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 מבוא

 שלוש עשרה העיקרים של התורה

הם יסודי התורה ושורש כל מצוותיה אשר , העקרים והענפים המסתעפים מהם ג"י
חובה קדושה על כל יהודי להאמין בהם אמונה שלימה ומוחלטת ללא סייג וללא 

ובלי האמונה הטהורה והצרופה בהם אין לו חלק באלקי . ולשננם יום יום, שיור
צבאות וכאבר ' רם הוהרי הוא כנטע זר בכ, ולא נחלה בעם ישראל, ש"ישראל יתב

 . וונמשל כבהמות נדמ, המדולדל בבשר שבמוקדם או במאוחר יפול מן הגוף
שהאמונה בשלשה עשר העקרים היא תוצאה חיובית של שני דברים , וברור הדבר

שבזה יגלה את האור , בצירוף לימוד התורה, והם החינוך לאמונה מנוער, משולבים
ובלי החינוך ולימוד התורה יהיו בעיניו , הגנוז בהם ואת התועלת הנצחית בקיומם

ש להגשימם "כמעמסה כבידה וכחידה סתומה שאין בכח שכלו האנושי להבינם וכ
לעתיד , ואל זה ירמזון דברי רבותינו הקדושים שאמרו ברוח קדשם. בחייו המעשיים

). א"ב ע"סוכה נ(ולרשעים כחוט השערה , ר נדמה לצדיקים כהר גבוה"לבוא היצה
שהצדיקים שהתחנכו מילדותם והתרגלו בלימוד התורה ובקיום , ל בזה"זורצונם 
, כל עבירה נראית בעיניהם גדולה וכבדה כהר גבוה ומתרחקים ממנה, המצוות

כל עבירה נראית בעיניהם קטנה , והרשעים שלא התחנכו על ברכי התורה והמצות
 ,הצדיקים ;םז הללו בוכים והללו בוכי"ועכ. וקלה כחוט השערה ונמשכים אחריה

איך הצליחו להתגבר על הר גבוה  בוכים ותמהים בידעם טבעם הרך וגופם החלוש
איך לא יכלו  בוכים ותמהים והרשעים בידעם טבעם החזק וגופם החסון, כזה

 .להתגבר ולכבוש את יצרם שהוא כחוט השערה
י דעת רבינו "ג עיקרים הנפוצים בכל תפוצות ישראל מיוסדים עפ"שי ,הנה ידוע

וראה  .סנהדרין פרק חלק(א שחקק וקבע אותם בפירושו "ם זיע"הקדוש הרמב
ג עקרי הדת "שכלל כל י [ד"פ', מאמר א] ל"בספר העקרים לרבי יוסף אלבו ז

ת "ועיין בשו]. תורה מן השמים) ג.השגחה בשכר ועונש) ב.'מציאות ה) א.בשלשה
 .פלהתה סדוריכמובא ב, ואלה הם. [ש"ע, ו"שנ' ד סי"ל יו"ס ז"חת

. א .הרי אני מאמין באמונה שלימה בשלש עשרה עקרים של התורה הקדושה
ושהוא . ד .ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף. ג .והוא אחד. ב .ה נמצא ומשגיח"שהקב

ונבואת . ז .ויודע מחשבות בני אדם. ו .ואין עבודה לזולתו. ה .קדמון לכל קדומים
 .ושהתורה נתונה מן השמים. ט .הנביאיםושהוא אדון לכל . ח .ה אמת"משה רבינו ע

ה מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב "ושהקב. יא .ו"ושלא תשתנה בשום זמן ח. י
יהי רצון מלפניך . ושהמתים עתידים להחיות. יג .ושיבא מלך המשיח. יב .לצדיקים

אמן כן יהי , אלקינו ואלקי אבותינו שתכוף יצרנו לעבודתך כל ימי חיינו תמיד' ה
 . כ"ע, רצון

ם את "דרין מן המשנה מציין הרמבהממסכת סנ" חלק"הקדמתו לפירושו לפרק ב
את העיקרים ניתן לחלק לשלוש קבוצות . עיקרי היהדות ומעמידם על שלושה עשר

 :עיקריות

 הקבוצה הראשונה עוסקת במציאות אלוקים ואחדותו . 
  הקבוצה השנייה עוסקת בעיקרון תורה מן השמים ונבואה . 
  בעולם כגון שכר ועונש שם יתברךהשלישית עוסקת במעשי ההקבוצה . 

 :ם הם"שלושה עשר העיקרים שקבע הרמב

והוא , כל הדברים הקיימים במציאות נמצאים מכוחו -מציאות הבורא  .1
 . המציאות היחידה שאיננה תלויה בדבר אחר

 . ואין דומה לו במהותו, כלומר אינו ניתן לחלוקה מופשטת -הבורא אחד .2
 . הבורא אינו גשמי ושום התנהגות גשמית אינה משפיעה עליו .3
הן בעולם הגשמי והן (כלומר כל הדברים מלבדו  -' קדמון'הבורא הוא  .4

 . 'אחריו'נתהוו ) בעולמות הרוחניים
וכל שאר הנבראים אינם יכולים לעשות , הוא היחיד שראוי לעבוד לו .5

 . דרכם' ולפיכך אין לעבוד את ה' דבר כנגד רצון ה
 . בני אדם יכולים להיות נביאים; קיום מושג הנבואה .6
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נבדלת במהותה מנבואות שאר נבואתו  ;נבואתו המיוחדת של משה רבנו  .7
, הוא היחיד שניבא בלא מסך: בארבעה דברים הנביאים שהיו או שיהיו

הגיע משה לדרגה גבוהה , מתוך כך. בהקיץ ובכל זמן שרצה, ללא חולשה
 . שם יתברךה יותר מכל אדם אחר בידיעת

העתיק משה  הלהאמין שכל התורה כול -ניתנה מן השמיים התורה  .8
 . והוא עצמו או מישהו אחר לא כתבו מעצמם אפילו אות אחת ,'מדברי ה

בין זו שבכתב , אסור להוסיף או להפחית מהמצוות האמורות בתורה .9
 . ובין זו שבעל פה

 . את כל מעשי בני האדםיודע הבורא  .10
 . ועונש לעוברים עליה, למקיימי התורהשכר נותן הבורא  .11
להאמין שיגיע המשיח מבית דוד והוא גדול מכל  - משיח ביאת ה .12

 . המלכים
 . יקומו לתחייה המתים .13

והוסיף גם דברים שאינם , ם כתב את העיקרים בצורה מוסברת ומורחבת"הרמב
ם קובע "הרמב, למשל(אבל קשורים לנושא העיקר , מהעיקרים םאינטגרליחלק 

אך אין , שישנו כעין איסור לנסות לחשב מתוך המקרא את מועד ביאתו של המשיח
יש הנוהגים להגיד גרסה מקוצרת של העיקרים מדי יום ). כפירהחישוב שכזה בגדר 

חות כל על שם המילים הפות" אני מאמין"גרסה זו נקראת . לאחר תפילת שחרית
 .ם במספר שינויים קלים"נבדלת מדברי הרמבגרסה זו . עיקר

שבת אותו נוהגים לשיר ב, "יגדל אלוהים חי" פיוטעל שלושה עשר העיקרים נכתב ה
 .כל שורה בפיוט מציינת עיקר אחד. בתי כנסתבחלק מ חגיםאו ב

אני "וכל משפט פותח באמירה , העיקרים נאמרים בגוף ראשון על ידי המתפלל
אלא , ם עצמו"התפילה לא נכתבה על ידי הרמב...". אמין באמונה שלמה שמ

 .בתקופה מאוחרת יותר
כעת נבהיר ונסביר על ידי מאמרים מדעיים ופסוקים  מהתורה הקדושה שאכן 

 :אפשר להוכיח כל עיקר ועיקר
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 .מציאות הבורא .5

הטבע . איינשטיין לדאבונם של אתאיסטיםאמר " הבורא איננו משחק בקוביות"
 ...."הבריאה איננה פועלת מעצמה כמשחק של קוביות. איננו אקראי או כאוטי

 !פרופסור איינשטיין הצהיר שיש אלוקים -
 

שהרי , אנו יכולים להכיר במציאות האלוקים על ידי התבוננות בכל מה שהאל ברא
גם אם נוצרו אבני . להתקיים בלא חכםחכמה לא יכולה . הבריאה מעידה על יוצרה

 ?מי הוא שתכנן וסידר אותם כפאזל מתואם בנתונים מתמטיים מדוייקים, יסוד
, התנאים השונים כמחזור הגשם או ככח הכבידה, ההרמוניה השוררת בעולם

 . מעידים יותר מכאלף עדים על בורא מחוקק ליקום
ואחד המוחות הגדולים  ,"דבר שם"גאון יהודי שהפך ל, פרופסור אלברט איינשטיין

הסיק את המסקנות הברורות מאליהן הנובעות , שהכיר עולם המדעביותר 
הוא הכיר היטב את חוקי הפיסיקה . מהתבוננות בעולם מורכב כל כך כעולמנו

-ולאור זאת טען פעם אחר פעם בפני כלי התקשורת והמדיה הכלל, ביקומנו המופלא
יק את הקוסמוס ומאפשר את קיומנו המתוכנן כי יש בורא לעולם המחז, עולמית

המחוקק והשומר , בורא היקום, בכח עליון, לוהים-הוא האמין בא. והבלתי אקראי
 .הבלעדי של ההרמוניה הקוסמית

 
 ...פרי עטו של אלברט איינשטייןמציטוטים  - 
 

המשתלב גם בתפיסת עולמו הפיסיקלית , אלברט איינשטיין לדת' יחסו של פרופ
 . אודות מכניקת הקוונטים" אלוהים אינו משחק בקוביות"באמירתו הידועה 

 
" הוא המניע החזק והנעלה ביותר למחקר מדעי, אני טוען שהרגש הדתי הקוסמי"
 (. 535' עמ, כמו שאיינשטין אמר)
 
אבל לא , המגלה את עצמו בהרמוניה של כל הקיים, ינוזהשל שפ אני מאמין באל"

 (.535' עמ, שם)" באל המעסיק את עצמו בגורלם ובמעשיהם של בני האדם
המשפיע במישרין על מעשיהם של , אינני יכול להבין את הרעיון של אל פרסונאלי"

 (. 533' עמ, שם) ..."אדם-בני
  
דהיינו כל הטבע כולו , ם הוא הטבעשפינוזה היה פילוסוף יהודי שטען כי האלוקי)

הוא טען שהאל איננו . המקיים במעשיו את הבריאה בתכנון וחוקיות, הוא הבורא
משנתו של שפינוזה . על אף שהוא מקיים ומחייה אותו, מתעניין באדם ובמעשיו

המדע הוכיח שהמציאות שלנו לא . מופרכת הן מבחינה מדעית והן מבחינה הגיונית
כלומר הטבע כולו נברא מהאין . אלא נוצרה מאז המפץ הגדול, םהיתה מאז ומעול

אלא רק בורא הטבע , מה שמוכיח שהאלוקים לא יכול להיות הטבע, ולא היה תמיד
בטענה שהאלוקים איננו מתעניין במעשיהם של בני אדם נעסוק . ומחייה הטבע

ים מעניין לציין שבמקומות אחרים איינשטיין דווקא התייחס לאלוק. בהמשך
 (.בתור ישות רוחנית מופשטת

 
כך ההרמוניה של , כפי שבגד מעיד על האורג, כפי שהתכנון בשעון מעיד על שען

 .זוהי המסקנה המדעית ביותר. תכנון מעיד על מתכנן. היקום מעידה על בוראה

המגלה את עצמה , לרוח עילאית הבלתי מוגבלת, הדת שלי מורכבת מהערצה כנועה"
. שאנו מסוגלים לתפוש במוחותינו השבריריים והחלושים, בפרטים קלי הדעת

המתגלה ביקום שאינו ניתן , בנוכחותו של כח תבוני עליוןהשכנוע העמוק הזה 
 .)1955אפריל  19, "יימסניו יורק ט", 142' שם עמ" (האל שלי אידיאתהוא , להבנה

 !איזה פרימיטיבי? מאמין באלוקים  -
? אתה מאמין באלוקים" -מעניין להזכיר את מה שאומרים לעיתים המתנגדים לדת 

 !" נטול השכלה! פרימיטיבי
כי הם טפשים או נטולי , אך כעת מסתבר שכל האומר על המבינים שיש בורא לעולם

יין ומדענים נוספים שעם כל הידע וההשכלה יאלץ לומר זאת גם על איינשט, השכלה
 .שלהם הבינו שהעולם הוא יותר מצירוף מקרים מוצלח
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הבין שיקום מורכב כשלנו לא היה , כמדענים רציניים אחרים,נשטייןיאלברט אי
הוא לא השכיל להבין שלבורא יש , עם זאת. שיש בורא לעולםו, יכול להיווצר מעצמו

עוד לא כולם זכו לראות , לצערנו. ושתכנון לא נעשה בלא מטרה, מטרה בבריאה
וכי הוא מנווט הלכה למעשה את חיי ולהבין שהאלוקים נתן את התורה לעם ישראל 

 . ומתעניין כביכול בכל מעשיהם, יצוריו
 

רבים הנובעת ממשאלת לב דטרמיניסטית להפריד בין  זוהי טעות נפוצה אצל אנשים
 . אך במיוחד לא להתחייב לבורא ולקיים את המצוות, דת למדעים

 
מופשטת , אנשי מדע מעדיפים להאמין שהאלוקים הוא ישות קוסמית חסרת גבולות

שאנחנו רק  -ויותר מזה , שאין לנו שום דרך לגלותו או להבינו, עד כדי חוסר ידיעה
לא , לרוב, אנשים אלו. וחיינו הפרטיים אינם מעניינו, משמעות עבורו אבק חסר

. אך ירגישו תמיד גאווה על פני כל בעלי הדתות, יחששו כלל מזיקה לדת זו או אחרת
מצד אחד . המציאות בדרך ההגיונית והשיטתית ביותר מפרשים אתהם , לשיטתם

אך מצד שני הם , מדובר באנשים שלעולם לא יחששו לגלות יותר על המציאות
זאת מכיוון שהאלוקים טבע בנו את הטבע לחפש אחר משמעות , משקרים לעצמם

 .ובנו גלומים הרגשות העזים לקיים את תורתו

שהם מגנים כל אמונה , רבים עיוורה אותם באופן כזה יםאתיאיסטישנאתם של 
שב כתוצאה מתהליך בין אם חוזר בתשובה . ואפילו מושכלת במציאות בורא

הכרה בעקבות , ובין אם עשה זאת מרגש ,מהתבוננות בעולם ובקוסמוס, שכלמו
 ".טיפש"לגנותו ולקטלג אותו מיידית כ יםישישו האתיאיסטי, במהותו הפנימית

 לדידםו, "מביני עניין", "מדעיים", אותם שונאים חשים עצמם מורמים מעם
 .'וכדו" עיוורים", "פנאטים"המאמינים 
אלו נוטים פעמים רבות להצביע על האמונה בבורא כמשהו שסותר  יםאתיאיסטי

דבר שהוא . על פערים בידע חפותאו כמשהו הבא ל, את המדע והעובדות המדעיות
 .רחוק והפוך לגמרי מהמציאות

  
אלא שאמונה , זה נוכיח שלא רק שגדולי המדענים הסיקו שיש בורא לעולם ספרב

 .עולםבית ביקום והיא מצב מוכרח מהסתכלות אובייקטיב
אנשי המדע הגדולים ביותר קיבלו את מציאות האלוקים כמושג המובן  ,למעשה
בכל , שכן, שהם פערים בידע לא היה להם צורך למלא אילו, בתור מדענים. מאליו

 . הנסתר על הגלויתחום מדעי רב תמיד 
. מעולם לא היווה סיבה עבור אנשי מדע להאמין באלוקים,חוסר הבנה או ידע 

 הם שהביאוםהתגליות והידע הרב על התכנון הקוסמי , המחקרים. בדיוק להיפך
 .לאמונה כה מוצקה ומבוססת בקיום בורא

  
 נבעה בבורא אמנותםו, שאותם מדענים הם גם בני אדם ולטעוןתמיד אפשר לנסות 

לאו לאור העובדה שכל אותם מדענים  ,נופלתאך גם טענה זו . מתוך צורך נפשי
 .ולא בהכרח האמינו בחיים לאחר המוות, חיו על פי דת זו או אחרת דווקא

אבות המדע בחרו לקבל את מציאותו של כח עליון שברא ועדיין מחזיק את העולם  
 .זוהי המסקנה המושכלת ביותר לאור התכנון הקוסמי -מסיבה אחת ויחידה 

היו מספיק , חששו לכפור בכל התיאוריות הקודמות להםשלא , אבות המדע
 .ם כדי להבחין בכך שהעולם וחוקיו לא הסתדרו מעצמםיאובייקטיבי

המשיכה  כוח גילה את חוק, אייזיק ניוטון, 17-הפיסיקאי הגאון בן המאה ה
חוק זה קובע שהכוח שבו מושכים כל שני גופים זה את זה תלוי במסה . העולמי

עליון  חבכואייזיק ניוטון היה ידוע באמונתו . המרחק שביניהםשלהם ובריבוע 
הסיק גם הוא על מציאות האלוקים , כמו מדענים רבים אחרים. שברא את העולם

 .מתוך חוקי הטבע המסודרים להפליא שחקר
אחדות  -לוהים -הטבע הנו ביטוי קפדני של חוקי א): "1564-1642( גלילייגלילאו 

 ". והתאוצה ה מושגי ההתמד, חוקי התנועה. התופעות בשמים ובארץ
 

הכוכבים נעים במסלוליהם . לעולם מבנה הרמוני): "1571-1630(  יוהאן קפלר
 ." בהתאם לחוקיות קוסמית מושכלת
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ח המשיכה ווהגדיר את כ, מי שבחן לראשונה את חוקי הטבע באופן מדעי
הרוחני של  םאביה ,אייזיק ניוטון. הסיק גם על קיום בורא, מתמטיות  במשוואות

הסיק באופן ברור ונחרץ ביותר שחוקי הטבע מנוהלים בידי , כל מדעי הפיזיקה
את . ומגלה עצמו בהרמוניה של הטבע, הקוסמי צביונםהבורא המחזיק אותם ב

שהסיק גם , אביה של הפיזיקה המודרנית  ,אלברט איינשטיין' דרכו המשיך פרופ
למעשה כל אבות המדע הגדולים . סמיתהוא על קיום בורא מתוך ההרמוניה הקו

 .ביותר הסיקו על קיום בורא
ואלברט איינשטיין מלמדים אותנו שמבחינה מדעית  גלילייגליליאו , מדענים כניוטון

היא נלמדת מתוך הכלים שהמדע מציע , ולהיפך, אין כל סתירה למציאות האלוקים
שום . ליו בבחינת היקוםהברור מא ןההיגיוגם בתור איינשטיין ניתן לקבל את . לנו

את  יאשרמידע חדש לא הפריך את המסקנות הקודמות ולכן כל אדם ישר בנפשו 
ויוותר על פרשנויות דמיוניות להסברת , המדעית ביותר, המסקנה ההגיונית ביותר

הרציונאל לאיש  -הבה וניצמד למושכל הראשון . הבריאה על דרך המקרה
 .הרציונאל

חוששים מאפשרות , שבו בפרט" משכילים"יום בכלל וההדור שלנו כ, למרבה הצער
אז אצל רבים תהיה קצרה הדרך להבנת משמעותנו , שכן, קיומו של בורא לעולם

לכן מתעלמים אנשים כה רבים מן האפשרות . בעולם אותו ברא האלוקים בעבורנו
 . שכח עליון ברא את כל הקיים

יון הפשוט והמסקנה מן ההג, אבות המדע לפחות לא התכחשו לשכל הבסיסי
הברורה אותה אנו מסיקים מהתבוננות בעולמנו המורכב וחוקי הטבע הסימטריים 

 . כי יש בורא לעולם והוא מקיים את הבריאה בכל רגע ורגע, להפליא
 

 

 :מקורות -
  

 : המקורות+ להלן הציטוטים באנגלית , לגבי אמונותיו של גליליאו
http://michaelcaputo.tripod.com/godandthegreatestscientists/galile

o.htm  
  

 : להלן ציטוט מתוך הביוגרפיה באתר. לבורא היו ברורות גם דעותיו של ניוטון ביחס
http://scienceworld.wolfram.com/biography/Newton.html  
Although his methodology was strictly logical, Newton still 
believed deeply in the necessity of a God. His theological 
views are characterized by his belief that the beauty and regu-
larity of the natural world could only "proceed from the coun-
sel and dominion of an intelligent and powerful Being  
 

נקבע על סמך התנאים , המלומדים יכולים להסביר לנו שכל דבר הנצפה בטבע
אך מיהו אשר קובע את . "כלשהם םפיזיקאלייו ועל סמך חוקים הסובבים אות

 םהפיזיקאליימי קובע את החוקים ? התנאים הבסיסיים המאפשרים את כל זה
מדוע דווקא מה שצריכים החיים "ויותר מכל " ?אשר קובעים טבעים אחרים

 "?לקיומם הוא מה שקיים
שמישהו או משהו , נעתכל מי שינסה לחשוב על כך לעומק יגיע למסקנה הבלתי נמ

היה חייב לקבוע חוקים מסוימים על מנת שיתקיים הטבע , מוחלט ובעל שכל
אם אין יוצר . הוא שגם קבע מה יהיו הצרכים של החיים כדי שיוכלו לחיות, כסדרו

הרי הגיוני יותר ? מדוע קיים סדר? אז מדוע קיימים חוקים קבועים, ומחוקק לחומר
 .א יהיה דבר קבוע כאשר אין קובע שכך יהיהמצב שבו לא יהיו חוקים ול

 

 

 

 

http://michaelcaputo.tripod.com/godandthegreatestscientists/galileo.htm
http://michaelcaputo.tripod.com/godandthegreatestscientists/galileo.htm
http://scienceworld.wolfram.com/biography/Newton.html
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 מעלות היוצרות את  33על ציר של , העולם מסתובב
 ?מדוע. עונות השנה ומאפשרות את קיום החיים

  

 
 !ככה: "מדעית"התשובה ה

 .חוכמה אלוקית: התשובה השכלית
 

שיש מכוון , מכאן צריך להיות לנו ברור. אנו גילינו שכל חוקי הטבע הינם עקביים
חוקי הטבע היו משתנים , שאם לא .מחזיק את חוקי הטבע כפי שהם בכל רגע נתוןה

פעם היינו זורקים כדור והוא היה נופל לקרקע ובפעם אחרת הוא היה : בכל רגע
אין האדם יכול לצפות מדבר אקראי  !יםיחוקי הטבע אינם אקרא. נזרק אל החלל

סדר החוזר על עצמו מלמד על ְמַסֵדר וחוקיות . באותו הסדר בדיוק, עצמו לחזור על
 .של תוכנית קבועה מראש

כאשר כל אלה , אנו חייבים לפעול לפי המציאות הנגלית לעינינו והנבדקת בכלינו
מלמד אותנו שהמציאות  ןההיגיו. שברשותנו ןוההיגיוועוד נבחנים לפי מידת האמת 

על ידי שכל הקיים מעבר  שנעשתהולכן עלינו לקבלה ככזו , הזו נעשתה מתוך כוונה
הפועלים מחוצה לה ומאפשרים את  באמצעות כוחותו ,לגבולות המציאות הזאת

 .קיומה
 

אותם  נבחן, ובפעם הראשונה בחיינו, הבה נציע מספר ידיעות מעולם הטבע
 .ללא כל דעות קדומות על המציאות כפי שהכרנו אותה עד כה, באובייקטיביות

? יסתדרו בצורת כדורים, בכל היקום כולו, חלקי אבן ואדמה, מדוע שכוכבים) 1
מה עושה כדור בחלל ריק ! שמש וארץ לא עשויים מאותו חומר אך שניהם כדורים

 איננו? מחזיק אותו בתור כדור מה? למה הוא אינו מתפזר לכל עבר? באמצע היקום
 !טריליוני כדוריםו ביליונימדברים כאן על כדור אחד אלא על 
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אינה מתפזרת ' המזל'כידוע את כדור הארץ עוטפת שכבת אויר אשר למרבה ) 2
שאוף כך מתאפשר לנו ל. וזאת הודות לכוח המשיכה של כדור הארץ, בחלל

מדוע "אך מדוע איש אינו שואל . לקיומנוהקריטי כל כך , לריאותינו את החמצן
לא " ?מדוע המים לא נוזלים מכדור הארץ לחלל"ובעצם " ?האויר אינו בורח לחלל
 .הכדור שכבות מסודרות של מים וחמצן אלא שמצאנו על, רק שמצאנו כדור בחלל

 ".אפשרות"על  אלא, אחת למיליון גם של "הסתברות"לא מדבר כאן על  :נבהיר
האפשרות שבכלל יתקיים משהו , לל יתקיים אוזון במציאות שלנוהאפשרות שבכ

 .עקבי
  

בעלי התאוות יבקשו לבטל את , אך לא משנה כמה המציאות שלנו תהיה מורכבת
 . ולטעון למספר צירופי מקרים בלתי הגיוני בעליל, המסקנה הנלמדת ממנה

 

ולמה הטמפרטורה עולה , או אש בכלל מפיצות חום, איש אינו שואל מדוע השמש) 3
החיים זקוקים לחום , וכיצד זה יתכן שבמציאות המוכרת לנו? ויורדת בהתאם להן

 ? כדי לחיות
אך למה הן . הן אלו האידיאליות ביותר לקיום חיים, קרני השמש המגיעות אלינו

חסרות חום , תם קרני אור חסרות תועלתס, למה הן לא? מאפשרות קיום חיים
 ?מה הופך אותן לאידיאליות ביותר לקיום חיים? וחסרות טמפרטורה

  
 
 

 
 ,איש אינו שואל שאלות על המציאות עצמה

 .המאפשרת את קיומם של מנגנונים מתוחכמים כל כך
 אנו פשוט התרגלנו למציאות כל כך מתוכננת

 .שכבר שכחנו לשאול שאלות לגביה
  
 
מהשמש אינן עושות את דרכן התפרצויות לכך שאחת הסיבות , בחלל יש ואקום) 4

היא העדר החמצן המוחלט השורר בכל המרחב , ישירות לעבר כדור הארץ
מה היה  מדוע איש לא חשב. ובלעדיו אין לה קיום, האש זקוקה לחמצן.הקוסמי

 ? יכולה להתקיים בלי חמצן ההייתאחרת ואש  ההייתקורה אילו המציאות 
  
? מה פשר מהירותו הבלתי נתפסת של האורמדוע איננו מוצאים אנשים השואלים ) 5

מדוע האור עובר במהירות כל כך עצומה ממקור האור לאובייקט ובחזרה לעין 
איטית  ההייתאם מהירות האור . הקולטת את האובייקט במהירות כל כך גדולה

 .לא היה קיים כלל מושג של ראייה, ממציאות ללא תכנוןכפי שהיינו מצפים , יותר
  

 ?למה השמים כחולים  -
שהוא מפזר , יש תכונה מיוחדת הספירבאטמו מתברר כי לחמצן הנמצא , כמו כן) 6

 רשבאוויהחמצן , כלומר. את האור הכחול של השמש בצורה היעילה ביותר אדווק
בשעה שאין הוא עושה זאת , הצבע הכחול על פני הרקיע" למריחת"הוא האחראי 

יש פחות ופחות אויר , ככל שעולים לגובה. כמעט לצבעים האחרים הבאים מן השמש
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כי השמיים הם למעשה , אין אויר שיפזר את האור בשמיים, כלומר. או חמצן
איש אינו טורח לשאול ש, זוהי תכונה נוספת של האור. כי הם חלל ריק, שחורים

 ".כי כך הוא האור"התשובה המדעית היא " ?מדוע זה כך"
  
  

  
 ...כך הוא האור

 
לעיתים הסיבה העומדת . שלכל חוק יש מחוקק שקבע אותו, בכל ממשלה אנו רואים

 . ובכל זאת החוק נאכף ודיניו מתקיימים, מאחורי החוק אינה מובנת לנו
  

אם ישנם חוקי טבע וזו ". חוקי הטבע"הם  אלה ,ישנם סוגים אחרים של חוקים
בה במידה צריך להיות לנו מובן שישנו מחוקק העומד , המציאות המוכרת לנו

 . מאחוריהם
ולעולם , מכיוון שזה לא כך, "תמיד היה"אנו לא יכולים להתעלם מהשאלה ולטעון 

על חוקי הטבע נבראו ככללים שהחומר והאנרגיה נוהגים . התחלה ההייתשלנו 
תוהו ובוהו , כל שהיה הוא אנדרלמוסיה. לא היה דבר, אילולא חוקי הטבע. פיהם

חומרים במצבי צבירה , )שמש(קי הטבע הללו מאפשרים קיום שמשות חו. מוחלט
היקום שלנו נתון . שונים וסדר המאפשר בעצם את הקיום המסודר של כל הקיים

הרי שחייב להיות כאן  .מתקיים בצורתו, והודות להם הואתחת חוקי טבע אלה 
מרקט הקטן שליד -אם לסופר"נוהג לומר , וכפי שאבי שיחיה. מחוקק עצום פי כמה

 ".על אחת כמה וכמה שלעולם שלנו יש מנהל, הבית יש מנהל
במרחבי היקום פועלים כוחות מסתוריים ומוזרים המשליטים סדר מוחלט בכל 

: משתנים כמאמר הפסוקכוחות אלו קבועים ולא , המאורעות המתרחשים במרחב
 ".חוקי הטבע"הנקראים בלשוננו  הם אלה". חוק נתן ולא יעבור"

מה , הוא שאין לאף אחד מושג איך הם פועלים, הפרט המשותף בכל חוקי הטבע
בימינו כשהמדע מגיע לקצה יכולת הבנתו . מניע אותם או מה קובע את עוצמת כוחם

 !מצאנו חוק טבע: הוא מכריז
 !טבע" חוכ"לא קיים שום , שום חוק טבעלמעשה לא קיים 

 .ח המשיכהואין הדבר שונה באלקטרון ואין הדבר שונה בכ
  

  
 ?אז מי מחזיק את זה... אין באמת מסילות בין הכוכבים

 
הם לא שואלים מדוע היא , כשמדענים מגלים תופעה שחוזרת על עצמה באופן נצפה

 ". עכך הוא הטב"כי , אלא קובעים שזהו חוק טבע, כך
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חוק "המלומדים היו קוראים לכך , אם גשם היה יורד רק באגמים ובמקורות המים
ולכן הגשם לא יורד במקום שבו  ,מים נמשכים למים ומסבירים שלפי חוק זה, "טבע

 . יש יבשה אלא רק היכן שיש מקורות מים על האדמה
כל  לכאורה הייתה טמונה באפשרות התיאורטית לפיהחשבו איזו חכמה עצומה 

אך גם אילו . כמה מעולה זה יכול היה להיות. גשמי ישראל היו יורדים בדיוק בכנרת
אלא מכיר את  ,איש לא היה מתייחס לכך בתור נס והוכחה לתכנון, היה זה כך

שאילו מי , מעלה השניימחשבה , אגב. (המציאות כפי שהיא ולא מתפלא ממנה
 להכוהגשם הרב היה מציף את  דמהר מאו, האגמים באזוריהגשמים היו נופלים רק 

כאשר הגשם מתפזר בעזרת , לכן זו חוכמה גדולה אפילו יותר. והערים היו חרבות
 ).הרוח באופן שווה בכל אזורי הארץ

, בלא כל סיבה, אילו כל חפץ עגול היה מרחף חמישה סנטימטרים מעל פני האדמה
 איננהל האלוקים ההוכחה לקיומו ש". חוק טבע פיסיקלי"גם דבר זה היה נקבע כ

אלא חוק הטבע הקיים המאפשר את קיום היצורים החיים וקיום , חוק הטבע
 .בתכנון ולתכלית קיומנו, כמו שהואהכוכב שלנו 

שאל יכל שאלה שת. שיש שאלות שהפיסיקה לא תענה עליהן לעולם, אפואמסתבר 
רח נוכל להסביר את סיבובו של הי. ענה על ידי שאלות אחרותיבתחומי המדע ת

אולם , נוכל לחשב את כוחות אלו. סביב כדור הארץ על ידי שני כוחות הפועלים עליו
, תקרא לזה כוח הכבידה. לעולם לא נוכל לענות מדוע הירח נמשך לכדור הארץ

 ?אבל למה יש את הכוח הזה, הכוח הגדול או הכוח הקטן
נדחף לכיוון מדוע הירח אינו "השאלה היא לא . אינני מתכוון לסדר בו פועל הכוח

 ?מדוע יש בכלל כוח כזה. חובאשר הוא כ, השאלה היא על הקיום של הכוח". השני
והתשובה היחידה עליהם היא , השאלה הזאת נוגעת באקסיומות של הפיסיקה

 "! ככה"
הקווארקים , התנועה, המרחב, שהזמן, אין זה משנה אם המדע יגיע למסקנה

 הוא ,להכובסך , מה שיקרה אז. הדברוהחומר הם בעצם תצורות שונות של אותו 
מאין "אך אני שואל על אותה אקסיומה . שהאקסיומות יתאחדו לאקסיומה אחת

 "?למה היא קיימת? היא מגיעה
 -ניוטון עוד מימיהידוע  -" ח המשיכהוכ"ופשוט כ יאלמנטארהאם סודו של דבר כה 
אייזיק . מסתבר שלא? עידן הפיזיקה המודרנית, ימינו אנו פוענח מאז ימיו ועד 
טען שהאל הוא שמקיים את אותו , ח המשיכהוכ" מגלה", ניוטון בכבודו ובעצמו

 .ח עקביוכ
  
  

 
 ?למה הוא קיים בכלל... ח המשיכה המסתורי שומר על קיומנווכ
 

ח "וסט מלמד אותנו בדו. מ. ארלס'צ' פרופ, וסטס'נשיא המכון הטכנולוגי של מסצ
ח מסתורי שאנו ואינם אלא שמות נרדפים לאותו כ" הטבעחוקי "ש, 1995שלו לשנת 

איננו מבינים איזה מנגנון מחולל מסה : "וכך הוא כתב". הרצון האלוקי"מכנים 
, אין לנו מושג מהי כבידה: ובמילים אחרות ."הבסיסיות של החומר ןהבנייבאבני 

ט למרות הריק המוחל, כיצד מושך כדור הארץ את הירח והירח את כדור הארץ
מהו הדבר המסתורי . הרי אין כל חוט או מוט מחובר ביניהם, הקיים בין שניהם

 ?הגורם שכל חומר יכול להשפיע ולמשוך את רעהו ללא כל מגע ביניהם
אנקדוטה מענינת מימי " מול אתגרי התקופה"פרופסור יהודה לוי מביא בספרו 

יטה את הקורס כאשר התחלנו באוניברס ,זכורני היטב: "לימודיו באוניברסיטה
גוף נע ממשיך בתנועה אחידה כל : "במכניקה ישבנו בכיתה נכנס הפרופסור ושאל
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למה באמת כאשר אני זורק כדור . לא ידענו להשיב" ?למה. עוד אין כח פועל עליו
 ? הוא ממשיך בדרכו גם אחרי שעזב את ידי

 !" זהו החוק הראשון של ניוטון: "התפרץ אחד וקרא. חשבנו וחשבנו
אבל למה עשה זאת הגוף לפני שניוטון קבע את החוק . אמנם כן: "הפרופסור ענה
 "?שלו

. אך לא הצלחנו למצוא לה תשובה, השאלה נראתה כל כך פשוטה. המשכנו להתאמץ
היא מחוץ , דעו לכם שאין בפיסיקה תשובה לשאלה זו: "ואז אמר הפרופסור

קצת קשה היה ". נעסוק כאןזוהי שאלה פילוסופית ובכעין זה לא . למסגרת המדע
 ."אבל בסופו של דבר הוא צדק, לקבל זאת

או לגבי השאלה , התשובה של המדע תהיה זהה לגבי הסבר הספין של האלקטרון
כי , אנו מגלים לפי חוקי טבע אלה המדויקים להפליא" ?מדוע כדור הארץ הוא עגול"

 .המחוקק הוא בעל השכל המוחלט ומקיים את עולמנו כל רגע
שהבורא , אני מאמין באמונה שלימה: "הודי מקיים המצוות מכריז באמונתוהי

עשה עושה ויעשה לכל , והוא לבדו, יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים
 !"המעשים

הוא לבדו הנותן כח לכל חוקי הטבע השונים לפעול מדי רגע ". חוק נתן ולא יעבור"
תנועת כל אותם אין להשגיח על " ת העליכול"לו לבדו ישנה , ורגע בכל רחבי היקום

 . האטומים והחלקיקים הרוחשים ביקום ימיליארדספור 
  
   

   
 . אטום מימין. חוקי הטבע, ההרמוניה והסדר ביקום

 .מולקולות מים המסתדרות לפתית שלג משמאל
  

ויבינו לא פחות ? "מדוע זה כך"יחשבו , בעלי השכל הישר, רק מחפשי האמת
ונוחתות על  רלאווישקוביות לא נזרקות מעצמן , משהבין איינשטיין או ניוטון

 .המספר הרצוי סתם כך
זהו האלוקים שבכוחותיו מחזיק את , כל חוקי הטבע הם למעשה לא קיימים

 ".מיד מעשה בראשיתהמחדש בטובו בכל יום ת" כאמור, בריאתו
ולכן , ח המשיכה המחזיק אותנו על פני האדמהוזהו כ, ראו"אומרים היש אנשים 

ח הנמצא כאן וישנו כ, ראו"ויש אנשים חכמים יותר שיאמרו " איננו נופלים לחלל
 ".ודאי שיש הרוצה בתכליתנו, ומאפשר את מחייתנו

ח שאינו ובאטומים קיים סדר המסתובב ופועל בכ והוא, עוד ידע מעניין שצדה עיני
אלא , הפרוטונים והאלקטרונים אינם מתפזרים, האטומים והמולקולות. נגמר

גם כדור הארץ מסתובב סביב השמש כאשר הירח . קיימים בקירוב הנע כל הזמן
 . האלקטרונים והפרוטונים מסתובבים סביב הגרעין,וכך גם באטום , מסתובב סביבו

אך , "ח טבעוכ"אנו קוראים לו , ואים סדר החוזר על עצמו בעקביותכשאנו ר
אך בכל זאת אנו  ,אין עקביות בפרטים הקטנים ביותר המרכיבים את כל עולמנו

 .רואים סדר
אינה כפופה , ההתנהגות של האלקטרונים אינה כפופה לחוקי הטבע, לפי הידוע לנו

הללו פועלים בסדר , כל זאתאך ב. ואי אפשר לצפות אותה מראש, למהירות האור
 .ומורכבות תמידית המאפשרים את קיום הכל

 
של כל אלקטרון ואלקטרון ) הסיבוב(תורת הקוואנטים מוכיחה שמצב הספין 

פרמטרים לא "גם הוכח שלא קיימים , כמו כן. נקבע באופן לא דטרמיניסטי, בעולם
ן אינו נקבע על שמצב האלקטרו, מכך נובע. קובעים את מצב האלקטרוןה" ידועים
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מצבם של האלקטרונים המרכיבים את עולמנו נקבע על פי כוח . סמך שום כח טבעי
מסתבר לנו שהבורא יתברך הוא , או במילים אחרות, שאינו כפוף לחוקי הטבע

 .בכל רגע ורגע, שמחליט על מצבו של כל אלקטרון ואלקטרון בבריאה
  
  

 
 .מיוחדפתית שלג הנראה באמצעות מיקרוסקופ 

 
שהרי הבריאה , ההוכחות לקיומו של האלוקים נמצאות בעולם אותו ברא האלוקים

, דווקא הללו שאינם מאמינים שיש אלוקים. מעידה יותר מאלף עדים על יוצרה
 . לוקחים סיכון בל יתואר במילים

אך בינתיים , ישנן הפילוסופיה והלוגיקה, ההוכחות למציאות האלוקים לפי המדע
 :המנחה את הללו השוללים את מציאות האלוקים ןההיגיות על ננסה לתהו
 , מן האפס המוחלט ומאליועליהם להאמין שחומר קיים יכול להתהוות , קודם כל

 ,ולא של ישות מתכננת, תוצאה של מקרה היא, על כל גווניה, ושכל החוקיות שבו
 , ושהיקום הגשמי נבנה מעצמו באופן כזה שיוכל להכיל בתוכו חיים

 , בתהליך הקורה מעצמו, ווצרו מרכיבים חסרי חיותיושחיים י
ומן , ואלו יתפתחו בתהליכים לא מחושבים לכדי מיליוני מינים חיים ומורכבים

ושכל מחשבותיו , סתם כך האדם המסוגל לתהות ולחשוב רייווצהמינים הללו 
, והגותו של האדם מקורם בתהליכים כימיים בלתי ידועים המתרחשים בראשו
, ושאותו אדם יהיה בעל בחירה ומונהג על ידי תאוות ומצפון הנובעים מן הסתם

 , מוטציות מקריות ןיתו ולטעון שהוא פרי אותיושיוכל האדם לכפור בעצם הוו
לאלפי משוואות  זקוקיםושאין חכם מאחורי צפונות היקום וכל חוקי החומר ה

ושהבחירה שבאדם , אאין לו עניין באדם החושב שבר, ושאם יש בורא, ומחשבות
והרשות לכפור בבוראו היא לא תכליתית ולא מלמדת דבר על רצונו , היא סתמית

 , ושאין חיים אחרי המוות ואין רוחניות, באדם
, שהוא קובע את מוסר ערכיו, ושאל לאדם לדכא את יצריו הרעים בעיני השאר

 ,הנובע מן הסתם
והנבואות , סבר הטבעיוהסיאנסים חסרי הה, ושכל הדיווחים על העל טבעי

ושהתורה אינה , אדםהוההתקשרות עם המתים הם פרי הדמיון והשקר של בני 
 ,אמת ואלו שקפחו את חייהם עליה עשו זאת לחינם

העלות על ם לא השכילו ליהושכל חכמי ישראל לדורות, והטעו ם טעויהושכל אבות
 ?"מי אמר"דעתם את השאלה הנוקבת בפשטותה 

הם הסיכונים העצומים שלוקחים על עצמם האתיאיסטים , כל אלו ועוד רבים
 . הטבוע בהם ןההיגיוהיוצאים נגד 

 והעולם והיקום ובעלי החיים , טעהומה יקרה אם וכאשר יגלה האתיאיסט שהוא 
, מה האתיאיסט יוכל לענות לבוראו אז? התודעה והמצפון שבו לא הגיעו מן הסתםו

כדי ב דיוכל לטעון שהעולם שברא אלוקים לא היה מורכב האם יו? בעולם האמת
, או שמא נפש האדם? שגופו לא היה מתוכנן מספיק כדי שיכיר בו? שיכיר ביוצרו

 ?שבו לא למדו אותו דבר על תכליתו ןוההיגיותאוותיו , מצפונו
שעליו מעידים יותר מאלף מוטל על כל אדם רציונאלי להבין כי העולם וכל החיים 

 .ל קיומו של האלוקיםעדים ע
 

עולם המסתובב , כוכביםהירח והשמש הקיום , קיום החומר והאנרגיה, חוקי הטבע
כל אלה ועוד רבים נוספים מהווים הוכחות לקיומו של אלוקים שברא , בוקר וערב

  :הקדש דקה אחת למחשבה. לא יתכן שהגיעו מן הסתם ודרך המקרה, שכן. אותם
 ...החשבת מה היה קורה אם

 , לא היה קיים זמן אם, לא היה קיים מרחב אם
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 , חוקי הטבע לא היו עקביים אם, לא היו חוקי טבע אם
 ,יתה קרקע מוצקהילא ה אם, לא הייתה שמש אם
 ,יתה מתגבשת ככדוריקרקע לא ה אם, יהיתה אדמה פורילא הי אם
 , שעות 24-העולם לא היה מסתובב פעם ב אם
 , לא היה חמצן אם, לא היה אוזון אם, האטמו ספיריתה ילא ה אם
 , ח המשיכהולא היה כ אם, החמצן לא היה בכמות מסוימת אם
 , מים לא היו מתאדים אם, לא היה מחזור המים אם, לא היו מים אם
 , אויר רווי מים לא היה משחרר אותם בצורת גשמים אם
 ,לא היו חיות ואם לא היו צמחים אם, תה טמפרטורה סבירהילא הי אם

כפי שלא היינו מאמינים שפירמידה נוצרה על . אנחנו חיים בעולם מסודר ומופלא
שבו קיים כל מה , כך נבין שעולמנו המסודר להפליא, ידי נפילת אבנים מהשמים

 !לא יכול היה להיווצר לבדו , שנחוץ למחייתנו

המאמינים באבולוציה בלי אלוקים אומרים שבאופן מקרי לגמרי נוצר תא חיים  
שהוא יותר . א הרבה יותר מורכב ממשאית טריילר עם עשר מכוניות על גביהשהו

 . מורכב מקו אוטומטי לייצור והרכבה של מכוניות מהדגם המשופר ביותר
האם אתה  ,חסידי האבולוציה אומרים לנו שפעם באין סוף התנגשויות זה יתכן

י פיס תאר לעצמך שאתה קונה מושבע של כרטיס? באמת מוכן לקבל דבר כזה
או " מקרה"האם תאמר . ובשבוע אחד זכה אדם אחד בכל חמשת הפרסים הגדולים

מתי ? מה תעשה אם זה יקרה שבוע אחרי שבוע? "יד מכוונת"שתחשוד שיש כאן 
 המאמינים? מתי תפנה למשטרה? תפסיק להשקיע את כספך בקניית כרטיסים
ה גם אחרי חמש לא יפנו למשטר ,באמת במקריות אבולוציונית ללא יד מכוונת

 ?אנשים כאלה ישנם. שנים
אנחנו . בשבילנו הוא אין סופי. אנו מאמינים בהתפתחות העולם ומאמינים באלוקים

אנו יודעים . רק רואים את היד המכוונת שלו ויודעים שבלעדיה אין עולם ואין חיים
כל זה לא סותר את העובדה שיש פה . שהיד שלו קיימת ומלווה אותנו עד היום

נסו לקרוא את הפרק הראשון של ספר בראשית ותראו איך כל יום . תחותהתפ
ה סותר את העובדה האם ז. לא הכל נברא ביום אחד. העולם מתקדם ועולה שלב

  ?שיש כאן אלוקים
". אלוקים בורא עולמות ומחריבם", חכמינו מספרים על העולם שהיה תוהו ובוהו

נתן מחקר של פרופסור . ריכותחכמי הקבלה מסבירים את מגמת התהליך הזה בא
להפליא לסדר  המוכיח כי סדר הופעת היצורים על פי האבולוציה דומ אביעזר

שם מספרת התורה שאלוקים ברא את העולם שלב אחר . המופיע בספר בראשית
 ". בעשרה מאמרות נברא העולם", שלב

אחד והלא במאמר . "זו כבר שאלה מוסרית? למה אלוקים ברא את העולם בשלבים
ל אמרו שהכל בא בשלבים כדי שתהיה לנו יכולת להבין "חכמינו ז" ?יכול להבראות

וכך אנחנו  ,היום מבינים חלק ומחר עוד חלק. משהו מהחכמה של אלוקים
כך גם העולם מתקדם שלב . כך אנחנו גם משפרים את עצמנו כל הזמן. מתקדמים
 ". אלוקיםבצלם "זו משמעות הכתוב בתורה שהאדם נברא . אחרי שלב

. גילוי קשר בין יצורים שונים לא מחייב אותנו להגיע למסקנה שאדם נוצר מקוף
מהחיידק הקטן ועד , התגלה שתאי היסוד של כל בעלי החיים ,מאז ימיו של דרווין

גם תאי החיים של הצמחים דומים באופן . פועלים באותו אופן, הלוויתן הענק
. זה מלמד שיש בורא אחד לכל היקוםכל . מפליא לתאי החיים של בעלי החיים

שהיקום כולו פועל על פי מערכת  ,הגילוי הגדול של המדע במאה האחרונה הוא
אבל בהחלט מחזק את , כל זה לא סותר דבר אחד מדברי תורה. חוקים אחת

 ". אחד' ה"משמעות המילים 
. תורההאנו מאמינים שאין אפשרות שהמחקר המדעי יסתור משהו אחד מדברי 

, אנו בטוחים שעם השנים המחקר המדעי יתפתח. קים אחד ברא את שניהםאלו
זנחו טעויות העבר ויתגלו אמיתות חדשות שביחד יבנו לנו הבנה חדשה ומופלאה יי

 . על אלוקים ועל התורה. יותר על הבריאה

ברור . ומתייחס ליקום כנברא מעצמו, הממסד המדעי מתעלם מהרעיון של בריאה 
רא מעצמו לא יכול להתפתח או להגיע למצבו הנוכחי בתקופות לכולם שיקום הנב

כל שיטות . אלא צריך מיליוני שנים להתגבש ולהתרחב לצורתו הנוכחית, קצרות
מניבות את אותם  ולכן, התיארוך כולן יוצאות מנקודת הנחה בלתי מוכחת זו

 .מספרים אסטרונומיים
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 ...ל תלוי בצורת המבטוהכ, זקן או צעיר

, מתוך סלע אורך בימינו שנים רבות מסויםאם קצב ההתפרקות של חומר : לדוגמה 
הוא מועט  מסויםבהם אותו חומר (מסיקים מכאן מדענים שסלעים עתיקים יותר 

עשרות אלפי שנים להתפרק  ות לחומרכי נדרש, מעידים על עולם עתיק) ביותר
מהנחת היסוד  "עניםמד"לשם כך יוצאים ה. באותה איטיות שבה הוא מתפרק עתה

 . השקרית שהיקום שלנו נוצר מעצמו ולא נברא
דעת לא יסבור שהבורא נדרש -היות ושום בר, אין זו קושיה כלל ,אם היקום נברא

כדי  או על מנת שיזדקנו ההרים,על מנת שיהפכו הפגרים לזפתלחכות מיליוני שנים 
 ...שיתפרקו מעצמם לסלעים

 .האם יש או אין בורא לעולם: לםזהו גוף המחלוקת בשאלת גיל העו
, למראית עין אסטרונומייםהבדיקות השונות לתיארוך גיל העולם מעלות מספרים 

אך זאת רק באמצעות חישוב המתעלם מקיום בורא ודורש להסביר כיצד היקום 
שיטות תיארוך אלו מסתמכות על הנחת יסוד . נוצר מעצמו בתהליך איטי וממושך

אם ראינו , כלומר. תח באיטיות ולא נברא או זורזבלתי מוכחת שהיקום התפ
נוכל לחשב שלקח להם , שהתרחקות הכוכבים אלו מאלו אורכת כך וכך שנים

אך אם ברא הבורא את . מיליוני שנים להגיע למקומם מתוך מפץ גדול שקרה מעצמו
ואפילו אם ברא את היקום מתוך (היקום מיד כפי שהוא כדי לאכלס בו בני אדם 

ודווקא המדענים הבודקים את גיל העולם , אין זו קושיה כלל) ל ברצונומפץ גדו
 .בשיטותיהם פועלים מתוך הנחות יסוד מוטעות

 

 
 

, גיון שברשותנו מגיעים תמיד למסקנה שהיקום נברא ותוכנן בקפידהיהשכל והה
ולכן , התורה שברשותנו טוענת שהבורא ברא את היקום עבור האדם. כפי שהוכחנו

אך גם אילולא התורה היינו מגיעים לאותה . בתוך תקופות קצרות מאוד ברא אותו
 .שהבורא ברא את היקום ולא נדרש לחכות להתפתחותו האיטית, המסקנה

    
 ההשאלה האם ליישב או לא ליישב את הסתירה בין גיל העולם לאמור בתורה תלוי

 .השקפתו של הקוראבבנקודת המבט ו
כי , ליישב את הסתירה לא צריך,יקום נוצר מאליו הסבור בלאו הכי שה ,טהאתיאיס

הוא יוצא מתוך הנחה בלתי מוכחת שהיקום נברא מעצמו וכל התהליכים שבו 
 . התרחשו מעצמם
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 ?האם העולם והתהליכים שבו מתרחשים מעצמם

 אז העולם , ואם לא. זה אמור לקחת מיליוני שנים, אם כן
 .הרצוי בכוונה אלוקית מתוכנן וכל דבר הגיע בו מיד למקומו

 
 הואגם . הדתי מאמין שהיקום נברא בידי בורא והתגבש לצורתו ברצונו של הבורא

כי הוא פשוט לא מקבל את הנחת היסוד הבלתי , לא צריך ליישב את הסתירה
החישובים . מעצמם התרחשומוכחת שהיקום נברא מעצמו וכל התהליכים שבו היו 

אם  ,שכן.כאשר מתברר שהיקום נברא בכוונה םרלוונטייאינם  טהאתיאיסשמציע 
בדרכים  התחוללויכלו ל, היקום נברא בכוונה תהליכי היווצרותו כפופים לכוונה זו

 . אחת-או בבת בקצב מזורז, שונות
   

 
 .זו השאלה האמיתית, יתה כוונה מאחורי הבריאהיתה או לא היהאם הי

   
 אתהמבקשים לנגח  יםאתיאיסטישהקושיה נותרה רק בפיהם של , מסתבר אפוא
וזאת מתוך הנחות יסוד , הבלתי מוכח יהאתיאיסט-באמצעות המדעדברי התורה 

 .התלויות בהשקפתו של המציג את הדברים
שהסיבה היחידה שבשלה יש לחתור וליישב את הסתירה בין , נראה לכאורה

יל לבין ג, המספרים האסטרונומיים בהם נוקבים המדענים ביחס לגיל העולם
היא  -העולם כפי שהוא מתואר בתורה שאיננו עולה על אלפים ספורים של שנים

מי שאינו מאמין . דווקא האמונה השכלית בבורא העולם והביטחון באמיתות תורתו
 .אין לו טעם ליישב בין השניים, באמיתות התורה או במציאות הבורא

סומך על דברי  הוא ממילא, תנה מידי בורא היקוםיהסבור והבטוח שהתורה נ
המדע המודרני בכפוף לנאמר מבקש להבין את דברי  הוא ולכן, הבורא בתורה

 .בתורה
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 , אם אנו סומכים על כך שיש בורא לעולם והוא מסר את התורה

 .זהו היסוד העיקרי למציאות התשובה. אז יש טעם ליישב בין הדברים
   
  

בין גיל העולם , עית לכאורהישנן חמש גישות עיקריות ליישב את הסתירה המד
 :לאמור בתורה

   
, תימוכין מדברי התורה עצמה וחכמיה הקדומים ולה, הגישה הראשונה טוענת) 1

כפי שברא הבורא את האדם (עתיקה  -שהבורא ברא את הבריאה מיד כפי שהיא 
כלומר אדם הראשון היה בן  .ויגדל דשייוולמיד כבן עשרים שנה ולא חיכה , הראשון

בורא עולם ברא אותו תוך שישה  ,כך גם העולם .שנה 20אבל הוא היה נראה בן  ,יום
בורא עולם לא צריך . ימים אבל הוא היה נראה כאילו הוא קיים מיליוני שנים

הוא כבר יודע איך העולם יראה לאחר מיליוני שנים  ,לחכות שהעולם יתפתח לבד
לפי ). ים מיליוני שנים והביא את העולם בשישה ימים למצב שהוא נראה כבר קי

הוא ברא את הגלקסיות מיד במצב של , האל ברא את העולם עתיק, הבנת רבותינו
-פשוט מכיוון שהבורא מעצם היותו כל, אין בכך חלילה הטעייה בבריאה. התרחבות

ויש לו את היכולת לברוא את , מעצמה שהבריאה תתפתחיכול לא נאלץ לחכות 
 .הבריאה מיד כפי שהיא

   

 
 , חול ועצים, סלעים, חופים, יבשות, בורא ברא מיד ימיםה

 .בלא צורך לחכות להתפתחות איטית של העולם
   
  

, זו קיים חילוק בין הסוברים שהבורא ברא את הבריאה מיד כפי שהיא לפי גישה
לפי . לבין הסוברים שהבורא ברא את העולם בשלבים אך זירז את קצב התפתחותם

שלדעה אלא , הבורא ברא את הבריאה בזמן המדובר בבראשית דעות גם יחדה שתי
הוא ברא אותה בדרך  ולדעה השנייההוא ברא את הבריאה מיד כפי שהיא  אחת

 . כך שהתהליכים נכנסו לתקופות האמורות בתורה ,אך במהירות רבה, שהמדע מציע
   
ג "ילה ביאך אינה מהווה כפירה חל(שלא כל כך מקובלת ביהדות , הגישה השנייה) 2

ומציעה את , ל והתורה באופן שונה מהפשט"מפרשת את דברי חז) עיקרי אמונה



  

08 
 

כאשר תקופה , האפשרות שהבורא ברא את הבריאה בתוך תקופות של מיליוני שנים
הם לא , לפי שיטה זו איננו מבינים את דברי התורה וחכמינו". יום"כזו נקראת בשם 
 מיליוןכל אחד מימות הבריאה נמשך ולמעשה התורה התכוונה ש, דיברו כפשוטם

  .שנה
   

 
 כל יום מימות הבריאה ארך בעצם , לפי שיטה זו

 םכאשר בכל עידן נוספו בעלי חיים חדשי, מיליוני שנים
  
הגישה השלישית היא גישה ספקנית יותר המציעה את פסילתן של הנחות ) 3

טרם , והנחות העבודה כידוע(העבודה שהמדע מסיק בעזרתן את גיל העולם והיקום 
הטענה הזו מציעה שבששת ימי בראשית צורת ההתהוות של היקום הייתה ). הוכחו
לפי שיטה . הממצאיםמהירה יותר למשל או שהמבול השפיע באופן ניכר על , שונה

נדידת , מבול(תהליכים שונים שעשה האל גרמו לעולם להראות עתיק יותר , זו
 ). 'סיני וכדו-מעמד הר, הפיכת סדום ועמורה, היבשות בדור הפלגה

  
   

 
 .עשוי הדבר לפגוע בשיטות התיארוך, אם המבול נגרם בידי מטאור

  
   

תיארוך שעוותו בהתאם לתהליכים אנשי גישה זו מציגים ראיות מדעיות לשיטות 
וגרמו בכך לחפצים או ישובים להראות עתיקים בהרבה ממה , טבעיים או אסונות

גרמה הרדיואקטיביות , רנוביל'כמו גם בצ, לאחר אסון ההירושימה: לדוגמה(שהם 
המהירה לאדמה והחפצים להראות כבני מיליוני שנים בשיטות התיארוך 

, )מתחת למפל מים במשך חמישים שנה הפך למאובןכובע כורים שעמד . המקובלות
, כמו המבול(ומאידך מציגים קטסטרופות בתורה שיכלו לגרום לתהליכים דומים 

 ).'הפיכת סדום ועמורה וכדו, נדידת היבשות
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, והיא טוענת בעזרת ממצאים שונים, שיטה רביעית נראית כאובייקטיבית ביותר) 4
שהשיטות לחישוב גיל העולם אינן אמינות ולא ניתן להתחשב בהן בקביעת גיל 

אלפי שנים  צביעות עלהמלשם כך יציגו שיטות אחרות לתיארוך גיל העולם . העולם
 םעל פי אותם כלי ,ם יותר ופחותנראים עתיקיה ,או שיציגו ממצאים שונים, בודדים

 .מדעיים בהם השתמשנו לתיארוך גיל העולם
  

 

 כובע הכורים שבתמונה התאבן תחת שטף זורם של מים 
 ...אך נראה לנו כבן מיליוני שנים, בתוך פחות ממאה שנה

   
היות ובדיקות , רלוונטיאו אינו , שיטה זו בעצם טוענת שהמדע טועה בחישוביו

ומכאן שהמחקרים אינם אמיתיים ולא ניתן ללמוד מהם , את ההיפךשונות מראות 
 .השיטה לגיטימית רק באמצעות ראיות. דבר

   
לפי . בדיון על מדע לגיטימייםהשיטה החמישית מתייחסת לדברי התורה כבלתי ) 5

וכלל לא מנסה להעביר לנו ידע מדעי על , התורה לא דיברה כפשוטה, שיטה זו
אין לנו סיבה להתעמק בשאלה כי היא איננה , לפי אנשי גישה זו. בריאת העולם

ובמילא לא יכול להיות בה כל סתירה עם המתואר , רלוונטית מבחינה תורנית
משלהם לגבי התפתחות היקום או  דעהכל  םנוקטיבעלי שיטה זו אינם . בבראשית
התורה היא ספר . ואינם מנסים ליישב כלל את הסתירה הנראית לעין, גיל העולם

ולכן אל לנו , הוראה לבני אדם ולא ספר פיזיקה הבא לתאר לנו כיצד נברא היקום
 . לחפש ליישב את הסתירה כי היא פשוט אינה קיימת

 

  
 . והמדע הוא כמותי והתורה היא ערכית ,היות ,תורה ומדע לעולם לא נפגשים

 התורה באה במטרה למסור לאדם ציווים והוראות מוסר כיצד להיות צדיק ולזכות 
מכאן שהסתירה איננה . ולא מנסה ללמד אותנו ידע בפיזיקה, בחיי העולם הבא

 .קיימת
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את  בראשית ברא אלוקים: "בעלי גישה זו מצטטים את הפסוק הראשון בבראשית
שפרט לעובדה שהבורא אחראי לבריאת  כךומצביעים על  ,"השמים ואת הארץ

. התורה אינה מוסרת לנו כל מידע על אופן יצירת השמים והארץ, השמים והארץ
ה רק להעביר לנו את המסר תמכאן הם מבינים שכוונת התורה במעשה בראשית הי

 .ולא כיצד נוצר העולם או בן כמה הוא, שיש בורא לעולם
? האם זמן יכול ליצור בעלי חיים מחומר דומם? מה המדע יודע על תחילת החיים

זה  ספרב? והאם אבולוציה היא בכלל אפשרית, להיווצר התא הראשון ליכוכיצד 
 .נגלה ביחד את התשובות

  
  

 
  

אך כאשר , אנשים שונים סוברים שהחיים התפתחו מן הפשוט ביותר למורכב ביותר
. מגלים שהם כלל אינם פשוטים, לכאורה" פשוטים"ורים בוחנים את אותם יצ

מסתבר שאפילו צורות החיים הפשוטות ביותר הן מכונות ביולוגיות מתוחכמות 
י הוא התוכנית המתארת כל פרט יא-אנ-הדי. ייא-אנ-כל תא חי מכיל די. לאין שיעור

 . העיצוב הפיסי שלו ותיפקודו, של המנגנון החי
 -מכיל כ, )E. Coli bacteria cell(ולי אחת ויחידה ק תבקטרייי של יא-אנ-הדי

ממספר כל  ההמספר הזה גדול פי עשר. בייטים של מידע 10,000,000,000,000
 !המילים שבכל הספרים הקיימים בספריה הגדולה ביותר בעולם

   

 
 .תא בקטריאלי

   
ית האבולוציה מביאה איזושהי הוכחה או אפילו הסבר אפשרי יהאם תיאור

" ?יכול היה להתפתח במקרה, כיצד אפילו תא חי אחד של בקטריה: "לשאלה
-שמקומן השערות מטורפות לעבר םהאבולוציוניי נסחפים החוקרים, מסתבר שלא

 .בעולם הדמיון -אם בכלל
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מספר פעולות  מוכרחות לפעול, מסתבר שאפילו באורגניזם הפשוט ביותר
 : ןואלו ה. כדי שיוכל החי להתקיים, זמנית-המתרחשות בו
, הפרשת אויר משומש, )הפיכת המזון לאנרגיה(הסבה , עיכול המזון, הכנסת מזון

 .תגובה לגירויים שונים ועוד, תנועה, גדילה, מחזור, התרבות
  
  

 
  
  

סיסיות הנזכרות הבהתא לא יוכל להתקיים או לשרוד אלא אם כן כל הפונקציות 
 .לעיל תתקיימנה כאחת

כיצד יתכן שבתא הראשון שנוצר ? אפילו תא חי אחד, כיצד יתכן שיווצר, אם כך
אולי תישמע השאלה ? כבר ברגע היווצרותו, היו תכונות כנשימה ועיכול, לשיטתם
או " ?כיצד יכול היה התא לדעת שהחיים הם דבר שכדאי לשמור אותם"אך , מוזרה

היתכן שקרה הדבר כבר ברגע , וכשהחל להתרבות" ?להתרבותמדוע החל "
 !?היווצרותו

 "?כיצד יתכן שאפילו תא חי אחד ויחיד התפתח"
   

 
 

יתחברו , רכיבים שונים שנוצרו בנפרד ללא תלות הדדית, המחשבה שבפעם אחת
שסופה , דומה לרעיון שזריקת קוביות לאדמה תבנה מגדל, יצרו מיד חייםילפתע ו

טוס בואינג מערימת גרוטאות ושהליכה אקראית של חתול על פסנתר תנגן תרכיב מ
אפילו הברירה , תמולקולאריבאבולוציה . את הסימפוניה השמינית של בטהובן
 :הנה דוגמה ידועה לכך. הטבעית לא יכולה להתרחש או להועיל

  
, DNAאך על מנת לשכפל ולתרגם מולקולת , DNAצריך מולקולת , ליצר חלבון כדי

יתה להיווצר מושלמת על כל יחייבת הDNA -מה שמלמד שמולקולת ה. צריך חלבון
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כדי לשכפל את תה שורדת יהיא כלל לא הי, שאם לא, כבר מהרגע הראשון, פרטיה
 !עצמה

  

 
 אי.אנ.די

אפילו אם כל . אין באפשרותנו להחזירו לחיים בשום דרך, כאשר אורגניזם מת
! הוא עדיין לא יהיה חי, המנגנונים המכאניים המופלאים יהיו קיימים באורגניזם

אלא , אין כל אפשרות לאורגניזם לחיות, אפילו אם כל רכיב פיזיקאלי יהיה במקומו
מחזור הדם , הוצאת פסולת, ל המזוןעיכו, מזון, כנשימה(כל מערכת החיים , אם כן

 ". חיים"כדי ליצור את הנס הקרוי , יפעלו יחדיו בעת ובעונה אחת) 'וכו
  

 :וכתב, ארלס דרווין הבין זאת בזמנו'אפילו צ
 וצריושיאם יוכח בבירור שאיזה שהוא אבר מורכב היה קיים באופן שאי אפשר "
שלי תקרוס  ההתיאורי, י שינויים איטיים"ע, י שלבים רבים בהדרגתיות"ע

 "לגמרי
נשאלת פעמים רבות בעניין האבולוציה והזמן הרב שהיא מציעה הזוהי שאלה 

 "?לוהאם באמת זמן יכול לעשות הכ"לכן נעסוק עתה בשאלה . להתפתחות החיים
לפניך מוגשת . ונקיהחול זהוב , תאר לך שאתה נמצא בחוף ים חם ושטוף שמש

הסבירו לך שבתוך המריצה נטמן גרגיר חול אחד בצבע . מריצה המלאה בחול ים
בשני צעדים של , לפניך כביליון גרגרים. 'ישנם כחמישים גרגירים בכל אינץ(אדום 
 ).במריצה מעוקבמטר 

השאלה . למלא ולרוקן שוב ושוב את תכולת המריצה לנצח נצחים, ביכולתך לרוקן
 "?האם גרגר החול האדום יגיע אי פעם לראש הערמה": היא
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זאת מכיוון , "כן"מסתבר שהתשובה הטכנית היא למעשה , כמה שיראה זה מפליא
נתן מספיק ישהגיוני להניח שאם יכך , להגיע באיזה שלב לפסגה מוכרחשכל גרגר 

 .הגרגר האדום יהיה האחד בראש הערמה, זמן
  

 :ונשאל את השאלה, למעט יותר מאתגר אך הבה נהפוך את המשל
 " ?האם יתכן שהחול שאתה זורק יהפוך לארמון חול מעצמו, נתן מספיק זמןיאם י"
  
  

 
  

נותרים עדיין בגדר משחק ילדים , הכוללים רכיבים אלקטרוניים, מעגלים חשמליים
אך האם היית מעז אפילו להניח שחול יכול להתאחד כדי ליצור , ייא.אנ.לעומת הדי

 ? שבב סיליקון על ידי תהליכים אקראיים
  

 
  

אז עד כמה סביר יהיה להניח שקבוצת כימיקלים יתחברו יחד כדי ליצור , אם לא
 ?צורת חיים בעצמם

  

 
 ייא.אנ.הדי
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את הסיכוי   העריך) Fred Hoyle(בשם פרד הויל   מפורסם  אסטרופיזיקאי
שהמדובר הוא בסיכוי של אחד מתוך   והגיע למסקנה, שהחיים יכלו להווצר בעצמם

 1040,000 
! אין בנמצא דרך הולמת לתאר לדמיון האנושי עד כמה מספר זה הוא בלתי אפשרי

מספר כל האטומים בכל היקום כולו כאשר , זאת! אפסים אחריו 40,000עם  10זהו 
  8010 -מוערך בלא יותר מ

Hoyle F.in Nature, Vol. 294, Nov. 1981 
  
  

 
 הוא הוכיח . טאתיאיסאך פרד הויל הוא למעשה , תאמינו או לא

 במקום זאת הוא , שאבולוציה מקרית היא בלתי אפשרית
 ... טוען שחייזרים מהחלל החיצון יצרו את החיים בכדור הארץ

גרגר אחד של חול , דוגמא הראשונה?אז מי יצר אותם -אך הוא כנראה שכח לשאול 
לא מסתיימים בכימיקלים , לעומת זאת, החיים. שהו לפסגה חייב היה להגיע מתי

  .שהתחברו יחד במקרה
  
  

 
 !תא חי הנמצא בכל גוף אנושי

 
 :הבה ננסה להבהיר את הנושא בעזרת הניסוי הבא

קסת הדיו באקראי ובדוק כמה פעמים תאלץ לזרוק את . זרוק קסת דיו על נייר לבן
 ?בכתב חלק ונקי כמו בדפוס" א"יפול הדיו בצורת האות יעד ש, על הנייר

תיכתב , נניח שלאחר מיליארדי שנים ומיליארדי ניסיונות של זריקת הדיו באקראי
 !מאחת הזריקות האקראיות כתוצאה בכתב דפוס" א"סוף כל סוף האות 

 
נייר אך הפעם כדי לקבל את האות הבה ונזרוק את קסת הדיו פעם נוספת על ה, כעת

אותה נזרוק ליד האות . כאילו יצאה מן הדפוס, גם היא בכתב יפה ומסודר, "ב"
זאת מכיוון . בלתי אפשרי? "ב"האם ישנה סבירות לכך שנקבל את האות ". א"
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האקראית עליה עמלנו מיליארדי " א"שהזריקה הבאה של הדיו תמחק את האות 
 .שנים

  
  

 
 ת של דיו מעט נובענפילה אקראי

 
גם אם שוב נזרוק מיליארדי פעמים את קסת הדיו עד שנצליח ליצור פעם נוספת את 

ימחק שוב את האות " ב"הדיו שיפול לאחר מכן בכוונה ליצור את האות , "א"האות 
בכתב , בלי טעות אחת" ת"ועד " א"-ומה אם אבקש את כל סדרת האותיות מ". א"

 ...שקודם לכן נזכה בגלריה שלמה של ציורי פיקאסוסבורני ? דפוס חלק ומסודר
, חלוטיןעל רכיבים כימיים שונים ל. מסתבר שיצירת התא הראשון לא שונה מכך

, במקרה, ולהתחבר יחדיו לכדי תא השלם, ללא כל קשר או תלות, בנפרד רלהיווצ
 .להתרבות ועוד, לעכל את המזון, לאכול, שיאפשר לתא לנשום, באופן מושלם

  
  

  
 ויישאר. יהיו בו את כל החלבונים הנחוצים לחיים, גם אם יצור חי ירוסק למוות

מה . ית האבולוציהיכל חלום של תיאורל עברשהם מ, באותו יצור תאים שלמים
תאים מתים יישארו תאים מתים ולא משנה מה . זה חיים, בכל מקרה, שלא יהיה בו
 . נעשה בהם

זוהי . מאיזו הרכבה נכונה של חלבונים ,היצורים החיים לא מורכבים בפשטות
מהתא הפשוט ביותר , אלא רק ביצורים החיים, מערכת פעילה שאין מדויקת כמותה

פאזל שבו כל חלק , הרי זהו פאזל ענק של כימיקלים. ועד לבני האדם החושבים
שהגיעו , ולהתחבר מעצמו עם חלקים אחרים" מקרה"מוכרח היה להגיע לצורתו ב

 .במקרהגם הם לצורתם 
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אנו רואים בכל היקום דוגמאות אין ספור לתהליכים טבעיים המובילים לחוסר 

המלמד , והאנטרופיה ההתרמודינאמיקזהו החוק השני של . תכלית ולחוסר סדר
שיכול , האם שמת לב לאיזשהו תהליך בטבע. ל מתחיל מסדר ושואף לאי סדרושהכ

לחלוטין מסוגלים ליצור מבנה כימי היה להוביל אותך להאמין שתהליכים טבעיים 
, אז כיצד יתכן שחומר שאינו חי, אם לא? מחומרים חסרי חיות, הבנוי בחוכמה

  ?התארגן והתפתח לאדם חי המסוגל לחשוב ולחפש אחר תכלית ומשמעות
מסתיים בסופו של דבר במצב שבו הוא פחות מסודר מאשר במצבו , כל תהליך בטבע

בצורה , ח מכווןובלי כ, יארדי אטומים יסתדרו מעצמםהאם יתכן כי מיל .ההתחלתי
הבה נראה את ההסתברויות לכך ונעמיד את ראשית ? כה מסודרת לכדי יצירת חיים

  .גיוןיהתיאוריה במבחן הסטטיסטיקה והה
שינויים התרחשו בצורות החיים הפשוטות , טוענים שבצעד אחר צעד םאבולוציוניי

  .ם שאפשר רק להתפעל ממנווהסתיימו בסדר המופתי הקיים היו

 
  

 ! איור של המנוע הקיים בזנב של חיידק -מימין שוטון 
 .י האנושייא.אנ.מבנה הדי -משמאל 

 
 ?מהי ההסתברות הכרוכה בכך

 :בוא נתחיל מן הפשוט ונתקדם צעד אחר צעד
  
  

  
 :בחישוב זה יוצא

  
 1 X 1 
  

 

עצם אחד יכול להיות 
 .מסודר רק בצורה אחת

  

  
 :בחישוב יוצא

  
2 x 1 
  
מכיוון שהעצם האדום או 

יכול להיות ראשון   הצהוב
 .אז נשארת רק אופציה אחת

  

 

 

עצמים יכולים להיות  שני
 מסודרים רק בשתי צורות

 .שונות
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 :בחישוב

  
3 x 2 x 1 
  

  
, מכיוון שכל אחד מהאדום

הצהוב או הירוק יכול להיות 
 עם שתי אפשרויות, הראשון

 .הנותרות בכל הזדמנות

  

 

 

 

 

 

 
  

אם היית מתבקש לנחש את 
הסדר המתאים לשלשה 
עצמים אז היה לך סיכוי של 

 .אחד לשישה להצליח

  

 
   

 :דרכים שונות 35 -עצמים יכולים להיות מסודרים ב 5, ולכן
(4 x 3 x 2 x 1) 

 :דרכים שונות 537 -וחמישה עצמים יכולים להיות מסודרים ב

  (5 x 4 x 3 x 2 x 1) 
  

  

 
  

שנים והיקום  4,600,000,000מדענים משערים שהעולם שלנו התגבש לצורתו לפני 
ובתקופה , זה נשמע כמו מספרים מאוד גדולים. שנים 15,000,000,000התחיל לפני 

 .הנמשכת כל כך הרבה זמן נראה כאילו כל דבר יכול היה לקרות
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נגלה שכל זה הוא לא יותר מהבזק , נביט מהפרספקטיבה ההסתברותיתכאשר 
קלפים יכולות  52מספר הדרכים שבה חפיסת קלפים בעלות . שבאמצע סרט
 :להסתדר הוא

80,658,175,000,000,000,000,000,000,000,000 
000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 

 ליון טריליון טריליוןמיליון טריליון טריליון טרי 67זה 
 

 
  

האם . כימיקלים מופרדים 4ביליון זוגות בסיסיים של  3 -י שלך יש יותר מיא.אן.לדי
? אתה יכול בכלל לדמיין אלו הסתברויות חייבות להיות כאשר מדובר בסידור כזה

שנים באמצעות מזל וברירת טעויות  מיליארד 4.5סדר מושלם בזמן מוקצב של 
 ?!בלבד

  

 
  

עליך , אז לפני שתחליט שבריאה אלוקית לא נצרכת כדי להסביר את הקיום שלנו
 :לשאול את עצמך רק שאלה אחת

  
 ?מזל-האם אתה מרגיש בר  -
  

לאחר שאנו יודעים את כל ההסתברויות המופלאות אנו מבינים שיד מכוונת , עכשיו
פה אקראית הם לא סתם שלי, לכל המבין, החיים. הייתה חייבת להיות -בבריאה 
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אבל הם דומים מאוד להרכבת בית " החפיסה"כימיקלים מתוך " קלפים"של 
 . מקלפים בצירוף מסוים של רכיבים

 

 
  

 ...והרי לכם בניין קלפים שנוצר מעצמו, תוציאו את האדם מאחור
היו , מחשבה וחוכמה. כל בניין הקלפים יקרוס, אם רכיב אחד חסר בבניין הקלפים

  .הזה שבו אנו חיים" הבית"בבניית חייבים להיות 
  
  

       
   
 

לא זוכר את עצמי מכחיש את  אני מעולם, שאלה זו על אף שנשאלתי מספר פעמים
עצמות דינוזאורים , "אדם-קוף" בשונה מעצמות קטועות של .קיומם של דינוזאורים

 .השתמרו בצורה יוצאת מן הכלל וקשה מאוד להכחיש את קיומם
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 ככל הנראה , רקס מימין ושיחזור שלו משמאל-שלד של טירנוזאורוס

 .נמצאו מספר גולגולות שלמות של היצור. הדינוזאור המפורסם ביותר
, לכל העסק פלפלמוסיפים המון , אמנם בפלאונתולוגיה כמו בארכיאולוגיה

ברור שלא ניתן לדעת . ומציירים את החיות הפרהיסטוריות כיד הדמיון הטובה
ההשערות הנראות לנו ביותר . ומדובר בהשערות, זה צבע היה עור הדינוזאוריםבאי

. ולכן משחזרים אותם באופן דומה, היו דומים ללטאות בימינו הן שהדינוזאורים
 !יתכן שכולם היו בעלי פרווה כתומה, מבחינה טכנית

  

 
 !יכול להיות שהיתה להם פרווה כתומה

עצמות רבות משוחזרות בצורה בלתי  הפליאונטולוגיהשבענף  ,היא עובדה ידועה
לא , אך במקרה הנדון. המשרתת את תיאורית האבולוציה, אובייקטיבית בעליל

אלא במאות ואלפי , מדובר בלסת אחת או מספר שברי עצמות הנתונות לפרשנויות
עד היום סווגו למעלה (מערכות של שלדים ממקומות רבים בעולם שהשתמרו היטב 

 ).מיני דינוזאורים שונים 900-מ
כמו , שקריים" אבולוציה-מאובני"אנשים רבים מתבלבלים בין הדינוזאורים לבין 

ובמקומות , שלדי דינוזאורים נמצאו כמעט בשלמותם. רגלי-או לוויתן, אדם-קוף
 :להלן תמונות של שלדים אמיתיים של דינוזאורים ממוזיאונים. שונים

  
  

 
ודאי שלא כל מוזיאון בעולם . עצם מול עצם, ורים נמצאומערכות שלמות של דינוזא

ולכן מה שנמצא ברוב המוזיאונים הם , יכול לרכוש את פרטי השלד המקורי
 :הנה אחת מהתמונות האמיתיות של הזוחלים הענקיים. שחזורים
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 .מדובר בעצמות אמיתיות ולא בחיקויים
  

 
  
 

 American -התמונות לקוחות מהמוזיאון האמריקאי להיסטוריה טבעית 
Museum of Natural History. 

