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זיכרונות שמיר

פרופ' זהר עמר מאוניברסיטת בר־אילן מתחקה אחר השמיר – היצור הזעיר
והמסתורי שלפי אגדות חז"ל סייע בסיתות אבני החושן והאפוד ,אולם אבד ללא שוב
עם חורבן הבית אולי מדובר בכלל בחומר רדיואקטיבי שנחצב בתמנע בידי פועלי
המלך שלמה?
כששלמה המלך החליט לא להס־
תייע בברזל בסיתות אבני בית המק־
דש ואבני החן שבחושן ,לא היה מנוס
מלגייס את בניהו בן יהוידע למשימה
סודית שבמסגרתה הצליח לשבות את
אשמדאי מלך השדים .מטרת המשימה
הייתה לקבל מהשד הבכיר את הש־
מיר – היצור המסתורי שדי בהנחתו על
סלע כדי לבקעו לשניים .אולם במהרה
התברר שהשמיר כלל איננו מצוי בידי
מלך השדים.
בחקירתו הצולבת סיפר אשמ־
דאי שאמצעי החיתוך המופלא מצוי
דווקא בידי תרנגול הבר – הדוכיפת -
שהושבע משמיים לא לגלות את מקום
המסתור .בניהו המשיך הלאה בהתחקות
אחר השמיר ,ובסופו של דבר הצליחה
הממלכה הישראלית לשים את ידה על
היצור המבוקש .במסכת גיטין (דף ס"ח,
עמוד ב') מתואר כיצד הציב בניהו זכו־
כית משוריינת בקנו של הדוכיפת ,שלא
אפשרה לו גישה לגוזליו עד שנאלץ
להשתמש בשמיר לשם חיתוך הזכוכית,
במטרה לתת מזון לצאצאיו .בניהו מיהר
ליטול את השמיר .הדוכיפת ,ששבועתו
הופרה ,שלח יד בנפשו.
המשנה (סוטה ט' ,י"ב) מסבירה
שעם חורבן בית המקדש הראשון "בטל
השמיר" ,אולם מהתיאורים המופיעים
לגביו במקורות חז"ל אפשר בכל זאת
ליצור פרופיל מעומעם שלו .על אבני
החושן והאפוד נאמר במסכת סוטה (מ"ח,
ב') ש"אבנים הללו ,אין מסרטין עליהם
באזמל משום שנאמר 'במלואותם' ,אלא
כותב עליהם בדיו ומראה להן שמיר
מבחוץ ,והן נבקעות מאליהן  -כתאנה
זו שנבקעת בימות החמה ואינה חסרה
כלום" .על השמיר נאמר שם ש"ברייתו
כשעורה ,ומששת ימי בראשית נברא,
ואין כל דבר קשה יכול לעמוד בפניו".
גם בתוספתא (סוטה ט' ,י"ב) מובא
תיאור ציורי דומה" .רבי יהודה אומר:
שמיר זה בריה הוא ,וכשנותנין אותו
על גבי האבנים מתפתחות לפניו כלוח
פנקס ,והברזל נבקע לפניו ואין כל דבר
יכול לעמוד לפניו .כיצד עושין לו (כדי
לשמרו  -א"ס)? כורכין אותו במוכין של
צמר ,ונותנין אותו בתוך איטני (מכל –
א"ס) של עופרת מלא סובין של שעו־
רים ,ובו בנה שלמה את בית המקדש".
את אבני החושן והאפוד היה צורך

