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  תולדות הספר –מורה הנבוכים (א) 

 תרגום הר' קאפח ב לתלמיד יוסף בר יהודה בראש המורה נבוכים,מכת  .א

שר עמדת לפני ובאת מקצווי הארץ ללמוד בהיות שאתה, התלמיד היקר ר' יוסף ש"צ ב"ר יהודה נ"ע, כא )1(
וכאשר הסדרת לפני מה שכבר למדת ממדעי התכונה, ..אצלי, גדלה מעלתך בעיני לעוצם להיטותך ללמודים.

ומה שכבר ידעת מן המדעים מדברים ההכרחיים להיות מצע לפניהם, הוספתי בך אהבה לטוב תבונתך 
לה מאוד, והנחתיך להכשיר את עצמך בהם ביודעי את ומהירות תפישתך, וראיתי כי תשוקתך ללמודים גדו

  ממלאכת ההגיון, נקשרה תקוותי בך, וכאשר הסדרת לפני מה שכבר למדת תכליתך. 
והחילותי  דע מהם מה שראוי שידעוהו השלמים.וראיתיך ראוי לגלות לך סודות ספרי הנבואה, עד שת )2(

  ממני עוד ועוד,  לרמוז לך רמזים ולהעיר לך הערות, וראיתי שאתה דורש
  היים, לו-ואילצתני לבאר לך דברים מן העניינים הא

הללו, והאם אותם הדרכים הוכחתים, ואם לאו מאיזו אומנות הם. וראיתיך  ושאודיעך הנחות ה"מתכלמין"
שכבר קלטת משהו מהם מזולתי, ואתה נבוך, והחלו בלבך היסוסים, ונפשך הנכבדה דורשת ממך למצוא דברי 

  חפץ, 
ולא חדלתי לדחותך מכך ולצוות עליך לקחת את הדברים בהדרגה. מטרתי שיושג לך האמת בדרכיו, לא  )3(

שיבוא הנכון בדרך מקרה. ולא נמנעתי בעתות פגישותינו, כאשר נזכר פסוק או לשון מלשונות חכמים שיש בו 
  מלבאר לך אותו.  -הערה על עניין מופלא 

פנית, עוררו בי אותם הפגישות יוזמה שכבר שככה בי, ועוררני העדרך וכאשר גזר ה' על הפרידה, ופנית לאשר 
ומעטים הם! ועשיתיו פרקים מחולקים, וכל מה שייכתב ממנו יגיע  -לחבור מאמר זה אשר חיברתיו לך ולדומיך 

  ראשון באשר תהיה, ואתה שלום. אליך ראשון

 הרב קאפח שניהם בתרגום –השוואה בין פירוש המשנה ופתיחת המורה נבוכים    .ב

  מורה נבוכים, פתיחה  פירוש המשנה, הקדמת לפרק חלק
ואני עתיד לחבר חיבור אאסוף בו כל הדרשות 

הנמצאות בתלמוד וזולתו ואבארם ואסבירם 
הסבר מתאים לאמת, ואביא ראיות לכל זה 

מדבריהם, ואגלה מה מהם כפשטו, ומה מהם 
משל, ומה מהם אירע בחלום והזכירוהו בלשון 

כאלו אירע בהקיץ. ובאותו החבור אבאר פשוט 
לך אמונות רבות, ושם אבאר כל הדברים אשר 
הבאתי לך מהם בדברי אלה דוגמאות מעטות 

  ...כדי שתקיש עליהם
והיסוד השביעי נבואת משה רבינו. והוא, 

שנאמין שהוא אביהן של כל הנביאים שקדמו 
לפניו והבאים אחריו, הכל הם למטה ממנו 

ורציתי לבאר כאן זה הענין הנפלא,  ...במעלה
ואפרש סתומות פסוקי התורה, ואבאר ענין 

אמרו פה אל פה וכל הפסוק הזה וזולתו 
מענינו, לולי שראיתי שהענינים האלו דקים 

מאד וצריכים להרחבה מרובה והקדמות 
ומשלים, ושצריך לבאר תחלה מציאות 

המלאכים ושנויי מעלותיהם לפני הבורא, וכן 
נפש וכל כחותיה, ויתרחב ההקף עד ביאור ה

שנגיע לדבר על הצורות שהזכירו הנביאים 
לבורא ולמלאכיו, ולא יספיק לענין זה לבדו 

ואפילו אקצר תכלית הקצור מאה דפים, ולכן 
אניחנו למקומו או בספר ביאורי הדרשות 

שהבטחתי בו, או בספר הנבואה שהתחלתי 
לחברו, או בספר שאחבר בפירוש אלו 

  .תהיסודו

שאנו נבאר עניינים מופלאים  הבטחנו בפירוש המשנה
ב"ספר הנבואה" וב"ספר התיאום", והוא ספר אשר 

הבטחנו שנבאר בו עניינים הקשים שבכל הדרשות אשר 
פשטיהן נוגדים מאוד את האמת מחוץ לכל מושכל והם 
כולם משלים. וכאשר החילותי זה שנים מספר באותם 

עיני מה שהתחלתי ישר בהספרים וחיברתי בהם חלק, לא 
, לפי שראיתי שאם אבאר במשלים לבאר באותה הדרך

ואסתיר מה שראוי להסתיר, הרי לא יצאנו מן ההנחה 
ואם  .דבר בדבר ממין אחד הראשונה, וכאלו החלפנו

אבאר מה שצריך לבאר, הנה לא יתאים הדבר להמון בני 
כוונתנו אלא לבאר עניני הדרשות ופשטי , והרי אין אדם

  בואה להמון. הנ
ת כאשר רואה אותן הסכל וראיתי עוד, שאותם הדרשו

הרבנים, לא יקשה לו מהם מאומה, כי אין הסכל מציבור 
הפתי הריק מידיעת טבע המציאות מרחיק את הנמנעות. 