מיליוני "אנו מגלים שלפני . המאובנים שנמצאו הפריכו את התיאוריה מכל וכל
, החיים הופיעו לפתע. היו יצורים מורכבים ממש כפי שאנחנו רואים היום "שנים

 . ו בבת אחתממש כאילו נברא, ללא היסטוריה
  

 
 !בלי עבר ובלא המשך -כך הם נעלמו , כפי שהם הופיעו

 
לשיטתם " מיליון שנה 65בני "מעניין לתת את הדעת על העובדה ששלדי דינוזאורים 

ופחות נעלמו כאילו בלעה " מיליון שנה 3"ביניים בני -ואילו יצורי, נמצאו להמונים
 ? לא כן, קצת מחשיד... אותם האדמה
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שהיה לאחר עידן " (ציפור-זוחל"היינו צריכים למצוא מאות אלפי שלדי הרי 
שהיה אחרי מאובני הטרילוביטים הקדומים " (רגלי-דג", )הדינוזאורים לשיטתם

שאמור להיות קרוב , מיליון שנה לשיטתם 3" (קדמון-קוף"ו) שנמצאו להמונים
ולמעלה . נעלמו כליל כל אלה, אף על פי כן). אלינו בהרבה מהדינוזאורים שכן נמצאו

לא נמצאו . אינם מצביעים על התפתחות, גם הדינוזאורים שנמצאו להמונים, מכך
בשום מקום שלדי דינוזאורים קדומים או מאוחרים יותר המורים על התפתחות של 

 !דינוזאור
 

 
 , התנין הוא ככל הנראה הדינוזאור היחיד ששרד עד היום מבין הדינוזאורים

 .קדומים או עדות להתפתחות כלשהי מימי הדינוזאורים וגם לו אין אבות
 

 רקורד המאובנים מראה לנו משפחות של בעלי החיים המופיעות , מבחינה עובדתית
-הם נעלמים בבת, וגם אם נכחדים, אחת-בבת, בפרצים פתאומיים בתקופות שונות

 ...אחת
העובדה שלא נמצאו באדמה כל שלבי ביניים המעידים על אבולוציה  אדווק

והם , היא זאת שמוכיחה שהאבולוציה לא התקיימה, שהתרחשה בדינוזאורים
היינו צריכים למצוא שלדים , אילו התרחשה אבולוציה בעבר .נבראו מיד כפי שהם
-ושל קוף, יםציפורים עם כנפי-של זוחלים, זוחלים בעלי רגליים-ומאובנים של דגים

מה שאנחנו מוצאים באדמה הם בעלי חיים מושלמים ומורכבים לא פחות . אדם
 .ל נכחדוושבסך הכ, מהללו המצויים כיום

  
  

 
 .ההבדל הוא שהם נכחדו. יצורים מושלמים לא פחות מיצורים בני ימינו

 
 כוללת שני דברים, ההיסטוריה של רוב מיני המאובנים: "גולד' כך גם כותב פרופ

מינים מופיעים : או מצב קבוע, אשר הם בלתי תואמים במיוחד עם הדרגתיות
מין : כאשר הם נראים כמו שנראו כשנעלמו או הופעה פתאומית, בתיעוד מאובנים

בפעם אחת בשלימות [ בתיעוד המאובנים]הוא מופיע , לא מתפתח בהדרגתיות
 !" צורתו

זוחל הטיל ביצה "לטענה שגולד כהסבר לממצאים דומה ' התיאוריה שמציע פרופ
 ..."וממנה יצא עוף ולכן אין מאובנים ושלבי ביניים
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 (S. J. Gould, The Panda`s Thumb, N.Y., Viking Penguin, 1980, p. 
151) 

מדוע , שהיו הרבה לפני עידן הדינוזאורים םטריל וביטיאם מצאנו מאובנים של 
האין זה מספיק כדי להצביע על העובדה ? איננו מוצאים שלבי ביניים של דינוזאורים

 ?מעולם הייתהשהתפתחות שכזו לא 
ית ילתיאור מוחצתמהווים סתירה , בשל העובדה שנמצאו לאלפים, הדינוזאורים

 .יםהאבולוציה הטוענת להתפתחותם של כל היצורים החי
 . בעלי החיים העצומים הללו היו מורכבים לא פחות מיצורים הקיימים כיום 
  
  

 
 .לא פחות מורכב מכל יצור אחר בימינו. דינוזאור

 
רקס הן ככל הנראה מהגדולות -מערות האף הענקיות של טירנוזאורוס, למעשה

לו להריח ממרחקים  שאפשרמה (והמורכבות ביותר מבין כל בעלי החיים הקיימים 
של פגרים במקום  לקרביהםלו לדחוק את ראשו  אפשרמבנה גופו ). גדולים מאוד

המורכבות של דינוזאורים אינה פחותה משל . לאכול רק את הבשר החיצוני
 .ולעיתים אף להיפך, המורכבות של יצורים בני ימינו

בכל היצורים מציאות הבורא מוכחת . מורכבות זו מוכיחה את התכנון האלוקי
 .הקיימים בימינו ומהעבר

קיבלו אנשים רבים את הרושם שקיום דינוזאורים מהווה קושיה לטיעון , משום מה
מיני (הרי הבורא ברא חיות רבות שאינם בנמצא בימינו . איני מוצא מדוע. הבריאה
ואפילו כיום חיות רבות נמצאות , )ותתומיני פילים כממו םכטריל וביטיסרטנים 
 ). למשל ,כחולים םלווייתניישנם רק חמשת אלפים (נת הכחדה תחת סכ

חלקם נכחדו . םולווייתניהבורא ברא את הדינוזאורים כפי שהוא ברא פילים 
ואין בכך כל ) התנינים למשל הם מין של דינוזאורים ששרד מתקופתם(וחלקם לא 

, משעיעובדת קיום דינוזאורים מורכבים ל: ההיפך הוא הנכון. קושי על הבריאה
מהווים , וללא סיבה להיכחדות הענקים שבהם, ללא עבר של התפתחות מאחוריהם

 .הבורא והרצון האלוקי ,הוכחה לקיום המתכנן
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 .כל בעלי החיים מהווים הוכחות לקיום הבורא והתכנון האלוקי
והיו , של הציבור הרחב הלאינטליגנצי םאבולוציונייבמשך עשרות שנים לעגו 

כך תיארו ). ראו בקישור למטה(משחזרים גולגולות ומאובנים כיד הדמיון החופשי 
. אדם שעיר וזקוף-כקוף) האדם הניאנדרטלי(בתחילה שרידים של אדם מן העבר 

אדם על פי -שלושה מודלים שונים לגמרי של קופי" מדענים"במקרה אחר שיחזרו 
 . ב כיום לא השתנה בהרבההמצ... אותה גולגולת בדיוק

על גולגולת של האדם הניאנדרטלי ניתן לשחזר פרצוף של שימפנזה : "הודן כתב פעם
 Hoden, E.E. (1946) ''Up from the: מתוך". (כמו גם פרצוף של פילוסוף

Ape'', McMillan, N.Y., p .159.( 
 ":אדם-של קופי שחזוריםכל האמת על " -ראו את המאמר 

http://www.haemet.net/articles/creation/evolution_of_man/truth_ma
n_apes_skeletons.htm 

 
או , "האדם הקדמון"לאחרונה מישהו הפנה אותי לקישור ובו תמונה של גולגולת 

לצד ). האדם הזקוף - Homo Erectus" (הומו ארקטוס"בשמו המדעי לאוזן 
 ".אדם קדמון"התמונה הראו שיחזור קופי ושעיר מאוד של אותו 

הומו " (אדם הקדמון"מתוך שעשוע אישי לקחתי את התמונה של גולגולת ה
בראשון (פרצופים שונים " שחזרתי"ועל פי אותה גולגולת וקווי מתאר , )ארקטוס

וברביעי חייזר , זאב מאיים-בשלישי איש, בשני פרצוף גורילה, ם רגיל למראהאד
 ).בעל עיני דמעה

 
 :לפניכם" משוחזרות"והרי התמונות ה

 

 
 
  
  

ולפעמים על פי , דמויות שלמות על פי שברי עצמות" מדענים"על פי רוב משחזרים 
 !שן של חזיראדם על פי -באחד המקרים הרכיבו דמות שלמה של קוף. לסת בלבד

כל המאובנים , למעשה: "חוקר האבולוציה הידוע דובנסקי מספר לנו בלשון עדינה
 ,Klotz  :המקור". שנמצאו הם קטועים ובדרך כלל מתפתים החוקרים לספקולציות

J.W. (1970) ''Genes: Genesis  &Evolution''. Concordia Publishing 
House, St. Louis, p. 371 

 
, אדם נעשים על פי הדמיון של אבולוציונים-האדם הקדמון וקופישל  השחזורים

שונים של  שחזוריםבתמונה למטה תראו שישה . ומוצגים בספרים כעובדה מדעית
 ):Paranthropus boiseiכיום נקרא , Zinjanthropus boisei(אנתטרופ 'הזינג

 
בחמישה (" Sunday Times"שיחזור שהופיע בעיתון  - הציור הימני העליון) 1

 ).1964, לאפריל
עבור ) Maurice Wilson(צוייר על ידי מוריס ווילסון  - הציור האמצעי העליון) 2
 .Kenneth P.Oakleyר "ד
 Illustrated"הופיע בעיתון , פארקר. שיחזור של נ - הציור השמאלי העליון) 3

London News) "1960, ספטמבר( גיאוגרפיוכן בנשיונל , )1960, בתשיעי לינואר.( 

http://www.haemet.net/articles/creation/evolution_of_man/truth_man_apes_skeletons.htm
http://www.haemet.net/articles/creation/evolution_of_man/truth_man_apes_skeletons.htm
http://www.haemet.net/articles/creation/evolution_of_man/090510_163627-34_345345.gif


  

35 
 

 British(שיחזור של המוזיאון הבריטי להיסטוריה  - הציור הימני התחתון) 4
Natural History Museum( ,גם הוא על ידי אותו מוריס ווילסון צויר! 

 Roger-ו Richard Leakeyשל " Origins"-הופיע ב - הציור האמצעי התחתון) 5
Lewin  1977בשנת. 

 -ר הנמצא במוזיאון לארכיאולוגיה שיחזו - הציור השמאלי התחתון) 6
Westfälisches Museum fur Archeology ,Herne. 

  

 

   
או בשמו המדעי לאוזן " (הקוף הזקוף-איש", )Java Ape-man( וואה'הקוף ג-איש

 -Pithecanthropus erectus (אדם -מפורסם עד היום הזה כקוף"Homo 
erectus." 

 
שיחזור " מדענים"יצרו  -עצם ירך ושתי שיניים , על פי שברי כיפה של גולגולת

 ).שיער ותווי פנים, לסת, אף, עיניים ,שרירים, עור, בעל בשר(אדם -מפורט של קוף
 

 :שונים של אותו יצור שחזוריםגם במקרה זה הציגו 
 

 .J. Arthur Thomson, model by J. H. McGregor - 5מספר 
 Origins" by Leakey and Lewin" - 3מספר 
 By Dr .Dubois - 3מספר 
 )Steven Stanley - Human Origins(שיחזור של סטיבן סטנלי  - 5מספר 
 Maurice Wilsons, "From ape to -שיחזור של מוריס ווילסון  - 5מספר 

Adam" by Herbert Wendth 
 

 ":שחזורים המדעיים"הנה ה
  

 

  
  
  

http://www.haemet.net/articles/creation/evolution_of_man/090511_120833-39_Zinjanthropus boisei Paranthropus boisei -.gif
http://www.haemet.net/articles/creation/evolution_of_man/090511_141611-41_JAVA MAN3.gif
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 ":5507גולגולת "
ר ליאקי "ידי ד שנמצאו על גולגולת ממאות חלקים שוניםחוברה חצי  1972בשנת 

)Richard Leakey .(גולגולת זו נקראה בשם "Skull 1470 ." על פי אותה גולגולת
כיום יש הטוענים שזו פשוט גולגולת של (אדם -אדם ובני-שיחזרו בעיתונים קופי

 ).קוף
 

 ":שחזורים המדעיים"הנה כמה דוגמאות של ה
  

 
   
או בשמו " (הקוף המערבי"נקרא גם בשם ) Nebraska Man( "קהאיש נברס"

 , )Hesperopithecus haroldcookii -המדעי לאוזן 
 .Dr(ר הרולד קוק "על ידי ד, 1917התגלה בנברסקה שבמרכז ארצות הברית בשנת 

Harold J. Cook .( מסתבר . 1922הציור המופיע למטה פורסם בעיתונים בשנת
על פי שן אחת הציגו ! על פי שן אחת שנמצאה בנברסקהשכל הציור הזה נעשה 

 Illustrated London"ואת הציור המופיע למטה מתוך העיתון , כתבות שלמות
News) "1922, ליוני 24-ה.( 

 Dr .Henry(ר הנרי אוסבורן "לד 1922שלח את השן בשנת  ר הרולד קוק"ד
Fairfield Osborne ( מהמוזיאון האמריקאי להיסטוריה)American Museum 

of Natural History (הציג אותה בפני , "קוף אדם"שטען גם הוא כי השן שייכת ל
 Sir"תמך בו גם מומחה מפורסם לאנטומיה בשם . עמיתים ונתן לה את שמה המדעי

Grafton Elliot Smith ."היו מדענים שטענו שזו שן . הממצא פורסם בכל העולם
על אף שמדענים רבים ביקרו את . אדם-קוף אחרים טענו שזו שן של, של אדם

. רוב הציבור הולך שולל על פי העיתונים והכותרות, הממצא במשך חמש שנים
 ".האדם-קוף"אנשים מכל רחבי העולם האמינו שנמצאה החוליה החסרה של 

אז התגלה שהשן , רק לאחר חפירות נוספות באזור נמצאו עוד מספר שיניים ועצמות
 Dr .Gregory(ר גריגורי וויליאמס "היה זה ד...! בכלל לחזירהזאת היתה שייכת 

King Williams ( בעיתון  1927שהראה זאת בשנת"Journal Science ." מיותר
 ...ציורים וכותרות ענק, לא זכה ליריעה תקשורתית רחבה" טעות"לציין שפרסום ה

מופיע , תוןדוגמה זו תלמד את הקוראים שלא להאמין בעיוורון לכל מה שכתוב בעי
 . או בשם של פרופסור זה או אחר, בציור מרשים

-קופי"אינספור מינים של " מדענים"האמת היא שעד עצם היום הזה משחזרים 
 !ות שנמצאותעל פי שיניים ושברי לס" אדם

 ):של חזיר(ששוחזר על פי שן אחת " איש נברסקה"הנה הציור המפורסם של 
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לפי ). קוף דרומי - Australopithecus afarensis( אוסטרלופיתקוס -לוסי 
 ".שימפנזה הקדומה"נוסף שהתפתח מהאמונתם של אבולוציונים היה זה יצור 

" לוסי"הנקרא בשם , בתמונה מצד שמאל ניתן לראות את השלד המפורסם ביותר
)Lucy .( מסתבר ... של השלד" מדעיים"ה השחזוריםמצד ימין ניתן לראות את כל

 !השלם ביותר שנמצא עד היום" האדם-קוף" שזהו שלד
אך הדבר לא מנע מחוקרים להציג אינספור , "לוסי"לא נמצאה מעולם הגולגולת של 

באחת  -של לוסי  שחזוריםלמטה ניתן לראות שלושה ". לוסי"שונים של  שחזורים
בתמונה הימנית למטה יש לה עיני אדם ואף , יש לה אף קטן ועיני קוף חסרות הבעה

כל זאת . ובתמונה השמאלית התחתונה היא בעל אף אדם ופרצוף של קוף, קוףשל 
 .בלי גולגולת אחת, שוחזר

 

 
 !אדם במשך שישים שנה-האדם שזוהה כקוף

 Homo -או בשמו המדעי לאוזן , Neanderthal(האדם הניאנדרטלי 
neanderthalensis .( 

, אדם מן העבר-של בני במשך יותר ממאה שנים נמצאו אינספור גולגולות ועצמות
! אדם-אך במשך יותר משישים שנה תיארו המדענים את השרידים האלה כקופי

 -אדם החיים כיום -ואינו שונה מבני, האדם הניאנדרטלי היה אדם רגיל לכל דבר
עם זאת זיהו אותו אנשי המדע בעבר כסוג של . 'סלאבים וכו, אסייתים, אפריקאים

ישנם עשרות . ם כאדם כפוף עם חזות של קוףולפעמי, קוף זקוף, "אדם-קוף"
י ספר, "מדעיים"רובם הופיעו במגזינים , שיחזורים שונים של האדם הניאנדרטלי

 .לימוד ומוזיאונים ברחבי העולם
עד , במהלך השנים נמצאו יותר ויותר גולגולות ושלדים של האדם הניאנדרטלי

 !מדענים להודות שהיה זה אדם רגילשלבסוף נאלצו 
 Hermannנעשה בידי , 1888לבן של האיש דמוי הקוף הוא משנת -הציור בשחור) 1

Schaaffhausen. 
 Reconstruction of a: של הילד נמצא באוניברסיטה של ציריך השחזור) 2

Neanderthal child from Gibraltar (Anthropological Institute, 
University of Zürich (-  המודרניים מנסים לתאר את  השחזוריםשימו לב שגם

 .הניאנדרטלי פרימיטיבי ככל האפשרהאדם 
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 :נציג את רשימת התמונות לפי השנים בהן פורסמו
 

 
  

 ).Piltdown Man( האדם מפילטדאון-קוף
כל כלי . שנמצאה בפילטדאון שבאנגליה" אדם-קוף"הוצגה גולגולת של  1912-ב

ציירים . ומוצאו של האדם מן הקוף" חוליה החסרה"התקשורת הכריזו שנמצאה ה
במשך ארבעים שנה . את תווי פניה ואורחות חייה -ואומנים שיחזרו את הגולגולת 

מדענים מכל רחבי . מודהלי-במוזיאונים ובכל ספרי, הוצגה הגולגולת בתקשורת
ופיתחו תיאוריות שלמות על סמך גולגולת , שונים לגולגולת שחזוריםהעולם הציגו 
 . אחת ויחידה

 
הגולגולת חוברה ! זיוף מכוון ההייתנחשף כי הגולגולת מפילטדאון  1953רק בשנת 

 . גולגולת של אדם ולסת של קוף אורנגאוטן-מחלקי
במקום זאת ! שנה 41ולת בביקורתיות במשך מסתבר שמדענים לא חקרו את הגולג

לשחזר ולפרסם אותה במוזיאונים , "חוליה החסרה"הם מיהרו להכריז עליה כ
מדע -התרמית הזו הראתה כיצד מסוגלים אנשי. וספרי לימוד בכל רחבי העולם

אם רק הממצא מתאים להשקפת  -ואפילו במשך עשרות שנים , להאמין בכל דבר
 .עולמם

 :הנה התמונות
  

 

  
 :האפריקאי שזוהה כשלב מעבר

, ובכן? ל מין של שימפנזה מפותחתואדם חושבים שהם בסך הכ-מה קורה כאשר בני
הקומוניזם של , כפי שקרה עם תורת הגזע בשואה, עם-בדרך כלל זה מוביל לרצח

 ,"חיה מפותחת"ל וכי האדם הוא בסך הכ סבוריםה. סטאלין והדיקטטורה של מאו
האבולוציה אולי לא דורשת להרוג . מינם-לא יחששו לכלוא וגם להרוג את בני

מאוד לעשות " טבעיים"אך מי שמאמין בה בלב שלם יכול למצוא תירוצים , ולשלוט
 .זאת

עד היום יש כמה (אדם -גזענים רבים טענו שהאפריקאים הם מין נחות של בני
 ".אוטה בנגה"הוא של אך המקרה המפורסם ביותר ). גזענים הטוענים זאת

בעל לאשה ואב לשני ילדים שנרצחו , היה גבר ננס) Ota Benga" (אוטה בנגה"
שבין קוף " חוליית מעבר"הוכרז כ 1906ובשנת , הברית-הובא לארצות. באפריקה
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אוטה המסכן נכלא ". אדם פרימיטיביים-מין ננסי של בני"ולפעמים בתור , לאדם
 . שם הוצג על ידי מדענים לצד קופים אחרים, יורק-שבניו" ברונקס"החיות -בגן

הובא מנהר ... 23בן , הננס האפריקאי אוטה בנגה"בכניסה הונח שלט בו כתוב 
התערוכה ). Dr. Samuel P. Verner(ר וורנר "שבאפריקה על ידי ד) Kasai(קאסי 

. ר וויליאם ט"ד, החיות-מנהל גן. אוטה הוצג כשלב מעבר". פתוחה מידי צהריים
רת צו"שמח מאוד על התערוכה ונשא נאומים על , )William Hornaday(נאדיי הור

 .החיות שלו-הנמצאת בגן" המעבר
אך הקהילה המדעית , שנעשית לקידום האבולוציה העוולהדת שכתבו נגד -היו אנשי

" New York Times"עורך העיתון כתב , כנגד האשמות הדתיות. היתה שבעת רצון
 :את המשפט הבא כתב בעיתונו בין השאר

זה מגוחך ... אנחנו לא יכולים להבין בוודאות את כל הרגשות שאחרים מביעים"
... הננסים. ולחשוב שבנגה סובל, להתנגד לבושה וההשפלה הדמיונית של אוטה בנגה

 .Smith (1998)" -הופיע בספר שנכתב בנושא " (הם מאוד נמוכים בדירוג האנושי
See chapter on "Ota Benga.( 

ספר כדי ליישם את הכוחות -הוא צריך להיות בבית: "ר נוצרי אחר כתב בעיתון"ד
ואחר כך , לאפריקה כדי לנצר אנשים יונריםסמאנחנו שולחים ... לוהים נתן לו-שא

 ".אנחנו מביאים אותם לכאן כדי להתעלל בהם
אך , יתומים נוצרי וניסה לנהל חיים נורמאליים-לבסוף נלקח אוטה המסכן לבית

 .32וא התאבד בגיל ה
 

עד עצם היום הזה מופיע שיחזור של אוטה בנגה במוזיאון האמריקאי להיסטוריה 
")American Museum of Natural History" ,ומתחתיו שלט עליו , )יורק-בניו

 ).Pygmy" (ננס"כתוב 
 Philips Verner Bradford, Harvey Blume, Ota Benga: The: (מקורות

Pygmy in The Zoo, New York: Delta Books ,1992.( 
ומתחת איור המראה אמונה נוספת שהיתה נפוצה , הנה התמונות של אוטה בנגה

 :הקדום לאדם המודרני-שהאפריקאי הוא שלב מעבר שבין הקוף -בעבר 
  
  

 

  
 

, שנה 30אדם במשך -הוצג כקוף") אדם מוכשר" - Homo Habilis( ההומו הביליס
 .ולמעשה יש המציגים אותו כאדם בעל חזות קופית גם בימינו

כתבה  1994בשנת . לא היה אלא קוף אפריקאי רגיל" הומו הביליס"אך 
מניתוח : "על פי הממצאים האחרונים) Smith(' האנתרופולוגית הולי סמית

יניים של אוסטרלופיתקים דקי גזרה ושל עולה שדפוסי התפתחות הש... מאובנים
אלו של הומו . הביליס נשארים מסווגים עם אלה של קופים אפריקניים-הומו

 ".אדם-ארקטוס ושל ניאנדרתלים מסווגים עם אלה של בני
 Holly smith ,American Journal of Physical Antropology, Vol: (מקור

94, 1994, pp. 307-325.( 
 
 Hunterian Museum and Art Gallery, University of -ין התמונה מימ) 1

http://www.haemet.net/articles/creation/evolution_of_man/090512_001259-58_ .gif


  

41 
 

Glasgow - מעניין מי עיצב את השיער שלו? 
 .Westfälisches Museum für Archäologie ,Herne -תמונה אמצעית ) 2
 BBC-הופיעה בתוכנית של ה -תמונה שמאלית ) 3
 

 :ורים הבאיםמעוכה וחסרת לסת יצרו את השיחז, שבורה, על פי גולגולת מצומקת
  
  

 

  
 

" מדענים"יצרו  לסת שבורה אחתעל פי ). Ramapithecus( הרמפיתקוס
רק כיום מודים . מינו והסביבה שבה הוא חי-את בני, אדם-שיחזורים שונים של קוף

 ... החי בימינו אוטנגמדענים שיצור זה לא היה שונה בהרבה מקוף האורנג
 

 ":מדעיים"ה השחזוריםהנה 
  
  

 

  
  

 ?"אף אחד לא יצר אותן"אם , מאיפה הגיעו הציפורים
המאמינים באבולוציה טוענים שהציפורים התפתחו בעבר מדינוזאורים " מדענים"

קודם כל . והן את המציאות הנצפית ןההיגיוכמובן שטענה זו סותרת הן את . קטנים
אז למה לא חיים בימינו  -אם היו כל כך הרבה שלבי מעבר בין זוחלים לציפורים  -

האם יכול להיות שרק שלבי המעבר התומכים באבולוציה ? כנפיים-זוחלים בעלי
-איך ישרוד דינוזאור בשלב? איך דינוזאורים יכולים להתחיל לעוף -ובכלל ? נכחדו

למה דינוזאור צריך בכלל ? מתי יהיה בכלל לנוצות שלו שימוש? חצי כנףמעבר עם 
מתי החליט הדינוזאור ? איך יכול הדינוזאור לדעת להשתמש בכנפיים? כנפיים

למה אנחנו לא  -ולא פחות חשוב ? המשיכה ולקפוץ פתאום מצוק-חולבחון את כ
 ?מוצאים אינספור מאובנים של דינוזאורים עם כנפיים

ולכן הם מציגים מידי , רוצים לחשוב שיש תשובה לשאלה האחרונה םנייאבולוציו
לפעמים הם פשוט , ציפור-פעם בעיתונים דינוזאור רגיל אותו הם מזהים כדינו

http://www.haemet.net/articles/creation/evolution_of_man/090512_002857-59_5.jpg
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? וכשאין אף אחד מהם. ציפור-מסתפקים במאובן של ציפור אותה הם מזהים כדינו
 .נבדקו שטרם וייפיםמדע של מאובנים מז-ופסבדואפשר תמיד להשתמש גם 

 
 ,(Archaeoraptor Liaoningensis)ארכיאורפטור 

נשיונאל "והוצג במגזין הידוע , אשר התגלה בסין" זוחל ציפור"מדובר במאובן של 
בתור החוליה החסרה שבין דינוזאורים ) National Geographic" (גיאוגרפיק
וציפורים חוליה חסרה שבין דינוזאורים יבשתיים : "וכך נכתב שם. לציפורים

 !"שבאמת יכלו לעוף
 .Sloan, Christopher P ,November 1999. "Feathers for T: (מקור

rex?". National Geographic 196 98–107 .( תגלית "היו שכינו את הממצא
 ).a true missing link!" (חוליה חסרה אמיתית"ו, !"השנה

יש ! מאובנים שונים התגלה שהוא בעצם חיבור של, רק לאחר שהממצא נבדק שוב
אחרים טוענים שמדובר בשתי חיות שונות שפשוט , היה זה זיוף מכווןשהטוענים 

גם אנשי מדע : רק דבר אחד בטוח). דינוזאור וציפור(מצאו את עצמן במאובן אחד 
נחשב היו מוכנים להציג תיאוריות דמיוניות שטרם נבדקו " מדעי"וגם עיתון 

רק בגלל , ציורים מציאותיים וכותרות מרשימותכולל , כעובדה מדעית גמורה
 .כך מוליכים שולל את הציבור הרחב -שהממצא תומך בהשקפת עולמם 

 
 

מובן ". ציפור פילטדאון"היו רבים שקראו לארכיאורפטור בשם , לאחר המעשה
בעצם לא נמצאה "מאליו שהעיתונים לא מצאו לנכון לפרסם בכותרות ענק ש

ובמקום זאת הסתפקו בהתנצלות קטנה על , !"לציפור החוליה החסרה שבין זוחל
 .שוליתהטעות ה

  
  

 

  
  

 ...הציפור שזוהתה כשלב מעבר
. כל כך נואשים למצוא ראיות התומכות באבולוציה, הם נואשים" מדענים"לעיתים 

תמיד אפשר , ובכן? "חוליות חסרות"אז מה קורה כשלא מוצאים שלבי מעבר של 
 ...מעופף-רית לזוחלפרהיסטו-להפוך ציפור

 
" מדענים. "הוא מאובן של ציפור קטנה מאוד) Archaeopteryx( הארכיאופטריקס

והציגו אותה במשך יותר , מיהרו לשחזר את הציפור הזאת כיד הדמיון החופשי
בעבר חיו עוד ". חוליה החסרה שבין דינוזאור לציפור"משישים שנה בתור ה

, hoazin(ין חיים ציפורים בעלות טפרים ובימינו עדי, ציפורים בעלות שיניים
touraco( ,אך הדבר לא מנע מלהכריז על ציפור שנכחדה כשלב מעבר של זוחל-

 .מעופף
 -מתארים את הארכיאופטריקס כיצור המזכיר מאוד דינוזאור  השחזוריםרוב 

. שאינו שונה בהרבה מעופות בימינו, אחרים מציגים אותו כעוף בעל מקור שחזורים
רק כיום מודים מדענים . כל מאייר מתאר את המאובן בצורה אחרת

ולא שלב מעבר פרימיטיבי של , שהארכיאופטריקס היה למעשה ציפור מושלמת
 . ציפור

 
גלה כציפור הארכיאופטריקס הת, לאחר שמצאו עוד מספר מאובנים של אותו היצור
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הנוצות שלו היו . עדות המאובנים וללא עתיד אחריוכללא עבר , שלמה על כל פרטיה
הארכיאופטריקס לא היה שלב . מפותחות והוא היה יכול לעוף כמו כל ציפור אחרת

לא נמצאו מאובנים שיקשרו את  -מעבר בין שום זוחל לשום ציפור 
ולמעשה , כביכול'' ות יותרמאחר''הארכיאופטריקס עם ציפורים פרהיסטוריות 

מה  -...) ואף חסרות שיניים(נמצאו מאובנים של ציפורים מושלמות אף לפניו 
אלא פשוט היה מין , שמוכיח שהארכיאופטריקס לא היה יכול להיות אבי הציפורים

 . נוסף של ציפור פרהיסטורית
 

או , מעופף-את הארכיאופטריקס כשלב מעבר של זוחל םאבולוציונייבעבר זיהו 
מדענים טענו שהארכיאופטריקס . רצה ולא יכלה לעוף השהייתציפור פרימיטיבית 

 השהייתעם גילויים נוספים הסתבר . לו עצם חזה ההייתכי לא , לעוף ליכולא 
כיום מודים . והוא יכול היה לעוף כמו כל ציפור אחרת, לארכיאופטריקס עצם חזה

היא , העצמות שלה היו חלולות -מדענים שהארכיאופטריקס היה ציפור רגילה 
 .והיא יכלה לעוף, )בגלל הנוצות(בעלת דם חם  ההיית

 ).Nature, Vol 382, 1 August 1996, p .401: (מקורות
במובן , הארכיאופטריקס: "הודה גם הוא" Allan Feduccia" טציוני סוהאבול

 ".היה ציפור, המודרני
 )Allan Feduccia, Science, 259:790-793 ,1993: (מקור

אחרים מודים שגם מערכת השיניים של הארכיאופטריקס היא שונה  םאבולוציוניי
 .לגמרי מזו של זוחלים

 L. D. Martin, J. D. Stewart, K. N. Whetstone, The Auk, Vol: (מקור
98, 1980, p. 86.( 

 
" חוליה חסרה"עד היום יש ספרי לימוד המציגים את הארכיאופטריקס כ :שימו לב

וזאת על אף שגם אבולוציונים מודים כיום (ן זוחלים לעופות שבי
, היה ככל הנראה בעל דם חם, היה מסוגל לעוף, שהארכיאופטריקס היה ציפור

 ).מצאו ציפורים מושלמות אף לפניוונ
של דינוזאורים בעלי נוצות וכנפיים " חוליות החסרות"אז היכן הן כל ה

האם יהיה זה הגיוני להניח שרק שלבי המעבר התומכים באבולוציה ? פרימיטיביות
 םשאבולוציוניימסתבר ? נעלמו משכבות המאובנים וגם לבדםהאם ? נכחדו ואינם

 ...אלצו להמשיך ולחפש את יצירי דמיונםיי
 

 :שונים של הארכיאופטריקס שחזוריםהנה 

 

  
 ?"אף אחד לא יצר אותן"אם , מאיפה הגיעו חיות היבשה

. והן התפתחו מדגים -טוענים שכל יצורי היבשה התפתחו מלטאות  םאבולוציוניי
ורגלים במשך  םידיי, לשיטתם הדגים התקרבו ליבשה ופיתחו מערכת נשימה

 .עד שהם הפכו לזוחלים, מיליוני שנים
אם היו כל כך הרבה שלבי מעבר בין דגים  -מתבקשות מאליהן  ,כמובןהשאלות 
עם , למה לא חיים בימינו אינספור מינים של דגים בעלי מערכת נשימה, לזוחלים

 -ובכלל ? האם יתכן שרק שלבי המעבר התומכים באבולוציה נכחדו? ידיים ורגליים
איזה שימוש יש ? םבמים יתחילו לפתח ידיים ורגלי מצויןלמה שדגים השורדים 
 -ולא פחות חשוב ? ומה יש לדגים לחפש על היבשה? ותמפותח-לידיים ורגליים בלתי

 ?למה אנחנו לא מוצאים אינספור מאובנים של דגים בעלי ידיים ורגלים
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לפעמים הם מוצאים מאובן . לענות םאבולוציונייעל השאלה האחרונה מנסים 
ולעיתים הם פשוט מסתפקים , רגלי-מעוות וחסר צורה של דג ומזהים אותו כדג

הם מזהים  ואות) גם בימינו נמצאו סלמנדרות ענקיות(במאובן של סלמנדרה ענקית 
תמיד אפשר לסלף את העובדות ולהפוך ? וכשאין אף אחד מהם. רגלי-כמאובן של דג

 "...דג יבשתי שזחל על היבשה"דג לאיזה מאובן רגיל של 
 

 Latimeria -או בשמו המדעי לאוזן , Coelacanth( לטימריה קולקנס
chalumnae.( 

יבשתי -כסוג של דג" מדענים"מאובנים של דג זה הוצגו במשך עשרות שנים על ידי 
יצור זה הוצג כשלב מעבר . שהיה נושם והולך על היבשה באמצעות גפיים מנוונים

במוזיאונים וספרי הלימוד הופיעו שיחזורים . ן הדגים לכל היצורים היבשתייםשבי
זוהי " -מדענים קבעו . של הדג היוצא מן המים וזוחל עם גחונו על היבשה" מדעיים"

 ".החוליה החסרה שבין דגים לזוחלים
כל עולם המדע רעש כאשר ! התגלה שהדג לטימריה חי בימינו 1938רק בשנת 

ושורץ עד עצם היום הזה בדרום אפריקה , ימריה לא נכחדהסתבר שדג הלט
 .אך זו היתה רק ההתחלה. ומדסקר

שיצרו " שיחזורים המדעיים"מסתבר שדג הלטימריה היה רחוק מאוד מה
הוא לא הולך על , הוא לא היה חוליית מעבר בין שום יצור, קודם כל. אבולוציונים

ולמעשה הוא לא יכול אפילו , ראותאין לו , אין לו עצמות ידיים ורגליים, היבשה
 !מטר מתחת לפני הים 400-הלטימריה הוא דג שחי כ -לחיות סמוך ליבשה 

 
כתב על " James Leonard Brierley Smith"בשם ) מומחה דגים(איכתיולוג 

 !"לא הייתי יותר מופתע, אם הייתי פוגש דינוזאור ברחוב: "גילוי הלטימריה
 Jean-Jacques Hublin, The Hamlyn Encyclopædia of: (מקורות

Prehistoric Animals, New York: The Hamlyn Publishing Group Ltd., 
1984, p .120.( 

 
 .שלהם" מדעיות"טעו בכל ההשערות ה" מדענים"מסתבר ש

אשר התפתחו לידיים , מדענים טענו שללטימריה היו ידיים ורגליים פרימיטיביות) 1
ואין ביכולתו ללכת , יאות הסתבר שללטימריה יש סנפיריםבמצ. ורגליים של זוחלים

 .על היבשה
במציאות הסתבר שהיה זה  -מדענים טענו שללטימריה היו ריאות פרימיטיביות ) 2

 .שומן-רק שק
במציאות . מדענים טענו שללטימריה היה מח הדומה לזה של חיות יבשתיות) 3

 .ים בימינוהסתבר שמוחו לא היה שונה מזה של דגים אחרים החי
 

הציבור . רגלי-מעבר של דג-הפכו מאובן של דג רגיל לשלב, בדמיונם, אנשי מדע
היה דג רגיל  -הסתבר לכולם , אך הלטימריה. הרחב הולך שולל במשך עשרות שנים

ממצא זה יכול ללמד את הקוראים עד כמה המציאות באמת רחוקה . לכל דבר
 .אמונתם הדמיונית באבולוציה שיוצרים מדענים בשם" מדעיים"מהשיחזורים ה

 
 :הנה התמונות

  

 

 
 

 )Tiktaalik roseae( טיקטליק
, כולל ציורים, "דג בעל רגליים"לאחרונה הוצג בכלי התקשורת מאובן נוסף של 

המאובן המעוות נמצא במצב ... מאוד של היצור" מדעיים"כותרות ענק ושיחזורים 
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ציונים להציג אך זה לא מנע מאבולו... המקשה מאוד להלביש עליו בשר וקשקשים
 .אותו כחוליה החסרה
גם בימינו יש סלמנדרות (או אולי סלמדרה ענקית ? האם היה זה דג רגיל

 ?האם מישהו רואה שיש למאובן הזה ידיים או רגליים -ובכלל  ?)ענקיות
  

 

 
 ". תיאוריה מדעית"הרבה אנשים חושבים שאבולוציה היא 

  -אבל אני שואל ברצינות 
לסלף , לזייף ממצאים, היו צריכים אנשים לשקר" תיאוריה מדעית"האם בשם כל 

-להטעות את הציבור ולהוליך שולל ילדים בבית, לרמות, להמציא עובדות, עובדות
 ?ספר
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 .ואין דומה לו במהותו, כלומר אינו ניתן לחלוקה מופשטת -הבורא אחד.3
  

 :ות לוגיות שהבורא הוא אחד ויחידרשימת קצרה של הוכחהנה 
על מי מוטלת חובת , אם אומר לך שהבורא בצבע צהוב :המושכל הראשון) 1

ל גם לגבי הטוען שיש יותר מבורא "כנ. כמובן שהחובה מוטלת על הטוען? ההוכחה
ען אם אתה טו, לכן. עליו מוטלת חובת ההוכחה, מי שטוען שיש שניים או יותר. אחד

נקודת המוצא שלנו היא שיש בורא . אתה תאלץ להוכיח זאת, שיש יותר מאל אחד
 .אחד ובו אנו מאמינים כל עוד לא הוכח לנו אחרת

אבל אין לי סיבה להאמין שיש יותר , בתור אדם רציונאל אני מבין שיש בורא ליקום
דה אוכל באותה מי, אם אעלה על דעתי אפילו לרגע שיש שני אלים. מבורא אחד

ואין . נראה ששותה קולה-להסתפק שאולי מאחורי נמצא דב קוטב צפוני לבן בלתי
 .הרציונאל לעומת זאת נותר באחד. סוף לשיגעון

כל פילוסוף אמיתי מבין כי חייב  :מגביל ומוגבל -ההוכחה הלוגית העיקרית ) 2
מי  כל( בורא שהוא בהכרח אינסופי וחסר גבולות, לכל הברואים כולם ראשוןלהיות 

עד שנגיע לסיבת , בורא שקדם לו תמיד יהיה ולכן, שהוא סופי הוא גם מוגבל
מכאן שיכול להיות רק בורא אחד שהוא אינסופי ). הבורא האינסופי -הסיבות 

 .כל אליל אחר קיים רק בדמיון. ובלתי מוגבל
 :ונסביר בשפה פשוטה יותר

אם אין (לשהם בין האלים צריכים להיות גבולות כ, אלים או יותר" שני"כדי שיהיו 
חייבת להיות , ואם יש גבולות בין האלים). מדובר רק באל אחד, ביניהם גבולות

מי קבע  הרי(חייבת להיות קודמת לאלים  הייתה סיבה זו. סיבה לאותם הגבולות
את ? את הכמות מי קבע ?מדוע הגבולות הם כך ולא אחרת? את הגבול ביניהם

והיה חייב להיות , שהאלים הדמיוניים הם מוגבליםמכאן ). ?את החילוק? היכולת
 .בורא אחד שהוא אינסופי ואיננו מוגבל, בורא אחד שקדם להם

משמעי שמוכרח להיות רק -המוכיחה באופן חד, זוהי הוכחה לוגית חזקה מאוד
כל אמונה באלילים גם מאלצת להסיק על בורא שקדם והגביל  .בורא אחד ליקום

הוא  -ם אינם יותר מאשר בובות ביד השליט האחד ובמילא האלי, את האלים
 .הבורא היחיד והאינסופי שברא הכל

מים לדוגמה (יש גבולות חומריים יותר ופחות , יש להבין שכל גבול הוא חומרי
גם המלאכים והישויות הרוחניות ). יכולים ליצור גבול שונה ממתכת או קיטור גזים

ואף אחד מהם אינו אינסופי או , בוראכולם מוגבלים בפני ה -שבהם אני מאמין 
 . ולכן ההגדרה בעינה עומדת, ולותרק הבורא הוא אינסופי וחסר גב. חסר גבולות

ככל שאנו לומדים יותר את האמת על : אחדות הבריאה מלמדת על אחדות הבורא) 3
אחדות המורה על , אנו רק מגלים עד כמה היא מלמדת על אחדות, המציאות שלנו

אך , הצמח בוקע מן האדמה והוא זקוק לה וניזון ממנה: תן לך דוגמהא. בורא אחד
, המים הגיעו לעננים בתהליך ההתאדות. הוא גם זקוק למים המגיעים מן העננים

כאשר הם מתפזרים , ח המשיכה יורדים חזרה לאדמה בטיפותוובאמצעות כ
והעולם סובב , אך הצמח זקוק גם לאור השמש. ומגיעים אל הצמח הקטן שבצמחים

סביבה ובעיתים קבועים השמש מחממת את הצמח היכול עתה ליצור בתהליך 
אך קרניים ישירות יפגעו בצמח , את האנרגיה שהוא כה זקוק לה הפוטוסינתזה

המסנן את קרני , לכן אנו מוצאים שכבת אוזון סביב כדור הארץ עצמו, ו אותוויהרג
לשם כך הוא . אך כאן לא תם העניין כי הצמח מוכרח להתרבות. השמש עד לצמח

הוא מסוגל , או לסירוגין, יכול להשתמש ברוח כדי להעביר את זרעיו לאדמה
למקום בעזרת  להשתמש בחרקים הנמשכים לצופו ומעבירים את אבקניו ממקום

בין אם תהיה זו , אנו רואים כאן תהליך בו לכל אחד יש חלק. זיפיהם הדביקים
ובין אם תהיה זו השמש או , בין יהיו אלה מים או אדמה, ח המשיכהוהרוח או כ

פעולת גומלין כזאת מלמדת אותנו על אחדות בבריאה ולא על . חרק בעל כנפיים
יודעים שכל החומרים עשויים בעצם במיוחד בימינו שאנו (מציאויות רבות 

לכל המתרחש בבריאה ). וכל היקום כולו פועל על פי אותם כוחות טבע, מאטומים
אנו אמנם רואים כוחות רבים בעולם . יש בסופו חלק פעיל במחזור האחיד שביקום

 .ח אחד השולט בכולםואך כולם מלמדים על כ
והם  ים יש חילוקי דעותעצם ההגדרה של שניים מבוססת על העובדה שלשני) 4

זוהי הסיבה שהאלים בכל התרבויות מזוהים בדרך כלל . אינם זהים בכל מעשיהם
אלים אלה . תככים ויצרים, מחלוקות, ככאלה אשר יש להם מלחמות אלה עם אלה

אחרת לא יוכלו , בדרך כלל חולקו אף לזכרים ונקבות ומוכרח שיהיו להם גופים
יוצרת מצב בו הם יחסיים זה , מדובר בשני אלים עצם הטענה כי. להבדיל ביניהם
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. שני אלים מוכרחים למשל להיות בגדר של זמן. אחרת הם לא שניים אלא אחד, לזה
ההגדרה של . האם תמיד היו יחד או שנבראו זה לצד זה או שהופיעו בזמנים שונים

ם אלים כאלו צריכי. שניים יוצרת מצב בו כל אל צריך להיות יחסי לעומת האחר
ברור לנו . כי מצב של גבולות מוכר לנו רק בעולם הגשמי, להיות גשמיים וחומריים

גם . שהמציאות שאנו רואים רחוקה מתיאורים גשמיים ובהמיים אלו של אלילים
ל שליחים אשר ביחס לבורא הם סופיים וגבוליים והמלאכים ביהדות הם בסך הכ

 .גם כן
וכך האמינו האנשים שהם , וסליםומפ מצויריםבתרבויות השונות האלים היו 

פוסידון נטען , בעננים שמעל הר האולימפוס להימצאזאוס נטען . באמת נראים
תכונות , "הורים"לכולם היו . במעמקי הים שבחופי אתונה שביוון להימצא
ואם פוסידון נטען . גם רעיון הוא דבר מוגדר. מראה וגדרים, גבולות, מסוימות

משמע שמישהו הגביל אותו וקבע את  -משתנים  להיות אליל בעל מצבי רוח
 ל אינו זקוק למגבילורק בורא אינסופי שמכיל הכ. תכונותיו

הם אינם יכולים להיות , שני אלים או יותר אינם יכולים להיות מוחלטים) 5
מטבעם הם חייבים להיות . אינסופיים והם אינם יכולים שלא להיות מוגבלים

של כמות ושל , פופים למימדים של זמן ושל חומראנו כ. מוגבלים זה ביחס לזה
שהוא יהיה מעל החומר ושלא יהיה מוגבל בשום , לכן אנו מצפים מהבורא. כובד
כי אחד מהם , ברור לנו שהם היו מוגבלים, אך אם היו קיימים שני אלים. אופן

ואם שניהם לא יכולים . בודאי יכול היה להגביל את השני ואז השני היה מוגבל
הרי הם שניהם מוגבלים האחד ביחס לשני ומכאן , יל זה את זהלהגב

 .יכול להיות רק בורא אחד אינסופימכאן ש. מוגבלים ואינם מוחלטים ששניהם
אך כל דבר מוגבל  -ניסית להפשיט את האלילים בתור רעיונות בבריאה ולא ישויות 

ירוק הוא  -ן ובכ? "תנועה"ל" ירוק"אתה יכול לשאול מה ההבדל בין . צריך מגביל
. הרי שיש הבחנות ביניהם והם לא אותו הדבר -תנועה היא תזוזה של עצם , צבע

ולכן מובן שגם הצבע הירוק וגם . מושגים שונים -שני-הצבע הירוק והתנועה הם 
תיאורטיים שהם בעלי " אלים"כך גם . על ידי מגביל להיקבעהתזוזה היו צריכים 

אותו  -יו צריכים בורא שקבע והגדיר אותם תכונות וגדרים המבדילים ביניהם ה
כל כוחות הטבע מראים על . ואת כל היקום בעצם, בורא שקבע והגדיר צבע ותנועה

ועל , כל אלו מלמדים על אחדות הכוונה -הרמוניה כמו פאזל שכל חלקיו שווים 
 .ות הבורא ללא חילוקים כללהאחד

 )"גן עדן שאיננו מקום גשמי לגבי(ם מסביר שגם ברוחניות יש דרגות "כפי שהרמב"
הבורא הוא היחיד שאין לו גבולות והוא . כל היצורים הם מוגבלים ביחס לבורא

הממלא , בקבלה הבורא מתואר כאינסוף שבתוך ולאחר המציאות הזאת. אינסופי
אך הבורא איננו מתקיים , וראכל היצורים מתקיימים מכוחו של הב. את כולה

 .מהם
ואיננו מתייחס כלל , איננו מסוגל להגביל את עצמו) טליהאל האריסטו(אל כזה "

 ". ולא יכול להתגלות לאדם סופי, הוא אינסופי -לבני אדם 
ואת האדם , אם הבורא האינסופי היה מסוגל ליצור את המציאות הסופית הזו

, אם הבורא יצר אדם סופי. אז בהחלט יש ביכולתו לקבוע גבולות למציאות, בפרט
 .תגלות לאדם סופיהוא גם יכול לה

והיא האחראית , והיא חייבת להיות אינסופית, ואכן יש סיבה לכל הסיבות
אשר מקיומו לא , ופיהוא הבורא האינס. למציאות הפיזית המוגבלת בה אנו חיים

 .ניתן להתחמק
והבורא , אם תביט באדם כיצירה תבין שיש משמעות אלוקית לחייו, בנוסף לכך

 .השאיר לו הוראות יצרן
מה שמצריך תכלית שכזו . האדם הינו יצור השואף למשמעות ולקיום תכלית) 1

 .עבורו
האדם הוא היצור היחידי המסוגל להבחין במציאות הבורא ולנסות להבין את ) 2

 .מה שמראה כי הבורא תכנן את האדם באופן כזה בו יכיר בו וידע את רצונו. רצונו
לא קיימת תרבות בעולם שלא . אוהאדם מטבעו שואף לדת ולדעת את רצון בור) 3

שיוביל אותו לקיים , מה שמוכיח שהבורא טבע באדם רגש טבעי לדת. פיתחה דת
 .את רצונו

מה שמראה כי הבורא תכנן . האדם כמיהה עמוקה לחיים שלאחר המוות-לבני) 4
 .את האדם באופן כזה שיקיים את רצונו כדי לשוב אליו

האדם הוא היצירה . עבור מטרה כלשהי מובן לנו שחכם תמיד יוצר יצירות) 5
 .מה שמחייב משמעות לקיומו, המופלאה ביקום

 בניסיוןמה שמוכיח שהבורא הציב אותו , לאדם בחירה חופשית בין טוב לרע) 6
 .מה שמחייב תורה -בעולם הזה לקיים את הטוב ולהתרחק מן הרע 
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הטוב ומהו הרע  לאדם אין אינסטינקטים המראים לו מהו, בשונה מבעלי החיים) 7
כי האדם לבדו אינו יכול , מה שמצריך את הבורא להורות לאדם כיצד לנהוג -

 .להחליט מהו טוב במקרים רבים ומסועפים
תורה  מה שמצריך. לאדם ישנן שאלות רבות על מהות קיומו והחיים עצמם) 8

 .מפורטת מבוראו
אשר צריכה , מוכרח שהוא הציב עבורו משמעות, מכיוון שהבורא ברא את האדם

לדעת את משמעות , בצורה מפורשת בדת כלשהי שיוכלו לעקוב אחריה להינתן
מוטל עלינו לבחון את דתות  .החיים והמוות ולהתקרב לבורא ולקיים את רצונו

 . העולם כדי לבדוק האם יש דת שכזו בנמצא
ואכן נמצא רק ספר הדרכה דתי , עלינו לחפש את הוראות היצרן של הבורא בעולם

 .יםקלו-חד בעולם כולו אשר נטען להמסר בפני עם שלם על ידי האא
 

 :"חובות הלבבות"בעל ספר  וזה לשון

מנועים אנו מן העסק , ככלל, על פי הוראת גדולי התורה בדורות האחרונים
ישנם מבני דורנו שהדברים , ברם. והחקירה על דרך הפילוסופים הקדמונים

ולעוררם להתעניינות באמונה על דרך המסורה , הבאים עשויים להיות להם לעזר
מלשון  -מילה במילה-אשר על כן ראינו לנכון להעתיק כאן . והקבלה האמיתית

והננו תפילה שלא תצא . שהיה אחד מגדולי הראשונים, "חובת הלבבות"בעל 
 .תקלה מתחת ידינו

 אך הראיה שהבורא יתברך הוא אחד 
התחייבנו לחקור עליו אם . יש לעולם בוראהוא מפני שנתברר לנו בדרך הראיות כי 

 . הוא אחד או יותר מאחד
 : וצריך שנבאר אמיתת אחדותו משבעה פנים

כי כאשר נתבונן בהן נמצא מספרן . הנמצאות לעילותמצד בחינתנו , האחד מהם
נמצא מספרן פחות , וכל אשר נחקור על עילות העילות ההן למעלה. מעלוליהןפחות 
 . אל עילה אחת והיא עילת העילות עד שיגיע, תעלינה יתמעט מספרןוכל אשר . מהן

 . כי אישי הנמצאים אין תכלית למספרם, וביאור זה
יהיה מספרם פחות מן האישים אשר , וכאשר נתבונן במיניהם הכוללים אותם

 .והמינים יש תכלית למספרם. כי כל מין מן המינים כולל אישים רבים. תחתיהם
יהיה מספר הסוגים פחות , נים אל סוגיהם הכוללים אותםוכאשר נערוך המי

 . כי תחת כל סוג מהסוגים מינים רבים, ממספרם
 . עד אשר יגיעו אל סוגי הסוגים, יהיה מספר הסוגים פחות, וכל אשר יעלו

 : והם, כי סוגי הסוגים הם עשרה, וכבר אמר הפילוסוף
 . ונפעל, ופועל, יןוקני, ומצב, ומתי, ואנה, ומצטרף, ואיך, וכמה, עצם

 : נמצאם חמש, וכאשר נחקור על עילות אישי מיני עשרת הסוגים האלה
 .והעפר, והמים, והרוח, האש: שהם, והיסודות הארבעה, התנועה

 .החומר והצורה והם שניים: נמצאם, וכאשר נחקור על עילות היסודות הארבעה
 .ן הבורא יתברךרצו -והוא , וכאשר נחקור על עילתם יהיה מספרם פחות מהם

 . אם כן הבורא יתברך אחד על כל פנים. אלא אחד, ואין מספר פחות משנים
 . 'הממלכה והמתנשא לכל לראש וגו' לך ה) ה א כט"ד(וכן אמר דוד עליו השלום 

 ,כל תחלהוראש  ,ועליון על כל העליונים, רוצה לומר כי הוא רם על כל רמים
 . ועילת כל עילה ועלול

קפאיו וצמחיו , עליונו ותחתונו, מצד סימני החכמה הנראים בכל העולם הזה, והשני
וכאשר נסתכל בו יורנו כי כולו מחשבת חושב אחד ומלאכת . ובעלי חיים אשר בו

 . בורא אחד
מתדמה בתולדותיו , שאנו מוצאים אותו על מחלקותיו בשורשיו ויסודותיו, והוא

 . ושווה בחלקיו
מעידות כי הם לבורא , לה נראות בקטני היצירות וגדוליהןואותות חכמת הבורא יתע

 . אחד חכם
 ואילו היה לעולם יותר מבורא אחד 

 . הייתה צורת החכמה מתחלפת בחלקי העולם ומשתנת בכלליו ובחלקיו
 . ותיקונו קצתו אל קצתו, כי הוא צריך בקיומו, כי אנחנו מוצאים אותו, ועוד
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כצורך קשקשי השריון וחלקי המטה ואברי , ואין חלק ממנו נגמר אלא בחלק אחד
והלא תראה . ם קצתם אל קצתם בתקונם והשלמתםגוף האדם ושאר המחוברי

 ,וצורך הארץ אל השמים ואל המים ,צורך הירח והכוכבים אל אור השמש
כדורס מן : כי מקצת מיניהם אוכל מקצתם, וצורך בעלי חיים קצתם אל קצתם

 .העופות והדגים וחיות השדה
 . ותקנת הכל באדם, ורך האדם אל הכלוצ

 . וצורך הארצות והפלכים והחכמות והמלאכות קצתם אל קצתם
 . והחכמה נראית בקטני היצירות וגדוליהם

איננו יותר נפלא מכוח החכמה , כי כוח החכמה הנראית ביצירת הפיל לפי גודל גופו
יה כוח החכמה יה, אך כל אשר תקטן היצירה. הנראית ביצירת הנמלה לפי קטנותה

 . ותיקון הבורא יותר נפלא ונראה ממנה, והיכולת נראה בה יותר
מפני שהם מתדמים ושווים , וזה יורה כי כולם מחשבות חושב אחד ובורא אחד

 . והעמדתו כולו בכול חלקיו, ונכונים להשלמת סדר העולם
לא ו, יוהייתה צורת החכמה מתחלפת בקצת חלק, ואילו היה לו יותר מבורא אחד

 . היה צריך קצתו אל קצתו
תראה כי , שווה בתולדותיו ומחברותיו, ומפני שהוא חלוק בשורשיו ויסודותיו

 . אחד -ו ומחברו ומנהיגו וחושבו מחדש
 : ואמר הפילוסוף

 . אין במה שברא האלוהים יותר נפלא ממה שברא
 . כי החכמה בקטן ובגדול מחלקי העולם מתדמה ושווה, ורצה לומר
 , בספרו מיני ענייני העולם ותכונות יישובו, דוד המלך עליו השלום כמו שאמר

 . בחכמה עשית מלאה הארץ קנייניך םכול', מה רבו מעשיך ה) תהילים קד(
 . מאוד עמקו מחשבותיך' ו מעשיך המה גדל) שם צב(ואמר 

והוצרך . כי הראיות לימדו על חידושו. מפני החידוש הכולל את כל העולם, והשלישי
, וכשאנו מוצאים הוויה. מפני הימנע היות הדבר מאליו, בעבור זה שהיה לו מחדש

שזולתו בראו והמציא , נדע בעדות השכל השלם, ויתברר לנו כי היה אחר שלא היה
 . הוויתו ויצר אותו

 [ הבורא אחד]
אין ראוי להעלות על דעתנו שהוא , כי לעולם בורא שבראו וחידשווכיון שהתקיים 

 . שאי אפשר למציאות עולם מבלי בורא אחד. יותר או פחות מאחד
היינו מעלים , ואילו היה אפשר שיעלה בדעתנו שיתקיים העולם בפחות מבורא אחד

אך מפני שלא יכולנו להשכיל דבר שיוכל לעשות את זולתו פחות . על דעתנו כן
 . כי הוא אחד, ידענו ידיעה שאי אפשר לדחותה, אחדמ

ותהיה מציאתם מציאה שאי , כי הדברים אשר יתבררו מצד הבאת הראיה עליהם
להעלות על דעתנו שהם יותר ממה שהצורך מביא  צריכיםאין אנו , אפשר לדחותה

 . אליו בהשלמת הדבר שהוא לראיה עליהם
וצורות המכתב אשר נכתב בו צורה , כי בעת שנראה כתב שווה בחיבורו, והדמיון

כי הכתב לא ייתכן בפחות . יעלה בדעתנו מיד כי כותב אחד כתבו וחיברו, אחת
 .אחד מכותב

 . היינו חושבים כן, ואלו היה יכול להיכתב בפחות מכותב אחד
אלא בראייה , אין ראוי להעלות על דעתנו כן, פ שאפשר שיכתבנו יותר מאחד"ואע

 . מהתחלף צורת המכתב במקצתו והדומה לזה, ברשתעיד על בירור הד
אם אי אפשר לעמוד עליו מן , לדעתו פנים בפנים צריכיםאין אנו , ואם היה הדבר כן

 . ועמדו לנו הראיות עליו ממעשהו בסידור כתיבתו במקום ראותנו אותו. הצד הזה
א ול, כתבו, וידענו ידיעה ברורה כי כותב אחד נמצא יודע מכתב ויכול לכתוב

 . מפני סדר חיבורו והשוואתו, השתתף בו עמו זולתו
ואיננו שווה ומסודר על ערך אחד ומשתנה בתקונו , מפני שמעשה שני עושים מתחלף

 . ותכונתו
, כי מפני שהיו אותות החכמה בבריאותיו מתדמות ושוות. וכן נאמר בבורא יתעלה

, שאי אפשר למציאות המחודשים מבלעדיו, הוצרכנו להאמין כי בורא אחד בראם
 . ושאיננו דבר נראה בעצם ובמקרה

אי אפשר למוצאו ולדעתו אלא בדרכי הראיות והבחינות , ומפני שאיננו נראה
ושהוא אחד , אז תעמוד לנו אמונתנו שהוא נמצא. אותיוהמורות עליו מצד ברי

ועמדו לנו הראיות עליו במקום . גיבור חכם חי, ראשון ואחרון, היה ויהיה, קדמון
 . מפני שאיננו מהעניינים הנראים ,עמדנו עליו וראותנו אותו יתעלה

 כי אי אפשר בלעדיו במציאות, על כן הוצרכנו להעלות על דעתנו שבורא אחד בראם
 . ואין צורך אליו, אך יותר מאחד אפשר בלעדיו. המחודשים
לא יתקיימו דבריו אלא בראיה זולת הראיה , שהוא יותר מאחד שיטעןעל כן מי 
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מפני שהראיות שהן מדרך השכל אינן מכחישות זו , ואי אפשר להעמידם. שהבאנו
והשיתוף  ומרחיקות ממנו עניין הריבוי, אך כל הראיות מעידות על אחדותו, את זו

 . והדמיון
 . היש אלוה מבלעדי ואין צור בל ידעתי) ישעיה מד(יתברך ' כאשר אמר ה

 . אני ראשון ואני אחרון) שם(ואמר 
 : צדיק מושיע אין זולתי) שם מה(ואמר 

 [ ?ואם הבורא יותר מאחד]
לא ימלט שיהיה עצם , שנאמר למי שהוא חושב כי הבורא יותר מאחד, והרביעי

 . או שלא יהיה אחד, ל עצם אחדוהכ
 . והבורא איננו יותר מאחד, אם כן העניין אחד, ואם יאמר כי העצם אחד

נצטרך על כל פנים שיהיה , ואם יאמר כי לכל אחד מהם עצם איננו מעצם אחד
 . והשתנותם מחלוקתםביניהם הפרש מפני 

 ; מוגבל -וכל נפרש 
 ; יש לו תכלית -וכל מוגבל 

 ; חוברמ -וכל אשר יש לו תכלית 
 ; מחודש -וכל מחובר 
 . יש לו מחדש -וכל מחודש 

וכבר הקדמנו כי בורא . מצריך שיהיה מחודש, ומי שחושב כי הבורא יותר מאחד
 . והוא על כל פנים אחד, והוא עילת העילות ותחילת התחילות, העולם קדמון

 : לבדך' אתה הוא ה) נחמיה ט: (ובוהוא כמו שאמר הכת
, הריבוי והאחדות והוא שאוקלידס גדר האחדות בספרו ואמר מצד עניין, והחמישי

 .אחד -האחדות היא אשר בה יאמר לכל דבר כי 
כאשר נאמר כי החום קודם לכל דבר . כי האחדות קודמת לאחד בטבעה, רצונו לומר

 ". אחד"ה נאמר על דבר מן הדברים ולולא האחדות לא הי. חם
הוא יחידות גמורה , תנו מן האחדותוהעניין אשר אנחנו צריכין להעלות על דע

, ולא ריבוי ולא מספר בשום פנים, ובדידות שאין עמה חיבור ולא דמיון בשום עניין
ולא יתכן , ועניין הריבוי הוא כלל אחדים. ולא התחבר אל דבר ולא התפרד מדבר

 . הריבוי לאחדות אשר ממנה נתרבה שיקדים
נדע ידיעה ברורה כי האחדות קדמתו  ,ואם נמצא בשכלנו או בהרגשותינו שום ריבוי

יש לו , ומי שיחשוב כי הבורא יותר מאחד. כקדימת האחד המניני לשאר המניין
 . הקדמת האחד למניין ואחדות לרב מפני, לומר על כל פנים כי האחד קודם לכולם

 . קדמון אין קדמון זולתו, אם כן הבורא אחד על כל פנים
 . וצר אל ואחרי לא יהיהלפני לא נ) ישעיה מג(כמו שנאמר 

והוא שהריבוי והכלל מקרה נכנס . מצד המקרים הדבקים אל כל מתרבה, והשישי
לא תשיגנו מידה , הבורא והעצם והמקרה, והוא יתברך. והוא הכמות, על העצם

וכאשר התברר כי הבורא התעלה מכל דמיון וערך אל דבר . ממידותם בעצם כבודו
ולא , והיה הריבוי הנכנס על עצם המתרבה מקרה, מן השכל ומן הכתוב, מבריאותיו

הוא , ואם לא יסופר ברוב. יאות שתשיג עצם כבוד הבורא מידה ממידות הריבוי
 . מפני שאין בין הרב והאחדות אמצעי, אחד על כל פנים

 . והוא אחד על כל פנים, אם כן אין הבורא יותר מאחד
 . 'אין בלתך וגוכי ' אין קדוש כה) שמואל אחד ב(כמו שאמרה חנה 

או , יהיה כל אחד מהם יכול לברוא העולם, כי הבורא אם הוא יותר מאחד, והשביעי
 . לא יכול אלא בעזר חברו

מפני שהאחד יכול ואינו , [מיותר]=הבורא האחר נוסף , ואם כל אחד מהם יכול -
 . צריך לזולתו

ולא כוח אין לאחד מהם יכולת שלמה , ואם לא ישלם הדבר כי אם בהתחברם -
  -וכל אחד מהם חלש , מפני שכל אחד מהם נלאה ומקצר, גמור

 ; יש לו תכלית לכוחו ולעצמו -וכל חלש 

 ; יש לו גבול -וכל אשר יש לו תכלית 

 ; מחובר -וכל אשר יש לו גבול 

 ; מחודש -וכל מחובר 

 . יש לו מחדש -וכל מחודש 
ולא , תקצר ידו מדברמפני שהקדמון לא , אם כן החלש אי אפשר שיהיה קדמון

 . יצטרך לעזר זולתו
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 . אם כן אין הבורא יותר מאחד
 [ אחדות הבריאה מעידה על בורא אחד]

היה אפשר שתהיה ביניהם מחלוקת בבריאת , ואילו היה אפשר להיות יותר מאחד
ובמצאנו כל העולם הזה על . ולא הייתה נגמרת מהם יצירת הברואים, הברואים

נדע , לא נשתנה עם הדורות, נמצאת בכל חלק מחלקיו, סדר אחד ותנועה אחת
 . לא ישנה מעשהו ולא יחליף הנהגתו זולתו, שיוצרו ומנהיגו אחד

 . 'ומי כמוני יקרא ויגידה ויערכה לי וגו) ישעיה מד(כמו שאמר 
ודור אמונתך כוננת ארץ  דברך ניצב בשמים לדור' לעולם ה) תהילים קיט(ואמר דוד 

 . ותעמוד
כי ההנהגה לא תהיה שלמה , הנהגת הבורא השלמה בברואים -רואים ומה שאנו 

כמלך במדינה והנפש , אלא בהתייחד אחד בעצה ובהנהגה, מתמדת על עניין אחד
 . בגוף

 : ואמר אריסטו בספרו בעניין הייחוד
 . אך הראש האחד, אין טוב ברבות הראשים

 . 'בפשע ארץ רבים שריה וגו) י כחמשל(ואמר שלמה 
כי בהעמידנו . ומספיק בתשובה על הנחת הריבוי, ובמה שהבאנו בעניין הזה די למבין

 . האחדות לבורא העולם תידחה טענת כל מי שיאמר שהוא יותר מאחד
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 . הבורא אינו גשמי ושום התנהגות גשמית אינה משפיעה עליו .3

 תאולוגיה(ובתאולוגיה   עיקרון מרכזי במטאפיזיקה - שלילת הגשמות
במובן (דיבור =  Λογος; אל=  Θεος: מילים ביוונית 2היא צירוף של 

עקרון שלילת הגשמות מורה ). יםקכלומר דיבור אודות האלו). הרחב
למרות השם שניתן . איננו חומרי , אבסטרקטי, על כך שהאל מופשט

. אין לראות בו אמונה בכך שהאל איננו גשמי בלבד, לעיקרון זה
לעיקרון שלילת הגשמות נספחות דעות או מצוות נוספות התלויות בו 

איסור עשיית פסלים , כדוגמת שלילת התארים מהאל, ומשלימות אותו
שלילת הגשמות . ומסכות ובעקיפין צמצום והגבלה על תחום האישות

 .הינה מעיקרי האמונה היהודית 
 :ם"מדבריו של הרמב

  הבורא יתעלה אינו גשמי ואין יחס בינו לבין הזמן ולא בינו לבין המקום
 ) ב"נ' מורה נבוכים חלק א(

  אשר אין בטבע  ןהעניילא תשלח שכלך אלא במה שאפשר לאדם להשיגו אבל
 ) ב"פרק ל' נ א"מו(האדם להשיגו העסק בו מזיק מאוד 

  מציאותו ומהותו אחד 
 מן השקר שיהיה לו תואר , אם כן. וולא נשיג אלא ישותו בלבד ולא מהות

 )ח"פרק נ' נ א"מו( שאין לו מהות חוץ לישותוחיוב מפני 

בחיבוריהם של הוגים יהודים רציונליסטיים בימי  נמצא שלילת התאריםתורת 
 .ם"רבנו בחיי אבן פקודה ובעיקר הרמב, ג"רס: הביניים

אין  -כלומר ; לאלוקיםתורה זו שוללת באופן מוחלט ייחוסים של תארים עצמיים 
והוא , ים הוא אחדקאלא אלו, ית מרכזית ולה תכונות מסוימותקבנמצא ישות אלו

" גיבור", "רחום: "יםקמכאן שהכינויים המיוחסים לאלו. הוא עצמו ולא יותר מכך
 .אינם יכולים להתפרש כפשוטם, וכן הלאה

שם אחדות ה תורה זו היא פיתוח פילוסופי כמעט ישיר לאמונת, מבחינה דתית
מבחינה זו שלילת התארים קרובה במטרתה . םהמונותיאיזשעומדת בבסיס , יתברך

 .לשלילת הגשמות
, ל"הרעיונות האלו בנביאים ובחז שורשיש לציין שהוגי הדעות היהודיים ראו את 

 .כאשר הפילוסופיה היוונית ממשיכה את דרכם בנקודות אלו
נ לעיסוק -ם מקצה את פרקים א"הרמב, בחלקו הראשון של מורה הנבוכים

סט שלאחר מכן -ואת פרקים נא, המיוחסות לאל גשמייםבמשמעות מונחים 
 .ובכלל זה לתורת שלילת התארים, המיוחסים לאל תאריםלעיסוק במשמעות ה

ההפרדה שנעשתה בפילוסופיה של אריסטו בין עצם לבין מקרה חשובה להבנת 
לבין , עצםה -כל דבר בעולם מופרד מבחינה מחשבתית לחלק המהותי שבו . ורההת

 .מקרהה -התכונות המשניות שלו 
ם במורה הנבוכים מביא פסוקים מקרא המתפרשים לפיו כראיה לתורת "הרמב

ים כי אין האדם יכול קמיעוט הדיבור על אלו(ולהגיון הפנימי שלה , שלילת התארים
 ):לומר עליו דבר

 "ִכי ָהֱאלִֹהים : ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים--ְלהֹוִציא ָדָבר, ְיַמֵהר-ִניָך ְוִלְבָך ַאל-ְתַבֵהל ַעל-ַאל
 ." ֵכן ִיְהיּו ְדָבֶריָך ְמַעִטים-ַעל, ָהָאֶרץ-ַבָשַמִים ְוַאָתה ַעל

 "ְלָך ֺדִמָיה ְתִהָלה ֱאלִֹהים ְבִציֹון " 

ם "פורש על ידי הרמב, "ה כלשון בני אדםדברה תור"כך גם הביטוי התנאי הידוע 
 .אך גם לתארים בכלל, יםקכמתייחס לתיאורים הגשמיים על אלו

בו נראית בעליל הסתייגות , ם את הסיפור המובא בתלמוד הבבלי"עוד מביא הרמב
 :מתארים

 , חנינא' ההוא דנחית קמיה דר
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מיץ האל הגדול הגבור והנורא והאדיר והעזוז והיראוי החזק והא"אמר 
 ". והודאי והנכבד

 . המתין לו עד דסיים

 ? למה לי כולי האי? סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך"ל "כי סיים א

הני תלת דאמרינן אי לאו דאמרינהו משה רבינו באורייתא ואתו אנשי , אנן
ואת אמרת כולי , כנסת הגדולה ותקנינהו בתפלה לא הוינן יכולין למימר להו

 ! ?האי ואזלת

בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב והיו מקלסין אותו בשל משל למלך 
 ! והלא גנאי הוא לו, כסף

 :ובתרגום לעברית

 , חנינא' לפני ר) לשמש כחזן(אותו אחד שירד 
שהם התארים המופיעים בנוסח שקבעו ( האל הגדול הגבור והנורא"אמר 

 ". דאי והנכבדוהאדיר והעזוז והיראוי החזק והאמיץ והו:) והוסיף עוד, ל"חז
 . עד שסיים) חנינה' ר(המתין לו 

למה ? סיימת לומר את כל שבחי אדונך: אמר לו, כאשר סיים את תפילתו
 ? צריך כל כך הרבה

שאומרים בתחילת  -הגדול הגיבור והנורא(את אותם שלושה תארים , אנו
אם לא היה אומר אותם משה בתורה ולא היו באים אנשי כנסת ) התפילה
ואתה , לא היינו יכולים לאומרם –אותם בתפילה ) לומר(מתקנים הגדולה ו

 ! ?אומר את כל אלו וממשיך
משל למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב והיו משבחים אותו 

 ! והלא גנאי הוא לו, בדינרי כסף

 : ם פירוש והרחבה"מוסיף על כך הרמב

וסלידתו להרבות בתוארי ) חנינא' של ר(רצונו -התבונן אפוא בראשונה באי
פי ׂשכלינו -התבונן גם שאמר במפורש שאילו השאירו אותנו לנהוג על. חיוב

גרידא לא היינו אומרים את התארים לעולם ולא היינו מוציאים מפינו דבר 
ם אלא רק מפני שההכרח חייב לפנות אל האנשים במה שיקנה לה, מהם

לתאר להם את האל , דברה תורה כלשון בני אדם: כמו שאמרו, מושג כלשהו
מטרתנו היא להיעצר אצל אותן אמירות ולא לכנותו בהן . בשלמויותיהם

 . אלא רק בשעה שקוראים אותן בתורה
ותיקנו שתיאמרנה , והם נביאים, אולם מכיוון שבאו גם אנשי כנסת הגדולה

מטרתנו היא לומר אותן  -בתפילה "[ וראהגדול הִגבור והנ"שלוש המלים ]
 . בלבד

יחד -שהוא אמר במפורש ששני מיני הכרח הזדמנו, רוח הדברים האלה היא
האחד שהן מופיעות בתורה והשני . לגרום שאנו אומרים אותן בתפילה

לולא ההכרח הראשון לא היינו , והנה. שהנביאים תיקנו להתפלל בהן
ולא , לא היינו מוציאים אותן ממקומן ולולא ההכרח השני, מזכירים אותן

 ! בה בשעה שאתה ממשיך בתארים; היינו מתפללים בהן

ם לסלוד מפיוטים באופן "תורת שלילת התארים גרמה לרמב, לצד גורמים אחרים
 .'כלפי ה" אסורים"שכן רובם מלאים בתארים , כללי

 : ם במורה הנבוכים"להלן דברי הרמב

לנו להתפלל בכל התארים  לא מותרהאלה שהתברר אפוא גם לך מן הדברים 
אלמלא : שהרי הוא לא אמר, המיוחסים לאל בספרי הנביאים ולומר אותם

דאמרינהו משה רבנו לא הוינא יכלינן למימרינהו אלא הוא הוסיף תנאי אחר 
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ואתו אנשי כנסת הגדולה ותקנינהו בתפילה ואז מותר לנו להתפלל : והוא
 ; בהן

האריכו , אשר הרבו דברים, א ידעו את האמתולא כמו שעׂשו הללו של
כדי להתקרב , מדעתם בתפילות שחיברו ובדרשות מליציות שיצרו-וחידשו

כשהם מתארים בהן את האל בתארים שאילו , בהן אל האל לפי טענתם
מכיוון שהם לא הבינו , האדם היה זה חיסרון לגביו-תואר בהם אחד מבני

ל -ועׂשו את האם של ההמונים הזרות לׂשכליה, את המשמעויות הרמות
ופנו אליו בכל מה שהם חשבו למותר וִהרבו , יתעלה מדרס ללשונותיהם

במיוחד . מלים בכך עד שתיארו אותו כמתנועע מתוך היפעלות לטענתם
היה הדבר , כאשר היו מוצאים מקראות מפורשים על כך בדבריו של נביא
ם בכל אופן מותר בעיניהם להביא מקראות שראוי להוציאם מפשוט

וגוזרים מהם ומוציאים מהם מסקנות ובונים , ומפרשים אותם לפי פשוטם
לעתים קרובות הפייטנים והדרשנים או אלה שטענו שהם . עליהם אמירות
נתחברו אמירות שחלקן , כך. התירו לעצמם דברים אלה, מחברים שירה

ם לפי כפירה מוחלטת ובחלקן יש אווילות ודמיון קלוקל עד כדי להצחיק אד
טבעו בשמעו אותן ולגרום לו בכי כאשר הוא מתבונן כיצד נאמרות אמירות 

 ! ]...[ אלה על האל יתעלה
 ]...[ אלא ֵחרוף וִגדוף בשגגה , איני אומר שזאת עבירה

אין ראוי לך שתשמע אותם , אם אתה מכלל מי אשר יחוס על כבוד קונו
שהרי , ה כמותםקל וחומר שתעׂש, לא כל שכן שתאמר אותם, בשום אופן

אין ראוי לך . יודע אתה את מידת חטאו של מי אשר יטיח דברים כלפי מעלה
. מנת לרומם אותו לטענתך-ל מתוך חיוב על-בשום פנים לעסוק בתוארי הא

ודי בכך , אל תחרוג ממה שתיקנו אנשי הכנסת הגדולה בתפילות ובברכות
 . חנינה' כפי שאמר ר! די עד מאוד! בהכרח
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( הן בעולם הגשמי והן ברוחני)כלומר כל הדברים מלבדו  -' קדמון'הבורא הוא .5
 .'אחריו'נתהוו 

 . םהאלוקיכ העולם הוא "א, אם העולם קדמון
 

מהם הקדמות למעלה והנצחיות , תיוקאלושניתן לכנותם כתכונות , יש כמה תכונות
, ואין לו צורך בבורא שיבראנו, כי הקדמון בעצם עומד בכוחות עצמו, מכאן והלאה

   .כי כוחו בו ואין לו צורך לכוח אחר זולתו, םאלוקיואם כן הקדמון הוא 
 
איננו במושגי  םאלוקי(והוא יהיה עד לעולמי עד , ים היה תמיד מאז מקדםקאל-1

   )ודאי לא מוגבל בזמןאבל הוא ב, הזמן
 . ונחשוב על העולם במושגי זמן, כעת נבצע תפנית -2
 . ואין לו צורך בבורא, כ הוא קיים בזכות עצמו"א, מי שהוא תמיד קיים -3
 . כ אין לו צורך בבורא"א, אם העולם הוא קדמון -4
 . קיים בזכות עצמו הוא כ"א, אם אין לעולם צורך בבורא -5
 ? שדבר קיים בזכות עצמו איך יכול להיות -6
 . יכול להכו םהאלוקיעל כורחנו הוא  -7
 . ל נכתב בדעה שהעולם וחוקיו אינם דמיון"כל הנ -8
 . בעולם יש חוק ששום דבר לא נעשה מאליו -9
   .אין בריות שנוצרות לפתע מאליהם -10
 . כל מה שאנו רואים מישהו יצר -11
 . כולי להכוהבורא ? אז מי יצר את העולם -12
 . הוא תמיד היה ולא נוצר, בתוקף היותו בורא? ומי יצר את הבורא -13
 . אם כן הוא הבורא, נמצא שמי שהוא קדמון -14
 . והעולם הוא מוגבל ומתוחם, הבורא הוא כל יכול -15
 . לא ניתן ליצור שלבי ביניים בין הבורא או העולם -16
 . או שהוא עולם, יםקהאם הוא אל, בכל דבר צריך להגדיר ברור -17
 . ולכן לא ניתן להגדיר את העולם כקדמון אבל מוגבל -18
 . וכיצד לפתע נוצרה מוגבלותו, אם העולם קדמון אם כן הוא ברשות עצמו -19
 . יםקאם כן הוא האל, אם העולם קדמון, ל"על פי כל הנ -20

לו צורך  אך אין זאת אומרת שאין, שיבראהואם משהו הוא קדמון אין לו צורך במי 
, ם הקדימות של האל לעולם היא במובן אונטולוגי"פ הרמב"ע  .במי שיחזיקנו

העולם יכול להתקיים באופן נצחי ; כלומר ללא אל לא יתכן שהעולם יוכל להתקיים
 .ועדיין לשמור על התלות הזו
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וכל שאר הנבראים אינם יכולים לעשות דבר , הוא היחיד שראוי לעבוד לו .5
 . דרכם' ולפיכך אין לעבוד את ה' כנגד רצון ה

הדבר המוחשי היחיד . פנים או תיאור כלשהו, י ישראל הוא אל ללא דמותקאלו' ה
שמושמים בתוך , לוחות אבן שעליהם חרוטים ציווים -שניתן לעם הם לוחות הברית 

ל היו "שלפרשנות חז, שני מלאכים, שמעליו צלמים של הכרובים, צופה זהבארון מ
או , צלמית, יש איסור גורף על עשיית כל פסל, מעבר לכך. מלאך זכר ומלאך נקבה

י ישראל ובוודאי כאלו שמיוחסים לאלים קאפילו כאלו המיוחסים לאלו, תמונה
 .אחרים

 :וכפי שמתואר בפסוקים הבאים

, ֲאֵליֶכם 'ְביֹום ִדֶבר ה ,ִכי לֹא ְרִאיֶתם ָכל ְתמוָנה ,ְלַנְפשֵֹתיֶכם ְמאֹדְוִנְשַמְרֶתם  

ַתְבִנית ָזָכר , ְתמוַנת ָכל ָסֶמל ֶפן ַתְשִחתון ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶפֶסל. ְבחֵֹרב ִמתֹוְך ָהֵאש

ֲאֶשר ָתעוף  -ית ָכל ִצפֹור ָכָנף ַתְבנִ , ֲאֶשר ָבָאֶרץ - ַתְבִנית ָכל ְבֵהָמה; אֹו ְנֵקָבה

וֶפן . ִמַתַחת ָלָאֶרץ ַתְבִנית ָכל ָדָגה ֲאֶשר ַבַמִים, ַתְבִנית ָכל רֵֹמׂש ָבֲאָדָמה ;ַבָשָמִים

כֹל ְצָבא , ְוֶאת ַהָיֵרַח ְוֶאת ַהכֹוָכִבים ִתָשא ֵעיֶניָך ַהָשַמְיָמה ְוָרִאיָת ֶאת ַהֶשֶמש

 ֱאלֶֹהיָך אָֹתם ְלכֹל' ֲאֶשר ָחַלק ה, ְוִהְשַתֲחִויָת ָלֶהם ַוֲעַבְדָתם ָשַמִים ְוִנַדְחתָ ַה 

 .ָהַעִמים ַתַחת ָכל ַהָשָמִים

 יט-טו ,ספר דברים ד – 

עבודת אלים נוספים נאסרת במקרא באופן נחרץ וגורף ומוכרזת עליה מלחמת 
א אחת המצוות של עשרת יהאיסור על עבודה זרה ה. חורמה קנאית ובלתי מתפשרת

יש מצווה להרוס ולהחריב אותה , ולא רק שיש איסור לעבוד עבודה זרה. הדיברות
דּו ַאֵבד ְתַאְבדּון ֶאת ָכל ַהְםקֹמֹות ֲאֶשר ָעְב " "כך לדוגמה . כמעט בכל דרך אפשרית

ֵהיֶהם ַעל ֶהָהִרים ָהָרִמים ְוַעל ַהְּגָבעֹות ָשם ַהּגֹוִים ֲאֶשר ַאֶתם יְֹרִשים אָֹתם ֶאת ֱאלֹ
ִתְׂשְרפּון  ְוִנַתְצֶתם ֶאת ִמְזְבחָֹתם ְוִשַבְרֶתם ֶאת ַמֵסבָֹתם ַוֲאֵשֵריֶהם: ְוַתַחת ָכל ֵעץ ַרֲעָנן

