במאמר הקודם על הנבואה למדנו ,שהנבואה שורה על אדם "גדול
בחכמה ,גיבור במידותיו ,ולא יהיה יצרו מתגבר עליו בדבר בעולם".
אדם כזה ,אשר "מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל העם" ו"דעתו תמיד
פנויה למעלה" ,מיד שורה עליו רוח הקודש .בהלכות יסודי התורה (ז,
ד) רבנו מלמד כי" :הנביאים מעלות מעלות הן ,כמו שיש בחכמה חכם
גדול מחברו ,כך בנבואה נביא גדול מנביא" .ובמורה-הנבוכים (ב ,מה)
רבנו מונה לנבואה אחת-עשרה מעלות ,כאשר השתיים הראשונות אינן
מעלות של נבואה ,אלא דרגות שמרוממות אליה ,והן :העזר הא·להי,
ורוח הקודש.

מאפייני הנבואה
א) הנבואה נראית לנביאים "בחלום בחזיון לילה" או "ביום אחר
שתיפול עליהן תרדמה ,כמו שנאמר' :בַּ מַּ ְרָאה אֵ לָיו אֶ ְתוַּ דָ ע בַּ חֲ לוֹם
אֲ ַּדבֶ ר ב ֹו' [במ' יב ,ו]" (יסודי התורה ז ,ד).
ב) "וכולן כשמתנבאין איבריהן מזדעזעין ,וכוח הגוף כושל,
ועשתונותיהם מיטרפות ,ותישאר הדעת פנויה להבין מה שתראה ,כמו
שנאמר באברהם' :וְ ִהנֵה אֵ ימָ ה חֲ ֵשכָה גְ ֹדלָה נֹ פֶ לֶת עָ לָיו' [בר' טו ,יב],
וכמו שנאמר בדניאל [י ,ח]' :וְ הו ִֹדי נ ְֶהפַּ ְך עָ לַּי לְ מַּ ְש ִחית וְ ֹלא עָ צַּ ְר ִתי כֹחַּ '"
(שם ז ,ה).

מהו הכוח המדמה?
הכוח המדמה הוא כוח הדמיון שבאדם ,ובראש ספרו מורה-הנבוכים
(א ,ג) רבנו מתאר את פעולתו" :הצורה הדמיונית של אדם הנשארת
בדמיון אחרי העדרו מכנגד החושים [ ,]...כלומר דמיון לנגד עיניי
בשינה" .אדם יכול להעלות בדמיונו את תמונתו של חברו בעודו ער,
וכן בעת השינה כוח הדמיון עשוי להעלות את תמונתו של חברו
בדמיון .ברם ,נדמה כי הדמיון בעת השינה חזק בהרבה מהדמיון בעת
המודעות.
בהמשך ספרו שם (ב ,לו) רבנו מגדיר את הכוח המדמה" :זכירת
המוחשות [=העצמים המוחשיים שנראו לעין] והרכבתן [הרכבת
תמונותיהם בדמיון וערבוב חלקיהם זה בזה] ,והחיקוי אשר בטבעו
[שיש בכוח הדמיון לצייר תמונות הדומות למה שראה האדם בעיניו],
והחשובה והנכבדה בפעולותיו אינה אלא בעת מנוחת החושים
ושביתתם מפעולותיהם" .כלומר ,בעת שאדם ישן הכוח המדמה נמצא
בשיא כוחו ופעולתו .ומוסיף רבנו שם ואומר" :וכבר ידוע כי הדבר
אשר האדם בעת יקיצתו ושימוש חושיו עסוק בו מאד ,שקוע בו
ומשתוקק לו ,הוא אשר פועל בו הכוח המדמה בעת השינה".
למדנו מדבריו :א) הכוח המדמה מחקה נסיבות או סיטואציות שהאדם
ראה או השתתף בהן במהלך היום ,ומעלה אותן באופן מעורבב ומעוות
במהלך השינה; ב) בעת השינה הכוח המדמה פועל בשיא כוחו ,מפני
ששאר חושי האדם וכוחותיו שוקטים במנוחה ,ולכן הכוח המדמה יכול
לפעול ללא הסחה והפרעה ובאופן המלא והמשמעותי ביותר; ג) בדרך-
כלל האדם רואה בחלום את הדברים שהוא עסוק בהם במשך היום או
משתוקק להם ,וכדברי חז"ל בברכות (נה ע"ב)" :אין מראין לו לאדם
אלא מהרהורי לבו".

כיצד הנבואה שורה על הנביא?
רבנו במורה-הנבוכים (ב ,לו) מבאר ,כי הנבואה היא "שפע השופע מאת
ה' [ ]...על הכוח ההגיוני תחילה ,ואחר כך על הכוח המדמה" ,ושם (ב,
מא) הוא מוסיף" :ויבוא אותו השפע [הנבואי] לכוח ההגיוני ,וישפע
ממנו על המדמה".
לכאורה לא ברור ,אם לכל אדם יש שכל [=כוח הגיוני] ודמיון [=כוח
מדמה] ,מדוע אפוא רק מעטים זכו לנבואה? תשובה ,כדי לקבל נבואה
הכרחי שכוחו השכלי של האדם יהיה שלם ,וכוח הדמיון שבו יהיה
בריא ומפותח[" :והנבואה] אינו דבר שמגיעים אליו אלא בשלמות
במדעים העיוניים והגינות המידות [ ,]...ובשלמות הכוח המדמה בעיקר

