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עיונים לפרשת משפטים עפ"י הרמב"ם

האם הכשפים אמיתיים?
הרב ש"י לוי

בימים עברו מעשי הכישוף היו נפוצים ביותר. כל אדם שהיה זקוק 
מעשים  לעשות  לו  מורה  שהיה  המכשף,  אל  פונה  היה  לישועה 
ורפואות.  פלאים  בעבורו  לחולל  כדי  אנושי,  היגיון  כל  בהם  שאין 
החמירה  ולכן  הכישוף,  ממעשי  אותנו  להרחיק  רצתה  התורה 

ָפה ֹלא ְתַחֶּיה"1.  בעונש המכשפים וציוותה "ְמַכּׁשֵ
הרמב"ם2  התורה.  אסרה  שאותו  הכישוף  מהו  להבין  יש  ראשית 
האנושי,  השכל  על-פי  מובן  שאינו  מעשה  הוא  שכישוף  מסביר 

אולם מעשים שיש בהם היגיון אנושי מותרים. וזו לשונו: 
ההקש  אין  המכשפים  אותם  יעשו  אשר  ההם  המעשים 
)ההיגיון האנושי( נותן אותם ולא יאמין השכל שהם יחייבו דבר 
כלל, כמו שיכוונו לקבץ צמח ידוע בעת ידוע]...[ באמרם ילקח 
ויקחהו בהיות הירח במעלה  וכך עלה מן הצמח הפלוני,  כך 
או  מזיעתה  או  הפלונית  הבהמה  מקרן  וילקח  הפלונית]...[ 
דרך  השמים  בחצי  והשמש  כך  שיעור  מדמה  או  משערה 
ואתה  כך  ותאמר  כן תדבר  מוגבל]...[ אחר  במקום  או  משל, 
תעשן בעלין ההם וכיוצא בהן לצורה ההיא המותכת, ויארע 

כך]...[
דבר  מעשות  הזהיר  הכשוף  מעשה  מכל  ולהרחיק 
מחקותיהם]...[ רצונו לומר כל מה שיאמר שהוא מועיל ממה 
נוהג לפי דעתם, כמנהג  יגזור אותו העיון הטבעי אבל  שלא 
הסגולות והכוחות המיוחדות]...[ והם אשר יקראום ז"ל דרכי 
האמורי, מפני שהם סעיפי מעשה המכשפים, שהם דברים 
לא יגזרם היקש טבעי]...[ ואמרו בפירוש כל שיש בו משום 
מה  שכל  בזה  רוצים  האמורי,  דרכי  משום  בו  אין  רפואה 

שיגזרהו העיון הטבעי הוא מותר.
אולם יש לשאול: מדוע אסרה התורה את מעשה הכישוף? אם יש 

ממנו תועלת – מדוע למנוע תועלת זו מעם ישראל? 
אנו מוצאים מספר גישות בדברי הראשונים ביחס לשאלה זו:

שיטת הרמב"ם
הרמב"ם סובר שאין אמת במעשי הכישוף, אלא כולם שקר וכזב, 

ולכן הדריכה התורה את עם ישראל להתרחק מהם. וזו לשונו3:

ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן והם שהטעו בהן עובדי 
ואין  אחריהן,  שינהגו  כדי  הארצות  לגויי  הקדמונים  כוכבים 
ראוי לישראל שהם חכמים מחוכמים להמשך בהבלים אלו 
נחש  לא  כי  שנאמר  בהן,  תועלת  שיש  לב  על  להעלות  ולא 
ביעקב ולא קסם בישראל, ונאמר כי הגוים האלה אשר אתה 
יורש אותם אל מעוננים ואל קוסמים ישמעו ואתה לא כן וגו', 
שהן  בלבו  ומחשב  בהן  וכיוצא  האלו  בדברים  המאמין  כל 
אמת ודבר חכמה אבל התורה אסרתן אינן אלא מן הסכלים 
ידעו  הדעת  ותמימי  החכמה  בעלי  אבל  הדעת]...[  ומחסרי 
בראיות ברורות שכל אלו הדברים שאסרה תורה אינם דברי 
חכמה אלא תהו והבל שנמשכו בהן חסרי הדעת ונטשו כל 
דרכי האמת בגללן, ומפני זה אמרה תורה כשהזהירה על כל 

