז"ל  מדרשי 

מ ומתי  כפשוטם  התורה,  דברים  סודות  או  של 

  אעלים את מהלכו היפה של הגאון מנחם   לא  ז
זצ"ל            ז (בתורה שלמה חט"ז מלואים  מנדל כשר 

לא היה בראשונים מי שהגשים, גם , שמעולם  פ"ד)

לא בחכמי צרפת, וכולם מודים שאינו גוף, כאשר  

של   השני  מהצד  שעמדו  בראשונים  מתבאר 

שחשבו   או  הרמב"ם,  על  שחלקו  המחלוקת 

  (שם עמ' שכא)שחלקו עליו, ראה את סיכום דבריו  

ח"ו  להאמין  כזה  דבר  דעתם  על  עלה  שלא 

והמחלוקת היא   ות רק בהתולדבגשמות הבורא. 

וכאשר   הרמב"ם.  של  ההנחות  של  והמסקנות 

חסדאי   בן  משה  הר'  של  במאמרו  הרואה  יראה 

(נדפס בחמדה  הנקרא גם ר' משה תקו בכתב תמים  

גנוזה ח"ג בווין תר"ך, והביאו בתורה שלמה חט"ז במילואים  

והלאה) שח  עמ'  ד  הרמב"ן,    פרק  בתקופת  שחי 

שום   שלאורך המאמר הוא מודה שאין בו יתעלה

במראה    גשם, והרמב"ם  הרס"ג  על  וחולק 

רוחניים  מראות  שרואים  דס"ל  הנבואה, 

שאף  אשלי  כהני  ולא  בבורא,  גשם  המציירים 

במראות הנבואה אינו רואה שום ציור רוחני של 

ס"ל   ועוד  רוחניים.  ציורים  אלא  גשמי  דבר 

ועוד  בבורא,  תנועה  הנבואה  במראה  שרואים 

ע"ש כיוצ"ב  דברים  באיזה  לאחלוק  אולם  על   , 

עצם הבורא, שגם לו פשוט וברור שאין בו שום  

ההר   מן  שלמה  רבנו  בדברי  הוא  והכי  גשם. 

אנו  גם  וכאשר  יונה  רבינו  ובראשם  ותלמידיו 

  בההערה הקודמת.         ביארנו 

זה אינו, דאף שצדק ברב   ברם   אחר המחילה 

ההר  ברם מן  שלמה  רבנו  ובדברי  תקו, 

תרל"ה   ז מומבערג(בקבוצת מכתבים סי'  שנדפסו מכת"י  

ד בקונטרסים   , והוא מתוך קובץ גנזי נסתרות חלקים ג,50עמ'  
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לגבי רבנו שלמה  לגבי רבנו שלמה  לגבי רבנו שלמה  לגבי רבנו שלמה          כמו שנתבאר כמו שנתבאר כמו שנתבאר כמו שנתבאר ,  הקרויים מלחמת הדת)

מ"מ א"א לומר שלא היו מן ההר בהערה קודמת,  מן ההר בהערה קודמת,  מן ההר בהערה קודמת,  מן ההר בהערה קודמת,  

ברמב"ם   מפורש  שהנה  המגשימים,  רבים  אז 

(נדפס באיגרות הרמב"ם ח"א עמ' במאמר תחית המתים  

שהיה    פגשנו אדםפגשנו אדםפגשנו אדםפגשנו אדםכבר  שכתב, ו   )במהדו' שילת  שמא

דרך  היה  יודע  ה'  וחי  ישראל,  מחכמי  נחשב 

כפי   תורה  של  במלחמתה  ונתן  ונשא  הלכה, 

מחשבתו מנעוריו. והוא היה מספק אם ה' גשם,  

,  בעל עין ויד ורגל ובני מעים, כמו שבא בפסוקים בעל עין ויד ורגל ובני מעים, כמו שבא בפסוקים בעל עין ויד ורגל ובני מעים, כמו שבא בפסוקים בעל עין ויד ורגל ובני מעים, כמו שבא בפסוקים 

מאנשי קצת   אחרים שפגשתי אחרים שפגשתי אחרים שפגשתי אחרים שפגשתי         או אינו גוף. אמנם

לכופר  , והחזיקו  י שהוא גוףי שהוא גוףי שהוא גוףי שהוא גוףפסקו לגמר פסקו לגמר פסקו לגמר פסקו לגמר ארצות,  

ואפיקורוס.  מין  וקראוהו  חילופו,  שיאמר  מי 

והבינו דרשות מסכת ברכות על פשוטיהן. וכיוצא  

 על קצת אנשים שלא ראיתי. עכ"ל.  שמעתישמעתישמעתישמעתיבזה  

פגשם ודיבר  הנה לנו שהם מגשימים גמורים, וש 

עמהם, ולא שדרך קול השמים המוליך את הקול 

(תשובה ת הראב"ד  בהשגו   מבואר  וכן   שמע עליהם. 

שם ש        ה"ז)פ"ג   שיש  שהאומר  הרמב"ם  דברי  על 

  , ובעל תמונה הוא מין   שהוא גוף שהוא גוף שהוא גוף שהוא גוף רבון אחד אלא  

מין,   לזה  קרא  ולמה  וז"ל,  גדולים  כתב  גדולים  וכמה  גדולים  וכמה  גדולים  וכמה  וכמה 

ממנו הלכו בזו המחשבה, לפי מה שראו   וטוביםוטוביםוטוביםוטובים

האגדות,    .במקראות בדברי  שראו  ממה  ויותר 

י  המשבשות את הדעות. עכ"ל. והרי הוא מעיד, כ

היו   וטובים  ממש,  גדולים  דברי  מגשימים  שעל 

גוףהרמב"ם שהאומר   לו  גוףשיש  לו  גוףשיש  לו  גוףשיש  לו  מדבר,   שיש  מין  הוא 

מה ראה לסנגר עליהם,   ,ואם אין חולק שאינו גוף

הרמב"ם דיבר  לא  כלל  בהם  והראב"ן   .שהרי 

כתב, ודע אחי, כי רבים מן    (מצוה ב) השכל  במאמר  

על   הגשמה  בציירם  הסכלות,  בים  צללו  ההמון 

להם מעורר    השם ית'. והיה זה מפני שלא נמצא

על   הדברים  כל  והבינו  האמת,  על  לעוררם 

בדברי   בין  בפסוקים,  הנמצא  בין  פשטיהם, 

אצלם  נעדר  שאינו  דבר  כל  ויהיה  ז"ל.  רבותינו 

חושבים ש במציאות,  נמצא  דבר  [כל  הוא  גושם 

בעל גוף, וידים,  בעל גוף, וידים,  בעל גוף, וידים,  בעל גוף, וידים,  גשמי.] ולכן יאמינו שהשם ית'  

. אלא שחשבוהו יותר ופנים כמותם בתמונה ותאר ופנים כמותם בתמונה ותאר ופנים כמותם בתמונה ותאר ופנים כמותם בתמונה ותאר 

ויותר בהיר, להיות חומר שלו בלתי בשר    גדול,

עכ"ל.   כשלהם.  מעודודם  להוכיח  ניתן    וכן 

בזה  ראשונים די  ברם  לעיל,  אם  שהובאו  גם   .

על שום מה שרפו את    הרב תורה שלמה,  כדברי

רק    חולקיםב"ם המורה והמדע, אם הם  ספרי הרמ

על מראות הנבואה, ועל כך לא היו שורפים את  

סיפא ישיב שרק שמועות [ברם אי משום ה  .ספריו 

וכדרכם   ,ולא היה אמת בה ,לכךלוקת גרמה המח

מחלוקות]. בן   של  משה  שהר'  שכאמור  ואף 

חסדאי הנקרא גם ר' משה תקו בכתב תמים הנ"ל,  

לק על הרס"ג והרמב"ם  מודה שאין בו גשם, וחו 

וכיוצ"ב  גשם,  ציורי  רואים  במראה הנבואה אם 

שכך   מורה  הדבר  אין  מ"מ  פרטים,  מי  איזה  כל 

שסברו שהוא מגשים, סובר כמותו. אך מ"מ א"א  

שום   לפנינו  אין  שכיום  הידיעה  מן  להתעלם 

של   תשובתו  רק  ההגשמה,  מחזיקי  של  תגובה 

תקו,  הרב  של  וקונטרסו  ההר,  מן  שלמה  רבנו 

רבנו  על  מכך  ויתירה  מגשימים.  לא  ושניהם 

הקצף   שכל  הכרחנו  ותלמידיו  ההר  מן  שלמה 

הגולה, כל  ורעשה  ע"י   שיצא  יסודו  בטעות 

מחרחרי ריב, ומוציאי שם רע. ועל כן דין גרמא 

לחזק את השערתו של הגר"מ כשר, שמא מעולם  

לאחוז את ההגשמה,  רבים  היתה שיטה של  לא 

  אלא ע"י הוצאת שם רע. 



    המדות  סעיף יז  שו"ע   

  

 

קצח

וכמבואר דין גרמא למח' בפתגמא דנא. וע"ע כאן  

ספר    חבהערה  על  שהתעוררה  נוספת  מח'  על 

  המשנה תורה. 

 

 
הרמב"ם     ח ספרי  אודות  הראשון    הפולמוס 

  לגבי העולם הבא ותחיית המתים 

  

הר אגב הפולמוס  זהו  אין  הלום,    אשון בואנו 

אודות ספרי הרמב"ם, היות ובחיי חיותו  אגב

של רבנו הרמב"ם, כבר קמו סביב ספרו המשנה 

הדברים  ומעשה  עליו,  מח'  והתעוררה  תורה, 

ביד רמ"ה   וכו') מובא  ויש מגדולי  ד"ה    (סנהדרין צ ע"א 

  (הל' תשובה פ"ח ה"ב) שהיו שסברו בדעת הרמב"ם  

בהשגות  [וראה  גויה  ולא  גוף  אין  שבעוה"ב 

שם]  ה בלא ראב"ד  לעולם  שיהיה  לגוף  א"א  כי 

אכילה. וכן השיב על דברי הרמב"ם רב שמואל 

גאון הממונה ראש ישיבת בבל בדורנו [של היד 

רמ"ה]. וכתב עוד היד רמ"ה, שכן הבינו בדעתו 

שלא  תימן,  ומארץ  באספהאן  גם  הרמב"ם  של 

היה מודה בתחיית המתים כלל. ושם נקראו אנשי 

שה תלמידים  כופרים  בליעל  המתים,  יו  בתחיית 

להם   הביאו  כנגדן,  מקומם  אנשי  וכשהתריסו 

תשובה.   בהלכות  האמורים  הרב  מדברי  ראיה 

זאת,  על  לרב  לשלוח  המקום  אנשי  והוצרכו 

לעמוד על דעתו בדבר הזה, והשיב להם תשובה  

וכו' [והיא אגרת תחית המתים הנ"ל]. והביא שם 

שהוצר [וביאר  אחר  בתרגום  דבריה  תוכן  ך את 

רגום שלו, לפי שהעתיק המעתיק את  לתרגם בת

דברי הרמב"ם מלשון ערבי ללשון הקודש בלשון  

יוסף   הרה"ג  בהקדמת  גם  ראה  מאד.  עד  קשה 

אבן   הר"ש  תרגום  כי  הנבוכים,  למורה  קאפח 

תיבון הוא תרגום קשה, ועל כן פנו לר"י אלחריזי  

תרגום   ועל  הנבוכים.  מורה  את  מחדש  לתרגם 

צרפת   לחכמי  (כתבי באיגרתו 

מכון   שלט) הרמב"ן  עמ'  ח"א    ירושלים 

חפץ להשקיט את אש המחלוקת, וסבר כעין פשר  

אבן תיבון בסוף   הקדמת הר"שהר"י חריזי ראה ב

מורה הנבוכים בביאור המילים הקשות, בתקיפות 

עוד   וראה  כהוגן.  הנידונים  את  הבין  שלא  רבה 

בהקדמתו  וגם  הנ"ל,  קאפח  הרב  בהקדמת 

, ועוד באגרות הרמב"ם  (ד"ה ר"י)לפירוש המשניות  

לאיגרת תחית המתים) ועל  (מוסד הרב קוק קאפח במבוא   [.

ם, שלא יעלם את לשונה שכן תירגם היד רמ"ה  

מה' לעשות כל דבר, וגם עשה כן למשה ארבעים  

יום וכו'. ואילו היד רמ"ה חלק על הרמב"ם, וס"ל  

בו אכילה ושתיה, מ"מ  שאף שבעולם הבא אין 

ביאר   כאשר  וגויה,  גוף  בו  וכו')יש  נתחיל   (בד"ה 

המתים   תחית  איגרת  וכעת  רב.  וברוחב  באורך 

עמ' שמא במהדו' ות הרמב"ם  (נדפסה באיגר נמצאת לפנינו  

שילת, ובאיגרות הרמב"ם קאפח הוצאת מוסד הרב קוק, ובעוד  

ושם באיגרת מספר הרמב"ם גופיה את סדר   דוכתי)

היו  כי  לכותבה,  ומה הצריכו  אירע  מה  הדברים 

(הלכות כאלו שלמדו בספרו, והבינו מתוך שכתב  

כי בעולם הבא אין גוף, הרי זה מורה   תשובה פרק ח)

המתיםשאין   ממאמרי    תחית  כנגדם  וקמו  ח"ו. 

חז"ל מפורשים. והם ענו, כי אלו המאמרים הם  

דרך משל. ורבינו שלמה ראש ישיבת בבל סינגר  

כן   הבין  גופיה  איהו  גם  אך  הרמב"ם,  כבוד  על 

איגרת   את  הרמב"ם  כתב  כך  ולשם  ברמב"ם. 

תחית המתים, לעקור ולשרש טעות זו מכל וכל,  

תחית המה,  דברים  שני  והע  כי  וה"ב, המתים 

וכאשר מראה באצבע מכמה וכמה דוכתי שכבר  

כתב כן בספריו, לך ראה שם כל זאת. וראה עוד 

שידע    (עמ' שא במהדו' שילת)בזה באגרות הרמב"ם  

שכן  מנביא,  עדיף  חכם  חכמתו  מכח  הרמב"ם 

   ןב" רמ הו



 

  קצט  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

ספר   הנבוכיםגבי  הספרדים מורה  שבמקומות   ,

ספר  א ואילולי  פילוסופיא,  לומדים  מורה שר 

יש    הנבוכים בהם  בכפירה,  ליפול  ח"ו  יכולים 

לומדים  שלא  במקומות  משא"כ  ממנו,  ללמוד 

לארץ  מוכרח  המורה  ספר  כי  וז"ל,    פילוסופיא. 

ששלא   ידעו פרובינציה,  לא  קראו  שלא  כצרפת 

דבריהם   השמעתם  וכתב,  הפילוסופיא.    מחכמת 

 

 

דברי   על  הטפשים,  אצל  הויכוח  רוב  יהיה 

ועוד שם   (עמ' שט היסודות שקבע בהלכות מדע. 

, ובשו"ת הרמב"ם  בעמ' שצד, ועוד עמ' תט)ה ואמנם, וד" 

זו, היא מלבד הענין   (בלאו סי' סח) בזה. ומחלוקת 

מקורות   כתב  לא  למה  ספרו,  על  שהתעוררו 

להלכותיו, והשמיט את כל שיטות הפוסקים. ראה  

דברי   ,[בצרפת שמעתם  אם   האם  הפילוסופיא] 

בפרובינציה   ואילו  ראיותיהם.  אחרי  טעיתם 

הרב,   דברי  ולולי  היונים,  מהבלי  כריסם  מילאו 

ו  הכפירה.  אל  נטיו  רגליהם  כתב  עוד  כמעט 

ל ואנוס  כמוכרח  מפני  שהרמב"ם  ספרד,  בנות 

ארסטו   מעל  לרחוק,  לנוס  ושמה  יון,  פילוסופי 

  וגליאנוס. עכ"ד.

    

באגרת אל    (עמ' תלח במהדו' שילת)באיגרות הרמב"ם  

הראב"ד   בהשגות  וכן  הדיין,  פנחס  סר'  וף  (על 

ה ודרישה רמב"ם)הקדמת  פרישה  ספר  ובהקדמת   ,

שהיה) רק  שלא (ד"ה  על  התחרט  הרמב"ם  ואגב   .

כתב מקורות למשנה תורה, והתאוה לחבר חיבור  

  .(שם עמ' תמה במהדו' שילת)כזה, וכמו שכתב באגרת 



    המדות  סעיף יח  שו"ע   

  

 

ר

יח    סעיף 

  ניתוהיו  ההפילוסופילימוד פולמוס על ה

פולמוס נוסף וארוך יותר אודות הפילוסופיה, חל שני דורות מאוחר יותר 
חולק במעלת הפילוסופיה האלהית, ושהיא  בזמן הרשב"א, ברם אז לא היה 

ובמציאות ראו כאלו שעסקו  היות  והמעלה הגדולה ביותר, ברם  תכלית האדם 
ירה, ודין גרמא להו שעסקו בה אף  בפילוסופיה והתדרדרו, ויש שהגיעו לידי כפ

שלא    , הרת אוחזי הפילוסופיהז שלא היו ראויים לכך, כי לא הושלמו תנאיהם, וכא
, ושבלאו הכי יגרום  (ונאספו לעיל סעיף ט)י שישלמו לו תנאים רבים  יקרב אליה רק מ 

  לו הדבר לבא לידי כפירה, בעוסקו בדברים דקים ברומו של עולם. 

בדרך הקיטרוג    איצ לרבים  שדרשו  דרשנים  כמה  שהיו  על 
ח משל  בהכל  נותנים  והיו  ושלוםהפילוסופיה,  למינות, ס  והגיעו   ,

שאת סיפורי התורה ביארו שלא היו כפשוטם רק דרך משל, כגון מעשי האבות 
דבוקים   והיו  היות  ממש,  לכפירה  הדרשנים  אלו  שהגיעו  הרי  התורה.  וניסי 

מלמדים קטנים חכמה זו, והרי שיביאם הדבר  על שהיו    בחכמות הטבע. ועוד קצפו
את  אסרו  ודעימיה  הרשב"א  אז  לכך  וכאמור,  הדברים,  דקות  לרוב  לכפירה 
העיסוק בה לפני גיל כ"ה שנים, והטילו חרם על העובר על כך, ומאידך גיסא לחמו 

  אוחזיה אף קודם גיל זה לפי שהיא תכלית האדם. 

רות ספר המורה, הרי שבפולמוס  אודות כש  בפולמוס הראשון הדיון היה 
הגוים  היוונים  ספרי  על  נחלקו  רק  כשרותו,  על  חולק  שום  היה  לא  השני 
שבהם ומהם תצא כפירה, האם אסור להגות וללמוד בהם בפילוסופיה האלהית,  
גם כשהכוונה ללמוד בהם בדרך תוכו אכל וקליפתו זרק. וגם על ספרים אלו, כל  

ה עיסוק  על  היה  להדיון  מודים  צעירים,  היו  אז  כולם  להם  המבוגרים,  על  כן  א 
  ואומרים, שאין להרחיקם. 

שגרמה   היווית  הפילוסופיה  על  הפולמוס 

  לפרש פסוקים במשלים

חל    ,פולמוס נוסף וארוך אודות הפילוסופיה

הש ואם  יותר,  מאוחר  דורות  פולמוס ני 

ה הרי  דיון  הראשון  המורה,  ספר  אודות  היה 

שום חולק על כשרותו,  פולמוס השני לא היה שב

נחלקו על ספרי היו  ומהם ו רק  נים הגוים שבהם 

, האם אסור להגות וללמוד בהם גם תצא כפירה

 ,בגדר תוכו אכל קליפתו זרק. וגם על ספרים אלו 

כן   לא  הצעירים,  עיסוק  על  היה  הדיון  כל 

ואו  מודים  כולם  להם  שאין המבוגרים,  מרים, 

ר לבש . גדול הדור אז היה הרשב"א אשלהרחיקם

יח. 

בתחילה  

ואם 

   א.



 

  רא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

כלי מלחמתו, שלף חרבו, ויחד עם חכמים רבים  

מדה לפני גיל כ"ה שנים,  יצאו בחרם נגד מי שיל

הרשב"א    וכאשר בשו"ת  תיד נדפס  סימנים  - (ח"א 

הדור  תטז) גדולי  כל  בין  המכתבים  וחליפות   .

והנד ספרהחרמות  אל  ובאו  נקבצו  מנחת    ויים, 

מקנא אל ה' הוא מעורר הפולמוס רבי  הל  ,קנאות

הדור  אבא   חכמי  ושאר  שהרשב"א  מרי,  בר 

האריכוהו עד מאוד, וכאשר יראה שם כל רואה.  

לוי   הרב  על  הקטרוג  יצא  חיים  ובתחילה  בן 

[גם  המכונה הרלב"ג המפורסם בחיבורו לתנ"ך 

ספרים]   ועוד  השם  מלחמות  ספר  שהיה מחבר 

ועלההפילוסופיאת  מלמד   שמואל    ,  ר'  מארחו 

קנאות  [ הסלמי   במנחת  יב)(ריש  כנזכר  וכן    ,מכתב 

הרשב"א   טו כתב  ובמכתב  אשר,  ועל  ד"ה  יד  (מכתב 

נים והיו שם כמה דרש  ] .מהרשב"א אל ר' שמואל הנ"ל)

  , (כמבואר במכתב יט)  שהיו דורשים לרבים על דרך זו 

ולא יהיו יחד עמהם, ולא על    ,וחפצו שירחיקום

הקצף.   יצא  יד)ועוד  הקהילה  מכתב  מבואר    (בריש 

נים בלבד. ובספר הירח  דרש  שהם שנים או שלשה

  (הנדפס במנחת קנאות מכתב נח בהקדמה ד"ה ועתה ההשימם) 

ח"ו,  משל  נותנים  בהכל  הדרשנים  מבאר שאלו 

והגיעו למינות, שאת דברי התורה נותנים בדברי  

[סיפורי   הסיפורים  ומבטלים  והבלים,  חלומות 

ים, הוציאו לעז על האבות, התורה] בדברי משל

יא ולא  מכשולים,  הטבעים  והרבו  בשנות  מינו 

הספורים   כל  מספרים  התורה],  בניסי  [כופרים 

  בחומר וצורה, ועל המופתים שמענו דבור סרה,

 

הוא   וכן  הברה.  קול  בסיני  הנשמע  הקול  ומן 

(שם בסיום ההקדמה, ובמכתב א אל הרשב"א, לאורך הספר  

ד הקצף יצא על "המלמד", ועל ר' ובמכתב ה, וכן במכתב כ" 

ו תבון,  ן'  [ובזה  שמואל  בתשובה  "הדורש"  חזר  ל"ב  במכתב 

נודע למה הוסר שמו במכתבים לעיל]. וכן כתב הרשב"א (מכתב  

ולנביאי האמת  ,קראו הטבעים  י) משל   ,שכלים, 

הטבע הוא המציאות,   יממשלים וכו' [כלומר דבר

משלים קראו  טבעי,  שאינו  כי    ח"ו.]   ,והנביאים 

חומר   הכל  ועשו  התורה,  בכסלותם  ח"ו  שבשו 

ושם  וצור יא)ה.  וידאל  (מכתב  בונפוס  הרב    , דברי 

דברי    (ובמכתב יד)שהם פוקרים במצוות ובמופתים.  

הכי   ואשר)הרשב"א  וד"ה  גבו  ואתה  ובא  ,  (בד"ה 

(במכתב ובהמשך    ,(מכתב טז)בשניות אל ר' שלמה  

כלי    מט) ותומים הם  צעקו על שאמרו שהאורים 

הוא   וכן  שם.  רבות  עוד  הוא  וכן  האצטרלוב. 

תיז, ונדפסו תשובות -(ח"א סימנים תיד רשב"א  ו"ת הבש

  . פב)-אלו גם במנחת קנאות מכתבים פ

ממש,  לכפירה  הדרשנים  אלו  שהגיעו 

היות והיו דבוקים בחכמות הטבע, ודין  

חוץ לטבע,  דבר  להו, שלא להאמין שיש  גרמא 

התורה וסיפורי התורה ואת  ולכן עיוותו את ניסי  

[ובאמת   חז"ל.  ומדרשי  זו  מאמרי  כת  שורש  כי 

הכת  הקודם, שהיא  בפולמוס  קודם  עוד  התחיל 

רבנו   של  ובמקומו  בשערו  שצמחה  החדשה 

שלמה מן ההר, ויצא בחרב וחנית כנגדה, על כך 

שנותנים בהכל משלים, ופטורים מן התפילה ומן  

] )הערהאות ה ב(סעיף יז    התפילין, וכאשר נתבאר לעיל

  והרי 



    המדות  סעיף יח  שו"ע   

  

 

רב

קטנים חכמ הוא, שהיו מלמדים  דבר  זו, ועוד  ה 

והרי שתביאם לכפירה, וכאשר מתלונן הרשב"א 

כך   מ)על  על   (במכתב  שלא  מכיר,  בן  יעקב  לר' 

שהוא לומד פילוסופיא תלונתו, ולא על הגדולים 

וכן   רק על כך שמלמדים קטנים.  (במכתב  כמוהו, 

 

 
  על מי יצא הקצף י"א על מלמד התלמידים ט

  בואנו הלום, במבוא לספר מנחת קנאות   אגב

ר' יעקב אנטולי  כי הקצף ה  כתבו  אגב וא על 

מחבר ספר מלמד התלמידים, שנהגו אז לקבוע בו  

בשבת  הקהל  באזני  בו  ולקרא  שבועי,  לימוד 

[רגליים לדבר ניתן לראות במכתב סח] ושם נכתב 

שאברהם ושרה רומזים לחומר וצורה, שנים עשר 

על  ירמזו  ורבקה  יצחק  מזלות,  לי"ב  שבטים 

הוא יצר ננת, עמלק  השכל הפועל והנשמה המתבו 

נגד החמשה הם מלחמת   הרע, ארבעת המלכים 

ומשה   החושים,  חמשת  כנגד  היסודות  ארבעת 

רבינו שדיבר פה אל פה, הוא משל. והראו מקור  

מלוניל  יצחק  בן  שלמה  ר'  באגרת  מבואר  שכן 

עמ'   ד  שנה  בלטרבודה  בשו"ת    )421(שנדפס  וראה 

ים  שהקפיד על כיוצא בדבר  (ח"א סי' תטז)הרשב"א  

בספר מלמד התלמידים הנ"ל. עכת"ד.   שכתובים

הרואה  שיראה  אחר  בכך,  לפקפק  יש  [ושמא 

קנאות   רבי אבא מארי    (מכתב סח)במנחת  שכותב 

ח"ו.   עון  שום  בו  ואין  נקי  הוא  המלמד  שספר 

הסכמה  ישנה  התלמידים  מלמד  ספר  ובריש 

להדפיסו   קלוגר  שלמה  רבי  הגאון  מאת  נלהבת 

. והאגרת הנ"ל אינה  הכרח)וה  (אומנם כמובן זה לא יהו 

ידי.] וספר מלמד התלמידים רק כהרף עין  תחת 

  היה תח"י ואיננו עוד.  

  

  י"א הרלב"ג 

    (וירא יח, א)הרמב"ן ז"ל בפירושו לתורה   והנה

ו בחרם  יצא הקצף על שמלמדים קטנים, ובא  סא)

לעיל   הראנו  הלא  הן  וכזאת    )ט(סעיף  וכדלקמן. 

להדיא ש כתב  הנבוכים  במורה  הרמב"ם  גם 

שאסור ללמדה לקטנים, כי ודאי אם ילמדו יגיעו  

  על מי יצא הקצף.  טלכפירה. וע"ע כאן בהערה 

כתב, והחכם רבי לוי ז"ל, גם הוא הי' חכם גדול 

ולספרי   לתורה  נאה  פירוש  ועשה  בתלמוד, 

אמנם גם ל.  הנביאים, והלך בעקבות הרמב"ם ז"

וכו'. ע"כ. והוא          הוא הטו את לבבו אותן החכמות

והוא   והמידות  הדעות  לספר  ובמבוא  הרלב"ג, 

הרלב"ג   דברי  בהערה)ליקוט  ה  שאליו    (עמ'  כתבו 

חומר   ושרה  אברהם  שאמר  מכוונים  הדברים 

וצורה. ע"כ. שוב אחר זמן ראיתי במבוא לרלב"ג  

מספר  יא  שהב  )16(על התורה הוצאת מוסד הרב קוק עמ'  

לא  הרלב"ג  שבחיי  אייזנשטין,  ישראל  אוצר 

מצד הרא"ש,   שמענו הדים להתנגדות עליו, לא 

ולא מצד תלמידי הרשב"א שנימנו בין הלוחמים 

בעסק הפילוסופיה. ע"כ. ולאור הנ"ל, יש לפקפק  

  על כך, וכן יובאו עוד ראשונים שכ"כ בסמוך.

  

את   האשימו  הדורות  במשך  גם  זה  וכתוכן 

  רלב"ג ועוד ת ה הרמב"ם וא 

שלו   ומלבד התורה  בפירוש  ז"ל    הרמב"ן 

א) ומלבד יח,  על    (וירא  כ"כ  בסמוך,  דלעיל 

הרמב"ם והרלב"ג גם הריא"ז בקונטרס הראיות  

(בסוף הלכות  שעל דברי הרמב"ם    (דף צ ע"א ד"ה אבל)

צריך האדם לייחד עצמו להבין ולהשכיל    תשובה)

וז"ל,   כתב  קונו,  את  לו  המודיעין  בחכמות 

דברים הללו אינן מדרך תורתינו, שחכמי התורה ה

ומה   וכו'.  מרכבה  במעשה  ללמד  שלא  הזהירו 

שהיו יודעים בהם, כולו היה על פי הקבלה שהיו 

בהם   שחברו  מהספרים  ולא  יחידים,  מקבלים 



 

  רג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 

 

שהם העולם,  אומות  למינות   חכמי  כלן  נוטים 

כל  על  רבן  שהוא  אריסטוטליס  והנה  וכו'. 

ה ומימיו  הם  הפילוסופים,  וספריו  שותים,  ם 

הוגים, ודבריו הם דברי מינות וכו'. ועליו ועליהם 

אלו  החצונים,  בספרים  ההוגה  בתלמוד,  נאמר 

באלה   שנתעסק  משה  ורבנו  וכו'.  מינים  ספרי 

ומפני   החכמות, אולי מרוב חסידותו ורוב צדקתו,

ויצא  לשלום  נכנס  בו,  שהיתה  יתירה  חכמה 

חכמי ישראל,  חכמי ישראל,  חכמי ישראל,  חכמי ישראל,  ואעפ"כ נחשד בעיני גדולי  ואעפ"כ נחשד בעיני גדולי  ואעפ"כ נחשד בעיני גדולי  ואעפ"כ נחשד בעיני גדולי  בשלום.  

דבק   באלה החכמות,  עסקו  ימיו  כל  דבק  ולפי שהיה  באלה החכמות,  עסקו  ימיו  כל  דבק  ולפי שהיה  באלה החכמות,  עסקו  ימיו  כל  דבק  ולפי שהיה  באלה החכמות,  עסקו  ימיו  כל  ולפי שהיה 

אדם   שכל  בדרכיהן,  דרכו  ונקשרה  בהם,  אדם  לבו  שכל  בדרכיהן,  דרכו  ונקשרה  בהם,  אדם  לבו  שכל  בדרכיהן,  דרכו  ונקשרה  בהם,  אדם  לבו  שכל  בדרכיהן,  דרכו  ונקשרה  בהם,  לבו 

לבו לדבר שהוא מרגיל לבו תמיד  מתפתה ונמשך  מתפתה ונמשך  מתפתה ונמשך  מתפתה ונמשך  

עכ'וכו  הריב"ש  ".  בשו"ת  והכי  ועע"ש.  (סוף  ל. 

ז"ל    סימן מה) נמלט הרב  שכתב על הרמב"ם, לא 

מהמשך קצת אחר החכמה בקצת המופתים, כגון 

(מורה הנבוכים ח"א פרק מב, וע"ש בהערות  הצרפית    בבן 

. ואולי לא (ח"א פ"י)ובמעמד הר סיני    הרה"ג קאפח)

היתה כונתו רק באשר לא יוכל להשיב האנשים  

להם   ובאר  הקצה,  אל  הקצה  מן  לגמרי  ההם 

מעטים אל    ענינים  המסכמת  בדרך  התורה  מן 

גם   ובהעלם.  ברמז  כתבו  זה  וגם  הפילוסופיא, 

(ח"ב ראו לאברהם אבינו ע"ה אמר  במלאכים שנ 

שהיה במראה הנבואה, וכבר השיב עליו    פרק מב)

וירא   בפרשת  שלו  התורה  בפירוש  ז"ל  הרמב"ן 

א) וראה    (יח,  הרלב"ג,  [הוא  ז"ל  לוי  רבי  והחכם 

בזה. וכן מבואר   ח)(סימן קילקמן בשו"ת הריב"ש  

והמידות   הדעות  לספר  ה)במבוא  בהערה    (עמ' 

מכוונ  הדברים  ושרה  שאליו  אברהם  שאמר  ים 

מאוחר   שנתגלה  בזוהר  הוא  ושכן  וצורה,  חומר 

ע"ש בביאור הגר"א.   (חיי שרה)יותר במדרש נעלם  

(דף קכב  ע"כ. חפשתיהו והנה הוא בזהר חיי שרה  

אברהם) ויבא  ד"ה  אברה  ע"ב  ויבא  היא וז"ל,  זו  ם 

הנשמה, לספוד לשרה זה הגוף. ע"כ. ודורש שם  

ת הגוף ז' ימים את הפסוקים שהנשמה פוקדת א

לספוד לשרה,   ויבא אברהם  וזהו  אחר הפטירה, 

ואח"כ עוזבתו, וזהו ויקם אברהם מעל פני מתו,  

בתחיה,  יקום  גופה  שגם  הצדיקים  עם  ומדברת 

אנכי   ותושב  גר  לאמר  חת  בני  אל  וידבר  וזהו 

. ועוד בהמשך שם באורך על דרך זו, וכגון  עמכם

הוא) ויהי  ד"ה  ע"א  קכח  הוא  (דף  הנשמה,    שאברהם 

(דף קכט ורבקה היא הגוף, ולבן הוא היצה"ר, ושם  

אבהו) רבי  ד"ה  הנשמה   ע"א  נקראת  בתחילה  וז"ל, 

הנשמה  נקראת  עכשיו  שרה,  והגוף  אברהם, 

יצחק, והגוף רבקה. וכו' שם לכל אורך המאמר.]  

הי' חכם גדול בתלמוד, ועשה פירוש נאה   גם הוא

"ם  לתורה ולספרי הנביאים, והלך בעקבות הרמב

ז"ל. אמנם גם הוא הטו את לבבו אותן החכמות  

הרבה מדרך האמת, והפך דעת הרב רבינו משה  

ז"ל בקצת ענינים, כגון בענין ידיעת השם בעתיד  

האפשרי, וכן בעמידת השמש ליהושע והשיב צל 

כתב דברים שאסור לשומעם.    המעלות אחורנית

עונשי  בענין  ובהשגחה  הנפש  בהשארות  וכן 

בעה"ז, קראו   הרשעים  בספרו  זה  כל  כמש"כ 

לר'  ה'  אור  בספר  גם  עכ"ל.  השם.  מלחמות 

העיקרים   בעל  של  רבם  קרקש,  ן'  חסדאי 

כתב   דברים    (בהקדמתו)והנימוק"י  המורה  על 

בלחישה   עברו  התורה  סודות  שמסירת  קשים, 

לה, וכשנחלשו הדורות וחסרה חכמת  ליחידי סגו 

חכמינו, רבים מבני עמנו התנשאו להעמיד חזון,  

בחלומות ו  וחתומים,  סתומים  נבואות  דברי 

חכמינו  שמגדולי  עד  נכרים.  ובילדי  והבלים 

ונתקשטו   במאמריהם,  ונתיפו  לדבריהם,  נמשכו 

בראיותיהם. ובראשם הרב הגדול רבינו משה בר 

שכלו,   גודל  עם  אשר  הקפתו  מימון,  והפלגת 
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בתלמוד, ורוחב לבבו, הבין בספרי הפילוסופים 

ויפ פתוהו  ומהקדמותיהם ובמאמריהם,  ת. 

ליסודות   ויסודות  עמודים  עשה  החלושות, 

ועם  הנבוכים.  מורה  קראו  אשר  בספר  התורה, 

עבדים  היום  קמו  רצויה,  בזה  הרב  כוונת  היות 

והפכו למינות דברים אלהים חיים,  המתפרצים, 

ם בקדשים, ובדברי הרב יתנו דופי, כי מטילים מו 

ההשבעה   [היינו  השביע  השבע  ואם  יופי.  תחת 

מצפוניו ש לגלות  שלא  המורה]  ספר  בריש 

וכו'.   מלתו  לאל  שמו  לא  הנה  רעיוניו,  ומסתרי 

ומעשהו,   ה'  אור  הספר  תכלית  כל  וזהו  ע"כ. 

שאין   ולהראות  הפילוסופיה,  יסודות  את  לעקור 

ומסקנותי מוסדים,  התורה יסודותיה  שנגד  ה 

בדרך   דרך  הרמב"ם  ואם  נכונים.  אינם  [לדעתו] 

ה הפילוסופיה  את  אכל  המראה  פריו  אמיתית, 

להראות  אחרת,  בדרך  דרך  איהו  זרק,  וקליפתה 

מורים  לא  וממילא  נאמנים,  אינם  שיסודותיה 

היפך התורה. ועל כך כל ספרו בנוי בהבאת ראיות 

של  דרכו  את  ובכללם  ודחייתם,  הפילוסופיה, 

(שערי תשובה  ורה. וראה עוד בתשובות הגאונים  המ

ל פיו מבארים  נגד ההולכים בדרך אריסטו וע  סי' ה)

צעק    (ח"א סי' תיד)את התורה. וכן בשו"ת הרשב"א  

ומפרשים   הפילוסופיה  אחר  הנמשכים  על 

בעוד  כן  שדיבר  מלבד  משל,  פי  על  הפסוקים 

  דוכתי וכנזכר למעלה.

   א נמצ  כתב,  לחולין   ש"היש  בהקדמת גם

 וגוזר  לבנו,  ם] "[הרמב  שכתב  באגרת בכתב גם

  עזרא,   ן אב  אברהם'  ר  החכם  ספרי  ללמוד  עליו 

  ופירושו  בנינו   ורוב  תלמוד,  בעל  היה  לא  אשר

  והתריס  חיצוניות.  וקבלת  והטבעים  התכונה

והתלמוד   התורה  חכמי  דברי  נגד  מקומות  בכמה

[על הן' עזרא]   עליו   אומרים  שמעתי  ואמת  וכו'.

 רוצה  שאינו  לרבים,   מודיע  והיה  מכריז   היה  שכך

 שכלו   אשר  מקום   עד   לפרש  אלא  פנים,  לישא

  בעיני,  דבריו   צדקו   ולא  הקבלה וכו'.  לולי  מגיע, 

 יד  נתן   כי  הדין,  עליהם  נתן   שכבר   דעתי   ולפי

  אשר  הגבר אני האמונה, ולקלי ולצדוקים למינים

  ם "הרמב  אותו   ששיבח  זאת  כל  ואף  עמו.  עני  ראה

  בדרכיו   קצת  דרך  כי  החרשתי,  עטרה,  לו  ונתן

 שבאותה   וסברו   וחירוזי'  פילוסופי'  חכמות  בענין 

 הנפש   ותכלית  לשלימות,  ועלו   ו זכ  חכמה

  לא   ותו ,  עלייה  זו   עלייה  שתהיה  הלואי,  הנשארת

אמונים    עכ"ל..  מידי שומר  ויכוח  ובספר  (אירגאס, 

יג) סימן  סוף  מכח    ראשון  ודעימיה  שהרמב"ם 

הוכרחו  המקרא,    הפילוסופיא,  פשט  את  לעקור 

היו   אברהם  אל  שבאו  שהמלאכים  ביארו  ולכן 

מפני סברתם שאי    במראה הנבואה ולא כפשוטו,

יעקב   על  וכן  יתגשם.  הנבדל  שמלאך  אפשר 

במראה   שהיה  אמרו  עמו,  איש  ויאבק  שנאמר 

. ושהשיב על כך (ח"ב פרק מב)הנבואה, עיין במורה  

וירא)הרמב"ן   רז"  (פרשת  במאמרי  עשו  ל  ושכן 

כדי  הנביאים,  מפי  המקובלות  ואגדותיהם 

להסכימם עם דעותיהם וסברותיהם המיוסדות על 

.  (סי' ט)הפלוסופים, ועיין בשו"ת הרשב"א  חכמת

גם היעב"ץ בספרו מטפחת הספרים מאריך  עכ"ד.  

רבות בגנות ספר מורה הנבוכים במילים קשות עד  

את   מאוד  עד  הוא  שמשבח  ולהיות  מאוד, 

שלא הרמב"ם כתבו אלא אחר.  הרמב"ם לכן כתב  

אחר שבא בדברים קשים על   (פרק ח אות כא) שכתב

מה הרמב"ם  ומעשה    ביאור  מרכבה  מעשה  הם 

בראשית, כתב, ולכן לא אוכל להאמין שהרמב"ם  

הדברים,  תכלית  וסיים,  הנבוכים.  מורה  ס'  חבר 

כל המעלה בדעתו שהבלי הפלוסופים הם מעשה 

א ודאי  הוא  מרכבה,  ומעשה  פיקירוס.  בראשית 



 

  רה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 

 

בביאורו    ע"כ. סקי"ג)והגר"א  קעט  על    (יו"ד  כתב 

חה, לפרש  הרמב"ם והפלוסופיא הטתו ברוב לק

הגמרא הכל בדרך הלציי, ולעקור אותם מפשטן.  

מהמונם,  ולא  מהם  ולא  בהם  מאמין  איני  וח"ו 

בספר  וכן  עכ"ל.  כפשטן.  הם  הדברים  כל  אלא 

ד"ה אף אמנם)הברית   כה  כ פרק  אף    (ח"א מאמר  כתב, 

כן,  גם  יהודים  ספרי  כמה  יש  הזה,  בדור  אמנם 

  שראוי לרחק אותם, מהם מקדמונים, כקצת ספרי

וכו'. לו  וכדומה  מגן    הרלב"ג  בספר  כ"כ  ועוד 

ב)וצינה   מגדולי   (פרק  בכמה  שמצינו  אמת  הן 

בדברים אלה,   וחסידים שעסקו  וצדיקים  ישראל 

זיז  הטהורה  ויראתם  מאמונתם  אותם  הזיזו  ולא 

שהוא, אדרבא הועיל להם בכמה דברים מה כל  

ג"כ   מצינו  והרי  לאפיקורוס.  להשיב  שידעו 

י שהיו  להבין בסנהדרין,  כישוף  הלכות  ודעים 

ז"ל ולהורות.   הרמב"ם  ז"ל וגם  הרמב"ם  ז"ל וגם  הרמב"ם  ז"ל וגם  הרמב"ם  לחקור    וגם  הרבה  אשר 

דיעותיהם ומחשבותיהם, וגם הביט בספרי הצבא  

בידו   הצליח  וה'  מאוד,  הרבה  ע"ז]  עובדי  [הם 

בשלו  ויצא  בשלום  מגדולי  שנכנס  הרבה  וכן  ם, 

ישראל כמוהו. אבל רובא דרובא מאותם האנשים  

מאו  יתר  גדול  וצדקתם  יראתם  ד, השחיתו  שאין 

ובתורתו.   חיים  באלהים  ופקרו  כחשו  התעיבו 

שהתחיל   מי  שכל  הזה,  בדור  הרואות  ועינינו 

וכפרו  לגמרי  יצאו  ובספריהם,  בדבריהם  לכנוס 

אה  בגופי תורה הרבה, במחשבה ומעשה. בוא ור

החיים  אור  בספרו  יעב"ץ  יוסף  ר'  הגאון  מ"ש 

אשר עיניו ראו וכו'. כי הלא עיקרי יסודות חכמה 

דברים    זו  להאמין  ולא  אנושי,  שכל  על  בנוי 

ויקשה עליו להאמין בריאה   שלמעלה מהשגתו, 

ושכר  נבואה  ענין  גם  המוחלט.  ואפס  מאין  יש 

ניסים  וענייני  מן השמים  ותורה  והשגחה  ועונש 

אשר    מהרלב"גמהרלב"גמהרלב"גמהרלב"ג        מגדר הטבע. צא ולמדהיוצאים  

הטעתו  היאך  ישראל,  אמוני  משלומי  היה 

יהוש ניסי  לפרש  החמה  הפלוסופיא  בעמידת  ע 

ולבנה, גם בענין בעלת אוב וכדומה, אשר היטיבו 

ספרו  על  שכתבו  הראשונים  ישראל  גדולי 

וכו'.  ה'  עם  מלחמותיו  אותו  וכינו  ה',  מלחמות 

גנים על ספר אור   ובמעיין  (ליעב"ץ החיים  עכ"ל. 

תקף את המורה על    ממגורשי ספרד דף כח סוע"ב פרק יב)

הרלב"ג ז"ל, ראה  עמידת השמש וכו'. ואיש ריבי  

ובנבואה   בנפש  וכו'  העולם  בחידוש  דעתו 

ובאותות ובמופתים אסור לשומעם. ועל הרמב"ם  

שהוא נקי, אך תלמידיו הבאים   (בפרקים ט, י)כתב  

הרחיק   הרמב"ם  וגם  טעו,  מפרשי  אחריו  את 

ע"ש.  בהם  ודבקו  בהם  למדו  ואילו הם  אריסטו 

באלו,  כתב על הנרבוני, ואל  (עמ' כד ע"א)[ועוד שם  

שן' כספי   (דף כו ע"א)וסדאסא, שהם כופרים. ושם  

וירד   החיצונית,  החכמה  לרדוף  לבנו  צוה 

כתב על ר' אבנר    (דף כח סוע"ב פרק יב)למצרים. ושם  

סראס  חנוך  ורבי  אלבליג,  שם  הנרבוני,  כתב,  אי 

גם  וכו'.  דעת  בלא  כהם  ורבים  ירקב,  רשעים 

הגר"י קאפח זצ"ל בדברים אחדים שבראש ספר  

שבההדרתו  ה הנרבוני   )29(עמ'  מורה  את  תקף 

המתים   בתחיית  כופר  שהוא  למורה  בפירושו 

רבנו הרמב"ם.   ושמייחס את שיבושיו אל  ועוד, 

ע"כ. ואיני מכירם למעט הנרבוני, שחיבר פירוש 

המור ובוויען על  התקנ"א,  בברלין  ונדפס  ה, 

תקפ"ח, ובוינה תרי"ג. שוב הגיעני ספר דרך חיים 

ל די  מנחם  אהבת  לר'  חברת  בההדרת  ונזאנו, 

כתב כהנ"ל וז"ל, וכי אלבלג    (עמ' עו)שלום ושם  

וסרסא והנרבוני, שעליהם אמרו "האחרונים" שם 

רשעים ירקב, יודעים היו כי מעדו קרסולי עיונם, 

ה מן  ביאר,  ושנטו  והמהדיר  וכו'.  והיושר  אמת 

ד"ה  שהאחרונים הם האברבנאל   יא  י' פרשה  (יהושע 



    המדות  סעיף יח  שו"ע   

  

 

רו 

  חרם הרשב"א 

דינו   ובית  הרשב"א  יעצו  כ) ולכן    (במכתב 

פרובינציה,  חכמי  אל  מברצלונה]  [שהם 

להחרים את הלומד בספרי היונים, עד היותו בן  

[בתחי בה  שלשים  העיסוק  את  להחרים  רצו  לה 

קודם גיל שלושים, וכאשר יראה הרואה גם בספר  

 

 

השני) מכאוב שכת  העיון  יש  אם  וראו  הביטו  ב, 

מבני  ישראל  מבני  ואנשים  וכו',  כמכאובינו 

ר'  השמים,  למלאכת  כוונות  עושים  הנביאים, 

יצחק   ר'  כספי,  אבן  הנרבוני,  יהושע,  ר'  אבנר, 

סרס חנוך,  ר'  בלא  אלבלג,  גם  ורבים אחרים,  ה, 

דעת הראו עצמם חכמים בדברם על ה' תועה וכו',  

לכה. ומה לי להביא  בגלותם פנים בתורה שלא כה

עוד שמותם על שפתי. עכ"ל. וכן היעב"ץ באור  

העתיק את דברי האברבנאל הנזכר   (פרק יב)החיים  

כי  וביאר המהדיר,  והעתיקו.  וכו',  והוסיף  קיצר 

אבנר  כנראה  הוא  הוא   אבנר  הנרבוני  מבורגוש. 

נדפס   המורה,  על  הביאור  מחבר  הנרבוני  משה 

א תרי"ב.  בוינה  במלואו  הוא לראשונה  לבלג, 

יצחק אלבלג, חיבוריו נותרו בכ"י, מלבד הערות 

הוא  סרסה,  נכריים.  פילוסופים  לספרי  שכתב 

האבן  על  חיים  מקור  מחבר  צרצה,  ן'  שמואל 

חנ  הינו  חנוך,  נוספים.  וחיבורים  וך  עזרא, 

אלקונסטנטיני  שלמה  של  אביו  אלקונסטנטיני, 

צרצה.  לשמואל  חיים  במקור  רבות  המוזכר 

פירושו למורה, שפך על נרבוני זה  והאברבנאל ב

כל חמתו, ראה למשל על חתימת פתיחת המורה 

אמונים"   שומר  צדיק  גוי  ויבוא  שערים  "פתחו 

כתב, מאשר יגיד הרב, בא לו, כי הנה בא הנרבוני, 

וייחס גוי לא צדי גוי לא חסיד, לעיין בספרו,  ק, 

אליו דעותיו הרעות, וידבר באלהים ובמשה וכו'.  

כתב, והנרבוני והאפודי, שניהם    פ"ה)(חלק א  ושם  

נח בהקדמה)הירח   שוב שינו    (במכתב סה), אך  (מכתב 

ביארו   וכאשר  כ"ה,  גיל  שהפחיתו   (מכתב עה)עד 

סיר טענות המתנגדים.] אם יסכימו חמש שנים לה

חכמי המקום בכך. אך בזה נתגלעה המחלוקת בין 

ר' אבא בר מרי וסיעתיה חפצו חכמי המקום, כי  

מכיר   בן  יעקב  ר'  ברם  מאוד.  כא) בה    (מכתב 

נשרפים בבית הדשן וכו'. גם אלבלג גונה על ידו 

גם בספריו מפעלות אלהים וישועות משיחו. על 

יוחסין  בס'  מופלאה  עובדה  ראה  וסופו,  סרסה 

עמ'    (לונדון  שבו  )226תרי"ז  הלשם  גם  עכ"ד].   .

כתב, כי חשבו זה    (ספר הדעה ח"ב דף פ ע"ד)ואחלמה  

מ אשר  לחכמת  מרכבה  ומעשה  בראשית  עשה 

המצוה רבה להתבונן בהם הראוים לזה, ובאשר 

שחכמת הקבלה היה נעלם בימיהם, היו חושבים  

כמבואר   מרכבה,  ומעשה  בראשית  למעשה  זה 

ה פ"ד מהלכה י' עד  ברמב"ם הלכות יסודי התור

סופו, והרי היה כניסתם בזה לשם שמים, על כל 

לגמרי. [אולם   זאת הרי לא יצא שום אחד מהם נקי 

הודה  ח"ו  על מה שתקפו את הרמב"ם שכאילו 

להו  גרמא  דין  העולם,  בקדמות  אריסטו  לדברי 

(ריש ח"ב תרגום הר"ש למורה, ותיקנו הרב קאפח  

קובץ על יד ע"ש, ושהאריך בזה במאמרו    )5הע'  

  ]  .(תשי"א עמ' נז ד"ה השאלה השביעית)

  

  תשובתם 

  

לעיל   ותשובתם טז)נמצאת  בדרכ(סעיף    ם  , 

והרמב"ם   ותשובתם הראשונים  של 

בלימוד המדרשים, וגם הרשב"א גופיה כן דרכו, 

וכאשר כן הוא לו בספרו על הגדות חז"ל הנזכר 

שם, אלא שתלוי בגבול ובמידה שיש לשים בזה,  

  לך ראה שם. 

  ב. 
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ודחוה   בקולה,  ולא שמעו  לה  הבו  לא  וסיעתיה 

[וכנראה  נשגבה  זו  שחכמה  אחר  ידים,  בשתי 

כפר, אין לאסור על סבירא להו שגם אם יש מי ש

שכזו   ונפלאה  חשובה  בחכמה  העדה  (וכמו כל 

נדפסה תשובתו בשו"ת שהשיב בעל הבחינת עולם להרשב"א, ו

תיח) סימן  ח"א  מקומות    הרשב"א  ולחכמי  לנו  ומה 

(מכתבים  אחרים.] ולא באו לידי הסכמה. ועוד ראה  

.  (מכתב מ ועוד במכתב מג), ותשובת הרשב"א  לט)  לו,

הר יצאו  בני  ולבסוף  על  בחרם  ודעימיה  שב"א 

 (ח"א סימן תטו)מקומם, וכדאיתא בשו"ת הרשב"א  

א ורבנא רבי שלמה י"ץ  בהסכמת הרב הגדול מרנ 

רבים   רבנים  עלה  וחתימי  דינו  ובית  [הרשב"א] 

וז"ל, וקבלנו עלינו ועל זרעינו ועל הנלווים אלינו  

בכח החרם, לבל ילמוד איש מבני קהלינו בספרי  

חברו   אשר  וחכמת  היונים  הטבע  בחכמת 

האלהות, בין המחוברים בלשונם, בין שהועתקו  

, עד היותו  בלשון אחר, מהיום ועד חמשים שנה

מבני   איש  ללמד  ושלא  שנה.  ועשרים  חמש  בן 

קהלתנו את אחד מבני ישראל בחכמות האלו, עד 

שיהיו בני עשרים וחמש שנה, פן ימשכו החכמות  

שראל ההם אחריהם, ויסירו אותו מאחרי תורת י

והוצאנו   וכו'.  שהיא למעלה מן החכמות האלה 

שהיא   אע"פ  הרפואות,  חכמת  גזרתנו  מכלל 

מ רשות  לקוחה  נתנה  שהתורה  לפי  הטבע,  ן 

לימודי   כל  והרי שאסרו  עכ"ל.  לרפאות.  לרופא 

חכמת  את  רק  ולא  חכמות,  שאר  אף  החכמות, 

רק   אסרו  הלא  שאסרו,  אע"פ  אך  הפילוסופיה. 

הרי שבעצם אין בהם  מתחת לגיל עשרים וחמש,  

איסור, רק מפני החשש להגיע לכפירה. וכן מורה 

לזמן  החרם  את  שגזרו  מה  זה  של   על  מוגבל 

חמישים שנה, ומה שגזרו על שער מקומם ועירם, 

הגבולות  הם  מה  בדבר,  הוא  גמור  איסור  ואם 

בהמשך   וכן  הרשב"א  בשנתנו.  תטז) שו"ת    (סימן 

גזרו והטילו חכמי ברצ לונה לאחר שלוש שנים, 

הגיעו   שבפרובינס'  ששמעו  לפי  נוסף  חרם 

לכפירה באומרם שמבראשית ועד מתן תורה הכל  

. וכתבו וז"ל, והגורם הגדול הזה [מה  משל ע"ש

חכמות  אהבו  אשר  לכפירה]  להגיע  להם  שגרם 

עשו  היונים  ולספרי  מואביות,  צדוניות  נכריות 

בנים,  להם  וילדו  שונים,  עם  והתערבו  כוונים, 

המקוד ומבטן, ובנים  מלידה  לשמים  שים 

יעתיקום משדים ללמדם ספר ולשון כשדים, תחת 

רבם כדת היהודים,  היותם משכימין לתורת בית  

ויראה   הטבע,  חכמות  ברכי  על  היולד  והנער 

ראיות ארסטו עליו שבע באמת, יאמין בו ויכפור 

רק   דפקר,  כש"כ  אליו,  נשיב  ואם  בעיקר, 

ויהפכוה שלומדים התורה ולבם לא נכון לפנים,  

בהמשך   ועוד  עכ"ל.  פנים.  תיז)לשבעים    (ובסימן 

כ על  שיחול  ונידוי  חרם  והטילו  האש  ל  גדלה 

על   רק  שהוא  תטז  מסימן  [בשונה  המדינות 

ולנדות על כל אלו   מקומם ומושבותם] להחרים 

שישובו  עד  וכו'  ספריהם  את  ולשרוף  האנשים, 

לעיל   ועוד  עכת"ד.  תיג)בתשובה.  מאריך    (ר"ס 

  וד הפילוסופיא.בגנות לימ

  

  חרם האדרבה 

קנאות  וכנזכר בשו"ת מנחת  אך המתנגדים, 

סז, את  החרי  עג)  (מכתבים  האדרבה  בחרם  מו 

שהטילו  בחרם  טעו  אם  וסיעתיה,  הרשב"א 

מבואר שבחרם האדרבה היו   (ובמכתב עד)עליהם.  

כשבעים חכמים. ואז הרשב"א ובית דינו הוציאו  

וכן נקבצו   פסק, שאין שום תוקף לחרם האדרבה.

ובאו שם מכתבים רבים מחכמי ישראל בקצוות  

ם  העולם, שאין חרם האדרבה חל. כאשר יראה ש

הרואה בהמשך המכתבים, וכן היא דעת הרא"ש  

 (מכתב צז). וראה דעת המאירי  (במכתב ק)וכפי שכתב  

אם המציאות עם המחרימים ודאי שצדקו, אך ש

  מבקש הוא להשקיט את המחלוקת ולהרחיקה. 

  ג. 



    המדות  סעיף יח  שו"ע   

  

 

רח

  מודים בפילוסופיה האמיתית 

בזה   האמיתית,  הפילוסופיה  כלפי  בעצם 

ם מודים לא נגעו ולא פגעו, וגם המחרימי

במעלתה, רק שחובה לפני כן למלא כרסו בש"ס  

שמלמדים   שם  נהגו  כאשר  ושלא  ובפוסקים, 

בשו"ת   החרם  שכל  וכמו  זו,  חכמה  התינוקות 

א על הו   (ח"א תיד והלאה ובמכתבים פ והלאה)הרשב"א  

קודם גיל כ"ה ולא על לימודה   הלימוד פילוסופי

 הבעצם. וגם הם המחרימים מודים שהפילוסופי

תית נחשבת מעשה מרכבה, וכאשר הבאנו האמי

ושהממלא כריסו שפיר   )ח(סעיף את דבריהם לעיל  

(מכתב נח  יכול ללומדה, וכאשר כתב בספר הירח  

י) ועוד   פרק  ללמוד,  יכול  שפיר  הרמב"ם  ושלכן 

יד)שם    כתב שפיר   (בפרק  הגדולים  שהחכמים 

ללומדה.   יא)יכולים  הרד"ק    (ובפרק  שכ"כ  הביא 

קיא, ילמד    י)  (תהלים  ואח"כ  כרסו,  ימלא  שקודם 

שם  מבואר  וכן  ח"ו.  יכפור  ואל"כ  פילוסופיא, 

שכתב הרשב"א לר' יעקב בן מכיר שהוא   (מכתב מ)

נגד   שעמדו  מפרובינציה  החכמים  סיעת  ראש 

ועל גדולים כמותו התלונה, רק החרם, שלא עליו  

על לימוד הקטנים, ולכן גם כל החרם הוא עד גיל 

  כ"ה.

  

  על הרמב"ם דיברוגם האוסרים לא 

ספרי   על  באו  דיבריהם  כל  כי 

אך   הגויים,  של  ספר  על  הפילוסופיה 

להחרים   אמרו  לא  כלל  חכמנו,  וספרי  המורה, 

וכאשר  מותרים.  שהם  דס"ל  והרי  ולאוסרו, 

היונים"   "ספרי  לאסור  כתביהם  בכל  מבואר 

להדיא   וכ"כ  ע)דייקא.  ובפרוש   (מכתב  וז"ל, 

חבורי כל  הגדר  מן  ע"כ.   הוצאנו  ישראל.  חכמי 

עח)ושם   ומכתב  עג  דברו    (מכתב  הרמב"ם  על  שלא 

ועוד   מכתבים    פג)  (במכתבח"ו,  ששה  שנכתבו 

מששה חכמי ישראל, שלא על ספרי הרמב"ם הוא 

החרם. ומוסיף הרהמ"ח שם, שזו ההתנצלות לא 

היה צריך, שהרי לא כלל החרם רק ספרי היונים 

מלבן של מוציאי להוציא  כדי  דבה    בלבד, אלא 

-(מכתבים פו  שם  עשו כן. וששת המכתבים מובאים

ב"א, שח"ו לא  , ואחרון חביב הוא מכתב הרשצא)

דיברו ברמב"ם ובספריו. וכן כתב בשו"ת הרמ"א  

בעז"ה. ולכן מי   בסמוך  ויובאו דבריו להלן   (סימן ז)

את   לאסור  ודעימיה  מהרשב"א  ראיה  שהביא 

  ., טעות היא בידו [כפי שרבים עשו]  הפילוסופיה

  

  עראי

וכמבואר  ועוד דהתירו ללומדה בדרך עראי, 

הרשב"א   תיד)בשו"ת  כמה   (ר"ס  שהדגיש 

בקביעות  הלומדה  על  אמורים  שדבריו  פעמים 

יוכל   מי  בקבע  ואילו  עראי.  דרך  לא  ובהתמדה, 

"רב"   [כותבו  ז"ל  כרב  ורב אשי  רבינא  רק  לזה, 

כוונתו לרמב"ם כבסמוך] שאמר על עצמו שלא 

ות ולטבחות, ומעידים ספריו על  לקחם רק לרקח

ל ואשר  עשוהו.  דבריו,  יוכל  לא  כמוהו,  רקח  א 

ל[  שאיגרת  רמז  בתשובות  הרמב"ם  נדפסה 

עמ'  הרמב"ם   ח"ג  הדור    )57(בלאו  יז)ובפאר  ,  (סי' 

שם מבאר   )במהדו' שילת  (עמ' תקבובאיגרות הרמב"ם  

מפני   והוא  זמן,  כך  כל  תשובתו  נתעכבה  למה 

כות ועוד  שתקפו.  זאת  החולי  גם  ואף  וז"ל,  ב 

צרו  לה  נעשו  נכריות  ששאר  נשים  [כוונתו  ת 

את   וגוזלות  לתורה,  צרות  נעשו  שלמד,  חכמות 

זמנו, ע"ש.] מואביות עמוניות אדומיות צידוניות  

אלא  מתחילה  נלקחו  לא  כי  יודע  והאל  חתיות, 

להיותן לה לרקחות ולטבחות ולאופות, להראות 

היא עד    העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה

כי לא    כו)  (במכתבמאד. עכ"ל. וכ"כ רבי אבא מרי  

וכן הרא"ש   ע"כ.  היא הקריאה התמידית.  טובה 

נא) בשאר   (מכתב  וגם  משה,  בדת  שיאחזו  כתב 

ולא ירפו ידיהם לעתים ידועות, תורה    החכמות, 

  אך 

  ועוד 

  ד.  
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יט    סעיף 

  פילוסופיה וקבלה 

העולמות   והשתלשלות  הסוד  תורת  את  האר"י  שגילה  אחרי 
יוצא  יתית, דברים שאבדו מן הראשונים אוחזי  האמ הפילוסופיה, 

מבואר שאין דברי הקבלה והפילוסופיה עולים בקנה אחד. על כן הקבלה  
לגבי   להרחיקה  ויש  המוטעית,  לפילוסופיה  להזדקק  ואין  עיקר, 
תורת  היא  הקבלה  על  רק  ולהשען  והמלאכים,  העולמות  השתלשלות 

  הסוד.

היא תהיה הע לנו משה,  והגברת. ע"כ.  יקר  צוה 

דס"ל לרא"ש, שכל החכמות   (מכתב ק)[וראה לקמן  

נתן   או שכאן  ולכן  תורה.  ביטול  משום  אסורות 

שכתב   וכמו  דשרי,  ס"ל  דלדידהו  משום  עצה 

ע"ש. או שכוונתו כאן שאר   (במכתב ק)כיוצ"ב שם 

יותר.]  נראה  וראשון  פרנסה,  מהם  שיש  חכמות 

 ס"ס ד)  רמו  (יו"ד סימןוכן פסק הרמ"א בהגה שו"ע  

הרמ"א  בשו"ת  לו  מבואר  והנה  באקראי.  דשרי 

דאיהו גופיה עביד מעשה רב הכי, ומבאר   (סימן ז)

שלא היה קובע זמנו לזה, רק באקראי היה לומדה 

אדם  שבני  בשעה  טובים  וימים  שבתות  בימי 

שבאקראי   מורה  זה  והרי  ע"כ.  לטייל.  הולכים 

 אינו דקה שתים בלבד. וכן הוא בתשובת הרש"ל

. עוד ראה בספר תפארת  (סימן ו)ו"ת הרמ"א  שבש

דשרי לקרא ספרי   (סנהדרין פ"י משנה א אות ח)ישראל 

קשואין  כנטיעת  להתלמד,  או  באקראי,  כפירה 

, ושכ"כ  (ר"ה כד ע"ב)וצורות לבנות    (סנהדרין סח ע"א)

לידע   כדי  דעראי שרי  גם בשם ספר לחם שמים 

ראוי  הכסא  בבית  ובפרט  לאפיקורוס,    להשיב 

 (ס"ס מא)ח. עכת"ד. וכן בשו"ת שאילת יעב"ץ  לת"

  (יו"ד רמו ס"ד) מתיר בעראי ספרי מינים. אך הרמ"א  

התיר באקראי שאר חכמות, ואסר להדיא בספרי  

וכ"כ רבות במטפחת הספרים   מינים אף בעראי. 

אות   א(סעיף ידשרי עראי, וכאשר הובאו דבריו לעיל  

  . ג)

  ת  עיסוק בפילוסופיה בהשתלשלות העולמו 

אחר עלות כל זאת, שהרמב"ם סבר שתורת 

, היום  )ח(וכדלעיל סעיף  הסוד היא הפילוסופיה  

, א"כ והלאה)  ב(וכדלהלן אות  שיודעים אנו שזה אינו  

כיון   ועוד,  זאת  לימודה.  אל  להתקרב  אין 

בדרך   בקבלה  מלעסוק  הזהירו  שהמקובלים 

שכלית, וע"י ראיות שכליות וכבסמוך, ועל דרך 

לוסופיה, הרי שבאזהרה זו יש איסור הפיזו בנויה  

  בעיסוקה. 

  

בדרך   בקבלה  מלעסוק  המקובלים  אזהרת 

  חקירה 

שנושא   [כיון  תחילה  נפתח  סיימנו 

מהרח"ו   כתב  קצר],  סוף  זה  (לקראת 

ולמען אל   הקדמתו למבא שערים, נדפסה גם בריש עץ חיים)

ישט לבך אל אשר תמצא בקצת דברי המקובלים  

שכלם האנושי, אכין לך הדרך    יון המחברים על הג 

הנה   מישור.  באורח  תלך  זו  בדרך  ואשכילך 

החכמה הזאת היתה נגלית באתגלייא עד פטירת  

וכל   וכו',  חזון  נסתם  ואילך  ומאז  ע"ה,  רשב"י 

מאז  הזאת,  בחכמה  היודעים  מהחכמים    אחד 

יט. 

  א. 

  ובאשר  



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רי 

ולא   גדול  בהסתר  בה  עוסקים  היו  ואילך 

ולא היה מגלה אותה אלא לתל ו מידבאתגלייא, 

היחיד בדורו. ואף זה בראשי פרקים מפה אל פה,  

מגלה טפח ומכסה אלף טפחים. והיתה החכמה  

הזאת מתמוטטת ומתמעטת והולכת מדור אל דור  

האמתיים.  המקובלים  אחרון  ז"ל,  הרמב"ן  עד 

והנה כל ספרי המקובלים האחרונים שהיו  וכו'. 

מן   כי  אליהם,  תקרב  אל  ז"ל,  הרמב"ן  אחר 

תרה דרך החכמה הזאת מעיני נס  הרמב"ן ואילך

ענפי   קצת  אם  כי  להם  היה  ולא  החכמים,  כל 

הקדמות בלתי שרשיהם, ועליהם בנו המקובלים 

ומעצמך  אנושי.  בשכל  דבריהם  ז"ל  האחרונים 

תוכל לדעת לעמוד על המבחן, כי המעיין, יוכל 

בד' או   וכלליהם  רוב הקדמותיהם  ולידע  לכלול 

מילות שונות,  ן ב ה' ימים, וכל דבריהם כפל העני

ספירות  עשר  היות  היא  הקדמתם  פרי  וכל 

נמצאות, וחברו תלי תלים של ספרים בענין, אשר  

בשלשה   או  בשנים  יכתבו  דבריהם  כללות 

קונטריסים, ולא כן מצינו בראשונים וכו'. ואנשי 

לבב שמעו לי אל יהרסו לראות בספרי האחרונים  

ישכון  לי  ושמע  האנושי,  השכל  פי  על  הבונים 

כן,   טח,ב על  ויתר  עכ"ל.  רעה.  מפחד  ושאנן 

לא  תלמידיו  מן  אחד  שום  שאפי'  צווה  האר"י 

ילמד אחרים חכמה זו למעט מהרח"ו, וכדאיתא  

הגלגולים) שער  לא   (בסוף  והלאה  שמהיום  שצוום 

יתעסקו כלל בחכמה זו שלמדתים, כי לא הבינו 

אותה כראוי, ויבואו ח"ו לידי כפירה ואבוד נפש.  

הרח"ו  בלחישה לב  ואמנם  לבדו,  בה  יעסוק  ד 

בסתר. גם בסוף הקדמת מהרח"ו לשערים כתב, 

וכל אשר תמצא כתוב באיזה קונטרסים על שמו  

ויהיה מנגד מה שכתבתי בספר הזה, טעות  ז"ל, 

גמור הוא וכו'. ואם יעלה בדעתך לחשוב שתוכל  

לברור הטוב ולהניח הרע, אל בינתך אל תשען, כי 

לב האדם וכו'. לכן  אל  אין הדברים האלו מסורים  

קונטרסים   בשום  תסתכל  ואל  הזהרתיך 

ציטט  וכן  עכ"ל.  זלה"ה.  מורי  בשם  בהנכתבים 

את לשון מהרח"ו המהר"י צמח בהקדמת ספרו  

וז"ל, דע, כי  (ונדפסה גם בראש מבא שערים)רנו ליעקב 

ששמעו   מה  ספרים  להם  כתבו  מחברינו  קצת 

כתבו   וכולם  שמו,  על  וזולתו  זלה"ה  ממורי 

הכותבים  דברה בחינת  כפי  וגרעון  בתוספת  ים 

קושיות,   לכמה  מקום  הניחו  ובהבנתן  וידיעתן, 

לכן אין לסמוך על אותן הספרים, וצריך להרחיק  

הגדולים   הוא בשם  וכן  עכ"ל.  חיים מהם.  ר'  (ערך 

. וכן הזהיר על כך הרש"ש, במכתב לחכמי  ויטאל)

ותבונהמערב   בדעת  הועתק  וגם  שלום,  נהר  בספר  ה (נדפס 

(ד"ה גם ועע"ש ובפתיחה שניה    סוף פתיחה ראשונה)(

  ). ראה תראה)

לבאר  כיוונה  והפילוסופיה  מאחר 

וביחודו, שמותיו  דברים במהות ה' 

הרי   בהם,  עוסקת  שהקבלה  דברים  ופעליו, 

אף בדברי   ללמוד  שהאיסור שהטיל האר"י החי 

המקובלים, בא יבוא בתורת ק"ו בן בנו של ק"ו 

בחכמת הפילוסופיה. וכ"כ ר' צדוק גבי התעסקות  

הזכרונות   ספר  בקונ'  מלובלין  שלישי (מצוהכהן  ה 

שכיון שהרמב"ן ושאר חכמי    ד"ה וכבר העיד הרמב"ן)

האמת הזהירו שא"א להשיג חכמה זו בסברא, רק  

דרך רוח הקודש, לפיכך צריך להתרחק מחיבורים  

וכו'.   המסבירים ענייני הקבלה על דרך החקירה 

  ע"ש.

  

  ופילוסופיה צרות זו לזו  קבלה

בראשית   במעשה  הרמב"ם  שביאור  פשוט 

היא  מרכבה  ומעשה  הטבע  חכמת  שהיא 

וכדלעיל   האלהית  ח)הפילוסופיה  דבריו    (סעיף 

בראשית  מעשה  הסוד  דלפי  הקבלה,  נגד  המה 

יודע אחד  שכל  וכפי  הטבע,  חכמת  היום   אינה 

הקבלה התגלות  בעז"ה  אחר  בסמוך  להלן  וגם   ,

  ומעתה 

  ב. 



 

  ריא   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

ציטו  לכך,  נביא  הקבלה  מבעלי  ה  מעש  וכן טים 

איש  קבלה  על  המושתתת  הקבלה  היא  מרכבה 

מדעיות  וראיות  חקירות  פי  על  ולא  איש,  מפי 

(אות  רבים שיובאו להלן  פילוסופיות, וכמו שכתבו  

מהרח"ו  יט) וכמו שכתב  ההקדמות  ,  לשער  (בהקדמתו 

שעשועות) אמנם  ד"ה  חיים  עץ  ספר  בריש  וז"ל,   הנדפסת 

ב עוסק  הפנימית  בהיותו  הנשמה  בבחי'  תורה 

מרכבה, שבה מעשה  הנקרא  תורה,  רזי  הנקרא   ,

(ד"ה ואמנם בהמשך  כ"כ  היא חכמת הקבלה. ע"כ. ו 

אל וכן, בד"ה וכמ"ש בתלמוד, ובד"ה הרי מבואר, ובד"ה ואין  

ש"ס  ספק) בליקוטי  לו  הוא  הכי  ביאור  וביתר   .

מעשה  (חגיגה) . מרכבה  ומעשה  בראשית  וז"ל, 

  הם   בראשית  שמעשה  ה,"זל  ב הר  ממורי  שמעתי

  קודם  בבראשית'  הי  שזה  התוהו,  עולם  ידרוש

  התיקון  דרושי  הם  מרכבה  מעשה  התיקון.

  פרקי  והרכבת  בזה,  זה  הפרצופים  והתלבשות

 העולם   חדוש  נקרא  הוא  וזה  ן,"הזו   בבניה  אמא

  סדרי  בעניני  לזמן   מזמן   יש  אשר  והשינויים

  ל. עכ"ל. והנה לנו"ז   ו "מהרח  מ"עכ.  התלבשות

העולם,  יצירת  תחילת  הם  בראשית  שמעשה 

שהיה בורא ה' עולמות ומחריבם. ומעשה מרכבה  

היא תחילת תיקון העולם שהחריב בתחילה, על  

קדושה   בשערי  גם  ו)פרטיו.  שער  בבארו    (ח"ג 

שהנביאים היו מלמדים את תלמידיהם הנקראים 

עליית   והיא  הנבואה,  השגת  דרך  הנביאים,  בני 

וז"ל,ה כתב   מלמדים  היו   שניות  עוד   עולמות, 

 שומרי   על  שמות  והזכרת  תפילות  והם   אותם,

  עולם   שבכל  ההיכלות   ושל  הרקיעים  של  הפתחין 

 יסודות  הארבעה  שהם  העולמות  מסוף  ועולם,

וכו'.    עולם  רום  עד,  שבהם  והאוירים האצילות 

  כי ,  הוא  פירושן ,  האלו  והשמות   השוערים  וענין 

  מן  שהוא   אחד  קדוש  שם  בכח  משביעים  היו 

  המושרש   המלאך  אל  מדרגה,  שבאותה  הספירה

 עצמו,  הרקיע  שער  על  הממונה  והוא  משם,  ונחצב

 כן   גם  לו   יש  אשר ,  ההיא  שבמדרגה  החומר  שהוא

 מחשבת  נכנסת  ואז   ופותחו.,  שער  לאותו  ידוע  שם

  הפנימי   אור  עד  לאור  מאור  ההוא  שער  דרך  הנביא

  ומיחד מתפלל ואז  מדרגה. שבאותה הספירה של

למדרגה.    ממדרגה  עולה  וכך,  לשם  יךהצר  היחוד

  מעשה   הנקרא  יחזקאל  מראות  ענין   זה  והנה

. זו   על  זו   מורכבות  המדרגות  להיות  מרכבה 

  שהם  הרקיעים,  שערי  השמים  נפתחו   ותחילה

ומשם וכו'.  ,  עולם   שבאותו   והכלים  החומר  אורות

 נחלקים  כולם  אשר  המלאכים   כתות  עשר  ראה  ואז 

  שכתוב   וזהו ,  שכינה  מחנות  וארבע  חיות  לארבע

ה  יחזקאל (   ומשם   חיות.  ארבע  דמות  ומתוכה  )א, 

 וזהו  עצמן.  ספירות  העשר   אור  אל  הגיעו   עד  נכנס

  אדם כמראה  הכסא דמות ועל )כו פסוק שם( שכתוב

  הנשמות  מחצב  אור  הוא  עצמו   הכסא  ואמנם'.  וגו 

  הנפש   נקרא  ולכן ,  המרכבה  הן   הן   האבות  בסוד

 כבוד  יזמרך  ען למ  )יג  ל,  תהלים(  שכתוב  כמו   כבוד,

 לכלימה  כבודי  מה  עד  )ג  ד,  תהלים(  וכתיב,  ידום  ולא

והנה'וגו   עניני   כולל  עמוק   סוד  אליך  גליתי  . 

המרכבה וכו'. עכ"ל. והנה לנו שכאן כתב אחרת, 

כי מעשה מרכבה היא לבני עליה הזוכים להעלות 

הקוד רוח  בהשיגם  בהקיץ,  בעולמות  ש, נפשם 

מעולם   פנימה  הקודש  אל  ע"י  וכניסתם  לעולם 

אהבת   בספרו  הלל  להגר"י  הוית  וחזי  השבעות. 

דכתב שעל אף ספר הליקוטים    (דף נט ע"א)שלום  

(על משנת  הנ"ל ושהזכירו גם החיד"א בפתח עינים  

דורשים) יהוידע  אין  הבן  וכן  דחגיגה),  מ"מ  (בפ"ב   ,

נראה שפירוש זה הוא רק דרך צחות, כי שבעים  

יהויד בזה הבן  והרגיש  כי  פנים לתורה,  ע הנ"ל, 

קדושה   בשערי  מהרח"ו  ה,דברי  שערים   ו)  (ח"ג 

היא   מרכבה  שמעשה  אחרת,  להדיא  מורים 

המשכת המחשבה ע"י כוונות יחודים והשבעות,  

(ח"ב לעלות מעולם לעולם. ושכ"כ הספר הברית  

. ולכן ביאר שמעשה בראשית דבר אמת מאמר י פ"ג)



    המדות  יף יטסע  שו"ע   
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עד  והשתלשלותם  העולמות  בריאת  סדר  הם 

לעולמ ושינוייהם  שאמר  פרטיהם  כל  על  די,  ו 

ומעשה   התלבשותם.  סדר וסדרי  הוא  מרכבה 

לפתוח  קודש  שמות  והזכרות  תפילות  לימוד 

שערים עליונים, לעלות בפרדס ולצפות במרכבה.  

אריאל   בנין  בספרו  אליו  ראה  ב) ועוד  אות  א    (פרק 

שמבאר מה הם מעשה בראשית ומרכבה שכיונה  

אהבת   בספרו  בזה  ושדיבר  (עמ'  שלום  הקבלה, 

השלום)-קכד  גדול  במאמר  ו  אות  וב  קכח  ספר  ואת"י. 

לב)הברית   פרק  כ  מאמר  הרמב"ם    (ח"א  על  השיב 

הפילוסופיה  היא  מרכבה  שמעשה  שסבר 

כסא  פני  מאחז  הוא  אבל  אינו,  שזה  האלהית, 

ושרפים  בכסא,  המרובעות  והחיות  הכבוד 

הכוכבים  במהלכות  אחוזה  לא  ואופנים. 

ש והגלגלים  כאשר במסילותם,  העשיה,  בעולם 

הלשון,    ו בז כתב הגאון האמיתי מהר"י עמדין ז"ל  

ללמדו  מותר  ז"ל,  הרד"ק  של  המרכבה  מעשה 

תורה.  בדברי  להרהר  שאסור  במקום  אפילו 

(ספר הדעה ח"ב עכת"ד. ובספר לשם שבו ואחלמה  

סוע"ג) פ  ומרכבה   דף  בראשית  מעשה  מהו  ביאר 

ענינ  נתברר  אחר שכבר  עתה,  שכן  ומכל  י  וז"ל, 

ועניני  יצירה,  בספר  הכלול  בראשית  מעשה 

מרכבה ה בספרי  מעשה  דצניעותא  בספרא  כלול 

הזוהר ותיקונים, על פי עומק הדברים אשר בכל 

שמאותו   ישראל  חכמי  כל  אשר  האריז"ל,  ספרי 

הדור ולהלאה עונין אחריו מקודש מקודש. לבד 

לראות   שזוכה  מי  לכל  לעצמו  עד  שהאמת  מה 

זה. איך שלא יהיה בודאי  ולהסתכל באור הגנוז ה

תורת הקבל היא  תורת הסוד  תורת שהיא  ולא  ה 

  הפילוסופיה.

  

התמהים על פירוש הרמב"ם במעשה בראשית  

  ומרכבה 

מעשה  בפירושו  הרמב"ם  על  תמה  וכן 

הר"ן   בדרשות  ומרכבה  (דרוש  בראשית 

התשב"ץ  הראשון) בשו"ת  וכ"כ  נב).  סי'    (ח"ב 

הרמב  גם  הקבלה.  היא  מרכבה  "ן שמעשה 

(נדפסה בכתבי הרמב"ן ח"א  בדרשתו תורת ה' תמימה  

כתב, וענין מעשה בראשית סתום,    קנח ד"ה וענין)דף  

הייתי   אסור  ידעתיו  ואילו  אותו,  יודע  איני  ואני 

וז"ל, ומ"מ    (עמ' קסג)לפרשו ברבים. ושם   הוסיף 

במעשה  מדברת  התורה  רואה  שאני  תמה,  אני 

יודע איני  אבל  היצירה.  ובחכמת  היכן   בראשית 

מרכבה  אבל  מרכבה.  מעשה  מרמזת  היא 

שהיא בתורה   העליונה,  כתובה  הבורא,  ידיעת 

היא. אבל מרכבה של היכלות, איני יודע לה רמז 

ואולי קבלה על פה היתה עד דאתא   מן התורה, 

וכ"כ   עכ"ל.  ואסמכינוה.  וישעיה  יחזקאל 

הרמ"א   בשו"ת  הנדפסת  בתשובתו  המהרש"ל 

כתבת) ד"ה  ו  ה  (סימן  אליו,  ושכ"כ  במכתבו  רמ"א 

(לונזאנו,  ם  שהיא תורת הסוד. וכ"כ בספר דרך חיי

רצד, בההדרת אהבת שלום) שחי   בנספח שבסוף הספר עמ' 

בזמן מרן, על שכתב חובות הלבבות בריש ספרו, 

שהפילוספיה האלהית היא שיא המעלה, ושהוא  

התורה,   סודות  הן  הן  ליונים,  חושב שהאלהיות 

וזול  הרמב"ם  גם  שחשב  שמעשה  כמו  תו, 

בראשית ומעשה מרכבה שארז"ל, הוא הטבעיות 

אשר  וה הגדולה  התלונה  ידעת  ואתה  אלהיות. 

  חכמי ישראל הקדושים מלינים על כך, ע"ש. 

הרמח"ל, אף שהביא רבות מתורת הרמב"ם  

במאמר  מ"מ  וכדלהלן,  אלו    בנושאים 

  ג. 

  גם 



 

  ריג   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

וגם בספרו מלחמת משה, כשעמד    (עמ' עט)הויכוח  

בת הצורך  את  שאין לבאר  כתב,  האמת,  ורת 

בהנה [שהכל  זו  חכמה  ידיעת  ה',  להוציא  גת 

ויחודו] מן חכמת הטבע, כמו שחשבו  השגחתו 

להרמב"ם   שהכוונה  פשוט  [ונראה  אחרים 

והנמשכים אחריו], לקרוא אל הטבעיות "מעשה  

כופרי   גם  שהרי  וודאי,  כן  אינו  בראשית", 

הם   אדרבה  הטבע,  על  יתבוננהו  ההשגחה 

כמנהגו נוהג והולך. עכ"ל. ועוד האומרים עולם  

הספר   בסוף  האמת) (ידיעה  לו  מחכמת  היוצאת    ד 

הדברים,  רק שטחיות  בטבע  ראו  שהפילוסופים 

הנהגה  פי  על  מתנהגים  הבריות  שכל  והאמת, 

פנימית, וזהו "מעשה בראשית". עכ"ל. וכ"כ עוד 

הרמח"ל בראש ספרו אדיר במרום, וגם בכללים  

ידיעה הרביעית מתוך ספר מלחמת משה כתב, ה

בריאת   כל  לדעת  מלמדת],  הסוד  [שחכמת 

בסוד  הע הספירות,  בסוד  מתנהגים  איך  וה"ז, 

הפנימיות המתפשטת בסוד הטבע, שהוא כמנין  

ובריותיו בעלי   ולא כמו שדימו העוה"ז  אלהים. 

פתחי   בקל"ח  לו  ראה  [ועוד  וכו'.  הפילוסופיא 

א)חכמה   חכמת    (פתח  כל  כי  וזה,  וז"ל,  שכתב 

נה אלא חכמה מראה אמיתות האמונה,  האמת אי

או נעשה בעולם, איך יוצא  להבין כל מה שנברא  

מן הרצון העליון, ואיך מנהג הכל בדרך נכון מן 

אל  להביאו  הכל  לגלגל  ב"ה,  האחד  האל 

השלימות הגמור באחרונה. ופרטות החכמה זאת,  

חקותיה   בכל  ההנהגה  ידיעות  פרטות  רק  הוא 

  (ריש פתח ל) כ עוד שם  ומסיבותיה וכו'. עכ"ל. וכ"

הקבל חכמת  כל  היא  זאת  רק  לדעת  וז"ל,  ה, 

כל   ברא  מה  על  העליון,  הרצון  של  הנהגתו 

יהיה  ומה  בהם,  רוצה  הוא  ומה  האלה,  הבריות 

כל   מתפרשים  ואיך  העולם,  סבובי  כל  סוף 

הגלגולים האלה אשר בעולם, שהם כל כך זרים  

  (בריש תשובת המקובל) וכו'. עכ"ל. ובחוקר ומקובל  

כתב וז"ל, דע שכל ענין חכמת הקבלה אינו אלא  

פט ית"ש, ושהוא אחד בתכלית היחוד  לבאר מש

האמיתית, ואין בו שנוי ולא רבוי ולא א' ממקרי  

וכו'. דע שחכמת הקבלה בא להורות   הגוף ח"ו 

עולמו  ומנהיג את  ית"ש מסבב  איך  וכו',  אותנו 

בהמשך   ועוד  עכ"ל.  חכמתו.  שלימות  בגודל 

המקובל ראית)  משיב  כבר  ראית   (ד"ה  כבר  וז"ל, 

עיקר החכמה   הזאת, הבחנת שורש כל  היות כל 

המה  לאנה  יצאו,  מאין  עצמם,  בפני  הדברים 

הולכים, לאיזה תכלית, ומה תועלת בהן. עכ"ל.  

ומקובל   בחוקר  כן  כתב  ח"ב)ועוד  ובמאמר    (סוף 

לד)ובדעת תבונות    (סי' קטז)הויכוח   בידיעת    (סימן 

ועוד ש ובכללי מלחמת  (אות קסד)ם  סוד היחוד,   .

א)משה   ה  (כלל  קנאת  ובקל"ח  ובריש  צבאות.   '

  .] (פתח ב)פתחי חכמה  

דוד   בלב  חיד"א  ע"ב) הרב  דכ"ב    (פ"ז 

בתוכחת  פאלאג'י  ר"ח  הגאון  והביאו 

לאלוה) חיים   עוד  ד"ה  קדמות  מדבר  הקרויה   (בהקדמה 

והאריך לחזק זאת מפי ספרים וסופרים, שמעשה  

ורת הסוד, ולא חכמת הפילוסופיה. מרכבה היא ת

יעב" שאילת  בשו"ת  מא)ץ  גם  על    (ס"ס  כתב 

האמת   מחכמי  חכם  תראה  ולא  הפילוסופיא, 

שאיבד זמנו בה. ועוד לו בשו"ת שאילת יעב"ץ  

י) סימן  אינה מעשה    (ח"א  אריסטו  כי חכמת  כתב, 

מרכבה ומעשה בראשית, דלא כרד"ק וכר"ש בן  

וז" וסיים  המורה.  בהקדמת  להו  תיבון  שרי  ל, 

ז"ל   הר"מ  של  מדמיונו  כוונים  שעשו  מרייהו 

ספרו   לאורך  רבות  לו  הוא  וכן  ע"כ.  להעציבה. 

 (ח"א אות ח)מטפחת הספרים. גם השומר אמונים  

מלבד מה שהביא שהמקובלים חלקו על הרמב"ם 

הפילוסופיה,  ולא  הקבלה  הוא  שהסוד  בזה, 

ז)יובאו דבריו להלן  וכאשר   כ אות  ובסעיף   , (אות טז 

, ובאמת כי רבו מהרבה, (סוף אות ט)עוד כתב שם  

במרכבת  המלעי הרמב"ם  של  פירושו  על  גים 

  וכ"כ  



    המדות  סעיף יט  שו"ע   
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במורה,  שכתוב  המצוות  טעמי  ועל  יחזקאל, 

ולכן אין   מי יתן החרש החריש.  כי  עליו,  וכתבו 

  לנו להשגיח על דבריו בענין זה. עכ"ל. 

כי    (ח"ד סימן ה ד"ה אכן)בשו"ת איש מצליח  

ה מרכבה  לאפוקי  מעשה  הקבלה,  יא 

התורה)מהרמב"ם   יסודי  לא  (פ"ב  אז    שהוא  ידע 

(ח"ד מחכמה זו כלום, כנודע. וכ"כ בשו"ת יחו"ד 

מז) המהרש"א    סי'  ע"א)ובשם  יג  שהקבלה   (חגיגה 

הגאון  וכ"כ  מרכבה.  ממעשה  למעלה  היא 

 (אור תורה תשנ"ג במאמר למען הרמב"ם לא אחשה)הנאמ"ן  

במעשה מרכבה,  שאין אנו מסכימים אם הרמב"ם  

האברבנאל   שכתב  הנבוכים)וכמו  מורה  ספר   (בסוף 

מישרים   המגיד  דברי  ואת  כנגדו.  טענות  כ"ח 

על   מסביר  הרמב"ם,  שטעה  מילין  קצת  שישנם 

  זה.  

  

  לא יכוו יחדיוהקבלה והפילוסופיה 

מפי   לעיל  [מלבד המבואר  מפורש  כן  ועוד 

דברי האר"י הח"י בשער  ספרים וסופרים] ב

שכתב   (הקדמה לח דף קנד ע"א מהדו' ברדווין)ים  הגילגול

מהרח"ו בשמו וז"ל, על ביאת הרב מגיד משנה 

הפילוסופיא,  בחכמת  נתעסק  הוא  והנה  בעולם, 

שהיה בימי הבדרשי המכונה ר' ידעיה הפניני ז"ל 

כנודע ונזכר בשו"ת הרשב"א ז"ל, והר"ב המגיד  

ול אחריו,  נטה  בחכמת  משנה  מאמין  היה  א 

ן רצו החצונים להטעותו מחמת עון הקבלה, ולכ

  (דף קס סוע"ב) זה וכו'. עכ"ל. וכ"כ עוד בהמשך שם  

בימי  ידעת שהיה  משנה,  מגיד  הרב  והנה  וז"ל, 

בדרשי, שהיו עוסקים בחכמת הפילוסופיא, ולא  

הרשב"א   בשו"ת  כנזכר  הקבלה,  בחכמת  בחרו 

ורבנו יצחק דמ וכו'. עכ"ל.  ן עכו בספרו זלה"ה 

עינים   ע"ב)(פרשמאירת  עז  דף  וישלח  את   ת  תוקף 

הפילוסופיא ואת ראש חכמיה הוא אריסטו וכתב,  

ב"ר   ב"ר שלמה  הר' משה  היה שומע  כי כאשר 

חכמי   על  זכרון שבח  ז"ל  בורגוש  מעיר  שמעון 

שאתם  הפוליסופי'  אומר  היה  הפולספיאה, 

מעמד   במקום  כי  באמת  דעו  חכמתם,  משבחי' 

ן הוא  ד רגלינו, ודבר זה מושכל ראשו ראשם מעמ

הפילוסופיה  שבראש  לאמור  ע"כ.  למשכילים. 

(דף פז ע"ב ד"ה מתחילה הקבלה. ועוד כתב כן שם  

על   והנה) אמרו  האמת  דרך  יודעים  והנה  וז"ל, 

המתפלספים, במקום מעמד ראשם, מעמד רגלינו  

ן' שפרוט בפרדס רמונים   וכן רבי שם טוב  וכו'. 

נה ראיתי לרב הגדול להרשב"א  כתב, וה (בהקדמה)

כפי ז  נכבד  בענין  הגדות  קצת  לבאר  נתעורר  "ל 

תהיה  הפילוסופיה,  בשיתוף  התורה  פשט 

לדבר.   רשות  לנו  נתן  מאשר  שלמה,  משכורתו 

העניינים   שני  ולכן  הקבלה,  קצת  רחקו  אמנם 

כאחד, ר"ל הפילוסופיא והקבלה, והם לפי האמת  

ס והוא  אמצעי,  ביניהם  שאין  הפכים  יבת שני 

וע בעיון.  לתלמידים  ראיתי  בלבול  לא  הנה  ד 

לשום מחבר אחר שנתעורר לזה, לכן אמרתי אל  

וכדברי  עכ"ל.  לדרוש.  ממני  במופלא  לבי 

מוואלזין   הגר"ח  ממש  כ"כ  עינים  המאירת 

ישראל   אשי  הגר"א  סא) בסידור  אות  חיים   (בארחות 

 (הגר"א)בשם הגר"א וז"ל, פילוסופיא אמר רבינו  

ולמעלה שבמקום שמסתיי משם  הפילוסופיא,  ם 

וכן מבואר בביאור  מתח יל חכמת הקבלה. ע"כ. 

שכתב, והפלוסופיא הטתו   (יו"ד קעט סקי"ג)הגר"א  

הלציי,   בדרך  הכל  הגמרא  לפרש  לקחה,  ברוב 

ולעקור אותם מפשטן. וח"ו איני מאמין בהם ולא 

מהם ולא מהמונם, אלא כל הדברים הם כפשטן,  

[אולי צ"ל אלא, או המיל  (שבסמוך)ה "שיש"  לא 

יש בהם פנימיות, לא פנימיות של  צ"ל שאין] ש

בעלי הפלוסופיא שהם חצוניות, אלא של בעלי 

היא  שהפילוסופיה  לנו  הרי  עכ"ל.  האמת. 

על    (יו"ד סימן רמו אות יח)חיצוניות הקבלה. ועוד לו  

בפרדס,  וטיול  מרכבה  במעשה  הרמב"ם  דברי 

  וכ"כ  

  ד.  
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בל לא והעתיקו הרמ"א שם, כתב הגר"א וז"ל, א

ל הוא  לא  הפרדס,  את  עכ"ל.  ראו  הרמב"ם.  א 

עוז   יא)והיעב"ץ במגדל  ס"ק  כב ע"ב  דף   (אוצר הטוב 

כתב, לחפש ידיעות אלהיות בהפילוסופיא, הוא  

ובמטפחת   הקברות.  בבית  כהן  לחפש  כמו 

כתב שהרמב"ם ז"ל הסמוך    )6(פרק א עמ'  הספרים  

אליו [להרמב"ן] מלפניו, לא זכה אליה [לחכמת 

החז הסוד]  מנהו  שמץ  אזנו  שמעה  ואם  יקו , 

אם   הנבוכים,  מורה  בספר  שיראה  כמו  למינות, 

בא   (פרק ח אות כא)שלו הוא הספר וכו'. עכ"ל. ועוד  

בדברים קשים על ביאור הרמב"ם מה הם מעשה  

אוכל   לא  ושלכן  בראשית,  ומעשה  מרכבה 

להאמין שהרמב"ם חבר ס' מורה הנבוכים. וסיים, 

המע כל  הדברים,  שהבלי תכלית  בדעתו  לה 

מעשה בראשית ומעשה מרכבה,  הפלוסופים הם  

לו   ועוד  אפיקירוס.  ודאי  לו)הוא  סימן  , (בח"ב 

  שהרמב"ם לא קיבל.  

  

  המקובלים לוחמים בפילוסופיה האלהית 

נגד   גרמא לבעלי הקבלה לדבר קשות  ודין 

ישראל,  גדולי  נגד  ואף  הפילוסופיה,  בעלי 

לה כדי  בזה,  המעט  מן  מעט  שאי ונביא  ראות 

הפילוס את  לשים  בדרך  אפשר  והקבלה  ופיה 

אחת, כמו שיש שטענו כן. שהנה בשו"ת הריב"ש 

כתב על הרמב"ם, לא נמלט הרב ז"ל    (סוף סימן מה)

מהמשך קצת אחר החכמה בקצת המופתים, כגון 

(מורה הנבוכים ח"א פרק מב, וע"ש בהערות  בבן הצרפית  

ואולי לא   .(ח"א פ"י)ובמעמד הר סיני    הרה"ג קאפח)

לא יוכל להשיב האנשים    היתה כונתו רק באשר

להם   ובאר  הקצה,  אל  הקצה  מן  לגמרי  ההם 

אל   המסכמת  בדרך  התורה  מן  מעטים  ענינים 

גם   ובהעלם.  ברמז  כתבו  זה  וגם  הפילוסופיא, 

(ח"ב במלאכים שנראו לאברהם אבינו ע"ה אמר  

שהיה במראה הנבואה, וכבר השיב עליו    פרק מב)

וירא   בפרשת  שלו  התורה  בפירוש  ז"ל  הרמב"ן 

וראה    א)  (יח, הרלב"ג,  [הוא  ז"ל  לוי  רבי  והחכם 

בזה. וכן מבואר   (סימן קיח)לקמן בשו"ת הריב"ש  

והמידות   הדעות  לספר  ה)במבוא  בהערה    (עמ' 

ושרה   אברהם  שאמר  מכוונים  הדברים  שאליו 

ה ושכן  וצורה,  מאוחר  חומר  שנתגלה  בזוהר  וא 

ע"ש בביאור הגר"א.   (חיי שרה)יותר במדרש נעלם  

גם ועשה    ע"כ.]  בתלמוד,  גדול  חכם  הי'  הוא 

והלך   הנביאים,  ולספרי  לתורה  נאה  פירוש 

את   הטו  הוא  גם  אמנם  ז"ל.  הרמב"ם  בעקבות 

והפך  האמת,  מדרך  הרבה  החכמות  אותן  לבבו 

כגו  ענינים,  בקצת  ז"ל  משה  רבינו  הרב  ן  דעת 

בענין ידיעת השם בעתיד האפשרי, וכן בעמידת 

רנית כתב  השמש ליהושע והשיב צל המעלות אחו 

הנפש  בהשארות  וכן  לשומעם.  שאסור  דברים 

ובהשגחה בענין עונשי הרשעים בעה"ז, כמש"כ 

עכ"ל.  השם.  מלחמות  קראו  בספרו  זה  כל 

ובהקדמת ספר אור ה' לר' חסדאי ן' קרקש רבם  

והנימ העיקרים  בעל  מסירת  של  על  כתב  וק"י, 

סגולה,  ליחידי  בלחישה  התורה  סודות 

חכמת חכמינו, רבים   וכשנחלשו הדורות, וחסרה

מבני עמנו התנשאו להעמיד חזון, ודברי נבואות 

ובילדי  והבלים  בחלומות  וחתומים  סתומים 

לדבריהם,  נמשכו  חכמינו  שמגדולי  עד  נכרים, 

בראיותיהם,  ונתקשטו  במאמריהם,  ונתייפו 

הרב הגדול רבינו משה בר מימון, אשר    ובראשם

ב עם גודל שכלו, והפלגת הקפתו בתלמוד, ורוח

ובמאמריהם,   הפילוסופים  בספרי  הבין  לבבו, 

עשה   החלושות,  ומהקדמותיהם  ויפת,  פתוהו 

אשר   בספר  התורה,  ליסודות  ויסודות  עמודים 

בזה   כוונת הרב  ועם היות  קראו מורה הנבוכים. 

ה  עבדים  היום  קמו  והפכו רצויה,  מתפרצים, 

מום  מטילים  חיים,  אלהים  דברים  למינות 

יתנו  הרב  ובדברי  יופי.   בקדשים,  תחת  כי  דופי 

  ה. 
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רטז 

ואם השבע השביע שלא לגלות מצפוניו ומסתרי 

מלתו   לאל  שמו  לא  הנה  ספרו],  [בריש  רעיוניו 

שלמה   של  הים  גם  ע"כ.  לחולין)וכו'.    (בהקדמתו 

גם תוקף את האבן עזרא ביחסו למדרשי חז"ל, וש

הרמב"ם היה הולך בדרכו. ובספר שם הגדולים 

פרשת ויקהל מהדו' (ציין למגיד מישרים    (ערך רמב"ם)

שבו דיבר המגיד במעלת הרמב"ם, ושהוא    בתרא)

חכימי   הנך  כדאמרי  ולא  הצדיקים,  במדרגת 

דאיגלגל וכו'. דנהי דהכי איתגזר בגין קצת מילין 

עליה.   אגינת  אורייתא  אבל  אתחזו,  דלא  דמליל 

הגדולים   בשם  שם  הוסיף  ועוד   (שם)עכ"ל. 

כתב איתא בשם  לי  כמדומה  דרך  י  שכיוצ"ב על 

בספרו   והיעב"ץ  הצילתו.  שחכמתו  האר"י  גורי 

בגנות ספר מורה  מטפחת הספרים מאריך רבות 

ולהיות   מאוד,  עד  קשות  במילים  הנבוכים 

כתב  לכן  הרמב"ם,  את  מאוד  עד  הוא  שמשבח 

וכג  (פרק ח אות ון  שלא הרמב"ם כתבו אלא אחר. 

אחר שבא בדברים קשים על ביאור הרמב"ם    כא)

ומע מרכבה  מעשה  הם  כתב,  מה  בראשית,  שה 

ולכן לא אוכל להאמין שהרמב"ם חבר ס' מורה  

המעלה  כל  הדברים,  תכלית  וסיים,  הנבוכים. 

בראשית  מעשה  הם  הפלוסופים  שהבלי  בדעתו 

וכך  ע"כ.  אפיקירוס.  ודאי  הוא  מרכבה,  ומעשה 

של מטפחת ספרים, הינו על ספר אחד   כל חלק ב'

שקוראו בא"ח [והוא ספר אמונת חכמים] שכולו  

(פ"ט אות לח באורך, וח"ב  בעד הקבלה, ועוד ראה שם  

שהמכחיש את   (אות קה)ובסוף הספר    לז)  סימנים לו,

 (יו"ד קעט סקי"ג)הקבלה הוא מין. והגר"א בביאורו  

כתב על הרמב"ם והפלוסופיא הטתו ברוב לקחה,  

אותם ל ולעקור  הלציי,  בדרך  הכל  הגמרא  פרש 

ו  מהם  ולא  בהם  מאמין  איני  וח"ו  לא  מפשטן. 

מהמונם, אלא כל הדברים הם כפשטן. עכ"ל. וכן  

וז"ל צא    (חבר פרק ב)תקף את הרלב"ג במגן וצינה  

ולמד מהרלב"ג, אשר היה משלומי אמוני ישראל,  

יהושע  ניסי  לפרש  הפלוסופיא  הטעתו  היאך 

ו  החמה  אוב  בעמידת  בעלת  בענין  גם  לבנה. 

וכדומה, אשר היטיבו כל גדולי ישראל הראשונים  

ע אותו  שכתבו  וכינו  ה',  מלחמות  ספרו  ל 

מלחמותיו עם ה' וכו'. ובמעיין גנים על ספר אור  

תקף   (ליעב"ץ ממגורשי ספרד דף כח סוע"ב פרק יב)החיים  

ריבי  ואיש  וכו'.  השמש  עמידת  על  המורה  את 

דע ראה  ז"ל,  וכו'  הרלב"ג  העולם  בחידוש  תו 

אסור   ובמופתים  ובאותות  ובנבואה  בנפש 

הרמב"ם ועל  י)כתב    לשומעם.  ט,  שהוא   (בפרקים 

נקי, אך תלמידיו הבאים אחריו טעו, וגם הרמב"ם  

הרחיק את מפרשי אריסטו והם למדו בהם ודבקו 

  בהם ע"ש.  

  

  סדר הדורות מח' קבלה ופילוסופיהמעט ב

  

הם  והקבלה  האלהית  שהפילוסופיה  הסובר 

דבר אחד, לא יודע עד כמה ההיסטוריה היתה  

קמו מחלוקות אדירות מבעבעת על נושא זה, וש

אלו  הקבלה,  ובעלי  הפילוסופיה  בעלי  בין 

דבר  ולא  חכמות  שתי  הם  כי  אלו,  את  מנגחים 

ספרו   את  טוב  שם  הרב  כתב  כן  ועל  אחד. 

ל כדי  הראשונים,  מן  והוא  את האמונות  נגד 

הקבלה  ושרק  הפילוסופית,  בדרך  הרמב"ם 

  (סי' קיז) תצדק. ומאידך בשו"ת מהר"ם אלאשקר  

כפילוסופיה ולא כאור ה' ודעימיה,    האריך לתפוס

רב,   בתוקף  השיבם  והוא  הרמב"ם,  את  שניגחו 

אגרת   פי  על  קבלה  ידע  שהרמב"ם  טען  וגם 

חמודות [ודין גרמא ליה, שלא ידע איהו מתורת 

לפיכך ותשובתו    הסוד,  ולחברם,  להדביקם  יכל 

להלן   והלאה(תתבאר  ז  עיקרי    ] .)אות  החלק  וזהו 

' קרקש רבם של בעל מספר אור ה' לר' חסדאי ן 

והביאו   המורה,  ספר  נגד  והנימוק"י,  העיקרים 

ודורך בדרכו בספר מצרף לחכמה ליישר מקנדיא, 

  ו. 
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שאין הפילוסופיה מעשה מרכבה, ויצא לחזק את 

ולנגד את בעלי וכל הספר    הקבלה  הפילוסופיה, 

עבודת  ספר  תכלית  גם  וזהו  זה.  ויכוח  על  בנוי 

ו  ונים בעד הוא מן הראשגם  הקודש לר"מ גבאי 

  (פרק יא) הקבלה. וכן זהו ספר אור החיים ליעב"ץ  

לקבלה   לעגו  החקירה  שאוחזי  ספרד,  ממגורשי 

הפילוסופיה  שאחיזת  ספרו,  ובהקדמת  וכו'. 

ספרד.   לגלות  אמונים   השומר  גם  כ"כו גרמה 

ט) אות  סוף  ח"א  מהרבה,    (אירגאס,  רבו  כי  ובאמת 

במרכבת   הרמב"ם  של  פירושו  על  המלעיגים 

במורה,   יחזקאל, שכתוב  המצוות  טעמי  ועל 

ולכן אין   מי יתן החרש החריש.  כי  עליו,  וכתבו 

זה. עכ"ל. ועל כך   לנו להשגיח על דבריו בענין 

אמונים   השומר  של  הראשון  חלקו  רוב  בנוי 

הפילוסופיה ולתפוס את הקבלה, ושם  לסתור את

הביא שכן תקפו את הרמב"ם בספר דרך    (אות ח)

(חסדאי, מאמר ד  ובספר אור ה'    (שער ב מאמר א)אמונה  

י) לדוד    דרוש  תהלה  פ"א)ובספר  נוה   (ח"ג  ובספר 

. ע"כ. (מאמר ד פ"א מהדרוש השני, ומאמר ה פ"ה)שלום  

  וכל ספר אמונת חכמים להגאון אביעד שר שלום 

הינו להרחיק את דרכם   (באזילא, נדפס בפאדוא תפ"ט)

של הפילוסופים, שהקבלה היא נכונה. בפרט ראה  

כב שהוא מפתח לספרו הנ"ל, ולעוד ספרים בפרק  

הדורכים בדרכו, ושהקבלה נכונה. גם בספר דרך  

(עמ' סז והלאה, ובנספח  חיים לגאון מנחם די לונזאנו  

ן דורו של מרן  , והוא בעמ' רצג בההדרת אהבת שלום)

הב"י, האריך הרחיב בזה, וליקט את המתנגדים, 

 והוסיף על האמור שהרב מפורטוגאל ה"ר שלמה

ונדפסה  בכך,  הרחיב  המוסר  באגרת  אלעמי 

(בשנת של"ג, תחת השם אגרת המוסר ששלח  בקושטנדינא 

אלעמי) שלמה  החיים   ר'  אור  בעל  דבריו  והביא 

.  ט וקוראו חכם בסתם)  ה,  ג,   (ליעב"ץ ממגורשי ספרד פרקים ב,

בזו  לרד"ק  כתב  אלפכאר,  ן'  יהודה  ה"ר  גם 

נית מתי  צמח,  ששמו  קמחי  נא  יאמר  נו  הלשון, 

היונית,   החכמה  במדות  להדרש  קדש  מקראי 

וילכו אחורנית, ומתי נחם ארם על אפרים, ותעלה  

מציון   כי  הדבר,  כן  לא  ממצרים.  מרכבה  ותצא 

[והראה המהדי  ה' מירושלם.  ודבר  תורה  ר  תצא 

שנדפסו בגנזי נסתרות קובץ ד' במברג תרל"ג עמ'  

, כי הרד"ק יצא לישע הרמב"ם להשקיט אש 1-6

תלקחה כנגדו, ורבי יהודה אלפכאר התבערה שה

ערך אגרת תוכחה מגולה לרד"ק, על עמדו לצד  

קלונימוס   ב"ר  שמואל  רבי  ומאידך  הרמב"ם. 

הרד"ק,   בכבוד  על שהקל  אלפכאר  לר"י  הוכיח 

יבל דבריו שלא לפצות שוב פיו  ור"י אלפכאר ק

עוד   ובשנים.]  בחכמה  זקן  שהיה  הרד"ק,  כנגד 

ד, שהגיש את הביא את תורף הקדמת מעשה אפו 

הצגתם  ובדרך  עמנו  בני  מתפלספי  של  דעתם 

אלא   דבריהם,  להרחיק  שדעתו  הדברים  מראים 

לו, עם   רק בתורה, מותר  יוכל לעסוק  למי שלא 

הי דעתו. הגדרים שגדר. והרהמ"ח פילפל לבאר מ

זאת   על  כולו  קטן  ספר  חבר  העקידה  בעל  גם 

התלונה והתרעומת קראו חזות קשה וכן בהקדמת 

(בנספח ידה נתרעם עליהם. ע"כ. ועוד לו  ספרו עק

על דברי חובות הלבבות בריש   שבסוף הספר עמ' רצד)

ספרו, שהפילוסופיה האלהית היא שיא המעלה, 

סודות  הן  הן  ליונים  שהאלהיות  חושב    ושהוא 

התורה, כמו שחשב גם הרמב"ם וזולתו, שמעשה  

בראשית ומעשה מרכבה שארז"ל, הוא הטבעיות 

ל כתב  התלונה והאלהיות.  ידעת  ואתה  השיב, 

הגדולה אשר חכמי ישראל הקדושים מלינים על 

(שער א כך, ע"ש. ועוד על שכתב חובות הלבבות  

ב) נביא   פרק  אלא  העלות,  עלת  לעבוד  יוכל  לא 

הפלוסוף המובהק, אבל זולתם  הדור בטבעו, או  

 (שער מועד אהל עובדים זולתו. ע"כ. [וכ"כ בספר

] על כך קצף קצף רב, ה)  יבנת  ב  דרך   הארוך   חכמה  ראשית

פילוסופים  שאינם  ישראל  חכמי  כל  את  לשים 

ראשי,   בחיי  כזאת,  תהא  לא  וכתב,  ע"ז,  עובדי 



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

ריח 

דבריו אלה אבן נגף וצור מכשול הם. ע"כ. ועע"ש  

באורך. והוסיף המהדיר בטובו, שכן דרך בדרכו  

אמונת  בספר  אליו,  וציין  לונזאנו  די  הר"מ  של 

כב)חכמים   פרק  ו(בתחילת  את שכתב  ,  לנגח  בכך 

ובפ' ב,  הפילוסופיה בדוכתי טובי   ובפ' א,  (בהקדמה, 

(מס' שבועות פרק . גם השל"ה  ובפ' יב, ובפרקים שאחריו)

מצוה) הפילוסופיה,   נר  בהרחקת  בכך  האריך 

והרחיד"א   חיים.  הדרך  דברי  רוב  את  והעתיק 

קדמות   יז)במדבר  אות  ח  וכן   (מע'  ג"כ.  האריך 

אמונים   אותהשומר  ובמעבר    לו)  (ח"א  אליו,  ציין 

שג)יבק   עמ'  שלום  אהבת  לג,  פרק  רננות  שפתי    (מאמר 

בהרחקת הפילוסופיה והביא גם מהדרך החיים. 

דיבר  שעוד  אירגאס  לר"י  שציינו  ראיתי  עוד 

באורך בגנות הפילוסופיה בהקדמת ספרו מנחת 

  יוסף מפי ספרים כדרכו. 

  

בתוקף תפס כהרמב"ם כפילוסופיה, 

הקוהרחיק   נוהם, את  הארי  בלה, 

היא  היהודית  כך שהפילוסופיה  על  סובב  וכולו 

כמה   התחברו  וכנגדו  לא.  והקבלה  הנכונה 

הרמח"ל   העדינה  בדרכו  ראשונה  חיבורים, 

את  הביא  רק  להזכירו,  מבלי  ומקובל  בחוקר 

טענותיו, הם טענות החוקר הלא הוא הפילוסוף 

הבז לקבלה, ומשיבו בדו שיח שערך בספרו, בין  

להמקובל. ובמקור חיבר כנגדו ספר מאמר  חוקר  ה

של  הגדולה  הגניזה  בשעת  נגנז  ואולם  הויכוח, 

יוסף   לרב  אודותיו  [ראה  ספריו  ארבעים  תיבת 

והלאה] וכן השיב על כל   49אביבי המעין טו עמ'  

רב   בתוקף  וסדריו  פרקיו  לפי  נוהם  הארי  ספר 

וכן   וצינה,  מגן  בספרו  חבר  אייזיק  ר'  הגאון 

ספר אמוזג,   אימת  השיבו  ן'  לר"א  מפגיע 

חלק   הביאו  נוהם,  ארי  הספר  את  והמהדירים 

עיקר   קונטרס  ובסופו  הספר,  לאורך  מדבריו 

  טענותיהם. 

  המשווים את הפילוסופיה והקבלה

  

מאידך היו מקובלים, שכן קירבו את הקבלה  

(אות  והפילוסופיה זו לזו, וכאשר הזכרנו לעיל  

אל  ו) המהר"ם  מדברי  עולה  קיז) אשקר  שכן    (סי' 

קבלה   ידע  שהרמב"ם  חמודות  אגרת  על  שסמך 

עביד  וכן  הנבוכים.  מורה  את  חיבר  פיה  ועל 

דבריו  הם  ואלו  העולה,  תורת  בספרו  הרמ"א 

שמותר ללמוד   (ת"ת ביו"ד סי' רמו ס"ד)בהגה שו"ע  

ספרי  יהיו  שלא  ובלבד  חכמות,  בשאר  באקראי 

כ. ין החכמים טיול בפרדס. ע"מינים, וזהו נקרא ב

[ועל כך תקפו בביאור הגר"א במקום וכתב, אבל  

ולא  [היינו הרמ"א]  לא ראו את הפרדס לא הוא 

(ח"ג פרקים ג,  הרמב"ם וכו'.] וכתב בתורת העולה  

רק    ד) הפילוסופיה,  היא חכמת  שחכמת הקבלה 

בורטיל   משה  ור'  ע"כ.  ידברו.  לשונות  שבשתי 

יצירה   לספר  מ"ב)(פ" בפירושו  העבודה   א  כתב, 

במפתח  חכמת   נעולה  האלהית  הפילוסופיה 

במבוא  מקנדיא  הישר  לתלמיד  וראה  הקבלה. 

ן'   יעקב  כה"ר  לרבו  שאמר  לחכמה,  למצרף 

נחמיאש, והיה מתפאר להראות שחכמת הקבלה 

קרובה לפלוסיפיאה של אפלטון שדעותיו ישרים 

ן'   שלמה  כה"ר  מדברי  לדעת  הראה  ושכן  וכו', 

ז החל גם  ל זה אמרו לו ביחוד, ושמאארואי, ושכ

נוהם  לארי  גרמא  [ודין  זו.  בדרך  לדרוך  הוא 

את   לנגח  כדי  לחכמה  מצרף  בספר  להשתמש 

לקיים  כולו  כי  סתירתו,  ולכאורה משם  הקבלה, 

את דברי הזוהר והקבלה? והיינו כי הישר מקנדיא 

דברים   לאיזה  סיוע  בו  ויש  אמצעית,  בדרך  דרך 

שכתבו המהדירים בסוף  וטענות של הנוהם, וכמו  

נוהם  ספר   ולא בדקתי דבריהם, רק    (עמ' קלז)ארי 

בשו  ראה  מש"כ    רי)  (סימן  יאיר  חוות  ת"זאת 

דיבר   בזכרוני  גם  על המצרף לחכמה,  בסוגריים 

כשל   אולם  הספרים,  במטפחת  עליו  זו  דרך  על 

  מאידך 

  ז. 



 

  ריט   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

כוחי לחפשו, כי לא חלמתי עד כמה יארך עיסוקי  

הנקר בגליון  והמהדיר  זה.]  לישרים  בנושא  א 

ם שהקבלה קרובה לפילוסופיה תהילה, על הדברי

הוסיף בזה"ל, כ"כ התייר והרב המקובל האלהי  

יצירה    (פ"א)מוהר"ר משה בוטריל בפירושו לס' 

קשורה  הטהורה  הפילוסופיא  וחכמת  וז"ל, 

אחד.  לרצון  יעלה  והכל  וכו',  הקבלה  בחכמת 

אשר   (שמות דף רלז ע"א)עכ"ל. וכדרך שאיתא זהר  

ינון קריבין לארחא  בה מום, דא מלכות יון, דאאין  

מהימנותא. ופירש הראקאנטי זצ"ל, שכוונתו על 

המקובל   וכ"כ  יעוי"ש.  הראשונים,  הפילוסופים 

האלהי מוהר"ר אברהם איריריה הספרדי, תלמידו  

השמים   בספרו שער  סרוג  ר"י  רפ"ב)של  ג   (מאמר 

רפ"ג)יעויי"ש,   ח"ב  צדק  מורה  מקובלים (עי'  ועוד   ,

עולם, הסכימו לזה  רבים הנודעים בשערים לשם  

במקום אחר.   זה  מיוחד על  יעדתי מאמר  כאשר 

גיבורים   שלטי  לספר  במבוא  ראיתי  וכן  עכ"ל. 

ששרפו   )18(הערה   אחר  באיטליא  כי  שכתבו 

התלמוד   את  שי"ד)הנוצרים  שנת  היה   (בר"ה  ולא 

מצוי ביד הלומדים התלמוד, כמו שמבואר לאורך 

לה  ם ובספרות, נדפסו ספרי קבספר שלטי גיבורי

זו באיטליא היה מקובל שילוב  ובתקופה  רבים, 

של לימוד הלכה פילוסופיה וקבלה, וכאשר כותב 

על רב הקהל    (עמ' תרכג)בסוף ספר שלטי גיבורים  

בקאסאל מונפיראט, שהוא היה סיני ועוקר הרים,  

ר'  גם  היו  וכך  אלוקי.  ופילוסוף  רופא  ומקובל, 

פרובינצאלו  ר'  אברהם  מוסקאט,  יהודה  ר'   ,

ואל יהודה קצנלנבוגן, ר' שמואל ארקיוולט, שמ

ועוד. אמנם היתה פריחה ללימוד הזוהר והקבלה  

על חשבון הפילוסופיה, אבל השילוב של שניהם  

היה אידיאלי בעיני רבים באותו דור. וע"ע בספר  

(מאת בונפיל  הרבנות באיטליא בתקופת הרינסאנס  

ף לשיטה האיטלקית, זה . עכ"ד. ומ"מ א)190עמ'  

בעלי  פשו  שקלעו  לדברים  שכוונתם  ט 

, (אות כא)  הפילוסופיה אל חכמת הקבלה וכדלהלן 

  ולא על עצם החכמה.  

לאידך גיסא, ראה גם   ,להאמור לעיל

הספרים   לא) במטפחת  אות  ט   (פרק 

כי   חרפי,  בימי  שערתי  אמנם  זה  ודבר  דכתב, 

הקבלה   ממקור  מתחלתה  הפילוסופיא  חכמת 

בידיהם, והיה להם    נוקרה, אלא שאח"כ נשתבשה

הובאו  חכמים,  לכמה  ככה  מצאתי  ושוב  לזרא. 

חכם   שאיזה  עד  יצירה,  ס'  בפירוש  דבריהם 

ביניהם  ושאין  היא,  אחת  ודא  דא  חשב  בעיניו, 

ת ושינוי  שמות  חליפי  לצלן אלא  רחמנא  יבות, 

כמו שאמרנו,   דעתא שבשתא. אבל האמת  מהך 

שטעו בסתרי החכמה הקדומה, שנתגלגלו ובאו 

ברצותם לידיה שבוש,  אל  משבוש  ויצאו  ם, 

להשען על בינתם בדברים האלהיים שאין מבוא  

(סעיף [וע"ע לעיל  בהם והקש שכל אנושי. עכ"ל.  

בהערה) א  אות  הפילוסופיה    ט  שמקור  רבים  שכ"כ 

בקונ' ודי.]  יה מלובלין  הכהן  צדוק  לר'  ראה  גם 

הזכרונות   הרמב"ן)ספר  העיד  וכבר  ד"ה  שלישי   (מצוה 

ובלים הזהירו שא"א להשיג חכמה  שכיון שהמק

צריך   לפיכך  הקודש,  רוח  דרך  רק  בסברא,  זו 

להתרחק מחיבורים המסבירים ענייני הקבלה על  

דברים   בה  שעירבו  אותן  כמו  החקירה,  דרך 

הפילוס חכמה מחכמי  נובלות  ספר  כגון  פיאה, 

וכו', וכן לדעתי ראוי להתרחק מספר בית אלהים  

סעיף (ה גם לעיל  וספר שער השמים וכו'. ע"ש. רא

בדברי הגר"א בכמה דוכתי,  יא אות א וסעיף יד אות ד)

ועוד   חיצונית.  והפילוסופיה  פנימית  שהקבלה 

שכתבנו שרבנו בחיי כנראה גם    )סעיף ד אות ג(לעיל  

(עמ'  רך זו. שוב ראיתי בספר קול הנבואה  דרך בד 

קנד והלאה, ושם עמ' קסז. ושם עמ' קעד על ספר הנצחון ועמ'  

ב על    רמ"א)קעה  וסופרים  ספרים  מפי  שעמד 

קצוות   כל  לאורך  ומטייל  מקובלים,  פילוסופים 

מהם  אחד  כל  וזיקת  לדורותיה  הקבלה 

  ובנוסף 



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רכ 

ליה.  כדאית  מר  כל  שלילתה,  או  לפילוסופיה 

מ חלק  גם  מודים מאידך  הפילוסופיה  מרחיקי 

  שיש בהם דברי אמת, ע"ש.

  

שהפילוסופיה   לסבור  לרמב"ם  גרם  מה 

  כבה האלהית היא מעשה מר

מתורת  ידע  לא  שהרמב"ם  אלא  זאת  ואין 

לעיל   וכאמור  והלאה)הסוד  ב  באורך,   (אות 

ובראותו את דברי חז"ל שמורים וע"ע בזה להלן,  

בראשית  מעשה  הסוד  תורת  שישנה  באצבע 

לחלק ו  כוונתם  כי  מדעתו,  הבין  מרכבה,  מעשה 

העוסקת  הנכונה,  האלהית  הפילוסופיה  תורת 

לא ובפרט    במדעי האלוקות, שאם  כן.  מה  היא, 

שהכירה ומצא בה פירות נאים ואילנות מפוארים, 

כן הוכרח  ועל  רבים,  גם עשבים שוטים  כי  ואם 

מורה   בספרו  וערכם  ולשרשם,  קרדום  לקחת 

ר לו להדיא בדבריו שלא הנבוכים. וכאשר מבוא

ובאו דבריו  יקיבל אלא הבין כן מדעתו, וכאשר  

יא(הלן  ל א)אות  שומר  בספר  כתב  וכן  מונים . 

והלאה) ח  אות  ראשון  ויכוח  עין    (אירגאס,  ספר  בשם 

א)הקורא   מאמר  טוב  קיבל,   (שם  לא  שהרמב"ם 

וכאשר כתב בהקדמתו למורה ח"ג כי מה שהוא  

וסתרי  בראשית  ומעשה  מרכבה  ממעשה  מבאר 

תורה לא קיבל ממלמד, ולא באה אליו הנבואה  

בו, אלא הכל הוא משיקול דעתו וסברתו. ודדין 

ב"ם, בסוברו שאין חכמה אחרת זולת גרמא לרמ 

הקבלה.   מחכמת  ידע  ולא  הפילוסופיא,  חכמת 

בפילוסופיה  ולכ גם הרמב"ם אסר את העיסוק  ן 

שסבר   לפי  רבים,  תנאים  לו  שהתמלאו  למי  רק 

שהיא תורת הסוד, ואת הגדרים והגבולות ששמו  

חז"ל לתורת הסוד כגון שלא יעסוק בה רק חכם  

הגדרי הם  וכו',  מדעתו  הרמב"ם  מבין  ששם  ם 

נתבאר וכאשר  האלהית,  בפילוסופיה   ו לעיסוק 

  .ט)סעיף (הדברים לעיל  

  הטועים שהרמב"ם ידע קבלה 

ידע   שהרמב"ם  טוענים  יש  כי  ראיתי  ברם 

מורה   ספר  את  יסד  פיו  ועל  קבלה,  ולמד 

זו. שהנה   זה הרי שהוסרה טענה  ולפי  הנבוכים, 

תחלה    (סי' קיז ד"ה אמר הכותבבשו"ת מהר"ם אלאשקר  

מביא חלק מאגרת הרמב"ם הקרויה מגילת    וכו')

גרת חמודות, אשר סתרים, או אגרת סתרים, או א

בה הרמב"ם מבאר שקיבל קבלה, ועל ידה נפשטו  

ספקותיו, ושעל ידה כתב את ספר מורה הנבוכים. 

ושימוש  הפילוסופיא,  על  הקבלה  בה מעלת  גם 

בשמות הקודש. ונדפסה אגרת זו במאסף חמדה  

הרמב"ם    (תרי"ו)  גנוזה תרי"ט)ובתשובות  ,  (לפסיא 

  רי נוהם דף קמג) (בסוף ספר אוגם הועתקה מכת"י עתיק  

וגם בספר כתבי הרמב"ם    (ח"ב דף לה)וגם בקובץ  

אברהם   ר'  ע"א)ובנו  לה  דף  האגרות  ובספר  (חלק   .

  .(דף לא)שושן סודות 

המגדל עוז שהיה מן הראשונים כתב 

י) אות  פ"א  התורה  שר"מ (יסודי  ולדעתי   ,

שראיתי   מעיד  שאני  ימיו,  בסוף  בהם  ידע  ז"ל 

בספרד ארץ מולדתנו כתוב במגילה של קלף ישן 

מימון   ב"ר  משה  אני  זה,  לשון  ומעושן  מיושן 

כשירדתי לחדרי המרכבה בינותי בענין הקץ וכו',  

האמתיים  המקובלים  לדברי  דבריו  היו  וקרובים 

רושו שרמז רבינו הגדול הרמב"ן ז"ל בתחלת פי 

לתורה. גם ראיתי תשובה אחרת ממנו והיה ז"ל  

נסתר   דרך  על  הגדות  לפרש  שהתחיל  בה  מגיד 

ראה   הדברים  לעיין  וכשחזר  מזמן,  ייעד  כאשר 

פרסום  בידו  עלה  לא  כבתחלה,  נסתרים  אותם 

וכמדומה לו  בהם, אלא כמעתיק מלשון ללשון, 

שטבע אלה הנסתרות להיות נעדרות מלפרסמם,  

ש, ולכן לא גמרם וגנזם וכו' ע"ש.  י"י בם סיני בקד

[אולם לגבי ספר ההגדות, כתב בנו רבנו אברהם  

יעקב) עין  ספר  בריש  דבריו  חשב   (נדפסו  שהרמב"ם 

חיברו.]   ולא  במגדללחברו  ראה    (יסודי  עוז   עוד 

  ח.  

  ט.  

  שהנה  



 

  רכא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

ה"ז)  התורה מעלות    פ"ב  בעשר  הרמב"ם  דברי  על 

כל וז"ל,  דכתב   שמות  עשרה  אלו   המלאכים 

  סוף   עד'  כו   מרכבה  מעשה  ראהנק  הוא  עד  שנקראו 

  וגם  ,)יח  דף(  דורשין   אין   בפרק  הוא  זה.  הפרק

[זוהר חדש דף ו ע"א, גם ברעיא    בראשית  במדרש

נמנו  ע"א]  מג  דף  ח"ב   מעלות  העשר  מהימנא 

 מקובל  היה  ל"ז   מ"ר  כי  מורה  הלשון   ווז .  הללו 

 ל "ז   שאמרו   מה   בעצמו   שקיים  אלא  בנסתרות,

  הוא  שכתב כמו ו  ללבושך, כבשים לבדך, לך יהיו 

דורשין. עכ"ל.   דאין   הפרק  וכל  הפרק,  זה  סוף  ל"ז 

להלן   בהערה)[וראה  יג  המגדל   (אות  ראיות  לגבי 

גם בריש ספר אגרת חמודות לר' אליה חיים עוז.]  

והוא מן הראשונים,    )1912נדפס בלונדון    3(בסוף עמ'  

כתב, והנני מעיד על הרב הגדול הרמב"ם ז"ל, כי  

ממ נתחרט  ימיו  המצות  בסוף  בטעמי  שכתב  ה 

בספר המורה, ואלה דבריו באגרת אחת שלוחה  

בארץ  בואי  אחרי  התימן:  ארץ  ובכל  במצרים 

מצאתי בדרכי    הצבי,  עיני  שהאיר  אחד  זקן 

דברים   שהשגתי,  מה  אז  ידעתי  ואילו  הקבלה, 

רבים כתבתי שלא כתבתים. עכ"ל. וכן הביאו את 

קיבל   לבסוף  שהרמב"ם  להוכיח  סתרים,  מגלת 

(גבאי, פי"ח  ורת הסוד, בספר עבודת הקודש  את ת

, וכן בשלשלת הקבלה חלק התכלית, ופי"ג חלק עבודה)

ע"א) מד  דף  אגרת    כתב  (יחיא,  בס'  וראיתי  וז"ל, 

חמודות, שחבר ר' אליה חים, שאומר בהקדמתו, 

מירושלים   בכתב  הרמב"ם  אגרת  ראיתי  אני 

למצרים לתלמידו, והיה אומר, אחרי בואי בארץ  

מצ הובאה הצבי  עוד  ע"כ.  וכו'.  זקן  אתי 

אבות   בנחלת  פ"ג)באברבנאל  בספר  (סוף  גם   .

חיים   כח)נשמת  פרק  ג  מאמר  ישראל,  דברי  על    (בן 

שאין בכח הקמיעות   (ח"א פרק סא)הרמב"ם במורה  

דבר, כתב, ואין להפלא אם מידו היתה לנו זאת,  

מקומות   ובהרבה  מקובל,  היה  לא  הרב  כי 

והל כפלוסוף,  דבר  עקבות  מהמורה  אחרי  ך 

וכבר   גוזר.  שהעיון  מה  כל  לבד  מאמין  ארסטו, 

העידו אנשי לבב, שראו לו אגרת שלוחה לתלמיד 

יו  ר'  עסק  החשוב  ימיו  בסוף  איך  בה  וכתב  סף, 

בחכמת הקבלה, והדר ביה בכל מה שאמר בענין 

וכתב בעל שלשלת הקבלה   (דף  השמות הקודש. 

ר'    ז"ל, וראיתי בס' אגרת חמודות, שחבר  מד ע"א)

אגרת  ראיתי  אני  בהקדמתו,  שאומר  חים,  אליה 

לתלמידו,   למצרים  מירושלים  בכתב  הרמב"ם 

בארץ   בואי  אומר, אחרי  זקן והיה  הצבי מצאתי 

  (הלכות יסודי התורה סוף פ"א) וכו', ושכ"כ המגדל עוז  

איך ידע וראה שהרמב"ם בסוף ימיו ידע בחכמת  

ת (אירגאס, ח"א אוהקבלה. ע"כ. גם השומר אמונים  

כתב, גם הרמב"ם בסוף ימיו זכה    יג ד"ה ואם תרצה)

לקבל זאת החכמה מפי מקובל, וכמו שכתב אחד  

בשלח [מאירת עינים]    ממפרשי הרמב"ן בפרשת

הקבלה  ומסר  למצרים  הלך  זה  יעקב  ור'  וז"ל, 

להרמב"ם ז"ל, ולרוב שמחתו בה, היה משתבח  

קרוב   עד  לזה  זכה  לא  אמנם  לתלמידיו,  בה 

עכ"ל. ועע"ש מפי ספרים. ע"כ. וכן לאחרית ימיו.  

הדורות   סדר  בספר  זו  מאגרת  חלק  (ערך נדפסה 

שחבר   ושהביאה בריש ספר אגרת חמודות  רמב"ם)

חיים   אלי'  בלונדון  רבי  נדפס  הראשונים,   )1912(סוף 

מירושלים  שכתב  הרמב"ם  אגרת  ראיתי  וכתב, 

למצרים לתלמידו, והיה אומר, אחרי בואי בארץ  

זקן  מצאתי  הקבלה,    הצבי,  בדרכי  עיני  שהאיר 

רבים   דברים  עתה,  אז מה שהשגתי  ידעתי  ואלו 

שכתבתי לא הייתי כותב. ע"כ. עוד הביא בסדר  

  (פרשת חיי שרה די"ג סוע"ב) דורות, שבספר זקן אהרן  ה

כתוב שלמד הרמב"ם בסוף ימיו מזקן אחד סתרי  

תורה, וחרה לו מאוד על ספריו שנתפזרו, שהיה  

תב לפי השכל הפילוסופי. חוזר מכמה דברים שכ

כתב,    (או"ח סי' טו אות ו)עכ"ד. וכן בשו"ת ויען יוסף  

לו מחכמת   ואף דידוע דהרמב"ם ז"ל לא היה נודע

(על ספר הקבלה אלא בסוף ימיו. ובהגה מנחם ציון  



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רכב 

כתב שבעל נובלות חכמה יחס    שם הגדולים אות צח)

בנחלת  האברבנאל  וכ"כ  להרמב"ם,  זו  אגרת 

קבלה  ש  (ספ"ג)אבות   הרמב"ם  השיג  ימיו  בסוף 

עני אני  והוסיף הרב מנחם ציון,  אמיתית. ע"ש. 

המשניות  בפירוש  ממש"כ  לזה  סמוכות    הבאתי 

הג'  יסוד  לעוה"ב,  חלק  להם  יש  ישראל  כל 

סתרים   מגילת  לאגרת  ומציין  קומה.  משיעור 

זקן   הסכמת  ראיתי  ועתה  ע"כ.  הנזכרת. 

הנשר   לספר  זצ"ל  כדורי  יצחק  רבי  המקובלים 

  (שיצא במלאות שמונה מאות שנה לפטירת הרמב"ם) הגדול  

שכתב כי ידוע שהרמב"ם למד בסוף ימיו קבלה,  

 

 
באו      י האם  חכמות  בשאר  חכמיו  ידיעות 

  בקבלה, או לפי הידע המדעי שהיה בזמם 

הנ"ל   לגבי להראיה  יש    השיבה,  מהזהר, 

אתמסר   לגבי דא  ורזא  הזהר,  ז"ל  דהנה 

למאריהון דחכמתא, ולא למפלגי חתומין. ע"כ. 

והיינו דרז "זה" נמסר, ומנא לן שכל רזי וחכמות 

הלשון   ואדרבה  לחכמינו.  בקבלה  נמסרו  הטבע 

"רזא דא" מורה להיפך, דדוקא רז זה נמסר להם  

נמסר הטבע  רזי  שכל  הכרח  ומ"מ  אחר.  ו  ולא 

ב שאחר  לחכמינו  מש"כ  גם  מכאן.  אין  קבלה, 

הודו  הקבלה  מתורת  "ובנו"  הרמב"ם  שידעו 

ברמב"ם   יכון  לא  שזה  מלבד  הנ"ל.  לזוהר 

בדעת  כן  הוספתו  מזוייפת,  שהאגרת  וכדלהלן 

ובן  מאחר  להולמו,  שקשה  דבר  הוא  "בנו", 

לעת   להרמב"ם  נולד  אברהם  רבנו  הרמב"ם 

ם, והרמב"ם  זקנתו, בהיות הרמב"ם בגיל נ"א שני

נפטר בגיל ע' [כאשר כתבו במבוא לשו"ת ברכת  

אברהם לרבנו אברהם בן הרמב"ם, ובמבוא של  

ר' ראובן מרגליות לספר מלחמות ה' של   הגאון 

ובמבוא   קוק.  הרב  מוסד  בהוצאת  אברהם  רבנו 

להמספיק לעובדי ה' הנד"מ מכת"י שבהוצאת בר  

בשם הרחיד"א  וכ"כ   כמש"כ  ע"כ.  הגדולים. 

יהודה ברכה שליט"א בשו"ת ברכת   רבי  הרה"ג 

ועל כן כתב   (או"ח סימן לא בהערה ד"ה ובזוה"ק)יהודה  

רק  (ח"ג סוף פשמה שכתב הרמב"ם במורה הנבוכים  

וכן בנו רבנו אברהם לענין ידיעת חכמינו ז"ל   יד)

בקבלה.  ולא  חכמתם  שהיתה  הטבע,  בחכמות 

בזוה"ק   ויקראהנה  שחכמי   ד"י)  (פרשת  איתא 

התלמוד קבלו את חכמת הטבע. וא"כ יש לומר  

שאחר שהרמב"ם השיג את חכמת הקבלה שוב 

 יחזר בו מהשקפה זו. עכת"ד. וראה כאן בהערה 

(פנחסי,  ע בזה בשו"ת יפה מראה  לגבי פרט זה. וע"

אילן, ובתולדות הרמב"ם שבספר כתבי הרמב"ם  

.] לפני האגרות ד"ה בהיותו, וד"ה ובנו)(ר' אברהם    ובנו 

והלא מאמרו של רבנו אברהם שבריש העין יעקב  

נכתב אחר פטירת אביו הרמב"ם, כמו שכתב שם  

אגדות  שיבאר  ספר  לחבר  חשב  שאביו  להדיא 

חז"ל ולא עשה, ושהוא אחר פטירת אביו פירש  

אביו   את  מזכיר  המאמר  לאורך  וכן  בזה.  קצת 

בלשו  וא"כהרמב"ם  ז"ל.  אפשר   ן  שאי  ברור 

  לטעון כדברי הרב ברכת יהודה הנ"ל.

  

  חכמת חכמיו בשאר חכמות אם באה בקבלה 

של  אגב רובם  שרוב  הרי  זאת,    זוכרנו 

שחכמת   אגב ס"ל  עיני,  שראו  הראשונים 

התורה,  לחוכמת  שחוץ  בחוכמות  חכמינו 

בכלליותם המה מצד חקירות שכליות, ולא קבלה 

ולכן  איש,  מפי  שייכת  איש  בהם.    שפיר  טעות 

על   (ח"ב פ"ח)שהנה כ"כ הרמב"ם במורה הנבוכים  

ביומא   ע"ב)אומרם  מרעיש    (כ  חמה  שגלגל 

המונה  קול  נשמע  היה  הוא,  ואילמלי  בסיבובו, 

של רומי. ושהשקפת אריסטו חולקת על השקפת  

בגמ'   להדיא  כן  גורס  ואיהו  בזה,  ז"ל  חכמים 



 

  רכג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 

 

ולם", מה  "ונצחו חכמי אומות הע  (צד ע"ב)פסחים  

א נמצא כן בגירסת הגמ' לפנינו. ולכן מסיים  של

שדעת אריסטו היא הנכונה, כי הדברים העיוניים 

חכמי  גם  [היינו  שדבר  מי  כל  בהם  דבר  לא 

ולפיכך   העיון.  אליו  שהביאו  כפי  אלא  ישראל] 

עליו.  ההוכחה  שהתקיימה  מה  לסבור  צריך 

(פ'  [ומפורסמים דברי המגיד למרן במגיד מישרים  

ומידע תינדע דכל דבעי הרמב"ם    א)ל מהדו' בתר יקה

גרסאי   דאיהו אדבק  בגן  קושטא  אינון  הרוב  על 

קדמונאי, כגון ר"ח ורבינו האי דגרסתהון ברירא. 

ולזמנין תוספות מסגיאות פלפולא הוו מקשו על  

עכ"ל.  הכי.  קושטא  ולית  לה,  ודחו  גרסא  ההוא 

(פסחים  וכגירסת הרמב"ם, כן הוא באוצר הגאונים  

(שער לז פרשת ובעקידה    תשובות סי' רטז)ד ע"ב חלק הצ

והביא זאת האבן שמואל במורה שבההדרתו    בא)

(ח"א , ושמכאן דחיית ספר הברית  )4(ח"ב פ"ח הע'  

פ"י) ב  נזדמנה    מאמר  משובשת  גירסא  כי  שכתב 

וכן תוסר תמיהת המאור עינים     (פ"ט)להרמב"ם, 

על הרמב"ם. ברם באמת היום המדע סובר כדברי  

הלכת  שכוכבי  כנודע  שהודו,  לפני  חכמינו 

א"כ  ואע"פ שמכאן  גלגלים,  אין  וכלל  סובבים, 

אין ראיה מן הצד המדעי שלא קיבלו חכמנו, אחר  

שהתברר שהצדק היה עם חכמינו כבתחילה, מ"מ  

עצם העובדה שחזרו בהם, מכריחה את האמור,  

באו בקבלה אלא בסברא. וע"ע    שדבריהם בזה לא

הגאון הנזיר בספרו קול הנבואה  לגבי נידון זה ל

וכן    (ח"ג עמ' יט) לענין גלגל קבוע וכו' שכתב כן, 

גנז   דוד  לר'  ונעים  נחמד  ע"ב  בספר  טו  דף  א  (שער 

א) עשו חכמיכם שהודו    עמדה  יפה  לא  לו  שאמר 

לחכמי האומות, כי הדין עם חכמי ישראל שגלגל  

חוזרים, ושכן שמע מפי קיפלירוס.   קבוע ומזלות

(באר שישי עמ'  א"ג בספר באר הגולה  ומהר"ל מפר

פירש שדברי חכמינו היו בהתאם לחוקי   קט, קיא)

מציאותית.  מבחינה  ולא  שבזמנם  הקוסמולוגיה 

(יומא  ע"כ.] ובזה דחה שם הרמב"ם את דברי הגמ'  

ע"ב) הדעה   כ  שכן  בחוזק,  מרעיש  חמה  שגלגל 

מרעיש חמה  המדעית  שגלגל  בדעה  תלוי   ,

עומד, וגלגל  סובבת  בהתברר    שהחמה  כן  לא 

 (יב ע"ב)דחה את מס' חגיגה    (פרק ט)להיפך. וכן שם  

, (פרק ט)שני רקיעים הם. וביחס זה בא גם בהמשך  

רק ששם משבח את דברי חז"ל אשר עולים עם  

יחסו   מ"מ  ע"ש,  האחרון,  המדע  דברי  התגלות 

במדע   חז"ל  דברי  יעלו  שאם  המדע  מבואר  עם 

יף קסתו מוטב, ואם לאו נדחם וכאמור. ושב והנ 

יד)שם   פרק  סוף  היו    (ח"ג  הלמודיות  החכמות  כי 

דרך  על  בהם  דברו  ולא  חסירות,  ההם  בזמנים 

(ח"ג פרק קבלה מן הנביאים. ע"כ. ועוד לו במורה  

שבת    לז) הגמ'  דברי  ע"א)על  מסמר    (סז  ברפואת 

אלה   כי  כתב,  שועל  ושן  הזמני צלוב  הזמני באותן  הזמני באותן  הזמני באותן  ם  ם  ם  ם  באותן 

משום    חשבו חשבו חשבו חשבו  נעשו  ולכן  הנסיון,  שהוכיחם  בהן 

רפואה וכו'. ע"כ. כלומר, משא"כ לפי האמת אין  

במשנה   לו  בא  ועוד  היום.  אסורים  ולכן  בהם, 

בזה"ל, ומאחר שכל    (קידוש החודש פי"ז הכ"ד)תורה  

אלו הדברים בראיות ברורות הם שאין בהם דופי 

אותם  שחברו  בין  למחבר,  חוששין  אין  וכו', 

עכ"ל. הנבי האומות.  אותם  שחברו  בין  אים, 

(בהקדמת ספרו העמק שאלה הנציב מוואלזין  [ואומנם  

על הבעל שם טוב שביאר    קדמת העמק סימן ג אות ב) 

הנבוכים   מורה  הרב    (ח"ב פ"ח)את  וסיים  כהנ"ל, 

חמדה,  כלי  מכל  היקר  המאמר  שבזה  טוב  שם 

להכנס  שרצה  למי  רבים,  דברים  ממנו  יתבארו 

השיבו הנציב, ח"ו שהרמב"ם כיון לפרדס. ע"כ.  

בענ  אלא  שיחתו, לזה,  פירש  ולא  ע"כ.  אחר.  ין 

המקומות  כל  את  בראותינו  ומ"מ  ענין.  באיזה 



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רכד 

 

 

הנ"ל ברמב"ם, וכן את דברי בנו שבסמוך שעולה 

כהנ"ל, נראה ברור שכן הוא ברמב"ם.] ועוד כתב  

במורה   יד)הרמב"ם  פרק  סוף  ידיעת    (ח"ג  לגבי  אף 

היתה מנביא, אלא לפי הידע  חז"ל בתכונה, שלא 

ושל בזמנם,  עליהם. המדעי  נחלוק  אנחנו  כן 

היו  בדורם  בתכונה  שחז"ל  כתב  ובהמשך 

בתכונה  מהחכמים  ששמעו  או  בכך,  החכמים 

  בדורם. ע"ש. 

דברי   והדברים  עם  אחד  בקנה    עולים 

  (בהקדמתו לפירוש המשניות)הרמב"ם   והדברים 

דברי  א,  חלקים  לחמישה  התורה  את  שחילק 

דור,  ק דור אחר  מן הקב"ה למשה, שעברו  בלה 

לפרש את הפסוקים. וכשיאמר אחד מחכמי   כיצד

ב,  קיבלתי, אין בזה שום מחלוקת.  התלמוד כך 

הלכה למשה מסיני. ג, הדינים שהוציאו החכמים  

מסברא, או בדרכי הלמידות בי"ג מדות וכדומה,  

וזה   ולכן נפלה בהם מחלוקת מכח שינוי העיון. 

למוד חקירות על טעם הדבר שהוא תמצא בכל הת

המחלוקת. שהדינים   גורם  שיחשוב  מי  "אבל 

משה,  מפי  מקובלים  כן  כמו  בהם  שנחלקין 

טעות   מדרך  המחלוקת  שנפלה  וחושבים 

ההלכות, או השכחה, או מפני שאחד מהם קיבל 

קבלת אמת, והשני טעה בקבלתו, או שכח, או לא  

בר שמע מפי רבו כל מה שצריך לשמוע וכו'. זה ד

והוא   אין  אין  אין  אין  ו ו ו ו ,  דברי מי שאין לו שכלדברי מי שאין לו שכלדברי מי שאין לו שכלדברי מי שאין לו שכלמגונה מאוד, 

, ופוגם באנשים אשר נתקבלו מהם בידו עיקריםבידו עיקריםבידו עיקריםבידו עיקרים

". ד, גזרות. ה, תקנות  וכל זה שוא ובטל וכל זה שוא ובטל וכל זה שוא ובטל וכל זה שוא ובטל המצוות, 

פירושו  מחלוקת  שבכל  והרי  עכת"ד.  ומנהגים. 

