
  ויקח יעקב אבן

 חי העולמים

 

 : אנחנו מוצאים את הביטוי "חי עולמים" הבברכות לפני ואחרי פסוקי דזמר

ָבח ּוְמפָֹאר ֲעֵדי ַעד ְשמֹו  ֶמֶלְך ָהעֹוָלִמים ֵחייִָחיד,   ַהָגדֹולְמשֻׁ
 מתוך ברוך שאמר והיה העולם )נוסח אשכנז(

, ֵאל ַההֹוָדאֹות ֲאדֹון ַבִתְשָבחֹותָגדֹול ֶמֶלְך  ֵאל ה'ָברּוְך ַאָתה 
 .ֵחי ָהעֹוָלִמים ֶמֶלְך ֵאלַהבֹוֵחר ְבִשיֵרי זְִמָרה,  ַהנְִפָלאֹות,

 מתוך ברכת ישתבח שמך לעד )נוסח אשכנז(

 וכן בברכה "בורא נפשות רבות"

ְסרֹונָן ַעל ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, בֹוֵרא נְָפשֹות ַרבֹות וְחֶ 
 .ֵחי ָהעֹוָלִמיםָכל ָמה ֶשָבָראָת ְלַהֲחיֹות ָבֶהם נֶֶפש ָכל ַחי, ָברּוְך 

י ח  ובנוסחים אחרים  בצירי, ֵחי ָהעֹוָלִמיםאלא שבנוסח אשכנז מנוקד הביטוי 

 בפתח. ָהעֹוָלִמים

בפיוט לימים נוראים "אתה הוא אלוהינו" כי הרי  ,השימוש אינו עקבי לגמרי

 :אנחנו מוצאים בנוסח אשכנז

 ... ְטהור ֵעיַנִים ,ַחי עוָלִמים ,ִזְכרו ָלֶנַצח... 

ובפיוט "האדרת והאמונה" המופיע בנוסח החסידים )המושפע מנוסח ספרד( 
נאמר בהזדמנויות אחרות ע"י רוב האשכנזים )ובשמחת , וגם בתפילת שחרית

 .ָהעֹוָלִמיםי חַ וספת קטע ביידיש!( הבית החוזר הינו תבאף תורה 

 במשנה ברורה כתוב כך:

ואפילו  .בנוסח חי העולמים יש גורסין בציר"י ויש גורסין בפת"ח 
כי פירושו חי בשני  ,יאמר העולמים בה"א קוםמכל לדעה זו מ

 מ"ב חלק א' סימן נ"ד ב'  .העולמים ושליט בעוה"ז ובעוה"ב

בין רוב ההופעות בנוסח אשכנז לבין  מה מקור ההבדל בניקודובכל זאת, 
 ?שאר הנוסחים



 וריבוי אחדות

 , אומר כך:בוראהרמב"ם, בהסברו את עקרון אחדות ה

ואינו יודע   ויודע אותה כמות שהיא. הקדוש ברוך הוא מכיר אמיתו
  בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנו יודעין, שאין אנו ודעתנו אחד.

שאלמלא  .מכל צד ומכל פינההוא ודעתו וחייו אחד, , אבל הבורא
הוא וחייו : היה חי בחיים ויודע בדעה, היו שם אלוהות הרבה

ואין הדבר כן, אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך  ,ודעתו
- הוא היודע, והוא הידוע, והוא הדעה עצמה  נמצאת אומר: ייחוד.

אין כוח בפה לאומרו ולא באוזן לשומעו ולא , ודבר זה  הכול אחד.
"חי פרעה"  םולפיכך אומרי  .ב האדם להכירו על בורייובל

א א,כו;  ( ו"חי נפשך" )שמואלבראשית מב,טז ,)בראשית מב,טו
י ה'" )שופטים אלא "חַ  "י ה'חֵ " םועוד הרבה, בצירה(, ואין אומרי

כמו חיי הגופות  שאין הבורא וחייו שניים, ח,יט; ועוד הרבה(
לפיכך אינו מכיר הברואים ויודעם  החיים, או כחיי המלאכים.

מחמת הברואים, כמות שאנו יודעים אותם, אלא מחמת עצמו 
שהכול נסמך , לפיכך מפני שהוא יודע עצמו, ידע הכול .ידעם

 תורה הלכות יסודי התורה פרק ב' סעיף י'משנה   בהוויתו לו.