, ספר דברים( :" "ָבֵאש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם ְתַגֵדעּון ְוִאַבְדֶתם ֶאת ְשָמם ִמן ַהָםקֹום ַההּוא
יש איסור לחמוד ולקחת צלמיות עבודה זרה בשל , בנוסף על כך. )'ד-'ב ג"פרק י

מקללים את , במעמד השבועה על הר גריזים והר עיבל בכניסה לארץ. שוויים הכספי
האיסור והאזהרות במקרא ובנביאים חוזרים פעמים . מי שיעבוד עבודה זרה בסתר

ך עבודה זרה הינה אחד "על פי התנ. לניאוף ובגידהרבות ומדמים את העבודה הזרה 
 .מהחטאים המוסריים הקשים ביותר לצד רצח וניאוף

את איסור . בהקשר של פולחן האליליםנזכרים אף הם  ,נוספיםרבים איסורי תורה 
אלא כמאבק כנגד פולחנה של אשרה , יש לראות לא סתם כאיסור זנות, ִשיםהְקדֵ 
, לֹא ִתְהֶיה ְקֵדָשה ִמְבנֹות ִיְׂשָרֵאל"", יו חלק מהפולחןה עברה בין גבר לאישה שבה

ְלָכל  ֱאלֶֹהיךָ ' ֵבית הלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ֶכֶלב : ְולֹא ִיְהֶיה ָקֵדש ִמְבֵני ִיְׂשָרֵאל
הוא  הכלב. )ט"י-ח"ג י"פרק כ, ספר דברים( : "ֱאלֶֹהיָך ַּגם ְשֵניֶהם' ִכי תֹוֲעַבת ה, ֶנֶדר
כי הם עם "דעה זו מקבלת תימוכין מהפסוק . מקיים משכב זכרש שהיה כהן הָקדֵ 

כך אפשר . שכורך קדשות עם זונות, )די, הושע ד" (ועם הקדשות יזבחו, פרדוהזונות י
כנגד פולחנה של , שמעלה ריח ניחוח מיוחד, לראות את איסור בישול גדי בחלב אימו
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ֵראִשית ִבכּוֵרי "", שמובא לה גדי כאות תודה, פטרונית הצאן, תעשתורהאלה 
 .)ט"ג י"פרק כ ספר שמות( "ְתַבֵשל ְּגִדי ַבֲחֵלב ִאםולֹא , ֱאלֶֹהיךָ ' ֵבית הַאְדָמְתָך ָתִביא 

את . ישנה סמיכות לעבודת בית המקדש היהודי, ולכן לא מפליא שבשני ציווים אלו
ספר ( " "ֲאֶשר לֹא ִתָּגֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו, ה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזְבִחיְולֹא ַתֲעלֶ " ", האיסור
בהם היה גילוי , אפשר לראות כמאבק בפולחנים כמו בעל פעור )ג"כ' פרק כ, שמות

 . יאינטגראלהערווה חלק 

היא לעקור את עבודת , ם אף מגדיל לומר שהמטרה הראשונית של כל התורה"הרמב
ולהזהיר על ההדמות במשהו , עקבותיה וכל הקשור לה האלילים ולמחות את

יש להן , ולכן כל המצוות הקשורות לעניין זה. וקל וחומר ללכת בעקבותיה, למעשיה
בין . באשר באו לחלץ את האדם מהשקפות מוטעות ומהזיות, משמעות ברורה

גילוח , )שעטנז(ם כלאי בגדים "המצוות שנועדו להלחם בעבודה זרה מונה הרמב
מפני שזו הייתה אופנת כהני , ת ראש ופאת זקן ולבישת בגדים של המין השניפא

לתפיסתו גם איסורי עורלה וכלאיים הם בגלל עניינים הקשורים . עבודת האלילים
 .לעבודה זרה

אמונה באל  - עבודה זרה בשיתוףלצד איסור עבודה זרה קיים גם איסור 
דבר שהיה כנראה רווח . האבסטרקטי לצד אמונה בכוחות נוספים נמוכים יותר

. י ישראל ביחד עם אלים אחריםקבה היו אנשים שעבדו את אלו, כית"בתקופה התנ
, כפי שמסופר במפורש על התושבים הזרים שהביא שלמנאסר מלך אשור לשומרון

', ספר מלכים ב( ..." "ְוֶאת ְנִסיֵליֶהם ָהיּו עְֹבִדים' ם ֶאת הַוִיְהיּו ַהּגֹוִים ָהֵאֶלה ְיֵרִאי""
בכתובות  רוד'כונתילת עוגוכפי שמעידים הממצאים שנמצאו ב )א"ז מ"פרק י

הנצרות נחשבת לעבודה זרה , מאוחר יותר. ואשרתו' השנמצאו ובהם כתוב ל
ד עם מכיוון שהיא מעלה בן אנוש למדרגת אלוהות ומאמינה בו ביח, בשיתוף

 .האמונה באל מופשט
: ך נקראים בשמות גנאי שונים ומשונים כמו"האלים בתנ, כדי להרחיק מעבודתם

 "שיקוצים", )שמעציבים את עובדיהם( "עצבים", "אלוהי נכר", "אלוהים אחרים"
והיחס אליהם נע , "אלילים"ו "תועבות") מלשון גללים( "גילולים", )מלשון שקץ(

 .בוז וציניות, ות לבין זלזולמיאוס והגעל, בין תיעוב
הראשון שמחדש בעולם  טלמונותיאיסאברהם אבינו נחשב במסורת היהודית 

דבר שלפי המדרש הכריח אותו לגלות ממקום הולדתו ', האלילי את הקריאה בשם ה
ניסה להנחיל לבניו , את האמונה הזו באל אחד אבסטרקטי. באור כשדים לארץ כנען

. תמיד בהצלחה יתרה', גם באמצעות בניין מזבחות לה, אחריו ולסביבה הקרובה לו
, שהיוו שיאים פולחניים בכמה מהעבודות, ורבנות אדםבין היתר ניסה להלחם בק

כסיפור , ל את עקדת יצחק"ובהקשר הזה יש חוקרים שראו בעקבות פרשנות חז
באופן שהאל מראה שעל אף שיש , שמטרתו לגרום לדה לגיטימציה לקורבנות אדם

אין הוא , כדרכם של עובדי אלילים, למאמינים בו נכונות מוחלטת להקרבת הבן
 .לקבל קורבן שכזהמוכן 

שצמחה , הופיעה בארץ ישראל דת חדשה, לפני כאלפיים שנים, בשלהי בית שני
הנצרות . מתוך היהדות ונושאי דגלה הראשונים היו יהודים לכל דבר ועניין

יחס , שהיו בעלות תפיסה חתרנית, בתחילתה הייתה כרוכה עם הכתות הגנוסטיות
תיעוב כלפי העולם , פיסה של שתי רשויותת, י ישראל ולמצוותקמזלזל ושלילי לאלו

ולפיכך היא הוקעה מהיהדות והוגדרה , כפירה בתחיית המתים ועוד, הזה והמיניות
 .יחד איתן כמינות

כאשר הנצרות התנתקה מהגנוסטיקה , לספירה תוהשישיבמאה החמישית , בהמשך
ואף ראתה , וכמה מעיקרי האמונה היהודיים חדשהוקיבלה על עצמה את הברית ה

, עדיין אמונות יסוד של הנצרות, )'ישראל שברוח'(את עצמה כיורשתה של היהדות 
גרמו ליהדות , הוא התגלמות האל) הרשע(כמו השילוש הקדוש והאמונה שישו 

היחס הוותרני של הנצרות , בנוסף. להגדיר את הנצרות כעבודת האל בשיתוף
היה דבר נוסף , רמים נוספים בנצרות כלפי צלמים בכנסיותהקתולית ושל ז

 .שהיהדות לא יכלה לקבל
 :מסכם את התפיסה הבסיסית בעניין, ג"ם בעקבותיו של רס"הרמב

, לכל שינויי כיתותיהם טענת המשיחשזו האומה הנוצרית הטוענים , ודע" 
 :) ג,עבודה זרה א, פירוש המשנה, ם"רמב( ."כולם עובדי עבודה זרה

, משנה תורה( ."ויום ראשון יום אידם הוא, הנוצריים עובדי עבודה זרה הן"
 ) 'ד' הלכות עבודה זרה פרק ט
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הוא הספר , )'משנה ה, ג"פ, מגילה( "תורת כהנים"ספר ויקרא המכונה גם 
שם הספר נקרא על שם הפרשה , השלישי מתוך חמשת חומשי התורה

, משמעות מילת ויקרא". ויקרא אל משה: "הנפתחת במילים, הראשונה
ומילת , ונועדה לאוזני כלל ישראל, מורה על כך שהקריאה נאמרה מרחוק

קורא לו בכל הדורות ומודיע לו ' שה, האמורה כאן היא בבחינת אדם" משה"
, אך אם האדם אינו שומע את הקול. גם באוזניו להישמעשקול התורה יכול 

דבר אל בני : "לפיכך נאמר בהמשך. 'מצווה הצדיק להשמיע לו את דבר ה
התורה , כלומר". 'אדם כי יקריב מכם קרבן לה אליהםואמרת , ישראל

הרבה "בבחינת , הרחיבה ופרטה את קלות עבודת הקרבנות בספר ויקרא
ואת רצונו להקל , אותם' ת אהבת המ להמחיש לישראל א"ע, "להם תורה

' ה, וכן מצאנו שבטרם היות ישראל לעם. עליהם את הדרך לחזרה בתשובה
בברית בין הבתרים שגם בזכות קריאת סדר , הבטיח לאברהם אבינו

ולא זו בלבד . יכפר לישראל כל חטאותיהם' ה, הקרבנות מתוך כוונת הלב
המענגות את , וות קלותנתן להם מצ' ה, אלא שעל מנת לזכות את ישראל

ולשכר , וגורמות לו לחיים יותר טובים בעולם הזה, המקיימן בעת עשייתן
ולא אותי קראת : "כדברי הנביא בהפטרת פרשת ויקרא. כפול בעולם הבא

הנביא מדגיש בדבריו , דהיינו). ב"כ, ג"מ, ישעיה" (יעקב כי יגעת בי ישראל
רבי חנניא בן : "אמר במשנהוכן נ. את הקלות שבשמירת כלל מצוות התורה

לפיכך הרבה להם , רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל: עקשיא אומר
חפץ למען צדקו יגדיל תורה ' ה') א"כ, ב"ישעיה מ(שנאמר , תורה ומצות

' ללמדנו שמטרת קלות עבודת ה). ז"ט, ג"פ, מכות, א"י, ו"פ, אבות" (ויאדיר
כפי שמבואר להלן . ישראל את' נובעת מתוך אהבת ה, המפורטת בתורה

 : בהרחבה
לישראל להטות אוזן בכדי לשמוע את קולה ' קריאת ה –ויקרא אל משה . א

 .של התורה
י קריאת סדר הקרבנות נמחלים כל עוונותיהם של "ע –מתנת הקרבנות . ב

 .ישראל
ולא ערכו , כוונת לבו של מביא הקרבן היא אשר מכפרת –כוונת הקרבנות . ג

 .בןהכספי של הקר
העלאת התרבות הרוחנית של ישראל מעל לתרבות  –טעם הקרבנות . ד

 .החומרית של הגויים
 .כראוי מתענג מן העבודה עצמה' העובד את ה –' הקלות שבעבודת ה. ה
' סימן הוא לו שאינו עובד את ה' מעבודת ה המתייגע –כי יגעת בי ישראל . ו

 .כראוי
ושות והטכנולוגיה גורמת ליתר התפתחות האנ –בימינו ' קלות עבודת ה. ז

 .'קלות בעבודת ה
התעלמות הממשל והאקדמיה מהשפעת  –תרומת התורה לאיכות החיים . ח

 .שמירת המצוות על איכות החיים
מ שיחזרו "עושה עבור ישראל נסים נסתרים ע' ה –ההשגחה האלהית . ט

 .בתשובה
 :ויקרא אל משה

. חת במילה ויקראהנפת, ספר ויקרא נקרא על שם הפרשה הראשונה
משום . מורה על כך שהקריאה נאמרת מרחוק, משמעות מילת ויקרא
בזמן שמשה לא היה יכול להיות , אל משה מאהל מועד' שבקריאה זו קרא ה

מטבע הדברים , קרא אל משה' לפיכך כשה. לאחר הקמת המשכן, נוכח שם
לדבר רק רצה ' כי כאשר ה, לא רק לאוזנו של משה להישמענועד ' קולו של ה
לפיכך משמעות פתיחת ספר . לאמוראל משה ' וידבר ה: נאמר, עם משה

מלמדת כי הקריאה נועדה לאוזני כלל , "ויקרא אל משה: "ויקרא במילים
קורא לו בכל ' שה, האמורה כאן היא בבחינת אדם" משה"ומילת . ישראל

: דרשוכן מובא במ. גם באוזניו להישמעהדורות ומודיע לו שקול התורה יכול 
). פרשה יא, דברים, ר"מד" (של ישראל ריבואמשה שקול כנגד ששים "

לפיכך כל אדם . ה"בכל אחד מישראל ישנו ניצוץ מנשמת משה רע, דהיינו
-א פישל"ר" (דגל אפרים"וכן אמר ה. 'מישראל היה יכול לשמוע את קול ה

אלא , היו כלל ישראל יכולים לשמוע, אל משה' שאת הקול שקרא ה) ה"תרס
היו מבדלים בינכם  עונתכםכי אם : "כמו שנאמר. שישראל חסמו את הקול

). 'ב, ט"ישעיה נ" (הסתירו פנים מכם משמוע וחטאותיכם אלוהיכםלבין 
לפיכך רק משה יכול היה , ה לא היו חסימות"לעומת זאת אצל משה רע

 אליהםואמרת , דבר אל בני ישראל: "משה נצטווהעל כן . 'לשמוע את דבר ה
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, דבר לישראל שאינו שומע את הקול, דהיינו". 'כי יקריב מכם קרבן להאדם 
לפיכך ', שמפאת חטאם אין הם יכולים לשמוע את קולו של ה: ואמור להם

' ולהקריב קרבן למען יוכלו לשמוע את דבר ה, עליהם לכפר על חטאם
 . בעצמם

למלך שדיבר , חכו ממתקים): "פרשה ו, ש"שיה, ר"מד(וכן מובא במדרש 
, כיון שראה המלך כך שנשמטה נפשו. ונתירא ונשמטה נפשו ממנו, כנגד בנו

? לא בני יחידי אתה? מה לך: ואומר לו. התחיל מגפף ומנשק אותו ומפתהו
כיון . מיד פרחה נשמתן, אלהיך' ה אנכי ה"כך כשדיבר הקב? לא אני אביך

? םמה לכ: ואומרים להם, התחילו המלאכים מגפפין ומנשקין אותם, שמתו
ואומר , ה ממתיק בחכן הדיבור"אלהיכם והקב' בנים אתם לה, אל תיראו

והתחיל , חביבין אתם לפני, עמי אתם, אלהיכם' אנכי ה? לא בני אתם: להם
. הוי חכו ממתקים, והתחילו מבקשין מלפניו, מפתה אותם עד שחזרה נשמתן

 ע"רבש: ה אמרה לפניו"התחילה התורה מבקשת רחמים על ישראל מן הקב
ובניך , כל העולם כולו שמח בשבילי? יש מלך משיא בתו והורג את בן ביתו

לפיכך ". תמימה משיבת נפש' ד תורת ה"הה. מיד חזרה נשמתן? מתים
לפיכך ', שבצלאל שמע את קול ה' כמובא בגמ', הצדיק יכול לשמוע את קול ה

אמר ? ה עשה משכן ארון וכלים"שמא כך אמר לך הקב: "ה"אמר למשה רע
 .).נה, ברכות(שמא בצל אל היית וידעת : לו

בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר , אמר רבי יהושע בן לוי: "וכן נאמר במשנה
). 'ב', ו, אבות" (אוי להם לבריות מעלבונה של תורה, חורב ומכרזת ואומרת

למה אין , אם הכרזת בת קול נשמעת, ממה נפשך: ט שאל על משנה זו"הבעש
? לשם מה ההכרזה, אפשר לשמוע את הכרזת בת קולואם אי ? אדם שומע

והכרוז הוא מחשבות , שלמעלה הוא עולם המחשבות: התשובה לכך היא
קולה של בת קול הוא הקול הפנימי המעורר את , דהיינו. והרהורי לב טובים

משום שאין לו , לפיכך אין הרשע שומע את הקול. האדם לחזור בתשובה
ואף כאשר . הכרזת בת קול מהר חורב מכח, הרהורים טובים בכל יום

ומפנה , ומעבירם מלבו, הוא מתעלם מהם, ההרהורים הטובים באים לרשע
: אליהם' בדרך זו מתעלמים רשעי ישראל גם מקריאת ה. את לבו לבטלה

על כן מוטלת ). 'ז', ג, מלאכי" (צבאות' שובו אלי ואשובה אליכם אמר ה"
-הוכח תוכיח את: שנאמר. וטאלח' החובה על הצדיק להשמיע את דבר ה

ה "על כן נצטווה משה רע). ז"י, ט"י, ויקרא(תשא עליו חטא -עמיתך ולא
' מ להמחיש לישראל את אהבת ה"ע, לפרט לישראל את עבודת הקרבנות

בהבטיחו להם , את דרך החזרה בתשובה' ואת רצונו להקל עליהם ה, אותם
בכדי שיתכפרו , וונת הלבכי די להם שיקראו לפניו את סדר הקרבנות מתוך כ

בעלות וזבחים ' ויאמר שמואל החפץ לה: כפי שנאמר. להם כל חטאותיהם
, "ט, א-שמואל(הנה שמע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים ' כשמע בקול ה

) הוציא(כי לא דברתי את אבותיכם ולא צויתים ביום : "ונאמר, )ב"כ
ם את הדבר הזה כי א. אותם מארץ מצרים על דברי עולה וזבח[ הוציאי]

צויתי אותם לאמר שמעו בקולי והייתי לכם לאלהים ואתם תהיו לי לעם 
 ).ג"כ-ב"כ', ירמיה ז" (והלכתם בכל הדרך אשר אצוה אתכם למען ייטב לכם

 :מתנת הקרבנות
' משלימה את הבטחת ה, הקריאה אל למשה האמורה בפתח ספר ויקרא

נות או קריאתם שהקרבת הקרב, בברית בין הבתרים, לאברהם אבינו
כמובא . ותושיבם לבטח בארץ ישראל, תכפר לישראל על חטאיהם, בתורה

קחה לי עגלה : ל"א. הודיעני במה אירשנה, ע"רבש: אמר לפניו: "'בגמ
תינח בזמן שבית המקדש , ע"רבש: אמר לפניו' משולשת ועז משולשת וגו

תקנתי כבר : אמר לו? בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם, קיים
מעלה אני עליהם כאילו , בזמן שקוראין בהן לפני, להם סדר קרבנות

מגילה , :תענית דף כז" (ואני מוחל להם על כל עונותיהם, הקריבום לפני
הבטיח לאברהם כי בזכות הקרבנות ירש זרעו את הארץ ' ה, כלומר:). לא

משום שכאשר חרב , למרות שהקורבנות אינם קיימים לעולם, לכל הדורות
מאי דכתיב זאת : אמר רבי יצחק"לפיכך . בית המקדש בטלו הקורבנות

כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב ? תורת החטאת וזאת תורת האשם
, כלומר.). י"ק, מנחות" (וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם, חטאת

מובטח לישראל החסד של הקרבת , בנוסף להבטחה על ירושת הארץ
ולא זו בלבד אלא שאף קריאת סדר הקרבנות , טאיהםהקרבנות לכפר על ח

הבטיח לאברהם לתת לכל ' אשר ה, מכפרת לישראל בבחינת חסד שבחסד
לכפר על חטאיו , הקרבנות מאפשרים לנכשל בחטא, דהיינו. אדם מישראל
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אפשרות זו שניתנה גם לכלל ישראל לכפר על . במקום להענש קשות, ולהטהר
חטאי ישראל ' מעידה על כך שבעיני ה, בורחטאיהם באמצעות קרבנות הצי

, בראיה עליונה, דהיינו. אלא שטחיים וחיצוניים, אינם שורשיים ועמוקים
ותפקיד הקרבנות הוא לכבס ולנקות את , החטאים הם כמו כתם שדבק לבגד

, כלומר. י כך נטהרים ישראל מן הקלקולים החיצוניים"וע, הבגד מן הלכלוך
, אשר לא ניתן לתקנו, הותי ושורשי בנשמההחטא אינו מבטא קלקול מ
וירידה , אלא החטא מבטא את מעידת הגוף. ולשנות את המציאות לטובה

לפיכך התורה מתייחסת לעבירות . זמנית מגובה נשמתו הטהורה של האדם
: שנאמר. שבין אדם לחברו ביתר חומרה מאשר לעבירות שבין האדם למקום

עמיתו בפקדון או בתשומת יד או בגזל וכחש ב' נפש כי תחטא ומעלה מעל בה
אין אדם חוטא : "וכן אמר ריש לקיש). א"כ', ה, ויקרא(או עשק את עמיתו 

לפיכך ניתן לתקן את החטא .). ג, סוטה" (אלא אם כן נכנסת בו רוח שטות
' ה, דהיינו. ולהתעלות חזרה למדרגת צדיק, באמצעות קריאת סדר הקרבנות
אדם כי יקריב מכם : שנאמר. בתשובה הקל על ישראל את הדרך לחזרה

. ולא נאמר לאלהים שהיא מדת הדין, שהיא מידת הרחמים', קרבן לה
מסר זה . מקבל את הקרבן או את קריאת הקרבן' ללמדנו שתמורת האדם ה
מיד לאחר השלמת , לישראל בפתח פרשת ויקרא' הוא המתנה אשר נתן ה

 .הקמת המשכן
: 'כמובא בגמ. בודת הקרבנות נמשכתע, שגם כאשר בית המקדש חרב, ודע
ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו , זה מזבח בנוי: אמר רב, ר גידל"א"

יש אומרים ? מה מקריב מיכאל: ל נחלקו בשאלה"חז.). קי, מנחות" (קרבן
כל בנין של , כלומר. יש אומרים נשמותיהם של הצדיקים, כבשים של אש

יים ממלאות הבהמות הטהורות את ק ק"כאשר ביהמ, קדושה דורש קרבנות
ממלאים נשמות , אך כשבית המקדש חרב. ג המזבח"התפקיד בהעלאתן ע
כדי לכפר על ישראל נדרש הצדיק לפעול , דהיינו. הצדיקים את מקומן

 . במסירות נפש למען כלל ישראל
 :כוונת הקרבנות

יב האדם צריך להקר, דהיינו". 'אדם כי יקריב מכם קרבן לה: "נאמר בתורה
צריך לבוא ' הרצון להביא קרבן לפני ה: פירושו של דבר. את הקרבן ממנו

בכך מבטא האדם את שאיפת עומק . ומעומק מחשבתו של האדם, מתוך לבו
כפי . עד כדי הנכונות להקריב למענו את את נפשו, נשמתו להתקרבות לאל

שי הבאת הקרבן אינה ענין טכני או מוח, כלומר". ונפש כי תקריב: "שנאמר
התקרבות האדם מישראל אל אביו : כשמו כן הוא', אלא הקרבן לה. בלבד

ה "גם הקב', לפיכך בעת שהאדם מקריב את הקרבן מרצונו לשם ה. שבשמים
ריח ניחוח : "כפי שנאמר. ומקבל את קרבנו ברצון, מחזיר לו באותה הדרך

, ודהיינ, "'קרבן דמתקבל ברעווא קדם ה: "ואונקלוס תרגם מושג זה, "'לה
משום שהקרבן מסמל את רצון האדם להקריב ', קרבן המתקבל ברצון לפני ה

י שמוותר על אכילת הבהמה "ע, את הקרבן או המנחה לתועלת נשמתו
ועל ידי כך מעלה נפשו הטהורה של המקריב את נפשו הבהמית . לתועלת גופו

, )א"י', ב, ויקרא" (כל שאר וכל דבש"מטעם זה נאסר להקריב . לקדושה
והדבש הוא סמל לתענוג הגוף , ר ולגאווה"ום שהשאור הוא סמל ליצהמש

. ואילו הקרבן מסמל את כניעות הלב וההתרחקות מתאוות הגוף, ולתאוה
וכתב , )'א', ב, ויקרא" (נפש כי תקריב: "לפיכך כתבה התורה במנחת עני

: 'וכן נאמר בגמ". ה מעלה אני עליו כאילו הקריב נפשו"אמר הקב: "י"הרש
הוי אומר זאת ? איזו היא עבודה שבלב, ולעבדו בכל לבבכם' הבה את הלא"

 .נעשית בלבו של האדם' עיקר עבודת ה, דהיינו.). ב, תענית" (תפילה
כפי ', אינו מעלה או מוריד את קבלתו בעיני ה, לפיכך ערכו הכספי של הקרבן

הן קרבן , כלומר. ה"שמצאנו שכל הקרבנות מתקבלים באופן זהה אצל הקב
, הקרבנות מן הצאן והעוף: כגון. והן הקרבנות הזולים יותר, הבקר היקר
". 'אשה ריח ניחוח לה: "בכולם מתוארת קבלתם באותה הלשון. ואף המנחה

ובעולת העוף ', אשה ריח ניחוח'נאמר בעולת הבהמה : "וכן נאמר במשנה
ללמד שאחד המרבה ואחד ', אשה ריח ניחוח'ובמנחה ', אשה ריח ניחוח'

). א"י, ג"י, מנחות" (ובלבד שיכוון אדם את את דעתו לשמים, מעיטהמ
ולא לפי ערכו הכספי , קבלת הקרבן נמדדת לפי כוונת לבו של האדם, כלומר

ל "ת? יכול בעל כורחו: "י"פירש הרש, לפיכך אף כשכופין אותו. של הקרבן
אהל כופין את נודר הקרבן עד פתח , כלומר). 'ג, א, ויקרא, י"רש" (לרצונו
ומקריב הוא ', וכשרואה כהנים בעבודתם נכנס בו הרצון לעבודת ה, מועד

משום שעיקר הקרבן הוא כוונת לב האדם למסור את , מרצונו ולא מאונס
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 . יתברך' נפשו לכבוד ה
וכשהציק , רועה צאן שכח את תרמילו: פ משל"המגיד מדובנא הסביר זאת ע

כשחזר . חה דשנה במסעדהוהשביע את נפשו בארו, לו הרעב נטש את צאנו
וסיפרו לו שהצאן , שאל את אנשי המקום עליהם, למרעה ולא מצא את צאנו

, רמסו את השושנים, ונכנסו לגן מרהיב העין של שר העיר, פרצו את הגדר
עמד הרועה . כשנודע הדבר לשר העיר ציוה לכלאם אצלו. וקלקלו את הגן

ואמר לו כי ידוע לו , ירעד שנגש אליו אחד מזקני הע, תוהה ואובד עצות
, אותו רועה שהיה חכם. שלפני מספר שנים קרה מקרה מעין זה לרועה אחר

בעקבות . והתנצל על המקרה, קנה עוגה מפוארת והגישה דורון לשר העיר
כששמע זאת הרועה מצא חן בעיניו . זאת נאות לו שר העיר ושחרר את צאנו

אך לרוע מזלו . הלך לבית השרקנה עוגה מפוארת ו, ואף הוא כקודמו, הרעיון
הרועה לא . משום שהשר נסע לעיר אחרת, לא מצא הרועה את השר בביתו

פרץ את דיר הצאן , הניח את העוגה על שולחן השר, איבד את עשתונותיו
מיד . כשחזר השר לביתו סיפרו לו בני ביתו את אשר אירע. ולקח את צאנו

השיב לו הרועה שעשה ? מדוע פרצת ולקחת את הצאן: קרה לרועה ושאלו
וכי חסר לי כסף ! שוטה שכמותך: אמר לו השר. כמעשה הרועה הקודם

והעוגה , אלא אותו רועה התרפס לפני וקבלתי את התנצלותו? לקנות עוגה
. אך אתה לא עשיתה כן וראוי אתה לעונש, באה כאות לכניעת לבו לפני
חפץ בחרטת  'אלא ה, ה אינו חפץ בגוף הקרבן"הנמשל הוא לקרבן שהקב

 .כמעשה הרועה הראשון, המקריב וכניעת ליבו
משום שהתורה , "הידור מצוה"אינה בבחינת ' שכוונת הלב בעבודת ה, ודע

, לא תהיה מן השפה ולחוץ' שעבודת ה, דהיינו". ולעבדו בכל לבבכם"דורשת 
אין זה , ד שהמצוות אינן צריכות כוונה"לפיכך גם למ. אלא עבודה מכל הלב

 .אלא שבדיעבד אם עשה המצוה ללא כוונה יצא, א צריך לכווןאומר של
 :טעם הקרבנות

ומפני שכל פעולות האדם נכללות : "רבינו בחיי מסביר את טעם הקרבנות כך
שהם שלשה חלקי , והמחשבה, והדבור, המעשה: והם, בשלשה דברים

ושיסמוך את , על כן תחייב התורה את האדם להביא קרבן על חטאו, החטא
ושישרוף כלי העצה , ושיתודה בפיו כנגד הדבור, עליו כנגד המעשה ידיו

כדי שיתכפר , והמחשבה שהסכימו בחטא והם הקרב והכליות כנגד המחשבה
וראוי לו שיזרק דמו של קרבן על . בשלשה דברים אלו על שלשת חלקי החטא

יחשוב בלבו כי הוא , וכאשר יעשה כל הענינים האלה, גבי המזבח כנגד דמו
, סקילה: ייב מיתה בחטאו וראוי להענש בארבע מיתות בית דין שהםמתח
כשהוא לוקח הבהמה ומשליכה ודוחף אותה לארץ הרי זה , הרג וחנק, שרפה

וכששוחט אותה ותקף בשעת , וכאלו מודה שהוא חייב סקילה, כענין סקילה
כאלו מודה שהוא , שחיטה בצוארה כדי שלא ישהה הרי שעשה הרג וחנק

, רבינו בחיי" (וכשהוא שורפה כאלו מודה שהוא חייב שרפה, וחנקחייב הרג 
 ).'ט', א, ויקרא

תכנס בו , יש בקרבנות סוד נעלם): "'ט', א, ויקרא-ן"הרמב(ן "לדעת הרמב
אמר שמעון בן , .)קי(ובסוף מנחות ) פנחס קמג(ממה שאמרו רבותינו בספרי 

ולא , לא אלשלא נאמר בהם , עזאי בא וראה מה כתיב בפרשת הקרבנות
שלא , א שם המיוחד"ד ה"אלא יו, ולא צבאות, ולא שדי, ולא אלהים, אלהיך

תלמוד , ושמא תאמר לאכילה הוא צריך. ליתן פתחון פה לבעל הדין לחלוק
לא , )ב"י', נ, תהלים(אם ארעב לא אומר לך כי לי תבל ומלואה : לומר

לשון קריבה  כל קרבן....אלא כדי שיאמר ויעשה רצוני, אמרתי לכם זבחו
 ".ואחדות
ואמר הרב : "וחולק עליו, ם"ן בפירושו מצטט את טעמו של הרמב"הרמב

, בעבור שהמצרים והכשדים, כי טעם הקרבנות) ו"מ', ג(במורה הנבוכים 
כי , היו עובדים לבקר ולצאן, אשר היו ישראל גרים ותושבים בארצם מעולם

יראו להם בדמות והכשדים עובדים לשדים אשר , המצרים עובדים לטלה
בעבור כן צוה לשחוט . ואנשי הודו עד היום לא ישחטו בקר לעולם, שעירים

כדי שידע כי הדבר שהיו חושבים כי הם , אלה השלשה מינין לשם הנכבד
כי כן יתרפאו . ובו יתכפרו העונות, בתכלית העבירה הוא אשר יקריבו לבורא

חולי לא יתרפא כי אם ה וכל וכי כל מדו, האמונות הרעות שהם מדוי הנפש
ירפאו שבר גדול , והנה הם דברי הבאי. אלה דבריו ובהם האריך. בהפכו

מגואל שאיננו רק להוציא מלבן של ' יעשו שולחן ה, וקושיא רבה על נקלה
, כלומר". והכתוב אמר כי הם לחם אשה לריח ניחוח, רשעים וטפשי עולם

למד את ישראל הטעם לקרבנות הוא ל" מורה נבוכים"ם ב"לדעת הרמב
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שהקרבת הבקר והצאן בבית המקדש איננו בבחינת עבודה זרה כאצל 
הלכות (ם "לעומת זאת הרמב. אלא הם כפרת עוונות לישראל, ם"העכו

כל ....תי ואין לך רשות להרהר בהןקקוחוקים ח: "כתב) 'ח, ח"פ, מעילה
אמרו חכמים שבשביל עבודת הקרבנות , הקרבנות כולן מכלל החוקים הן

שבעשיית החוקים והמשפטים זוכין הישרים לחיי העולם , ולם עומדהע
קיימת , כלומר. אין לקרבנות טעם אלא הם בכלל חוקה, דהיינו". הבא

, ם טעם לקרבנות"נתן הרמב" מורה נבוכים"ב: ם"סתירה בדברי הרמב
ד לישב את הסתירה בדברי "נלענ. ובהלכותיו כתב שאין טעם לקרבנות

ם על התקופות שבתי המקדש "כתב הרמב" נבוכיםמורה "ב: ם כך"הרמב
לפיכך נתנה , שקדשה את החומריות זרהוישראל חיו בסביבה , היו קיימים

י מעשים "בדל מן הגויים עימ לה"ות הקרבנות עוהתורה לישראל את מצ
לעומת זאת בסוף הלכות . 'המסייעים למחשבה ולהדבקות בה, מוחשיים

, תקופה שלאחר חורבן בית המקדשם סיכום דרשני ל"מעילה כתב הרמב
חוקים : "ם"על כך כתב הרמב. אשר בה קריאת סדר הקרבנות מכפרת

מכלול הטעמים לקרבנות , כלומר". תי ואין לך רשות להרהר בהןקקוח
העלאת התרבות הרוחנית של : מורים כי הטעם העיקרי של הקרבנות הוא
 .ישראל מעל לתרבות החומרית של הגויים

 :'ה הקלות שבעבודת
מעידה על הקלות והגמישות של , עבודת הקרבנות האמורה בספר ויקרא

לשמוע בקלו : כפי שנאמר. ועל היות התורה תורת חיים, מצוות התורה
עץ חיים היא : ונאמר). 'כ', ל, דברים(ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך 

 לפיכך אם האדם מרגיש). ח"י', ג, משלי(שר ולמחזיקים בה ותומכיה מא
אין זה אלא משום שאין הוא מבין את , שקשה לו לשמור את מצוות התורה

ולא אותי קראת : "כאמור בהפטרת השבוע. קלות השמירה על מצוות התורה
אמר רבי : "ל"וכן אמרו חז). ב"כ, ג"מ, ישעיה" (יעקב כי יגעת בי ישראל

מן ולא זי, וזימן את כל בני המלך, משל לעבדו של מלך שעשה סעודה: יודן
ולא אותי : אלא, הלואי שהשוה אותי לבני ביתי: אמר המלך. את המלך

קאי וטרי כל . וצלויי קמי את לעי, קאי וטרי כל יומא ולא לעי, קראת יעקב
ילקוט (לית אנא יכיל : והוא אומר, איתא צלי: ל חבריה"וא, יומא ולא לעי

ד ולשוחח עם האדם יכול לעמו, דהיינו). ז"ג סימן תנ"מ' פר, ישעיה, שמעוני
. ואינו מתעייף' קניות וכו, פוליטיקה, חדשות, על מזג האויר, חבירו כל היום

לפתע האדם , או ללמוד תורה, ואולם שמגיעה השעה להתפלל ערבית
היא מעמסה ' ר מכניס בלבו את ההרגשה שעבודת ה"יצהשמשום . מתעייף
אלא , עה כללמכל לבו אין לו יגי' האדם אשר עובד את ה, לעומת זאת. כבדה

. מה שאין כן אצל אדם העובד למען מטרות אחרות, תענוג והתרוממות רוח
היות , יתברך' אין הוא יכול לבוא בבקשות לה', לפיכך המתעייף מעבודת ה

הוא , לשמה' משום שהעובד את ה. כפי שנתבקש ממנו' והוא לא עבד את ה
). ד"י, ח"נ, עיהיש" ('אז תתענג על ה: "שנאמר, מקבל תענוג בעצם העבודה

על "יש לו תענוג , שהוא בתחילת עבודתו, הוא מקודם" אז"פירוש , דהיינו
משום שזכה להיות עבד למלך , לבדה האדם מתענג' בעבודת ה, כלומר". 'ה

להתבצע בדרך של עבודת ' לפיכך אין דרכה של עבודת ה. מלכי המלכים
על כן כאשר . כי האמונה היא מעל הדעת, אלא מתוך אמונת הלב, כפייה

ושמחה , הוא מקבל חיות לנשמה, האדם מקבל עליו עול מלכות שמים
מחד גיסא להרגיש שמחה : מטעם זה התורה מצווה על האדם. בעבודתו

ומאידך גיסא כשנבצר ממנו לקיים מצוה אין הוא , וטוב לבב בקיום המצוות
.). ד"נ, ז"ע" (אנוס רחמנה פטריה"אלא להרגיש בבחינת . להתעצבצריך 

 :). ה"כ, סוכה(המצטער פטור מן הסוכה : "ל לומר"לפיכך דייקו חז
למלך שאמר לעבדיו שיעמיסו על גבם כלי כסף וכלי , משל למה הדבר דומה

עבד אחד התלונן בפני המלך כי . לצורך העברתם למקום אחר בארמונו, זהב
אמר . וברצונו להסירו מעל גבו, יכול לשאת עליו את המשאגבו כואב ואינו 
נתון לכם , כל מה שאתם מצליחים להעמיס על גבכם: "המלך לעבדיו

באותה שעה הצטער העבד ". ומי שכואב לו הגב פטור מן המשא, במתנה
כך היא עבודת . צער רב על שנבצר ממנו להעמיס על גבו עוד קצת, שגבו כואב

 .ב"ז והן בעה"מרויח יותר לעצמו הן בעוה, יותרמי שנושא ממנה ', ה
לא יהנה בחיי , ז במצוות ובלימוד התורה"שמי שאינו שמח בעוה, ודע

ומה שהיה לשיכים . מלמד את הצדיקים תורה' ב ה"משום שבעוה. ב"העוה
לפיכך . ב"יהיה לו לצנינים בצידיו בעוה, ז"בעיניו בעוה) ה"נ, ג"ל, במדבר(

, ובשמחה בעת קיום המצוות, ז באהבת התורה"עוהצריך האדם להצטייד ב



  

62 
 

שרבי בכה על , וכן מצאנו בכמה מקומות בתלמוד. כהכנה לחיי העולם הבא
' הממונה ששרף את ר, א בן דורדיא"ר, קטיעא בר שלום(כך שבני אדם 

וזה לשון . רק בגין מעשה טוב אחד שעשו, זכו לעולם הבא) חנינא בן תרדיון
יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה בכה רבי ואמר : "'הגמ
? נשאלת השאלה וכי רבי הקדוש היה קנאי.). ז יח"ע, .יז, ז"ע, :י, ז"ע" (אחת

ד שרבי בכה על אותו אדם שזכה לחיי "אלא נלענ? או עינו צרה באחרים
ובשמחה בעת קיום , ז באהבת התורה"מבלי להצטייד בעוה, ב"העוה

ב אותו אדם ירגיש רע ונחות "לפי שבעוה, לם הבאכהכנה לחיי העו, המצוות
 . במחיצת הצדיקים
 :כי יגעת בי ישראל

" ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל: "בהפטרת פרשת ויקרא נאמר
אמיר על ידי נבייא ולא בפולחני : "ופירש תרגום יונתן). ב"כ, ג"מ, ישעיה(

מתלונן ' ה, דהיינו". אלערעיתון דבית יעקב ארי לאיתון באולפן אוריתי ישר
ישראל מרגישים כי התורה ', שלמרות הקלות שבעבודת ה, על ישראל כביכול
' מבהיר ביתר קלות את כוונת ה, משלו של המגיד מדובנא. מכבידה עליהם

 ".כי יגעת בי ישראל: "באומרו, יתברך
, משל לסוחר באבני חן שהיה רגיל להזדמן לכרך מדי פעם לרגלי מסחרו

וכמנהג העשירים . ימים היה מתאכסן במלון מסוים באותו מקוםמשכבר ה
כשאחד מנערי המלון מביא אחריו לחדרו את , היה עולה בגפו לחדרו שבמלון
ומנהג קבוע היה לו להעניק מדי פעם מטבע . מזוודתו המכילה את סחורתו

ויהי היום ואותו סוחר הגיע כדרכו . לאותו נער נושא המזוודה עבור טרחתו
הנער . והמתין לנער נושא החבילה, וכדרכו עלה לחדר המיועד לו, ןלמלו

, הגיע הנער כשהוא מנתשם ומתנשף, אך שלא כבשאר הימים, אומנם הגיע
בהסבירו שהפעם נשתנתה מלאכתו , ודרש תשלום כפול ומכופל על טרחתו

הפעם , כי בעוד שמימים ימימה המזוודה היתה קלה. מכל שאר הפעמים
החווירו פניו , כשמוע הסוחר את הדברים אלה. כבדה מנשואהמזוודה היתה 
אבוי לך נער שוטה את כל הוני : "משהתאושש גער בנער. וכמעט שנתעלף
באחרת , החלפת את חבילתי המלאה יהלומים ואבני חן. הורדת לטמיון

וזה לך האות שהרי מזוודה המלאה על גדותיה . המלאה חפצים של מה בכך
לפיכך המזוודה הכבדה שסחבת לא שלי . כלל ועיקרביהלומים אינה כבדה 

ולא אותי קראת יעקב כי : "ה שאמר לישראל עבדו"הנמשל הוא לקב!". היא
לא , אם יגע הינך מעבודת הבורא, כלומר). ב"כ, ג"מ, ישעיה" (יגעת בי ישראל

כך שגישתך לתורה , מכל הלב' משום שאם הייתה עובד את ה. אותי קראת
אלא שמח , לא הייתה מתייגע כלל, שמחויב בה בן ישראל ולמצוות היתה כפי

 .שמחה גדולה
 :בימינו' קלות עבודת ה

בדורות האחרונים מצויים ישראל בעיצומו של עידן הטכנולוגיה המתקדמת 
היא מתן הקלה נוספת , ית של עידן זהקעומק המטרה האל', בחסדי ה
פתחות האנושות משום שלרוב הבעיות ההלכתיות הנובעות מהת. 'בעבודת ה

המאפשר לכל אדם , פשוט וקל, נמצא פתרון טכנולוגי זול, והטכנולוגיה
לפיכך בימינו שהם כהגדרת . לקיים את מצוות התורה בלי שום טורח כלל

נשמעת קריאתה של , )ו"משנה ט, ט"פ, סוטה" (בעקבות משיחא: "המשנה
). 'ב', ו, אבות" (אוי להם לבריות מעלבונה של תורה: "בת קול ביתר שאת

כי אצל שומרי התורה , במיוחד לנוכח העובדה שמציאות ימינו מוכיחה
שומרי השבת : לדוגמא. והמצוות איכות החיים טובה יותר בכל התחומים

ישנם : לעומת זאת אצל מחללי השבת. מתענגים ואינם נפגעים בשבת כלל
-וניאו משתוללים במועד, או שיכורים, הנהרגים ונפצעים בתאונות דרכים

, ועוד כל מיני חולאים רעים, או דוקרים בסכינים, או אלימים, שיכורים
וזאת משום שמחללי . בכל יום ראשון" התקשורת"של " בסיפא"כדאיתא 

, יותר מששמרו ישראל על השבת: "השבת לא הפנימו את המסר הנצחי
מראשי הוגיה של הציונות  1856-1927, אחד העם" (השבת שמרה עליהם

ומוסיפים חילול , לפיכך רשעי ישראל מוסיפים על חטאתם פשע. )החילונית
', פסיכולוגים וכו, חוקרים, ושוטרים, בהעסקת שומרים, שבת על חילול שבת

מ למגר כביכול את התופעות "וזאת ע, בין היתר במימון שומרי השבת
 .השליליות

והיו , הדבר דומה למעשה חכמי חלם אשר היה בעירם גשר שנפער בו חור
והחליטו לבנות , טיכסו חכמי חלם עיצה. עוברים ושבים נופלים ונשבריםה

מ לקצר את זמן הגעת "ע, בית חולים גדול מתחת החור הפעור בגשר
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שלסגור , לו חכמו חכמי חלם היו מבינים. והפצועים לבית החולים, הנופלים
מאשר לבנות בית חולים , ויותר יעיל, יותר פשוט, את החור בגשר יותר זול

אך אין ביכולתו למנוע , אשר במקרה הטוב יכול להועיל לפצועים, שלם
שאחוז יושבי בתי , וכן תמצא בכל תחומי החיים. פצועים ולהחיות מתים

חולי , האלימים, הנרקומנים, הגנבים, השודדים, האנסים, הרוצחים, הסהר
, גבוה לאין שיעור אצל עוזבי התורה' חסרי הנימוס וכד, המתגרשים, הנפש

ולא אותי קראת : "כדבר האמור בהפטרה. לעומת החרדים ושומרי התורה
כאשר בני יעקב לא , דהיינו). ב"כ, ג"מ, ישעיה" (יעקב כי יגעת בי ישראל

התוצאה היא , ואינם נהנים מקיום המצוות, שבתורה' קוראים את דבר ה
עתיד : לפיכך אומר המדרש. שישראל מתייגעים ללא כל תועלת רוחנית

 .רשעים לריק יגעתם כחכם: לומר להםה "הקב
 :תרומת התורה לאיכות החיים

, ומוסדות אקדמיים, וחוקרים, מממן הציבור מחקרים" הנאור"בעולמינו 
במטרה לשפר את איכות , בכל נושא שבעולם', וסטטיסטיקות וכו, ומדענים

ל אשר "המחקרים הנ, של ימינו" במדינת היהודים"אולם . החיים של האדם
מתעלמים מתרומת התורה לאיכות , י הציבור הדתי"ם בחלקם עממומני
התורה מצילה  ,על מצוות השבשמיר, ומן המסקנה המתבקשת מכך, החיים
וגורמת לאיכות חיים טובה , ומגינה מפני תופעות השליליות בחברה, חיים
בעידנא דלא . מגנא ומצלא, בעידנא דעסיק בה, מצוה: ר יוסף"א"וכן . יותר

ובין , בין בעידנא דעסיק בה, תורה. אצולי לא מצלא, גוני מגנאא, עסיק בה
 .). א"כ, סוטה" (מגנא ומצלא, בעידנא דלא עסיק בה

ממחקרים "כתוצאה : נבחן לדוגמא את האיפה ואיפה שבמחקר האקדמי
המחקר , נאסר בחוק עישון עשב הטבק במקומות ציבוריים, "אקדמיים
כביכול אחוז החולים במחלות , לפיה" הסתברות סטטיסטית"מבוסס על 

מאשר אצל הלא שואפים עשן , גדול יותר בקרב שואפי עשן הטבק, ריאות
נפלט מן , למרות שעובדתית רוב רובו של העשן והגזים הרעילים(טבק 

, "הסתברות סטטיסטית"באותה שיטה לא נבדקה ..). התעשיות והמכוניות
, תאונות דרכים בשבתכמה שומרי שבת נהרגים ונפצעים ב: בשאלה הקיומית

, בעינייםשהרי אין צורך להיות מדען דגול כדי לראות ? לעומת מחללי השבת
ולא נדקר במועדוני , כי אף יהודי דתי לא נהרג בתאונת דרכים בשבת

, פשוטה" הסתברות סטטיסטית"שעל פי , מכאן. השיכורים בליל שבת
יכולה למנוע , איסור נסיעה בשבת וסגירת מועדוני השיכורים בלילות שבת

אך כפי . וללא כל צל צילו של ספק את מותם הטראגי של רבים בוודאות
 אלוהיכםלבין  בניכםהיו מבדלים  עונתכםכי אם : "שאמר הנביא
החוקרים , כלומר). 'ב, ט"ישעיה נ" (הסתירו פנים מכם משמוע וחטאותיכם

נראה . מפני חטאיהם, מתבקשת הזוהמסקנה ההאקדמאים מסתירים את 
לחייב , י חששם נובע מכך שהדבר יחייב את הממשל ואת החוקרים עצמםכ

לפיכך אין להם שום חפץ לגילוי האמת , בחוק את שמירת התורה והמצוות
משום . שתורת ישראל היא תורת חיים" פופולארית"והלא , הפשוטה

המכרזת , מלשמוע את בת קול אוזניהםשלעוזבי התורה יותר נח לאטום את 
אוי להם לבריות מעלבונה של : "אמצעי התקשורת החילונייםואומרת גם ב

 ".תורה
וכן , הבטיח לישראל שסופה של אמת מצוות התורה להתגלות' שה, ודע

הרשעים מה עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות : זעירא אומר' ר: "מובא במדרש
הואיל ולא עסקתם , רשעים לריק יגעתם כחכם: עתיד לומר להם? בהם

אין לי , אלא הייתם בעולמי ככלי ריק שאין בו חפץ, טוביםבתורה ובמעשים 
יראו בשמחתן של  בתחילהאלא . לא? יכול יפטרו וילכו להם חנם. חפץ בכם
והזמין , משל למלך שעשה סעודה. בגיהינום נידוניםואחר כך הם , צדיקים

הלכו , על דבר המלך מקפידיםאלא אותם שהיו . ולא קבע להם זמן הכולאת 
ואלו שלא היו , ורחצו וסכו וכבסו את בגדיהם והתקינו עצמם לסעודה

אמר , כיון שהגיע זמן הסעודה. הלכו ועשו מלאכתן, על דבר המלך מקפידים
אמר . אלו באין בניוולן, אלו באין בכבודן. בבת אחת כולםיבאו : המלך
אלו שלא התקינו ו, אלו שהתקינו עצמם לסעודה יאכלו מסעודתי: המלך

. לא: אמר המלך? יכול יפטרו וילכו להם. לא יאכלו מסעודתי, עצמם לסעודה
, ואלו עומדין על רגליהן ורואין, ושמחין ושותיםאלו יהיו אוכלים , אלא

ואתם , אלהים הנה עבדי יאכלו' לכן כה אמר ה: שנאמר. ומצטערין, ולוקין
הנה . ואתם תבושו, ישמחו הנה עבדי. ואתם תצמאו, הנה עבדי ישתו. תרעבו

, ישעיה(ומשבר רוח תילילו , ואתם תצעקו מכאב לב, עבדי ירונו מטוב לב
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עליהם פירש . לפי שלא הקפידו על דבר המלך? מי גרם להם). ד"י -ג"י, ה"ס
דרך ישר . ותויש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מ: שלמה בחכמתו ואמר

אלו , ואחריתה דרכי מות. ה"הקבאלו שמקפידין על דבריו של , לפני איש
פרשה , מדרש משלי, םמדרשים שוני" (ה"שאין מקפידין על דבריו של הקב

 ).טז
 :יתקמההשגחה האלו התעלמות

י הקיים קוהסתרת הניצוץ האל, יתקההתעלמות מההשגחה האלו
מהווה את הגורם העיקרי לחוסר הנכונות , בנשמותיהם של כלל ישראל

ולא "בבחינת , דהיינו. באמצעות שמירת מצוותיו, להכיר טובה לבורא עולם
 ). ב"כ, ג"מ, ישעיה" (אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל

המלך בנה לבנו , למלך גדול שהיה לו בן אהוב מאוד: משל למה הדבר דומה
קנאו , ראו זאת שרי המלך. והשפיע עליו מכל טוב ממלכתו, ן מפוארארמו

לפיכך הסיתו את . עד לכדי שנאה תהומית לבן המלך, בבן המלך וחרה אפם
כעס . ואכן בן המלך מרד באביו ונכשל. למרוד באביו ששכנעוהועד , בן המלך

, שחשש המלך לחיי בנו בכורו מכיווןאך . המלך על בנו וגירשו מן הארמון
וישמרו שלא יקרה לו , כדי שיעקבו אחר בנו כל הזמן, שלח בסתר את עבדיו

 והכהמיד קפץ אחד מעבדי המלך , יום אחד קפץ על בן המלך כלב ענק. אסון
כעבור כמה ימים הופיע . חשב הבן לעצמו שזה מקרה. למוות את הכלב הרע

מלך ושוב הופיע אחד מעבדי ה, אחד משונאיו של בן המלך ורצה להורגו
כעבור כמה ימים שט בן . שוב חשב הבן לעצמו שזה מקרה. והציל אותו
ושוב הופיע אחד מעבדי המלך מן האוניה , ספינתו ונהפכההמלך בנהר 

אלא , הרגיש בן המלך בלבו שאין זה צירוף מקרים. הסמוכה והציל אותו
לפיכך חזרה אהבתו של . הצלותיו נבעו מהשגחתו הנסתרת של אביו המלך

, משום שראה במוחש שעל אף שאביו גירשו מן הארמון, אביו ביתר עוזהבן ל
מיד חזר בן המלך לארמונו של . עדין אביו ממשיך לאהוב אותו ולדאוג לו

מיד קבל המלך את בנו האהוב בשמחה . ושב בתשובה על מעשהו, אביו המלך
 . והחזירו לארמונו

' והענישם ה, ה"שחטאו כלפי הקב, הנמשל הוא לאדם מישראל ולעם ישראל
, שומרם מאסונות' ה, אך למרות זאת מאהבתו את ישראל. בגלות ובייסורים

ריבוי ההצלות מלמד את . אשר נראים כמקרה, ועושה עמם ניסים נסתרים
אך . יתברך' כי ההצלות הם מעשה שמירתו הנסתרת של ה, כל ברי הדעת

אהוב ל: ישנם ישראלים המתייגעים לבצע את המסקנה המתבקשת שהיא
ועל ידי כך לזכות לשוב ולהסתופף , ולחזור בתשובה שלמה, יתברך' את ה

הם ' שכל מעשה ה, כתחליף לזה הם משכנעים את עצמם. תחת כנפי השכינה
 ".סטטיסטית סטייה"או , בגדר של מקריות

 :סיכום
כי מלך מלכי המלכים קורא לישראל בניו , נמצאנו למדים מן האמור לעיל

שובו אלי : שנאמר. ולחסות תחת כנפי השכינה, ונובכל עת לשוב לארמ
את ישראל ' לפיכך מאהבת ה). 'ז', ג, מלאכי(צבאות ' אליכם אמר ה והשובה

בהבטיחו להם כי די להם שיקראו לפניו את , הקל עליהם את הדרך חזרה
יתרה . בכדי שיתכפרו להם כל חטאותיהם, סדר הקרבנות מתוך כוונת הלב

המענגות את , להם מצוות קלות' ישראל נתן המ לזכות את "ע, מזאת
ולשכר , וגורמות להם לחיים יותר טובים בעולם הזה, המקיימן בעת עשייתן

להתפתחות האנושות והטכנולוגיה ברבות ' גרימת ה. כפול בעולם הבא
. בעקבות התמעטות הדורות' נועדה לצורך מתן הקלת יתר בעבודת ה, הימים
גם איכות חיים לו : וות האל מפסיד פעמייםוהמתעלם ממצ המתייגעעל כן 

ברוב חסדו עושה עם ' לפיכך ה. ב"וגם את כל חיי העוה, ז"ולבניו בעוה
על מנת , ושומר עליהם בכל הדורות למרות חטאיהם, ישראל נסים נסתרים

וישובו מרצונם לעובדו בלבב , שישראל ישכילו לגלות את אהבתו יתברך
. ת ישראל בניסים גלויים כבימי יציאת מצריםויגאל א' י זה ישוב ה"וע, שלם

 ). ו"ט', ז, מיכה(כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות : "ככתוב
לראות את הנסים והנפלאות של ' ויזכנו ה', ר שנזכה לשמוע את קול ה"יה
ונשמח ונעלוז לספר בשבחי , )'ו, ד"מ, ישעיה" (צבאות' מלך ישראל וגואלו ה"

עם זו יצרתי לי תהלתי : "הפטרת פרשת ויקראככתוב בתחילת , אל חי
 ).א"כ, ג"מ, ישעיה" (יספרו
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 .בני אדם יכולים להיות נביאים; קיום מושג הנבואה .6

ורבות משמעות בתקופת בית המקדש הראשון היא  הייחודיותאחת התופעות 
בכל , החל מראשית ההתגבשות של עם ישראל ועד לחורבן הבית הראשון. הנבואה

 . הנבואה אפיינה את התרבות היהודית, התקופה הארוכה הזאת
, מגידי עתידות, חוזים, נביאים: תופעת הנבואה בכלל מוכרת בעולם העתיק

בדרך כלל היהדות מתייחסת . ם אף מוזכרים בתורהחלק, קוסמים מכל מיני סוגים
בשלילה לכל סוגי הניחושים ואוסרת את כל הפעולות המאגיות השונות שנועדו כדי 

אך במקביל לזה נוסד . לדעת את העתיד או להשפיע על ההווה השפעה מאגית
: מעמדו של הנביא מרכזי בשלושה תחומים. ביהדות מוסד מרכזי מבחינה רוחנית

, מבחינה מוסרית בהשפעה תורנית על העם, הלכתית בהוראת שעה מבחינה
מכיוון שבמרכזה של התרבות . ה והעם"ומבחינת הקשר החי והתדיר שבין הקב

הרי שאחד , בין אדם לאלוקים על כל המשתמע ממושג זה היהודית עומדת הברית
 הוא הקשר המתמיד והחי שבין אלוקים, העניינים החשובים ביותר בברית הזו

יש ביהדות צד של קבלת עול התורה וציות . הזה מבטא הנביא הענייןאת . לאדם
זכיה בחסדו , ל-של עבודת אלוקים כביטוי הכמיהה האנושית לקרבת הא', לדבר ה

הנוגעת ומתיישמת בדברים , אבל ישנה גם אותה חיוניות מתמדת. ובקרבתו
את התפקיד הזה . זוןיום ושל ח-שגרתיים של יחידים ובעניינים לאומיים של יום

או כפי שהיה אצל אלישע , כפי שראינו אצל שאול, מציאת האתונות. ממלא הנביא
בנס השמן ובהחייאת הילד מבטאת בקשה לסייעתא דשמיא אפילו באופן האישי 

שהרי כל אחד מאיתנו מבקש ורוצה איזו התגלות אלוקית , ביותר ובדברים פרטיים
, מקצה זה ועד להשפעה על סדרי ממלכההחל . ובמצב מסויים מסוימתבשעה 

כל הטווח העצום הזה של חיוניות הקשר שבין . התנהגות העם וחזון אחרית הימים
 .זו עבודת הנביא, אדם לאלוקים וחיוניות הברית

? במה מתייחדת הנבואה הישראלית מאותם דברים הידועים לנו מן העולם העתיק
לא מצאנו שום תיאור , כלומר, יתראשית כל בכך שהנבואה הישראלית איננה מאג

אך כמעט שאין תיאור , ה"הנביא מתפלל לקב. בו הנביא מפעיל כוחות כקוסם
משום שבטקס החייאת הילד יש איזושהי  -כמעט (מיוחד של טכניקה נבואית 

הניתנת להעברה כמו כל  מסוימתמאגיה בעיקרה היא טכניקה , לעומת זאת). פעולה
הנבואה . סודות המקצוע יכול להעבירם למישהו אחר שאדם היודע את, מקצוע אחר

ואינה מתבססת על טכניקה , הישראלית מתאפיינת בתפישה ובפעולה אנטי מאגית
, אומות העולם זהו הבדל גדול מאוד בין הנבואה הישראלית לבין נבואת. רוחנית

יש מי שתופש את . שביסודה תמיד היה איזשהו סוד מקצועי להפעלת הכוחות
ואדם שמכיר , בו חלק גלוי יש. שרק צריך לדעת איך להפעילו, ת כמכאניזםהמציאו

למשל מדען כלשהו שמכיר את ההתנהגות הכימית והפיזיקאלית של , את החוקים
שגם הוא בנוי , וישנו החלק הנסתר במכאניזם הזה. יכול להפעיל אותם, החומרים

עם ידע בדיוק כמה כפי שבל, אותם איש המאגיה יכול להפעיל, מכוחות מסודרים
. מזבחות צריך להקים וכמה קרבנות יש להקריב כדי להפעיל את כוחות המאגיה

אלא שבאותו , ל אינם טוענים שחוקים מאגיים אלה שהפעיל בלעם אינם פועלים"חז
שהרי אחרת לא , בדרך כלל בלעם השיג את מטרתו. ה לא רצה שהם יפעלו"זמן הקב

חות מאגיים בעולם כשם שיש כללים וחוקים בעולם ישנם כו, כלומר. היו פונים אליו
 .עד גבול מסויים ואפשר להפעיל אותם, הפיזיקה

לא מפני שאינם קיימים אלא , אלו "פטנטים"בהנבואה הישראלית אינה משתמשת 
הרי זה כמו לקחת סכין . חלולים ממשמעותם האלוקית, מפני שהם חלולי משמעות

דהיינו , לחלל אותה ממשמעותה. ין זו לרצוחובסכ, מנתחים שנוצרה למטרה מועילה
שהיא צריכה להיות , להפריד בין המשמעות והכוונה הבסיסית שנתן בה היוצר

אנשי המאגיה סבורים שהם . לבין הכלי עצמו, עיקרו ומרכזו של אותו מכאניזם
. אישית או ציבורית, טובה או רעה -שכל מטרה ניתנת להשגה , מסוגלים לזה

, שכל כולה מראשיתה, ת שונה באופן קוטבי מן התפישה היהודיתהתפישה הבסיסי
אלא , לא לידיעת המכאניזם של הבריאה. הכמיהה לאלוקים הייתה, עוד מאברהם
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אלו שתי שאיפות . למה שמעבר לו ולמה שמעניק למכאניזם הזה משמעות וערך
י שרוצה לתמרן את המציאות על פ, מניפולאטוראחת של . נפשיות שונות לגמרי

, של אדם שבמרכז הווייתו השאיפה המוסרית לטוב והשנייה. לטוב או לרע, רצונו
למען הטוב הזה הרי גם אם . עולמו אינו עולם, וללא הטוב הזה חייו אינם חיים

אלו שתי תפישות . גם זה יקר וטוב לו -או אפילו למסור את חייו , צריך לשנות עולם
במתח המוסרי שיצרה בזמנה ועוד , וםוהנבואה הישראלית במשקלה העצ, קוטביות

הן בדברי ימי ישראל והן בהשפעה מעמיקה מאוד על כל העולם , יותר לאחר זמנה
היא המייצגת את התפישה , בשימת המטרה המוסרית קודם לכל, התרבותי

והקשר הוא אל האלוקים ולא , מאגית-היא אנטי. מעיקרה, היהודית מראשיתה
אלא , המציאות לתמרוןרות המשניים של העוצמה ולא לאחד המקו, לאחד הכוחות

קודם כל חתירה נפשית בלתי פוסקת לחשיפת הרצון האלוקי בעצם בריאת 
האדם מצטרף למטרה  ,1ל-ואז פעולה עם א. מגמתו ומטרתו, המציאות של העולם

רך המוסרי והמשקל המוסרי העצום הע, מכאן נובע המתח המוסרי. הבסיסית הזו
 .ש בנבואהש

מדוע יש צורך לרומם אדם . כדי לומר שצריך לעזור לעניים אין צורך בנביא, לכאורה
הרי כל אדם יכול ', כדי שיגיד שאסור לקפח שכר וכדו, ישעיה או ירמיה, מסויים

החיוניות של הברית בין , הקשר החי והמתמיד - ןהענייאלא שזה בדיוק ? לומר זאת
היות האדם חי ומאושר זהו . האדםאלוקים לאדם היא לפי ערך ומשמעות חיי 

ולכן דווקא הנביא , זו המטרה והמגמה של הרצון האלוקי הבורא, אידיאל אלוקי
ואכן כשהם נאמרים על ידי האדם הסובל . צריך לומר דברים שהם לכאורה פשוטים

אולם , אין בהם ביטוי ערכי מוחלט, העבד והשפחה, העני, האלמנה, היתום -והנצרך 
על ידי הנביא מפי הגבורה הרי שהם מקבלים משמעות נצחית כשהם נאמרים 

הוא אינו , הוא אינו רק עצה טובה -המוסר מקבל כאן ערך שאין כדוגמתו . מוחלטת
הסדרת  והוא גם איננו רק, של התרגשות מצפונית ברגע כזה או אחר ןעניירק 

 .העניינים החברתיים

של ההווה , חברה והיחידעצם הקיום והנפש של ה, המוסר הוא יסוד היסודות
הוא . ידי הנביא-על והכרחי שדבר זה יופיע, זו ההארה האלוקית שבבריאה, והעתיד

  .יהיה מבשר החזון והוא יהיה המוכיח והמנחם
וממילא צריכים לומר , שההבדל בין נביא לקוסם הוא בשימוש המאגי, ראינו אם כן

ההתקדשות , נת הטהרהלהכשיר עצמו מבחי, שכל כמה שירצה האדם להיות נביא
כנראה שנוצר מעמד של . אין זה מבטיח לו עדיין שאכן יהיה נביא -והנכונות 

היו , ואכן". בני הנביאים"זהו מעמד , הרוצים והמכשירים עצמם להיות נביאים
אך כמובן , להקות של בני הנביאים שהיו מייחדים עצמם כדי לנסות לזכות בנבואה

שבאופן , הגמור ממסירת הטכניקה של הצד המאגי זהו ההיפך. לא כולם זכו לכך
, ה בחר בו"נביא בישראל זכה להיות מישהו שהקב. עקרוני כל אדם יכול ללמוד

מעבר למערכות המסודרות ומעבר , עצם הנבואה היא מעבר לחוקים, כלומר
היו נביאים שניבאו . זו בחירה אלוקית. למכאניזם הגלוי או הנסתר של הבריאה

אותם ארבעים . ה לנבא כמה פעמים"והיה מי שבחר בו הקב, דפעם אחת בלב
 .ושמונה נביאים ושבע נביאות נשארו משום שהיו לשעה ולדורות

של נבואת אומות  הפונקציונאלילעומת התוכן . הבדל נוסף הוא תוכן הנבואה
', לגלות מי אשם באיזשהו רצח וכדו, עצות מה לעשות וכיצד, של תועלתיות, העולם

להבליט , ל הנבואה הישראלית בעיקרו הוא תוכן מוסרי שנועד להחיותתוכנה ש
ולא , קרבת האלוקים שלו כערך בפני עצמו, ולהדגיש את העמוק ביותר בנפש האדם

זו , זאת משום שעיקר קיום האדם הוא קרבתו לאלוקים. על מנת להשיג משהו
אם 'האומר אדם . ולא להיפך, המטרה שכל שאר הדברים צריכים להיות כלים לה

הופך את הערך , הרי הוא מחלל את הקודש -' ה אהיה עשיר ובריא"אתקרב להקב
היא לחשוף , בעקבות האבות ומשה רבנו, עיקרה של הנבואה הישראלית. לאמצעי

וזו היא הברית שבינו לבין , את עיקר קיומו, את הערך העיקרי שבנפש האדם
 .קרבת האלוקים שבו, אלוקים

כשיש דבר טוב בעולם תמיד . התפתחה בעם ישראל נבואת השקרבמקביל לנבואה 
נבואת . 2"זה לעומת זה עשה האלוקים. "יתפתח מולו דבר אחר שיהיה השקר שלו

. זהו השקר, להתחזות לנבואה המקורית אך להחליף את הערך ןהניסיוהשקר זהו 

                                                           
 

2
 .יד, קהלת ז. 
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, פירושו' נביא שקר'להיות , נביא שקר אינו רק מי שמשקר ועל ידי כך משיג משהו
אך קשה יותר להבחין בין , בין ניגודים אפשר להבחין בקלות. עשיית השקר לערך

. לכן הדבר מסוכן יותר ובעייתי יותר, שהרי השקר דומה מאוד לאמת, שקר לאמת
ירמיהו מנבא על . נבואת השקר יכולה להיות תופעה שמחליפה ערך בערך אחר

קבות ההתפוררות המוסרית של שבע, הוא יוצא בנבואה קשה. המקדש-חורבן בית
. המקדש לא יחרב': באים נביאי השקר ואומרים. החברה היהודית יחרב המקדש

כמובן שנביאי השקר ? מה יפה יותר. 'עם ישראל לנצח ישכון בטח בארצו ובממלכתו
הם פעלו כנביאי , לא? שמא תאמר שהם ביקשו כסף בעבור זה. נשמעים טוב יותר

הם רק לקחו ערך . אין זה השקר הפשוט, תועלת כלשהי הם לא שיקרו למען. האמת
ולכן טענו כי ברור שלא , הוא ערך -" נצח ישראל לא ישקר: "וסילפו אותו מסוים

 . יתכן חורבן
, משום שגם הם טוענים בשם ערכים אמיתיים, קשה מאוד להבחין בנביאי השקר

, שנביאי השקרמעניין הדבר . ורק בשורשי המניעים שלהם אפשר לגלות את השקר
 ולעומתם נביאי האמת, הם המרגיעים את העם, לפחות כפי שהם מופיעים במקרא

אך רק נחמת העתיד שמותנית , אמנם לעתים גם מנחמים, הם המוכיחים והזועקים
נביאי השקר מרגיעים ואינם דורשים . בשינוי האופי המוסרי של החברה היהודית

זה של אי דרישת התיקון הוא השקר ואולי השורש ה, תשובה או תיקון, שינוי
מתבססות על דרישת התיקון , היהדות כולה, הנבואה הישראלית. שבנבואה זו

וכאשר מושמעת . דרישת התיקון -זה עיקרו של המסר היהודי , המוסרי במציאות
כאשר הנחמה שבה מתבססת על כך שהכל טוב בכל , נבואה שאיננה דורשת תיקון

וממילא זה , זו בעיה, ורך לתקן כי יש הבטחה אלוקיתשאין צ, שהכל בסדר, מקרה
אין נחמה , מוכיחה ומנחמת, שינוי, נבואת האמת הישראלית דורשת תיקון. שקר

עם , ואין תוכחה ללא ירידה אל שורשי הכשל וחשיפת השורשים האלו, ללא תוכחה
  .כל חוסר הנעימות שבדבר

. ובית המקדש חרב, העםהנבואה הישראלית לא הצליחה בזמנה לשנות את מצב 
. ממלכת יהודה גלתה גלות ארוכה. בכלל יחזרו ומי יודע אם, עשרת השבטים גלו

אך הנבואה הזו נצרכה , הנבואה לא הצליחה לשעתה למנוע את החורבן והגלות
גם נבואת . המוסר והחזון, היא הצליחה להטביע בנפש העם את הברית, לדורות

מפני  אלא, רק מפני שהחזון מדבר על מוסר לא, אחרית הימים היא ענין מוסרי
ותוצאה זו , שעצם ראיית הזמן וההיסטוריה נתפש כמשהו שיש תוצאה לפעולה בו

הבנה וצבירת , ולכל פעולה יש משמעות של התבררות, גוררת אחריה עוד פעולה
חזון אחרית הימים הוא הסיום המוסרי המתאים . נסיון בדרך של תיקון ושכלול

משום , לאמירת החזון ישנו ערך מוסרי, כלומר. האנושות בכללותה לייסוריה של
ובידיעה , שתפישת ההיסטוריה האנושית היא כפעולה שנמדדת בקנה מידה מוסרי

  .שהם אינם לשווא, שלעינויים ולייסורים יש נחמה
על ידי הסגנון הספרותי הנבואי הובהרה : ענין נוסף הטביעה הנבואה בנפש העם

המשל . עצמו רית אלוקים ואדם בטבע האדם וטבעו של העולםהחיוניות של ב
, מציאות מלאה של בעלי חיים, וכולל בתוכו דימוי של עולם מלא, הנבואי יוצר ציור

, הברית הזו איננה רק המשמעות. מצבים אנושיים וחברתיים שונים, צמחים, פירות
ודה חשובה ומכאן נק. העולם זוהי ברית בתוך, הרצון האלוקי וקרבת אלוקים

אלא במובן של מלאות , לא רק במובנה הדתי, הטבעת הכמיהה לארץ ישראל: מאוד
סגנון . האדם והחברה, עם כל עולם החי והצומח, בשדות ובכרמים, החיים הנכונים

הכמיהה הזו . המשל הנבואי מטביע את המושג הזה בנפש האדם ובנפש העם
, יתה כוח אדיר ששמר על העםה, מלאות הביטוי של הברית הזו, למלאות החיים

אך הוא לא רק שמר על . כאשר יצר דימוי נפשי פנימי אלטרנטיבי למציאות הגולה
כיצד , היסטוריונים מתפלאים. כי אם גם משך אותו לעבר מטרה מסויימת, העם

כאשר רק מיעוט , אפשר היה לשמר את זיכרון הארץ במשך שנים רבות כל כך
 שבמיעוט של יהודים

הציור , התשובה לכך היא שבמידה לא מבוטלת הסגנון הנבואי? בפועל חיו בארץ
הוא שיצר את הציור והכמיהה בנפש היהודי לשוב לחיות  -המלא הזה של החיים 
 .בטבעיות מלאה בארצו
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 נבואתו גדולה משל שאר הנביאים שהיו  -נבואתו המיוחדת של משה רבנו .0

בהקיץ , ללא חולשה, הוא היחיד שניבא בלא מסך: או שיהיו בארבעה דברים
הגיע משה לדרגה גבוהה יותר מכל אדם אחר , מתוך כך. ובכל זמן שרצה

 . בידיעת האל
 

והנביאים . ַכֲחצֹת ַהַלְיָלה' משה נתנבא בכֹה ָאַמר ה,  - 'זה הדבר אשר ציוה ה

 ).סיפרי" (.שה שנתנבא בלשון ֶזה ַהָדָברמוסיף עליהם מ. 'התנבאו בכֹה ָאַמר ה

אינה אספקלריה " כה. "אספקלריה המאירה, פירושו ראיה מוחלטת" זה הדבר"

אלא . לא כן שאר הנביאים. נבואת משה היא ברורה כדבר איש אל רעהו. מאירה

 ":גור־אריה"בל "מהרמבאר ? "כה"שקשה מדוע בכל זאת מתנבא משה לפעמים ב

לכן כוח נבואתם אינו חזק , בעניני עולם הזה שהם דברים משתניםהנביאים ניבאים 

ברם גם . אבל משה שמתנבא תורה ומצות שהן נצחיות כוח נבואתו בהיר. ובהיר

כחצות הלילה אני יוצא ' כה אמר ה"כגון , משה כאשר הוא מתנבא דברי העולם

עברו משער ' כה אמר ה"וכן , שזה ענין השייך למציאות העוברת של העולם, "'וגו

שאינה דומה לשאר המצות שהן צווים , שהיתה זו נבואה לשעתה" 'לשער וגו

 .ד"עכ. לראותם באספקלריה המאירה, ולכן אין אפשרות אפילו למשה. לדורות

. ובהתאם לכך כוח נבואתו, הנביאים נחלקים כל אחד לפי מעלתו האישית, כלומר

ולא קם נביא עוד ", )י, לד, יםדבר(כמו שנאמר , ואם כי משה הינו גדול הנביאים

שנבואת משה משולה כדבר איש , לומר" פנים אל פנים' בישראל כמשה אשר ידעו ה

ת עוברות אינן ודברים גשמיים או מצו, אל רעהו במראה ולא בחידות בכל זאת

על כן אף משה אינו יכול . כי הן מצד עצמן אינן כאלה, ניתנות לראיה מוחלטת

, ברכות(לפי זה אפשר להסביר את דברי הגמרא . ק"ודו, תולראותן בכל כוח נבוא

אבל העולם הבא עין לא ראתה , כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח", )ב, לד

כך אין בכוח , שכשם שאין ראיה ברורה למציאות קלושה". כ"ע, אלהים זולתך

 .שאורה נהיר מדי, הנביא לראות מציאות כל כך עליונה

 

, נבואת משה רבנו היא העיקר השביעי בשלושה עשר עיקריםכאמור האמונה ב

אביהם של כל [ משה רבנו]שנאמין שהוא : "אמונה זה כך-ם מסביר יסוד"הרמב

' כולם הם למטה ממנו במעלה והוא בחיר ה, הנביאים שקדמו לפניו והבאים אחריו

אשר השיג ממנו יתעלה יותר ממה שהשיג או ישיג כל אדם , מכל המין האנושי
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הגיע לשיא ההתעלות מעל האנושות עד , ושמשה עליו השלום. שנמצא ושימצא

 ").חלק"הקדמה לפרק , ם"רמב" (שהשיג המעלה המלאכית

, נבואה". נבואת האספקלריה המאירה" -בתלמוד ובמדרש מכונה נבואת משה 

אפשר להביט ולראות את האור האלוהי ללא כל , כמו בזכוכית שקופה, שדרכה

פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני "על פי המדרש . או נפשית עכירות שכלית

לעומת נבואות שאר , בתיקוני זוהר מאפיין את נבואת משה כנבואה שמשית, "לבנה

 .[הנביאים שמאופיינים כנבואות ירחיות וכוכביות

מייחדים את נבואתו של משה רבנו משאר , ם ועוד חכמי ישראל נוספים"הרמב

 :סוימותהנביאים בתכונות מ

ולא קם נביא עוד בישראל : "ל מכל נביא אחר-משה היה הקרוב ביותר אל הא

 ) ד"דברים ל" (פנים אל פנים' כמשה אשר ידעו ה

ֶנה ", נבואת משה ראתה את הדברים כהווייתם ומהותם מפני שהייתה שכלית

בעוד ששאר , )ח, שם" (יטּוְתֺמַנת ְיהָוה ַיִב , ּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹת, בֹו-ֶנה ֲאַדֶבר-ֶאל

 . הנבואות היו בסמלים ובמשלים כמו בחלום מפני שהיו בדימיון

לעומת כל הנביאים שהיו במצב של , נבואת משה נעשתה במצב של ערנות גמורה

 ). ו, שם" (בֹו-ַבֲחלֹום ֲאַדֶבר", עילפון אקסטטי או שינה בחלום הלילה

לוה ואילו שאר הנביאים היו נבואת משה נעשתה בעודו עומד על רגליו בש

ְולֹא ָעַצְרִתי , ְוהֹוִדי ֶנְהַנְך ָעַלי ְלַמְשִחית", מזדעזעים ורוטטים כפי שכתוב בדניאל

 ). ח, י, דניאל" (כֹחַ 

בעוד שלשאר הנביאים היו הגבלות , לנבואת משה הייתה הגבלה שכלית בלבד

 . שכליות ומידותיות

' ה האֶמר ֲאֵלֶהם מֶשה ִעְמדּו ְוֶאְשְמָעה ַמה ְיַצּוֶ ַויֹ: "נבואת משה הייתה לפי רצונו

, ושאר הנבואות היו באופן אקראי לא לפי רצון הנביא, )'ח' במדבר ט." (ָלֶכם

." 'ה-ַוְתִהי ָעָליו ַיד, ְוָהָיה ְכַנֵּגן ַהְמַנֵּגן", שניסה לעשות פעולות להגיע אל הנבואה

 :). ג, ב"מל(

 

לעומת שאר , שלו ובמעמד רוחני" מקדש הפנימי"בסיום הנבואה משה נשאר ב

 . ולכן היה צריך לפרוש מאשתו, הנביאים שחזרו לעסקיהם וענייניהם הרגילים

ואילו שאר , נבואת משה כללה את החזון ואת דרכי המימוש המפורטים

 . הנבואות עסקו בחזון כללי ובאידאות

הוא שכל , אחד ההבדלים בין נבואתו של משה רבינו לנבואתם של שאר הנביאים

ומשה רבנו נתנבא באספרלריה , הנביאים נתנבאו באספקלריה שאינה מאירה
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אבל בפשוטו אפשר , ודאי יש דברים נסתרים בזה). ב, יבמות מט' עי(המאירה 

מגיעות אלינו ְכאור , י שאר הנביאים"שהנבואות שנמסרות לנו ע, שביאור הענין הוא

ממראהו , שאז יש שינוי בצבע האור שמגיע אלינו, שעובר דרך זכוכית צבעונית

נבואתו של משה רבינו מגיעה אלינו ְכאור שעובר דרך זכוכית , לעומת זאת. המקורי

. שהאור עובר דרכה בלי שום שינוי, ")אספרלריה המאירה("לבנה ושקופה לחלוטין 

, כביכול, ענוותנותו הופכת אותו לחסר עצמיות. צבע משה הוא כזכוכית חסרת

הוא מוסר כל דבר . את הנבואה שעוברת דרכו" צובעות"וכוחות הנפש שלו אינן 

ממעלתו , כמובן, מדרגת נבואה זו נובעת. ללא שינוי, ה"בדיוק כפי שקבלֹו מהקב

 אבל היא חיונית לצורך נתינת, המיוחדת של משה רבינו על פני שאר הנביאים

לּו . 'שמשה לא הבין נכון את דברי ה, שלא יוכל שום אדם לטעון; התורה לישראל

, היה מקום לבעל דין לטעון, היתה נבואתו של משה באספקלריה שאינה מאירה

ומשה לא , "ְבֵחֶלב אמו"אלא " לא תבשל גדי ַבֲחֵלב אמו"לא אמר ' אולי ה: למשל

כדי שלא יהיה שום , אספקלריה מאירהלכן נמסרה התורה ב. 'הבין נכון את כוונת ה

 .ה לתת לנו"מקום לומר שהתורה המצויה בידינו איננה התורה שהתכוין הקב

דברים " (לֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְולֹא ָנס ֵלחֹה: "התורה אומרת על משה רבנו ביום פטירתו

