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ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו 

ָלַדַעת טֹוב ָוָרע ְוַעָּתה ֶּפן ִיְׁשַלח ָידֹו 

ְוָלַקח ַּגם ֵמֵעץ ַהַחִּיים ְוָאַכל ָוַחי ְלֹעָלם...

ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים

ְוֵאת ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת 

ִלְׁשמֹר ֶאת ֶּדֶרְך ֵעץ ַהַחִּיים

)בראשית ג:כב,כד(

ַּדע ֶאת ֱאֹלֵהי ָאִביָך ְוָעְבֵדהּו 

ְּבֵלב ָׁשֵלם ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה 

ִּכי ָכל ְלָבבֹות ּדֹוֵרׁש ה'

ְוָכל ֵיֶצר ַמֲחָׁשבֹות ֵמִבין 

ִאם ִּתְדְרֶׁשּנּו – ִיָּמֵצא ָלְך 

ְוִאם ַּתַעְזֶבּנּו – ַיְזִניֲחָך ָלַעד
)דברי הימים־א כח,ט(

"מורה  של  הראשון  החלק  של  הכנתו  סיום  עם 
הנבוכים", תימלא נפשי תודה והילולים לאלוהיי על 
שסייע את כולנו במאמץ הרב שבתרגום מחודש של 
הספר מן הלשון הערבית לעברית וביאור נאמן לדבריו 
של הרמב"ם כעולה מרחבי משנתו בחיבוריו הרבים 
לטובת כל מי שמבקש לקנות דעת ולהאיר את עולמו. 

הרמב"ם  של  חייו  קורות  בעניין  חלקנו   שפר 
)1204-1138(, כיוון שהם נגישים לכל אדם, ואין אנו 
צריכים להאריך בהם. הרמב"ם, מגדולי חכמי ישראל 
והאנושות, פוסק ופילוסוף, רופא ואיש מדע, הטביע 
היהודית  בהלכה  תחומים,  בשני  בעיקר  חותמו  את 
הללו  התחומים  בשני  תורתו  היהודית.  ובהגות 
משוקעת בעיקר בשני ספריו החשובים ביותר שדירתם 
יוצרת מתיחות שאינה פשוטה: ספר  בכפיפה אחת 
"משנה תורה", שהוא נמנה עם החיבורים השיטתיים 
והמקיפים ביותר שנתחברו בעולם ההלכה היהודית, 
אם לא הגדול שבהם, ולעומתו ספר "מורה הנבוכים", 
מן המשובחים והעמוקים בחיבורי ההגות היהודית, 
עד  גדול,  כה  הוא  המתח  שבהם.  המשובח  לא  אם 

שני  ידי  על  נכתבו  הספרים  ששני  שסברו  מי  שהיו 
חכמים. אולם עיון במשנת הרמב"ם מלמד שמדובר 
שהלך  אחד,  מחבר  ידי  מתחת  שיצאו  ספרים  בשני 
אחת,  שלמות  מייצגים  מעשיו  והליכות  מחשבותיו 
ולא נותר לנו אלא לברר את מקור מבוכתנו. התמונה 
אחת  בסקירה  לעמוד  לקורא  לסייע  עשויה  הבאה 
ובקיצור על תולדות חייו של הרמב"ם ועל מקומו של 
ספר "מורה הנבוכים" בכלל יצירתו, שנכתב בשנות 

החמישים לחייו במשך כחמש שנים.

משנתו ההגותית של הרמב"ם בימינו ניצבת במקום 
נכבד ביותר בעולם הכללי ובעולם היהודי. בעניינים 
הגות  ללימוד  תשתית  ומהווה  הכרחית  היא  רבים, 
אופציה,  אפשרות,  היא  בלעדית.  אינה  אך  יהודית, 
העומדת לפני הלומד, והמאמץ שעשינו מבקש להקל 
על חשיפתה ולעשותה זמינה לכל מי שחפץ ליטול חלק 
במאמץ הבלתי מתפשר להתקרב לאמת, בדומה לדברי 
הרמב"ם ב"משנה תורה": "ֶּכֶתר ּתֹוָרה – ֲהֵרי הּוא ֻמָּנח 
ְועֹוֵמד ּומּוָכן ַלּכֹל, ֶׁשֶּנֱאַמר: "מֹוָרָׁשה ְקִהַּלת ַיֲעקֹב" )דברים 

לג,ד(; ָּכל ִמי ֶׁשִּיְרֶצה – ָיבֹוא ְוִיּטֹל" )תלמוד תורה ג,א(.



