
הלימוד היומי באמונה
מסע שורשים מעמיק בספרי היסוד של גדולי הדורות,

שבסופו תדע את עיקרי האמונה של עם ישראל!

פרטים על התכנית בגוף החוברת
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8 דרשות הר"ן    

מהו מעשה בראשית?
מנין הסמכות של חכמים לפרש את התורה?

מדוע גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה?
במה חטאו ישראל כשביקשו מלך?

על שאלות אלו ועוד עונה רבנו ניסים, הר"ן, בדרשותיו. הר"ן היה מגדולי ישראל אשר חי 
בספרד לפני כ-650 שנה. מגדולי הפוסקים, פרשן תלמודי והוגה דעות מעמיק. דרשות 
הר"ן  אלו דרשות שדרש הר"ן על פרשיות השבוע, בהם שילב פרשנות לפרשיות מורכבות 
וליבון סוגיות מרכזיות באמונה ובמחשבת ישראל. נבואת משה, כוחם של חז"ל, היחס 
בין כלל ופרט, הם רק חלק ממושגי היסוד בהם הוא עוסק. דרשותיו מהוות אבן פינה 
במחשבת היהדות ושימשו מקור לרבים מגדולי ישראל שדנו בדבריו. הר"ן מזמין אותנו 

ללמוד את יסודותיה של אמונת ישראל מתוך פרשיות התורה.  

***

חוברת זו היא החוברת השמינית בסדרת החוברות של ‘לימוד יומי באמונה'. בלימוד נעשיר 
את עולמנו הרוחני ונקיף באופן קבוע, שיטתי ומגוון, את ספרי היסוד של אמונת ישראל.

 ללמוד - להעמיק - להתחבר 

הפיגוע  לאחר  הרב  מרכז  מישיבת  תלמידים  ע"י  הוקמה  הנשמה'  'בשביל  עמותת 
בישיבה. העמותה שמה לה למטרה לעודד ולהרבות לימוד בנושא האמונה. בשנים 

האחרונות הוציאה העמותה מאות אלפי חוברות לימוד יומי לבני נוער.

בשיתוף:

תלמידי ישיבת מרכז הרב

אתר ערוץ מאיר אתר ישיבה

דרשות 
הר"ן

אדר ב'-אייר שנה שנייה

מהדורה 
מורחבת!

בשביל
הנשמה

בשביל
הנשמה

תלמידי ישיבת מרכז הרב



ניקוד דרשות הר”ן באדיבות

התיכון המדעי החדש 
אמי”ת רחובות 

ע”ש זבולון המר

בית ספר אמי”ת רחובות דוגל בחינוך תלמידיו 

לאור גדולי ישראל שבכל הדורות.

בית הספר שמח על הזכות שנפלה בחלקו 

לסייע בהוצאת ‘דרשות הר”ן’ 

של רבינו ניסים מגירונדי, מגדולי הראשונים.

לזכרון עולם בהיכל ה׳
לע״נ הבחור

יונתן (יוני) מנדל תורג׳מן ז״ל
(כ“ג אייר תשנ״ב - כ״ח אב תשע״ג)

אשר נקטף בדמי ימיו בתאונת דרכים מחרידה
והוא בדרכו לישיבתו במצפה רמון

אין מי ייתן תמורתו.
האבידה גדולה וההתאקלמות מרה

אך בחייו הותיר בנו ְמסֹוָרה, 
שבעשרים ואחת שנותיו חרותה

את המשך דרכנו ָסְלָלה. 
מה התכלית ומה סוֵבב

רק לאור תתקרב. 
וזה לנו המסילה בכל אבידה ושבירה, 

סירת הצלה בעת מצוקה.
שכן בחייו ראינו הרצונות 

רק לחבר יוצרות ולא ליפול לעוונות. 
ויותר מכך התחזק 

לצאת ושלא להיׁשחק, 
לא להתייאש אלא רק לחזור ולהמשיך בכביש 

ולא לירא מאיש. 
ְמַכֵוּן לבורא ובאמונה עושה, 

וכפי שבשיריו כתב ”ולא ַאְרֶּפה“, 
”מכל מידות רעות את נפשי ֲאַרֵּפא“.

ומאיתנו ִנְמָשׁה בעודו ׂשה 
ואין ְלמה נחכה שהוא כבר חֹוֶסה.

רק אותנו לבד השאיר 
אבל הותיר את השיר שמחייו מאיר. 

ולנו מסביר היאך ִנָּפֵדה, 
מהחול התובעני שאת נפשך שותה ואינו מרפה. 

שלימדנו שגם אנו לא נרפה עד שנצא ונעבוד ונשרוד 
ולעולם לא נאבד כי עימנו הדוד. 

כך רוחו נושבת,
גם אחרי הֶלֶכת, 

כי חייו היו שמחה ואמונה 
ומכך צריכים אנו לקחת הדוגמא.

תהא נשמת אהובנו יונתן מנדל צרורה בצרור החיים.
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לימוד יומי באמונה
דרשות הר"ן

אדר ב'-אייר שנה שנייה

תלמידי ישיבת מרכז הרב

יוצא לאור על ידי ארגון בשביל הנשמה
ללמוד-להעמיק-להתחבר

בשיתוף:

בשביל
הנשמה

בשביל
הנשמה



לעילוי נשמת
רב קהילה ומחנך

דואג לצרכי הפרט והציבור
 אוהב ארץ ישראל

וזכה לעלות אליה בסוף ימיו 

הרב משה צבי ב"ר דוב בער ז"ל

נלב"ע י"ב בחשון תשמ"ח

ת.נ.צ.ב.ה.