ולא נהפך , שלא שלט בו רקבון -שהכוונה היא לאחר מיתה , י מפרש"רש). ז, לד

שלא כהתה עינו ולא , אבל בפשוטו הכוונה היא על לפני שמת. ניו לאחר שמתתואר פ

מה חשוב לנו ? למה ראתה התורה צורך לספר זאת. ָנס ֵלחֹה למרות זקנתו המופלגת

בשלמא על יצחק ? מה היה מצב עיניו של משה רבינו לעת זקנתו, לדעת לדורות

שנבין איך לא זיהה מי  כדי, )א, בראשית כז(אבינו התורה מספרת שכהתה עינו 

גם על יעקב אבינו התורה מספרת . יעקב או ֵעָׂשו -עומד לפניו בשעת הברכות 

כדי שנבין למה סבר יוסף שאביו אינו מבחין בין מנשה , )י, שם מח(שכהתה עינו 

למה מספרת התורה שלא כהתה עינו ולא  -אבל על משה רבינו ). יח-יג, שם(ואפרים 

 ?לנו לדעת זאת למה חשוב? ָנס ֵלחֹה

באותיות "צריך להזהר , שהכותב ספר תורה, ם כותב"הרמב: אולי מותר לומר כך

כמו שהעתיקּו הסופרים איש , והאותיות העקומות... הגדולות ובאותיות הקטנות

, מי אומר: וקשה). ח"ז ה"ספר תורה פ' ם הלכ"רמב(עד משה רבינו , "מפי איש

' נכתבו כן מפני שכך אמר לו ה, ה רבינושהאותיות הגדולות והעקומות שכתב מש

מפני שלעת זקנתו כהתה עינו , לו אותיות גדולות" יצאו" "במקרה"אולי ? לָכתבן

, לו אותיות עקומות" יצאו" "במקרה"ו, )ומי שאינו רואה טוב כותב אותיות גדולות(

 לֹא: "לכן אומרת התורה... וידו רעדה בעת הכתיבה, מפני שלעת זקנתו ָנס ֵלחֹה

בדיוק , שהתורה הגיעה אלינו בצורה מדוייקת, כדי שנדע; "ָכֲהָתה ֵעינֹו ְולֹא ָנס ֵלחֹה

ה "כל אות נמסרה בדיוק כפי שהקב. ה על משה רבינו לכתוב אותה"כפי שציוה הקב
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אפילו לא בצורת , אין שום עצמיות של משה רבנו במסירת התורה. רצה שתמֵסר לנו

  .בריםוכל שכן שלא בתוכן הד, האותיות
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 .התורה ניתנה מן השמיים.6
 

אך נובעת מתוך כבוד , שאולי מקוממת בתחילה, אני רוצה להתחיל בשאלה קשה
שיש אתרים  זה? איזו הוכחה יש לנו כיום לאמיתותה של השואה. אמיתי לנושא
וזה לא מוכיח על אמיתות , קיים Disney worldאענה לך שגם ? היסטוריים

, "היום השלישי"כך גם הסרט , נכון? יש תמונות וסרטים... מאוס הסיפור של מיקי
 ... ועוד" גברים בשחור"

, כצפוי, התשובה! לטעון שלא הייתה שואה, כמובן, הרי איני בא !?אז מה ההוכחה
לא ... אלא שרק טיפש יטען כך? ואולי הם ממציאים! יש ניצולי שואה –פשוטה 
שכלל , יספרו את אותו סיפור, ן ביניהם קשרשאי, כ הרבה אנשים"שכ, טכנית, ייתכן

זה לא היה עומד בחקירת ! על אותם תאריכים, עם אותם פרטים, לא עולה על הדעת
ידעו שסיפרתי  יילדי! ברור? אך איזו הוכחה תהיה בעוד שבעים שנה! בית משפט

, שמעו ממני ייספרו לילדיהם שבני ינכדי! להם שראיתי בעצמי את הניצולים
אלא שבדיוק בגלל זה קבעה המדינה ? ומי יאמין לאדם בודד! ת הניצוליםשראיתי א

וכולם , כדי שכולם ידעו, בו כל הניצולים מספרים לכל הדור הבא, את יום השואה
 !!! לא ניתן יהיה להפריך את זה גם בעוד אלפי שנים, ואז, יזכרו

וגם , את ליל הסדרחגג רובו הגדול של עם ישראל , כידוע... נחזור לענייננו, ועכשיו
גם בשנה שלפני . כך גם לגבי חג מתן תורה. מעטים מאוד התעלמו, מאלה שלא חגגו

, עדיין אין לי(הלא אם הייתי מסביר לבני ? ממתי... חגגו, אם זכרוני אינו מטעני, כן
ולפני כן עוד , בהליכה, ב דרך האוקיינוס האטלנטי"שאני יצאתי מארה...) אבל נגיד

צריכים כל שנה , ייילד, ועכשיו בגלל זה הם, ב לדם"מים בארההפכתי את כל ה
סביר להניח שהייתי מאושפז , באותו תאריך לאכול שבעה ימים רק בורקסים

אם היו ? אלא מה... שם במרכז הארץ-ח נחמד אי"במחלקה הפסיכיאטרית בבי
ם ושומעים מחבריהם שגם הוריה, ס"הולכים לביה, לאחר שסיימו לצחוק עלי, יילדי

היו מתחילים ספקות לגבי ההצדקה , ובאותו תאריך, באו באותה דרך בדיוק
היו שומעים ילדים אחרים , ס לשכונה"ואם כשהיו חוזרים מביה... לאשפוזי

, כמו, ולא אומר לעם ישראל, עומד משה, שנה 3000-לפני כ? מספרים את אותו דבר
, וצריך להאמין לו, נסשנעשה לו עצמו , ו או מוחמד"יש, להבדיל מליוני הבדלות

הוא חוזר על , לפני שמשה נפטר, בספר דברים"! אתם ניצבים היום כולכם"אלא 
, בפרשת ואתחנן, ובין היתר, ")משנה תורה"ל "לכן הספר נקרא בפי חז(רוב התורה 

משה ! והוא מדגיש בדיוק את הנקודה הזו, חוזר משה רבנו על סיפור מעמד הר סיני
רק : "ולכן הוא מדגיש, "לא היה ולא נברא"ם ינסו להגיד כי מפחד שיבוא יום ואנשי

והודעתם ... השמר לך ושמור נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך
כפי שהסברתי לגבי יום ) להבדיל אלפי הבדלות, שוב(בדיוק  –" לבניך ולבני בניך

ותקרבון ... אלי´ אלקיך בחורב באמור ה´ יום אשר עמדת לפני ה: "וממשיך! השואה
´ וידבר ה... ותעמדון תחת ההר וההר בוער באש עד לב השמים חושך ענן וערפל

משה רבנו ! בכל בלשון נוכח, )ט והלאה´ פס, ´פרק ד, דברים..." (אליכם מתוך האש
! אבותינו! אלא כי קרו לאנשים איתם הוא מדבר, אינו בא ואומר כי קרו לו ניסים

האנשים העומדים שם "! לא היה עובר"זה , תקייםהרי אם מעמד הר סיני לא היה מ
ואיך יזכרו ! כי הם לא עמדו שם, היו מבקשים ממנו להפסיק לספר סיפורי בדים

´ בז, תורה-וכך גם בחג מתן, בליל הסדר כל אחד יספר לבניו! פשוט? זאת לדורות
, המחפש את האמת, אמיתי עם עצמו, אדם רציונלי! וכך לעולם לא ישכחו, בסיוון

אלא אם כן לא ! כהזה בלתי ניתן להפר! לא יכול לסתור את הלוגיקה הפשוטה הזו
 ..באמת מחפשים

היא יציאת מצרים ומתן , שלמעשה ההוכחה שלי לקיומו של בורא עולם, יוצא מכך
והוא גם , שיש לו רצונות ואכפת לו מה קורה בעולם, בהם הוכח כי יש בורא, תורה

, הרצון, מכות מצרים מוכיחות את השליטה כל(שולט בטבע שבחר דווקא בנו 
 .)מעמד הר סיני(ונתן לנו מצוות , ...)שלא סבל מהמכות, ובחירה בעם ישראל
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אנשים רבים טועים לחשוב שתורה ומדע אינם יכולים להשתלב יחדיו ואף סותרים 
ההשקפה המוטעית הזאת התפשטה בקרב הציבור הרחב עקב פרסומים . זה את זה
כיום חושב החילוני . מוטעות שנועדו להרחיק יהודים מיהדות אבותם וססמאות
שיש לבחור בין מדע לבין דת או להפריך אחד משניהם כדי לקבוע היכן , הממוצע

יצרה ניגוד בין התורה למדע ואף , דרך החשיבה המוטעית הזאת. נמצאת האמת
 .גרמה לאנשים תמימים לגמד בדבריהם את התורה לעומת המדע

וביחוד , מציאת תרופות למחלות, משרת אותנו בטכנולוגיה, כידוע לכלהמדע 
, זאת הסיבה שרוב האנשים החליטו לבחור ולדבוק במדע ובממסד המדעי. נוחות

 . כי הם ראו בו את המייצג הבלעדי של הידע והקידמה המשרתים אותנו בחיינו
המדע של כשלמעשה לא השכילו הם להבין שהמדע של שומרי התורה ו, כל זאת

חכמי התורה מעולם לא פסלו ו(!) הכופרים והאבולוציונים הוא אותו המדע בדיוק 
חכמי הגמרא השתמשו מאז ומעולם בידע . את המדע או בקשו לבטלו או לגמדו

 .שהושג בעזרת חקירה של חכמי אותן התקופות
האם החרדים : "השאלה הנשאלת תדירות על ידי שונא הדת הממוצע תשמע כך

 " ?ולועגים לכל תגלית או המצאה מדעית, תנהגים כאנשי ימות הבינייםאינם מ
האמת היא ששומרי התורה והמצוות מעריכים את ההמצאות שהמדע מציע 

בדיוק כמו שמשתמשים בו הכופרים , ומשתמשים בו ובידע שהוא מקנה להם
קהילת שומרי המצוות נהנים מהתפתחות הטכנולוגיה . באמיתות התורה והמצוות

 . יוק כמו חילוניםבד
, יש מכוניות להגיע ממקום למקום ומנורות לראות בחושך, כמו לחילונים, לחרדים

רפואה ותרופות כאשר אלו וגם אלו , תחנות רדיו, עיתונים, מזגנים ומכשירי חשמל
אז . משתמשים באותם מנתחים ואנשי רפואה וטכנאים כאשר הם נזקקים להם

 ? את המדע אם הם משתמשים בו כיצד יתכן ששומרי המצוות דוחים
, ים העוזריםימדוע אנשים חושבים שיש לבחור בין תורה למדע ולא להנות מן השנ

 ?וזה לצרכי הגוף, רוחניות ועולם הבא, זה לחיי מוסר
אנשים נוטים להאמין שההשערות וההנחות שמציג הממסד . התשובה לכך פשוטה

והידע המדעי ומי שכופר  המדעי בדבר מוצא המינים משקף גם הוא את המדע
, מלמדת אחרת, המציאות בכל מקרה. כופר בעצם במדע, בדעות שמציגים מדענים

 .ויש לעשות הפרדה מוחלטת בין המדע לדעה
 

 :והכרתי אפילו אקדמאים שלא ידעו להבחין ביניהם, קיימים שני סוגי מדעים
אנו משיגים בעזרת אותו  ,"המדע האמפירי המדויק"המושג הראשון לענייננו הוא 

הוא המדע המייצג את הקידמה והתרומה הממשית לידע . תצפיות וניסויים
החל , המדע האמפירי מלמד את כל נושאי הטבע. האנושי והאנושות עצמה

הוא " מדע"פירוש המילה . כימיה ופיסיקה וכלה ברפואה וחקר התא, מביולוגיה
דע והחקירה המדעית ולכן המדע האמפירי הוא המדע המייצג את הי" ידע"

, הם המיקרוסקופים והטלסקופים, האובייקטיבית בעזרת הכלים שברשותנו
    .החלליות והלווינים
הנובע " המדע הספקולטיבי"זהו , הנחשב בטעות גם הוא לידע, אך ישנו מושג אחר

המדע . מדעי שנרכש באמצעי כלשהו" ידע"מהשערות והנחות עבודה ולא מ
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ממסד המדעי כאשר הוא מנסה לשער אלו גורמים פעלו הספקולטיבי משרת את ה
 . בהיסטוריה האנושית ואלו גורמים פעלו בהיווצרות העולם

ולא ערך ניסויים בעבר , אף אחד לא נכח כשמאורעות אלו התרחשו, אך למעשה
היינו , אם תיאורטית. כדי לגלות אם נכונות ההשערות שהמדע הספקולטיבי מציע

, היינו יכולים לחקור את העבר כשהיינו חוזרים אליו, זמןמסוגלים לבנות מכונת 
 . רק אז המדע הספקולטיבי היה נהפך למדע אמפירי

מסתמכים אנשי המדע על ההגיון שלהם בלבד בהסקת המסקנות , עד אז
כאשר ההנחה , לעיתים יכול המדע לנסות לחזות אף את העתיד. המיוחסות לעברנו

 .כמו בהווה שהכל ימשיך להתרחש, היחידה היא
כיצד נראים כוכבים רחוקים , המדע האמפירי מלמד אותנו כיצד מתפקד התא

אלא מבנה , הוא כלל איננו מדע, טיבי לעומת זאתלהמדע הספקו. וכיצד הטבע פועל
. לכן אנו מוצאים מדענים הסותרים איש את רעהו בתחומו. מסויים של השערות

ם באלוקים עוברת בגנים או מדע ספקולטיבי יכול להציע שהאמונה של האד
 .שהיקום נברא מפיצוץ

שהאטומים שונים מן הדרך , בעזרת המדע האמפירי, אם מדען יוכיח אמפירית
אך . הוא יוכל להוכיח זאת באמצעות מיקרוסקופ משוכלל, שהציגו אותם עד כה

, ללא הוכחה אמפירית, אם הוא רק יניח או ישער שהמבנה של האטומים שונה
 .ולקים עליו המשערים אחרתימצאו גם הח

הוא יאפשר לנו לאמת זאת , כאשר המדע האמפירי ידווח לנו שבתא יש גרעין
הוא יאפשר לנו , כאשר המדע האמפירי ידווח לנו שהעולם עגול. בעזרת מיקרוסקופ

 .לאמת זאת בעזרת תמונות של העולם מן החלל
הנחותיו ולכן תמיד המדע הספקולטיבי לא יכול לאמת את השערותיו ו, לעומת זאת

ימצא בעל מקצוע אקדמאי שיחלוק על ההשערה של הקודם ויציע הנחה חדשה 
מסתבר שלא ניתן להוכיח או להפריך את הנחות המדע הספקולטיבי והוא . תחתיה

 ".מדע"כלל אינו 
  !מדע ספקולטיבי הוא פילוסופיה  -

" ם המדויקיםהמדעי"כל עוד הוא נמצא בתחום , מסתבר שהמדע רלוונטי לגבינו
, )כדי לאמת אותן שוב, עליהן ניתן לחזור(המוכרים לנו מתצפיות וניסויים בהווה 

כאן אנו מגיעים למדע , אך כאשר אנשי המדע מנסים לחקור את העבר
לעולם לא המציאות היא ש. הספוקולטיבי המצטייר לכל כמדע מדויק לכל דבר

  .נוכל לדעת בוודאות מה קרה בעבר
יש לנו שרידים מהעבר או פרטים . מה שהיה בעבר לא נגיש לנו בהווה וזו עובדה

לחוות "ואלה אך ורק נותנים לנו את האפשרות , בהווה שהם התחדשות של הישן
בעזרת ההגיון שברשותנו לגבי מה שהתרחש " מסקנות לוגיות"ולהסיק " דעה
השערות ושאר הנחות  ,אך כל שיישאר בידינו בסופו של דבר זוהי תיאוריה. בעבר

המדע הספקולטיבי , בין אם המדע רוצה ובין אם לא. עבודה חסרות בסיס להוכחה
   .הוא בעצם פילוסופיה וחוות דעת

  
הקובעת שחוקי הטבע פעלו בעבר בדיוק כפי שהם , אפילו ההנחה הבסיסית ביותר

תמיד כי לא ניתן להוכיח שכך , היא השערה חסרת בסיס אמפירי, פועלים בהווה
לא , שאם לא נקבל אותה, מחובתנו לקבל את ההנחה הזאת, על אף כל זאת. היה

הפילוסופיה של "זה מה שנקרא . נוכל לנתח את העבר או להסיק מסקנות לגביו
 ".המדע

היא . הטענה שחוקי הטבע חלו בעבר כפי שהם חלים עכשיו הוא מושכל ראשון
 . עד שיוכח אחרת, הנחת עבודה ראשונית

בין אם אנו שמים לב לכך , משרת אותנו בחיינו בכל רגע נתון" ל הראשוןהמושכ"
גם , זוהי פחות או יותר הדרך שבה הראש שלנו פועל ומסיק מסקנות. ובין אם לא

" המושכל השני"ו" המושכל הראשון"את מושג . לטווח הארוך וגם לטווח הקצר
 .ננסה לבאר במאמרים העוסקים בכך
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וב על החילוק שבין מדע אמפירי ועכשווי לבין מה זה למדנו שיעור חש ספרב
כמו כן גם למדנו שהמדע האמפירי המדוייק . שמציירים אותו אתאיסטים כמדע

זהו . ואנשי התורה מאז ומעולם עשו שימוש בו, אינו סותר את דברי התורה
המשוער והפוליטי שסותר את מציאות הבורא , התיאורטי, הספקולטיבי" המדע"

 . הוהאמור בתור
לאחר יותר מאלפיים שנה , הממסד המדעי חרט את פרשנות הכפירה על דגלו
הממסד המדעי בחר בעמדה . שהכנסייה הנוצרית כפתה מדענים לאמונה בנצרות

פוליטית ברורה להוציא את הבורא מחוץ לדיונים המדעיים ולהסביר -אתאיסטית
 .מוגם אם תהיה זו כפירה בשכל עצ, את היקום באופן מטריאליסטי

, זהו לא מדע אמפירי. כך נוצרו התיאוריות השונות בדבר מוצא האדם וגיל היקום
כי , מדובר כאן בפסיכולוגיה פשוטה. כי אם פרשנות אישית על סמך עמדה פוליטית

התיאוריות הכפרניות השונות היו בעצם הדרך היחידה להתכחש לדת ולאמונה 
כדי לנגח את האמונה בבורא עד ימינו משתמשים בה אתאיסטים שונים . בבורא

 ".מדע היקום והאדם"במה שהם קוראים לו 

 :כמה דוגמאות בין דברי התורה לבין המדע  נביא כעת

 ?הירח חידוש אורך ידוע ממתי
 

, מדוייקים אסטרונומים נתונים תדע(!) שנים אלפי לפני נכתבה אשר שתורה היתכן
 כלים באמצעות כיום אליו הגיעו, הגרמני - ולאחריו, האמריקאי החלל מינהל אשר

 ?!?משוכללים אלקטרוניים

 !בהחלט חיובית התשובה, הפלא למרבה

 אשר עד" וגדל" ההולך דק חרמש כצורת הירח נראה חדש כל בתחילת כידוע, ובכן
 ושוב, נעלם אשר עד" ומצטמק" הירח הולך מאז. החדש באמצע במלואו נראה

 למולד ממולד החולף הזמן פרק. העברי החדש ראש יום הוא המולד יום". נולד"
 .הירח חידוש אורך: קרוי

 שהם וכפי, בחדש היום פי על נקבעים ישראל תורת חגי שזמני שמכיון לציין יש
 עשר בחמשה - הסוכות חג, בניסן עשר בחמשה - הפסח חג, למשל. (בתורה מצויינים
 רבה הלכתית חשיבות לפיכך 1)הלאה וכן, בתשרי בעשרה - הכיפורים יום, בתשרי

 .הירח מולד בזמן תלוי כאמור אשר דבר - החדש ראש יום לקביעת מיוחסת
 :מסופר) א, כה השנה ראש( בתלמוד, והנה

. לחדש ותשעה בעשרים לבנה דמות ונראית, בעבים השמים נתקשרו אחת פעם"
 מבית מקובלני כך, גמליאל רבן להם אמר. 'וכו) הוא( חדש ראש לומר העם כסבורים

 עשרה שתים-( ומחצה יום ותשעה מעשרים פחותה לבנה של חידושה אין: אבא אבי
 ".חלקים ושלשה ושבעים, שעה שלישי ושני, )שעות
 נשיאי שבשושלת קודמים מדורות פה שבעל בתורה שקיבל מעיד גמליאל רבן, ובכן

 של חידושה אורך כי) תורה מתן עד מאבותיהם והם מאבותיהם קיבלו אשר( ישראל
, חלקים ושלשה ושבעים, שעה שלישי ושני, ומחצה יום ותשעה עשרים: הוא הלבנה
 .בדיוק
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 :התורה לפי החישוב סיכום:נתבונן עתה
 שעה חלקי 73+  שעה 2/3+  יממות 29.5

 .)חלקים ושמונים אלף בשעה שהרי( חלקים 720=  שעה 2/3. א
 חלקים 720+  חלקים 73=  חלקים 793. ב
 ההשע חלקי 793/1080=  שעות 0.734259. ג
 היממה שעות 0.734259/24=  יממות 0.03059: שהן. ד
 0.03059+  יממות 29.5=  יממות 29.53059: היממות 29.5 יתרת את נוסיף. ה

 יממות
 29.53059: מסקנה. ו

 החלל מינהל של הראשי המדען NAGA  ARAC של ספרו מתוך הוא דלהלן הקטע
 ממולד הירח חידוש אורך כי מסיק הוא התדהמה למרבה. CA A, האמריקאי

 חלקיקי הוא ההפרש( יממות 31.53751 למעשה שהן יממות 31.537566: הוא למולד
 אסטרונאוטים שהניחו זכוכית פריזמת באמצעות התבצעה המדידה)!!! ]שניה

, הפריזמה אל הארץ מכדור הנשלחת לייזר קרן ובעזרת, הירח על אמריקנים
 התחדשו אשר אלה מכשירים ללא כי יודגש. אטומי ושעון, עוצמה רבי טלסקופים

 מדוייקת לתוצאה להגיע המודרני למדע אפשרות שום היתה לא, האחרונות בשנים
 [.כל־כך
 פער את וסוגר הולך זה מחקר. גרמניה-בברלין נערך אשר יותר מתקדם מחקר והרי

 אורך כי מסיק והוא, המודרני המדע מחקרי לבין ישראל תורת שבין השניה חלקיקי
 :החדש המחקר ציטוט הנה !!!יממות 31.537561: הוא למולד ממולד הירח חידוש

 יודעים, היקום בורא מאת לעמינו ניתנה התורה כי מוחלטת בודאות היודעים, אנו
 צורך ראה התורה נותן אשר רבים טבע סודות לנו נתגלו מצוות מעט לא פרטי בין כי

 חגי לקביעת הנצרכת( ל"הנ הדוגמא. כהלכתן המצוות קיום לשם אותם ללמדנו
 של מנגיעות המשוחרר המתבונן למשכיל - בה די אך, רבות מתוך אחת היא) התורה

 אנושי שגורם כלל יתכן לא כי המוכרחת למסקנה להגיע כדי - קודמות מוסכמות
 .ישראל תורת את כתב
 דמות את הרואה העם נגד להכריע גמליאל רבן נרתע לא כיצד נבין גם כך מתוך
 הלבנה שתיראה יתכן לא מאבותיו קבלתו פי שעל העובדה סמך על רק וזאת, הלבנה
 הלבנה דמות היתה שלא לכל ברור, המדע ממצאי לאור, כיום. שעה באותה

 לרבן אך. העננים של שהיא כל השתקפות אלא ותשע העשרים ביום שניראתה
 הוא שבידי המידע מקור: ידע הוא שהרי! אז כבר ברורים הדברים היו גמליאל
 .!!טועה אינו העולם ובורא, הבורא בתורת

 קידמת אחר במרדפו המדע של צעד לעוד בסבלנות להמתין אלא נותר לא לנו
 אורך של המוחלטת האמת אל ויגיע, שניה חלקיק בעוד לדייק יוכל אשר עד, התורה
 .הירח חידוש

: ְוָאְמרּו ָהֵאֶלה ָכל־ַהֺחִעים ֵאת ִיְשְמעּון ֲאֶשר ָהַעִםים ְלֵעיֵני ּוִביַנְתֶכם ָחְכַמְתֶכם ִהיא ִכי"
 )ו, ד דברים! (ַהֶזה ַהָּגדֹול ַהּגֹוי ְוָנבֹון ָחָכם ַעם ַרק

-( ומזלות תקופות חישוב זה אומר הוי? העמים לעיני שהיא ובינה חכמה היא איזו
 הכתוב עליו, מחשב ואינו ומזלות בתקופות לחשב היודע וכל). כוכבים מערכות

 )ד ואתחנן, שמעוני ילקוט!" (ראו לא ידיו ומעשה, יביטו לא' ה פועל ואת אומר
 ?"כימה" במערכת יש כוכבים כמה

 שנות מאות שובכשל מאיתנו והמרוחק, )פליאדות" (כימה" הנקרא הכוכבים בצביר
 ראות בתנאי להבחין יכולה ביותר החדה העין. כוכבים בששה מבחינה העין, אור

 כי רבים דורות במשך האסטרונומים סברו כך ואכן. ושמיני שביעי בכוכב תקינים
 .כוכבים שמונה מכילה" כימה"

, גלילאי גלילאו ידי על - 1609 ט"שס'ה בשנת הטלסקופ המצאת לאחר, והנה
 טלסקופ - ולאחרונה, אור שוברי הטלסקופים השגת ועד מאז ושיפורו ושיכלולו

 אשר כוכבים ממאה למעלה מכילה" כימה", ל"הנ השמונה מלבד כי התברר, רדיו
" השמים צבא" בספר פירוט ביתר כך על ראה. (לראותם מסוגלת אינה רגילה עין
 כך על עוד וראה. וידאל. נ ר"ד הידוע האסטרונום מאת) והלאה 134' עמ( ב"ח

 ).674' עמ' כ כרך העברית באנציקלופדיה
 :זו בלשון כתוב( ב, נח ברכות) בתלמוד

 שהם( דמכנפי) אומרים יש( לה אמרי. כוכבי כמאה שמואל אמר? כימה מאי"
 וראה)". פזורים שהם( דמבדרן) אומרים ויש( לה ואמרי, )לזה זה וסמוכים מקובצים
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 הכוכבים כלומר". כימה של כחה" על" כימה מאי" השאלה כוונת כי י"רש בפירוש
 .ממאה יותר אף יש אבל שלה המרכזיים
 עדיין הומצא לא תקופה באותה. שנה מאות וחמש כאלף לפני נכתב התלמוד

 היו אשר התלמוד דברי את בעליל סתר כימה במערכת לעין והנראה הטלסקופ
 כלל קיבלו לא יהודים הלא האסטרונומיה חוקרי כך משום. ביותר מוגזמים נראים

 של לדעותיהם כלל בדרך רחשו אשר המרובה ההערכה אף על בזה התלמוד דברי את
 .האסטרונומיה במדעי בפרט, ישראל תורת חכמי
 שמקור ידעו שהם מפני. ובגאון בעוז שלהם על עמדו התלמוד חכמי, זאת ובכל

, כימה מערכת את ובתוכו כולו היקום את שברא מי של תורתו היא שבידם המידע
 זה ומידע. לעין נראה אשר את רק ולא במציאות קיים אשר את היטב יודע והוא

 הדור לחכמי מסרוה והם, שלפניהם הדור מחכמי דור כל חכמי ידי על התקבל
. נכתבה - פה שבעל התורה חלקי כשאר - זו שקבלה עד לדור מדור וכך, שלאחריהם

 הכוכבים האם, הנמסר המידע מפרטי באחד מחלוקת נפלה הדורות שבמשך אלא
 .נפלאים והדברים. פזורים או מכונסים שבכימה נראים הבלתי הרבים

 
 :העולם צורת

 זנבות על הניצב רחב משטח הוא שהעולם סבורים היו הקדמונים העמים, כידוע
 אדירי פילים ארבעה ידי על מוחזקת שהארץ שהאמינו והיו. ענק לוייתני שלשה

 היה לכולם כך או כך. סופי אין באוקינוס השט ענק צב גבי על העומדים מימדים
... העולם מחזיקי של שהיא כל מתזוזה כתוצאה נגרמות האדמה שרעידות ברור

 הגיונית ובלתי סבירה בלתי נחשבת היתה כדורי שהעולם המשערים תיאוריית
 .לחלוטין

 העולם צורת בדבר הקדמונים מתאוריות אחת

 )186' עמ' ב כרך" מכלל" אנציקלופדיה מתוך(

 הדיעה אך. כדורי שהעולם, יון מחכמי חלק לטעון החלו יותר מאוחרת בתקופה רק
 היא הארץ כי היתה האנושות כל כמעט בקרב שנים של רבות מאות עוד הרווחת
 .כיפה בצורת - היותר לכל או, שטוחה
, )-  1492 ב"רנ'ה בשנת( שנה מאות כחמש לפני אמריקה יבשת התגלתה מאז, אולם

 לצד מסע ידי על שבמזרח להודו להגיע ביקש אשר קולומבוס של מסעו בעקבות
 אכן כי להבין רבים אנשים החלו, דומות להפלגות לצאת רבים עורר ובכך, מערב
 רווחת היתה עדין אשר לדיעה גמור בניגוד, להדגיש יש, וזאת. כדורית העולם צורת
 .שטוחה היא הארץ כי, תקופה באותה ההמון בקרב
 מדעית חותמת קיבלה האחרונים ובדורות, והתחזקה הלכה כדורית שהארץ זו גישה

 המשטח תאוריית אשר עד, החלל מן העולם תצלומי לאור בפרט - וברורה מוחלטת
 שהנתון נזכור אם, זאת ובכל. פנינו על חיוך מעלה ופילים לוויתנים גבי על הניצב
 והרים שדות של משטח רק היה תקופה באותה העולם אנשי לפני היה אשר היחיד
 שלפני ובפרט. כדורי שהעולם להניח סיבה שום להם היתה שלא הרי, העין למלא
 בבני המאוכלס שהעולם לומר הגיון שום היה לא, המשיכה כח את ניוטון שגילה
 עומדות השני שבצידו והבריות, כדורי הוא) שונים וחפצים( חיים ובעלי אדם

 ...ממנו נופלות ואינן, למעלה ורגליהן למטה כשראשיהן
 הדברים נכתבו שנה כאלפיים לפני נכתב אשר) א, י דף ויקרא( הקדוש בזוהר והנה

(!) לכן קודם עוד נכתב אשר מספר מצוטטים שהדברים אומר הזוהר כאשר, הבאים
 :סבא המנונא רב ידי על
 - שעליו והאנושות העולם, כלומר - הישוב כל( ככדור בעיגולא מתגלגלא ישובא כל"

 מתגוררים - חלקם, כלומר - אלה( לעילא ואלין לתתא אלין) ככדור בעיגול מתגלגל
 משנויא בחזווייהו משניין בריין אינון וכל) למעלה ואלה, הכדור בתחתית, למטה

 הבריות אלה וכל. (נשא בני כשאר בקיומייהו וקיימין, ואתר אתר כל כפום, דאוירא
 בקלסתר, בצבעם - בחזותם שונים - הכדור של השונים בחלקים המתגוררים -

 אולם. ומקום מקום כל של האויר מזג כפי, האויר מזג שינוי מחמת -', וכדו, פניהם
 כד) בעולם מקום יש כן ועל( בישובא אתר אית דא ועל). אדם בני כשאר הם עומדים

 חושך, לֵאֶלה אור כאשר. (לליא ולאלין, יממא לאלין. לאלין חשיך, לאלין נהיר
 ליליא ביה אישתכח ולא, יממא דכוליה אתר ואית) לילה ולאלה, יום לאלה. לאלה

 אלא לילה בו יימצא ולא תמיד שמואר בעולם מקום ויש. (זעירא חדא בשעתא בר
! מעשיך נפלאים נפליתי נוראות כי על אודך) כתוב שכך( כתיב דהכי. 'וכו) מועט זמן
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 החכמה לבעלי נמסר זה וסוד( דחכמתא למאריהון איתמסר דא ורזא) קלט תהילים(
 ."'וכו) התורה חכמת -

 :נכבדות ידיעות מספר נכללות הקדוש הזוהר של זה וקולע קצר בקטע
                            .משטח בצורת שהעולם אז האנושות כהבנת ולא. כדור בצורת העולם .א
 .התחתון בחציו גם אלא, אדם בני מתגוררים העליון בחציו רק לא, זאת ובכל .ב
 דורכות רגליהם כלומר( ועומדים קיימים התחתון הכדור שבמחצית האדם בני גם .ג

 .המשיכה כח. העליונה שבמחצית האדם בני כשאר) הכדור אדמת על
 חזות, הכדור חלקי שבשני ובמצבם האדם בני בצורת והשויון הדמיון אף על .ד

 ).'וכו העור צהובי, העור אדומי, שחורים( למקום ממקום שונים' וכדו, צבעם, פניהם
 האויר מזג מהבדלי כתוצאה נובע השונים במקומות האדם בני שבחזות השוני .ה

 .המקומות שבין
 .יום לאלה לילה וכשלאלה, לילה לאלה יום לאלה כאשר, העולם מן בחלק .ו
 .קצר זמן וחשוך ארוכה תקופה שמואר בעולם מקום ויש .ז

 המדע לאנשי ידוע איננו שבידם שהמידע לעובדה מודעים היו ישראל תורת חכמי
 מגדירים ל"חז ל"הנ הזוהר דברי בסוף. בעיניהם ומוזר תמוה להיות אמור ואף, דאז
 מחקר באמצעות אינו המידע שמקור מצהירים גם ל"ז חכמינו. סוד בשם זה מידע

" איתמסר" דא" ורזא. ("התורה חכמת לבעלי, להם נמסר כך אלא, שבוצע
 .תורני אלא, טבעי אינו המידע מקור כלומר). דחכמתא למאריהון

 ??היא השמים מן, שהתורה להווכח בכדי בכך די האין
 השמש נרתיק

 :נאמר) 'ו' פ רבה בראשית( בראשית במדרש
 "נרתיק לו יש חמה גלגל"

 ):ה, יט( בתהילים הפסוק את לכך בהקשר מציין המדרש
 "ָבֶהם אֶֹהל ָׂשם ַלֶשֶמש"
 מציעא בבא לדוגמא ראה( ל"חז בדברי מקומות בעוד מוזכר השמש של זה" נרתיק"
 הארץ כדור יושבי היו השמש של" נרתיק"ה אלמלא כי מתבאר מדבריהם). ב, פו

 .ביותר חמורה בצורה ניזוקים
 שהרי. הדברים את לקבל התקשו ישראל לתורת מאמינים הבלתי כי לציין למותר
 .נרתיק או מעטפה של סימן שום עליה ואין, כל לעין גלויה השמש

 ובכל, נרתיק או מעטפה של סימן שום השמש על שאין ראו הם גם ל"חז, מאידך אך
 !התורה אומרת שכך מפני, בהחלטיות הדברים את אמרו זאת
 בקרינת השמש של והצילומים החלליות בעידן המדע אנשי זה בנושא אומרים ומה

X? 
 :(35' עמ" השמים צבא)" הדברים בהסבר וידאל ר"ד של דבריו והרי
. חום מעלות 6000 היא שפתו של שהטמפרטורה ענקי גאז כדור היא השמש, כזכור
 לחישובים בהתאם. יותר עוד גבוהה בטמפרטורה גאזים גועשים לשפתו מתחת

 לכדי מגיעה היא השמש שבמרכז עד ויותר יותר הטמפרטורה עולה, שבידינו
 המשחרר" גרעיני כור" הוא השמש מרכז כי משערים כיום! חום מעלות 15,000,000

 ופוחתת הולכת הקרינה עוצמת. החוצה אט אט דרכן המוצאות אדירות חום כמויות
 הנמצאות השמש פני של החיצוניות לשכבות מגיעה שהיא עד החוצה הדרך לאורך

 השמש בתוך האלו הגבוהות הטמפרטורות. חום מעלות 6000 של בטמפרטורה" רק"
 מתפרצים גלים יוצרים ואף אדירים במימדים גועשים שם שהגזים לכך גורמות

 אלו שכבות. השמש של החיצוניות הגאזים בשכבות אדירים בכוחות ההולמים
 הזעזועים את בולמות וכן, השמש מתוך הבוקעת עצמה החום קרינת את סופגות
 ".הנרתיק" בשם קוראים אנו אלו חיצוניות שכבות. בה מכים אלה שגלים
 שם. השמש פנים הוא' א איזור: היום לנו ידוע שהוא כפי השמש של מבנה

 היא הקרינה זה באיזור). במרכז חום מעלות מליון 15 עד( מאד גבוהה הטמפרטורה
 קרינות אם. גמא קרינת וכן, )רנטגן( X קרינת, סגולה אולטרא בקרינה ביותר חזקה
 היא' ב שכבה. העולם כל את שורפות היו הן הארץ לכדור ישר מגיעות היו אלו

 השמש מתוך הבוקעים ההלם גלי את וכן זו קרינה הבולם האחרון הנרתיק
 6000 של בטמפרטורה והיא" פוטוספירה" נקראת זו שכבה. אותם" ומרככת"

 .מעלות
 :כפול הלקח עבורינו והרי. וידאל ר"ד של דבריו כאן עד
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 בבורא אלא, אנושי בגורם מקורה אין, בה המופיע המדעי המידע על, התורה. א
 שאינם אותם את גם ובהם, בריאתו מסתרי את לעמו בתורתו גילה אשר העולם
 .השטחית לעין נראים

 אם אף, ל"חז מאמר לכל הראוי הראש ובכובד ביותר רבה ברצינות להתייחס יש. ב
 .פשוט במבט נתפסים בלתי נראים הדברים

 
 ?החוץ מן קולות שומע העובר האם

 
, זאת ובכל. ישראל בכל ומפורסם ידוע הכיפורים ביום והשתיה האכילה איסור
 פרק יומא( במשנה מבואר, מאכילה ההמנעות עקב חיים לסכנת חשש קיים כאשר

 .לאכול וחובה שמותר) ה, ח
 :היא משנה באותה המוזכרות סכנה לחשש הדוגמאות אחת

 מריח העובר: "י"רש ופירש". נפשה שתשיב עד אותה מאכילין, שהריחה עוברה"
 ".מסוכנים שניהם, אוכלת אינה ואם. לו מתאוה והוא, תבשיל ריח

 מוסבר בלתי נפשי צורך מרגישה והיא תבשיל מריחה הרה אשה כאשר, כלומר
 הריח את קלט העובר אלא, שמתאוה זו היא לא ישראל תורת לדעת, ממנו לאכול

 .בסכנה וחייה חייו, האכילה מן עצמה תמנע ואם. מתאוה והוא באמצעותה
 ):מארמית מתורגם( מסופר) ב, פב יומא( משנה אותה על הערוך בתלמוד. מכך יותר

 ושאלוהו הנשיא יהודה רבי לפני באו. הכיפורים ביום שהריחה במעוברת מעשה"
 תוכל אולי, היום הוא הכיפורים שיום באוזנה ותלחשו לכו להם אמר. לנהוג כיצד

 הנשיא יהודה רבי קרא. האשה ונרגעה, מתאוותו העובר ופסק, לה לחשו. להתאפק
. יוחנן' ר ממנה יצא ובאמת. ידעתיך בבטן אצרך בטרם: הפסוק את עובר אותו על

 כיצד ושאלוהו חנינא רבי לפני ובאו הכיפורים ביום שהריחה במעוברת ומעשה
, נרגעה ולא לה לחשו. הוא הכיפורים שיום באוזנה ותלחשו לכו להם אמר. לנהוג

 ממנה יצא. מרחם רשעים זורו: הפסוק את עובר אותו על חנינא רבי קרא. והאכילוה
 .")המחיר הפקעת לשם-( הפירות אוצר שבתאי

 לפגוש הרציונאלי המדע לאנשי הזדמן אילו, רבים דורות במשך כי להניח ניתן
 העובר: "בתרעומת מהולה בתמיהה מגיבים הם היו, התלמוד של אלה בדברים

 יצא שכבר במי הקיימת תכונה כל המשולל, מתפתח בשר גוש הוא הרי אמו במעי
 הוא וכי, ובכלל! ?ותאוות בחוץ המתרחש קליטת לו לייחס ניתן וכיצד, העולם לאויר
 ?!?כך ידי על נרגע ועוד?? אימו של לאוזנה לחישה שומע
 בעזרת העובר בהתנהגות הצפיה ואפשרות המחקר התקדמות עם, זה בדורינו, והנה

 הוא העובר כי" לפתע נודע", והקלטה האזנה מכשירי ובשיתוף, סאונד-אולטרא
 !לזוכרם ואפילו, החוץ מן וגרויים רשמים לקלוט המסוגל אדם ממש
 - האדם גוף" בספר שיפלביין סוזאן הידועה המדענית של מדבריה ציטוט הנה

 (:53' ועמ 31' עמ" )תיאמן שלא המכונה
 מניע הוא. ביותר מעניינת עצבית התפתחות מפגין שבועות וארבע עשרים בן ולד"

 בעת ובוגרים לילדים בדומה, שלו השינה מזמן ניכר חלק במשך במהירות עיניו את
 .חלום
. למוסיקה, הנראה ככל, מגיבים זה בגיל ולדות. קולות שומעים שהוולדות ספק אין
 .מוכתב קצב פי על רקדו כאילו - ונעים בעיניהם ממצמצים הם

 שהם היא עובדה. הרחם מן עמם נושאים שהם לזיכרונות ראיות מפגינים יילודים
 ואפילו, האם של קולות, אימהיות לב פעימות כמו מוגדרים קולות לשמוע מעדיפים
 לה להאזין הרבתה שאמו מוסיקה מזהה תינוק. הלידה לפני להם שקראו סיפורים

 הקיום את מתחילים הללו המורכבים שהיצורים סבורים מבינינו רבים. ההריון בעת
 של בהמשכה שמדובר מעידים כישוריהם כל אבל, הלידה בעת שלהם האמיתי

 ".העיבור ברגע ממש המתחילה, מופלאה התפתחות
 לקלוט העובר מסוגל בדיוק כיצד ויסבירו יוכיחו אשר מדעיים כלים עדיין אין כיום

 וציוה התורה את כתב אשר העולם בורא כי ברור לנו אך. החוץ מן וריחות רשמים
 ונצרך החשוב מדעי מידע כל בתורתו לימד, הכיפורים ביום האכילה איסור על בה

 שהריחה עוברה לפיכך. ומתאוה מריח העובר כי לימדנו הוא וכך. המצוות לקיום
 ופיקוח, בסכנה שניהם חיי, כן לא שאם. להאכילה יש נרגעת ואינה הכיפורים ביום
 .הכיפורים יום את דוחה נפש

 באוזני וכשלוחשים! ומבין! שומע גם העובר כי ישראל חכמי ידעו אף כך ומתוך
 הטוב אל נוטה זה שעובר הוא אות הרי, נרגע והוא, היום הוא הכיפורים שיום אימו

 שהרי. השלילה אל שנוטה הוא אות הרי, נרגע ולא באוזניה לחשו ואם. והראוי
 (!)והחליט, והבין, שמע בודאי
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 ר"מד( במדרש המבואר את מעתה נבין, עסקינן העובר של נפשו בתכונות ואם
 :ברחמה עוָברים ועשיו יעקב בהיות ברבקה האמור הפסוק על) ו, סג תולדות

" 'ה ֶאת ִלְדרֹש ַוֵתֵלְך ? ָאנִֹכי ֶזה ָלָםה ֵכן ִאם ַותֹאֶמר. ְבִקְרָבּה ַהָבִנים ַוִיְתרֲֹצצּו"
 )כב, כה בראשית(

, מדרשות ובתי כנסיות בתי) יד על-( על עומדת שהיתה בשעה: "המדרש לשון וכך
. ידעתיך בבטן אצרך בטרם) שכתוב זהו-( דכתיב הוא הדא. לצאת מפרכס יעקב

 דכתיב הוא הדא. לצאת מפרכס עשיו כוכבים עבודת בתי על עוברת שהיתה ובשעה
 ."מרחם רשעים זורו

 :כי. שבכתב התורה ביאור את פה שבעל בתורה-( קבלתם מכח ידעו ל"חז, כלומר
 מקומות בדבר ויודע מרגיש הוא פיהם על מיוחדת דרך או חוש יש לעובר .א

 .בסביבתו הנמצאים מיוחדים
 בסמוך עוברת האם כאשר עצמם על החוזרים העובר של עזים פרכוסים .ב

 .העובר של אופיו על ללמד ויכולים, מקריים אינם - מסויימים למקומות
 .החוץ מן קולות שומע העובר, לעיל כאמור .ג

 השלישי הנתון את עצמו בכחות להשיג עתה לעת הצליח שהמדע לציין ראוי
 להתפתחותו בסבלנות וממתינים, הצד מן בו מביטים אנו והרי. שהזכרנו

, העולם בורא לימדנו אשר ל"הנ הנתונים שאר להשגת בדרך אט אט והתקדמותו
 .בתורתו

 
 :החדשי המחזור של הפיזיולוגים השלבים הכרת

 
 לאחר, כלומר". המשפחה טהרת" מצות זוהי, היהדות מצוות של היסוד מאבני אחת

 ידי על לאשה שהתברר ולאחר הוסת בא מעת ימים) חמשה נוהגים ויש( ארבעה
 אשר נקיים ימים שבעה האשה סופרת, לחלוטין נקיה כבר היא כי, עצמה בדיקת
 מיוחדים חוקים פי על הבנויה צלולים מים בריכת(= במקוה טובלת היא בסופם

 במקוה הטבילה לאחר ועד הוסת מעת). טהרה מקוה התואר את לה המעניקים
 בספרות המכונה זה חמור איסור, אגב. (ביניהם פיזי במגע הזוג בני אסורים

 אפילו המגע איסור לעצם בנוסף וזאת. רווקה על גם חל, נדה איסור בשם ההלכתית
 ).וקידושין חופה ללא - נדה שאינה במי
 באור לפתע מואר, הפשוט האדם בעיני למדי מוזר שטחי במבט הנראה זה חוק

" התמים" החוק כי לפליאתם גילו אשר, המודרני המדע אנשי ידי על יקרות
 במבנה רחבה בקיאות מתוך הורכבה כי המוכיחה גאונית בטכניקה בנוי, לכאורה

 אותם מתפקדים לפיהם הביולוגיים ובחוקים, האדם גוף אברי של הפיזיולוגי
 עד נסתרים פרטים בפרטי ושולטת רחבה להיות חייבת היתה זו בקיאות. איברים

 התגלו רבים שפרטים בעוד, איברים באותם שינוי כל מתרחש בו המדוייק הזמן כדי
 .חדישים מדעיים עזר כלי באמצעות ורק האחרון בדור רק המחקר לאנשי
 בעיות למספר הולם פתרון מעניק זה נפלא חוק כי מתברר הרי, בכך די לא ואם

 להתמודד נאלץ הנשואים הזוגות מן ניכר חלק אשר קשות וחברתיות רפואיות
 בתחום גם רבה מומחיות מתוך הורכב החוק, ל"לנ בנוסף כי המגלה דבר. עימהן

 מן זוגי הבין בתחום וגם, וההורמונלי הפסיכולוגי בתחום וגם, רפואי-הבריאותי
 .והביולוגי הפיזיולוגי בתחום מפליאה בקיאות מתוך, וכאמור. הסוציולוגי ההיבט

 בריאות", שוסהיים אלי ר"ד של מאמרו מתוך בקטעים ניעזר, הדברים להבהרת
 [:והדגשה הסבר דברי בתוספת" ]הנישואין בחיי ואושר

 לבין היהודית המסורת בין להפליא מדוייקת התאמה קיימת כרונולוגית מבחינה
 פיזיולוגית מבחינה המחלקים התקופות או השלבים לשלושת בנוגע הרפואה מדע
 .האשה של החודשי המחזור את

. השלישי לשלב נעבור הדברים ובהמשך, הראשונים השלבים בשני נפתח תחילה
 וגורם הרחם פנים את המצפה הרירי הקרום ומתפורר מתפרק - הראשון בשלב

 לקבלת הכשרתו לשם, שנהרס הקרום את מחדש בונה הרחם - השני בשלב. לדימום
 .המתפתח העובר והזנת
 הוא החדש הקרום היווצרות משך כי התגלה חדישים מדעיים כלים באמצעות, והנה
 בתורה כי לגלות נדהמו המחקר אנשי. הדמית ההפרשה תום מעת ימים שבעה

 ימים שבעה להמתין יש, הדמית ההפרשה תום שלאחר נאמר) כח-כה, טו ויקרא(
 .להיתרם שבים הזוג ובני במקוה לטבול האשה רשאית אז ורק, מדם נקיים
 אין, התורה את כתב אנושי גורם שלא שלימה באמונה ומאמינים היודעים עבור

 כבורא ומי, התורה כותב הוא העולם בורא שהרי. חידוש או פלא שום אלה בדברים
 ??בריאתו ומסתרי פרטי את ומכיר יודע
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 לא התורה שמצוות להדגיש עלינו חובה, זה בנושא נוסף מעניין פרט שנציין לפני
 טמונים רמים וטעמים סיבות אשר הן מלך צו אלא, בעלמא בריאות מטעמי ניתנו
 תועלת כל או בריאותית תועלת שהיא איזו בהם גילינו אם בין לקיימם ועלינו בהם

 טבע את הטביע אשר העולם שבורא לנו ברור זאת עם יחד. לאו אם ובין, אחרת
 קישר בודאי הוא, ואדרבה. במצוה הכרוך בדבר בריאותי נזק הטביע לא, הבריאה
 סיבת זו שאין לזכור יש אך. המצוות ועניני ומאכלי פעולות בטבע וטובה בריאות
 .בהכרח אליה המתקשר יוצא פועל אלא, המצוה ומטרת
 לראשונה נודע בהם ל"הנ לגילויים במקביל כי לציין עתה נוכל זו מבט מנקודת
 לא עוד כל כי עוד התברר, הרחם של הרירי הקרום נבנה ימים שבעה שבמשך

 לתוכו לשאוב העלול לספוג דומה במצב הרחם פנים מצוי, הקרום בניית הסתיימה
 מושבות ולהתפתחות להתרבות נח מרבץ ולשמש, החוץ מן המגיעים חיידקים
 .זה נורא סיכון נחסך, אלו בימים הפרישה ידי על. איומות מחלות מחוללי חיידקים

 ההקפדה אי" כי הרחם סרטן חוקרי דברי את כאן נציין, לענין הנוגעות המחלות בין
 וכן, האחרונות השנים בעשרות - ישראל מסורת לפי הזוג בני שבין היחסים על

 של הידוע הטבעי" חיסון"ה אובדן את מסבירה, בתקופתינו הפורחת המתירנות
 ".שכיחותה ועליית, זו נוראה מחלה מפני יהודיות נשים
 להיווכח נוכל מתוכן אשר, זו נפלאה מצוה ובהשלכות בפרטי רבות להאריך ניתן

 והעולם האדם בורא יםקהאל כי, ומעולם מאז אבותינו שידעו במה גמור בבירור
 ונסמוך, בקצרה נוספים נתונים שני כאן נציג רק אנו אך. התורה את כתב אשר הוא
 המסקנה עד, בדעתו וירחיבם, בדברים יתבונן אשר הקורא של הבריא הגיונו על

 .המתבקשת
. מחדש ובניינו, הרירי הקרום התפרקות. הראשונים השלבים שני הוזכרו לעיל .א

 מגיע השלישי בשלב. מועדיהם על היטב אותם הכירה התורה כאמור אשר שלבים
 מן, לעובר להתהוות והאמור ביצית הקרוי התא הפרדות, כלומר. הביוץ מועד

 לקלוט האמור( הרירי הקרום בניית סיום לאחר בדיוק הוא הביוץ מועד. השחלה
 משוכללים סריקה מכשירי באמצעות שמתברר וכפי) ולפרנסו המתפתח העובר את

 שיום נמצא זה מידע לפי. מדהימה הדברים משמעות. בהגדלה צפיה המאפשרים
, אשתו את לפקוד הבעל על מצוה חלה בו אשר, התורה מצות פי על במקוה הטבילה

 !!עיבור לקליטת ביותר הכשיר היום הוא הוא
 שבעת תום לאחר - הטבילה של ההלכתי המועד שבין שהחפיפה הוא ביותר המענין
 תום שלאחר הביוץ מועד קרי, לעיבור ביותר הכשיר הזמן לבין, הנקיים הימים
 אלא, ל"הנ הנתונים סמך על עתה זה לפתע התחדשה לא, הרחם בנין ימי שבעת
 האשה אין: "קצר במשפט פה שבעל בתורה ברורות במילים והוגדרה נאמרה

, יד ויקרא, רבה במדרש עוד וראה. ב, לא נדה. ('וכו" לטבילתה סמוך אלא מתעברת
 ".)נדתה אחר אלא קולטת האשה אין: "ה
 בה וקץ, בה שרגיל מפני? לשבעה נדה תורה אמרה מה מפני: "נאמר בתלמוד .ב
 על חביבה שתהא כדי ימים שבעה אסורה תהא תורה אמרה). עליו מאוסה: י"רש(

 טהרת ותומצ את להאיר הבאה זו מימרא) ב, ל נדה". (לחופה כניסתה כבשעת בעלה
 עבורינו מתמצתת, הזוג בני בין ומתמשך בריא נפשי קשר של נוספת מזוית המשפחה

 שיעמום - המודרני הבית של הבעיות לבעיית הנפלא האידיאלי הפתרון את
 להאריך יש. הבית של המוחלט ההרס עד, מזה זה הזוג בני וריחוק ומאיסות
 .בדעתו הדברים והרחבת הקורא להתבוננות זאת נניח, כאמור אך. בזה ולהרחיב

 הנפלאים הרווחים וכל למחקרים ההקבלה כל כי ולהדגיש לחזור עלינו חובה
 ופרחים עיטורים אלא אינם, מצוות ומשאר זו ממצוה המופקים הנוספים

. העולם בורא מאת נתינתה עצם מצד בהכרח אליה ומתלווים המצוה את המקשטים
 .אלו מכל היא ומרוממת גבוהה במהותה אך

 
 :התינוק בחיי לראשונה - שבדם הקרישה גורמי בשלות זמן

 
 שהיא פה שבעל בתורה הובטחנו ואשר] שביהדות ביותר המפורסמות המצוות אחת

 שומר שאיננו רב ציבור יהיה אם גם - ובשמחה לנצח ישראל עם ידי על תשמר
 .המילה ברית מצות היא[ א, קל שבת מסכת ראה. מצוות

 אין). ג-ב, יב ויקרא" (ערלתו בשר את ימול השמיני וביום: "...בתורה נאמר וכך
 אינה גם היא. ללידתו הראשונים בימים מיד הנולד התינוק את למול מצווה התורה
 בשר את ימול השמיני וביום" אלא. והלאה השמיני היום מן אותו למול מצווה
 .בדווקא השמיני ביום". ערלתו
 אך. התורה ציווי סיבת עומק את המוגבל בשכלינו להבין מתיימרים אנו שאין כמובן
 .השמיני ליום הקשור מפליא חדשני מדעי בגילוי להתבונן לנו ראוי
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". ביילוד ודמום קרישה בעיות" במאמרה אברהמוב אילה ר"ד מדברי נצטט
 (:365' עמ ג כרך, אסיא)
 גורמי" נקראים אשר, בכבד הנוצרים חלבונים בקבוצת תלוי הקרישה מנגנון"

 IIIX-I הרומיים במספרים מסומנים אלה גורמים". קרישה פקטורי" או" קרישה
 הקריש לקבלת עד) אנזימים בעזרת( בשרשרת זה את זה מפעילים והם, )1-13(

 .פיברין הנקרא היציב
 יכול שאינו וברור, זו לפעילות עדיין בשל הכבד אין הלידה אחרי הראשונים בימים
 התינוק של למותו לגרום היכול) דבר. (כירורגית פעילות של יתר במעמסת לעמוד
 .הזה הדמם על להתגבר התינוק של יכולתו ללא, מסיבי דמם עקב

, ומתבגר הולך הוא להתאושש מתחיל הכבד ימים 8 גיל עד פיזיולוגי באופן
, קרישה גורמי של מספקת רמה כבר קיימת ימים 8 ובגיל, משתפרים ותיפקודיו

 ".דמם ומניעת
 היום שלפני בעוד כי, עולה 1953 בשנת בניו־יורק שהתפרסם ממחקר. מכך יותר

 חומרי השמיני היום לאחר ואילו, הקרישה בחומרי משמעותי חוסר םיקי השמיני
, )100%( האדם חיי כל לאורך הנשארת וקבועה מספקת רמה על עומדים הקרישה

 עומדים והם מהיר בקצב הקרישה חומרים מתרבים השמיני היום שלקראת הרי
 מגיע, השמיני ביום ורק, השמיני ביום, כלומר(!). 110% של רמה על השמיני ביום
 האדם את המלווה הרגילה הכמות מעל, הזמנים כל של לשיא הקרישה חומרי ריכוז
 ).61' עמ" הווה: השם", מרוז. י של בספרו מובא המחקר. (חייו כל לאורך

, הבריאה ומחולל שליט', ה יד את רב בבירור כאן הוא רואה לבטח, לו יםישעינ מי
 לרמה שבדם הקרישה גורמי הגעת יום את רב בדיוק קישר אשר התורה ונותן

 .המילה ברית מצות יום עם, מספקת
 הגוף על המגנה מגן כשכבת משמש העור הגוף שבכל פ"אע כי, כאן לציין ראוי אגב]

 להתרבות גורם העור, אדרבה אשר בגוף יש אחד מקום, חיידקים חדירת מפני
. העורלה מקום והוא. שונות מחלות מחוללי ופטריות נבגים חיידקים של עצומה

 עור מלבד, שמתחתיו השכבות אל ודבוק צמוד העור הגוף כל פני על, וההסבר
 הצר הפתח כאשר, העטרה לבין העור בין חלל קיים אלא דבוק שאיננו העורלה

 נוח למרבץ בהכרח ההופך, החלל אל זיהום לחדירת גורם) העטרה שבראש(
 הנולד תינוק כל כך משום. (זה איום סר העורלה בהסרת. נוראה חיידקית להתרבות

 זו שלא מבין לכל ברור). העורלה להסרת מילה תהליך עובר, הבריטי המלוכה בבית
 הטביע רוחנית מצוה שבכל אלא. מרוממת רוחנית סיבה אלא, המילה ברית סיבת

 בני אצל רק קיים העורלה עור היצורים מכל, אגב. גשמית תועלת יתברך הבורא
 [.למחשבה נקודה. האדם

 

 !!בעולם והחיות הבהמות כל והכרת בידיעת שליטה
 

 ַהַחָיה זֹאת: ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ֶאל ַדְברּו. ֲאֵלֶהם ֵלאמֹר ַאֲהרֹן ְוֶאל מֶֹשה ֶאל' ה ַוְיַדֵבר
, ְנָרסֹת ֶשַסע ְושַֹסַעת ַנְרָסה ַמְפֶרֶסת ָכל. ָהָאֶרץ ַעל ֲאֶשר ַהְבֵהָמה ִמָכל תֹאְכלּו ֲאֶשר
 )ג-א, יא ויקרא. (תֹאֵכלּו אָֹתּה ַבְבֵהָמה ֵּגָרה ַמֲעַלת
 בבהמה אם לבדוק עליו, ביבשה אשר החיות או הבהמות מן לאכול המבקש, כלומר

 אינן רגליה שפרסות( פרסה הפרסת. א: הטהרה סימני שני נמצאים זו בחיה או
 ).בליעתו לאחר שנית המאכל העלאת( גרה העלאת. ב). שסועות אלא אחת מיקשה

 וזני סוגי אלפי כל מבין: והוא. טבע חוק - סוד התורה מגלה הבאים בפסוקים והנה
 והפרסת הגרה העלאת אשר חיים בעלי ארבעה רק ישנם שבעולם והחיות הבהמות
 או, פרסה מפריסי ולא גרה מעלי שהם כלומר. לזה זה קשורים אינם הפרסה
 הגרה והעלאת הפרסה הפרסת החיים בעלי שאר בכל. גרה מעלי ולא פרסה מפריסי
 אחד לא אף יהיה שלא או, הטהרה סימני שני בו שיהיו או. בזה זה בהכרח קשורים

 .מהם
 וכך. מהם אחד בכל הנמצא הטהרה סימן ואת, שמותיהם את מפרטת גם התורה
 :נאמר

 ֵגָרה ַמֲעֵלה ִכי ַהָגָמל ֶאת: ַהַפְרָסה וִמַמְפִריֵסי ַהֵגָרה ִמַמֲעֵלי תֹאְכלו לֹא ֶזה ֶאת ַאְך 
 וַפְרָסה, הוא ֵגָרה ַמֲעֵלה ִכי ַהָשָפן ְוֶאת. ָלֶכם הוא ָטֵמא, ַמְפִריס ֵאיֶנּנו וַפְרָסה, הוא
, ִהְפִריָסה לֹא וַפְרָסה, ִהיא ֵגָרה ַמֲעַלת ִכי ָהַאְרֶנֶבת ְוֶאת. ָלֶכם הוא ָטֵמא, ַיְפִריס לֹא

 ֵגָרה ְוהוא, ַפְרָסה ֶשַסע ְושֵֹסעַ  הוא ַפְרָסה ַמְפִריס ִכי ַהֲחִזיר ְוֶאת. ָלֶכם ִהיא ְטֵמָאה
 (ז-ד, יא ויקרא. )ָלֶכם הוא ָטֵמא, ִיָגר לֹא
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 :בתורה האמור הטבע חוק סיכום
 

 .פרסה מפריסים ואינם גרה מעלים, בלבד והארנבת השפן הגמל
 .גרה מעלה ואינו פרסה מפריס, בלבד החזיר
 !!בזו זו קשורות אלו תכונות שתי בעולם החיים בעלי שאר בכל

 בעל שכל עולם לדורות מתחייב התורה כותב .הדברים למשמעות לב נשים הבה
 ונגלי'מג או שבהודו העד מיערות הוא אם חשוב זה ואין, לידינו יגיע אשר חיים

 אחד אינו אם, שנה מאות כמה לפני רק שהתגלתה אמריקה מיבשת אף או אפריקה
 בו יימצא בהכרח אזי, אחד טהרה סימן בו ומצאנו, ל"הנ החיים בעלי מארבעת

 !!הנוסף הטהרה סימן
 מקיף טבע סוד לגילוי כי לנו מסבירה גם אשר פה שבעל בתורה מורחבים הדברים

 בתלמוד נאמר וכך. ביותר חשובה משמעות בעלת הלכתית מטרה - השלכה ישנה זה
 ):א, נט חולין(

 גרה מעלת אם יודע ואינו, כלומר. חתוך-( גמום שפיה בהמה ומצא בדרך מהלך היה
 שינים לה שיש משום, הגרה מעלת את לזהות ניתן השינים מיקום פי שעל לפי. היא
 אם. בפרסותיה בודק) לזהותה יכול אינו חתוך שפיה וזו. העליונה בלסת רק

 שיכיר ובלבד. טמאה שהיא בידוע, לאו ואם. טהורה שהיא בידוע, סדוקות פרסותיה
. הוא חזיר סדוקות שפרסותיו זה שמא לחשוש יש, חזיר מהו מכיר אינו שאם. (חזיר

 ).גרה מעלה אינו אך פרסה מפריס שהחזיר
 שאין יודע בעולמו שליט, הוא פרסה מפריס כי החזיר ואת: ישמעאל רבי דבי תנא
 .חזיר אלא, וטמא פרסה שמפריס דבר לך

 ):קב, ראה פרשת ספרי( בברייתא ל"חז אמרו ועוד
) זאולוג או צייד(= ובלסתר קניגי משה וכי: עקיבא רבי אמר. תאכלו לא זה את אך"

 !"השמים מן תורה אין לאומרים תשובה מכאן?? היה
. ממעל יקאל בכח הגבורה מפי נתינתה ניכרת שמתוכה, התורה מעלת בזה להודיע"
 אולי כי. זולתם ולא כן סימניהם אלה שרק להחליט לו אפשר אי, ודם בשר אדם כי

 במשך ואולי? וחזיר, וארנבת, ושפן, הגמל כמו אלה בסימנים ברואים עוד נמצאים
 שאין יודע הוא רק הוא ברוך הקדוש אבל? כאלה עוד וימצאו יחקרו והדורות השנים

 תורה שניתנה מאז כי רואים אנו באמת כאשר. כאן שהזכיר מאלה יותר במציאות
". תורתו וסגולות דעים תמים מנפלאות והן! מינים עוד והחוקרים התרים מצאו לא
 .)יז אות, יא ויקרא תמימה תורה בספרו, מפינסק אפשטיין ברוך הרב(

 מאה במשך. שנה כמאה חלפו ל"הנ המשפטים את ל"זצ אפשטיין הרב כתב מאז
 רחבי בכל נוספים רבים חיים בעלי וגילו המודרנים המחקרים התקדמו אלו שנים

 תורה מתן מאז שחלפו השנים אלפי משלשת למעלה במשך כי לקבוע ניתן. העולם
 אלו ובכל. היבשתיות והחיות הבהמות כל כמעט לפחות או כל התגלו זה זמנינו ועד
 מלבד - בלבד פרסה מפריס או בלבד גרה מעלה הוא אשר(!) אחד חיים בעל נמצא לא

 או, החיים בעלי וזני סוגי ורבבות אלפי שאר בכל. התורה ציינה אשר אותם
 !שניהם שנעדרים או אלו שני שקיימים
 המותרים הדגים סימני בעולם המים ויצורי הדגים כל והכרת בידיעת שליטה
 :נאמר וכך. שבכתב בתורה מבוארים, באכילה
 )ט, יד דברים. (תֹאֵכלּו ְוַקְׂשֶקֶׂשת ְסַנִניר ֲאֶשר־לֹו כֹל: ַבָםִים ֲאֶשר ִמכֹל תֹאְכלּו ֶאת־ֶזה
 ):ט, ו פרק נדה מסכת משנה( פה שבעל בתורה וקיבלנו

 
 

 ".קשקשת לו ואין, סנפיר לו שיש ויש. סנפיר לו יש, קשקשת לו שיש כל"
 

 מים יצור או דג כל: בבריאה הטביע הוא אשר טבע חוק ומגלה מכריז התורה נותן
 בהכרח אינו הסנפיר אבל. סנפיר בו ימצא בהכרח אזי, קשקשת לו יש אם, אחר
 .לקשקשת קשור
 על לזהות ניתן לא אשר דג חלקי, בעולם הדגים מחנויות באחת מצאנו אם, כלומר
 הדין הרי, קשקשים מכוסה הדג חלקי פני על אשר העור אך, זה הוא דג איזה פיהן
 סנפיר הם הטהרה שסימני פי על אף! באכילה מותרים הללו הדג שחלקי הוא

 משום וזאת. שלם בהיותו סנפירים זה לדג היו אכן אם ראינו לא ואנו, וקשקשת
. התורה כותב וכעדות - סנפירים גם לו שהיו לנו ברור הקיימים הקשקשים פי שעל
 .קשקשים בעל בהכרח אינו סנפירים בו שמצאנו דג אך
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 דגים של נודעים לא זנים ואלפי מאות וחקר גילוי לאחר, בזמנינו אפילו. נתבונן עתה
 ככל עולמי שם בעל, שבמים החי חקר בתחום מדען יש האם. המים יצורי ושאר
 :זה משפט להכריז לעצמו להרשות יעז אשר, שיהיה

 ".קשקשת לו ואין סנפיר לו שיש ויש. סנפיר לו יש, קשקשת לו שיש כל"
 !?שיעז מי יש האם

, זה משפט בגאון ציינה והיא. שנה כאלפיים לפני הכתב על הועלתה פה שבעל התורה
 איש מפי איש - פה שבעל התורה פרטי שאר עם יחד - קיבלוהו התורה חכמי אשר
 .העולם והיה שאמר ממי קיבלו אשר, רבינו משה עד
, בעבר התגלו כבר אשר אותם בין - המים יצורי ושאר הדגים שכל, אפוא יפלא לא
, הכלל מן יוצא ללא, ממש כולם - הזה היום עצם עד לפעם מפעם המתגלים ובין

 .זה טבע סוד - לחוק מתאימים
 ??העולם בורא מלבד, בבטחה זאת לדעת היה יכול אשר מי אי יש האם

 

 ?רגשות לצמחים יש האם, הצמחים של המסתוריים החיים
 

 מחקר העולם רחבי בכל המדענים קהיליית בקרב ומתפרסם הולך האחרונות בשנים
 כזה אינו, רגשות ומשולל חיים חסר לנו שנראה הירוק העולם לפיו, מרתק עולמי
 היטב לבטא הוא יודע ואפילו! עזים ורגשות תחושות בעל הוא, אדרבה!! וכלל כלל
 מהפכניים מחקרים של קצר בלקט נפתח ואושרו ופחדיו כאביו כגון, רגשותיו את

 .בנושא שנתפרסמו
 קשור הוא. עדיין חי אך, מזל-ביש גזר לו מוטל, מאיידה עמק ליד במעבדה"

) בגזר אכן מדובר, טעות כאן אין( הגזר של בבשרו". מנתח" של לשולחנו ברצועות
. חשמל חוטי עוברים שבתוכם לבן בחומר מלאים זכוכית צינורות שני נעוצים

" צובטים" כאשר. הגזר של בבשרו קבורות שכפותיהן רגלים לשתי דומים הצינורות
" צווח" הוא. כאב מרוב הגזר נרתע מייד, מברזל מלקחיים זוג בעזרת הירך את

 בצורה חשמלית למערכת מחובר הוא. קץ אין זעזוע מבטא" קולו. "ייסורים מרוב
 ראי מפעיל המנוף, מאוד עדין מנוף של זרוע דוחף, כאבו של החשמלי שהשדר, כזו

 אימת כל - וכך. החדר של האחר בקצה הקיר על אור אלומת מטיל והראי, זעיר
 של בכוחו יש כך. אור של להבזק גורם בו שעובר הרטט, מייסורים" נאנק" שהגזר
 !"הגזר כמו, אטום כה ירק של רגשותיו את לחשוף המדע

 היה זה". ר'נייצ" היוקרה-רב הבריטי המדעי בירחון הופיע, הזה המרתק התיאור
 .ומרגיש כחש שהתגלה הצומח עולם - מופלא עולם של וגילויו לחשיפתו, האות

 קבע כך! ונושמים חשים, רגשות מביעים, וכרוב צנונית, לפת גם, גזר רק לא
. הצומח של הפיזיקליות התגובות את שחקר עולמי שם בעל מדען, בוסה אנדרה'צ

 המדידה מכשירי את בוסה חיבר, במוח לו נזרק מטורף רעיון כאשר, אחד יום
, מאמין-כלא. מדהימה היתה התוצאה. כלשהוא צמח של העלים אל, שלו הרגישים

 .הניסוי על לחזור ושוב שוב בוסה ניסה
 שבעלי כפי ממש שונות" מהלומות" על מגיב שהצמח, הרבה לתדהמתו לו התברר
 !מגיבים חיים
 סודות" על מעט שחשף, מרתק עולמי במחקר שהשתבץ קטן קטע רק בעצם היה זה

 .הנושא את חקרו אשר מדע אנשי זאת שכינו וכפי -" הצמחים של הבריאה
 אבל. מוחלט אמון-ובאי בבוז השמרני המדע ידי על התקבל הזה המהפכני הרעיון

 על חדש בספר. הממצאים את לסתור שיכל מי היה לא, ההוכחות שהתרבו ככל
 כולה היריעה בפנינו נפרשת, בבריטניה לאור שיצא הצומח של המיסתורי עולמו

 חיים הצמחים: ספק ללא קובעים שם בעלי מדענים. הזה מהעולם טפח שחושפת
 !ומשדרים קולטים, ומרגישים
 התקשתה הבריטית המדענים קהיליית אבל. דבר לכל מדעיים היו בוסה של מחקריו
 .המהפכני הרעיון את לקלוט
 נודע צמחים של ובוטנאי פיסיולוג, וינס הוארד סידני' פרופ כאשר חלה התפנית

 של בניסויים עיניו במו לחזות ביקש, בוסה של מורהו בעבר שהיה ומי מאוקספורד
 של המחיוחדות לסגולות נוסף מומחה, בראון הוארס את עמו הביא הוא. בוסה

 המוזיאון כמנהל האקסלי. ה. ט של במקומו שבא מי, הווס. ק. ט ואת, הצמחים
 מחייו שנים כמה מקריב היה האקסלי. "לונדון, קנסינגטון בסאות הטבע לתולדות

 על מגיב הצמח את בראותו הווס קרא, "הזה הניסוי את לראות יכול היה רק לו
 לחזור בוסה את הזמין הלינאית החברה כמזכיר תפקידו בתוקף, במקום בו. הגירוי

 .החברה לפני נסוייו כל על
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 הגדלה מערכת דרך כשצפו, עיניהם למראה האמינו לא המכובדים הפרופסורים
. למוות אותו שמרתיחים בשעה עזות בעוויתות מתפתל כרוב של עלה כיצד, מיוחדת

 מערכת לו היתה כאילו ומתעצבן שריר כמו ממש" מתעייף" צנון כיצד חזו הם
. חיים בעל של גסיסה פירפורי שמזכיר זעזוע בו חולף" מוות"ה ברגע וכיצד, עצבים
 תואר קיבל הוא. ממלכתית להכרה זכה בוסה. בתבוסה הודה ר'הנייצ אפילו

 .מחקרו על הערכה כאות אבירות
" פראבדה"ה. הצמחים של המסתוריים החיים בחקר עסקה הסובייטית רוסיה גם

 :ענק בכותרת, שנה כעשרים לפני הצהיר
 כאבם את נושאים הם אדם עין למראית רק! צועקים הם, כן. מדברים צמחים
 באקדמיה מלאכותי לאקלים במעבדה ביקור ִרְשֵמי הכתב תיאר בכתבה. בדומיה

 הוטבלו ששורשיו, שעורה של נבט: "החקלאות למדעי המפורסמת המוסקבאית
 ידי על נרשם הצמח של' קולו'. כמשמעו פשוטו. עיני לנגד צווח, רותחים במים

 על משרבט המכשיר של העט היה, דעתו עליו שנטרפה כמי. רגיש אלקטרוני מכשיר
 צמחים כי העידו הרוסיים הניסויים". השעורה נבט של המוות ייסורי את הנייר

 נוספים מרתקים ונתונים מחקרים. (אותם ומשדרים מסביבתם אותות קולטים
 טומקינס פיטר מאת" הצמחים של המסתוריים החיים" בספר מופיעים

 (בירד וכריסטופר
 עדינים אלקטרוניים במכשירים הנעזר, המודרני המדע מפלאי, פלאית תגלית, אכן

 .ומשוכללים
 והאמצעים החשמל המצאת לפני מישהו היה יכול האם :שאלה, ועתה

 שלצמחים מלא בבטחון ולומר, זה נפלא טבע סוד לדעת, המשוכללים האלקטרוניים
 ??קול ללא זועקים גם והם וכאבים רגשות יש

 בפרקי נכתב, הכתב על הועלתה פה שבעל התורה כאשר(!)  שנה כאלפים לפני, והנה
 :כך) לד פרק( אליעזר דרבי

 קולו ואין, סופו ועד העולם מסוף הולך קולו, האילן עץ את שכורתים בשעה"
 ."נשמע
 לאחרונה רק נתגלה אשר זה טבע סוד לדעת התורה ומוסרי מקבלי יכלו כיצד

 ?!?משוכללים אלקטרוניים מכשירים באמצעות
 מכיר הוא הרי, העולם את שברא מי. התשובה את תמיד ידע לדורותיו ישראל עם
 או שבכתב בתורה לגלותו לנכון מצא אשר פרט וכל. בריאתו וסודות מסתרי את

 .לדור מדור עמינו חכמי י"ע והועבר נשמר, פה שבעל
 בגיל עדיין הם בנושא המדעיים המחקרים כי להעיר לעצמינו נרשה רבה בעדינות
 ביחס פרימיטיבי אלא אינו בשימוש כיום הנמצא האלקטרוני והמיכשור, הילדות
 מרחק לאיזה עד לגלות העכשוי המיכשור בכח אין שהרי. הקדושה תורתינו לידיעת
 של קולו כי, העולם בורא לנו גילה הקדושה ובתורה, הנגדע האילן של קולו מגיע

 ).הארץ כדור כל את מקיף כלומר. (סופו ועד העולם מסוף הולך הנגדע האילן
 תגובתך היתה כיצד, הנכבד הקורא את לשאול שלא להתאפק אפשר אי, כן כמו
 המסקנה את? ל"הנ המחקרים ידיעת לפני ל"הנ ל"חז מאמר את קראת אילו

 . דעתך לשיקול נניח המתבקשת
 

 ?"רואים" הצמחים האם
 

 נוסף אור השופך, אחר מרתק בנתון העוסק, ל"הנ המחקר מן נוסף מדעי קטע נצטט
 .הצמחים של המופלא עולמם גילוי על

) אמת מכונת( פוליגרף מומחה". במקרה" למעשה החל, זה ועלום מרתק מחקר
 של האלקטרודות את חיבר הוא. מוסבר לא ניסוי שיעמום מתוך ערך, אמריקני
, ההפתעה למרבה. במשרדו שגדל צמח של לעלים אלא חי לאדם לא - הפוליגרף

 .הגיב הצמח
 עוד. העלה את לשרוף החליט הוא. יותר חזקה תגובה לקבל רצה המופתע המומחה

 כאילו ממש. מעלה כלפי דרמטי באופן המחט" זינקה", כלשהי תנועה שעשה לפני
 רואות כנראה" עיניו"ש, העלה! עז רגשות בפרץ שהתנסה אדם שעה באותה נבדק
 .הקרבה בסכנה הרגיש פשוט, ודם בשר עיני מאשר יותר

 לחקר והתמסר, עיסוקיו כל את זנח האמריקני המומחה. ההתחלה היתה זו
 שהצמחים גיליתי", כתב כך, "מהרה עד. "הצמחים של המופלאות סגולותיהם

 !"עצבים מערכת ללא - יותר טוב וחשים, עינים ללא יותר טוב רואים
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: נוסף דבר לו התברר מהרה עד. צמחים של רבים בסוגים מעבדתו את גדש הוא
. מוחשיים בלתי איומים על גם אלא, כלפיהם איומים על רק לא מגיבים הצמחים

. משלהם" חלחלה"ב הגיבו הם, לצמחים חיבה רחש שלא אדם לחדר נכנס כאשר
 .בזעזוע הצמחים הגיבו, נפגע, מאויבו שנמלט עכביש למשל, חי יצור כאשר
 לכל מדעי ניסוי לבצע החליט האמריקני. עולמי פירסום למחקר הקנה הבא הניסוי

 מדי שהפך מיוחד מתקן הותקן, המעבדה בתוך: האנושי בגורם תלוי בלתי, דבר
 יהיו מתי קבע, בלבד המכשיר. רותחים מים לתוך קערה של תכולתה את דקות כמה

 מסוג צמחים שלשה. מים רק בה יהיו ומתי, לבישול שמיועדים דגיגים בקערה
 חשמליים זרמים למדידת מכשיר( לגלוונומטר וחוברו למעבדה הובאו" פילודרנון"

 הגיבו הצמחים כל - הרותחים המים לתוך הושלכו שהדגיגים פעם בכל). חלשים
 !עוצמה ברוב

. המחקר של תדפיסים ביקשו מדענים 7000. להתרגשות נתפס המדעי העולם
 .מעשיים יישומים על לחשוב החלו אמריקה רחבי בכל חוקרים

 בדבר ישראל מחכמי אחד של ידיעתו אודות ל"חז בדברי המובאת עובדה נצטט עתה
 של מעשית-הרגשית בתגובתם העמוקה והבנתו, הצמחים של הראיה יכולת

 .הצמחים
. פירות עושה היתה ולא, )מקום שם-( בחמתן עומדת שהיתה אחת בתמרה מעשה"

 תמרה דקלי: תנחומא רבי להם אמר. פירות עושה היתה ולא, אותה מרכיבים והיו
 עשתה ומיד, אותה והרכיבו ממנה הביאו. בלבה לה מתאוה והיא מיריחו רואה היא

 )ג במדבר רבה מדרש". (פירות
 נא יחקור, "רואה" שהצמח לומר בעיניו ומוזר הנכבד הקורא בלב תמוה עדיין אם

. ביותר הקרוב המוט לכיוון בדיוק זוחל, לתמיכה שנזקק מטפס צמח. בעצמו ויבדוק
 (!)קצר זמן בתוך הכיוון את ישנה הצמח, המוט את מישהו יזיז אם
 יש לצמחים כי תנחומא רבי דברי בעיניו תמוהים ורק, זה נתון עם השלים ואם

 .הבא המחקר את נא יקרא, פיהם על מתנהגים אף והם רגשות
 

 ?ואהדה לב מתשומת מושפעים הצמחים האם
 

 עם" גומלין יחסי של קשר יצירת" על שקד ,מקליפורניה צעיר כימאי, פוגל מרסל
 משפיעים, צמח על שמרעיפים והאהדה הלב תשומת שאכן להאמין קשה. צמחיו
 אחרי, הזאת למסקנה אכן הגיעו החוקרים אבל. להפך וכן, ולהתפתח לפרוח עליו

 !רבים מוכחים מחקרים
 להתבונן, קליני פסיכולוג, מחבריו מאחד ביקש הוא: מעניין ניסוי ביצע פוגל
 אז אבל - ומיידית עזה בתגובה התפרץ הצמח. שלפניו הצמח אל עז רגש" הקרין"ול

 שכאשר השיב האיש. המסוקרן פוגל שאל? חשבת מה על". חיים שבק" לפתע
, בבית בדיוק סוג מאותו לו שיש בצמח נזכר, עליו לחשוב וניסה בצמח התבונן
" רגשות. "בהרבה נחות פוגל של שהצמח בליבו סיכם הוא. שניהם בין והישווה
 להחמיץ" והוסיף, יום אותו כל במשך להגיב מיאן שהוא כך כדי עד נפגעו הצמח
 ...האירוע לאחר שבועות" פנים