יד    |    פתח דבר | יוחיי מקבילי  

פרק א: לימוד מורה הנבוכים
ההתחדשות בלימוד 

הדרך המדויקת והעברית היפה שמנסח בה הרמב"ם 
את משנתו ההגותית מקפלת הזדמנות מעוררת חיים, 
ולראות את כוח החיים  שיש להבין אותה לעומקה 
בהלכות  בא  תפיסתו  של  עמוק  ניסוח  בה.  המפעם 
תלמוד תורה שב"משנה תורה", שהרמב"ם מתאר בהן, 
תוך התבססות על דברי חכמים, את מרכיבי החובה 
ללמוד תורה. וזה לשונו )תלמוד תורה א,יא-יב, ועיינו שם בביאורנו(: 

ְוַחָּיב ְלַׁשֵּלׁש ְזַמן ְלִמיָדתֹו: ְׁשִליׁש ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, 
ְוַיְׂשִּכיל  ָיִבין  ּוְׁשִליׁש  ֶּפה,  ֶׁשְּבַעל  ַּבּתֹוָרה  ְׁשִליׁש 
ַאֲחִרית ָּדָבר ֵמֵראִׁשיתֹו, ְויֹוִציא ָּדָבר ִמָּדָבר, ִויַדֶּמה 
ָּבֶהן,  ִנְדֶרֶׁשת  ְוָיִדין ַּבִּמּדֹות ֶׁשַהּתֹוָרה  ְלָדָבר,  ָּדָבר 
ְוֵהיַאְך יֹוִציא  ַעד ֶׁשֵּיַדע ֵהיַאְך הּוא ִעַּקר ַהִּמּדֹות, 
ָהָאסּור ְוַהֻּמָּתר, ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן ִמְּדָבִרים ֶׁשָּלַמד ִמִּפי 

ַהְּׁשמּוָעה; ְוִעְנָין ֶזה הּוא ַהִּנְקָרא "ַּתְלמּוד".

ִּבְמָלאָכה  עֹוֵסק  ְוָהָיה  ֻאָּמנּות,  ַּבַעל  ָהָיה  ֵּכיַצד? 
ָׁשלׁש ָׁשעֹות ַּבּיֹום, ּוַבּתֹוָרה ֵּתַׁשע: אֹוָתן ַהֵּתַׁשע – 
קֹוֵרא ְּבָׁשלׁש ֵמֶהן ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ּוְבָׁשלׁש ָׁשעֹות 
ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ּוְבָׁשלׁש ִמְתּבֹוֵנן ְּבַדְעּתֹו ְלָהִבין 
ָּדָבר ִמָּדָבר. ְוִדְבֵרי ַקָּבָלה ִּבְכַלל ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ֵהן, 
ּוֵפרּוָׁשן ִּבְכַלל ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה, ְוָהִעְנָינֹות ַהִּנְקָרִאין 

"ַּפְרֵּדס" ִּבְכַלל ַהַּתְלמּוד.

ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים? ִּבְתִחַּלת ַּתְלמּודֹו ֶׁשָּלָאָדם. 
ֲאָבל ְּכֶׁשַּיְגִּדיל ְּבָחְכָמה, ְוֹלא ְיֵהא ָצִריְך ֹלא ִלְלמֹד 
ֶׁשְּבַעל  ְּבתֹוָרה  ָּתִמיד  ַלֲעסֹק  ְוֹלא  ֶׁשִּבְכָתב  ּתֹוָרה 
ֶּפה – ִיְקָרא ְּבִעִּתים ְמֻזָּמִנים ּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוִדְבֵרי 
ּתֹוָרה,  ִמִּדְבֵרי  ָּדָבר  ִיְׁשַּכח  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהְּׁשמּוָעה, 

ִלּבֹו  רַֹחב  ְלִפי  ִּבְלַבד,  ַלַּתְלמּוד  ָיָמיו  ָּכל  ְוִיָּפֶנה 
ְוִיּׁשּוב ַּדְעּתֹו. 