ללטש ולסתת ,ואף לחרות עליהן את
אותיות שמות השבטים ,אולם בתלמוד
הבבלי הוזכר האיסור לחתוך את אבני
החושן והאפוד למעט בעזרת השמיר,
שחיתוכו איננו מחסר את כמות החומר
שבאבנים .אגב ,גם ללא האיסור ההלכ־
תי ,בהיעדר ידע ואמצעים מתאימים לא
היה פשוט כלל בימי קדם ללטש ולסתת
אבנים קשות בצורה ישרה וסימטרית.
למרות האמור בתלמוד ,פוסקים דו־
גמת הרמב"ם קבעו שדווקא מותר לשייף
ולחתוך את אבני החושן ואף לחרות בהן,
ולפי אלה נשארת הסוגיה בגדר שאלה
היסטורית בלבד ,ולא תהייה הלכתית :איך
בדיוק חרתו באבני החושן בשיטה הקדו־
מה ,ומהו השמיר המוזכר בתנ"ך ובמקורות
חז"ל – אם בכלל הם מתכוונים לאותו יצור
או עצם כשהם מדברים על השמיר?
השמיר מוזכר בתנ"ך בשלושה מקו־
מות כעצם קשה מאין כמותה ,שאינה
ניתנת לביקוע" :חטאת יהודה כתו־
בה בעט ברזל ,בציפורן שמיר" ,נכתב
בפרק י"ז של ספר ירמיהו" .כשמיר
חזק מצור" ,מוסיף יחזקאל בפרק ג' של
ספרו .וקובע גם זכריה בפרק ז'" :ולבם
שמו שמיר משמוע את התורה".
הדיון על השמיר מופיע במא־
מר שפרסם לאחרונה פרופ' זהר עמר
מאוניברסיטת בר־אילן בכתב העת
'המעיין' .המאמר סקר את אפשרויות
הזיהוי השונות של המותג ,ואין לו
מסקנה סופית  -אף שקיימות בעניין
לא מעט השערות אפשריות ואפילו
סבירות .בין השאר שקל פרופ' עמר
את האפשרות שאין מדובר כלל ביצור
חי אלא פשוט בפלדה ,שעדויות לשי־
מוש בה נמצאו כבר לפני קרוב ל־4,000
שנה .לחלופין הוא הציע שהשמיר הוא
בזלת או דולריט ,ואולי אבני חן קשות
ביותר שבימים הרחוקים ההם שימשו
לחיתוך בלבד ולא לקישוט ,בגלל היע־
דר אמצעים וידע טכני לליטוש בתקו־
פות הקדומות.

חלזונות זוללי סלעים

בין ניסיונות הזיהוי לא נפסלו גם
צמחים .במדרש מסופר על הדוכיפת
שהביא לפרדסו של רבי שמעון בר חל־
פתא עשב מסוים ,שבכוחו להמיס מסמר
ברזל (ויקרא רבה כ"ב ,ד') .עם זאת,
הגישה המקובלת הייתה שהשמיר הוא

בעל חיים שהיה ונכחד .אחדים הציעו
שמדובר במיני חלזונות ,כמו למשל
שבלול שיננית החי בנגב ,שעשוי לח־
רות בסלע בעומק של שני מילימטרים
ובאורך של עשרה מילימטרים בתוך
עשרים דקות .חריתת התעלות בסלע
נעשית אגב אכילת החזזיות המתפת־
חות עליו .קיימים בארץ גם חלזונות זו־
ללי סלעים המכרסמים סלעי דולומיט
וגיר קשה ,דוגמת חילזון הקדמום המצוי
באזור ירושלים ובגלבוע.
פרופ' עמנואל וליקובסקי ז"ל
שיער שהשמיר איננו אלא חומר
רדיואקטיבי שהוקרן על האבנים
שעליהן נכתבו שמות השבטים.
האותיות ,שנרשמו בדיו ,הכילו
אבקת עופרת שהגנה עליהן ,ולכן הן
בלטו על רקע שאר חלקי האבן שלא
היו מוגנים ושקעו בעקבות הקרינה
 בלי שהשאירו סימני סיתות .היושפיתחו את הגישה הזו והסבירו שמ־
קור החומר הרדיואקטיבי הוא במי־
נרלים ,ובהם למשל הכלקוציט המ־
צוי בתמנע – אתר שבו המלך שלמה
אכן חפר .החריתה נעשתה באמצעות
קרני אלפא ,המסוגלות לשנות את
מרקם האבן ,ולהרוס או לשנות את
הצבע של כל מה שנחשף אליהן.
אם נניח שהשמיר הוא אבן קשה,
ברשימת אפשרויות הזיהוי לשמיר
מוביל דווקא היהלום ,אבן הדיאמנט.
מקובל אמנם להניח שזו לא הייתה
מוכרת בארץ ישראל לפני התקופה
ההלניסטית־רומית ,אולם לדברי
עמר אי אפשר לשלול לגמרי את
האפשרות הזו ,מפני שידוע כיום על
קשרי מסחר עם מרחב הודו עוד בת־
קופת המקרא – ובהודו דווקא הכירו
את היהלום .יסוד לזיהוי הזה מופיע
כבר בתרגום היהודי־יווני של עקילס
הגר ,וכן אצל פרשני ימי הביניים,
ובראשם רב סעדיה גאון.
חיבור יהודי מהמאה ה־ 15נקט
בזיהוי הזה בלי פקפוק" :אבן שמיר
נקרא בלשון ישמעאל אלמאס (היא
היהלום  -א"ס) ,והוא חזק עד לאין
קץ מכל האבנים ,וישברם מרוב חזק־
תו ( )...ואם תשימהו על ראש הברזל,
נחרתו בו כל האבנים ויפתחו עליהן
כל ציורין ותבנית" .זיהויו של היהלום
כשמיר הוזכר במפורש גם אצל כותבים