כמצביע על ריבוי, ועל כן אוסר  ֵחי ָהעֹוָלִמיםאם כן, הרמב"ם מבין את הנוסח 
 על שימושו ביחס לבורא.

 :ביחיד( במקרא "עולם"ואולם, הביטוי עצמו מופיע )אם כי כאשר 

ָהִאיש ְלבּוש ַהַבִדים, ֲאֶשר ִמַמַעל ְלֵמיֵמי ַהְיֹאר, ַוָיֶרם  ָוֶאְשַמע ֶאת
 דניאל י"ב ז'          ֵחי ָהעוָֹלםַהָשַמִים, ַוִיָשַבע בְ  ְיִמינֹו ּוְשֹמאלֹו ֶאל

ב"ה קהאל בהם היחס הדקדוקי בתנ"ך יתר על כן, יש לא מעט מקרים 
 .בלשון רבים( הינו כאל רבים ובעצמהשם "אלוהים" שהינו )במיוחד לגבי 

 :לעומת הביטוי אל חי

ַע: ְבֹזאת ֵתְדעּון, ִכי   יהושע ג' י'   ְבִקְרְבֶכם ֵאל ַחיַוֹיאֶמר ְיהֹושֻׁ

  :אנחנו מוצאים לרוב את הביטוי ברבים "אלהים חיים"

 דברים ה' כ"ב   ֱאֹלִהים ַחִייםָבָשר ֲאֶשר ָשַמע קֹול  ִכי ִמי ָכל
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  :, כגוןאחרים בלשון רביםרבים שימושים כמו כן, ישנם 

 בראשית א כ"ו  ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים, ַנֲעֶשה ָאָדם ְבַצְלֵמנּו ִכְדמּוֵתנּו

 בראשית י"א ז'          ָהָבה, ֵנְרָדה, ְוָנְבָלה ָשם, ְשָפָתם

 י"ג 'כ בראשית    ַוְיִהי ַכֲאֶשר ִהְתעּו ֹאִתי, ֱאֹלִהים ִמֵבית ָאִבי

 בראשית  ל"ה ז'       ִכי ָשם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱאֹלִהים

 דברים ד' ז'    לֹו ֱאֹלִהים ְקֹרִבים ֵאָליו גֹוי ָגדֹול ֲאֶשר ִכי ִמי

 דברים ה' כ"ב   ָבָשר ֲאֶשר ָשַמע קֹול ֱאֹלִהים ַחִיים ִכי ִמי ָכל

 יהושע כ"ד י"ט   .ְקֹדִשים הּוא ֹלא תּוְכלּו ַלֲעֹבד ֶאת ה' ִכי ֱאֹלִהים

 ? ִמי ַיִציֵלנּו ִמַיד ָהֱאֹלִהים ָהַאִדיִרים ָהֵאֶלה  אֹוי ָלנּו
   .ַבִמְדָבר ַמָכה ִמְצַרִים ְבָכל ַהַמִכים ֶאת ֵאֶלה ֵהם ָהֱאֹלִהים

    שמואל א' ד' ח'       

 י"ז כ"ו א'שמואל       ַמַעְרכֹות ֱאֹלִהים ַחִיים ִכי ֵחֵרף

 שמואל ב' ז' כ"ג  לֹו ְלָעם ְוָלשּום לֹו ֵשם ֱאֹלִהים ִלְפדֹות ֲאֶשר ָהְלכּו

 ישעיהו ו' ח'   !ָוֹאַמר ִהְנִני ְשָלֵחִני? ֶאת ִמי ֶאְשַלח ּוִמי ֵיֶלְך ָלנּו

 ירמיהו י' י'   ֱאֹלִהים ַחִיים ּוֶמֶלְך עֹוָלם ֱאֹלִהים ֱאֶמת, הּוא ה'ו

 ירמיהו  כ"ג ל"ו      ִדְבֵרי ֱאֹלִהים ַחִיים ֶאת ַוֲהַפְכֶתם

 תהילים נ"ח י"ב     ֱאֹלִהים ֹשְפִטים ָבָאֶרץ ַאְך ֵיש

    תהילים קמ"ט ב'    .ִיְשַמח ִיְשָרֵאל ְבֹעָשיו, ְבֵני ִציֹון ָיִגילּו ְבַמְלָכם

 י"ב א'קהלת       בֹוְרֶאיָך ִביֵמי ְבחּוֹרֶתיָך ֶאת ּוְזֹכר

בחלק מהפסוקים המפרשים מייחסים את לשון הרבים לכך שהקב"ה נמלך 
, אבל הסבר זה "(הבה נרדהבפמליה של מעלה )כגון "נעשה אדם בצלמנו", "