וכאשר יראה אותן שלם מעולה לא ימלט מאחד משני 
  דברים: 

או שיפרשם כפשוטם ותהיה לו מחשבה רעה על האומר  -
  .שבהו לסכל, ואין בכך הרס ליסודות האמונהויח

או שיחשוב שיש להן סוד הרי זה ניצול ודן את האומר  -
  לזכות, בין שנתבאר לו סוד אותו הדבר או שלא נתבאר. 
אבל עניין הנבואה וביאור דרגותיה וביאור משלי ספריה, 

הרי במאמר זה יתבאר באופן אחר של ביאור. ובגלל 
חבר אותם שני הספרים כפי שהיו, עניינים אלו הנחתי מל

והסתפקתי בהזכרת יסודות האמונה וכמה כללים במושגי 
חיבור האמת בקצור ורמז הקרוב לביאור, כפי שהזכרנו ב

  .הדינים הגדול משנה תורה
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 השוואת התרגומים –מתוך פתיחת מורה הנבוכים   .ג

  פרופסור שלמה פינס  פרופסור מ. שוורץ  הרב קאפח  אבן תיבון
כשתרצה להעלות בידך 
כל מה שכללו פרקי זה 
המאמר עד שלא יחסר 

השב לך ממנו דבר, 
, ולא פרקיו זה על זה

תהיה כוונתך מן הפרק 
הבנת כלל ענינו לבד, 

אלא להעלות בידך גם 
כן ענין כל מלה שבאה 
בכלל הדברים ואף על 

פי שלא תהיה מענין 
הפרק. כי המאמר הזה 

לא נפלו בו הדברים 
ן, אלא כאשר נזדמ

בדקדוק גדול ובשקידה 
רבה והשמר מלחסר 

באור ספק. ולא נאמר בו 
דבר בזולת מקומו אלא 

  לבאר ענין במקומו, 
, ולא תרדפהו בזממיך
שתזיקני ולא תועיל 

עצמך, אבל צריך לך 
שתלמוד כל מה שצריך 

ללמדו, ועיין בו תדיר 
והוא יבאר לך הגדולות 

אשר  הדתשבספקות 
  יסופקו על כל משכיל

ם תרצה להשיג כל א
מה שנאמר בו, עד 

שלא יישמט לך ממנו 
תאם פרקיו זה מאומה, 
ואל תהיה  עם זה,

מטרתך בכל פרק 
להבין כללות עניינו 

בלבד, אלא גם הבנת 
כל מלה שנאמרה בו 
דרך אגב ואף על פי 

שאינה מעניין הפרק. כי 
מאמר זה לא נאמרו בו 
הדברים איך שנזדמן, 

אלא בדקדוק רב 
וק וזהירות ובמשנה די

מגרימת טעות בהבנת 
דבר קשה, ואין דבר 

שנאמר בו שלא 
במקומו, אלא כדי 
לבאר עניין מסוים 

  במקומו.
 ואל תעיין בו בקלישות

כי אז תזיקני ולא תועיל 
לעצמך, אלא צריך 

אתה ללמוד כל מה 
שצריך ללמוד, ועיין בו 
תמיד, והוא יבאר לך 
רוב הדברים הקשים 

שהם קשים  שבתורה
  שכיל.לכל מ

אם ברצונך להׂשיג את 
כל אשר בו באופן שלא 
יישמט ממך דבר ממנו, 
פרש את פרקיו זה לפי 

ותהי מטרתך לא רק  זה.
להבין כל פרק בכללות 

משמעותו, אלא גם 
לתפוׂש כל ביטוי המופיע 
בו תוך כדי הדברים, גם 

אם אין ביטוי זה שייך 
למטרת אותו פרק. שכן 

בספר זה אין הדברים 
צורה מקרית אמורים ב

אלא בדיוק רב, 
בקפדנות מופלגת 

וזהירות מפני פגימה 
בהבהרת בעיות 

סבוכות. לא נאמר בו 
שום דבר שלא במקומו 

אלא להבהרת משהו 
  במקומו. 

לכן אל תמשיך את דבַרי 
פן השווא שלך -בדמיונות

תפגע בי ולא תועיל 
לעצמך. אלא ראוי לך 
שתלמד את כל הראוי 

ללמוד, ותסתכל בספרי 
תמיד, כי הוא יסביר  זה

לך את רוב המקומות 
הקשים  בתורההקשים 
  דעת.-לכל בר

If you wish to grasp the 
totality of what this Treatise 
contains, so that nothing of it 
will escape you, then you 
must connect its chapters 
one with another; and when 
reading a given chapter, your 
intention must be not only to 
understand the totality of 
the subject of that chapter, 
but also to grasp each word 
that occurs in it in the course 
of the speech, even if that 
word does not belong to the 
intention of the chapter. For 
the diction of this Treatise 
has not been chosen at 
haphazard, but with great 
exactness and exceeding 
precision, and with care to 
avoid failing to explain any 
obscure point. And nothing 
has been mentioned out of 
its place, save with a view to 
explaining some matter in its 
proper place. You therefore 
should not let your fantasies 
elaborate on what is said 
here, for that would hurt me 
and be of no use to yourself. 
You ought rather to learn 
everything that ought to be 
learned and constantly study 
this Treatise. For it then will 
elucidate for you most of the 
obscurities of the Law that 
appear as difficult to every 
intelligent man. 

  

 מכתב מהרב קאפח לפרופסור מ. שוורץ  .ד

הרמב"ם דומה לראי: שכל מי שעומד מולו רואה בבואתו, כך הוא הרמב"ם פנים רבות לו, וכל אחד טועם בו 
  את טעמו