 להם המאפשרים מסתוריים" חושים"ב ניחונו, הבוטניקאים סוברים, הצמחים
 של זה על מונים עשרות שעולה בתחכום עליו ולהגיב בסביבתם המתרחש את לחוש
 !האדם
 לסובב הצמח בין האפשרי הקשר את שהוכיחו נסיונות עשרות אחרי, הבא בשלב
 סוג מכל מרגשת חוויה שחווה אימת כל - שבה לדרגה להגיע פוגל הצליח, אותו
 !ממנו מרוחק שהיה צמח אפילו. בהתאם הצמחים הגיבו, שהוא
 על מהם אחד והניח מסויים משיח עלים שני פוגל קטף, שתועדו הניסויים באחד

 .התעלם מהשני, מרובה לב תשומת הקדיש לאחד. למיטתו סמוך - והשני השולחן
 שהוא ורוצה מיטתי שליד בעלה מסתכל אני, סיפר, מתעורר כשאני בוקר בכל"

 את פוגל הזמין חודש כעבור". השני לעלה לב תשומת מקדיש איני. לחיות ימשיך
, ממנו שהתעלם העלה: לו האמינו בקושי הם. עבד שבה, אם.בי.אי בחברת עמיתיו

 !כולו ורענן ירוק היה, מיטתו ליד שהניח זה, השני. לגמרי ונבול כמוש היה
 ):מתורגם( הקדוש הזוהר לשון את בזה לצטט הראוי מן
: לו ואומר... אותו ושומר, מלמעלה עליו ממונה שאין מלמטה ועשב עשב כל לך אין"

 )ו, י רבה ובראשית, סא א"לח בהשמטות זוהר!" (גדל
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 ?שומעים הצמחים האם
 

 החוקר תהה? שומעים גם הם האם. סביבם במתרחש חשים, התברר כך, הצמחים
 טיפול"ל שזוכים הצמחים כי סיפרו, לאוזניו שהגיעו שמועות. סינג הסיני

 איך. בסיס חסרות שמועות אלה היו אבל. בזכותו ופורחים מלבלבים" מוזיקאלי
 ?כזה דבר להוכיח אפשר
 כולם, בריאות שופעי צמחים הרבה לקח הוא. מדעית בדיקה מערכת פיתח סינג

 שהשמיע מקור סביב קבוע ברדיוס - פעם בכל אחד מין - אותם וחשף, גיל באותו
 והפיקו פרחו הצמחים: למשוער מעל היו התוצאות. נגינה כלי שלושה של צלילים
 !הממוצע מעל הרבה זרעים
 אחדים חקלאים החליטו, הזאת הקביעה את חיזקה מדעיים ניסויים שסידרת אחרי
 מוזיקה של נעימות הקליטו הם. היבולים את להגביר כדי השיטה את ליישם

 היבולים. בשדות שגדלו אורז של זנים לשישה, ביום שעה, ברמקולים אותן והשמיעו
 .מהרגיל אחוזים 60 עד -25ב גדולים היו שנקצרו

 כדי - היפאנית השיטה את להעתיק ניסה, הקנדי החקלאות משרד איש, בנטון פטר
 קולות הקליט הוא. כבד נזק שגרמו במזיקים להתמודד התירס לקלחי לסייע

 הנגועים השדות. בשדות אותם והשמיע, עטלפים שמשמיעים לקולות שדומים
 .15מדהימה במהירות התאוששו

 הם, חקלאי מזון של יותר מוצלח לייצור תביא שההצלחה קיוו החוקרים אם אבל
 של גדילתם את מעכבים, לגדול אחדים זנים שממריצים קולות שאותם התברר. טעו

 של האינדיבידואלי השמיעה כושר מסתרי את לפענח הצליח טרם המדע. אחרים
 .הצמחים

 שהצמחים שנה אלפי לפני ידעו התורה חכמי. שומעים שהצמחים גילה המדע, ובכן
 הכלים את עדיין לו שאין משום - יודע איננו עדיין המדע זאת את. מדברים גם

 העולם את שברא שמי מפני אלה לכלים זקוקים היו לא ישראל חכמי. זאת לגלות
 מחכמי היו, מכך יתירה. זה סוד גם גילה וביניהם בתורתו רבים טבע סודות גילה

 :ל"חז מעידים וכך(!). הצמחים שפת את להבין ידעו שאף ישראל
 תורה דקדוקי, ואגדות הלכות, וגמרא ומשנה מקרא הניח לא זכאי בן יוחנן רבן

 מלאכי שיחת, וגמטריאות, )אסטרונומיה( תקופות, שוות וגזרות, סופרים ודקדוקי
 )א, כח סוכה. ('וכו דקלים ושיחת, שדים ושיחת, השרת

 

 .קרינה באמצעות וביקוע תוך
 

 יכולת הדורשים שונים חיתוכים לצורך בקרינה השימוש ומתרחב הולך לאחרונה
 מכשירי את אנו מוצאים כך. נקיה ועבודה מירבי דיוק עם יחד, רבה בעוצמה חיתוך

 .ניתוח חדרי ועד, יהלומים ממלטשות החל, ומגוונים שונים במקומות ההקרנות
 הדרך אשר, טבע כוחות ושאר החשמל כמו - טבעית תופעה כידוע הינה הקרינה
 התגליות לאחת ונחשבת, האחרונים בדורות רק התגלתה הטבע מן להפקתה
 .המודרני העידן של הנכבדות
 סמוך, שנה אלפי לשלשת קרוב לפני חיו אשר ישראל תורת שחכמי לגלות מפליא
 העדין החיתוך אפשרות את התורה מתוך הכירו, הראשון המקדש בית לבנין

 העולם בורא גילה אשר הטבע סודות במסגרת. קרינה באמצעות המדוייק והביקוע
 .מצוות או מצוה קיום אפשרות לשם בידיעתן הצורך מתוך, ישראל עם-לעמנו
 מביטים שהיו להניח סביר, כיום עימנו חיים היו דאז ישראל תורת חכמי אילו

 מלאכותיים ובאמצעים עוקפות בדרכים משתמשים כעל דהיום המדע באנשי
 והישיר ביותר המקורי הקרינה כח את הכירו הם שהרי. הטבע מן הקרינה להפקת
 .השמיר תולעת את הכירו הם! שבטבע ביותר
 היה ישראל תורת לחכמי כי, נקדים, לקמן המובאות והציטטות הדברים הבנת לשם
 בית לבנין ישמשו אשר האבנים חיתוך לשם זה טבע כח - סוד ובהכרת בידיעת צורך

 ברזל כלי וכל והגרזן ומקבות' וכו בהבנותו והבית: "וככתוב. ברזל כלי ללא, המקדש
 נעשה בהיקפו יותר מצומצם נוסף שימוש). ז, ו' א מלכים" (בהבנותו בבית נשמע לא

 בית בנין קדם שנה מאות כארבע המדבר ודור משה בתקופת זה חשוב במידע
, באפוד היו אשר היקרות האבנים שתי על השבטים שמות חריטת לצורך, המקדש

, הגדול הכהן שבבגדי המשפט בחושן היו אשר היקרות האבנים עשרה שתים ועל
 .וכדלהלן
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 אחד לפי( בשדים שימוש שעשה עצמו על המלך שלמה מעיד) ח, ב( קהלת בספר
 היה שלמה בהם שהשתמש השימוש כי מבואר) א, סח גיטין( ובתלמוד). הפירושים

 מתורגמים( התלמוד דברי ואלה. השמיר תולעת של המסתור מקום גילוי לצורך
 ):מארמית

 אעשה כיצד: התורה לחכמי שלמה להם אמר. 'וכו בהבנותו והבית שנאמר"...
 תולעת יש, לו אמרו? )ברזל כלי ידי על נחתכו שלא באבנים המקדש בית את לבנות(

 שד הבא לו אמרו? למוצאו ניתן היכן, להם אמר. האפוד לאבני משה שהביא שמיר
 )השמיר השגת דרך את שם עוד וראה. ('וכו" לגלות אותם וכפה ושדה
 מגופה הבולט חד עצם באמצעות היתה לא השמיר של והביקוע החיתוך פעולת דרך
 ):ב, מח סוטה( בתלמוד וכמבואר. ממנה הבוקעת קרינה באמצעות אלא', וכדו

. חותם פתוחי שנאמר משום, בדיו אותן כותבין אין) ובחושן שבאפוד-( הללו אבנים"
 לאחר גם שלימות שיהיו-( במילואותם שנאמר משום, באיזמל עליהן מסרטין ואין

-( בדיו עליהם כותב אלא). מהן מחסר והאיזמל. עליהן השבטים שמות פיתוח
 בימות שנבקעת זו כתאינה - מאליהן נבקעות והן, מבחוץ שמיר להן ומראה, )לסימן
 ".כלום חסרה ואינה החמה
 מציב אלא. באבן השמיר בנגיעת צורך כלל היה לא היקרה באבן לחרוט כדי, כלומר

 הקרינה באמצעות מתבצעת היתה והחריטה, הרצוי המקום ממול באויר השמיר את
 !!ממנה בוקעת היתה אשר

 יכולה אינה לייזר וקרני רדיואקטיבית קרינה שאיחסון פי על שאף התגלה לאחרונה
 אחד חומר, החוצה דרכו ותעבור אליו תחדור שהקרינה מפני, חומר בשום להתבצע

 .קרינה מפני חסינה העופרת. העופרת והוא - הכלל מן יוצא שהוא ישנו
  ודרך השמיר בדבר ל"חז לשון ציטוט הנה? השמיר את מאחסנים היו וכיצד

 :איחסונו
 ימי מששת היתה בריה? זה שמיר של טיבו מה. שמיר בטל, המקדש בית משחרב"

) מתבקעות-( מתפתחות, קורות גבי על, אבנים גבי על אותו משנותנים. בראשית
 ויורד בוקע הוא ברזל גבי על אותו כשנותנים אלא עוד ולא. פנקס כלוחי לפניו

 במוכין אותו כורכין? )לשומרו-( לו עושין כיצד. בו לעמוד יכול דבר כל ואין. מלפניו
 סוטה תוספתא". (שעורים של סובין מלא עופרת של כלי לתוך אותו ונותנים צמר של
 )ב, מח סוטה בתלמוד עוד וראה א, טו

 עם-לעמו העולם בורא ידי על, נדיר טבע סוד לגילוי נוספת נפלאה דוגמה לנו הרי
 .תורתו ממצוות מצוות מספר קיום אפשרות מתן לשם, ישראל

 

 .אטומים עצמים שיקוף
 

-ז פרקים שמות ספר ראה( טבעית-על התערבות בעזרת ממצרים ישראל צאת לאחר
 עשרת על תקופה אותה בן מצרי של עדותו ובו מצרי פאפירוס להלן וראה. יב

, במדבר הדרך את הסוללת הניסית ההנהגה המשך על התורה מספרת, )המכות
 :נאמר וכך. סיני מדבר דרך, לישראל ממצרים ההמונית הצעידה מסלול את וקובעת

 ְלָהִאיר ֵאש ְבַעםּוד - ְוַלְיָלה, ַהֶדֶרְך  ַלְנחָֹתם ָעָנן ְבַעםּוד - יֹוָמם, ִלְפֵניֶהם הֵֹלְך ' ַוה"
 )כא, יג שמות." (ָלֶהם

 מובא) לאורה וכי ה"ד. ב, כב שבת' בתוס מוצאת( המשכן דמלאכת בברייתא, והנה
 הענן בעמוד להשתמש ניתן היה, ההליכה מסלול וקביעת, הדרך ליישור שבנוסף
-( בטפוח מסתכל היה]... בתוכם הנמצא את לדעת ובכך, אטומים עצמים כמשקף

-ואולטרא רנטגן כקרינת בדיוק[ בתוכה מה ויודע, בחבית. בתוכו מה ויודע) כד
 .יום היום מחיי כך כל לנו המוכרים סאונד
 רנטגן קרני באמצעות כיום המבוצעים גוף לשיקופי מאד שבדומה, לציין מעניין
 במדבר גם, שונות ומחלות דלקות לגלות כדי פנימיים באברים התבוננות לשם', וכדו
 למכשירים נזקקו לא שהם אלא. זו מעין בדיקה, בוצעה ואף, לבצע היה ניתן

 ראה( שחיטתה לאחר ולחתוך לבתר אסור האדומה הפרה גוף את. שלנו" החדישים"
 פרה כמו בדיוק - ופגמים מחלות ללא בריאה להיות עליה מאידך אך). א, יא חולין

(!) עשר בשמונה נבדקה במדבר שנשחטה האדומה הפרה, ואכן. לאכילה המיועדת
 עוזיאל בן יונתן תרגום" טריפן סרי בתמני ויבדקינה(" הפנימיים באבריה מקומות
 באמצעות וזאת! שהוא כל חיתוך בגופה לבצע צורך שיהיה מבלי) ג, יט במדבר
 שמעיקר פ"אע וזאת. (הענן לעמוד בסמוך העמדתה בעזרת בוצע אשר גוף שיקוף
 כמבואר טריפה שאינן הפרות רוב על לסמוך ניתן לבדוק אפשר אי כאשר הדין
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 של מעינה ראה. המדבר דור שאחרי בדורות סמכו כך על, ואכן. ב, יא חולין בתלמוד
 )צד' עמ במדבר, תורה

 

 ??הדבורים דבש מכיל בדיוק מה
 

 כגון( הטמא מן היוצא: "הכלל הוא, באכילה והמותר האסור בהלכות היסוד מכללי
 ".טהור, הטהור מן והיוצא. טמא, )וחלב ביצים

 דבש את אבותינו אכלו וכיצד, אנו אוכלים כיצד, לכאורה לתמוה יש זה כלל פי על
 שהצוף יתכן לא הרי זאת בכל, הצוף מן נוצר שהדבש פי על אף והרי! ?הדבורים

. צוף עדין הוא כאשר נפלט היה כן שאם, שנכנס כשם בדיוק תערובת שום ללא נפלט
 את המעבד חומר, הדבורה מגוף המופרש חומר תערובת מחייבת הדבש היווצרות

 לאחר לחלב הופך, הגמל ידי על הנאכל שהעשב וכשם. לדבש אותו והופך הצוף
 כך, "טמא - הטמא מן היוצא" משום בשתיה אסור זה וחלב, הגמל בגוף עיבודו
 הדבורים שהרי! ממש סיבה מאותה באכילה אסור להיות הדבש על היה בדיוק
 .באכילה אסורים עצמם
 תערובת ללא גם מצוף דבש היווצרות אפשרות קיימת היתה אם אפילו. ועוד זאת
 כמצוי שונים מיצים מופרשים הדבורה קיבת שאל בודאי הן, הדבורה מגוף חומר

 חכמי על היה, בצוף אלה מיצים תערובת מצד לפחות כן אם. אחר חי בעל כל בקיבת
 !באכילה הדבש את לאסור ישראל
. קיבות שתי לדבורה. א: מפליאות עובדות שתי מגלים מאוחרים מחקרים, והנה
 עובדה של גילויה עם. עיכול מיצי אין הדבש בקיבת. ב. הדבש וקיבת, העיכול קיבת

 .העיכול מיצי בדבר האחרונה הבעיה נפתרה זו
 אכן הדבש קיבת. נוספת עובדה מגלה חדש מחקר, ובכן? הראשונה הבעיה על ומה

 מדו־סוכרי אותם והופך הצוף של המולקולות את המפרק אינזים מפרישה
 כמעט מכמויות תערובת בעיקרו שהוא - אינברטי סוכר מכיל הדבש] לחד־סוכרי

 )[.פירות סוכר( ופרוקטוזה) ענבים סוכר( גלוקוזה של שוות
 הפך והצוף פעולתו את עשה הדבורה ידי על הופרש אשר שהאנזים לאחר, אולם
 הדבש חלת אל מקיאה והדבורה, דבר ממנו נותר שלא עד האינזים מתפרק, לדבש
 .תערובת שום ללא הטהור הצוף את

 היתה שאילו מסתבר הרי אך. הדבורים דבש את אוכלים אנו כיצד מעתה מובן
 תורת פי על להתיר יש אם נשאלים היו ומדעניה התלמוד בתקופת אוניברסיטה

 וכדין, לאסור נחרצת היתה תשובתם ספק ללא, באכילה הדבורים דבש את ישראל
 .הדבורה מגוף שהוא כל חומר בו מתערב ספק ללא שהרי. טמאה בהמה חלב
 עד, מאבותיהם ואבותיהם ל"חז קיבלו פה שבעל בתורה, "הפלא למרבה", והנה
 ):ב, ז בכורות( בתלמוד המופיע הבא והנמרץ הקצר המשפט את, ה"ע רבינו משה

 ".מגופן אותו ממצות ואין, לגופן אותו שמכניסות מפני. מותר, דבורים דבש"
 שום אין הדבורים בדבש! טמאה בהמה לחלב דומה אינו הדבורים דבש, כלומר

 שנכנס החומר את מכיל הוא כאשר יוצא והוא, הדבורה מגוף מיצוי של תערובת
 !בלבד

 ואת הפשוט ההגיון את הנוגד זה טבע סוד שנים אלפי לפני לדעת היה יכול מי
 הלכתית השלכה עם גמור בבטחון זאת לומר ואף, לחלב המוחלט הדמיון

 ??ההלכה ידיעת לצורך זאת גילה אשר הוא העולם שבורא לא אם, משמעותית
 

 ?החיסון את גילה מי
 

 בכל אדם בני מליוני רבבות להצלת הביאה אשר האדירות המדעיות התגליות אחת
 החשובות התגליות של הראשונה בשורה להציבה ניתן ספק וללא, תבל רחבי

 י"ע הריפוי בדבר פסטר לואי ר"ד של הנפלאה תגליתו זוהי, העולמית בהיסטוריה
 כידוע ערך פסטר ר"הד. ממנו להנצל מבקשים אנו אשר החיידק באותו שימוש

 נחלה שהמצאתו ולאחר. הכלבת מחלת בריפוי וביניהן מחלות בריפוי מחקרים
 באותה נוספות שונות במחלות לטפל עבר, למצופה ומעבר מעל מדהימה הצלחה
 .שיטה

 סוגי לכל מרכזי כבסיס פסטר ר"ד של תגליתו משמשת הזה היום עצם עד
 הריפוי שיטת התפתחות את לכך בהקשר עוד כאן לציין הראוי ומן. החיסונים

 תרופה מתן י"ע מחלה ריפוי-( בדומה דומה ריפוי על המבוססת ההומאופטית
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 ההולכת שיטה). המחלה של לאלו דומים לסימפטומים הגורם חומר על המבוססת
 .המערבי העולם את וכובשת

 מובאת פסטר לואי ר"ד של דורו בן היה מחברו אשר "שערים מבוא" בספר, והנה
 הלא, פסטר לואי ר"ד של הקרוב מידידו שמעו אשר ונאמנים נכבדים אנשים עדות
 המהפכני מחקרו יסוד את קיבל פסטר ר"ד כי, רבינוביץ מיכל ישראל ר"ד הרב הוא
 .התלמוד... מן
 כידוע התחיל, בפריז התגורר אשר רבינוביץ מיכל ישראל ר"ד הרב: הדבר קרה וכך

 פסטר ר"ד לידידו הגיע אשר מועד לסדר תרגומו. לצרפתית התלמוד את לתרגם
 במסכת בתלמוד גילה הוא לפליאתו והנה, הנכבד המדע איש של סקרנותו את עורר
 :מפתיע משפט יומא

 תרופתו. (שלו כבד-מחצר אותו מאכילין, )בכלבת חולה( שוטה כלב שנשכו מי"
 )א, פד יומא)" (הנגוע הכלב של הכבד מיותרת שיאכילוהו

 רבבות הצלת והינה היתה תוצאתן אשר נסיונות בסדרת מיד פתח המופתע ר"הד
 !!אדם בני מליוני
 בכל והעמק וחפש, בעיון בתורה עסוק כלומר. בתורה-(, בה והפוך בה הפוך, אכן

 )כב, ה פרק אבות! (בה) תמצא שתרצה מה שכל( דכולה) דבריה
 

 !לתורה מצדיעה הארכיאולוגיה
 

 לעצמי לתאר יכול אינני כארכיאולוג. המקרא היה העיקרי שמדריכנו היא האמת"
 יגאל". )בשניה חפירה וֵאת, האחת ביד ך"כשתנ עבודה מאשר יותר רבה התרגשות

 (513' עמ" חצור" בספר ידין
 וגדולי עמי חיו בהן בארצות הארכיאולוגיות החפירות תאוצת עם, האחרון בדור
 לאויר שוב היוצאים והמוצגים התגליות של, תקדים ללא - הרב והמספר, ך"התנ

 של החמורה טעותם התבררה, תקופות באותן התרחש אשר על אור ושופכים העולם
" הדיוק חוסר" על רב בבטחון דיברו מוזרה" ידענות"ב אשר". חוקרים" אותם כל

 .בתורה המסופרים מסויימים פרטים של כביכול
 הקשור במקום מתבצעת אשר ארכיאולוגית חפירה שכל כך כדי עד מגיעים הדברים
 פרטי כל את לחלוטין מנפצת, תקופה מאותה מוצגים ומגלה, כי"תנ למאורע

 ך"בתנ המסופר על למיניהם חוקרים ידי על לכן קדם נמתחה אשר" ביקורת"ה
 מוארים הם כאשר תילם על ך"התנ דברי את העמידו וגילוייה, מאורע אותו אודות
 או 19יחיד קטן פרט אודות היתה" ביקורת"ה אם הבדל שום ואין. יקרות באור

 כאמינים הוכחו התורה דברי מצב ובכל מקרה בכל. רבה משמעות ובעל גדול מאורע
 .הפרטים לפרטי עד ביותר ומדוייקים

 :שלבים ארבעה מכילה זו תקופה
 מות לאחר העבדות. ב. המלך בבית לגדולה יוסף עליית עקב למצרים הירידה. א

 יציאת. ד. המצרי העם על יםקהאל מאת מונחתות ניסיות מכות עשר. ג. יוסף
 ובהקבלתן, הארכיאולוגיה בראי אלו התרחשויות בארבע אפוא נתבונן. מצרים
 .בתורה לאמור
 )מא פרק בראשית( במצרים לגדולה יוסף עליית

 ְוָחָכם ָנבֹון ִאיש ַפְרעֹה ֵיֵרא ְוַעָתה... הוא ֶאָחד ַפְרעֹה ֲחלֹום: ַפְרעֹה ֶאל יֹוֵסף ַויֹאֶמר"
 ֲהִנְמָצא: ֲעָבָדיו ֶאל ַפְרעֹה ַויֹאֶמר... אֶֹכל ָכל ֶאת ְוִיְקְבצו... ִמְצָרִים ֶאֶרץ ַעל ִויִשיֵתהו

 ֵמַעל ַטַבְעתֹו ֶאת ַפְרעֹה ַוָיַסר... יֹוֵסף ֶאל ַפְרעֹה ַויֹאֶמר? בֹו ֱאלִֹקים רוחַ  ֲאֶשר ִאיש ָכֶזה
 ַוַיְרֵכב. ַצָוארֹו ַעל ַהָזָהב ְרִבד ַוָיֶׂשם ֵשש ִבְגֵדי אֹתֹו ַוַיְלֵבש יֹוֵסף ַיד ַעל אָֹתה ַוִיֵתן ָידֹו

 ".ִמְצָרִים ֶאֶרץ ָכל ַעל אֹתֹו ְוָנתֹון. ַאְבֵרְך  ְלָפָניו ַוִיְקְראו לֹו ֲאֶשר ַהִמְשֶנה ְבִמְרֶכֶבת אֹתֹו
 פאפירוס( מצרי מפאפירוס ציטוט מובא) 207' עמ( ך"התנ עולם באנציקלופדית

 לגדולה עלה אשר, ישראל מארץ איש על המספר) 9-1 שורות 57 טור. א הריס
 .בחכמתו השתמש המצרי העם אשר מאד חכם לאדם נחשב ואף, במצרים

. א הריס בפפירוס כי החוקרים קבעו המאורע תאריך פי ועל בפאפירוס האמור פי על
 לגדולה יוסף של עלייתו על) מא פרק בראשית( בתורה המסופר לפנינו מתגלה

 .תקופה אותה בן מצרי של דיווחו מתוך, במצרים
 (:15' עמ) כהסטוריה ך"התנ הספר מתוך ציטוט והרי

 ושכיח אופייני שם וזהו). לו, לז בראשית( פוטיפר הוא, יוסף נמכר שלו, המצרי שם"
 של בדיוק ך"בתנ מסופרת במצרים למלך משנה לדרגת יוסף של עליתו. במצרים

 חותמת, ידו על ניתנת טבעת, הגבוהה מעלתו לפי - שרד בגדי מולבש הוא. פרוטוקול
 מציירים כך ובדיוק). מב, מא בראשית( זהב ורביד יקר בד בגד לו ניתן וכן, פרעה

 שכם על משרה הטלת משום בה שיש חגיגה כל תבליטים ועל הקירות על, ציירים
 ".מישהו
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 )א פרק שמות( במצרים משועבד ישראל עם
 ְבחֶֹמר ָקָשה ַבֲעבֹוָדה ַחֵייֶהם ֶאת ַוְיָמֲררו. ְבָפֶרְך  ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ֶאת ִמְצַרִים ַוַיֲעִבדו"

 ".וִבְלֵבִנים
 נראים בהם ציורים נמצאו הפרעונית במצרים השררה מראשי אחד של בקברו
 ך"התנ בספר מנותח בציורים הנראה. נוגשים בפיקוח עבדים ידי על לבנים עשיית

 ):108' עמ( כהיסטוריה
 ההשוואה. קצר בד סינר הלבושים הפועלים של הבהיר העור צבע, כל קדם מתמיה"

 אופן בשום, ֵשִמִיים כנראה הם העור בהירי כי, מוכיחה העור כהי העבודה למפקחי
 ".מצריים לא
 מן אחד אומר לפיו, הציורים באחד המופיע החרטומים כתב תרגום שם מובא עוד

 ציורים אודות על עוד וראה!" (תתרשלו אל. הוא בידי המטה: "המצריים המפקחים
 ).15' עמ" וערב עבר" יהודה. ש. א' פרופ של בספרו, בתורה לאמור והקבלתם אלה
 )יב-ז פרקים שמות( המכות עשר

 נכתב אשר הפאפירוס. מצרים על שירדו המכות עובדת את המאשר פאפירוס נמצא
, בהולנד ליידן של המוזיאון ידי על נרכש, איפובר בשם התקופה בן מצרי ידי על

 עשר שבעה מכיל והוא, צדדיו שני על כתוב הפאפירוס. 344 - הקטלוגי ומספרו
 רק שלם נותר הראשון העמוד מן. שורות עשרה ארבע העמודים ברוב. עמודים
 בשוליהם פגומים כולם והעמודים, ביותר גרוע במצב הינם -16ו 9 העמודים. שליש

 ברורה תמונה לקבל בכדי שנותר במה די, זאת ובכל. כאחת והתחתונים העליונים
 עשר על מדבר והוא. הכותב מדווח עליהן הקטסטרופות מן חלק אודות

 !קטסטרופות
 איפובר המצרי תיאורי שבין הדמיון על שעמד זה הוא וליקובסקי עמנואל' פרופ
 .שמות בספר הנאמר לבין
 כל נבואה או שירה כותב הוא שאין בעליל ניכר המצרי הכותב של הדברים מרוח
 לדעת. להן עד שהוא דופן יוצאי מאורעות של וכואב עצוב תיאור אלא, לעתיד שהיא
 זו תעודה שייכת, מצרים מלכויות של לכרונולוגיה ידוע מומחה, וליקובסקי' הפרופ
 איפובר ופאפירוס, ביהדות המקובל התאריך פי על מצרים יציאת לתקופת בדיוק
 ".השטח מן" דיווח הוא
 .בידינו שנותר מה מתוך, איפובר ופאפירוס התורה פסוקי בין הקבלות מספר הנה
 שמות ספר

 )כ, ז( ְלָדם ַבְיאֹר ֲאֶשר ַהַםִים ָכל ַוֵיהְפכּו
 )כא, ז( ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְבָכל ַהָדם ַוְיִהי

 )כה, ז( ַהְיאֹר ִמֵםיֵמי ִלְשתֹות ָיְכלּו לֹא ִכי... ִמְצַרִים ָכל ַוַיְחְנרּו
 )ג, ט... (ַבֲחמִֹרים ַבןּוִסים, ַבָשֶדה ֲאֶשר ְבִמְקְנךָ  הֹוָיה' ה ַיד ִהֵמה
 )כג, ט( ָאְרָצה ֵאש ַוִתֲהַלְך  ּוָבָרד קֹלֹת ָנַתן' ַוה

-יד, י( ַהָבָרד הֹוִתיר ֲאֶשר ָהֵעץ ְנִרי ָכל ְוֵאת ָהָאֶרץ ֵעֶׂשב ָכל ֶאת ַויֹאַכל... ָהַאְרֶבה ַוַיַעל
 )טו

 )טו, י( ִמְצָרִים ֶאֶרץ ְבָכל ַהָשֶדה ּוְבֵעֶׂשב ָבֵעץ ֶיֶרק ָכל נֹוַתר ְולֹא
 ַבִית ֵאין ִכי. ְבִמְצָרִים ְגדָֹלה ְצָעָקה ַוְתִהי ִמְצַרִים ְוָכל ֲעָבָדיו ְוָכל הּוא ַלְיָלה ַנְרעֹה ַוָיָקם
 )ל, יב( ֵמת ָשם ֵאין ֲאֶשר

 :איפובר פאפירוס
 )2:10( דם הוא הנהר
 )2:5( מקום בכל דם

 זהו, מימינו הם אלה) 2:10. (למים צמאים אנוש בני, מלטעום נרתעים האנשים
 )3:10(? נעשה מה! אושרנו

 )5:5( בוכה לבם החיות כל
 )2:10( האש ידי על נאכלו... כן אמנם

 אחרי כמו ללאותה נשארה האדמה. נראה עוד אתמול אשר כל הושחת, כן אמנם...
 )5:12( פשתה קציר
 )6:1( ירק ולא פירות למצוא אין

 בקינות מעורבת הארץ בכל נשמעת הנהמה) 12:30( במצרים גדולה צעקה היתה
)3:14( 

 )יג פרק שמות( מצרים יציאת
 בהתפעלות ומציין, "הארץ אויבי"ל המצרי הכותב מתייחס ל"הנ איפובר בפאפירוס

. לכך ראיה עד הוא כאשר. לפניהם ההולכת גבוהה אש להבת של מופלאה תופעה
 .המצרי העד דברי ואת בתורה האמור את נצטט הנה
 שמות ספר
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 ְוַלְיָלה, ַהֶדֶרְך  ַלְנחָֹתם ָעָנן ְבַעםּוד יֹוָמם ִלְפֵניֶהם הֵֹלְך ' ַוה... ָהָעם ֶאת ַנְרעֹה ְבַשַלח ַוְיִהי
 )כא, יג( ָלֶהם ְלָהִאיר ֵאש ְבַעםּוד

 איפובר פאפירוס
 .הארץ אויבי נגד הולכת ולהבתו, גבוה גבוה עלתה האש! ראה

 
שהרי היא החלק העיקרי של לימוד , פהחשוב מאוד להתבונן במהות התורה שבעל 

 .אופיה ופרטיה של התורה שבעל פה, יש צורך גדול לברר את מהותה. התורה
שלמרות שהיא מוגדרת כתורה , אחד הדברים הבולטים בתורה שבעל פה הוא

במהלך הדורות נכתבו על התורה שבעל פה כשמונים , שמועברת בעל פה ולא בכתב
בה יש רק עשרים וארבעה ספרים , התורה שבכתבודווקא . אלף ספרים שונים
כלומר רובה המכריע של היצירה התורנית היא התורה שבעל . ך"המרכיבים את התנ

לכן עלינו לעמוד על היחס בין שתי . אך כל כולה פרשנות על התורה שבכתב, פה
 .התורות
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בין זו שבכתב ובין זו , אסור להוסיף או להפחית מהמצוות האמורות בתורה.1
 . שבעל פה

חטאה של חוה  -החטא שממנו אנחנו סובלים עד היום  - החטא הראשון בהסטוריה
ציוה על האדם ' ה. לבין דברי אדם' התחיל מכך שחוה לא הבחינה בין דברי ה -אמנו 

מות  -כי ביום אכולך ממנו ; תאכל ממנו ומעץ הדעת טוב ורע לא ) "יז,בראשית ב(
אדם סיפר  -וכשהיא הגיעה , אבל חוה עדיין לא היתה קיימת בזמן הציווי". תמות

אמר  -ומפרי העץ אשר בתוך הגן ) "ג,בראשית ג:(לה את המצוה בתוספת קטנה
הנחש ניצל את , י"פ רש"ע". פן תמותון; אלוהים לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו 

ואז אמר , הוא דחף אותה עד שהיא נגעה בעץ: את כדי להכשיל את חוההתוספת הז
 ..." אז גם אם תאכלי ממנו לא יקרה כלום; נגעת בעץ ולא קרה כלום? את רואה"לה 

הוא רצה שהיא : הוא רצה להרחיק את אשתו מהחטא -לאדם היתה כוונה טובה 
אבל . 'לדברי ה" סייג"הוא עשה , במילים אחרות. לא תיגע כדי שלא תתפתה לאכול

-וחוסר. לבין דברי אדם' הוא לא הבחין בין דברי ה -הוא שכח לציין שזה רק סייג 
 . ההקפדה הזה גרם לאסון

 ה לדורותומצו
לא תוסיפו על ) "ב,דברים ד(ג המצוות שנצטוו בני ישראל בתורה היא "אחת מתרי

, אלוהיכם' לשמור את מצוות ה -ולא תגרעו ממנו , הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם
האיסור הזה אף קודם . 'אסור להוסיף על מצוות ה". אשר אנוכי מצווה אתכם

ל למדו "חז. יותר למרות שלכאורה האיסור לגרוע חמור, "לא תגרעו ממנו"לאיסור 
כל "כי , "לא תגרעו"הוא תנאי הכרחי לאיסור " לא תוסיפו"מכאן שהאיסור 

' עלול לגרום לאנשים לעזוב את דברי ה', מי שמוסיף על דברי ה -" גורע -המוסיף 
 . לגמרי
ואף לקבוע סייגים , נתן לשופטים ולחכמים סמכות לפרש את התורה' ה, אמנם

בתנאי שהם מקפידים  -אבל כל זאת , ותקנות כדי לעזור לאנשים לקיים את התורה
): " טז -יג:הלכות ממרים ב( ם "וכך כתב רמב. לבין דברי אדם' להבחין בין דברי ה

וכן יש להן , ויעמוד איסורו לדורות, הואיל ויש לבית דין לגזור ולאסור דבר המותר
ולא , לא תוסף עליו" מה הוא זה שהזהירה תורה --לפי שעה, להתיר איסורי תורה

ולקבוע , שלא להוסיף על דברי תורה ולא לגרוע מהן(: א,דברים יג" )תגרע ממנו 
 . בין בתורה שבעל פה, בין בתורה שבכתב, הוא מן התורההדבר לעולם ש

; כו,שמות לד; יט,שמות כג" )בחלב אימו , לא תבשל גדי" הרי כתוב בתורה : כיצד
--אסר לבשל ולאכול בשר בחלב, ומפי השמועה למדו שזה הכתוב(. כא,דברים יד

 . מותר בחלב מן התורה, אבל בשר עוף; בין בשר חיה, בין בשר בהמה
, ואם יאסור בשר העוף; הרי זה גורע, יבוא בית דין ויתיר בשר חיה בחלבאם 

 . הרי זה מוסיף--והוא אסור מן התורה, ויאמר שהוא בכלל הגדי
ונודיע לעם שהוא , ואנו נאסור אותו, אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה

ש ויאמרו בשר העוף מותר מפני שלא נתפר, שלא יבוא מן הדבר חורבה: גזירה
ויבוא אחר לומר אף בשר בהמה ; כך החיה מותרת שהרי לא נתפרשה, בתורה

, ויבוא אחר לומר אף בשר העז מותר בחלב הפרה או הכבשה; חוץ מן העז, מותר
; שהיא מינו( כא,דברים יד; כו,שמות לד; יט,שמות כג" )אימו"שלא נאמר אלא 

לפיכך ". אימו"אלא  שלא נאמר, ויבוא אחר לומר אף בחלב העז שאינה אימו מותר
וכן . אלא עושה סייג לתורה, אין זה מוסיף. ואפילו בשר עוף, נאסור כל בשר בחלב

 " . כל כיוצא בזה
אחד העקרונות היסודיים בתורה הוא ההבדל בין : חשיבות המצוה הזאת ברורה

לוקחים בחשבון את כל , שהוא גם יוצר האדם', דברי ה. לדברי אדם' דברי ה
ולכן צריך לקיים אותם , את כל האפשרויות ואת כל הסכנות, אדםהיכולות של ה

בהכרח נכונים , ולא משנה עד כמה הוא חכם, אבל דברי אדם. בכל מצב בלי פקפוק
ועלולים לגרום נזק במצבים אחרים , רק במצבים מסויימים ובתנאים מסויימים

 . ובתנאים אחרים 
האם , לגבי כל הלכה, נו תמידוציי, חכמי המשנה והתלמוד הקפידו על איסור זה

 -ואם לא היה ברור להם מה מקור ההלכה ". מדרבנן"או " מדאורייתא"היא 
 . ולא הסתפקו בקביעת ההלכה עצמה, השקיעו זמן ומאמץ רב כדי לברר את מקורו

, ונפסקה הלכה לפי רוב הדעות, כאשר היו דעות שונות לחכמים שונים: מעבר לכך
כי גם בדעת , אלא השאירו אותה במשנה, עת המיעוטלא הסתירו ולא מחקו את ד
 . וייתכן שמישהו יצטרך לסמוך על דעה זו בשעת הדחק, המיעוט יש צדדים אמיתיים

 . האם היא מן התורה או מדרבנן, לכל הלכה, ם כתב"גם הרמב

http://www.mechon-mamre.org/i/e302.htm
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 היתר כנגד יצר הרע 
' ה ונתנו, כי תצא למלחמה על אויבך: "הוא) י,דברים כא(אחד מדיני המלחמה 

ולקחת לך , וחשקת בה, וראית בשביה אשת יפת תואר. ושבית שבייו, אלוהיך בידך
והסירה . ועשתה את ציפורניה, וגילחה את ראשה, והבאתה אל תוך ביתך. לאישה

; ובכתה את אביה ואת אימה ירח ימים, וישבה בביתך, את שמלת שבייה מעליה
ושילחתה , היה אם לא חפצת בהו. והייתה לך לאישה, ובעלתה, ואחר כן תבוא אליה

 ". תחת אשר עיניתה, לא תתעמר בה; ומכור לא תמכרנה בכסף, לנפשה
 -בתנאי שישמור על זכויות האדם היסודיות שלה , מתיר לחייל לקחת אישה גויה' ה

ולא ימכור אותה , ייתן לה להתאבל על הוריה, ייתן לה לשבת בביתו בתנאים טובים
' אבל במקרה הזה ה, ד לנישואין בין יהודים לגוייםמתנג' כלל ה-בדרך. כשפחה

כי הוא ידע שהניסיון בזמן מלחמה הוא , העדיף לאפשר לאדם לקחת אישה גויה
כדי שלא יעבור עבירות , ועדיף להתיר לו שייקח אישה בתנאים מסויימים, גדול מדי

 ). י"רש' ע(חמורות יותר 
 . אפשריים-ניו אתגרים בלתיואינו מעמיד בפ, יודע מהן היכולות של האדם' ה
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 .הבורא יודע את כל מעשי בני האדם.57

מנהיג את הגלגלים בעולמות העליונים ואת  שהוא, יתברך הבורא וישתבח היוצר 
שמכהו , אין לך עשב שאין לו מלאך .בריותיו בעולם התחתון ומבין לכל הליכותיהם

וחומר -בנו של קל-וחומר בן-וקל ,אדם-וחומר בן-קל, ואם עשב כך!" גדל: "ואומר לו
 –הארץ -ואין עם, יועץ-פלא אין שוטה נעשה, אין הדיוט קופץ בראש. אדם מישראל

שלו מכהו וכופאו  אלא עד שכל אחד ואחד מהם המלאך, משכיל אצלנו –חסיד ובור 
' נו האלוקי' שמע ישראל ה" -ישנו משפט שמוכר כמעט לכל יהודי . להיות מה שהוא

המשפט הזה , ובכן? אך האם רבים הם האנשים המנסים להבין את תוכנו". אחד
החידוש הגדול שחידש עם ישראל  -ל -מסכם את תמציתה של האמונה בייחוד הא

ל -מה זה משנה אם יש הרבה אלים או א? מה כל כך חדש בזה אתם שואלים .בעולם
, להאמין שיש הרבה אלים זה לא רק להפסיק, ל-להאמין בייחוד הא, ובכן? אחד

ל זה להאמין שכל המעשים -להאמין בייחוד הא; ולהתחיל להאמין שיש רק אחד
הרי העולם . וזה קשה מאוד, ל אחד-נעשים כולם ברצונו של א, המתרחשים בעולם
ונדמה שיש מגוון של כוחות ורצונות הסותרים זה את זה ונלחמים , שלנו מלא ניגודים

. ל אחד זה לא קל בכלל-מעשים בעולם נעשים ברצונו של אלהאמין שכל ה. זה בזה
עם העובדה שלרוע יש לכאורה את הכח , קודם כל איך מיישבים את האמונה הזאת

ועם העובדה שנראה שלטבע יש את הכח לפעול בלי ; ל-לפעול נגד רצונו של הא
ת ובכלל הלא לכל אדם יש את הבחירה להחליט לבצע א. ל-להתחשב ברצונו של ה א

עכשיו אני . ולממש את מאוויו בהתאם לאמצעים העומדים לרשותו, רצונו הפרטי
שרק רצון אחד מתממש בכל , עד כמה זה קשה להאמין, מעריך שאתם כבר מבינים

נתחיל עם אחת  .כאשר לכאורה אנחנו רואים את ההפך, האירועים המתגלגלים בעולם
איך זה יתכן שהכל נעשה רק  .ל-השאלות העיקריות המתעוררות עם הבנת ייחוד הא

על  ?כאשר למעשה אנחנו רואים שלאדם יש את הכח לפעול כרצונו שלו, ברצון אחד
סיפור שדרכו אפשר  -צריך להתבונן בסיפור מכירתו של יוסף , מנת לענות על שאלה זו

יוסף עבר , האחים מכרו את יוסף. ל-להגיע לתובנה עמוקה בנוגע לייחוד רצון ה א
, רחוק מבית אביו, שנמכר לעבדות ומתגלגל מאדון אחד לשני, כנער צעיר קשיים רבים

ויוסף הפך למלך , בסופו של דבר התגלגלו הדברים. ומהחום והאהבה שהעניק לו אביו
ושם , הרעב הביא את האחים למצרים. ורק לפרעה היה מעמד גדול ממנו, במצרים

מצרים ומשתקעת בארץ המשפחה כולה עולה ל. פוגש אותם יוסף ומתוודע אליהם
עלול יוסף לנקום , חוששים האחים שמא לאחר מות אביהם, כאשר נפטר יעקב. גושן

על כן הם באים אל , על שמכרו אותו ולא שעו לתחנוניו, בהם על כל הרעה אשר גמלוהו
 :וכך מספרת התורה, יוסף ומנסים להפיס את דעתו

יוסף והשב ישיב לנו את כל לו ישטמנו : ויראו אחי יוסף כי מת אביהם ויאמרו"
כה , אביך ציווה לפני מותו לאמור: ויצוו אל יוסף לאמור. הרעה אשר גמלנו איתו

ועתה שא נא לפשע , שא נא פשע אחיך וחטאתם כי רעה גמלוך, אנא, תאמרו ליוסף
הננו לך : וילכו גם אחיו ויפלו לפניו ויאמרו, ויבך יוסף בדברם אליו .עבדי אלוהי אביך

אתם חשבתם עלי ! ?כי התחת אלוקים אני, אל תיראו: ויאמר אליהם יוסף .לעבדים
, אל תיראו, ועתה. להחיות עם רב, למען עשה כיום הזה, אלוקים חשבה לטובה, רעה

 ."וידבר על ליבם, וינחם אותם. אנוכי אכלכל אתכם ואת טפכם

הם עשו זאת כיוון שהם קינאו ביוסף על היותו , כאשר השליכו האחים את יוסף לבור
ועל כך שבחלומותיו הוא תמיד רואה אותם משתחווים לו , הבן האהוב על אביו

לכו ונהרגהו ונשליכהו : "אמרו איש אל אחיו, כאשר ראו אותו מתקרב. וכפופים אליו
הם ביקשו ". אה מה יהיו חלומותיוונר, ואמרנו חיה רעה אכלתהו, באחד הבורות

על ידי שישליכו אותו לבור , למנוע מיוסף להגיע אל המלכות שיועדה לו בחלומותיו
ובסופו של דבר דווקא המעשה הזה הוא שגרם לכך שיוסף יגיע אל , וימכרו אותו

 .וימלא בסופו של דבר את היעוד שיעד לו האלוקים, המלכות
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ובמקביל , יעדים שלה מתוך מעשיו של האדםאיך יתכן שההשגחה מיישמת את ה
 ?אומרים שיש לאדם בחירה

איך יתכן שההשגחה מיישמת את היעדים שלה מתוך ? תשאלו איך זה עובד, אם כן
התשובה  ?ובמקביל אומרים שיש לאדם בחירה ואחריות למעשיו, מעשיו של האדם

מש בדרך כל אבל את הרצון הזה צריך למ, שהאדם הוא שרוצה ברע או בטוב, היא
צריך , שתתרגם את הרעיון לשפת המעשה, צריך איזה רעיון או איזו עצה, שהיא

לפני האדם את  ַמקרהוההשגחה היא ש, ההזדמנות לממש את הרצון הזה ִתיָקֶרהש
ואילו בעל , מי שהוא בעל רצון טוב קופץ על ההזדמנויות לעשות טוב. ההזדמנויות

ניתנת לו , אך כל הזדמנות שניתנת לאדם, ת רעהרצון הרע קופץ על ההזדמנויות לעשו
אחרת הן לא היו נקרות . רק אם היא משרתת את היעדים של ההשגחה העליונה

צריך , אבל אחרי שמחליטים מה עושים, זה ברור, אחיו של יוסף רצו להרע לו. בדרכו
לבסוף הוחלט ? אולי להשליך אותו לבור? האם להרוג אותו, גם להחליט איך עושים

, עברה במקום שיירה של סוחרים ישמעאלים" במקרה"מכור אותו כיוון של
? הזה מקרהומי רקם את ה, והמדיינים למצרים, והישמעלים מכרו אותו למדיינים

ברגע שעוברים לשלב הביצוע יש להשגחה אך , הרצון הוא חופשי לבחור בטוב או ברע
 .ם שנקבעו מראששיובילו למימוש היעדי, העליונה כר נרחב לרקום תרחישים

וגורמים אלה אינם תלויים בבחירתו של , הביצוע תלוי בכל מיני גורמים, כאמור
הוא צריך , למרות שרצונו נשאר חופשי לבחור לרצות בטוב או לרצות ברע. האדם

ההשגחה . לפניו הזדמנות נאותה לממש אותו ִתיָקֶרהלרגע שבו , להמתין בסבלנות
, והאדם קופץ על ההזדמנות בהתאם לרצונו, ונהמקרה את ההזדמנויות בהתאם לרצ

מבלי שיוכלו האנשים רעים , כעת מובן איך הרוע פועל בעולם. ואין סתירה בין השניים
גם בין כוחות הטבע . לשבור את המסגרת שקבעה להם ההשגחה העליונה, בעלי עוצמה
את  אך, הטבע פועל על פי חוקיו כהרגלו: יש חלוקת תפקידים ברורה, וההשגחה

, חוקי הטבע מצידם. צירופי המקרים קובעת ההשגחה בהתאם לחוקי הצדק העליונים
באופן , ובמקביל, מבלי להתחשב בעקרון הצדק, קוטלים את הצדיק יחד עם הרשע

ודואגת שכל אדם יקבל בדיוק את , פועלת לה ההשגחה העליונה בדרכה, סימולטני
, גם השוויצרי הדייקן ביותר: האפשר להמחיש זאת בדוגמ. המגיע לו בדין ובצדק

לא יוכל ליצור שעון , שייצר את השעון המדויק ביותר עם הכלים המדויקים ביותר
ובכל מכונה יש מידה , כיוון שתמיד יש גבול לרמת הדיוק של החלקים, מדויק לחלוטין
כאשר הוא  -" גורם המשחק. "כלומר של משחק בין החלקים, "שפיל"מסוימת של 
למרות . יכול לשנות לחלוטין את התוצאה הסופית -זמן ומקום קריטית  פועל בנקודת

ועליו , לא ניתן לחזות אותו מראש, פועל גם הוא על פי חוקיות" גורם המשחק"ש
מקרים שאינם עומדים בסתירה גלויה -ורוקמת תרחישים וצירופי, רוכבת ההשגחה

 .לחוקי הטבע
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 .ועונש לעוברים עליה ,הבורא נותן שכר למקיימי התורה.55
 

 

 האמנם אנו בסך הכל גושי? ממה אנו עשויים? מי את? מי אתה? מי אני
במה שונה הוא מעצמו בעת שהיה . נתבונן נא בשכלנו באדם המת ??בשר מהלכים

האם , נזעק אל תוך אוזנו?? האם יראה, נפקחן. במקומן בדיוק כשם שהיו עיניו? חי
?? האם מסוגל הוא לדבר, הלשון והשפתיים קיימים ,הפה, מיתרי הקול הנה?? ישמע

 ??מדוע אינו עומד עליהן, פגועות רגליו אינן
 מלבד הגוף הנראה: "התשובה המחוייבת לאחר כל התפלספות אפשרית הינה אחת

 ,ובעדרה. קיימת בתוכנו מציאות רוחנית המפעילה ומחיה את הגוף החיצון, לעינינו
 ".הגוף מוטל דומם כאבן

 העיקרי והאמיתי שלו הוא אותו אדם" אני"המתבונן יבין מעתה במהירות כי ה
 עולה, אלא כחליפה הנעה, ואין גוש הבשר הנראה לעין. רוחני המפעיל את גוש הבשר

 .בהתאם לפעולת מי שבתוכה, ונפשט שרוולה נכפף, במדרגות ויורדת
 'וייצר ה"הוא  עפר מן האדמה, פשוט כי הגוףמלבד הידוע ביהדות כדבר , ואכן

ועיקר  ),ז, בראשית ב(". ח באפיו נשמת חייםויפ, אלהים את האדם עפר מן האדמה
י מחקרים "גם ע, לחלש באמונתו, מתאמתים הדברים בזמנינו, הוא נשמתו האדם
 .חלקן יובא להלן אשר חדשים
 ברור, ל"ומתוך אותם המחקרים הנ, ברי הבורא בתורה אשר העניק לנומתוך ד

אשר ליותה אותנו " חליפה"אלא יציאתנו מתוך ה, ות הגוף אינו מותינומאד כי מ
 .וכניסתנו אל חיים מסוג אחר לגמרי, עשרות שנים כמה

 והקרוי בפינו, לתוספת ביאור והבהרת המצב המטריד את רובינו מידי פעם
 כי כשם שעם לידתנו אל העולם הזה התנתקנו מאיבר חיוני בחיינו, נוסיף, "מוות"

, הלא היא השיליה, הקודמים אשר היינו עטופים בו והוא היוה חלק מגופנו ממש
ניזונים , מצורת חיים של עולם קטן וחשוך הגדוש מים אשר אנו חגים בתוכם ועברנו

 צבעוני, מואר, אל צורת חיים של עולם ענק', עינינו ופינו חתומים וכו, טבורינו דרך
נושמים אויר וניזונים דרך אפינו , ללא שיליה אשר אנו מהלכים בו על רגלינו ,ורועש
כך עם פרידתינו מן העולם הזה עוברים אנו כעין תהליך . וטבורינו סגור וחתום ,ופינו
 .ונולדים אל עולם אחר לגמרי, מתנתקים אנו מגופינו. לידה של שני

 מחקרים ועובדות -השארות הנפש 

 :מהן. מציאויות ומחקריםהשארות הנפש לאחר המוות מוכחת מכמה וכמה 

הופעת נשמות . ג. דיבוקים. ב. מחקרי דיווח מתים במוות קליני שחזרו לחיים. א
החזרה לאחור על ידי . ריגרסיה. ו. סיאנסים. ה. גלגולי נשמות. ד .כבחייהם

 .הפנוזה
 חובה עלינו להדגיש כי, ל"לפני שנפרט את המחקרים והעובדות בכל התחומים הנ

לתחושת פחד או חרדה כל שהיא כתוצאה מתגליות מדעיות חדשניות אין להיכנס 
 אלא, ובפרט מאותן העוסקות בשיחה עם נשמות אנשים שחיו כמונו כאן בעבר אלו

עלינו לשאוב עידוד רב ולשמוח מן העובדה שהמוות איננו חידלון אלא , אדרבה
פקידנו אם כי הדבר כמובן מחייב התבוננות יתר בת. לצורת חיים אחרת מעבר

 .בספר זהוכפי שננסה לברר ולהתבונן יחד , בתקופת חיינו כאן בעולם האמיתי
 עתה נוכל לעבור לפירוט המחקרים החדשניים והעדויות שאומתו בכל נושא

 
 

 דיווח השבים לחיים ממוות קליני. א
 

 העדר פעילות, דום לב: ההגדרה המדעית למוות היא צירוף כל הפרטים הבאים
 ,ירידה בטמפטורת הגוף, הספקת חמצן לתאי המוח פוסקת, גלי מוחאין  -מוחית 

 !כשמונה מליון, ב"בארה" גאלופ"על פי סקר ענק של מכון . ושיתוק עולם התחושות
בעולם כולו מוערך מספר האנשים . אמריקנים שבו לחיים לאחר שמתו מוות קליני

 .איש! שבו לחיים לאחר מוות קליני בכשלושים מליון אשר
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. מדווחים על חוויות דומות אשר חוו בעת תהליך מותם יא הוא שרובם ככולםהמפל
. שהתרחש בסביבה הקרובה וגם הרחוקה של גופתם המתה חלקם אף יודע לספר על
פרופסור , רינג' השבים לחיים מוסבר על ידי פרופסור קנט המספר הרב בדורנו של
תופעת "לקת חקירת באוניברסיטת קונטיקט ומייסד מח לפסיכולוגיה תודעתית

טכניקות ההחייאה החדשניות בזמנינו החזירו "ש בכך, באוניברסיטה "כמעט מוות
 ".החיים מוות אל אנשים רבים ממצב של כמעט

 לפני הציטוט מספרי מחקר נצטט כתבת תמצית מן העיתונות אשר הופיעה
 -טוענים , יש חיים אחרי המוות" ?האמנם יש חיים לאחר המוות"תחת הכותרת 

ופסיכיאטרים שחקרו במשך שנים ארוכות  אנשי מדע רופאים -בפעם הראשונה 
מצאו קווים  -כך לחיים -אחר וחזרו ,חולים שנחשבו מבחינה רפואית למתים

 .חידלון אינו כי המוות, לדבריהם, משותפים בסיפוריהם המעידים
 סופיהרופא צעיר המתמחה בפסיכיאטריה ובעל תואר בפילו ,מודי. ר ריימונד א"ד

, שיצא לאור לאחרונה" חיים לאחר החיים"יניה מביא בספרו 'מאוניברסיטת ווירג
תאונה שהוכרזו  חולים קשים או פצועי; "ראו את המוות"של אנשים ש עדויות

הם מספרים על ניסיונם בוואריאציות ". ניסים רפואיים"בחיים כ נשארו מתים אך
: חוזרים בכל הסיפורים" הפטירה"מסויימים משעות או רגעי  אלמנטים אך, שונות

הישות דברה . שופעת אהבה ללא קץ" ישות"וחזק שהיה  גדול אור, מנהרה אפילה
הם ראו את כל קרוביהם וידידיהם שנפטרו לפניהם . מחשבות עמם בדרך של העברת

בלי יוצא מן , וכולם, מחייהם, תמונות מהירות אך ברורות ראו הם, באים לקראתם
ולשמוע את כל הנעשה סביב גופם הגשמי שעזבו  לראות יםהיו מסוגל, הכלל

או על " נפטרו"שולחן הניתוחים עליו  על כולם סיפרו פרטי פרטים". למטה"
, עד לפרט הרפואי הקטן ביותר מדוייקים פרטים, "נהרגו"המכונית המרוסקת בה 

שעה שהיו מתים לפי כל  אותם והרופאים שטיפלו בהם אינם מבינים איך קלטו
 .מוח-ללא נשימה וללא גלי, לי הרפואה ללא דופקכל
 כי, אך לא יכולתי לעשות דבר" ,"נפטרה"סיפרה אשה ש, "ידעתי שאני נפטרת"

 כי ראיתי את גופי מונח, אין לי ספק בכך, יצאתי מתוך הגוף. אף אחד לא שמע אותי
 כי לא, הרגשתי נורא, עלי" מוותרים"על שולחן הניתוחים ושמעתי את הרופאים 

זה היה אור . הוא היה עמום תחילה אך התחזק. פתאום ראיתי אור. למות רציתי
אך לא סינוור אותי ויכולתי להמשיך לראות , הוא עטף את הכל. לתארו קשה ,עצום

לא  -כשהייתי בתוכו , או נכון יותר -כשהאור הגדול היה עלי . הניתוחים-אתחדר
היתה לי הרגשה , וכנה למותאך כשהאור שאל אותי אם אני מ, מה קורה הבנתי
... זה היה האור שדיבר. אך זה לא היה אדם. מדברת עם אדם שאני כאילו

היתה לי הרגשה כאילו אני . יודע שלא הייתי מוכנה למות שהאור ידעתי. שהתקשר
 " ...קשה להסביר, קשה לתאר. הרגשתי ביטחון ואהבה .טוב כך-הרגשתי כל. נבחנת

 הוחשתי לבית: "שלה כך" כמעט המוות"מתארת את  ,סוזי הולדה, עדה נוספת
הרופאים היו בלחץ . חולים בחודש החמישי להריוני מכיוון שהייתי חולה מאוד

אני חושבת שבשלב . אולם אני הייתי חסרת דאגה, על ניתוח קיסרי דחוף והחליטו
שאיבדתי את , לאחר מכן אני זוכרת... בליבי ההחלטה להסתלק גמלה הזה כבר
כשאנשים רכונים , זוכרת הוא שאני מביטה מעל גופי שאני הדבר הבא. ההכרה
ומצאתי את עצמי , ובתוכו אור כחול, מקרין אור לבן אחר כך ראיתי עיגול. מעליו

 .רוגע ויופי מוחלטים הקיפו אותי שלווה .נשאבת לתוך האור הכחול
ובתוכה , שבקצה היה אור ,נשאבתי עמוק לתוך מנהרה. התחושה היתה כמו לצוף

 ?שהיית צריכה לעשות מה האם את באמת חושבת שעשית': שמעתי קול מדבר אלי
 ?'האם את מתכוונת להשאיר את ילדך סימון בן השלוש לבדו

אילו אנשים ידעו באמת ': חשבתי לעצמי. הקול הזה חזר על עצמו ברכות שוב ושוב
זה משנה מה מכיוון שאין , הם לא היו פוחדים, פירושו האמיתי של המוות מהו

הבנתי ' .אתה תודעה משוחררת ומלאת אור. אתה אינך נמצא בו, שלך לגוף קורה
אך מצאתי את עצמי נשאבת , יכולתי להמשיך לתוך האור. הבחירה שזהו רגע

כשמסביבו , ופתאום מצאתי את עצמי בתוך הגוף שלי ,כזה רעש היה מין. בחזרה
 ."אינפוזיות והמולה גדולה

 
 הפסיכיאטריתמי שחוקרת כבר שנים ארוכות וברצינות רבה מאוד את הנושא היא 

כי , אני יודעת מעבר לכל צל של ספק" .רוס-האמריקאית הנודעת אליזבת קובלר
 20 -כך מסכמת רוס מחקר של למעלה מ , "ממשיכים לאחר המוות הפיזי החיים
. היבט של החוויה הזוועל כן בחנתי בקפידה כל , אני מאוד סקפטית מטבעי .שנה

כנשמות , סיפרו כי כשעזבו את גופם, שאנשים שמגופם נקטעו אברים ,למשל, גיליתי
 .שלמים שוב היו
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עיוורים מלידה תיארו בפני בדיוק מדהים מה לבשו האנשים שהיו בחדר , יתר על כן
כיצד הם ! זה הרי בלתי אפשרי. אילו תכשיטים ענדו ומה עשו, גופם היה מונח בו

 "?לדעת זאת ויכל
 .רוס אינה רואה כל צורך או טעם לשכנע אנשים אחרים באמיתות התופעה-קובלר

..." יזכו להפתעה -ואלו שאוטמים את אוזניהם , ישמעו -אלו שפתוחים לשמוע "
 .פוסקת היא

 מצביע על אלמנטים רבים המשותפים למיליוני עדים" כמעט מוות"חקר תופעת ה
התיאור הראשוני והמשותף לכולם הוא ריחוף . מכל קצוות כדור הארץ )!מיליון 30(

כי היו ערים לכל האירועים שהתרחשו , העדים מספרים. ומעל לגוף הפיזי מחוץ
מכן רובם מתארים הימצאות בסביבה מוארת ובעלת יופי פנימי  לאחר. סביבם

דיבר רבים מספרים על קול ש. חשוכה לעבר אור בהיר מנהרה דרך" וגלישה"
 .אליהם

 וכמעט כולם ציינו את היעלמות, נכים סיפרו על תחושה של השתחררות מכבלים
 ".מוות"אותו הדבר המסתורי הקרוי הפחד האנושי מ

 כי לא ייתכן שאלמנטים, חוקרי התופעה מצביעים בראש ובראשונה על העובדה
 .אמיתי אם כן אכן חוו כולם משהו אלא, זהים יחזרו בעדויות של מיליוני אנשים

 אשר ראה אור השנה בגרמניה המערבית, "חיים" )"LEBEN"(ספר מרתק בשם 
 ,20-בן המאה ה, טוען כי האדם המודרני, ושובה שם לבבות צעירים ומבוגרים כאחד

 אולם מכיוון, "לאן אני הולך"ו" מאין אני בא: "אומנם שואל את עצמו שאלות כמו
הוא נוטה להתחמק מנושא , בלבדשנקודת המבט שלו על החיים היא חומרית 

 .מפתח פחדים וחרדות בקשר לכך המוות ואף
הם תחנת . הינם רק חלק מן החיים האמיתיים, קובע הספר, החיים הארציים

 .כדור הארץ הוא בית הספר. זוהי תקופת לימוד עבור הנשמה. במסע הנשמה ביניים
 ,אליו עד למוותחודרת לגוף הפיזי ברגע הלידה וקשורה " חיים"לפי , הנשמה

 במיוחד בעת שינה, לעיתים הנשמה יוצאת מן הגוף. שאינו אלא כהסרת בגד מגוף
במצבים אלו היא עדיין , אולם בניגוד למוות. עמוקה ובמצב של חוסר הכרה

 .לגוף בחוט דק של אנרגיה מחוברת
 שנה היתה עדה לתהליכי 20מספרת כי במשך  ,תרפיסטית מגרמניה, יוהה שנל

ותמיד לאחריהם היתה מסוגלת להבחין בהעתק אנרגטי של המבנה , רביםמוות 
 .לובש צורה מעל הגוף הפיזי בו כבו החיים האנושי

 כמעט"עברה בעצמה חוויה של , רוס-קובלר, שהחוקרת, ואולי המעניין מכל הוא
, "יש הבדל גדול בין חקר עדויות של אנשים אחרים לבין התנסות אישית". "מוות
שהמקרה שלי היה יפה יותר מכל אותם , בצחוק אני אומרת לעצמי", אומרת היא

 אחרי שהיית פעם אחת בתוך האור הזה וחווית את הרוגע. מקרים שחקרתי 20,000
 ".משנה לחלוטין את כל ערכיך ואת איכות חייך זה, והאהבה

 .הבהיר ביותר שראיתי אי פעם מעלי היה האור: " ועוד מן העתונות
שם ראיתי כדור . להביט למטה ה היישות הזו וסימנה לי בלי מליםלאחר מכן הופיע

 .הסובב לאיטו בחלל, בגודל של כדור טניס בערך
לא . הוא נעשה גדול יותר ויותר, כשנעתי לכיוונו. שאצטרך לשוב למקום הזה ידעתי
כיום . ולהמשיך הלאה, בחלל -רציתי להשאר במקום בו הייתי , לחזור אליו רציתי

זה היה הרבה לפני שהיו . ראיתי אותו על כל צבעיו. שהיה זה כדור הארץ ,מבין אני
 ."מהחלל תצלומים

 המתועדת בקלטת וידיאו, קפטן בדימוס ,ויל פריד'זהו קטע מעדות אותנטית של ג
 אשר ראתה אור בבריטניה ממש, מראות של תקווה" EI ISC  SN ISIA"בשם 

כמעט "אשר התנסו בחוויה של  ,הקלטת מתעדת עדויות של אנשים. בימים אלו
 . AXIAGIACNA CAAG RAAXIהקרויה בפי חוקרים  ,"מוות

אך המוח ממשיך , חדל לפעוםבו הלב , מצב של כמעט מוות: כלומר, מוות קליני
 .לחיות

 .בערב שבת בריטי שיגרתי בשעת הצהריים, לפי עדותו, סיפורו של פריד התחיל
 אלא לקבוע את מותו ולבשר לאביו את לא נותר, לרופא שהוזעק אל מיטת חוליו

שהיו אמורים להעביר אותי לבית חולים כדי , אבי סיפר לי. "ההודעה המצערת
לא , שהיא אשה יהודייה דתיה, אולם אמי, בגופתי ניתוח שלאחר המוות לבצע

', התעוררתי'ביום ראשון לפנות בוקר . לעשות זאת לפני צאת השבת להם איפשרה
, "שהבהילו בצורה רצינית את האדם שעמד ליד גופתי, לותקו להשמיע והתחלתי
היא רק אחת מעשרות , שהינו אדם רציני ומהימן, עדותו של פריד נזכר פריד
את ההשפעה שהיתה לחוויה יוצאת הדופן על חייו הוא . המופיעות בקלטת העדויות
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עדה , טרודי לייס". אני יודע שאין זו התחנה האחרונה: "במשפט אחד מתמצת
שאינני הגוף , כעת אני יודעת מעל לכל ספק: "החוויה במלים סיכמה את ,אחרת
 .עד כאן מן העתונות ".הזה

יניה 'מאוניברסיטת וירג ר רימונד מודי"ועתה מעט עדויות מתוך ספרו של ד
 ":החיים לאחר החיים"
 כפי שגילו מאוחר, קמתי והלכתי לפרוזדור כדי לקחת משהו לשתות ובשלב זה"

התחלתי להרגיש מעין . נחלשתי מאד ונפלתי. התפוצץ התוספתן שלי, יותר
ולשמוע מוסיקה , לתוך ומתוך גופי, תנועה של ההוויה האמיתית שלי ,היסחפות

שם . לרחף לאורך הפרוזדור ודרך הדלת אל המרפסת המרושתת המשכתי. יפה
לרחף התחיל להתאסף סביבי ואז המשכתי , בעצם ערפל ורוד ,שעננים נראה כאילו

אור לבן , אל האור השקוף כבדולח, כאילו לא היתה שם ממש ,הישר דרך הרשת
אין זה אור שאפשר . אבל לא הכאיב לעיני, כה קורן ,זוהר זה היה יפה וכה. וזוהר

אדם בתוך האור הזה ובכל זאת היתה לו זהות  ראיתי לא. לתאר אותו כאן בעולם
 ".ואהבה מוחלטת מוחלטת הבנה זהו אור של. בהחלט כן, מיוחדת

 ידעתי שאני גוסס וכי אינני יכול לעשות דבר בקשר לכך מפני שאיש" :ועוד עדות
 אין שום ספק בכך מפני שראיתי את גופי שלי, הייתי מחוץ לגופי... איננו שומע אותי

 אבל, כל זה גרם לי להרגיש רע מאד בהתחלה! נפשי יצאה. הניתוח-על שולחן חדר
 אבל אחר, נראה שהיה מעורפל קצת בהתחלה. הבהיר כל כך, אחר כך בא האור הזה

לא דומה בכלל , זו היתה ממש כמות עצומה של אור. כך היתה אלומה ענקית
 הרגשתי תחושה; וזה הקרין עלי חום. מדי אור-אלא פשוט יותר, גדול ובהיר לזרקור
אני ; זה היה זוהר להפליא. יותר נוטה ללבן, צהבהב זוהר-זה היה לובן .חמימה

ועם זאת זה לא הפריע לי , דומה שזה כיסה את הכל. יכול לתאר זאת פשוט לא
ראיתי ברור . את הכל, את הרופאים והאחיות, הניתוח-את חדר ,סביבי לראות הכל

אבל אחר כך , לא היה ברור לי מה מתרחש, כשהאור הופיע ,בהתחלה .וזה לא סינוור
אבל , זה היה כמו לשוחח עם אדם. ותאותי אם אני מוכן למ זה כאילו שאל, זה שאל

 .בקוללא  אבל, הוא שדיבר אלי האור. לא היה שם אדם
 מה יש לך להראות לי שעשית: "כשהופיע האור היה הדבר הראשון שאמר לי"

מה מתרחש , בחיי"חשבתי . ואז התחילו הסקירות לאחור. או משהו דומה" ?מחייך
 ומאז והלאה זה היה כמו הליכה מן .כי לפתע פתאום חזרתי לאחור לילדותי "?כאן

 .הלאה דרך כל שנה בחיי ועד עכשיו, המוקדמים מאד בחיי השלבים
 .הופיעו לפי הסדר שלהם בחיי והם היו כל כך ברורים, הדברים שחזרו והופיעו

 והן. מימדיות ובצבע-לגמרי תלת, התמונות נראו ממש כאילו שרואים אותן מבחוץ
 ".נעו

 במקרים אחדים סיפרו לי אנשים איך הדהימו את" :מודיר "נצטט כעת מדברי ד
. רופאיהם או אחרים בדיווחים על ארועים שצפו בהם בזמן שהיו מחוץ לגופם

-נערה אחת יצאה מגופה בזמן שהיתה גוססת ונכנסה לחדר אחר בבית ,למשל
בבקשה , בבקשה אל תמותי, קתי"את אחותה שבכתה ואמרה  מצאה החולים שם
הבכירה היתה נדהמת מאד כשסיפרה לה קתי מאוחר יותר  אחותה". אל תמותי

 ."אמרה במשך אותו הזמן ומה היכן בדיוק היא היתה
 התפיסה בגוף החדש דומה ואיננה דומה לתפיסה בגוף: ר מודי"ועוד מדברי ד

תחושת , כפי שראינו. בדרכים מסוימות הצורה הרוחנית מוגבלת יותר. הפיסי
בכמה מקרים דיווחו אנשים כי לא היתה להם כל  .נעדרת )קינסתזיס(התנועה

. נעימה" חמימות"שבמרבית המקרים מדווחים על תחושה של  בעוד תחושת חום
לא דיווח על ריח או על טעם כלשהם בזמן השהייה מחוץ  שלי איש מבין המקרים

 .לגוף הפיסי
 קהחושים התואמים את החושים הפיסיים של ראיה ושמיעה הם בלא ספ, מצד שני

 ודומה שאפילו משופרים ומושלמים יותר משהינם בחיים, ללא דופי בגוף הרוחני
ראייתו היתה חדה יותר במידה שלא " מת"אדם אחד אומר שבזמן שהיה . הפיסיים
 ".פשוט אינני יכול להבין איך יכולתי לראות למרחק כה רב"ובמלים שלו  ,תיאמן
 .אין לחוש הרוחני הזה כל הגבלהדומה היה כאילו "ששיחזרה חוויה זו העירה  אשה

תופעה זו מתוארת ברור מאד ". שהייתי יכולה להביט לכל מקום ובכל מקום כאילו
 :הראיון הבא עם אשה שהיתה מחוץ לגופה בעקבות תאונה בקטע

 ובכל פעם שהייתי. התרחשה פעילות רבה ואנשים התרוצצו מסביב לאמבולנס"
בדיוק כמו דרך , זה היה כמו הגדלה ,מביטה באדם כלשהו ותוהה מה הוא חושב

עדיין  -אקרא לזה הרוח שלי  -אבל דומה שחלק ממני . והייתי שם, הגדלה עדשות
כשרציתי לראות מישהו . מטרים אחדים מן הגוף שלי, שבו הייתי במקום היה
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ובאותו הזמן . כאילו חלק ממני היה הולך ומתנתב אל אותו אדם היה דומה, במרחק
קרה משהו במקום כלשהו בעולם הייתי פשוט יכולה להיות  אילו נראה היה לי כי

במצב הרוחני יכולה כנראה להיקרא כך רק כאנלוגיה והרוב " שמיעה"ה ".שם
דומה כאילו הם קולטים . כי אינם שומעים ממש קולות או צלילים פיסיים אומרים

זו של של האנשים שמסביבם וכפי שנראה להלן יכולה העברה ישירה  המחשבות את
כפי שמבטאת . תפקיד חשוב בשלבים האחרונים של חוויית המיתה למלא מחשבות

לא . ראיתי אנשים סביב סביב ויכולתי להבין את מה שאמרו" :זאת אשה אחת
זה היה יותר כמו לדעת מה הם . כפי שאני שומעת אותך, קולם את, שמעתי אותם

באוצר המלים הממשי אבל רק במחשבתי ולא , חושבים שהם בדיוק מה, חושבים
 "שנייה לפני שפתחו את פיהם לדברב זה הייתי תופסת את. שלהם
 נראה שאפילו נזק חמור שנגרם, ח אחד מיוחד ומעניין מאד"על סמך דו, ולבסוף

במקרה זה איבד אדם את . לגוף הפיסי איננו פוגע לרעה בגוף הרוחני בשום דרך
הוא ידע זאת משום שראה ברור את . של רגלו בתאונה שגרמה למותו הקליני רובה
בשעה שהיה מחוץ , ועם זאת. בשעה שהרופאים עבדו עליו, ממרחק הפגוע גופו

אני הרגשתי שלם . אני יודע זאת. להרגיש את גופי והוא היה שלם יכולתי: "לגופו
 ."למרות שלא כך היה, הייתי שם כולי והרגשתי שכל

 חובה עלינו להדגיש, ים בנושאלפני שנעבור לרשימת החוקרים והספרים העוסק
 ל כמקיפים ומתיימרים לדעת את כל המתרחש בעת"כי אין לקבל את המחקרים הנ

שכן אין לדעת מה עוד התרחש עם אותם נפטרים ורצון הבורא הוא שלא , המוות
ואין לדעת מתוך , כן יש לזכור כי אותם אנשים סוף סוף לא מתו. את הכל יזכרו

מה גם . המוות אצל אדם אשר אכן אמור למות לבסוףהוא תהליך  כיצד עדותם
ואילו מהות ורמת נשמת ישראל , הינם בדרך כלל נכרים והנחקרים שהחוקרים

מצוות  7כנגד , מצוות 613)המצוות של היהודי רב יותר  וגם חיוב, שונות לגמרי הן
ומכאן שגם התביעה תהיה רבה ( מחוייבים הלא יהודים על פי תורת האמת -בהם 

האמיתי הוא האדם " אני"הדברים אך ורק לידיעה כי ה לפיכך יש לסייג את. ותרי
 .המוות וכי יש חיים לאחר, הרוחני

 נסיים את החלק המחקרי של נושא זה ברשימה חלקית של חוקרים וספרים
 :העוסקים בנושא

 150ראיין . יניה'ר לפסיכיאטריה באוניברסיטת וירג"ד -ר רימונד מודי "ד
החיים לאחר "את סיכום מחקריו כתב בספרו ". סף המוות"ו חווית שחו, אנשים
 ".רשפים"שפות תורגם לעברית על ידי הוצאת  30-הספר תורגם ל ".החיים
 :ספריו

G .yoooM" :efiL AitLA efiL" ,G .yoooM" :GLifLLtfoef oe efiL AitLA efiLA" 
 פסיכיאטרית ומומחית בעלת שם עולמי .מדטרויט -רוס -ר אליזבט קובלר"ד

שנה למעלה מאלף  20בחנה במשך . בנושא ההיבטים הפסיכיאטרים של המיתה
 "Se NOffoALe RL tO: "ספריה". גף מוות"שהתנסו בחוויה של  מקרים

 חקר במשך שנים .לפסיכולוגיה מאוניברסיטת קונטיקאט' פרופ -קנת רינג ' פרופ
 ".החיים והמות"מחקריו פרסם בספר ממצאי את ". מוות קליני"מקרים של 

 ר המחלקה הפסיכיאטרית"מונד לרפואה ויו'נשיא אקדמיית ריצ -י 'ריצ' ורג'ר ג"ד
וראיין מאות מקרים של , ערך מחקר מקיף. בשאר לוטסוויל" טאוורס"ח "בביה
 .)"חזרה מן המחר: "ספרו(. לאחר שאף הוא בעצמו עבר את החוויה. קליני מוות

 ראיין. מההתאחדות האמריקנית למחקר פסיכולוגי - ג קארלוס אוסיסהפסיכולו
 .סיפרו על חזרתם לחיים של חוליהםש, רופאים 778

 .Sfff  &I A fofoe :At XIA IorA oi RL tO:  ספרו
 שעברו, חולים 300בדק . מאוניברסיטת טנסי -קרדיאולוג  - ר מוריס ראולינגס"ד

 ".מעבר לסף המוות"פרסם בספר ריו את מחק. חוויה של מוות קליני
 ,מקרים של אנשים 20חקר ביסודיות יחד עם צוות מדענים  -יאן סטיבנסון ' פרופ

 ."N fLf oi GLfeL AestfLe 20"ספר את מסקנותיו פרסם ב. שחוו מוות קליני

 לאחר שראינו את מחקרי המדע המודרני בנושא מרתק זה הנוגע לכל אחד, עתה
מדהים לגלות את ההקבלה המפליאה , עצמינו טוב יותר לשם הכרת, ואחת מאיתנו

 המדווח בתגליות חדשות אלה פרי מחקר העולם המדעי במאה העשרים וכפי בין
הכתבה העיתונאית הראשונה שהובאה לעיל כי בפעם הראשונה מודים  שהדגישה
 בדבר שנה 3300 לבין הדיווח המפורט המופיע בתורת ישראל עוד מלפני אנשי מדע
 .ונפרט את הדברים בקצרה. עם האדם לאחר עזיבתו את גופו המתרחש

 מתחדש לבן הדור המודרני חמשה נתונים, ל"מתוך דברי המחקרים החדשי הנ
 :מרכזיים
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 .לאחר מוות קליניקיימת אפשרות של חזרה לחיים . א
 "מציאות של מישהו"הנפטרים רואים לאחר מותם אור גדול וחזק אשר הוא . ב

 .מדבר עמהם בדרך של העברת מחשבותהוא . השופע אהבה ללא קץ
 ,אך בסדר כרונולוגי, הנפטרים רואים את חייהם עוברים לפניהם בשברירי בזק. ג

 .במהירות מופלאה
 .יוצאים לקראת הנפטר, ו קדם לכןקרובים וידידים אשר נפטר. ד
 למטה גם מי המתים מסוגלים לדעת את כל הנעשה מסביב לגוף הגשמי המונח. ה

 !!שהיה עיוור בחייו
 

 :הגדרת דיבוק

 בדרך כלל מחמת מעשה שאינו הגון שעשה, רוח אדם מת החודרת אל גוף אדם חי
נתמקד במעשים נאמנים אשר התרחשו בדורות  .ונדבקת בו, והגדיש את הסאה

: של אישה אשר הייתה בהרצאה וסיפרה את המעשה שקרה וזה סיפורה.האחרונים
, השתטחה לפתע בעלת הבית על המיטה, קרובי בעלהבבית כאשר התארחה בשבת 
קולה השתנה והתעבה . שהפחידה את כל הנוכחים בצורה ועיניה התגלגלו בחוריהן

בתוך דבריה היא העלתה שמות של . ערבי כבד במבטא והיא התחילה לדבר, מעט
כאשר בין הדברים  .רב היכן הם נמצאים וציינה בדיוק, מספר פריטים שנעלמו

מרוב . וכדבריה כן היה. מתחת המטה נמצא, אמרה לאורחת שהנעל שנעלם לבנה
והנה בעל . מתכוננת לברוח בעת הצורך,האורחת נעמדה ליד דלת היציאה היא, פחד

קדם לכן לאורחים שמידי פעם קורה  הבית הגיע ופתח בהתנצלות על אשר לא הודיע
וחזרה , קמה, התאוששה האשה קצר אחר זמןואכן ל. וחולף, לרעייתו מקרה זה

עד כאן סיפרה . מאשר אירע לה דבר לתפקד כרגיל כאשר איננה יודעת ואיננה זוכרת
 .על תופעת הדיבוק אשר עד לאותה הרצאה לא ידעה דבר אישהאותה 

נפתח בדברי הרב הצדיק המפורסם . וכעת ניגש לעובדות מפורטות ומוסברות יותר
" חזון איש"ל איש צדיק וקדוש אשר לאחר שנפטר התבטא ה"זדושינצר  אליהו רבי

 :בספר לב אליהוו צדיקים וזו לשון הרב שלום שבדרון "היה מל כי אודותיו
 .נטע' ושמו ר, סוחר ובר אוריין בן תורה, היה בעיר קלם איש: וזה סיפור המעשה

ונתן להם . בן ישיבה מופלג ותלמיד חכם, והיתה לו בת יחידה אותה השיא לבחור
וכך ישב . וכן כמה שנים להיות סמוכים על שולחנו, נדוניה של כמה אלפי רובל האב
 .ועסק בתורה כמה שנים החתן

 ?התחילה הבת לטעון במה נתפרנס, ווירד הזוג מעל שולחנ, כשנשלם הזמן המדובר
 ולהשליך כל תורתו, הבעל ענה לה שאינו יכול להפרד מהתורה ולעסוק במסחר