 (., "המכים את מצרים""נגלו אליו"אחרים )פסוקים לגבי  סביראינו 
  



 רבכבוד 

 :אומר רש"י ִמֵבית ָאִבי ַוְיִהי ַכֲאֶשר ִהְתעּו ֹאִתי ֱאֹלִהיםבנוגע לפסוק 

ואל תתמה כי בהרבה מקומות לשון  !לשון רבים .כאשר התעו
אשר הלכו אלהים, אלהים  :אלהות ולשון מרות קרוי לשון רבים

אדוני  וכן ויקח .חיים, אלהים קדושים, וכל לשון אלהים לשון רבים
 יוסף, אדוני האדונים, אדוני הארץ, וכן בעליו יומת, והועד בבעליו. 

 :ִכי ָשם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱאֹלִהיםודבר דומה הוא אומר בעניין הפסוק 

במקומות הרבה יש שם אלהות ואדנות בלשון  נגלו אליו האלהים.
 וכן אלהות ;אם בעליו עמו, ולא נאמר בעלו ;אדני יוסף :רבים, כמו

אבל אחד מכל שאר  .שהוא לשון שופט ומרות נזכר בלשון רבים
 .השמות לא תמצא בלשון רבים

בשפות רבות פונים אל  של כבוד.ככינוי  םלשונות רבימבינים מפרשים אחרים 
כגון בצרפתית שפונים אל המכובד בלשון הורה או איש מכובד בלשון רבים, 

vous אתם( במקום(tu   .)מקובל שמלכים נוקטים בלשון באירופה היה )אתה
 וכן כותב אבן עזרא על הפסוק האשון בצורה: רבים ביחס אל עצמם.

ושרש זה  .ידענו כי אלהים לשון רבים ,אחר שמצאנו אלוה  אלהים
לועז שיאמר  שוןכי כל לשון יש לו דרך כבוד. וכבוד ל ,מדרך הלשון

ישמעאל דרך כבוד שידבר  שוןהקטן לנוכח הגדול לשון רבים. ובל
דש דרך כבוד לומר על והק שוןובל .הגדול כמו המלך בלשון רבים

רבים כמו אדנים בעלים שאמרו אדנים קשה. ולקח  שוןהגדול ל
             .אליו ועדיו. על כן אמר הכתוב ברא ולא בראו ,וכן מלת עליו בעליו.

 ראב"ע על בראשית א' א'

 ופן דומה:רבינו סעדיה גאון מסביר בא

ואומרים , וראיתי אחרים נתלים במה שאמר ה' נעשה אדם בצלמנו
כי הלשון הזה מורה על רבים. ואלו יותר סכלים מן הראשונים, לפי 

לומר 'נפעל'  שאינם יודעים כי שפת בני ישראל מרשה לנכבד
ואמר בו",  נכה: "אולי אוכל והוא אחד. כמו שאמר בלק -ו'נעשה' 

: ואמר מנוח", קדם מלכא נאמרופשרה  דנא חלמא: "דניאל
.              וכל הדומה לכך",  נעצרה נא אותך ונעשה לפניך גדי עזים"

 פרק ו'  בתירגום הרב קאפח ב' מאמררס"ג אמונות ודעות 



מתעוררת שאלת  ִמֵבית ָאִבי ַוְיִהי ַכֲאֶשר ִהְתעּו ֹאִתי ֱאֹלִהיםלגבי הפסוק 

הי וכאן כאלאלהים מילה בין את האונקלוס מ בקשר לקדושת המילה אלהים.
 העמים:

    ... ַוֲהָוה ַכד ָטעּו ַעְמַמָיא ָבַתר עֹוָבֵדי ְיֵדיהֹון

 :אבל רש"י אינו מקבל את דעתו

 ...  וגו'. אונקלוס תרגם מה שתרגם ויהי כאשר התעו אותי

 :קובעהרב דוד קמחי ו

כנגד השומעים שקוראים  ,קדש. ואמר התעו לשון רבים אלהים
ו אלהים קדש שידברו בו לשון ואעפ"כ מצאנ .אלהיהם בלשון רבים

. ישמח ישראל בעשיו, אלהים קדושים הוא ,כמו אלוה עושירבים, 
 רד"ק על בראשית כ' י"ג

נובעת מקושי ביחס לאחדותו של רבים הלהבנת לשון פשרות נוספת א
. אמנם הוא אחד, אבל הוא אחד המלא את כל הארץ קב"האמנם ההקב"ה. 