היצירה [כלומר שאותו אדם נולד עם כוח דמיון שלם ומפותח מאד]"
(שם ב ,לו).
אדם כזה ,שהגיע לשלמות המעלות השכליות והמידותיות ,בעת
שתיפול עליו תרדמה הוא עשוי לקבל שפע רוחני לכוח השכלי השלם
שבו ,ומשם הוא יעבור לכוח המדמה ,שהוא כלי בידי הכוח ההגיוני-
השכלי ,כדי לצייר את אותו השפע בדמיונו של הנביא.
ושם מוסיף רבנו ואומר" :הרי האדם אשר אלה תאריו ,אין ספק שבעת
שיפעל כוחו המדמה ,אשר הוא בתכלית השלמות האפשרית ,וישפע
עליו [=על הכוח המדמה] מן השכל כפי שלמותו העיונית ,הרי לא ישיג
כי אם דברים א·להיים מופלאים מאד ,ולא יחזה זולת ה' ומלאכיו ,ולא
יחשוב ולא תושג לו ידיעה אלא בדברים שהם השקפות נכונות
והנהגות כלליות להיישרת בני אדם זה עם זה".
נשים לב ,בהלכה לעיל בעניין מאפייני הנבואה ,ציינו שתי אפשרויות
לראיית נבואה ,האחת היא חלום והשנייה מראה .לאפשרות הראשונה
התייחסנו לעיל ,בעניין נפילת תרדמה על הנביא וראיית נבואה בחלום,
והאפשרות השנייה ,היא ראיית מראה נבואי אשר נשגב ומרומם
מראיית חלום ,וכדברי רבנו במורה (ב ,מא):
"מראה הנבואה [ ]...הוא מצב מחריד ומפחיד שיארע לנביא בהקיץ []...
ובכגון מצב זה מושבתים החושים מפעולתם ,ויבוא אותו השפע לכוח
ההגיוני ,וישפע ממנו על המדמה [ ]...ויפעל פעולתו" .ושוב אנחנו
לומדים על תהליך קבלת השפע הנבואי אשר שופע על הכוח ההגיוני
תחילה וממנו אל הכוח המדמה אשר מבטא אותו בציורים נבואיים.
המראות הללו שמצייר הכוח המדמה כל כך מוחשיים עד שהם נראים
לנביא כאילו הוא רואה ושומע אותם בעיניו ובאוזניו ,וכדברי רבנו
במורה (ב ,לו)" :הנבואה [ ]...היא שלמות הבאה בחלום או במראה [,]...
והוא שיגיע לכוח המדמה [שפע שכלי א·להי] [ ]...עד שרואה את הדבר
[בדמיונו] [ ]...כאילו בא לו על דרך התחושה החיצונית [=כאילו רואה
בעיניו] .ושני חלקים אלה בהן כל מעלות הנבואה [ ]...כלומר במראה
או בחלום".
רבנו תיאר לעיל את מצב הנביאים בעת הנבואה" :ועשתונותיהם
מיטרפות" ,וכוונתו למצב שבו כל החושים מושבתים מפעולתם ,למעט
הכוח המדמה אשר מקבל שפע מהכוח ההגיוני-השכלי ,ומצייר את
רשמי הנבואה .על דברי רבנו הללו מעיר מָ רי שם:
"כלומר שאין המדמה עוסק [בעת הנבואה] במה שקלטה רשתו מן
המציאות החיצונית [=אין הכוח המדמה מעלה דמיונות כוזבים
שהרכיב מתמונות שראה במהלך היום] ,ואין במעופו כדי להטריד את
הדעה [=פעולת הכוח המדמה בעת הנבואה ,אינה כפעולתו היום-
יומית הרגילה אשר מטרידה את המחשבה והדעה בהזיות ובדמיונות
שווא] ,אלא לסייע לה [=לדעה-לשכל] בקליטת מה שעבר דרכה
ופענוחו [=וכמו שביארנו לעיל ,שהכוח המדמה מצייר את השפע
השכלי-הא·להי במראה הנבואה]".

האם כל חלום שנזכר בתורה הוא חלום נבואי?
רבנו מסביר במורה (ב ,מא) ,שיש אנשים שנזכרו בתורה שבא אליהם
א·להים בחלום ,אך אין זה מראה נבואי ,כי אותם אנשים היו רשעים
וחלקם אף עובדי-אלילים .ולכן ,מדובר ב"הערה" מאת ה' ,כלומר
בנטיעת חלום מסוים במחשבתם ,אך לא ברמת נבואה .כי כמו שמסבב
ה' את ההתרחשויות בעולם ,כך סיבב שייראו במחשבתם של אלה
ציורים ותמונות כדי להעביר להם מסרים נחוצים וחשובים .וכֹה דברי
רבנו שם:
"אבל מה שנאמר בו [בתורה]' :ויבא א·להים אל פלוני בחלום הלילה',
אין זה נבואה כלל ולא אותו האיש נביא ,כי עניינו שבאה הערה מאת
ה' לאותו האדם ,וביאר לנו שאותה ההערה הייתה בחלום ,כי כמו
שמסבב ה' תנועת אדם זה למען הצלת אדם אחר או השמדתו ,כך סיבב
התחדשות דברים שרצה שיתחדשו במראה חלום.

כי אין לנו ספק שלבן הארמי רשע גמור וגם עובד עבודה-זרה ,ואבימלך
אף-על-פי שהיה איש צדיק בעמו הרי כבר אמר אברהם אבינו על ארצו
ֹלהים בַּ מָ קוֹם הַּ זֶה' [בר' כ ,יא] ,ונאמר [:]...
וממשלתוַּ ' :רק אֵ ין י ְִרַאת א· ִ
ֹלהים אֶ ל אֲ בִ ימֶ לְֶך בַּ חֲ לוֹם הַּ ָל ְילָה' [שם כ ,ג] ,וכך בלבן' :בַּ חֲ ֹלם
'וַּ יָבֹ א א· ִ
ֹלהים'
הַּ ָל ְילָה' [שם לא ,כד] .דע זאת ,והתבונן ההבדל בין אמרו' :וַּ ָיבֹא א· ִ
ֹלהים' ,ובין אמרו' :בַּ חֲ ֹלם הַּ ָל ְילָה' לבין אומרו
לבין אמרו' :וַּ יֹאמֶ ר א· ִ
'בְ מַּ ְראֹ ת הַּ ַּל ְילָה' ]...[ .ובלבן ואבימלך [ ]...תרגם אונקלוס 'וַּ אֲ ָתא מֵ ימַּ ר
ִמן ֳק ָדם ְי ָי' ,ולא אמר בהם 'וְ ִא ְתגְ לִ י ְייָ'".