שאין הדברים באים בקבלה, כי אם בסברא, וזהו  

רוב רובו של הש"ס. והסובר שכל דברי התלמוד  

כמי שאין  ה הוא  לדעת הרמב"ם  קבלה,  דברי  ם 

חכמינו,   בידו  דברי  מיוסדים  מה  על  עיקרים 

ודבריו הם דברי שוא ובטלה. וממילא ה"ה לכל 

נאמרו  שלא  בש"ס,  שאמרו  המדעיים  הדברים 

בקבלה, אלא מסברא לפי הסברא שהיתה עמהם, 

אחרים.  או  הם  בימיהם,  שחקרו  החכמה  ולפי 

וא קבלה, שעל כגון  אלא אם כן נאמר שדבר זה ה 

וכ נקבל.  קבלה  אם  נאמר  לו  דא  הוא  זה  תוכן 

לגבי זקן ממרא    ה"ב, ג)  ממרים פרק א(במשנה תורה  

אחד דברים שלמדו אותן מפי השמועה והם וז"ל,  

פה שבעל  שלמדום    .תורה  דברים  מפי  מפי  מפי  מפי  ואחד 

בהן   דעתםדעתםדעתםדעתם נדרשת  שהתורה  המדות  מן    , באחת 

זה כך הוא ואחד דברים    .ונראה בעיניהם שדבר 

ולפי מה שהשעה צריכה סייג לתורה    , שעשאום 

ואחד   כל אחד  והמנהגות,  והתקנות  הגזרות  והן 

להן לשמוע  עשה  מצות  דברים  השלשה    מאלו 

לעולם,   בהן מחלוקת  אין  קבלה  דברי  וכל  וכל  וכל  וכל  וכו', 

קבלה   שאינו  בידוע  מחלוקת,  בו  שתמצא  קבלה  דבר  שאינו  בידוע  מחלוקת,  בו  שתמצא  קבלה  דבר  שאינו  בידוע  מחלוקת,  בו  שתמצא  קבלה  דבר  שאינו  בידוע  מחלוקת,  בו  שתמצא  דבר 

ב"ד גדול   (פ"ב ה"א)ובהמשך  . עכ"ל.  ממשה רבינו ממשה רבינו ממשה רבינו ממשה רבינו 

המדות   מן  באחת  שנראה  שדרשו  מה  שנראה  כפי  מה  שנראה  כפי  מה  שנראה  כפי  מה  כפי 

דין. ועמד אחריהם ב"ד   שהדין כך, ודנו בעיניהםבעיניהםבעיניהםבעיניהם

לו אחר,   לו ונראה  לו ונראה  לו ונראה  זה    ונראה  הרי  לסתור אותו,  טעם אחר 

ודן   בעיניוסותר  שנראה  מה  בעיניוכפי  שנראה  מה  בעיניוכפי  שנראה  מה  בעיניוכפי  שנראה  מה  אל  כפי  שנאמר   ,

  השופט אשר יהיה בימים ההם. עכ"ל.

רבנו אברהם   וכן בנו    ספר (נדפסו דבריו בריש  כתב 

עין יעקב, וגם בספר מלחמות ה' מוסד הרב קוק עמ' פא,  וכן

בנו ר' אברהם בחלק אגרות הרמב"ם  וכן בספר כתבי הרמב"ם ו

זו [שלא לקבל שום דבר   דף מ ע"ב) ולפי הקדמה 

בלא חקירה] לא נתחייב מפני גודל מעלת חכמי  

בפירוש  תכונתם  לשלימות  ותכונתם  התלמוד 

ריהם בביאור כלליה התורה ובדקדוקיה ויושר אמ

ופרטיה, שנטען להם ונעמיד דעתם בכל אמריהם  

וה הטבע  ובחכמת  [ולהאמין]  ברפואות  תכונה, 

אותן כאשר נאמין אותן בפירוש התורה שתכלית  



 

  רכה   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 

 

חכמתה בידם, ולהם נמסרה להורותה לבני אדם, 

וגו'.   יורוך  אשר  התורה  פי  על  שנאמר  כענין 

  עכ"ל. והאריך להוכיח כן ע"ש. 

  

  וראשויםגאוים 

  , ומובאת 344(גאוניקא  הוא בתשובות הגאונים   וכן

חל  וכן פסחים  הגאונים  ע"ב)באוצר  צד  דף  התשובות  . ק 

זצ"ל  מרגליות  ראובן  רבי  הגאון  הביא  וכן 

 )18(עמ' פד הע'  בהערותיו על ספר מלחמות השם  

שכ"כ בתשובת רב שרירא גאון, ובנו רב האי גאון 

(נדפסה בתשובות הגאונים הרכבי סי' שצד, ובתחכמוני הוצאת 

עמ'   ח"א  לוין  בגמ'   )41רב"מ  הנזכרת  הרפואה  גבי 

מי שאחזו קורדיאקוס, וכתב וז"ל,   ז ע"ב)(דף סגטין  

אינון   לא אסותא  דרבנן  לכון  למימר  אנן  צריכין 

רופאים] ומלין דעלמא   [חכמי הגמרא זצ"ל אינם

ולא   קצירא אמרונין,  חד  וכחד  בזמניהן  דחזונין 

לפי   היתה  רפואתם  [והוראת  אינון.  מצוה  דברי 

לא  הלכך  בקבלה]  באו  ולא  בזמנן,  ראיתם 

אלי על  מינהון תסמכון  דעבד  וליכא  אסותא,  ן 

מחמת  בודאי  וידע  דמבדיק  בתר  אלא  מדעם, 

לה, מעיקה  לא  מילתא  דההיא  בקיאים   רופאים 

והכין אגמרו ותנא  והכין אגמרו ותנא  והכין אגמרו ותנא  והכין אגמרו ותנא  וליכי דליתי נפשיה לידי סכנה.  

וסבי   אבות  לנו  וסבי  ואמרו  אבות  לנו  וסבי  ואמרו  אבות  לנו  וסבי  ואמרו  אבות  לנו  מן ואמרו  למעביד  דלא  דילנא, 

קיבלה  כגון  דיתיה,  מאי  אלא  אסותא,  אילין 

לה היא בידו מידי  [קמיע] וכו'. עכ"ל. והרי שקב

בערוך   כ"כ  ועוד  וסבותיו.  ז)אבותיו  השלם  . (ערך 

  ע"כ. 

בספר   וביתר גבאי  ן'  מאיר  ר'  כתב    שאת 

לתקוף את   (ח"ג פרק טו)עבודת הקודש   וביתר

הפילוסופיה והחקירה, והאריך שם נגד הרמב"ם  

ששיבח את החכמות החיצוניות, והביא את דברי  

(מאמר ן הקורא  החכם ר' יוסף בן שם טוב בספרו עי

שתקף את הרמב"ם על אומרו שאנו "עם חכם    א)

האנושיות   בחכמות  בקיאותינו  מפני  ונבון", 

הטבעית האלהית. והשיב על כך, ומי   הלימודיות

יתן ידעתי מי היה יותר חכם בטבעיות, או אריסטו 

או הלל ושמאי ויתר חכמי ישראל. והחכמה היתה 

ולזה מה שא זמן אריסטו,  מר בן חסרה מאד עד 

רש"ד בביאורו למאמר הששי מספר השמע [הוא 

ספרו של אריסטו] כי כל מה שנמצא לקדמונים  

אריסטו, אין ראוי לשומו   [בחכמת הטבע] קודם

הוא  רחוק  ודבר  וכו'.  להתחלה  כ"ש  מסופק, 

ונבון באלה העניינים,  שיהיה כל עמנו עם חכם 

ולא יורגש בזה הזמן הארוך אשר הועתקו אלינו  

שדעתם,  קורותיו   לנו  הרי  באורך.  ע"ש  וכו', 

בחכמת   אם  כי  בהם,  חכמים  היו  לא  שחכמינו 

ים בסוף חלק ג (מילואהתורה. גם בספר מנוחת אהבה  

הראה שכן כתבו היראים והביאו הרא"ש    עמ' תנב)

  (הובא לשונו בב"י או"ח סי' תנה) והסמ"ג    (ספ"ב דפסחים)

הרי"ד   בתוספות  דשבת)וכ"כ  עוד  (סופ"ב  והראה   .

  רונים שכתבו כן ע"ש. אח

  

  אחרוים

בקונטרסו  כן הרמח"ל  מדברי  יוצא    מבואר 

וז"ל, עוד   (בדרך הג')הנקרא מאמר על ההגדות   כן

הסודות  מעיקרי  רבים  שדברים  שתדע  צריך 

התכונות   או  הטבע  מן  בענינים  חז"ל  ירמזום 

בדורות  מלמדים  שהיו  הלימודים  מן  וישתמשו 

והתכונה הטבעית  החכמה  אנשי  עכ"ל. ההם,   .

מן חכמת   הוא  בזה,  בגמ'  ולהדיא שמה שאמרו 

בחכמ החכמים  שהיו  אומרים החכמים  אלו  ות 

ולכן   לכך.  קבלה  להם  ולא שהיתה  בדורותיהם, 

להם  העיקר  אין  ואמנם  וז"ל,  שם  ממשיך  גם 

לא   חז"ל  [חפץ  או התכוניי  הטבעי  הענין ההוא 
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רכו 

 

 

היה להשמיע את חכמת הטבע ההיא] אלא הסוד  

, ועל כן לא יוסיף ולא יגרע על  שרצו לרמוז בזה

אמתת הענין הנרמז היות הלבוש המשליי ההוא 

[אין זה משנה אם    אמיתי או לאאמיתי או לאאמיתי או לאאמיתי או לאאשר הלבישוהו  

כאינה   היום  התגלתה  אז,  שאמרו  הטבע  חכמת 

ההוא   הסוד  להלביש  היתה  הכוונה  כי  נכונה], 

בין החכמים,  במה שהיה מפורסם בדורות ההם 

לה יכול  היה  עצמו  הענין  בלבוש ואותו  תלבש 

היה  וכך  אחרים,  בדורות  המפורסם  כפי  אחר, 

המאמר עצמו, אילו היה מלביש אותו בעל אותו  

אומר אותו בדורות ההם. [אם היום הגמרא הייתה  

כיון  אחר,  במשל  זה  סוד  כותבת  היתה  נכתבת, 

שהתברר שאותה נקודת חכמת הטבע שהשתמשו 

הסיפא  שאת  [ואע"פ  עכ"ל.  נכונה.]  אינה  בה, 

שכוונתו  יכול   גדול,  בדוחק  לדחוק  הדוחק  היה 

הנמ שהעיקר  וההדגש  שטעו,  שיסבור  של, למי 

ברם ברישא הדברים מבוארים בפירוש, וממילא 

ועוד ראה בדברי הרמח"ל   הסיפא גם מכריחה.] 

. (עמ' עה)ובשערי רמח"ל    (עמ' רלה)באדיר במרום  

זצ"ל   מרגליות  ראובן  רבי  הגאון  הביא  ועוד 

 )18(עמ' פד הע'  חמות השם  בהערותיו על ספר מל 

 (אמרי בינה פ"א הוצאת קסלשכ"כ בספר מאור עינים  

יתר    )167עמ'   בחק  או  ז"ל,  בחקם  חסרון  זה  אין 

דברו  לא  באלה  הנה  כי  לנו,  שמסרו  הדברים 

כמקבלים מן הנבואה, רק ככל אדם אשר למראה  

עיניו ישפוט, או למשמע אזניו יוכיח וכו'. ועוד  

ראו  הגאון  בדברי  שדיבר  ע"ש  מרגליות  בן 

זה   שספר  ידוע  [אולם  ע"ש.  שנשתנו,  ברפואות 

רן רבנו יוסף קארו, וכמו שהעיד חפץ להחרימו מ 

של  כת"י  ציטוט  והביא  זצ"ל,  אלשיך  משה  ר' 

במחז"ב   הרחיד"א  אלשיך  קונ'  המהר"ם  (או"ח 

שחפץ להחרימו מרן אלא שנפל    אחרון סוף סי' שז) 

המ וסיים  ע"ש,  לחתום  יכל  ולא  הר"ם  למשכב, 

ואולם   ולמזכרת.  לעדות  כן  שכתב  אלשיך 

(מס' סופרים א, הרחיד"א גופיה בספרו כסא רחמים  

מביא מדברי המאור עינים. שוב ראיתי   ח דף יד ע"א)

תרכ"ו,   בווילנא  הנדפס  עינים  למאור  במבא 

שהביא את כל המנגחים ומשבחים ספר זה, קחנו 

הגאון  עוד כ"כ גבי ידיעת חכמינו במדעים  משם.]  

לענין גלגל    (ח"ג עמ' יט)נזיר בספרו קול הנבואה  ה

(שער ונעים לר' דוד גנז    קבוע וכו', וכן בספר נחמד

שאמר לו לא יפה עשו חכמיכם   א דף טו ע"ב עמדה א)

שהודו לחכמי האומות, כי הדין עם חכמי ישראל  

מפי   שמע  וכן  חוזרים,  ומזלות  קבוע  שגלגל 

ולה  קיפלירוס. ושהמהר"ל מפראג בספר באר הג

קיא)  קט,  עמ'  שישי  היו   (באר  חכמינו  שדברי  פירש 

הקוסמולוג לחוקי  ולא  בהתאם  שבזמנם  יה 

מבחינה מציאותית. ע"כ. ועוד ראה במאמרו של  

הרה"ר הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל  

(נדפס בקונ' מדע ואמונה במאמרו, מדעי הטבע בחז"ל  

לחז"ל   שיש ידיעות מדעיות שהיו   נדפס בתש"ז)  6עמ'  

הגויים  חכמי  מידיעת  יותר  מתקדמים  שהיות 

שציי ראיתי  וכן  ע"ש.  המהדיר  בזמנם  שכ"כ  נו 

לעם   דעות)רמב"ם  מהלכות  ד  לפרק  באורך,    (בפתיחה 

ואת"י. גם נזכר לעיל שכן דעת הרב מנוחת אהבה 

תנב) עמ'  ג  חלק  בסוף  עוד (מילואים  שהביא  וע"ש   ,

  אחרונים שכ"כ. 

  

  ראיות לכך 

מ ולכאורה בכורות  כן  במתני'    (פ"ד בואר 

במדעים    מ"ד) ולכאורה חכמינו  שידיעת 

קבלי,  ידע  ואינו  המתחדש,  הידע  לפי  משתנה 

מעשה התם,    שלה,   האם  שניטלה  בפרה  דשנינו 

[כדין טריפה שסבר   לכלבים טרפון  רבי והאכילה
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 לפני  מעשה  שאינה יכולה לחיות י"ב חודש.] ובא

 פרה   אין   הרופא,  תודוס  אמר  והתירוה.  חכמים

  את   חותכין   שהם  עד  מאלכסנדריא,  יוצאה  וחזירה

[דהיינו עדות של    שלא  בשביל  שלה,  האם תלד. 

חיה]. שכן  טבע    הלכה  טרפון   רבי   אמר  חכם 

עצמו    חמורך על  אמר  טרפון  ר'  [דהיינו  טרפון. 

שכיון שהפסיד את הפרה כשהורה להטריפה, לכן  

שהידע  להדיא,  לנו  הנה  ע"כ.  לשלמה.]  עליו 

אינו  העכשוי    המדעי  המדעי  ושהידע  קבלי. 

(סו ע"ב, קלג ועוד ראה בשבת    ההלכה].מכריח את  

והלאה) אביי   ע"ב  של  אמו  רבות שאמרה  רפואות 

דוכתי  בעוד  הוא  וכן  אם"  לי  "אמרה  לאביי, 

היתה  לא  אלו  ברפואות  שידיעתו  חזינן  בש"ס, 

נכנסו   ומשם  קיבל,  מאמו  אלא  קבלית,  ידיעה 

 ר"א  ע"א)  (מה  ורותהדברים לגמרא. עוד איתא בבכ

'  ר  של  בתלמידיו   שהמע  שמואל  אמר  יהודה

  שריפה   שנתחייבה  אחת  זונה  ששלקו   ישמעאל

ושנים   וחמשים  מאתים   בה  ומצאו   בדקו   למלך,

רמ"ח], ולא   באשה   שמא  להם  אמר  [אברים, 

 ושני  צירים  שני  הכתוב  לה   שהוסיף  בדקתם

דלתות. ע"כ. ואף שכאן ניתן להשיב שמא היתה  

רמ"ח אברים, רק שרצו לבודקה.    קבלה בידם על

קבלה היא בידם לשם מה בדיקה זאת, ברם אם  

דרכי   את  חזינן  ועוד  בה,  היה  טורח  כמה  והלא 

לידע   ביחס  בידם,  שהיו  המדעיות  הבדיקות 

המדעי שישנו היום, אז היו צריכים לשלוק, ועתה  

יש צילום רנטגן, ויתירה מכך. וכך חזינן בחולין  

ת המדעיות שערך ר"ש בן  בדרכי הבדיקו   (נז ע"ב)

ששמואל    (כח ע"ב)י חזינן בע"ז  חלפתא ע"ש. והכ

מעשה  מכח  עינים,  כאבי  על  שבת  לחלל  הורה 

שבא לפניו, בשפחה שכאבה עיניה ולא השגיחו 

בה ונפחה נשמתה, הנה שממעשה זה בלבד היא  

        ידיעתו הרפואית.

   

  ב"י

בב"י   גם ס"ט)ראה  שלא  סי'  שמביא    (או"ח    אחר 

, שמחללים שבת תני' גמ' וראשוניםתני' גמ' וראשוניםתני' גמ' וראשוניםתני' גמ' וראשוניםדינא דמ דינא דמ דינא דמ דינא דמ  גם

לרחוץ תינוק הנימול, ואין חולק עד סמוך למרן  

הב"י   סיים  מקום  מכל  כן,  פסק  שהטור  ממש 

בזה"ל, מיהו הני מילי לדידהו, אבל לדידן דבר 

ידוע דאינו מסוכן בכך, הילכך דינו כדין רחיצת  

גדול. עכ"ל. וכך פסק שם בשו"ע. ואילו בן דורינו 

לבים אותו, כי נגד השו"ע, היו צו היה כותב כך  

והפוסקים  המשנה  נגד  עיניו  ראות  לפי  נשען 

ראשונים ואחרונים שפסקו כן עד סמוך לו ממש 

הרמב"ם הרא"ש והטור ואף נגד הרמב"ם הרופא  

הגדול דיבר כאן מרן לפי ראות עיניו. ואף שבב"י  

סוע"א) יג  דף  ה  סי'  לחז"ל    (אה"ע  ששומעים  מבואר 

גם   לרופאים  שאולא  רפואה.  התם  בענייני  ני 

ידיעת   על  רפואי  בידע  חלקו  כשחז"ל  דמיירי 

        המדענים בזמנם. 

  

  הריגת כיה בשבת 

  זו קשורה בקשר אמיץ להיתר הריגת   וסוגיא 

(יב ע"א,  כינה בשבת, כדאיתא בשבת   וסוגיא 

(או"ח סי'  ובשו"ע    (שבת פי"א ה"ג)וברמב"ם    קז ע"ב)

א נוצרים מטעם שאינם פרים ורבים, אל  שטו ה"ט)

מן הזיעה, וכיום ידוע שהם כן פר"ו, והיא סוגיא  

מה    (שבת ח"ה עמ' קכח)נודעת ראה בחזון עובדיה  

(ח"ג שאמרו בכך הפוסקים ובספר מנוחת אהבה  

, ויש לצרף תשובתו היפה של הרה"ג זמיר  עמ' תנב)

שיש זן כינים   והלאה)  104(עמ'    2כהן בספרו המהפך  

ה  זן  אלא  ונקבה  זכר  לו  "הכינים  שאין  נקרא 

כ המונה  מין    3000הלועסות"  רק  לו  ויש  זנים, 
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רכח

 

 

אחד ולו רביה עצמית, והם חיים במקום טינופת 

הכינים   היו  הם  ושמא  התמעטו  היום  ולכן 

ברמה   היתה  ההיגינה  שאז  חז"ל  בזמן  המצויות 

שבגיטין   בפרט  ע"ב)אחרת.  שהיו   (סט  מבואר 

שני סוגי כינים האחת פרה ורבה והאחרת    בזמנן 

וכנראה שהכינה המצויה ביניהם היתה הנ"ל, לא  

להורגה.  התירו  ולפיכך  ורבה  פרה  שאינה 

לא ניח"ל בהא ע"ש.]    (עמ' קכט טור ב)[ובחזו"ע שם  

בספרו   ז"ל  רוזן  ישראל  הרב  תשובת  יפה  ויותר 

הביאו הגאון הנאמ"ן   )137(עמ'  חצוצרות בית ה'  

ו  נאמן  בשיעורו  בית  בגליון  וירא   133(גליון  נדפס 

הע'  תשע בעין    )16"ט  התורה  איסורי  שכל  שכיון 

אנושית ולא רואים את לידת הכינים ולא את פר"ו  

שלהם רק על ידי כלי מדידה, ממילא אין להם דין 

לכל  ה"ה  לפי"ז  [אך  דפח"ח.  פר"ו,  ע"י  נולדו 

וצריך   להורגם.  מותרים  שיהיו  הקטנות  הבריות 

  .(ד"ה שוב אחר מופלג)כך.] וע"ע בסמוך לעיין ב

  

    שוים, זיתיםרא

הנאמ"ן   עוד מהגאון  בית  שמעתי  בגליון    (נדפס 

שהביא את דברי    )31נאמן יד כסלו תשע"ח הערה   עוד

  (עירובין יח ע"ב ד"ה ומרורין, ופסחים לו ע"א ד"ה מה) תוס' 

בגמ'   שאמרו  ומה  מתוקים,  שהזיתים  שביארו 

ן כוונתן לפרי, אלא לאילן עירובין שהזית מר, אי

תוק. וביאר שבוודאי לא הכירו שהוא מר והפרי מ

(עמ'  כלל זיתים ושכ"כ בספר מדות ושעורי תורה  

שבוודאי תוס' לא הכירו אותם, ולכן כתבו    תקכז)

שתוס'   כזית  שיעור  לענין  הוכיח  מכאן  גם  כן. 

שהזית    (חולין קג ע"ב בד"ה חלקו)כתבו בשיעור ביצה  

בי כחצי  לטעון  גדול  אלו,  דברים  והביא  צה. 

דעתם בשקיעה, לפי ראיית העין   שתוס' אמרו את

משנת  בירחון  מאידך  פגם.  בכך  ושאין  בצרפת, 

פט)יוסף   עמ'  עז  סי'  תשע"ה  אדר  ט  על   (גליון  השיב 

השמשות   בין  בקונטרס  הנאמ"ן  צא) הגאון    (עמ' 

שהביא כמה וכמה ראיות בטעויות במציאות של 

הרב ואיהו  להשיבם   הראשונים,  כתב  הכותב 

היטב   בבאר  וע"ע  קא)(אע"ש.  ס"ק  יז  סי'   ה"ע 

לד  ובאוצר הפוסקים    (שם)ובפת"ש   על סעיף  יז  (סי' 

וע"ע בשו"ע המדות יחוד ה'    ס"ק רפט אותיות יא, יב)

  עוד כיוצ"ב בראשונים. (עמ' קעג והלאה)

  

  החולקים

השיטה   מאידך דברי  לפנינו    עומדים 

על  מקובצת   מאידך ד"ה השבתנו  יג ע"ב  (כתובות 

ו   המעוברת) דכתב  ר"ת  דנצחו    ז"ל,בשם  דאע"ג 

היינו נצחון    ,חכמי אומות העולם לחכמי ישראל

והיינו    ,אבל האמת הוא כחכמי ישראל  ,בטענות

ועוד אמרו  רקיע.  ובוקע חלוני  דאמרינן בתפלה 

זו עדות   ,מתיב ר' זכאי  ע"א)סז  (אלמנה לכ"ג    רקבפ

  , והודו לו  ,פי שמעיה ואבטליון שהעיד ר' יוסי מ

וקבל קתני  מי  אשי  רב  קתני  ,ו אמר  לו    , והודו 

. עכ"ל. וכן כתב בשו"ת הריב"ש  דמסתבר טעמיה

תמז) נ"רוז"ל,    (סי'  האדון  לדון    ,ידעת  לנו  שאין 

הטבע   חכמי  פי  על  ומצותיה,  תורתנו  בדיני 

מן   תורה  אין  לדבריהם,  נאמין  שאם  והרפואה. 

חלילה הנ   .השמים  כן  במופתיהם  כי  הם  יחו 

פי  בדיני הטרפות על  תדין  ואם  חכמי    הכוזבים. 

כי באמת,   .שכר הרבה תטול מן הקצבים  ,הרפואה

ויחליפו   ,יהפכו רובם ממות לחיים, ומחיים למות

במת אנו    וכו'.   חי'  והרפואה  הטבע  מפי  לא  כי 

אפילו יאמרו    ,ואנחנו על חכמינו ז"ל נסמוך  ,חיין 

שה שמאל.  שהוא  ימין  על  האמת, לנו  קבלו  ם 

רבינו  משה  עד  איש,  מפי  איש  המצוה   ופירושי 

והישמעאלים  היונים,  חכמי  אל  נאמין  לא  ע"ה. 
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(ח"א סימן קלד וכו'. עכ"ל. וכ"כ בשו"ת יכין ובועז  

עלי  וז"ל, ואל יחשדני שומע לומר   ד"ה גם הרשב"א)

שאני אסרתי או מנעתי להתעסק בחכמת מעשה  

וחכמת    בע בע בע בע חכמת הט חכמת הט חכמת הט חכמת הט ומעשה מרכבה, או    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

חכמות  כוללות  החכמות  אלו  אשר  האלהות, 

לילה וחס, והרי ביארתי למעלה, שכלם  הרבה. ח

נמסרו למשה, בכלל חמשים שערי בינה שנמסרו 

עכ"ל. וכו'.  בסיני,  החיים    לו  אור  בספר  גם 

וטרם)ליעב"ץ   ד"ה  ג  פרק  ספרד  אמת    (ממגורשי  כתב, 

מה   בכל  בקיאים  היו  ישראל  חכמי  כי  הוא 

החכמות להבנת התורה והתלמוד, כי  שיצטרך מ

הכישוף היו בקיאים,   גם בשבעים לשון ובחכמת

אכן לא היו מוציאים ימיהם כלל, כי אם בעתות  

הבטלה היו מקבלים אמיתת הדברים מהחכמים 

מהנביאים קבלו  מהנביאיםאשר  קבלו  מהנביאיםאשר  קבלו  מהנביאיםאשר  קבלו  מבורא  אשר  קבלו  הם  אשר   ,

העולם. לא שחקרו בהם החקירה העצומה אשר  

יען  חכמי האומות,  בה  ימיהם  חלקם   כלו  זה  כי 

ונחלתם לבד, כמאמר דוד ע"ה לא עשה כן לכל  

כמה  בהמשך  כן  וכפל  שב  ועוד  עכ"ל.  גוי. 

(ספר הדעה ח"ב דף  פעמים. גם הלשם שבו ואחלמה  

אחר שהאריך באיסור לחקור את יסודות   פ סוע"ג)

הדת, ושהוא עון מינות, שכמעט אין לחוטא בו 

והעיקר המחוייב לכל מי  וז"ל,  עוד  תקנה. כתב 

אשר בשם ישראל יכונה, להאמין באמונה שלימה 

שנ  מה  ואגדות  שכל  בהלכות  רז"ל,  בדברי  מצא 

בש"ס ומדרשים, הם כולם דברי אלהים חיים, כי 

ברוח ה' אשר דיבר בם, ומסוד  כל מה שאמרו הוא  

ה' ליראיו וכו'. וכן כל דבריהם ז"ל אשר בגזירות  

ותקנות, אינם על פי שכל אנושי כלל, אלא כולם  

[אגב   עכ"ד.  וכו'.  בם  דיבר  אשר  ה'  ברוח  הם 

הן שליט"א בסדרת ספריו המהפך,  הרה"ג זמיר כ

ז"ל  חכמנו  מדברי  רבים  דברים  ואסף  ליקט 

לתור שחוץ  בחכמות  גילו  שאמרו  עתה  ורק  ה, 

המדענים את צדקת דבריהם, כשבמשך דורות היו  

דבריהם בגדר פלא, ע"ש דברים נפלאים ביותר. 

וכן עביד כבר מזמן קדמון בספר אמונת חכמים  

(סוף  החיים ליעב"ץ  , וכן בספר אור (בהקדמה באורך)

ליקט כמה דוגמאות. וכן הרה"ג יוסף פנחסי    פ"ג)

וליקט כמה וכמה שליט"א בספרו יפה נוף, אסף  

יפה   בשו"ת  אליו  ראיתי  ושוב  כיוצ"ב.  דברים 

שעמד באורך בהאי מילתא, אי חכמת    (סימן ב)תאר  

  חכמינו בשאר חכמות היא חקירה שכלית, ע"ש.] 

לעיל   עוד א  ראה  אות  ט    שכתבו    בהערה)(סעיף 

או   עוד מאיתנו,  גנבו  הגויים  שחכמות  רבים, 

ד, ועקב שבעבר היו חכמינו בקיאים בהם עד מאו 

צד  לאיזה  ראיה  משם  אין  ברם  איבדום.  הגלות 

שחכמת   שסובר  גופיה  הרמב"ם  גם  כי  כאן, 

שהיו  סובר  בקבלה,  באה  לא  בטבעיים  חכמינו 

חכמים גדולים בהם, ונאבדה רוב חכמתם בגלות, 

ולא  היי נפלאות,  בזה  וגילו  חקר  שהעמיקו  נו 

את   לסבור  סתירה  אין  וא"כ  בקבלה.  כן  קיבלו 

הסברות   שקיבלו  שתי  הסוברים  וכן  הנזכרות. 

כאחד  יאמרו  שפיר  הטבע,  חכמת  את  חכמינו 

שאבדו   או  הגויים,  שגנבו  דלעיל,  הצדדים 

לכל   לאודות  יכולים  שכולם  והרי  חכמינו. 

  הצדדים. 

  

  דעת היבי"א 

הדור אחר   שוב פאר  למרן  הוית  חזי    מופלג 

שעמד    (ח"י יו"ד סי' כד)זצ"ל בשו"ת יבי"א  שוב

ותפס כריב"ש וכשיטמ"ק בשם  על פתגמא דנא,  

ר"ת, שחכמת חכמינו בשאר חכמות באה בקבלה,  

ודלא כרבנו אברהם בן הרמב"ם. ועל כן דחה את  

דברי מי שכתב מאמר להעדיף את המדענים על  
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שלכן טעו בעניין הריגת  חז"ל בידיעות מדעיות, ו 

כינה, שהיום יהיה אסור בשבת. אולם סיים שאין 

היות   ידים,  בשתי  בני  לדחותו  את  הוא  ומקרב 

וימין   דוחה  בשמאל  עמו  לנהוג  ושיש  ישראל, 

מקרבת. עכת"ד. ולפי"ז מה שהביא הרב מנוחת 

תנב)אהבה   עמ'  יבי"א    (ח"ג  הגאון  עם  שבדברו 

רבינו אברהם,   לענין הכנים חיזק את דבריו מדברי 

זאת מפני שקמו כנגדו ורצו לשימו מעבר לגדר,  

ם כשיטתו על כן הראה לו מרן בעל היבי"א פני

עמהם  דעתו  באמת  ברם  אברהם,  רבינו  בדברי 

שגאון  יראה  הרואה  אולם  להלכה.  זה  בענין 

כל  את  בשעה  בה  ראה  לא  זצ"ל,  הגאונים 

הראשונים הנזכרים לעיל העומדים בשיטת רבנו 

משני אברהם,   שהביא  הרמב"ם  מדברי  וגם 

היתה  חכמינו  שידיעת  שיטתו,  לסייע  מקומות 

דב את  הזכיר  לא  האחרים  בקבלה.  הרמב"ם  רי 

הנ"ל המפורשים בסוגיא זו בכמה דוכתי להיפך 

על   להשיב  דין  לבעל  מקום  יש  ולכן  הגמור. 

 מצוה(  המצות  ראיותיו מהרמב"ם, שהוכיח מספר

  בחכמת   עהידי  להם  שאין   והסכלים,  שכתב  )קעט

 בלי  תולעת  שתיברא  אפשר  שאי  חושבים  הטבע,

מדברי  .  כ"ע.  א"וז .  ונקבה  זכר   ם "הרמבועוד 

  עכבר   שהויית  )ע"ב  קכו  חולין (  המשנה  בפירוש

  מפורסם   ענין   הוא,  עפר  וקצתו   בשר   קצתו   שימצא

  במו   זאת  שראו   לי  המגידים  לרוב  מספר  ואין ,  מאד

  כאלה   חיים  בעלי  שמציאות  פי  על  אף,  עיניהם

בשני מקרים אלו הרמב"ם   .ע"כ.  מתמיה  דבר  ואה

דיבר לפי הידע המדעי של חז"ל, שתאם את הידע 

המדעי שהיה בזמנו, ולא כשהוא נסתר, אך כשיש 

סתירה, כבר פירש שיחתו בדוכתי טובי, וכאמור. 

(שבת  שוב ראיתי לדבריו בזה שבאו בספרו חזו"ע 

קכט) עמ'  דברי    ח"ה  לשו"ת  בזה  ציין  ועוד  ע"ש, 

טחם  מנ  סי'  ח"ב  קאפח    ו)(כשר,  הגר"י  ולדברי 

שבההדרתו   ד)ברמב"ם  אות  ה"ב  פי"א  וחבל   (שבת 

  שאת"י.

  

צורת כדור הארץ והכוכבים יישוב דברי חז"ל ב

  וכדו' 

ביאורו  בבואנו את  להביא  הננו    הלום 

במרום  הנפלא של   בבואנו הרמח"ל באדיר 

שהעולם דומה    )כה ע"ב(לגבי הגמ' ב"ב    )עמ' רלה(

קובהלאכסדר או  הרמ  ,ה  המאמר חכתב  וזה  "ל 

צריך פירוש הרבה, כי הלא כלנו יודעים שהרקיע  

של  והשקיעה  צד,  מכל  העולם  כל  את  מסבב 

נצייר   ואיך  למטה,  רדתה  אלא  אינה  השמש 

אך באמת גם מסדרי   ?שנכנסת למעלה מן הרקיע

חמה   מוציא  רקיע  חלוני  "ובוקע  סדרו  התפלה 

כל    רומה קעג ע"א)(ת. [ראה גם בזוהר  'וכו   " ממקומה

 אינו כוכביא וכו' כולהו אודאן ומשבחן לקב"ה.] 

לפי   אמתיים  שאינן  נראים  האלה  הדברים  וכל 

הוא   האמת  אך  העין.  בחוש  אע"פ  אע"פ  אע"פ  אע"פ  הנראה 

הנה   גשמיים,  דברים  הם  והכוכבים  הנה  שהגלגלים  גשמיים,  דברים  הם  והכוכבים  הנה  שהגלגלים  גשמיים,  דברים  הם  והכוכבים  הנה  שהגלגלים  גשמיים,  דברים  הם  והכוכבים  שהגלגלים 

מהשרשים פנימיות  מתלבשין  מהשרשיםבתוכם  פנימיות  מתלבשין  מהשרשיםבתוכם  פנימיות  מתלבשין  מהשרשיםבתוכם  פנימיות  מתלבשין  בסוד  בתוכם   ,

הדבר וכל  העשיה.  של  שתמצא    םיהספירות 

חז"ל  הכוכבים,    שאומרים  ושאר  השמש  בענין 

הכל   מדבר  לעינינו,  הנראה  לפי  עומדים  שאינן 

בזה הפנימיות שלהם, שבהם עיקר ההנהגה. ומי 

אינו יכול להשיג אלא    ,שאינו יודע דרכי החכמה

הגשמיות לפי  הנראה  הדברים  אבל   ,חיצוניות 

העיקר הוא בפנימיות ההולך לפי דרכי ההנהגה 

  עכ"ל.  .תהפנימי

  מדרשי    ורוב ורוב ורוב ורוב   (עמ' עה)שערי רמח"ל  ב  ככ" ועוד

רז"ל המדברים במעשה בראשית ובעניני  ועוד

וארץ שמים  תולדות  קוטב    ,כל  על  סובבים 



 

  רלא   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

ואם תרצה) ד"ה  יג  ה הערה  ושם    סימן  ולעיל  )18(סימן   ,

הרמב"ם) והנה  ד"ה  ב  למד  כת  (סימן  שהרמב"ם  ב, 

הדורות   בסדר  שכ"כ  ימיו,  בסוף  (ערך  קבלה 

 (הקדמה לו) , ואולם הראה שבשער הגלגולים  רמב"ם)

מפי   ועע"ש  לקבלה,  הרמב"ם  זכה  שלא  כתב 

מכ ויתרה  הש"ך  סופרים.  ו)ך  אות  למד   (רמו 

מרכבה   מעשה  שכתב  במה  גופיה,  ברמב"ם 

שכוונתו היא לתורת הסוד, ולכן תמה על הרמ"א  

והוכחתו  שם שהבי ן שהכוונה לחכמות אחרות, 

 

 

והפנימית העיקרית  הזאת  כן    ,ההנהגה  על 

דברים   ויש  הפילוסופים.  מדרכי  מתחלפים 

אך האמת    ,שנראים זרים, ושהחוש מעיד להיפך

לפי מדברים  שהם  האמיתית   הוא  ההנהגה 

והיא מסורה בידם מן   ,תרת מעיני בני האדםהנס

הקודש ומרוח  דבריו    עכ"ל.  .הנביאים  ומעתה 

ה'   פ"ז)בדרך  דרך   (ח"ב  העולמות  בהשתלשלות 

הכוכבים כוונתו על הדרך הזו וכאשר פירש כאן 

  להדיא.

לדרכו    ברם עדיין  גם  הם זו,  מה    יקשה 

שאינם   ,הגלגלים ברם ברור  כיום  הלא 

כלל,   כו במציאות  שהכוונה  כבים  דניחא  יישב 

,  אין שהם  גלגלים  ב ברם    ,בחינה הרוחנית שלהםל

גם צריך לי הבנה מה תירץ    ?בחינה נפשית מנין 

את שאלתו על שחז"ל ביארו שהעולם שטוח או  

גם   ברם  יישב הרמח"ל במקום אחר    זהכקובה. 

  , הדור  שידיעות חז"ל במדעים היו לפי  ,שבסמוך

אלא    ,יקרהידע עשולא    ,ועל פיהם אמרו רעיונות

שהנה הנקרא    הרעיון.  בקונטרסו  הרמח"ל  כתב 

ההגדות   על  הג')מאמר  צריך   (בדרך  עוד  וז"ל, 

ירמזום  הסודות  מעיקרי  רבים  שדברים  שתדע 

וישתמשו  וישתמשו  וישתמשו  וישתמשו    ,חז"ל בענינים מן הטבע או התכונות

אנשי   מן הלימודים שהיו מלמדים בדורות ההם,מן הלימודים שהיו מלמדים בדורות ההם,מן הלימודים שהיו מלמדים בדורות ההם,מן הלימודים שהיו מלמדים בדורות ההם,

, עד שתמה על  (סוף פ"ד יסודי התורה)מדברי הרמב"ם  

ב)הדרישה   מהרמב"ם    (ס"ק  פ"א שהראה  ת"ת  (הל' 

מחלק הש"ס, שהפרדס כלול בחלק שישלש    הי"ב)

והקשה איך זה כלול בש"ס, הרי זו חכמה אחרת. 

[ולכאורה תמוה הדבר שלא זכר באותה שעה את  

ת ברמב"ם, ובדוכתי טובי, דס"ל  ההלכות הקודמו 

העיוניות,   החכמות  היינו  מרכבה  מעשה  כי 

ומעשה  ליישב,  הנ"ל  הדרישה  כתב  וכאשר 

ולא כאשר השיג   (שם ס"ד)בראשית כהבנת הרמ"א  

הטבעית והתכונה וכו'. ואמנם אין העיקר  החכמה  

הענין ההוא הטבעי או התכוניי [חפץ חז"ל  להם  

אלא  ההיא]  הטבע  חכמת  את  להשמיע  היה  לא 

הסוד שרצו לרמוז בזה, ועל כן לא יוסיף ולא יגרע  

הנרמז  הענין  אמתת  המשליי   ,על  הלבוש  היות 

הלבישוהו   אשר  לאההוא  או  לאאמיתי  או  לאאמיתי  או  לאאמיתי  או  זה   אמיתי  [אין 

שאמרו אז, התגלתה היום   משנה אם חכמת הטבע

ה כי  נכונה],  הסוד ו כו כאינה  להלביש  היתה  נה 

בין   ההם  בדורות  מפורסם  שהיה  במה  ההוא 

החכמים, ואותו הענין עצמו היה יכול להתלבש  

בלבוש אחר, כפי המפורסם בדורות אחרים, וכך 

היה מלביש אותו בעל אותו המאמר עצמו, אילו 

ם הגמרא  היה אומר אותו בדורות ההם. [אם היו 

של אחר,  הייתה נכתבת, היתה כותבת סוד זה במ

טבע   חכמת  נקודת  שאותה  שהתברר  כיון 

  שהשתמשו בה, אינה נכונה.] עכ"ל. 

  ראינו להגאון רבי שלמה כשר ז"ל בתורה   עוד

דף  שלמה   עוד סוף  טז  חלק  בזה    )317(סוף  שכתב 

בתלפיות   האטומית"  "הפצצה  ג  שבמאמרי  (שנה 

א) [בעניין    חוברת  הרמב"ם  שיטת  לפרש  כתבתי 

וציין   הכוכבים],  בתולדות  חיות  בזה  לראות 

הכהן   )32-42(חי"ב  יעב"ץ   רא"י  הרב  ובמ"ש שם 

  . ע"כ.)212-219(בסוף החלק שם קוק ז"ל 
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הש רבים  עליו  רבים  עולם  מגאוני  וכנזכ"ל  "ך. 

שאמרו ברמב"ם דס"ל דמעשה מרכבה היא תורת  

הש"ך לא הפילוסופיא האמיתית. אין זאת אלא ש

ידע מהפולמוסים הנ"ל, ועל כן לא עלה על דעתו 

לקבלה,  ולא  לפילוסופיה  הרמב"ם  שכוונת 

וכאשר יקרה לכל גאון במקרה זה, אם לא ידע את 

ובדומ הזו.  השומר  ההיסטוריה  ביאר  לאשר  ה 

יג)אמונים   אות  ראה   (ח"א  את הרמב"ם, שאף אם 

ספר יצירה וכדומה, לא נטה מדרכו, ע"ש בטעמו. 

יכונו דבריו, שאכן הרמב"ם ראה ספר שיעור    ומה

  ראה להלן  ,קומה ועוד ספרים וכתב שאינם אמת

.] [וראה  )שיעור קומהאודות ספר    הערה(סעיף יט אות יח ב

בהשגות   ה"י)(ילהראב"ד  פ"א  התורה  שכתב,   סודי 

לגלותו  ראוי  ואין  הוא,  גדול  סוד  ואחור  ופנים 

ידעהו.]   לא  הזה  הדברים  בעל  ואולי  אדם.  לכל 

וע"ע בתולדות הרמב"ם שבספר כתבי הרמב"ם  

  .  (לפני האגרות הערה כ)ובנו ר' אברהם 

  

  לא ידע הרמב"ם קבלה והאגרת מזוייפת

הנ" לאגרת  המקורות  אחר  העוקב  ל,  אולם 

מהותיים בין מזכיריה או   רואה שיש שינויים

נוסחאות, אלא   רק שעברה שינויי  לא  מצטטיה, 

מן  חלק  אודות  תחילה  לחלוטין.  שונה  תוכנה 

האגרות הנ"ל שכתוב בהם שהרמב"ם למד קבלה  

בסוף ימיו אחרי כל כתביו. לאגרות אלו אין שום  

השלכה כלפי שיטת הרמב"ם הנמצאת לפנינו, כי 

ורה אינם לפי נכונה, הרי שהיד והמ גם אם היא  

דרך זו, וממילא אינם לפי תורת הסוד. אולם סוג  

והמורה  האגרת השנית שהרמב"ם כתב את היד 

כל  על  מהותית  השלכה  לזה  הקבלה,  פי  על 

שלפיה   משורשה,  אותה  עוקרת  והיא  חקירתנו, 

  הרמב"ם מקובל, ועל פי הקבלה יסד את ספריו.  

כי האמת תורה   לכך אי אפשר להחריש,

מחכמת דרכה   קיבל  לא  שהרמב"ם 

הקבלה, ולא יסד על פיה את ספרו, שהרי באגרת  

קודם  הקבלה  חכמת  אל  שהתוודע  כתוב  הנ"ל 

ושעל ידיעת חכמת   כתיבת ספר מורה הנבוכים, 

והרי  וכדלקמן.  הנבוכים,  מורה  יסד את  הקבלה 

מכאן שאיגרת זו מזוייפת מתוכה, לפי שיסודות 

על חכמת   כים בהשגות בה', המהספר מורה הנבו 

חלק   מקבל  והרמב"ם  חכמיה,  ועל  הפילוסופיה 

ושכלו,   הבנתו  כפי  חלקם  ודוחה  מדבריהם 

לא   הקבלה  וחכמת  כולו.  הספר  ערוך  וכאשר 

קורא   בספרו  והרמב"ם  זה.  הוא  כי  בו  נזכרת 

למעשה בראשית חכמת הטבע, ולמעשה מרכבה  

הפילוסופי וכנזכ"ל    החכמת  האמיתית  האלהית 

תוך חקירות וראיות עיוניות  , והכל כתב מסעיף ח)(

ומתוך תורת יון אריסטו וחביריו, מה שברר וניפה  

מתוך דבריהם אוכל מפסולת, כאשר מפורש לכל  

בח"ב   כגון  לעיל   ט)-(פרקים אאורך הספר  וכנזכר 

את  הכיר  לא  מבואר שהרמב"ם  זה  הרי  באורך, 

בתורת   באו  בזה  דבריו  כל  כן  ועל  הסוד,  תורת 

  קר.מח

  

  הרמב"ם כתב להדיא שלא קיבל  

שלא   להדיא,  כתב  הרמב"ם  מכך  ויתרה 

הנבוכים,  מורה  את  בכותבו  קבלה  קיבל 

מקדים את    (בהקדמת חלק ג)שהנה במורה הנבוכים  

חובת הסתרת סודות התורה, וכתב, וזוהי הסיבה 

שנפסק מדע זה מן האומה כליל, עד שאין למצוא  

וראוי ה ולא הרבה.  לנ ממנו מעט  בו כך,  וא  הוג 

לפי שלא חדל להיות מסור מן הלב אל הלב, ולא 

נכתב כלל בספר, וכיון שהדבר כך, היאך אמצא  

לי עצה להעיר על מה שאולי נתגלה ונתבאר לי,  

ונתברר בלי ספק לדעתי במה שהבנתי ממנו וכו'.  

נוסף על כך מה שנתבאר לי ממנו, הוא על דרך  

אלהי חזון  ההשערה והמחשבה, ולא נראה לי בו  

שילמדני שכך היא הכוונה בדבר, ולא קבלתי את  

  י. 

  אולם 

  יא. 



 

  רלג   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

המקראות   הורוני  אלא  ממורה,  בכך  דעותי 

שבספרי הנבואה ודברי חכמים, עם מה שיש בידי  

ספק.   בלי  כך  שהדבר  העיוניות,  ההקדמות  מן 

ואפשר שיהיה הדבר בהפכו, תהיה הכוונה ענין  

עוד במורה   לו  וכן מבואר  (ח"א פרק אחר. עכ"ל. 

לב"ד שכתב  עא) כולו  הזה  הדבר  נמסר  אבל   ,

בה  נפלה  פה  שבעל  תורה  ואפי'  וכו',  הגדול 

הקפדה מהשאירה לעד בחבור מפורסם לבני אדם 

כולם, למה שיגיע בזה מן ההפסד. כ"ש שיחובר  

דבר מאלו סתרי התורה, ויפורסם לבני אדם כולם. 

אבל היו נמסרים מיחידי סגולות ליחידי סגולות, 

לך שבארתי  סתרי  מאומ  כמו  מוסרים  אין  רם, 

היא   וזאת  וכו'.  חרשים  חכם  ליועץ  אלא  תורה 

הסבה המחייבת להפסק אלו השרשים העצומים 

מן האומה, ולא תמצא בהם אלא הערות קטנות  

ורמיזות באו בתלמוד וכו'. עכ"ל. [ועוד ראה לו 

שדבריו שם במעשה מרכבה    (ח"ב סוף פ"ט)במורה  

וזהו שכתב שם   יהם משלו,  נות כגון, לשו   )(פרק 

וכן   וכו',  זה  בעבור  ואולי  וכו',  בדעתי  ועלה 

שם   גם  וכו'.  שיהיה  יא)אפשר  פרק  כותב   (סוף 

שדבריו במעשה מרכבה אם כי יונקים מאריסטו  

היו ידועים לחז"ל, וכאשר הביא לעיל ראיות לכך  

הגלויות  מחמת  אך  בחז"ל,  הרמוזים  מדברים 

סכ ששבנו  עד  וחיבורנו,  חכמותינו  לים, נאבדו 

וסברנו שדברי הפילוסופים סותרים את התורה, 

לא   שהוא  מכאן  גם  לנו  הרי  כו'.  נכון  זה  ואין 

וכן  שקיבל.  מי  בדורו  שאין  סבור  וגם  קיבל, 

שמסברתו מנסה    (ח"א פרק סב)מבואר עוד במורה  

הוא  וכן  מ"ב.  בן  ושם  י"ב,  בן  שם  מהו  לברר 

  . (ח"א פרק ע)ובמורה    (פ"ד ה"ח ה"ט)ביסודי התורה  

ד במורה ח"א פרק מ, בחלקי נפש נשמה, שאינם תואמים  (ועו

 (חגיגה פ"ב מ"א) .] וכ"כ גם בפירוש המשניות  לקבלה)

ממה   דעתי  לפי  לי  שנתברר  מה  ממני  ושמע 

מכנים   שהם  והוא,  חכמים  מדברי  בו  שעיינתי 

במעשה בראשית למדעי הטבע והמחקר בראשית  

הבריאה. וכוונתם במעשה מרכבה המדע האלהי, 

הדוה מציאות וא  ועל  המציאות,  כללות  על  בור 

ממנו,  הנמצאים  וחיוב  ותאריו,  ודעתו,  הבורא, 

ומה   באדם,  הדבק  והשכל  והנפש,  והמלאכים, 

הפילוסופיה  חכמת  ועל  עכ"ל.  המות.  שאחרי 

מעשה  שהיא  קורא  זרק,  וקליפתו  אכל  שתוכה 

וכנ"ל   ח)מרכבה  טז)וכבסמוך    (סעיף  והלא  (אות   ,

ת הקבלה וכנזכר א חכמבאמת מעשה מרכבה הי

ב)לעיל   למד  (אות  שכן  לומר  תמצי  אם  ואפי'   .

הרמב"ם קבלה, הרי שא"א ליישב שאת המורה 

וכאמור כמפורש לו  זו  ידיעתו חכמה  כתב לפני 

שם  ספר  על  ציון  מנחם  בהגהות  גם  בספרו. 

הוסיף שלא יתכן לומר    (ערך רמב"ם אות צז)הגדולים  

הקבלה, ידיעת  אחר  כתבו  המורה    מאחר  שספר 

על   רק  ומשענתו  ויסודותיו  קבלה,  ללא  וכולו 

מתוך   מתוכה  בירר  אשר  היונית  הפילוסופיא 

שהיא  ביאר  מרכבה  מעשה  ואת  וסברתו.  שכלו 

חכמת הפילוסופיא האלהית ללא קבלה. ועל כן  

מי שטען שספר מורה הנבוכים נכתב על פי תורת  

הקבלה, לא מכיר את הספר ולא למדו, לכל היותר 

חצי מאמר פה ושם. ועוד יובאו    מר או קרא בו מא

מזוייפת,   זו  שאגרת  ספרים  מפי  בסמוך 

  ושהרמב"ם לא ידע קבלה.  

  

  סיבת הזיוף

זו  כי אגרת  צריך להבין את סדר הזמנים, 

הוזכרה בין הראשונים בספר שושן סודות,  

והוא נכדו של הרמב"ן, בזמן שהעולם כולו רעש 

כמה כבר  הפילוסופיה  לימוד  על  ת,  דורו   וגעש 

לעיל   יח)וכנזכר  יז,  י,  והגיעו   (סעיפים  באורך, 

בתור   מרחיקיה  או  אוחזיה  שימת  לידי  הדברים 

שריפת   ולידי  חלק,  להם  ושאין  בעיקר,  כופרים 

ספריהם, ולידי חרמות נדויים ושמתות של קהלות  

  יב. 



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רלד 

שלימות. ומאידך גיסא רבים היו הדורכים בדרכו  

ושהיא  ידים  בשתי  ממנה  שאחז  הרמב"ם  של 

האדם תורת   ביאת  ותכלית  עיקר  ושהיא  הסוד 

וכדלעיל יב  לעולם  ח,  בזמן  יט)- (סעיפים  א"כ   ,

שהאדמה כל כך בערה, ועיקר משענתם של אוחזי 

על   ההשענות  היתה  האלהית,  הפילוסופיה 

הרמב"ם, שאף מנגדיה אוחזים ממנו, א"כ אין זה  

מן הפלא שיוציאו זיוף תחת שמו, כדי לדחות את 

שלדעת תכלית מנגדיהם,  בהבנת  הם  שוגים  ם, 

מנגחים  והם  מהי,  הסוד  תורת  בהבנת  חייהם, 

(פרק  את שיטתם. וכן כתב בספר ארי נוהם  אותם ו 

על אגרת חמודות הנ"ל שהביא ר' אליה חיים    יב)

מארציאנו, ובשמו הביאו שלשלת הקבלה יחייא, 

בעבודתו   מחלק והגבאי  פי"ג  גם  התכלית,  חלק  (פי"ח 

ן לשמועתם, ומי הוא המעיד  כתב, ומי יאמי  עבודה)

שמהרב ז"ל יצאה כזאת, ולא מהם או מהמונם.  

ן דבריו שאם הזקן בא"י הורהו קבלה, להיכן ותוכ

ולמה   בבחרותו,  מהרמב"ם  זו  קבלה  נעלמה 

לקבלתו  בא  הזקן  ואם  רבותיו.  ממנו  העלימוה 

רמז  וכן  עכת"ד.  קבלה.  אינה  א"כ  השכל,  מכח 

נוה הארי  ספר  שבסוף  האגרת  וז"ל,  בחתימת  ם 

אבל להשיבני מדעתי בזה בסוף ימי, למען יאמרו 

והמצ שבדו  כמו  אל  עליו  ז"ל,  הרמב"ם  על  יאו 

תיגע עצמך וכו'. גם היעב"ץ במטפחת הספרים,  

הפילוסופיה   שאין  תוקף  ספרו  שלאורך  אע"פ 

ידע  ושהרמב"ם לא  עולות בקנה אחד,  והקבלה 

כתב   הסוד,  מב)מתורת  סימן  ט  שהאיגרת   (בפרק 

היא שבסוף   הקבלה,  מן  הרמב"ם  ידע  ימיו 

שם   בקיצור  כ"כ  ועוד  מד)מזוייפת.  ו (אות  לא  , 

  החזיק בה כדי להשוות את השיטות, וזה כאמור.  

סתרים,   מגילת  הקרויה  זו  אגרת 

שושן  ספר  הוא  מביאיה    מראשוני 

 

, וכבר הרב שושן סודות גופיה כתב (דף לא)סודות  

וז"ל,   כתב  שהנה  באמינותה,  הוא  לפקפק  אם 

אמת שראיתי כתוב שבסוף ימיו נטה אחרי דעות 

הרחיד" גם  ע"כ.  הגדולים הקבלה.  בספר שם  א 

כתב בשם מהרח"ו שהרמב"ם לא    (ריש ערך הרמב"ם)

(יסודי זכה לאור הזוהר. ושוב הביא שבמגדל עוז  

כתב על הרמב"ם שבסוף ימיו ידע          התורה סוף פ"א)

י"ל  בקבלה, ע"ש באורך. וכתב לישב הרחיד"א, ד

בהם  עוסקת  סתרים  מגילת  שכן  בשמות,  דעסק 

סודות שמסופק   ולא בזהר. אך שוב מביא לשושן 

אי מהרמב"ם יצאה אגרת זו באמת. עכ"ד. והרי 

דמספקא ליה לרב חיד"א אי נגלה אליו או לאו.  

  (אירגאס, ח"א אות יג ד"ה ואם תרצה) גם השומר אמונים  

ניכר   זו,  אגרת  על  הסומכים  את  שהביא  הנ"ל, 

מתוך דבריו שמפקפק באמינותה, שכתב בזה"ל, 

תוב בספרי  ואם תרצה להאמין אל מה שנמצא כ

האחרונים, הנה גם הרמב"ם בסוף ימיו זכה לקבל  

זאת החכמה מפי מקובל. ע"כ. והרי שמסייג זאת, 

וגם כן סיים התם בזה"ל,   ודעתו מפקפקת בכך. 

לאמור  עכ"ל.  וכו',  שיהיה  איך  יהיה  דבר  וסוף 

להטיל דופי במגילה זו. וכן בתולדות    שיש מקום

ברהם הרמב"ם שבספר כתבי הרמב"ם ובנו ר' א

כתב לפקפק על אגרת זו, מתוך    (לפני האגרות אות כ)

קומה   שיעור  ספר  תוקף  בתשובה  שהרמב"ם 

הרמב"ם   בשו"ת  לפנינו  קיז)[ונמצאת  סי'    . (בלאו 

] אך תמה לאידך .(אות יח בהערה)ותובא בע"ה להלן  

הרמב המשניות  מדברי  בפירוש  פ"י  "ם  (סנהדרין 

השביעי) לדחביסוד  יש  זו  [ולדרכנו  ע"כ.  את  .  ות 

עוז   המגדל  ט)ראיית  אות  הרמב"ם    (דלעיל  מדברי 

ראה   במלאכים  דרגות  י'  שמנה  התורה  ביסודי 

של  הרמב"ם  בספר  ראיתי  שוב  הבאה.]  באות 

למקובל)  92(עמ'  תרביץ   מחוקר  בזה,   מאמר    שהאריך 

  ובאמת 



 

  רלה   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

  יוף אגרת זו. ובסדר השתלשלות ז 

  

  הרב שילת הוכחות לזיוף 

  

הרמב"ם  גם   סוף באגרות  שילת  הרב  (בהוצאת 

תרצה) דף  על    ח"ב  שליט"א  שילת  הרב  עמד 

כך, וכתב שברור שהאגרת הנ"ל מזויפת, ברצות  

הכותב להסיר מעל הרמב"ם את הטענה שלא ידע 

זאת   מופתיות,  אותות  ג'  כך  על  ונתן  קבלה. 

זו   שאגרת  לפי  אל ראשונה  נכתבה  כביכול 

מורה הנבוכים,   תלמידו ר' יוסף שאליו נכתב ספר

זו  ובאיגרת  הנבוכים.  מורה  ספר  בריש  כמבואר 

נכתב, מה שהגית לפני בחכמת התכונה, ומקצת 

הקבלה,  בענין  בהם  שעוררתיך  נפלאות  הערות 

זו  ונפלאה. ע"כ. הרי שלפי אגרת  חכמה איומה 

והרי קבלה.  גם  למדו  תכונה,  עמו   כשלמד 

במכתבו בריש ספר המורה בואר שהלימוד שלמד 

 

 
  יישוב לראיות המגדל עוז יא

ט) לעיל אות  ד  (ריש  עוז הובאו  המגדל    ברי 

בכמה   לעיל קבלה  ידע  שהרמב"ם  שהוכיח 

אולם   הנזכרת.  ראשונה, משום האגרת  הוכחות, 

באו  למעלה  השבנו  כך  ומפי  על  ובמופתים  תות 

מתוך   הוכיח  ועוד  מזוייפת.  שהיא  ספרים 

אלמה   תורה",  "סתרי  על  מדבר  שהרמב"ם 

דיודעם. ועוד מתוך שהרמב"ם מנה את י' דרגות 

יכו  וזה  עכת"ד. המלאכים,  הסוד.  תורת  פי  על  ן 

כגון   טובי,  בדוכתי  הרמב"ם  כתב  הרי  ותחילה 

המשנה   לפירוש  והרביעי)בהקדמתו  ובריש    (ד"ה 

ובח"א    ספר הנבוכים,  לה)מורה  לד,  לג,   (פרקים 

ובעוד דוכתי טובי, שדבריו במעשה מרכבה המה  

אחר   רק  אחד,  לכל  לגלותם  ושאין  תורה,  סתרי 

ובמידו  בחכמות  כריסו  וכנזכ"ל  שימלא  וכו',  ת 

היה קודם כותבו את ספר המורה, ואח"כ נסע  עמו  

לכתוב   הרמב"ם  החליט  ושוב  יוסף,  ר'  תלמידו 

ולפי"ז למדו קבלה קודם  אליו את ספר המורה, 

במורה   והנה  יא)המורה.  פרק  בתוקף    (ח"א  מתנגד 

להיפך   באגרת  כאן  ואיך  בשמות,  לשימוש 

ומעריכם הקבלה"  משבחם  "חכמת  המושג  גם   .

ף פעם לא השתמש בו,  שנזכר באגרת, הרמב"ם א

וגם לא בני דורו, רק בדורות הבאים אחריהם. מה  

ובחי האהבה הנמרצת   גם שבאגרת הנ"ל כתוב, 

הקדושים.  אבותיך  ובין  לבינך  ביני  היתה  אשר 

ואילו בפתיחת מורה הנבוכים באגרת אל תלמידו  

ב ההיכרות  ראשית  מתוארת  לר' זה,  הרמב"ם  ין 

ושלא הכיר את אבותיו, אלא   נוצר יוסף,  הקשר 

וזאת מלבד כל הני אשלי  ביניהם. עכ"ד פח"ח. 

רברבי הנזכ"ל אשר כתבו כבר שהרמב"ם לא ידע  

(לעיל    מתורת הסוד. ועל דברי המגדל עוז הנזכרים

  . יא, ראה כאן בהערה אות ט)

ט) שהרמב"ם  (סעיף  באגרות  שראה  מה  וא"כ   .

שכוונתו   ראיה  זו  אין  תורה,  לסתרי  מתייחס 

מרכבה להבנתו קורא כן.    לקבלה, שהרי למעשה

עוז   המגדל  ראית  הוסרה  האמור  לאור  (יסודי  גם 

ה"ז) פ"ב  הי'   התורה  ממנין  סוד,  ידע  שהרמב"ם 

רק   לפנינו  ומקורו  שכתב  המלאכים  של  מעלות 

את  כיסה  ולא  גילה  הרמב"ם  באמת  גם  בזוהר. 

הנבוכים  במורה  מלאכים  דרגות  לעשר  מקורו 

ל הבנת אריסטו  שהנם נשענים ע  (ח"א פרקים ד, ח, ט)

(מתוך שבהכרח תנועתם  ודעימיה שלגלגלים יש נפש  

שאינה סופית באה מתוכם ולא מחוצה להן כשם שנפש האדם  

ון שנפשם חפצה וכי  מניעתו והיא פנימית לו ולא חיצונית)

היוצרה   לשכל  המלאכים  להדמות  הם  (השכלים 

, לכן הגלגלים נעים בתנועה בדרגותיהם זו למעלה מזו)

של סיבוב, בחפצם להדמות ליוצרם.   אין סופית

  יג. 



    המדות  טסעיף י  שו"ע   

  

 

רלו 

 

 

הדבר   מזה,  זה  שונה  הגלגלים  שסיבוב  וכיון 

גלגל   כל  ולכן  אחרת,  נפש  גלגל  שלכל  מכריח 

וממילא כמ נין חפץ להדמות אל השכל היוצרו, 

והן אמת כי אריסטו   הגלגלים כן מנין השכלים. 

או   וחמש,  חמשים  הינו  הגלגלים  שמנין  סבר 

דע התברר שהן ארבעים ושבע, ברם בהתקדם המ

ט)עשרה   פרק  בריש  הרמב"ם  (כ"כ  העלה  ומכאן   ,

כתב  מכך  ויתרה  מלאכים.  מעלות  י'  שישנם 

המורה   יא)בהמשך  פרק  גם    (ח"ב  הכרח  שאין 

ויתכ עשרה,  שהשכלים  להיותם  המלאכים  ן  (דהיינו 

יניקתם  עד  מזה,  למעלה  זה  בדרגות  העולם  את  המנהיגים 

עלה זה עם  מרובים כמנין הכוכבים, וגם י מהבורא)

היש מספר לגדודיו וכו' ע"ש   (כה, ג)הנאמר באיוב  

אינו   לכך  שמקורו  לדעת  הראת  אתה  עכ"ד. 

  מתורת הסוד, אלא מן המדעים בזמנו. 

הרה" שוב ידידי  לי  דוד כתב  בן  שלמה    ג 

גבי   שוב שמואל,  מקרית  שליט"א  הכהן 

פתגמא דנא, והנני להביא דבריו ללא בדיקה, ציין  

במ גם  הרמב"ם  פ"ד)ורה  שכ"כ  דרגות   (ח"ב  את 

(אוצר הטוב  המלאכים ושהיעב"ץ בספרו מגדל עוז  

השיג על הרמב"ם הנ"ל שהם סברות  מוסד ב אות ז)

אנושיות דימיוניות וכו', והיות המלאכים עשרה  

בלבד היא דעת הפילוסופים וכו', ואין זאת דעת 

סמוכים   ה'  בתורת  ההולכים  האלההים  חז"ל 

מס היש  הכתובים,  על  אלפי באמת  לגדודיו  פר 

אלפים ישמשוני וכו'. ע"כ. והשיבו, וראה בעניך  

דמבואר להדיא כהרמב"ם    ע"א)(בראשית דף יא  בזהר  

בזהר   ג"כ  וכן  יסופר.  כי  יאומן  לא  ופלא  הפלא 

ותקין לכרסיא כתות לשמשא    (פרשת בא דף מג ע"א)

ליה דאינו מלאכים אראלים שרפים חיות הקודש  

(דף  ן בתיקוני הזוהר  חשמלים אלים וכו' ע"ש. וכ

ועוד מקומות שכתובים בדיוק אותם שמות    ג ע"א)

הרמ שכתב  המדוייק  המלאכים  כסדר  וגם  ב"ם 

שכתב הרמב"ם. ועוד מדכתב הרמב"ם שהמעלה  

עם   המדברים  והם  "אישים"  היא  העשירית 

ובפרוש   "אישים".  נקראו  ולפיכך  הנביאים 

 כתב, ואיני  (אות ס)המילים הזרות לר"ש אבן תיבון  

אישים].  [ר"ל  ההוא  השם  הרב  מצא  אנא  יודע 

בזוהר   מפורש  הדבר  והנה  עעכ"ל.  מג  דף   "א) (בא 

שהכיתה העשירית נקראת אישים, וכן בזהר חדש 

ע"א) פא  דף  חדש    (רות  ע"א) ובזהר  יא  דף    (בראשית 

מבואר דאכן אלו המלאכים הם הקרובים לאדם. 

במורה   הרמב"ם  כתב  החשמל  פ"ז)ובעניין   (ח"ג 

מל, -חשמל מורכבת משני עניינים חש  שהמילה

כתב שאינו יודע היכן   (שם הע' כד)ע"ש והרב קאפח  

בזהר   ומצאתי  עכ"ל.  שביארו.  הם  מי  ולא  זה, 

(פנחס רעיא מהימנא דף רכג בידיוק ביאור זה, ראה זהר  

בפרדס    ע"ב) וכן  ח)להדיא  הכינויים פרק  ע"ש    (ערכי 

עוד  ושאסף  מאוד.  עד  מופלאים  והדברים 

ת בין הזהר והרמב"ם ויארכו מאוד מאוד  הקבלו 

  הדברים לפרטם וכאן עמד קנה. עכת"ד. 

  עלות כל זאת, ברור שהרמב"ם לא אחר   ברם

הם   ברם אליהם  שקלע  והדברים  קבלה,  ידע 

ידיעותיו בטבע, או מדברי חז"ל שלא  או מתוך 

מצאנו מקורו, או שמקורו היה לפניו ולא לפנינו,  

היו  רבים  גאונים  לפנינו,    כפי שספרי  ולא  לפניו 

היו  ישמעאל  ודר'  דרשב"י  שמכילתא  וכפי 

גניזה הקהירית והגאון אבודים מאתנו, ונגלו רק ב 

הרמב"ם   שקראו,  בספר  כתב  כשר  מנחם  רבי 

מקורות  כמאה  מראה  בו  דרשב"י,  ומכילתא 

לפסקי הרמב"ם שלא נודעו, והנה הנם ממכילתא 

זו. ובמבוא שאלו רק דוגמאות, וששאב הרמב"ם  

וד מדרשי תנאים שנתגלו רק לאחרונה, ע"ש.  מע

רים  ונימא הכי אף בנידו"ד. עוד ראה ליקוט המדב



 

  רלז   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

על עצם השמועה שהיה בארץ ישראל בסוף  

ד הוא  שלא  ימיו  אחר  מאוד,  תמוה  בר 

ול הימים,  כותבי  ראיה  כתבוהו  שום  נשארה  א 

הגעתו   על  ואילו  זו,  אגרת  למעט  זה  לדבר 

הראיות  ורבות  בה,  דברו  רבים  לא"י  הראשונה 

בתולדות עליה   גם  וראה  באגרותיו,  הרואה  יראה  (כאשר 

חלק   לפני  אברהם  ר'  ובנו  הרמב"ם  כתבי  שבספר  הרמב"ם 

ואיך  האגרות) מתי  וגם  מצרים  .  את  לעזוב  יכל 

ביד המלך והשרים   בערוב ימיו, והלא היה שבוי

תורה  ללמוד  זמן  ואפי'  ולהחלימם,  לרפאותם 

באגרותיו  מבואר  וכאשר  לו,  נותר  ולא  כמעט 

  .תקסג) תקנ, תקב, (אגרות הרמב"ם, מהדו' שילת עמודים שיג,

  

  דעת הגר"י רצאבי שליט"א 

ות שוב אחר מופלג אינה ה' לידי ספר שמ

הגר"י   שבההדרת  להרמב"ם  וחול  קודש 

ושם   שליט"א  עמ'  רצאבי  הוא    )6-10(במבוא  גם 

מפקפק על אגרת סתרים הנ"ל אם היא להרמב"ם,  

מתוכה   מזוייפת  האגרת  עמ'  כי  בסתירות    )10(שם 

בדרך  ויצא  במורה.  לדבריו  האגרת  דברי  שבין 

ו  קבלה  ידע  שהרמב"ם  לבין חדשה  בינה  שילב 

יש שכן  השמות    הפילוסופיה,  בספר  מקומות 

הנ"ל, אשר ברור שמקורן בספרים הפנימיים של 

הפילוסופיה שהם   בעלי  ולא של  חכמי הקבלה, 

כפי   המורה,  אחר  נכתב  זה  וספר  חיצוניים. 

המורה.   את  רבות  מזכיר  הוא  השמות  שבספר 

ושא"א לטעון שספר זה מזוייף, כפי שהוכיח שם.  

ו  הוא ע"כ.  שהספר  שראיותיו  אע"פ  לענ"ד 

ויפות ע"ש, מ"מ  להר נכוחות  ולא לאחר,  מב"ם 

לתורת   הרמב"ם  של  ביחסו  זאת  כל  עלות  אחר 

בספר   שבאו  בדבריו  חדש  שום  אין  הסוד, 

 

 

(עמ' בכך פילוסופים ומקובלים בספר קול הנבואה  

שיש   הוא  הרמב"ם  שם  שכתב  כל  כי  השמות, 

בדבריו סודות, ואחרי שלהרמב"ם במורה סודות 

כוונתו  שלכך  פשוט  הפילוסופיה,  תורת  גם   הן 

, כשהעמידן על  כאן, כמו שבדוכתי טובי קראן כך

והוכחתו ממה שכתב  וכנ"ל.  הפילוסופיה  תורת 

לשון,   הנ"ל  וחול  קודש  שמות  בספר  הרמב"ם 

הקבלה"   בעלי  סט)"לדעת  סג,  הרב  (עמ'  והוסיף   ,

רצאבי שעיקר השם קבלה הוא לחכמת הנסתר, 

הראשונים,   בזמן  כבר  כן  שנקרא  שמצינו  כפי 

ב שנז'  בהרבה  וכמו  הרמב"ן  בספרי  זה  שם 

ו  בעלי  מקומות  בשם  שהביא  מה  והנה  כו', 

כלומר   ע"כ.  הקדוש.  בזוהר  נמצא  הקבלה, 

ששימוש הרמב"ם במילה קבלה, מורה שכוונתו  

כי אף  ראיה,  זו אינה  ולא לפילוסופיה.  לקבלה, 

כשכתב "קבלה" כיון לפילוסופיה, שהרי לדעתו 

תורת  היא  האלהית  והחכמה  הסוד  תורת 

בהפי קראה  אם  לנו  ומה  האלהית,  שם  לוסופיה 

תורת הסוד או הקבלה. ובר מין דין הספר נכתב  

אות   11(בעמ'  בתרגום מערבית, וכמו שהוכיח שם  

שהמעתיק לא היה בקי    )10(עמ'  , [וגם הוכיח שם  ג)

בודאי שהיה   התרגום  וזמן  ההעתקה],  במלאכת 

"קבלה"   במושג  השימוש  ואז  הרמב"ם,  אחרי 

כא נפוץ,  וממילא  נעשה  במציאות,  אירע  שר 

שר וכדומה,  המתרגם  סוד  שפירושה  מילה  אה 

וכמו  בזמנו,  הנפוץ  השימוש  כפי  תירגמה 

לביאורנו   לדבר  רגלים  מכאן  ואדרבה  שפשוט. 

ולא  התרגום  מכח  יצאה  זו  שמילה  הנזכר, 

השתמש   לא  מעודו  שהרמב"ם  כיון  מהמקור, 

במילה קבלה לענין תורת הסוד, וכמו שכתב הרב 

דף(שילת   ח"ב  סוף  שבההדרתו  הרמב"ם    תרצה)   באגרות 

רצאבי   הגר"י  שמודה  וכמו  לעיל,  הנזכר 

  .קעג)

  גם 

  יד.  



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רלח 

[שוב  בה  המשתמשים  ראשון  הוא  שהרמב"ן 

הנבואה   קול  בספר  קנא)ראיתי  שהביא,   (עמ' 

הינו  "קבלה",  במושג  המשתמשים  שראשון 

הראב"ד בעל ההשגות בפירושו לספר יצירה עמ'  

לפ66 הנמצא  שבזוהר  ומה  ועע"ש].  ישנו  ,  נינו 

ר  הרב  גם  הרי  זה,  מודה  כפירוש  שם  צאבי 

ספר   מאיזה  שראה  אלא  ראהו,  לא  שהרמב"ם 

]  )ערהבהאות יז  ( שראה את הזוהר [וראה בזה להלן  

או שהוא מדרש אחר שאמר כמדרש הזוהר, והרי 

אף אם היה הרמב"ם רואה את ספר הזוהר, היה  

מפרשו כדרכו הפילוסופית ולא הקבלית, שדחאה 

ידי ועוד בשתי  הרס"ג  שעשו  וכפי  וכאמור,  ם 

פר יצירה. וכך הבין הרמב"ם במי שהביא את לס

דברי הזוהר, או שכיון לדברי הזוהר מדעתו. [ברם  

שתפס  מתוך  כדרכנו,  להכריח  לנו  אפשר  אי 

כבעלי  ולא  כתרגום  השמות  בספר  הרמב"ם 

הקבלה, וכנזכר לעיל, ואי קיבל לבסוף, איך עשה  

ם שם זה קודש או חול,  כן. דנימא דלענין הלכה א

הרמב"ם   אדוק  תופס  ולכן  הפסוקים,  פשט  את 

אונקלוס   בתרגום  והחול  הקודש  בשמות  הוא 

יהיה   הפירוש  הסוד  שלפי  אע"פ  פשטן,  שהיה 

קודש.] ואומנם הגר"י רצאבי שליט"א כתב, שיש  

עימדו שני מקומות בספר שהוא מוכרע שהתוודע 

ף יז הרמב"ם לקבלה, וז"ל, חדא, הא דאייתינן מד

בט שבההדרתו]  השמות  ספר  קריאת  [מדפי  עם 

שם אדנות ונכתב הויה וכו', אינו אלא מה שכתבו  

המקובלים ששם אדנות הוא מדת המלכות, שהיא  

קדשו,  בהיכל  וה'  בסוד  הוי"ה,  לשם  היכל 

והדברים עתיקים. ותו, הא דדף נו, כיעויין מש"כ 

אורה   ה)בשערי  הדברים  (שער  ולכאורה  עכ"ל.   .

א . אך באמת זה אינו, כי הרמב"ם שם למכריחים

כתב אלא "ויש בו סוד", "סוד ה' ליראיו", והרב  

שכוונת   לו  פשוט  שהיה  לרוב  שליט"א  רצאבי 

מחתא,   בחדא  פירשם  הנ"ל,  לסודות  הרמב"ם 

והוכיח כאמור. ולענ"ד פשוט שהרמב"ם התכוון  

ולא  פילוסופי,  סוד  המורה,  לאורך  כדרכו  לסוד 

הנ  נו  בדף  וגם  הרמב"ם  קבלי.  שם  סיים  זכר, 

ונתו וז"ל, וכן כשמשתתפין ב' או  להדיא שלכך כו

ג' שמות ביחד, הכל לפי גזרת חכמות ית', סוד יוי 

העניינים,   אלו  ביאור  ביארנו  וכבר  ליריאיו, 

וביאור השמות, וענין אהיה, בספר מורה. עכ"ל. 

ולא  במורה,  שבאו  לדבריו  שכוונתו  ולהדיא 

דברינו. וכן לאורך לקבלה חדשה, ומפורש כאן כ

לדבריו במורה, מורה כן. והרב   כל הספר, שמציין 

לו   )7(במבוא עמ'  רצאבי   נוקט שהרמב"ם בהוודע 

הסוד, שילב בין סוד לפילוסופיה, ובזה ניחא מה  

שמצד אחד אנחנו מוצאים להרמב"ם כאן שהילך  

הפילוסופיה],  פי  [על  הנבוכים  במורה  לדרכו 

השמו  [בספר  למעלה  פנה  הנ"ל]  ומאידך  ת 

ע"כ הקבלה.  ונפלאות  אין  לסודות  ולדרכנו   .

את   יש  כן  על  ויתר  הרמב"ם,  בדברי  סתירה 

בהכרח   מהן  שמוכרח  לעיל,  הנזכרות  ההוכחות 

גמור שידע פילוסופיה ולא קבלה. עוד כתב שם 

ללבושך,   כבשים  בספרו  זאת  בכל  שהאריך 

חיפשתיהו ולא מצאתיהו, ועוד הזכירו שם בעוד 

קורא ושם  כבשים דוכתי,  הזוהר  "אור  הו 

  אה עדיין לא הדפיסו.בלבושך", וכנר

  

  ראשוים שכתבו על הרמב"ם שלא קיבל 

להדיא  כתב  שהרמב"ם  להאמור  בנוסף 

שלא קיבל קבלה, כ"כ עוד רבים ושלמים 

  (סנהדרין פי"א הלכה ג אות ג)עליו, שהנה כ"כ הריא"ז 

ויש מגדולי חכמי תורתנו שלא היו רוצים ללמוד  

גדולים חכמים  מפי  אפילו  עקר,  כל  זו  , חכמה 

שהיו מקובלים בה קבלה הוגנת [כדאיתא בחגיגה  

ע"א( ר'   )יג  ועם  יוחנן  רבי  תלמיד  אלעזר  ר'  עם 

לפרדס   נכנסו  עולם  גדולי  ארבעה  ואמרו  אסי.] 

מגיעים   שאינם  האחרונים  דורות  שכן  וכל  וכו'. 

  טו. 



 

  רלט   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

קבלה  לצפ שום  להם  ואין  שלראשונים,  ורנים 

ואינם יכולים ללמוד בהם אלא   באלה החכמות, 

הספר וחביריו, מן  אריסטוטולו  בהם  שחיבר  ים 

מאירת   בספר  וכ"כ  עכ"ל.  מינות.  ספרי  שהם 

על הרמב"ם וז"ל, ואע"פ    (אחרי מות דף רג ע"ב)עינים  

ומיישבים   המוח,  מזככים  נבוכים  מורה  שדברי 

ומתמימים מבינים    הדעת,  ולב  נפש  ומדבקים 

אותם על נכון, לפי כוונתו ז"ל להשיג הבורא ית'  

בטע מ"מ  מספיק  וכו'.  דבר  אמר  לא  המצות  מי 

כלל, אלא כמי שדוחה בקש. אבל על דרך הסוד,  

ועליה  וכו',  התורה  למצות  טעמים  יודעו  משם 

נאמר כי ישרים דרכי ה' וכו'. "היוני אשר הכחיש 

אריסטוטלו',   הוא  חכמתו וכו'"  נודעה  וכבר 

הגדולה, ואמונתו הגרועה, שלא נתנה לעלות על  

עכ"ל לכתבה.  שלא  כ"ש  מבואר לב,  וכן   .

הר"ן   הראשון)בדרשות  אמנם  (דרוש    ענין  וז"ל, 

  הנה  כי  רחב,  ביאור  צריך,  מהו   בראשית  מעשה

פ"ד (  ל"ז   ם"הרמב  התורה    שמעשה  אמר  )יא-י  יסודי 

  סתירות  בזה  ויש.  הטבע  חכמת  היא  בראשית

  ובמורכבים   ביסודות   בדיבורנו   אין   כי,  גדולות

  ההסתר   בו   שיתחייבו   דבר,  מהם  הנמשכים

 בראשית  מעשה  יהיה  לא  ואם  וכו'.  למהוההע

  אם   וזהו ,  מהו   אפוא  לא  אם  ועניניו   טבעיו   ידיעת

עכ"ל. .  ביאור  וצריך  מבוכה  מחדש  דבר  כן 

ושכך  סברות,  מכח  לכך  ומבואר שבאו  ועע"ש. 

ברמב"ם,   כיון הבין  מידי,  קשיא  לא  דאל"כ 

  שקיבל.

  

ידע   שלא  הרמב"ם  על  הכותבים  אחרוים 

  קבלה ולא קיבל 

(הקדמה לו דף  מהרח"ו בשער הגילגולים    כ"כ

ע"א) היד   מה  ס'  שחבר  הרמב"ם  גם  וז"ל, 

הוא   שרשם  ז"ל,  והרמב"ן  תורה,  משנה  הנקרא 

הא'   בתקון  דיליה,  בדיקנא  ז"א  פאות  בשתי 

פאה   מן  הוא  הרמב"ם  אמנם  וכו'.  א"ל  הנקרא 

השמאלית, ולכן לא זכה לידע חכמת הזוהר, אבל  

ית, ולכן זכה אליה הרמב"ן ז"ל הוא מן פאה הימנ 

חכמת וכוונתו  עכ"ל.  חכמת    כנודע.  אל  הזוהר 

הסוד, כי גם הרמב"ן לא ראה את ספר הזוהר. וכן  

כל ספר אמונת חכמים להגאון אביעד שר שלום 

הכהן  בנימין  ור'  זכות  המהר"ם  תלמיד  באזילא 

תפ"ט) בפאדוא  היהודים   (נדפס  את  לנגח  כדי  עשוי 

ם אותה בדברי  האוחזים מן הפילוסופיה, ושותלי

אלא הקבלה   נכון,  זה  הנכונה,  חז"ל, שאין  היא 

מאוד   גדלה  כי  עד  הרמב"ם  על  תמיהתו  ומכח 

ז) על שדרך הרמב"ם בדרך השניה, על כן   (בפרק 

העלה, שהרמב"ם כתב את דבריו להשיב    (בפרק יא)

(בריש פרק  את לב הנוטים אחר דעות כפירה. ושם  

לום כתב, שכל מה שכתב הרמב"ם לא קבל כ  י)

ממה  הוא  הכל  אלא  מרבותיו  ולא  מאבותיו 

אה לו מסברתו, כדי לתת טעם למה שלא היה  שנר

מבין. וכן כתב עוד בהמשך הפרק. ומכח הקושי 

טז) טו,  בפירוש   (בפרקים  הרמב"ם  שדברי  כתב 

שרק   לומר  בא  לא  ומרכבה,  בראשית  מעשה 

שבא  אלא  הדברים,  פנימיות  הם  המה  דבריו 

מיות, ויש עוד רבדים להשמיענו את תחתית הפני

מוד הוא  שגם  מהם,  באו  עמוקים  ולא  בהם,  ה 

ויכוח  בספרו, ע"ש. וכ"כ השומר אמונים   (אירגאס, 

והלאה) ח  אות  אחר    ראשון  מהרמב"ם,  ראיה  שאין 

שבהקדמתו למורה ח"ג אמר, כי מה שהוא מבאר  

ממעשה מרכבה ומעשה בראשית וסתרי תורה לא 

הנבואה   אליו  באה  ולא  אלא קיבל ממלמד,  בו, 

הקבלה הכל הוא משיקול דעתו וסברתו. ועל כן  

שדחוהו  וכפי  תורתו,  ולא  נכונה  בידנו  שיש 

(יסודי  המפרשים בשתי ידים. כמש"כ הכסף משנה  

פ"ד) מה    התורה  כתב  והרמב"ם  וז"ל,  הר"ן  בשם 

(שם  שרצה, והלואי שלא נכתב. ובספר עין הקורא  

נגד הרמב"ם, ואמר  טוב, מאמר א)   האריך בטענות 

  טז. 



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רמ

דדין גרמא לרמב"ם, בסוברו שאין חכמה אחרת  

מחכמת  זו  ידע  ולא  הפילוסופיא,  חכמת  לת 

אמונה   דרך  בספר  וכן  א)הקבלה.  מאמר  ב   (שער 

ובספר תהלה    (חסדאי, מאמר ד דרוש י)ובספר אור ה'  

(מאמר ד פ"א מהדרוש  ובספר נוה שלום    (ח"ג פ"א)לדוד  

פ"ה) ה  ומאמר  חכמת   השני,  שאין  לדחות,  כתבו 

ה מרא  (אות יא והלאה)פילוסופיא תורת הסוד. ושם  ה

איש,  מפי  איש  על קבלתם  עדות הראשונים  את 

מה שהרמב"ם לא קיבל, ולכן דברי חז"ל שמורים 

הרמב"ם,   דחק  הפילוסופיא  תורת  אינו  שהסוד 

שב וכתב    (אות יג)לפי שהוכרח לדחוק, ע"ש. ועוד  

שהרמב"ם לא קיבל, ולכן כח השמות והקמיעות 

בגמ' ובמדרשים, הרמב"ם כיחש בהם,   המבואר

על המאמין שיש כח בשמות לעשות    ולגלג הרבה

(ח"א סוף שום פעולה, כמו שתראה דבריו במורה  

וס"ב) פי"א  פס"א  ובסוף  ע"ז).  הכחיש   (מהלכות 

ממשיך  ועוד  בחז"ל.  הנזכר  השדים  מציאות 

ומלבד)ומראה   ד"ה  יג  הפילוסופיא   (באות  שדברי 

ידא, ולכן בכל דור ודור מושתתים על סברות גר

שכתב במורה הנבוכים   התחלפו דעותיהם, וכמו 

פכ"ב) מגלגל    (ח"ב  אריסטו  בו  שידבר  מה  שכל 

הירח ולמעלה, הוא כלו בדמות מחשבה וסברא,  

מלבד קצת דברים. כל שכן במה שיאמרהו בסדר  

.  (מאמר ד סוף סימן כה)השכלים. וכ"כ בספר הכוזרי  

ה  הרמח"ל  תלמיד  וכ"כ  משה עכת"ד.  ר'  גאון 

הליקוטים   בספר  יח)וואלי  שכל   יש  (עמ'  ספרים 

לא   כי  דבריהם,  מאירים  לא  דבריהם אמת, אבל 

ידעו מהסוד, כמו המורה, חובות הלבבות, וספר  

במטפחת   היעב"ץ  גם  ע"כ.  והעיקרים.  הכוזרי 

כתב שהרמב"ם ז"ל הסמוך    )6(פרק א עמ'  הספרים  

כמת אליו [להרמב"ן] מלפניו, לא זכה אליה [לח

החזיקו  מנהו  שמץ  אזנו  שמעה  ואם  הסוד], 

אם  למ הנבוכים,  מורה  בספר  שיראה  כמו  ינות, 

(פרק ח אות  שלו הוא הספר וכו'. עכ"ל. וכן עוד שם  

בא בדברים קשים על הרמב"ם בפירושו מה    כא)

לא   ושלכן  בראשית,  ומעשה  מרכבה  הם מעשה 

אוכל להאמין שהרמב"ם חבר ס' מורה הנבוכים. 

ית הדברים, כל המעלה בדעתו שהבלי וסיים, תכל

ם מעשה בראשית ומעשה מרכבה,  הפלוסופים ה

שם   לו  ועוד  אפיקירוס.  ודאי  לו)הוא  סימן  ,  (ח"ב 

  (פרק ט סימן מב) שהרמב"ם לא קיבל קבלה. ובאורך  

היא  הקבלה  מן  ידע  ימיו  שבסוף  שהאיגרת 

. וכ"כ בספר  (באות מד)מזוייפת. ועוד כ"כ בקיצור  

לב)(ח"א מאמהברית   וכגון בפרק  כמה פעמים  כ  וכ"כ    ר 

מנ  הגדולים  בהגהות  שם  ספר  על  ציון  (ערך חם 

(שער כ  והביא עוד שבס' דרך אמונה    רמב"ם אות צז)

כתב שהרמב"ם לא ידע מחכמת הקבלה,    מאמר א)

(על  ושכ"כ הר"ש אלקבץ בפירושו לשיר השירים 

על הרמב"ם בזה"ל, ה' יכפיל    הפסוק נשכימה לכרמים)

שכו  ראה  שכרו  לא  ההוא  והחכם  לשמים,  נתו 

מת מימיו. ע"כ. ובאור יחזקאל  מאורות חכמת הא

(סוף  הביא שבספר התניא    (ריש שער האמונה באופן ז)

וסייעתו   פ"ח) הרמב"ם  פעלו  תיקון  איזה  מבאר 

בלימודים אלו, שאינם קבלה. ובספר דרך פקודיך  

ד) ס"ק  יא  מהאלף    (מל"ת  היו  וסייעתו  שהרמב"ם 

עולם התוהו. ועל כך לאידך גיסא  החמישי שהוא  

רי נוהם, שהפילוסופיה היהודית נכתב כל ספר א

מכח   שבאה  הנכונה  היא  ודעימיה]  [הרמב"ם 

ואסור בה שכל,   והקבלה שאין בה שכל  השכל, 

שהרמב"ם לא ידע מהזוהר, וכן    (פרק טז)לא, ושם  

ומעשהו.  הספר  תכלית  כל  וזהו  ראשונים.  שאר 

סעיף ט  (ים, וכדלעיל  [וכנגדו התחברו כמה חיבור

ד   הג"ר    הערה)אות  וצינה  מגן  ובספר  וכבסמוך]. 

חבר   אייזיק  הודפס יצחק  בוא,  ד"ה  ע"ב  ה  דף  (פ"א 

  במהדורת צילום בשנת תשמ"ה ע"י הגאון ר' חיים פרידלנדר) 

הקבלה,  אמיתות  סביב  הסובב  ספר שלם  [והוא 

פיו  ממודינא, שפצה  נוהם  ארי  ספר  על  להשיב 

והמשכילים אחר שנים רבות נגד חכמת הקבלה,  



 

  רמא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

כל  הדפיסו   על  כן  לטעון  כדי  והפיצוהו,  ספרו 

התורה ח"ו. והרב מגן וצינה השיב על דבריו לפי  

עבודת  בספר  שכ"כ  שם,  וכתב  פרקיו]  סדר 

כיוונו   וח"ו לא  וז"ל,  הקודש על דברי הרמב"ם 

מאורות העולם האלו להשפיל ח"ו מעלת אדוננו  

ז"ל, מי ל ורבנו הרמב"ם  יודה על גודל מורנו  א 

קדושתו שלא קם כמוהו. אבל תורתו וחסידותו ו 

והרחיקה  וביזה  זו  חכמה  וידע  שראה  מצד  לא 

זו [חכמת   ח"ו, אלא שבימיו לא נתגלתה חכמה 

הקבלה] כי אם לאיזה יחידים בדור, והוא ז"ל לא  

על   (פרק כו)ידע מהם. עכ"ל. ועוד לו במגן וצינה  

שאינם רק דברי הרמב"ם במורה בענין התארים  

הרמב" כי  כתב,  וההולכים  שליליים,  ז"ל  ם 

זו,  בחכמה  ידיעה  להם  היה  לא  בעקבותיו, 

והוצרכו לעמוד על שכלם וחקירתם. אבל הבאים  

בסוד ה', משיגים שכל התוארים הנזכרים בתנ"ך 

שנראה  המבוארים  הפרטים  וכל  חז"ל,  ובדברי 

ח"ו כדברים גשמיים ופעולות גשמיות, כמו עיני  

יריד באדם ה',  מצאנו  הפרטים  וכל  ועליה,  ה 

דרך  לא  מחוייבים,  תוארים  הם  הכל  למטה, 

כבר ידעת    (לקראת סוף הפרק)שלילה וכו'. ועוד כתב  

שהרמב"ם לא ידע מחכמה זו וכו'. עכ"ל. ובספר  

ואחלמה   שבו  התפשטות  לשם  כללי  הכללים  (ס' 

כתב, ובפרט דברי רבנו איש   והסתלקות כלל יא ענף א)

רמב"ם ז"ל במורה, הנה מצאנו בו אלהים קדוש ה

גם  ה מרומים  לגבהי  עולים  אשר  דברים  רבה 

כנודע,  בימיו  נעלם  שהיה  הגם  הקבלה,  בתורת 

אלא שרוח ה' דיבר בו, ומילתו על לשונו. עכ"ל. 

ואחלמה   דף פ  ועוד לו בלשם שבו  (ספר הדעה ח"ב 

להתחכם   סוע"ג) עצמו  שמכניס  מי  כל  כתב, 

דכ הפשוטה  אמונת  על  ישראל, ולחקור    לל 

חה וכו', וכל מי שמכניס בחידוש העולם, ובהשג

עצמו בנסיון לחקור בשכלו על כל זה, להתבונן  

יסכים   גם לבו  ולבו, אם  גם משכלו  על אמיתתן 

על כל זה גם זולת האמונה, הנה הנסיון הזה הוא  

יותר קשה מהראשון הנ"ל [למעלה התם] ומכניס  

אדם בכל  את עצמו בסכנה גדולה. כי איך אפשר ל

להתחק הנודע,  ערכו  מעשה  פחיתת  כל  על  ות 

האלהים והנהגתו, ורצונו לירד לעומקן, ולעמוד 

על תכליתן, באשר שאין להם סוף ותכלית. וכבר 

ראינו שגם כמה חכמים מהראשונים שנכנסו בזה,  

הגם שהיה כוונתם לשמים, כי חשבו זה לחכמת  

מעשה בראשית ומעשה מרכבה אשר המצוה רבה  

שחכמת  להתבונ  ובאשר  לזה,  הראוים  בהם  ן 

זה  ה חושבים  היו  בימיהם,  נעלם  היה  קבלה 

כמבואר   מרכבה,  ומעשה  בראשית  למעשה 

סופו)ברמב"ם   עד  י'  מהלכה  פ"ד  התורה  יסודי  ,  (הלכות 

זאת   כל  על  בזה לשם שמים,  כניסתם  היה  והרי 

הרי לא יצא שום אחד מהם נקי לגמרי. ומכל שכן  

ענינ  נתברר  אחר שכבר  בראשית, עתה,  מעשה  י 

, ועניני מעשה מרכבה הכלול הכלול בספר יצירה

בספרא דצניעותא, בספרי הזוהר ותיקונים, על פי  

עומק הדברים אשר בכל ספרי האריז"ל, אשר כל  

חכמי ישראל שמאותו הדור והלאה עונין אחריו  

מקודש מקודש. לבד מה שהאמת עד לעצמו, לכל 

הגנוז  באור  ולהסתכל  לראות  שזוכה  הזה.    מי 

מצלי איש  בשו"ת  וכ"כ  ד"ה ח  עכ"ל.  ה  סימן  (ח"ד 

לאפוקי   אכן) קבלה,  היא  מרכבה  מעשה  כי 

התורה)מהרמב"ם   יסודי  אז    (פ"ב  ידע  לא  שהוא 

יפה   בשו"ת  גם  ע"כ.  כנודע.  כלום,  זו  מחכמה 

הערה  מראה   ה  עבודת    )18(סימן  שבספר  הביא 

  שהרמב"ם   (ח"ג פרק טז)הקודש לר' מאיר ן' גבאי  



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רמב

במע ע"ש  טעה  הסוד,  תורת  ושהיא  מרכבה  שה 

(סימן ב ד"ה והנה הרמב"ם, ובסימן אורך. ועוד לו שם  ב

  . )18ה הערה 

  

  ראה זוהר לא  הרמב"ם 

  

לאור האמור ברור שהרמב"ם לא ראה את  

ספר הזוהר, כמו שלא הזכירו בשום מקום 

מספריו. רק שיש שטענו כי כן ראה, מתוך שמצאו 

שנקט לשונות  או  הלכות  מקומות,    אילו  באיזה 

והם לפנינו כלשון הזוהר, ולא ראינו מקור אחר, 

בדעות   פסקו  ה"ב)כגון  חכמים    (פ"ג  אמרו 

ו עובד עבודת כוכבים,  הראשונים כל הכועס כאיל

ובגמ' דידן הוא בל' אחרת. אך ברור שזה אינו,  

 

 
  הרמב"ם אי ראה ספר הזוהר  יב

לו)   ראשון  מאמר  מאמרות  (עשרה  ה"השל כתב     אות 

  שזכינו,  חלקינו   טוב  מה  ואשרינו   וז"ל, כתב

 קטנם  אשר,  קדמונינו   זכו   לא  אשר  הזהר  לספר

, גאון   ששת  ורב,  גאון   האי   רב  כמו ,  ממתנינו   עבה

  א"והרשב  ן "והרמב ,  מגרמייזא  אלעזר  רבי  והרב

  ולא ,  חן   יודעי  מכלל  היו  אלו   שכל,  ד"והראב

  תתמה   ואל .  נתגלה   לא   בזמנם  כי,  מדבשו   טעמו 

 אשר  האחרון   דור  עד  נתגלה  לא  בודאי  כי,  מזה

  התקונים  בספר  מצאתי  לזה  וסיוע.  היום  בו   אנחנו 

 אליהו   ליה  אמר,  לשונם  וזה  )ב" ע  ג" כ   דף',  ו  תיקון  ראה(

 דמהאי  אנת  זכאה  כמה,  רבי  רבי,  שמעון   לרבי

 דאתגלי  עד,  עילאי  כמה  יתפרנסון   דידך  חבורא

 אל   איש  ושבתם  ובגיניה,,  יומיא  בסוף  לתתאי

  .)י,  כה  ויקרא(  תשבו  משפחתו   אל  ואיש  אחזתו,

ב  .ל"עכ כזאת  כתב  הדת  ועוד  ע"ב) בחינת  ה    (דף 

  (נדפס בשנת תרל"ג בווין) לגאון רבי אליהו דיל מדיגו  

שהראשונים לא ראו את הזוהר. ובספר ארי נוהם 

כלשון   שהוא  אחר  מדרש  לפניו  שהיה  אלא 

מאה הזוהר, והפוסקים לא ראוהו, וכמו שנתגלו ב

שנים האחרונים מדרשים נעלמים, כגון מכילתא 

דרשב"י [על כך חיבר הגאון רבי מנחם כשר ספר  

ו  והמכילתא דרשב"י,  בו מראה הנקרא הרמב"ם 

כמאה מקומות שלא נודע מקור לדברי הרמב"ם,  

וכמו  דרשב"י,  ממכילתא  שהוא  והראה 

שהשתמש   בהקדמתו  מראה  גופיה  שהרמב"ם 

דברים ועוד. או שאינו  בו], ספרי זוטא, ומכילתא 

נמצא היום עמנו, או שהעתיק מאיזה ספר שאין 

וכמו שמגלים במשך הזמנים  וכדומה,  לנו היום 

ברמ לשונות  והננו  כאלה  שונים,  ממקורות  ב"ם 

קחנו   זה  בנושא  לעיין  לחפץ  מקום  להראות 

  . יבמההערה 

כתב שהרמב"ם לא ידע מהזוהר, וכן שאר   (פרק יא)

,  (ח"א פרק עא) ראשונים. והוכיח כן מדכתב המורה  

וכו',  הגדול  לב"ד  כולו  הזה  הדבר  נמסר  אבל 

תושבע"פ   מהשאיואפי'  הקפדה,  בה  רה נפלה 

לעד בחבור מפורסם לבני אדם כולם, למה שיגיע 

סתרי  מאלו  דבר  שיחובר  כ"ש  ההפסד.  מן  בזה 

היו   אבל  כולם.  אדם  לבני  ויפורסם  התורה, 

כמו  סגולות,  ליחידי  סגולות  מיחידי  נמסרים 

תורה   סתרי  מוסרים  אין  מאומרם,  לך  שבארתי 

היא   וזאת  וכו'.  חרשים  חכם  ליועץ  הסבה  אלא 

א להפסק  מן  המחייבת  העצומים  השרשים  לו 

קטנות  הערות  אלא  מהם  תמצא  ולא  האומה, 

שכתב  ועוד  ע"כ.  וכו'.  בתלמוד  באו  ורמיזות 

במורה   סב) הרמב"ם  פרק  יעלה    (ח"א  ולא 

ומה  הקמיעות,  כותבי  שגעון  במחשבתך 

בספריהם  תמצאהו  או  מהם,  שתשמעהו 

ום המשונים, ומשמות חברום לא יורו על ענין בש

[ועוד   וכו'.  נוהם  פנים  בארי  יב)כתב  שלא   (פרק 

  יז. 



 

  רמג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 

 

בספר   מבואר  שכן  הגאונים  גם  מהזוהר  ידעו 

לרס"ג   א)האמונות  לו  (שער  ועוד  ו),  בדברו   (שער 

נגד אמונת הגילגול, הרי מבואר שלא קיבל. וכן 

הרשב"א   קיט) בתשובות  סי'  ר'    (ח"א  בסנגורית 

את  מנה  הפילוסופיה,  על  הבדרשי  ידעיה 

ן כתב, גם כן בטול  ת הפילוסופיה, וביניהתועלתיו 

מה שהאמינוהו קצת הקדמונים, כפי מה שנזכר 

בספרי הנפש בגלגול הנפשות וכו', והנה התחזקו  

שתועלת   למחותם,  הדעות  אלו  על  המופתים 

בטולם מבואר מאד באמונה תחילה, שיהיה עוול  

וחמס חלילה וכו'. ע"כ. ואם היתה הידיעה הזאת 

הנפ בגלגול  מן וכו'  באומה  מקובלת  שות 

ואב"ד עם   נשיא  ז"ל  ודאי שהרשב"א  הנביאים, 

כל סיעתו של ל"ב רבנים אחריו וכל הגולה היו  

פניו  מעיז  היה  איך  כן  ואם  וכו',  בה  מאמינים 

הבדרשי ז"ל עודנו מתנצל לפניו מלמוד החכמות 

הקבלה  להכחיש  מועילות  שהן  חיצוניות, 

הלא    הקדושה המקובלת לחסידים וראשי ישראל.

דפקרת טפי. וכן מבואר בשו"ת    יאמר לו, כל שכן 

שלא קיבל והעיד שר' פרץ הכהן   (סי' קנז)הריב"ש  

שמעתי  וכן  הספירות,  באותן  מחשיב  היה  לא 

אומר  היה  וכו'  ז"ל  מקינון  ר"ש  שהרב  מפיו 

מלב   להוציא  כלומר  התינוק,  לדעת  שמתפלל 

אלי  שאמר  מה  הודעתיך  וכן  וכו',  המקובלים 

מורי כ  ביחוד  ז"ל,  נסים  רבי  יותר  הרב  הרבה  י 

מדאי תקע בעצמו הרב רבי משה ב"ר נחמן ז"ל 

לא  הני  שלכל  הרי  וכו'.  ההיא  הקבלה  להאמין 

ז"ל   העיקרים  בעל  הרב  ואחריהם  קבלה.  היתה 

כט) פרק  ד  לחכמי    (מאמר  יצא  ומכאן  וז"ל,  כתב 

הקבלה דעת הגלגול, וזה וכו' אבל אין נכון וכו'.  

  ע"כ.] 

עמ'פרים  הס ובמטפחת צא  אות     )92  (ח"ב 

עמד לגבי הזוהר איזה ראשונים ראוהו ואיזה לא,  

שברבנו בחיי מזכירו, והרמב"ן לא זכרו בפירוש 

גם הרשב"א בספר   בו.  כי ת"ל אני בקי  התורה, 

אבל   פיו,  על  ישמע  לא  הזוהר  ספר  שלו  אגדות 

תלמידו ר' בחיי בפ' התורה מביא ספר הזוהר על 

על הפסו  גם פרשת משפטים  אנשים.  ינצו  וכי    ק 

בס' ברית מנוחה מביאו ומפליג בשבחו. כן בספר  

העקדה   ובעל  ממנו.  לשונות  מעתיק  העקרים 

הרבה   ממנו  מעתיק  האמונות  בס'  ורש"ט 

עכו מעתיק מקצתו.   דמן  יצחק  ר'  וכן  מאמרים, 

עכת"ד. ולדרכו נילף מינה על דעת הרמב"ם שלא 

הודה  הזכיר את הזוהר בשום מקום. גם ראה לרב י

ספר בהקדמת  היה  חייט  והוא  יהודה,  מנחת  ו 

וז"ל,  שכתב  המקובלים,  ומן  ספרד  בגרוש 

ואשרינו מה טוב חלקינו, שזכינו אל ספר הזוהר,  

עבה   קטנם  אשר  קדמונינו  אליו  זכו  לא  אשר 

ממתנינו, כמו רב האי גאון, ורב ששת גאון, והרב 

והרשב"א,  והרמב"ן,  מגרמיישא,  אליעזר  רבי 

שכ יודעיוהראב"ד,  מכלל  היו  אלו  ולא    ל  חן, 

טעמו מדבשו, כי בזמנם עדיין לא נתגלה. עכ"ל.  

שהרמב"ם לא ראה    ע"ב אות כב) 68(ח"ו דף ובשד"ח  

(ח"א או"ח סימן את ספר הזוהר. ובשו"ת רב פעלים  

על פירוש הרמב"ם במורה הנבוכים   א ד"ה והגאון)

שדברי   יבין  והמשכיל  כתב,  שכינה,  במושג 

נכ ז"ל  הואהרמב"ם  ורק  בדברינו,  היה    ללו  לא 

יכול להרחיב הדברים כאשר הרחבנו, מפני שלא  

נגלו אליו זוה"ק ודברי רבנו האר"י אשר קבל מפי  

אליהו הנביא זכור לטוב בחכמת הקבלה וסודות 

(ח"ח יו"ד סימן כח סוף  התורה. עכ"ל. ובשו"ת יבי"א 

א) לו    אות  ועוד  זוהר.  ראה  לא  שהרמב"ם  כתב 

י ראהו. וכ"כ  מפי ספרים א  (עמ' קל)בענף עץ אבות  

יצחק   זכות  בספריו  שליט"א  סופר  (ח"א הגרי"ח 



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רמד 

  הקבלהדברי הרמב"ם שסותרים את  

למד  לא  שהרמב"ם  רק  לא  מכך,    יתרה 

 

 

כב) יעקב    עמ'  ה)וברית  הע'  לד  עמ'  ב  ועוד,    (סי' 

שהרמב"ם לא ראה את ספר הזוהר. גם הגאון רבי  

מאיר מאזוז שליט"א בקובץ כסא המלך במלאת 

(עמ' לב בהוצאת מכון כסא שנה לפטירת הרמב"ם    800

את  כת  רחמים) הרמב"ם  ראה  שלא  הזוהר.  ב 

אה"ע סי' יב הע' כרך ג    "אח(שו"ת עטרת פז  ובאורך ב

ברם) וד"ה  עוד,  וראה  ד"ה  ושם  א  עכ"פ),  מקרים    (ד"ה 

(חיו"ד סימן  שכיון לזוהר. וכ"כ בשו"ת מציון אורה  

(עמ' קלו  , ועוד ראה בספר הסר כעס מלבך  ח אות א)

חן  בהערה) יעלת  ובשו"ת  כתב    ג)  (חיו"ד סי' יח אות. 

שלא ראה  (ח"ב סי' מג)בחיים שאל בשם הרחיד"א 

הרמב"ם זוהר, וזכה לכוין אליו. ושכ"כ בס' טיב  

פג)חליצה   ס"ק  קסט  ראה  (סי'  ימיו  וי"א שבערוב   .

וידע מהזוהר והקבלה. וכן נמצא באחד מאגרותיו  

. ושבס' פנינים (פ"ט)וכנודע, וע"ע בס' מעין גנים  

ראובן   רבי  להגאון  (במאמר מרגליות  ומרגליות 

  האריך בהאי מילתא, ועע"ש. ע"כ.  ם והזוהר)הרמב" 

הי"ז)הכס"מ   מאידך פ"ז  תפילה    הראה    (הל' 

מקור להרמב"ם מדברי הזוהר, [ואין  מאידך

שכתב   (אה"ע סי' כה בבדק הבית)להקשות עליו מהב"י  

שאפשר   הזוהר  את  ראה  שלא  בבירור  ר"י,  על 

ז  פרט  לגבי  ראה  שלא  שכוונתו  ולא  לתרצו,  ה, 

שלא ראה כלל]. וכן עביד הרמ"א בתורת העולה  

במורה   לדבריו  מקור  נז) להראות  ולא    (א,  יודע 

במדע וכו' מדברי הזוהר. וכן בשו"ת אור המאיר  

לא) מקורות   (סי'  הראה  מלובלין  למהר"ם 

מה נעלמים  להרמב"ם  מפענח  בשו"ת  וכן  זוהר. 

והלאה) ט  א,  אותיות  ה  שהיה   (סימן  ראיות  הביא 

  (אות עג)ם זוהר. וע"ע שם בהערת המהדיר לרמב"

  (נתיב התורה שביל א אות לב) באורך. ובנתיב מצוותיך  

קבלה, אלא גם נמצאו אלו דברים שכתב שהמה 

סותרים את הקבלה ומנגדים אותה, שהנה במורה 

כתב, וכל ספר הזהר היה מצוי בישיבת הגאונים 

עד רב האי, כמבואר ברמב"ן, והרמב"ן לא זכה 

כ בכמה  לראותו,  ולכן  בעצמו,  הוא  שכתב  מו 

מקומות כתב היפך דברי הזהר. והרמב"ם נראה 

ב בודאי מדבריו  שראהו  ועניינים  הלכות  כמה 

וכו'. וסיים שהציע הדברים לפני הגאון יודא צבי 

איני   אעפ"כ,  בזה,  עמי  והסכים  מראדזיל,  זצ"ל 

כי  יכפר,  השם  טעיתי  ואם  דעתי,  קבלו  אומר 

  כוונתי לשמים. ע"כ.  

  

ממדרש  אולם שאבם  הרמב"ם  דברי    כאמור 

מוצפי  אולם ציון  בן  רבי  הגאון  וכ"כ  אחר. 

רביד  שליט בשו"ת  הנדפסת  כת"י  בתשובת  "א 

י)הזהב   ואני העבד מצאתי בס"ד    (ח"ב ס"ס  וז"ל, 

שדברי  מקומות  מי'  למעלה  לימודנו,  תוך 

הזוהר   לדברי  ומקורם  בלשונם  זהים  הרמב"ם 

ממו"ר שמעתי  אחת  ופעם  הראש"ל    הקדוש. 

"מדרש   בשם  העתקות  היו  שלהרמב"ם  נר"ו, 

מזוה"ק.   העתקות  שהם  ואפשר  גם הרשב"י", 

הזוהר   ספר  העתקות  היו  הגאונים  שבידי  ידוע 

בשם מדרש "יהי אור", כנזכר בספר יוחסין. וכ"כ 

עוד   ע"כ.  והזוהר".  ב"הרמב"ם  מרגליות  הר"ר 

ראובן  רבי  לגאון  שיש  ראיתי,  לא  אך  שמעתי, 

זצ" רמב"ם  מרגליות  פיסקי  שקיבץ  ספר  ל 

קוק   הרב  מוסד  בהוצאת  לזוהר,  תואם  שמקורם 

הנזכ הוא  ומרגליות  וכנראה  פנינים  בשם  "ל 

(ריש כרך . וראה באורך בסיני  (במאמר הרמב"ם והזוהר)

ובהערות   קסג)38-41עב  פז עמ'  ובכרך  לב   ,  בכרך  ועוד 

רבי    )53(עמ'   הגאון  של  מאמרו  כנראה  הוא  וגם 

  נ"ל, ואת"י. ראובן מרגליות ה

  יח.  



 

  רמה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

כתב וז"ל, ואל יעלו על    (מאמר א פרק סא)הנבוכים  

ומה שתשמע מהם   לבך הזיות כותבי הקמיעות, 

שהם   שמות  הטפשיים,  בספריהם  תמצא  או 

מצרפים אותם, שאינם מורים על שום ענין כלל,  

שמ אותם  צריכים  וקוראים  שהם  ומדמים  ות, 

כל   נפלאות.  עושים  ושהם  וטהרה,  קדושה 

שלם  לאדם  ראוי  שאין  ספורים  הללו  הדברים 

עכ"ל.   וכו'.  אותם  לסבור  שכן  כל  לשמעם, 

קבלה  של  שמות  צירופי  ספרי  שהכיר  ולהדיא 

בפרק   וכן  והכחישם.  עליהם  וחלק  מעשית, 

סב)שאחריו   יב'    (פרק  בן  שם  בפירוש  עסק  בו 

וב מצאו אותיות,  וכאשר  כתב,  אותיות,  מב'  ן 

הללו   הלשונות  את  הבערים  הרשעים  האנשים 

לשקר   מקום  מצאו  וכו'],  יב'  בן  שם  חז"ל  [של 

ואומרים  ולדבר, שמצרפים איזה אותיות שרצו, 

באופן  נאמר  או  נכתב  אם  ועושה,  פועל  זה שם 

בדה  אשר  הכזבים  אותם  נכתבו  ואח"כ  פלוני. 

והגיע הראשון,  הבער  הרשע  אותם אותם  ו 

וכו',   הפתאים  החלקים  הכשרים  לידי  הספרים 

וחשבו בהם שהם אמת. כללו של דבר, פתי יאמין  

לכל דבר וכו'. עכ"ל. הרי לנו גם כאן שהכיר ספרי  

דברי   גם  ואלו  קבלה.  ספרי  והם  כאלו  שמות 

 ת"הרמב"ם על ספר שיעור קומה כמו שכתב בשו 

סימןם  "הרמב  ח"ב    (בלאו  הרמב"ם  באגרות  גם  עמ'  קיז, 

 

 
  ספר שיעור קומה  יג

המדרשים   ספר באוצר  נדפס  קומה    שיעור 

עמ'  (אייזנשטי  ספר ח"ב  וצויין  והלאה)  561ין,   ,

(דפוס בראשו, שנדפס מקצתו בספר רזיאל המלאך  

. ובאמת ספר שיעור קומה הוא  אמשטרדם דף לז ע"ב)

דר"ע   אותיות  מדרש  מתוך  ת)חלק  אות  א  , (נוסח 

לדברי   בדומה  והנה  תמים.  כתב  מספר  כדלהלן 

(אוצר הגאונים ברכות הרמב"ם, כ"כ רבנו סעדיה גאון  

שילת  תקעח חדש)  במהדו'    ויורנו  וז"ל, שאלה  בתרגום 

  שאלה   ששואל  למי,  )לענות(  ראוי  מה,  כן   גם  הדרתו 

,  שאמר  מי   כדברי  הוא  האם,  קומה  שיעור  בדבר 

 בשם  זאת  ומסר,  הקראים  אחד  חבור  שהוא

 שבו ,  ל"ז  החכמים מסודות סוד הוא או  הדרתכם.

 שאמר  כמו ,  אלוהיים  או   טבעיים,  עצומים  עניינים

  בשאלות   הקונטרסים  באחד  ל"ז   האיי  רבינו 

עמ'   חגיגה  הגאונים  [אוצר    ושכרו,  ] 10חגיגה 

  שהוא ,  מעולם  חשבתי  לא  התשובה..  ה"מ  כפול

  יהיה   שזה,  להם  וחלילה,  ל"ז   החכמים  מחיבורי

  היונים   הדרשנין   אחד  חבור  אלא  הוא  ואין .  מהם

אחד    ותו  חברו  וז"ל,  תירגם  שילת  [והרב  לא 

זולת זה. ע"כ. והוסיף ביאור  לא    מדרשני אדום,

לארצות  )4(בהערה   כללי  שם  הוא  שאדום   ,

לעיל   ע'  תקסטהנוצרים,  תצט,  עמ'  הרמב"ם  , (איגרות 

שילת מבני  )מהדו'  שאינו  לדרשן  הכוונה  ושמא   .

, דבר וסוף ברית, שחיבורו תורגם לעברית. ע"כ.] 

 מצוה  )הוא(  ענינו   זכר  ולכרות  הספר  זה  למחוק

 מי  . והרי'וכו   תזכירו   לא   יםאחר  אלהים  ושם.  רבה

.  ספק  בלא  אחרים  אלהים  הוא,  קומה  לו   שיש

דברי הרמב"ם הנ"ל על    הריעכ"ל. ו   .משה  וכתב

ספר שיעור קומה, הם סתירה לתורת הסוד, דאיהו  

"ע  לא הכירה, ועל כן לא סבירא ליה וכאמור. וע

  אודות ספר זה.  יגבהערה 

שיעור לג  )17דף   כי  וז"ל,  קומה  שיעור  ספר  בי 

קומה לא נתקבצו עליו דברי כל החכמים, מפני  

ול במשנה  לא  דרך שאינו  לנו  ואין  בתלמוד,  א 

שיתברר לנו בה אם הוא דברי ר' ישמעאל או לאו. 

ואולי איש אחר אמרם על שמו, כמו שנראה רבים 

עשו  שלא  אנשים  בשמות  קרואים  מהספרים, 

ם, ונתנו עליהם שם אחד אותם, אבל חברום אחרי

גדול לספריהם   מגדולי החכמים, כדי לשום שם 



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רמו 

 

 

מילתא אי הוא    וכו'. עכ"ל. הרי דלא ברירא ליה

ומ"מ על צד שהוא כן אמת הוא לר'  נכון.  ספר 

יהיה  בדרך שלא  לפרשו שם  וממשיך  ישמעאל, 

כדי   ה' שבראו  אור  קאי על  דהספר  בו הגשמה, 

ועוד המהדי ע"ש.  (בהערה ר  שישיגום המלאכים. 

הביא מספר כתם תמים לר' משה תקו   שם אות ב)

הרמב"ן   עמ'  מזמן  סוף  ח"ג  נחמד  באוצר    סא)(נדפס 

במדרש   שכתוב  קומה  בשעור  וכן  וז"ל,  שכתב 

ולא   סוף  ולא  קץ  לדבר  אין  עקיבא  דר'  א"ב 

נמצא   שלא  כיון  סמכא,  בר  הוא  אם  שיעור. 

בתלמודינו ולא בתלמוד ירושלמי ולא במדרשים  

יש ספרים שזייפו המינים להטעות הגדולים כי   ,

את העולם, כמו פרק שירה, וכתוב בסופו כל מי  

תמיד   בו  ופלוני  שהוגה  ופלוני  וכך,  לכך  זוכה 

כף   האברים,  שם  בספר  שכתוב  מה  וכן  ערבים. 

ובסוף  שמו,  כך  שמאל  ושל  שמו,  כך  הימין 

הדברים כל מי שיודע רז זה אמר ר' ישמעאל אנו  

שבעולם הזה הוא בחיים    ועקיבא ערבים בדבר,

טובים. ואין להאמין, כי כותבים כך כדי להחזיק  

מרבותי שמענו  וכבר  המין  דבריהם.  ענן  כי  נו 

וטומנים   ושקר  מינות  דברי  כותבין  היו  וחביריו 

כך  ואומרים  אותם  מוציאין  היו  ואח"כ  בקרקע, 

אם   אדם  כל  כן  על  הקדמונים.  בספרים  מצאנו 

החצונים, בדברים  מתבהלת  יניחם   דעתו 

במקומם, ואהבת השם ברוך הוא לא תסור ממנו. 

הרמב"ן   מזמן  הראשונים  מן  לנו  והרי  עכ"ל. 

ד, שחלק זה הנקרא שיעור קומה, הוא חלק שמעי

מפקפק   הוא  וגם  דר"ע,  אותיות  מדרש  מתוך 

באמינותו, אם כי לא ברור לו הדבר, וע"ש במבא  

עוד בזה. ובתשובת רב שרירא גאון ובנו רב האיי  

(נדפסה בתשובות הגאונים שערי תשובה סי' קכב, וחלקה   גאון 

בתשובות גם  כט,  סי'  ליק  הגאונים  בתשובות  הגאונים    גם 

גם הובאה   10עמנואל סי' קנד, ובאוצר הגאונים חגיגה סוף עמ'  

שמשיב רבנו שרירא   תשובה זו, ובהערה ח היכן נדפסה)

קומה.  שיעור  ספר  דברי  על  פאס,  לאנשי  גאון 

שדבר הן והשיבם  אלא  כפשוטם,  אינם  אלו  ים 

דברי סתר, ושאי אפשר למסרן, אלא למי שיש בו 

ו'. ע"כ. והנה לנו שהם  מדות המסורות בידינו וכ

יסוד מורא  גם בסוף ספר  תמכוהו שהינו קדוש. 

הכי  לו  ועוד  ומבארו.  זה  ספר  מזכיר  להראב"ע 

התורה   על  הארוך  כא)בפירושו  לג,  גם (שמות   .

לאבות בהקדמתו  סדר  המאירי  את  בהביאו   ,

שאר   ונתחברו  וז"ל,  כתב  הדורות,  מסירת 

ופסיקתא מכילתא  כגון  הוזכרו,  שלא  , חיבורים 

רבה,   כגון  המדרשות,  וספר  השכם  ומדרש 

ומדרש  חזית,  ומדרש  ומדרש תהלים,  ותנחומא, 

הבהיר,   וס'  תמורה,  ומדרש  ושיעור  ושיעור  ושיעור  ושיעור  נחמות, 

, ופרקי היכלות וכו'. עכ"ל. גם בספר אהל  קומה קומה קומה קומה 

הביא את   ער ראשית חכמה הארוך דרך ב נתיב ה)(שמועד 

ה"ר אליעזר מגרמשייא בשער סוד היחוד, שדיבר 

ה ומה  בענין  כתב,  דבריו  ובתוך  ההגשמה,  סרת 

שאמרו בספר שיעור קומה אמ' ר' ישמעאל אני 

ועקיבה ערבים בדבר זה, חלילה שיער כולו דמות 

הספר   שכוונת  לומר  חלילה  [דהיינו  שיעור  או 

ל דמותו יתעלה, או לתת לו שיעור] לשער את כ

שאין קץ ולא סוף לגדלו ברוך הוא. אלא שיעור  

רא הוא המנהיג והממלא כל  הכבוד הנראה, והבו 

אמונים  בשומר  ראה  עוד  עכ"ל.  וכו'.  העולמים 

(במ"כ  שהביא מספר דרך אמונה    (אירגאס, ח"א אות יא)

הנ"ל    ש"ג) קומה  שיעור  לספר  כוונתו  ובפשטות 

קבלי.   בהמשך  שהוא  סה)ולהדיא  ומפי    (אות 

הנ"ל   הנבוכים הגאונים  במורה  אף  כן  למד  מאידך  (ברם 

שגם   עב,  פרק  אינו  ח"א  וזה  סוד,  בדרך  מכך  אחז  הרמב"ם 

קטן.) עולם  הוא  שאדם  לכך  מודה  רק  הוי    וכאמור,  וחזי 



 

  רמז   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 

 

להגר"י קאפח ז"ל בפירוש המשניות שבתרגומו  

י הערה   פרק  ריש  ש  )42(סנהדרין  ספר  על  יעור  בדברו 

ממנו,  מאד  הסתייג  רס"ג  גם  כי  שכתב,  קומה 

בצורה   הספר  נגד  כתבו  הראשונים  מן  ואחרים 

ד. עכ"ל. ולא פירש מי הם אחרים מן חריפה מא

קול   ספר  לידי  ה'  אינה  מופלג  אחר  הראשונים. 

ספרים   מפי  זה  ספר  על  ועמד  קמ)הנבואה   (עמ' 

ע"ש. גם הגאון שלמה כשר בספרו תורה שלמה 

עמ'   הביא   )304(חט"ז  ועוד  באורך,  כך  על  עמד 

וגו') שבלקח טוב   וידבר אלהים  ז ע"ב עה"פ  דף    (ואתחנן 

יתמה על ההיכלות דר' ישמעאל, ועל כתוב, ואל  

דברי ר' עקיבא, אשר דיברו בספר הישר במעשה 

כוחות  כי  למבין,  נכוחים  כולם  כי  מרכבה, 

עזרא  האבן  וגם  וכו'.  המה  הכל  בורא  וגבורות 

כתב, והנה קדמונינו ז"ל היו   ער א)(שביסוד מורא  

ועוד   וכו'.  קומה  ושיעור  המרכבה  סוד  יודעים 

. גם  (פ' תשא)ר זה, וע' ראב"ע  הביא מספ  (שער יב)

כתב,   (פרשת יתרו)בספר ר' מנחם ציוני בספרו ציוני  

ור'  אלישע  בן  ישמעאל  ר'  באגדת  תטעה  ואל 

היכלות,  בספר  סיפרו  מאשר  וחביריהם,  עקיבא 

בש ובדברים והפליגו  ובכסא,  הקומה,  יעור 

למבין  נכוחים  וכולם  בו,  ונוראים  מופלאים 

(דף  ם במנחת קנאות  וישרים למוצאי דעת וכו'. ג

שיעור    ע"ב)  116 ספר  בדברי  ושכיוצא  הביאו. 

ששייכים  ספרים  בידינו  נשארו  עוד  קומה, 

לברייתות אלו, כגון סדר רבה דבראשית, מרכבה  

מעשה מרכבה,  דר' ישמעאל כהן גדול, ברייתא  

פרקי היכלות רבתי, פרק ראיות יחזקאל, ונדפסו  

ירובבתי מדרשות   וח"ב  ,  שלים תש"י)(ווערטהיימר ח"א 

ושרב עמרם גאון בסידורו בתפלת שחרית מזכיר  

מאמרו של ר' ישמעאל לענין ג' כתות של מלאכי 

השרת, שמקורה בסדר רבה דבראשית הנ"ל. שוב 

ל וחול  קודש  לשמות  שבמבוא  הרמב"ם ראיתי 

רבנו   )9(עמ'   של  ספרו  את  והביא  כך  על  עמד 

שיתברר   דרך  לנו  אין  הנ"ל שכתב,  גאון  סעדיה 

אם הוא דברי ר' ישמעאל או לאו, ואולי איש    לנו 

ר"י   הגאון  והוסיף  וכו'.  שמו  על  אמרם  אחר 

כבר   עצמו,  קומה  שיעור  ספר  אבל  רצאבי, 

וקדוש  אמיתי  שהספר  החכמים  רוב  הסכימו 

וכו', ושאפשר שגם רב סעדיה לא    יאמרו לו, כמו 

ובשו"ת  ע"כ.  המינים.  לתשובת  אלא  כן  כתב 

ובשו"ת באר שבע    אענה)  (סימן ז ד"ה תחילההרמ"א  

  פירשו מהו שיעור קומה.  (סי' עא)

  

ספר   עוד על  הרמב"ם  בדעת  נימא    מילה 

(פירוש המשניות  שיעור קומה, הגר"י קאפח   עוד

כתב   )42ביעי, הע'  שבתרגומו סנהדרין ריש פרק י היסוד הש

גופיה שם,   שבפירוש המשניות מכת"י הרמב"ם 

מחקו   שאח"כ  הפירוש,  בגוף  משפט  ישנו 

מה  רושם,  שום  לו  השאיר  שלא  עד  הרמב"ם, 

כאילו  משל  אחרת.  טעות  לשום  כן  עשה  שלא 

וז"ל   כן.  דימה  שבצעירותו  שיזכר  רוצה  אינו 

התרגום, שצריך לבאר תחילה מציאות המלאכים, 

ורא, וכן ביאור הנפש ותיהם לפני הבושנויי מעל

וכל כחותיה, ויתרחב ההיקף עד שנגיע לדבר על  

ולמלאכיו.   לבורא  הנביאים  שהזכירו  הצורות 

ויתגלגל   וז"ל,  בתחילה  כתוב  היה  וכאן  ע"כ. 

הדברים   קומה בתוך  קומה שיעור  קומה שיעור  קומה שיעור  שוב    שיעור  עכ"ל.  וענינו. 

ראיתי לגר"י קאפח ברמב"ם שבפירושו וההדרתו  

כח) אות  פ"א  השהב  (מדע  תשובת  את  רמב"ם  יא 

להשמידו, וכתב על כך, ונוסח שעור קומה שהיה 

בידי רבנו, ודברים חריפים שכתב רבנו נגד חבור  

זה, פרסמתי במקום אחר [וחבל שלא ציין היכן]. 

אמנם רבנו בצעירותו חשב שהוא לחכמים, ושיש  



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רמח

במורה   מ)ראה  פרק  נפש (ח"א  בחלקי   ,

, שאינם תואמים לקבלה. גם דבריו  נשמה

יד)במורה   יג,  פרקים  תכלית   (ח"ג  אינו  שהאדם 

על   המקובלים,  דברי  כל  את  סותרים  הבריאה, 

מחברם   והאדם  העולמות  השתלשלות  סדר 

ומניעם וכו', ובפרט דברי מהרח"ו בשערי קדושה  

שהאדם   ה'  דרך  בריש  וברמח"ל  דוכתי,  ובעוד 

הבריאה   אותיותכלית  ב  ד,(ח"א פרק  פ"ט)   ת  ובח"ד    ה. 

להטיב,  הבריאה  שתכלית  טובי,  דוכתי  ובעוד 

(דרך ה' ח"א ר"פ ב, דעת  וביתר עומק לגלות את היחוד  

טז סי'  החכמה  -תבונות  ובמאמר  ישרים,  מסילת  ריש  לד.  יח, 

, והכל הוא  ובשערי רמח"ל בסוף אגרות פתחי חכמה ודעת)

שהתכלית   שערים  הפתחי  וכ"כ  האדם האדם, 

, ובלשם ם ויושר פרק א, ונתיב התיקון פתח יב)(נתיב עגולי

  (ח"א ספר הכללים בהקדמה אות ט באורך) שבו והחלמה  

  ועוד מקובלים רבים. 

  

  משום שידע את הפילוסופיה ולא את הקבלה 

אחר  המשכו  ליה  גרמא  דדין  וכמובן 

חכמי   כתבו  גם  וכאשר  הפילוסופיה, 

הקב את  ניגח  שהרמב"ם  מחמת  ישראל,  לה 

במטפחת  הפילוסופ היעב"ץ  כתב  שהנה  יה, 

שהרמב"ם ז"ל הסמוך אליו   )6(פרק א עמ'  הספרים  

[להרמב"ן] מלפניו לא זכה אליה [לחכמת הסוד] 

ואם שמעה אזנו שמץ מנהו החזיקו למינות, כמו 

 

 

בפירוש   להערתו  וציין  החכמים.  מסודות  בו 

הרמב"ם בכתב  המשניות הנ"ל. ע"כ. ואח"כ מחק  

דו משפט זה מכל וכל, כאמור. וחזינן דבתחילה י

הכשיר הרמב"ם ספר זה, ואח"כ חזר בו מכל וכל 

שילת  והרה"ג  הנזכרת.  בתשובתו  וכמבואר 

שלו   הרמב"ם  הערה  באגרות  תקעח  עמ'  גם   )3(ח"ב 

סבר הרמב"ם שהספר   כאמור, שבצעירותו  כתב 

שיראה בספר מורה הנבוכים, אם שלו הוא הספר  

(בן ישראל, מאמר  . וכן בספר נשמת חיים  ל". עכ'וכו 

 (ח"א פס"א)דברי הרמב"ם במורה הנ"ל  על    ג פרק כח)

שאין בכח הקמיעות דבר, כתב, ואין להפלא אם  

מקובל,   היה  לא  הרב  כי  זאת,  לנו  היתה  מידו 

והלך   כפלוסוף,  דבר  מהמורה  מקומות  ובהרבה 

אחרי עקבות ארסטו, מאמין לבד כל מה שהעיון 

ש אלא  הכירה גוזר.  ימיו  שבסוף  מביא  שוב 

והו במקומו. גם בספר  וכמגילת סתרים וכו' והבאנ

כתב שאוחזי החקירה    (פרק יא)אור החיים ליעב"ץ  

הביא  (פרק כד)לעגו לקבלה וכו'. ובספר ארי נוהם 

על שגעונות בעלי השמות.    (ח"א פרק סא)מהמורה  

  (ח"א פרק סב) הביא שהרמב"ם במורה  (פרק יב)ועוד 

ול כותבי כתב,  שגעון  במחשבתך  יעלה  א 

מה שתשמעהו  ומה  תמצאהו הקמיעות,  או  ם, 

בספריהם המשונים, ומשמות חברום לא יורו על 

  ענין בשום פנים וכו'.  

  מאמר א אות יג)  ,(אירגאסבספר שומר אמונים  

ולכן לגבי כח   כתב שהרמב"ם לא קיבל, 

ובמדרשים,  בגמ'  המבואר  והקמיעות  השמות 

ב כיחש  המאמין הרמב"ם  על  הרבה  ולגלג  הם 

פעו  שום  לעשות  בשמות  כח  כמו שיש  לה, 

. ובסוף (ח"א סוף פס"א וס"ב)שתראה דבריו במורה  

פי"א מהלכות ע"ז הכחיש מציאות השדים הנזכר  

מינה   לעיל  גם  ט)בחז"ל.  אות  השומר   (סוף  כתב 

 הוא ספר קודש וכו', אך לא ייחסו מעולם לחז"ל

לו מטעמים סגנוניים שהספר הוא מתקופה  (כנראה היה ב רור 

מאוחרת) הרמב"ם  יותר  ממנו  נד  יותר  מאוחר   .

המשניות   פירוש  מכ"י  זכרו  את  ומחק  לגמרי, 

אולם  ע"כ.  שריד.  לו  השאיר  בלתי  עד  שלו, 

הערתו זו לא הראה מהיכן חצבה, ועל מה אדניה  

  מיוסדים. 

  עוד 

  יט.  

  וכך 



 

  רמט  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

על   המלעיגים  מהרבה  רבו  כי  ובאמת  אמונים, 

ועל טעמי    פירושו של הרמב"ם במרכבת יחזקאל,

יתן  מי  כי  עליו,  וכתבו  במורה,  שכתוב   המצות 

  החרש החריש. ע"כ.

הגר"א   טענת  סקי"ג)וזו  קעט  דברי    (יו"ד  על 

ו)השו"ע   שהעתיק את לשון הרמב"ם    (סעיף 

פי"א) ע"ז  ללחוש   (הלכות  מותר  עקרב  שנשכו  מי 

מועיל   הדבר  שאין  ואע"פ  בשבת,  ואפילו  עליו 

ירו, כדי שלא תטרף  כלום, הואיל ומסוכן הוא הת

דברים אע"פ  דעתו עליו. עכ"ל. וכתב הגר"א על ה

כל הבאים  וז"ל, אבל  כלום.  מועיל  שאין הדבר 

נאמרו  לחשים  הרבה  שהרי  עליו,  חלקו  אחריו 

שכשפים  הפלוסופיא  אחר  נמשך  והוא  בגמרא, 

ושמות ולחשים ושדים וקמיעות הכל הוא שקר. 

הרבה   אבל כבר הכו אותו על קדקדו, שהרי מצינו 

 

 
  שמות ושדים אי פועלים  יד

ראה הגיענו   אגב עוד  כוח    הלום,    לגבי 

להגאון  אגב חכמים  אמונת  בספר  השמות 

שלום   שר  יג)אביעד  פרק  את    (באזילא  שבחנו 

במטפחת   היעב"ץ  וכן  פועלים,  וראה  הדברים 

שגם הוא בחן בנסיון ופעל   (פרק ח אות ב)הספרים  

והביא  שקר,  שזהו  נוהם  ארי  ובספר  הדבר. 

  מעשים על כך, והשיבו המטפחת הספרים.  

  (סנהדרין  שדים ראיתי עתה שגם המאירי  ביולג

שרצים) ולגבי ד"ה  השניה  המשנה  קודם  כתב   פי"א 

וכ"כ  גבי שדים שאינם אלא דברי הבאי. עכ"ל. 

ההר   מן  אברהם  רע"ב)רבנו  טז  דברי    (חגיגה  על 

הגמרא ששה דברים נאמרו בשדים, וז"ל, בשדים,  

מציאות  מאמינים  שהיו  אנשים  מרבותינו  יש 

אמור דאיהו לא ס"ל הכי, וצריך . להשדים. עכ"ל

לספר שמועה מוזרה על יש מרבותינו. וכ"כ האור 

הקדוש   כא)החיים  פסוק  ז  פרק  וארא  וראה (פרשת   ,

איהי  אמרה  וכשפים,  ע"פ שמות  בגמ'  מעשיות 

(שבת דף פא ע"ב חולין ואסרתה לארבא אמרו   מילתא

ע"ב) לקחה,   קה  ברוב  הטתו  והפלוסופיא  וכו'. 

אותם  ולעקור  הלציי,  בדרך  הכל  הגמרא  לפרש 

ולא   מהם  ולא  בהם  מאמין  איני  וח"ו  מפשטן. 

מהמונם, אלא כל הדברים הם כפשטן, לא [אולי  

צ"ל שאין]    (שבסמוך)א, או המילה "שיש" צ"ל אל

פנימי בהם  בעלי  שיש  של  פנימיות  לא  ות, 

הפלוסופיא שהם חצוניות, אלא של בעלי האמת.  

בהערה עכ"ל.   כאן  ראה  הלום  האם    ידובבואנו 

  שמות ושדים פועלים. 

אחר מופלג נדפ"מ ספר שתי ידות הוצאת 

כתב כתוכן    (עמ' רצ)אהבת שלום והמהדיר  

נגנזה   הראשונים  שבתקופת  שלהיות  האמור, 

ישראל חכמת הקבלה,  ונעלמה כמעט כליל מעם  

יט)בטוש"ע   סעיף  קמא  סי'  דחיישינן   (אה"ע  דפסקו 

שביו"ד   סתראי  השו"ע  פסקי  ולכאורה  לשדים, 

ס"ו) קעט  הנ"ל,    (סי'  הרמב"ם  לשון  את  העתיק 

בספר מטפחת הספרים האריך  . ו ובאה"ע להיפך

בספר   גם  כמערערים.  ודלא  נמצאים  שהשדים 

חכמים   ולא    (בהקדמה)אמונת  שדים  שיש 

האברבנאל   השיבו  וכאשר  (פרשת  כהרמב"ם, 

שפסוקי התורה וקבלת חכמינו מכזיבתו.    שופטים)

הראב"ע   שדעת  אלים  ספר  בעל  ושדעת  ע"כ. 

האמונת  והוסיף  שעירים,  הפסוק  על  כהרמב"ם 

שכן נראה מפירוש הראב"ע בתהלים על  ם,  חכמי

לשדים.   בנותיהם  ואת  בניהם  את  ויזבחו  פסוק 

עזאזל,  שעיר  על  מות  באחרי  מפירושו  אולם 

בהרחבה   בזה  ראה  ועוד  בהם.  שמודה  משמע 

. שוב ראינו (ח"ג יו"ד סי' ב הערה א)בשו"ת נחלת לוי 

אמת,  בשדים  יש  האם  השיטות  איסוף 

        . )211ח"ז עמ' (ת באנציקלופדיה הלכתית רפואי

  כ. 

  שוב 
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רנ

שהיא עונה על כל השאלות והדרישות, ומיישבת 

קושיות   מיני  מכל  הצרופה,  האמונה  כל  את 

גרמא   דין  הקדמונים.  בהם  שנמשכו  שנתקשו 

מגדולי אומתינו אחר חכמת הפילוספיה היונית, 

ידיעת   ענייני  ליישב  ככלי  בהם  להשתמש  כדי 

שאינם   המשכילים,  דעות  כלפי  האלהות, 

אל  מקדימים   והמסורת,  הפשוטה  האמונה 

ההגיון  בתורת  שכליות  בהוכחות  להם  הנשמע 

נשכח  האחרונים  בדורות  וכבר  וכו'.  והטבעיות 

מלימודים היהדות  אדם    מעולם  ואין  כליל,  אלו 

תורתנו   ואמונת  כלל,  אחריהם  נמשך  מישראל 

חז"ל  שיטת  פי  על  רמה,  ביד  יוצאת  הקדושה 

  והמקובלים, בלא שום פקפוק כלל. ע"כ. 

  

  הרמב"ם כיון לקבלה 

רבים   דברים  נמצאו  זאת,  כל  אף  על 

ועולים  הקבלה,  אל  קלע  שהרמב"ם 

כתב   וכאשר  פלאי,  והוא  אחד,  בקנה  דבריהם 

(ס' והכללים, כללי התפשטות בספר לשם שבו ואחלמה  

וז"ל, ובפרט דברי רבנו איש    והסתלקות כלל יא ענף א)

בו   אלהים קדוש הרמב"ם ז"ל במורה, הנה מצאנו 

עולים   אשר  דברים  גם  הרבה  מרומים  לגבהי 

כנודע,  בימיו  נעלם  שהיה  הגם  הקבלה,  בתורת 

אלא שרוח ה' דיבר בו, ומילתו על לשונו. עכ"ל. 

ו)וכן כתב בשו"ת ויען יוסף   ואף    (או"ח סי' טו אות 

מחכמת   לו  נודע  היה  לא  ז"ל  דהרמב"ם  דידוע 

הקבלה אלא בסוף ימיו, מ"מ ידוע בכמה דברים 

  כ. נה דעתו לדעת המקובלים. ע"כיו 

  

  הסרת ההגשמה יחודו ותאריו 

יחודו  ההגשמה,  הסרת  וראש 

שהתניא   וכפי  בהגה) ותאריו,  ב   (פרק 

היודע,   והוא  המדע  שהוא  כהרמב"ם  תפס 

הקבלה  חכמי  לו  והודו  וז"ל,  כתב  ובהגהה שם 

וגם   (שער עצמות וכלים פ"ד)כמש"כ בפרדס מהרמ"ק  

ז"ל האר"י  קבלת  בסוד   לפי  מילתא,  יציבא 

ת אור אין סוף ברוך הוא וכו'. וכ"כ עוד  התלבשו 

ד)שם   בתניא  (בפרק  כתב  ועוד  מב).  יודע   (מאמר 

עליונים  הנבראים  כל  הנפעל,  כל  הקב"ה 

ית',  ממנו  מושפעים  כולם  להיות  ותחתונים, 

כמ"ש כי ממך הכל, וז"ש וגם כל היצור לא נכחד  

חכ לזה  והסכימו  הרמב"ם,  וכמ"ש  מי  ממך, 

"ס, שבידיעת עצמו הקבלה, כמ"ש הרמ"ק בפרד

וכו'. הנבראים  כל  יודע  בדעת    כביכול  [וראה 

התניא שאיחד בזה בין הרמב"ם למהר"ל מפראג  

(יחוד ה' עמ' קמד סי' א סעיף יב אות  בספר שו"ע המדות  

אמונים  .]  ח) השומר  והלאה)גם  ח  אות  א  אף    (ויכוח 

ה, שתוקף את שיטת הרמב"ם מחוסר ידיעת הקבל

(ויכוח מ"מ מביאו לדברים שכיון אל הקבלה, כגון  

כי    (סימן לז)לגבי תוארי השם, ושם    ראשון סימן לג)

יש בפילוסופיא קצת דברים אמיתיים ומקובלים 

לכך,  דוגמאות  והראה  המקובלים,  מפי  אצלנו 

 וסוף דבר)(סימן לז ד"ה לגבי אחדותו יתעלה, וכן שם 

רים טובים  כתב, שיש בספרי הפלוסופים קצת דב

בענין אמונת האחדות פשוט, ושלילת הגשמות,  

  והריבוי וההפעלות והשינוי.  

  

  ידיעת ה' 

טוב   הדעת  בעץ  ואתחנן)ראה  פרשת   (סוף 

ושמרתם וז"ל,   פה  ,'וכו  לעשות  שכתב 

  כי   וזולתו,  ל"ז   ם"הרמב   שבאר  נפלא,  ענין   הודיע

  האדם  בבחירת  כח  ויש  מכרחת,'  ית  ידיעתו   אין 

וכו'.    ושמרתם  ש"וז   ו,"ח   ברע  או   בטוב  לבחור

  עכ"ל.  

  

  שיעור קומה 

החיים   ה)נפש  פרק  ב  מביא   (שער 

עב)שהמורה   פרק  זה   (ח"א  שכל  כתב, 

  כא. 

  תחילה  

  עוד 

  בספר  



 

  רנא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

העולם נקרא שיעור קומה, ומשולים חלקי העולם 

כנשמת  לנשמת העולם  וה'  לחלקי אברי האדם, 

וראוי הוא  הגוף.  שכן  שאמרם,  למי  הדברים  ים 

  . ע"כ.  "ג)(תולדות קלד ע בזוהר 

  

  מראה הבואה והדמיוות 

במבא   מהרח"ו  דברי  בין  הדמיון  מדהים 

שמראה נבואה מתלבש  (ש"ו ח"ב פ"י)שערים 

-(ח"ג שערים הבכח הדמיון, ועוד לו בשערי קדושה  

כיצד הנבואה שורה על הנביא עם שילובי כוח   ח)

במורה   הרמב"ם  לדברי  ופרטיהם,  הדמיון 

פל"ו)הנבוכים   וכן (ח"ב  הרמח"ל    .  בדברי  הוא 

ה'   בדרך  ה,באורך  אותיות  פ"א  ג  ובקל"ח    ו)  (חלק 

חכמה   ב)פתחי  חלק  ו  בעניני    (פתח  מהרמב"ם 

שם   ועוד  הנבואיים.  ז, הדמיונות  שכח    ח)  (פתחים 

פועל ובחלום.    הדמיון  הקודש  וברוח  בנבואה 

(ח"א פרק הביא מהמורה    (אות ק)ועוד בדעת תבונות  

ראיי  (אות קפ)ושם    נד) ת הנביאים בדימיונות דרך 

הרמב"ם   שכתב  וכמו  פ"ז נבואיות,  התורה  (יסודי 

זה, על השגת  ה"ג) וכן הוא בספר הברית בענין   .

וישב  בשו"ת  וכ"כ  באורך.  בימינו  הקודש  רוח 

שספר הברית שם מיוסד על דברי   מן יג)(ח"א סיהים  

הפועל, ע"כ.  האר"י.   הוא  הדמיון  ומחמת שכח 

קדושה   בשערי  ראה  כן  ח)(חעל  שער  שמזהיר    "ג 

כיצד יכיר אם זו השראת רוח הקודש, או שרואה  

ולכן בשבחי  רק דמיון, או תערובת אמת ושקר. 

מהרח"ו בדיבורו עם האר"י בשנת שס"ט שאלו, 

עושה   אני  כאשר  נפש  אם  עמי  ומדבר  יחודים 

דמיון   או  ממש  דיבור  הוא  אם  ההוא,  הצדיק 

ענין או  ובפרט  ואינו אלא דיבור שלי.  תו  בלבד, 

ולא  כי הוא המדבר  וישיבני  הצדיק הרגיל עמי, 

דמיון  בין  לטעות  מקום  שיש  והרי  וכו'.  אני 

גם שאל במראה  ועוד בהמשך הספר  למציאות. 

