
  )17הרמב"ם ועולמו (    תמוז תשעז

 הרב ברוך וינטרוב  
Rabbi@mevaser.org.il 
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  )1304( שו"ת הרשב"א א, תטו  .א

איש מבני קהלינו בספרי היונים אשר  בכח החרם לבל ילמוד
חברו בחכמת הטבע וחכמת האלהות בין המחוברים 

בלשונם בין שהועתקו בלשון אחר מהיום ועד חמשים שנה 
עד היותו בן חמש ועשרים שנה. ושלא ללמד איש מבני 

קהלתנו את אחד מבני ישראל בחכמות האלו עד שיהיו בני 
לידי הכפירה . זה באמת יש מביא .עשרים וחמש שנה.

הגמורה ומזה ינצל באמת כל לומד התורה. והוצאנו מכלל 
גזרתנו חכמת הרפואות אף על פי שהיא לקוחה מן הטבע 
לפי שהתורה נתנה רשות לרופא לרפאות. ומה שהסכמנו 

והחרמנו בספר התורה במעמד כל הקהל ביום השבת 
  בפרשת אלה הדברים.

 )1304אגרת רבי מנחם המאירי לאבא מארי (~  .ב

ימים רבים לנו הגיע שמעך, כי החלות להראות את גדלך 
ואת ידך החזקה, ולבטל ענין הדרשות אם בהסכמה אם 

בחרם ובאלה, אם לבטלם מכל וכל שלא ידברו בהם רק מן 
התורה והתלמוד והמדרש... בדבר שאין בו הריסה או גלוי 

סוד בסודות התורה והנבואה. ששנו על אמרתך כמוצא שלל 
על  –ושבחנוה אשרנוה וקימנוה כדחזי. אמרנו  רב, הללנוה

  ידך יניח לנו ה' מרגזנו ומעצבנו.

 הלכות יסודי התורה א,י  .ג

מהו זה שביקש משה רבינו להשיג כשאמר הראני נא את 
והודיעו ... כבודך, ביקש לידע אמיתת המצאו של הקדוש ב"ה

מה שלא ידע אדם לפניו ולא ידע לאחריו, עד שהשיג  ה"ב
המצאו דבר שנפרד הקדוש ברוך הוא בדעתו מאמיתת 

משאר הנמצאים, כמו שיפרד אחד מן האנשים שראה אחוריו 
והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר גופי האנשים, ועל 
  דבר זה רמז הכתוב ואמר וראית את אחורי ופני לא יראו.

א"א אין דעתי מיושבת על זה שהרי ראה : השגת הראב"ד
לוחות מה שלא ראה נביא מעולם עד  בסיני בארבעים יום של

שקנאו המלאכים בו ובקשו לדוחפו עד שאחז בכסא ומה 
ופנים ואחור סוד גדול הוא ואין ראוי לגלותו לכל  ...הוצרך עוד

  .אדם ואולי בעל הדברים הזה לא ידעהו
ואני אומר כמה פנים לתורה נסתרים ונגלים : מגדל עוז

והדרך אשר תפס ר"מ ז"ל בזה דומה לדרך שתפס בספר 
מורה הנבוכים לישב דעת המתפלסף הציקוהו פשוטי 

המקראות ולכך חברו בלשון הגרי אבל הוא בעצמו יודע כי 
דרך האמת נעלמת ואינה נמסרת אלא מפה אל פה 

  ...ובחשאי
סוף ימיו שאני מעיד שראיתי ולדעתי שר"מ ז"ל ידע בהם ב

בספרד ארץ מולדתנו כתוב במגלה של קלף ישן מיושן 
ומעושן לשון זה. אני משה ב"ר מימון כשירדתי לחדרי 

המרכבה בינותי בענין הקץ וכו', וקרובים היו דבריו לדברי 
  ..המקובלים האמיתיים.

: ודברי הראב"ד... בתפישת המלאכים, פירוש הר' קאפח
ם, ואחיזת הכסא, נראים פשטניים מדאי, קנאתם, ודחיפת

הרחוקים מרחק רב מאד מתפישת רבנו מטרתו וכוונתו... 
ועיין מגדל עוז, שאין דבריו ענין לענין, אלא לגדולתו של 

  רבנו, ואינן ענין לכאן.