מה רואים הנביאים במראה הנבואה?

בא לו חזון כל ימי אבלו מחמת טרדת כוחו המדמה בהיעלמות יוסף,
ושמשה ע"ה לא בא לו חזון כפי שהיה בא לו מלפני-כן ,לאחר מאורע
המרגלים עד כלות דור המדבר בכללותם ,לפי שהיה חמור בעיניו
עניינם מחמת רוב תנואותיהם.]...[ .
וזו הסיבה [ ]...לסילוק הנבואה בזמן הגלות בלי ספק ,איזו עצלות או
עצבות שיהיו לאדם באיזה מצב שיהיה[ ]...[ .כי תוצאות העדר השמחה
והעצלות הן] העדר ההיגיון האמתי [=סכלות] וכללות התאוות
הבהמיות ]...[ ,והוא אשר רצה באומרו' :יְשו ְֹטטּו לְ בַּ ֵקש אֶ ת ְדבַּ ר ְי ָי וְ ֹלא
י ְִמצָ אּו' [עמ' ח ,יב] ,ואמר' :מַּ לְ כָּה וְ ָש ֶריהָ בַּ ג ֹויִם אֵ ין תו ָֹרה גַּם נְ בִ יאֶ יהָ
ֹלא מָ ְצאּו חָ זוֹן מֵ ְייָ' [איכה ב ,ט] [ ,]...כי הכלי [=צלילות הדעת ושלמות
המחשבה] כבר בטל .והוא גם הסיבה בשיבת הנבואה לנו כפי שהייתה
לימות המשיח מהרה יגלה כמו שהובטח".
למדנו אפוא על חשיבותן המכרעת של השמחה החריצות והזריזות,
לעבודת השם בכלל ולשיבת הנבואה בפרט ,שהרי הן הסיבה בה"א
הידיעה לשיבת הנבואה בימות המשיח!

בהלכות יסודי התורה שם ,רבנו מבאר כי הנביאים אינם רואים דברים
מפורשים-פשטניים אלא חידות ומשלים ,והנביאים יודעים מיד את
משמעותם ופתרונם ,וכֹה דבריו:
[ו] "הדברים שמודיעים לנביא במראה הנבואה ,דרך משל מודיעין לו,
ומיד ייחקק בלבו פתרון המשל במראה הנבואה ויידע מה הוא .כמו
הסולם שראה יעקב אבינו ומלאכים עולים ויורדים בו ,והוא היה משל
כיצד ניתן לזהות נביא אמת?
למלכיות ושעבודן .וכמו החיות שראה יחזקאל ,והסיר הנפוח ומקל
שקד שראה ירמיה ,והמגילה שראה יחזקאל ,והאֵ יפה שראה זכריה".
שאלה זו מיועדת לימים שבהם תחזור השמחה החריצות והזריזות
[ז] "וכן שאר הנביאים ,יש מהן אומרין המשל ופתרונו כמו אלו [שנזכרו לעם-ישראל ,ואז נצטרך לזהות ולהכיר בנביאי האמת ,והנה תשובת
בהלכה הקודמת] .ויש מהן אומרין הפתרון בלבד .ופעמים אומרין רבנו במורה (ב ,מ):
המשל בלבד בלא פתרון ,כמקצת דברי יחזקאל וזכריה .וכולן במשל "ואופן בחינת [נביא האמת] הוא לבחון שלמות אותו האדם ולהתחקות
ודרך חידה הן מתנבאין".
על פעולותיו ולהתבונן בהליכותיו ,והסימן הגדול הוא עזיבת
התענוגות הגופניים והזלזול בהם ,כי זו ראשית דרגות בעלי החכמה,
השמחה – תנאי לנבואה
רבנו מוסיף ומלמד שם ,כי השמחה היא תנאי הכרחי לקבלת השפע כל שכן הנביאים ,ובפרט החוש אשר הוא חרפה לנו כפי שהזכיר
הנבואי מאת ה' יתעלה ,ומזאת נלמד על חשיבותה העצומה של אריסטו [=חוש המישוש ,אשר דיברנו עליו במאמר הקודם] ,קל וחומר
טינוף התשמיש שבו [=בחוש המישוש] ,ולפיכך גינה ה' בו כל טוען
השמחה בעבודת השם ,וזה לשונו:
[ז] "כל הנביאים אין מתנבאין בכל עת שירצו ,אלא מכוונין דעתן [נבואה בשקר] ,כדי שיתברר האמת לאנשי האמת ולא יתעו ולא יטעו
ויושבין שמחים וטובי-לב ומתבודדין .שאין הנבואה שורה לא מתוך [אחריו].
עצבות ולא מתוך עצלות ,אלא מתוך שמחה .לפיכך בני הנביאים הלא תראה צדקיה בן מַּ עֲ ֵש ָיה ואחאב בן ק ֹו ָל ָיה [=נביאי שקר] ,היאך
לפניהם נבל ותוף וחליל וכינור והן מבקשין הנבואה ,וזה שנאמר :טענו את הנבואה ונמשכו אחריהם בני אדם ]...[ ,ושקעו בגיעול תאוות
'וְ הֵ מָ ה ִמ ְתנַּבְ ִאים' [ש"א י ,ה] ,כלומר מהלכין בדרך הנבואה עד שיִנבאו ,המשגל עד שניאפו עם נשי חבריהם ותלמידיהם ,עד אשר פרסם ה'
ְהּודה אֲ ֶשר בְ בָ בֶ ל לֵאמֹ ר ,י ְִש ְמָך
כמו שאתה אומר 'פלוני מתגדל'[ .ח] אלו שהן מבקשין להתנבא הם קלונם' ]...[ :וְ ל ַֻּקח מֵ הֶ ם ְק ָללָה לְ כֹל גָלּות י ָ
הנקראין 'בני הנביאים' ,ואף-על-פי שמכוונין דעתן – אפשר שתשרה ה' כְ ִצ ְד ִקיָהּו ּוכְ אֶ חָ ב אֲ ֶשר ָקלָם [=שרפם] מֶ לְֶך בָ בֶ ל בָ אֵ ש .יַּעַּ ן אֲ ֶשר עָ שּו
נְ בָ לָה בְ י ְִש ָראֵ ל וַּ ְינַּאֲ פּו אֶ ת נְ ֵשי ֵרעֵ יהֶ ם ,וַּ י ְַּדבְ רּו ָדבָ ר בִ ְש ִמי ֶש ֶקר אֲ ֶשר ֹלא
עליהן [הנבואה] ואפשר שלא תשרה".
יתם ,וְ ָאנֹ כִ י הַּ יוֹדֵ עַּ וָ עֵ ד נְ אֻ ם ְייָ' [יר' כט ,כב–כג]".
העדר השמחה הוא אחת הסיבות המרכזיות להעדר הנבואה בימינוִ ,צּוִ ִ
וכך כותב רבנו במורה (ב ,לו)" :וכבר ידעת ,כי כל כוח גופני נלאה וגם בימינו נחשפות פרשיות שחיתות של טועני הנסתרות ואוהבי
ונחלש ומתרופף לעתים [[ ,]...ולכן] הכוח הזה המדמה [שהוא] כוח הגדלות האלילית ,ומתפרסמת תאוותם למשגל בנאפם עם נשות
גופני [נלאה ונחלש לעתים] [ ,]...ולפיכך תמצא שהנביאים שבתה תלמידיהם ,או תאוותם לבצע בהלבנת הון ומרמות וגניבות ,או
נבואתם בזמן האבל או הכעס וכיוצא בהם ,כבר ידעת אמרם' :אין סכלותם התהומית בפלטם דברי בלע המסגירים את ריקבון נפשם.
הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות' ,ושיעקב אבינו לא