יפה מבטא . ונובעת מאינסופיותו אחדותהקב"ה הוא אחד, אבל הוא גם הכל. 
 ר' יהודה הלוי:רעיון זה 

 ְמקֹוְמָך ַנֲעָלה ְוֶנְעָלם! ָאָנה ֶאְמָצֲאָך?  -  ָּהי
 ְכבֹוְדָך ָמֵלא עֹוָלם! ְוָאָנה ֹלא ֶאְמָצֲאָך? 

 .הבורא ע מאחדותורמבלי לגולכן מובן השימוש בתוארי רבים 
 

 

 עולםחי 

הביטוי חי  בכלל! כלשון רבים ֵחי ָהעֹוָלִמיםאין הכרח להבין את הביטוי אבל 
לדוגמא, בשירת  העולמים אינו מופיע במקרא, אבל קיימים צירופים דומים.

 האזינו מופיע:

 דברים ל"ב מ' ִכי ֶאָשא ֶאל ָשַמִים, ָיִדי, ְוָאַמְרִתי ַחי ָאֹנִכי ְלֹעָלם.

 חיים.אמרנו, חי, ולא נישא, אמרתי, אשא,  –הקב"ה נוקט בלשון יחיד כאן 
 ביחיד.   "ידי"אפילו 

 



הדומות לשלנו,  יש שתי הצורות . שםבספר דניאלדומה יותר אנו מוצאים 
 :שאחד ראינו לעיל

ְיתּוב, ּוַמְנְדִעי ֲעַלי  ְוִלְקָצת יֹוַמָיא ֲאָנה ְנבּוַכְדֶנַצר ַעְיַני ִלְשַמָיא ִנְטֵלת,
 דניאל ד' ל"א            .ּוְלִעָלָאה ָבְרֵכת, ּוְלַחי ָעְלָמא ַשְבֵחת ְוַהְדֵרת

ָהִאיש ְלבּוש ַהַבִדים, ֲאֶשר ִמַמַעל ְלֵמיֵמי ַהְיֹאר, ַוָיֶרם  ָוֶאְשַמע ֶאת
 דניאל י"ב ז'          ַהָשַמִים, ַוִיָשַבע ְבֵחי ָהעֹוָלם ְיִמינֹו ּוְשֹמאלֹו ֶאל

 כלומר אחד בפתח ואחד בצירי.

ראשון לשני. את הראשון )בפתח( הוא פסוק הבין המבדיל רגומו יבת רס"גה
מתרגם "החי לנצח" ואילו השני )בצירי( הוא מתרגם "בחיות העולם" כלומר 

 "במחיה ומקיים את העולם". 

 הרמב"ם במורה נבוכים:וכן דעת 

עניינו שהוא חיות  ,י ָהעוָֹלִמיםחֵ ומחמת עניין זה נקרא בלשונינו 
 רגום הרב קאפחיתבפרק ס"ט     העולם כמו שיתבאר.

   .ֵחי ָהעוָֹלםומחמת עניין זה ה' יתעלה חיות העולם, ונאמר וישבע ב
 רגום הרב קאפחיתבפרק ע"ב 

קשה לשני הפירושים. אם מדובר בחי לנצח, היה  חי העולמיםהאמת היא ש
; ואם מדובר בחיות העולם, יה צריך להיות כתוב עולמיםחי צריך להיות כתוב 

. ראינו התייחסות במשנה ברורה לעניין הראשון, ואילו הרמב"ם כאן חי העולם
 מדלג בין "עולם" ביחיד וברבים.

כרמב"ם במשנה תורה, בו הוא  נוהגים י ָהעֹוָלִמיםח  בנוסח , הנוקטים לסיכום
האשכנזים האומרים על  ואילו ;של ריבוי כלשון ֵחי ָהעֹוָלִמיםאוסר על הביטוי 

נוהגים כרמב"ם במורה נבוכים, ומבינים את הביטוי   ֵחי ָהעֹוָלִמים רוב פי
 העולם". חיותכ"

 


