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 "מוסהשבעת הקול"תגובה למאמר 
  )881' מס, א"שמחה תורה תשע(

  

ההנחה  ":קולמוס ובין דבריו כתבהאילן בהשבעת -מאיר בר'  פרופדן) 881' מס (א"בגיליון שמחת תורה תשע
אף אם לא נאמרו , ם סופר היא שמשה רבנו היה בקי גדול ברזי הכישוף"המשתמעת מדבריו אלו של החת

  ".  ולפיה משה רבנו בין שאר תכונותיו היה מכשף...בעולם העתיק רווחה דעה... הדברים בפירוש
יש כאן נראה לי שם סופר "אך לפחות באשר לדעת החת, לא אדון בדעה שהייתה קיימת בעולם העתיק      

). יד:ז" (לִֹהים-ַּגם ֶאת ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה ָעָׂשה ָהאֱ : "כבר נאמר בקהלת. ואף בהפוך ממנו, ערבוב מין בשאינו מינו
משמש בספרות התורנית " מכשף"המונח . או כוחות קדושה וכנגדם נבראו כוחות הרע והטומאהנבר, כידוע

,  לעומת זאת1. דברים שאין ביכולת האדם לעשותם בדרך הטבעלציון מי שמשתמש בכוחות הטומאה לעשיית
, יצירהבעזרת ספר " (קבלה מעשית"דהיינו על ידי , קדושההקולמוס נעשית על ידי שימוש בכוחות ההשבעת 

  .  ואין היא בגדר כישוף2,המותרת רק לראוי לכך ובזמן הראוי לכך, )'השבעות מלאכים וכדו, שמות קדושים
שכן המכשף , ם סופר שמשה רבנו היה מכשף"שלא עלה על דעת החתנראה לי קרוב לוודאי על כן       

הייתה שמשה רבנו היה ם סופר " כוונת החת.עונש המשתמש בהם חמור ביותרו, משתמש בכוחות טומאה
אין ספק שמשה רבנו לא , אתעם ז. שהשתמש בכוחות הקדושה בעת הצורך, איש קדוש ומקובל גדול ביותר

אין ספק שלא עשו חכמי הסנהדרין ו 3,)א"סנהדרין יז ע" (בעלי כשפים"נפל ממדרגת חכמי הסנהדרין שהיו 
עוד יש . פעלו כך, ול בכוחות הקדושהלפעהיה ּוודאי במקום שאפשר , שימוש בידיעותיהם שלא לצורך

" בעל מקצוע"אין לקבוע שזהו עיסוקו או שהוא ,  עשה שימוש בכשפיםבנורשה  נאמר שמאםשאף , להוסיף
 – ודברינו הראשונים .שהרי לא כל מי שכותב סיפור הוא סופר ולא כל מי שכותב שיר הוא משורר, בכישוף
  .עיקר

  ר הלל אשכולי"ד
 יד בנימין

  

 
להלן (ץ "כפי שרואים בדברי יעב, לגבי שימוש בכוחות קדושה") מכשף"אך לא " (כשפים"נדיר ביותר השימוש במילה   1

  . )3בהערה 
, פרק ב,  שלישי  חלק ', דרך ה, ל"וראו בהרחבה על עניין זה ועל כוחות הקדושה וכוחות הטומאה בכלל בספרו של הרמח    2

  .www.daat.ac.il הספר מצוי גם באתר .ל"ואכמ
מטרת בקיאותם ) א, סנהדרין ב' הל, ה תורהמשנ(ם "ולדעת הרמב) ה בעלי כשפים"ד, א"מנחות סה ע(לדעת התוספות   3

) ה בעלי כשפים"ד, א"סנהדרין יז ע(י " אך רש.כדי לדעת כיצד לשפוט את העוסקים בכךשל חכמי הסנהדרין הייתה בכשפים 
ולגלות על המכשפין המסיתין ומדיחין בית דין  נצל מידי ילהמית מכשפים הבוטחים בכשפיהם לה: "כותב שהמטרה היא

דלהבין , לא להמיתם בכשפים: "י אלה"ץ שם בביאור דברי רש"יעקב עמדין בהגהות יעב'  שכתב רמה וראו ."בכשפיהן
אלא צריכין להבין ולהכיר מעשה הכשוף כדי לידע אם חייב מיתה , מיתה הוא-העושה בר, ולהורות אתה למד ולא לעשות

, )ב"סנהדרין סז ע(מיתות '  נמי כדאמר פרק דגם יש בהלכות כשפים דמותר. העושם וגם לדעת במה לבטל מעשה הכשוף
  ".כגון להשתמש בספר יצירה ולהמית בשם כמו שעשה משה למצרי ופנחס לבלעם



  ץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע  הדף מופ
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	תגובה למאמר "השבעת הקולמוס"
	(שמחה תורה תשע"א, מס' 881)
	בגיליון שמחת תורה תשע"א (מס' 881) דן פרופ' מאיר בר-אילן בהשבעת הקולמוס ובין דבריו כתב: "ההנחה המשתמעת מדבריו אלו של החת"ם סופר היא שמשה רבנו היה בקי גדול ברזי הכישוף, אף אם לא נאמרו הדברים בפירוש... בעולם העתיק רווחה דעה... ולפיה משה רבנו בין שאר תכונותיו היה מכשף". 
	      לא אדון בדעה שהייתה קיימת בעולם העתיק, אך לפחות באשר לדעת החת"ם סופר נראה לי שיש כאן ערבוב מין בשאינו מינו, ואף בהפוך ממנו. כבר נאמר בקהלת: "גַּם אֶת זֶה לְעֻמַּת זֶה עָשָׂה הָאֱלֹהִים" (ז:יד). כידוע, נבראו כוחות קדושה וכנגדם נבראו כוחות הרע והטומאה. המונח "מכשף" משמש בספרות התורנית לציון מי שמשתמש בכוחות הטומאה לעשיית דברים שאין ביכולת האדם לעשותם בדרך הטבע.1 לעומת זאת, השבעת הקולמוס נעשית על ידי שימוש בכוחות הקדושה, דהיינו על ידי "קבלה מעשית" (בעזרת ספר יצירה, שמות קדושים, השבעות מלאכים וכדו'), המותרת רק לראוי לכך ובזמן הראוי לכך,2 ואין היא בגדר כישוף. 
	      על כן נראה לי קרוב לוודאי שלא עלה על דעת החת"ם סופר שמשה רבנו היה מכשף, שכן המכשף משתמש בכוחות טומאה, ועונש המשתמש בהם חמור ביותר. כוונת החת"ם סופר הייתה שמשה רבנו היה איש קדוש ומקובל גדול ביותר, שהשתמש בכוחות הקדושה בעת הצורך. עם זאת, אין ספק שמשה רבנו לא נפל ממדרגת חכמי הסנהדרין שהיו "בעלי כשפים" (סנהדרין יז ע"א),3 ואין ספק שלא עשו חכמי הסנהדרין שימוש בידיעותיהם שלא לצורך, וּודאי במקום שאפשר היה לפעול בכוחות הקדושה, פעלו כך. עוד יש להוסיף, שאף אם נאמר שמשה רבנו עשה שימוש בכשפים, אין לקבוע שזהו עיסוקו או שהוא "בעל מקצוע" בכישוף, שהרי לא כל מי שכותב סיפור הוא סופר ולא כל מי שכותב שיר הוא משורר. ודברינו הראשונים – עיקר.
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