"אבן שמיר נקרא בלשון
ישמעאל אלמאס – היא
היהלום – והוא חזק עד
לאין קץ מכל האבנים,
וישברם מרוב חזקתו ()...
ואם תשימהו על ראש
הברזל ,נחרתו בו כל
האבנים ויפתחו עליהן
כל ציורין ותבנית"
האם זהו השמיר המופלא של ימי קדם? יהלום
מוסלמיים בימי הביניים .אחד מהם ,אבן
מאסויה ,כתב ביחס לאגדה התלמודית
על בניהו בן יהוידע" :ויש אומרים כי זה
שבו חתך העוף את הזכוכית כדי להגיע
לגוזליו".
הבחירה ביהלום ,אגב ,עשויה
להסביר את המסורת שלפיה השמיר
נשמר בתוך כלי עופרת ,שהיא החו־
מר היחיד שכביכול אותה אבן אינה
מסוגלת לבקע .לאמתו של דבר,
גילה פרופ' עמר ,העופרת אינה
מתכת קשה ,אולם דווקא כמתכת
רכה ייתכן ששימשה כמצע שעליו
פיזרו והחדירו אבקה או גרגירים

בית חלומותיי
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"בהר הבית משתקף
המוסר הכפול של
השמאל .בהרבה
מקרים השמאל איננו
ליברלי אלא פשוט רוצה
לתת יותר לערבים,
ובהר הצביעות הזו
נחשפת .עד שהשמאל
ישנה זאת הוא לעולם
לא יוכל לחזור לגדולה.
הדו־פרצופיות
מרסקת אותו"
שבאמת רוצה לקדש את הדמוקרטיה,
כפי שאני חושב שראוי לעשות ,אסור
לו לעגל פינות.
"כלומר ,לא יכול להיות חופש דת
שאינו כולל אדם או עם מסוים .צריך
להיות חופש פולחן לכל הדתות ולכל
המגזרים .על אף הנסיבות הביטחו־
ניות ,אני מאמין שהערך הדמוקרטי

קטנים של אבן קורונדום או יהלום,
בדומה לנייר זכוכית .בעת העתיקה
פס העופרת שימש כפצירה שבאמ־
צעותה אפשר לשחוק כל אבן ,וזה
ההסבר לאגדה שרווחה בימי קדם
שלפיה העופרת שברה וכילתה כל
אבן קשה שהכירו.
למען האמת ,עמר מצדד בשיטת
התלמוד הירושלמי והרמב"ם ,שב־
ניגוד למשתמע מהתלמוד הבבלי
גרסו שהיעדר השמיר לא מונע את
הכנת החושן והאפוד מחדש .להבנתו,
התורה איננה מסתמכת בהוראותיה
על אמצעים על־טבעיים .עובדה היא,

הסביר עמר ,שבימי הבית השני חרתו
על אבני החושן גם בהיעדר השמיר.
פרופ' עמר אכזב מעט כשגילה
במאמרו שאף בשיטות המודרניות
ביותר ובמחרטות המשוכללות,
ואפילו בחיתוך באמצעות סילון
מים או בשימוש בקרני לייזר ,קיימת
גריעה מסוימת מהחומר שחותכים.
מצד שני ,כאמור ,לא בטוח שהכר־
חי למצוא בימינו דווקא את השמיר
המופלא החותך הרים כמו חמאה
מבלי להשאיר נסורת .ככלות הכול,
כלל לא חייבים להניח שיצור משונה
כזה היה קיים בכלל אי פעם.