יוצא לאור על ידי ארגון 'בשביל הנשמה'

מערכת: דוד גלילי, הרב יהושע וייסינגר, משה שטרנברג.

כתיבה: הרבנים - אוריאל אבינר, שלמה קורץ, לירן עוקשי, איתי טוכפלד, אברהם בורשטין, 

אריאל אליהו, ירדן נתן קליינמן, אפרים צימרמן, שי לוי, ניר קייזלר, יאיר רוזנבלום, נתנאל 

רוזן,  שלמה ליפשיץ, מאיר סילמן, מאיר שמחה מונדשיין, מנחם וייס, אלחנן כהן, יחזקאל 

קרנץ, יהודה ברגמן, ליאור לביא.

לוצקי,  מיכאל  הרב  ויינגוט,  יהודה  הרב  גרופמן,  ירון  הרב  זומר,  אבינועם  הרב   ביקורת: 

הרב לירן עוקשי, הרב ליאור לביא.

עורך ראשי: עזריאל שפנגנטל.

סדר ועימוד: עמירם יוסף קדוש 0548-408-676, 0556-611-915.

עיצוב כריכה: צוריאל גביזון 0524-435-256, יסכה אהרוני 0527-203-819.

עריכה לשונית: אלעד ברנד 0524-895-436, דוד נודל 0502-162-012.

תודתנו למוסד הרב קוק על הרשות להשתמש בטקסט של דרשות הר"ן היוצא במהדורתם 

על ידי הרב אריה ליב פלדמן. כל הזכויות לטקסט שמורות למוסד הרב קוק.

ניקוד טקטס: הרב ישראל אליצור.

תודה לרב יצחק שילת והרב אלישע אבינר על הליווי והייעוץ.

תודה למסייעים במלאכת הקודש – יעקב ברין, שמואל גרינליק, יהודה פרנקו, דוד אורליאן, 

מרדכי  שנדורפי,  ידידיה  שמחון,  בן  ניסים  קרנץ,  רבקה  גוטמן,  נחמה  שרביט,  דביר 

מדמון,  יניב  רקנטי,  ישי  קירשנבוים,  אביחי  האיתן,  מאיר  יצחק  לנזגם,  צבי  שנדורפי, 

יוחנן  עומר פרארי, אלירן פרארי, אביעד מן, איתי מרקוביץ, אריאל פישר, אביחי שמאי, 

יונתן אדלר ולכל   לובין, דוד מלכיאל, יהודה שרעבי, שלומי הירשפלד, מיכאל ברגשטיין, 

השותפים במלאכה.

החוברת יוצאת בשיתוף פעולה עם ישיבת רעותא ואתרי האינטרנט 'ישיבה' ו'מכון מאיר'.

הלימוד מוקדש לעילוי נשמת ההרוגים בפיגוע במרכז הרב.

© כל הזכויות שמורות ל: 'בשביל הנשמה' )ע.ר.(. מותר להעתיק ולצלם לצרכי לימוד פרטי בלבד.

בשביל
הנשמה

בשביל
הנשמה

תלמידי ישיבת מרכז הרב



משיבים את האמונה אל הלב

כולנו מצטרפים ללימוד יומי באמונה
כדי להקיף

מסע שורשים מעמיק בספרי היסוד של גדולי הדורות

כדי לדעת
לימוד קבוע שיטתי ומגוון שבסופו תדע את עיקרי האמונה של עם ישראל

כדי להתחבר
לבורא עולם

מה המטרה? להקיף ספרי ראשונים ואחרונים העוסקים בנושאי אמונה ולבנות בתוכנו עולם 
אמוני עשיר ומסודר.

מתי מסיימים? המחזור הראשון יימשך עד לסוף שנת תשע"ה - שנת השמיטה.

כמה זמן לומדים? מספר דקות מדי יום.

< מהבסיס: חומרי הלימוד יופצו בחוברות ובמייל. איך לומדים?  

< להבין: ביאורים להרחבה ולהעמקה.

< יחד: שיעורי אמונה בפריסה ארצית.

תוכנית השנה השניה
תשרי-כסלו: הקדמות הרמב"ם

טבת–אדר א': מהר"ל
אדר ב'–אייר: דרשות הר"ן

סיון-אב: הרב קוק
אלול-חשון תשע"ה: חובות הלבבות

בהמשך
יסוד  פרקי  )אגרות,  הרמב"ם  משנת 
במשנה תורה(, ספר העיקרים, אמונות 

ודעות, מהר"ל, חסידות, הרב קוק
רבותינו  של  האמונה  מספרי  ועוד 

הראשונים והאחרונים

 לצפייה בלימוד באינטרנט או לקבלת הלימוד במייל 
היכנסו עכשיו לאתר ישיבה או מכון מאיר:

www.yeshiva.org.il www.meirtv.co.il

דרשות הר"ן

מבוא
בשונה  הדרשה,  התורה.  בלימוד  מיוחדת  חטיבה  מהווה  הדרשנות  עולם 
ותוסס אשר מתייחס  חי  לימוד פרשיות התורה באופן  היא  רגילה,  מפרשנות 
לדברי התורה מתוך מבט עכשווי ואקטואלי, ומתוך חיבור בין התורה הנצחית 
כגון  שונות  דרשות  סוגי  הדורות  במהלך  נשאו  ישראל  גדולי  הזמני.  להווה 
אלו  ביותר  המפורסמות  הדרשות  ואקטואליה.  הספדים  התעוררות,  תוכחה, 
דרשות הר"ן. דרשות אלו דרש רבנו ניסים בן רבי ראובן מגירונדי )הר"ן( לפני 
מעמיקה  פרשנות  בתורה;  תחומים  שני  בין  בשילוב  ייחודיותם  לקחו.  שומעי 
לפרשות עלומות בתורה והגות מחשבתית הנוגעת לאבני יסוד באמונת ישראל. 

