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 מבט למיסטיקה לאורו של הרמב"ם. 1

 מבואא. 

ענייני המיסטיקה שנפש ההמון כה ביחס לאת דעת הרמב"ם  בוחןמאמר זה 
שלא יועילו ולא  תהומחמדתן ומחבבתן, המלחמה שהרמב"ם קידש כנגד אותן אמונות 

. בדיון בעניין המיסטיקה, עיקר משמעית, מפורשת וחריפה-קבית, חדה ענהי יצילו
עד כמה שידי מגעת, ואין לי ספק  יוסף קאפח רימָ עבודתי הוא ריכוז דברי הרמב"ם ו

שעם המשך הלימוד והעיון יתוספו עוד ועוד מקורות, ומכיוון שחביבין עלי כל דברי 
והמחשבה, איני חדל ממלאכת שרת הדעת יְּ הרמב"ם, ובמיוחד בעניינים שיש בהם ה  

לעתים , כי את מבוקשךרי ולא תמיד קל לדלות מהערותיו של מָ החיפוש והחיטוט, 
 .רבנו הרמב"ם-, כדרך רבוהוא הכמין והטמין את דבריו, כי זו דרכו קרובות

שהיה ראש וראשון  ,בדברי הרמב"ם על אברהם אבינו תיבראש מאמרי זה נזכר
שהם כמובן כל ענייני המיסטיקה,  ה ובענפי ענפיהודה הזרה, בענפיללוחמים בעב

 רימָ של  ההסגולות, הקמיעות, ושאר אמונות ההבל. לצערי הרב, לא אחת נתקלתי בהער
ושם  ספרו "הליכות תימן",לעיין ב הוא מפנה בה, אשר "מורה הנבוכים"ביוסף קאפח 

כאמור  1ת הללו.עד צוואר ברבות מן ההזיו שקועיםכיצד היו אבותינו בתימן  מתארהוא 
מתחילה עובדי עבודה כנראה שלא לחינם קבעו חז"ל לומר בהגדה "צר לי על כך, אך 
, ונראה שגם בתימן לא מעטים ריחפו בריק מחשבתי, נעדר אור דעת "זרה היו אבותינו

מקום שנוגע בענייני עבודה זרה, אין כל וב 3והמון כאחד. 2והשקפות נכונות, רבנים

                                                 

. עוד 11; שם, חלק ג, לז, הערה 11ראו: מורה הנבוכים )קאפח(, חלק א, סב, עמ' קד, הערה    1
כל ההדגשות  יח.–עבודה זרה, סימנים יא ראו: שו"ת מרי יוסף קאפח, חלק א, הלכות
 במאמר זה נוספו על ידי אלא אם כן יצוין אחרת.

ביקורתו של הרמב"ם על מנהיג קהילת היהודים, ר'  הובאהראו לדוגמה באיגרת תימן שם    2
 . הנטייה אחר האסטרולוגיהיעקב ב"ר נתנאל בן פיומי, על נטייתו אחר האסטרולוגיה

הדעת שגרם למשבר הרוחני הקשה שפקד את יהדות תימן ורבניה מבטאת את הריחוק מן 
נטייתו של ר' יעקב אחר האסטרולוגיה  .(יובאו דברי הרמב"ם 42 לקמן בעמ') באותה העת

 "גן השכלים"ספרו בלהב של האסטרולוגיה, ראו נבעה מאביו ר' נתנאל שהיה חסיד נ
 בפרקים הרביעי והחמישי.

גמה כמה קטעים מתוך הספר: . ונצרף כאן לשם הד280–267ראו: הליכות תימן, עמ'    3
-אליל, שריפאו בתרופות-"למרבה הצער מצויים היו בין היהודים, כמו בין הערבים, רופאי

ני סגולות. את טיב המחלה, איבחונה ומהותה אליל, בקמיעות שיצרו, בלחישות ובכל מי
פי "ספרי חפץ", שהיו שמורים בידם לבל -פי "מזלות", או על-פי דמיונם, או על-קבעו על

ם עין רואה. ]...[ הנני מעתיק כאן לדוגמה, דברים אחדים שאספתים מחוברות  תשופֵׁ
...[, כיוון שלדעתם ומספרים שונים ]...[, שבעליהם שמרום מכל משמר, ונצרום כבבת עינם ]

אלו הם "סתרי עולם". חלק מ"בעלי חפץ" אלה, פעלו מתוך תמימות ופתיות מחשבה כאילו 
כביר מצאה ידם, אך היו ביניהם, שידעו והכירו את אפסות סגולותיהם, והם עשו מעשיהם 

כל מה שהעתקתי למען בצע כסף, כשבסתר לבם בזו ולעגו לתמימים הנפתים לנכליהם. ]...[ 
ישראל -(. ולצערנו הרב, גם כאן בארץ270–269]...[" )שם, עמ'  הוא רק מעט מהרבה כאן

 אנו מוצאים את ההבלים הללו: האמונות בשדים, בכישופים, בקמיעות, בסגולות, ועוד ועוד.



 3 

מפורסם ונערץ ככל  , ויהיהאו מקובל ריולשום מא 4זקן או זקנה,לשום כבוד לרחוש 
שהאמת ורק האמת הניעה אותו לפעול את פעולותיו  ,זו דרכו של רבנוכי שיהיה. 
 5האדירות.

מעט מדברי הרמב"ם בתארו את אברהם אבינו, נשוב לאברהם אבינו, לקמן נצטט 
אברהם אבינו  עם"ם וקשה שלא לחוש בתחושת ההזדהות העמוקה שחש רבנו הרמב

 וזה לשון רבנו: במלחמתו בעבודה הזרה ובסעיפיה,

טתם שאין אלוה כי אם יידוע כי אברהם אבינו ע"ה גדל באומת ה"צאבה", וש
הכוכבים ]...[. ותמצא שהזכירו באותם הספרים ודברי הימים שלהם עניין 

חלק אבל אברהם אשר גדל בכותא הרי כאשר  :אברהם אבינו, ואמרו בלשון זה
 על דעת הכל ]חכמיהם והמוניהם[ וטען שיש שם עושה זולת השמש הוכיחּו
נגדו בכך וכך ]בהוכחה ויכוחית לא הוכחה מדעית גמורה, כי לא תתכן[ ]...[. 

שהמלך כלא את אברהם אבינו עליו השלום,  ,ובסוף אותה הפרשה אמרו
פן  ושהוא המשיך להתווכח עמהם ימים כשהוא בכלא, ואחר כך ירא המלך

ימריד עליו את מדינתו ויוציא בני אדם מדתיהם, ואז הדיחֹו לנפת ה"שאם" 
 ישראל[ אחר שלקח את כל רכושו ]...[.-]ארץ

טת כל יכאשר חלק על ש ,עליו השלום ]אברהם אבינו[ ואין ספק אצלי שהוא
]רבנו אומר את  בני אדם, היו מקללים ומבזים אותו ומזלזלים בו אותם התועים

את כל זה בשל אמונתו בה'  , וכיון שסבלך הניסיון שנתנסה[זאת גם מתו
]כלומר שאברהם אבינו ויתר על כבוד  והעדיף את האמת על כבודו ,יתעלה

ָך עצמו וסבל רדיפות ובזיונות למען האמת[, נאמר לו " ֶללְּ ק  ֶכיָך ּומְּ ָברְּ ֲאָבֲרָכה מְּ ו 
ֹחת ָהֲאָדָמה פְּ שְּ ָך ֹכל מִׁ כּו בְּ רְּ בְּ נִׁ ראשית יב, ג[. והיה תכלית עניינו " ]בָאֹאר וְּ

]כלומר בוא וראה למה זכה בשכר מסירותו[ מה שאנו רואים היום מהסכמת 
מי שאינו  ]גם[ ולהתברך בזכרו, עד שמתייחס אליו רוב אנשי תבל לרוממוֹ 

 6מזרעו, ואין חולק עליו ולא בלתי יודע את גדולתו.

, כי תחושת ההזדהות העמוקה של הרמב"ם עם אברהם אבינו ,בפרק הבא נלמד
לראות את עצמו כממשיך דרכו של אברהם אבינו בהנחלת השקפות  רוממה את נפשו

 הזרה על כל סעיפיה ספיחיה וגרורותיה.-נכונות, ובביעור העבודה

                                                 

"והכוונה כשתצליח להשתחרר מן הדעות הקדומות שהולעטת בהם על ידי זקני בור או נשים    4
 .(14)מורה הנבוכים )קאפח(, חלק א, נ, עמ' עה, הערה  בלות משחר עלומיך"

"וראיתי עוד שאותם הדרשות כאשר רואה אותן הסכל מציבור הרבנים לא יקשה לו מהם    5
מאומה, כי אין הסכל הפתי, הריק מידיעת טבע המציאות ]כלומר הריק ממדעי הטבע[ 

)קאפח(, פתיחה, עמ' ט(. מרחיק את הנמנעות ]ההזיות ואמונות ההבל[" )מורה הנבוכים 
כותב ָמרי וזה לשונו: "וכאן מדבר רבנו באותם היודעים דיני סוכה ולולב  60ושם, בהערה 

 ואולי ארבעה שומרים ובאחת יסכלו ויבערו כידוע".
רי מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, כט, עמ' שמ. הדברים שבסוגריים הרבועים הם דברי מָ    6

 יוסף קאפח בהערותיו שם.
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ם ". ב שֵׁ ל עֹוָלם ה'בְּ  קריאתו של אברהם אבינו לדרך האמת –" אֵׁ

בקריאתו ההיסטורית המהדהדת של אברהם אבינו )בראשית כא, לג(, פותח רבנו 
הרמב"ם את כל ספריו. כך הוא פותח גם את פירושו למשנה, ואשר בטעות נשמט גם 

וזה לשונו בהערתו לפסוק זה בראש "מורה הנבוכים":  7יוסף קאפח, רימָ ממהדורתו של 
לרמוז כי פעולתו בספר  ,אבינו ]...[ "ברור כי פתיחה זו באה בעקבות האמור באברהם

ת יזה היא  ת  ". הרמב"ם ראה את חוד ה' בעולםיהמשך קריאתו של אברהם לפרסם את אמִׁ
פילוסופית, ממשיך -עצמו כממשיך דרכו של אברהם אבינו, ממשיך דרכו המחשבתית

דרכו בקריאה לכל באי עולם לייחוד ה', וממשיך דרכו בעמידה איתנה ונחושה כנגד 
 ות נפסדות והשקפות זרות.דע

"מורה הנבוכים" )ג, כט(, מתייחס הרמב"ם לקריאתו של בספריו "משנה תורה" ו
ובזו  "משנה תורהספרו "מובאים דבריו ב להלן בפסקה הראשונה .אברהם אבינו

 :"מורה הנבוכים"שבשלאחריה מובאים דבריו 

ועל דרך זו היה העולם מתגלגל והולך ]בשגייה אחר עבודה זרה[, עד שנולד 
כיון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט  ]...[ עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו

והבין קו הצדק מדעתו  דרך האמתבדעתו ]...[ ולבו משוטט ומבין עד שהשיג 
ים ]...[ וכיון שהכיר הנכונה. וידע שיש שם אלוה אחד ]...[ וידע שכל העם טוע

 ,]...[ שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בהוידע, התחיל להשיב ]...[ ולומר 
קש המלך להרגו ונעשה לו נס ויצא לחרן.  כיון שגבר עליהם בראיותיו בִׁ

עד  ,]...[ והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם ולהודיעם שיש אלוה אחד
ם "שנאמר  וד השם[]לייח שהגיע לארץ כנען והוא קורא שֵׁ ָרא ָשם בְּ קְּ יִׁ ל  ה'ו  אֵׁ

היה מודיע לכל אחד ואחד  ,וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ]...[ .]...[" עֹוָלם
 8.תהו לדרך האמעד שיחזירֵׁ כפי דעתו 

ָדל עמודו של עולםוכאשר גדל  בְּ לא גוף ולא כח  ,ונתברר לו שיש שם אלוה נִׁ
עשיו, והבין אפסּות אותם ההבלים בגוף, ושכל אלה הכוכבים והגלגלים מ

ם  סֵׁ רְּ אשר נתחנך עליהם, החל לסתור שיטתם ולבאר הפסד השקפותיהם, ּופִׁ
ָכם, וקרא  ם "ֶהפְּ שֵׁ ל עֹוָלם ה'בְּ דוש העולם י, קריאה הכוללת מציאות ה' וח"אֵׁ

 9.מאת אותו האלוה

                                                 

רי יוסף קאפח בראש הרמב"ם פתח בפסוק זה גם את מאמרו בתחיית המתים, וכך כתב מָ    7
מאמר זה מהדורתו: "פתיחה זו רגילה אצל רבנו בכל ספריו, כך פתח בפירושו למשנה ואשר 
בטעות נשמט במהדורתי. וכך פתח בספרו משנה תורה, וכך בכל כתבי היד אלא שהושמט 
בדפוסים. וכך פתח בספר המצוות, ראה מהדורתי האחרונה וכך גם במורה הנבוכים. והיא 

]בראשית כא, לג[" )אגרות  'ויקרא שם בשם ה' אל עולם'ריאתו של אברהם אבינו בעקבות ק
 הרמב"ם )קאפח(, שם, עמ' סט(.

 הלכות עבודה זרה פרק א.   8
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, כט, עמ' שמא.   9
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, לידיעת ה' ולהשקפת חידוש העולםהרמב"ם שקריאתו של אברהם היא מבאר כאן 
שקריאה זו נועדה לפרסם את  ,כותבשיוסף קאפח  ריהבאנו בדברינו את דברי מָ ולפני כן 
 ברור. "מורה הנבוכים"ומשום כך קבעּה הרמב"ם בראש ספרו  ,בעולםיחוד ה' י אמיתת
, ' וכל יסודות הדת המחשבתייםחוד הידיעת ה' ויישקריאה זו כוללת את מצוֹות  ,אפוא

 10במשמעותו הרחבה כולל את כל העניינים האלו.המושג "ידיעת השם" ו

ולחם בעוז כנגד  נפשואברהם אבינו סיכן את מה היה שכרו של אברהם אבינו? 
זרה שהיו סביבו עד שביקשו להרגו, וקשה מאד להבין את תעצומות ה עבודההעובדי 

ָשעָ הנפש האדירות שהיו לאברהם אבינו לעמוד יחיד כנג  11ה.ד אומה גדולה אכזרית ּורְּ
ָרָהם "ית היא אהבתו העצומה לבורא עולם: ההסבר היחיד לעמידתו האיתנה והעקב ַאבְּ

י היא אשר נטעה בו את האהבה האדירה ו –)ישעיה מא, ח( מכח ידיעתו אותו  "ֹאֲהבִׁ
ולהתמודד בהצלחה עם כל  ,לאמת, ואת כוחות הנפש המופלאים לבטוח בבורא עולם

ם התייחס לעמידתו האיתנה של אברהם אבינו רבנו הרמב" הרדיפות שהיו מנת חלקו.
ם שוב ", וכבר הבאנו את דבריו בפרק הקודם, ואוהב האמת יקראֵׁ מורה הנבוכים"בספרו 

 להתענג עליהם. לושוב ולא יחד

ברק ז"ל, -פעם נשאל הרב אהרן חמדי מבני ,נקודה למחשבהונסיים פרק זה ב
טועים? שהרי אנו מתי מעט? והשיב, אנחנו שהולכים בדרכו של הרמב"ם, אולי אנחנו 

 אברהם אבינו יחיד היה, וכי יעלה על דעתך שאברהם אבינו טעה?

 מחיית עבודה זרה –כולה  . הציר שעליו סובבת התורהג

מתברר מדוע הרמב"ם ראה את עצמו כממשיך דרכו של אברהם האמור לאור 
לחנך ולהורות יא שתכליתה הראשונה של דת משה ה ,אבינו. רבנו הרמב"ם היה בדעה

מורה "וכפי שכתב ב ולבער את העבודה הזרה וכל גרורותיה, ,לדעות ולהשקפות נכונות
לוק עבודה י"כיון שהיתה מטרת כל התורה וצירה אשר עליו היא סובבת הוא ס: "הנבוכים

 פעמים שש-חמשואם נשים לב, לא פעם ולא פעמיים, לפחות  12.זרה ומחיית עקבותיה"
, וזה שתכלית התורה הוא סילוק עבודה זרה ומחיית עקבותיה ,הרמב"ם כותב )!( בספריו
 לשונו:

כי המטרה הראשונית בכל התורה "וכבר ידעת מלשונות התורה בכמה מקומות ( 1
עקירת עבודה זרה ומחיית עקבותיה וכל דבר השייך לה, ואפילו זכרה וכל מה שמביא 

                                                 

ובמשמעותו המצומצמת הוא מתייחס למצוות ידיעת השם בלבד, מצוות העשה הראשונה    10
 המצוות לרמב"ם.בספר 

בימינו, שמבקשים למצוא חן בעיני המון העם  חולשת הדעת בקרב אנשי הדתבמיוחד לנוכח    11
 העולם הזה. והנאות ורבניו בעלי השם והשררה, וזנחו את דרך האמת כדי להשיג את טובות

 ומה ערך יש לדת ללא דעת וללא אמת?
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, לז, עמ' שנח.   12
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באש וקוסם ומעונן ומנחש ומכשף וחובר כגון האוב והידעוני וההעברה  לדבר ממעשיה,
 13.חבר ודורש אל המתים"

כי כל תורתנו עיקרה וצירה אשר תסוב עליו הוא מחיית אותן ההשקפות מן "( 2
ֶתה 'כדי למחותן מן המחשבות אמר  המחשבות, ואותן העקבות מן המציאות. פְּ ֶפן יִׁ

ֶכם בְּ ב  ָבבֹו ֹפֶנה ה  'דברים יא, טז[, וגו' ] 'לְּ וגו' ]שם כט, יז[. ולמחייתן מן  'יֹוםֲאֶשר לְּ
עּון'המציאות אמר  דֵׁ ג  ֶהם תְּ ירֵׁ ֲאשֵׁ רּו ו  בֵׁ ש  ֹבָתם תְּ צֵׁ ֹתצּו ּומ  יֶהם תִׁ ֹחתֵׁ בְּ זְּ וגו' ]שם ז, ה[,  'מִׁ

הּוא' ָמקֹום ה  ן ה  ָמם מִׁ ֶתם ֶאת שְּ דְּ ב  אִׁ ]שם יב, ג[. ונכפלו שני עניינים אלו בכמה מקומות  'וְּ
כפי שהודיעונו ז"ל בפירושם המקובל  הראשונה הכוללת את כל התורהוהם היו המטרה 
ָּוה 'לאמרו יתעלה  ת ָכל ֲאֶשר צִׁ י ד ֹמֶשה ה'אֵׁ יֶכם בְּ  ,]במדבר טו, כג[, אמרו: הא למדת 'ֲאלֵׁ

שכל המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה, וכל הכופר בעבודה זרה מודה בכל 
 15דע זה". 14.התורה כולה

ומחיית  ]=השקפת עובדי עבודה זרה[ טול אותה ההשקפהיד התורה בסוֹ כי יְּ "( 3
 16.כמו שביארנו" עקבותיה

"ואם תעקוב אחר כל מצוה ומצוה שנאמרו בעבודה זרה תמצאם טעמם ברור, ( 4
 17."והוא סילוק אותם ההשקפות הנפסדות וההרחקה מהן עד הקצה האחרון

ת ָכל 'נאמר מצות עבודה זרה כנגד המצוות כולן היא, ש" (5 ֲעׂשּו אֵׁ ֹלא ת  ּגּו וְּ שְּ י תִׁ כִׁ וְּ
ֹות צְּ מִׁ וגו' ]במדבר טו, כב[. ומפי השמועה למדו שבעבודה זרה הכתוב מדבר. הא  'ה 

למדת, שכל המודה בעבודה זרה כפר בכל התורה כולה ]...[ וכל הכופר בעבודה זרה 
 18".והיא עיקר כל המצוות כולןמודה בכל התורה כולה 

 רא הרמב"םומדוע ק ,לשאלה יוסף קאפח רימָ וברורה עתה גם תשובתו של 
: "קרא שם הלכות אלה 'יסודי , וזה לשונו"יסודי התורה" ההלכות הראשונקבוצת הל

ה לו שהוא יודע תורה, ואינו יודע מֶ דְּ נִׁ מי שֶ  ,כי לדעת רבנוהתורה' ולא 'יסודי האמונה' 
רק לאחר הנחת היסודות המחשבתיים  ".ה אין לואת ה' בדרכו של רבנו ובשיטתו, גם תור

ויתן בהלכות התורה ללא  א, וכל מי שיׂשהנכונים יש מקום לבוא וללמוד הלכות ודינים
מורה "תב רבנו בושהונחו בדעתו יסודות הדת המחשבתיים רחוק מאד מהאמת, וכפי שכ

 : "הנבוכים

וכל זמן שאתה עושה מצוה אתה עושה אותה באבריך כמי שחופר גומה 
בקרקע או חוטב עצים מן היער מבלי להתבונן בענין אותו המעשה, ולא ממי 

                                                 

 חלק ג, כט, עמ' שמא. שם,   13
 ספרי שם; קידושין מ ע"א; הוריות ח ע"א.   14
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, כט, עמ' שמד.   15
 , ל, עמ' שמה.שם   16
 לז, עמ' שס. שם,   17
 משנה תורה )קאפח(, הלכות עבודה זרה ב, ז.   18
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אל תחשוב שהגעת אל התכלית, אלא תהיה אז קרוב למי בא ולא מה תכליתו, 
יֶהםשנאמר בהם ' יֹותֵׁ לְּ כִׁ ָרחֹוק מִׁ יֶהם וְּ פִׁ ָתה בְּ  19."[ב יה יב,ירמ] 'ָקרֹוב א 

יוסף קאפח בבארו  רימָ הפוכה לדעת רבנו, וזה לשון האמנם, הטור החזיק בדעה 
 עניין זה:

ודעתו שאין להביא טעם למצוות אלא לעשותן  ,והטור סי' קפא חלק על רבנו
 21ועיין ב"י שם שהטעים שיטת רבנו גם לפי שבילי חשיבת הטור. 20כגזרות.

המצוות כדרישת הטור הרי הוא "כמי אבל באמת סבור רבנו כי המקיים את 
שחופר גומה בקרקע או חוטב עצים מן היער" כלשונו במו"נ ח"ג פ' נא. 

 22.אי נפש" כמ"ש שם פ' לולדעתו דחיית טעמי המצוות אינו אלא "חולִׁ 

י ביחס לאותוו  , וזה לשונו שם בפרק לא:כותב רבנו החולִׁ

המצוות, ויותר  יש בבני אדם אנשים שקשה בעיניהם מתן טעם למצוה מן
ן כלל. ואשר הביא אותם לידי יווי ולאזהרה ענייכיל לצחביב עליהם שאין להׂש

כך הוא חולי שמצאוהו בנפשם ואינם יכולים לבטא אותו ואינם מצליחים 
והוא, שהם חושבים כי אילו היו המצוות הללו מועילות במציאות  .רולהסבי

או ממחשבה ומרעיון בעל דעה, וינו בהן, הרי כאילו בוהזו ומשום כך וכך נצט
כיל לו עניין כלל ואינו מביא לתועלת הרי הוא אבל אם היה דבר שאין להׂש

 ]אצל[ וכאילובלי ספק מאת ה', שהרי אין בינת אדם מביאה לידי דבר מזה. 
כי האדם הוא אשר  אלה חלושי הדעת, האדם בעיניהם יותר שלם מעושהו,

וה אינו עושה כן, אלא יצווה אותנו יאמר מה שמביא לתכלית מסוימת, והאל
לעשות מה שלא תועילנו ויזהירנו מלעשות מה שלא תזיקנו עשייתו, יתעלה 

 23.. אלא הדבר הוא בהיפך זה, וכל המטרה היא תועלתנוויתרומם

                                                 

 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, נא, עמ' תו.   19
" לא נדע טעמןאם אף  ,ות מלך הם עלינווכי מצ ,תוצריכים לבקש טעם למצוואין אנו "   20

 )ארבעה טורים, יורה דעה, סימן קפא(.
וכו'. דבריו מבוארים  'תוואין אנו צריכים לבקש טעם למצו ']...[ ]הטור[: נוומה שאמר רב"   21

ראה שנ ?לבקש טעם מדעתו לשום מצוה ]להרמב"ם[ למה לו ,שדעתו לחלוק על הרמב"ם
ת מלך וכי מצו ,ואין הדבר כן ,שאילו לא היו יודעים טעם המצות לא היינו מצווים לעשותן

ואני אומר דחס ליה להרמב"ם . ואף אם לא נדע טעמן אנו מצווים לעשותן ,הם עלינו
שדעתו ]...[ יוכיחו ]...[ ודבריו  ?ומי יחוש לכבוד התורה והמצות יותר ממנו ,מלמיסבר הכי

מכל מקום כל מה שנוכל לבקש לו טעם  ,פ שכל חוקי התורה גזירות מלך הםז"ל לומר שאע"
ואנו חייבים  ,ומה שלא נמצא לו טעם נייחס הדבר לקוצר השגתינו]...[  נאמר בו טעם

" )בית יוסף, שם(. ובאמת שמצוות התורה לפי רבנו אינן לקיימם כמו המצות שנודע טעמם
ם"גזירות מלך שרירותיות כלל, אלא  יקִׁ דִׁ ים צ  ָפטִׁ שְּ ים ּומִׁ )דברים ד, ח(. ולקמן יתבאר  "ֻחקִׁ

 פסוק זה.
 משנה תורה )קאפח(, הלכות עבודה זרה יב, א, אות א, עמ' תקנד.   22
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, לא, עמ' שמו.   23
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וסובר רבנו שכל מצוות התורה נובעות ממקור חכמה, ויש להן תכלית ומטרה, וזה 
 לשונו:

צוות התורה[ תוצאת חכמה, והמטרה בו תכלית ממ=כל ציווי ואזהרה מהם ]
 ושכל המצוות כולן יש להן טעם, ובגלל תועלת מסוימת ציווה בהן.מסוימת, 

ם"]...[ ולשון הכתוב בכך ברור:  יקִׁ דִׁ ים צ  ָפטִׁ שְּ ים ּומִׁ ]דברים ד, ח[, " ֻחקִׁ
י " טֵׁ פְּ שְּ ָדו ה'מִׁ קּו י חְּ ]תהלים יט, י[ ]...[. ואשר ראוי שיסבור בעניין  "ֱאֶמת ָצדְּ

זה כל מי שדעתו שלמה הוא מה שאבאר, והוא, שכלל המצוות יש להן טעם 
 24בהחלט, ובגלל תועלת מסויימת ציוה בהן.

ים " :וכל המטרה ]במצוות[ היא תועלתנו ]...[ ממה שנאמר ָימִׁ טֹוב ָלנּו ָכל ה  לְּ
ֶזה יֹום ה  ה  נּו כְּ ֹיתֵׁ ח  ֶלה " :]דברים ו, כד[, ואמר" לְּ ים ָהאֵׁ ֻחקִׁ ת ָכל ה  עּון אֵׁ מְּ שְּ ֲאֶשר יִׁ

ֶזה ָּגדֹול ה  ּגֹוי ה  ָנבֹון ה  ם ָחָכם וְּ ק ע  רּו ר  ָאמְּ " ]שם ד, ו[, הרי באר כי אפילו וְּ
החוקים, כולם מורים אצל כל העמים שהם בחכמה ותבונה. ואם היה ציווי 

אינו דוחה נזק, מדוע ייאמר על שאין לדעת לו סיבה ואינו מביא תועלת ו
הסוברו או העושהו שהוא חכם ונבון ורם מעלה, ויהיה זה מופלא בעמים? 

מצוות היא  613-שכל מצווה מאלו האלא הדבר כפי שאמרנו בלי ספק, והוא 
או למתן השקפה נכונה או לסילוק השקפה רעה, או למתן חוק צדק או לסילוק 

 הזהיר ממידה רעה.עוול, או להדריך במידה נעלה או ל

 לכל הטוענים שאין דעת בחוקי התורה ורואים בפילוסופיה כפירה, כדאי להוסיף,ו
אדם מתרחק מן הפילוסופיה, כלומר מדעות והשקפות השככל ש ,רמב"ם מבארהש

נכונות ובריאות, הוא מתדרדר מטה מטה במדרון הסכלות, וזה לשונו: "וכן הזכירו 
פרו ]...[ יפרו מה שסי]...[ וס אומת ה"צאבה"[]עובדי העבודה הזרה מ בספריהם

המורים על חוסר דעת חמור, ועל שהם היו הרחוקים ומשקרים שקרים מצחיקים מאוד, 
שהריחוק מן  ,נמצא 25".ביותר בני אדם מן הפילוסופיא, ושהם היו בתכלית הסכלות

ספר "ב "משנה תורה"תח את ספרו ווזו הסיבה שרבנו פהפילוסופיה תכלית הסכלות. 
בהלכות שמטרתן להאיר את ׂשכלו של האדם בדעת, לרוממו לבחון כלומר , "המדע
בֹו למעלת אהבת האמת, ולהדריכו ליסֹוד היסודות ולבקֵׁ  ּגְּ ׂש  ר חידושים בעין המחשבה, לְּ

 לידיעת ה' יתעלה ויתרומם. –ועמוד החכמות 

ב לח יכם מבטו ברם, רבים הם אשר תקפו את רבנו הרמב"ם, רבים הם אשר לא ָער 
 :"מורה הנבוכים"בצוואת ספרֹו  רבנו החודר והנוקב עד התהום, וכפי שתיארם

פּו מוחותיהם בדעות הבלתי נכונות ובדרכים  נְּ ט  תְּ אבל המבולבלים אשר כבר נִׁ
הם יירתעו  ,[...] ומדמים שהם בעלי עיון ואין להם ידיעה כלל [...] המטעים

כי  ,, כי לא יבינו להם ענין, ועודמפרקים רבים ממנו, ומה מאד יקשו עליהם

                                                 

 שלו.–, כו, עמ' שלהשם   24
 , כט, עמ' שמ.שם   25
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 ף תרמיתם[ׂשֵׁ חָ שלא תֵׁ  , כדי]ולכן התנגדו לו מהם יתגלה פסולת הסיגים שבידם
 26.שהם סגולתם ורכושם המיועד לאידם

שקשור ליסוד  בחמש המילים האחרונות בדברי רבנו טמון יסוד מיסודות ההשגחה
פסדותהמידות הרעות וההשקפות השכר והעונש. כלומר,  הרחוקים מה' בחרו  הןבש ,הנִׁ
שתמיט עליהם את השבר, תצמח הרעה  ןומהרכושם ומנת חלקם יתעלה ויתרומם, הן 
בקריאת האמת מרטיטת הלבבות של ישעיה  פרק זה-תת ונסיים מידה כנגד מידה.

י "הנביא:  שֵׁ קְּ ב  י ֶצֶדק מְּ פֵׁ י ֹרדְּ ל  עּו אֵׁ מְּ ֶתם ,ה'שִׁ בְּ יטּו ֶאל צּור ֻחצ  בִׁ ֶתםוְּ  ה  רְּ ֶקֶבת בֹור נֻק  . ֶאל מ 
יֶכם ָרָהם ֲאבִׁ יטּו ֶאל ַאבְּ בִׁ הּו [...] ה  בֵׁ ַארְּ הּו וְּ כֵׁ ֲאָברְּ יו ו  ָראתִׁ י ֶאָחד קְּ  )נא, א(. "כִׁ

 ה חמורה?עבודה זרה כֹ שגייה אחר מדוע הד. 

מדוע התורה כל כך מתאמצת להרחיק אותנו מעבודה זרה? והלא הקב"ה כלל אינו 
הרחיקה כל התורה זקוק לנו שנעבוד אותו, אנחנו אלה הם אשר זקוקים לו, ומדוע אפוא 

התשובה, תכליתה המרכזית של התורה היא ליצור חברה בריאה  27כך מן העבודה הזרה?
אמת, סובלנות ומתינות, -מלה, צדק ומשפטומתוקנת, חברה שבה ערכים כגון: אהבה וח

 צדקה וחסד, יושרה וטוב לב, הם הערכים שלאורם צועדת החברה בכללותה.

