
  )16הרמב"ם ועולמו (    סיון תשע"ז

 הרב ברוך וינטרוב  
Rabbi@mevaser.org.il 

  

  ל הספרפולמוס עה –מורה הנבוכים (ב) 

 תיחה למורה הנבוכיםפ  .א

' כל מי שיקרא מאמרי זה שלא יפרש ממנו אפילו דבר אחד, ולא יבאר ממנו לזולתו, אלא מה שהוא להי ית-ואני משביע בא
מבואר מפורש בדברי מי שקדמני מחכמי תורתנו הידועים. אמנם מה שיבין ממנו ממה שלא אמרו זולתי מחכמינו לא יבארהו 

ברי חילוף מה שרציתיו, ויזיקני גמול תחת רצותי פשר שיהיה מה שהבינו מדלהשיב על דברי, שא לזולתו, ולא יהרוס ויקפוץ
להועילו, והיה משלם רעה תחת טובה. אבל יתבונן בו כל מי שיבא לידו, ואם ירפא לו מדוה לבבו ואפילו בענין אחד מכל מה 

ה לו בו שום שיסופק, יודה השם ויספיק לו מה שהבין. ואם לא ימצא בו דבר שיועילהו בשום צד יחשבהו כאלו לא חובר, ואם ירא
הפסד כפי מחשבתו, יפרשהו וידין אותו לכף זכות, ואפילו בפירוש רחוק. כמו שחוייב עלינו בחק המונינו, כל שכן בחק ידועינו 

  וחכמי תורתנו המשתדלים להועילנו באמת כפי השגתם

 )?1232( אגרת חרם של רבני צרפת  .ב

השם ומדרשי סיני בספרי הבלים נחשכים הולכי במורה הנבוכים מי יתעול בהמיר עם ובהגעיל אמת בלא יועיל... בעזבם דברי 
דבריהם בדבר משה, לא זכרו אחריתם... ואיך מלאם לבם הסכל לפקפק על שכר גן עדן וההלכות והאגדות עצמו מספר, ותולין 

, וכמו כן על שאר ואם חס ושלום חולק אדם על זה בשביל דבר ה"ר משה, הרי הוא כאפיקורס שחולק על דברי התנאין ואמוראין
גדות פתיחת פי האתון וסעודת לויתן אשר פירשו רבותינו כפשוטן, והמשנה ידו על התחתונה... והמסתכלים במורה הנבוכים 

 ילבשו כמדם קללה ויהיו לאלה ולכלימה.

  ?)1232( מכתב הרמ"ה לרמב"ן  .ג

ה על קריאה לכסות דמעה את מזבח ני קריאם היום מרי שיחי ידי כבדה על אנחתי בעמדי על אגרת תשואות מלאה קראה באזג
לשבור עול מצות ותורות ולנתק מוסרות באמרם אין חפץ לבורא ית'  ...פורצי פרצות הלכו במועצות ...' על ריב בני ישראלה

ואין רצונו כי אם להשיג כל איש בלבבו ידיעת קונהו וחכמת מרכבו כי מה חפץ בגוף אם יטהר ואם יטמא אם  ...בשקלים וקולבון 
והנה נמצא בתוכם גזע אמונה מקור לחכמה ולתבונה הרב המובהק רבי שלמה ב"ר אברהם הוא החל להיות  ...ירעב ואם יצמא

זהיר והעם לא נזהר זולתי הנלוים עליו קצת חכמי ההר החונים תקע בשופר חכמה לה... גבור בארץ לשובב נתיבות ולגדור פרץ
ובראותם כי חתרו להשיב אל היבשה ולא יכולו הגישו עצמותיהם ודיניהם לפני חכמי צרפת להכריע ביניהם וכראות  ...על דגליו

דברים על הרב  פנות הצר הצוררת כי רוח פנות רבני צרפת אליהם מתמהרת וליסרם בעקרבי מוסר מתעוררת שמו עלילות
   ....חלילה להם מעשות כדבר הזה ...' ובמשה עבדוהיו אשר היו לעזר כנגדו כי דבר בהנזכר ותלמיד