אהֲבָ יו ְכצֵ את הַ ׁ ֶּׁש ֶּׁמ ׁש ִּבגְ בֻ ָרתוֹ " – חלק ב
אדיר דחוח-הלוי יצ"ו " וְ ֹ
השמֶ ש היא כוכב במרכז מערכת השמש ,כדור הארץ וגופים נוספים
ֶ
(הכוללים כוכבי-לכת ,כוכבי-לכת ננסיים ,כוכבי-לכת מינוריים,
אסטרואידים ,שביטים ואבק בין-כוכבי) חגים סביב השמש במסלול
קבוע עקב כוח המשיכה שלה.
מסה היא כמות החומר בגוף מסוים ,בלשון העממית משקל .מסת
השמש היא  99.86%מכלל המסה הידועה של מערכת השמש,
והשפעתה על הגופים השונים בה רבה מאוד .כוח הכבידה הרב של
השמש מושך חומר פנימה ,ואילו רוח השמש שנפלטת כתוצאה
מהפעילות התרמו־גרעינית (=תהליך ההיתוך הגרעיני שמתרחש
בליבת השמש) דוחפת את אותם הגופים החוצה.
הגופים הגדולים במערכת השמש (כוכבי הלכת) מצויים במסלו ֵלי
סיבוב סביב השמש ,כאשר כוח הכבידה של השמש הוא הכוח
המחזיק אותם במסלול ,ומונע מהם לברוח לחלל הרחוק .מסלולי
הגופים נקבעים על ידי האינטראקציה הכבידתית בין כל הגופים
במערכת השמש ,אם כי השמש עצמה היא הגורם הדומיננטי,
המסלולים של כוכבי הלכת סביב השמש הם מסלולים אליפטיים.
האנרגיה של קרינת השמש תומכת בכל החיים בכדור-הארץ ,ומניעה
את האקלים ומזג האוויר הגלובלי.

מימן עוברים היתוך לאטום אחד של הליום .מסתו של אטום הליום
קטנה במעט מזו של ארבעת אטומי המימן .השמש ממירה מדי
שנייה כ 685-מיליון טון מימן להליום ,ומאבדת בתהליך מסה של
כארבעה מיליון טונות ההופכים לאנרגיה ונייטרונים [=חלקיקים
יסודיים ,שאינם מורכבים מחלקיקים אחרים ,חלקיק האטום מורכב
לדוגמה גם מנייטרונים] .לפי הערכות עדכניות ,במהלך חייה של
השמש עד עתה ,הומרה מסה הגדולה פי עשרה מזו של כדור-הארץ
לאנרגיה.

מידע כללי

הטמפרטורה על פני השמש היא כ־ 5,512מעלות צלזיוס ,ואילו
במרכזה היא מגיעה לכ 15.7-מיליון מעלות .החום הרב השורר
במרכז השמש מאפשר קיום תהליכים תרמו־גרעיניים ,ובפרט היתוך
גרעיני ,שהם מקור האנרגיה של השמש .קוטר השמש הוא 1,392,000
קילומטר (לשם השוואה קוטר כדור הארץ הוא  12,742קילומטר
בלבד) ,ונפחה גדול פי יותר ממיליון מנפח כדור הארץ ,והיא עשויה
בעיקר ממימן –  ,74%והליום –  .24%היא מכילה גם חמצן ,פחמן,
חנקן ,ניאון ,ברזל ,צורן ,מגנזיום ,גופרית ויסודות אחרים בשיעורים
קטנים יחסית.
השמש סובבת סביב צירה אך היא אינה גוף קשיח ,וזאת ניתן לראות
ליבת השמש
אזור זה מהווה את מקור האנרגיה של השמש שכן שם מתקיים בכתמי השמש ,שהם תוצאה של פעילות מגנטית חזקה על פני
היתוך גרעיני .התהליכים המתרחשים בליבת השמש מהווים את השמש .צבעם כהה יותר מפני השמש בגלל הטמפרטורה הנמוכה
המקור לאנרגיית האור והחום המאפשרות את קיום החיים בכדור -שלהם יחסית לפני השמש.
הארץ .מקור האנרגיה הוא בתהליכי היתוך גרעיני בו ארבעה אטומי

