
 2פרק בונוס 

 

בדרך כלל אנחנו מספרים לכם משהו לפני הפתיח, הפרק הזה הולך להיות קצת שונה. בגלל עיכובים עם הפרק  

הקרוב, החלטנו לפנק אתכם בפרק בונוס שבו תשמעו הרחבה לפרקים שעלו לאוויר עד כה, מתוך פוסטים נבחרים  

 רוב הפרטים המעניינים שתשמעו היום, לא הזכרנו עדיין באף פרק. שפרסמנו בדף הפייסבוק שלנו לאורך הזמן. את  

 

היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים ל"עץ הדעת". הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על  

שאלות מעניינות שלרוב איננו מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם  

 הפודקאסט", ולשלוח לנו שאלות משלכם.  -ץ הדעת  "ע

 

האם ניסיתם פעם לייצר אדם במעבדה? בפרק השישי של הפודקאסט שלנו סיפרנו לכם מי היו האלכימאים.  

היום נספר לכם עוד פרט היסטורי מעניין על האלכימאים: בין שלל הניסויים שהם ערכו, חלקם החליטו להציב  

 דשה מאתגרת במיוחד: לנסות "לברוא אנשים קטנים באופן מלאכותי". לעצמם, בשלב מסוים, מטרה ח 

, האמין שאפשר לזכך מתוך הזרע האנושי כוח ָחיּות  16-הרופא והאלכימאי השוויצרי, פרצלסוס, שחי במאה ה

אדם ננסי. פרצלסוס אפילו ניסח מתכון מיוחד ליצירת    -מיוחד, ולייצר בעזרתו, באופן מלאכותי, "הומונקולוס"  

 הומונקולוס" כזה במעבדה. "

 מדובר במתכון הבא: 

יום, במקום חמים, כמו למשל, צואה של סוס. כשהחומר הזה    40יש לשמור זרע אנושי במיכל מיוחד, במשך  

זהו סימן לכך שנוצר שם אדם קטנטן בלתי נראה. כל מה שנותר כעת, הוא להזין את    - מתחיל לתסוס ולזוז  

)אגב, איננו   צפוי להתקבל מזה תינוק ננסי חי ונושם!  -שבועות    40וכעבור    המיכל הזה יום יום בדם אנושי,

 ממליצים לכם לנסות את זה בבית( 

רבים נשבו בקסמו של רעיון יצירת האדם המלאכותי במעבדה, וניסו לעקוב אחרי ההוראות של פרצלסוס או  

וף הם יצליחו. כתוצאה מכך,  של אלכימאים אחרים, לבצע אותן אחת לאחת, או לשכלל אותן, בתקווה שלבס

נפוצו לכל עבר אגדות שונות על אלכימאים שהצליחו לייצר לעצמם הומונקולוס אחד או יותר. האגדות האלה  

 ע"י תגליות מדעיות חדשות.  19-החזיקו מעמד כמה מאות שנים, עד שהופרכו לחלוטין בסוף המאה ה

--- 

 

 מזג"? האם תהיתם פעם מאיפה הגיעו המונחים האלה?מכירים אנשים "קרי מזג" או אנשים "חמי  האם אתם 

לספירה. גלנוס אימץ את רעיון   2-בפרק השישי של "עץ הדעת" הזכרנו את הרופא היווני, ָגֶלנּוס, שחי במאה ה

בגוף האדם   גם  היסודות האלה,  והאמין שבהתאם לארבעת  )שעליו הרחבנו בפרק עצמו(  היסודות  ארבעת 

 מן האחר, ארבע מרות: מצויות ארבע ליחות או, בש 

 הראשונה היא המרה השחורה. היא קרה ויבשה, מקורה בטחול, והיא מייצגת את האדמה. 

 השניה היא המרה הצהובה. היא חמה ויבשה, מקורה בכיס המרה, היא מצויה בשתן, ומייצגת את האוויר. 

 רוק, ומייצגת את המים. השלישית היא המרה הלבנה. היא קרה ולחה, מקורה במוח או בריאות, היא מצויה ב

 הרביעית היא המרה האדומה. היא חמה ולחה, מקורה בכבד, היא מצויה בדם, ומייצגת את האש. 

לדעת גלנוס, אופיו של האדם נקבע על ידי ארבע המרות שבגופו, ושינויים ב"מזג" של האדם, באיזון בין ארבע  

 המרות האלה, משפיעים על הבריאות ועל האופי שלו: 



ת בו המרה השחורה, קר מזג ונוטה להיות דכאוני, מי ששולטת בו המרה הצהובה, חם מזג ונוטה  מי ששולט 

להיות רגזן, מי ששולטת בו המרה הלבנה, קר מזג ונוטה להיות איטי ואדיש, ומי ששולטת בו המרה האדומה,  

 חם מזג, נוטה לסמוך על אנשים ומלא שמחת חיים. 