 )1279( עפיהחיי נפש למקובל ר' אברהם אבול  .ד

קראתי שם ספרי זה "חיי הנפש", כי בו ישיגם הרוצה 
באמת בעיינו בסודותיו בעיון שכלי מתוקן ומקובל.  להשיגם

סעיף עץ עושה פרי למינו אשר זרעו בו. ופירותיו  והנה הוא
  ...פירות המאמר הנכבד מורה הנבוכים נלקטו מתוך

 הקדמה לשער הגלגולים, ר' חיים ויטאל  .ה

ם הרמב"ם ז"ל שחבר ספר היד הנקרא משנה תורה, ג
ולכן ב' הפוסקים  ...בתקון האחד... והרמב"ן ז"ל, שרשם

האלה נקראו משה. אמנם הרמב"ם הוא מן פאה השמאלית 
ולכן לא זכה לידע חכמת הזהר, אבל הרמב"ן ז"ל הוא מן 

 .פאה הימנית. ולכן זכה אליה כנודע

 רס-אגרות קדש לרמ"מ שניאורסון, יט, רנט  .ו

אדמו"ר כי חיבה יתרה  שמעתי כמה פעמים מכ"ק מו"ח
, החל נודעת לרמב"ם ולספריו, בתוכם המו"נ, מנשיאי חב"ד

מבעל התניא... ולא עוד אלא שהצמח צדק היה לו שיעור 
מיוחד במורה נבוכים עם בן זקוניו וממלא מקומו החביב עליו 

 –את המו"נ  –כנפשו (=האדמו"ר המהר"ש), והיה מבארו 
  לה.על פי יסודות תורת החסידות והקב

 תשב"ץ ב, נב  .ז

החכמה הפנימית. אשר אין בה תרמית ומעלתה על שאר 
החכמות גדולה. היא חכמת האמת חכמת הקבלה. היא 
חכמת נביאינו. ובה מתנשאים נשיאינו. היא היא חכמת 

.. ל בני אדם.-התורה אשר מכל סיג טהורה. בה יתקרבו לא
ושאר החכמות אינם רק שיחות. ואליה המה פתיחו'. ואם 

. האמנם .א גברת המה שפחות. ודי להם בזה מעלה.הי
נהגנו בעצמנו בלמודם היתר. כדי להשיב את אפיקורוס 

  עושה תורתינו פלסתר.

 'משה מנדלסון', פרופסור שמואל פיינר  .ח

עולמו האינטלקטואלי הקיף אז לא יותר מאשר את ספריית 
לראשיתה ... אליטת הלמדנים: במרכזה התלמוד ופרשניו

מסלול הקריירה הרבנית של מנדלסון הובילו של הסטייה מ
שנה לפני הגיעו של מנדלסון ... גיוון מסוים באותה הספרייה

לברלין הדפיס ישראל בן אברהם, גר מאמסטרדם שניהל 
את בית הדפוס העברי בייסניץ הסמוכה לדסאו, את ספר 

'מורה  ם"וסופיה החשוב ורב ההשפעה של הרמבהפיל
והודפס  12הספר שחובר במאה ה , כי יש להדגיש .נבוכים'

לא הודפס עד אז מחדש במשך כמאתיים  16במאה ה 
בתרבות התורנית  -שנים. ההזנחה הזאת לא הייתה מקרית 

האשכנזית הייתה הפילוסופיה היהודית של ימי הביניים 
נחלתם של מעטים בלבד. רעיונותיה, מושגיה וסודותיה של 

התובנות  הקבלה משכו אז את הלב הרבה יותר מאשר
הרציונליסטיות של הפילוסופיה, והיו אף רבנים ששימרו את 

על לימוד הפילוסופיה בשל הסכנה  14ההאיסור מן המאה 
לשלמות האמונה הדתית. החזרתו של הספר 'מורה נבוכים ' 

 1742מחדש ב לארון הספרים היהודי באמצעות הדפסתו 
מן כך, באמצעות טקסט פילוסופי ... הייתה בבחינת מפנה

  . אל הפילוסופיה ...התעוררה כמיהתו ... 12-המאה ה
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 )1768( מטפחת סופרים, ר' יעקב עמדין  .ט

אם הייתי כדאי הייתי אומר שהר"מ ז"ל הוא רבי, מאיר עיני 
בהלכה, אלא גם בדעות אמוניות בכל מקום שראיתי כחו 

אך לבעל ספר מורה נבוכים לא יכולתי לישא פנים ... יפה
ש בענין הניסים שבתורה ונביאים, בזכרי, (בפרטות מ"

ובמעשה מרכבה שבדה מלבו בעל ספר המורה והרכיבם עם 
חכמת מה חיצונית על דברת בני אדם בשאר דעות, אשר לא 
ממקור ישראל חוצבו), רעדה אחזתני, חלחלה מלאה מתני, 

מ על חבור על כן אמרתי בחפזי, כל האדם הקורא בשם הר"
ו המחבר הגדול בעל ספר שאינ ,ספר מורה נבוכים, כוזב

  ...הי"ד החזקה

 שו"ע יו"ד רמו, ד, הג"ה  .י

אין לאדם ללמוד כי אם מקרא, משנה וגמרא והפוסקים 
הנמשכים אחריהם, ובזה יקנה העולם הזה והעולם הבא, 