שה או  ממש  מדבר  אם  זו,  שאלה  וא  הזכוכית 

דמיון. ועוד ראה בטעות בדמיון בין מלאך לבין 

שהם יכולים    (פתייא, מקץ)שד יהודי במנחת יהודה  

ודמות כסא הכבוד  להראות ל רקיע  האדם דמות 

שלא   מאד  נזהרים  והם  וכיוצ"ב,  מרום  וצבא 

אותו   מצווים  הם  ואדרבא  האדם,  את  להבהיל 

זוהר  שיעור  וכך  כך  יום  בכל  ללמוד  להזהר 

ובלי חזות.  ותהלים,  תיקון  לומר  יעמוד  לה 

ולפעמים גוזרים עליו שיטבול כמה פעמים ביום 

בא יגע  פן  ויזהר  ואח"כ ויחליף שמלותיו,  שתו, 

כן  עשה  לא  ואם  ותעניות,  סגופין  עליו  מוסיפין 

הם מכין אותו ומצווים עליו במפגיע שלא יגלה 

(כדי שלא יכירו שהם  מראות וחזיונות אלו לבני אדם  

מעט נמשכת ונקשרת מחשבתו   , עד שמעט שדים)

בהם. וכמעט נעשה כמשוגע, ולבסוף גורמים לו 

בא הם  השדים  ואלו  רח"ל.  הכפיה  ים חולי 

בהקיץ,   אפי'  באים  ואח"כ  בחלום,  בתחלה 

וכמה   בהקיץ.  ביאתא  תחלת  תהיה  ולפעמים 

ובנות שרואים   ובנים  אנשים  אלי  פעמים הביאו 

 מראות בהקיץ, ואין הפנאי מסכים להאריך בהם,

רק אספר אחת מהם לדוגמא וכו'. עכ"ל. גם בסוף  

עמוקות   מגלה  בשנת  ספר  נדפס  לבוב  במהדורת  (רק 

דבר  מובא    תרי"ח) לבעל  רשות  שניתן  כיוצ"ב 

להטעות ובא לפני המגלה עמוקות ואח"כ לב"ח  

מקום   מצא  ושוב  דחהו,  מהם  אחד  וכל  ולט"ז 

הטעהו,   ומשם  צב"י  שבתי  אצל  היטב,  מושבו 

  ו. ואת העולם אחרי

  

  י' דרגות המלאכים

ביסודי התורה   ה"ז)דברי הרמב"ם  בי'   (פ"ב 

מעלות המלאכים, וע"ש במגדל עוז דכתב 

כל   הוא   עד  שנקראו   שמות   עשרה  אלו   וז"ל, 

 הוא  זה.  הפרק  סוף  עד'  כו   מרכבה  מעשה  הנקרא

  בראשית  במדרש  וגם  ,)יח  דף(  דורשין   אין   בפרק

[זוהר חדש דף ו ע"א, גם ברעיא מהימנא ח"ב דף  

  גם 

  גם 



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רנב

ברם עיין בזה   .הללו   מעלות העשר  מג ע"א] נמנו 

  . )הערהבאות יג (לעיל 

  

  הדרך להשגת רוח הקודש 

כיצד היא    (ח"ג פרק נא)י הרמב"ם במורה  דבר

היא  שעיקרה  הקודש,  רוח  להשגת  הדרך 

הדביקות בה' בכל שעה, אף בשעת משאו ומתנו  

ה'  בעבודת  שלם  שהוא  לכך  ובהקדם  וכדומה, 

מהרח"ו  לדברי  הדברים  מקבילים  פרטים,  ועוד 

אורך   לכל  ישרים  למסילת  וגם  קדושה,  בשערי 

יר גם הרה"ג  ספרו עד שער רוח הקודש. וכך הא 

במב ספרין  קדושה  נתנאל  שערי  לספר  (ח"ד  וא 

שלום) אהבת  חברת  בהוצאת  מכת"י  שדברי הנדפס   ,

הרמב"ם בדרך להשגת רוח הקודש, על ידי זכירת  

ה' בכל עת וכו', היסוד הגדול הזה הוא המתבאר  

בספר שערי קדושה, כמבואר בהקדמתו, ובפרט  

ע"כ.   הרביעי.  המדות בחלק  בשו"ע  בזה  וראה 

  .(יחוד ה' עמ' קג)

  

המשניות  בפיר מכות)וש  מסכת  על   (סוף 

ישראל  את  לזכות  הקב"ה  רצה  המשנה, 

וכו', ביאר, שכשיקיים אדם מצוה אחת מתרי"ג  

כוונה מכוונות   ישתף  ולא  וכהוגן,  מצוות כראוי 

לשמה   אותה  שיעשה  אלא  פנים,  בשום  העולם 

עכ"ד.   לחיי העולם הבא.  בה  זכה  הנה  מאהבה. 

שמצוה   ד ע"א)(פרשת נשא דף קכ יוצ"ב בזוהר  והנה כ

אחת בשלימות שורים עליו עשר ספירות, וכאילו 

(ח"ב קיים רמ"ח עשה. ומהרח"ו בשערי קדושה  

  מביא את הזוהר הנ"ל.  שער ג)

  

הרמב"ם   דברי  שהביאו  מקובלים 

  והפילוסופים הכוים

גם הרמב"ן שהיה מקובל, באגרתו לחכמי  

כתבי הרמב"ן מוסד הרב קוק (נדפסה בצרפת הנ"ל  

משבח את הרמב"ם במורה, על כמה   א עמ' שלו)ח" 

וגם  הפילוסופיה,  דרך  לעולם  שהביאו  דברים 

בדרכי  אוחז  פעמים  בספריו  גופיה  איהו 

באיוב   וכגון  ח)הפילוסופיה,  ושמקורו   (יז, 

(שער א מהמורה. וכן עביד הרמ"ק בפרדס רמונים  

ב) פרק  ח  ושער  ט,  הרמח"לפרק  וכן  רבות   .  מביא 

במו  הרמב"ם  בדעת מדברי  כגון  ובמדע,  רה 

רה.  תבונות   פו,  קס,  קנט,  קלג,  עמודים  פרידלנדר  (מהדו' 

בעיונים   וע"ש  המורה,  על  לענות  שבא  נא,  בעמ'  . )19וע"ש 

(ריש עמ' ועוד נשען על דבריו ביסודי התורה שם  

ובסופו) תבונות  רג  ובדעת  ק) .  מהמורה    (אות  מביא 

ודרך הכוכבים, ושם  בענין סדר השפעת   (אות ה' 

לענין הרחקת ההגשמה, ושכבר הרחיב על זה   קנו)

המיוחד שבמחברים הרב הגדול הרמב"ם זלה"ה  

בספר המורה, ועוד הובא לעיל בסמוך שכן אמר 

וכיוצא  הנבואיים.  הדמיונות  לענין  הרמב"ם  על 

וואלי,  (בזה כתב תלמיד הרמח"ל בספר הליקוטים 

שלד) חובות    עמ'  האחדות,  שראיית  על  הלבבות 

מכוון   הוא  ומצטמצמות,  הולכות  הסיבות  שכל 

אל סודו ממש וכו'. ע"כ. וכן עביד הבן איש חי  

במורה,  הרמב"ם  מדברי  דוכתי  בכמה  להביא 

  (ח"א או"ח סימן א ד"ה והגאון) וכגון בשו"ת רב פעלים  

במושג  הנבוכים  במורה  הרמב"ם  פירוש  על 

מב"ם ז"ל  ה, כתב, והמשכיל יבין שדברי הרשכינ 

להרחיב   יכול  היה  לא  הוא  ורק  בדברינו,  נכללו 

אליו   נגלו  שלא  מפני  הרחבנו,  כאשר  הדברים 

אליהו  מפי  קבל  רבנו האר"י אשר  ודברי  זוה"ק 

הנביא זכור לטוב בחכמת הקבלה וסודות התורה.  

  (ח"א סימן א הנ"ל) עכ"ל. ועוד שם בשו"ת רב פעלים  

כמ להביא  ועוד  המורה.  דברי  את  פעמים  ו ה 

ותבונה   והרמב"ם)בדעת  ד"ה  שניה  לענין    (פתיחה 

ובהמשך   הרמב"ם)הגשמה,  כתב  עוד  ציטטו   (ד"ה 

לענין יחוד ה'. גם הלשם שבו ואחלמה מביא את  

הרמב"ם פעמים רבות בספריו, וכגון בריש הספר  

  גם 

  גם 

  כב. 



 

  רנג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

הביא את דברי הרמב"ם לענין יחוד ה'. גם הגאון  

מאזו  מאיר  המלך רבי  כסא  בקובץ  שליט"א  ז 

שנה לפטירת הרמב"ם, עמ' לב בהוצאת מכון כסא    800ת  (במלא

את    רחמים) הרמב"ם  ראה  שלא  שאע"פ  כתב 

הזוהר, מ"מ בכמה דברים כיונה דעתו אל חכמת 

  הקבלה, וכגון לענין אי גשמות ה'. ועע"ש.  

  מסקת האמור 

זאת, שהפילוסופיה והקבלה  אחר עלות כל  

הן צרות זו לזו, לא ישכנו יחדיו, בהגלות 

הוראותיו   קבלנו  אשר  החי  האר"י  דברי  נגלות 

וגם  .  טובעניני קבלה וכנודע, וע' בזה כאן בהערה 

מתוך  למסקנותיהם  הגיעו  שהפילוסופים    כיון 

 

 
  השגות האר"י על פי עדויות מהרח"ו  טו

האר"י  הסיבה כי  ואומרים,  מודים    שכולם 

החי הוא ראש המקבלים באמת, ועל  הסיבה

גודל   לפי  היא  הסוד,  בעניני  דבר  כל  ישק  פיו 

לנו   נודע  שלא  ברוחניות,  שהשיג  השגותיו 

האר"י   מהשגות  ליקטנו  כך  ולצורך  כמותם. 

בעיניו.  תב  בעדויות מהרח"ו מכ מה שראה  ידו, 

והקפדנו לא להביא שמועות וסיפורים, ולכן לא  

הבאנו שום דבר מספר שבחי האר"י וכדומה, כי  

  אם על פי עדות מהרח"ו גופיה.

  

  מהקדמותיו 

חיים   כתב עץ  לפרי  בהקדמתו    מהרח"ו 

(נדפסה גם בריש עץ חיים בעוד הקדמה ד"ה אמר  כתב

האיר עיני בקצת  [שהאר"י] סמך ידיו עלי, ו   הצעיר)

ומפי אליהו שנתגלה אליו תמיד,   וכו',  הקדמות 

על  סתימין  רזין  לגלות תמיד  ליה  יהבי  ורשותא 

רשב"י   מימות  נתגלו  שלא  והזוהר,  התיקונים 

קנאה  וחמה,  אף  מפני  יגורתי  כי  ולולא  ואילך. 

חכמים  דורנו  באנשי  ימצאו  עלי,  המתגבר 

  פם לבלתי האמן כי יש אלהים בדעתם, ויקשו ער

גדולתו  בשומעם  מקנאתם  פן  ויראתי  בארץ, 

ונפלאותיו, ח"ו יטילו פגם בקדשים, ויאמרו מאן 

זאת,   ולולא  ה'.  דבר  בנו  גם  הלא  בגוברין,  גבר 

עיני   אשר  ונפלאותיו  דרכיו  מקצת  מספר  הייתי 

בכל  נראה  לא  מבוהלים,  דברים  זר,  ולא  ראו 

בריו וכו'. כי היה  הארץ מימות תנאים כרשב"י וח 

במ כל יודע  על  ומדרשות  ואגדות  ותלמוד  שנה 

ומעשה בראשית   פנים בפרד"ס,  ודבר כמה  דבר 

ומעשה מרכבה, בשיחות עופות ובשיחות דקלים 

תזעק.  מקיר  אבן  כי  בסוד  ועשבים,  ואילנות 

ושלהובי פחמים, ובשיחת מלאכים, והיה מדבר 

והיה  רע.  ורוח  טוב  רוח  מהגלגולים,  ברוחות 

ינוקא דפ' דברים, כיר בריח הבגדים כמו אותו  מ

חי   בעודו  אדם  נשמת  ומביא  אלמים.  ובעופות 

מסירהו.  ואח"כ  וחפצו,  צורכו  כל  עמו  ומדבר 

ובבתי   מהגוף,  צאתם  בעת  נשמות  רואה  והיה 

הקברות, ובעלותן בכל ערב שבת לגן עדן. והיה 

מדבר עם נשמת הצדיקים שהם בעולם הבא. והיו 

רצוף  ורה. וגם היה יודע חכמת הפמגלין לו רזי ת

אמיתתם.   על  חלומות  ופתרון  הידים  ושרטוטי 

ובגלגולים ישנים וגם חדשים. והיה מכיר במצח  

קרא   פסוק  ומה  שחלם,  ומה  מחשב,  מה  אדם 

בעליית נשמתו לגן עדן בלילה. והיה מלמד פי'  

שורש נשמתו. והיה קוראו במצחו זכיות ועבירות 

א'   לכל  נותן  והיה  כפי שחישב,  תיקון,  ואחד 

המ האחוזה  הבחינה  נשמתו,  לשורש  יוחדת 

בשורש של אדם הראשון. והיה יודע כמה טעויות 

והיה  יודע להכות בסנורים.  והיה  נפלו בספרים. 

חסידות  והיה מלא  מה ששנו החברים.  כל  יודע 

ודרך ארץ וענוה ויראת ה' ואהבת ה' ויראת חטא, 

וכל זה  וכל מדות טובות ומעשים טובים היה בו.  

  כג. 



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רנד 

 

 

היה יודע בכל עת ובכל שעה ורגע. וכל החכמות 

.  ועיני ראו ולא זר ועיני ראו ולא זר ועיני ראו ולא זר ועיני ראו ולא זר האלו תמיד היו מונחים בחיקו.  

דותו וכו', וזהו הביאו לידי  וכל זה השיג מרוב חסי

וזה  וזה  וזה  וזה  רוח הקודש, והיה אליהו ז"ל נגלה לו תמיד.  

גילוי בדורינו  ידעתי מפיו באמונהידעתי מפיו באמונהידעתי מפיו באמונהידעתי מפיו באמונה . ואף אם אין 

לא נמנע רוח הקודש זה לנביא וחוזה, אפילו הכי 

לו.   הראוין  המאירות  פניו  על  מרחפת  מלהיות 

  עכ"ל. 

ההקדמות   עוד לשער  מהרח"ו  בהקדמת    כתב 

והנה ה עוד רבו בזה"ל, מלא תורה    יום)(ד"ה  על 

בפלפול,  בתלמוד,  במשנה,  במקרא,  כרמון, 

במעשה   בראשית,  במעשה  והגדות,  במדרשים 

עופות,  בשיחת  אילנות,  בשיחת  בקי  מרכבה, 

הנזכר  בש הפרצוף  בחכמת  מכיר  מלאכים.  יחת 

ברשב"י בפרשה ואתה תחזה. יודע בכל מעשי בני  

יודע במחשבות לעשות.  ושעתידים    אדם שעשו 

בני אדם טרם יוציאום מן הכח אל הפועל. יודע 

וכל הדברים ההווים בכל הארץ, ולמה  עתידות, 

מי   הגלגול,  בחכמת  יודע  בשמים.  תמיד  שנגזר 

ואיפ ישן,  ומי  מקום חדש  באיזה  ת האיש ההוא 

יודע   התחתון.  ובאה"ר  העליון  באדם  תלויה, 

בשלהבת הנר ולהבת אש דברים נפלאים. מסתכל 

בעיניו   הראשונים  וצופה  הצדיקים  נשמות 

והאחרונים, ומתעסק עמהם בחכמת האמת. מכיר 

בריח האדם כל מעשיו, על דרך ההוא ינוקא בפ'  

ונחים בלק. וכל החכמות הנזכרים, היו אצלו כמ

להתבודד  יצטרך  בלתי  שירצה,  עת  בכל  בחיקו 

עליהם.   ראו ולחקור  ראו ועיני  ראו ועיני  ראו ועיני  דברים    ועיני  זר,  ולא 

רץ, מימי  מבהילים לא נראו ולא נשמעו בכל הא

חסידות  הוסיף  וכו'.  הנה  ועד  ע"ה  רשב"י 

לידי  הביאתו  היא  וקדושה,  וטהרה  ופרישות 

אליהו הנביא שהיה נגלה אליו תמיד, ומדבר עמו  

ולמד פה,  אל  שאירע פה  וכמו  החכמה,  זאת  ו 

והנסיונות   והנה מלבד החקירות  וכו'.  להראב"ד 

בעינינו והמופתים   ראינו  בעינינו אשר  ראינו  בעינינו אשר  ראינו  בעינינו אשר  ראינו  הנזכר   אשר  הרב  מן 

הנ  אשר  זלה"ה,  עצמם  והדברים  הדרושים  ה 

בחבורי זה, יעידון יגידון, וכל רואיהם יכירום, כי 

דברים עמוקים ונפלאים כאלה, אין יכולת בשכל  

שפעת רוה"ק ע"י  אנושי לחברם, אם לא בכח ה

  אליהו ז"ל וכו'. עכ"ל.

  

  שער רוח הקודש 

הקודש   עוד רוח  בשער  רע"ג)לו  ג    כתב    (דף 

בדופ  עוד גם  כי  דע,  כמו שבו וז"ל,  ק האדם, 

הרופאים   אל  הגופניים  תחלואים  וניכר  נודע 

חולי   בו  מכיר  היה  זלה"ה  מורי  כך  הגופניים, 

וסוד   האדם.  בדופק  ממשמש  בהיותו  הנפש, 

הוא ושם    הענין  וכו'.  ע"א)זה  ד  צורת    (דף  לגבי 

האותיות במצח כתב, גם פעם אחת ראה במצח  

אותו  תבעה  שאשתו  שם  נרשם  איך  אחד  איש 

צוה, אלא שהיה בימי החול ולא רצה וכו', לדבר מ

ואמנם אין זה נחשב לעון, לפי שהיה בימי החול  

וכו'. ופעם אחרת ראה במצחי שלש אותיות וכו',  

אה שאני צריך לגמול חסד עם  ואמר לי, שהוא הור

ידיעה אחרת,   לו  היתה  עוד  הנה  וכו'.  יצ"ו  אבי 

או   לרוחו  או  האדם  לנפש  קורא  שהיה  והוא 

היה מדבר עמה, ושואל וחוקר אותה, לנשמתו, ו 

והיא משיבה אותו כל מה שהיה שואל ממנה, וכל 

פרטי הדברים.   וכל  לה,  לי מה שאירע  לי ואמר  לי ואמר  לי ואמר  כי    ואמר 

כשהוא רואה הענינים באותיות המצח, יש דברים  

שאיננו יכול להבין אותם מרוב דקותם והעלמם 

וחוקר  כששואל  אבל  וכיוצא,  והיפוכם  וכיסוים 

ודע הדברים באמיתות גדול את נפש האדם, אז י 

ובענין השגתו, אין הפה   (דף ד ע"ד)ובבירור וכו'.  



 

  רנה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 

 

יכולה לספר הכללים של מיני החכמות, ומכ"ש 

דברים    מה שראיתי בעיני מה שראיתי בעיני מה שראיתי בעיני מה שראיתי בעיני פרטי כל מין ומין. אמנם  

ואמ להמשיך  נפלאים  יודע  היה  אלו.  הם  יתים 

מן   או  החיים  מן  או  שתהיה,  מי  נפש  לפניו 

הנפטרים, מן הראשונים או מן האחרונים, ושואל  

מהם כל רצונו בידיעת העתידות וברזי התורה. גם 

היה נגלה אליו אליהו הנביא ז"ל ומלמדו. גם היה 

הפרצוץ,  מכ ובחכמת  המצח,  באותיות  יר 

הא גוף  בעור  שיש  ובאורות  ובאורות  דם, 

דקלים  ובשיחת  עופות,  ובצפצופי  שבשערות, 

כמש"ה  הדומם,  שיחת  ואפי'  ועשבים,  ואילנות 

אבן מקיר תזעק וגו'. ושיחת להבת הנר, ולהבת 

גחלי אש. ורואה המלאכים המכריזים בעולם כל  

ו  עמהם.  ומדבר  כנודע,  בכל  ההכרזות  בקי 

רבות  וכאלה  האמיתים,  ובסגולותיהם  העשבים 

ספר, לא יאמינום השומעים כי יסופר    לא יכילם

. עוד ואשר עיני ראו ולא זר כתבתי באמתואשר עיני ראו ולא זר כתבתי באמתואשר עיני ראו ולא זר כתבתי באמתואשר עיני ראו ולא זר כתבתי באמתלהם,  

ע"ב)שם   ה  [של   (דף  וצפצופם  קולם  שיבין  ומי 

ויש  בתורה,  סודות  כמה  לידע  יוכל  העופות], 

וכמו  וכמו  וכמו  וכמו  דורות שיש צדיקים בתוכם מכירים אותם,  

למורי שרא שרא שרא שרא  למורי יתי  למורי יתי  למורי יתי  באורך.    בעיני בעיני בעיני בעיני ז"ל    יתי  ע"ש  וכו', 

שם   ועוד  ע"ג)(דף  עכ"ל.  עונות    ה  גדול,  שת"ח 

אפשר  ואי  במצחו,  נכתבות  לא  שעשה,  קלות 

לדעת אותם, אם לא על ידי ידיעה אחרת שביארנו 

עם   מדבר  ז"ל, שהיה  למורי  לו  למעלה שהיתה 

כל  ממנה  וחוקר  ושואל  ממש,  האדם  נפש 

(דף ה ע"ג דרוש ע"כ. ושם  פעולותיה, והיא מגדת לו.  

, שהיה מכיר עוד ידיעה אחרת היתה להרב ז"ל  ג)

  בצפצופי עופות, וזה ענינו וכו', ראה שם באורך. 

  

  כת"י מהרח"ו חדש 

  הדפיס מכת"י מהרח"ו החוקר הרב מאיר   עוד

בניהו, בספרו תולדות האר"י, קונ' אלה תולדות  

יצחק, וכת"י זה הינו תמצית ספר שבחי האר"י, 

אהבת וה בהוצאת  האר"י  שבחי  בספר  דפיסוהו 

מודגשו  באותיות  ונעתיק  שלום  הספר.  לאורך  ת 

את לשונו בהשגת האר"י וז"ל, עד שזכה שנגלה  

זכור   אליהו  אליו  שנגלה  וכיון  כך,  אחר  אליהו 

קטנים   הדברים  כל  ומשיג  מבין  היה  אז  לטוב, 

וגדולים וכל מיני חכמות וכו'. והיה יודע במשנה 

דות ובמדרשים, על כל דבר ודבר ובתלמוד ובהג

והד פרד"ס,  דרך  על  פנים  מוכיחים  כמה  ברים 

[וכ"כ מהרח"ו בשער המצוות ואתחנן דף לג ע"א  

והיה  אמיתתה.  על  זו  חכמה  יודע  והיה  וע"ב]. 

והיה  מרכבה.  ובמעשה  בראשית  במעשה  יודע 

אם  בקול  אם  בנבואה,  יש  מדרגות  כמה  יודע 

תנבאו הנביאים בדיבור אם בהבל, ומאיזו בחינה נ 

 וכו' [כמבואר בריש שער רוח הקודש]. וכל דבר 

ודבר היה יודע על אמיתתו. גם היה יודע כל מיני  

ועשבים  ודקלים,  אילנות  בצפצופי  חכמות, 

ובצפצופי   תזעק.  מקיר  אבן  כי  בסוד  ודומם, 

האש,  ומשלהבת  מלאכים,  ובשיחת  עופות, 

הבגדים,   בריח  מכיר  והיה  הפחמים.  ובשלהובי 

בלק,  כעני פרשת  בזוהר  דאיתא  ינוקא  ההוא  ן 

ו  דוכתי,  ובכמה  והיה  ובכמה  מודא"ש.  באוי"ש 

אופנים  כמה  על  הדרך  קפיצת  חכמת  יודע 

בספרים,   נפלו  טעויות  כמה  יודע  והיה  ודרכים. 

בין בדפוס, בין של כתיבת יד, ומתקנם. והיה יודע  

להכות בסנורים. וכל זה היה יודע בכל עת ובכל  

וידיעות אלו וכהנה רבות, היו   רגע. וכל החכמות

ם בחיקו, ועיני ראו  אצלו תמיד, כאילו היו מונחי

ולא זר. גם היה יודע בחכמת הפרצוף ובשרטוטי  

על  יתרו  פרשת  ובזוהר  בתיקונים  כנזכר  הידים, 

פסוק ואתה תחזה. והיה בקי בפתרון חלומות על 



    המדות  סעיף יט  שו"ע   

  

 

רנו 

 

 

אמיתתם כאשר הם וכו'. והיה מכיר במצח האדם  

ומה פסוק קרא  מה שחשב בלילה,   ומה שחלם, 

בעלות נשמתו בלילה בגן עדן. והיה מלמדו פסוק  

האדם   במצח  קורא  והיה  נשמתו.  שורש  של 

יודע  והיה  והעבירות שעשה או שחשב.  הזכיות 

ומה פגם עושה,   עוצם פוגם,  והיכן  פגם כל עון 

ובכוונותיו   התעניות  במנין  תיקונו  ועוצם 

לכ תיקון  נותן  והיה  הפסוקים,  אחד ובקריאת  ל 

ממקומות  אצלו  באים  והיו  עוונו.  כפי  ואחד 

רחוקים, ליקח ממנו תיקון על מה שחטאו, וקודם 

אצלו  פלוני  בא  שהיה  יודע  היה  אצלו,  שיבואו 

והי פלוני,  פלוני  ממקום  יום  לחברים,  אומר  ה 

יבוא פלוני ממקום פלוני על ענין פלוני, ולא היה 

להם   נותן  והיה  ארצה,  דבריו  מכל  דבר  נופל 

ומה  ה עשו  הם  מה  לו  שיפרשו  וקודם  תיקון. 

סוד  יודע  והיה  להם.  הוא  מפרשו  היה  חטאו, 

ישנים, מאדם הראשון עד  הגלגולים חדשים גם 

ה חדשים  ובגלגולים  המשיח.  מי ימות  יודע  יה 

המגולגל באדם, ומי בבהמה או בחיות או במים 

בסוד  יודע  והיה  וכו'.  דומם  או באבן  בדגים  או 

עברות נשמות באנשים החיים]  העיבור [היינו הת

וכו'. והיה מדבר עם הרוחות המגולגלים אם רוח 

טוב ואם רוח רע. והיה מוציא רוח רעה מן הגוף  

ר ואחד בכוונה מיוחדת לאותו  ועל  כל אחד  וח. 

ידי הוה עובדא מעשה בצפת תוב"ב בזמן מורי  

הרב   החכם  של  אחותו  בן  אחד  בבחור  זלה"ה, 

ה ויען  וכו',  נון  בן  תרצה  יהושע  אם  ויאמר  רוח 

שאצא מכאן, עשה עמי תנאי אחד והוא, כי אחרי 

כלל   אשה  פני  זה  בחור  יראה  לא  מכאן  צאתי 

שלשת ימים, ואם לא יקיים התנאי אהרגנו, ויצא 

וכו'. ובאו אמו ודודתו לראות הבחור, וראו   הרוח

ונכנס  ונשקוהו. אז באותה שעה חזר הרוח  פניו 

אומ של  היראה  ומפני  וחנקו.  העולם בו  ות 

קפיצת   זלה"ה  מורי  עשה  שהרגוהו,  שיאמרו 

הדרך על שני קנים, והלכנו לטבריה ברגע אחד,  

כי זה היה בין השמשות, ועשה מורי זלה"ה תפלה 

יש שלא  כדי  בטבריה,  האומות,  בין  הדבר  מע 

חזרנו   ימים  ואחר  היה,  וכן  כלל,  יפסידו  שלא 

לי  ואמר  וכו'  בצפת  מעשה  עוד  תוב"ב.  לצפת 

וכ שבעולם מורי  הקליפות  כל  יבואו  ואפילו  ו' 

להזיקך, לא יוכלו להזיקך, ולא ליגע בך, אם אתה  

יוכלו   ולא  יברחו ממך,  הכל  בגדיך,  מנער שולי 

תי לביתי דרך שוק  לעמוד בפניך. ואחר כך הלכ

וגדול  שחור  אחד  כלב  לפני  בא  וכו',  היהודים 

כחמור, ונבהלתי לפניו ולא נזכרתי שום כוונה, כי  

זה שכחתי הכל וכו'. ובעוברי נגד הכלב, בראותי 

צעק בקול גדול ונבהלתי ונפלתי על הארץ, ונגעה  

בגדי   שולי  מצאתי  וכשקמתי  הכלב,  ביד  ידי 

בכוונת המתכוין,    מלאים טיט, ונערתי אותם שלא

והנה ברח הכלב תכף ומיד. והלכתי לביתי, וידי 

שנגעה ביד הכלב נתייבשה. והנה בבוקר הלכתי  

זלה"ה ואמר לי, לא אמרתי לך שתנער  לבית מורי  

נכנסתי  ולא  לוייה,  לך  עשיתי  וגם  בגדיך,  שולי 

בביתי עד שראיתי שנכנסת כבר בביתך, ולבי היה 

ב זלה"ה  מורי  החזיק  אז  שבה עמך.  והנה  ידי, 

האדם   נשמת  מוציא  היה  וגם  וכו'.  כבראשונה 

עמה   ומדבר  ומביאה אצלו,  ממנו,  חיותו  בחיים 

כנפשו שובעו, ואחר כך היה כל חפצו וכל צרכו  

או  נפש  אליו  מביא  היה  וגם  בגופו.  לו  מחזירה 

רוח או נשמה של המתים חדשים גם ישנים, והיה  

רזי   לו  מגלים  והיו  כרצונו,  עמהם  תורה מדבר 

הגוף,   מן  צאתם  בעת  רואה הנשמות  והיה  וכו'. 

יודע   והיה  ובעלותם בערב שבת בגן עדן עליון, 

היה יודע כל מה שיבינו כמה זמן עונשו בגיהנם. ו 
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בהלכ בין  אותו,  שיפרשו  קודם  בין החברים  ה, 

בדרש, בין בזוהר. והיה יודע מחשבות האדם מה 

שעשו ומה שעתידים לעשות. והיה יודע כל מה  

שנפטר   קודם  והנה  וכו'.  ובארץ  בשמים  שנגזר 

מורי זלה"ה יום אחד, הלכנו עם מורי זלה"ה על 

שם, והם [היינו    ציון שמעיה ואבטליון, והתפללנו 

שיאמר זלה"ה,  למורי  אמרו  ואבטליון]    שמעיה 

[ברכת   בעמידה  דוד  כסא  את  כשנאמר  כי  לנו, 

תשכון בתוך ירושלים בתפילת י"ח], נכוין שלא  

הרשע   ארמילוס  ידי  על  אפרים  בן  משיח  ימות 

וכו'. וסופו הוכיח על אזהרתו שמת מורי זלה"ה 

[והמע וכו'.  והעצומים  הרבים  שה בעוונותינו 

הנ"ל שיכוונו שלא ימות המשיח, מובא גם בפרי  

חיים   ע"ג)(ד עץ  נח  מורי  ף  פטירת  קודם  והנה   [.

זלה"ה צוה לחברים שיעשו לו טבילה אחרי מותו 

בבית הטבילה, וכי הוא יטבול מעצמו, כדי שלא  

והורידוהו   עשו  וכן  החברים.  ידי  חוצצים  יהיו 

לו   אמרו  המים,  בתוך  ועמד  הטבילה,  בבית 

כאשר  החברי טבילה  לו  ונעשה  האדון  ימחול  ם 

הרכין   שעה  באותה  מעצמו.  אמר.  וטבל  ראשו 

  עכ"ל הרב רבי חיים ויטאל.  

  

  ליקוט משאר כתבים

כב)הגילגולים   ובשער וז"ל,   (הקדמה    כתב 

וכבר כמה פעמים הייתי עם מורי ז"ל   ובשער

, הנה איש אחד הנקרא  והיה אומר לי והיה אומר לי והיה אומר לי והיה אומר לי הולך בשדה,  

ות צדיק  והוא  כך,  עון בשם  ולסיבת  חכם,  למיד 

גל תוך אחד פלוני שעשה בחייו, הוא עתה מתגל

וכיוצא בו, וכמו שיתבאר  אבן זה, או צומח זה, 

לקמן. ומעולם לא הכיר בו מורי ז"ל [דהיינו לא  

אחר הנפטר ההוא,    והיינו חוקריםוהיינו חוקריםוהיינו חוקריםוהיינו חוקריםהכירו בחייו].  

להאריך  ואין  ואמיתיים,  כנים  דבריו  ומצאנו 

יכילם לא  כי  אלו,  ועוד   בדברים  עכ"ל.  ספר. 

זכה שראה במצחו ש  (דף נד ע"ב)בשער הגלגולים  

שיתגלה בו נפשו של חזקיהו מלך יהודה, ושוב 

פעמים   כמה  כן  אירע  ועוד  כיון שכעס,  הסתלק 

הגילגולים   בשער  ועוד  ע"א)ע"ש.  עג  כתב,   (דף 

ומסתכל  רואה  היה  הוא  כי  הודעתיך,  וכבר 

ומכ זמן,  ובכל  מקום  בכל  הצדיקים  ל בנשמות 

נפשותיהם   ששם  קבריהם,  על  בהיותו  שכן 

גם   כנודע.  בנפש  עומדות,  יביטו  עיניו  מרחוק 

היה   זה  ידי  ועל  שלו,  הקבר  על  העומד  הצדיק 

עמהם,  מדבר  והיה  וצדיק,  צדיק  כל  קבר  יודע 

ניסיתי כמה  ולומד מהם כמה סתרי תורה.   ניסיתי כמה  וכבר  ניסיתי כמה  וכבר  ניסיתי כמה  וכבר  וכבר 

ומצאתי   החקירות,  בתכלית  וחקרתי  ומצאתי  נסיונות,  החקירות,  בתכלית  וחקרתי  ומצאתי  נסיונות,  החקירות,  בתכלית  וחקרתי  ומצאתי  נסיונות,  החקירות,  בתכלית  וחקרתי  נסיונות, 

, ואין להאריך בזה עתה, כי  דבריו כנים ואמתייםדבריו כנים ואמתייםדבריו כנים ואמתייםדבריו כנים ואמתיים

יכילם ספר וכו'. הם דברים נוראים ונפלאים, ולא 

הגילגולים הם השגות   כל שער  ולמעשה  עכ"ל. 

ובשער  הוא.  ובזמנו  הקדמונים,  בגילגולי  מרום 

לסמא"ל    (משפטים)המצוות   הזכרתי  וז"ל,  כתב 

מורי   לבית  כשהלכתי  ובבוקר  בלילה,  והיה 

הנה בלילה הזה   זלה"ה, הסתכל במצחי ואמר לי,

ני  עברת על שם אלהים אחרים לא תזכירו, והזהיר

מאד שבשום אופן לא ביום ולא בלילה לא אזכיר 

עוד בשער  בלילה.  ובפרט  בו,  כיוצא  ולא  שמו, 

ע"א)המצוות   לח  דף  כאב   (עקב  למהרח"ו  שהיה 

לו האר"י, שזה מפני שפוסע   ואמר  גדול,  עינים 

ליל שבת  פסיעה גסה בימי החול, ולפי שבאותו  

לא נתכון באותו הקידוש, לא הוחזר לו החסרון. 

יחודים   ולפי כשמיחד  באר"י  מסתכל  שהיה 

בק"ש, במודים ובקדושה. ולכן שלא יסתכל בו, 

ואז יוסר ממנו כאב העינים, וכן היה. ועוד כיוצ"ב  

על מי שהפסיק בין מים אחרונים    (שם דף מה ע"א)

. עוד לברכה, ולכן אמר האר"י שבא לו כאב בכתף
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רנח

  סעיף כ  

  במציאות האל  "וידעת"בהגלות הסוד כיצד נקיים 

לומר  יש  עדיין  הפילוסופיה,  את  סותרת  שהקבלה  האמור  אף  על 
הפילו שההוכחות  כגון  שבמקום  נכונים,  דברים  מוכיחות  סופיות 

מציאות האל ואחדותו וכדו', בהם ההוכחות הפילוסופיות הם אמת ולא 
.] לפיכך לכאורה  (סעיף יט אות כא)שקר [ורבים הם הדברים האלו, וכדלעיל 

בר שהמתעסק  לומר,  הרחקת  יש  האל,  למציאות  הפילוסופיות  איות 
ת הפילוסופיה הנכונה  ההגשמה ואחדותו, שבאלו אין סתירה בין חכמ

לבין הקבלה, אלא הן משלימות זו את זו, למי שידרוך בדרך שהקבלה  
והפילוסופיה   המשענת,  ועליה  העולמות,  השתלשלות  סדר  את  תורה 

ומ הקבלה,  על  הנשען  אדם  אלו.  דברים  בשכל  אל  מוכיחה  יבוא  מנה 
יוכל ליפול אל הכפירה, וממילא לכאורה מוטל עליו   הפילוסופיה, לא 

ללמוד הח האיסור  [ומשום  הפילוסופיות.  בחקירות  ה'  את  לדעת  יוב 
לעיל   נתבאר  וכאשר  ליכא,  הגון  שאינו  מרב  יד) תורה  שלימוד  (סעיף   ,

בהשם,  האמנה  מצות  קיום  אלא  תורה,  תלמוד  מצות  אינה    אמונה, 

ובפרט   "ראיה".  מתוך  האר"י  ואילו  הוכחות, 

האלהות  שבמדעי  הפילוסופיה  בעלי  באודות 

הן קלושות ולא מכריחות, וכפי שנאספו הוכחותי

לעיל   בהערה)דבריהם  א  אות  ט  שאין (סעיף  הרי   ,

הפילוסופיה חכמת  את  היום  הרחק  ללמוד   ,

ביתה.  פתחמעליה דרכיך, ואל תקרב אל 

 

 

כתב וז"ל,   (הקדמה ג' דף מב ע"ב)בשער רוח הקודש  

משיג  ונח היה  ז"ל  מורי  הנה  כי  לענינינו,  זור 

שורשו   מקום  מישראל  ואיש  איש  כל  בחכמתו 

אותם   ואחד  אחד  לכל  מלמד  והיה  בתורה. 

לנשמתו   המתייחסים  התורה  שעל  הפירושים 

שראה במצחו    (דף מ סוע"ב)וכו'. ובשער היחודים  

נ  יין  שחזר  ששתה  מומר  עם  יין  שתה  כי  סך, 

ון. ובפרי עץ חיים בתשובה, ועם כל זה זקוק לתיק

א) פרק  סוף  המטה  שעל  ק"ש  אברהם    (שער  רבי  בשם 

ומצאו   שעות,  ג'  או  ב'  ישן  האר"י  הלוי שמצא 

מרחש בשפתיו, ואמר לו שעסקתי עכשיו בישיבה 

של מעלה, ואם הייתי דורש שמונים שנים רצופים  

ממה   ולילה  יכול יומם  איני  עתה,  ששמעתי 

יה מנהגו להשלים. והוסיף מהרח"ו בזה"ל, כן ה

ז"ל כשהיה ישן, היו מביאין אותו לפני סוריא"ל  

שר הפנים, והיה שואלו באיזו ישיבה הוא רוצה  

בוחר  היה  ופעם  אותו.  מוליכין  והיו  לילך. 

בישיבה של הקב"ה, ולפעמים בישיבת ר' עקיבא,  

ולפעמים בישיבת   ולפעמים בישיבת משה רבינו,

צה. ר' מאיר, וכן על דרך זה בכל מקום שהיה רו 

[ליקוט זה נאסף מתוך הספר שבחי האר"י אהבת  

  שלום מהביאורים וההערות.]

כ. 
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ולפיכך מותר הדבר אפילו אם ילמד בספרי הגויים, קל וחומר הלומד  
ין משום איסור זה מספרי הפילוסופיה של חכמינו ז"ל, שבזה פשוט שא

  כלל.]

זו יצא, שיש חיוב תורה לחקור בדרכי ההוכחות הפילוסופיות  
את   שיעקור  דבר  לפנינו  שאין  כיון  האל,  מציאות  ידיעת  את 
בהוכחות  שכלית,  בידיעה  האל  מציאות  את  לדעת  התורה  ציווי 

גחקירתיות   סעיפים  והראתה ד)-(וכדלעיל  הקבלה,  שנגלתה  בכך  ומה   .
ת האמת נחוייב לקרב, לפי  רבים בפילוסופיה אינם נכונים. אשדברים  

וכפי שעשה הרמב"ם   נרחיק,  ואת השקר  שצוותה התורה על הידיעה, 
מלאכה זו, להרחיק אמת מן השקר בפילוסופיה, בספרו המורה, ובהגלות  
של   וכדרכה  המורה,  ספר  על  גם  זו  מלאכה  להמשיך  נצטרך  הקבלה 

  תורה. 

ה זו, ורוב ם רבים יש לפני הבא לעסוק במלאכתנאיאף לדרך זו,  
העולם לא השלימו את תנאיה, ואסור להם לקרב אל המלאכה,  
שבילי   בין  בהליכתם  שחת,  באר  אל  ולבא  לסטות  הם  עלולים  שכן 
הפילוסופיה, בדברים העומדים ברומו של עולם, וסטיה קטנה שם, אין  

    שם.יין ע (סעיף ט) לה תקנה, וכאשר התקבצו תנאיה לעיל 

  יתבאר ברצות השם בסעיף הבא. למעשה זה אינו וכאשר 

  בהגלות הסוד כיצד קיים וידעת  

דרך  לחקור  שאין  הלום  בהגיענו 

נקיים   כיצד  לברר  עלינו  שוב  הפילוסופיה, 

לעיל   התבאר  הן  היום,  וידעת  התורה  ציווי  את 

ג) דבר    (סעיף  חיוב  נקטו שהוא  הראשונים  שרוב 

עת מציאותו והן על ידיעת יחודו. תורה, הן על ידי 

החקירה  דרך  הוא  זו  ידיעה  שציווי  אמרו  והם 

הפילוסופית ולא בדרך אחרת. ומקורם הוא לשון 

(וכאשר נתבאר לעיל סעיף  התורה שאמרה לשון ידיעה  

, ופירוש ידיעה הוא הבנה לעומק, תוך דחיית  )ד 

גרידא.  הצדדי שפתים  אמירת  ולא  האחרים,  ם 

ד ולהבין כיצד נקיים את חיוב ומעתה עלינו לעמו 

ידיעתו, שפסקוהו רוב הראשונים וקיי"ל כרובא,  

ובפרט במצות עשה דבר תורה שספיקו לחומרא.  

הסוד,  תורת  אינה  דהפילוסופיה  חזינן  ומאידך 

וכאשר   וכל,  יש להרחיקה מכל  כן לכאורה  ואם 

ת, בפרט אחר התגלות תורת צעקו במשך הדורו 

מול עומדת  מחד  וא"כ  שלא האר"י.  האזהרה  נו 

ולדרך  

ברם  

ברם  

  א. 
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לעסוק בפילוסופיה, ומאידך עומדת לפנינו מצות  

שהראשונים   היום,  וידעת  של  תורה  דבר  עשה 

כתבו שציווי התורה הוא לדעת על ידי החקירות 

הפילוסופיות, וא"כ כיצד נוכל להלום שני דברים 

פ נאמרו  [ואומנם  יחדיו.  על  אלו  ירושים אחרים 

תבאר לעיל  הציווי וידעת, אך לענין הלכה כבר ה

  דקי"ל כראשונים.]  )סעיף ד (

  

שיודע   הרמב"ם  יודה  האם  הסוד  בהגלות 

  יקרה דרך הקבלה 

ידיעת  לענין  כי  לומר,  מקום  יש  לכאורה 

יקיים  ובזה  בקבלה,  סגי  ויחודו,  מציאותו 

שכן   חקירה,  צריך  ואין  הידיעה  ציווי  את 

ים יבארו את הציווי לדעתו ית', שתדעהו  המקובל

בלה, וזה שפיר יקרא ידיעה, שאחר  דרך ציורי הק

סדר   את  ללומדה  מציירים  הקבלה  שמשלי 

מי  וכדומה,  וקישוריהם  העולמות  השתלשלות 

יוצרו.  את  הוא  שיודע  נקרא  ומכירם,  שלומדם 

ולא כביאור הראשונים הנ"ל שידיעה תבוא לידי  

ילוסופית. ויאמרו שאף קיום, רק דרך החקירה הפ

דע מהסוד, ועל הרמב"ם יודה לכך, כי הוא לא י

הידיעות  את  להשיג  לפילוסופיה,  הוכרח  כן 

רבות,  פעמים  חז"ל  עליהם  שהצביעו  האלהיות 

  סעיף קודם  ונאבדה בזמנו, וכאשר התבאר לעיל

באורך, וממילא פשוט שבלי חקירה שכלית אסור 

סופים. לקבל את דבריהם ומסקנותיהם של הפילו 

ם [כי מי אמר שדבריהם נכונים, וכי בגלל שכופרי

צריך   אדרבה  אמת,  זו  אלהים  על  דבר  אמרו 

ולבודקם. הן כל דבריהם באו  למשמש בכליהם 

למחוק   אסור  כזה  שבמקום  בודאי  השכל,  מכח 

ובפרט   בו,  להשתמש  חובה  אלא  השכל,  את 

מדעיות   המסקנות  של  שהדרך  בראותינו 

ולכ הזמן.]  במשך  הרמב"ם  להשתנות  כשראה  ן 

פירושה   את ציווי התורה לדעת, ביאר שמילה זו 

חיוב החקירה, שרק אז תהיה ידיעה, שכן עולים  

וכאמור.  מן המציאות שהכיר הרמב"ם  הדברים 

אך אם היה בא מלאך ממרום ומצייר להרמב"ם  

ציורי האלהות, וק"ו אם היה זוכה לנבואה, הרי 

כי חקירה,  בלי שום  "יודע"  היה  כל   שהרמב"ם 

הרמב"ם   וכמש"כ  לו,  שיצוייר  היודע  מטרת 

עתה בהגלות הקבלה, והיא המציירת לנו וכנ"ל. ו 

ציורי   את  יודעים  אנו  הרי שדרכה  הציורים,  את 

גם    אלהיםהאמת, וממילא הלומדה "יודע" את ה

  הרמב"ם, שכן אז מצוייר לו בדעתו, ויודע הינו.  

לשני אנשים האחד ראה מלאך, והאחר  

שכלו  שיש   מכח  גמור  להכרח  הגיע 

חר שיש מלאך,  מלאך. וכל אחד מהם לימד אדם א 

וכדומה.   השתלשלותו,  כוחותיו,  את  לו  ופירט 

מהראיה,  והבין  ראה  אשר  את  תיאר  הרואה 

השכליות   ההוכחות  דרך  זאת  הוכיח  והמשכיל 

שהביאו אותו לידי מסקנא זו. הרי לפנינו ד' בני 

ו מבין אדם, הראשון זה שראה, והוא גם אם אינ 

בשכלו כיצד יתכן שיש מלאך, יקרא "יודע" שיש 

יקרא  הוא  כן  על  ויתר  השיטות,  לכל  מלאך, 

"היודע" ואין מי שישוה אל ידיעתו, שכן ידיעתו  

הושגה לו בחושיו, ושום הוכחה שכלית הפוכה, 

לא תטהו מידיעתו. האדם השני שהגיע לכך שיש 

וככל   יודע,  נקרא  שכלית,  חקירה  מתוך  מלאך 

ביותר  שיכר המלאך  מציאות  את  השכל  דרך  יח 

והבטים,   יקרא  הוכחות  יותר,  מהותו  את  ויבין 

הרי   בחקירתו,  טעה  אם  [ואולם  יותר.  יודע 

לו  הינו]. האדם השלישי שאמרו  ש"יודע" הבל 

שיש מלאך ומאמין, אם מי שאמר לו הגיע לכך, 

השומע  זה  גם  גמור,  נאמן  והוא  שראה,  כיון 

ורה לפניו, וככל שיצייר  "יודע" הינו, כי עדות גמ

י לו  ויבאר  הדבר,  את  העד  כוחות  לו  את  ותר 

המלאך, השתלשלותו, חלקיו, רצונותיו וכדומה,  

ידע יותר. והרביעי שהחכם אמר לו שיש מלאך, 

  משל   ב. 



 

  רסא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

אם השומע האמין לו, כיון שאיש חכם הינו [ולא  

שמע את ראיותיו השכליות או שלא הבינם], אדם  

שהחוקר צודק, וגם   זה לא יקרא יודע, כי מי אמר

יצייר לו הכל בציורים מ דהימים, מי  אם החוקר 

אמר שהם נכונים, אמירת החוקר שכן הוא, אינה  

נקראת כלפיו ידיעה, כי לא בדק את האמירה, ואף 

אם מאמין הוא לחוקר באמונה שלימה, אמונתו  

תמימות הינה ולא ידיעה. רק אם יחקור השומע  

ה בר  והוא  המשמיע,  חקירת  לחקור,  בדרכי  כי 

ז ויגיע למסקנא זהה, או שונה משל המשמיע, א

יקרא יודע מה שהשיג, וככל שיעמיק חקר, ויצייר  

  את הדבר ביתר שאת, כן תגדל ידיעתו.  

עתה, הקבלה המושתתת על ראיית חכמינו, 

שקיבלו ברוח הקודש, ובגילויים שמיימים,  

הרמח"ל   האר"י  שבזוהר  תנאים  ושאר  רשב"י 

או וידעו, ועל כן באומרם לנו שכך  וכדו' שהם ר

, השומעים דבריהם נקראים  וכך הם פני הדברים

הידיעה   הם  לנו,  שציירו  הציורים  כי  יודעים, 

שלנו. וככל שנעסוק בציורים ונבינם ביתר שאת, 

הרמב"ם   דגם  נימא  ומעתה  ידיעתנו.  תגדל  כן 

ויחודו.   מציאותו  בענין  ידיעה  תקרא  שזו  יודה 

כיון שהציורים שבדרך הסוד [אולם גם לדרך זו,  

כסוי, גם אם הרמב"ם  נאמרו בהסתר, בכסוי בתוך  

בעומק   ללומדם  שמוכרחים  יאמר  לזה,  יודה 

מבין  שאינו  זוהר  הקורא  מבעי  דלא  ולהבינם, 

דבר, אא"כ ילמדו עם המפרשים. אלא אף הלומד 

רבוי   מחמת  דבר  מבין  אינו  האר"י  כתבי  את 

בהסת הדברים  שנכתבו  כיון  וכיון  הסתירות,  ר. 

יצא שכדי להגיע לידיעה, צריך להבין את הכתוב,  

בהבנה   ולא  הלימוד  בעומק  בסוד  לעסוק  חיוב 

שטחית. כי כל עוד לא יעלו דברי מאמרי הקבלה  

  יחד לא יקרה הקוראם יודע.] 

אם  ואף  וכל,  מכל  אינו  דזה  בינותי  שוב 

את  ולומד  ואיתנו  כאן  נמצא  היה  הרמב"ם 

טוע היה  האר"י,  הראיות תורת  למידת  בחיוב  ן 

ויחו  האל  למציאות  [רק הפילוסופיות  יתעלה  דו 

שהיה בונה את הראיות על יסודות הקבלה, ומה 

שיסתר מהקבלה היה דוחהו.] ובטחוננו זה בדעת 

הרמב"ם, בא בק"ו מכך שהרמב"ם ידע מהקבלה  

שראו בני ישראל את ה' במעמד הר סיני, והזהיר 

האמונה להמון  ללמד על פי קבלה זו את יסודות  

ב"ם ח"א  (איגרות הרמהעם, כמו שכתב באגרת תימן  

כג  ף(סעיובעוד דוכתי וכדלהלן  )במהדו' שילת קכו 'עמ

ד  עם    ,)ובאות  כל  של  עדות  היה  סיני  הר  ומעמד 

ישראל שראו את ה', ואם כן עדותם על מציאות 

האל, חזקה עשרת מונים מעדות רשב"י והאר"י  

[הן במעמד הר סיני כל עם ישראל זכו לנבואה,  

אלא לרוח ואילו רשב"י והאר"י לא זכו לנבואה  

עם   כל  עדות  היא  כאן  כי  בה,  ועוד  הקודש, 

עדות היא  וכאן  לפנינו    ישראל,  והרי  יחידים.] 

שאפילו שיש עדות של רואים רבים ונאמנים, לא  

הסתפק הרמב"ם בהשענות שלנו על עדותם, כדי  

שנחשב אנחנו השומעים מהם כיודעים, לפי מה 

לו,  ומצייר  מהרואה  שהשומע  לעיל  שאמרנו 

דע", אלא סובר שזה אינו נקרא ידיעה, נקרא "יו 

פילוסופיות לראיות  יזדקק  שהאדם  ויהיה עד   ,

סגי  ולא  שכלו,  הבנת  מתוך  לו  מוכרח  הדבר 

רשב"י   שהשגות  ק"ו  לו.  שאמרו  גמורה  בעדות 

והאר"י שהיו ברוח הקודש, לא תחשב ידיעה למי  

ששומע מהם מה ראו, לדעת הרמב"ם, אלא יחייב  

[ול השכלית.  החקירה  הרמב"ם  את  יחשוש  א 

למכשול שיגרם לעוסקים בחקירה הפילוסופית, 

בת שעומד  הראיות  למי  שאת  כיון  לימודה,  נאי 

עדות  שהיא  הקבלה,  על  ישעין  הפילוסופיות 

מחמת   העדות  עם  עולה  שלא  ומה  גמורה. 

שלא   וכשם  טעות,  שהוא  ברור  הפילוסופיה, 

אדם  לשכנע  פילוסופיות  ראיות  מליון  יצליחו 

וא יום, כיון שרואה שעתה לילה, בלילה שעתה ה

  כן 

  ג. 



    המדות  ף כסעי  שו"ע   

  

 

רסב

הוכחות  מליון  הכא  כן  וכדומה.  להיפך,    או 

בדרך   ישראל  עם  עדות  הסותרות  פילוסופיות 

  נבואית, לא יפריעו לנו.]

  

  וידעת הוא כיצד העולם מוהג 

והיא לפי דרכו    ולכן  יש לבא בדרך חדשה, 

, שפירש את )סעיף ד אות ח(של הרמח"ל הנ"ל 

ציווי על ישוב הלב שה' הוא   הפסוק וידעת, שהוא

', האלהים, ואין הכוונה לישוב הלב מנין שיש ה

ושהוא האלהים, כהרמב"ם ודעימיה, אלא ישוב 

הלב איך יתכן שה' מנהיג את העולם, והרי פעמים  

רבות רואים את העולם מונהג בדרך רעה, וכאילו 

ח"ו עזב את הארץ וזה סותר את האמונה שה' הוא  

ה נבין ונפנים את הידיעה שה'  האלהים. ובישוב ז 

פשט  שמורה  כמו  כולם,  הכוחות  בעל  הוא 

הבית  הפסו  בעל  כלומר  אלהים,  שה'  תדע  ק, 

כל  באה  כך  ולשם  ומשגיחו.  מנהיגהו  מחייהו 

וממילא  הרמח"ל].  [לדעת  ללמד  הקבלה  תורת 

יוצא שהוראת התורה וידעת, היא להורות לנו את  

וב הלב לימוד סודות התורה, שעל ידה נבא אל יש

העולם,  מהנהגת  לעינים  הנראות  הקושיות  מן 

את   סותרות  לכאורה  הוא  שהם  שה'  האמונה 

האלהים. וא"כ גם לדעת הרמח"ל, מילת התורה 

ידיעה, היא הבנת השכל, כפי שלמד הרמב"ם, אך 

בשונה מהרמב"ם שאינה הבנת השכל שה' הוא  

את  מנהיג  ה'  כיצד  השכל  הבנת  אלא  האלהים, 

אים שהוא מונהג לכאורה בדרך  העולם, כשאנו רו 

היא  שידיעה  לומד  הרמב"ם  שגם  וכיון  רעה. 

לכאורה  הב השכל,  האמור  נת  כל  אפשר  לאור 

שאילו ידע הרמב"ם את הקבלה, היה מודה   ,לומר

  לפירוש הרמח"ל בהוראת התורה "לדעת". 

הרמב"ם  יסכימו  שלא  נראה  לזאת  גם 

ודעימיה, שכן פשט הפסוק הוא [לדעת 

האלהים,    הרמב"ם הוא  שה'  לדעת  ודעימיה] 

אלהים   שיש  אמר  מי  לשאלה  תשובה  דהיינו 

הרמח"ל   כדברי  ולא  העולם,  את  מנהיג  ושהוא 

כיצד   האלהים,  הוא  שה'  יודעים  שאנו  שאחר 

 יעלה זה עם ראות עינינו שהעולם לכאורה מונהג 

בדרך רעה. וכמו שלמד הרמב"ם מפסוק זה, חיוב  

לא ליכא למימר  הידיעה שה' הוא האלהים, וממי

של   לדרכו  מודה  היה  הסוד  את  ידע  שאילו 

הרמח"ל בפשט הפסוק, שכן הרמב"ם למד אחרת 

הקבלה,  שנתגלתה  בכך  ומה  הפסוק,  פשט  את 

בכדי לשנות את הבנת מילות התורה, ולהרמב"ם  

השכל הבנת  היא  וראיות ידיעה  חקירה  מתוך   ,

  .(סעיף ד אות יא) שכליות. וע"ע בזה לעיל

  

  מעמד הר סיי וידעת דרך 

שלמד  מה  כי  אחרת,  לומר  דיש  איברא 

דרך  ה'  מציאות  ידיעת  חיוב  את  הרמב"ם 

שאר  וכן  ה',  אנכי  מהפסוק  הפילוסופיה 

שנאמר  אחרים  מפסוקים  שלמדו  הראשונים 

הרי    ,)סעיף ג(יל  וידעת היום וגו' וכדומה וכנזכר לע

דרך  ה'  אנכי  כי  דעו  נאמר  לא  אלו  בפסוקים 

הפילוסו  כיצד  הוכחות  בפסוק  פורש  ולא  פיה, 

והרמב"ם   שכלית.  ידיעה  לדעת  רק  אלא  לדעת, 

ובסוברו  בזמנו,  החכמות  כל  את  בהכירו 

מעשה  היא  הנכונה  האלהית  שהפילוסופיה 

הנשגבת  ושהיא  הסוד,  תורת  והיא  מרכבה 

הכיר הרמב"ם שיודעים את   בלימוד התורה, ובה

והתורה  ומאחר  אחרת,  דרך  מכל  יותר  הבורא 

לד למד הרמב"ם  הורתה  ממילא  עת את הבורא, 

הפילוסופיה  לימוד  דרך  להכירו  שכוונת התורה 

היה   לא  הפילוסופיה,  את  ידיעתו  וללא  הנ"ל. 

אומר שהוראת הכתוב היא על חכמה זו, ולא היה  

יוב ידיעה  כותב שיש חיוב זה, אלא היה אומר שח

זו יקיימה ע"י המסורת, בראות אבותינו בעיניהם  

מצ יציאת  ניסי  [וכפי  את  סיני.  הר  ומעמד  רים 

  ד.  

  אולם 

  ה. 



 

  רסג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

שנמצאו חלק מהשוללים שוידעת היא ידיעה דרך 

מעמד   דרך  ידיעה  שהיא  ומפרשים  הפילוסופיה 

להלן   דבריהם  ונקבצו  סיני  כב)הר  כן  (סעיף  על   [

אחר  איתנו,  עתה  היה  אילו  הרמב"ם  גם   שמא 

התגלות תורת הסוד, היה אומר כן. וכן נימא אף  

ל שוידעת כולל  לענין מה שהרחיב הרמב"ם הנ"

מוכרח  שהוא  לדעת  ה',  בידיעת  חלקים  עוד 

שסבר   לדרכו  כן  שלמד  וכנ"ל,  וכו'  המציאות 

את  ידע  ודרכה  הסוד,  תורת  היא  שהפילוסופיה 

הדברים האלו, לא כן עתה בהגלות נגלות תורת 

שחלקים אלו כלל לא ציוותה    הסוד, י"ל שילמד

לידיעה שכלית  דרך  אין  כי  ידיעתם,  על  התורה 

חכמת  באל דרך  מלבד  לפנינו,  נמצא  מאשר  ו 

הפילוסופיה שיש להרחיקה, אלא רק דרך תורת  

הסוד בדרך קבלה ולא דרך חקירה. וכן נימא על  

הכי  דיליף  ה',  יחוד  בידיעת  הרמב"ם  לימוד 

הבנת היא  ושמע  ישראל,  שמע  הלב   מדכתיב 

והלאה(וכדלעיל   א  אות  ד  סבר )סעיף  דאילו   ,

לומד היה  שקר,  שמע,    שהפילוסופיה  בפסוק 

  שהוא הפנמה, ולא הבנה חקירתית.

  

וידעת דרך חקירה פילוסופית מה שאיו סותר  

  לקבלה 

מה  כל  אם  דאה"נ  אינו,  דזה  נראה  אולם 

שאז  בודאי  שקר,  היה  בפילוסופיה  שכתוב 

דברינו יכונו, אך בודאי שההוכחות הפילוסופיות 

האל  מציאות  כגון  נכונים,  דברים  המוכיחות 

ושאר דברים שהקבלה אומרה כן, בהם ואחדותו,  

ההוכחות הפילוסופיות הם אמת ולא שקר, ורבים  

וכד האלו,  הדברים  כא)לעיל  הם  אות  יט  . (סעיף 

לדעת   הפסוק  פשט  את  יעקור  מה  וממילא 

הרמב"ם, שלמד שוידעת היא ידיעה שכלית דרך  

הקבלה,  שנגלתה  בכך  ומה  חקירתיות.  הוכחות 

יה אינם נכונים.  והראתה שדברים רבים בפילוסופ

את האמת נחוייב לקרב, לפי שצוותה התורה על  

מב"ם  הידיעה, ואת השקר נרחיק, וכפי שעשה הר

מלאכה זו, להרחיק אמת מן השקר בפילוסופיה,  

בספרו המורה, ובהגלות הקבלה נצטרך להמשיך  

מלאכה זו גם על ספר המורה, וכדרכה של תורה,  

החקיר חיוב  וזהו  המקובלים,  שעשו  ה  וכפי 

ו לדעתו,  התורה  עליו  דאילו שהורתה  נימא 

הרמב"ם היה עתה לפנינו כך היה מורה. ונמצא 

פרטי השתלשלות העולמות, לבין  שיש לחלק בין  

אדרבא   שבזה  ואחדותו,  האל  מציאות  ידיעת 

יסודות  כאשר  הידיעה,  את  תחזק  הפילוסופיה 

נ  נצל מטעויות יחקירה זו יהיו על הקבלה, ובזה 

וכאש גופיה הפילוסופיה,  הרמב"ם  כתב  ר 

   .(סעיף כב והרמב"ם באות ו) ודעימיה ויובאו להלן 

ר לעולמים, וכל כי כגון דבר זה היה כב

שנים  בזה  כיוצא  נוהג  כבר  העולם 

קרה  כן  הפילוסופיה,  עם  קרה  כאשר  כי  רבות. 

מורה   המדעים  מלימוד  חלק  שהרי  ל עלמדע, 

נטיפים,  מערות  העולם,  גיל  דרך  באל,  הכפירה 

תורת  כוכבים,  התגלות  מאובנים,  התגלות 

לידי   מביאים  וכנודע, שהם  וכדומה  האבולוציה 

העולם לפני כששת אלפי שנה,  ווצרות  יכפירה בה

נמנעים מחמת   עפרא לפומייהו. אולם היום, לא 

הכפירה שבמדע מללמוד לחלוטין את המדעים, 

ואף  אותם.  מלמדים  תורניים  ספר  בבתי  ואפילו 

ב משתמשים  האמונה  להיפך,  את  להוכיח  מדע 

באל, ובבריאה מחודשת, ולא אוסרים את העיסוק  

ראה ב  בה.  המחשבה להלן    )ה-ג   ים(סימנ  חלק 

לימוד שאר לגבי    )אהבת השם  (חלקשו"ע המדות  בו 

לידי   מביא  היה  שהמדע  יצוייר  לו  וגם  מדעים. 

הכפירה, אין זה אומר שכל מה שיש במדע אינו  

המד מן  רבים  חלקים  ואדרבה  יכולים נכון,  ע 

להביא אל האמונה באל ואהבתו וכדומה, וכאשר  

הלבבות   חובות  כמו  הראשונים,  (בשער עשו 

  ו. 

  וראה 
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רסד 

 ועוד רבים.  (יסודי התורה פ"ב ה"ב)הרמב"ם    הבחינה)

קודם   קרה  כבר  כך  למדע,  אירע  וכאשר 

כנגד   קמו  אם  גם  כן,  ועל  וכאמור,  לפילוסופיה 

העיסוק בה רבים ושלמים, שורש ההתנגדות נובע  

הכפירה,  מהתק אל  שהביאה  גרמה,  שהיא  לות 

שיש  מה  שכל  אומר  זה  אין  באמת  אולם 

בפילוסופיה אינו נכון, ושאין שום דבר טוב יוצא 

הקילקול   שלרוע  רק  גרמהממנה,  רבים    ,שהיא 

(שער הרחיקוה. וכאשר הגדיר כן ר"ת בספר הישר  

כי יש לפילוסופיא בתחלתה    ו ד"ה והמדה העשירית)

ים האמונה, ולא יבטח כל דברים והקדמות משבש

הנכנס בה שתאבד אמונתו, אם לא יהיה לו מלמד 

ספרי   לבדו  כשיקרא  אבל  וכו'.  וחסיד  בקי 

שאינו חסיד הפילוסופיא, או יקראם עם רב חכם ו 

יותר   ויפסיד  אמונתו,  תשחת  כי  ספק  אין  גמור, 

דברי   נאספו  וכאשר  ע"כ.  שירויח.  ממה 

עמם  המתנגדים לפילוסופיה, שפירשו שיחתם ט

הקילקולים  מחמת  התנגדותם,  לרוב  וחילם 

 סעיף (שנגרמו בדורם לעוסקים בה, ראה בזה לעיל  

. על כן מסתברא שאף אם היה הרמב"ם כאן  יח)

היה   של  עמנו,  פריה  את  לאכול  שיש  אומר 

וכאשר  קליפתה,  את  ולהשליך  הפילוסופיה 

העולם נוהג כיום כלפי מדעי הטבע וכאמור. כי 

יד על  ציוותה  לא  התורה  ואליה  שכלית,  יעה 

מגיעים דרך חכמת הסוד הנקראת חכמה הקבלה, 

בה   ואין  מרעו  איש  היא, שמקבלים  כן  שכשמה 

על  מצווה  זו  חכמה  ואדרבה  חקירתי,   שכל 

חכמיה כתבו  וכאשר  השכל,  חקירת    ,הרחקת 

 (חלק יחוד השם עמ' קפא והלאה) נקבצו בשו"ע המדות  ו 

ותה , ואילו התורה לדעת הרמב"ם ציו קחנו משם

אל   בזה  נזקקים  וממילא  השכלית,  הידיעה  על 

הפילוסופיה. ועל כן בענין מציאות האל אחדותו  

הרמב"ם   לדעת  נצטרך  ההגשמה,  והרחקת 

ההוכ אל  הנמצאות ודעימיה  הפילוסופיות  חות 

ודרכ הדת   ן בעולם,  יסודות  בשכל  לדעת  ניתן 

  הנ"ל.

  

הפלוסופית שהביאו    ראיה ממתגדי החקירה

  ת ראיות פילוסופיו 

הספרים   מן  להביא  ניתן  לדרכינו  סיוע 

עצמם  והם  בפילוסופיה,  לעיסוק  שהתנגדו 

הביאו ראיות וחקירות פילוסופיות, והרי לנו שאף 

אם מתנגדים לפילוסופיה, אין זה מצריך לסתום  

טובים   דברים  על  גם  הגולל,  את  דבריה  כל  על 

שבה, ולפחות יהיה מותר על ידי רב מדריך טוב. 

הזה   להוכדבר  הישר  כתב  בספר  ד"ה דיא  ו  (שער 

העשירית) האמונה    והמדה  משחיתות  חכמות  שיש 

ואין   כמין חכמות חיצוניות וחכמות פליסופיוס, 

לשקוד עליהם, רק ירחק מהם    אלהיםצריך לעובד  

בכל כחו וכו', וחכמת הפילוסופיא תרחיקו לאט  

בפילוסופיה   שיש  סובר  איהו  אולם  ע"כ.  לאט. 

קר שהמכשול  רק  וכטוב,  שם, וב,  שסיים  פי 

דברים   בתחלתה  לה  יש  הפילוסופיא  וחכמת 

והקדמות משבשים האמונה, ולא יבטח כל הנכנס  

בה, שתאבד אמונתו אם לא יהיה לו מלמד בקי  

אשר  המקומות  מן  וישמרהו  שיורהו  וחסיד, 

ממכשלות  האדם  ימלט  ואז  אמונתו,  תחלש 

מבקש.  הוא  אשר  התועלת  וישיג  הפילוסופיא, 

ספרי הפילוסופיא, או יקראם  א לבד  אבל כשיקר

כי   ספק  אין  גמור,  חסיד  ושאינו  חכם  רב  עם 

תשחת אמונתו, ויפסיד יותר ממה שירויח. עכ"ל. 

ספרו   בהמשך  גופיה  איהו  עביד  ח) והכי    (שער 

האל  מציאות  על  פילוסופיות  ראיות  להביא 

ובזה   המדריכנו,  הרב  דאיהו  והיינו  ואחדותו. 

הפילוסופיה, את  לנצל  יאכילנו  תוכה    שפיר 

אור   בספר  וכן  שרי.  כה"ג  וכל  יזרוק,  וקליפתה 

נגד   שכולו  ספרד  ממגורשי  ליעב"ץ  החיים 

י)החקירה   פרק  הנ"ל,    (בסוף  הישר  הביא את ספר 

  ז. 
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וסיים וז"ל, שאם תחשוק נפשך לדעת איזה ראיה 

על הרחקת הגשמות, דרוש אותה מעל ספר הישר  

ה  הנזכר, ומעל ספר חובות הלבבות, ותשמע אות

תעמיק  ממלמ ואל  במלאכה,  ובקי  גדול  חסיד  ד 

הרבה, כי גדול שכרך יותר מצד האמונה, משיגדל 

החקי נגד  רמצד  שהספר  אף  הרי  עכ"ל.  וכו'.  ה 

לימוד הפילוסופיה בספרי הגויים, ואפילו הרחיק  

המורה   גופיה  דאיהו  אע"פ  המורה,  לימוד  את 

(פרקים בודאי לא קרב אליו רע, וכאשר האריך שם  

ן דאת הספרים חובות הלבבות והישר , חזינ י)  ט,

ומורה   משבח  הפילוסופיות,  ראיותיהם  עם 

חושקת   נפשו  אשר  כל  שם,  לראות  באצבע 

לדעתם. גם המעין גנים שנתחבר על אור החיים 

ד)הנ"ל   אות  י  תעמיק    (פרק  "ואל  המילים  על 

על   המה  החיים  האור  שדברי  הוסיף,  הרבה", 

ש מהרמב"ם  שנראה  ההגשמה,  בזההרחקת   יש 

מצוה, וגם בזה לא בהעמקה. ושכן עשה בספרו  

על   אך  חמץ.  השבתת  מצות  על  פקודיך  דרך 

אמונת המציאות, נראה לי שאסור לגמרי לחקור, 

שסיים  [ומה  עכת"ד  אומן.  אמונת  להאמין  רק 

דלמטוניה   להשיבו,  יש  מציאותו,  חקירת  איסור 

בחקירת   להתבונן  ההיתר  סיבת  את  שביאר 

שלהר לפי  יההגשמה,  הרי מב"ם  מצוה,  בזה  ש 

, להרמב"ם יש מצוה גם על ידיעת מציאות האל

.] וכן היעב"ץ שתקף רבות  וכדלעיל בריש אמיר

סעיף (את הפילוסופיה וכאשר נקבצו דבריו לעיל  

(אוצר  וכגון דבריו במגדל עוז    ) יא אות ג וסעיף יט אות טז

יא) ס"ק  ע"ב  כב  דף  ידיעות    הטוב  לחפש  שכתב, 

וא כמו לחפש כהן בבית פיא, האלהיות בהפילוסו 

ושם   יג)הקברות.  היא   (ס"ק  חרפה  החקירה  חוש 

הספרים   במטפחת  איהו  מאידך  (בסופו  לנו. 

 במפתחות ומילואים על ח"ב דף צד בהשגות על ספר יושר לבב) 

כתב, שמצוה לחקור בו יתעלה, ובין דבריו הוכיח  

לגמור  צוה  ז"ל  שהאר"י  שמצינו  ממה  היעב"ץ 

ת ספר חובות הלבבות, ה קריאבעשרת ימי תשוב

וחזינן שילמד את שער היחוד, ושכן דעת האר"י  

לעיל   ראה  ועוד  ט)הקדוש.  אות  ג  מקובלים    (סעיף 

זמן אינה  וחסידים בעד החקירה. [איברא דאחר 

(בנספח  ה' לידי ספר דרך חיים לר' מנחם די לונזאנו  

בסוף הספר עמ' רצט הוצאת אהבת שלום, ונדפס בגוף הספר  

א, ואומנם במהדורא בתרא השמיט זאת המחבר, ורא קמבמהד 

ושם כתב באורך    אולם גם שם ציין לעיין במהדורא קמא)

לו  ומי שחשב שמצא  והוסיף,  נגד הפילוסופיה, 

היא   מילתא  לאו  וחסיד,  בקי  עם  תקנה כשילמד 

ולא   בעולם  איש,  על  עוד  יבטח  איך  כי  דאמר. 

נפלה שלהבת   בארזים  אם  לאמר,  לבו  אל  ישיב 

אזובי קיר, הטוב טוב הוא האיש הזה    ה יעשו מ

מהגאון ומהרמב"ם ומראב"ע ומשאר הנז' לעיל 

הישר   ספר  על  לאמור שבא להשיב  עכ"ל.  וכו'. 

ואף   לעיל,  שהזכירם  כפי  הנ"ל,  החיים  והאור 

שכאן לא הזכירם רק דחאם, עשה כן מפני הכבוד. 

המהדירים   הביאו  דבריו  רפט) וכתוכן  עמ'    (שם 

ע"כ. ואף   .(ריש פרק כב)ונת חכמים  שכ"כ בספר אמ

שלא  הנ"ל  הגאונים  כל  של  דעתם  כן,  פי  על 

  כדעתו.

  

  הוכחה וספת לדרכו 

המסקנא הנ"ל לחקור דרך הפילוסופיה מה  

שעולה נכון עם הקבלה, עולה בלאו הכי, גם 

מצד נוסף, לפי שעיקר    אילו לא היה ציווי ידיעה

בפילו  העיסוק  נגד  ע  סופיה,הטענה  אדם  נכון  ל 

הפילוסופיה,  דרך  מרכבה  מעשה  ללמוד  החפץ 

מכ אינם  ודבריהם  התבאר  מאחר  וכאשר  וונים, 

באורך. אך החפץ ללמוד הוכחות   (סעיף יט)לעיל  

על מציאות האל דרך הפילוסופיה, לכאורה כיון  

במעשה עיסוק  אינו  בקבלה,   שזה  ולא  מרכבה 

טוב מן הגוי שרי ממילא חזר הדין שללמוד דבר  

[ו  לעיל  בכה"ג  זה  דין  התבאר  יד)כאשר    (סעיף 

  .  ח
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רסו 

ההגשמה    באורך.]  בהרחקת  העיסוק  לענין  וכן 

ע"י ראיות פילוסופיות, נראה ג"כ כאמור, מאחר  

לפי   היא  ההגשמה,  על  המקובלים  ואזהרת 

עוסקת   שהקבלה  וכיון  מינות,  היא  שההגשמה 

דמיונות  דרך  העולמות,  השתלשלות  בסדר 

ו  קו נבואיים  אדם,  דמות  וכדו', עיג  ,משלים,  ול 

והרבו  תחילה,  ההגשמה  על  להזהיר  הוכרחו 

לדבר אודותיה, ולא שעצם אזהרה זו היא לימוד 

הרחקת   שציווי  מכך  וכדמוכח  הסוד,  תורת 

פגם   אין  ממילא  עם.  להמון  אף  הינו  ההגשמה 

הגויים,   מפי  ההגשמה  הרחקת  הוכחות  ללמוד 

הקבלה בדבר  שחלק זה אינו תורת הסוד, וכפי ש

בדרך   עולה  ולכן  זה  הפילוסופיה,  עם  אחת 

המקובלים מרבים לצטט בדברים אלו את דברי 

הפחות  ולכל  וכאמור.  ובמורה  ביד  הרמב"ם 

ללמוד פילוסופיה מספרי חכמינו ולא מפי הגוים 

יהיה מותר, שאז גם ליכא חשש של דברי כפירה.  

באיסור   הוא  העולמות  השתלשלות  לענין  אכן 

להזד בשאר  גמור  וכן  ייון,  לתורת  דברים  קק 

השייכים לתורת הסוד, וצריך כל דבר לדון דגופו 

  בדרך הנ"ל. 

  

  במקום סתירה בין הפילוסופיה לקבלה 

ואולם זה פשוט, שבמקום סתירה בין הסוד 

, הסוד עיקר, שכן היא מקובלת, הלפילוסופי

נובעת מכח השכל, אשר ש  המשא"כ הפילוסופי

אנוש   בו,טעות  הרמב"ם   נופלת  כתב  וכאשר 

ו גופיה   הלבבות  והחובות  להלן  יובאו  והרס"ג 

כב( דרך   )סעיף  שההליכה  וסופרים,  ספרים  ומפי 

הפילוסופיה   הוראות הוכחות  אחרי  רק  תהיה 

הקבלה. כי הוכחות הנשענות על קבלה המסורה  

היינו  שאם  וכפי  בדרכם,  לדרוך  הנכונות  הן 

היו   לא  חשמל,  שיש  ורעיו  לאריסטו  אומרים 

שהמדעני אחרי  ורק  שיש מאמינים,  רואים  ם 

חשמל, פונים לבאר זאת בדרכים מדעיות. כן הוא  

והם שלא    הכא, שלנו שיש מסורת אנו הרואים, 

ראו לא מאמינים, אך אם היו רואים, הרי שאת כל  

זמן ה ווצרות העולם מן המדע,  יקושיותיהם על 

כאשר  ולא  מדעיות,  בדרכים  בקל  מיישבים  היו 

לכך.   להיפך  מדעיות  ראיות  מביאים  וכ"כ היום 

סג  א  (מאמר   הכוזרי סא  דוכתי. סה)-אותיות  ובעוד   ,

ו  , והוא גם ל(ח"א סימן ט)וכ"כ גם שו"ת הרשב"א  

ההגדות   ע"ב)בפירושי  עד  דף  שהיו    (ב"ב  שללא 

וכו'   אותה  מכחישים  היו  השואבת,  אבן  רואים 

  ד (סוף סימן  וראה עוד בזה בחלק המחשבה  ע"ש.  

                ....)אות כב

        

העול השתלשלות   , מותלענין 

דברי  על  כתב  גופיה  שהרמב"ם 

במורה    ככתובקלושים,    ו אריסטו בזה שהם דברי

הכלל הוא, שכל מה שאמר ארסטו בכל   (ח"ב פכ"ב)

המציאות אשר מאצל גלגל הירח עד מרכז הארץ, 

הוא נכון בלי פקפוק וכו'. אבל כל מה שדבר בו 

כעין  כולו  הרי  ולמעלה,  הירח  מגלגל  ארסטו 

ים מעטים. כל שכן  לדברהשערה והערכה, פרט  

במה שאומר בדירוג השכלים. ומקצת ההשקפות  

זרויות   ובהם  אותם  סובר  שהוא  באלהות  הללו 

לכל  וברור  גלוי  שהפסדם  ודברים  גדולות, 

ואין לו הוכחה על  נכון,  העמים, והפצת הבלתי 

עכ"ל.   כתב  כך.  כן  כד)ועוד  פרק  סוף  ואשר   (ח"ב 

וא,  , והאמרתי מקודם הוא שאני חוזר עליו עתה

שכל מה שאמר ארסטו מתחת לגלגל הירח נוהג  

לפי הגיון וכו', אבל כל מה שבשמים, לא הקיפה 

השעור   לזה  פרט  מהם,  מאומה  האדם  ידיעת 

כי  אלאסכנדר,  אמר  וכך  וכו'.  המועט  הלמודי 

מן   ארסטו  שאמר  מה  בכל  הדברים  נוהג 

בהן  עמדה  לא  אשר  באלהות,  ההשקפות 

בעל דין שדברי דאת והרי לנו הו     ההוכחה. עכ"ל.

  .  ט

    ובפרט 
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הירח   עד  העולמות  בהשתלשלות  הפילוסופים 

                מועטה.

  

  סיכום 

הדבר  את  לחלק  יש  זאת,  כל  עלות  אחר 

בפילוסופי המתעסק  לגבי    ה לשנים, 

יש   בזה  אכן  והמלאכים,  העולמות  השתלשלות 

החקירתית   בדרך  הפילוסופיה  את  להרחיק 

דברי   נגלות  בהגלות  הקבלה,  על  רק  ולהשען 

וה הראשונים הזוהר  לפני  היו  שלא  החי,  אר"י 

דברי  שאין  אחר  הפילוסופיה,  מן  האוחזים 

אחד,  בקנה  עולים  בזה  והפילוסופיה  הקבלה 

  ופשוט שהקבלה עיקר. 

המתעסק בידיעת מציאות האל, הרחקת 

ההגשמה ואחדותו, כל הני אין סתירה 

בין חכמת הפילוסופיה הנכונה לקבלה, אלא הן  

כי הקבלה מורה בידיוק את   משלימות זו את זו. 

הסדר, ועליה אנו נשענים, והפילוסופיה הנכונה  

מוכיחה בשכל דברים אלו, ועל כן יש חיוב תורה  

וההגיון את ידיעת מציאות לחקור בדרכי השכל  

אל  יבא  וממנה  הקבלה,  על  הנשען  ואדם  האל. 

כאשר הפילוסופיה, לא יוכל ליפול אל הכפירה, ו 

וראיה לדבר, מדחזינן רבים  .  (סעיף כב)יבואר להלן  

הרמב"ם   מדברי  שמצטטים  בקבלה,  העוסקים 

במדע ובמורה בדברים אלו, ובפרט לענין הרחקת  

המקובלים כל  שכמעט  משווים    ההגשמה, 

סעיף (דבריהם בזה לדברי הרמב"ם, וכנזכר לעיל  

  .)יט אות כא

האיסור ללמוד תורה מרב שאינו הגון 

לעיל   אמורה  מילתנו  יד סע(כבר   )יף 

דליכא איסור לימוד מספרי הפילוסופיה הוכחות 

על מציאות האל, אם הם של יהודים. ואף בספרי  

ש מרב  לימוד  איסור  גויים,  של  אינו פילוסופיה 

להקל  יש  וממילא  תורה,  בלימוד  רק  הוא  הגון 

הכא, כי לימוד אמונה, אינה מצות תלמוד תורה, 

לומד  אם  וק"ו  בה'.  האמנה  מצות  קיום  אלא 

שהם  בפ ופעמים  ז"ל,  חכמינו  של  ילוסופיה 

את  להבין  וחפץ  הגוי,  מפי  למקורם  מציינים 

שאינו   כיון  בזה,  להקל  דיש  במקורם,  הדברים 

רק את המקור שהכשירו וטהרו   לומד מגוי, אלא

שם  רק  לומד  המקור  את  ובראותו  היהודי,  כבר 

  ולא דברים אחרים. 

זו,  במלאכה  לעסוק  הבא  לפני  יש 

א ודעימיה  וכאשר  הרמב"ם  מרוה 

  שיהיה שלם ע"ש. (סעיף ט)לעיל 

  

שיודע  מי  צריך  כדבעי  זו  בורר  למלאכת 

כתב  הרמב"ם  [כי  פילוסופיה  ויודע  סוד, 

והקדמותיה  פילוסופיה,  שיודע  למי  דבריו  את 

ראה   רבות  פעמים  כן  כתב  וכאשר  לו,  נהירות 

ג, לעיל   ובאותיות  ט  ח"א)"כ  וכ  ,ד)  (סעיף  כ"ה   (בסוף 

פשוטות הקד שהם  ראיותיהם,  את  ולא  מותיה, 

לפ יגיש  ואז  ההוכחות ליודעה]  פרי  את  נינו 

אכל   תוכו  ואחדותו,  האל  למציאות  השכליות 

וקליפתו זרק. ואני אין בי לא מזה ולא מזה, ועל  

עליך המלאכה  ולא  זו,  מעלי מלאכה  רחקתי  כן 

שהחקירה   רבות  האר"י  שהזהיר  [ובפרט  לגמור 

וח ובה להרחיק את השכל אסורה בתורת הסוד, 

הראויים  רק לקבל, ואכמ"ל, ואקוה שיבואו אחרי  

ברם זה כתבנו בתחילה,   ] לכך, וימלאו מלאכה זו.

וכדלהלן   אחרת,  לנו שמציאות  התברר  שוב  אף 

    , ועל כן אדרנא בי מהא. בסעיף הבא

  . י

   אולם

  ומשום 

  ותנאים 

  אך 
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רסח

  
  סעיף כא 

  ארכיאולוגיה מדעית  פילוסופיה היאמתברר שהבימינו 

שיסודות הראיות הפילוסופיות נשענות על באמת מתברר    אולם
שאינ בעליל  הוכחו  שהיום  דברים  עתיק,  מדעי  נכונים,    ם ידע 

בהוכחות מוחשיות ובהשגת הראיה ולא רק בהוכחות חקירתיות. לפי 
[הגלגל הקרוב אלינו    שיסודות הראיות הפילוסופיות הן שישנם גלגלים

אינו   שהירח  ופירושו  הירח,  גלגל  אלאהוא  בחלל,  בתוך    טס  נח  הוא 
"חלל" המכונה גלגל, וכל מקום הגלגל, נע ומסתובב סביב כדור הארץ, 
ממילא הנמצא בתוך החלל, מסתובב יחד עם הגלגל ולפיכך הירח נע.  
משל לרכבת הנוסעת בסיבוב כשראש הרכבת מחובר לתחילתה, כך  
הנמצאים   האנשים  כמובן  מחובר.  שלם  בסיבוב  מסתובבת  שהרכבת 

יושבים ואינם נעים, מכל מקום הם מסתובבים בגלל כבת, אף שהם  בר
סיבוב הרכבת. כך הכוכבים הנמצאים בגלגל מסויים, מסתובבים מפני  
והרכבת   בשמים,  ככוכבים  הם  שברכבת  האנשים  הגלגל.  של  סיבובו 

אין סופי,    כגלגל.] נבראה כל  והגלגל העליון סובב בכח  ומכח סיבובו 
לת כל המציאות חיות בכל עת,  ח סיבובו מקבהמציאות שתחתיו, גם מכ

הגלגליםדהיינו   הארץ,  והכוכבים  כל  בכדור  הנמצא  כל  עד   חיותם, 
ולגלגלים ולכוכבים יש נפש    .של הגלגל העליון  ומכח סיבובומציאותם  

חיות ודעת, והם עשויים מיסוד חמישי שאינו נמצא בכדור הארץ. והן  
ושה הסובבים,  גלגלים  שאין  יודעים  עשוייהיום  כגשם  כוכבים  מגשם  ם 

הנמצא בכדור הארץ ושאין להם חיות ולא דעת. וממילא בנפול היסוד  
שהן  כמות  הפילוסופיות  להוכחות  מקום  ואין  הבנין,  נפל  לראיותהם, 
ההוכחות  דרך  האל  מציאות  את  להוכיח  מקום  אין  ולכן  עתה, 
  . הפילוסופיות, אחרי שהן מושתתות על ידע מדעי שעבר ובטל מן העולם

  יה מדעית ארכיאולוג

זה כתבנו בתחילה, אולם אחר   איברא דכל 

הפילוסופיות  הראיות  בדרכי  העיון 

שההוכחות  לדעת  נוכחנו  האל,  במציאות 

הינו ו הפילוס לפי שבסיסם  היום,  יכונו  לא  פיות 

מדע עתיק שעבר ובטל מן העולם, שמשענתם הם  

ע מדעיות  הכוכבים ידיעות  שמערכות  תיקות 

, דהיינו הגלגל הקרוב  מסתובבות על ידי גלגלים

אלינו הוא גלגל הירח, ופירושו שהירח אינו טס  

בחלל, אלא הוא נח בתוך "חלל" המכונה גלגל, 

וכל מקום הגלגל נע ומסתובב סביב כדור הארץ, 

עם   יחד  מסתובב  החלל,  בתוך  הנמצא  ממילא 

כא. 

  א. 
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כבת המסתובבת הגלגל ולפיכך הירח נע. משל לר

ילתה, כך סביב דירה כשראש הרכבת מחובר לתח

סיבוב שלם מחובר. כמובן  מסתובבת ב שהרכבת  

יושבים   שהם  אף  ברכבת,  הנמצאים  האנשים 

בגלל   מסתובבים  הם  מקום  מכל  נעים,  ואינם 

בגלגל   הנמצאים  הכוכבים  כך  הרכבת.  סיבוב 

הגלגל  מפנימסתובבים    ,מסויים של   .סיבובו 

האנשים שברכבת הם ככוכבים בשמים, והרכבת  

גלגל אינו חלל, אלא חומר  כגלגל. עוד סברו שה

(כי בכדור הארץ  "חמישי" שאינו נמצא בכדור הארץ  

יסודות) ד'  [מספר  סברו שיש  חי.  והוא  נפש  לו  ויש   ,

הגלגלים היה שנוי במחלוקת, אריסטו סבר שהן 

הרמב" בזמן  אולם  שהן כחמישים,  "הוכח"  ם 

שאר  כל  וכן  זז,  כלפינו  הירח  ממילא  עשרה.] 

ון, שהוא מקיף את כל  הגלגלים, עד הגלגל העלי

אין   בכח  סובב  הגלגל העליון  וסיבוב  המערכת, 

היסוד  היא  זו  ונקודה  לעולם,  יפסק  שלא  סופי 

הגלגל   סיבוב  ומכח  הפילוסופיות,  לחקירות 

  העליון נגרמים הסיבובים השונים לכל הגלגלים 

שתחתיו, ומתנועה זו נוצרת האנרגיה והחיות של 

עליון גורם כל העולמות, מפני שסיבוב הגלגל ה

מחמת   אש,  להיות  אליו  הקרוב  הגשמי  לחומר 

קירבתו אל סיבוב זה, שכיון שסיבוב הגלגל הוא 

את  הוא  גם  מקבל  אליו  הקרוב  החומר  בכח, 

מהירות התנועה, ונעשה גשם דק, בדמיון לטבע  

י [שכאמור הגלגל עצמו הוא חומר  הגלגל השמימ

וככל   האש.  צורת  את  מקבל  ולכן  חמישי] 

גלגל זה, החומרים מחליפים צורה,  שמתרחקים מ

כי תחת חומר האש, נעשה החומר גס יותר, והוא  

ותחתיהם  המים,  יסוד  נוצר  ותחתיו  הרוח,  יסוד 

לפי   ביותר,  הגשמי  שהינו  העפר  חומר  בארץ 

הע הגלגל  מן  ביותר  הרחוק  וכל  שהוא  ליון. 

העולם הניצב לפנינו, נעשה על ידי תערובות של 

וסי בוב הגלגל העליון הוא  היסודות הנ"ל. היות 

חיות כל הנמצא כאן בעולם הזה, לו יפסק סיבוב  

  הגלגל העליון לרגע, יכחד העולם. 

לו  הוא  הנה  במורה,  זאת  כל  לראות 

יט)בח"ב   סיבת   (פרק  את  מבאר  שם 

הנ  המדעיות  ובח"א  המסקנות  עב)"ל,  היא    (פרק 

הקדמה לכל החקירה המדעית על מה יסודותיה 

. עוד  (לקראת סוף פרק נח)בח"א  לו    ועודמושתתים,  

(ריש אודות חיות הכוכבים ראה בפירוש המשניות  

תרגום הרב קורח, דכתב הרמב"ם, ואין   חלק דף רסו)

זה נכון אצלנו על פי התורה, ולא אצל האלהיים 

לו  הפילוסופים  והכוכבים  מן  שהמלאכים  מר 

תענוג  להם  יש  אלא  תענוג.  להם  אין  והגלגלים 

במה   מאד  הבורא גדול  מן  בשכלם  שהשיגו 

ביסודי   שכתב  וכמו  עכ"ל.  ויתרומם.  יתהדר 

ה"ט)התורה   ופ"ג  ה"ח  עוד   (פ"ה  דוכתי.  ובעוד 

במורה   עשירה  ד)"ארכיאולוגיה"  פרק  ועל   (ח"ב 

  הידיעות האלו ממשיך בפרקים דלהלן.  

  

  וכחות הפילוסופיות הה

את   הרמב"ם  הביא  הנ"ל,  היסודות  פי  על 

במורה   א)  (ח"בראיותיו  אלהים,   פרק  שיש 

מכריח   ותחילה  אחד,  ושהוא  גשם  ושאינו 

הרמב"ם כן אף לשיטת אריסטו שסבר שהעולם  

שברור   [מה  כן  שהיה  יצוייר  לו  אף  קדמון, 

בפסוקי   וכלל, כמפורש  כלל  אינו  לרמב"ם שזה 

אלא   לשיטתו התורה,  אף  זאת  של    שמוכיח 

ודעימיה,   כיון  אריסטו  מכל  זאת  להוכיח  כדי 

צד,   הוסרה וכומכל  ובזה  שם.  לו  שמפורש  מו 

היעב"ץ במטפחת הספרים   השגתו התקיפה של 

שהבין מכך שהרמב"ם כאילו האמין   (פ"ט אות לז)

יכין  בשו"ת  כדרכנו  וכ"כ  הגלגל.  בקדמות  ח"ו 

וכ"כ הגר"י קאפח    (ח"א סימן קלד שער השלישי)ובועז  

גם  וכ"כ  פעמים,  כמה  שבההדרתו  שם  במורה 

,  שם  ורה שבההדרתו בפירוש אבן שמואל על המ

  החפץ  

  ב. 
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רע 

ועוד רבים.] קדמותו היא מאת האל, שהוא כמובן 

אינו   שהעולם  הרמב"ם  מכריח  ולבסוף  קדמון, 

ראיותיו   תורף  את  ונביא  נברא.  אלא  קדמון 

  להראות שבסיסם הוא הידע המדעי האמור.

  

  הראיות תמצית 

בלא  סובב  העליון  שהגלגל  כיון  א', 

ל חיצוני  מניע  לו  שיש  מוכרח  ו,  סוף, 

שכן אין דבר שמניע את עצמו בלא סוף, ועל כן 

הבורא.  כמובן  סופי שהוא  אין  כח  הוא  המניעו 

, כל כח מניע הוא או כח במהות הדבר  ובהרחבה

כנפש האדם המניעה   רוחני  כח  או  [וזהו  המונע 

או   הגוף,  לעלות  את  שתנועתה  כאש  גשמי  כח 

לדבר   חיצוני  כח  או  ממהותה],  היא  למעלה 

דוחף אבן]. ממילא הכח המניע  המונע [כאדם ה

את הגלגלים יכול להיות או כח חיצוני לגלגלים,  

או מתוך מהותם, ואם כח הגלגלים הוא במהות  

הגלגלים, כח זה יכול להיות או נפש [כנפש האדם  

גשמ כח  או  הגוף]  את  הצד  המניעה  כאש,  י 

האדם  גוף  שחיות  כשם  פירושו,  כנפש  הראשון 

והנפש מתפש טת בכל חלקי  היא מן הנפש שלו 

שמתפשטת  נפש  יש  שלגלגל  נאמר  כך  הגוף, 

בכולו ומחייה אותו. וצד זה לא יתכן, כי הגלגל  

והנפש  הפוגה,  ובלא  סוף  בלא  סובב  העליון 

תנועת   ולעולם  בגוף,  מקרית  לתנועה  גורמת 

לעולם, כשם שהנפש מניעה את   מקרה לא תהיה 

גוף האדם בחפצה ולא בכל עת. והצד השני שכח 

מתפשט בכולו והוא לא כח נפשי אלא הגלגלים  

כח גשמי, כמו כח החום המתפשט בכל הגוף, גם 

גשמי,   הוא  זה  וכח  היות  אפשרי,  בלתי  זה  צד 

ולכל כח גשמי יש סוף, וכאמור הגלגל סובב ללא 

א יתכן שכח אין סופי סוף. ומטעם נוסף, היות ול 

כלוא בגוף סופי, ומתחלק בהתחלק הגוף. ועל כן  

שהכח הצד  כח    נשאר  הוא  הגלגל  את  המסובב 

חיצוני לגלגל. וא"כ נבא לדון גם על כח חיצוני 

זה האם הוא או כח גופני או רוחני. לא יתכן שהוא  

סוף,   בלא  הגלגל  את  המסובב  חיצוני  גופני  כח 

סוף יש  גופני  כח  ולכל  יכול  היות  לא  כן  ועל   ,

האפשרות  נשארה  כן  ועל  סוף.  ללא  לסובב 

הוא המניע את הגלגל,    היחידה שכח רוחני חיצוני

בורא   שיש  הכרחנו  א"כ  הבורא.  הוא  זה  וכח 

נכריח   ועתה  סופי.  אין  רוחני  כח  והוא  לעולם 

אלא  חסרון  זה  [אין  תנועה  לו  אין  זה  שבורא 

ך  מעלה, שהוא נמצא בכל מקום בכל עת, ולא צרי

את חסרון הגשמים להתנועע] אם נאמר שיש לו 

ה שא"כ  הנ"ל,  התהליך  כל  חוזר  מניעו תנועה, 

חייב להיות כח רוחני חיצוני לו, וא"כ מי מניעו  

[חלוקה היינו  בו חלוקה  גם שאין  ומוכרח  וכו'. 

שיש בו חלקים שמרכיבים אותו], ושאין בו שינוי  

  [כל התפתחות היא שינוי, כגון תנועה ממקום א' 

לב'], כי כל משתנה מתחלק [כי פירוש תנועה היא  

', וזה אומר דבר שהיה במקום א' והגיע למקום ב

כי  גשמי,  שהוא  דהיינו  מחלקים,  עשוי  שהדבר 

יוכל לעבור ממקום  אם אינו עשוי מחלקים, לא 

למקום, שפירושו שעצם זה זז מכאן לשם, דהיינו  

שהוא דבר גשמי. רק דבר רוחני יוכל להמצא בכל 

קום בכל זמן.] וכל מתחלק מוכרח שהוא גוף,  מ

ן. עד כאן דהיינו דבר גשמי, וממילא נופל כל הבני

על   מושתתת  שהיא  ונמצא  בקיצור,  הראיה 

עליון   גלגל  שיש  אז  שהיו  המדעיות  הידיעות 

  הסובב ללא סוף.  

הידיעה   פי  על  הוא  בסיסה  ב'  ראיה  גם 

שה הנ"ל,  היא יהמדעית  העולם  ווצרות 

בהשתלשלות מן הגלגל העליון עד הדוממים כאן 

בארץ, וכיון שאנו רואים שבסוף השתלשלות זו  

המניע ישנ  מן  שנוצרו  תנועה,  ללא  דוממים  ם 

אותם, ומן המניע אותו עד הגלגל העליון, בהכרח 

שלגלגל העליון יש מניע שלא נע, והוא הבורא.  

  ראיה  

  כך 
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וחומ דבש  תערובת  רואה  שכשאני  ץ, שכשם 

כשמצאתי דבש לבד ידעתי שיש חומץ לבד. כן  

נע  כשראיתי מניע ומתנועע, ומצאתי מונע שלא 

  מניע שלא נע, הוא הבורא.  [=דומם], ידעתי שיש  

מן  חלק  שיש  המדע  על  מושתתת  ג', 

העולם שקיים לעד, ואם כן הוא גם היה 

מעולם, ואז הוא מוכרח המציאות, והוא האלהים,  

  כלל.   שכן אין בו הפסד

ד', כל דבר שהיה בכח ויצא אל הפועל, 

מוכרח   הפועל,  אל  לצאת  לו  הגורם 

לא חיצוני לו, כי אם  שאינו ממהות הדבר עצמו, א

בפועל,  הזמן  כל  להיות  צריך  היה  מהותו,  הוא 

ולא היה זמן שהיה בכח. וכך נלך אל המוציאו,  

ואל מוציאו, עד שנוכרח להגיע אל מוציא שהוא 

  ל ואין בו בכח והוא הבורא.כולו בפוע

  כל ראיות אלו יכונו אף לפי טענת העולם קדמון. 

בהמשך   יט)ה',  ר  (פרק  איה מביא 

להוכיח   העיקרית,  והיא  חמישית, 

את   שבראותינו  קדמון,  ולא  נברא  שהעולם 

ובמהירויות  שונים  לכיוונים  סובבים  הגלגלים 

שסובב  עליון  בגלגלים  יש  מכך  ויתרה  שונות, 

מן התחתון לו, וכל זה אינו מסתדר עם מדעי  לאט  

הטבע, שכן אז היו צריכים להסתובב כל הגלגלים 

ובמהירות אחד,  בקצב    לכיון  לפחות  או  אחת, 

משגיח שפועל   שיש  בעליל  מוכיח  זה  כל  יורד. 

בהם ומנחה אותם, הוא הבורא יתעלה. [ונשען על 

  .] (פרשת ואתחנן)כך גם במלמד התלמידים 

הראשונות, כאשר יראה הרואה, ד' הראיות  

שהגלגל   "הוכיח"  אז  והמדע  מאחר  הן 

העליון קדמון מאז ומעולם, ומסתובב ללא סוף, 

וכשם  ו  הבורא,  הוא  שהמפעילו  מוכרח  כן  על 

שהבורא קדמון כן הגלגל העליון. ואף לפי טענה 

שגם   [כשם  הרמב"ם  מכריח  זו  "מדעית" 

ם המדענים טענו כן] בד' הראיות הנ"ל שיש אלהי

הראה   חמישית  ובראיה  העולם.  מוכרח  וממנו 

הרמב"ם את כוחו שהעולם אינו קדמון אלא נברא 

  ומושגח.

מ ידי כמובן  על  החושים,  מן  היום  וכחש 

גלגלים,  שאין  וחלליות,  טלסקופים 

והכוכבים הם חומר גשמי, והאדם דרך על הירח  

אנוש,   ביד  נמצאים  הכוכבים  מחומר  ודגימות 

רדי גלקסיות וכו', ובכל גלקסיה אובכלל יש מלי

יש אין ספור תנועות של כוכבים ולכל גלקסיה יש  

הוא ומספרם  ומרחקם  וגודלם  ספור   תנועה  אין 

יותר ממה שסברו הפילוסופים. כך גם אודות ד'  

יסודות, נשתנה הידע המדעי מן הקצה אל הקצה 

עבר ובטל מן העולם, שיש יסודות כימיים רבים, 

ידועים   מתוכם    104[כיום  יסודות   90יסודות, 

מלאכותית. פעילות  ידי  על  והיתר  ואין    בטבע, 

אומרים,  ששמעתי  כפי  זאת  ליישב  מקום 

נתם בד' יסודות למצבי צבירה, ולא למושג  שכוו 

הדברים,   במקור  הרואה  כל  כי  שבזמנינו.  יסוד 

יראה שכוונתם ליסוד שלנו ממש, לחומר ראשוני 

זה בסמוך  ללא תערובת חומר אחר, וראה עוד ב

ג) הרמב"ם  .(אות  לראיות  שהבסיס  ונמצא   [

למציאות האל, היה הידע המדעי שהיה נכון מזמן  

ה זמן  עד  [שהעולם  אריסטו  החדשה  כימיה 

התוודע אליה רק לפני מספר מאות שנים] ומאז  

  עברה ובטלה מן העולם.

  

  דוגמאות וספות למשעת מדעית בטלה

לפילוסופיה  דוגמאות  מספר  עוד 

היום הנ  שהוכחו  דברים  על  שענת 

לחקירות   המדעי  הבסיס  את  ראה  לך  כבטלים, 

במורה   עב)הפילוסופיות  פרק  כל    (ח"א  ושם 

(ח"ב  מיונות המדעיים באים מסודרים. וכן שם  הד

ד) ג,  לי,  פרקים  נגישים  לא  אריסטו  ספרי  כי  ואם   .

אבן  שבההדרת  הנבוכים  במורה  מקום  מכל 

  ראיה  

  ראיה  

  ראיה  

  כל 

  וזה 

  נביא 
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רעב 

יא תדיר את לב  מב  (בהוצאת מוסד הרב קוק)שמואל  

הן  ובציטוטיו,  ספריו  מתוך  אריסטו  ראיות 

שנשארו   מאלו  והן  לעברית,  שתורגמו  מספריו 

ואז   דמיונותיו  ביוונית,  שאת  ביתר  נגלים 

שהופרכו כליל על ידי כלי הראיה היום, כגון ראה 

ב   הספר בכרך  ובהמשך  והלאה.  עה  עמ'  לח"ב  (במבוא 

,  139, ועוד עמודים  2הע'    128,  124,  86,  85,  47,  39עמודים  

 (ח"ה סוף אות יד). כמו כן ראה בכוזרי  והלאה)  247,  149

אריסטו שהגלגל   דברי  אין סתובמשתוקף את  ב 

(ח"ה  סוף לחשקו להדמות ליוצרו. ועוד לו בסוף  

והדעות  )373דף   בהאמונות  הרס"ג  גם  ד"ה .  (ח"א 

דוחה את דברי אריסטו שהשמים   והדעה השמינית)

        הם יסוד חמישי.

  

  וים שכתבו כן גא

(בספר מלאכת ההגיון להרמב"ם  וכך הגר"י קאפח  

שבתרגומו) קכג  עמ'  המורה  פ"ט  דברי  על  (ח"ב , 

כד)פר  יט,  השמים    קים  בספרו  פ"ב) ואריסטו   (ח"א 

שהגלגלים הם חומר חמישי ללא הפסד ושינוי, כי  

ד'   משא"כ  ושינוי,  הפסק  ללא  הוא  סיבובם 

יסודות שמוכנות לקבל שינוי. כתב, ולא אטריחך  

לא   שהם  מועילים,  הבלתי  העיונים  באלה  עוד 

מדות  על  ולא  מופתים,  הקשים  על  לא  נתייסדו 

שלא יתנגדו אל תורתינו הקדומה    החושיים, ואף

חז"ל הקבלה  ומאמרי  על  מיוסדים  אינם  מ"מ   ,

אריסטו   רוח  על  העולה  על  אם  כי  והאמונה, 

בעצמו   [הרמב"ם]  הרב  הודה  וכבר  וסברתו, 

שהלמודיות לא נשלמו בימי אריסטו, ושהוא לא  

ידי ההבטה  על  ידע מאומה מחקירות התוכניים 

ב הרב  ראה  ואילו  הכוכבים,  עצמו  במהלכי 

עתה ועד  מימיו  שנעשו  וההבטות  , הנסיונות 

וההבטות  הירח,  גלגל  שתחת  במה  הנסיונות 

העצומות  והחקירות  הכוכבים,  מצב  בשינוי 

שהשליך  ספק  אין  בימיו,  הידוע  על  שנתווספו 

מנגד סברות אריסטו הדקות והרעות, ולא האמין 

פי"ט]  ח"ב  [מורה  אמר  כבר  ובאמת  בגזרותיו. 

ארי  ידע  לא  מה  שלדעתו  מכל  מאומה  סטו 

מה שדבר בגרמים  שלמעלה מגלגל הירח. ושכל  

דברים   הם  הנשגבים,  אל  משרתי  השמימיים 

מסופקים עד מאד, ושאריסטו בעצמו הכיר והבין  

חולשת ראיותיו. אבל הוא ז"ל לא טען כי אם על  

וביאר  הקדושה.  לתורתינו  המתנגדים  הדברים 

שלא הביא אריסטו עליהם מופת כלל. ושאפשר  

הסתפק במאמריו, ושאין לנו המאמינים כי אם  ל

הרועים ל בעקבות  ולילך  ובתורתו,  בה'  האמין 

הדברים   בכל  ואולם  האמתית.  הקבלה  בעלי 

שבכתב  לתורתינו  מתנגדים  או  סותרים  הבלתי 

ושבעל פה, נמשך אחרי אריסטו יותר מן הראוי,  

והסכים לדבריו אף לא הביא עליהם מופת שכלי, 

כי אם ראיה גרידא מסברא או ולא עדות החושים,  

עשו כל החוקרים בימים ההם,    שיקול הדעת. וכן 

והיה   אריסטו,  על  לחלוק  פה  פוצה  מהם  אין 

בעיניהם עזות מצח ומרי עצום להרים ראש נגד 

היוני הזה, כאילו לא נתן ה' עינים לראות כי אם 

  לאריסטו, ולב לדעת כי אם לבן נקומאכיס. עכ"ל. 

קאפח הגר"י  פעמים   עוד  כמה  זצ"ל 

הנבוכים  מורה  על  בהערותיו 

 )23(הע'  שבההדרתו, כגון בהקדמה לח"ג במורה  

כפי   [להרמב"ם,  עליונה  תחושה  לו  היתה  כתב, 

שכתב שם בהקדמה] שכל מה שהוא בונה ורומז  

ומערכות  השמים  מערכת  מבנה  לפי  במרכבות 

הארץ אשר הגיע אליהן המדע בימים ההם, שמא 

י ש"הוכח" בימינו. ובפרק עא  אין הדברים כך, כפ

רי הרמב"ם שכתב שיבאר את דרך  על דב  )91(הע'  

וכוונתו   מהן,  הקדמה  כל  ותוצאות  המתכלמין 

שלא יכנס לבירור כל פרט, כי הם הוכחו. כתב,  

היכן  עד  ונתאמתו  הוכחו  הדברים  כי  וברור 

שהגיעה יד המדע בזמנו של רבנו, ובינתים נשתנו  

  ג. 

  וכ"כ  
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הקצה  מן  הללו  המושגים  הן    רוב  הקצה,  אל 

במוש והן  השמים,  מערכת  ארבעת במושגי  גי 

שבמסגרת  החימיה,  אותן  שירשה  היסודות 

על   וכך  עכ"ל.  לסקירתן.  מקום  אין  זו  מהדורתי 

שהכוכבים הם גוף    (פרק עב)דברי הרמב"ם במורה  

חמישי, כתב בהערותיו שם כמה פעמים שהיום 

כ . וכ")17, 12, 10(הערות נודע שהם דברי הבל, כגון  

המורה   על  הע'  עוד  יט  פרק  ולא  וז"ל,    )40(ח"ב 

השקפות  גם  כי  הללו,  הדברים  בבאור  אתעכב 

ארסטו, וגם השיטות שהביא רבנו, שייכים כיום 

ועוד   וכו'.  לתחום הארכיאולוגיה האסטרונומית 

על דברי הרמב"ם בד'    )17(ח"א פרק עב הע'  במורה  

בהגלות  ישנה  פילוסופיה  שהיא  כתב,  יסודות 

ועוד על המורה  הכימי נח)ה.  שכתב   (ח"א סוף פרק 

שמים עשויים מחומר חמישי, העיר, שהרס"ג  שה

השמינית) והדעה  ד"ה  מד'    (ח"א  הם  שהשמים  דוחה 

יסודות. וסיים הרב קאפח "וכנראה שצדק". ועוד  

על דברי הרמב"ם שם   )23(ח"ב פרק כט הערה  כתב  

וז"ל, ולא חשוב אם אותם ההסברים שרבנו מחיל  

הזמן עליהם   במשך  שנתברר  או  נכונים, 

המדע אם    שעקרונות  כי  לחלוטין,  נסתר  שבהם 

אף   אחר,  פילוסוף  כל  או  ארסטו  הנחות  יסתרו 

רמזים   להם  ומצא  לעצמו  אמצם  שרבנו  אותם 

במקרא, אין בכך כל רע, כל עמת שבאו כן ילכו.  

אבל אם יובנו הכתובים הללו כפשטם וכו'. עכ"ל 

  ע"ש. 

קאפח הגר"י  הרס"ג    עוד  דברי  על 

 61(אות ו הע'  בהקדמתו לאמונות והדעות  

, וכיון שכל המושגים הללו על  שבההדרתו ותירגומו)

"גלגל"   כאן  הנקרא  הירח  מסלול  עגילות  צורת 

על  וכן  להסבירן.  טרחתי  לא  לכן  נשתנו,  כבר 

הרס"ג   א) הוכחת  פרק  א  שהיא   (מאמר  כתב 

כל החלל סובב  ארכיאולוגיה, ומושתתת על כך ש

סובב  ס כוכב  כל  כי  אינו,  וזה  הארץ,  כדור  ביב 

לא   לו  ומה שחוץ  כח משיכה,  לו  ויש  במסלול, 

סובב, כמו שהחללית יכולה לעמוד שם בפועל.  

וק"ו על אומרו שם לדחות שיש ארצות רבות, כי 

כן הוא האמת שיש, וראייתו המושתתת על הנחת 

העליון  לגלגל  צמוד  האש  שיסוד  ,  הפילוסופית 

בים הם יסוד חמישי, כמו שביאר ועל כך שהכוכ

  נסתרת מהמוחשות היום.  (ריש חלק ה)הכוזרי 

  (ח"ג עמ' יט) הגאון הנזיר בספרו קול הנבואה  

הגלגל   בענין  הפילוסופיה  יסודות  על 

זו   כתב,  האש,  יסוד  את  ומחמם  הסובב  העליון 

טת אריסטו ובטלמיוס שעכשיו עברה ובטלה  יש

שאינ  העולם,  מודים  מן  היום)(המדענם  בגלגל    ים 

הנבואה   בקול  ועוד  נמצא.  קסו)האש שאינו    (עמ' 

הביא את דברי ספרי הלטיף [והוא מן הראשונים,  

הריב"ש   בשו"ת  קנז)ומזכירו  את  (סי'  לסתור   [

יג) אריסטו, שהנה בספרו צורת עולם     (פרקים ב, ד, 

סתר את יסוד תורתם על היולי שהוא חסר צורה.  

לחכ  המצרף  הפילו גם  את  שם  סופיה  מה 

(עמ' בעתיקות, כאשר לוקטו דבריו בקול הנבואה  

את    רסה) ששם  גללאי,  גלילו  בעקבות  וזאת 

פילוסופית הטבע של אריסטו בקבר, כגון בספר  

  . )4961 48(עמ' אילם 

בתורה   ז"ל  כשר  מנחם  שלמה  רבי  הגאון 

כתב, וכן ידוע   )317דף  (סוף חלק טז סוף  שלמה  

ארי שכתב  דברים  שהרבה  בזמנו ומפורסם  סטו 

מרכז   עד  הירח  גלגל  מתחת  אשר  הנמצא  "בכל 

בהחלט,   נכונים  שאינם  כיום  לנו  נתברר  הארץ" 

וכאותם הדברים שכתב על למעלה מגלגל הירח,  

ושם   וכו'.  וכסברא  שאינם אלא כדמות מחשבה 

עלי  כתב על דברי הרמב"ם שהגלגלים ב  )3(הערה  

שכל כתב, וכבר כתב ע"ז מהר"ל בספר גבורות  

שניה)(הקה'   שמש   דמה  [גבי  הבאי  דברי  שהם 

בגבעון דום כתב, ואל תשגיח בדברי הפילוסופים  

ומשכילים, שכל  חיים  והירח  כי השמש    שאמרו 

  וכ"כ  

  וכן 

  גם 



    המדות  סעיף כב  שו"ע   

  

 

רעד 

  סעיף כב 

  ידיעה דרך מעמד הר סיני 

דיעת מציאות האל, דרך הוכחת מעמד הר יקיים מצות עשה של י
ולל להודיעם  עם,  והמון  לנשים  אף  היא  זו  ומצוה  את סיני.  מדם 

קולו,   את  ושמעו  ה',  כבוד  את  ישראל  עם  ראו  שבו  סיני,  הר  מעמד 
יציאתם   בעיניהם במכות מצרים,  וכן שאר המופתים שראו  והשיגוהו. 

גלו בניסים  שנה  ארבעים  במדבר  ומהלכם  לחרות,  וכו'.  מעבדות  יים 
והועברה עדות זו שראו בעיניהם כל ישראל, אל בניהם הבאים אחריהם,  

עד היום. עדות זו הועברה ברצף ובדיוק רב שאינם מניחים  דור אחר דור  
מקום להכחשה או למרמה, מה שמוביל בהכרח אל ידיעת מציאות האל,  
  כפי שראוהו שישים ריבוא עם ישראל במעמד הר סיני. ובלי נדר נרחיב 

  .  (סימן א)בכך להלן בחלק המחשבה 

ומרחיקיה,  הפילוסופית  החקירה  למתנגדי  אף  היא  שאף    זו 
סיני   הר  מעמד  דרך  האל  מציאות  את  לחקור  מצוה  לדעתם 

  וכאמור, ואם כן בזה אין כמעט מי שחולק.  

היום.   מדע  בעלי  דעת  וכן  הבאי],  זה  דבר 

"ה בתלפיות  ובמאמרי  האטומית"  ג  פצצה  (שנה 

כתבתי לפרש שיטת הרמב"ם, וראה בזה   חוברת א)

יעב"ץ   רא"י    )32-42(חי"ב  בתולדות  הרב  ובמ"ש 

  . ע"כ. )212-219(ן קוק ז"ל בסוף החלק שם הכה

  

  

  היום כיצד ילמד הרמב"ם וידעת 

  

מעתה לאור האמור בסעיף קודם, יש לעמוד 

שלמד  הרמב"ם  בדעת  דברינו  על  מחדש 

שהיום   שכיון  הפילוסופיה,  דרך  וידעת 

לארכיאולוגיה  שייכת  אריסטו  פילוסופיית 

עת המדעית, לא יאמר כן, וממילא עלינו לתור ולד

היה  אם  וידעת,  חיוב  את  הרמב"ם  ילמד  כיצד 

  ניצב עמנו כאן היום.  

  יעות הטבע שהעולם ברא וידעת דרך יד

פי המדע מוכח   נימא דהיום שעל 

שהעולם נברא, אדרבה להרמב"ם  

זו תהיה הראיה הטובה ביותר לכך שיש לו בורא  

[בפרט שבעבר לפילוסופיה קראו מדע], כי שום  

א בורא  לא  הפילוסופים דבר  כל  ובזה  עצמו,  ת 

מדעית   מוסכם  שכיום  כיון  דהיינו  מודים. 

נברא התרחקות    שהעולם  מדעיות,  הוכחות  ידי  (על 

, (סימן ב אות ב)  חלק המחשבהבהגלקסיות ועוד, ראה להלן  

אז שוב אין צורך כלל בכל הפילוסופיה הנ"ל, לא 

של הרמב"ם ולא של שאר החכמים רס"ג חובות  

כ ועוד,  שוב  הלבבות  נברא,  שהעולם  בהוודע  י 

בורא,  יש  נברא  לכל  כי  בורא,  לו  שיש  פשוט 

שאין הדבר יוצר את עצמו. ובאחת   מאחר ופשוט

הדורות  כל  במשך  המדענים  כל  שותקים  היו 

ומודים ואומרים שיש בורא לעולם, והיו נמוגים 

כב. 

מצוה 

  א. 

  לכאורה 



 

  רעה   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

אנו   בימינו  וממילא  ההיסטוריה.  ווכוחי  כל 

הרמב"ם שהוכח מדעית שהעולם נברא, אדרבה  

הפילוס לראיות  צריך  להוכיח ו לא  הישנות  פיות 

ראי לו  יש  כי  עדיפה עליהן  את מציאות האל,  ה 

עשרת מונים, והיא המדע עצמו, שהסכים בראיות 

נברא.ו ברור שהעולם  לא   ת  האפיקורסות  [ברם 

תתן כל כך בקלות לנצחה, ויש מדענים החייבים  

ואף   תסגא,  שהחוצפא  חז"ל  נבואת  את  לקיים 

להם שהעולם נברא אין להם בעיה לומר  שברור  

כסילותה  לרב  נשמעה  לא  שמעולם  טענה 

והיא שאכן העולם  ושלילתה   מוסכמת על כולם 

ברא את עצמו   נברא מעצמו. העולם  נברא אבל 

לא   היום  רבים  שמדענים  וכיון  במקרה! 

ועוד  המלך"  "בבגדי  להתלבש  מתביישים 

עמהם   ולצאת  חי,  כל  לעיני  בהם  להתגנדר 

קריה, כל שצריך הוא לצעוק המלך הוא   ברחובות

 עירום. ומה נעשה אם כשמלך ישמע שהוא עירום 

לא יתבייש בכך, ואף יתפאר "בבגדיו" הרי שאז 

הגענו למחוזות הטירוף ואין ברירה לפיקח אלא 

לראות זאת בעין שכלו, ולהבדל מן המטורפים.  

המחשבה   בחלק  להלן  זאת  כל  יתבאר  וכאשר 

ואי תימא דלא יתכן וידעת ]  לך ראה שם.  (סימן ד)

המדענים  שרוב  כיון  היום,  הטבע  ידיעות  דרך 

ם נוטות לאידך גיסא. זה אינו, וכשם  והוכחותיה

היה  כן  בזמנו,  בפילוסופיה  הרמב"ם  כן  שעשה 

  עושה עתה עם המדע.  

והרמב"ם   שמאחר  כך,  על  להשיב  יש 

לענין  אף  ידיעה  חיוב  למדו  ודעימיה 

הידיעה סבירא להו דהיא אחדותו ואי גשמותו, ו 

וכאמור,  ומאחר  הפילוסופיות,  ההוכחות  דרך 

ל אפשר  אי  ואי  היום  אחדותו  ידיעת  את  העמיד 

פי   על  גם  וכמובן  אלו,  הוכחות  פי  על  גשמותו 

זאת  להעמיד  אפשר  אי  היום  הטבע  חכמת 

המציאות  מוכרח  ושהוא  גשמותו  אי  [אחדותו, 

פעיל],  באופן  עכשיו  העולם  את  מקיים  היינו 

בכך  ש עסקו  לא  כלל  היום  הטבע  בחכמת  הרי 

הפילוסופים,  הם  בכך  שעסקו  [היחידים 

"ם דרך בדרכם והביא ראיות אלו. בשונה  שהרמב

ניתן להוכיח  מההוכחות למציאות האל, שאותן 

היטב דרך חכמת הטבע כיום]. וכיון שאי אפשר 

הטבע   חכמת  דרך  אחדותו  ידיעת  את  להעמיד 

ברמ ללמוד  אנו  מוכרחים  חיוב כיום,  את  ב"ם 

נותרה  לא  ולכך  אחר,  ממקום  אחדותו  ידיעת 

לדעת   אחרת  דרך  שום  דרך  לפנינו  מלבד  זאת 

מעמד הר סיני וכבסמוך. וממילא בהגיענו הלום,  

שאת חיוב ידיעת אחדותו יודעים דרך מעמד הר  

ידיעת   חיוב  לגבי  נמי  דה"ה  מסתברא  סיני, 

מציאותו, חיובה יתקיים דרך מעמד הר סיני, כיון 

      הוכחה זו עולה לשניהם.ש

  

לטעון, שאת  דין  לבעל  מקום  יש  עדיין 

הרמב"ם,   לדעת  מציאותו  ידיעת  חיוב 

חיוב  ולענין  היום,  הטבע  ידיעות  דרך  נחוייב 

ידיעת אחדותו שבזה אין דרך אחרת כיום לדעת, 

רק דרך מעמד הר סיני, בזה תחוייב הידיעה רק  

שלפח להרמב"ם  נרויח  ובזה  זה.  מעמד  ות דרך 

טתו הקדומה, ולא  את ידיעת מציאותו נשאיר בשי

ידיעה  תתווסף  וגם  מחדש,  לבנותה  נצטרך 

בידיעת מציאות האל [להרמב"ם הלומד שחיוב 

תורה הוא הידיעה], שמלבד ההוכחה דרך מעמד  

ללמוד   צריכים  וקטנים  נשים  אף  סיני, שבה  הר 

עוד    )וכדלהלן אות יז( הוכחה זו, כפי שכתב הרמב"ם  

ה יותר.תתווסף  למשכילים  הטבע  דרך    הוכחה 

ובין כה  יותר, היות  נראית  ברם הדרך הראשונה 

לחיוב   סיני  הר  דרך מעמד  לידיעה  להגיע  עלינו 

בדעת   לדחוק  ואחרי שהוכרחנו  אחדותו,  ידיעת 

הרמב"ם ולקרא להוכחה זו "ידיעה", א"כ שפיר  

תקרא ראיה זו "ידיעה" אף לענין מציאות האל. 

  ברם  

  ברם  



    המדות  סעיף כב  שו"ע   

  

 

רעו 

פנים   יש  עדיין  מהות  אולם  בגלל  לצד הראשון, 

  מב"ם במילה "ידיעה".הבנת הר

  

  וידעת דרך מעמד הר סיי 

לדרוך להרמב"ם, שילמד היום לפיכך נראה  

הר   מעמד  דרך  ואחדותו,  ידיעתו  חיוב  את 

סיני [וכפי שזהו גם פשט הפסוק וידעת, שמדובר 

שם על מעמד הר סיני, וכפי שיש ראשונים רבים 

לעיל   והובאו  כן  ד שלמדו  ו  (סעיף  שאחר )אות   [.

את   ומקבלים  סיני,  הר  מעמד  שהיה  שיודעים 

עדות עם ישראל במה שראו, והם העידו שראו את  

שהיה  היודע  ממילא  אחדותו,  ואת  מציאותו 

מעמד זה ושעדות זו הועברה בדיוק רב, יודע הוא 

את מציאותו ואחדותו. [וכשם שהיודע על עדות  

הוא יודע  אמיתית,  שעדותם  עדים  שתוכן    שני 

אמת. להלן  ויוב  עדותם  בהרחבה  הדברים  או 

] ובדרך זו יבואו הדברים .(סימן א)בחלק המחשבה  

יחדיו, שוידעת הוא דרך מעמד הר סיני, הן לענין  

לדחות   [ואין  אחדותו.  לענין  והן  האל,  מציאות 

שחובה  לכתוב  הרמב"ם  צריך  היה  אז  כי  זאת, 

 ) ות גסעיף כ א(לדעת גם דרך הר סיני, ואילו לעיל  

איגרת תימן שבה כתב שחובה ביארנו שחזר בו מ

כן   כתב  לא  ולכן  סיני,  הר  מעמד  דרך  לדעתו 

במשנה תורה? אולם זה אינו, כי כל טענה זו היא 

דרך   הידיעה  חובת  את  למד  שהרמב"ם  מחמת 

הפילוסופיה, אך כשאין הוכחה כזו, כפי שהוכח 

היום, חייבת להיות הוכחה אחרת לפסוק, ועל כן 

הפסוקים כפי  הרמב"ם ללמוד אחרת את    יוכרח

  פשטם.] 

  

  פיות חדשות  ווידעת דרך הוכחות פילוס

אחרת לקיום וידעת לדעת הרמב"ם, היה 

ניתן לומר, אילו היינו יודעים שאף היום 

הפילוסופיות  ההוכחות  את  להרכיב  אפשר 

המדעיות  הידיעות  לפי  חדשות,  בהרכבות 

להו  אחד  בקנה  ולהעלותם  כיח האחרונות, 

לדעת   שאז  ואחדותו,  מציאותו  את  ולהכריח 

י  הרמב"ם ודעימיה חיובי ידיעה אלו יקיימו בדרכ

שאיני   אני  ברם  הנזכרים.  החדשים  הפילוסופיה 

יודעם, וגם לא ראיתי מי שדרך בדרך זו, והעלה  

את   הדוחים  את  ראיתי  רק  אלו,  דברים 

הפילוסופיה ואת ראיות הרמב"ם היום מכל וכל, 

הידיעות   שמבטלות לפי  האחרונות  המדעיות 

לעיל  וכנזכר  הפילוסופיות  ההוכחות  את  כליל 

, ממילא לדון הלכתית בדרך  ג)  אותסעיף כא  (בסמוך  

אלו  הרי  בידינו,  שאין  הוכחות  ישנם  אולי  של 

דברים בטלים ואין לדיין אלא מה שעיניו רואות,  

אלו  וניחושים  בדרך השערות  נדרוך  לא  כן  ועל 

יע אם  [אלא  וכל.  כארי  מכל  הגיבור  איש  מוד 

ובקיא   היהודית,  הפילוסופיה  בחכמת  ובקיא 

קיא בתורה ובמשה בחכמת הטבע כיום, וכמובן ב

עבדו, ויעלה את ההוכחות יחדיו, ויעלו הדברים 

את   להוכיח  חלוטות  ההוכחות  ויהיו  היטב, 

מקום   יהיה  שאז  הרי  מציאותו,  והכרח  אחדותו 

על לדון בכך להעמיד את הרמב"ם בשיטה זו, ש

ידיהן יקויים חיוב ידיעת מציאות האל ואחדותו,  

א בהערה אבו ו   אולם בינתיים אין לנו אלא האמור.

זו,   בדרך  לדרוך  יכולנו  שפיר  באמת  כי  קצרה, 

ולשלב בעצמנו את הידע המדעי עם הפילוסופיה 

ראיות   העתקת  ידי  על  ראיות,  ולהראות 

והכוזרי  הלבבות  וחובות  מהרס"ג  פילוסופיות 

ולם זו היתה מלאכת רמיה ולא הבנה,  וכדומה. א

- (ח"א פרקים עאבראותינו את דברי הרמב"ם במורה  

באו של   רך)עה  ליבם  לב  אל  הרמב"ם  שחותר 

והאשעריה  המועתזילה  של  דעותיהם 

את   באורך  מבאר  הרמב"ם  ושם  והפילוסופיה, 

קישוטיהם   את  ומסיר  אלו,  דעות  שורשי 

ועל  נבנו,  יסודותיהן  מה  על  ומראה   ותכשיטהם 

  ב. 

  דרך  



 

  רעז   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

ושם   נשענים,  הם  משענות  עא)אלו  כתב   (פרק 

שאחר דעות המועתזילה נמשך הרס"ג בהאמונות 

והדעות, ושאחר האשעריה לא נמשכו כלל מבני 

את   וקיבלו  דחאום  ספרד  ושחכמי  אומתנו, 

אריסטו, וכוונתו לאבן גבירול במקור חיים, רבנו 

בחיי בחובות הלבבות, הראב"ד בהאמונה הרמה 

(כגון  לו שולל את ראיות הרס"ג  ועוד, ובדרכיו א

ע יא) בפרק  ד,  ג,  דרכים  הכוזרי    ד  דרכי  וכן את  ועוד, 

ובתפיסתו   (במאמר ה) בהשגותיו על הפילוסופים, 

דברי   את  להבין  וכדי  המדברים.  מן  כחלק 

הרמב"ם לאשורם, יראה הרואה שלא די בקריאה  

שטחית, ואף לא בקריאה עמוקה, וכאשר כתב כן 

ראה   רבות  ג,(סעפעמים  ובאותיות  ט  כמש"כ ד)  יף   ,

הנ  ח"א)בוכים  במורה  הקדמות   (סוף  כ"ה 

ולא  הפילוסופיה  מסקנות  שהן  הפילוסופים, 

גם  וכאשר  למסקנותיהם,  ראיותיהם  את  מביא 

(סוף פרק וכן בחלק א    (בהקדמתו לחלק ב)כתב להדיא  

את נה) קשר  מדוע  מבין  לא  פעמים  והקורא   ,

כך וכך,    הדברים, ולמה טען שיסוד דבריהם הוא

ל עומדת  הראיה  שפיר  זה,  ולכאורה  יסוד  לא 

לעסוק   שהחפץ  בעליל  מראה  זה  וכל  וכדומה, 

יוכל   ולא  גדולה,  מלאכה  עצמו  על  נוטל  בכך, 

לאשורם.   הדברים  על  לעמוד  חודשים  בחודש 

והחפץ לדרוך בדרך זו בלומדו ראיות אלו במורה  

  (הוצאת מוסד הרב קוק) ישתמש בפירוש אבן שמואל  

ה שאע"פ שדרכו להביא את תוכן ראיות ואז ירא

די  א לא  מקורותיהם,  מתוך  כתות  ושאר  ריסטו 

וספרי   אריסטו  ספרי  את  להשיג  ויוצרך  בכך, 

המדברים וללומדם ולהבינם במקורם, ושוב לבא 

ובמה   לעומק  ולהבין  הרס"ג,  ואל  הרמב"ם  אל 

הרמב"ם דוחהו, ויראה גם בהקדמת הגר"י קאפח  

היצירה לספר  רס"ג  ותירגם,    לפירוש  (שההדיר 

ת דברי חכמינו שמשיגים על  , ואז יקרא אתשל"ב)

(והוא מן  דברי הרמב"ם, כגון ספר אור ה' חסדאי  

של   הראשונים) הפילוסופיות  הראיות  את  שתוקף 

באורך,   אבות  במגן  והרשב"ץ  באורך,  הרמב"ם 

והאברבנאל בספרו ראש  (מאמר ב פרק ה)והעיקרים 

שדרכו   רבים  ספרים  ועוד  בדרכי  אמנה, 

כאן לציינם [כי   הפילוספיה או כנגדה, ואין צורך

וגם   אליהם,  יגיע  כבר  הנזכרת  בדרך  שילך  מי 

], ורק אז  (סעיף יט אות ו)יראה הרואה חלקם לעיל  

יוכל לנסות לדרוך בדרך המשלבת בין החקירות 

ימצא  ואולי  היום,  המדעי  הידע  לבין  הנזכרות 

ולזא עמדתי,  לא  שאני  מה  ביניהם,  ת  מהלכים 

לב   ליבו  להיות  צריך  זה  שאדם  ארי  כתבנו 

כך  ולשם  היום,  הטבע  ובחכמת  אלו  בחכמות 

  הארכנו עתה.]

  

  העולה מן האמור 

ידיעת   חיוב  את  הרמב"ם  ילמד  שהיום 

ואז   סיני,  הר  דרך מעמד  ואחדותו  מציאותו 

זהו פשט הפסוק וידעת וגו', שהפסוקים עסוקים  

חדותו שם במעמד הר סיני, ומכך נידע גם את א

ראל כולו זכה  דרך מעמד הר סיני, כיון שעם יש

אחדותו,   ואת  הבורא  את  ול"ראות"  לנבואה 

חיוב  ולענין  דור.  אל  מדור  זו  ידיעה  והעבירו 

נוספת  אפשרות  לפנינו  ישנה  מציאותו,  ידיעת 

דרך   זו  ידיעה  חיוב  את  היום  הרמב"ם  שילמד 

  חכמת הטבע.

  

  ידיעה דרך מעמד הר סיי

לעיל שכיום יש לקיים מצות   כיון שנתבאר

דרך הוכחת מעמד הר סיני, והיות  ידיעת ה'  

הדבר  אין  היום  הנפוצה  ההשקפה  רוח  ולפי 

והאחרונים עסקו   מקובל, אף שבזמן הראשונים 

להאריך   הוכרחתי  כן  על  וכנזכ"ל,  רבות  בכך 

פי   על  אף  רבות,  בראיות  זה  יסוד  ולהעמיד 

נמצא  שבאמת היה די באמור לעיל, ובידיעה שלא  

  ג. 

  ד.  



    המדות  סעיף כב  שו"ע   

  

 

רעח 

עמד הר סיני, מי שכתב להדיא שאין לחקור דרך מ 

דרך  בה'  להאמין  מפורשים  התורה  ושפסוקי 

  להאריך. נו מעמד זה ושאר ניסים, מ"מ הוזקק

  

  הוראת התורה 

נראה שהתורה ציוותה שנעמיק חקר 

את  נעמיד  ושעליו  סיני  הר  במעמד 

  השמר  רק יב)- ט ד, (דבריםהדת, שהנה כתוב בתורה 

  אשר   הדברים  את  תשכח  פן   מאד,  נפשך  רושמ  לך

 חייך,  ימי  כל  מלבבך  יסורו   ופן   עיניך,  ראו 

 עמדת   אשר  יום  )י(בניך.    ולבני  לבניך   והודעתם

  את   לי  הקהל  אלי,   ה'  באמר  בחרב,  אלהיך  ה'  לפני

  אתי  ליראה ילמדון  אשר דברי,  את ואשמעם העם

 בניהם  ואת  האדמה.  על  חיים   הם  אשר   הימים  כל

  וההר   ההר,  תחת  ותעמדון   ותקרבון   )יא(ילמדון.  

  )יב( וערפל.    ענן   חשך  השמים,  לב  עד   באש  בער 

 אתם  דברים  קול   האש,   מתוך  אליכם  ה'  וידבר

קול. עד כאן    זולתי  ראים  אינכם   ותמונה  שמעים,

פסוקים  לפנינו  והנה  הקדושה.  התורה  לשון 

בל  אותנו  ומזהיר  מצוה  שהקב"ה  מפורשים, 

וא סיני  בהר  אירע  אשר  את  פרטיו, נשכח  ת 

ושנודיע מעמד זה לבנינו הבאים אחרינו. ופירשה 

ה'   יראי  אנחנו  שנהיה  כדי  הדבר,  טעם  התורה 

  ועושי רצונו כל ימינו. ועוד ממשיכה שם התורה 

וזו לשונה, כי  (פסוק לב)  נא  שאל  להורות על כך, 

  אשר   היום  למן   לפניך,  היו   אשר  ראשנים  לימים

  ועד  םהשמי ולמקצה  הארץ,  על  אדם אלהים  ברא

  הנשמע   או   הזה,  הגדול  כדבר  הנהיה  השמים,  קצה

  מתוך  מדבר  אלהים  קול  עם  השמע  )לג(כמהו.  

 הנסה   או   )לד (ויחי.    אתה  שמעת  כאשר  האש

  באתת   במסת  גוי,  מקרב  גוי  לו   לקחת  לבוא  אלהים

 נטויה   ובזרוע  חזקה  וביד  ובמלחמה  ובמופתים

 אלהיכם  ה'  לכם  עשה  אשר   ככל  גדלים,  ובמוראים

 הוא  ה'  כי  לדעת  הראת  אתה  )לה(לעיניך.    במצרים

 השמיעך  השמים  מן   )לו(מלבדו.    עוד  אין  האלהים

  אשו  את  הראך  הארץ  ועל  ליסרך,  קלו   את

וגו'.  מתוך  שמעת  ודבריו   הגדולה,  )לט(  האש 

  האלהים,   הוא  ה'  כי   לבבך  אל  והשבת  היום  וידעת

עוד. עכ"ל.    אין   מתחת  הארץ  ועל  ממעל  בשמים

ב מפרשת  התורה  תוקף  וא"כ  את  היטב,  אר 

מצרים,   יציאת  מופתי  ושאר  סיני,  הר  ומעמד 

למרמה,   או  להכחשה  ניתנים  שאינן  והסיבה 

לנו להתבונן בכך. על    ומורה  כן מי שיעלה  ועל 

לנו   הנה  בכך,  להתעסק  הדבר  טוב  שלא  ליבו 

שדעתו כנגד התורה, אשר הסבירה והפירטה לנו 

להשמר ולזכור את מעמד הר סיני ושאר מופתים 

בהכרח  ו  מכריחים  הם  למה  ומבארת  פרטיהם, 

וכן   ונתינת תורתו לעמו.  גמור את מציאות האל 

בתורה  מפורשים  פסוקים  עוד  להלן  יובאו 

והראשונים שנביא בסמוך מפרשים  המ כן,  ורים 

דברי   ללא  אף  כי  [ובאמת  התורה  פסוקי  את  כן 

שכן   הנ"ל  הפסוקים  מן  ללמוד  יש  הראשונים, 

על מעמ לעמוד  ומתוכו מצות התורה  סיני  הר  ד 

לבא אל יסוד הדת, כי גם היום שפיר ניתן ללמוד  

המדות  בשו"ע  ראה  מפורשים,  פסוקים  מפשט 

, ובנוסף כן עולה גם  הקדמה עמ' ג)אהבת הבריות ב  חלק(

(בהקדמתו למשנה בדברו על י"ג מדות, מדברי הרמב"ם  

חז"ל) דרשו  ומה  משה  קיבל  הוא מה  הכתוב  שפשט   ,

ך כתב שם, שאם כתוב בגמ' דאורייתא, ויתרה מכ

להיפך מן פשט הפסוק, הרי זה מורה שדברי הגמ'  

הן דרשה, והפשט הוא ציווי התורה הפשטי. ועל 

יהיו  להלן   כן  שהבאנו  וכמו  מצוות,  ז    שתי  (אות 

סיעת ראשונים שכתבו כן, והרי לנו שפשט   )בהערה

  הכתוב שהבינו הם, הוא מצות עשה.]  

  

  רמב"ן 

וקרא   בשכחת הלאוין מצוה ב)(וכך כתב הרמב"ן  

לימוד אמונת התורה,  (בסוף המצוה)למצוה זו 

  תחילה  

  ה. 



 

  רעט   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

אמונה,   ללמוד  היא  התורה  שהוראת  דהיינו 

נים זאת, שלא נסיר מדעתנו, ויהיו  להתבונן ולהפ

עינינו ולבנו שם כל הימים, וכלשונו שם, וגם כתב  

שעל ידי התבוננות זו, אם יבא נביא ויצוונו הפך  

לפנינו נסים גלויים ושינוי    התורה, אע"פ שיעשה

הטבע, לא נאמין לו, שכן אנחנו עדים ע"י זכירת  

מעמד זה בשקרותו. ועוד כך כתב גם הרמב"ן על  

 לא  מצות  דעתי  לפי  הזה  וז"ל, הכתוב  (שם)רה  התו 

מאד [זהו השמר, ושמר, בשונה   בה  הזהיר  תעשה.

זו]. הדגשה  שאין  ל"ת    אמר   כאשר  כי  משאר 

שניזה בפסוקים]    ונשמור   המצוות,  בכל  ר[לעיל 

 אני  רק  ואמר,  חזר  לעשותם.  והמשפטים  החוקים

  מאד,   מאד  עצמך  ולשמור  להשמר  מאד,  מזהירך

 תשכח  שלא  המצוות.  אליך  באו   מאין   לזכור

 עיניך,   שם  ראו   אשר  הדברים  מכל  סיני,  הר  מעמד

 ודבריו   גדלו,  ואת  כבודו   את  והלפידים,  הקולות

  הדברים  כל  ותודיע  האש.  מתוך  שם  שמעת  אשר

  לבניך,   ההוא  הנכבד  במעמד  עיניך  ראו   אשר

הטעם [דהיינו התורה   ופירש.  עולם   עד  בניך  ולבני

  באומרה אשר ילמדון וגו'] כי פירשה טעם הדבר 

 ליראה  שתלמדו   כדי  ההוא,  המעמד  עשה  השם

  לדורות   תלמדון   בניכם  ואת  הימים,  כל  אותו 

אותו.    תשכחו   ואל   ככה,   אתם   עשו   כן   אם  עולם,

 הזהיר,  שם  שנאמרו   הדברות  שיזכיר  דםקו   והנה

  המעמד  מן   דבר  נשכח  שלא  תעשה  לא  במצות

 במצות  וצוה  לעולם.  מלבנו   נסירהו   ולא  ההוא,

  מה   כל  לדור,  מדור  זרענו   לכל  בו   שנודיע  עשה

  במצוה   והתועלת.  ובשמיעה  בראיה  שם  שהיה

 באים   התורה  דברי  היו  שאם,  מאד  גדולה   הזאת

  נתאמתה   בואתו שנ   פ"אע,  בלבד  משה  מפי  אלינו 

  או  נביא  בקרבנו   יקום  אם  ובמופתים,  באותות

  אלינו  ונתן   התורה,  מן   בהפך  ויצונו   חלום,  חולם

  אבל   האנשים.  בלב  ספק  יכנס  מופת,  או   אות

  לאזנינו,   הגבורה  מפי  התורה  אלינו   כשתגיע

 חולק כל נכחיש, אמצעי שם אין הרואות, ועינינו 

  ולא   אות,  יועילהו   לא,  אותו  ונשקר,  מספק  וכל

  אנחנו  כי,  בידינו  המיתה  מן   מופת  יצילהו 

  וגם   )ט  יט,   שמות(  שם  שאמר  בשקרותו. זהו   היודעים

 הדבר  כן   גם  כשנעתיק  כי  לעולם.  יאמינו   בך

 כאילו   ספק,  בלא  אמת  הדבר  שהיה   ידעו   לבנינו,

  ולא   לבנינו,   שקר  נעיד  לא   כי  הדורות.   כל  ראוהו 

  לא  והם.  מועיל  בם   ואין   הבל  דבר  אותם  ננחיל

[לא יהיה לה ספק לבנים, בדברי אבותם,   תפקו יס

  אבל, להם שנעיד בעדותנו  ויקבלוהו באמת] כלל

 מה   וכל,  בעינינו   כולנו   שראינו   בודאי  יאמינו 

 כי  בפרשת  עוד  יבוא  הזה   והענין.  להם  שסיפרנו 

, )ב  יג,  להלן('  וגו   חלום  חולם  או   נביא  בקרבך  יקום

 שמות (  השלישי  בחדש  בפרשת  שם  הזכרתיו   וכבר

באורך )ט  ט,י שכתב  דבריו  ומפורסמים  עכ"ל.   .

באורך   לו  ועוד  בזה,  כיוצא  בא  פרשת  בסוף 

(מוסד הרב קוק כתבי הרמב"ן בדרשתו תורת ה' תמימה  

א) האברבנאל  חלק  בפירוש  כן  ראה  ועוד   .

  .(דברים ד, ט)והמלבי"ם שם 

  

  רמב"ם 

באגרת   הרמב"ם  להדיא  כ"כ  האמור,  וככל 

ח"אתימן   הרמב"ם  קכז  (באגרות  שילת  עמ'   )במהדו' 

לזכרו   ה'  צונו  אשר  סיני  הר  מעמד  וזכרו  וז"ל, 

אותו   להודיע  וצונו  משכחו,  והזהירנו  תמיד, 

לבנינו עד שיגדלו על ידיעתו, והוא אמרו יתעלה  

ט) ד,  פן    (דברים  מאד  נפשך  ושמור  לך  השמר  רק 

יסורו   ופן  עיניך,  ראו  אשר  הדברים  את  תשכח 

ם לבניך ולבני בניך,  מלבבך כל ימי חייך, והודעת

ום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב וגו'. וראוי י

לכם אחינו שתגדלו בניכם לדמוי המראה הגדול 

ההוא, ותספרו בכל קיבוץ גדולתו וכבודו, שהוא  

קוטב הדת, והטענה המביאה לאמת. והגדילוהו  

ואמר  יתעלה  ה'  שגידלהו  כמו  עצומה,  הגדלה 

  ו. 



    המדות  סעיף כב  שו"ע   

  

 

רפ 

לב) ד,  לימ(דברים  נא  שאל  כי  וגו',  ,  ראשונים  ים 

עם קול אלהים מדבר מתוך האש וכו'. דעו    השמע

כי הענין ההוא העצום אשר היה במציאות ואשר 

העיד עליו הטוב שבעדים [דהיינו הקב"ה, בפסוק  

הנ"ל כי שאל נא וגו'] שלא היה לפניו כמוהו ולא  

יהיה אחריו, והוא שתשמע אומה אחת כולה דבר  

וכ"כ בהקדמתו  וכו'. עכ"ל.  לפירוש המשנה    ה' 

ע [ועולים בדברו  ע"ש.  ושקר,  אמת  נבואת  ל 

האמינו   שלא  הרמב"ם  דברי  עם  יחד  הדברים 

ישראל במשה על פי ניסים, רק על פי מעמד הר  

  (יסוה"ת פ"ח ופ"ט הל' א) סיני, וכמש"כ במשנה תורה  

וככותבו גם באגרת תימן שם, שעם ישראל ומשה 

ו, ולא  במעמד הר סיני היו כשני עדים שראו יחדי

מצ במשה  עוד האמינו  כתב  וכן  המופתים.  ד 

למשניות   ו)בהקדמתו  עמ'  קאפח  ועל  (במהדורת   .

דבריו נשען הרמב"ן בשכחת העשין הנ"ל, שסיים 

.  )ח" פ  ת" יסוה(  המדע   בספר  זה  הרב   באר   וז"ל, וכבר

המאירי    גדול  יסוד  והוא וכן  עכ"ל.  בתורה. 

י) פרק  סוף  הרמב"  (סנהדרין  דברי  תוכן  את  ם הביא 

הרוא עדים  כשני  האמינו  דהוי  ושלא  יחדיו,  ים 

במשה בגלל האותות. ובשו"ת מהר"ם אלאשקר 

עמד בדברי הרמב"ם האלו באורך,   (סי' קיז עמ' דש)

  ] שלא האמינו במופתים, ודלא כמשיג.