אלו ההבלים תמים4 תהיה עם ה' אלהיך.
אולם, לכאורה יש לתמוה על דברי הרמב"ם, שהרי בגמרא הובאו 
רפואות שאינן מובנות על-פי השכל האנושי. כך לדוגמה האמוראים 
בגמרא5 אומרים שכדי להירפא מחום, משחין וממחלות נוספות, 
יש לעשות מעשים מוזרים וללחוש לחשים. וכן רבי מאיר אומר6: 
"יוצאין )בשבת מרשות לרשות( בביצת החרגול, ובשן שועל, ובמסמר 
מן הצלוב )מסמר מצלב ששימש לצליבת אדם( משום רפואה7". חפצים 
אלה משמשים לרפואה סגולית, ולכן מותר לצאת איתם מרשות 

לרשות בשבת. 
ואם-כן, לדעת  מעשים אלה אינם מובנים על-פי השכל האנושי, 
הרמב"ם הם לכאורה נחשבים למעשי כישוף שאינם מועילים ולכן 
התירו  כיצד  אם-כן,  ההלכה.  על-פי  אסורים  להיות  צריכים  הם 

אותם חז"ל?! וכעין זה הקשו הר"ן8 והרשב"א9.
הרמב"ם10 מתייחס לשאלה זו, ומבאר שרפואות אלה, אף שאינן 
מובנות על-פי ההיגיון האנושי, מותרות כיון שהועילו על-פי ניסיון 
הרפואה שהיה בזמנם, ומשום כך אינן בכלל מעשי הכשפים שאין 

בהם ממש: 
ואל יקשה עליך מה שהתירו מהם במסמר הצלוב ושן השועל, 
כי הדברים ההם בזמן ההוא היו חושבים בהן שהוציא אותם 
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הנסיון והיו משום רפואה]...[ כי כל מה שנתאמת נסיונו באלו 
מפני  לעשותו,  מותר  הוא  ההיקש  יגזרהו  שלא  פי  על  אף 

שהוא רפואה ונוהג מנהג שלשול הסמנין המשלשלים.
על-פי עיקרון זה פסק הרמב"ם11 בהלכות שבת: 

המכה  שעל  הבצל  ובקליפת  השום  בקליפת  אדם]...[  יוצא 
ובביצת  בשבת]...[  ומתירו  וקושרו  המכה  גבי  שעל  ובאגד 
שתולין  דבר  ובכל  הצלוב,  ובמסמר  השועל  ובשן  החרגול 

אותו משום רפואה והוא שיאמרו הרופאים שהוא מועיל. 
הרמב"ם פוסק שמותר לצאת מרשות לרשות בשבת בביצת חרגול 
ובשן השועל רק בתנאי שהרופאים יאמרו שדברים אלה מועילים 
על-פי ניסיון הרפואה. אולם דבר שאין רפואתו מוכחת יהיה אסור 

גם בחול, משום מעשי כשפים ודרכי האמורי. 
הר"ן והרשב"א הקשו על הרמב"ם ממקורות נוספים, שמהם עולה 
שיש ממש למעשי הכישוף. במסכת סנהדרין12 מסופר על מכשפה 
שרצתה לעשות כישוף ולפגוע ברבי יוחנן, ואומרת הגמרא שהוא 
ניצל מהכישוף רק כיוון שזכויותיו רבות. וכן מובא שם שרבי יוחנן 
אומר: "למה נקרא שמן מכשפים –  שמכחישין פמליא של מעלה". 

אם-כן, אנו רואים שחז"ל התייחסו לכישוף כדבר שיש בו ממש! 
כדי ליישב את דברי הרמב"ם אפשר לומר שלדעתו יש מחלוקת 
כמו  נוקט  והרמב"ם  הכישוף,  במעשה  אמת  יש  האם  חז"ל  בין 

הדעה שאין בהם אמת13. ואכן במדרש14 מובאת דעה שאין אמת 
ברפואות הנעשות בדרך עבודה זרה וכישוף:

שאם יאמרו לו לאדם טול ממה שמקטירין לעבודת כוכבים 
או טול מן האשרה ועשה מהן קמיע והתרפא אל תטול]...[ 

שאין בהם ממש ואין מועילין כלום.
שיטת הר"ן והרמב"ן

בניגוד לדעת הרמב"ם, הר"ן סובר שיש ממש בכישוף, ובכל זאת 
הכשפים  שמעשי  היא  לכך  הסיבה  אלה.  מעשים  אסרה  התורה 
נעשים בידי מלאכי החבלה, שנבראו רק ככלי זעמו של הקב"ה על 
מנת להעניש את הרשעים בשעת הצורך בלבד. אך חוץ ממצבים 