ברם, לא ניתן להשתית לאורך זמן ערכים אלה ללא הערך המרכזי הנעלה מכולם, 
. כל חברה, מתוקנת יראת שמים קיומו מבטיח בוודאות חברה ערכית: הערך היחידי אשר

שתהיה, תיכשל בסופו של דבר לקיים ערכים אמיתיים, הואיל וייצר לב  ונאורה ככל
מנע מן האדם רע, ובמקום שתאוות הבצע ושאר התאוות מתגברות, החסם היחידי שי

לנצל ולרמוס את החלש ממנו, החסם היחידי הזה הוא יראת האדם ללכת בשרירות לבו, 
סּור מֵׁ " שמים. ָמה וְּ יא ָחכְּ ַאת ֲאֹדָני הִׁ רְּ ן יִׁ יָנההֵׁ  )איוב כח, כח(. "ָרע בִׁ

כשאדם יודע את בוראו כפי שמלמד הרמב"ם, מצטיירת בׂשכלו התודעה ש"עין 
רואה ואוזן שומעת וכל מעשיו בספר נכתבים", שהוא עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך 
מלכי המלכים, ושהוא עתיד להיענש על כל מעשה ממעשיו ומחשבה ממחשבותיו. אדם 

כזו, יחשוב אלף פעמים לפני שיעבור עבירה מוסרית, וגם אם יתגבר  בעל ידיעה נעלה
עליו יצרו וייכשל בעבירה, יעשה זאת מתוך אי נוחות רבה, ומתוך תחינה לבורא עולם 

כל מערכת חוקים אחרת, וכל  28שיציל אותו מן הרפש והכיעור שנקלע אליהם.

                                                 

 יב., חלק א, צוואת מאמר זה, עמ' שם   26
מצוות מן התורה נתייחדו להרחקה מעבודה זרה באופן ישיר, ורבות אחרות מטרתן  51   27

להרחיק מן העבודה הזרה באופן עקיף )כגון הלכות ייחוד השם, שבת, קרבנות, כלאים, ועוד 
אלא וכך כותב הרמב"ם: "הרבה מן המצוות לא נתבאר לי עניינם וידעתי טעמיהן  ועוד(.

כפי שתשמע כאשר  טות ה"צאבה" והשקפותיהם ומעשיהם ועבודותיהם,כאשר עמדתי על שי
אבאר טעמי אותן המצוות שחושבים בהן שאין להן טעם, ואני אזכיר לך את הספרים אשר 
יתברר לך מהם כל מה שידעתי אני משיטות ה"צאבה" והשקפותיהם כדי שתדע על נכון 

כים )קאפח(, חלק ג, כט, עמ' אמתת מה שאומר בטעמי אותן המצוות ]...[" )מורה הנבו
 שמב(.

 רפז.–ראו: מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, ח, עמ' רפו   28
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קנה מע חזֵׁ ָראֶשיָה אידיאלוגיה הומאנית וחברתית ככל שתהיה, לא ת  מד לאורך זמן, וְּ
 וחבריה יסחפו בסופו של דבר לתוך מערבולת הבצע והתאוות.

זרה? בחברה שבה העבודה הזרה -יראת שמים לאיסור עבודה ביןומה הקשר 
רוחשת ופֹוָׂשה ואוכלת כל חלקה טובה, הריחוק מהקב"ה הוא כה רב, עד שלא ייתכן 

ובמקום שהריחוק מה' הולך  את שמים.ההכרחי: ירחסם השיימצא באותה החברה אותו 
ל, כך גם יגדל הריחוק מיראת שמים, וככל שהריחוק מיראת שמים יגדל, כך יתדרדר  וגדֵׁ
מצבה המוסרי והערכי של החברה, והיא תשקע לתוך סיאוב מידותי וערכי, סיאוב 

 מבאיש שיאכל אותה מבפנים ומבחוץ עד כדי התפוררותה וחורבנה.

"כי רי יוסף קאפח, וזה לשונו: נמצא באחת מהערותיו של מָ יסוד הרעיון שהעלנו 
העדר יראת שמים[ גורמת לשחיתות כתוצאה מהזלזול במצוות שבין אדם למקום ]=

מחשבתית והרגשת לית דין ולית דיין, והרגשה זו נזרעת גם בסביבתו של הגרעין הראשי 
 29.ת שמהם ניזקת כל החברה"יִׁ שָ יר וָ מִׁ ונובטת שָ 

 אמת במיסטיקה לפי הרמב"ם?. האם יש ה

מעט ממשנתו ביחס לענייני  הרמב"ם פורׂש ,בפרק יא מהלכות עבודה זרה
 ג(שלא לקסום;  ב(שלא לנחש;  א(הוא דן במצוות לא תעשה הבאות: שם המיסטיקה. 
 ז(שלא לשאול באוב;  ו(שלא לדרוש אל המתים;  ה(ר חבר; שלא לחבֹ  ד(שלא לעונן; 

להלן הבאנו מבחר מדבריו שנאמרו על המצוות שלא לכשף.  ח(שלא לשאול בידעוני; 
שנזכרו, ומן הביטויים שהרמב"ם משתמש בהם נלמד על דעתו ביחס לשאלה שהצבנו 

 וזה לשונו:, (רוב הדברים הובאו מסוף הפרק שם) ק זהבראש פר

הכזבים שהסכלים אותן אסור לעונן. אף על פי שלא עשה מעשה אלא הודיע 
 30.אמת ודברי חכמהמדמים שהן דברי 

ומעלה על דעתו בסכלותו שאותן אי זה הוא חובר, זה שמדבר בדברים ]...[ 
וכן אדם שאמר עליו החובר אותן הקולות והוא יושב  ,]...[ הדברים מועילים

מפני שנשתתף לפניו ומדמה שיש לו בזה הנאה, מכין אותו מכת מרדות, 
ג ם " ם המכועריםבסכלות החובר, וכל אותן הקולות והשמות המשוני עּו וְּ ֹלא ָירֵׁ

ין אֹוָתם יב אֵׁ יטֵׁ  31]ירמיה י, ה[. "הֵׁ

מי שנשכו עקרב או נחש מותר ללחוש על מקום הנשיכה, ואפלו בשבת, כדי 
הואיל ומסוכן  אף על פי שאין הדבר מועיל לכלום,שב דעתו ולחזק לבו. ילי
 32טרף דעתו עליו.יהתירו לו כדי שלא ת ,הוא

                                                 
 .36, לה, עמ' שנה, הערה שם   29

 משנה תורה )קאפח(, הלכות עבודה זרה יא, י.   30
 יג.–שם, יב   31
 שם, יד.   32
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והן שהטעו בהן עובדי עבודה זרה  י שקר וכזב הן,ודברים אלו כולן דבר
ואין ראוי לישראל שהם חכמים  33הקדמונים לגויי הארצות כדי שינהו אחריהן.

 מחוכמים להימשך בהבלים האלו, ולא להעלות על הדעת שיש בהן תעלה
ל"שנאמר  ]=תועלת[, ָראֵׁ ׂשְּ יִׁ ֹלא ֶקֶסם בְּ י ֲעֹקב וְּ ש בְּ י ֹלא נ ח  ג[. ]במדבר כג, כ "כִׁ

ָמעּו "ונאמר  שְּ ים יִׁ מִׁ ֶאל ֹקסְּ ים וְּ נִׁ ֹענְּ ש אֹוָתם ֶאל מְּ ָתה יֹורֵׁ ֶלה ֲאֶשר א  ם ָהאֵׁ ּגֹויִׁ י ה  כִׁ
ָך  ן לְּ ן ָנת  ָתה ֹלא כֵׁ א   " ]דברים יח, יד[.ֱאֹלֶהיָך ה'וְּ

ומחשב בלבו שהן אמת ודברי חכמה אבל  ,כל המאמין בדברים אלו וכיוצא בהן
, ובכלל הנשים ]![ אינו אלא מן הסכלים ומחוסרי הדעת – התורה אסרה אותן

והקטנים שאין דעתן שלמה. אבל בעלי החכמה ותמימי הדעת ידעו בראיות 
תורה אינם דברי חכמה, אלא תהו והבל השכל אלו הדברים שאסרה  ,ברורות

, ונטשו כל דרכי האמת בגללן. ומפני זה אמרה ]![ שנמשכו בהן חסרי הדעת
ם "על כל אלו ההבלים  תורה כשהזהירה ֶיה עִׁ הְּ ים תִׁ ]דברים יח, " ֱאֹלֶהיָך ה'ָתמִׁ

 34יג[.

תב הרמב"ם, וזה ושכ מובות בני אדם, וכיומכיוון שעניינים אלה חדרו עמוק לל
אלא שהם  ,לשונו: "ואפילו טובים וחסידים מאנשי תורתינו חושבים שהם דברים נכונים

ם דברים בטלים ושקריים הזהירה התורה ואינם יודעים שהאסורים מטעם התורה בלבד, 
 35והם דברים שנעשה להם פרסום רב אצל העמים". עליהם כדרך שהזהירה על השקר,

יוסף קאפח מתוך הערותיו הנפלאות,  רימָ לכן, מן הסיבה שהזכרתי, נצרף מקבץ מדברי 
 כדי להסיר כל ספק מלב המסתפק, וזה לשונו:

 36.המה מעשה תעתועיםשכל אלה הבל  :ואחת היא דעת רבנו (1

במקרא ]...[ נאמר הלאו רק לקוסם עצמו, והשואל רק מגונה ומכוער כלשון  (2
שאין ראוי  ונראה שכל כיעורו על ידי זיהום מחשבתו בדברי הבל ,רבנו בסה"מ

 37לישראל מקבלי תורת ה' לעסוק בהן.

וכוונת רבנו באמרו "עושה מעשה" הוא למעשה הקיטור או כיוצא בו, לא ( 3
כי זה לדעת רבנו לא עשה ולא עושה ולא יעשה, כי עשיית דבר על ידי כישוף 

                                                 

העבודה הזרה ובפירושו למשנה כותב הרמב"ם, וזה לשונו: "וכל הדברים הללו ]ענייני    33
וטקסיה[ נעשו מחמת הצורך, והוא שבזמנים הקדמונים איחדו על ידן את אנשי המדינות, 
צּורֹות הללו ]=פסלים,  ודימו בלב המוני העם ואמרו להם, שהצלחת ארצכם ומצבכם ב 
סגולות, וכיו"ב[, ושתתקבצו לבתיהם ]=לבתי עבודה זרה[, ותכבדו אלה הזקנים היודעים 

תקיים להם על ידי כך השלטון, והאמינו שהוא דבר אמת ]...[, והיו אומרים: כך סודותיהם. ונ
אמר כוכב פלוני, וכך דיבר מזל פלוני, ובכך מכבדין אותו והולכין אחריו ומאמינים בו" 

, עבודה זרה ד, ז, עמ' רלט(. והעיר שם מרי יוסף קאפח, וזה לשונו )קאפח( )פירוש המשנה
 ממציאים המפוקחים מושגי תוהו כדי לרכז סביבם את ההמון". "כבכל הדורות(: 29)הערה 

 כא.–שם, כ   34
 פירוש המשנה )קאפח(, עבודה זרה ד, ז, עמ' רלח.   35
 משנה תורה )קאפח(, הלכות עבודה זרה יא, עמ' תקמו, אות יד.   36
 שם, עמ' תקמז, אות טו.   37
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וההפסד העצום שבכוונת  הכל שקר גמור ומוחלט הבל הבלים, והבל מהובל.
כי רצון הקב"ה שנהיה בעלי דעה  ,רבנו נתבאר היטב כמה וכמה פעמים במורה

השוא תמורתו. ת את האמת, ואל נחדיר למוחותינו את מֵׁ א  נכונה וישרה נדע לְּ 
 וכל המעקם ומעקש את מוחו בהאמנת הזיות הללו חוטא חטא גדול לאלהים

]![.38 

כי אין בכח לחשיו החובר לדעת רבנו אינו מחבר ומקבץ כדברי אחרים, ( 4
 :ואינו אלא הלוחש לחשים. ובאה החי"ת במקום ה"א להזיז אבר זבוב הקל.

 39.מכועריםשמשמיע הברות וקולות משונים ושמות  ,והובר הבר

היינו  :שים לב להגדרת רבנו מהו "העושה מעשה" ]לגבי חובר חבר[( 5
כי אלה החזקת דבר או תנועת אבר מאבריו, אבל לא מעשה חיבור או פירוד, 

וכפי התנאים שבאר רבנו  ,ידי נביא אמת-ורק בידי ה' על אין בכחו לעשות,
 40.במורה ח"ב בפרקי הנבואה

המדבר דברי סכלות ומדמה ולדעת רבנו, כל היושב לפני  ]לגבי חובר חבר:[( 6
 41חייב מכת מרדות. שהם דברי חכמה

טּות כי השוכל הקושיות והתירוצים תימה גדול, ]לגבי הלוחש על המכה:[ ( 7
אסורים במקום סכנה ושלא במקום סכנה, מדאורייתא  ודברי ההבל והכסל

שהוא אומר דברי הבל יודע ומדרבנן, והכא מותר כאשר הלוחש ]על המכה[ 
וכל מטרתו היא להשקיט את החולה בלבד, אבל  אשר לא יועיל ולא יציל,

 42.וטה אסור בכל גווני, מדאורייתא ומדרבנןכשהלוחש עצמו ש

מעשה הקיטור או כל חוק פולחני אחר. ואין פירושו לעשייה על ידי  ,כלומר( 8
לא עשו ולא  ,קמןוכפי שיבואר בהלכה דל ,כשפים, כי כפי שהעירותי לעיל
 43.יעשו, ואין בכוחם להזיק מאומה

הזיות שמטעים בהן ה"חכמים" ו"הגדולים" את ההמון, וכן ביחס ]ביחס ל (9
אלה הם רוב ידי שמותיו הנסתרים של הקב"ה:[ -עשיית "כשפים" עלל

ת על כל לוֹ חְּ נ  החכמים בעיניהם, המשחילים דמיונותיהם הכוזבים והזיותיהם ה  
ניתן להבנת ההמונים. ושים לב לדברי רבנו שכתב ]במורה שם[ דבר שאינו 

בעשיית "נפלאות" בשמות קדושים[, שלא כדעת ="משבשים בו את הדעות" ]
יכול לחולל בו נפלאות  ]שם נסתר מסוים[ המהבילים המאמינים שכל היודעו

כאילו חלילה עזב ה' את ולעשות מופתים כפי שמספרים על אותו האיש, 

                                                 

 שם, עמ' תקמט, אות יט.   38
 שם, עמ' תקמט, אות כ.   39
 שם, אות כב.   40
 שם, אות כג.   41
 שם, עמ' תקנ, אות כד.   42
 שם, עמ' תקנב, אות כט.   43
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לו חלילה כפוף הוא מלכו של עולם לאיזה מין לחש שיש בכוחות הארץ, וכאי
 44.לפעול בעולם ולשנות טבע המציאות שלא כרצונו וכרצון יראיו

 45הן, דברי שקר וכזב שכל אותם הדברים ,אחרי דברים בוטים ומפורשים( 01
בכל זאת יש אוחז עיניים שעושה משהו  :היאך יכלו המתרצים השונים לומר

דברי שקר וכזב שיש בו אמת. ואילו היו דבריהם לומר סברת  בפועל, כלומר
 46עצמם החרשתי, אבל לומר שכך הרמב"ם סובר, תמוה מאד.

, שכל מפרשי הרמב"ם ללא יוצא מן הכלל, כולם תמה מאוד על כך יוסף קאפח רימָ 
ים כנגד כל אף שהרמב"ם אומר דברים מפורשים וחריפ ,לא פלטו מציפורני ההבל

ההבלים וההזיות הללו. עתה נצרף את דברי הרב אבינר שזיהה את מלחמתו של 
הרב צבי  –הרמב"ם בעבודה הזרה, אך משום מה בסוף דבריו הוא מביא את דברי רבו 

 יהודה קוק, שמהם עולה שיבוש חמור בהבנת רבנו הרמב"ם, וזה לשונו:

ה כגון הכישוף ודומיו הרמב"ם סובר שכל התופעות המיסטיות שאסרה התור
הנן לא רק עבירה על התורה אלא גם הבל. ]...[ הרמב"ן ורוב חכמי ישראל 
כגון הראב"ד, הרוקח, הרשב"א, הריטב"א ועוד, חולקים בנושא זה על 
 47הרמב"ם וסבורים שיש ממש בתופעות הללו. ]...[ רבנו צבי יהודה הסביר:

ל ישראל ]...[ היה מובן אצלו "הרמב"ם ]...[ הרגיש בעצמו אחריות ]...[ לכל
שבתוך מחנך ]...[ חובה להשמיטם ]...[ הרמב"ם לא הזכיר שדים ועין הרע, 
לא מפני שהכחיש את קיומם אלא מפני שנזהר והסתייג מפרסומם בכל 

 48ישראל".

חבל שרבים מחכמי ישראל התרחקו מן האמת בעניין כה חשוב זה, ואף היו 
ו שגם הוא מאמין בכזבי המיסטיקה והכשפים כדי עיקמו את הרמב"ם וטענו עפילושה

וכל הטרחה הזו נועדה להסתיר את  49"ליישר" אותו לפי הקו של "העולם הדתי",
רי יוסף קאפח ודבריו . וכבר השיב להם מָ ומן הדעת העובדה שהם התרחקו מן האמת

 ,קאפחיוסף  רימָ להלן כמה דוגמאות בודדות מתוך דברי נוסיף לעיל.  10הובאו בנקודה 
 של רבנו, וזה לשונו: הטהורים שמבטאות את ריחוק המפרשים משבילי מחשבתו

                                                 

. ומקטע זה נלמד לכל הכישופים 7מורה הנבוכים )קאפח(, חלק א, סב, עמ' קג, הערה    44
 למיניהם שאמתתם לא תעלה על הדעת.

 ההדגשות במקור.   45
 שם, עמ' תקנד, אות לא.   46
 .259יהודה, בראשית, עמ' שיחות הרב צבי    47
 .322–321נר באישון לילה, עמ'    48
 .321: נר באישון לילה, עמ' ולרשימה חלקית של אותם ה"חכמים" רא   49
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על  (מו–פרקים לח)]על דברי הכס"מ:[ ומי שעיין בדברי רבנו במו"נ ח"ב ( 1
אמת של רבנו. גם ייווכח על נקלה כמה רחוקים דברים הללו לָ  ,מהות הנבואה

 50.דברי הלח"מ רחוקים משיטת רבנו ומשבילי חשיבתו

]על דברי הלח"מ:[ וסיום דבריו גם תמוה, דהא יעקב אבינו היה בארץ ( 2
שאין עין הרע פעיל בארץ  ,ישראל, ולפי הירושלמי שבת פי"ד הל' ג משמע

 51.ישראל

]על כמה וכמה מפרשים שם:[ ואיני יודע מה הביאם לכל זה ]...[ ודברי ( 3
 52.הלח"מ מאוד תמוהים

דההיא דמאן דבחד בשבתא טבע הבריאה, ]על דברי עבודת המלך:[ ומש"כ ( 4
 53.דבריו תמוהים ביותר והם בלא יבא בקהל רבנו

דכי ניים ושכיב מר אמר  ,]על דברי הלח"מ:[ ואלו הייתי מעז הייתי אומר( 5
דברים הללו. אם רבנו אומר כאן "מדמה בפני הרואים שעשה מעשה והוא לא 

מקום נשאר עוד  עשה", ושם אמר "שי ראה שעשה והוא לא עשה", איזה
 54.לדברים הללו? ולקמן אביא דברי עבה"מ וגם הוא לא אמר מאומה

 55]על דברי עבודת המלך:[ ואחר המחילה לא הבין דברי רבנו.( 6

]על הכס"מ בעניין הלוחש על המכה:[ ודבריו לכאורה תמוהים, מידי הוא ( 7
 56.טעמא? אלא שעושין דברי תורה רפואת הגוף א"כ בכל גווני אסור

]על הלח"מ באותו עניין:[ ואין דבריו נכונים, אלא כמ"ש לעיל דשם מותר, ( 8
מפני שאין הלוחש מאמין בהם אלא כל מעשהו להרגיע את הנשוך וליישב את 

 57.דעתו

 58.]על הכס"מ בעניין האוב והידעוני:[ לא ראה ספר המצוות( 9

"מ לאוין ]על הכס"מ בעניין שלא לכשף:[ לא ראה הכס"מ לשון רבנו בסה( 10
לב ]...[ והכל מעט תמוה, ולכאורה נגד דברי רבנו בהלכה דלקמן. ועיין גם 

והאריך לתרץ  ,שית הכס"מורדב"ז בשו"ת ח"ה סי' אתרצ"ה שהקשה ק

                                                 

ואני תמה, האם הכס"מ לא  , עמ' תקמו, אות יג.משנה תורה )קאפח(, הלכות עבודה זרה יא   50
 עיין במורה הנבוכים? ועל הלח"מ כבר איני תמה.

 אות יד.שם,    51
 שם, עמ' תקמז, אות טו.   52
 שם, אות טז.   53
 שם, עמ' תקמח, אות יט.   54
 שם, עמ' תקמט, אות יט.   55
 שם, עמ' תקנב, אות כו.   56
 שם.   57
 שם, אות כח.   58
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זרות לרוחו שלרבנו ולשבילי חשיבתו, שכאילו יש בדברים הללו  ןבהנחות שה
 59ם.ממש ]...[. ועיין גם מהרש"ל ופירושו דחוק, לא פחות מאחרי

 הארות הם, מפני שיש ב"מורה הנבוכיםספרו "עתה נעבור לדברי הרמב"ם ב
 שמאירות את חושך הסכלות, וזה לשונו: נוספות

הכישוף שאתה שומע, הם פעולות שהיו עושים אותם הצאבה והכשדים 
ים, היו מדמים לאחרים בהם או ים והכנעניִׁ והאשפים, ולרוב היה אצל המצריִׁ 

שהם ]מעשי הכשפים[ פועלים פעולות מופלאות ונפלאות  60נדמה להם,
 61במציאות ]...[.

 .]...[ הזהיר מלעשות דבר ממנהגיהם ,ו]כדי[ להרחיק מכל מעשי הכשפים
]שאין  כל מה שאומרים שהוא מועיל ממה שאין העיון הטבעי מחייבו ,כלומר

 , אלא נוהג לפי דמיונם בדרך הסגולהתו[תועלראיה מדעית שמאששת את 
: "ר"ש הוסיף כאן משלו ]בתרגומו למורה[ יוסף קאפח רימָ ]והעיר שם 

מפני  ,"[ ]...[ואין לזה יסוד לא במקור ולא במציאות "והכחות המיוחדות"
גיון טבעי מחייבם, והם ישהם ענפי מעשי המכשפים, לפי שהם דברים שאין ה

 62מושכים לעשיית הכשפים.

ם טעמם ברור, בודה זרה תמצאֵׁ ואם תעקוב אחר כל מצוה ומצוה שנאמרו בע
 63לוק אותם ההשקפות הנפסדות וההרחקה מהן עד הקצה האחרון.יוהוא ס

כי המטרה הראשונית בכל התורה  ,וכבר ידעת מלשונות התורה בכמה מקומות
עקירת עבודה זרה ומחיית עקבותיה וכל דבר השייך לה, ואפילו זכרה וכל מה 

ני וההעברה באש וקוסם ומעונן שמביא לדבר ממעשיה, כגון האוב והידעו
 64ומנחש ומכשף וחובר חבר ודורש אל המתים.

שיש מן המעשים הללו שהם מעשה שטות  ,"כלומרוזה לשונו:  רימָ העיר שם עוד 
ולא היתה  "מדיום"מוחלטת מצד השוטים או מעשה מרמה מצד הרמאים העושים עצמם 

כדי להבין  65תורה צריכה להקפיד עליהם כל כך אלמלא שיש בהם לתא דעבודה זרה".
 ושושן בפירוש-, וזה לשון אבן"מדיום"יוסף קאפח, נעיין בפירוש המלה  מרילמי מכוון 

 66הוא מתווך בין עולם הרוחות והמתים ובין החיים".ש מלה זו: "אדם שמאמינים בול

                                                 

 שם, עמ' תקנג, אות ל.   59
רי יוסף קאפח העיר שם, וזה לשונו: "כלומר הרמאים שבהם היו מדמים לאחרים, מָ    60

 והטפשים שאינם מסוגלים להבחין בין טוב לרע נדמה להם".
 מורה הנבוכים, חלק ג, לז, עמ' שנז.   61
 .32, עמ' שנח. ודברי מרי שם, בהערה שם   62
 , לז, עמ' שס.שם   63
 , כט, עמ' שמא.שם   64
 .46שם, בהערה    65
 .1235אבן שושן, כרך ג, ערך מדיום, עמ'    66
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 67: "העלאת רוח מתים מקברם והגדת עתידות לפונה אליהם".הוא כותב "אוב"ובפירוש 
ל"אמונות טפלות", וזה לשונו: "כינוי לאמונות נפסדות  אבן שושן ומעניינת הגדרת

וקבל  68)בשדים, במזלות, וכו'( שאנשים חסרי תרבות והשכלה נוטים להאמין בהם",
 האמת ממי שאמרו.

"מדיומים", מסוגי הני שניהם ודעהיגם האוב וגם ש נחזור לענייננו, קרוב לודאי
כביכול בין עולם הרוחות ובין עולם החיים, שהרי נאמרו יחדיו גם  "מתווכים"כלומר 

י"בפסוקי התורה:  ֹענִׁ דְּ יִׁ ל אֹוב וְּ ֹשאֵׁ ֶיה ָבֶהם ")דברים יח, יא(,  "וְּ הְּ י יִׁ ָשה כִׁ יש אֹו אִׁ אִׁ אֹוב וְּ
י ֹענִׁ דְּ יֶהם ָבם אֹו יִׁ מֵׁ מּו ֹאָתם דְּ ּגְּ רְּ נּו ֶאל "" )ויקרא כ, כז(, מֹות יּוָמתּו ָבֶאֶבן יִׁ פְּ ָהֹאֹבת ַאל תִׁ

ים ֹענִׁ דְּ יִׁ ֶאל ה  י  וְּ ָאה ָבֶהם ֲאנִׁ ָטמְּ שּו לְּ קְּ ב  יֶכם ה'ַאל תְּ " )שם יט, לא(. כן נזכרו שניהם ֱאֹלהֵׁ
נּו ֶאל ָהֹאֹבת ' :: "ולשון ספרא"ספר המצוות"וזה לשון הרמב"ם ביחדיו בספרא,  פְּ ַאל תִׁ
ים ֹענִׁ דְּ יִׁ ֶאל ה  נמצא, שגם האוב  69וידעוני המדבר בפיו". ,, אוב זה פיתום המדבר משחיו'וְּ

 מדבר משחיו שההבדל ביניהם הוא שהאובוגם והידעוני מסוגי ה"מדיומים" אלא 
 יחד בהלכה אחת, וזה לשונו: אותם הרמב"ם כלל גםוהידעוני מדבר בפיו. 

ָך " :שנאמר ,בעל אוב או בעל ידעוניל אסור לשאו א בְּ ָמצֵׁ ל אֹוב ]...[ ֹלא יִׁ ֹשאֵׁ וְּ
י ֹענִׁ דְּ יִׁ שבעל אוב וידעוני עצמן בסקילה,  ,יא[. נמצאת למד–]דברים יח, י "וְּ

והנשאל בהן באזהרה ומכין אותו מכת מרדות. ואם כיוון מעשיו ועשה כפי 
 70מאמרן לוקה.

, וזה לשונו: "וספר זה ]=ספר "הפלחה "הנבוכיםמורה ספרו "עוד כותב הרמב"ם ב
וממה  ,הנבטית" של עובדי העבודה הזרה הקדמונים[, מלא מהזיות עובדי עבודה זרה

הקמיעות לכל ריבוי =] שנפש ההמונים נוטה אליו וקשורה בו, כלומר מעשה הטלסמות
והעיר  72והרוחות שוכני המדברות". 71,והשדים ,והכשפים ,, והורדת הרוחניותסוגיהן[
יצורים  –יוסף קאפח על המלה "הרוחות", וזה לשונו: "'ג'יליאן' ]=בערבית[  רימָ שם 

מוחות דמיוניים הנחתים ]=משוטטים[ בשממות, אם אלה מדברות שוממים מישוב, או 
 73".שוממים מדעת

 עוד כותב הרמב"ם שם, וזה לשונו:

                                                 

 .32עמ' שם, כרך א, ערך אוב,    67
 .909שם, כרך ב, ערך טפל, עמ'    68
 ספר המצוות )קאפח(, לא תעשה לז, עמ' ר.   69
 משנה תורה )קאפח(, הלכות עבודה זרה יא, יח.   70
"שלא האמונה בשדים ורוחות היא סעיף מסעיפי עבודה זרה, וכן כותב מרי יוסף קאפח:    71

יאמין באיזה רוח או שד שיש בכוחו יאמין שיש אלהות לזולתו אע"פ שאינו עובדו, כגון ש
" )תורת חובות הלבבות )קאפח(, עמ' שמ, כי זה סעיף מסעיפי עבודה זרהלהועיל ולהזיק, 

 (.1הערה 
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, כט, עמ' שמב.   72
 .62שם, בהערה    73
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כבר בידך מן ואף על פי שאיש כמוך אין צורך להעיר לו על זה, לפי שיש 
המדעים מה שימנע מלהתלות במחשבתך משגעונות ה"צאבה" ]=אומה של 
עובדי עבודה זרה בתקופתו של אברהם אבינו[ והזיות הכשדים והאשפים 

כי אבל הזהרתי מכך משמרת לזולתך, העירומים מכל מדע שהוא מדע באמת, 
 74מאד נוטה ההמון להאמין בשגעונות.

שקר והבל. ומפני  הםמפרק זה עולה, כי לדעת הרמב"ם כל ענייני המיסטיקה 
מועילה לאדם ולבריאותו כל כך האמת הפשוטה הזו, ש את לקבל רביםקשה לש

הנפשית, אוסיף נקודה למחשבה: האם יעלה על הדעת שהתורה תשלוף חרבה על דבר 
ים ֱאֶמת ה'ו  שיש בו אמת? והלא " ָך ֱאֶמת"" )ירמיה י, י(, ֱאֹלהִׁ תֹוָרתְּ " )תהלים קיט, וְּ

ֹוֶתיָך ֱאֶמתקמב(, " צְּ ָכל מִׁ " )שם, קנא(, ואיך אפשר להעלות על הדעת שהתורה תקדש וְּ
 75לחם בדבר שיש בו אמת?ילה ומגמתה ותשים את כל תכליתה ,מלחמה

 ו. מקבץ מדברי חכמי ישראל על המיסטיקה

 מעט מן החושך: פר "נר באישון לילה" שמסלק לאשהובאו בסדבריהם ב נפתח

וריקי מוח אמרו לולי "אין בכישוף ממש:  ר' אברהם אבן עזראלדעת 
שהאובות אמת גם כן דרך הכישוף לא אסרם הכתוב. ואני אומר היפך דבריהם, 

 המאירי]...[  76כי הכתוב לא אסר האמת רק השקר, והעד האלילים והפסילים".
כותב שחז"ל הזכירו אמונות הקשורות לכישוף ביודעם שהן הבל, אך עם זאת 

ה"שולחן  77העריכו שלא יהיו דבריהם נשמעים להמון, ולכן החליטו לשתוק.
ואף  78חש על המכה "שאין הדבר מועיל לכלום",וכותב ביחס ללערוך" 

א : "שלנפתלי הירץ קרצמרלר'  80בספר "נועם המצוות", 79סבור כן. המהרש"ל
לנחש ]...[ הטעם לפי שעניינים אלה הם דברי שיגעון וסכלות גמורה, ולעם 

 81קדוש אשר בחר השי"ת לא ייאות להם שישעו בדברי שקר".

 ובספר החינוך נאמר:

מכל אלו הדברים המגונים והמכוערים תרחיקנו התורה תכלית הריחוק כי הבל 
המה. ואין ראוי לעם קדוש מחזיקי דת האמת לתת מחשבה בכיעורין אלו רק 

                                                 

 שם, כט, עמ' שמד.   74
האלילים  ]=והראיה[ דעֵׁ הָ וְּ  כי הכתוב לא אסר האמת רק השקר,וכדברי הראב"ע: "   75

" )פירוש והפסילים. ולולי שאין רצוני להאריך הייתי מבאר דבר בעלת אוב בראיות גמורות
 ולהלן נבאר את סיפור בעלת האוב. .הראב"ע לתורה, ויקרא יט, לא(

 שם.פירוש הראב"ע לתורה,    76
 בית הבחירה, שבת עז ע"א; שם, פסחים קט ע"ב.   77
 קעט, ו.סימן רה דעה, שולחן ערוך, יו   78
 שו"ת מהרש"ל, ג; ים של שלמה, חולין ח, יג.   79
 נועם המצוות, מצווה רמט.   80
 .168–167, עמ' הנר באישון ליל   81
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תם בשמו הגדול בחסוֹ  ,בעבודתו יתעלה, כי הוא ישלים כל חפץ עמו לטוב
 82וׂשומם כל מבטחם ומשענתם על חסדיו לבד.