  

  עוד ראשוים

 (בהקדמה אות ו)וכ"כ הרס"ג בהאמונות והדעות  

לבד,  עיון  דרך  ה'  מציאות  לידיעת   שלהגיע 

הראנו  ה'  ולפיכך  לסופו,  יגיעו  שלא  רבים  יהיו 

בעינינו עליהם אותות ומופתים מה שלא ישלוט  

כמו  לדחייתם,  דרך  שום  תמצא  ולא  ספק,  בהם 

שאמר, אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם  

כ, יח) , ודבר עם שלוחו בנוכחותינו, ועשה  (שמות 

להאמינו [במשה] תמיד, כמו שאמר   הדבר מחייב

י יאמינו  בעבור  בך  וגם  עמך  בדברי  העם  שמע 

רבינו  וכ"כ  באורך.  ועע"ש  עכ"ל,    בחיי   לעולם. 

, עיניך, וכו'  ראו   אשר   הדברים  ולשון   ד, ט)  (דברים

 והנפלא  הנכבד  המעמד   ענין   ויסיר  ישכח  שאם

  הגוף  אבדן   וזה,  בעיקר  לכפור  יבא  מלבו,  ההוא

. וכ"כ רבנו יונה  (שמות יט, ט)ד לו  והנפש. עכ"ל. ועו 

(הנדפסים מכת"י יתרו ד"ה הדיבור הראשון עמ' ותיו  בדרש

וגשל) הוצאת  הרשב"א  קיד  בשו"ת  באורך  וכ"כ   .

מכת"י   לדעת)החדשות  לך  ויש  ד"ה  שסז  וכ"כ   (סימן 

וכ"כ הר(בהקדמתו)החינוך    ט   (דרושבדרשותיו    ן ". 

, עצום  תועלת  מזה  עוד  וז"ל, נמשך  ד"ה וזהו אצלי)

  תפושנשת  מפני,  לעולם  בו   שיאמינו   והוא

  ד,  דברים(  ואמר  זו   בפרשה  הזהיר  ולפיכך.  בנבואתו 

  את   תשכח  פן   מאד,  נפשך  ושמור  לך  השמר  רק  )ט

 ההוא  שבמעמד  מפני,  עיניך  ראו   אשר  הדברים

  . כלל  ספק  בו   ישאר  שלא  עד  התורה,  אמת  מאמת

הר"ן   בדרשות  וע"ע  ג) עכ"ל.  רבנו  (דרוש  וכ"כ   .

יוסף בן דוד מסרגוסה תלמיד הר"ן בדרשתו על 

(נדפסה בפירושו על התורה מכת"י, בהוצאת ת הגדול  שב

(דברים . ועוד כ"כ האברבנאל  מכון שלם תשל"ג דף רצה)

(ח"א סימן קלד באורך. וכ"כ בשו"ת יכין ובועז    כט, א)

וז"ל, ומעמד הר סיני    סיני)  בחלק השלישי ד"ה ומעמד הר 

המובן  כפי  ג"כ,  זו  לכוונה  ישראל,  לכל  היה 

ר לך אחר זה. שבמעמד  מכוונת הפסוקים שאזכו 

ואהבתו,  יתברך  יראת האל  נשתקע בלבם  ההוא 

עם   הדברים,  עשרת  כל  את  לעשות  ישמרו  ואז 

שאר כל המצוות שנצטוו אחר המעמד ההוא. ולא  

לעול מלבם  יסורו  ולא  אותם,  כמו  ישכחו  ם. 

שנאמר בפ' ואתחנן, רק השמר לך ושמור נפשך 

'.  מאד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך וגו 

ובאר אחר זה מה הם הדברים שהזהירנו עליהם, 

בחרב,  אלהיך  ה'  לפני  עמדת  אשר  יום  ואמר, 

ואשמיעם את   לי את העם  באמור ה' אלי הקהל 

דברי, אשר ילמדון ליראה אותי כל הימים אשר 

חיי וכו'. הם  ילמדון.  בינהם  ואת  האדמה,  על  ם 

  ז. 



 

  רפא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

בשער   מהרח"ו  וכ"כ  באורך.  ועע"ש  עכ"ל. 

עם (דרושי  הכוונות   מכל  בחרת  ובנו  המילים  על  השחר 

האדם  ולשון) צריך  עשה  מצוות  ארבע  כי  דע   ,

ארבעה  והם  זכירה,  ענין  שהם  יום,  בכל  לקיים 

זכירות הכתובים בתורה, שתלויים בזכירת הלב.  

יא זכרון מעמד הר סיני וקבלת  ואלו הם, האחת ה

התורה, וכמו שאמר הכתוב, יום אשר עמדת וכו' 

 

 
  לאו על שכחת התורה  טז

פי הגמ'   א. יש לסתור את דברינו על    לכאורה 

 כל  לקיש,  ריש   אמר  ע"ב)  (צטבמנחות   א.

שנא'  ,  בלאו   עובר   מתלמודו   אחד  דבר   המשכח

 את  תשכח  פן   מאד  נפשך  ושמור  לך  השמר

נן דפסוק זה דרשוהו חז"ל על  הדברים וכו'. וחזי

דרך אחרת, לא על מעמד הר סיני, אלא על איסור  

(פ"ג,  שכחת התורה, והכי הוא נמי במתני' דאבות  

ורבים   מ"ח) וכו'.  דבר אחד ממשנתו  כל השוכח 

היראים   וכדעבדי  זו,  גמ'  שנהפוסקים   ט)(מצוה 

(מצוה  הסמ"ק    (אות ט)מאמר השכל    (מצוה יג)הסמ"ג  

ו   טו) גם שלא [והסמ"ג  מכך  למדו  הנ"ל  הסמ"ק 

השאילתות   וכ"כ  עצמו.  את  קלד) יקלל   (שאילתא 

(על הרי"ף  ובר"ן שם    (שבועות דף טז ע"ב מדפיו)הרי"ף  

המקלל) כז)וברא"ש    ד"ה  סי'  פ"ד  והמאירי    (שבועות 

לו ע"א) בשבועו   (שבועות  וכן  (לו ע"א)ת  וכדאיתא   [.

הראבי"ה   כגון  רבים,  עוד  צב) כתבו  סימן   (ברכות 

ורבנו בחיי    (שער ג אות כח)בנו יונה בשערי תשובה  ר

(שער אהל מועד    (ערך אמונה סוף עמ' א)בכד הקמח  

ב) נתיב  ו  דרך  חכמה  הרקיע    ראשית  בזהר  בזה  וראה 

  .  (אות קיח)לרשב"ץ 

  

  לאו על פרישה מהתורה וללמד כדו

ימי   ומהמשך יסור מלבבך כל  ופן    הפסוק, 

רוש  חייך, יש שמנו ל"ת שלא לפ ומהמשך

בתריה, פן תשכח את הדברים   בחורב וכו', וכתיב

מצות עשה  והיא אחת מרמ"ח  עיניך,  ראו  אשר 

(במצוות שבריש להרמב"ן. עכ"ל. וכ"כ בספר חרדים  

ישראל  הספר) בנדחי  חיים  והחפץ  מג),  צוה   (פרק 

לזכו  מאוד  לבנינו והזהיר  ולהודיע  יום,  בכל  ר 

כאן   וע"ע  וגו'.  לך  השמר  כדכתיב  בנינו,  ולבני 

פסוקים  טזבהערה  ראינו   לגבי  שלכאורה  אלו, 

הזקן   אליהו  רבינו  עביד  דכן  התורה,    (רלה) מן 

השכל    (יג)סמ"ג   ט)מאמר  טו)סמ"ק    (אות  .  (מצוה 

בקדושין   איתא  ע"א)ועוד  ל  ולמדתם    (דף  תניא, 

בניכם   בני  בניכם,  לי אלא  בניכם, אין  אותם את 

ע"כ.  בניך.  ולבני  לבניך  והודעתם  ת"ל,  מנין. 

למד והוא הפסוק דידן, ולמדו ממנו חיוב הסבא ל

תורה את נכדו תורה, ונפסק הכי להלכה ברמב"ם  

. וא"כ חזינן (יו"ד סי' רמה ס"ג)ובשו"ע  (ת"ת פ"א ה"ב)

ים שהוראת התורה הנ"ל דלמדה הגמ' ופסקוה רב

אינה לגבי זכירת מעמד הר סיני, אלא לגבי מצות 

תלמוד תורה. [אגב בואנו הלום כיצד למדו חז"ל  

(דברים  תמימה  מן הפסוקים דהוי על ת"ת? התורה  

יח)  אות  את   ד  תשכח  פן  לך  השמר  הפסוק  על 

עיניך, הביא את דרשת חז"ל  ראו  הדברים אשר 

ד וביאר  התורה,  שכחת  על  שאין שהוא  בריהם, 

במדבר,   הניסים  ראיית  זכירת  על  מדבר  הפסוק 

שהרי הציווי כאן הוא גם לדורות האחרונים, והם  

ושם   הניסים.  את  ראו  כב)לא  עוד,   (אות  מבאר 

שהכוונה  ש עיניך,  ראו  אשר  הפסוק  את  פירשו 

להבנת העין ולא לראית העין, וכאילו נאמר אשר 

הם רק הבינו עיניך, ולמדו כן, שהרי את התורה  

וכמבואר   ראו,  ולא  ומשה,  הגבורה  מפי  שמעו 

בפסוק שאחריו "ואשמיעם את דברי", וא"כ מהו  

עיניך, היה לפסוק לומר אשר   ראו  שנאמר אשר 

אזניך,   העין, שמעו  הבנת  על  מפרשים  ולכן 



    המדות  סעיף כב  שו"ע   

  

 

רפב

 

 

  בדומה למה שרגילים לומר הבנת הלב. עכ"ד.] 

  

  לאו על שכחת מעמד הר סיי 

המצוות    ברם מוני  ששאר  מנו  מלבד    לא 

שכחת    ברם איסור  לא  הנ"ל,  את  במניינם 

התורה ולא על איסור פרישה מן התורה, העיקר  

יום  שנא'  הפסוק,  המשך  את  במנינם  מנו  שהם 

', והיינו ציווי לא לשכוח את אשר עמדת לפני ה

, (אות קע)מעמד הר סיני וכאמור, דכן עביד הבה"ג  

י רבנו יצחק אלברגלונ   (אות קי)רבינו אליהו הזקן  

רמז) גבירול    (אות  ן'  שלמה  רסח) רבנו   (אות 

(אות באזהרותיהם, וכ"כ הרמב"ן בשכחת הלאוין 

הרקיע    ב) זהר  בספר  קיח)והרשב"ץ  וא"כ    (לאוין 

י רברבי מצוה מן התורה לזכור את לכל הני אשל

סיעת   [ומאידך  כאמור.  וזה  סיני,  הר  מעמד 

לשכח  שלא  במנינם  מנו  לא  דלעיל,  הראשונים 

  מעמד זה.] 

  

  הרמב"ם למה לא מה מעמד הר סיי 

  ובאמת צריך לעמוד ולהבין מדוע הרמב"ם   ב.

והרס"ג, לא מנו שום אחד מכל הנ"ל, לא על  ב.

איסו  על  ולא  לימוד שכחת התורה,  להניח את  ר 

והנה  סיני.  הר  מעמד  זכירת  על  ולא  התורה, 

אסתר   ו)במגילת  מצוה  הלאוין  שכחת  את    (על  יישב 

הקושיא האחרונה, מדוע לא מנה הרמב"ם זכירת  

(שרש  מעמד הר סיני, לפי שהרמב"ם כתב בשרשיו  

שמצוה הכוללת את כל התורה לא תבא בכלל    ד)

כאן היא  המנין, ונימא דסבירא ליה להרמב"ם ש

מצוה הכוללת את כל התורה, כי אין הציווי לזכור  

סיני, אלא לזכור את כל אש ר  רק את מעמד הר 

ושנלך   כולה,  התורה  ענין  דהיינו  עינינו,  ראו 

כי   הבנתי,  [ולא  ע"כ.  מצוותיה.  ונקיים  בדרכיה 

אין בפסוקים הנ"ל, הוראה ללכת בדרכי התורה 

סיני, ולקיים מצוותיה, אלא לזכור את מעמד הר  

ושלכן נשמור את התורה. כלומר זהו טעם למצות  

  הזכירה, ולא עצם המצוה.]  

  ' ירוחם פערלא על הרס"ג  הוית להגאון ר וחזי

שעמד על החלק השני מן    (ח"א קכו סוע"ד) וחזי

הרס"ג   השמטת  טעם  את  וביאר  הקושיות, 

ואיסור  התורה,  שכחת  איסור  את  והרמב"ם, 

שמצוות אלו  פרישה ממנה, משום שהם סוברים  

במקומה.   נמנתה  שכבר  ת"ת,  במצות  כלולות 

שם   ע"א)ועוד  קכז  שהרמב"ן    (דף  שמה  כתב, 

צ"ל  ודעימ התורה,  שכחת  על  לאו  מנו  לא  יה 

דלדעת הרמב"ן הגמ' הנ"ל היא אסמכתא. ושוב  

עמד על כך שהרס"ג לא מנה לאו זה כלל, לא על 

שכחת התורה ולא על זכירתה, ונטה מדרכו של  

וסייע ולכן  בה"ג  וכן עשו הרמב"ם והחינוך,  תו, 

את   ודחה  הרמב"ם.  על  הנ"ל  הרמב"ן  השיג 

שום שסבור הרמב"ם  ישובם של כמה גאונים, מ

ת"ת  בהלכות  הרמב"ם  מדברי  אסמכתא,  שהיא 

דפסק וז"ל, עד אימתי חייב ללמוד תורה,   (פ"א ה"י)

ופן יסורו מלבבך כל ימי   יום מותו, שנאמר,  עד 

הפסוק   המשך  [זהו  שלא חייך  זמן  וכל  דידן], 

יעסוק בלימוד הוא שוכח. עכ"ל. ומבואר דס"ל  

ועל כן שב   דפשטיה דקרא בשוכח תלמודו מיירי.

את   אף  [וכנראה  הרס"ג  את  כאמור  וביאר 

הרמב"ם] שלא מנה זאת, משום שזה כלול בעשה  

הקושיא,  על  עמד  לא  ואומנם  עכת"ד.  דת"ת. 

 מדוע לא מנו כאן הרמב"ם ודעימיה מצות זכירת

שהם  מפני  זאת  ליישב  ואין  סיני.  הר  מעמד 

סבורים, שפסוקים אלו באו להורות כדרשת חז"ל 

אי שכחת התורה, ולא על זכירת מעמד  על זכירת ו 

[ולפי"ז יצא שנידו"ד לזכור את מעמד   הר סיני. 



 

  רפג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 

 

הראשונים.]   במחלוקת  הינו  שנוי  סיני,  הר 

הרמב"ם   בדברי  נמצאת  לכך  מפורשת  דסתירה 

 רות הרמב"ם ח"א עמ' קכו במהדו' שילת)(אגבאגרת תימן  

אשר   סיני  הר  מעמד  וזכרו  לזכרו   צונו צונו צונו צונו וז"ל,  ה' 

אותו   וצונו וצונו וצונו וצונו משכחו,    נו נו נו נו והזהיר והזהיר והזהיר והזהיר תמיד,   להודיע 

לבנינו עד שיגדלו על ידיעתו, והוא אמרו יתעלה  

ט) ד,  פן    (דברים  מאד  נפשך  ושמור  לך  השמר  רק 

יסורו   ופן  עיניך,  ראו  אשר  הדברים  את  תשכח 

י חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך,  מלבבך כל ימ

יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב וגו'. עכ"ל. 

שהי כתב  קושיא  וא"כ  ואדרא  עשה,  מצות  א 

  לדוכתא, מדוע לא מנאה במנין מצוותיו.  

עשה  ושמא  מצות  מנה  לא  דהרמב"ם    י"ל, 

כי  ושמא  סיני,  בפני עצמה לזכור מעמד הר 

, המצוות  היא כלולה במצוות אחרות של התורה

וגו',   ה'  אנכי  תורה  שאמרה  וכפי  האמונה,  על 

במנינו,   מנאם  אשר  ישראל,  שמע  היום,  וידעת 

ידיעה  ו  מתוך  להאמין  הוא  התורה  שציווי  ביאר 

לעיל   דבריו  נקבצו  וכאשר  בעלמא  אמירה  ולא 

  . (סעיפים ב, ג)

  יתר על כן קשה, דלמד הרמב"ם מפסוק   ברם

שמתחי ברם אחרות,  מצוות  גם  עצמו  לת זה 

למד   מלבבך,  יסורו  ופן  ה"י) הפסוק  פ"א    (ת"ת 

הפסוק   ומהמשך  ימיו.  סוף  עד  בתורה  שיהגה 

בניך  מוהודעתם   ולבני  למד   (ת"ת פ"א ה"ב)לבניך 

א"כ  תורה.  בנו  ובן  בנו  את  ללמד  שמצות עשה 

שונות,   מצוות  פסוק  מאותו  ללמוד  ניתן  כיצד 

כשלכאורה או שהפסוק בא למצות זכירת מעמד  

  שהפסוק בא למצות ת"ת.  הר סיני, או 

  

  פשט המקרא מצוה וספת לדרשה

לגבי  ג. הנ"ל  הגמ'  שדברי  כיון  לומר,    ויש 

פשט   ג. ואינם  דרשה  המה  התורה,  שכחת 

שקיבלנו  כפי  נדרשת  הדרשה  א"כ  הפסוקים, 

מצוה  היא  כן  ועל  התורה,  את  לדרוש  מסיני 

יוצא מידי פשוטו  אין מקרא  גמורה. ברם עדיין 

ויש בהוראת התורה גם    במות כד ע"א)(שבת סג ע"א, י

ר סיני. וכדאיתא ביבמות על ציווי זכירת מעמד ה 

בנוסף   (כד ע"א) גזירה שוה, היא  דגם היכא שיש 

לפשט, חוץ מהגזירה שוה שדרשה שם הגמ' לגבי  

של   פשוטו  מידי  מוציאה  הדרשה  ששם  יבם, 

בהשגות  הוית  חזי  והכי  פשט.  ואין  מקרא, 

על דברי הרמב"ם שכתב    (גנבה פ"ט ה"ח)הראב"ד  

הו  דוקא  דלא  במחתרת ש"מחתרת"  הבא  א,  על 

הגנבים   רוב  שדרך  לפי  במחתרת,  נאמר  ולמה 

לבוא במחתרת בלילה. כתב הראב"ד, איני נמנע 

שיודע   מפני  [נראה שמתגונן  דעתי  את  מלכתוב 

שלדבריו אלו יקומו מתנגדים, ומסיים את דבריו  

לו בזה] גם בהתגוננות, ובחיי ראשי, כל מבין די  

שנראה לי, שאע"פ שדרשו חכמים אם זרחה עליו  

כשמש, השמש   הדבר  לך  ברור  אם  משל,  דרך 

שלא בא על עסקי נפשות וכו', אע"פ כן אינו יוצא  

גנב   להרגו, שאין  רשאי  אינו  ביום  מידי פשוטו, 

ובורח   שומט  להשמיט  יכול  אם  אלא  ביום,  בא 

 [דהיינו במידה ויהיה שם בעל הבית ויתנגד, הגנב

יברח] ואינו מתעכב לגנוב ממון גדול ולעמוד על  

גו אלא גנב בלילה, מפני שהגנב יודע  בעליו להר 

שבעל הבית בבית [בלילה, ולכן עצם בואו על אף  

ידיעתו זו, מורה] או בא להרוג או ליהרג. אבל גנב  

יום, אין בעל הבית מצוי, ושמוטא בעלמא הוא.  

חזינן דאף    ובחיי ראשי, כל מבין די לו בזה. עכ"ל.

בדרשת חז"ל שמפרשת את הפסוק, אף כאן תופס 

פשוטו, את   מידי  יוצא  מקרא  אין  חז"ל  מאמר 

שהפשט יפסק להלכה למעשה. [והשיגו המגדל 



    המדות  סעיף כב  שו"ע   

  

 

רפד 

 

 

מירושלמי.]   ראיה  לו  שמצא  אע"פ  במקום,  עוז 

  החרם  והכי חזי הוית להרמב"ן בקונטרס משפט

[אומר בדרך ספק    בשמא  אומר  דכתב וז"ל, ואני

  שזהו,  המחילה  בקשת  רת וודאי] לאחרולא בתו 

  מן   יחרם  אשר  רםח  כל  בתורה,  הכתוב  פשט

  שהסכימו   מה  כלומר,,  יומת  מות  יפדה,  לא  האדם,

  יפדה  לא  עליו   העובר  לדעתם,  והוחרם  הכל  עליו 

  פינו   חוסם  תהיה  ואל  מיתה.  חייב   אלא  בממון,

 לענין  הזה המקרא דרשו  ל"ז  שרבותינו  מפני בזה

  היוצא   למעריך  )ע"ב  ו ערכין(  שאומר  מי  מהם,  אחר

 כריתות  חייבי  שאין   שאומר   מי  ומהם  ליהרג.

  כדאיתא   בממון,  נפטרים  ד"ב  מיתות  וחייבי

 יוצא  זה  מקרא  אין   כ"שאעפ  .)ע"א  לה(  בכתובות

  זו  שתים  אלהים,  דבר  אחת  דכתיב,  פשוטו   מידי

 וראה   בוא ולזה. לזה הכתוב  הוא משמש שמעתי,

 בנים,   על  תאבו  יומתו   לא  דרשו,  ל"רז   שהרי

 בעדות   אבות,  על  יומתו  לא  ובנים  בנים.  בעדות

'  הגמ  עיקר  אלא  אסמכתא,  שזו   תחשוב  ולא  אבות.

  מן   לעדות  פסולים  שהם  לקרובים  יצא  ומכאן   הוא.

  יוצא   מקרא  אין  כ"ואעפ  .)ע"ב  כז  סנהדרין(  התורה

  המכים  בני  ואת  )ו  מלכים ב,(  דכתיב,  פשוטו   מידי

 יומתו   לא  וגו',  משה  תורת  בספר  ככתוב  המית,  לא

 הא  אבות.  על  יומתו   לא  ובנים   בנים  על  אבות

עכ"ל. .  לתורה  אמת  של  פנים   שכמה  למדנו 

הלכות  חיים  באורחות  גם  הועתק  זה  וקונטרס 

. וחזינן  (דף קז ע"א)שבועות ונדרים. וברבינו ירוחם  

הפשט   את  יש  עדיין  חז"ל,  שדרשו  במה  דאף 

 הפשוט, והן שתי מצוות נפרדות הפשט והדרש.

הרי"ף   על  בר"ן  ראינו  סוכה)וכן  תוב  שכ  (ריש 

אמה  מכ'  למעלה  גבוהה  שהיא  סוכה  במשנה 

דאמר   רבה,  מילי. אמר  הני  מנא  ובגמ',  פסולה, 

קרא למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את  

דר   שהוא  יודע  אדם  אמה  כ'  עד  ישראל,  בני 

  יוצא  מקרא  דאין   ג"בסוכה. וכתב הר"ן וז"ל, אע

  שיזכרו  כדי  קאמר,  הכי  וקרא  פשוטו,  מידי

  במדבר.  שהיו   כבוד  ענני  הקף  הבאים,  דורותיכם

 ליה  דהוה  ליה,  מיותר  דורותיכם  ידעו   למען   ה"אפ

  הושבתי,   בסוכות  כי  תשבו,  בסוכות  למיכתב

  למען   ומדכתיב  משמע.  דממילא  סגי,  הוה  ובהכי

 שתהיה   סוכה  עשה  ק," ה  משמע  דורותיכם,  ידעו 

  לא  אמה  עשריםמ  ולמעלה  לך,  ניכרת  ישיבתה

  וסוכה   הסכך,  את  רואה  שאינו   עינא,  בה  שלטא

את    כשמה.  סכך  היינו  להדיא שיש  וא"כ  עכ"ל. 

הפשט המחייב לזכור את היקף העננים, ויש גם  

את הדרש שגובהה יהיה עד כ' אמה. והכי פתח 

יבינו  בזה"ל,  התורה  על  פירושו  את   הרשב"ם 

  כנים   ודרשותיהם  רבותינו   דברי  כל  כי  המשכילים,

'  במס  האמור  וזהו   ואמתים [ולא רק הפשט נכון],

 דאין  ידענא  ולא  שנין,  סרי  תמני  בר  הוינא  שבת

 ההלכות   ועיקר.  פשוטו   מידי  יוצא  מקרא

 משינוי   או   המקראות,  מיתור  יוצאין   והדרשות

  שיכולין  בלשון   מקרא  של  פשוטו   שנכתב  הלשון 

  תולדות   אלה  כמו ,  הדרשה  עיקר  הימנו   ללמוד

  באברהם  חכמים  ודרשו   ראם,בהב   והארץ  השמים

 לכתוב  צריך  היה  שלא  הלשון,  מאריכות

בדבריו  .  בהבראם כן  כתב  ועוד  עכ"ל. 

בזה   ראה  עוד  וישב.  פרשת  בריש  המפורסמים 

כו)באורך בשו"ת חכם צבי   בגדר אין מקרא    (סי' 

דרשה  יש  אם  גם  וא"כ  פשוטו.  מידי  יוצא 

וכוונת   במקומו  עומד  הפשט  עדיין  מהפסוק, 

אליו  לעלות  התורה  דמי  שפיר  וממילא  מכאן , 

שתי מצוות עשה דאורייתא, האחת מכח הפשט,  

והשנית מכח הדרש. [וההשמטה ממנין המצוות 

  ]  היא מסיבה אחרת, וכנזכר לעיל כמה דרכים.



 

  רפה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

 

 

  כללי הרמב"ם בפשט ודרש 

וגם   ד. דרש  גם  ללמוד  שניתן  זה  כלל    אולם 

אינו   ד. דאורייתא,  עשה  מצוות  לשתי  פשט, 

י"ג מדות שהתורה נדרשת בהם, לפי   בכל אופני

האחת,   דרשות,  סוגי  שתי  ישנם  עצמם  שבהם 

דרשת חז"ל שדרשו מעצמם על דרך י"ג מידות, 

"המקובל"   פירוש  והשנית,  וכדומה.  וחסר  יתר 

בזה  שאף  הפסוק,  כפשט  שאינו  מסיני,  לחז"ל 

שות או אסמכתאות דרך חז"ל לחפש לפירוש, דר

קובל" דרכו של ורמזים מן המקרא. ובפירוש "המ

דרשת   השמועה", שהיא  "מפי  לכנותו  הרמב"ם 

והיינו   הפשוט,  כפשט  ולא  המקובלת,  חז"ל 

פירוש  כמו  הפסוק,  פירוש  סיני  מהר  שקיבלו 

המילים תפילין, פרי עץ הדר, וכן פעמים קיבלו  

שיש להוציא את הפסוק מפשטו, כמו וקצותה את  

כפה שפירושו כופר ממון, שכל הני לימד ה' את 

ה בסיני את פירוש המקרא. וכמו שביאר זאת מש

המשנה.   לפירוש  בהקדמתו  באורך  הרמב"ם 

המחלוקות  המקובל  שבפירוש  שם,  והוסיף 

הנמצאות לרוב בגמ', על דרכי הראיות בפסוקים,  

אך  בפסוק,  הפירוש  נרמז  כיצד  מחלוקות  הם 

ג ועומדת,  מקובלת  המחלוקת,  הקבלה  ללא  ם 

ו הנ"ל נקט וכולם מודים לה. ואע"פ שבהקדמת

לשון קבלה, כוונתו לדבר אחד כי מפי השמועה  

במשנה   מבואר  שיוצא  וכפי  חד,  היינו  והקבלה 

 חבירו   יד  קטע  שאם,  כיצד  נזק  ה"ב)  פ"א  (חובל תורה  

 בשוק,   נמכר  עבד  הוא  כאלו   אותו   רואין   רגלו,  או 

  ומשלם   ,עתה  יפה  הוא  וכמה  יפה,  היה  כמה

עין ,  מדמיו   שהפחית  הפחת , ן עי  תחת  שנאמר, 

  לשלם   תחת  שנאמר  שזה   למדו,  השמועההשמועההשמועההשמועה        מפי מפי מפי מפי 

שהביא  .  הוא  ממון  שהדוגמא  ומבואר  עכ"ל. 

כאן   קבלה,  וקראה  המשניות  לפירוש  בהקדמה 

הפרק בהמשך  וכן  השמועה.  מפי  בלשונו    נקט 

 תורה מענין  נראים אלו  שדברים פ"כתב, אע  (ה"ו)

סיני    מהר  משה  מפי  הן   מפורשין   כולן   שבכתב,

י מקומות רבים לאורך היד,  וכו'. עכ"ל. וכן בדקת

מקומות   והם  השמועה,  מפי  המילים  את  שכתב 

שבאו לאפוקי מן הפשט הפשוט של הפסוק. וכן 

דהלשון   (דברים פ"ד סוף אות לא)כתב התורה תמימה 

שמועה רגיל בדחז"ל לכונת קבלה, וכמו שרגיל 

ל השמועה  מפי  הרמב"ם  הלשון  רגיל  וכן  מדו. 

ד על  זה  בלשון  להשתמש  קבלה.  בחבורו  ברי 

הרמב"ם   האלה  כדברים  וכתב  שב  עוד  עכ"ל. 

ממרים   גבהלכות  הלכות  כתב   ה)-(פ"א  עוד  וכן 

 (שורש ב, תרגום הגר"י קאפח)הרמב"ם בספר המצוות  

וז"ל, אלא אין למנות [במנין המצוות] כי אם מה  

מעתיקי  מעתיקי  מעתיקי  מעתיקי  אמרו  ממנו, והוא שי   מקובלמקובלמקובלמקובלשהיה פירוש  

לעשותו,    השמועה השמועה השמועה השמועה  אסור  זה  שדבר  בפירוש, 

ואיסורו מדאורייתא. או יאמרו שהוא גוף תורה,  

הקבלה, לא  הקבלה, לא  הקבלה, לא  הקבלה, לא  הרי אז נמנה אותו, שהרי נודע מפי  

המדות  המדות באחת  המדות באחת  המדות באחת  ולמדו  באחת  המדות,  אחת  בו  ונזכרה   .

חכמת  להראות  כדי  מדות,  מי"ג  באחת  עליו 

הכתוב, כמו שבארנו בפירוש המשנה [בהקדמה]. 

  עכ"ל.  

על   שוב קאפח  להגר"י  ארוך  מאמר    ראיתי 

ח"ב  ( האמור   שוב משפטים  רמב"ם  בסוף  נדפס 

שכתב   שבההדרתו) המקומות  כל  את  ליקט  ושם 

וביאר   ומן "הקבלה",  הרמב"ם "מפי השמועה" 

את כולם, והעלה קצת אחרת מן האמור, כי "מפי  

החכמים   שלמדו  מה  הוא  בי"ג  השמועה",  בי"ג  לא  בי"ג  לא  בי"ג  לא  לא 

, והעבירו דור אחר דור,  ולא קיבלו ממשהולא קיבלו ממשהולא קיבלו ממשהולא קיבלו ממשה, מדותמדותמדותמדות

ה" הוא, או  את אשר עלה במצודתם. ומפי "הקבל

רח מה' שלימד את  ממשה דור אחר דור [ולא בהכ 

משה], או שהכוונה ללימוד מתוך פסוקי הנביאים  
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מקומות  האחרון  לצד  שהראה  כמו  וכתובים, 

"ולא   כותבו  על  [ואולם  הוא.  שמוכרח  רבים 

לב  ששמתי  היחידי  המקום  ממשה",  קיבלו 

מהקדמת   א  באות  שם  הוא  ראיה,  שהביא 

ה השאר  וכל  אינם הרמב"ם,  ששמועה  ראיות  ם 

נ"ל. וגם באות א' אינו מוכרח מי"ג מדות ולא לה 

שסתירתו  מסיים  גופיה  איהו  שם  ועוד  כלל, 

מהלכה יג שם, ולא ידעתי למה תפס כן בכל עוז,  

שה'   היינו  ששמועה  לעיל  לדעת  הראנו  ואנחנו 

בינותי,   שוב  לדור.  מדור  ועבר  משה  את  לימד 

בכו  שהרמב"ם  מכך  הוא  חילו  תבו שכנראה 

מה וא"כ  ממשה,  הזכיר שהוא  חילוק   "קבלה", 

בין מן הקבלה לבין מפי השמועה, וכמו שפתח  

בודאי  הדייקנים  שראש  שם,  ז"ל  קאפח  הגר"י 

במונחים שונים, משום ההבדל שחפץ   השתמש 

משה,  עד  זהו  שכאן  הבין  ולכן  ביניהם,  להניח 

הפנאי  ואין  לבדוק,  וצריך  משה.  בלי  וכאן 

  מאפשר].

  המקובל למשה מסיני, לא שייך   בפרוש וא"כ

גם  לל וא"כ לפירוש  בנוסף  עשה  מצות  מוד 

שפירוש  למשה  הורה  ה'  כי  המקרא,  מפשט 

מדות   מי"ג  בדרשה  משא"כ  שונה.  המילים 

שדרשו חז"ל מעצמם ומכחה הוציאו דין [בשונה  

ראיה   להביא  רק  שהיא  מדות,  מי"ג  מדרשה 

לפירוש המקובל ממשה], שפיר נלמד מצות עשה 

וכפי  בנוס מקרא,  של  מפשוטו  גם  לדרשה,  ף 

  בו הראשונים דלעיל. שכת

  

  מה שמע משה בסיי

של  ה. מדרכו  עוד  נביא  הלום,  בואנו    אגב 

כתב  ה. שהנה  חז"ל,  בדרשות  הרמב"ם 

ופירוש   למשנה,  פירושו  בהקדמת  הרמב"ם 

אומרם כל המצוות נאמרו כללותיהן ופרטותיהן  

ספרא   ברייתא  [והיא  מסיני  בהר) (ר" ודקדוקיהן    פ 

ת"ל בהר סיני,  וידבר ה' אל משה בהר סיני, מה  

והלא כל התורה כולה נאמרה מסיני. אלא לומר  

ופרטותיה   כללותיה  נאמרו  שמיטה  מה  לך, 

ודקדוקיה מסיני, אף כל המצוות נאמרו כללותיהן  

באורך   וביאר  מסיני.]  ודקדוקיהן  ופרטותיהן 

למשה   שניתן  הפירוש  כ'  שהוא  גובהה  שסוכה  (כמו 

וכו')אמ פטור  ושהמצטער  מדות  ה,  הי"ג  ולכן  ולא   .

הקשה אח"כ, מהו הלכה למשה מסיני, והרי גם 

הוא בכלל הפירוש. וביאר שהן פירושים שקיבל 

כיוצא  וכל  וסיים,  בתורה.  רמז  להם  משה שאין 

בזה בכל המצוות, אין מחלוקת בהן, לפי שכולם  

ממשה,   מקובלים  פירושים  ועל  הם  ועל  ועליהם  ועל  ועליהם  ועל  ועליהם  ועליהם 

כללותיה  אמרו,    שכמותםשכמותםשכמותםשכמותם נאמרו  התורה  כל 

י. אבל אע"פ שהם מקובלים, ואין  ופרטותיה מסינ 

המושכלים  הכתובים  ממסורת  בהם,  מחלוקת 

המידות  בדרכי  הפירושים  את  לדרוש  ניתן 

המונחים  והרמזים  וההוראות  והאסמכתות 

במקרא וכו'. וא"כ אלו הדרכים לא קיבל בסיני,  

אמרם,   וזהו ענין   (סוף עמ' כג)וכמו שגם ממשיך שם  

העניי כלומר  ופרטותיה,  שתראה  כללותיה  נים 

אותנו דורשים אותם בכלל ופרט, וכן בשאר שלש 

מדות,   מסיני. עשרה  מקובלים  מסיני. הם  מקובלים  מסיני. הם  מקובלים  מסיני. הם  מקובלים  ויוצא   הם  עכ"ל. 

וזו  ופרט  כלל  היינו  ופרטיה,  כללותיה  שלומד 

דוגמא, והכוונה לכל י"ג מדות. ומחד כאן כותב 

 שהם כן קיבלו מסיני, ומאידך לעיל הראנו לדעת, 

כוונתו שהם מקובלים מסיני ונראה  , היינו דלא. 

שדרכי הלמידות בי"ג מדות ניתנו בסיני, אך לא 

מה ללמוד. ולפי"ז דעת הרמב"ם שפירוש מאמר  

ופרטותיה   כללותיה  נאמרו  התורה  כל  חז"ל 

בסיני, היינו את דרכי הלמידות, ולא את פרטיהם, 
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וזה שונה לגמרי מן המקובל להבין ממדרש זה. 

וקת  כתב, על מחל  (דף כז ע"ב מכון המאור)ם  ועוד ש

ואח"כ   הבית,  את  מכבדין  והלל,  שמאי  בית 

ואח"כ מכבדין   לידיים  נוטלין  נוטלין לידים, או 

מקובל   שניהם  מדברי  אחד  שאין  הבית.  את 

מפורש  הנה  ע"כ.  מסיני.  שמעו  ולא  ממשה, 

  שמשה לא שמע זאת מסיני. 

  

  דיקדוקי סופרים

ע"ב) ואומרם יט  שהראהו   (מגילה    מלמד 

דקדוק ואומרם למשה  תורה הקב"ה  י 

ודקדוקי סופרים, נימא דהראו את דרכי הלמידות  

וכמו  הדקדוקים,  כל  את  שלימדו  ולא  הנ"ל, 

כללותיהן   על  מהרמב"ם  כן  יוצא  שמבואר 

קורח   הרב  שהשיב  כמו  ולא  הנ"ל.  ופרטותיהן 

מהתוספות   (בהקדמת פירוש המשניות מכון המאור אות כד)

שה' הראו למשה, ומשה הוא לא    קדמתו)(בהיו"ט  

לא שמע,   כתב שמשה  כי הרמב"ם  מסר הלאה. 

בספר גם  לאזניו.  הגיע  שלא   המצוות   ומפורש 

  כתב הרמב"ם וז"ל, אמרם  ב)  (סוף שורש  ם"להרמב 

ע"א(  תמורה  בגמרא  קלין   מאות  ושבע   אלף  )טז 

 נשתכחו   סופריםסופריםסופריםסופרים        ודקדוקי ודקדוקי ודקדוקי ודקדוקי   שוות  וגזרות  וחמורין 

  החזירן   כן   פי  על  ואף  משה,  של  אבלו   בימי 

 אשר  כלב  ויאמר  , 'שנ   מפלפולו,  קנז  בן   עתניאל

  בן   עתניאל  וילכדה  ,'וגו   ולכדה  ספר  קרית  את  יכה

 הכלל  היה  כמה   הנשכחות,  כך  וכשהיו .  קנז 

  השקר   מן   כן   גם  כי.  המספר  זה  ממנו   שנשכח

 שהיו   ספק  ובלא  שנודע.  מה  כל  שנשכח  שנאמר

  מן  ובזולתו   וחומר  בקל  המוצאים  הדינים  אותם

 בימי   נודעים  היו  כולם  ואלו .  רבים  אלפים  המדות

  נתבאר   הנה.  נשתכחו   אבלו   בימי  כי  רבנו,  משה

        כי כי כי כי .  סופרים  דקדוקי  נאמר   משה  בימי   שאפילו   לך

  מדברי   הוא  הנה  ,בבאור בבאור בבאור בבאור         בסיני בסיני בסיני בסיני         שמעו שמעו שמעו שמעו         שלא שלא שלא שלא         מה מה מה מה         כל כל כל כל 

עכ"ל. ומפורש בדעתו שדקדוקי סופרים   .סופרים

אותם  שמע  לא  ושמשה  מדות,  י"ג  דרשות  הם 

  .] בסיני

  

  איזו דרשה קיבל משה ואיזו דרשוה

לפסוקים   והדרך פירוש  איזה    להבחין 

והדרשות   והדרך קבלה,  הוא  בגמ'  המובא 

חז"ל  שהלבישו  הלבשה  הם  בגמ'  שאמרו 

להראות רמז לקבלה, ואיזה פירוש לפסוקים הוא 

ולא  מדעתם  שדרשו  חז"ל  דרשות  מכח  גופיה 

קיבלו פירושו. כתב הרמב"ם בהקדמתו למשנה  

למשה מסיני)(ב היסוד מהו הלכה  על  לא   דברו  שבקבלה 

רק על דרך הדרוש   שיצא הדין, תהיה מחלוקת, 

בדין,  מחלוקת  שמצאנו  כל  וא"כ  המח'.  תיפול 

ועוד  יותר.  מאוחר  אלא  מקובל,  פירוש  זה  אין 

כז ע"א תרגום המאור)בהמשך   כתב, שאם אמרו   (דף 

בגמ' כך קיבלתי, הרי זה מהפירושים המקובלים,  

יהיו    ואז  ולא  לו.  יודו  וכולם  מח',  כל  בטלה 

בו   נשמעה  שלא  במה  אלא  וויכוח  מחלוקות 

ותמצאם בכל התלמוד חוקרים על צדדי  קבלה. 

בין החולקים,   נפלה מחלוקת  הסברא שמחמתם 

דר'   טעמיה  מאי  או  מיפלגי,  קא  במאי  ואומרים 

חולקים  הם  פעמים  כי  בינייהו,  מאי  או  פלוני, 

מקומות, במקצת  זה  סיבת    בענין  את  ומודיעים 

המחלוקת וכו'. ע"כ. [ומדכתב במקצת, א"כ רוב  

הודי לא  גם  הפעמים  המחלוקת.]  שורש  את  עו 

בין  נבחין  ביאר, כיצד  בהקדמתו לספר המצוות 

לפירוש  ראיה  רק  שהיא  מדות  מי"ג  דרשה 

המקובל, לבין שהיא עצם הלימוד ולא קיבלוהו 

ש בתורה וז"ל,  מפורש  תמצאנו  שלא  מה  בתורה כל  מפורש  תמצאנו  שלא  מה  בתורה כל  מפורש  תמצאנו  שלא  מה  בתורה כל  מפורש  תמצאנו  שלא  מה  ,  כל 

א שהתלמוד למד אותו באחת מי"ג מדות, ותמצ
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גוף תורה או   אם פירשו הם בעצמם ואמרו שזה 

שהרי   למנותו,  ראוי  זה  הרי  מדאורייתא,  שזה 

מדארייתא.  שהוא  אמרו  שבע"פ  תורה  מעתיקי 

ואם לא בארו זאת ולא אמרוה בפירוש, הרי הוא  

עכ"ל   עליו.  המורה  פסוק  שאין  כיון  מדרבנן, 

ם כתבנו כן לפום ריהטא  תרגום הגר"י קאפח. [בר

  ולא בעיון מספיק.] 

  

  סיכום 

  ט הפסוק,  הדברים, דרשה שאינה פש סיכום

קיבלוה. אלא אם   סיכום זו דרשה שלא  הרי 

כן אמרו על דרשתם שהיא דאורייתא, או שהיא  

וכל שיש מחלוקת  מקובלת להם, אז הוי קבלה. 

שאינה  הדבר  מכריח  מהדרשה,  היוצא  בדין 

  קבלה. 

פן בנידו" ומעתה לך  השמר  בפסוק    ד 

על  ומעתה הוא  הפסוק  שפשט  תשכח, 

ל הם על מצות ת"ת, מעמד הר סיני, ודרשות חז"

או  מדאורייתא,  שהוא  חז"ל  אמרו  שלא  כיון 

זו קבלה בידם, א"כ הדרשות הנ"ל הם   שדרשה 

מאותו   ללמוד  דמי  שפיר  ולכן  דידהו,  דרשות 

פסוק שתי מצוות, האחת לזכירת מעמד הר סיני,  

  למצות תלמוד תורה. והשנית

הסוברים  ברם סיעת  לפי  יכון,  לא  זה    תירוץ 

שכל    ברם דרבנן  ברמב"ם  הם  חז"ל  דרשות 

], (עמ' קכז)ממש [ע' שו"ע המדות אהבת הבריות  

וכתב  דרשה,  היא  ת"ת  שמצות  שביארנו  וכיון 

שחייב    (הנ"ל ת"ת פ"א ה"א וה"י)להדיא במשנה תורה  

נתו למצוה במצוה זו משום שנא' וכו', וא"כ כוו 

דבר תורה, ואי כדברינו שהיא דרשה, הרי שהיא 

ול דאורייתא,  ולא  בהלכות דרבנן  שכתב  כמו  א 

כל  לדידהו  וממילא  דאורייתא,  שהיא  ת"ת 

המהלך הנ"ל נפל. ברם אינו מוכרח, דאף לדידהו  

כוונתו   שנאמר,  שכתב  דאע"פ  שיאמרו  יתכן 

דרבנן, כי אף לדרך הראשונה תקשי בדומה ממש  

פ זה  באומרו  כי  הרמב"ם  של  שדרכו  שוט 

"שנאמר", שהוא פשט הפסוק, ולדרך הראשונה  

ומר שכאן בהלכות ת"ת אמר "שנאמר",  נדחקנו ל

וא"כ   וכוונתו אינה לפשט הכתוב אלא לדרשה. 

באותה המידה, גם על הדרך השניה יאמרו שכאן 

דרשה,   שהיא  כיון  דרבנן,  הוא  שנאמר,  אומרו 

  .ודרשות ס"ל ברמב"ם, שהן דרבנן 

  

  תשובה חדשה 

גופיה   ו. שהרמב"ן  ראיתי  הלאוין שוב    (שכחת 

ב) ו. עצמו    מצוה  דברי  על  והקשה  כך,  על  עמד 

ואל  בזה"ל,  סיני  הר  מעמד  נשכח  שלא  שמנה 

(ל ע"א  תטעה בזה מפני דרשם בראשון שלקידושין  

לבני   הנ"ל) התורה  בלימוד  בניך,  ולבני  לבניך 

ה על  בנים. [דהיינו מפורש בגמ' שלמדה פסוק ז 

הר   מעמד  זכירת  לגבי  כדבריו  ולא  ת"ת,  מצות 

אמונ  לימוד  כי  הלימוד  סיני.]  הוא  התורה  ת 

דבריו   על  כאמור  הקשה  וא"כ  עכ"ל.  בתורה. 

ת"ת,  מצות  זה  מפסוק  הנ"ל, שלמדו  מקידושין 

הך,   דהיינו  ומיישב,  סיני.  הר  מעמד  זכירת  ולא 

מצות  היא  התורה,  אמונת  לימוד  שמצות  לפי 

ביאר וכן  המגילת    ת"ת.  הרמב"ן  דברי  אלו  את 

ולכן  ברמב"ם,  אף  הכי  ונימא  במקום.  אסתר 

  הציווי על ת"ת ועל זכירת הר סיני שניהם אחד.  

אבל   עוד ראיתי  החדש  מן  זו  בדרך    כיוצא 

הפוך מהרמב"ן, בספר מאור האפלה לחד   עוד

דמן קמאי רבי נתנאל בן ישעיה מתימן, תירגמו 

(פרשת דברים   והדפיסו מכת"י הגר"י קאפח, שכתב

זו אזהרה מלהאמין    ד) וז"ל, ושמור נפשך מאד, 
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ומל [בגמ'  הגשמות  אמרו  שהושג,  מה  שכוח 

מה  והוא  תלמודו,  לשוכח  אזהרה  זו  הנ"ל] 

הגשמיות  שלילת  להם  ונתאמת  בסיני,  שהשיגו 

שם, והוא אמרו אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך  

כל ימי חייך, כלומר אמונת מציאות ה' ואחדותו.  

והודעתם לבניך ולבני בניך, חובה עלינו לפרסם  

שמיות וכו'. עכ"ל. והרי יחוד ה' ולשלול ממנו הג

שלומד בדרך חדשה לגמרי, שפשט הפסוק הוא 

סתירה   בזה  ושאין  ההגשמה,  הרחקת  על  ציווי 

גם   כי לכך  לקידושין שלמדה מכאן מצות ת"ת, 

כוונת הגמ' לצוות על הרחקת ההגשמה שלמדת 

  ל שכחת תלמוד תורה. בסיני, ולא ע

  

בו,   שחזר  ראה  יותר  ולכן  אלימתא,  קושיא 

  צות עשה לזכור מעמד הר סיי שאין מ 

לא  ז. למה  טובא,  תקשי  דעדיין  בינותי    שוב 

פסק במשנה תורה את מצות זכירת מעמד הר   ז.

תימן   באגרת  לעיל  לדעת  הראנו  ומאידך  סיני, 

שכתב, כי ה' ציווה לזכור מעמד זה ושנלמדו את  

יתכן  ב לא  כידוע  כי  עצומה,  קושיא  וזו  נינו, 

ובודאי שלא מצות  שישמיט הרמב"ם דין מספרו,  

(ח"א עמ'  עשה דבר תורה. והנה באגרות הרמב"ם  

הע'   שילת)5עח  מהדו'  תימן   ,  שאגרת  במבא  ביאר 

ואז  נכתבה בי"א תשרי דתתקל"ג או דתתקל"ד, 

המצוות,  וספר  המשנה  פירוש  כתיבת  אחר  היה 

מר את המשנה תורה. ושדעת הגר"י  ועדיין לא ג

שבההדרתו   הרמב"ם  באגרות  יבקאפח   )(עמ' 

דתתקכ"ח  השנים  בין  נכתבה  זו  -שאיגרת 

וכה המשנה תורה או   ובין כה  דתתקכ"ט, ע"ש. 

לגודל  וא"כ  גמור.  לא  או  כתוב,  היה  שלא 

מצות  תורה  במשנה  הזכיר  לא  מדוע  הקושיא, 

לעיל   האמור  בצירוף  גם  מצרים,  יציאת  זכירת 

בסתירת דבריו שלמד מצות תלמוד תורה מפסוק  

ני מקומות, ודרכו  זה, וכתב על כך "שנאמר" בש

כשכותב שנאמר, היינו שזהו פשט המקרא, ולא  

נימא   כן  על  ברירה.  בלית  לעיל  דחקנו  כאשר 

דשמא חזר בו הרמב"ם, שאין זה ציווי התורה על 

על  הוא  שהציווי  חז"ל  וכדברי  סיני,  הר  מעמד 

ו  ת"ת,  והכל  מצות  ליתא,  מעיקרא  קושיא  א"כ 

לולה  יבא אל מקומו בשלום. [ולתרץ דמצוה זו כ

לכתוב  צריך  היה  לא  כן  ועל  ה',  ידיעת  במצות 

מצות זכירת מעמד הר סיני, לא סגי, שהרי הובאו 

לעיל דברי הרמב"ם שידיעת ה' עיקר המצוה היא  

ע"י החקירות הפלוסופיות, שכן הציווי הוא על 

לנשי משא"כ  דרך ידיעה,  נודיעם  וקטנים,  ם 

ולכל   הציווי.  אינו  שזה  לאמור  סיני,  הר  מעמד 

לזכור  הפ שחייבים  לכתוב  אז  חייב  היה  חות 

מעמד זה ולא לכותבו רק בתור ראיה לאמונה כפי 

לדעת,  הראת  אתה  החקירות.]  על  כן  שכתב 

מגשש   ואני  בהאמור,  סדורה  אינה  שמשנתי 

  באפילה.

היא ומ"מ  התורה  דהוראת  נימא  אי    על   גם 

זכירת   ומ"מ  על  ולא  התורה,  משפטי  זכירת 

ה מזכירה את מעמד  מעמד הר סיני, ומה שהתור

שכיון   לחיזוק,  הוא  הנפלאות  ופרטי  סיני  הר 

שראית כך, א"כ אל תשכח מצוותיו או תורתו. גם 

מאלו   דהעולה  כאמור,  נידו"ד  לענין  יצא  לזאת 

פסוקי התורה הוא, שחפץ התורה שנשים ליבנו  

ה  המעמד  נשמור על  ושמתוכו  הזה,  גדול 

בנו  ה'  עולה שחפץ  וכה  כה  בין  וא"כ   מצוותיו. 

שנשים ליבנו על המעמד הגדול הזה, למען נירא  

את ה' אלהינו. והרי לנו רצון ה', להתבונן במעמד  

מפני   בו,  ההתבוננות  את  להרחיק  ולא  סיני,  הר 

יבא לכפור הכופר   זו,  החשש שמתוך התבוננות 
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רצ 

שחז"ל למדו פירושם על מצות ת"ת לזוכרה ולא 

זכירת  למצות  ולא  לבנינו,  וללמדה  לשכחה, 

  מעמד הר סיני, וא"כ כיצד יכונו הדברים יחדיו.

  

  עוד מפורש כן בתורה 

ועוד הורתה לנו התורה להתבונן במעמד הר  

שנאמר, ועתה ישראל מה    (י, יב) סיני בדברים  

את    (כ)אל מעמך כי אם ליראה וגו'.  ה' אלהיך ש

ובשמו  ובו תדבק,  תירא, אתו תעבד,  ה' אלהיך 

הוא תהלתך והוא אלהיך, אשר עשה    (כא)תשבע.  

ראו   אשר  האלה  הנוראת  ואת  הגדלת  את  אתך 

מצרימה,  בשב  (כב)עיניך.   אבתיך  ירדו  נפש  עים 

  ב)  (יא,ועתה שמך ה' אלהיך ככוכבי השמים לרב. 

לא כי  היום,  ידעו   וידעתם  לא  אשר  בניכם  את 

ואשר לא ראו את מוסר ה' אלהיכם, את גדלו את 

ידו החזקה וזרעו הנטויה, ואת אתתיו וכו', לחיל 

מצרים וגו' הציף את מי ים סוף וגו', אשר עשה 

לדתן וגו', כי עיניכם הראת את    לכם במדבר וגו',

כל מעשה ה' הגדל אשר עשה, ושמרתם את כל 

וגו'.   אנכי  אשר  תורה המצוה  פירשה  וא"כ 

ראו   שאבותינו  משום  מצוותיו  את  שנעשה 

בעיניהם את כל המופתים, והרי לנו רצון התורה 

בדברים   גם  בכך.  א)שנתבונן  תורה,   (כט,  כתבה 

אלה ויאמר  ישראל  כל  אל  משה  אתם ויקרא  ם, 

בארץ   לעיניכם  ה'  עשה  אשר  כל  את  ראיתם 

ארצו.   ולכל  עבדיו  ולכל  לפרעה    (ב)מצרים, 

גדלת אשר ראו עיניך, האתת והמפתים המסות ה

ואולך אתכם ארבעים שנה   (ד)הגדלים ההם וגו'.  

לא  ונעלך  בעליכם,  שלמתיכם  בלו  לא  במדבר 

לחם לא אכלתם ויין ושכר    (ה)בלתה מעל רגלך.  

מען תדעו כי אני ה' אלהיכם וגו'.  לא שתיתם, ל

 

 

המחשבה טעות  ע"י  יש  ח"ו,  ששמעתי  כפי   ,

א"כ רצון התורה, שדרך אלו האותות והמופתים 

  אלהים. נדע, כי ה' הוא ה

שמות   טבחומש   אל   ה'  ויאמר   כתוב,  )(יט, 

  בעבור   הענן,   בעב  אליך  בא  אנכי  הנה  משה,

  לעולם,   יאמינו   בך  וגם  עמך,  בדברי  העם  ישמע

כאן   אל  העם  דברי  את  משה  ויגד גם  ע"כ.  ה'. 

מפורש שדרך המופתים האלו, עם ישראל יאמינו 

בהם,   שנתבונן  חפצה  לנו שהתורה  הרי  לעולם. 

נא בהמשך  ומכחם  ועוד  כ,מין.  נאמר,   )יד   (שמות 

 קול   ואת  הלפידם  ואת  הקולת  את  ראים  העם  וכל

  ויעמדו  וינעו   העם  וירא  עשן,   ההר  ואת  השפר

 אל  תאמר  כה משה,  אל  ה'  ויאמר  (יח)מרחק וגו'.  

  דברתי   השמים  מן   כי  ראיתם  אתם  ישראל,  בני

גם   (יט)עמכם.   וגו'.  כסף  אלהי  אתי  תעשון  לא 

זכרת את כל הדרך אשר הוליכך  ו   (ח, ב)בדברים  

וכו', ויאכלך את המן אשר לא ידעת וכו', שמלתך  

ארבעים   זה  בצקה  לא  ורגלך  מעליך  בלתה  לא 

את ושלכן  שנה. ע"כ. וא"כ ציוותה התורה לזכור ז 

  נשמור את התורה. 

  

  מתוך הספרים המרחיבים בראיית הר סיי

וכן רבים ביארו באורך שמעמד הר סיני הוא 

הד הוכחה  יסוד  אין  זה  מעצם  ואומנם  ת, 

ניתן   כי בחלקם  לכך,  חיוב  שסוברים המה שיש 

ולמי   לאפיקורס,  להשיב  כדי  כן  שאמרו  לבאר 

דבריהם  רוח  מ"מ  בליבו,  ספק  שעלה 

תיהם מורים שהעמידה על כך והתבוננות  ולשונו 

  בדברים הוא דבר שנכון לעשותו ומשובח.

מן  הוכחה  תימן,  באגרת  הרמב"ם  עביד 

ג"כ  המס לו  ועוד  באורך,  סיני  מהר  ורת 

שסיפורי התורה כולם    (ח"ג פ"נ)בהרחבה במורה  

  אומרים, וכנגד טענה זו כתבנו כל זאת.

  ח.  

  גם 

  ט.  

  דכן  
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ושעל  ועוד,  במדבר  המסעות  מנין  ועל  נצרכים, 

בז  ומרחיב  ועוד  ידיהם תסולק הכפירה,  ה ע"ש. 

. וכן עביד הרס"ג  )ו (אות  ראה ליקוט דבריו לעיל  

והדעות   האמונות  באורך)בספרו  והובאו    (בהקדמה 

(מאמר ז  ועוד הזכיר זאת בגוף הספר  דבריו לעיל,  

. וכן עביד הראב"ד בהאמונה הרמה ד"ה והנה אני)

לקראת סופו. והכוזרי רבות בספרו    (מאמר ב עיקר ה)

יג, ובאות פז והלאה באורך, - (ריש מאמר א אותיות יאעל כך  

ו) אות  ה  ובמאמר  יא,  אות  ד  רבות    ובמאמר  לו  [ועוד 

ו, ובאות יד במעלת המסורת במאמר ה אותיות ה,  

ל ונקבצו  פעמים.  יג)הלן  כמה  והרמב"ן (אות   .[

יג, טז)המפורסם בסוף פרשת בא   לתו  במע  (שמות 

כתב,   (אות ב)של הר סיני, ועוד לו בשכחת הלאוין  

 מעת   הנה.  רבות  מצות  בטעם  כלל   לך  אומר  ועתה

 הדעות   החלו   אנוש,  מימי  בעולם  ג"ע  היות

 מריםואו   בעיקר,  כופרים  מהם,  באמונה  להשתבש

,  הוא  לא  ויאמרו '  בה  כחשו ,  קדמון   העולם  כי

 איכה  ואמרו   הפרטית  בידיעתו   מכחישים  ומהם

  ומהם,  )יא  עג,  תהלים(  בעליון   דעה  ויש  אל  ידע

  אדם   ויעשו   בהשגחה,  ומכחישים  בידיעה  שיודו 

 עונש   עמהם  ואין   בהם  האל  ישגיח  שלא  הים  כדגי

  ירצה   וכאשר.  הארץ  את'  ה  עזב   יאמרו ,  שכר  או 

  מופת  עמהם  ויעשה  ביחיד  או   בעדה  האלהים

  בטול   לכל  יתברר,  וטבעו   עולם  של  מנהגו   בשנוי

  שיש  מורה  הנפלא  המופת  כי,  כלם  האלה  הדעות

. ויכול  ומשגיח  ויודע,  מחדשו  אלוה  לעולם

 נביא,  מפי  תחלה  נגזר  ההוא  המופת  יהיה  וכאשר

 ידבר  כי,  הנבואה  אמתת  עוד  ממנו   יתברר

 עבדיו   לא  סודו   ויגלה  האדם  את  האלהים

 יאמר   כלה. ולכן   התורה  זה  עם  ותתקיים,  הנביאים

  בקרב '  ה  אני  כי  תדע  למען   במופתים  הכתוב

 לא  כי,  ההשגחה  על  להורות,  )יח  ח,   לעיל (  הארץ

  למען   )כט  ט,  שם(  ואמר.  כדעתם  למקרים  אותה  עזב

  הם   כי,  החידוש  על  להורות ,  הארץ'  לה  כי  תדע

  כי   תדע  בעבור  )יד   ט,  שם(  ואמר  מאין.  שבראם  שלו 

  שהוא ,  היכולת  על   להורות.  הארץ  בכל  כמוני  אין 

 היו   זה  בכל  כי ,  בידו   מעכב   אין ,  בכל  שליט

  האותות   כן   אם.  מסתפקים  או   מכחישים  המצריים 

 הבורא  באמונת  נאמנים  עדים  הגדולים  והמופתים

ובעבור   ובתורה  אות  יעשה  לא  ה"הקב   כי  כלה. 

 יצוה ,  כופר  או  רשע  כל  לעיני  דור  בכל  ומופת

 ראו   לאשר  ואות   זכרון   תמיד  שנעשה  נו אות

,  לבניהם  ובניהם,  בנינו   אל  הדבר  ונעתיק,  עינינו 

  הזה,   בענין   מאד  והחמיר.  אחרון   לדור  ובניהם

 )טו  יב,  לעיל (  חמץ  באכילת  כרת  שחייב  כמו 

 כל  שנכתוב  והצריך ,  )יג  ט,  במדבר (  הפסח  ובעזיבת

  ועל   ידינו  על  ובמופתים  באותות  אלינו   שנראה  מה

  הבתים   פתחי  על  עוד  אותו   ולכתוב,  נו עיני  בין 

 כמו ,  ובערב  בבקר   בפינו  זה  ושנזכיר,  במזוזות

 ממה,  דאורייתא  ויציב  אמת  )ע"א  כא  ברכות(  שאמרו 

  צאתך   יום  את  תזכור  למען   )ג  טז,  דברים(  שכתוב

  בכל   סכה  ושנעשה,  חייך  ימי   כל   מצרים  מארץ 

  ליציאת   זכר  רבות  מצות  בהן   כיוצא  כל  שנה. וכן 

 עדות   הדורות  בכל  לנו   להיות  לוהכ.  מצרים

 פה   פתחון   יהיה  ולא ,  ישתכחו   שלא  במופתים

  מזוזה  הקונה כי. האלהים אמונת להכחיש לכופר

  כבר   בענינה,  ונתכוון   בפתחו,  וקבעה  אחד,  בזוז 

,  והשגחתו   הבורא  ובידיעת  העולם  בחדוש  הודה

 מלבד,  התורה  פנות  בכל  והאמין ,  בנבואה  וגם

,  רצונו  עושי  על  מאד  גדול  הבורא  שחסד  שהודה

  גדול,   וכבוד  לחירות  עבדות  מאותו   שהוציאנו 

  שמו. עכ"ל.  ביראת החפצים אבותיהם לזכות

סיני  הר  מעמד  על  מושתת  שהכל  כ"כ 

  (מאמר א, פרקים יז, יח, יט, וכ) בספר העקרים  

וכ)ובמאירי   ט  יח,  שם  ועוד  ד,  טז,  ובשו"ת    (משלי 

הגדותיו    ונדפס גם בפירושי  (ח"א סי' ט)הרשב"א  

(אות קט ריש מאמר חמץ  והרשב"ץ ב  (ב"ב דף עד ע"ב)

ב) הוא שער  דהכי  נביא  האחרונים  מן  ומעט   .

  ועוד 



    המדות  סעיף כב  שו"ע   

  

 

רצב 

אלהים   בבית  היסודות)במבי"ט  את    (שער  שסומך 

ראינו   כי  לדור,  מדור  על רצף המסירה  החקירה 

את מתן תורה, וא"צ להוכחות פילוסופיות אשר  

ליעב עוז  ובמגדל  ע"ש.  וכו'  לגויים  "ץ  נזקקות 

יא) יינו הוכחות מתוך  שד  (אלון מורה אוצר הטוב אות 

פילוסופיות.  להוכחות  וא"צ  סיני,  הר  מעמד 

יט) ובספר הברית   סיני   (מאמר  מאריך שמעמד הר 

הראיות,  מבין  והמובחרת  הניצחת  הראיה  הוא 

  מוכיח את רציפות הקבלה. (מאמר כ)ועוד שם 

  

שחייבו את ההוכחה דרך    מרחיקי הפילוסופיה

  יהר סי

אף הדעות שמנעו את העיסוק בפילוסופיה, 

על  לעמוד  תורה  חיוב  יש  שפיר  להם  גם 

שורש  אל  נבא  ושדרכו  סיני,  הר  מעמד  חקירת 

דרך   יחקור  שלא  אמרו  שהם  אלא  האמונה, 

הפילוסופיה שהיא כארסו של עכנאי, אלא יחקור  

  (סעיף ג) דרך מעמד הר סיני, וכאשר התבאר לעיל  

  והנה נפרט.  תורה,  על חיוב החקירה דבר

הסוברים   הפילוסופיה  למרחיקי  מבעי 

הוא   וגו',  היום  וידעת  הפסוק  שפירוש 

לדעת את מציאות האל, דרך מעמד הר סיני ושאר 

ונפלאותיו אשר עשה עם אבותינו בצאתם  ניסיו 

ממצרים, דלהדיא סבירא להו דמצות עשה לעמוד 

על מעמד הר סיני, כדי לדעת את מציאות האל. 

  (דברים ד, לט) בנאל בפירושו על התורה  נה האברשה

יום   הוא  שהיום  כתב,  היום,  וידעת  הפסוק  על 

מתן   יום  את  תדע  כלומר,  בחורב,  עמדת  אשר 

תורה, וממנו תגיע לידיעת מציאות האל, שיום זה  

היעב"ץ   כתב  וכן  באורך.  ע"ש  הדת,  יסוד  הוא 

  (פרק ד ד"ה ואנכי) ממגורשי ספרד בספרו אור החיים  

הוא, שאת עיקרי התורה כתורה מן    ן דבריו ותוכ

נצטווינו   המתים,  ותחיית  משה  נבואת  השמים, 

משום  בהם  להאמין  ושמע,  אנכי,  בפסוקים 

כדי  ומופתים,  לאותות  הוצרכו  ולכן  הקבלה, 

כתב שנאמת   (פרק יא)שיתאמנו וכו'. ועוד לו שם  

את התורה ע"י הנסים, וזהו לדעתי אנכי ה', רוצה 

בך, משגיח  סב   לומר  המחקר,  הפך  בעלי  רת 

בספר   וכ"כ  ע"כ.  וכו'.  הוצאתיך  אשר  והראיה 

שאף על   (ח"א מאמר כ פרק ט והלאה, ושם פרק יב)הברית  

פי שעל הפסוק דע את אלהי אביך ועבדהו, כתב  

שאינו למופת שכלי, כי אז היה לפסוק לומר, דע  

הראיה  נקנית  שמשם  והארץ,  השמים  אלהי  את 

(עשין  הסמ"ג    י שפירשהמופתית. אלא פירושו כפ

הטובות,    ז) מדותיו  הם  בדרכיו,  ה'  את  שתדע 

ובהם עובדו, כדאמר הכתוב, השכל וידוע אותי,  

(ירמיה  כי אני ה' עושה חסד משפט וצדקה בארץ  

. אולם עוד כתב, שכיון שיש לנו ראיות ניצחות ט)

להזדקק  בלא  האל,  למציאות  ועדיפות 

דק שכליים  למחקרים  הנתונה  ים, לפילוסופיא 

ל יפול הנופל ממנו, יש לנו להעדיפם. ע"כ.  ובק

בהמשך   יג)ולהדיא  היום   (פרק  וידעת  הפסוק  על 

והשבות וגו', כתב, שהוא על הידיעה החושיית, 

מה שראו בעיניהם במעמד הר סיני, כמו שנזכר  

המופתיות,  הראיות  על  ולא  בפסוקים,  כן  לפני 

ועע"ש באורך, עכת"ד. וכ"כ המהר"ם שיק בספר  

וז"ל, וכבר כתבתי במקום   (מצוה כה)צוות שלו  המ

הבירור שעיקר  נראה  דלי  לברר    אחר,  והחיוב 

ע"י  ונפלאות,  הנסים  ע"י  הזאת  אמונה  אמיתת 

סיני  הר  אצל  עמדנו  שכולנו  סיני,  הר  מעמד 

מתנגדי  הם  הני  וכל  עכ"ל.  וכו'.  ושמענו 

מהם   אחד  כל  דברי  הובאו  וכאשר  הפילוסופיה 

  בזה לעיל במקומו.

  

  חיקו חקירה פילוסופית והוכיחו מהר סייהר

להדי כתבו  לעיל  הנזכרים  בחיוב  כל  א 

ועתה  סיני,  הר  מעמד  דרך  הדת  חקירת 

דרך  שהוכיחו  הפילוסופיה  מרחיקי  סיעת  נביא 

  י. 

  לא 

  יא. 



 

  רצג  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

מעמד הר סיני [ולא כתבו להדיא שחייבים לעסוק  

את  דאף שהרחיקו  מדבריהם,  עולה  וא"כ  בכך] 

הרח לא  הפילוסופית,  החקירה  החקירה  את  יקו 

עוז   במגדל  היעב"ץ  סיני. שהנה  הר  מעמד  דרך 

כתב, לחפש ידיעות    כב ע"ב ס"ק יא, יג)(אוצר הטוב דף  

אלהיות בהפילוסופיא, הוא כמו לחפש כהן בבית 

עוז   ובמגדל  יא) הקברות.    (אלון מורה אוצר הטוב אות 

כתב שדיינו בהוכחות מתוך מעמד הר סיני, וא"צ 

ע"כ. הרי שלחקור דרך הר    להוכחות פילוסופיות.

טוב  שגם  סבור,  איהו  [ואולם  הדבר.  טוב  סיני 

ולא   מעט מקובלות,  פילוסופיות  ראיות  דרך 

הספרים   במטפחת  שכתב  כמו  (בסופו  לעומקם, 

 במפתחות ומילואים על ח"ב דף צד בהשגות על ספר יושר לבב) 

סעיף יא אות ג וגם בסעיף (  וכאשר נקבצו דבריו לעיל

כן רבנו צדוק מלובלין בדברי סופרים  .] ו )יח אות ד 

פילוסופיה בזמן דיבר בגנות ה  )50(ספר הזכרונות עמ' 

רצף   על  החקירה  את  סומך  ובהמשך  ההשכלה, 

תורה,  מתן  את  ראינו  כי  לדור,  מדור  המסירה 

וא"צ להוכחות פילוסופיות שהם נזקקות לגויים  

(ספר הדעה ח"ב וכו' ע"ש. וכן הלשם שבו ואחלמה  

אחר שעמד באורך שאסור לחקור את    )דף פ סוע"ג

א שכמעט  מינות,  עון  ושהוא  הדת,  ין  יסודות 

לחוטא בו תקנה וכו'. ומי שסותם עיניו, ועשה את  

להתחקות   שכלו,  אחר  להלוך  בנסיון  עצמו 

ולחקור בהאמונות הפשוטות הנטועות בלב כלל  

אמיתתם,  על  להתבונן  עליהם  ומתחכם  ישראל, 

פי על  בפרטים  אם  בכללים  השכלת   אם 

הפילוסופיא, אשר נתברר מעתה שאפי' אם ייצא 

ו שום קבלת שכר על זה, כי מזה נקי לגמרי, אין ל

הכניס את עצמו בדבר שלא חייבתו התורה כלל.  

ואדרבה הוא, כי הרי עובר תיכף על מה שכתוב  

הנטועות   האמונות  שהם  אמך,  תורת  תטוש  אל 

מאריך  זאת,  כל  אף  ועל  וכו'.  ישראל  כלל  בלב 

ושראינו בה לאיש,  מאיש  הקבלה  בסדר  משך 

ניסיו וש ושאר  סיני  נדע בעינינו מעמד הר  משם 

את הוכחת הדת. הרי לנו כאמור, אף אם לא כתב  

לעשות,   ראוי  כן  לדעתו  אף  מ"מ  חיוב,  שהוא 

בית   בספר  גם  בספרו.  גופיה  איהו  עשה  כאשר 

עמד באריכות רבה בענין זה, מפי   (שער ב)יחזקאל  

וסופרים,   את  ספרים  שאמנם  העלה,  דבר  וסוף 

חובה   ברם  להרחיק,  יש  הפילוסופיה  חקירת 

מה  לחקור,   דע  בספר  וכן  תמימות.  עם  ולא 

סביב   נסוב  כולו  שטרנבוך,  להגר"מ  שתשיב 

שנחלקו גדולי    )9(עמ'  ראיות ליסודות הדת, ושם  

צורך  שיש  סובר  מבריסק  ושהגר"ח  בזה,  עולם 

הדרך    לחקור עד היכן שמסוגל להבין. ועל כן בזו 

בנפלאות   כגון התבוננות  ספרו,  אורך  לכל  דורך 

י על  המוכיחות  ועונש הבריאה  שכר  ועל  וצרה, 

[ובחקירות הפילוסופיות לא   וכו'.  והשגחה  מזל 

  נגע].

  

מרחיקי הפילוסופיה שלא מצאו התייחסותם  

  למעמד הר סיי 

העיסוק   את  הרחיקו  אשר  הרבים  אלו  גם 

לעיל   הובאו  אשר  י,  סעיפים  (בפילוסופיה, 

, ולא מצאנו התייחסות בדבריהם לחקירה דרך  )יא

הדבר או לא, לכאורה נימא בהו,  הר סיני אם טוב  

דרך   ה'  ידיעת  מצות  דאין  להו  סבירא  דאמנם 

החקירות הפילוסופיות, אחר שהם סוברים שיש  

וכל  מאחר  אך  בהם.  לעסוק  ולא  להרחיקם, 

עצם   על  ולא  הפילוסופיה,  כנגד  באו  דבריהם 

ה השכלית על יסודות האמונה, וכגון דרך החקיר

פלאי מצרים,  מופתי  סיני,  הר  הבריאה   מעמד 

וכדומה, על כן, על חיוב החקירה דרך מעמד הר  

סיני נימא דיודו, הן משום שכן הראנו לדעת לעיל  

את פסוקי התורה המורים כן להדיא, והן דראינו  

סיעת מנגחי הפילוסופיה אשר סוברים את חובת  

ך הר סיני, או שמשבחים זאת. הן כדי החקירה דר

  יב. 



    המדות  סעיף כב  שו"ע   

  

 

רצד 

שלמדו   ראשונים  הני  כל  על  יחלקו  מן  שלא  כן 

סוברים,  הראשונים  כל  כמעט  שכן  הפסוקים, 

לה  וילפי  הדת  יסודות  את  לחקור  עשה  שמצות 

ראינו   ולא  וכמעט  ומן הסברא,  מפסוקי התורה, 

  מן הראשונים מי שסוברים שאין חיוב חקירה.  

  

ומחייב את העיון    הכוזרי מרחיק את החקירה

  במעמד הר סיי

מעדיפי   אף  כי  מכך,  ולכן  יתרה  התמימות 

לגבי  באו  דבריהם  כל  לחקירה,  מתנגדים 

חקירות פילוסופיות וכדומה, לא כן על התבוננות  

אשר  נפלאותיו  ושאר  סיני  הר  במעמד  שכלית 

רצף   ועל  ממצרים,  בצאתם  אבותינו  עם  עשה 

כחשה, דרך זו המסורת שאינו ניתן לזיוף, או לה

ראש   שהוא  הכוזרי  שהנה  ועודדוה.  שיבחוה 

ב ואי העומדים  התמימות  [העדפת  זו  שיטה 

] סבור  וכבסמוך  (סעיף ג אות טו), וכדלעיל  החקירה

עשה  מצות  שיש  דעתו  מזו  יתרה  ואף  כן, 

בדעתו  שלמדנו  [וכפי  כן  לעשות  דאורייתא 

סתירות  ישנן  ריהטא  שלפום  וכיון  וכדלהלן, 

נו עתה להאריך]. ותחילה נקדים בדבריו, הוכרח

התמים   את  לשבח  הכוזרי  שדעת  פני  שאף  על 

החוקר בחקירות פילוסופיות, מ"מ גם הוא מודה  

לחקור   מחוייב  ספקות,  בו  שהתעוררו  שמי 

בשם מלך    (ריש מאמר ה)בפילוסופיה, שהנה כתב  

כוזר, שאמונה ללא מחקר היא המדרגה העליונה, 

למוד את השבת  אך מי שיש לו ספקות, טוב לו ל

הדעות הנפסדות. כי אין הקבלה טובה אלא עם 

הט יותר  הלב  החקירה  הלב,  רוע  עם  אבל  וב, 

אמונת   אל  המחקר  כשיוציא  שכן  כל  טובה. 

הקבלה ההיא, ואז יתקבצו לאדם שתי המדרגות, 

  (אות ב)הידיעה והקבלה יחד. ע"כ. ומשיבו החבר  

יש   כי  הינה,  ארוכה  בה,  לילך  שחפצו  שהדרך 

לעמוד על כל החכמות שגרמו לו ספיקות  צורך  

שפים ופילוסופים], [מדעי הטבע, האצטגננים, כ

שכלם  יחידים  ורק  סכנות,  מלאה  דרך  היא  וגם 

אך  השקר.  טענות  על  משיב  שמיד  ישר,  מאוד 

מ"מ כיון שמסופק הוא כבר, אין לו ברירה, ועדיף  

ישאר   מאשר  זו,  גורל  הרת  בדרך  שילך 

עוד   וכ"כ  טז)(מאבספיקותיו.  אות  ה  במעלת    מר 

חקירות,  דרך  המאמין  פני  על  התמים  המאמין 

ידי ש על  בנפשו  להחדיר  החוקר  שאיפת  קצה 

בטבע.   התמים  של  בנפשו  כבר  הוא  חקירתו, 

ודומה ללומד חכמת השירה על כלליה בחרוזים 

ובמשקלים עם כל חכמתה, שהקצה אליו ישאף 

הוא שידע לשיר היטב, ששיאו הוא להגיע אל מי  

מסתכן  שהשי החוקר  וגם  בטבעו.  היא  רה 

החקירה, בעת  לו  שיווצרו  ובטעות   בספקות 

ועוד   לאבדון.  שתביאו  בחקירה  לרבים  הנופלת 

כו)כתב   סוף אות  ומי שקבלה קבול שלם,    (מאמר ב 

ממי   מעולה  הוא  בשכלו,  בה  שיתחכם  מבלי 

מהמדרגה   שנטה  מי  אך  וחקר.  בה  שיתחכם 

שיוציא   טוב  המחקר,  אל  ההיא  בהם העליונה 

רעות   לסברות  משיעזבם  החכמה,  מוצאי 

  ן. ע"כ.ולספקות מביאות אל אבדו 

על אף כל זאת, לא העמיד את התמים 

המסורת,  על  אלא  גרידא,  בתמימות 

כתב, שהקראים למדו   (סוף אות כא)שהנה במאמר ה  

ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך   את הפסוק 

ורה,  ועבדהו, שצריך לדעת את האלהים ידיעה בר

ואח"כ התחייב עבודתו. וזה אינו, אלא כוונת דוד  

לש העוברת  להורות  המסורת  על  לסמוך  למה 

וקיים  שהשגיחם,  בה'  להאמין  לבן,  מאב 

וכו'.   בתוכם  שכינתו  והשרה  להם,  הבטחותיו 

וידיעה, היא ידיעת פעולותיו. ע"כ. ולהדיא דס"ל  

המסורת.   על  לסמוך  הוא  הפסוק  שציווי  לכוזרי 

ב עוד  לעיל  וראה  גם  בזה.  יד) סמוך  אות  ה    (מאמר 

ה פני  על  המסורת  במעלת  פילוסופיה, כתב 

  יג. 

  אומנם 



 

  רצה   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

היו  לא  המסורת,  הייתה  לפילוסופים  ושאילו 

לנו   יחוייב  ואנחנו  וסיים,  ביסודות.  מתבלבלים 

דור]  אל  [מדור  הנמשכת  והקבלה  העדות  קבול 

אשר היא כראיה [היא חשובה כאילו אנחנו ראינו  

(מאמר ה אות לנו]. גם שם  בעינינו, את אשר סיפרו  

לראיותי  ו) הפילוסופים  שהזדקקות  הם מבאר 

בזה   לו  ועוד  מסורת,  להם  שאין  משום  המה 

בתנאי מסורת מקובלת,    סה)-(אותיות סאבמאמר א  

בתנאי המסורת הנכונה. ועוד    (מאמר ג אות כד)ועוד  

ה'   במופתי  המסורת  מעלת  פא על  אות  א  (מאמר 

העומד  והלאה) בכוזרי  חזינן  מרחיקי  .  בראש 

החקירה, ומשבחי התמימות, שסובר שהתמימות  

על   ומופתי תשען  סיני  הר  מעמד  על  המסורת, 

יציאת מצרים, ואילו תמימות בלא שום הישענות,  

אינו   הוא  אף  הוריו,  למדוהו  שכך  משום  רק 

  משבח תמימות זו.  

דבריו  על  בעומדנו  עתה  כי  מכך,  ויתרה 

אר את המילה שבי  (מאמר ה סוף אות כא)הנ"ל  

להתבונן   שהיא  לשלמה,  דוד  בציווי  "דע" 

מן הפסוקים, בנפלאותיו א כן  והוכיח  שר עשה, 

, ומן הפסוק אשר  (דברים כט)אלהים אשר לא ידעום  

, והלשון ידיעה בפסוקים אלו (דברים יא)לא ידעתם  

שום  זרה  מעבודה  מכירים  שאינכם  פירושו, 

פירושו  ולא  שעשתה,  רעים  או  טובים  מעשים 

לא חקרתם אודותם, ועל כן, כן הוא אף הכא, ש

ו  דע  בני  שלמה  מעשיו. בואתה  תכיר  היינו  גו' 

עכת"ד. וא"כ לדעתו יצא כן אף בפסוק התורה, 

וידעת היום וגו', שהתורה צוותה על ההתבוננות  

במקום,  יהודה  הקול  כתב  באמת  וכך  במסורת. 

ועוד חיזק שזהו פשט הפסוק מן הקשר הכתובים, 

אמר, אתה הראת לדעת כי ה' וגו', מן שלפני כן נ 

ויוציא וגו',  השמיעך  הגדול  השמים  בכחו  ך 

ממצרים וגו', וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' 

הוא האלהים וגו'. ולפי משמעות הכתוב, ראיה זו 

במעמד   עיניהם  ראו  מאשר  חושית  ראיה  היא 

בקרבם.  ה'  יש  כי  וידעו  הכירו  שממנו  ההוא, 

כת בהמשך  ועוד  לשמוע  עכ"ד.  וקרוב  וז"ל,  ב 

יזכיר  אשר  המקום  בכל  כי  החבר,  של  מטעמו 

כתוב וידעת היום והשבת אל לבבך כי ה' הוא  ה

המקובלת  הידיעה  על  הכונה  וכיוצא,  האלהים 

הסמוכה על החוש והנסיון כמדובר. ע"כ. ונמצא 

ההתבוננות   על  התורה  ציוותה  הכוזרי,  דלדעת 

איך שלא  במעמד הר סיני כדי להכיר את בוראנו. ו 

יהיה, בין אם כוונתו דהוי מצוה או לאו, מפורש 

ש אינה בדעתו  וכדומה,  סיני  בהר  ההתבוננות 

  מחלק החקירה אשר הרחיקה. 

ה   ו)במאמר  ואות  יד,  במעלת    (אות  כתב 

אומר  הוי  ע"ש,  החקירה,  על  המסורת 

שצריך להבין המסורת, כי מסורת בלא התבוננות  

השוואה לחקירה, כמעט אין לה שווי, ובודאי שב

מעולה  הדתי  שבסיסו  חושב,  האינו  יחשב  לא 

סיני   הר  למעמד  כאמור,  כוונתו  אלא  מהחוקר. 

תוך שימת לב לרצף המסורת, ושא"א להכחישה 

אחר שכתב    (מאמר א אות יג)ריש ספרו  וכו'. ולכן ב

והמופתים  האותות  על  ישראל  דת  שיסוד 

שאינם  דברים  שאלו  ביאר  מצרים,  שביציאת 

ואין שום מקום להסתפק בהם. ערעורלניתנים    ,

דרכי  על  העומדת  הפילוסופיה  דת  משא"כ 

העיון,  ומקום  הספקות,  בה  מרובים  החקירות, 

ע שעמידה  לאמור,  ע"כ.  מופת.  בהם  ל  ואין 

המסורת, אינה נכנסת בגדר חקירה כלל, אלא היא 

  (אות פג) דבר פשוט וברור. ועל כן דבריו בהמשך  

דרכים שכליים, אינם  לחזק את מסורת המופתים ב

(בריש נקראים דרכי חקירה. ולכן גם הקדמתו הנ"ל  

באה שם, ולא בהקדמת ספרו, כי בחלק ה'  חלק ה)

הקדי ולכן  הפילוסופית,  בחקירה  לעסוק  ם  בא 

המתעסק   על  עדיף  כלל,  בכך  עסק  שלא  שמי 

ומשיבם. לא כן בעמידה על יסוד הדת ממעמד הר  

  יד.  

  גם 



    המדות  סעיף כב  שו"ע   

  

 

רצו 

ו על תמים סיני, שם לא שייכת הקדמה זו. ומשל

טז)ומנגן   אות  ה  להעדיף    (מאמר  מורה  שלכאורה 

תמימות מוחלטת בלא עיון במעמד הר סיני, רק  

כן,   אינו  היה.  שכן  אביו  לו  שאמר  מה  שיקבל 

ים שר ושמע שירה, אך לא חקרה שהרי גם התמ

ולמדה. כן הוא אף התמים באמונה, הוא ששמע  

את   וידע  והבין  בכך,  והתבונן  סיני  הר  ממעמד 

ההוכחות   רצף  בדרכי  התעסק  לא  אך  המסורת, 

החקירתיות הפילוסופיות וכדומה. ומה שבמאמר  

כו)ב   אות  מצות הקורבנות    (סוף  על טעם  בעומדו 

וה זו כמות שהיא סיים, שמעלת התמים לקבל מצ

בלי חקירה, עדיפה על פני החוקר, אך מי ששאלה  

זו מפריעה לו טוב שיעמוד עליה. היינו כי גם זה  

ירה. כי היודע שהתורה מאת ה' דרך בכלל החק

הוכחת הר סיני, שאלות כגון לשם מה נצטווינו  

על הקרבת הקרבנות, ושאר ציווי התורה שאינם 

אי   וכן  ראשונה,  בהשקפה  הנראה מובנים  סדר 

בהנהגת העולם וכדומה, לא אמורים להפריע לו, 

זה   ראשון  מושכל  עצם  אך  ביאורם.  יודע  ה'  כי 

מוכר ה',  כן שהתורה מאת  ועל  למסורת,  הוא  ח 

ויציב, כי אם לא כן,  מוכרח הדבר להיותו איתן 

מה  גיסא  [ומאידך  משענתו.  תהיה  מה  על 

ה   כא)שבמאמר  אות  החקירה    (ריש  את  משבח 

ידיעה,  בנושאים   הבחירה,  בענין  לעיל  שחקר 

השגחה, צדיק ורע לו וכו' ושסיבות המקרים הם 

יפסיק   שם  ומדותיו  לתאריו  כשיגיע  ורק  ה', 

  (ריש מאמר ה, וגם באות יט) חקירתו. לאור דבריו הנ"ל  

אך   הספק,  שעוררו  למי  רק  זאת  שמשבח  היינו 

בפירוש   וכ"כ  כנלע"ד,  המובחר,  הוא  התמים 

  .]  מר ה אות כא)(מאהקול יהודה שם 

  

  שאר מעדיפי התמימות 

לעיל   הבאנו  וע"ע  עוד  והלאה  יד  אות  ג  (סעיף 

הדרין פי"א אות (סנדדעת הריא"ז  בסעיף י אות ה)

שאסור לחקור חקירות   לסנהדרין דף צ ע"א)  וג, ובפסקי

ישראל",   "שמע  הפסוק  ושפירוש  פילוסופיות, 

פי   על  להאמין,  אלא  חקירות,  לשמוע  אינו 

שאסר   אף  וא"כ  ע"כ.  "והקבלה".  השמועה 

פילוסופיה, כתב להחזיק מהקבלה. ולאור האמור 

 נלע"ד שכוונתו להעמיק בקבלה חקר, הן משום 

כך   על  ומצווים  בזה  המפורשים  התורה  פסוקי 

(אות , והן משום הסברא וכדלעיל  (אות א)יל  כדלע

דס"ל  ז) הכרח  ומ"מ  נטויה.  הדוחה  יד  אולם   .

לאסור התבוננות במעמד הר סיני וכדומה, ליכא 

עבודת הקודש   גם הבאנו שם שדעת  (ח"ג מינה. 

לאסור חקירה פילוסופית, אולם לא מצאנו   פט"ו)

עתו לענין התבוננות בהר סיני. גם הבאנו  גילוי ד

את   הסמ"ג  שם  ב)דעת  ב) והסמ"ק    (עשה    (מצוה 

ולדעת  בחקירה,  העיסוק  את  קצת  ששיבחו 

ק"ו   החקירה,  את  מחייב  הסמ"ק  שם,  הרש"ל 

דלדעתם יש להתבונן במעמד הר סיני. עוד הבאנו 

הסובר שהתמימות    (בסוף ספרו)את האמונה הרמה  

פני החקירה ה על  למי עדיפה  אולם  פילוסופית, 

שהתעורר לו ספק מחוייב לחקור, ועל כך בנוי כל  

ספרו, וא"כ הוא עומד בשיטה אחת עם הכוזרי, 

ומסתברא שמעמד הר סיני סבור שכולם צריכים 

ומ"מ הכרח ההיפך   לעמוד עליו, כדעת הכוזרי, 

ם ומרובם  ליכא. עוד בהמשך הבאנו אחרונים רבי

שכתב וכפי  מדבריהם,  הכרח  כאן  ליכא  נו 

בראשונים. אולם בספרי החסידות הנזכרים שם,  

חקירה   אף  לאסור  בדבריהם  שמסתבר  מהם  יש 

אחר   מוכרח,  אינו  בהם  גם  אולם  סיני,  בהר 

זה,  דבר  ציוותה  שהתורה  האמור,  את  ראותינו 

פילוסופית,   מחקירה  אחר  דבר  הוא  סיני  והר 

לכאורה ניתן להוסיף ראיה שגם  ויתכן שיודו. עוד  

אוסר הר  לדעת  מעמד  דרך  ההוכחה  החקירה,  י 

בתור  אלא  חקירה,  בתור  מוגדרת  אינה  סיני, 

(לך לך שער ששה עשר  תמימות, מדברי בעל העקידה 

  טו. 



 

  רצז   המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

והלאה) ראה,  ועתה  הוא ד"ה  סבור  שאומנם   ,

לנו  הנוגע  אך  עדיפה,  הפילוסופית  שהחקירה 

הוכחת מעמד  הוא, שביאר כי התמימות היא דרך  

שההוכח מגדיר  וא"כ  סיני.  דרך הר  ות 

הפילוסופיה נקראים חקירה, ואילו דרך הר סיני 

גם הרמב"ם ודעימיה שחייבו  [ נקראים תמימות.  

הפילוסופית   החקירה  ח)את  סעיף  חילקו  (כדלעיל   ,

המסורת   רצף  דרך  ידעו  שהם  עם  להמון  בין 

ראויה    היא אינהשלהם    ,המדוייקת, לבין החקירה

לוסופיה , והרי שלפי)וכבסמוך אות יז  (סעיף טיל  כדלע

סיני   הר  דרך  חקירתית  והוכחה  חקירה,  קראו 

  ] קראוה קבלה.

  

  להלכה 

מיעוט   מהני  בחלק  הלומד  ילמד  אם  ואף 

ומן   הראשונים  מן  הנזכרים  רברבי  אשלי 

האחרונים, דס"ל לאסור את ההתבוננות בידיעת 

אך אף   ה' דרך מעמד הר סיני [מה שאינו וכאמור,

להלכה אזלינן  לצד זה וכדי להסיר כל ספק] מ"מ 

את  המחייבים  המה  דרובא  ורובא  רובא,  בתר 

החקירה בידיעת מציאות האל יתעלה, דרך מעמד  

ובפרט   תורה.  דבר  עשה  מצות  ושהיא  סיני,  הר 

דעסקינן במילתא דאורייתא דקי"ל לחומרא אף 

אפי'  דקיי"ל  גם  ומה  הכא.  ק"ו  שקולה,  במח' 

שכן  כמיעוט   כאן  ק"ו  האחרונים,  נגד  ראשונים 

שאוסר.    דעת מי  בהם  מצאנו  [ולא  הראשונים 

והאחרונים  בהלכה,  דיברו  שהראשונים  ובפרט 

דיברו השקפה, ומתוך שהם   (המרחיקים כמעט כולם)

עמדו   ולא  כלל,  זו  עשה  למצות  התייחסו  לא 

עליה, הרי זה מורה שבה בשעה שכתבו דבריהם, 

ת את ההלכה, שאילו  לא זכרו שהשקפה זו סותר

מתי היו  זוכרים,  את היו  ומבארים  לכך,  יחסים 

שיטתם.] ועוד בה, דמתנגדי החקירה האחרונים 

[יש מן החסידים, ומן המקובלים] לא ידעו שדעת  

את  הרחיקו  לא  [והבעש"ט]  הגר"א  האר"י 

לעיל וכנזכר  הם,  העלו  כאשר  כך,  כל   החקירה 

  . (סעיף ג אות כ)

  

  ללמד זאת לשים וקטים

האל ומש"כ בהלכה שיש ללמד את מציאות  

לנשים  אף  סיני  הר  ממעמד  והוכחתו 

והדעות  וקטנים,   בהאמונות  הרס"ג  (הקדמה  כ"כ 

שבנוסף לידיעה דרך המסורת שהיא    אות ו עמ' כח)

בירור בהוכחה מוחשית של מעמד הר סיני וכו',  

נצטוינו לעיין לאטנו [מלשון לאט], עד אשר יושג  

לנו הדבר בעיון [ובזה עוסק כל ספרו] וכו'. ואף  

משך זמן עיונינו בו עד אשר ישלם העיון, אין  אם י

בכך כלום. ומי שפגר בכך בגלל איזה מעצור, לא 

המסורת    ישאר מצד  ידיעה  לו  יש  [כי  דת  ללא 

מטיב   שאינו  ומי  והקטנים  הנשים  אף  וכנ"ל.] 

לעיין, הרי דתו שלם ומגובש, לפי שכל בני אדם 

וכו'  סיני  הר  [ומעמד  המוחשים  במדעים  שוים 

מוחשי ע"כ.  היה  בספר  ].  הלבבות וכ"כ  חובות 

[היינו מעמד שהמסורת    שער יחוד המעשה)(בהקדמת  

סיני]   ביהר  וחסרי  די  קטנים  לנשים  רק  דיעתה 

הדעת, אך החכמים חייבים לחקור, כיון שהתורה  

(ד"ה באגרת תימן  הרמב"ם  וכ"כ    ציוותה על כך.

הדת   לפיכך) יסודי  את  לקטנים  גם  ללמד  להזהיר 

וז"ל וכתב  כדי  ,  האלו  לבנינו  אותו  ללמד  וצונו 

  י)-ט ,(דברים ד שיגדלו על תלמודו, הוא מה שנאמר 

ושמ  לך  השמר  את  רק  תשכח  פן  מאד  נפשך  ר 

הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי  

חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת  

לפני ה' אלהיך בחרב. וראוי לכם, אחינו, שתגדלו 

המעמ על  בתוך בניכם  ותספרו  הגדול,  ההוא  ד 

שהוא עמוד שהאמונה    ,קהל ועדה גדולתו והדורו 

וגדלו    .ביאה לידי אמתסובבת עליו, והטענה המ

  המעמד ההוא על כל גדולה כמו שגדלו הקדוש 

  טז. 

  יז. 



    המדות  סעיף כג  שו"ע   

  

 

רצח

  סעיף כג 

  חקירה הפילוסופית, ראשונה וקודמת לה היא קבלת המסורת גם למחייבי ה

תבוננות במעמד הר סיני, נכתבו  הדברים הנזכרים לעיל במעלת הה
אף למתנגדי החקירה הפילוסופית, ובאמת שאף הראשונים שכתבו  
שחיוב חקירת מציאות ה', היא דרך הוכחות הפילוסופיה, סוברים המה  
אף   כן  ואם  סיני.  הר  מעמד  דרך  ההוכחה  היא  לה  וקודמת  שראשונה 

ות ד על מעמד הר סיני ושאר הנפלאלדעתם ראשית החובה היא לעמו
שעשה השם עם אבותינו ביציאת מצרים, כדי לקיים את מצות התורה 

  לדעת את השם. 

כן נמצא שחיוב הוכחת מציאות האל דרך מעמד הר סיני, היא הן  
(סעיפים  למחייבי ההוכחות הפילוסופיות [קל וחומר למסקנא דלעיל  

שהיום גם הם יודו שהוכחת מציאות האל ואחדותו היא ממעמד    כג)- כב
  ר סיני] והן למרחיקי הפילוסופיה. ה

כי שאל נא לימים   לב)  ,(דברים ד   ברוך הוא, שנאמר

בברית   אחינו  ודעו  לפניך.  היו  אשר  ראשונים 

הזאת ובסברה הזאת, שהדבר הגדול הזה שנראה  

במציאות שהעיד עליו מבחר כל העדים שלא היה 

וכן לא יהיה אחריו כמוהו, והוא    ,מקודם כמוהו 

אומה אח ברוך שתשמע  דבור הקדוש  בכללה  ת 

בעי עין  כבודו  ושתראה  היה  הוא  זה  ודבר  ן, 

שתתחזק האמונה חזוק שלא ישנהו משנה, ויגיע 

לנו על ידי האמת כדי להעמיד רגלינו לבל ימעדו  

וכו'.    אשורינו בעתות כאלו, כשיתחדש שום רוגז 

שיש להורות להמון    )ח"א פמ"ו(וכ"כ במורה  עכ"ל.  

ושת האל  מציאות  את  בתנ"ך עם  יאוריו 

וכ"כמושאלים ע"ש,  אחרים  פרטים  ועוד  עוד    , 

פל"ה(שם   שמם    ,)ח"א  י(ולכן  ר"פ  המשניות    ' בפירוש 

גם   )דסנהדרין ללמדם  שיש  הדת  יסודי  י"ג  בכלל 

עוד בעוד דוכתי וכ"כ  וכ"כ הרמב"ם    ,להמון העם

ובאו ראשונים   יחוד חלק  בשו"ע המדות    נלקטו 

וד ראה בסעיף  ועקחנו משם.    )עמ' עה והלאה(השם  

לעיל  הבא.   ט)וע"ע  העיסוק   (סעיף  שבתנאי 

מהמון  מרוחק  ושהוא  לשלמים  רק  בפילוסופיה 

  עם נשים וקטנים.

  

  טעמם

סברא יש בדבר, לפי שקבלה המתבססת על  

על   מונים  עשרת  עדיפה  חושית,  עדות 

ניתנת   שאינה  הראיה  עצם  [מבחינת  החקירה 

לן].  לסתירה, אולם לא מצד עומק המבין וכדלה

יה, תהיה רק  ולכן ההליכה דרך הוכחות הפילוסופ

הנשענות על  כי הוכחות  אחרי הוראות הקבלה, 

הקבלה והמסורה, הן הנכונות לדרוך בדרכם. דוק 

ותשכח אי אמרו לאריסטו ורעיו שיש חשמל, גלי  

מאמינים,  היו  לא  וכדומה,  קרינה,  רדיו, 

נחרץ,  באופן  מדעית  מבחינה  זאת  ומכחישים 

אחר חי,    אולם  כל  לעיני  זו  מציאות  שהתגלתה 

פנו בעלי המדע לבאר זאת בדרכים מדעיות. שוב  

כן הוא הכא, לנו שיש מסורת מעמד הר סיני אנו 

הרואים, והם שלא ראו, אין זה מן הפלא אם לא  

יאמינו, אך אם היו רואים, את כל קושיותיהם על  

כג. 

ואם 

  א. 
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ווצרות העולם וכדומה מן המדע, היו הם  יזמן ה

מיישב ולא בעצמם  מדעיות,  בדרכים  בקלות  ים 

  המביאים ראיות מדעיות להיפך. כאשר יש 

, ועוד לו  (ח"א סימן ט)כתב בשו"ת הרשב"א  

ההגדות   ע"ב)בפירושי  עד  דף  שללא   (ב"ב 

היו   השואבת,  אבן  הפילוסופים  רואים  שהיו 

הרשב"ץ   וכ"כ  ע"ש.  וכו'.  אותה  מכחישים 

חמץ  ב ב)מאמר  שער  ריש  קט  סותר  וז וז"ל,    (אות  ה 

  ,קריעת ים סוף  לו ראו יוא  וכו',  מאמיני הקדמות

 הגידו   או   אנחנו,  וכו'. וכשראינו   שרפו כל ספריהם

  שאי   מפורסמת  הגדה  דור  אחר  דור  אבותינו   לנו 

  אנחנו  ראינו   לו יכא  הוא  הרי  להכחישה,  אפשר

 ראינו   קלה  בשעה]  הרי[   סוף,  ים  קריעת  בעינינו 

(ח"א  עז  עכ"ל. גם בשו"ת יכין ובו .  העולם  חדוש

כתב שטעויות הפילוסופיה, להיות כי אין    ר"ס קלד)

אתם כהן ונביא, ולא יודע עד מה, אשר מפני כך 

-אותיות סא סג  א   (מאמר   וכ"כ הכוזרי  שגו וטעו וכו'.

סה, ובמעלת המסורת ריש מאמר א, ובאות פז, ובמאמר ד אות 

יד כמה פעמים) ובאות  ו,  ובמאמר ה אותיות ה,  [וזאת  יא,   .

יטת ספר הכוזרי שמעלת התמים עדיפה  אף שש

ספקות,  בו  שהתעוררו  מי  מ"מ  החוקר,  פני  על 

לסמוך את החקירה עם   ושעליו  לחקור,  מחוייב 

(ריש  המסורת, ויעלו לו שניהם יחדיו, שהנה כתב  

ה) המדרגה    מאמר  היא  מחקר  ללא  שאמונה 

העליונה, אך מי שיש לו ספקות, טוב לו ללמוד 

כי אין הקבלה טובה    דעות הנפסדות.את השבת ה

אלא עם הלב הטוב, אבל עם רוע הלב, החקירה  

יותר טובה. כל שכן כשיוציא המחקר אל אמונת 

המדרגות,   יהקבלה ההיא, ואז יתקבצו לאדם שת

ע"כ.   יחד.  והקבלה  לעיל הידיעה  דביו  ונלקטו 

טו) אות  ג  את .  (סעיף  לדחות  רבות  לו  ועוד 

דבריו   המסורת נלקטו   הפילוסופיה מפני עדיפות

אות  (לעיל   קודם  בחידושי יג)סעיף  הרשב"א  וכ"כ   .

ונדפס גם בשו"ת הרשב"א    (ב"ב דף עד ע"ב)הגדות  

ט) סי'  ביאר  (ח"א  כיוצ"ב  ו .]  המדענים שהיות 

ליבם  שמים  לא  ממילא  גיליתי"  ב"אני  עסוקים 

בזה  למי עשה,   (סוף    חלק המחשבהלהלן בראה 

  .אות כב) ד סימן 

  

  הרס"ג 

ונים מילתא בטעמא, דהנה  וכך כתבו הראש

 (הקדמה אות ו דף כד)הרס"ג בהאמונות והדעות  

עשו   ושכן  החקירה,  על  שנצתווינו  אחר שביאר 

נמנעו   אבל  כתב,  איוב,  ספר  בכל  החסידים 

במה   ולהחזיק  בצד,  הנביאים  ספרי  מלהניח 

שייראה לכל אחד ואחד מדעת עצמו, מהעלותו 

ה ראשית  עניני  מי במחשבתו  כי  והזמן.   מקום 

האמת,   אל  שיכוין  אפשר  זה,  באופן  שמעיין 

הרי  ישיג את האמת,  ועד אשר  ואפשר שיטעה. 

הוא ללא אמונה. ואפילו אם יגיע אל האמונה, אין  

טעות  איזו  בגלל  ממנו,  תעקר  שלא  בטחון 

כולנו   והרי  דעותיו.  לו  ותפסיד  לו,  שתיראה 

פי שהוא  על  ואף  טועה,  כן  מסכימים שהעושה 

חוקרב אבל  עיון.  ישראל  על  בני  קהל  אנו  ים 

אזכירנה  אשר  והיא  הזו,  בדרך  שלא  ומעיינים 

ביאור   [והוסיף  וכו'.  הרחמן  בעזרת  ואבארנה 

הגר"י קאפח המתרגם וז"ל, כלומר, כל זמן שאין  

תוצאות המחקר והעיון נשענים על מסורת התורה 

המוחלט.   הדעת  הכרע  על  אלא  הנביאים,  וחזון 

משבוש כל    ע דעת אחר, כתוצאהעלול לבוא הכר

שהוא, ועוקר הכל. מה שאין כן כשהם מושתתים  

וממשיך  על מסורת אמתית, אין דבר שיעקרם.] 

הרס"ג, דע יחנך ה' אתה המעיין בספר זה, כי מה 

הוא   אמונתנו  בעניני  ומעיינים  חוקרים  שאנחנו 

לשני ענינים, האחד כדי שיתאמת לנו בפועל מה 

ה'   נביאי  מפי  הגר"שידענו  [הערת  י  בידיעה 

מפי   למדנו  אשר  המושגים  אותם  קאפח, 

השמועה, נחקור ונהגה כדי שנבין אותם גם מצד  

  וכך 

  ב. 
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ש

הידיעה.] והשני, כדי שנשיב לכל מי שיטען עלינו 

בענייני אמונתנו. כי ה' יתברך ויתעלה למדנו כל  

מה שנחוץ לנו בעניני אמונתינו באמצעות נביאיו, 

הנבואה   את  להם  אמת  אשר  האותות אחרי  ע"י 

ים, אז צונו שנדע אותם הענינים ונשמרם. והמופת

גם   המסורת  מכח  הוסיף, שהידיעה  ועוד  עכ"ל. 

היא מכריחה, שכן ראו בעיניהם מעמד הר סיני,  

שלא   שנה,  ארבעים  המן  וירידת  המכות,  ועשר 

יתכן תחבולה להאכיל עם שלם מ' שנה, כי אם  

ל  כן, מזמן היו משתמשים בה הפילוסופים, לכלכ

וללמדה הסכמה  תלמידיהם  שהיתה  יתכן  ולא   .

מסורת  לכך  שיש  התנאי  לכך  מספיק  כי  לשקר, 

לבניהם   יאמרו  כאשר  אלא  עוד  ולא  אמיתית. 

את  אוכלים  שנה  ארבעים  במדבר  היינו  אנחנו 

המן, ואם לא היה לכך יסוד, הרי היו אומרים להם  

זו   אין  האם  פלוני  אתה  משקרים,  הנכם  בניהם 

פלוני ואתה  כרמך,  שדך,  זה  אין  לא   האם  אשר 

היו  שלא  דבר  וזה  מהם,  מלהתכלכל  חדלתם 

ובשום   אופן  בשום  מהם  אותו  מקבלים  הבנים 

אנו   האל,  ירחמך  זו  דרך  ועל  וסיכם,  וכו'.  סבה 

מעיינים וחוקרים, כדי להוציא אל הפעל את אשר 

שעיון  והוסיף,  הודעה.  בדרך  בוראנו  הודיענו 

לסופו  יגיעו  שלא  רבים  יהיו  ה' לבד,  ולפיכך   ,

בעינינו עליהם אותות ומופתים מה שלא    הראנו 

ישלוט בהם ספק, ולא תמצא שום דרך לדחייתם, 

דברתי   השמים  מן  כי  ראיתם  אתם  שאמר  כמו 

, ודבר עם שלוחו בנוכחותינו,  (שמות כ, כב)עמכם  

ועשה הדבר מחייב להאמינו [במשה] תמיד, כמו  

בך  וגם  עמך  בדברי  העם  ישמע  בעבור  שאמר 

ולכן  יא לעולם.  עניני מינו  לקבל  מיד  נתחייבנו 

נתברר   מפני שכבר  בו,  שנכלל  מה  כל  עם  הדת 

בהוכחה המוחשית, ונתחייבנו לקבלו כפי שנמסר  

שנבאר,  כמו  הנאמנה  המסורה  בראית  לנו 

אשר  עד  לאט]  [מלשון  לאטנו  לעיין  ונצטוינו 

יושג לנו הדבר בעיון [ובזה עוסק כל ספרו]. ולא 

המע מאותו  נתקיימהזזנו  אשר  עד  לנו   מד 

ההוכחה בו, ונתחייבנו להאמין דעתו במה שראו  

עינינו ושמעו אזנינו. ואף אם ימשך זמן עיונינו בו 

עד אשר ישלם העיון, אין בכך כלום. ומי שפגר  

בכל בגלל איזה מעצור, לא ישאר ללא דת [כי יש  

הנשים   אף  וכנ"ל].  המסורת  מצד  ידיעה  לו 

מטיב ומי שאינו  דתו ש  והקטנים  הרי  לם  לעיין, 

במדעים   שוים  אדם  בני  שכל  לפי  ומגובש, 

מוחשיים].   היו  וכו'  סיני  הר  [ומעמד  המוחשים 

עכ"ד. כלומר יסוד מוסד ומוכרח שכלית, ושעליו  

לניסים   המסורת  הוא  הכל,  את  משעינים 

אמת.  התורה  ולכן  אבותינו,  שראו  והמופתים 

התורה  את  ולדעת  לחקור  ציווי  יש  שכן,  ואחר 

נכונה.  בד עיונית  הרס"ג  רך  הרחיב  האריך  ועוד 

איך נסמוך על נבואה, ואיך    (מאמר ג אות ג והלאה)שם  

(הקדמה אות  נדע ששקר וכדו'. ועוד כתב הרס"ג שם  

ידיעת   ה) האמת.  אל  המובילים  דרכים  ג'  שיש 

כגון   השכל,  ידיעת  החושים.  בחמשת  הנראה 

ההכרח,   ידיעת  השקר.  וגנות  האמת  חשיבות 

יח לאמת איזה  ושכל או המוחש מכרשמתוך המ

דבר. והוסיף וז"ל, אנו מאמתים שלשת המובילים 

מוביל  עוד  עליהם  ומוסיפים  למדע,  אשר  הללו 

השלשה   באותן  למדנוהו  אשר  והוא  רביעי, 

ונעשה לנו יסוד, והוא נכונות המסורת האמיתית, 

לפי שהוא בנוי על ידיעת המוחש, וידיעת השכל, 

השלי במאמר  שנבאר  עכ"ל. כמו  זה.  מספר    שי 

הנאמנה,  המסורת  את  שלאמת  שם  הראה  ועוד 

אחוך שמע לי, וזה    (איוב כד, כה)הוא פשט הפסוק  

כחדו  ולא  יגידו,  חכמים  אשר  ואספרה,  חזיתי 

זר   עבר  ולא  הארץ,  נתנה  לבדם  להם  מאבותם. 

המסורת  קבלת  תנאי  את  ושביאר  בתוכם. 

המהדיר   הרב  והביאם  שם.  הפסוק  על  בפירושו 

שתהיה  )32ה  (הער  דור    וז"ל,  כל  רצופה  המסורת 
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וחכמים  מלומדים,  יהיו  ושהמוסרים  כראשון. 

ע"ש. וכן סיים הרס"ג את ההקדמה בזה"ל, ואחרי  

ובמופתים  באותות  עליהם,  יתרון  לך  יש  זה  כל 

שנעשו לך. ולכן החזק בשלשה דברים אלו בכל 

שער מספר זה, והם שראיותיך יותר חזקות, ויש 

לחו  תשובות  ושאותו לך  עליך,  נביאיך לקים  ת 

לעיל   גם  ועוד  ע"כ.  א)מכריעות.  שער   (בהקדמת 

מורה הקדמה לקורא, שיחזיקה לאורך כל ספרו, 

וכל   להכל,  ההכרע  הם  נביאינו  שאותות  והיא, 

על  עדיפות  שהם  עיוניות,  ראיות  להביא  חפצו 

אך  לאחרות,  תשובות  בהם  ושיש  האחרות, 

המס מכח  אלא  מכוחם,  לא  היא  ורת ההכרעה 

כי   חידש והמופתים.  שהוא  בתורה  הודיענו  ה' 

ובמופתים,  באותות  זאת  ואימת  האין,  מן  הכל 

  ולכן קבלנוהו.  

  

  חובות הלבבות 

הלבבות   בחובות  כי    (בהקדמה)וכ"כ  וז"ל, 

צורך   מפני  בטבע,  קודמת  היא  ואם  הקבלה 

הלומדים אליה תחילה, אין מן הזריזות שיסמוך  

 עליה לבדה מי שיוכל לדעת ברורה [לברר אותה]

בדרך הראיות, ומן הדין לעיין במה שיושג מדרך  

ששיקול  במופת  ראיות  עליו  ולהביא  השכל, 

כן.  לעשות  יכולת  לו  שיש  ולמי  עוזרו,  הדעת 

כותב  עכ"ל.   החקירה,  את  שמשבח  אף  א"כ 

צורך  בה  ושיש  בטבע,  מוקדמת  שהקבלה 

בהמשך  ועוד  תחילה.  בה  להתעסק  ללומדים 

ושמת כתב,  בספרו  דרכו  על  רוב הקדמתו,  י 

וקרבתים  המושכלים,  הדברים  מן  ראיותי 

בדמיונים הקרובים אשר אין בהם ספק. וסמכתי  

להם מה שמצאתי כתוב בספרי הנביאים. ואח"כ 

מרבותינו    סמכתי שקבלנו  הקבלות  דברי  להם 

זכרונם לברכה וכו'. ע"כ. אם כן עליה גם משתית  

המעשה   יחוד  בשער  לו  ועוד  ספרו.  ה) את   (פרק 

טע על  כמה להשיב  שהביא  אחר  כפירה,  נות 

תשובות   לאדם  מספיק  לא  כתב, שאם  תשובות, 

אלו, כי יצרו מביא לו ראיות שקריות שאינו יודע  

הר שלא יטה מדרך התורה,  להשיבם, בכל אופן יז 

כאמור,  ולהדיא  ע"ש.  המסורת  תהיה  ומשענתו 

שהמסורת הרצופה היא יתד שלא תמוט, ושאין  

שהמסורת   דמתו)(בהקעליה תשובה. ועוד כתב שם 

די בידיעתה רק לנשים קטנים וחסרי הדעת, אך 

החכמים חייבים לחקור, כיון שהתורה ציוותה על  

הקבלה,   הוא  שהיסוד  וחזינן  התורה  כך.  ברם 

  ציוותה על תוספת והיא ידיעה שכלית. 

חזינן שסובר    (פרק ב)מאידך בשער היחוד  

על  שכתב  הקבלה,  על  להשען  שאין 

האל רק על פי קבלה, שמאמין   המאמין המייחד

יודע הדבר מצד שכלו,  ואינו  למי שקיבל ממנו, 

הוא כחבורת עיוורים אשר נותנים יד איש לרעהו,  

מובילם,   יארע  ופיקח  כן  הפיקח  יפשע  שאם 

בו   בוטחין  אין  הקבלה  מצד  המיחד  כן  לכולם. 

שלא יבא לידי שיתוף, שאם ישמע דברי כופרים  

אפש ח"ו,  לשניות  דעתו  וטענותיהם  תשתנה  ר 

המשיל את שאינו מעיין,    (פרק ג)ויטעה. ועוד שם  

זאת   ובכל  רפואתו,  ודרך  בחוליו  הבקי  לחולה 

ופא אחר, ולא  מתעצל לעיין בחכמה, וסומך על ר

בודק אם הוא מתעסק ברפואתו על הדרך הנכונה.  

  (יחוד   הקמח  ע"כ. וכן נמשך אחריו רבנו בחיי בכד

נ"ל ומשלו על שהביא את כל תוכן דבריו ה  השם)

  (דברים יג, ו) העיורים. ועוד לו בפירושו על התורה  

על הפסוק, אשר לא ידעת אתה ואבותיך. ובספר  

אחר שלעיל האריך שמעמד    (מאמר יט פרק ח)הברית  

הר סיני הוא הראיה הניצחת והמובחרת, תמה על  

עיור, שפך על כך מרורות, ולהבנתו יצא המשל  

ברם באמת לא  סתירה בדברי החובות הלבבות.  

קשיא מידי ואתי שפיר, כי משליו שהמשיל כתבם 

י שקיבל דבר בגדרי היחוד, ולא על עצם לגבי מ

  ג. 

  ברם  
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מוחשית,  עדות  על  המושתתת  האמונה,  קבלת 

יוסיף  שאם  ורק  הידיעה,  טובה  בודאי  שבה 

גדולה  שידיעתו  הרי  עיונית,  ידיעה  זו  לידיעה 

ועדיפה יותר. וכן השתמש במשל זה על ענין אחר  

ח"א עמ'    במהדו' שילת  אגרות ב(רמב"ם באגרת תימן  ה

תידות בחזיון הכוכבים, ועל ענין  על ידיעת ע  קמח)

ההמון   שאין  הכוכבים  חכמת  ידיעת  שהוא  זה 

הנביאים   על  שיסמכו  להם  שראוי  כתב,  יודעה 

שהם בעלי העינים באמת, ולא על כל מי שיקרא  

בשם חכם, וכמו שהסומא ימסור הנהגות לפיקח  

ור אחר. וכן החולה שאינו יודע רפואות,  ולא לעי

ולא למי שאינו יודע ישמע לכל הוראות הרופא,  

רפואות. וזאת אחר שלעיל האריך הרחיב בקבלה  

שיש בידנו על מעמד הר סיני, שהיא יסוד מוסד  

כפי  דבריו  בין  סתירה  ואין  להשען,  יש  ושעליו 

שמפרש, דכאן מדובר על עדות ראיה שהיא עדות 

  ל ידיעת חכמות.אמת, וכאן ע

  

  הרמב"ם

במורה   הרמב"ם  פנ"ד)וכ"כ  ראוי שכן    (ח"ג 

להיות הסדר, לדעת אותם ההשקפות תחלה 

על ידי קבלה, ואחר כך להוכיח אותן, ואחר כך 

ההליכות.   יוטבו  בהם  אשר  במעשים  לדקדק 

מהם    (פ"ג)ובח"ב   אלקט  מה   (מהפילוסופים)כתב, 

ועוד לו   שהוא ניאות לתורה, מסכים לדברי חז"ל.

  ת דע  לנו   נתן   לא   וז"ל, ואילו   (ח"א פל"ד תרגום ן' תיבון)

פנים [אילו לא קיבלנו בהר    בשום  הקבלה  צד   על

הוא האלהים]  דבר  אל  הישירונו   ולא,  סיני שה' 

  בגדרים   השלם  בציור  שנחוייב  אלא,  במשל

 בו  להאמין   שירצה   במה  ובהאמין ,  העצמיים

  וזה [אלא רק בראיות שכליות חותכות]    במופת.

[והם    ההצעות  אחר  אלא  אפשר  אי הארוכות 

רב]   לימוד    רוב   למות  זה  מביא   היהצריכים 

  אין  או   בעולם,  אלוה  היש  ידעו   לא  והם  האנשים

 ממנו   ירוחק  או   דבר  לו   שיחויב  שכן   כל  אלוה.

  מעיר   אחד  אלא  המות  מזה  נצול  היה  ולא  חסרון.

 השרידים  והם  האחרים  אמנם  ממשפחה.  ושנים

  הוא   אשר  השלמות  להם  יתכן   לא,  קורא'  ה  אשר

  כי   שלמה  באר  וכבר.  ההצעות  אחר  אלא  התכלית,

כלומר   הכרחי  להצעות  הצורך עכ"ל.  וכו'. 

היו  בעולם  האנשים  רוב  הקבלה,  שאילולי 

נפטרים ללא ידיעה שיש אלהים. כי ידיעת ה' דרך  

(ח"ב השכל, מכריחה הקדמות רבות. וכן במורה  

י שלא תרומה, כתב, והעירותיך על זה, כד  פרק כג)

כי אפשר שיטעך מי שהוא אי פעם בספק שיספק  

כי  להתפתות,  ותמהר  העולם,  חידוש  על  לך 

השקפה זו יש בה הריסת יסוד התורה, והתפרצות 

בו,   ולכן תהיה תמיד חושד את שכלך  ה'.  כלפי 

וסומך על שני הנביאים [אברהם ומשה] אשר הם 

מציאו  תקינות  בדעותיו עמוד  האנושי  המין  ת 

  בלותיו וכו'.  ובק

 ' (איגרות הרמב"ם ח"א עמהאריך באגרת תימן  

שמעמד הר סיני הוא יסוד   )במהדו' שילת  קכו

וז"ל  האמונה  בנין  את  להשתית  יש  שעליו 

אחריהם,  הבאים  ועל  עליהם  וקבלוהו  התרגום, 

ולבנינו עד עולם.    (דברים כט, כח)כמו שאמרו   לנו 

ודי בו ערב,וכבר ערב   והודיענו,    לנו ה' יתברך, 

במשה  יאמינו  סיני  הר  במעמד  שעמד  מי  שכל 

רבנו ובכל מה שאמר, הם ובניהם ובני בניהם עד  

יתעלה   והוא אמרו  הדורות,  כל  ט)סוף  יט,    (שמות 

הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם  

וזכרו   וכו'.  לעולם  יאמינו  בך  וגם  עמך  בדברי 

והזהירנו  אשר צונו ה' לזכרו תמיד,    מעמד הר סיני

משכחו, וצונו להודיע אותו לבנינו עד שיגדלו על 

רק השמר    (דברים ד, ט)ידיעתו, והוא אמרו יתעלה  

לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר  

חייך,  ימי  כל  מלבבך  יסורו  ופן  עיניך,  ראו 

והודעתם לבניך ולבני בניך, יום אשר עמדת לפני 

  ד.  

  ועוד 
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ינו שתגדלו  בחורב וגו'. וראוי לכם אח  ה' אלהיך

בניכם לדמוי המראה הגדול ההוא, ותספרו בכל  

קיבוץ גדולתו וכבודו, שהוא קוטב הדת, והטענה  

המביאה לאמת. והגדילוהו הגדלה עצומה, כמו 

, כי שאל נא  (דברים ד, לב)שגידלהו ה' יתעלה ואמר  

לימים ראשונים וגו', השמע עם קול אלהים מדבר  

ובאמונה    אש. ואתם אחינו בברית הזאתמתוך ה

היה   אשר  העצום  ההוא  הענין  כי  דעו  הזאת, 

[ה'  שבעדים  הטוב  עליו  העיד  אשר  במציאות 

יהיה   ולא  כמוהו,  לפניו  היה  וכנ"ל], שלא  יתע' 

ה'   דבר  אומה אחת כולה  והוא שתשמע  אחריו, 

יתעלה, ותראה אורו עין בעין, לא נעשה כן אלא 

התחזקות האמונה  משנה,    שתתחזק  ישנה  שלא 

בו מן האמת, מה שיעמיד רגלינו באלו   ויגיע לנו 

  (הישמעאלים) הזמנים הקשים וכו'. וכאשר לא מצאו  

להם טענה כלל בכל התורה [לאמונתם] לא כתוב, 

ולא דמיון, ולא מקום מחשבה להתלות בו, אמרו, 

ואתם מחקתם  ושיניתם אותם,  המירותם התורה 

מצאו טענ  ולא  ממנה.  פלוני  מזאת, שם  ה טובה 

בתכ היותה  וביטולה  עם  והפחיתות,  הגנות  לית 

נעתקה  התורה  בהיות  וליחידים,  להמון  פשוט 

[תרגום  והיוני  והפרסי  [סורי],  הסיריאן  ללשון 

ובהערות  [לטיני,  והלועזי  "ולגטה"]  שבעים 

לגבי תרגום פרסי ולטיני נחלקו   49הגר"י קאפח  

דבריו   הרמב"ם  כתב  שלא  ספק  ואין  החוקרים, 

על מידיעה  אלא  השמועה,  אלו.]    מפי  תרגומים 

ועוד   קודם שעמד הפסול [מוחמד] מאות שנים. 

הארץ   במזרח  מרבים  רבים  קבלה  בהיותה 

ובמערבה, ולא נמצא בכולם חילוף כלל ואפילו 

בנקודה. ובמקומה לא נמצא חילוף ואף כי בענין 

פועל  הוא  פארן  מהר  הופיע  אמרו  ואמנם  וכו'. 

'  אר מעמד הר סיני, ואמרו שהעבר וכו', שהוא מת

נגלה על הר סיני, לא ירד האור מן השמים על הר 

סיני כרדת הברק, אבל הופיע בנחת נגלה מראשי  

עד   הר,  ראש  אל  הר  מראש  לאט,  לאט  ההרים 

במו"נ  המהדיר,  [הערת  וכו'  סיני  הר  על  ששכן 

סד) כה,  י,  פרקים  השכינה   (ח"א  שלהשראת  מבואר 

שראל במעמד הר סיני, הרוחנית ו"ירידתה" אל י

אירוע חושי ויזואלי, של הופעת אור מיוחד נלוה 

(שמות נברא על הר סיני, אור המכונה "כבוד ה'"  

, ועל הופעת אור זה מדובר כאן. עכ"ל.] יז)-כד, טז

וממשיך הרמב"ם, שמי שמביא דת אחרת, [בזה 

נשארה  לנו שלא  שאמר  משה  דברי  סותר  הוא] 

אמר   שתרד,  אחרת  דת  יב)בשמים  ל,  לא   (דברים 

הי מצוה בשמים  גורע  או  שמוסיף  מי  וכן  א. 

(דברים ממצוות ה', הוא מכזב נבואת משה שאמר  

א) וחייבנו  יג,  ממנו.  תיגרע  ולא  עליו  תוסף  לא   ,

כל   סוף  עד  בנינו  ובני  ובנינו  אנחנו  בה  להאמין 

לנו ולבנינו עד    (דברים כט, כח)הדורות, והוא אמרו  

תיו, ונדע שהאות שעשה  עולם. ולא נביט אל אותו 

וכישוף המתנ  תחבולה  הוא  ע"ז  בשם  בא 

קאפח   הגר"י  מס'  [ובהערות  לז  אומר   )3(דף  שכך 

פסוק   אלצף  בסורה'  האסלאם  כי  5מחוקק   ,

(כוונתו על עצמו  היהודים כאשר בא אליהם הנביא  

ישו) כשוף    ועל  זה  אומרים  מופת,  לפניהם  ועשה 

ג  (מברור. וראה גם רס"ג בהאמונות והדעות   אמר 

קמב עמ'  מהדורתי  שאומר  )פ"ט  נביא  כל  לזה   [.

נביא   שהוא  מטענתו  נדע  לזמן,  היתה  שהתורה 

שקר, ודינו כנביא לע"ז שאמרה תורה, ובא האות  

והמופת וגו' לא תשמע וכו', כי האמיננו במשה  

לא היה בגלל האותות, עד שיתחייב מזה להקיש 

בהיותנו  בו  האמנו  ואולם  לזה,  זה  אותות  בין 

ובזה התאמתה  עים הדבור כמו ששמעו הוא,  שומ

עולם, כמו   וקיימת עד  האמונה אמיתות שלימה 

וגם בך יאמינו לעולם. ומשלנו    (שמות יג, ט)שאמר  

רבנו משל, שני עדים שראו דבר אחד   עם משה 

ביחד, שכל אחד יודע אמיתת עדות חברו ואמיתת  

מאמרו, ואינם צריכים על זה אותו ומופת. ואע"פ 



    המדות  סעיף כג  שו"ע   

  

 

שד

בני א  ששאר  ידעו  לא  להם  שיעידו  הוא אדם  ם 

בני   ומופת אצל  דברם,  ראיה על  ויצטרכו  אמת, 

אדם. כן אנחנו קהל ישראל, ידענו אמיתת משה 

רבנו בראותנו אותו במעמד הר סיני בדברו עם ה' 

יתעלה, לא בנפלאותיו לבד. ואולם עשה כל מה 

שהתבאר   כמו  הצורך,  כפי  האותות  מן  שעשה 

ומפ וכו'.  בתורה  על בכתוב  שלמה  אמר  זה  ני 

הא כמחולת לשון  בשולמית  תחזו  מה  ומה, 

לי   להעמיד  תוכלו  אם  שאתם  אומר,  המחנים, 

אם   כן,  ואם  בכם.  אאמין  אז  סיני,  הר  כמעמד 

ויקרא   מאומות העולם  או  מישראל  נביא  יעמוד 

אל תורת משה וכו', וכבר בארנו זה הענין תכלית 

הבאור בפתיחת חיבורנו הגדול בפרוש המשנה,  

הגדולו  השרשים  אלו  תלמד  הם משם  אשר  ים 

הרחיב   ואח"כ  וכו'.  עולם  ועמודי  התורה  פינות 

על קיום התורה שבעל פה, וסיים, וזה מה שראינו  

הקטנים,  עליו  ולגדל  עליו  להעיר  שראוי  כן  גם 

במורה  לו  ועוד  עכ"ד.  אמונה.  יסוד  שהוא  לפי 

פ"נ) נצרכים,   (ח"ג  כולם  התורה  שסיפורי  מאריך 

על ידיהם המסעות במדבר ועוד, ביאר שועל מנין  

  תסולק הכפירה, ומרחיב בזה ע"ש. 

  

  האוהל מועד 

מועד   האוהל  מכך    חכמה   ראשית  (שער יתרה 

שאחז מהחקירה, וכאשר   נתיב א)  ב  דרך   הארוך 

לפי   רק  אותה  תלה  מאידך  לעיל,  לשונו  הבאנו 

כתב   שהנה  המסורת,  וז"ל,   ה)  בנתיב  ו  (דרך דרך 

 ליזהר  צריך  העיוניים,  ובענינים  בחכמה  המעיין 

  לחיוב   אם  השכליות  בחכמות  לראות  יהרוס  שלא

  להשיג,   שכלו   בכוח  שיש  במה  רק  לשלילה,  אם

  עליו  שאין   מה  על  מופת  לבקש  שכלו   יטריד  ולא

  העמוקים   בדברים  ויתחיל  בעיון   יהרוס  ולא  מופת,

  אליהם,   הצריכות  ההקדמות  ידיעת  בלתי  מאד

  אל   ולבך  פיך,  על  תבהל  אל  החכם'  שאמ  וזהו 

 ,)א,  ה  קהלת(  האלהים   לפני  רדב   להוציא  ימהר

 יחשוב  ולא  האלהיים,  בדברים  ידבר  שלא  כלומר

  התורה  מצד  אצלו   שמקובל  במה  רק  בהם,

  דבר   על  ויאמר  שיגזור  לא  האמיתית,  והקבלה

  רק   בו,  להאמין   ראוי  שאין   מופת,  בו   ימצא  שלא

 הקבלה  ועל  התורה,  על  שיסמוך  מאד  לו   צריך

 שאין   לפי  לבד,  שכלו   בחירת  על  לא  האמיתית,

 נכון.   על  הדברים  כל  להשיג  האדם  שכל  בכוח

 שכלו  בהם   יגיע  שלא  באמונות  יש  רבים  וענינים

,  לעולם'  ית  הנהגתו  כידיעת  אמיתתם,  לדעת

 אלה  כל,  הפרטים  וידיעת,  ברואיו   על  והשגחתו 

  על   מופת  לתת  אדם  יוכל  שלא  דברים  הם

  במה  אמרו   זה  ועל  תכונתם.  עד  ולבא  אמיתתם,

 זה   וכל  בנסתרות. עסק  לך  אין   התבונן,  שהורשית

  נעולים   האלהות,  חכמת  ל"ר  חכמה,  ששערי  מפני

  יצא   לא  לפרדס  שנכנסו   ומהארבעה  האדם,  לפני

 עקיבא,'  ר  וזהו ,  שלם  מכל  השלם   אם  כי  בשלום

  עם   להם  נתייחסו   כי  בה,  נכשלו   האחרים   אבל

  כמו   מטעים,  ודברים  דמיונם  הראותם  חוזק

  וכמו  ות,המכזיב  הדמיונות  מן   בראות  שיתחדש

 השגה  שהשיגו   ישראל,  בני  לאצילי  כן   גם  שקרה

 יותר   תתחכם  אל  נאמר,  זה  ועל   שלמה,  בלתי  אבל

(שם בדרך י נתיב  עכ"ל. ועוד שב וכתב כן  .  )טז,  ז  קהלת(

שהם   ו) ובמקום  לחקירה,  קודמת  שהקבלה 

את   ודוחים  הקבלה  את  תופסים  סותרים, 

  הפילוסופיא ע"ש. 

  

ל פילוסופית  חקירה  לא  המחייבים  מה 

  הסתפקו בראית הר סיי

נלקטו דברי הרמב"ם ודעימיה    (סעיף ח)לעיל  

הסוברים שחובה לדעת את מציאות ה' דרך  

מרבים   גופייהו  והם  הפילוסופיות,  ההוכחות 

לשבח את ידיעת מעמד הר סיני, ושדרכו נדע את 

יסודות האמונה, ושיש ללמדם ולהורותם, וכאשר  

  ה. 

   ו.



 

  שה  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

עולים הדברים יחד  נקבצו דבריהם לעיל בסמוך [ו 

שראל במשה על  עם דברי הרמב"ם שלא האמינו י

במשנה  וכמש"כ  סיני,  הר  פי  על  רק  ניסים,  פי 

א)תורה   הל'  ופ"ט  פ"ח  באגרת   (יסודה"ת  וככותבו 

הוו  סיני  הר  במעמד  ומשה  ישראל  ושעם  תימן, 

כשני עדים שראו יחדיו, ולא האמינו במשה מצד 

למש בהקדמתו  עוד  כתב  וכן  ניות  המופתים, 

יני הוא .] וכיון שמעמד הר ס(במהדורת קאפח עמ' ו)

יסוד האמונה, א"כ צ"ע למה לא סגי בכך, ולשם 

משבחים   מצריכים  רברבי  אשלי  הני  כל  מה 

ומחייבים את השלמים בידיעה דרך הפילוסופיה, 

 (סעיף ט כאשר נלקטו דברי הרמב"ם מדוכתי טובי 

אות (הקדמה  וכ"כ הרס"ג בהאמונות והדעות    )אות ד 

כח) עמ'  שהיא    ו  המסורת  דרך  לידיעה  שבנוסף 

בירור בהוכחה מוחשית של מעמד הר סיני וכו',  

נצטוינו לעיין לאטנו [מלשון לאט], עד אשר יושג  

לנו הדבר בעיון [ובזה עוסק כל ספרו] וכו'. ואף  

אם ימשך זמן עיונינו בו עד אשר ישלם העיון, אין  

עצור, לא בכך כלום. ומי שפגר בכך בגלל איזה מ

המס מצד  ידיעה  לו  יש  [כי  דת  ללא  ורת  ישאר 

מטיב   שאינו  ומי  והקטנים  הנשים  אף  וכנ"ל.] 

לעיין, הרי דתו שלם ומגובש, לפי שכל בני אדם 

וכו'  סיני  הר  [ומעמד  המוחשים  במדעים  שוים 

הראשונים  מכל  מבואר  וכן  ע"כ.  מוחשי].  היה 

שחילקו בין חיוב הידיעה    (סעיף ט)הנזכרים לעיל  

לפי   לומר  [ואין  העם.  המון  לבין  לשלמים, 

יסוד  שמעמד   ולא  האמונה,  יסוד  הוא  סיני  הר 

יסוד מציאות ה',  גם הוא  למציאות ה'. שבודאי 

  יט, ט) פרק (שמותוכאשר גם מפורש במאמר התורה  

הנה אנכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם  

בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ואומרו "גם",  

נוסף לאמונה בה', וכפי שביאר האבן עזרא הוא ב

כמה   במקום, הביא  עוד  שם  הארוך  ובפירושו 

שנאמר   כן,  בהם  שמפורש  כא)פסוקים  ה,   (דברים 

.  וחי  האדם  את  אלהים  ידבר  כי  ראינו   הזה  היום

 קול  שמע  אשר  בשר  כל  מי  כי  (שם כג)  כתוב  ועוד

(ודברי  ויחי.    כמונו   האש  מתוך  מדבר   חיים  אלהים

דרשה,  מילה "גם" אינם לבאר את פשט המקרא, אלא  רש"י על ה

וכדרכו להביא את המדרש הקרוב לפשט, וכפי שהורה לנו את 

בפירושו ח)  (פרק  לבראשית  דרכו  יש  ג,   מדרשי   וז"ל, 

 מכונם  על  רבותינו   סדרום  וכבר  רבים,  אגדה

  באתי   לא  ואני  מדרשות,  ובשאר  רבה   בבראשית 

  בריד  המישבת  ולאגדה  מקרא,  של  לפשוטו   אלא

וראה   .אופניו   על  דבור  דבר  המקרא עכ"ל. 

ב)ברשב"ם   לז,  רש"י    (בראשית  סבו  עם  שנתווכח 

והודה לו, שאילו היה לו פנאי, היה מחבר פרוש  

פשטי אחר למקרא). וכפי שגם פשוט הוא שזהו  

  כל המעמד.] 

  

  תשובה 

זאת   וביארו  קמאי  הני  כך  על  עמדו  והנה 

כל לדעת  די  היה  אם  שאף  דרך זאת    משום 

דרך   גם  להשיגם  שאפשר  כל  התורה,  סיפור 

[להרמב"ם   להשיגו  וחובה  שפיר  הפילוסופיה 

דרך  ה'  מציאות  היודע  דומה  שאינו  ודעימיה], 

שתים   היודע  ולא  שתים,  ליודע  אחת,  הוכחה 

וכו', ויתר על כן כי המעמיק לדעת   ליודע שלש 

השם,   את  ידיעתו  את  מעמיק  חקירה  דרך  זאת 

אליו  קרוב  כך הקירבה    יותר  והוא  הידיעה  ולפי 

אליו,   להתקרב  היא  האדם  עבודת  ותכלית  לה' 

נא)וכפי שכתב הרמב"ם במורה   , שככל  (ח"ג פרק 

שיוסיף להתבונן להפנים ולחוש קירבתו ית', כך 

הקודש.   רוח  אל  שיגיע  עד  לה',  קירבתו  תגדל 

מן   האוחזים  הראשונים  שכתבו  חזינן  בדומה 

יודע שאינו  שמי  אינ הפילוסופיה,  את ה  עובד  ו 

הבורא אלא עובד זולתו, והיינו מפני שהכרתו את 

ה' היא רק מפני שכך אמרו לו ואינו יודעו באמת  

ולכך מדמיין את ה' בדמיונות שוא כמש"כ חובות 

  ז. 



    המדות  סעיף כד  שו"ע   

  

 

שו

  סעיף כד 

  ידיעה בדרכים נוספות

דרך מעמד הר סיני, עדיין כל דרך אחרת   הוא  חיוב הידיעהכד. אף ש
אחרי  ומצוה להשתמש בה,    , תבורך  האל  ת מציאותשיש בה חיזוק לידיע

. לפיכך יוכיח את מציאות האל דרך נפלאות  התורה ציוותה על הידיעהש
יוצר   לבריאה  שיש  המוכיחות  מאוד  עד  וגדלו  עצמו  אשר  הבריאה 

  . (סימנים א, ב)ק המחשבה  ומתכנן. וכן דרך שאר הוכחות והובאו להלן בחל

  

ח"א פרקים  (מורה הנבוכים    (שער היחוד פ"ב)הלבבות  

(שער ראשית חכמה הארוך דרך ב נתיב האהל מועד    ס, סו)

(חלק יחוד ועוד ראשונים הובאו בשו"ע המדות    ה)

ע"ש ברמב"ם במשל    ה' עמ' סה והלאה, וגם בהקדמה)

הפיל, וכל זה מראה את ההבדל העצום בין היודע 

סוברים   המה  ועוד  זאת  לדעתם.  המקבל  לבין 

היא הפילוסופיה  דרך  יותר,    שהידיעה  עמוקה 

שער היחוד פרק  ( בספר חובות הלבבות  וכאשר כתב  

הקבלה,  ב) דרך  ממנו, ממ  שהמאמין  שקיבל  י 

כחבורת   הוא  שכלו,  מצד  הדבר  יודע  ואינו 

ופיקח  ע לרעהו,  איש  יד  נותנים  אשר  יוורים 

מובילם, שאם יפשע הפיקח כן יארע לכולם. כן 

המיחד מצד הקבלה אין בוטחין בו שלא יבא לידי  

וטענותיהם  שי כופרים  דברי  ישמע  שאם  תוף, 

ועוד  ויטעה.  דעתו  תשתנה  אפשר  ח"ו,  לשניות 

המשיל את שאינו מעיין, לחולה הבקי   (פרק ג)שם 

ודרך   לעיין  בחוליו  מתעצל  זאת  ובכל  רפואתו, 

בחכמה, וסומך על רופא אחר, ולא בודק אם הוא  

וכן   ע"כ.  הנכונה.  הדרך  על  ברפואתו  מתעסק 

רבנ  אחריו  הקמח  נמשך  בכד  בחיי  השם) ו   (יחוד 

על   ומשלו  הנ"ל  דבריו  תוכן  כל  את  שהביא 

  (דברים יג, ו) העיורים. ועוד לו בפירושו על התורה  

, הובאו  ת אתה ואבותיךעל הפסוק, אשר לא ידע

לעיל   ג)דבריו  אות  ג  בלשונות  (סעיף  ראה  ועוד   .

  הראשונים שבסעיף הבא וצרף לכאן.

להרמב"ם   גם  האמור,  ודעימיה, מן 

שפיר ניתן לקיים חלק ממצות ידיעת 

ה', דרך מעמד הר סיני, על פי חוזק המסורת מדור  

לדור, שהיא הוכחה שכלית מוכרחת. ואדרבה גם  

דרך  ה'  ידיעת  את  להכריח  יש  תחילה  לדעתם 

ההכרחים   אל  לבא  אח"כ  ורק  סיני,  הר  מעמד 

הפילוסופים. גם ידיעה זו דרך מעמד הר סיני, היא 

כל העם, אנשים נשים וטף, ואילו הידיעה ידיעה ל

דרך הפילסופיה, היא ידיעה רק לשלמים, וכאשר 

סוברים,   שהם  אלא  לעיל.  גדריהם  התבארו 

ים מחוייבים לבא אל ההוכחות  שהחכמים השלמ

  מתוך הפילוסופיה, ולא סגי במעמד הר סיני. 

  

  וידעת דרך שאר הוכחות 

  לדרך הנ"ל בהרמב"ם בחיוב הידיעה, שהיא 

אחרת   דרך  כל  עדיין  סיני,  הר  מעמד  דרך 

שיש בה חיזוק לידיעה, תבורך ומצוה להשתמש  

שפירושה  הידיעה  על  ציוותה  התורה  שכן  בה, 

וידיע חכמת  חקירה  דרך  שגם  וכיון  הסותר,  ת 

אם   גם  כן  על  מציאותו,  לידיעת  מגיעים  הטבע 

כוונת התורה בחיוב החקירה הוא דרך מעמד הר  

להשתמש בכל ההוכחות  סיני, מכל מקום מצוה  

 (הקדמה   הקיימות. וכן עולה מדברי חובות הלבבות

 בשכלך  עליו   שכתב וז"ל, ותחקור  ד"ה האחד מהם)

 האמת  לך  שיתברר  דע,  דעתך  ושקול  ותבונתך

  המורם  

  א. 
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  אל   והשבות   היום   וידעת  כדכתיב,  השקר  וידחה

  על  לעמוד  שנוכל  מה  בכל  אומר  וכן '.  וגו   לבבך

  שהיה   דבר  לכ   ל,"שארז   כמו ,  השכל  מדרך  ברורו 

  עצמו   על  ללמד  לא  ללמד,   הכלל  מן   ויצא  בכלל

 שדעת  מפני,  יצא  כלו   הכלל  על  ללמד  אלא  יצא,

, השכל  בדרך  שיובנו   הדברים  מן   כענף  היחוד  ענין 

כלומר    .בכלם  יתחייב,  בו   שיתחייב  ומה עכ"ל. 

השכלי  העיון  את  תורה  שחייבה  מכך  לומד 

אחרת   מצוה  בכל  הדין  שהוא  ה',  יחוד  במצות 

בה מקום לעיון שכלי, שתחוייב החקירה בו,  שיש  

שכן בראותינו שחפץ ה' בחקירה, הוא הדין בכל  

מבואר  זו  ולדרכו  חקירה.  מקום  בו  שיש  דבר 

מצוות   ושאר  ה'  במציאות  האמנה  לגבי  שה"ה 

שכלית הנתונו  דרך  בכל  שתחקור  לחקירה,  ת 

  שאפשר לחקור. 

יוצא הדבר מתוך שרבים ממחייבי החקירה  

ב זה גם מכח סברא, ואותה סברא  למדו חיו 

שיש  מורה  היא  החקירה,  חיוב  את  שהולידה 

לפנינו,   הנצבים  השכליים  הכלים  בכל  לחקור 

(הקדמה סוף  שהנה כתב הרס"ג בהאמונות והדעות  

וך עיון, יאלם [דהיינו ישתיק]  שהמאמין מת  אות ב)

יבייש]  [דהיינו  ויבוש  מהטעאותיו,  המטעה 

ים והישרים, כמו המתנגד העקש, וישמחו הצדיק

יוכשרו  ובכך  וגו'.  וישמחו  ישרים  יראו  שנאמר, 

בלב   תפלתם  ותהיה  כברים,  אדם  בני  מצפוני 

שלם, כאשר יהיה להם בלבם דבר המרתיעם מן 

כמו   נכון.  אל  והמעוררם  שאמר החסיד,  החטא, 

בלבי צפנתי אמרתך, למען לא אחטא לך. ותהיה  

נאמנותם שלמה במשאם ומתנם, ותמעט קנאתם 

ה בזה על עניני העולם, ותהיה מגמת פני כולם ז 

אל בעל החכמה, ולא יסורו אל זולתו. ויהיה להם  

ישתבח   שאמר  כמו  וטובה,  ורחמים  לישע 

ויתקדש, פנו אלי והושעו כל אפסי ארץ, כי אני  

ל, ואין עוד. כל זה יהיה עם הסתלקות הספקות, א

והסרת השבושים, שאז תתפשט הידיעה את ה',  

תו בעולם, כהתפשטות המים בחלקי  וידיעת תור

ה',   את  דעה  הארץ  מלאה  כי  שאמר,  כמו  הים. 

שם   ועוד  עכ"ל.  מכסים.  לים  ו)כמים  שמי    (אות 

והקטנים  הנשים  הן  וכן  פתי,  הוא  חוקר  שאינו 

ו  השכל  דבריו,  וקצרי  מרוח  שהעולה  ע"ש  כו', 

שכיון שיסודות האמונה ניתנות לחקירה, מי שלא 

בדת מהשגתו  ממעט  אמונתו  חוקרם  אין  כי   ,

שתכלית   שם,  כתב  ועוד  בשלימות.  בו  טבועה 

החקירה לשתי סיבות, א, לאמת את מה שאמרו  

הנביאים. ב, דע מה שתשיב לאפיקורס. וכרוח זו 

כי הקבלה   מה)(בהקד כן מבואר בחובות הלבבות  

הלומדים   צורך  מפני  בטבע,  קודמת  היא  ואם 

עליה   שיסמוך  הזריזות  מן  אין  תחילה,  אליה 

אותה] לב [לברר  ברורה  לדעת  שיוכל  מי  דה, 

בדרך הראיות, ומן הדין לעיין במה שיושג מדרך  

ששיקול  במופת  ראיות  עליו  ולהביא  השכל, 

הדעת עוזרו, ולמי שיש לו יכולת לעשות כן. ע"כ. 

היחוד  ועו  בשער  א)ד  דרגות    (פרק  כי  מבואר, 

המיחדים תלויים לפי הכרתם והבנתם מן הקל אל  

ד בלשון בלבד בלא הבנה. ב', עם  הכבד, א', מיח

מחוסר   להגשמה,  יביאו  וזה  ראיות,  בלא  הבנה 

ידיעת אמיתת יחודו. ג', המביא ראיות על ברור  

מציאותו ואמתת יחודו, וזהו החלק השלם בענין 

ע" הבחינה  היחוד.  בשער  זה  כתוכן  לו  ועוד  כ. 