אבל לא בלמוד שאר חכמות. (ריב"ש ותלמידי רשב"א) ומ"מ 
מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי 

מינים, וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס. ואין לאדם לטייל 
בפרדס רק לאחר שמלא כריסו בשר ויין, והוא לידע איסור 

  (רמב"ם, יה"ת ד) והיתר ודיני המצות
אבל לא ראו את ... ברי הרמב"םהוא מד: ביאור הגר"א

 הפרדס לא הוא ולא הרמב"ם

 )1800תט (~-חיי מוהר"ן תז  .יא

ְּבֵסֶפר חֹובֹות ַהְּלָבבֹות ְוֵסֶפר ָהִעָּקִרים ּוִמַּלת  ַׁשַער ַהִּיחּוד
ַהִהָּגיֹון ְלָהַרְמַּב"ם ּומֹוֵרה ְנבּוִכים, ְוֵכן ְׁשָאר ִסְפֵרי ַהְמַחְּבִרים 

ֵהם ִאּסּור ָּגדֹול ְמאד ְמאד ִלְלמד אֹוָתם, ִּכי  ַהּכל ַּכֲאֶׁשר ַלּכל
ַאְׁשֵרי ִמי  מּוָנה ַהְּקדֹוָׁשה.ֵהם ּפֹוְגִמים ּוְמַבְלְּבִלים ְמאד ֶאת ָהאֱ 

ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֶהם ְּכָלל ְוהֹוֵל ִּבְתִמימּות, ִּכי לא ְּבֵאֶּלה ֵחֶלק 
  ..ַיֲעקב ְוכּו'.

ְּכָבר ָידּוַע ֶׁשּלא ָעׂשּו ִּכי  ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשִּנְמָצא ַהְרֵּבה ֶׁשִחּפּו ָעָליו
ִחֵּבר ְסָפִרים ִנְפָלִאים ַעל ָּכל ִאם ְלַמַען ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה ֵמֲחַמת ׁשֶ 

  .. ַהֲהָלכֹות ְּכגֹון ֵסֶפר ַהָּיד.
אֹוי ָלֵעיַנִים ֶׁשָּכ רֹואֹות, אֹוי ַלֵּלב ֶׁשִּנְכַנס ּבֹו ׁשּום ְסָבָרא ָרָעה 

ָּכזאת ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ָּכל ִסְפֵרי ֱאֶמת ֶׁשִּקַּבְלנּו ֵמַהַּתָּנא ֱאל ִקי ַרִּבי 
ְוִׂשים ִלְּב ְוָהֵבן .. יֹוַחאי ְוָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוכּו'. ִׁשְמעֹון ֶּבן

ִאם ִמֵּסֶפר מֹוֵרה ְנבּוִכים ַהָּבנּוי  ִמְּפֵני ִמי ָראּוי ְל ְלִהְתָיֵרא יֹוֵתר
ִאם ְלַהְבִּדיל  ַעל ִּפי ְסָברֹות ֲאִריְסטֹו ַהָּיָון ִיַּמח ְׁשמֹו ְוִנַּמח ִזְכרֹו

וַהר ַהָּקדֹוׁש ְוָהֲאִר"י ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶׁשִחְּברּו ָהַרְׁשִּב"י ִמֵּסֶפר ַהז
ְוַחְבַרָּיא ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ְּברּוַח ַהּקֶדׁש ְוַעל ִּפי ֵאִלָּיהּו ִזְכרֹונֹו 

ִלְבָרָכה, ְוָכל ִּדְבֵריֶהם ֻרָּבם ְמֻקָּבִלים ִאיׁש ִמִּפי ִאיׁש ַעד מֶׁשה 
  ..לֹום.ַרֵּבנּו ָעָליו ַהּׁשָ 

ְוָאַמר ֶׁשְּיכֹוִלין ְלַהִּכיר ְּבַהָּפִנים ֶׁשל ָהָאָדם ִאם ָלַמד [מֹוֵרה 
ְּכלֹוַמר ֶׁשַהָּפִנים ֶׁשל ֶזה ַהּלֹוֵמד ֶזה ַהֵּסֶפר ִנְׁשַּתָּנה . ְנבּוִכים]
לִהים ָּפִנים ִּדְקֻדָּׁשה ַעל ְיֵדי -ִּכי ְּבַוַּדאי הּוא אֹוֵבד ֶצֶלם אֱ  ְלָהַרע.