אנו נקח את כסף הנדוניה ונפתח בית מסחר : שהאשה הציעה עצה ואמרה עד... לים
 ושאר השעות תוכל, חוץ משעתיים ביום שאתה תעמוד, אעמוד שם כל היום ואני

 .הלה הסכים ועשו כן... וללמוד תורתך כמו עד עתה להמשיך
 אבל אחרי זה נהיה מהשעתיים, והנה בשלשת החודשים הראשונים אומנם נהג כך

 ולא היה לו זמן אפילו לפתוח... ואחר כך שמונה עד ששקע כולו במסחר, שעותארבע 
ובחוץ ירד שלג גדול , ובמוצאי שבת קודש אחרי חצות לילה, ויהי היום ...גמרא
והנה חזרה , האשה לחוץ לשפוך חבית של מים לא נקיים יצאה. וסערה בסופה

 ,והבהיל רופא לביתורץ מיד  בעלה... לדבר וכאילו נחנקת ואינה יכולה
וגם נסעו לעיר , רבים וכן למחרת הלך איתה ודרש ברופאים, ולא ידע מה לעשות

 ...אולי זה דיבוק: ו לדבר בעיירהוהתחיל .אך ללא הועיל, וינה
 אשר אליו, ל"הואיל ושם היה מקובל אחד ושמו רבי מנדל ז, ין'ונסעו לעיר שטוצ

ושמעו קול , הוא שאל את הדיבוק איזה דברכשבאו לפניו  .היו נוסעים בענינים כאלו
  .עונה

שפתים אינן מתנענעות והקול אבל ה, בטן החולה מתרומם, מדבר בזמן שהדיבוק
מנדל ' אבל הצדיק ר ...הנה הדיבוק! אהה: ויאמרו, ואז נבהלו כל השומעיםיוצא 
עם : הולך אתך כלומר מי: ולכן שאל אותו, שאיננו יודע עדיין אם כן הוא, אמר

 :אותו וישאל". חמשה מלאכי חבלה: "ויאמר? הנפש המגולגלת
 .וזהו דיבוק אמיתי, כי נכון אמר מנדל' אז אמר ר... כך וכך: ויאמר לו? מה שמם

 כי היה חי לפני כמה, וענה לו. 'כגון מי הוא וכו, והתחיל לשאול אותו שאלות
 ר כך נסעואח, והיה בחור בבריסק, עשרות שנים אינני זוכר בדיוק כמה אמר

ופעם אחת נסע . ועבר על כל התורה כולה, וחברים קלקלו אותו שם, לאפריקה
 .וכך הוא כבר מתגלגל והולך בעולם עד עכשיו. ונפל ממנה ונהרג בעגלה

 כי מתוך הפחד, וענה לו? למה לא עשית תשובה קודם מיתתך, מנדל' שאל אותו ר
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 .נפילתו מהעגלה שכח להרהר בתשובהוהבהלה בעת 
 ?מה יש לך ולאשה הזאת כי גרמת לה יסורים נוראים כל כך, כ שאל אותו"אח

 אמה של אשה צעירה זו ואמו של בעלה ששתיהן כבר: ואמר, והתחיל לצחוק בקול
 ,שאני אכנס בה ואגרום לה היסורין, התאמצו בבקשה למעלה בשמים נפטרו לעולמן

 הבא מפני שלקחה אתכי לולא זאת לא תהיה לה תקומה לא בעולם הזה ולא בעולם 
, מנדל לבעל שיבטיח לחזור לתורה' אמר ר, כיון ששמעו כך !בעלה מעסק התורה

, הבטיח כמו כן ללמוד משניות לעילוי נשמתו של הבחור הדיבוק נטע' ור, והבטיח
 .נרות להדליק בבית הכנסת עבורו וגם תרם סכום של

 והוא עמד, היליםמנדל בחדרו מנין של עשרה אנשים לומר ת' אחר כך קיבץ ר
 ופתאום, ואת האשה הושיב על כסא באמצע החדר. מאחוריהם ואמר מה שאמר

. 'וכו" שמע ישראל: "נפלה על הארץ ויצא קול אדיר ממנה, התגלגלה מעל הכסא
עד ...וגם נופצה זכוכית החלון ונשתתקה, כך נפקעה צפורן הזרת מידה אחת אחר

 :עוד הפעם דבריו ואמר וכפל. כאן סיפר הרב אליהו הכהן דושניצר
באו לארץ ישראל , באים בימים שהם כבר זקנים, ל"בזמן האחרון שמעתי שהזוג הנ

, גם אתם מכירים אותם. ונכדים ויש להם כאן משפחה גדולה בנים, וגרים בתל אביב
 ...לשידוכים כי זה יוכל להזיק להם, אבל לא אגיד לכם שמם

מנדל שם בקולי קולות ' לפעמים אצל ר כי היה הדיבוק צועק, הוסיף ורבי אליהו
והיה אומר שמלאכי , שכל השומעים היו נפחדים ומזדעזעים ,ופחדים נוראים

כי אין רשות למלאכי . של האשה ויקרעוהו לגזרים מגופה החבלה מחכים שיצא
ואחרי עבור כמה רגעים . שהוא נמצא בתוך גוף חי כל זמן, חבלה לגעת בנפש הרשע

עד שכל השומעים היו , פה באופן מגואל ונבול ברי ליצנותהיה מתחיל לדבר ד
מלפני ! ?היתכן: ושאלו אותו. הנבלה סותמים את אזניהם שלא לשמוע את דברי

 !"הצילו"כמה רגעים צעקת בפחדים גדולים 
כי אם אין , תדעו: "ויען להם בזה הלשון! ?אתה מדבר דברי נבלה וליצנות וכעת
ה מתאוה לרע כמו אזי הנפש למעל, נקיים מהחטאואין נעשים  ,תשובה עושין

 .היו דברי הדיבוק אלו ..." שהיתה למטה
 כי מעובדה זו ניתן ללמוד, ל אמר"כי מרן רבי אליהו ז, שלום ואומר' ומסיים ר

 שהרי אף פחד פחדים של חמשה מלאכי חבלה שראה. על כח התאוה הנורא והאיום
 אינו יכול להתאפק מלהוציא תאוותו מהכחואף על פי כן , ונפחד מהם כל כך, אותם

 השם ישמרנו ויצילנו מן, אל הפועל לדבר דברי נבלה וליצנות שהורגל בהם בחייו
 .החטא

 וכפי שהיה נוהג 1909 ט "אירע בזמן החפץ חיים בשנת תרסועוד מעשה אשר 
את אשר ראו , הגאון הצדיק רבי אלחנן וסרמן לספר מידי שנה בשנה בחג הפורים

 .עיניו
יש כפר , שני מיל מאיישישאק, על הדרך מאיישישאק לוילנא" :ואלו דבריו כלשונם

 .ושם גר יהודי ושמו נחום, וסמוך לו כפר פאסלי הנקרא סטרלצי
 לראדין אל 41-בא נחום עם בתו בת ה, אדר' יום חמישי ד, ט"בשנת תרס, והנה

דהיינו שנכנס לתוכה . והאב אמר שיש בה דיבוק, חולניתבתו היתה . החפץ חיים
וכך . כיצד נכנסה הרוח לתוך בתו, וסיפר לי האב. רוח של אדם שכבר נפטר איזה

נפל אצלנו סוס ומת  אחר חנוכה בחודש טבת דהיינו בערך לפני כחודשיים :אמר לי
 .ברפת

בחזרתה . וגם בתי זאת יצאה, בבהלה, אנשי הבית, תיכף בשומענו זאת יצאנו
ומהעת ההיא ... ה ונכנסה אל הבית ושתתה מים קריםהיתה מכוסה בזיע מהרפת
ואז היתה נופלת כאבן דומם , בתחילה היה אוחזה לפעמים התכווצות חזקה .חלתה
 .שום הרגשים בלא

בגלל  רק שהיתה בלא כח, וכשזה היה קורה לה לא ידעה כלום מהנעשה עמה
 .ואחר כך היה מדבר, אחר כך היה נשמע ממנה קול מנגן. היסורים

 אצל הורים 12נערה בת  איך שהיתה אותה רוח שנכנסה בבתי, גיד לי הקולוה
וילדי , והיא היתה אז בעיר קטנה. שתמיר דתה, ומצבה הרע הביאה לזה ,זקנים
והלכה עם נוכרים שונאי ישראל , היו רצים אחריה וקוראים אותה משומדת ישראל
ודנוה , מתה -שנה  71 כשהיתה בת, וחמש שנים אחרי זה. ילדים מישראל שני וחנקה

כיצד היא מתגלגלת בעולם מאותה עת , הסבירה לי הרוח. של מעלה בבית דין
שבתחילה אחר פטירתה נכנסה הרוח שלה לתוך הצלם , ואמרה לי והמשיכה הרוח

ולבסוף ... וקצצו את האילן. אחר כך ניתצו את הצלם ונכנסה לאילן .של קברה
והסוס נגע באבן ותיכף . שהסוס עמד שם ,שהיתה מונחת ברפת, אבן נכנסה לתוך

בעת שכולכם : והוסיפה הרוח ואמרה ...נכנסה לתוך כוס המים ומהסוס... מת
ובכלל לא , ראיתי, היינו בתך, אותה וגם. נכנסתם במרוצה לרפת ראיתי את כולכם

, שנים מעת שמתה 5ועוד אמרה שבפסח שנה זו ימלאו  .רציתי להסתכל עליה
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והשיבה לי הרוח ? אבל מה יש לך מילדתי: ושאלתי אותה .שנים 10וישארו עוד 
כי את , לך רע: והמשכתי לשאול !?אתה לא יודע שרע לי, נחום 'ר: בקול עצב מאוד

: והוספתי לשאול !גם כן חוטאת, היא: והשיבה !?אבל מה אשמה בתי, חוטאת
היתה אם היא . כשהיא שותה מים צריכה לברך, ילדה כזאת: והשיבה לי ?במה

ועל . כל זה סיפר האב נחום לרבי אלחנן !לא הייתי יכולה להכנס אליה ,מברכת
בערב שבת  :אלחנן' הגעתו של האב מספר ר השתלשלות המאורעות בראדין למחרת

בעליה ' מפונוביז והרב יוסף קולער הרב, נפתלי טרופ' קודש למדתי עם הרב ר
שנלך , מאיתנו ובקש חפץ חייםוהנה בא ה, בעוד אנו לומדים. שלומדים שם קדשים

' והלכנו שלושתנו לבית ר, עשינו כמצוות רבינו .שנכנסה בה הרוח, לראות את הילדה
אלחנן את ' שאלתי אותה ר ...היו שם אנשים רבים בבואנו לשם. יצחק צבי השמש
מן : והשיבה ?ומאין אתם: והמשכתי לשאול .אדם: והשיבה ?הרוח מי אתם

 .אלחנן הפסיק לשאול' או שר, ח לדבראז הפסיקה הרו... הרפש
אליהו ' ר. בליל שבת קודש היו נוכחים אצל הנערה רבי אליהו דושניצר ורבי ירוחם

: והשיבה ?מה שמם: ושאל .שדים: והשיבה ?מי הם הממונים עליך: שאל את הרוח
חפץ או  בעת שאני נכנסת לאיזה: והוסיפה ואמרה? לשם מה צריך אתה לדעת זאת

 כשאני ותיכף, והרודפים ממתינים לי, אני נסתרת כמו במקום מקלט ,לאיזה גוף
, רבי אליהו, וגם סיפר לי. יוצאת הם חובטים ומכים אותי ומגרשים אותי החוצה

שלשונה אינו מתנועע בכח , שהקול היה מדבר הביטו כולם בתוך פיה וראו שבעת
ממונאלישאק שלמד אפרים אהרן גולדברג ' והרב ר .כמו על ידי כח אחר אלא עצמו

 :אליהו דושניצר את הרוח' בעצמו איך ששאל ר ששמע, אז בראדין העיד לפני
ומדוע אין לך , אותו העולםהלא הרשעים יש להם מנוחה בשבת קודש ב

 יש לו מנוחה גם שם בשבת, שכל מי ששבת בשבת קודש בזה העולם, והשיבה?מנוחה
וממשיך  .גם שם אין לו מנוחהש בזה העולם וכל מי שלא שמר את שבת קוד. קודש

צ הודיעו "ובשבת קודש אחה .אלחנן בקשתי שבעת שתחל הרוח לדבר יודיעו לי' ר
את יודעת מי זה : את הרוח שאלתי. ותיכף הלכתי לשם, שכעת היא מדברת, לי

אם הוא יבקשך : ושאלתי אותה גדול רבהוא , אני יודעת: השיבה לי ?החפץ חיים
באמת הוא : ואמרתי לה .אני אציית: והשיבה ?י לוהאם תציית, לצאת מהחולה

 .היום בערב: השיבה ?מתי תצאי: שאלתי .אני אצא: והשיבה.מבקש ממך לצאת
והשיבה בזו  ?האם לא תשובי להכנס אליה, החולהלאחר שתצאי מ: שאלתיה
קדיש אכנס  יאך אם לא יאמרו אחר. אם יאמרו אחרי קדיש לא אכנס שוב: הלשון
 ?מי יאמר אחריך קדיש: והמשכתי לשאול .ליה אז אכנס לאחותהואם לא א, שוב

 והבנו שהיא מתכוונת לשני אברכים מכולל קדשים. שני רבנים: והיא ענתה
מאיזה : ושאלה .שבוע: והשיבה ?למשך כמה זמן יאמרו אחריך קדיש: שאלתיה

: ואמרו לי האנשים העומדים שם. ולא ידעתי מה להשיבה ?מקום אצא מגוף החולה
ובתוך כך ניסה בחור  ...וכך אמרתי לה". האצבע הקטנה תאמר לה שתצא דרך"

ובעת שהתפללנו ערבית במוצאי  .אתך אינני מדברת: והשיבה, אחד גם כן לשאול
נכנסו אנשים , "אמת ואמונה"אחר קריאת שמע באמצע הברכה, שבת קודש

 :היה המעשה וכך, שלשה אנשים ובעת יציאתה עמדו שם. שכעת היא יצאה, והודיעו
כך  ואחר, "הכתף כואב לי"ואחר כך , "כאן כואב לי"הנערה החולנית החלה לצעוק 

 ואחר ...ואחר כך האצבע הקטנה, ואחר כך התנפחה פיסת היד"... הזרוע כואב לי"
כל זה אירע . וראו ששברה החלון לצאת החוצה, כך שמעו קול נפץ בזגוגית החלון

 עת האחרונה היה תוקפה ההתכווצות אחת לכמהובאשר ב... פאלק המלמד' ר בבית
וכשראו שאינה סובלת , כמעט מעת לעת, המתינו אחר כך עד יום ראשון בערב ,שעות
 .אז נסע אביה עמה לביתה, והיא ממש ככל האנשים, מהמחלה יותר

 וגם החפץ, אחר כל זה ציוה החפץ חיים לעשות מנין בעלייה בה למדו קדשים
והרב אליהו . יימנו את התפילה למדו משניות עבורהכשס. חיים התפלל עמנו

 .והרב גרשון מסלאנט אמרו קדיש עבורה כל השבוע עד קריאת המגילה דושניצר
ל תלמיד "עובדה הבאה נציג קטעים מתוך עדותו של רבי חיים ויטאל זצה את

רבי . ענף מדמשק והיא עוסקת ברוח שנכנס בבתו של רבי רפאל .י הקדוש"האר
השתלשלות  והוא מספר באריכות על, למקום בליל שבת קודש חיים הגיע
וישאלוהו את הרוח מי " :אנו נתבונן רק בכמה משפטים מתוך עדותו. המאורעות

 והיה לכם, נרות כמנהג' ולמה לא הדלקתם זולת ב, ויאמר אני הוא חכם פיסו ?אתה
 י לשמורלכבוד המלאכים ונשמות הצדיקים שבאים עמי ללוות, להדליק נרות הרבה

ולא באתי כי אם על חטא קל , כי אני חכם וצדיק, הנה אינני כשאר רוחות ...אותי
 ...וגם להיות שליח לכם להשיבכם בתשובה ברוב העבירות שבכם, לי לתקן שנשאר

לתקן  ונשאר לי, וישבתי שם עד עתה, ועליתי למקומי בגן עדן, שנים 53ונפטרתי זה 
 ן אוי לו למי שאינו נזהר בעולם הזה אפילוולכ, ובאתי לתקנו, ענין אחד קטן
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הנה יושבי דמשק אין בכם  ..לא יבוא לידי זה שאני עוברכדי ש, מחטא קל שבקלים
נשותיהן הולכות חצופות בלבושיהן  וגם... לכמה סיבות, חלק לעולם הבא חס ושלום

וכל זה , הרע באנשים לגרום יצר ומשימין מיני בשמים... ותכשיטים מגונים
ניתן לראות עוד עובדות  .עד כאן..." יםיקים וברחובות להראות העמים את יופבשוו

 .אמונה שער ג ועוד ובספר שערי, שם רבות של דיבוקים בספר מנחת יהודה
 

 .מות כבחייהםהופעת נש. ג

 א רבה של רמת השרון מעשה ששמע מפי דודו"מספר הרב יעקב אידלשטיין שליט
 שהיה, ל"שאירע בבית סבו הגאון רבי נח מובשוביץ זל מה "הרב בנימין מובשוביץ ז
מעשה זה מצולם מכתב יד הרב אדלשטיין בספר שערי . רב בעיר מאלסטובקה

 :וכך לשונו. 192' עמ אמונה
 ועסק, ל היה מתגורר ישיש גלמוד שהיה לו שם חדר"בביתו של הגאון רבי נח הנ"

זה זמן פתח אחד הילדים והנה לאחר אי. לימים נפטר הישיש. שם בתורה כל היום
, ונדהם לראות שוב את הנפטר יושב כמו חי על יד השולחן, חדרו של הנפטר את

שוב פעם אחרת פתח ילד . והסתלק, הילד נבהל. גמרא באותו מקום הקבוע לו ולומד
ואז נכנס , נח' הם ספרו את הדבר לר. ל"וכנ, ושוב ראה את המנוח לומד ,החדר את

היום שזה , אני מבקשך לא לבא יותר: תו את הנפטר אמר לוובראו, החדר הגאון אל
ועוד מעשה אשר סיפרו הרב שבתאי  ".ומאז לא הופיע שוב. הילדים את מפחיד

ששמעו ממורו רבי צבי ברוידא , ל"לופיאן ז ל כפי ששמעו מפי רבי אליהו"יודלביץ ז
, נטרישראל סל' ששמע מרבו ר, מקלם ל ששמעו מרבו וחמיו רבי שמחה זיסל"ז

ין בעל 'מפי רבו רבי חיים מוולוז ששמע, ששמע מרבו רבי יוסף זונדל מסלנט
בהיותו , ין חלה'בוולוז" עץ חיים"אחד הבחורים המצויינים מישיבת " :המעשה

אחד מחבריו בישיבה נתלווה אליו . ארז חבילותיו ונסע לבית הוריו ,נזקק לטיפול
בבוקר נקב בעל . והחליטו ללון שם באכסניההגיעו לאיזו עיירה  ערב לעת. לכל הדרך

מנה הבחור החולה את כספו וראה כי חסר לו מהסכום . התשלום הבית את סכום
האכסניה הצהיר כי הוא מאמין לו שבהזדמנות יפרע לו את החוב  בעל. שבע פרוטות

כאן נפרד החבר . עד שהגיעו לבית הורי החולה, בדרכם והמשיכ משם. הקטן
נתן ביד החבר סך , החולה זכר את החוב .במהרה שלימה י רפואהמהחולה באיחול

הוא הודה . לא ישכח לשלם לבעל האכסניה שבע פרוטות וביקשו כי בחזרה לישיבה
בינתיים התגברה מחלתו . ונפרדו בשלום החוב והלה הבטיחו לפרוע, לו על טירחתו

ציבה לישיבה כשהגיעה הבשורה המע .חי של הבחור ולאחר זמן קצר שבק חיים לכל
 .ממאורי הדור כי עתיד היה להיות אחד, ספדוהו ובכו עליו

 לא פסק קול התורה, כי כל עשרים וארבע שעות היממה, ין'נהוג היה בישיבת וולוז
נוהג זה נקבע בהתאם . והיו משמרות מתחלפות במשך כל היממה, בהיכל הישיבה

לא בריתי התורה יומם  אם: "ראש הישיבה רבי חיים הקובע על יסוד הפסוק לדברי
אם היה העולם פנוי לגמרי אפילו לרגע אחד  -" חוקות שמים וארץ לא שמתי ,ולילה
וגם . ו"תיכף היו כל העולמות נחרבים ומתבטלים לגמרי ח, והתבוננות בתורה מעסק
כי בידו לקיים את כל העולמות על ידי עסקו , מישראל רב כוחו אחד איש

 !ואיך לא יתלהב לב האדם בזה הענין הנורא, לשמה הקדושה והתבוננותו בתורתנו
 ,משקיף, באחד הימים כשרבי חיים הסתובב במסדרוני הישיבה לאחר חצות הלילה

 רואה הוא לתדהמתו עין - -והנה . משגיח ומעודד את שקידת התורה בהיכל הישיבה
 טרניגש לבחור הנפ, חיים לא נבהל הרבה' ר. בעין את הבחור הנפטר צועד לקראתו

 כאן גילה לו. חיים' שאלו ר? מה נשמע בדינך למעלה -"! שלום עליכם"והושיט לו יד 
, והחלו לערוך זכויותיו מול חובותיו, כי בהגיעו לפני בית דין של מעלה, הנפטר
והנה בהגיעו  .ונפסק דינו להכנס ישר לגן עדן. כי הינו זך ונקי מכל חטא ועוון התברר

היות , לו להכנס וזעק כי לא יתן, סם את הכניסה בפניוח, התייצב השטן, לשערי הגן
עזב את העולם  גילה השטן כי אותו בחור, לתדהמת כל בני הפמליא! ועוון גזל בידו

מכיון , בעוולה זו ואף כי אינו אשם, פרוטות לבעל האכסניה 7הזה בהשאירו חוב של 
אם הוא אשם  ותוא אין זה מעניין, שמסר לחברו הפרוטות ועשהו שליח לפרוע החוב

, שבע פרוטות כי בעל האכסניה נשאר חסר, העיקר הוא יודע דבר אחד. או לא אשם
 ...אלא האמין שיפרעו לו בהזדמנות, וכי הוא לא וויתר עליהם

 היות ומצד אחד אין הבחור, והחליטו, מצב ביש זה העסיק את בית דין של מעלה
 מאידך גיסא נשאר בעל האכסניהאך . כי כל מה שבאפשרותו עשה, אשם כלל וכלל

 ניתנת רשות לבחור הנפטר להתלבש, לכן באופן יוצא מן הכלל, פרוטות 7עשוק 
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כל אלו דברי . ולהפגש עם רבו לבקשו לסדר תשלום החוב, ולהראות כאדם חי
ולפתע , חיים הבטיחו שיסדר הענין' ר .הנפטר אשר סיפר באזני רבי חיים הבחור

החבר והלה אישר כי אכן קיבל סך  חיים קרא את' ר. חלף ואיננו, נעלם הבחור
מתשלום פעוט זה הוא נסע שוב  עכשיו והצטער מאד ששכח עד, הפרוטות לפורעם

כי הגיע למנוחתו , הנפטר יותר ומאז לא נראה. לבעל האכסניה ופרע לו את החוב
 .עד כאן .בגנזי מרומים

צולמת כתבה מן בחוברת מ". החיים מדוע ולשם מה"מקרה המובא בחוברת 
ובה מספרת הפסיכיאטרית , "יש חיים בעולם הבא"תחת הכותרת  העיתונות

אחת "על , רוס שהתמחתה בטיפול בנוטים למות-קובלר אליזבת האמריקנית
, שבה טיפלה לפני מותה, ל"כאשר גברת שוורץ ז, שעברה החוויות המדהימות ביותר

היא נראתה בדיוק כפי . הפסיכיאטרית לאחר ההלוויה הופיעה במשרדה של
מבקשת להודות לפסיכיאטרית על כל מה שעשתה  שהיא ואמרה, שנראתה בחייה

אך משנוכחה שבאמת יש , בטוחה שהיא הוזה היתה רוס ההמומה-קובלר. למענה
. ביקשה לכתוב פתק ולחתום עליו, שוורץ עמה נוכחות הנראית ומדברת כגברת
". ה וחבריה לעבודה של גברת שוורץהמשפח החתימה וכתב היד אומתו על ידי בני

 .עד כאן
 :365' חלק א עמוספת המובאת בספר נחלי האשכולות נסיים בכתבה עתונאית נ

 לאורך כביש נטוש, פנים נעלם לפתע מהמכונית שאספה אותו-טרמפיסט חיוור"
 ואז, נפגעת ממכונית נוסעת, שם-אשה צעירה מופיעה מאי... ואפוף ערפל באנגליה

 כאשר נוסעים דמויי, אנשים נתקפים פאניקה... להותיר עקבותנעלמת בלי 
 .רפאים מתגשמים לפתע במכוניותיהם-רוחות

 חלחלה אלה הם אך צימוקים אחדים מתוך ספרו החדש-אירועים מוזרים ומעוררי
 רפאים-העדות לקיומן של רוחות", טבעיות מייקל גוס-של חוקר התופעות העל

 :מוזרות המתוארות בספר החדש-מהפרשיות היותרנדגים כמה  ".טרמפיסטיות
 לאורך כביש נטוש ואפוף, נסע רוי פולון מליברפול שבאנגליה, 1979באוקטובר 

 .פנים חיוורות ומאורכות כפני מת ואסף למכוניתו אדם בעל, הוא עצר. ערפל
 אלא, והנוסע לא אמר מלה", מספר גוס, "רוי שאל אותו להיכן הוא רוצה להגיע"

 לאחר דקות אחדות פני רוי כדי להציע לנוסעו. ווה בידו לכיוון העיר הסמוכהרק הח
רוי לחץ על דוושת הבלמים וסובב את . שהמושב ריק, לתדהמתו גילה. סיגריה
כאשר לא גילה שום  .מחשש שהאיש זינק החוצה ופצע את עצמו, לאחור מכוניתו

רים ערכו חיפוש באיזור השוט .פנה למשטרה ודיווח על התקרית, עקבות וזכר לנוסע
נהג איש העסקים , 1974ביולי  ".כאילו בלעה אותו האדמה, האיש נעלם. אך לשוא -

ראה דמות נערה צעירה , לפתע. אנגליה בל היל שבדרום-מוריס גודנאף באיזור בלו
 -אך מאוחר מדי , הוא בלם. שלפניו הישר על הדרך, נלכדת באור פנסי מכוניתו

ומצא את הנפגעת שוכבת על , הוא זינק אל מחוץ למכוניתו" .הומכוניתו פגעה בצעיר
לה היא מילמלה פעם 'אמא. "מספר גוס, "חבולות ומצחה שותת דם ברכיה, הכביש

 .או פעמיים
לאחר מכן רץ למכוניתו . וכיסה אותה בשמיכה, נשא אותה אל צד הדרך גודנאף
רק . שהנערה נעלמה התברר, בליווי המשטרה, אבל כאשר שב -עזרה  להזעיק ונחפז

 ."במקום נותרה השמיכה
 לאחר שנהגים, נתקפו כל תושביו של כפר נאני בהיסטריה, במיקרה אחר באנגליה

 כי רוחות רפאים התגשמו לפתע כנוסעים במושבים האחוריים של, החלו לדווח
 ,שבה, כי כל המיקרים אירעו תוך כדי נסיעה לאורך דרך צרה, מתברר. מכוניותיהם

 .ו כמה וכמה פושעים עד צאת נשמתםניתל, 16-במאה ה
 

 גלגולי נשמות. ד

השבה לאחור ". רגרסיה"בנושא גלגולי הנשמות והוא ה מהיבט נוסף ניתן להתבונן
ראוי לציין שלא כל . נושא זה הוא פחות מפורסם ויפורט יותר להלן .י היפנוזה"ע

נשמות שנותן להן אלא רק , בעולם הזה בגוף אחרשוב  הנשמות מתגלגלות ונולדות
חפץ או ממון מחבירו ונפטר מבלי להשיב  אדם שנטל ,למשל. לתקן ענין כל שהוא

מבלי , או יורשי חבירו ימצאוהו וחבירו, ממון יחזור בגלגול ויאבד ממנו, את הגניבה
וכפי , כיוצא בזה וכן. הדברים שיידעו המאבד והמוצא את המסתתר מאחרי

 .שמורחב בספרי חכמי הקבלה
 יאנסס. ה
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 או להשתתף, ראשית יודגש כי על פי ההלכה אסור לערוך סיאנס מכל סוג שהוא

נצטט כאן מעט מן המחקרים . אך עצם התופעה מוכיחה את השארות הנפש. בו

 מהמפורסמים בחוקרי תורת הנפש, י החוקר האנגלי ארתור פינדליי"התבצעו ע אשר

תורגם " על גבול האתרי"ספרו . ובעל תארים נכבדים רבים, האחרונים בדורות

המובא כאן . והודפס באנגליה לבדה בארבעים וחמש מהדורות, שפות לתשע עשרה

 .ונפתח בקטעים מתוך דבריו במבוא. מתוך ספרו הוא לקט קצר

להאמין בספורי  יודע אני שאם שלוש עשרה שנה לפני כן היו שואלים אותי עצמי"

אבל אז לא היתה , בלתי אפשריל הייתי מוצא את זה... המעשים המוזרים האלה

אז . במדה מספיקה כדי לאפשר לי לתפוס את הענין התפתחותי הרוחנית מתקדמת

 ורק, משועבדים לחוק ונתונים למשטר, שהגילויים הנפשיים האלה לא הבינותי

בד בבד עם כל  כאשר ידיעותינו מתקדמות במדה מספיקה נמצא שהמדע הזה נושא

יצירת קול על ידי אישיות שאין לה גוף בשר הוא -ר הקול היש" ."מה שידוע מכבר

לזה  והיא המשכנעת ביותר מחוץ, הנפשית הגבוהה ביותר שגילו עד כה התופעה

עמומות עד לחוסר  ,כל התגליות האחרות של האדם. שהיא בהחלט הנפלאה ביותר

תגלית השיטה הבלתי אמצעית של  .ערך כשמשוים אותן אל התגלית הגדולה הזאת

י אמצעים של נקישות או דפיקות או תזוזת כוס על "ע לא, ינינו לבין הנפטריםקשר ב

צורות  .הקול האנושי, י האינטימית ביותר בכל צורות הקשר"כי אם ע ,לוח אותיות

אבל הקול הישר אינו  ,י מדיום רמאי"אחרות של תגליות נפשיות נתונות לחיקוי ע

ים ולפעמים שלושה קולות נפרדים שנ ,ואחרים איתי, תכופות שמעתי. ניתן לזיוף

שדיברו אל אלה שנכחו בחדר בעת ובעונה אחת כאשר  ,בעלי נימה ואישיות שונות

זאת בעת  וכל. הידועים רק לאדם שפנו אליו, משוחחים על נושאים שונים הם

או , שישב סמוך לו ין אחר לאדםיאו מדבר על איזה שהוא ענ, שהמדיום היה

בסיימי את המבוא הזה  .משפתיו לפיו ואף הגה לא יצאשהטיתי את אזני קרוב 

עד כאן ". שיש המשך לחיים, לרשותי אני רוצה לומר בכל האומץ העומד, לנושא

הסיאנס הראשון "... :108' עמ" לילות של לקח"ועתה נעבור לדבריו בפרק  .מהמבוא

. הריםאחרי הצ 7-ב, 1923בדצמבר  4-ב התקיים, שאני מוסר עליו כעת את הידיעות

 דיבר אלי קול, שלקחנו את מקומות ישיבתנו וכבינו את האור רגעים אחדים אחרי

הבעת רצון  כשישבת בפעם האחרונה עם המדיום שלי, מר פינדלי: "זר כדלהלן רגב

יושב הייתי פנם . הקול הזה דיבר מגבוה מעל לראשי ".להשיג ידיעות בנוגע לעולמנו

 כשזה דיבר. רגלי נוגעות ברגליו, ות בשלוידי אוחז, המדיום סלואן אל פנים עם

קול  לא צליל אך לא היה, התכופפתי קדימה לקבוע בודאות שזה לא יצא משפתיו

הואיל וכל המדבר מתוך , הבטן אי אפשר היה ליחס את זה לדיבור מתוך. ולא לחש

הודיתי למדבר על  .עינים היא בלתי אפשרית באפלה הבטן יעיד שצורה זו של אחיזת
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: שאלה .וכל מענה בא כהרף עין, ותשובה והשיחה נמשכה בצורת שאלה, שבא חסדו

 ?זה שאנו קוראים חלל מה מכיל, מריoכאן על האדמה אנו יכולים להכיר רק את הח

העולם שלכם הוא .אני יכול לענות לך רק עד כמה שידיעתי מאפשרת לי: תשובה

 .שאתם חשים גבוה יותר מזה חדור עולם אחר של עצם שהוא במצב תנודה

אתם רק מכירים את מה שאתם רואים  אך, היקום הוא שלמות אחת מפליאה

, דק יותר מחומר גשמי, יש עולמות אחרים של עצם, לי האמן. ושומעים ומרגישים

ליצור  ושעל אודותיהם אתם עלי אדמות אינכם יכולים, קיימים החיים אשר בהם

באתי אחרי התהליך  שלשם מחובר עם אדמתכם הוא העולם. בשכלכם שום מושג

ואלה , שונה מקיפים את עולמכם שטחים בעלי צפיפות. שאתם קוראים לו מיתה

, האם עולמכם הוא: שאלה .עם סבוב האדמה מסתובבים בסבוב הנושא בד בבד

אינני יכול : שאלה .הוא מוחשי מאוד לנו, כן: תשובה ?עולם מוחשי וממשי, איפוא

יש לי גוף שהוא העתק מזה : תשובה ?יה מראךמה ה, אך אילו יכולתי, לראותך

והן מתנועעות באורח , השוקיים והרגליים, הידים אותן, שהיה לי על פני האדמה

. רוחני זה שהיה לי על האדמה חדר בגוף החומרי-יגוף אתר .שוה לאלו שלכם

המיתה אנו רק  בשעת. הוא הגוף הממשי והוא העתק מדויק של גופנו הארצי האתרי

בפעלנו באמצעות , בעולם האתרי מכיסוי הבשר שלנו וממשיכים את חיינומגיחים 

גוף אתרי זה הוא . על פני האדמה בגוף החומרי הגוף האתרי בדיוק כמו שפעלנו

יש לנו . כמו שהגוף החומרי היה לנו בחיותנו על האדמה, כעת בדיוק כה ממשי לנו

אנו יכולים  יטנו אל משהובהב, בנגענו בעצם אנו יכולים למשש אותו. תחושות אותן

בכל זאת , מבינים את המלה כפי שהנכם, אף כי גופינו אינם חומריים. לראות אותו

אך במהירות , נעים ממקום למקום כמוכם אנחנו. קלסתר והבעה, יש להם דמות

שאלה , שמתי לב בשיחותי הרבות עם אנשים שונים: שאלה .יתרה מכפי יכלתכם

הפרטי  אלא רק בשמם, ות לעולם לא ייקראו בהםהיו להם תארים עלי אדמ אשר

" סיר"להשמיט את ה ביקש ממני, למשל, סיר וויליאם באריט. ושם משפחתם

 .תארים ארציים משמעותם אינה ולא כלום לנו. זה נכון, כן: תשובה .בדברי אליו

אין להם כל , מושמטים צרופים אלה, מיד עם הגיעם של אלה הנושאים אותם הנה

בספר מופיעים עוד דיווחים רבים על סיאנסים שונים שנערכו  .בשבילנומשמעות 

אגב יש לדעת שהמידע הניתן על ידי . אך במסגרת זו די בזה, מדעית ונבדקו בצורה

דבר . י יהודים שנפטרו"הוא רדוד ושטחי מאד ביחס למידע הנמסר ע ,גויים שנפטרו

 העובדה ששכרו ועונשו ומעצם, בהרכב הרוחני של נשמת היהודי הנובע מהשוני

 7מצוות לעומת  613 ג"ברמה המתאימה למי שקיבל תרי בעולם הרוחני הוא

 .בורא האדם והיקום כולו מאת המצוות שהגויים קיבלו
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 החזרה לאחור באמצעות היפנוזה- ריגרסיה. ו

 ?מהי ריגרסיה

מחדש  חי, הוא תהליך היפנוטי מקובל בו המהופנט חוזר לגיל הילדות -ריגרסיה . 5

. בגיל פירושה נסיגה' ריגרסיה'את החויות אשר עברו עליו ומתנהג ומרגיש בהתאם 

 .בדרך כלל המהופנט אינו זוכר דבר לאחר שמתעורר

פרטים  ובכך נחשפים. במקרים רבים ניתן להוריד את הגיל עד קודם לזמן הלידה. 3

 .מזכרונו שלפני הלידה

 .שפה אחרת וגיל אחר, יבה אחרתבסבהאדם מוצא את עצמו בהשפעת זיכרונו . 3

 .בגיל עד לגילגולים קודמים יותר לפעמים ניתן לסגת. 5

 באחד המקרים הצליח מהפנט מקסיקני ממוצא גרמני להחזיר אישה כמה. 5

 היא זכרה מצעד צבאי שאורגן לרגלי הפירמידות. גלגולים לאחור לימי הפרעונים

ההסטוריה  .עובדות ועדויות שונותוראה להלן תחקירים . לכבודו של אחד הפרעונים

 :המדעית של הריגרסיה

 .אדגר קייסי. 5

, Aos A  LftOM. "יורק וכתב ספר מקיף בענין ערך את הניסוי הראשון בניו

 fLLefes IAoeOLt  M  tLAe" 

 .מורי ברינשטין. 3

 בעקבות בריידי. "ואף כתב ספר מקיף בענין, המשיך אחריו בניסויים, מלונדון

רות "ב 1952תורגם לעברית ובו תאור מאלף כיצד ביצד ריגרסיה בשנת " מרפי

 1798בשנת " בריידי מרפי"והחזירה ל, בעיר פאבלו שבמדינת קולורדו "סימונס

 .באירלנד

 .ו קיטון'החוקר ז. 3

 י ההיסטוריון"החומר מתועד ע. בני אדם באנגליה לחזור בריגרסיה 9000-גרם לכ

 ".מפגשים עם העבר"וס בספר פיטר מוהסופר הבריטי 

 .איין סטיבנסון' פרופ. 5

 באחד המקרים בשנת. מקרים של גלגול נשמות 20בדק . ב"פסיכיאטר נודע בארה

 .שהחלה לדבר בשפה בלתי ברורה בעת ששהתה בהיפנוזה, בדק ילדה בריטית 1931

 דבריה נבדקו. בעת המצרית העתיקה, בחייה הקודמים היתה רקדנית במקדש מצרי

 .י אגיפטלוג"ואושרו ע

 .סטאפן דיק. 5

 חקר ריגרסיות בקרב זוגות נשואים וגילה זיקה וקשר דומה בתיאורים על חיי העבר
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ותיאר  10ונגל בהיותו בן 'סטאפן עצמו הופנט וסיפר כיצד חי בג .תוך כדי הריגרסיה

 י חייל"וכיצד הסתיימו חייו עת נדקר ע, בזמן הכיבוש הספרדי את חייו בהונדורס

 .מריבה ספרדי בגבו תוך כדי

 .זאב קולמן. 5

 כתב. הקליט עשרות ריגרסיות שערך. עוסק בביו אנרגיה והיפנוזה רפואית בחולון

 "eL AAL  oAe Xo  L XosLtOLA As fe: "ספר המסכם את מחקריו בשם

 האגודה"שהופיעה בירחון , סיימן אדמונדסנפתח בתקציר של כתבת תחקיר מאת 

ראשיתו , חקר התופעות ההיפנוטיות :55' עמ 1גליון " בישראללפראפסיכולוגיה 

מהפנט , רוקאס החלוץ בשטח זה היה קולונל אלבר דה .בתחילת המאה הנוכחית

 בספרו מתאר דה .יד מסמריים תנועות" פאסים"שנעזר בטכניקה של , נודע צרפתי

סופי מסויימות להחזיר את העלמה  כיצד הצליח באמצעות תנועות ידיים, רוקאס

וכי היא בתו , מהופנטת היא טענה כי שמה לינה בהיותה. מאיו אל גלגולה הקודם

אשה  .18-פקיד בלשכתו של המלך לואי ה, שארל מוביל -לדבריה  -בהמשך. של דייג

במקרה שלה הצליח  .תיארה אף היא כמה גלגולים קודמים, וביל'מאדאם ג, אחרת

 .בחייה הקודמים, כביכול, הכירה אותם שנגעו למקומות, רוקאס לאמת פרטים¯דה

איש , מורי ברנשטיין .50-והנה בקצרה המקרה אשר הסעיר את דעת הקהל בשנות ה

  שהחליט לחזור על ניסוייו של דה ,הינו גם מהפנט מעולה, עסקים אמריקאי

כבר בניסוי . יניה טאי'וירג, ניסוי באשה צעירה ברנשטיין בחר לצורך. רוקאס

ואחר ציווה עליה לחזור , ברנשטיין להחזירה לתקופת הילדות הראשון הצליח

 :הבאה נתקבלה התמונה, יניה'עם וירג" ישיבות"לאחר שש . הקודמים לחייה

נערה אירית  היא היתה בריידי קאתלין מרפי, ניה'טענה וירג, בחייה הקודמים

רה את יניה בריידי מס'וירג .דין¯אביה היה עורך. 1798שנולדה במחוז קורק בשנת 

גם הוא , וזף מקארטי'על נישואיה לשון ג משפחתה וסיפרה¯שמותיהם של כל בני

זהו  .ונקברה בעיר בלפאסט שבאירלנד 1864-ב, לדבריה ,היא נפטרה. דין¯עורך

את שמות ידייה  הסיפור המלא מפרט. סיפורה של בריידי מרפי, בקיצור נמרץ

; מים שאהבה בריידיוהמטע הספרים, את המוסיקה; משפחתה הרחוקים¯ובני

. חנויות וגנים ציבוריים, תיאורי בתים ;תיאורים של מקומות שונים באירלנד

למרות שלא , יניה דיברה במבטא אירי מובהק'שווירג המעניין בכל הפרשה הוא

בצירוף , שהוקלטו על סרט רשמקול, "ישיבות"ה .במדינה זו ביקרה מימיה

בעקבות בריידי : "בספר המפורסם 1956-ראו אור ב, ברנשטיין מסקנותיו של

. עד היום חולל סערה שהדיה נשמעים, מכר¯שהפך לרב, ספרו של ברנשטיין ".מרפי

פילולוגים , מומחים לפולקלור ,תיאוזופים, פאראפסיכולוגיה חוקרי, פסיכיאטרים
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הראיון המלא . והרי תקציר ראיון עתונאי שהעניק החוקר זאב קולמן .ועתונאים

 :סיפורו של זאב קולמן 35-55' עמ" מדוע ולשם מה, החיים"מופיע בחוברת 

אך , נעים לשומעה הדבר נראה לי כאגדה שאולי. מעולם לא האמנתי בגלגול נשמות

כשהתחלתי לעסוק בהיפנוזה נמשכתי  אולם. בינה לבין המציאות המרחק רב

 ניסיתי זאת כי שמעתי שאפשר על ידי. החזרה לאחור במיוחד לנושא של הרגרסיה

עצם היום  ואני ממשיך בזה עד". כשהצצתי נפגעתי. "להגיע לגלגול נשמות הפנוזה

להביא ידע , שליחות של ממש אני רואה בזאת. כי הנושא מרתק אותי ביותר, הזה

, זהו אחד מהנושאים החשובים ביותר הקשורים למהות האדם .זה בפני האנשים

אנו . המוות ל דבר מצפהלכולנו בסופו ש. השכלתו או מוצאו, קשר לגילו ללא

מאושר על שנמצא בידי הכלי  אני? האם המוות הינו הסוף, שואלים את עצמנו תמיד

יורד האדם , כאשר אני עושה רגרסיה .יסודיות המאפשר לי לחקור נושא זה ביתר

, בגיל שנתיים הוא ימצוץ אצבע. תגובותיו והתנהגותו בגיל ובהתאם לכך משתנים

הוא  אם אשאל אותו כמה זה אחד ועוד אחד. וא לא ידעממנו לכתוב ה ואם אבקש

אבל , כשמגיעים לגיל שנה הוא יתנהג בהתאם לגיל זה .יתחיל למנות את אצבעותיו

 כאשר מגיעים לתקופה שבה האדם היה. לו הוראה לדבר הוא ידבר כאשר אתן

אפילו יתכווץ  הוא. הוא ידווח בדרך כלל שנעים לו שהוא חש חמימות, ברחם

יש הטוענים שרגרסיה נובעת מחוויות ילדות או מתוך  .חת עובר כמו ברחםלתנו

 אך היו מקרים, נשכחים הנובעים מקריאת ספרים או ראית סרטים רשמים

 .שאימתתי את העובדות

אמרו כשהיו תחת  ואינם מאמינים שהם אמרו את אשר, בדרך כלל אנשים נדהמים

הדבר נראה . לך החיים בהווהמה אין השפעה של החויה שנחוותה על. היפנוזה

על מנת להעביר , שזה הגוף שלה בחיים הנוכחיים ,שכאילו הנשמה השתמשה בכלי

ל שעבר "באחד המקרים טען קצין בצה .ותו לא, הגלגול הקודם את המסר של

והוא השיב לי , שאלתיו היכן הוא נמצא. אברהמוביץ שקוראים לו מיכאל, רגרסיה

זה  .בשלב מסויים הוא החל לתאר התקפה. שיירות אספקהבלטרון עם  שהוא נמצא

פתאום הוא כאילו  הקצין לו עשיתי את הרגרסיה נולד רק לאחר שנת. 1984-היה ב

אחר כך כמו ירד עליו ". לי בידיים . 1950 וממש כמו מת"התכווץ , חטף צרור בבטן

ב לא אשתו של מפקד היחידה שנכחה באותו ער .ויותר הוא לא זכר כלום, מסך

 ושם היא אכן מצאה את כל, בין היתר בגווילי אש, בספרים שונים התעצלה וחיפשה

היא . בחיפה שטענה שהיא ילדה הגרה ברחוב התבור, היה סיפור עם אשה .הסיפור

עברה לגור ביפו . גדלה נישאה לדבריה היא. דיברה על תקופה שלפני שלושים שנה

שכנים בחיפה סיפרו שהם זוכרים את אותה  .ולבסוף נפטרה ממחלה ממארת

האגודה לפאראפסיכולוגיה "ונסיים בקטעים מתוך דיווח שהופיע בירחון  .הילדה
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המהפנט ¯י הרופא"אודות ריגרסיות אחדות שנערכו ע 53-53' עמ 55גליון " בישראל

עורכי הכתבה . לס לאיש הוליווד גלן פורד'אנג-מין מלוס'מוריס בנג ר"הנודע ד

 1-הסיאנס הראשון נערך ב...גלגוליו של גלן .בשם סיאנס הריגרסיה אתמכנים 

שני  -שלושה אנשים נוספים נכחו במקום  .מין'ר בנג"בביתו של ד, בדצמבר

וכל מה שנאמר באותה פגישה הוקלט  -ידיד ¯ועתונאי פסיכולוגים קליניים

שחרורו של פורד : סינאס זה הוקדש למטרה אחת בלבד .רשמקול באמצעות

נמשך  ניסוי זה. הכרתו¯שעלולים היו לחסום את הדרך אל תת, נפשיים ממעצורים

היה שעה , הבאים הזמן הממוצע של כל אחד מהניסויים¯משך. שעה ועשר דקות

בתהליך של  מין'ר בנג"החל ד, שנערך כעבור שלושה ימים, בניסוי השני .וחצי

בניסוי  .לוש ושנה אחתש, ארבע ,לגיל שש, בשלבים, והחזיר את פורד, גיל¯תסוגת

. הראשון אל גלגולו הקודם ערך פורד את המסע, שנערך בסוף אותו שבוע, השלישי

... אל חיים אחרים... ונוסע אל העבר, מאחורייך אתה משאיר את תהליך הלידה"

 "?מי אתה עכשיו. "מין לשחקן המופנט'ר בנג"אמר ד, "פעם אל האדם שהיית

 .סקוטי מודגש ולפתע לבש דיבורו היגוי -נט השיב המהופ, "ארלס סטיוארט'צ"

היה . המסתורי ארלס סטיוארט'נודעו לנוכחים פרטים רבים על צ, בהמשך החקירה

הוא נולד . 19-ובראשית המאה ה 18-שחי בסוף המאה ה, גבר סקוטי, מסתבר, זה

היתה ". קר ובוצי, עמק אפור"ותיאר את המקום כ ,וגדל בעיירה אלגין שבסקוטלנד

 ארלס'צ. שנישאה בגיל צעיר ועקרה לאדינבורג, אליזה, ממנו חות צעירהלו א

כדי להפיג את  .והתפרנס מהוראת מוסיקה, סטיוארט עצמו נשאר כל ימיו באלגין

הם היו . "הפנוי לגידול סוסים הקים אורווה בחצר ביתו והקדיש את זמנו, בדידותו

גידלתי . "אמר, "ל כךכל סיבה להתחרט ע ולא היתה לי, אהבתי היחידה בחיים

מה עוד יכול אדם . וקיבלתי מהם אהבה ומסירות ,אותם באהבה ובמסירות

ונקבר  ,1812בשנת , 32הוא מת בגיל . ארלס סטיוארט לא האריך ימים'צ "?לדרוש

כאשר " .משפחת בייקר ליד חלקת הקבר של, ין'העלמין הפרוטסטנטי של אלג¯בבית

בעת שראיינו אותו , פורד סיפר לנו גלן, "התעוררתי מתרדמתי והקשבתי להקלטה

לא היה , כמובן, ההיגוי הסקוט. את הדברים לא ידעתי איך לקבל", לצורך כתבה זו

 מה שהטיל עלי. ומסוגל לחקות כל היגוי ללא קושי, שחקן מנוסה אני. גורם משכנע

המורה , סטיוארט ארלס'כצ. היה ענין המוסיקה, בעת שהאזנתי להקלטה, אימה

מין 'ר בנג"הוראותו של ד ולפי, קמתי ממקומי באמצע הסיאנס, קהלמוסי

בטהובן , שעה קלה יצירות משל שופן התיישבתי ליד הפסנתר וניגנתי במשך

לא למדתי מימי נגינה ואינני מבדיל בין מוסיקה קלאסית  ,כגלן פורד, אני. ומוצארט

, בסיאנס תה ונכחהשהיתה פנסתרנית בצעירו, מין'ר בנג"רעייתו של ד, אולם .אז'לג

מין הפסיק את 'בנג-הצמד פורד ".פסקה לאחר מכן כי ניגנתי בצורה מרשימה מאוד
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לברר תחילה את נכונות הפרטים שנתקבלו  במטרה, הניסויים למשך שבועיים

 וביקש ממנו לברר את כל, נסיעה של אחד מידידיו לאנגליה גלן פורד ניצל. בסיאנס

במברק במברק  שנתקבלה, התשובה. סטיוארטארלס 'הפרטים האפשריים על צ

את הפרשה המופלאה של בריידי  עשויה היתה להדהים רק את אלה שלא ידעו, ארוך

שתיאורה ותיאור סביבתה , עיירה ושמה אלגין הידיד איתר בסקוטלנד. מרפי

בתוך סבך , העלמין הפרוטסטנטי במקום¯בבית. שנאמר בסיאנס חופפפים את מה

מצבה עתיקה  גילה הידיד המופתע, ר שלא נוכשו זה עשרות שניםשיחים ועשבי ב של

ונטמן , 1812בשנת , 32בגיל  האיש אמנם נפטר. ארלס סטיוארט'ועליה שמו של צ

 .משפחתו בשורה אחת עם חמישה מבני

סיפר לנו , "זה אם כי ציפיתי מראש למשהו מעין, הייתי המום אחרי קבלת המברק"

נעלם גם הוא ברגע שסיימתי  ,היה בי שמץ של פקפוקאם עד אותו יום . "גלן פורד

שגלן פורד אינו אלא גלגולו , לעכל את העובדה עד היום קשה לי. את קריאת המברק

-שלושה בעוד. תבוא עם הזמן, כנראה, אך האמונה -סטיוארט הסקוטי  ארלס'של צ

אישית לסקוטלנד ואעלה  אסע, כשאתפנה מהסרטת סרטי הנוכחי, ארבעה חודשים

שאעמוד לפני המצבה הישנה ואומר , חושב אני. ארלס סטיוארט'אל קברו של צ

 התחנה החשוכה 'ארלי'אני הוא צ? זוכר אותי. ארלי'צ ,הלו: משהו בנוסח זה

להסיג את פורד  מין'ר בנג"ניסה ד, 1969שנערך באמצע ינואר , בסיאנס הרביעי

הניסוי לא עלה . גלגול נוסףהיה  בנסיון לברר אם, ארלס סטויארט'מאישיותו של צ

כעבור יומיים נערך  .והרופא נאלץ לעוררו, שקט ואי פורד נתקף לפתע עצבנות, יפה

ארלס 'את הינתקותו מהגלגול של צ שמנע, ושוב נתקל פורד במעצור, סיאנס נוסף

החיים  גלגולי. משולה לנסיעה ברכבת בלילה אפל, הנסיגה אל העבר" .סטיוארט

התחנה המסויימת  ,אולם. שעל פניהם אתה עובר ביעף, ותדומים לתחנות מואר

, ניסיתי להבחין בפרטים. "לרופא הסביר השחקן, "משום מה, הזאת היתה חשוכה

, אם כך" .כ. ז. יתכן שמדובר בהפלה". מוחלטת החשכה היתה. אך ללא הצלחה

, פורד הסכים .הציע הרופא ,"נפסח על התחנה החשוכה וננסה להגיע לתחנה הבאה

. באמצעות הסימן המוסכם מין הכניס אותו לתרדמה היפנוטית עמוקה'ר בנג"וד

התחנה החשוכה ... אתה הולך ושוקע ...אתה ממשיך ומתרחק אל תוך העבר"

האם אתה מבחין בפרטים ? אתה מתחיל לראות אור האם... נשארת הרחק מאחור

ולפתע , פורדהשיב , "בוורסאי" .מין'ר בנג"שאל ד" ?איפה אתה נמצא" "?כלשהם

שבחיי יומיום הצרפתית שלו , כידידו האישי ידוע לי .עבר לפטפט בצרפתית רהוטה

 בילדותו היה מסוגל לשוחח בצרפתית משובשת. אם לא למטה מזה ,צולעת מאוד

גדול מאוצר  אך מאז הספיק לשכוח חלק, עם שכניו הצרפתיים ממחוז קוויבק

קלחה , תחת השפעה היפנוטית ,עתהואילו . שהיה מצומצם בלאו הכי, המלים שלו
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ר "לאחר הסיאנס לקח ד .צרפת היה מתגאה בה מפיו צרפתית עסיסית שכל יליד

וביקש מן המומחים ללשון , קליפורניה מין את סליל ההקלטה לאוניברסיטת'בנג

, צוות בן שלושה מומחים בדק וחקר את הענין. דעתם הצרפתית למסור את חוות

בצרפתית  שליטה מוחלטת, לפתע, גלן פורד גילה: משמעית¯היתה חד והתשובה

אתה " .אך נחזור נא לסיאנס .17-של המאה ה 80-וה 70-בעגת שנות ה, פריזאית

התוכל . "צרפתית כשהוא עובר מייד לדבר, מין'ר בנג"שאל ד" ?נמצא בוורסאי

אמר גלן ללא היסוס , "אני נכנס בשער הראשי של הארמון" "?לתאר את המקום

 17-המאה ה שהחליף במחצית השניה של, "שאטו"השתמש בביטוי הצרפתי  הוא

אני . והמדרכות מכוסים אבק רב כל הכבישים". "ארמון ורסאי"את השם הרשמי 

שאל " ?מה עוד אתה רואה"."האבק הזה הורס אותי כי, מקווה שיירד גשם בקרוב

" ?וסים שלךהס" .השיב גלן בנימה של התפעלות, "הרבה סוסים. סוסים" .הרופא

באגף , הם נמצאים באורוות. רק אחד מהם שייך לי, לא" .מין'ר בנג"שאל ד

היה , כחובב מובהק של תרבות צרפת. הרופא נד בראשו ".של הארמון השמאלי

אורוות באגף  כי מעולם לא נמצאו, הוא היה משוכנע. ורסאי מוכר לו היטב ארמון

ייתכן שאתה רואה אורוות  לא". אמר לפורד המהופנט, "אינך מדייק. "השמאלי

 הוא החל. התעקש פורד, "ודוקא בצד שמאל -אבל הן קיימות "."בצד שמאל

ונרגע רק כשעברו  ,כשניסה הרופא להמשיך וללחוץ עליו בענין האורוות, להתכעס

כי הצרפתי הדובר דרך גרונו של גלן , בהמשך החקירה הוברר .לשוחח על נושא אחר

מפותח מן  ריח וכי הוא חונן בחוש, ו הפרטי סירב למסורקרוי לאנוון את שמ פורד

ובראשם ריחם של הסוסים  ,הוא מנה את כל הניחוחות האהובים עליו. הרגיל

שהצטבר בחצר והתייבש , האורוות הרחוצים באורווה וניחוחו החריף של זבל

על פי נתונים אלה . להתקנת התיעול הראשון בארמן בשמש במשך השנה שקדמה

 לקבוע, לאחר ישיבה ממושכת בספריית האוניברסיטה, מין'בנג ר"הצליח ד

בתקופת שלטונו של  ,1894היתה זו שנת . בדייקנות את השנה שאליה נקלע גלן פורד

מין עם לאנוון 'ר בנג"שיחתו של ד .קרב¯בדו, לאנוון נהרג לדבריו .14-המלך לואי ה

במשך שבועיים . חשוביםהעלתה כמה ממצאים  -שבה  למרות כל הזרות -המסתורי 

יד ¯בכתבי וחיפש בעשרות ספרים היסטוריים, עשה הרופא לילות כימים תמימים

, עותק נדיר ויקר של ספר ואפילו הזמין מפאריז, 17-של היסטוריונים מהמאה ה

אוניברסיטואיות בפרוטרוט את סיפור  עיין בספריות, המוסר מהתקופה ההיא

 .תולדותיו של ארמון ורסאי

שהוזמן מפאריז  בספר. כי לאנוון צדק בקשר למיקומן של האורוות, ה העלהמחקר ז

-שנראה בתקופת שלטונו של לואי ה כפי, מופיעה תכנית מדוייקת של ארמון ורסאי

כי בשנים ההן נמצאו האורוות של סוסי המשמר , ספק המפה הבהירה מעל לכל. 14
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לאגף  יותר הועתקוורק בתקופה מאוחרת , באגף השמאלי של הארמון המלכותי

שעברו תחת ידיו של , הספרים ברבים מן. כדי לאפשר בניית אכסדרה מפוארת, אחר

" קרב¯ידי דו¯רצח על"כי בתקופה ההיא היה  ,הוזכרה גם העובדה, מין'ר בנג"ד

 לבין שנת לידתו של 1894בין שנת מותו של הצרפתי לינוון  .תופעה נפוצה מאוד

בין שתי תחנות  .מפרידה תקופה של כמאה שנה ,1870ארלס סטיוארט 'הסקוטי צ

שלב נוסף בשרשרת  מזוהה המציינת¯מוארות אלו מצויה תחנה בלתי

ולמרות שנערכו , כאמור, חשוכה אולם תחנה זו. הנשמות של גלן פורד¯גלגולי

לא , בהם היה האינטנסיבי והממושך ביותר שלושה ניסויים נוספים שהאחרון

האם ? מדוע. חסום החושך של התקופה הבעייתיתאת מ הצליח המהופנט לעבור

מלחיות מחדש  מה¯ועתה מונעו דבר, חיים מלאי סבל ויגון, בגלגול זה, שידע משום

אינני יודע מה " .כ. ז. יתכן שמדובר בהפלה, כאמור לעיל? את החוויה הקשה

שבעזרת ניסויים , אני מאמין. בקלות אך אני לא אוותר", אומר גלן פורד, "הסיבה

ולא רק  -לעקוף את המעצור ולראות את התחנה האפלה  וזרים ונשנים יעלה בידיח

 אומר, בבואו לסכם את המפנה שחל בחייו לאור מסעותיו אל העבר ".חלקי באורח

לא נותר בי  אך היום, הייתי מלא ספקות כרימון לפני תחילת הניסויים: "השחקן

. שנתגלו בסיאנסים סיפרתי לכם רק חלק מן הפרטים, אגב. שריד של ספק

שהבושה הטבעית אינה , אינטימיים ההקלטה גדושים בשפע של פרטים¯סלילי

מין משוכנע כי 'ר בנג"וד, בגלגולי הנוכחי אני אדם ביישן .מניחה לי לחזור עליהם

 לא הייתי מספר פרטים מביכים כאלה אפילו תחת השפעה, פורד אני כגלן

המוקלטים השמעתי  שאת הסיפורים, ךזוהי הוכחה חותכת לכ, לדעתי. היפנוטית

 .וכלאנוון -ארלס סטיוארט 'אלא כצ, לא כגלן פורד

" אני"גמורה שה עד כאן תקציר המחקרים והעובדות המוכיחות בודאות מדעית

הפנימי העטוף בלבוש ארוג בשר  האמיתי של כל אחד מאיתנו זהו האדם הרוחני

הכרחית וחיונית למי , מאיתנובודאי לכל אחד  שהיא חשובה, ידיעה זו. ועצמות

 ומתוך כך לסלול לעצמו את הדרך לחיי אושר, עולמו הפנימי שמבקש להכיר את

כן , המעניק מענה בריא וסיפוק מלא הנובעים מתוך הגשמה עצמית מליאה במסלול

 .לכל שאלה או תהיה ותמיהה בדבר, וחזק

 
כעת שאנו יודעים שיש נשמה ויש חיים לאחר המוות וזה גם על פי התורה וגם על 

 פי המדע  נסביר מדוע בכלל יש נשמה ומדוע צריכים להגיע לעולם הזה.
 

פעמים אומרים  וכפי שנתבונן יחד, ומיצוי תכלית היותינו בעולם, משמעות החיים
שצריך להשלים את הנשמה כאן בעולמנו והכוונה היא שחסר לה חלק שאבד 

,תלוי בכל אדם מה חסר לנשמה שלו על פי מעשיו.ברוחניות בגלל העוונות והחטאים  
על ידי הסבל , אבל לפעמים חסרים הרבה חלקים לנשמה ורק בעולם בעולם הזה 

רק נשמה שלמה .ים אותם החלקיםוהיסורים קיום המצוות ולימוד התורה נשלמ
על כן הן נשלחו ,רוב נשמות בני האדם אינן שלמות. יכולה לזכות ולהנות בעולם הבא
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עד להשלמתה ,כל סיבוב משלים את הנשמה עוד ועוד. שוב לעולם הזה לסיבוב נוסף
כי מי שקשור לחומר קשה ,שהאדם לא יהיה קשור מדי לחומר,חשוב מאוד.הסופית

לאנשים עשירים או כאלה שחיים בשביל . ים אלו בבוא היוםיותר להפרד מחי
רואה שלא זקוקים שם לא לכסף , כשהעשיר מגיע למעלה. קשה למות,החומר בלבד

, ר או פרופסור"לא לתואר ד, הרב שהיה לו בחייו ולא לשום רכוש חומרי כלשהו
טובים רק מצוות ומעשים , ולא לתפקיד שהיה לו כאן בעולם, ד או שופט"עו,נשיא 

ידוע כי כאשר האדם בא לעולם הזה מודיעים לו מראש . הם העיקר שעומד לזכותו
רק את הבחירה של יראת שמיים נותנים בידי . או יכשל,מצליח,עני,אם יהיה עשיר
נותנים לכל נשמה הזדמנות להגיע לעולם הזה ולתקן בצורה כל כך .האדם לבחור

לכל בן אנוש שיתקן את תיקונו  ועדיף.כי לאחר המיתה התיקון קשה מאוד, קלה
. כי זה התיקון הטוב והקל ביותר, )בתוך הגוף(כשהוא לבוש במלבושים גשמיים 

הרי יש המונים שסובלים בעולם הזה ייסורים ? איך זה נקרא קל, מתעוררת שאלה
ואנו לא יודעים מהם חשבונות שמיים וכל מה שעושה ; נוראיים התשובה לכך קשה

הסבל הנוראי ביותר שיש . גם כשקשה להבין זה לטובה. בההשם יתברך הכל לטו
כי אז הנשמה מקבלת ייסורים וסבל , ולא בתוך הגוף,הוא דווקא מחוץ לגוף

כמובן שאם פטירת האדם מהעולם הזה הולכים אם נשמתו המצוות .אינסופי
והופכים למליצי יושר בזמן שדנים אותו , והמעשים הטובים שהוא עשה בעולם הזה

נברא מלאך , ומכל מעשה טוב שעשה, מכל מילה טובה שאמר.דין של מעלהבבית 
מכל עוון נברא מלאך מזיק , בדיוק ההפך בעוונות.ששומר עליו ועל כלל ישראל

אנשים רבים שואלים האם נשמה וגוף . חלילה ומליץ רע עליו באותו יום הפטירה
אך שניהם היא שאלו שני דברים שונים בתכלית  תשובהוה? הם אותה יישות

, בלי נשמה הגוף לא יכול להתקיים, בלי גוף אין תיקון לנשמה. קשורים האחד בשני
כפי שראינו הוכחות לעיל שאכן קיימת נשמה לאדם ואכן המוות הוא תחילתה של 

הוא שנשמות לא ישנות בלילה כי הן לא , הבדל נוסף בין גוף לנשמה. חיים נצחיים
שצריך מנוחה הוא הגוף הגשמי ובזמן המנוחה  מי. מתעייפות ואין להן צורך לנוח

בכל לילה . והנשמה לא זקוקה לכל אלה,הוא מחליף המון פסולת בגוף ואוגר כוח
. הנשמה עולה לפני הקדוש ברוך הוא ומוסרת דין וחשבון על מעשיה באותו היום

ישנם דברים נוספים ומורכבים , האדם לא זוכר כלום מדברים אלו כשהוא מתעורר
אנשים שלא חוו חוייה של מוות קליני . סודות הקבלה ואי אפשר לפרט על פי

התשובה היא שהנשמה לא ?שואלים האם הנשמה סקרנית לדעת לאן מובילים אותה
מה שנסתר ממנה זה מה תהיה תוצאת החלטת בית הדין .הכל גלוי בפניה, סקרנית

מה שראו כדי לספר את ,לאנשים שחוו מוות קליני יש תפקיד גדול מאוד.של מעלה
מי שחווה את החוויה הזו יודע שניתנה לו אורכה .לחזק את אמונתם של השומעים

זו מעין התראה אחרונה לפני שילוחו .כדי שישוב בתשובה ויתקן את מה שפגם
כשמגיעה ,שעשתה מעשים טובים בחייהכל נשמה טובה . או עונש קשה,לגילגול נוסף

ונשמות של , כי השרת הקדושיםמלא,י מלאכי עליון"לעולם הבא מתקבלת ע
מקבלים אותה בשמחה ובאושר ומובילים אותה אחר כבוד למקומה אשר צדיקים 

למלאכי חבלה ומזיקים אין רשות להתקרב לנשמות טובות . הכינו לה בשמים
והרשות בידם ,ולצדיקים באנשים רשעים שיש בידם עוונות יכולים המזיקים לפגוע

אחרי שהנשמה מגיעה .מטומאות עוונותיהםלהתעלל בנשמתם על מנת לזככם 
הנשמה רואה . לעולמות העליונים לא נשארות שום שאלות כי שם הכל ברור

בגלל שנשמת האדם היא כביכול חלק .אין לה שום הסתרה והכל ברור ומובן לה,הכל
גם דברים ,יש לה יכולת יוצאת מן הכלל לדעת דברים מראש,מהבורא יתברך

ההסתרה .ולהיות בו זמנית בכמה מקומות,מטרים ממנההקורים  במרחק של קילו
בגלל שהיא נתונה בגוף חומרי ועל  –היחידה לנשמה היא בעולם הזה על ידי הגוף 

לנשמות בעולם העליון הרוחני יש את . בעולם הבא אין יותר הסתרות! ידי השכל
אותה תקשורת ביניהם עם המלאכים ואת זאת מבינים רק כשמגיעים לעולם 

גם הנשמה עצובה להפרד מהגוף ומקרוביה הדברים הללו מעוגנים .ןהעליו
כל שבעת הימים הנשמה : בזוהר הקדוש פרשת ויחי נאמר.במקורותינוהקדושים

הולכת לביתו ורואה את כולם עצובים , הולכת מביתו לקברו ומתאבלת על הגוף
כן ול, ומתאבלים עם הנשמה של הנפטר" שבעה"על כך שאנו יושבים , ומתאבלת

באים ,מת שאין לו אבלים להתנחם): |ם בהלכות אבל"על פי הרמב(מחייבת ההלכה 
" שבעה"ימי ה.עשרה בני אדם ויושבים במקומם כל שבעת ימי האבילות עם הנשמה

על .אלא גם ניחומים לנשמה האבלה,אינם רק להקלת הלחץ הנפשי של האבלים
על כרחך אתה עתיד ליתן ו,ועל כרחך אתה מת,ועל כרחך אתה נולד,כרחך אתה נוצר

מי שלא טרח בעולם הזה אין .דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
השלווה .וההיפך כמובן מי שטרח יהיה לו שלוות עולמים,לו שום שלווה בעולם הבא

בעולם הבא מתחילה מסכת היסורים ! היחידה שהייתה לו היא בעולם הזה
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וכיום יש הרבה , שא שהם כה חסרי אונים כלפיולאנשים נוח להדחיק את הנו.שלו
מקורות ומידע כמו שכתוב לעיל ועוד יש המון ספרים ואתרי אינטרנט רבים בנושא 

יש לשאול ולחקור ולבדוק מהי מטרת . ן ראשו באדמהיוכן על לו לאדם להטמ .זה
חובה להבין את . להתעורר ולהבין שאין מלבדו ורק הוא מנהל את עולמו! החיים

המוות הוא רק מעבר הנשמה מעולם !אפסיות החומר המתכלה, אפסיות האדם
מקורה , לעולמות הרוחניים אליהם היא שייכת –החומר ומכליאתה בגשמיות 

לנסות : המטלה הגדולה המוטלת עלינו בעולמנו זה היא.משם נחצבה הטבעי העליון
אל לנו לנהוג ! מתוך כרם החיים" הענבים"להוציא דרך הפירצה הקטנה את מירב 

שקע בתאוותיו , אכל ונהנה, כאותו שועל רעב שנכנס לכרם דרך הפירצה הקטנה
ל מחוץ מבלי שדאג להוציא ולו מעט מהענביםא,ראה מולו את ההוה, הרגעיות

אלפי בני .רעב וכחוש) |כמו שנכנס(כאשר ייצא מהכרם, להכינם ליום המחר, לכרם
ויש . אדם טועים לחשוב שבעולם הבא הכל רצוף הנאות אינסופיות לכל הנשמות

המקבלים את התרשמותם מסיפוריהם של האנשים אשר חוו חווית מוות קליני 
כפי , הבת והרגישו אושר נשגבישות או –המספרים שיצאו מתוך גופם ונמשכו לאור 

ידועים דיווחים של אנשים אשר מתו מוות , יחד אם זאת.שפרטתי קודם בנושא זה
נכנסו למנהרה חשוכה ביותר כאשר הם חשים שכל איבריהם ,יצאו מגופם, קליני

, היו שסיפרו.נתלשים מגופם בזה אחר זה בכאבי תופת עזים שאין הדעת סובלת
מסתבר שמוות .על ידי כלבים רוחניים שנגסו בגופם שכאשר יצאו מהגוף הותקפו

המוות הוא התחלת חיים חדשה היכולה להיות . אינו הגואל מיסורי העולם הזה
הכל כפי ! יכולה אומללה ונוראית ביותר ומלאה צער, לעומת זאת,נהדרת ומאושרת

מובא מעשה אשר ) הרב מנחם מנשה(,"אהבת חיים"בספר ! מעשי האדם בעולם הזה
רוחו של יהודי בשם אברהם סיניור, ח ביוון על רוח שנכנסה באשה"בשנת התמ קרה  

ציפו , ולמרות שהיה בעל תשובה לפני מותו, אשר התאבד בתליה, מן העיר קולוניאל
סיפר הרוח לרב שייחד את , בשעה שהרג את עצמו! לו רק צער ויגון בעולם העליון

ו מלאכי חבלה והתחילו להכותו ובא, חטפו את נפשו וקלעוה בכף הקלע, היחודים
, והתחיל לברוח מהם. עד שנתפרקו כל חוליותיו,באכזריות גדולה! בשוטים של אש

ולכל מקום שברח נתקבל במכות של אש ללא חמלה וחנינה והאופן שלא נוכל 
בעולם .אותו קשה מאוד לתאר כאן בעולמנו, אנו מדברים כאן על מצב רוחני! להשיג

או את האושר , להרגיש יותר חזק את הסבל שעובר עליההעליון הנשמה יכולה 
הכל ,ולהיות שוב שלימה –" להתפרק"|הנשמה בעולם העליון יכולה . שהיא מקבלת
המסתורין של המיתה תופס מקום חשוב בספר ,דין וחרדה או שמחה.בידו יתברך

, משתרע כאן על פני שטח רחב –הדין .פירוד אלו האירועים הראשיים, הזוהר
דין של מעלה בגן עדן  -אמצעיתו בחיבוט הקבר וסיומו בבית  , תו לפני המיתההתחל

כשנחתם , ביום הדין,ראשית הדין הכרוך במיתה הוא בראש השנה. או בגיהנום
בליל הושענא רבה כשגזר דין נחתם ללא . גורלם של כל בני העולם לקראת השנה

של אלו שנידונו יורדים מלאכים לסלק ולעלות את צלמיהם , אפשרות ערעור
נפשות המתים יוצאות מקבריהן לשוטט בעולמות ונפש הרואה צלם מבני .למיתה

פלוני בא . פלוני בא אצלנו"עירה חוזרת למקומה בקבר ומכריזה לשאר המתים 
משסולק . כולם אומרים ויי, ואם רשע הוא, כולם שמחים, אם צדיק הוא " אצלנו
ך לפי מאמרים אחרים קיים הצלם באדם א. נחשב הנדון שלא מן העולם הזה, הצלם

בספרו פרדס רימונים שער (לדעת רבי משה קורדובירו . גם אחרי ליל הושענא רבה
כדי להראות לאדם הנפטר את עינייני , הושענא רבא אינה אלא לשעתו) לא פרק ד

אבל אחר כך חוזר הצל על ראשו עד שלושים , החתימה על גזר הדין מוות הצפוי לו
מכריזים , משהגיע ים השלושים. ואז מסתלק ושוב אינו חוזר,למיתתו יום סמוך 

ובימיו האחרונים הולך ומתרופף הקשר בין גופו . עליו בין הצדיקים בגן עדן
או כאשר הוא נמצא בסכנת , בזמן שדנים את האדם למעלה כשהוא חולה .לנשמתו

דה בכל רעיוני והיא מעי, מעלים את נשמתו לבית דין של מעלה ודנים עליה, חיים
, שהרי כל משעי האדם כתובים בספר? מדוע. אך במעשי האדם אינה מעידה, האדם

אם דנים אותו . ובאותה שעת דין דוחק הגוף את הנשמה . ובכולם דנים את האדם
והנשמה חוזרת למקומה ומאירה , וזיעה נבקעת על הגוף, אז מרפים ממנו –לטוב 
כל מחלה קשה היא .לם עד שדנים דינו למעלהואין אדם עולה מבית חוליו לעו. לכל

בחזקת משבר מסוכן שחיי אדם מוטלים בו על כף המאזניים ומוכרעים לחסד או 
ואז , שוב עומד האדם לדין, משנפלה ההכרעה הסופית ומגיעה שעת המיתה. למוות

, עומדים עליו שלושה שליחים ומחשבים ימיו ועוונותיו וכל מה שעשה בעולם הזה
כ חותם בידו ובחתימתו על שטר החוב של מעשיו "ה על הכל בפיו ואחדוהוא מו

 .פעילותו של האדם בגוף וברוח מסתיימת והשותפים נפרדים זה מזה, בעולם הזה
כי עזה כמוות "המשבר המזעזע שבפירוד הנשמה מן הגוף מתואר בזוהר במילים 

וכשהגיעה שעתו  .כלומר עז וקשה פירוד הרוח מן הגוף) ,ו, שיר השירים ח" (אהבה
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הרוח הולכת בכל איברי הגוף ועולה ויורדת כמי , של אדם להסתלק מן העולם
ובכל איבר ואיבר נופלת זיעה והרוח , שמהלך בים בלי משוטים ואין לה נחת רוח

משמסתלקת הרוח מכל האיברים מת הגוף , מסתלקת ממנו ומיד מת אותו איבר
סה בשעה שהנשמה והגוף מפרפרים בתוך סערת הגסי. והוא עומד להתפרק, כולו

כמו , ניתנת לאדם רשות לראות מה שלא היה יכול לראות כל ימי חייו, בעינויי עולמו
, שמות לג(וכתוב , "תוסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון): "כט, תהילים קד(שכתוב 

בדמדומי  .בחייהם אינם זוכים במיתתם זוכים –" כי לא יראני האדם וחי):"כ
מופיעים לעיני הגוסס קרוביו וחבריו שנפטרו לפניו ושוכנים בעולם , ייםשקיעת הח

והם מוליכים אותו למעלה ומראים לו את מקום עידונה של נשמתו או את , הבא
אין אדם מת עד שהוא . גם דמותו של אדם הראשון נגלית לגוסס. מקום עונשה

כי מלאך , כינהאך לא ניתן לנשמה ליהנות זמן רב ממראה הש, רואה פני שכינה
ועיני המת נשארות , פעמים. ודמותו החשוכה מסתירה אור זה, המוות הולך ובא

וקרוביו צריכים לכסותן כדי שלא ייפגם , פקוחות מעוצמת תשוקתו להידבק בשכינה
, אולם למלאך המוות אין שליטה על הנשמה הקדושה. המראה הקדוש הספוג בתוכן

, ר הרע בחיים מסורה בידי מלאך המוותהקרובה ליצ, החלק התחתון, רק הנפש
בצדיקים גמורים אין מלאך .ידי המלאך גבריאל –ואילו הנשמה ניטלת מן הגוף על 

אלא ארבעה מלאכים מקדימים לבוא , המוות יכול לפגוע כלל בכוחות הנפש
מיתת נשיקה שמחה היא להם ולא לפורענות , לפיכך. ולהוציא את הנשמה הקדושה

ה אימתי תצא נשמתו מן העולם הזה שהוא הבל כדי להתענג הצדיק מתאוו. מרה
ואותה נשמת צדיק יושבת , ה משתעשע עם נשמות הצדיקים"שהרי הקב,בעולם הבא

 .מה שלא יכלה לדעת ולהתבונן בעולם הזה,והולכת ומתבוננת לדעת סודות נעלים
נה והוא כובל אותה ומהווה מחיצה בי, הלבוש הגופני הוא כבגדי אסירים לנשמה

המיתה היא שחרורה של הנשמה הקדושה כדי . לבין מקור מחצבה בעולם העליון
כשלא הגיעה זמנו של האדם לעזוב . להתבונן בזוהר המלאכים והספירות האלוקיות

ובעיקר , זה קורה בכמה דרכים. הנשמה מסרבת לעזוב את הגוף, את העולם ולמות
. ב. או שקיללו אותו אחריםאדם המקלל את עצמו .א". צמח"כשהאדם הופך להיות 
. בין על עצמו בין על אחרים, או חרם, או שבועה, או נדר, אדם שיצא מפיו נידוי

ברשות דין של :"אוספים עשרה אנשים סביב מיטתו ואומרים היתר לנשמה
, ביטויים, והאלות, ומתירים את כל הקללות, "וברשות דין של מטה..... מעלה

ואומרים שכלם , דברים רעים שהושמו על אותו אדם חרמים וכל, נידויים, כישופים
ואתם :"יהיו בטלים ומבוטלים וחשובים ככלי חרס הנשבר שאין בו ממש ואומרים

" צמח"אם החולה הנמצא במצב המוגדר ". אלהיכם חיים כולכם היום' הדבקים בה
ומאלצים , הוא נפטר בתוך עשרה ימים, נפגע מאחד הביטויים שנאמרו לו בהיתר

והכל , מניחים לו, אך אם לא נפטר בתוך עשרה ימים. נשמה לעזוב את הגוףאת ה
             .                                                                                                      בידי שמיים

 
 

 

 

 

להאמין שיגיע המשיח מבית דוד והוא גדול מכל  -ביאת המשיח  .12
 . המלכים

אשר הינם יסודות הדת ובלעדיהם אין קיום  -בין שלשה עשר עיקרי האמונה 
אני מאמין באמונה : "כאומרנו, נמנית האמונה בביאת המשיח -לתורת ישראל 

  5"ום שיבואעם כל זה אחכה לו בכל יואף על פי שיתמהמה , שלמה בביאת המשיח
בין בשוגג בין במזיד בין באונס  -כל מי שאינו מאמין בו או מפקפק בביאתו , לפיכך

, וקוצץ בנטיעות, ואפיקורס, ונקרא מין, וכפר בעיקר, יצא מן הכלל -בין ברצון 
 .  3" אשנא' משנאך ה: "ועליו נאמר, ולאבדו, ומצוה לשונאו

ללא שום  -בכלל יסוד האמונה בביאת המשיח ישנו חיוב לחכות ולצפות לביאתו 
אבל המאמין בביאת ". אחכה לו בכל יום שיבוא", אלא, מקום ותנאי, הגבלת זמן

כבר נתקלקל אצלו יסוד האמונה , אך אומר הוא עוד חזון למועד בואו, המשיח
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בלתי נפרד מהאמונה כי על כן הצפיה לביאת המשיח הינה חלק , בביאת המשיח
 (.3)בבואו 

הינה גם נטילת חלק ,  5ושכרה הרב  5מלבד מעלתה הנשגבה , יה לגאולהיהצפ
ויש תקוה , שנאמר, דור שהוא מצפה למלכותו מיד הם נגאלים"בקירוב הגאולה 