נתמקד בשלושת המרכיבים: תורה שבכתב – לימוד 
המקרא, התורה והנביאים והכתובים )"ְוִדְבֵרי ַקָּבָלה"(, 
כלומר לימוד של בקיאות; תורה שבעל פה – לימוד 
הפרשנת המסורתית הקיימת, כולל הפרשנות המקראית 
)"ּוֵפרּוָׁשן"(; ותלמוד – לימוד יצירתי ומעמיק. נשים 
מה  משמעותו  שאין  "תלמוד",  המונח  להגדרת  לב 
שאנו מכנים היום גמרא,1 "תלמוד בבלי" או "תלמוד 
ירושלמי", מפני שהם כלולים במרכיב השני, תורה 
תהליך  על  חיה,  פעולה  על  מדובר  כאן  פה.  שבעל 
לימודי מעמיק ואישי, שאינו מצטמצם בהיכרות עם 
השקפת העולם המוכרת, הסטטית והדוגמטית, אלא 
מתבונן ויוצר )"ָיִבין"(, מסיק מסקנות )"ְוַיְׂשִּכיל ַאֲחִרית 
ָּדָבר ֵמֵראִׁשיתֹו"(, מפתח )"ְויֹוִציא ָּדָבר ִמָּדָבר"(, תוך 
שימוש בהיקשים )"ִויַדֶּמה ָּדָבר ְלָדָבר"(, ובכללי ניתוח 
ִנְדֶרֶׁשת  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַּבִּמּדֹות  )"ְוָיִדין  מקראיים  והסקה 
הכללים  עם  מעמיקה  היכרות  להשיג  כדי  ָּבֶהן"( 
ותבניות המחשבה )"ֵהיַאְך הּוא ִעַּקר ַהִּמּדֹות"(, כדי 
ָהָאסּור  )"יֹוִציא  מעשי  הלכתי  ביטוי  לידי  להביאם 
ְוַהֻּמָּתר"(. זה פיתוח מתחדש ומרענן של המסורת כמו 
שעברה מאיש לאיש מימי משה רבנו ועד היום )"ִמִּפי 
ַהְּׁשמּוָעה"(. בפסקה השנייה, הרמב"ם שב ודן במרכיב 
ְּבַדְעּתֹו  )"ִמְתּבֹוֵנן  ומפעמת  חיה  כיצירה  השלישי 
ָּדָבר ִמָּדָבר"(. זהו לימוד התלמוד )בארמית:  ְלָהִבין 
גמרא( שהרמב"ם רואה אותו כחובת האדם היהודי. 
חכמי התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי אכן יצרו 
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של  הגדרתו  לפי  "תלמוד",  השלישי,  המרכיב  את 
הרמב"ם, וזאת ביחס למשנה בזמנם, שנמסרה מדור 
לדור במסורת שבעל פה, ומשום כך נקראה "התורה 
שבעל פה". אביי ורבא ושאר חכמי התלמוד שואלים 
מעניין לעניין, מקשים ומשיבים, משתמשים בכללים 
התלמוד.  זהו  חדשים.  כללים  ומנסחים  מסורתיים 
אבל משעה שנקבעו הדברים בכתב, נעשו חלק מן 
המרכיב השני, והלומד אותם אינו מתעסק ב"תלמוד" 
אלא ב"תורה שבעל פה". אפילו ספר "משנה תורה" 
נכלל במרכיב השני.2 ללא החלק היוצר, אולי בהידמות 
כעין  לימוד לשעבר,  נעשה  כל, היה הלימוד  ליוצר 
חקירה ארכאולוגית בעבר העתיק, אף אם הוא מעניין.