שחייבין להתבונן בבריאה, מן הסברא, מן   (פרק ב)

המקו  ומן  שהחיוב הכתוב,  וביאר  מחז"ל.  בל 

על   המדבר  יתרון  זהו  כי  הוא,  מסברא  הנובע 

שאינו, בהכרתו והבנתו וקבול דעתו וכו'. עכת"ד.  

עזרא   האבן  מדברי  עולה  בפירוש   (שמותוכן  א  כ, 

 שוות   אדם  בני  מעלות  אין   כי,  עשכתב, ד  הארוך)

 כי .  הנכבד  בשם  מאמינים  שהם  בלבם  באמונתם

 להם  שיאמר  נים, אז   להשמעות  מאמינים  הרבים

  כתוב   זה  שראו ,  מהם  ולמעלה.  ככה  אדוניהם

  גם 
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 יבוא   ואם.  למשה   השם  שנתן   התורה,  בדברי 

  ידם  ישימו ,  אלהים  אין   כי,  לערער  אפיקורס 

  לבו  נשאו   ואשר.  להשיב  ידעו   לא  כי,  לפיהם

 אל בהם לעלות מעלות כמו  שהם, חכמות ללמוד

גם    מעשה  יכיר,  חפצו   מקום ע"כ.  וכו'.  השם 

(שער ראשית חכמה הארוך דרך ב נתיב  מועד  בספר אהל  

  על   האדם  בני  להעיר  הפילוסוף'  כתב וז"ל, ואמ  ה)

 העלות   עלת  לעבוד  יוכל  לא  השלם,   היחוד

 פילוסוף  או   נביא  אם  כי  התחלות,  והתחלת

  זולתם   אבל  החכמה.  מן   שקנה  במה  אמיתי,

 אלא  נמצא  מכירים  שאינם  על  זולתו,  עובדים

 ובמיליהם,  בלשונם  מיחדים   והם  מורכב,

 דומה   וזה  במחשבותיהם.   רבים  ויחשבוהו 

 אלה,   ויבן   חכם  מי  שאמר,  ה"ע  הנביא  למאמר

 ולא  העיקר  היא  שהידיעה  ,)י,  יד   הושע(  וידעם  נבון 

  בלתי   הידיעה  תושג  שלא  ולפי,  בלבד  האמירה

  את   המשמר  כל  ה"ע  רבותינו   אמרו   התורה,

  נפשו  מצותיה,  ומקיים  בה  שעוסק'  כלו   התורה,

לדעת שכל  משמר    הוא עכ"ל. אתה הראת  וכו'. 

את   מחייבות  החקירה,  את  לחייב  סברותיהם 

להוכיח. בה  שיש  דרך  בכל  ראה    החקירה  ועוד 

א)בלשונות הראשונים שבסעיף הבא   וצרף    (אות 

  לכאן. 

וכן דרכו רבים להוכיח את מציאות האל דרך 

נפלאות הבריאה, שבראותינו בריאה פלאית 

הדב סוף,  בלי  עד  יוצר  ומתוכנת  על  מוכיח  ר 

החכם בחכמה אין סופית, שכן עשה בספר חובות  

ונה  החזו"א באמעשה  וכך  ,  )שער הבחינה(הלבבות  

א  ובטחון   א(סימן  מה    )ח-אותיות  דע  בספר  וכן 

סביב   נסוב  כולו  שטרנבוך,  להגר"מ  שתשיב 

שנחלקו גדולי    )9(עמ'  ראיות ליסודות הדת, ושם  

שיש סובר  מבריסק  ושהגר"ח  בזה,  צורך   עולם 

לחקור עד היכן שמסוגל להבין. ועל כן בזו הדרך  

בנפלאות   כגון התבוננות  ספרו,  אורך  לכל  דורך 

ועונש  שכר  ועל  יוצרה,  על  המוכיחות  הבריאה 

  וכן עשו עוד רבים.  מזל והשגחה וכו'.

ו  זו  בדרך  להלן  הדרכנו  (בחלק  באנו 

ראיות למציאות הבורא מן   בה סימן ב)המחש

ובדרכים גם    הטבע,  עסקנו  ובהמשך  אחרות, 

בסתירת ההוכחות המדעיות נגד הדת. [קל וחומר 

לעיל   הנזכר  הצד  כב  (לפי  אסעיף    ,ברמב"ם  )אות 

דרך   הרמב"ם  ילמד  מציאותו  ידיעת  חיוב  שאת 

חכמת הטבע, ואת אחדותו דרך מעמד הר סיני,  

  הוא מחכמת הטבע.] הרי שעצם חיוב הידיעה 

דרכנ  עם  המסכים  יסכים  לא  ויטען אם  ו, 

שלהרמב"ם חיוב הידיעה הוא רק דרך הר 

עם   הרמב"ם  את  לקרב  עלינו  יש  וממילא  סיני, 

הכוזרי ודעימיה, ולטעון ברמב"ם ככוזרי, שחיוב 

בדרכים הידיעה הוא רק דרך מעמד הר סיני, ולא 

הרמב"ם  כי  וכאמור,  נלע"ד  שאינו  [מה  אחרות 

חפץ  ואם  הרחיקה,  הכוזרי  ואילו  ידיעה  מכריח 

ואילו  התור לו,  מוסיפים  המוסיף  כל  בידיעה  ה 

לכוזרי וידעת אינה ידיעה אלא הכרת החומר, כמו  

לעיל  אשהב דבריו  ה)נו  אות  ד  משא"כ    (סעיף 

הסותר   ידיעת  היא  שידיעה  הסובר  הרמב"ם 

והבנת הדבר בעומק ובראיות שכליות, ממילא לא  

יעלה בקנה אחד עמו.] מכל מקום גם לדרך זו יש  

המקיף לספר  הנושא  מקום  את   את  להביא 

כל    ,ההוכחות הנוספות, לפי שגם לכוזרי ודעימיה

מי שעלה ספק בליבו, או שהתעוררה לו קושיה,  

וכנזכר  מוכרח לחוק  זוית  ולא להניחה בקרן  רה, 

טו (לעיל   אות  ג  עלינו          ,)סעיף  לכוזרי  אף  ממילא 

לכתוב דרכים אלו למסופקים, בפרט בדורנו דור 

העולם מכיר את כל   הטכנולוגיה וכלי התקשורת,

המדעיות  החקירות  את  שמע  אחד  כל  גווניו, 

שוב   ולכן  וכדומה,  הדת  על  להשיב  וטענותיהם 

ים, ועל כן הארכנו הרחבנו הצורך בכך הינו לרב 

בין למר ובין למר. (להלן בחלק המחשבה)בדרך זו 

  ב. 

  ולכן 

  גם 
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  סעיף כה 

  סתירת הכפירה

שידיעה    (סעיף ב)ל  כיון שנצטוינו על ידיעת מציאות האל [ונתבאר לעי
ומושגח.]   מונהג  שהעולם  הראשונים  מן  רבים  לדעת  כוללת  זו 

מצו נברא  לפיכך  בעולם  הכופרת  האבולוציה  טענות  את  לסתור  ה 
ומושגח, וכן להשיב על הסתירות שבין דת ומדע בנושאים אלו. [ויתבארו 

ה) להלן   ד,  סימנים  אי     (חלק המחשבה  רק  סתירות  אלו  אין  שכלל  ניווכח  ושם 
  הבנות.] 

אין משום כך מצוה לסתור את טענות הנצרות והאיסלם, רק למי  
ותיהן והבליהם, עליו לברר את פירכת הבליהם.  שמסופק בטענ

  . ח)-(סימנים ו ולצורך אנשים אלו יתבארו הדברים להלן בחלק המחשבה 

שהרמב"ם והעומדים בשיטתו הם דעת 

יף (סערוב הראשונים, וכאשר נזכר לעיל  

, על כן הכי נקטינן לענין הלכה, שחיוב ידיעת  ג)

וכל דרך  נלמד דרך מעמד הר סיני,  ה' ואחדותו 

מצוה  הנ"ל,  את  ולהוכיח  להוסיף  שניתן  אחרת 

  לדעתה ולחוקרה.

  

  לעמוד על סתירת טעות הכפירה 

איסור   או  מצוה  יש  האם  לדון,  צריך  עוד 

לעמוד על טענות הכפירה המתחדשות בכל  

ר, כגון סתירות דת ומדע, נצרות ואיסלם,  דור ודו 

או שאל לאדם להכנס לדרך זו, ועדיף לו לאחוז 

לאדם   התעוררה  שלו  ברור  זה  והנה  בתמימות. 

שאלה משאלות אלו והיא טורדת את מנוחתו, אין  

לע אלא  להניחה,  וכאשר לו  בתשובתה,  סוק 

שאף לכוזרי המרחיק    (סעיף ג אות טו)נתבאר לעיל  

לו    את החקירה, כתב למי שהתעוררה  ספרו  את 

היטב,   הדק  וללבנה  לבררה  עליו  שאז  שאלה, 

במי   עיסוקנו  אולם  בטעמא.  מילתא  והוא 

שמע  ברם  אותו,  מטרידות  אינן  אלו  ששאלות 

עליו   מצוה  האם  באויר,  מסתובבות  והן  עליהן 

  מוד על דחייתן ויישובן או שהתמימות עדיפה. לע

  

מצוה   שיש  (סעיף ב)היות ונתבאר לעיל  

בחקירה  ה'  מציאות  את  לדעת 

ותאוריית  והמדע  הדת  שבין  והסתירות  שכלית, 

ושהוא   האל,  מציאות  את  סותרות  האבולוציה, 

לחוקרם   שמצוה  פשוט  כן  על  ומשגיח,  בורא 

שהראשו  ואף  השם.  ידיעת  מצות  לא  משום  נים 

עסקו באלו הדברים, מפני שלא היו בזמנם, הרי 

בזמנם שהיו  המדעים  בכל  עסקו  והביאו  הם   ,

השם,  מציאות  את  להוכיח  פיהם  על  ראיות 

ולדחות את טענות המנגדים דרך המדעים, וא"כ 

בוודאי לשיטתם יש לעסוק גם במדעי זמנינו כדי  

לקיים מצוה זו שהיא ידיעה גמורה הכוללת את  

. ואף  (סעיף ג)ותר על כל חלקיו וכדלעיל  ידיעת הס

לעיל   יט)למסקנתנו  לחקור    (סעיף  אין  את שהיום 

מציאותו דרך המדעים, אלא דרך מעמד הר סיני,  

יהיה  האל,  מציאות  את  סותר  כשהמדע  עדיין 

חובה לחקור את המדע, שכל עוד לא סתרת זאת,  

כה. 

אולם  

  וכיון 

  א. 

  ונראה  
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ומדע  דת  חקירת  וא"כ  "יודע".  אינך  עדיין 

  לחוקרם.והאבולוציה מצוה 

ודעות  מבואר בדברי הרס"ג בהאמונות 

שכתב   ג)(ר"ס  שהובא לעיל   (בהקדמה אות ד)

וכך   כל צד הסותר,  לחקור  היא  הידיעה  שחובת 

ולא  הסותר,  צד  כל  לסתור  בהוכחות  ספרו  בנוי 

פילוסופית  בשאלה  שהוטרד  מי  שרק  כתב 

באלמונית,  ולא  פלונית  בשאלה  יעסוק  פלונית, 

חקור הכל. ומינה להכא. וכך עוד וכיוצ"ב, אלא י 

בהקדמה   בדבריו  לב)מבואר  שבכל   (עמ'  שכתב, 

שהו  את  נושא  יביא  הוא  בספרו,  להלן  יעסוק  א 

עליו   שידעתי  מי  מכל  עלינו  החולקים  שטת 

ע"כ עמנו,   .ושישיבם.  עתה  חי  היה  הנה שאילו 

היה מביא את טענות דרווין וכיוצא ומשיבם. וכך  

מבואר ברמב"ם במורה   פ"נ)גם  את   (ח"א  בבארו 

שלא   זו  הדעה  עם  הושג  שכתב,  הידיעה  חובת 

ולא ימצא במחשבה   יתכן היפך הדעה הזו כלל,

אפשרות  השערת  ולא  זו,  דעה  לדחיית  מקום 

הפכה, יהיה זה נכון. ע"כ. הנה שצריך לסתור את 

ספרו,   טורח לאורך  הוא  וכך  דעות הכפירה.  כל 

לא לסתור את כל שיטות הכפירה שבזמנו. וממי

הראשונים   שאר  של  דעתם  בפשטות  (שהובאו  כן 

מחייבים העומדים בשיטה זו, ו   בחלק ההלכה סעיף ג)

שכלול   וגו',  היום  וידעת  משום  הידיעה  את 

המתחדשות   הכפירה  טענות  את  לסתור  בידיעה 

שבכל דור ודור, שבלא כן עדיין לא הגיע לידיעה  

השלימה של "וידעת היום והשבות אל לבבך כי 

ה הוא  טענות ה'  על  להשיב  יודע  ואינו  אלהים" 

  הכפירה החדשות. 

שכתב   נה)  מן סי  (ח"המבואר בשו"ת הרשב"א  

 שנצטוינו  ענינים'  ג  כולל  ישראל,  ש"שמע" 

  לא ,  ונלמוד  שנשמע   לולי  כי,  וללמוד  לשמוע

  וחיקור  והלימוד  השמיעה  ואחרי.  אליו   נתבונן 

שעל   .ו "ח   סותרת  ראיה  יש  אם  היטב הנה  וכו'. 

ולסותרם.  הסותרות  הראיות  את  לחפש  האדם 

 שסח)  מכת"י סימן  (החדשות  א"הרשב  ת"ועוד לו בשו 

 לכונה   לבבך,  אל  והשבות  היום  וידעת  , אמרכתב

  מצד   אותו   ולבחון  ולדעת  לשמוע,  שאמרתי

  נתפתה   ושלא  אמתתו,  שנדע  כדי,  החקירה

  הכל   על  שנקבל  עד  ראשונה,  בחקירה  בהבאתו 

  הלב,   אל  אותו   ונשיב,  עליו   לחלוק  אפשר  שאי  מה

  הספורים  כל  הסותרת   אמתית   אותו חקירה  ונחקיר

  תוסיף   בחקירה,  סיףשתו   כל  כי,  המחלוקות  וכל

 תביאך  ואז   בהפך,  שיטעון   מי  כל  על  ונצוח  אמונה

הנה    . הכל  על  ליחדו   האמתית  החקירה  עכ"ל. 

שמצריך לדחות את כל טענות הכפירה ושחפץ ה' 

שתתרבה החקירה תוסיף האמונה.   בכך, ושככל 

.  היום   וז"ל, וידעת  )ד, לט  פרק  (דברים  וכ"כ הספורנו 

 חלקי  כל  ותדע  שתתבונן   ספק  בלי  ראוי   כן   אם

(גם הוא  כן מבואר בחובות הלבבות  ו הסותר. ע"כ.  

שמחייב את החקירה בעומק ע"ש.    מובא לעיל ר"ס ג)

 שכתב וז"ל, ואמרה   (בשער היחוד פרק ג)וגם מדבריו  

 חכמתכם  היא  כי  ועשיתם,  ושמרתם  תורה,

  לנו  שיודו   א"וא  וגו',  העמים  לעיני  ובינתכם

  לנו  שיעידו   עד,  והבינה  החכמה  במעלות  האומות

  תורתנו אמתת  על השכל  ועדי והמופתים הראיות

  מסך  לגלות  יוצרנו   הבטיחנו   וכבר.  אמונתנו   ואומן 

  לאות  הבהיר  כבודו   ושיראה   שכלם,  מעל  הסכלות

  גוים   והלכו   אמר,  כאשר,  תורתנו  אמתת  על  לנו 

 לכו ואמרו  רבים עמים והלכו  ואומר, ,'וגו  לאורך

ש  '.וגו '  ה  הר  אל  ונעלה הנה  שגם  עכ"ל.  סובר 

גם  וממילא  לעשות,  יש  הגויים  לטענות  להשיב 

  הטענות הנ"ל בכללן.  

זה כמובן לסיעת הסוברים שיש לחייב את 

החקירה, אולם לסוברים שיש להרחיק את 

לסוברים שהחקירה אסורה   ק"ו  (הובאו  החקירה, 

, אין ליקרב לשאלות אלו. ברם העיקר  לעיל סעיף ג)

. זאת ועוד,  (סעיף ג)ל ם וכאמור לעיכרוב הראשוני

  והכי 

  וכל   וכן 



 

  שיא  המדות  האמונה שער   שו"ע   
  

 

מצוה   סיני  הר  מעמד  החקירה,  למרחיקי  אף 

כב)וכדלעיל  לחוקרו,   את  .  (סעיף  דוחה  והוא 

(סימן  הנצרות והאיסלם וכדלהלן בחלק המחשבה 

. גם מצות התורה בהבחנה בין נביא אמת  אות ד)  ו

נביא   את  להרוג  עלינו  ושמצוה  שקר,  לנביא 

לומדו, וכן  לכו"ע מצוה להשקר, הוא ציווי גמור ו 

ציווי התורה שלא להוסיף ולא לגרוע מן התורה, 

ממש  תורה  דברי  שאלו  ללומדו,  מצוה  דלכו"ע 

ולא חקירות, והרי דרכם נדחים הנצרות והאיסלם 

אות    זאות ב, וסימן    ו(סימן  וכדלהלן בחלק המחשבה  

והלאה) מלבד  כג  וזאת  חולק.  אין  בזה  כן  ועל   ,

ו התעוררה לאדם  של  ובאות טו) (סעיף ג  הנזכר לעיל  

למרחיקי   גם  וטורדתו,  אלו  משאלות  שאלה 

  החקירה יש לו לעסוק בתשובתה.

  

  למה הי קמאי לא עסקו בחקירת שאר דתות 

הרס"ג   מדוע  ביאור,  צריך  להאמור  ברם 

והרמב"ם לא כתבו פרקים   חובות הלבבות 

שלמים להשיב בפרוטרוט נגד הנצרות והאיסלם.  

מ נראה  של[ואינו  מוראה  אז    פני  כי  מלכות, 

לפחות היה להם להתייחס לדת שאין מוראה של 

על  להשיב  להם  היה  דהיינו  במקומם,  מלכות 

שכתבו  דברים  נמצאו  כן  איך  גם  הנצרות. 

  ,אגרת תימןגון ב(כ בנושאים אלו ולא חששו למלכות  

  ) ח  ,זלהלן בחלק המחשבה בהערות שבסוף סימנים  עוד  ראה  ו

משום מוראה גם למה לא כתבו שיש לחקור, ורק  

  של מלכות איננו יכולים לפרט.] 

על  היא  הידיעה  שמצות  מפני  י"ל 

והאיסלם  אחדותו,  ועל  ה'  מציאות 

כופר  שהוא  אלא  ואחדותו,  למציאותו  מודה 

  ביסודות הדת האחרים, וא"כ דחיית האיסלם דרך 

החקירה, אין בה מצוה משום הידיעה, שהרי אין 

שהתע מי  [אכן  ידיעה.  מצות  כך  לו על  וררו 

שאלות מחמת האיסלם, עליו ללבנן כדי שתהיה 

לחוקרם   התורה  מצות  אין  אך  שלימה,  אמונתו 

חיוב   בה  לטעון  שיש  הנצרות  לגבי  אף  בעצם.] 

ידיעת אחדותו, הכוללת את  חקירה משום חיוב 

ה בטלה הנצרות, אף לזאת ביטול ההגשמה שבז 

היא מצות ידיעת יחודו, ולא מצות סתירת הנצרות  

כל   הכפירה על  דחיית  למעשה  שהיא  היבטיה, 

שעליה אין מצות ידיעה, וא"כ אין חיוב לסותרה, 

מחמתה.  בשאלות  שהתעורר  למי  כאמור  רק 

את  המחייבים  רברבי  אשלי  דהני  נראה  לפיכך 

פני שאין  החקירה לא עסקו בחקירת דתות אלו, מ

  מצות החקירה לסותרן.

שמא רוב הראשונים המחייבים את הידיעה  

סקו בסתירת הנצרות והאיסלם באופן לא ע

שיטתי, מפני שלא הוטרדה מנוחתם בטענותיהן 

[וכאשר   הבל  טענות  שהן  הכרתם  בגלל  כלל, 

ם הוא שבסיס  )ח-ו(חלק המחשבה סימנים  יתבאר להלן  

הבל וריק ממש], ומפני ששום יהודי אינו נמשך  

יהודים   שהיו  השמדות,  מחמת  [חוץ  אחריהן 

ו  המות  פחד  מחמת  תוכן שהמירו  מחמת  לא 

דבריהם] וכאשר פירש הרמב"ם בריש אגרת תימן  

אחרי מיתת ישו]   בוז"ל, ואחריו לזמן ארוך [זמן ר 

עמדה דת מיוחסת אליו מאומת בני עשו [נצרות]  

הית עלתה  שלא  ולא  אליה,  ישו]  [של  כוונתו  ה 

כמו כן במחשבתו. ולא הזיק שום דבר לישראל  

בהם ספק    [שום יהודי לא נמשך אחריה] ולא נולד

להם   שהתבאר  לפי  ליחידים,  ולא  לכלל  לא 

חסרונו ושנכרת ואבד בידינו עד שנעשה בו מה  

ונהג   [מוחמד]  משוגע  אחריו  ועמד  שנעשה. 

ו  ואה"נ כמנהגו כלומר לשנות דתינו  עכ"ל.  כו'. 

המוסלמים   של  הבל  בטענות  הדבר  כשהתעורר 

להוכיח את דתם מתוך התנ"ך, השיבם הרמב"ם  

תימן  באיגרת  הטף שם  את  גם  ללמדה  וציווה   ,

בהמשכה.  וגם  האיגרת  בריש  ככתוב  והנשים, 

דרך ההוכחות  הנצרות, למעשה  גם שלגבי    [מה 

  ב. 

  ושמא 

  גם 



    המדות  סעיף כו  שו"ע   

  

 

שיב

  סעיף כו 

  עיונים בידיעת השם 

לעיל   ב) נתבאר  האל    (סעיף  מציאות  ידיעת  בכלל  הרמב"ם  שלדעת 
וראה  הרחבה,  צריך  זה  ומושג  המציאות,  מחוייב  הינו  שה'  היא, 

. גם נתבאר שבכלל (יחוד השם סימן א סעיף ב והלאה)חן ערוך המדות  ביאורו בשל
את חיות    זה הידיעה שה' מחייה את העולם באופן פעיל, ושאם יפסיק

ערוך   בשלחן  וראה  הרחבה  צריך  זה  נושא  גם  יעלם,  העולם  העולם, 
. וכיון שלדעת רבים ההשגחה היא  (חלק יחוד ה' סימן א ס"ה ובמוסר סימן ב)המדות  

ה'    בכלל ידיעת  ב) מצות  אך    (כדלעיל סעיף  המצוה,  זו  שאין  לסוברים  וגם 
די ליישב  הבנת השגחת ה' את הבריאה היא יסודית בהבנת מציאותו, כ

עלי לב את הנראה פעמים לעיניים כאילו חס ושלום העולם אינו מושגח,  
(סימן  לפיכך יש לעמוד על דרכי ההשגחה, ויתבאר להלן בחלק המחשבה  

(ונתבאר בשלחן  ין את שאלת צדיק ורע לו ואת היסורין בעולם  ובהם להב  ג)

את הבחירה יחד עם  ולהבין    ערוך המדות חלק השמחה עמ' תנ ושם בחלק המוסר סי' ה)
ההשגחה ונתבאר בשלחן ערוך המדות חלק הבטחון, וכיצד הידיעה אינה  

ה'   יחוד  נתבאר בשלחן ערוך המדות  ,  (סימן א ס"ד) סותרת את הבחירה, 
  שלא לחזור על הדברים צייננו אל מקומם, לך ראה שם.  וכדי

הפילוסופיות על הסרת ההגשמה, שהן ההוכחות  

דחו   ודעימיה,  הרמב"ם  לדעת  ביותר  הטובות 

בפירוש,  להזכירה  מבלי  הנצרות  את    לחלוטין 

לנצרות  להתייחס  צורך  להם  היה  לא  וא"כ 

בשתי  דחאוה  הנזכרת  שבדרך  אחרי  בפירוש, 

ידים.

  

בציונים כל אחד בשערו ובמקומו, תבארו נ 

רחבה   זו  סוגיא  כמה  לדעת  הראת  ואתה 

ספר  כך  על  לחבר  עשה   וניתן  וכן  עצמו,    בפני 

 

  

הגאון ר"ח פרידלינדר בספרו שפתי חיים אמונה 

  דרכם של הרמב"ם והרמח"ל עיקר בדרך ב , ו ב"ח

  עיין שם.

כו. 

 . וכ
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    המדות  מחשבה- האמונהשער   ע"שו  

 

יגש

   אסימן

  מעמד הר סיני

שיש חובה לדעת את מציאות האל  ) אעיףסבחלק ההלכה (היות ונתבאר לעיל 
 ,ואף אם היא אמונה עצומה עד מאוד, ולא די באמונה שבלב, בידיעה שכלית

  להוכיח בהוכחות  בעזרת השםלפיכך נבא עתה , יש חובה לדעת זאת בשכל
  . אהוראות לבני האדם ושהוא נתן מצוות ו,את מציאות האלשכליות   

  הקדמה

כחות החזקות ביותר הנמצאות  מה הן סוג ההו,נקדים לעיין בנושא אחר
משתמשים הרי שם  ,ב המשפטיתבאל  לצורך כך נפנה ?בידי אנוש

                                                                 

  על כן בכוונה מכוונת כמעט ולא , להוכיח בכח השכל את מציאות האל, שמטרת מאמר זה כיון א
כך שיוכל הקורא , שאמרו דבר זה או אחר, נו בסימן זה בציטטות שכתבו גדוליםהשתמש כיון א

והקורא לבדו יחליט , ולא ישוחד מפני גודלם של אומרי הדברים, לבחון את הדברים בעין שכלו

כדי להראות באצבע לפני הקורא החפץ , מכל מקום. [או שלא, האם ההוכחות נכונות ומכריחות

, מן הראשונים ומן האחרונים, לכן בסוף כל נושא הוצג מראה מקום, לראות את הדברים במקורם

ללא , משום כך גם הוצגו ההוכחות בצורה שתוצג לפני איטאיסט או כופר]. מהיכן נחצבו הדברים

רק מן , לכן גם לא השתמשנו בראיות מן התורה שבעל פה. שום מושכלות ומוסכמות ראשונות

מה שכתוב במפורש , וגם מהם רק מפשוטי המקראות, רההדברים הכתובים במפורש בפסוקי התו

שם אין ברירה אלא להזכירם , חוץ ממקומות שעסקנו בידיעות מדעיות. ואינו משתמע לשני פנים

  .במקורם

  ברם אילו עסקנו לפי , שהיה ראוי לדון במשל לפי דין תורה ולא לפי חוקי בתי המשפט כמובן ב
כשיעסוק , להבין את המשל,  שאינו בקיא בדיני התורהיקשה על הקורא, דיני התורה כמובן ב

  .למרות הסלידה מכך, לפיכך נקטנו משל של בית משפט, שכלו להבין פרטים דיניים שאינו מכירם

  . א

  תחילה 



 המדות  א סימן  ע"שו  

 

 ידש

נבחין כי פעמים  . הלכה למעשהבהוכחות להוכיח את צדקת הצדיק או רשעת הרשע
 דומה .] כל מדינה וחוקיה,מאסר עולםאו  [ להורגבית המשפט פוסק אף על הוצאה
משום , נה ביותריאמייבת להיות הההוכחה ח, כי כדי להורות על הריגת נאשם

על כן כל בר . ינה החמורה ביותר בפעולות אנוש ה, לפי כל דעה,פעולת הריגהש
, תבסס על ראיה מוחלטתחייבת לה, דעת מבין שהכח להורות הוראה כה חמורה

   כדי,  המשפטיתאילו הוכחות מסתמכים בבב תבונןעל כן נ .ןשום עוררי שאין עליה
  . לפסוק דינו של רוצח  

 נשענים  ושעליהן, ההוכחות החזקות ביותר אולם,סוגי ההוכחות רבים המהש
ל שאר ההוכחות  כ. שראו את הרוצח מבצע רצח עדויות אנוש הינן,ביותר

ויוצא , ו סכין מגועלת בדםו אדם האוחז ביד אם ראינ אף,נסיבתיותהוכחות נקראות 
 ולמה החזיק , לא מצליח לבאר מה עשה בחדר זהבחקירהו, מחדר שבו מוטל נרצח

אפשרות שלא  סוף סוף לא יצאנו מידי ה, קרויה נסיבתית זוהוכחהעדיין  ,זוסכין 
הרים את הסכין  ו, והוא הגיע לשם לאחר מעשה, שקדמו אלא אחר,הוא הרוצח

לא ראינו את החשוד אם קל וחומר . וקה היא מאודאף שאפשרות זו רח, לתומו
או , על גבי גוף הנרצח, שנמצאו טביעות אצבעות של החשודאלא , בחדר הנרצח

 מתבססות על כך אם ההוכחות  והוא הדין,א שלו בזירת הרצח.נ.דשנמצאו רקמות 
 , שאר הוכחות לכך וכדומה, היכן היה בעת הרצח נותן מענה מספקשהחשוד אינו

 ,ת על צילום או הסרטה של המאורעו המתבססגם הוכחות. כחות נסיבתיותהן הו
יתכן שיצרו את הצילום או  , היות ואפשרויות הזיוף נמצאות בעינם,לוקות בחסר

 שראה את הרוצח ,אולם כאשר אדם מעיד לפנינו.  על ידי תוכנת מחשב,הסרט
  יותר שישנה ביד י ההוכחה החזקה ב זוה,חצריבו של הנקעו בלוניף את הסכין ותמ

  . בית המשפט  

א עדיין לא יצאנו מידי אפשרות  הן הל,סייגים וגדריםגם להוכחה זו יש 
 כמו כן . היטב תחקר עדותו של העדעל כן.  שמא העד עד שקר הינו,כזב

 גם על עדות שקרחשוד עדיין  ,אינו ישרעד שכי , הגון איש ישר ו שהעד יהיהחרמוכ
,  אינטרס או נגיעה בעדותויתברר שלעדאם  גם .דותוחקירת עאם עמד היטב ב

,  וימצאו ישרים,חשבוןבדיקה וכל פרטים אלו יבואו לידי אחר שברם . תשלל עדותו
במידה .  אדם להורגעד כדי הוצאת,  להוכיח את אמינות העדותשוב יש בכחם

  אף 

  כמובן 



    המדות  מחשבה- האמונהשער   ע"שו  

 

טוש

  הרי שההוכחה , טריונים הנזכריםיהעדות תהיה של שני עדים העומדים בכל הקרו
  .כן תגדל עוצמת ההוכחה, ככל שיגדל מספר העדים. ינה חזקה ומהימנה יותרה  

ונשמרים בארכיון בית , פסקי הדין נכתבים ונחתמים בחתימת השופט
וכשברור שהינו פסק , כשמגיע לידנו פסק זה החתום בחותם השופט. המשפט
עדים עידו הרי שפסק דין זה הינו הוכחה וודאית שה,  ואין כאן זיוף,בית המשפט
כאשר , אנו יודעים שאת הרצח ביצע הרוצחובזה , ושנחקרה עדותם, כנגד הרוצח

, ולכן מכח פסק הדין מוציאה המשטרה את הדין לפועל. כתוב בפסק בית המשפט
 אף על פי שהשוטר המבצע את .או להוציאו להורג, מאסר עולםאסור את הרוצח בל

  מלבד זאת שהגישו לפניו את ,  עליו דברואינו יודע, לא היה בבית המשפט, גזר הדין
  .פסק הדין לביצוע  

 אך היא אינה ברת שימוש בבתי ,הוכחה אחת חזקה יותר מעדויות אלו
יתה ה והראיה ,אם אני ראיתי שהרוצח רצח.  והיא במה שראו עיני,משפט
בבית רבים גם אם יעידו  שהרי. ערני והייתי ,המקום היה מואר ,ברורה כשמש

ואדע בוודאות ,  אני יודע שהרוצח הוא זה שראיתי,אחרהרוצח הוא אדם שמשפט ה
  , בית המשפט ולא ל, עצמו רק לרואהכח ראיה זו הינהאכן [. שהעדים עדי שקר הינם

  ].בית המשפט יוכל להשתמש בראיה זו כמשקל ההוכחה של כל עד אחר  

  כיצד נוצרו הדתות

נוצרת דת בדרך כלל  כיצד ,ים לבנשנפנה ו, נשוב אל נידוננו, אחר הקדמה זו
 כי אלהים נגלה ספרמ ה,אדםלפנינו בא  נדמיין ברוחנו ש,לשם המחשה .חדשה

 , מה לעשות ומה לא, כיצד לפעול ונתן לו ולכל העולם הוראות כאלו ואחרות,אליו
 שהינו חכם בודאי גם אם נכירו? מה תהיה תגובתנו לדבריו. כיצד להתנהג וכדומה

 , או נצחק לדבריו,נרחם עליו, טען כן במלא הרצינות ובלהט גדול וגם אם י,גדול
איש זה יביא הוכחות להתגלות אם אך . אולי נפנהו לטיפול פסיכולוגי מתאים

פשוט . תיו ונמשש בכליו אם יש בהם ממש נעמוד על הוכחו אז,ה לושאירע
גם  מכל מקום .שאינן ניתנות לפירכה צריכות להיות חד משמעיות שהוכחות אלו

הוא , בסיס ההוכחות נשען על עדות יחידסוף סוף , אם ימצאו הוכחותיו איתנות דיין
שאליו ,  על ידי יחיד הטוען לכתר,כך בדרך כלל נוצרת דת. שחווההתגלות הטוען ל

  כל 

  ישנה 

  . ב
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טזש

   וכדי שיקבלו את דבריו עשה אותות ,ים או מלאך שהורה לו את הדרךנתגלה אלה
  .  גילה עתידות וכדומה,או מופתים  

נמשיך ונטייל , ן להתגלות אלהיתכה עסקנו בדמיוננו ביחיד הבא לפנינו וטוע
ויאמר , א לפנינו ולפני כל העולםועם שלם יבש ונתאר לעצמנו , כנפי הדמיוןעל

וציווה , ראינוהו בעינינו ושמענו את קולו, י אתמול נגלה האלהים לעיני כל עמנוכ
 שואלים וחוקרים ,ם דוברי אמת הםבודקים א היינו בודאי. אותנו לעשות כך וכך

היה מקום ישוב לא , והיה אם יתגלה לנו שדוברי אמת הן, אותם לאמיתות דבריהם
 גם . יכול לדמיין יחדיו התגלות אלהיתינוא ,שכן עם שלם. ער עליהם ועל עדותםלער

על כן . מכל מקום עם שלם לא,  או חולם, הוזה,אם חלק מעם יכול להיות חולה נפש
 פירושו של דבר שכך, חדיו את אלהיםשלם היה טוען לפנינו שהם ראו יאם עם 

 שעם , כי איך יתכן כזאת,כנפי הדמיון ברם לכאורה אין אנו עוסקים אלא על .אירע
 אלא ,התחלת הדתות אינה על דרך זוהן הלא , שלם יטען שראה את אלהים בעיניו

את לב שומעיהם   לקחוואט אט,  על פי יחידים שטוענים להתגלות,בדרך הראשונה
   כל.  עד שהתבססה דתם,ומנין שומעי לקחם ובאי כוחם גדל, אל הדת שייסדוה

  . עד ביסוסם בקרב ההיסטוריה,תפתחותיי ההדתות עוברות תהליך  

  יסוד דת ישראל

כיון שדת ,  כל הכללים השתנו, בדת ישראל לא כך אירע,מרבה ההפתעהל
 בדרך  קמה,תפתחותיתהליך ה לה הולא הי,  בבת אחתנוצרהקמה וישראל 

שהינו מעמד  ,בכל הזמניםההיסטורי הגדול ביותר מאורע ב ,פלאית שאין כמותה
נגלה השם  בו] בהמשך נעסוק בבירור מעמיק האם מאורע זה קרה באמת[הר סיני 

 קולו שמעו את, השםראו עין בעין את כבוד ו, הם עם ישראל,  אומה שלימהלעיני
שת אלפים וחמש מאות ו שש מאות אלף של אזהיהלבדם  יםמספר הגבר. וציוויו

 סיפר , כל זאתהחווהעם ש .ואז ציוה עליהם השם את עשרת הדברות, וחמשים איש
 עד ימינו , דור אחר דור הבאים אחריהם והם לבניהם,את אשר ראו עיניו לבניהם

ונזכיר  , התהוות עם ישראלבעת , מפעימיםיםסטורייעוד פרטים הבנוסף ישנם  .אנו
 שאז היתה ,מצריםיד  מתחת חרור אומה שלימה מהיותם עבדים ש, קצתםכאן

 בעשרה מכות על ,שינוי כל מערכות הטבע על ידי ,האימפריה החזקה בעולם
עד שכשל כוח , הבהמות והאדם, הצמחיה, האויר, הארץ,  המים שבהם הוכוטבעיים

  עד 

  . ג
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 יזש

לבסוף חזרו בהם ומנם א. עבדיםעוד היות להם ל עם ישראל משו את וגיר,המצרים
 והמים היו ,וצלחו את הים ביבשה,  נבקע ים סוף לפני עם ישראלאז, רדפו אחריהםו

 ,ם הבקוע והמצרים ברודפם אחריהם נכנסו לי,עומדים נצבים מימינם ומשמאלם
 , הוליכם במדבר ארבעים שנהאחר כך .עליהם את מי הים וטבעו השם הפיל ושוב

עמוד עמוד אש ולכל אורך מסעם ו ,שלו ובאר ,מן ל ידיע , בדרך ניסיתם ופירנסזןו
  הינםה שלימה שבמשך למעלה ממאה שנהנתאר לעצמנו אומ. הולכים לפניהםענן 

ידם הטבעית שיצאו מתחת  הדרך .ת עליהם דור אחר דורלטולאומה הש עבדים
 על ידיאו , או על ידי השתלטות על השילטון ,מלחמהעל ידי מרידתם באו  ,הינה
בעבדות אמריקה יבשת ב אירע כאשר[ה אחרת שתלחם במעבידהם ותשחררם אומ

 עד שגברו הצפוניים ,קה לדרומהירצפון אמ שפרצה מלחמה גדולה בין ,הכושים
 ,אפריקהיבשת שנים במעט  ובדומה לפני .ושחררו את הכושיים מלהיות עבדים

אך ] . על השלטוןות על ידי השתלטהשתחררו השחורים משלטון מיעוט הלבנים
ו שאם לא ישחרר את הכושים ויודיע, היעלה על הדעת שיבא אדם לנשיא הדרומים

 או שיכנסו חיות ,יהפכו לדם שבארצו כל המים ,מלהיות עבדים תוך שבוע ימים
  פלא הלא כמה נ ,וכך יקרה בפועל, שמות וכדומה ויעשו בהם , ארצםטורפות אל

  .בד ביציאת מצריםמל ,בכל הארץ מימות עולם ולא נשמע כמוהו ,הדבר  

אין חשש שמא ראו כן רק ,  שכשאומה שלימה מספרת שחוותה כל זאתספק
לא , כי כאמור זה יתכן ביחידים, או שאחזם שגעון, או שהיו הוזים, בדמיונם

 שכולם גם עצם העובדה[ומיינים או הוזים באומה שלימה שכולם יחדיו היו מד
כיון שכל , והשגעון, הדמיון, ת ההזיהסותר את אפשריו, מספרים את אותו סיפור

 היה מקבל ,ברים אלוה אף חלק מדוכל מי שהיה חופשוט ש]. אחד הוזה בדרך משלו
  ברר לנו שמאורע זה תכשיעל כן  . ואת מצוותיוהקדוש ברוך הואעליו את אלהות 

   .גים ולקבל את מצוותיואמין באלה לה,חייב אותנו מואהברור ש ,אירע בשלימותו  

                                                                 

  את הכפירה בעיקר , מבטלים כליל את כל השקפות הכפירה לסוגיהם, ניסי יציאת מצרים כל ג
טוענים שלרוב גובהו ולרוב שפלות הבריאה אך , ואת המודים בבורא, שאין בורא לעולם כל ג

כמו כן הם סותרים את המודים בכך . ולכן לא יודע מהקורה בעולמנו, אינו מתעניין בקורה כאן

, מורים שיש לעולם בורא, שנעשוכיון שהנסים והמופתים , אך כופרים בהיותו משגיח', שיודע ה

היה מודיע , עוד לפני הגעתם, יאת מצריםמה גם שבניסי יצ. ושהוא משגיחו, ושהוא יודע את העולם

  אין 



 המדות  א סימן  ע"שו  

 

יחש

  טורי של אירועים המונייםזיוף היס

, ן ושלט על כל העולםושאנו מקבלים כעובדה שאלכסנדר מוקדון היה מלך י
כיון שאי אפשר לשתול , כשם שאנו יודעים שהיו פרעונים במצרים

ומי שיטען .  שלא היו ולא נבראוהמוניים ואירועים צבוריותלהיסטוריה דמויות 
כך ובתורת קל . טועני טענות שכאלואין מקומו אלא במוסד המתאים ל, כזאת
שהם היו עדים , אי אפשר לומר שיום אחד קם מי שהצליח לשכנע עם שלם, וחומר

שישנו את אורח חייהם מכף , חוולשכנע אותם מכ, לאירוע שאף פעם לא התרחש
  עד כדי , ויגדלו אותם על ברכיו,  ושינחילו שקר זה לבניהם אחריהם,רגל ועד ראש

  . דשם עליונפאת כך שימסרו   

מה דומה זכרון היסטורי של , שאין הנידון דומה לראיה, יקחך ליבך להשיב
אשר מתואר הוא בספרי היסטוריה אוטנטניים הנמצאים , אלכסנדר מוקדון

אשר חומר ארכיאולגי , והינם אתרי תיירות, אשר בנינים שבנה נמצאים עמנו, עמנו
  לבין סיפורי , אשר עבר עליו ועל עמוואת כל , רב נמצא עמנו המאשר את מציאותו

  .יציאת מצרים שהינו רק סיפור העובר בעולם  

                                                                                                                                                       

וממילא תתקיים בזה , ומגלה סודו לעבדיו, מזה גם יוכח שהשם מנבא את בני האדם, משה על בואם

 .כל התורה

  דברים (כנאמר בתורה בזו הלשון , ושהינו יסוד הדת, מדגישה את הפלא הגדול הזה התורה ד
למן היום אשר ברא אלהים אדם ,  לימים ראשונים אשר היו לפניךכי שאל נא, )לט-לב, ד                 התורה ד

השמע עם . או הנשמע כמוהו, הנהיה כדבר הגדול הזה, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, על הארץ

או הנסה אלהים לבוא לקחת לו גוי מקרב . כאשר שמעת אתה ויחי, קול אלהים מדבר מתוך האש

ככל אשר , וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדוליםבמסות באותות ובמופתים ובמלחמה , גוי

. אתה הראת לדעת כי השם הוא האלהים אין עוד מלבדו. עשה לכם השם אלהיכם במצרים לעיניך

, ודבריו שמעת מתוך האש, ועל הארץ הראך את אשו הגדולה, מן השמים השמיעך את קולו ליסרך

  . בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, היםוידעת היום והשבת אל לבבך כי השם הוא האל. 'וגו

  כשם 

  ואם 
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המה עדות , אם הבנינים והכתבים על אלכסנדר מוקדון, אתה השב לו
הרי שעדויות מסוג זה ועוד רבות כאלה וכיוצא בהן , למציאות היסטורית עליו

 שאין לה שום אח וריע המה בעוצמההוכחות אלו ו, נמצאות עמנו על יציאת מצרים
. אלא אף בהיסטוריה סמוכה, ולא רק בהיסטוריה קדומה, בשום מציאות היסטורית

לא , אף על כגון נפוליוןבעולם  המידע וההוכחות ההיסטוריות הנמצאות כלומר
מתקרבות ולא משתוות אל המידע וההוכחות ההיסטוריות הנמצאות לפנינו על 

  ? נשמע לך הזוי או לא הגיוני? ע לך היפוטטינשמ. יציאת מצרים ומעמד הר סיני
  .לקרא את העובדות שיובאו להלןאתה מוזמן   

  בדיקת ההיסטוריה כללי 

, הן כה משמעותיות, היות וההשלכות של סיפורי יציאת מצרים ומעמד הר סיני
 את רצף בדוק היטבעלינו לאלא , לא נסתפק בידע היסטורי שראו רבים בלבד

   , כריזמתישמא באיזה דור קם מנהיג ,ור לדורמד הועבר שזההמסורת של סיפור 
  . שימליכוהו עליהםאו ,  בעיניהם ברצונו לגדול,שיקר ויצר היסטוריה מרומהש  

עלינו לבדוק האם עדיין ,  ברצףאם ניווכח שההעברה מדור לדור הועברה
 בהעברת תכי אם אומה זו אינה מדקדק, הדברים הועברו בידיוק מרבי

   ,הר עצום נעשה,  שמסיפור קטןכך , בודאי שבמשך הזמן תפח הסיפור,המסורת
   .שלא היה ולא נברא  

בדוק היטב עדיין עלינו ל ,פור הועבר בדיוק מרבי ללא תוספותוכח שהסיואם ני
  היה איש  אולי יוצר הדת ,היתה שיקריתהאם לא  , דתםהיווצרותאת תחילת 

  . דתם סיפורי בדים על ,לקחו שהצליח להונות ולמכור לשומעי ,זמתייכר  

  המנעול והשרשרת

 חנות מנעוליםאל  .את חדר אוצרותיו  לנעול החפץעשיר ,למה הדבר דומה
 כל לולאה לאורך יבדוקתחילה ו,  ושרשרתמנעול לרכוש  כדיישים פעמיו

אם רובן אף   הלא, ניתנת לשבירה דיה ואינההיא חזקה ויציבהאם , תרהשרש
גם אם .  החלשה שבהן הלולאהגנב יוכל לשבור את ה,ות לשבירה ניתנינןאחזקות ו

 ולא ניתן, דיוחזק שיהיה  המנעול  לבדוק את עליו כמובן,ל הטבעות חזקות דייןכ

  אף 

  . ד

  גם 

  גם 

  משל 
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   שעלינו לבדוק את כל , היא שרשרת אחת,כן שלשלת ההיסטוריה. לפריצה
  .  הדומה למנעול שבמשל, ובראשה לבדוק את תחילת היווצרות הדת,טבעותיה  

דתות בפה  הידיעה שההיסטוריה רצועם, זו תצטרך להיות במשנה מרץ
עצם העובדה שכל .  מכחישה את דת חברתהוכל אחת, שקמו זו אחר זו

מכריחות לפחות שכל הדתות שקר חוץ , דת מכחישה את רעותה וסותרת אותה
ות כולן באות ואומר, ואכן כך באמת טוענות כל הדתות כל אחת על רעותה. מאחת

ממילא על , כיון שכן. חוץ מאותה דת שמחזיקים בה מאמיניה, שכל הדתות שקר
 ביתר תשומת לב וביתר ,דתם לב אל ההוכחות שנותנים מולידי כל לשי, הבודק

 כל ,יצרו דתותשך ההיסטוריה במש שקמו שקרנים רבים כיון שברור, היתבוננות
  תמורת מחיר  אף ,לעצמו  זרי תהילת הכבוד בקצירתחפצול, ובשערואחד במקומו 

  . על אף גאונותו וכשרונותיו,בעיה נפשיתשסבל מ או .של מאמיניושולל ההולכת   

  בדיקהתוכנית 

 האם נוכל לטעון , ישראלדתנעמוד תחילה על זמן היווצרות  ,הבדיקה
 או שקבוצה של רמאים התאגדו כדי ,שהעומד בראשה רימה את מאמיניו

כיצד  , זהעד זמנינוההיסטורית עמוד על רצף ההעברה אחר כך נ. ליצור מרמה זו
שמא באיזה ו. שמא הועברה שלא בדיוק והתנפחה מדור לדור , מדור לדורהועברה

  ולמעשה רק אז התחילה  ,בדויה הסטוריונה את מאמיניו בהיהדור קם רמאי ש
  ."סטוריהיה"ה  

   הדתהיווצרות

 , לצורך הבדיקה,לעת עתהולכן ,  הדתהיווצרותדוק את דור ניגש תחילה לב
ולכן , ])להלן אות יג(גיע בהמשך לבדיקה זו נ[  מדוייקכי רצף המסורת הינו נניח

זכר ינ .ומקבלים את התורה ממשה,  הדתהיווצרותדור בנהיה כאילו אנו עומדים 
 עדות של שש מאות , יחדיו ראו את השם ישראלעםכל הינו שדת ישראל בסיס כי 

וציווה עליהם את עשרת ]  וטף וגברים מעל גיל שישיםמלבד נשים[אלף גברים 
 ובמשה עבדו ולכן האמינו בהשם, רה להם לשמוע לקול נביאו משה והו,ברותיהד

  חקירה 

  לצורך 

  . ה
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  כאשר נזכרו הדברים  , כמו כן ארעו להם ניסים מופלאים אחרים.אמונה שלימה
  . )לעיל אות ג( בתחילה  

 לא הלך ,וקריעת הים לא ראה את עשרת המכות ,עם ישראל לא יצא ממצרים
תורה שבה ה  אתבל עליויקכיצד  , במעמד הר סיניהשם ולא ראה את ,במדבר

אם הם .  ואמונתם בהשם וקבלת מצוותיוושזה יסוד דתם ,כתוב שהוא ראה כל זאת
ואמר להם שהשם , שמשה בא לעם ישראל, פירושו של דבר,  כל זאתלא ראו

, והראיה לכך היא, אלהותו ומצוותיוקבל ו ולעם ישראל לוציווהו ל, התגלה אליו
בזמן שבאמת לא היו , ראו בעיניהם את כל המופתים הנזכרים, עם ישראל ,שהם

ולא יתכן בשום , פשוט שצד זה מופקע בעליל. והם לא ראו מזה דבר, דברים מעולם
 על שהוא ,ותו סוקלים א עם ישראל לועגים למשה או אף בודאי היואזהן , פנים

 שהיו מקבלים את ,בעולםאין צד ,  איך שלא יהיה,חוו כל זאתמספר להם שהם 
 ושמע את ,השם ראה את  עצמו שהוא,אף אחד לא יקבל דת על בסיס טענה. דבריו

הוא לא , היו דברים מעולםשלא שהוא יודע בו בזמן , קולו המצווהו לעשות מצוותיו
אחרי , כאלו משה כלל לא היה מעיז להעלות טענות גם.  ולא ידע,לא שמע, ראה

 ,אמנם לשקר אין רגלים,  שום בסיסשהרי אין להן, פשותישהם תכלית השטות והט
   ווילות וכיסלותולא א, הגיוןמום י יש צורך שיהיה לו מינ,אך כדי ששקר יאמן

  . מוחלטת  

,  אדם חכם ככל העולה על רוחנו לפנינונתאר לעצמנו שיבא ,לצורך ההמחשה
צילנו שהשם הו, השםראינו את על עצמנו שמר לנו ויא, ודמגוג מעבר לכל דמיון

 האם היינו .ושלכן חייבים אנו לשמוע בקולו, ונתן לנו את התורה, בדרכים ניסיות
ובודאי שלא נשמע , לעג לדבריואו שנ,  הרי נשימו במוסד סגור?מקבלים את דבריו

את גם אם וז. ולא חוינו דבר מכל אשר דמיין, כיון שאנו יודעים שלא היינו. לקולו
 קל וחומר אם יטען שמכח כן עלינו לקיים .בדבריו לא יחייב אותנו לקיים שום מצוה

אם יטען שלכן אנו צריכים להקדיש את , וקל וחומר בן בנו של קל וחומר, איזו מצוה
, והנה בתורה מסופר כל זאת שבסיס האמונה של עם ישראל הינו. כל חיינו לכך

, ושלכן עליהם לקבל את אלהותו יתברך, מופתיםשעם ישראל חווה בעצמו את כל ה

  אם 

  . ו
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  מוזמן לעיין כאן , מפורש בתורהכן בהחפץ לראות חלק מן הפסוקים הכתובים 
   .הבהערה  

                                                                 

  שעם ישראל היה נוכח וראה בעיניו את כבוד , ונראה שאכן כך כתוב בתורה פעמים רבות הבה ה
נדחית מכל מקום האפשרות , וממילא על ידי כן, ושלכן עליו ללכת אחר ציווי השם, השם הבה ה

כל הציטוטים כאן , יב- ט, דברים ד(מר בתורה שהנה נא. שמשה סיפר להם על היסטוריה שאירעה להם בעבר

, אשר ראו עיניךאשר ראו עיניךאשר ראו עיניךאשר ראו עיניךפן תשכח את הדברים ,  רק השמר לך ושמר נפשך מאד)ככתוב בתורה, הובאו בכתיב חסר

,  לפני השם אלהיך בחרבעמדתעמדתעמדתעמדתיום אשר . והודעתם לבניך ולבני בניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך

אשר ילמדון ליראה אתי כל הימים אשר הם , ת דבריהקהל לי את העם ואשמעם א, באמר השם אלי

וההר בער באש עד לב ,  תחת ההרותקרבון ותעמדוןותקרבון ותעמדוןותקרבון ותעמדוןותקרבון ותעמדון )יא(. ואת בניהם ילמדון. חיים על האדמה

ותמונה ,  שמעיםאתםאתםאתםאתםקול דברים , מתוך האשאליכם אליכם אליכם אליכם  וידבר השם )יב(. חשך ענן וערפל, השמים

כי שאל נא , וזו לשונה,  להורות על כך) לבפסוק(ועוד ממשיכה שם התורה . אינכם ראים זולתי קול

ולמקצה השמים ועד , למן היום אשר ברא אלהים אדם על הארץ, לימים ראשנים אשר היו לפניך

 השמע עם קול אלהים מדבר מתוך )לג(. או הנשמע כמהו, הנהיה כדבר הגדול הזה, קצה השמים

במסת באתת , ו גוי מקרב גוי או הנסה אלהים לבוא לקחת ל)לד(.  ויחיכאשר שמעת אתהכאשר שמעת אתהכאשר שמעת אתהכאשר שמעת אתההאש 

 השם אלהיכם ככל אשר עשה לכםככל אשר עשה לכםככל אשר עשה לכםככל אשר עשה לכם, ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראים גדלים

 מן השמים )לו(.  אתה הראת לדעת כי השם הוא האלהים אין עוד מלבדו)לה(. לעיניךלעיניךלעיניךלעיניךבמצרים 

ועוד . ' האש וגו מתוךשמעתשמעתשמעתשמעתודבריו ,  את אשו הגדולההראךהראךהראךהראךועל הארץ ,  את קלו ליסרךהשמיעךהשמיעךהשמיעךהשמיעך

את כשמעכם כשמעכם כשמעכם כשמעכם  ויהי )פסוק יט(. עשרת הדברות'  וגועמכםעמכםעמכםעמכם פנים בפנים דבר השםפנים בפנים דבר השםפנים בפנים דבר השםפנים בפנים דבר השם )ד, שמות ה(כתוב בתורה 

 את השם אלהיך תירא אתו תעבד ובו תדבק )כ(. ' השם אלהינו את כבודו וכוהראנוהראנוהראנוהראנוהן ', הקול וכו

אשר ראו אשר ראו אשר ראו אשר ראו נוראת האלה  את הגדלת ואת האשר עשה אתךאשר עשה אתךאשר עשה אתךאשר עשה אתך הוא תהלתך והוא אלהיך )כא(. ובשמו תשבע

ועוד . ועתה שמך השם אלהיך ככוכבי השמים לרב,  בשבעים נפש ירדו אבתיך מצרימה)כב(. עיניךעיניךעיניךעיניך

, כ('  לקראת האלהים מן המחנה ויתייצבו בתחתית ההר וגוויוצא משה את העםויוצא משה את העםויוצא משה את העםויוצא משה את העם,  נאמר)יז, יט(בשמות 

 ויעמדו וירא העם וינעווירא העם וינעווירא העם וינעווירא העם וינעו,  את הקולות ואת הלפידים ואת קול השפר ואת ההר עשןוכל העם רואיםוכל העם רואיםוכל העם רואיםוכל העם רואים )יד

 כי מן השמים דברתי אתם ראיתםאתם ראיתםאתם ראיתםאתם ראיתם, כה תאמר אל בני ישראל,  ויאמר השם אל משה)יח(. 'מרחק וגו

  .עמכם

  יסים מופלאים שראו וחוו בעצמם

  , שעם ישראל חווה בעצמו ועליו עברו כל מופתי מצרים, נביא עתה פסוקים מפורשים בתורה גם

הנה אמרה . ה את עוברי החוויות האלו על שמירת מצוותיהושמכח חוויה זו מחייבת התור גם

 הוא תהלתך והוא )כא(. ובשמו תשבע, ובו תדבק, אתו תעבד,  את השם אלהיך תירא)כ, דברים י(תורה 
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 בשבעים נפש ירדו )כב(.  אשר ראו עיניך אשר ראו עיניך אשר ראו עיניך אשר ראו עיניך את הגדלת ואת הנוראת האלהאשר עשה אתךאשר עשה אתךאשר עשה אתךאשר עשה אתך, אלהיך

כי לא את בניכם ,  וידעתם היום)ב, יא(. כבי השמים לרבועתה שמך השם אלהיך ככו, אבתיך מצרימה

ואת , את גדלו את ידו החזקה וזרעו הנטויה,  ואשר לא ראו את מוסר השם אלהיכםאשר לא ידעואשר לא ידעואשר לא ידעואשר לא ידעו

כי כי כי כי ', לדתן וגו',  במדבר וגולכםלכםלכםלכםאשר עשה ', הציף את מי ים סוף וגו', לחיל מצרים וגו', אתתיו וגו

ובדברים . 'ושמרתם את כל המצוה אשר אנכי וגו,  אשר עשה אשר עשה אשר עשה אשר עשהעיניכם הראת את כל מעשה השם הגדלעיניכם הראת את כל מעשה השם הגדלעיניכם הראת את כל מעשה השם הגדלעיניכם הראת את כל מעשה השם הגדל

 את כל אשר עשה השם ראיתםראיתםראיתםראיתםאתם , ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלהם,  כתבה תורה)א, כט(

האתת , אשר ראו עיניךאשר ראו עיניךאשר ראו עיניךאשר ראו עיניך המסות הגדלת )ב(. לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, לעיניכם בארץ מצרים

ונעלך , מעליכםמעליכםמעליכםמעליכם ארבעים שנה במדבר לא בלו שלמתיכם  אתכם אתכם אתכם אתכם ואולך)ד(. 'והמפתים הגדלים ההם וגו

 כי אני השם אלהיכם למען תדעולמען תדעולמען תדעולמען תדעו,  לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם)ה(. רגלךרגלךרגלךרגלךלא בלתה מעל 

',  את המן אשר לא ידעת וכוויאכלךויאכלךויאכלךויאכלך',  וכוהוליכךהוליכךהוליכךהוליכך וזכרת את כל הדרך אשר )ב, ח(ובדברים . 'וגו

לא ,  איכה אוכל להורישם)יז, ז(ובדברים . בעים שנה לא בצקה זה ארמעליך ורגלךמעליך ורגלךמעליך ורגלךמעליך ורגלךשמלתך לא בלתה 

 אשר ראו עיניךאשר ראו עיניךאשר ראו עיניךאשר ראו עיניךתירא מהם זכור תזכור את אשר עשה השם אלהיך לפרעה ולכל מצרים המסת הגדלת 

...  אתם נצבים)ט, כט(ובדברים .  בארץ מצרים והפדך מביתאתכםאתכםאתכםאתכםהמוציא , )ו, יג(ועוד בדברים . 'וכו

  .' בארץ וגואתם ידעתם את אשר ישבנואתם ידעתם את אשר ישבנואתם ידעתם את אשר ישבנואתם ידעתם את אשר ישבנוכי .. .ולא אתכם לבדכם... לעברך בברית השם

  חוו את יציאת  שהם  שהם  שהם  שהם לא ניתן לטעון שמשה רימה את עמו בסיפור היסטורי, לאור כל זאת כמובן

ושלכן חייבים הם להאמין ,  ראו את השם במעמד הר סיניושהםושהםושהםושהם, מצרים על ניסיה הרבים כמובן

ועם ישראל לרוב , רק בדאם מלבו, ובאמת דברים אלה לא היו ולא נבראו, בהשם ובמשה עבדו

כי פסוקי התורה שאותם נתן . ויחד עמה את התורה, קיבלו ממנו את ההיסטוריה הבדויה, תמימותו

וכפי שנלקטו עתה חלק , וזה כתוב שוב ושוב בתורה, מספרים שהם עצמם חוו כל זאת, להם משה

, ל סיפור היסטורי כזהוממילא אילו היה משתית משה את הדת ע, מפסוקי התורה המפורשים כן

  .והיו מכחישים אותו מכל וכל, פשוט שעם ישראל לא היו מקבלים את דבריו

  כיצד הצליח עוד לשכנע , אם משה הוליכם שולל בסיפורי בדים שלא היו ולא ראו, נוסף  דבר

, שהם חוו כל זאת, ושהם יספרו לבניהם אחריהם, אותם לגדל את בניהם על סיפורים אלו  דבר

ונשוב ונזכיר . והם ראו את השם כולם יחד, ניהם וחשו בבשרם את כל האותות והמופתיםראו בעי

ויספר לבנו את , האמנם איש לא יפקפק בכך. שעסוקים אנו בכשלשה מליון בני אדם שטוענים כן

עד כדי , האם כולם החרו החזיקו אחר משה בסיפורים שלא היו? האמת שלא היו דברים מעולם

  !?היש מחשבה מטורפת יותר מרעיון כזה, בניהם על כךמסירת נפשם ונפש 
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  טענת מרמה

עם ישראל אכן שמשה יספר ל,  ונטען הדת מצד אחרהיווצרותננסה לנגח את 
ם עד אך שמא משה היה איש מתוחכ, זה לא יתכן, שלא חוושהם חוו דברים 

 זייף את מופתי יציאת מצרים ומעמד הר סיני והליכתם ,ובדרכי מרמה, מאוד
  ן עמד משה מול המצרים ועם  כ, ומאחזי עיניםמכשפים, כדרכם של קוסמים, במדבר

  .ישראל  

כי לפי סוג טענות , אינה הגיונית לחלוטין, כי טענה מסוג זה, וראש נשיב
שמא הרואה ראה , ת בבית משפטלעולם לא נוכל לקבל שום עדו, כאלה

וכדומה , או שהטילו עליו כישוף, או ראה דבר אחיזת עינים, כישוף ולא מציאות
וממילא אין , אף אחד לא חי על פי טענות כאלה, לכך שאר ספקולציות מטורפות

 בסיפור יציאת מצרים ומעמד  עוד יותר מופקעים הםובעיקר. מקום לטענתם גם כאן
. אז טענה מסוג זה עוד מופקעת יותר ויותרו , מליוניםובר על עדותכיון שמד, הר סיני

   , שהשלכותיהן מרחיקות לכת ביותר,ברם היות ואנו עסוקים בראיות לדת ישראל
  . ונוכיח מעוד פנים שאין להן מקום כלל,על כן נעמוד גם על טענות מסוג זה  

  מופתי מצרים אינם ניתנים לזיוף

לא  מאחז עינים שום, סים שארעו שםי עוצמת הנ לפי,זו נשללת מכל וכל
 שכל ארץ , שכל היאור יהפך לדם,אלו קסמים או כשפיםכיוכל לעשות 

העם  ו, כששני צדדיו עומדים ניצביםשעם שלם יצלח נהר, מצרים תתמלא צפרדים
 אלו עלו למעלה מכל אפשרות של כל, 'וכו השם שעם שלם יראה את ,בויטבע השני 
  הרחק  םהמרמה והשאירוהכישוף וברו את גבולות ת ניסים כאלו עשכן עוצמ ,מרמה

  .מאחור  

משך לפני מליוני אנשים שנעשו לרבים סים ינמושתתת על  דת ישראל ,ועוד
 ניתן לתלותם , וקצרי מועדניסים יחידים לפיכך גם אם לגבי. זמן ארוך

ניסי אולם , מהאו כישוף וכדו,  או שהיו בדרכי אחיזת עינים, או שלא היו,במרמה
 לפני מליוני ,ארבעים שנהבמשך שרבים מהם נעשו  ,יציאת מצרים וניסי המדבר

 , כישוף, קסם, מוציאה כל חשש אחיזת עינים, שורת התגלויות כזאת,אנשים
 : שחוו במדברסים מתמשכיםינעל  מספר דוגמאות נזכיר.  מרמה וכדומה,היפנוזה

  . ז

  תחילה 

  טענה 

  זאת 
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בהיותם  במשך ארבעים שנה ,לילה  ועמוד אש,עמוד הענן ההולך לפניהם ביום
 היה יורד בכמות כפולה ,בנוסף[ ירידת המן במשך ארבעים שנה ,)שמות יד(במדבר 

 ,)שמות טז(אכילת השלו במשך ארבעים שנה  .)שמות טז(] ופוסק בשבת, ביום שישי
שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא , )במדבר כ(באר מרים במשך ארבעים שנה 

 עשרת המכות במצרים שכל אחת נמשכה שבוע ,)דברים ח(נה בצקה זה ארבעים ש
   חד פעמיים ,סים רבים אחריםי חוץ מנ,אלהכל ו. )שמות פרשות וארא ובא(שלם 

  .המתוארים בתורה  

  ניסים שחיים אותם

רק סים שנעשו ינ אינם ,מופתי מצריםרבים מכי  ,ביתר התבוננות נבחין
, הופעת קוסם על הבמהכ, אותללא השלכה על המצי ,גרידאהעין  מראיתל

, שחוואלא שמכח המופתים  .הכל שב אל מקומו כבתחילה, שבעת הורדת המסך
 , עשרת המכותהנה מכח. היו לניסים אלו השלכות מעשיות על החיים מכאן ולהבא

 המצרים לא ,בעקבות מכת דם . להם עוד עבדיםמלהיותבפועל המצרים גרשו אותם 
במכת צפרדע מחמת . וכל הדגה מתה ביאור ,ימים במשך שבוע יכלו לשתות מים

ואחר המכה צחנת רבבות הצפרדים , ריבוי הצפרדעים קולם נשמע בכל הארץ
בערוב ראו את החיות .  אחר זמן רבולא חלפה רק, המתות עלתה בכל הארץ

ופגריהם היו מוטלים , ומכלות באנשים את זעמם, הטורפות חודרות למצרים
ואחר מכת ,  בהמות המצרים היו מוטלות מתות ברחובות,אחר מכת דבר. ברחובות

 ארץ מצרים נשארה שבורה ,בחלוף מכת ברד. שחין המצרים היו חבולים ופצועים
 ,חיסל את כל ירק השדההארבה .  הרוסים בה ובתים רבים, עציה שבורים,וחבולה
   בכורות מתי המצרים לא ניתנומכת ב. מצריםתבואה עוד בארץ נשארה  לא ואחריו
   . ובפועל גירשו אותם בארצם, כמוהכצעקת מצרים לא נשמע ו,להספר  

 כי אם ,אכלו מן ארבעים שנה במדברהם אפשר היה לרמות את בני ישראל ש
 מי , מה אכלו ומה שתו,במשך ארבעים שנה במדברהם שרדו  כיצד ,כן

 םאי אפשר שיתכלכל ע ,כילכלם במקום שאין מזון ומים במשך תקופה כה ארוכה
 אילו היתה אפשרות ,במשך ארבעים שנה מלא כלום,  מליוןלושהמונה קרוב לש

.  מזמן היו המדענים ששים עליה לייצרה ולשווקה לעולם,כזו אפילו במקצתהש
אלא שתוצאותיהם ,  עין בלבדיתלמראשנעשו סים יאינם נ, ואחרים אלה כאמור

  . ח

  אי 
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  בידיהם של מאחזי עינים ועל כן אינם נתונים . והשלכותיהם נראו עוד בחלוף זמן רב
  . וחבר מרעיהם  

ולה היו טובי המומחים , גם שהאומה המצרית אז הייתה בשיא תפארתה
כך ידוע לנו שגם כמו , )יא, שמות ז(כאשר נזכר בתורה , בעשיית כשפים וכדומה

, לאמור, "אצבע אלהים היא ")טו, שמות ח( והם הודו ואמרו ,היום מדרכי עבודתם
מורים שעשיית ניסים כה גדולים , מיים בדרכי הכישוף וענפיהםשהמומחים העול

  אינה אלא על ידי אצבע , והדרך היחידה שיתכנו, מופקעים בדרכים אלו, ועצומים
  .אלהים  

   ועם פתידמגוג נפלא

 שהצליח להערים ,ונואם בחסד עליון דמגוג נפלא היהמשה ואולי נטען ש
כתינוק שאביו מספר , סים שחוו ועברובספרו להם על ני ,ולהוליך שולל את עמו

משה הצליח לשחרר את בל נשכח ש .ברם באמת לא היה מכל זה דבר, לו סיפור
 .ב לו את חייוובה וחבהיותו מוקיר לו ט, ועל כן העם הלך אחריו שבי, עמו ממצרים

, שלשת אלפים ושלש מאות שנהכעסוקים אנו בעם פרימטיבי לפני מה גם ש
  קיבל את כל  יש לומר שועל כן ,כמה דורותמשך בים  עבדשכמעט כולם היו

  . בתמימות פנטית, של משהודבריוסיפוריו  ,המצאותיו  

  לא דמגוג אלא כבד פה

עם הלפי שככל שיהיה , מכל וכלשכבר דחינו זאת בטענות הנזכרות לעיל 
לא יוכל להוליכם ,  ודמגוג נפלא שמנהיגם יהיה כריזמטי וככל,פרימטיבי

   ובמשך ,חוויות מופתיות בקנה מידה שלא היה בשום היסטוריהם חוו שה ,שולל
  . 'וכוושמעו את קולו במעמד הר סיני שהם ראו את השם ו ,שנים כה רבות  

 אלא ,ודמגוג נפלאעליון  משה רבנו לא רק שלא היה נואם בחסד ,יתרה מכך
ה  וכמו שהתורה העיד,לא יכלכיאות אפילו לדבר ו, בכלל לא היה נואם

  מה 

  . ט

  מלבד 

  ברם 
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שאהרן יהיה  אמר למשה השם ולכן ,)י, שמות ד( "כבד פה וכבד לשון"היה משה ש
  , והיה הוא יהיה לך לפה,  ודבר הוא לך אל העם)טז, שמות ד( כנאמר ,הדובר ולא הוא

  .ואתה תהיה לו לאלהים  

  ?עם ישראל פתי

שמות ( "עם קשה עורף" כי אם ,לא היה פתי מאמיןכלל עם ישראל  באמת ,בנוסף

אולם ,  וכבר הזכרנו שהמצרים הודו למשה,)יג, ט. ו, דברים ט. ט, לד. ה, לג. ג,  לג.ט, לב
 ,אזכן היו כבר ,  עתהכפי שהם כי היהודים ,עם ישראל עדיין לא האמין למשה

אחרי כל מופתי יציאת הנה .  ולא מקבלים בקלות כל דבר,ם ובררניםיחשדני
 רואים אנו ,ץ את משה ללא גבול להעריצריכים שבהם היו עם ישראל ,מצרים

ורביו יתר קמטל לעצמו ול במשה שנשחשדו )במדבר טז( במעשה קורח ועדתו
 ככתוב בתורה ,העם מוסיף להתלונן,  ועוד לאחר נס בליעתם באדמה.סמכויות

 אתם המיתם את ,על אהרן לאמר וילונו כל עדת בני ישראל על משה ו)ו, במדבר יז(
המבלי אין קברים  ,)ג, שמות יז( התלוננוסוף יותם על ים  בה, קודם לכןגם. השםעם 

ם  למה זה העליתנו ממצרי, וילן העם על משה,'וכובמצרים לקחתנו למות במדבר 
 שבעת ששלח ,לא פלא . רבות כהנהועוד ,אמצלהמית אותי ואת בני ואת מקני ב

  אומר,בהכירו את עם ישראלמשה ,  אל ישראל את משה בפעם הראשונההשם
על עם ישראל וכך מעידה התורה . 'וכו הן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי )ב,מות דש(
 כי )כזפסוק ( ובהמשך. 'וכו , כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום,) כא,דברים לא(

 ממרים הייתם ,הן בעודני חי עמכם היום, אנכי ידעתי את מרייך ואת עורפך הקשה
 אפילו אחר כל ,לא האמין במשה בלב שלם ולכן גם עם ישראל .'וכו ,השם םע

נאמר כ , וראו את המצרים מוטלים מתים רק אחרי שעברו את הים,עשרת המכות
 ובמשה ויאמינו בהשם, 'וכו , וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים)ל, שמות יד(

  , עד כה אמונתם היתה לוקה בחסרו,  ובמשה עבדוהשםתה הם האמינו ברק ע. עבדו
   .עדיין היו מפקפקים האם משה איש האלהים או לא, םולא בלב של  

   אלא ,עסוקיםמאמין לכל דבר אנו פתי  ,שלא בעם תמים, זאת מראה בעליל
  . ומירמהתמימות ואינו מניח פנים ל,בעם החושד היטב במוליכיו  

  

  . י

  כל 
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  !?גם המצרים פתאים

 עם , היה מקום לטענה שעם ישראל היו פתי מאמין לכל דבר לואף, נוסף
הרי לא כן , ]כמבואר לעיל, מה שאינו בשום פנים ואופן [שלחפרימיטיבי ונ

והנה משה בא ,  שהיתה אז בתכלית הקידמה ובראש העמים,האומה המצרית
ורצו להראות שאין בדבריו אלא דרכי , והם כמובן יצאו כנגדו בחרב ובחנית, לנגחם

 הם בעצמם כבר במכה והנה. בהםורגילים אשר הם היו בקיאים , כישוף רגילים
כי הבינו שלא יתכן שבדרך , "אצבע אלהים היא ")טו, שמות ח(השלישית הודו ואמרו 

  ומצליח לשדד את כל מערכות הטבע באופן מוחלט ובקנה מידה , כשפים פועל משה
  . הטרם תדע כי אבדה מצרים,)ז, שמות י(וכן אחר כך אמרו לפרעה . כזה  

  היפנוט

תייחס גם לטענה נ, ת בתכליתורחוקה גם , ריקותותכדי שלא להשאיר פינ
   ובדמיונם , במעמד הר סיני את עם ישראלשמא משה היפנט, היכולה להשמע

  .  ולא במציאות,ראו כל זאת  

, היפנוט לענין הכן הוא אף, אין אפשרות מרמה וכישוףשהאמור שעל פי 
 מציאותית ךדראין  האמת היא ש,זאת ועוד. אפשרות זו מכל וכלנדחית ו
נזכיר כללים בסיסים ועל כן , היות וכח ההיפנוט הינו מוגבל עד מאוד, לעשות כן

השאר הינם בעלי דרגות . פנוטי מבני האדם כלל אינם ניתנים לה20%-  כ.בהיפנוט
, הכלל הראשון בהיפנוט הינו רצון המהופנט להתהפנט. קושי שונות בדרך להפנטם

 אין ביכולתו של ,נוסף אף במצב היפנוטיב. אי אפשר להפנט אדם נגד רצונו
 או לתת ,כגון להרוג אדם, ונוהמהפנט להורות למהופנט הוראה הנוגדת את מצפ

מהופנט השומע .  בשעת ההיפנוט תודעת המהופנט נשארת בעינה שכן. כספואת
בזמן ששקוע הינו בתרדמה ,  בשעת ההיפנוטאין זאת אלא, להוראות המהפנט

,  אך אחר ההיפנוט.בגבולות מסויימים, כפוף נפשית למהפנט הואאז , מלאכותית זו
הוראות שניתנו לו הובודאי שאינו חי ופועל על פי , המהופנט אינו זוכר דבר מכל זה

 מראים בעליל שלא ניתן היה ,כללים בסיסיים אלו בהיפנוט. בשעת ההיפנוט
  וליכם שולל  ולה,להפנט עם שלם,  היה גדול המהפנטים שבכל הדורותאף לו, למשה

  . שראוושאר ניסים בדבר עובדת מעמד הר סיני   

  דבר 

  . יא

  מלבד 
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או שיתנו , ששום מהפנט לא גרם לקהל צופיו שיבחרו בו בבחירות, היא
שום מדינה לא הצליחה לנצח . לו אפילו פרוטה אחת יותר מדמי ההופעה

שכן כח ההיפנוט מוגבל הוא עד , או כל כיוצא בזה, פנוטיאת יריבתה בדרך ה
  ושמכח כן אומה שלימה חייה עד , פנט עם שלםיועל כן האמירה שמשה ה, מאוד

  .חסר שחראינה אלא דמיון , ה על פיועת  

 הר את מעמדברוחם של עם ישראל ליצור לו היתה אפשרות על ידי היפנוט 
אפשרות להסביר כיצד יצאו בני ישראל ממצרים מכל מקום אין בדרך זו , סיני

כדי לצאת מתחת יד . ו במדבר במשך ארבעים שנהכיצד חי ,מלהיות עבדים
כי אז , לדמיין את מכות מצרים לא מספיק ,לא מספיק לדמיין זאת בהיפנוט, מצרים

 לא יספיק שום , כדי לחיות ארבעים שנה במדבר.תחת עול מעבידיהם ועדיין ישאר
   הגוף, כי בשלב מסויים, אוכל מן או שלו בדמיונו שהוא  המהופנטהיפנוט שיראה

  ...שתיההאכילה והידרוש את צרכי   

  הוכחות נוספות שלא היה מרמה

כי , מן ההגיון שיטיל מצוות הגיוניות בלבדהיה לא , יבדאאילו משה היה 
 בה מצוות רבות ןאך מאידך ישנ,  מצוות הגיוניות רבותןאמנם בתורה ישנ
הוראות "ל מכח הידיעה שיש להשמע היא, וקבלתנו אותם[נטולות הגיון לחלוטין 

מה יובילו , "ןמציאמה"ואם משה הוא .]  גם אם איני מבין את ההוראות,"היצרן
מניעת מאכלות אסורות , ןכגון מצוות הקרבנות על סוגיה, להטיל מצוות מסוג זה

 לא יקשה על ,האם אין ההגיון מורה שהחפץ לרמות. ועוד כהנה רבות רבות, ןלסוגיה
   ,הן אם יטיל מצוות הגיוניות בלבד, גיוניותעצמו ויטיל כל כך הרבה מצוות לא ה

  .וכל מצוה שאינה הגיונית מקשה עליו, יקבלו את דבריו ביתר קלות  

לא היה עדיף כבר להגדיל את עצמו ולהציג , משום רצונו בכבוד, אם רמאי היה
 ."משתלם"האין זה יותר , חריו עשו כןכפי שכבר קדמוהו וגם א, אלהיםעצמו כ

, ועתה ששם עצמו רק שליח האל. להערים כזאתגם  יכל ,ם שעשההן לפי המופתי
   , ועליו,כאשר מתוארים בתורה כל ההתנגדויות שהיו אליו, כמה מרורות סבל

  .וכנזכר לעיל  

  עובדה 

  גם 

  . יב

  גם 
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כי משה לא ,  מורות המה,עצם גילוי טעויות משה הנזכרות ומפורשות בתורה
 וחורטם בעט ברזל אז בודאי לא היה מגלה את טעויותיוהן , המציא את התורה

,  נאמר)יב, כ(שהנה בבמדבר . ולא היה מגלה במה טעה, בספר התורה לדורות עולם
,  אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראלהשםויאמר 

וכאמור הציג עצמו , לו משה היה רמאי[. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ
וזהו כל האינטרס שלו להיות ראש עם ,  כמותווכצדיק ועניו שלא היה' כשליח ה

על שום מה לו לבדות טעויות של עצמו הפוחתות מכבודו ופוגמות בהיפך , ישראל
 פרשת מקושש )לד, טו(ובבמדבר .  במשההשם ויחר אף )כא, ד(ובדברים ]. מטרתו
 )כז(וכן בבמדבר . כי לא פורש מה יעשה לו, כנאמר, שלא ידע משה את דינו, העצים

 והשם התאנף בי על )יב, במדבר כ(ועוד נאמר .  דינםרשת בנות צלופחד שלא ידעפ
ולבלתי בא אל הארץ הטובה אשר השם , וישבע לבלתי עברי את הירדן, דבריכם

 מתאווה אליה אם הוא ל כךגם למה שלא יכנס לארץ שהוא כ. אלהיך נותן לך נחלה
, )וגם בפסוק כא, י"טז ברש ,בר כזבמד( גם בודאי שאת חשקו שבנו ימלוך אחריו? המחליט

  דברים (ולא נותן את הנהגת העם ליהושע כפי שנצטווה בתורה , היה מוציא לפועל

  . )לא  

מי , חטא העגל, חטא המרגלים, כן עוד נזכרו חטאי ראשונים רבים בתורה
עד כדי כך מגיעים . חטא המתאוננים וקברות התאווה ועוד, ומי מריבה, מרה

. ולא שמעו בקולי,  וינסו אותי זה עשר פעמים)כב, במדבר יד( השםשאמר  עד ,הדברים
, וכמעט כל מלכי ישראל ויהודה, ובנביאים נזכרים חטאי שאול דוד ושלמה

כל אלו מורים על אובייקטיביות התורה . ך"המפורשים ומבוארים באר היטב בתנ
  טעויות מנהיגי תיאור , ואין לה אח ורע בשום מקום אחר, שהינה ללא משוא פנים

  .אמינותה ואי זיופה של התורהחזקים את מ, האומה  

, כי יש מקום לבעל דין להשיב, נוספות אינן מכריחות לבדםהראיות ה אלו
 וכן כיוצא כדי לאמת את דבריו, כל זאת בכוונהשמשה ברוב חכמתו עשה 

  גם 

  כמו 

  אמנם 
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  יחדיו ו,  האמורל משתלבות יפה ומחזקות את"ת הנמכל מקום בודאי שהראיו. בזה
   .ותורת אמת היא, כי התורה, מראות באצבע  

  בדיקת הטבעות

 ניתן היה לרמותו  ולא, הר סיני לא כיזב כי דור מעמד,אחר שהוכח בעליל
בראש דברינו  כאמור. בא לבדוק את המשך השרשרת נ,ביסוד דת ישראל

אף אם ,  כמשל המנעול והשרשרת,השלבים הזקוקים לבדיקה יסודיתאת הצבנו 
 עדיין ,]שעד עתה עמדנו עליו, בנידוננו הוא מעמד הר סיני [ דיוהמנעול חזק ואיתן

שנעמוד עליה , בנידוננו שלשלת הדורות[יש לבדוק את חוזקם של כל הטבעות 
וכל שהיה הוא כגון מעבר של , שמא כלל לא אירע כל זה בהיסטוריה, ]מכאן ואילך

, רו ונתווספו סיפורי התורה ומצוותיהנוצ, ועם הזמן נולדו, עם ישראל ממקום למקום
, כך עוברים הם התקדמויות ושידרוגים, שככל שעובר הזמן, וכדרכם של סיפורים

בהמשך נדון [. אינה כלל התורה שהיתה עמהם, יוםהתורה המוגשת לפנינו העד ש
שיצר את , רק בדור מסויים קם בדאי,  שמא לא היה דבר מכל זהבחשש

 בדה את מאורעות יציאת מצרים ומתן תורה.  ישראלועימה את דת, ההיסטוריה

                                                                 

  באמת טענות אלו אינן , ]כישוף וכדומה, היפנוט, בדאי[מילה בפינו לגבי סוג טענות אלו  עוד ו
ומחפש בכל דרך אפשרית לקיים את חשקו ותאוותו , אלא למי שהחליט לא לקבל את האמת עוד ו

אם חפץ הוא בממון , כל כל אדם לעשות כל אשר יחפוץהן על ידי סוג טענות כאלו יו. שלא להאמין

ויתיר לעצמו להשיב את ספק גנבתו או , או את ממון אחרים, יטען שמא הם גנבו את ממוני, אחרים

אך האם מחמת כן אדם , אף על פי שמבחינה מציאותית טענה זו אפשרית ותתכן. לגנוב מן הגנב

, האם מישהו יתיר לעצמו לעשות ככל אשר יחפוץ, על ידי ספקולציות כאלה? יתיר לעצמו לגנוב

  ? ולהשיג את כל מאוויו

  שוב לא נוכל לקבל שום , פי טענות של כישוף ומרמה בדברים הנעשים לעיני רבים ובפרהסיא על

, פשוט שאף אחד לא חי כך. 'וכו' וכו, לא נקנה דבר, לא נאמין לשום אדם, עדות בבית משפט על

רק , ולא משום האפשרות התאורטית אנשים פועלים וחיים, "אפשריים"כי אין אלו אלא דמיונות 

אי אפשר לגבי , באותה המידה וההגיון, כיון שכן. חולה נפש יוכל לחיות על פי טענות כאלו ואחרות

  .רק כדי להתיר לעצמי לעשות כתאוות ליבי, מעמד הר סיני להפעיל את כח הספקולציות המטורפות

  . יג
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וכך יצר דת ,  אלף שנים כגוןפניוסיפר לעם ישראל שכל זה אירע להם ל, מליבו
   האם, ואת אמינותה, רצף המסורתלצורך כך כמובן עלינו לבדוק את  ].חדשה

  . היא במדוייק מדור לדורעוברת  

  משל השואה

, אף בימינו אנו. אה כדוגמהש בשונשתמ, כדי להבהיר את הדברים היטב
, מסתובבים בינינוה נצולי שואה כשעדיין ישנן,  שנה אחר השואהכשבעים

חיים ] משפטי אייכמן ודמניוק[כשעדיין אנשים שהעידו בבתי המשפט על השואה 
כשכותבי קורות חייהם בשואה בספרים הרבים מספור שתיארו את כל , אתנו

, סיפרו ומספרים את אשר אירע עמהםוהם ,  עמנונמצאים, הזוועות שחוו על בשרם
, הנמנות עם כת מכחישי השואה, אין בזה בכדי למנוע קבוצות מן העולםבכל אופן 

אלא ,  על כך שהשואה לא היתה ולא נבראה"מחקרים"כולים לפרסם מאמרים ושי
על ידי סיפורי ש, תוך שאיפתם להקים מדינה יהודיתמ, בדמיונם של היהודים

  מה שלבסוף , ועוררו את רחמי אומות העולם עליהם, השיגו אהדה עולמית, השואה
  .ם"הביא להקמת מדינת ישראל בהצבעת האו  

, וסיפרו לנו את אשר חוו, שהיו שםושכננו המכירים את השואה מפי קרובינו 
הדבר , בשרםחותמת השואה חתומה על כש, את אשר עבר עליהם בשואה

מה יארע בעוד , ברם. ד ניתן להכחיש עדות רביםכיצ, מעורר גיחוך ואף כעס
ואף בניהם הבאים אחריהם יאבדו , כאשר לא ישארו ניצולי שואה, שנהחמשים כ

האם ידעו , מה יהיה יחס העולם לדברים אלו, וקל וחומר בעוד מאה שנה, מן העולם
  מסתבר שיאמרו כי , במידה ויוודעו להם אז דעות המכחישים? שהייתה שואה או לא

  . יש אומרים שהיתה שואה ויש מכחישיה, מחלוקת שנוי הדברב  

תחפוץ לשמר את השואה , ותשמדינת ישראל החפצה בזכרון השואה לדור
, גם אחרי שנים רבות, בדרך שלא תהיה ניתנת לעירעור, ההיסטוריבזכרון ה

ומכחישה ,  ידעו כולם שהשואה הייתה,כיצד תוכל לעשות כך שגם בעוד מאה
  אלא מהסיבה שהם , אינם מכחישים אותה, ם שיצירתה הינה אינטרס לאומיהטועני

  .  לאומי אנטישמימפני שיש להם אינטרס, טוענים עלינו  

  . יד

  , לנו

  נניח 
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וכל עם ישראל ,  נניח שהאפשרויות המעשיות אינן מוגבלות בפנינו,המשל
במידה . ולהשקיע בכך רבות מזמנו ומהלך חייו, מוכן להירתם למשימה זו

  שלא תהיה נתונה , להציע דרך לשמירת הזכרון ההיסטורי של השואהבא נ, זו
  .לעירעור  

בו יעידו הניצולים על , אלפי ניצולי השואה אל מקום אחדנכנס את כל 
וישבעו אמונים לארגון שיקדישו את חייהם למען זכרון , אשר עבר עמהם

ה מתחילתה ועד  יכתב מסמך המפרט את השוא,על פי עדויות אלו. השואה לדורות
טי עליית פר, שמות הקהילות החשובות שעברו את השואה בכל מדינותיהם, סופה

 עברו בשואה וכלהזוועות ש, 'וכושמות המפקדים ומספר חייליהם , הנאצים לשלטון
. ולבסוף כיצד הגיעו אל כנס זה, מקום מגוריהם הקודם, שמות הניצולים ומניינם

  ולהמשיך מסר זה לדורות , לנאמנות למקורכתיבת הליכי כנס זה והתחייבותם 
  . ללא תוספות וללא חסרון, בדייקנות ונאמנות,הבאים אחריהם  

ומצווים איסור , סופרים את המילים והאותיות, כתיבת המסמך
כל ניצול מקבל . להוסיף או לחסר אפילו אות אחת ממסמך זה

   "קדוש"אשר מעתה והלאה , ועליו לייחד לו מקום, עותק שחובה להשוותו למקור
  .ועל כן חובה לנהוג בו כבוד, יחשב  

חובה ללמוד , יכתבו במסמך הוראות רבות המחייבות את כל בני הארגון
ולחנכם על כללי , חובה ללמד את בניהם מסמך זה, במסמך בכל יום

, יום בשבוע לא עובדים. חובה להתאסף אחת ליומים ולקרוא במסמך יחדיו. הארגון
חובה שלכל אחד יהיה עותק מן . בו מתאספים יחדיו ללמוד את המסמך ולעסוק בוו

במידה ותחסר אות אחת מן . כשהוא עובר השוואה מדוקדקת אל המקור, המסמך
המסמך פסול , או שיחול שינוי אפילו באחת מן האותיות בהשוואה למקור, המסמך

ראות שלא חל במסמך ל, חובה לבדוק את המסמך אחת למספר שנים. וחובה לתקנו
  כך , אנשי הארגון יתפזרו בעולם. דהיות צבע וכדומה, מחמת אריכות הזמן, שינוי

  . שלא יוכל איש לשנות את כל העותקים ברחבי העולם  

חובה לכרוך על היד מסמך . ללבוש בכל יום טלאי צהוב זכרון לדורות
ל על זרוע יחקק מספר כחו. המתעד את זכרון השואה ועקרונות האירגון

  לצורך 

  , תחילה

  כשתסתיים 

  , בנוסף

  חובה 
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את בתוכה יכתבו , "אל תשכח"בפתח הבית תקבע קופסה שעליה יכתב . היד
כך שתשמר המסורת מדור , מותר להתחתן רק עם בני הארגון. עקרונות המסמך

  ובה עוסקים בלימוד מסמך , שנה שלימה אסור לעבוד, אחת לשבע שנים. לדור
  . הארגון וזכירת השואה  

, הראשון הינו חג השחרור, אריכים קבועיםמספר חגים במשך השנה בת
ובו אסור שיהיה בבית שום חפץ תוצרת , ביום שיצאו ממחנות הריכוז

, בימים אלו חובה לאכול לחם יבש ומים בלבד. גז וכדומה, ושום חומר רעיל, גרמניה
אסור שתהיה בבעלות אדם עוגה או בימים אלו כמו כן . מאכל אבותינו בשואהזכר ל

ולכן חובה לחסל בכל מקום את כל סוגי . אפילו מכוסה, ום מקוםבש, לחם טרי
ולספר את מאורעות , בחג זה חובה ללבוש בגדים בלויים. העוגות ותערובותיהם

 כי אם,  בביתבו אסור לגור, ויחול פעם בשנה, החג השני יקרא חג הנדודים. השואה
  שבו חובה לעסוק , וןחג שלישי הינו חג יסוד האירג. במחסנים הבנויים כמחנה ריכוז

  .כל הלילה במגילת הארגון  

כאשר , או מיתה, מלקות, יענש קשות, מי שעובר על כלל מן הכללים הנזכרים
  לצורך כך יוקמו בתי דינים ומשטרה המוציאה לפועל דינים . מפורט במסמך

  .אלו  

היה ו כל מבין יבין שאיל, ואולם נראה שדי בזה, ניתן להרחיב בפרטי דמיון זה
החיים על ,  היינו פוגשים מליוני בני ארגון זהובעוד אלפי שנים, קם אירגון כזה

  , היינו יודעים בבירור, ללא שינוי מן הכתוב במסמך, פי כללים אלו בדיוק רב
  .ודברי המערערים אין בהם ממש, שהשואה היתה  

  הנמשל

 מצרים ומעמד והנמשל הינו אמינות סיפור יציאת, כזכור כל זה אינו אלא משל
כל הפרטים הנמצאים במשל נמצאים ביתר חוזק וביתר תקיפות . הר סיני

שה מליון אנשים שחוו את יציאת מצרים ומעמד הר סיני וכשל, עשרת מונים בנמשל
, ]חמשה חומשי תורה [התורהספר קבלו עליהם את , והליכה ארבעים שנה במדבר

מצווים לקיים את כל מצוות ובה הם , שבה מתוארים כל פרטי חוויותיהם אלו

  יקבעו 

  כל 

  עוד 

  . טו
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העברת . כל מצוה לפי חומרתה, ולא יענשו קשות, וללמדה לבניהם אחריהם, התורה
עד כי השכל ממאן להאמין ,  בתכלית הדיוק וללא שינויהינה, הנמצא לפנינוהספר 

 כאשר ,ברם העובדות ממשיות ונמצאות לפנינו, שיתכן ספר שיהיה כה מדויק
כך , יאת התורה בציבור בימים שני וחמישי ושבתקר. )אות כ(יתבאר להלן 

מצוות התורה הרבות המקיימות . שמסיימים את ספר התורה בציבור פעם בשנה
ומצוה ללמד את , ובהן מצות לימוד תורה בכל יום, ושומרות עליה, את התורה

. יציאת מצריםכתובים שבהם , ת הנחת תפילין בכל יוםמצו.  את התורההבנים
מצות ,  מכל שער את יסוד הדת שיזכירו בכל כניסה או יציאה,ביתמזוזה בפתח ה

 שהינה ברית בין ,מצות ברית מילה.  יציאת מצריםלבישת ציצית שתכילתה זכירת
מצות שמירת השבת שבו יום בשבוע פוסקים ממלאכה על כל . השם לעם ישראל

וכילה , והמה עדות על שהשם ברא את העולם בשבעה ימים, דיניו ופרטיו הרבים
שבו , חגי ישראל הלא הם חג הפסח. כאשר כתוב בתורה, מלאכתו ביום השביעי

 ו כך שלא ישאר,ולכן מנקים את הבית היטב, אסור שיהיה חמץ במשך שבעה ימים
. אכלו בני ישראל בצאתם ממצריםכשם ש, בו רק מצותוכלים וא. אפילו פירור חמץ

י ישראל בצאתם ממצרים ישבו כי בנ, חג הסוכות שבו ישנים ואוכלים רק בסוכה
שבו הוגים בתורה כל , חג השבועות יום בו ניתנה תורה הוא מעמד הר סיני. בסוכות
ועוד רבבות מצוות , ג מצוות שצוותה תורה" הלא הן תרי,ועוד מצוות רבות. הלילה

שכולם , עם שלם הנמצא בכל קצוות תבל, וכך רואות עינינו בימינו אנו. מדרבנן
עד כדי , ובקנאות אין סופית,  בדיוק רב,ואת אותם זכירות, ם מצוותעושים את אות

  כאשר מתועדת ההיסטוריה בכל דור , מסירת נפש על עמידת דיני ומצוות התורה
  . ודור  

, שאינה ניתנת לעירעור, זאת אלא שלפנינו עדות גמורה ומסורת אמינה
  , ועברו אבותינואת אשר חוו , דור אחר דור מאב לבן, העוברת איש מפי איש

  . ועל כן הדבר מחייב אותנו בהחלט, ומה שנצטוו  

  מצוות שתכליתן זכירת מופתי יציאת מצרים

ודיוק העברת פרטי , נפלא לשמירת זכרון יסוד דת ישראלהמנגנון נרחיב ב
נעשו ביציאת  שתכליתן זכירת המופתים שמצוות התורההם הלא  ,היווסדה

 עונש העד שחייב, מאודעד  במצוות אלוהתורה  הרוהחמי, מצרים ומעמד הר סיני

  אין 

  . טז
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 היום ובכל דור ,ואחר שרואות עינינו את עם ישראל , על חלק ממצוות אלוכרת
 אין לך אתר  ממילא, ושומרים עליהם בכל עוז, מקיימים מצוות אלו,ודור

 לעם ישראל ה שאירעהההיסטוריאת  להוכיח,  ועדות טובה מכך,ארכיאולוגי חי
כגון מצות הנחת תפילין תכליתה כדי שנזכור את . ים ומעמד הר סיניביציאת מצר
כי בחזק ,  והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך)טז, שמות יג(כנאמר  [יציאת מצרים
ואנו , בתוך התפילין כתובים מופתי יציאת מצריםלכן  .]ממצרים' יד הוציאנו ה

 ויהיו ,ה לא ישכח מאיתנו בשום זמןכדי שזכרון ז, מניחים אותם על ידינו ובין עינינו
כשאני רואה שהיהודים מניחים היום תפילין בידיוק . סמוכים אלינו ככל האפשר

 כי , ואינם משנים שום דבר במצוה זו,כמו שהניחו אבותיהם ואבות אבותיהם
 , אבותיהםהם הם התפילין שהניחו בשנים קדמוניות, היוםהתפילין שמניחים 

, מדוע אתה מניח תפילין אלו, כל ההיסטוריה ונשאל אותוכשניגש ליהודי במשך 
ניצב בזה הרי .  כדי שנזכור את יציאת מצרים,וותה אותנו התורהישכן צ, יענה

על מופתי יציאת מצרים לבל המעיד כאלף עדים , של ההיסטוריהלפנינו זכרון חי 
מבנה  זכרון חי זה עולה עשרת מונים על כל .זכרון האומה בישתכחו או ישתנו

,  שהחוקרים לבדם משייכים אותו לאומה היסטורית זו או אחרת,היסטורי אילם
ושמא תאמר שהמחקר ההיסטורי . [ואינו מספר דבר על עצם ההיסטוריה שעברו

אתרי , תעודות, ביםכת,  ריבוי הפרטים ההיסטורים הנמצאים עמנועדיף מפני
. ולא רק תעודה אחת, ה המה יחדיו מעידים את ההיסטורי, וכדומהמבנים, מגורים

 .] נראה בעזרת השםכאשר, הוכחות ימצא עשרת מוניםאכן בדת ישראל רבוי ה
כמובן בתורה  [ת שנצטווינו בהם כדי לזכור את יציאת מצריםון המצוכיר חלק מזנ

 רק במצוות שפירשה התורה , כעתברם עסוקים אנו, ישנן עוד מצוות רבות
 על קביעת  הבוראציוה, בנוסף לתפילין .]תכליתן כדי לזכור את יציאת מצריםש

ציוה שנקרא פרשת שמע .  בכך בכל יציאה וכניסהזכרישנ, המזוזה בפתח הבית
,  גם מצות זכירת יציאת מצרים בכל יום,ושנעשה סוכה בכל שנה, בבקר ובערב
 , פדיון בכור אדםמצותכמו כן . וזכירת ירידת המן,  מעמד הר סיניומצות זכירת

 מצוות חג .מכת בכורותאת  שנצטוונו בהן כדי לזכור בכור בהמהפדיון ומצות 
,  ואיסור אכילת חמץ, אכילת מצהחיוב, הפסח במשך שבעה ימים על פרטיו הרבים

    הינם מערכת שמירה,כל אלו ועוד רבים. כוסות והקרבת קורבן פסח' שתית ד
  .  רב ורצף העברתה בדיוק,התורה חומת הגנה אדירה למסורת ת היוצר,מופלאה  
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  ציווי התורה השומרים על המסורת

חיזוק שאינו , חיזקו את שרשרת הדורותשרבים תורה ציווי   ישנם,זאת ועוד
מיסודות  ,כגון.  או תחלש במשך הזמןלבל תסור טבעת אחת, ניתן לשבירה

אות אחת בספר סובר אפילו על וה, תורההאמונה היהודית להאמין בכל הכתוב ב
ככתוב בפירוש [. אין לו חלק לעולם הבא,  למשה בסינילא ניתנהשהתורה 

כל אחד נזהר לזכור את , כיון שכן] .)סנהדרין תחילת פרק י(ם "המשניות להרמב
ולא להוסיף עליו ולא לחסר , וגם להעביר הלאה את מה שקיבל, המסורת בדיוק

   יודע הינו שתוספת זו, שכן אם הוא ממציא חלק מהמסורת או גורע ממנה, ממנו
  . ו לצאת מכלל ישראלואחת דינ, אינה חלק מהמסורת  

, עם תפילין שרצועותיהן צבועות אדום, נכנס לבית הכנסתשלעצמנו יהודי 
או כל דבר , פס לדיםאו ב, קל וחומר אם יחליף את הרצועות ביריעות

קל וחומר אם ינסה . ומלהסתפח בבית השם, הרי מיד יגרשוהו מבית הכנסת, אחר
יוציאוהו מכלל ישראל , קל וחומר אם יטען שלכך כיוונה תורה, וה חדשהליצור מצ

וכמו שאירע במשך ההיסטוריה ליוצרי דתות חדשות שיצאו , ויחשב יוצר כת חדשה
האיסלם , ]האיסים[הקראים , הנצרות, הצדוקים, הבייתוסים, הכותים, מן היהדות

הלכות . זוקונסרבטיביםרפורמים , משכילים, הפרנקיסטים, השבתאים, ]בני ישראל[
הינם מנגנון הגנה עצמי ונפלא על רצף , ועוד רבות כהנה,  הנזכרתכגון מצות תפילין

                                                                 

  אינם קשורים לנידון , ומחלוקות הפוסקים שבכל דור ודור, העדותהשונים שבין  המנהגים ז
הלא , עם פירושה התורה שבעל פה, כי אנו עסוקים עתה בעצם התורה שבכתב, זה המנהגים ז

, בנוסף. שלא להוסיף ולא לגרוע, ועל כך ציוותה תורה, הן המשניות והגמרות המוסכמות על כולם

ויפסקו הלכות לפי כללים שכליים , ור יתקנו תקנות ומנהגיםציוותה התורה שהחכמים שבכל דור וד

לפיכך כל זה הוא נושא אחר שהתורה , וממילא נתונות למחלוקות אנוש, הנתונים להכרעת אנוש

 ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים )יג-ט, דברים יז(כנאמר [בעצמה ציוותה עליו 

מן המקום ההוא אשר , ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך. טודרשת והגידו לך את דבר המשפ, ההם

ועל המשפט אשר יאמרו לך , על פי התורה אשר יורוך. ושמרת לעשות ככל אשר יורוך, יבחר השם

, ] אחרי רבים להטות)ב, שמות כג(וכנאמר ', לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל וגו, תעשה

  .ואין כאן מקום להרחיב

  . יז

  נתאר 
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  ,  תקצר היריעה למנות כאן את המצוות השומרות על התורה.ודיוק העברה המסורת
  . ולכן נביא מספר דוגמאות למצוות אלו, ומכל מקום פטור בלא כלום אי אפשר  

 רק השמר לך ושמור )ט, דברים ד( זכרון מעמד הר סיני כנאמר התורה על חיוב
ופן יסורו מלבבך כל ימי , נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך

ציווי זה הינו משמרת חזקה לזכירת והעברת . כ"ע. והודעתם לבניך ולבני בניך, חייך
 כן ציווי התורה שכל כמו. ח)ח, שמות יג( ציווי והגדת לבנך וכך גם, המסורת המדוייקת

ועתה כתבו לכם את השירה , )יט, דברים לא(אחד יכתוב לעצמו ספר תורה ככתוב 
כמאמר התורה , חייבה התורה מיתה את העובר על דברי חכמיםעוד . 'וגוהזאת 

והאיש אשר יעשה בזדון ,  לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל)יא, דברים יז(
 שמע )א, דברים ה(כנאמר , חיוב למידת התורהגם . איש ההוא ומת ה'וגולבלתי שמוע 

 ולמדתם אותם ,ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנכי דובר באזניכם היום
שנאמר , וחיוב קביעת עתים ללימודה בכל יום בבוקר ובערב. ושמרתם לעשותם

חיוב ללמד . 'וגווהגית בו יומם ולילה ,  לא ימוש ספר התורה הזה מפיך)ח, יהושע א(
 ולמדתם )יט, דברים יא(כנאמר ,  או בעצמו או למנות אחר שילמדם,את בניו תורה

ווי התורה שלא לשנות שום אות מן מלות התורה ומן צ. אותם את בניכם לדבר בם
ולא תגרעו ,  לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם)ב, דברים ד( נאמר כ,ציוויה
 אותו תשמרו , את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם)א, דברים יג( ועוד כתוב. ממנו

איסור גמור לא רק לגרוע איזו מצוה מן . לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, לעשות

                                                                 

  , וזה סותר מאמיני הקדמות, ל" כתב וז)אות קט ריש שער ב(במאמר חמץ  ץ"הרשב ח
וזאת הדעת נשארה לפילוסופים . אלא כך היה, שאומרים כי לעולם לא נתחדש דבר ץ"הרשב ח

או הגידו , וכשראינו אנחנו. 'ואילו ראו קריעת ים סוף שרפו כל ספריהם וכו. של יון וחברו בה ספרים

הרי הוא כאלו ראינו אנחנו בעינינו , ור הגדה מפורסמת שאי אפשר להכחישהלנו אבותינו דור אחר ד

מזהיר על יד , יש לו מחדש, ואם הוא מחודש. בשעה קלה ראינו חדוש העולם] הרי[קריעת ים סוף 

] את מעמד הר סיני[על כן צותה התורה להגיד זה . וגומל ועונש. ומשגיח. ויודע. נביאיו בתורתו

לכל יבא . עד יגידו זרוע השם לדור אחרון, וגם עד זקנה ושיבה לא יעזבוהו, לבנינו מנעוריהם

, בעולם הזה, והיא תועלת גדולה לנפשות ולגופות]. והגדת לבנך[וזהו תועלת זאת המצוה . גבורותיו

 .ל"עכ. ובעולם הבא

  ציווי 
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לתלות שתי , החפץ להניח שתי תפילין, אלא אף להוסיף עליה מצוה אסור, התורה
ת להוסיף פסוק או או,  גם נאסר כאן.עובר על ציווי התורה הנזכר, מזוזות וכדומה

  או אפילו לשנות מעט מצוה , וממילא אף אחד לא יוכל לשתול מצוה חדשה, בתורה
  . קיימת  

  משל הטלפון

 נשתמש ,יותר את משמעות דיוק העברת המסורת היהודיתכדי להפנים 
 ילדים בו יושבים מספר, "שבורטלפון "ישנו משחק ילדים הקרוי . במשל נוסף

את והלה ,  בצורה שבקושי ישמע את דבריוולרעדבר מה  הראשון לוחש ,זה לצד זה
 והראשון , ששמע את הדבר בקולעד שהאחרון מודיע,  ליושב לידואשר שמע לוחש

 מעוררות, ודרכי שיבושיההדברים  העברת  בדרך כלל.את המילה שאמרמודיע 
 כך שנדע בוודאות ,"טלפון מתוקן"לצורך המשל ננסה לבנות .  ושמחהשחוק

ניח שאין אנו  לצורך כך נ.ישמע האחרוןהוא אשר א הושהדבר שאמר הראשון 
. א פסגת ותכלית חיינוהי" הטלפון המתוקן" ושמטרת ,כולותמוגבלים באמצעים וי

 .ללא שינויוועבר בדיוק רב י, לשם כך נבנה מערכת הגנה כך שהדבר שיועבר
אם כגון , שאמר הדבר  מעביר את עצם, המילהבנוסף לאמירת כל ילד ,1' מנגנון מס

 , מה שמע,כך ידע בודאות שומע המילה . יעביר לרעו תפוח בידו,"תפוח"בחר לומר 
, 2' מנגנון מס. איש ביד רעהווכך יעבירו ,  שכן התפוח בידו הינו,וגם לא ישכחה

 אמירת המילה תאמר ,3' מנגנון מס.  וגם אותה יעבירו,על פתקתכתב מילה ה
 כך שהראשון ,ורים של חמישה ילדים ניצור עשרה ט,4' מס. חמישים פעם לכל ילד

לאורך  ו,אותו טורוהם יעבירו את המילה ב, מודיע את אותה המילה לראש כל טור
הועברה , אצלולוודא שהמילה שהועברה כל טור וכל  י,העברת המילה ובסופה

עם  ,תרגילה אותו ו את במשך עשרה ימים יעש,5' מס. ולא אירעו תקלות, רעוור בט
 יפסק שמי שישבש את ,6'  מס.תחלףתיקבע ולא ת כך ש, אחר זהבזהאותה המילה 

   נעודד מוטיבציה על ידי ,7' מס.  ומי שידייק יתוגמל היטב,המילה יענש קשות
  . גודל ומעלת תפקידםמשתתפים בהסברה שתשכנע את ה  

  ,  ברור לנו שהמילה שתועבר בתחילה,יצוייר שאכן יקויימו כל התנאים האלו
  . יוכלו לוודאה ולתקנה, תקלה ושיבושתארעואם גם , ע לבסוףהיא המילה שתגי

  . יח

  לו 
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העולים ועדיפים , בעם ישראלם מצוותיה הינו רצף העברת התורה וקיו
 התורה ,1'  מנגנון מס,נראה זאת בקצרה , על פני המשלעשרת מונים

 יחד עם חפצי מצוות שאינם , ברציפות היסטורית בלא הפסק,מועברת מדור לדור
 נתאר לעצמנו מי שיחליף את . מזוזה וכדומה, תפילין, כגון ציצית,ים לשינויניתנ

' מס.  תיכף יסלקוהו מבית הכנסת,בכנפי מלאך ויכנס לבית הכנסת מעוטר ,טליתה
 התורה ,3' מס.  הוא ספר התורה, ומדוייקמך כתובס התורה מועברת יחד עם מ,2

 ועל כך מוסרים ,היסטוריה במשך כל ה,נלמדת וחוזרת ונלמדת מידי יום ביומו
אלא רשת של , שלת העברת התורה אינה אחתשל, 4' מס.  חייהםהיהודים את

שלת לפנינו כולם מחזיקים באותה של ו,ות המתפרסת בכל קצוות תבלאשלשל
חודש מידי  ו,מידי שבת בשבתו,  מצוות רבות נעשות בכל יום ויום,5' מס. בידיוק

 הבטיחה שכר ועונש על קיום או אי קיום  התורה,6'  מס.בחודשו במעגל השנה
 מעבירי ושומרי התורה התייחסו ,7' מס.  בעולם הזה ובעולם הבא,מצוותיה

    עד כדי מסירת נפשם בפועל ממש,ומתייחסים לתורה ברצינות שאין למעלה ממנה
  .היסטוריה במשך ה כאשר אירע אין ספור פעמים,על שמירתה  

  אבות לא ישקרו לבניהם

כאשר מעבירי שלשלת , וד הוכחות למהימנות ודיוק העברת המסורתנביא ע
עד , והם מעידים על מה ששמעו מאבותיהם, הדורות כולם הם אבות לבניהם

אנו בטוחים שאבות לא ינחילו , האבות הראשונים שהעידו על מה שראו עיניהם
 כיון שאין מי שיאהב את. וחשיבות רבה, שקר לבניהם בדבר שהינו בר משמעות

גם אם נצייר ציור . ועל כן לא ישקר לבנו בדבר שהוא מהות חייו, האדם יותר מאביו
  סוף סוף לבסוף היה מגלה לו סוד , שהיה לאב אינטרס לשקר לבנו בדבר, היפוטטי

  .זה  

  שרשראות רבות של אבות לבנים ומפוזרות בכל העולם

 שרשראות אלא, 'וכואינה שרשרת אחת של אב לבנו ולבן בנו , שרשרת זו
כשאנו ו, השרשראות התפזרו בכל העולם ,ועוד זאת, רבות של אבות לבניהם

מוצאים אנו שכולם מעידים על , בודקים את תוצאות העברת המסורת אצל כולם
והיא שרשרת שאינה ניתנת , הרי ששלשלת זו מתחזקת שבעתים, אותו הדבר

  הנמשל 

  . יט

  ואם 
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סיפורי הדברים פרטים שהרי אם במשך הזמן הוסיפו על . מדוייקת ואמינה, לשבירה
ועם אותם פרטי דת , כיצד יתכן שכולם מגיעים לפנינו עם אותה המסורת, ומעשים

  אין זאת אלא , אותה משנה גמרא ופוסקים, אותה תורה, אותן מצוות, בדיוק
  . עד שיפתיע כל רואה, שהמסורת הועברה בדיוק מרבי מדהים כל כך  

  דיוק העברת המסורת בספר התורה

לרצף ודיוק העברת המסורת , אשר מהווה אות חותך, נו לדבר פלאנשים לב
כל מי שמתעסק מעט בספרות . והינו ספר התורה הנמצא לפנינו, היהודית

המובילות לטעויות , מודע לטעויות אנוש בכתיבה או בהעתקה או בהדפסה, עתיקה
 ריבוי ,ומועתק ביותר ויותר עותקים והדפסות, וככל שהספר עתיק יותר, בגירסאות

כשם שאי ",  בתחילתויםתבועד שכמעט בכל ספר כ, השיבושים בו הולך וגדל
  ומבקש המחבר מקהל , "אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לספר בלא טעויות

  . קוראי ספרו שיעמידוהו על טעויות אלו  

ולפנינו קיבוץ , שרבים מעם ישראל חזרו מהגולה, בימינו אנו, זה פלא
הנה כולם , כולם נקבצו ובאו לך אל ארץ ישראל, ת תבלגלויות מכל קצוו

למרות שעם ישראל היה מפוזר בין עמים שונים , הגיעו עם אותו ספר תורה בדיוק
והיו רחוקים זה מזה אלפי קילומטרים , מנהגיהם ולבושיהם, בתרבותם, בלשונותיהם

עותקים המועתק במספר ה, והגיעו עם הספר העתיק ביותר, במשך אלפי שנות גלות
בכל זאת אצל כולם נמצא אותו הספר בידיוק , והמפוזר ביותר בעולם, הרב ביותר

דבר המלמד רבות על דיוק ,  והינו הספר המדוייק ביותר עלי אדמות,ללא שום שינוי
, אם נפנה אל הנצרות, להבדיל,  לצורך הדגשת הדברים.העברת המסורת היהודית

בו כמאה וארבעים [צי מגודל ספר התורה ספר יסודם הינו האוונגליון שגודלו כח
 גרסאות אלפיוקיימות בו ] ובספר התורה כשלש מאות אלף אותיות, אלף אותיות

האין זה אות חותך לדיוק העברת , ואילו בספר התורה אין שום גירסא שונה. שונות
שעצם ביטוי זה יצא מדיוק כתיבת [' המסורת היהודית המדקדקת על כל קוצו של י

בעוד שספר , מה גם שהוונגליון נכתב לפני כאלף תשע מאות שנה.] רהספר התו
, ובודאי שככל שעובר הזמן, התורה נכתב לפני כשלשת אלפים ושלש מאות שנה

  . כ

  וראה 
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וזאת על אף כל הצרות שאירעו לעמנו השמדות . טמתרבות שנויי הנוסחאות
,  התורהלשלימות רצף המסורת בספר. [מה שלא היה אצל הנוצרים', הפוגרומים וכו

וציוום להניחו , ומסרה לעם ישראל, נזכיר שמשה כתב את ספר התורה בסוף ימיו
ויתנה ,  ויכתוב משה את התורה הזאת)ט, דברים לא(ככתוב בתורה , בקודש הקודשים

ויצו , 'וכוואל כל זקני ישראל , הנושאים את ארון ברית השם, אל הכהנים בני לוי
ושמתם , לקוח את ספר התורה הזה, ם לאמרמשה את הלוים נושאי ארון ברית הש

ספר זה שכתבו משה היה . והיה שם בך לעד, אותו מצד ארון ברית השם אלהים
ובמשך כל הזמן הועתק ספר , בבית קודשי הקודשים עד סמוך לחורבן בית ראשון

שכל אחד , וכדי לקיים את מצות התורה, כדי ללמוד תורה, התורה על ידי יחידים
כל זה היה עד גלות החרש והמסגר בתקופת יכניה בסוף . ספר תורהיכתוב לעצמו 

כמובן היהודים נטלו עמהם את היקר להם . ואז החל פיזור ישראל בגולה, בית ראשון
וכציווי התורה לכותבו וללומדו , ושמרו עליו כבבת עינם, הוא ספר התורה, מכל

ודיוק התורה , נות חיזוק לאמי)אות לא( ועוד ראה להלן .]ושלא לשנות בו דבר
  שנמצאים בכל , ועוד, הפרסי, תרגום השבעים, מן התרגומים הקדומים, שבידנו

  .בשפות שונות ותוכנם תואם לשל התורה, העולם  

  חקירת האמת הניכרת מתוך התורה שבעל פה

שמצדו , שרצף המסורת בה הינו כה מדוייק וכה אמין, כל הלומד גמרא יודע
ושרצף , וק רבמורה שהמסורת בדת ישראל עוברת בדילבד יודע הינו ידיעה ג

כל העיסוק בגמרא הוא מלחמה תמידית . ר בטענת אי דיוקורעיזה אינו ניתן לע
, מה אמרו ובאיזה נוסח, ועמידה על דיוק הדברים, לחקירת האמת בלא משוא פנים

 ,ו ובשם מי אמר, מי אמר מה בדיוק.איזה דין יתכן ואיזה לא, באיזו מילה השתמשו
                                                                 

   ,שלצורך נידוננו אינם נקראים שינויים, ישנם מספר שינויים בספרי התורה, הדיוק  לצורך ט
או ויהי , ויהיו כל ימי נח. )ב, דברים כג(או פצוע דכא , פצוע דכה: ונביאם, כאשר תראה  לצורך ט

כל פרשה בתורה [ומספר מצומצם של שינויים בפרשה פתוחה או סתומה . )כט, בראשית ט(כל ימי נח 

יש שבאמצע יש שהריק הוא בתחלת השורה ו. )יודין' ריק באורך של ט(מתחילה בחצי שורה ריקה לפניה 

ת " ובשו)נו' ו סי"וח, ג' ב סי"ח(ד "ת יחו"ראה בזה בשו.] ונקראים פרשה פתוחה או סתומה, השורה

  .)כה' ד סי"ח יו"ח(א "יבי

  . כא
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 מגש

  ועד הספרות התורנית הנכתבת , וכך הוא אחר כך בגאונים ובראשונים ובאחרונים
  .חקירה אין סופית על האמת ואליה, בימינו אנו  

מוזמן , ומי שלא יודע, ואין צורך להראות לו זאת, מי שלמד תורה יודע זאת
 אך פטור .על כל פסיק, ולראות את העמידה על דיוק הדברים, ללמוד מעט

 )ו משנה ג"פ(אבות המשנה ב, דוגמאותמן המעט נביא מעט ו, כלום אי אפשרבלא 
 , או דבור אחד, או פסוק אחד, או הלכה אחת, הלומד מחבירו פרק אחד,אומרת

 אות  מי שלמד מרעוהסיום שאפילו. 'וכו צריך לנהוג בו כבוד ,אפילו אות אחת
 כפי שהתורה שבעל , אלא דברים כפשוטם, אינו גוזמא,אחת צריך לנהוג בו כבוד

וממילא תבין .  מן התורה, מתוך אות אחת, דיניםולומדת, פה דורשת מאות פעמים
 ,מי שלימדו אפילו אות אחתאת ריכים ע ואם כה מ,שאם לומדים דין מאות אחת

פסחים דנה הגמרא בתחילת מסכת  .כמה דקדוק ותשומת לב שמים אל התורה
ומדוע לא , "אור לארבעה עשר"סכת שבה פותחת הממילים במשך כמה דפים על ה

 על דברי המשנה חמש )א"דף נה ע(ה עובמסכת בבא מצי .נכתב ליל ארבעה עשר
דווקא המשנה נקטה  הגמרא מבארת מדוע , ושכן כתוב בברייתא,פרוטות הן

מה הניע את ו,  של אותו הדין אחרות נקטה דוגמאות ואילו הברייתא,דוגמאות אלו
איך גורסים דיון  )א"דף פ ע(מ "ועוד בב. לו ולא אחרותהתנאים לכתוב דוגמאות א

 מדוע,  ובריש יבמות באורך.)ודיוק זה מוליד הלכה(או קשה למשאוי , קשה כמשאוי
 )ריש פרק ד( ובגיטין .ה ולא בסדר אחרהערואיסורי דוקא סדר זה של נקטו במשנה 

  ק תפתח  ר,וכך אין ספור דוגמאות .מדייקת הגמרא היטב את לשון המשנה שם
  .מה שהעלה המזלגהבאנו מרק ועתה , גמרא או פוסקים ותראה  

מי רק אצל , יכולות לנבוע, ניפוח היסטורי ואי דיוק בהטענות על זאת ה
רואה את , אך כל מי שמעיין בה רק מעט.  מכיר את תורת ישראלינואש

',  ימלחמות שקמו על שמירת כל קוצו שלואת ה, הדיוק המרבי של העברת התורה
על דיוקים בלשון , שבהם וויכוחים וחקירות על כל צעד ושעל, פוסקיםב או גמראב

כאשר יראה כל רואה אם , הכתובים בתורה' קל וחומר על כל קוצו של י, ובגירסא
  .ילמד אפילו מעט

  

  כל 

  לאור 
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מדש

  יוצר היסטוריה בדאי

שאף על  , הטענהמפני, עוד יש לבדוק את חוזק הטבעות היא שלשלת הדורות
- אותיות ה( לעיל כאשר התבאר,  שאת דור מתן תורה אי אפשר היה לרמותפי

 - אותיות יג(  כאשר גם זה הוכח בעליל,ואף על פי שהמסורת הועברה בדיוק רב, )יב

שהצליח , בדור מסויים קם בדאי כשרוני ביותרמא עדיין יש לעורר את הספק ש, )כא
וטען שהם שכחו את ,  עמם בספרו להם היסטוריה בדויה על,לרמות את עם ישראל

שלמעשה אינה , ריה האבודהבהזכירו להם את ההיסטוועל כן , סטוריה שלהםיהה
 דהיינו שכגון לפני כאלף חמש מאות .עליהם לקיים את התורה והמצוות, שקראלא 

ואת מעמד הר ,  שלכםשאמר לעם ישראל שכחתם את ההיסטוריה, שנה הגיע בדאי
, מציא את ההיסטוריה שלא היתה ולא נבראהעצמו הבלמעשה הוא כש ...סיני

ומשם אכן כאמור עברה המסורת , הצליח לשכנעם בכך, ובחכמתו ובחלקות לשונו
אולם האמינות היתה לדבר , כאשר נוכחנו לדעת, הלאה בדיוק רב ובמהימנות

   ובשקריו יצר את סיפורי יציאת מצרים והר סיני ומצוות , שהמציא יוצר הדת,שקר
  .רבדיהןהתורה על כל   

, גם את הדברים לימינו אנותרנ,  לא יתכן כזאת בהיסטוריהלהבהיר מדוע
,  על היסטוריה אחרת של עמנושיבא היום מי שיטען לפנינונתאר לעצמנו 

 עלינו לקבל ,מכח ההיסטוריה שהוא מספר לנווש, שאינה ידועה לאף אחד חוץ ממנו
  ולגדל את בנינו על , ל ימי חיינוולהשתעבד לו במשך כ, עול מצוות של אל לא ידוע

  ....דרך חיים זו  

כיצד ניתן לבדות ! הרי זה מופקע בעליל! ?היה מישהו מקבל את דבריו
, הרי פשוט שהיינו לועגים ובזים לו, היסטוריה שונה מהידוע לנו ולכל העולם

 אם קל וחומר. פל עלינו מכח ההיסטוריה שבדהוזאת אף אם לא היה שום חיוב נו
קל וחומר אם , כוללת כמה מצוות אשר מצרות את צעדינו, לת מרותו של אל זהקב

גם אם , מי יקבל את דבריו, כוללת דת זו אלפי מצוות על כל צעד ושעל בימי חיינו
  דבריו יהיה העם את וגם אם העם השומע , יהיה אדם זה הדמגוג הנפלא ביותר

  .הסתום ביותר  

שנעשה , כנס היסוד של חוקי מדינת ישראל בודאי זוכר הינך את ,קורא יקר

  . כב

  כדי 

  האם 

  . כג



    המדות  מחשבה- האמונהשער   ע"שו  

 

מהש

מדינת ישראל על כל ז שבו השתתפו כל ראשי "בשבט תשט' בככר דיזינגוף בי
י הערים ראשכל חברי הכנסת רבני ו,  משתתפים5000-  כובו נמנו, קצוותיהם
הכוללת , על קבלת דת מדינת ישראל,  הוחלט על ידי בחירות בכנס זה.והשכונות

והודיע את כל המצוות שחובה על כל , בן גוריון עמד על הבימה. חיוב מצוות רבות
משך חמש דקות כל יום בבובהם חובה על כל תושבי ישראל , תושבי מדינת ישראל

 חובה על כל תושב .עם מתי חיילי ישראל ,בעצימת עינים ובמחשבהד חיילהת
על ע  חובה בכל שבו. דגל מדינת ישראל קטןלבוש בכל עת בגד שבו תפורישראל ל

, אודות מעלת מדינת ישראל,  נאום מראש העיר או בא כוחוכל התושבים לשמוע
כל מי שיפר חוק .  ועוד חיובים רבים שאין כאן המקום לפרטם, ופרטיהםחוקיהועל 

וכידוע כל תושבי ישראל .  יסגר בבית האסורים למשך שנה,אחד מחיובים אלה
   על ,אחר ישום כל מצוות אלוהמשטרה עוקבת , מקיימים מצוות אלו בקנאות רבה

  .  ברם הדברים ידועים, ויש עוד להאריך,םתושביהידי   

  ... !?על מה הוא מדבר,  מה קרה לכותב שורות אלו,בודאי תמה אתה

 שנועד להראות כמה אינה ברת מציאות הטענה ,זאת כמובן אלא משל
. צריםשמישהו שתל באיזה דור את ההיסטוריה של מעמד הר סיני ויציאת מ

ועל ידיהן ליצר , האם לדעתך יוכל מישהו ליישם דמיונות כגון אלו על מדינת ישראל
כי אנו לא , בודאי שאף אחד לא היה שומע לו ובקולו, ולהוליד דת חדשה, היסטוריה

ואנו יודעים , ואף אחד לא מקיים מצוות אלו, שמענו ולא ראינו דבר מכל זאת
לא , לא כנס,  מזכרון דבריו ידוע לנום דברואין שו, שהמשטרה לא עוקפת כל זאת

 הוא ,וראה כי המשל מזערי ביחס לנמשל. 'וכו 'וכו א מצוות ולא התייחדותל, ככר
 ומיוסדת על ניסים גלוים , ששם ההיסטוריה מופלאה עשרת מונים,מעמד הר סיני

   ואם כן קל וחומר בן בנו של קל, ועם הטלת מצוות רבות לאין שיעור, לעיני רבבות
  .על ידי שיחזור היסטורי בדוי, שאינה ניתנת ליצירה, וחומר  

 לשכנע אותנו בהיסטוריה ,אם היה מצליח מישהו במשימה בלתי אפשרית זו
אלא ישנו צורך הכרחי , הן לא די בכך ששומעי לקחו ישתכנעו, בדויה זו

עבירו וי, עד שמכאן ועד סוף ימיהם יחזיקו בדבריו, שעוצמת השיכנוע תהיה כה רבה
  ושאיש מהם לא יקום ויערער על כך שהסיפור , אותם לבניהם אחריהם בקנאות רבה

  . ויטען לא היו דברים מעולם, בדוי  

  אין 

  גם 
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מוש

  היכן בהיסטוריה מופיע יום תחית האומה מחדש

בודאי שהיה חייב פרט , אם היה באיזה דור בדאי שיצר היסטוריה, מלבד זאת
ור מסויים קם אדם שהחיה את שבד, דת ישראלית יבהיסטורזה להופיע 

או ,  זכרון תחיית האומה.את הדת האבודה,  את אבידתה הנוראה והחזיר,האומה
בודאי , איש שהחזיר את האבידה ההיסטוריתסיפור תחיית האומה על ידי אותו 

, עצם העובדה שאין תזכור כזה. ולכל הפחות היה נזכר היטב, היה נקבע לחג מסויים
  ואין טענה ממין זה אלא ספיקולציה ,  שלא היה כדבר הזההמכריח, או הדומה לו

  . ידמיונית בכדי לדחות את השכל הישר  

                                                                 

  כי מצוות התורה נהגו ,  וזו לשונו)ח מכתב יד סימן שסח"ח(א "ת הרשב"זה כתב בשו כתוכן י
, ד בעת ההיא בין השם יתברך ובינינוומשה עומ, במדבר בימי משה רבינו עליו השלום כתוכן י

התחשוב שנהגנו אנחנו בעשיית המצוות על הדרך הזה שאנו נוהגים , ואם כן אמור. ורואה במעשינו

  . אם כן כבר יש לנו ראיה מוכרחת שעל הכונה הזאת נצטוינו בהן. היום

  ועין או שתאמר שראה משה שאנו טא, אין נמלט מאחד משני דרכים, אין אתה אומר כן  שאם

. ולא הדריכנו בהן על דרך אמיתתן, ולא מנענו מן הטעות, ועם כל זה לא הודיענו, במשמען  שאם

כמו שכתוב ולמדה את בני ישראל שימה , וזה אי אפשר לנביא נאמן שנצטווה להודיענו וללמדנו

, יןולא הב, ולא ידע, והוא נביא אמת, וסכל ממנו יתעלה חלילה, או שטעה גם הוא עמנוב. בפיהם

  !. ?ולא יודיענו יתעלה, ולא יתבונן

  או שתאמר א, גם כן אינך נמלט מאחד משני דרכים, תאמר שלא נהגנו בימיו על הדרך הזה ואם

או שתאמר ב. נתחלף בטעות, שאחר זמן שנהגו כך בימי משה ויהושע והזקנים והנביאים ואם

העולם בלי שום חלוף דבר אי אפשר שיתפשט הטעות בכל , ואם נתחלף בטעות. שנתחלף בהסכמה

תמצאם כולם נוהגים , עם היותנו מפוזרים מעבר אל עבר, וכשתחקור אחר כל עמינו. גדול או קטון

לא תמצא מקום אחד יוצא מן הגדר הכללי אפילו . בלי חלוף כלל, בכלל המצוות על תכונה אחת

 קבוץ עם רב מן בלי, אי אפשר להיות הסכמה גדולה כזאת, ואם נתחלף בהסכמה. בנקודה אחת

דהיינו אף לו יצוייר [ואם היה . ג"להסכים על חלוף דת בשורשי מצוותיה לבד תרי, הקצה אל הקצה

וגם . אי אפשר לקבוץ גדול כזה על דבר גדול כזה שלא נודע, ]שהיה נעשה ציור היפוטטי זה

 הניחו דבר עד שלא, ומחפשים וחוקרים עלינו בדת חקירה הגדולה, הנוצרים החולקים עלינו בזה

, ואומר אני. ואיך לא הגיעו בחקירתם הגדולה אל ידיעת החטא והזיוף הגדול הזה, לחקור עליו

  . כד
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חטאות גדולי האומה מפורשים כאשר , יסוי עובדותבדת ישראל אין העלמת וכ
כאשר נזכרו , מגולים המה ואינם מכוסים, באר היטב בתורה ובכתבי הנביאים

ך המה גלויים "בתנ, היו חפצים להסתיר דברים שאחרים ,)אות יב(קצתם לעיל 
 ,ועל כן. חטאות ראשונים מגולים ומפורשים, וכן הוא אחר כך בגמרא, ומפורשים

הוא לא היה נעלם מלהופיע בנביאים או , אם היה הליך תחיית האומה שכזה
כיון שאפילו חטאות ראשונים , רא באיזה דור שהיה קם כדבר הזהבכתובים או בגמ
קל וחומר שלא יתכן שפרט כה חשוב וכה יסודי על , אינם מכוסיםמגולים בתורה ו

ולא יזכר בקורות ,  יעלם מעיני האומה ומן ההיסטוריה,תחיית הדת והשבת אבידתה
  על כן טענה זו מופקעת , ולא בשל שום אומה אחרת, הימים של עם ישראלדברי 

  .מחשבה אף בהואינה ניתנת להעלות, בעליל  

  רצף המסורת

,  את ההיסטוריהכן לטעון שבאיזה דור קם שקרן שבדהסיבה לא יתמעוד 
ובכל דור , איש בשמו ומקומו, היות ולפנינו ישנו רצף מסורת מדור אל דור

מי היו ראשי עם ישראל נאמני , עם פרטים רבים, כמה קרבו וכמה רחקו מן הדת
לכל הכולל תאריכים מדוייקים , המסורת ומעביריה ומלמדיה לדורות שאחריהם

 על פי  ולא,אנשים שחוו ועברו היסטוריה זוו על ידי שנכתב, אורך ההיסטוריה
, עד ימינו אנו ממעמד הר סיני ,מן קום האומה לעםרצף זה הינו מז .סיפורים ששמעו

 דרך כותבי העתים הרבים יהודים ואחר כך, ך"כאשר מפורטים הדברים בתנ
כיון שלצורך , ן לשתול היסטוריהממילא לא יכל שום אדם בשום זמ. ושאינם יהודים

 אך .שבו יוכל לשתול היסטוריה בדויה,  מוכרח שיהיה לפניו זמן היסטורי מת,זאת
  הרי יוכרח , כיצד ניתן לשתול בה בדיות, כשרצף המסורת רציף וידוע לפרטי פרטים

  . וזה לא יתכן,  עד ימיו הוא עצמואז לשתול בדיות  

                                                                                                                                                       

שהם מחפשים כמחפש , היו מוצאים ויודעים באמת, שאפילו לא החליפו רק מילה אחת קטנה

, וחושבים שאנו חלפנום בתרמית, עד שהם באים עלינו במקצת מלות קראנום תקון סופרים, בנרות

. 'לבאר ענין תקון סופרים בסוף דברי אלה וכו, והנני עתיד בעזרת השם. ולהחליף כונות חלילה לאל

מימות , אלא באמת לא סרנו אנחנו קהל עדת ישראל בהיותנו נוהגים בכלל המצוות על תכונה אחת

  .ל"עכ. עודנו היום, עד כנסת הגדולה, עד הזקנים, עד יהושע, משה רבינו עליו השלום

  גם 

  . כה
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ויספר ,  שיטען על היסטוריה אבודה לנונתאר לעצמנו שיבא מי, ונבאר
את ההיסטוריה עד הדור הקודם לנו עם פרטים על אנשים שאנחנו לא 

ושהם היו גדולי , ושהם הוריהם של פלוני ואלמוני שחיים היום עמנו,  עתהמכירים
כי החיים , הרי פשוט שזה לא יתכן. האומה ועשו מעשים גדולים כאלה וכאלה

  וקל , שהוריהם לא היו מי שהוא מספרני וכל מכיריהם יאמרו פלוני ואלמו, יכחישוהו
  .  עליהםשסיפר שלא עשו ככל הנפלאות וחומר  

ואת , נווימציא היסטוריה כגון מלפני מאתים שנה לזמנ, ירחיק עדותו
כיון שביוצר דת דרך היסטוריה .  ישאיר כשהיהעתההמאתים שנה עד 

היו חילוניים או מאמיני דת , ו וזה שלפניואם כן הדור הקודם ל, שקרית עסוקים אנו
 לצורך אם כן ,"הזכיר את דתם השכוחה" והוא , שלא הכירו את דת ישראל,אחרת

את דת עם ישראל   בהםמאתים שנים שאנחנו יודעים שלא הכירולהיות זה חייבים 
כיון ,  ישראל אולם זה לא יתכן בעם.לביש את שקריו הוא י ובהם,ישראל

 ואם קם . שניתן לשתול בו היסטוריה,ואין שום שטח מת,  רצופהההיסטוריה בהש
שבהם , של כגון מאתים שנה" מתה" היתה צריכה להיות לפנינו תקופה ,שקרן כזה

יודעים שבמאתים שנים אלו אף אחד ואנחנו , אף אחד מעם ישראל לא היה יהודי
  יסטוריה וכיון שאין שום תקופה שכזו בה, לא שמר על דת ישראל ואף לא ידעה

  .מעוד פן, ממילא נדחית אפשרות מרמה כזו, הידועה לנו  

  רציפות היסטורית אינטנסיבית

תורת ישראל עברה עד הלום תוך רציפות היסטורית אינטנסיבית שאין דומה 
גם , ושאין דוגמתא סביב שום סיפור היסטורי אחר,  בשום אומה ולשוןהל

ן איש יודע לנקוב בשמות כה רבים אי, בסיפורי ההיסטוריה המפורסמים ביותר
דוחה , וממילא ידיעה היסטורית מפורטת. ובפרטיהם הרבים שסבבו שם, שחיו אז

ת שאינה סיפור אלכסנדר מוקדון שהינו היסטוריה וודאי, למשל. כליל אפשרות זיוף
, ועל כל חוקרי ההיסטוריה ולומדיה,  על כל כותבי העתיםומוסכמת, ניתנת לערעור

ואילו . אינה אלא רציפות סתמית, רציפות ההיסטורית ממנו עד הלוםמכל מקום ה
שמות , עוברת ברציפות היסטורית שמית מפורטת, התורה העוברת עד אלינו

עם פרטים , האנשים הפועלים והחיים והמעבירים את המסורת מאיש לאיש עד הלום
אחרי , פסקודינים ש, מה היו חידושיו שאמר, ומה פעל, רבים מכל מעביר היכן חי

  נרחיב 

  ואם 

  . כו
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בשונה מסיפורי , והכל מתוארך היטב, וכדומה, מי מלך ועל איזה חבל ארץ
כאלף שנה לפני , היסטוריה אחרים אשר בדרך כלל מהוזכרים בתאריכים עגולים

- כתוכן זה טען דוד בן גוריון בפני ועדת החקירה האנגלו.הספירה וכדומה
  ראה בדבריו כאן , ליהודיםלהסביר מדוע ארץ ישראל מגיעה , ם"אמריקאית של האו

  .יאבהערה  

                                                                 

  ו של בן גוריוןו של בן גוריוןו של בן גוריוןו של בן גוריוןנאומנאומנאומנאומ יא

  שנשלחה טרם הקמת מדינת , ם"אמריקאית של האו- זה נשא לפני ועדת החקירה האנגלו נאום

תפקיד הוועדה היה לחקור את קשר . לאור דרישת היהודים להקמת מדינה עצמאית, ישראל נאום

 בהוצאת אוניברסיטת 24' מובן במקומות רבים וכגון בספר אמונות עמ(ואלו דברי בן גוריון , היהודים לארץ ישראל

  : )בר אילן

  ובה אנגלים שקצו , "מייפלאואר"כשלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אוניה ושמה  לפני

הם . וחיפשו חוף שומם לחלוטין להתנחל בו ולהקים עולם חדש, בחברה ובמשטר האנגלי לפני

  .והיו ראשוני המייסדים והבונים של אומה זו, אמריקה... עגנו ב

  ועל כן כל ילד אמריקאי יודע שם זה מבית אביו , מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקהזה  היה

אם יש אנגלי אחד היודע בדיוק יום ושעת הפלגת אוניה , תאב אני לדעת. ועוד, ומבית ספרו היה

, כמה אנשים היו באוניה זו, מה יודע ילד אמריקאי ואף מבוגר? כמה אמריקאים יודעים זאת? זו

ממה . ומה אירע להם כל הדרך, מה היה מסלול הפלגתם, מה אכלו, מה לבשו, פחותיהםשמות מש

ובה הוא גר היום , היכן הנקודה בה עלו על חוף הארץ שיסדו אבותיו אלה. ניזונו וכיצד שתו מים

  ?בזכותם

  יצאו , "מייפלאואר"רבות קודם הפלגת , לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה והנה

יודע בדיוק , בתימן ובגרמניה, ברוסיה, באמריקה, כל ילד יהודי בעולם. ודים ממצריםהיה והנה

מותניהם חגורים ? מה לבשו. שאבות אבותיו יצאו ממצרים בעלות השחר של החמישה עשה לניסן

הוא גם מכיר את מסלול המסעות . הם אכלו מצות והגיעו אחרי שבע ימים לים סוף. ומקלם בידם

הגיעו . אכלו מן ושליו ושתו מים מבארה של מרים. תיהם במשך ארבעים שנהואת קורו, במדבר

עד היום הזה . לארץ בירדן מול יריחו ואף שמות משפחותיהם לבית אבותם יצטט מן החומש

ומספרים ביציאת , מחמישה עשר בניסן, אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו בשבעה ימים
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, נבא בקיצור נמרץ ונזכיר את שושלת ראשי מעבירי הדת, לעמוד על כל זאת
  אלפים ותחתיו היו ,  ומעביר השושלתשכל אחד מהם היה ראש אומות ישראל

  .  את מקורות הדברים אם תחפוץ בכךיבוראה כאן בהערה, מעם ישראל תלמידיו  

 3974 סוף זמן התנאים היה בשנת , לבריאת העולם2448תורה היה בשנת 
סוף זמן הסבוראים ,  לבריאה4236 סוף זמן האמוראים היה בשנת ,לבריאה

  ואחר כך5275סוף הראשונים , 4800נת סוף זמן הגאונים היה בש, 4349היה בשנת 
  , וכולם מתוארכים[ ונזכיר את ראשי מעבירי התורה .תקופת האחרונים עד ימינו אנו
  .]רם קיצרנו וכאמורב  

,  ה.עלי,  ד.פנחס, והוא מסרה אל ג, ליהושע, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ב
,  יב.זכריה,  יא.יהוידע,  י.אלישע,  ט.אליהו,  ח.אחיה השילוני,  ז.דוד,  ו.שמואל

,  כ.צפניה,  יט.חבקוק,  יח.נחום,  יז.יואל,  טז.מיכה,  טו.ישעיה,  יד.עמוס,  יג.הושע
ועתה , ך"עד כאן מעבירי המסורת הכתובים בתנ. עזרא,  כב.ברוך,  כא.יהירמ

ותחילה הם , בירי המסורת המבוארים במשנה ובגמראנמשיך את סדר ראשי מע
.  וקיבל מעזראשמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, כג. התנאים הקרויים זוגות

יהושע בן פרחיה ונתאי ,  כו.חנןיוסי בן יועזר ויוסף בן יו,  כה.אנטיגנוס איש סוכו, כד
 הלל , כט.שמעיה ואבטליון, כח. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח, כז. הארבלי

,  לב.רבן גמליאל הזקן מאביו, לא. רבי שמעון, ל] מכאן תקופת הנשיאים [.ושמאי

                                                                                                                                                       

השתא "והם מסיימים בשני מאמרים , ום שיצאו לגולה ואילךמצרים ובצרות שבאו על היהודים מי

לשנה הבאה ] השנה אנו כאן בגולה[השתא הכא . לשנה הבאה בני חורין] השנה אנחנו עבדים[עבדי 

 .כך טיבם של יהודים". בירושלים

  , מסודרים הדברים באיגרת רב שרירא גאון, ך"מלבד בתנ, לעמוד על מקורות הדברים כדי יב
ובהקדמות , )סז- מאמר ג אותיות סה(ובכוזרי , )נכתב בזמן הגאונים(דר תנאים ואמוראים ובס כדי יב

ובספר יוחסי תנאים לרבו של , ד"ובסדר הקבלה להראב, ם למשנה תורה ולפירוש המשניות"הרמב

כי במסגרת מצומצמת . ובעוד מקומות רבים של מסדרי הזמנים, ובהקדמת המאירי לאבות, הרוקח

 .גם כי יארך הדבר עד מאוד,  להראות מקורותלא יכולנו, זו

  כדי 

  מתן 

  , א



    המדות  מחשבה- האמונהשער   ע"שו  

 

נאש

רבי יהודה ,  לה.רבן שמעון מאביו,  לד.רבן גמליאל מאביו,  לג.רבן שמעון מאביו
רב ושמואל , לו] מכאן תקופת האמוראים. הוא סידר את המשנה [.והנשיא מאבי

  מכאן [. רב אשי מסדר התלמוד,  מ.רבא,  לט.רבה,  לח.רב הונא, לז. ורבי יוחנן
  .]ך להביאון צורואילך רצף ההעברת התורה ההיסטורי מפורסם ואי  

 ך שנכתב בזמן"התנ,  אין לפנינו דור שאין לנו ממנו כתבי קודש,לכך
ואפילו [. ן אנשי כנסת הגדולה ונכתב עד סוף זמ,תהוות ההיסטוריהה

 בחוף 1974- כגון במערות קומרן שנתגלו ב, נמצאים לפנינו ממנו כתבים עתיקים
באורך , וביניהם מגילת גוויל שלא נפגמה, נמצאו כתבים, הצפוני של ים המלח

ים ללא ספק ששייכו אותה החוקר, ובו ספר ישעיה כתוב עברית, שבעה מטרים
המשנה שהוא קובץ דברי .] )342' ך כהיסטוריה עמ"מתוך התנ(י הספירה למאה שנים לפנ

, הגמרא שהינה קובץ דברי האמוראים. וכן מדרשי תנאים רבים שלפנינו, התנאים
. הסבוראים שדבריהם נתווספו לגמרא שלפנינו. ועמהם מדרשים ואגדות רבות

הראשונים והאחרונים שספריהם . פנינושלהם נמצאים להגאונים שספרים רבים 
, ונזכרים בתוך הספרים האלו,  חוץ מעוד ספרים רבים שהיו,כל אלו. לפנינו לאלפים

  , גם עבודת המחקרים מגלה במשך הזמן רבים מהם. ועתה אבודים הם מאיתנו
  .ומן הגניזות, מעלה אותם ממצולותו  

  בתורה כתוב שהתורה לא תשכח

וממילא , מה מפורש שהתורה לא תשכח בשום דור כלילבתורה עצ, זאת ועוד
. ושהוא מחזיר עטרה ליושנה, אם היה מגיע מישהו הטוען שהתורה נשכחה

והיו ,  נמצאת סתירתו ודחיית דבריו מכל וכל,הלא מעצם התורה שהוא הביא
 כיצד ,ואם כן, הרי בתורה כתוב שהתורה לא תשכח כליל אף פעם, משיבים עליו

שהנה אמרה תורה .  למעט אתה, יודעים על התורה,נו ולא אף אחדיתכן שלא אנח
וענתה השירה הזאת לפניו ,  והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות)כא, דברים לא(

 אמר הקדוש ברוך הוא,  שםאת הקשר הפסוקיםנזכיר . [כי לא תשכח מפי זרעו, לעד
 לכתוב את שירת ולכן עליו,  יענישם קשותהשםוש, למשה שעתידים ישראל לחטא

, שהיא תהיה לעד לבני ישראל,  וללמדה לבני ישראל)שנכתבה בסמוך בפרק לב(האזינו 
כי אף אם הם יעזבו את , וכאן באה ההבטחה הנזכרת.  יענישםהשם ,שאם הם יחטאו

אם היה  ו.]ולכן שירה זו תוכל להעיד בהם, התורה לא תשכח מפי זרעם, השםדרך 

  בנוסף 

  . כז
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מאחר והתורה לא , אין סתירה מפסוק זה על לדבריוש, טוען בדאי היסטוריה זה
הרי הפסוקים מעידים שהתורה לא תשכח ולכן תהיה עדות . כי הוא זכרה, נשכחה

הן , כיצד זכירה של אדם יחידי יכולה להוות זכירה ועדות לעם ישראל, לעם ישראל
נה וכיוצא בטע .ועל כן פשוט שאף אחד לא יאמין לדבריו. לזאת יקרה שכחה גמורה

 שהרי )אות יז(נוספות בתורה שהובאו לעיל מצוות היו דוחים את דבריו על פי , זו
וחיוב לימודה , ושאסור להוסיף בה דבר, כתוב בתורה שאסור לשכוח את התורה

וכל , וכיצד זה אירע שזכרונה נעלם כליל,  כל המצוות הנזכרות'וכוולהעבירה לבנים 
  , זכרון שהיתה עמנו תורה אבדה נכחד הואפילו, האומה אינה זוכרת ממנה דבר

  .לא שבדאי הינךאין זאת א, ואיננו יודעים ממנו  

  להמציא היסטוריה

 ,היסטוריהאת ה שהגיע מי שהמציא  כל הטענה ההיפוטטית,זאת ועוד
 שאם בימינו ,ימינו אנוששונים הזמנים הקדמונים מ,  על ההנחהתמתבסס