מֹו ֶׁשרֹוִאין ְּבחּוׁש ֶׁשֻרָּבם ְּכֻכָּלם ֶׁשָעְסקּו ְּבֵאּלּו ַהְּסָפִרים ּוכְ  ֶזה.
ַעל ָּכל ְוֵהם ֲחׁשּוִדים  ּו ֶאִּפיקֹוְרִסים ְּגמּוִרים,ַּבּדֹורֹות ַהָּללּו, ַנֲעׂש

  .ֲעֵברֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה

  

  

  

 אגרות צפון, רש"ר הירש  .יב

אשר התחנך  הוהנה הקימה העת ההיא איש בעל רוח כביר
ך והוא שצרי —ביהדות בלתי־מובנה ובחכמת ערב גם יחד, 

לכל הנבוכים  ך. היה למורה־דר..היה ליישב את הסתירה
העומדים באותה מלחמת־הדעות. איש נעלה זה, שלו, ורק 
לו, אנו חייבים תודה על הצלת היהדות המעשית עד לימינו 

את  ולא פיתח... יישב את הסתירה על־ידי פשרה... אנו
דווקא הוא שהוליד כל  ,היהדות מתוך נפשו פיתוח־של־יצירה

הטוב והרע כאחד. הכיוון הרוחני המיוחד שלו היה ערבי־
היתה גם השגתו על החיים. מן החוץ חדר לתוך  ךיווני, וכ

היהדות והביא בידו השקפות כאלו, שמצא אותן קיימות 
ו ופיע באותהוהנה  ..ובהן ביצע את הפשרה. —במקום אחר 

איני מעיז לדון עליו,  ובקי ב-דור מקצוע־לימוד, אשר אני כלא
אך אם מבין אני כראוי את שסבור אני להבין, הרי הוא כלי 

אלא  ;ס"ך והש"מחזיק ברכה לעצם אותה הרוח של התנ
הבינו גם בו הבנה מוטעית ומצערת: דבר שהוא  ךשאחר־כ

תנועה עולמית והתפתחות מתקדמת הובן כמנגנון קבוע 
ומד; ודבר שהוא חזיון פנימי, הובן כעולמות־דמיון וע

אותו לימוד  ךנהפכה היהדות המעשית בתו... נייםוחיצ
לפעולה של השפעה על עולמות תיאוסופיים ודמיוניים או 

. והנה, אם תקבץ עוד את ..לאמצעי של התגוננות מפניהם
את  ךההשפעות השונות הללו, הרי תוכל לבאר לעצמ

שמונים שנה בערך וגם תבין את כל  תופעת היהדות לפני
שעול  ןמכיו ,שבא בעקבותיהן לאחר־מכן. שהרי עתה

השיעבוד מבחוץ התחיל מתרופף קצת והרוח הרגיש חירות 
גדולה יותר לתנועתו, הופיעה שוב אישיות נעלה ומצויינת, 

אישיות מכובדת מאד, שאף היא כיוונה בשם השפעתה את 
אף הוא לא  —עצמו ההתפתחות עד היום הזה. איש זה 

עם־זה היה ... אב את התפתחות רוחו ממקור היהדותש
הראה לאחיו  ךמבחינה אישית יהודי דתי למעשה ועל־ידי כ

ולעולם, כי אפשר להיות יהודי אדוק־בדתו ועם־ זה 
להתנוסס בכבוד רב כאפלטון אשכנזי. תיבה זו: ״עם־זה״ 

  היא שהכריעה.

 המאור האחד, הראי"ה קוק  .יג

ית עומדת לפנינו התמונה המרהיבה כפולת כיצירה אגד
האורה הזאת של פאר גאוני עולם זה, הרמב"ם ז"ל. 

"מבקרים" עזי נפש היו בודאי רוצים להפוך באמת את 
האישיות המוצקת הזאת לתמונה אגדית, אשר רק בדמיון 

המופרז יכול להיות לה מקום ולא במציאות הרגילה 
חשוב, שאותו הגאון בהגבלתה. כי כיצד יכול המוח הרגיל ל

התלמודי, אשר יצר את פירוש המשנה הנפלא, את ספר 
המצות ואת היד החזקה, עם כל מלא מרחבו ורוב פרטיו 

ודקדוקיו, הוא הוא אותו הפילוסוף הנשגב, המתרומם 
  ...נ"לאותה ההכללה וההפשטה העליונה המתגלה לנו במו

 אלה הדברים אינם דברים של ספרות, שאדם מביע על ידם
איזה ציור, אשר גם אם הוא נשגב מאוד יוכל להיות רק גלוי 

. זהו ..זמני שציירה אותו רוחו לשעה, כאן יש מסירת החיים
לוהיו, אשר אהבו ואשר -הרמב"ם וזה כוחו הנפלא, כוחו לא

ידעו ואשר עבדו באמת בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. 
של אהבה תמימה ומושלמת זאת הופיעו כל הגדולות  ומכחה

והנפלאות אשר האיר על ידם את מחשכינו באישיותו 
  .הכבירה ובספרותו העומדת לנס עולם