המרכיב היצירתי של ה"תלמוד" הכרחי גם בשלבים 
הראשונים של הלימוד )"ִּבְתִחַּלת ַּתְלמּודֹו ֶׁשָּלָאָדם"(, 
ומחכים  הולך  שהאדם  ככל  וגדל  הולך  וחלקו 
ְּבָחְכָמה"(, עד שהוא נעשה עיסוק מרבי  )"ְּכֶׁשַּיְגִּדיל 
ומוחלט בחיי האדם )"ְוִיָּפֶנה ָּכל ָיָמיו ַלַּתְלמּוד ִּבְלַבד"(, 
ְוִיּׁשּוב  ִלּבֹו  )"רַֹחב  המחשבתית  לבשלותו  בהתאם 
ַּדְעּתֹו"(. הנה כי כן, אילו היו לומדי התורה עושים 
כדברי הרמב"ם, כמעט כל תלמיד ואברך היה מחדש 
שמַזמן  באירועים  מחודשים  דיונים  מזמנו  בשליש 
ההווה, כשם שדיברה תורה בהווה. וכשם שהתורה 
שבעל פה מדברת על ההווה שבזמנה, כך יש ליצור 
תורה של הווה בזמננו, הוויות חדשות כהוויות דאביי 
והמחשב,  החשמל  בימינו,  הראליה  בתחום  ורבא 
הרכב והטלפון החכם, גילוי הדנ"א והאטום וכדומה. 
האנושית  החכמה  בקידום  לנהוג  יש  לזה,  בדומה 
וההנהגה בימינו, יחסי חוץ וממשל, זכויות יוצרים, 
מערכת משפט ודמוקרטיה יהודית, ניהול מדינה חדשה 
ומודרנית, דרכי קניין וירטואליים וכדומה, ממש כמו 
שעשו חכמינו במסגרת "דיני השור והחמור" ו"משיכת 
ועל  נאמנה לתורה שבעל פה  יצירה  הספינה" דאז. 

בסיסה. 

דיון ביחסו של הרמב"ם ללימוד התלמוד )במשמעות 
מגבולות  חורג  הירושלמי(  או  הבבלי  התלמוד  של 
חיבור זה,3 ורק נעיר שלא ביקש הרמב"ם לוותר על 
לימוד תלמוד, והוא עצמו לימד תלמוד, ועוד, שהדיון 
בטעמים  בהן,  נדרשת  שהתורה  במידות  נעשה  בה 
ובמהלכים שאינם מצויים ב"משנה תורה". אך חרה 
לו אופן ההתייחסות ללימוד התלמוד בדרך הפלפול 
או חידוד השכל או במסגרת ויכוחים בין הלומדים, ולא 

בדרך המובילה למעשה )"ידיעת מה שצריך לעשותו 
אליבא  אסוקי שמעתא  כלומר  ממנו"(,4  להיזהר  או 
דהלכתא. לימוד התלמוד צריך להכשיר את הלומד 
להסיק את ההלכה, עתה אפשר לומר שהוא אמצעי 
המוביל לשלב השלישי, היצירה והמחשבה ההלכתית. 
זהו גם הקשר העמוק בין יצירתו ההלכתית במשנה 

תורה לבין יצירתו ההגותית במורה הנבוכים.

תורת הסוד 

אבל יש עניין אחר הכלול במרכיב השלישי: "ְוָהִעְנָינֹות 
ִּבְכַלל ַהַּתְלמּוד". המרכיב השלישי  'ַּפְרֵּדס'  ַהִּנְקָרִאין 
הוא חלק מלימוד התורה שכל אדם חייב בו, וחלק 
ממנו הוא תורת הסוד, הפרדס, אלא שראוי שיהפוך 
לעיסוק עיקרי לפי יכולתו של האדם. הרמב"ם משקף 
ניסוח עדין של דרישה זו, כמעט במובלע, אך החולקים 
עליו הבחינו בדרישה זו היטב. כך למשל ר' יוסף קארו, 
מחבר "שולחן ערוך", אף על פי שהעתיק את דברי 
הרמב"ם כמעט במלואם, השמיט את דבריו בעניין 
בגדר  היא  הפרדס  הכרת  הרמב"ם,  לדעת  הפרדס.5 
"ידיעת התורה באמת" )הקדמות, פתיחה2(, והיא ה"חכמה", 

6
והיא התורה במובנה הרחב )ג,נד(.