 שבודאי ,לא כן בימים קדמוניים ,נבדקת ונכתבתההיסטוריה נשמרת נחקרת 
 ,משפחותמה שעבר מפה לאוזן בתוך ה  רק, עד כמה דורותתה ידועהההיסטוריה הי

ולכן יכל בדאי , לא היתה ידועה בשער בת רבים, שניםאולם היסטוריה של מאות 
 , ואינה נכונה לחלוטין, אין בה שמץ מן האמת,ברם הנחה זו. לשתול היסטוריה

, יג וכמבואר כאן בהערה היו רושמים את דברי הימים בספריםשגם אז וכאשר נראה

                                                                 

  ולמעשה הינו ראש ספרי ההיסטוריה , ך עצמו הן הינו גם ספר היסטורי"התנ, וראש תחילה יג
ו "אך גם אם היה הוא ח, ואם כי עסוקים אנו בעצם אמינותו, באמינותו ההיסטורית תחילה יג

כאשר כן הוא , תים ושומרים עליהםעצם הזיוף מורה שהיו הם כותבים את קורות הע, ספר מזוייף

עוד נראה בעליל שהיו לקדמונים כבר כשלש מאות שנה אחרי מתן תורה ספרי . ך עצמו"בספר התנ

והינם כתובים על ספרי ,  וכל ישראל התייחשו)ט, א(שהנה כתוב בדברי הימים , היסטוריה נוספים

משום [ים אלו אינם בנמצא עמנו שספר, ק והמצודות במקום"וכתבו הרד. כ"ע. מלכי ישראל ויהודה

וגם , הנה לנו שהיו ספרי היסטוריה גם למלכי ישראל]. שיחוס כל ישראל אינו נמצא בספר מלכים

ועוד . כאשר מפנים לעיין שם למי שחפץ לראות את כל יחוסי ישראל, ושהינם נגישים, למלכי יהודה

וכן נזכרו ספרים של מלכי . המלכים נאמר הנם כתובים על מדרש ספר )כז, ד"ב פכ"ח(בדברי הימים 

, אם כי פעמים הכוונה לספר מלכים כגון דברי הימים ב[ישראל ויהודה אלו עוד רבות בדברי הימים 

ובכולם , ח, ו"פל, כז, ה"פל. יח, ג"פל. לב, ב"פל. כו, ח"פכ. ז, ז"פכ. כו, כגון בפרק כה, ]לד, כ

  . כח
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גם ספרים . כלומר קחנו משם, ימים בקיצורכתוב שבספרים אלו הושלמו הקורות שהובאו בדברי ה

, יא, ב טו"ועוד בח. שאינו עמנו, ובמצודות כתב" על ספר דברי הימים למלכי ישראל"יט , יד, א"ח(אלו נזכרים במלכים 

  .ך שלא אספנו כעת את כולם" ובעוד מקומות רבים בתנ)וגם בפסוק לא

  הנם כתובים על דברי , הראשונים והאחרוניםודברי דוד המלך ,  כתוב)כט, כט, א"ח(בדברי הימים  גם

הכוונה " דברי שמואל"ואמנם . כ"ע. ועל דברי גד החוזה, ועל דברי נתן הנביא, שמואל הרואה גם

הרי לנו . ם"כמו שכתוב שם במצודות ובמלבי, אולם שני הספרים הנותרים אינם עמנו, לספר שמואל

. הלוא הם כתובים על ספר דברי שלמה,  נאמר)מא, אי, א"ח(ובספר מלכים . ספרי קורות העתים' עוד ב

, )כה, לה, ב"ח(ועוד נאמר בדברי הימים . הנם כתובים על דברי חוזי,  נאמר)יט, ב לג"ח(גם בדברי הימים 

דברי , )לא, טו. כג, טו. ז, ו"פט. ד כט"פי(במלכים , ועוד רבות כהנה וחלקם נביא. הנם כתובים על הקינות

, כתובים על ספר דברי הימים, בני לוי ראשי האבות,  נאמר)ג"ב פכ"פי(ובנחמיה . )יא, ז"ב פט"ח(הימים 

עוד נאמר . [שאינו עמנו, אלא אחר, ואינו ספר דברי הימים שלפנינו. כ"ע. ועד ימי יוחנן בן אלישיב

הלא היא כתובה על ספר , עד יקום גוי אויביו, וירח עמד,  וידום השמש)י פסוק יג"פ(בספר יהושע 

הינו מאוחר בהרבה ומיוחס לרבנו , כי ספר הישר שעמנו(שספר זה אינו עמנו , ג במקום כתב"והרלב. כ"ע. הישר

עתה ראיתי .] י שם מפרש שהוא ספר בראשית"ברם רש,  נזכר ספר הישר)א, ב"פ(גם בשמואל . )תם

 שעמד על מי כתב את )וק והלאה מאת הרב יהודה קיל הוצאת מוסד הרב ק51' דברי הימים עמ(במבא לדעת מקרא 

  .]על פי הפסוקים עיין שם, ספרי מלכי יהודה וישראל הנזכרים

  חלקם , חלקם נמצאים עמנו בשלמות, לגויים היו ספרי היסטוריה של אומותם ושל אחרים גם

אולם נמצאים ציטוטים מדבריהם בספרים אחרים הנמצאים , חלקם אבדו היום, באופן חסר גם

כגון ספרי ההיסטוריון מנתון המצרי שנכתבו . ואין לנו זכר מהם, ים שמותםוחלקם רק נזכר, עמנו

 שנה קודם ספירת 350-ההיסטוריון בירוסוס הכשדי בספריו שנכתבו לפני כ,  שנים2500- לפני כ

, פוליביוס ליויוס ודיודורס. ספרי תוקידידס וקסנופון שחיברו היסטוריית מלחמות היונים, הנוצרים

וכתבי , כתבי פילון, ארינוס וקורטיוס רופוס מחברי מסעי אלכסנדר מוקדון. כלליתמחברי היסטוריה 

  . וכמובן ספרי יוסף בן גוריון ועוד רבים, ארודוטוס

  ויכתב בספר דברי , )כג, ב"פ(שנאמר , במגילת אסתר כתוב שהיו גם הגויים כותבים את קורותיהם גם

פרק (ושם . ר להביא את ספר הזכרונות דברי הימיםויאמ,  נאמר)א,פרק ו(ושם . הימים לפני המלך גם

 שצרי ישראל כתבו אל )טו, ד"פ(וכן בספר עזרא . על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס,  כתוב)ב, י

ותמצא בספר , ושם מורים לו שיעיין בספר זכרונות אבותיך, שיבטל את בנין הבית, ארתחששתא

פסוקים (והוא משיב להם בהמשך ]. תרגום חופשי[' כוכי העיר הזאת עיר מורדת ו, ותדע, הזכרונות
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שהעיר הזאת , ובדקו ומצאו, ומאיתי ניתן צו, נקראה לפני,  האגרת אשר שלחתם אלינו מפורש)יט,יח

  ].בתרגום חופשי[' מימות עולם על מלכים מתנשאת וכו

  שחי ] נגד אפיון, חיי יוסף, מלחמת היהודים, קדמוניות היהודים[יראה הרואה בספרי יוסיפון  וכך

ולא , ומשם נשאר לנו ספר זה(, וגם תרגמם ליוונית[וכתב ספרי היסטוריה עד זמנו , בזמן בית שני וכך

ומביא תדיר ספרי היסטוריה של אומות .] לחפצם בידיעות היסטוריות, )בעברית או ארמית כאשר הוא נכתב

שבדו על , רי היסטוריה יווניםשמנגח סופ, כאשר יראה הרואה במבואו למלחמות היהודים, העולם

והסופרים . ושכתבו דברי ימי אשור ומדי בשינוי ממה שכתבו הסופרים העתיקים, מלחמות

, שכותב רק מזמן שאחרי חורבן בית ראשון, וסיים. הראשונים השתדלו לכתוב מאורעות זמנם בלבד

וכן אחדים מן היוונים , כי קודם לכן הרבו היהודים לפני לכתוב את דברי ימי אבותינו באר היטב

וכן יראה הרואה את דבריו . כ"ע. ולא נטו הרבה מן האמת, תירגמו את הדבר בשפת אבותיהם

 כותב )פרק ראשון בדברו על ימי נח(ובגוף הספר , במבואו לקדמוניות היהודים על ספרי היסטוריה קדומים

שחיברו ספרי , ינים והברבריםעדים לדברי כל ההל, על אריכות ימי הראשונים והנה זה לשון התרגום

שחיבר ספר דברי ימי ] חי בזמן תלמי במצרים כשלש מאות שנה קודם ספירתם[כי מניתון , קדמוניות

, ומוכוס והיסטיאוס וגם היירונימוס המצרי, ובירוסוס שליקט את דברי ימי הכשדים, המצרים

, וס והילניקוס ואקוסילאוסוגם היסיאודורס והיקטאי. שכתבו את דברי הפיניקים מסכימים לדברי

ל "חלק מהספרים הנ. [כ"ע. מספרים שהקדמונים חיו אלף שנה, ונוסף על אלה הפורסו וניקולאוס

אך ספרים , וחלקם אבדו, חלקם נמצאים אף עמנו היום, כחמש מאות שנה קודם הספירה, הינם

רגום אברהם שליט ראה בכל זה בקדמוניות היהודים בת, אחרים הנמצאים עמנו היום מצטטים מהם

גם בספרו נגד אפיון יוסף בן מתתיהו מביא מספרי .] )87-95ב בהערות לפרק א הערות "הוצאת מסדה ח(

והכלדיים , הפנקים,  לאורך המאמר מביא מספרי המצרים)3' עמ(ושם , היסטוריה רבים של גוים

למה עם חירם והסכם ש, על יציאת מצרים וכבישת הארץ ובנית בית המקדש, מספריהם בשמותם

ועל שמירת היהודית את , כפי שאנו מספרים, דברים המאשרים את ההיסטוריה היהודית, ועוד

וגם הוא מעיד כזאת על , על אף הצרות והיסורים עד כדי מסירת נפש, מצוות דתם בחירוף נפש

  . לך ראה שם, מסירות נפש ממש של היהודים

  מה , ותרגומים אלו נמצאים לפנינו, יותכבר בשנים קדמונ, ך תורגם לשפות אחרות"התנ גם

, ך"שתרגומים אלו מאמתים את התנ] והוא עיקר[הן , הן שהאומות עסקו בהיסטוריה, שמראה גם

ולא , ך"ואם כן ברור שלא שלחו יד בתנ, ך שלפנינו לבין התרגומים"כיון שאנו רואים שוויון בין התנ

ך לשלוח יד גם בכל התרגומים הנמצאים בכל היה צרי, שאילו שלחו בו יד, הוסיפו או גרעו ממנו

ך לשפה היונית הקרוי ולגטה "שהנה לפנינו תרגום השבעים של כל התנ. דבר שלא יתכן, קצוות תבל
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וממילא לא יכל אדם לבא ולבנות ,  היו שומרים את זכרון ההיסטוריהואם כן
  ועוד היסטוריה כה מסעירה ומפליאה של יציאת מצרים , היסטוריה חדשה לעם שלם

  .וקל וחומר שלא היו מקבלים על פיו איזה חובות או מטלות, ומעמד הר סיני  

  אולוגיהיארכ

באמצעות , ך הוכח כמהימן מבחינה היסטורית"עוד רבות ניתן להראות שהתנ
ת מאורעות המתארים א, הצלבת היסטוריה של עמים שונים מעמי קדם

ממצאים דרך  , הדברים בזמן הווייתםכשכתבו את, המקרא מזוית ראייתם
, מטבעות, חותמות ,ת לוחו, מצבות, בתבליטים,בכל העולםארכיאולוגיים שנמצאו 

,  בבל, נינוה, נוזי,ריאמ, בחפירות אורכגון , בעולםכתבים ושאר תעודות שנמצאו 
רבים של ארכיאולוגיים כמו כן נמצאו בארץ ישראל ממצאים , ואבלה, אשור

 רבות גם, מה וכדו]המכונים גויי הים בכתבים המצריים[ פלשתיים , כנעניים,יהודים
 , והשלישי השופטים כתובות ותבליטי רעמסס השני מראשית זמןבמצריםנמצאו 

הן אמת כי . ך" ההיסטורית של התננאמנותהמעידים על כל אלו  .והבאים אחריהם
  ים האחרונות  ברם במאה השנ,ך" לתנכלי ניגוחכבעבר השתמשו בארכיאולוגיה 

   .השתנתה הגישה בתכלית  

ועל  ,ם אי אפשררם פטור בלא כלוב,  כיאותזו לא נוכל להרחיב בכך
 , וזה לשונה)286' כרך מ עמ(דברי האנציקלופדיה העברית כן נביא את 

התעודות . ת היום נקודת אחיזהורחס] של מכחישי האבות[שערות הללו כל הה
איפשרו לנו , )ביחוד של מארי ושל נוזי(הקדומות שנתגלו בזמן האחרון במיסופטמיה 
תנאי חייה במחצית הראשונה לאלף להכיר את החברה המיסופטמית על מנהגיה ו

החברתי והאתנוגרפי והגיאוגרפי של סיפורי , והרקע התרבותי, י הספירההשני לפנ
 החוקרים .הו דומה ממש לרקע שבאותן התעודותהרי, ספר בראשית על אברהם

ולחשוב כי התגליות ,  אישיות שבמציאות,נוטים איפוא היום לראות באברהם

                                                                                                                                                       

ותורגם לדרישת תלמי שבמות אלכסנדר , בסוף זמן אנשי כנסת הגדולה, שנכתב בזמן בית שני

ך "ועוד קודם לכן תורגם התנ,  העולםוהעתקים ממנו נמצאים בכל. מוקדון מלך על מצרים ואגפיה

 .ואחר כך ללטינית, וגם תורגם לפרסית, לסורית

  . כט

  במסגרת 
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 שלפיה באו האבות ,ה אחד עם מסורת ישראלהארכיאולוגיות עולות בקנ
  כתוכן זה כתב גם ספייזר בספרו ההיסטוריה של . כ" ע.הראשונים של ישראל מחרן

  .)79' כרך ב עמ(עם ישראל בתקופת האבות   

 יוחנן אהרוני בספרו ארץ ישראל הכנענית המאוחרת ובתקופת 'פרופכן 
התגליות החדשות שינו , תב כ)ל"הוצאת מטכב 2-5' עמ(ההתנחלות הישראלית 

הם רואים בו עתה מקור היסטורי ממדרגה , לחלוטין את גישת החוקרים למקרא
גישת החוקרים השתנתה לא רק משום שבינתיים נמצאו מקורות מקבילים . ראשונה

,  מנקודת ראותם של מצרים,המתארים את ההתרחשויות המסופרות במקרא
משום שתיאורי ,  החוקרים השתנתהגישת... האשורים או הכנענים הקדמונים

היום אנו מכירים יפה את התמונה היישובית , המקרא אינם שרויים עוד בחלל ריק
את המנהגים והחוקים , והמדינית של העולם ושל הארצות שבתוכם התרחשו

וכל אלה מתאימים אך , את שמות האנשים והמקומות הנזכרים, המתוארים במקרא
סופר או עורך לא היה יכול לחבר או להמציא סיפורים שום . ורק לתקופה הנידונה

   אין עוד חוקר רציני אשר יכול היום לפקפק .אלה מאות שנים לאחר התרחשותם
  . ל"עכ. בעובדה שמסורות אלה אמנם נמסרו בנאמנות מפליאה מדור לדור  

 שהינו מגדולי )THE BIBLCAL PERIOD(ויליאם פוקסול אולברייט 
המסורת העברית ,  הסמכויות הבכירות בתחום זה כתבאחת והמזרחנים

יסודות " בתמונתה הברורה על , עולה על כל המסורות הלאומיות האחרות,הלאומית
נחפש , ביוון וברומא, ובפניקיה, באשור, בבל, במצרים. ומשפחתיים" שבטיים

שמרו בני ישראל על תמונה , בניגוד לעמים אחרים אלה. לשווא אותה תופעה דומה
הגירות מסובכות ושינויים , פשיטות, חלותנבהירה באופן יוצא מגדר הרגיל של הת

עד הזמן האחרון נהגו ההיסטוריונים של תקופת המקרא להתייחס אל . קיצוניים
 כאל יצירות מלאכותיות של סופרים ישראלים ,מסורת האבות של ספר בראשית

שינו יחס , ל הדור האחרון והנה התגליות הארכיאולוגיות ש.בימי המלוכה המפולגת
אין למעשה אף , מחוץ לכמה עיקשים מבין החוקרים הוותיקים. זה בתכלית

היסטוריון אחד שלא התרשם מן הריבוי המהיר של עובדות התומכות בנאמנות 
אברהם  ,מתוך הספר יציאת מצרים ומתן תורה(ההיסטורית היסודית של מסורת האבות 

דורו של  )115עמוד (הארכיאולוגים של ארץ ישראל  פרבסעוד מדבריו . )166 'קורמן עמ
 ודאי היה אחת התקופות הפורחות ביותר של תרבות הישוב החומרית ,שלמה

  כמו 

  ' פרופ
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 נזש

 מאמתת סוף סוף , לאחר שהאריכה בשתיקתה,הארכיאולוגיה. בקורות ארץ ישראל
 גם בספרו מתקופת האבן . בלשון מפורשת בתכלית,ך בנדון זה"את מסורת התנ

אין בדעתנו להתעכב כאן על דברי ,  כתב)1953 הוצאת אחיאסף 143' עמ(ת ועד הנצרו
עד כדי כך מרובים כאן הפרטים שנתאמתו על ידי התגליות , ימי האבות בארץ
  שרוב המומחים סילקו ידם מן התיאוריה הישנה של ביקורת , בשנים האחרונות

  .המקרא  

 הוצאת ביאליק 41עמוד (זרחי  עבר הירדן המו בספרכן כותב פרופסור נלסון גליק

ימים הרבה עסקתי בארכיאולוגיה  )ייבין' יערי וש'  אעל ידי מתורגם מאנגלית ד"תשי
, לא חשפתי עיר קדומה, ועד היום לא הוצאתי ממעבה האדמה שום חפץ, מקראית

שיהיה בו סתירה כביכול לדברי , ולא נזדמן לי לראות דבר ארכיאולוגי כלשהו
   )יג(שנה שביעית א , בבית מקרא" מקרא וארכיאולוגיה"במאמרו ראה עוד . [המקרא

  ].ב"ניסן תשכ  

, בסיכום אפשר לומר,  הלשון כתב בזו)21' מחניים חלק לא עמ(בנימין מזר ' פרופ
לא זו בלבד שאינם עומדים בסתירה , שהממצאים הארכיאולוגיים בארץ

יבות להארתו של משמשים הם חומר רב ערך וחש, אלא אדרבא, למסורת המקרא
   , של חיי העם והארץ מתקופת האבותוהבנת יתר, להכרת רקעו ההיסטורי, המקרא

  .ועד שיבת ציון  

 THE HISTORI OF( הגדול ההיסטוריה של התרבות דורנט כותב בספרו

CIVILIZATION 1( עמד במבחן הביקורת, ך"סיפור היהודים כפי שגולל בתנ, 
  עלינו , מונומנטים וחפירות, ה אישורים מתעודותוהארכיאולוגיה כל שנה מוסיפ

  .'וכו ך"לקבל את דיווח התנ  

קשה להאמין עד כמה  )1974 הוצאת כתר 215' עמ(תב הרמן ווק בספרו זה אלי כ
למשל וילהאוזן שהיה מראשי האסכולה , דבקו אנשים בדברי הכזב הבדויים

הנחה עיקרית שבתקופת הניח , וספרו נתקבל כאורים ותומים, של מבקרי המקרא
הארכיאולוגיה גילתה תילים שלמים של . משה לא נודעה עדיין חכמת הכתב

אשור , בבל, נינווה, נוזי, מארי,  אור)הערים(ממצאי . הוכחות להיפוכו של דבר

  כמו 

  גם 

  וויל 

  עוד 
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נחש

  מלמדים שזה כבר ארבעת אלפים שנה ידעו בני אדם את , "אבלה"ולאחרונה 
  .'וכו מלאכת הכתיבה  

  מספר דוגמאות

בספר  ,ך" מועטות ממצאים ארכיאולוגיים התואמים את התנדוגמאותנביא 
,  כתב)1961 הוצאת מחברות לספרות 37-40' עמ(ך כהיסטוריה מאת ורנר קלר "התנ

כשבקרקע המחפורת , נתגלו עקבות המבול, שבדרום עירק" מלכי אור"שבקברי 
בה כמה מטרים נתגלתה שכבת טיט טהור בגו, הגבוהה מטרים רבים מעל פני הנהר

ותחתיו ] ?מאיזה משקע מימי נוצרה, טיט כזה מתהווה רק לאחר שקיעת הטיט במים[
המבול "משה קווה במאמרו ' אגב פרופ [.שוב נתגלו עתיקות של פסולת עתיקה

 )ב"תשס, 415, פרשת נח(בדף שבועי היוצא לאור על ידי אוניברסיטת בר אילן , "והמדע
וראה עוד .  תרבויות בעולם(!)מאתיים ושבע עשרה מציין כי סיפור המבול מוכר ב

 אברהם קורמן ".]סוד המבול ומשולש ברמודה", ר הדסה מלמד"בספרה של ד
 11-  מראה את הלוח הגילגמשי ה)מ" תש197-203' עמ(בספרו הבריאה והמבול 

. ובו נח מתאר את עשיית התיבה, שנתגלה בחורבות ארמון אשורבניפל בנינווה
 )1-9, 75טור ('  מובא גילוי פפירוס הריס א)207' עמ(ך "עולם התנבאנציקלופדית 

ועל , שבו נמצא תיאור מנויו של יוסף לשליט מצרים, ב לפני הספירה"מהמאה הי
 234' עמ(כמו כן בספר אנחנו לא לבד . ועוד פרטים רבים, אגירת המזון והשבר בארץ

אה באי סהל בדרום  הביא שכתובת החקוקה בסלע שנמצ)2008מאת הרב עדי כהן 
עם פרטים רבים , "אימחוטב"ושמו , "הראשון לפני המלך"מספרת על , מצרים

 )1993, עתי-הוצאת דודזון, 207' עמ(ך "ושבאנציקלופדית עולם התנ. המתאימים ליוסף
כתוב שהפרטים המתוארים בסיפורי יוסף בספר בראשית מוכרים מהתרבות 

בספר פני עולם המקרא .  ראה שם באורךוהביאו לכך הקבלות רבות ועוד, המצרית
 )ח" הוצאת החברה הבינלאומית להוצאה לאור תשי105' עמ(מלמט . יונה וא- אבי. בעריכת מ

ובהם רושמים הסופרים , בתמונות מצריות רבות מודגמים המחסנים הללו, כתבו
מספר קטלוגי (כמו כן פפירוס איפוור שבמוזיאון ליידן שבהולנד . את כמות התבואה

כאשר הרחיב בכך , ומקונן עליהן,  בו מתאר המצרי איפוור את מכות מצרים)344
גם בספרו . )32' עמ(עמנואל וילקובסי בספרו חוזים בכוכבים וחופרי קברים ' פרופ

ובו מתוארת , מביא שבאל עריש נתגלתה מצבה, )ז"א תשנ"ת, 31' עמ(תקופות בתהו 
-53' עמ( ך האבוד ליהושע עציון"התנבספר . מכת חושך וקריעת ים סוף בפי החירות

  . ל
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נטש

 ,שרידי מסעות במדבר סיני של רבבות אנשים שנמצאו  הראה,)1992 הוצאת שוקן 59
 ללא ,ללא אופי ארכיטקטוניולידם אתרי מגורים , שדות קבורה בריכוזים גדולים
בספר הר עיבל הנזכר שנמצא במזבח הכמו כן  .סימני מאגרי מים ושרידי מזון

ובראשה אדם ,  עשרות חופרים מאוניברסיטת חיפהעל ידי משלחת נחשף ,יהושע
 על מצבת מרנפתח מלך .הינו בנוי לפי כל כללי המידות שבמסכת מידותו, זרטל

כנען ,  כתוב בסופה בזו הלשון) לפני ספירת העמים1230בערך בשנת (מצרים 
יום הינו כמובן הס[ישראל אבד זרע אין לו ..גזר נלכדה..אשקלון הלכה שבי..נכנעה
מלך זה הוא שישק מלך מצרים ] וכדרכם של מלכים להתרברב בהישגיהם, גוזמא

 שישק בא, ולאחר שמלך ירבעם בישראל, למהשברח אליו ירבעם בן נבט מפני ש
 בארמונו של אסרחדון בחורבות נינוה  הנה)כה, יד, א(ככתוב במלכים , לכובשה
  , "את אבי וברחו לארץ לא נודעתאחי הרגו  ", נמצא כתוב על אחד הקירות,העתיקה

  . ) במאמרו של הרב משה גרילק3'  מתוך ניצוצות מס,לח, לז(מה שתואם לתיאור בישעיה   

כתב על ש )193-198' עמ(הארכיאולוג יגאל ידין בספרו חצור עם דברי 
, שמדריכנו העיקרי היה המקרא, האמת היא, חפירותיו בזו הלשון

ך "לתאר לעצמי התרגשות רבה יותר מאשר עבודה כשתנאיני יכול , כארכיאולוג
וזה היה סודן ,  החפירה בשנייהאתו] אם נרצה להיזקק ללשון ציורית[ביד אחד 

 שצבר וכשחפר בחצור על פי הנסיון. 'וכוהעיקרי של תגליותינו מתקופת שלמה 
לא ,  כתב,ומצא את מבנה השער זהה, שגם היא נבנתה על ידי שלמה, העיר מגידומ

אלא שנתאשרה גם אמיתות , רק שנתאשרו מסקנותינו בייחוס שבכתוב לשלמה
. ולא היה גבול לשמחתנו, התיאור המקראי לפעילותו של שלמה בחצור ובמגידו

עוד קודם . זכורה לי היטב התחבולה שהשתמשנו בה כדי לעשות רושם על פועלינו
 פני הקרקע על, סימננו את תכנית השער של מגידו, שנחשף מתארו של השער

לאחר מכן הורינו לפועלים לחפור על פי . ותקענו יתדות לסימן פינות וקירות, בחצור
כשנתאמתו , "כאן תמצאו חדר"או , "כאן תמצאו קירות"אמרנו להם , הסימנים

אלא . הם ראו בנו קוסמים, עלה כבודנו בעיני הפועלים לאין ערוך, "נבואותינו"
, ך על בוריו"לא הכירו את התנ, ם מצפון אפריקהשפועלינו שהיו ברובם עולים חדשי

, במגידו ובגזר, וכשקראנו באוזניהם את הסיפור המקראי על פעולות שלמה בחצור

  ונסיים 
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 שוב נדפסו סדרת .ידכ"ע. ך עלה למרום"ואילו כבוד התנ, ירד כבודנו לשפל המדרגה
 מאת הרב )ו והלאה בהוצאת הידברות" משנת תשע,חלקים' ה(כית "הספרים ארכיאולוגיה תנ

                                                                 

  ך "התנ, מוזמן לעיין בספרים, ך"להרחיב במחקרים ארכיאולוגיים התואמים את התנ החפץ יד
י הכנענית המאוחרת ובתקופת "ספר א, )1992הוצאת שוקן (האבוד מאת יהושע עציון  החפץ יד

הוצאת מחברות לספרות (ך כהיסטוריה מאת ורנר קלר "התנ, יוחנן אהרוני' פרופהתנחלות הישראל מאת 

ל "הוצאת חמו( ובספרו האבות והשבטים )מ"ל תש"הוצאת חמו(הבריאה והמבול מאת אברהם קורמן , )1961

- ח"תשי(מלמט . יונה וא- אבי. ספר פני עולם המקרא בעריכת מ, )1993(ך "ספר עולם התנ, )א"תשמ

הוצאת (יוסף ובני ישראל הממצאים הארכיאולוגיים , פר ייחודו וקדמותו של ספר בראשיתובס. )א"תשכ

ך לאור מימצאי הארכיאולוגיה "ובחוברת אמינות התנ, )הוצאת ערכים(נתיבות אל התורה , )2006ערכים 

ורץ ובספר אמת מארץ תצמח להרב יואל שו, )1982משה טרופ ' פרופ(הבריאה מוצא החיים . )הוצאת ערכים(

ובמבא אוסף רמאויות ושקרים של אוחזי ביקורת , והוא ליקוט נפלא, )ליבוביש משי-בהוצאת ספריית קעסט(

ג בסופו מאמר ארוך "ח(ץ "תולדות ישראל ליעב. )פרק ה(יוסף גבאי ' ספר מסילות אל האמונה לר. המקרא

קורת המקרא בספר דורות הראשונים עוד נגד בי. )ד בסופו תוצאות הפפיראות"וכן בח, הנקרא החטיטות והחקירות

'  ובספר ראיות מכריעות נגד וילהויזן לפרופ)וכן לאורך שאר הכרכים, כל כרך ו(יצחק אייזק הלוי ' להגאון ר

, ג ערך בקרת כתבי הקדש"ח(ובאנציקלופדית אוצר ישראל . ובהקדמתו לספר ויקרא, ל"דוד צבי הופמן זצ

ובספר , )ב" ע291ה ערך כרונולוגיא דף "ב ובח" ע293ד ערך חמורבי דף "ם בחג, ב" ע163ושם לגבי הארכיאולוגיה דף 

ובספר אחד היה ,  ובספר דורינו מול שאלות הנצח לאהרון ברט)ו"קרקא תרנ(קדמוניות לאהרן מארקוס 

ובספר המקרא ,  להוכיח את אחדותו של ספר ישעיה)ד"תשי, ירושלים, הוצאת סיני(ישעיהו לרחל מרגליות 

ובספר מסע אל פסגת הר סיני להרב מרדכי נוייגרשל , ל"ה להגאון רבי ראובן מרגליות זצוהמסור

א מבוא ב "ח(ובאנציקלופדיה הלכתית רפואית , )מב' עמ(ה קוק "אדר היקר להראי. ) והלאה ובנספח ב41' עמ(

, קצתלמי שמכירה אפילו במ, אברהם שטיינברגר הגדיר נפלא את ביקורת המקרא'  מאת פרופ)58' עמ

שכן הוא בנוי על גיבוב של השערות , כל התחום הזה איננו מדע בשום מובן מקובל, ל"בזה

. ולכן כל השערה פראית מותרת, ך אינם מן השמים"שדברי התנ, שנקודת מוצאם היא, פילולוגיות

. יוציין לעיין במאמרו של . ל"עכ. אין בדברים אלו שום עניין רציני לדיון על סתירה בין דעת ומדע

' עמ( 2ד "אריאל בד. ובמאמרו של הרב י, )ג"קכג ואילך ירושלים תשל' עמ(בקובץ אמונה דת ומדע , אליצור

ניתן לראות . [)פרק מסע אל העבר(עוד ראה בספר אנחנו לא לבד מאת עדי כהן . כ"ע. )ו" ואילך תשנ49

י "בספר א, רסופ, מצרים, שנמצאו במסופוטמיה, טקסטים מתורגמים של ממצאים ארכיאולוגים

כמו .]  מפנה לספרים נוספים בנושאים אלו) והלאה53' עמ(גם בספר מדע המקרא . )ג"א ש"ת(ותולדותיה 

 המשופעים בממצאים ארכיאולוגים )הוצאת מוסד הרב קוק(כן לכל אורך סדרת הספרים דעת מקרא 

סו סדרת הספרים ועתה נדפ. ומקבילים לעובדות המסופרות בו, ך"המתאימים לכל אורך תקופת התנ



    המדות  מחשבה- האמונהשער   ע"שו  

 

סאש

  , ך"א ושם הוכיחו בראיות רבות מן הארכיאולוגיה את אמינות התנ"זמיר כהן שליט
  .עיין שם ותרווה את צמאונך  

  קטע מתוך אגרת תימן

  קכו' עמא"ם ח"איגרות הרמב(ם באגרת תימן "כתב הרמב, כתוכן האמור ובקצרה

, לזכרו תמיד השם וזכרו מעמד הר סיני אשר צונו , לשונוו וז)שילת' מהדו
והוא אמרו , וצונו להודיע אותו לבנינו עד שיגדלו על ידיעתו, והזהירנו משכחו

 רק השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו )ט, דברים ד(יתעלה 
יום אשר עמדת , והודעתם לבניך ולבני בניך, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, עיניך
 וראוי לכם אחינו שתגדלו בניכם לדמוי המראה הגדול .'וגו אלהיך בחורב השםלפני 
והטענה המביאה , שהוא קוטב הדת, ותספרו בכל קיבוץ גדולתו וכבודו, ההוא

כי , )לב, דברים ד( יתעלה ואמר השםכמו שגידלהו , והגדילוהו הגדלה עצומה. לאמת
ינו ואתם אח. השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש, 'וגושאל נא לימים ראשונים 

ות אשר דעו כי הענין ההוא העצום אשר היה במציא, בברית הזאת ובאמונה הזאת
ולא יהיה , שלא היה לפניו כמוהו, ]לה יתעהכוונה להשם[העיד עליו הטוב שבעדים 

לא , ותראה אורו עין בעין,  יתעלההשםוהוא שתשמע אומה אחת כולה דבר , אחריו
, ויגיע לנו בו מן האמת, שנה משנהנעשה כן אלא שתתחזק האמונה התחזקות שלא י

להם ] הישמעאלים[וכאשר לא מצאו . 'וכומה שיעמיד רגלינו באלו הזמנים הקשים 
ולא מקום מחשבה להתלות , ולא דמיון, לא כתוב] לאמונתם[טענה כלל בכל התורה 

הכוונה [ואתם מחקתם שם פלוני ממנה , המירותם התורה ושיניתם אותם, אמרו, בו
, עם היותה בתכלית הגנות והפחיתות,  ולא מצאו טענה טובה מזאת,]לשם מוחמד

הקרוי , סורי[בהיות התורה נעתקה ללשון הסיריאן , וביטולה פשוט להמון וליחידים
תרגום [והפרסי והיוני , ]ח"תרפ, חיים העלר' מהדורא מדעית מאת הר. פשיטא

 ,ועוד. אות שניםמ] מוחמד[קודם שעמד הפסול ] לטיני[והלועזי "] ולגטה"שבעים 
   בכולם חילוף כלל ולא נמצא, בהיותה קבלה רבים מרבים במזרח הארץ ובמערבה

   .'וכו, ואפילו בנקודה  

                                                                                                                                                       

וכן ספר המכתב ,  מאת הרב זמיר כהן)ו והלאה בהוצאת הידברות"חלקים משנת תשע' ה(כית "ארכיאולוגיה תנ

  . מאת הרב יצחק פנגר)2018, פרק ג(

  . לא
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סבש

  סיכום

ככל שמספר האנשים שחוו את ההיסטוריה , מהימנות היסטורית מתחזקת
א משענתה הי, ה איזה דברוהיסטוריה הנשענת על עדות איש יחיד שחו. גדל

כך כח , ככל שמספר הרואים גדל. עדותם היא המשענה,  שנים חווואם. אדם יחידי
כגון עשרת , ולכן היסטוריה המסתמכת על מספר גדול של רואים, העדות גדל

ייהפך בלי ספק לעובדה , או ראו אותו, אלפים איש שהשתתפו באירוע מסויים
 אין אפשרות שעשרת אלפים איש יספרו על דבר. היסטורית שאין עליה עוררין

כאשר באמת חוייתם לא היתה אלא ] וכל שכן שלא יחנכו בניהם עליו[שחוו 
, וושינגטון' ורג' הראשון גצות הבריתהמכחיש את נשיאותו של נשיא אר. בדמיונם

את המהפכה הצרפתית וכדומה כל שאר אירועים , את קיסריותו של יוליוס קיסר
לשכנע , בלתי אפשריתהינו ניצב מול משימה , היסטוריים שהיו עדים להם רבים

אין זאת ממילא  ,ולא במציאותדברים רק בדימיונם  שהם היו עדים ל,אלפי אנשים
שלא להאמין  אינה אלא מפני רצונו, אדם כןה שיטען הסיבה היחיד. [אלא כסלות
כבר הזכרנו שדת ישראל נוסדה על עדות של הרבה יותר מעשרת .] באיזה דבר
היו נוכחים ינם כשלש מליון אנשים המעידים שבהערכה גסה עולה מנש, אלפים איש

וחיו במדבר  ,גם הם בעצמם יצאו ממצרים על ידי ניסים ונפלאות[במעמד הר סיני 
וחיים עד היום שחיו , והעבירו עדות זו לבניהם אחריהם.] ארבעים שנה בצורה ניסית

   בשום ,ףשאינה ניתנת לזיו,  הינה כה עוצמתית,עדות היסטורית שכזו. על פי עדות זו
  .והרי היא עדות גמורה לדורות עולם, פנים ואופן  

  העדות העצומה ביותר בעולם

עד שיש , עדות שני אנשים מהימנים היא כה חזקה, זכר בתחילת דברינויעתה נ
כל . כן תגדל כח העדות, וככל שירבו מספר העדים, חה להוציא להורגובכ

סק הדין נכתב ונחתם בחתימת פ, עדות שנחקרה בבית משפט ועל פיה פסקו דבר
וכשמגיע לידנו פסק זה החתום בחותם . ונשמר בארכיון בית המשפט, השופט
 בוודאות אז אנו יודעים, ן זיוףואין כא וכשברור שהינו פסק בית המשפט, השופט

ועל כן אנו יודעים שאת הרצח ביצע , ושנחקרה עדותם, שעדים העידו כנגד הרוצח
ולכן המשטרה מענישה את הנאשם . בית המשפטכאשר כתוב בפסק , הרוצח

, אף על פי שהשוטר לא היה כלל בבית המשפט, כשמגיע לידה פסק בית המשפט
 היא העדות הגדולה ביותר ,עדות מעמד הר סיני. ואינו יודע על המשפט דבר

  . בל

  . גל
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, השםשבו ראו את ,  שש מאות אלף איש על מעמד הר סיניהעידושבו , בהיסטוריה
 ,הוא ספר התורה, ותם במסמך הנשמר במהימנות מוחלטתוהם חתמו את עד

 ולא ו שלא יפול ב, שמירות והגנות רבותעל ידי, המועבר מדור לדור בדיוק רב
עדות זו היא העדות החזקה ביותר שעמדה אי פעם  .איזו טעות או שגיאה, במסורת

שבו , מסמך בית המשפט חתום מ עשרת מוניםעדיפה ועל כן, בהיסטוריה כולה
 לכך שיש מוחלטתוממילא הינה הוכחה .  עדות שני עדים בבית משפטתקבלהה

   החפץ להרחיב ולהעמיק .ושהוא גילה מה חפצו מן הבריאה שברא, בורא לעולם
  .טומוזמן לעיין במקורות שבהערה, בהוכחת מעמד הר סיני  

                                                                 

  הכוזרי רבות בספרו , )ו ובסוף ההקדמה, הקדמה אותיות ה(בספרו האמונות והדעות  ג"הרס טו
ובמאמר ד , כו-ובריש מאמר א אותיות יא, במאמר א אות מח והלאה, ה באורךמאמר א אות פ והלא(על כך  ג"הרס טו

מאמר ה (ועוד לו רבות במעלת המסורת . [)ובסוף ספרו חתימת הספר מאמר ה אות כא, ובמאמר ה אות ו, אות יא

ת בשכח(ן "הרמב, )נ"ג פ"ח(ם באיגרת תימן ובמורה הנבוכים "הרמב.] )ובאות יד כמה פעמים, ו, אותיות ה

א בספרו מאמרי אמונה "הרשב, )אות קט ריש שער ב(ץ במאמר חמץ "הרשב, )הלאוין אות ב שעל ספר המצוות

י נגד "מאמרים מכת'  שהינו ב)ע"הוצאת פלדהיים תש. פו' לא והלאה באורך ועמ' ועמ, יד והלאה ובהערה' עמ(

ב "נדפס גם בפירושי הגדותיו ב, ט' א סי"ח(א "ת הרשב"כמו כן בשו, האיסלם והנצרות ובחיזוק הדת היהודית

שער (ט "ספר בית אלהים להמבי, )כ-פרקים יז, מאמר א(העקרים , )בהקדמת הספר(ספר החינוך , )ב"על דף עד ע

ספר , )שער יב פרק יב(ספר יד קטנה     ,)כ באורך, מאמרים יט(ספר הברית , )נט' סי(ספר הנצחון , )היסודות

המכתב , ספר מסע אל פסגת הר סיני לרב מרדכי נוייגרשל, )פרק ב(יוסף גבאי ' מסילות אל האמונה לר

  . מאת הרב יצחק פנגר)2018, לאורך הספר(
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  סימן ב

  טזהוכחות נוספות למציאות האל

  מי ברא כל אלה

  בהוכחות '  הוכח שיש מצוה לדעת את מציאות ה)דף כסעי(היות ובחלק ההלכה 
  . יזדרכנו כאן בסימן זה בדרך זו, נוספות  

                                                                 

  וכדי , אולם הארכנו די,  ישנן הוכחות נוספות למציאות האל יתעלהלהאמור כאן בנוסף טז
והחפץ יראה , וכבר קדמוני רבים ועשו מלאכתם נאמנה, להביאם נצטרך ספר שלם בנוסף טז

  : בשערם ובמקומם ונראה מקום לחפץ בהרחבה, ריהםבספ

   מאת הרב )שיחה ב(ניתן לראות בספרים מסע אל פסגת הר סיני , מנבואות שהתגשמו הוכחות

, ) והלאה106' עמ( ובספר אנחנו לא לבד )פרק ג(ובמסילות אל האמונה , מרדכי נוייגרשל הוכחות

ובספר המכתב , )ז"ירושלים הוצאת ישורון תשנ(נר ובספר תולדות הדורות האחרונים מאת יקותיאל פריד

  .  מאת הרב יצחק פנגר)2018,  והלאה150' פרק ה עמ(

  בספר המימד הנוסף מאת הפיסיקאי דורון , מתוך צפונות התורה בדילוגי אותיות הוכחות

גם בספרים מסע אל פסגת הר סיני . )ד"המסורה תשס(ובספרו צופן בראשית , ויצטום הוכחות

  . ) והלאה200' עמ(ובספר אנחנו לא לבד , )פרק ו(מסילות אל האמונה , ) ג ובנספח דשיחה(

  מסע אל , חלקים' הרב זמיר כהן בהמהפך ה, ל המדהימות"מתוך ידיעות התורה וחז הוכחות

' ועמ,  והלאה154' עמ(אנחנו לא לבד , )פרק ד(מסילות אל האמונה , )שיחה ד(פסגת הר סיני  הוכחות

  . ) והלאה186

  ח "תשס(אנחנו לא לבד מאת הרב עדי כהן , המדעיים למאמר זה הינם מן הספרים המקורות יז
מסילות , )א"ל תשע"כנ( 2 והמהפך )ה"הוצאת הידברות תשס( מאת הרב זמיר כהן 1המהפך , )ישראל  המקורות יז

  . א
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  הקדמה

ובוויכוחים , חקרה והוכיחה בדרכים רבות, במשך מאות בשנים
האם ,  על הדיוןיםוכולם בנוי, את מציאות האל, רבים ועמוקים

הוא ו, מאז ומעולםשהעולם היה , פירוש קדמון הוא[או שהעולם קדמון , העולם נברא
. ומהי מהותה של אותה יישות, היש יישות שמחייה אותו, ואם הוא קדמון, ]לא נברא

לפי , שכל נברא יש לו בורא, בזה פשוט וברור לכולם, ברם על הצד שהעולם נברא
 ולא יחטענת היווצרות העולם בדרך מקרה כמעט. שאין שום דבר שבורא את עצמו

ועינינו . הרס ולא בניה, כיון שמקריות יוצרת אי סדר ולא סדר, רנשמעה בשום דו
הבסיס , יתרה מכך. רואות בכל פינה ובכל צעד את הסדר המופלא הנמצא בעולם

, ללא הידיעה שהעולם מסודר וחוקיו קבועים, לכל חקירה מדעית הינו הסדר בעולם
לכן פשוט . יטיתשבסיסו הוא חוקי הטבע המסודרים בתכל, לא היה שום מקום למדע

, פשוט שיש לו מסדר, שכשאנו רואים עולם עם חוקים קבועים מסודרים ונפלאים
היתה להם הוכחה חותכת לכן אילו בזמנם . ובזה למעשה צריך לחתום את הנושא

היום . שכולם היו מודים שיש בורא לעולם, בזה היה נסתם הגולל על חקירה זו, לכך

                                                                                                                                                       

בנימין פיין ' ופדלות הכפירה מאת פר, )ח"מכון אור החיים ירושלים תשנ(אל האמונה מאת הרב יוסף גבאי 

 .)א"תשע, ירושלים, מוסד הרב קוק(

  מאמר (ג בהאמונות והדעות "רס[גם בעבר נשמעו טענות של עולם נברא במקרה , הדיוק למען יח
ב "ח(ם במורה "גם הרמב,  הזכירו שיטות אלו ודחו אותם)שער היחוד פרק ו(וחובות הלבבות , )א למען יח

ורוב , אולם הן היו שוליות, ] לטענה זו)ה"ד ופ"ספר ב פ(ה  הביא את דחיית אריסטו בפיזיק)פרק כ

  .הן על האמור, הדיונים וההוכחות הפילוסופיות

  תורת היחסות , מגנטי- השדה האלקטרו, כל חוקי המכניקה ותורת הכבידה, הסדר אילולי יט
 שכח אילולי, כגון. היו בטלים ומבוטלים', הפיזיקה הקוונטית וכו, הכללית והפרטית אילולי יט

אל החלל " ממריא"אלא , שום אדם לא היה נשאר על הקרקע, המשיכה הינו חק תמידי וקבוע

, לא היו נהפכים לנחלים ומשקים את כדור הארץ, מימי השלג הנמסים בהרים הגבוהים, החיצון

לא היה , אילולי הסדר בטבע. ולא היו נשארים חיים על הארץ, האטמוספירה היתה נבלעת בחלל

הסדר הינו יסוד כל , כאמור. גם אם נוכחו פעמים קודמות שריפאה מחלה כזו,  תרופהטעם ליטול

  .חקירה מדעית

  הפילוסופיה 



 המדות  ב סימן  ע"שו  

 

סוש

ואם כן ממילא צריכה לצאת המסקנה , ןהמדע הוכיח שהעולם נברא ולא קדמו
לשם כך נזכיר חלק מן ההוכחות . יםההוא האל, שיש בורא לעולם, הברורה

ובזה חסכנו מעצמנו את הטורח הרב בהבאת הדיונים , המדעיות שהעולם נברא
, ] קשים ולא מוכרים היוםםושמושגיה[והראיות הפילוסופיות העמוקות עד מאוד 

אף על פי כן להלן יובאו הוכחות נוספות לעולם  [א מנהיגווהולעולם לכך שיש בורא 
כל הפילוסופים היו , כשיש ידיעה מדעית שהעולם נברא,  כי כאמור.]נברא וליוצרו

, והיו ששים על עצם ידיעה זו כמוצאי שלל רב, מניחים את טענותיהם בקרן זוית
בר מסודר כי כל ד, בהכרח שיש לו בורא, ויודעים ממילא שאם יש עולם שנברא

וככל שהדבר , לפי שום דבר לא יוצר את עצמו, ומתוכנן מוכיח על מסדר ומתכנן
  וכיון שהעולם בנוי . כך הוא מעיד על מתכנן ויוצר חכם יותר, מתוכנן ופלאי יותר

  .הרי זה מעיד שאין חכם כבורא העולם, בחכמה פלאית עד אין חקר  

בשום , שכאמור, דשהבמאה וחמשים שנים האחרונות התפתחה תורה ח
מכל מקום נברא הוא , והיא שאף שהעולם נברא, דור לא חלמו לטעון אותה

רק בדור חצוף כשלנו יכולה טענה מופקעת . הלא היא טענת האבולוציה, במקרה
" בגדי המלך"יכולים ללבוש את . [להשמע ועוד לדון אודותיה באורך וברוחב, כזו

המלך הוא "ף לשמוע את קולו של הילד הצועק וא,  ולהתפאר בהם)העולם נוצר במקרה(
ובמקום , )וכל מקריות יוצרת עירבוביה ולא סדר, אין דבר היוצר את עצמו, שקר וכזב(" עירום

  על כן נוכרח לדון אודותיה ולהראות שאין .] עוד לצחוק על כך, לברוח מבושה
  . רק חוצפה, שום כיסוי ולבוש, לטענה זו  

  ואחר כך נבוא לדון האם , ינה מדעית העולם נבראכך נראה תחילה שמבח
  .יתכן שהעולם נברא במקרה  

  העולם נברא

בנקודה זעירה היתה אנרגיה עצומה דחוסה , בראשית: כתאוריית המפץ הגדול
הוא כוכב , תנאיה היו כתנאים השוררים בחור שחור(בצפיפות ובטמפרטורה אינסופית 

                                                                 

  נתן אביעזר מהמחלקה לפיסיקה '  מאת פרופ)17-26' תקציר עמ(פי הספר בראשית ברא  על כ
  .סטיבן ווינברג שלושת הדקות הראשונות' ועל פי ספרו של פרופ. אוניברסיטת בר אילן על כ

  אולם 

  לצורך 

  . ב
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סזש

פתע היתה התפוצצות אדירה שיצרה כדור אש ל, )כאשקרס אל תוך עצמו בגלל הכבידה
, הכוללת את כל סוגי הקרינה, ריכוז רב עוצמה של אנרגיית אורבבו היה , קדום

, שכשם שחומר יכול להפוך לאנרגיה, על פי נוסחת איינשטיין(ולבסוף הפכה אנרגיה זו לחומר 

ונים חופשיים החומר היה תערובת של קווארקים וגלוא. )כך אנרגיה יכולה להפוך לחומר
, ]לא יכלו להתקיים בחום כה רב, אטומים שלמים. [שהם חלקיקים תת גרעיניים

מה שאיפשר , הוא החל להתקרר ולהתפשט במהירות עצומה, ומאותו רגע
  עד שהתארגנו בשלב , דוגמת פרוטונים וניוטרונים להווצר, לחלקיקים חדשים

  . הליום וליתיום, מימן, וםשת היסודות המרכיבים את היקומסויים לאטומים של של  

כשגילו שמכל מקום אליו , 1965לתאוריה זו הובאו בתחילה בשנת 
שהיא קרינה [קולטים קרינת רקע קוסמית אחידה , מפנים מקלט

. שהוא סוג מעלות חום חלש מאוד,  קלבין3בעוצמת , אלקטרומגנטית חלשה ביותר
דבר המוכיח שהיקום .] ה כה חלשהלא היו מכשירים שמסוגלים לקלוט קרינ, עד אז

. מה שמתאים לתאוריית המפץ הגדול, כולו מלא בקרינה שנוצרה בראשיתו
א שיגרה לווין מדעי למדוד את "כשסוכנות החלל נאס, בהמשך בשנות התשעים

והיא , התברר שהקרינה הינה בתחום גלי המיקרו, תכונות קרינת הרקע הקוסמית
כשהוכחה תנועת הגלקסיות ,  כמו כן עוד לפני כן".גוף שחור"מתאימה לקרינה של 

שהרי , חוזקה התאוריה, ושההתרחקות פרופורציונלית למרחקן, המתרחקות זו מזו
כמו כן . החומר מוסיף ומתרחק ממקור הווצרו, מזמן הפיצוץ הראשוני, על פיה

תואמות את הכמויות החזויות , הכמויות היחסיות של הגזים מימן והליום ביקום

                                                                 

  אלא בעצם הינו מתקן פיזיקלי המייצר חום ואור במשך שנים , וכב אינו גוש חומר בלבדכ כל כא
כל כוכב (כשנגמרת הפעילות הגרעינית . גרעיני המצוי במרכז הכוכב-על ידי כור תרמו, רבות כל כא

את " בולע"ואז כח המשיכה של הכוכב ,  חיות הכוכב נגמרת)יבוא יום שתכלה הפעילות הגרעינית שבו

- סופר"תופעה הנקראת , וגורם לפיצוץ החומר של הכוכב, "קריסה"מה שנקרא , כב לתוך עצמוהכו

, הליבה שלו קורסת פנימה, אולם בעוד השכבות החיצוניות של הכוכב מתפוצצות כלפי חוץ, "נובה

עד שכל הכוכב נמחץ לנקודה , ונדחס לנפח הולך וקטן, כך שמרכז הכוכב קורס לתוך עצמו

". חור שחור"מציאותו מצטמצמת ל, ואף אם הכוכב היה גדול פי מליון מן השמש. מיקרוסקופית

לפיכך כשיעבור . ההרס שבו נובע משום שכוח המשיכה שלו נשאר כפי גודל הכוכב הראשוני שהיה

 .על ידי כח המשיכה העצום שלו, הוא יבלע אותו לתוכו אט אט, החור השחור ליד כוכב אחר

  הראיות 
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סחש

גם החוק השני של התרמודינמיקה מכריח שהעולם נברא ולא קדמון . אוריהבתי
  עד , ביססו את התאוריה המדעית, כל אלו ועוד. ) אות יבדסימן (ראה על כך להלן 

  .שכאמור העולם נברא, שכיום הינה מוסכמת על הקהילה המדעית  

  האם יתכן שהעולם נברא במקרה

על ידי מתכנן , ה נוצרה בבית חרושתבודאי אין אנו צריכים להוכחה שמצלמ
, ולא שסופת הוריקן שחלפה על פני מעבדת אלקטרוניקה, אנושי מבריק

כל אחד מבין בהגיון . ים ונוצרה מצלמה משוכללתיה את הרכיבים האלקטרונבעירב
ושמהתנגשות ברזל , ששום ספר כתוב לא נוצר מהתפוצצות בית דפוס, פשוט

. תינוק שעירבב חומרים לא יצר אנטיביוטיקה. מכוניתלא נוצרה , זכוכית ובד ריפוד
, וטיל שפגע בבית חרושת. לא יצר את סמפונית בטהובן, חתול שריקד על פסנתר

כל אדם יודע שכל אלו ועוד מליוני דברים , וכן הלאה והלאה, 787לא יצר בואיינג 
יוצר חכם על ידי , נוצרו בכוונת מכוון, מורכבים ומתוכננים שאנו רואים ומכירים

  מכריח , מורכבות ושילוב, כל דבר שאנו רואים בו תחכום ומחשבה. שתיכנן ועשאם
  . שיש לו יוצר  

ידי תינוק שבוחשות , פיצוץ גורם להרס וחורבן, המקרה עושה את ההיפך הגמור
דיו שנשפך יוצר כתמים ולא אותיות ,  והחומר נאבדבמבחנות שוברות אותם

  ככל שהחפץ . וכן הלאה, צר טקסט חכם ובעל תוכןוקל וחומר שלא יו, כתובות
  . כן הדבר מוכיח על יוצרו שהינו חכם יותר, הניצב לפנינו מורכב ומתוחכם יותר  

, וכל צבא השמים, הגלקסיות, על מרחביו העצומים, נבחן את היקום כולו
, פסגות הרים עטויי שלג, מפלי מים ויערות עד, כדור הארץ וכל אשר בו

,  ויסודות החומר.א.נ.הד, תאי החיים לרבבות סוגיהם, ף ונשרי שמיםחיות טר
היתכן שכאן , שבודאי הינם משוכללים לאין ערוך מן המכונית והמצלמה הנזכרים

ולא . ואין להם מתכנן ויוצר, ויאמר שנוצרו הם במקרה, האדם יטמון את ראשו בחול
, המחשב נוצר בידי אנושאם ברור לנו ש? אלא שגם יחייה על פי זה, רק שיטען כן

  כשאנו רואים יקום ! ?הוא כן נוצר במקרה, השכל המשוכלל לאין שיעור מן המחשב
   !אנו יודעים שיש בעל הבית לבירא, מופלא ומורכב  

  . ג

  יד 

  עתה 
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האם ,  מקרית של איזה מוצרהיווצרותשהיתה אפשרות היפוטטית ל, לו יצוייר
שהיא נוצרה ,  למוכר מכוניתוכגון לטעון, אדם שפוי יכל לחיות על פי הנחה כזו

, המתכות, ותוך כדי עירוב הגרוטאות, מסופת הוריקן שעברה בפח האשפה העירוני
כמו כן יטען ? ולכן יקח את מכונית ללא תמורה, העצים והבדים נוצרה, הברגים

ולכן יטול ללא תשלום מכל , שהחנות וכל תכולתה נוצרו במקרה, למוכר בחנותו
  שחי כאן בכדור הארץ נושם שותה , יםההאינו מאמין באל, הנמשל הינו! ?הבא ליד

  .ואינו משלם' אוכל וכו  

  פלאי בריאה

עלינו להביא את כל דברי האנציקלופדיות , כדי לחזק ולהדגיש את הדברים
שבהם נראה כמה , את כל דברי המדענים וגילוייהם, וכתבי העת המדעיים

מכל מקום פטור בלא .  זה המקוםאולם כמובן אין, העולם מורכב מתוכנן ופלאי
והינו תהליך יצירת , ועל כן נגיש דוגמה קטנה מן פלאי הבריאה, כלום אי אפשר

, הוצאת נשיונל גאוגרפיק, בתרגום לעברית, המסע שלא ייאמן-על פי הספר סיור בגוף האדם(העובר 

, יציתלאחר הפריית הב,  שהינו פלא אין סופי)2000שנת , 40-61' עמ, א"ת, הד ארצי
. כך שמתקבלים ארבעה תאים זהים בשלמות,  מכפיל את עצמו פעמייםכבהתא

                                                                 

  החי [כל דבר חי . א להזכיר מעט מן הפלאים העצומים הטמונים בוול, "תא"אפשר לכתוב  אי כב
התא . מ" מ0.01- מ ל" מ0.1גודל התא נע בין , מורכב מצירוף של תאים רבים, ]והצומח אי כב

ולה , העיר מוקפת חומה אלקטרונית, הוא כעיר שלימה שבה מפעלי יצור ודרכי תעבורה רבים

הנצרכים או שאינם נצרכים , גרים בפני חומרי גלם שוניםהנפתחים או נס, מיליוני פתחים מבוקרים

. של התא. א.נ.הוא הד, "מרכז הבקרה"הפתחים נפתחים ונסגרים על פי מידע המתקבל מ. לתא

הפתחים הרלוונטיים ישארו פתוחים עד כניסת , במידה ויש צורך בחומר מסוים ובכמות מסויימת

חומר שהגיע לאחד ממיליוני הפתחים . פני השארומיד יסגרו את השערים ב, הכמות הנדרשת בדיוק

כל החומר הנכנס נע . היא שלא להכניסו בשום אופן" מרכז הבקרה"ההוראה הניתנת מ, ואינו נדרש

אך בצורה , באותה מידה. הזקוק לו לשם הייצור" מפעל"המוביל אותו לאותו , במסלול מדוייק

פסולת המגיעים אליהם מתוך התא על גבי מיליוני השערים פותחים שעריהם מפני חומרי , הפוכה

  .ומאפשרים להם לצאת החוצה, "סרט נע"

  גם 

  . ד
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ומתקבלים , התאים שוב מכפילים את עצמם,  שעות מעת ההפריה48כעבור 
בהמשך מתרחש תהליך שהינו אחת החידות . במעטפת הביצית שמונה תאים זהים

ו כל תא לפתע לוקח על עצמ, "התמיינות"ה, הגדולות הקשורות ליצירת העובר
אלא בעלי , מכאן ואילך הם אינם אוסף תאים זהים, תפקיד שונה להשלמת העובר

ומשיל מעליו ,  תאים64הוא מכיל , כעבור חמישה ימים. זהות עצמית ותיפקוד שונה
, 15- מיום ה. ומשתרש בדופן הרחם, ולמחרת מכפיל את תאיו, את מעטפת הביצית

, מתחילה להיווצר מערכת העצביםלראשונה , מתחילים להיווצר איברי העובר

                                                                                                                                                       

  אשר מועברים למפעלים אחרים , רבים המייצרים חומרים חשובים" מפעלים"התא ישנם  בתוך

בין המפעלים . וגורמים את מלאכת היצור, שבהם מחברים את כל החומרים יחדיו, בתא בתוך

וכל חומר או פריט הנדרש , ופרוזדורים המתוכננים בסדר מופתי, יםמחברים אין ספור רחובות שביל

בתא חיים אחד נעשים יותר בתא חיים אחד נעשים יותר בתא חיים אחד נעשים יותר בתא חיים אחד נעשים יותר . כעל גבי סרט נע, באין ספור דרכים אלו, מועבר מיד, במקום כל שהוא

  .מבכל המעבדות בעולםמבכל המעבדות בעולםמבכל המעבדות בעולםמבכל המעבדות בעולם, , , , ריאקציות כימיותריאקציות כימיותריאקציות כימיותריאקציות כימיות

  שונה , מרכגון תא דם של נ. ובין הצמחים למיניהם, התא משתנה בין סוגי הבעלי חיים מבנה

מבנה , גם בבעלי החיים או הצומחים עצמם. או מתא דם של אדם, מתאו של העלה מבנה

וכן על זה , שונים מן תאי הלב, התאים המרכיבים את המח, לדוגמה, התאים ותיפקודם שונה זה מזה

כל , שונים התאים זה מזה] או בתוך כל צומח[בתוך האברים עצמם , יתרה כך. הדרך בכל האברים

שמבצעים יחדיו פעולה , לקבוצת תאים בעלי מכנה משותף של תיפקוד ומבנה. חד לתכליתוא

  .קוראים רקמת תאים, מסויימת

  ולפי , ועל פיו ישק כל דבר, המורכב ממליארדי סימנים וקודים, התא צפון הקוד הגנטי במרכז

א .נ.בד. 'כדוופולטים אחרים ו, לוקחים חומרים, יוצרים, סימניו מופעלים המפעלים במרכז

, צורת הפרצוף, מבנה הגוף, צורת סלסול השיער, צבע העינים, רשומים כל תכונותיו של בעל החיים

, שלפיו פועלים כל אולמות הייצור, כאן צפון המידע בן מילארדי הסימנים', רגישות למחלות וכדו

  . ומרכזי ההרכבה של התא

  , רחובותיו, על כל מפעליו, את עצמושביכולת התא להכפיל , העולה על כולנה הינו והפלא

בגוף האדם  .וכך אין ספור פעמים ככתוב למעלה. וליצור תא זהה נוסף, קודיו ויכולותיו והפלא

  .)100,000,000,000,000(לבד ישנם כמאה טריליון תאים 
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, בהמשך מתחילים להתפתח צינורות הדם. הכוללת את חוט השדרה והמוח
בהמשך מתחיל להיווצר . ובמקביל מתחילות להיווצר כדוריות הדם בתוך הצינורות

הידיים , אחר כך מופיעים העיניים. וזמן קצר לאחר מכן הוא מתחיל לפעום, הלב
 ימים כבר הופיעו בעובר כל 56לאחר . ושאר חלקי הגוףהפה והנחיריים , והרגליים

ניקח לדוגמא . ומעתה העובר רק גדל והולך, האברים החיצוניים והפנימיים
מתרבים תאי , בסביבות יום הארבעים להריון, המוח, התפתחות של אבר אחד

אז התאים אינם נמצאים באתרים הסופיים , !!!לדקהתאים  250,000המוח בקצב של 
צריכים עדיין ,  מיליארדי התאים המיועדים ליצירת קליפת המוח למשל,שלהם

. בתוך מסה צפופה מאד של תאים שכבר נוצרו, לפלס להם דרך אל יעדם הסופי
-  ל10,000כשלכל אחד מהם בין ,  מיליארד נוירונים100- המוח האנושי מורכב מכ

 קוודריליון 100- ובסך הכל מספרם מגיע לכ,  קשרים עם נוירונים אחרים15,000
פלא עצום הוא כיצד נבנית רשת העצבים הנזכרת של . ) אפסים14המספר עשר ואחריו (

, נדמיין לעצמנו מרכזיית טלפון עצומה, כדי להמחיש את גודל המשימה? המח
על מיליארדי הסיבים , המנתבת את כל שיחות הטלפון שבין אמריקה לאירופה

סיבים ה, והנה לנגד עינינו. בנייהכשהיא בשלבי , האופטיים והמימסרים שבה
, עפים מאליהם מקצה אחד אל הקצה השני, מימסרים ושאר אביזרים אלקטרונייםהו

  , באופן שלבסוף ניצבת לפנינו מרכזיה מתפקדת בשלמות, ומתחברים זה לזה
  ! ? היתכן הדבר.כשהכל נעשה מאליו בלי מפקח ומנחה  

המזון . שהצטברו מהפרשותיוהעובר נמצא בתוך בועה מלאה במי שפיר 
  , הגיעו אליו ממחזור הדם של אמו באמצעות השליה, והחמצן הדרושים לו

  !. ששימשה עבורו כמכונת לב ריאה דיאליזה וכבד מלאכותי  

, העובר עובר שינויים מדהימים בכל מערכות גופו, יציאתו לאויר העולם
,  מבשר שריאותיובכיו הראשון של התינוק. ורק בזכותם הוא מתקיים

 הגיעה אספקת ,בבטן האם. שהיו מושבתות במשך תשעה חודשים התחילו לפעול
ולכן גם מחזור הדם , כך שלריאות לא היה שימוש, החמצן לעובר דרך חבל הטבור

כאשר רוב ,  מתפוקת הלב הגיעה אליהן10% עד 5%רק . דילג עליהן כמעט לחלוטין
דרך פתח מיוחד , ית אל העלייה השמאליתהיישר מן העלייה הימנ, הדם זרם בלב

וכן דרך החיבור המיוחד שבין עורק הריאה והעורק . במחיצה שבין שני צידי הלב
יש צורך שמחזור הדם יגיע אליהן , משנכנסו הריאות לתפקוד, עתה. הראשי

  , ברחם

  בשניית 
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ומגיע , וכל הדם זורם במסלול ארוך יותר, ולכן שני קיצורי הדרך נסתמים. במלואו
ומוזרם , ואחר כך חוזר אל הצד השמאלי של הלב, שם הוא מתחמצן, ותגם אל הריא

שתפקידם להחזיר את הדם מן היילוד , במקביל שני העורקים הטבוריים. אל הגוף
הווריד . כדי למנוע מדם היילוד לעזוב את גופו, מתכווצים ונסתמים, אל השליה

  לפני שאף , טשתפקידו להזרים את הדם מהשליה אל העובר משתהה מע, הטבורי
  . כדי לאפשר לדם מהשליה לחזור אל היילוד, הוא נאטם  

  

הוא חלק מן תאי הדם שסיימו את [סילוק הבילירובין , העובר בבטן אמו
ומשם דרך מחזור , נעשה על ידי השליה] ומסולקים ממחזור הדם, תפקידם

 כיון ,כשמגיע התינוק לאוויר העולם. ואל חוץ הגוף, הדם של האם אל הכבד
תהליך זה הינו מורכב , הכבד שלו צריך לבצע מלאכה זו, שהשליה חדלה לתפקד

ואף על פי כן היילוד מבצעו , ומעורבים בו אנזימים וחלבונים שונים, ביותר
מבצע , מתברר שהעובר כבר בהיותו בבטן אמו? כיצד הוא עושה זאת, בהצלחה

כדרך , הפרשתו מהגוףסידרת פעולות המדמות את פעולת פירוק הבילירובין ו
כמובן ישנם עוד . כל מרכיבי המערכת כבר מתפקדים, שבהגיעו לאוויר העולם

על מה , ועליהם נכתבו ספרים רבים, פלאים רבים הנעשים בתינוק שהינם מדהימים
  מה , ועוד יעלמו מעיניהם רובם, ועוד יכתבו רבים על מה שישיג המדע, שנודע למדע

  .כאן מקומןאולם אין , כגשלא ישיג המדע  

                                                                 

  ????המדע יודע הכלהמדע יודע הכלהמדע יודע הכלהמדע יודע הכל כג

  המדענים אך בוודאי , שאומנם אלה פלאים גדולים, לסלק מחשבה תמימה שעלולה לעלות כדי

על כן נביא מן הירחון המדעי . וביארו את כולם, והגיעו עדי חקרם, כבר עמדו עליהם כדי

Science )דוגאמות של בעיות שהמדע טרם 125בו הביא רשימה של , 2005 ביולי 1-  בגיליון ה)מדע 

 הביאו, אלא שמחמת קוצר היריעה, בציינם שלמעשה התאספו אצלם אלפי בעיות, מצא להם פתרון

, מהו הגורם שעושה אותנו לבני אדם. נזכיר כמה מהן הקשורות לענייננו עד מאוד. רק מקצתן

כיצד הגוף יודע מתי להפסיק ? מי מפקח על הפעילות הגנטית? ומבדיל בינינו לשאר בעלי החיים

  בהיות 
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התשובה לכל אלו ? מהו המנגנון שמפקח על התחדשותם של איברים שנפגעו או נכרתו? לגדול

וממילא מובן מדוע לשאלות , אותו אי אפשר לחקור בכלים המוגבלים של המדע, אכמובן הבור

  ].) והלאה60' עמ(באו בהרחבה בספר אנחנו לא לבד , שאלות אלו ואחרות. [אין פתרון מדעי, אלו

  , המדע חוקרו, אף שלכל אורך ההיסטוריה המדעית, מכך השאלה ממה מורכב החומר יתרה

' פרופ, עדיין לא הגיע המדע עדי חקרו, תאוריות העדכניות ביותרוסותר שוב ושוב את ה יתרה

שהחומר מבוסס , שאף אחר מסקנת המדע,  כותב)ד" תשנ243' ג עמ"ח(יחיאל דומב בספר אל המקורות 

שבאמצעותם הופיעה , שוב נתגלו הפוזיטרונים, פרוטונים ונויטרונים, אלקטרונים, יסודות' מג

, דלטה, למבדה, סיגמה, קסי, ניוטרינוס, מיסונים מסוגים שונים, םמערכת גדולה של חלקיקים חדשי

מדענים סברו שעל ידי חלקיקי יסודי חדש המכונה . 'כיום מכירים כמאה חלקיקים כאלה וכו. 'וכו

והיה צורך , "הסתבך"אולם גם הקווארק , יהיה ניתן להסביר את הכל בצורה פשוטה, "קווארק"

, וכיום דנים אם הוא יסודי ממש. קסם וכיוצא בזה, מוזרות, צבע,  כמולסווג אותו לפי תכונות שונות

הרי , כי אף כאשר תיפתרנה הבעיות הללו, רוב הפיסיקאים שבימינו סבורים. או שגם הוא מורכב

  . עד כאן. תימצאנה בעיות אחרות הטמונות בהן

  ת הפיזיקה המודרנית  בהסבירו את יסודו)ב"פרק ב תשע(בנימין פיין בספרו דלות הכפירה  'פרופ

המילה , "קוונטיים"הינם , האטומים והמולקולות, היסודיים" חלקיקים"שה, ביאר 'פרופ

לחלקיקים שאנו מכירם בחיי היום , אין שום דמיון בין החלקיק הקוונטי, עלולה להטעות" חלקיק"

 שהן תכונות ,יש תכונות של חלקיקים ושל גלים, משום שלחלקיק הקוונטי. כמו גרגירי חול, יום

דבר , ומצד שני מתנהג כגל, מצד אחד הוא מתנהג כחלקיק, כשמבצעים בו ניסויים. סותרות זו את זו

המושג גל מתייחס תמיד לדברים . או להעלותו בדמיונו של שום מדען, שאינו ניתן להמחשה

א תופס מרחב והו, כמו כן לגל אין גבולות מוגדרים, כמו גלי מים או גלי אויר, מתרחבים, מתפשטים

ולא מבין מהו , המדען לא יודע להסביר. ואינו מתפשט, בעוד החלקיק מרוכז בנקודה זעירה. רב

הבנה הסותרת , ובצורה של חלקיק, הוא יודע שהחומר פועל בצורה של גל, החומר בצורה מוחשית

ות של שהם הרכב, גוף המורכב ממולקולות, נציג את ההבנה הפיזיקלית של החומר. את המוחשיות

כך שמחזיקים אותם יחדיו , שבין האטומים למולקולות פועלים שדות חשמליים ומגנטיים, אטומים

אשר , האטומים עצמם מורכבים מאלקטרונים ומגרעינים אטומיים]. או גז, נוזל, במצב מוצק[

אשר מוחזקים זה , גרעיני האטומים מורכבים מפרוטונים ומניוטרונים. ביניהם פועל שדה חשמלי

, חשמליים, מבחינה פיזיקלית כל נפח החומר נתפסת על ידי שדות פיזיקליים. יד זה בכח גרעיניל

לא , הנפח של כל החלקיקים שבחומר שווה לאפס! ואילו חלקיקי החומר אינם תופסים שום נפח

הם ממשיים , אין זה אומר שהחלקיקים אינם קיימים ואינם ממשיים! אלא אפס מוחלט, נפח מזערי
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יוצרך , ללא תכנון ומנווט, מי שיסבור שפלאים כאלו קרו וקורים במקרה
מצלמה שנוצרה , בתחילת אות ג(לסבור בתורת קל וחומר בדוגמאות שהובאו לעיל 

. שגם הם יכולים להווצר במקרה, )'מוזיקה שיצר חתול המרקד על פסנתר וכו, מסופת הוריקן
  , פטור הוא מקיום תורה ומצוות, ולים להווצר במקרהומי שיסבור שאכן גם הם יכ[

  .]משום שמקומו במוסד המטפל במקרים כשלו  

  אינו מאמיןמחשבת ש

ההסתברות , אכן, תשובת האינו מאמין שהתבונן ועמד על האמור תהיה
ברם הצד האחר הינו חסר הגיון ,  מקרית הינה חסרת הגיון לחלוטיןווצרותיהל

בעל כוחות וחכמה על , רא בעל יכולת בלתי מוגבלתוהוא שיש בו, לא פחות
קשה . ולמה אף פעם לא ראיתיו, איה מקום מושבו,  הואם כןוא, אנושית ואין סופי

ולכן מעדיף . להאמין שיש כח רוחני שברא את העולם, לאדם שלא גדל על אמונה
, הוא להשאר עם האפשרות חסרת ההגיון של יצירה עצמית מקרית של העולם

שישנה יישות , גדולה מזו לדעתו" חסרת הגיון" שלא להאמין באפשרות ובלבד
  ,  שאף לו צדק החושב כןכדועיין כאן בהערה, אשר יצרה את העולם, רוחנית כבירה
  .ובהמשך נדחה מחשבה זו לחלוטין. עליו לשמור מצוות  

                                                                                                                                                       

הקרויים " חד ממדיים"הם נקודות או קויים , "תלת מימדי" קטנים יותר מן המרחב הבממדים

דהיינו בלי . מה שמעלה שבלי הפעלת חוקי הפיזיקה על החומר אין לחומר קיום". מיתרים"

ועוד עיין להלן , אין לטבע קיום, על הטבע, שהם חוקי הטבע, שאלהים מפעיל את הישות הרוחנית

  .)סימן ד אות טז(ולהלן     )רהסימן ד אות כא בהע(

  לפחות מכח הספק עליו לחשוש שמא יש , אדם העומד בפני שיקולים אלו, לו עצרנו כאן גם כד
אלא משום שהדבר נראה לו , אינה מכח וודאות, כיון שהחלטתו שאין בורא, בורא לעולם גם כד

, ורא נתן תורה ומצוותולצד זה הב, שיש בורא לעולם לא בטל, אולם מאחר והצד השני. יותר הגיוני

, כיון שכן! ויתכן שהוא מפסיד את חייו, אם כן ההשלכות לכך הינן הרות גורל, ויש גן עדן וגיהנום

משל . לכל הפחות באופן חלקי, ולחיות בהתאם, מכח הספק עליו לפחות לחשוש לצד שיש בורא

? יה שותה משקה זההאם ה, ונודע לו הספק שהמשקה מורעל, לאדם צמא מאוד שניצב לפניו משקה

ואף אם ההיסתברות שישנו רעל הינה , וזאת גם אם תאוותו וצמאו גדולים עד מאוד, בודאי שלא

  אכן 

  . ה
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  הראשון של בורא והשני של מקרה, םחקירת שני הצדדי

, ובזה נחתם הוויכוח, מי שיעיין בה יודה על האמתשכל , נפתח עם ראיית המחץ
, ית על הר סיניהשהיתה התגלות אל, כבר הוכח לעיל. והוא דרך מעמד הר סיני

ועדותם הועברה , ועל כך מעידים רבבות שראוהו. בה נתן את התורה לעם ישראל
ממילא אנו יודעים שישנה יישות . ללא שום שינוי ותוספת, אלינו בדיוק מדהים

נובע , כיון שכאמור כל הצד לטעון שהעולם מקרי. ועל כן בזה נחתם הדיון, יתהאל
, ולהאמין במציאותו נראה לו מופקע לחלוטין, יםהמכך שאף אחד לא ראה את אל

ממילא , והדבר ברור ללא ספק, וכן שמעו את קולו, אך כשהתברר שכן ראו אותו
  צום המוסיף על ראיית מעמד הינו עוד פן חזק וע, הוכחת הבורא מתוך סדר הבריאה

  . ורוב כוחו, ומחזק את ידיעת מציאות האל, הר סיני  

 אינם מודעים לכך שמעמד הר סיני הוא , העולם בדרך מקריתהיווצרות
בדעתם . זאת כיון שלא חקרו אודותיו ולא עמדו על עוצמתו, מציאות ברורה

ובודאי שאין לו משקל , תו לאו, עולה שמעמד הר סיני הינו סיפור דתי עתיק ומעניין
ברם . שהסכימו עליה שלושת הדתות המפורסמות, רק פנטיות דתית, של ראיה

, שיעמוד על מעמד זה, שכל מעיין חוקר ובודק, באמת כבר התבאר לעיל באורך
יווכח שמעמד הר סיני הינו העדות העוצמתית והאמינה ביותר שהיתה מימות עולם 

, שהיא בעלת עוצמה עדותית כזו, חרת שניתנה אי פעםאין עדות א, בכל קצוות תבל

                                                                                                                                                       

ורבת , הינה כה הרת גורל, מכל מקום היות וההשלכה לכך שיש רעל בכוס, נמוכה עד מאוד

 כה שהשלכותיו, הוא הדין ובתורת קל וחומר בנושא שלנו. שום אדם לא ישתה כוס זו, משמעות

. שווה לי לקחת סיכונים, חפץ אני בהפקרות, מה גם שאם יאמר האדם שעל אף האמור. הרות גורל

בזמן שהבסיס לכך הינו רק , מי התיר לו לגדל אותם על ברכי הכפירה, מכל מקום מה עם נפש ילדיו

גם אם אדם ירשה לעצמו לשים את חייו מנגד מכח . יתר הסתברות לדעתו שהעולם נברא במקרה

רק מתוך , זה לא יתכן משום צד, אך להפקיר את נפש ילדיו, ]שזו כמובן דרך מגונה ביותר[פק ס

  .חוסר חשיבה

  

  . ו

  טועני 
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ובו נגלה השם לעיני , ממילא כשיודעים שהיה מעמד הר סיני. כהולא הקרובה אליה
מכריח , התחכום העצום בו, אז כולם יודו שהסדר הנפלא בבריאה, כל עם ישראל

   מלך, הלא הוא ריבונו של עולם, שיצרו אף עשהו, מעוד פן שישנו יוצר ומתכנן
  .כוהעולם  

                                                                 

  שורש טעותם נובע מחוסר ידיעתם ממעמד הר , המכחישים יצירה על ידי בורא מדענים כה
כך , היו מאמינים ואת כל קושיותיהם היו מתרצים בקלות, אילו היו יודעים, סיני מדענים כה

וכשם , כי לא היתה לו קבלה, בכפירתו,  שאינו מאשים את אריסטו)א סימן ט"ח(א "ת הרשב"תב בשוכ

רק אחר שידע , בוודאי שהיה מכחיש את מציאותו, שאילו אריסטו לא היה מכיר את כוחו של המגנט

וגם אם לא עלה , חיפש להסביר את תכונתו המופלאה בכלים המדעיים שהיו ברשותו, מכח המגנט

כ גם "וכ. כן הוא אף לגבי מעמד הר סיני. כמובן שלא יכחיש את מציאות המגנט, ר בידוהדב

ד "ח(כ הכוזרי "וכ. )אות קט ריש שער ב(ץ במאמר חמץ "וכן כתב הרשב. )ב"ב דף עד ע"ב(בחידושי הגדותיו 

שאין להאשים אותם בכך שהתרחקו , ]אז היו קרויים פילוסופים[ לגבי המדענים מזמנם )אות יג

הפילוסוף המודה על . כי הם הגיעו לידיעה האלהית בדרך ההיקש השכלי, מהאמת מרחק גדול

חכמתכם האלהית הזאת איני , כפי שאמר סוקרטס לעם בזו הלשון, האמת יאמר למאמיני הדתות

ועוד דיבר בזאת . ל"עכ. אמנם אני חכם בחכמה האנושית. אך אומר עליה שאיני מכירה, מכחישה

כי היונים שמהם ,  שאין להאשים את הפילוסופים בדעותיהם)ובהרחבה באות סג והלאה, ת יגא או"ח(הכוזרי 

וזה מחייב שלא נסמוך על חכמת . 'הם עם שלא קיבלו במסורת תורה וחכמה וכו, יצאו הפילוסופים

ולא מצא , כי מכיון שלא היתה בידו מסורת ברורה להאמין לדברי מי שקדם לו, אריסטו בנידוננו

היה מוכרח להעמיק בשכלו , לחקור באופן היסטורי את שנות העולם והשתלשלות הדורותלנחוץ 

וכיון שהראיות הנוטות אל הקדמות נראו בעיניו , וחשב בשאלת הקדמות והנצחיות, ומחשבתו בלבד

, אך לו היה חי הפילוסוף באומה שנחלה מסורות מקובלות ומפורסמות. כן הכריע, מכריעות יותר

, עם כל הקושי שבזה, היה טורח בראיות והוכחות לחזק את אמונת החידוש, ותןשאי אפשר לדח

  .)סימן ד אות יז(ע בזה להלן "וע. כשם שהחזיק באמונת הקדמות שיותר קשה לקבלה

  מי יצר את הבוראמי יצר את הבוראמי יצר את הבוראמי יצר את הבורא כו

  בורא זה בהכרח . מתוך הסדר הנפלא שיש בבריאה, הן הוכחנו שיש בורא לעולם, המקשים יש

, על יוצרה, כשם שהוכחנו מן סדר הבריאה, ועל כן.  יותר מן הבריאה שבראשהוא פלאי עוד יש
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  הוכחות נוספות למציאות רוחנית

ורק היה מקום להוסיף עוד הסתכלויות על , ]במעמד הר סיני[למעשה היה די בזה 
על כך שכל חוקרי תבל מעולם , על התחכום המופלא הטמון בה, פלאי הבריאה

וקל וחומר שלא ליצירת , יחקרו על פלאי הטבע ולא יגיעו עדי חקרו, ועד עולם
וכל , הינו עוד ראיה על יוצר ומתכנן, וממילא כל פרט בטבע שנחקר ומתגלה, כמוהו

                                                                                                                                                       

, אולם כיון שכל הטענה היא שהבורא הוא היוצר. שיש לו בורא, כן נכריח על הבורא מתוך פילאו

  .בזה נסתרת עצם הוכחת הבריאה מתוך הסדר המצוי בה, ואין יוצר לו

  שכן פלא , ה נסיק שיש לבורא בורא שבראוומכח השאל, הבה נלך בדרך זו, לענות על כך כדי

אם כך נמשיך את , רגע. ומי שיצר את הבורא הוא האלהים, הבורא מוכיח על מי שיצרו כדי

התשובה תהיה כאמור גם אלהים זה ? ומה ענינו על השאלה, וכנזכר, השאלה על אלהים זה מי בראו

, והכל ברואים תחתיו,  הוא הבוראועל כן, ויש אלהים שמעליו שהוא האלהים, באמת אינו האלהים

שלבסוף , על כן השכל מכריח, אולם כיון שברור שיש סוף לדיון זה. וכך נמשיך בדיון עד אין סוף

וכיון שכל דבר . וכל האחרים יצירותיו, נגיע לבורא שברא והוא אינו נברא והוא האלהים באמת

הדבר מכריח שהבורא , ורא הראשוןואי אפשר להמשיך עד אין סוף בחיפוש הב, שנברא יש לו בורא

שכן בסיס שאלה זו נשען . וממילא השאלה מי בראו מסתלקת, הראשון הינו מחוץ לגבולות הטבע

. ולכן עולה השאלה מי יצרו, שבהם הטבע מכריח סופניות וגבול, על חוקי הטבע המוכרים לנו

ממילא , הוא מאז ומעולםוהיה , שבהכרח הינו מחוץ לגבולות הטבע המוכרים לנו, ואולם האלהים

  . אין מקום לשאלה מי בראו

  , )ז"יצא בשנת תש(" המדע והדת"ר יצחק רפאל הלוי עציון בחוברת "בזה כתבו הרב ד כיוצא

שאומנם טבעי הדבר שניגש אל שאלת , ) בהוצאת אוניברסיטת בר אילן73' עמ(ובספר באמונות  כיוצא

לפי , ברם זו טעות, לפי חוקי הטבע, יים על פיהםבריאת העולם לפי הכלים המוכרים לנו ושאנו ח

כדי . אין לידיעה זו כל אחיזה בתוך תחומי הטבע, שכשברצוני לדעת מאין באו החומר והאנרגיה

ולהגיע , מוכרח אני לצאת מעולם הטבע, בזמן שאין חוקי טבע, לדעת את תהליך יצירת חוקי הטבע

, וזמן זה אינו ניתן לחוקרו בכלים מדעיים, מיםלזמן בו הטבע וממילא חוקיו עדיין לא היו קיי

  .)יד, יב, סימן ה אותיות יא(ועוד עיין בזה להלן . עד כאן. המושתתים על חוקי טבע

  

   .ז
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 .אף עשהם ומנהיגם, כולם יעידון יגידון על חותמת היצרן אשר יצרם, מחקרי תבל
ולבא מעוד פנים אל ההוכחה שיש בורא ויוצר , ברם חפצנו להראות יתירה מכך

ועל כן , ה השם לעם ישראלשבו נגל, אף לו יצוייר שלא היה מעמד הר סיני, לעולם
נשוב ונזכיר את , לצורך הבהירות. נוסיף ונדרוך עוד בהמשך לדברינו הנזכרים לעיל

לפני שתי ברירות אולם כיון שניצבות , אכן סדר הטבע מכריח בורא, טענת הכופר
אף שאומנם האפשרות , מקריותב או ,על ידי בוראאו ,  את בריאת העולםלהבין

  מכל מקום מעדיף אני אותה על פני התשובה , אינה הגיוניתשנברא העולם במקרה 
  .שהיא לדעתי בחירה עוד פחות הגיונית, יםהשיש אל  

במידה , נובע מחמת אי היכרותינו את הרוחניות, הקושי לקבל שיש בורא
ממילא השכל גם של הכופר יכריח שיש , או נראה אישיות רוחנית, ונדע

לשם כך נביא סדרת הוכחות מדעיות .  הסדר בעולםמתוך עדות, בורא לעולם רוחני
עם , וממילא בזה הכרחנו מעוד פן את מציאות בורא העולם, למציאויות רוחניות

  כמובן גם עצם ההוכחות שיובאו . [הסדר והתיכנון בעולם המכריח שיש לו בורא
  ].מצד עצמם, יש בהם חיזוק הדת, ה"בעז  

  מות קליני 

מאות רבים של . הבה ונראה! ?מפתיע! נשמהמחקרים מורים שיש לאדם 
שחוויה זו חוו , ממחקריהם עולה, אנשים שחוו מוות קליני נחקרו על ידי מדענים

ורואים , בעת הפטירה הרגישו שהם יוצאים מן הגוף, ותוכנה הינו! מליוני בני אדם
אולם הוא היה שונה , להם עצמם היה גוף]. אוטוסקופיה[את גופם מוטל במקומו 

כיון שאין בעולם , שקשה לתארו, היה זה גוף רוחני שקוף, גוף הגשמי הרגילמה
ראיית קרובים וידידים שנפטרו . מעבר הנפש במנהרה אפילה. הפיסי תופעה דומה

שהיא ישות , פגישת אור גדול שאינו ניתן לתיאור בכלים המוכרים לנו. מכבר
   מעבר תהליך חייהם .דרכי הדיבור נעשים במחשבות בלבד. שופעת אהבה ללא קץ

  . בתמונות מהירות חדות וברורות  

ר "ריימונד מודי ד, חלק מן החוקרים ומחקריהם שהעלו את האמור
תורגם (ניה בספרו החיים לאחר החיים 'לפסיכיאטריה באוניברסיטת וירג

ר "ד.  ובספרו האור שמעבר)4.2.87על הספר נערכה כתבה במעריב , 1986לעברית בהוצאת עדן 

  עיקר 

   .ח

  נזכיר 
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' פרופ. בספרה על מיתה ומוות, פסיכיאטרית בעלת שם עולמי, אליזבט קובלר רוס
י נשיא 'ריצ' ורג'ר ג"ד. בספרו החיים בתוככי המוות, קנת רינג לפסיכולוגיה

הפסיכולוג קארלוס אוסיס . בספרו חזרה מן המחר, מונד לרפואה'אקדמיית ריצ
ר מוריס "ד.  המוותבספרו בשעת, מההתאחדות האמריקנית למחקר פסיכולוגי

הספר . בספרו מעבר לסף המוות, ראולינגס קרדיולוג מאוניברסיטת טנסי
כמו . מאת סגוט רוגו, והספר בחיים לאחר המוות, גולדגרט. בספיריטואליזם מאת ח

בספר מסילות , זה בא בהרחבה עם ציטוט הנחקרים ודרכי אימות דבריהםכן נושא 
 )את ישיבת אור החיים ירושלים פרק השארת הנפשהוצ(אל האמונה מאת הרב יוסף גבאי 

 1 ובספר המהפך )פרק תעלומת נפש האדם(ובספר אנחנו לא לבד מאת הרב עדי כהן 
  ובספר האמת . ) והלאה בפרק חיים לאחר החיים212' ובעמ?,  והלאה פרק המוות חדלון204' עמ(

  .)ז"ב מכון חן החיים תשנ,פרקים א(היחידה מאת הרב יוסף שעשוע   

   גלגולי נשמות - רגרסיה

כלומר היפנוט עמוק שבו המהפנט מוביל , נסיגה היפנוטית לגילגולים קודמים
ואף לגילגולים , עד לגילגולו הקודם, את המהופנט לחוות ולספר על עברו

גם , We Are Born To Be Together Againזאב קולמן בספרו ' כגון פרופ. קודמים
כמו כן אדגר קייסי בספרו המקיף על , ו קיטון'וקר זהספר מפגשים עם העבר על הח

הספר של מורי ברנשטיין בעקבות Sleeping Prophet Jess Stren, ריגרסיה הקרוי 
. אז פורסמו ממצאיו בעיתונים, )1956ובראשונה פורסם בשנת , תורגם לעברית(בריידי מרפי 

ערכו על עבודתו . יס. בי. בי- עד שה, גם ארנולד בלוקסם ערך מחקרים רבים על כך
מתעד , כמו כן הסופר הבריטי פיטר מוס בספר מפגשים עם העבר. סרט דוקומנטרי

 ראה ,כמו כן ישנם עוד מחקרים רבים בנושא. ו קיטון על רגרסיה'את חקירותיו של ג
   326' פרק השארת הנפש עמ(ובספר מסילות אל האמונה , ) והאלה250' עמ( 1בספר המהפך 

  .)והלאה  

  שמות גלגולי נ

יניה חקר 'ר איאן סטבינסון פסיכיאטר ופאראפסיכולוג מאוניברסיטת ווירג"ד
בהם , מחקריו התפרסמו בארבעת ספריו,  שנה30-את גילגולי הנשמות במשך כ

זאת משום [חקירותיו התמקדו בילדים דוקא , מבול עובדות על גילגולים שחקר
חקירת ילדים שלפתע החלו , הינותוכן הדברים , ]שבילדים ניתן לוודא שאין רמאות
לאחר מכן . למי היו נשואים וכדומה, היכן חיו, לספר על חיים קודמים שהיו להם

  . ט

  . י
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כמו כן . או אם הם חיים עתה, בודקים אם היו קיימים האנשים שסיפרו אודותיהם
והאם תיאוריהם עולים בקנה , האם קיים, בודקים את המקום שהם סיפרו שגדלו בו

בחלק מן המקרים אף יכלו , אחר שבדקו מצאו שהכל כדבריהם. תאחד עם המציאו
יתרה מכך גילו , והם הכירוהו כאילו גרו שם שנים, להביא את הילד לביתם הקודם

כמו כן העיתונאי האנגלי גי ליון פלייפר . כגון מטמון שהסתירו וכדומה, את מסתריו
ג הרנאני  חקר את ממצאיו של הפאראפסיכולוThe Unknown Powerבספרו 

ונזכרה , כשילדה מסאן פאולו החלה לדבר איטלקית, אנדראדה מאמריקה הדרומית
 Scientific(טאקר . ים ב'ר ג" דו שלגם מחקר. בה היתה ברומא, בחייה הקודמים

Exploratation 14(4):571-581, 2000) ילדים שטענו שהם גלגול של 799 שנערך עם 
ן "אייר תש' ות אחרונות יום שלישי וכמו כן פורסמה כתבה בידיע. אדם נפטר

ובספר , ) והלאה240' עמ( 1ראה כל זה בהרחבה בספר המהפך .  על כך1.5.1990
   )2018, פרק ט( ובספר המכתב .) והלאה318' פרק השארת הנפש עמ(מסילות אל האמונה 

  .מאת הרב יצחק פנגר  

   מדיומים 

ם ודרכם הלבשות בשנשמות חיצוניות מת, פירושו איש או אשה, מדיום
ולא את קולו של , מדברים עם הנוכחים כשהם שומעים את קול הנשמה

על ידי חקירות , לוודא שאין זו רמאות, מחקרים רבים נעשו על מדיומים. המדיום
. והמדיום גילהו, שבשום פנים לא יכל המדיום לדעת אודותיו, רבות והצלבת מידע

יימס 'ויליאם ג' ח ששלח פרופתחילת חקירת המדיומים החלה בעקבות הדוו
על , אל האגודה לחקר העל חושי בלונדון, בפסיכולוגיה מאוניברסיטת הארוורד

רד 'ר ריצ"דווח זה הוביל את ד. ליאונורה פייפר מבוסטון' אמינות המדיום גב
עכשיו אין לי ספק , במסקנה כתב.  שנים18פייפר במשך ' הודגסון לחקירת גב

אנשים , כפי טענתן, הנשמות הן, נם אמת ממשיתשהדברים שהזכרתי לעיל ה
אנשים "הנקראים , הם התקשרו אתנו. הממשיכים לחיות אחרי השינוי הנקרא מוות

גם בספר השארת . בעזרת תווך גופה הנרדם של גברת ליאונורה פייפר, "חיים
 1889 בשנת ,מחשובי האגודה לחקר על אנושי', האדם של הפיסקאי אוליבר לודג

סדרה של פגישות עם גברת ,  חקר אודותיה וסיכם את דבריו בזו הלשון,באנגליה
נשמות בעלי כוח . שהמשך חיי האדם אחרי פטירתו הם עובדה, שכנעו אותי, פייפר

, ההשערה שהכוחות השכליים המתקשרים אתנו. שכלי התקשרו אתנו מתוך הכרה

  . יא
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, ונית ביותרהיא ההשערה ההגי, הם נשמות בעלי אישיות, מרצונם ובמאמץ מצדם
  העובדות כמובן מתוארות בספר . ל"עכ. והיחידה המסבירה את כל העובדות

  .)247' עמ( 1כל זאת בהרחבה בספר המהפך . בהרחבה  

  דיבוקים 

ומשתמשת בכח הדיבור , שנכנסה בגוף אדם חי, דיבוק הינה נשמה חוטאת
 וקולה נשמע בקול אחר, האדם מאבד את הכרתו, כשמדברים עמה. שלו

פעמים רבות הנשמה מספרת באיזה עוון . מקולו של האדם שהיא מתארחת אצלו
ישנן עדויות רבות על דיבוקים . וגם פרטים נסתרים על בני האדם, קיבלה עונש זה

  החתומות מפי הרואיםוהם עדויות, לסלק אותם, שדיברו עמהם והצליחו או שלא
 ב ידהדפיס מכת יהוהחוקר הרב מאיר בנ, י" תולדות הארבספר כגון ,עצמם
נדפס (י "י זה הינו תמצית ספר שבחי האר"וכת,  אלה תולדות יצחקטרסקונ, ו"מהרח

ו "שם מעיד מהרח. )י בהוצאת אהבת שלום באותיות מודגשות לאורך הספר"גם בספר שבחי האר
בספר החזיונות מעיד כן ו, ו"כמו כן בשבחי מהרח. על מעשה שהוציא הוא דיבוק

ה " ובח,ב אות לה" ובח,כה,כד,א אותיות כב"כגון ח( יבוקים שהוציא בפועל על דכהנה וכהנה

ה "עדות פגישתו עם דיבוק בשנת של, )דף פו(גם בספר שלשלת הקבלה . )אות יח
א " ח,ראטה(כמו כן עדויות רבות הובאו בספר שומר אמונים . בפיררה שבאיטליה

כן . )ב מאמר שכר ועונש פרק יא והלאה"וגם בח, קמא והלאה באורך רב' מאמר עניני גלגולים עמ
נדפס בספר לב (ין 'נמצא מכתב ידו של הגאון רבי אליהו דושניצר על הדיבוק בשטוצ

 מעשה )עד והלאה' עמ(אלחנן ווסרמן ונדפס בספר אור אלחנן ' וכן סיפר ר, )23' אליהו עמ
נדפס (א כמו כן הספר רוחות מספרות להגאון רבי יהודה פתי, הדיבוק עם החפץ חיים

גם בספר האיש על . על דיבוקים שהוא הוציא, ) והלאה143' כגון עמ, בספרו מנחת יהודה
ובספר ,  עדותו של רבי חיים זוננפלד על התגלות בגוף שחוו)345' חלק א עמ(החומה 

 אודות חוט הכסף הרוחני ) והלאה280' עמ(ועוד שם , ) והלאה באורך222' עמ( 1המהפך 
 מעשים רבים מפי )ו,ג- פרקים א(ובספר האמת היחידה . מדעייםלפי מחקרים , שבאדם

' פרק השארת הנפש עמ(וכן בספר מסילות אל האמונה . ספרים על דיבוקים וגילגולים

המקובל הצדיק רבי דוד בצרי ,  לפני כעשרים שנה כמו כן.) והלאה331' ועמ,  והלאה309
  שיגה בישיבתו ישיבת והמעשה מתועד בהסרטה שניתן לה, הוציא דיבוק, א"שליט

   . ירושלים1תחכמוני ' השלום רח  

  . יב
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  ?מיהו אני

ר " הביאו את תוצאות מחקרו של ד)8'  עמ14חלק (בספר למעלה מן השמש 
ומייסד המכון הנויירולוגי , מגדולי הנויירולוגים בעולם, ווילדר פנפילד

, את הידבמחקרו הוא הזרים זרם לקליפת המח במקום שמפעיל , במונטריאול קנדה
השמיע החולה , כשהזרים זרם לאיזור המפעיל את הגרון. ואז הרים החולה את ידו

? או הרים את ידו, כשנשאל החולה מדוע השמיע קול, אולם הפלא היה. הברה
כיון שכשהאדם עצמו . אלא אתה הרופא, לא אני הרמתי את ידי, התשובה היתה

י בקליפת המוח שמפעילה את רצונו גורם להפעלת זרם חשמל, חפץ להרים את ידו
הרי מוחו שלו הורה להרים , אם כן מדוע ענה החולה שלא הוא הרים את ידו, היד

שהיא המורה , שישנה ישות רוחנית לאדם, המסקנה הבלתי נמנעה הינה? את היד
שהרופא הרים את , אמר החולה, ולכן כשהרופא הזרים את החשמל, למוח לפעול

ר פנפילד " הובאו מחקרים אחרים של ד) והלאה138' עמ( 2כמו כן בספר המהפך . היד
כגון העובדה שלא נמצאה עד כה שום פעולה , )1975פרינסטון (בספרו מסתורי המח 

מה שמוכיח שהחשיבה אינה פעולה מוחית אלא , מוחית עצבית הקשורה לחשיבה
סיק מה שגרמו לו לה, ועוד ראיות רבות אחרות. דהיינו נעשית בנשמה, חיצונית לה

  במוחנו יש לא , משהו אחר נמצא בין החושים והמכניזם המוטורי ")78-80' עמ(בספרו 
  ". אלא גם מרכזן המפעיל אותה, רק מרכזייה  

, כגון אהבה, בכך שיש לו רגשות, האדם שונה מכל יצורי האדמה, מעט
האם ? כיצד נוצרים רגשות אלו', כו, מוסריות, בושה, כעס, כבוד, שנאה

ונראה שבכל חלקי הגוף ואבריו אין להם , נתבונן בגוף האדם?  גוף האדםמחמת
אולם גם . הינו המח, המקום היחידי שאפשר לתלות בו את הרגשות, שום רצון

, הרי הרגשות רוחניות? האם חתיכת הבשר, מי חש את הרצונות והמחשבות, במוח
ואם . ים כאבי בטןשאלה זו גורמת למטריאליסט? ואיך גשם יחוש רוח, והבשר גשמי

, סבור אתה כי בודאי יש להם תשובות רבות מדעיות לחלקי המח המפעילים רגשות
 שם הביאו רשימה )2005 ביולי 1- גיליון ה, מדע-( Scienceהנה לך ממצאי הירחון המדעי 

בציינם שלמעשה התאספו אצלם ,  בעיות שהמדע טרם מצא להם פתרון125של 
ונבין , נביא כמה מהן. הביאו רק מקצתן,  היריעהאלא שמחמת קוצר, אלפי בעיות

, מהו הבסיס הביולוגי של הכרה אנוש,  כגון,מדוע אין פתרון מדעי לבעיות אלו
מהו הבסיס הביולוגי של . ?"אני"מיהו ? האם בשר המוח, כלומר מי חש כאב

  . גי

  נתבונן 
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ואיזה תלוי , איזה חלק מהאישיות שלנו תלוי בהשפעת הסביבה? התמכרות לסמים
שאלות אלו . [באיזה אופן נובע המוסר האנושי מהפעילות המוחית שלנו? בגנים

אברהם ' כך גם פרופ.].  והלאה60' באו בהרחבה בספר אנחנו לא לבד עמ, ואחרות
 המדע איננו , כתב)50' עמ' א מבוא ב"ח(שטיינברג באנציקלופדיה רפואית הלכתית 

. את מערכת הערכיםו, את עולם החשיבה, מסוגל להסביר את התודעה אנושית
שכן עובדות . הם מעבר לכל השגה של המדע, היווצרות התהליכים הרוחניים

לא רק .  כדי להסביר תהליכים אלואין בהם, כימיים מדעיים- ונתונים פיסיקליים
, שלא ניתן להבין את המוחות המבריקים של חכמי ישראל וחכמי אומות העולם

היא מעבר , ור הנמוך והפשוט ביותרשחש היצ, אפילו הנאה רוחנית רגעיתאלא 
בסוברם , לתמימים התולים עיניהם במדע הכל יכול. ל"עכ. לתחום ההשגה המדעית

הנה לפניהם תוצאות המחקרים . ומיהו החש, מיהו אני, שבודאי להם יש תשובות
והתשובה באמת . או שיש נשמה, כולם מודים ואומרים או שאיננו יודעים, המדעיים

  ובה , שלאדם ישנה נשמה, מגלים] ל"הנ[מובן מה שמחקרים אחרים לכל אלו היא כ
  . מקורות כל אלו  

הראת לדעת כי מציאותן הרוחנית של הנשמות הוכחה מדעית מפנים רבות 
אלא , מה שמוביל אותנו אל הידיעה שלא רק גשם ישנו בעולם, ומגוונות

ת הכופר המעדיף ממילא בזה נסתרת טענ. ישנם עולמות רוחניים חיים וקיימים
על פני , אפילו שהדבר זר ומוזר, אמונה ביכולתו הבלתי מוגבלת של המקרה

כיון שחיים רוחניים נראים לו עוד יותר מוזרים מהאמונה , האמונה בבורא רוחני
לא זר ולא מוזר , ואחר שהוכח מדעית שנשמות חיות וקיימות. בכוחו של המקרה

  ת פלאי תבל המוכיחים על בורא ומתכנן לדעת שיש כח רוחני לעולם בראותינו א
  .ורק האמונה בכח המקרה נשארה זרה ובלתי אפשרית, בעל חכמה אין סופית  

  ' ובסימן הבא נבא אל השגחת ה, בסימן ד נשוב אל ההוכחות למציאות האל
  .בעולמו והנהגתו  

  אתה 

  להלן 
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  סימן ג

  השגחה 

האמונה , ונים שלדעת יש ראש)סעיף ב(כיון שנתבאר לעיל בחלק ההלכה 
לבאר את כאן לפיכך עמדנו , בהשגחה היא חלק ממצות האמנה במציאות האל

והיא קושית  [כי הנראה למראית העין שהרע גובר בעולם, דרכי ההשגחה העליונה
   ולכן נראה העולם כאילו חס ,]צדיק ורע לו רשע וטוב לו שעסקו בה בכל הדורות

  . כזעולם מובל ומהי תכליתוואינו מובן להיכן ה, ושלום אין לו משגיח  

                                                                 

  וחייב כל , שידיעת ההשגחה היא מעיקרי אמונתנו, ל פותח את ספרו דעת תבונות"הרמח כך כז
הוא '  והשבות אל לבבך כי ה) לט,דברים ד(כנאמר , אדם לרדוף אחריה כל אשר תשיג ידו כך כז

לפי שההשגחה והשכר והעונש בעולם הזה צריכים הסבר וביאור כדי שהשכל ישקוט . האלהים

, ל" כתב וז)פה' עמ(ובאדיר במרום . ש"ע, ו"אחר ראות העין את העולם כאילו אינו מושגח ח, בהם

 והוא כי הקדוש ברוך )ד, ם לבדברי(כי הנה כתיב אל אמונה ואין עול , ואפרש לך סוד האמונה הזאת

, והכל באמונה לתת לכל אחד לפי מעשיו ממש,  הוא מנהג את עולמו בכמה גלגולים עמוקים,הוא

, זה לעומת זה,  כי שם הקדוש ברוך הוא בעולם צד הקדושה וצד הטומאה,ונמשך מראשית הכל

ך הכוונה היא לנהוג א. להיות שולטת או זו או זו לפי המעשים, וביניהם שם כל ענייני העולם

אי , כוונתו להגיע עדי חקרה[שאי אפשר להשיגה אלא הוא עצמו , הדברים בהנהגה כל כך עמוקה

והנה זאת היא . ותהיה הממשלה לקדושה לבדה, ובה סוף סוף יחזור כל רע לטוב, ]אפשר רק לבורא

ושם , את הכלהוא לבדו עשה , אשר אין מאציל אלא אחד, אמונתינו הקדושה אנחנו בני ישראל

להחזיר כל , והוא המנהיג לבדו אדון יחיד, וכנגדם עשה מדריגת הרע, התפשטות ספירות קדושה

פ שנראין הדברים קשים "ואע. ואין גם אחד עושה דבר זולת רצונו, הרע להשתעבד לעבודת קדשו

אמנה אך הכל ינהיג בהנהגה נ. והצדיקים בשפל ישבו, כי דרך רשעים צלחה, וזרים להבין דרכם

  . א
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  תכלית בריאת העולמות להשיג שלימות

מוכרחים לעמוד על תכלית הבריאה , לבאר את דרכי ההשגחה הפרטית
  מנהיג ומשגיח על העולם שלפנינו ' ולצורכן ה, נתן את הבחירה' שלשמה ה

  .בדרך הנראית לעינינו  

נאה שהוא יוכל לקבל לתת לאדם את שיא הה'  רצון ה:בריאת האדם היא
ד "ד פ"ב וח"ב וריש ח"א פ"ח('  דרך ה)א אות יד"ח(דעת תבונות [לזמן אין סוף 

תאר לעצמך שהיתה ניתנת לך , ])מוסר סימן א(' ע המדות יחוד ה" ובשו)אות א
מה , ואין לך שום הגבלה, את כל הטוב שיעלה בדמיונך, האפשרות להעניק לבנך

חיים ארוכים כסף וזהב , בוודאי תיתן לו בריאות? איזה דברים תעניק לו, תעשה
. וביתר מחשבה תעניק לו יראת שמים מדות טובות חכמה וכדומה. כבוד וממשלה

שנהנה , להעניק לנו את כל הטוב שיכול לבא אלינו', והנה יתירה מכך חפץ ה
ללא שום , ים יכול לתת לנוהכפי שרק האל, במקסימום שאנחנו יכולים להנות

הטוב שהוא רוצה ליתן , וכיון שהוא אלהים ולא בן אנוש. א שום מעצורהגבלה ולל
, לו היה יכולת בידך, גדול עד בלי די מהטובות הנזכרות שאתה היית נותן לבנך, לנו

הנאה זו היא . היא ההנאה בעולם הבא, והטוב הגדול הזה שהשם רוצה להעניק לנו
כך תגדל הנאתו , בוראוככל שהאדם ידבק יותר ב, הדביקות שם בבורא יתעלה

והנאה זו היא גדולה לאין ערוך מכל ההנאות שאנו מכירים עד אין ערך ואין . יותר
 כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות )ב"ברכות לד ע(ל אמרו "עד שחז, שיעור

דהיינו שאת ההנאות , עין לא ראתה אלהים זולתך, אבל לעולם הבא, המשיח
   )ז"ז מי"פ(ובמשנה באבות . אינו יכול לשער, מלאךאף , שום נברא, שבעולם הבא

  .יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה, אמרו  

והדרך להשגת הדביקות היא כאן , כאמור ההנאה היא הדביקות בבורא
, דבק יותר, וכל המוסיף בהם, במצוותיו' על ידי עשיית רצון ה, בעולם הזה

כך ', יותר מתוך אהבתו יתעלה וכו, ככל שעושם יותר לשם שמיםובמצוות עצמם 

                                                                                                                                                       

ואין שום דבר בעולם נעשה לרע , וכל טוב יהיה נשגב לבדו בלי תערובות רע, להשיב דבר על בוריו

  .ל המופלא"עכ. ה אשר אין זולתו"ם מאת המאציל היחיד בתרק הכל לטוב, לבריות

  כדי 

  תכלית 

  והנה 
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 )ב אות ד והלאה"ח( ובדעת תבונות )ג"ד פ"ח(' ראה בכל זה בדרך ה. ['דבק יותר בה
  ושם נתבאר שמושג הדביקות ,  מפי ספרים)תקמא והלאה' עמ(' ע המדות יחוד ה"ובשו
  .]עיין שם, בריאההסובב את כל ה, והוא גילוי יחודו יתעלה, הוא עמוק יותר  

  בחירה

וחפץ להעניק לנו את מקסימום ההנאה שניתן , שלם בשיא השלימות' כיון שה
כי בזה לא , לכן לא שם אותנו הישר בעולם הבא דבוקים בו, לנברא להשיג

אלא על ידי שהאדם בעצמו יבחר להיות טוב ולהיות דבק , נשיג את שיא ההנאה
ובזה ישיג , ביתר שאת וביתר עוז'  בזה ידבק בה,ולא מתוך הכרח, מתוך רצונו' בה

 והיא לא ניתנה לו והוא השיג את מעלתכי בזה ', דביקות הרבה יותר גדולה לה
בזריזות , וכמו שאף אחד אינו מעריך רובוט שעושה מלאכתו בדיוק רב, במתנה

כזה הוא ההבדל שבין אדם שהשיג . ואילו אדם שעושה כן מוערך היטב, וביעילות
גם בזה ". בן אדם"או " רובוט"האם הוא , לבין אם הוא קיבל את השלימות, ותשלימ

ולפיכך יהיה , כך האדם בחר להיות טוב, להיות טוב" בוחר"' כמו שה', ידמה לה
ועוד ראה [לאין ערך ושיעור , ובזה תגדל הנאתו בעולם הבא, ביתר שאת' דבוק בה

, שרות בחירה לטוב ולרעלפיכך הושם האדם בעולם הזה עם אפ]. כחכאן בהערה

                                                                 

  להעניק את שיא ההנאה שיכול נברא '  שכיון שחפץ ה)ב"א פ"ח(' שכתב בדרך ה וכפי כח
רק בנתינת שיא ההנאה , גם אם היא עצומה בתכלית, יסתפק בנתינת הנאהלא , להשיג וכפי כח

לא היה ,  שאם האדם היה מוכרח במעשיו לבחור בשלמות)ג"א פ"ח(ובהמשך . שניתן לנברא להשיג

כ השומר "וכ. לא היתה מתקיימת, שהאדם יהיה שלם' וכוונת ה, אלא מי שהכריחו, בעל השלמות

, כי הוא הטוב הגמור, תכלית הבריאה היתה כדי להיטיב לזולתו, ל"וז )א אות מא"ח, אירגאס(אמונים 

ולא , כ אם הוא יכול להטיב באופן יותר נאות ממה שהוא העולם הזה"וא, ומטבע הטוב להיטיב

 , שהרי מונע הטוב ומקמץ ידו מלהטיב כל מה שיכול להטיב, נמצא דאינו טוב גמור ושלם,עשה כן

שהעונג הצפון לצדיקים בעולם הבא היא , היוצא מדבריהם. ל" עכ.וחלילה לאל מזה החסרון

הוא מקסימום הטוב ומעניק מקסימום טוב ' כי ה, ההטבה המקסימלית שהבורא יכול לתת לנבראים

אלא ', כי אין זה גבול ביכולת ה', איך יתכן שיש גבול ליכולת ה, ואין להקשות. [שניתן להשיג

שאינו יכול לעשות משולש ' וכשם שאין זה חסרון בה, בלהגבול הוא בנבראים כמה הם מסוגלים לק

אמנם בעל יכולת אין סופית יכול להפוך . משום שאין דבר כזה משולש שהוא מרובע, שהוא מרובע

 והסובר שזה .וכל לעשות משולש שהוא עצמו מרובעאך גם הוא לא י, משולש למרובע וכיוצא בזה

  . ב
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ובעולם הבא לפי גודל הדביקות כך , ולהיפך להיפך' ובבוחרו טוב ישיג דביקות בה
, אף שהתכלית היא השלימות. [ככל שהאדם דבק יותר כך יהנה יותר, גודל השכר

, )קסח' סי(דעת תבונות (כמו שהוא יסוד הדת , מ ינתן שכר לכל אחד לפי מעשיו"מ

 )קנח' א סי"ח(וכך כתב בדעת תבונות .] )ה אך לפחותים מאלה"ד ד"פ(מסילת ישרים 
ברם עם , "ונהנות מזיו שכינתו"' הן דבוקות בה, שהנשמות קודם רדתן לעולם הזה

ולפיכך יורדות לעולם הזה להשיג , כי לא השיגו שלימותן מצד עצמן, החסר האמור
   כתב בדעת וכן. ש"ע, את השלימות על ידי הבחירה כדי להשיג את שיא ההנאה

  .)ב אות ד והלאה"ח(תבונות   

  העולם הזה עולם ההסתר

היא השגת השלימות שתשיג את [כיון שהדרך להשיג את שיא ההנאה 
את ' יצר ה, לפיכך לצורך הבחירה, על ידי בחירה ולא ממתנה ממרום, ]הדביקות

ל ועינינו רואות רק גשם מכ, כי לא רואים את הבורא, נסתר' בו ה, העולם הזה
שעל פי בחירותיו מצליח או , גם האדם מרגיש בעולם הזה שהוא השולט, הסובב
בזמן שהאמת בפנימיות , ומעוד בחינות רבות ההסתר נמצא בכל פינה, להיפך

אף אמיתות כל הגשם הסובב אותנו היא , מחיה הכל' הדברים ואמיתותם היא שה
ע "ראה שו(לחלוטין  תעלם המציאות ,ואילו יפסיקה, החיות שהבורא מחייה אותה

עומדות לפני האדם נסיונות , הסתר זהבעולם . )מוסר סימן ב מפי ספרים' המדות יחוד ה
ומאידך שכלו ונשמתו עומדים , חשקיו ומאוויו, התאוות לסוגיהם, העולם על חלקיהם
  , ובבוחרו טוב ידבק בבורא, ועל האדם לבחור בטוב ולא ברע, לעשות רצון קונו

  .להיפך, לוםובבוחרו רע חס וש  

                                                                                                                                                       

לעשות גם דברים ' בסוברו שהכל יכול ה, שזה לא יתכןהחסרון היחידי הוא אצלו שלא הבין , חסרון

ברא את העולמות עם גבול ולא לפי כל כוחו ' ל בדוכתי טובי שה"כ הרמח"ומש. בלתי אפשריים

 היינו כי אם היה בורא בכל כוחו היינו )ח פתח כד"ובקל, ובכללים ראשונים כלל ב, נב, כו' ראה דעת תבונות סי(

תקכ ' עמ(' ע המדות חלק יחוד ה"וראה עוד בזה בשו. ק"יקות ודוחסרים את השלימות ואת הדב

  .])והלאה

  . ג
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כדי שתהיה אפשרות בחירה בין הטוב , ברא את העולם הזה על ההסתרים שבו
  כגון לו,בעולם ההסתר את הבורא, שאילו היינו חשים כאן בעולם הזה, לרע

והמחייה את , הוא הבורא, היינו מרגישים שמי שמחייה את הספר אשר אתה קורא
כל הסובב ' וכו' רגליך דורכות וכוואת הקרקע שעליה , ידיך המחזיקות את הספר

אז לא היתה אפשרות , את השם בחוש" רואים"היינו , הוא אבינו מלכנו, אותנו
. בראותינו את אבינו בוראנו לידנו, מתוך התשוקה לעשות רצונו, להמרות את פיו

אלא , לא משום שאינם יכולים להמרות פיו יתעלה, ולפיכך למלאכים אין בחירה
דרך משל . מתוך התשוקה לעשות רצונו, ים בשום אופן להמרות פיומפני שאינם רוצ

האם יש לו בחירה . ומעייניו וליבו לרצותו בכל דרך, בן האוהב את אביו עד מאוד
פ שמבחינת המציאות הוא יכול להכות את "אע, התשובה היא לא? להכות את אביו

זאת בשום אופן עשות לכיון שאינו מוכן , עשות זאת" בחירה"אך אין לו , אביו
לא היתה ', את ה" רואים"שאילו היינו , בדרך זו היא הבחירה בעולם הזה. שבעולם

כ "וכמש. [רק היינו משתוקקים לעשות רצונו, אפשרות בחירה לפנינו לעשות רע
, תנה, לד' עמ( ובאדיר במרום )ב אות לב"ובח. קע, מג, א אותיות מ"ח(ל בדעת תבונות "הרמח

  , פא, פתחים מט(ח פתחי חכמה "ועוד שלמלאכים אין בחירה בקל. )רפרידלנד' תנח מהדו

  .])קלז, צג  

  זה לעומת זה

מערכת של קדושה שהוא , שתי מערכות' לצורך הבחירה ברא ה, ביתר עמקות
שמטרתה לנגח את , ומערכת של טומאה הנקראת סטרא אחרא, עומד בראשה

וכן כשפים , מחייה' אה הגם את מערכת הטומ[ולהחטיא את בני האדם ' רצון ה
דרך כמו שכתב ב, חיותם מהבורא, שנאמר עליהם שהם מכחישים פמליה של מעלה

 וזהו )ב,ג שערים א"ח( שערי קדושה )פתח ל(ח " קל)לו' א סי"ח( דעת תבונות )ב"ג פ"ח(' ה
מור לעיל אוגם זה מבואר מה, סדר השתלשלות העולמות בתורת הסוד וכבסמוך

הסטרא אחרא , כשהאדם חוטא .]חלקיהם חיותם מהבוראשכל העולמות על כל 
, ולפיכך הרע גובר בעולם, לפי שבחטאים היא מקבלת יותר כח, מקבלת שלטון

, וחפצה הוא לשלוט לגמרי ללא תלות בבורא. וככל שגוברים החטאים גובר שלטונה
ואילו רצון . לפיכך היא נקראת סטרא אחרא, ולשלוט על העולם', להתנתק מה

אך כיון , היתה קדושה', ה היה להחטיא את האדם כדי לעשות את רצון ההטומא
ככתוב , פ שאין למלאכים בחירה"ואע. [לפיכך היא טמאה, שרצונה בשלטון עצמי

  ' ה

  . ד
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כמו ,  יש אף למלאכים,מ מקום לטעות בהבנה"מ, )סוף אות ג(ל "בדוכתי טובי וכנ
אך מקום , כים בחירהפ שאין למלא" שאע)ב אות כח והלאה"ח(שביאר בדעת תבונות 

ושמכח טעות הבנתם יעשו , לטעות מחמת חוסר הבנה בהירה יכולה ליפול בהם
ולהשיג שלטון ' א בסוברה שיש לה אפשרות למרוד בה"וזו טעות הסט, דבר לא נכון

  ואילו היתה רוצה להחטיא בני האדם כדי , ולכך היא חותרת, עצמאי ללא הבורא
  .] ש"ע, שהיתה מלאך קדו', למלא את רצון ה  

  השתלשלות חיות העולם

, הוא היחידי המחייה את כל העולמות על כל פרטיהם דרך השתלשלות' ה
ודרכם את , ודרכם מחייה את המלאכים, הם הנשמות, תחילה את הקרוב אליו

ח ,ה א"א פ"ח' ראה גם בדרך ה, ג שער ב"שערי קדושה ח(ודרכה את כל העולם הזה , הטומאה

' כך היא השתלשלות העולמות עד עולמנו הגשמי ה, )פה' יר במרום עמב ח ובאד"ג פ"וח
ודרכה , א"ודרכם הסט, מחייה את הנשמות ודרכם חיות המלאכים' ה, מחייה הכל

לא , הכל יעלם לחלוטין, יפסיק לרגע את חיותם' ואילו ה. ומכאן חיות הכל, ז"העוה
רטים רבים עד מאוד והיא ויש לכך פ. [אלא יעלמו כליל, רק שיפסיקו לפעול ולחיות

' ע המדות יחוד ה"וראה בשו. )ז,ב פרקים ה"ה וח"א פ"ח(' וראה בדרך ה. כל תורת הסוד
  , ושגם המדע מודה לכך, מחייה את כל הבריאה'  שה)תקלא והלאה' עמ, מוסר סימן ב(

  .] ושהמציאות היא דמיון  

, וכל המתרחק, ויונק קדושה יותר, מקבל אור רב יותר', הקרוב קרוב לאור ה
לפיכך הטומאה חיותה מהסתר פניו יתעלה והקדושה , מקבל פחות קדושה

ולהפך להיפך , וברבות גילוי פניו תתרבה הקדושה ותתמעט הטומאה, מגילוי פניו
  ע "ובשו, ח ג"ב פ"ד י וח"א פ"ח' ובדרך ה. קח, פד והלאה, עח והלאה, מח, מ' א סי"דעת תבונות ח(

  .] )מפי ספרים ובהרחבה, ח והלאהתקל' עמ' המדות יחוד ה  

  שורש נסיון הבחירה

כאמור לעיל [' והקרובה ביותר לאור ה, לפיכך נשמת האדם שהיא מן הקדושה
ואילו גוף האדם , חפצה לבחור טוב] 'שהנשמות הן הקרובות ביותר לאור ה

היונק , כי הגוף הוא חלק מהעולם הזה[שהוא גשמי יונק חיותו דרך הטומאה 
ונמצא שהאדם , בתאוות העולם הזה, חפצו לבחור רע.] וכאמור, אהמהטומ

  . ה

  כל 

  . ו
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והם המצוות והעבירות אשר , במלחמה תמידית לבחור בטוב ולהשליך את הרע
, וגופו חפץ ברע כפי שורשן, כי נשמתו חפצה בטוב, לפני האדם בכל עת ובכל שעה

   )ג שער ב"ח(שה ראה בזה בשערי קדו. והוא נמצא בעולם הזה הרווי בנסיונות עד מאוד
  .)ב כז"ח(ובדעת תבונות   

  האדם הוא היחידי הפועל

שאף למלאכים , והאדם הוא היחידי שמעשיו פועלים ומשפיעים בכל העולמות
, אומנם דרכם עוברת חיות העולמות שתחתיהם[אין בכוח מעשיהם להשפיע 

אך , למותשזהו סדר השתלשלות העו,  וכדלעיל)ה"א סופ"ח' דרך ה(והשינויים שבהם 
וזאת כי שורש נשמתו של האדם .] לא מחמת מעשיהם יינתן שפע קדושה או להיפך

שממנו הוא ' חוץ מאור ה, כמובן[שהוא למעלה מכל הבחינות , הוא מעולם הנשמות
, ובמעשי מצוותיו, לפיכך מעשיו פועלים בכל העולמות, ודרכו חיות העולמות, ]יונק

ובעבירותיו נסתר אור , מתמעטת הטומאהו, משפיע הבורא קדושה לכל העולמות
ו בשערי "וכאשר ביאר מהרח. [מתמעטת הקדושה וממילא מתרבה הטומאה', ה

 שהכל נפעל )ה אות ד והלאה"א פ"ח('  בדרך הן כתבוכ, ש באורך" ע)ב"ג ש"ח(קדושה 
 בדעת ן כתבוכ, מלמעלה למטה חוץ מבחירת האדם שנפעל להיפך מלטה למעלה

ש ובגנזי " ע)עד-א אותיות לו"נו וראה גם בדעת תבונות ח, ז והלאה ואותיות לוב אות כ"ח(תבונות 
 )ד אות ט"ב פ"ח(' ובדרך ה.  שמעשי המלאכים לא מתקנים בעולמות)רעז' עמ(ל "רמח

   כטועוד ראה כאן בהערה.] שרק מעשי היהודים פועלים בעולמות ולא של הגויים
  .אודות קידוש החומר  

                                                                 

  קידוש החומרקידוש החומרקידוש החומרקידוש החומר כט

  שנשמתו שמצד , וגם מקדש את העולם הגשמי, הוא מקדש גם את גופו, עושה מצוה כשהאדם

וכשקורה להיפך . מקדשת את גופו ואת העולם הגשמי שהם מצד הטומאה, הקדושה כשהאדם

' ג סי"א פ"ח(' ל בדרך ה"שכן ביאר הרמח. את נשמתו ומטמא את העולםמטמא , כשהאדם חוטא, ו"ח

בעת שהנשמה ,  ושהסיבה שהנשמה לא מזככת הישר את הגוף)יג' ג סי"ג ועוד לעיל פ' ד סי"ז ובפ' ב וסי

שאז תפעל בכל , עד לעת התחיה, ממעט את כוחה בשביל הבחירה' כי ה, נכנסת לגוף בעולם הזה

 שמטרת הנשמה לזכך את הגוף )ב' ד סי"א פ"ח(' ל בדרך ה"כ הרמח"וכ. כוחה ותקדש את הגוף

  . ז
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 שרצה הרצון העליון שיהיה האדם משלים את עצמו ואת כל )א אות יד"ח(ת "כ בדע"וכ. [והעולם

ומשתמש מן , ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו,  כתב)א"פ(ובמסילת ישרים . הנברא בשבילו

' ד סי"פ(' ובדרך ה. הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו, בוראוהעולם רק להיות לו לסיוע לעבוד 

 שהמצוות המקרבות )ח' ד סי"פ(' ובדרך ה. נעשית על ידי קיום המצוות,  שדרך ההתקדשות הנזכרת)ז,ה

' ת כנגד כולם להלן בדרך ה"כ שת"וכ. ת"ולמעלה מהן מצות ת, הן היראה והאהבה, ביותר לבורא

  .])ב ובמאמר החכמה"ד פ"ח(

  

        קידוש הגוףקידוש הגוףקידוש הגוףקידוש הגוף

   ומעמיק חקר )פח' א סי"ח(הרחבה שעל הנשמה לזכך את הגוף ולטהרו מבאר בדעת תבונות  ביתר

עד שלא יקרא יותר בשם , שהגוף כל כך יזדכך, בנקודה זו שהמטרה של בריאת העולם ביתר

י כ, לא תתבטל, אך מציאותו של הגוף. רק הנשמה תשלוט, כיון שלא יהיה לגוף שליטה כלל, גוף

 ולכן אדם )קכו' ת סי"והוסיף ביאור בדע(. אך השליטה תהיה לנשמה לבד, לשניהם יחד יהיה השכר

לפי שלא היה לו , היתה שונה מהאנושות המוכרת לנו, המציאות הגשמית שלו, הראשון קודם החטא

. עתהעתהעתהעתהשהוא מקום הנשמות , ועל כן היה בגן עדן. אלא גופו היה כרוחניות שלנו, גוף גשמי כשלנו

ואם . ואדם הראשון היה כחנוך שהצליח לזכך גופו. וגם הפירות בגן עדן היו זכים ורוחניים כצורכם

נהפכת לרוחניות " גשמיותו"היתה , ולא היה חוטא, היה אדם הראשון מתקן את העולם ביום השישי

 וכפי שבפירות עתה ישנם, אך זך ודק, ועץ החיים היה פרי כפשוטו. שהיא דרגה נפלאה, שלו

, ולהיפך בעץ הדעת. ושלילת התאוה, אהבתו', כן בו היתה רפואה להכניס בלב דביקות בה, רפואות

ונהיה מצבו , ירד בדרגה, ולכן כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת. היתה בו סגולה לתאוות וחטאים

  . והנשמה אורחת, שהגוף שולט, כמצבנו עתה

  , נשמה תכוין את כל צרכי הגוף לבוראשה, להשליט את הנשמה על הגוף', מטרת עבודת ה ולכן

השינה ושאר כל , שגם האכילה, שכל מעשיך יהיו לשם שמים, על דרך בכל דרכיך דעהו ולכן

, הנשמה תשלוט, יעלו דרגה, ולעתיד אחרי תחית המתים. ישמשו רק לעבודת הבורא, צורכי הגוף

, ם לדרגה רוחנית יותרובאלף השביעי יעלה העול. עד סוף האלף השישי, והגוף יהיה כאורח

והגוף לא יצטרך , ומצבם יהיה כמצבו של משה כשהיה במרום, והנשמה תהיה עיקר והגוף אורח

, ובאלף השמיני הנשמה כה תשלוט על הגוף. מחמת שהנשמה תספק לו רוח, לגשם נגד טבעו

ך בקבלו א, שקודם לכן באלף השביעי יהיה צריך הגוף גשם, שהגוף יאבד את חוקיותו לצורך הגשם

ובאלף התשיעי יאבד הגוף יותר . ואילו עתה יאבד הגוף את הצורך הגשמי, רוח ישביע את צורכו זה

גורם לכבידות מסויימת , וכמו שהיגון בלב איש, וישאר רק מבחינה שורשית כללית, את חוקיותו

הגוף יאבד , ובאלף העשירי ועד עולם. לנשמה" גשמית"הגוף יגרום איזו כבידות , כך להיפך, לגוף

 ומציאות האלף העשירי )ושם אות צב(. והגוף יהיה כרוך אחריה, והנשמה תאיר לחלוטין, לגמרי כוחו
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ועוד ראה בזה . וכל השלבים הקודמים הם שלבי ביניים של זיכוך הגוף אל התכלית, היא התכלית

  .)סוף פתח מט(ח "בקל

        

        קידוש העולם הזהקידוש העולם הזהקידוש העולם הזהקידוש העולם הזה

  , היא לגלות את הסתר העולם הזה' מטרה בעבודת הה, הוא בקידוש החומר של העולם הזה וכך

לצעוק יש , משתמש בעולם הזה ובגופו' עובד ה, שאף שהעולם הזה כאמור צועק אין אלהים וכך

ותלויה , שהאדמה גשם מוחלט', קצירה וכו, זריעה, חרישה, ולכן את עבודת האדמה. אלהים

, את האדמה' עובד עובד ה. שאין אלהיםו, ולכאורה כל זה מורה שאין רוח, הצמחתה בפעולות אדם

ושלא , מועד ושמיטה, חג, לא בשבת, רק בימים המותרים' חורש קוצר וכו, ומצוותיו' על פי ציווי ה

, שלא בגזל, כל המצוות' ומשאיר לקט שכחה ופאה וכו, וזורע שלא בכלאים, בשור וחמור יחדיו

בו משתמש , מו המורה אין אלהיםהרי שבגשם עצ. 'ובברכה וכו, ובהפרשת תרומות ומעשרות

  . ומראה שיש אלהים

  כי כאמור , אלא כך פועלים בפועל כל העולמות, האמור אינו מושג עיוני ומחשבתי גרידא כל

נותן הבורא שפע , וכשאדם עושה מצוה, ופועלת בכולן, נשמת האדם קשורה בכל העולמות כל

קורה ,  בעת עשיית עבירה חס ושלוםולהיפך. ומסלק את החושך שהיא הסתרתו, חיות לעולמות

ל "ובלשונו של הרמח. ונראה כאילו יש כח אחר חוץ מהבורא, ומסתתר יחודו, מסתתר כבודו, להיפך

ומרומם ונותן עוז ,  כי האדם המקיים תורה ומצוות כרצון בוראו)ה ותבינו"מ ד' סי(בדעת תבונות 

והחסרונות , ה שלמות עליו ועל הבריאההמשפיע, זוכה על ידי זה להארת פניו, ותעצומות לנשמתו

, ואילו זה המתפתה אחרי יצרו ומשליט את גופו וחומרו. 'ומתקרב גילוי יחודו ית, והרע מתמעטים

. ומרחיק את גילוי היחוד חס ושלום, וגורם רעות וחסרונות לעצמו ולבריאה, מגביר את הסתר הפנים

 לגבי היחוד שעושה )אות קנח(ת "ובדע, )ל כטכל(ל בכללים ראשונים "וביאר כל זאת הרמח. עד כאן

ושזו כל עבודת הסטרא , )כלל ח(וכן בכללי פתחי חכמה ודעת , )אות קס(ועוד שם , האדם במצוות

פתח (ושם , )פתח קלח(ח "וכגון בסוף קל, וכן הוא גם בכל תורת הקבלה. ש"אחרא להפריד את האור ע

  . )'ת בתוך הקליה התלבשות הנשמו"ב ד"ח(צבאות ' ובקנאת ה, )ד

  

        התניאהתניאהתניאהתניא

  מחייה את הבריאה בכל עת יש '  שה)ז,ו,ג,ובפרט בפרקים ב, שער היחוד האמונה לאורכו(ביאר התניא  וכך

יחד עם ' רק שה, היא באמת אלהות, ושלכן מצד האמת כל המציאות אפילו הגשמית, מאין וכך

אפשרות , נמצאים כאן בעולםוזה גורם לכל ה, נותן גם השפעה של הגבלה, השפעת היצירה בכל עת

 )פרק ה(ושם . כאילו חס ושלום אין כאן אלהים, ולראות בעיני הבשר ודם', להיות בתוך מציאות ה
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   הרעבגלל החטאים מתרבה שלטון

את העולמות ושם את אדם הראשון בגן עדן לעובדו ולהתדבק ' אחרי שברא ה
דברים עקב (ובספרי , ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה )טו, בראשית ב(כנאמר [בו 

).] ל בדרך עץ חיים"וראה ברמח, אלו המצוות, "לשמרה"ו, זה תלמוד, "לעבדה ")מא
שהיה [בשלימות ביום הראשון לבריאתו ' אילו היה אדם הראשון עושה את רצון ה

כבר בשבת היה נדבק , ולא היה אוכל מעץ הדעת] זה ביום השישי לבריאת העולם
ולא היינו , והיתה נגמרת עבודת האדם, בבורא ומשלים את תיקונו ותיקון העולם

והתרחק יותר , אך היות וחטא. נמצאים במציאות העולם שבה אנו נמצאים עתה
שישוב לדביקות שהיה ' ברצות ה,  והרחיק את העולם מהבורא,מהדביקות בבורא

כיון שהקילקול כאמור היה , ועוד יוסיף עליה דביקות ויגיע אל תכליתו, בתחילה
שיעשה ', התיקון לכך הוא התקרבות יתירה לה, התרחקות מהבורא בגלל מעשיו

ז יותר ולכן א, נסתר יותר' במקום שבו ה, וקיום רצונו' מעשים של התקרבות לה
הוריד את האדם הראשון לדרגה שבה יותר קשה ' לשם כך ה. קשה להתדבק בו

נסתר ' שכן כבוד ה, וסולק מגן עדן אל העולם הגשמי הניצב לפנינו', להתדבק בה
ולגלות את הסתרו ' על האדם לבחור לעשות את רצון ה, ובמקום הסתר זה, יותר בו

ואחר כך יתדבק יותר ויגיע , חילהואז ישוב למצב אדם הראשון כבת, ולהתדבק בו
, אולם האנושות לא תיקנה את עצמה. אל תכליתו להתדבק בבורא בשיא הדביקות

והתרחקו יותר , וככל שהרעו יותר בני האדם במעשים, אלא אירע להיפך בהמשך
, במקום נמוך יותר' כך לצורך תיקון הדבר יש צורך לעשות את רצון ה, מן הבורא

  במקום הנראה לעין אנוש כאילו אין אלהים חס , תר של הבוראבמקום שיש יותר הס
  . הוא האלהים' שם האדם במעשיו יצעק ה, ושלום  

והרע , ניתן שלטון רב יותר לסטרא אחרא, ככל שמתרבים החטאים
שואות , פוגרומים, יסורין, פרנסה בדוחק, מחלות, צרות, מתגבר בעולם

  דעת תבונות . [וך הצרות ובזה יתדבק בו יותרבת' כדי שיעבוד האדם את ה, ושמדות
  .])תקנד' עמ' יחוד ה(ע המדות " וראה בשו)ב' ד סי"ב פ"ה וח' ג סי"א פ"ח('  דרך ה)מ' ב סי"ח(  

                                                                                                                                                       

לכן , והפוך לאלהות, כיון שלמראה עינינו העולם נראה חומרי, שאף שכל החומר הוא באמת אלהות

כי שם אין צורך , ן קיום מצוותולכן בעולם הבא אי. כדי לגלות בחומר את הרוח, יש בו את המצוות

  .ששם הכל רואים שהכל אלהות, לגלות את האלהים באיזה דבר

  . ח

  ולפיכך 



 המדות  ג סימן  ע"שו  

 

 צדש

  גם ברבות הטומאה לא יכחד העולם

, לא תעלם הקדושה, אך גם אם תתרבה הטומאה חס ושלום בגלל חטאות האדם
חיות של ' לפיכך אז יתן ה, לתיקונו ולשלימותולהנהיג את העולם ' כיון שחפץ ה

דעת (אף שלא מגיע לעולם קדושה זו בגלל מעשי בני האדם , קדושה לקיום העולם

וזו כוונתו  ,ח פתח צד"ח ובקל"ב רפ"ח' ובדרך ה ב אות כב"קנד וח, קמב, מח, א אותיות לו"תבונות ח

  , ח פתח מט"קל(. א אחראיבטל את הסטר' שאז ה,  עד לעתיד לבא)בכללים ראשונים כא

  .)תקנו' עמ' ע המדות יחוד ה"ובשו  

  שם גבול' לתגבורת הרע ה

וכולם , את כבודו' שאז יגלה ה, לתגבורת הרע בעולם יש גבול עד ביאת המשיח
כדי , ואז ידעו שהסטרא אחרא היתה כלי בידיו, הוא האלהים' יכירו וידעו כי ה

ולא , להגדיל שכרו והנאתו בעולם הבאלהביא את האדם אל השלימות והדביקות ו
הוא האלהים ' יכירו וידעו כי ה,  הסטרא אחרא לקבל שלטון עצמאיהכאשר סבר

  קצז ' אדיר במרום עמ, א אות מג"דעת תבונות ח(בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד 

  .לוביתר העמקה ראה כאן בהערה, )והלאה  

                                                                 

  ההההעבודת השם בדרגה נשגבעבודת השם בדרגה נשגבעבודת השם בדרגה נשגבעבודת השם בדרגה נשגב ל

  הוא האלהים אין ' לצעוק ה, שבשיא הסתר הבורא, עבודת הבורא בדרגה גדולה ועצומה היא לכן

י עקיבא בשעה כגון רב. אינו אלא הבורא בכבודו ובעצמו, וכל אשר נראה אחרת, זולתו לכן

שזו שעה של ] )ב"סא ע(כדאיתא בברכות [שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל על כך שלימד תורה 

מומתים במיתה משונה ' שעבדי ה, שלמראה העינים נראה חס ושלום שאין בורא, שיא ההסתר

שה לא עו"והבורא כביכול , אלא שהורגים אותם על כך שעבדוהו, ולא די בזה, וביסורים נוראיים

רבי עקיבא , ובשעת הסתר פנים כה גדולה, מעשה זה מכל כיון צועק חס ושלום אין אלהים, "דבר

וצועק , מגלה את ההסתר, אחד' אלהינו ה' וצועק שמע ישראל ה, מוסר את נפשו על קדושת שמו

, בשיא ההסתר. וכל מה שאתם רואים הוא הסתר בלבד, הוא המנהיג' ה, הוא האלהים' ה, להיפך

ה "כו ד' א אות מ עמ"ח(ל בדעת תבונות "וכך כתב הרמח. זהו שיא עבודת האדם,  את שיא הגילוילחיות

שהרי הצליחו , שנראה כאילו אינו נמצא',  שככל שגבר הרע והוסתר כבוד ה)ושם אות קכד, אמנם הנה זה

הרי , ורהבאמונה גמ' ובכל זאת האמינו בה, וצועקים ולא נענים, לא קיבלו שכר' ועובדי ה, הרשעים

שאפילו החושך הגדול של הסתר , וזהו כבודו, וכמה שכר יקבלו על כך, הגדולה ביותר' זו עבודת ה

  . ט

  גם 



    המדות  מחשבה- האמונהשער   ע"שו  

 

צהש

  הרע יהפך לטוב

לנצח את הסטרא אחרא , יבחר האדם בטובהמטרה בבריאה היא שכאמור 
והתגברה הסטרא ,  ברעואף כשקורה להיפך כשבוחרים', תדבק מיד בההיול

ואדרבה התגברות , עתיד הרע הזה עצמו לההיפך לטוב, אחרא והתגבר הרע בעולם
ויושג לאדם , תהיה עוד גדולה יותר, הרע היא בעצמה תגרום שההנאה בעולם הבא

הן משום שעל ידי אפשרות הבחירה . ויותר דביקות בבורא, יותר עונג בעולם הבא
יתברר שעצם , ואם כן לבסוף כשיבחרו בטוב, יש מקום לבחירה, ברע והתגברותו

הן משום שאדרבה . הסטרא אחרא והרבות הרע בעולם היה אמצעי לדביקות בבורא
לעושי רצונו ' תתרבה הדביקות בה, על ידי התרבות הרע ושלטון הסטרא אחרא

, בתוך החושך והסתר הפנים, ביתר שאת וביתר עוז' שבזה שנדבקו בה, מתוך הרע
התרבות הרע ושלטון הסטרא אחרא " זכות"ב, שבעתים' ממילא גדלה דבקותם בה

שהוא עצמו גורם להרבות את השלימות , הרי שהרע עצמו נהפך לטוב. בעולם
הרע והסטרא והן משום שלבסוף יוכר שברבות . ולהתרבות העונג בעולם הבא

באמת החיות שלה היתה מאת הבורא שהחיה אותה ולא עיכב ממנה להרע , אחרא
וימצא ששלטון .] כדי לתת לאדם שיא העונג שיוכל להשיג, משום חפצו בבחירה[

, שבחפצו יכול לעשות למראית העין ההיפך משליטתו, הבורא הוא ללא עוררין
ח שיראה כאילו חס ושלום גם נתן לה כ, שמלבד שהוא החייה את הסטרא אחרא

אז גם השגיח שלא יכחד העולם ' בו בזמן שה, ושיש לה שלטון עצמאי, אין אלהים
הרי שברצונו . ואחר כך ברצונו נוטל ממנה את השלטון ומגלה את כבודו, מרוב רוע

וה השולט והיה וה' ויתברר שה, וברצונו מסלקה, נותן לה שלטון אף נגד עצמו
כי , וברצונו אומר עד כאן הרע, ו מחליט שהרע יכול לגבורברצונ, האמיתי היחידי
הכח של הסטרא אחרא והרע בעולם היו מכוחו , ויתירה מכך. אין עוד מלבדו

                                                                                                                                                       

',  שלצדיקים שהחזיקו באמונה בה)קע,אותיות קסו(ועוד כתב שם . עד כאן. אינו אלא לכבודו, פניו

ד אות "ד פ"ח(' ך הוכך ביאר בדר. יקבלו שכר גדול, אלא קיבלו את היסורין מאהבה, ואדרבה לא כפרו

' ה"שבה צועקים אנו , ושזו מעלת קריאת שמע,  שתכלית העבודה לגלות את יחודו בשיא ההסתר)א

ושמכוונים בקריאת שמע למסור . וכל הרוע הוא הסתר פניו, הוא מנהל את העולם באמת' שה, "אחד

לפי רוב , מאודלמשוך הארה גדולה וחזקה , שיש בכוחה כעין מסירת נפש, נפשנו על קדושת שמו

  .)מוסר סימן ב' יחוד ה(ע המדות "ועוד ראה בזה בשו. עיין שם, עוצמת גילוי יחודו שעושים במצוה זו

  . י



 המדות  ג סימן  ע"שו  

 

 צוש

  ולא היה להן כח עצמי , ולמעשה הם עשו את רצון הבורא לצורך הבחירה, וברשותו
  .) וסימן גתקמט' במוסר סימן ב עמ(' ע המדות חלק יחוד ה"ראה בזה בהרחבה בשו. כלל  

  סיבת כל הרעות מחמת אהבתו

לבאר את רעות העולם הזה מפני , וזוהי הסיבה שהארכנו בכל האמור לעיל
 בעולם  שכר ועונשמחמת, המוכרת לכל אדם' שמלבד השגחת ה', השגחת ה

יש ', שחלקן נזכיר להלן בסמוך ברצות ה, ועוד פרטים רבים, יסורין מכפרים, הזה
 שלטון , שברבות החטאים בעולם גובר,והיא, בעולם' להנהגת העוד סיבה מהותית 

שבזכות כך תגדל , בשביל להרבות שכרו של האדם בעולם הבא, הסטרא אחרא
ומה שרואות . חס ושלום אינו משגיח' ולא שה, הדביקות שלו בבורא ותגדל הנאתו

ן הפרטי וצרות אין סוף באופ,  מועטים שבמועטים'עובדי ה, עינינו רק רע כל היום
ואנשי רע , ניתן שלטון לרע,  מפני שברבות החטאיםןה, ןגווניהובאופן כללי על כל 

, ואילו הצדיקים יסבלו והישרים מעונים ונדכאים, יצליחו והשעה תשחק להם
יגדל שכרם , בעת גבור הרע עליהם' אולם בזה גופייהו שעבדו את ה, וכמבואר

   להרבות את הטוב ולהגדילו עד בלי והרי שסיבת הרע היא. ושלימותם בעולם הבא
  .)קסו' וראה בדעת תבונות סי(די   

עוד מערכות רבות שגם תכליתן לצורך הבחירה ולהבאת האדם 
  לשיא ההנאה בעולם הבא

וגם צדיקים , כיון שהמלחמה כאן בעולם הזה לאדם היא על כל צעד ושעל
כדי שיבוא , ק וקם שבע יפול צדי)טז, משלי כד(כנאמר , גמורים פעמים יחטאו

וכפי שנתבאר לעיל שזהו כל , הצדיק לעולם הבא הישר כשהוא שלם ודבק בתכלית
אינו דבק , ואם הצדיק אינו שלם, לתת לאדם את שיא ההנאה בעולם הבא' חפץ ה

שהוא טוב בתכלית רוצה להטיב עמנו את שיא ההנאה ' וה, בתכלית ויחסר הנאה
שמטרתם לעוררו לשוב ,  כאן בעולם הזהםסוריי' לפיכך יביא עליו ה. להשיגשנוכל 

ג אות "ב פ"ח' דרך ה(והרי אם ישוב בתשובה יהיה שלם ויזכה לשיא ההנאה , בתשובה

  אז יתכן שיבואו עליו יסורים לכפר את חטאיו , והיה אם לא יתעורר לשוב, )ה
  . )ב אות ג"ב פ"ח' דרך ה(כך שיבא שלם לעולם הבא וישיג את שיא ההנאה , ולמרקו  

  . יא

  . יב



    המדות  מחשבה- האמונהשער   ע"שו  

 