הר"ן, שחי בברצלונה אשר בספרד לפני כ-650 שנה, היה הגדול בדורו. הוא 
בכל  נפוצה  בתורה  הגדולה  חכמתו  הרי"ף.  פרשני  ומגדולי  חשוב  פוסק  היה 
העמיד  הר"ן  מפיו.  תורה  ביקשו  בתפוצות  ישראל  קהילות  ומכל  תבל  קצוות 
תלמידים רבים ומהם אף כמה מגדולי ישראל כריב"ש, בעל הנימוקי יוסף, רבי 

חסדאי קרשקש ועוד.

בדרשותיו הוא מתגלה כמעמיק גדול וכאומן ההסברה של שורשי היהדות. 
המהווים  מרכזיים,  דרושים  מספר  זו  בחוברת  לבאר  בחרנו  היריעה  מקוצר 

טעימה מתורתו הגדולה. 

הדרוש הראשון עוסק בסוגיית הבריאה, בבירור מהותם של מעשה בראשית 
ומעשה מרכבה, בהבנת חטאו של אדם הראשון ובהישארות הנפש. 

הדרוש השביעי מברר מהו מקור סמכותם של חכמי ישראל בפסיקת הלכה.

הדרוש האחד עשר עוסק ביחס בין סדרי המשפט והשלטון בישראל ובהבדל 
בין נבואה לכישוף. 

הדרוש השנים עשר מברר את מקור המחלוקות בישראל ואת היחס לסגולות. 

הדרוש השלושה עשר עוסק בתנאי היסוד הנצרכים לקבלת נבואה ובבירור 
הנבואה של כלל ישראל במעמד הר סיני.

אנו תקווה שטעימה זו תלהיב את הלבבות להמשיך וללמוד את כל דרשותיו 
הנפלאות ולקבוע בליבנו את אהבת ה' ואת יסודות אמונת תורתו.
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הקדמה
הדרוש הראשון בדרשות הר"ן עוסק בפסוק הראשון בתורה: "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאֹלִהים ֵאת ַהָּׁשַמִים 

ְוֵאת ָהָאֶרץ". דרוש זה בלול בפרשנות, אמונה ומוסר:

הר"ן  פותח  זה  פסוק  פירוש  אגב  התורה.  את  הפותח  לפסוק  ועמוק  מקורי  ביאור   – בפרשנות 
צוהר לביאור מספר סוגיות עמומות בפרשיות בראשית-נח: ביאור לסדר ימי הבריאה, חטא אדם 

הראשון ועונשו, תופעת הקשת וחטאם של דור הפלגה.

באמונה – מהו היחס הנכון לכלל ישראל, מהו מעשה בראשית ומעשה מרכבה, ומדוע העולם הבא 
אינו מוזכר בתורה.

במוסר – על גאווה וענווה ומדוע כל המתגאה גאוותו משפילתו.

דרוש זה מבאר מהו החטא המרכזי של האנושות בעטיו הגיע המוות לעולם, ומתווה דרך בדבקות 
באלוהים חיים המהווה תיקון לכך.

ביאורים
קריאה ראשונה בסיפור הבריאה מביאה להבנה פשוטה. בתחילה ברא הקב"ה שמים וארץ. הארץ 
שברא הייתה תוהו ובהו. רוח אלוהים ריחפה על פני המים והיה חושך גדול על פני התהום. אולם 

הבנה זו מעוררת קושיות רבות.

ראשית, בפסוקים אלו אנו למדים שהקב"ה ברא את השמים. לעומת זאת, התורה מלמדת אותנו 
שהקב"ה ברא את השמים ביום השני כמאמר הפסוק: "ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים, ְיִהי ָרִקיַע... ַוִּיְקָרא ֱאֹלִהים 

ָלָרִקיַע, ָׁשָמִים". אם כן, מתי נבראו השמים, ביום הראשון או ביום השני?!

שנית, התורה מספרת שרוח אלוהים ריחפה על פני המים אך הדבר תמוה, שהרי התורה לא סיפרה 
לנו שהמים נבראו?!

כך:  היא  הפסוק  הבנת  הבריאה.  בפסוק  שונה  להבנה  הר"ן  את  הביאו  ועוד  אלו   שאלות 
"ְּבֵראִׁשית" – בהתחלה, "ָּבָרא ֱאֹלִהים" – הוציא יש מאין, "ֵאת ַהָּׁשַמִים" – את החומר שממנו נבראו 
השמים וכל המציאות הרוחנית, "ְוֵאת ָהָאֶרץ" – את החומר שממנו נבראה הארץ וכל המציאות 
הגשמית. רק שני החומרים הללו נבראו יש מאין ואילו כל השאר נברא מהחומרים הללו. החומר 
זוהי משמעותו של הפסוק  יסודות: אש, רוח, מים ועפר.  נוצרה הארץ מורכב מארבעה  שממנו 
השני: "ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֹחֶׁשְך", זהו האש. היסוד שממנו האש נוצרת הוא מרוכז מאוד. לכן 
נראה לעינינו כחושך, כמו שאם נסתכל על השמש, שהיא כדור אש בוער, נראה חושך בעיניים 
מרוב ריכוז ועוצמה. "ַעל-ְּפֵני ְתהֹום", שמורכב מעפר ומים; "ְורּוַח  ֱאֹלִהים", זהו יסוד הרוח והאוויר, 
"ְמַרֶחֶפת ַעל-ְּפֵני ַהָּמִים". מחומר זה המורכב מארבעה יסודות נברא כל העולם שבו אנו חיים. הר"ן 
הראשונה  המציאות  עשויים.  שמהם  החומר  אלא  ראשונים  נבראו  לא  והשמים  שהארץ  מחדש 

שנבראה לאחר בריאת חומרי יסוד אלו הוא האור.