ידי המדע, אבל חלק מהמונחים שהזכרנו כאן, התגלגלו גם אל העברית,  הרעיונות האלה הופרכו כבר מזמן על  

ונותרו בה עד ימינו. למשל, המונחים "חם מזג" ו"קר מזג", וגם המונח "מרה שחורה" שממשיך לשמש כמילה  

 דיכאון. -נרדפת ל

--- 

 

 .  7האם יש לנו נשמה, ואם כן, מה קורה לה לאחר המוות? דיברנו על כך בפרק 

 

העמדה היהודית ה"רשמית" בנושא הזה? על פי האמונה היהודית הרווחת בימינו, נשמותיהם של היהודים  מה  

מגיעות, לאחר מותם, אל "העולם הבא". מה קורה להן שם? נשמות הצדיקים "נצררות בצרור החיים" בגן העדן  

עפות להן אל הגיהנום  "תחת כסא הכבוד" או "תחת כנפי השכינה" של אלוהים. לעומתן, נשמות הרשעים מו

חודשים(, או נתקעות בין גן העדן לגיהנום על ידי משהו שמכונה "כף הקלע". גם    12)בדרך כלל זמנית, עד  

בתוך גן העדן עצמו יש כמה רמות של שכר לצדיקים: כל נשמה שמגיעה אל גן העדן, ממוקמת שם במקום  

ארות בגן העדן עד לקץ הימים. אז נשמות  הראוי לה, בהתאם למעשיו של האדם במהלך חייו. הנשמות נש

הצדיקים אמורות לשוב לגוף שלהם, כדי שהצדיקים יוכלו לקום לתחיה. לעומת זאת, הרשעים או יקומו לייסורי  

 עולם או לא יקומו לתחייה כלל.

למדינת ישראל יש אפילו "עמדה רשמית" בנושא הזה: מדינת ישראל בחרה לאמץ באופן ממלכתי את האמונה  

הודית הרווחת. את תפילת "אל מלא רחמים" נהוג לקרוא לא רק בבתי הכנסת, בלוויות ובאזכרות פרטיות,  הי

אלא גם בטקסים ממלכתיים של מדינת ישראל, כמו ערב יום הזיכרון וערב יום השואה. התפילה הזו אינה בעלת  

. תיכף נסביר מה זה אומר,  נוסח קבוע, אבל התוכן שבה דומה תמיד: זוהי בקשה ל"עילוי נשמות הנפטרים"

 אבל קודם ניתן דוגמה: בטקס ערב יום הזיכרון הממלכתי, קוראים תפילה שמסתיימת במילים הבאות: 

כנפיו   בסתר  יסתירם  הרחמים  בעל  לכן  מנוחתם.  עדן תהא  בגן  נשמותיהם,  לעילוי  "בעבור שאנו מתפללים 

ינוחו בשלום על משכבותם ויעמדו לגורלם לקץ  לעולמים ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. ה' הוא נחלתם ו

 הימים. ונאמר אמן." 

האמונה ב"עילוי נשמה" ביהדות היא האמונה שיהודים שנותרו בחיים יכולים לבצע פעולות מסוימות שמטרתן  

להשפיע על מיקומן של נשמות הנפטרים בעולם הבא, ולהעלות אותן ממקומן הנוכחי בגן העדן, למקום גבוה  

ר. האמונה באפשרות לעילוי נשמות משתקפת כבר מתוך כתביהם של חכמי יהדות בבל החל מהמאה  ונאצל יות 

לספירה. האמונה הזו אומצה ושוכללה בתורת הקבלה וביהדות אשכנז. בימינו המנהגים לעילוי נשמות    7-ה

 הנפטרים נפוצים כמעט בכל הקהילות היהודיות. 

ב עם נשמת הנפטר. פעולות כמו: הדלקת נר נשמה, עליה לקבר,  נהוג להאמין שיש שלל פעולות שיכולות להיטי

אמירת תפילות שמוקדשות לנפטרים, ובייחוד התפילות "יזכור" ו"אל מלא רחמים", עריכת סעודה   אמירת קדיש, 

שכוללת ברכות על המזון, לימוד חוקי הלכה )חוקי הדת היהודית( ולימוד משניות )קטעים מתוך ספר המשנה(,  

אזכרה אחת לשנה, מעשי צדקה וחסד, תרומת ספרי קודש ותרומה לבניין מוסדות ללימוד תורה,  קיום טקס  

 ותרומה ליהודי אחר שיתפלל על הנפטר. 