הרמב"ם פותח את ספר "משנה תורה" בתורת הפרדס, 
מרכבה",  ו"מעשה  בראשית"  "מעשה  את  הכוללת 
וארבעת הפרקים הראשונים העוסקים בחמש המצוות 
של ידיעת ה', ייחודו, בלעדיותו, אהבתו ויראתו, הם 
כרטיס הכניסה לחיבור. והרמב"ם מסיים את דבריו 

בלשון זה )יסודי התורה ד,יא(:

ְוִעְנְיֵני ַאְרָּבָעה ְּפָרִקים ֵאּלּו ֶׁשְּבָחֵמׁש ִמְצוֹות ָהֵאּלּו 
– ֵהם ֶׁשֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים קֹוְרִאין אֹותֹו "ַּפְרֵּדס", 
ִּפי  ְוַאף ַעל  ַלַּפְרֵּדס.  ִנְכְנסּו  ַאְרָּבָעה  ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו: 
ֶׁשְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל ָהיּו, ַוֲחָכִמים ְּגדֹוִלים ָהיּו, ֹלא ֻּכָּלם 
ָהָיה ָּבֶהן ּכַֹח ֵליַדע ּוְלַהִּׂשיג ָּכל ַהְּדָבִרים ַעל ֻּבְרָין.

ִמי  ֶאָּלא  ַּבַּפְרֵּדס  ְלִהַּטֵּיל  ָראּוי  ֶׁשֵאין  אֹוֵמר  ַוֲאִני 
ֶזה  ּוָבָׂשר"  ְו"ֶלֶחם  ּוָבָׂשר.  ֶלֶחם  ְּכֵרסֹו  ֶׁשִּנְתַמֵּלא 
ָּבֶהם  ְוַכּיֹוֵצא  ְוַהֻּמָּתר  ָהָאסּור  ֵליַדע ֵּבאּור  – הּוא 
ִּפי ֶׁשְּדָבִרים ֵאּלּו "ָּדָבר  ְוַאף ַעל  ַהִּמְצוֹות.  ִמְּׁשָאר 
ָקטֹן" ָקְראּו אֹוָתן ֲחָכִמים, ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים: 
ֲהָוָיה  ְוָדָבר ָקטֹן –  ֶמְרָּכָבה,  ָּדָבר ָּגדֹול – ַמֲעֵׂשה 
ְוָרָבא; ַאף ַעל ִּפי ֵכן ְראּוִיין ֵהן ְלַהְקִּדיָמן,  ְּדַאַּבֵיי 
ֶׁשֵהן  ְועֹוד,  ְּתִחָּלה.  ֶׁשָּלָאָדם  ַּדְעּתֹו  ְמַיְּׁשִבין  ֶׁשֵהן 
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הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִהְׁשִּפיַע  ַהְּגדֹוָלה  ַהּטֹוָבה 
ַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא,  ִלְנחֹל  ְּכֵדי  ַהֶּזה  ְלִיּׁשּוב ָהעֹוָלם 
ְוֶאְפָׁשר ֶׁשֵּיָדֵעם ַהּכֹל: ָּגדֹול ְוָקטֹן, ִאיׁש ְוִאָּׁשה, ַּבַעל 

ֵלב ָרָחב ּוַבַעל ֵלב ָקָצר.

הפרדס הוא "דבר גדול", לא רק במשמעות דבר נשגב 
מיועד  היותו  ולצד  ובהיקפו.  במורכבותו  גם  אלא 
לאדם גדול, הוא יוצר אדם גדול. והדבר הקטן ממנו 
)"ָקטֹן"( הוא ההלכה, המשא ומתן התלמודי, שיש 
סכנה שיעסקו בה רק אנשים קטנים, ואף על פי כן היא 
קודמת משני טעמים: היא יוצרת מסגרת של עיצוב 
אורח חיים מאוזן ונכון, ובה האדם מכוון את אופיו 
ְּתִחָּלה"(;  ֶׁשָּלָאָדם  ַּדְעּתֹו  ואת כוחות גופו )"ְמַיְּׁשִבין 
היא מעין כלי היוצר מסגרת מדינית־חברתית משותפת 
)"ְלִיּׁשּוב ָהעֹוָלם ַהֶּזה"( המאפשרת לכל אדם )"ָּגדֹול 
ַחֵּיי  )"ִלְנחֹל  למימוש מהותו  להתעלות  וכו'(  ְוָקטֹן" 

ָהעֹוָלם ַהָּבא"(.