לאור פירושו שואל הר"ן, מדוע הקב"ה ברא רק חומר אחד אשר ממנו כל הנבראים בעולם התחתון 
נוצרו, ולא ברא חומר שונה לכל נברא? הר"ן עונה על כך שתי תשובות:

מצד הבורא – הקב"ה לא עושה פעולות לחינם. אם אפשר לעשות פעולה אחת במקום שתים, אזי 
מחייבת החכמה האלוהית לעשות רק פעולה אחת. ולכן מיותר לברוא שני חומרים יש מאין כשכל 

הנבראים יכולים להיווצר מחומר אחד.

מצד האדם הנברא – מטרת בריאת שאר העולם היא להביא תועלת לאדם, נזר הבריאה. רק אם יש 
לשאר הנבראים אותו חומר יוכל האדם להיות ניזון מהם ולהפוך אותם לחלק ממנו. המורכבות 
שקיימת בחומר של בעלי החיים, אשר קיימת גם באדם, מאפשרת לו לשלב אותם בגופו. אם הם 
היו עשויים מחומר שונה או אפילו מאותו חומר אך בעל יסוד אחד בלבד – לא הייתה אפשרות 
לאדם לקלוט את בשרם בגופו. דומה הדבר לאדם ששותה תרופה לעומת אדם ששותה רק יסוד 

כימי אחד שקיים בתרופה. במקרה זה גופו ידחה את הנוזל ולא יוכל להתאימו לצורכי גופו.

שאלות לדיון
ידוע כי התיאוריה לגבי ארבעת היסודות והגלגלים הופרכה היום על ידי המדע המודרני. האם זה 

סותר מבחינה מהותית את דברי הר"ן?

מדוע הקב"ה ברא רק שני חומרים יש מאין? הרי וודאי אין זה מהווה עבורו בעיה!

וןלרפואת מנחם מנדל בן חנה רות הי”ו
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ַהְּדרּוׁש ָהִראׁשֹון

"ְּבֵראִׁשית"

]ְלָפָרַׁשת ְּבֵראִׁשית[

ֵני ְתהֹום  ְך ַעל ּפְ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ: ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֹׁשֶ ָ ָרא ֱאלִֹהים ֵאת ַהּשׁ ית ּבָ ֵראׁשִ "ּבְ
ִים" )בראשית א א-ב(. ֵני ַהּמָ ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ּפְ

ית  ֵראׁשִ ּבְ י  ּכִ לֹוַמר  ָנָתם  ּוָ ּכַ ׁשֶ תּוִבים,  ַהּכְ ֵאּלּו  ֵפרּוׁש  ּבְ ימּו  ִהְסּכִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ ים  ַהְמָפְרׁשִ ל  ּכָ
ָנה  ָוּ ַהּכַ ׁשֶ ָסְברּו  ְקָצָתם�  ְוִאם  ֵרַח�.  ַהּיָ ל  ְלּגַ ּגַ ַחת  ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ף�  ּתָ ְמׁשֻ חֶֹמר  ִנְבָרא  ִריָאה  ַהּבְ
ַמִים ְוחֶֹמר ָהָאֶרץ,  ָ ִלים� – חֶֹמר ַהּשׁ ֵני ֳחָמִרים ִנְבּדָ ָהיּו ׁשְ ַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" ׁשֶ ָ ָאְמרֹו "ֵאת ַהּשׁ ּבְ
ַחת  ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ָאבֹות  ֵהם  ׁשֶ ְיסֹודֹות  ָעה  ָהַאְרּבָ ַלל  ּכָ ִני  ֵ ַהּשׁ סּוק  ַהּפָ ֶזה  י  ּכִ ימּו  ִהְסּכִ ם  ּלָ ּכֻ
ת "ְורּוַח ֱאלִֹהים",  ִמּלַ ְרָמז ּבְ ְך"�, ְוָה"ֲאִויר" ַהּנִ ת "ְוחֹׁשֶ ִמּלַ ְרָמז ּבְ ֵרַח, ְוֵהם: ָה"ֵאׁש" ַהּנִ ל ַהּיָ ְלּגַ ּגַ