 אמר:נ "מנורת המאורספר "וב

דברי הכישופין ]...[ מהם בדברי שדים ורוח טומאה ]...[ ועל כל אלו הזהירה 
תורתנו הקדושה, לפי שכל אלו הדברים הם הבלים ורוחות ודברי פיתויים 

דין, אבל יוכלו להזיק לאיש יהנעשים לריקים, ובאמת אינן מעלין ולא מור
רו: "דקפיד קפדי הנטבע בהם בכוח דמיונו שמדמה בהם ופועל בו. ועל כן אמ

 83ליה, דלא קפיד לא קפדיה ליה" ]פסחים קי ע"ב[.

 הרב ברוך אפשטיין כותב וזה לשונו:

ודע שכתב הר"י חגי"ז בס' עץ החיים, שעתה קרוב לאחרית הימים שהתפשט 
האור האלהי על כל בשר, וראה כל בשר כי אין עוד מלבדו, לכן האור הזה כבר 

תחלוף, וכבר גער ה' בשטן ונתבטלו כוחות  הבקיע ומאיר ובא, והטומאה כליל
הטומאה הללו, וכל בעלי אומניות הללו ייבש ידם, הכל סר יחדיו נאלחו, ואין 

והאמונה באלה כעת תקונן רק גם אחד אשר יש כוח בידו לקסום ולכשף. 
 84במוחי השוטים והתינוקות.

במציאות  ולדעת רבנו הרמב"ם לא בטלו "כוחות הטומאה", מפני שמעולם לא היו
"כוחות טומאה" שאפשר באמצעותם לקסום ולכשף. ולעניות דעתי אין הפרש גדול בין 
האמונה שהיו כאלה כוחות ובטלו, לבין האמונה שישנם במציאות בימינו, והאמונה 

 85באלה תקונן רק...

כאמור, יש מחכמי ישראל שהאמינו שיש ממש במיסטיקה ובעשיית כשפים, וזה 
 צתו את דעותיהם:לשון הרב אבינר בתמ

כתב שריבונו של  הרמב"ןיש החולקים על הדעה שאין בכישוף ממש ]...[ 
עולם איפשר את מציאות כוח הכישוף כדי לתת לבני האדם לפעול על כוחות 
ההוויה, אך "ראוי שתאסור אותם התורה ]כדי[ שינוח העולם למנהגו ולטבעו 

, בשאול ובחרטומי "באוב וידעוני הרשב"א: 86הפשוט שהוא חפץ בוראו".
וכן סובר  87מצרים שהעידה התורה שלמה שעשו בלטיהם ובלהטיהם".

                                                 

 ספר החינוך, מצוות לא תעשה, לב.   82
 מנורת המאור, נר ב כלל י, חלק ב פרק א.   83
 תורה תמימה, דברים יח, יא.   84
: נר באישון ושהכישוף היה קיים בדורות שקדמו ועתה איננו עוד, ראיש עוד כאלה שסברו    85

 .170, עמ' הליל
 פירוש הרמב"ן לתורה, דברים יח, ט.   86
שו"ת הרשב"א, חלק א, סימן תיג; וכן מובא בשו"ת הרשב"א )המיוחסות לרמב"ן(, סימן    87

יב: "ויעשו גם הם ]...[ חרטומי, מלומדי. בלהטיהם, דבר –רפג. ופירש רס"ג בשמות ז, יא
רי יוסף תנינים" )רס"ג, פירוש לתורה, שם(. והעיר שם מָ כהנעשה בחשאי ובהסתר. לתנינים, 

ף הדמיון כי היה רק אחיזות עיניים". כלומר, "בכ ,קאפח, וזה לשונו: "במעשה החרטומים
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שכותב: "בידיעת כוחות הטומאה ]...[ יפעלו  89ור' חיים מוולוז'ין, 88הריב"ש,
 90בעלי הכישופים פעולות ועניינים משונים.

 מקרב החוקרים נביא את דעתו של א' רביצקי, וזה לשונו:

וניחוש מבטא תפיסה שגויה של המציאות. ]...[ המאגיה כל מעשה של כישוף 
אולוגית. ברמה האחת, ימיוסדת אפוא על טעות בשתי רמות: מדעתית ות

 היא מיוסדת על אמונת הבל בהיבט מוגדר אחד של סדר העולםהמדעית, ]...[ 
כבים, אמונה בסגולה פלאית של עצמים, אמונה ו)אמונה בשפע רוחני מן הכ

בשמות קודש, וכיוצא באלה(. אולם ברמה האחרת,  באנרגיה הגלומה
ת עלולה להתקשר גם עם השקר הכולל יהטכניקה המאגהתיאולוגית, 

היא נעוצה בו בשורשה או שהיא  האולטימטיבי, הלא הוא השקר של האלילות.
]...[. המאגיקון מייחס לעצמים פיסיים כוחות מטאפיזיים  מוליכה אליו
; הוא בודה מלבו את קיומם של בונות האלוהיתובזה מערער על הריעצמאיים 

יֵׁשים עליונים המתווכים בין האל לעולם, וכך פוגע בטרנסצנדנטיות האלוהית; 
וסופו שהוא מדיח את מאמיניו לעבודת כוכבים כפשוטה, כאשר הוא מכוון 
את רצונם ואת הערצתם אל הכוכבים )ישים עליונים( ואל השפע הרוחני 

המלחמה נגד הם מדמים בלבם לשאוב מהם ]...[ )כוחות מטאפיזיים( ש
הרמב"ם  המאגיה היא אפוא המלחמה למען זיכוכה וצירופה של אמונת הייחוד.

נחלץ למענה הן בפסיקתו ההלכתית הן בהוראתו הפילוסופית גם במחיר של 
התעלמות מיסודות מאגיים שנשתקעו בספרות חז"ל ולעתים גם במחיר של 

 91דחיקתם חוצה ביודעין.

בסוף המאה הי"ח מתח הגאון ר' אליהו מווילנא ביקורת חריפה על העמדה 
 השכלתנית שנקט הרמב"ם כלפי האמונה במאגיה ובמיסטיקה, וזה לשונו:

הרבה לחשים נאמרו בגמרא, והוא נמשך אחר הפילוסופיה הארורה, ולכן כתב 
 שכשפים ושמות ולחשים ושדים וקמיעות הכל שקר. אבל כבר הכו על קדקדו,

 92שהרי מצינו הרבה מעשיות בגמרא ע"פ שמות וכשפים.

 ייחס אמתות להבלי הכשפים איני מבין כיצד הגר"א, המפורסם כגאון וכשכלתן,
לגנות את הפילוסופיה כ"ארורה" יתרה מזאת, היאך הרהיב עוז ו .הלחשים והשדים

ל ש ובמה הכו על קדקדו ?!שהרי בה לפי הרמב"ם האדם מתרומם למעלת ייחוד השם

                                                                                                                        

הם הגלויים כמעשה משה רבנו, ואינם שעשו בסתר ובחשאי פעולות שבאמצעותן נראו מעשי
 אלא אחיזת עיניים.

 שו"ת הריב"ש, סימן צב.   88
 נפש החיים, שער ג, פרק יב.   89
 .169–168נר באישון לילה, עמ'    90
 .183–182עיונים מיימוניים, עמ'    91
 באור הגר"א, יורה דעה, סימן קעט, יג.   92
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? האם יש להבין את אגדות הגמרא כפשוטן? דומני שהגר"א מכה על קדקדו הרמב"ם
 ונצרף לכאן את דברי הרב שלמה צדוק בעניין זה: 93בדבריו אלה... שלו

ואין ספק שהרמב"ם והגאונים, שלא ייחסו למעשי האוב והכשפים כל אמת, 
ודאי בזה לימדונו, לא יחלקו על דברי חז"ל שבתלמוד בעניינים אלו ]...[. אלא 

רו.  94שדברי חז"ל אינם כפשוטם, ויש בהם תוך וסוד ובמשל ומליצה ידבֵׁ

ְך ָרָעה ונסיים פרק זה בדברי הנביא ישעיה: " יִׁ ֹאם  ]...[ּוָבא ָעל  תְּ ְך פִׁ יִׁ ָתֹבא ָעל   שֹוָאהוְּ
ע]...[.  נְּ תְּ מִׁ ע  ֲאֶשר ָיג  ְך ב  יִׁ ָשפ  ֹרב כְּ ְך ּובְּ יִׁ ֲחָבר  י ָנא ב  דִׁ מְּ י עִׁ יל אּול  י הֹועִׁ לִׁ י תּוכְּ ְך אּול  ּוָריִׁ
י ֲערֹוצִׁ ם . ת  יעִׁ ים מֹודִׁ כֹוָכבִׁ ים ב  ֹחזִׁ ם ה  יִׁ י ָשמ  רֵׁ יֻעְך ֹהבְּ יֹושִׁ דּו ָנא וְּ מְּ ְך י ע  ֹרב ֲעָצָתיִׁ ית בְּ אֵׁ לְּ נִׁ

ְך ֲאֶשר ָיֹבאּו ָעָליִׁ ים מֵׁ ילּו ֶאת נ פְּ  .ֶלֳחָדשִׁ ם ֹלא י צִׁ ָרָפת  ש ׂשְּ ש אֵׁ ק  נֵׁה ָהיּו כְּ ד ֶלָהָבההִׁ י  " ָשם מִׁ
 יד(.–)ישעיה מז, יא

 שאול ובעלת האוב לאורו של הרמב"םסיפור . ז

 לאחר שראינו שלפי דעת רבנו הרמב"ם, כל ענייני המיסטיקה הם הבל מהובל,
יש לשאול, כיצד הבין הרמב"ם  ובכלל זה כל ענייני ההעלאה באוב והמדיומים למיניהם,

ספר שמואל? להלן תקציר ההתרחשויות: שאול ובעלת האוב שב הסיפור עלאת 
בתחילת הפרק נאמר ששמואל הנביא מת, ופלשתים נקבצים להילחם עם ישראל. שאול 

ים רואה את מחנה פלשתים וחרד מאד: " תִׁ שְּ לִׁ ֲחנֵׁה פְּ א ָשאּול ֶאת מ  רְּ י  בֹו ו  ד לִׁ ֶיֱחר  ָרא ו  יִׁ ו 
ֹאד ונה לו. בשלב זה בחייו, שאול " )שמואל א כח, ה(. שאול פונה לה' אך ה' איננו עמְּ

ומכאן תובן יראתו וחרדתו הגדולה מפלשתים. שאול בוחר לנהוג  95כבר רחוק מאד מה',
ֲעָבָדיו : "גי הגויים, לעבור על איסור תורהכמנה ֹיאֶמר ָשאּול ל  ת אֹוב ו  ֲעל  ֶשת ב  י אֵׁ שּו לִׁ קְּ ב 

ָשה ָבּה רְּ ֶאדְּ ֶליָה וְּ ָכה אֵׁ לְּ אֵׁ ו מוצאים לו בעלת אוב בעין דור ושאול הולך " )שם, ז(. עבדיוְּ
 אליה כשהוא מחופש, היא איננה יודעת בתחילה שמדובר בשאול.

האשה נעתרת לבקשתו, וכך נאמר שם: ו ול מורה לה להעלות את שמואל באובשא
קֹול ָּגדֹול" ק בְּ ע  זְּ תִׁ ל ו  מּואֵׁ ָשה ֶאת שְּ ֶרא ָהאִׁ תֵׁ שמואל " )שם, יב(. שאול איננו רואה את ו 

ית?" והאשה משיבה לשאול: " ן במו עיניו, ולכן הוא שואל את האשה "ָמה ָראִׁ יש ָזקֵׁ אִׁ
יל עִׁ הּוא ֹעֶטה מְּ שאול שהאשה ראתה את שמואל נדמה ל" )שם, יד(. בשלב זה ֹעֶלה וְּ

ָתחּו" שְּ יִׁ ָצה ו  ם ַארְּ יִׁ פ  ֹקד א  יִׁ  .יים העניין בפרשה סתומה" )שם(. כאן מסתו 

ל ֶאל ששמואל נגלה עתה גם לשאול ואומר לו: " ר,פרשה הבאה נאמב מּואֵׁ ֹיאֶמר שְּ ו 
י ֲעלֹות ֹאתִׁ ה  י לְּ נִׁ ת  זְּ ּג  רְּ " )שם, טו(. שמואל מוסיף שה' מאס בשאול וקרע את ָשאּול ָלָמה הִׁ

הממלכה מידו, על כך שלא שמע בקול ה', ולא השמיד והכרית את עמלק כציווי ה'. 
ישראל ביד פלשתים, ומחר שאול ובניו ימותו במלחמה שמואל מוסיף, שמחר ה' יתן את 

                                                 

קלח ואילך, בעניין האמירה המיוחסת לגר"א על  רי יוסף קאפח, חלק א, עמ'ועיין שו"ת מָ    93
 הרמב"ם: "והפילוספיא הטתו ברוב לקחה".

 שולחן שלמה, חלק ב, עמ' רמח.   94
רּוח  "   95 ת  ה'וְּ אֵׁ תּו רּוח  ָרָעה מֵׁ ֲעת  ם ָשאּול ּובִׁ עִׁ  ה'" )שמואל א טז, יד(.ָסָרה מֵׁ
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ֹאדאל שאול: " בעלת האובעם פלשתים. בתום החיזיון הזה, פונה  ל מְּ ה  בְּ י נִׁ ֶרא כִׁ תֵׁ " ו 
 )שם, כא(, כלומר, משמע שהאשה לא שמעה את דברי שמואל אל שאול.

כיצד אפוא יש להבין עניין זה לפי הרמב"ם? לדעתי, כל הסיפור הזה מסופר 
מנקודת מבטם של שאול ובעלת האוב, ולא את שמואל ממש ראו שאול ובעלת האוב, כי 
אם חיזיון מאת השם בחלום הלילה. בעלת האוב ראתה בחזיונה איש זקן עוטה מעיל, 
היא מתארת אותו לשאול, ושאול סובר שמדובר בשמואל. עתה מתחיל חזיון נוסף, חזיון 

ואם נקשה את שמואל, ונאמר לו כפי שנאמר לו. נפרד לשאול, ובו שאול רואה או שומע 
כיצד ייתכן שבעלת האוב או שאול יראו חזון מאת ה'? והלא שניהם היו רחוקים ונאמר, 

 על כך משיב הרמב"ם בספרו "מורה הנבוכים", וזה לשונו: 96מאד מאת ה' יתברך?

אבל מה שנאמר בו "ויבא אלהים אל פלוני בחלום הלילה", אין זה נבואה 
ובאר  כי עניינו שבאה הערה מאת ה' לאותו האדם,, ולא אותו האיש נביא, כלל

לנו שאותה ההערה היתה בחלום, כי כמו שמסבב ה' תנועת אדם זה למען 
כך סיבב התחדשות דברים שרצה שיתחדשו הצלת אדם אחר או השמדתו, 

כי אין לנו ספק שלבן הארמי רשע גמור וגם עובד עבודה זרה,  במראה חלום,
בימלך אף על פי שהיה איש צדיק בעמו, הרי כבר אמר אברהם אבינו על וא

ֶזהארצו וממשלתו " ָמקֹום ה  ים ב  ַאת ֱאֹלהִׁ רְּ ין יִׁ ק אֵׁ " ]בראשית כ, יא[, ונאמר ר 
ֲחלֹום בכל אחד מהם, כלומר לבן ואבימלך, " יֶמֶלְך ב  ים ֶאל ֲאבִׁ ָיֹבא ֱאֹלהִׁ ו 

ָלה ָליְּ ָלהב  " ]שם כ, ג[, וכך בלבן "ה  ָליְּ " ]שם לא, כד[. ]...[ ולפיכך ֲחֹלם ה 
ָי". י יְּ לִׁ ּגְּ תְּ אִׁ ָי", ולא אמר בהם "וְּ ן ֳקָדם יְּ ר מִׁ ימ  ֲאָתא מֵׁ  97תרגמֹו אנקלוס "ו 

וממה שהקדמנו מהכרחיּות ההתכוננות לנבואה, וממה שהזכרנו בשיתוף שם 
מלאך, תדע כי הגר המצרית אינה נביאה, ולא מנוח ואשתו נביאים, לפי 

שמזכירים  בת קולם הדברים אשר שמעו או עלה ברעיונם הוא כעין שאות

                                                 

א", אלא זכה שתשרה עליו "רוח כדאי לציין, שלפי הרמב"ם שאול מעולם לא היה בגדר "נבי   96
רי יוסף קאפח: "כאן מדובר ב'רוח הקודש" שהיא דרגה פחותה מנבואה, וזה לשון מָ 

והראיה שאין מדובר כאן הקודש', והיא המעלה השניה ממעלות ההכנה לנבואה ]...[, 
ושם במורה ח"ב פ' מה, כאשר דיבר  בנבואה של ממש ממה שסיים בראיה מנבואת שאול,

ל ל המעלה הראשונה, הזכיר את נבואת שאול וכתב: "ונאמר: 'עדיין ע ים ע  ח רּוח  ֱאֹלהִׁ ל  צְּ תִׁ ו 
ים ָברִׁ דְּ עֹו ֶאת ה  ָשמְּ כי שאול לא היה נביא ולא הגיע לדרגת ' ]שמואל א יא, ו[", ע"ש. ָשאּול כְּ

אף שלצורך ההטפה תיארו רבנו כנביא וכפי פשטי המקראות, כמ"ש בפירושו  הנבואה כלל,
קנח(. –בות פ"א מ"י" )משנה תורה )קאפח(, הלכות יסודי התורה ז, אות ז, עמ' קנזלא

תֹוָכםכלומר, מה שנאמר במקרא ששאול התנבא, כגון: "ו   א בְּ נ בֵׁ תְּ יִׁ ים ו  ח ָעָליו רּוח  ֱאֹלהִׁ ל  צְּ " תִׁ
)שמואל א י, י(, אין הכוונה שהיה נביא ממש אלא על דרך ההכללה, וכמו שכותב רבנו 

הנבוכים": "המעלה הראשונה והשניה הן דרגות לנבואה, ואינו נמנה מי שהגיע  ב"מורה
לדרגה מהן נביא מכלל הנביאים ]...[, ואף על פי שנקרא אי פעם "נביא" הרי זה על דרך 
 ההכללה, מפני שהוא קרוב מאד לנביאים" )מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ב, מה, עמ' רסב(.

 רנח.–ב, מא, עמ' רנז מורה הנבוכים )קאפח(, חלק   97
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אבל מטעה בזה  והוא מצב מסוים שיארע לאדם שאינו מעותד,חכמים תמיד, 
 98שיתוף השם. וזה הוא היסוד שמסלק רוב הקשיים שבתורה.

ָשהשאול ובעלת האוב, נאמר שם: " על נחזור עתה לסיפור ֶרא ָהאִׁ תֵׁ ל ו  מּואֵׁ  ֶאת שְּ
קֹול ָּגדֹול ק בְּ ע  זְּ תִׁ ָשה ֶאל ָשאּול ]...[  ו  ֹתאֶמר ָהאִׁ יו  יתִׁ ים ָראִׁ  יג(,–" )שמואל שם, יבֱאֹלהִׁ
ָתאותרגם שם יונתן: " תְּ ֲחָזת אִׁ ָשאּול  ו  ָתא לְּ תְּ ת אִׁ ר  ֲאמ  ל ]...[ ו  מּואֵׁ יָית שְּ יָי ֲחזֵׁיתִׁ ֲאָכא ד  לְּ ". מ 

רואה בחזיונה את מלאך ה' ונבהלת  , היאמואלכלומר, האשה איננה יודעת שמדובר בש
מאד, רק לאחר ששאול מדובבה לומר לו את תיאורו, עולה בליבו של שאול שמדובר 

 בשמואל.

ְך חיזיון דומה מצאנו אצל אשת מנוח, שם נאמר כך: " א  לְּ ָרא מ  יֵׁ ָשה ה'ו  " ֶאל ָהאִׁ
יָי,)שופטים יג, ג(, ותרגומו: " ֲאָכא ד  לְּ י מ  זִׁ חְּ ת  אִׁ תְּ  וְּ אִׁ ָתא". כמו כן, גם אצל אשת מנוח לְּ

יָשּה נזכר שהיא רואה את מלאך האלהים: " אִׁ ֹתאֶמר לְּ ָשה ו  ָתֹבא ָהאִׁ אֹמר ו  הּו  ]...[לֵׁ אֵׁ רְּ ּומ 
יםכְּ  ְך ָהֱאֹלהִׁ א  לְּ ה מ  אֵׁ רְּ ֹאד מ  ָתא,נֹוָרא מְּ תְּ ֲאָתת אִׁ ּה,  " )שם, ו(, ותרגומו: "ו  ל  עְּ ב  ת לְּ ר  ֲאמ  ו 

ר ימ  מֵׁ יּה ]...[ לְּ וֵׁ ֶחזְּ יָי,וְּ ֲאָכא ד  לְּ יזּו מ  חֵׁ ָדא".  כְּ חְּ ין ל  סִׁ  ח 

הביטויים ואופני התרגום בשני הסיפורים דומים מאד: אצל שאול ובעלת האוב 
ֶרא"נאמר:  תֵׁ ֲחָזת", ",ו  י" "ו  יתִׁ ים ָראִׁ י" ",ֱאֹלהִׁ יתִׁ יָי ֲחזֵׁ ֲאָכא ד  לְּ . ואצל אשת מנוח נאמר: "מ 

יֵָׁרא" ְך  ו  א  לְּ י " ",ה'מ  זִׁ חְּ ת  אִׁ ייָ וְּ ֲאָכא ד  לְּ הּו" ",מ  אֵׁ רְּ ים ּומ  ְך ָהֱאֹלהִׁ א  לְּ ה מ  אֵׁ רְּ מ  יזּו ", "כְּ חֵׁ יּה כְּ וֵׁ ֶחזְּ וְּ
ייָ  ֲאָכא ד  לְּ עוד נקודה משותפת לשני הסיפורים: בשניהם מתואר הפחד שמעורר  ."מ 

קֹול ָּגדֹולמראה מלאך ה' בשתי הנשים, אצל בעלת האוב נאמר: " ק בְּ ע  זְּ תִׁ ", ואצל אשת ו 
ים נאמר: "מנוח  ְך ָהֱאֹלהִׁ א  לְּ ה מ  אֵׁ רְּ מ  הּו כְּ אֵׁ רְּ ֹאדּומ   ".נֹוָרא מְּ

לסיכום, נראה כי לדעת רבנו הרמב"ם, החזיונות שראו שאול ובעלת האוב, הם 
כי כמו שמסבב ה' תנועת אדם זה למען הצלת אדם הערה מאת ה' שנאמרה בחלום: "

או שֹנאמר  "אה חלוםבב התחדשות דברים שרצה שיתחדשו במריאחר או השמדתו, כך ס
. כך או כך, בעלת "והוא מצב מסוים שיארע לאדם שאינו מעותד" בת קולשהם מעין 

האוב לא העלתה את שמואל הנביא מן המתים, אלא ה' יתברך הוא זה שהעלה את 
לנגד עיניהם של בעלת האוב ושאול, כדי לייסרם ולהבהילם, ולפי דעתם וריחוקם  דמותו

 99דובר בשמואל הנביא.מאת ה' יתברך חשבו שמ

אמנם, ניתן להסביר סיפור זה לדעת הרמב"ם בדרך נוספת, והיא שכל מה שראתה 
בעלת האוב ושאול, הכל נובע מהתעוררות כח הדמיון שהסעיר את מחשבתם, וכך כותב 

מפורסם במקרא ]...[ וכל מה שתראה באמרם  ובעל אוב,הרמב"ם בפירושו למשנה: "
נה אלא שמיעת שוא מחמת הפעלת הדמיון בכך, כמו שקורה בעניין זה אי מדבר ושומע

                                                 

 שם, מב, עמ' רנט. הדגשת המלים "בת קול" במקור.   98
ולשאר סיפורי התנ"ך )על אליעזר, גדעון ויהונתן(, שמהם עולה לכאורה שמותר להימשך    99

אחר ענייני המיסטיקה או שיש בה זיק של אמת, ראו: משנה תורה )קאפח(, הלכות יסודי 
עבודה זרה יא, אות יב; שם, הלכות תפילה וברכת כהנים י, התורה י, אות כא; שם, הלכות 

אות טו; תורת חובות הלבבות )קאפח(, עמ' רנה; הנבחר באמונות ובדעות )קאפח(, עמ' 
 ריט.
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ובעקבותיו  ,כך מסביר רלב"ג 100לבני אדם תמיד במקומות השוממין ובזמן הבדידות".
 הרב אבינר מבאר את דעת הרמב"ם, וזה לשונו:כך 

לפי רב שמואל בר חופני גאון, בעלת האוב הייתה נוכלת שעשתה מעשה כזב 
בטנה או שהחביאה אדם שדיבר בקול נמוך והיתולים ודיברה מתוך 

היה כאן תעתוע שווא, בעלת האוב עוררה את דמיונו  לפי רלב"ג 101ממחבוא.
של שאול המלך בפעולות שעשתה עד שהוא לבדו דמיין את הכל, שכן שמואל 
אמר לו פעמים רבות שד' קרע את הממלכה מעליו ונתנה לרעהו, וכן שאול 

ושד' עמו, מה שהוביל אותו לשקוע עמוק כל ראה בפועל את הצלחתו של דוד 
גם כך בדמיונו עד שהיה נדמה לו שהוא שומע את הדברים נאמרים כעת. ]...[ 

 102הרמב"ם סובר שכל זה מפעולות הדמיון, ללא השגה חושית כלל.

כפי  נולרס"ג יש דרך אחרת לפרש את הסיפור על שאול ובעלת האוב, וזה לשו
ל': "כיון שאמר הכתוב פעם ופעמיים שהובא בתוך דברי מבשר הבבלי מּואֵׁ ֹיאֶמר שְּ אין  'ו 

 :לנו מפלט מלומר ששמואל חיה באמת, ולא נוכל לומר שהיא שהיתה אומרת לשאול
]כדרך הרמאים ובעלי הספיריטיזם[ ונכתב כפי שנדמה  'הנה הוא אומר לך כך וכך'

ֹיאֶמר'היינו אומרים כך בכל  ,לשאול, כי אם נאמר כן ]שמדובר בדיבור  'רבֵׁ יד  ו  'ל ובכ 'ו 
 103".ידי מתווך[-על

ודיבר עם שאול. עוד עולה מדבריו, ששמואל דיבר  קם לתחייהשמואל  ,לדעת רס"ג
 ,אלא משמע מדבריו .עם שאול ללא תיווך בעלת האוב, וכפי שנהוג בסיאנסים למיניהם

דברי רס"ג  שה' עשה נס והחייה את שמואל כדי להוכיח את שאול, לייסרו ולהבהילו.
שכתב פירוש לנביאים,  ר' אברהם בן שמואל,מופיעים בתוך דברי  ,רחבים ומבואריםומ

 וזה לשונו:

 ?שואלים האם קם שמואל באמת או לאהיש  :אמר רבינו סעדיה ז"ל
ל"כיון שאמר הכתוב פעם ופעמים  והתשובה, מּואֵׁ ֹיאֶמר שְּ אין לנו מפלט " ו 

 את יתברך ויתעלה כדי שיכיר שאולהו ימלומר ששמואל חיה באמת, והחי
לא המכשפה היא שהקימתו, כי לא ייחס  .גדולתו וכדי שיגיד לו דבר המדאיגו

ָשה ֶאת "ורק אמר  אל,והכתוב לאותה האשה דבר מעלייתו של שמ ֶרא ָהאִׁ תֵׁ ו 
ל מּואֵׁ ותעל האשה את " :היה הכתוב אומר ,, ואילו היתה היא שהעלתו"שְּ
י ַאֲעֶלה ָלְך" :אמרה, אבל אמר שהיא "שמואל , ואין כל המתיימר "ֶאת מִׁ

                                                 

 פירוש המשנה )קאפח(, סנהדרין ז, ז, עמ' קכו.   100
 ואילך. 2אוצר הגאונים, חגיגה, עמ'    101
בנו, ראה שו"ת ר' אברהם בן הרמב"ם, סימן כז. אמנם, . וכן כותב 76, עמ' הנר באישון ליל   102

לפי ר' יצחק אברבנאל היה כאן מעשה שטן, ו"שד" "שהתלבש" בדמותו של שמואל הוא זה 
שדיבר אל שאול )אברבנאל על הנ"ך, שם(. בדומה לו סובר המלבי"ם שהייתה זו העלאה 

 ללו הבל.באוב ממש )מקראי קודש )מלבי"ם(, שם(, ודברי שני האחרונים ה
. הדברים בסוגריים הרבועים הם דברי המהדיר 11, ט, בהערה יטרס"ג, פירוש לתורה, ויקרא    103

 רי יוסף קאפח.מָ 
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הקימו  חתהטא הבללעשות איזה דבר משיג יומרתו, וכאשר קצרה ידה מלמ
 104הבורא והראה לה אזלת ידה.

כלומר, דבר פשוט וברור הוא גם לרס"ג, שהמכשפה לא העלתה את שמואל באוב, 
ה' עשה נס והחייה את שמואל כדי להשיג מטרות מסוימות. עוד מבאר  רס"גלפי  אלא
 רס"ג:

שסמך  אנו אומריםמדוע לא ביאר הכתוב שהבורא הקימו,  ,אומרהואם יאמר 
וכשהיה שאול שומע את  ,בכך על תבונתינו שאין מחריד את המת כי אם בוראו

זה  ר עמו לא היתה האשה שם, אלא כאשר שמעה אותם מדבריםבשמואל מד
פירשה האשה ויצאה מאצלם ועזבתם לדבר זה עם זה, וראוי הדבר  ,עם זה

וכל שכן נביא ומלך שאין  ,מצד המוסר לנהוג כך בכל שנים המסתודדים
והוא אמרו אחרי סיום  ,מצא ביניהם, והפסוק ביאר את פרישתה משםילה

אֹ " :השיחה ל מְּ ה  בְּ י נִׁ ֶרא כִׁ תֵׁ ָשה ֶאל ָשאּול ו  ָתבֹוא ָהאִׁ  105."דו 

הכזיב את אל לנו ל ,, ולכןסמך על תבונתינולדעת רס"ג, הבורא יתעלה ויתרומם 
להפנות עורף לשכלנו ולתבונתינו, ולנטות אחר ההבל וההזיות אשר שניתן בנו,  האמון

שלא בעלת . בהמשך דבריו, רס"ג מוכיח מן הפסוקים, הו המהכי תֹ  לא יועילו ולא יצילו
 שהעלתה את שמואל, וזה לשונו: זו היאהאוב 

ָלָמה "וממה שמוכיח שהיא רחוקה מלהחיות מתים ]הוא[ אמרה לשאול:  וְּ
י נִׁ יתֵׁ ֲהמִׁ י ל  שִׁ נ פְּ ש בְּ נ קֵׁ תְּ ָתה מִׁ , כי מי שמחייה מתים לא יגור מן המוות. ועוד, "א 

ממה שמראה שהיא רחוקה מלעשות דבר זה, מה שאירע לה בעת עלות 
ָשה ֶאת " :שנאמר ,וחהכה עד שזעקה בכל דָ רְּ חָ שפחדה וְּ  ,שמואל ֶרא ָהאִׁ תֵׁ ו 
ל  מּואֵׁ קֹול ָּגדֹולשְּ ק בְּ ע  זְּ תִׁ לא יחרד כמפני  ,, ומי שדרכו להחיות מתים בכל עת"ו 

גלוי וברור  ,מתחילת הסיפור ועד סופו ,והנה .דבר שלא ראה כמותו מעולם
 עך איריאה ,ואם יאמר האומר .]...[וצר יד המכשפים וכן פחדה וחרדתה ק

כי יש  ,לשמואל צער המוות פעם שניה אחר שחיה, אין זה דבר גדול לפני ה'
 106ביכולתו לגמלו על צערו בכך בטוב שאין לו גבול.

ולדעת  .ל ובעלת האוב לעיל, אין שום קושיולפי האופן שפירשנו את סיפור שאו
כדי לשלם הנביא אין ייסורין בלי עוון, ולא ייתכן שה' יעניש את שמואל  ,רבנו הרמב"ם
 107.שחייב עונש" [את מי]"וחלילה לאל מעוול, ואינו מעניש אדם אלא , לו שכר על כך

                                                 

 פירוש נביאים ראשונים, שמואל א, כח. והובא גם אצל רס"ג, פירוש לתורה, שם.   104
 שם.   105
גאון ורב האיי בנו, הובאו רי יוסף קאפח ואומר שם: "שכך פירשו רב שרירא שם, ומוסיף מָ    106

 דבריהם שם".
 שיב; שם, כד, עמ' שכט.–ראו: מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, יז, עמ' שיא   107



 25 

 ת האוב בימינוח. בעלוֹ 

רי יוסף קאפח, שכל בעלי האוב למיניהם, אינם אלא שוטים ראינו לעיל את דברי מָ 
מעשים הללו שהם מעשה שטות מוחלטת מצד השוטים או מעשה "שיש מן האו רמאים: 

ולא היתה תורה צריכה להקפיד עליהם כל  ,מרמה מצד הרמאים העושים עצמם "מדיום"
נוסיף את דבריו בתשובה, וזה לשון השאלה  108כך אלמלא שיש בהם לתא דעבודה זרה".