"אֵ יזֶה כֵיף! הַּ יוֹם כְ בָ ר נִ גְ ָמר – וְ ט"ּו בִ ְשבָ ט
מָ חָ ר! חַּ ג ַּל ְיל ִָדים!
בִ כְ לָל ֹלא לו ְֹמ ִדים! ַּרק יו ְֹצ ִאים לִ נְ ִטיעוֹת –
לִ ְש ַּתיִם א ֹו לְ ָשלוֹש ָשעוֹת
וְ ַאחַּ ר כְָך חוֹזְ ִרים לַּכִ ָתה:
חֲ גִ יגָה ְקטַּ נָה – וְ הַּ בַּ י ְָתה!"
כְָך ְמ ַּש ֶננֶת לָּה בְ ִש ְמחָ ה גְ אּולִ י הַּ ְקטַּ נָה
אֶ ת ָתכְ נִ ית הֶ חָ ג ,וְ ֻכלָּה – ַּשאֲ ַּננָה:
ְמנ ֶַּת ֶרת בִ ְשבִ יל הַּ כ ְֻרכָר,
עוֹצֶ ֶרת לְ יַּד ְתלּולִ ית עָ פָ ר,
סַּ בְ יוֹנִ ים וְ ַּכלָנִ יוֹת בְ ִצדֵ י הַּ דֶ ֶרְך – ְמ ִריחָ ה,
ִמ ְת ַּרג ֶֶשת מֵ הַּ ְש ֵק ִד ָיה ֶשכְ בָ ר פָ ְרחָ ה.
פּושיוֹת ֶש ָרצוֹת,
ִמ ְתב ֹו ֶננֶת בַּ ִח ִ
עו ֶֹקבֶ ת ַאחֲ ֵרי ַּשי ֶֶרת נְ מָ לִ ים חֲ רּוצוֹת...
כָל הַּ טֵ בַּ ע נֵעוֹר ,אוֹמֵ ר ִש ָירה
וְ לּו ַּרק נִ ָתן עוֹד לְ ִה ְתעַּ כֵב – ז ֹו הָ י ְָתה
"אמָ א בַּ בַּ יִת ,דוֹאֶ גֶתְ ,מחַּ כָה!
הַּ בְ ִח ָירה! אַּ ְךִ ,
ַאר ִתי ְקצָ ת בַּ ָשדֶ ה – ִהיא
אֶ ְתמוֹל כְ ֶשנִ ְש ְ
כָעֲ סָ ה ,צָ עֲ ָקה ...אֲ בָ ל הַּ פְ ָר ִחים –
יחים! כֹה יָפִ ים – ְמחַּ יְכִ ים...
ֹשם ְמ ִר ִ
ב ֶ
לָמָ ה לַּעֲ זֹב אֶ ְתכֶם ְצ ִריכִ ים?"...
חו ֶֹשבֶ ת לָּה הַּ ְקטַּ נָה וְ ח ֹולֶמֶ ת,
מֵ הָ ָרעָ ב וְ כֹבֶ ד הַּ יַּלְ קּוט – ִמ ְתעַּ לֶמֶ ת.
עַּ ל הָ ִאחּור – ְמכִ ינָה כְ בָ ר ֵתרּוץ
ּומַּ הֵ ר הַּ בַּ י ְָתה – מַּ ְת ִחילָה לָרּוץ...
ָאמ ָרה לְ הָ בִ יא לְ מָ חָ ר
"א ָמא ,הַּ מו ָֹרה ְ
ִ
פֵ רוֹת ט"ּו בִ ְשבָ ט ...אַּ ְת יו ַֹּדעַּ ת כְ בָ ר:
כָל ִמינֵיִ ...מכָל הַּ ּסּוגִ יםַּ ...כ ָמה ֶשיְכוֹלִ ים...
וְ חַּ יָבִ ים לְ הָ בִ יא ,כִ י זֶה מַּ ה ֶשבַּ חֲ גִ יגָה אוֹכְ לִ ים!"
כְָך מו ִֹדיעָ ה גְ אּולִ י בְ פַּ ְשטּות מּובֶ נֶת מֵ אֵ לֶיהָ
לּוחית עֵ ינֵי ִאמָ ּה הַּ מַּ בִ יטָ ה
ישה בְ ל ְַּח ִ
וְ ֹלא מַּ ְרגִ ָ
עָ לֶיהָ  ...אַּ ְך ִאמָ א בְ ֶש ֶקט וְ ִאפּוק מַּ ְסבִ ָירה לָּה
ִיתי הַּ יוֹם בַּ שּוק...
בְ קוֹל חָ נּוק" :נָכוֹן ֶשהָ י ִ
אֲ בָ ל הַּ מַּ צָ ב אֶ ְצלֵנּו ָדחּוק!
ֹלא ָיכֹלְ ִתי ִמפֵ רוֹת הֶ חָ ג לִ ְקנוֹת
וְ ָלכֵן הַּ פַּ עַּ ם – ֹלא נּוכַּל לֵהָ נוֹת.
אַּ ְת יו ַֹּדעַּ ת ...לְ אַּ בָ א כְ בָ ר הַּ ְרבֵ ה זְ מָ ן אֵ ין
עֲ ב ֹו ָדה ...וְ לִ ְדבָ ִרים י ְָק ִרים – אֵ ין כֶסֶ ף! ז ֹו
עֻבְ ָדה .אֲ בָ ל ,חַּ כִ י ֶרגַּע ...יֵש לִ י ַּר ְעיוֹן נִ פְ לָא:
פְ ִרי אֶ חָ ד טוֹב – ל ַָּקחַּ ת אַּ ְת יְכ ֹולָה!