בשעה שמכניסין אדם לדין : לפיכך אמרו חכמים.  5" לאחריתך ושבו בנים לגבולם
כאשר אין עם ישראל מצפים , לעומת זאת.  0ציפית לישועה : שואלים אותו

אלא אף צרות וגזרות רבות ,  6לא זו בלבד שהגאולה מתרחקת מהם , לגאולה
שלא בקשו את בית , אלא, לא נפלו, כל אותם אלפים שנפלו"מתחדשות עליהם 

 .  1" המקדש

 : ה לגאולה כיצדצפי

, משל לחולה מסוכן היודע כי רופא אמור לבקרו כל רגע ולהמציא תרופה למחלתו
כל נקישה בדלת גורמת לו להתרגשות ושמחה שהנה , ועומד וממתין לביאתו

אלא אדרבא צפיתו הולכת , וכל שעת איחור אינה ממעטת מצפיתו, הרופא בא
כמו כן חייבת להיות צורת . ו מזורבאומרו הנה בודאי עתה יבוא וימצא ל, וגוברת

ועל כן אליה כל , כי היא לבדה גאולתנו ופדות נפשינו, שנבין ונדע, הצפיה לגאולה
 , " 57שאיפתנו תשוקתנו ומאויינו 

 : חובת הצפיה לגאולה עד כמה

נעליכם , מתניכם חגורים: "זאת למדים אנו ממקרא הנאמר ערב יציאת מצרים
 ". ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו בחיפזון

ואינו , והוא כולו דרוך, כאשר מקלו בידו, כאדם הממתין מצפה ומחכה לרגע האות
 ".  55זקוק אף לרגע המתנה נוסף 

 

 

 : מחסרונות הצפיה לביאת המשיח

ותנאים שבלעדיהם לא יכול , עת זמנים שבהם המשיח יכול לבואהצבת וקבי( א
או כל זמן שהדור אינו כולו זכאי או כולו , כל זמן שלא עשו תשובה: כגון. לבוא
או כל זמן שאינו נוכח , או כל זמן שלא ראה בעיניו את אליהו הנביא, חייב

 .  53בהתקיימות כל הסימנים דעקבתא דמשיחא וכל כיוצא בזה 

, סרה לקובע אמונתו וצפיתו לבואו, כי בקביעת מועד לבוא הגואל. שוב הקץחי( ב
 ".  53עד אותו העת שעלה לו בחשבונו 

בזה מראים ומגלים הם . כשיבוא המשיח -אעשה לך זאת : האומרים לחבריהם( ג
 .  55מהם והלאה  -" אחכה לו בכל יום שיבוא"בעליל כי ה

 
  הערות

ואם נבוא , הנבואות על ביאת המשיח נתפרשו בספרי הנביאים פעמים אין ספור. 1
על כן נסתפק בהזכרת הנבואות אשר נתפרשו , לפורטם הזמן יכלה והמה לא יכלו

 : ועיקרם שלשה, בתורה
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לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי : "בנבואת יעקב אבינו נאמר. א
לא יעדי עביד שלטן מדבית : "ומתרגם אונקלוס, "יבוא שילה ולו יקהת עמים

וליה , עד דייתי משיחא דדיליה היא מלכותא, וספרא מבני בנוהי עד עלמא, יהודה
 . וכן תרגם יונתן בן עוזיאל, "ישתמעון עממיא

..." אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב", בנבואת בלעם נאמר. ב
כד יקום מלכא , סכיתיה ולא איתוהי קריב, כען חזיתיה ולא: "ומתרגם אונקלוס

 ". וישלוט בכל בני אנשא, ויקטול רברבי מואב, מיעקב ויתרבא משיחא מישראל

ושב וקבצך מכל העמים , אלהיך את שבותך וריחמך' ושב ה: "בנבואת משה נאמר. ג
אלהיך ' אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה, אלהיך שמה' אשר הפיצך ה

ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש : "אף בערי מקלט הוא אומר". קחךומשם י
ם פרק "רמב' ועי(בביאת המשיח  -ואימתי יהא זה , ומעולם לא היה דבר זה" האלה

 ). 'ב-'א מהלכות מלכים הלכה א"י

ם בהקדמת פירוש המשניות לסנהדרין פרק חלק אחר שביאר את "כך כתב הרמב. 2
ונתברר , כאשר יאמין האדם באלה היסודות כולם", ומאידך. השלשה עשר עיקרים

ולנהוג עמו , ולרחם עליו, ומצוה לאהבו, הוא נכנס בכלל ישראל, בה אמונתו בהם
ואפילו עשה מה שיכול מן , ת איש לחברו מן האהבה והאחוה"בכל מה שציוה השי

יש לו אבל , הוא נענש כפי חטאיו, העבירות מחמת התאוה והתגברות הטבע הגרוע
ם בסוף הלכות רוצח "כמו כן כתב הרמב, "והוא מפושעי ישראל, חלק לעולם הבא

מאחר , בין רשעים בין צדיקים, והתורה הקפידה על נפשות ישראל: "ושמירת הנפש
' אמור אליהם חי אני נאם ה, שנאמר, ומאמינים בעיקר הדת' שהם נלווים אל ה

ומה שכתבנו כי אף  ".דרכו וחיהאלקים אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מ
שבעניני , ם"ח מבריסק בשיטת הרמב"כן יסד הגר, השוגגים והאנוסים בגלל זה

ג "שכן אמונה היינו לדעת ולהאמין בי, כ אפיקורוס הוא"אמונה המשתבש בשוגג ג
ומה בכך שאינו , ומי שאינו יודע אפילו אחד מהם הרי זה כופר ואפיקורס, עיקרים

, סוף סוף עיקר זה של אמונה אינו ידוע לו ונעלם ממנו, או טעותיודע מחמת שגגה 
כי איך , וכבר שאלו הקדמונים .וחסרון ידיעת אחד מהעקרים היינו אפיקורסות

אם באנו , מאידך. ג מצוות עיקרים הם"והרי כל תרי, ג עיקרים"יתכן לקבוע רק י
תורה מן ', אמונה בה, עיקרים' הלא סגי בג, לעשות כללים ושורשים באמונה

ביאר  -על פי האמור . ג עיקרים"אשר בהם כלולים כל הי -ושכר ועונש , השמים
אלא , ג עיקרי האמונה ומאמין בהם"כי בן ישראל היודע את י -ח מבריסק "הגר

עם "לזה , וחסרים לו חלקים בידיעת התורה, שנעלם ממנו ידיעת הרבה מן המצוות
מי שנעלמה , לא כן. ת"בהשי מיניםאמנם הוא מכלל ישראל המא, יקרא" הארץ

אלא , כי אז לא רק שחסר לו בידיעת התורה, ג עיקרי האמונה"ממנו ידיעת אחד מי
ואפילו ידע כל התורה כולה וכל . ל"והרי הוא אפיקורוס רח, ו"שאמונה אין לו ח

, ג העיקרים"אלא שיחסר לו רק ידיעת אחד מי, מצוותיה לכל פרטיהן ודקדוקיהן
ג "משום כך רק הי. ם"כפי שכתב הרמב, ויצא מן הכלל, רהרי הוא כופר בעיק

ג והאמונה בהם היא "כי רק ידיעת אלו הי, "עיקרי האמונה"עיקרים נקראים 
ג עושה "וחסרון ידיעת אחד מאלו הי, הנותנת ליודעם ומאמינם את השם מאמין

כ חסרון ידיעת אחד משאר דיני התורה אינו עושה אותו "משא, אותו לאפיקורוס
הרי שאף אם כל התורה נולה ידועה . אפילו נכשל בעבירות מחמת תאוה, פיקורסלא

כי שם , יוצא איפוא. אפיקורס שמו, ב עיקרים בכלל ורק עיקר אחד נעלם ממנו"לו וי
 . ג עיקרים בלבד"מאמץ ושם אפיקורס תלוי בי

וכל מי ... המלך המשיח: "'א מהלכות מלכים הלכה א"ם בפרק י"כך כתב הרמב. 3
, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, או מי שאינו מחכה לביאתו, אינו מאמין בזהש

נקרא , אף שמאמין בו, כי מי שאינו מחכה לביאתו, הנה" אלא בתורה ובמשה רבינו
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. כי על כן יסוד האמונה בביאת המשיח הוא להאמין בבואו ולצפות לביאתו, כופר
היסוד : "נהדרין פרק חלקם בהקדמת פירוש המשניות לס"כמו כן כתב הרמב

ואם , ולא יחשוב שיתאחר, והוא להאמין ולאמת שיבוא, השנים עשר ימות המשיח
ולא יעשה לו סברות במקראות להוציא זמן , ולא ישים לו זמן, יתמהמה חכה לו

ז הלוי מבריסק מבאר את הנוסח שאנו אומדים "על פי יסוד זה היה מרן רי, "ביאתו
פ שיתמהמה "ני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח ואעא"ג עיקרים "בכל יום בי

אני : "דבר שלא הוזכר בשום עיקר אחד כמו -" עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא
מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו בורא ומנהיג לכל הברואים והוא לבדו 

ם פ שיש עובדי"ואע" -מדוע אין כאן שאלה ותשובה , "עשה ויעשה לכל המעשים
שכאן אנו אומרים במילואו , אלא, "עם כל זה אני מאמין, כוכבים ומזלות, לאלילים

שלא די רק להאמין בביאת : את כל מה שצריך להאמין ביסוד ועיקר זה של משיח
פ "ואע: וזהו שאנו אומרים, אלא שגם צריך לחכות לו בכל יום שיבוא, המשיח

כי , ז הלוי"אומר מרן רי, רה מזויתי. שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא
חובת הצפיה היא כל רגע ורגע במשך , אלא, לא די בכך שיחכה לו בכל יום שיבוא

. במשך כל היום על שעותיו ורגעיו -" כי לישועתך קוינו כל היום", כאומרנו, היום
ספר . ב"עיקר י, ג עיקרים"במאמר י" מאמרי באר חיים מרדכי"עוד בזה בספר ' ועי
 -הגדה של פסח . ד"סימן צ' ובמהדורא ב, א"סימן כ' מהדורא ה" תורהדברי "

שומר אמונים . ו"ה סימן ל"ת מנחת אלעזר ח"שו. א"ז ע"דף י, ג"מונקאטש אות מ
עלי שור חב . דף רפח ודף רחצ, אמונה', אור יחזקאל חלק ג. 'מאמר הגאולה פרק ח

 .עמוד תה

כי חיוב , שכתב, אלוקיך' שה דאנכי הבביאור מצות ע, בריש ספרו, ק"יעויין בסמ. 4
אלוקיך הנכלל בעשרת הדברות ' הצפיה לגאולה הוא חלק מהאמונה באנכי ה

 . ש"עיי, והראשונה שבהן

ל במסכת סנהדרין "ואמרו חז, "אשרי כל חוכי לו): "יח', ל( ,כמו שנאמר בישעיה. 5
 . ש"עי, "לו אשרי כל חוכי, שנאמר, לקבל שכר, למה אנו מחכין): "...דף צז עב(

אפילו אין ביד ): "רמז תעלו(כמו כן אמדו בילקוט תהלים . איכה, ילקוט שמעוני. 6
ועל פי זה ". כדאי הם לגאולה בשכר הקיווי[ התקוה והצפיה]ישראל אלא הקיווי 

את צמח "את שאנו אומרים בתפלה , )ערך קיווי, בספר מדבר קדמות(א "ביאר החיד
את צמח דוד "מבקשים אנו מאת הבורא  -" היום כי לישועתך קוינו כל... דוד

" כי לישועתך קוינו"? מדוע, תצמיח -מכל מקום , וכי תימא שאין לנו זכות..." עבדך
' מאמר ה(וכן הוא בספר הכוזרי . ובשכר הקיווי כדאי שתגאלנו, יש לנו הקיווי

את כי רצו עבדיך , אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד): "...ז"פכ
כשיכספו לה ישראל  -כי ירושלים אמנם תבנה , רוצה לומר. אבניה ואת עפרה יחוננו

ם בפרק "ובזה יתבאר מה שכתב הרמב ".בתכלית הכוסף עד שיחוננו אבניה ועפרה
, כל הצומות האלו עתידין ליבטל לימות המשיח: "ט"ט מהלכות תענית הלכה י"י

' כה אמר ה: ששון ושמחה שנאמר ולא עוד אלא שהם עתידים להיות יום טוכ וימי
צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה 

, וכל כך למה, ויש לתמוה". לששון ולשמחה ולמועדים טובים והאמת והשלום אהבו
אלא . ומדוע יהיו גם לימים טובים, הרי די בכך שימים אלו יחדלו מלהיות ימי אבל

, בימים אלו יותר מבשאר ימים, ברוח עם ישראל, אולה פעם בחוזקההיות וחזון הג
כי על כן התקוה והצפיה לגאולה מקרבת , שימים אלו היו אמצעיים לגאולה, נמצא

וכה סיפר מרנא  .ובדין הוא שנשיש ונשמח בימים השותפים לגאולה, את הגאולה
את סלוצק  ל"שכאשר עזב הגאון רבי יוסף דובער זצ, ל"ורבנא החפץ חיים זצ

באו שלוחים מבריסק והביאו לו כתב רבנות משם וביקשוהו , והתיישב בוורשא
אבל הגאון סירב לקבל את ההתמנות , שיואיל לקבל עליו את המשרה הרמה הזו
החליטו לשלוח , כששבו השלוחים ריקם, באומרו שאיננו רוצה יותר לשמש ברבנות
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שאם גם , במפורש עם השלוחיםוהיתנו , פעם נוספת אנשים נכבדים ורמים מאלה
כי שלושים אלף יהודים , ידע נא רבינו: "אזי יאמרו לו בזה הלשון, עתה ימאן ויסרב

אם שלושים אלף יהודים מחכים : כשמעו זאת מיד ענה ואמר, "יושבים ומחכים לו
ציווה למשרתו לתת לו את האדרת ולהכינו , לי עלי לנסוע לבריסק למרות רצוני

כששמע , אם הגאון מבריסק: סיים מרן החפץ חיים ואמר .לנסיעה לבריסק
ו "ק -לבש בגדי שבת ונסע לבריסק אף נגד רצונו , ששלושים אלף יהודים מחכים לו

שלא ישיב ריקם  -אם יראה משיח צדקנו שכל בני ישראל מחכים לו , ו"בן בנו של ק
 . פ שלא הגיע זמנו"פניהם של כלל ישראל ויבוא אע

: שפסק) א"ח סימן קיח ס"או(ויעויין בשערי תשובה . )א"עדף לא (, שבת. 7
ולכן , יכוין למה ששואלים אחר מיתתו צפית לישועה, ובאומרו לישועתך קוינו"

תפלות עם ישראל ברובן סובבות , ואמנם". תכוין שאתה מן המקווים לישועתו
 ומביא גואל לבני: "בתפילת שמונה עשרה. והולכות על הצפיה לגאולה העתידה

תקע בשופר גדול ). "ב"מגילה יז ע' עי" (ומהר לגואלנו גאולה שלמה", "בניהם
דכתיב , ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים: "מגילה שם' עי" (לחרותנו

הנה כי " ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא
תשכון בתוך ", "בה שופטנוהשי). "גם ברכת השנים סובבת על הצפיה לגאולה

". בונה ירושלים... ובנה אותה בנין עולם... וכסא דוד עבדך מהרה... ירושלים עירך
ותחזינה עינינו ". "והשב העבודה לדביר ביתך". "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח"

יהי רצון שתבנה בית המקדש במהרה : "ושוב אחר עושה שלום". בשובך לציון
". בעגלא ובזמן קריב: "בקדיש, "ונזכה כולנו מהרה לאורו: "רבברכת יוצ". בימינו
מתי תמלוך בציון : "בקדושת שבת שחרית". לראות מהרה בתפארת עוזך: "בעלינו

דוד ". "ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו: "בברכות ההפטרה". בקרוב בימינו
על הר ציון ועל ירושלים עירך ו... רחם: "בברכת המזון". משיחך יבוא ויגל לבנו

ויקרבנו לימות המשיח ולבנין בית ". "בונה ירושלים' ברוך אתה ה... משכן כבודך
ירושלים " "משיח בן דוד עבדך: "בראשי חודשים ובחגים ביעלה ויבוא". המקדש

והביאנו לציון עירך ", "שתעלנו בשמחה לארצנו: "בתפלת המוספים". עיר קדשך
אבינו מלכנו ", "בן ישי משיחך במהרה בימינוועריכת נר ל: "בימים נוראים". ברינה

מעין המאורע של התפלה בתשעה באב כולה היא על ". הצמח לנו ישועה בקרוב
למרות  .ועוד רבים". אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים' נחם ה: "הגאולה

כי בכדי , יש לדעת, התפלות הרבות הסובבות הולכות על הצפיה לגאולה העתידה
אלא יש לצפות , אין די באמירת התפילות, "ציפית לישועה"על שאלת " הן"לענות 

 .14עיין לקמן הערה . צפיית לב -לישועה 

רוצה הוא , יותר משאנו רוצים שיבוא: "וכך היה מרגלא בפומיה דהחפץ חיים. 8
אמר הגאון הצדיק ". הוא לא יבוא אלא אם כן כל ישראל יחכו ויצפו לו, ברם, לבוא

כי זאת , )בספרו אור יחזקאל מאמר אמונת הגאולה(ל "לוינשטיין זצ רבי יחזקאל
וכשם שמצינו גבי יציאת , שרק אלו אשר ציפו לגאולה הם יזכו לראותה, עלינו לדעת

שמות רבה (ל "ואמרו חז, ויש אומרים אחד מחמישים, מצרים שיצאו אחד מחמשה
שררות במצרים ראה באחרים שהיה להם , ה שהוא בוחן כליות ולב"שהקב, )יד

אפלה ולא זכו  משום כך מתו בשלשת ימי, םריוהיה חסר להם רצון לצאת ממצ
תנאי הכרחי לזכות , כמו כן יהא בגאולה העתידה שהצפיה לגאולה. לצאת ממצרים

חייב להיות נתון , ה"כי על כן כשרוצה אדם לזכות בדבר כשלהו מאת הקב .לגאולה
כאשר . ה"ק באופן זה יזכה מאת הקבר, בשאיפה עמוקה ועזה בכל ליבו ונפשו

ולכן התנאי הראשון לצאת ממצרים היה , לא יזכה, חסרה היא שאיפת תאדם ורצונו
, ומכיון שחסרה היתה השאיפה לאותם נושאי שררה במצרים, השאיפה לצאת

 . לפיכך לא זכו להיגאל
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: כתבש) ץ הלכות תשעה באב"ויעויין בסידור היעב(. תהלים יז, מדרש שוחר טוב. 9
 ". מפני חסרון אבל על ירושלים, הסיבה הקרובה לכך היא, כל ההשמדות שהיו"

 . בשם החפץ חיש. 10

ז "דברי מרן רי 1לעיל הערה ' ועי(, ל"צ רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"בשם מרן הגה. 11
 . )הלוי מבריסק

לל וכלל בהבנת כחיוב אמונתנו אינו קשור : "קפא' כן כתב בספר תורת זאב עמ. 12
כל זה יובן לכשיבוא , ואפילו אין אנו מבינים איך זה שייך, כל אלו המאמרים

ואנו כל תפקידנו וחובתנו הוא להאמין ולחכות , המשיח ויגלה הדברים הנסתרים
פ שיתכן "ומי שאינו מחכה לביאתו הרי זה מפני שאע, לביאתו בכל רגע ממש

, ל אינו מאמין שיוכל לבוא בכל רגע ממשאב, שמאמין בכלל הענין שיבוא פעם משיח
והחליט , ותנאים שבלעדיהם לא יכול לבוא, וקובע לעצמו זמנים שבהם יכול לבוא

, או כל זמן שהדור אינו כולו זכאי או כולו חייב, לעצמו שכל זמן שלא עשו תשובה
או כל זמן שאינו רואה , או כל זמן שעדיין לא ראה בעיניו את אליהו הנביא

, כי אז עדיין לא שייך שיבוא, ז"ות כל הסימנים דעקבתא דמשיחא וכל כיובהתקיימ
אלא שמחכה שיבוא לאחר שיתקיימו כל , וממילא אינו מחכה לביאתו בכל רגע
ואיננו , ל"י פשוטם של המדרשים ודברי חז"התנאים וההקדמות שקבע לעצמו עפ

ח עצמו יודע את הידיעה הפשוטה בתכלית שכל המדרשים יפרש אותם המשי
זה כבר  -ואיך זה יהיה , וחיוב האמונה הוא להאמין שיכול לבוא בכל רגע, לכשיבוא

בביאור ) פרשת בא(כדברים הללו מבואר בספר בית הלוי ". נראה כשנזכה ונראה
והולכתי עורים בדרך 'וזהו שדרשו : "ומסקנתו, ש"דברי המדרש ריש פרשת חוקת עי

שיהיה , והליכתן מן הגלות, ופרטים של הגאולה דקאי על אופני סידורים' ...לא ידעו
דכמו דאין לנו מבוא ונעלם מכל טעמי החוקים , באופן שלא ידעו ולא עלה על לבם

כיצד , ז הלוי"וכבר שאלו את מרן רי ...".כמו כן נעלם עתה סדרי הגאולה, ופרטיהם
ל "חז ואמרו, הרי אליהו עדיין לא בא, יכולים אנו לחכות בכל יום שיבוא המשיח

לכשיבוא המשיח יתרץ גם : "והשיב. ימים לפני ביאת המשיח' שאליהו הנביא יבוא ג
". אבל על כל פנים כן הוא החיוב להאמין ולחכות בכל יום ממש וכל היום, קושיא זו

אחכה לו : ההלכה היא כמו שכתוב בסידור: "בהזדמנות אחרת השיב על שאלה זו
 ". כל יום שיבוא"ב

וכן אם ): "...שער היסודות פרק חמישים(ט "ר בית אלקים למביכן מבואר בספ. 13
ולכן האמונה היא שלא יחשוב ... לא יאמין ביאתו קודם הזמן ההוא, יגביל לו זמן

היום אם : כמו שאמר הכתוב, ואפשר בכל יום ביאתו, כי אין לו זמן מוגבל, שיתאחר
קרוב יותר  יהיהכי , והיהיה לו יותר תק, וגם שנתאחר הרבה מן הזמן. בקולו תשמעו
כי האיחור הוא סיבה , וכמו שאמר הכתוב אם יתמהמה חכה לו, מזמן שעבר

 ". שתחכה לו יותר

, בפיהם חוזרים אמנם האנשים על רצונם לזכות ולראות את פני משיח צידקנו. 14
מגלים הם כי אין ליבם נתון באותה שעה אלא , שלא בשים לב, אולם תוך כדי דיבור

כנגד אמונה וצפיה שטחית זו קמה וגם . עולם הזה ולדאגה לחיי היום יוםלהוויות ה
במטרה . ניצבה צפייתם וכמיהתם החושית של גדולי ישראל לביאת גואל צדק

סיפורים ' הבאנו בתחילת חלק ב, להמחיש כיצד צריכה להראות צפיה כנה ואמיתית
 . ין שםעי, והנהגות על הצפיה לגאולה של רבותינו מהדורות האחרונים

או , אלא בדור שכולו זכאי, אין בן דוד בא: "בגמרא מובאת אימרתו של רבי יוחנן
שהמשיח יבוא דווקא באחד משני המצבים , המשמעות הפשוטה היא". כולו חייב
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או כאשר . או כאשר כל הדור יהיה חייב, או כאשר כל הדור יהיה זכאי: הקיצוניים
 . הרע יגיע למקסימום האפשריאו כאשר , הטוב יגיע למקסימום האפשרי

? באיזה זכות תבוא הגאולה, "דור שכולו חייב"אם אכן יהיה זה : נשאלת השאלה
וכאשר , "מפני חטאינו גלינו מארצנו: "כאומרנו, הלא חטאינו הם סיבת גלותינו

 ? איך תבוא הגאולה, הדור כולו חייב

ותושע לו , וישתומם כי אין מפגיע, וירא כי אין איש: "בדברי ישעיה הנביא נאמר
יגאל אותו , ה יראה שאין לעם ישראל כל זכות משלו"כאשר הקב, כלומר". זרועו

ומביא גואל לבני בניהם למען שמו : "וכך אמנם אנו אומרים בתפילה. למענו
ה יגאל אותו למען "הקב, תגם אם לא יהיה לעם ישראל שום זכו: פירוש". באהבה

 . שמו

את . אין בה כדי לעכב את הגאולה, עצם העובדה שעדיין נשארו עוונות בעם ישראל
גם העוון לא : "מפרש המצודת דוד, "והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו: "הפסוק

 ". כי הוא יפדה את ישראל מן העוונות, יעכב הגאולה

כמוך נושא עוון ועובר על פשע לשארית מי אל : "וכך נאמר בדברי מיכה הנביא
, לשארית נחלתו אותם שישארו מחבלי המשיח: "ופירש המצודת דוד, "נחלתו

אלא עובר על הפשע והולך , לשלם עליו גמול, אינו עומד על הפשע להשגיח בו
כי , לא יפנה לעד אל מעשיהם: "ק  "וכן פירש הרד". כאילו לא יראנה, להלאה

 "  . ו יגבר על חטאיהם כשיגיע זמן הגאולהוחסד... חפץ חסד הוא

האם מציאותי ". דור שכולו חייב"איך יתכן : אולם עדיין הדברים דורשים בירור
האם יתכן הדבר . ללא קורטוב של טוב, הדבר שיהיה קיים דור שכל כולו רק רע
 ? דור שלא יקיימו בו מצוה אחת, שיהיה קיים דור שאין בו לומד תורה אחד

לעתיד לבוא מביאו "הרי רק , "דור שכולו זכאי"לשאול איך יתכן  כמו כן יש
והסירותי את לב : "הרי רק באחרית הימים יקויים"  . ה ליצר הרע ושוחטו"הקב

הרע לא יעלם מן העולם אלא לאחר : כלומר". האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר
דור "איפוא  איך יתכן". את רוח הטומאה אעביר מן הארץ"כאשר יקויים , הגאולה

 ? "שכולו זכאי

, וישתומם כי אין מפגיע, וירא כי אין איש: "ק בפירושו על הפסוק בישעיה"הרד
לא יתכן שלא "שכן , "דור שכולו חייב"כי אמנם לא יתכן , מבאר" ותושע לו זרועו

. אלא הכוונה היא לכללות הדור, "יהיה איש ואנשים בישראל צדיקים וטובים
 . אך הדור בכללותו יהיה רשע ,יהיו צדיקים: כלומר

שתי האפשרויות דור שכולו זכאי או דור שכולו חייב מקבילות , א"לדעת המהרש
אם ישראל עושין : רבי אליעזר אומר: "לשתי אפשרויות הגאולה שהוזכרו בגמרא

בו עם ישראל חוזר בתשובה מרצונו הטוב , זהו דור שכולו זכאי". תשובה נגאלין
ה מעמיד להם "הקב: "לדעת רבי יהושע. א זוכה מיד לגאולהולכן הו, ונהיה זכאי

שכן , זהו דור שכולו חייב". וישראל עושים תשובה, מלך שגזירותיו קשות כהמן
ה מאלץ אותו לשוב בתשובה "והקב, עם ישראל מצד עצמו נמצא בשפל המדרגה

 . ולהיות ראוי לגאולה

ושלמות חדשה שביאת המשיח היא מציאות חדשה , ל מפראג  מבאר"המהר
אלא רק באחת , ולכן אין היא יכולה לבוא כאשר העולם נמצא במצבו הרגיל, בעולם

מגיע אל פיסגת השלמות , "דור זכאי"או שהדור נהיה : משתי האפשרויות הבאות



  

025 
 

, מידרדר לשפל המדרגה, "דור חייב"או שהוא נהיה ; ונעשה ראוי לביאת המשיח
ת העולם החדש של ימות המשיח יש דבר המאפשר לבנות א, לאפסיות מוחלטת

 . מאיין

: ה"אמר הקב? ולמה כתיב למעני למעני שתי פעמים: "וכך מובא במדרש תהלים קז
: הדא הוא דכתיב. כשהייתם במצרים גאלתי אתכם בשביל שמי שלא יתחלל בגויים

ויושיעם למען : שנאמר, אף מאדום איני עושה אלא למען שמי. 'וידעתם כי אני ה
בין עושין תשובה ובין אין עושין : רבי שמעון אומר: "דרש תנחומא מובאבמ". שמו

וכן מובא ". בעתה אחישנה' אני ה: שנאמר, כיון שהגיע עת הקץ מיד נגאלים, תשובה
אף על פי : ה לישראל"אמר הקב: אמר רבי יוחנן: ")טז, שמות כה(במדרש רבה 

בעונתה היא , ושין תשובהבין שאין ע, בין עושין תשובה, שנתתי קצבה לקץ שיבוא
ה "עושה הקב, אפילו אין בידכם מעשים: "כד, עוד מובא שם שמות רבה ל". באה

גם בזוהר פרשת אחרי מות סו מובא  ".כי קרובה ישועתי לבוא: שנאמר, בשבילו
, אם הם זכאים, בכל זמן שישראל הם בגלות, למדנו: וזה תרגומו, כדברים הללו

מעכב אותם בגלות  -ואם אינם זכאים ; מן הגלותה מרחם עליהם להוציאם "הקב
ה משגיח "הקב, וכשיגיע הזמן והם אינם ראויים להגאל, עד הזמן ההוא שנגזר

וזה לשון האור החיים  ".וזכרתי את בריתי יעקב -לכבוד שמו ואינו שוכח אותם 
, ואם יראה האדון: פירוש -ואם לא מצאה ידו די השיב : ואומר: ")כח, ויקרא כה(
, ואפס בהם כח הסבל, י אין כח בעם לסבול חבלים עוד ורבו חובותינו למעלה ראשכ
ויצא ביובל ': ואז, שהוא הזמן המוגבל לגאולה בעתה', והיה ממכרו עד שנת היובל'

 ".כי קץ הגלות ישנו אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום', ושב לאחוזתו
תהא " בעתה"כי הגאולה ד, עולה) נד ,פרשת בהר כה( מדברי בעלי התוספות, אמנם

אם לא יגאל באלה המשפטים : "וכך מובא שם. בזכות שלא עבדו ישראל עבודה זרה
: אלא, מכל מקום לא אניחם בגלות, שלא יקיימו המצוות, אשר תשים לפניהם
שהרי מכל מקום קיימו , על מה אנו נגאלים בלא קיום המצוות. ויצאו בשנת היובל

' ה: ")יב, בדברים לב(י על הפסוק "ראה רש". לך אלהים אחריםלא יהיה : דיבור
יגאל ' ה: כלומר". רבותינו דרשוהו על העתיד: "שכתב" בדד ינחנו ואין עמו אל נכר

וישראל : "וכן מובא בתיקוני הזוהר קמו ".ואין עמו אל נכר"את עם ישראל בזכות 
ו מחוייבין בכמה אף על גב דהו, דאינון מסטרא דההוא נער או מכרסיא קדישא

אתמר , אין בן דוד בא עד שיהיה דור שכולו זכאי או כולו חייב: כמה דאמרינן, חובין
' בבגדו בה, 'בגלותא' והפדה'ועם כל דא ', אם רעה בעיני אדוניה אשר לו יעדה': בהון

 ". בגין דבגדו בעבודה זרה -

ביטולו , ן"בלדעת הרמ: נחלקו הדעות, באשר לזמן המדוייק בו יתבטל היצר הרע
היצר הרע , "מגיד מישרים"לדעת ה .המוחלט של היצר הרע יהא כבר לימות המשיח

ראה על כך בארוכה בספר אוצרות אחרית הימים . יתבטל רק בעת תחיית המתים
אין שום דעה שסוברת כי היצר הרע יתבטל עוד לפני , על כל פנים. חלק ראשון פרק י

 .ביאת המשיח

 

והכריז  ב גיבש קואליציה של מדינות"הממשל בארה .בעולםהימים ימי מלחמה 
ובחלל הקיומי שלנו במדינת  .אירןביולוגי המפותח ב-מלחמה לפירוק הנשק האטומי

, המתעצמים והולכים אנו חשים מאוד מזה כמה שנים את תהליכי הגאולה, ישראל
, יותגלו קיבוץ: ומעוררים את כל מה שמוכר לנו במקורות סביב תהליך הגאולה

 נדמה כי הפחד הגדול נובע בעיקר מאותה. ’מלחמת גוג ומגוג וכו, ביאת המשיח
שביבי "ב. אים אותה במלחמה הקרובהבשרבים מחכמי ישראל מנ, מלחמה אחרונה

מובא בשם רבי אלחנן , ל"צ רבי אליהו לפיאן זצ"בשמו של הגה המובאים" אור
: גוג תתחלק לשלושה חלקיםכי מלחמת גוג ומ, ל"צז וסרמן ששמש מפי החפץ חיים
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ואכן  –תהיה  –כך הוא ניבא  –וחמש שנה  ואחרי כעשרים, מלחמת העולם הראשונה
המלחמה השלישית האחרונה לפני  ואחריה תהיה, מלחמת העולם השניה –הייתה 

 .מה עניינם של מלחמות ישראל בדורנו, ’ומי יבין בסוד ה, ומי ידע .בוא הגאולה
לסימני  אירןלקשור רמזים וגימטריות בין המלחמה נגד אין בכוונתי כלל וכלל 

  .ומגוג גוג מלחמת
מלחמת גוג  ללמוד את עיקרי המקורות העוסקים בהסברת  כל כוונתי כאן היא 

 .ויושיענו הטוב יכפר ויצילנו’ וה. כתקציר של מידע כללי ,ומגוג

    הקדמה                                                              
היא יסוד חשוב  )הלכות מלכים פרק יב הלכה ב(ם "הרמב כי הקדמת דברי, נראה

מנת להבין את כל הקשור לתהליך הדור  על, ומחויב כהלכה הפסוקה בדבריו
אין בין העולם הזה לימות , חכמים אמרו"  :וכך לשונו. האחרון לפני בוא המשיח

של דברי הנביאים שבתחילת  יראה מפשוטן .המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד
 גוג ומגוג יעמוד נביא  ושקודם מלחמת ,ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג

ואינו בא לא . ’וגו שנאמר הנה אנכי שולח לכם את אליה, ישראל ולהכין לבםל
 רות ולאלטמא הטהור ולא לטהר הטמא ולא לפסול אנשים שהם בחזקת כש

שנאמר והשיב לב אבות על , להכשיר מי שהוחזקו פסולין אלא לשום שלום בעולם
  .א אליהוומן החכמים שאומרים שקודם ביאת המשיח יב ויש. בנים

שדברים סתומין הן  ,בהן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו וכל אלו הדברים וכיוצא
, לא לפי הכרע הפסוקיםהחכמים אין להם קבלה בדברים אלו א גם, אצל הנביאים

ועל כל פנים אין סדור הויית דברים אלו ולא  .אלו ולפיכך יש להם מחלוקת בדברים
ולא יאריך במדרשות , יתעסק אדם בדברי ההגדות ולעולם לא, דקדוקיהן עיקר בדת

שאין מביאין לא לידי יראה , ישימם עיקר ולא, האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן
 .תפח רוחם של מחשבי הקצים כן לא יחשב הקצין אמרו חכמיםו. ולא לידי אהבה

 ."שבארנו כמו ,אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר

 : ספר יחזקאל פרק לח -מקור מרכזי  (א)

ַתֲעֶלה ֲחָמִתי ’ דָני ה-ְנֺאם אֲ  ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל ְוָהָיה ַביֹום ַההוא ְביֹום בֹוא גֹוג ַעל" )יח(
ַרַעש ָּגדֹול ַעל  ּוְבִקְנָאִתי ְבֵאש ֶעְבָרִתי ִדַבְרִתי ִאם לֹא ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה )יט(   :ְבַאִני

  ָהרֵֹמׂשְועֹוף ַהָשַמִים ְוַחַית ַהָשֶדה ְוָכל ָהֶרֶמׂש ְוָרֲעשּו ִמָנַני ְדֵגי ַהָים) כ(   :ַאְדַמת ִיְׂשָרֵאל
ַהַםְדֵרגֹות ְוָכל  ְנֵני ָהֲאָדָמה ְוֶנֶהְרסּו ֶהָהִרים ְוָנְפלּוְוכֹל ָהָאָדם ֲאֶשר ַעל  ַעל ָהֲאָדָמה

ֶחֶרב ִאיש ְבָאִחיו ’ ָהַרי ֶחֶרב ְנֺאם ֲאדָֹני ה ְוָקָראִתי ָעָליו ְלָכל) כא(   :חֹוָמה ָלָאֶרץ ִתנֹול
ֵאש ְוָגְפִרית  ֵני ֶאְלָּגִבישְוִנְשַנְטִתי ִאתֹו ְבֶדֶבר ּוְבָדם ְוֶגֶשם שֹוֵטף ְוַאְב  )כב(   :ִתְהֶיה

ְוִהְתַגִדְלִתי ְוִהְתַקִדְשִתי  )כג(   :ִאתֹו ַאְמִטיר ָעָליו ְוַעל ֲאַגָניו ְוַעל ַעִםים ַרִבים ֲאֶשר
וגם , יואל, דניאל, זכריה ,ועוד בירמיה( :"' ְלֵעיֵני גֹוִים ַרִבים ְוָיְדעו ִכי ֲאִני ה ְונֹוַדְעִתי
  .)ראה בספר אוצרות אחרית הימים. ג"ים מזמור פבתהיל

 :דעות שלש? מתי -.." ביום בוא, ביום ההוא" (ב)

’ אלעזר ור’ ר.. יקריבנו אם על תודה: ")ו, מדרש רבא צו ט (לפני ביאת משיח1.
בר חנינא אמר עולות  אלעזר אמר שלמים הקריבו בני נח רבי יוסי’ יוסי בר חנינא ר
, חנינא עורי צפון מקיים רבי אלעזר לקרייה דרבי יוסי ברבימה .. הקריבו בני נח

הנני מביא ) לא ירמיה(’ שנא, לכשיתעוררו הגליות הנתונות בצפון יבאו ויחנו בדרום
דתימא  כמה, יבא ויפול בדרום, לכשיתעורר גוג הנתון בצפון - אותם מארץ צפון 

 ך המשיח שנתון בצפוןמל, ושובבתיך וששאתיך והעליתיך מירכתי צפון) יחזקאל לט(
כי , מסדר המדרש נראה: "ובביאור יפה תואר..". ק הנתון בדרום"יבא ויבנה בהמ

ואחרי זה יבוא משיח , גלויות ומלחמת גוג ומגוג יהיו לפני בוא מלך המשיח קבוץ
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על קבוץ  –כי תקע בשופר , וכן נראה מסדר התפילה. בית המקדש צדקנו לבנות
ובאחרונה .. לעשות דין בגוג –י זה השיבה שופטינו ואחר ,גלויות נאמר ראשונה

 ."ביאת המשיח על –נאמר את צמח דוד עבדך 

 ).ב ,ב"מלכים י’ ם הל"רמב (אחרי בוא המשיח .3

א "מהרש (משיח אבל תסתיים לאחר שיבוא, המלחמה תחל לפני בוא המשיח .3
 .)ה על"א ד"עב "סוכה נ

 ?מיהו –.." בוא גוג" (ג)

 .)מצודות ועוד מפרשים, ק"רד, י"רש(שימלוך על קבוץ אומות , גוי שם מלך

 :"המגוג ארץ" -זיהוי ממלכת גוג  (ד)

 ."ּוָמַדי ְוָיָון ְוֺתָבל ּוֶמֶשְך ְוִתיָרס וָמגֹוג ְבֵני ֶיֶפת גֹוֶמר") ב’ בראשית פרק י פס(
ֶמֶשְך  ַהָמגֹוג ְנִׂשיא ראשגֹוג ֶאֶרץ  ֶבן ָאָדם ִׂשים ָנֶניָך ֶאל: ")ב’ פס יחזקאל פרק לח(

 ."ְוִהָמֵבא ָעָליו ְוֺתָבל

 .ובמפרשים יש לה זיהויים שונים. מולך עליה מגוג היא שם האומה אשר גוג: י"רש
ומלך שתי האומות האלה משך , מלך מגוג גוג הוא. נשיא ראש משך ותובל: "ק"רד

 ."..ותובל

כי ) ב"ל’ סי(כבר התבאר למעלה  -פניך אל גוג  שים: ")ב’ פרק לח פס(  :ם"המלבי
ויהיו הלוחמים , העמים סביב לירושלים נבא יחזקאל שבאחרית הימים ילחמו כל

, והלוחמים מצד השני משך ותובל ,מצרים ואשור ועילם שהם הישמעאלים’ מצד א
ל קבלו "וחז. ויפלו בנופלים וכולם יהרגו איש את אחיו, ומלכי הצפון, ונסיכי אדום

התבאר בזכריה ’ הג ופה באר שני פעמים והפעם. א גוג על ירושליםפעמים יב’ שג
המבואר שהוא נשיא  רק כפי, לא ידענו עתה מי הם, וגוג וכן ארץ המגוג   ).ד"י’ סי(

אחר  והם יתעוררו באחרית הימים, משך ותובל הם מבני יפת ואינם נימולים
י התעוררות "יהיה עוזה , לבא עליהם, שיתיישבו ישראל בארץ ישראל וישבו בשלוה

 ' ".ה מעם

ישכח  ל כי שם גוג ושם מגוג כבר"ר ,האתה הוא’ כה אמר ה: ")פרק לח פסוק יז(
 שנקראת בפי הנביא מגוג ושם מלכה בימים ההם עד שלא ידעו כלל מי היא האומה

 רק אז כשיבא על הארץ ויתקיימו דברי הנביא אז ידעו שזה הוא המלך גוג שנבא, גוג
ל "ר, לעיניהם גוג’ באחרית הימים תהיה והביאותיך על ארצי וכוש "וז  :עליו

ש האתה הוא שעליך דברו "וז, שאז ידעו כי אתה הוא גוג, הימים תהיה גוג באחרית
ל שנבאו עליך "ר, ביד עבדי הנביאים בימים ההם שנים  :קדמונים הנביאים בימים

כי כן יבוא גוג , מיםששנו נבואתם כמה פע, בימים שנים וכן יש לפרש, שנים רבות
 ."ל"חז שתי פעמים או שלש כדברי

 ?מהי המטרה האלוקית במלחמת גוג (ה)

שם בפסוק ] ."..ְוִנְשַנְטִתי ִאתֹו) כב)" :מן העמים על מה שעשו לישראל’ נקמת ה .5
שעשית מימים  תפקד לשלם לך עונש על מה"ם "ובמלבי, .."ִמָיִמים ַרִבים ִתָנֵקד: "’ח

  .לישראל הבימי קדם שהרעותרבים 

ְלֵעיֵני ּגֹוִים  ְוִהְתַּגִדְלִתי ְוִהְתַקִדְשִתי ְונֹוַדְעִתי )כג" :(את ה למען ידעו אומות העולם" .3
 ."’ַרִבים ְוָיְדעּו ִכי ֲאִני ה

כדי שלא יזכו אלה לראות בטובתם , ישראל מפושעים ומגרי שקר לצרוף את עם . 3
 ְצרֹף ֶאתְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהְשִלִשית ָבֵאש ּוְצַרְפִתים ִכ : ")ט’ פרק יג פס זכריה( :של ישראל

ֶאֱעֶנה אֹתֹו ָאַמְרִתי ַעִםי הּוא  ַהֶכֶסף ּוְבַחְנִתים ִכְבחֹן ֶאת ַהָזָהב הּוא ִיְקָרא ִבְשִמי ַוֲאִני
ם בצרות "העכושיסבלו וישאו מקצת הגרים מ" :י"רש -    ".ֱאלָֹהי’ ְוהּוא יֹאַמר ה
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ומשם יבחנו כי גרי אמת הם כי  חבלו של משיח ובמלחמות גוג ומגוג עם ישראל
אביא עליהם צרות : "ק"רד -    ."..הרבה מהם תחלה ישובו לסורם ויתחברו עם גוג

אבחין את  ל בצרות הבאות"ר, ובחנתים. לכלות מהם הפושעים והמורדים
הזהב בכור הצורף לדעת אם הוא  הנשארים אם יעמדו באמונתם כמו שבוחנין את

כל אחד מהנשארים כאשר יקרא בשמי אז אני אענה אותו , הוא יקרא. מסיג נקי
ם והוא "אני אומר שהוא לבד עמי ולא אבחר במי מעכו, אמרתי .למלאות שאלתו

 ."בזולתו הוא אלהי ולא אבחר’ יאמר ה

 ?מה יקרה במלחמה (ו)

 ְושֹוַבְבִתיךָ  )ד: "(יחזקאל פרק לח .ביניהם בריתיתקבצו עמים מכל העולם ויכרתו .1
ֺכָלם  ֵחיֶלָך סּוִסים ּוָפָרִשים ְלֺבֵשי ִמְכלֹול ְוָנַתִתי ַחִחים ִבְלָחֶייָך ְוהֹוֵצאִתי אֹוְתָך ְוֶאת ָכל

) ו: (ְוכֹוָבע ם ָמֵגןָנַרס כּוש ּופּוט ִאָתם ֺכלָ ) ה: (תְֹפֵׂשי ֲחָרבֹות ֺכָלם ָקָהל ָרב ִצָמה ּוָמֵגן
ִהכֹן ) ז: (ָכל ֲאַגָניו ַעִםים ַרִבים ִאָתְך  ּגֶֹמר ְוָכל ֲאַגֶניָה ֵבית תֹוַגְרָמה ַיְרְכֵתי ָצפֹון ְוֶאת

ְוָכל  ִתְהֶיה ַאָתה: .. ְקָהֶלָך ַהִמְקָהִלים ָעֶליָך ְוָהִייָת ָלֶהם ְלִמְשָמר ְוָהֵכן ְלָך ַאָתה ְוָכל
 ֹ..".יָך ְוַעִםים ַרִבים אותךֲאַגנֶ 

: ". )יחזקאל פרק לח.)ולכבוש את ארץ ישראל, ישראל לכלות את עם: במטרה. 2
ָהיּו ְלָחְרָבה  רְמשֹוֶבֶבת ֵמֶחֶרב ְמֺקֶבֶצת ֵמַעִםים ַרִבים ַעל ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ֲאֶש  ָתבֹוא ֶאל ֶאֶרץ

ת ְוָעִליָת ַכשָֹאה ָתבֹוא ֶכָעָנן ְלַכןֹו) ט( :ּו ָלֶבַטח ֺכָלםָתִמיד ְוִהיא ֵמַעִםים הּוָצָאה ְוָיְשב
 ."..ָהָאֶרץ

ְירּוָשַלִם  ִהֵמה ָאנִֹכי ָׂשם ֶאת: " )ג-ב’ זכריה פרק יב פס(! ירושלים: מטרה ממוקדת.3
ְוָהָיה ַביֹום ַההּוא : ַבָםצֹור ַעל ְירּוָשָלִם ַסף ַרַעל ְלָכל ָהַעִםים ָסִביב ְוַגם ַעל ְיהּוָדה ִיְהֶיה

ָעֶליָה  ְספּוֶאֶבן ַמֲעָמָסה ְלָכל ָהַעִםים ָכל עְֹמֶסיָה ָׂשרֹוט ִיָשֵרטּו ְוֶנאֶ  ָאִׂשים ֶאת ְירּוָשַלִם
 ."כֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ

שעשו צרות לעם ישראל ואשר החריבו את  ה עתיד להחיות את כל המלכים"הקב.4
זוהר בראשית ( למלחמה על ישראל לם יצאו יחדוכו, ולהמליכם כבתחילה, המקדש

 ).ח"נ

בשתי פעמים  .ינסה לעלות שלש פעמים על ירושלים כי גוג, ל"מקובל ביד חז 5.
: )ב, זכריה יד(: הוא יצליח ללכוד את העיר אבל בשלישית, ראשונות ייכשל

 .ם"ראה מלבי, .."ונלכדה העיר ,ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה"

 ?העמים מה יהיה סופם של(ז)

  ):לט -יחזקאל פרקים לח (
 )כב: (ֶחֶרב ִאיש ְבָאִחיו ִתְהֶיה’ ְלָכל ָהַרי ֶחֶרב ְנֺאם ֲאדָֹני ה ְוָקָראִתי ָעָליו) כא( -לח

ָעָליו ְוַעל ֵאש ְוָגְפִרית ַאְמִטיר  ְוִנְשַנְטִתי ִאתֹו ְבֶדֶבר ּוְבָדם ְוֶגֶשם שֹוֵטף ְוַאְבֵני ֶאְלָּגִביש
 ."ִאתֹו ֲאַגָניו ְוַעל ַעִםים ַרִבים ֲאֶשר

ָנף ְוַעִםים ֲאֶשר ִאָתְך ְלֵעיט ִצנֹור ָכל כָ  ַעל ָהֵרי ִיְׂשָרֵאל ִתנֹול ַאָתה ְוָכל ֲאַגֶניךָ ) ד( -לט 
ִשְבָעה  ן ַטֵהר ֶאת ָהָאֶרץּוְקָברּום ֵבית ִיְׂשָרֵאל ְלַמעַ ) יב: (ְנַתִתיָך ְלָאְכָלה ְוַחַית ַהָשֶדה

 :’ִהָכְבִדי ְנֺאם ֲאדָֹני ה ְוָקְברּו ָכל ַעם ָהָאֶרץ ְוָהָיה ָלֶהם ְלֵשם יֹום) יג: (ֳחָדִשים
 

י "ילחם בהם ע’ ורק ה ,כי עם ישראל לא ילחמו עם העמים, מהפסוקים מובן.1
 .אותות ומופתים גדולים

 .זה הם יהרגו זה את, ומרוב המהומה. 2

 .ובמשך שבעה חדשים ישראל יקברו אותם, כל ההרים ימלאו בהרוגיהם.3
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 ?מי יכול להינצל (ח)

מה יעשה , שאלו תלמידיו את רבי אליעזר" .העוסק בתורה ובגמילות חסדים. 5
החפץ  .)סנהדרין צח(יעסוק בתורה ובגמילות חסדים ? וינצל מחבלו של משיח אדם

, פ התרפית ביום צרה צר כחך"ל עה"שאחזידוע מה : "במכתבים כותב ל"חיים זצ
ובפרט שלא רחוק היום , תורה אין בו כח לעמוד ביום צרה שכל המרפה עצמו מדברי

וכל . שיהיה אז מלחמת גוג ומגוג, אליהו הנביא ההוא יום הגדול והנורא של ביאת
והמגין היותר גדול היא , מהצרות שיהיו אז אחד יצטרך לזכותים גדולים שיגנו עליו

 !"תורת הקדש שתגן עלינו

  המקיים שלש סעודות בשבת. 3
בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר  אמר רבי שמעון: ")א/שבת דף קיח’ בגמ(

מחבלו של משיח , פורעניות קפרא כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש
ב הכא יום וכתי כתיב -מחבלו של משיח . ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג

 -גיהנם  מדינה של, ’התם הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום וגו
 כתיב הכא -ממלחמת גוג ומגוג , כתיב הכא יום וכתיב התם יום עברה היום ההוא

 ."..יום וכתיב התם ביום בא גוג
שבת שהוא נגד שבת  סעודות ליל: כל המקיים שלש סעודות בשבת" -ביאור 

ניצול  - סעודת שחרית שהוא נגד שבת של מתן תורה, לי משיחמציל מחב -בראשית 
 ניצול -וסעודה שלישית שהוא נגד שבת לעתיד , מגיהנום דאין שולט בלומדי תורה

 ).ב בשם הלבוש, ח סימן רצא"הובא בספר אליהו רבה או. ח"ב(מגוג ומגוג 

 ענין ג כי הוא תמה בעיניהם כי מה): ".. הבאר השני (ל בספר באר הגולה "המהר
שיהיה בהם ניצול משלש פורעניות שהם דיני גיהנם חבלי המשיח , סעודות שאמרו

סעודות ’ כי כאשר מקיים ג, אבל אין התמיהה למי שמבין.. גוג ומגוג ומלחמות
פורעניות אלו שהם ’ ניצול מג, יתברך ברא עולמו בהשלמה בשבת ומודה כי הוא

ואף כי יש אלו ג דברים , ן חסרון בעולםסעודות מורים שאי כלל הדבר אלו ג.. בעולם
שיהיה בו דין הרשעים  -כי הגיהנם כמו שהתבאר  .בעולם הכל הוא בשביל השלמה

דבר זה אין צריך  -ומגוג וחבלי משיח  ומלחמות גוג, ודבר זה הוא השלמה לעולם
  .לפרש שכל זה השלמה אל הגאולה

והאדם , האור דומה למיתה והלילה שהוא העדר - לפיכך כאשר אוכל סעודת הלילה 
לכך הוא ניצל מדין של , הסעודה בלילה ויש לו עונג מורה זה על השלמה אוכל
מורה דבר זה שהוא מאמין כי השלים  -יש לו סעודה בשחרית  וכן כאשר. גיהנם

אשר הוא מצד הדבר שנקרא שחרית הוא אור  י את העולם ואין לו חסרון"הש
מן מלחמת גוג ומגוג ולא יהיה לו  ח יהיה ניצולוזה כאשר יגיע אור המשי, הבוקר

י ברא העולם בשלימות "הש ומאמין כי -וכן כאשר מקיים סעודת מנחה . חסרון כלל
כי הוא מאמין  ,לגמרי יהיה ניצול מדבר שהוא נקרא הלעת ערב והוא חבלי המשיח

 .ואין להאריך ,י משלים העולם בכל"שהש

 :חיזוקים
: ומובטחים אנו במאמר הכתוב! ליך של תיקון עולמיחלק מתה המלחמה היא בודאי

  ."אור לי’ ה –כי אשב בחשך "

 צפה לרגלו של –אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו , אמר רבי אלעזר בר רבינא"

לאב ובן , דומה משל למה הדבר .ביום צרה’ יענך ה" :ועוד אמרו). ב"ר מ"ב" (משיח
בני , לו אמר? ביו אבא היכן היא המדינהאמר לא, נתייגע הבן, שהיו מהלכין בדרך
 כך הנביא, אם ראית בית הקברות לפניך הרי המדינה קרובה לך, סימן זה יהא בידך

’ שנאמר יענך ה, מיד אתם נגאלים, אומר לישראל אם ראית הצרות שיכסו אתכם
 .)פ"רמז תר, ’ש תהלים כ"ילק( ביום צרה



  

031 
 

ר "א .קומי אורי כי בא אורך") :צטרמז ת, פרק ס, ישעיהו(ובילקוט שמעוני מובא 
ובא  .וכבה, בא אחד והדליק לו את הנר .יוחנן משל למהלך בדרך עם דמדומי חמה

, מכאן ואילך איני ממתין אלא לאורו של בקר, אמר. וכבה, אחד והדליק לו את הנר
בימי שלמה , עשינו לך מנורה בימי משה וכבתה: ה"אמרו ישראל לפני הקב כך

אין אנו ממתינין אלא לאורך שנאמר כי עמך מקור חיים באורך  ואילךמכאן , הוכבת
 ."קומי אורי כי בא אורך"ה "הקב וכן אמר ,נראה אור

 לזרז את’ כי גם מלחמה קשה זו היא בודאי מרכיב מאת ה, נדע ונבטח, מכאן נאמין
והיה  –ויהי לעת ערב : "אמצתי לי את הכותרת הבאה. גאולת ישראל והעולם כולו

ואשרי הזוכה להבין ולחוש , במשמעות מודגשת כי הבוקר מתחיל לעת ערב ,"רבוק
והוא יתברך כבר הקדים , לטובה’ סוד האמונה שהכל מאת ה כי בזה גנוז, זאת

נשמע בשורות טובות לנו . ה הוא עושה לטובה"הקב וכל מה שעושה, רפואה למכה
 .ולכל בית ישראל

אלהים תעלה חמתי ' ישראל נאם הוהיה ביום ההוא ביום בוא גוג על אדמת 
ביום ההוא יהיה רעש גדול על אדמת ישראל ורעשו מפני דגי הים ועוף ... באפי

השמים וחית השדה וכל הרמש הרומש על האדמה וכל האדם אשר על פני 
 .  5" ונהרסו ההרים ונפלו המדרגות וכל חומה לארץ תיפול, האדמה

 .  3כי מלחמת גוג ומגוג תהיה עוד לפני ביאת המשיח , יש אומרים
 .  3כי קודם יבוא המשיח ורק לאחר מכן תהיה מלחמת גוג ומגוג , ויש אומרים

כי אמנם המלחמה תחל עוד לפני בוא המשיח אך לא תסתיים אלא , ויש מחלקים
 .  5לאחר ביאתו 

  5" גוג ארץ המגוג נשיא ראש משך ותובל"
 .  6לעלות למלחמה על ישראל  0אשר יקבץ את העמים והממלכות  5הוא המלך : גוג

 .  57אשר על ידו יהרג משיח בן יוסף  1כי גוג הוא ארמילוס רשיעא , יש שכתבו
ולפי . מבואר כי מגוג זו קנדיא 53בבבלי .  55היא האומה אשר גוג מולך עליה : מגוג

. זו גומתא,  55ס "ולגירסת מסורת הש. אמגוג זו גינת,  53גירסת רבינו חננאל 
והיא מדינה , מגוג זו גותיא, כתב 55ובערוך . מבואר כי מגוג זו גיתייא 55בירושלמי 

 . עם הסקיטים בהרי קווקאז הם מגוג,  50ולדעת היוסיפון . צפונית

כי שם גוג ושם מגוג כבר ישכח בימים ההם עד : " 56כתבו המפרשים , למעשה
רק אז , מי היא האומה שנקראת בפי הנביא מגוג ושם מלכה גוגשלא ידעו כלל 

 ". אז ידעו שזה הוא המלך גוג שניבא עליו, כשיבוא על הארץ ויתקיימו דברי הנביא

כי , כי מימי אלכסנדרוס מלך יון היו בני מגוג נסגרים שם בסוף צפון: "וטעם הדבר
 .  51" הסגירם שם אלכסנדרוס אחר ההרים ולא יצאו משם עוד

כי מיסייא זו  35ופירש הפני משה , מבואר כי משך זו מיסייא 37בירושלמי : משך
 . מוסקאווי

 . זו ויתנייה 33ולדעת הירושלמי . תובל זו בית אונייקי 33לדעת הבבלי : תובל
 מטרת המלחמה 

יכירו וידעו כל יושבי תבל כי , בגוג' שעל ידי האותות והמופתים אשר יעשה ה. א
 .  35ם הוא האלהי' ה
 .  35מימים ימימה , על כל הרעה אשר עשו אותם העמים לעם ישראל', נקמת ה. ב
והן מן ,  35הן מן הגרים אשר אינם גרי אמת , לצרוף את עם ישראל מכל סיגיו. ג

 . למען לא יראו כל אלו בטובתן של ישראל,  30הפושעים והמורדים שבעם ישראל 
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ולכרות ביניהם , באותו הזמן עתידין להתקבץ עמים וממלכות מכל רחבי העולם
 .  31ולכבוש את ארץ ישראל ,  36במטרה להכרית ולכלות את עם ישראל , ברית

אשר העיקו , ה להחיות את כל אותם המלכים"באותם הימים עתיד הקב, כמו כן
וכולם כאחד  ,לעם ישראל ואשר החריבו את בית המקדש ולהמליכם כבתחילה

 .  37יצאו למלחמה על ישראל 

הפעמים ' כאשר בב,  35כי שלשה פעמים יעלה גוג על ירושלים , ל קיבלו"חז
ורק בפעם השלישית יצליח ללכוד  33הראשונות לא יעלה בידו להכנס לירושלים 

ואספתי את כל הגוים אל : " 35ועל הפעם השלישית נאמר בזכריה .  33את ירושלים 
 ...". למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתיםירושלים 

 מניצולי המלחמה

אם זכיתם להצפין ולקבל תורתי , ה לישראל על הר סיני"אמר הקב: "ל"אמרו חז
מחבלו של משיח , ממלחמת גוג ומגוג, אני מציל אתכם משלש פורעניות, ולעשותה

 .  35" ומדינה של גיהנם

, ות בשבת ניצול משלש פורעניותכל המקיים שלש סעוד: " 35כמו כן אמרו חכמים 
 ". מחבלו של משיח ומדינה של גיהנם וממלחמת גוג ומגוג

 סופו של ארמילוס

באמרי ,  36וביאר התרגום , "וברוח שפתיו ימית רשע: " 30על מלך המשיח נאמר 
  31ומקום קבורתו מוכן במזרח ים כנרת . פיו ובחלל שפתיו ימית את ארמילוס הרשע

 סופם של העמים

כי עם ישראל לא ילחמו כלל עם , עולה, ל"כפי שנתבארו על ידי חז, מן המקראות
 : ילחם בהם מן השמים על ידי אותות ומופתים' אלא ה, אותם העמים

ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל "
 .  57" אגפיו ועל עמים רבים אשר אתן

 : שתהיה בהם יוסיפו להרוג איש את אחיו ומרוב גודל המהומה -

תהיה ... את כל העמים אשר צבאו על ירושלים' וזאת תהיה המגפה אשר יגף ה"
, ונאמר,  55" והחזיקו איש יד רעהו ועלתה ידו על יד רעהו, רבה בהם' מהומת ה

 .  53" חרב איש באחיו תהיה"

ות השמים וכל חיות אז יבואו כל עופ, עד שיהיו כל ההרים מלאים בהרוגיהם -
, על הרי ישראל תפול אתה וכל אגפיך ועמים אשר אתך: "הארץ ויאכלו את בשרם

 .  53" לעיט ציפור כל כנף וחית השדה נתתיך לאכלה

: וכאשר כל הארץ תמלא מסרחונם יקברום ישראל במשך שבעה חדשים -
 .  55" שבעה חדשים, וקברום בית ישראל למען טהר את הארץ"
 

 הערות 
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הנבואות על מלחמת גוג ומגוג נתפרשו בספרי הנביאים ', כ -ח "י, ח"יחזקאל ל. 1
, ג"י, ב"פרקים י, זכריה. ט"ל, ח"פרקים ל, יחזקאל: ואלה עיקרם, במקומות רבים

גם דוד המלך התנבא על ', פרק ד, יואל. ב"י, א"פרקים י, דניאל', פרק ל, ירמיה, ד"י
על עמך , ומשנאיך נשאו ראש, אויביך יהמיון כי הנה): "ג 'פ ,תהלים(ואמר , ואת

, "אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד, יערימו סוד ויתיעצו על צפוניך
כי בזה המזמור תפלה על תשועת גוג ומגוג , וכתב הספורנו, ש כל הפרק"עיי

 . כאמור ואספתי את כל הגוים על ירושלים למלחמה, שיתקבצו עמו האומות

האספו "שאף מטרת יעקב באומרו אל בניו , מבואר) 'צח כ, ויחי(בה במדרש ר
היתה להראות להם את  -" ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים

וישארו שני "פ "עה) א"יז ע(סנהדרין ' כמו כן אמרו בגמ. מלחמת גוג ומגוג ומפלתו
אמר רב " -" ויתנבאו במחנה... אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד

אלהים האתה הוא אשר ' כה אמר ה, שנאמר, נחמן על עסקי גוג ומגוג היו מתנבאין
דברתי בימים קדמונים ביד עבדי ישראל הנבאים בימים ההם שנים להביא אותך 

ואיזו הן שנים נביאים שנתנבאו בפרק אחד , אל תקרי שנים אלא שנים', עליהם וגו
, )'לד ג ,דברים(עיין בתרגום יונתן בן עוזיאל ו". הוי אומר אלדד ומידד, נבואה אחת

ה למשה לפני מותו הראה לו גם את הפורעניות "שבין שאר המראות שהראה הקב
 . ואת תשועת ישראל, וסדר מלחמות גוג ומגוג, של ארמילוס הרשע

לכשיתעורר גוג הנתון בצפון יבוא ויפול ): "...'ו', צו ט(הכי איתא במדרש רבה . 2
מלך שנתון , מירכתי צפון, ושובבתיך וששאתיך והעליתיך, דתימהכמה , בדרום

מסדר המדרש נראה : "וכתב היפה תואר, ..."ק הנתון בדרום"בהמבצפון יבוא ויבנה 
כי קבוץ גליות ומלחמת גוג יהיו לפני בוא מלך המשיח ואחרי זה יבוא משיח צידקנו 

על קבוץ גליות נאמר כי תקע בשופר , וכן נראה מסדר התפלה, לבנות בית המקדש
, ב דמגילה"ואחרי זה השיבה שופטינו לעשות דין בגוג וכמו דאיתא בפ, ראשונה

 ".את צמח דוד עבדך על ביאת המשיח, ובאחרונה נאמר

, יראה מפשוטן של דברי הנביאים: "'ב מהלכות מלכים הלכה ב"ם פרק י"רמב. 3
 ". שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג

לעתיד , רבי יוסי אומר): "ב"ע' ג(עבודה זרה ' כן מוכח ממה שאמרו בגמוכדבריו 
אין מקבלין , והתניא, ומי מקבלינן מינייהו, לבוא באין עובדי כוכבים ומתגיירין

 ... גרים לימות המשיח
, כיון שרואיך מלחמת גוג ומגוג[... מאיליהן מתגיירין]אלא שנעשו גרים גרורים 

כי תחלה , הנה מפורש...". ועל משיחו' אומרים לו על ה, על מה באתם, אומר להן
: ומשום הכי פריך(ולאחר מכן באין עובדי כוכבים ומתגיירין , יבוא המשיח

דבגלל גדולתך , ה אלא"י ד"פרשב' ועי, אין מקבלין גרים לימות המשיח, והתניא"
ורק  - )וגדולה זו נוצרה כתוצאה מביאת המשיח, של ישראל באים הם ומתגיירין

מיד שבים לסורם , וכשרואים זאת אותם הגרים, לאחר מכן תהא מלחמת גוג ומגוג
וכן כתב ". ועל משיחו' על ה: "וכן מוכח ממה שאומרים הם. ומתחברים עם גוג

, שמלחמת גוג ומגוג תהיה אחרי הגאולה', ז, ח"ויחזקאל ל', ב, ב"זכריה י, ק"הרד
ד דיום הגדול "נלע): "ה שאני"ח ד"סימן צ', חלק ו, ת"שו(וכתב החתם סופר . ש"עיי

, יום בוא גוג על אדמת ישראל', אלא הוא יום לה, והנורא איננו יום ביאת בן דוד
ש בפנים "עיי, יתיםועמדו רגליו ביום ההוא על הר הז, בהפטרה דסוכות כדכתיב

יהיה  -ואימתי יהיה מלחמות גוג ומגוג  ...בקרא ותראה כי הוא יום הגדול והנורא
או אפשר שימלוך ... ולא ידענו אם יהיו באותו יום עצמו, בתחילת ימות המשיח

דלדעת , וכוונתו, "ם"ל לרמב"וכן ס... כ יהיה מלחמות גוג ומגוג"ואח, משיח זמן מה
אלא המשיח ימלוך זמן , מת גוג ומגוג ביום ביאת המשיחם לא תהיה מלח"הרמב

ס קושיא "ש שבדבריו אלו סילק החת"עיי, כ תהיה מלחמת גוג ומגוג"ואח, מה
 .ם גבי זמן ביאת אליהו"עצומה מפסוק מפורש הסותר את שיטת הרמב
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כי , שכתב) 'ט ח"יחזקאל ל(ם "ועיין במלבי. ה על"א ד"ב ע"א סוכה דף נ"מהרש. 4
ולבא , לשום נביא וחוזה' ד המדוייק של מלחמת גוג ומגוג לא הודיע האת המוע

 . והרי הוא סתום וחתום, לפומא לא גליא

 . 'ב, ח"יחזקאל ל. 5

ק ובמצודות ובכל שאר "ה ברד"וכ". כך שם המלך: "ה אל גוג"י שם ד"רש. 6
 . המפרשים

הכון והכן לך ... הנני אליך גוג ראש משך ותובל", )'ז -' ג, ח"יחזקאל ל(כדכתיב . 7
והכן לך חיל , הכון אותך: "ה הכון"י בד"ופרש, "קהליך הנקהלים עליךאתה וכל 

ובאת ממקומך מירכתי צפון אתה : "ו דכתיב"וכן מפורש להלן פסוק ט". אחרים
ועלית על עמי ישראל כענן , וחיל רבועמים רבים אתך רכבי סוסים כלם קהל גדול 

יעלה [: "...9ד בהערה "הו]וכן איתא במדרש ויושע ". לכסות הארץ באחרית הימים
 ". מיד יקח עמו שבעים ואחד אומה ויעלה לירושלים, ..גוג ומגוג על ארץ ישראל

 . 28עיין לקמן הערה . 8

ואף גם , מקומות ש שציין זאת בכמה וכמה"כן כתב להוכיח בספר חבלי משיח עי. 9
הוא גוג הנקרא גם ) א"פרק י(שמלך הצפון הנזכר בדניאל , זאת כתב שם להוכיח

ובמפרשים ישעיה (, )ט"בראשית קי(ק "ק לזוה"ע בזה בפירוש הרמ"וע. ארמילוס
שהמלך אשר ילחם עם משיח בן דוד יהיה , ש בפירוש רב סעדיה גאון"ויעוי. )'ד, א"י

א בן דוד לפי שהוא מזרע של דוד המייסד מלכות כמו שמשיח נקר, שמו ארמילוס
כן נקרא ארמילוס לפי שהמלך הראשון שהוא מייסד מלכות רומי הרשעה , שמים

ד בספר שומר אמונים ובספר דרכי "הו(דבמדרש ויושע , איברא, היה שמו ארמילוס
: וזה לשונו, מפורש כי גוג וארמילוס שני מלכים שונים המה )אמונה מאמר הגאולה

לפי ששמע שישראל בלא , יעלה גוג ומגוג על ארץ ישראל, כשיגיע ימות המשיחו"
ואחריו ... מיד יקח עמו שבעים ואחד אומה ויעלה לירושלים. ויושביך לבטח, מלך

... ושמו ארמילוס, יקום מלך עז פנים ויעשה מלחמה עם ישראל שלושה חודשים
שיח בן דוד בענן וימית כ יבוא מ"ואח, ויעלה לירושלים ויהרוג משיח בן יוסף

: גבי משיח בן דוד 'ד, וכזאת מוכח ממאי דכתיב בישעיה יא ".ארמילוס הרשע
במימר פומיה ובממליל ספותיה יהי : "וביאר התרגום" וברוח שפתיו ימית רשע"

ואילו , ומבואר שהמשיח הוא זה אשר ימית את ארמילוס ".ממית ארמילוס רשיעא
ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ): לח כב ,אלביחזק(על אופן מיתת גוג כתיב 

וכן (" ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר אתו
מיד הוריד עליו אבני ... יעלה גוג ומגוג על ארץ ישראל: "...מבואר במדרש ויושע

אי וכך משמע ממ .מ דתרי גברי נינהו"ש, [ש"עיי, "אלגביש שהם גנוזות ברקיע
ה למשה "גבי המראות שהראה הקב', ג, ד"דברים ל(דאיתא בתרגום יונתן בן עוזיאל 

, "ויעת עקת כל דר ודר ופורענות ארמלגוס רשיעא וסדרי קרבא דגוג): "לפני מותו
כ ארמילוס "משא, ושמא ארמלגוס וארמילוס הם תרי גברי .הרי לך דתרי גברי נינהו

עדיין , דארמלגוס וארמילוס חד גברא הוא ואף אם תמצי לומר. וגוג חד גברא הוא
 .יתכן לומר שהזכיר התרגום את גוג בשני שמותיו

 

בסידור תפלת ישרים ' ועי, [9הובאו דבריו לעל הערה ]כן מפורש במדרש ויושע . 10
שיש לכוין , בברכת תשכון, ח"בתפלת י) י"לשיטת האר, לפי מנהגי הבן איש חי(

. ע בזה בגמ"וע. י ארמילוס רשיעא"ה ולא ימות עבברכה זו על משיח בן יוסף שיחי
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ובזכריה פרק , ה על"א שם ד"ובמהרש, ה וספדה"י שם ד"וברש, א"ב ע"סוכה דף נ
 . ב ובמפרשים שם"י -' ב פסוקים י"י

גוג : "ה נשיא"ק שם ד"וברד". שם האומה: "ה המגוג"ד', ב, ח"י יחזקאל ל"רש. 11
: א"ע' א יומא דף י"ובמהרש". הוא מלך מגוג ומלך שתי האומות האלה משך ותובל

 ". שם מדינה"

 . א"ע' יומא דף י. 12

 . שם. 13

 . שם. 14

 ', הלכה ט' מגילה פרק א. 15

 . ערך גרממיא. 16

 . ו"א פ"ח ספר קדמוניות. 17

 . 'ח, ח"ק שם ל"וכן כתב הרד. ז"י, ח"ם ביחזקאל ל"לשון המלבי. 18

כי : ובצרור המור וצידה לדרך נתפרש יותר. 'ח, ח"ק ביחזקאל ל"לשון הרד. 19
ולא היה , המלך אלכסנדר מוקדון סגר את כל בני גוג ומגוג בהר גדול וגבוה מאוד

ושם בנה מצודות גדולות של ברזל באופן שלא היה שום , מוצא אלא דרך דלת
קסמיו כמה אנשים של  והמציא ברוב. אפשרות לצאת כי היה סגור מכל הצדדים

וכך חושבים בני גוג ומגוג שעדיין , ברזל בתוך המצודות שהם הולמים יומם ולילה
כי אין שום . וכך הם נשארים שם. בונים המבצרים והמלאכה עדיין לא נשלמה

ה ישבור מצודות אלו "עד שיבוא יום הדין הגדול שהקב, מציאות שחומה זו תיהרס
 . וכל חומה לארץ תפול כמו שאומר יחזקאל. ויוציאם

 . 'הלכה ט' מגילה פרק א. 20

 . ה משך"ד, שם. 21

 . א"ע' יומא י. 22

 [. 20הערה ]מגילה שם . 23

ויעשה זה האל יתברך כדי שיהא נודע בכל העמים : "'ח ד"ק יחזקאל ל"רד. 24
כשיראו הגויים הבאים על ירושלים אלה .): "ט, ד"י(כ בזכריה "וכ". ונקדש בהם

הוא המולך על כל הארץ ומשגיח בתחתונים ועושה ' יכירו כי ה, הנזכרות הנפלאות
וכן כתב ". כי הכל מעשה ידיו, והטבעים הופך לעשות רצון יראיו, בהם כרצונו

". שעל ידי המופתים שאעשה בך יכירו כולם אלהותי): "ז"ח ט"שם ל(ם "המלבי
עונשים שמימיים  'שאחר שיביא עליהם ה, ם לבאר"ג הוסיף המלבי"ושם בפסוק כ

, שניכר בהם לכל כי אצבע אלקים היא, ונסיים כגשם שוטף אבני אלגביש אש וגפרית
ושהוא מובדל מן הטבע ומתנשא עליו , ושכל הסבות מאתו, גדול' אז יכירו הכל שה
. ש"עיי', ועל ידי כן יהא נודע לעיני גויים רבים וידעו כי הוא ה, באותות ומופתים

למען דעת הגויים אותי בהקדשי בך ): "ז"ט, ח"ל(קאל ומקרא מלא הוא ביחז
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והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני ): "ג"כ, ח"ל, שם(וכן הוא אומר ". לעיניהם גוג
 . 'גויים רבים וידעו כי אני ה

מימים רבים שחטאת לי תפקד עתה לפני לזכור : "'ח, ח"י יחזקאל ל"רש. 25
תפקד לשלם לך עונש על מה שעשית " :ם שם"ובמלבי". עוונותיך ולהשיב גמוליך

: כתב ביתר הרחבה', ם שם ג"ובמלבי". מימים רבים בימי קדם שהרעות לישראל
שבאחרית הימים יתאספו שם במקום הרשע הם ובני ישמעאל שתחתם ' ורוצה ה"

ה "וכ". גלו ישראל וסבלו רעות רבות וצרות ושם יוריד אותם אל עמק יהושפט
כי באחרית הימים יתקבצו חיל גוג ומגוג שהם אומות ): "'ב, ב"י(ם זכריה "במלבי
ילחם לעשות בהם משפט כתוב על הרעות שעשו לשראל בחורבן הבית ' וה... אדום

', ג(' ובזוהר הק, )'פרק ה(ויסוד הדברים מבואר בתנא דבי אליהו ". ובעת הגולה
 . )ש"עיי 43ד לקמן הערה "הו(, )ט"פ

וצרפתים כצרוף את הכסף , באתי את השלישית באשוה): "'יג ט ,זכריה(דכתיב . 26
אמרתי עמי הוא והוא , הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו, ובחנתים כבחון את הזהב

שיסבלו וישאו מקצת הגרים בצרת חבלו : "ה והבאתי"י בד"ופרש, "אלהי' יאמר ה
 ואז הרבה, ומשם יבחנו כי גירי אמת הם, של משיח ובמלחמת גוג ומגוג עם ישראל

ומקור דבריו הוא מדברי , "מן המתייהדים תחלה ישובו לסורם ויתחברו עם גוג
לעתיד לבוא באין עובדי כוכבים , רבי יוסי אומר): "ב"ע' דף ג(בעבודה זרה ' הגמ

אומרים לו על , על מה באתם, אומר להן, כיון שרואין מלחמת גוג ומגוג... ומתגיירין
וכל אחד מנתק ', ולאומים יהגו ריק וגושנאמר למה רגשו גויים , ועל משיחו' ה

שנאמר , ה יושב ומשחק"והקב', שנאמר ננתקה את מוסרותימו וגו, ותו והולךומצ
 ". 'יושב בשמים ישחק וגו

ל אביא עליהם צרות לכלות מהם הפושעים "צ: "ה והבאתי"ד, שם, מצודת דוד. 27
והנמלט , שית יבחןגם השלי", שכתב) ה והיה"ד, שם(ועיין באבן עזרא ". והמורדים

ל שלא אשאיר רק "ר: "כתב) ה ובחנתים"ד, שם(ם "ובמלבי". 'הוא יהיה עובד ה
והיתה ): "'ב א"י(וכדבריהם כן מוכח ממקרא הנאמר בדניאל , "הצדיקים הגמורים

ובעת ההיא ימלט עמך כל , עת צרה אשר לא נהייתה מהיות גוי עד העת ההיא
, שפסוק זה מדבר על מלחמת גוג ומגוג) 'ז', ו לירמיה(ק "רד' עי" ]הנמצא כתוב בספר

תחילת ' ועי, ש"עיי) 'ג, ד"דברים ל(וכן משמע גם מדברי התרגום יונתן בן עוזיאל 
ה כל הנמצא "בפירושו לדניאל שם ד(וביאר רב סעדיה גאון  -[ הפסוק בדניאל שם

שם (ד ובמצודת דו". אלו הצדיקים ככתוב ויכתב בספר זכרון לפניו): "כתוב בספר
ורק כל , כאשר יצר להם מאוד ימלט עמך: "נתבארו דבריו יותר) ה ובעת ההיא"ד

, )ז"ט', מלאכי ג(שנאמר בהם ', ל הצדיקים ויראי ה"ר, הנמצא כתוב בספר ימלט
 ".ולחושבי שמו' ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי ה

ים ופרשים והוצאתי אותך ואת כל חילך סוס", )ז"ט -' ד, ח"יחזקאל ל(כדכתיב . 28
, פרס כוש ופוט איתם, קהל רב צנה ומגן תופשי חרבות כולם, לבושי מכלול כולם

עמים , ירכתי צפון ואת כל אגפיו, בית תוגרמה, גומר וכל אגפיה, כולם מגן וכובע
ועלית כשואה תבוא .. ,הכוך והכן לך אתה וכל קהליך הנקהלים עליך, רבים אתך

ובאת ממקומך ... גפיך ועמים רבים אותךאתה וכל א, כענן לכסות הארץ תהיה
ועלית , רוכבי סוסים כולם קהל גדול וחיל רב, אתה ועמים רבים אתך, מירכתי צפון

: נאמר) 'ג, ב"י(ובזכריה ...". על עמי ישראל כענן לכסות הארץ באחרית הימים
ונאספו עליה כל ... והיה ביום ההוא אשית את ירושלים אבן מעמסה לכל העמים"

ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה ): "'א, ד"י, שם(ונאמר . הארץגויי 
אמרו לכו ונכחידם מגוי ): "...ג"פ(ועל זאת אמר דוד המלך בתהלים ". ונלכדה העיר

אהלי אדום , עליך ברית יכרותו, כי נועצו לב יחדיו, ולא יזכר שם ישראל עוד
גם אשור נלוה , עם יושבי צור פלשת, גבל ועמון ועמלק, מואב והגרים, וישמעאלים
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כי בזה המזמור [ 1לעיל הערה ' עי]וכתב הספורנו , ..."היו זרוע לבני לוט סלע, עמם
מבואר בשם רבי ) ח"בראשית נ(ק "ובזוה. ש"עיי, מדבר דוד על מלחמת גוג ומגוג

יתאספו שבעים שרים מכל הצדדים יחד עם , כי בהגיע עת מלחמת גוג ומגוג, יצחק
ויערכו מלחמה על ירושלים עיר הקודש ויטכסו עצות נגד , ל העולםהמונים מכ

כי בני ישמעאל עתידין בזמן ההוא לעורר יחד , מבואר) ט"בראשית קי(ושם . ה"הקב
ויזדמן כולהו ): "י"שם בכת(ק "ופירש הרמ. עם כל עמי העולם לבוא לירושלים

י שהקימו להם שיעשו עצת שלום ביניהם ויתהפכו לישראל להשמיד מפנ -עממיא 
וכשיגיע ימות ): "9הערה ' עי(וכך הוא במדרש ויושע ". ותהא עת צרה ליעקב, מלכות
מיד יקח עמו שבעים ואחד אומה ויעלה ... יעלה גוג ומגוג על ארץ ישראל, המשיח

 ...".לירושלים

וכבר נתבאר , "את נאות אלהים, אשר אמרו נירשה לנו): "תהלים שס(כדכתיב . 29
, [1וביתר הרחבה בהערה  28לעיל הערה ' עי]דבר על מלחמת גוג ומגוג שמזמור זה מ