 צזש

הוא יתוקן בייסורי , ולכן לא יהיה בכך תיקון לייסרו בעולם הזה, שרבו עוונותיו
ולאחריהם , כדי שיוסרו ממנו נגעיו הפוגמים בשלימותו, ]םוגיהנ[העולם הבא 

. וישיג את שיא הדביקות השלימות וההנאה אחר כך בעולם הבא, שוב יהיה שלם
ולם ראויים להתדבק בבורא כלל בעעד שאינם , והרשעים הגמורים שכה הרבו ברע

שאפילו , וגם כה הרעו. [לפי רוב חטאיהם,  לא יועילו להם לנקותםםיסוריה, הבא
' כ בדרך ה"כ( שתתבאר בסמוך בעזר אל, אינם זכאים לבחינה שהצדיקים יזכו אותם

, ואם כן אינם זכאים כלל לשלימות העתידה בעולם הבא, ])ה וזה כי מה"ג אות ח ד"ב פ"ח
משלם שכרם כאן בעולם ' ה, ועל המצוות שהם עשו, אינו מקפח שכרם'  מקום המכל
משלם להם ' שה, והוא להם חסד אל גמור, והרי שגם זה טוב להם עד מאוד. הזה

כי בלאו הכי לא יזכו לעולם הבא שאינם ראויים להתדבק בו בשום אופן , שכרם
  .)ב אות ו"שם פ(לרוב חטאיהם 

  רק השם יודע

 באיזה עון הגמול , פרטיה מבחינתברם, ה הוא מבחינת כלליות ההשגחהוכל ז
  על איזה מעשים יקבל גמולו . וכמה, מהו סוג היסורים שיקבל. ובאיזה שם, כאן

  .)ח, ב אותיות ד"שם פ(רק הבורא יודעם , וכן שאר פרטיהם, כאן ואיזה שם  

  לפי השורשים העליונים

הושמו ,  הדרך להשגת השלימותכיון שהבחירה הטובה בנסיונות היא
, ולכך נגזר על חלק אנשים להיות עשירים וחלק ענים, הנסיונות כאן בעולם

וגם זו סיבה למצבים שבהם נמצאים בני , חלק נזקקים וחלק עם אפשרות לסייעם
והיא , רק בורא העולם יודעם, ועל מי נגזר להיות כך ומי כך. האדם בעולם הזה

ומי שינוסה בנסיון קשה מחמת .  העליונים של כל אדםהנהגת המזל לפי השורשים
יקבל , כיון שתכלית הדבר להביא את האנושות לשלימות, ]כגון עושר או עוני [זאת

  ועוד ראה . )ג אות א"ב פ"ח' דרך ה(שבזכותו הושלמה הבריאה , שכרו על כך ביתר שאת
  . אודות המזל בחינה עמוקה יותר)טז, אותיות יד(בסמוך   

  

  ומי 

  . יג

   עוד



 המדות  ג סימן  ע"שו  

 

צחש

  'ידידיו וכו, ו שאחריובני, ת אבותלפי זכו

לפי , האם יצליח במעשיו או לאו, כן יש מערכת להשגחת האדם בעולם הזה
או , יזכה לעושר, כיון שאביו עשיר, כגון. זכות אבות ולפי בניו הבאים אחריו

וכן על זו הדרך אפשר שמשום זכות אביו תגיע לו טובה . כיון שאביו עני יקבל עניות
. וכן יתכן כל זאת בגלל הזרע שעתיד לצאת ממנו. ואפשר להיפך,  הזמניםבזמן מן

שמחמת קישרו עמהם יבואו עליו , חבריו ורעיו, וכן יתכן כן בגלל מקום מגוריו
  ' דרך ה(' לפי השורשים העליונים הנזכרים וכו, והכל בא לידי חשבון, טובות או רעות

  .)בחינות רבות לגילגוליםש עוד "רעח וע' ל עמ"גנזי רמח, ג אות ז"ב פ"ח  

  הצדיקים סובלים בגלל חטאי הרשעים לפיכך בזכותם יזכו הרשעים

, יש עוד רובדים עמוקים ורבים למערכת של הבחירה שתכליתה העולם הבא
ועם ישראל רובם גם , כגון מערכת שגורמת שלבסוף לא ידח ממנו נידח

 מצד עצמם אין להם אפשרותש, יהאף הראויים לעונש גדול וקרובים לכל[הרשעים 
אך לא הגיעו לדרגת רשע , אף לא על ידי יסורין, כלל להתדבק בבורא בעולם הבא

יזכו להשיג ] )ג אות ח"ב פ"ח' דרך ה(מוחלט שאינם ראויים לכך אף בזכות הצדיקים 
שבגלל חטאי , והיא מערכת הערבות ההדדית שיש בין כל עם ישראל, הנאה זו

לפיכך שורת הדין היא שבזכות , ם כאן בעולם הזההרשעים סובלים הצדיקי
מפני , והיא שורת הדין[ אף שאין להם זכות לכך ,הצדיקים יזכו לגן עדן אלו הרשעים

וכמובן ששכרם של צדיקים אלו יהיה בעולם הבא גדול .] המדה כנגד מדה שבדבר
  ה אל אשר מסובב את הבריא' לרוב חסדי ה, והוא דבר פלאי ועצום, יותר בזכות כך

  .  לתכלית בריאתו להטיב עם בריותיו,השלימות  

כדי שיוכל , שצריך שיבואו עליו יסורין כאן בעולם הזה, כן צדיק שחטא מעט
יתכן שצדיק אחר שהוא שלם  )אות יב(להגיע לעולם הבא שלם וכדלעיל 

כיון , יפחתו, ואז היסורין שיבואו עליו כדי לזכך את רעו, בתכלית יתייסר תמורתו
שכאמור יעשה שם ראש , וגם שכרו בעולם הבא יגדל, שלא הוא בעל החטא

ח "ובקל, ה נמצאת למד"ט ד"ג אות ח ומסילת ישרים פי"ב פ"ח' דרך ה(לצדיקים שסבל תמורתם 

והוסיף שאיזה ,  האריך הרחיב בכך)א אות קסו והלאה"ח(ובדעת תבונות , )פט- פתחים פה
הדבר תלוי בשורשים העליונים , זה לאואי, צדיק יונהג בצרות לכפר על אחרים

, הנסיון היה פחות, ואילו כל הצדיקים היו מעונים, ורק הבורא יודעם, )כדלעיל אות יג(

  כמו 

  . יד

  כמו 
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וכל בן שכל היה בוחר ", ביודעם שהם בוודאי צדיקים, שהיו מתנחמים ביסוריהם
 אבל". כי הרשעים אינם מיוסרים, שודאי אינם אלא יסורי הצדיקים, באלה היסורים

כיון שאינם יודעים בבירור , הנסיון יותר גדול, עתה שחלק צדיקים סובלים וחלק לא
 בכללים כן כתבו. כ"ע.  עושה בעולמו עם כל איש ואישדוש ברוך הואמה הק

 משתמש הרוב מזאת דוש ברוך הואהק, והוסיף שבאחרית הגלות, )כלל לד(ראשונים 
דהיינו בעקבתא . ל"עכ. ולםכי הכוונה אז לתת תיקון כללי לכל הע, ]המידה[

כיון שכבר לא נותר זמן , צדיקים רבים יסבלו בשביל שהרשעים יזכו, דמשיחא
  ' עמ' יחוד ה(ע המדות "וראה עוד בשו. והמטרה להביא את העולם אל השלימות, לתקן

  .)תקנה  

  יסורים לעורר את האדם לשוב אל בוראו

, זור לאדם להגיע אל תכליתוכדי לע, בחינה נוספת של שכר ועונש בעולם הזה
מעליו את ' יסיר ה, שבזכות מעשים טובים ומצוות שעשה. לעבוד את בוראו

כדי שיוכל לעובדו בהשקט , דרך ארץ וכדומהל עול מלכות ועו, מונעי העולם הזה
, ויש שלפי מעשיו לא יעזרהו משמים. ואז יוכל להשיג את השלימות בקלות, ובשלוה

ויש שיושמו בפניו הפסדים וצרות כדי שיצטרך לו עמל . אך גם לא יעכבו בידו
ויש שהרשע הגמור יסתמו בפניו דרכי התיקון וידחה . וטורח להשיג את שלימותו

וגם לכך בחינות רבות שאפשר שיגזרו טובות על הרשע לפתוח לו פתח . ברעתו
  והכל ידע הבורא , ואפשר שיגזרו עליו צרות למונעו מרשע שהיה בדעתו, לאבדון

  .)ג אות ד"ב פ"ח' דרך ה(' יצד ולמה כל אחד יושגח ויונהג בדרך שהינחהו הכ  

  גילגול

שבה חוזר , מערכת נוספת להביא את האדם לשלימות היא החזרה בגילגול
, כדי לתקן את מה שלא הספיק לתקן בגילגול קודם, אדם בגילגול בעולם הזה

ואין להקשות שכששב בגילגול . )ת יג או"ב פ"ח' דרך ה(או כדי לתקן את אשר קילקל אז 
לפי ? ולעולם לא יגיע לשלימות, ונמצא שאין לדבר סוף, גם זאת עליו לתקן, וחוטא

, כי חלק זה הגיע לשלימותו, שחלק הנשמה שתיקן בפעם הקודמת אינו שב בגילגול
כל חלק , וגם אם יחטא בגילגול החדש. שב ומתגלגל, ורק החלק שאינו מתוקן

והמתגלגל בשלישית הוא רק החלק שלא , שב אל מקומו, מו ונתקןשהצליח להשלי
ובגנזי . )רפב' ל עמ"י אות ב נדפס בגנזי רמח"ובכללות האילן פ, קיט' פתחי חכמה ודעת סי(, הושלם

  . טו

  . טז
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 הוסיף שיש בחינת גלגול לצדיקים הגמורים )ערב בפירוש זוהר ריש משפטים' עמ(ל "רמח
  ועוד ראה בזה . ש"ע, לא לצורך תיקון העולםא, כי הם כבר שלמים, לא לצורך עצמם

  . בארוכה בשער הגילגולים  

  רובדים נוספים

רק נראה , ואין כאן מקום להאריך, כן ישנם עוד רובדים נוספים להשגחה
ע המדות חלק "ועמדנו עליהם בשו,  לחפץ להרחיב בכךלאבאצבע כאן בהערה

                                                                 

  האדם מושגח לפי הקירבההאדם מושגח לפי הקירבההאדם מושגח לפי הקירבההאדם מושגח לפי הקירבה לא

  ם "וכאשר ביאר הרמב, שהקרוב קרוב מושגח יותר, מושגח לפי דרגתו וקירבתו להשם האדם

 אלא )קאפח' ג פרק יז עמוד שיד והלאה במהדו"ח(כ עוד "וכ,  באורך)ג פרק נא"ח(במורה הנבוכים  האדם

ואשר הוא , כיון שההשגחה אינה אלא ממשכיל, אני בדעה כי ההשגחה נספחת לשכל וחיובית לו

והרי כל מי שנצמד בו משהו מאותו השפע כפי ערך מה , שכל שלם שלמות שאין שלמות אחריה

 ומרחיב זאת שהאדם מושגח לפי )רק יחפ(וממשיך . ל"עכ. יגיע לו מן ההשגחה, שהגיע לו מן השכל

' ב במהדו"שטו רע' עמ(והרשעים השגחתם כהשגחת בעלי החיים , ומביא ראיות מהתורה על כך, קירבתו

כ "וכ. ד"עכ. )א"שטז רע' עמ(ואין מה שיגן עליהם מן המאורעות ,  ומסורים למקרים שיפגעו בהם)קאפח

 )ז,לו(ן בפירושו לאיוב "ם הרמב" וכן נמשך אחר הרמב)96,97,100' פרק הבטחון בעמ(' המספיק לעובדי ה

  .מ"כ עוד ראשונים ואכ"וכ. ובעוד דוכתי טובי, באורך

        עונש של השלכה אל המקרים והטבעעונש של השלכה אל המקרים והטבעעונש של השלכה אל המקרים והטבעעונש של השלכה אל המקרים והטבע

  ככל שהוא צדיק יותר ', הרחיבו שכיון שהאדם מושגח לפי הקירבה שלו לה, קמאי דלעיל והני

' ולכן הרחוק מה, כך יושגח פחות, שפחותוככל , יושגח בהשגחה מעולה יותר' וקרוב לה והני

ק "כ הרמ"כ גם האחרונים שכ"וכ. ויונהג לפי הנהגת הטבע ויושלך למקרים, אינו משגיחו' ה, מאוד

כענין , אל המקריםאל המקריםאל המקריםאל המקריםונשאר האדם , מסלק ההשגחה'  שפעמים שה)ה העשירי"ערך השגחה ד(בשיעור קומה 

וכיוצא בזה .  עתה בגלותינווב מעשה העמים עמנווב מעשה העמים עמנווב מעשה העמים עמנווב מעשה העמים עמנוררררוהיינו . ואנכי הסתר אסתיר פני מהם והיה לאכול

כ בשומר "וכ. כ"ע. אפשר לאדם להשמר על ידי תחבולה טבעית] דהיינו אדם שמונהג לפי המקרים[

סילוק ההשגחה סילוק ההשגחה סילוק ההשגחה סילוק ההשגחה  שאף עוון קטן גורם )ה השגחה העשירית"ובד, ה והנה עם"פא ובד' ב סי"ח, אירגאס(אמונים 

 כי הבלתי )ה השלישית"ה ד"שער הבטחון פ(מדות למגיד מדובנא כ בספר ה"וכ. והשלכתו לטבע וההיזדמןוהשלכתו לטבע וההיזדמןוהשלכתו לטבע וההיזדמןוהשלכתו לטבע וההיזדמן

ושכן . מסיר השגחתו מעליו והוא נמסר אל הסיבות והמקריםמסיר השגחתו מעליו והוא נמסר אל הסיבות והמקריםמסיר השגחתו מעליו והוא נמסר אל הסיבות והמקריםמסיר השגחתו מעליו והוא נמסר אל הסיבות והמקריםגם הקדוש ברוך הוא ', וכו' בוטח בה

כ "וכ. ישוגב' ובוטח בה,  על הפסוק חרדת אדם יתן מוקש)כה, משלי כט(א "מבואר בביאור הגר

  .השגחתו ונופל לטבעהשגחתו ונופל לטבעהשגחתו ונופל לטבעהשגחתו ונופל לטבעסיר מ'  ה)יז' ב סי"ח(ן "בליקוטי מוהר

  כמו 
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        רעות שבאו מחמת בחירת האדםרעות שבאו מחמת בחירת האדםרעות שבאו מחמת בחירת האדםרעות שבאו מחמת בחירת האדם

  ! ואינם בגזירת מרום, הביאם האדם על עצמו מחמת בחירותיו הרעות, רבות שבעולם רעות

, ולכן הכניס עצמו למציאות שיתכן שיבואו עליו רעות, האדם שרדף אחר תאוות העולם רעות

כגון אם מחמת רדיפת , תו הרעה בלבדאלא מחמת בחיר, יתכן שהגיעוהו שלא בגזירה, אם באוהו

ם במורה "וכאשר ביאר בהרחבה הרמב. או ששבוהו שודדי ים, עבר את הים ונטרפה ספינתו, הממון

, )96' ב עמ"מאמר ב פ( והאמונה הרמה )סופר' סימן מח במהדו(ן בשער הגמול "והרמב, )ג פרק יב"ח(הנבוכים 

ב סימן "ח(י אירגאס בשומר אמונים " הגר)'א ההשגחה הט" ע120ערך השגחה דף (ק בספר שיעור קומה "הרמ

ם "הן חילו של הרמב, ל הכי"ל לא ס"ולפום ריהטא הרמח. [מ" ועוד גאוני עולם ואכ)פא השגחה ו

ג "ח(וכאשר פתח במורה , נבע מכח הקושיא איך יתכן שרוב העולם סובל רוב הזמן, להוליד יסוד זה

כגון מדכתיב מידכם ,  ואחר כך סייע זאת מפסוקים רבים)' יתעלה וכוה אבל באור צדקו"ושם בסוף ד, פ יב"ר

שהיסוד שהאדם , )קאפח' תרפא מהדו' ה והנה נראה לי עתה עמ"א ד"ג פנ"ח(וכן מבואר לו עוד . היתה זאת

הוא כתבו מסברתו שבזה הוסרה קושית , ושדווקא בעת הקירבה יושגח מאוד, מושגח לפי הקירבה

וכיון . ושוב הביא לסייע זאת מפסוקים רבים, לפילוסופים לכפור בהשגחהשגרמה , צדיק ורע לו

א "והיא מערכת התגברות שלטון הסטר, ל יש ביאור אחר לתגבורת הרע בעולם עד מאוד"שלרמח

והכל הוא , והרעות מתרבות, ושלטון הסטרא אחרא גובר, מסתיר פניו' שאז ה, מחמת ריבוי החטאים

וכדלעיל , ואז הרע עצמו יהפך לטוב, העונג והדביקות הצפוי בעולם הבאכי על ידי כך יגדל , לטובה

  .]ם"כ שוב אין לו צורך להגיע לחידוש של הרמב"א. )אות י(

         והמקומות והמקומות והמקומות והמקומותהשגחת הזמניםהשגחת הזמניםהשגחת הזמניםהשגחת הזמנים

  כן ישנה בחינה של השגחה לפי מצבו של העולם בשני אלפים הראשונים לבריאתו הנקראים   כמו

  .ש" ע)ח אות ד"ב פ"ח' דרך ה, קמב והלאה' דעת תבונות סי(יח ומצבי תורה בית המקדש ומש, תוהו  כמו

        .)קס, קעד' ח אות ה ודעת תבונות סי"ב פ"ח' דרך ה(אחרות התלוים בקדושת הזמנים והמקומות  ובחינות

        ח ועל הגוים ולא השגחה פרטית ח ועל הגוים ולא השגחה פרטית ח ועל הגוים ולא השגחה פרטית ח ועל הגוים ולא השגחה פרטית """"השגחה מינית על הטבע ועל בעהשגחה מינית על הטבע ועל בעהשגחה מינית על הטבע ועל בעהשגחה מינית על הטבע ועל בע

  היא רק לקיום , חיים והגוייםברם השגחת בעלי ה, פרטית הנזכרת היא רק ליהודים השגחה

שאז יושגחו , אלא אם כן יש קשר בהשגחתם לעם ישראל, המין ולא השגחה פרטית השגחה

ן בפירושו " והרמב)ג פרק טז"ח(ם במורה הנבוכים "וכאשר ביאר הרמב, מפני עם ישראל, בפרטיות

 )ג, א אותיות ב"ב פ"ח(ל בדרך השם " והרמח)ערך השגחה( ורבנו בחיי בספרו כד הקמח )ז,לו(לאיוב 

 שסיבת היווצרות )ד"ב פ"ח(' ל בדרך ה"ועוד ביאר הרמח. [ובמאמר העיקרים בדברו על ההשגחה

  .ע המדות חלק הבטחון"וראה בכל זה בשו, כ עוד רבים"וכ.] ש"בגלל חטא אדם הראשון ע, הגויים
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        מחייה את הבריאה בפועל ויודע על כל פרטיהמחייה את הבריאה בפועל ויודע על כל פרטיהמחייה את הבריאה בפועל ויודע על כל פרטיהמחייה את הבריאה בפועל ויודע על כל פרטיה' ' ' ' הההה

  כל תנודה , ויודע את כל פרטיה, מחיה את כל הבריאה בכל עת' ה, שלכל הדעות, להדגיש וצריך

מחייה את ' הן יתירה מכך ה. לא נעלם ממנו דבר, או תזוזה של כל אבן וכדומה, של כל יד וצריך

כל הגלקסיות וכל , את העולמות העליונים את המלאכים והסטרא אחרא, הבריאה כולה בכל עת

ואילו , ולכן יש להם קיום בכל רגע ורגע, נותן חיות בכל עת' כל הלה', בכדור הארץ וכובהן והנמצא 

ואם , לכל הבריאה" חשמל"הוא ה'  בדרך משל ה. יעלם העולם על כל רבדיו כליל,ותםיפסיק את חי

כדור , אלא יעלם לחלוטין, לא רק שיעמוד דום, אך יתירה מכך, הכל יעמוד דום" זרם"יפסיק את ה

ולא ישאר שום גשם ורוח כלל , הכל יעלם כליל, ולמות הרוחנייםהארץ וכל הגלקסיות וכל הע

כ יודע אותה כ יודע אותה כ יודע אותה כ יודע אותה """"ואואואוא )קנח' כ בדעת תבונות סי"וכ(מחייה את הבריאה מתוך עצמו ' וכיון שה. מלבדו יתעלה

הכל אחד , שידיעתו וחיותו ועצמו וכן כל אשר לו, כי חיותו היא ידיעתו, לכל פרטיה עד סופםלכל פרטיה עד סופםלכל פרטיה עד סופםלכל פרטיה עד סופם

ם "וכפי שכתב כל זאת הרמב,  אולם שכלנו כן,ושינו יכולים להשיג זאתאין ח ואף ש,באחדות גמורה

, ודוק כי קיצרנו, כ רבים ושלמים" וכ)א פרק סט"ח( ובמורה )י"ב ה"א יחד עם דבריו בפ"יסודי התורה ריש פ(

  .)תקלא והלאה' מוסר סימן ב עמ' יחוד ה(ע המדות "וראה בזה בהרחבה בשו

  ', שנראים בהסתכלות שטחית כפגיעה ביכולת ה,  של השגחהכל הדברות כאן על בחינות לפיכך

התגברות הרע , רעות האדם הביאם על עצמו, השלכה אל המקרים, כגון השגחה כללית לפיכך

, בהשגחה כזו או כזו' הכל הן מצד רצון ה, מחמת בחירה רעה של יהודי ניתן שילטון לרע וכדומה

או כגון , כגון כשהרשע מושלך למקרים, ו משגיחו שאף כשאינ"ק. ו"ולא שאינו יכול להשגיח ח

שכאמור העצים מושגחים בהשגחת המין ולא [שאינו בהשגחה פרטית , עלה פלוני שנופל מהעץ

שפשוט לכל ', וכו' היכן עלה פלוני ובאיזו זוית הוא נמצא וכו', מכל מקום הכל יודע ה, ]בפרטיות

אך מתערב בהקשרים של השגחה פרטית , ועלמחיה הכל בפ'  הכי. וכאמור' שהכל יודע ה, הדעות

. ו חסרון"ולא שיש לו ח, וכפי שהוא רוצה, כפי שהוא קבע, או שלא יכחד המין כפי פרטיהם

אך אינו מפעיל , פשוט שמקיפה את הכל,  שידיעתו)ה אות ב"ד אות ח ופ"ב פ"ח(' ב הדגיש בדרך ה"וכיוצ

  .'את השגחתו על הכל כמו השגחת המינים וכו
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  השגחה

  אמורשילובים של כל ה

מנהיג ' ה, לקיים את השכר לעתיד על ידי הבחירה, כדי ליישם את כל האמור
ומשגיח על כל מעשי האדם להובילם , את העולם בכל ההנהגות הנזכרות לעיל

או , או כדי לקרבו בתשובה לבורא,  שכר ועונש בעולם הזהולכן נותן, אל תכליתם
בדרך שילוב בין כל ההנהגות ' וכן משגיח ה, וככל האמור לעיל', להצילו וכו

ולפי , ולפי מעשיו עניות, וכגון אם לפי שורש נשמתו צריך לקבל עושר, הנזכרות
לפי מעשה פלוני הדין שתבא עליו טובה , ולפי בניו אחרת, זכות אבותיו אחרת

שוקל בפלס הכל ' ה, וכן על זה הדרך, ולפי מעשה אחר שעשה לבטלה, מסויימת
ב "ב ובפ"ריש ח' דרך ה(לכל אחד ואחד לפי ענייניו ,  טוב עבורוומכריע על הצד היותר

בוחר בין הנהגת המשפט על '  שה)קע' א סי"ח( בדעת תבונות כן כתבו, )ג"אות ג ובסוף פ
  ש "ע, פי שכר ועונש לבין הנהגת המזל על פי השורשים העליונים של הנשמות

  .לבע כאן בהערה"וע. בהרחבה  

  

                                                                 

        מההנהגה לפי הטבע והבחירהמההנהגה לפי הטבע והבחירהמההנהגה לפי הטבע והבחירהמההנהגה לפי הטבע והבחירהחלק חלק חלק חלק  לב

  , הבחירהב', השגחת האשהנהגת האדם בעולם מורכבת משילוב של , ביארו הראשונים ב"כיוצ

אלו הם התוצאות , ובהתחזק חלק אחד על רעו ובהשתלבות ביניהם. והמזלדהטבע ג ב"כיוצ

מאמר ה (וכאשר כתבו הכוזרי . ואלו הם המאורעות שקורים להם בעולמם, שמונהגים בהם האנשים

 והעיקרים )י, כו, שמואל א(ג " הרלב)א, בראשית טו(ן "הרמב, )96' ב עמ"מאמר ב פ( והאמונה הרמה )פרק כ

 )ה על כן"קצה ד' סי(ש "ת הרשב" ובשו)ב"ה מכ"פ(ץ במגן אבות "כ הרשב"וכ, )מאמר ד פרק כא ובפרק כד(

 שמיסודות האמונה )א"קנו ע(ת ב כתב המאירי בחידושיו לשב" וכיוצ)וישלח שער כו באורך(העקידה 

אפשר , וגם כשנגזרה גזירה. אך הבחירה בידו, והמזלות הן נטיה נפשית, שהבחירה ביד האדם

ע אליו "וע. כ"ע. וכבר הארכנו בזה בילדותינו במאמר התשובה. לשנותה על ידי מעשים טובים

ובאורך עמד על כך בספר . )חה ופא השג' ב סי"ח, אירגאס(כ השומר אמונים "וכ, )א"טז ע(ה "בחידושיו לר

  .ע המדות חלק הבטחון קחנו משם" ועמדנו על כך בשו)שער הבטחון פרק ח(המדות למגיד מדובנא 

  . יז
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  יכל לבחור הנהגות אחרות

ולא יהיה , לבחור הנהגה של חסד גמור שלא יהיה רע בעולם כלל' יכל ה
ברם . וכולם הישר היו דבוקים בו ומכירים כבודו ונהנים מזיו שכינתו, בחירה
ואת שיא ההנאה שנוכל , כי ברצונו להעניק את שיא הטוב עלינו, לא חפץ בכך

וכאמור , טן ממנהרק חלק ק, ובדרך האמורה לא תושג השלימות וההנאה, השיג
עד , לבחור בהנהגת עולם לתת לרשעים כחפצם' כמו כן יכל ה. )ב-אותיות א(לעיל 

ורק הצדיקים יזכו לרב טוב הצפון להם בעולם , שתושלם סאתם ויאבדו לחלוטין
ולפיכך . שלא יהיה לחוטאים תקומה, אך זהו דין קשה מאוד. הבא בהשיגם שלימות

, ובמשפט תמידי לנקות כל רע מיד מעט מעט, דיתמנהיג את עולמו בהשגחה תמי' ה
ומקיים את , פניו' מסתיר ה,  הרע גוברס ושלוםושאם ח, על פי הדרכים הנזכרים

ולעתיד תתבטל , אלא בחסד, לא בזכות, העולם לפנים משורת הדין מרוממותו
  הנהגה זו ותתבטל הבחירה ויונהג העולם רק בחסד גמור לרוב עם ישראל אשר 

  .)קסו, קמב' כ בדעת תבונות סי"כ(השלימות ישיגו את   

  הכל מתוך אהבתו ולטובתנו

, מנהיג ומשגיח על העולם' שבהם ה, שכל הדרכים הנזכרים, ועיקר העיקרים
שנגיע אל שיא , וחפצו להטיב לנו את שיא ההטבה, אותנו' יוצאים מהאהבת ה

גרועה ביותר של ואף הבחינה ה, )אות א(וכדלעיל , ההנאה שניתן לנברא להשיג
כדפירשו ! זהו פשט המקרא, י, דברים ז( כשהוא משלם לשנאיו אל פניו להאבידו, השגחה

, כדי שלא יזכר לעולם הבא, כשנותן שכר לרשע כאן בעולם הזה, )כל המפרשים שם
לא יוכל איש זה ו, כי חפץ לתת לו שכרו על מה שעבד, אין זה רע אלא אין סוף טוב

ועסוקים אנו , שלפי רוב רעתו אינו יכול להתדבק בבורא, לקבל שכרו בעולם הבא
, עד שמפני רוב רעתו אף אינו זכאי לעולם הבא בזכות צדיקים, שכה הרע במעשיו

בו בזמן , על כן השם מטיב עימו אין סוף ומשלם לו בעולם הזה עבור מצוותיו שעשה
קדימני ואשלם הן מי ה, ומה שכר מגיעו, הן הרבה להרשיע, שיכל לסלקו מעל פניו

מי קלס לפני ,  מי הקדימני ואשלם)ויקרא רבה אמור פרשה כ(ככתוב במדרש  [)ג, איוב מא(
מי עשה לי . עד שלא נתתי לו גג, מי עשה לי מעקה. 'עד שלא נתתי לו נשמה וכו

מי עשה לי . עד שלא נתתי לו מקום, מי עשה לי סוכה. עד שלא נתתי לו בית, מזוזה
מי הפריש . עד שלא נתתי לו טלית, מי עשה לי ציצית. ו דמיםלולב עד שלא נתתי ל

מי . עד שלא נתתי לו גורן, מי הפריש לי תרומה. עד שלא נתתי לו שדה, לפני פאה

  נה וה

  . יח
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עד שלא נתתי לו , מי הפריש לפני קרבן. עד שלא נתתי לו עיסה, הפריש לפני חלה
 על )ב"עא ו"ערין צו סנהד(' ועוד יקבל שכרו בשפע רב ועצום כמו שאמרו בגמ.] בהמה

 שזכה,  הרשע שהחריב את בית המקדש ורצח מליונים מעם ישראלנבוכדנצר
ישמע חכם , ש"ע, יתברך' פסיעות שפסע לכבוד ה' לשלטון על כל העולם בזכות ג

 שגם אם הרעו , הן טובות,וכן שאר בחינות הנראות למראה העין כרעות. ויוסיף לקח
שהיא שיא , ואפילו שעת שמד השם ישמור, טובהיא לו ל, לו מחמת בחירתו הרעה

וכמבואר כל ,  היא ההטבה הגדולה ביותר לו,בה בשעה' כשהאדם עובד את ה, הרע
אל , שהכל הוא טוב מאוד מתוך אהבה אין סופית להביאנו לשלימות, זה לעיל

  . מקסימום העונג שניתן לנברא להשיג

  ים מחמת אהבה הםרוסכל הי

צרות אלו הן כאשר , ורין אם הגיעוהו לאדם כאן בעולם הזהכן כל הצרות והיס
או , ומטעם האהבה עצמה פעמים שיכה את בנו, ייסר אב האוהב את בנו

אלא מכת אוהב , ואינה מכת אוייב אכזרי, כדי ליישרו אל דרך הישר, יענישו
'  כי כאשר ייסר איש את בנו ה)ה, דברים ח(והוא פסוק מפורש בתורה , לטובת בנו

ולפיכך גם , "ונמצא שהמשפט והדין עצמו ממקור האהבה הוא נובע. "להיך מיסרךא
שהמכות עצמן תהיינה , אלא כמכת אב לבנו, אינם כמכת אוייב אכזרי', ייסורי ה

,  וגם אם לפי השעה והעניין לא טוב לייסר עתה.ממותקות ולא קשות ואכזריות
' דרך ה(וינהג ברחמים גמורים , ולא יביא את הייסורין, יעביר הבורא את שורת הדין

  .)קסו והלאה, קנד, קלח' ובדעת תבונות סי, ובכללי מלחמות משה כלל ז, ד-ח פתחים צב"ח קל"ב רפ"ח

  אהבה בלי סוף

 המוחלטעושה את הטוב '  שה)ב"ג סופי"ח(ם במורה הנבוכים " הרמבכן כתבו
'  כל ארחות ה)י,  כהתהלים(וכנאמר ] דהיינו מקסימום הטוב שניתן להנתן[בלבד 

כי . "לכל ורחמיו על כל מעשיו'  טוב ה)ט, תהלים קמה(ועוד נאמר ', חסד ואמת וגו
לך ראה לעיל , המציאנו בדרך ההנהגה וההשגחה שעמנו' דהיינו מה שה[המצאתנו 

  שחושבים אנשי הצדק , )בריש הפרק( לעיל כן כתבו". בהחלטהוא הטוב הגדול ] התם
  . ל"עכ. וכל מה שיבוא מאתו טוב מוחלט בלי ספק, ב המוחלטשהוא יתעלה הטו' וכו  

  ועל 

  . יט
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שכל החכמים הסכימו שתכלית  )א אות מא"ח, אירגאס( השומר אמונים כתב
. ומטבע הטוב להיטיב, כי הוא הטוב הגמור, הבריאה היתה כדי להיטיב לזולתו

,  עשה כןולא, אם הוא יכל להיטיב באופן יותר נאות ממה שהוא העולם הזה, ואם כן
שהרי מונע הטוב ומקמץ ידו מלהיטיב כל מה שיכול , נמצא דאינו טוב גמור ושלם

הוא הטוב ' דהיינו כל מה שעושה ה. ל"עכ. וחלילה לאל מזה החסרון, להיטיב
ואילו היה יכול , וטוב בתכלית, כי הוא שלם בתכלית, ולא יתכן אחרת, המוחלט

 כן כתבוו. וחלילה לאל מחסרון, ן בוהוא חסרו, ובפועל מטיב פחות, להטיב יותר
  ע המדות "ראה ליקוטם בשו, עוד רבים שתכלית הבריאה היא להטיב עם בריותיו

  . והדברים ידועים)שלד' ושער אהבת הבריות עמ, תעה' שער השמחה עמ(  

   תשקיט את הרוחההידיעה שהכל מאהב

פי האמור או לא מבין איך ל, גם אם האדם אינו מבין את עומק הדברים
כיון שהשורש של הכל שהוא , או אל רעו וכדומה, צרות אלו הגיעו עדיו

  הן אב אחד , ביודעו כן ישקוט וינוח רוחו, והוא כמוסר אב לבנו, ולא להרע, להטיב
  .והוא אוהבנו ומנהיגנו אל הטוב ביותר עבורנו כפי שרק הבורא יודע, לכולנו  

  אם ליבו בל עימו

ובשכלו מבין שהכל , חס ושלום מחמת צרות שתכפוהוואדם השרוי בצער רב 
בגלל רוב הרעה שבאתו , כי ממאן הלב להתנחם, ברם ליבו בל עימו, לטובתו

די לי בפחות , ושוב עולה בליבו המחשבה, הרגש גובר על השכל, ס ושלוםח
? בראותי כל זאת, מרע עמדי לצורך השלימות שאיני חפץ בה' ולמה כה ה, שלימות

אם כן הידיעה , רק להטיב בשיא ההטבה האפשרית' ע שכל כוונת של הכיון שנוד
ושגם אתה תבחר בכך עשרת מונים אילו יפתחו לך מעיינות , יודע שזה טוב לך' שה

וכפי שיתגלה , ותוכל להקיף את תכלית הבריאה וההטבה שבאחריתה, חכמה
,  לאשורםרק עתה כשאנו בגוף הגשמי ולא מבינים את הדברים, לעתיד לבאלכולם 

ועל כן עם הידיעה שהמוציא והמביא הוא אבינו . יכולות לעלות לנו מחשבות כאלו
  , שהכל בידו וכל חפצו להטיב במקסימום שניתן להטיב לנו, רוענו מלכו של עולם

  . ימצא בכך נחמה מזור ורפואה  

  כן ו

  לפיכך 

  . כ
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והבן שהוא תינוק הבורח , הדבר לאב שמכריח את בנו ללכת לבית הספר
מכל מקום אל מול , אף שהבין שאביו אמר לו שזה לטובתו, מבית הספר
, איני חפץ בטובה זו, בוכה לאביו ואומר, במשכן הלימודים, הצער שלו בכל יום

. די לי להיות איש פשוט ובלבד שיוסר מעלי מר המוות הזה, איני חפץ להיות משכיל
הן גם הוא , וכל מחשבותיו היו מפני קטנותו, הן כשיגדל ידע ויבין שאביו צדק

  בהבינו שהטוב שיצמח , עם אליווולא ישמע לקול שו, כשיגדל יחייב את בניו בכך
  .מבואם לבית הספר גדול עשרת מונים על הצער שהם חווים  

שמשלמים הון עתק להתרפא , אחרת דומה הדבר לניתוח בבית חולים
 ,והלא יסורי הניתוח וההחלמה קשים מנשוא, תחת ידי הרופא המובחר

ופעמים אף , ועוד לשלם על כך ממון רב, ואיך בן אנוש בוחר בידים לעבור ניתוח
כי אין התחייבות , וכולי האי ואולי. יותר מכל ממונו על ידי לקיחת הלוואות

ופעמים , ועוד ישתדל ויטרח בכך, ואיך יתכן שהאדם בידים יבחר ברע לו, להצלחה
, התשובה פשוטה? ת לקיים זאתיתחנן ויפציר וישפיע בכל דרך אפשרית וממוני

וכל אשר לאיש יתן , היא רפואתו ובריאותו, מפני גודל הטובה שתצא תחת זאת
', שכיון שמה שבראנו ה, ומעתה בין נבין. ואפילו בשביל ספקה יעשה כן, בעד נפשו

שנהיה שלימים , הוא רק כדי להטיב לנו את ההטבה הטובה שיכולה לבא עלינו
  הן כאין וכאפס אל מול גודל ,  שכל הצרות שבאים עלינוהוא יודע, ודבוקים בו

  .ההטבה אשר נזכה לה בזכות הרע והצרות  

  שירה חדשה

, יצר יצירה נפלאה היא בריאת כל העולמות על כל חלקיהן דוש ברוך הואהק
בריות הקשורות בשורשיהן הרוחניים ומונהגות , כפי שרק הוא יכול לעשות

, אורג ושוזר את כל הבחינות יחדיו' וה,  הנזכריםבהנהגה פלאית על כל רבדיה
להנות את בני האדם בשיא ההנאה שניתן להם , להוליך את העולם אל תכליתו

מה הם השורשים הגוברים , ורק הוא יודע מדוע פלוני מונהג כך ואלמוני כך, להשיג
ורק בעתיד כשנזכה , מתוך כוונה מכוונת בתכלית, ואת אלמוני כך, להוליכו כך

נרוץ אליו , מה שינתן לנו רשות להשיג ולהבין, זל שהרכיב הבוראאונראה את הפ
וככל שיתגלו לנו , ועל טובו האין סופי, על חכמתו הנפלאה והעצומה, כחולי אהבה

  דומה 

  בדרך 

  . כא
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  וגם אות נד , ס קמו"ס(ת "דע. [כך תגדל ההנאה והקירבה לבורא, זלאעוד רבדים מן הפ

  ]. )סוף פתח מט(ח " קל)ס קע"וס  

יפרוש האדון ברוך הוא את ] לעתיד לבא[ )ס קע"ת ס"דע(ל "של הרמח
מכל מה שנעשה מיום ברא אלהים אדם על , השמלה לעיני כל היצור

ומה , קטון וגדול, ויראה יושר משפטו בכל מעשה ומעשה. ועד היום ההוא, הארץ
. נועד כאן לשו. לזמן קיבול השכר שלעתיד לבא, נגזר עליו לפי משפטו האמיתי

  ויגלה , את הלוט מעל התמונה שצייר' וכאשר יסיר ה, זל שרק הבורא יכול ליצוראפ
  .נרוץ אליו כחולי אהבה, לנו את מה שנוכל להשיג  

 

  ו ובלשונ
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  דסימן 

  דארווניזים- וניאו, אבולוציה

ונכריח שאין , עתה נבא בפנים חדשותו, שוב נשוב להוכחות למציאות הבורא
עסקנו בהניח שישנה  )סימן בב(עד כה [מקרית  עולם היווצרותכלל אפשרות של 

  ועתה נוכיח שאין . והכרחנו את מציאות הבורא, וגם אז דחינו כאמור, אפשרות כזו
   ].כלל אפשרות מציאותית שהעולם יברא במקרה  

-ולאחר מכן הניאו, הינה תאוריית האבולוציה, שהעולם נברא במקרה
לבנות השערה כיצד , ם מדעייםתאוריות אלו השתמשו בכלי, דארווניזים

  על מה אדניהן , נזכיר את עיקריהן, כדי לעמוד על תאוריות אלו. נברא העולם
  . מיוסדים  

, תא חיים זה הכפיל את עצמו, קיבל חיים ונוצר תא החיים הראשון
לצורות , ובמרוצת השנים עבר שינויים והתפתח מצורות חיים פשוטות

השינוים חלו מתוך ברירה . צב הניצב לפנינו היוםעד למ, חיים מורכבות יותר
, שהמתאים שורד, והכלל הקובע הוא, דהיינו לפי הצרכים המתחדשים, טבעית

כך שמבנה גופם ותכונותיהם של בעלי החיים מותאמים . נכחד, ושאינו מתאים
וכדי , כיון שהיא ניזונה מעלי העצים, ירפה נוצר'כגון צווארה של הג. לצרכיהם

  תכונות נרכשות הועברו בגנים . עד שהאריך, למזונה צווארה נמתח עוד ועודלהגיע 
  .ירפות עם צוואר ארוך'כך שנולדו כבר ג, לדורות הבאים  

 גרגורי יוהאן מנדל על ידיתורתו של דרווין נדחתה בעת גילוי חוקי התורשה 
 יימס' געל ידיאיי - אן- ולאחר מכן על ידי גילוי מבנה הדי, 1865בשנת 

  לאור הגנטיקה , ווטסון שמהם עולה שתכונות נרכשות אינן עוברות בירושה
  . המודרנית  

, "דארווניזים-ניאו"כך נוסחה תיאוריית האבולוציה בניסוח חדש המכונה 
התפתחו מבעלי חיים פשוטים יותר שקדמו , לפיו כל בעלי החיים המורכבים

  . א

  הטענה 

  הדומם 

  אולם 

  עקב 
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שגרמו לתוספת ] ר בסמוךמושג זה יתבא[בתהליך של מוטציות אקראיות , להם
וכפי שאנו רואים שינויים גנטיים . ולהופעת אברים חדשים, חיובית בצופן הגנטי

, הכלבים וכדומהסוגי , כגון סוגי הסוסים, החלים בגזעי בעלי חיים הנמצאים לפנינו
אותם אברים שנוצרו במוטציות . אף על פי שאב אחד לכולם,  שונים זה מזהםשהינ

. נכחדה אותה יצירה, ואם לא, שרדו, ו לבעליהם יתרון קיומיאם נתנ, אקראיות
שגם , עד להופעתו של המין החדש, באותו אופן, במשך הזמן נוספים עוד איברים

ואם , ישרוד, שאם מין זה בעל יתרון הישרדותי על פני שכניו, עליו חל הכלל האמור
לדור הבא של היוו את התשתית , כך שהחיות החזקות שעמדו בשינוים. לא יכחד

  החזק "והכל בבחינת , אותם בעלי החיים המתקדמים יותר בשלב האבולוציוני
  ". והמתאים שורד  

' בנימין פיין בספרו דלות הכפירה עמ' על פי פרופ(הכוונה " מוטציות אקראיות"

בנויים על צורה , על כל פרטיהם, כל עולם החי והצומח:  לכך)116
ההבדל ביניהם תלוי בחומר ]. ) בהערהסימן ב אות ד( לראה לעי[אחידה של תאים 

שונים , הכלול בה" טקסט"שב, שהינה מולקולה גדולה וארוכה, א"הדנ-התורשתי
, משחזרת את עצמה, כל מערכת החי מתרבה. בני האדם משאר היצורים החיים

המעתיק במדויק את כל התכונות , א"ומולידה ישויות חיות חדשות לפי הוראות הדנ
כאשר חלקיקים קוסמיים או חומרים רדיואקטיביים מתנגשים בחומר . ו לצאצאיושל

" טקסט"הם יכולים לגרום לשינוים בהוראות ה, ]או פגיעה בגן על ידי נגיף[התורשתי 
והם , "מוטציות"שינויים אלו נקראים . בדרך כלל השינויים מזעריים, א"של הדנ

  מחלות , לבקנות, כגון גמדות, וגורמים להעתקת דור פגום, בדרך כלל מזיקים
  . שעל ידיהם ישתפר הדור החדש, אך ישנם שנויים גם לטובה. וכדומה, תורשתיות  

  הן מרכיבי , והברירה הטבעית, עם המוטציות, צירוף מנגנון התורשתיות
  .דארווניזים-תאוריית הניאו  

דם בתקופה המכונה ק,  מליארד שנים3- ההתפתחות החלו מלפני כ
. אצות כחולות וחיידקים, שבה נוצרו האורגניזמים הראשונים, קמבריון

, ואחריהם חסרי החוליות, ומהם נוצרו בתקופה שאחריה ראשוני בעלי השלד
ובתקופת פרם ,  נוצרו דו החיים) מליון שנים360-400לפני (ואחריהם בתקופת דבון 

ובתקופת . י ים קדומיםצדפות ויצור, חרקים,  הזוחלים) מליון250לפני (שאחריה 

  באומרנו 

  בסיכום 

  תהליכי 
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 23לפני (עד תקופת המיוקן ,  הדינוזאורים וראשוני העופות) מליון שנים135לפני (קרטיקון 

  כל שמות התקופות כמובן . [ התפתחו הצמחים היונקים והציפורים) מליון5מליון עד 
  ".]עתיקים"קיבלו שמות " אותנטיות"ולצורך ה, הומצאו מכח הדמיון בלבד  

  ראיותיהם

, הדמיון הנמצא בין המינים, תחילה, ראיות לתאוריה זו הובאו מכמה כיוונים
ורק ההתפתחות והשינויים שחלו במשך , מראה שלכולם ישנו מוצא אחד

כשילדי משפחה אחת דומים זה לזה , ונבאר. הם שהולידו מינים שונים, השנים
ם ובדג כשאנו מוצאים באד. אנו אומרים שקבלום בתורשה מהוריהם, בתכונות

קשר בין , מח שדרה ומח הראש, כגון חוליות, תכונות דומות במבנה גופם, למשל
אם נניח , יאמר הביאולוג. וכדומה, אברי הנשימה לחלק הקידמי של צנור העיכול

מוכרח הדבר ששניהם , שגם הדמיון בין אדם ודג נוצר על ידי כח טבעי של תורשה
דען הלאה לחפש את ההורים וממילא צועד המ. התפתחו מהורים משותפים

בנוסף רואות עינינו שישנה מלחמת קיום בין בעלי . המשותפים במינים נמוכים יותר
ובראותינו , והמנצח הוא מי שמבנה אבריו מתאים יותר לתפקודו ולסביבתו, החיים

הוא , נסיק שמי שמתאים יותר, שישנה התאמה בין מבנה האברים לתפקידיהם
ראיה נוספת היא מכך שנמצאו מינים . איו תכונות אלוומנחיל לצאצ, הנשאר חי

יחד עם , את הדבר הסבירו על ידי נדידת היבשות, מסויימים רק ביבשות מסויימות
מה שגרם שממין אחד יצאו מינים , תאוריית האבולוציה של התפתחות המינים

דהיינו בשכבות גיאולוגיות נמצאו , המאובנים, לשיטתם הינה" הראיה"ו. רבים
שכל שכבה , הרעיון הינו. ובהם בעלי חיים שאינם עמנו היום, רידים מן העברש

וכך המאובנים הטמונים בה , אמורה להיות קדומה יותר, גיאולוגית עמוקה יותר
לבין התהליך , ובהם מצאו התאמה בין סוגי החיים שנתגלו. קדומים יותר

מצאו , קות יותרדהיינו בתקופות עתי. ההתפתחותי המתאים לתקופות המשוערות
  עד , בעלי חיים מורכבים יותר, ועם התקדמות התקופות, בעלי חיים פשוטים יותר

  .טענותיהם יתבארו ביתר שאת בהמשך. ימינו אנו  

  ?אבולוציה ההיתכן

 העולם היווצרותעל חוסר ההגיון בטענת ,  באורך)בסימן ב(מלבד הנזכר לעיל 
  אולם לרוב ,  תאוריות אלוולמעשה היה די בזה כדי להשיב על, במקרה

  . ב

  . ג
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  . מוכרחים אנו לבא ולשלולם מעוד פנים רבות, השתרשות תאוריות אלו בעולם  

] הוא סוג הכתב[בגופן דוד " ש"מצאתי דף שמודפסת בו האות , במשל
ובחר את הגופן , אני כמובן יודע שמישהו הקליד על מחשב אות זו, 12גודל 

פשרות שאות זו נוצרה על ידי שפיכה מיקרית הא. והורה למחשב להדפיסו, והגודל
ולכן אני , היא היפוטטית, 12ויצרה אות מהוקצעת בכתב דוד גודל , של דיו על הדף

ברם אם נפנה לסטטיסטיקה בודאי . יודע שמישהו הדפיסה ולא קרה הדבר במקרה
וממילא לכל דבר אפשר , למספרים אין סוף[מספר סטטיסטי , נמצא לאפשרות זו

אך , השאלה כמה אפסים יעלה לבסוף המספר, פר על פי הסטטיסטיקהלתת מס
היא דרך , כגון שהאפשרות שיקרה הדבר באופן מיקרי.] מספר מכל מקום יהיה

ובחזרתי ראיתי שלשמאל , נניח שיצאתי לזמן מה מן החדר. 100,000,000 ל 1משל 
ת זו גם כן האם יתכן שאו. 12גם כן בכתב דוד גודל , נתווספה האות ל, האות ש

וכך , על ידי שנשפכה קסת נוספת של דיו הניצבה לשמאל האות ש, נוצרה במקרה
אך מכל מקום מהי האפשרות הסטטיסטית , ברור שלא? יחדיו" של"נוצרו האותיות 

נניח שאני עורך ניסיון מציאותי , כאן צריך להדגיש דבר חשוב? שכן יקרה הדבר
בתנאים , נוצרה לפני האות ש, ה הלא יאמןולפתע קר, ושפכתי דיו אין ספור פעמים

עתה מנסה אני על ידי שפיכת דיו שניה בסמוך לאות ש ליצור את האות . הנזכרים
היות ועתה אני מוכרח , כאן לא עומדים לפני מספר נסיונות בלתי מוגבלות, ל

ויקרה הצפוי ,  ליד האות ש כי אם אשפוך את הדיו!להצליח מיד בשפיכה הראשונה
הרי שמעתה אצטרך להתחיל , או על גבה, שיווצר כתם דיו בסמוך לאות שוהברור 

ורק , לקחת דף חדש ולנסות לכתוב את האות ש על ידי שפיכה מקרית, מן ההתחלה
אני אצטרך שוב על הפעם הראשונה , ]מה שכמובן לא יקרה[אחרי שאצליח 

ל אשוב א, ואם לא, להצליח לכתוב את האות ל, שאשפוך את הדיו הנוסף
מהי האפשרות המציאות שאצליח , מעתה נשוב לשאלה. וחוזר חלילה, ההתחלה

כאן כבר לא עומדת האפשרות הסטטיסטית בבחינת אפשרות מציאותית ? בדבר
, וגם אם תתעקש שאפשר הדבר. ולא יתכן הדבר, כאן היא לא מציאותית, רחוקה

בסמוך לאות ש ומיד בשפיכה השניה נוצרה , נמשיך הלאה ונבדוק גם אם קרה הנס
 תווצר לפני הראשונהעתה מהי ההסתברות שבשפיכה , 12האות ל בכתב דוד גודל 
כל אות חדשה בפני עצמה , וכן הלאה,  בסמוך לאות ל12האות ו גופן דוד גודל 

מה שעושה את האפשרות המציאותית , עומדת במבחן זה שיצליח מיד בראשונה

  נפתח 
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  כלא , 12בגופן דוד גודל , ריות רצופות שפיכות מק4על ידי " שלום"שתיווצר המילה 
  .עאראבטלה ומבוטלת כעפרא ד, וכלא מציאותית כלל, אפשרית  

? מה יהיה הדין במכתב שלם, אי אפשר ליצור באופן מקרי" שלום"את המילה 
מה יהיה ? מה יהיה הדין באנציקלופדיה שלימה? מה יהיה הדין בספר שלם

האם יצירתו , ואם כל אלו לא יתכנו? אטוםהדין בהוראות מדוייקות ליצור פצצת 
יווצר תכן תיתכן ש, המורכבת לאין ערוך מכל אלו" שלום"של איש העונה לשם 

  כן , האם אדם העונה לשם שלום, בלתי אפשרית" שלום"אם כתיבת המילה . במקרה
  ! ?ו במקרההיווצרותאפשרית   

למערכות רבות וזקוקות לפעולתם , מורכבות לאין ספור נמצאות בטבע
אם נסתכל על תא . אין להן קיום כלל, ובלעדי כולן, הפועלות יחדיו

גרעין , כדי שיצליח לתפקד זקוקים לפעול בו מנגנונים רבים במקביל, חיים יחיד
כשכל אחד , ליזוזום ועוד, מיטוכונדריה, י'מנגנון גולג, רשתית אנדופלסמתית, התא

כל המערכת , או רק חלק מתוכו, חסרואם אחד מהם י, מהם מורכב לאין תכלית
צריך שהמקרה יפגע במטרה מיד בכל , כדי להצליח ליצור תא חיים במקרה, תקרוס

ובכל נפילה חדשה יצליח לכתוב בידיוק , שהדיו יצור אות(בלא שום כשל באמצע , פעם ופעם

כגון עין , קל וחומר אם נסתכל על אבר שלם. ) הנצרכת לקיום המכתבאת האות החדשה
ורק יחדיו , שיחדיו מרכיבים בה מערכות מורכבות נפרדות, המורכבת מתאים רבים

קל וחומר אם נסתכל על אברים שלמים של בעלי החיים . יוצרות את העין
  מה שמכריח שכל חלקיהם , מוח, אוזן, כבד עין, לב, שמוכרחים לפעול יחדיו

  . וסהמערכת כולה תקר, ואילולי אחד מהם, יתפתחו יחדיו ובבת אחת  

קפיצה  ""מדעי"מתכסה במונח הה" פשוט"כך ישנו פתרון אבולוציוני 
  הדברים נוצרו זה אחר זה ובבת , אכן כך קרה באמת, דהיינו, "אבולוציונית

  . ודי בזה, נראה שאין צורך להכביר במילים. אחת  

  האם בזמן אין סופי הכל אפשרי

שכשיש זמן , ות הרחוקה היאדארווניזים לעצם ההסתברוי- תשובת אדוקי הניאו

  אם 

  מערכות 

  לשם 

  . ד
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  .הרי שלבסוף גם הסתברות רחוקה תגיע ותבוצע, אין סוף

, היא אינה נבהלת משום אפשרות מספרית, שפונים לסטטיסטיקהכ, ונדגיש
אך , ולמספרים אמנם יש התחלה, בסטטיסטיקה עסוקים בנתונים מתמטיים

, יף עוד מספרים ועוד ועודואחריו להוס, אפשר לכתוב מספר אין סופי, אין להם סוף
על , שלא יתכן שתכתב המילה שלום במקרה, וממילא גם אם הגענו למסקנה שכלית

אם נפנה לסטטיקן ונשאל ממנו מהי ההסתברות ,  שפיכות רצופות4ידי 
הוא , 12שפיכות מקריות גופן דוד גודל '  המילה שלום בדהיווצרותהסטטיסטית ל

 10-  ל1בה סטטסטית שאינה מציאותית כגון ויתן לנו תשו, יערוך את חישוביו
  אך , במתמטיקה הכל אפשרי, ] אפסים1000 ואחריה 1הסיפרה  [1000בחזקה 
   .ובטל ומבוטל, ולא יתכן, במציאות אנחנו יודעים שזה לא אפשרי  

, הדבר אינו נכון, כמבואר, הטענה שבזמן אין סופי יש אין סוף אפשרויות
וממילא , "בשפיכה הראשונה"הצליח בכל פעם כיון שאפשרות זו צריכה ל

כי גם , עד שתגיע, אין כאן אפשרות היפוטטית שמחכה ומחכה להסתברות הרחוקה
בשפיכה "ההסתברות ההיפוטטית השניה צריכה להצליח מיד , אם תגיע אפשרות זו

לזה כבר אין לפנינו זמן . נצטרך להתחיל הכל מן ההתחלה, ואילולי כן, "הראשונה
גם אם היה מקום לדון בזמן אין , ובעיקר. כיון שהדבר צריך להצליח מיד, פיאין סו

מכל מקום לצורך , מה שגם אז המילה לא היתה נוצרת[סופי ביצירת המילה שלום 
לזה ', ספריה שלימה וכו, ספר שלם, אך לגבי עמוד שלם, זהו לגבי מילה אחת] הדיון

יוכרחו , לתי מוגבל של הזמןגם אדוקי האמונה והדת האבולוציונית בכוחו הב
אל העולם הנמצא , עתה נתבונן סביבנו. שהדבר לא יוכל להתבצע לעולם, להודות
בשל , העולה מבחינת האפשרות הסטטיסטית לאין ערוך מן המשל, לפנינו

  גם אם , עולם זה כמובן לא יוכל לקום ולהיות בשום אופן, מורכבותו האין סופית
  . הזמן הוא אין סופי  

   סטטיסטים אפסייםנתונים

מתוך ,  מקריתהיווצרותנאסוף רק מספר פרטים של ההסתברות הסטטיסטית ל
המתמטיקאי והאסטרונום . אין ספור התהליכים הנצרכים ליצירת הבריאה

מהם הסיכויים ,  חישב)1981 נובמבר 294במגזין המדעי נייצר גליון (פרד הויל ' פרופ

  נשוב 

  לעצם 

  . ה
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אפילו אם נניח מספר הנחות , באופן מקרי, םלהיווצרות תא חיים בודד מחומר דומ
שעומקו הממוצע , שכדור הארץ הבראשיתי היה מוקף כולו בים, אופטימיות ביותר

ושבכל מיקרון , עשר קילומטרים והכיל בתוכו את חומצות האמינו הדרושות לחיים
, התקיימה ריאקציה כימית אחת בכל שנייה, "מרק בראשיתי"מעוקב של אותו 

ו של תא בודד של חיידק המכיל היווצרותוהסיכוי שהתקבל ל, רד שניםבמשך מליא
 10 כלומר אחד מתוך המספר 39,950 בחזקת 10 אנזימים וחלבונים הוא 2000

  גודלו של , טימטרנ כל ספרה ממספר זה תהיה ברוחב סלו. [ אפסים39,950ואחריו 
  .]מספר זה יהיה קרוב לחצי קילומטר  

 25000הויל גם את הסיכוי להיווצרותם המקרית של פי אותם עקרונות חישב 
   לעשר בחזקת 1האנזימים הכלולים בגוף האדם והתוצאה שהתקבלה היא 

  599,950 .!!  

 ,A Brief History of Time (movie). Burbank) ר פנרוז'ר רוג"נוספת חישב ד

CA. 1992)   שההסתברות , פורדסוקוסמולוג מאוניברסיטת אוקמתמטיקאי
 מספיק נמוכה כדי )דרגת אי הסדר(היקום היה בעל אנטרופיה " מפץ הגדול"שמזמן ה

  , לאפשר אנרגיה זמינה לתהליכים הנדרשים ליצירת כל מערכות הכוכבים ביקום
  .126היא אחד לעשר בחזקת   

אילו הייתה ,  כותב)18' פרק א עמ(ראלד שרודר בספרו המדע והאל 'ג' כן פרופ
 10באחד חלקי , שונה משהיא הייתה למעשה, הגדולהאנרגיה של המפץ 

עוד הוא מביא את . לא היו שום חיים במקום כל שהוא ביקום שלנו, 120בחזקת 
שתיאר את הכוונון , דברי מייקל טרנר האסטרופיסיקאי הנודע מאוניברסיטת שיקגו

  למי שיורה חץ לעבר מטרה , אפשר להמשיל את הדיוק הזה", הזה בעזרת דימוי
  ".  ופוגע בה(!)אשר נמצאת בסוף היקום, רה כמילימטר אחדשקוט  

 מהו הסיכוי ליצירת )G. Wald: Saentific American 191, 8, 1954(כן חישבו 
ותוצאות , אותה מולקולה שהתחילה את התהליך, מולקולת חלבון פשוטה

, רחק האדם עוד רב המהיווצרותממנה כמובן אל . [252 בחזקת 10- ל1החישוב עלו 
  ושכל אחת מהן המשיכה על , וצריך עוד מליוני טעויות ותקלות שארעו ברצף הגנטי

  .]ולכל אחת מהן הסתברות חסרת שחר אחרת, גבי חברתה  

  על 

  דוגמה 

  כמו 

  כמו 
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בודק לפי חוקי , נתונים רבים כאלה נמצאים בספר עולם המספרים של מק קיי
כדי , "במקרה"ההסתברות את הגורמים שהיו צריכים להזדמן ולפעול יחד 

ועל כן חתם את ספרו . שלא קיימת אפשרות כזו, בספר הוא קובע, ליצור את עולמנו
גם הויל בספרו אבולוציה מהחלל ". הארץ ומלואה' לה, לפי תורת החשבון", במילים

גם אם היקום כולו היה מורכב ממרק , סיק בזו הלשוןה בעקבות האמור )1981, 24' עמ(
גם אז לא היו יכולים להווצר חיים , המקריותאורגני ומשמש לביצוע הריאקציות 

קטן מהסיכוי שסופת טורנדו , הסיכוי להופעתם של חיים מחומר דומם. באופן מקרי
.  מחומרי הגלם שבמקום747שתעבור בערימת גרוטאות תביא ליצירתו של בואינג 

, הם כל כך אפסיים, הסיכוי להיווצרותם של חיים מחומר שאינו חי, עוד הוא אומר
במיוחד . די בזה כדי לקבור את דארווין ואת תיאוריית האבולוציה שלו גם יחדש

משום שאין שום ראייה לכך שהיה קיים אי פעם מרק בראשיתי כלשהו על כדור 
  האדם אינו "כמו כן קרסי מוריסון אסף בספרו . כ"ע. או על פלנטה אחרת, הארץ

  .מכל המדעים" במקרה"מאות מקרים שצריכים לקרות " לבדו  

  מפעל הפיס

הרי ההסתברות שכרטיס לוטו של מפעל הפיס יזכה הינו נמוך , עדיין יש לבדוק
ויותר מכך כי כמעט בכל שבוע ישנו , ובכל זאת אנשים קונים כרטיסים, לגביותר

   אנו נוכחים לדעת שגם אירועים בעלי ם כןא, או כמה שזוכים, אדם אחד שזוכה
  .הסתברות נמוכה קורים במציאות  

שונה בתכלית , שבכרטיס הגרלה ההסתברות הסטטיסטית לזכיה, להבחין
הסיכוי ,  מבחינת קונה הכרטיס אמנם.לבין מפעל הפיס, בין קונה הכרטיס

                                                                 

   המספרים שיעלו 6צריך לנחש את , שבו כל קונה כרטיס, להגרלת לוטו בארץ ישראל הכוונה לג
.  מספרים7תוך מ, ולנחש עוד מספר אחד,  מספרים אפשריים37מתוך , בגורל הכוונה לג

 שהסיכוי לזכות בפרס הראשון במילוי טבלה )מופיע בגב הכרטיס בתחתיתו(מחישובי מפעל הפיס עולה 

סיכויו לזכות ביחס של , ומי שקונה כרטיס אקסטרא. )' מליון וכו16-אחד ל( 1:16,273,488הינו , בודדת

1:117,649.  

  עוד 

  . ו

  ך צרי
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ההסתברות שיזכה בכל , אולם מבחינת מפעל הפיס, שהוא יזכה הינו נמוך ביותר
 כיון שצריך ,הינה כגון אחד לאחד, מתוך אלפי קוני הכרטיסים, שבוע זוכה אחד

 של קונה כלומר ההסתברות הסטטיסטית. [לשכלל את כל קוני הכרטיסים יחד
, ת הכרטיס לזכי1:16,273,488 הנה , הממלא קוביא אחת בלבדכרטיס מפעל הפיס

אך ההסתברות הסטטיסטית שיזכה אחד , היא סיכויו של כל יחיד בפני עצמואך 
אנחנו העסוקים בתהליך .] 1:1כגון והיא תהיה , היא שונה לחלוטין, מכל המגרילים

". הזוכה"ולא בשל , עצמו" מפעל הפיס"מדברים על ההסתברות של , הבריאה
במקום יתחילו חיים ,  כולוכל הפעולות ביקוםבהסתברות שלפיה עם , עסוקים אנו

  עולות התוצאות , ואפילו שכך, ]מקביל לזוכה אחד מאושר[ בכל העולם אחד
  .ת הנזכרותהסטטיסטיות הבלתי אפשריו  

רחוקה אין סוף מהאפשרות שכל מגרילי , לאבולוציהההסתברות 
  .בכל ימי חייהם, בכל שבוע, יזכו בפרס הראשון, מפעל הפיס

גם אם ישנו זוכה אחד , הבה ונטייל על כנפי הדימיון, בהגיענו הלום, יתרה מכך
 כל במשך, יזכה בכל שבוע, מהי דעתך שאותו זוכה, בכל שבוע במפעל הפיס

, ומהי דעתך שלא רק הוא! ?האם זה יתכן, ימי חייו בפרס הראשון במפעל הפיס
  משך כל ימי בבכל שבוע , יזכו בפרס הראשון, אלא כל קוני כרטיסי מפעל הפיס

  ! ?האם זה יתכן? חייהם  

הינה גבוהה בהרבה מן ההסתברות , שיקרה כךלך כי האפשרות הסטטיסטית 
  - קרי הניאו[ במקריות  אחד קטן בעולםפרט היווצרותהסטטיסטית של 

  ]. דארווניזים  

,  מגרילי מפעל הפיס במקום הראשוןכלכך נחשב מהי ההסתברות שיזכו 
כיון שכרטיס מפעל הפיס נמכר רק , חמישים שנה[ חייהם כל ימיבמשך 

מה שברור [ נאמר שמספר המגרילים בכל שבוע הינו מליון  לצורך כך].18מעל גיל 
בדרך כלל בזמן ש[ושכל אחד ממלא רק טבלה אחת , ] ישראלאן בארץשפחות כ

]. גם רבים קונים כרטיסי אקסטרא וכדומה,  הטבלאות14אנשים ממלאים את כל 
 19 ואחריו 10 דהיינו 19,471,000,000 בחזקת 10- ל1והנה תוצאות החישוב עולים 

יסטיות של עתה ניקח את התוצאות של ההתפתחויות הסטט. אפסים' מליארד וכו
, כדי שיחברו יחדיו ויצאו לפועל, חמשת המוטציות החיוביות הנזכרות לעיל

  . ז

  דע 

  לצורך 
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   10 דהיינו המספר לד!!!!91,323,841,845,600,000 בחזקת 10והתוצאה העולה היא 
  . ' אפסים וכו קוודריליון91ואחריו צריך לכתוב   

מהירות ונניח שאני כותב ב, רצה לכתוב את המספר הנזכר על גבי דף ניירנ
   שעות כל 24ולא אפסיק מלכתוב ברציפות במשך ,  אפסים בשניה3יפה של 

  .  שנים965,286,676הזמן שיקח לכתוב את המספר הזה הוא , ימות השבוע  

                                                                 

        דרכי החישובדרכי החישובדרכי החישובדרכי החישוב לד

  כדי . 1:16,273,488יה במילוי טבלה בודדת הינו נעשה על פי האמור שהסתברות הזכ החישוב

צריך להכפיל , לדעת מהי האפשרות הסטטיסטית לזכות במשך שבועיים רצופים החישוב

יצא שצריך להכפיל את ,  שבועות2700שבהם יש , ולכן במשך חמישים שנה. מספר זה בעצמו

, והתוצאה כפול המספר הראשון, פול עצמואלא המספר כ, 2700לא המספר כפול ( פעמים 2700ל בעצמו "המספר הנ

או ( 19,471 בחזקת 10- שהינו שווה ערך ל. 2700 בחזקת 16,273,488דהיינו , ) פעמים2700במשך ' וכו

ל נעשה דרך "החישוב הנ. ל" שהוא כמובן קצת פחות מהנ19,470.997749620506083317738697012 בחזקת 10במדוייק 

ואם נרצה ). ln )10( ואת התוצאה לחלק ל ln *2700 )16,273,488:= (כך , lnמשוואה מתמטית בשימוש ב

עלינו להכפיל את התוצאה הנזכרת , שיזכו בכך בכל שבוע מליון אנשים, לחשב את ההסתברות

  . 19,471,000,000 בחזקת 10- ל1 מה שנותן את התוצאה, בחזקת מליון פעמים

  , טציות החיוביות הנזכרותנחשב את ההסתברות לבריאה מיקרית של חמשת המו  עתה

 בחזקת 10היא ,  אנזימים וחלבונים2000ההסתברות להיווצרות תא בודד של חיידק המכיל   עתה

,  האנזימים הכלולים בגוף האדם25000עליו נוסיף את הסיכוי להיווצרותם המקרית של , 39,950

 10התוצאה תהיה ו, כלומר נכפיל את המספרים זה בזה, 599,950 בחזקת 10, שהסתברותם היא

ל "דהיינו המספר הנ, וכשנכפיל זאת עם ההסתברויות הנוספות הנזכרות, 23,968,002,500בחזקת 

 10התוצאה שתעלה בידינו היא , 252 בחזקת 10וכפול , 120 בחזקת 10כפול , 126 בחזקת 10כפול 

ח להווצר ל אינן מוכרחות להצלי"אף שחלק מהדוגמאות הנ [.91,323,841,845,600,000בחזקת 

ל כמשל למליוני פרטים המוכרחים בטבע לחול "מ השתמשנו בדגמאות הנ"מ, מיד בפעם הראשונה

  .] וכדלעיל, מיד כדי להתקיים

  אם 
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כשבכל עמוד [רק כדי לכתוב את המספר הזה , נחשב כמה ספרים יתמלאו
מספר  שהתוצאה תהיה.]  עמודים1000וכל ספר מכיל ,  אפסים7000נכנסים 

].  ספרים13,046,263,120ובמדוייק !!! [ מליארד ספרים13-זה יכתב בלמעלה מ
, שיזכו בכל שבוע, תוצאה זו רחוקה עוד הרבה מעבר להסתברות הסטטיסטית

ל הינו רק פסיק קטן "והחישוב הנ .במשך כל ימי חייהם, כל מגרילי מפעל הפיס
, לדת המקרה, ובים סטטיסטייםוישנם עוד אין ספור חיש, מן היקום הניצב לפנינו

  כשלכל אחד מהם יש הסתברות , כדי להוליד את העולם הנפלא הניצב לפנינו
  . וכאמור, הנקראת רק במספרי חזקות, בלתי אפשרית אחרת  

אין , טית אין סופית תוכל להתרחשסגם אפשרות סטטי, שבזמן אין סוף
לם לא יוכלו במשך לעו, לפי שגם בזמן אין סופי, לה קשר עם המציאות

במספר הראשון במפעל , לזכות מליון אנשים בכל שבוע, רצופותחמישים שנה 
מה שכמובן לא יוכל [לפי שגם אם קרה שהם זכו בכך במשך שנה שלימה . הפיס

 אחדאם , בשבוע הבא, ]בשבוע אחד בלבד לא יקרה כן לעולם' ואפי, להיות לעולם
דהיינו לבטל את כל , תחיל הכל מהתחלהעלינו לה, מהם לא יזכה בכרטיס הראשון

ולהתחיל שוב את , שזכו כולם במפעל הפיס בכל שבוע, השנה שבה קרה הלא יאמן
ובהן , שעליהם דיברנו, עד שנקבל את החמישים שנה רצופות, מנין השנים הרצופות

לכך לא יעזור אין סוף . הראנו את ההסתברות הסטטיסטית הבלתי אפשרית שלהן
נתון , ועל אף כל זאת [בלתי אפשרי שיקרה זאת וכמבואר, אין סוף זמןכי גם ב, זמן

 ועל כן בתורת קל וחומר בן בנו .]כי כאמור למספרים אין סוף, מספרי ניתן גם לכך
  לא יתכן שתברא באופן , שבבריאה האין סופית הניצבת לפנינו, של קל וחומר

  .גם בזמן אין סופי, מקרי  

   מוגבלהיווצרותזמן ה

היות ולפי , עוד יש לדחות את מאמיני יכולתו האין סופית של הזמן, ד זאתמלב
אם כן גם ,  מליארד שנים15-  העולם מוגבל ומוערך בכהיווצרותזמן , המדע

וכך הרב צבי . ואינה נתונה בזמן אין סוף, לשיטתם התפתחות העולם מוגבלת בזמן
לביולוגיה ' ו פרופשהינ, ר סימן" הביא שד)297' א עמ"ח(ענבל באל המקורות 

הצליח להראות באמצעות חישובים , אינדיינה, פייט-לה, באוניברסיטת פירדו
או [בייצור כלשהו , שהזמן הדרוש כדי ליצור תכונה ידועה חדשה לגמרי, מתמטיים

  אם 

  הטענה 

  . ח
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]. על ידי תהליכים אקראיים, חדש, הזמן הדרוש כדי ליצור גן יחיד, במילים אחרות
אם ננסה להעלות .  הארץ המקובל על ידי הגיאולוגיםמגיע בעצמו כמעט לגיל כדור

במליוני מערכות ,  בזה אחר זהמליוני גנייםבדעתנו התפתחות הדרגתית פוריה של 
לא תהיה לנו כל אחיזה , בתוך פרק הזמן המוגבל של קיום כדור הארץ, חיים

 ,"כל מה שיכול לקרות אמנם מתרחש"הנחתו של תיאורטיקן באבולוציה ש. הגיונית
 את הנתון )אות ה(בסמוך לעיל כך גם הזכרנו . כ"ע. אין לה כל אחיזה במציאות

והתוצאה , במשך מליארד שנים, הסטטיסטי להיווצרות תא חיים בודד מן הדומם
חפצנו כעת , שזה לכל הדעות אפס הסתברות ממש, 39,950 בחזקת 10-  ל1היא 

ולמרות , בלתי אפשריכ נניח שקרה ה"א! שמדובר על תוך מליארד שנים, להדגיש
  כיצד , כן נוצר תא חיים בודד כעבור מליארד שנים, ההסתברות האפסית הנזכרת

  ?יוכלו להווצר כל החיים בזמן הנותר  

  דעת המדע שהסתברות של עשר בחזקת חמישים בלתי אפשרית

אינו עומד לפי ,  שיש מדענים האוחזים וטוענים שהדבר אפשרימה, את ועודז
וכשהתוצאה הינה ,  כי המדע עצמו הגביל מה נקרא אפשרי,כללים מדעיים

, נחשבת כמציאות בלתי אפשרית, סיכוי פחות מאחד מתוך עשר בחזקת חמישים
 .Borel, E( 1962בספרו הסתברות וחיים ניו יורק (כמסקנת המתמטקאי אמיל בורל 

"probabilities and life", p. 28 ע שאירו, המקובלת כיום על הקהילה המדעית
ליד הנתונים  1050  והנה המספר.הוא בלתי אפשרי לחלוטין 1050-שהסתברותו קטנה מ

  הוא מספר קטנטן ביחס , הסטטיסטיים הנזכרים לעיל להיווצרות שביבי חיים
  .אליהם  

  פנטזיות מדעיות

לטעון ,  אין גבול בדבר היווצרות העולםפנטזיה המדעיתלמכל האמור ש
ל דלת "והמסקנה הנ, טירוף בהתגלמותושהעולם נוצר במקרה הוא ה

ומעתה מה מובנים . פשוט אין מילים עזות יותר לבטא את המסקנה האמורה, מילים
 New (יין חתן פרס נובל לפיסיולוגיה ורפואה'ארנסט בוריס צ' דבריו של פרופ

Scientitist, 22 October 1970, p. 25( הוא היפותזה, רעיון התפתחות הדרגתית" כי ,
  ושהוא ". ואינה עולה בקנה אחד עם העובדות, ה מתבססת על ראיות כלשהןשאינ

  ".מאשר בספקולציה כל כך פרועה, מעדיף להאמין בפיות"היה   

  . ט

   העולה
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  ם"החיים נוצרו מעבמי

הולידו ,  חיים מקרייםהיווצרותלאור הממצאים הדוחים לחלוטין את אפשרות 
חתן פרס נובל בזכות , קריק' בראשה עומד פרופ, חבר מדענים תאוריה חדשה

, )Orgell, Icarus, 19,341, 1973(" המוטציות"תרומתו לביסוס השערת ההתפתחות מן 
אחר שהסביר מדוע לא ניתן לבאר את התפתחות החיים על פני כדור הארץ לפי 

מקור החיים הוא , לפיה" הזרעה אוניברסלית"הוא מציע רעיון של , האבולוציה
, לא יאומן כי יסופר. ו זרעים של חיים לכדור הארץאשר שלח, ביצורים מכוכב אחר

מנין נוצרו יצורים , הוא לא התחייס לשאלה הבלתי נמנעת, חוץ מן עצם האווילות
דארווניזים אין לה מקום -  מכל מקום הדבר מראה עד כמה תאורית הניאו?אלו

הגיעו , האפיקורסיותדת המוכרחים להשאר עם חלק מהמדענים עד ש, במציאות
היכולים לטעון , כשאנו רואים מדענים בעלי שם, אגב. [ם"ית העבמייורלתיא

  יכלו לטעון , מדענים אחריםכיצד מובן , ם"ברצינות מדעית שהחיים נוצרו מעבמי
  .]דארווניזים-את תאוריות האבולוציה והניאו  

  דחיות נוספות רבות לתאוריה זו

  מקריות הורסת לא בונה

שעקב , "מוטציות"הלא הם ה, הוא המקריות, נזכיר שיסוד התאוריה הנזכרת
  , הולידו יצירות טובות ומורכבות יותר, שחלו ברצף הגנטי" תקלות ושיבושים"

  . עד לעולם הניצב לפנינו היום  

ועל כן אפשרות , ולא בניה ושיקום, ברור הוא שמקריות יוצרת הרס וחורבן
שפיכת דיו . והיא ההיפך הגמור ממה שרואות עינינ, בריאה מן המקרה

המרכיבות מלים וקל וחומר שלא אותיות , יוצרת כתם ולא אותיות, מיקרית
מפרקת אותו ,  סופת הוריקן שחולפת במחסן גרוטאות.ומשפטים בעלי תוכן

משמיע , חתול המרקד על פסנתר. ולא יוצרת מכונית, ומפזרת את תכולתו, לגורמים
משמידו , טיל הפוגע בבית חרושת. ולא את יצירתו של שופן, קטסטרופה מוזיקלית

ידי . א חולמת לייצר"ולא מוציא מתחת ידו את החללית העתידית שנאס, עד היסוד
, קוף שמקיש על מקלדת. יוצרות בלגן ולא אנטיביוטיקה, תינוק הבוחשות במבחנות

וכן על , ולא מאמר מדעי מפורט לבניית פצצת אטום, קישקוש של אותיות" מייצר"

  . י

  . יא

  דבר 
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רק נביא משל נוסף מהספר המכתב , להדגים בעוד אלפי דוגמאותזה הדרך ניתן 
בבוקר קייצי נכנס אחד הרבנים לחנות מכולת ,  מאת הרב יצחק פנגר)47' עמ(

. ויצא מהחנות למספר דקות, בעל המכולת ביקש את סליחתו של הרב. שכונתית
אשר ממראהו החיצוני ניכר שהוא משכיל , בינתיים נכנס לחנות אדם אתאיסט

אין כאן בעל ", ואז ענה, הרב שתק לרגע. שאל האיש" ?איפה בעל הבית. "ונאור
שאין לחנות זו , אני מתכוון לומר. "השתומם החילוני" ?למה אתה מתכוון." "הבית

אז מי סידר את כל ", השיב החילוני, "אם אין כאן בעל בית. "הרב ענה, "בעל בית
מי ארגן את ? רי החלב במקררמי שם את מוצ? קופסאות השימורים על המדפים

סתם כך הכל הסתדר , מי עשה כל זאת? מי רשם את המחירים? מדפי הממתקים
אתמול בלילה התחוללה , אסביר לך, אם כן? זה מה שמטריד אותך, אה!" "?מעצמו

, ייתכן שאוניה שהגיעה מתורכיה עמוסה במצרכי מזון מסוגים שונים, סערה עזה
פיצוץ אדיר התרחש וכל המוצרים שהיו במחסני , ףובמקרה התנגשה חזיתית ברצי

במקרה באה רוח צפונית והעיפה את כל המוצרים לכיוון . האוניה התעופפו באוויר
במקרה גם נשבה רוח דרומית ודחפה את כל קופסאות השימורים , מרכז העיר

באופן דומה הגיעו גם כל שאר . ואת כל המוצרים הקפואים למקפיא, למדפים שלהם
גם תוויות . כל אחד על מדפו, רים והסתדרו להם על ידי מוטציות מקריותהמוצ

אמר " תוך כדי בירור טבעי, כל אחת במקומה, המחירים התייצבו באופן אקראי
אמר לו !" אלו דברים חסרי כל הגיון! אבל עד כאן ,עד היום כיבדתי רבנים"החילוני 

אתה כבר בטוח ללא שום , כשאתה רואה בה מעט סדר, על חנות אחת" הרב בחיוך
שהסדר בו פי עשרות , העולם שבו אנו חיים. שיש לה בעל בית שסידר אותה, ספק

האם הכל בעולם הוא ! ?כלום יתכן שאין לו בעל הבית, מונים יותר מדויק ומופתי
  הלשון והעין נוצרו בעקבות מקרה ! ?האוזן היא במקרה, חשוב לרגע! ?פרי המקריות

  !"?כל עולם הצומח החי והדומם במקרה! ? תוצאה של מקרההלב והמוח הנם! ?סתמי  

בספרו , שזכה בפרס נובל על הצלחתו בהפקת פניצילין, אין'ארנסט צ' פרופ
להניח שהתפתחות ,  כותב)1982 ניו יורק 82' עמ(הנקרא היכן דארוין טעה 

 נראה לי בלתי ניתן, הן תוצאה של מוטציות מקריות בלבד, והישרדות המתאימים
חוקר בתחום הגנטיקה , ון דרייק'ר ג"גם ד. ליישוב עם העובדות הידועות

במכון הטכנולוגי בקרליפורניה בספרו הבסיס המולקולארי של , המולקולארית
יצורים חיים מתקיימים למרות המוטציות המשבשות ,  כותב)Table 5.3(המוטציות 

 מגבירים את קצב אולם אם. מפני שקצב המוטציות הוא נמוך מאוד, את השכפול

  כך 
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הדבר מוליד הצטברות של טעויות , על ידי קרינה אולטרא סגולית, המוטציות
בנימין פיין ' כך גם פרופ. עד לשלב בו כל היצורים נשמדים, שיכפול מדור לדור

  הרעיון , לדעתי,  כותב)א" מוסד הרב קוק ירושלים תשע125' עמ(בספרו דלות הכפירה 
  !.הוא אבסורד, מסוגל ליצור יצירות חדשות, יסטימטריאל, חומרי, שתהליך טבעי  

  החוק השני של התרמודינמיקה

 -סותר את מהות תאורית הניאו, החוק השני של התרמונדינמיקה, כמו כן
ר "וד, )291' א עמ"ח(כאשר האריכו המדען צבי ענבל באל המקורות , דארווניזים

שאי הסדר , חוק זה אומר.  ועוד רבים) והלאה44' סז עמ(מרדכי הלפרין באסיא 
היקום מתקדם בהתמדה לקראת , או במילים אחרות. גדל כל הזמן, במערכת סגורה

, כל דבר מתקלקל אם לא נשקיע בו טיפול מסור, כךזאת אסימוב ביאר , י, אי סדר
ובית מסודר , זו הסיבה שצריך להשקיע עמל רב בהחזקת בית. ושמירה נאותה

. ובכל דבר אחר, וכך הדבר בתחזוקת מכונות. דלהעזובה תרבה בו ותג, שנעזב
  החיים אינם ,  דארווניזים- מהווה סתירה גמורה לתאורית הניאו, העולה מחוק זה

  . החיים לבדם רק מתבלים ומתכלים, כי אם להיפך הגמור, יכולים להווצר לבדם  

  על)162' עמ(בר אילן בספר שיח שבים ' לכימיה באונ' גם דורון אורבך פרופ
, השיב, האם היווה המדע מחסום שהפריע לו במפגש עם היהדות, השאלה

גברו בליבו השאלות הקשות נגד האפשרות , ככל שלמד יותר כימיה, להיפך
אחד החוקים היסודיים של הבריאה הוא החוק השני של . שהעולם נוצר במקרה

 סדר שהעולם צועד באופן טבעי וקבוע לקראת אי, חוק זה אומר, התרמודינמיקה
הן - [שרשרת התגובות הטבעיות בטבע . כלומר לקראת הרס עצמי, גובר והולך

,  של התפרקות מולקולות גדולותהינן תגובות של הרס]  הספונטניותהתגובות
כל עקרת בית יודעת שאחרי שנים . המתפרקות לכלל מולקולות קטנות יותר

, נו יצורי אנושוהנה אנח. היא חייבת להחליף את חבל הכביסה שבביתה, מעטות
בעוד העולם צועד כל הזמן , הרעיון שהחלבונים המסובכים שלנו יווצרו במקרה

 )166' עמ(ובהמשך . הוא בעיני אבסורד על פי חוקי התרמודינמיקה, לעבר פירוק
את , כאשר תשאל את איש מדעי הטבע בצורה הנוקבת והישירה ביותר, צוטט

עולם הפועל על פי החוק השני של איך ב, אמור לי אדוני היקר, השאלה הבאה
הוא ישאר לעמוד פעור ? להיווצר מעצמה, יכולה הכימיה של החיים, התרמודינמיקה

  . יב

  כך 
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ליפסון על יצירת ' כך גם הפיסיקאי פרופ. וברגע הראשון לא תהיה בפיו תשובה, פה
 כל זה בלתי אפשרי מתוך )Phys. Bull .31, p.138., 1980(תא ראשון במקריות מגיב 

נוגדת את החוק , היווצרות ספונטאנית של תאים. וקי הטבע היסודיים ביותרעצם ח
הוצאת יהושע (רניבסקי בספרו בין מדע לדת 'צ' אגב פרופ. [השני של התרמודינאמיקה

 מראה שבתחילה חוק זה נדחה במשך שנים רבות על ידי הקהילה )1965א "ת, יק'צ'צ
   ועלול הוא לפגוע בעיקרון היות, בקבלתו" סכנה"עקב ה, 19-המדעית במאה ה

  ] . קדמות העולם- אז למדע" המקודש"  

  ממצאים גיאולוגים סותרים

  שבהם נמצאו בעלי חיים מאוחרים" קדומות"שכבות גיאולוגיות 

, עולות מן המחקר הגיאולוגי המתקדם, סתירות נוספות ועצומות לתאוריה זו
ובעלי חיים , ונותהתגלו זוחלים בשכבות העלי, בעשרות השנים האחרונות

כמו כן בשכבות . ולפי האבולוציה צריך להיות להיפך, בשכבות התחתונות
התגלו חריטות , גיאולוגיות האמורות להיות קדומות ביותר להופעת בני האדם

קובצו בספר ארכיאולוגיה , רבים מממצאים אלו.  מעשי ידי אדם,וחפצים שונים
שם ימצא הקורא . )BBT Science, 1996(רד תומפסון 'אסורה מאת מייקל קרמו וריצ

 הובאו ממצאים ) אות חהסימן ( הלןגם ל.  של מקורות מדעיים לממצאים הנזכריםמבול
, ארלס דוליטל וולקוט'גם תרמיתו של צ. ואין צריך לכפול, רבים כאלה קחנו משם

, 1985והם נתגלו רק בשנת (הסתיר את ממצאיו , שלרוב אדיקותו הדתית באבולוציה

ארלס גילה ואסף מהרי 'צ. )סוניאן נבדקו'בעת שארכיוני מכון סמית, ונים שנה מאוחר יותרכשמ
שגילם המשוער הינו לפני חצי , את המאובנים הקדומים ביותר, הרוקי שבקנדה

ולא הראה שמצא בעלי , ואולם הוא לא גילה לעולם את כל ממצאיו, מיליארד שנה
, תר את תיאורית האבולוציה מן השורשדבר הסו,  יחדיומוכרים ולא מוכריםחיים 

  כל , יתכן שאילו אז היה נודע הדבר. אלא כולם היו יחדיו, לא שלבי התפתחות היו
  .לא היתה במציאות, האבולוציה של האבולוציה  

  ?התפתחות היכן

שהמבנה האנטומי ,  דארווניזים נעוצה בעובדה- אחת מן הבעיות של הניאו
מה , זהה לחלוטין, נמצאים חיים עמנו היוםשל המאובנים עם בני מינם ה

  . יג

  עוד 
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, ולא שינויים גנטים המולידים שינויים משמעותיים, שמוכיח שאין התפתחות גנטית
ר שלא בעלי חיים קל וחומ, קל וחומר שהאבולוציה לא מולידה אברים חדשים

המראים ,  צילומים מרהיביםעשרות מביא )220-284עמודים ( 2פך בספר המה. חדשים
, למקביליהם בני מינם שנמצאים עמנו, ות בין ממצאי המאובנים העתיקיםאת הזה

   את תאורית טדבר הממוט, ולא התפתחו, מה שמוכיח שלא חלו בהם שינויים גנטים
  .האבולוציה  

  הוכחות לשלילת תיארוך האבולוציה

שניתן להן תיארוך ,  מביא רשימה של מאובנים)218' עמ( 2בספר המהפך 
בסיס התיאוריה . בסדר הכרונולוגי ההתפתחותי" הולם "מוקדם ומיקום

הווה אומר שהינם קדמונים ומראשוני , מושתת על כך שמינים אלו נכחדו
מה , והנה לפתע נתגלו שהם חיים וקיימים עלי תבל בימינו אנו ממש. המתפתחים

שאין , וגם מראה באצבע, שמבטל לחלוטין את התיארוך העתיק שניתן למאובנים
  בנוסף לפי זה גם יתכן שהמאובניהם שנמצאו הם מאובנים בני . [ת גנטיתהתפתחו

  ]. ) אות חהסימן (הלן תבאר ליכאשר , אלפי שנים בלבד ועברו תהליך התאבנות מהיר  

  הוכחות מהמאובנים להתאבנות מהירה

,  הוכחות רבות לכך שישנה התאבנות מהירה) אות ח והלאההסימן ( הלןובאו לי
דבר הממוטט את כל הסדר , ם חיו לפני אלפי שנים בלבדושהדינוזאורי

נשוב ונזכיר את ההוכחות בקצרה . ומשמיט את בסיסה, הכרונולוגי של האבולוציה
נמצאו אין ספור מאובני אברים . )מקורותיהם יראה שםומ, רםהחפץ לראות את הדברים לאשו(

דבר המכריח , שפירוקם נעשה תוך שעות ספורות, כנפי שפריריות וכדומה, רכים
גם כשנשברה בטעות עצם . שהתאבנותם היתה לכל היותר תוך מספר שעות

ולכן בדקו ומצאו בעצמות מאובנים רבים אחרים את , מצאו שם דם טרי, דינוזאור
מצאו , יתרה מכך. כאשר דמיינו, מה שמוכיח שהדינוזאר אינו עתיק, אותו הדבר

שנעשו ' ו ציורי אנוש ופסלים וכדוגם נמצא!. עצמות דינוזאורים כלל לא מאובנים
מה שעוד מכריח שרק לפני אלפי , ובהם ציירו ופיסלו דינוזאורים, לפני אלפי שנים

, עוד מצאו מאובנים של כלים מן העת החדשה. שנים הכירו אותם מהיכרות אישית
מה שעוד מכריח שהמאובן אינו עתיק כלל , ועוד רבות כהנה, צעצוע, פלייר, שעון

  עוד 

  גם 
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  מה , שובת כל זה כשהתברר שישנם מספר דרכים להתאבנות מהירהות. וכלל
  . שקובר את תאורית האבולוציה  

שכיהן כנשיא של עשרות , הסו' קנת' עם הכרזתו של פרופ, עולים הדברים יפה
העוסק , ענף בגיאולוגיה[המחקרים בסטרטיגרפיה "כי , ארגונים אקדמאיים

הנחיתו אכן , נעשו בשנים האחרונותש] ותיארוך היווצרותן, בסדר שכבות סלע
ניו ,  הרקורט ברייס יובנוביץ(The Great Dying" מכת מוות על תורתו של דארווין

 1980עד שבכנס מדעי לאבולוציה שנערך בשיקגו באוקטובר ). 88' עמ, 1986יורק 
 ,)883-887 'עמ, 210 כרך 1980 לנובמבר 21" סיינס"על ידי המגזין המדעי " היסטורי"כנס שהוגדר כ(

כי , הוכח,  מומחים בכירים לאבולוציה מרחבי העולם-על דעת רוב משתתפי הכנס
  אלא דווקא , לא די שאינם מאשרים את תיאוריית האבולוציה, ממצאי המאובנים

  . הם שמפריכים אותה  

  היכן ההתפתחויות השליליות

היו , ורד לדבריהם שהחזק ש: מרחיב סתירה זו)357' ד עמ"ח(במכתב מאליהו 
, אך אינן מושלמות, מליוני צורות שכן יכולות להתקייםצריכים להתקיים 

, כגון הקוף והאדם, ואפילו בין המינים שנראים סמוכים ביותר. ולא מפותחות דיים
והן בבעלי , הן במאובנים, בהכרח היו צריכים להמצא לפנינו מליוני צורות ביניים

כך גם הגאון רבי . ו פירכה עצומה להבליהםשז, וסיים. החיים הנמצאים עמנו היום
 עצם , כתב)בפירוש פסוקי בראשית(גדליה ' גדליה נדל בספרו בתורתו של ר

כשאי אפשר להם , נשללת לחלוטין מן השכל, ההתפתחות האקראית של דראווין
שהינו מושג , "התפתחות"אומרים , להבין איך הדברים קרו] למדענים הכופרים[

  , כיצד קרה שהמוטציות היו תמיד לכיוון החיובי המשוכלל יותר! מוטעה וריק מתוכן
  . הלא ההשתנות יכולה להיות גם לכיון ההפוך  

  !?האבולוציה ידעה למה זקוקים המתפתחים
,  מקשה)31' חלק ד עמ(בקונטרס תורה מן השמים , את הדברים מזוית אחרת

י לצמוח בדיוק שיני כל ח" יידעו", כיצד יתכן שבתהליך התפתחות מקרי
להציבם בין שער , "שכל"האם יש להתפתחות ? ולא במעיים או באוזן למשל, בפה

בנוסף גם לדאוג לשיניים ? ובין מערכת העיכול, כניסת המאכל הבלתי מעובד
ואף לקבוע את כל אחד מהם במקום , ההתפתחות" ידעה"ולשינים טוחנות , חותכות

  מה 

  . יד

  נציג 
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ה ניתן להציב ביחס לכל האברים אותה שאל. הראוי ביותר לתיפקודו התקין
כי המקום האידיאלי ביותר עבורם הוא בראש , העינים" ידעו"כיצד , וחלקיהם

" החליט"הכיצד קרה שהאישון , ובעין עצמה? ולא בכף הרגל למשל, המוביל
ניתן להמשיך ולהרחיב בדבר מערכות ? ולא בחלל האף הסמוך, להתייצב בתוכה

ובכל אחד ', וכו' מיצי העיכול וכו, ההרחה, מיעההש, החיסון, העצבים, השרירים
או , או צורה, אשר בשינוי קל של מיקום, מהם אין ספור פרטים ופרטי פרטים

  נוכל לבחור מליוני למעשה . או קשים מנשוא, חיינו היו בלתי אפשריים, החומר
  . בדומם ובכל היקום, בצומח,  כאלה בספרי המחקר על כל גווניו בחידוגמאות  

, לטענת האבולוציה כיון שבעלי חיים נכנסו למים, רעיון זה בסגנון אחר
ובעלי חיים שקפצו מעץ , ובמשך הזמן השינויים הגנטיים פיתחו סנפירים

מה גרם , השאלה הנשאלה הינה. פיתחו נוצות ושאר אברי תעופה וכדומה, לעץ
והסביר לו , שבודיבר עם הגנטיקה , האם הצורך לשוט או לעוף, לשינויים הגנטיים

כל האדם לטעון שדברים שש! ?האם מדובר במעשה קסמים, מה עליו לייצר לצרכיו
קל וחומר שלא לייצר כמותו בשל , עדיין לא הגיע עדי חקרו בהבנת פעולתו

  גופם של בעלי ב, ללא מתכנן, נוצרו במקרהכל אלו , מורכבותו ותיכנונו המדהים
  . בדיוני מדעאין זאת אלא, בגלל צרכיהם, החיים  

  ?רבבות צורות ביניים היכן

, לפחות עשרות אלפי צורות ביניים, היו צריכות להמצא, לטענת האבולוציה
בשלב , כלומר היו צריכים למצוא עדויות להתפתחות חיות המוכרות לנו

כך נוכל להסיק , או עם עין אחת, כמו למשל חתול ללא זנב, שאינו מפותח דיו
אבל לא נמצאו שום עקבות . או התפתחה לו עין, בשבמשך הזמן צמח לו זנ

וכתב שאם , דרווין עצמו קיווה שהם ימצאו לבסוף. התפתחויות ביולוגיות מסוג זה
  אולם החוליות החסרות , ]וכדלהלן[הרי זה קובר את התאוריה שלו , הם לא ימצאו

  . והגיע לשיאו, למרות שמדע המאובנים נחקר בכל העולם רבות, נשארו חסרות  

  הודאת בעל דין

, המשמיט את קרקעית התאוריה שלו, עצמו היה ער לקושי הגדול הנזכר
 287' פרק י עמ(וכך כתב , ולשם כך ייחד פרק שלם בספרו מוצא המינים

 מדוע אפוא לא נמצאו אותן צורות ביניים בשום שכבה )ניו יורק, מנטור, הוצאה חוזרת

   נביא

  . טו

  דרווין 
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 שאפשר להעלות נגד והחמורה ביותרלטת אולי זוהי הטענה הבו... ?גיאולוגית
אני מאמין , )288' שם עמ(וכך הוא בעצמו השיב על קושיה זו . התיאוריה שלי

עוד . שעדיין לא התגלו רוב רובם של הממצאים הגיאולוגים, שההסבר טמון בעובדה
אלא שעדיין , כל הדוחה את הטענה שצורות ביניים קיימות, )336' שם עמ(כתב דרווין 

אך , שבוודאי ישנם צורות ביניים, מי שלא מקבל את תשובתי, כלומר[תגלו לא ה
נתן ' על כך כתב פרופ. עד כאן. חייב לדחות את התיאוריה כולה, ]עדיין לא התגלו

יתכן שתשובתו של דרווין הייתה יפה לשנת , )64' עמ(אביעזר בספרו בראשית ברא 
במאה השנים , ")בראשית ברא "שנת כתיבת הספר( 1993אבל בודאי לא לשנת , 1859

וכיום אפשר , הושגה התקדמות עצומה בגילוי מאובנים וברישומם, האחרונות
ומביא ציטטות . שאותם מאובנים של צורות הביניים אינם קיימים, לקבוע בוודאות

אני "הרי הוא כתב בתשובתו הנזכרת " [אמונתו"על התבדות , של גדולי החוקרים
ספרי (סטנלי . סטיבן מ' כגון דברי פרופ. מצאו צורות בינייםשי, של דרווין"] מאמין

אינם כוללים , ממצאי המאובנים שנתגלו, The New Avolutionary (77' עמ, 1981ניו יורק , יסוד

ואיתו ,  דרווין)114' שם עמ(עוד כתב . צורות ביניים במעבר מקבוצת בעלי חיים אחת לאחרת
נוכח ,  היו עומדים פעורי פה במבוכה)דארוויניזם- ניאו(אדריכלי התיאוריה הסינתטית 

 Synthetische Artbildung, pp. 1185(ר נילס הריברט נילסון "גם ד. המאובנים שנתגלו

and 1212(ר דויד ראופ "ד. והם לעולם לא ימולאו,  החסרונות אמיתיים)Conflicts 

Between Darwin and Plaeontology Field Museum of Natural Histury Bulletin 50 

(January 1979): 22-23, 24-25.) ואוסף הממצאים ,  שנה אחרי דארווין120 ובכן אנו
... לא השתנה בהרבה] בענין החוליות החסרות[אבל המצב ... והידע שלנו גדלו מאוד

. מאשר בזמנו של דארווין, לנו יש אפילו מספר קטן יותר של דוגמאות לאבולוציה
  וכיוצא , שאומרים כזה, בראשית ברא דברי חוקרים אחריםעוד הביא שם בספר 

  .קחנו משם, בזה  

 שאינם )187' עמ( 2הוכיח בספר המהפך , "שנמצאו"על מעט צורות הביניים 
שלחלקם יש שילוב , אלא הם כבעלי החיים הנמצאים בינינו עתה, צורות ביניים

כגון ". חצי הדרך"ים בואינם נמצא, אך אבריהם מושלמים, של כמה סוגי בעלי חיים
, הנקת וולדות, יש לו תכונות של כמה סוגי בעלי חיים יחדיוש, הברווזון שחי כיום

קמפ מנהל האוספים . ר תום ס"ובלשונו של ד. ש"ועע. הטלת ביצים ובלוטות ארס
 )1999שנת , 246' עמ(הזואולוגיים באוניברסיטת אוקספורד בספרו מאובנים ואבולוציה 

  גם 
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  הוא מופיע שם , שיצור חדש מתגלה לראשונה ממרבץ המאובניםבכל פעם כמעט 
  .ובעצם ללא שום ווריאציות, כבר עם התכונות העיקריות שלו כשהן מגובשות  

  ?הפיצוץ הראשון מנין

ואין לו , הסבר לפיצוץ הראשון לא ניתן, גם לפי חלומות האבולוציה, זאת ועוד
? כיצד נוצר פיצוץ זה, ה נשארה השאלם כןוא, שום הבנה מבחינה מדעית

' וכך כתבו הפרופ. והיא בורא שברא כל זאת, וחזרנו לאפשרות היחידה שנותרה
וסטס ופאול שטיינהרדט מאוניברסיטת 'אלן גות מן המכון הטכנולוגי במסצ

 רגע הבריאה נותר בלי )May 1984 Scientific American vol. 250, p. 102(פנסילבניה 
 The Large Scale ('ן הוקינג מאוניברסיטת קיימברידגיבסט' כמו כן פרופ. הסבר

Structure of Space-Time 1973 p.364 הבריאה נמצאת מחוץ לתחום חוקי , כתב
אין ,  כתוב)703' כרך טו עמ (כך גם באנציקלופדיה העברית. הפיסיקה הידועים

תשובה לשאלת המצוי הראשון בכל תהליך של , בתפיסה ההתפתחותית
 כתב ןכו. אותו מצוי המסוגל לשמש ושימש נקודת מוצא לתהליך ההוא. התפתחות

 )204' א מבוא ד עמ"ח(אברהם שטיינברג באנציקלופדיה הלכתית רפואית ' פרופ
  נתן אביעזר בתוך מפרות '  פרופכן כתבוש, רבלמעשה רגע הבריאה נותר בלי הס

  . ש" ועע)17-18' עמ, אלגביש. שוורץ וד. בעריכת י(הארץ   

,  מבאר) והלאה110'  עמ1.פרק ד(בנימין פיין בספרו דלות הכפירה ' מכך פרופ
, אלא גם לא ידע לעולם מה אירע ברגע הבריאה, המדע לא רק שאינו יודע

  אולם המדע אינו . להשתמש בחוקים הקיימים, כיון שלהסביר משהו מדעית משמעו
  . ע השני הם נבראווברג, מסוגל לתאר מצב גבולי שבו ברגע אחד לא היו חוקים  

, שלמדע אין שום הסבר, כן שאלה זו תיכון גם על המעבר בין הדומם לחי
 ביניהם דרווין ) והלאה214' עמ( 2כאשר צוטטו מדענים רבים בספר המהפך 

' פרופלו ואפי. )ט"תשס, ירושלים,  הוצאת ביאליק85' פרק ד עמ(בעצמו בספרו מוצא המינים 
-"מגורש"בסרט דוקומנטרי בשם (אמר בראיון , יםאיתאיסטה מראשי ארד דוקינס'ריצ

Expelled(אם תבדוק את הפרטים של מדעי ...  איננו יודעים כיצד החלו החיים
, של מתכנן כלשהו" חתימה"יתכן שתמצא , הביוכימיה והביולוגיה המולקולרית

- ( Scienceכך גם הירחון המדעי . כ"ע... ויתכן שמתכנן זה הוא יישות תבונית עליונה

  . טז

  יתרה 

  כמו 
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 בעיות שהמדע טרם מצא להם 125 רשימה של  הובאה)2005 ביולי 1-גיליון ה, מדע
, אלא שמחמת קוצר היריעה, בציינם שלמעשה התאספו אצלם אלפי בעיות, פתרון

שלא כדעת ההמונים וכותבי [מבין הבעיות שהביאו מתבאר ו. הביאו רק מקצתן
יום בעובדה שאין שום פתרון שמדענים רבים מכירים כ] מאמרים פופוליסטיים

ולמעשה גם , נטול הפניות, למוצא החיים על פני כדור הארץ ברמת המדע הטהור
  עיל לראה ועוד בנוסף , )אות יא הסימן (להלן ועוד עיין . אין לצפות לפתרון כזה בעתיד

  .ענין מה המדע יודע ל)סימן ב אות ד בהערה(  

  פירה אלא בין דת לכאבולוציהאין סתירה בין דת ל

צורך ל ו. עיין שם, יתבאר בהרחבה שאין סתירות בין דת ומדע)סימן ח(להלן 
כשנראה עציץ עם צמח .  נזכיר את עיקר הדברים,שלימות עיסוקנו בסימן זה

המדען יחשב את כמות ,  ונשאל כמה זמן צמח זה גדל כאן בבית,בביתיפה שגדל ב
, וצמיחתו של הצמח והעציץהאור בבית ושאר תנאי מזג האויר ביחס לגודלו 

  והנה.שהינו גדל כאן במקום זה חמש שנים ושבועיםותוצאות מחקרו יולידו כגון 
 ,ויספר שהוא קנה את העציץ אתמול והינו ניצב כאן יום אחד בלבדבעל הבית יבא 

 המדע טוען , כמובן שאין סתירה בין בעל הבית למדע.ב"או שעבר עמו דירה וכיוצ
לפי המציאות שהביאו טוען  ובעל הבית ,ץ היה כאן כל הזמןאת דבריו לו העצי

תירות שבין תאורית האבולוציה בסדר התפתחות העולם עד  כן הוא אף בס.אתמול
 אין , בפחות מששת אלפי שנה לבין סיפור התורה על הווצרות העולם,הגיעו הלום
 כן , שגם התורה תודה למדען שאילו העולם נברא בהתפתחות טבעית,כאן סתירה

 וכשם שגם המדען יודה לבעל הבית כשישמע שהוא קנה אתמול ,הם פני הדברים
 שברא את אומר הוא בורא העולם ש"ל הביתבע"אף המדע יודה לכף  ,את העציץ

  אות יא ( ושם )סימן ה(ראה בזה בהרחבה להלן . העולם לפני פחות מששת אלפים שנים

  . תירוצים נוספים לשאלה זו קחנו משם)והלאה  

  אודות עצם התאוריה

  תאוריית האבולוציה היא אפשרות ולא הוכחה

במילון , הדברים האמורים יובנו ביתר עמקות כשנידע מהי תאוריה מדעית
, והשערותמערכת הנחות ,  ערך זה בזו הלשוןמפרש" תיאוריה"אבן שושן ערך 

   .יז

  . יח
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 תאוריית דהיינו. כ"ע. המשמשות להסברת עובדות או תופעות מסויימות
ולא הוכחה מדעית שכך נוצר ,  העולםהיווצרותאבולוציה הינה אפשרות הסבר לה

נצטרך לדון איזו , וממילא במידה וישנה אפשרות של יצירה במקרה. [העולם
אולם הוכחה שהעולם נברא , ]של מקרה או של בורא, אפשרות הגיונית יותר

,  כתבו)בר אילן בהוצאת אוניברסיטת 73' עמ(כך בספר אמונות . במקרה אין מכאן
המתודה המדעית אינה , מקובלת ומוסכמת היום תורת הפילוסוף קארל פופר שאמר

אנו רשאים . היא ניחוש-כל תיאוריה מדעית. מתיימרת לומר את האמת על הטבע
  אין זה אומר שהוא מאושר על ידי אך . כל עוד לא הופרך, לנהוג על פי הניחוש

  .הניסיון כאמיתי  

או , ל תאורית האבולוציה הם האם בכלל אפשרית תאוריה זוהמדעיים ע
האם הראיות לאפשרותה נכונות או שאינן , שניתן מדעית לפורכה

וכאשר הבאנו לעיל ראיות , ועל כך דנים המדענים העוסקים בתאורייה זו, נכונות
גם אם תאוריה זו , ברם כאמור. שתאוריה זו לא תתכן, למכביר המוכיחות בעליל

שכן היא , לא היה זה מוכיח שכך היא האמת, ]מה שאינו מכל וכל[פשרית היתה א
על כן באמת אין שום סתירה בין תאורית האבולוציה . הנחה והשערה ולא הוכחה

וכך כתב הרב מרדכי . שכן זו ידיעה וזו אפשרות, לבין עולם נברא על ידי בורא
מדענים האתאיסטים  כלל טענת ה)68' עמ(נויירגשל בספרו מסע אל עמקי ההויה 

  אך אין כל . למרות הסדר שבו, שיקום כזה עשוי או עלול היה להווצר מאליו, הינה
  .הוכחה שהוא אכן נוצר כך  

  ?תאוריה מדעית

  אין חוקיות באבולוציה ולכן אין זו תאוריה

, ) והלאה120' עמ(בנימין פיין בספרו דלות הכפירה ' הפיזיקאי פרופ, זאת ועוד
, כאמור[שתאוריית האבולוציה מושתתת על מוטציות חיוביות אחר שהסביר 

לא הייתה האבולוציה , וללא המוטציות, ]אך תקלות שיצאו לחיוב. א.נ.תקלות בד
כיון , הוסיף. בעותקים רבים, כי אז עד עתה היה רק היצור הראשון, מתרחשת כלל

, מדעית] תאוריה- [כל שאפשר לשער השערה , שלפי תורת ההכרה של קארל פופר
 השערה שניתן לבחון נסויית, המקשר בין סיבות ותוצאות, הינה רק על בסיס חוקי

  הדיונים 

  . יט
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שבה החוק לא , ממילא בתאוריית האבולוציה. ]לבודקה על ידי ניסויים במעבדה[
אלא דוקא , קובע את קשר שרשרת אירועי התפתחות החיים על פני כדור הארץ

על כן הגענו למסקנה . פתחותהוא המקשר את אירועי ההת,  המקרה-העדר החוק
כי לא קיים חוק , לא קיימת תאוריה מדעית של האבולוציה, משמעית-חד

 :Conjectures and Refutations, p. 340(ומסיים במילותיו של קארל פופר . אבולוציה

emphasis mine( יש רק עובדה היסטורית שצמחים ובעלי , לא קיים חוק אבולוציה
הרעיון של חוק שקובע את הכיוון ואת . שהם השתנו,  דיוקאו ליתר, חיים משתנים

אשר נובעת , הוא שגיאה טיפוסית של המאה התשע עשרה, האופי של האבולוציה
את התפקיד שבאופן מסורתי ייחסו " חוקי הטבע"מהמגמה הכללית לייחס ל

שלדארווניזים , משמעית-הגענו למסקנה החד, )135' עמ(בהמשך עוד כתב . לאלהות
, אלילית, אלא מעמד של אמונה פגאנית,  מעמד של תאוריה מדעיתאין

, כאילו בתוך הטבע טמון רעיון של קידמה, ביצירתיות הטבע בסדר התקדמותי
הגיע למסקנה שאי אפשר להסביר את , דארווין עצמו בסופו של דבר. פרוגרס

  הוא כתב1872 בדצמבר 4-ב, הקידמה האבולוציונית במסגרת תורת האבולוציה
 אחרי )Quoted from Wonderful Life by S.J. Gould: p. 257(לעמיתו אלפיס הייט 

  איני יכול להימנע מן המסקנה שלא קיימת שום נטייה פנימית , הרהור ממושך
  .)ש" ע174' בכך בהמשך עמעסק ועוד (. להתפתחות פרוגרסיבית  

  האבולוציה אינה ניתנת לבדיקה ולכן אינה תאוריה מדעית

וכאשר כתב קארל פופר בספרו , המדע הגדיר מה נחשב מדעי ומה לאגם ש
 תיאוריה שאינה ניתנת להפרכה על ידי )1963 לונדון 7-36' עמ(השערות והפרכות 

וכיון שאת השערת . עד כאן. שום אירוע שניתן להעלותו על הדעת איננה מדעית
מעבדה לשחזר את כיון שאי אפשר בתנאי , האבולוציה לא ניתן להוכיח בשום ניסוי

  החומרים , ההרכב, הלחצים, הורלא מבחינת הטמפרט, תנאי הקיום הבראשיתי
  . אלא תאוריה בלבד, ממילא אינה נחשבת תאוריה מדעית, מרחב הזמן ועוד  

  ?האם כל המדענים טוענים כן

  מדענים מאמינים

יש , מדענים רבים לחמו נגד הדת, היות ובמאה וחמשים שנים האחרונות

  מה 

  . כ
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 עד ישנם מדענים רבים, ברם באמת. רים שמדע ודת אינם עולים בקנה אחדהסבו
חלקם ו, שאינם רואים סתירה בין דת ומדע, ומתוכם ראשי וגדולי המדענים, מאוד
 את התכנון המופלא הטמון בראותם, הגיעו לאמונה מתוך התבוננותם במדעאף 

ין מכך שמדענים כמובן שלאידך גיסא א. הגיעו להבנה שיש בורא לעולם, ביקום
אולם יש בזה די להראות , הגיעו לאמונה מתוך המדע הוכחה לצדקת הדבר

אפשר היטב להסתדר בסתירות הנראות לכאורה בין המדע , שמבחינה מדעית
  יש להניח , וממילא את ההנחות המוקדמות שהמדע והדת סותרים זה את זה, לדת

  .ולבדוק את הדברים לאשורם באופן שכלי, בקרן זוית  

  )Nature פורסם בבטאון(יה 'ורג'נציין שבסקר של מכון לרסון אוניברסיטת ג

  הם בעלי ,  מהפיזיקיים והביולוגים העוסקים במחקר פעיל40%- עולה ש
  .אמונה ביישות רוחנית  

 comne (ועל כן נביא רק מספר ציטטות, איינשטיין כתב כן פעמים רבות

ji vois ie monoe p.p. 210-211( לדעת כי מה שאיננו ניתן להשגה על 
אשר , והיופי הקורן ביותר, ומגלה עצמו בחכמה העילאית, באמת קיים, ידינו

, ידיעה זו. מסוגלים לקלוט רק בצורות הפרימיטיביות ביותר, אמצעינו הדלים
, בזו הלשון, עוד כתב בספרו אמונתי. היא במרכז הדתיות האמיתית, הרגשה זו

המגלה , האינסופי, עת מרגש של ענווה והערצה כלפי הכוח העליוןנוב, האמונה שלי
 Out(עוד כתב . את עצמו בפרטים הדלים שאנו יכולים להשיג בשכלנו הרך והחלש

of leter years, Gramercy, 1950, p. 25(הן בלתי ,  התנגשויות בין הדת והמדע
לעומת . ך להיותולא את מה שצרי, מכיוון שהמדע מסוגל לקבוע את היש, אפשריות

יש לייחס אם כן את . הדת עוסקת בהערכות של המחשבה והפעילות האנושית, זאת
  להערכה בלתי נכונה של , כל הסכסוכים הידועים היטב בין הדת והמדע בעבר

  .המצב  

ניו יורק , Where is science going(מקס פלאנק חתן פרס נובל בפיסיקה כתב 

מפני שהם , ן סתירה אמיתית בין דת ומדעלא תיתכ, )168-9'  עמ1932
, שהיסוד הדתי', כל אדם רציני ומעמיק נוכח לדעת וכו. משלימים אחד את השני

  כדי שכל כוחות רוח האדם יפעלו יחד באיזון , מחייב הכרה וטיפוח, באופיו
  .המדע מעמיק את הערכים המוסריים של החיים. 'והרמוניה וכו  

  תחילה 

   אלברט

  ' פרופ
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 אבי תוכנית החלל )Crusader for space, pp. 269-273(וורנר פון בראון 
, עוד כתב שם. עבורי אין כל סתירה בין המדע והדת, התבטא, האמריקאית

מבלי להגיע למסקנה שמאחורי הכל יש , אי אפשר לראות את החוק והסדר ביקום
  עומדת בסתירה , שכל המצוי ביקום נוצר במקרה, האמונה, והוסיף. תכנון ותכלית

  .מולמדע עצ  

' א עמ"יק ת'צ'רניבסקי הוצאת יהושע צ'צ. א' צוטט בספר בין מדע ודת מאת פרופ(ניוטון 

  צריך בהדרגה להתרופף , הסדר הנראה בבנין מערכת השמש, כתב )73
  .ים להשיב אותו מזמן לזמן אל כנוהולכן מוטל על אל, ולהיפסק  

 Valerie Radot, La Vie( פסטר אבי המיקרוביולוגיה והבקטריולויגיה אומר

de Pasteur, 1915, p. 209(יותר אני משתאה ,  ככל שאני לומד יותר על הטבע
  אבל , מרחיק את האדם מהאל, קצת מדע, עוד הוא אמר. מפעולותיו של הבורא

  .מקרב אותו אליו, הרבה ממנו  

, כנר מביא את דברי גוסטאב תיאודור פ)186' עמ(זולה בספרו מבוא לפילוסופיה 
  מוכיחה את קיומה , קיומה של התודעה האנושית, מיסד הפסיכו פיסיקה שכתב

  .יתההתודעה האל, של התודעה העליונה  

, יםהקיים אל, עמנואל קאנט בתורת הטבע הכללית ותורת השמים כתב
אינו יכול אלא לנהוג באופן מסודר , אף בתוהו ובוהו, הואיל והטבע

לכן אין , יםהשהיא תבונתו של אל, ים בסיבה אחתכל היצורים קשור... כהלכה
  ביכולתם לגרור תוצאות שונות מאלו המביאות לתפיסת השלמות של אותו מושג 

  .אלקי עצמו  

 .The works of Fr. Bacon, Vol. VIL. London. 1826, p(הדעות פרנסיס בקון 

  , איזםמטה את שכלו של האדם לאת, ]מדע[= זה נכון שמעט פילוסופיה )48
  .מחזיר את האדם לדת, בעוד שידע עמוק בפילוסופיה  

, כתב, סמרט שהינו אסטרונום ממלכתי בגלסקו בספרו בהתהוות הארץ
, ומתפלאים למראה הודה והסדר הקבוע בה, כאשר חוקרים אנו את התבל

  ' פרופ

  אייזיק 

  לואי 

  . מ

  ' פרופ

  הוגה 

  ' פרופ
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  האמונה . העולה על כל אשר ישיג שכלנו המוגבל, הרי אנו באים להכרה בכוח עליון
  .לא פחות מבכל עת בעבר, א עליון הכרחית עתהבבור  

כדי להסביר לא ,  אמר26/7/96דוד וייס רופא וחוקר סרטן במוסף הארץ 
המולקולה , אלא גם את העובדה שהאטום הזה, רק את בריאת העולם

  אני מוכרח להניח את , ובמקום להתפוצץ היא קיימת באופן מסודר, קיימת, הזאת
  .הגדולקיומו של האדריכל   

 BBC- בתוכנית מדע דוקמנטארית של ה(פרד הויל ' והאסטרונום פרופ

 principle.net/ivrit. . (WWW במובא 2001: ב" העיקרון האנטרופי"
יכול להימנע מלהסיק שחוקי , אינני מאמין שפיסיקאי הבודק את העובדות, אומר

  בות בהשפעה שתהיה להם תוך התחש, תוכננו בצורה מדוייקת, הפיסיקה הגרעינית
  .על תהליכים בבטן הכוכבים  

מתוך תוכנית מדע  (ב"בלד ווילר נשיא האקדמיה למדעים של ארה'ון ארצ'ג

  במרכז כל החומר והתכנון של ,  אומר")בריאת העולם "PBS-דוקמנטארית של ה
  .המעניק חיים לכל המכונה העולמית הזו, מצוי גורם, היקום  

 כל התגליות הגדולות במדעי )Dieu et Science p. 455(יון אליה צ
אשר ברא , בעל תבונה עליונה, מאשרות את קיומו של הבורא, הטבע

  השולטים בעולם , ומשגיח באופן בלתי פוסק על קיומם של החוקים, את העולם
  .הגשמי  

התאוריה הפיסיקלית , ינס בספרו המרחב של העולם ויסודותיו כותב'ג
  , מחוץ למרחב ולזמן, מכריחה אותנו לראות את פעולת הבורא, מודרניתה
  .כשם שהצייר נמצא מחוץ לציורו. שהם רק חלק מהבריאה שלו  

בודק לפי חוקי ההסתברות את הגורמים שהיו , "עולם המספרים"קיי בספרו 
שלא , קובע, כדי ליצור את עולמנו" במקרה"צריכים להזדמן ולפעול יחד 

  ' פרופ

  המתמטיקאי 

   'פרופ

  הפיזיולוג 

  יימס 'ג

  מק 
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הארץ ' לה, לפי תורת החשבון", ועל כן חתם את ספרו במילים. שרות כזוקיימת אפ
  מאות מקרים " האדם אינו לבדו"כמו כן קרסי מוריסון אסף בספרו ". ומלואה

  .מכל המדעים" במקרה"שצריכים לקרות   

 השיב על )162' עמ(בר אילן בספר שיח שבים ' לכימיה באונ' אורבך פרופ
, להיפך, השיב. במפגש עם היהדות, ה לו מחסוםהאם המדע הוו, השאלה

  גברו בליבו השאלות הקשות נגד האפשרות שהעולם נוצר , ככל שלמד יותר כימיה
  .במקרה  

הובאה בספר אנחנו לא לבד , רשימה של גדולי המדענים המאמינים בבורא
. )בריםמדענים מד'  נספח ב306' עמ( 1ובסוף ספר המהפך . )57' עדי כהן עמהרב מאת (

  -  בהמובאיםבואות של מדענים רבים המאמינים עוד מ
  WWW.godandscience.org/evoluttion/index.  

  מדענים הדוחים מכל וכל את האבולוציה

שכתבו לנגח את , מלבד דברי המדענים הנזכרים לאורך כל המאמר
כמו כן ישנה עוד רשימה ארוכה של מדענים המנגחים את , האבולוציה

כמו גם ,  קחנו משם) והלאה290' עמ( 2הובאה במהפך , ה וטוענים כנגדההאבולוצי
הובאה בספר באמונתו יחיה להרב , רשימת ציטוטי מדענים הבוחלים בתאוריה זו

' רק נוסיף מה שראיתי עתה בנוסף שפרופ, ועוד רבות, ) והלאה19' עמ(יואל שוורץ 
הובא בהמעיין כח (פתחות כותב בספרו תורת ההת, פליישמן לזואולוגיה ולאנטומיה

אבל אחרי שהתעמקתי ,  הייתי זמן רב מחסידי תורת האבולוציה)42' גליון ג עמ
שהוא יותר רומן מקסים מאשר תיאוריה , נתברר לי, בהוכחות המדומות של תורה זו

,  הביאו את דברי הברון פון איכסקול)שם(עוד מהמעיין . הבנויה על בסיסים ממשיים
יש למחוק את הדרווניזים , בספרו השקפת עולם ביולוגית שכתבלביולוגיה ' פרופ

, אמנם בציבור הרחב תהיינה מקובלות עוד זמן רב. משורת התיאוריות המדעיות
  אבל , של התיאוריה הזאת שנהפכה למין דת" הדוגמות"כמטבע עובר לסוחר 

  . פונים אחד אחרי השני עורף לדתו זו, הביולוגים האקספרימנטליים  

  כן שמדענים בכל זאת טוענים כןכיצד ית

אם . מפני השוחד ברצונם בחופשיות, הגאון רבי אלחנן וסרמן מבאר זאת

  דורון 

  עוד 

  . כא

  . כב
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וציווי .] )דברים טז( חכמיםהשוחד יעוור עיני ["וותה על השוחד מן החכמים יהתורה צ
כל שכן באנשים , כי הרצון ישפיע על השכל, זה אמור אף לצדיקים כמשה רבנו

כתב בסוף , ממפרסמי האבולוציה וכך אלדוס האכסלי. ת העולםהמשוקעים בתאוו
רצינו , אני ובני דורי, בזו הלשון" וידויו של כופר מקצועי"ימיו מאמר הנקרא 

לא היה כל קושי למצוא נימוקים , ואחר שרצינו בכך, שלעולם לא תהיה משמעות
רינו צורך חוסר המשמעות הייתה עבו, פילוסופית. משכנעים שאכן אין לו משמעות

כמו כן בספר מכתב מאליהו . הפריע לחופש שלנו, כיון שעולם בעל משמעות, קיומי
עיין שם " [רגש"פועל לפי רצון ה" השכל" אחר שהאריך לפני כן לבאר ש)57' א עמ"ח(

שם (ועוד ראה אליו . ש"ע, המדעי" שכל"ממילא נשללת מסקנת ה, ]דברים נפלאים

 מביא ציטוט של )123' עמ( פיין בספרו דלות הכפירה בנימין' כמו כן פרופ. )173' עמ
 לא קיים חוק )Conjectures and Refutations, p. 340: emphasis mine(קארל פופר 

, או ליתר דיוק, יש רק עובדה היסטורית שצמחים ובעלי חיים משתנים, אבולוציה
הוא , ההרעיון של חוק שקובע את הכיוון ואת האופי של האבולוצי. שהם השתנו

  הכללית לייחס נובעת מהמגמה אשר ,  של המאה התשע עשרהשגיאה טיפוסית
  .את התפקיד שבאופן מסורתי ייחסו לאלהות" חוקי הטבע"ל  

כיצד יתכן , )236' ג עמ"ח(אל המקורות הרחיב בזה בספר אברהם קושלבסקי 
נבע , וביאר שהשורש ההיסטורי לכך, שמדענים רבים טועים באבולוציה

כמו גם התפתחות . על כל השלכותיהן ההיסטוריות, חמת מלחמת הכנסיה במדעמ
גם שכרון החושים מהישגי המדע ואלהות . התנועות הסוציאליסטיות באותו זמן

גם מביא שם מן המחקרים על . לך ראה שם בהרחבה, תרמו לכך רבות, האדם
' כך גם הר. להופוצה פיו היה כמאבד עצמו לדעת, שסתמו את פיות המתנגדים בכח

                                                                 

  כגון לענין , וההיסטוריה רצופה בכך, לא תמיד טהור" מדע הטהור"ה, תתמה על חפץ אל לה
שרימו , וכגון הזיופים הרבים, )יבוכנזכר לעיל סימן ד סוף אות (החוק השני של התרמודינמיקה  אל לה

גם . )170' גם בעמ,  והלאה15' עמ( 2נקבצו חלקם במהפך , את האבולוציה" הוכיח"ושיקרו מדענים כדי ל

 )כאשר יראה הרואה, מ הדברים מוכחים מתוך עצמם"ומ, כעת פרח מזכרוני היכן(ראה במכתב של הרבי מלובביץ 

והשיב שתורת הייחסות של , השמש או כדור הארץ,  מימי סובב סביב, שנשאל על סתירת דת ומדע

. ידיעה בדבר זה, ועל כן אין למדע העדכני, איינשטיין הוכיחה שלא ניתן לדעת מי סובב סביב מי

, שכדור הארץ סובב את השמש, מדוע עדיין מלמדים בכל מוסדות הלימוד, וסיפר ששאל מדענים

. שהם לא רוצים לאבד את פרנסתם, וענוהו? אחר שתורת היחסות התקבלה בכל הקהילה המדעית

  ' פרופ



 המדות  ד סימן  ע"שו  

 

 לחת

 מבאר את ההיבטים הפסיכולוגיים )291' א עמ"ח(צבי ענבל באל המקורות 
אברהם שטיינברג ' וכן דרך בדרך זו פרופ. וההיסטורים שהיו קרקע דשנה לתורה זו

הינו , גורם נוסף ועיקרי לכך .)53' א מבוא ב עמ"ח(באנציקלופדיה הלכתית רפואית 
   )הערה בוב אות סימן (התבאר לעיל  כאשר, מעמד הר סיניאמינות חוסר ידיעתם ב

  .) אות אבסעיף כ(לעיל בחלק ההלכה ו  

שאין למדענים זמן למרוד ,  מסביר)164' עמ(דורון אורבך בספר שיח שבים 
לכן בתחילת , היות והמדען רודף אחר המשרה בעבודה מתמדת, במערכת

ורק כשמגיע אל , בריהםואין זמן לבדוק את ד, דרכו מוכרח הוא להאמין למדענים
בו סוף סוף הצליח להכנס בקביעות אל סגל , המנוחה ואל הנחלה בגיל כארבעים

אבל לא בהכרח שיש לו עוד את ", אז אולי יש זמן לחשוב, מרצי האוניברסיטה
  כך שיכולת החשיבה נפגמת מאוד במהלך הלימוד ", "הכלים לחשוב נגד הזרם

  ".המדעי  

 מבאר שאמנם המדען עסוק )עת פרח מזכרוני היכןכ(דסלר במכתב מאליהו 
ולא בכיצד יתכן שנוצר " אני גילתי" אולם עסוק הוא ב,בלגלות את הטבע

 הראשון מתפעל ,דומה הדבר לשני אנשים המשקיפים לעבר נוף נפלא. הדבר לבדו
סיבה שהינו מהנדס כבישים העסוק מה , והשני כלל לא, מהנוףעד עמקי נשמתו
כן לא שם לב לו, מוחו טרוד בכיצד סוללים כאן כביש, עמק הנשקףבסלילת כביש ב

 )77' עמ(בדומה הרב מרדכי נוייגרשל בספרו מסע אל עמקי ההויה . לנוף הנפלא
לבין הרואהו , שכפי ההבדל בין ההתפעלות של אדם הרואה אריה בגן חיות, כותב

                                                                                                                                                       

, בזו הלשון, ר יוסף קדם" מעיד ד) בהוצאת אוניברסיטת בר אילן בתגובות על המאמר75' א עמ"ח(כך גם באמונות 

תוצאות . אין תמימות דעים בין המדענים השונים, בעולם המדעי בו אני חי מבחינה מקצועית

לא תמיד נובעים לא תמיד נובעים לא תמיד נובעים לא תמיד נובעים , הסברים שונים אלה. נים שוניםנסיונות עוברות הסברים שונים בידי מדע

 ציטוטים אוויליים של מדענים )163' עמ( 2ראה עוד בהמהפך . משיקולים מדעיים טהורים בלבדמשיקולים מדעיים טהורים בלבדמשיקולים מדעיים טהורים בלבדמשיקולים מדעיים טהורים בלבד

ששורשם הינו כמובן , ם" הזכרנו על התפתחות החיים מהעבמי)אות י(גם לעיל . מחמת נגיעתם

עד היכן הגיעו מדענים רבים ,  המאמר כאןוכך יראה הרואה לאורך כל. ללא נגיעות" המדע הטהור"

 .רק כדי להעמיד את האבולוציה בכל אופן, בשגיונותיהם

  ' פרופ

  הרב 
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 לטת

ען רואהו  המד.לאדם אחר, כך ההבדל בין מדען הרואה פלא טבעי, שועט בטבע
  ולכן לא מגיע אל האל , ומפסיד את חוויית ההתפעלות', דרך עיני המיקרוסקופ וכדו

  . דרך המדע  

, החפץ להרחיב את ידיעותיו בסתירות תאוריות האבולוציה והניאו דארווניזים
   .לומוזמן לעיין במראה מקום שבהערה

                                                                 

  להרחבהלהרחבהלהרחבהלהרחבה לו

   מוצא החיים - בריאה : מוזמן לעיין בספרים, להרחיב את ידיעותיו בסתירת האבולוציה החפץ

ש "משה מרדכי טרופ חבר אוניברסיטת בן גוריון ב'  מאת פרופ)1982ירושלים ( החפץ

ובמאמריו הנדפסים . להפריך את כל טענות האבולוציה אחת לאחת, ב"ניברסיטת רטגרס ארהואו

כמעט כל הספר מוקדש לסתירת , 2גם בספר המהפך . )253' ג עמ"ובח, 296' א עמ"ח(באל המקורות 

ועוד לו בקונטרסו תורה מן השמים  [)8-89' ועמ, 160-298' עמ(בו עשרה פירכות לשיטתם , האבולוציה

' גם פרופ, ) והלאה44' ובעמ, פרק תאורייה במשבר,  והלאה72' עמ(ובספר אנחנו לא לבד , ])הוצאת הידברות, ב"ח(

,  פרק ד כולו מוקדש לפירכת האבולוציה)ב"הוצאת מוסד הרב קוק תשע(בנימין פיין בספרו דלות הכפירה 

- עז(פלא הנדפס באסיא ובמאמרו המדעי הנ, הרבי מלובביץ בספר אמונה ומדע. וכן לכל אורך הספר

ספרו של .  במאמריו הנפלאים של הרב צבי ענבל)א"ח(הספר אל המקורות .  נגד האבולוציה)38' עח עמ

. ר יצחק רפאל הלוי עציון תורת האבולוציה בעולם החי והדומם לאור המדע המדויק החדיש"ד

יהודה לוי ' את פרופהספר יהדות ומדע כחכמות משלימות מ, )19' ח עמ(ובמאמרו הנדפס בהמעיין 

ירושלים (פליקס בספר על בריאה ואבולוציה בהגות היהודית . י' פרופ, )122-124'  עמ1987הוצאת כנה (

אברהם , )1987תל אביב , יק'צ'הוצאת יהושע צ(רניבסקי בספרו בין מדע ודת 'צ' א' פרופ, )17-26' ב עמ"תשנ

אוניברסיטה (, DNA-מדארווין עד ה:  אבולוציה,גראור. ד, )1974תל אביב (קורמן באבולוציה ויהדות 

אברהם שטיינברג באנציקלופדיה הלכתית רפואית ' פרופ. ) ואילך67'  עמ1990משודרת הוצאת משרד הבטחון 

 מראה מקום לביקורות )206'  עמ23הערה (ושם . )ו" מכון שלזינגר ירושלים תשס190-226' עמ' כרך א מבוא ד(

וכרך יט . תכח-תיז' עמ, וכרך יב, תקכו-תקיט' עמ, ניהם ציין לסיני כרך וובי, מדעיות על תאוריה זו

גם בספר . )1972, 35חוברת . מ.ב.י, מחשבות( ועוד לו )1988(ליבוביץ התפתחות ותורשה . י' פרופ. מ- לד' עמ

גם בספר הרהורים בפילוסופיה , )ו"ירושלים תש(ר שלמה ברוך אולמן "מדעי הטבע והאמונה מאת ד

גם בספר . ) והלאה42' חלק סז עמ(ר מרדכי הלפרין באסיא "כמו כן מאמרו של ד. )16' עמ(יסטוריה של הה

' ד עמ"הוצאת אוניברסיטת בר אילן תשל(הצעיר הדתי בישראל מול שאלות מדע ואמונה מאת רפאל שנלר 
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מת

  הסימן 

  לזסתירות דת ומדע

,  את גיל העולם הכתוב בתורהישנם לכאורה הוכחות מדעיות הסותרות
כדי להקל . תוך כדי התבוננות בפסוקי התורה, הוכחות אלו ניתנות ליישוב קל
, כשרואים עציץ שגדלים בו פרחים יפייפים, על המעיין נתבונן תחילה במשל

, ישנן כמה השערות אפשרייות. וחפצים לדעת כמה זמן העציץ נמצא בבית זה
אם , לפי השערה זו. והם גדלו עד עתה,  הפרחיםשבבית זה שתלו את זרעי, האחת

יחד עם , עובי הגבעול וגובהו, המדען יבדוק את גודל העלים, נפנה לחקירה מדעית
, שפרח זה גדל כאן כגון, לפיהם יסיק, וגודל העציץ, תנאי המחייה האור והשמש

 ישנה גם השערה אחרת לפיה יתכן שהעציץ הגיע לכאן לפני. חודשיםכחמש שנים ו
אין סתירה בין שתי . וכל תהליך גדילתו היה שם, כשעה הישר מן המשתלה

, שתי האפשרויות מודות. השאלה מה קרה באמת, שתיהן אפשריות, ההשערות
, ואם הוא נקנה רק לפני שעה. הרי שהוא ניצב כאן חמש שנים, שאם העציץ גדל כאן

מכה על זה שההשערה הראשונה הסת. הרי שהוא נמצא כאן שעה אחת בלבד
,  וכזהמחקרים מדעיים ומדוייקים שהעלו את תוצאות זמן גדילת צמח זה בגודל כזה

במידה ויגיע בעל הבית ויגלה שהוא הביא את העציץ לפני . אינה סותרת את השניה
 כיון שבעל הבית .לא נטען כנגדו דבריך סותרים את המדעים המדוייקים, שעה
  ברם אני יודע שהבאתיו , מח מתחילתוהמדען צודק אילו היה גדל כאן הצ, ישיב

  .ואז גם המדען יודה שעציץ זה נמצא כאן שעה ותו לא, לכאן לפני שעה  

                                                                                                                                                       

פרות המטפלת כמו כן מידע בביליוגרפיה על ס. )13-121' הוצאת שורשים עמ(ובספר תורה ומדע . )49-90

  .)אולמן. ב. ר ש"בעריכת ד, ז" ירושלים תש43' עמ(במדע ואמונה בקובץ מדע ואמונה 

  ח "תשס(אנחנו לא לבד מאת הרב עדי כהן , המדעיים למאמר זה הינם מן הספרים המקורות לז
מסילות , )א"ל תשע"כנ( 2 והמהפך )ה"הוצאת הידברות תשס( מאת הרב זמיר כהן 1המהפך , )ישראל  המקורות לז

בנימין פיין ' ודלות הכפירה מאת פרופ, )ח"מכון אור החיים ירושלים תשנ(אל האמונה מאת הרב יוסף גבאי 

  .)א"תשע, ירושלים, מוסד הרב קוק(

  . א
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מאת

המדען חוקר לפי קצב , הוא בכל הסתירות בין דת ומדע לגבי גיל העולם
כמה זמן יקח לעולם כזה הניצב לפנינו להתפתח , ההתפתחות המוכר למדע

גם המדע מודה שגילו , כאשר יודעת הדת,  בוראואולם אם הוא נברא על ידי. לבדו
, וכזמן שעציץ שקנו אותו נמצא בבית, וימדד מן זמן בריאתו, יהיה שונה בתכלית

  במידה [מאידך גם הדת תודה שעולם המתפתח לבדו . נמדד מהזמן שהובא לבית
  . יקח לו מליוני שנים] וזה יתכן  

,  התלויות בשאלה יסודיתאלא שתי אפשרויות נכונות, אין כאן סתירה
כמובן בשאלה זו אין . [או שהוא נוצר לבדו, האם העולם נברא בידי יוצר

וכל ידיעות , משום שקודם בריאת העולם לא שלטו חוקי הטבע, למדע מקום כלל
  וכמו שהמדענים מודים שבשלב הבריאה אין להם שום . המדע הם לפי חוקי הטבע

  .]וכאשר יתבאר כל זה בהמשך, ידיעה  

  העולם נברא מוכן

בפרשת בראשית . מדוע אין סתירה בין דת ומדע, עתה נבא בהרחבה לבאר
בחמישי , המאורות ברביעי, הצומח נברא ביום שלישי, מתוארת בריאת העולם

ואז מתואר האדם .  והאדם החיותובשישי כל, והעופותבעלי החיים הימיים נבראו 
שהאדם לא , מובן הדבר. 'והחטא וכו' י הוהקורות אותו ציוו, ביום הראשון לחייו

מדבר ופועל את כל אשר עשה ביום , כי אז לא היה הולך, נולד כתינוק בן יומו
לפי התורה אדם הראשון נוצר אדם מבוגר ולא , כמתואר בתורה, הראשון ליצירתו

מלבד . כך גם כל החיות והצומח נבראו שלמים ולא בתחילת גדילתם. תינוק בן יומו
וממה , היה צריך האדם לחכות למאכלים שיצמחו במשך חודשים רבים, י כןשאילול

 מכל עץ הגן אכל תאכל ומעץ )יז- טז, א(לו ' גם מפורש הדבר בציווי ה, היה ניזון
, כן מפורש הדבר בעצם חטאו באכילת עץ הדעת. הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו

אכן מפורש . בריאההרי שהעץ עם פרותיו היה כבר ניצב בשלמות ביום השישי ל
וכך כתוב בגמרא ראש . ולא בעולם מתחיל, כאן שהאדם הושם בעולם מוכן ובשל

  לדעתו . כל מעשה בראשית בקומתן נבראו, יהושע בן לוי'  אמר ר)א"דף יא ע(השנה 
  . עד כאן. לצביונן נבראו, נבראו  

מתוך ראייתם את הטבע הניצב לפנינו , חישוב המדענים בגיל העולם

  כך 

  ממילא 

  . ב

  ממילא 
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מבת

כי אם לפי המדע גיל הר מסויים הוא כגון מליון , אין בו שום סתירה לתורה, יוםה
אולם הר זה נברא בעת בריאת העולם בהיותו כבר מוכן ושלם , אכן כן הוא, שנה

, וממילא אין שום סתירה בין תיארוך התורה לממצאי המדע, כהר בן כמליון שנה
  , עציץ הנזכר בתחילת דברינוכשם שאין סתירה בין חישוב המדען את גילו של ה

  . ועוד יתבאר הדבר היטב בהמשך. לבין המציאות שעציץ זה הגיע לפני כשעה  

ניתן לראות את תרגומו (גם כתב הרבי מלובביץ במכתבו שהתפרסם רבות 

 בו ביאר שתאורית האבולוציה )שהינו קובץ מכתביו, 89' בספר אמונה ומדע עמ
כל . חיפשו את סיבתו, דהיינו כשראו עולם בנוי, הוסקה מן התוצאה אל הסיבה

אם , קל להראות זאת בדוגמה, הינה תאוריה קלושה, תאוריה שבנויה על דרך זו
אולם אם ידועה . התוצאה האפשרית היא אחת בלבד? 4:2נשאל מהי התוצאה של 

באיזו דרך , ואנו שואלים את עצמנו, 2כלומר המספר , לנו רק התוצאה הסופית
ואם מותר , 4:2=2או , 4-2=2או , 1+1=2לכך ישנן תשובות רבות ? ספר זההגיעו למ

תאורית האבולוציה . אזי יש אין סוף אפשרויות, להשתמש בספרות נוספות
. והשאלה כיצד הגיעו אליו, ]2במשל מספר [ישנו עולם , מתאימה לדוגמה השניה

כך סתירה לכל אין ב, ולכן גם לפי תאוריה זו, התאוריה בחרה דרך אחת אפשרית
, גם אילו הוכחה התאוריה היום. ובהם הנאמר בתורה, האפשרויות האחרות

גם אז לא היה זה , היו מוכחות בניסויים מעבדתיים,  של מינים)תמורות(ומוטציות 
  על ידי בורא שברא את כל , סותר את אפשרות בריאת העולם כנאמר בתורה

  .ולא על ידי תהליך ההתפתחות, הבריאה יחדיו  

יצא בשנת (" המדע והדת"ר יצחק רפאל הלוי עציון בחוברת "כתב גם הרב ד

 אחרי שביאר את דרכי )231 'ותוכנה נכתב גם באל המקורות חלק ג עמ, ז"תש
אכן לפי דרכי ,  סיים]'ויובא תוכן דבריו בסמוך בעזרת ה [חשיבת תורת ההתפתחות

יצירת העולם , ם לפי התורהאול. וגם התורה תודה לדבריו, צודק המדען, חשיבתו
וממילא כל כוחות הטבע המוכרים לנו , על ידי האל, הייתה בדרך שאינה טבעית

וממילא אין כל מקום לחישוב , אלא כוח מחוץ לטבע פעל ובראם, לא פעלו אז, היום
המתבסס על הידיעה , ואין כל סתירה בין יצירת המינים ותיארוך התורה, המדעי

המושתת על , לבין התפתחות המינים ותיארוך המדע,  מאיןשבורא העולם בראו יש
, וממילא תהליך ההיווצרות חייב להיות בדרך זו וזו, הנחה שהעולם נברא במקרה
מציאות המינים הנגלת לעינינו , ולפי התורה כמובן. ומניינו יעלה כך וכך מליונים

  כזאת 

  זאת כ
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, ר והגיוניים יותרוהדברים מובנים יות, עולה יפה יותר] שאלו הן ראיות האבולוציה[
ולכן , של בורא יחיד, נבראו על פי תוכנית אחידה, לפי שכל העולמות ועולם החי

  , ולכן האברים מתאימים נפלא לתפקידיהם, ישנם קוים משותפים למבנה הגופות
  .יצרם אף עשהם, שכן יוצר חכם התאימם  

 בדברו )ב" דף עד עב"נדפס גם בפירושי הגדותיו ב, ט' א סי"ח(א "ת הרשב"קדמם בשו
העדיפה על פני הוכחות , ועדות עם ישראל בחוש, אודות אמינות המסורת

כי , וביאר שאין להאשים מדענים כופרים. מדעיות של אנשים שאין להם מסורת זו
  ואילו היתה להם מסורות היו מודים בה ומסדרים את הידיעות , אין להם מסורת

  .)ראה לעיל סימן ב אות ו בהערה( עוד גאונים כן כתבוו. המדעיות לפיה  

  חישובי גיל העולם המדעיים

  ץ הגדולמפה

ותוך כדי הבאתם נראה כיצד , נציג את החישובים המדעיים לגיל העולם
 )169' מתוך דלות הכפירה עמ(לפי תאורית המפץ הגדול . מיושבים הם עם התורה

, שהם פחמן, של החייםכדי ליצור את מרכיבי היסוד , חישבו את גיל העולם בדרך זו
שהיו נוכחים , ]שהם מימן והליום[צריך שהיסודות הפשוטים , חמצן ופוספור, חנקן

גרעניות -על ידי תגובות תרמו" יתבשלו", בשלב הראשוני של המפץ הגדול
ואז היסודות , כאשר כוכבים דועכים הם מתפוצצים. המתרחשות בתוך הכוכבים

. לבים בכוכבי הלכת ובסופו של דבר בתוכנוומשת החיוניים הללו מתפזרים במרחב
כדי שיעבור די זמן . הכוכבית הזאת" אלכימיה"נחוץ זמן ממושך מאוד לביצוע ה

, ולפיכך בשל התפשטותו, חייב גיל היקום להיות לפחות עשרה מיליארד שנים, לכך
אי אפשר שלא להביא את . [צריך היקפו להיות לפחות כעשרה מיליארד שנות אור

שום אסטרונום לא יוכל . אל לנו להיות מופתעים שהיקום הוא כה גדול, בריוסיום ד
כדי לפתח אפילו , היקום חייב להיות גדול כפי שהוא. להתקיים ביקום קטן יותר

 J.D. Barroow and F.J. Tipler, The(.] המבוססת על פחמן, יחידת חיים אחת

Anthropic Cosmological Principle, p. 3( .הכל טוב ויפה אילו העולם נברא , כאמור
ואפילו אם יתכן , הרי שגילו ישתנה בתכלית, לא כן אם בראו בורא ומתכנן, מעצמו

  וכבר 

  . ג
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  כפי , מכל מקום עשה זאת בתהליכים מואצים, שבורא העולם בראו בדרך הנזכרת
  .יכול לעשות, שבורא העולם הכל יכול  

  חישוב גיל כדור הארץ

מבאר שחישוב גיל " לחהמדע והדת" בחוברת ר יצחק רפאל הלוי עציון"הרב ד
בחום , בעבר הכדור היה במצב גזי, א, "הנחות"מבוסס על שלש , כדור הארץ

היו בו יסודות כימיים . הגז שינה את מצבו והפך כדור נוזלי. ונקרע מן השמש, גבוה
, ב. נוצרו היסודות הכימיים המוכרים לנו היום, אקטיבית-שמהתפוררותם הרדיו

כגון הזמן , מתאימות לזמנים עברו, הזמן של תופעות המתהוות עכשיומדידות 
כמו כן זמן יצירת שכבת . עד למצב נוזלי או מוצק, המוכר לנו היום בהתקררות גזים

- זמן התפוררות רדיו. עד נופלן לקרקעית הים, חול ושלדי חיות ים בעובי מסויים
נאי שמתאימים לזמנים כל מדידות זמנים אלו בת, אקטיבית של אטומים וכדומה

, ושכולם ידועים לנו, שבעבר פעלו רק אותם כוחות טבע הפועלים עתה, ג. עברו
צודק , אלו" הנחות"אכן לפי . וששום כוח שמעל לטבע לא פעל ביצירת כדור הארץ

אולם מי ערב לנו , המדען במספר השנים שנותן הוא לזמן יצירת כדור הארץ
וכשאנו יודעים ? כולם נכונות, התאוריהששלוש הנחות אלו שעליהם עומדת 

, על ידי בורא העולם, ושנוצרה בדרך לא טבעית, שהבריאה נבראה בבת אחת
  ממילא גם , וששום הנחה מכל ההנחות הנזכרות אינה נכונה, בכלים שמעל הטבע
  .שמנין השנים משתנה בתכלית, המדען יודה  

  שכבות גיאולוגיות

, לפיו מתייחס המדע לשכבות הגיאולגיותכמו כן ממשיך ומבאר את הבסיס 
התקופה , א. הגיאולוג קבע ארבע תקופות ראשיות בהתפתחות קליפת האדמה

, ב.  מעלות40- בה התקררה האדמה מאלפיים מעלות צלזיוס ל, האזואית

                                                                 

  וכן צעדו לרגליו בספר , )231' חלק ג עמ(ותוכנה נכתב גם באל המקורות , ז"בשנת תש יצא לח
כמו כן כתב את הספר תורת האבולוציה בעולם . )בר אילן בהוצאת אוניברסיטת 73' עמ(אמונות  יצא לח

 .)19' עמ' ח(ועוד ראה במאמרו הנדפס בהמעיין . החי והדומם לאור המדע המדויק החדיש

  . ד

  . ה
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- המיזוזואית, ג. בעלי חיים עתיקים עד אבן הפחם, הופעת צמחים-הפליאוזואית
הופעת בעלי חיים של היום -קאינוזואיל, ד.  של היוםלאלו, מעבר מבעלי חיים בעבר

לשם הקיצור נבדוק רק את . כל תקופה מוערכת במאות מליוני שנים. והאדם
לפי תנאי , כיום מוצאים גבישי סלעים בהרים. איך הגיעו אליה, התקופה הראשונה

, המסקנה המוכרחת. גבישי סלעים נוצרים ממצב של נוזל למוצק, הטבע היום
 מעלות להפיכת הסלע 2000כיום נחוצה טמפרטורה של . ם היו במצב נוזליהסלעי

המסקנה המוכרחת שחום , בהנחה שאז פעלו בטבע אותם כוחות של היום. לנוזל
, כמובן שבעלי חיים לא יוכלו להתקיים בחום כזה.  מעלות2000קליפת האדמה היה 
כיון שרק בחום זה ,  מעלות40האדמה התקררה עד , המסקנה, כיום יש בעלי חיים

ובכוחות הידועים , קל לבדוק מהו הזמן הדרוש בתנאים הקיימים כיום. הם מתקיימים
במעלה , לקרר חומר מסויים בעל מסה ושטח מסויימים, לנו הפועלים כיום בטבע

ניתן לחשב , ובאופן פעולתם כיום, אם אז פעלו רק הכוחות הידועים כיום. אחת
זהו הבסיס . כך וכך מאות מליוני שנים, ת הואבמדוייק שמשך התקופה האזואי

וגם התורה תודה , צודק הוא, אכן לפי דרכי חשיבתו. לתיארוך שעושה המדען
, יצירת העולם הייתה בדרך שאינה טבעית על ידי האל, אולם לפי התורה. לדבריו

אלא כוח מחוץ לטבע פעל , לא פעלו אז, וממילא כל כוחות הטבע המוכרים לנו היום
, ואין כל סתירה בין תיארוך התורה, וממילא אין כל מקום לחישוב המדעי, אםובר

המושתת , לבין תיארוך המדע, המתבסס על הידיעה שבורא העולם בראו יש מאין
   חייב להיות כך וכך היווצרותוממילא תהליך ה, על הנחה שהעולם נברא במקרה

  .מליונים  

לו פעלו ,  הבריאה ומשך זמנםהמדען בודק מה היה צריך להיות מהלך
אלמלא בריאת העולם , דהיינו. בעבר רק אותם הכוחות הפועלים עתה

בהחלט , ממילא אין המדען טועה. כמה שנים הדבר היה מתמשך, יתהביצירה אל
אילו הבריאה היתה , ייתכן שגיל העולם לפי בדיקותיו היה צריך להיות כטענתו

ברם ביודענו שהבריאה . יתהא פעולה אלול, תוצאת תהליך פעולות כוחות הטבע
  כי גם המדען יודה , שוב אין סתירה או קושיה בין המדע לדת, נוצרה על ידי הבורא

  . לכך  

אלא ישנה סתירה ,  אין סתירה בין חישובי המדע לבין הדת,מן האמור
   "יודעת"ה[ דתלבין ה, ] שהעולם נברא במקרה"מאמינה"ה[בין הכפירה 

  , לסיכום

  היוצא 
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  ].על ידי מתכנןשהעולם נברא   

  עומק הנהרות

כגון חישוב זמן , יישובו כמו כן שאר חישובי המדע בגיל העולם, לפי דרכים אלו
בודקים את כמות , החישוב נעשה בדרך זו. על פי עומקו,  הנהרהיווצרות

ולפיה מחשבים בכמה מלימטר , המשקעים שהוציא הנהר במשך שנה שלימה
ועל , שוב מודדים את גובהו של ערוץ הנחל. שנההנהר את תחתיתו במשך ה" גירד"

חישוב המצביע פעמים רבות על נהר בן . ידי כן עולה לפנינו מספר ימיו של הנהר
אך . אילו הנהר התחיל ללא מקום חתור בקרקע, הכל טוב ויפה. מליוני שנים

  שהאדם הונח בגן עדן עם נהרות , נוכחים אנו לדעת, בראותינו את פסוקי בראשית
  . ר זורמים וחקוקים בקרקעשכב  

  אור הכוכבים ונטיפים , שנות העצים

הנמדד לפי מנין טבעותיהם החקוקות בגזע , הדבר גם לגבי מנין שנות העצים
. מה שמראה בגזעי עצים מסויימים ששנותיהם למעלה מששת אלפים שנה, העץ

, ריאת העולם שנה בעת ב1000אולם עץ זה נולד ונוצר כבר בגיל כגון , אכן כן הוא
כמו כן אור הכוכבים הרחוקים מאיתנו מליוני שנות . שכן העולם בציביונו נברא

שלפי קצב גדילתם ואורכם עולה , כמו כן גידול נטיפים וזקיפים, ומגיע אלינו, אור
 ברא בריאה לפני הקדוש ברוך הוא, התשובה לכל אלו כאמור, מנין שנותיהם רבות

כשם . ולא בתחילתה,  כבר מוכנה ובנויהשנבראה, פחות מששת אלפים שנה
וכשם ". זקנה"כך גם הבריאה נבראה , שהאדם היה בשל ושלם ביום הווצרו

  אין בזה סתירה לממצאים המדעיים , שכשנודע לנו שהעציץ נקנה לפני שעה
  .כן הוא גם כאן, שהעציץ נמצא כאן חמש שנים ועשרים יום  

  חישובים מדעיים שהוכח שאינם נכונים

  14פחמן 

 שמודדים את ההתפרקות על ידי, 14אודות לתיארוך הנעשה בפחמן 

  . ו

  כן 

  . ז
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אולם ,  נמצא בכל גוף חי ומתחדש תדיר14פחמן . הרדיואקטיבית של פחמן זה
מחצית חייו של .  להתפרק מבלי שיתחדש14מתחיל פחמן , מרגע מותו של החי

צית הכמות מכיל גוף המת מח, כלומר לאחר תקופה זו,  שנה5500- יסוד זה הוא כ
ניתן , לכמות האויר, כשמשווים את הכמויות שבו. וכן הלאה, שהיתה לו ביום מותו
 וכך נמצאים פרטים רבים המוערכים שהם בני מניין שנים .לחשב את גיל העצם

ואם צייר מצייר , "זקן"ברא עולם ' אולם כאמור ה. הרבה מעבר לששת אלפים שנה
עולם שבנה עולם הכולל מליארדי פרטים קל וחומר שבורא ה, בית קברות בציורו

  ברא בו גם דברים , ומוכן" זקן"כשבחפצו בנה עולם , ואין צייר כאלהינו, פלאיים
  .מזמן" מתו"ש  

 שנערכה 14בדיקת פחמן ,  מתברר שאמינותה של בדיקה זו לוקה בחסרועוד
! 1300נתנה תוצאה שגילם הוא , בכלבי ים בני זמננו שגילם שנים אחדות

 כמו כן רכיכות צעירות שעדיין (Antarctic Journal vol. 6, 10/1971, p. 211).ה שנ
  ,Science vol. 141, 1963( שנה 23,000בגיל מתקדם של , נמצאו לפי בדיקה זו, בחיים

 p. 634-7( .  