הֹום". ת "ּתְ ִמּלַ ְכָלִלים ּבְ ִים" ְוֶה"ָעָפר" ַהּנִ ְוַה"ּמַ

ֵרַח,  ַהּיָ ל  ְלּגַ ּגַ ַחת  ּתַ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ף  ּתָ ְמׁשֻ ֶאָחד  חֶֹמר  ִלְהיֹות  ָהֱאלִֹהית  ַהָחְכָמה  ָבה  ִחּיְ ְוָאְמָנם, 
ֵיׁש  ים  ַרּבִ ָבִרים  ּדְ ִלְברֹא  לֹא  רּות�,  ָהֶאְפׁשָ ִפי  ּכְ ַהֲהָוָיה  ֶטַבע  יְך  ְלַהְמׁשִ ֵמִאּתֹו  ָהָרצֹון  ִלְהיֹות� 
ם. ְוָלֶזה�, ִאם ִנְצָטֵרְך ְלהֹודֹות ִלְהיֹות חֶֹמר  ּלָ רּות חֶֹמר ֶאָחד ִלְכלֹל ּכֻ ֶאְפׁשָ ׁש� ּבְ ּיֵ ֵמַאִין, ַאַחר ׁשֶ
חֶֹמר  ּבְ ָלחּול  רּות  ֶאְפׁשָ ָלּה  ִיְהֶיה  לֹא  ית�  ּלִ ְלּגַ ַהּגַ ַהּצּוָרה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ָהָיה  ַאֵחר�,  חֶֹמר  ַמִים  ָ ַהּשׁ
חֶֹמר  רּות ָלחּול ּבְ ה ֵיׁש ְלצּוָרָתם ֶאְפׁשָ ֵרַח ּוְלַמּטָ ל ַהּיָ ְלּגַ ְמָצִאים ִמּגַ ל ַהּנִ ּכָ ָהָאֶרץ, ֲאָבל ַאֲחֵרי ׁשֶ
ִחּדּוׁש  ְחּתֹון ֵיׁש ֵמַאִין ְללֹא תֹוֶעֶלת, ְוַדי ּבַ עֹוָלם ַהּתַ ֵני ֳחָמִרים ּבָ ן ַהְמָצַאת ׁשְ ּכֵ ֶזה, ִיְהֶיה ִאם 

ֶהְכֵרַח. ְפָלא ּבְ ה ַהּנִ ַהּזֶ

דֹול לֹו  ִבילֹו, ְוַהּצֶֹרְך ַהּגָ ְחּתֹון ָהָיה ְלצֶֹרְך ָהָאָדם ּוִבׁשְ ּלֹו ַהּתַ ִציאּות ּכֻ ה ַהּמְ ּזֶ ֵאין ָסֵפק ׁשֶ ְועֹוד, ׁשֶ
ִבים ָהֲאֵחִרים  ְרּכָ רֹוב ִנְלָקח ֵמַהּמֻ חֶֹמר ָהָאָדם ַהּקָ ם, ַעד ׁשֶ ר לֹוֵקַח ֵמִאּתָ ֶהם הּוא ְמזֹונֹו ֲאׁשֶ ּבָ
ָאְמָנם  ְוֶזה  ּגּופֹו.  ְלֶעֶצם  ְבִעּיֹות�  ַהּטִ ֹכחֹוָתיו  ּבְ יב אֹוָתם  ֵמׁשִ ר  ֲאׁשֶ ים,  ַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ ְצָמִחים אֹו   –
ְמָנע�,  ַהּנִ ת  ִמּכַ ֶזה  ָהָיה  ַאֵחר  ֵמחֶֹמר  ָהָיה  ְוִאּלּו  חֶֹמר,  ּבַ יֵניֶהם  ּבֵ ְמָצא  ַהּנִ ּתּוף  ִ ַהּשׁ ד  ִמּצַ הּוא 
ׁשּוט� ֶעֶצם ּגּופֹו ִעם ֱהיֹותֹו ֵחֶלק  ב� ַהְיסֹוד ַהּפָ ּיּוׁשַ ר ׁשֶ י ִאי ֶאְפׁשָ ימּו ַהֲחָכִמים ּכִ ִהְסּכִ ַעד ׁשֶ
חֶֹמר ַאֵחר  ְהֶיה� ּבְ ָבה. ְוִאם ֶזה ָרחֹוק�, ַמה ּיִ יטּות ְוַהְרּכָ ְפׁשִ ֵמֲחָלָקיו, ַיַען ֱהיֹותֹו חֹוֵלק ָעָליו� ּבִ
ִדים ֵאָליו ְוִאם  ם ֵמחֶֹמר ַאֵחר, ִאם ְמֻנּגָ ּלָ ְמָצִאים ּכֻ ן, ִיְהיּו ַהּנִ ָדָבר. ְוִאם ּכֵ ף ִעּמֹו� ּבְ ּתֵ ּתַ לֹא ִיׁשְ
ְכָללֹו –  ּבִ ְחּתֹון  ר הּוא ָהעֹוָלם ַהּתַ ף ִעם ָהָאָדם ֲאׁשֶ ּתֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ֶ ּשׁ ם ַמה  ְוָלֵכן הּוׂשַ י ְנאֹוִתים.  ְלּתִ ּבִ
י לֹא  ּכִ ֶזה,  ּבָ דּות ֶאל ָהָאָדם  ְוָאְמָנם, ֱהיֹות ָהעֹוָלם ָהֶעְליֹון חֶֹמר ַאֵחר, ֵאין ִהְתַנּגְ חֶֹמר ֶאָחד. 

ד צּוָרתֹו�, ְוֵאין ַלּצּוָרה ִהּפּוְך. ד חֹוְמרֹו ַרק ִמּצַ ף� ִעּמֹו ִמּצַ ּתֵ ּתַ ִיׁשְ