לעתיד יתעוררו אומות אדום לכבוש את ): "'ט', יואל ד(ם "וכן מבואר במלבי
ומה ". וזה יהיה בשלוש פעמים שתהיה מלחמת גוג ומגוג באחרית הימים... הארץ

תהיה לכבוש את כי מגמת פני האומות ) ד"י, ג"י, ב"פרקים י(שמבואר בזכריה 
ולא יחושו לכל ארץ ישראל : "ק"כבר ביאר הרד, ירושלים ולא את כל ארץ ישראל

כי יאמרו אחר שנכבוש ירושלים תהיה נכבשת כל ארץ ישראל , לכובשה תחלה
שרצון האומות לכבוש את הארץ לא ) 'ח ב"יחזקאל ל(ם "במלבי' ועי". לפנינו

 .ש"עיי, ארץ ישראליתעורר אלא לאחר שיתיישבו ישראל בשלווה ב

ה להחיות לכל "עתיד הקב, אמר רבי שמעון: וזה תרגומו) ח"בראשית נ(ק "זוה. 30
, ננוכדנצר, לופינוס. אנדריאנוס, ואלו הן, אותן המלכים שהעיקו לישראל ולירושלים

, ולהמליכם כבתחילה, ולכל שאר מלכי האומות שהחריבו את ביתו, סנחריב
מהדורא , אדרת אליהו(א "והשווה לדברי הגר...". ויתאספו עמהם שאר העמים

כי בזמן מלחמת גוג ומגוג , שכתב) פ ועינו אשור ועינו עבר"עה, פרשת בלק, חמישאי
זה משום , ומה שנאמר שם חמשה, מלכיות להלחם בישראל' יבואו כל הד

 . ש"עיי, שנבוכדנצר מלך בבל יקום לתחייה ויצטרף עמהם למלחמה על ישראל

 

כ "וכ". פעמים יבוא גוג על ירושלים' ל קבלו שג"זח: "'ב, ח"ם יחזקאל ל"מלבי. 31
 . 'ה, ב"בזכריה י

, ב"י, כ שם"וכ". פעמים ראשונות לא יגע בירושלים' בב: "'ד א"ם זכריה י"מלבי. 32
 . 'ו

שאמר , שלירושלים עצמה לא יגיעו עד הפעם השלישית: "...'ו, ב"ם שם י"מלבי. 33
ט שלא יגיעו לירושלים עד "ל פרק לוכן ביארתי ביחזקא, ד ונלכדה העיר"בפרק י

 . 'א, ד"י, כ שם"וכ". הפעם האחרון

עתה יספר איך יבוא גוג ומגוג בפעם האחרון על : "ם"וכתב המלבי. ב, ד"זכריה י. 34
 ". פעמים הראשונות לא יגע בירושלים' ובב, שאז יגיע עד ירושלים עצמה, ירושלים

, ספר לב אליהו]ל "אליהו לאפיאן זצצ רבי "מן הראוי להביא כאן את עדותו של הגה
אלחנן וסרמן ' אני שמעתי בלונדון מפי הקדוש ר[: "ב"דף קע, פרשת יתרו, שמות

ל אומרים שמלחמת גוג ומגוג יהיה "שחז, ל"שאמר בשם החפץ חיים זצוק, ל'"זצ
ואמר החפץ חיים , אחרי המלחמה העולמית הראשונה' ואז הי, שלוש פעמים

ובעוד עשרים וחמש שנה בערך , לחמת גוג ומגוג הראשונהשהמלחמה הזאת היתה מ
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כ "ואח, תהיה עוד מלחמה עולמית שניה שהמלחמה הראשונה תהיה כאפס נגדה
ר "וסיים הג. אבל ממנה יושע, עת צרה היא ליעקב -תהיה מלחמת גוג ומגוג שלישית 

כונן רק המשכיל בעת ההיא ידום וית, כי חבלי משיח מוכרחים לעבור, אלחנן ואמר
 ". בהכנה דרבה אולי יזכה לראות בנחמת ציון וירושלים

ידוע מה ): "מכתבים(ל "ואמר מרן החפץ חיים זצ. פרשת וישב, מדרש רבה. 35
שכל המרפה עצמו מדברי תורה אין , ל על הפסוק התרפית ביום צרה צר כחך"שאחז

של ביאת  ובפרט שלא רחוק היום ההוא יום הגדול והנורא, בו כח לעמוד ביום צרה
וכל אחד יצטרך לזכותים גדולים שיגינו , שיהיה אז מלחמת גוג ומגוג, אליהו הנביא

 ". והמגין היותר גדול היא תורת הקודש שתגן עלינו, עליו מהצרות שיהיו אז

 . א"ח ע"שבת קי. 36

 . 'ד, א"ישעיה י. 37

 . שם. 38

ויהי בעדנא ההוא אתן לגוג אתר כשר לבית קבורה : "א"ט י"יחזקאל ל, תרגום. 39
וביתר ביאור , י"ופירשו המפרשים ורש, "בישראל בחילתא מגיזרא מדנח ים גינוסר

מ מבואר "מ, ואף אי ארמילוס לאו היינו גוג. דהוא מזרח ים כנרת, )ק"ברד
וקברו שם את גוג " ל המוניואת גוג ואת כ"כי באותו מקום יקברו , ביחזקאל שם
 . ואת כל המונה

כי לא יצטרכו כלל לנשק ): 'ח ט"ל, שם(ם "וכתב המלבי. ב"כ, ח"יחזקאל ל. 40
ובקראי : "שכתב) א"סימך פ, ד"ח, ח"או(ועיין אגרות משה . נלחם בהם' אחרי שה

ת יהרגם "אלא השי, דיחזקאל לא הוזכר כי מלך המשיח וישראל ילחמו בכלי זין
והכלי זין שהביאו גוג ומגוג לא יקחום , ובדם וגשם ואבני אלגביש ואש וגפריתבדבר 

הרי שלא יצטרכו ישראל לכלי , להיות אצלם לצורכי מלחמות אלא בערו בהם אש
מ בזה הלכה למעשה גבי יציאה בשבת בנשק "ש הנפק"עיי" זין בימות המשיח

 . ובשאר מכשירי הצלה

 . ג"י, ד"זכריה י. 41

ם הן בזכריה והן ביחזקאל "ק ומלבי"י רד"וכפי שביארו רש. א"כ, ח"ליחזקאל . 42
, ה על המצרים"כל המכות שהביא הקב: "איתא) 9הערה ' עי(ובמדרש ויושע , ש"עיי

במצרים הביא . כשיצאו ישראל מן הגלות בימות המשיח, כמו כן יביא על אדום
רדעים שהיה קולן למצרים הביא צפ, כמו כן יביא על אדום, עליהם מכת דם תחלה

למצרים הביא כנים עליהם שהיו . ישלח בהם קולות -כמו כן יעשה על אדום , גדול
אף באדום יעשה , למצרים הביא עליהם ערוב. כמו כן יעשה לאדום, שורפין אותם

במצרים הביא שחין אף בארום . אף באדום יעשה כן, ה דבר"למצרים הביא הקב. כן
את כל העמים אשר צבאו על ' מגפה אשר יגוף הוזאת תהיה ה, שנאמר, יעשה כן

ירושלים המק בשרו והוא עומד על רגליו ועיניו תמקנה בחוריהן ולשונו תימק 
ואבני אלגביש אש , שנאמר, אף כמו כן יעשה באדום, במצרים הביא ברד. בפיהם

במצרים הביא . כמו כן יעשה באדום, במצרים הביא ארבה. וגפרית אמטיר עליו
במצרים פרע מאלהיהם אף באדום יעשה כן . וריהם כמו כן יעשה באדוםמכה על בכ

שלבסוף , )ב, ב"זכריה י(ק "רד' ועי ".כ יפרע מהם"אח, לאחר שיפרע מאלהיהם
כולם יפלו בחרב : "כתב) שם(וביחזקאל ". יכלו ויתמו כל הצובאים על ירושלים"

". יפלו כולםלא ישאר בהם עד אחד כי הם ): "שם(ם "ובמלבי". ובשאר שפטים
כי הם יפלו , בל תאמר שהם בעצמם יקברו חלליהם: "ם"ב כתב המלבי"ובפסוק י
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בתנא דבי , ומי מן העובדי כוכבים יוותר לימות המשיח ".כולם ואין קובר מביניהם
מצאני זקן אחד ואמר , פעם אחת הייתי עובר ממקום למקום: "מבואר) ב"כ(אליהו 

כי כל הגויים וכל הממלכות , ואמרתי לו, ן דודוכי יש עובדי כוכבים לימות ב, לי
וכל הגויים . הולכין לעפרם ושוב אינן חוזרין לעולם... שעינו את ישראל ולחצו אותם

יהיו רואין בשמחתן של , וכל הממלכות אשר לא עינו את ישראל ולא לחצו אותם
ים ובאו עשרה אנש: "ועליהם אמר הכתוב ".ישראל ויהיו להם לאיכרים ולכורמים

מכל לשונות הגויים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם כי שמענו אלהים 
 . ט"ע בזה בילקוט שמעוני ישעיה תצ"וע, כמבואר במדרש ילמדנו" עמכם

כי אפילו עופות שאינם טורפים בטבעם . ק שם שדייק"ברד' ועי" ד, ט"יחזקאל ל. 43
דם ובשר ושבר ): "'ה(בי אליהו והכי איתא בתנא ד. יבואו לאכול את בשר ההרוגים

כשם שהרשעים מענים את ישראל ולוחצין , כיצד, על הרי ישראל -לעתיד לבוא  -גוג 
ה "כך הקב. אותן ושוחקין עצמותם ובשרם עד שנפשם יוצאת ואין חוששין להם

מאסף אותן לדין על הרי ישראל ומאכיל את בשרם לעוף השמים ולחיות הארץ ואין 
ה ללבוש בגדי "עתיד הקב: וזה תרגומו) ט"פ', ג(ק "כן אמרו בזוהכמו ". חושש להם

, נקמה על אדום שהחריבו ביתו ושרפו היכלו והגלו לכנסת ישראל בין האומות
אז יבואו , עד שיהיו כל ההרים שבעולם מלאים בהרוגיהם, לעשות בהם נקמת עולם

ים וחיות השדה עופות השמים יזונו מהם שבע שנ, כל עופות השמים וכל חיות השדה
 .עד שלא תסבול הארץ את סרחונם, יזובו מהם שנים עשר חודש

למען טהר את הארץ מן העיפוש והסרחון : "ם"ופירש המלבי. ב"י, ט"יחזקאל ל. 44
לא יקברום , ל"ר: "ה במצודת דוד"וכ, "וזה יתמיד שבעה חדשים, ומן הטומאה

יתעסקו בקבורתם כי ם ושבעה חדשי, בעבור כבודם כי אם למען טהר את הארץ
   ".רבים יהיו

   ?יבוא  משיחהכש  יקרו  נפלאים  דברים  אילו
  אלו  מאשר  יותר  גדולות  תהיינה  לבוא  לעתיד  הניסים  שתהיינהו   הנפלאות"

 ).ו"ט  `ז ,מיכה (  "מצרים  ביציאת  שהיו

" שנים  לאלפי  עד  שנים  הרבה  יחיו  והם  מאוד  קלים  יהיו  האנשים  של  החיים"
 ).ן"רמב( נצחיים  חיים  להם  יהיו  המתים  תחיית  ואחרי   ).ם"הרמב(
  ואילו  עבורם  זאת  יעשו  הגויים  אלא  את צאנם  לרעות  יצטרכו  לא  היהודים"

 ).א ה"ס  ,ישעיהו(" הימים  כל  בשקט  תורה  ללמוד  יוכלו  היהודים

  אפך  בזיעת"  של  הקללה  כי  להתפרנס  כדי  לעבוד  יצטרכו  לא  היהודים  כלומר
 .תתבטל  כבר" לחם   תאכל

  חודשים  9  לוקח  הריון  היום  [ב "ע` מסכת שבת ל" ]יום  בכל  תלדנה  הנשים"

  שנקרא  מה  יום  בתוך  כבר  מוכן  יהיה  הוולד  בעתיד  .בצ ע ר  יולדות  ועוד
  הקללה  כי  בצער  ולא  תלדנה  םיו  ובאותו - תהליכים   קיצור -  אינסטנט

 !!! יותר  אקטואלית  תהיה  לא  כבר  "בנים  תלדי  בצער"ש
  לארץ ישראל  יבואו  היהודים  כל  וצדיקים  זכאים  יהיו  ישראל  בני  אם"

 ) .יג` ז ,דניאל (  "עננים  על  גלויות  בקיבוץ

  "ושפחות  עבדים  ואפילו  קטנים  ילדים  אפילו  נביאים  יהיו  ישראל  בני  כל"
 )ב`א  `ב  ,יואל(
  יביאו  העולם  ורוחות  בראשם  ויישב  הצדיקים  לכל  סעודה  יעשה  ה"הקב"

 ).יג  רבה  ,ויקרא(  ."עדן-מגן  הבשמים  כל  את  לסעודה
  שנברא  הלווייתן  של  מבשרו  יאכלו  לצדיקים  ה"הקב  שיעשה  זו  בסעודה"

 " לצדיקים  סוכה  ה"הקב  יעשה  הזה  הלוויתן  של  ומעורו  בראשית  ימי  בששת
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 ). א"ע  ה"ע  ,בתרא  בבא (
  
  גויים  עבדים  2800  לו  יהיו  ציצית  מצוות  את  לקיים  היום  שזהיר  מי  כל"

 .)ב"ע  לב  ,שבת(אותו   שישמשו
  עצי)  "קיא ע  כתובות(  "משי  ובגדי  עוגות  תצמיח  ארץ ישראל  של  האדמה"

 ).ב"ע` שבת ל(" יום  בכל  פירות  יוציאו  הפרי
  האדם  בזמן  שהיה  כמו  פירות  תוציא  כבר  היא  תיזרע  שהאדמה  היום  באותו"

  כוהנים  תורת  " (הפירות  את  כמו  עצמו  העץ  את  לאכול  יהיה  ואפשר  הראשון
 ) .ד  ו"כ  ויקרא  על

  את  ויפיל  רוח  יביא  ה"והקב  ההרים  בראש  תמר  של  לגובה  תצמח  החיטה"

 ). ב"ע  קיא  כתובות (  "גרעיניה 
  )  ב"ע  קיא  כתובות (" שור   של  הכליות  בגודל  גדול  יהיה  חיטה  של  גרעין  כל"

כתובות (  בספינה  או  בקרון  אותו  לשאת  צריך  שיהיה  גדול  כ"כ  יהיה  ענב  כל "
 .)קיא עב

  .אותה  לבצור  כדי  שלימה  עיר  באנשי  צורך  שיהיה  גדולה  כ"כ  תהיה  גפן  כל"
  יוכלו  צעירים  וגם  זקנים  שגם  עד  טעים  כ"כ  יהיה  הזאת  מהגפן  שיעשו  היין

 ). ב"ע  קיא  כתובות (   "ממנו   הינותל
  מסכת  סוף (  "פירות   יתנו -  פירות  היום  נותנים  שאינם  הסרק  עצי  כל "

 ) כתובות
אותם   ינהג  קטן  ונער   אריה  עם  יגור  ועגל   לו  להרע  מבלי  כבש  עם  יגור  זאב"
 .)ח `ו` יא ,ישעיהו (" לו   יזיק  לא  והנחש  נחש  עם  לשחק  יוכל  תינוק. 
  כמו  תבן  יאכל  אלא  יותר  יטרוף  לא  והאריה  בשדה  ביחד  ירעו  וטלה  זאב"

 ).כה  `סה  ,ישעיהו("  ותהבהמ
  ששבע  כדי  ודרכים  נחלים  שבעה  בו  ויעשה  פרת  נהר  את  ייבש  ה"הקב  "

 ).ט-טו `ישעיהו יא (" ישראל-לארץ  דרכם  לעבור  יוכלו  הגלויות
 ).י"רש` יז  סה  ישעיהו (" חדשה  וארץ  חדשים  שמיים  יברא  ה"הקב"

  יהיה  השמש  של  והאור   השמש  של  האור  כמו  חזק  יהיה  הירח  של  האור "

 .)א"ע` סח  פסחים (  "היום   הוא  מאשר  343  פי  חזק
  ויעמיד  גדולים  שערים  אבן  בכל  ויעשה  ענקיות  יקרות  אבנים  יביא  ה"הקב"

 ). א"ע  `עה  בתרא  בבא (" ירושלים   בחומות  אותן
  שירצה  מי  וכל  ומרגליות  טובות  באבנים  יהיה מלא  ירושלים  של  האזור  כל"

  הם  כספי  ביניהם  סיכסוך  שיהיה  אנשים  שני  יהיו  אם  .מהן  לקחת  לבוא  יוכל
  הם  ,לירושלים  יגיעו  הם  כאשר  הרי  המשיח  מלך  לפני  תורה  לדין  יילכו

  עד  ירצה  שהוא  כמה  ייקח  אחד  וכל  ומרגליות  טובות  הרבה אבנים  ימצאו
  שמעוני  ילקוט (    ."תורה  לדין  ללכת  עוד  ירצו  ולא  זה  זה עם  ישלימו  שהם

 ). תעח  רמז  נה

  מאכלים  מיני  כל  יהיו  הנחל  ועל  שבמקדש  הקודשים  קודש  מבית  ייצא  נחל "
 "המחלות  לכל  תרופות  יעשו  ומהעלים  יאכלו  הנחל  של  הפירות  את.  טובים

 ). א"ע  `ק  סנהדרין (
 (ה  את  יעבדו  שבה  הדרך  את  ללמוד  כדי  המקדש  לבית  יבואו  הגויים  כל "

 .)ג-ב  `ב  ,ישעיהו
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  לא  והגויים  עבודה  לכלי  שלהם  והחניתות  החרבות  את  יהפכו  הגויים "
   "מלחמה   עוד  ילמדו  ולא  יותר  ביניהם  יילחמו

  פרק  ם"ברמב  מלכים  הלכות  מתוך  מעובד    ה מ ש י ח     ךמ ל    ה י ל כ ו ת 
 .`ב  הלכה  `ט  פרק  תשובה  הילכות  ,  א"י
  

 ? המשיח  מלך  יעשה  מה   1.

  לכמו  דוד  בית  מלכות  את  יחזיר. ליושנה   דוד  בית  מלכות  יחזיר  נמשיח  מלך
  ויביא  ישראל  נדחי  ויקבץ  המקדש-בית  את  יבנה. המלך  דוד  בימי  פעם  שהיתה

 .ישראל  לארץ  בחזרה  ישראל  בני  כל  את

  יכולנו  שלא  התורה  מצוות  כל  את  לקיים  אפשרשוב  יהיה  המשיח  כשיבוא

  כמו  הכל  והיובל  השמיטה  על  ולשמור  קורבנות  ולהקריב  הגלות  בזמן  לקיים

 .בתורה  שכתוב

  
 ? במשיח  להאמין  צריך  כמה  עד    2.

  בתורה  גם  כופר  הוא  שיבוא  למשיח  מצפה  שאינו  או  במשיח  מאמין  שלא  מי

 .בנביאים  וגם  רבינו  ובמשה
  

 ?. גדולים  ניסים  יעשה  המשיח  האם  3 .

  גדולים  ניסים  לעשות  התגלותו  בתחילת  מוכרח  יהיה  שהמשיח  לחשוב  לנו  אל
  אפשר  ניסים  עושה  שהמשיח  רואים  לא  אם  גם  כי  .`וכו  יםמת  ולהחיות
 .קובעת  שהתורה  הסימנים  לפי  להכירו

  
 ? המשיח  מלך  של  הסימנים  הם  מה  4.

  ועוסק  בתורה  הוגה  המלך  דוד  של  מצאצאיו  שהוא  גדול  מנהיג  נראה  אם
  ייכוף  ושהוא  פ"שבע  התורה  ולפי  שבכתב  התורה  לפי  המלך  דוד  כמו  במצוות

  יילחם  והוא  התורה  בדרך  ללכת  ישראל  כל  על  ישפיע  ישראל  כל  את
  בחזקת  זה  הרי  עבורם  שיילחמו  רוצה  `שה  המטרות  עבור  יילחם 'ה  מלחמות

 .משיח  הוא  ההלכה  י"שעפ  מוכיח  זה -   בוודאי  משיח
 

 ? הגאולה  את  מביא  אמנם  הזה  המשיח  שמלך  בוודאי  נדע  מתי   5.

  העמים  כל  את  וניצח  בתשובה  העם  את  להחזיר  כבר  הצליח  הזה  המלך  אם

  אז  ,לארץ ישראל  ישראל  בני  כל  את  וקיבץ  המקדש  בית  את  ובנה  שמסביב

  אנשי  את  גם  יתקן  המשיח   .התורה  הבטיחה  שעליו  המשיח  מלך  הוא  בוודאי

  בעולם  האנשים  כל  שכולם  יעשה  ביחד  `ה  את  יעבדו  כולםש  כולו  העולם
 .ביחד`ה  את  יעבדו

  
 ? המשיח  למלך  יהיו  מעלות  אילו   6.

  יהיה  הוא  ,באדם  החכם  שהיה  ,המלך  משלמה  יותר  חכם  יהיה  המשיח  המלך

  כל  וגם  תורה  ישראל-עם  כל  את  ילמד  והוא  רבינו  משה  כמו  גדול  נביא

 .ממנו  ללמוד  יבואו  הגויים

  
 ? יבוא  כשמשיח  העולם  ישתנה  האם   7.
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  שישתנה-  בראשית  במעשה  חידוש  יהיה  המשיח  ימות  שבתחילת  תחשבו  אל
  הטבע  י"עפ  להתנהג  ימשיך  העולם.  נוהג  כמנהגו  עולם  אלא  ,העולם  טבע

  יהיו  ואז  השלימה  הגאולה  את  יביא  כבר  שהמשיח  הזמן  שיגיע  עד  הרגיל
 .הגדולים  הניסים

  
 ? המשיח  ימות  לבין  הזה  העולם  בין  ההבדל  מה   8.

  הוא  המשיח  ימות  תחילת  לבין  הזה  העולם  בין  ההבדל  שכל  אמרו  חכמינו

 .הגויים  שלטון  תחת  יותר  יהיו  לא  ישראל  שבני -  מלכויות  שיעבוד

  
 ? יבוא  שהמשיח  לפני  יקרה  מה   9.

  הם  בדיוק  ומתי  איך  החליטו  לא  חכמים  אבל  בתורה  שכתובים  דברים  ישנם
  לה  שקוראים  גדולה  מלחמה  תהיה  המשיח  ימות  שבתחילת  כגון  .יהיו

  שמשיח  להודיע  כדי  הנביא  ואליה  יבוא  זו  למלחתה  וקודם  .ומגוג  גוג  מלחמת
  בני  של  ליבם  את  יכין  גם  הנביא  אליהו  .הגאולה  את  להביא  כבר  מגיע

  `ה  יום  לפני  הנביא  אליהו  את  לכם  שולח  אנוכי  הנה"  :שכתוב  כמו  ישראל
  אלוה  הדברים  יהיו  ומתי  איך  ל"ז  לחכמינו  ברור  היה  לא  אך  "והנורא  הגדול
  שלום  להשכין  היא  הנביא  אליהו  ביאת  של  העיקרית  שהמטרה  ברור  ורק

 .בעולם
 

  יודיע  והמשיח   ישראל  בני  כל  אליו  יתאספו  המשיח  מלך  יבוא  כאשר  10.

  הוא  מי -  לוי  שבט  לבני  יגיד  כל  וקודם  .הוא  שבט  מאיזה  ואחד  אחד  לכל

   .כהן  הוא  ומי  לוי

  
 ? יבוא  כשהמשיח  יהיה  מה  11.

  ולא  קנאה  לא  ,מלחמות  יהיו  לא  ,בעולם  רעב  יהיה  לא  יבוא  כשהמשיח
  המאכלים  כל  .לכ ו ל ם  באמת  שיספיק  גדול  כזה  שפע  יהיה  אלא  תחרות
  יהיו  בעולם  האנשים  וכל  .הארץ  עפר  כמו  בשפע  כ"כ  מצויים  יהיו  הטובים
  עמוקים  וסודות  התורה  פנימיות  ללמוד -   `ה  את  בלדעת  רק  ועסוקים  פנויים
  עמוקים  סודות  ויידעו  גדולים  חכמים  יהיו  ישראל  ובני  .אלוקות  וללמוד
 . "מכסים  לים  כמים  `ה  את  דעה  הארץ  מלאה  כי"   :שכתוב   כמו  בתורה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .לתחייההמתים יקומו .53
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? האם תחיית המתים תתרחש בבת אחת וכל המתים יקומו לתחייה באותו זמן
נחלקו  .אלא יש סדר קימה בתחיית המתים, תחיית המתים לא תתרחש בבת אחת

מי יקום תחילה ומי יקום ? רבותינו בשאלה מה סדר הקימה בתחיית המתים
 ? לבסוף

 :יש אומרים כי סדר הקימה הוא כך

.  3וכן אלו שציפו לגאולה   5משה אהרן ובניו , תחילה יקומו לתחייה שלושת האבות
אחריהם יקומו לתחייה דור . כל אלו יקומו לתחייה עוד בתקופת ימות המשיח

 .  3לבסוף יקומו מתי חוץ לארץ . אחריהם יקומו לתחייה מתי ארץ ישראל .המדבר

 :לעומתם סוברים אחרים כי סדר הקימה הוא כך

 .אחריהם יקומו לתחייה מתי חוץ לארץ. תחילה יקומו לתחייה מתי ארץ ישראל
 . 5לבסוף יתנערו מעפרם שלושת האבות  .אחריהם יקומו לתחייה דור המדבר

 
 הערות 

כיצד מלבישן : "ב, ב מדברי הגמרא ביומא דף ה, כן הוכיח הערוך לנר נדה סא. 1
, "בניו ומשה רבינו יבוא עמהםלעתיד לבוא נמי לכשיבואו אהרן ו? לעתיד לבוא

ק וישוב העבודה יקומו משה "הרי דפשיטא להגמרא דלכשיבנה ביהמ"', ש בגמ"עיי
שהרי אין , אף שזה עדיין אינה עת התחייה לכל העולם, ואהרן ובניו בתחיית המתים

ועל פי דברים ...". וכן איתא בזוהר, ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות"בין העוה
מניין : "ב ליישב מה שאמרו שם בגמרא, חידושיו למסכת סנהדרין דף צכתב ב, אלו

וכי , לאהרן הכהן' ונתתם ממנו את תרומת ה: שנאמר, לתחיית המתים מן התורה
אלא מלמד , והלא לא נכנס לארץ ישראל שנותנין לו תרומה, אהרן לעולם קיים

י "ופרש, "התורהמכאן לתחיית המתים מן , שעתיד לחיות וישראל נותנין לו תרומה
דמה שייך נתינת תרומה , והקשה הערוך לנר". לעולם הבא: "ה שעתיד לחיות"בד

, ל לפי מאי דאמרינן ביומא"וי: "ותירץ. ב שאין בו לא אכילה ולא שתיה"לעוה
והשיב , כיצד ילבישו בגדי כהונה לעתיד לבוא דהיינו כשיבוא משיח, כדבעי שם

אף דאז עוד עדיין ליכא , נראה כשיבוא משיח וזה, כשיבוא אהרן ובניו ומשה עמהם
מכל מקום יחיו משה ואהרן ובניו להורות העם הדרך אשר ילכו בה , תחיית המתים

כדאמר , דאז עולם כמנהגו נוהג. כימי צאתם מארץ מצרים ואז יתנו לו תרומה
 ". ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבד"אין בין העוה: שמואל

כל האוכל בשר ושותה יין בתשעה באב עליו : "ב מובא, ל במסכת תענית דף. 2
שאין לעצמותיו , פירוש: "א"ופירש הריטב". הכתוב אומר ותהי עונותם על עצמותם

תחייה בתחיית המתים העתיד להיות בבנין בית המקדש לאותן שמתו בגלות וחיכו 
ר שיש אבל עדיין אפש, אשרי המחכה ויגיע לימים: שעליהם אמר הכתוב, לישועה

א בחידושיו "כמו כן כתב הריטב". שהוא אחר ימות המשיח, לזה תחייה ביום הדין
לצדיקי ישראל , ויש תחיית המתים אחרת בימות המשיח: "ב, ה דף טז"למסכת ר

אשרי המחכה , ועליהם אמר דניאל, שמתו בגלות שיחיו ויהיו כבני עולם הזה לגמרי
, ט"סימן אלף ס, ג"ח, ת"ז שו"רדבוכך כותב ה". כמו שמפורש במדרשות, ויגיע
לפי שקיבלת מאבותיך שהוא , על זמן התחייה, שאלת ממני ידיד נפשי: "ד"תרמ

, אם כן, וקשיא לך. סמוך לאלף השביעי עם הכנסת שבת העולם שכולו מנוחה
הצדיקים וחסידי עליון אשר מתו על קדושת שמו בגלות לא יראו בטובתן של ישראל 

עד שראיתי דברי , כל ימי הייתי מצטער על דבר זה: שובהת. ולא ישמחו בשמחתן
לצדיקים שמתו , אחת פרטית. דאיכא תרי תחיות, ל בשם רבותיו"א ז"הריטב
ויראו , ויזכו לכל ימות המשיח בגוף ובנפש. והיא סמוכה לביאת המשיח, בגלות
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, ואחת כללית. 'וישמחו שמחות חלף עבודתם וכו, בטובתן של ישראל ובבניין הבית
, ועליה נאמר, והוא נקרא עולם התחייה, והיא סמוכה להכנסת שבת כאשר קיבלת

אכתוב : "ז"א כתב הרדב, ובספרו מגדל דוד דף פג ".ורבים מישני אדמת עפר יקיצו
ואותם שמתו על , לך בשורה טובה ונחמה עצומה לסובלי הגלות ועול השמדות

, בית המקדש ולא בעבודתוקדושת שמו ולא ראו בטובתן של ישראל ולא בבניין 
והוא עולם  -ומיד יכנסו לעולם שכולו שבת , שהרי זמן התחייה לסוף האלף השישי

אחת , לכן אמרו כי שתי תחיות הן. ואם כן לא יראו בטובתן של ישראל, הנשמות
כדי שיזכו לראות בטובתן , פרטית לאותן הצדיקים אשר מתו בגלות ולא ראו בטובה

ן "וכן הסכימו חכמי הקבלה והרמב. ת לסוף האלף הששיואחת כללי. של ישראל
עוד ישבו , וכן משמע מהכתוב. והוא אמת אין בו ספק... ל"א ז"א והריטב"והרשב

א "במיוחס לרשב. 338' וכן הוא בחיבור התשובה למאירי עמ ...".זקנים וזקנות
אר בספר ויסוד הדברים מבו. יט, וישעיה כו, א, ק יחזקאל לז"ברד. א, מנחות דף מה

בתנא , ולמעלה בקודש. התחייה והפדות לרבי סעדיה גאון בתשובה לשאלה השישית
 . ה"ג ופ"דבי אליהו פ

 . א, קמ, ראה זוהר חלק א. 3

 :נחלקו הדעות, באשר למקום אשר בו יקומו לתחייה מתי חוץ לארץ

כי מתי חוץ לארץ יקומו לתחייה בחוץ לארץ כן דעת רבי אבא בר ממל  יש אומרים
 . א, כתובות דף קיא' גמב

כי לא תהא תחיית המתים אלא בארץ ישראל בלבד כן דעת רבי אלעזר  ויש אומרים
יתגלגלו עצמותיהם לארץ , אלא שאותם הצדיקים הקבורים בחוץ לארץ, שם' בגמ

או שמחילות נעשות . שם' ישראל ושם יחיו כן סובר רבי אלעא בדעת רבי אלעזר בגמ
רגליהם והולכים במחילות עד ארץ ישראל כן סובר אביי ועומדים על , להם בקרקע

 . שם' בדעת רבי אלעזר בגמ

כדי : "הטעם לכך שהאבות יקומו לבסוף. ראה ירושלמי כלאיים פרק ט הלכה ג.4
שיקיצו ויתעוררו בשמחה בראותם בניהם שקמו מקבריהם והארץ מלאה צדיקים 

 ." וחסידים

 ?האם המתים יקומו ערומים או לבושים 

קל וחומר : "ותשובתו היתה, שאלה זו שאלה המלכה קליאופטרה את רבי מאיר
צדיקים שנקברים , יוצאה בכמה לבושין, ומה חיטה שנקברה ערומה: מחיטה

 .  5!" על אחת כמה וכמה, בלבושיהן

 באיזה לבוש יקומו המתים

יש אומרים שהמתים יקומו : נחלקו רבותינו בשאלה באיזה לבוש יקומו המתים
ויש אומרים שהמתים יקומו כשהם .  3כשהם לבושים בתכריכים שבהם נקברו 

 . 3לבושים בבגדים שנהגו ללבוש בחייהם 

 הערות 

 . ב, סנהדרין צ. 1

 ". עמו היא באה, כסות היורדת עם האדם לשאול: "ג"ב ה"ירושלמי כתובות פ. 2
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בירושלמי דהנושא אמר : "וזה לשונם, ה בלבושיהן"ד, ב, תוספות כתובות קיא. 3
מעטו : משמע. שעתידין צדיקים שיעמדו בלבושיהן, מעטו בתכריכין: רבי לבניו
 ". שעתידין צדיקים שלא יעמדו בתכריכין אלא בלבושיהן מחיים, בתכריכין

 אנשים שבחייהם היו בעלי מומים

לעתיד : " 5ל "כפי שאמרו חז, גם אדם שנפטר כשהוא בעל מום יתרפא לעתיד לבוא
 ". לבוא הכל מתרפאין

ואוזני חרשים , אז תיפקחנה עיני עיוורים: " 3וכך נאמר בדברי ישעיה הנביא 
וזרחה : " 3וכן נאמר במלאכי ". ותרון לשון אילם, אז ידלג כאייל פיסח. תיפתחנה

 ". ומרפא בכנפיה לכם יראי שמי שמש צדקה

". ה בעולם הזה מרפא לעתיד לבוא"כל מה שהיכה הקב: "מובא 5במדרש 
אז תיפקחנה עיני : "כאסמכתא לכך מביא המדרש את הפסוק הנזכר לעיל

 ...". עיוורים

כל . כי בתקופת תחיית המתים יושם קץ לכל המומים ולכל המחלות, נמצא איפוא
וגם מי , ה גידיהם"ח אבריהם ושס"בני האדם יהיו בריאים ושלמים בכל רמ

 .  5יזכה בעת תחיית המתים לרפואה שלמה ומושלמת , שהיה בעל מום קודם לכן

אך מיד , ברגע התחייה הוא יקום עם אותו המום שהיה לו בעת פטירתו, אמנם
 . ה"לאחר מכן ירפאו הקב

חרש בא ; הולך עיוור בא עיוור. כך הוא בא, כשם שאדם הולך: " 5ל "וכך אמרו חז
 ". ואחר כך אני מרפא אותם, יעמדו כמו שהלכו: ה"אמר הקב. חרש

 אנשים שבחייהם ביטלו מצוות עשה במזיד 

למרות שנפטרו כשהם שלמים ללא כל , אנשים שבחייהם ביטלו מצוות עשה במזיד
 . מכל מקום בעת תחיית המתים הם יקומו כשהם בעלי מומים, מום

ח איברים "ח מצוות עשה שבתורה מכוונות כנגד רמ"שרמ,  0ל "כי הנה מובא בחז
עשה בי מצוה שבשבילי תזכה : וכל מצוה אומרת לאיבר המכוון כנגדה, שבאדם

למרות , כי אדם שמבטל מצוה במזיד ואינו רוצה לקיימה, נמצא. לחיי עולם הבא
לא יזכה האיבר שכנגד אותה המצוה להתנער , שאת שאר המצוות הוא מקיים

 .  6בשעה ששאר האיברים כן יזכו לכך , ו ולעמוד בתחיית המתיםמעפר

יקום בתחיית המתים כשהוא חסר , ולא עשה תשובה, למשל, המבטל מצות תפילין
 . וכך יקרה לגבי כל מצוה ומצוה. היד שמניח עליה תפילין

מכל מקום לאחר מיתה הכל , למרות שבשעת מיתתו היה אותו אדם שלם בכל גופו
ורק אותם האיברים שכנגד . ויהיה צורך להחיות את האיברים מחדש ייעשה עפר

 . המצוות שקויימו הם ורק הם יחיו

ואילו אותם , נמצא שאותם אנשים שימותו כבעלי מומים יתרפאו ויהיו שלמים
יקומו כשהם בעלי , אך ביטלו מצוות עשה במזיד, אנשים שמתו כשהם שלמים

 .  1מומים 
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 הערות 

 . ה, בראשית רבה כ. 1

 . ו -ה , לה. 2

 . כ, ג. 3

 . מדרש תנחומא ויגש ח; א, בראשית רבה צה. 4

היה מחוסן מכל , ה"כפי שבראו הקב, האדם. כך גם היה בבריאת העולם, למעשה. 5
השורש לכל המחלות נוצר . ולא הייתה קיימת כלל אפשרות שיחלה, פגע ומחלה

ל במסכת שבת דף "כלשון חז, לעולם" המהזו"שהביא , כתוצאה מחטא עץ הדעת
הרע שירד והתערבב בתוך : ועניינה, שבבסיסה היא רוחנית, זו" זוהמה. "א, קמו

לכן גם . שנעשה פרוץ לפגעים ולמחלות, גרמה גם לחולשה כללית של הגוף, הטוב
אירעה גם רפואה כללית של כל החולים ובעלי , "פסקה זוהמתן"שאז , במתן תורה

כשיצאו ישראל : "א, שנאמר במדרש תנחומא יתרו ח ובמדרש רבה ז כפי, המום
. אינו דין שאתן תורתי לבעלי מומין: ה"אמר הקב... היו בהן בעלי מומין, ממצרים
לא היו : "בהמשך מפרט המדרש". רמז למלאכי השרת וירדו וריפאו אותן? מה עשה

שאז , לאחר חטא העגל ".לא היו בהן גידמין", "לא היו בהן חרשין", "בהן סומין
כיון שעשו : "כפי שנאמר במדרש רבה שם, חזרו גם המחלות, "חזרה זוהמתן"

 ".חזרו למומן ונעשו זבין ומצורעין, מעשה של עגל

 . בראשית רבה פרק צה. 6

 . ק וספר החרדים בשם המדרש"סמ. 7

ח "כי יש רמ" -" בז לדבר יחבל לו: "א את הפסוק במשלי יג"וכך ביאר הגר. 8
ולכן הבז לשום דבר מצוה הוא מחבל את , ח מצוות עשה"יברים באדם וכנגדן רמא

 ". כי הוא נעשה חסר מכח החיוני מאותו דבר, עצמו

ביאר החפץ , "ואין מידי מציל, מחצתי ואני ארפא, אני אמית ואחיה: "את הפסוק. 9
שו בעת התחייה יראו כולם שיש כאלה שמחצתי אותם בחייהם ונע: חיים באופן זה

וכנגדם יש כאלה . וכעת בשעת קימתם לתחייה ארפא אותם בחסדי, בעלי מומים
ואין מידי : "ועל כך נאמר, שמתו שלמים בכל איבריהם ועתה הם מחוסרי איברים

 ". מציל

 ? מה יהיה גורלם של האנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן תחיית המתים

ו הדור שבימיו תתרחש נחלקו רבותינו בשאלה מה יארע עם האנשים החיים באות
ה יחיה אותם "והקב, יש אומרים כי גם אנשים אלו ימותו לרגע: תחיית המתים

 .מיד

 

כדי שלאחר תחיית המתים לא ישאר אפילו גוף אחד שלא טוהר , הסיבה לכך היא
, לעומתם סוברים אחרים.  5על ידי המיתה מזוהמת העולם הזה שדבקה בו 
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אלא יכנסו לתקופה , שאותם האנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן התחייה לא ימותו
 .  3מבלי לטעום את טעמה של המיתה , החדשה כמות שהם

 
 הערות 

, כל אלה שלא טעמו טעם מיתה, בזמן ההוא: "וזה תרגומו, ב, קח, זוהר חלק ב. 1
 ". ויקים אותם מיד, ה יהיה להם המוות"מהקב

ראה . ל"כתב שבשאלה זו נחלקו חז" אמונות ודעות"בספרו  רבי סעדיה גאון. 2
כי , שכתב בשם היפה תואר, ב, ונדה דף סא, ב, חולין דף סז, ץ חיות"בחידושי מהרי
היינו לצדיקים שמתו ויעמדו ", ל נדה שם מצוות בטלות לעתיד לבוא"מה שאמרו חז

ם החיים אבל הצדיקי... דכיון שמתו נעשו חפשים מהמצוות, בתחיית המתים
". חייבים בכל המצוות כמונו היום, או הדור שיולד אחר כך, וקיימים לעתיד לבוא

, לא ימותו -הנה מפורשת דעתו שאותם האנשים שעדיין יחיו בהגיע זמן התחייה 
קובץ , ראה עוד על כך בספר הפסגה .הם יהיו חייבים בכל המצוות, לדעתו, ולכן

' דבריו הובאו בשדי חמד מערכת הג. דהארדישץד "בשם הגאון אב, ז"דף ס, רביעי
 .ראה גם בספר קובץ שיעורים חלק ב סימן כט. סימן ז

 יקומו לתחייה 

האם גם הם יקומו , מה יעלה בגורלם של הגופים שהיו לאדם בגילגולים קודמים
 ? או שרק הגוף האחרון בלבד יקום לתחייה, לתחייה בתחיית המתים

 : בשאלה זו נחלקו רבותינו

ואילו שאר , יש אומרים כי רק הגוף האחרון בלבד יקום לתחייה בתחיית המתים
יכלו ויאבדו ולא יזכו לראות אור , כל הגופים שהיו לאדם בגילגולים הקודמים

 .  5בתחיית המתים 

ויש אומרים כי כל הגופים שהיו לאדם במשך כל הדורות יקומו לתחייה בתחיית 
תוקן , ים יתלבש אותו חלק מהנשמה שזוכךכאשר בכל אחד ואחד מהגופ, המתים

היא . שהרי הנשמה עצמה היא אין סופית.  3והושלם במהלך חייו של אותו הגוף 
אותה נשמה עצמה יכולה להתלבש בכמה גופים . אינה מוגבלת במונחי זמן ומקום

כך יוכלו לקום לתחייה כל הגופים שבתוכם התגלגלה אותה . ולהחיות אותם
אחד ואחד מהגופים יתלבש אותו חלק מהנשמה שתוקן על ידי כאשר בכל , נשמה
 . גוף זה

בירידת . שבכל גילגול מזכך האדם חלק מסויים מנשמתו, הסבר הדברים הוא
והאדם שקיבל את אותה ; מזדכך חלק ממנה, הנשמה לעולם הזה בפעם הראשונה

, וטיןאם עדיין לא הזדככה הנשמה לחל. נשמה בזמן מאוחר יותר מזכך חלק נוסף
, ובכל פעם מזדככים חלקים אחרים מהנשמה, עליה לרדת שוב ושוב לעולם הזה

כל גוף וגוף , ובהגיע עת תחיית המתים. עד אשר הנשמה מזדככת באופן מוחלט
ואותו חלק שזוכך הוא זה שיחיה את , יקום לתחייה עם אותו חלק מהנשמה שזיכך

 .  3אותו הגוף 

 
 

 הערות 
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ה "רצונו של הקב: "וכה הם דבריו. א, א בביאורו על משלי יד"כן דעת הגר. 1
ויטלו שכר טוב בעמלם , ונתן הבחירה בידי האדם שיעשו המצוות, להיטיב לברואיו
אם יעשה רצון [, ופועל אדם ישלם לו, או שילכו נגד רצון קונם, כפי רצון בוראם

ונוצר פעם שנית וכן , ה"ו הקבימית אות -ואם יחטא , יטול שכר טוב -] בוראו
ונותן אותו בגיהנם עד שיזדכך ותעבור , עד שיתקן מה שעיוות, פעמיים שלוש עם גבר

כי הטוב מתחילה , אך החילוק בינו ובין אותו שהיה טוב מתחילה. ממנו הזוהמא
אבל אותו שתיקן עצמו אחר , גופו גם כן קיים לעולם הבא ויטול שכר טוב בעמלו

' חכמות נשים בנתה ביתה': וזהו, ת הראשונים הרעים כלים ונאבדיםהגופו -מותו 
גם כן , שהוא גופה, היא רואה שיהא ביתה, היינו המבורר שבנשמות, א, משלי יד

מכל , את הגוף ואף שיהיה מוכרח להזדכך -שם ' אולת בידיה תהרסנו'אבל , קיים
 ". מקום הגוף הזה כלה ונאבד

ל שער הגילגולים "וכך מבאר זאת האריז. א, ד קלאעמו, חלק א, כן דעת הזוהר. 2
לא זכה לתקן אותה ... בירידת הנשמה בפעם הראשונה' אם בפעם הא: "הקדמה ד

הראשון אלא אותו ' בעת תחיית המתים אין לו לגוף הא... את הנשמה כולה ומת
 ". החלק הפרטי של הנשמה אשר תיקן הוא בחיים

: כלומר. נשמתו כללה את נשמות כל עם ישראל: ענין דומה מצינו באדם הראשון. 3
כל חלק רוחני  -ועם כל זה . כל הנשמות כולן הינן רק חלקים מנשמת אדם הראשון

וכך . הנותנת חיות לגופים של כל עם ישראל, כזה הינו נשמה מושלמת בפני עצמה
ואלה שזיככו אך ורק חלק . בתחיית המתים יקומו כל הגופים כולם: הדבר בענייננו

 .יחיה אותם אותו חלק שזיככו -מנשמתם 

בו חזרה הנשמה , נחלקו הראשונים בשאלה האם המצב שנוצר בעת תחיית המתים
 : או שמצב זה ישאר קיים לנצח נצחים, הינו זמני בלבד, אל הגוף

כאשר , אינו אלא זמני בלבד, כי מצב זה של חיבור גוף ונשמה, יש מהם שאמרו
תתרומם הנשמה מן הגוף מעלה מעלה , יית המתיםלאחר כמה אלפי שנים מעת תח

צדיקים : "ועל אותו הזמן אמרו, אל עולם הנשמות ושם תקבל שכרה לנצח נצחים
 .  5" יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה

כי המצב שנוצר בעת התחייה בו חזרה הנשמה אל הגוף , לעומתם סוברים אחרים
כאשר גוף ונשמה כשהם , אלא ישאר קיים לנצח נצחים, לא יפסק לעד לעולם

 .  3אגודים זה בזה יכנסו לעולם שכולו ארוך הוא עולם הבא 

 
 הערות 

ופירוש , מהלכות תשובה' ם פרק ח"רמב' ועי. אגרת תחיית המתים, ם"רמב. 1
 . ם סנהדרין תחילת פרק חלק"המשניות לרמב

ובביאור . תחילת פרק חלק, סנהדרין, יד רמה. ה עכשיו"ד, שער הגמול, ן"רמב. 2
בהקדם מה שיש לתמוה על , מכתבים, י הוטנר פחד יצחק"כתב הגר, סלע מחלוקתם
של זמן  דאם אמנם כל עניינה של התחייה איננה אלא עניין, ם בזה"שיטת הרמב

כ כל המהלך של מיתה ותחייה אינו אלא "א, ואחר התחייה ינהג עניין המיתה
ואיה הוא מקום השינוי בין עולם שלפני התחייה , חליפין של עולם עובר בעולם עובר

ם שבעולם התחייה יחיו חיים ארוכים "מה זה שכתב הרמב, ועוד. לעולם התחייה
ועיקרא  .עים שנה לאלף שנההלא אחרי כלות החיים אין שום הבדל בין שב, מאוד

כמו כן נחלקו , שכשם שנחלקו בתחיית המתים דאחרית הימים, דמילתא כך הוא
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דהנה מפורש הוא בחומש . דהיינו במצב אדם הראשון קודם החטא, בקדמות הימים
ובודאי דבמקום שיש , דנאמר לו לאדם הראשון התראה הכוללת עונשה של העבירה

לאדם הראשון היה מגיע שכר אם היה נמצא ראוי  ופשוט הוא דגם, עונש יש שכר
דלפי , ן וסייעתו מאידך"ם מחד והרמב"וכאן היא ראשית המחלוקת של הרמב .לכך

, ן וסייעתו היה השכר המגיע לאדם הראשון בא לו כפי מצבו בגן עדן"שיטת הרמב
ם השכר שהיה מגיע לאדם "ואילו לפי דעתו של הרמב, דהיינו בעוד נשמתו בגופו

אלא שאז לא היה בא הפירוד , אשון היה בא לנשמתו לאחרי פשיטת גוויתההר
אלא בתורת עליה והתרוממות גרידא כבחינת הליכה מחיל אל , בתורת גזר דין ועונש

עולם התחייה עניינו הוא חזרה אל מדרגות , ם"ונמצא דגם לפי דעתו של הרמב, חיל
כפי , ייכות בין המיתהאלא שברור הוא דאין שום ש, אדם הראשון קודם החטא
לאותו פירוד ועליית הנשמה לשם קבלת שכר שהיתה , שאנו רואים אותה לעינינו

אלא בחסד של מהלך העלייה מגוף לנשמה , גורלו של אדם הראשון בלי גזירה ועונש
ם דלאחר תחיית המתים "וזה שאמרו בשם הרמב. כפי שעלה ברצונו הקודם כביכול

ורק היא , אלא במובן השאלה למצב של נשמה בלי גויהאינו " ימותו"הך , "ימותו"
, ם שהחיים דעולם התחייה יהיו ארוכים מאוד"זו כוונת דבריו העמוקים של הרמב

אלא שהמכוון בזה הוא , דבודאי אין שום נפקא מינה בכמות הימים של משך החיים
אז ם גם "שלפי דעתו של הרמב, לאיכות חייו של אדם הראשון לפני גזירת המיתה

אלא שעליית הנשמה למצב של חיים בלעדיים , היתה הנפש מיועדת לחיים בלעדיים
כי אם אדרבה שהיו נחשבים , לא היתה גורמת כליון והפסד לחיים שלפני זה

הכוונה היא לעולם , וחיים ארוכים במובן זה, לתוספת ברכה לחיים שקדמו להם
ו עומד להפסד וכליון אלא מפני שאינ, כלומר שאף מתחלתו הוא ארוך, שכולו ארוך

מן הראוי להביא את דברי . ש שהאריך בזה מאוד"עיי, אדרבה לתוספת ולברכה
ואמת אין : "... ם"ן בסוף שער הגמול אחר השגותיו הרבים על שיטת הרמב"הרמב

בינינו רק בשינוי השמות והכל מודים בתחיית המתים ובקיום הזמן ההוא בכלליו 
ל שנותנת קצבה לזמן התחייה ומחזיר "דעת רבי משה ז זולת, ופרטיו כמו שפירשתי

ואנחנו מקיימים אנשי התחייה לעדי עד , הכל לעולם הנשמות כמו שנזכר למעלה
 ". ב שהוא עולם שכולו ארוך"מימות תחיית המתים לעוה

בכל , בעולם הזה. א: שיש שלושה זמנים כלליים של דין ומשפט, מבאר 5ן "הרמב
לעתיד . ג; לאחר פטירתו של אדם, עולם הנשמות, בעולם הבא. ב; ראש השנה

 ". יום הדין הגדול"והוא , לבוא

והיו כל זדים וכל עושי , הנה יום בא בוער כתנור: " 3נאמר " יום הדין הגדול"על 
וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא ... רשעה ולהט אותם היום הבא

ה מוציא חמה מנרתיקה "הקב"שלעתיד לבוא , פירשו זאת 3ל "חז". בכנפיה
 ". ורשעים נידונים בה, צדיקים מתרפאים בה

 מועד יום הדין הגדול 

הוא מיד לאחר תחיית " יום הדין הגדול"כי זמנו של , מדברי כל המפרשים עולה
 .  5יהיה זה שלושה ימים לאחר תחיית המתים הכללית כי, במדרש מובא. 5המתים 

 

 

 מקום המשפט
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שם .  5עמק יהושפט : המקום בו תשפט כל האנושות ביום הדין הגדול והנורא הוא
 . ה על כסא דין וידון כל אדם ואדם לפי מעשיו"ישב הקב

 יום פחד ואימה 

יום פחד , היום ההוא יום חושך ונורא: " 0על יום הדין הגדול נאמר במדרש 
 ". ואימה

ראה שאול שהאוייבים שבים , כי לאחר שנפטר שמואל הנביא, מסופר 6בנביא 
ועל כן פנה לבעלת אוב וביקשה שתעלה לו את , ומתקבצים להלחם בעם ישראל

והאחד איש הדור "בעלת האוב ראתה כי שתי דמויות עולות באוב . שמואל
. ולכן נפל על פניו והשתחווה, ידע שאול כי שמואל הוא". מעילועוטה , במראהו

כי ,  1ופירשו זאת בגמרא ". ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אותי"
, ולכן לקח עמו את משה רבינו, שמואל היה מתיירא שמא יום הדין הגדול הגיע

 . שיבוא להעיד לטובתו

לפי , הוא התיירא מיום הדין הגדול מכל מקום, למרות ששמואל כבר שכן בגן עדן
שלא כל מי שנמצא בגן עדן לאחר פטירתו הוא גם יזכה להיות מן המזומנים לחיי 

 . עולם הבא

והעולם המבהיל , ה הראה לאליהו הנביא ארבעה עולמות"כי הקב, מובא 57במדרש 
 . ביותר יהיה ביום הדין הגדול

 מהות המשפט 

ם הוא ראוי לתחיית המתים ולנועם הגוף א"ביום הדין הגדול ישפט כל אדם 
אלה , ורבים מישני אדמת עפר יקיצו: " 53על כך נאמר בדניאל ". והנפש באותו זמן

 ". ואלה לחרפות לדראון עולם, לחיי עולם

ואחת של , אחת של צדיקים גמורים: שלוש כתות הן ליום הדין: "מובא 53בגמרא 
גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר  צדיקים. ואחת של בינוניים, רשעים גמורים

ורבים ': שנאמר, רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לגיהנם; לחיי עולם
בינוניים . 'ואלה לחרפות לדראון עולם, אלה לחיי עולם, מישני אדמת עפר יקיצו

מטה כלפי ' ורב חסד': בית הלל אומרים.  55יורדים לגיהנם ומצפצפים ועולים 
 .  55" חסד

 56ופושעי אומות העולם בגופם  50פושעי ישראל בגופם : " 55עוד מובא בגמרא 
לאחר שנים עשר חודש גופם כלה . יורדים לגיהנם ונידונים בה שנים עשר חודש

אבל . ונשמתם נשרפת ורוח מפזרתם ונעשים עפר תחת כפות רגלי הצדיקים
ושפירשו , מתיםושכפרו בתחיית ה, שכפרו בתורה,  37והמסורות ,  51המינים 

כגון , ושחטאו והחטיאו את הרבים, ושנתנו חיתתם בארץ חיים,  35מדרכי ציבור 
גיהנם כלה והם . יורדים לגיהנם ונידונים בה לדורי דורות 33ירבעם בן נבט וחבריו 

 ". אינם כלים

מלאכי השרת דוחפים , שכל מי שהתחייב בדין ביום הדין הגדול, מובא 35במדרש 
 . ומשם הוא עושה את דרכו לגיהנם, גדולהאותו לחלחלה 

אש וגופרית יורדים עליו מן השמים , מי שהתחייב בדינו,  35לדעות אחרות 
 . ושורפים אותו
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ה לכל באי עולם את הגיהנם ואת גן עדן כל שעריהם "ביום הדין הגדול יראה הקב
 .  35ושערי גיהנם יפתחו בנחל יהושע , שערי גן עדן יפתחו במזרח. ומדוריהם

אל : ה"אומר להם הקב. "ביום זה יתייצבו כל אומות העולם לפני כס המשפט
מיד נכנסת לפניו . אלא תכנס כל אומה ואומה וסופריה, יכנסו לפני בערבוביא

רבונו של : אומרים לפניו? במה עסקתם: ה"אומר להם הקב. מלכות רומי תחילה
וכולם , ה כסף וזהב הרבינוהרב, הרבה מרחצאות בנינו, הרבה שווקים עשינו, עולם

שוטים : ה"אומר להם הקב.  30לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה 
תקנתם שווקים להושיב בהן : כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, שבעולם

... מיד יצאו בפחי נפש. כסף וזהב שלי הוא. מרחצאות לעדן בהם עצמכם. זונות
 .  36" וכן לכל אומה ואומה... ת פרסיצאה מלכות רומי ונכנסה מלכו

ה שוחק עליהם ומביישם בפני כל "הקב, לפני הכרעת משפטם של אומות העולם
אזניהם , ישימו יד על פה, יראו גויים ויבושו מכל גבורתם: " 31שנאמר , באי עולם
למי עבדתם : ה מביא כל אומה ולשון ואומר"הקב: "מובא 37במדרש ". תחרשנה

ואומר . לאלילי כסף ואלילי זהב: והם אומרים? מי השתחויתםבעולם שהלך ול
יש בכם . אם יכולים להציל אתכם יצילו, עברו אתם ואלוהיכם באש: ה"להם הקב

יש בכם עובדים לדגים הרבה דגים . שהם עובדים ליונים הרבה יונים נשחטים
 . ה מביישן"מיד הקב. נשחטים בשוק

ישובו רשעים : " 35בספר תהלים  על הכרעת משפטם של אומות העולם נאמר
והוא ", שר הגיהנם, הם נמסרים לנגרסאל". כל גויים שכחי אלהים, לשאולה

 .  33" נוטלן ומשליכן לאש

 מי ישפט ביום הדין הגדול והנורא 

כדי לקבוע באיזו מידה , כי כל אדם ואדם ישפט מחדש על פי מעשיו, יש אומרים
 . הוא ראוי לשכר הגדול של ימי התחייה

כי כל הדין והמשפט שיהיה ביום הדין הגדול אינו מתייחס כלל לעם , ויש אומרים
כבר קיבל את עונשו בעולם הזה או , שכן כל יהודי שהיה בו חטא כל שהוא, ישראל

ויסורים , מאחר שעברו על הנשמה הזאת ימי כיפור: "בעולם הבא עולם הנשמות
". ת נידונת ביום הדין הגדוללמה לה לחזור ולהיו, ואחר כך גילגולים, ממרקים

 .  35" אינו אלא לאומות העולם, יום הדין הגדול", לדעתם

אלא , אין לפרש את יום הדין הגדול במובן של דין ומשפט, לפי דעות אחרות
 .  35במשמעות של עונש ונקמה באומות 

 זכויות מכריעות ליום הדין הגדול 

מיומו של : ו משלוש פורענויותתינצל, אם תזכו לשמור את השבת"שמירת שבת . א
 .  35" ומיום הדין הגדול, ומחבלו של משיח, גוג

! רבון העולמים: ויאמר' יתיצב לפני ה, שר של גיהנם, ונגרסאל"לימוד התורה . ב
ומה הדבר אשר מנעת ממני את ; אתה נתת בידי כל אומה ולשון למען אשרפם באש

בלתי עם , אומה ולשון נתתי בידךכל : ואלקים יענהו? את ישראל, העם האחד הזה
? בעבור מה הדבר הזה: והגיהנם ישאל. ישראל אשר אין לך שליטה עליהם

על כי קראו בתורתי ועסקו בה על כן אני אוהב אותם ! בעבור זה: והאלקים יענה
 .  30" לעולמי עולמים
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 לאחר המשפט , אחרית דבר

ה את כבודו לכל באי "יראה הקב, לאחר שיחרץ דינו ומשפטו של כל אדם ואדם
ה לעשות מחול לצדיקים והוא "עתיד הקב:  31ל "על אותו הזמן אמרו חז.  36עולם 

ואמר ביום ההוא :  57שנאמר , וכל אחד ואחד מראה באצבעו, יושב ביניהם בגן עדן
 ". קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו' זה ה, הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו

כולם יראו את . ת ויעלמו התמיהות על הנהגת העולםאו אז יתורצו הקושיו
ויבינו שהכל היה מחושב ומסודר ללא , השתלשלות המאורעות מאז בריאת העולם

כל "ויתגלה לעין כל כי , אז יפתחו שערי שמים על כל סודותיהם העמוקים.  55פגם 
 .  53איך כל רע בשעתו היה שיא הטוב האפשרי , "דעביד רחמנא לטב עביד

או , "סעודת הלוויתן"המכונה , באותו הזמן תערך לצדיקים הסעודה הגדולה
כמפורט בפרק , שור הבר והיין המשומר, הלווייתן: בה יוגשו, "סעודת גן עדן"

 . הבא

 
 

 הערות 

 . שער הגמול. 1

 . כג, מלאכי ג. 2

 . ב, נדרים ח. 3

אני רואה מתים : אמר אליהו: "וכן מפורש במדרש אליהו. ן שער הגמול"רמב. 4
ומלאכי השרת פותחים את ... ונעשו כמו שהיו מתחילה, טבועים ועפרם נגבל

וכל מי . ומעמידים אותם על רגליהם, וחיים, קברותיהם וזורקים בהם נשמותם
ויצאו וראו : כד, סושנאמר ישעיה ... שנתחייב בדין דוחפים אותו לחלחלה גדולה

וביום השלישי , יחיינו מימים: "וכן הוא במדרש ויושע". בפגרי האנשים הפושעים בי
 ".ה מביא כל אומה ולשון ודן אותה"והקב, יקמנו ונחיה לפניו

יחיינו : "ב, שנאמר הושע ו? מניין שביום השלישי יהיה יום הדין: "מדרש ויושע. 5
 ". ה לפניווביום השלישי יקימנו ונחי, מימים

 . ה על כסא דין בעמק יהושפט"ישב הקב: "... מדרש ויושע. 6

 . ה אלף ושלוש מאות"אוצר המדרשים עמוד צז ד. 7

 . פסוק טו, פרק כח, שמואל א. 8

 . ה ואיש"וכן הוא במדרש תנחומא פרשת אמור סימן ד ד. ב, חגיגה ד. 9

 . אוצר המדרשים עמוד צז; תנחומא פרשת פקודי. 10

 . ן שער הגמול"מבר. 11

 . ב, יב. 12
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 . יז-ראש השנה טז. 13

ה "י שם ד"רש -" צועקים ובוכים מתוך יסורים שעה אחת ועולין: "פירוש. 14
 . ומצפצפים

ואין יורדין , מטה את ההכרע לצד זכות, הואיל ומחצה על מחצה הם: "פירוש. 15
 . ה מטה"י שם ד"רש -" לגיהנם

 . ראש השנה יז. 16

מי אלו שנחשבים לפושעי ? מאי ניהו, פושעי ישראל בגופן: "שם שואלתהגמרא . 17
 . קרקפתא דלא מנח תפילין: אמר רב -? ישראל בגופן

 : נחלקו הראשונים" קרקפתא דלא מנח תפילין"בהגדרת 

ועליו , אפילו פעם אחת, שהמדובר הוא באדם שלא הניח תפילין מימיו יש אומרים
אבל אדם שהניח תפילין אפילו פעם אחת . גופןאמרו שהוא בכלל פושעי ישראל ב

, כי גם אדם שאינו מניח תפילין לפרקים, ויש חולקים וסוברים. אינו בכלל זה, בלבד
שהדברים אמורים באדם שאינו מניח , ויש סוברים .נחשב בכלל פושעי ישראל בגופן

לא  אבל אם אינו מניחן משום שהוא דואג שמא, תפילין מפני שהמצוה בזויה עליו
, לפי דעה זו. אינו בכלל פושעי ישראל בגופן, יוכל להזהר לשומרם בקדושה וטהרה

כי גם מי שאינו מניחן כדי שלא להתבטל ממלאכה או מחמת , מובא בפוסקים
שאין הדברים אמורים אלא , ויש סוברים .הוא בכלל פושעי ישראל בגופן, עצלות

אינו בכלל , חן מחמת עצלותאבל אם אינו מני, באדם שאינו מניחן מתוך רשעות
הוא , מאיזה טעם שלא יהיה, שכל מי שאינו מניחן, ויש סוברים .פושעי ישראל בגופן

 . בכלל פושעי ישראל בגופן

ופירשו ". בעבירה: אמר רב -פושעי אומות העולם בגופן : "בגמרא שם מבואר. 18
 ". שכן בן נח מוזהר עליו, בעריות: "ה אמר"התוספות ד

צדוקים : כגון, האנשים אשר הפכו דברי אלקים חיים לרעה" :פירוש. 19
 . ה המינין"י שם ד"רש -" ובייתוסים

ה "י שם ד"רש -" מלשינים שמוסרים ממון ישראל ביד העובדי כוכבים: "פירוש. 20
 . והמסורות

אף על , הפורש מדרכי ציבור: "ם פרק ג מהלכות תשובה הלכה יא מובא"ברמב. 21
ולא נכנס , ואינו עושה מצוות בכללן, אלא נבדל מעדת ישראל, פי שלא עבר עבירות

 -אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהן , ולא מתענה בתעניתן, בצרתן
 ". אין לו חלק לעולם הבא

אמר רב  -ושנתנו חיתתם בארץ חיים : "א, בגמרא ראש השנה יזפירשו זאת . 22
 ". זה פרנס המטיל אימה יתירה על הציבור שלא לשם שמים: חסדא

הנה , רב לכם מעלות ירושלים: "ואמר לבני ישראל, ירבעם בן נבט עשה עגלי זהב. 23
בני ישראל שמעו בקולו והשתחוו ". אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים

 . םלעגלי

 . מדרש אליהו. 24
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 . אוצר המדרשים שם. 25

 . י"מדרש רשב. 26

כאשר הם ייווכחו , איך יעיזו אומות העולם לעתיד לבוא: המפרשים תמהו. 27
ז הלוי "הגאון רי? ה שהכל גלוי לפניו"לומר שקר גלוי כזה לפני הקב, באמת הצרופה

וראיה לכך , בריהםשאמנם אין כל שקר בד, ל מיישב תמיהה זו"יק זצ'סאלאווייצ
שוטים "אלא , "שקרנים אתם: "ה אומר להם"אין הקב. ה"מעצם תשובתו של הקב

כשם שעצם בריאת העולם לא הייתה אלא בשביל : ביאור העניין ...".שבעולם
, "בראשית ברא אלקים"ל בביאור הפסוק "ישראל ובשביל התורה כמו שאמרו חז

בריאה ועד סוף כל הדורות הוא רק כך גם כל מה שנעשה ונתחדש בעולם מתחילת ה
שכל מה , ומכאן נבין שצדקו דברי אומות העולם. בשביל ישראל שיתעסקו בתורה

ואף שהיום איננו יכולים לדעת . שעשו לא עשו אלא בשביל ישראל ובשביל התורה
אז , כשהאמת תתגלה לעין כל, מכל מקום לעתיד לבוא, מאומה מתכלית כל מעשה

כל אחד ידע מה היא . עולם חשבון כל מעשה שנעשה בעולםיהיה גלוי לכל באי 
לכשיווכחו אומות העולם וידעו . תכליתו של כל מעשה ולאיזו מטרה היה מיועד

על תביעה זו יאמר . ה שכר פעולתם"יתבעו מהקב, למפרע שעשו הכל בשביל ישראל
אך משמים , מצידכם עשיתם הכל לצורך עצמכם, "שוטים שבעולם: "ה"להם הקב

 .ועל כך לא מגיע לכם שכר, ובבו שפעולתכם תהיינה בשביל התורה וישראלס

 . ג-עבודה זרה ב. 28

 . מיכה ז. 29

 . ומדרש ויושע, תנחומא פרשת שופטים. 30

 . יח, ט. 31

 . מדרש דניאל. 32

שכל אחד ואחד מעם ישראל ישפט , ונראה להוכיח כדעתו. ן בשער הגמול"הרמב. 33
, אם תזכו לשמור את השבת: "ברי המכילתא בשלח פרשה דמד, מחדש על פי מעשיו

גוי "שהרי , הרי מפורש שיום הדין יחול על עם ישראל". מיום הדין הגדול... תינצלו
 ". חייב מיתה -ששבת 

כדבריו . פרק יז, מאמר א, דבריו הובאו בספר נשמת חיים. ל"י ז"דעת האר. 34
למי : מביא כל אומה ולשון ואומרה "והקב: "... מוכח מדברי המדרש מדרש ויושע

, לאלילי כסף ואלילי זהב: והם אומרים? עבדתם בעולם שהלך ולמי השתחויתם
ואומר , ואחר כך ישראל באים... עברו באש אתם ואלוהיכם: ה"ואומר להם הקב

כי אברהם לא ידענו , כי אתה אבינו: מיד עונים? אתם למי עבדתם: ה"להם הקב
ה מצילם מדינה "מיד הקב! מעולם שמך, גואלנו, אבינו' האתה , וישראל לא יכירנו

 ". והם יושבים בגן עדן ומתענגים מפירותיו, של גיהנם

. סוף התמר השביעי, המעיין השמיני, דעת רבי יצחק אברבנאל מעייני הישועה. 35
הרי אין מקום לדין ומשפט נוסף אחרי המשפט שיש על האדם בעולם , הוכחתו היא

שהרי האדם לא עשה מצוות או עבירות אחרי שנשפט לאחר , אהזה ובעולם הב
" יום הדין הגדול"אין לפרש את , לדעתו, על כן. ומה מקום יש לדונו מחדש, מותו

הדין שזכר " -אלא במשמעות של עונש ונקמה באומות , במשמעות של דין ומשפט
 ". ה את האומות ויבטל ממשלתם"כאן הוא העונש שיעניש הקב
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 . בשלח פרשה ד מכילתא. 36

ומלאכי השרת ": "... מדרש אליהו"כזאת מוכח גם מדברי . מדרש דניאל. 37
ומעמידים אותם על , וחיים, פותחים את קברותיהם וזורקים בהם נשמותם

וכל מי שלא חימד ... וכל מי שנתחייב בדין דוחפים אותו לחלחלה גדולה. רגליהם
: כד, שנאמר ישעיה סו, במפלתו עיניהם של צדיקים רואים -ה "בתורתו של הקב

 ". ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי"

 . מדרש תנחומא פרשת שופטים. 38

 . א, דף לא, סוף מסכת תענית. 39

 . ישעיה כה. 40

שרפי : "ל"מובאים דברי חז, בפיוט על עשרת הרוגי מלכות. אוצר המדרשים שם. 41
, אם אשמע קול אחר: בת קול משמיםענתה ... מעלה צעקו במרה זו תורה וזו שכרה

פריץ אחד נזקק לבגד מיוחד . וביארו זאת על פי משל ".אהפוך את העולם למים
נתנו , קנה אריג יקר מאוד. במינו לרגל נשף גדול שעמד לערוך לחבריו הפריצים

היהודי השתדל בכל . לחייט יהודי שהיה באחוזתו והורה לו לתפור בגד נאה ומהודר
כאשר . שרתה הברכה בעמלו והצליח לתפור בגד שעין לא ראתה כמוהוואכן , כוחו

היללו הכל את מעשה האומנות שבתפירת , הופיע הפריץ בנשף לבוש בבגדי תפארתו
היה שם אדם אחד שעינו היתה צרה בכבוד שנתנו לחייט היהודי על . הבגד הזה

לבך לכך האם נתת את : הלך אותו האיש אל הפריץ ואמר לו. שהצליח במלאכתו
. שאורכו של האריג היקר שנתת לחייט היה יותר ארוך מהבגד שיצא מתחת ידו

מיד קרא הפריץ . שהיהודי לקח לעצמו חלק נכבד מהאריג היקר, אם כן, משמע
, אדוני הפריץ: השיב לו היהודי .ליהודי ותבע ממנו להחזיר לו את כל שאריות האריג

החל החייט , על תמיהת הפריץ. בגדהכל נמצא ב. לא לקחתי לעצמי שום פיסת בד
אף על פי , היה צורך בכל אורך הבד, להסביר לו שמאחר וישנם קיפולים רבים בבגד

חזר ושאל ? היכן שארית הבד: אולם הפריץ נשאר בשלו. שהבגד עצמו קצר יותר
משראה החייט שאין הפריץ . הכל לצורך הקיפולים הרבים: והיהודי בשלו. בתוקף

פשט הפריץ . ואז תוכח צדקתו, ביקש ממנו שיפשוט את הבגד מעליו ,מבין את דבריו
משראה זאת . והלה החל מיד לפרום את התפרים, את הבגד ומסרו לידי החייט

: השיב החייט? מדוע אתה עושה זאת: וזעק מרה, הפריץ עלתה חמתו עד להשחית
בגד והחלטתי לפרום את ה, ראיתי שאינך מבין את דברי והנך עדיין חושד בי
: ה למלאכים"כך אמר הקב .ולהראות בעליל שהבד שנתת לי נמצא כאן בשלמותו

אחזיר את העולם , "זו תורה וזו שכרה"אם אינכם מבינים את גזרותי ושואלים 
ותבינו שהכל , ואז תראו את השתלשלות המאורעות מאז בריאת העולם, לתהו ובהו

 .מחושב ומסודר ללא פגם

לא כעולם הזה : אמר רבי אחא בר חנינא: "א, פסחים נל "על זמן זה אמרו חז. 42
ועל בשורות , ברוך הטוב והמטיב: העולם הזה על בשורות טובות אומר. העולם הבא
שלעתיד , וביאורו. כולו הטוב והמטיב -לעולם הבא . ברוך דיין האמת: רעות אומר

נו רע אינו ומה שנראה ל, כי כל דעביד רחמנא לטב עביד, לבוא יתגלה שאין רע כלל
בשעתו " רע"אז יתגלה לעין כל איך כל . אלא מפני קוצר ראייתנו וקטנות הבנתנו

כל המועדים בטלים לעתיד : "ל"בזה יתבאר מה שאמרו חז. היה שיא הטוב האפשרי
יציאת מצרים ראויה לציון רק . שכן כל המועדים הם זכר ליציאת מצרים, "לבוא

אלולא כן לא היה ראוי לחגוג את הגאולה כי , מכיון ששעבוד מצרים נחשב כצרה
ממילא יתבטלו , וכשיתברר לעתיד לבוא כי צרת מצרים לא היתה צרה. ממנה

 .המועדים שהם זכר לפורקן מצרה זו
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ה לערוך לצדיקים "ל מוזכרת פעמים רבות הסעודה הגדולה שעתיד הקב"בדברי חז
 .  5שור הבר והיין המשומר , הלווייתן: בה יוגשו, באחרית הימים

הוא אחד משני הלווייתנים שנבראו , כי הלווייתן שיוגש בסעודה, מובא 3בגמרא 
, את הזכר סירס"ה "כאשר לאחר בריאתם הקב, זכר ונקבה, בששת ימי בראשית

 ". והרג את הנקבה ומלחה לצדיקים לעתיד לבוא

הוא אחד משני השוורים שנבראו בששת ימי , גם שור הבר שיוגש בסעודה
וצינן הנקבה ושמרה , סירס הזכר: ה"מה עשה הקב. "זכר ונקבה, בראשית

 .  3" לצדיקים לעתיד לבוא

שכן היין שיוגש , "עין לא ראתה אלקים זולתך: " 5על היין המשומר נאמר הפסוק 
ה מן הענבים שנבראו בששת ימי "יסחט על ידי הקב, לצדיקים בסעודה העתידה

 .  5בראשית 

ה יכין את הסעודה העתידה מן הדברים שברא בששת ימי "הסיבה לכך שהקב
היתה מעולה ומשובחת יותר מכל התולדות , עם בריאתה, לפי שהבריאה: בראשית

ביותר הם של ששת ימי בראשית ואין דומה הפירות המשובחים . שיצאו ממנה
שום דג . איכות הפירות פוחתת והולכת לעומת הדור שקדם לו, כל דור שעובר. להם

. ה"בימים ובנהרות אינו דומה ולא ידמה בטעמו ובאיכותו לדג שנברא על ידי הקב
ה את "יכין הקב, כדי להטעים את הצדיקים בטעם משובח זה ששום אדם לא טעם

 .  5צדיקים מן הדברים שברא בששת ימי בראשית הסעודה ל

בהמות ", שלקראת אותה סעודה יתנהל קרב בין שור הבר ללווייתן, מובא 0במדרש 
 ". ולווייתן נותץ לבהמות בסנפיריו ונוחרו, נותץ ללווייתן בקרניו וקורעו) שור הבר

יועבר הכוס , כשיגיעו הצדיקים לברכת המזון, כי בתום הסעודה, מובא 6בגמרא 
עד שיגיעו לדוד המלך והוא , וכל אחד יטען שאין הוא ראוי לברך, מצדיק לצדיק

 . יברך

, והשאר מחלקים אותו: " 1ל "על הנשאר לאחר הסעודה מבשר הלווייתן אמרו חז
 ". ועושים בו סחורה בשוקי ירושלים

ואת העור הנשאר יפרוס , ה לעשות סוכה לצדיקים"עתיד הקב, ייתןמעורו של הלוו
:  57שנאמר , וזיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו", ה על חומות ירושלים"הקב

 ". והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך

 

 

 סעודה גשמית או רוחנית 

שור הבר , לוויתן: האם הסעודה האמורה תהיה סעודה גשמית שתפריטה יהיה
נחלקו בכך ? או שמא סעודה זו אינה אלא משל לסודות נעלים, ויין המשומר

 : רבותינו

ל בענין זה צופנים בתוכם סודות עמוקים "כי למרות שדברי חז, יש מהם שאמרו
מכל מקום אין הדברים , ונשגבים הקשורים במהות הפנימית של אותם הימים
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ואף , ברים האלו בפשטןכי יש לנו להאמין בכל הד, דע"יוצאים מידי פשוטן 
 .  53" אין הדברים יוצאים ממשמען... שהמפרשים האריכו בדרוש הזה לפי כוונתם

אינם אלא משל , כי סעודה זו וכל הדברים שנאמרו בה,  53לעומתם סוברים אחרים 
 . לסודות נעלים ורזים נשגבים

 מועד הסעודה 

בו , "יום הדין הגדול" כי הסעודה העתידה תערך מיד לאחר, עולה 55ל "מדברי חז
אם הוא "וידון כל אדם ואדם לפי מעשיו  55ה על כסא דין בעמק יהושפט "ישב הקב

יהיה " יום הדין הגדול. " 55" ראוי לתחיית המתים ולנועם הגוף והנפש באותו זמן
 . ומיד לאחריו תערך הסעודה לצדיקים,  50שלושה ימים לאחר תחיית המתים 

 
 

 הערות 

, ג, ויקרא יג, מדרש רבה; ב, ברכות לד; ב, פסחים קיט; א, בבא בתרא עה: ראה. 1
 . ועוד

 . א, בבא בתרא עה. 2

 . שם. 3

 . ישעיה סד. 4

 . ב, ברכות לד. 5

אדם , אומר החפץ חיים, נצייר לעצמנו. כן ביאר החפץ חיים משלי החפץ חיים ד. 6
גלוסקא שנאפתה מדגן משובח וקמחו נופה בשלוש עשרה : שנשאל מה הוא מעדיף

ודאי שיבחר האדם בגלוסקא . או גלוסקא שנאפתה מקמח פשוט וללא ניפוי, נפה
אין ספק , חן מלכיםואם יציעו לו מאפה שכבר הוגש ממנו על שול. המשובחת

על אחת כמה וכמה אם יבואו . שישמח בו מאוד ואף יודה על הטובה שגומלים עמו
. הנה גלוסקא לפניך שנאפתה מהדגן של ששת ימי בראשית: "אל האדם ויאמרו לו

דגן כפי שבראו בורא העולמים ללא כל . דגן שעדיין לא ניטל ממנו טעמו ועסיסיותו
מעולה היתה ומשובחת עם בריאתה יותר מכל  ידוע שהבריאה כולה". פגימה

 .כל דור ודור פוחת והולך באיכותו לעומת הדור שקדם לו. התולדות שיצאו ממנה
מאחר והפירות המשובחים ביותר הם הפירות של ששת ימי בראשית ואין דומה 

 .משום כך שמורים הם לעתיד לבוא, להם

 

 

 . ג, ויקרא רבה יג. 7

 . ב, פסחים קיט. 8

 . א, בא בתרא עהב. 9
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 . ישעיה ס. 10

 . בבא בתרא שם. 11

ה "על דעה זו הסוברת כי הקב. ב, א בחידושי אגדות לבבא בתרא עד"מהרש. 12
העולם : "א, הרי אמרו חכמים ברכות יז: יש לשאול, יערוך לצדיקים סעודה גשמית

 אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פרו ורבו ולא משא ומתן ולא קנאה ולא, הבא
אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו , שנאה ולא תחרות

שהיא גם המועד בו , ל זו לתקופת תחיית המתים"והכוונה באימרת חז, "השכינה
אחת ? ומה לה לסעודה גשמית בתקופה בה אין אכילה ושתיה, תערך הסעודה

אכול בתקופת תחיית המתים ימשיכו ל: התשובות שנאמרו על שאלה זו היא
הרי שבתקופת , אלא בעוד שכיום מטרת האכילה היא להחיות את הגוף. ולשתות

באותה תקופה יהווה העונג מזיו השכינה . תחיית המתים תשתנה מטרת האכילה
, ההנאה מזיו השכינה היא זו שתחבר את הנפש עם הגוף. אמצעי מחיה לגוף ולנשמה

כאכילת , מטרה אחרת ואילו אכילת המזון תהיה לשם. ולא האכילה והשתיה
העולם הבא אין בו לא אכילה : "זוהי הכוונה. ולא כדי לזון את הגוף, מלאכי השרת

 .אלא יש בו אכילה ושתיה כמלאכי השרת, כאמצעי מחיה, "ולא שתיה

 . ועוד, עקידת יצחק פרשת וישב; חלק א סימן תקמח, א"ת הרשב"שו. 13

 . מדרש תנחומא פרשת שופטים. 14

 . ושעמדרש וי. 15

 . ן שער הגמול"רמב. 16

יחיינו : "ב, שנאמר הושע ו? מניין שביום השלישי יהיה יום הדין: "מדרש ויושע. 17
 ". ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, מימים

 

 

 

 

 

 

 

 

 