--- 

 

 



סיפרנו לכם שעל פי האמונה היהודית שמשתקפת מספרי התנ"ך, אלוהים ברא לעצמו יקום שנראה    12בפרק  

על   נחזור  עוגת שכבות. אנחנו  סוג של  גיהנום  כמו  ועל  עדן  גן  על  עוד  ונרחיב  תיאור תמונת העולם הזאת, 

 בתפיסה היהודית הקדומה. 

אם נדמיין את היקום כמעין עוגת שכבות, אז בשכבה התחתונה של העוגה הזאת נמצאת השאול, מקום משכנם  

נקווים מי התהום   ובה  נמצאת התהום  ישויות מיוחדות שנקראות רפאים. מעל השאול  ושל  וגם  של המתים 

ניצבים עמודי תמך, היסודות שעליהם עומדת הארץ. מעל עמודי התמך האלה עומדת ארץ שטוחה שמוקפת  

הרקיע שנקרא גם "שמים", שהוא    -בים, מעל הארץ נמצא האוויר עם העננים, ובשכבה העליונה שמעל לאוויר 

 מעין כיפה קשיחה. 

אל מתחת לכיפת הרקיע במזרח ובערב היא    הירח והכוכבים נעים בתוך כיפת הרקיע, והשמש נכנסת בבוקר 

יוצאת אל מחוץ לכיפת הרקיע במערב. במהלך הלילה היא עושה את דרכה מחוץ לרקיע חזרה ממערב למזרח  

 כדי לשוב ולהיכנס אל מתחת לרקיע בבוקר. 

על  מעל לכיפת הרקיע נמצאים "המים העליונים" שיורדים לארץ כש"ארובות השמיים" נפתחות. מה עוד נמצא מ

לרקיע? אלוהים בכבודו ובעצמו והמלאכים שמשרתים אותו. אלוהים שוכן שם בהיכל שהוא בנה לעצמו. משם  

היקום, השכבה   גג  ומתערב במהלך ההיסטוריה. מעל להיכל של אלוהים נמצא  על העולם,  אלוהים משגיח 

 העליונה של העוגה. השכבה הזאת נקראת שמי השמים, ומעליה אין כלום. 

 גבי גן העדן בתנ"ך, אז מדובר במקום מיוחד, מקום ארצי, ולא שמיימי: אם תהיתם ל

הּוא ַהֹסֵבב, ֵאת  -- ַהָגן; ּוִמָשם, ִיָפֵרד, ְוָהָיה, ְלַאְרָבָעה ָראִשים. ֵשם ָהֶאָחד, ִפישֹון-"ְוָנָהר ֹיֵצא ֵמֵעֶדן, ְלַהְשקֹות ֶאת

- ַהָנָהר ַהֵשִני, ִגיחֹון-ּוְזַהב ָהָאֶרץ ַהִהוא, טֹוב; ָשם ַהְבֹדַלח, ְוֶאֶבן ַהֹשַהם. ְוֵשם ָשם, ַהָזָהב.   -ֶאֶרץ ַהֲחִויָלה, ֲאֶשר-ָכל

 ֶאֶרץ כּוש. ְוֵשם ַהָנָהר ַהְשִליִשי ִחֶדֶקל, הּוא ַהֹהֵלְך ִקְדַמת ַאשּור; ְוַהָנָהר ָהְרִביִעי, הּוא ְפָרת."  -הּוא ַהסֹוֵבב, ֵאת ָכל-

היהודים    כדרכן הנוצרית,  לספירה  הראשונות  במאות  השנים.  לאורך  ומתעדכנות  משתנות  הן  אמונות,  של 

התחילו לדבר לא על רקיע אחד, אלא על שבעה רקיעים ועל כך שגן העדן נמצא ברקיעים האלה ולא על הארץ.  