ניהם, וברצוננו והתשובה: "שמענו עדויות למיניהם וסיפורים רבים על סיאנסים למי
ביחס לצד הסיפורי  תשובה:לברר את הדבר בעליל, במישור המעשי והתורני וההגותי. 
כ"ד המאחל לכם השתחררות הבל הבלים הכל הבל. ]...[ והדברים פשוטים וברורים. 

 109".מכל הדמיונות. יוסף קאפח

 עתה נעבור לדברי הרב אבינר שמסכם את תופעת המדיומים בדורות האחרונים:

דענים ואמני אשליות זיהו, מיפוי ותיארו את מאות הפעלולים הטכניים בהם מ
קשרים ]המדיומים[ כדי לרמות את הפונים אליהם.  110השתמשו המת 

קשרים למיניהם שטענו שביכולתם להוכיח את יכולותיהם הרוחניות  מת 
הוזמנו לעמוד במבחנים מדעיים. נמצא שתחת ביקורת קפדנית הכוללת צילום 

מכמה זוויות ופיקוח מלווה של אמני אשליות מקצועיים כל יכולתם וידאו 
קשרים נוהגים לתרץ עובדה זו בכך שנוכחותם של ספקנים  נעלמת. המת 

טענה המנטרלת כל אפשרות  –מפריעה למסרים מעולמות אחרים לחדור 
לבחינה ביקורתית של טענותיהם. שיטות המרמה המתוחכמות בהן משתמשים 

קשרים על מ נת לתעתע בלקוחותיהם ומאמיניהם מצליחות לשכנע רבים המת 
טבעית אמתית: מחקרים שבחנו את אמונותיהם של -כי מדובר בתופעה על

כחמישית מן המשתתפים האמינו כי חזו מצאו כי  מבוימיםמשתתפי סיאנסים 
 111]![. טבעית-בתופעה על

שמאמין טבעית, ויש להניח שמי -וקשה להבין כיצד האמינו שחזו בתופעה על
כלומר בדברים שלא תעלה על הדעת  נמנעות,כלו כבר הורגל להאמין בבהבל, ׂש

 אמתתן, וזה לשון רבנו בספר המצוות:

ובכלל המעשה הזה ]איסור לא תעוננו[ גם איסור מעשה אחיזת העיניים ]...[ 
והוא סוג גדול מסוגי התחבולות ונוסף לכך קלות תנועת היד, עד שמדמים 

י אמתיים ]...[ והוא מין ממיני הכשפים, ולפיכך סופג לאדם דברים בלת
 וההפסד הנגרם על ידי כך עצום מאדהוא גונב דעת הבריות, ועם זה  112מלקות,

לפי שהדברים הנמנעים לחלוטין נעשים אפשריים בעיני הסכלים והנשים  ,]![

                                                 

 .65עיין לעיל בהערה    108
 קנא.–שו"ת מרי יוסף קאפח, חלק א, הלכות עבודה זרה, סימן יח, עמ' קנ   109
 גם כמה דוגמאות לשיטות הרמאים. ות, שם מובא181נר באישון לילה, עמ'    110
 .236שם, עמ'    111
אלא על ההטעיה ויצירת מושגי שוא ותפל הוא לוקה, "וסובר רבנו שלא על קלות הידיים    112

 רי יוסף קאפח, שם(." )הערת מָ במוחות הטפשים והפתאים
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 ותורגל מחשבתם לקבל את הנמנעות ולחשוב שהם אפשריים להיות,והנערים, 
 113את.והבן ז

 מבט לאסטרולוגיה לאורו של הרמב"ם. 2

 א. מבוא

נציג את דעת הרמב"ם ביחס לאסטרולוגיה תוך בחינת השאלות הבאות: האם  להלן
עצם ניחוש העתידות מותר מן התורה? האם האסטרולוגיה היא מדע אמיתי? מה 

ה קרון הבחירה? ומיהצמיחו שורשי האסטרולוגיה? מה הקשר בין האסטרולוגיה לבין ע
, "אסטרולוגיה"ת משה? נחל בהגדרת המושגים דמשמעות האסטרולוגיה ביחס ל

 שושן:-מתוך מילון אבן "מזל", ו"הורוסקופ"

ינּות; ניחוש מאורעות או עתידות לאדם אסטרולוגיה" א( נִׁ גְּ ט  צְּ : חזון בכוכבים, אִׁ
ין נִׁ גְּ ט  צְּ בימי קדם האמינו  [,...] לפי מצב הכוכבים בשמים. אסטרולוג, חוזה בכוכבים, אִׁ

כלומר,  114כי האצטגנין )אסטרולוג( יודע לחזות עתידות על פי מהלך הכוכבים בשמים".
האסטרולוגים מייחסים לעצמם יכולת לדעת את העתידות מתוך ניתוח מצב הכוכבים 

 בשמים.

שמים בשעת לידת ב ,: תרשים מצבם של כוכבי הלכת, השמש והירחהורוסקופ"ב( 
ר כיסוד לאמונות התפלות של האסטרולוגים: מן ההורוסקופ  אדם או בעת מאורע אחֵׁ

מסיקים האסטרולוגים על אופיים של בני אדם, על צפונות עתידם ועל מאורעות שונים 
-חשוב לציין, שביסודו מונח זה מתאר תרשים כפי שמבאר אבן 115וחשובים בעולם".

ת או שנתית לקבוצות שושן, ברם בימינו מונח זה מתאר הגדת עתידות שבועית, חודשי
 בני אדם שונות שמוגדרות לפי תאריך הולדתם.

כינוי  (3הצלחה, אושר ]...[;  (2; גורל, מנת חלקו של אדם בחייו ]...[ (1: מזל"ג( 
כל מזל  [....] גלגל המזלות''עשרה קבוצות הכוכבים המהוות את -לכל אחת משתים

לכל חודש, כגון מזל 'טלה'  נמצא בחודש מסוים מאחורי השמש, ולפי זה נקבע מזל
-, כי שתיםעל דבריו נוסיף 116".כוכב (4[; ...] לניסן, מזל 'שור' לאייר, מזל 'אריה' לאב

אינן באמת דומות לצורות שנזכרו בפירושו השלישי, עשרה קבוצות הכוכבים 
הצורות המפורסמות. נעבור  עשרה-תיםשמייחסים להן, ורק בדמיון רב ייחסו להן את ש

 עתה לבדוק האם עצם ניחוש העתידות מותר מן התורה.

                                                 

 ספר המצוות )קאפח(, מצוות לא תעשה, לב, עמ' קצח.   113
 .127אבן שושן, כרך א, ערך אסטרולוגיה, עמ'    114
 .500, כרך ב, ערך הורוסקופ, עמ' שם   115
 .1278מ' , כרך ג, ערך מזל, עשם   116
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עֹונֵׁנּו". ב ֹלא תְּ  "וְּ

נ ֲחשּו : ")יט, כו( בספר ויקרא נאמר ָדם ֹלא תְּ ל ה  לּו ע  עֹונֵׁנּוֹלא ֹתאכְּ ֹלא תְּ  ". לפנינווְּ
. מביאורו חיברש "ספר המצוות"מצוות לא תעשה, והרמב"ם הגדיר וביאר אותה ב אפוא
לשאול  ב( ;העתיםלהתיימר בהגדת  א(אסורים מן התורה: הם ש ששלושה דברים ,עולה

לפעול או להימנע מפעולה בעקבות  ג( ;םאו לעיין בדברי האסטרולוגים בדבר העתי
דברי האסטרולוגים. יש לציין, שאף ששלושת הדברים הללו אסורים מן התורה, רק על 

דין, ברם, מי שרק שאל או עיין בדברי -קות בביתהראשון והאחרון יחול עונש מל
דין מכיוון -האסטרולוגים ולא כיוון את פעולותיו לפיהם, אינו נענש במלקות על פי בית

 :של הרמב"ם וזה לשונו שם "ספר המצוות"נפנה עתה לעיין ב שלא עשה מעשה בפועל.

פי בחירת -, האזהרה שהוזהרנו מלעשות עלוהמצוה השתים ושלשים
ונתכוון לעשותו,  "יום זה ראוי לפעולה פלונית"גנינות, והוא שֹנאמר: האצט
ָמנ ע מלעשותה, והוא אמרו  "יום זה לא רצוי לעשות בו פעולה פלונית"או  נִׁ וְּ

ָך"יתעלה:  א בְּ ָמצֵׁ ים] ֹלא יִׁ ָסמִׁ ם קְּ ש ֹקסֵׁ תֹו ָבאֵׁ נֹו ּובִׁ יר בְּ ֲעבִׁ עֹונֵׁן [מ  ש ] מְּ נ חֵׁ ּומְּ
ף כ שֵׁ עֹונֵׁנּו"י([. וכבר נכפל לאו זה ואמר ]=הקב"ה[:  )דברים יח, "ּומְּ ֹלא תְּ  "וְּ

ָרא פְּ ים": ]שם[. ולשון סִׁ תִׁ , לפי שהוא נגזר מן עונה "לא תעוננו, אלו נותני ָהעִׁ
כלומר, לא יהיה בכם קובע עתים ]=קובע זמנים, אסטרולוג[ האומר: ]=זמן[. 

על לאו זה חייב מלקות, וגם העובר  ."עת פלונית טובה ועת פלונית רעה"
אבל גם השאלה על כך אסורה כלומר המודיע את העונות, לא השואל עליהן, 

שּוב כדי  ,. והמכוון מעשיו לזמן מסויםנוסף על היותו דבר בלתי אמיתי מתוך חִׁ
, הרי גם זה סופג ]לפי דמיונו[ שיהא מאושר או יצליח באותה המלאכה

 117מלקות, לפי שעשה מעשה.

חשוב: שמא יעלה על דעתנו שיש אמת בחישובי  ענייןהרמב"ם למדנו מתוך דברי 
המזלות והגדת העתידות, ולמרות שיש בהם ממש התורה אסרה אותם. כנגד השקפה 

, ובזאת הוא "נוסף על היותו דבר בלתי אמיתי"שגויה זו, כיוון הרמב"ם את דבריו לעיל: 
. בפסיקת הרמב"ם בספרו הגדול שום זיק של אמת באסטרולוגיהשאין מתחיל לגלות לנו 

 .בעניין האסטרולוגיה אנו מוצאים דברים מפורשים ונחרצים "משנה תורה"

                                                 

רי יוסף קאפח, באר מָ  76קצח. ושם בהערה –ספר המצוות )קאפח(, לא תעשה לב, עמ' קצז   117
וזה לשונו: "איני יודע למה לוקה המודיע, והרי לא עשה מעשה, ואף בהלכות עבודה זרה 
פי"א הל' ט משמע שרק אסור ]לשון הרמב"ם מובא לקמן בסמוך[ ]...[. וייתכן כי לקיחת 
הספר ועריכת החשבונות של מערכות הכוכבים למטרה זו היא המעשה, וכדלעיל לאוין י הע' 

פְּ "ם בעמ' קפז, בעניין האזהרה ". וש65 םַאל תִׁ ילִׁ ויקרא יט, ד(, כלומר שלא " )נּו ֶאל ָהֱאלִׁ
לפנות אחר העבודה זרה ולהתעסק בענייניה, מפני שהמחשבה בדברים אלו והעיון באותן 
הדמיונות מעוררים את הפתי לדרוש אותם ולעבדם, מעיר מרי יוסף קאפח, וזה לשונו: "כתב 

רה פ"ב הל' ג 'וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה מעשה הרי זה רבנו בהלכות עבודה ז
לוקה', ונראה מפתיחת דברי רבנו שם, כי לקיחת ספר מספריהם ופתיחתו והדפדוף בו, 

 (.65מעשים הם להתחייב עליהם" )שם, הערה 



 28 

 פסיקת הרמב"ם במשנה תורה. ג

 בהלכות עבודה זרה, וזה לשונו:סק ופהרמב"ם 

אי זה הוא מעונן, אלו נותני העתים שאומרים באצטגנינות שלהן: יום פלוני רע 
נית או י ראוי לעשות בו מלאכה פלונית, שנה פלוויום פלוני טוב, יום פלונ
 .חודש פלוני רע לדבר פלוני

 :שלאחריהובהלכה 

ים אותןאסור לעונן. אף על פי שלא עשה מעשה, אלא הודיע  ָזבִׁ כְּ שהסכלים  ה 
 ,. וכל העושה מעשה מפני האצטגנינותמדמין שהן דברי אמת ודברי חכמה

י שמים ]=האסטרולוגים[, ן מלאכתו או הליכתו באותו העת ווכיו רֵׁ שקבעו הֹובְּ
עֹונֵׁנּו" :הרי זה לוקה שנאמר ֹלא תְּ  118.ויקרא יט, כו[] "וְּ

ה מדע נמדברי הרמב"ם הללו אנו למדים מפורשות, שהאסטרולוגיה לא רק שאינ
ים שמוטעים על ידי נה מדע כלל, נמדויק, היא אי ָכלִׁ סְּ ים בו ה  ואינה אלא שקר וכזב ֶששֹוגִׁ

ָזבִׁ  כ  רי יוסף קאפח, וזה לשונו: "היא השקפת רבנו ]...[ שאין שום וכן כותב מָ  ים.ה 
השפעה למולדות ולמערכות הכוכבים על תכונותיו הנפשיות של האדם. אלא בנין גופו 
מזגו וחינוכו הם המעצבים את דמותו. אבל לפי השקפת הוברי שמים ההוזים בכוכבים 

מדוע ֹכה בהמשך נבאר  119ליטה עליהם".תכונות האדם מוטבעות במטבעות שאין לו ש
 ת משה להתרחק ממנה.דחמורה הנהייה אחר האסטרולוגיה וכמה חשוב לפי 

 האסטרולוגיה? ישורשמה הצמיחו . ד

, שהאסטרולוגיה היא בעצם שורש "פירוש המשנה"הרמב"ם מלמדנּו בספרֹו 
 העבודה הזרה שפשטה מאד בעולם הקדום, וכך כותב הרמב"ם:

, [הןיסגולות למינהמצאת הלפלות שיצוינו להלן, וטלאמונות ה] והיסוד לכך
ק  הם "אלצאבה" ]=אומה של עובדי עבודה זרה[, והם האנשים אשר ָרח 

פסדות ק על דעותיהם ]=השקפותיהם[ הנִׁ ָחל  והיו  [,...] אברהם אבינו מהם וְּ
פטי את מש דּוסְּ יִׁ והם שֶ  מכבדים את הכוכבים ומייחסים להם פעולות לא להם,

, ]=האסטרולוגיה[, והכשפים, והלחשים, והורדת הרוחות ]=סיאנס הכוכבים
דים,העלאה באוב ש  120[, והׂשיחות עם הכוכבים, והשֵׁ נ ח  ה  והאֹוב, וְּ

י לכל מיניהם, ודרישת המתים,  עֹונִׁ דְּ יִׁ ה  והרבה מן העניינים האלה ]=הניחוש[, וְּ

                                                 

 י.–משנה תורה )קאפח(, הלכות עבודה זרה יא, ט   118
 . ועיין שבת קנו ע"א.7' רנא, הערה מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ב, לח, עמ   119
שיש  רוח או שד"שלא יאמין שיש אלהות לזולתו אע"פ שאינו עובדו, כגון שיאמין באיזה    120

" )תורת חובות הלבבות )קאפח(, עמ' כי זה סעיף מסעיפי עבודה זרהבכחו להועיל ולהזיק, 
 (.1שמ, הערה 
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ָבּה עליהם וכר רְּ ָפה תורת האמת ח  תה אותם, והם שורש עבודה זרה אשר ָשלְּ
 121.וענפיה

דברי הרמב"ם אסורות מן התורה, חלקן בגדר פלות שנזכרו בטכל האמונות ה
עבודה זרה ממש כגון עשיית הכשפים, וחלקן אינן בגדר עבודה זרה אך בגדר איסור 

וכפי שראינו אמת, של שמץ  ןכולן לפי הרמב"ם שקר וכזב ואין בהברם, תורה חמור. 
מבאר מדוע האסטרולוגיה היא שורש  הוא הרמב"ם בהמשך דבריהקודמים. בפרקים 

 ,שהיא היתה השקר הראשון שעליו נבנו שני שקרים נוספים ,מסביר הוא, עבודה זרה
 :, וזה לשונו שםשהאחרון שבהם הוא עבודה זרה

ברר אשר מת ,]=האסטרולוגיה[ משפטי המזלות ,שהשקר הראשוןוהוא, 
ָרםל הנחותיהם. במדעי הטבע ביטו שכוכב פלוני רע  :]השקר[ הראשון הוא ָאמְּ
]=מסלול הכוכב, לפי המדע הקדום  לק פלוני מן הגלגלוחֵׁ  ,וכוכב פלוני טוב

הכוכבים נעו בתוך גלגלים שקופים סביב כדור הארץ שעמד במקומו ללא 
ושתי הנחות אלה הם ציר  [,...] מתאים לכוכב פלוני ונגד כוכב פלוניתנועה[ 

לּו כל פרטיהם עד מש ר, ָבּטְּ ָברֵׁ תְּ ּטּוָלם כפי שכבר נִׁ ר בִׁ ָברֵׁ תְּ הִׁ פטי המזלות אשר בְּ
 סופם.

יה איננה מדע אמיתי אלא שקר , שלדעתו האסטרולוגעולההרמב"ם כאן דברי גם מ
שהורכב על  השקר השניוכזב. נעבור עתה לשקר השני שנבנה על גבי השקר הראשון, 

היה טענתם, שאם יׂשרטטו צורה מסוימת או  (האסטרולוגיההראשון הוא =)הראשון 
כאשר הכוכב שנחשב לטוב ומביא לאושר יימצא במקום מסוים, אז  ,יכינו קמיע מסוים

לופין, כאשר יכינו צורה או קמיע  יוכלו להפיק תועלת מן הׂשרטוט או מן הקמיע. לחִׁ
ר, בעת שהכוכב שנחשב לרע ומביא קללה יימצא במקום מסוים, אז בזכות הכנת  אחֵׁ

 נו שם:וזה לשון רב ."רע"הצורה או הקמיע יינצלו מנזקי הכוכב ה

=קמיע, ] ואחר כך הרכיבו שקר אחר על השקר הזה הראשון והם ה"טלאסם"
, ואמרו שאם היה כוכב האושר פלוני במקום פלוני המתאים לו, יתבאר לקמן[ו

עושין צורה באופן כך וכך, ומביאין בה מן התועלת כך וכך. ואם היה כוכב 
ך וכך ומסלקין בה הרע פלוני במקום פלוני המתנגד לו, עושין צורה באופן כ

מן הנזקים כך וכך, ונתרחב עניין זה כפי התרחבות משפטי המזלות ומה 
 מן הפרטים.שמייחסים להם 

"ואחר כך הרכיבו שקר  מזכיר את השקר השלישי: רמב"םה ,השקר השנילאחר 
. כלומר, השקר השלישי שהורכב על השני היה א עבודה זרה"ושלישי על זה השני וה
עשו כפי שתואר לעיל, "אם מקטרין לה נאו הקמיע או הצורה ש טענתם, שהׂשרטוט

]=לצורה[ בדבר פלוני ]=דהיינו שׂשֹורפים קרבן או צמחים לפני הצורה[ ומתפללין לה 
הרי היא  [...] בתפלה פלונית ומשתחוים לה ]בעת עליית כוכבים או מזלות מסוימים[

 מסלקת נזק כוכב פלוני, ומביאה תועלת כוכב פלוני".

                                                 

 רלט.–פירוש המשנה )קאפח(, עבודה זרה ד, ז, עמ' רלח   121
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הואיל והנחת היסוד השגויה  שהאסטרולוגיה הינה שורש עבודה זרה,נמצא אפוא, 
שהכוכבים משפיעים על מאורעות העולם או על גיבוש אופי האדם, הביאה בסופו של 

 דבר להערצתם ולעבודתם. ומסיים הרמב"ם את דבריו שם בדברים הבאים:

ם ככל שאר וכן מצאתי להם ]לחכמי התלמוד[ הערה על משפטי המזלות שה
מיני הנחש והעוננות, לא שהם גורם ]כלומר, לא שהם גורם אמיתי 
להתרחשויות בעולם, אלא הם שקר וכזב ככל שאר מיני הנחש והעוננות, ואין 
בהם אמת[ כמו שמדמים ]=שמדמיינים, שהוזים בדמיונם[ ההוזים בכוכבים 

רּו:  נ ֲחשּו"]=השוגים אחר הכוכבים[, ָאמְּ כגון אלו  שם[,]ויקרא  ֹלא תְּ
וזו היא דעת הפילוסופים בהם, וכל  122,"המנחשים בחולדה בעופות ובכוכבים

הדברים הללו שבדו ה"צאבה" אין מהם בפילוסופית יוון לא מעט ולא הרבה. 
ן אמונה ]=השקפת עולם[, קּווכבר הארכתי גם בזה, אבל הוא מקום תועלת ותִׁ 

רּו בזה את התורה  אינם מעט, [...] לפי שהזיות בני אדם בכוכבים מְּ וכבר הִׁ
 .לגמרי במה שהם מאמינים באמיתתם

, וזו מטרתה מחיית עבודה זרהלעיל למדנו, שהציר שעליו סובבת התורה כולה הוא 
לבער את העבודה הזרה בכל דרך אפשרית ולמחות את  :המרכזית והראשונה של התורה

 "מזיקים"כוכבים  ויש "מועילים"משום כך, ההשקפה שיש כוכבים  עקבותיה כליל.
חמורה ביותר, הואיל והיא גורמת בסופו של דבר לשגות אחר עבודה זרה, וזה לשון 

 :בספרו "מורה הנבוכים" הרמב"ם

כיון שהיתה מטרת כל התורה וצירה אשר עליו היא סובבת הוא סילוק עבודה 
זרה ומחיית עקבותיה, ושלא לדמות בכוכב מן הכוכבים שהוא מזיק או מועיל 

לפי שהשקפה זו היא מה מן המצבים הללו שנמצאים לאישי בני אדם, במאו
 123.הגורמת לעבדם

, שבהם מייחסים (=האסטרולוגיה)הרמב"ם מלמדנו, שמשפטי הכוכבים והמזלות 
"טובים" או "רעים", עלולה לגרום לבני אדם לשגות ולעבוד עבודה  כוחות לכוכבים

"מורה הנבוכים", וזה ספרו וכמו שהוא כותב ב זרה בפנייה ובפולחן לכוכבים ולמזלות.
לשונו: "והכרחי בכל מעשי הכשפים להזדקק לענייני הכוכבים, כלומר שהם מדמים כי 
צמח זה הוא מחלק כוכב פלוני, וכך כל חי וכל מתכת מייחסים אותו לכוכב. וכן מדמים 

י לו אותו כי אותן הפעולות שעושים המכשפים הם מיני עבודות לאותו הכוכב, ורצו
 124רת, ולפיכך עושה לנו את חפצנו".המעשה או אותם הדברים או הקטוֹ 

 בספרו "תורת חובות הלבבות", וזה לשונו:פרק זה בדברי רבנו בחיי  ונסיים

ּגֹוי" וכבר הדגיש לך השליח ע"ה ]משה רבנו[ באמרוֹ  ֻחֹקת ה  כּו בְּ לְּ ֹלא תֵׁ " וְּ
וכבים והעוננות לחיוב או אשר דרכם לפנות אל משפטי הכ]ויקרא כ, כג[, 

                                                 

 סנהדרין סו ע"א.   122
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, לז, עמ' שנח.   123
 שנח.–שם, עמ' שנז   124
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ם כמו שאמר עליהם הכתוב " ]...[ ועושים כמשפטיהם, 125לשלילה ּגֹויִׁ י ה  כִׁ
מִׁ  ֶאל ֹקסְּ ים וְּ נִׁ ֹענְּ ש אֹוָתם ֶאל מְּ ָתה יֹורֵׁ ֶלה ֲאֶשר א  ןָהאֵׁ ָתה ֹלא כֵׁ א  ָמעּו וְּ שְּ " ים יִׁ

מסורים  שר והפכוֹ . ואילו היה המשפט והגזרה באוֹ ]דברים יח, יד[ ]...[
משפטי הכוכבים והעוננות וכל הדומה לכך, הרי זהו השיתוף עם ה' בהחלט ל

 126ויביא זה אל הכפירה בה' והכחשתו כליל.ללא ספק, 

מגנים מי  ]חכמי התלמוד[ ואם יאמר ]אדם[ הרי אנו רואים כי הראשונים
אמר לו כי הראשונים חייבו זאת ממה נֹ  127שאינו לומד חכמת הכוכבים ]...[,

ֶלהבפסוק "שאמר הנביא  י ָבָרא אֵׁ אּו מִׁ ינֵׁיֶכם ּורְּ אּו ָמרֹום עֵׁ ]ישעיה מ,  וגו' "ׂשְּ
ֹעֶתיָך, ואמר החסיד "כו[ בְּ י ֶאצְּ ֲעׂשֵׁ ֶאה ָשֶמיָך מ  י ֶארְּ " וגו' ]תהלים ח, ד[, והנה כִׁ

זה יהיה על דרך ההתבוננות בנמצאים וכדי ללמוד בהם שיש להם בורא ]...[ 
כלל ביותר, לפיכך חובה להתבונן בהם ווהמשם והתקינם באופן הטוב כָ רָ עֲ ו  

באופן זה, לא כדי לנהוג על פי משפטיהם ולהחליט בהן על האושר והפכו, 
 128והבן.

ת משה בחומרה ֹכה דהתייחסה לפי הרמב"ם, ננסה להעמיק ולהבין מדוע בהמשך 
 רבה לאמונה הכוזבת במשפטי הכוכבים והמזלות.

 מהו טלסם?ה. 

יש לבאר מושג יני האסטרולוגיה וזיקתה לעבודה זרה, משיך לעיין בעניטרם שנ
רטוט, פסל או ב, ׂשתָ הוא ה"טלסם". הטלסם הוא כְּ ו שנזכר לעיל בדברי רבנו חשוב

כך  .צורה, מובנים או בלתי מובנים, שמדמים בהם השוטים שהם מועילים או מזיקים
קמיע לסגולה, עיקרין  –ובמקום אחר הוא מוסיף: "טלסם  129,יוסף קאפח רימָ מבאר 

, וזה לשונו: שם עוד הוא כותב 130.]שורשים[, או שרטוט, או כתב מובן או בלתי מובן"

                                                 

"החיובי, כלומר שהמזל אומר לו לעשות ]...[, השלילי, שהמזל אומר לו שלא לעשות"    125
 (.4)תורת חובות הלבבות )קאפח(, עמ' רנד, הערה 

רי יוסף קאפח בהקדמתו לספר זה, וזה לשונו: מָ רנה. ומעניינים דבריו של –שם, עמ' רנד   126
"רבים הם ההשמטות והחסרונות בתרגומו של ר"י אבן טיבון ]לספר "תורת חובות 
הלבבות"[ ]...[, ויש שהושמט שם ]בתרגומו של טיבון[ עניין שלם הנמצא בכל הנוסחים, 

ניהם, ואשר כגון התנגדותו של רבנו לאמונה במשפטי הכוכבים שהוזים הוברי שמים למי
ונאלצים נגדה דיבר בשער החמישי ]...[, כל אותו העניין נמצא בכל כתבי היד של המקור. 

 " )שם, עמ' י(.אנו להניח כי יד מי שאינו מסכים על שיטת רבנו נגעה בו ובזדון הושמט
 ראו שבת עה ע"א.   127
ד האדם להכיר שם, עמ' רנו. ובדבריו הוא מורה ללמוד את מדעי הטבע, שבידיעתם לומ   128

ולידע את בוראו, והיא מצוות ידיעת השם. ומה שאמר "והבן", להעירנו להבחין בין מדע 
 האסטרונומיה לבין הבלי האסטרולוגיה.

 .2; ושם, עבודה זרה ג, הערה 29פירוש המשנה )קאפח(, פסחים ד, י, הערה    129
 .70מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, לז, עמ' שסא, הערה    130
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מובן או  ,ם כולל לדבר הנעשה לסגולה. יהא זה עיקרין או ציור או כתבשֵׁ  –"'טלסם' 
 131".'קמיע' –במלה הידועה יותר בעברית בלתי מובן, 

, והפתאים סוגי הקמיעות למיניהםשם כללי לכל נמצא אפוא, ש"טלסם" הוא 
מסוימת. ה"טלסם" שימש בימי קדם ומשמש תועלת סוברים שיש בהם תועלת כללית או 

אף בימינו לעובדי עבודה זרה, כדי להשיג כל מיני תועליות דמיוניות לפי שיבוש דעתם. 
הקמיעות לכל סוגיהם, והשפעתם העצומה  – וזה לשון הרמב"ם בתארו את ה"טלסם"

 נושות:על הא

 "טלאסם"ממה שאתה צריך לדעת כי הפילוסופים השלמים אינם מאמינים ב
אלא לועגים להם ולאותם החושבים שיש להם השפעה, וביאור זה יארך, אבל 
אמרתי את זאת מפני שאני יודע שרוב בני אדם ואולי כולם נפתים אחריהם 
פתיות גדולה מאוד ובדברים רבים ממיניהם, וחושבים שהם דברים אמתיים, 

ברים ואפילו טובים וחסידים מאנשי תורתנו חושבים שהם דואין הדבר כן, 
נכונים אלא שהם אסורים מטעם התורה בלבד, ואינם יודעים שהם דברים 

והם דברים בטלים ושקריים הזהירה התורה עליהם כדרך שהזהירה על השקר, 
 שנעשה להם פרסום רב אצל העמים.

, והם האנשים "אלצאבה"והיסוד לכך ]=מי שהחלו להפיץ את הקמיעות[ הם 
ק אברהם אבינו מהם ]כלו ק על אשר ָרח  ָחל  מר ברח והציל את נפשו מהם[ וְּ

דעותיהם הנפסדות במה שנתן ה' בלבו מן החכמה. והיו מכבדים את הכוכבים 
ומייחסים להן פעולות לא להן, והם שייסדו את משפטי הכוכבים 
]=אסטרולוגיה[ והכשפים והלחשים והורדת הרוחות ]=סיאנס[ והׂשיחות עם 

חוש[ והידעוני לכל מיניהם, ודרישת הכוכבים והשדים והאוב והנחש ]=הני
והרבה מן העניינים האלה אשר שלפה תורת האמת חרבה עליהם המתים, 

 132.וכרתה אותם, והם שורש עבודה זרה וענפיה

למדנו אפוא מדבריו, שהקמיעות לכל סוגיהם ומיניהם נולדו והתפתחו בקרב עובדי 
העבודה הזרה וכל מה  להכרית את של התורה היאהעבודה הזרה, ושמטרתה המרכזית 

"כיון שהיתה מטרת כל )ג, לז(:  שקשור בה, וכפי שכותב הרמב"ם במורה הנבוכים
כלומר  133התורה וצירה אשר עליו היא סובבת הוא סילוק עבודה זרה ומחיית עקבותיה".

עד שלא יישאר  וקמיעותיה לא רק סילוק עבודה זרה עצמה, אלא מחיית כל עקבותיה
 134ממנה כל זכר.

                                                 

 .61ם, עמ' שמב, הערה ש   131
 רלט.–פירוש המשנה )קאפח(, עבודה זרה ד, ז, עמ' רלח   132
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, לז, עמ' שנח.   133
 183בעניין הביקורת שמתח הרמב"ם על האמונה בקמיעות, ראו: עיונים מיימוניים, עמ'    134

 ואילך.
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 וזיקתו לאסטרולוגיה ת משהבד סוד הבחירהיו. 