מלחמת חורמה בגדיים

ליאור דיין ,עיתונאי ומנחה טלוויזיה ,נכדו של משה דיין
"בעיניי ,הר הבית הוא חלק מהמ־
תחמים הקדושים בירושלים שאנשים
מייחסים להם חשיבות מיתית ,שלד־
עתי היא מוגזמת .אני תומך לחלוטין
בעמדה שאומרת שא־לוהים לא צריך
יותר מדי אדמה משלו ,ולא מייחס
חשיבות דווקא למקומות או למבנים
מסוימים .אדרבה ,הוא יכול לשרות
בתוך כל אדם ואדם".
זה היה גם היחס של סבא שלך
להר הבית?
"פעילי הר הבית לא סולחים לסבא
שלי עד היום על המשפט שאמר במל־
חמת ששת הימים' :למה אנחנו צריכים
את כל הוותיקן הזה?' .המשפט הזה ממצה
את היחס שלו לעניין .תראה ,הוא הגיע
ממסורת חילונית למהדרין ,ממשפחה
חילונית להפליא ,שאפילו מתגאה בכך.
אני מניח שהתפיסה שלו הייתה תמיד
ביטחונית ופחות נוסטלגית .הוא הסתכל
על הדברים מההיבט הביטחוני ,ופחות
עניין אותו ההיבט הקדוש של המקום
והרגשות כלפיו .רק כדי להמחיש את
החילוניות המשפחתית ,אזכיר שלא־
בא שלי לא ערכו טקס בר־מצווה והוא
מעולם לא עלה לתורה .זה לא עניין אף
אחד אצלנו.
"עם זאת ,חשוב לי מאוד להבהיר
שלא מוניתי כנציג וכדובר מטעם
סבא שלי .אני הנכד הכי צעיר שלו,
ונולדתי שנתיים אחרי שנפטר .בקרב
המשפחה יש כאלו שהיו קרובים אליו
מאוד ,כדוגמת דודתי יעל דיין".
מנקודת המבט כיום ,ההחלטה
של סבא שלך למסור את ההר לע־
רבים נכונה בעיניך?
"היא נכונה מאוד .אני חושב שהוא
הבין את המורכבות המטורפת של המ־
קום ,והצליח להבין מה יקרה בו .הוא
קלט שהמקום הזה עלול להבעיר את
כל המזרח התיכון – והוא עודנו כזה.
זה באמת המקום הכי נפיץ באזור ,וזה
מה שהופך אותו למסוכן.
"אבל יש כאן גם צד שני :עד
שנפגשתי פנים אל פנים עם פעילי
הר הבית לא חשבתי שבעצם מונעים
כאן את חופש הפולחן מיהודים .מי
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חשוב יותר מהביטחון.
"אי אפשר מצד אחד לריב עם כולם
על כך שאנחנו רוצים שמדינת ישראל
תהיה דמוקרטית יותר מאשר יהודית
– ואני ,כמובן ,נמנה על אלה שמשו־
כנעים שישראל צריכה להיות קודם
כול דמוקרטית  -ומצד שני להשלים
עם מציאות שבה קיים שטח במדינת
ישראל שבו אסור לאנשים מגזע מסוים
לעשות כל דבר שמזכיר תפילה .אם
ישראל היא מדינה דמוקרטית ,עליה
לעמוד בכללים נוקשים".
אתה עצמך ניסית לעלות ההרה
לפני כמה חדשים ,ולא הניחו לך לע־
שות זאת כי אתה עיתונאי .בעצם זו
תוצאה של מסירת ההר לווקף בידי
סבא שלך.
"ההחלטה של סבא שלי הייתה
לתת לווקף לנהל את המקום ,ולה־
בנתי המטרה שלו הייתה בעיקר לה־
ראות לווקף שלא נטלנו ממנו את
השליטה .עם זאת ,גם הווקף היה יכול
להיות מעט יותר ליברלי .מי שקובע
בפועל מה קורה בהר הוא הווקף ,יחד
עם הרשויות הביטחוניות בישראל,
ואני חושב שגם רשויות הביטחון לא
אוהבות כל כך את היהודים הדתיים
שמנסים לעלות להר .העמדה הנוקשה
של הווקף נוחה להן.