 רקיעים: בגמרא שהיא אחד החיבורים היהודיים המפורסמים ביותר, מופיע תיאור מעניין של מבנה ה

הרקיע הראשון נקרא וילון. ברקיע הזה נכנס הבוקר ויוצא הערב, ובזכות הרקיע הזה מתרחשים כל מיני שינויים  

בעולם. הרקיע השני נקרא פשוט רקיע. ברקיע הזה נמצאים השמש, הירח, כוכבי הלכת וכוכבי השבת. השמש  

אותה במים כדי שלא תשרוף את העולם.  חמה מאוד ועטופה בנרתיק. כשהיא יוצאת מהנרתיק, אלוהים מצנן  

הרקיע השלישי נקרא שחקים. בשחקים נמצאות אבני ריחיים שעומדות וטוחנות מן לצדיקים. הרקיע הרביעי  

בית המקדש של   נמצא  ובעיר הזאת  "ירושלים של מעלה",  נמצאת עיר שלמה שנקראת  זבול. בזבול  נקרא 

ל, עומד ומקריב עליו קרבן. הרקיע החמישי נקרא מעון.  מעלה, ומזבח של מעלה, והמלאך מיכאל, השר הגדו

ברקיע הזה יושבים הרבה מאוד מלאכי שרת, שאומרים שירה בלילה ושותקים ביום, כשעם ישראל ער, כדי לא  

שלא תיווצר תחרות בין עם ישראל לבין המלאכים. הרקיע השישי נקרא מכון. ברקיע הזה נמצאים אוצרות שלג 

דברים כמו: עליית טללים רעים, ועליית אגלים )טיפות(, וחדרה של סופה וסערה, ומערה  ואוצרות ברד, ועוד  

של קיטור. הרקיע השביעי נקרא ערבות. ברקיע הזה נמצאים צדק משפט וצדקה, גנזי חיים וגנזי שלום וגנזי  

ת בו מתים  ברכה, ונשמות של צדיקים, ורוחות ונשמות שעתידות להיברא, וגם טל שאלוהים שומר כדי להחיו

בעתיד. ברקיע הערבות נמצא גם בית דין של מעלה שבו יושבים מלאכים שנקראים פמליא של מעלה, על כסא  

נוספים שנקראים   יצורים שמימיים  יש  ובעצמו. ברקיע הזה  יושב אלוהים בכבודו  הדין,  בית  הכבוד שבראש 

 אופנים, שרפים וחיות הקדש.

קרא בריתא דשמואל הקטן. הספר הזה נכתב כנראה בסוף המאה  לנושא הזה יש התייחסות גם בספר אחד שנ

לספירה. ומצורפים אליו שני טקסטים מעניינים: מסכת גיהנום ומסכת גן עדן. בטקסטים האלה, הגיהנום    8-ה

הוא השאול שהזכרנו קודם בתור השכבה התחתונה של היקום, ובתור מקום משכנן של כל נשמות המתים.  



גיהנום נחשב למקום משכנן של נשמות החוטאים בלבד. מלאכי החבלה מביאים לשם  אלא שבניגוד לשאול, ה

את נשמות היהודים החוטאים ואת נשמות הגויים. בגיהנום עצמו נמצאים מלאכים אכזריים שמתעללים בנשמות  

ונשמות   בגיהנום שבע שנים,  נשארות  הגויים  נשמות  נוספות.  רבות  ובדרכים  בגחלים  באש,  אותן  ומייסרים 

היהודים מסיימות את ריצוי העונש שלהן כעבור שנה אחת בלבד. אז הן מתחילות את דרכן אל מקומן הקבוע  

 בגן העדן. 

גן העדן שמתואר במסכת גן עדן, נמצא מעל כיפת הרקיע הראשון. הוא מוקף בחומה חיצונית. ובשער הכניסה  

אליה בלי רשות. מחוץ לגן העדן  אליו עומדים מלאכי שמירה וגם חרב מתהפכת שאינה מאפשרת להתקרב  

נמצא רקיע אחד, ובתוך גן העדן נמצאים עוד שישה רקיעים או היכלות, ובהם יושבים צדיקים שלומדים תורה.  

הם מוקפים בהמוני עצים ובהמוני מלאכים שמשרתים אותם, מזמרים ומרקדים סביבם. בתוך גן העדן יש עוד  

י רמת הקדושה שלהם, ובאזור הקדוש ביותר יושב אלוהים על  שתי חומות שמפרידות בין אזורים שונים לפ

 כסאו, ורק בחצי הלילה הוא יוצא ומתגלה לצדיקים. 

 

זהו. הגענו לסיומו של פרק הבונוס הזה של "עץ הדעת". מקווים שנהניתם. אני, גדי לוי, הפרק נכתב והופק על ידי  

 .יהודית זוהר, עורך הסאונד אופיר לוקיי אליאסף 

 

אותנו   ושתשתפו  שאלות,  לנו  שתכתבו  מחכים  השונות.  באפליקציות  אותנו  תדרגו  אם  נשמח  שהאזנתם.  תודה 

 במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. 

 

 מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום, ולחקור בעצמכם.

 

 להתראות בינתיים. נשתמע בפרק הבא. 

 