ואראה והנה יונקתו מחזקי שרשי הדת ומסעפת פארותיה מחזקת בדקי  ...ואני כבוא ספר הזה אלי מלאני לבי לעבור בין בתריו
מות וחיים בלשונה פעם להשמאיל ופעם להימין מקרבת בשמאל ודוחה בימין ל בגרונה ו-יסודותיה והורסת גדרותיה רוממות א

ואבינה כי תהפוכות בקרבה לא ינקה כל הנונע בה הרחקתי מעליה דרכי ולא נתתי לחטוא חכי ברב הגדול המגיה חשכי אשר 
זה אשר סתמו היתה רוח זרע אור משנה תורתו על כל קצוי נשיה נוטע בהם עצי דעת ותושיה כי מי יודע אולי בעל הספר ה

   ...אחרת עמו
זה ימים רבים הרבה משלשים שנה בהגיע תור משנה ספר התורה בארץ הזאת ואעמוד על ספר המדע אשר דבר בהלכות 

תשובה על העולם הבא שאין בו גוף וגויה קנא קנאתי לצור ישראל וקדושו וליסוד הצדק ושרשו בראותי כי אבדה אמונת תחיית 
ידי ואכתוב אגרת קנאות לרבני חכמי לוני"ל אשר היו בימים ההם לקנא לכבוד השם ית' ולדברי תורתו אשר  ואשלח ...המתים

והנה אין איש מתחזק עמי לגדור פרץ בעמי אכן עמד אחד מחכמיהם לרכוב במרכבת המשנה ... היו לחרפות ולחזק ידים רפות
ועתה מה  ...וכליותי אשתונן כי לא נראתה קשת תוכחתם בענן ובשם קדוש ישראל לא יכונה ועד כל רעיו אתבונן יתחמץ לבבי

תקות אדם לשלוח אגרותיו בקצות ארצות ולגדור פרצות ולהוכיח לאדם מומו ולפקוד עליו אסרו הלא רב לו להוכיח עצמו במומו 
עמו סוכת שלומיו  והצור יעשה שלום במרומיו יפרוס על כל... פן יוסיף העובר על דת לחרף ולקלל ונמצא שם שמים מתחלל

וייטיב לטובים ולישרים בלבותם והשיב לב אבות על בנים ולב בניהם על אבותם כחפץ ענותכם וכחפץ אחי אחותכם דורש 
  מאיר הלוי בר' טודרו''ס הלוי זצ''ל שלומכם ושלותכם:

 ?)1233( אגרת הרמב"ן אל רבני צרפת  .ד

טרם אענה אני שוגג עוד אדבר ולבי מפני היראה מתמוגג ינתקו מורשי המחשבה וארשת השפתים והקולמוס והמגילה ינועו בין 
  ...הידים כאשר ינוד הקנה במים בשמעי אריות שואגים ממעונותיהם

רק אנכי היום כקטן אשר שואל מפי מלמד וכתלמיד אשר לעמוד על דעת רבותיו חומד ואין הביישן למד והסירותי מסוה הבושה 
והאמת בראותי עצתכם הטהורה  ...רבותינו הצרפתים תלמידכם אנו ומימכם אנו שותים הגיעוני דבריכם נדון בהם... מעל פני 

רבנים ושרים פנת שבטה כולם הסכימו לנדות ולהחרים על כל איש אשר ידו  נסכמת עדתכם הקדושה חותמתה כל ארץ צרפת
ולמה קדושי עליון פרשתם לרב הקהלות  ...הרים להגות בספר מורה נבוכים וספר מדע וקרנו יגדע עד אשר יגנזו גניזה עולמית

לשאול באלה נפשם ולא נתתם רשת החרם לקטף עוללות ואשכול להשחית את הכל כי תתנו ארץ הלזו לבוז ולמשיסת רכושם ו
  בכל גלות החל הזה בספרד ... כבוד להרב הגדול אשר בנה בתלמוד מגדול מגדול עוז לשם ה' ומקדש להמוני המון עם הארצות
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ואם אתם בחיק אמונה אמונים שתולים בחצרות ... ובארץ המערב ואל המזרח ואל הצבי היה מושיע ורב כמה נדחי חכמה קבץ
ננים הלא תשימו לב ליושבי קצות כי השיב לבצרון אסירי התקוה ומוכרחי התאוה השביעם באמונתנו הקבלה דשנים ורע