חלק   – ְקָצָתם  שעליו.  ומה  הארץ  כדור   – ַהָּיֵרַח  ַּגְלַּגל  ֶּׁשַּתַחת  ַמה  אחיד.  חומר   – ְמֻׁשָּתף  ֹחֶמר 
מהמפרשים )רמב"ם, רמב"ן(. ִנְבָּדִלים – שונים זה מזה. ָה"ֵאׁש" ַהִּנְרָמז ְּבִמַּלת "ְוֹחֶׁשְך" – למרות שהאש 
– מפני, מחמת.  שלנו מאירה, האש כיסוד בבריאה היא חשוכה )עיין רמב"ן בראשית א, א(. ִלְהיֹות 
שונה  חומר   – ַאֵחר  ֹחֶמר  ולכן.   – ְוָלֶזה  שיש.  מכיוון   – ֶׁשֵּיׁש  ַאַחר  היכולת.  במידת   – ָהֶאְפָׁשרּות  ְּכִפי 
מהארץ, כדעת מקצת המפרשים שנזכרו לעיל. ַהּצּוָרה ַהַּגְלַּגִּלית – מבנה מערכת השמש והכוכבים. 
ֵמִׁשיב אֹוָתם ְּבֹכחֹוָתיו ַהִּטְבִעּיֹות – משנה אותם בעזרת מערכת העיכול. ִמַּכת ַהִּנְמָנע – בלתי אפשרי. 
ֶׁשּיּוַׁשב – ישתנה, יתהפך. ַהְיסֹוד ַהָּפׁשּוט וכו' – דבר שאינו מורכב מכמה יסודות אינו יכול להיות חלק 
מתזונת האדם ובניינו, כי האדם יצור מורכב ושונה בתכונתו מיסוד פשוט. חֹוֵלק ָעָליו – שונה ממנו. 
ָרחֹוק – לא יתכן. ַמה ִּיְהֶיה – קל וחומר. ִעּמֹו – עם האדם. ִּכי ֹלא ִיְׁשַּתֵּתף וכו' – יש התאמה בין האדם 

לעולם העליון מצד התוכן הפנימי המשותף, ולא מצד החומר הגשמי. צּוָרתֹו – מהותו.

חומר הבריאה

ההסתפקות 

בחומר אחד

חומר אחד - 

לצורך האדם
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ככל שחומר מסוים הוא יותר יסודי ופחות מורכב כך היכולת שלו להשפיע לטובה קטנה יותר. למשל, 
בכמות  לבדו  טהור  שתיית אלכוהול  מאידך,  שמחה.  לאדם  לגרום  יכול  יין המכיל אלכוהול  שתיית 
את  המרכיבים  ביסודות  גם  נכון  הדבר  נפשות.  סכנת  זוהי  מאזנים  חומרים  של  תוספת  ללא  גדולה 
המציאות שלנגד עינינו. אין יכולת לאדם להיפגש עם יסוד האש לבדו. אם הוא היה מופיע במציאות 
בטהרתו – העולם היה נשרף. אך כאשר יסוד זה מתגלה במינונים שונים ובחומרים מגוונים הוא מביא 

ברכה.
מחדש הר"ן שעיקרון זה קיים גם בתחומים אחרים. חוק זה נכון לא רק במדעי הטבע אלא אף במדעי 
החברה ובפסיכולוגיה החברתית. כשאנו בוחנים חברה אפשר להתבונן בה בשני אופנים: על הפרטים 
המרכיבים אותה ועל החברה בכללותה. למבט האנושי קשה להביט על הכלל ולא להתייחס לפרטים, 
שהרי הפרטים הם אלו שמרכיבים את הכלל. כך למשל אם האנשים שמרכיבים את החברה הם אנשים 
רשעים ומרדנים, ממילא הציבור כולו הוא כזה. אך מבט זה יסודו בטעות. הציבור הוא אינו סך אוסף 
האנשים המרכיבים אותו אלא מציאות חדשה בעלת תכונות חיוביות. זוהי הסתכלות שאינה מביטה 
על האדם הבודד אלא על הכלל כולו. הסתכלות זו אינה כה פשוטה ליישום עד כדי שאדון הנביאים, 
משה רבנו, טעה בה. כשעם ישראל זעק שהוא צמא למים, משה רבנו, מתוך רגישותו הרבה, שמע את 
צעקותיהם של כל אחד מישראל. הוא הבחין שצעקה זו אינה נובעת ממניעים טהורים אלא מתוך רצון 
למרוד בקב"ה, ולכן אמר: 'שמעו נא המורים!'. אך על אמירה זו נענש, מכיוון שהיא נבעה מהסתכלות 
לא נכונה על הכלל. כשמתייחסים אל הציבור איננו יכולים להתייחס למניעים הזרים שנמצאים בקרב 
ליבו של כל אחד. יש לכלל שורש משותף והוא הרצון למים. לא יתכן שכלל ישראל כולו יבקש מים 
מתוך מרידה. לכן משה נענש שלא יוכל להיכנס לארץ ולהמשיך להנהיג את עם ישראל מכיוון שהיה 

חסר לו, לפי מדרגתו, המבט הנכון על הכלל.
דבר זה נכון אף בחברה המורכבת מצדיקים ורשעים. במבט ראשון עדיף שרק הצדיקים יקימו חברת 
מופת העושה את רצון ה' וירחיקו את הרשעים מחברתם. אך זה נכון רק במבט שהכלל הוא אוסף 
פרטים. לעומת זאת אם אנו מביטים על החברה כמציאות חדשה שעולה ממכלול הפרטים, אנו זקוקים 
לרשעים. הרשעים נצרכים כדי להעלות את ערך הכלל! המשל לכך הוא סממני הקטורת. הקטורת 
ולמרות  נורא  ריח  בעל  היה  זה  סם  החלבנה.  היה  מהם  אחד  חומרים.  עשר  מאחד  מורכבת  הייתה 
הצטרפה  כשהחלבנה  מיתה'.  חייב  סממניה  מכל  אחת  חיסר  'אם  עליו.  לוותר  היה  אפשר  אי  זאת 
נוצרה  כולם  ובצירוף  החומרים,  לתערובת  המיוחדות  תכונותיה  את  הוסיפה  היא  הסממנים  לשאר 
הקטורת בעלת הריח הנפלא. כך גם חייבים לצרף את הרשעים לציבור אשר יוסיפו מכישרונותיהם 

ומתכונותיהם והערבוב של הכוחות כולם יצור ציבור שכולו זכאי לפני ה'.