 135.והוא עמוד התורה והמצווה" [...] "עיקר גדולקרון הבחירה לפי הרמב"ם הוא יע
נצרף מעט מהלכות תשובה שכתב הרמב"ם ונבארם  ,כדי להבין את היסוד החשוב הזה

 , וזה לשון הרמב"ם:פי הבנתנומעט כ

עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק רשות כל אדם נתונה לו, אם רצה להטות א[ ]
הרשות בידו. ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע הרשות בידו. הוא 

ד" שכתוב בתורה: ַאח  ן ָהָאָדם ָהָיה כְּ ת טֹוב ָוָרע – הֵׁ ע  ֶמנּו ָלד   ]בראשית ג, "מִׁ
אדם היה אחד בעולם, ואין מין שני דומה לו בזה הכב[, כלומר הן מין זה של 

הא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שיהענין, 
 עכב על ידו מלעשות הטוב או הרע.שהוא חפץ ואין לו מי שי

הרמב"ם פותח בכלל המרכזי, בידי כל אדם ניתנת הבחירה לפעול טוב או חלילה 
 והוא ממשיך ואומר: רע, וכל אדם רשאי לבחור להיות צדיק או רשע.

י בני אל יעבור במחשבב[ ] מֵׁ י האומות ורוב ָּגלְּ שֵׁ פְּ תך דבר זה שאומרים טִׁ
ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או 

אין הדבר כן. אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבנו או רשע  רשע.
ע וֹ י ]=קמצן[, או שיל  כירבעם, או חכם, או סכל, או רחמן, או אכזרי, או כִׁ 

ולא גוזר  הּופֵׁ כְּ יִׁ מידות האדם[. ואין לו מי שֶ ]=נדיב[, וכן שאר כל הדעות ]=
כֹו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה שְּ מְּ יִׁ עליו, ולא מי שֶ 

ּטֹוב"דרך שירצה. הוא שירמיה אומר:  הלאיז ה  א ָהָרעֹות וְּ צֵׁ יֹון ֹלא תֵׁ י ֶעלְּ פִׁ  "מִׁ
 רא גוזר על האדם לא להיות טוב ולא להיות רע.כלומר אין הבולח[.  ]איכה ג,

בקרב רוב גלמי בני  כןהרמב"ם מלמד אותנו שהדעה הרווחת בקרב הגויים, ו
ישראל, שהקב"ה הוא זה אשר גוזר על האדם להיות כזה או אחר. כנגד דעה זו קידש 

בעצמו הוא מדגיש, שהאדם הוא זה אשר בוחר  הבאההרמב"ם מלחמה, וגם בהלכה 
 שלו באיזו דרך ללכת: ובדעתו

פסיד על עצמו, ולפיכך ראוי לו א הוא הִׁ טֵׁ חוֹ ג[ וכיון שכן הוא, נמצא זה ה  ]
ה "ּה רעה, הוא שכתוב אחריו לָ מָ גְּ לבכות ולקונן על מה שעשה לנפשו ּו מ 

ל ֲחָטָאיו אֹונֵׁן ָאָדם ָחי ֶּגֶבר ע  תְּ לט[, וחזר ואמר הואיל ורשותנו בידנו  ]שם, "יִׁ
, שהרשות נּועֵׁ שְּ עשינו כל הרעות, ראוי לנו לחזור בתשובה ולעזוב רִׁ  נּותֵׁ עְּ ד  מִׁ ּו

ד "עתה בידינו, הוא שכתוב אחריו  ָנשּוָבה ע  ֹקָרה וְּ נ חְּ ינּו וְּ ָרכֵׁ ָׂשה דְּ פְּ  ]שם, "ה'נ חְּ
 מ[.

 אי למעשיוהרמב"ם מבאר, שהשקפת האמת שכל אדם אחר השלישיתבהלכה 
ה אצלו את תודעת חשבון הנפש, ומעודדת היא מגבירמפני שמביאה תועלת רבה לאדם, 

בקרב  . כלומר, הידיעה שהאדם הוא זה שאחראי למעשיו, תגבשאותו ליישר את דרכיו
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ע ברצונו ובבחירתו, כך ברצונו ובבחירתו הוא יכול  ואשהאת התובנה שכמו  האדם ר  הֵׁ
ְך את נפשו. כֵׁ ז  יב את דרכיו ּולְּ יטִׁ הֵׁ  עוד כותב הרמב"ם: לְּ

י "שנאמר:  יקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה,ועיקר זה עד[ ] תִׁ ה ָנת  אֵׁ רְּ
ֶאת ָהָרע ָמֶות וְּ ֶאת ה  ּטֹוב וְּ ֶאת ה  ים וְּ יִׁ ח  יֹום ֶאת ה  ָפֶניָך ה  טו[. וכתוב:  ]דברים ל, "לְּ

ָלָלה" ָרָכה ּוקְּ יֹום בְּ נֵׁיֶכם ה  פְּ ן לִׁ י ֹנתֵׁ ה ָאֹנכִׁ אֵׁ כו[. כלומר שהרשות  ]שם יא, "רְּ
חפוץ האדם לעשות ממעשה בני האדם עושה, בין טובים בין וכל שיבידכם, 
ָבָבם ֶזה ָלֶהם "ומפני זה הענין נאמר:  רעים. ָהָיה לְּ ן וְּ תֵׁ י יִׁ ֹמר ]מִׁ שְּ לִׁ י וְּ ָאה ֹאתִׁ רְּ יִׁ לְּ

ֹעָלם נֵׁיֶהם לְּ בְּ לִׁ ב ָלֶהם וְּ יט  ן יִׁ ע  מ  ים לְּ ָימִׁ י ָכל ה  ֹות  צְּ כלומר כו([,  )שם ה, "ֶאת ָכל מִׁ
בני האדם ולא גוזר עליהם לעשות טובה או רעה, אלא לבם שאין הבורא כופה 

 מסור להם.

 הרמב"ם מציג לפנינו פסוקים מפורשים מתורת משה שמהם עולה ברורות, שהאדם
בוחר לעשות טוב או רע, ואין האל כופה על בני האדם ולא גוזר עליהם לעשות הוא זה ש

שאין בחירה  –דית הנגאפשרות בוחן את הבהלכה הבאה הרמב"ם  טובה או רעה.
זו דרכו של הרמב"ם לגבש דעה ו. חופשית לאדם ומוכיח שהיא בלתי מתקבלת על הדעת

 וזה לשונו:. והשקפה: חקירה יסודית תוך בחינת ההתקפות כנגד אותה ההשקפה

ם היה שָ  ּולל גוזר על האדם להיות צדיק או רשע, או אִׁ אֵׁ היה הָ  ּולה[ אִׁ ]
]כלומר,  לדרך מן הדרכים האדם בעיקר תולדתוך את ]=במציאות[ דבר שמושֵׁ 

ת לידתו נקבע עֵׁ , או למדע לפי הכוכבים דרכו בעולם, אופיו והתנהגותו[ תֶשבְּ
מן המדעות, או לדעה מן הדעות ]=תכונות הנפש[, או למעשה מן המעשים, 

היאך היה מצווה י שמים ]=האסטרולוגים[, רֵׁ בְּ ם הטפשים הוֹ בָ לִׁ ים מִׁ דִׁ וֹ בכמו שֶ 
יבּו דרכיכם ואל תלכו אחרי ל טִׁ נו על ידי הנביאים עשה כך ואל תעשה כך, הֵׁ

ֲעֶכם, והוא מתחילת ברייתו שְּ לדבר  ,כבר נגזר עליו או תולדתו תמשוך אותו ,רִׁ
שאי אפשר לו לזוז ממנו, ומה מקום היה לכל התורה כולה? ובאי זה דין ואי זה 

ט ָכל ָהָאֶרץ ֹלא י ֲעֶׂשה משפט נפרע מן הרשע או משלם שכר לצדיק? " ֲהֹשפֵׁ
ָפט שְּ  .כה[ ]בראשית יח, ?"מִׁ

 ,הרמב"ם מציב שאלות קשות כנגד השקפת העולם השקרית האחרונה,בהלכה 
שהאל גוזר על האדם ללכת בדרך כזו או אחרת, אם היה הדבר אכן כך, מדובר בעוול 
נוראי ובסתירת כל יסודות הצדק, המשפט והענישה בחברה. שהרי כיצד נעניש אדם 
ל שכר לצדיק והלא הוא היה  שגנב או רצח, והלא נגזר עליו לעשות כן? ומדוע ישלם ָהאֵׁ

לכל הציוויים והאזהרות שבתורה? והרי מכל ? ומה מקום הטובבדרך המוכרח לפעול 
מקום בני אדם מוכרחים לפעול בדרך שנגזרה עליהם או לפי מערך הכוכבים בעת 

 לידתם?

נמצא אפוא, שהשקפת האסטרולוגיה מערערת את יסוד השכר והעונש שבתורת 
משה, הואיל ואין על מה להעניש או להעניק שכר. כל פושע רשאי להרע לזולתו מכח 

מערכות  על ידיה שהוא מרשיע שלא באשמתו, אלא מכח גזירה שנגזרה עליו או הטענ
הכוכבים שמשפיעות עליו. האם אין בזה הענקת פרס לרשעים והתאכזרות חמורה כלפי 
החברה? האם אימוץ השקפה משובשת זו לא תביא בהכרח להתפוררות מוחלטת של 

 חברה?ה
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תּו אחר השקפות זאת ועוד, הרמב"ם ציין שהגויים ורוב גלמי ב פְּ ני ישראל נִׁ
יָרה  סִׁ האסטרולוגיה והדומה לה, וכעת מובן גם מדוע. הואיל ואחיזה בדעה זו מֵׁ
מהעבריינים את האחריות על מעשיהם הרעים, ומשקיטה בשקר את מצפונם כדי שיוכלו 
ָעם בטענה שאין הם מסוגלים לבחור אחרת. וכידוע, ייצר הרע מלך גדול,  שְּ רִׁ להמשיך בְּ

ָמקֹום שתינתן לו הצדקה, ולו הרעועה ביותר למלא את תאוותו, ברור שכוחו יגבר ּו בְּ
הו לנהוג הוא ימשוך את האדם בעבותות להיכנס בפתח החטאים והעוונות, וישכנעֵׁ  .מאד

 בשחיתות מוסרית או מידותית שמכלה את נפש האדם ואת החברה הסובבת אותו.
 הרמב"ם מוסיף ומסכם את דבריו:

ין לו, ואם עשה  ח[ לפיכך] יבִׁ טִׁ דנין את האדם לפי מעשיו. אם עשה טובה מֵׁ
ין לו, הוא שהנביא אומר: " יעִׁ רֵׁ ָתה ֹזאתרעה מֵׁ ֶכם ָהיְּ ֶידְּ ט[.  )לכם(" ]מלאכי א, מִׁ

יֶהם" כֵׁ רְּ ד  ָמה ָבֲחרּו בְּ ם הֵׁ י " [:...] ג[. ובענין זה אמר שלמה " ]ישעיה סו,ּג  ָדע כִׁ וְּ
יֲאָך בִׁ ֶלה יְּ ל ָכל אֵׁ ָפט ע  שְּ מִׁ ים ב  ט[, כלומר דע שיש בידך כח  " ]קהלת יא,ָהֱאֹלהִׁ

 לעשות ועתיד אתה ליתן את הדין.

מסקנת הדברים, יש דין ויש דיין, הקב"ה שופט צדק ולא יעשה עוולה, וכל אחד 
ין : "יקבל כפי המגיע לו אֵׁ ל ֱאמּוָנה וְּ ָפט אֵׁ שְּ ָרָכיו מִׁ י ָכל דְּ ים ָפֳעלֹו כִׁ צּור ָתמִׁ יק ה  דִׁ ָעֶול צ 

ָיָשר הּוא  :סיים את סיכום דבריו, וזה לשונו. ובהלכה האחרונה בפרק " )דברים לב, ד(וְּ

יב[ אבל נדע בלא ספק, שמעשה האדם ביד האדם, ואין הקדוש ברוך הוא ]
ָדת מושכו ולא גוזר עליו לא לעשות כך ולא שלא לעשות כך.  ת ה  ָבל  ולא מפני ק 

רבנו[ בלבד נדע דבר זה, אלא בראיות ברורות מדברי ]=מסורת שקיבלנו ממשה 
ומפני זה נאמר בנבואה שדנין את האדם על כל מעשיו כפי מעשיו אם  החכמה.

 טוב ואם רע. וזה העיקר שכל דברי הנבואה תלויין בו.

קרון הבחירה תלוי יסוד מרכזי נוסף בדת יבהלכה האחרונה הרמב"ם מלמדנו, כי בע
ה ואמיתתה. שהרי אם הכל כבר גזור מראש ואין מעשי בני קרון הנבואימשה והוא ע

האדם בבחירתם, מדוע נשלחו אלינו כל הנביאים וציוו והזהירו והוכיחו אותנו השכם 
קרון הבחירה שכל יוהערב לשוב לדרך הישר? לעומת זאת, כאשר אנו מאמתים את ע

ואותיהם מעשי האדם מסורים בידו, מתבררת נחיצות שליחת הנביאים, אמיתת נב
 וחיוניותן.

 אופי הטבע האנושיז. 

בפרק השמיני משמונת פרקי ההקדמה שחיבר הרמב"ם למסכת אבות, הוא דן 
באופי הטבע האנושי. ניתוחו של הרמב"ם מדהים לאור העובדה שהמדע בימיו היה 
רחוק מאד מהתובנות המדעיות של המדע בימינו, ובכל זאת, ניתן למצוא חפיפה בין 

הרמב"ם בנושא הטבע האנושי למסקנות המדעיות המתקדמות שהוסקו  מסקנותיו של
 בימינו. נחל אפוא בהצגת דברי הרמב"ם ונצרף אליהם הסבר קצר כפי הבנתנו:
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אי אפשר שיהא האדם מראשיתו בטבעו בעל מעלה או בעל מגרעת, כשם שאי 
אבל אפשר שיהא אופי האדם בטבעו בעל מלאכה מן המלאכות המעשיות, 

לו יותר שיהו פעולות א הא אופיו בטבעו מוכן למעלה או מגרעת,אפשר שי
 136.קלות עליו מפעולות זולתם

הרמב"ם פותח את דבריו בקביעה שלא ייתכן שהאדם ייוולד בעל מעלה או מגרעת, 
כפי שלא ייתכן שהאדם ייוולד נגר או צייר או טייס, כל המלאכות והמיומנויות הללו 

נוח  מצעויגיעה. ברם, ייתכן שאופיו יהא בעל  נרכשות במהלך שנות האדם בעמל
להתפתחות מעלה או מגרעת, ובמלים אחרות, ייתכן שמצע גנטי שאדם קיבל מהוריו 

 יאפשר לו לרכוש מיומנויות או לפתח מעלות ביתר קלות. הנה לפנינו שתי דוגמאות:

גֹו ]המצע הגנטי שהורישו לו הוריו[ נוטה ]לכיו זְּ ון המשל בזה, כגון שהיה מִׁ
ל עליו הזכרנות והבנת הענינים [...] חיובי מסוים[ אבל אם  [....] הרי אדם זה יֵׁק 

ָנח אותו שיש בו הכנה במזגו כלפי המעלה הזו בלי לימוד כלל ובלי לעורר  יּוזְּ
ילּו ]את[ אותו  כִׁ י ׂשְּ דּו וְּ מְּ ל  בו שום כח, הרי הוא יישאר ָסָכל בלי ספק. וכן אם יְּ

ים ]=שי ָבעִׁ ּטְּ ס ה  הוא ילמד הרי  [,...] לרכישת המגרעות[ נוח ש לו הכנה ומצעּג 
 .ויבין אבל בקושי ויגיעה

ועל האופן הזה עצמו יהיה אדם מזג לבו יותר חם ממה שראוי מעט ואז יהיה 
לּוָמד לאמיצות יהיה אמיץ  אמיץ, כלומר שיש בו הכנה לאמיצות, ואם יְּ

ר מזג לבו קר יותר מן הראוי הרי יש  בו הכנה למורך ולפחד, שאם בקלות. ואחֵׁ
הו בקלות. ואם י ּטּוהּו לאמיצות הרי בקושי יהיה  לּוָמד לכך והורגל בזה יקבלֵׁ

 137אמיץ, אבל יהיה אם יורגל בכך בלי ספק.

הרמב"ם מסכם את דיונו באופי הטבע האנושי ומבהיר, שמטרת דיונו בנושא זה 
ותם ההזיות שבודים אותם "ולא ביארתי לך את זה אלא כדי שלא תחשוב שאאחת היא: 

ידֹות[ בני האדם עושות  ת לֵׁ בעלי משפטי המזלות שהם אמת, שהם מדמים שמולדות ]=עֵׁ
אותם ]=גורמות להם להיות[ בעלי מעלה או בעלי מגרעת, ושהאדם מוכרח על אותן 

 138הפעולות על כל פנים".

, הרמב"ם מלמד שגם פילוסופי יוון שללו את השקפות דבריו בהמשך
האסטרולוגיה בהוכחות אמיתיות, ואף הם סברו שכל אדם יכול להגיע להישגים או 
לסגל לעצמו מידות נעלות. אמנם, יש בני אדם שיהא קל להם להגיע להישגים או לסגל 
לעצמם מעלה, ברם, כלל בני האדם יכולים לרומם את עצמם למעלת החכמה והמידות 

המאמץ וההשקעה הנדרשת מכל אחד  ברמת יההטובות, וההבחנה היחידה ביניהם תה
 ואחד. וזה לשון הרמב"ם:

                                                 

 רסא.–המשנה )קאפח(, הקדמה למסכת אבות, הפרק השמיני, עמ' רס פירוש   136
 שם.   137
 שם.   138
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תּוהּו  מְּ אבל אתה דע, שדבר מוסכם הוא מתורתינו ופילוסופית יוון במה ֶשאִׁ
שכל פעולות האדם מסורות בידו, אין עליו הכרח בהם, ואין הוכחות האמיתיות 

הּו כלפי מעלה או מגרעת, ּטֵׁ מ  ְך חיצוני כלל ה  ן היא הכנה אלא אם כ לו מֹושֵׁ
ית ]=מצע גנטי?[ בלבד כמו שביארנו, ויהיה קל לו דבר מסוים או קשה,  גִׁ זְּ מִׁ

 .או מנוע אין זה בשום פנים ואופן אבל שיהא מוכרח

 שמצמיחה האסטרולוגיה סתירותהח. 

 שם, בהמשך דבריוכאמור, הרמב"ם קידש מלחמה כנגד השקפת האסטרולוגיה, ו
 :הקמות וניצבות למולחשבתיות שאת הסתירות הממפרט  הוא

ת האסטרולוגיה כולן השקפלפי הרי ת התורה, שלמצווֹ  תנוגע נההראשוסתירה הא( 
יתאמץ בחיובי או  האדם לבטלה בהחלט שהרי אין הבחירה ביד האדם, ומדוע אפוא

 יימנע מהשלילי?

 ]לימוד המלאכות[ רֹות המדעיות והמעשיותשָ כְּ ה  לְּ  תנוגע ההשני הסתירהב( 
לפי שיטת האסטרולוגיה, כל  .שהאדם עמל בהן כדי להשיג תועלת עיונית או מעשית

מאמץ מסוג זה הוא לבטלה, שהרי לדעתם נגזר על האדם להיות חכם או טפש, מוכשר 
 או חסר כשרון, בעל מידות או נעדר מעלות, ואלה דברי הרמב"ם:

צִׁ  ים ה  לִׁ טֵׁ לּו היה האדם מוכרח במעשיו כי אז היו בְּ אִׁ וּוי והאזהרה התורניים וְּ
]=מצוות התורה[, והיה כל זה לבטלה בהחלט, כיון שאין הבחירה ביד האדם 
במה שיעשה, וכן מתחייב מזה ביטול הלימוד והחינוך ולימודי כל המלאכות 
האומנותיות, והיה נעשה כל זה לבטלה, כיון שעל כל פנים יש לאדם בהכרח 

 ,למעשה פלוני שיעשה אותו –ים כן לפי דעת הסובר –מושך חיצוני המושכו 
ָדעֶ  ָדה פלונית שתהא בוולמדע פלונו ֶשיֵׁ מִׁ  .נּו, ּולְּ

קרון השכר והעונש בתורת משה, שהוא מיסודות ילע תנוגע סתירה השלישיתהג( 
 ם בפירושו למשנה סוף מסכת ברכות:תב הרמב"ווכפי שכ ,הדת

ים, וכל זה בצדק, אבל העיקר הוא שהקב"ה גומל לצדיקים ומעניש את הרשע
ין ָעֶול " :שכן העיד על עצמו שהכל בצדק אֵׁ ל ֱאמּוָנה וְּ ָפט אֵׁ שְּ ָרָכיו מִׁ י ָכל דְּ כִׁ

ָיָשר הּוא יק וְּ דִׁ יגה, ונקודת הצדק בזה אין כח באדם להׂשד[.  ]דברים לב, "צ 
קף ידיעתו יתעלה, וכבר הודיענו יכל האנושי להשיג הכמו שאין בכח הׂש
בכל מה שעשה ויעשה והוא  יג חכמתו וצדקוֹ נו להׂשתבונתֵׁ יתעלה שאין בכח 

י" :אמרו י  )כאשר( כִׁ ֹבת  שְּ חְּ יֶכם ּומ  כֵׁ רְּ ד  י מִׁ ָרכ  הּו דְּ ן ָּגבְּ ָאֶרץ כֵׁ ם מֵׁ יִׁ הּו ָשמ  ָגבְּ
יֶכם ֹבתֵׁ שְּ חְּ מ  ך על העיקר הזה ואל תטריד עצמך . לכן סמוֹ ט[ ]ישעיה נה, "מִׁ

 .לחקור בענין זה

סתירה תובן ה ,קרון השכר והעונש בתורת משהלאחר שלמדנו מעט על ע
עוול מוחלט, השכר והעונש הופכים להיות , האסטרולוגיה השקפת לפי: השלישית

שהרי כל מעשי האדם נכפים עליו, ומדוע אפוא ייענש שמעון או יתוגמל ראובן? וֹכה 
 :שם דברי הרמב"ם

את ה' לנו, כי תנו זה לזה ובין מיוהיה גם השכר והעונש עוול מוחלט, בין מא
שמעון זה שרצח את ראובן אם היה זה אנוס ומוכרח להרוג וזה אנוס ומוכרח 
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 –ליהרג, אם כן מדוע נעניש את שמעון? ועוד, היאך יתכן לומר עליו יתעלה 
ָיָשר הּוא" יק וְּ דִׁ שיענישהו על מעשה שהוא מוכרח  –ד[  ]דברים לב, "צ 

 לעשותו על כל פנים? ואפילו אם רצה שלא לעשותו לא יוכל?

לכל ההכנות וההשתדלות שהאדם משתדל בקנייני  תנוגע תהרביעיסתירה הד( 
, וזה המשך לשון הרמב"ם העולם הזה או בהצלת נפשו מנזקים שעלולים לבוא עליו

 :שם

ופן, בנין הבתים, וקניית המזונות ועוד היו בטלים כל ההתכוננויות עד ס
מה שם ]כלומר, לשם מה צריך לבנות בית להינצל מנזקי הצינה והשרב, וכן ל

ֹבא יבוא[,  ממילא הרי מה שנגזר עליו מחרת?כין מזון לתאמץ ולהלה
 והבריחה בזמן הפחד וזולתן, כיון שכל מה שנגזר שיהיה מוכרח להיות.

ת לחלוטין ב, שהשקפת האסטרולוגיה נוגדם דבריו הרמב"ם מדגיש שולקראת סיו
שה' יתעלה מעניש או מתגמל שלא בצדק, הואיל וכל  האת תורת משה, ומניח

ההתרחשויות בעולם הזה אינן נובעות כתוצאה מרצונו החיובי או השלילי של האדם, 
 :שם מזלות, וֹכה דבריוהכוכבים והאלא מגזירות 

וׂשכל והמורגש, והרס חומת וכל זה הבל ודברים בטלים בהחלט, ונגד המ
וָול, חלילה לו מכך, ולהניח כ]![ התורה  .י ה' יתעלה ע 

פילוסופית שכל מעשי האדם וה בסיום דבריו, הרמב"ם שב ומשנן את האמת הדתית
 מסורים בידו:

אבל האמת שאין בו ספק שכל מעשי האדם מסורים בידו, אם רצה עושה ואם 
ה חיובי ]=כלומר ֱעׂשָ עליו בכך, ולפיכך נֶ רצה לא יעשה, ללא הכרח ולא כפייה 

הבחירה בידינו.  את ונתן [...]ציוויי התורה[ ] דבר שיש בו תועלת[ הציווי
ָמע  ]=צודק ונכון[ וחיובי ׂשְּ נִׁ ר ]=למי שעובר עבירה[ והגמול ל  העונש ָלעֹובֵׁ

ד וללמֹוד ]=שיש בו תועלת[ וחיובי [,...] ]=למי שממושמע לדבר ה'[  ללמֵׁ
כל  ושאר כל מה שנאמר בלימוד ובקיום המצוות. וכן נעשו חיוביים [...]

 139.לעיל[ההתכוננויות ]שפירט 

 ההשקפות המועילות שנקנות כתוצאה מביטול האסטרולוגיהט. 

שמצמיחה  סתירות המחשבתיותאת הבפירוש המשנה נה ומהרמב"ם לאחר ש
נחלת ומה ,החייתממכתוצאה  נקנותהשקפות המועילות שהאסטרולוגיה, הוא מונה את ה

 :שהאדם חופשי לבחור בכל דרך שירצה ללכת בההשקפת האמת 

משאבים בלימוד המדעים להשקיע  ורצוי ראויאם האדם בחירי במעשיו, א( 
התאמצותו נקנים על ידי  בחייו שהאדם משיגהרוחניים ההישגים מפני שוהמעלות, 

 .לילך בדרך הישרה וכמיהתו והשתדלותו, וממידת שאיפתו

                                                 

 רסב.–שם, עמ' רסא   139
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אשר בו יזכה כל אדם לדין  ,קרון השכר והעונשיעממחיית האסטרולוגיה יאומת ב( 
 .צדק מאת שופט צדק, על כל מעשה ממעשיו ועל כל מחשבה ממחשבותיו

אחראי למעשיו,  ואידיעה שההמן המעשים הרעים מתוך כמו כן, האדם יתרחק ג( 
ותמנע ממנו  ,דודיםלחיי בהמיּות ר אותושגייה אחר השלילי תדרדר מתוך ההבנה שו

 להגיע להישגים. וכך ניסח זאת הרמב"ם:ולממש את יכולותיו 

את צריך ללמדו  [...] פעולות הטוב והרעאת י ֲעֶׂשה ברצונו  [...] וכיון ]שהאדם[
יֻצוֶוה ויוזהר ויוענש ויתוגמל, ויהיה כל זה צדק. ונתחייב ]האדם[  דרך הטוב, וִׁ

וׂשגו לו המעלות, ויתרחק מפעולות להרגיל את עצמו לפעולות הטוב עד שי
 140הרע עד שיסורו ממנו המגרעות אם היו בו כבר.

שהאדם ששקע והתדרדר  ,ההשקפה הנפסדתממחיית האסטרולוגיה תתבער ד( 
לשפלות אינו יכול להתרומם למצב נעלה, אלא, הכל נתון לשינוי, ואף אם יסבור האדם 

 141רה והיכולת לרומם את עצמו לחיובי.שאין לו תקנה, יידע שאין הדבר כן, ובידו הבחי
אמנם, אמת הדבר שככל שהאדם ישקע יותר בשלילי, כך יקשה עליו להתרומם לחיובי, 

הבא אך אין הדבר בלתי אפשרי, וכבר עודדו חכמים את האדם ששקע בשלילי ואמרו: 
חז"ל מעודדים לתשובה כלומר,  142.ליטהר מסייעין בידו, הבא ליטמא פותחין לו פתח

ברם, האדם שמבקש  ומבטיחים לאדם שירצה לטהר את נפשו שיזכה לסיוע אלהי.
לטמא את נפשו, אף שהוא חופשי לעשות כן, לזאת הוא לא יקבל סיוע, כי אם פתיחת 

 פתח בלבד. וֹכה דברי הרמב"ם:

ואל יאמר ]שהמגרעות[ ישנם כבר בו במצב שאי אפשר לשנותם, כי כל מצב 
שפעולות האדם  [...] ע לטוב והבחירה בידו בכךאפשר לשנותו מטוב לרע ומר

מסורות לו, ובידו להיות צדיק או רשע בלי שום הכרח מאת ה' על אחד משני 
 143דרכים אלו.

                                                 

 שם, עמ' רסג.   140
ת התשובה מבוססת על העיקרון הזה, וזה לשון רבנו הרמב"ם: "גם התשובה ]...[ מן כל מצו   141

לפי שאי אפשר  ההשקפות אשר לא תהא סדירה מציאות אישי התורתיים כי אם בסבירתה,
לאדם שלא יחטא ויטעה, אם שטעותו בהחשיבו השקפה או מדה שאינן חשובים באמת, או 
בהתגברות תאווה או כעס. ואם יהיה האדם בדעה שאין מרפא לשבר זה לעולם, יתמיד 
בתעייתו, ושמא גם יוסיף במריו אם לא תהיה לו עצה, אבל עם הסברא בתשובה יחזור 

קן ביותר, וליותר שלם ממה שהיה קודם שיחטא" )מורה הנבוכים למוטב, וישוב למצב מתו
 )קאפח(, חלק ג, לו, עמ' שנו(.

 שבת קד ע"א, והרבה במדרשים.   142
 פירוש המשנה )קאפח(, הקדמה למסכת אבות, הפרק השמיני, עמ' רסג.   143
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 י. האסטרולוגיה לאור המחקר המדעי

 וזה לשונו: סיכומו המעניין,הרב אבינר מסכם עניין זה בספרו, להלן רק מעט מ

ושר הניבוי האסטרולוגי, לא נמצאה במחקרים שנערכו במטרה למדוד את כ
כל הוכחה ליכולת ניבוי גדולה מזו של אדם רגיל שאינו עוסק באסטרולוגיה. 
באשר לטענת האסטרולוגים שרגע הלידה קובע את אופיו ומאורעות חייו של 

טענה זו נסתרת על ידי מציאותם של תאומים לא זהים שנולדו באותו  –האדם 
ים ככל שני אחים. מנקודת מבט אסטרולוגית הרי הזמן בדיוק, ובכל זאת שונ

ק אופי זהה, שכן נולדו באותו רגע. ואם יטענו לוֹ חֲ שהיו אמורים ל  
האסטרולוגים שבכל זאת קיים הפרש זעיר בין הלידות והוא המכריע, הרי 
שיוצא מכאן שכל חישוב התאריכים וקביעת המפות האסטרולוגיות לפיו, 

 נעשה חסר משמעות מדויקת.

אסטרולוגים אינם מתמצאים בעקרונות הסטטיסטיקה ומתייחסים למקרה ה
יוצא דופן כאל כלל, או לסטייה צפויה מן הממוצע כאל הוכחה. למעשה, אין 
כל מתאם בין הורוסקופים לתכונות הנמדדות במבדקים פסיכולוגיים תקפים. 
את הצלחות האסטרולוגים בתיאור אופיים של הפונים אליהם ניתן לייחס 
לעקרונות פסיכולוגיים שונים שהעיקרי שבהם הוא נטיית האדם לפרש 

 ות כלליותראמיהניתוח האסטרולוגי מפזר  144אמירות כלליות כנוגעות אליו.
לכל עבר והפונה מוצא בהן את עצמו, מבלי לשים לב שהדברים נכונים לגבי 

 רוב בני האדם. ]...[

ולוג: אדם שיבקש יש לדעת, כי התחזית משתנה לפי דמיונו של האסטר
הורוסקופ מאסטרולוגים שונים יקבל תוצאות שונות ]...[ ומעשה באשה 
שטמנה כרית תחת בגדה ופנתה לגדולי האסטרולוגים כדי לברר האם היא 
נושאת ברחמה בן או בת. כולם הלכו שולל אחר מראה עיניהם ואף לא אחד 

 145מהם חזה שאינה בהריון.

 יהודי תימן. השפעת האסטרולוגיה על אי

שנה נשלחה איגרת תשובה מאת הרמב"ם ליהודי תימן. באיגרת זו,  850-לפני כ
חלש אמונתם בדת האמת. כמו כן, יהרמב"ם מעודד ומחזק את יהודי תימן לבל ת

הרמב"ם מורה ליהודי תימן כיצד להתמודד עם משיח השקר שצמח בתימן באותה 

                                                 

אפקט את , ונקר(Forer)נטייה זו הוכחה מדעית על ידי הפסיכולוג האמריקאי ברטראם פורר    144
. מדובר ב"הטייה קוגנטיבית המביאה בני אדם להזדהות עם תיאורי אישיות כלליים פורר

ומעורפלים. ]...[ הטייה זו מסבירה במידה רבה את הזדהותם של בני אדם עם תיאורים שונים 
של חייהם ואישיותם הנמסרים להם מידי שרלטנים למיניהם כגון קוראים בכף היד, מקובלים 

(. עיין שם עוד על אפקט פורר וכיצד 60–59אסטרולוגים" )נר באישון לילה, עמ' מזויפים ו
 הוכח מבחינה מדעית.