מּוקים ְמאֹ ד ְמשֻ בָ ִחים
יֵש לָנּו ִצ ִ
או ָֹתם אֲ נִ י מַּ ְש ָרה עַּ ד לִ ְהיו ָֹתם ל ִַּחים
ּובְ אֵ ין ַּייִן ֶשל מַּ מָ ש – אֵ יזֶה ִחדּוש:
הַּ ִמיץ ֶשל אֵ לֶה – טוֹב לָנּו לְ ִקדּוש.
ְר ִאי ,גְ דוֹלִ ים הֵ ם וְ נ ִָאים
וְ לֶאכֹל או ָֹתם – זֶה גַּם טוֹב וְ טָ ִעים.
ְק ִחי מֵ הֶ ם לַּכִ ָתה וְ כַּבְ ִדי ְיל ִָדים,
מּוקים ְמיֻחָ ִדים"...
סַּ פְ ִרי לָהֶ ם ֶשאֵ לֶה ִצ ִ
לו ַֹּקחַּ ת ִאמָ א ְמֹלא הַּ חֹפֶ ן בְ י ָָדּה,
ידה,
בְ תוְֹך ַּש ִקית נְ יָר חּומָ ה – ָשמָ ה ִב ְק ִפ ָ
רּותּה ַּליַּלְ ָדה
ֻכלָּה ְשמֵ חָ ה ֶשמַּ ֶשהּו יֵש בְ אֶ פְ ָש ָ
ל ֵָתת ...כֹה ְשמֵ חָ ה – ֶשאֵ ינָּה ָח ָשה ֶשלֵב
הַּ יַּלְ ָדה ב ֹוכֶה – שו ֵֹתת...
ּומאֹ ד עֲ צּובָ ה,
כִ י שו ֶֹת ֶקת גְ אּולִ י ְ
ֹלא רוֹצָ ה לְ צַּ עֵ ר אֶ ת ִאמָ א ,לְ הַּ גְ ִדיל כְ אֵ בָ ּה...
ּובְ לֶכְ ָתּה לִ ישוֹן – ִמ ְת ַּק ָשה לְ הֵ ָרדֵ ם ,חו ֶֹשבֶ ת:
"אּולַּי ֹלא צָ ִריְך לִ ְדאֹ גְ ,ס ָתם אֲ נִ י ִמ ְתעַּ צֶ בֶ ת".
קוֹפֶ צֶ ת מֵ הַּ ִמטָ הְ ,מעֻדֶ דֶ תַ ,אף צוֹחֶ ֶקת
אֶ ל הַּ ַּש ִקית הַּ חּומָ ה נִ ג ֶֶשת וְ שּוב בוֹדֶ ֶקת:
מּוקים הָ אֵ לֶה ֹלא ְמיֻחָ ִדים!
ֹלא .הַּ ִצ ִ
אֵ ין לִ י פֵ רוֹת כְ מ ֹו ֶשי ְִהיּו לְ כָל הַּ ְיל ִָדים.
ּושחו ִֹרים.
ְמשֻ נִ ים אֵ לֶהְ ,מקֻ מָ ִטים ְ
ֹלא יָפִ ים! מַּ מָ ש ְמכֹעָ ִרים!
ֶרגַּע ...אָ ִשים לִ י בַּ פֶ ה אֶ חָ ד,
אּולַּי בֶ אמֶ ת – הַּ טַּ עַּ ם ְמיֻחָ ד?...
אַּ ְך ,אֲ בוֹי ...מַּ ה יֵש פֹ ה בִ פְ נִ ים?
בְ ִצמּוק אֶ חָ ד – כָל כְָך הַּ ְרבֵ ה חַּ ְרצַּ נִ ים!
ָאז ֹלא יַּעֲ זֹר לִ י ֶשהּוא מָ תוֹק
וַּ ַּדאי יַּעֲ שּו ֻכלָם ִממֶ נִ י – ְצחוֹק...
ָאז אּולַּי אַּ גִ יד לַּמו ָֹרה ֶשלְ הָ בִ יא פֵ רוֹת ָשכ ְַּח ִתי
בִ כְ לָלֹ ?...לאִ .היא ָת ִמיד אוֹמֶ ֶרת ֶשאֲ נִ י
ַאחֲ ָר ִאית – יוֹצֵ את ִמן הַּ כְ לָל...
וְ חּוץ ִמזֶה ...אֲ נִ י ְס ָתם אֶ ת הַּ מֹ חַּ ְמבַּ לְ בֶ לֶת...
הֲ ֵרי בַּ נְ ִטיעוֹת מָ חָ ר – אֲ נִ י נְ ִציגַּת כִ תוֹת ד'...
כָל הַּ ַּתלְ ִמידוֹת כְ בָ ר פָ ְרשּו עַּ ל הַּ שֻ לְ ָחן ַּמ ִפיוֹת
וַּ עֲ לֵיהֶ ן ְשלַּל פֵ רוֹת – ַּתאֲ וָ ה לָעֵ י ַּניִם וְ ל ִַּפיוֹת.
יסיִים ּוגְ דוֹלִ ים...
בְ ִמגְ וַּ ן ְצבָ ִעים וְ צּורוֹת ,עֲ ִס ִ
"נּו ,הַּ מו ָֹרה ,מָ ַּתי כְ בָ ר מַּ ְת ִחילִ ים?"
ְמ ִאיצוֹת הַּ בָ נוֹת בְ קֹ צֶ ר רּוחַּ ּובְ ַּתאֲ וָ ה...
אַּ ְך גְ אּולִ י עו ָֹשה עַּ ְצמָ ּה כְ ִאלּו אֵ ינָּה ַּמ ְק ִשיבָ ה...