הרחבות
• יחס הראשונים לארבעת היסודות

הנבראים  וכל  שהעולם  הדרוש,  בתחילת  כותב  הר"ן  ֻמְרָּכִבים.  ֵמֶהם  ִיְתַחְּדׁשּו  ַיַחד  ַהִּנְבָרִאים...  ֵּמֵאּלּו 
מורכבים מארבעה יסודות: אש, רוח, מים ועפר. תפיסה זו הייתה נפוצה בימי הביניים, ונקט בה גם 
הרמב"ם ]הלכות יסודי התורה ג, י[. גם חלק נכבד מהפילוסופים היוונים דגלו בתפיסה זו, אולם בעוד 
שהפילוסופים טעו וסברו שהיסודות הורכבו זה בזה ללא יד מכוונת, גישת הראשונים היא שהקב"ה 
הוא זה שברא והרכיב את היסודות. לעומת הרמב"ם והר"ן, שנקטו כתפיסת 'ארבעת היסודות', ריה"ל 
לנו  מניין  ב.  אלו!  מיסודות  הורכב  לכך שהעולם  ראיה  כל  אין  א.  בזה מספר תמיהות:  ורס"ג העלו 
שהרכבת יסודות יכולה ליצור חומר חדש, הרי לדוגמה אם נערבב מים וחול לא ייווצר חומר חדש, 
אלא רק תערובת של שני חומרים שתיפרד לאחר זמן! ג. מעולם לא ראינו חומר שמתפרק לארבעת 
היסודות! ]כוזרי, ה, יד, אמונות ודעות א, ג[. בהמשך דבריו, ריה"ל מסכם את שיטתו: "אולם לפי דעת 
ולא  בו בצביונם,  ואת הצמחים אשר  ואת בעלי החיים  התורה, ברא האלוה את העולם כמו שהוא, 
היה לו כל צורך להקדים בראשונה אמצעיים )הכוונה לארבעת היסודות( ולחבר מהם אחרי זה גופים 
מורכבים" ]שם[. עד כה הסברנו את תפיסת ארבעת היסודות באופן שהעולם נברא מהרכבתם של 
ארבעה חומרים יסודיים. אולם יש שהסבירו שארבעת היסודות מסמלים ארבע תכונות הקיימות בכל 
חומר: חום, קור, יובש ולחות. כפירוש זה ניתן לכאורה לדייק מדברי המדרש: "...ארבעה טבעים שברא 
מהם הקדוש ברוך הוא העולם... הארץ... המים... האויר... והאש..." ]מדרש רבה נשא, יד, יב[. המילה 
"טבעים" מתאימה יותר לתיאור תכונת החומר מאשר לתיאור סוג החומר. עיין בהרחבות להלן - ל 

אדר א, בעניין יחס המדע לארבעת היסודות.

שאלות לדיון
מדוע הקב"ה לא ברא את הנבראים הראשונים שלמים? זה היה יכול להיות הרבה יותר פשוט!

אם יש לציבור כל כך הרבה סגולות ומעלות, מדוע הוא צריך מנהיגים? האם הוא לא יכול להסתדר 
וןלבדו?
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ל ֶאָחד  רֹון ּכָ ַתְכִלית� ַהִחּסָ ר ֵהם ּבְ ְבָרִאים� ַהֲחֵסִרים ֲאׁשֶ ֵאּלּו ַהּנִ ּמֵ ָאְמָנם, הֹוִדיַעְתנּו ַהּתֹוָרה ׁשֶ
י  ּכִ ֵלמּות.  ְ ַהּשׁ י  ַרּבֵ ֲעֵלי ַמֲעָלה  ּבַ ים  ַרּבִ ִבים•  ֻמְרּכָ ׁשּו ֵמֶהם  ִיְתַחּדְ ַיַחד  ֵהָאְסָפם  ּבְ ד ַעְצמֹו,  ִמּצַ
ּלֹא  ר ֵהם ֶחְלֵקי ּכֹל ַההִֹוים�, ֲחֵסִרים ְמֹאד, ַעד ׁשֶ ְבָרִאים ָהִראׁשֹוִנים ֲאׁשֶ ֵאּלּו ַהּנִ ֵאין ָסֵפק, ׁשֶ
ב ֵמֶהם, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ְסֻגּלֹות ַהּצֹוֵמַח ְוַהַחי  ְרּכָ ּדֹוֵמם ַהּמֻ ְמָצאֹות ּבַ ֻגּלֹות ַהּנִ ם ַהּסְ ֶהם ּגַ ָחלּו ּבָ
רֹון  ק ּבֹו אֹותֹו ִחּסָ ְדּבַ ּיִ רּוִעים ׁשֶ ֵצא� ֵמֲחָלִקים ּגְ ר ִיּמָ ָלל ֲאׁשֶ ַהּכְ ב� ׁשֶ י ֵאין ִמן ַהְמֻחּיָ ְוָהָאָדם, ּכִ
ֵליֻמּיֹות ְותֹוֲעלֹות  ְצאּו ּבֹו ׁשְ ב ִיּמָ ד ֱהיֹותֹו ּכֹוֵלל ּוֻמְרּכָ ׁשּוָטיו, ֲאָבל ִמּצַ ֶחְלֵקי[ ּפְ ִחּלּוף( ]ּבְ ר )ּבְ ֲאׁשֶ