 )ההדגשות במקור(. 51–49נר באישון לילה, עמ'    145
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והרדיפות הבלתי פוסקות מצד הגויים. ראש הקשה  מצוקות המציאות, על רקע התקופה
רבני תימן באותה התקופה היה ר' יעקב ב"ר נתנאל פיומי, והוא שאל את הרמב"ם האם 
המשיח שקם באותה התקופה הוא משיח אמת או שקר. התלבטותו של ר' יעקב הושפעה 
ת ביאת המשיח שנעשה על ידי רשב"ג )ר' שלמה אבן גבירול, ספרד המאה  מחישוב עֵׁ

(, ואשר העלה, שלפי מערכות הכוכבים המשיח צריך להתגלות באותה התקופה. י"אה
חישוב הקץ של רשב"ג והמצוקה הכלכלית, החברתית והדתית הקשה, גרמו לרבים 

 מיהודי תימן להאמין כי אותו המשיח שקם אז בתימן הוא משיח אמת.

כיצד להתמודד ויעץ לו  ,הרמב"ם הסביר לר' יעקב, שאותו המשיח הוא משיח שקר
 טוען המשיחותעם המצב באופן שלא יגרום לנזק לקהילה, שהרי כאשר היה מתברר ש

 ת ביהודים כדי להכניעם ולדכאםהוא משיח שקר, נהגו הגויים לפרוע פרעות חמורו
קלורמן כתבה -כנגדם. ב"צ עראקי םתקווה או רצון להתקומזיק של לעקור מלבם כל ו

משיחי השקר בתימן במאה הי"ז, להלן כמה קטעים  האסון של-על תוצאותיהם הרות
 מדבריה:

השלטונות ]בתימן, באמצע המאה הי"ז[ נאלצו לפעול לשיכוך התסיסה 
הגלויה בקרב הנתינים היהודים ]...[ האמאם החליט להוציא את היהודים 
להורג ]...[ תחת לפסוק להם דין מוות פקד האמאם שכאות להשפלתם ייאסר 

-מעשיו של סלימאן אל 146לך בכיסוי ראש ]גזירת העטרות[.על היהודים להתה
ג'מל, והתמיכה שקיבל מיהודים רבים, הסתיימו לא רק בכשלון, אלא 

אסון לכלל היהודים. התסיסה הנמשכת בקרב היהודים -בתוצאות שהיו הרות
ונסיון ה"הפיכה" שלהם נתפרשו לשלטונות המוסלמיים כמעשים חמורים של 

אשר ליתר  147ו עליהם בצעדי דיכוי חמורים וחסרי פשרה.מרדות, ולפיכך הגיב
היהודים, הללו לא ניצלו מעונש. ]...[ התסיסה המשיחית של המאה הי"ז היא 
שהביאה להרעת מעמדם המשפטי והחברתי של יהודי תימן. ]...[ ]בשל[ 
התנהגותם ]של היהודים[ בימי התנועה המשיחית ]...[ גזר האמאם ]...[ להרוס 

, 1677-כנסת ולגרש את היהודים מתימן. ]...[ בתי הכנסת הוחרבו בה-את בתי
 148הוגלו היהודים למוזע ]...[ ]שם[ מתו רבים מהם ברעב ובחולי. 1679-וב

משיח  אותו בצמיחת נכבדאסטרולוגיה היה חלק בכנראה, שלרשב"ג ולאמונתו 
כדי  וריהות וייסאת חישובו של רשב"ג לקץ הגל רשעותואו ב פתיותובהשקר, שניצל 

בותיהם של יהודי תימן, ובצר להם פנו לרמב"ם יששקריו יתקבלו. כך נכנס הספק לל
סביר ליהודי תימן שמדובר משקר. כאמור, הרמב"ם הושאלוהו ביחס לאותו משיח 

בין שהאמונה בכזבי מבמשיח שקר וכיצד יש לנהוג עמו. בנוסף לכך, כאשר הרמב"ם 
אה והוא רת הספק ולשגייה אחר משיח השקר, האסטרולוגיה היא זו שגרמה להתעוררו

 תב לר' יעקב:וכהוא התייחס באופן כללי לאסטרולוגיה, וכך לנכון ל

                                                 

 .36–35משיחיות ומשיחים, עמ'    146
 .39עמ'  ,שם   147
 שם.   148
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 ,[...] ]=האסטרולוגיה[ יני הכוכביםיאבל מה שראיתי שאתה נוטה אליו מענ
כמו שרוחצים את הבגד  ורחץ דמיונך ממנוֹ כל הדבר הזה הסירהו ממחשבתך, 

ּות אצל החכמים השלמים תשאין להם אמִׁ  לפי שהם דברים המלוכלך מטינופו,
, כל שכן אנשי התורה, ]=פילוסופי יוון ועוד[ ואפילו שלא מאנשי התורה

ואפסותם ברורה וגלויה בהוכחות מוׂשכלות אמתיות שאין המקום להזכירן 
 149.כאן

לוגיה לטינוף שיש את האסטרו המשוויםמשמעיים, -חדהנוקבים וה דברי הרמב"ם
צגנו בסו מדברלכ את ההוכחות המרכזיות לאפסּות  לעילים בעד עצמם, וכבר הִׁ

 האסטרולוגיה שהרמב"ם מזכיר כאן.

 ?המשיח ביאת. האם יש רמז באסטרולוגיה על בי

בנושא הגאולה,  ובעיקר יהודי תימן שנים עסקו יהודי התפוצות 2000-במשך כ
ולמימוש ייעודו של עם ישראל ישראל -מתוך כמיהתם וכיסופיהם לשיבה לארץוזאת 
צומחת  תנוישראל ולראות את אומ-ישראל. בדורות האחרונים זכינו לשוב לארץ-בארץ

 המדינות החזקות בעולם. יםוהופכת לאחת מעשר ,ומשגשגת

וכולנו  ,ברם, אף שעם ישראל זכה לגאולה מדינית, לגאולה רוחנית עדיין לא זכינו
שראל לצּור מחצבתו. בעת ההיא שנשוב אל ה', מצפים ומייחלים לעת שבה ישוב עם י

נזכה לדעות ולהשקפות נכונות, למנהיגים ישרי דרך, לצדק חברתי אמיתי, לשגשוג 
כלכלי שיגיע לכל שכבות העם, לשקט בטחוני, ולאושר כללות האומה ופרטיה. מתי 

דים תבוא עת זו? מתי יוסרו היגון והאנחה מכל פינה? מתי תבוא העת שנחדל מהיות עב
לבנקים תאבי הממון במשכנתאות והלוואות לעשרות שנים? מתי תבוא העת שלא יגנבו 
וירמו אותנו על כל צעד ושעל? בין אם ב"חסות החוק" במסים כבדים, באגרות 
ובהיטלים, ובין אם על ידי גנבים ופושעים שאין למדינה רצון להתמודד איתם? מתי 

ינו שידעו להכיר טובה ולכבד את הוריהם? תבוא העת ונזכה לרוות נחת מבנינו ובנות
מתי נזכה שיוסר מעלינו "לחץ החיים" והריצה המטורפת אחר הפרנסה או ריבוי 
הנכסים? מתי נוכל סוף סוף לומר שהחיפוש אחר האמת והמסע אל האושר הגיע 

 לסיומו?

לצערנו הרב, אין אנו יודעים מתי תבוא התקופה היפה הזו לעם ישראל, ויתרה מזו, 
ידועה היא השקפת חז"ל שאסור לעסוק בחישוב העת שבה יתגלה המשיח ועם ישראל 

"ולפיכך הזהירו תב הרמב"ם באיגרת תימן: ו. וכפי שכורוחניתיזכה לגאולה מדינית 
ים ומלקבוע את הקץ לביאת המשיח, מפני שהם מכשילים  צִׁ קִׁ חכמים ז"ל מלחשב את ה 

הזמן ולא בא ]=הואיל וייאושם עלול את ההמונים ומטעים אותם כאשר מגיע אותו 

                                                 

 אגרות הרמב"ם )קאפח(, עמ' מב.   149
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ח דעתן של מחשבי קצים' פ  מפני שהם  150,להביאם לידי בעיטה וכפירה[, והוא אמרם: 'תִׁ
 151.ללום שיכזיב ה' את הבירור שלהם ויקלקל מועצותיהם"מכשול לבני אדם, ולפיכך קִׁ 

 ברם, מתוך המשך דברי הרמב"ם באגרת תימן, ניתן לגלות רמז שעשוי ללמד אותנו
באיזו עת מהעתים יבוא המשיח. הרמב"ם מבאר, שבכל עת שהאסטרולוגים ודומיהם 
חזו לעם ישראל שבר או מפלה, דווקא באותה העת בא לאומה אושר גדול, ומכאן נלמד, 
שהמשיח יבוא בתקופה שבה אומות העולם יחזו מפלה גדולה לעם ישראל, וזה לשון 

 הרמב"ם:

אותו הזמן אשר קם לגאול את ישראל[, דע כי משה רבנו ע"ה כאשר עמד ]=ב
כבר הסכימו החוזים בכוכבים כי לא תצליח האומה הזו ולא תהא לה תקומה 
מּו שהוא תכלית השפלתה בא לה האושר  ממצב שהיא בו לעולם, ובעת אשר דִׁ
ועמד בה מבחר המין האנושי ]=משה רבנו[ וגאלּה, ובעת אשר הסכימו 

ֻדָשן, ויהיו החוזים בכוכבים שיהא אויר ארץ  מצרים בריא באותו הזמן ּותְּ
וכן מלכות נבוכדנצר  [...] אנשיה מאושרים בתכלית האושר, חלו בהם המכות

הרשע, בעת אשר הסכימו חכמיו והחוזים בכוכבים, וכל מי שטוען שיש לו 
ונם ימשך, אז נשמדה הממלכה שרם וששלטומראש ידיעה בכך, שזו ראשית א

 ואבדה ]...[.

מּו העמים כי האומה הזו לימות המשיח מהרה יגלה,  הדבר וכך יהיה ד  כאשר יְּ
לא תהא לה מלכות לעולם ולא שלטון ולא ָירּומּו ]=יתרוממו[ מן המצב שהם 

הרי  [...] בו, ויסכימו על כך כל החוזים בכוכבים והקוסמים ובעלי הכוחות
 152ויגלה את המשיח. [...] באותו הזמן יכזיב ה' את דמיונותיהם

למדנו אפוא, שניתן ללמוד מהצהרות אויבנו )מבית ומחוץ( מתי תהיינה עתות 
שלום ושמחה לעם ישראל, כגון: ההצהרות המפחידות על כיליונו הדמוגראפי של עם 
ישראל וכניעתו הבלתי נמנעת לכאורה לרבייה הפלסטינית, או הצהרתם היהירה של 

נה. דווקא באותם הזמנים שבהם מנהיגי איראן שמדינת ישראל תושמד בעוד כעשרים ש
רשעי ישראל או רשעי אומות העולם יהיו בטוחים במפלתו של עם ישראל, דווקא באותן 

 העתים יבואו אושר, שמחה ושגשוג לעם ישראל.

 האמת שמאחורי השקפת האסטרולוגיה. גי

טעו האסטרולוגים את  אתבהמשך איגרת תימן, הרמב"ם מבאר  הסיבות שבגינן הִׁ
 ההמונים:

ואחר הקדמה זו שמע ממני, שכל מה ששמעת או מצאת אותו כתוב מן 
 הם כולם דברים שאין בהם אמת,הדברים הללו ]=האסטרולוגיה[ ודומיהן, 

                                                 

 סנהדרין צז ע"ב.   150
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או מי שזומם לסתור את התורה ולהרוס אלא אומרן או סכל, או בדאי, 
ָרם ]שהמבול בימי נח לא היה עונש מאת ה'[ חומותיה. ָאמְּ  הנך רואה העזתם בְּ

לו המבול לא היה אלא שיטפון מימי יכל זה הזיה ומרמה כדי להראות כא [...]
]כתוצאה ממצב מערכות הכוכבים[ ושלא היה מאת ה' על דרך העונש ליושבי 

בגלל  [...] ולפי דרך זו לא נהפכה סדום ]ועמורה[ [....] תבל על שחיתותם
שעם עולם ]אינה וכך כל פעולה ופעולה הנעשית מאת ה' ב [,...] כפירתם ורִׁ

תחברות הכוכבים באמת מאת ה' אלא[ תהא דבר הכרחי מן המחברות ]=מהִׁ 
 153במערכם בשמים[.

הרמב"ם מסביר, שמפיצי האסטרולוגיה ביקשו להפיץ את ההשקפה, שכל 
שעם  ית ה' על הרשעים במהלך ההיסטוריה אינם עונשים מאת ה' על רִׁ שִׁ העונשים ֶשהֵׁ

ריים, אלא פעולות טבעיות שהתר חשו בהתאם למערכות הכוכבים ואין להם כל קשר ומִׁ
להתנהגות בני האדם. בהמשך דבריו, הרמב"ם מבאר שהשקפתם זו נועדה להכשיר את 
השרץ, כלומר לאפשר להם לנהות אחר יצרם הרע ולהתדרדר לבהמיות, שהרי אם אין 

 "זו היא ההקדמהעונש על מעשים רעים, מה ימנע את הרשעים מלבצעם? ואלה דבריו: 
שרצו להקדימה כדי להרוס יסודות התורה, כדי שיתפקרו ]=ינהגו בהפקרות[ ללכת 

 .בשאיפותיהם ומאוויי נפשם הבהמית כבהמות"

 הייסורים: עונש מאלהים או ממקריּות מצבי הכוכבים?. די

בשל עוונותיו  םכאשר אדם מחזיק בדעה כי מכה שקיבל או ייסורים שנתייסר אינ
אלא קרו במקרה כתוצאה ממצב מערכות הכוכבים בשמים, לא רק שייסוריו לא ימרקו 

אינו נכנע לפני הוא את עוונו ויזככו את נפשו, אלא שהוא מוסיף עוון על עוונו, הואיל ו
ה' לערוך חשבון נפש עמוק ולהתבונן היאך ישוב לדרך הישרה. במקום זאת, הוא תולה 

ד המקרה, וממשיך בדרכו העקלקלה, כביכול אין אלהים שמייסרו על את ייסוריו בי
 וכך כותב הרמב"ם שם: פשעיו.

ועל ההשקפות הללו ]האסטרולוגיה ודומיה[ הזהיר יתעלה בספרו והודיענו 
יֶתם והבאתי עליכם מכות עונש על מעשיכם, אם תהיו  רִׁ ואמר, שאם אתם מְּ

ן סיבתו מפני שמריתם, הריני בדעה כי ֲחלֹוָתם בכם דבר שאירע במקרה ואי
מוסיף לכם מאותו המקרה ]כלומר מאותו העונש[ ואכפילהו, והוא אמרו 

וכו' ]ויקרא כו[. וקרי הוא  "אם תלכו עמי בקרי והלכתי אף אני"בתוכחה 
המקרה והאירוע, אמר, אם עשיתם ָענשי אירוע שאירע במקרה הריני מוסיף 

ל ח  "עליכם מחומר אותו המקרה  ע ע  יֶכםֶשב   ]שם[. "ֹּטאתֵׁ

 :"מורה הנבוכים"בדברי הרמב"ם מתוך ספרו  פרק זה ונסיים

לפי שהיא  [,...] וכן הציווי אשר נצטווינו לשווע אליו יתעלה בעת כל צרה
]=הזעקה לה' בעת צרה[ פעולה שבה מתבססת ההשקפה האמיתית והיא, 

יג מצבינו ]=יודע ומשגיח על הכל[ ובידו לה שִׁ יטיבם אם נהיה שהוא יתעלה מ 
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ינּו, ולא נהיה בדעה שזה מקרה ודבר שאירע,  ממושמעים, ולהפסידם אם ָמרִׁ
י"וזה הוא ענין אמרו  י ֶקרִׁ מִׁ כּו עִׁ לְּ ם תֵׁ אִׁ כאשר אני  ,כלומר .כא[ ]ויקרא כו, "וְּ

מביא עליכם את הייסורין הללו עונש לכם, אם תתייחסו לאותם הייסורין יחס 
 –]שהוא רק[ לפי דמיונכם ]מקרה[  –רה של מקרה אוסיף לכם מאותו המק
י"יותר חמור ויותר קשה, והוא אמרו  ֶקרִׁ י בְּ מִׁ ֶתם עִׁ כְּ ֲהל  ת , ו  ֲחמ  ָמֶכם ב  י עִׁ תִׁ כְּ ָהל  וְּ

י כח[, כי היותם בדעה שזה ]=הייסורים[ מקרה, גורם התמדתם –כז ' ]שם,ֶקרִׁ
על השקפותיהם הנפסדות ומעשיהם הרעים ולא יחזרו בהם, כמו שאמר 

ֹלא ָחלּו"]ירמיה[:  יָתה ֹאָתם וְּ כִׁ ג[, ולפיכך נצטווינו להתפלל אליו  ]ה, "הִׁ
 154.יתעלה ולהיכנע לפניו ולשווע אליו בכל צרה

 פיוט "כתר מלכות" לאורו של הרמב"ם. מבט ל3

 א. מבוא

ד'תש"פ )תחלת נולד בערך בשנת  ,ר' שלמה בן יהודה אבן גבירולמחבר הפיוט, 
בעיר מלאגה שבספרד, ונפטר לפני הגיעו לגיל ארבעים בעיר ולנסיה,  (י"אהמאה ה

בעיקר מפורסם  ,אחרי חיים מלאי סבל. היה מגדולי המשוררים היהודיים בימי הביניים
 .ים, פיוט הנאמר עד היום בקהילות רבות בליל כיפור"כתר מלכות"שירו 

יני הרמב"ם במאמר זה, אנו מבקשים לבחון את פיוטו זה של רשב"ג מבעד ע
ומחשבתו הזכה. נציג שלושה מאפיינים מרכזיים בפיוט ארוך זה ונבדוק את התאמתם 

ריבוי בתארי שבח כלפי ה'  ב( ;נתונים מדעיים משובשים א(למחשבת הרמב"ם: 
 –ייחוס כוחות לכוכבים  ג( ;)במסגרת פרק זה נדון גם ביחס הרמב"ם לחזנים ולחרזנים(

 נגיעה בעבודה זרה.

למודעות שיש לבחון כל  להביא ,בה נוספת שאנו מבקשים להשיג היאמטרה חשו
מה שאנו אומרים או מתפללים בו לה' יתעלה, להתבונן בדברים בעין השכל, והעיקר 

. שהרי רצון ה' שנתקרב אליו בדעתנו, וללא הבנת הדברים אנחנו אומריםשלהבין מה 
ואל לנו  155כחוטבי עצים ביער וכחופרי גומה בקרקע ללא מטרה, הנאמרים הננּו

 וזה לשון רבנו הרמב"ם בספרו "מורה הנבוכים": להשלות את עצמנו שהגענו למעלה.

כי כל מעשה העבודות הללו, כקריאת התורה והתפילה ועשיית שאר  ,ודע
המצוות, אין תכליתן אלא שתוכשר בהתעסקות במצוותיו יתעלה מלעסוק 

                                                 

ובהלכות תעניות )א, ג( רבנו פוסק: "אבל אם  מורה הנבוכים )קאפח(, חלק ג, לו, עמ' שנו.   154
לא יזעקו ולא יריעו, אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקֹרה נקרית, הרי זו 

הידבק במעשיהם הרעים, ותוסיף הצרה וצרות אחרות, הוא דרך אכזריות, וגורמת להם ל
שכתוב בתורה והלכתם עמי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. כלומר כשאביא עליכם צרה 
כדי שתשובו, אם תאמרו שהיא קרי, אוסיף לכם חמת אותו קרי". וביאר שם מרי יוסף קאפח 

כי השגחתי בעולם,  : "כלומר אוסיף לכם עונש הכפירה במציאות)אות ח( בפירושו
 ".ההתעלמות מן הייסורין אין בינה ובין הכפירה ולא כלום

 .7ראה את דברי הרמב"ם לעיל בעמ'    155
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אם אתה מתפלל  ,בענייני העולם, כאילו התעסקת בו יתעלה ולא בזולתו. ולכן
ב בממכרך ומקחך, וקורא את התורה בנענוע שפתיך ופניך אל הקיר ומחשֵׁ 

אל תחשוב  ,ולבך בבניין ביתך מבלי להתבונן במה שאתה קורא ]...[ ,בלשונך
יֶהם ָקרֹוב "שהגעת אל תכלית, אלא תהיה אז קרוב למי שנאמר בהם  פִׁ ָתה בְּ א 

יֶהם יֹותֵׁ לְּ כִׁ ָרחֹוק מִׁ  .[ב ירמיה יב,] "וְּ

ומכאן אחל להנחותך על אופן ההכשרה כדי שתשיג את התכלית הגדולה הזו. 
מחשבתך מכל את ה נֶ פ  תְּ וראשית מה שאתה צריך להרגיל את עצמך בו, הוא שֶ 
וכאשר יצלח בידך הדבר  דבר בזמן שאתה קורא קריאת שמע ומתפלל ]...[

ויתחזק במשך שנים, הנהג עצמך אחרי כן שתהא כל זמן שקראת בתורה או 
שמעת אותה, לא תחדל בכל ישותך ובכל מחשבתך מלהתרכז בהבנת מה 
שאתה שומע או קורא, וכאשר יעלה בידך זה במשך זמן, תרגיל את עצמך 

יאים, שתהא מחשבתך תמיד שלמה בכל מה שאתה קורא משאר דברי הנב
 156ון בו להבין מה שאתה מבטא ולהתבונן בעניינו.ותתכואפילו בכל הברכות, 

 :בספרו "תורת חובות הלבבות"ונסיים את המבוא בדבריו של רבנו בחיי 

כלומר לברר מליהם ומטרת עניניהם, כדי  ,וכך תעשה בתפלות ובתשבחות
ה הענין ומ שכאשר תעמוד בהם לפני ה' תהיה מבין את המלים שמבטא לשונך,

שמבקש לבך, ואל תנהג בכל אלה כדרך שנהגת בימי נעוריך ותאמר בלשונך 
 157.ן ואיך שנזדמן בלי שתדע את העניןמן המלים מה שנזדמ

 . נתונים מדעיים משובשיםב

במהלך פיוטו של רשב"ג משולבים נתונים מדעיים משובשים. אמנם, לכאורה אין 
 .הנתונים המדעיים שהיו מקובלים בימיושהרי אלה היו  ,להלין על רשב"ג בעניין זה

הם אורחים מבאי בית הכנסת לא מעטים ברם, קריאתם בליל יום הכיפורים במעמד שבו 
ומעשה שהיה כך היה: זכורני  .רחוקים מדת משה, עלולה לגרום למכשלה גדולהאשר 

אביב, וכנהוג, לאחר תפילת -הכנסת של התימנים ברמת-התפללתי בבית ,בהיותי נער
הכנסת ובקול ערב ומשתפך קרא במשך קרוב לשעה את הפיוט -ערבית קם חזן בית

 שחיבר רשב"ג. "כתר מלכות"

אותו חזן היה איש זקן ונעים הליכות, וכמידי שנה בשנה באו נכדיו לבית הכנסת 
בליל כיפורים כדי לכבדו. הם היו בחורים משכילים ונבונים אך רחוקים מאד מדת משה. 

משכילים ונבונים, הם שמעו באורך רוח את כל הפיוט מפי סבם, ולא  מכיוון שהם היו
סתם הקשיבו, הם בחנו אותו בעין השכל כפי שצריך להיות. לאחר תום הקריאה 
שוחחתי עם החזן הזקן, והוא סיפר לי שאחד מנכדיו פנה אליו ושאל אותו מדוע כתוב 

והרי אנו יודעים בבירור בפיוט שכדור הארץ "נחלק לשנים, חציו יבשה וחציו מים", 
 ששני שליש מכדור הארץ הם מים ורק שליש ממנו הוא יבשה. ,כיום
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לא ידע כיצד להשיב לנכדו, והנכד ראה באזלת ידו של הסב הוכחה התבלבל ו הסב
נוספת לכך שהדת אינה דת אמת, אלא דת פרימיטיבית, מיושנת ולא רלוונטית. שהרי אם 

משוקעים נתונים  ,אמת אלהית נשגבהם רואים בו שכול בליל יום הכיפורים, בפיוט
מדעיים משובשים, אז ודאי שלא מדובר בדת אמת. הנכד, שהיה רחוק מהדת עוד לפני 
 ,כן, ראה בנתונים המדעיים המשובשים הצדקה נוספת להמשיך ולהתנהל בשרירות לבו

 רחוק מקיום המצוות ומריסון התאוות.

, היא הצגת "כתר מלכות"ם שנמצאים בדוגמה נוספת לנתונים מדעיים משובשי
מדע האסטרונומיה העתיק כאמת אלהית. בימי קדם האמינו כי כדור הארץ ]=יסוד 
האדמה[ מצוי ללא תנועה במרכז היקום, מסביבו נעים שלושה יסודות ]מים, רוח, אש[, 
ומסביבם נעים הכוכבים בתוך גלגלים שקופים עצומים. להלן מקבץ דוגמאות בדילוגים 

 :ליום הכיפורים בסידור "שיח ירושלם" ן מובאות, כפי שהוך הפיוטמת

ֲחֶּוה גדולתך ]=גדולת הקב"ה[, בהקיפך על  גלגל הרקיע ובו  גלגל האשמי יְּ
, ]כוכב חמה כוכבובו  [,...] בהקיפך על גלגל הירח גלגל שני [,...] הירח

בהקיפך על  [,...] נוגהבהקיפך על גלגל השני גלגל שלישי ובו  [,...] [מרקורי
בהקיפך על גלגל חמה גלגל חמישי ובו  [,...] החמהגלגל נוגה גלגל רביעי ובו 

בהקיפך על  [,...] צדק [...] בהקיפך על גלגל מאדים גלגל שישי [,...] מאדים
 בהקיפך על גלגל שבתאי גלגל שמיני [,...] שבתאיגלגל צדק גלגל שביעי, ובו 

 .האצילך על גלגל המזלות גלגל תשיעיב [,...] שתים עשרה המזלות [...]

יש להודות, שגם הרמב"ם אימץ את "אסטרונומית הגלגלים" אשר הּוכחה בימינו 
ית מיסודה ברם, הרמב"ם הׂשכיל להבין שלא מדובר באמת מוחלטת, אלא  .כמוטעֵׁ

בנתונים מדעיים מקובלים שנכונים בהתאם להתפתחות המדעית שהיתה קיימת עד ימיו, 
עת התורה שהיא נצחית ואינה משתנית. הרמב"ם מדגיש, כי רוב המדעים בשונה מידי

שאימצו חז"ל, ובעקבותיהם חכמי ישראל בימי הביניים, מבוססים על המדעים שאותם 
הצליחו להׂשיג חכמי אומות העולם. ולכן, אין להביא ראיה מנתונים מדעיים משובשים 

 תורה.הוכחה או סתירה לאמיתות ה ,שנמצאים בספרות חז"ל

 לסיכום, קריאת נתונים מדעיים משובשים בלילה החשוב בשנה, במסגרת פיוט
עלולה לגרום למכשלה גדולה, ולשמש הצדקה  – הנשגב אמת אלהיתמיוחסת לו ש

נוספת בידי התועים להמשיך ולהתרחק מדת משה, ולשגות אחר התוהו וההבל אשר לא 
 יועילו ולא יצילו.

עינינו תקלה חמורה מזו: חוש הביקורת הפנימי, ואגב הדברים צצה ועלתה לנגד 
שטמון בלבו של כל יהודי מזרעו של אברהם אבינו, קהה לחלוטין במהלך הדורות. אנו 
שומעים הבלים והזיות על ימין ועל שמאל במסגרת הדרשות וטקסי הדת שבבתי הכנסת. 

ת בעבודה ברוב הפעמים אנו בכלל לא מודעים לכך שמדובר בהבלים או אפילו בנגיעו
זרה. הפסקנו לבחון את הדברים שיוצאים מפינו ומפי הדרשנים, והפסקנו לבקר את שלל 

 עלינו במהלך הדורות. ונכפּו המנהגים והתפילות שנספחּו

העדפנו לזנוח את האמת האלהית וקניית ההשקפות הנכונות, ומתוך רפיון מחשבתי 
סי דת שוליים וחסרי חשיבות נכנענו לפיוטי החזנים ואחזנו בכל כוחנו בדקדוקי טק

הכנסת הפך למועדון שירה בציבור עם נגיעות דרשניות -והפכנום ליסודות התורה. בית
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מדרש פתוח ופורה שמהווה מקור מפכה למחשבה -משובשות, במקום להיות בית
 מעמיקה ולקניית השקפות נכונות.

 . ריבוי בתארי שבח כלפי ה'ג

מרבה לתאר את ה' יתעלה ולקשור לו  לכל אורך פיוטו "כתר מלכות", רשב"ג
"אתה גדול ]...[ אתה גדול ]...[ אתה גדול ]...[ אתה גבור ]...[ תכונות אנושיות. כגון: 

אתה גבור ]...[ אתה גבור ]...[ אתה גבור ]...[ אתה אור ]...[ אתה אור ]...[ אתה עליון ]...[ 
...[ ואתה גבור ]...[ ואתה גדול אתה חכם ]...[ אתה חכם ]...[ אתה חכם ]...[ אתה חכם ]

 ועוד. וישאל השואל, לכאורה מה רע בכך? ]...[ ואתה חכם"

תורת שלילת התארים ומגרעתם ביחס לבורא עולם היא תורה פילוסופית שלמה 
ולא אוכל במסגרת זו ללמדה כולה, אלא להעיר על מקצת מיסודותיה. העיקרון המנחה 

באמצעות שום תואר חיובי. כלומר, לא ניתן לתאר הוא, שלא ניתן להשיג את ה' יתעלה 
את ה' שהוא כך או כך, מפני שהוא נעלה ומרומם מעל כל המציאות שאנו מכירים, ולכן 

אינו אלא מגרעת ביחס אליו. לדוגמה, המלה  מן העולם שאנו מכירים כל תיאור חיובי
גדולתו אינה מבטאת את תכלית גדולתו, ולמעשה היא מצמצמת וגורעת מ "גדול"

האמיתית שאין אנו מסוגלים להבינה, שהרי בתואר "גדול" אנו משווים את גדולת 
לה שאנו בני האדם מכירים ויודעים, והיא באמת אפס מאופס ביחס לבורא הבורא לגדּו

שאין לה שום נקודת השקה השוואה או דמיון בינה לבין גדולתו  ,עולם, ויותר נכון לומר
 האמיתית של בורא עולם.

אמתת צד בכל זאת נתקרב אל ה' בדעתנו? כיצד בכל זאת ניתן ללמוד משהו על כי
 של אלהים? שאין לו גוף ואינו כוח בתוך גוף? עצמותו

תשובה, ככל שנשלול ממנֹו באופן מושכל יותר תארים )גופניים או מידותיים(, 
יו יותר ויּוכח לנו שכולם אינם שייכים אליו ואינם מתארים אותו באמת, כך נתקרב אל

ונעלם ממנו מעוצם גילויו, כמו שנעלמת  דוֹ ארנו בהוֹ "וכפי שאמרו הפילוסופים: הּו ,ויותר
כלומר, אימתי "הוארנו  158.ת מפני שהיא ]=הראות[ חלשה מלהשיגה"השמש לפני הראּו

בהודו"? אימתי התקרבנו לידיעתו? רק כאשר "נעלם ממנּו מעוצם גילויו", רק כאשר 
שללנו מדעתנו את כל הדמיונות הכוזבים ביחס לבורא עולם, רק אז התקרבנו לידיעתו. 

                                                 

מורה הנבוכים )קאפח(, חלק א, נט, עמ' צה. ובספר גן השכלים מובא: "אלהים המרומם    158
אתה מלהיאמר, והשגתו אצל החושבים שהשיגוהו אינה אלא דמיון, ומן הנמנע שלא ייאמר, 
 ה אותו,אשר על מציאותך לפעמים עולה רעיון שלילי ועמו באה התבונה שהענקתנו ודוח

והמחשבה בין התנועה והמנוחה מעוכבת, והדרך בין השלילה והחיוב מסוכנת" )גן 
רי יוסף קאפח, וזה לשונו: "כלומר, מושגי שם מבאר מָ  22השכלים, עמ' כח(. ובהערה 

החיוב לפי רמת דעת האדם ומעוף שכלו יש בה משום הגשמה, מכיוון שאינו יכול 
ם שהוא שכל בגוף, ואם נשלול נבוא לידי כפירה. להשתחרר ממושגי הגוף, ולו רק משו

והחיץ בין שתי קצוות המחשבה אינו אלא מעבר צר ומסוכן, מכיוון שהוא נמצא על צוק 
אשר פי תהום פעורה מתחתיו, ולכן לדעת מחברנו בהכרח להיות האדם מאופק ונעצר 

 בגבולות יכלתו".
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אמתת את  זיכוך השכל מכל ידיעה כוזבת ביחס לאלהים היא הדרך היחידה להשיג
א ניתן להשוותו לשום דבר מן המציאות הסובבת אותנו, ולכן לא משום של ,עצמותו

שלא בדומה לכך שלא ניתן לתאר צבעים לאדם שנולד עיוור, ובדומה לכך  .ניתן להשיגו
ות דרך זו באה לידי ביטוי במצ ניתן להביט בשמש כשהיא במרכז הרקיע מרוב עוצמתה.