ולולי מדברי הרב ומפי ספריו חיו ונפשם מדשן חכמתו ירויו  ...ובקבלתנו נפשם הרוה תחת אשר מלאו כריסם מהבלי היונים
   .ובאהלי תעודה ישליו כמעט רגליהם נטיו

 ס,מה לנוס לרחוק מעל ארסטו וגליאנועצמו? והוא כמוכרח ואנוס לבנות ספר מפני פלסופי יון ש הלכם גאוני התלמוד הטריח
 .לסופיא יצא על דלתי חכמה נקשיכי לקרב רחוקים נטה מהקו בעקבי פ... השמעתם דבריהם אם טעיתם אחרי ראיותיהם? 

   ... ?קשה בעניכם שדחה אויביו בקש
ה ושנאה נאמרין אסור לשומעם אף כי לכותבם ומכ"ש לאמרם שכתבתם ואמרתם על הוצאתם עתק מפיכם דברים הנראים לקנא

בכל גלות צרפת וספרד לא קם כמוהו המורה יורה מי כמוהו מורה ובכל מיני חכמות בקי משנתו קב ונקי פערתם  .הקדוש ההוא
הנה זאת לא צדקתם  ,ה צדוקיפה לבלי חק והעתרתם בדברים הנשמעים למרחוק באמרכם על הגאון יש לנו גדול ממנו שנעש

 ...האם ראיתם ספריו אם דקדקתם בחבוריו השמעתם אותו מבעט באיסורין בקלין וחמורין ...אענכם לא דברתם נכונה בעבד ה'
מי הכה הצדוקים אשר היו כגבורים חוסים מי נתן הביתוסים לשוסים הלא הרב ז"ל כי ה' עמו והוביש רוכבי סוסים והוציא 

מלך מצרים מפחדו יגורו ומשאתו חרדים ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד הרב עליהם ונתחזק מוראו אדיריהם מחצר 
על כולהם והנני מעיד עלי לפני רבותי שמים וארץ כי שמענו ממגידי אמת שבכל ארצות מלכות תימן קהלות רבות עוסקים 

ון וביומיכון ובחיי דרבנא משה בן מיימון אשר האיר עיניהם בתורה ובמצות לשמן והיו מזכירים שם הרב בכל קדיש וקדיש בחייכ
בתורה והעמידן בקרן אורה לבטל מהן גזרות קשות וכובד המס כי היו כטיט חוצות מרמס ומעליהם עול מלכות הרים ויחלו מעט 

להתריס כנגד וקהלות האלה בשמעם את דברי האלה היוצאת הלא יפרקו עול המורא ויגלו פנים בתורה  .ממשא מלך ושרים
רבני צרפת ידברו ואיש את רעהו יעזורו לחזק מתנים ולאמץ כח על דברי הרב הגדול וללומדי בספריו יאמרו חזק והברק כמראה 

  ...הבזק להחזיק ידים ולהוסיף ישיבה עוד ולאמץ מאד תעשה תורה כשתי תורות וכל ישראל שתי חבורות
דינות יחזור לבם על הראשונות וכל שכן על האחרונות וידוע תדעו באמת ועתה רבותינו הגדולים המגדלים והפנות ושרי המ

ואל עוסקי ספר מורה הנבוכים כתות כתות תשימו יד מוראכם אל פיכם כי מצות ... ובבירור כי לא ישמעו הקהלות לחרם וארור
ל ה' לכל הקורא בזה הספר -הרב הגדול המחברו היא לאמר לא תפרשוהו ולא תפרסמוהו וכך אמר בתחלת ספרו אני משביע בא

לבל יבאר ממנו אפי' אות אחת ולא יבאר לזולתו אלא מה שהוא מבואר ומפורש בדברי מי שהקדימני מחכמי תורתינו אשר נקבו 
בשמות אך ללמד מה שלא אמר אחר זולתי מגאונינו ז"ל אל ילמדהו לזולתו זה תופס דברי הרב ז"ל ואם אתם רבותינו תסכימו 