"בהר הבית משתקף המוסר הכפול
השמאלני .המקום הזה הוא עקב אכילס
גדול של השמאל .בהרבה מקרים השמאל
איננו ליברלי אלא פשוט רוצה לתת יותר
לערבים ,ובהר הצביעות הזו נחשפת.
הליברליות נעצרת בכניסה להר הבית.
רוב השמאל רואה בהר חבית נפץ ,ולא
חושב לרגע שזכויות האדם נרמסות פה.
זכויות האדם ברמאללה חשובות ,ובאותו
אופן אמורות להיות חשובות גם זכויות
האדם בהר.
"עד שהשמאל ישנה זאת ,הוא
לעולם לא יוכל לחזור לגדולה.
הדו־פרצופיות הזו מרסקת אותו.
עליו להחליט :אם השמאל אכן
דמוקרטי ולוחם זכויות כפי שהוא
רוצה להיות ,הוא מוכרח להילחם
למען זכויותיהם של אחרים ,ולא רק
אם הם ערבים .לפעמים המציאות
מראה לך כמה רבדים ומאלצת
אותך לקחת את הדרישה לחירות
הפרט ולזכות הפולחן למקומות
שאינם נעימים לך".
מה חשת כשמנעו ממך לעלות
ההרה?
"הייתי בהלם עצום .בעיניי זה
ממחיש את התבוסתנות של שירותי
הביטחון .אף אחד שם לא אומר מפו־
רשות ובפומבי שעיתונאים אינם מו־
רשים לעלות להר הבית ,אבל בשורה
התחתונה זה מה שקורה .עושים את
זה בשקט ,בלי שהציבור הרחב יידע
על כך .במקרה שלי המשטרה פחדה
שהצד הערבי יתרגז על כתבה נוספת
שתתפרסם בעניין הר הבית ,ובפרט
שנערכה בידי לא פחות מאשר הנכד
של משה דיין".
השמאלנים שונאים את ירוש־
לים?
"ככלל ,כן .נקודת החולשה והתו־
רפה של השמאל באה לידי ביטוי בי־
רושלים בהמון תחומים ,אבל בעיקר
בהר הבית .מי שיחשוף זאת יעשה שי־
רות חשוב בכך שיראה לכולם את פניו
הצבועות והדו־פרצופיות של השמאל.
לא ייאמן שלוקחים מיהודים את הזכות
להתפלל בהר".

מחיים ברוש נלקחו השבוע טביעות
אצבעות והוא צולם מכל צדדיו לטו־
בת ארכיון משטרת ישראל .שני חוקרי
שב"כ חובשי כיפות תחקרו אותו היטב,
ולברוש התברר שהם יודעים כל פרט
עליו ועל משפחתו .מי יודע ,אולי הם
חבשו כיפות מתוך כבוד למצווה הח־
שובה שניסו למנוע מברוש בכל מחיר
לפני שבועיים – הבאת גדי לקורבן פסח
בערב החג .מצד שני ,נושא הגדי עצמו
איננו חובש כיפה.
ברוש סיפר שהבלש המשטרתי
שהסתער עליו בערב החג בחר ראשית
כול לרתק בכוח אל הקרקע דווקא את
הגדי האומלל ,וביטא כך את הלחץ הע־
צום ששרר סביב העניין בדרגי הפיקוד
המשטרתי  -וכנראה לא רק שם .אולי
ביקשו בצמרת המשטרה לוודא שבעל
החיים לא יוקרב לפתע ובלי משים,
ואולי פשוט ניסו להוכיח לעצמם שה־
מצב חוזר לשליטה.
עוד כעשרים צעירים ושלושה
גדיים עוכבו בערב החג באותה דרך
כוחנית ,פחות או יותר .בני האדם שב־
קרב החבורה – להבדיל מבעלי החיים
העדינים ,שנלקחו אחר כבוד לווטרינר
העירוני – נאזקו ,נחקרו במחלקה לפ־
שיעה לאומנית וזומנו לחקירת המשך,
כששב"כ מעורה היטב בכל המהלך.
לו היו הרשויות מגיבות ליוזמת
הגדיים בצורה הגיונית  -כלומר בקור
רוח ,ולא בפאניקה שמזכירה ירי מטחי
ארטילריה כבדה נגד מתקפת זבובים -
הייתה זו מבחינתן התנהגות חכמה
יותר לאין שיעור מזו שבה נקטו .לו היו
מניחים בלשי המשטרה לרפאל מוריס,
לנעם פדרמן ולשאר החבורה הנחושה
להגיע עם גדייה עד לשערי הר הבית
הנעולים ,אפשר לשער שלא היה קורה
שום דבר מעבר להפגנה מנומסת בכ־
ניסה להר בתביעה ,לגיטימית ככלות
הכול ,לאפשר לדורשים זאת לקיים את
מצוות התורה במועדה.
כל זאת ,עוד בלי שדיברנו על הנפ־
קת צווי הרחקה בידי אלוף פיקוד העורף
לשלושת מובילי צעדות הגדיים  -צעד
שערורייתי ומפוקפק חוקית ,ששידר