ההתבוננות היוצרת 

משום שהפרדס הוא חלק מהיסוד השלישי, היצירה, 
נדרש מן התלמיד המועמד לזכות בגילוי סוד "מעשה 
המרכבה" להיות בעל כישורי יצירה העשויים לסייע 
לו להשלים את תמונת הסוד והרמז שבפרדס. וזה לשון 

הרמב"ם בעניין זה )יסודי התורה ב,יב(:

ִצּוּו ֲחָכִמים ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשֹּלא ִלְדרֹשׁש ִּבְדָבִרים ֵאּלּו 
ֶאָּלא ְלִאיׁש ֶאָחד ִּבְלַבד, ְוהּוא ֶׁשִּיְהֶיה ָחָכם ּוֵמִבין 
ַהְּפָרִקים,  ָראֵׁשי  לֹו  מֹוְסִרין  ָּכְך  ְוַאַחר  ִמַּדְעּתֹו, 
ּומֹוִדיִעים אֹותֹו ֶׁשֶמץ ִמן ַהָּדָבר, ְוהּוא ֵמִבין ִמַּדְעּתֹו 

ְויֹוֵדַע סֹוף ַהָּדָבר ְוָעְמקֹו.

החכם המתבונן "ֵמִבין ִמַּדְעּתֹו" )השוו למרכיב השלישי 
בלימוד התורה "ִמְתּבֹוֵנן ְּבַדְעּתֹו"(, מקבל נקודת פתיחה 
ומצליח  )"ֶׁשֶמץ"(,  ַהְּפָרִקים"(, מעט מזעיר  )"ָראֵׁשי 
ליצור ממנה דבר גדול ועמוק. ההתבוננות אינה רק 
כלפי הקיים, אלא גם כלפי הדבר שהחכם מגלה או 

יוצר.

האדם נדרש להתבונן גם במציאות הטבעית, הפיזיקה, 
וגם  בראשית",  "מעשה  הרמב"ם  בלשון  המכונה 
ברעיונות הגדולים של המטפיזיקה, הנקראים "מעשה 
מרכבה". שני אלו דורשים התבוננות המביאה לידי 
התרגשות, ובלשונו: "ְּבָׁשָעה ֶׁשִּיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ְּבַמֲעָׂשיו 
ֶׁשָאָדם  "ִּבְזַמן  ב,ב(,  )שם  ַהְּגדֹוִלים"  ַהִּנְפָלִאים  ּוְברּוָאיו 

ִמַּמְלָאְך  ַהְּברּוִאים  ָּכל  ּוַמִּכיר  ֵאּלּו,  ִּבְדָבִרים  ִמְתּבֹוֵנן 

ְוַגְלַּגל ְוָאָדם ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו, ְוִיְרֶאה ָחְכָמתֹו ֶׁשְּלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא ְּבָכל ַהְּיצּוִרים ְוָכל ַהְּברּוִאים" )שם ד,יב(. ועליהם יש 

להוסיף התבוננות בחכמת מצוות התורה: "ָראּוי ְלָאָדם 

ְלִהְתּבֹוֵנן ְּבִמְׁשְּפֵטי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ְוֵליַדע סֹוף ִעְנָיָנם 

ְּכִפי ּכֹחֹו... ָראּוי ְלִהְתּבֹוֵנן ָּבֶהן, ְוָכל ֶׁשַאָּתה ָיכֹול ִלֵּתן לֹו 

ַטַעם – ֵּתן לֹו ַטַעם" )מעילה ח,ח(. על עניין זה, הרמב"ם 

המצוות  טעמי  בסוף  הנבוכים"  ב"מורה  גם  עומד 

)ג,מט11(: 

דיניו  מחוכמת  רבה  התפעלות  אפוא  התפעל 

יצירותיו.  יתעלה כמו שאתה מתפעל מחוכמת 

ָרָכיו  ְדּ ָכל  י  ִכּ ֳעלֹו  ָפּ ִמים  ָתּ "ַהּצּור  אמר:  הוא 

ט" )דברים לב,ד(. הוא אומר שכשם שיצירותיו  ָפּ ִמְשׁש

בתכלית השלמות, כן דיניו בתכלית היושר. אבל 

ׂשכלינו אינם מסוגלים להׂשיג את שלמותו של 

כל מה שיצר ואת יושרו של מה שהוא דן. כשם 

באברי  יצירותיו  מנפלאות  חלק  מׂשיגים  שאנו 

בעלי־החיים ובתנועות הגלגלים, כן אנו מׂשיגים 

את יושרם של חלק מדיניו. הנסתר מפנינו בשני 

התחומים גם יחד מרובה בהרבה מאוד מן הגלוי.