צה וגם אנחנו נצא בעקבותיכם תחזקו הדבר הזה בחרם ואלה ברעם וברעש ובקול המולה גדולה ולהב אש עם חכמי פרובינ
   ...אוכלה הלא די בזה תקנה

להינו ותנו כבוד לתורה יעמדו נא שרינו וכל הקהל אשר בעירנו -ואם תראו בעצתכם הטהורה להוביל שי למורא הבו עוז לא
ים הארז האדיר אשר בין עבותים צמרתו זרע קדש מצבתו הרב רבי אברהם בנו של ונמלך תחלה ביסוד המעלה בנן של קדוש

  .רבינו ז"ל ותהיה הסכמת כולכם עמו הסכמה אחת

 )1234( אגרת רבי אברהם בן הרמב"ם  .ה

כי היתה מחלוקת גדולה בין חכמי המדינה ותלמידיהם ונחלקו העם בעבורם  הגיעה אלינו שמועת המדינה הנקראת מונטפשליר
לשני חלקים חלק אחד בעלי השכל והבינה הבינו האמת בעיקר דתם ונתקנה להם על פי ספר המדע וספר מורה הנבוכים 

וכי אש ... םונתקיימה להם האמונה האמתית אשר היא עיקר הדת וחלק אחד מתאמצים באמונה המקולקלת שירשוה מאבות
המחלוקת פעם תעלה ופעם תשקוט עד אשר בא להם עבריין אחד הולך רכיל שקרן הוציא דבה על ספרי הצדיק אבא מארי זצ"ל 

והקול שהוציא השקרן האחר עלי שאני נדיתי הרב ר שמשון ז"ל לכבוד הצדיק אבא מארי זצ"ל שקר בדה מלבו ... ועל דבריו
  ...א ננדה אותם לכבודנו ק"ו חכמי תורתנוחלילה לי חלילה אנחנו עמי הארץ ל

ומעתיקי הדברים הוציאו קול בארצנו כי ספרי הרב רבינו הצדיק אבא מארי זצ''ל ספרו מורה הנבוכים וספר המדע שרפו אותם 
החלק האחד מאנשי קהל מדינת מונ"ט פשלי"ר בכח הנוצרים העוזרים אותם כי אמונתם אינה רחוקה מאמונתם ולא ידענו 

מגלת ספר מחוה אמרי שפר הגידה לנו מעשה שהיה היאך היה  ...וף חדש שבטסל בוריו עד אשר באה אלינו מעכו בע הדבר
ועם אותה המגלה בא קונדריס כתוב בו נוסח החרם אשר החרימו  ...מתחלתו ועד סופו וגם שריפת הספרים היאך נשרפו

שהחרימו בכח הגוים על קוראי  ...יבותם והקרובים אליהםהרבנים חכמי עיר לוניל העומדים בפרץ על כל הקהלות אשר סב
  ...הספרים שהחרם שלהם הפוך עליהם חרבם תבא בלבם וקשתותם תשברנה

אבל העון  ...ואין עליהם תלונה כי לא הבינו דברי המאמר הנכבד ספר מורה הנבוכים וספר המדע כי אין להם כח הבנה ומדע
רץ גדר ישכנו נחש לדבר בספרים שלא נתחברו להם אלא למי שידע דרכם ויש להם שלהם הוא שהכניסו עצתן לפרוץ גדר ופו

חבר אותו הספר להמון העם ולא למי שהתחיל בעיון החכמה ולא  ... שלאכח בינה להבין סודותן הלא כתב הצדיק אבא מארי ז"ל
ה בעין שכלו וידע הנולד כי בודאי ללמד מי שלא למד אלא המשא והמתן שילמוד ממנו דרך ההלכה בלבד והוא זצ"ל בעצמו רא

זה ספר מורה הנבוכים ויעמדו על דבריו רבים יקשה על המשתבשים בחכמתם  שכשיתפשטהחכם הוא רואה את הנולד ידע 
ומהנה  החכמים בעיניהם ואמר עוד זצ''ל שכוונתו ללמד חכם אחד מבין דבר מדרך האמת ואע"פ שלא יבינו דבריו אלף כסילים:

 ...ל תורף דברי אלה האנשיםאתחיל להשיב ע