כגון , גם שישנן השפעות חיצוניות שבכוחן לשבש את תוצאות הבדיקה
  דבר ה, במבול נבקעו כל מעיינות תהום רבהשוכיון , חשיפת העצמות לגופרית

  . שינה את תוצאות תאריכי הבדיקה  

מביא את השיטות , )19'  הע160' עמ(קורמן בספרו אבולוציה ויהדות 
שהיא מהווה יסוד [כגון אודות ההנחה , המדעיות לבדיקה זו וקלישותן

הנה , ינו אנושכמות הקרינה באטמוספירה בימים קדומים זהה לימ, ]לבדיקה זו
 באטמוספירה )14פחמן (כמות הרדיו פחמן "ש, גילו' מדידות במעבדות קיימברידג

 הגיע שיעור הרדיו פחמן המלאכותי 1959בשנת , 1969- ל1958הוכפלה בין השנים 
חלק " מדע(" אחוזים מכל הרדיו פחמן המצוי בטבע 32 לכדי )כתוצאה מפיצוצים אטומיים(

בודאי גם להם השפעה על מידת ,  כן תנאי המזון שהשתנוכמו. )42' עמ, 3' מס, כה
  , ועוד הראה שם ראיות רבות לחוסר האמינות והדיוק. 14הספיגה של פחמן 

  .והטעויות הנופלות בבדיקה זו  

  

  זאת 

  מה 

  אברהם 



 המדות  ה סימן  ע"שו  

 

מחת

  פחם

שהמקובל ,  פורסמה הוכחה מדעית)1976אוקטובר (" סיינס"בירחון המדעי 
,  מליון שנים140ב גיל "רהלהעניק לפחם הנמצא במכרות במדינת יוטה א

, הדבר התברר אחר ששמו לב לדמיון הרב בין הפחם ביוטה. הינו טעות מוחלטת
מה שהעלה , הדבר הוביל לחקירת הפחם ביוטה. לפחם שנעשה על ידי אנוש

אחר ששיקעו את הפחם , שכאשר מתבוננים על הפחם תחת עיני המקרוסקופ
בעונית שנוצרת על ידי חלקיקים רואים הילה צ, ופרסו אותו, בחומר אפוקסי

מה שמפריך לגמרי את הטענה . המתפשטים ממרכזים זעירים, רדיואקטיביים
 פורסמו )1978ספטמבר (כמו כן בירחון גיאוטיימס . שהפחם נוצר בתקופה עתיקה

המידע . שהוכיחו שמדובר בכמה אלפי שנים, תוצאות כנס מדעי אודות גיל הפחם
  מה , 1976- בכל כתבי העת המדעיים מאז פורסם ב, נותר בלא מענה או הפרכה

  .שמדבר בעד עצמו  

  מאובנים

המאובנים הם עצמות , האבולוציונית" הדת"אודות המאובנים שהינם מיסודי 
כשתבניתם נשארה חקוקה , שבמשך זמן רב הפכו לאבנים, בעלי חיים וכיוצא

כל מאובן ,  שניםלפי טענת המדענים משך זמן התאבנות הינו מליוני, בגוף האבן
" זקן"ברא עולם ' ותשובתו בצידו שה. כאשר עולה מבדיקות מדעיות, לפי גילו
שהינו מומחה בינלאומי לגנטיקה , ר נילס הריברט נילסון"דזאת ועוד . וכאמור

שנמצאו מאובנים רבים ) (Sunthetisch Artbildung pp. 1195-1196הוכיח , ובוטניקה
עובדה בולטת ,  לשונוווז, בנים הינו מליוני שניםהסותרים את הטענה שגיל המאו

, שרירים: של איברים רכים של החרקים] בצורת מאובנים[במיוחד היא הישמרותם 
, כל אלה דברים שניזוקים בקלות... ותכולת המעיים, חומרי צבע, עור, בלוטות

שקבורתם הייתה מהירה , היוצא מכך הוא! ומתפרקים תוך שעות או ימים מועטים
מכאן הכרח גמור שתהליך התאבנותם היה תוך שעות , כלומר. עד כאן דבריו. אודמ

 43' עמ( 2בספר המהפך . כהערכת המדענים, ולא במשך מליונים, ספורות או פחות

שבהכרח התאבנותם היתה לכל ,  מביא תמונות מרהיבות של מאובנים)והלאה
, מובאים שם! םיסקופיואפילו צילומי מאובנים מיקרו, היותר במשך שעות בודדות

או דג שבלע דג והוא נמצא במעיו , ביניהם מצולם דג מאובן בעת שבלע דג אחר
חרגולים , שפריריות, זבובים, כמו כן מאובנים של עלי צמחים. שלם ולא מעוכל

  , פחם

  . ח
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אשר איבריהם ועיניהם ואפילו צבע , וחרקים אחרים בעלי כנפיים שבריריות
  ן שריקבון ופירוק של אברים אלה הינו מהיר וכיו. כנפיהם המקורי נשתמרו היטב

  . על כן מוכרח הדבר שהתאבנו בצורה מהירה, מאוד  

  מאובנים טריים

, "טריים"הביאו סדרה של מחקרים מדעיים של מאובנים , ) והלאה55' עמ(כן שם 
' נמרה גיאולוגית מאוניברסיטת הקולג- ר מריה מק"כגון מחקרה של ד

מצאו בתוך סלמדרה שגילה , ענים בינלאומי שבראשותהיחד עם צוות מד, בדבלין
עד , במצב כה טוב, וכלי דם מלאים בדם, רקמות שריר,  מליון שנים18-מוערך ב

חלק מבשרה ודמה של הסלמנדרה . שניתן לצפות בפרטי פרטיהן במיקרוסקופ
מרי שוויצר וקבוצת חוקרים מאוניברסיטת מדינת ' גם פרופ. נשמרו בטריותם

 מצאו כלי דם ותאי דם )The Real Jurassic Park', Earth, june 1997 pp. 55-57(מונטנה 
אחת , 1990- בשלד מאובן של טירנוזאור רקס שנתגלה ב, ולא מאובן" טרי"במצב 

, גמישה"ואז בדקו את רקמת הבשר שנמצאה , מעצמותיו נשברה בטעות
עד כדי , ם מלאיםכלי הד". היא חוזרת למצבה הקודם, וכשמותחים אותה ומשחררים

העצם נראית בדיוק כמו ". "ולהוציא החוצה את תוכנם, ניתן ללחוץ על כלי הדם"ש
  ובגופי , אחר חקירות מחמירות ביותר". ועם ריח אופייני לעצמות", "עצם חדשה

  . הוברר שהממצאים אמיתיים, מאובנים שונים שהועלו ממצאים זהים  

  המבול

, על פי מחקרים עדכניים, כך נותן הספרתשובה ל, ובאמת כיצד יתכן הדבר
יוצרים תנאים , שבהם מתברר כי חומרים כמו אפר וולקני ושפע מים זורמים

למשל מחקר של אוניברסיטת אוסטרליה , טובים לשימור גופות בעלי חיים
 Department of and Mar Sciences, The Australian Nationl( 2007- שהתפרסם ב

University. P. 41,49( שנקברו כהרף " בדק מרבץ של מאובני חרקים משומרים היטב
, ככל שהחרק קטן יותר", וקבע כי, "עין תחת מעטה אפר שנוצר מהתפרצות וולקנית

- ב ומגרמניה גילו ב"במקביל חוקרים מארה". כך גדולים סיכוייו להתאבן בשלמותו
תנאים יוצרים , כי שילוב של מים רבים ושכבת אדמה שנסחפה ושקעה, 2007

אידיאליים לשימור מהיר ומדוייק של בעלי חיים וצמחים עדינים בשרף שנטף 
הוא אחת הצורות הנפוצות של , שימור בשרף עצים[מעצים שנחתכו או נשברו 

  כמו 

  . ט
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המים מאיטים ) 196 )2625:(21, 2007(" ניו סיינטיסט"לדברי השבועון המדעי ]. מאובנים
וכך הוא יכול ללכוד בתוכו עוד , את התייבשותו המהירה מטבעה של השרף הטרי

ומשמרות , מכסות את גושי השרף, ולאחר מכן שכבות סחף האדמה. ועוד חרקים
ר הריברט נילסון "כתב ד, על סוג מאובנים אלה שנלכדו בשרף עצים. אותן היטב

Sunthetisch Artbildung pp. 1194-1195) ( כי הם מראים עקבות ברורות של מאורע
שמאובנים אלו נוצרו ,  מה שמוביל אותנו אל התשובה הפשוטה.אסון כלל עולמי

, בו הציפו ושטפו את העולם מעיינות תהום רותחים, כתוצאה מהמבול, במהירות
כך גם . ולא במשך מליוני שנים. והתפרצויות געשיות, גשמי זעף וסחף בוצי אדירים

, מאובניםמראה שאת כל ממצאי ה, משה טרופ בספרו הבריאה מוצא החיים' פרופ
  בעת שהתחוללה , ניתן לייחס בלי מאמץ לתקופות של לפני אלפי שנים בודדות

  .שגרמה להכחדתם המהירה של ייצורים רבים,  המבול-הקטסטרופה העולמית  

  דינוזאורים 

הנה . המוערכים שחיו לפני מליוני שנים, מאובני שלדי דינוזאורים ענקיים
אלא אף בשלדים , נים במהירותמתברר שלא רק יצורים קטנים מתאב

על ידי חדירה של חומר מינרלי מהסביבה לגוף , ענקיים תיתכן התאבנות מהירה
. נשארת תבניתה מחומר אבני, וכאשר עם הזמן רקמותיה הרכות מתפוררות, החיה

שהינו מומחה בינלאומי לדינוזאורים מהמוזיאון המלכותי טירל , כך כתב פילפ קורי
משך הזמן שלוקח לעצם ) "(Questions about Dinosaurs 101ו  בספר1996-בקנדה ב

התהליך , אם הסביבה עשירה במינרלים... להפוך לגמרי למאובנת אינו קבוע כלל
  , בימינו עצמות טריות שנופלות לתוך מעיינות מים מינרלים... עשוי להתרחש מהר

  ". מתאבנות תוך שבועות  

  דינוזאורים לא מאובנים

 דוגמאות לעצמות שלפי מנין שנות )12' שם עמ(קורי בספרו מכך מביא 
אך מתברר כי אינן שונות , "מיליוני שנים"אמורות להיות בנות , המאובנים

. מה שמוכיח את הטעות בחישוב שנותיהן, כלל מעצמות בעלי חיים בני זמננו
בחופה הצפוני של "ומסיים בתיאור מדהים של מרבץ עצמות דינוזאורים שנמצאו 

הן , שאין להן סימן התאבנות כלשהוקיים מרבץ של אלפי עצמות ] שם[ אלסקה

  אודות 

  יתרה 
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מגלי המרבץ לא דיווחו עליו במשך . נראות ומורגשות במישוש כעצמות בקר ישנות
בעצמות ולא העלו בדעתם שמדובר , כי חשבו שהן עצמות בקר,  שנה20

 Geological( 1961-כמו כן נמצאו על ידי גיאולוגים באלסקה ב...". דינוזאורים

Society of America abstract programs VOL. 17, p. 548( ,עצמות 1992-וב   
  !! דינוזאורים בלתי מאובנות  

  ראיות מן הארכיאולוגיה

 מביא ) ושם נמצאים כל המקורות המדעיים לממצאים שיובאו עתה50' עמ( 2כמו כן במהפך 
ובהם פסלים , י אלפי שניםשיצרו בני אנוש לפנ, ממצאים ארכיאולגים רבים

ציוריהם ופיסליהם זהים לממצאים של הדינוזאורים , וציורים של דינוזאורים
, אילולי כן. מה שמוכיח שלפני אלפי שנים היו חיים דינוזאורים, הניצבים לפנינו

ורק עתה התגלו , כיצד יכלו ליצור דמויות של דינוזאורים שנכחדו לפני מליוני שנים
כגון ציורי הבושמנים ? כך שמראיהם ניתן לדימיון, רו זה לזהוחוב, עצמותיהם

כמו כן בציורי מערות ופסלוני אקמברו ,  בזימבבואה1969שהתגלו בדצמבר 
פסלוני קרמיקה רבים המציגים בין השאר דמויות דינוזאורים , שנתגלו במקסיקו

  , ה שבפרוכמו כן אבני איק.  שנים2500-3000וגילם המשוער הינו , ובני אדם יחדיו
  . ועוד דוגמאות רבות עיין שם, שעליהן חרוטים ציורי דינוזאורים ובני אדם יחדיו  

 ,Tracking Dinosaurs(אמניאזוב מנהל המכון הגיאולוגי הטורקמני ' פרופ

Moscow News, No. 24, p. 10, 1983(גילה בהרי דרום מזרח טורקמניסטן  ,
זמנם הגיאולוגי מוערך . [ רגלי דינוזאורטביעות כפות רגלי אדם ליד טביעות כפות

עוד שם ]. ירה פנימיתתכמובן קביעת זמן זה היא ס,  מליון שנים250שהוא לפני 
שבהם נמצאו עקבות ,  ראיות מממצאים ארכיאולגים נוספים)172'  עמ2המהפך (

  מוכיחים , )2לך ראה שם במהפך , ועוד רבות כהנה(כל זאת . אנושות וזוחלי ענק יחדיו
  .ולא מליוני שנים, עד לפני אלפי שנים בודדות, כי הדינוזאורים חיו בעולמנו, לילבע  

  מאובנים בני ימינו

 שהתאבנו בני ימינו עובדות על מאובנים )45' שם עמ( 2מכך מביא במהפך 
מלא בתוכו באבן , כגון בלואיזיאנה נמצא צינור גז ממתכת, מאליהן

, כמו כן גליל חוטי ברזל). (Creation 20(4):6 September 1988שנתהוותה מאליה 

  . י

  גם 

  יתרה 
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. (Creation 20(3):6 June 1998)שנמצא במערב אוסטרליה , מצופה בשכבת אבן
 Creation 14(1):20(נמצא בחוף קווינסלנד שבאוסטרליה , פלייר מכוסה ברובו באבן

December 1991) .נמצא בחוף בריבסיין , מכונית צעצוע בתוך חלוק אבן גדול
חלקי שעון טמונים חלקית ). (Creation 29(4):49 September 2007סטרליה שבאו
ועוד ). (Creation 19(2):6 March 1998נמצאו בחוף קווינסלנד שבאוסטרליה , באבן

  ולא , שהתאבנות יכולה להיות תוך זמן מועט, כל אלו מוכיחים בעליל. עיין שם
  .ניםכאשר הוכיחו מן המאובנים על עולם שקיים מליוני ש  

  "זקן"ברא עולם 

תיכון גם כאן לגבי , ברא עולם בציביונו'  התשובה הנזכרת לעיל שה,ועוד
, ים שהינו שיא השלמות החכמה והיכולתההאל, המאובנים והדינוזאורים
וכשם שהוא ברא . על כל פרטיה ופרטי פרטיה, בנה בריאה מושלמת בתכלית

. ך גם בראם שאורם כבר מגיע אלינוכ, כוכבים הרחוקים מאתנו מליוני שנות אור
, בדרך זו ניתן ליישב אף את המאובנים הדינוזאורים והפחם שגם הם בכלל הברכה

על כל פרטיו ופרטי פרטיו , אם אומן שמייצר דבר אומנות דואג גם לרקע שיתאים
שהאומן הגדול ביותר , מובן הדבר בתורת קל וחומר] נראה בית קברות, כגון בציור[

, ידאג גם לרקע ולפרטים הקטנים, היא היקום, האומנות הגדולה ביותרשיצר את 
כדי שיתאימו היטב לעולם , וביניהם גם מאובנים ופחם שנראים בני מליוני שנים

כי , אך כאמור אין צריך להגיע לכך. [על כל פרטיו, "זקן"עולם , בנוי גמור ומוכן
  ובר במליוני שנים כי אם מוכיחות שלא מד, העובדות והראיות המדעיות האחרונות

  .]באלפים  

   לסתירה בזמן הווצרות העולם בין הדת למדעתירוצים נוספים

   הבריאההיווצרותאין ביכולת המדע לחקור את 

כתב , )ז"יצא בשנת תש(" המדע והדת"ר יצחק רפאל הלוי עציון בחוברת "הרב ד
 שהיא נראה, שבאמת אם נבחן את דרך חקירתו של המדען בבריאת העולם

אך , כיון שהמדע חוקר את השנויים והתופעות בחומר ובאנרגיה, לוקה בחסר
אין לידיעה זו כל אחיזה בתוך תחומי , כשברצוני לדעת מאין באו החומר והאנרגיה

  זאת 

  . יא
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מוכרח אני , בזמן שאין חוקי טבע, כדי לדעת את תהליך יצירת חוקי הטבע. הטבע
  זמן , ילא חוקיו עדיין לא היו קיימיםולהגיע לזמן בו הטבע וממ, לצאת מעולם הטבע

  . המושתתים על חוקי טבע, זה כמובן אינו ניתן לחוקרו בכלים מדעיים  

, מוסד הרב קוק,  והלאה109' עמ(בנימין פיין בספרו דלות הכפירה ' גם כתב פרופ

 בריאתשייחודו מתבטא גם ב,  בריאת העולם היא אירוע מיוחד)א"תשע, ירושלים
לספק הסבר , ולכן כתב קודם לכן. לפיכך היא אינה שייכת למדעו, חוקי הטבע

בזמן ובמרחב , להסביר ולתאר משהו על ידי החוקים הקיימים, פירושו, מדעי
אין זה דבר אשר טרם הוסבר על , כאשר מדובר על בריאת העולם, ולכן. הקיימים

. וחרואשר ללא ספק יוסבר תוך כדי התפתחות המדע במוקדם או במא, ידי המדע
יש להיפתר ! אשר יתמלא במרוצת הזמן, או חיסרון בהסבר המדעי" חור"אין זה 

יכולים להיות , וגם בריאת העולם עצמה, שכל דבר בעולם, מהגישה הלא תבונית
להסביר משהו ,  וכותב)110הבא ' בעמ(ולכן ממשיך . מוסברים ומתוארים על ידי המדע

ולם המדע אינו מסוגל לתאר מצב א, להשתמש בחוקים הקיימים, משמעו, מדעית
 )113' עמ(עוד כתב . וברגע השני הם נבראו, שבו ברגע אחד לא היו חוקים, גבולי

, במקום להכיר בכך שהוא עוסק במטפיזיקה גרידא, במסווה של ניתוח מדעי, המדען
" להסביר"וכך מנסה , היפותזה מטפיזית, מניח הנחה, ושהוא חדל לפעול כאן כמדען

, )174' עמ(וכך מסכם הוא . ובין היווצרות החיים,  בין חוקי הטבעאת התיאום
נדרש תהליך אשר כלל , להתפתחות וליצירת הרכיבים החומריים החיוניים לחיים

 אשר )העיקרון האנתרופי( בבריאת חוקי הטבע המתאימיםהמלווה , בריאת העולםאת 
, אין,  לדברים האלה,כפי שראינו. ואחידותם מצביעה על כך, מקורם חיצוני לעולם

אם כן מגיעים . משום שהם אינם שייכים לתחום המדע, ולא יכול להיות טיפול מדעי
  יש , אינן שייכות למדע, שתולדות העולם הטרום אבולוציוני בכללותן, אנו למסקנה

  .)אות טז דסימן (לעיל ועוד ראה . להן רכיבים אשר אינם שייכים למדע כלל וכלל  

  זמן ההתפתחותזמן ההתהוות שונה מ

בנוסף לכך , ל"ר יצחק רפאל הלוי עציון במאמרו הנ"עוד מוסיף ומחדד הרב ד
ושעצם תאוריות אלו עומדות על , שתאוריות אלו אינן סותרות את התורה

ולהלן [יתרה מכך מסתבר שהתאוריה לא נכונה , "הנחה"הנקראת , משענת רעועה
ם במורה "הרמב]. התאוריה אינן נכונותשבודאי הנחות , נוכיח גדולה מזאת )בסמוך(

  כך 

  . יב



 המדות  ה סימן  ע"שו  

 

 נדת

ורק גבר אחד עם בנו בן ,  ממשיל זאת לספינה שטבעה בים)מאמר ב פרק יז(הנבוכים 
הרי כל , שאל התינוק את אביו, לאחר עשרים שנה. השבוע ניצלו ועלו על אי שומם

, האב סיפר לו על יצור הנקרא אשה? אם כן כיצד נוצרנו, העולם הוא רק אתה ואני
ראשו של , הרחם כמובן סגור, רחמה מתפתח עובר במשך תשעה חודשיםשב

תגובת . 'דרכו גם הוא נושם וכו ווניזון הוא מן הטבור, פיו סגור, העובר בין ברכיו
ללא אפשרות הליכה , ללא אויר, הכנס אותי מקופל לקופסא, אבי, הבן היתה בצדק

לא רק , שעה חודשיםלא לת, רק לתשע שעות, ללא אוכל ושתיה, וחילוץ עצמות
אולם . צודק הינו, אכן לפי חוקי הטבע שמכיר הבן. אלא בודאי אמות, שלא אגדל

כי אז יש לו חוקי התהוות , בין זמן התהוות הדבר, אנו יודעים שישנו הבדל מהותי
כך רואים אנו חוקי התהוות שונים בין זמן . לבין מה שכבר נוצר וקיים, שונים

עד , בתחילה זורעים גרעין באדמה עד שיירקב, קיומו כל צומח לזמן היווצרות
 העולם לפי חוקי היווצרותכשאנו בוחנים את חוקי . אז יתהווה עץרק ו, "ימות"ש

גם בספר !. ומסתבר שאנו טועים, לא בהכרח שאנו צודקים, הטבע המוכרים לנו
 ,המדע בחישוביו השונים לגיל העולם,  תירצו בדרך זו)84' עמ(אנחנו לא לבד 

היה , מתבסס על הנחה שקצב ההתפתחות הבוטנית והביולוגית בעת הבריאה
נתאר לעצמנו . מה שלא הוכח ולא מוכרח, מקביל לקצב ההתפתחותי הנוכחי

ולפי תוצאות המחקר נסיק שבעוד , שנחשב קצב התפתחות של עובר במעי אימו
  אה את מה שמר, !עשרים שנה יהיה גודלו מאות קילומטרים ומליוני קילוגרמים

  .האבסורד שבדבר  

  ? היה זהה לכל אורך ימיו, האם קצב התפתחות העולם

שקצב , היסוד לחישובי גיל העולם המדעיים הינה" הנחות"כאמור אחת מן 
, כמובן הנחה זו אינה מוכחת. היה זהה לזה של עכשיו, התפתחות העולם

  ה מכך שבהכרח ועתה נראה יתר. וכאשר התבאר לעיל, ובודאי יתכן שאינה נכונה
  . הנחה זו אינה נכונה  

גם נשא שלשה תוארים , שמלבד גאונותו בתורה, 92' עמ(מלובביץ בספר אמונה ומדע 

ראה במכתבו הנדפס בספר ו, צרפת וגרמניה, רוסיה, אוניברסיטאות בעולם' ג- אקדמיים מ

ורפה היסודיות  מצביע על נקודות הת)286' ברנובר ירמיה עמ' מאת פרופ' מה רבו מעשיך ה
וביניהן ההתעלמות בקלות ראש מגורמים המקובלים על כל אנשי , של תאוריה זו

  . יג

  הרבי 
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הלחץ , היו תנאי הטמפרטורה, העולם" לידת"והם שבתקופה ההתחלתית של , המדע
 שונים לחלוטין, אקטיביות וגורמים מהפכניים רבים אחרים-הרדיו, האטמוספרי

שחייבים , כמו כן ישנה אחדות דעים במדע. מאלו הקיימים במצב הנוכחי של העולם
, אשר אינם קיימים עוד, אקטיביים בשלב ההתחלתי- הרבה יסודות רדיוהיו להיות

יסודות שעוצמתם הקטקליסטית , אחדים מאלו. או קיימים בכמויות מזעריות
זאת ועוד יצירת . ידועה היטב, אפילו בכמויות מזעריות] ההרסנית, המהפכנית[

או של , התחילה בתהליך של התחברות אטומים בודדים, ריות אלוהעולם לפי תאו
  בלתי מוכרים ותוך שינויים , צבירתם והתגבשותם בתהליכים, חלקי האטום

  .לחלוטין  

הובאו דבריו (דורון אורבך מהמחלקה לפיסיקה אוניברסיטת בר אילן ' גם פרופ

ל הנחות שאינן שחישובי המדע מבוססים ע,  מבאר)52' בספר אנחנו לא לבד עמ
על כך שכל . על כך שקצב התהליכים היה אחיד במשך מיליארדי שנים, מבוססות

נוצרו אך , היסודות שנמצאים כתוצרים סופיים של תגובת השרשרת הרדיואקטיבית
כיון שברגעי , זאת ועוד. כל אלו דברים שאינם מוכרחים. ורק בתגובות הללו

אין להשוותם עם שום דבר ,  אדיריםהתהוות היקום שררו תנאי לחץ וטמפרטורה
. וממילא יש להניח שחוקי הפיזיקה הידועים לנו לא היו תקפים בו, המוכר לנו היום

, הגיאולוגיים, הפיסיקליים, שגם קצב התהליכים הכימיים, יש לשער אם כן
  ועל כן אין שום טעם להקיש מן , הקוסמולוגיים היו שונים בתכלית ממה שהן כיום

  . ברההווה אל הע  

  שהמבול בוודאי שינה את כל החישובים המדעיים , )סימן זה אות ט(הזכרנו לעיל 
  .)כג, בראשית פרק ז(ם "וכך כבר כתב המלבי, הנזכרים  

  תורת היחסות

' פרופבדרך נוספת כתב ליישב את הסתירה בין התיארוך המדעי לשל התורה 
הובאו דבריו בספר אנחנו (ן דורון אורבך מהמחלקה לפיסיקה אוניברסיטת בר איל

שהזמן הוא יחסי ותלוי במצבה , תורת היחסות של איינשטיין מלמדת, )52' לא לבד עמ
במהירויות שקרובות (ככל שהמערכת נעה מהר יותר , של המערכת שבה הוא נמדד

אם בחללית הטסה בקירוב למהירות . [קצב התהליכים בה איטי יותר, )למהירות האור

  כך 

  גם 

  . יד
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יפגוש את אחיו התאום , וישוב כעבור עשר דקות, ם בגיל עשרנשלח תאו, האור
היקום הופיע מתוך , לפי התיאוריה המקובלת כיום.] שכבר הגיע לגיל זיקנה

והפכה בחלקה , שהיתה מרוכזת בנקודה זעירה, התפוצצות עצומה של אנרגיה
ן ומכיוו. נע במהירויות עצומותתוך שהוא , לחומר שהתפזר מהנקודה המרכזית הזו

אם כן גם שטף הזמן היה , היו שונות זו מזו, שהמהירויות בנקודות שונות ביקום
. עד כאן. ולכן אין אפשרות לקבוע באופן מוחלט את קצביהם של התהליכים, שונה

אחד מן האספקטים הידועים ,  לשונוו וז)71' עמ(בדרך זו גם דרך בספר תורה ומדע 
.  איינשטיין הוא היחסיות של הזמןביותר של תורת היחסות המיוחדת של אלברט

עלינו , ולכן כאשר אנו קוראים שהאדמה היא בת שלשה או ארבעה מיליארד שנה
כי מה , אך ייתכן. לפי שעון האדמה, התשובה היא כמובן? לפי שעונו של מי, לשאול

יכול להמשך ששה , במסגרת שלנו" שעונים"שנמשך ארבעה מיליארדי שנים לפי ה
הקדוש זו של (כאשר הוא נראה ממסגרת התייחסות אחרת ,  בלבד)ותאו שש דק(ימים 

הכל תלוי במהירותה של המערכת האחרת ביחס למהירות האדמה בזמן . )ברוך הוא
 דוש ברוך הואאך הק,  ברא את הזמןדוש ברוך הואחשוב גם להבין שהק. הבריאה

ואט או מואץ הזמן מ, ואין הוא עצמו קשור בסייגיו, עצמו הוא מעל מגבלות הזמן
רלד שרודר במאמרו גיל העולם 'ג' כך גם פרופ. בהתאם לרצונו ולא להיפך

)http://www.geraldschroeder.com/sog.html(מיישב סתירה זו מבחינה מדעית  ,
והיות וצפיפות החומר בעת , ובסיסה הינו היות ובעת בריאת העולם נוצר גם הזמן

מילא הזמן זרם בקצב איטי פי מיליון מליון מ, הבריאה היה דליל ביותר ביחס לימינו
היה לפי קצב הזמן של , וממילא זמן של ששת ימי הבריאה, מהזמן המוכר לנו עתה

מה שמוליד , היה זמן של פי מליון מליון, אולם לפי הזמן שאנו מכירים. הבריאה
  והוא הזמן שהמדענים מעריכים את ,  מליארד שנים15- זמן של כ, תוצאה מפתיעה

  .העולםגיל   

  זמן בריאת העולם אינו כפשוטו

  ליישב את הסתירה בין הדת למדע לגבי זמן התהוות העולםבדרך אחרת יצא
שונים משאר ,  היות ופסוקי פרשת הבריאה)א מכתב צא"ח(ה "באגרות ראי

שמעשה בראשית הן סודות , ל אמרו עליהם פעמים רבות"כיון שחז, פסוקי התורה
כלל לא , לפי זה? איזה סתר יש כאן, וקים אלו הוא כפשוטםואם פירוש פס, התורה

כיון שיתכן שפסוקי , תהיה סתירה בין הממצאים המדעיים לבין פסוקי התורה

  . טו
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אינו יום של עשרים , שכתוב בבריאת העולם" יום"כגון . הבריאה כלל אינם כפשוטם
ך שלמעשה אין צור, אלא שמסייג זאת. אלא מושג בתורת הסוד, וארבע שעות

, אחר שההיסטוריה רצופה באמיתות מדעיות, להילחץ מן התאוריות המדעיות
ולבסוף הוברר שהן , בתור אמת גמורה, שהחזיקו בהן אפילו למעלה מאלף שנים

כתב גם , בדומה לכך. [ועוד רבות, יסודות' ד, כגון מערכת הגלגלים, שטויות גמורות
 )ג, ג ובראשית ב, בראשית א(ן "ב על פי דברי הרמ)151' ב עמ"ח(בספר מכתב מאליהו 

   2והובאו בהרחבה בספר המהפך , )בליקוטים שבסוף ספרא דצניעותא דפוס ראם(א "והגר
  ].) והלאה80' עמ(  

' ל בספרו בתורתו של ר"גדליה נדל זצ' זו וביתר הרחבה דרך הגאון ר
בו מבאר  )ד משיעוריו ובהסכמתו"ג יצחק שילת בשנת תשס"הוצא על ידי הרה(גדליה 

. ואפילו לפי דרווין, שיתאימו אף לפי המדע, את כל פסוקי התורה בפרשת בראשית
 )כגון בהקדמתו למורה(ם במקומות רבים "תוכן דבריו בקיצור מושתתים על דברי הרמב

ונבארם בדרך שתעלה , מכוחה נדחוק את פסוקי התורה, שכל שיש ראיה גמורה
את כולם נבאר שאינם , ורים על הגשמהפסוקי התורה המ, כגון. יפה עם הידיעה

שאילו היו למדע , )ה"ב פכ"ח(ם במורה הנבוכים "ויתרה מכך כתב הרמב. כפשוטם
שיעלו , אף היינו דוחקים את פסוקי בראשית, הוכחות מוחלטות לכך שהעולם קדמון

ממילא בודאי שפרשת בראשית תשאר , ברם היות ואין לכך הוכחות חלוטות. עמהן
 בביאור מאמרי )סעיף טז(באורך לעיל בחלק ההלכתי ראה עוד . [ד"עכ. כפשטה

לבאר את פסוקי בראשית שיעלו עם , ג נדל בשיעוריו"יצא הגר, על פי כך.] ל"חז
, אינו יום של עשרים וארבע שעות, כגון שיום האמור בפרשת בראשית, המדעים

יכולה " וםי"המילה , ולא הסיבוב של גרמי השמים, שהרי עדיין לא היו מאורות
 שיומו של )ב , חהבראשית רב(ל "וכפי שמצאנו בחז, כמידת זמן, להתפרש כתקופה

ביום "ם בפירושו ל"אברהם בן הרמב' וכך הוכיח ר.  הוא אלף שנהדוש ברוך הואהק
אלא לזמן הכולל , אינו יום אחד, כאן" יום"שאומרו , "ים ארץ ושמיםהאל' עשות ה

כל המצוה אשר אנכי "בר מהנאמר בתורה וראיה לד. את כל ששת ימי בראשית
היא זמן , כאן" יום"על כן המילה , וציווי התורה נצטוו במשך שנים רבות, "היוםמצוך 

, ומן המאובנים, ובזה מיישב את כל הקושיות מן הבדיקות הרדיואקטיביות. רחב
. שכולם מגיעות למנין מליוני שנים, ועוד, ועומק הנהרות, ומשכבות הגיאולוגיה

הוא , שלא עלה לששת אלפי שנים, הוא לקיום העולם, אומנם המנין שאנו מוניםו
שהוא כאמור , אך מנין זה אינו כולל את מנין ימי בריאת העולם, מדויק לחלוטין

  בדרך 



 המדות  ה סימן  ע"שו  

 

נחת

מבאר שהיה , כמו כן לגבי יצירת הצומח ביום השלישי. יתכן שהיה מליוני שנים
פתחות האקראית של אולם עצם ההת. ולא בבת אחת, דרך השתלשלות מינים

כשאי אפשר להם , אלא גם מן השכל, נשללת לחלוטין לא רק מן התורה, דראווין
, שהינו מושג מוטעה וריק מתוכן, "התפתחות"אומרים , להבין איך הדברים קרו

הלא , שהרי כיצד קרה שהמוטציות היו תמיד לכיוון החיובי המשוכלל יותר
אלא שצורת החומר השתכללה , אין זאת. ההשתנות יכולה להיות גם לכיון ההפוך

 על יצירת )צט' עמ(ועוד ראה שם . ולא באקראיות', והתקדמה מדרגה לדרגה ברצון ה
 הביא לרעיון זה )213' א מבוא ד עמ"ח(גם בספר אנציקלופדיה הלכתית רפואית . האדם

,  כרך את שני התירוצים יחדיו) והלאה80' עמ( 2בספר המהפך . [ל"סיועים מדברי חז
ואולם לתפוס . בגלל תורת היחסות, שששת ימי הבריאה ארכו זמן רב ביחס אלינו

, דהיינו לשתול את תורת ההתפתחות בבריאה המתוארת בתורה, תירוץ זה לבדו
 וחילו מתוך שמפורש בפסוקי )293' עמ(כאשר כתב בסוף הספר , דעתו נחרצת כנגדה

ולהאמור . כ"ע. ש" ע,שהאדם והחי נבראו היישר מן העפר והמים, בראשית
  כלל , ברם לאור האמור. ל"ואכמ, יש להשיבו, ולדעתם מוכרח הדבר, שההכרח גורם

  .])הערהבסמוך אות טז ב( להלן  בזהועוד ראה. וכמבואר, אין צריך לכל זאת  

  בורא עולמות ומחריבן

מלמד ,  אמר רבי אבהו)ז, ג( התשובה נוספת ניתנה על פי מדרש בראשית רב
על כך נשען התפארת . עד שברא את אלו, רא עולמות ומחריבןשהיה בו

 לבאר את הסתירות בין הממצאים )ב" דפוס ווילנא תרנבסוף נזיקין דרוש אור החיים(ישראל 
והעולם , שאכן היו עוד עולמות שבנאם והחריבן, לבין התורה, המדעיים לגיל העולם

ובהם היו , לות מליונים רביםיכול לע, ולכן מנין שנות העולמות, שלנו הוא האחרון
 שישנם )לה, במדבר י(את דבריו יסד גם על פי דברי רבינו בחיי . גם יצורים שנכחדו

בספר . ובהם החריב את העולם כמה פעמים ובראו, כמה מחזורי שמיטות בעולם
ד "הלא הם הראב,  הראו שבדרך זו דרכו עוד ראשונים רבים)55'  הע25' עמ( 2המהפך 

רבנו יצחק דמן עכו בשם אוצר , )ב, ויקרא כה(ן "הרמב, )אורו על ספר יצירהבהקדמה לבי(
ה עניין "ד(ספר הקנה , )מצוה של(החינוך , )תחילת תמונה שלישית(ספר התמונה , החיים

ה ועתה אודיעך מה שלא שמעת "ד(ספר הפליאה , )ובעוד כשלושים מקומות בספר, יראת המקום

כגון בפרשת ואתחנן על , בעשרות מקומות בספרו(הריקאנטי , )ובעוד מקומות רבים בספר, מימיך

וכן . ס ועוד"החת, א"הגר, א בתורת האדם"הרמ, ק" הרמכן כתבו וש)הפסוק לאלף דור

  . טז
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שהיו , )ויקרא דף י(והוסיף על פי הזוהר , )ואיגרת קלד, חלק א איגרת צא(הוא באגרות ראיה 
תקלז ' ב עמ"ח(ה "ו באורות ראיועוד ל. כמה מיני אנשים חוץ מאדם הנזכר בתורה

ב "ח(ובאורך באורות הקדש , )לד' עמ(ועוד ראה אליו באדר היקר . [ דרך בדרך זו)ואילך

אין אנו צריכים להיות כל כך ,  כתב)קמז' א עמ"ח(ובאגרות הראיה , )תקנח ואילך' עמ
אבל גם כן כמה כזבים , יש בה וודאי כמה ניצוצי אמת, אדוקים לשיטת ההתפתחות

, ל" מראה מקומות להנ)ב, בראשית א(ם "וראה בתכלת מרדכי למהרש.] ודמיונות
ומזה יש תשובה למינים שמצאו עלילה ממה שנמצא בעומק הארץ ברואים , וסיים

כמו שכתבו קצת , שנתהווה כן על ידי המבול, ומבלעדי זאת יש לומר. גדולים
  ושזהו , ת הבריאהשלא היו בתחיל, שנתהוו כמה הרים על ידי המבול, מחברים

  . לט)ג דנדה"פ(כוונת הירושלמי   

  מדענים אודות דת ומדע

 Out of( איינשטיין אלברטכתב  שהנה, תה מה יכונו דברי גדולי המדעניםמע

leter years, Gramercy, 1950, p. 25( הן בלתי , התנגשויות בין הדת והמדע
לעומת . מה שצריך להיותולא את , מכיוון שהמדע מסוגל לקבוע את היש, אפשריות

                                                                 

  לבניית , שהכוונה במאמר זה,  דוחה זאת על פי התניא)88' עמ(באמונה ומדע  מאידך לט
 דחה את הטוענים )פרשת קדושים(י בליקוטי תורה "ובפרט שהאר, עולמות רוחניים מאידך לט

בפרט , כתב שאינו עולה עם פשטי הכתובים, גם את הישוב שיום בבריאה היה ארוך. לשבעיות

הוא , ומבאר שההכרח של המשתמשים במדרש זה. כי זהו מקור יום השבת, שנוגע הדבר להלכה

,  המדעית לכךולא ידעו שהתשתית, בסוברם שהתאוריה המדעית מוכחת, מתוך אי ידיעתם במדעים

וכמו שאנשי המדע מודים בכך , כמו שביאר זאת במכתבים הקודמים באורך, היא השערות בלבד

ת ושב "גם בשו.  ראה שם)קפח' מהדורה מחודשת עמ(וכן כתב וביתר תקיפות בשערי אמונה . בעצמם

ה גם בקריינא רא. [ץ"אינו ראוי להיות ש, כתב שמי שחושב כך,  בשם הגאון הרב וואזנר)סימן ג(ורפא 

ם במורה " שהרמב)215' א מבוא ד עמ"ח(ועתה ראיתי באנציקלופדיה הלכתית רפואית .] )קטו, א(דאגרתא 

כ על " מש)946' ב עמ"ח(באוצרות הראיה ' וע. וכתב שהוא מוזר,  תמה על מאמר זה)ב פרק ל"ח(הנבוכים 

  .כך

  

  . יז



 המדות  ה סימן  ע"שו  

 

סת

, יש לייחס אם כן. הדת עוסקת בהערכות של המחשבה והפעילות האנושית, זאת
להערכה בלתי נכונה של , את כל הסכסוכים הידועים היטב בין הדת והמדע בעבר

ניו יורק , Where is science going( חתן פרס נובל בפיסיקה, מקס פלאנק' פרופ. המצב

מפני שהם משלימים , לא תיתכן סתירה אמיתית בין דת ומדע ,כתב )168-9'  עמ1932
 אבי )Crusader for space, pp. 269-273(וורנר פון בראון ' פרופ. אחד את השני

וכך גם . עבורי אין כל סתירה בין המדע והדת, התבטא, תוכנית החלל האמריקאית
 זה נכון שהשקפת אין,  כתב)21' פרק א עמ(בנימין פיין בספרו דלות הכפירה ' פרופ

ושכביכול יש הוכחות , העולם האתאיסטית מבוססת על המדע ונתמכת על ידו
!.  הוכחות כאלוולא יכולות להיות שום, אין. מדעיות ליצירת האדם על ידי הטבע

 אודות )דסימן ( לעיל בנוסף ראה עוד .]ל"יות כתיבת ספרו הנוזוהי אחת מתכל[
דברי מדענים  )שם אות כ והלאה(וביניהם , ןהאבולוציה פרטים רבים הקשורים לכא

  עוד ראה ו. ושהכירו את הבורא מתוך הבריאה, רבים הדוחים את האבולוציה
  . העוסק בדת ומדע)א מבוא ב"ח(באנציקלופידה הלכתית רפואית   
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  וסימן 

  נצרות ואיסלם 

  

  קריאת הסימים דלהלן מיועדת רק למי שהוטרד בשאלות מחמתם

נבא לסתור טענות כפירה אחרות שיכולות לעלות בלב , הבאים
 )הסעיף כ(ונתבאר לעיל בחלק ההלכה , מחמת הנצרות והאיסלם, החוקר

רק אם הם מטרידים את מנוחתו , שאין מצוה לחקור את הנצרות והאיסלם ולסותרם
ולשם כך , עליו לעמוד עליהם ולסותרם, ואינו שקט ושאנן מחמתם, מבחינה דתית

  עדיף לו , ולפיכך מי שלא הוטרד בשאלות הדת מחמתן. סימנים דלהלןנכתבו ה
  .ולא יקרא את הסימנים הבאים, שלא לעסוק בכך  

גם הנצרות והאיסלם לא הכחישו את ,  דת ישראלחיזוקנבא עוד מפן חדש ל
ומתוכה באו בטענת , אלא הודו לה ונשענו עליה, ההיסטוריה הכתובה בתורה

. ונתן עידכונים לדת, והתגלה בצורת ישו, ם התייאש מעמוהנצרות טענה שהש, דתם
אלא שטענה , גם דת האיסלם נשענה על ההיסטוריה היהודית ומודה באמיתותה

גם הנצרות וגם האיסלם מודות , אם כן. שנביאם קיבל את העידכונים האחרונים
לא ניתן להכחיש את  )לעיל סימן א(כי כאמור , בדת ישראל ובסיפורי התורה

עכב עידכונים , אלא שהם טענו לכתר, בפרט היסטוריה שחוו כה רבים, יסטוריההה
, אם כן כולם מודים ואומרים. ושניתנה תורה חדשה וברית חדשה, שירדו משמים

ממילא ההגיון . רק שעתה לדעתם ישנם עידכונים, שדת ישראל נכונה ואמיתית
   והמתואר בתורה ,מורה שתחילה נקבל את המוסכם שדת ישראל אמיתית ויציבה

  . אירע בהיסטוריה  

ועל כן נתייחס , פטור בלא כלום אי אפשר, הלום אל הנצרות והאיסלם
כמו כן לא ראינו צורך לגעת בשאר דתות . אל לב ליבם של דתות אלו

שכן נראה בכלליות ששאר הדתות אינן מפריעות לבן , מלבד הנצרות והאיסלם
אלא הוראות , או שאינם דתות,  על אלילותאחר שיסודות דתן מושתתות, ישוב

  בסימנים 

  . א

  בבואנו 
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שכן האיסלם , ועל כן גם להלן נבא תחילה אל הנצרות. [לחיים טובים וכדומה
  לעומת , מחמת רוחה המזרחית, מבחינה טכנית רחוקה עוד יותר בליבם של הרבים

  .ובתחילה נכתוב את יסודות הנצרות והאיסלם.] הנצרות אשר רוחה רוח מערבית  

  יסודי הנצרות

וישו הוא המשיח עליו נאמרו כל , ך אמת"כל כתבי התנ, יסודי הנצרות הינם
האב ורוח , הבן, כי האלהים הם שלשה, והוא עצמו האלהים, ך"נבואות התנ

כפי , הם בעצמם לא מבינים מה שהם שאומרים[שלשה שהם אחד , הקודש
ראל לא עמד וכיון שעם יש]. ן"ראה בסוף וויכוח הרמבן "שגדוליהם השיבו לרמב

ואת , ונתן דת חדשה וקלה לקיום, עזב אותם השם, כי רבים הם, בציווי התורה
, כי אם בהתקשרות לישו, העולם הבא ירכשו לא עוד בקיום מצוות התורה הרבות

  , כי אם בהתקשרות אליו, לא עוד בהקרבת קורבנות, וכך גם כפרת עוונות תרכש
  .ואז מיתתו תהיה כפרתם  

  יסודי האיסלם

. ואסור לשתף עימו שום אלהות, רק השם הוא האלהים, האיסלם הינם
המלאך גבריאל התגלה אל . החותם את הנבואה, מוחמד נביאו האחרון

ובהם , ובו הורה לו את דבר השם, ) לספירת הנוצרים613בשנת ( 43מוחמד בגיל 
הם וכל דברי, וגם ישו נביא אמת, משה נביא אמת. העידכונים האחרונים לדת

היהודים את , וזייפו את כתביהם, ברם מאמיניהם סטו ועיוותו את הדרך, בצדק
והשמיטו את הנבואות על בואו העתידי של , והנוצרים את הברית החדשה, התורה

 ת מוחמדזאת ועוד לדע. ושינו כל מה שלא עולה עם דברי מוחמד, הנביא מוחמד
כן לא [האל עזרא הסופר היהדות שיתפה באלהות את בן , שתי דתות אלו שיתפו

  והנצרות .] ונדבר על כך בהמשך. וזה משורשי דתם, אך כך כתוב בקוראן, תאמין
  . שיתפה כמובן את ישו עם האלהים  

  דחיית שתי דתות אלו

ואחר כך , תחילה נשיב יחד מספר תשובות הסותרות את שתי דתות אלו יחדיו

  . ב

  די יסו

  . ב
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  . מה שקשור רק אליה, נפן אל כל דת בפני עצמה

הן התורה , ממילא נדחות הדתות האחרות, שהוכח שתורת ישראל אמת
והורתה , הם וכיוצא בהם, עצמה הזהירה אותנו מפני בואם של נביאי השקר

שאם יבא נביא או חולם חלום ויעשה לפנינו אותות , לנו כיצד להתייחס אליהם
אמר בתורה כנ, שקרן הינו, ומכוחם יטען לשנות איזה דבר מן התורה, ומופתים

ובא . ונתן אליך אות או מופת,  כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום)ו- ב, דברים יג(
נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם , האות והמופת אשר דבר אליך לאמר

כי מנסה השם , או אל חולם החלום ההוא, לא תשמע אל דברי הנביא ההוא. ונעבדם
בכל לבבכם ובכל , השם אלהיכםלדעת הישכם אהבים את , אלהיכם אתכם

ובקלו , ואת מצותיו תשמרו, ואתו תיראו, אחרי השם אלהיכם תלכו. נפשכם
כי דבר , והנביא ההוא או חלם החלום ההוא יומת. ובו תדבקון, ואתו תעבדו, תשמעו

להדיחך , והפדך מבית עבדים, המוציא אתכם מארץ מצרים, סרה על השם אלהיכם
, הנה מפורש. כ"ע. ובערת הרע מקרבך, ללכת בה, היךמן הדרך אשר צוך השם אל

נגלה אליו והורהו ' ויטען מכוחם שה, שאף אם יבא מי שיעשה מופתים עצומים
הינו , להדיח אותך מן הדרך שצוה אותנו השם בתורה, לשנות איזה דבר מן התורה

הינה ההוכחה הגדולה ביותר , ועצם זה ששינה איזה דבר מן התורה, נביא שקר
, בזה באנו להשיב על הנצרות. [שכן התורה העידה עליו שעד שקר הינו, קרותולש

  ממילא דבריו , אך מוחמד שלא עשה שום מופתים, שלטענתם עשה ישו מופתים
  .]וכן הוא ביחס להמשך הדברים, בטלים ומבוטלים בתורת קל וחומר  

 מצוה  הדברים אשר אנכימכל לא תסור )יד, דברים כח(הרי כתוב בתורה 
הנה לנו ציווי . ללכת אחרי אלהים אחרים לעבדם,  ימין ושמאולהיוםאתכם 

וכיון , ושלא נעזוב שום דבר מכל דבריו, התורה שלא תשתנה בשום זמן חס ושלום
אם כן התורה העידה שהנצרות , שהנצרות והאיסלם שינו את כל ציווי התורה

גם . ף עליו ולא תיגרע ממנו לא תוס)א, דברים יג(עוד אמרה תורה . והאיסלם שקר
ולא תגרעו ,  לא תוסיפו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם)ב, דברים ד(אמרה תורה 

וכשבאו הנצרות , אם כן אסרה התורה להוסיף איזו מצוה או לגרוע איזו מצוה. ממנו
ולכן , ממילא מוכחשים הם מן התורה, ושינו בתורה כאשר עלה על ליבם, והאיסלם

וכן עוד הם סותרים את התורה .  אחר שהוכח שהתורה אמת,דחויים דבריהם
אנחנו ] ולא במה שתבא אחר כך, בתורה שניתנה לנו[שחייבה אותנו להאמין בה 

  יון כ

  ועוד 
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 )כח, דברים כט(כאשר אמרה תורה , ובנינו ובני בנינו עד סוף הדורות בלא שום שינוי
 וגם בך יאמינו )ט, שמות יג(עוד סתירתם מתוך הנאמר בתורה .  עולםדעלנו ולבנינו 

ושלכן לא נסור מדבריו , רה מעידה שלעולם ועד נאמין במשההנה שהתו, לעולם
 ואף גם )מד, ויקרא כו(ועוד אמרה תורה . ודתות אלו שינו את כל מצוותיו, שהורה לנו

, להפר בריתי אתםלא מאסתים ולא געלתים לכלתם , יביהםוזאת בהיותם בארץ א
ואילו . לא תופר לעולם, פורש אם כן שבריתנו עם השםומ. כ"ע. כי אני השם אלהיהם

ואני ,  נאמר)כא,נט(בישעיה כן ו. כרת עמהם ברית חדשה'  של דתות אלו הםלהבל
 לא ימושו, ודברי אשר שמתי בפיך, אשר עליך,  אותם אמר השם רוחיבריתיזאת 

דבר אם כן השם מ. כ"ע. מעתה ועד עולםמפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר השם 
וכן נאמר בירמיה . לעדושנאחוז אותם , היינו התורה" דברים שהוא שם בפינו"על ה

גם אני , ויחקרו מוסדי ארץ למטה, אם ימדו שמים מלמעלה,  כה אמר השם)לו, לא(
מפורש גם כאן שלעולם השם ו. אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם השם

גם , אשר טוענים שעשה השםכ[לא ימאס בעמו ישראל ויחליפם באומה אחרת 
 כי לא יטוש השם את )כב,יב,א(וכיוצא בזה עוד כתוב בשמואל ]. הנצרות וגם האיסלם

   )יד, צד(ובתהלים . כי הואיל השם לעשות אתכם לו לעם, עמו בעבור שמו הגדול
  . כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, נאמר  

  פיהם ענה בהם

, מות בדת ישראל במופתי מצרים ומעמד הר סיני כאמור דתות אלו מוד,עוד זאת
ברם הם בדו שהאלהים הורה . כי להכחיש עובדות היסטוריות אלו אי אפשר

                                                                 

  ו שלא בא לסתור את התורה גם הורה יש. ך"מצוטטים פסוקים מן התנ, שבברית החדשה כמו מ
לא באתי להפר ,  אל תחשבו כי באתי להפר את התורה או את דברי הנביאים)17-20, מתי ה( כמו מ

או קוץ אחד , לא תעבור יוד אחת, עד כי יעברו השמים והארץ, כי אמן אומר אני לכם. כי אם למלאת

וכן ילמד את בני , טנות האלהלכן מי אשר יפר אחת מן המצוות הק. עד אשר יעשה הכל, מן התורה

כי . הוא גדול יקרא במלכות השמים, ואשר יעשה וילמד אותן. קטון יקרא במלכות השמים, האדם

ועוד . לא תבאו אל מלכות שמים, אם לא תרבה צדקתכם מצדקת הסופרים והפרושים, אני אומר לכם

א אף לתורה שבעל פה  שהורה ישו לתלמידיו לשמוע לא רק לתורה שבכתב אל)1,23(כתוב במתי 

לכן כל אשר יאמרו לכם , ]דהיינו חכמי ישראל[על כסא משה ישבו הסופרים והפרושים , ל"וז

. וכן הוא שם בהמשך הפרק. כי אומרים הם ואינם עושים, אך כמעשיהם לא תעשו, תשמרו לעשות

  . ג
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והודיע , ואם כן גם פיהם ענה בהם, תיקונים ועידכונים וכדומה, להם תורה חדשה
וכבר הראנו לדעת לעיל , כשהם אמרו שהתורה אמת, בקול גדול כי בדאים הנם

   באו וסתרו את ציוויי  הםושוב, ה כתבה שלא תשתנה בשום זמןשהתורבסמוך 
  .התורה וביטלו את מצוותיה  

  הציבו לנו כמעמד הר סיני

כי אף אם יגיע ,  של דת חדשההיווצרותמעמד הר סיני דוחה כל , בנוסף לזאת
מה שלא [ויקים דת חדשה על ידי מופתים כמופתי יציאת מצרים , איש פילאי
לא יתכן שהאלהים היות ו.  ויטען שהשם הורה לו את הדת החדשה,]קרה ולא יקרה

אנו , השם ציווה אותנו שנשמור את המצוות שהורה לנוו, ישנה את מצוותיו ואת דתו
כדי לדעת שהאלהים עשה את הבלתי אפשרי ו, מחוייבים רק למה שהוא הורה לנו

, אמר לו כזאתלא מספיקה לנו אמירה של מי שיהיה שהשם , חזר בו ושינה את דתו
לקבל את שנשמע את השם מצווה עלינו , שיראה לנו כמעמד הר סינירק כאלא 
 בלא שיראה לנו כזאתאך , לקבל את דבריולדון אם  רק באופן זה יהיה מקום ,דבריו

, שכן ישנה לפנינו הוראת השם שכולנו ראינו ושמענו בהר סיני, נדע שהוא שקרן
 אילו יסוד דת ישראל היה. ודאי שלא נשמע לווב, זה" נביא"וישנה הוראה סותרת מ

" נביא"הרי שבמקרה שיבא ,  על מופתי יציאת מצרים שעשה משה לעינינומושתת

                                                                                                                                                       

גם במתי . חד כי יותר נקל הוא כליון שמים וארץ מאשר יפול מן התורה תג א)16פרק (גם בלוקוס 

 שישו צוה את תלמידיו שיעשו כל מה שיאמרו אליהם הסופרים והפרושים להיותם יושבים )23,2-3(

עוד ראה .  שהיו מדקדקים אף בנטילת ידים)7,3(ובמרקוס . )26,66(ועוד כיוצא במתי . על כסא משה

 ואף תלמידיו לא כיוונו  שמאריך להוכיח שאף ישו)260' ב עמ"נדפס באוצר ויכוחים ח(בספר כלימת הגוים 

רק הבאים אחריהם לא הבינו , לשנות דבר מן התורה כמבואר בדבריהם הנזכרים ובעוד מקומות

 מאת הרב )2018,  והלאה142' עמ(וכן בספר המכתב . ש ותרווה נחת"ע, ובדו מליבם שינויים, דבריהם

  .יצחק פנגר

  , )28,48. 3,2-4(, )6,155-158(, )68,37(, )3,33-34(שמשה נביא אמת ככתוב בסורה , הוא גם באיסלם וכן

,  כתוב)43,4(גם בסורה . )46,8(וכן סמך את דבריו על פי היהדות ככתוב בסורה .  ועוד)21,48(  וכן

  .)כז,אותיות כא(ועוד ראה בזה להלן , ך"שהמקור לקוראן הוא התנ

  . ד
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 ים מעוררו דבריוהי, ומכוחם יטען לדת אחרת, ויעשה כיוצא באלו המופתים, חדש
ושמעו את , כל אבותינו ראו את כבוד השםש, אך במעמד הר סיני. אצלנו ספיקות

, כי כולם היו נביאים, על כן כל אבותינו היו הם עצמם מולידי דת ישראל, קולו
וכדי שנחשוש . ושמעו את קולו מצוום מצוות, שבמעמד זה ראו את כבוד השם

שבו , הראה לנו כמעמד הר סיני, נאמר לעושה מופתים אלו, חדש" נביא"לדברי 
כאשר , רך שלךשיורה לנו את הד, ונשמע אנחנו את קולו, נראה אנחנו את השם

  כולם יחד , אלא כל עם ישראל היו משה, לא משה אחד היה לנו. ראו כל אבותינו
  .מאהראה לנו כמותה, וכדי לערערה, וזה חילה ומשענתה, ייסדו והולידו את היהדות  

                                                                 

  שאמר לנו , הסותר דברי מש] בזה הוא[מי שמביא דת אחרת , ם באגרת תימן"הרמב כתב מא
וכן מי שמוסיף .  לא בשמים היא)יב, דברים ל(אמר , שלא נשארה בשמים דת אחרת שתרד כתב מא

לא תוסף עליו ולא תיגרע , )א, דברים יג(הוא מכזב נבואת משה שאמר , או גורע מצוה ממצוות השם

 לנו )כח, דברים כט(ו והוא אמר, וחייבנו להאמין בה אנחנו ובנינו ובני בנינו עד סוף כל הדורות. ממנו

הוא , ונדע שהאות שעשה המתנבא בשם עבודה זרה, ולא נביט אל אותותיו. ולבנינו עד עולם

 שכך אומר מחוקק האסלאם בסורה אלצף פסוק )3' דף לז מס(י קאפח "ובהערות הגר[תחבולה וכישוף 

. ומרים זה כשוף ברורא,  ועשה לפניהם מופת)כוונתו על ישו(כי היהודים כאשר בא אליהם הנביא , 5

לזה כל נביא שאומר שהתורה .] )קמב' ט מהדורת קאפח עמ"מאמר ג פ(ג בהאמונות והדעות "וראה גם רס

ובא האות , ודינו כנביא לעבודה זרה שאמרה תורה, נדע מטענתו שהוא נביא שקר, היתה לזמן

 שיתחייב מזה להקיש עד, לא היה בגלל האותות, כי האמיננו במשה. 'לא תשמע וכו', והמופת וגו

ובזה התאמתה , ואולם האמנו בו בהיותנו שומעים הדבור כמו ששמעו הוא, בין אותות זה לזה

ומשלנו .  וגם בך יאמינו לעולם)ט, שמות יג(כמו שאמר , האמונה אמיתות שלימה וקיימת עד עולם

אמיתת עדות שכל אחד יודע , שני עדים שראו דבר אחד ביחד, עם משה רבנו משל] מלשון משל[

לא , ואף על פי ששאר בני אדם שיעידו להם. ואינם צריכים על זה אות ומופת, חברו ואמיתת מאמרו

ידענו , כן אנחנו קהל ישראל. ומופת אצל בני אדם, ויצטרכו ראיה על דברם, ידעו אם הוא אמת

.  לבדלא בנפלאותיו, אמיתת משה רבנו בראותנו אותו במעמד הר סיני בדברו עם השם יתעלה

עיקר . ['כמו שהתבאר בכתוב בתורה וכו, ואולם עשה כל מה שעשה מן האותות כפי הצורך

אותו בורא , כשראו אבותינו בעצמם את השם מצוום מצוות במעמד הר סיני, אמונתינו במשה

ותכלית המופתים שמשה . ואין עיקר אמונתינו במשה משום המופתים שעשה. שמשה בא בשמו

, כדי להנצל מהמצרים. הוצרכו לעשרת המכות, דהיינו כדי לצאת ממצרים, רכועשה הם כל אחד לצו

כי כאמור , ולא היתה תכלית המופתים שעשה כדי שנאמין בו. וכדומה, נעשה נס בקיעת ים סוף
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 סזת

  מי העדים

,  הנצרות והאיסלםהיווצרות, כי להבדיל מדת ישראל, לחדד את הדברים נוסיף
והורה לו את , או מלאך, שאליו נגלה השם, ד הטוען לכתרהינה על פי עדות יחי

. שבהם הראה את כוחו כי רב הוא, ועשה אותות או מופתים, הדרך שיש לילך בה
וכל דת כמובן טוענת , כל הדתות משקרות חוץ מאחת, לכל הדתות והדעותש ואחר
אשר , שמא יוצר דתה אינו אלא רמאי, ממילא על כל דת מוכרחת השאלה. לכתר

סוף . וזאת אף אם עשה מופת או מופתים לעיניהם, היטיב להונות את שומעי לקחו
או את ישו מדבר עם , איש לא ראה את מוחמד פוגש את המלאך גבריאל, סוף

או לסיפורים , אינם אלא מאמינים לסיפוריהם, וכל ההולכים לרגלם, השם
.  עד מאודתיתכן, שהיא הכחשת עדות יחיד, ממילא הכחשתם. שמספרים עליהם

על כן הכחשתה אינה , בשונה מדת ישראל הנשענת על מה שחוו מליוני בני אדם

                                                                                                                                                       

מה תחזו , ומפני זה אמר שלמה על לשון האומה.] עיקר אמונתינו בו הינה מכח מעמד הר סיני

המכונה מחולת [שאתם אם תוכלו להעמיד לי כמעמד הר סיני , ומרא, בשולמית כמחולת המחנים

 שנמנענו )בהשגותיו על ספר המצוות שכחת לא תעשה(ן "ב כתב הרמב"וכיוצ. ל"עכ. אז אאמין בכם, ]המחנים

והוא אמרו , אבל יהיו עינינו ולבנו שם כל הימים, ולא נסיר אותו מדעתנו, שלא נשכח מעמד הר סיני

ופן יסורו ,  השמר לך ושמור נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך)י- ט,דברים ד(יתעלה 

. 'יום אשר עמדת לפני השם אלהיך בחורב וגו, והודעתם לבניך ולבני בניך, מלבבך כל ימי חייך

אף על פי , שאם היו דברי תורה באים אצלנו מפי הנביא עליו השלום בלבד, והכוונה בזה גדולה מאד

אם יקום בקרבנו נביא או חולם חלום בזמן מן , ו ענין נבואתו באותות ומופתיםשנתאמת אצלנ

או , תהיה התורה נסוחה על יד השני, ונתן אלינו אות או מופת, ויצוונו בשום הפך מן התורה, הזמנים

אין שם , ועינינו רואות, אבל כשהגיענו ביאור התורה מפי הגבורה לאזנינו. יכנס בלבנו ספק על זה

ולא יצילהו , ולא יועילהו אות] נדע שהוא משקר[ונשקר אותו , נכחיש כל חולק וכל מספק, אמצעי

 וגם )יתרו יט(זה הוא שנאמר במעמד ההוא . שאנחנו היודעים ועדים בשקרותו ובפחזותו. מידינו מופת

וכבר . )ראה יג(' והוא הענין הבא בפרשת כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום וגו. בך יאמינו לעולם

] דהיינו ציווי לא תעשה[והיא המניעה , והוא יסוד גדול בתורה. )ח"ת פ"יסוה(באר הרב זה בספר המדע 

פן יסורו מן הלב מהודיעם לבנים , והזהיר. פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, הבאה לנו בפסוק

  .ולבני בנים לדורות עולם

  

  . ה



 המדות  ו סימן  ע"שו  

 

סחת

המכחיש את המהפכה . כי איך יעידו רבים על דבר שלא ראו, אפשרית רק לשוטים
, או את שלטון היטלר כי הוא לא היה שם וכדומה, הצרפתית כי עיניו לא ראוה

שכל הדתות אינן , כם על כל הדתותוכיון שכאמור מוס. מקומו במוסד המתאים לכך
שהיא עדות , ממילא דת ישראל הנשענת על עדות רבים, יכולות להתקיים יחדיו

כיון , ואילו כל דת אחרת, מוכרח שהיא דת האמת, שאינה ניתנת להכחשה
כיון שעדות , אינה אלא משענת קנה הרצוץ, שנשענת על יחידים המעידים עדותם

  שכן רק דת אחת הינה דת , ננו גם מוכרחת ההכחשהובנידו, יחיד ניתנת להכחשה
  . האמת  

  



    המדות  מחשבה- האמונהשער   ע"שו  

 

סטת

 

  זסימן 

  נצרות

  רק למי ,  קריאת סימן זה אינה מיועדת לכל אדם)וריש סימן (כאמור לעיל 
  . זושהוטרדה מנוחתו באמונה מחמת דת  

  ועתה נעבור אל כל אחת , כה עסקנו בטענות שחלות יחד על הנצרות והאיסלם
  . כאשר יעדנו לעיל, נצרותונתחיל ב, בנפרד  

הבדל מהותי , שדתות אחרות גם הן מספרות על ניסים שעשו מייסדי דתם
המכנה המשותף של ניסי . לביניהם, ותהומי ישנו בין ניסי יסוד דת ישראל

מה שאין כן דת ישראל . ונעשה לזמן קצר, שאר דתות הינו נס הנעשה בפני יחידים
וכאשר נקבצו , ולמשך זמן ארוך, מליוני אנשיםמושתתת על ניסים שנעשו לפני 

, ניסים יחידים ניתן לתלותם במרמה, אכן.  קחנו משם)ח,אותיות זסימן א (חלקם לעיל 
או שעברו , או שבהעברתם מפה לפה עברו הגדלה, או בתמימות המספרים

. או כישוף וכדומה, או שהמופתים היו אחיזת עינים, פרשנויות עד שמכלום נעשה נס
, שנעשו במשך למעלה מארבעים שנה, ונה מרבים מניסי יציאת מצרים והמדברבש

  כל זה מוציא כל , והחווים ניסים אלו הם מעבירי התורה בעצמם, לפני מליוני אנשים
  .חשד מרמה  

  נכתבו שנים רבות אחר מעשה

עדי "מפי , נכתבו שנים רבות אחר מיתת ישו, עצם כתבי הנוצרים, כמו כן
ואם כן עצם כתביהם המה . )1,1-3(כמו שכתוב בלוקוס , דיםלתלמי" ראיה

ומעורר את החשד , מה שעוד מחליש את אמינותם, ולא נכתבו בזמן אמת, שמועות
גם מי יעמוד להכחיש את סיפורי הניסים שהם טוענים . שכתבו ככל העולה על רוחם

סימן ( לממילא מלבד חולשת הבריח של הנצרות שהתבארה לעי.  שנה60שהיו לפני 

  . א

  עד 

  אף 

  . ב



 המדות  ז סימן  ע"שו  

 

 עת

   שנה אחרי מיתת 40-שהנה מרקוס כתב את ספרו כ. עוד חלשה השרשרת, )א אות ד
  .  שנה אחר מיתתו80-ויוחנן כ,  שנה60- מתי כ,  שנה55- לוקס כ, ישו  

 שחוקרי ) והלאה350' ועמ,  והלאה269' עמ(עוד בזה בספר על פתחה של רומי 
לל לא כתבו את אבות הכנסיה הנזכרים כאף ש, הכנסיה עצמה הודו

שכן כיצד יתכן שנעלם , אלא נערכו שנים רבות אחריהם על ידי הכנסיה, ספריהם
בזמן , את המאורעות שעברו על ישו, מכותבי העתים שהיו בזמן ישו ואחריו

כיצד שום , שמאורעותיו עוררו רעש גדול בעולם, שבכתבי הברית החדשה מסופר
ולא ביוסף בן , ולא בפילון, קובסאחד מהם אינו מוזכר בכתבי ניקולאוס דמאס

ועוד טענו טענות . אף שחיו בסמיכות אליו וכתבו את כל קורות אותם זמנים, גוריון
' עמ(ולכן כתב בספר ישו הנוצרי .  להביאםשאין כאן המקום, אחרות המוכיחות כן

שחומר רב , הודו מזמן חוקרי הכנסייה בעצמם,  בגלל עובדות אלו ודומיהם)63,105
אין פתגם אותנטי אחד . ואין לו כל קשר עם מחבריו המדומים, וונגליון מזויףשל הא

אלא הם , או הפתגמים הבלתי כתובים המיוחסים לישו, מבין הפתגמים החיצוניים
ועוד כתב . כ"ע. שחיו שנים רבות אחרי ישו, ספרי יצירותיהם של אבות הכנסייה

ם סיפורי תולדותיו של ישו שג,  חוקרים אחרים הגיעו לידי הכרה)117' עמ(שם 
  לך ראה בכל זה בעל פתחה של . כ"ע. הם פרי דמיונו של מרכוס בלבד, בספריהם
  .)ד, אותיות ג(וגם בסמוך , ) והלאה99' עמ( ובספר המכתב )פרק ו(רומי   

  הודאת בעל דין שסיפורי הניסים שלהם אינם עובדות אלא אליגוריה

רצופים סתירות בעצם , בכתבי הנצרותמה גם כי סיפורי המופתים המסופרים 
עד שמוכח מתוכם על רעיעות עדותם , עובדות הסיפורים בין כתביהם

והחפץ , אולם להעמיס על הקורא את הבאת לשונותיהם יארך הדבר. וקלישותה
ושם .  סתירות רבות עד מאוד)פרק ה(יראה כל זאת באורך בספר על פתחה של רומי 

אל דויד בן משה כותב ,  תשובה מאת דובר האפיפיור מצוטט מכתב)90,328עמודים (
אודות הסתירות המהותיות והרבות שבכתבי הברית , הספר פתחה של רומי

, שאכן מתוך כתביהם עצמם מוכח שלא היו הסיפורים ולא נבראו, ומשיבו, החדשה
כדי להעביר את רוח , שחייבים אנו להודות שהסיפורים נבדו, ועל כן כתב הדובר

ונכתבו לצורך , אלא בצורה אליגורית,  ובאמת אין פירוש הדברים ככתבם,הדברים
הדברים אמורים לגבי יחוסו של ישו . והאמצעים מקדשים את המטרה, חיזוק הדת

  וראה 

  . ג



    המדות  מחשבה- האמונהשער   ע"שו  

 

עאת

כמו כן לגבי עצם , כמו כן לגבי תקומתו. שאינו עולה נכון מתוך כתביהם, לדוד
זה פורסם גם בחוברת הרשות מכתב (. וכן לגבי עיבור הבתולה ועוד עיין שם, משיחיותו

לא מופתים , אם כן פיהם ענה בהם. ד"עכ. )וניתן לראות את המקור אצל המחבר, להאמין
, שהם המופתים, וממילא נפל כל בסיס האמונה בישו. כי אם אליגוריה, ולא ניסים

או שמספרים , או אלהים, או משיח, ובלעדיהם אין כאן אלא מי שמספר שהוא נביא
, העיקר שבלא מופתים ודאי שאין שום מקום לשמוע אליו, אין זה משנה, עליו כזאת

  צא וראה לאורך ההיסטוריה המלאה , כי העולם מלא בטוענים למשיחיות או נביאות
  . בעולםוגם כעת תוכל לראות ולפגוש רבים מהם, מהם  

  ?המשיח הגיע

 אולם .ך"ובו התקיימו כל נבואות התנ, שהמשיח כבר בא, כאמור מיסוד דתם
כך , וההיסטוריה נכתבת, וככל שחולף הזמן, מה לעשות שהזמן אינו חס עליהם

 )ד, ישעיה ב(הן הלא נאמר על זמן המשיח . הקבורה של דת זונתקע עוד מסמר בארון 
לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו , וחניתותיהם למזמרות, וכתתו חברותם לאתים

, העולם מלא חמס ושוד ויתר על כן,  והלאהוהנה לנו כי מימיו של ישו. עוד מלחמה
לא ,  כתוב על זמן המשיח)לד, לא(ובירמיה . הנוצרים שופכים דם יותר מכל האומות

ומה . 'וכוכי כולם ידעו אותי , ילמדו איש את רעהו ואת אחיו לאמר דעו את השם
מנסים , הנוצרים בכוח החרב ובכח הממון, לעשות שעד עכשיו ובמשך אלפים שנה

מלשון ממשלה [ וירד )ח, תהלים עב(עוד כתוב על המשיח . כנע את העולם בדתםלש
, ולישו לא היתה ממשלה כלל. ומנהר עד אפסי ארץ, מים עד ים]  רודה בהם-ושלטון

, יא(גם מפסוקי ישעיה . ולבסוף גם נפל בידי אוייביו והרגוהו, כי בחייו נרדף והתחבא

, וגר זאב עם כבש, !]שים לב לכל משפט[קם ועל כן נעתי,  לא נתקיים בו דבר)יא- ו
, ופרה ודב תרעינה. ונער קטן נהג בם, ועגל וכפיר ומריא יחדו, ונמר עם גדי ירבץ
ועל מאורת , ושעשע יונק על חר פתן. ואריה כבקר יאכל תבן, יחדו ירבצו ילדיהן

את כי מלאה הארץ דעה , לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי. צפעוני גמול ידו הדה
אליו גוים , שרש ישי אשר עמד לנס עמים, והיה ביום ההוא. כמים לים מכסים, השם

לקנות את שאר ,  ידויוסיף אדני שנית, והיה ביום ההוא. והיתה מנחתו כבוד, ידרשו
עמו אשר ישאר מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי 

ולא נתקיים מהם , שנאמרו על המשיחכמו כן ישנן עוד נבואות רבות . כ"ע. הים
ובספר חרב פיפיות מאת , ך ימצאם"וכל הקורא נ, אן עמד קנהברם כ, כלום בישו

  . ד



 המדות  ז סימן  ע"שו  

 

 עבת

  ליקטם למכביר והביא מאה  )ח"בהוצאת מוסד הרב קוק תשיפרק ט (ג יאיר בן שבתי "הרה
  .ועדיין לא נתקיים שום אחד מהם, ך שיתקיימו לימות המשיח"יעודים בתנ  

הן אמת שלא התקיים דבר מכל הנבואות , ם לקושיא זו הינההנוצרי
ואם כן לישו תהיה , "יוסיף אדני שנית"ברם נאמר כאן בפסוק , במשיחם

אף אם פירוש הפסוק , ברם באמת. ושם עתידים כל אלו להתקיים, התגלות שניה
, 'וכווגר זאת עם כבש , "ביאה ראשונה"מה עם כל הנבואות שכתובות על , היה כן

כל , לאמור לשיטתם, 'וכווהיה ביום ההוא יוסיף אדני שנית , י רק אחר כולם נאמרכ
ומה , ועל כן היה צריך כבר להתקיים בישו, הינו ביאה ראשונה, האמור קודם

ושנער קטן ינהיג , עד כה לא זכינו שיגור זאב עם כבש, לעשות שלא אירע ממנו דבר
ומתוך שלא התקיים כלום מזה , 'ווכושיונק ישחק על מאורת צפעוני , חיות טרף

נדפס (עוד ראה בקונטרס בטול עקרי דת הנוצרים . ברור שגם ביאה שניה אינה, בישו

 כגון , עוד ראיות רבות מן הפסוקים שהמשיח לא בא)295' ב עמ"באוצר ויכוחים ח
ובני ישראל צריכים להיות , )כד-כג, יחזקאל לד(שהמשיח צריך להיות אדם ולא אלוה 

 וקודם בואו צריכה להיות מלחמת גוג ומגוג )ה, הושע ג(ב בגלות קודם בואו זמן ר
כמו כן צריכה , )סוף מלאכי(גם אליהו צריך להיות בבואו , )וזכריה יד, יחזקאל לח ולט(

  וצריכים להיות אותות , )כב- טז, יחזקאל לז(להיות קיבוץ גלויות וחזרת עשרת השבטים 
  .ות לך ראה שםועוד רב, )ד, זכריה יד(ומופתים   

  זיופים ורמאויות

, תורתם עברה שידרוגים התאמות ושינויים מעצם ציוויו של ישו, מלבד זאת
רק במאה הרביעית ,  שנוצר מאות בשנים אחר מיתת ישו,כגון השילוש

על פתחה ספר ראה ב(ובקביעתו של קונסטנטין , מתוך רעיונו של טריטוליון, לספירתם

כדי למשוך את לב , ך"ך זו גם סילפו במזיד את תרגום התנעל דר. )של רומי פרק ד
 173ובעיקר , 141, 120' בהקדמה ובעמ(על פתחה של רומי ספר ראה ב, הקוראים אל דתם

תירגמו , שהינו לשון רבים.  מפשע עמי נגע למו)ח,נג( כגון תירגומם לישעיה )והלאה
" למו"המילה . בולא לעבדי יעק, לחפצם לפרש את הפסוק לעבד יחיד, נגע לו

, לחפצם, כאמור, "להם"ובכולם חוץ מבשנים תירגמו ,  פעמים54ך "מופיעה בתנ
, תירגמו, "המשוח"שפירושו ,  את המילה משיח)כה, ט(כמו כן בדניאל . ושיקרם

ועוד בראשו שמו אות גדולה ,  הידיעה בראשו'ה גם הוסיפו. המלך המשיח בן דוד

  תשובת 

  . ה
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 עגת

,  גם העבירו את ספר עזרא ממקומו אחרי דניאל.שמשמעותם המשיח הידוע, )אנגלית(
ועוד ראה בספר כלימת . לך ראה שם, ועוד כהנה, משום הפסוק שבו הוא פותח

 על זיופים מכוונים שעשו )וגם בהערה שם,  פרק ה273ב דף "נדפס באוצר ויכוחים ח(הגוים 
ות יות רבו על טע)319ב דף "ח(גם באוצר ויכוחים . בתירגומם את כתבי הקודש

דברים המראים עד כמה בורים , בכתביהם כשמביאים תוכן הכתוב בכתבי הקודש
,  מאמר המראה)332' עמ( ושם . בסתירות הרבות בכתביהם)321' עמ(ושם . היו
 על )348' עמ(ושם .  בכתביהם הינן גניבות ספרותיות מספרינו רבותרעיונותש

  מאמר אודות הכתות  )360' עמ(ובהמשך . הסתירות בכתיבהם על זמנו של ישו
  .ם הוא הסתירות המהותיות בכיתביהםשהשונות שנוצרו בנצרות ששור  

  הוראת הנצרות אל תחשוב

, בדתם הפתרון פשוט? מה עושה הנצרות עם שאלות יסודיות כגון אלו, אכן
כל מי שיש לו שאלה על יסוד , שהשאלות הן מהשטן, הנצרות דוגלת בשיטה

כי מקורה הוא כאמור , וחו ולחמוק מן השאלהחובה עליו לסתום את מ, דתם
כמובן זו שיטה מצויינת לשמור את . מבוחובה להוציא את השטן מן הלב, מהשטן

                                                                 

   ולא ישימו לבם להגדות וללימודי )4, א"בראשון אל טימותיוס פ(כתוב בברית החדשה  כך מב
על , כלומר. כ"ע. מלבנות בית אלהים באמונה, המביאים יותר לשאלות, תולדות אין קץ כך מב

שאם , שהיא מיסודות דתם" [לא ישימו לבם", קושיות המתעוררות בלימוד שושלת ישו לבית דוד

מלאי , וממשיך בזו הלשון]. סתירות וקושיות למכביר, ובשושלת זו, לא יתכן שישו משיח, לא כן

העוסקים , מכלל הן אתה שומע לאו. כ"ע. ובאמונה לא צבועה, וברוח טובה, בלב טהור, אהבה

עבור פאולוס הנם , וחפצם רק בלימוד לשמה, אף אם הם מאמינים נוצרים אדוקים, בלימוד זה

, יש אשר תעו ממנה, )6פסוק (ומסיים שם ". ובאמונה צבועה, וברוח רעה, בלב טמא, מלאי שנאה"

כך היא הוראתה של , )במבא לפרק א(וכך כתב בספר על פתחה של רומי . ויפנו אחרי לימודי תהו

אין להתעסק בלימוד "מכריזה הכנסיה , כבר מראשיתה ועד ימינו אלו, הכנסייה הנוצרית כולה

 בכל מקום אחר או, כל תלמיד המתחיל ללמוד נצרות בותיקן. 'וכו" ובחקר מגילות היוחסין של ישו

אמונה היא דבר ". אמונה"ילמד את ההסבר הראשוני והבסיסי באשר להגדרתו של המושג , בעולם

ההגיון . או מחוץ לכנסיה, ההגיון צריך להישאר מחוץ לותיקן. היא איננה הגיונית, הנתון ללב בלבד

, ואם העניין הגיוני, ונימפני שאין זה הגי, לכן אנו מאמינים. והאמונה מנוגדת להגיון, מנוגד לאמונה

  .אין צורך באמונה

  . ו
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ובדרך זו אפשר לשכנע כל אחד שהוא מלפפון , כל עוד הדת היא שקרית, הדת
  ידע שהיא מהשטן וחובה ,  על כךהאם מתעוררת לו קושיוש, ושהוא חי במאדים

  . הקדושה עליו לגרש  

 .מגמוזמן לעיין בספרים שבהערה, יני הנצרותיהחפץ להעמיק חקר בענ

                                                                 

        מראה מקום לחפץ בהרחבה נגד הנצרותמראה מקום לחפץ בהרחבה נגד הנצרותמראה מקום לחפץ בהרחבה נגד הנצרותמראה מקום לחפץ בהרחבה נגד הנצרות מג

  על פתחה של רומי מאת , מוזמן לעיין בספרים, שיש לו צורך להרחיב יותר בסתירת הנצרות מי

ח "ח(א "ת הרשב" גם בשו)ע"מאמר ב הוצאת פלדהיים תש(א "מרי אמונה להרשבמא, משה בן דוד מי

ת "ובשו, )שסח ועיקרו להוכיח שהמצוות שבתורה כפשוטן ולא אליגוריה' ושם סי, שסז הוצאת מכון ירושלים' י סי"מכת

ב "תרצהובא לדפוס בניו יורק (הספר חזוק אמונה מרבי יצחק בן אברם מטרוקי , )קפז' ד סי"ח(א "הרשב

כולו , )ח"בהוצאת מוסד הרב קוק תשי(ג יאיר בן שבתי "ספר חרב פיפיות מאת הרה, )בההדרת מרדכי וקסלר

,  באורך)סימן ט(ג יוסף פנחסי "ת יפה תאר להרה"שו, ויכוח דרך שאלה ותשובה בין נכרי ליהודי

ב "נדפס בסורא ח( "מדינת ישראל לאור התיאולוגיה הנוצרית"יהודה רוזנטל ' מאמרו המאלף של פרופ

ועל סתירת יסוד דתם מתוך הקמת מדינת ,  על תיקוני הדת שנעשו בנצרות לאורך ההיסטוריה)106' עמ

 99' עמ(ספר המכתב  .).O.V הוצאת מכון(כל האמת על הזיוף הנוצרי - חוברת הזיוף הגדול. ישראל

י "נדפס מכת( בעל המאורות בספרו מלחמת מצוה .מאת הרב יצחק פנגר )2018, 159,  והלאה142' ועמ, והלאה

. ובסופו ויכוחים שהיה לו עמהם,  כולו להשיב על טענות הנוצרים ובנוי בדרך ויכוח)ד ניו יורק"בתשל

, ץ בספרו קשת ומגן" הרשב,)ו- ועמוד שישי פרקים ג, עמוד רביעי על כל פרקיו(ספר הבתים חלק האמונה 

גן , )ע"פיטרקוב תר(ש במלחמת מצוה " הרשב,)פרק ב משנה יז על המילים דע מה שתשיב( אבות ובספרו מגן

כל יום , ז"נדפס באמשטרדם תקפ, ליפמן(ספר הנצחון , )קד והלאה' פרק ו עמ(השכלים לרבי נתנאל בירב פיומי 

נדפס (אה האמת כור מצרף האמונות ומר, אליהו בן אמוזג'  בשבילי המוסר לר,)ראשון הינו נגד הנצרות

, )ס"ירושלים תר(שמואל וינטרויב '  מלחמת שמואל לר,)א מאמר כ פרק ל והלאה"ח(ספר הברית , )ז"בשנת תר

ספר , )ה ערך ישו"ח, ג ערך ברית החדשה"ח, אייזנשטיין(אוצר ישראל , יעקב בן ראובן' ספר מלחמות השם לר

מסדרת דע מה , דות מול בנותיה הסוררות ספר היה,)ב"ניו יורק תשכ(לרב חיים בלאך , ודע מה שתשיב

,  סתירה השילוש)מאמר ב אות ה והלאה(ג בהאמונות והדעות "הרס. )אהרונזון' ג מאת הרב י"תשס(שתשיב 

ם " הרמב)ה- מאמר א אותיות ד(הכוזרי , )פרק כה(ג " ובאורך בח)א"יט וסוף ח,א פרקים יח"ח(ובספר העיקרים 

, )ד במהדורות שאינם מצונזרות"א ה"הלכות מלכים פי(ובמשנה תורה , ת תימן ובאגר)א פרק נ"ח(במורה הנבוכים 
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 )333-7' עמ(ראה בזרמים וכתות ביהדות מאת אברהם קורמן עוד . )קמט' תמח וסי' סי(ם "ובתשובות הרמב

גם בתחילת הפרק . 'והוספות ומחיקות ובניית סיפורים וכו, והתפתחות הנצרות, לגבי סתירת הנצרות

 336' עמ(ועוד שם . נכתבו שנים רבות מאוחר לזמן המעשים ולפיכך אין בהם אמינותעל ספריהם ש

 על תרגומיהם המעוותים )576' עמ(ושם .  על השתלשלות כתיבת ספריהם) והלאה373' ועמ,  והלאה357' ועמ

  .בגלל שלא הבינו כדבעי

  נפלא עד ,  הספר ועד סוף)ט" נדפס בישראל תשכ236' ב מעמ"ח, אייזנשטיין(הוויכוחים  אוצר

, ך"לדחות את ראיות הנוצרים מפסוקי התנ,  ליקוט מספר הנצחון)236' עמ(ושם . מאוד אוצר

]. ויכון אף כאן, מה שהשיב נפלא על כגון זה על האיסלם, ועוד ראה בזה באיגרת תימן. [להבליהם

 ך"ל התנהראה את כזביהם וטעויותיהם הרבים בהבנת הפסוקים ש,  ספר כלימת הגוים)260' עמ(ושם 

ש " ועע.מה שהוסיפו ושיבשו מדעתם במרוצת הזמן ושינו גם בדעת רבם, וגם של כתביהם עצמם

הסותרם ,  מאמר אחר)310' עמ(ובהמשך .  מאמר המבטל את כל עקרי דת הנוצרים)289' עמ(בהמשך 

, תיבתםסדר כ, תוכנם,  מאמר על ספרי האונגליון) והלאה315' עמ(ובהמשך . ואת אמונתם באלהות ישו

, דרכי העורמה בחיקוי כתבי הקדש כן ו,ת ובהמצאותנים כדי להמעיט בסתירוועריכתם במשך הזמ

 מאמר על טעויות )319ב דף "ח(ושם . המראה על בורות עצומה, ובטעויות הרבות בהעתקת פסוקים

ת  מאמר בסתירו)321' עמ(ושם . כי בורים היו, רבות בכתביהם כשמביאים תוכן הכתוב בכתבי הקודש

 מאמר המראה שרעיונות רבות בכתביהם הינן גניבות ספרותיות )332' עמ(ושם . הרבות בכתביהם

 סדר )359' עמ(ושם .  מאמר על הסתירות בכתביהם על זמנו של ישו)348' עמ(ושם . מספרינו

' עמ(ובהמשך . ושינויי יסודי דתם לצורך המטרה שהיא השלטת הדת הנוצרית, ההתפתחות הדתית

תירות המהותיות בכתביהם ששושרם הוא הס, ר אודות הכתות השונות והרבות בנצרות מאמ)360

אלא אדרבה , לא רק שלא נעשתה אמונה אחת בעולם, שגם מוכיח עוד שעדיין לא בא המשיחמה [

  ]. אמונות רבות נעשו

  כי , קאפח  על י"ז תרגום הגר- בפרט אותיות ה, מאמר ב(ראה בספרים האמונות והדעות , השילוש בפרט על

, )מאמר ב עיקר ו( ובספר האמונה הרמה )וכן מאמר ח ובפרט באות ט. באבן תיבון הושמט מאימת הצנזורה על

  .)א מוסד הרב קוק"ן ח"כתבי הרמב(ן " ובסוף וויכוח הרמב)שער א פרק ז(ובחובות הלבבות 

   הוצאת רצט' א עמ"ן ח"כתבי הרמב(ן "ויכוח הרמב: שנערכו בין יהודים ונוצרים וויכוחים

וכן ,  והוא לקט ויכוחי הראשונים נגד הנצרות)ע"קושטא ת( מלחמת חובה )מוסד הרב קוק וויכוחים



 המדות  ח סימן  ע"שו  

 

 עות

  חסימן 

  איסלם

  ,  קריאת סימן זה אינה מיועדת לכל אדם)וריש סימן (נשוב ונזכיר שכאמור לעיל 
  .רק למי שהוטרדה מנוחתו באמונה מחמת דת האיסלם  

מוחמד נביא , )וביתר הרחבה(נחזור שנית על יסודות האיסלם , הבהירות
ובו , שםוהורה לו את דבר ה, אמת כשהתגלה אליו המלאך גבריאל

מוסלם . [עיקר דבריו להודיע שהשם הוא לבדו האלהים. עידכונים אחרונים לדת
, )68,37(, )3,33-34(סורה [משה נביא אמת ]. מתמסר לאמונה באל אחד, פירושו

 3,65. 3,3כגון בסורה [גם ישו נביא אמת ].  ועוד)21,48(, )28,48. 3,2-4(, )6,155-158(
בשונה ממסורת הנצרות שהיא נכתבה (רדה ממרומים ששם כתוב שגם הברית החדשה הו

ולכל אורך זה הפרק . ) סימן ז אות בוכדלעיל, כחמשים שנה אחר מיתתו, בידי תלמידי ישו
שתי , אף על פי כן]. ועוד, )6,146(, )4,158(, )5,5(, )55-60(ועוד שם , המכונה בן עמרם

וכל מה שסותר בהם , ניםכתבי קודשיהם אינם אמי, גם היהדות וגם הנצרות, הדתות
מציל מוחמד את , על ידי טענה זו. )31, 3ככתוב בסורה (מזוייף הוא , את דברי מוחמד

למרות שטוען הוא , עצמו מכל הסתירות שבין התורה והברית החדשה לדתו
  הזיופים לדעתו . [לא כן הבאים אחריהם שזייפו רבות, שנביאיהם היו נביאי אמת

  .] כאשר נראה להלן, אף בסיפורי ההיסטוריהאלא , אינם רק בעניני דת  

את עזרא , היהדות שיתפה באלהות את בן האל, לדעתו שתי דתות אלו שיתפו
היהודים ,  וזו לשונו9,30-33אך כך כתוב בקוראן בסורה , כן לא תאמין[הסופר 

נו דהיי(המשיח , והנוצרים אומרים.  הוא בן האלהים)היינו עזרא הסופר(עוזיר , אומרים

, כשם שהנוצרים חטאו לקבל את ישו לאלוה, עוד שם כתוב. 'וכו הוא בן אלהים )ישו

                                                                                                                                                       

הספר אוצר ן כו, הספר שבט יהודהו,  והוא אוסף וויכוחים)ב"ניו יורק תרנ(דוד כהנא ' חכמת יהודה לר

והעלו ,  שהינו ליקוט של כל הוויכוחים שהוכרחו היהודים להתווכח עמהם,ן אייזשטיי,ויכוחים

  .אותם בעט סופר

  . א

  לצורך 

  גם 
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הנוצרים מחשיבים את , ועוד שם. ועל כן הם ימותו, כך קיבלו היהודים את עזרא
וכן . )10,68-70(גם כיוצא בזה כתוב בסורה . והיהודים את רבניהם, כומריהם לאלוה

, כי אם חניף ומתמסר,  לא היה יהודי ולא נוצרי אברהם)65-68 בית עמרם 3סורה (כתב 
  .] הם אשר הלכו בדרכו, הראויים מכל להיות יורשי אברהם. ולא היה במשתפים

  . בזה אכן דיבר מוחמד נכונה, עם האלהים, והנצרות שיתפה כמובן את ישו  

  הוכחות מוחמד לאמינותו

ור שנים ורק כעב, שבתחילה היו רבים[התבקש מוחמד בידי מנגדיו 
] שאחר כך בכח הזרוע סיפחו אל דתם עוד ועוד, הצליח לגייס לצידו המון

לאות על השגחה , הביא ראיות מפלאי הטבע ואיתניו, להביא הוכחה לנבואתו
, דקת דרכו תוכחיוצ. אין זה נמנע שהתנבא, ואחרי שהוכיח שיש משגיח. פרטית

שהיהדות והנצרות , ל"כנו[היות ורק דתו היא היחידה הנאמנה לאמונה באל אחד 
ככתוב בסורה (ועל כן זו תהווה הוכחה לאמיתות נבואתו , שהוא מנווט דרכה, ]שיתפו

לפי שכל רואה יראה שאין , הינה מעצם הקוראן, ראיה נוספת שהינו נביא אמת. )55
שאין זאת אלא שקיבל את דברי , ועל כן יודה מיד, בן אנוש יכול לחבר ספר כזה

 ויובאו )82פסוק ,  הנשים4סורה (וגם , )17,90-88(, )23 פסוק 2(וב בסורה ככת[הספר ממרום 
הרי זו ראיה לקבלתו ממרום ,  בספרותת סתירווגם מתוך שלטענתו לא נמצא]. להלן

   29סורה (ובפרט שמוחמד מעיד על עצמו שמעולם לא קרא בשום ספר . )4,82סורה (

  .עד כאן שורשי דת זו. בואיות הןהרי בזה הכרח גמור שידיעותיו נ, )48,49פסוקים   

  לא יאומן כי יסופר

, יציאת מצרים,  כל המופתים.היהדות והנצרות אמת, נסכם את דברי מוחמד
אבל כל מאמיניה , כולם היו, 'וכוההליכה במדבר ומעמד הר סיני , המכות

והינם כך , גלה את הזיופיםאואני , נמשכים אחר זייפנים שזייפו את כתבי הקודש
  ושכיון שהוא , חוץ מטענתו שהשם אחד, ולא הביא שום אות ומופת לדבריו. כךו

  . ועוד כמה טענות קלושות, על ידי זה יוודע שהוא דובר אמת, מגלה אמת זו  

אילולי . מושתתת על יסודות כאלו, דת המונה מילארדים, יאומן כי יסופר
בא היום לפניו אדם מה יעשה מוסלמי אדוק אם י. הייתי יודע לא הייתי מאמין

ובכללה כמובן , ושכל ההיסטוריה של כל העולם מזוייפת, ויאמר שהוא נביא אמת

  כאשר 

  . ב

  לא 
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ויורה לו את הדת , ויוסיף שדתו שיקרית, ויספר היסטוריה מעודכנת, של מוחמד
והיה ,  דבריו אפילו לא היו מצחיקיםהן? כיצד היה מגיב לטענות אלו.. .האמיתית

כלל לא היו מתייחסים ,  בלא ראיות לאמיתות דבריו...הישר אל מוסד סגורנשלח 
אך לדעת . היה עוד לעמוד על דבריו רבות, ואף אם היה עושה אותות ומופתים. אליו

ולצוויו הרגו מליונים רק על משענתו משענת קנה , שנמשכו אחריו והלכו לרגליו
 היו שכן[אין זאת אלא משום שראשית מאמיניו היו עמי הארצות גמורים , הרצוץ

  הגדילו , ובהתרבותם ובכח החרב, שיכל להזינם בהבליו] כולם עובדי עבודה זרה
  . וכאשר יבואר בהמשך, כאשר מתואר בקוראן, את דתם  

  הדחיות דלעיל

הראנו  )וסימן (כאמור לעיל , אל תוך תוכו של האיסלם, אל עובי הקורה
חר שהוכח א, באותות ומופתים שדת זו שקרית ונזכירם בראשי פרקים

שהרי , ממילא נשללת האחרת, 'וכועל פי המסורת האמינה , שדת ישראל אמת
וכתוב בה שנביא שיעשה מופת ויורה לשנות . כתוב בתורה שלא תשתנה בשום זמן

, גם בזה שאמר מוחמד שדת ישראל אמת. [פרט אחד מן התורה הינו נביא שקר
כדי לשנות ,  יתרה מכך.]שהרי אמרה תורה שלא תשתנה, הודה שהינו דובר שקר

, ולא רק שלא הראה כמעמד זה,  נבקשהו שיעמיד לנו כמעמד הר סיני,את הדת
לא , ואפילו היה עושה לפנינו כמופתי מצרים, אלא גם לא הראה שום מופת לדבריו

   עיין בכל זה לעיל. בודאי שלא נאמין לו, ועתה שלא עשה דבר, היינו מאמינים לו
   .)וסימן (  

ממילא כשדחינו , שהנצרות אמת, יון שכאמור מיסודי דת האיסלםכ, ועוד
  ומתברר מעוד , ת גם דת האיסלםינדח, בראיות למכביר, את הנצרות לעיל
  .אלא שקר וכזב, פן שאין בה ממש  

  דחיות נוספות

, לאור דברי מוחמד עצמו יוצא ברור. ועתה נוסיף עוד דחיות נוספות לאיסלם
והיה מלמדנו ,  אם לא היה משנה שום דבר מן התורהוזאת אף, שאין הוא נביא

והראשון הוא , כיון שלנביא יש תנאים. את התורה כאחד הצדיקים אשר בארץ

  נינחת 

  זאת 

  . ג
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 כי יקום בקרבך נביא או )ו-דברים יג ב(ככתוב בתורה , שיתן אות או מופת לנבואתו
. 'וגו ובא האות והמופת אשר דבר אליך. ונתן אליך אות או מופת, חולם חלום

הוא שיעשה לפנינו אות או מופת וכמובן , אם כן תנאי ראשון לטענת נבואה. כ"ע
חוץ מן הראיות שהביא [וכיון שמוחמד לא נתן שום אות לדבריו . שיתקיים במלואו

ועוד נדבר על כך , וכל שומע יצחק על ראיות אלו, ומכך שהספר יעיד עליו, מן הטבע
שפירושם גילוי , לו אותות או מופתיםאין א, וגם אם היו בהוכחותיו ממש. בהמשך

  וממילא אינם ראיה , אלא הם הוכחות שכליות, עתידות או שיראה לנו ניסים גלויים
  .ובודאי שלא נשמע לקולו, על כן אינו נביא.] אלא לכך שאדם חכם הינו, לנביאות  

אף אם היה מורה את התורה שלנו כאחד החכמים הישראלים , כתבנו
". אות או מופת"כיון שלא נתן , יודעים שאינו נביא אמתהיינו , הכשרים

ביטל ושינה מכל הכתוב והמסור , ואולם עתה ששינה מן התורה ככל העולה על רוחו
שלא , כיון שהתנאי השני לאמיתות נבואה הוא, פשוט שאין שום תוקף לדבריו, בה

-  ב,ברים יגד( שנאמר ,הרי הוא נביא שקר, ואם ישנה, ישנה דבר ממה שכתוב בתורה

ובא האות והמופת . ונתן אליך אות או מופת,  כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום)ו
לא . נלכה אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם, אשר דבר אליך לאמר

והנביא ההוא או חלם , 'וכואו אל חולם החלום ההוא , תשמע אל דברי הנביא ההוא
, המוציא אתכם מארץ מצרים, ם אלהיכםכי דבר סרה על הש, החלום ההוא יומת

ובערת , ללכת בה, להדיחך מן הדרך אשר צוך השם אלהיך, והפדך מבית עבדים
  הינו נביא , שאם מדיח אותך מן הדרך שהשם צוה ללכת בה, הרי. כ"ע. הרע מקרבך

  .שקר  

כיון שנבואתו סותרת את , אף אם היו מתמלאים בו תנאי הנבואה, ועוד
ראו את , שבו כל עם ישראל היו נביאים, את מעמד הר סיניו, נבואת משה

  נגד שישים , כמה מן השטות היא לתפוס נביא אחד, כבוד השם ושמעו את ציוויו
  .רבוא נביאים  

  בלי הוכחה לנבואה

כי במוחמד בכלל אין צורך להגיע לסתירתו מתוך כללי הנבואה שנתנה 
ל מי שיבא לפנינו ויאמר וכי יעלה על הדעת שנאמין לכ, לנו התורה

  זאת 

  זאת 

  והאמת 
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וכי העולם חסר משוגעים שטענו במשך , וימציא איזה דברים, שהוא נביא
, מ" ואכועוד רבות, כגון ראה באיגרת תימן[ההיסטוריה שהינם נביאים או משיחים 

פשוט שבלא שיביא .] לך נא ראה גם היום שבתי המשוגעים מלאים בטוענים כאלהו
קל וחומר , וזה אף אם לא היה משנה דבר מתורתנו. לא נשמע לו, לפנינו הוכחות

ולא יביא , רק בגלל שהוא אמר שהוא נביא, שלא נאמין למי שישנה את הידוע לנו
, כיון שאנחנו שמענו את ציווי השם, וברור שבשקרן עסוקים אנו. על כך אות ומופת

 אות בלא שום, וואיך נאמין למי שיאמר לנו שעתה השם שינה את ציווי, הוווראינ
שאם יפר את דבריו ,  אין אנו מתעסקים בציווי איש את רעהו,הרי זו כיסלות, ומופת

 והו אבותינוכשרא, אלא עסוקים אנו בציווי הבורא שציוה אותנו, אין בכך כלום
אם . וכיצד נאמין למי שיאמר שהוא שמע עתה דבר חדש מהשם, במעמד הר סיני

מה גם שמופקע מן השכל שהשם . היה לו להשמיע זאת לנו, השם היה חפץ בכך
ואיך נאמין למי שיאמר לנו שניחם הוא על , ולא אדם הוא להנחם, ישנה את תורתו

  וראה להלן . וכי אנו שוטים, רק בגלל שאותו אדם אמר לנו, ושינה את דבריו, מעשיו
  . לגבי הוכחותיו)אות ח(  

  עיוות ההיסטוריה

המן , ות בקוראן יצחיקו כל קוראהשטוימעוד פנים ברור שמוחמד זייפן לפי ש
,  העולםכאשר ידוע לכל, הרשע לא חי בתקופת גלות פרס בין בית ראשון לשני

נעשה על ידי ירבעם בן ,  חטא העגל שבמדבר!אלא היה יועץ המלך פרעה במצרים
 3סורה פרק (עוד שם . ) כי ירבעם מלך בשומרון83-9 פסוקים 20כאשר עולה מתוך דברי סורה (נבט 

אחותו של משה רבנו ואהרן , הוא בנה של מרים,  ישו) והלאה35 פסוק רוי בית עמרםהק
לא . כמו שיודע כל העולם,  דהיינו חי בזמן יציאת מצרים ולא בזמן בית שני!הכהן

כמו כן הקוראן רצוף בנאומי סיפורי המקרא . יצחק נעקד על המזבח אלא ישמעאל
  כותב ככל , תרים את סיפורי התורהברוב הפעמים דבריו סו, עם שגיאות נוראות

   .אשר יחפוץ  

והנחית אותם בפלנטה , תלש את מאמיניו מן ההיסטוריה האנושית
, על היהודים,  את ההיסטוריה המוסכמת על כל העולםכחישה ,אחרת

לכן מאמיניו מחוייבים להכחיש את ו, הנוצרים, היונים, הפרסים, םהבבלי, המצרים
אחרת יתברר הקוראן כספר , ואינם יכולים להודות בה, דועהאמיתות ההיסטוריה הי

   .ד

  מוחמד 
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,  נבואת מוחמד"אמיתות"ובכך גם תתברר , שלא נכתב בנבואה או רוח הקודש
גם מובן מדוע ". [המשוגע"לא לחינם היהודים היו מכנים אותו בשם . למורת רוחם

ן כאשר טע, או מדבר עם השדים, שאינו אלא הוזה, חשדוהו בני דורו בשגעון
ועל כן יפול עליו השם , אכן החשד יכון. להכחיש חשד זה בקוראן כמה פעמים

שחלק , גם יעלו הדברים בקנה אחד עם עדות בעל דין עצמו. היטב" המשוגע"
. )22,52-53סורה (ככתוב בקוראן , נבואותיו באו בעירוב עם דברי השטן שבילבלו

  הרי , תערב בנבואותיוכשהוא מודה שהשטן ה, לשיטתם כיצד יאמנו דבריו, אגב
  .] אינם נאמנים כלל, כי כשדברי אמת ושקר מעורבים, בזה ביטל את כל אמינותו  

וזו לדעתו הוכחה שידיעותיו [מעיד על עצמו שמעולם לא קרא בשום ספר 
מעתה מובן הדבר על שום . )48,49 פסוקים 29(ככתוב בסורה ] הן נבואיות

ברור על כן שראשית מאמיני מוחמד היו . רמה ישנה בורות היסטורית כזו בספ
  על פי המתואר [ועל העולם , ולא ידעו דבר על ההיסטוריה, בורים ועמי הארצות

 .לכן לא יכלו להכחיש בשעתו את מוחמד, ]בקוראן היו שומעי לקחו עובדי אלילים  

  שיתוף היהודים

  הם השני אלוהיו, כאמור בקוראן כתוב שעם ישראל מאמין שיש שני אלהיםגם 
  . הוא עזרא הסופר בן האלהים  

אין אף , ולה החיוך על שפתיכל איש תורני שיקרא זאת יע! ?משתפים
שקרב אפילו להאמין כי , בכל הדורות כולם, מכל יהודי העולם, יהודי

כמו המשניות ומדרשי התנאים , ספרי היהודים. הוא בן האלהים" עזרא הסופר"
היו כבר חתומים לפני הולדת , ומדרשי האמוראיםהתלמוד בבלי והירושלמי 

 מייסודי דת ישראל .כי אם ההיפך הגמור, ולא כדומה לוואין בהם לא כזאת , מוחמד
, ג עיקרי האמונה"תשאל כל יהודי מאמין ויאמר לך שאחד מי. הוא איסור השיתוף

 לו גוף ואין,  אחדהקדוש ברוך הוא הינו ש)אחרי תפילת שחרית(המודפסים בכל סידור 
אם נחפוץ רק לכתוב מראה מקומות של ספרי יהדות שמרחיקים . [ולא דמות הגוף

 )תחילת הלכות יסודי התורה(ם "רק ראה ברמב, נצטרך לכך עשרות דפים, את השיתוף
כמו כן ישנם ספרים רבים  ,)במהדורת פרנקל(ובספר המפתח , ובנושאי כלים שם

ג "כגון הרס, והם כבר מזמן הראשונים, שחלקים שלמים מהם בנויים על איסור זה

  מוחמד 

  . ה

  היהודים 
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פבת

 האמונה הרמה )שער היחוד(רבנו בחיי בחובות הלבבות , )מאמר ב(באמונות והדעות 
ם במורה "הרמב, גבירול במקור חיים' רבנו שלמה ן, )מאמר ב עיקר ב(ד "לראב

הרוקח בסודי , )פרק א(גן השכלים לרבי נתנאל בירב פיומי . )לכל אורך הספר(הנבוכים 
שער ראשית (אהל מועד , )לכל אורך הספר(העיקרים , ג במלחמות השם"הרלב, יירז

אין צורך , ועוד רבות. )וכגון בשער קדושה, לאורך הספר(רבנו בחיי בכד הקמח , )חכמה
שכולו עסוק   יחוד השםע המדות חלק"בשוהחפץ יראה , למנותם לרוב פירסומם

זמנו של קודם היהדות הקדומים הרבה  ושבספרי )נא והלאה' עמושם לגבי הגשמה (בכך 
כן ו, מוחמד מורחקת ההגשמה כגון אונקלוס לאורך כל תרגומו מרחיק את ההגשמה

ת "ולכן בשו. )ספר שני אות כא( יוסיפון בספרו יוסף בן מתתיהו נגד אפיון כתב
השיב בזו ,  על שנשאל האם הערבים עובדי עבודה זרה) סימן תמח,בלאו(ם "הרמב
, וכבר נכרתה מפיהם ומלבם, הישמעאלים אינם עובדי עבודה זרה כללאלו , הלשון

ולא מפני שהם משקרים . יחוד שאין בו דופי, והם מיחדים לאל יתעלה יחוד כראוי
נכזב כך אנחנו עליהם , שיש לאל יתעלה בן, שאנו אומרים,  ומכזבים ואומריםעלינו

  א סוף "סוד ישרים ח( פעלים ת רב" בשוכן כתבו. ל"עכ. שהם עובדי עבודה זרה, ונאמר

  .]  על כזב זה שתלה בנו מוחמד)סימן א  

עד ,  את ייחוסו של עזרא)ו-פרק ז פסוקים א(כתוב מפורש בספר עזרא , ועוד
, 'וכובן חלקיה , בן עזריה, בן שריהעזרא , ושם מפורש בזו הלשון, אהרן הכהן

  ך שעזרא הסופר הוא בן "ואם כן מפורש בתנ. כ"ע. בן אהרן הכהן הראש, בן אלעזר
  .אלא בן אנוש ובן תמותה, ואינו בן האלהים לפי דת ישראל, שריה  

אליהם גלו , כן הספרות היהודית היתה ידועה לנוצרים במדינות אירופה
כידוע הנוצרים ביקרו את התלמוד ואת שאר . יהודים והיו תחת ממשלתם

או , ת להוכיח את דתם מתוכםוניסו בכל דרך אפשרי, ספרי היהדות וצינזרו אותם
ראה את הוויכוחים הרבים שהוכרחו היהודים להתווכח [לנגח את דתנו מתוכם 

ועוד , )אייזינשטיין(בספר אוצר הוויכוחים , ונכתבו למשמרת בעט סופר, עמהם
ווכחני הנוצרים היו משתמשים ש ופשוט.] )ז סימן סוף(במראה מקום המובא לעיל 

על מנת להוכיח כי גם לדעת , ם ההיסטוריים המפורסמיםבטענה זו נגדנו בויכוחי
 מעולם לא נזכרואין זאת אלא מפני ש. " אדם-אלהים"ך הוא "היהדות המשיח בתנ

יעז אותו מוסלם מאמין . ואפילו לא בדרך רמז אמונה מסוג זה,  בשום ספר יהודיכן

  זאת 

  כמו 
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  ל מנת ע, לכתת רגליו לארכיונים באוניברסיטאות העולם או אל מרתפי הוותיקן
  . ל"להוכיח שערוריה שכזאת מתוך כתבי חז  

, שרק דת מוחמד אינה משתפת, יסוד דת האיסלם מיוסדת על כך
וזו העדות על אמינות , בשונה מן היהדות והנצרות שהשתבשו בכך

וכיון שאנו יודעים שהיהדות . שכן הוא היחידי המגלה את האמת, נבואת מוחמד
כי , ן מלבד שבזה הוכח שמוחמד אינו נביא אלא בדאיעל כ, אינה משתפת כלום

שבסיסו היה צורך בואו , עוד בזה לשיטתו נשלל יסוד דתו. המציאות סותרת על פניו
ושזו הראיה , מפני השיבוש שאירע ליהדות ולנצרות בענין השיתוף, לעולם לתקנו

  וב אין אם כן ש, וכיון שבאמת לא אירע שיבוש זה מעולם ביהדות. לעצם נביאותו
  .מדוגם הוכח כיזובו, ולא לעצם בואו לשיטתו, מקום לתיקונים  

                                                                 

  . ועליהם דיבר מוחמד, שהם שיתפו את עזרא, כי היתה כת יהודית שאבד זכרה, תאמר שמא מד
כי אז היכן רשום זכרונה באיזשהו מקום , לא יתכן שהיתה כת כזו ביהדות, תחילה שמא מד

כת כזו יוצאת מתוך , לפי דת ישראל, גם אם היתה כת כזו? וכנזכר, יהודי או באיזה זכרון היסטורי

והקימו דתות , כמו שאירע לכתות אחרות שיצאו מתוך עם ישראל, ולא נחשבת בכללה, עם ישראל

מורה הדבר , "יהודים"ואם קראם , ואם כן לא היה נכון לקרא להם יהודים או ישראלים, אחרות

על שום מה , תוך עם ישראלאף לו יצוייר שהיתה כת כזו ב. שכוונתו לעם ישראל ולא לכת אחרת

בהשען על דברי מוחמד שהיהודים , רצחו המוסלמים במשך ההיסטוריה מאות אלפי יהודים

מכח מה שיעבדו המוסלמים תחת עול ממשלתם במשך מאות , כמו כן? והם אינם מכת זו, משתפים

אם , המשתפיםהוראת מוחמד שכך יש לנהוג עם , וחילם היה והינו גם היום, מליוני יהודים, בשנים

  ? אין שום דבר מזה במציאות

  שבטענה , לא תיכון אליבא דמוחמד] שהייתה כת יהודים ששיתפה את עזרא[טענה זו  גם

מדוע התיר את , ואם כוונתו לכת מסויימת, התיר את דמם של כל היהודים, שהיהודים משתפים גם

נוצרים מחשיבים את כומריהם ה, וכלשונו. [ולא סייג זאת רק בכת האמורה, דמם של כל היהודים

, ולמה השווה אותם לנוצרים, למה כלל את היהודים כולם. )9,31(והיהודים את רבניהם , לאלוה

ואינם מקדשים , הילחמו באנשים אשר אינם מאמינים באלהים ולא ביום האחרון, ובעקבות כך אמר

עד ,  ניתן להם הספראלה בהם אשר, ואינם מחזיקים בדת האמת, את אשר קידשו אלהים ושליחו

הילחמו במשתפים , ובהמשך. )29 ,9קוראן סורה (בעודם מושפלים , זיה במו ידיהם'אשר ישלמו את הג

  , להזכירכם
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  תשובתם הכל מזוייף

וכל מה שהשבתם עלינו לא , אתם זייפתם את התורה, על הכל ישיבו המוסלמים
כאמור הנצרות . וכך נעל אותם בדתו, מוחמד לכד אותם בשטות כזו. [כתוב בה

היא מן השטן וחובה ,  שאלה על הדתשכל, לכדה את מאמיניה בפטנט אחר וטוענת
  נתייחס תחילה לשינויים .] והאיסלם תפס את פטנט הזיוף.  מן המחשבהלגרשה

  .ולשינויי המצוות בין הכתוב בתורה לדברי מוחמד, ההיסטוריים  

הרי מאורעות היסטוריים מפורסמים אינם ניתנים . זו הינה מדהימה ביותר
או את לידת ישו , וש בזמן יציאת מצריםאחשורוכדי לשים את המן , לזיוף

יש צורך לזייף ולשנות את דברי הימים של כל כותבי ההיסטוריה בכל , בזמן זה
גם יש צורך לזייף את החרסים והמצבות . 'וכושל מלכות פרס יון רומא , העולם

  שבכולם מתוארך המן , שנמצאו בפרס רק במאה השנים האחרונות, ושאר תעודות
  .על כן פשוט שאי אפשר מבחינה מציאותית לזייפם, ובזמן הידוע לנ  

ך הנמצא בכל העולם כבר מימי בית ראשון "יכולים היהודים לזייף את התנ
שאז גלו היהודים , ]מצוותיוומוסרים את נפשם על , ומאז חיים הם על פיו[

עוד , ך שוה איש לרעו"ובידי כולם התנ, 'וכו הלבבל לתימן לאיטלי, לכל קצוות תבל
, וכאלף שנה עוד קודם הוולדו של מוחמד, קודם בואו של עזרא הסופר לעולם

                                                                                                                                                       

וגם בימינו , באלף שנים האחרונות, ואלו הדברים הם בסיס הנהגת מלחמת הדת המוסלמית. כולם

אף לפי תירוץ זה על כן .] הינה ראש הפעור בשנאתם ובמלחמתם במדינת ישראל וביהודים, אנו

או שמוחמד הכיר רק כת , מוכרח הדבר, ])מה שכמובן לא היה(שהיתה כת יהודית ששיתפה את עזרא [

על הצד . ברם באמת לא היתה כת כזו ביהדות, או שטעה מוחמד ביהודים. וסבר שכל היהודים כן, זו

כי , אלא בדאי, מתבזה הוכח שאינו נביא א, וסבר שכן דעת כולם, שהכיר כת כזו בתוך היהודים

ועל הצד . ואיך מכח כן התיר את דם כולם, כיצד נביא אמת לא ידע שאין זו אלא כת קטנה מהיהדות

לא רק שנביא , לצד זה. מה שבאמת לא היה, וטעה שכן סוברים היהודים, שלא ידע על היהדות די

ונראה נכון יותר , ורמה שבאמת יותר מתאים לכל האמ, "המשוגע"אלא יפה יפול עליו הכינוי , אינו

  . מבחינה היסטורית

  . ו

  טענה 

  כיצד 
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  ו אל צשכל עדה באה מן הגלות והתקב, כאשר רואות עינינו, ך"ולכולם ישנו אותו תנ
  . )ש"סימן א אות כ ועעכאשר התבאר לעיל ו(ך "עם אותו התנ, ארץ ישראל  

ת בשנים כבר קודם בואו של בעוד שמאו, ך"יכולים היהודים לזייף את התנ
ומצוי הוא בידי העולם , ך לתרגום השבעים"כבר תורגם התנ, מוחמד

שום , ולא נמצא בתרגום, ותורגם לפני כאלפים ומאתים שנה, במספר רב של שפות
 מאמרו של הרב יוסף )סח' ט עמ"חי(ראה אודותיו בצפונות [? שינוי מהותי מן המקור

, חיים העלר' מהדורא מדעית מאת הר, הקרוי פשיטא(הסורי כמו כן ישנו התרגום .] ד"באב

 )ד"ראה עליו בספר נוסחאות התרגומים לתורה מאת הרב חיים הלר ברלין תרפ( והשומרני )ח"תרפ
, וכולם תואמים למקור בלא שינוי מהותי, שכולם נכתבו עוד קודם בוא מוחמד, ועוד

כגון לצורך מחיקת . ברי מוחמדללא שום שינוי שהיה צריך להיות לפי ד, ובכל אופן
לא די שהעם היהודי בתפוצות , ]כאשר הוא טוען שנעשה[ך "שמו של מוחמד מן התנ

גם מעתיקי , כי אם גם הנוצרים, ך"ימחק בכל מקום ואתר את מוחמד מן התנ
צריכים היו לחבור יחדיו בקונספירציה כלל עולמית כנגד , התרגומים שבכל אומה

, מכל הכתבים ומכל התרגומים הקיימים, ך" כאחד מן התנעל מנת למוחקו, מוחמד
  לא היו מצליחים מבחינה , ואף לו היו חפצים לעשותו, דבר שלא יתכן מצד עצמו

  .טכנית  

 גם על פי הראיות שהבאנו לעיל

העוברת מדור , מכח המסורת האדוקה ביהדות, עוד ידחו טענות הזיוף, חוץ מכך
וכן מרצף ההיסטוריה שאינו מניח , ) א אות ידסימן(וכמשל השואה לעיל , לדור

  ואין צורך לכפול ,  באורך וברוחב קחנו משם)סימן א(כאשר הוכח לעיל , מקום לבדיא
  .את הדברים  

  אפילו טענת הזיוף לא תצילם

, מה שלא יתכן וכאמור[ואף בהיסטוריה , לטענתם שטענת הזיוף שייכת בהכל
זיוף אינו שייך במה שטוען מוחמד , םמכל מקו]  נדבר לשיטתם,ואפילו שכך

ואולם , מוחמד טען שמשה רבנו היה נביא אמת ולא שיתף, ונבאר. שאנו משתפים
, אחר כך החל הזיוף, כלומר לפי מוחמד. בדורות שאחריו באו החכמים ושיתפו

 כאן לא תציל טענת הזיוף את ,אם כן. והשיתוף נמצא בדת ישראל עד ימינו אנו

  כיצד 

  . ז

  גם 
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או לפחות באיזה זמן , י לפי מוחמד אנחנו צריכים גם עתהכ, מאמיני מוחמד
  כאשר , ובכל הספרים מפורש הדבר שלא כן, לשתף את עזרא לאל, בהיסטוריה

  .נזכר לעיל  

  סתירתו מתוכו

כשיקישו את דבריו אל , מוחמד עצמו הביא ראיה לאמינות דבריו, זאת
וסתר את , רינובזה אם כן סמך על ספ. ויווכחו בהשוואתם, ספר התורה

איזו ראיה הביא , כי אם ספר התורה מזוייף, דבריו שספר התורה מזוייף בידינו
אם כן כיצד אמר שהוא , אין זאת אלא שמודה שהוא ישר, לדבריו ממסמך מזוייף

גם מכאן מתגלה בורותו בהיסטוריה ובספרים . [וממילא הודה שהינו בדאי, מזוייף
ובאמת כתוב ,  לכתוב בספר התורהת שוויותרכשטען שבדיותיו ההיסטו, הכתובים

כינוי שניתן [יש לי עד בן ישראל , שהנה כתב.] ובזה עוד נתגלה קלונו, בתורה אחרת
. המעיד שדברי הספר הערבי הם אותם הדברים שבתורה] בקוראן ליהודים ולנוצרים

מספר , דהיינו הביא ראיה לסיפוריו שבקוראן על יציאת מצרים וכדומה, )46,8(
כמו שאמר לי , שבו תמצאו ככל אשר אני אומר לכם, התורה שלנו הנמצא בזמנו

אם כן מורה הוא באצבע שספר התורה שלנו אינו מזוייף . שכן הוא" בן ישראל"ה
כיצד מפנה . ואומנם אחר כך הזדייף, כי אם כוונתו לספר התורה שהיה פעם. [בזמנו

המקור של ספר ,  עוד אמר].הוא לראות את אמיתות דבריו בספר שאינו בנמצא
משום שירדה , עוד אמר] ך"דהיינו בתנ. [)43,4(הקוראן הערבי הזה נמצא בכתב האם 

כדי שלא , ]ך"היינו התנ[ולערבים אנשי מכה לא היה ספר , התורה רק לעם ישראל
לכן באתי לתת , לא ניתן לנו הספר אלא רק לאלו שהיו לפנינו, יאמרו ביום הדין

סורה (, )6,155-156(, )46,11-12(. שהוא מכוון לספרו של משה, יתלכם את הספר בערב

האור והברכה לבני , משה קיבל בסיני ספר שיש בו את האמת, עוד אמר. )68,37
אם כי על שלשת הפסוקים האחרונים . [)3,2-4(, )28,43(, )21,48(ולעולם כולו , ישראל

  ברם אחר . נו מזוייףניתן להתפלפל ולהשיב בדוחק שכוונתו לספר המקורי שאי
 .]שוב לא שייך לטעון כן, ראותינו את הפסוק הראשון  

  על הוכחותיו לאמינות הספרעוד 

מתוך שהוא היחידי , לאמינות דבריו" הוכחותיו"מלבד מה שהשבנו לעיל על 

  מלבד 

  . ח
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, משום שכן היו עם ישראל בכל הדורות, שזהו שקר. המורה את האמונה באל אחד
כאשר , ושוב אין מקום לבואו לעולם, נפל בסיס דתו לדעתוואם כן , עד ימינו אנו

, עוד כתוב בקוראן הוכחה שספר זה הינו מאת האלהים. )סוף אות ה(התבאר לעיל 
  לא נמצאה שוהוכחה נוספת כתב כיון . משום שלא יתכן שבן אנוש יכתוב ספר כזה

  . מהבו שום סתירה  

, אינן יכולות להימנותשהסתירות בספר זה , שהאמת היא, מה אפשר לעשות
שאסף , לאורכו ולרוחב, )ב"מאת אפרים בן יוסף תשע(לך ראה בספר באוהלי קדר 

אם כן כשהספר . מווחלקן הבאנו כאן בהערה, כעמיר גורנה סתירות למכביר בקוראן
, בזה נודע, והן נמצאות למכביר, מתוך שלא נמצאו בו סתירות, מעיד על מהימנותו

                                                                 

  אם יש בכם ספק באשר לדברים שהורדנו ממרומים אל , )23 פסוק 2סורה (כתוב  שהנה מה
. הביאו ולו סורה אחת כמותם, ]אם אתם מסופקים אם דברי באו בנבואה[עבדנו  שהנה מה

.] ק אחד כפרקי הקוראןשבודאי אף בן אנוש אינו יכול לחבר אפילו פר, ההוכחה לנבואה תהיה מכך[

הלא אפילו כל בני האדם , אתם חושבים כי אני מחבר סיפורים אלו מעצמי, ועל כן כתב בזו הלשון

ובסורה , 2,26סורה (" הספר הברור"לכן קורא גם לספרו . )17,90-88(ביחד לא מסוגלים לחבר קוראן כזה 

היו היו היו היו , מעם אלהים] הקוראן[אלמלא בא , בזו הלשון, ועוד כתב ראיה על אמינות הספר ואלהותו. )12,7

  . )82 הנשים פסוק 4סורה ( למכביר מוצאים בו ניגודיםמוצאים בו ניגודיםמוצאים בו ניגודיםמוצאים בו ניגודים

  סתירות בקוראןסתירות בקוראןסתירות בקוראןסתירות בקוראן מו

  , מדינה-סותר את החלק בהיותו באל, כל חלק הקוראן בהיות מוחמד במכה, וראש תחילה

כגון אם להעניש . ועוד רבות, לישו, מבחינת השקפת עולמו של מוחמד בקשר ליהודים תחילה

  . )36,9סורה (או להורגם , )29,9סורה (יזיה בעודם מושפלים 'ת המשתפים שישלמו את הגא

   )את התורה(כי הם מכירים אותה , כל ספק שיש לכם בדת תשאלו את בני ישראל, כן מחד כתוב  כמו

 והם, מכיון שלנביאים ולרבנים שלהם ניתנה התורה לשמירה, ועוד כתב. )10,94קוראן (היטב        כמו

כמו שמכירים את בניהם , הם מכירים אותה היטב, ועוד כתב. )5,44,48קוראן (מעידים על אמיתותה 

, ]דהיינו הקוראן[כלומר מוחמד נותן ראיה לאמיתות הספר שניתן לכם בערבית . )2,141,146קוראן (

ן הוא סיפר כוונתו שבקורא [)26,192-197קוראן (מהרבנים של בני ישראל שיודעים אותו ומעידים עליו 

שתואם הוא , יעידו על אמינות ספרו הקוראן, והיהודים היודעים עברית, את סיפורי התורה בערבית

  אך 
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אוי בעלי , ל"מדוע אתם מעלימים את האמת במזיד וז, ומאידך טען מוחמד כלפי היהודים]. למקור

ועוד . )31 פסוק בית עמרם, 3סורה (? ותסתירו את האמת ביודעין, מדוע תערבו את האמת בהבל, הספר

  . פסוקים נוספים המורים כן)ז, אותיות א(ראה לעיל 

  . כי ההוראות האחרונות מוחקות את הראשונות, משיבים בקשר לנושאים אלו המוסלמים

כיון , העיקר". נביא"כיצד יתכן כזאת בדברי , מלבד שדבר זה מעורר תמיה גדולה המוסלמים

אחרי שנמצאו סתירות . ראיה לכך שדבריו באו ממרוםושזו , שהספר העיד שאין בו שום סתירות

  . אין זאת אלא ששקר הספר דובר, גם אם מצאת דרך ליישבםגם אם מצאת דרך ליישבםגם אם מצאת דרך ליישבםגם אם מצאת דרך ליישבם, בספר

            נמנה עוד חלק מן הסתירות שבספרנמנה עוד חלק מן הסתירות שבספרנמנה עוד חלק מן הסתירות שבספרנמנה עוד חלק מן הסתירות שבספר

  או שהוא כלל לא , האם לפני שטבע פרעה בים סוף הוא עשה תשובה ולא נתקבלה תשובתו .א

פרעה טבע בים : בת הקוראן בשני מקומותתשו? עשה תשובה ואף לא ניסה לעשות תשובה .א

ובמקום אחר כתוב שפרעה עשה תשובה . )28,40(, )17,102-103(סוף ללא כל ניסיון לעשות תשובה 

 .)10,90-92(ואחר כך טבע בים סוף , ואללה לא קיבל את תשובתו

  ארץ ה: תשובה נוספת. )79,27-30(השמים : תשובה? השמים או הארץ, מה נברא ביום הראשון .ב

 .)41,9-12(, )2,29( .ב

  . 50,38(, )11,7( )10,3(שישה ימים : תשובה? כמה זמן לקח לאללה לברוא את השמים ואת הארץ .ג

 .)41,9-12(שמונה ימים : תשובה נוספת. )57,4 .ג

  אללה ענה לו . ביקש שלושת אלפים מלאכים: תשובה? כמה מלאכים נלחמו עבור מוחמד .ד

אני נותן לך אלף , אללה אמר למוחמד: תשובה נוספת. )3,124-126(אלפים שהוא יתן לו חמשת  .ד

 .)8,9-10(הם ירדו אחד אחרי השני , מלאכים

  לא : תשובה נוספת. )7,120(כן האמינו : תשובה? האם חכמי פרעה האמינו באללה ובמשה .ה

 .)10,83(האמינו  .ה
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  כל מי : תשובה נוספת. )34,50( יאבד רק מוחמד: תשובה? מי יסבול אבדון אם מוחמד היה טועה .ו

 .)16,25(, )29,12(שישמע לנבואתו ויאמין בו  .ו

  - 16 פסוקים 19סורה (רק מלאך אחד : תשובת הקוראן? כמה מלאכים דיברו עם מרים אמו של ישו .ז

 .)45 ו 42 פסוקים 3סורה (יותר ממלאך אחד : תשובה סותרת בקוראן. )19 .ז

  : תשובה סותרת. )47 פסוק 22סורה (אלף שנים : תשובת הקוראן?  אללהכמה זמן הוא יומו של .ח

 . )4 פסוק 70סורה (חמישים אלף שנים  .ח

  כל היהודים והנוצרים ילכו , כן: תשובת הקוראן? האם כל היהודים והנוצרים ילכו לגהינום .ט

הם לא ילכו לגהינום , לא: תשובה סותרת של הקוראן. )85 פסוק 5סורה (, )72 פסוק 5סורה (לגהינום  .ט

 .)69 פסוק 5סורה (, )62 פסוק 2סורה (

  , )36,21(, )12,104(לא מוחמד לא ביקש רווחים , תשובת הקוראן? האם מוחמד ביקש רווחים .י

, )9,103(, )8,41(, )2,195(מוחמד ביקש רווחים , כן: תשובה סותרת בקוראן. )68,46(, )42,23(, )52,40( .י

)9,111( ,)47,38( ,)57,10(. 

  : תשובה סותרת. )2,109(עם נדיבות וסבלנות : תשובה? כיצד יש לנהוג בנוצרים וביהודים .יא

 .)9,29(במלחמה ורדיפה נגדם  .יא

  . )4,110(, )39,153(אללה סולח לכל אחד על כל דבר , כן? האם אללה סולח למישהו במשהו .יב

, )4,116(, )4,137(אללה לעולם לא יסלח להם ישנם דברים וישנם אנשים ש, לא: תשובה סותרת .יב

)4,48( ,)4,168( ,)9,80( ,)47,34( ,)63,3-6(. 

  תשובה . )7,30(הלא מאמינים : תשובת הקוראן? מי בחר שהשטן יהיה חברם של הלא מאמינים .יג

 . )7,27(אללה : סותרת .יג

  משה ירד מהר סיני לפני ש: תשובת הקוראן? מתי עם ישראל חזרו בתשובה על חטא העגל .יד

 .)20,88-91(אחרי שמשה ירד מהר סיני : תשובה סותרת. )148-150סורה שבע פסוקים ( .יד
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צת

ברם . כי סתירות ניתן ליישב, על עצם הסתירות אנו טועניםלא . כי שקר הינו דובר
וכשהוא מעיד שאין בן אנוש . ושלכן הוא מהימן, כשהספר מעיד שאין בו סתירות

  שהינו מלא , ועינינו רואות, כאשר יראה כל רואה את הספר, יכול לכתוב כמותו
  . ירכתואם כן מכאן פ, ושבן אנוש יכול לכתוב עשרת מונים טוב הימנו, סתירות  

ושהספר , שהוא היחידי המורה על האמונה באל אחד, לו היה ככל טענותיו
אף ללא תנאי התורה [פשוט שאין אלו הוכחות על נביאות , שלו מופלא

אלא משום השכל לא נאמין ,  שלפיהם ברור שאינו נביא)סוף אות ג(הנזכרים קודם 
י כל מי שיאמר דבר חכם נביא וכ, אך לא נביא, כי מכאן נלמד שהינו אדם חכם] .לו

  שיטענו לנביאות הינם , אם כן כל מגלי החוכמות והמדעים איש איש בדורו, הינו
  !?נביאים  

                                                                                                                                                       

  , מטיט נוקשה: תשובה שניה. )25,54(, )24,45(ממים : תשובה אחת? ממה נברא האדם הראשון .טו

תשובה . )35,11(, )30,20(אבק : תשובה שלישית. )15,26(, )38,71(, )32,7(מעיסת בוץ שחורה  .טו

 .)96,1-2(קריש דם : רביעית

  תשובה . )4,3(זו אפשרות , כן: תשובת הקוראן? האם יש לגבר לנהוג באשתו בצורה הגונה .טז

 .)4,129(לא תוכל לעשות כן , לא: שנייה .טז

  . )30,26(נשמעים לאללה , כן: תשובת הקוראן? האם כל היצורים בשמים ובארץ נשמעים לאללה .יז

 .)2,34(אינם נשמעים לו , לא: ובה נוספתתש .יז

  הם בדתם ואנחנו בדתנו , כן: תשובת הקוראן? האם לכל אדם הזכות להאמין בדתו או לא .יח

ורק היא מתקבלת , רק האיסלאם היא דת האמת, לא: תשובה סותרת. )109,6(, )18,29(, )2,256( .יח

  . )3,85(, )3,28(, )4,89(, )60,1(, )5,51(, )4,144(, )18,29(, )30,45(, )3,32(בשמים 

  נדפס במהדורה , פרק סתירת אמונת הישמעאלים(ץ בספרו קשת ומגן "על הסתירות בקוראן כתב הרשב עוד

  .) והלאה3' ב עמ"א תרמ"מדעית באוצר טוב תרמ עוד

  אף 
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אף כי ביסודות דתם יראה הרואה שאין להם שום כר , יש לסייג את האמור
אין זה אומר שכל כתביהם וכל דבריהם אין בהם . רק כסילות ואיוולת, ומשענת
תמצא בספריהם חקירות עמוקות וחכמה רבה בעניני פילוסופית כשי כ. שום חוכמה

פ "א ר"ח(עיין במורה הנבוכים [או דברי מוסר יפים וכדומה , חוקים הגונים, האלהות

ובו , ובו כל עיסוקנו כעת, אין זה נוגע לעצם יסוד דתם שעליו אנו עומדים.] )עא
העמיקו חקר ,  על ההבלאחרי שהעמידו את דתםאלא ש.  אין להם שום בסיסכאמור

אלא על חכמה , ואין זה מורה על אמיתות הדת, בדברי חכמה כאלה ואחרים
  ובו כאמור יראה הרואה שאין בו , לא כן ביסוד דתם שבו אנו עסוקים. אנושית

  .מזדבר  

  משל הפירמידה

או , אין בזה בכדי לגרוע, שרואות עינינו מאמינים רבים בנצרות ובאיסלם
. ינם יוכיח על אמינות דתםישכביכול ריבוי מנ, זה מן האמורלערער כי הוא 

כך , אולם אם נהפוך את הפירמידה, נראה כי הפירמידה הינו מבנה יציב ביותר
כך הם פני הדברים ביסוד דת . פשוט שמבנה זה יקרוס במהרה, שתעמוד על חודה
 ,בדבריוששיכנע אנשים , ם היא על עדות יחידהיווצרותתחילת , הנצרות והאיסלם

איש לא ראה את מיסד . עד שגדלה והתבססה דתם,  והם אחרים,או בכח החרב

                                                                 

  נדפס (באוהלי קדר מאת אפרים בן יוסף , יעיין בספרים, בהרחבה נגד האיסלם החפץ מז
 להשיב אל טענות מוסלמי )פלדהיים' מהדו, ע מאמר א"תש(א במאמרי אמונה "הרשב, )ב"תשע              החפץ מז

ץ בספרו קשת ומגן "הרשב. )ה"מכון ירושלים תשס, שסח- שסז' ח סי"ח(א "ת הרשב"ובשו. שכתב על דתינו

ועוד לו .  עיין שם נפלא)ה והלא3' ב עמ"א תרמ"נדפס במהדורה מדעית באוצר טוב תרמ, פרק סתירת אמונת הישמעאלים(

, )ם מוסד הרב קוק"אגרות הרמב(ם באיגרת תימן "הרמב,  דע מה שתשיב)ב משנה יד"פ(בספרו מגן אבות 

גן השכלים , )י- מאמר א אותיות ה(הכוזרי , )תמח' סי, בלוי(ם "ובתשובות הרמב, )ב פרק מ"ח(ובמורה הנבוכים 

' חלק יח עמ(סיני , )א סוף סימן א"סוד ישרים ח(ת רב פעלים "שו, )קד והלאה' פרק ו עמ(לרבי נתנאל בירב פיומי 

, ])רסא והלאה באורך' חלק קג עמ(ובזה גם בסיני [ על הגנבות הספרותיות של האיסלם מן היהדות )צב

שיתוף " על )קמו' חלק עא עמ( ובסיני )עד' ו עמ"חלק קז תשכ(עוד ראה במחניים , )845' ה עמ"ח(ובתלפיות 

, ובספר היהדות מול בנותיה הסוררות,  מאת הרב יצחק פנגר)2018, 104' עמ( בספר המכתב ".היהודים

  .)אהרונזון' ג מאת הרב י"תשס(מסדרת דע מה שתשיב 

  . ט

  מה 
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צבת

גם דת האיסלם מושתתת על דברי מוחמד , הנצרות מקבל שליחות כלשהי מאלהים
איש לא , וציווה לו לשנות את חוקי דת ישראל, שפגש את המלאך גבריאל במדבר

ממילא גם אם . הוא הבעל דיןהוא העד והוא הדיין ו, הוא המספר והמעיד, היה עמו
, משענתם אינה אלא פרמידה הפוכה, ברבות הימים רוב העולם האמין בדתות אלו

אינה , ולאור זאת. היא עדות יחיד ממציא הדת, העומדת על חודה של לבנה אחת
היושבת , מה שאין כן דת ישראל שהינה כפרמידה יציבה. אלא משענת קנה הרצוץ

חד ואחד מיוצאי מצרים משול לעוד לבנה הניצבת לפי שכל א, בטח על בסיסה
  היא , ויחדיו יוצרים המה את מבנה הפירמידה הניצבת איתן, בבסיס הפירמידה
  . ולכן אינה ניתנת להכחשה, עדות כל עם ישראל  

אין מצוה לגייר גויים אלא , התורה ניתנה לעם ישראל דוקא ולא לגוים, ועוד
ממילא .  עד מאוד להתגייר אז יגיירוהותאמץגוי שירק , אדרבה להרחיקם

  ולכן כמות , התורה בעצמה הרחיקה את אפשרות התפשטות דת ישראל בכל העולם
  .  ממנה שום ראיהאין, האנשים המועטה באופן יחסי שמאמינים בה  

  

  בריך רחמנא דסייען מריש ועד כען

  זאת 
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