חקירת הדרך שנברא בה העולם, כמו גם חקירת טעמי 

המצוות או חקירת הפילוסופיה העתיקה אינה בגדר 

מחקר היסטורי או ארכיאולוגי, חיפוש מייגע במחסן 

גרוטאות שאין בו תועלת להווה. הכרת ההיסטוריה של 

הפילוסופיה, שלא כחקירת ההיסטוריה של המדע, היא 

עיון ביסודות המחשבה האנושית, החוזרים ומופיעים 

בהווה ובעתיד.

חיים שלמים של יצירה 

השגת החכמה אינה הישג חד פעמי כצבירת נכסים, 

לנוכחות  לחתור  בהתמדה,  אותה  להפעיל  יש  ולכן 

מתמדת של כוח חיים, והיא מתוארת במשל הארמון 

)ג,נא(. השגת החכמה בדרך הזאת יש  שבסוף החיבור 

בה תביעה להשקעה רבה בהכנות חשובות וזהירות 

רואה  שהרמב"ם  לשלמות  האדם  את  המביאות 

בשמירת ההלכה ובלימוד מדע ופילוסופיה, מעשה 

בראשית ומעשה מרכבה, העלולים להפוך רק לידע ולא 

לחיים מפעימים ומלאי השראה. חיים שלמים יכולים 

לבוא רק באמצעות "השתדלות אחרת" )שם, נא2(: 
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מי שלאחר שהגיע לשלמות מעסיק את מחשבתו 
בעניינים האלוהיים, ונוטה כולו אל ה', יתרומם 
אחר,  דבר  מכל  מחשבתו  את  ומפנה  ויתעלה, 
ומקדיש את כל פעולות שכלו לחקירת הנמצאים 
)=הברואים( כדי ללמוד מהם על ה', לדעת כיצד 
הוא מנהיג אותם – הרי הוא הניצב במושב המלך, 

וזוהי דרגת הנביאים.

זהותו של המלך, הנראית ברורה מאליה, אינה מוגדרת 
בפרק חשוב זה אלא בפרק שלאחריו באופן העלול 

לזעזע את אמות הסיפים של רוב המאמינים:

אין ישיבתו של אדם ותנועותיו ועׂשיותיו שעה 
שהוא לבדו בביתו כישיבתו ותנועותיו ועׂשיותיו 
שעה שהוא לפני מלך גדול. ואין דיבורו ועליזותו 
שעה שהוא בין בני ביתו וקרובי משפחתו כדיבורו 
לכן הבוחר בשלמות האנושית  במושב המלך. 
ושיהיה איש האלהים באמת, יׂשים אל לבו וֵיַדע 
שהמלך הגדול האופף אותו, הצמוד אליו תמיד, 
גדול מכל פרט שהוא מבני־האדם, אפילו יהיה זה 
דוד ושלמה. מלך צמוד ואופף זה הוא – הׂשכל 
השופע עלינו שהוא החיבור בינינו ובינו יתעלה.