רּושה ַּדוְ ָקא
הַּ ַּמ ִפית ֶשלָּה – ְפ ָ
יקה.
ַּאְך ְבלִ י כְ לּום עָ לֶיהָ ֵ ...ר ָ
יטה ,אֵ יְך כָל יַּלְ ָדה
ַּרק ְס ִביבָ ּה ְב ֶש ֶקט ַּמ ִב ָ
ַּמכְ ִריזָה עַּ ל ַּמ ְרכֻלְ ָתּה...
ּובזָוִ ית הָ עַּ יִן ִד ְמעָ ה נִ ְקוֵית
ְ
ּובתוְֹך הַּ לֵב – הַּ ִש ְמ ָחה נִ כְ בֵ ית...
ְ
ַאחר הַּ ְשמֵ חוֹת וְ הַּ צוֹחֲ קוֹת
עו ֶֹקבֶ ת ַּ
ּומ ְש ַּתדֶ לֶת ְמאֹ ד ֶשֹּלא לִ ְבכוֹת...
ִ
ּומ ֶנגֶד הַּ מו ָֹרה ַּח ַּדת הָ עַּ יִן וְ הַּ ְתבּונָה
ִ
ְמנַּצֶ לֶת אֶ ת הַּ הֲ מֻ לָה וְ הַּ ְתכּונָה:
יקה – אֵ ין ִהיא מּו ָכנָה
לְ הַּ ְש ִאיר ַּמ ִפית ֵר ָ
וְ ַאף אֶ ת ְפנֵי ְבעָ לֶיהָ – אֵ ין ִהיא מַּ לְ בִ ינָה...
"מי ְמכַּבֶ דֶ ת או ִֹתי הַּ יוֹם?" – ִהיא פ ֹונָה
ִ
ִב ְשאֵ לָה לְ כָל בַּ ת ֶשאֶ ְצלָּה נִ כ ֶֶרת עֲ ֵרמָ ה
גְ ד ֹולָה ...כָל הַּ ַּתלְ ִמידוֹת ִמיָד קו ְֹפצוֹת – ָאצוֹת,
לְ עֶ זְ ַּרת מו ָֹר ָתן הֵ ן ַּמהֵ ר נֶחלָצוֹת.
ּובןֶ -רגַּע יֵש לַּמו ָֹרה – הַּ ְרבֵ ה פֵ רוֹת ִמכָל
ִ
ּוק ַּטנִ ים,
הַּ ִמינִ יםִ ,מכָל הַּ ְצבָ ִעים ַּמ ָמש ,גְדוֹלִ ים ְ
ּוגְ אּולִ י ְב ֶש ֶקט עו ֶֹקבֶ ת...
ִהיא יו ַֹּדעַּ ת ֶשאו ָֹתּה הַּ מו ָֹרה אוֹהֶ בֶ ת
ַאפ ֵשר לָּה לִ ְהיוֹת עֲ צּובָ ה וְ נֶעלֶבֶ ת,
וְ ֹלא ְת ְ
ַּאְך ְבלִ י שּום ֶק ֶשר לְ ז ֹו הָ ַאהֲ בָ ה,
ּוקצָ ת גַּאֲ וָ ה:
בּושה ְ
יֵש לָּה – לִ גְ אּולִ י גַּם ָ
ָאז ֶרגַּע לִ ְפנֵי ֶשהַּ מו ָֹרה אֵ לֶיהָ ִמ ְת ָק ֶרבֶ ת,
מו ִֹציָאה גְ אּולִ י אֶ ת הַּ ַּש ִקית הַּ חּומָ ה –
הַּ ְמַאכְ זֶבֶ תְ .בלִ י שּום אֹ מֶ ר ְּודבָ ִרים
מּוקים הַּ ְמכֹעָ ִרים...
לַּמו ָֹרה נו ֶֹתנֶת אֶ ת הַּ ִצ ִ
ּוב ְראו ָֹתּה ֶשאֵ ין עַּ יִן
יטה ָס ִביב ִ
וְ הַּ מו ָֹרה ַּמ ִב ָ
יחה ַּמהֵ ר אֶ ת הַּ פֵ רוֹת ...עַּ כְ ָשיו גַּם
רוָֹאה ַּמנִ ָ
לִ גְ אּולִ י ַּמ ִפית ְמלֵָאה!
וְ ָאז ,עו ָֹשה עַּ ְצ ָמּה הַּ מו ָֹרה כְ מו ִֹציָאה אֶ ת
ּומכְ ִריזָה ֶשיֵש לָּה פְ ִרי ְמיֻחָ ד
יקּהַּ ,
הַּ ַּש ִקית ִמ ִת ָ
יקה!
– כְ מ ֹו ְדבַּ ר ְמ ִת ָ
מּורה
ּומבַּ ֶק ֶשת לְ הַּ עֲ נִ יק ֹו ִב ְת ָ
ְ
לְ כָל ִמי ֶשכִ ְב ָדה אֶ ת הַּ מו ָֹרה!
עוֹבֶ ֶרת ִהיא בַּ כִ ָתה ָס ִביבְ ,מ ַּספֶ ֶרת בְ ִשבְ ח ֹו ֶשל
הַּ ְפ ִרי הֶ ָח ִביב ...וְ ָאז ְמבָ ֶרכֶת עָ לָיו "בו ֵֹרא פְ ִרי
ּומנִ יעָ ה רֹאש בַּ הֲ נָָאה,
הָ עֵ ץ" ְבקוֹל ָרם וְ נִ ָשא ְ
יסה...
יסה לִ לְ ִע ָ
בֵ ין נְ גִ ָ

אהֲבָ יו ְכצֵ את הַ ׁ ֶּׁש ֶּׁמ ׁש ִּבגְ בֻ ָרתוֹ " – חלק ב
אדיר דחוח-הלוי יצ"ו " וְ ֹ
גילה המוערך של השמש הוא  4.567מיליארד שנים .היא נעה במסלול
בגלקסיית שביל החלב במרחק של כ־ 26אלף עד  28אלף שנות אור
ממרכז הגלקסיה ,ומשלימה סיבוב בכ 226-מיליון שנים .שנת אור היא
מידת המרחק שבו עובר האור במשך שנה ,ובמלים אחרות ,שנת אור
היא מרחק של  9,460,730,472,581קילומטר.
כאשר מסתכלים על השמש רואים אותה במצבה כפי שהיה לפני כ8-
דקות לערך .הסיבה לכך היא המרחק הגדול שבין כדור-הארץ לשמש
(כ 150,000,000-ק"מ) ,והעובדה שהאור נע במהירות סופית (כלומר
במהירות ניתנת למדידה ,שאיננה אינסופית).