ְפׁשּוָטיו ּוְפָרָטיו. ֵאיָנן ּבִ

ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  ָלנּו  ִהְפִליגּו  ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  ְבִעית,  ַהּטִ ַהֲהָוָיה  ָלנּו  ָתה  ִאּמְ ר  ֲאׁשֶ ד�  ַהּצַ ֶזה  ְוַעל 
ֵהא ֵאיַמת ִצּבּור ָעֶליָך",  ָאְמרּו )סוטה מ א(: "ְלעֹוָלם ּתְ ל ִצּבּור, ַעד ׁשֶ ְבחֹו ּומֹוָראֹו ׁשֶ ׁשִ ִלְבָרָכה ּבְ
ַעל  ְוַאף  ַהּמִֹרים",  ָנא  ְמעּו  "ׁשִ י(:  כ  )במדבר  ָאְמרֹו  ּבְ ֶזה  ּבָ ִביִאים  ַהּנְ ֲאדֹון  ֱעַנׁש  ּנֶ ׁשֶ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ַעד 
א(:  )לו  ין"  "ִקּדּוׁשִ ּדְ א  ַקּמָ ֶפֶרק  ּבְ ְוָאְמרּו  ָלֶזה�.  ָראּוי  ָהָיה  לֹא  ָרִטיּותֹו  ּפְ ד  ִמּצַ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ י  ּפִ
ה', ְוִכי ֵתיָמא  ִנים ְסָכִלים ֵהּמָ ַמע )ירמיה ד כב(: 'ּבָ א ׁשְ ֵני, ּתָ ֵני ְסָכֵלי ָלא ִמיְקרּו ּבָ "ְוִכי ֵתיָמא� ּבָ
ֶזה:  ּבָ ָרצּו  ם'".  ּבָ ֵאמּון  לֹא  ִנים  'ּבָ כ(:  לב  )דברים  ַמע  ׁשְ א  ּתָ ֵני,  ּבָ ִמיְקרּו  ָלא  ֵמֵהיְמֵני�  ָלא  ּדְ ֵני  ּבָ
ַבח  ָלל ׁשֶ ד ִהְצָטְרפֹו ְלזּוָלתֹו ִיְקֶנה ַהּכְ ד ַעְצמֹו ֵאינֹו ָראּוי ָלֶזה, ִמּצַ ל ֶאָחד ִמּצַ ּכָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ׁשֶ
ר  ם ְסֻגּלֹות ּוַמֲעלֹות ֲאׁשֶ ּלָ ּכֻ ִבים  ְרּכָ ר� ָקנּו ַהּמֻ ֲאׁשֶ ָרָטיו, ּכַ ד ּפְ ָראּוי ִמּצַ ֶ ה ּשׁ ּוַמֲעָלה יֹוֵתר ִמּמַ
י  ַסּמֵ ִעם  ָמה  הּוׂשְ ׁשֶ ָנה�  ֶחְלּבְ ּבַ ב(  ו  )כריתות  ָרְמזּו  ּוְכָבר  ֵמֶהם.  צּו  ֻקּבְ ר  ֲאׁשֶ ְפָרִדים  ּנִ ּבַ ָהיּו  לֹא 
בּוָאה  ָתה ָלנּו ַהּנְ ל ֶזה, ִאּמְ ְפִסיד� אֹוָתם ְלֶהְפֵסד ֵריָחּה, ְוִעם ּכָ ּתַ ְרֶאה ׁשֶ טֶֹרת ְוָהָיה ִמן ַהּנִ ַהּקְ
ִאים  ַהַחּטָ ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ֲעבֹוָדֵתנּו  ּבַ נּו  ִעּמָ ִהְצָטֵרף  ּבְ ָהִעְנָין  ֵכן  י  ּכִ זּוָלָתּה�,  ֵלמּות  ׁשְ ָלֶהם  ֵאין   ׁשֶ

ֵלָמה. ֶזה יֹוֵתר ׁשְ ְהֶיה ּבָ ּלֹא ַיְפִסידּו ֲעבֹוָדֵתנּו, ֲאָבל ּתִ ִעים – ׁשֶ ְוַהּפֹוׁשְ

מורכבים  מהיסודות   – ַהֹהִוים  ֹּכל  ֶחְלֵקי  ֵהם  בשיא.   – ְּבַתְכִלית  היסודות.  ארבעת   – ַהִּנְבָרִאים  ֵאּלּו 
זו )דלעיל(.  – על פי הנחה  ַהַּצד  ֶזה  ְוַעל  – מורכב.  ִיָּמֵצא  – לא הכרחי.  ַהְמֻחָּיב  ִמן  ֵאין  כל הנבראים. 
לא  החוטאים(  )ישראל  סכלים  בנים  תאמר  ואם   – וכו'  ֵתיָמא  ְוִכי  משה.  של  לתוכחה   – ָלֶזה  ָראּוי 
– אחד הסממנים שריחו רע.  ַּבֶחְלְּבָנה  – כמו.  – ללא אמונה בה'. ַּכֲאֶׁשר  נקראים בנים. ְּדָלא ֵמֵהיְמֵני 
אינה שלימה מבלעדי  – הקטורת  זּוָלָתּה  ְׁשֵלמּות  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ותפגום בריחם.  – שתקלקל  ֶׁשַּתְפִסיד 

החלבנה.

מהתאספות 

החסרים תתחדש 

שלמות

ציבור יותר שלם 

מהפרטים