לעיין  יש  לזעזע,  יכול  הדבר  כמה  עד  להבין  כדי 
ההלכות  ספר  ערוך",  ב"שולחן  הראשונה  בהלכה 
המעשי הנפוץ ביותר כיום בעולם היהודי. וזה לשון 
רבי יוסף קארו בפתיחת הספר: "יתגבר כארי לעמוד 
מעורר השחר".  הוא  שיהא  בוראו,  לעבודת  בבוקר 
בניגוד לו, נפתחת ההלכה הראשונה ב"משנה תורה" 
במילים: "ְיסֹוד ַהְּיסֹודֹות ְוַעּמּוד ַהָחְכמֹות ֵליַדע ֶׁשֵּיׁש ָׁשם 
ַהִּנְמָצִאין  ְוָכל  ַהִּנְמָצא,  ָמצּוי ִראׁשֹון, ְוהּוא ַמְמִציא ָּכל 
ִמן ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ּוַמה ֶּׁשֵּביֵניֶהן ֹלא ִנְמְצאּו ֶאָּלא ֵמֲאִמַּתת 
ִהָּמְצאֹו". ההבדל בין שתי הפתיחות ברור: ר' יוסף 
קארו מבליט את הקושי של בני אדם להתעורר בבוקר, 
ואילו הרמב"ם מדגיש למען מה כדאי לקום בבוקר, 
ובלשון החכם: "מי שיש לו 'למה' שלמענו יחיה, יוכל 

לשאת כמעט כל 'איך'".7 

מן הצורך להזכיר את התכלית, הרמ"א אומר בהגהתו 
להלכה הראשונה ב"שולחן ערוך": 

הגה: "שויתי ה' לנגדי תמיד" )תהילים טז, ח( הוא כלל 
הולכים  אשר  הצדיקים  ובמעלות  בתורה  גדול 

ותנועותיו  ישיבת האדם  כי אין  לפני האלהים, 
ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועותיו 
ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דבורו והרחבת 
פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו 
במושב המלך. כל שכן כשָישים האדם אל לבו 
שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא, אשר מלא כל 

הארץ כבודו.

ניכר שהגהת הרמ"א היא ברוח דברי הרמב"ם ב"מורה 
לתמורה  לב  נשים  מהותי.  בשינוי  אבל  הנבוכים", 
"הׂשכל  הוא  שהמלך  הרמב"ם  של  ניסוח  במקום 
השופע עלינו" מסביר הרמ"א שהמלך הוא "הקדוש 
ברוך הוא". האומנם הרמב"ם מתכוון לומר שהשכל 
הוא האל החדש? ראוי לציין שמשמעותו של המונח 
יותר ממה שהיתה  "שכל" בימינו מצומצמת הרבה 
בימי־הביניים, ומזה חשש הרמ"א. ה"שכל" במשנת 
הרמב"ם משמעותו תודעתו של האדם, המייחדת אותו 
משאר יצורים, שבעזרתה הוא מתחבר ל"שדר" האלוהי.

תכליתה של תודעה זו היא לעצב אדם במובן העמוק 
ביותר של המונח "תורה" )ראו ג,נד4-3(. אם אנו מבקשים 
לחיות תורת חיים, ולא רק חיים של לימוד תורה, ׂשומה 
עלינו לעצור מדי פעם בלימוד ולנסות להבין לא רק 
למה הרמב"ם מתכוון אלא את השפעת הדברים על 
החיים: לראות את התמונה הכללית של החיים, לאיזו 
מציאות התורה חותרת )החסרה כל כך היום(, מהן 
התובנות וההשקפות האמורות לעצב את חיינו. זו תורת 
חיים. רק כך האדם יכול לקום מן הלימוד, מכל לימוד, 
כשה' מלווה אותו בכל חייו, לזכות להגיע לארמון 
המלך. ספר "מורה הנבוכים" אינו ספר קריאה, אף 
לא ספר לימוד )textbook(, זהו ספר עבודה, כעין כתב 
חידה שהלומד צריך לחדור לעמקי הכרתו ולהיעשות 
מן האל  וצריך האדם לבקש  איש אחר.  באמצעותו 
שיסייע לו בלימודו, כמו שאומר הרמב"ם )פה"מ, הקדמה(: 

ואין לאדם לעשות עם הלימוד וההשתדלות בעסק 
לכוון את לבו לה', ויתפלל לפניו,  התורה אלא 
ויתחנן שיחנהו דעת, ויעזרהו, ויגלה לו הסודות 
הכמוסים בכתבי הקודש, כמו שמצאנו דוד עליו 
השלום עשה כן, והוא אמרֹו: "ַּגל ]=גלה[ ֵעיַני 

ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך" )תהילים יט,יח(.

ויהי רצון שיזכנו ה' לחיות את כל דברי התורה הזאת.