בעל חיים מעורר פאניקה .חיים
ברוש נושא גדי לקורבן פסח
בערב החג

אם בשנה הבאה
מצעדי קורבן הפסח
יצאו לדרך במספרים
גדולים בהרבה ,יהיה
זה באדיבותם המלאה
של שירותי הפרסום
הנפלאים של השלטונות.
רבים ,ובהם גם מי שלא
שמעו עד כה מעולם
על קורבן הפסח ,שמו
לב לפתע לעובדה
שהרשויות הפרו כאן
לא מעט חוקים בניסיון
להשתיק מחאה חוקית
למהדרין
לאומה כולה את ההיסטריה שגורמי
אכיפת החוק נתונים בה בגלל מעשה
של מה בכך.
נכון ,תמיד אפשר לתרץ את

הצעדים הללו בשיקולי ביטחון ,וזה
אכן מה שהרשויות עושות – למשל
בתביעתן לכלוא את רפאל מוריס עד
תום ההליכים על שהפר את צו ההרחקה
מירושלים שהונפק לו .באוזני השופ־
טת המחוזית גילה כנפי־שטייניץ הכ־
ביר התובע המשטרתי בתיאור הסכנה
הנשקפת לחברה כולה ממוריס ומפ־
עיליו ,וזה אפילו הצליח לו כשהמעצר
של מוריס הוארך ב־ 21שעות נוספות.
מנגד ,כלל לא בטוח שבטווח ארוך טוב
לשב"כ ולמשטרה להרבות בהסתמכות
על שיקולי ביטחון עלומים .הרי זה
טיעון שמשמש גם משטרים רודניים,
ועלול לפגוע קשות באמון הציבורי בר־
שויות החוק – אמון שבחוגי הימין כבר
מעורער מאוד גם כך.
הודעות הווטסאפ המזלזלות של
דוברת המשטרה שנשלחו בטעות לכ־
תבים רק העצימו את הפקפוק הציבורי
בחוקיות מהלכי המשטרה .איש מכחולי
המדים לא היה מסוגל לנמק מדוע שונה
דין מביאי הגדיים מדין תפילת 'נשות
הכותל' ,למשל ,או מצעדות הלהט"בים,
מהפסח השומרוני או ממוסלמים החו־
גגים בשחיטת כבשים לאינספור את חג
הקורבן .רבים ,ובהם גם מי שלא שמעו
עד כה מעולם על קורבן הפסח ,שמו
לב לפתע לעובדה שהרשויות הפרו כאן
לא מעט חוקים בניסיון להשתיק מחאה
חוקית למהדרין.
אם בשנה הבאה מצעדי קורבן הפסח
יצאו לדרך במספרים גדולים בהרבה ,יהיה
זה באדיבותם המלאה של שירותי הפרסום
הנפלאים של השלטונות .בזכות הרשויות
צברה תביעת הקורבן תאוצה ,תומכים ול־
גיטימציה .כשבמשטרת ירושלים פשפשו
בתיק או ברכב של כל יהודי חובש כיפה
שחצה את שער יפו בצהרי י"ד בניסן ,זה
רק האדיר את מובילי הקורבן והקנה להם
מעמד של לוחמי חופש  -המקביל לזה של
התוקעים בשופר בכותל בימי הבריטים
במוצאי יום הכיפורים.
בלי משים הרשויות ליהקו את
עצמם בדיוק לתפקיד שממנו ביקשו
להימנע :שלטון המנדט.
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