מהירות האור ומהירות הקול
מהירות האור היא כ 300,000-קילומטרים לשנייה ,שהם כ-
 1,080,000,000קמ"ש .לעומת מהירות האור מהירות גלי הקול היא
אפסית .בדרך כלל ,משתמשים במונח "מהירות הקול" כשמתכוונים
למהירות גלי הקול באוויר ,שהיא  343מטר לשנייה או  1,235קמ"ש,
בטמפרטורה של  20מעלות צלזיוס באוויר יבש .במים לדוגמה ,מהירות
הקול גבוהה פי  4.3ממהירותה באוויר.

מאיר בן אברהם עפארי יצ"ו  הפסיקה המעשית והפסיקה העיונית
ההכרעה בתלמוד היא עיונית ,וחכמי התלמוד ראו שלפעמים יש צורך
ללמד רק טכניקה והרוב יקבע האם הדין הוא לכאן או לכאן.
רבנו בהלכות ממרים (א ,י) פוסק ,שאם מהבחינה העיונית אינך יודע איך
לפסוק ,אזי לך אחר השיטה הטכנית" :בשל התורה הלוך אחר המחמיר
ובשל דברי סופרים הלוך אחר המקל" ,וזהו הכלל התלמודי המפורסם:
"ספיקא דאורייתא לחומרא וספיקא דרבנן לקולא" .גם בכלל זה יש כמובן
מחלוקות שונות ,חומרות וקולות ,שהרי אין הדעות שוות ,והסיבה
המשמעותית ביותר לכך היא שאין לנו בית-דין שיכריע.
הפסיקה הטכנית קיימת בעולם ההלכה כי נתמעטו המעיינים ,וכפי
שהתלמוד בתמורה (טו ע"ב) מלמד אותנו" :ליבא דאימעיט" .רש"י אומר
שם" :הלב נתמעט ,ולא היו יודעין להחזיר אותן [ההלכות] ששכחו מתוך
פלפול היאך הלכה ,והיו חלוקין בהן והלכו אחר המרובין" .רש"י מדבר על
סוג אחר של לומדים ,ולא מתכוון לאותם אלה המחדירים פיל לחור המחט
הנקראים בתלמוד "מעיילין פילא בקופא דמחטא" (בבא מציעא לח ע"ב,
ברכות נה ע"ב) ומתקנים את נוסח הסוגיה כדי שתתאים לשיטתם ,וכפי
שעשו חכמי התוספות שהתפלפלו לעתים בנושאים שלא הכירו במציאות,
ותלמידיהם שהגדילו לעשות המציאו את שיטת "תן לי קושיא ואתן לך
תירוץ" ומתחפרים על קוצו של יוד.
הפסיקה העיונית קשה יותר ,היא צריכה עיון ועומק מחשבה .ההלכה על-
פי העיון גורמת לבעיות ולמחלוקות בין אנשים ,כי היא שונה מהמנהג
הנפוץ שהאדם הורגל אליו ,ורבים הם המופתעים כשמוכיחים אותם
ואומרים להם שעל-פי העיון ההלכה היא כזו וכזו ,ולא כפי שהם הורגלו
בביקוריהם בבתי-המדרש ל"שיעור" בהתחכמות והתפלפלות.
בשיעורי הלכה שאני לומד עם חברים ,אני שומע לעיתים ממשתתפים
מזדמנים "התגרדויות" וחריקות שיניים כשהם שומעים את דברי הרמב"ם
או את הסבריו של מורי ,וקופצים ואומרים "אבל הרב פלוני פוסק כך וכך
וזה לא נכון" .הם מתכוונים לרבני הזמן "הגדולים" האוחזים בשיטת

הפלפול המתחפרת כפי שלמדו בישיבות ובבתי-המדרש הפזורים לרוב
בארצנו הקדושה ,שבחלק גדול מהן החכמה נעשית "עדרים עדרים".
כל האמור לעיל הוא תוצאה של הגלות והעדר בית-דין הגדול ,ולכן רבתה
המחלוקת בישראל" :משבטל בית-דין הגדול רבתה מחלוקת בישראל ,זה
מטמא ונותן טעם לדבריו וזה מטהר ונותן טעם לדבריו ,זה אוסר וזה
מתיר" (הלכות ממרים א ,ט).
כשבית-הדין הגדול היה קיים לא היו מחלוקות בישראל "אלא כל דין
שנולד בו ספק לאחד מישראל שואל לבית-דין שבעירו .אם ידעו אמרו לו,
ואם לאו ,השואל ,עם אותו בית-דין או עם שלוחו ,עולין לירושלים
ושואלין לבית-דין שבהר הבית .אם ידעו אומרין להם ,ואם לאו ,הכל באין
לבית-דין שעל פתח העזרה .אם ידעו אמרו להן ,ואם לאו ,הכל באין
ללשכת הגזית לבית-הדין הגדול ושואלין" (שם ,ז) .כיום בגלותנו הרוחנית
מתקשים רבים כאמור גם בפסיקה הפרקטית ,משום שהרגילו אותם
להחמיר ,ובכל מקום שאינם יודעים שולפים את המילה "אסור ,אסור" או
"וטוב להחמיר".
הכלל התלמודי "כוחא דהיתרא עדיף" (ביצה ב ע"ב) נשאר על דף התלמוד,
והפך את המתירים שעיינו ולמדו ,לדתיים "לייט" או כפי שמכנים אותם
"הגדולים" מהישיבות" :בעלי בתים" .הזלזול בזולת גובר עד כדי שנאת
חינם מסוכנת ועמוקה "לשמה" ,וכל זאת בקרב אלה המוחזקים כ"שלומי
אמוני ישראל".
כיום יש לנו גם ספרים המלאים בדעות שונות ומגוונות ,ורבים הם
המקדשים את המילה הכתובה כאילו כתב אותה משה רבנו מפי הגבורה.
רבנו הרמב" ם תוקף בחריפות את אלה המקדשים את המילים הכתובות
ואת "לשון העט" (כדברי רבנו באגרת-השמד ,עמ' קט) ,ואת המשקרים
בכתביהם כדברי רבנו באגרת-תימן (עמ' מה)" :כי המשקר ,כמו שמשקר
בלשונו כך משקר בעטו" .ועוד ,ועל כך בגיליון הבא אם יגזור ה' בחיים.