 .ייחוד השם

, והיא קודמת אל מצוות ייחוד ב אל ה'להתקרמרכזית נוספת אמנם, יש דרך נוספת 
בעולם, כלומר  בפעולותיוהתבוננות הוהיא דרך  אליה,והמבוא השם, מפני שהיא השער 

באמצעות לימוד מדעי הטבע )ביולוגיה, פיסיקה, כימיה, בוטאניקה, זואולוגיה, 
ך דר .ומנהיג את העולם גיאולוגיה, אסטרונומיה וכו'(, שבהם האדם לומד כיצד ה' ברא

של  ועצמות תאמתלימוד על הברם, כאמור,  .ידיעת השםות זו באה לידי ביטוי במצ
 אמתתלאחר שניסינו לבאר את אופן השגת  159אלהים לא ייתכן כי אם בדרך הראשונה.

)הדרך הראשונה( במילים קצרות, נעבור לעיין בלשון הרמב"ם  של הקב"ה ועצמות
 :התאריםאת עניין שלילת ונתבונן כיצד הוא ביאר 

לפי שכל מה שאתה  [ ]...[דע כי כך הוא הדבר ]הדרך להכיר את שאר הנבראים
מוסיף בתארי המתואר ]כל נברא שהוא, ככל שתתאר אותו יותר למי שלא ראה 
אותו, כך[ הוא ]=הדבר שאותו מתארים[ מתייחד יותר ומתקרב המתאר 

כל מה שתוסיף  להשגת אמתתו ]=של אותו מתואר[. ]ברם, ביחס לבורא,[ ]...[
לשלול ממנֹו יתעלה אתה מתקרב להשגה, ותהיה קרוב אליו יותר ממי שלא 

שכל שהּוכח לך שלילת ]...[. הנה נתבאר לך,  שלל מה שהּוכח לך אתה שלילתו
יתעלה תהיה יותר שלם, וכל שתחייב לו דבר נוסף תהיה טועה  דבר מה ממנוֹ 

תקרב להׂשגתו ]...[, לא שתחייב ]...[. ובדרך זו צריך לה ותרחק מידיעת אמתתו
וכו'[ ]...[, לפי ]שנדמה לך[  "גבור", "גדול", "חכם"לו דבר ]תואר חיובי כגון 

ין שלמות ביחס אליו מפני שאתה מוצא אותו שלמות ביחס אלינו, ישאותו הענ
וה' יתעלה  לפי שכל השלמויות הן תכונות ]וכל תכונה אינה אלא לבעלי נפש,

 160את[.נעלה ומרומם מכל ז

 שם:ומבאר ממשיך והרמב"ם 

ָלה"והיותר בהיר בכל מה ֶשֶנֱאָמר בענין זה הוא אמרֹו בתהלים:  הִׁ ָיה תְּ ָך ֻדמִׁ  "לְּ
לה ]...[. לפי שכל דבר שֹנאמר יב[, פירושו, הדומיה ביחס אליך היא התה ]סה,

וכוונתנו בו לרומם ולהלל נמצא בו שגיאה כל שהיא כלפיו יתעלה ונרגיש בו 
מגרעת מסוימת, ולכן השתיקה טובה יותר ]...[. וכבר ידעת אמרתם 
המפורסמת ]...[ אמרו ]חכמים[: ההוא דנחת קמיה ]=התפלל לפני[ דר' חנינא, 

, אמר ליה: יר והחזק היראוי והעזוזהאל הגדול הגבור והנורא האדאמר: 
סיימתינהו לכולהו שבחי דמרך? ]=סיימת עם כל השבחים לאלוהיך?[ השתא 
אנן תלת קמיתא, אלמלא דאמרינהו משה רבנו באוריתא ואתו אנשי כנסת 

                                                 

 דיות ביותר בדת משה.הן שתי המצוות היסושם ידיעת הו ייחוד ה'מצוות    159
 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק א, נט, עמ' צד.   160
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לה אנן לא יכלינן למימרינהו, ואת אמרת ואזלת כולי יהגדולה ותקנינהו בתפ
עשרה )"האל הגדול -בתפילת שמונההאי? ]=שלושת התארים הראשונים 

הגבור והנורא"(, אם לא היה משה רבנו אומרם בתורה ואנשי כנסת הגדולה 
 תקנום בתפילה אנו לא היינו יכולים לאמרם, ואתה אומר והולך את כל אלה?[
משל למה הדבר דומה, למלך בשר ודם שהיו לו אלף אלפים דינרי זהב 

 161.וא לווהלא גנאי הומקלסין אותו בשל כסף, 

 הרמב"ם שם: וסיף ומבארומ

כאן נסתיים דבר החסיד הזה ]=ר' חנינא[. התבונן נא סלידתו והרחקתו ריבוי 
תארי החיוב, והתבונן היאך באר כי התארים, אלו הונחנו להכרעת דעתנו 

, ולא נבטא מאומה מהם, אלא שכאשר לא היינו אומרים אותם כללבלבד 
ה שיתן להם מושכל מסוים כמו שאמרו דחקנו הצורך לדבר עם בני אדם במ

, לתאר להם את ה' בשלמויותיהם ]של "ברה תורה כלשון בני אדםיד"]חז"ל:[ 
ולא רות, יבני האדם[, הרי כל מה שאנו רשאים הוא להיעצר עם אותם האמ

 ,אלא בשעת קריאתם בתורה בלבד בהם[ ]כלומר, לא נתאר את ה'בהם  הונקראֵׁ 
לה הרי יאך כיון שבאו אנשי כנסת הגדולה, והם נביאים, ותקנו להזכירם בתפ

ם ]בתפ לה[ בלבד. והנה ]...[ באר ]ר' חנינא[ כי שני גורמים יתכליתנו שֹנאמרֵׁ
נצטרפו ]כדי להתיר להתפלל בהם[ ]...[: האחד מפני שנאמרו בתורה, והשני 

הראשון לא היינו  מפני שתקנו אותם הנביאים להתפלל בהם, שאלמלא הגורם
אומרים אותם, ואלמלא הגורם השני לא היינו מעתיקים אותם ממקומם ולא 

 תפללים בהן, ואתה ממשיך בתארים?היינו מ

 החזנים והחרזנים במשנת הרמב"ם. ד

ובכל זאת, כדי להשלים את  162,יחסו של הרמב"ם לפייטנים ולפיוטיהם ידוע
פיוט "כתר מלכות", נצרף כאן את המשך העניין, ולנסות להבין את יחסו של הרמב"ם ל

 דבריו שם:

הנא נתבאר לך ]...[, שלא כל מה שתמצא מן התארים המיוחסים לה' בספרי 
ֲאתּו אנשי  הנביאים מותר לנו להתפלל בהם ולאמרם ]...[. אלא בתנאי ]...[ ו 

ולא כפי שעשו כנסת הגדולה ותקנינהו בתפילה, ואז הּותר לנו להתפלל בהם. 
רבו והאריכו והתאמצו בתפ הסכלים נות יברום ותחילות שחיבאמת אשר הִׁ

לּו , לפי דמיונם דרום להתקרב בהם לפני ה'ישס מתארים את ה' בהם בתארים, אִׁ
 ]...[. תואר בהם אחד מבני אדם היה הדבר מגרעת כלפיו

רבה לומר על ה' שהוא "חכם" ו"גדול"  וכפי שעשה לדעתי רשב"ג בפיוטו, כשהִׁ
יה אומר כל זאת לפני מלך בשר ודם היה מעלה את חמתו בכך: וכי יש צורך וכו', שאם ה

כל כך גדול לשכנע מישהו בחכמתו וגדולתו? והאם אין בעצם ריבוי התארים רמיזה לכך 

                                                 

 שם, עמ' צו.   161
 .47ראו: מורה הנבוכים )קאפח(, חלק א, נט, הערה    162
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שיש סיבה לפקפק בחכמתו וגדולתו? ואין לי ספק שהיה גורר תחושת מאיסות ומעורר 
אם הדברים כך ביחס למלך בשר ודם, בקרב השומעים הנבונים. ו וגועל הרגשת גיחוך

רבה  מגרעותמה ֹנאמר ביחס לבורא עולם? שכל התארים הללו  ביחס אליו ואפילו לא הִׁ
 האומר לאומרם?

 וממשיך הרמב"ם שם:

ועשו ]הפייטנים והחזנים[ את ה' יתהדר ויתרומם שגרת לשונם, ותארוהו 
עד שיעוררוהו ברו לפניו בכל מה שחושבים אותו אפשרי, ומאריכים בכך יוד

 163להתפעל לפי דמיונם ]=כביכול בורא עולם נתון להשפעת בני האדם,
ובדומה למה שניסו נביאי השקר במעמד אליהו הנביא בהר הכרמל[, ובפרט 
אם מצאו לשון דברי נביא בכך נעשה הדבר להם הפקר ]...[. ורבה ההפקרות 

מקצתם כפירה  עד שנתחברו דבריםבדבר זה אצל הפייטנים והחרזנים ]...[, 
פסד מה שמׂשחיק את האדם מוחלטת, ומקצתם יש בהם מן השטּו ת והדמיון הנִׁ

]כלומר, היאך אדם מסוגל לכתוב דברי שטּות  בעת ששומעם כפי טבעוֹ 
בעת שמתבונן  ]![ ומביאו לידי בכי 164ֹותֹו שהוא אומר דברי חכמה?[,מד  בְּ 

 165.ם הדברים כלפי ה' יתהדר ויתרומםהיאך נאמרים אות

 :וסיף הרמב"ם לבאר שםומ

כמה חמור יהיה שחרור ואם ]...[ לשון הרע והוצאת שם רע עבירה חמורה, 
י, רִׁ אומר שזה ]רק[ מֶ  , יתרומם מהם, ואיניהלשון ביחס לה' ותיאורו בתארים

בשגגה מצד ההמון השומעים ומצד הסכל האומר ]...[  חירוף וגידוףאלא ]גם[ 
ו אין ראוי לך לשומעם כלל, כל שכן ואם אתה ממי שיחוס על כבוד קונ

ואין ראוי לך כלל להזדקק לתארי ה'  ]...[. כל שכן שתעשה כמותםשתאמרם, 
לפי דמיונך, ואל תחרוג ממה שתקנו אנשי כנסת הגדולה  החיוביים כדי לרוממוֹ 

 166.בהחלט די ]...[ בתפילות ובברכות כי יש בכך די

 וסיים את דבריו בהערה על דברי ר' חנינא:

משל למה "ואחזור להשלים את ההערה על דברי ר' חנינא ודיוקו. לא אמר: 
דינרי זהב ומקלסין אותו  אלף אלפיםהדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו 

יותר שלמֹות  , לפי שאז היה מורה משל זה כי שלמויותיו יתעלה"דינריןבמאה 
כות[, מן השלמויות הללו שמייחסים לו אלא שהם ממינם ]=באותו סולם אי

ומקלסין אותו  זהבדינרי "ואין הדבר כן ]...[, אלא דיוק משל זה הוא אמרֹו: 
ללמד, כי אלה שהם אצלנו שלמויות אין כלפיו יתעלה מסוגם  ".כסףבשל 

                                                 

 וכביטוי המשובש השגור בימינו: "לעורר רחמי שמים".   163
 רי יוסף קאפח שם בהערותיו.הדברים שבסוגריים הרבועים הם דברי מָ    164
 צז.–עמ' צושם,    165
 מפוטםמפתה והוכך אני נוהג בעצמי, ואיני נשאר לשמוע את "כתר מלכות" למרות שמו ה   166

בה  .ונעימתו הערֵׁ
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והלא גנאי "מאומה, אלא כולן מגרעות ביחס אליו, כמו שבאר ואמר במשל זה 
ללו שהוא שלמות, כי כל מה שאתה מדמה בתארים ה. הנה השמעתיך, "הוא לו

אם היה ממין מה שאצלנו ]=תיאור הבורא  הוא מגרעת ביחס אליו יתעלה
במושג שלמות שלנו משווה למעשה בין שלמות הבורא לבין השלמות שלנו, 

רק שהיא גדולה  ,השלמות שלנו ואיכות שכביכול שלמות הבורא מאותו סוג
י "..[ ואמר: [. וכבר הדריכנו שלמה ע"ה בענין זה ].ובאיכותה בכמותה כִׁ

ים ּטִׁ ע  ָבֶריָך מְּ יּו דְּ הְּ ן יִׁ ל כֵׁ ל ָהָאֶרץ ע  ָתה ע  א  ם וְּ יִׁ ָשמ  ים ב   .]קהלת ה, א[ "ָהֱאֹלהִׁ

נראה כי לדעת הרמב"ם, אין לומר את הפיוט "כתר מלכות" כל השנה, וכל  לסיכום,
 שכן וקל וחומר בליל כיפורים. ואל לנו לזנוח את האמת ולהימשך אחר שמו המפתה

כל בו שבח נׂשגב לבורא עולם שבאמירתו יתכפרו  יש, כביכול "כתר מלכות" והמפוטם
להתפרד השליכו לעזאזל דומה הוא יותר לשעיר המשתלח שיש לעוונותינו, ולפי האמת 

הבל ההשקפות את בהשליכנו מעלינו  ,איברים איברים, ובזאת באמת יתכפרו עוונותינו
 רא עולם.שווא שמרחיקות אותנו מבוהוהזיות 

לנו לזנוח את  לא ,והבקשות לא רק ביחס לפיוט "כתר מלכות", לגבי כל התפילותו
תאווה נעימות עריבות, שהן בבחינת מאכל שיבושים ששובצו בהאמת ולהימשך אחר 

לבריאותו הנפשית ההשקפתית של  מזיקהוא שהוא ערב לחיך, אך בפועל  לסכל שנדמה
 167.ון הרוחניממידעת והשומותירו תוהה ובוהה באפילת ה ,האדם

                                                 

רי יוסף קאפח: ולעתים אף גרוע מכך, ושרים לפני ה' באופנים שאינם רצויים, וזה לשון מָ    167
בלה ופולטי "ומה שרים היום? ]במסיבות[ לא אדבר על אותם המזמינים זמרים דוברי נ

זוהמה וחלאה ]סטנדאפיסטים[ ]...[, ולא על אותם הובלי ההבלים המתמוגגים למשמע 
הליצנות 'אברימלה מלמד' ]...[. טובים שבהם מתגודדים כמשפטם, ראשו של זה בצד ערפו 
של זה, רוקעים ברגליהם וגועים בגרגרותיהם: 'כיצד מרקדין', 'כיצד מרקדין', עשר ועשרים 

. הזו השירה שהתירו חז"ל? ]...[ כלום רשאי כשר לעמוד אפילו במקום שירה ושלושים פעם
זו? ]...[ ואיזה שבח ותהילה יש ב'כיצד מרקדין' מלבד עוררות הנפש להתפעלות חינמית 

גופנית תוך עילוף החושים והרדמתם, התפעלות המלווה חילונית חולנית, בצירוף התפעלות 
ים הם כי זו 'התרוממות הנפש', אני מבין כי זו התרוממות בשאגות פראיות 'הו הו'. כן, טוענ

נפשו מקרקעית בטנו עד קצה חוטמו, וכל עוד נפשו באפו יושב הוא נושם ונושף בכבדות 
כשזיעתו ניגרת מכל עבריו וסרחון בית שחיו נודף למטחוי קשת. כן, זוהי 'התרוממות 

כת, או לתשבר תבנית הנפש', ואילו רצה אותו האיש לפתור בעיה מתימטית מסוב
גיאומטרית מקומרת, האם היה יושב בשקט ונח, מרכז מחשבותיו ומתבונן, או שהיה קם 

ָת (. 916–915הם בעלי הנפשות הללו" )כתבים ב, עמ'  רוקד ורוקע ברגליו? כן, ככה מְּ ׂש  וְּ
ם  ֹלֶעָך אִׁ ין בְּ כִׁ ל ֶנֶפשׂש  ע  ל ֶנֶפשטוי "" )משלי כג, ב(, ופירש שם רס"ג את הביָאָתה ב  ע   –" ב 
" )רס"ג, פירוש למשלי, בעל תאווה, וזה לשונו: "ושים סכין בגרונך אם אתה "בעל תאווה"
בעלי ו(. והראב"ד קרא לספרו בהלכות נדה "בעלי הנפש" וכוונתו "לצדיקים שם, עמ' קע

נכון ]...[ אדונים לתאוותם" )בעלי הנפש, עמ' יג(, ומהקשר הפסוק נלמד כי הפירוש ה הנפש
 ל"בעלי הנפש" הוא "בעלי התאווה".
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 נגיעה בעבודה זרה –. ייחוס כוחות לכוכבים ה

 כוכבים והמזלות ומאורעות העולם", וזה לשונו:במאמרו "מערכת הכותב רי מָ 

כידוע, החזיקו כמה מחכמי ישראל באותם הימים בהשקפה זו, ונראה 
דותיו ימדבריהם שהאמינו אמונת אומן שיש השפעה למערכות השמים על מ

ואלה אינם מעטים, מן המפורסמים ]...[ הוא  168ותכונותיו הנפשיות של האדם,
טא את הדבר ]...[ ב"כתר מלכות" ואף קבע את יוכפי שב ר' שלמה בן גבירול

ונגדו ]...[  169עת הגאולה וביאת המשיח על פי המחברת הגדולה של הכוכבים.
 170רת תימן.כלומר נגד ר' שלמה בן גבירול יצא הרמב"ם בחריפות רבה באג

]...[ אשר להרמב"ם הרי דעותיו והשקפותיו בעניין משפטי המזלות ידועות 
שהוא שוללם לא רק מפני שהם שקר, אלא מפני שיש בהם הרס חומות התורה 
והשמטת הבסיס מתחת מושג הבחירה החופשית ושכר ועונש, גם הרמב"ם 

 171עשה.כרבנו בחיי רואה בהם קסמים ועוננות ואסורים מן התורה בלא ת

, בלשון ציורית מושכת לב כוכבים במערכת השמשאת הבפיוטו  תאררשב"ג מ
על  לעילומייחס לכל אחד מהם כוחות אשר משפיעים על האדם ועל העולם. כבר למדנו 

עבירה על מצוות לא תעשה  שייחוס כוחות לכוכבי השמים הואולמדנו האסטרולוגיה, 
הנחת היסוד השגויה שהכוכבים משפיעים על מאורעות מפני ש, רש עבודה זרהושובגדר 

העולם או על גיבוש אופי האדם, הביאה בסופו של דבר להערצתם ולעבודתם. כך יוצא 
רשי וים את הפיוט הזה בששבלילה הקדוש ביותר בשנה שוגים האומרים והשומעאפוא, 

 עבודה זרה!

 דוגמאות מתוך הפיוט: להלן

]כוכב חמה,  כוכבעל רקיע הירח גלגל שני ]...[ ובו  "מי יספר צדקותיך, בהקיפך א(
והוא מעורר בעולם ריבות ומדנים ואיבות ורגנים, ונותן כוח לעשות חיל מרקורי[ ]...[. 

במצות הבורא אותו לשרתו כעבד לפני אדון. והוא כוכב  ולצבור הון ולכנוס עושר ומזון,
ת  ר ד  השכל והחכמה, 'ָלתֵׁ נ ע  ָמה לְּ ם ָערְּ ָתאיִׁ פְּ ָמהלִׁ זִׁ ת ּומְּ ד[". משמע מדברי  ' ]משלי א,ע 

ל ולהשפיע על בני האדם ועל העולם, וזהו תן כביכול כוח לכוכב לפעוורשב"ג כי ה' נ
. זאת ועוד, יש לשים לב להטעיה שבדברי רשב"ג, שמנסה שורש עבודה זרהלפי רבנו 

העולם להכשיר את שרץ האמונה בכוחות הכוכבים בהדגשתו שמרקורי משפיע על 
ל הדעת שה' "במצוות הבורא אותו לשרתו כעבד לפני אדון". ויש לתמוה, וכי יעלה ע

                                                 

"אושר באי העולם בכללם עיקרם מולדות גלגליים כמו ר' נתנאל בן פיומי, וזה לשונו:    168
ומשפטים כוכביים ועניינים שמימיים, והחליטו כי מי שנולד בעולם בעליית כוכבי האושר 

 עמ' עט(.יהיה מאושר, ומי שנולד בעליית ההיפך יהיה להיפך" )גן השכלים, 
שוב אינו בא"  –"]...[ של מחשבי קיצין ]...[ שהיו אומרין: כיון שהגיע הקץ ולא בא    169

 )סנהדרין צז ע"ב(.
 ואילך. 56ואילך, ולקמן בעמ'  40וראו לעיל בעמ'  .85–84כתבים א, עמ'    170
 .89שם, עמ'    171
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להיות  ,מסוימים שבהם משפיעים הכוכבים "הרעים" זמניםשנולדו ב ,אדםגוזר על בני 
 רוצחים, פושעים ואנסים? האין כאן חירוף וגידוף כלפי שמיא?

והיא ]...[,  נוגהשלישי ובו  "מי יבין סודותיך, בהקיפך על גלגל השני גלגל ב(
מחדשת בעולם ברצון בוראה השקט ושלוה, ודיצה וחדוה, ושירות ורננים, ומצהלות 

. גם מכאן משמע שה' כביכול "חופות חתנים. והיא מקשרת פרי תנובות ושאר הצמחים
ל ולהשפיע על בני האדם ועל העולם וזה שורש עבודה זרה, וגם תן כח לנוגה לפעוונ

 ה' הוא זה שגוזר על נוגה לפעול את פעולותיה.באמירה שעיה כאן יש הט

ומחדשת ]...[,  החמה"מי ישכיל סודך, בהקיפך על גלגל נוגה גלגל רביעי ובו ג( 
נפלאות בעולם אם לשלום ואם למלחמה. ועוקרת מלכיות ותחתם אחרות מקימה ומרימה, 

שאמרנו  מהוהכל ברצון הבורא אותה בחכמה". ו ולה יכולת להשפיל ולהרים ביד רמה,
 לגבי כוכב ונוגה כן לגבי השמש.

מאדים כמלך בהיכלו "מי ידע פליאותיך, בהקיפך על גלגל חמה גלגל חמישי ובו  ד(
י חרב י]...[ והוא כג ָאָדם, ומעורר מלחמות והרג ואבדן. ּוֻמכֵׁ הּו מְּ בֹורֵׁ בור עריץ מגן ּגִׁ

י רשף ]...[ ו הּוטֵׁ חשוב לציין, שכאן  ".שנת בצורת ושריפת אש ורעמים ואבני אלגבישּולְּ
לא ציין רשב"ג שמאדים פועל בשליחות בוראו, ועלול להשתמע מדבריו שיש לו יכולת 

, כלומר שאין "כמלך בהיכלו"אלוהית משלו, ובמיוחד לאחר שרשב"ג תיאר את מאדים: 
השומע את הפיוט כך, לא מדובר עליו מלך שיאמר לו מה תעשה ומה תפעל. ואם יבין 

של רשב"ג זאת נוסיף את תיאורו ול. באלילות ממשרש עבודה זרה אלא וכאן "רק" בש
ובנו  למאדים כגיבור עריץ אוחז במגן אדום, שמעורר אסוציאציות אליליות כגון זאוס

 ושאר אלילי עמי קדם החשוכים. אל המלחמה ארס

והוא ]...[.  צדקמאדים גלגל שישי ]...[ "מי יביע נוראותיך, בהקיפך על גלגל  ה(
דה טובה. ומרבה כל יכוכב הרצון והאהבה. ומעורר יראת השם ויושר ותשובה, וכל מ

ֶצֶדקתבואה ותנובה, ומשבית מלחמות ואיבה ומריבה ]...[ ' ל בְּ בֵׁ ֹפט תֵׁ שְּ הּוא יִׁ  ]תהלים ט, 'וְּ
עולתו ברצון הבורא רשב"ג לומר שכל פ "שכח"ט[". לצערנו, גם ביחס לכוכב צדק 

, וכפי שכתב רשב"ג בסוף תיאורו לאלילות ממשרש עבודה זרה ואותו, ושוב עברנו מש
ֶצֶדק"את כוכב צדק:  ל בְּ בֵׁ ֹפט תֵׁ שְּ הּוא יִׁ  ."וְּ

ניתן להבין  ,שלפניו ומהקשר הדבריםהפסוק האחרון שהובא בדברי רשב"ג מ
ה' יתעלה ויתרומם מכל הבלי ק הוא שופט תבל, ולא מלך מלכי המלכים דֶ צֶ בקלות שֶ 

הפיוט הללו. זאת ועוד, גרוע מאוד מאוד שבליל כיפורים, שכל העם מחויבים להכניע 
פיוט נורא  רבים כנסת-יאת לבם ולשוב לבורא עולם בכל לבם ובכל נפשם, קוראים בבת

הוד לכאורה, ובו מלמדים כי לא באדם עצמו תלויה התשובה, לא במעשי האדם 
"שמעורר שמו, והוא זה  "צדק"ה תשובתו, כי אם ברצונו של כוכב רחוק ובהכנעתו תלוי

. גם כך עבותות ייצר הרע והחטאת עבים מאד, ועתה ישמע יראת השם ויושר ותשובה"
זאת השומע, ויתרפו ידיו מהשתדלותו לשוב בתשובה, וכי יש לנו רעה גדולה מזו לקרוא 

 ולהשמיע בליל כיפורים?

ומעורר ]...[.  שבתאיבהקיפך על גלגל צדק גלגל שביעי, ובו "מי ישוחח גדולתך,  ו(
ברצון המפקיד  מלחמות וביזה ושבי ורעב, כי כן מדתו. ומחריב ארצות ועוקר מלכיות

רשב"ג לציין ששבתאי פועל ברצון האל שהפקיד אותו, ברם, ממה  "זכר"אותו". כאן 
כי וביזה ושבי ורעב, "ומעורר מלחמות  :שכתב במשפט לפני כן עלול להשתמע ההיפך
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ממלים אלה משמע שיש לו רצון משלו להרע ואינו כפוף לרצון קונו. בין כך  ".כן מדתו
, ואף רש עבודה זרה ודאיושובין כך, מיוחסים כאן כוחות לגרם מגרמי השמים ויש בזה 

ספק בשגייה אחר אלילות ממש, וכידוע ספק דאורייתא לחומרה, ובודאי בענייני עבודה 
 זרה.

 כחת הבורא יתעלהשִׁ תהליך . ו

הרמב"ם מלמדנו בספרו "משנה תורה" כיצד התפתחה העבודה הזרה בראשית 
 דרכה, וֹכה דבריו בראש הלכות עבודה זרה:

בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדולה, ונבערה עצת חכמי אותו הדור,  [א]
ל ברא  כוכבים אלו ואנוש עצמו מן הטועים. וזו היתה טעותם, אמרו הואיל והאֵׁ

]...[ להנהיג את העולם ונתנם במרום חלק להם כבוד, והן שמשין המשמשין 
לפניו, ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. וזהו רצון האל ברוך 
דֹו, כמו שהמלך רוצה לכבד עבדיו והעומדים  בְּ כִׁ לֹו וְּ דְּ הוא לגדל ולכבד מי ֶשּגִׁ

 .ה הוא כבודו של מלךלפניו וז

ן שעלה דבר זה על לבם, התחילו לבנות לכוכבים היכלות, ולהקריב כיו [ב]
קרבנות, ולשבחם ולפארם בדברים, ולהשתחות למולם, כדי להשיג רצון  םלה

 הבורא בדעתם הרעה. וזה היה עיקר עבודה זרה.

וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה, לא שהן אומרים שאין שם אלוה  [ג]
ר הכל יודעים שאתה הוא האל לבדך, אבל טעותם אלא כוכב זה ]...[ כלומ

 וכסילותם שמדמים שזה ההבל רצונך הוא.

וכיון שארכו הימים נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם  [ו]
 .והוולא הכיר

, בתחילה ייחסו תהליך שכחת הבורא יתעלהבהלכות הללו הרמב"ם מלמד על 
ודה הזרה. לאחר מכן החלו לעבוד אותם מתוך כוחות לכוכבים ובזאת נזרעו הזרעים לעב

מחשבה שזהו רצונו של הבורא, ולבסוף נשארו עם העבודה הזרה לבדה ושכחו לחלוטין 
אם נשים לב, גם רשב"ג בפיוטו זכר לציין ברוב הכוכבים  את הבורא יתעלה ויתרומם.

רו שהם משרתי ה', אך לקראת סוף תיאור הכוכבים המשרתים, פעמיים נשמט מתיאו
שמדובר במשרתי ה', ובקלות עלול לעלות על לב שהם פועלים בזכות עצמם ומכח 

בפיוטו של רשב"ג אנו מזהים תהליך דומה לאותו התהליך שהרמב"ם עצמם. כלומר, 
אותו תהליך שאירע לאנוש ובני דורו בשגייתם אחר עבודה  מתאר בהלכות עבודה זרה,

 זרה.
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 ציטוטים נוספים מפיוט רשב"ג. ז

מלבד התואר החיובי  172."כי אתה נשמה לנשמהאתה חי ולא בנפש ונשמה, "א( 
שיש כאן כלפי הבורא "כי אתה נשמה לנשמה", לדעתי מדובר כאן בדברים שאין להם 

לשוננו ביחס לה' יתעלה בתארים חיוביים שנזכרו  את מובן כלל, וחלילה מלשחרר
 בתורה ובדברי הנביאים, כל שכן וקל וחומר שאל לנו לשחררו בהבלים כגון אלה.

 173."ובחכמתך נבער כל אדם מדעת"אתה חכם, והחכמה ]...[ ממך נובעת, ב( 
כוונתו לא ברורה, האם ה' גורם חלילה בחכמתו לבערות בני האדם? ואם הוא משווה 

חכמת הבורא ואומר שחכמת האדם ביחס אליה היא בערות, מדובר בחירוף וגידוף  את
כלפי בורא עולם, מפני שהוא משווה את חכמת הבורא לחכמת האדם ומציבן על אותו 
סולם איכות )כביכול האדם הוא סכל נעדר דעה והבורא פרופסור מסולסל 

 באוניברסיטה(.

מע שיש עוד קדמונים, כלומר שאין ממשפט זה משת 174."אתה חכם לכל קדמון"ג( 
י ביזיון וקצף.  ה' האלוה היחיד, אלא שהוא החכם מכולם, וכד 

יש בפיוטו של רשב"ג עוד משפטים מתמיהים ומעוררי סלידה לאדם מזרע אברהם 
בפתיחת  ,ונסיים בציטוט אחרון .האמּון על שבילי מחשבתו הזכה של רבנו הרמב"ם

י מחטוא בלשוני""אתה אחד פיוטו כותב רשב"ג:   ילדעת .]...[ על כן אמרתי אשמרה דרכ 
הטעייה, שהרי רשב"ג כלל וכלל לא נזהר בלשונו. לדעת הרמב"ם, רשב"ג יש כאן גם 

טעה דורות רבים בציורי לשון יפים ומושכים, אך עוטפים  גישש באפילת הדעת והִׁ
ָשה יָ בקרבם השקפות רעות ונפסדות, וכמשל החכם באדם: "]...[  םאִׁ ת ָטע  ָסר  " ָפה וְּ

כב(. כללו של דבר, ביחס לרוב הפיוט הזה, יש לומר את שנאמר ב"מורה  )משלי יא,
 הנבוכים" על פיוטים דומים:

ואם אתה ממי שיחוס על כבוד קונו אין ראוי לך לשומעם כלל, כל שכן 
ם, כל שכן שתעשה כמותם ואין ראוי לך כלל להזדקק לתארי ה'  ]...[ שתאמרֵׁ

כדי לרוממו לפי דמיונך, ואל תחרוג ממה שתקנו אנשי כנסת החיוביים 
 .כי יש בכך די ]...[ בהחלט דיכות הגדולה בתפילות ובבר

 רשב"ג ויהודי תימן. ח

 ,מסביר שרי יהדות תימן עם מרכזי היהדות"הרב יוסף קאפח במאמרו "ק
שלאמונתו של רשב"ג במערכות הכוכבים הייתה השפעה ישירה על היהודים בתימן 

 שנה: 850-בימי עליית משיח השקר לפני כ

באותה התקופה רבו הגזרות והנגיׂשות מצד השלטונות הערביים על היהודים 
בתימן, נגיׂשות ממוניות ונגיׂשות דתיות ]...[ ובאותו הזמן עמד הטוען שהוא 

                                                 

 סידור שיח ירושלים ליום הכיפורים, עמ' פה.   172
 שם, עמ' פז.   173
 שם.   174
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ניפתו לו משתי סיבות; האחת, הנגישות הקשות של השלטונות משיח, ורבים 
הכשרת הלבבות שהכשירה תורתו של ר' דחפום גם להאמין בשוא; והשניה, 

הגדולה של הכוכבים וקבע  שלמה אבן גבירול, שחישב את הקץ על פי המחברת
תורתו זו של רשב"ג, ואמונתו בפעולות מערכות  שהמשיח יופיע באותו הזמן.