חריגים אלה, הקב"ה אינו חפץ שמלאכי החבלה יפעלו במציאות.
שאף-על- מבאר  הוא  בכשפים.  אמת  שיש  סובר  הרמב"ן15  גם 

יתנהל  שהעולם  חפץ  שהקב"ה  כיוון  התורה,  אותם  אסרה  פי-כן 
בדרך ההנהגה הטבעית של העולם, ולא בידי התערבות של כוחות 

אחרים. וזו לשונו:
למנהגו  העולם  שיונח  התורה  אותם  שתאסור  ראוי  כן  ועל 
איסור  מטעמי  זה  וגם  בוראו.  חפץ  שהוא  הפשוט  ולטבעו 
הכלאים, כי יבואו מן ההרכבות צמחים יעשו פעולות נכריות 

יולידו שינויים ממנהגו של עולם לרע או לטוב.
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כתוב במשנה:1 "כהן שיש בידיו מומין לא ישא את כפיו. רבי יהודה 
אומר: אף מי שהיו ידיו צבועות אסטיס ופואה )סוגי צבעים( לא ישא 
"כהן  הרמב"ם2:  פוסק  וכן  בו".  מסתכלין  שהעם  מפני  כפיו,  את 
שיש מומין בפניו או בידיו או ברגליו, כגון שהיו אצבעותיו עקומות 
או עקושות, או שהיו ידיו בוהקניות, לא ישא את כפיו לפי שהעם 

מסתכלין בו".
בירושלמי3 מבוארת הסיבה לדין זה: מבחינת הדין, אסור להסתכל 
מהברכה.  הדעת  את  להסיח  שלא  כדי  תפילתם,  בשעת  בכהנים 
יתקשה  הציבור   – משונה  משהו  אחד  כהן  של  בגופו  יש  אם  אך 
שלא להסתכל בו. הרמב"ם4 מביא את איסור ההסתכלות בכהנים 
"אין אדם רשאי להסתכל בפני הכהנים  דין בפני עצמו:  גם בתור 
בשעה שהן מברכין את העם כדי שלא יסיחו דעתם, אלא כל העם 
מתכוונין לשמוע הברכה ומכוונים פניהם כנגד פני הכהנים ואינם 

מביטים בפניהם".
מכוונת  להיות  צריכה  האדם  דעת  הכהנים  ברכת  בזמן  כלומר 
אין  וכן  זה,  בזמן  בכהנים  להסתכל  אין  לכן  הברכה,  את  לשמוע 
או  מסקרנות  בהם,  יסתכלו  שהמתפללים  לכך  לגרום  לכהנים 

מסיבה אחרת, כי בכך אין דעתם מכוונת לברכה.
שהסתכלות  בגמרא5  נאמר  הדעת,  הסחת  של  לחשש  בנוסף 
בכהנים בזמן הברכה גורמת לכהות הראייה, ומבואר שם שסכנה זו 
קיימת דווקא בנשיאת כפיים שהייתה במקדש, שבה היו מברכים 
בשם המפורש. רש"י שם פירש שהשכינה הייתה שורה על קשרי 
זו  גמרא  מקריאת  לעיוורון.  לגרום  שעלול  מה  וזה  אצבעותיהם, 
משמע לכאורה שבזמן הזה אין איסור להסתכל, ורק בבית המקדש 
אין להסתכל מחשש לעיוורון. אם-כן, לכאורה גמרא זו סותרת את 

דין המשנה שמופיע בתחילת המאמר.
הדעת  את  להסיח  איסור  יש  באמת  כך:  זו  שאלה  לתרץ  אפשר 
מהברכה ולהסתכל בכהנים, ויש לאדם לכוון דעתו לברכה. דבר זה 
כן  עשה  ולא  נכשל  אם  אולם  בזמננו.  וגם  המקדש  בבית  גם  נכון 
בזמן הזה, לא ניזוק מכך באופן גשמי, ורק בזמן בית המקדש היה 

המסתכל בכהנים גם ניזוק בעיניו.
המעשה רוקח6 כתב אחרת: עיקר התקנה שלא להסתכל בכהנים 
היא בברכה בבית המקדש, מכוח כבוד השם המפורש, ומכל מקום 

גם בזמן הזה ההסתכלות נאסרה משום היסח הדעת.

 עיונים במשנה תורה – הרב שלמה בן רחמים
למה לא מסתכלים על הכהנים?
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