 .]...[ ]![ והמזלות ומשפטיהם, היא אשר גרמה להופעת המשיח עצמו הכוכבים
לפיכך פנה ר' יעקב אל הרמב"ם לעזרה בקשר למשיח עצמו ולמאמיניו. 
והרמב"ם, ברוחב בינתו, השיב לו בארוכה ובפרטות, באגרת תימן הידועה, 

ההבלים של קביעת מערכות השמים, חיזק ידי יהדות את יעץ לו להוציא מלבו 
 175.וג במשיח השקר כדי להינצל מנזקיומן בכל המובנים ויעצם היאך לנהתי

ואכן, מדברי ר' נתנאל בן פיומי בספרו "גן השכלים" עולה, שחכמי תימן נפתו אחר 
 רשב"ג וחישובו את הקץ לפי האסטרולוגיה, וזה לשונו: 

ואנו מקווים שכבר קרב הזמן ]=זמן ביאת המשיח[ ]...[, לפי שכבר עמדנו על 
פירוש ]...[ שפירש אחד החסידים, וביאר על זה ]...[ וכל זה לשבתאי, והביא 
 176ממשפטי המזלות ראיות חזקות לפי שהוא ]=שבתאי[ הממונה על אומתינו.

 והעיר שם ָמרי יוסף קאפח על אמרֹו "אחד החסידים", וזה לשונו:

 הכוונה לר' שלמה בן גבירול, אשר חישובי האסטרולוגיא שלו העסיקו או
יותר נכון הטרידו מאד את חכמי תימן בשעתו. ראה רמב"ם אגרת תימן 

 177והלאה. 53מהדורתי עמ' מב הע' 

פתים אחר חישובו כלומר, אלמלא הרמב"ם ששלחֹו ה' להציל את יהודי תימן, היו נִׁ 
 עליהם רעה גדולה, שהרי בכל מקום של רשב"ג ואחר משיח השקר והיו מביאים

תב הרמב"ם על אלה שחישבו ובוד היהודים. וכמו שכמשיח שקר נתחזק שע תגלהשנ
את הקץ, וניסו לצאת ממצרים שלושים שנה לפני הגאולה: "וכאשר שלמו ארבע מאות 

, יצאו ממצרים מקצת ישראל שלשים שנה לפני שעמד משה, שנה למעמד בין הבתרים
 178."וחשבו שכבר שלמה הגלות, ונשמדו והרגום המצרים, ונתחזק שעבודם

ונצרף עתה כמה  179קלורמן בעניין זה,-נו לעיל את דברי ב"צ עראקיכבר הבא
רעה שהיתה מנת חלקם של כדי ללמוד מהן על הדוגמאות נוספות מדברי הרמב"ם שם, 
 משיחות הוא משיח שקר:ההיהודים בגלות, לאחר שנתגלה שטוען 

ר עד "ואני מייעץ לכם ]...[ ותצילו את עצמכם מרעת הגויים. ואם תניחו את הדבא( 
ואפשר שיביא עליכם דוהו, בְּ א  שיתפרסם אצל הגויים ]שהוא טוען שהוא משיח[ תְּ 

 180."סוריןיי

                                                 

 .822–821כתבים ב, עמ'    175
 ולצערי שם הספר לא תמיד מעיד על תוכנו.גן השכלים, עמ' קח.    176
 .38שם, הערה    177
 אגרות הרמב"ם )קאפח(, עמ' מא.   178
 .41ראה לעיל בעמ'    179
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"וממה שאתה צריך לדעת כי בראשית ימי האסלאם עמד אחד בעבר הנהר וטען ב( 
 181."ועברו עליהם בגללו צרות גדולותשהוא משיח ]...[ ולא הצליח הדבר בידו ]...[ 

"וכן עמד אחד במערב בפאס לפני כארבעים וחמש שנים, וטען שהוא מבשר, ג( 
ועברו על ישראל בגללו צרות ושהמשיח יתגלה באותה השנה, ולא נתקיימו דבריו 

 182."גדולות

"ולפני כן בכמו עשר שנים עמד אחר בארץ ספרד בעיר קרטבה וטען שהוא  ד(
 183."בגללו על עם ישראל[ ]=כלומר וכמעט שהיתה כליה על שונאי ישראלהמשיח, 

והרגו "ולפניו עמד אחר בארץ צרפת וטען שהוא המשיח ]...[ והרגוהו הצרפתים  ה(
 184."עמו קהל מישראל

 ת לרשב"גות נוספיוהתייחסו. ט

=כת פילוסופית )בספרו "מורה הנבוכים" הרמב"ם מתאר את כת ה"מתכלמין" 
בים , ואת שיטותיהם שהונצחו בספריהם באריכות (מוסלמית דברים ובדברי הסבר ערֵׁ

 ונאים, ולעתים אף נאמרו בחריזה ובמשקל:

והביעום בדברים ברורים, ופעמים בעמעום ההסברה מתוך מטרה להבהיל את 
בוריהם כפילות הענינים, והנחת יהשומע ולהפליא את המעיין. וכן תמצא בח

 185.לפי דמיונםקושיות ותירוצם 

תב: "כדרך חורזי החרוזים ומפייטי הפיוטים בימי ויוסף קאפח בהערתו שם כ רימָ 
יוסף קאפח את דרכו של  רימָ ". מקשירתו של ולדוגמה 'כתר מלכות' של רשב"גקדם, 

כפי שהם מתוארים בדברי הרמב"ם, ניתן לדעתי  ,רשב"ג לדרכם של ה"מתכלמין"
רי מָ  ואין זו ההתייחסות היחידה של ללמוד על דרכו של רשב"ג בפיוטו "כתר מלכות".

יוסף קאפח אל "כתר מלכות", במקום אחר ב"מורה הנבוכים", הרמב"ם מתאר את 
 זרה הקדמונים, וזה לשונו:העובדי העבודה 

אם תתבונן באותם ההשקפות הקדומות הרעות, יתבאר לך כי הדבר המפורסם 
שהיה אצל כל בני אדם, הוא, שבעבודת הכוכבים תתיישב הארץ ותדושן 

ונזיריהם וחסידיהם מוכיחים את בני האדם, ומלמדים  האדמה, והיו חכמיהם
אותם כי עבודת האדמה אשר בה קיום מציאות האדם, לא תצלח ותהיה כפי 
הרצון ]רצון האדם[, כי אם כשתעבדו את השמש והכוכבים, ואם תכעיסום 

מרו באותם הספרים שלהם ]של עובדי עבודה במריכם תישֹום הארץ ותיחרב. א
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קצף על המדברות והשממות ולפיכך נעשו נעדרי אילנות  כי מאדיםזרה[, 
 186ושוכנות בהם הרוחות.

רי מעיר שם וזה לשונו: "ראה גם כתר מלכות לרשב"ג, לצד אזכורו של מאדים, מָ 
רי מזכיר את הפיוט "כתר והערתו זו אומרת דרשני, מדוע מָ  187ד"ה מי ידע פליאותיך".

נים שעבדו עבודה זרה במלוא גסותה מלכות" לצד ספרי עובדי העבודה הזרה הקדמו
רי רומז לנו שהפיוט "כתר מלכות" רחוק מאד וכיעורה? תהא התשובה אשר תהא, מָ 

 בענייני עבודה זרה. ורחבה של רבנו, ונוגע נגיעה גדולההטהורים משבילי מחשבתו 
בטא לדעת הרמב"ם את מהותו רחוק מלנמצא אפוא, ששם הפיוט "כתר מלכות" 

 188עניות". נעלהיה ראוי יותר לקרוא לו "ייתכן שלפי הרמב"ם האמתית, ו

 סוף דבר
, בספר בראשית מתוארים כידוע ו.עמונסיים  באברהם אבינו את מאמרנו פתחנו

קורות אברהם אבינו. כאשר אברהם אבינו מגיע במסעותיו למקום ששמו גרר, הוא 
ת שהיא אחותו. מסתיר ממלך גרר את העובדה ששרה היא אשתו והוא אומר תחת זא

מלך גרר לוקח את שרה לביתו, ואלהים נגלה אליו בחלום הלילה ומאיים להרגו על 
אשת האיש שלקח. למחרת, מלך גרר משיב את שרה לאברהם ושואלו מדוע לא גילה 

י לאנשי המקום ששרה היא אשתו? אברהם משיב בזה הלשון: " תִׁ רְּ י ָאמ  ָרָהם כִׁ ֹיאֶמר ַאבְּ ו 
ַא רְּ ין יִׁ ק אֵׁ יר  ֲהָרגּונִׁ ֶזה ו  ָמקֹום ה  ים ב  י ת ֱאֹלהִׁ תִׁ שְּ ר אִׁ ב  ל דְּ דע ויא(. אברהם אבינו י " )כ,ע 

שבמקום שאין בו יראת אלהים, קרוב לודאי שאנשי המקום רעים ומושחתים, ולא יהססו 
 להרוג אותו כדי לגזול את שרה אמנו ולמלא את תאוותם.

פגמים רבים ב"עולם הדתי", רומם את האדם להבחין בעיון בכתבי הרמב"ם מה
ומתברר שלא מעטים ממי שנחשבים ל"גדולים" נעדרי יראת אלהים, רודפי כבוד וממון, 
ולעתים אף נתפסים בשחיתות מידותית ומוסרית קשה, האם אין בדבר זה כדי להצביע 

כיצד ייתכן שההולכים בדת האמת יהיו נעדרי יראת  על איכות תורת משה בכללותה?
כי הדת שמפורסמת כיום כדת היהודית רחוקה לפי  ו,: דעיש להשיב על כך שמים?

השנים  מאות-שמונההאמת מדת משה, דת האמת עברה אינספור רפורמות ב
היא פשטה צורה ולבשה צורה; ולכן, רבות הן המצוות ועוד יותר רבים  189האחרונות,

ת דיתי להם המנהגים שנוהגים בהם כיום, אשר לדעת הרמב"ם אין להם שום קשר אמ
משה )רבים מהם אף נוגעים באיסורי עבודה זרה(, ואינם אלא פרי רוחם של כותבים 
ו"חכמים" שונים ששגו שגייה חמורה במחשבת ההלכה ובתפיסת הדת ותכליתה. 
הריחוק שנתרחקנו מתורת משה, גרם וגורם להתרחקות מהשקפות נכונות, לזניחת 

                                                 

 שמה.–שם, חלק ג, ל, עמ' שמד   186
 .4שם, הערה    187
ונשקלים מבחינת אומרן אלא מבחינת הנאמר בהן" "ואין הדברים בענייני מחשבה נבחנים    188

 (.91)מרי יוסף קאפח, כתבים א, עמ' 
המהפכנות שבשמרנות",  –ראו מאמריי: "כתיבת חידושי הלכה במשנת הרמב"ם    189

 "התפוררות דיני האבילות שתקנו חז"ל".
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תהליך מיסחור הדת  בעקבות זאת להעדר יראת אלהים,אהבת האמת, והחמור מכל: 
 גובר, והיא משמשת כלי בידי רבים כדי להׂשיג מטרות כלכליות וטובות הנאה.

ברם, הרמב"ם היה יחיד ומיוחד, הוא שאף בכל מהותו ויישותו לאמת, לחם בעוז 
כדי להפיץ דעות נכונות והשקפות אמיתיות. הרמב"ם הוא היחיד אשר שימר והנציח את 

בשלמותן, וסירב בתוקף להשתמש בדת ככלי להטעות בו את ההמון  הלכות דת האמת
לשם הׂשגת גדּולה או ממון. הרמב"ם היה "מבחר המין האנושי", הוא ידע שדת משה 
איננה דת טכנית של אסור ומותר בלבד, אלא בראש ובראשונה דת של מחשבה, דת של 

הרמב"ם שלובות זו השקפות ודעות נכונות. ההלכה והמחשבה )הפילוסופיה( במשנת 
בזו, משנתו סדורה וערוכה לפי כללים מוגדרים מקדמת דנא, בוחנת ומבקרת כל חידוש 
בעין המחשבה, לא חוששת מאמירת האמת, ומסילוק השקפות זרות נבערות. תורת משה 
רבנו שליח האלהים הונצחה במלא יופייה, הודה והדרה במשנת הרמב"ם, גדול 

 רחמנא דסייען. בריך הפילוסופים והפוסקים.
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נספח: תשובת אחד מרבני תימן בעניין השגותיי על "כתר מלכות", 
 ותגובתי

לאחר שכתבתי מאמר זה במהדורתו הראשונה, שלחתי את ראשי הפרקים של 
 השגותיי על "כתר מלכות" לאורו של הרמב"ם לאחד מרבני תימן החשובים.

 וזה לשון תשובתו:

, קרובות להיות נכונות. הרמב"םלפי משנת ההשגות שלך על ''כתר מלכות'',  (1
כשהקוראים אינם מבינים, וכל כוונתם היא כללית, התפעלות  (כתבתי קרובות, כי: א

 בודה זרהמה', והנעימה וקדושת היום עושים את שלהם, ולטובה, אין לחשוש מדין ע
 .וכיו''ב

המדעיות  אין לחשוש לאי דיוקים מדעיים שיש בפיוט זה, כי כך היו הידיעות( 2
 הרב יוסף קאפחיש אי דיוקים אסטרונומיים, ש הרמב"םשהיו בזמן המחבר, וגם בדברי 

קטעים, לא טובים האותם  על ''ארכיאולוגיה אסטרונומית'', ואשר אם נדלג :כינה אותה
זצ''ל, ויש לנו דברים אחרים, שיש להקדים  הרב קאפחאנו מאבותינו, ומרבותינו, ומ

 .ולטפל בהם, וה' ינחנו במעגלי צדק למען שמו

 ובתי: גוזה לשון ת

אני בטוח שכבוד הרב יודע כל מה שאני עתיד לכתוב . לום לכבוד הרב יצ"וש
למטה, ואיני מחדש לו דבר, אך בכל זאת אומר רק כדי להציג את דעת הרמב"ם איש 

מכל אדם ואפילו מאדם שלא נחשב  היתה לאמת, וקיבל אותהמת, שכל שאיפתו הא
 דולה.לכלום כמוני, ושמח על שעוררו אותו אליה שמחה ג

, לא מפני שעצם הטענות אינן "קרובות להיות נכונות"הרב טוען שהשגותיי רק  א(
נכונות ואמיתיות אלא בגלל שהאנשים אינם מבינים את הנאמר ולכן אין הנאמר גורם 

לענ"ד הרב אינו צודק, הרמב"ם לא חילק בשום מקום אם הציבור מבין או אינו לנזק. 
מבין, דברים שאסור לאומרם אסור לאומרם ללא בחינת מצבו האינטלקטואלי של 

לא ו ,גזרו גזרות על כל הציבור חז"ל הציבור )ובדברים הרבה יותר קלים מעבודה זרה
לדעתי רבים הם אשר מבינים, ואם אינם , זאת ועוד(. שוניםהציבור הסוגי  ןבי פלוג רבנן

האיר את שכלם להתבונן בדברים הנאמרים, שמי נסות למבינים חובה ללמד אותם ול
שעושה מצווה מבלי לעיין במצווה ומבלי להבין את תכליתה הוא "כחוטב עצים ביער 

 וכחופר גומה בקרקע".

, וזה לשון רבנו ב"מורה הנבוכים": אין לדון לכף זכות את עובדי העבודה הזרה ב(
"ואם יעלה בדעתך שיש ללמד זכות על מאמיני הגשמות בשל היותו חונך כך או מחמת 
סכלותו וקוצר השגתו, כך ראוי לך להיות בדעה בעובד עבודה זרה, מפני שאינו עובד 

. ואם תאמר כי פשטי הכתובים מנהג אבותיהם בידיהםאלא מחמת סכלות או חינוך, 
ום בשיבושים אלו, כך תדע שעובד עבודה זרה לא הביאוהו לעבדה כי אם דמיונות הפיל
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ומושגים גרועים. נמצא שאין התנצלות למי שאינו סומך על בעלי העיון האמתיים אם 
 190היה קצר יכולת עיונית".

. ואף על בחומרתהא המגרעת השלישית ואי הדיוקים המדעיים שיש בפיוט זה ה ג(
נכונה ומכשילה, מפני שמייחסים לפיוט אמיתות  הננל כיפורים איפי כן, קריאתם בלי

וכפי שמעיד שמו המפוטם והמטעה "כתר מלכות", כביכול פיוט זה הוא כתרו  אלהית
 ,המגרעות המדעיות שיש בו גורמות לזלזול בכל תורת משהשל מלך מלכי המלכים. 

מך הבאת ראיות וידועה היא שיטתו של חוזר בשאלה מפורסם שמחזיר בשאלה על ס
ובזאת הוא "מוכיח" שתורת משה אינה מן  ,מתוך התלמוד על אי דיוקים מדעיים

 ,אין מכאן ראיה ",האסטרונומיה הארכיאולוגית"ואף אם הרמב"ם אימץ את  השמים.
 . כאמת אלהית מפני שאין קוראים את דבריו בליל כיפורים לפני כל הקהל

מאבותינו", לענ"ד אנו חייבים לשאוף באשר לדברי הרב ש"אין אנו טובים ד( 
רומם למלא את ייעודנו בארץ להיות יותר טובים מאבותינו שאם לא כן, לעולם לא נת

כאילו נחרב בימיו(. ויתרה  נו נכשלו )כל דור שלא נבנה בימיובמקום שאבותי הקודש
היו  לראות עד כמהו "הליכות תימן"נים רבים מאד, די לרפרף בימזו, אבותינו שגו בעני

-רחוקים מדעות והשקפות נכונות, ודי להתבונן בהתנגדותם ללימודי המדעים לפני כ
שנה ומלחמת החורמה כנגד לימודם, כדי להבין עד כמה היו רחוקים מדעת. ואם  150

מקומות לא הוא רומז על כך באף היו ביניהם... )רי, לדעת מרי כבר הרב הזכיר את מָ 
 .(, והדברים ידועיםבספריו מעטים

זאת ועוד, באחד משיעורי הרב הוא סיפר לנו סיפור מעניין על גדולי חכמי תימן ה( 
כאשר הרב היה צעיר, הוא הוזמן לסעודת מצווה בירושלים שבה  :שעלו לארץ ישראל

השתתפו כל רבני תימן וחשוביהם באותה הסעודה. הם כיבדו את הרב במזיגת המים 
ו, הבין שיש כאן מוקש מכיוון שהיו בציבור לכוס היין בברכת המזון. הרב, לפי דברי

והרב חשש משיטת אלה שיקפידו עליו אם ימזוג באמצע הברכה  שים"קיע"ו דעים"דר"
ומשיטת אלה שיקפידו עליו אם ימזוג בסוף הברכה. חששו של הרב מזעמם של הרבנים 

ף אלה, ומזג בתחילת הברכה. בסואלה ושלא כְּ ומהקפדתם הביא אותו לנהוג שלא כְּ 
הברכה שאלו את כבוד הרב מדוע מזג בתחילת הברכה, והרב ענה שזו שיטה שמובאת 

 וכל זאת כדי להינצל מהקפדתם של אחד מהצדדים בסעודה. ,"ית יוסףב"ב

סיפור זה גרם לי להבין עד כמה נעדרת אהבת חינם בקרב חכמי תימן, ועד כמה 
היכן יימזגו ניין אותם כך עִׁ  עד כדירחוקים היו ועדיין רחוקים מהשקפות נכונות. האם 

? והעל זאת תקפידו על רב צעיר ותגרמו לו לחשוש מהקפדתכם? ברכת המזוןב המים
עד כדי שיברח לפתרון שלא יינזק ממנו? סיפור זה הוא תעודת עניות לרבני תימן, והוא 

היו רחוקים ועדיין רחוקים מהשקפות נכונות ומידיעת ה'. כי מי הם מראה עד כמה 
שהתרומם למעלת ההשקפות הנכונות ולדרך האמת, לא יחשיב את העניין השולי הזה, 
לא יהיה בתודעתו, ובודאי שלא יקפיד עליו וימתין דרוך לראות היכן המוזג מוזג, וכל 

 ראל ולעורר שמחה ואחווה.מצוה מיוחדת לאהבת ישבה שכן שלא בסעודת מצווה שיש 

                                                 

 מורה הנבוכים )קאפח(, חלק א, לו, עמ' נח.   190
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רבני תימן בירושלים וגם בה השתתפו כמה מזכורני שהשתתפתי בסעודת מצווה ש
לפי כל כללי הטקס. ברם, לא חשתי שיש אהבה המסיבה נערכה כבוד הרב השתתף בה, 

בין הרבנים, אדרבה, חשתי במתח גדול, כל אחד חושש לכבודו, אין אהבת חינם, אין 
אהבת חינם, כל אחד שילב ידיו ו"תרכם" בפינתו, וכל ההצגה אהבה לאמת שמביאה ל

וכמו שאנו  רבני תימן מדרך האמת.לא מעטים מהזו לימדה אותי עד כמה רחוקים 
קוראים בהגדה של פסח "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו", ולא חסים על 

ש לפרסם את כבודם משום האמת, כך גם ביחס לאבותינו, במקום ששגו וטעו, לדעתי י
 טעותם ולהשתדל בכל מאודנו לשוב ולהשיב לדרך האמת.

בבית שמרי יוסף קאפח היה נשאר  יצ"ו אמנם, שמעתי מפי הרב אהרן קאפחו( 
שמרי עוד שמעתי מפיו, ברם, "כתר מלכות". הכנסת בעת שהיו אומרים את הפיוט 

"כתר מלכות" מאפשר לומר היה הישיש היה סוגר את בית הכנסת בסוף התפילה, ולא 
 בבית הכנסת שלו.

הערה אחרונה, איסור עבודה זרה הוא דאורייתא, ולדעת הרמב"ם כל מטרת ז( 
התורה היא לסלק את העבודה הזרה ולמחות את עקבותיה. לכן לענ"ד, בכל מקום שיש 

רש עבודה זרה ודאי, וספק עבודה זרה וששל עבודה זרה, כל שכן שיש כאן  ריחאפילו 
ויש להתרחק מכל סעיפיה וגרורותיה. ומה יותר חשוב לטפל בו מאשר  ,אין להקל ממש,

ם "סילוק עבודה זרה ומחיית עקבותיה? והלא זו דרכו של אברהם אבינו,  שֵׁ ָרא ָשם בְּ קְּ יִׁ ו 
ל עֹוָלם ה' ֶתם ". )בראשית כא, לג( "אֵׁ בְּ יטּו ֶאל צּור ֻחצ  בִׁ יֶכם]...[ ה  ָרָהם ֲאבִׁ יטּו ֶאל ַאבְּ בִׁ  ה 
הּו ]...[ בֵׁ ַארְּ הּו וְּ כֵׁ ֲאָברְּ יו ו  ָראתִׁ י ֶאָחד קְּ  .ב(–" )ישעיה נא, אכִׁ
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 ביבליוגרפיה

 ז, ירושלים תשכ"ו.–א' אבן שושן, המלון החדש, א אבן שושן

ג, –פירוש אברבנאל על הנ"ך לר' יצחק אברבנאל, א אברבנאל על הנ"ך
 ישראל תש"ן.

מימון, מהדורת הרב י' אגרות הרמב"ם לר' משה בן  )קאפח( אגרות הרמב"ם
 קאפח, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשנ"ד.

תשובות גאוני  –ב"מ לוין )עורך(, אוצר הגאונים  אוצר הגאונים
בבל ופירושיהם, כרך רביעי מסכת יום טוב חגיגה 

 ומשקין, ירושלים תרצ"א.

ארבעה טורים, הוצאת מכון ירושלים, ירושלים  ארבעה טורים
 תשנ"ד.–תש"ן

הערות ר' אליהו מווילנא לשולחן  –באור הגר"א  באור הגר"א
 ערוך )מודפס בספרי השו"ע(.

ספר בית הבחירה לר' מנחם בן שלמה, הוצאת מכון  בית הבחירה
 המאור, ירושלים תשס"ו.

ארבעה טורים עם פירוש בית יוסף לר' יוסף קארו  בית יוסף
 )מודפס בספרי הטור(.

לר' אברהם בן דוד )הראב"ד(,  ספר בעלי הנפש בעלי הנפש
מהדורת הרב י' קאפח, הוצאת מוסד הרב קוק, 

 ירושלים תשנ"ג.

ספר גן השכלים לר' נתנאל ב"ר פיומי, מהדורת הרב  גן השכלים
 י' קאפח, ירושלים תשמ"ד.

הלוי, התפוררות דיני -דחוח
 האבילות

הלוי, "התפוררות דיני האבילות שתקנו -א' דחוח
 .84–13שלום ואמת א )תשע"ו(, עמ' חז"ל", דברי 

הלוי, "כתיבת חידושי הלכה במשנת -א' דחוח הלוי, חידושי הלכה-דחוח
המהפכנות שבשמרנות", מסורה ליוסף ט  –הרמב"ם 

 .250–207)תשע"ו(, עמ' 

הלוי, "'כטל מים' וזיקתו לזריחת מחשבת -א' דחוח הלוי, כטל מים-דחוח
האמת", בתוך: ש' פנחס כהן )עורך(, וישם מדברה 

ספר זכרון לרב אבשלום עדן, קרית אונו  –כעדן 
 .328–321תשע"ד, עמ' 
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 –הלוי, "עילוי נשמות לדעת הרמב"ם -א' דחוח הלוי, עילוי נשמות-דחוח
, עמ' )תשרי תשע"ח( 8הזיה או מציאות?", מקורות 

13–23. 

הלוי, "על סידור הרמב"ם, 'חי העולמים' -א' דחוח הלוי, חי העולמים-דחוח
–33)תשרי תשע"ח(, עמ'  8וייחוד השם", מקורות 

38. 

הלוי, "פסיקת הלכה למעשה מתוך משנה -א' דחוח הלוי, פסיקת הלכה-דחוח
תורה להרמב"ם", דברי שלום ואמת ב )תשע"ז(, עמ' 

9–58. 

 הרב י' קאפח, הליכות תימן, ירושלים תשס"ב. הליכות תימן

הנבחר באמונות ובדעות 
 )קאפח(

מקור  –הנבחר באמונות ובדעות לרבנו סעדיה גאון 
 ותרגום, מהדורת הרב י' קאפח, ירושלים תש"ל.

פירוש ים של שלמה על כמה ממסכתות הש"ס לר'  ים של שלמה
 ד, ירושלים תשנ"ו.–שלמה בן יחיאל לוריא, א

משנה תורה להרמב"ם עם פירוש כסף משנה לר'  משנה כסף
 יוסף קארו )מודפס בספרי הרמב"ם(.

ג, –הרב י' קאפח, כתבים )בעריכת י' טובי(, א כתבים
 תשס"ב.–ירושלים תשמ"ט

ספר מורה הנבוכים לר' משה בן מימון, מהדורת  מורה הנבוכים )קאפח(
הרב יוסף קאפח, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים 

 ל"ב.תש

ספר מנורת המאור לר' יצחק אבוהב, ירושלים  מנורת המאור
 תשל"ג.

פירוש מקראי קודש על נביאים וכתובים לר' מאיר  )מלבי"ם( קדשמקראי 
 ז, בני ברק תשנ"ז.–ליבוש מלבי"ם, א

יהודי  –קלורמן, משיחיות ומשיחים -ב"צ עראקי משיחיות ומשיחים
 .1995אביב -תימן במאה הי"ט, תל

ספר משנה תורה לר' משה בן מיימון, מהדורת הרב  משנה תורה )קאפח(
 אונו תשמ"ד.-כג, קרית–י' קאפח, א

הרב נ' הירץ קרצמר, נועם המצוות, ירושלים  נועם המצוות
 תשל"ד.
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ספר נפש החיים לר' חיים מוולוז'ין, ירושלים  נפש החיים
 תשע"ג.

מדריך  –הרב ש"ח הכהן אבינר, נר באישון לילה  נר באישון לילה
אל -קצר לאמונות תפלות לאור התורה והמדע, בית

 תשע"ג.

סידור שיח ירושלם ליום הכיפורים, קרית אונו  סידור שיח ירושלם
 תשע"א.

ספר החינוך המיוחס לר' אהרן בן יוסף מברצלונה,  ספר החינוך
 הוצאת מכון ירושלים, ירושלים תשע"א.

ספר המצוות לר' משה בן מימון, מהדורת הרב י'  המצוות )קאפח( ספר
מקור ותרגום, הוצאת מוסד הרב קוק,  –קאפח 

 ירושלים תשנ"ד.

תורת כהנים: מדרש הלכה לספר ויקרא עם  –ספרא  ספרא
ג, –פירוש עזרת כהנים לר' צבי הירש ראפאפורט, א

 ירושלים תשל"ב.

חברה פילוסופיה  –ם מיימוניים א' רביצקי, עיוני עיונים מיימוניים
 וטבע בכתבי הרמב"ם ותלמידיו, ירושלים תשס"ו.

משה בן מימון, פירוש המשנה להרמב"ם, מהדורת  פירוש המשנה )קאפח(
הרב י' קאפח, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים 

 תשכ"ג.

פירוש הראב"ע לתורה לר' אברהם אבן עזרא  פירוש הראב"ע לתורה
 התורה שנדפסו עם מפרשים(.)מודפס בחומשי 

פירוש הרמב"ן על התורה לר' משה בן נחמן,  פירוש הרמב"ן לתורה
 מהדורת מ"צ אייזנשטט, ברוקלין תשס"ב.

פירוש נביאים ראשונים לר' אברהם בן שלמה  פירוש נביאים ראשונים
ד, קרית –)העתיק תרגם והעיר: הרב י' קאפח(, א

 אונו תשנ"ט ואילך.

פירוש רבינו סעדיה גאון לספר משלי, מהדורת הרב  למשלירס"ג, פירוש 
 י' קאפח, ירושלים תשל"ו.

פירושי רבנו סעדיה גאון על התורה, מהדורת הרב י'  רס"ג, פירוש לתורה
 קאפח, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"ג.
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טעמי תורה ומצוה  –הרב ש' צדוק, שולחן שלמה  שולחן שלמה
ב, –הגות ומחשבה על חמישה חומשי תורה, א

 ירושלים תשמ"ט. 

שו"ת הריב"ש לר' יצחק בר ששת, הוצאת מכון  שו"ת הריב"ש
 ירושלים, ירושלים תשנ"ג.

ה, הוצאת –שו"ת הרשב"א לר' שלמה בן אדרת, א שו"ת הרשב"א
 תשס"א.–מכון ירושלים, ירושלים תשנ"ז

)המיוחסות שו"ת הרשב"א 
 לרמב"ן(

שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן לר' שלמה בן 
 אדרת, תל אביב תשי"ט.

שו"ת מהרש"ל לר' שלמה בן יחיאל לוריא, ירושלים  שו"ת מהרש"ל
 תשנ"ג.

הרב א' חמאמי )עורך(, שו"ת הריב"ד, ירושלים  שו"ת מרי יוסף קאפח
 תשס"ט.

 בן הרמב"ם, ירושלים תרצ"ח.תשובות רבנו אברהם  שו"ת ר' אברהם בן הרמב"ם

ספר שיחות הרב צבי יהודה הכהן קוק )בעריכת הרב  שיחות הרב צבי יהודה
 ש' אבינר(, ירושלים תשע"ה. 

חומש תורה תמימה עם פירוש ברוך בן יחיאל מיכל  תורה תמימה
 ה, ירושלים תשס"ה.–הלוי אפשטיין, א

ספר תורת חובות הלבבות לר' בחיי בן יוסף בן  )קאפח( תורת חובות הלבבות
מקור ותרגום, מהדורת הרה"ג י' קאפח,  –פקודה 

 ירושלים תשל"ג.

 


